
  Human Secuirty Survey (HSS)مسح االمن البشريان 
 هو منهجية تم تطوطوهطرهط  مطن سطبطم سسطم  ط ط هطة

لجمع البيانات وتسهيل الحوار لب كس   PoCال دنيين

البناا  واوت تاجاارم الاماوناياياه وت اوراتاها  
. والغرض ال قصود هو وتوقعاته  في واالت ال راع

( زه دة فهم دهن ميط   اممطن الط ط ط طيطة 1ثالثة نق ط: 
( تعزهز "سدرة ال و لبة" ل  دنيين لت دهد 2واالتج ه  ؛ 

أولوه تهم ومس ءلة ال سؤولين عن تطوفطيطر الطتطدمط   
( من أجم توفير دالئم مبطنطيطة 3اممنية وصن ع القرار؛ و 

ع ى ال دافعة التي ت كن أص  ب ال ص  ة الدولطيطيطن 
من تص يم وتنفيذ أنشوة ال   هة التي تعكس الطواسط  
ال   ي. تنفذ ب كطس جط طيط  جطوانطا مسطح االمطن 
البشري في العراق ب لتع ون الوثيق م  شركتيه  ع طى 

الطفطردو   وجمعمةم م   ج عطيطة االمطم الطعطراسطيطةامرض، 

 العراسية.  
 

ال سح في البصرة أكثر من أسبطوعطيطن اجراء استغرق 

 7في  مس    633ب  ث   12. أك م 7102نيسان  -آذار في 

الط ط ط فطتطة. تطم تط طدهطد أرسط     من طق)اسضية( في
ع ى أسط   الطكطثط فطة  النواحمستهدفة في عدد من 

السك نية، وتم اختي ر مواس  ب ثية م ددة أو تم  ذفهط  
السب ب امنية وإمك نية الوصول اليه ، وبطهطدض اط ط ن 

ت  اختيار المجتمعات المحليا   التنوع الده وغرافي.
واألسر واألفراد المستجيبيه للماااار ا  و لا  
بأ بر قور ممكه مه الاعاااوا ايا  بااساتا اوا  
مجموع  مه اإلجرا ات الاماناهاجايا  ماه  جال 

. ال ش ركة طوعطيطة تحقيق  ق ى قور مه التعمي 
ت  م ، وت تفظ البي ن   مجهولة الهوهة وسرهة بشطكطم 

 .شدهد

ث ة سبا رئيسي آخر هو أن البصرة سد تكون بؤرة توتر 
ل صراع أو عد  االستقرار في الط طسطتطقطبطم، وخط صطة 
بسبا تزاهد معدل الجرائم العنيفة ال ع ن عطنطهط  فطي 
ال   فتة، والتي غ لب  م  تتع ق بتهرها ال طتطدرا  أو 
  غيره  من الس   غير ال شروعة عبر ال دود اإلس ي ية

 

م  نراه في بي ن   مسح االمن البشري هو أن  
المونييه في الب رة متاا مون نسبيا ووت 

في  ين س ل  .بيئته  األمني  الحالي  والمستقبلي 
م  هقرب من نصف ال ش ركين في االستوالع إن 
واعهم اممني الشتصي لم هتغير بشكم م  وظ 

من ال ستجيبين   ٪13ع ى مدار الع   الس بق، س ل 
 ٪02أنوصعهم االمني ص ر أسوأ من ذلك، مق رنة م  

ب لنسبة ل    .فقط س لوا إن واعهم اممني ت سن
ت دثوا عن  ( االشت ص من الذهن3\1)هقرب من ث ث 

االمني، اهم الت ثيرا  التي ذكروه   واعهمتف سم 
زيادة (،   ٪22)ارتفاع معوالت العنفتض نت: 

  ٪(،32)  زيادة الفساد  ٪(،33)  المظاهر المسلح 
فقوان فرص   ٪(،27)  ارتفاع في عود الجرا  

٪(، 12)  ان فاض فرص  سب الرزق     أو  العمل
فرص اقل للح وت على ال ومات   و/أو

ب لنسبة مولئك الذهن س لوا ب ن %(.  12)  األساسي 
، هم اش روا إلى العدهد من ت سن  واعهم اممني

هذه الدهن مي   نفسه ، لكن ع ى عكس ذلك. غ لبية 
٪( أش روا إلى أن االن هن ك عنف أسم 62هؤالء امفراد )
 .في مجت ع تهم

