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الخلفّية
 تــم إجــراء هــذا االســتطالع لتوفيــر بيانــات واقعيــة حــول تصــور الجمهــور عــن ســالمة
 وأمــان المجتمــع والتماســك االجتماعــي فــي عمــان، األردن. الدراســة هــي جــزء مــن
 مشــروع “تكاتــف المجتمــع” الــذي تنفــذه شــركة ســايرون بالشــراكة مع فريق الشــرطة
 المجتمعية التابع لمديرية األمن العام بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.
 يتضمــن مشــروع “تكاتــف المجتمــع” تنفيــذ مشــاريع ذات أثــر ســريع علــى مســتوى
 المجتمــع، وإعــادة تأهيــل مســاحات قســم ســالمة المجتمــع )الســالمة المجتمعيــة(
المحلــي، وتدريــب وتوجيــه مدربــي المســتوى  العــام وعلــى  األمــن   فــي مقــر مديريــة 
المجتمــع. الرجــال والنســاء، ورواد  المحليــة مــن  المجتمعيــة، والشــرطة   الشــرطة 
 الهــدف مــن المشــروع هــو أنــه - مــن خــالل المشــاركة الموســعة والمحّســنة بيــن
 المجتمــع والشــرطة المجتمعيــة - ســيتم حمايــة الالجئيــن والمجتمعــات المضيفــة

ــة. ت الضعيفــة بشــكل أفضــل ضــد العنــف وســوء المعامل

فريق المشروع
الباحث الرئيسي: رايتشل شيروين

داعم البحث: منى منصور
المراجعة: أحمد الدروع وسارة عالء الدين

التصميم الغرافيكي وتصوير البيانات: زينة شعبان
 NAMA Strategic Intelligence Solutions :تجميع البيانات وتحليلها

مــع االتصــــــال  رجــــــاء  المســــــح؟  هــذا  حــول  أســــــئلة  أيــة  لديــــــك   هــل 
والتعُلـــــــم والتقييـــــــــــــم  والمتـــــــــــــــــابعة  األبحــــــــــــــاث    علـــــى (RMEL) فريـــــــــــق 

RMELJordan@sirenassociates.com.
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1.0 ملخــ النتـائل الرئيسيــــــــــة 

90+%
سيبلغون عن

السرقة واألذى
الجسدي واالبتزاز

26%
يتصلون بالشرطة
أوال في حاالت
العنف األسري

االبـــــــــــــــــالغ عــــــن
الجرائم للشرطة

 1.0 ملخــــــــ النتـــــــائل 
الرئيسيــــــــــة 

تقــدم هــذه الدراســة لمحــة عامــة عــن التصــورات 
بيــن ســكان عمــان حــول أمــان المجتمــع. يعتقــد 
يــزال  ال  األمــن  مســتوى  أن  المســتجيبون 
مســتقرًا أو أنــه تحســن علــى المســتوى الوطنــي 
أن  أيضــًا  ويعتقــدون  واألحيــاء.  والمحافظــات 
مســتويات األمــان إمــا ســتظل كمــا هي أو ســوف 
المقبلــة.  الخمــس  الســنوات  خــال  تتحســن 
البلــدان  فــي  األمــان  مســتوى  أن  يــرون  لكنهــم 
بمــا كان عليــه  لــأردن أســوأ مقارنــة  المجــاورة 

الوضــع قبــل خمــس ســنوات. 

إنهــم  الُمجيبيــن  مــن  العظمــى  الغالبيــة  تقــول 
ســيذهبون إلــى الشــرطة إذا تعرضــوا لــأذى الجســدي 
أو كانــوا ضحايــا للســرقة أو كانــوا ضحايــا ابتــزاز مــن 
أجــل منفعــة ماليــة. غالبيــة الذيــن أشــاروا إلــى أنهــم لــن 
يذهبــوا إلــى الشــرطة لالبــالغ عــن هــذه الجرائــم يقولون 
إن بإمكانهــم إمــا حــل المشــكلة بأنفســهم، أو أنهــم ال 

يريــدون تصعيــد الموقــف. 

