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  التنفيذي  الملخص

مراكز بحثية عربية الستقصاء  علمية تشترك فيها أربعةدراسة  توجهات املواطنينالعربي و مقياس قطاع األمن 

يهدف املقياس  1.واالردنمواقف الرأي العام العربي من قطاع األمن في أربع دول عربية هي تونس والعراق وفلسطين 

ملعرفة مقدار التقدم في عملية اإلصالح األمني في العالم العربي، ولتحليل واقع قطاع األمن في هذه البلدان من خالل 

ل والقوة في أداءه، ومحاولة الوقوف على اسبابها، واقتراح الحلول املناسبة لها، ووضعها امام تشخيص نقاط الخل

اصحاب القرار بهدف االستفادة منها في اصالح وتطوير قطاع األمن في بلدانهم. تتعزز اهمية قطاع األمن في العالم العربي 

ابعادا مجتمعية عديدة يأتي في مقدمتها  العربي( لهايع بعدما شهدته العديد من هذه البلدان من تحوالت سياسية )الرب

 البعد األمني. 

 12وفي باقي البلدان تم بناء )( مؤشرا رئيسيا 13 (إلى بناءفي العراق وتحقيقا لهذا الهدف، فقد عمدت الدراسة 
ً
( مؤشرا

كل مؤشر رئيس ي  خصصد يمكن من خالله تقييم قطاع األمن في هذه البلدان. وق عام إطار بمجملها  تكون رئيسيا 

بلغ عدد املؤشرات وقد  .الفرعية التي يتألف منها من املؤشراتلتقييم جانب معين من جوانب قطاع األمن في ضوء عدد 

  126الفرعيه للمقياس 
ً
تعبر هذه املؤشرات عن مجمل واقع قطاع األمن  .في باقي البلدان امؤشر  113وفي العراق  مؤشرا

 لد املعني. كما يراه الجمهور في الب

-ايار/ 20من من خالل استطالع رأي الجمهور. أجري االستطالع خالل الفترة  العراقتمت دراسة واقع قطاع األمن في 

ا كما شمل ايضا عينة اضافية ممن تعرضو  البالد. شمل االستطالع عينة تمثيلية للرأي العام في 5151حزيران  /51

 لتجربة مباشرة مع قطاع األمن.

ؤشرات املحددة بالدراسة فقد تم تشخيص أهم نقاط القوة والضعف التي تواجه هذا القطاع وبلورهها في في ضوء امل

متوسط، ضعيف، ضعيف جدا،  متقدم،مقياس لتقويم األداء يتكون من سبعة مراتب، هي مكتمل، متقدم جدا، 

م على مكامن الخلل والقوة في أداء ومنعدم. من خالل هذا املقياس يمكن للمهتمين وألصحاب القرار أن يضعوا أيديه

، ويمكن ان تكون نتائج هذا التقرير نقطة االنطالق نحو خطة لإلصالح األمني بهدف تعزيز نقاط العراقيالنظام األمني 

متطور يحقق  أمنىالقوة في األداء ومحاولة وضع الحلول لالرتقاء باألداء ومعالجة مكامن الخلل وصوال إلى نظام 

 من جهة اخرى. العراقيمني من جهة، ويضمن توفر الحريات العامة ألبناء املجتمع االستقرار األ 

( منخفضا بعالمتين عن قيمته في التقرير االول بعد اضافة مؤشر التاثيرات 1.51بلغت قيمة املقياس في التقرير الثاني )

 العراق.ه تاثير واضح على الواقع االمني في الخارجية الى املؤشرات االثنتي عشر السابقة وهذا يعني بان املؤشر املضاف ل

 

                                                           

 مشل التقرير االول اليمن لكن تعذر اجراء االستطالع هذا العام بسبب احلرب الدائرة فيها. 1 

 



 7                                                                             العراقتقرير  -6102مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات المواطنين 

 بدون مؤشر )التأثيرات الخارجية( العراق في العدالة ونظام األمن قطاع مقياس قيمة 

  
 

 يالحظ بانفي التقرير االول  عشر املستخدمةاملقابل اذا ماتمت مقارنة قيمة املقياس استنادا الى املؤشرات االثنتي في 

وهذا يعني بان الجهود االصالحية لم تكن ملحوظة من قبل املواطنين خالل املدة بين ( 1.53) بلغتالتقريرين القيمة في 

 كماو  عنه تظهر رض ى أو األمن لقطاع بإيجابية تنظر ضئيلة أغلبيةانجاز التقريرين، في الوقت نفسه تشير النتائج الى ان 

 .  متوسط تصنيف على العدالة حصل ونظام األمن لقطاع الكلي التقييم أن تعني

 

 مع مؤشر )التأثيرات الخارجية( العراق في العدالة ونظام األمن قطاع مقياس قيمة 

 

  
 

 نظام أو األمن قطاع مع لتجربة يتعرض لم ومن من تعرض بين التقييم، في الفروقات أن ن أعالهالشكال  يظهر

 عن الرضا نسبة عدم من ويزيد سلبية لتجارب يؤدي معه املباشر والتفاعل منقطاع األ  من االقتراب يعكس أن العدالة

 13 لتجربة بفارق  يتعرض لم من بين (0.56) تبلغ فيما (1.43) تعرض لتجربة من بين املقياس قيمة بلغت القطاع هذا

و تنخفض  ضعيفا"" تصنيفا لةالعدا ونظام األمن قطاع لتجربة الذين تعرضوا املواطنين تقييم يمنح أخرى  بعبارة .عالمة
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( و بفارق اقل بالنسبة 1.53لدى الذين لم يتعرضوا لتصبح ) اضافة مؤشر )التأثيرات الخارجية(النسبة اكثر اذ ما تم 

 (.1.42ملن تعرض لتصبح )

 ستقبليةملابالتوقعات  املتعلق (3) رقماملؤشر  هو العالمة االعلى ذي املؤشر أن إلى الرئيسية املؤشرات عالمات تشير

 باألمن املوطنين بإحساس املتعلق (10) املؤشر رقم يتبعه،  (0.68)عالمة على صلح حيث األمنية املهنية لألجهزة للقدرات

 األقل العالمة ذي املؤشر فإن املقابل، في .متقدم تصنيف ان حصال علىذلوهما املؤشران ال ،(1.63) الشخصية والسالمة

. باملقابل لو (1.21تصنيف منعدم بعالمة بلغت ) اذ حصل علىلتأثيرات الخارجية" الجديد املتعلق ب"ا املؤشر هو

 حصل األمنية األجهزة في الفساد بشأن باالعتقاد املتعلق 6))رقم املؤشر ( لوجدنا بان 13استبعدنا املؤشر الجديد رقم )

 لقدرات بتقييم املواطنين املتعلقين (7 )و ( 1 ) رقم املؤشرين يليه (0.42عالمته )املقياس اذا بلغت في على العالمة االقل 

بينما  .تواليعلى ال (1.46، ،1.45) على حصال حيث األمنية، لألجهزة واملهام املختلفة باالختصاص واملعرفة األمنية، األجهزة

 .(1.48) منخفضة ةعالم األمنية على األجهزة بأداء املتعلق الثاني املؤشر حصل

   العراق في املقياس بقيمة االولى والثاانية مقارنة  في القراءتين سيةالرئي املؤشرات عالمات 

 
  

العدالة  نظام تقييمو  ،(1.57) األمنية باملؤسسات الثقة مدى :هيو  "متوسط" تصنيف على مؤشرات ست حصلتفيما 

 واملسائلة الحرياتو  ،(1.54)التغيير  اتجاهات حول  االعتقادو  ،(1.55الدولة ) بناء: الداخلي السياس ي البعدو  ،(1.56)

 ومكافحة العامة والحريات القانون  حماية في األجهزة دور  تقييم في الشخصية التجربةو  ،(1.53االنسان ) وحقوق 

 .منعدم" على تصنيف املتعلق بـ "التأثيرات الخارجيةو  13الجديد ذو الرقم  املؤشر حصل في املقابل  .(1.52الجريمة )
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تقييمه  من بقليل أعلى تقييما األجهزة هذه أداء يعطي فإنه األمني محدودة الجهاز قدرات أن عتقدي الجمهور  أن من بالرغم 

 األجهزة تعريف أن الواضح من لكن اإليجابي تميل للتفاؤل  التغيير واتجاهات املستقبلية التوقعات فإن كذلك، .لقدراهها

 في الفساد حول  السلبية االنطباعات أن كذلك يبدوو  جمهور لل كاف بقدر واضحا ليس ومهامها الختصاصاههااألمنية 

 ملكافحة األمنية األجهزة من قبل املتخذة اإلجراءات أن يعتقد العراقي الجمهور  أن يبدو كما .زالت طاغية ما األمني القطاع

  ضعيفة زالت ما فيها الفساد
ً
 األمن زةأجه للتعريف بمهام الجمهور  مع األمنية األجهزة تواصل في ضعف هناك وايضا

فضال عن ذلك فقد اشار الجمهور الى ان التدخالت الخارجية في الشؤون العراقية له تاثير سلبي  .املختلفة ومسؤولياهها

 .واضح على الواقع االمني في العراق

 يشير حيث يتعرضوا لم والذين تعرضوا الذين عليها التي حصل العالمات بين ما كبير تفاوت وجود إلى النتائجأشارت 

" املنعدم"التصنيف ذات املؤشرات عدد إلى أن األمن قطاع مع لتجربة يتعرضوا لم الذين لدى املؤشرات تصنيف عالمات

وهذا  .لتجربة تعرضوالم ي عينة الذين لدى مؤشرات ةأربع مقابل امؤشر  عشر أحدبلغ  "جدا الضعيف"و "الضعيفو"

في ارتفع بالنسبة للذين تعرضوا بعد ان كانوا تسع مؤشرات فقط قد العدد ى فرق كبير عن التقرير االول اذ ان يشير ال

 مؤشرات فقط. أربعوانخفض بالنسبة للذين لم يتعرضوا ليصبح القراءة االولى، 
 

 ملقياس العراق العينة وحسب التصنيف حسب الرئيسية املؤشرات عدد  

 املجموع  لم يتعرض تعرض التصنيف

 1 1 1 اصالح منعدم

   4 ااصالح ضعيف جد

 4 3 6 اصالح ضعيف

 6 6 2 اصالح متوسط

 2 1  اصالح متقدم

  1  اصالح متقدم جدا

 13 12 13 املجموع

 

املؤشر  وهو األمن مع اجهزة لتجربة تعرضوا الذين عينة بين (منعدم إصالح) جدا متدنية عالمة على واحد مؤشر حصل

 تصنيف على العينة لنفس مؤشرات اربع حصلت كما.(  1.19) باملؤثرات الخارجية املتعلق الجديد "الثالث عشر" 

 ،األمن  أجهزة ألداء املواطن تقييم ،ومهنيتها  األمن أجهزة لقدرات املواطن تقييم مستوى  وهي ،"ضعيف جدا"

 تصنيف على ست مؤشرات وحصل  الدولة بناء: الداخلي السياس ي البعد ، االجهزة في الفساد انتشار بشأن االعتقادات

 باالختصاص واملعرفة اإلطالعو  ، األمنية باملؤسسات الثقة مدىو  ، التعيير اتجاهات حول  االعتقاد :تيكاألهي عيف" و "ض

 الحرياتو  ، العدالة نظام تقييمو  ، الشخصية والسالمة باألمن املواطن احساسو  ، االمنية لالجهزة املختلفة واملهام

 ألجهزة املهنية للقدرات املستقبلية ى تقييم متوسط هما التوقعات. كما حصل مؤشران علاالنسان وحقوق  واملسائلة

 .الجريمة ومكافحة العامة والحريات القانون  حماية في األجهزة دور  تقييم في الشخصية التجربةو  ،األمن

 ل مؤشر حص بحيث بكثير أفضل النتائج كانت فقد العدالة ونظام قطاع األمن مع لتجربة يتعرضوا لم الذين عينة بين أما

"  تصنيف علىواحد 
ً
 ل مؤشر اخر على تصنيف متقدموحص .الجهاز لعمل هذا املستقبلية التوقعات وهو"متقدم جدا

 لت ست مؤشرات على تصنيف متوسطبينما حص ،الشخصية والسالمة باألمن املواطن احساساملؤشر املتعلق بهو 
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 السياس ي البعد ،األمنية باملؤسسات الثقة مدى ،التعيير هاتاتجا حول  االعتقاد ،األمن أجهزة ألداء املواطن تقييم :وهي

اربع مؤشرات على تقييم حصلت بينما  .االنسان وحقوق  واملسائلة الحريات ،العدالة نظام تقييم ،الدولة بناء: الداخلي

 ثالث منها ضعيف "مستوى 
ً
 بشأن االعتقادات ،ومهنيتها األمن أجهزة لقدرات املواطن تقييم ضعيف و ضعيف جدا

على حصل واحد مؤشر و  ،االمنية" لالجهزة املختلفة واملهام باالختصاص واملعرفة اإلطالع ،االجهزة في الفساد انتشار

 تصنيف 
ً
الذين تعرضوا لدى  املؤشرات الرئيسة. ويوضح الشكل ادناه مقارنة لعالمات الخارجية( )التأثيراتضعيف جدا

    ن والعدالة في العراق.لتجربة مع قطاع االمالذين لم يتعرضوا و 

 
  العراق في العدالة ونظام األمن أجهزة مع لتجربة يتعرضوا ومن تعرضوا من بين الرئيسية المؤشرات عالمات مقارنة 

 
 

 إلى يتعرضوا لم ومن العدالة ونظام األمنية األجهزة مع تعرضوا لتجربة من بين عشر الثالثة املؤشرات نتائج مقارنة تشير

 بين ما يتعرضوا، لم من لصالح ترواحت الفروقات، حيث أعلى لعالمات يتعرضوا لم الذينمن  اؤشر م عشراحد حصول 

 والسالمة باألمن املواطن وإحساس األمن ألجهزة املهنية للقدرات املستقبلية بالتوقعات للمؤشرين املتعلقين نقطة 21
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 الثقة عة عشر نقطة للمؤشر املتعلق بمدىوسب ،الداخلي السياس ي ملؤشر البعدنقطة وتسعة عشر  الشخصية،

 ثالث على األمنية لألجهزة املختلفة واملهام باالختصاص باإلطالع واملعرفة الخاص املؤشر حصل بينما ،األمنية باملؤسسات

 .األمن أجهزة مع تعاملوا لألفراد الذين الشخصية التجربة عن ناتج وذلك تعرضوا من لصالح نقاط أعلى

 مما .القطاع هذا مع لتجربة يتعرضوا لم الذين من سلبية تقييما اكثر األمن قطاع مع لتجربة تعرض من ييعط املجمل في

 التي باألساليب ممثلة الداخلية بالبيئة منها يتعلق قسم كبيرة تحديات تواجه تزال ال العراقي األمن أجهزة أن تقدم يالحظ

 بالتحديات يرتبط والقسم االخر وسلوكياههم، افرادها قدرات عن فضال لديها املتوافرة والقدرات الفنية أدائها تحكم

 تدخالت وههديدات أم داخلية سياسية خالفات نتيجة ذلك كان سواء العراق واجهها التي االستقرار عدم وظروف األمنية

قطاع  أداء ةوكفاء طبيعة على ينعكس ذلك كل .عموما النظام األمني وزعزعة اراضيه وسالمة وحدته تستهدف خارجية

 .األمن

 على  )فرعيا مؤشرا 126 اجمالي من) ( فقط%3وتبلغ نسبتها )فرعية  مؤشرات أربعة حصلت فقد الفرعية املؤشرات بين أما

 تقديم على والقدرة االنسان، حقوق  ملنظمات شكاوى  تقديم على بالقدرة تتعلق وهي "مكتمل" إلى اصالح تشير عالمات

 حكومية، من مؤسسات وثائق استخراج عند األمنية األجهزة من سلوك حسن لب شهادةوط باإلفراج، للقضاء طلبات

 في اإلصالح عملية في ملحوظ تطور  وجود يعني ، مااألمن أجهزة ومساءلة التعليمات إصدار عن األول  الفعلي املسؤولو 

لرئيس ي الجديد "التأثيرات "تسعة من هذه املؤشرات من ضمن املؤشر ا امؤشر  عشرين حصل في املقابل .الجوانب هذه

 عن املعتقلين اإلنسان حقوق  مؤسسات سؤال أهمها "منعدم" تصنيف وضعها في جدا متدنية عالمات علىالخارجية" 

الفساد  إنتشار  ،( 1.15) اإلنسان حقوق  مؤسسات من سؤال عنه أو للمعتقل مساعدة وتوفر ،( 1.15)  ومساعدههم

 بأن العتقاداو  ،(1.25) للتعذيب األمنية األجهزة االعتقاد بممارسة ،(1.26)  بفاعليتها وأ واألجهزة بالشرطة الثقة ،(1.23)

 ،( 1.17)األمن  بدواعي مبرر اإلنسان حقوق  خرق  بأن واالعتقاد ( 1.19)الحاكمة النخبة أجل من تعمل أجهزة األمن

 مدى (،1.27؟ ) معك التحقيق في وعالشر  قبل بحقوقك تعريفك تم هل ،( 1.29القضاة ) بين فساد بوجود االعتقاد

 في حين كانت (1.23فيها ) الفساد من تعاني ال األجهزةاالمنية بأن االعتقاد مدى (،1.29املخابرات ) بمهام الجمهور  معرفة

 تأثيرات الخارجية الب املتعلقعشر املؤشر الرئيس ي الثالث  منعدم" على تصنيف حصلت التي فرعيةال ؤشراتمن املتسعة 

 أي( 1.51) إلى( 1.31) بين ما عالمات على) الفرعية مجمل املؤشرات من % 26 حوالي أيمؤشرا ) وثالثون  أربعة حصل 

 مؤشرا وعشرون ةاربع حازو  ،"جدا ضعيف" تصنيف علىها حازت من عشرة مؤشرات ".جدا ضعيف"و "ضعيف" تصنيف

 باتجاهات الخاص الرئيس ي باملؤشر تتعلق مؤشراعشر  أحد أصلمن  مؤشرات ةاربع منها "ضعيف" تصنيف على فرعيا

 هذا يشير. 2011 بالعام مقارنة 2115 في عام البالد في األمنية األوضاع في إيجابي تغيير حصول  عدم يظهر التغيير، مما

 على أي "متوسط" تصنيف على مؤشرا 35حصل   .األمن قطاع في اإلصالح عملية نجاعة عن املواطنين عدم رض ى إلى كذلك

  % 28 تمثل وهي( 1.61) ( وبين1.51)بين  تراوحت اتعالم
ً
 ثالث عالمات وتراوحت الفرعيةاملؤشرات  مجمل منتقريبا

 % 26 حوالي مؤشرا( أي وثالثون 
ً
 متقدم"و متقدم أي تصنيف ،(1.81) إلى (1.61) بين الفرعية املؤشرات مجمل من تقريبا

 مؤشرا تعد متقدم، وهي تصنيف على مؤشرا عشرونو  ،"جدا متقدم" على تصنيف حصلت مؤشرا عشر ثالثة منها ،"جدا

 .لتطويرها العمل استكمال إلى وتحتاج العدالة ونظام األمن اإلصالح لقطاع عملية جوانب بعض تقدم على إيجابيا

 في التأثير على انطباعات الجمهور العراقي وتقييمه لقطاع األمن ورضاه عنه. 
ً
تلعب مجموعة من املتغيرات دورا

ما أشرنا أعاله يميل الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن للخروج بانطباعات سلبية عن هذا القطاع مقارنة بالذين فك

على التوالي(. ولعل أهم املتغيرات األخرى ذات التأثير الواسع على انطباعات  1.56مقابل  1.43لم يتعرضوا لتجربة )

النتماء السياس ي أو الطائفي، واالطالع أو عدم االطالع على مهام املواطن العراقي درجة اإلحساس بتوفر األمن، وا

واختصاصات أجهزة األمن. إضافة لكل ذلك، تلعب مجموعة من املتغيرات الديمغرافية مثل الجنس والعمر والتعليم 

 وإن كان بدرجة أقل من املتغيرات األخرى.  
ً
 مماثال

ً
 دورا
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( 1.34( بين الذين يشعرون بتوفر األمن وتتراجع إلى )1.62قياس العراقي إلى )كما يظهر في الشكل أدناه، ترتفع عالمة امل

بين الذين يشعرون بعدم توفر األمن لهم وألسرههم. وترتفع بين املطلعين على مهام واختصاصات األجهزة األمنية 

، تبلغ  1.52، 1.51، 1.48( وتتراجع بين غير املطلعين إلى )1.55واملخابرات  1.54)الشرطة والجيش 
ً
على التوالي(. أخيرا

( بين الذين ال يزيد تعليمهم عن 1.54( بين الرجال، وترتفع إلى )1.53( بين النساء و)1.54عالمة املقياس العراقي )

 ( بين خريجي الكليات والجامعات. 1.52الشهادة اإلعدادية وتتراجع إلى )

 املقياس العراقيدور مجموعة مختارة من املتغيرات في التأثير على عالمة 

 
 

 في تفسير التقييم الذي يعطيه 
ً
 قويا

ً
 إضافيا

ً
تضيف طبيعة االنتماءات السياسية والطائفية للمواطنين بعدا

 شديد األهمية في تشكيل 
ً
الجمهور في العراق لقطاع األمن حيث يشير تحليل النتائج إلى أن هذه االنتماءات تلعب دورا

، مواقف وانطباعات الجمهور العراق
ً
حيث حاسم يبرز دور االنتماء السياس ي والطائفي بشكل ي تجاه قطاع األمن. مثال

ميل مواقف الجمهور للرض ى واإليجابية عن قطاع األمن بين مؤيدي األحزاب الشيعية ثم بين مؤيدي األحزاب الكردية. ت

 بين مؤيدي األحزاب السنية العر 
ً
 بية واألحزاب العلمانية. لكن املواقف تنقلب بشكل حاد وتصبح سلبية تماما

 عالقة قوية جدا بين االنتماءات السياسية والطائفية للمواطنين ومدى شعورهم بتوفر االمن في هذا 
ً
هناك إذا

البلد: املواطنون املؤيدون أو املنتمون ألحزاب أو طوائف تقف خارج الحكم أو في املعارضة يشعرون بغياب األمن بشكل 

 بينما تبلغ نسبة اإلحساس بتوفر األمن بين أكبر بكثير مما يشعر به 
ً
املواطنون املنتمون ألحزاب أو طوائف حاكمة. فمثال

 بين مؤيدي األحزاب السنية.  %42)على التوالي( فإنها ال تتجاوز  %93و %85مؤيدي األحزاب الشيعية والكردية 

 أو منتميا للحزب أو الطائفة الحاكمة فإنك
ً
بالتالي تشعر بتوفر األمن أكثر مما يشعر به بقية  بعبارة اخرى، إن كنت مؤيدا

املواطنين، وإن كنت منتميا للحزب أو الطائفة املعارضة فإنك بالتالي تشعر بعدم توفر األمن أكثر مما يشعر به بقية 

ألمن( بدرجات املواطنين. تتأثر عالمة املقياس صعودا وهبوطا في كلتا الحالتين )االنتماء السياس ي/ الطائفي ودرجة توفر ا

متشابهة. فإن كنت مؤيًد أو منتميا للحزب أو الطائفة الحاكمة فإنك ستشعر بتوفر أكبر لألمن وستكون عالمة املقياس 

لديك في هذه الحالة مرتفعة. أما إذا كنت منتميا للحزب أو الطائفة املعارضة فإنك ستشعر بتوفر أقل لألمن وستكون 

 يوضح الرسم التالي:عالمة املقياس لديك منخفضة كما 
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 رسم توضيحي التجاه العالقة بين االنتماء السياس ي/ الطائفي والشعور باألمن وعالمة املقياس في العراق 

 

 
ويمكن رؤية قوة العالقة بين املتغيرات الثالث )األمن، واالنتماء السياس ي أو الطائفي، وعالمة املقياس( بشكل واضح في 

( هي للمواطنين املؤيدين أو املنتمين للحزب أو 1.65ظهر أن عالمة املقياس األعلى في العراق )الجدول التالي الذي ي  

( فهي للمواطنين املنتمين للحزب أو 1.31الطائفة الحاكمة الذين يشعرون بتوفر االمن. أما عالمة املقياس األدنى )

 مجموعتين أخريتين، إحداهما تعطي املقياس الطائفة املعارضة الذين يشعرون بعدم توفر األمن. يظهر الجدول أي
ً
ضا

وهؤالء مواطنون يشعرون بتوفر األمن رغم أنهم ينتمون ألحزاب أو طائفة معارضة، واألخرى ( 1.54)عالمة عالية نسبيا 

 وهؤالء مواطنون يشعرون بعدم توفر األمن لكنهم في الوقت ذاته ينتمون ألحزاب أو  (1.49تعطي املقياس عالمة وسطية )

 طائفة حاكمة. 

 

 بمتغيري األمن واالنتماء السياس ي/الطائفي  العراقيكيفية تأثر عالمة املقياس 

 االنتماء السياس ي/

 الطائفي

 غير متوفر األمن متوفر

 1.49 1.65 الحزب الحاكم

 1.31 1.54 املعارضة

 

الحزبية -ظر الخريطة األمنيةعند إسقاط متغيري األمن واالنتماء السياس ي على الخارطة اإلدارية للعراق )أن

للعراق أدناه( فإننا نجد أن عالمة املقياس ترتفع بشكل بارز في املناطق التي يرتفع فيها الشعور بتوفر األمن ويزداد فيها 

التأييد للحزب الحاكم وتنخفض في املناطق التي ينخفض فيها الشعور بتوفر األمن ويزداد فيها التأييد لألحزاب املعارضة. 

 بينما تبلغ عالمة املقياس )فم
ً
نسب العالية في ذات ال( في مناطق مثل البصرة والنجف ذات األغلبية الشيعية و 1.62ثال

 ( في مناطق مثل ديالى ذات األغلبية السنية وذات النسب املنخفضة في توفر األمن. 1.42توفر األمن فإنها تنخفض إلى )
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 على خارطة العراق إسقاط متغيري األمن واالنتماء السياس ي
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 األمن العربي وتوجهات المواطنين قطاع مقياس
 تقرير العراق

 6102 -  القراءة الثانية 

 مقدمة( 0)
واملسحية  السياسية للبحوث الفلسطيني املركز يقوم املعهد املستقل لدراسات االدارة واملجتمع املدني بالتعاون مع

 كمي أو رقمي مقياس ببلورة 2، تونس(االردن، العراق، )فلسطينار العربية وعدد من املراكز البحثية في عدد من األقط

. تشير عالمة املقياس إلى درجة التقدم في إصالح قطاع األمن في الدول مرة الثانيةلل األمن ونظام العدالة قطاع ألوضاع

  (12)العربية املعنية. يتكون املقياس من 
ً
 تجمل عالمات مؤشرا

ً
  (116) رئيسيا

ً
  مؤشرا

ً
وفي العراق تم اضافة مؤشر  ،فرعيا

( 126)عدد املؤشرات الفرعية و مؤشرا رئيسيا ( 13"التأثيرات الخارجية" ليصبح املجموع )بـ  يتعلقلهذا التقرير جديد 

 في التقرير الثاني
ً
 فرعيا

ً
 .مؤشرا

أربع دول مشاركة في التقرير.  في نينللمواط تمثيلية عينة بين إجراؤها تم العام للرأي استطالعات خالل من املقياس بناء تم

  كبيرة إضافية عينة بين االستطالعات هذه إجراء كذلك تم
ً
 األمن قوات مع شخصية بتجربة مروا الذين تمثل أولئك نسبيا

/ حزيران 51وحتى  5151/ ايار 20الفترة من العدالة. أجريت االستطالعات في الدول األربعة خالل  نظام أو والشرطة

 األمنية األجهزة ودور  وأداء لقدرة العربي الجمهور  تقييم حول  بيانات وانطباعات جمع االستطالعات إلى هذه فههد 5151

 .العدالة بنظام املتعلقة تلك ذلك األمني، بما في القطاع إصالح ومتطلبات

ئه من وجهة نظر ههدف هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع وأداء القطاع األمني في العالم العربي وتقييم أدا

املواطنين. ومن ثم تحديد اوجه الخلل والقصور في أداء هذا القطاع من وجهة نظر املواطن، والخروج بتوصيات تقدم 

 إلى صناع القرار لالستفادة منها في عملية اإلصالح األمني خاصة بعد ثورات الربيع العربي.

ئل على تحقيق االستقرار املجتميي )سياسيا، عسكريا، احد ابرز الدال وتوجهات املواطنين يعد مقياس قطاع االمن 

اقتصاديا، اجتماعيا( لذلك اصبح االمن يمثل البنية التحتية التي ترتكز عليها كل مقومات امن الدولة ودونه ال يمكن 

 الحديث عن وجود تطور او تنمية او تقدم.

السياس ي السائد فضال عن ضعف االندماج الوطني،  مالنظاطبيعة العراق لمر بها يالتي غير املستقرة وبالنظر للظروف 

والسياسات االمنية غير الفاعلة سواء على الصعيد الداخلي ام الخارجي. فان الحاجة الجهزة امنية كفوءة وقادرة على 

ن مواجهة هذه التحديات االمنية تصبح في مقدمة االولويات البلد وبما ينسجم مع تطلعات الجماهير في الديمراطية م

 .ضمان الحريات العامة من جهة اخرى جهة و 

ههدف عملية إصالح القطاع األمني إلى تحسين مستوى توفير خدمات األمان والعدل الفعالة والقوية، من خالل 

مؤسسات القطاع األمني التي يمكن محاسبتها من خالل الدولة وشعبها، كما تعمل في إطار اإلدارة الديمقراطية، بدون 

 االحترام الكامل لحقوق االنسان وسيادة القانون. أي تمييز ومع

وما تبعها من تغييرات جذرية في هيكلية الدولة العراقية  ،2113مر بها العراق في مطلع عام فرضت االحداث التي 

عموما وفي البنية االساسية لالجهزة االمنية بشكل خاص، تحديات جدية امام هذه االجهزة الفتيه تتمثل في سعيها 

                                                           
 شاركت اليمن يف التقرير االول ملقياس االمن لكن الظروف االمنية يف البالد حالت دون مشاركتها يف التقرير الثاين. 2 
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مضطرب جدا من جهه والحفاظ على الحريات العامة للمواطنين من جهة  أمنىفي ظل وضع  ظ االمن واالستقرارلحف

 اخرى. 

 :ي هذه املرحلة محاورعدة من اهمهااتخذت اعادة هيكلة القوات االمنية ف

لنظام اصدار العديد من التشريعات املنظمة لعمل القوات االمنية بما يتوافق مع النهج الديموقراطي ل .1

 .مان حرياههم الشخصية من جهة اخرى السياس ي الجديد وبما يؤمن سالمة املوطنين من جهة وض

بما يؤمن تكامل االختصاصات وتغطية تنوع  المنية وتوزيع واجباههااعادة بناء التشكيالت االدارية لالجهزة ا .2

نجدة، قوات مكافحة الشغب، الشرطة االتحادية، شرطة الية املطلوبة ومن هذه التشكيالت )املهام االمن

قوات التدخل السريع، الحرس الوطني، قوات حفظ النظام، الشرطة املحلية( فضال عن وجود املليشيات 

 التابعه لالحزات السياسية والتي تناط بها بعض املهام االمنية على مستوى املناطق.

