مسح االمن البشري
كركوك ،العراق ـــ 7102
ديناميات امن نوع االجتماعي (الجندري)

في نيسان  ،2112أجرت مظمفة بفاكفس وشفريفكفتفهفا
المحلية جمعية االمل العراقية ،مسحا ففي مفحفاففظفة
كركوك حول تجارب السكان المفدنفيفيفن مفع مشفاكفل
انعدام األمن والصراع .ينـاقـم مـا يـلـي الـنـتـائـ
الرئيسية لهذا المسـح الـتـي تـتـعـلـق خـا ـة
بديناميات امن نوع االجتماعي (الجندري) ،وكيف
ان الرجال والنساء يعانـون ويـتـصـورون انـعـدام
األمن .تم استخالص النفتفائفل الفمفففصفلفة هفنفا مفن
المقابالت التي أجريت مع  375رجال و  334امرأة .جميع
الفروق بين الرجال والنساء المبينة في هفذا الفتفقفريفر
بشكل عام تكون ذات داللة إحصائفيفة عفنفد مسفتفو
احتمال  ٪75ما لم يرد خالف ذلك.
في كركوك ،ابلغ  %72من األسفر الفمفشفاركفة ففي
المسح عن نوع واحد أو أكثر مفن انفعفدام األمفن ففي
السنة السابقة ،شملت اكثر انواع العنف تكرارا والفتفي
عانا منها الناس كانت :االجبار على الفرار ،الـقـتـل،
قنابل او متفجرات ،والسرقة .ولفمفا كفان السفؤال
يتعلق باألسرة بأكملها  ،فلم يكن من الممكن الفنفظفر
مباشرة إلى الفروق بين الجنسين فيما يتعلق كفونفهفم
ضحايا.
حول مسح األمن البشري:
ان مسح االمن البشري )Human Secuirty Survey (HSS
هو منهجية تم تطويرها من قبل قسم حماية المدنيين
) Protection of Civilian (PoCلباكس لجمع البيانات
وتسهيل الحوار البناء حول تجارب المدنيين وتصوراتهم
وتوقعاتهم في اوضاع الصراع .والغرض المقصود هو ثالثة
نقاط )1 :زيادة فهم ديناميات األمن المحلية واالتجاهات؛ )2
تعزيز "قدرة المطالبة" للمدنيين لتحديد أولوياتهم ومساءلة
المسؤولين عن توفير الخدمات األمنية وصناع القرار؛ و  )3من
أجل توفير دالئل مبنية على المدافعة التي تمكن أصحاب
المصلحة الدوليين من تصميم وتنفيذ أنشطة الحماية التي
تعكس الواقع المحلي .تنفذ باكس جميع جوانب مسح االمن
البشري في العراق بالتعاون الوثيق مع شركتيها على األرض،
جمعية االمل العراقية وجمعية الفردوس العراقية.
استغرق اجراء المسح في كركوك أكثر من أسبوعين في
نيسان  .2112أكمل باحثا  257مقابلة في  3من  4اقضية في
المحافظة .الجدير بالمالحظة ،بسبب الوضع االمني في ذلك
الوقت ،لم يكن ممكنا اجراء اي مقبالت في قضاء الحويجة .بدال
من اجراء المقابالت في الحويجة ،تم اجراء المقابالت مع
اشخاص من الحويجة الذين كانوا يعيشون في مجمعات مؤقتة
او مخيمات النازحين التي نقلوا اليها.
تم اختيار المجتمعات المحلية واألسر واألفراد
المستجيبين للمشاركة وذلك بأكبر قدر ممكن من
العشوائية باستخدام مجموعة من اإلجراءات المنهجية
من أجل تحقيق أقصى قدر من التعميم .ألسباب ثقافية،
أن الباحثات االناث قاموا باجراء المقابالت مع النساء ،والباحثون
الرجال قاموا باجراء المقابالت مع الرجال .كانت المشاركة في
المسح طوعية تماما ،واحتفظ بالبيانات مجهولة الهوية وسرية
بشكل شديد.
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عدد المسوحات التي اكملت في كل منطقة