مــن المرجــح جــدًا أن يلجــأ الُمســتجيبون فــي جميــع 
إذا  أولــى  اتصــال  كمحطــة  الشــرطة  الــى  المناطــق 
لالعتــداء  المقربيــن  أســرتهم  أفــراد  أحــد  تعــرض 

عــن ســرقة  باالبــالغ  يقومــون  أو  الجســدي )91.9%( 
 .)95%( ابتــزاز  أو   )97.3%(

بــع المســتجيبين فقــط ينصحــون  ومــع ذلــك، فــإن ُر
أقريائهــم مــن النســاء - التي تتعرض للعنف الجســدي 
فــي المنــزل - بالذهــاب إلــى الشــرطة. المصــدر الــذي 
األفــراد  أحــد  للمســاعدة هــو  اليــه  اللجــوء  يفضلــون 
الكبــار فــي االســرة أو العشــيرة )٪37.6(. قــال الثلــث 
)٪33.5( إنهــم لــن يفعلــوا أي شــيء. يتشــابه توزيــع 
هــذه اإلجابــات لــدى مختلف الفئــات العمرية والمواقع 
المختلفــة، لكــن هنــاك تبايــن كبيــر جــدا فــي االجابــات 
بيــن النســاء والرجــال. مــن المرجــح أن تلجــأ النســاء إلى 
أحــد كبــار العائلــة أو العشــيرة )٪42.1( أكثــر مــن الرجال 
ينصــح  أن  المرجــح  مــن  أخــرى،  ناحيــة  مــن   .)33.7٪(
ترتفــع  بــأي شــيء.  القيــام  عــدم  الرجــال  مــن   )40%(
هــذه النســبة إلــى ٪49.2 بالنســبة للرجــال الســوريين. 

بــع الســوريين الذيــن شــملهم المســح بأنهــم  أفــاد ُر
بــــــــــ  العنــف األســري مقارنــة  للغايــة بشــأن  قلقــون 
%17 مــن األردنييــن. نســبة %45 مــن النســاء أبلغــن 

عــن بعــض القلــق بشــأن العنــف المنزلــي. 

ومهتمــون  قلقــون  المســتجيبين  نصــف  مــن  اكثــر 
بانهــم  افــادوا  و22.6%  االلكترونيــة  الجرائــم  بشــأن 
“قلقــون للغايــة” مــع وجــود اختــالف بســيط باالجابــات 
بيــن الرجــال والنســاء، وبيــن الفئــات العمرية، باســتثناء 
ــة )+50( الذيــن أفــادوا بمســتويات أقــل  الفئــة العمري

ــق.  مــن القل

ثلــث  الــى  بالنســبة  قلــق  مصــدر  أيضــا  هــو  التنمــر 
الُمســتجيبين. وبالفعــل، فــإن %25.7 مــن الســوريين و 

للغايــة”.  “قلقــون  األردنييــن  مــن   18.4%

أمــان  أن   )64.9%( الُمســتجيبين  غالبيــة  يشــعر 
ســنوات،  عشــر  قبــل  كانــت  كمــا  تــزال  ال  المجتمــع 
وأنهــا لــم تتغيــر مــع وصــول أعــداد كبيــرة مــن الالجئيــن. 
يشــعر ُربع المســتجيبين )%24.5( أن المجتمع أصبح 
أقــل أمانــًا، بينمــا يقــول آخــرون  )%9.7( إنــه أصبــح أكثــر 
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أمانــًا. إن فــرص العمــل المحــدودة أو الجريمــة أو عنــف 
تــم ذكرهــا بشــكل متكــرر مــن قبــل الذيــن  الشــوارع 

أفــادوا بأنهــم يشــعرون أقــل أمانــًا. 

%77.9 مــن الســوريين أفــادوا بأنهــم يشــعرون بتقبــل 
مــن معظــم العائــالت االردنيــه لهــم . افــادت )%9( مــن 
المســتجيبين إنهــم ال يشــعرون بأنــه مرحــب بهــم علــى 

اإلطالق. 

ال  أو  يوافقــون  ال  األردنييــن  وربــع  الســوريين  ُثلــث 
ــارة “يمكــن لأشــخاص مــن  يوافقــون بشــدة علــى عب
)مثــل  الخدمــات  إلــى  الوصــول  لــي  مماثلــة  خلفيــات 
الرعايــة الصحيــة والتعليــم( مثــل األشــخاص اآلخــرون 
النســاء  اجابــات  الحــي”. ال يوجــد فــرق كبيــر فــي  فــي 

العمريــة.  الفئــات  أو  والرجــال، 

يعتقــد ُثلــث األردنييــن أن الســلطات المحلية ال ُتعامل 
النــاس مــن جميــع الخلفيات في منطقتهم بالتســاوي 
)%33.8(، مقــــــارنة مــع %9.2 مــن السورييــــن الذيــن 
يعتقــدون بذلــك. الشــباب األردنــي مــن الفئــة العمريــة 
)24-18 ســنة( يميلــون إلــى الشــعور بذلــك اكثــر قليــاًل 
مــن الفئــات العمريــة األخــرى )%41.5، مقارنــة مع 33% 

كمتوســط للفئــات العمريــة األخــرى(. 