بة في مختلف املستويات التنفيذية املوارد البشرية، وتتضمن رفد التشكيالت االمنية بكوادر جديدة ومدر  .3

 .زيادة فاعليتها في تنفيذ اهدافهاوالقيادية بما يضمن كفاءة االداء لهذه االجهزة و 

ها االجهزة واملعدات، وتتضمن تجهيز التشكيالت االمنية باالجهزة واملعدات الالزمة والتي تمكنها من اداء واجباه .4

 .وقت ممكن وبأقلباعلى مستوى من الكفاءة 

 باملستوى ( 2115 حزيران-2114 حزيران)  التقريرين مابين الواقعة الفترة في االصالحية الجهود تكن مل .5

 اخرى  مجاالت شهدت فيما املجاالت بعض في املتواضعه االصالحية الجهود بعض استثنينا ما اذا املطلوب

 عديدة اسباب الى التراجع هذا يعود وربما  العراقي املواطن نظر وجهة من الجهود هذه في واضحا تراجعا

  االحداث نتيجة العراقي للمواطن االنساني وحتى والسياس ي واالقتصادي االمني الوضع تدهور  مقدمتها في يتيا

 حيدر الدكتور  تكليف العراق شهد السياس ي املستوى  فعلى. الفترة هذه خالل العراق شهدها التي العاصفة

 نوري السيد خلفة من  ثقيلة تركة تسلم الذي  للوزارء رئيسا هانتخاب بعد جديدة حكومة بتشكيل العبادي

 على كردستان واقليم املركز حكومة بين السياسية االزمة تفاقم ابرزها كان كافة املستويات على املالكي

 للسطلة  املاسكة االحزاب بين ما السياسية الصراعت عن فضال والنفطية املالية املشاكل خلفية

 .العراقي الشان في الجوار لدول  جيةالخار  والتدخالت

وصل من قبل تنظيم اما على املستوى العسكري واالمني فقد شهدت البالد احداثا دراماتيكية تمثلت باحتالل مدينة امل

اثر انسحاب الجيش العراقي من املدينة وتركه للمواقع العسكرية في مشهد  2114في العاشر من حزيران  داعش االرهابي

. توالت بعدها املسؤولة عن حماية هذا القاطع االههام بالفساد والتواطؤ من قبل القيادات العسكرية اليخلوا من

نة الرمادي مركز الهزائم العسكرية والتي انتهت باحتالل مدينة تكريت مركز محافظة صالح الدين تالها احتالل مدي

 االراض ي العراقية تقريبا. وبذلك بسط تنظيم داعش االرهابي سيطرته على ثلثمحافظة االنبار 

ولغاية االن هي االسوء في تاريخ العراق على املستوى االنساني اذ شهدت موجة نزوح  2114كانت الفترة من حزيران  

ملئات االلف  من املواطنين في املحافظات املحتلة باحثين عن مناطق اكثر امنا بعد ان ارتكب تنظيم داعش االرهابي شتى 

القتل وسبي النساء ضد املوطنين العزل في هذه املناطق , ومما زاد املشهد تعقيدا عجز الحكومة عن وسائل التعذيب و 

توفير املساعدات االنسانية واملالجيء اليواءهم فضال عن انتشار االمراض املعدية مثل الكوليرا بشكل كبير نتيجة النعدام 

عه التي كانت تصلهم كافية لسد رمقهم صاحب ذلك تشريد الرعاية الصحية .ولم تكن املساعدات االنسانية  املتواض

 مع عوائلهم. ذاته  االلف االطفال الذين تركوا مدارسهم وواجهوا املصير 

فيها التنظيم  أعدميضاف الى ذلك املجازر التي ارتكبتها عصابة داعش وتاتي في مقدمتها مجزرة قاعدة سبايكر التي 

اعقبتها اعمال اجرامية ضد االقليات في  القاعدة،يتلقون تدريباههم في هذه  بحدود ثالثة االف مجند عراقي كانوا
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التي شهدت احداث دامية من قتل الشباب وسبي النساء  االزيدية واملسيحيةاملحافظات املحتله وخاصة االقلية 

 وتهجيرهم خارج مناطقهم.

 

حفيظة  مما اثار ة عن فعل اي ش يء كل هذه املشاهد كانت تحدث بشكل متسارع امام حكومة جديدة بدت عاجز 

العراقيين ونقمتهم على الحكمومة السابقة التي يعققد غالبيتهم بانها السبب الرئيس ملا وصل الية العراق ومطالبة 

مة السابقة على الحكومة الجديدة باجراء اصالحات فورية على كافة املستويات الصالح ما افسدته سياسات الحكو 

  املستويات كافة.

د الحراك الشعبي تطورا الفتا بعد تدخل املرجعية واعالنها الجهاد الكفائي داعية كافة املواطنين القادرين على حمل شه

 السالح باالنخراط في تشكيالت الحشد الشعبي والقتال بجانب القوات االمنية ضد تنظيم داعش االرهابي 

ضد الحكومة الجديد ة مطالبة اياها باصالحات فورية فيما شهدت العاصمة بغداد واملحافظات كافة تظاهرات غاضبة 

كافة وياتي في مقدمتها اصالح القضاء العاجز عن  مقاضاة  رؤوس الفساد في  واقصاء الفاسدين في مفاصل الدولة 

كخطوة اولى البد منها الصالح االوضاع املتدهورة وانقاذ بلدهم .فضال عن معالجة الوضع االقتصادي املتازم الدولة 

نتيجة النخفاض سعر برميل النفط عامليا الذي يعد املصدر الرئيس القتصاديات العراق وركود السوق العراقية وازدياد 

 مستويات البطالة بين الشباب وبخاصة بعد ظهور بوادر عن عدم قدرة الدولة على دفع رواتب موظفيها. 

راجع الدينة وعد رئيس الوزراء العبادي باجراء ط الجماهيري املتزايد واملدعوم من املغامام هذه االحداث والض

على  االوضاع املتردية جديدة لتصحيحوتضع العراق امام مرحلة  ،اصالحات جذرية من شانها تغيير الوضع السائد

 املستويات كافة. لم 
َ
الغاء مناصب نواب رئيس ب الجديد املتمثلةرئيس الحكومة  أعلنهابعض االصالحات التي تحظ

كما شملت تغيير بعض القيادات العسكرية دون ان تتم  واحد،ورئاسة الوزراء الثالث واالكتفاء بنائب  الجمهورية

تخفيض رواتب برضا املواطنين. فيما أسهم  محاسبة القيادات التي كانت مسؤولة عن ضياع ثلث اراض ي العراق،

الدولة ملعالجة العجز املتزايد في ميزانية الدولة االالف منهم ممن كانوا يعملون بعقود مؤقته مع دوائر  املوظفين وتسريح

ومتطلبات االنفاق العسكري املتزايد ملواجهة تنظيم داعش االرهابي من جهة  ،نتيجة انخفاض اسعار النفط من جهة

 .. .في تازم املوقف واثار حفيظة املواطنين اخرى 

االصالحية على املستوى االمني ولهذا يالحظ من  يكن هنالك فرصة ملواصلة الجهود االحداث، لموازاء هذه  مما تقدم

في بعض املؤشرات التي  التغييرات الطفيفةبعض  االتقرير الحالي عدم وجود مؤشرات مشجعه للجهود االصالحية عد

 ...الحقا تشير الى تقدم طفيف او تراجع في الجهود االصالحية في هذه املجاالت وكما سيتم توضيحه

عربي مشترك وهو ثمرة تعاون العديد من املراكز البحثية العربية املتخصصة  من جهدء تأتي هذه الدراسة كجز

  بهدف تسليط الضوء على واقع اداء االجهزة االمنية في البلدان العربية وتقييم ادائها من وجهة نظر املواطن العربي.

ولة الخروج بتوصيات تقدم الى اصحاب كل من هذه البلدان ومحا فياالجهزة ومن ثم تحديد اوجه الخلل في اداء هذه 

 القرار لالستفادة منها في تطوير واصالح القطاع االمني في بلدانهم.

ولتحقيق هذا الهدف فقد تم اعداد استمارة استبيان تتضمن العديد من املؤشرات الرئيسية والفرعية التي 

واطنيها ممن تعرضوا لتجربة مع هذه االجهزة تعكس واقع االجهزة االمنية في هذه البلدان من خالل اراء عينة من م

واخرين ممن لم يتعرضوا لها، تم اختيارهم وفق منهجية علمية ووفقا للطرق االحصائية املتعارف عليها في املراكز 

البحثية املتخصصة. يختص هذا التقرير بتحليل واقع االجهزة االمنية واالجهزة ذات العالقة في العراق من وجهة نظر 

من املواطنين العراقيين البالغين في محاولة لتشخيص نقاط الخلل ونقاط القوة في اداء هذه االجهزة والخروج عينة 

 بتوصيات الى اصحاب القرار لالستفادة منها في اصالح واقع االجهزة االمنية في هذا البلد العربي.
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مؤشرا رئيسيا، يتم احتساب  (13)من املستخدم في هذه الدراسة وتوجهات املواطنين األمن قطاع يتكون مقياس 

كل منها بناء على متوسط عالمات عدد من املؤشرات الفرعية. ويتم احتساب قيمة كل من املؤشرات الفرعية باالعتماد 

( مؤشرا. تم إجراء 126على نتائج إجابات األسئلة ذات العالقة في االستطالع. يبلغ العدد الكلي للمؤشرات الفرعية )

ع عينة ممثلة عن املجتمع العراقي من البالغين، كما تم إجراء مقابالت مع عينة إضافية تمثل أولئك الذين املقابالت م

 (الخاص باملنهجية 1امللحق رقم  ر انظ)مروا بتجربة شخصية مع قوات األمن أو نظام العدالة. 

العراقيين املتعلقة بكافة أوجه  تغطي املؤشرات الرئيسية مجاال واسعا من اآلراء العامة، والتوقعات ووجهات نظر 

، هي:  (12)القطاع األمني، بما فيها العناصر املتعلقة بنظام العدالة. يقيس مقياس قطاع األمن العربي 
ً
 رئيسا

ً
مؤشرا

قدرات أجهزة األمن ومهنيتها، وأداء أجهزة األمن، والتوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن، واتجاهات التغيير، 

والثقة باملؤسسات األمنية، وانتشار الفساد في األجهزة، واإلطالع واملعرفة باالختصاصات واملهام املختلفة لألجهزة، والبعد 

السياس ي الداخلي وبناء الدولة، والتجربة الشخصية في تقييم دور األجهزة في حماية القانون والحريات العامة ومكافحة 

وكما مة الشخصية، وتقييم نظام العدالة، والحريات واملساءلة وحقوق اإلنسان. الجريمة، واإلحساس باألمن والسال 

 في العراق  أسلفنا
ً
ليكون مجموع املؤشرات الرئيسية التي استندت  هو "التأثيرات الخارجية" ا اخر مؤشر اضيف سابقا

املؤشرات ويشير إلى العناصر ( أدناه كافة هذه 1يستعرض الجدول رقم )( مؤشرا رئيسيا.13اليها الدراسة في العراق )

 الرئيسية التي تدخل في تركيبة كل منها.

 أسماء املؤشرات والعناصر التي تدخل في تركيبتها(: 1جدول رقم ) 

رقم 

 اسم املؤشر  املؤشر 

 اسم 

 مختصر للمؤشر 
 بعض املؤشرات الفرعية التي تمثل املؤشر

1 
مستوى تقييم املواطن لقدرات 

 ا أجهزة األمن ومهنيته
 قدرات األجهزة 

قدرة األجهزة على خدمة املواطن بدون تمييز،  قدرة األجهزة على مكافحة الجريمة 

 وقدرة األجهزة على االلتزام بالقانون   

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

 النظام وتقييم أداء األجهزة في تنفيذ قرارات املحاكم 

3 
التوقعات املستقبلية للقدرات   

 املهنية ألجهزة األمن

التوقعات   

 املستقبلية

توقع قدرة األجهزة في توفير االمن للمواطن، توقع قدرة األجهزة األمنية على  

 فيذ أكبر لقرارت املحاكم  التخلص من الحزبية وتوقع قدرة األجهزة األمنية على تن

 اتجاهات التغيير   االعتقاد حول اتجاهات التعيير  4

سنوات،  5-4اعتقاد بأن التزام األجهزة بالقانون اليوم أفضل مقارنة بالوضع قبل  

 5-4 األجهزة اليوم في مكافحة الفساد أفضل مقارنة باألداء قبلاعتقاد بأن أداء 

وفير األمن والسالمة بدون تمييز مقارنة زة اليوم في تسنوات واعتقاد بأن أداء األجه

 سنوات   5-4 باألداء قبل

 الثقة باالجهزة   مدى الثقة باملؤسسات األمنية    5
 مدى االعتقاد بأن اجهزة اال  

ً
، مدى الثقة بنزاهة من تعمل ألجل أمن املواطن أوال

 الشرطة ومدى الثقة بنزاهة الخابرات 

6 
ن انتشار الفساد االعتقادات بشأ  

 في االجهزة 
 مكافحة الفساد  

 سنوات، 5-4بقبل اعتقاد بأن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية مقارنة  

مدى االعتقاد بأن األجهزةاالمنية ال تعاني من الفساد فيها ومدى معرفة الجمهور 

 بمهام الشرطة  

7 
اإلطالع واملعرفة باالختصاص   

 ة لالجهزة االمنية واملهام املختلف
 مدى معرفة الجمهور بمهام املخابرات  ،مدى معرفة الجمهور بمهام الجيش  اإلطالع واملعرفة   

8 
البعد السياس ي الداخلي: بناء   

 الدولة 
 بناء الدولة   

، مدى وجود توقعات بتنفيذ التدريبات األمنية هو فرض النظاماالعتقاد بأن هدف  

 دورها قرارات املحاكم بعد ص

9 

التجربة الشخصية في تقييم دور 

األجهزة في حماية القانون والحريات 

 العامة ومكافحة الجريمة. 

 التجربة الشخصية 

مدى عدم التعرض ملعاملة سيئة مثل الضرب، مدى قيام األجهزة بتقديم املعتقل  

للمحاكمة بعد االعتقال ومدى تعريف املتهم بحقوقه قبل الشروع في التحقيق 

 معك/ه   
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10 
احساس املواطن باألمن والسالمة   

 الشخصية 
 احساس باألمن  

، عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد اجهزة السالمةالشعور باألمن و   

 االمن وتوقع الحماية من األجهزة عند التعديالت على حقوق سياسية

 نظام العدالة    تقييم نظام العدالة    11
ن الجهاز القضائي للمحاكم مستقل عن السلطة التنفيذية واألجهزة االعتقاد بأ

واألحزاب، االعتقاد بإمكانية الحصول على محاكمة عادلة واالعتقاد بأن قرارات 

 املحاكم سيتم تنفيذها 

12 
الحريات واملسائلة وحقوق   

 االنسان 
 لة ءالحريات واملسا  

بدون خوف، الثقة بمؤسسات حقوق االعتقاد بقدرة املواطن على انتقاد السلطة 

اإلنسان وبقدرهها على املساعدة ومدى عدم طلب شهادة حسن سلوك من أالجهزة 

 االمنية عند طلب وثائق من مؤسسة حكومية

 التأثيرات الخارجية التأثيرات الخارجية 01

 او املتحدة االمم منظمة او الخارجية الدول  تأثير ودرجة نوع املؤشر هذا يقيس

  االوربي اداالتح
ً
 إذا. االمني الوضع على العربية والجامعة املجاورة الدول  تأثير وطبعا

 الدول  هذه تأثير كان ما اذاويقيس  املذكورة الدول  بتدخالت الشارع رأي يعكس انه

  سلبي
ً
  ايجابي او ايجابي ،سلبي ،جدا

ً
 التدخل نوع هو ما و جدا

 

 من هذه املؤشرات على عينة م12طبق )
ً
عينة من لم يتعرضوا لتجربة ضوا لتجربة مع األجهزة األمنية و ن تعر ( مؤشرا

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

ألجهزة األمنية. تشكلت الجريمة على من لهم تجربة مع األجهزة األمنية فقط، ولم يطبق على من لم يمروا بتجربة مع ا

، طبق )126املؤشرات الرئيسية من )
ً
 فرعيا

ً
( منها على من تعرضوا ومن لم يتعرضوا لتجربة مع أجهزة 116( مؤشرا

 على من تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية فقط، ولم تطبق على من لم يتعرضوا.21األمن، فيما طبق )
ً
 فرعيا

ً
 ( مؤشرا

على متوسط عالمات عدد من املؤشرات الفرعية  مؤشر رئيس تم احتسابها بناءً  كل عالمةفان  أسلفناوكما 

مناقشة وتحليل نتائج هذه ( مؤشرا. وسيتم التطرق اليها تفصيليا اثناء 126الخاصة به التي يبلغ عددها االجمالي )

 .الدراسة

عليها املؤشرت الرئيسية  واستنادا الى النتائج التي توصلت اليها الدراسة وفي ضوء العالمات التي حصلت

مما يعني أن عملية اختيار مقدرة املؤشرات قد نجحت في ادخال أصناف (( 1.91( إلى )1.16والفرعية والتي تقع مابين ))

 ونوعيات واسعة االختالف ما يسمح بدرجة عالية في ترتيب وقياس الجوانب املختلفة لعملية اإلصالح األمني.

؛ فقد قمنا بتصنيف العالمات من حيث قدرهها على اعطاء فات واملدى الذي وصلتهلك االختال بناء على مراجعة ت

صورة مفيدة عن مدى قوة وضعف اإلصالح األمني من وجهة نظر الجمهور املتلقي لخدمات األمن. قادتنا تلك املراجعة 

  . التالياملوضح في الجدول إلى تبني التصنيف 

 جة التقدم في اإلصالح األمني ونظام العدالة: تصنيف العالمات حسب در (6جدول رقم )

 التصنيف  عالمة املقياس 
 اصالح مكتمل 1.81 – 1.1 

 اصالح متقدم جدا 1.71 – 1.81 

 اصالح متقدم 1.61 – 1.71 

 اصالح متوسط 1.51 – 1.61 

 اصالح ضعيف 1.41 – 1.51 

 اصالح ضعيف جدا 1.31 – 1.41 

 اصالح منعدم 1.1 – 1.31 

 

(، تشير خمسون من العالمات املائة في هذا التصنيف إلى انعدام أو اكتمال اإلصالح 2ا يظهر في جدول رقم )كم

( إلى اكتماله. أما العالمات 1.11( إلى )1.81( إلى انعدامه وتشير العالمات من )1.31( إلى )1.1حيث تعني العالمات من )
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 ))الخمسون األخرى فتم توزيعها على خمسة درجات من ا
ً
(( وتنتهي 1.41( حتى )1.31إلصالح تبدأ بالضعيف جدا

 بين ))
ً
 ((.1.81( حتى )1.71باملتقدم جدا

 

 آلية احتساب عالمات املؤشرات:

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

ى معادلة لنتائج إجابات األسئلة ذات العالقة التابعة لذلك املؤشر. توجد عدة أنماط عالمة املؤشر الفرعي باالعتماد عل

، هناك أسئلة ذات أربعة 
ً
الحتساب عالمات املؤشرات الفرعية، وذلك حسب طبيعة وخيارات االجابة عليها. فمثال

تساب عالمة املؤشر الفرعي أعارض بشدة(، حيث يتم اح -4أعارض،  -3أوافق،  -2أوافق بشدة، -1خيارات )على نمط: 

([. أما االسئلة 1.8*3خيار-1.2*4)خيار -(3+ خيار4[ + ])خيار1.8*2+ خيار 1.2*1في هذ الحالة على النحو التالي: ]   خيار

أعارض بشدة(، فيتم احتساب  -5أعارض،  -4بين بين،   -3أوافق،   -2أوافق بشدة، -1ذات خمس خيارات )على نمط: 

([. أما 1.8*4خيار-1.2*5)خيار -(4+خيار5([ +])خيار1.5*3+خيار1.8*2+خيار1.2*1النحو التالي: ]خيارعالمة املؤشر على 

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

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

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

أنها ال  %71( بينما قالت نسبة من 1.68مؤشر عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد أجهزة األمن في العراق )

ع عالمات املؤشرات الفرعية التي يشملها املؤشر على تشعر بالقلق.  يتم احتساب عالمة املؤشر الرئيس ي بتقسيم مجمو 

 عدد هذه املؤشرات. ويتم احتساب عالمة املقياس بتقسيم مجموع عالمات املؤشرات الرئيسية على عددها.

 

 العينة:

توزعوا ين في كل العراق، حيث شخصا من البالغ 1200 شوائية متعددة املراحل بلغ حجمهاتم اختيار عينة ع

بطريقة عشوائية منتظمة من مناطق العد التي يوفرها جهاز اإلحصاء في اختيرت  قة سكنيه أو منطقة عدمنط 65 على

( اختيار منطقة العد حيث توجد خارطة خاصة بكل منها، 1العراق. تمت عملية االختيار حسب املراحل الثالثة التالية: )

وحدات سكنية من الوحدات السكنية املوجودة في   11( في كل منطقة عد يتم اختيار عينة عشوائية منتظمة من 2)

 سنة بطريقة عشوائية باستخدام جدول كيش. 18( من كل وحدة سكنية يتم اختيار فرد فوق 3منطقة العد، )

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

( شخص وهوالء يمثلون عينه ممن 258( شخص، ويتكون الجزء الثاني من )942عينة )البالغين، وبلغ عددهم في ال

وعي عند اختيار عينة الذين تعرضوا نسبة توزيعهم  تعرضوا هم أو أحد أقاربهم لتجربة مع أجهزة األمن والقضاء، وقد ر 

 في املجتمع ككل.

لعينة العامة، وتشمل كافة االفراد سواء الذين ( ا1تنقسم العينات ألغراض الدراسة والتحليل إلى ثالثة أنواع: )

كافة  ( عينة الذين لم يتعرضوا، وتشمل2تعرضوا أو لم يتعرضوا لتجربة واحتكاك مع أجهزة األمن أو نظام العدالة، )

 ( عينة الذين تعرضوا، وتشمل كافة3لتجربة واحتكاك مع أجهزة األمن أو نظام العدالة، و)االفراد الذين لم يتعرضوا 

 األفراد الذين تعرضوا لتجربة واحتكاك مع أجهزة األمن او نظام العدالة.  

تشاور مع العديد من املؤسسات واألجهزة في البلدان املشاركة التعاون و بالجرى خالل إعداد استمارة االستطالع 

ؤسسات املجتمع املدني وفي في مقياس قطاع األمن ونظام العدالة، كوزارة الداخلية، واألجهزة األمنية، والبرملان، وم

مقدمتها مؤسسات حقوق االنسان، وناشطين سياسيين. وهنا نتقدم بالشكر الجزيل لجميع املؤسسات واألشخاص 

 الذين ساعدوا وساهموا في تطوير استمارة االستطالع.
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 يتكون هذا التقرير باإلضافة لهذه املقدمة من ثالثة أقسام أخرى هي:

اني من التقرير الستعراض ومناقشة نتائج الدراسة على مستويين؛ االول: خصص للنتائج الكلية خصص القسم الث       .1

  للمقياس في العراق. والثاني: عرض نتائج املؤشرات الرئيسية املكونة للمقياس.

 خصص القسم الثالث الستعراض التوصيات.       .2

املستخدمة إلعداد املؤشرات وعالماهها وإجراء االستطالع  . يحتوي القسم الرابع على مالحق تشمل: تفصيل للمنهجية3

واختيار العينة. وجدول باألسئلة والنتائج قبل تحويلها لعالمات. وجدول بالعالمات لكافة املؤشرات الرئيسية والفرعية. 

 وجدول بعالمات املؤشرات الرئيسية والعالمة الكلية للمقياس.
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  )6( النتائج 

 ة للمقياس:العالمة الكليأوال: 

ة وهي نفس قيمالقراءة االولى، ي عشر املستخدمة في وفقا للمؤشرات االثن(. 1.53) الثانيةبلغت قيمة املقياس في القراءة 

الى املؤشرات السابقة  الخاص بالعراق الثالث عشر يس ي )ئما اضفنا عالمة املؤشر الر  وإذا ،املؤشر الكلي في املوجة االولى

تعكس هذه النتيجة انقساما بين الجمهور الذي يمنح نصف املواطنين أو أكثر ، و (1.51تصبح )تنخفض قيمة املقياس ل

قليال تقييما ايجابيا ألوضاع قطاع األمن، فيما يمنح النصف االخر أو أقل قليال تقييما سلبيا لهذه االوضاع. كما تعني 

( ادناه 1) الشكل .حصل على تصنيف متوسط وفقا لتوجهات املواطنينهذه القيمة أن التقييم الكلي لقطاع األمن 

الذي الثاني بعد استثناء املؤشر الجديد )التأثيرات الخارجية( االول و قيمة املقياس في التقريرين املقارنة بين يوضح 

 اضيف الى التقرير الثاني.

 عشر االثني للمؤشرات عراقال في العدالة ونظام االمن قطاع مقياس قيمةلاالول والثاني التقرير بين مقارنة ( 1) شكل

 
 

مع  املؤشر الثالث عشر الذي تمت اضافته للتقرير الثاني فان عالمة املقياس الكلي تنخفض عالمتينعند اضافة  اما

  وكما موضحة في الشكل االتي:  الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا اختالفات ملحوظة في عالمة تسجيل

 

  عشر ظام العدالة في العراق للمؤشرات الثالث( قيمة مقياس قطاع االمن ون2شكل )
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ة مع قطاع األمن أو نظام الفروقات في التقييم، سلبا أو ايجابا، بين من تعرض ومن لم يتعرض لتجرب يالحظ مما تقدم

من لم يتعرض لتجربة بفارق  ( بين1.56) بلغت(، فيما 1.43فقد بلغت قيمة املقياس بين من تعرض لتجربة ) ،العدالة

اذا تنخفض قيمة  عالمة اذا ما تم احتساب املؤشر الجديد "التأثييرات الخارجية" 11قل الفارق ليصل الى وي ،عالمة 13

في يشير هذا الفارق  .( ملن لم يتعرض بعد اضافة املؤشر املذكور 1.53( مقابل )1.42ملن تعرض ) املقياس لتصبح

يمنح تقييم املواطنين الذين تعرضوا لتجربة  اذلهذا القطاع.  مقسام بين املوطنين عند تقييمهإلى وجود انالحالتيين 

 حين في  قطاع األمن نظام العدالة تصنيفا ضعيفا
ً
لدى املواطنين الذين لم يتعرضوا لتجربة مع  يكون التقييم متوسطا

لم يتعرضوا الذين لثاني بالنسبة للذين تعرضوا و اما بين التقرير االول و طفيف اختالف  ويالحظ بان هناك ،هذا القطاع

فرق عالمة واحدة فقط سجلت قراءة املقياس في القراءة الثانية اذ لم تتغير عالمة الذين تعرضوا في القراءتين فيما 

التي ت العالما مقارنه يوضح الشكل االتي(. 1.43( و اصبحت في التقرير الثاني )1.42بالنسبة للذين تعرضوا اذا كانت )

  القراءتين:سية في حصلت عليها املؤشرات الرئ

 العراق في املقياس بقيمة  مقارنة الرئيسية املؤشرات عالمات(: 3شكل )
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( املتعلق بالتوقعات املستقبلية 3)املؤشر رقمتشير عالمات املؤشرات الرئيسية إلى أن املؤشر ذي العالمة االعلى هو 

وبنفس العالمة في  ،متقداملتصنيف ال تضعه ضمن (1.68)قدرها حصل على عالمة  اذ للقدرات املهنية لألجهزة األمنية

حصل على تصنيف اذ املتعلق بإحساس املوطنين باألمن والسالمة الشخصية  (11)يتبعه املؤشر رقم  القراءة االولى

املؤشر رقم  حيث حصل؛ مؤشرت على تصنيف متوسط 6 حصلت  .( في التقرير االول 1.61مقابل ) (1.63)متقدم ايضا 

التي حصلت على تصنيف الستة املؤشرات بين  (1.57)عالمة اعلى  على( الخاص بمدى الثقة باملؤسسات األمنية 5)

 .(1.61التقرير االول اذا كانت ) عنرغم انخفاض عالمته متوسط 

خارجية اذا حصل على تصنيف منعدم بالتاثيرات ال( املتعلق 13في املقابل فإن املؤشر ذي العالمة األقل هو املؤشر رقم )

باالعتقاد بشأن الفساد في ( املتعلق 6رقم ) املؤشر  :على تصنيف ضعيف وهيحصلت مؤشرات . يليه اربعة (1.21)

(، 1.45حصل على )اذ ( املتعلق بتقييم املواطنين لقدرات األجهزة األمنية، 1(، ثم املؤشر رقم )1.42األجهزة األمنية )

املؤشر ومن ثم ( 1.46( املتعلق باالطالع واملعرفه باالختصاص واملهام املختلفه لالجهزة االمنية على )7)رقم  وحصل املؤشر 

 .(1.48اجهزة االمن اذا حصل على )املتعلق بتقييم املواطن الداء  (2رقم )

يرات الخارجية اذ انه ناء املؤشر الخاص بالتأثيثهنا تجدر االشارة الى ان ثالث مؤشرات من اصل اثنا عشر مؤشر )تم است

كاالتي  يتم اضافته في التقرير الثاني و اليوجد ما يقارن به( قد تغييرت تصنيفاههم ما بين التقرير االول والثاني وه

التعيير "املؤشر الرابع" ارتفع من تصنيف ضعيف في التقرير االول ليصبح متوسط في التقرير  اتجاهات حول  االعتقاد

االجهزة  اذ انه مصنف كضعيف  في الفساد انتشار بشأن بالنسبة للمؤشر الخاص باالعتقاداتوكذلك االمر  ،الثاني

 ليصبح ضعيف في التقرير الثاني
ً
ل ليصبح متوسط في الخامس من متقدم في التقرير االو انخفض املؤشر بينما  ،جدا

 (.(3)رقم الجدول )انظر التقرير الثاني 

 

 في التقريرينتصنيف حسب ال املؤشرات الرئيسية  عالماتتصنيف مقارن ل(: 1جدول رقم )

 الرئيس ياملؤشر  #

عالمة 

 املقياس

في التقرير 

 الثاني

تصنيف 

 املؤشرات

عالمة 

 املقياس

في التقرير 

 االول 

 0.68 متقدماصالح  0.68 ( التوقعات المستقبلية للقدرات المهنية ألجهزة األمن1)  0

 0.61 0.63 ة الشخصية ( احساس المواطن باألمن والسالم01)  6

 0.57 ( مدى الثقة بالمؤسسات األمنية 1)  3

 متوسط اصالح

0.60 

 0.59 0.56 ( تقييم نظام العدالة 00)  4

 0.59 0.55 ( البعد السياسي الداخلي: بناء الدولة 8)  5

 0.47 0.54 يير غ(االعتقاد حول اتجاهات الت1) 6

 0.53 0.53 االنسان ( الحريات والمسائلة وحقوق 06)  7

8 
(التجربة الشخصية في تقييم دور األجهزة في حماية القانون والحريات العامة 9)

 0.51 0.52 ومكافحة الجريمة. 