ليست بصرة مثم ال نط ططق )الط ط ط فطتط  ( االخطر   
منوقة صراع، خ صة اذا تق رنه  م  ال طنط ططق االخطر  
في البد  يث ذكرهم مألوض اكثر في نشرا  االخطبط ر. 
وم  ذلك، فإن ب كس وشرك ئه  هرون البصرة مك ن  ه مط  
لتتب  ومن سشة دهن مي   الصراع لطعطدد مطن امسطبط ب 
الرئيسية. أوال، العدهد من الذهن هق تط طون  ط لطيط  فطي 
التووط امم مية اد داعش )الط طعطروض أهضط  بط سطم 
الدولة اإلسالمية أو داعش( هم من رج ل من الطبطصطرة 

مج مي  سطوا   05الذهن انض وا إلى وا دة من أكثر من 
فعندم  تكتط طم الط ط ط طة    .ال شد الشعبي ال تت فة

العسكرهة اد داعش، ليس من الوااح وكطيطف سطيطم 
نزع سالح هذه القوا  ال ق ت ة، دمطجطهط  مط  الطقطوا  
ال س  ة العراسية، أو القيط   بطدور أمطنطي آخطر أكطثطر 

   م  ية. 

 يف تغير وضع  االمني الا  ي في العا   
 الماضي؟

 مسح االمه الباري
0232—الب رة، العراق  

 م تص النت ئج الرئيسية

 & رجات 528

 نسا  155
 مقابل  683
 مع          

 باوث 12
 اجروا
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 م  فتة
 البصرة

 عود المسووات التي ا ملت في  ل منطق     

واعي االمني 
 ت سن

واعي االمني لم 
 هتغير

ص ر واعي االمني 
 اسوء



من االسر ال ش ركة في انط ط ء الطبطصطرة بط نطهطم   % 22س ل 
بشكم مب شر تعراوا الى نوع او اكثر من  انواع انعدا  االمن 

شطيطوعط  اكثطر انطواع الطعطنطف ش  ت في السنة الس بقة.  
)ت ثر بهط  االعتوا  باسالح  و محاول  اغتيات وال ب غ عنه : 

، السرق / االستيال  على الممتلاكاات من االسر(  % 12
( ، االبتزاز او دفع الماات ماه % 31( ، االغتيات )% 02) 

( و/% 2، االختطاف  و االختفا  )  %( 2اجل الحماي  )
بشكم شطتطصطي او مطن خطالل   او ت ويف او مضايقات،

االسطر   % 66هذا ب ل طقط رنطة مط    (. % 6)   الت فون/ انترنيت
من الذهطن سط لطوا ال اعطرض او   % 30و ال  وادث التي س لت 

 فض وا عد  االج بة(

إلى شرا  األسالاحا   و تاحا اياه   ٪15وأش ر 
. في ال ق بم ، س ل  والي وا طد مطن كطم منازله 

خ سة أشت ص إنهم لم هجروا أي تغييطرا  كطبطيطرة 
ك   رسين  .في  ي تهم اليومية نتيجة النعدا  اممن
الاتا اورات ، غ لب  م  نر  في سي س   الصراع أن 

ووت األمه يمكه  ن تؤثر على السلوك باقاور 
 ما تؤثر على تجارم العيش مه انعاوا  األماه 

من ال ش ركين   ٪22ك ن خويرا  ان تال ظ ب نه فقط  
في البصرة س لوا "ال" عندم  سئط طوا عط ط  إذا كط نطوا 
هتوسعون أن هكونوا ا ي  ل عنف في الطعط   الط طقطبطم 

 .بين   س ل الب سون إم  "نعم" أو غير متأكدهن
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هل تتوقع ش  يا ان تكون 
ضحي  عنف في العا  

 القاد ؟

(  بان التالي هو   ثر انواع انعوا  ٪00اسرة ) 351تحوثت 
( الاا ع ، والحو األدنى لعود مرات بيه  مور  خرىاألمه )

 التي عانت مه   ل وادث  معوت نسب  الحوادث: 

  
  

     
 

    
 

ع ى الرغم من أن الن   في البصرة سد هتعراون 
ل عدال  عنف طفيفة أو أسم بكثير مق رنة ب ل دنيين 
في من طق أخر  من العراق ، فإن العدهد من الن   
هرون أن السي ق اممني هش ، بم وهصبح اسوء. لتأكيد 
هذه النتيجة اكثر: أف د  غ لبية امسر التي ع نت من 

