
 

 Human Secuirty Survey (HSS)ان مسح االمن البشري 

هو منهجية تم تطويرها من قبل قسم حمامايمة المام  ميميمن 

Protection of Civilian (PoC)   بيلجاج ج  ج  بلباكم لجمج جل

بيلج ج  ج ج ج ب بتجمج اي بججرب بيلجاجحج   وتسه لبيلجوجريا

بيلصج يا بيواج ا والمرمر  .  وتصرايتهمبوترقع تهمبفج 

زيماد  همهمم ديمنمامميما  ا ممن (  1:  الاقصود هو ثالثة  قما 

لملمام  ميميمن "  ق ر  الاطالمبمة" تعزيز (  2الاحلية واالتجاها ؛ 

لتح ي  أولوياتهم ومساءلة الاسؤولين عن توهيمر الممم مما  

من أجل توهير دالئل مبنيمة عملم  (  3ا منية وصناع القرار؛ و 

الا اهعة التي تاكن أصحاب الاصلحة ال وليين من تصماميمم 

تمنمفمذ .  وتنفيذ أ شطة الحااية التي تعك  الواقع المامحملمي

باك  جايع جوا ب مسمح االممن المبمشمري همي المعمرا  

جمامعميمة االممل بالتعاون الوثيق مع شركتيها علم  ا ر   

 . وجاعية الفردوس العراقية العراقية

 

استرر  اجراء الاسح هي كركوك أكثمر ممن أسمبموع همقم  

ب257أكمامل بماحمثمو ما  . 7102  س نبواجري الاسح هي 

تم تمحم يم  أرقما  .  اقضية هي الاحاهظة 4من  3مقابلة هي 

عملم  أسماس المكمثماهمة  المنموا مسته هة هي عم د ممن 

السكا ية  وتم اختيار مواقع بحثية ممحم د  أو تمم حمذهمهما 

السباب امنية وإمكا ية الوصول اليها  وبه ف ضامان المتمنموع 

الرجاء ان تالحظ ا ه لم يكن ماكمنما اجمراء اي بب. ال ياوغراهي

حيث كا ت الاجتمامعما  التمزال مقابال  هي قضاء الحويجة  

ايضما ) سيطر  داعمش تعيش هي الانا ق التي كا ت تحت 

ب ال من ذلك  تم اجراء المامقمابمال  (.  تسا  بم ولة االسال 

 .هي ممياا  النازحين التي  قل اليها موا نون من حويجة

 

عالو  عل  استه اف هؤالء الاوا نين النازحين عل  وجمه  

التح ي   هق  تم اختيار الاجتاعا  الاتبقية  وكذلك جماميمع 

بقج ابا سر واالهراد  بي جري ج  بل جشجل يل ستم جاج ج 

بيإلاج ي ي ب بمج  يإلمش نبم بخالببيستخ يمبمم ريج 

بمج ب بمج جشج  بقج ا بي جاج  يلحظ م  بم بأالبتوجيج جك

   .كا ت  الاشاركة  وعية والبيا ا  سرية للراية.يلتع  م

 مسح االمن البشري

2017كركوك  العرا  ممم   

 ملمص النتائج الرئيسية

ب ج  جر ببشكل عا    وج  ا أن  بفج  بيلجحج ف يلع ي بم 

باأو ج ب بيلجتج     ريبمتف  ل  بل أنبيلتغ   ي بيإليم ل  

بماما ) قال أكثر من  صف الاستجيبين .ببف بواعهمبيألمح 

إن أوضماعمهمم (  من الرجال  ٪51من النساء و   ٪55هي ذلك 

 ٪55  وقال ( 2112) ا منية تحسنت عل  م ار العا  السابق 

أ هم يتوقعون أن يتحسن ا ممن إمما قملميمالك أو كمثميمراك همي 

 (.2112-2112)مجتاعهم خالل العا  القاد  
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 مو فظ ب
    ر 