 0.48 (  تقييم المواطن ألداء أجهزة األمن6)  9

 اصالح

 ضعيف

0.47 

 0.46 0.46 ( اإلطالع والمعرفة باالختصاص والمهام المختلفة لالجهزة االمنية 7)  01

 0.46 0.45 (مستوى تقييم المواطن لقدرات أجهزة األمن ومهنيتها 0) 00

 0.37 0.42 ( االعتقادات بشأن انتشار الفساد في االجهزة 2)  06

  منعدم 0.21 ) التأثيرات الخارجية (  (01)  01



 61                                                                             العراقتقرير  -6102مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات المواطنين 

 

" هما: التوقعات املستقبلية لعمل أعاله أن مؤشرين رئيسيين فقط حصال على تصنيف "اصالح متقدم جدول يظهر ال

مؤشرات على تصنيف متوسط هي الثقة  ستةاألجهزة األمنية من وجهة نظر املواطنين، واإلحساس باألمن. وحصلت 

الحريات واملساءلة، والتجرية ، واالعتقاد حول اتجاهات التغييرباألجهزة األمنية، ونظام العدالة، وبناء الدولة، 

ارتفاع قيمة يالحظ  التقرير االول وباملقارنه مع نتائج ا ع األمن ونظام العدالة في البالدقطا الشخصية للمواطنين مع

( في 1.54( نقاط اذا حصل على تصنيف متوسط )7( االعتقاد حول اتجاهات التغيير بفارق )4املقياس للمؤشر الرئيس ي )

( في املوجة 1.61وى الثقة باملؤسسات االمنية من )جع مستافي حين تر  .(1.47االولى)القراءة حين كان تصنيفه ضعيفا في 

 الحالية.القراءة ( في 1.57السابقة ليصبح )

املؤشر املتعلق  ( في حين حصل1.21) ات الخارجية على على تصنيف منعدمفي املقابل حصل املؤشر املتعلق بالتاثير 

( نقاط عن املوجة السابقة اذ كان 5ب) ( مرتفعا بفارق 1.42)بمكافحة الفساد داخل قطاع األمن على تصنيف ضعيف 

وهو مايشير الى اعتقاد املواطنين بان هنالك بعض الجهود االصالحية التي شعروا بها تجاه ، (1.37تصنيفه ضعيف جدا )

: قدرات مكافحة الفساد. اشتركت مع هذا املؤشر ثالث مؤشرات رئيسية اخرى في حصولها على تصنيف ضعيف هي

  .إطالع املواطنين ومعرفتهم بمهام األجهزة األمنية املختلفة، وأداء األجهزةاألجهزة األمنية، و 

أعلى بقليل من  بعبارة أخرى، إن الجمهور يعتقد أن قدرات الجهاز األمني محدودة ولكنه يعطي أداء هذه األجهزة تقييما

ليس واضحا بقدٍر كاٍف للجمهور.  لكن من الواضح أن تعريف األجهزة األمنية الختصاصاهها ومهامها تقييمه لقدراهها

.
ً
( 13في حين اظهر املؤشر الجديد ) كذلك يبدو أن االنطباعات السلبية حول الفساد في القطاع األمني ما زالت طاغية

لها انعكاسات التاثيرات بان املواطن العراقي يشعر بان هنالك تاثيرا سلبيا كبيرا لتدخالت الدول في الشان العراقي وهذه 

  .كبيرة على الواقع االمني في البالد سلبية

املشتركة بين التقريرين بان بعض هذه  عشر ات االثنياملؤشر خالل املقارنه بين عالمات ومن  الجدول اعالهيالحظ من 

املؤشرات قد حافظت على عالماهها في التقريرين في حين اختلفت عالمات املؤشرات االخرى وبدرجات متفاوته ،فيالحظ 

 للقدرات املستقبلية التوقعات يك ثالث مؤشرات رئيسية حافظت على نفس العالمة والتصنيف بالتقريرين و ههنالبان 

 لالجهزة املختلفة واملهام باالختصاص واملعرفة اإلطالعو  ،االنسان  وحقوق  واملسائلة الحرياتو  ،األمن ألجهزة املهنية

نخفاضها لم يؤثر على تصنيف االداء لهذه املؤشرت  كن امؤشرات ول ةاربع، في حين انخفضت عالمات االمنية 

 لقدرات املواطن تقييم مستوى  ،الداخلي  السياس ي البعد ، العدالة نظام تقييم ،األمنية  باملؤسسات الثقة )مدى:وهي

ى اثنان من و كان تأثير ذلك علقياسا  بالتقرير االول بعالمتها  ارتفاعبينما شهدت خمس مؤشرات ا ،ومهنيتها( األمن أجهزة

 و هم
ً
 اذ ادى الى ارتفاع تصنيفهم ايضا

ً
 بشأن االعتقادات ،التغيير  اتجاهات حول  )االعتقاد ااملؤشرات واضح جدا

 الى متوسط و ضعيف على التوالي و بينما  في الفساد انتشار
ً
االجهزة( حيث تغير التصنيف من ضعيف و ضعيف جدا

 ،الشخصية والسالمة باألمن املواطن لى ثالث مؤشرات و هم )احساسكان االرتفاع غير مؤثر من ناحية التصنيف ع

 األمن( أجهزة ألداء املواطن تقييم ،األجهزة دور  تقييم في الشخصية التجربة

وجود تفاوت كبير ما بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم  مؤشرات التقرير الثاني تظهر نتائج

ف عالمات املؤشرات لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن إلى أن عدد املؤشرات يتعرضوا؛ حيث يشير تصني

 التي جاءا لتجربة مؤشرات لدى عينة الذين تعرضو  3مؤشرات مقابل  10ذات التصنيف الضعيف والضعيف جدا يبلغ 

 )انظر  لكليهما. لى تصنيف منعدمبحصوله ععلى اتفاق العينة الكلية ( 13حاز املؤشر الجديد رقم )، في تصنيفها ضعيفا

 :الجدول التالي(
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 (: عدد املؤشرات حسب التصنيف وحسب العينة للمقياس في العراق4جدول رقم )

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 0 0 0 اصالح منعدم

 4 ضعيف جدا اصالح
 

 

 4 3 2 اصالح ضعيف

 6 6 6 اصالح متوسط

 اصالح متقدم
 

1 6 

 ح متقدم جدااصال 
 

0  

 اصالح مكتمل
  

 

 01 06 01 املجموع

 

مؤشر على عالمة متدنية جدا "اصالح منعدم" لدى عينة اي حصل لم يمن ضمن املؤشرات االثني عشر االساسية 

 علكن هنالك ارب .املؤشر الجديد الخاص بالتأثييرات الخارجيةستثنينا ا اذا ما ،الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن

 بناء ،الفساد مكافحة ،األجهزة أداء ،األجهزة قدراتعلى تصنيف ضعيف جدا وهي حصلت مؤشرات لنفس العينة 

االعلى بين عينة الذين تعرضوا لتجربة لهذا  :فقط على تصنيف اصالح متوسط هماوقد حصل مؤشران  .الدولة

حيث حصال على الشخصية  بالتجربةالخاص  اسعالتالقطاع، املؤشر الثالث املتعلق بالتوقعات املستقبلية، واملؤشر 

 اإلطالع ،باالجهزة الثقة ،التغيير اتجاهاتهي:  ضعيفمؤشرات على تصنيف اصالح  ةستحصلت بينما  (.1.51) عالمة

 واملساءلة. الحريات ،العدالة نظام ،باألمن احساس ،واملعرفة

من قبل األجهزة األمنية ملكافحة الفساد فيها ما زالت ما يفيد أن الجمهور العراقي ينظر إلى أن اإلجراءات املتخذة 

 ضعيفة، وعدم تواصل األجهزة األمنية مع الجمهور للتعريف بمهام أجهزة األمن املختلفة ومسؤولياهها.

تعكس العالمات للمؤشرات الرئيسية اختالفات واضحة بين الذين تعرضوا لتجربة مع اجهزة االمن ونظام العدالة في 

اذا سجلت ارتفاعا واضحا لدى الذين لم يتعرضوا مقارنة بالذين تعرضوا  .لذين لم يتعرضوا لهذه التجربةالعراق وا

 . مع االجهزة االمنية تعرضوا لتجربة كلمالتجربة مما يشير الى انخفاض تقييم املواطنين الداء هذه االجهزة 

عالمات رضوا والذين لم يتعرضوا كما تشير اليها ( مقارنة عالمات املؤشرات الرئيسية بين الذين تع6يظهر الشكل ) 

 الثاني:التقرير املؤشرات الرئيسية في 
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مع أجهزة األمن ونظام  يتعرضوا لتجربة لم عالمات املؤشرات الرئيسية بين من تعرضوا ومن مقارنة(: 4)شكل رقم 

  العدالة في العراق

 
 

ين من تعرضوا لتجربة مع األجهزة األمنية ونظام العدالة ومن لم يتعرضوا ب  عشر الثالثةتشير مقارنة نتائج املؤشرات 

املخصص ملن تعرضوا لتجربة الشخصية لتقييم دور األجهزة في حماية القانون  9)لم تتضمن هذه املقارنة املؤشر رقم 

ات لصالح من لم مؤشرا ترواحت الفروق عشر احد والحريات العامة( إلى حصول عالمات أعلى ملن لم يتعرضوا في 

 املواطن احساس ،األمن  ألجهزة املهنية للقدرات املستقبلية التوقعاتللمؤشرين املتعلقين عالمة  21يتعرضوا مابين 

وسبعة عشر نقطة  الدولة، بناء: الداخلي السياس ي وتسعة عشر عالمة ملؤشر البعد ،الشخصية والسالمة باألمن

فيما حصل املؤشر الخاص باإلطالع واملعرفة باالختصاص واملهام  ،األمنية باملؤسسات الثقة للمؤشر املتعلق بمدى

( لصالح من تعرضوا وذلك ناتج عن التجربة الشخصية لألفراد ثالثة عالماتاملختلفة لألجهزة األمنية بعالمات أعلى )

 الذين تعاملوا مع أجهزة األمن ألي سبب من األسباب.
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 مما .القطاع هذا مع لتجربة يتعرضوا لم الذين من سلبية أكثرتقييما  األمن قطاع مع لتجربة تعرض من يعطى املجمل وفي

 التي باألساليب ممثلة الداخلية بالبيئة منها يتعلق قسم كبيرة تحديات تواجه تزال ال العراقي األمن أجهزة أن تقدم يالحظ

 بالتحديات يرتبط والقسم االخر سلوكياههم،و  افرادها قدرات عن فضال لديها املتوافرة والقدرات الفنية أدائها تحكم

 تدخالت وههديدات أم داخلية سياسية خالفات نتيجة ذلك كان سواء التي واجهها العراق االستقرار عدم وظروف األمنية

قطاع  أداء وكفاءة طبيعة على ينعكس ذلك كل .عموما النظام األمني وزعزعة اراضيه وسالمة وحدته تستهدف خارجية

 .األمن

إلى  تشير عالمات على )فرعيا مؤشرا 126 اجمالي من % 3 فرعية( أي مؤشرات أربعة حصلت فقد الفرعية املؤشرات بين ماأ

 للقضاء طلبات تقديم على والقدرة االنسان، حقوق  ملنظمات شكاوى  تقديم على بالقدرة تتعلق :وهي  "مكتمل" اصالح

 الفعلي املسؤولو  حكومية، من مؤسسات وثائق استخراج عند يةاألمن األجهزة من سلوك حسن وطلب شهادة باإلفراج،

في  .الجوانب هذه في اإلصالح عملية في ظو ملح تطور  وجود يعني ، مااألمن أجهزة ومساءلة التعليمات إصدار عن األول 

 على "تسعة من هذه املؤشرات من ضمن املؤشر الرئيس ي الجديد "التأثيرات الخارجية" تمؤشر  عشرين حصل املقابل

( 1.15)  ومساعدههم عن املعتقلين اإلنسان حقوق  مؤسسات سؤال أهمها "منعدم" تصنيف وضعها في جدا متدنية عالمات

 بالشرطة الثقة ،( 1.23)الفساد  إنتشار  ،( 1.15) اإلنسان حقوق  مؤسسات من سؤال عنه أو للمعتقل مساعدة وتوفر ،

 من تعمل أجهزة األمن بأن العتقادا ،و (1.25) للتعذيب األمنية األجهزة ارسةاالعتقاد بمم ،(1.26)  بفاعليتها أو واألجهزة

 بين فساد بوجود االعتقاد ،( 1.17األمن ) بدواعي مبرر اإلنسان حقوق  خرق  بأن (  واالعتقاد1.19)الحاكمة النخبة أجل

 بمهام الجمهور  معرفة مدى ،(1.27؟ ) ه/معك التحقيق في الشروع قبل بحقوقك تعريفك تم هل ،(1.29القضاة )

 مؤشراتتسعة . فيما جصلت (1.23فيها ) الفساد من تعاني ال األجهزةاالمنية بأن االعتقاد مدى ،(1.29املخابرات )

 .تأثيرات الخارجيةب املتعلق الرئيس ي املؤشر في " منعدم" على تصنيف التي فرعية

أي  ( 1.51) إلى ( 1.31)  بين ما عالمات على )الفرعية اتمجمل املؤشر  من % 26 حوالي أيا )مؤشر  وثالثون  اربع حصلكما  

 مؤشرا وعشرونة اربع حازو  ،"جدا ضعيف" تصنيف علىها حازت من عشرة مؤشرات ."جدا ضعيف"و "ضعيف" تصنيف

 باتجاهات الخاص الرئيس ي باملؤشر تتعلق اعشر مؤشر  أحد أصلمن  مؤشراتأربعة  منها "ضعيف" تصنيف على فرعيا

 إلى يشيركما . 2011 بالعام مقارنة 2115 في عام في البالد األمنية األوضاع في إيجابي تغيير حصول  عدم يظهر مما التغيير،

  .األمن قطاع في اإلصالح عملية نجاعة عن املواطنين عدم رض ى

 تقري % 29 تمثل وهي( 1.61) ( وبين1.51)بين  تراوحت عالمات على أي "متوسط" تصنيف على مؤشرا 36حصل 
ً
 منبا

 .املؤشرات الفرعية مجمل

 % 26 حوالي أيا )مؤشر  وثالثون  ةثالث عالمات تراوحت
ً
أي  ،(1.81) إلى (1.61) بينة( الفرعي املؤشرات مجمل من تقريبا

 تصنيف على مؤشرا وعشرون ،"جدا متقدم" على تصنيف حصلت مؤشرا عشر ثالثة منها ،"جدا متقدم"و متقدم تصنيف

 استكمال إلى وتحتاج العدالة ونظام األمن اإلصالح لقطاع عملية جوانب بعض تقدم على إيجابيا مؤشرا تعد متقدم، وهي

 .لتطويرها العمل
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 (: عالمات املؤشرات الرئيسية وتصنيف املؤشرات الفرعية  للمقياس في العراق5جدول رقم )

رقم 

 املؤشر
 اسم املؤشر

 املؤشرات

 الفرعية

عالمة 

 املؤشر

تصنيف 

 راملؤش

 تصنيف املؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيس

اصالح 

 مكتمل

اصالح 

 متقدم جدا

اصالح 

 متقدم

اصالح 

 متوسط

اصالح 

 ضعيف

اصالح 

 ضعيف جدا

اصالح 

 منعدم

  ضعيف 1.45 8 قدرات األجهزة 0
  

6 1 1 
 

  ضعيف 1.48 07 أداء األجهزة 6
 

6 5 8 6 
 

1 
التوقعات 

 املستقبلية
 متقدم 0.68 5

 
1 0 0    

  متوسط 1.54 00 اتجاهات التغيير 4
 

0 2 4   

 6  0 1 1 1  متوسط 1.57 06 الثقة باألجهزة 5

 0  0 0    ضعيف  1.46 1 مكافحة الفساد 2

 0   6    ضعيف 0.46 1 االطالع واملعرفة 7

  0    0  متوسط 1.55 6 بناء الدولة 8

 1 0 1 5  6 6 متوسط 1.56 02 التجربة الشخصية 9

   0 6 2 0  متقدم 1.21 01 االحساس باألمن 01

 0 0 6 2 2 6  متوسط 1.52 08 نظام العدالة 00

 1  0 1 0 0 6 متوسط 0.53 00 الحريات واملساءلة 06

01 
التأثييرات 

 الخارجية
 9 6      منعدم 1.60 00

 61 01 64 12 61 01 4  062 املجموع

 1.50 قيمة املقياس

 اصالح متوسط التقييم

 

 في التأثير على انطباعات الجمهور العراقي وتقييمه لقطاع األمن ورضاه عنه. 
ً
تلعب مجموعة من املتغيرات دورا

فكما أشرنا أعاله يميل الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن للخروج بانطباعات سلبية عن هذا القطاع مقارنة بالذين 

لي(. ولعل أهم املتغيرات األخرى ذات التأثير الواسع على انطباعات على التوا 1.56مقابل  1.43لم يتعرضوا لتجربة )

املواطن العراقي درجة اإلحساس بتوفر األمن، واالنتماء السياس ي أو الطائفي، واالطالع أو عدم االطالع على مهام 

عمر والتعليم واختصاصات أجهزة األمن. إضافة لكل ذلك، تلعب مجموعة من املتغيرات الديمغرافية مثل الجنس وال

 وإن كان بدرجة أقل من املتغيرات األخرى.  
ً
 مماثال

ً
 دورا

( بين الذين يشعرون بتوفر األمن 1.62( أدناه، ترتفع عالمة املقياس العراقي إلى )5قم ر كما يظهر في الشكل )

لى مهام واختصاصات ( بين الذين يشعرون بعدم توفر األمن لهم وألسرههم. وترتفع بين املطلعين ع1.34وتتراجع إلى )

على التوالي(.  1.52، 1.51، 1.48( وتتراجع بين غير املطلعين إلى )1.55واملخابرات  1.54األجهزة األمنية )الشرطة والجيش 

، تبلغ عالمة املقياس العراقي )
ً
( بين الذين ال يزيد تعليمهم 1.54، وترتفع إلى )( بين الرجال1.53)و( بين النساء 1.54أخيرا

  بين خريجي الكليات والجامعات. (1.52ادة اإلعدادية وتتراجع إلى )عن الشه
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 (: دور مجموعة مختارة من املتغيرات في التأثير على عالمة املقياس العراقي5شكل رقم )

 

 
 

 في تفسير التقييم الذي يعطيه 
ً
 قويا

ً
 إضافيا

ً
تضيف طبيعة االنتماءات السياسية والطائفية للمواطنين بعدا

 شديد األهمية في تشكيل ال
ً
جمهور في العراق لقطاع األمن حيث يشير تحليل النتائج إلى أن هذه االنتماءات تلعب دورا

ميل تحيث  حاسميبرز دور االنتماء السياس ي والطائفي بشكل مواقف وانطباعات الجمهور العراقي تجاه قطاع األمن. 

ن مؤيدي األحزاب الشيعية ثم بين مؤيدي األحزاب الكردية. لكن مواقف الجمهور للرض ى واإليجابية عن قطاع األمن بي

 بين مؤيدي األحزاب السنية العربية واألحزاب العلمانية. 
ً
 املواقف تنقلب بشكل حاد وتصبح سلبية تماما

 عالقة قوية جدا بين االنتماءات السياسية والطائفية للمواطنين ومدى شعورهم بتوفر االمن في هذا 
ً
هناك إذا

بلد: املواطنون املؤيدون أو املنتمون ألحزاب أو طوائف تقف خارج الحكم أو في املعارضة يشعرون بغياب األمن بشكل ال

 بينما تبلغ نسبة اإلحساس بتوفر األمن بين 
ً
أكبر بكثير مما يشعر به املواطنون املنتمون ألحزاب أو طوائف حاكمة. فمثال

بين مؤيدي األحزاب  %42)على التوالي( فإنها ال تتجاوز  %93و %85اق مؤيدي األحزاب الشيعية والكردية في العر 

 السنية. 

 أو منتميا للحزب أو الطائفة الحاكمة فإنك بالتالي تشعر بتوفر األمن أكثر مما يشعر به بقية 
ً
بعبارة اخرى، إن كنت مؤيدا

بعدم توفر األمن أكثر مما يشعر به بقية  املواطنين، وإن كنت منتميا للحزب أو الطائفة املعارضة فإنك بالتالي تشعر 

املواطنين. تتأثر عالمة املقياس صعودا وهبوطا في كلتا الحالتين )االنتماء السياس ي/ الطائفي ودرجة توفر األمن( بدرجات 

اس متشابهة. فإن كنت مؤيًد أو منتميا للحزب أو الطائفة الحاكمة فإنك ستشعر بتوفر أكبر لألمن وستكون عالمة املقي

لديك في هذه الحالة مرتفعة. أما إذا كنت منتميا للحزب أو الطائفة املعارضة فإنك ستشعر بتوفر أقل لألمن وستكون 

 عالمة املقياس لديك منخفضة كما يوضح الرسم التالي:
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 لعراق رسم توضيحي التجاه العالقة بين االنتماء السياس ي/ الطائفي والشعور باألمن وعالمة املقياس في ا

 

 
ويمكن رؤية قوة العالقة بين املتغيرات الثالث )األمن، واالنتماء السياس ي أو الطائفي، وعالمة املقياس( بشكل واضح في 

ظهر أن عالمة املقياس األعلى في العراق ) ( هي للمواطنين املؤيدين أو املنتمين للحزب أو 1.65الجدول التالي الذي ي 

( فهي للمواطنين املنتمين للحزب أو 1.31رون بتوفر االمن. أما عالمة املقياس األدنى )الطائفة الحاكمة الذين يشع

 مجموعتين أخريتين، إحداهما تعطي املقياس 
ً
الطائفة املعارضة الذين يشعرون بعدم توفر األمن. يظهر الجدول أيضا

مون ألحزاب أو طائفة معارضة، واألخرى ( وهؤالء مواطنون يشعرون بتوفر األمن رغم أنهم ينت1.54المة عالية نسبيا )ع

( وهؤالء مواطنون يشعرون بعدم توفر األمن لكنهم في الوقت ذاته ينتمون ألحزاب أو 1.49تعطي املقياس عالمة وسطية )

 طائفة حاكمة. 

 

 بمتغيري األمن واالنتماء السياس ي/الطائفي  العراقيكيفية تأثر عالمة املقياس (: 2جدول رقم )
 غير متوفر األمن متوفر الطائفي لسياسي/االنتماء ا

 0..5 0..5 الحزب الحاكم

 0..5 .5.0 المعارضة

 
الحزبية -عند إسقاط متغيري األمن واالنتماء السياس ي على الخارطة اإلدارية للعراق )أنظر الخريطة األمنية

يرتفع فيها الشعور بتوفر األمن ويزداد فيها للعراق أدناه( فإننا نجد أن عالمة املقياس ترتفع بشكل بارز في املناطق التي 

التأييد للحزب الحاكم وتنخفض في املناطق التي ينخفض فيها الشعور بتوفر األمن ويزداد فيها التأييد لألحزاب املعارضة. 

 بينما تبلغ عالمة املقياس العراقي )
ً
نسب ذات ال( في مناطق مثل البصرة والنجف ذات األغلبية الشيعية و 1.62فمثال

( في مناطق مثل ديالى ذات األغلبية السنية وذات النسب املنخفضة في 1.42العالية في توفر األمن فإنها تنخفض إلى )

 توفر األمن. 
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 إسقاط متغيري األمن واالنتماء السياس ي على خارطة العراق(: 0طة رقم )يخر 
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 ثانيا: النتائج التفصيلية للمؤشرات الرئيسية
ة والفرعية من يفي ضوء العالمات التي حصلت عليها املؤشرات الرئيسمقياس للالتفصيلية ج نتائال عرضتم يس

  .االداء من جهة اخرى  وتصنيف ،جهة

 

 : مستوى تقييم املواطن لقدرات أجهزة األمن ومهنيتهااالول ؤشر امل .0

ى مكافحة الجريمة يقيس هذا املؤشر الرئيس ي مستوى تقييم املواطنين لقدرات ومهنية األجهزة األمنية عل

وااللتزام بالقانون وخدمة املواطن وحمايته من العصابات املسلحة، وغيرها. واشارت النتائج الى ان هذا املؤشر قد 

لقدرات اجهزة  اضعيف صنيفات يمنح أيالتقرير االول  عليها فيالعالمة نفسها التي حصل  وهي (1.45)حصل على عالمة 

تعكس هذه النتيجة انقساما بين الجمهور الذي يمنح نصف املواطنين أو أكثر و ن العراقي. االمن ومهنيتها من قبل املواط

   القدرات.لهذه  ايجابيافيما يمنح النصف االخر أو أقل قليال تقييما  ومهنيتها،اجهزة االمن  لقدرات سلبياقليال تقييما 

ضعيف جدا  تصنيفالعدالة اشارت الى يالحظ ان عينة الذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن و جانب اخر  في

بلغت  في حين ،الفئة لنفس االول  التقرير عالمة نفس وهي( 1.31)املقياس لديهم  عالمةلقدرات هذه االجهزة اذ بلغت 

مما يشير الى ( 1.49بمقدار عالميتن عن التقرير االول ) بأنخفاضلدى االشخاص الذين لم يتعرضوا الى االعتقال  (1.47)

من وجهة نظر العراقيين  اضعيف صنيفالتضل لدى هؤالء قياسا بالذين تعرضوا لالعتقال مع ذلك يبقى اف صنيفت

 :االتي الشكل انظر عموما لقدرات اجهزة االمن ومهنيتها.

 

  ومهنيتها األمن أجهزة لقدرات املواطن تقييم مستوى    ملؤشر الثاني و االول  التقرير مقارنة بين(: 2شكل رقم )

  
 

، بين من تعرض ومن لم االمن اجهزة لقدرات املواطنين تقييمالشكل أعاله الفروقات في العالمات التي يظهرها  تشير 

وهو فارق كبير الذين لم يتعرضوا  لصالح عالمة 16وجود فارق قدره  الىيتعرض لتجربة مع قطاع األمن أو نظام العدالة 

 اؤلئك من اكثرسلبية  لقدرات اجهزة االمن ومهنيتها تقييم ديهمل االمن قطاع مع لتجربة تعرضوا ينذيشير الى ان ال

 .التجربة لهذاه يتعرضوا لمالذين 

كانت للمؤشر الفرعي  عالمةأن اعلى  إلىاملؤشر الرئيس  لهذاالثانية  القراءة فياملؤشرات الفرعية  نتائجتشير 

وهي تشير الى ان اكثر من نصف  (1.58)ملؤشر هذا ا عالمة)قدرة االجهزة االمنية على مكافحة الجريمة( حيث بلغت 

. تختلف هذه االول  التقرير في املؤشر عالمة نفس وهي العينة ترى بان االجهزة االمنية قادرة على مكافحة الجريمة
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الذين تعرضوا  مقياس بشكل واضح بين الذين تعرضوا لالعتقال والذين لم يتعرضوا له حيث كانت عالمة عالمةال

( على 1.63 ، 1.41) بـ  مقارنة (1.61)بينما كانت عالمة الذين لم يتعرضوا لتجربة هي  (1.45) ذه االجهزةلتجربة مع ه

من تعرضوا ومن لم يتعرضوا لتجربة  بيناملؤشرات الفرعية  عالمات مقارنةيظهر  والشكل التالي التوالي في التقرير االول.

 .االول  الرئيس ي ملؤشر في مؤشر قدرات االجهزة

 مؤشر قدرات االجهزةفي املؤشرات الفرعية بين من تعرضوا ومن لم يتعرضوا  عالمات(:مقارنة  7) رقم شكل

 
 

 والقدره على ،االجهزة االمنية على مكافحة الفساد املؤشرين قدرةان  إلىاملؤشرات الفرعية عالمات  تشير 

يعني بان الجهود  اهذ. منهما لكل( 1.33) ةلى عالمالتخلص من الحزبية هي اكثر املؤشرات تدنيا في االداء بعد ان حصال ع

رى غالبية العينة ان االجهزة االمنية غير تجدا تجاه الفساد والتحزب داخل االجهزة االمنية حيث  ضعيفةاالصالحية 

  هنية.ممن كونها اجهزة  أكثر قادرة على مكافحة الفساد داخلها وفي الوقت نفسه الزالت تلك االجهزة تميل الى الحزيبة 

هذين من  كل فيقياس بين الذين تعرضوا لتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة بفارق كبير املتباينت عالمة  كما

 قطاع( ملن ليس لديه تجربة مع 1.36) بلغت حين في( 1.21)حيث كانت عالمة املؤشر ين للذين لديهم تجربة  املؤشرين

في الراي لكون الغالبية العظمى من املستجيبين يعتبرون التحزب داخل وربما جاء هذا التوافق  .املؤشرين كال في االمن

ارتفاع شكل عام تشير النتائج اعاله إلى ينتشر في هذه االجهزة وبة هو بحد ذاته فسادا من نوع اخر االجهزة االمني

ءات حقيقية تجاه اتخاذ اجرا فيالفساد داخل االجهزة االمنية فضال عن عجز هذه االجهزة  تجذر االنطباعات بشأن 

 التخلص من حاالت الفساد بانواعها املختلفة واملستشري داخل اجهزهها.