( أهًض  أن هن ك تصوراً بأن أنواع العنف ٪71 وادث أمنية )
 .تكرراً في مجت ع تهم التي ع نوا منه  سد أصب ت أكثر

ع وم ً ، هعتقد ال ش ركون في ج ي  أن  ء البصرة أن  
الوا  اممني من ال  ت م أن هتف سم خالل الع   
ال قبم. ك ن هذا ص يً   ب لنسبة ل رج ل والنس ء، 
 يث أف د كاله   أن من ال رجح أن هزداد اممن سوًءا 

 م  ذلك ، ك نت هن ك بعض .٪22أو أسوأ س يالً بنسبة 
 االختالف   بين االسضية.

ك ن لد  ال ستجيبين في أبو التصيا والقرنة والزبير  
من ال ستجيبين أن   ٪24-23توسع   س بية ) يث أف د 

اممن سيزداد سوًءا(. لكن ك ن الن   في ال دهنيين 
وشط العرب أسم تش ؤم ً بق يم ،  يث ك ن أسم من ث ث 
ال ستجيبين خ ئفين من أن الوا  سوض هتدهور. ك ن 

 .اراء ال ستجيبين في البصرة والف و بينه  

 
عندم  ُسئ وا عن مرتكبي العنف ال  ت  ين ادهم ، تط طدث 
الن   بعب را  ع مة نسبي ً. أكثر ال ج وع   التي تم ذكطرهط  

إره بيطون  (،٪23افراد من مجت   آخر ) (،٪21ك نت مجرمين )
أو أ طزاب  (،٪10افراد من نفس ال جت   ) (،٪21أو داعش )

  (٪4سي سية مس  ة )

مه الجوير بالذ ر،   ن اوتمات ان ي اباح ساكاان  باو  
مطن امسطر   ٪11)   ال  يب ضحايا للعنف  انت االعالاى
عندم  سئ طوا  (. ٪03مق رنة ب عدل مستو  ال   فتة الب لغ 

عن التغييرا  التي هم او اعض ء اسرهم  ااوروا إلى القيط   
مطن   ٪31في  ي تهم اليومية نتيجة لطعطد  اممط ن ، سط ل 

يعتموون اآلن باكل   بر على قاوات  ال ستجيبين أنهم
و الاوا عالاى آخرون إنهطم   ٪33. وس ل األمه الرسمي 

   دوات اإلنذار المبكر  و است وموها 

ما الذي تتوقع ان يحوث لالمه في مجتمع  في العا   
 المقبل؟

 المستجيبون )الماار ون( في الب رة
ك نت ال ش ركة في ال سح طوعية ت  م ، م هولة وسرهة. 
استتدمت إجراءا  العشوائية لت دهد ال جت ع   وامسر وامفراد. 
ع ى الرغم من أن ع  ي   اختي ر ال ش ركة سد صيغت ب يث تزهد 
إلى أسصى  د من إمك نية ت قيق التوازن بين الجنسين وت ثيم 

وتى مع متنوع ع ى أس   الهوهة العرسية )االثنية( والدهنية،  
 هذه الجهود، وجونا صعوب  في تحقيق ماار   متساوي 

في البصرة، وخ صة في ال ن طق امكثر ت فت . الت لي هو  للمر ة
 بعض البي ن    ول عين تن  في البصرة:

 
 التوازن بيه الجنسيه:

 

 
 :توزيع العمر

 
 
 
 
 
 

 سبل العيش: 
 
 
 

 الهوي  العرقي  والويني :
عندم  سئ وا عن هوهة ال ج وعة/ ال ج مي   التي هنت ون اليه ، 

% س لوا ب نهم 05% من ال ستجيبين  ب نهم عراسيين و 11س ل 
%( او 36مس  ين. نسا اصغر عرفوا انفسم ب نهم ام  شيعة )

%( وك ن هن ك ارس   عرفوا انفسم  ك ج مي  اس ي   3)سنة 
   اشورهين، مسي يين، كورد، او مندائيين.