 ي دبيل سرج  بيلت بي  لتبف ب لبقض  

لي بتغ  بيلس  قبف بمو فظ ب   ر بل شلبملجوجر ب

  بسمبمب كمل ف بيألشه بيألخ  ةبمحذبأنبأا يح بيل سح

من الواقع السياسي الج يم  المذي تمطمور بمعم  اسمتمفمتماء 

  باإلضاهة إل  سملمسملمة 2112االستقالل الكردي هي ايلول 

من الت خال  العسكرية لتحرير ا راضي التمي كما مت تمحمت 

ومع ذلك    حن وشركاؤ ا  قول بأن المنمتمائمج .  سيطر  داعش

التي توصل إليها الاسح تظل ذا  صلة  ج ي    وذا  أهاية 

عالية بالنسبة  ولئك الاعنيين أو المذيمن يسماهمامون همي 

 .حااية البيئة هي الانطقة

 

هي حين أن هذه النظر  اإليجابية العامة ق  تكمون ممفماجمئمة 

 ولئك الذين يقرأون ا خبار القادممة ممن كمركموك همي عما  

.   هإن هذه التقياا  الذاتية همي  سمبميمة بمالمتمأكميم 2112

بالنسبة للع ي  من الناس الذين تحم ثمنما إلميمهمم  تمحمسمن 

وضعهم ا مني هق  مقار ة مع الظروف ا سوأ بكمثميمر المتمي 

أ جرج ب.  السمابمقمة(  السنوا ) كا وا يعيشون هيها خالل السنة 

بمج بب(ب٪53)بم بثلثبيل ستم ا  ب بيج  جري بأو  ج اج وي

بأشج اب بجج جث يلتهم  بخالببيلخ سبسحري بيل  ا ج  

ب سجاج ببب70٪ بيألمج  بي جعج يم بللجا م ب ؤال بيألفج يد

االحمتميماجما  :  ا سباب العامة ا خرى للهجر  هي.  ا  س 

  والضمرمو  ( ٪55)   وا سباب االقتصماديمة ( ٪37) اإل سا ية 

 .  وغيرها (٪05)االجتااعية      السياسية أو

 واا بب 397

  س  ب 362
 مي لال  759

 مل          
 ل جثب 13

 يا وي       

  فبتغ  بوالبيمحكب
يل خص بف بيلع مب

 يل  ا ؟

 بمماكمم  سممتممسممعمم )  

وشممركمماؤهمما لمماممعممرهممة 

االسباب العاميمقمة وراء 

هذه االجابا  من خمالل 

مناقشا   وعيمة اثمنماء 

مممرحمملممة المماممشمماركممة 

. الاجتاعية هي مسمح
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بيألمج ببيختلفت بال جعج يم طا ع بوم ىبمع    بيل      