 الوارد ذكرها اعاله وبشكل عام املؤشرات عالماتاما بالنسبة لباقي املؤشرات الفرعية فقد تراوحت عالماهها بين 

واطن العراقي وهو ينتظر املزيد من االداء االجهزة االمنية ومهنيتها الزالت دون مستوى طموح امل قدراتيمكن القول بان 

 .االفضل كي تكون اكثر كفاءة ومهنية

تقييم  ملؤشر مستوى التحليل على مقياس تصنيف االداء ولغرض املقارنة بين عالمات املؤشرات الفرعية  في

االصالحية و التراجع في الجهود التقدم ا ملعرفة مستوى بين التقرير االول والثاني  ومهنيتهااملواطن لقدرات االجهزة االمنية 

 :الفترة مابين القراءتين على مستوى كل مؤشر فرعي انظر الجدول االتي خالل
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 في التقريرين األجهزة قدرات ملؤشر الفرعية مؤشراتللمقارن  تصنيف: ( 7) جدول 

 املؤشر الفرعي #

عالمة 

 املؤشرات

التقرير  في

 الثاني

 تصنيف

 املؤشرات

عالمة 

 املؤشرات

التقرير  يف

 االول 

 0.58 قدرة األجهزة على مكافحة الجريمة 0
 اصالح متوسط

1.59 

 1.52 0.54 قدرة األجهزة على تنفيذ قرارات املحاكم 6

 0.50 قدرة األجهزة على االلتزام بالقانون  3
 اصالح

 ضعيف

1.51 

 1.45 0.45 قدرة األجهزة على حماية املواطن من مجموعات او عصابات مسلحة 4

 1.41 0.43 قدرة األجهزة على خدمة املواطن بدون تمييز 5

 0.40 قدرة األجهزة األمنية على عدم استخدام التعذيب 6
اصالح ضعيف 

 جدا

1.45 

 1.14 0.33 قدرة األجهزة التخلص من الحزبية 7

 1.11 0.33 قدرة األجهزة على مكافحة الفساد داخلها 8

 

بعالماهها بالقراءة  تقورن ما إذا القراءة هذه في الفرعية املؤشرات عالمات بين فيفةط اختالفات وجود ،تظهر النتائج

)قدرة  الفرعي املتغيير باستثناءيتضح من الجدول اعاله  كمااالولى اذ تراوحت الفروق بين عالمة واحدة او عالمتين 

وهي تشير  ،االول  التقرير في (1.45) نتكا ان بعد( 1.41) لتصبح عالمته انخفضت( التعذيب استخدام عدم على االجهزة

. باملقابل ارتفعت قدرة لوسائل التعذيب قياسا بالتقرير االول بحسب راي املواطنين ازدياد استخدام االجهزة االمنية الى

 .ثانيال التقرير في( 1.33) إلىاالول  التقرير  في( 1.31) من)ثالث نقاط(  محدوداالجهزة على مكافحة الفساد داخلها بشكل 

وجود تفاوت كبير ما بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم الى القراءة الثانية يالحظ  وبالعودة

يتعرضوا؛ حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن إلى أن عدد املؤشرات 

 منمؤشرات لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة  8ت مقابل مؤشرا 5ذات التصنيف الضعيف والضعيف جدا يبلغ 

 (.8 رقمالجدول  )انظر مؤشرات ذات تصنيف منعدم  5ضمنها 

 االجهزة قدرات ملؤشر العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد(:  8) رقم جدول 

 لم يتعرض تعرض التصنيف

 مجموع العينة

 ولم)تعرض 

 (يتعرض

 5 اصالح منعدم
 

 

 

 1 6 0 عيف جداض اصالح

 1 1 6 اصالح ضعيف

 اصالح متوسط
 

6 6 

 اصالح متقدم
 

0  

 اصالح متقدم جدا
  

 

 اصالح مكتمل
  

 

 8 8 8 املجموع
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على عالمة متدنية جدا "اصالح منعدم" لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع حصلت  اتمؤشر  5 ان أعالهالجدول  يظهر 

املتعلق بالقدرة على التخلص من  واملؤشر الفساد داخل األجهزة األمنية  افحةاملتعلق بمك املؤشر هيأجهزة األمن و 

املواطن دون تمييز  خدمة علىاملؤشر الفرعي املتعلق بقدرة االجهزة  مايليه (0.21الحزبية وحصل كل منهما على عالمة )

 من املواطن حماية على االجهزة قدرة يقيسان ماوه( 1.29على نفس العالمة لكل منها ) مؤشران وحصل ،(1.28)

 تصنيفحين حصل مؤشر واحد على  في .ة على عدم استخدام اجهزة التعذيباالجهزة االمني قدرةو  املسلحة العصابات

  .بالقانون  االلتزام على االجهزة بقدرة املتعلقوهو املؤشر ( 1.36ضعيف جدا )

 وقدرههاالجريمة  مكافحةهزة على قدرة االج مؤشر لنفس العينة على تصنيف ضعيف وهي  نار مؤشكما حصل 

 . ( على التوالي1.42)( و 1.45ة )حصال على عالم وقد. املحاكم قرارات تنفيذ على

 هما قدرةمع قطاع األمن لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة جدا  ضعيفعلى تصنيف  نامؤشر  صلفي املقابل ح 

 في ،(1.36على نفس العالمة ) وحصال  داخليها لفسادا مكافحة على األجهزة قدرةو  ،الحزبية من التخلص على األجهزة

 التعذيب استخدام عدم على االمنية االجهزة قدرة :هي ضعيف تقييم على العينة نفس لدى مؤشرات ثالثة حصلت حين

 عصابات او مجموعات من املواطن حماية على األجهزةوقدرة  ،(1.46) تمييز بدون  املواطن خدمةوقدرهها على  ،(1.42)

 قدرةو  ،(1.53) بالقانون  االلتزام على األجهزة قدرة هما متوسط تصنيف على مؤشران حصل حين في. (1.48) حةمسل

 .(1.56) املحاكم قرارات تنفيذ على األجهزة

بلغت  الجريمة بعالمةقدرة االجهزة على مكافحة  هو و متقدم  اصالح تصنيفجانب اخر حصل موشر واحد على  من

(1.61) . 

 الجهود بان ويرى لقدرات اجهزة االمن ومهنيتها  ايعطي تقييما ضعيف الزالالعراقي  املواطنم بان مما تقد يتضح

 الذي بالقدر االمنية االجهزة قدرات رفع تجاه ملموس تقدم اي تحرز  ولم املجال هذا في مكانها في تراوح بقيت االصالحية

  .لعراقيا الواقع يفرزها التي االمنية التهديدات مواجهة من يمكنها

 

 : تقييم املواطن ألداء أجهزة األمنالثانيؤشر امل .6

يقيس هذا املؤشر الرئيس ي مستوى تقييم املواطن ألداء أجهزة األمن على فرض النظام والقانون ومكافحة الجريمة 

حصل د و ق .دون تمييز فضال عن حماية املواطن من عصابات او مجموعات مسلحة وغيرهاتطبيقه و وااللتزام بالقانون 

رغم ارتفاعه  ة األمن من قبل املواطن العراقيألداء أجهز ضعيف  صنيفتمما يدل على  (0.48)هذا املؤشر على عالمة 

 تين.بالقراءفي عالمة هذا املؤشر  تغيير ملحوظيشير الى عدم وجود  ما( 1.47عن قراءة التقرير االول )لعالمة واحدة فقط 

املؤشر يالحظ ان الذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن والعدالة يرون بان اداء هذه  وبالنظر الى النتائج التفصيلية لهذا

 املقابلفي  .(1.33عالمات عن التقرير االول ) أربعبمقدار ارتفعت قد  عالمةهذه الرغم ان  (0.37) ضعيف جدااالجهزة 

 أفضلمما يشير الى تقييم ( 0.51)حيث حصلت على  تجربة كهذهللدى الذين لم يتعرضوا تقييم متوسط حصل على 

ترتفع عالمته سوى نقطة واحدة انه لم من رغم ال . علىء قياسا بالذين تعرضوا لالعتقالالداء االجهزة االمنية لدى هؤال

 (8)انظر الشكل متوسط تصنيف ضعيف الى تصنيف الى نقله من  ىاداال أن ذلك التقرير االول  مقارنة في
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  األمن أجهزة ألداء املواطن تقييم مستوى  ملؤشر والثاني االول  التقرير بين مقارنة(: 8شكل رقم )

    
 

 حصللتجربة اذا من لم يتعرض من تعرض و عالمات فروقات واضحة بين على مستوى املؤشرات الفرعية يالحظ وجود 

( في 1.67) كانت عالمتهحين  في (0.68)بلغت على اعلى عالمة الفرعي )أداء أجهزة األمن على مكافحة الجريمة(  ملؤشرا

. ما على مكافحة الجريمةا املستجيبين يرون بان االجهزة االمنية قادرة نوع ثلثيمن وهي تشير الى ان اكثر التقرير االول 

كانت العالمة لدى حيث لتجربة والذين لم يتعرضوا  لتجربةبشكل واضح بين الذين تعرضوا  عالمةالوتختلف هذه 

الذين لم يتعرضوا لتجربة  مقياس بينما كانت عالمةوتعني اداءا متوسطا  (0.57)بة مع هذه االجهزة الذين تعرضوا لتجر 

 .وهي تشير الى اداء متقدم من وجهة نظرهم (0.70)هي 

التقرير عما كانت عليه في  رغم ارتفاع عالمتهعالمة  أدنيعلى  الفساد( مكافحة في األجهزة اداءحصل مؤشر ) املقابلفي 

 فيضعيف  ليصبح( 1.28قدرها ) بعالمة تصنيف منعدمانتقل من اذ انه االول 
ً
التقرير الثاتي اذا بلغت عالمته  جدا

بحاجة الى املزيد من هذا التحسن امللحوظ اال ان الغالبية من املستجيبين ترى بان االجهزة االمنية الزالت  ومع( 1.32)

 .هاافحة هذه الظاهرة املستشرية فيالجهود الهادفة ملك

وقد تباينت عالمة مقياس هذا املؤشر الفرعي بين الذين يرون ذلك ممن تعرضوا لتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة 

هذا املؤشر منخفض جدا للذين لديهم تجربة مع هذه االجهزة اذ بلغت العالمة على  تصنيف كانحيث  متوسطبفارق 

الى  وصلت االخر الجانب(. في 1.16) كانت اذ االول  في التقرير ما كان عليه بشكل بسيط عن ارتفاع وهو( 1,21املقياس)

(. بشكل عام تشير النتائج اعاله ان 1.31( ملن ليس لديه تجربة مع نظام االمن والعدالة بعد ان كانت في التقرير )1.34)

 .ة منعدمة هناوان الجهود االصالحي على مكافحة الفساداملوطن العراقي يرى بان االجهزة االمنية غير قادرة 

كما موضح و  املذكورين اعالهاملؤشرين تصنيف فقد تراوحت عالماهها بين  15باقي املؤشرات الفرعية الباقية وعددها  اما

 :(9في الشكل )
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 أجهزة ألداء املواطن في مؤشر تقييم يتعرضوا لم ومن تعرضوا من بين الفرعية املؤشرات عالمات مقارنة: (9الشكل )

 األمن

 
 

وبشكل عام فان جميع املؤشرات الفرعية تؤشر مستوى متوسط لتقييم اداء هذه االجهزة من قبل املواطن العراقي وهو 

حصل هذا املؤشر حيث  ينتظر املزيد من االداء االفضل لكي تكون اكثر التزاما بالقانون لخدمه املواطن بدون تمييز 

 ، الضعيف تقييممن الوهو يصنف ضكما ذكرنا ( 1.48) عالمةالرئيس ي على 

يالحظ وجود تفاوت في كما جاءت في القراءتين في ضوء مقياس االداء الفرعية اخر من التحليل للمؤشرات مستوى  على

 و املتقدم  صنيفالتتراوحت بين التصنيفات التي حصلت عليها هذه املؤشرات 
ً
يمكن مالحظة ذلك و . الضعيف جدا

  :يوضوحا من خالل الجدول االت أكثر بشكل 

 

 التقريرين في األجهزة أداء ملؤشر الفرعية للمؤشراتمقارن  تصنيف :(9) رقم جدول 

 املؤشر الفرعي #
 املقياس عالمة

 الثاني التقرير في
 تصنيف املؤشرات

 املقياس عالمة

 االول  التقرير في

 0.68 مدى قيام األجهزة بكافحة الجريمة  0
 اصالح متقدم

15.0 

 15.0 0.63 ي تنفيذ قرارات المحاكم تقييم أداء األجهزة ف  6

 0.61 تقييم أداء األجهزة في االلتزام بالقانون     1

 اصالح متوسط

15.0 

تقييم أداء األجهزة في حماية المواطن من عصابات او    4
 مجموعات مسلحة 

0.55 
15.0 

 15.1 0.51 تقييم أداء األجهزة في الخدمة بدون تمييز   5

 1500 0.51 ألجهزة في فرض النظام تقييم أداء ا  2

 15.0 0.51 االعتقاد بنجاح التدريب لألجهزة في تحسين قدراتها   7

 اصالح 0.51 تقييم أداء األجهزة في عدم استخدام التعذيب   8

 ضعيف

15.. 

 .150 0.47 تقييم أداء األجهزة في مكافحة الجريمة   9
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 1501 0.46 لفساد داخلها تقييم أداء األجهزة في في مكافحة ا  01

 1500 0.46 تقييم أداء األجهزة في حماية الحريات  00

 1500 0.45 تقييم أداء األجهزة في توفير األمن والسالمة للمواطن   06

 15.0 0.42 تقييم أداء األجهزة في التخلص من الحزبية   01

 1500 0.42 تقييم أداء األجهزة في تطبيق القانون بدون تمييز   04

 15.0 0.41 تقييم أداء األجهزة في محاربة الفوضى والفلتان   05

 0.33 االعتقاد بتحسن فرض للنظام والقانون   02
 اصالح ضعيف جدا

1500 

 1500 0.32 تقييم أداء األجهزة في مكافحة الفساد   07

 

ملؤشرات الفرعية ويالحظ بان سبعة من هذه االولى والثانية لعالمات مقياس االقراءتينيظهر الجدول مقارنه بين 

. عالمة او ثالث عالمات فيما سجلت بعضها نفس العالمة في القرائتين حت بينو املؤشرات سجلت اختالفات طفيفة ترا

في حين سجلت املؤشرات املتبقية ارتفاعات ملحوظة في القراءة الثانية قياسا بالقراءة االولى وهي املؤشرات )تقييم أداء 

أداء األجهزة في مكافحة الفساد،  ، تقييمعتقاد بتحسن فرض للنظام والقانون ، اال جهزة في في مكافحة الفساد داخلهااأل 

مما على التوالي عالمات (  4، 4،  5،  6ارق قدره ) ففي عالماهها ب اذا سجلت ارتفاعا (قييم أداء األجهزة في فرض النظامت

يالحظ  في القراءة االولى.. في املقابل في املجاالت املذكورة في القراءة الثانية عنهاتحسن اداء االجهزة االمنية يشير الى 

هزة عالمات قياسا بالقراءة االولى وهو املؤشر املتعلق ب )تقييم أداء األج 5وجود مؤشر واحد انخفضت عالمته بمقدار 

جهزة الزالت تستخدم هذه االساليب ولكن ( وكما اسلفنا فان املواطن العراقي يرى بان اال في عدم استخدام التعذيب

 بزيادة ملحوظة عن التقرير االول.

وجود تفاوت كبير ما بين العالمات التي حصل يالحظ في التقرير الثاني  املؤشرات الفرعية تحليل عالماتالى بالعودة 

ى الذين تعرضوا لتجربة مع لد املؤشرات الفرعيهعليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا؛ حيث يشير تصنيف عالمات 

ضمن  3مؤشرا بينها  15املنعدم والضعيف جدا والضعيف يبلغ  قطاع األمن إلى أن عدد املؤشرات ذات التصنيف

 حصلت على منها  2 ،تعرضوا لتجربةلم يلدى عينة الذين مؤشرات  9، مقابل التصنيف املنعدم
ً
 تصيف ضعيف جدا

 ول التالي(.الجد )انظر تقع ضمن التصنيف الضعيف.  7و

 

 أداء األجهزة ملؤشر العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد(: 01) رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

   3 اصالح منعدم

 6 6 9 ضعيف جدا اصالح

 8 7 3 اصالح ضعيف

 5 5 2 اصالح متوسط

 6 1  اصالح متقدم

    اصالح متقدم جدا

    اصالح مكتمل

 07 07 07 ملجموعا
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عالمة متدنية جدا "اصالح منعدم" لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة  حصلت على اتمؤشر  ثالث اعاله انالجدول  يظهر 

(، 1.26(، االعتقاد بتحسن فرض النظام والقانون )1.21وهي املؤشرات اداء االجهزة في مكافحة الفساد)مع أجهزة األمن 

" ضمن تصنيف االول  مؤشرات"في التقرير  هنالك ثمان حين كان( في 1.31الحزبية ) من التخلص في األجهزة أداء تقييم

عالمة هو يشير الى تحسن ايجابي وان كان ثاثيره محدودا على ليصبح ثالثة فقط و منعدم وهذا يعني بان العدد انخفض 

 .املؤشر

 حماية في األجهزة أداء،  تمييز بدون  الخدمة في األجهزة مؤشرات على تصنيف ضعيف جدا هي أداء 9باملقابل حصلت 

 استخدام عدم في األجهزة داخلها، أداء الفساد مكافحة في في األجهزة مسلحة، أداء مجموعات او عصابات من املواطن

الجريمة،  مكافحة في األجهزة الحريات، أداء حماية في األجهزة تمييز، أداء بدون  القانون  تطبيق في األجهزة التعذيب، أداء

والفلتان واذا ما تم مقارنتها مع التقرير  الفوض ى محاربة في األجهزة للمواطن، أداء والسالمة األمن توفير في األجهزة داءأ

االول يالحظ زيادة عدد املؤشرات ضمن هذا التصنيف و هذا الش يء يعود الى انتقال خمس مؤشرات من املنعدم الى 

.  
ً
 الضعيف جدا

 في األجهزة أداء ،بالقانون  االلتزام في األجهزة و هي أداء العينه على تصنيف ضعيفوقد حصل ثالث مؤشرات لنفس 

لدى قدراهها. واخيرا حصل مؤشرين على تصنيف متوسط  تحسين في لألجهزة التدريب بنجاح ، االعتقادالنظام فرض

 .كافحة الجريمةدى قيام االجهزة بمالذين تعرضوا هما قدرة االجهزة في تنفيذ قرارات املحاكم وم عينة

م لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ونظام منعدعلى تصنيف اصالح  مؤشراي حصل لم يفي املقابل 

على مقياس االداء الى تصنيف صنيف انتقال عكس التقرير االول حيث كان هنالك مؤشران ضمن هذا الت العدالة

، وهما االعتقاد
ً
رؤية  الفساد. وهو ما يشير الى مكافحة في األجهزة نون، وأداءوالقا للنظام فرض بتحسن ضعيف جدا

 االجهزة االمنية في هذا الجانب.جابية لدى العينه الداء االجهزة اي

 في األجهزة و هي أداءلدى عينة من لم يتعرضوا مؤاشرات على تصنيف اصالح ضعيف  7 تشير النتائج ايضا الى حصول 

 مكافحة في األجهزة أداء ،الحريات حماية في األجهزة أداء ،الحزبية من التخلص في هزةاألج أداء، داخلها الفساد مكافحة

 في األجهزة أداء ،والفلتان الفوض ى محاربة في األجهزة أداء ،للمواطن والسالمة األمن توفير في األجهزة أداء ،الجريمة

نجاح تدريب االجهزة في تحسين  مؤشرات على تصنيف متوسط هي 5في حين حصلت   تمييز بدون  القانون  تطبيق

، واداء االجهزة في ن العصابات او املجموعات املسلحةقدراهها، اداء االجهزة بدون تمييز ، اداء االجهزة في حماية املواطن م

 .النظام فرض في األجهزة أداء تقييمعدم استخدام التعذيب. 

، اداء اء االجهزة في االلتزام بالقانون متقدم وهي اد مؤشرات لدى عينة الذين لم يتعرضوا على تصنيف 3واخيرا حصلت 

 قيام االجهزة بمكافحة الجريمة.ومدى ، االجهزة في تنفيذ قرارات املحاكم

كال في من املؤشرات ضعيف" تحتوي على عدد متساوي  ،متوسط ،ان التصنيفات الثالثة "متقدميالحظ مما تقدم ب

 .او التأثير عليهالعام للمؤشر التصنيف يرتقي لكي يغيير  البسيط بالعالمات  اختالففيما حصل  والثانياالول  ينالتقرير 

 

 : التوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمنالثالثؤشر امل .1

يقيس هذا املؤشر الرئيس ي مستوى تقييم املواطن وتوقعاته املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن على توفير االمن 

وحماية املواطن من االعتداءات الخارجية وكذلك تنفيذ اكبر لقرارات  االكثر بالقانون ن الحزبية وااللتزام والتخلص م

مما يدل على ان املواطن العراقي اكثر  (1.68) عالمة املحاكم وغيرها. اشارت النتائج الى ان هذا املؤشر قد حصل على

في التقريرين االول و الثاني حافظ على مستواه  ولكن هذا التفاؤل اجهزه االمن ومهنيتها مستقبال  تحسن قدراتب متفائال

ين في مما يشير الى عدم حدوث تحسن في توقعات املواطنالعالمة املؤشر لم تتغير واستمرت بنفس عالمة  حيث ان

 .    الفقرة بين التقريرين
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( مقابل 1.51)ة مع نظام االمن والعدالة لذين تعرضوا لتجربفي عالمة املؤشر ل الفروقات واضحةان  ادناهالشكل يبين 

نصفهم تقريبا توضح عالمة عينة الذين تعرضوا لتجربة ان كهذه.  تجربةالذين لم يتعرضوا الى  عينةلدى  (1.71)

وهم يرون بان الجهد االصالحي متوسطا والزال بحاجة الى ان تتحسن القدرات املهنية ألجهزة األمن مستقبال  ون يتوقع

( مما يعني ان 1.53ن عن التقرير االول )نقتطين بمقدار . تراجعت عالمة الذين تعرضوا لتجربة رأيهم املزيد بحسب

لدى االشخاص الذين لم يتعرضوا الى  (1.71)املؤشر عالمة  بلغت . البعض بدأ بالفعل يشعر ان االصالح غير مؤثر

عالمة فإن ورغم ذلك لتجربة سا بالذين تعرضوا قياتقييم متقدم جدا للجهود االصالحية لدى هؤالء مما يشير  تجربة

 (.1.72واحدة عن التقرير االول )نقطة بمقدار  تاملؤشر قد انخفضهذا 

بقيت على حالها  إذالهذا املؤشر العالمة الكلية على  املن تعرض ومن لم يتعرض لم يؤثر املؤشر عالمة في  اعالهالتغييران 

 : وكما يوضحها الشكل االتي .(1.68)

 

  األمن ألجهزة املهنية للقدرات املستقبلية التوقعات ملؤشر الثاني و االول  التقرير بين مقارنة (:01كل رقم )ش

   
 

باملقارنة مع التقرير االول على مستوى املؤشرات  أي على تصنيف اصالح متقدم( 1.68بلغت عالمة هذا املؤشر على )

 االمن توفير في األجهزة قدرة ن هنالك تغيير في املؤشر الذي حصل على اعلى عالمة فقد كان )توقعالفرعية  يالحظ با

للمواطن( يحتل هذه املرتبة في التقرير االول مما يعني ان املواطن بدأ يعتقد ان االجهزة االمنية لديها قدرة على تنفيذ 

ب انخفاض عالمة مؤشر توفير االمن بمقدار عالمتين في قرارت املحكمة بشكل اكبر من قدرهها على توفير االمن بسب

 عن التقرير االول. 
ً
 التقرير الثاني و ارتفاع مؤشر تنفيذ القرارات بمقدار عالمتين ايضا

 عالمة كانت حيث كبير بفارق  لتجربة يتعرضوا لم والذين لتجربة تعرضوا ممن ذلك يرون الذين بين العالمات تباينت

 تصنيف أي) العدالة ونظام االمنية االجهزة مع لتجربة تعرضوا الذين املواطنين لدى( 1.51) الفرعي املؤشر هذا

 تصنيف أي( )1.71) والعدالة االمن نظام مع تجربة لديهم ليست الذين لدى املؤشر عالمة بلغت حين في( متوسط

 ولم الحزبية من التخلص على منيةاأل  األجهزة لقدرة تفاؤال اقل توقع على اعاله النتائج تشير عام وبشكل(. متقدم

  .والثاني االول  التقرير في لالثنان املؤشر عالمة تختلف

مؤشر )توقع قدرة األجهزة األمنية على التخلص من الحزبية( ان يالحظ املؤشرات الفرعية في التقرير الثاني  وباالنتقال الى

االجهزة االمنية ستتمكن من التخلص من الحزبية في من نصف املوطنيين ان  أكثر حيث يتوقع  (1.58)على عالمة حصل 

 عنه في التقرير  وهذا املؤشر  املستقبل
ً
انه استمر كأقل مؤشر في التقريرين مع مالحظة انخفاض  االول اذلم يختلف كثيرا

عالمات التي يوضح الشكل االتي ال .(1.59في التقرير الثاني بفارق عالمة واحدة فقط بعد ان كانت عالمته ) أكثر عالمته 
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تعرضوا لتجربة مع اجهزة االمن والذين لم يتعرضوا لهذه الفرعية وتباين العالمات بين من حصلت عليها املؤشرات 

 .التجربة

 

 املستقبلية التوقعات مؤشر يتعرضوا في لم ومن تعرضوا من بين الفرعية املؤشرات عالمات مقارنة (:11) رقم شكل

 
 

( حيث املحاكم لقرارت أكبر تنفيذ على األمنية األجهزة قدرة توقعاعلى عالمة كانت للمؤشر الفرعي ) املقابل كانتفي 

على تنفيذ اكبر لقرارات تدل الى ان اكثر من ثلثي املواطنين تتوقع تحسن قدرة األجهزة  ما (1.74)بلغت عالمة هذا املؤشر 

، حيث كانت عالمة مقياس والذين لم يتعرضوا لتجربةتلف هذه العالمة بشكل واضح بين الذين تعرضوا . وتخاملحاكم

متوسط( بينما كانت عالمة مقياس الذين لم يتعرضوا لتجربة  تصنيف) (1.58)الذين تعرضوا لتجربة مع هذه االجهزة 

ة تشير الى تفاؤل املواطنين بان هذه االجهزة متقدم جدا للجهود االصالحية( وهي عالمة مرتفع تصنيف )أي (1.77)هي 

 .تنفذ قرارات املحاكمستستطيع مستقبال ان 

. وكما يبن الشكل ين املذكورين اعالهاملؤشر عالمات فقد تراوحت عالماهها بين  3اما باقي املؤشرات الفرعية وعددها 

 في كل من هذه املؤشرات. من لم يعترض تعرضوا لتجربه وبين واضح بين عالمات عينة الذين ( فان هنالك تباين11)

 متوسطة ومتقدمة و وبشكل عام فان جميع املؤشرات الفرعية تشير الى مستوى جهود اصالحية  
ً
بصدد  متقدمة جدا

التوقعات املستقبلية للقدرات املهنية ألجهزة األمن من قبل املواطن العراقي وهو ينتظر املزيد من االداء االفضل لكي 

  من االعتداءات. وحمايتهالتزاما بالقانون لخدمه املواطن  أكثر جهزة هذه اال تكون 

تصنيفاهها بين اصالح مؤشرات فرعية توزعت بان خمسة  التصنيف يالحظباالنتقال الى مستوى التحليل على اساس و 

يها في التقرير مع التصنيفات التي حصلت علهذه املؤشرات تصنيف مقارنة  تما تم إذاو متقدم جدا واملتقدم واملتوسط 

 األجهزة قدرة االول يالحظ بان جميع املؤشرات حافظت على نفس التصنيف بأستثناء املؤشر الفرعي الثالث )توقع

 في التقرير الثاني  الىبالقانون( اذ انه ارتفع من متقدم في التقرير االول  أكثر االلتزام على األمنية
ً
لتوضيح و متقدم جدا

 : ( االتي11الجدول ) انظر  ينعي في التقرير كل مؤشر فر  ومقارنة تصنيف
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 التقريرين في املستقبلية التوقعات ملؤشر الفرعية للمؤشرات قارن م تصنيف :(00) جدول 

 املؤشر الفرعي #
 املقياس عالمة

 الثاني التقرير في
 تصنيف املؤشرات

 املقياس عالمة

 االول  التقرير في

 0.73 للمواطنتوقع قدرة األجهزة في توفير االمن  0

 اصالح متقدم جدا

150. 

 1500 0.74 توقع قدرة األجهزة األمنية على تنفيذ أسرع لقرارت املحاكم 6

 15.0 0.71 توقع قدرة األجهزة األمنية على االلتزام أكثر بالقانون  1

4 
توقع قدرة األجهزة األمنية على حماية املواطن من االعتداءات 

 الخارجية
 ماصالح متقد 0.64

15.. 

 15.0 اصالح متوسط 0.58 توقع قدرة األجهزة األمنية على التخلص من الحزبية 5

 

 

شهدت  إذايالحظ عدم وجود تغيير جوهري في اغلبها الثاني في التقريرين االول و املؤشر من خالل املقارنة بين عالمة 

املؤشر الخاص تصنيف اداءها باستثناء  ولم تؤثر علىاالحوال  أحسناختالفات طفيفة كانت ضمن مدى العالمتين في 

لكنها كانت كافية بتغيير تصنيفه لكي الذي ارتفع بمقدار عالمتين و  توقع قدرة األجهزة األمنية على االلتزام أكثر بالقانون ب

 
ً
 ىعل األمنية األجهزة قدرة توقع في حين ارتفع مؤشر  .ن تصنيفه متقدم في التقرير االول بعد ان كايصبح متقدم جدا

الثالث واما . القراءتينبعالمتين ايضا اال انها لم تكن مؤثرة على مقياس تصنيف االداء في املحاكم  لقرارت أسرع تنفيذ

 .لكنها حافظت على نفس التصنيفا بمقدار عالمة او عالمتين و انخفضت عالمتهفقد املتبقية  مؤشرات

ما بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لفت مإلى وجود تفاوت نتائج التقرير الثاني تشير من جانب اخر 

 .انعكست على تصنيفها على مقياس تقييم االداء وكما يالحظ من الجدول االتي لم يتعرضوا

 

 التوقعات املستقبلية ملؤشر العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد(: 06) رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

    اصالح منعدم

    ضعيف جدا اصالح

   6 اصالح ضعيف

 0  1 اصالح متوسط

 0 6  اصالح متقدم

 1 1  اصالح متقدم جدا

    اصالح مكتمل

 5 5 5 املجموع

 

هما قدرة فقط مؤشرين لتجربة مع قطاع األمن  تعرضواعدد املؤشرات ذات التصنيف الضعيف لدى الذين بلغ 

( وقدرة االجهزة االمنية على حماية املواطن من االعتداءات الخارجية 1.41لتخلص من الحزبية )االجهزة االمنية على ا
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 أكثر مؤشرات ضمن التصنيف املتوسط لدى هذه العينة هي قدرة االجهزة االمنية على االلتزام  3( في حين جاءت 1.47)

الى عينة من وباالنتقال . رهها على توفير االمن للمواطنقد تنفيذ اكثر فاعلية لقرارات املحاكم واخيرا وقدرهها علىبالقانون 

قدرة االجهزة االمنية على التخلص من الحزبية : هماو  تصنيف اصالح متقدمعلى  حصال ين مؤشر لم يتعرض يالحظ ان 

مؤشرات ضمن  3في حين جاءت ( 1.68( وقدرة االجهزة االمنية على حماية املواطن من االعتداءات الخارجية )1.62)

تنفيذ  وقدرهها على (1.75بالقانون ) أكثر التصنيف املتقدم جدا لدى هذه العينة هي قدرة االجهزة االمنية على االلتزام 

(. وهذه النتائج تؤكد مرة اخرى بان 1.76واخيرا قدرهها على توفير االمن للمواطن ) (1.77اكثر فاعلية لقرارات املحاكم )

لم يتعرضو  االمن والعدالة يعطون تقييما منخفضا بشكل واضح مقارنة بالذينعينة الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع 

 ؤشرات لم يتغير مع الذين تعرضوااملتصنيف ان يالحظ التقرير االول والثاني بين وباملقارنه  لتجربة مع هذا القطاع

 اصبح لدينا ثالث مؤشرات مصنفة بتمجموع العينة اذا لم يتعرضوا لكنه تغيير مع والذين 
ً
بدال من صنيف متقدم جدا

 .التوقعاتالى تحسن في  يشير اثنين في التقرير االول وهو ما 

 

 

 : االعتقاد حول اتجاهات التغييرالرابعؤشر امل .4

قدرة اجهزة االمن على التعامل مع  اعتقاد املواطن العراقي حول اتجاهات التغيير فيالرابع يقيس املؤشر الرئيس ي 

تطبيق القانون بدون تمييز وحماية الديموقراطية كيفية القانون وفرض النظام وكذلك اوضاع الفساد وااللتزام ب

هذا املؤشر على حصل والحريات وتوفير االمن والسالمة ومحاربة الفلتان االمني وعدم تسيس االجهزة االمنية وغيرها. 

