
Human Security Survey 

Salahaddin, Iraq  — 2017 

Key FINDINGS 

The Human Security Survey (HSS) is a methodology developed by PAX to collect 

data and facilitate dialogue about civilians’ experiences and perceptions in situations of 

conflict. The intended purpose is threefold: 1) to increase the understanding of local security 

dynamics and trends; 2) to enhance the ‘claim-making capacity’ of civilians to identify their 

priorities and hold security providers and decision makers accountable; and 3) to enable 

international stakeholders to design and implement protection activities that reflect local 

priorities and experiences using evidence-based advocacy. PAX implements all aspects of the 

HSS  in close collaboration with its local partners, the Iraqi Al-Amal Association and the 

Iraqi Al-Firdaws Society.  

The survey in Salahaddin took place over 3 weeks in November-December 2017. Our 

enumerators completed 776 surveys across the governorate’s 8 districts. Communities, 

households, and individual respondents were selected to participate as randomly as possible 

using a set of systematic procedures in order to maximize generalizability.  

For more information about PAX or the 
Human Security Survey in Iraq, contact:  

Carrie Huisman (huisman@paxforpeace.nl) 

SECURITY PERCEPTIONS AGREE DISAGREE 

Sectarianism has a big impact on security in 
this community 38% 56% 

I generally feel safe from violence or crime in 
my community 69% 28% 

Handing in all of our weapons would reduce 
violence and crime in this community 42% 56% 

The national government in Baghdad is taking 
clear steps to reduce violence in our 
community 

53% 28% 

There should be more women serving in the 
police to address security issues facing 
women 

61% 34% 

WHAT DO YOU EXPECT TO HAPPEN WITH 
SECURITY IN YOUR COMMUNITY IN THE NEXT YEAR? 

38% 
Percentage of households 
reported no incidents of 
violence in the previous year 

257 HOUSEHOLDS (33%) REPORTED THE FOLLOWING MOST COMMON 

TYPES OF INSECURITY, AND THE MINIMUM # OF TIMES THEY EXPERIENCED 

EACH INCIDENT. AVERAGE RATES OF THE WHOLE SAMPLE: 

Assault with a weapon or 
attempted murder  
(1 in 25 households) 

Robbery or seizure of 
property  
(1 in 9 households) 

  

Murder  
(1 in 17 households) 

 Unlawful imprisonment 
or detention  
(1 in 25 households) 

 

Verbal abuse or harassment  
(1 in 25 households) 

 Bombing or explosives  
(1 in 20 households) 

 

97% 

WHAT DO YOU THINK ARE THE MOST VIABLE SOLUTIONS FOR 
LASTING PEACE IN IRAQ? 

HOW DID YOUR PERSONAL SECURITY 
SITUATION CHANGE IN THE LAST YEAR? 

 

Percentage of respondents 
who do not expect to 
become a victim of 
violence in the next year  46% 

Percentage of respondents 
who would participate in 

the HSS again in the future 

All icons are sourced from FlatIcon.com and used in accordance with their author licenses.  
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ي العراق بصوة االستطالع األمن البشر  والهدف من
ن
ن ف ن األمن للمدنيي  ي من شأنها تحسي 

هو تعزيز الحوارات واإلجراءات الت 

  : ي من ثالثة عنارص رئيسية هي ن 1مجدية.  تتكون الدراسة لألمن البشر ( جمع البيانات: نريد أن نتعلم من السكان المحليي 

. وي  هدف هذا االستطالع إىل إيجاد المزيد من المعلومات وبشكل أفضل عن ما الذي يحدث ومن  ي
أنفسهم عن وضعهم األمتن

ن أفراد 2الذي يتأثر وما هي توقعات الناس للمستقبل.   ي نجمعها لكي نجمع بي 
(  المشاركة المجتمعية: نريد استخدام البيانات الت 

ي سلسلة من الحوارات. والغرض من 
ن
هم من الجهات المعنية ف ن وغي  ن واألمني  ن الحكوميي  ن والمسؤولي  المجتمع والقادة المحليي 

 . ن ن الوضع بالنسبة للسكان المحليي  ن جراء الرصاع ونناقش طرق بناءة لتحسي  (  3ذلك هو أن نتطرق اىل كيفية تأثر المدنيي 