ممن   ٪55كاجاوع كملمي  ذكمر   .بف با  لبأ و  ب   ر 

ا سر التي شالها الاسح أ ه لمم يمكمن أي همرد ممن أهمراد 

ممن   ٪75أسرهم ضحية للعنف هي العا  السابق  مقار ة مع 

ا سر التي أبلرت عن ح وث واح  أو أكثر من حماال  ا معم ا  

أو   ( ٪01) أما الاستجيبون اآلخرون همامما لمم يمعمرهموا. ] ا من

كان ا شماص الذيمن يمعميمشمون همي   [.   ( ٪5)رهضوا اإلجابة 

ممياا  ليالن للنازحين هم اكثر الذين تح ثوا عمن تمعمرضمهمم 

ان الحموادث االممنميمة   ٪25للعنف  حيث قال اكبر  سبة منهم 

كما موا لذين  ثا ي  سبة همكما مت ممن اما  أ.  اثر  عل  أسرهم

الاستجيبين  تلمتمهما قضماء من    ٪55قق  قضاء داهي  ن يعيشو 

كان الناس هي قضاء كمركموك همم ا قمل   .ب٪75ب  بنسبة  د

  .٪07) سبة قالوا با هم عا وا من العنف 

من كل الاستجيبين الذين أبلرموا عمن    3\0من بين أكثر من  

لاجاج ا جمب:  حوادث  شالت أكثر أ واع العنف شيوعاك ما يملمي

  ( ٪77)   الغجتج ج ب  ا( من ا سر الاتماثمر   ٪75)   يلابيلف يا

يلس ق بأوبيالست ال بيلجاب  (٪07) يليصفبأوبيل تفم ي 

ب   ( %ب05) يل  تلش  ب بيالخجتجفج   بأو   ( %ب07) يالخجتجفج و

ياليت ي بل لسالحبأوبمو ول ب  ؛( %ب00)   يلسم بأوبيالجتم ز

  إما شمممصميكما أو يلتخريفبأوبيل ض يي   و( ٪01)   يالغت  ب

كا ت هناك أيضا تقارير مح ود  عمن  (. ٪2)اإل تر ت/عبر الهاتف 

التعر  لألسلحة الكيايائية  الضرب أو التمعمذيمب  المعمبموديمة  

  .العال القسري  أو االتجار بالبشر

اما لم يواجه الاستجيبون اي عنف أو شعروا بارتيا  أقمل عمنم  

التح ث عن أ واع معينة من العنف التي تعتبر أكثر حسماسميمة  

بيألمج مثل  يلجيجتجلبأو   ( ٪0)   يلتمح  بيليس يبف بقري 

بيلجيجسج ي وياليجتج ي ب   ( ٪0<بب)   ل يفلبيل  وبأوبيال توج ا

عن  مقار ته بتجربة شركائمنما المامحملميميمن (.   ٪ب1)   يلمحس 

ومصادر البيا ا  الثا وية ا خرى التي هي اكمثمر ذا   مبميمعمة 

 وعية   توقع أن يكون هناك  قص كبير هي اإلبالغ عن مثل هذه 

قم  يمكمون همذا .  ا  واع من العنف هي مسح االمن المبمشمري

أو الموف ممن /  بسبب الرغبة هي الحفاظ عل  شرف العائلة و 

ايضما يمعمكم  .  العقاب من الجنا  أو غيرهم من أهراد الاجتمامع

 . وجود قيود مالزمة لهذا النوع من منهجية الاسح الكاي

بفج ب بيالمجحج ج   يح م بُسئلريبي ب رابم تشا بيلوجريد 

من مجماموع   ٪10) أغل بيألج  نبذ  بيإلا  ل   بأوبدييشب

أو جااعا  مسلحة ممحملميمة      ( ٪01)   يليهم مجرمون ( الحاال 

ما ورد  وقعت هذه الحوادث هي معظمم ا حميمان  حسب(.  1٪)

أو عمنم    ( ٪71) هي الشارع   ( ٪50) قريبة من أو داخل الانزل 

الحجز من قبل الشر ة  الجيش  أو مجاوعة مسملمحمة أخمرى   

(2%.)  
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ي بي ر بي ريابي ع يمب(ب٪75)أس ةبب077م ق لهب يد  ه ب