محافظة كركوك
عندما ننظر إلى التوقعات الشخصية حول المستضعفففيفة
لكال الجنسين (للجندر)  ،قال  ٪01 - ٪07مفن الفرجفال
والنساء إنهم يتوقعون أن يصبحوا ضحية للعنف ففي
العام القادم بينما قالت األغفلفبفيفة إنفهفم ال يفتفوقفعفون
ذلك .ليست االختالفات كبيرة إحصائيا  ،وبالتالي يبدو أن
الجندر ال يعتبر مؤشرا لما إذا كان المستجيبون في
كركوك يرون أنفسهم ضحية للعنف في المستقبل .
هل تتوقع ان تكون شخصيا ضحية للعنف في
العام المقبل؟
نعم
ى

ال

ال اعرف
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عندما سئل المستجيبون اي مجموعة في مفجفتفمفعفهفم
يرونهم كمستضعفين ،ذكر المستجيفبفون اكفثفر الفمفرات
"الفففرجفففال" (  (%31و "الشفففبفففاب"االوالد" ( (%41
كمستضعفين مقارنة بف "النساء"" ،الشابات" الفبفنفات" و
"النساء غير المتزوجات" .تصور نسفبفة نسفاء اكفثفر مفن
الرجال بان الرجال مستضعفين (  %33نساء مقابل %24
رجال) ،وايضا الشباب واالوالد ( %43نساء مفقفابفل %35
رجال) بينما لم يكن هناك اختالفات جندرية مهمة حفول
الذين ذكروا النساء" البنات" النساء غير المتزوجات .كفان
السبب الرئيسي لمستضعفية الرجال واالوالد هو انهفم
مستهدفون بشكل خاص من قبل الجناة او المجرمين.

للمزيد من المعلومات حول باكس او مسح االمن البشري ،الرجاء ان تزورواwww.protectionofcivilians.org :

لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية بين الرجال والنساء
ردا على كيفية تغير وضعهم األمني خالل العام الماضي.
في وقت اجراء المسح ،وجد حوالي  ٪71من الرجال
والنساء أن وضعهم األمني أصبح أسوأ ،في حين وجد
 ٪27منهم ان وضعهم االمني تحسن .عندما ننظر إلى
كيف ان شعورهم بعدم األمان غي ّر وضعهم
الشخصي ،عمو ًما أشار النساء والرجال إلى نفس
العوامل .ولكن ،اشارت النساء أكثر ان زيادة تكاليف
المعيشة أو المزيد من الفقر كان عامل رئيسي اثر على
تدهور االمن ( ٪02من النساء مقابل  ٪1من الرجال) .ايضا
كانت نسبة النساء اكثر من الرجال عندما قالوا بانهم
يعتمدون على القوات االمنية كاستراتيجية حماية ألسرهن
) ٪27مقابل  ٪21من الرجال(.
كما أن االختالفات في وجهات النظر بين الرجال والفنفسفاء
ايضا مهمة في عدد من األسئلة حول وسفائفل تفحفسفيفن
الوضع األمني .مثال :قال الرجال مرات اكثر من النسفاء إن
تسليم جميع األسلحة سيقلل من العنف والجريفمفة ففي
المجتمع بنسبة  ٪10مقابل  . ٪26قالت تقريبا  ٪10مفن
النساء المشاركات بأنهن عموماً يشعرن بـاألمـان مفن
العنف أو الجريمة في منازلهن ،وكان قول هذا اكثر من قول
الرجال وعكس ما وجدنا االمر عليه في البصرة.
المشاركون في كركوك

كانت المشاركة في المسح طوعية تماما ،محهولة وسرية.
استخدمت إجراءات العشوائية لتحديد المجتمعات المحلية
واألسر واألفراد ،اعدت عملية اختيار العينات والمشاركين بحيث
تزيد إلى أقصى حد من إمكانية تحقيق التوازن بين الجنسين
وتمثيل متنوع على أساس الهوية اإلثنية والدينية .تجد ادناه
بعض من البيانات حول عينات كركوك:
التوازن بين الجنسين:
ذكور 52%

اناث 48%

توزيع العمر:

رجال

نساء

تصورات عن االمن

النسب التي توافق على العبارات التالية:

74%

81%

عموما أشعر بأمان من العنف أو الجريمة

في اسرتي

79%

91%

االفضل لحمايتنا ان تكون قوات االمن من
داخل مجتمعنا النهم يعرفوننا جيدا

28%

43%

يحتاج الناس الى االسلحة لحماية
انفسهم في هذه المحافظة.