ها من الجهات الفاعلة  التأييد: نريد استخدام البيانات للعمل عل الحصول عىل التأييد الدوىلي من الحكومات والمنظمات وغي 

ي العراق. أملنا هو العمل من خالل كسب التأييد وطلب الدعوة عىلي رفع مستوى 
ن
ي القضايا السياسية واألمنية ف

ن
ي تشارك ف

الت 

ي 
ن
ي سوف تؤدي بدورها إىل المزيد من الجهود الدولية ذات الصلة والفاعلة ف

ن والت  الوعي بشأن تجارب وقدرات السكان المحليي 

ن بما فيها  مي  ن كاء الملي  ن والشر جمعية الفردوس و جمعية األمل العراقية العراق. نعمل جنبا إىل جنب مع المواطني 

.  العراقية  

ي 
ن
ن ف  من أسبوعي 

ي صالح الدين أكير
ن
ي  776. أكمل جامعي البيانات 2017 ديسمي  -نوفمي  استغرق المسح ف

ن
المحافظة استطالع ف

ي مناطق منها 
ي و ثمانن

ي المجتمعات الت 
ن
، ولذلك أجريت المقابالت ف ت بعض المناطق الجغرافية غي  آمنة إىل حد كبي  . واعتي 

ن يعيش فيها النازحون من تلك المناطق حاليا.  للمشاركة وقد تم اختيار المجتمعات المحلية، واألرس المعيشية، والمستجيبي 

.من أجل تعظيم التعميم باستخدام مجموعة من اإلجراءات المنهجية بأكي  قدر ممكن من العشوائية  

Human Security Survey 

7102-صالح الدين، العراق  
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38% 
النسبة األسر التي لم 

تبلغ عن أي حوادث عنف 
 في السنة السابقة

أبلغت عن األنواع األكثر شيوعا من انعدام األمن والحد ) 33٪من األرس ) 257

 االضطرار إلى الفرار 

أسر 9في  1  

االعتداء بسالح أو  
 الشروع في القتل

أسرة 52في  1  

 

  

 السجن أو االعتقال

أسرة 52في  1  

 القتل 

أسرة 11في  1  

 
  

 القصف أو المتفجرات

أسرة 52في  1  

 التخويف أو المضايقة 

أسرة 52في  1  

 
  

      

 كيف تغيير وضعك األمني الشخصي في العام الماض

ال 
 أوافق

 تصورات األمن أوافق

ي هذا المجتمع 38% 56%
 
 الطائفية لها تأثثر كبثر عىل األمن ف

28% 69% 
ي 
 
أنا عموما أشعر باألمان من العنف أو الجريمة ف

 مجتمعي 

56% 42% 
ان القيام بتسليم جميع أسلحتنا سيؤدي اىل 

ي هذا المجتمع
 
 تراجع العنف والجريمة ف

28% 53% 
ي بغداد خطوات 

 
تتخذ الحكومة الوطنية ف

ي مجتمعنا
 
 واضحة للحد من العنف ف

34% 61% 
ي 
 
يجب أن يكون هناك المزيد من النساء اللوات

ي القضايا 
 
طة للمساعدة ف ي صفوف الشر

 
يعملن ف

ي تواجه النساء
 األمنية الت 

النسبة المئوية للمستجيبين 
الذين على تتوقع شخصيا أن 
تصبح ضحية للعنف في العام 

 %46 القادم

97% 
النسبة المئوية للمستجيبين 

الذين سيكونون على استعداد 
للمشاركة مرة أخرى في هذا 

االستطالع إذا رجعنا في 
 المستقبل

لمزيد من المعلومات حول االستطالع األمن 
 البشر، يرجى االتصال ب:

Carrie Huisman (huisman@paxforpeace.nl) 

وتستخدم وفقا لتراخيص المؤلف  FlatIcon.com يتم الحصول على جميع الرموز

 ماذا تتوقع أن يحدث باألمن في مجتمعك في العام المقبل؟

ما هي حسب رأيك أنجع الحلول لتحقيق السالم 
 الدائم في العراق؟