لع دب بويلو بيألد اب(بل  بأمرابأخ ى)يألم بش ري ب

مع ببمترسطبيلع ح ب.بم ي بيلت بي  ريبم ب لبج د 

 :ل لش مل

م بب0)بياا بيلابيله ي

 (يس ةب1 لب
  

ب0)قصفبيوبمتفم ي ب

 (يس ةب03م ب لب
 

ب05م ب لبب0)يغت  بب

 (يس ة
  

س ق بيوبيالست ال بيلاب

 (07م ب لبب0)يالمال ب
 

ياليت ي بل لسالحبيوب

م بب0)مو ول بيغت  بب

 (يس ةب73 لب

ب0)يختف وبيوبيختف  ب  

 (يس ةب73م ب لب
 

يلتخريفبيوبيل ض يي  ببب

 (يس ةب75م ب لبب0)
م بب0)سم بيوبييتي بب  

 (يس ةب75 لب
 

هق  من الاستجيبين بأ هم سيصبحون ضحايا للعمنمف   ٪07توقع 

وممع قمول ذلمك  ال تمزال المتمصمورا  حمول .  هي العا  الامقمبمل

عن  سؤالهم عن استراتيجميما  .  الاستضعفية تؤثر عل  السلوك

م بيألشخ صبل همبيجعجتج ج ونب  5\ب7الحااية الاشتركة  قال 

كا ت همذه المنمسمبمة . ) يآلنبأ ر بيلابقري بيألم بيل س   

(.   ٪27أعل  بشكل خاص بين النساء الاستجيبا   بمنمسمبمة 

ايضا أهاد ا شماص الذين أجريت معهم الاقابال  بأن أهمراد ممن 

أو قم مموا  ( ٪1) االسر  ق  ا ضاوا إل  قوا  ا من المرسماميمة 

ا موال أو الطعا  أو الم ما  إل  الجااعا  الاسلحة هي مقابل 

تح ثت  سب مئوية صرير  عن النزو  قصير ا جل  (. ٪5)الحااية 

أو الهجر   ويلة ا جل  أو عن اعتااد أكبر عل  ا مم الاتح   أو 

بب0هي الاقابل  قال .  الانظاا  غير الحكومية ب جل ممن   5مج 

همي حميماتمهمم  تريميمرا   أيالاستجيبين بأن أسرهم لم تجري 

  .اليومية  تيجة ال ع ا  ا من

 لبتترقلبينبتشرنبشخص  ب
او  بيلعحفبف بيلع مب

 يل يال؟

 يل   ا رنبف ب   ر 

. كا ت الاشاركة هي الاسح  وعية تااما  محهولة وسمريمة 

استم مت إجراءا  العشوائية لتح ي  الاجتاعا  المامحملميمة 

وا سر وا هراد  اع   عالية اختيار العميمنما  والمامشماركميمن 

بحيث تزي  إل  أقص  ح  من إمكا ية تحقميمق المتموازن بميمن 

. الجنسين وتاثيل متنوع عل  أساس الهوية اإلثنية وال يمنميمة

 :تج  اد اه بعض من البيا ا  حول عينا  كركوك

 

 :يلتريزنبل  بيلمحس  

 :بترزيلبيلع  

 

 

 

 

 :يلهري بيلع ق  بويل يح  

الاجاميع  التمي يمنمتمامون /  عن ما سئلوا عن هوية الاجاوعة
قالموا %ب77من الاستجيبين  با هم عراقيين و ب%97اليها  قال 
قالوا ا هم عرب  %  12قالوا با هم مسلاين  %  21.  با هم كورد

 سب اصرر عرهوا ا فسم با هم اما .   قالوا ا هم تركاان%بب1و 
وكان هناك مجاوعا  اصرمر ممن (  %ب0) او شيعة(  %ب1)سننة

اشوريين  بهائيين  مسيحيين  : الناس عرهوا ا فسم كمماقليا  
 .يارسان  شبك او ازي ي/سريان  هيلي كاكي

 ذ را %52 ي    48%

/بي لبل ونبيا 
يلخ م  ب يلتعل م ال بل ت

 يل     
يليف اب
 يلخ ص

قف اب
 يالم 

46% 12% 10% 11% 7% 

 ال

  عم

 رباا

 ال اعرف

 :سالبيلع ش



بشكل عا    شعر الاستجيبون هي كركوك بالتفاؤل إل  ح  

ما بشأن االتجاها  ا منية هي الاحاهظة همي وقمت إجمراء 

بأ جرج بعن ما سئلوا عن توقعاتهم للاستقبل   .  الاسح ق ب

ل همبيترقعرنبأنبيتوس بب( ٪55) يل   ا   بم ب صفب

يلرالبيألمح بسري ب  نب ر  يبأوبقل الًبف بممت عجهجمب

هق  المذيمن   ٪03هذا عل  النقيض من .  ف بيلع مبيل يال

ا توقمع ا شممماص .  قالوا إ هم يعتق ون أن ا مر سيزداد سوءك

أو أ مهمم ال يمعمرهمون         ( ٪07) الباقون بقاء ا من عل  حاله 

أشار الاستجيبون إل  ع د من العوامل المتمي رأوا (.  00٪)

