مسح اآلمن السكاني
البصرة ،العراق – ٩١٠٢
آليات االمن القائم على الجنس
خالل شهري اذار ونيسان  ،٩١٠٢قامت باكس وبالتعاون
مع شريكها المحلي منظمة الفردوس العراقيةة بةتةنةفةية
المرحلة الثالثة من مشروع استطالع االمةن الكةكةا ةي
)(HSSفي محافظة البصرة ،وذلك لفهم تجةاب الكةكةان
حول قضايا تتعلق باليات الحماية والصراع واالمةن وكةية
تغيرت ه ا القضايا مع الوقت( .لمزيد من المعلومات حةول

المشروع ،ا ظر أسفل او تفضل بزيابة موقعنا االلكةتةرو ةي
للطالع على تقابير إضافية من فس الكلكلة).

يقدم هذا التقرير ملخ ً
صا للنتائج التي تظهرر يريرهرا
ديناميكيات انعدام األمن والصراع بين الرجرنرسريرن
بشكل واضح ،بما يي ذلك الطرق المختلفة الرتري
يفهم ويختبر بها النساء والرجال االمن يي البصرة .
تائج ه ا التقرير المفصلة مبنية على مقابالت مةع ٧٥٣

أجرى
الفريق ٦٠٨
مقابلة

كيف تقيم امنك الشخصي مقارنة بالسنة الماضية؟

امرأة و ٩٥٢بجال .زادت مشابكة النكاا من أن بدأت PAX
ألول مرة في عام  ،٧١٠٢حيث كا ت كبة النكاا تشكل
 ٪٩٩٢٣فقط ،اذ ابتفعت ه ه النكبة إلى  .٪٩٩تم ذلةك
من خالل الحصول عةلةى عةدد أكةبةر مةن اد ةاث ددابة
الدباسات االستقصائية أل ه وفقا لالعتبابات الثقافية ،فقط
اد اث يمكنهن الوصول إلى اد اث في المجتمع.

حول استطالع االمن السكاني:
لقد تم تطوير مشروع استطالع األمن السكاني ()HSS
عن طريق بر امج باكس لحماية المد يين ( )PoCال ي يهةد
الى جمع البيا ات وتكةهةيةل الةحةواب الةبةنةاا حةول تةجةاب
المد يين ووجهات ظرهم وتوقعاتهم عند أوقات النزاعات ومةا
بعدها .يتلخص هد البر امج بثالث قاط ،أوال :تعةزيةز فةهةم
اليات ومجريات االمن المحلي ،ثا يا :تعزيز قةدبة الةمةد ةيةيةن
على المطالبة ليتمكنوا من تحديد اولوياتهم ومحاسبة صنةاع
القراب والمكؤولين عن اآلمن ،ثالثا :صنع دعوة قائمةة عةلةى
األدلة والتي ستمكن المعنيين باألمر الدوليين مةن تصةمةيةم
وتنفي شاطات حماية تعكس الواقع المحلي .تنفة بةاكةس
جميع مجاالت استطالع اآلمةن الكةكةا ةي بةالةتةعةاون مةع
شركائها المحليين والمتمثلين بمنرظمة االمل الرعرراةريرة
وجمعية الفردوس العراةية .يتم تنفي االسةتةطةالع ايضةا
في كركوك وصالح الدين اذ تعتبر ه ه الكنة الثالثة لتطبةيةق
المشروع في العراق.

بشكل عام ،جميع الفروقات بين الرجال والنكاا الموضحة
في التقرير لها أهمية إحصائية عند مكتوى ثقة  ٪٥٩ما
لم ينص على خال ذلك مع ذلك ،فمن المحتمل أن يكون
كيف اثر الوضع األمني المتري على حياتك اليومية؟