   ور %77 اناث 23%

عمل بوون اجر/ 
ال ومات  التعلي  رب  بيت

 الموني 
القطاع 
 ال اص

القطاع 
 االمني

27% 17% 12% 16% 6% 

 نعم ال

 ال 
 اعرض

 رب  

 االعتوا  بالسالح
  و محاول  القتل 
  سر( 32مه  ل  3) 

 31في  3القتل )
  سرة(

الت ويف  و المضايق  
  سرة( 13) مه بيه 

السرق   و االستيال     على 
 33مه  ل  3) الممتلكات

  سرة( 

  سرة( 13في   3)ابتزاز 

 اختطاف  و اختفا  
  سرة( 61مه  ل  3) 

 ت سن س يال

 بقي ك   ك ن

 اسوء س يال
 اسوء بكثير

 ال اعرض



يبوو  ن المستجيبيه في الب رة ينظرون إلى 
 سبام النزاع وانعوا  األمه في منطقته  على 
 نها متجذرة في القضايا العميق  والنظامي  

ئ وا س م دعن المتعلق  بالفرص االقت ادي  والحك  
ب صراع  تسبأن جح  رلمن التي مائیسیة  رلل اموالعن اع

مجتمعھ ن م  ٪63ر شال ، ألمقب  العاافي    في 
من امشت ص  ٪16أش ر  .رلفقالی  ال ستجيبين إ
سو  اإلدارة على المستوى الوطني اآلخرهن إلى 

 3، ورا  م  هقرب من  و على مستوى المحافظ  
التوترا  الو ئفية كسبا م ت م ل صراع   1  مه  ل

في ال ستقبم. )ك   ترون في الجدول إلى الي ين ، 
من ال ستجيبين س لوا بأن الو ئفية له  تأثير كبير   10٪

 ع ى أمنهم ع ى ال ستو  ال   ي.(
 

عندم  نترن  إلى االجوبة التي بشكم وااح أكثر ص ة 
من الن   هعتقدون أن   2\1ب ممن الجسدي ، وجدن  أن 

سهولة الوصول إلى امس  ة سيؤدي إلى مزهد من 
العنف. وتم متب عة هذا عن كثا م  نت ئج عدد من 
ال سو    امخر  بشأن العالسة العكسية ال   وظة 

من   ٪21س ل  .بين انتش ر امس  ة والشعور ب ممن
ال ستجيبين إن "تس يم ج ي  أس  تن  سيق م من 

من   ٪65العنف والجره ة في هذا ال جت  " ، ووافق 
ال ستجيبين ع ى القول بأن "نزع السالح اروري 
لألمن في هذه ال   فتة" ، فوق هذا " ه ت ج الن   

  ." إلى امس  ة لت مين سالمتهم في هذه ال   فتة
فقط من ال ستجيبين   ٪2من ال ثير لالهت    أن 

ب عتب ره سبب ً م ت الً النعدا   اإلرهامأش روا إلى 
اممن في مجت ع تهم ال   ية في الع   ال قبم ، وهو 
م  هدعم مرة أخر  الشعور الس ئد في البصرة بأن 
السك ن ال دنيين أكثر عراة لجرائم العنف من الصراع 

 .ال س ح

سيست ر فرهق ب كس ل   هة ال دنيين في اعداد م طتطص تطقط رهطر 
فص ية  ول موااي  اس سية لكم وا دة من ال ط ط فطتط   الطثطالث 
التي في الوست ال  لي نقو  ب جراء مسطح االمطن الطبطشطري فطي 

سيشط طم الطتطقط رهطر  )ب رة،  ر وك، صالح الويه( العراق فيه  
دهطنط مطيط   امطن الطنطوع  الق دمة امخر  فطي هطذه السط طسط طة:

االجت  عي )الجندري(، تج رب و تصورا  ال ستضعفيطن؛  وعطالسطة 
. اهض  سنوفر مط طتطص ال دنيين ب لجه   االمنية و الس و   االخر 

مفصم  ول منهجية مس ن . الرج ء ان تزور مطوسطعطنط  االلطكطتطرونطي 
)ادن ه( واتثم بن  اذا ك نت لدهك اي سؤال او تع طيطق. لط ط طزهطد مطن 

  ططول بططرامططجططنطط  فططي الططعططراق، الططرجطط ء ان تططزور: الطط ططعطط ططومطط  
www.paxforpeace.nl/our-work/programmes/iraq.  