جنســيات  مــن  ومعــارف  أصدقــاء  الســوريين  لــدى 
أخــرى أكثــر مــن األردنيين )%77.6 مقابــل %50.1(. هناك 
علــى  الجنســين،  مــن  االجابــات  فــي  بســيط  اختــالف 
الرغــم مــن أنــه مــن المرجــح ان يكــون لــدى الشــباب 

أصدقــاء ومعــارف مــن جنســيات أخــرى. 

بالســوريين  مقارنــة  األردنييــن  عــدد  ضعــف  تقريبــا 
ــزي الشــرطي( فــي  ــر للشــرطة )بال ــدون تواجــدًا أكث يري

 .)19.9% مقابــل   38.6%( منطقتهــم 

أشــارت الغالبيــة العظمــى مــن المســتجيبين إلى أنهم 
يعرفــون مــكان أقــرب مركــز شــرطة )%91.4(، لكنهم ال 
يعرفــون أســماء أي مــن أفــراد الشــرطة فــي المركــز أو 

فــي أي مراكــز أخــرى )84.2%(. 

عــدد الرجــال الذيــن زاروا مراكــز الشــرطة مــن قبــل أكبــر 
بكثيــر مــن عدد النســـــاء )%77.4 مقابــل %40.2(. تقول 
غالبيــة النســاء إنــه مــن المرجــح أن يفكــرن بالذهــاب 
إلــى الشــرطة إذا كان هنــاك طريقــة اســهل للوصــول 

للشــرطة النســائية. 

أنهــم  إلــى  المســــــتجيبين  نصــف  مــن  أكثــر  أشــار 
االتصــــــال  طريـــــــق  عــن  بالشـــــرطة  ســيتصلون 
بــع المســـــتجيبين قــــــالوا إنهــم  بالرقــم 911. حوالــي ُر
سيذهبــــــون بأنفســــــهم إلى مركز الشــــرطة إذا كـــانت 

مشــكلة.  لديهــم 

لــم يســمع غالبيــة المســتجيبين عــن مجالــس األمــن 
المحليــة )%79.5(. يشــير نصــف الذيــن يعرفــون عــن 
يشــعرون  تجعلهــم  المجالــس  أن  إلــى  المجالــس 
وتمثــل  أمانــًا،  أكثــر  مجتمعهــم  وتجعــل  أمانــا،  أكثــر 
مخاوفهــم وقضاياهــم، وأنهــم آليــة فعالــة للتعــاون 

والمجتمــع.  الشــرطة  بيــن 

يــدرك أكثــر مــن نصــف المســتجيبين أن هنــاك موقعــًا 
إلكترونيــًا لمديريــة األمــن العــام، وُثلثهــم يعلمــون بــأن 
هنــاك تطبيقــًا للهواتــف الذكيــة لمديريــة األمــن العــام 

يســاعدهم فــي اإلبــالغ عــن الجرائــم. 

تقــول غالبيــة النســاء إنــه مــن المرجــح أن يفكــرن 
طريقــة  هنــاك  كان  إذا  الشــرطة  إلــى  بالذهــاب 

اســهل للوصــول للشــرطة النســائية. 

24 . 5%
سوريون

20 . 2%
نساء

16 . 9%
أردنيون

15 . 9%
رجال

قلقيـــن بشـــــأن العنف االسري
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2.0 مقّدمــــة

شــركة ســايرين Siren Associates هــي منظمــة غير 
ربحيــة تعمــل فــي األردن مــع الســلطات الوطنيــة 
والمجتمع المدني والمنظمات الدولية في برامج 
ومأمونــة  آمنــة  مجتمعــات  تطويــر  فــي  تســاهم 
حيــث توجــد مســاواة فــي الوصــول إلــى العدالــة 
بســجل  ســايرين  تتمتــع  الخــوف.  مــن  والتحــرر 
حافــل فــي األردن، وتخصصــت منــذ عــام 2013 فــي 
الشــرطة المجتمعية،وزيــادة وصــول المجتمعات 
فــي  واألمــان،  الحمايــة  خدمــات  إلــى  المهمشــة 

مخيمــات الاجئيــن والمجتمعــات المضيفــة.

تــم إجــراء هــذه الدراســة مــن أجــل إنشــاء خــط أســاس 
واألمــان  الســالمة  عــن  المجتمــع  تصــورات  لفهــم 
والحيــاة الكريمــة فــي شــمال عمــان، حيــث يتــم تنفيــذ 

مشــروع “التكاتــف المجتمعــي”.