81%

64%

إن تسليم جميع أسلحتنا سيقلل من
العنف والجريمة في هذا المجتمع

68%

77%

إن النساء في هذا المجتمع بشكل
رئيسي يثقون بالشرطة

*ايضا يستطيع المستجيبون ان اليوافقوا" يفضلوا عبارة ثنائية او ان يجابوا بف
”ال اعرف“.

كانت النساء أكثر ميال ً لقول بأنه يجفب ان تفكفون قفوات
األمن من داخل مجتمعهم بنسبة  ٪10مقابل  ٪21مفن
الرجال .على الرغم من أن النساء اليتمتعن إال بالقفلفيفل
من األحكام القانونية وآليات الحمايفة لفحفمفايفتفهفن مفن
العنف ،اال ان غالبية االناث والذكور المستجـيـبـيـن
يوافقون على أن النساء يثقن بالشـرةـة بشـكـل
أساسي  ،كانت موافقة النساء أكثر من الرجال عفلفى
هذا العبارة ( ٪22من النساء) و  ٪21من الرجال).
غير أنه من الجدير بالذكر أن أكثر من  ٪11من الفرجفال
والنساء قالوا ان هناك حاجة لمزيد من النساء العفامفالت
في الشرطة للمساعدة في القضايا األمنية التي تواجفه
النساء.

جرت المقابالت قبل  5أشهر من استففتفاء االسفتفقفالل
الكردي والتحوالت الزلزالية الالحفقفة ففي الفديفنفامفيفات
السياسية واألمنية على األرض .إن اجراء مسح تتابفعفي
في عام ( 2112والتي سنسعى إليها حفالفمفا تسفمفح
الظروف المحلية)  ،قد تعكس بالفعل تغيرات جذرية ففي
كل من التجارب والتصورات من تلك التي تم التعبير عنهفا
في عام .2112

سبل العيم:

القطاع
االمت

الخدمات
المدنية

القطاع
الخاص

التعليم

عاطل /عمل بيت

1%
13%

4%
18%

5%
15%

6%
18%

72%
22%

الهوية العرقية والدينية:

عندما سئلوا عن هوية المجموعة" المجاميع التي ينتمون
اليها ،قال  %21من المستجيبين بانهم عراقيين و %71
قالوا بانهم كورد %21 .قالوا بانهم مسلمين %12 ،قالوا انهم
عرب ،و  %1قالوا انهم تركمان .نسب اصغر عرفوا انفسم
( )%0وكان هناك
بانهم اما سننة ( )%1او شيعة
مجموعات اصغر من الناس عرفوا انفسم كففاقليات :اشوريين،
بهائيين ،مسيحيين ،سريان ،فيلي،كاكي"يارسان ،شبك او
ازيدي.
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سيستمر فريق باكس لحماية المدنيين في اعداد ملخص تقاريفر
فصلية حول مواضيع اساسية لكل واحدة من المحافظات الفثفالث
التي اجرينا مسح االمن البشري في العراق فيفهفا (الـبـصـر ،
كركوك ،الح الدين) .ستشمل التقارير القادمة األخفر ففي
هذه السلسلة :تجارب و تصورات الفمفسفتفضفعفففيفن؛ وعفالقفة
المدنيين بالجهات االمنية و السلطات االخر  .الفرجفاء ان تفزور
موقعنا االلكتروني للمزيد من المعلومات ،او االتصال بنا من خالل
) .(poc@paxforpeace.nlللحصفول عفلفى مفعفلفومفات اخفر .
للمزيد من المعلومات حول برامجنا في العراق و الجندر ،الفرجفاء
ان تزورwww.paxforpeace.nl/our-work/programmes :
تم اجراء مسح االمن البشري بدعم كريم من وزار
الخارجية الهولندية.

الشـؤون

الرجاء ان تالحظوا :ان جميع الرموز المستخدمة هي مـن
مصدر  FlatIconواستخدمت حسب تراخيص المؤلف

للمزيد من المعلومات حول باكس او مسح االمن البشري ،الرجاء ان تزورواwww.protectionofcivilians.org :