أ ها من الاحتمامل أن تسمبمب المامزيم  ممن الصمراع همي 

بيالقجتجصج ديج :  مجتاعاتهم  من ضانها : يلفي بأوبيليض يج 

ب  ؛55٪  (:لجغج يد)بسر بيإلدياةبيلابيل سترىبيلرطحج 

يلصج ياب؛   ٪75:  يإلا  ي  ؛٪75: يلص يابيلف  ف  ؛71٪

بيجلجاب؛   ٪71:  ل  بدييشبوقري بيألم  بيإلدياة سجر 

ببب٪05:ببيلجفجسج د؛   ٪05:  مسترىبيل و فجظج  بو أوب/بب؛

ضان أشياء أخمرى ) ٪07:بسهرل بيلرصرببللابيألسلو 

  (. كثير 

عن ما سئل الاشاركون حول الحلول ا كثر مالءممة لسمال   

ال ائم هي العرا   أشاروا إل  الع ي  من  ف  ال ينمامميما   

بيجلجاب بيلسج ج سج  بيإلصجالح بأو مرلبتوس  بيلوشجم

مسترىبيل و فجظج ببب  أو عل (  ٪55)   يل سترىبيلرطح 

وممع ذلمك  (.  ٪03)   للتح   بيالقتص دي أو الحاجة   (73٪)

ججلبمن الاستجيبين عن الحاجة إلم    3م ب لبب0  تح ث

يل ص لوج ببالازي  من جهود   ٪03  و  الب لرالب   ر 

يال جتجصج اباخرون من الاستجيبين أن    ٪03قال .   يل ول  

الجم يمر .  هو شر  ضروري للسال  يلعسش يبيلابدييش

هق  من الاشاركين قمالموا إن همنماك حماجمة   ٪3بالذكر أن 

لتحقيمق م بيل يمبم بيليري بيلعسش ي بيل ول  ببل زي 

يلتج خجلبمن الاستجيبين أن   ٪7سال  دائم  هي حين قال 

 .سيكون له  ف  ا ثر يألقليل ول ب

هنا يجب أن  ؤك  مر  اخرى بأن الاسح أجري هي  يسان 

أشهر من استفتاء االستقالل الكردي  5  قبل 2112

والتحوال  الكبير  الالحقة هي كال من ال يناميا  السياسية 

بوا منية عل  ا ر  بيلتم ايب.ب بأن با يً بيل  اح م 

ويلتصراي بيل     بق بتغ   بف بيلفت ةبيلف صل بمحذب

بو ربأم بموت لبل اا ب ا  ة  توقع أن  .لا ي بمسوح  

يكون هذا هو الحال عل  وجه المصوص بالنسبة لاجاوعا  

هرعية معينة من السكان  مثل الكورد والاجتاعا  التي 

تعيش هي االراضي الاتنازع عليها بين حكومة اإلقليم 

ايضا ق  يكون  .وحكومة العرا  الفي رال (KRG) كوردستان

ل ى ا هراد الذين يعيشون هي منا ق تم تحريرها مؤخراك من 

السيطر  داعش  مثل الكثير من قضاء الحويجة  مشاعر 

متباينة ج اك للاشاركة بها  و امل أن يكون الوصول إليهم أكثر 

إن اجراء مسح تتابعي هي عا  .  سهولة هي الاستقبل

والتي سنسع  إليها حالاا تساح الظروف الاحلية )  2112

  ق  تعك  بالفعل تحوال  جذرية هي كل من التجارب (بذلك

 :يالم بيلا  يبم جل بيش ي بيل مت لبف بمسح .2112والتصورا  من تلك التي تم التعبير عنها هي عا  

 