الجهود االصالحية الخاصة لى ان يدل عوذلك  ،(1.47التقرير االول )ب مقارنةعالمات  بأرتفاع سبع (1.54) عالمة

تغيير االرتفاع يشير الى  هذا .متوسطتصننيف اصالح  ضعيف في التقرير االول الىتصنيف ارتفعت من باتجاهات التغيير 

املزيد من  االجهزة ان تحث الخطى نحو احداث على هذهمستوى طموح املواطن الذي يرى بان  اليزال دون ايجابي ولكن 

 املسؤوليات امللقاة على عاتقها كي تنال ثقة املواطن العراقي. ن من مواجهة لتتمكتغييرات ال

 

 ييرغالت اتجاهاتاالعتقاد حول ملؤشر  الثاني و االول  التقرير مقارنة بين (:06) رقم شكل

   
 

الة يعتقدون بان اتجاهات التغيير في الذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن والعدعينة ان الى  يشير الشكل أعاله

 (1.47)املؤشر زالت دون مستوى الطموح اذ بلغت عالمة  االجهزة االمنية خالل السنوات االربع او الخمس املاضية ال

( اال ان الجهود االصالحية الزالت ضعيفة رغم التحسن 1.36ومع ان هذه العالمة افضل من التقرير االول اذا كانت )

مما يشير الى تقييم افضل بقليل  لتجربةالذين لم يتعرضوا الى  عينةلدى  (1.55)في املقابل بلغت العالمة امللحوظ.  

تضع الجهود هي ( و 1.49عالمتتهم )التقرير االول اذا كانت باراء نفس العينة في لدى هؤالء قياسا  (متوسط تصنيف)
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لدى هذه باملجمل يمكن القول ان اتجاهات التغيير  ومع ذلك .التقييم الضعيف على مقياس االداءاالصالحية ضمن 

 بحيث التتناسب مع التحديات التي تواجهها هذه االجهزة على ارض الواقع. "متوسط حازت على "تصنيفاالجهزة 

)االعتقاد بأن أداء األجهزة املتعلق بـ ملؤشر الفرعي حصل عليها ا عالمةاملؤشرات الفرعية الى ان اعلى  تشير نتائج

حيث بلغت عالمة هذا املؤشر  ،(2111وم في مكافحة الجريمة بدون تمييز في منطقتك أفضل مقارنة باألداء قبل عام الي

نصف العينة ترى بان االجهزة االمنية قادرة على  اكثر منوهي تشير الى ان ، قرير االول ( في الت1.53مقابل ) (1.62)

حافظ هذا املؤشر على موقعه في صدارة املؤشرات  .في هذا املجالللجهود االصالحية  متقدم تقييم و مكافحة الجريمة 

الفرعية في التقريرين مع مالحظة ارتفاع العالمة التي نقلت تصنيف الجهود االصالحية من متوسط في التقرير االول 

والذين لم يتعرضوا بين الذين تعرضوا لالعتقال ايضا هذا املؤشر الفرعي تتباين عالمة متقدم في التقرير الثاني ليصبح 

بينما للجهود االصالحية  متوسطوهو تقييم  (1.55)الذين تعرضوا لتجربة مع هذه االجهزة  مؤشرله حيث كانت عالمة 

 للجهود االصالحية لدى هؤالء. متقدموتشير الى تقييم  (1.63) الذين لم يتعرضوا لتجربة مؤشركانت عالمة 

ن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية أفضل مقارنة بالوضع حصل مؤشر )االعتقاد بأالجانب االخر في 

الزالت تعاني من ان االجهزة االمنية وهذا يعني  (1.44)في املقياس اذ بلغت  عالمة( على ادنى 2111مقارنة بما قبل العام 

ن نغفل بعض التحسن . مع ذلك اليمكن اوهو تقييم ضعيف للجهود االصالحية في هذا الجانب اوضاع الفساد داخلها

( والتي وضعته انذاك ضمن التصنيف 1.39في الجهود االصالحية هنا قياسا بالتقرير االول اذ كانت عالمة هذا املؤشر )

 الى ضعيف ان االنتقال من فذلك مع  الضعيف جدا.
ً
يرى بعض التحسن ان املواطن يشير الى تصنيف ضعيف جدا

مع الذين تعرضوا لتجربة  مؤشر . وقد تباينت عالمةستوى املطلوبن امللكنه اليزال دو بخصوص اتجاهات التغيير 

بشكل عام تشير النتائج ( على التوالي. 1.46مقابل  1.33نقطة ) 13والذين لم يتعرضوا لتجربة بفارق واضح قطاع االمن 

 واناني من هذه الظاهرة تعها التزال اذ يرون باناألجهزة األمنية الفساد في عدم رض ى املواطن عن اوضاع الى اعاله 

 .تحسنت العالمة عن التقرير االول 

تؤشر النتائج ايضا اختالفات واضحة بين عينة الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع االمن ونظام 

ين في العدالة في العراق ويمكن مالحظة هذه االختالف في كل مؤشر من املؤشرات الفرعية لهذا املؤشر الرئيس وكما مب

 ( 13الشكل االتي )
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  التغيير اتجاهات مؤشرفي  يتعرضوا لم ومن تعرضوا من بين الفرعية املؤشرات عالمات مقارنة(: 01) رقم شكل
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وض  اعتقاد بان نجاح االجهزة  في فرض النظام اليوم افض  مقارنة بال
    قب  

اعتقاد ب ن أوضا  الفساد اليوم داخ  األجهزة األمنية  أفض  مقارنة 
    بالوض  قب  

    ب  اعتقاد ب ن التزام األجهزة بالقانون  اليوم أفض  مقارنة بالوض  ق

قب    اعتقاد ب ن التسي  في عضوية األجهزة اليوم أق  مقارنة بالوض 
    

يز في اعتقاد ب ن أداء األجهزة اليوم في محاربة الفلتان األمني بدون تمي
    منطقت  أفض  مقارنة باألداء قب  

تمييز  اعتقاد ب ن أداء األجهزة اليوم في حماية الديمقراطية والحريات بدون
    في منطقت  أفض  مقارنة باألداء قب  

نطقت  اعتقاد ب ن أداء األجهزة اليوم في تطبيق القانون دون تمييز في م
    أفض  مقارنة باألداء قب  

  مقارنة اعتقاد ب ن أداء األجهزة اليوم في مكافحة الفساد في منطقت  أفض
    باألداء قب  

ز في اعتقاد ب ن أداء األجهزة اليوم في توفير األمن والسالمة بدون تميي
    منطقت  أفض  مقارنة باألداء قب  

قارنة اعتقاد ب ن أداء األجهزة اليوم في فرض النظام في منطقت  أفض  م
    باألداء قب  

نطقت  اعتقاد ب ن أداء األجهزة اليوم في مكافحة الجريمة بدون تمييز في م
    أفض  مقارنة باألداء قب  

لم يتعرض تعرض مجمو  

 

تثنينا املؤشر اذ ما اس املتوسطالضعيف و عالماهها بين  تصنيف فقد تراوح 9باقي املؤشرات الفرعية وعددها اما 

 قبل باألداء مقارنة أفضل منطقتك في تمييز بدون  الجريمة مكافحة في اليوم األجهزة أداء بأن اعتقاد)الفرعي الخاص 

عالمات عن التقرير  (9)مرتفعا بفارق قدره  (1.62بعد حصل على عالمة )متقدم تصنيف اذ انه حصل على ( 2111

 التي تخصللجهود االصالحية  متوسطحصلت على تقييم  هذه املؤشرات صفاكثر من نن إوعموما يمكن القول  .االول 

وهو ينتظر املزيد من العمل باتجاه االرتقاء بقدرات هذه من قبل املواطن العراقي ستويات التغيير في االجهزة االمنية م

 امللقاة على عاتقها. املهام باملهامبما يمكنها من تادية االجهزة 

تضعه ( 1.54) على عالمةحصل الرئيس هذا املؤشر ى التحليل على اساس التصنيف يالحظ ان مستو  وباالنتقال الى

( مؤشرا فرعيا توزعت 11)الرئيس ويندرج تحت هذا املؤشر ، املستخدممقياس االداء بحسب  متوسطتصنيف على 

 ضعتصنيف ولم يحصل اي مؤشر فرعي على تقدم املو املتوسط الضعيف و  عالماههم بين التصنيف
ً
يشير الى  مايف جدا

كما خال  جدا.ول الذي حصل فيه مؤشران على تصنيف ضعيف اال بعض التحسن في الجهود االصالحية مقارنة بالتقرير 
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  االول منالتقرير الثاني كما في 
ً
من املؤشرات الفرعية لهذا املؤشر الرئيس وكما  واملكتمل اليتقييمات املتقدم جدا

   االتي:سيالحظ في الجدول 

  التقريرين في التغيير اتجاهات ملؤشر الفرعية للمؤشرات قارن م تصنيف :(01) جدول 

 املؤشر الفرعي #

عالمة 

في  املقياس

 تقرير الثاني

 تصنيف املؤشرات

عالمة 

في  املقياس

 تقرير االول 

اعتقاد ب ن أداء األجهزة اليوم في مكافحة الجريمة بدون تمييز في منطقت     0
 1122داء قب  أفض  مقارنة باأل

 متقدم اصالح 0.62
15.. 

اعتقاد ب ن أداء األجهزة اليوم في فرض النظام في منطقت  أفض  مقارنة  6
   1122باألداء قب  

0.60 

 اصالح

 متوسط

1500 

اعتقاد ب ن أداء األجهزة اليوم في توفير األمن والسالمة بدون تمييز في   1
  1122منطقت  أفض  مقارنة باألداء قب  

0.60 
15.0 

اعتقاد ب ن أداء األجهزة اليوم في مكافحة الفساد في منطقت  أفض  مقارنة   4
  1122باألداء قب  

0.58 
1500 

اعتقاد ب ن أداء األجهزة اليوم في تطبيق القانون دون تمييز في منطقت    5
 1122أفض  مقارنة باألداء قب  

0.57 
1500 

ي حماية الديمقراطية والحريات بدون تمييز عتقاد ب ن أداء األجهزة اليوم ف  2
 1122في منطقت  أفض  مقارنة باألداء قب  

0.57 
1500 

اعتقاد ب ن أداء األجهزة اليوم في محاربة الفلتان األمني بدون تمييز في  7
  1122منطقت  أفض  مقارنة باألداء قب  

0.56 
150. 

 بالوض  قب   مقارنة اعتقاد ب ن التسي  في عضوية األجهزة اليوم أق 8
1122. 

0.49 

 اصالح

 ضعيف

1500 

 0.47 1122أفض  مقارنة بالوض  قب   بالقانون اليوماعتقاد ب ن التزام األجهزة   9
1500 

مقارنة بالوض   األمنية أفض اعتقاد ب ن أوضا  الفساد اليوم داخ  األجهزة   01
 1122قب  

0.46 
15.0 

مقارنة بالوض  قب   أفض فرض النظام اليوم  ياالجهزة فاعتقاد بان نجاح   00
1122  

0.44 
15.0 

 

 

املؤشرات الفرعية في التقرير الثاني قد ارتفعت جميعها  يالحظ بان عالمةعند مقارنة املؤشرات في التقرير االول و الثاني 

 عضوية في التسيس بأن اداملتعلق باالعتقاملؤشر وهو واحد حافظ على نفس العالمة عند القراءتين  مؤشر بأستثناء 

الى تغيير التصنيف الى ادى بعض القراءات قد ارتفاع ان  كما يالحظ،  2111 قبل  بالوضع مقارنة أقل اليوم األجهزة

غير عالمة املؤشر من بداية التصنيف الى نهاية عالمة التصنيف و ان اقل ارتفاع كان تم تمستوى اعلى او على اقل تقدير 

بحسب راي تشير الى ارتفاع مستوى االداء لالجهزة االمنية في املدة مابين التقريرين ت و هذه كلها امور بمقدار ثالث عالما

 ...  الجمهور 

العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا؛  في تحسنتظهر النتائج وجود  الثانيالتقرير  بالعودة الى

تصنيف منعدم في  وجودالى عدم لتجربة مع قطاع األمن  تعرضوالذين حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى ا

باملقابل كان  متوسط.مؤشرات بتصنيف  7 مؤشرات وجاءت 4ذات التصنيف الضعيف جدا  عدد املؤشراتبلغ حين 

بتصنيف  5مؤشرات بتصنيف منعدم و 3تصنيف املؤشرات مختلفا لهذه العينة في التقرير االول اذا كانت هنالك 

اشارت النتائج في التقرير الثاني الى حصول  يتعرضوا فقداما فيما يخص الذين لم   ضعيف.بتصنيف  3يف جدا وضع
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مؤشرات  5حصل على تصنيف متوسط ومؤشر واحد على تصنيف متقدم في حين  7ضعيف ومؤشرات على تصنيف  3

وتشير هذه النتائج الى  الول.امؤشرات على تصنيف متوسط لنفس العينة بحسب التقرير  6على تصنيف ضعيف و

الجدول االتي يلقي  األولى.قراءة لفي القراءة الحالية قياسا بااتجاهات التغيير في االجهزة االمنية  نحو تحسن نظرة املواطن 

 :الثاني نتائج التقرير من الضوء على املزيد 

 غيير(: عدد املؤشرات حسب التصنيف وحسب العينة ملؤشر اتجاهات الت04جدول رقم )

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

    اصالح منعدم

   4 ضعيف جدا اصالح

 4 1  اصالح ضعيف

 2 7 7 اصالح متوسط

 0 0  اصالح متقدم

    اصالح متقدم جدا

    اصالح مكتمل

 00 00 00 املجموع

 
 

 أن عدد املؤشرات ذات التصنيف يالحظ من الجدول اعاله 
ً
لتجربة مع قطاع األمن  تعرضواى الذين لد الضعيف جدا

االعتقاد بان اوضاع الفساد  ،2111مؤشرات هي مدى نجاح االجهزة في فرض النظام مقارنة بالوضع قبل عام  4بلغ 

مقارنة بالوضع قبل  أفضلوالتزام االجهزة االمنية بالقانون اليوم  ،2111مقارنة بالوضع قبل  أفضلداخل االجهزة 

مؤشرات لدى نفس  7. وحصلت 2111 بالوضع قبل مقارنة أقل اليوم األجهزة عضوية في التسيس نبأ اعتقاد ،2111

 ، أداء 2111 قبل باألداء مقارنة أفضل منطقتك في النظام فرض في اليوم األجهزة العينة على تصنيف متوسط و أداء

 القانون  تطبيق في اليوم األجهزة ، أداء2111 قبل باألداء مقارنة أفضل منطقتك في الفساد مكافحة في اليوم األجهزة

 في تمييز بدون  والحريات الديمقراطية حماية في اليوم ، األجهزة2111 قبل باألداء مقارنة أفضل منطقتك في تمييز دون 

 مقارنة أفضل منطقتك في تمييز بدون  الجريمة مكافحة في اليوم األجهزة ، أداء2111 قبل باألداء مقارنة أفضل منطقتك

، 2111 قبل باألداء مقارنة أفضل منطقتك في تمييز بدون  والسالمة األمن توفير في اليوم األجهزة ، أداء2111 قبل داءباأل 

 أداء
ً
 .2111 قبل باألداء مقارنة أفضل منطقتك في تمييز بدون  األمني الفلتان محاربة في اليوم األجهزة و اخيرا

لدى عينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع االمن والعدالة اذا فان تصنيف عالمات املؤشرات يختلف في املقابل 

االعتقاد بان اوضاع الفساد داخل االجهزة افضل مقارنة بالوضع قبل  ضعيف وهي تصنيف مؤشرات على    3 تحصل

يوم نون ال، التزام االجهزة االمنية بالقا2111 قبل بالوضع مقارنة افضل اليوم النظام فرض في  االجهزة ، نجاح 2111

 ضمن تصنيف املتوسط وهي أداء 7لـ ، في حين جاءت عالمات املؤشرات الفرعية 2111افضل مقارنة بالوضع قبل 

 في الفساد مكافحة في اليوم األجهزة ، أداء2111 قبل باألداء مقارنة أفضل منطقتك في النظام فرض في اليوم األجهزة

 مقارنة أفضل منطقتك في تمييز دون  القانون  تطبيق في اليوم األجهزة ، أداء2111 قبل باألداء مقارنة أفضل منطقتك

 باألداء مقارنة أفضل منطقتك في تمييز بدون  والحريات الديمقراطية حماية في اليوم األجهزة ، أداء2111 قبل باألداء

 ، أداء2111 قبل باألداء مقارنة أفضل منطقتك في تمييز بدون  والسالمة األمن توفير في اليوم األجهزة ، أداء2111 قبل

 عضوية في ، تسيس2111 قبل باألداء مقارنة أفضل منطقتك في تمييز بدون  األمني الفلتان محاربة في اليوم األجهزة

هذه  متقدم لدى.  في حين حصل مؤشر واحد فقط على تصنيف اصالح 2111 قبل  بالوضع مقارنة أقل اليوم األجهزة
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. 2111 قبل باألداء مقارنة أفضل منطقتك في تمييز بدون  الجريمة مكافحة في اليوم ألجهزةا أداء بأن العينة هو االعتقاد

 أكثر هذه النتائج تؤكد مرة اخرى بان عينة الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع االمن والعدالة يعطون تقييما منخفضا 

 مقارنة بالذين لم يتعرضو لتجربة مع هذا القطاع.

 

 باملؤسسات األمنية الثقة الخامس: مدىؤشر امل .5

مقارنة عالمته ل  اهذا املؤشر انخفاضشهد حيث  متوسط تصنيفعلى  أي (1.57)هذا املؤشر على عالمة  حصل 

الذين  حصلحيث  في الفترة مابين التقريرينثقة املواطن باالجهزة االمنية  في انخفاض يشير الىمما( 1.61التقرير االول )ب

وهي نفس عالمة التقرير االول مما يدل على  تصنيف ضعيف( أي 1.43لى عالمة )عاالمن  قطاعتعرضوا لتجربة مع 

في  باربع نقاط اانخفاضتجربة مع قطاع تعرضوا للم يالذين مؤشر بينما شهد  ،الفئة في راي هذهتغيير وجود عدم 

قياسا بالذين افضل  ؤالء التزال مع هذا فان مقدار التقة لدى ه ( في التقرير االول 1.64)مقابل (  1.61)  التقرير الثاني 

 .تعرضوا لالعتقال

 األمنية باملؤسسات الثقة   ملؤشر الثاني و االول  التقرير مقارنة بين: (04) رقم شكل

  

 

 بنزاهة الثقة دىمكانت للمؤشر الفرعي )في التقرير الثاني  عالمةأن اعلى  يالحظاملؤشرات الفرعية  وباالنتقال الى نتائج

حصل في املقابل  .يثقون بنزاهة الجيشاملواطنين  ثالث ارباعوهي تشير الى ان اكثر من  (1.75)حصل على ( حيث الجيش

  بالحكم املاسكين أجل من تعمل ال االمن اجهزة بأن االعتقاد مدى)املتعلق بـ ؤشر امل
ً
اذ بلغت  ؛عالمة أدني( على أوال

 للوطن وبقيتتعمل الجل املاسكين بالحكم و ليس ان االجهزة االمنية املواطنين العظمى من حيث يرى الغالبية  (1.19)

اذ بلغت لم يتعرضوا لتجربة  او لتجربة  الذين تعرضوااملؤشر منخفضة جدا وبفارق بسيط سواء لدى هذا  عالمة

املؤسسات األمنية  بعمل واطن العراقيثقة املهذا املؤشر الى عدم  عالمةتشير  وبشكل عامعلى التوالي .  (1.21)( و1.13)

ذلك على االصالح  ضرورة العملمما يستوجب ويرى بانها تعمل لخدمة املاسكين بالحكم اكثر من كونها تخدم املواطن 

 افضل. الوطني بشكلدورها وتفعيل 

كل من املؤشرات  ييتعرضوا فمن جانب اخر يالحظ وجود تباين واضح في عالمات الذين تعرضوا لتجربة عن الذين لم 

 الفرعية

التجربة وهي نتيجة  يتعرض لهذهوجميعها تعكس انخفاضا في التقييم لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مقارنه بمن لم 

تتسق مع النتائج االخرى في البحث وتفيد جميعها بان التعامل مع اجهزة االمن ونظام العدالة في العراق يترك انطباعا 

 (  15انظر الشكل ) املواطن العراقي. االجهزة لدىاكثر سلبية عن هذه 
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 باالجهزة الثقة مؤشرفي  يتعرضوا لم ومن تعرضوا من بين الفرعية املؤشرات عالمات مقارنة: (05) رقم شكل

  

 

 املنعدم و املتقعالمتي  تراوحت عالماهها بين  11وعددها املتبقية املؤشرات الفرعية 
ً
املقارنة ما بين و تظهر  دم جدا

عالمات املؤشرات الفرعية لهذا املؤشر الرئيس في التقريرين االول و الثاني ان هذا املؤشر شهد باملجمل انخفاض عن 

مؤشرات فرعية من اصل اثنا عشر وان هناك خمس  9اذ انخفضت في العالمات التي حصل عليها في  التقرير االول 

ذكورة ادى انخفاض عالمتها الى تغيير تصنيفها الى االدنى و هي املؤشرات الفرعية رقم مؤشرات من التسعة امل

.  حافظ املؤشر الفرعي على مقياس االداء (، و بينما االربع الباقية لم يؤثر انخفاض عالماههم على تصنيفهم4،5،6،8،9)

  تقيم ال االمن اجهزة بأن االعتقاد املتعلق بمدى
ً
  نظاما

ً
 وشهد مؤشرانعالمته في القرائتين،  قانون على بال بوليسيا

 طفيفا لم يؤثر على تصنيفهما 
ً
 ومدى عنها، والدفاع الدولة بناء عملية في املخابرات بجهاز الثقة وهما مدىارتفاعا

 فيها. الفساد من تعاني ال االمن اجهزة بأن االعتقاد

دى الثقة ملتشكل بمجملها تصنيفا متوسطا  فاتخمسة تصنيموزعة على املؤشرات الفرعية مجمل وبشكل عام فان 

خالل تركيز  لديه منلتترسخ هذه الثقة  من العملباداء املؤسسات األمنية من قبل املواطن العراقي وهو ينتظر املزيد 

جانبا في الخطة االصالحية لهذه  ضعيفة لتنالاملؤشرات التي حازت على تصنيفات منعدمة او  االصالحية علىالجهود 

 )أنظر الجدول التالي( .ؤسساتامل
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 التقريرين في باالجهزة الثقة ملؤشر الفرعية للمؤشرات قارن م تصنيف( 05) جدول 

 املؤشر الفرعي #
في  عالمة املقياس

 التقرير الثاني

تصنيف 

 املؤشرات

في  عالمة املقياس

 التقرير االول 

 0.75 مدى الثقة بنزاهة الجيش   0
 اصالح

 متقدم جدا

150. 

 1500 0.73 مدى الثقة بالجيش في عملية بناء الدولة والدفا  عنها  6

 1501 0.72 مدى االعتقاد ب ن اجهزة االمن تعم  ألج  أمن المواطن أوالً   1

 0.69 مدى الثقة بالشرطة في عملية بناء الدولة والدفا  عنها    4

 اصالح متقدم

1500 

 .150 0.68 مدى الثقة بنزاهة الشرطة    5

كيف تكون حالت   أمن،إذا كانت لدي  ضرورة لزيارة مركز  2
 النفسية؟  

0.65 
1500 

مدى الثقة بجهاز المخابرات في عملية بناء الدولة والدفا    7
 عنها 

0.60 

 اصالح متوسط

15.0 

 15.0 0.59 مدى الثقة بنزاهة الخابرات  8

 ..15 0.56 ء التوجه لألجهزة أوالً لح  المشاك  أو وقف اعتدا  9

مدى االعتقاد ب ن اجهزة االمن ال تقيم نظاماً بوليسياً بال   01
 قانون 

 1500 اصالح ضعيف 0.47

 0.23 مدى االعتقاد ب ن اجهزة االمن ال تعاني من الفساد فيها   00
 اصالح منعدم

1500 

مدى االعتقاد ب ن اجهزة االمن ال تعم  من أج  الماسكين   06
 بالحكم أوالً 

0.19 
150. 

 

ان هناك انخفاض حتى على مستوى املؤشرات التي حصلت على اعلى التقييمات من الجدول املقارن للقراءتين بيالحظ 

  متقدم تصنيفمؤشرات فرعية من بين املؤشرات االثني عشر على  ثالثحازت حيث 
ً
 مؤشرات فيمقارنة بستة  جدا

  .خفضت بالفعلمؤشرات قد ان ةيعني ان ثالث ماالتقرير االول 

لتجربة مع قطاع إلى وجود تفاوت كبير ما بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا في القر اءة الثانية  النتائجتشير 

لتجربة مع قطاع األمن  تعرضواوالذين لم يتعرضوا؛ حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين االمن والعدالة 

جاءت ضمن مؤشرات  3مقابل  مؤشرات 9واملنعدم بلغ صنيف الضعيف والضعيف جدا إلى أن عدد املؤشرات ذات الت

بلغ عدد املؤشرات لعينة الذين تعرضوا والتي حصلت على  .تعرضوا لتجربةلم يلدى عينة الذين التصنيفات نفس 

لى تقييم مما يعني ان مؤشران جديدان حصال عمؤشرات فقط في التقرير االول  7تصنيفات بيين ضعيف ومنعدم 

الجدول  )انظر   الشرطة. بنزاهة الثقة مدىو  عنها، والدفاع الدولة بناء عملية في بالشرطة الثقة مدىمنخفض هما 

 (.االتي

 : عدد املؤشرات حسب التصنيف وحسب العينة ملؤشر الثقة باالجهزة(02جدول رقم ) 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 6 2 6 اصالح منعدم

   6 ضعيف جدا الحاص

 0 0 5 اصالح ضعيف

 1 0 1 اصالح متوسط

 1 1  اصالح متقدم

 1 5  اصالح متقدم جدا

    اصالح مكتمل

 06 06 06 املجموع
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بلغ مؤشران لتجربة مع قطاع األمن  تعرضوالدى الذين  نعدمأن عدد املؤشرات ذات التصنيف املأعاله  الجدول يظهر 

هزة االمن التعاني من الفساد فيها ومدى االعتقاد بان اجهزة االمن التعمل من اجل املاسكين هما مدى االعتقاد بان اج

مدى االعتقاد بان اجهزة  ؛وهما العينة،في حين حصل مؤشران ضمن التصنيف الضعيف جدا لدى هذه   اوال.بالحكم 

 او وقف اعتداء. ، التوجه لالجهزة اوال لحل املشاكل التقيم نظاما بوليسيا بال قانون  االمن

، عنها والدفاع الدولة بناء عملية في بالشرطة الثقة مؤشرات ضمن تصنيف اصالح ضعيف هي: مدى 5عالمات جاءت 

 أمن، مدى مركز النفسية عند زيارة حالتك تكون  عنها، كيف والدفاع الدولة بناء عملية في املخابرات بجهاز الثقة مدى

 مدىالشرطة  بنزاهة الثقة
ً
 . خابراتامل بنزاهة لثقةا واخيرا

 الدولة بناء عملية في بالجيش الثقة تصنيف اصالح متوسط هي: مدى العينة علىمن املؤشرات لدى هذه  3حصلت 

، مدى املواطن أمن ألجل تعمل االمن اجهزة بأن االعتقاد عنها، مدى والدفاع
ً
  الجيش. بنزاهة الثقة أوال

حصل كاالتي:  والعدالة كانتلعينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع االمن فان تصنيف عالمات املؤشرات في املقابل 

مدى االعتقاد بان اجهزة االمن التعاني من الفساد فيها ومدى االعتقاد بان اجهزة ين على تصنيف منعدم هما؛ مؤشر 

االعتقاد  هو مدى في حين حصل مؤشر واحد فقط على تصنيف ضعيف اوال.االمن التعمل من اجل املاسكين بالحكم 

 حصل على تصنيف  وهنالك مؤشر  قانون،بان اجهزة االمن التقيم نظاما بوليسيا بال 
ً
 التوجه متوسط هو واحد ايضا

  لألجهزة
ً
 اعتداء. وقف أو املشاكل لحل أوال

لدولة عملية بناء ا مؤشرات على التصنيف املتقدم لدى هذه العينة هي مدى الثقة بجهاز املخابرات في 3كما حصلت 

، مدى الثقة بجهاز املخابرات. بينما النفسية؟ حالتك تكون  كيف أمن، مركز لزيارة ضرورة لديك كانت اذا ،والدفاع عنها

من املؤشرات الفرعية لدى هذه العينة حصلت على تصنيف متقدم جدا وهي: مدى الثقة بالشرطة في عملية بناء  5

 واخر مؤشر  الجيش،مدى الثقة بنزاهة  الشرطة،مدى الثقة بنزاهة  ولة،الدمدى الثقة بالجيش في عملية بناء  الدولة،

. املواطن أمن ألجل تعمل االمن اجهزة بأن االعتقاد وهو مدىحصل متقدم جدا 
ً
 أوال

 

 بشأن الفساد في االجهزة السادس: االعتقاداتؤشر امل .2

ي االجهزة االمنية وكذلك مكافحة الفساد في يقيس هذا املؤشر الرئيس ي مستوى اعتقاد املواطن العراقي بشأن الفساد ف

بأرتفاع خمس عالمات  (1.42عالمة )مجال فرض النظام والقانون. واشارت النتائج الى ان هذا املؤشر قد حصل على 

 . (1.37قرير االول اذ كان عالمته )عن الت

وا لالعتقال والذين لم يتعرضوا له بين الذين تعرض( عالمات 11كبير بلغ )بفارق و من جانب اخر يالحظ وجود اختالف و 

الذين لم يتعرضوا  بلغت لدى عينةبينما  (1.34)ذين تعرضوا لتجربة مع هذه االجهزة للحيث كانت عالمة مقياس 

( عالمة 14)في التقرير االول الفارق  بلغتشيران الى تحسن في الراي بعد ان القراءتين. ورغم هذا الفارق فان هاتين (144)

 (  16الشكل ) التوالي. انظر ( على 1.25( و)1.39) سجلت عالماههم حينذاكض ومن لم يتعرض اذا بين من تعر 