تم تنفي االستطالع في البصرة خالل  ٣أسابةيةع بةيةن اذار
ونيسان  .٩١٠٢أكمل خمكة عشرا عداد  ٦٠٨مقابلة فةي
اقضية المحافظة الكبعة .تم اختياب الةمةجةتةمةعةات واألسةر
والمشابكين بطريقتين منتظمة وعشوائةيةة لةحةد مةا وذلةك
آلجل الحصول على تائج شاملة.
لمزيد من المعلومات حول باكس او بر امج استطالع االمن الككا ي تفضل بزيابة موقعنا االلكترو يwww.protectionofcivilians.org :
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هناك قلة في التصريح حول الفروقات بين الجنكين ةظةرا
لحكاسية ه ه المواضيع في البالد .ان النظرة المحافظة
حول مواضيع الجنكئ في الجزا الجنوبي من البالد تجعل
من الصع مناقشة مواضيع الةتةي لةهةا صةلةة بشةر
العائلة ل ا فنحن توقع كبة من عدم التصريةح لةبةعة
الحوادث خاصة تلك المتعلقة بالعن الجنكي او الةعةنة
القائم على وع الجنس ) .(SGBVتوم باكس حاليا باختبةاب
طريق جديدة للحصول على بيا ات كمية حول حةوادث الة
) (SGBVضمن مشروع تجريبي ،ومن المةتةوقةع الةحةصةول
على النتائج في منتص عام .٧١٧١عالوة على ذلك ،قةد
يشكل ادفصاح عن آباا ا تقادية مخاطرة للموجةديةن فةي
الكلطة ،خاصة العناصر المكلحة ،مما يزيد من الةتةحةيةز
اديجابي في آباا المجيبين حول الجهات األمنية الرئيكية
او البيئة األمنية العامة.

في الشابع ٪٩٥ .من النكاا مقاب ة  ٪٠٩من الرجةال
قالوا ان مرات خروجهم من المنزل قلت و ٪٧٩من النكةاا
مقاب ة  ٪٠٩من الرجال قلن ان لديهةم مةخةاو أكةثةر
متعلقة بالمال .بما ان الرجال هم العائل الرئيكي للعائلة،
فآن  ٪٠٥منهم مقاب ة بة  ٪٩من النكاا قالوا ا ه يتةوجة
عليهم آن يمروا بنقاط تفتيش أكثر .حوالي ص المجيبين
قد اتخ وا إجرااات لحماية أ فكهم بكب ا ةعةدام االمةن
خاصة النكاا اذ ان كبة ( )٪٩٢قلن ا هن يخةرجةن مةن
منازلهن بصوبة اقل مقاب ة بالرجال (.(٪٠٥
هل ةمت انت او احد ايراد اسرتك بعمل أشياء
لحمايتكم بسبب انعدام االمن؟

في عام  ٣ ،٧١٠٥اشخاص مةن  ٩شةعةروا او وضةعةهةم
األمني لم يتغير خالل الكنة الماضية .من ضةمةن الة يةن
اجابوا ان وضعهم األمني ازداد سودا ٪٨٩ ،مةن الةنةكةاا
 ٪٧٣من الرجال ابلغوا ا هم بأوا أسلةحةة أكةثةر
مقاب ة
المشاركين يي محايظة البصرة
ان المشابكة في استبيان مكح االمةن الكةكةا ةي كةا ةت
طوعية بالكامل وتم االحتفاظ بالبيا ات بشكل سةري وتةحةت
أسماا مجهولة .تم االتصال بالتجمعةات الكةكةا ةيةة واالفةراد
والمنازل لغرض اكمال المكةح بةطةريةقةة مةنةظةمةة وأخةرى
عشوائية تقريبا ،حيث تم تنظيم إجرااات النمة جةة واخةتةيةاب
المشابكين لزيادة احتمالية توازن الجنكين وتمثةيةل مةتةنةوع
من احية الهوية العرقية والدينية( .الحظ ان بروتوكول المكح
تضمن ان تتم مقابلة النكاا من قبل الةعةدادات اال ةاث ومةع
الرجال من قبل العدادين ال كوب .في األسفل معلومةات أكةثةر
حول عينة البصرة
توازن نوع الجنس (الجنسئ):
 %65الذكور