وصعوبــة   Covid-19 كورونــا  فيــروس  لجائحــة  نظــرا 
جمــع البيانــات مــن خــالل المقابــالت الشــخصية، تــم 
أجــراء هــذه الدراســة مــن خــالل المقابــالت الهاتفيــة 
التــي شــملت جميــع أنحــاء عمــان. إن إجــراء المقابــالت 
عبــر الهاتــف لــم يؤثــر علــى النتائــل، لكــن كان ال بــد مــن 
اختصــار المســح التصــور العــام ليتناســب مــع أســلوب 

جمــع البيانــات، حيــث اســتغرق قرابــة -10 15 دقيقــة. 
فــي حيــن كان لجائحــة فايــروس الكورونــا  تأثيــر ســلبي 
علــى مجموعــة متنوعــة مــن جوانــب الحيــاة اليوميــة، 
علــى  كبيــر  بشــكل  يؤثــر  لــم  ذلــك  أن  المســح   وجــد 

التصــورات حــول األمــان. 

واعتمــدت العينــة علــى 1683 ُمســتجيب، منهــم 1430 
اردنــي، 241 ســوري، و12 مــن جنســيات اخــرى. هامــش 

الخطــأ هــو +/- %2.5 ومســتوى الثقــة 95%. 

2.0 مقّدمــــة

1 , 430
أردنّيون

241
الالجئون
السوريون
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التصــور عــن االمــن 
واالمــان

جميــع  فــي  عاليــة  األمــان  حــول  التصــورات 
المناطــق فــي عمــان، بيــن جميــع الفئــات العمريــة 
واألجنــاس. يعتقــد غالبيــة الُمســــــتجيبين )أكثــر 
مســــــتقرا  ظــل  األمــن  مســــــتوى  أن   )90% مــن 
أو تحســـــــن علــى المســـــــتوى الوطنــي، وعمـــــــان، 
قبــل  عليــه  كـــــــــان  بمــــــــــا  مقــــــــــارنة  واألحيــــــــاء 

ســنوات.  خمـــــس 

ــة للمســتقبل:   أيضــًا، كان للُمســتجيبين نظــرة إيجابي
ألمنهــم  تصوراتهــم  أن   )77.8%( األغلبيــة  شــعرت 
أنهــا  إمــا  ســنوات  خمــس  غضــون  فــي  الشــخصي 
ســتكون هــي نفســها، أو ســتكون أفضــل، أو أفضــل 
بكثيــر. كان هــذا الشــعور علــى نطــاق واســع هو نفســه 
عندمــا يتعلــق األمــر بأمــن أســرهم، واألمــن فــي عمــان، 

واألمــن علــى المســتوى الوطنــي. 

تصورهــم/ بــأن   56.5% أفــاد  فقــد  ذلــك،  ومــع 
لــأردن  المجــاورة  البلــدان  احســـــاسهم باألمــان فــي 

بكثيــر.  أســوأ  أو  أســوأ،  إمــا  كان 

ثــم ُســئل المســتجيبون عمــا إذا كانــوا ســيذهبون إلــى 
الشــرطة إذا تعرضــوا ألذى جســدي، أو كانــوا ضحايــا 
منفعــة  أجــل  مــن  ابتــزاز  ضحايــا  كانــوا  أو  للســرقة، 
 90% مــن  أكثــر  أجــاب  الحــاالت،  جميــع  فــي  ماليــة. 

بأنهــم ســيذهبون إلــى الشــرطة لإلبــالغ عــن مثــل هــذه 
ــم، بغــض النظــر عــن جنســية المســتجيبين، أو  الجرائ

أو منطقتهــم.  العمريــة،  أو فئتهــم  جنســهم، 

كان النــاس فــي جنــوب عمــان أقــل ميــاًل إلــى حــد مــا 
للتوجه إلى الشــرطة إذا تعرضوا ألذى جســدي  )نســبة 
عمــان  جنــوب  فــي  الشــرطة  إلــى  يذهبــوا  لــن   6.5%
مقابل %9.3 في شــرق عمــــــان(. غــــــالبية أولئك الذين 
أشــاروا إلى أنهم لن يذهبوا إلى الشـــــــرطة لأسبـــــــاب 
المذكــورة أعـــــاله، قــــــــــالوا إنهــم إمــا انهــم قادريــن علــى 

حــل المشــكلة بأنفســهم )أكثــر مـــــن الثلـــــــث(. 

ُســئل الُمســتجيبون أيضــًا عــن مــن هــي الجهــة التــي 
ســيلجأون إليهــا أواًل إذا ُســرقت محفظــة فــي الشــارع 
أن  النتائــل  المقربيــن. أظهــرت  أفــراد عائلتهــم  ألحــد 
الثانــي  الخيــار  أواًل.  الشــرطة  إلــى  ســيذهبون   89.5%
كان اللجــوء إلــى أحــد االشــخاص الكبــار فــي عائلتهــم أو 
فــي عشــيرتهم. وبلغــت النســبة %8.7 بيــن المقيميــن 
فــي جنــوب عمــان مقابــل %6.9 فــي وســط عمــان و 

%5.9 فــي كل مــن شــمال عمــان وغــرب عمــان. 