بالرغم من منتشرة بدرجة كبيرة في هذه االجهزة  كونها ظاهرةالفساد  فان املواطن العراقي الزال ينظر الى ظاهرة ومع ذلك

 الفساد فيمن ظاهرة  موجهة للحدلك جهودا اصالحية القراءة الحاليةوالتي تشير الى ان هنا املقياس فيتحسن عالمة 

 االمنية.االجهزة 
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 االجهزة في الفساد انتشار بشأن االعتقادات والثاني ملؤشربين التقرير االول  (: مقارنة02) رقم شكل

   
 

بأن أداء األجهزة  االعتقادكانت للمؤشر الفرعي ) مةعال أن اعلى إلى اما فيما يخص املؤشرات الفرعية فان النتائج تشير 

. حافظ هذا (1.58)( حيث بلغت عالمة هذا املؤشر 2111بقبل في منطقتك افضل مقارنة  في مكافحة الفساد اليوم

 .(1.49) في عالمته اذا كانت حينذاكواضح املؤشر على مرتبته املتقدمة التي حصل عليها في التقرير االول مع تحسن 

لكنه شهد  ،(1.23)حصل مؤشر )مدى االعتقاد بأن األجهزةاالمنية ال تعاني من الفساد( على ادنى عالمة جانب اخر  في

كما شهد . )اصالح منعدم(مع ذلك فانه بقي بنفس تصنيفه  (1.17) نقاط 6ا مقارنة بالتقرير االول بمقدار ارتفاع

على ل (1.24) و (1.15) بلغتاذ ومن لم يتعرض  قطاع االمنمع بين عينة من تعرض لتجربة اختالفا واضحا في العالمات 

 التوالي 
ً
 التوالي.( على 1.19 ،1.18)حينذاك بلغت  االول اذاالتقرير  ملحوظا عما كانتا عليه فيوشهد كالهما ارتفاعا

 الزالت هاعتقاده باناالجهزة فضال عن اهذه انتشار الفساد في عدم رض ى املواطن من الى وبشكل عام تشير النتائج اعاله 

ان االجهزة االمنية غير قادرة على تحسين قدراهها ملواجهة ، و عاجزة عن اتخاذ خطوات جدية ملكافحة هذه الظاهرة

  .الفساد

ادناه العالمات التي حصلت عليها املؤشرات الفرعية لهذا املوشر الرئيس كذلك يوضح التباين في العالمات  الشكل يبين

 لتجربة مع هذه االجهزة والذين لم يتعرضوا في كل من هذه املرشرات الفرعية. بين الذين تعرضوا

 

 مكافحة الفساد مؤشرفي  يتعرضوا لم ومن تعرضوا من بين الفرعية املؤشرات عالمات مقارنة(: 07) رقم شكل
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هزة االمنية افضل مقارنة املتعلق بمدى االعتقاد بان اوضاع الفساد اليوم داخل االجاملؤشر الفرعي الثالث يالحظ بان 

ارتفع بمقدار اي في التقرير االول ( 1.44) على عالمةمقابل حصوله  (1.46عالمة )على قد حصل  ،2111بالفترة قبل 

لهذا تعرضوا لتجربة والذين لم ي تعرضوا لتجربةالذين يالحظ ايضا اختالف في عالمات  الثاني.في التقرير عالمتين 

  االول.عليها في التقرير  ( حصلت1.48)( و 1.26)على التوالي مقابل    (1.49)و   ( 1.35)بلغت  إذااملؤشر 

تشير النتائج بان الذين تعرضوا لتجربة مع االجهزة االمنية لديهم تقييم اكثر سلبية الداء هذه االجهزة قياسا  ومرة اخرى 

 االمنية.االجهزة  لتجربة معبالذين لم يتعرضوا 

 في  عالماهها شهدت الفرعية الثالثؤشرات املحظ ان يال التحليل على اساس التصنيف مستوى  وباالنتقال الى
ً
ارتفاعا

تصنيف مؤشرين من هذه الثالث  مؤثرا فيرغم كون هذا االرتفاع لم يكن  االول، في التقريرعما كانت عليه التقرير الثاني 

 باالداء مقارنة أفضل منطقتك في الفساد مكافحة في اليوم األجهزة أداء بأن الخاص باالعتقادعلى املؤشر  حين أثر في 

 )انظر الجدول التالي(  األداء.على مقياس من ضعيف الى متوسط. ليغيير تصنيفهسنوات  أربع قبل

 

 التقريرين في الفساد مكافحة ملؤشر الفرعية للمؤشرات قارن م تصنيف( 07) جدول 

 

لتجربة مع وجود تفاوت كبير ما بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا عدم إلى في القر اءة الثانية  النتائجتشير 

لتجربة مع قطاع  تعرضوا؛ حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين والذين لم يتعرضواقطاع االمن والعدالة 

الذين لم يتعرضوا فأن قابل واملنعدم و في املوالضعيف جدا  املتوسطالتصنيف  علىاملؤشرات  ثالثعلى حصول األمن 

ضاع الفساد اليوم اعطوا نفس التقييم تقريبا بأستثناء اختالف في مؤشر فرعي واحد املتعلق بمدى االعتقاد بان او 

 (.االتي) انظر الجدول اذا حصل على تصنيف ضعيف   2111داخل االجهزة االمنية افضل مقارنة بالفترة قبل 

 مكافحة الفساد ملؤشر العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد: (08) رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 1 1 0 اصالح منعدم

   0 جداضعيف  اصالح

 0 0  اصالح ضعيف

 0 1 0 اصالح متوسط

    اصالح متقدم

    اصالح متقدم جدا

    اصالح مكتمل

 1 1 1 املجموع

 املؤشرالفرعي #
 عالمة املقياس

 في التقرير الثاني

صنيف ت

 املؤشرات

 عالمة املقياس

في التقرير 

 االول 

0 
االعتقاد بأن أداء األجهزة اليوم في مكافحة الفساد في منطقتك أفضل   

 سنوات أربعمقارنة باالداء قبل 
.0.1  1500 متوسط اصالح 

6 
مقارنة  أفضلاالعتقاد بأن أوضاع الفساد اليوم داخل األجهزة األمنية 

 ت سنوا أربعباالوضاع قبل 
0..1  1500 ضعيف اصالح 

1..0 مدى االعتقاد بأن األجهزة االمنية ال تعاني من الفساد فيها 1  1500 اصالح منعدم 
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على عالمة متدنية جدا "اصالح منعدم" لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة  اواحد امؤشر يبن الجدول اعاله بان 

على  مؤشر اخر في حين حصل املؤشر   فيها.جهزة التعاني من الفساد بان اال  بمدى االعتقاداألمن وهو املؤشر املتعلق 

  تصنيف ضعيف
ً
 ،2111 بقبل مقارنة األمنية األجهزة داخل اليوم الفساد أوضاعوهو املؤشر املتعلق باالعتقاد بان جدا

" على  2111 بقبل مقارنة ضلأف منطقتك في الفساد مكافحة في اليوم األجهزة أداء بأن اعتقاد "لث الثا وحصل املؤشر 

 تصنيف متوسط 

وهو لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ونظام العدالة  منعدمفي املقابل حصل مؤشر واحد على تصنيف 

حصل على تصنيف ضعيف هو املتعلق باالعتقاد  الذياالعتقاد بان االجهزة االمنية التعاني من الفساد، واملؤشر  مدى

 املؤشر املتعلقفي حين حصل  .2111لفساد اليوم داخل االجهزة االمنية افضل مقارنة بالوضاع قبل بان اوضاع ا

على تصنيف  2111باالعتقاد بان اداء االجهزة اليوم في مكافحة الفساد في منطقتك افضل مما كانت عليه قبل 

  . متوسط

( في 1.37كانت )بعد ان  (1.42الثاني )التقرير  فيعالمته في  املحوظ اشهد ارتفاعالرئيس هذا املؤشر بشكل عام فان 

لدى غالبية املواطنين بان ظاهرة الفساد التقرير االول اال ان هذا التحسن الطفيف لم يغيير كثيرا من االعتقاد السائد 

الحية وتتطلب جهودا اصلم تاخذ القسط الكافي من الجهود االصالحية والزالت ظاهرة منتشرة داخل االجهزة االمنية 

 عليها.كبيرة وصادقة للقضاء 

 
 

 واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لالجهزة االمنية السابع: اإلطالعؤشر امل  .7

يقيس هذا املؤشر الرئيس ي مستوى اإلطالع واملعرفة لدى املواطن العراقي باالختصاص واملهام املختلفة لالجهزة 

مما يشير الى ان اقل من نصف  (1.46عالمة )هذا املؤشر على حصل  واملخابرات(.والشرطة والحرس  )الجيشاالمنية 

  .التقرير االول في عالمة ال وهي نفس االمنيةجهزة اال لديهم معرفة واطالع عن اختصاصات ومهام  املواطنين

 

رنة اطالعا ومعرفة بمهام هذه االجهزة مقا الذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن والعدالة الى انهم اكثر واشار 

ولو التجربة مع هذه االجهزة ربما رفدههم بمعرفه اضافية أن مما يشير الى  ((1.46) مقابل (1.49))بالذين لم يتعرضوا 

. ولكن الفارق جاء قليال بينهم مما يؤكد مرة اخرى لتجربةتعرضوا يبمهام هذه االجهزة قياسا بالذين لم  كانت بسيطة

و اذا ما قورنت بالتقرير االول سنجد ان العالمة قد انخفضت  .طن العراقيجهزة غير واضحة للموابان مهام هذه اال 

. في املقابل ضعيفاصالح متوسط الى اصالح تصنيف من  أدى انتقالهانقطتين ما بالنسبة للذين تعرضوا بفارق 

 .(1.45مقابل  1.46ارتفعت عالمة املؤشر للذين لم يتعرضوا بقدار نقطة واحدة مقارنة بالتقرير االول )
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 األمنيةاالطالع واملعرفة باالختصاص واملهام املختلفة لالجهزة  والثاني ملؤشر بين التقرير االول مقارنة : (08) رقم شكل

 

   

 

كانت للمؤشر الفرعي )مدى معرفة الجمهور بمهام  عالمةأن اعلى إلى تشير فأنها املؤشرات الفرعية نتائج  وباالنتقال الى

  العالمة وتختلف هذه. أي تصنيف متوسط (1.56)بلغت  الشرطة( حيث
ً
بين الذين تعرضوا لالعتقال والذين لم  قليال

اذ عالمة هذا املؤشر  طفيف فيتغيير مقارنة بالتقرير االول يالحظ حصول  التوالي.( على (1.55) و ،(1.59))يتعرضوا له 

 ،1.61)عالمتهما على التوالي اذا بلغت لم يتعرضوا ضوا و عر الذين ت هذا التغيير ينسحب ايضا على عالمةو   (.1.57)بلغت 

هذا املؤشر بمقدار  انخفاض عالمةتكن باملستوى املطلوب خاصة في ظل  االصالحية لمالجهود  انعلى مما يدل ( 1.56

  االول.التقرير الثاني عما كانت عليه في التقرير  واحدة فيعالمة 

الذين يرون  . وقد تباينت عالمة(1.29) عالمة أدنيور بمهام املخابرات( على حصل مؤشر )مدى معرفة الجمهباملقابل 

للذين لديهم  بالنسبة (1.33) العالمةحيث كانت  نقاط 5ذلك ممن تعرضوا لتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة بفارق 

 (التالي الشكل)انظر س لديه تجربة مع جهاز املخابرات ملن لي (1.28)تجربة و
 

  واملعرفة االطالع ؤشرم في يتعرضوا لم ومن تعرضوا من بين الفرعية املؤشرات عالمات مقارنة (:09) رقم شكل 
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 عالمة على حصل فقد الجيش بمهام العراقي املواطن معرفة مدى يقيس الذي املتبقي الفرعي للمؤشر بالنسبه اما

 واحدة بعالمة االول سوى  التقرير عن يذكر قافار  املؤشر هذا ولم يشهد السابقين املؤشرين بين تاتي وهي( 1.54)

 جهود وجود عدم الى يشير مما التقريرين في بعضها من جدا قريبة تكون  تكاد املؤشر هذا قراءات العموم؛ في(. 1.53)

 .بالده املخابرات في عمل طبيعة يجهل يزال ال املواطن وان التقريرين بين الفترة خالل تذكر اصالحية
 

و بالتالي انعكس ذلك على ات الفرعية لهذا املؤشر تبدو متقاربة جدا في التقريرين االول و الثاني عالمات املؤشر 

مدى معرفة ب املؤشر املتعلقو  مدى معرفة الجمهور بمهام الشرطةاملتعلق بالتصنيف لكل مؤشر حيث حصل املؤشر 

املخابرات (  بمهام الجمهور  معرفة مدىفي حين  حافظ املؤشر الثالث ) على تصنيف متوسط  الجمهور بمهام الجيش

عدم دراية بهذه املهام و ضبابية لدى الجمهور بمهام جهاز املخابرات  وهذا يؤكد وجود القراءتينفي تصنيف ) منعدم( على 

رغم كونها هي االخرى ليست على سلم التصنيف باملقارنة مع مهام جهاز الشرطة  والجيش التي احتلت موقعا افضل 

  : وكما موضح بالجدول االتي املطلوب.باملستوى 

 

 التقريرين في واملعرفة االطالع ملؤشر الفرعية للمؤشرات قارن م تصنيف( 09) جدول 

# 
 املؤشر الفرعي

في  عالمة املقياس

 التقرير الثاني
 تصنيف املؤشرات

في  عالمة املقياس

 التقرير االول 

1... مدى معرفة الجمهور بمهام الشرطة 0  
 اصالح متوسط

15.0 

0.1. مدى معرفة الجمهور بمهام الجيش 6  15.. 

 1500 اصالح منعدم 1500 مدى معرفة الجمهور بمهام املخابرات 1

 

انعكس على بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا؛ اختالفا بسيطا وجود  تشير النتائج إلى

عرضوا تيشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين  العينتين. اذلدى  على مقياس االداء املؤشرات الفرعيةتصنيف 

مؤشر واحد كان تصنيفه ضعيف جدا وهو املؤشر املتعلق بمدى معرفة الجمهور بمهام لتجربة مع قطاع األمن إلى أن 

الباقيان  فيما حصل املؤشران لتجربة.تعرضوا لم لدى عينة الذين املخابرات وحصل نفس املؤشر على تصنيف منعدم 

ولم  على تصنيف متوسط في كال العينتينومدى معرفة الجمهور بمهام الشرطة(  الجيش،معرفة الجمهور بمهام  )مدى

 االتي:انظر الجدول  .والثانيالتقرير االول في  تغييرا يوجدهذا التصنيف  يشهد

 

 عرفةملؤشر االطالع وامل العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد(: 61) رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 1 1    اصالح منعدم

     1 ضعيف جدا اصالح

       اصالح ضعيف

 2 2 2 اصالح متوسط

       اصالح متقدم

       اصالح متقدم جدا

      اصالح مكتمل

 3 3 3 املجموع
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 مما واملخابرات والجيش الشرطه بمهام معرفته في واضح نقص لديه العراقي املواطن ان السابع املؤشر يبين عام بشكل

 يتوجه اين يحدد ان اليستطيع وبالتالي املواطن. لدى االجهزة هذه مهام فهم في وارباك تشويش حدوث احتمالية يخلق

 .االجهزة هذه تدخل تتطلب طارئة مشكله اية يواجه عندما بالضبط

 

 اء الدولةالسياس ي الداخلي لبن الثامن: البعدؤشر امل .8

 أي على تصنيف اصالح متوسط. (1.55عالمة )على  الرئيس املتعلق بالبعد السياس ي الداخلي لبناء الدولة حصل املؤشر 

( مما يعني 1.59التقرير االول ) بمقدار اربعة نقاط مقارنة بالعالمة التي حصل عليها فياملؤشر  اهذانخفضت عالمة 

  .من وجهة نظر املواطنينذا الجانب تراجع قليل في الجهود االصالحية في ه

الذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن اختالفا واضحا في العالمة لدى عينة  املؤشر وجودالنتائج التفصيلية لهذا  توضح

مما يدل على ان الذين لديهم على التوالي  (1.58) و (1.39)عالمتهم على املقياس  يتعرضوا اذابلغتوالذين لم والعدالة 

اذ يرون ان بناء وتدريب االجهزة االمنية تميل الى  ،تشاؤما من اقرانهم الذين لم يتعرضوا لالعتقال أكثر ة مع النظام تجرب

منها لفرض النظام والقانون. وفي الوقت نفسه يرون بان قرارات املحاكم  أكثر "النظام السياس ي القائم" خدمة الحاكم 

من اقرانهم ممن لم يتعرضوا لالعتقال ويرون في ذلك خلال  أكثر ع تنفيذها الزالت بحاجة الى اتخاذ خطوات جدية لتسري

 .رارات التي تصدر عن هذه املحاكمتجاوزه لكسب ثقة املواطن العراقي بالق يتطلب-بدرجة اقل عن سابقه  ولو -

في املؤشر  لهذا يتعرضواالعالمة التي حصلت عليها عينة الذين تعرضوا لتجربة مع النظام وعينة الذين لم بمقارنة 

ذ كانت لدى الذين تعرضوا في التقرير االول ا العينتين،انخفاض في عالمات كال  والثاني يالحظ حصول االول التقريرين 

 ( في التقرير الثاني لينتقل تصنيفه من 1.39اصبحت )( 1.48)
ً
في حين   .عالمات وبفارق تسعةضعيف الى ضعيف جدا

التقرير الثاني وكان هذا الفارق كفيال  ( في1.58الى )اتخفضت ( 1.61التقرير االول ) في يتعرضوا كانت عالمة الذين لم

بدأت تزداد قناعتها بأن  التي نظرة املواطنيينتعكس هذه النتائج بال شك  املتوسط.من املتقدم الى  لنقل التصنيف

 ( 21الشكل رقم )انظر  اطن.من كونها تعمل لصالح املو  السياس ي اكثر االجهزة االمنية تعمل لخدمة النظام 

 

 بناء الدولة -البعد السياس ي الداخلي   ملؤشر الثاني و االول  التقرير مقارنة بين (:61شكل رقم )
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 ( في1.74مقارية بـ ) (1.75)عالمة على ملؤشر الفرعي )مدى وجود توقعات بتنفيذ قرارات املحاكم بعد صدورها( حصل ا 

 تشير الى ان االجهزة االمنية قادرة على تنفيذ قرارات املحاكم بعد صدورها. مما التقرير االول 

 . ( على التوالي(1.79)و (1.55)ن لم يتعرضوا )والذي لتجربةالذين تعرضوا عالمة مؤشر بين نقطة  24يبلغ الفارق 

نقطة في التقرير الثاني مقارنة بالتقرير  ةعشر  ىاحد بمقدار  ملحوظعالمة عينة الذين تعرضوا لتجربة بشكل  انخفضت

من لم يتعرض من في املقابل ارتفعت العالمة في التقرير الثاني مقارنة بالتقرير االول لعينة . (1.66)كانت  االول اذا

 .(1.79)( لتصبح1.76)

 مقابل (1.34)بلغت  عالمةمن جانب اخر حصل مؤشر )االعتقاد بأن هدف التدريبات األمنية هو فرض النظام( على 

فرض النظام وانها غير قادرة على  الزالتاالجهزة االمنية بان الجمهور بات اكثر قناعة ان  ما يعني( في التقرير االول 1.44)

الذين تعرضوا لتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة  عينة تعمل لخدمة الحاكم بالدرجة االساس. وقد تباينت عالمة

كانت حين  فيملن ليس لديه تجربة مع نظام االمن والعدالة.  (1.37)للذين لديهم تجربة و (1.22) بلغت اذ بفارق واضح

 :االتي الشكل انظر التوالي.( على 1.47( و)1.31التقرير االول ) في
 

  الدولة بناء ؤشرم في يتعرضوا لم ومن تعرضوا من بين الفرعية املؤشرات عالمات (: مقارنة60) رقم شكل

 
 

 مقياس تصنيف االداء( على 1.55)والبالغة التقرير الثاني  املؤشر فيهذا  اع العالمة التي حصل عليهاوعند اخض

 التصنيف  اما املؤشرات الفرعية قد تباينت بين متوسط،بانه هنا يصنف  تقييموالغراض التحليل فان ال
ً
ضعيف جدا

  االتي:كما موضح بالجدول ملتقدم و وا
 

 التقريرين في الدولة بناء ملؤشر الفرعية مؤشراتلل قارن م تصنيف( 60) جدول 

 املقياس عالمة املؤشر الفرعي #

 في التقرير الثاني

في  املقياس عالمة تصنيف املؤشرات

 التقرير االول 

1..0 مدى وجود توقعات بتنفيذ قرارات املحاكم بعد صدورها 0  1500 اصالح متقدم جدا 

0.1. هو فرض النظاماالعتقاد بأن هدف التدريبات األمنية  6   اصالح ضعيف 
 
 1500 جدا
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 والخاص بمدىمقارنة النتائج في التقريرين نالحظ ان املؤشر االول  ومن خاللهذا املؤشر يحتوي على مؤشران فرعيان 

 في حين شهد فقط،بمقدار عالمة واحدة  شهد ارتفاعا طفيفا صدورها بعد املحاكم قرارات بتنفيذ توقعات وجود

 ا كبيرا وصل الى عشرة عالماتالنظام انخفاض فرض هو األمنية التدريبات هدف بأن باالعتقادتعلق اني املاملؤشر الث

.الى تغيير تصنيفه من ضعيف الى ضعيف  وأدى ذلكقياسا بالتقرير االول 
ً
مما يشير الى ان التدريبات االمنية ال  جدا

 طلوب بحسب راي الجمهور.الزالت دون املستوى امل وأنهاتؤدي غرضها في فرض النظام 

ما بين ملحوظ وجود تفاوت  يالحظ لكل ملؤشر فرعي مقياس تصنيف االداء  حسب بو باالنتقال الى تحليل املؤشرات 

لم حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين  العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا

 وهو املؤشر املتعلق  تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن إلىي
ً
حصول احد املؤشرين الفرعيين على تصنيف ضعيف جدا

النظام والذي كان قد حصل على تصنيف ضعيف في التقرير االول  في  فرض هو األمنية التدريبات هدف بأن باالعتقاد

ملحاكم بعد تنفيذ قرارات اؤشر الخاص بوجود توقعات باملعلى تصنيف متقدم جدا وهو  حين حصل املؤشر االخر

 االتي:ل الجدو  التقريرين انظرلم يتغير تصنيف هذا املؤشر في  صدورها.

 

 بناء الدولة ملؤشر العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد(: 66) رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

   1 اصالح منعدم

 0 0  ضعيف جدا اصالح

    اصالح ضعيف

   0 اصالح متوسط

    اصالح متقدم

 1 1  اصالح متقدم جدا

    اصالح مكتمل

 2 2 2 املجموع
 

املؤشرين الفرعيين تصنيف  أحديشير تصنيف العالمات لدى الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع االمن الى حصول  باملقابل

ين حصل املؤشر االخر املتعلق النظام في ح فرض هو األمنية التدريبات هدف بأن املتعلق باالعتقاداملؤشر  منعدم وهو 

  متوسط.صدورها على تصنيف اصالح  بعد املحاكم قرارات بتنفيذ توقعات وجود بمدى

 بان االجهزة االمنية قادرة الى حد ما على تنفيذ قراراتالى اعتقاد املواطن العراقي  الثامن املؤشرنتائج وبشكل عام تشير 

يرى بان الجهود االصالحية قد  االجهزة اذاالنسبة لبناء وتدريب هذه املحاكم بعد صدورها في حين يرى عكس ذلك ب

الجهود االصالحية الحالية في هذا املجال لذا يتطلب اعادة النظر بهذه  جدوى  تزداد بعدمتراجعت واخذت قناعته 

دالة بين املواطنين بع والقانون  النظام لفرض اساساالجهود بما يرسخ القناعة لدى املواطن بان االجهزة االمنية وجدت 

  الحاكمة. السلطةال لخدمة 

 

 



 20                                                                             العراقتقرير  -6102مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات المواطنين 

:  التجربة الشخصية في تقييم دور األجهزة في حماية القانون والحريات العامة التاسعؤشر امل, 9

 ومكافحة الجريمة

 ريتناول هذا املؤشر الرئيس ي تقييم دور األجهزة في حماية القانون والحريات العامة ومكافحة الجريمة من وجهة نظ

 أي تصنيف متوسط. (1.52)هذا املؤشر على عالمة حصل االفراد الذين لديهم تجربة شخصية مع هذه االجهزة. 

 (.1.51) فعت عالمة هذا املؤشر بالتقرير الثاني بنقطة واحدة مقارنة بالتقرير االول تار 

 

 القانون  حماية في األجهزة دور  تقييم في الشخصية التجربة  ملؤشر الثاني و االول  التقرير مقارنة بين (:66) رقم شكل

 الجريمة ومكافحة العامة والحريات

  
 

كانت للمؤشر الفرعي )مدى القدرة على التقدم  عالمة أن اعلىإلى تشير فأنها املؤشرات الفرعية  نتائج وباالنتقال الى

املؤشر حصل حين . في ( في التقرير االول 1.91مقابل ) (1.88) عالمتهبشكوى ملؤسسات حقوق اإلنسان( حيث بلغت 

جدا منخفضة عالمة الفرعي )مدى توفر مساعدة للمعتقل أو السؤال عنه من قبل مؤسسات حقوق اإلنسان( على 

ات اما بالنسبة الى باقي املؤشر  والثاني.االول  ينفي التقرير عالمته  نفسعلى محافظا اصالح منعدم.  ( أي1.15) بلغت

يسلط الشكل التالي الضوء على  فقد تراوحت عالماهها بين عالمتي املؤشرين املذكورتين اعاله. (14)الفرعية وعددها 

وجهة نظر املواطنين الذين كانت لديهم تجربة شخصية مع هذه  في ضوء مقياس االداءاملؤشرات الفرعية وعالماهها على 

 االجهزة.
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 التجربة الشخصية ملؤشر الفرعية تاملؤشرا(: 61) رقم شكل

 
 

االجهزة خاصة فيما هذه تعكس بعض اوجه الخلل في اداء الرئيس ؤشر التي حصل عليها هذا املعالمة العام فان  بشكل

يتعلق بحقوق املواطن واسرته وطريقة التعامل معه بما يضمن صون كرامته ويحفظ حقوقه مع تراجع واضح لدور 

 .بهاوالتي انعكست على مدى ثقة املوطن منظمات حقوق االنسان 

 عالمةوكانت  ،تم سؤالهم عن انطباعاههم عن اداء املحاكمقد االمن ف قطاعلم يتعرضوا لتجربة مع  للذيناما بالنسبة 

( 1.45)بل مقا( فقط 1.32)من تعرضوا لتجربة  بلغت لدىحين  االول. في( في التقرير 1.71مقابل )( 1.62لديهم ) املؤشر

 (24انظر الشكل ) االولى.لقراءة في ا
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 املحاكم أداء عن اإليجابية انطباعات   ملؤشر الثاني و االول  التقرير مقارنة بين (:64) رقم شكل

   
 

يالحظ بان املؤشرات الفرعية التي ينكون منها هذا املؤشر الرئيس  االداء،وفقا ملقياس لتحليل امستوى  وباالنتقال الى

توزعت على جميع مستويات مقياس االداء من املكتمل وصوال الى املنعدم مما يشير الى  فرعيا قدمؤشرا  (16) والبالغة

مؤشرات  (4)اشارت النتائج الى ان  ية املوجهه في هذا املجال.  فقدوحجم الجهود االصالح في طبيعةاختالفات جوهربة 

مؤشرات  3وحصل  ،متوسط تصنيف حصلت علىمنها  (5)ومكتمل، وجدا متقدم  بين اصالح تصنيفهاوح اتر  فرعية

 و ضعيف  صنيفت على
ً
 . حصلت ثالثة مؤشرات على تصنيف اصالح منعدمفي حين  .مؤشر واحد تصنيف ضعيف جدا

ومقارنتها مع العالمات التي  وتصنيفها على مقياس االداء الستة عشرةالفرعية الجدول التالي يبين عالمات املؤشرات 

 االول.التقرير  حصلت عليها في

 

  التقريرين في الشخصية التجربة ملؤشر الفرعية للمؤشرات قارن م تصنيف( 61) رقم جدول 

في  عالمة املقياس املؤشر الفرعي #

 التقرير الثاني

تصنيف 

 املؤشرات

 عالمة املقياس

 في التقرير االول 

 0.88 مدى القدرة على التقدم بشكوى لمؤسسات حقوق اإلنسان 1
 ملاصالح مكت

1500 

 .150 0.81 مدى القدرة على التقدم بطلب للقضاء لإلفراج 2

اصالح متقدم  0.72 مدى القدرة على االتصا  باأله  أثناء االعتقا  1

 جدا

0.72 

 ..15 0.71 مدى قيام األجهزة بتقديم المعتق  للمحاكمة بعد االعتقا  4

 0.60 االعتقا مدى قيام األجهزة بتوجيه تهمة رسمية للمعتق  عند  5

 اصالح

 متوسط

15.0 

 .150 0.59 مدى قيام المحامي بزيارة المعتق  6

 15.0 0.56 مدى عدم التعرض للتعذيب خال  فترة االعتقا  7

 15.0 0.55 ه  تم إعالم أسرت  بمكان إيقاف /ه ؟ 8

 15.0 0.52 مستوى االنطباعات اإليجابية عن أداء المحاكم  9

 .150 اصالح ضعيف 0.50 بتقديم شكوى للشرطة أو األجهزة بعد االعتداء مدى القيام   01
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 15.0 0.45 مدى الرضا عن أداء الشرطة أو األجهزة بعد التقدم بالشكوى بالشكوى  00

 0.41 0.41 مدى عدم التعرض لمعاملة سيئة مث  الضرب  06

فردي ه  تعتقد ب نه في حا  حصو  تعذيب، ه  أن ذل  يحص  بداف   01
   سياسية مسئولةمن قب  الشرطة أم أنه يتم بتعليمات من جهات 

0.34 
 اصالح ضعيف

 
 
 جدا

1500 

 0.27 ه  تم تعريف  بحقوق  قب  الشرو  في التحقيق مع /ه ؟     04

 اصالح منعدم

150. 