 %44اإلناث

توزيع العمر:
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لم يتم جمع بينات في الكنوات الماضيةة حةول مةوضةوع
جرائم الشر لكن في سنة  ٧١٠٥فقد ابةلة  ٪٩٣مةن
الرجال ا هم سمعوا بحاالت جرائم الشر في مجتمعاتهم
خالل سنة  ٧١٠٥مقاب ة بنكبة  ٪٧٢مةن الةنةكةاا .تةم
مالحظة فس النتائج عند االستفكاب عن الزواج القكري
للنكاا (فوق سن الة ٪٧٩ ،)٠٦من الةرجةال مةقةاب ةة
 ٪٥٠من النكاا قالوا ا هم سمعوا بمثل ه ه الحاالت مرة
واحدة على األقل في الكنة .اما فيما يةتةعةلةق بةحةوادث
الزواج القكري للفتيات تحت سن الة ٠٦فآن اغلبية النكاا
)  )٪٦٩والرجال ( )٪٨٢قالوا ا هم سمةعةوا بةمةثةل هة ه
الحاالت على األقل مرة واحدة بالكنة .ال يمكن االعتةمةاد
االخةتةال فةي
على البينات وحدها في تحديةد سةبة
التبلي يعود لكب ال كوب بغبتهم فةي حةمةايةة شةر
العائلة وال يشعرون بالراحة عند التكلم في هك ا قضةايةا
خاصة لرجال اخرين (باعتباب تمت مقابلة الرجال من قةبةل
باحثين بجال حك األعرا االجتماعية) ،او فيما إذا يتةم
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الزواج القرسي؟ زواج القارصين؟

الهوية العرةية والدينية:

تضمنت عينة مشابكينا على  ٪٢٢عر و ٪٠أقليات عةرقةيةة
اخرى مثل (عراقيين من أصل افريقي ،ابمينييةن ،اشةوبيةون،
كلدا يين ،مندائيين ،سريا يين) .عنةد الكةؤال عةن الةهةويةة
الدينية فقال  ٪٢٨منهم ا هم مكلةمةون و ٪٩قةالةوا ا ةهةم
ينتمون الى اقليات دينية اخرى (مكيحية او مندائية).
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٩

مناقشة هك ا مواضيع بين كاا المجتمع .تخطط بةاكةس
في االستطالعات القادمة القيام بجلةكةات تةحةقةق مةع
الباحثين حال اال تهاا من جمةع الةبةيةا ةات لةفةهةم هة ه
التداخالت بشكل أفضل.
كبة كبيرة من النكاا ( )٪٨٩والرجال ( )٪٣٧يشةعةرون
ا هم سيكو ون ضحايا للعن له ه الكنة مقاب ة بنةكةبةة
 ٪٣٨من النكاا و ٪٥٨من الرجال لكنة  ،٧١٠٦تةبةيةن
ه ه النك ان الرجال أيضا يشعرون بالعرضة للخطر أكثةر
من الكنة الماضية.
هل تتوةع ان تكون ضحية للعنف يي السنة القادمة؟

في  ،٧١٠٢شعر  ٪٥٠من الرجال و ٪٩٦من النكةاا بةآن
المراهقين من ال كوب واألوالد هم أكثر عرضةة ان يةكةو ةوا
ضحايا للعن في مجتمعاتهم .بينةمةا فةي سةنةة ٧١٠٥
كبة  ٪٨٩من النكاا غير المتزوجات والفتةيةات شةعةرن
ا هن تحت خطر أكبر ،بينما قال  ٪٨١من الرجال ان ال كوب
المراهقين معرضين لخطر أكثر ويعود الكب ب لك بكو هم
خابج المنزل عادة .بينما قالت غالبية النكاا ( )٪٩٧بةان
كل من الرجال والنكاا والفتيات واألوالد معرضين للةخةطةر
في مجتمعاتهم بشكل متكاوي ،بينما اجا (  )٪٧٢مةن
الرجال ان الفتيات تحت سن  ٠٦يكو ن أكثر عرضه للخطةر
في مجتمعاتهم ويعود الكب ل لك حك ما قال الرجةال
ان النكاا يكتهدفن للثأب او الستعةادة شةر الةعةائةلةة.
و ظرا لحدوث مثل ه ه الحاالت حك الةبةيةا ةات الةوابدة
أعاله ،فمن المعقول افتراض أن حاالت القتل بدافع الشر
ال يتم ادبالغ عنها بشكل كا ظرا أل ها تعةتةبةر أشةكةاال
مقبولة من العن .
أي من الناس او المجموعات التالية تعتقد انهم
معرضين اكثر للعنف يي مجتمعك؟