األمــر  يتعلــق  عندمــا  قليــاًل  أعلــى  الرقــم  هــذا  كان 
فــي  المســتجيبين  مــن   13.3% الجســدي.  باالعتــداء 
جنــوب عمــان ســيلجؤون إلــى احــد االشــخاص الكبــــــــار 
فــي العائلــة أو العشــيرة مقارنــة بــــ %11.4 فــي شــمال 
عمــان و %15.1 فــي شــرق عمــان و%11.8 فــي وســط 

عمــان، و %11.3 فــي غــرب عمــان. 

عــن  المســــــــــــتجيبون  ُسئــــــــل  عندمـــــــــــــــــــــــــــا 

الشـــــــخـ أو الجهة التي 
امــرأة  ســـــــــــــــينصحون 
باللجــوء  اقـــــــــــاربهم  مــن 
تعرضــــــــــت  إذا  إليهــــــــــــا 
فــي  الجســدي  للعنـــــــــف 
المنــزل، قــــــــــــــــــــال 37.6% 
مــن المســــــــــتجيبين إنهم 
يوصــون بالتحــدث إلــى أحد 
كبــار العائلــة أو العشــيرة، 
و %33.5 قــاوال بأنهــم لــن 
يفعلوا أي شيء، و 26.1% 
قالــوا بأنهــم ســيقترحون 

الذهــاب إلــى الشــرطة. 

مــا  حــد  إلــى  متشــابهًا  اإلجابــات  هــذه  يــع  توز كان 
ــة  ــة العمري ــات حســب الفئ ــم تصنيــف االجاب عندمــا ت
ــن  ًا بي ــر ــا كبي ــات تباينــت تباين والمنطقــة، ولكــن االجاب
النســاء  مــن   )42.1%( أن  تبيــن  والنســاء.  الرجــال 
العائلــة،  كبــار  أحــد  إلــى  ســيلجؤون  االرجــح  علــى 
مقابــل )%33.7( مــن الرجــال. علــى االرجــح لــن يقــوم 
 )25.8%( مقابــل  شــيء،  أي  بفعــل   )40%( الرجــال 
 49.2% إلــى  النســبة  هــذه  وارتفعــت  النســاء.  مــن 

الســوريين.  للرجــال  بالنســبة 

مســتوى  عــن  التعبيــر  المشــاركين  مــن  ُطلــب  ثــم 
قلقهــم بشــأن األمــان فــي كل مــن الحــاالت التاليــة: 
وجرائــم  العائلــي،  والعنــف  كســائقين،  الطريــق  علــى 

ت والتنمــر.  اإلنترنــت، 

3.0 النتــــــــائج
بـــــــأن االعتقـــــــــــــــــــاد 
المحلية العــــــائــــالت 
تفضــــــــل عدم ذهاب
النســــــاء الى مركــــــــز

الشــــــــرطة

49%
رجال
سوريون

35%
نساء
سوريات

67%
رجال
أردنيون

52%
نساء
أردنيات



5  مسح التصور العام حول سالمة وأمان المجتمع

3.0 النتــــــــائل

قلقين جدا
حول التنمر

26%
سوريون

18%
أردنيون

احتلــت الجرائــم اإللكترونيــة المرتبــة األولــى حيــث أفــاد 
%39.7 بأنهــم قلقــون للغايــة، أو قلقــون إلــى حــد مــا، 
الذيــن   36.2% يليهــم  اإللكترونيــة،  للجرائــم  بالنســبة 

أفــادوا بأنهــم قلقــون بشــأن التنمــر. 

يبــدو أن النســاء أكثــر قلقــا مــن الرجــال بشــأن التنمــر. 
علــى  قلقيــن  يكونــوا  لــم  الرجــال  مــن   53.8% نســبة 
اإلطــالق مــن التنمــر مقابــل نســبة %41.6 مــن النســاء. 
كانــت هنــاك تباينــات أقــل عندمــا يتعلــق األمــر بالجرائــم 
اإللكترونيــة، ســواء مــن ناحيــة جنســية الُمســتجيب أو 

جنســه  )ذكر-أنثــى( أو ُعمــره أو منطقتــه. 