الرئيسية لانهجية مسح االمن البشري  يتاثل أح  الاكو ا 

هي عالية تق يم البيا ا  إل  الاجتاعا  التي أجرينا معمهما 

بأوب.   الاقابال  بخجلجك ب جر ب جذي بمج  يلغ ضبيل   س 

بأاجلب بمج  يالستف دةبم بيلف صبللسش نبيل ج  ج ج ج 

بيلسجلجفج  ب بمجل ص  غ بأولري تهمبيألمح  بويل يرةبله 

 أمل أن يستفي  السكان المامحملميمون  يل ول  بذي بيلصل 

والاجتاع الا  ي من  تائج الاسح ممن أجمل رهمع الصمو  

خاصة أولئك الذين يمنمتمامون إلم    -الجااعي لضحايا العنف 

لاسائلة السلطما    -مجاوعا  سكا ية مهّاشة مرا  كثير 

عل  الوهاء باسؤولياتها لتوهير الحااية لجماميمع ا شممماص 

 (.الجن ر)دون تحيز  ائفي أو مبني عل  النوع االجتااعي 

 

تم تمطي  الشراك الاجتاع الاحلي هي  شما ما  مسمح  

لسموء .  2112االمن البشري هي محاهظة كركوك هي خريف 

الحظ  بسبب ماح ث عل  ار  المواقمع ممن الم يمنمامميما  

السياسية واالمنية اعاقت ق رتنا عملم  المقميما  بمأ شمطمة 

سنمتمابمع  محمن .  محلية  خاصة حول مواضيع حساسة كهذه

وشركاؤ ا المط  ا صلية للحوارا  الاحلية والا اهعة باجمرد 

سنق   تح يثا  عن همذه المجمهمود .  أن يساح الوضع بذلك

  .عبر موقعنا اإللكترو ي والتقارير الاستقبلية

www.protectionofcivilians.org للازي  من الاعلوما  حول باك  او مسح االمن البشري  الرجاء ان تزوروا:        — 3 — 

سيستار هريق باك  لحااية الا  يين هي اع اد ملمص تقارير 

هصلية حول مواضيع اساسية لكل واح   من الاحاهظا  الثالث 

التي هي الوقت الحالي  قو  باجراء مسح االمن البشري هي 

بيل ي )العرا  هيها  بصالح ب   ر   سيشال التقارير  (.لص ة 

ديناميا  امن النوع االجتااعي  :القادمة ا خرى هي هذه السلسلة

  تجارب و تصورا  الاستضعفين؛  وعالقة الا  يين (الجن ري)

ايضا سنوهر ملمص مفصل .  بالجها  االمنية و السلطا  االخرى

( اد اه)الرجاء ان تزور موقعنا االلكترو ي .  حول منهجية مسحنا

 للازي  من الاعلوما .  واتصل بنا اذا كا ت ل يك اي سؤال او تعليق

  :حول برامجنا هي العرا   الرجاء ان تزور

www.paxforpeace.nl/our-work/programmes/iraq.  

وزياةببيل ؤونبالبشري ب عم كريم من تم اجراء مسح االمن 

 .يلخ اا  بيلهرلح ي 

ان جايع الرموز الاستم مة هي من مص ر : الرجاء ان تالحظوا

FlatIcon واستم مت حسب تراخيص الاؤلف 

يل ستم ا  بيلذي بذ  ويبأ همب 

سروبي  ا رنبف بيل سحب

م ةبأخ ىبلذيبذ اح بيل همبف ب

 يل ستيال
91% 

 مريفك يلتصراي بيالمح  
غ  ب

 مريفك

عاوما  اشعر باالمان من العنف او 
 %23 %72 الجرياة هي مجتاعي

يجب التعامل مع االشماص النازحين 
 %63 %29 من منا ق سيطر عليها داعش بالشك

ان تسليم جايع اسلحتنا سيقلل من 
 %22 %73 العنف والجرياة هي مجتاعنا

تتمذ الحكومة الو نية هي بر اد 
خطوا  واضحة للح  من العنف هي 

 مجتاعنا
33% 53% 

يجب أن يكون هناك الازي  من النساء 
العامال  هي الشر ة لاعالجة القضايا 

 ا منية التي تواجه النساء
82% 15% 