أجا اغلبية الرجال ( )٪٦٧والنكاا ( )٪٣٩بان المجرمين
غير معروفين عند الكةؤال عةمةن يةتةوقةعةون ان يةكةون
المكؤول األساسي عن تنفي العن لكنة  ٧١٠٥مةمةا
يبين ازدياد عن سنة  ٪٩٩ ) ٧١٠٢من الرجال و ٪٧١مةن
النكاا) وبنكبة (  ٪٩٧للنكاا و  ٪٩٢لةلةرجةال) لكةنةة
الةمةتةعةلةقةة بةاعةتةقةاد كةال
 . ٧١٠٦بينما تختل النك
الجنكين ان يكون منف ين العن شخصا من مجتةمةعةهةم
بةيةن
مما يؤكد االختالفات في مخاو التعةرض لةلةعةنة
الجنكين .في سنة  ،٧١٠٢ابل  ٪٠٥من الرجةال و٪٠٥
من النكاا ا هم يتوقعون ان يكون منف ي العن تجاهةهةم
هم اشخاص من مجتمعاتهم المحلية .وفي سةنةة ٧١٠٦
شعرت ٪٢٧من النكاا و ٪٧٢مةن الةرجةال بةاحةتةمةالةيةة
استهدافهم من قبل شخص في مجتمعهةم ،فةي ٧١٠٥
النك أصبحت ه ه النك  ٪٧٥من النكاا و ٪٥٩مةن
الرجال .االختالفات الواضحة بين الرجال والنكاا تةتةطةلة
بحثا أكثر في جوالت االستطالع القادمة.

بينما توقع كل من الرجال ( )٪٥٥والةنةكةاا ( )٪٥٩بةآن
الوضع األمني في البصرة سو يبقى على حةالةه ،فةآن
جميع المشابكين ( ٪٢٦من النكاا و ٪٢٢مةن الةرجةال)
قالوا ان أكثر أسبا ا عدام االمن شيوعا في مجتمعاتةهةم
هي اما بكب األوضاع االقتصادية او االجتماعية او الدينية
او الكياسية او قد تكوم مزيجا مةن األسةبةا الةثةالثةة
الكابقة مما يوضح المشكالت الهيكلية التي يعا ي منهةا
سكان المحافظة.

من تتوةع ان يكونوا مرتكبي العنف على األرجح؟

سيواصل فريق بر امج باكس لحماية المد يين تقديم تقابير مةوجةزة
بشكل دوبي تخص محاوب مختلفة لكل من المحافظات الثالث الةتةي
جري بها بر امج مكح االمن الكةكةا ةي فةي الةعةراق (الةبةصةرة،
كركوك ،وصالح الدين) .لمزيد من المعلومات يرجى التفةضةل بةزيةابة
موقعنا االلكترو ي (ا ظر أسفل) ،في حال لديك أسئلة او تعةلةيةقةات
فال تتردد في االتصال بنا.
تم تمويل ه ا المشروع من الةدعةم الكةخةي لروزارة الشرنون
الخارجية الهولندية .في حالة وجود أسئلة ،يرجى االتصال بة صةبةا

عظيم على azeem@paxforpeace.nl

يرجى مالحظة :يتم الحصول على جميع الرموز المكتخةدمةة هةنةا
من  FlatIconوتكتخدم وفقا لتراخيص المؤلفين.
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