 .150 0.26 مدى وجود ثقة بالشرطة واألجهزة أو بفاعليتها  05

 0.15 0.15 أو سؤا  عنه من مؤسسات حقوق اإلنسان  مدى توفر مساعدة للمعتق   02

 

فيما كبير  والثاني بشكلالتقريرين االول يالحظ بان املؤشرات الفرعية قد اختلفت قراءاهها في من الجدول اعاله 

 عدم مدىو  ،االعتقال أثناء باألهل االتصال على القدرة مدى :هيعلى نفس القراءة مؤشرات فقط  ةثالثحافظت 

اما فيما . اإلنسان حقوق  مؤسسات من عنه سؤال أو للمعتقل مساعدة توفر مدى ،الضرب مثل سيئة ملعاملة رضالتع

هي لم يؤثر االنخفاض على تصنيفها و  بينها ىاربعة مؤشرات يخص املؤشرات التي انخفضت فقد كانت ستة مؤشرات 

 مدى ،لإلفراج للقضاء بطلب التقدم على القدرة مدى، اإلنسان حقوق  ملؤسسات بشكوى  التقدم على القدرة مدى)

، في حين اثر االنخفاض (املحاكم أداء عن اإليجابية االنطباعات توى ساالعتقال، م فترة خالل للتعذيب التعرض عدم

 أداء عن الرضا االعتقال و مدى عند للمعتقل رسمية ههمة بتوجيه األجهزة قيام على درجة تصنيف املؤشرين ) مدى

 ،سط الى متوسط و ضعيف على التواليمن متقدم و متو  ا( فتحول تصنيفهمبالشكوى  التقدم بعد جهزةاأل  أو الشرطة

 األجهزة قيام مدىتغيير تصنيف ثالث منها )ادت الى باقي املؤشرات وعددها سته فقد شهدت ارتفاعا في عالماهها اما 

 هل تعذيب حصول  حال في بأنه تعتقد ، هلملعتقلا بزيارة املحامي قيام مدى ،االعتقال بعد للمحاكمة املعتقل بتقديم

 تبينما حافظ( و مسئولة  سياسية جهات من بتعليمات يتم أنه أم الشرطة قبل من فردي بدافع يحصل ذلك أن

 شكوى  بتقديم القيام مدى ه؟،/إيقافك بمكان أسرتك إعالم تم هل) يهؤشرات االخرى على نفس التصنيف و امل

املؤشرات  االتي عدد . يوضح الجدول (بفاعليتها أو واألجهزة بالشرطة ثقة وجود مدى عتداء،اال  بعد األجهزة أو للشرطة

 :وفقا للقراءة الثانية وتصنيفها على مقياس االداء بحسب العينةملؤشر بناء الدولة  الفرعية
 

  الشخصية التجربة ملؤشر العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد(: 64) رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض رضتع التصنيف

 1  1 اصالح منعدم

 0  6 ضعيف جدا اصالح

 1  1 اصالح ضعيف

 5  4 اصالح متوسط

  0  اصالح متقدم

 6  6 اصالح متقدم جدا

 6  6 اصالح مكتمل

 02 0 02 املجموع
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 املواطن باألمن والسالمة الشخصية العاشر: احساسؤشر امل  .01

مستوى احساس املواطن باألمن والسالمة الشخصية من خالل تقييمه الداء اجهزة االمن  لعاشر ا يقيس املؤشر الرئيس ي

هذا املؤشر حصل رغبته في الهجرة او تعرضه للسرقة اوانتهاك حرمه البيوت وغيرها.  عند تعرضه لألذى الشخص ي او

نقطتين مقارنة مع  املؤشر بمقدار ة هذا . ارتفعت عالمالداء هذه االجهزةمتقدم تصنيف مما يدل على  (1.63عالمة )على 

االمن  قطاعالذين تعرضوا لتجربة مع  لدى ؤشرامل حصلفي حين  .(1.61)العالمة التي حصل عليها في التقرير االول 

لدى االشخاص الذين لم  (1.67)، فيما بلغت عن التقرير االول نقاط  أربعبارتفاع مقدارة  (1.47)عالمة على والعدالة 

ء قياسا بالذين تعرضوا لدى هؤال أفضل بقليلمما يشير الى تقييم ( في التقرير االول 165مقابل ) لتجربةيتعرضوا 

  .لتجربة

 

 املواطن باألمن والسالمة الشخصية ملؤشر احساس الثاني و االول  التقرير مقارنة بين (:65) رقم شكل

   
 

على الفرعي )توقع الحماية من األجهزة عند التعرض لجريمة كالسرقة(  حصل املؤشر  ،الفرعيةعلى مستوى املؤشرات 

وهي  (1.74)املؤشر  هذاحيث بلغت عالمة ، الرئيس ي العاشر ملؤشر تكون منها ا الفرعية التيبين املؤشرات عالمة اعلى 

عن نقاط رتفع هذا املؤشر بواقع اربع ا .مكافحة الجريمة كالسرقة فياالمنية  بقدرة االجهزةثقة املواطنين تشير الى 

العالمة بشكل واضح  ويالحظ اختالف .مما يولد انطباعا بتحسن ملموس في اداء االجهزة في هذا الجانبالتقرير االول 

 ( على التوالي.1.76( و )1.61بلغت ) اذبين الذين تعرضوا لالعتقال والذين لم يتعرضوا له 

رغم ارتفاعه عن  ةعالمية من األجهزة عند التعديات من رجال أمن( على ادنى حصل مؤشر )توقع الحمااملقابل في 

تشير الى ان مما في التقرير الثاني  (1.48)اذ بلغت  ؛ضعيفضمن التصنيف اصالح لكنه اليزال بنقطتين التقرير االول 

ممن ات ن. وقد تباينت عالمغير قادرة على حماية املواطن عند حصول التعديات من رجال أمالزالت االجهزة االمنية 

الشكل االتي يسلط   التوالي.( على 1.51( و)1.31) نقطة 31 كبير بلغتعرضوا لتجربة والذين لم يتعرضوا لتجربة بفارق 

   الفرعية :مزيدا من الضوء على العالمات التي حصلت عليها املؤشرات 
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 باالمن االحساس ؤشرم في يتعرضوا لم ومن تعرضوا من بين الفرعية املؤشرات عالمات مقارنة (:62) رقم شكل

 

.  .املذكورين اعالهاملؤشرين عالمتي تراوحت عالماهها بين  (8)وعددها  الفرعية املتبقيةاملؤشرات يتضح من الشكل بان 

ين من تعرضوا ومن لم يتعرضوا لتجربة مع اجهزة االمن ونظام العدالة في في العالمات ب االختالف الواضحكما يالحظ 

لتجربة جاءت باملجمل لتعكس انطباعا سلبيا الداء االجهزة االمنية لدى من تعرضوا  الفرعيىة والتيكل من املؤشرات 

تصنيفا  لفرعية تؤشر املؤشرات ا فان غالبية ،وبشكل عام التجربة.االجهزة اكثر من الذين لم يتعرضوا لهذه  هذه

  .احساس املواطن باألمن والسالمة الشخصية من قبل املواطن العراقي ملؤشر  قدمامت

من مما يضعه على التصنيف املتقدم ( 1.63عالمة )على حصل قد الرئيس املؤشر بان هذا  االداء يالحظعلى مقياس  

املستوى بين  ت تصنيفاههامؤشرات فقد تراوح (11) هيو التي يتكون منها اما املؤشرات الفرعية  التحليلية،الناحية 

، فيالضعيف 
ً
يوضح الجدول االتي  التصنيف. على هذاالتقرير االول حصول اي مؤشر حين لم يشهد  واملتقدم جدا

 للمؤشرات الفرعية والعالمات التي حصلت عليها وتصنيفاهها بحسب القراءات التي حصلت عليها في التقريرين: ةمقارن

 

 التقريرين في باالمن االحساس ملؤشر الفرعية للمؤشرات قارن م تصنيف( 65) رقم جدول 

 املؤشر الفرعي #

 عالمة املقياس

في التقرير 

 الثاني

 تصنيف املؤشرات

 عالمة املقياس

 في التقرير االول 

 0.74 توق  الحماية من األجهزة عند التعرض لجريمة كالسرقة 0
 اصالح متقدم

 
 
 جدا

1501 

حماية من األجهزة عند التعديات على حرمة البيوت توق  ال 6
 والممتلكات

0.69 

 اصالح متقدم

15.. 

 1501 0.68 عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد اجهزة االمن 1

توق  الحماية من األجهزة عند وجود تعدي على الحقوق  4
 الشخصية

0.67 15.0 

 ..15 0.66 الشعور باألمن والسالمة 5
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عدم القلق من إمكانية التعرض لألذى على يد طرف سياسي  2
 داخلي

0.66 15.0 

 15.0 0.62 عدم الرغبة في الهجرة 7

توق  الحماية من األجهزة عند وجود فوضى واعتداءات  8
 مجموعات مسلحة

0.60 
 اصالح متوسط

15.0 

0.1. 0.55 توق  الحماية من األجهزة عند التعديالت على حقوق سياسية 9  

 .150 اصالح ضعيف 0.48 توق  الحماية من األجهزة عند التعديات من رجا  أمن 01

 

فرعية من مجموع عشرة مؤشرات يتكون مؤشرات  ةان تسع ،والثانيبين التقرير االول  وبهدف املقارنه ،الجدول  يظهر 

من التسعة قد  نيوان اثن ،في التقرير االول عما كانت عليه التقرير الثاني  عالماهها فيقد ارتفعت منها هذا املؤشر الرئيس 

 الشعور  كالسرقة، لجريمة التعرض عند األجهزة من الحماية )توقع :على مقياس االداء همااثر هذا االرتفاع بتصنيفهما 

 لتنتقل  والسالمة( باألمن
ً
 واحد فقطاملقابل يوجد مؤشر في  .على التوالي متقدمو من متقدم و متوسط الى متقدم جدا

فقط دون ان يؤثر في عالمتين شهد انخفاضا في عالمته بلغ  االمن( اجهزة يد على لألذى التعرض إمكانية من القلق عدم)

 في التقرير االول.هو ( كما )متقدمتصنيفه على مقياس االداء اذا بقي تصنيفه 

يف "اصالح نصس التنفعلى حافظ  توقع الحماية من األجهزة عند التعديات من رجال أمناملتعلق بفرعي الؤشر امل

عالمتين بمقدار شهده في القراءة الثانية  االرتفاع الذيمن في التقرير االول على الرغم  حصل عليه ضعيف الذي

  ((.1.46مقابل  (1.48))

وا؛ إلى وجود تفاوت كبير بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرض تشير ايضاالثانية  نتائج القراءة

حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األمن إلى أن عدد املؤشرات ذات التصنيف 

لدى عينة ضمن هذه التصنيفات في املقابل اليوجد اي مؤشر  مؤشرات، 7الضعيف والضعيف جدا يبلغ املنعدم و 

انظر نة في املستوى املتوسط واملتقدم واملتقدم جدا. جاءت التصنيفات لدى هذه العي لتجربة اذاتعرضوا لم يالذين 

 االتيالجدول 

 

 ن(: عدد املؤشرات حسب التصنيف وحسب العينة ملؤشر االحساس باالم62جدول رقم )

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

   1 اصالح منعدم

   1 ضعيف جدا اصالح

 1  5 اصالح ضعيف

 2 2 2 اصالح متوسط

 6 4 1 متقدم اصالح

 1 4  اصالح متقدم جدا

    اصالح مكتمل

 10 10 10 املجموع

 

"اصالح منعدم" لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة األمن وهو  منخفضة جداحصل مؤشر واحد على عالمة 

 واحد لدى شر مؤ كما حصل  (.1.31) بتوقع الحماية من االجهزة عند حصول تعديات من رجال االمن املؤشر املتعلق

في حين توقع الحماية من االجهزة عند التعديات على حقوق سياسية.  و ف ضعيف جدا وهنفس العينة على تصني
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سياس ي  مؤشرات على تصنيف اصالح ضعيف هي: عدم القلق من امكانية التعرض لالذى من طرف ةخمسحصلت 

 فوض ى وجود عند األجهزة من الحماية توقعو  ،االمن اجهزة يد على لألذى التعرض إمكانية من القلق عدمو  داخلي،

توقع الحماية من االجهزة عند وجود تعدي على الحقوق الشخصية، وتوقع الحماية و  ،مسلحة مجموعات واعتداءات

 من االجهزة عند على حرمة البيوت واملمتلكات. 

جدا خاصة فيما يتعلق  ةة منخفضان سقف توقعات الذين تعرضوا لتجربة مع االجهزة االمني النتائج الىوتشير هذه 

في تصنيف االداء نالحظ ارتفاع ملستوى نفسه في الوقت  للمواطن، االجهزة االمنية بموضوع الحماية التي توفرها

املتعلقة و اصالح متقدم وهي املؤشرات اذا حصلت على تصنيف متوسط عند نفس العينه املؤشرات الثالثة االخرى 

اذ جاءت  السرقة،توقع الحماية من االجهزة عند التعرض لجريمة  و  الهجرة،وعدم الرغبة في  والسالمة، باألمن بالشعور 

 ( على التوالي. 1.61( و)1.51( و)1.53عالماهها )

لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة  ضعيفمنعدم او ضعيف جدا او مؤشر على تصنيف اصالح اي حصل لم يفي املقابل 

 حيث جميع ا حصلت اذ مع قطاع األمن ونظام العدالة
ً
حصل املؤشرات على تصنيفات من متوسط الى متقدم جدا

 الحماية توقعسياسية، و مؤشران على تصنيف اصالح متوسط هما توقع الحماية من االجهزة عند التعديات على حقوق 

مؤشرات  ةاربعصلت في حين ح ( على التوالي.1.51( و)1.59اذ كانت عالمتيهما )أمن  رجال من التعديات عند األجهزة من

 طرف يد على لألذى التعرض إمكانية من القلق عدم (،1.69والسالمة ) باألمن الشعور  على تصنيف اصالح متقدم وهي:

 واعتداءات فوض ى وجود عند األجهزة من الحماية توقع (،1.64) الهجرة في الرغبة عدم (،1.69داخلي ) سياس ي

  (.1.64مسلحة ) مجموعات

على تصنيف متقدم جدا  لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ونظام العدالةمؤشرات  ةاربع حصلتبينما 

(، وعدم القلق من امكانية التعرض لالذى على يد 1.76، توقع الجماية من االجهزة عند التعرض لجريمة السرقة )هي

 من الحماية توقع ،(1.71) الشخصية الحقوق  على تعدي وجود عند األجهزة من الحماية توقع، (1.72اجهزة االمن )

  .(1.73) واملمتلكات البيوت حرمة على التعديات عند األجهزة

واضح بين عينة الذين تعرضوا االختالف  يبقى ما لكنا مقبوال نوعالجمهور العراقي االحساس باالمن لدى ما يفيد أن 

لتي يالحظ قلق وخوف واضح لدى افراد العينة ففي الوقت ا ؛عينة الذين لم يتعرضواوبين لتجربة مع هذه االجهزة 

وهذا االختالف ربما ناتج عن التعامل املباشر  اطمئنانا. وأكثريالحظ بان العينة الثانية اقل قلقا من هذه االجهزة االولى 

ختلفا الداء للعينة االولى مع هذه االجهزة واطالعها على تفاصيل ربما التكون واضحة للعينة الثانية. مما يعطي تقييما م

وفي كل االحوال فان النتيجة امللموسة من تحليل النتائج السابقة تفيد بانه كلما اقترب  العينيتن.االجهزة االمنية لدى 

املواطن العراقي من االجهزة االمنية وتعامل معها بشكل مباشر كلما كان تقييمه الدائها اسوء من املواطن الذي لم 

  مباشر. يتعامل مع هذه االجهزة بشكل
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 : تقييم نظام العدالةعشر الحاديؤشر امل .00

يقيس هذا املؤشر الرئيس ي مستوى تقييم نظام العدالة من قبل املواطن العراقي من ناحية مدى الثقة في 

على اسس حزبية او طائفية والقدرة على تنفيذ قرارات املحاكم فضال كفاءة  القضاء ومدى التحيز في تطبيق القانون بناءً 

أي  (1.56عالمة )ام القضائي واستقالليته عن السلطة التنفيذية. واشارت النتائج الى ان هذا املؤشر قد حصل على النظ

عن التقرير االول بواقع ثالث  اهذا املؤشر انخفاض ت عالمةوشهد من قبل املواطن العراقيتصنيف اصالح متوسط 

 . (1.59)كانت عالمته في القراءة االولى اذ عالمات 

تقيما  والعدالة اعطتان عينة الذين تعرضوا لتجربة مع نظام االمن ايضا يالحظ قارنه مع التقرير االول بامل

وبنفس  (،1.46بعد ان كانت ) (1.43)من نظرائهم في القراءة االولى بمقدار ثالث عالمات فاصبحت االجهزة اقلالداء هذه 

 االولى.( في القراءة 1.62بعد ان كانت ) (1.59اصبحت )لتجربة فالذين لم يتعرضوا  لدى االشخاصالقدر انخفضت 

  (27)انظر الشكل 

 تقييم نظام العدالة ملؤشر  الثانيو بين التقرير االول  مقارنة)67 (رقم شكل

  
 

ملؤشر الفرعي )االعتقاد بأن األجهزة تنفذ قرارات املحاكم عند صدورها( ا ول حص يالحظباالنتقال الى املؤشرات الفرعية 

وهي  (1.74)املؤشر  مقياسحيث بلغت عالمة في املؤشرات الفرعية للمؤشر الرئيس ي الحادي عشر،  عالمةاعلى على 

املؤشر على هذا وحافظ  .تنفيذ قرارات املحاكم عند صدورهااالجهزة االمنية على لقدرة تصنيفا متقدما جدا تمنح 

 ( وتختلف1.76)اذا كانت عند في عالمته بنقطتين خفاض املرتبة االولى التي حصل عليها في التقرير االول لكن مع ان

جانب اخر من  التوالي.( على 1.77( و)1.62) واضحبشكل بين الذين تعرضوا لالعتقال والذين لم يتعرضوا له  العالمة

اذ  الرئيس،ر لهذا املؤشبين املؤشرات الفرعية  تصنيف ( على ادنىالقضاة بين فساد بوجود االعتقادحصل مؤشر )

تعاني من يعني ان املحاكم مما ( 1.39السابقة ) في القراءةعالمات اذا كانت عالمته  عشر قدره انخفاض ب (1.29)بلغت 

  واضح.بشكل  الفساد بين القضاةظاهرة تفش ي 

الذين تعرضوا لتجربة  عينة وتباينت عالمة القراءتين.رتبه االخيرة التي حصل عليها في املهذا املؤشر على كما حافظ 

وهذا يعني بان  .( على التوالي1.31( و)1.21حيث كانت العالمة )هام، بفارق لهذا املؤشر والذين لم يتعرضوا لتجربة 

املواطن الذي لم من  القضاة أكثر بين املواطن الذي تعرض لتجربة مع نظام االمن والعدالة قد استشعر وجود الفساد 

   التجربة.يتعرض لهذه 
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موضحة في  اكمتراوحت عالماهها بين عالمتي املؤشرين املذكورين اعاله  (16)الفرعية وعددها  باقي املؤشراتفيما يخص 

 العدالة والعينةيمكننا مالحظة التفاوت في اراء عينة الذين تعرضوا لتجربة مع اجهزة االمن ونظام  االتي كماالشكل 

والتي تشير باملجمل الى اعطاء تقييم منخفض  من املؤشرات الفرعية التجربة لكلاالخرى ممن لم يتعرضوا ملثل هذه 

        يتعرضوا:عينة الذين تعرضوا مقارنة بتقييم عينة الذين لم لدى 

 

  العدالة نظام في مؤشر يتعرضوا لم ومن تعرضوا من بين الفرعية املؤشرات عالمات (: مقارنة68شكل رقم )

 
 

عند تتباين التصنيفات  (.متوسطاصالح  أي تصنيف)( 1.56)عالمة حصل هذا املؤشر على على مقياس تقييم االداء 

يالحظ تفاوتا  مؤشرا، اذا (18)الى عددها التي يصل مراجعة املؤشرات الفرعية املنظوية تحت هذا املؤشر الرئيس ي و 

ف التي حصلت عليها والتي جاءت ضمن مدى واسع يمتد من التصنيف املنعدم وصوال الى التصني في التصنيفاتواضحا 

وفر ايضا والذي ي ول االتيدبين بالجم  هو ما كنتيجة لتفاوت العالمات التي حصل عليها كل مؤشر وهو ، تقدم جداامل

 تين:حصل عليها كل مؤشر فرعي في القراءعرضا مقارنا للعالمات التي 
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 التقريرين في العدالة نظام ملؤشر الفرعية للمؤشرات قارن م تصنيف( 67) رقم جدول 

 شر الفرعياملؤ  #

عالمة 

في  املقياس

 التقرير الثاني 

تصنيف 

 املؤشرات

 عالمة املقياس

 في التقرير االول 

اصالح متقدم  0.74 االعتقاد ب ن األجهزة تنفذ قرارات المحاكم عند صدورها  0

 جدا

150. 

 1500 0.71 االعتقاد بان المحامون مؤهلون وكفؤ   6

1 
 االمن  اجهزة يد على ىلألذ التعرض إمكانية من القلق عدم

 
0.70 

 اصالح متقدم

1500 

 0.67 0.67 االعتقاد ب ن القضاة مؤهلون وكفؤ   4

االعتقاد ب ن الشرطة ستعم  على خدمة المواطن   5
 بالسرعة المطلوبة عند الحاجة

0.66 1501 

 15.0 0.65 مدى الثقة في القضاء وفي تطبيق قرارات المحاكم  2

المحاكم قادرة على ح  النزاعات بين االعتقاد ب ن   7
 المواطنين 

0.63 15.0 

االعتقاد ب ن الجهاز القضائي للمحاكم مستق  عن السلطة  8
 التنفيذية واألجهزة واألحزاب

0.62 15.0 

 0.56 االعتقاد بإمكانية الحصو  على محاكمة عادلة   9

 اصالح متوسط

15.. 

حسب القانون  مدى الرضا عن نزاهة القضاء )الحكم  01
 فقط(

0.55 15.0 

 0.54 0.53 العامة النيابة بعم  الثقة 11

 15.0 0.52 االنطباعات اإليجابية عن عم  المحاكم من خال  التجربة   12

االعتقاد ب ن السلطة القضائية مستقلة وتحكم حسب القانون  13
 فقط 

0.52 15.. 

ن على االعتقاد بعدم وجود تحيز في تطبيق القانو 14
 المواطنين لدى الشرطة وأجهزة األمن 

0.51 150. 

 0.50 المواطنين بالتساوي  القضاء يعام االعتقاد ب ن   15
 اصالح ضعيف

15.0 

االعتقاد ب ن جهاز القضاء هو المؤثر على عم  األجهزة  16
 األمنية ولي  العك 

0.41 1501 

 0.34 االعتقاد ب ن عم  المحاكم سيكون سريعاً   17
اصالح ضعيف 

 جدا
15.. 

 15.0 اصالح منعدم 0.29 االعتقاد بوجود فساد بين القضاة  18

 

 في حين شهدت .في التقريرين( 1.67) عالمتهعلى نفس  "وكفؤ مؤهلون  القضاة بأن االعتقاد"فقط  اواحد امؤشر حافظ  

واحدة وحافظ على نقطة فع بمقدار الذي ارت القضاء نزاهة عن الرضا مدى :عالماهها هي ارتفاعا فيثالث مؤشرات 

نقاط  6الذي شهد ارتفاعا بمقدار  "القانون  تطبيق في تحيز وجود بعدم االعتقاد"واملؤشر االخر  ،()متوسطتصنيف 

 القضاء جهاز بأن االعتقاد“مؤشر واخيرا  ،بعد ان كان ضعيفا في التقرير االول  الى متوسطكانت كفيلة بنقل تصنيفه 

  .من تصنيف ضعيف جدا الى ضعيفنقلته واحدة فقط نقطة ارتفع  " الذياألمنية األجهزة لعم على املؤثر هو

مؤشرا عما كانت عليه في التقرير االول، وكان تاثير االنخفاض  عشر  اربعةالتقرير الثاني انخفاضا في عالمات  شهدكما 

 ، عالمات 11بمقدار انخفض ين القضاة االعتقاد بوجود فساد ب)وهي عشر  االربعةمن اصل مؤشرات اربعة في  اواضح

شهدا االنطباعات اإليجابية عن عمل املحاكم من خالل التجربة و ، إمكانية الحصول على محاكمة عادلةاالعتقاد بو 

االعتقاد بأن الجهاز القضائي للمحاكم مستقل عن السلطة التنفيذية واألجهزة و ، عالمات لكل منهما 7 بمقدار اضاانخف

للجهود االصالحية في هذه شير االنخفاض في  العالمات اعاله الى تراجع واضح ي( و عالمات  6بمقدار فض انخ واألحزاب

 املجاالت. 
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بين عالمة  االول اذ تراوحتبفوارق متباينة عن عالماهها في التقرير  انخفضت عالماهها فقداملتبقية مؤشرات  اما العشر 

  االداء.ذلك بقيت محافظة على مراتبها في جدول تصنيف  ه معاعال عالمات كما مبين في الجدول  وخمسواحدة 

التي  في التصنيفاتتفاوت كبير يالحظ ان هناك قراءة الثانية لوالعينة لمستوى التحليل حسب التصنيف  وباالنتقال الى

جربة مع حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم يتعرضوا؛ حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين تعرضوا لت

احد عشر ب مقارنة امؤشر  14والضعيف يبلغ جدا الضعيف املنعدم و قطاع األمن إلى أن عدد املؤشرات ذات التصنيف 

مؤشرات سبعة مقابل االخرى جاءت ضمن التصنيف املتوسط واملتقدم  االربعة ؤشراتاملو  االول،في التقرير  امؤشر 

  االول.التقرير في ضمن نفس التصنيفات 

مقابل جدا ضمن التصنيف الضعيف والضعيف تعرضوا لتجربة لم يلدى عينة الذين فقط مؤشرات  3هنالك املقابل ب

لدى هذه مؤشرا ضمن التصنيفات من املتوسط الى املتقدم جدا  14في حين جاء ، في التقرير االول مؤشرات اربعة 

 الجدول التالي(. )انظر  العينة.

 نظام العدالة ملؤشر العينة وحسب يفالتصن حسب املؤشرات عدد(: 68) رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 0  6 اصالح منعدم

 0 6 7 ضعيف جدا اصالح

 6 0 5 اصالح ضعيف

 6 5 0 اصالح متوسط

 2 5 1 اصالح متقدم

 6 4  اصالح متقدم جدا

    اصالح مكتمل

 18 17 18 املجموع

 

 يالحظ 
ً
عالمة متدنية جدا "اصالح منعدم" لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع صال على بان مؤشرين فقط حايضا

 (.1.21عمل املحاكم سيكون سريعا ) واالعتقاد بان( 1.21ما االعتقاد بوجود فساد بين القضاة )أجهزة األمن وه

 لدى املواطنين ىعل القانون  تطبيق في تحيز وجود بعدم وحصلت سبعة مؤشرات على عالمة ضعيف جدا هي: االعتقاد

 جهاز بأن ، االعتقاد(1.37) (فقط القانون  حسب الحكم) القضاء نزاهة عن الرضا ، مدى(1.33األمن ) وأجهزة الشرطة

بالتساوي  املواطنين القضاء يعامل بأن االعتقاد (،1.32العكس ) وليس األمنية األجهزة عمل على املؤثر هو القضاء

 محاكمة على الحصول  بإمكانية االعتقاد (،1.32التجربة ) خالل من املحاكم عمل عن اإليجابية االنطباعات (،1.33)

 (.1.36فقط ) القانون  حسب وتحكم مستقلة القضائية السلطة بأن االعتقاد (،1.41عادلة )

 الجهاز بأن اما املؤشرات التي حصلت على عالمة ضعيف لدى هذه العينة فهي اربعة ايضا وتتمثل بمؤشر االعتقاد

 خدمة على ستعمل الشرطة بأن االعتقاد (،1.46واألحزاب ) واألجهزة التنفيذية السلطة عن مستقل للمحاكم قضائيال

 (،1.47املواطنين ) بين النزاعات حل على قادرة املحاكم بأن االعتقاد (،1.49الحاجة ) عند املطلوبة بالسرعة املواطن

. وحصل مؤشر على تصنيف متوسط هو (1.43) العامة النيابة بعملوالثقة ( 1.51وكفؤ ) مؤهلون  القضاة بأن االعتقاد

واخيرا حصلت ثالث مؤشرات لدى عينة الذين تعرضوا على عالمة  (. 1.58تنفيذها ) سيتم املحاكم قرارات بأن االعتقاد

 بان العتقادا (،1.62صدورها ) عند املحاكم قرارات تنفذ األجهزة بأن االعتقاد (،1.65متقدمة حسب مقياس االداء )

  .(1.63وكفؤ ) مؤهلون  املحامون 
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هما لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ونظام العدالة ضعيف جدا على تصنيف ان في املقابل حصل مؤشر 

مؤشر واحد على  (. وحصل1.31) القضاة بين فساد بوجود االعتقاد (،1.36االعتقاد بان عمل املحاكم سيكون سريعا )

 وليس األمنية األجهزة عمل على املؤثر هو القضاء جهاز بأن لدى هذه العينة وهو املتعلق باالعتقاد تصنيف ضعيف

 وجود بعدم (. وحصلت خمسة مؤشرات على تصنيف متوسط لدى هذه العينة هي خمسة هي: االعتقاد1.43العكس )

 حسب الحكم) القضاء نزاهة عن الرضا دىم (،1.54األمن ) وأجهزة الشرطة لدى املواطنين على القانون  تطبيق في تحيز

 على الحصول  بإمكانية االعتقاد (،1.54بالتساوي ) املواطنين القضاء يعامل بأن االعتقاد (،1.58) (فقط القانون 

 .(1.56فقط ) القانون  حسب وتحكم مستقلة القضائية السلطة بأن االعتقاد (،1.61عادلة ) محاكمة

 السلطة عن مستقل للمحاكم القضائي الجهاز بأن االعتقاد هي:متقدم  كما حصلت خمسة مؤشرات على تصنيف

الحاجة  عند املطلوبة بالسرعة املواطن خدمة على ستعمل الشرطة بأن االعتقاد (،1.65واألحزاب ) واألجهزة التنفيذية

 حل على قادرة كماملحا بأن االعتقاد (،1.62التجربة ) خالل من املحاكم عمل عن اإليجابية االنطباعات (،1.69)

العينة على  مؤشرات لدى نفس ة. في حين حصلت اربع(1.53) العامة النيابة بعمل ( والثقة1.66املواطنين ) بين النزاعات

 املحاكم قرارات بأن االعتقادو  (،1.77صدورها ) عند املحاكم قرارات تنفذ األجهزة بأن تصنيف متقدم جدا هي: االعتقاد

 .(1.72وكفؤ ) مؤهلون  املحامون  بان االعتقادو (، 1.71وكفؤ ) مؤهلون  القضاة بأن االعتقادو  (،1.72تنفيذها ) سيتم
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 لة وحقوق االنسانءواملسا عشر: الحرياتالثاني ؤشر امل .06

عن حرية التظاهر  خوف فضال لة وحقوق االنسان وانتقاد السلطة بدون ءهذا املؤشر الحريات واملسايقيس 

وقدرهها على اداء مهامها في الدفاع عن حقوق املعتقلين، اضافة الى القدرة على  والثقة بمنظمات حقوق االنسان

 االتصال باالهل اثناء االعتقال وامكانية طلب شهادة حسن السلوك للمواطن وغيرها. 