ُســئل ســكان عمــان عمــا إذا كانــوا يشــعرون أن أمــان 
مجتمعهــم قــد تغيــر فــي الســنوات العشــر الماضيــة 
مــع وصــول أعــداد كبيــرة من الالجئين. وجدت الدراســة 
أن %64.9 شــعروا أنــه لــم يكــن هنــاك أي تغييــر، بينمــا 

ذكــر %24.5 أن ُمجتمعهــم أصبــح أقــل أمانــًا، وقــال 
ــًا. فــي شــمال عمــان، شــعر  %9.7 أنــه أصبــح أكثــر أمان
أقــل  أصبــح  أن مجتمعهــم  المســتجيبين  مــن   26%

أمانــًا. 

و بلغــت النســبة %30 فــي شــمال عمــان و %24.9 فــي 
شــرق عمــان و%21.3 فــي جنــوب عمــان %20.4 فــي 

وســط عمــان.

حــول  تصوراتهــم  عــن  الُمســتجيبون  ُســئل  ثــم 
ســالمتهم فــي أحيائهــم علــى مــدى الســنوات الخمــس 
الماضيــة فــي ظــل عــدد من الظــروف. ان فرص العمل 
ــًا  المحــدودة جعلــت %37.8 يشــعرون بانهــم أقــل أمان
فــي أحيائهــم. الجريمــة جعلــت %13.7 يشــعرون بأنهــم 
أقــل أمانــًا. أثــر عنــف الشــوارع ســلبًا علــى تصــورات/
االحســاس باألمــان لــدى %10.4 مــن الُمســتجيبين. 

التمــــــــــــاسك 
االجتمــــــــــاعي

التماســك  مســتوى  قيــاس  إلــى  الدراســة  نظــرت 
اتفــاق  مــدى  عــن  أواًل  واستفســرت  االجتماعــي 
المحــددة.  العبــارات  مــن  عــدد  مــع  الُمســتجيبين 

يوافقــون  أنهــم  إلــى  المســتجيبين  معظــم  أشــار 
بشــدة، أو يوافقــون، علــى هــذه العبــارات المتعــددة: 

 يمكــن لأشــخاص مــن خلفيــات مماثلــة لخلفيتــي 
الصحيــة  الرعايــة  مثــل  الخدمــات،  إلــى  الوصــول 
يســتخدمها  التــي  الطريقــة  بنفــس  والتعليــم، 

ت  )67.2%( الحــي  فــي  آخــرون  أشــخاص 

 فــي الحــي الــذي أعيش فيه، لــدي أصدقاء ومعارف 
من جنسيات أخرى )%54.2( ت

النــاس  تعامــل  المحليــة  الســلطات  أن  أعتقــد   
قــدم  علــى  منطقتــي  فــي  الخلفيــات  جميــع  مــن 

ت  )63.8%( المســاواة 

 النــاس فــي منطقتــي علــى اســتعداد لمســاعدة 
ت  )84.9%( جيرانهــم 

 يعتقــد أكثــر مــن ثالثــة أربــاع الُمســــــتجيبين
أو مســـــــــتقرا  ظـــــل  األمــن  مســـــــــتوى   أن 
 تحســـــن على المســـــتوى الوطني، وعمـــــان،
 واألحيــــــــاء مقــــــــــارنة بمــــــــــا كـــــــــان عليه قبل

خمـــــس ســنوات. د
الجرائم االلكترونية

22 . 6%
قلقين جدًا   17 . 1%

قلقين

13 . 1%
أقّل قلقًا
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التــي  المــرات  عــدد  عــن  المســتجيبون  ُســئل  ثــم 
علــى  الحــي  فــي  النــاس  عامــة  مــع  فيهــا  تفاعلــوا 
ــة  ــة الماضيــة فــي أماكــن اجتماعي مــدار األشــهر الثالث
المختلفــة:  االجتماعيــة  ااألماكــن  تضمنــت  محــددة. 
وحفــالت  والعمــل،  أطفالهــم،  مدرســة   / المدرســة 
الزفــاف، ومنــزل أحــد االشــخاص عنــد تنــاول القهــوة 
التجاريــة،  والمحــالت  الشــارع،  وفــي  الشــاي،  أو 
ــاء األنشــطة  والصــالة أو تجمعــات دينيــة أخــرى، وأثن

محليــة.  مجموعــات  تنظمهــا  التــي 

غالًبــا مــا يتفاعــل المســـــــتجيبون مــع أفــراد مــن عامــة 
ــارية  النــــــــاس فــي منـــــــــاطقهم فــي المحــــــالت التجـــــــ
أو فــي الشــــــــارع أو فــي الصلـــــــــوات أو التجمعـــــــات 

الدينيــة األخــرى. 