وزارة  الاؤون البشري بدعم كرهم من  تم اجراء مسح االمن
 .ال ارجي  الهولنوي 

ان ج ي  الرموز ال ستتدمة هي من مصدر  الرج ء ان تال توا:

FlatIcon واستتدمت  سا تراخيص ال ؤلف 

 

88% 
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 مرول  اشراك المجتمع في مسح االمه الباري:

 
هت ثم أ د ال كون   الرئيسية ل نهجية مسح االمن 
البشري في ع  ية تقدهم البي ن   إلى ال جت ع   التي 

الغرض أجرهن  معه  مق بال  ل  وار البن ء وال يسر. 
الر يسي مه هذا هو خلق  و االستفادة مه 
الفرص للسكان المونييه مه  جل صياغ   ولوياته  
األمني  والوعوة لها مع السلطات المحلي   ات 

نأمم أن هستفيد السك ن ال   يون وال جت     .ال ل 
ال دني من نت ئج ال سح من أجم رف  الصو  الج  عي 

خ صة أولئك الذهن هنت ون إلى مج وع    -لض  ه  العنف 
ل   سبة الس و   ع ى  -سك نية مهّ شة مرا  كثيرة

الوف ء ب سؤولي ته  لتوفير ال   هة لج ي  امشت ص دون 
 .ت يز ط ئفي أو مبني ع ى النوع االجت  عي )الجندر(

 

سألن  في ال سح عن كيفية اهج د افضم طرهقة 
في ل  ش ركة بنت ئج ال سح م  السك ن ال   يين. 

  جتماعا   ای ظینبغي علینا تن ه ن أ  ٪51ل قا رة ، لبص ا
من خالل االعال  لنتائج  ر انش   ٪12مجت عية، استرح 
عة محلیة.  بنشره  من خالل اذا ٪01االجت  عي، واسترح 

ك ن شرهكن  في البصرة مشغوالً ل غ هة في ت بية هذه 
نااطا  36ال تو ب   ،  يث س    تى االن  بتيسير 

 اجتماعا للموافع  12، وإجراء  ماارك 302 م  محليا
م  الهيئ   ال كومية وغير ال كومية ال   ية ، وتوزه  

اهض  هن ك س س ة تدوهن صوتي  ل نت ئج.  تيب 0.222
  ( هع م ع يه .بود است)

 غير موافق موافق ت ورات عه االمه

هن ك ت ثير كبير ل و ئفية ع ى االمن 
 %13 %82  في هذا ال جت  

ع وم ، اشعر ب الم ن من العنف او 
 %64 %33  الجره ة في مجت عي

ان تس يم ج ي  اس  تن  سيؤدي الى 
انتف ض العنف والجره ة في هذا 

 ال جت   
78% 18% 

تتتذ ال كومة الوطنية في بغداد عدة 
خووا  واا ة النتف ض العنف في 

  مجت عن 
26% 64% 

هجا ان هكون هن ك عدد اكبر من 
النس ء في الشرطة ل ع لجة القض ه  

  االمنية التي تواجه ال رأة
64% 33% 

مه المستجيبيه  نه    1\0قات ما يقرم مه 
عموًما ال ياعرون باألمان مه العنف  و الجريم  

 .في مجتمعه 

 

س ل ال ستجيبون بقوة بأن ت قيق سال  دائم في 
العراق هتو ا جهودا مركزة في اإلصالح السي سي. 

بتحسيه من الن   ط لبوا   ٪63لقد رأهن  أن 
 و   ( و /٪56)  الحو م  على المستوى الوطني

 ٪31،  وط لا   (٪11)  مستوى المحافظ     
 ضرورة تحسيه الوصوت إلى ال وماتال ش ركين 
س ل  )مثم التع يم أو الرع هة الص ية(.  األساسي 

 نزع السالح او إصالح قطاع األمهآخرون إن   33٪
أمر اروري ، ودع  نفس العدد إلى اداء افضم ل شرطة. 

من امشت ص ع ى هذا السؤال ب لقول   ٪30اج ب  
إنه هجا تنفيذ برن مج العدالة االنتق لية الوطنية، م   
هدل ع ى االهت    ب ل ص ل ة ال   ية والوطنية 

فقط مه   ٪0كوسي ة ل ع لجة ال ت لم. أخيراً ، س ل 
إن االنت ار العسكري   الماار يه في الب رة

على داعش هو ول ويوي مه  جل السال  
 .الوا   في العراق

نسب  الماار يه في  
المسح الذيه قالوا بانه  
سياار ون في المسح 
مرة اخرى ا ا  هبنا اليه  

 اخر  في ال ستقبممرة 