 ، وهي نفس العالمة التي حصل عليها في القراءة االولى،وسطمتتصنيف على  أي (1.53عالمة )هذا املؤشر على حصل 

 (1.57) بلغتو  االول،( في التقرير 1.47) مقابل (1.48)تعرضوا لتجربة مع نظام االمن والعدالة بلغت عالمة الذين ما في

 بمقدار هذا املؤشر عالمة انخفضت ( في التقرير االول حيث 1.61) لتجربة مقارنة بـ لدى االشخاص الذين لم يتعرضوا 

 انظر الشكل االتي: .في القراءة الثانية دم الى متوسطض تصنيفه من متقاانخفنقاط ما أدى الى  ةاربع

 

 واملسائلة وحقوق االنسان ملؤشر الحريات الثاني و االول  التقرير مقارنة بين (:69) رقم شكل

    
 

 حسن شهادة طلب عدم مدىكانت للمؤشر الفرعي ) عالمةأن اعلى إلى النتائج تشير على مستوى املؤشرات الفرعية 

( في 1.84بعد ان كان ) (1.91)هذا املؤشر  عالمة( حيث بلغت حكومية مؤسسة من وثائق طلب عند أجهزة من سلوك

التختلف  .على ان مؤسسات الحكومة تسيى لتسهيل اجراءات املواطنيينتعتبر اشارة ايجابية  هذهو  .التقرير االول 

  عالمةال
ً
هذا املؤشر لم يكن هو  يذكر انو  .(1.92) مقابل (1.86)والذين لم يتعرضوا  بين الذين تعرضوا لالعتقالكثيرا

األمن(  أجهزة ومساءلة التعليمات إصدار عن األول  الفعلي املتعلق بـ )املسؤولللمؤشر  تكان إذااالعلى في التقرير االول 

 .في التقرير االول ( 1.95( بعد ان كان )1.88) أصبح إذاولكنه انخفض بواقع سبع عالمات في هذا التقرير 

 "،"منعدم تصنيف أدنيفي حين حصل مؤشر )مدى سؤال مؤسسات حقوق اإلنسان عن املعتقلين ومساعدههم( على 

غياب دور هذه املؤسسات ما يشير الى  (1.15)اذ بلغت  بين املؤشرات الفرعية املدرجة في املؤشر الرئيس الثاني عشر،

 .في التقرير االول التي حصل عليها  نفس العالمة يوه قلين ومساعدههما في السؤال عن املعتهاهتمام لعدم

 بين عالمتي املؤشرين املذكورين اعاله. تراوحت فيالحظ ان عالماهها  (9)اما باقي املؤشرات الفرعية وعددها 

ملسائلة مستوىات متباينة في تقييم مدى توافر نظام الحريات واتعكس وبشكل عام فان جميع املؤشرات الفرعية 

  .االتي الشكلوحقوق االنسان كما يوضحها 
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 لةءواملسا الحريات في مؤشر يتعرضوا لم ومن تعرضوا من بين الفرعية املؤشرات عالمات مقارنة(: 11) رقم شكل

 

 
 

يالحظ من الجدول اعاله بان هنالك فروقات متباينة بين اراء عينة الذين تعرضوا لتجربة مع اجهزة االمن ونظام 

ولكن التي يقيسها  مؤشر والظاهرةوتاتي انعكاسا لطبيعة كل  األجهزة.لعدالة وعينة الذين لم يتعرضوا لتجربة مع هذه ا

  لتجربة.بشكل عام يالحظ انخفاضا في العالمة لدى الذين تعرضوا لتجربة لكافة املؤشرات مقارنة بالذين لم يتعرضوا 

التي حصلت  الى العالمات االداء واسناداوفقا ملقياس ؤشرات الفرعية ملاصنييف تباالنتقال الى التحليل على مستوى 

على املقياس امتد تباينا واضحا في تصنيف املؤشرات والتي توزعت على مدى واسع  االول يالحظعليها ومقارنتها بالتقرير 

  االتي:موضحة في الجدول  املكتمل كمامن التصنيف املنعدم وصوال الى التصنيف 
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 التقريرين في واملسائلة الحريات ملؤشر الفرعية للمؤشرات قارن م تصنيف( 69) رقم جدول 

 املؤشر الفرعي #
 عالمة املقياس

 في التقرير الثاني

تصنيف 

 املؤشرات

 عالمة املقياس

في التقرير 

 االول 

مدى عدم طلب شهادة حسن سلو  من أجهزة عند طلب وثائق من   0
 مؤسسة حكومية 

 اصالح 0.91

 لمكتم

1500 

المسؤو  الفعلي األو  عن إصدار التعليمات ومساءلة أجهزة   6
 األمن؟ 

0.88 150. 

 0.72 مدى القدرة على االتصا  باأله  أثناء االعتقا   1
اصالح متقدم 

 جدا
0.72 

 15.0 اصالح متقدم 0.62 االعتقاد بقدرة المواطن على انتقاد السلطة بدون خوف 4

 0.59 للمعتق  خال  االعتقا مدى زيارة المحامي   5
 اصالح متوسط

 

150. 

 0.56 0.56 االعتقاد بقدرة المواطن على االحتجاج والتظاهر بدون خوف   2

 15.0 0.52  مبررة 1122االعتقاد ب ن حملة االعتقاالت ضد الشباب في احداث  7

 15.0 فضعي اصالح 0.41 الثقة بمؤسسات حقوق اإلنسان وبقدرتها على المساعدة  8

 0.25 االعتقاد ب ن األجهزة االمنية ال تمار  التعذيب   9

 اصالح منعدم

1500 

 15.1 0.17 االعتقاد ب ن خرق حقوق اإلنسان مبرر بدواعي األمن  01

 0.15 0.15 مدى سؤا  مؤسسات حقوق اإلنسان عن المعتقلين ومساعدتهم   00

 

العالمات التي حصلت عليها في بمقارنة هدت ارتفاعا في عالماهها  وجود اربعة مؤشرات ش الجدول اعاله يتضح من 

وهو املؤشر الذي شهدت عالمته مدى زيارة املحامي للمعتقل خالل االعتقال وهي املؤشرات املتعلقة ب )االول،  ير التقر 

ة عند طلب وثائق مدى عدم طلب شهادة حسن سلوك من أجهز  ياتي باملرتبة الثانية مؤشر ، نقطة 13 بلغاعلى ارتفاع 

 الثقة بمؤسسات حقوق اإلنسان وبقدرهها على املساعدة يليه مؤشر ، نقاط 7الذي ارتفع بمقدار من مؤسسة حكومية  

  .(واحدةنقطةسجل ارتفاغا طفيفا بمقدار االعتقاد بأن األجهزة االمنية ال تمارس التعذيب واخيرا ، نقاط 3ب

في عالماهها في التقرير الثاني قياسا بالتقرير االول وهي املؤشرات املتعلقة ب في املقابل شهدت اربعة مؤشرات انخفاضا 

املسؤول الفعلي األول عن إصدار التعليمات ومساءلة و ، نقطة 13االعتقاد بأن خرق حقوق اإلنسان مبرر بدواعي األمن )

تقاالت االعتقاد بأن حملة االعو ، قاطن 5االعتقاد بقدرة املواطن على انتقاد السلطة بدون خوف و ، نقاط 7أجهزة األمن 

 (. نقاط 5مبررة  2111ضد الشباب في احداث 

 االتصال على القدرة )مدى يهمة في التقريرين االول والثاني و على نفس العال املتبقية  املؤشرات الثالثةفي حين حافظت 

 حقوق  مؤسسات سؤال مدى خوف، ن بدو  والتظاهر االحتجاج على املواطن بقدرة االعتقاد االعتقال، أثناء باألهل

بان الجهود االصالحية لم تشهد تقدما ملموسا في هذه  ون حيث يرى املواطن ومساعدههم( املعتقلين عن اإلنسان

  .التقريرين الفترة بينخالل الجوانب 

الجهود لتشمل  يالحظ مما تقدم بان هنالك تفاوتا في الجهود االصالحية بين املجاالت املختلفة مما تستدعي مزيدا من

 .للمواطنينجميع املجاالت ذات العالقة ولتحقيق االرتقاء بالخدمات التي تقدمها االجهزة االمنية 

 تقييمتفاوت وتشتت في ال يالحظ وجودالقراءة الثانية  الفرعية فيللمؤشرات  تقييمخالل مراجعة مراتب ال من

ن تتدرج التقييمات لباقي املؤشرات الفرعية الى ان مكتمل في حي تصنيفعلى  مؤشرات حصلتبين املؤشرات فهناك 

 منعدم لثالثة منها.اصالح صنيف تتصل الى 

بين العالمات التي حصل عليها الذين تعرضوا والذين لم  اختالف واضحتظهر النتائج وجود من جانب اخر 

التي ن إلى أن عدد املؤشرات يتعرضوا؛ حيث يشير تصنيف عالمات املؤشرات لدى الذين تعرضوا لتجربة مع قطاع األم
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لدى عينة الذين تعرضوا  مؤشرين فقطمؤشرات مقابل  7والضعيف يبلغ املنعدم  التصنيف جاءت عالماهها ضمن

 الى الضعيف وهو )الثقة اواحد اعدد املؤشرات في التقرير االول اذ ان مؤشر  وهو نفسلتجربة 
ً
 تحول من الضعيف جدا

 انظر الجدول االتي .(املساعدة على وبقدرهها اإلنسان حقوق  بمؤسسات

 

 الحريات واملسائلة ملؤشر العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد (:11) رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 3 2 3 اصالح منعدم

    ضعيف جدا اصالح

 1  4 اصالح ضعيف

 3 2 1 اصالح متوسط

 1 1  اصالح متقدم

 1  1 جدااصالح متقدم 

 2 2 2 اصالح مكتمل

 11 7 11 املجموع
 

 

عالمة متدنية جدا "اصالح منعدم" لدى عينة الذين تعرضوا لتجربة مع أجهزة ت على حصليالحظ ان ثالثة مؤشرات 

 اإلنسان حقوق  خرق  بأن االعتقاد (،1.15ومساعدههم ) املعتقلين عن اإلنسان حقوق  مؤسسات سؤال مدى :ياألمن وه

  (.1.18التعذيب ) تمارس ال االمنية األجهزة بأن االعتقاد ،(1.14األمن ) واعيبد مبرر

 السلطة انتقاد على املواطن بقدرة االعتقاد :لنفس العينة على تصنيف ضعيف وهيمؤشرات  اربعةفي حين حصلت 

 حقوق  بمؤسسات قةالثو  (،1.44خوف ) بدون  والتظاهر االحتجاج على املواطن بقدرة االعتقادو  ،(1.46) خوف بدون 

 (.1.47مبررة ) 2111 احداث في الشباب ضد االعتقاالت حملة بأن االعتقادو  (،1.41املساعدة ) على وبقدرهها اإلنسان

 .(1.59االعتقال ) خالل للمعتقل املحامي زيارة مدىمؤشر واحد على عالمة متوسطة لدى هذه العينه هو بينما حصل 

 (،1.72) "مدى القدرة على االتصال باالهل اثناء االعتقال" هوصالح متقدم جدا على عالمة ا فقطومؤشر واحد وحصل 

 وثائق طلب عند أجهزة من سلوك حسن شهادة طلب عدم هما: مدىعلى عالمة اصالح مكتمل مؤشران حصل واخيرا 

 (.1.85األمن؟ ) أجهزة ومساءلة التعليمات إصدار عن األول  الفعلي املسؤولو  ،(1.86حكومية ) مؤسسة من

 )اصالحعلى عالمة متدنية جدا لدى الذين لم يتعرضوا لتجربة مع قطاع األمن ونظام العدالة ن احصل مؤشر في املقابل 

(، واالعتقاد بان خرق حقوق االنسان مبرر بدواعي 1.26منعدم( هما االعتقاد بان االجهزة االمنية التمارس التعذيب )

لى عالمة متوسطة هما االعتقاد بان حملة االعتقاالت ضد الشباب قبل حصل مؤشران اخران عكما و  (.1.18) االمن

مؤشر  حصل فيما  (.1.59)خوف  بدون  والتظاهر االحتجاج على املواطن بقدرة االعتقاد، (1.53كانت مبرره) 2111

 (، 1.66)خوف  بدون  السلطة انتقاد على املواطن بقدرة االعتقادواحد على عالمة اصالح متقدم هو 

مدى عدم طلب شهادة السلوك من االجهزة "صالح مكتمل هما ان لدى هذه العينة على عالمة اين حصل مؤشر في ح

واملسؤول الفعلي االول عن اصدار التعليمات ومساءلة اجهزة  (،1.92املعنية عند طلب وثائق من مؤسسة حكومية )

 ."(1.89االمن )
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 الخارجية( عشر: )التأثيرات الثالثؤشر امل .01
 

 االوربي فضال الدول الخارجية او منظمة االمم املتحدة او االتحاد  الدور الذي تلعبه ودرجة تأثير نوع ذا املؤشر يقيس ه

 العراقيين عناملواطنين رأي هذا املؤشر  . يعكسفي العراقعلى الوضع االمني  والجامعة العربيةتأثير الدول املجاورة عن 

ل او املنظمات وكيف يؤثر من وجهة نظرهم على الوضع االمني للعراق سلبا طبيعة الدور الذي تقوم به كل من هذه الدو 

 ايجابا وماهي درجة هذا التاثير. او 

 سلبي وجود تاثير مما يدل على  (1.21عالمة )حصل هذا املؤشر على 
ً
للتدخالت الخارجية على الوضع االمني في جدا

لتجربة مع نظام االمن تعرضوا اتفاق الذين واضح   .نعدم(أي تصنيف اصالح م) وجهة نظر املواطن العراقيمن العراق 

 قبل املواطنينموقفا سلبيا من ما يظهر  ( على التوالي1.21( و )1.19)العالمات بلغت حيث الذين لم يتعرضوا و والعدالة 

 حول التاثير السلبي للتدخالت الخارجية على الوضع االمني في العراق. 
 

 الخارجية  اتمؤشر التأثير (: 10) رقم شكل

  
 العراق في االمني الوضع على املتحدة االمم منظمة تأثير ودرجة نوعكانت للمؤشر الفرعي ) عالمةأن اعلى إلى النتائج تشير 

التاثير من وجهة نظر املواطن العراقي سلبيا النه يتوقع دورا اكثر هذا يعد و  (1.37)هذا املؤشر  عالمة( حيث بلغت اليوم

، مع ذلك يبقى هذا الدور هو االفضل خارجيا قياسا بالعالمات التي املنظمة االممية تجاه العراق هذهايجابية من 

بين الذين تعرضوا لالعتقال والذين  عالمة هذا املؤشر الفرعي لم تشهد فارقا كبيرا .صلت عليها باقي الدول واملنظماتح

 (.1.38)كانت عالمة الذين لم يتعرضوا هي  بينما (1.32تعرضوا ) للذينعالمة الكانت  لم يتعرضوا له حيث

بين املؤشرات الفرعية  تصنيف أدنيعلى  اليوم العراق في االمني الوضع على املتحدة الواليات تأثيرفي حين حصل 

الواليات  جدا لدور واضح بوجود تاثير سلبي انطباع ما يشير الى  (1.16)عشر، اذ بلغت  االحدىاملدرجة في املؤشر الرئيس 

هذا الدور له انعكاس سلبي على الوضع االمني في العراق هو االكثر سلبية من جميع  العراق وانفي  تحدة االمريكيةامل

متقاربة في تقييم  مستوىات سلبيةوبشكل عام فان جميع املؤشرات الفرعية تؤشر . الدول واملنظمات قيد البحث

  .االتيكما يوضحها الشكل  ،التأثيرات الخارجية

 

 

 



 79                                                                             العراقتقرير  -6102مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات المواطنين 

 

 الخارجية ملؤشر التأثيرات الفرعية املؤشرات(: 16) رقم لشك
 

 
 

 ان حصول فيالحظ ان عالماهها انحصرت بين عالمتي املؤشرين املذكورين اعاله.  (9)اما باقي املؤشرات الفرعية وعددها 

  صنيفات تعني(، 1.21على عالمة )الرئيس هذا املؤشر 
ً
الخارجية ويسهم  للدور الذي تلعبه الدول واملنظمات سلبي جدا

وتشير االجابات الى وجود تباين  العراقي.وجهة نظر املواطن  العراق بحسب الداخلي فيهذا الدور في تردي الوضع االمني 

تندرج في معظمها تحت التاثير السلبي جدا  واملنظمات لكنهالكل من هذه الدول  التاثير السلبيةواضح بين طبيعة ودرجة 

 الجدول االتي. في وكما يالحظته والسلبي وبدرجات متفاو 

 

 

 

 

 

 

 



 81                                                                             العراقتقرير  -6102مقياس قطاع األمن العربي وتوجهات المواطنين 

 الخارجية ملؤشر التأثيرات الفرعية املؤشرات تصنيف(: 10) رقم جدول 

 عالمة املقياس املؤشر الفرعي #
تصنيف 

 املؤشرات

اصالح ضعيف  0.37 نو  ودرجة ت ثير منظمة االمم المتحدة على الوض  االمني في العراق اليوم 0

 جدا
 0.33 االتحاد االوروبي على الوض  االمني في العراق اليوم نو  ودرجة ت ثير 6

 0.30 على الوض  االمني في العراق اليوم إيراننو  ودرجة ت ثير  1

 اصالح منعدم

 0.25 نو  ودرجة ت ثير االردن على الوض  االمني في العراق اليوم 4

 0.23 نو  ودرجة ت ثير الكويت على الوض  االمني في العراق اليوم 5

 0.23 نو  ودرجة ت ثير جامعة الدو  العربية على الوض  االمني في العراق اليوم 2

 0.16 نو  ودرجة ت ثير تركيا على الوض  االمني في العراق اليوم 7

رجاءا صف رأي  في نو  ودرجة ت ثير السعودية على الوض  االمني في العراق  8
 اليوم؟

0.15 

 0.13 وريا على الوض  االمني في العراق اليومفي نو  ودرجة ت ثير س 9

 0.10 نو  ودرجة ت ثير قطر على الوض  االمني في العراق اليوم 01

 0.06 نو  ودرجة ت ثير الواليات المتحدة على الوض  االمني في العراق اليوم 00

 

( و 1.37وكانت عالماههم ) ايران( وربي،اال االتحاد  ،ثالث فقط تم اعتبار تدخلهم سلبي )االمم املتحدةان هناك  نالحظ

في حين حصلت الدول واملنظمات االخرى على تاثير سلبي جدا اختلفت درجته باختالف  .( على التوالي1.31( و)1.33)

 ،(1.15السعودية )و  ،(1.16تركيا )و  ،(1.23جامعة الدول العربية )و  ،(1.23الكويت )و  ،(1.25االردن ) يأتي؛الدول وكما 

( واخيرا جاءت الواليات املتحدة االمريكية لتسجل الدور االكثر سلبية على الوضع االمني في 1.11قطر)و  ،(1.13) اسوريو 

 (.1.6ادنى عالمة من بين جميع الدول ) حصلت علىاذ من وجهة نظر املواطن العراقي العراق 

الذين تعرضوا والذين لم  عليهابين العالمات التي حصل  اختالف واضح عدم وجودتظهر النتائج من جانب اخر 

 اذ بلغت )ان من تعرض لتجربة ب يرى حيث  إيرانبأستثناء تأثير  يتعرضوا
ً
الذين لم  وبينما عند( 1.23تدخلها سلبي جدا

عالمات التؤثر في تغيير طبيعة ودرجة تاثير دورها  6- 5تختلف اال بحدود اما مع باقي الدول فلم ( 1.31يتعرضوا بلغت )

 وكما موضح في الجدول االتي:االمني العراقي  في الواقع

 

 الخارجية ملؤشر التأثيرات العينة وحسب التصنيف حسب املؤشرات عدد(: 16) رقم جدول 

 مجموع العينة لم يتعرض تعرض التصنيف

 9 8 11 اصالح منعدم

 2 3 1 ضعيف جدا اصالح

    اصالح ضعيف

    اصالح متوسط

    اصالح متقدم

    متقدم جدا اصالح

    اصالح مكتمل

 11 11 11 املجموع
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جميع الدول ان منخفضة ما يشير لتجربة  واتعرضعالمات جميع املؤشرات لعينة الذين  اناعاله الشكل يبين 

 تأثي واملنظمات الدولية تلعب دورا له
ً
 بتدخل االمماملتعلق عالمة املؤشر باستثاء منعدم وضعتهم في تصنيف ر سلبي جدا

بان الدور السلبي هو لكل من لتجربة  والم يتعرض عينة الذينباملقابل اشارت  ،(1.32) تصنيف ضعيف جدا املتحدة في

مؤشرات عالمات في حين وضعت تصنيف ضعيف جدا،  ( أي1.31ايران )( و 1.34( واالتحاد االوربي )1.38االمم املتحدة )

بان لهذا املؤشر تاثير كبير على الوضع االمني في يالحظ مما تقدم  .تسعة على تصنيف منعدمواملنظمات االخرى ال الدول 

 االسباب الرئيسية التي تعيق الجهود االصالحية لنظام االمن والعداله.  أحدالعراق وربما يكون 

من خالل دعم هذه الدول اشارت النتائج الى وجود دور سلبي كبير للتدخالت الخارجية على الوضع االمني في العراق 

ادى الى ظهور الصراعات  مصلحية. ممالفئات محددة من القوى السياسية دون اخرى على اسس طائفية او عرقية او 

السياسية الحادة داخل النظام السياس ي في العراق فضال عن ظهور جماعات مسلحة خارج سيطرة الدولة تلعب دورا 

 وممتلكاته. املواطن وحريتهسلبيا من خالل العبث بامن 

( 1.51) تفاصبحبعالمتين لعراق قيمة املقياس في االتي حصل عليها هذا املؤشر في خفض املنخفضة العالمة  ثرتكما ا

 .في هذه الدراسةمن قبل الدول املشتركة لمؤشرات االثني عشر املعتمدة ل( 1.53) مقارنة بـبوجود هذا املؤشر 
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 التوصيات ( 3)
والضعف في اداء النظام االمني من وجهة نظر عينه من لقد حاولت هذه الدراسة تشخيص نقاط القوة 

وكما اشارت النتائج وبشكل واضح  التجربة.املواطنين الذين كانت لهم تجربة مع هذا النظام واخرين لم يتعرضوا لهذه 

لدى  كان التقييم منخفضا دائما وفي جميع املؤشرات الفرعية إذافان تقييم النظام االمني كان يختلف بين الطرفين 

الذين تعرضوا لتجربة مع النظام االمني قياسا بالذين لم يتعرضوا لهذه التجربة. وهذه النتائج تعطي مؤشرا املواطنين 

 سوءا بكثيرعندما يتم التعامل معه.  أكثر للمعنيين باصالح النظام على ان اداء النظام االمني العراقي يبدو 

 : اآلتيبتمثلة اهم التوصيات املوخلصت الدراسة الى 

قبل املعنيين  جدية منواضح جدا في مفاصل االجهزة االمنية مما يتطلب وقفة  الفساد بشكلانتشار ظاهرة  .1

املنظومة الفاسدة اسبابها واشكال الفساد  طبيعةوقفة تستهدف تحليل  الظاهرة.واصحاب القرار ملعالجة هذه 

 مييز االجهزة االمنية عموما.ومن يقف وراء استشراء هذه الظاهرة التي اصبحت سمة بارزة ت

 

من التشوهات نتيجة التعددية في  امن االشكاليات وشابتها كثير  اتجربة االصالح االمني قد شهدت كثير ان  .2

وهذا ما اكدته نتائج الدراسة حيث  بينها.التشكيالت االمنية وتداخل اختصاصاهها فضال عن غياب التنسيق 

فضال  االمنية. لألجهزةواملعرفة الكافية باالختصاصات واملهام املختلفة غالبية العراقيين ليس لديهم االطالع 

مما ينبغي اعادة النظر في هذه التشكيالت ومهامها وبناء  ومهنيتها.عن تقييمهم املنخفض لقدرات اجهزة االمن 

 مترابط ومتكامل وواضح املهام بالنسبة للمواطنين.  أمنىجهاز 

املوارد  استخدامبعملية  االرتقاءمني تطوير املفاهيم واألساليب التي من شأنها وتستلزم عملية إصالح القطاع األ  .3

 
ً
 هاما

ً
األمنية )البشرية واملادية( املتوفرة بانتهاج أسلوب إصالحي شامل يلعب من خالله ذوي العالقة دورا

 لقيادة عملية التغيير.

 

ستبدال القيادات غير املؤهلة لهذه املهمة خاصة على تطوير الكفاءات البشرية وخاصة القيادية منها وا التأكيد .4

الحاليين  الشرطةظاهرة عسكرة املؤسسات في العراق، وبضمنها االجهزة االمنية؛ اذ ان اغلب قادة  مع انتشار

 جنائية.زالت تتولى التحقيق بقضايا  العسكرية ال هم من "العسكريين غير املهنيين". كما أن بعض املؤسسات 

اط العسكره عن مؤسسات االمن وتحديد مهام الجيش العراقي كما هو بالدستور وفقا بارتويتطلب ذلك فك 

  التاسعة. للمادة

 

ان بروز ظاهرة االنقسامات الطائفية القت بظاللها على تردي الوضع السياس ي واألمني في العراق بشكل كبير  .5

رتبطة ومنقادة بالتوجهات الحزبية وبالنتيجة اصبحت معظم االجهزة التنفيذية ومنها االجهزة االمنية م

من انقيادها الى الحكومة املركزية وبالتالي فقدت حياديتها، مما يتطلب برنامجا وطنيا شامال  أكثر والطائفية 

للمصالحة الوطنية يهدف بالدرجة االولي الى خلق املهنية والحيادية ألجهزة الدولة كافة وفي مقدمتها االجهزة 

 يد ورض ى املواطن العراقي.االمنية لكي تكسب تأي

 

نظرا للدور السلبي جدا لتدخالت الدول الخارجية على الوضع االمني في العراق والذي اثبتته الدراسة. فان  .6

ذلك تستدعي وقفة جادة من الحكومة العراقية مع هذه الدول لوقف هذه التدخالت التي تعبث باألمن 

عاون تقوم على اساس االحترام املتبادل وعدم التدخل الداخلي للعراق، ومحاولة ايجاد فرص جديدة للت
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بالشؤون الداخلية للدول. ان الحد من هذه التدخالت سيخلق بالتأكيد ارضية ايجابية للجهود االصالحية 

 لنظام االمن والعدالة في العراق.

 

منها من قبل  أليجميع املؤشرات الرئيسة املعتمدة في الدراسة لم تشر الى اداء متقدم  من انعلى الرغم  .7

 لألجهزةاالجهزة االمنية، اال ان التوقعات املستقبلية للمواطن العراقي تشير الى اعتقاده بان القدرات املهنية 

عالمة ملؤشر رئيس من بين املؤشرات االخرى، مما يشير  أفضلبشكل كبير حيث حصلت على  االمنية ستتطور 

 ألحداثاالجهزة. ولهذا ينبغي على املسؤولين استثمار هذه الثقة  الى ان املواطن العراقي الزال يضع ثقته بهذه

 بأفضلتغييرات جوهرية في البنية االساسية لهذه االجهزة وتطوير مستوى ادائها بما يمكنها من اداء مهامها 

 صورة ممكنه.

 

واالقتصادية   في ضوء التطورات التي شهدهها الساحة العراقية على جميع املستويات السياسية واالجتماعية .8

ولغاية االن والتي اسفرت عن احتالل اكثر من ثلث االراض ي العراقية من  2114واالمنية خالل املدة من حزيران 

قبل تنظيم داعش االرهابي  اثر انسحاب القطعات العسكرية من مواقعها في مشهد ارتبط بفساد القيادات 

ترافق مع انخفاض اسعار النفط وعجز الدولة ملواطنين مئات االف من ا تهجير  العسكرية وعدم كفاءهها فضال 

عن االيفاء بمتطلباهها املالية ملواجهة املواقف املتسارعه، كل ذلك ترك اثره على الجهود االصالحية ملنظومة 

االمن لذلك لم تكن واضحة خالل املدة ما بين التقريرين.  كما ان االحداث االخيرة رغم قساوهها اال انها 

معنيين الكثير من اوجه الخلل في املنظومة االمنية والتي نأمل من الحكومة العراقية ان توليها العناية كشفت لل

الكاملة من خالل برنامج اصالحي متكامل يهدف الى حماية امن املواطن وحرياته وامن الوطن وحمايته من 

 التدخالت الخارجية. 

 

للمعنيين من اصحاب  (،)املؤشرات الفرعيه مستوى التفاصيلعلى خصوصا  ،نتائج هذه الدراسةوخالصة القول؛ تتيح 

وضع ايديهم على نقاط الخلل التي يوجهها النظام االمني ومكامن القوة فيه مما يوفر نقطة انطالق لتبني القرار في الدولة 

ا يحقق التوازن بين وترسيخ نقاط القوة في اداء االجهزة االمنية بم ،اوجه الخلل على معالجةسياسات جديدة قادرة 

 اخرى.وحماية حقوق وحريات املواطنين من جهة  ،التطلعات الديمقراطية من جهة

 



 

عمل مشرتك ملراكز حبثية عربية الستقصاء مواقف الرأي العام العريب من قطاع  طنينامقياس قطاع األمن العربي وتوجهات المو 
ية هي االردن وتونس والعراق وفلسطني. يهدف املقياس ملعرفة مقدار التقدم األمن حيث يغطي التقرير الثاين )الراهن( أربع دول عرب

يف عملية اإلصالح األمين يف العامل العريب، ولتحليل واقع قطاع األمن يف هذه البلدان من خالل تشخيص نقاط اخللل والقوة يف 
أمام الرأي العام وأصحاب القرار هبدف االستفادة منها يف أدائه، وحماولة الوقوف على أسباهبا، واقرتاح احللول املناسبة هلا، ووضعها 

إصالح وتطوير قطاع األمن يف بلداهنم. تتعزز أمهية قطاع األمن يف العامل العريب بعدما شهدته العديد من هذه البلدان من حتوالت 
 . سياسية )يف سياق الربيع العريب( هلا أبعاد جمتمعية عديدة يأيت يف مقدمتها البعد األمين

 

 مراكز األبحاث المشاركة في التقرير
 

 
جية مركز الدراسات االستراتي

 /االردن

 
حوث المركز الفلسطيني للب

السياسية والمسحية/ 
 فلسطين

 
 المعهد المستقل لدراسات
االدارة والمجتمع المدني/ 

 العراق

 
ة منتدى العلوم االجتماعي

 التطبيقية/  بتونس

 موسى شتيوي
 وليد اخلطيب

 

حللوح عالء   
 وليد لدادوه

 

 منقذ حممد داغر
 عبد الرزاق علي العيثاوي

 عمر حبيب العاين
 

 عبد الوهاب حفيظ
 صالح الدين اجلورشي

 حممد املثلثوي

 

 

 

 
 مركز الدراسات االستراتيجية

 

  
 

المركز الفلسطيني للبحوث 
 السياسية والمسحية

 

المعهد المستقل لدراسات 
 االدارة والمجتمع المدني

 

  

 
 

 منتدى العلوم االجتماعية التطبيقية
 

 
 

 