ُســئل غيــر األردنييــن عمــا إذا شــعروا بــأن المجتمــع 
مجتمعاتهــم  فــي  وعائالتهــم  تقبلهــم  قــد  األردنــي 
المحليــة. وجــدت الدراســة أن %77.9 مــن الســوريين 
فــي  وعائالتهــم  تقبلوهــم  األردنييــن  بــأن  شــعروا 
مجتمعاتهــم المحليــة، ووافــق علــى ذلــك %100 مــن 
غيــر األردنييــن اآلخريــن. وكان أدنــى معــدل قبــول فــي 
وســط عمــان ، حيــث أشــار ٪71.9 إلــى أنهــم شــعروا 
المحلــي.  المجتمــع  معظــم  قبــل  مــن  بالترحيــب 
ولوحظــت أعلــى نســبة فــي شــمال عمــان حيــث شــعر 
٪85.7 مــن المســتجيبين بأنهــم قــد تــم قبولهــم مــن 

المجتمــع. معظــم  قبــل 

التجربـــــــة 
مـــــــع 

الشــــرطة  
األخيــر  القســم  هــذا  تنــاول 
تجـــــــارب  الدراســـــــة  مــــــــــن 
مـــــــع  المســــــــــتجيبيــــــــــــــن 
اســــــتفســــرت  الشـــــــرطة. 
كان  إذا  عمــا  أواًل  الدراســة 

أنــه يجــب أن يكــون  - أم ال-  المســتجيبون يعتقــدون 
فــي  الشــرطي(  )بالــزي  للشــرطة  أكبــر  وجــود  هنــاك 
أحيائهــم. كان التبايــن األكبــر فــي الردود بين الجنســيات: 
يكــون  أن  يجــب  أنــه  األردنييــن  مــن   38.6% يعتقــد 
هنــاك تواجــد أكبــر للشــرطة فــي أحيائهــم، مقارنــة بـــ 
كانــت هنــاك بعــض  الســوريين. كذلــك،  %19.9 مــن 
المناطــق  بيــن  االجابــات  فــي  الطفيفــة  االختالفــات 
المختلفــة مــن عمــان: أعــرب ٪31.8 مــن المشــاركين 
تواجــد  زيــادة  فــي  رغبتهــم  عــن  عمــان  شــمال  فــي 
الشــرطة النظاميــة مقارنــة بـــ ٪33.3 فــي جنــوب عمــان 
، و ٪39.3 فــي شــرق عمــان و ٪43 فــي وســط عمــان.

إلــى  المســتجيبين  مــن  العظمــى  الغالبيــة  أشــارت 
أنهــم يعرفــون مــكان أقــرب مركــز شــرطة )91.4%(. 
 )12.6%( عمــان  شــمال  فــي  بقليــل  أكبــر  نســبة 
مقارنــة بالمناطــق األخــرى ال يعرفــون موقــع أقــرب 
مركــز شــرطة. الغالبيــة العظمــى مــن المســتجيبين 

)%84.2( لــم يعرفــوا أســماء 
أي فــرد مــن أفــراد الشــرطة 
فــي أي مركــز شــرطة، بمــا في 
ذلــك المركــز األقــرب إليهــم. 

أشــار  ذلــك،  علــى  عــالوة 
%77.4 مــن الرجــال و 40.2% 
قــد  أنهــم  إلــى  النســاء  مــن 
زاروا مركــز شــرطة مــن قبــل. 
واضحــة  فــروق  تظهــر  لــم 
فــي عــدد المســتجيبين الذين 
فــي  شــرطة  مراكــز  زاروا 
مناطــق مختلفــة فــي عمــان. 
ُطلــب مــن النســاء توضيــح 
الذهــاب  فــي  يفكــرن  أن  الُمرجــح  مــن  كان  إذا  فيمــا 
ــاك ســبيل أســهل للوصــول  ــى الشــرطة إذا كان هن إل
إلــى شــرطة نســائية؛ قالــت %70 مــن النســاء بإنهــن 

ذلــك.  ســيفعلن 

%57.2 مــن المســتجيبين وافقــوا ،أو وافقــوا بشــدة، 
علــى العبــارة التاليــة: “فــي الحــي الــذي أعيــش فيــه، 
ُتفضــل معظــم العائــالت عــدم ذهــاب النســاء إلــى 
األردنييــن  مــن  جــاءت  األعلــى  النســبة  الشــرطة”. 
 ،)66.5%( األردنييــن  الرجــال  مــن  وخاصــة   ،)59.8%(
والنســبة األدنــى جــاءت مــن الســوريين )%42.4(، وال 

 .)34.5%( الســوريات  النســاء  ســيما 

اتصالهــم  كيفيــة  عــن  المســتجيبين  جميــع  ُســئل 
أكثــر مــن  إذا كانــوا ضحايــا لجريمــة. أشــار  بالشــرطة 
نصــف المســتجيبين )%54.2( إلــى أنهــم ســيتصلون 
عمــان،  جنــوب  فــي   37.1% هــؤالء  مــن   ،911  برقــم 

2 : 1

70%
من النســـــاء يرجح ان
يذهبــــــــــــــن إذا كـــــــــــان
بإمكانهن التحدث إلى

شــــرطة نســـــائية نســـــــــــبة الرجـــــــــال الى
النســـــاء الذين يزورون
اقسام/مراكز الشرطة
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و %34.2 فــي شــرق عمــان، و %29 فــي شــمال عمــان، و %35 فــي غــرب عمــان، و 
ــات توزعــت بيــن الذهــاب مباشــرة إلــى مركــز  29.9(% فــي وســط عمــان. باقــي اإلجاب
الشــرطة بأنفســهم )%33.1(، أو الطلب من شــخـ آخر الذهاب للمركز نيابة عنهم 
)%14.9 مــن النســاء(، أو اســتخدام تطبيــق الهاتــف الذكــي الخــاص بمديريــة األمــن 

العــام )%0.4، أو اإلبــالغ عــن المشــكلة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي )0.5%(. 

ــرًا، تفحصــت الدراســة تصــورات المســتجيبين تجــاه مجالــس األمــن المحليــة.  أخي
أشــار معظــم النــاس )%79.5( إلــى أنهــم لــم يســمعوا عــن هــذه المجالــس مــن 
قبــل، فــي حيــن ســمع بالمجالــس مــا نســبته %19.6. ُســئل الذيــن عرفــوا عــن هــذه 
المجالــس عــن تصوراتهــم عنهــا. وجــدت الدراســة أن مــا يزيــد قليــاًل عــن %50 مــن 
المســتجيبين يعتقــدون أن مجالــس األمــن المحليــة جعلتهــم يشــعرون أكثــر أمانــًا، 
ــًا، ومثلــت مخاوفهــم وقضاياهــم، وأن المجالــس  ــر أمان وجعلــت مجتمعاتهــم أكث

كانــت آليــة فعالــة للتعــاون بيــن الشــرطة والمجتمــع. 

ــى معرفــة بوجــود  ــى أنهــم عل ــة مــن الُمســتجيبين )%57.7( إل ــة ضئيل أشــارت غالبي
موقــع الكترونــي علــى شــبكة االنترنــت لمديريــة األمــن العــام. فــي حيــن أن %47.2 من 
المســتجيبين مــن وســط عمــان، و %39.7 مــن شــرق عمــان، و %35.1 مــن جنــوب 
عمــان، و %36.3 مــن شــمال عمــان، و %31 مــن غــرب عمــان قالــوا بإنهــم ال يعرفــون 

أن مديريــة األمــن العــام لديهــا موقــع الكترونــي علــى شــبكة اإلنترنــت. 

فيمــا يتعلــق بمســتوى الوعــي بتطبيــق الهاتــف الذكــي لمديريــة األمــن العــام ، كان 
٪35 مــن المشــاركين علــى درايــة بوجــود تطبيــق للهواتــف الذكيــة لمديريــة األمــن 
العــام يمكنهــم مــن خاللــه اإلبــالغ عــن الجرائــم. وعلــى مســتوى المنطقــة ، تراوحــت 
بيــن ٪31.2 فــي وســط عمــان ، و ٪34.6 فــي شــمال عمــان ، و ٪36 فــي جنــوب 

عمــان ، و ٪36.8 فــي شــرق عمــان. 

هاتــف  بتطبيــق  المعرفــة  بمســتوى  يتعلــق  فيمــا 
درايــة  علــى  كانــوا   34% العــام،  األمــن  لمديريــة  ذكــي 
بوجــود تطبيــق للهواتــف الذكيــة لمديريــة األمــن العــام 
يمكنهــم مــن خاللــه اإلبــالغ عــن الجرائــم. علــى مســتوى 
بوجــود  يعرفــون  الذيــن  نســبة  تراوحــت  المناطــق، 
التطبيــق بيــن %38.7 مــن جنــوب عمــان، و %35.1 مــن 
شــرق عمــان، و %34.6 مــن شــمال عمــان، و 34.5% 

مــن غــرب عمــان، و %30.8 مــن وســط عمــان. 

91%
يعرفون موقع
اقـــــرب مــــركــــز
للشـــــــــــــــــرطــة

39%

20%

54%
من الضحايا من

المحتمل ان
يقوموا باالتصال

برقم الطوارئ 911

اليعرفـــون اســـــم
أي ضابط/فرد في
مـــركـــز الشــــــرطة

84%

33%
من الضحايا يتجهون
إلى مركز الشرطة
لإلبالغ عن جريمة

أردنيون

سوريون


