
 مسح اآلمن السكاني 
  ٩١٠٢ –البصرة، العراق 

 ملخص النتائج 

على الرغم من عدم تنفيذ بحوث في محاففا ال الا ا ار  

تتعلق بفليفت النزاع حيث لم تخاعاأ اضاهاياساف ل ايا ار  

داعش اال ان بفكس نافاذت مرافضااأ اعاتا ا ع االمان 

لألع فب التفليل. اوال:  ٧١٠٢ال كفني في المحفف ل منذ 

ان العداد من مقفتلي الخ وط االمفميل هاد داعاش  ام 

ضجفالً من ال  ر  حيث انعموا الى احاد الاواال الاحاراد 

والتي  ي في مع مسف جمفعفت م لحال  ٠١الرع ي الا

طفئفيل )مع مسف من الريعل(. تعت ر مااافماياأ الاحاراد 

الرع ي تفبعل الى وزاض  الدففع العراقيل ضعميفً لكن ااتام 

تموال العداد منسف وتدضا سف وتاسياز اف مان قا ال اطارا  

(. االن وقاد IRGCخفضجيل ابرز ف الحرس الثوضي اإلاراني )

تمت  زامل داعش بركل ضعمي فأن عامالايال انادماف  

( شفملل امكن ان ت اتاوعا  DDRوت راح ونزع ع ح )

 ؤالء الرجفل العفئدان إلى دافض م. ع و  على ذلك، فاقاد 

تم اإلب غ عن م توافت عفليل مان جارائام الاعانا  فاي 

المحفف ل، وغفل ًف مف كفنت متعلقل باتاساراا  الاماخادضات 

. ٠وغير ف من ال عفئأ غير المرروعل ع ر الحدود الادولايال

وشسد العفم المفهي ااعف احتافجفت عنيفل في ماواجاسال 

األزمل االقت فدال )في حين ان مع م إارادات الدولل تأتاي 

من النفط من ال  ر ، فانناساف ال تازال واحاد  مان اكاثار 

المحفف فت التي تعفني مان ناقال الاخادمافت(، وناقال 
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. اتقفعم الاااناود الاعافئادون ٧الكسربفء والميفه الن يفل

واعر م شعوض بفالعتيفء، ألنسم ارعرون ان تعحيفتسم 

من اجل ال  د ظلت دون ان ا ح سف احد إلى حد ك يار 

 .٣وغير معتر  بسف

من المرفضكين بأن وهعاسام  ٪٨٤قفل  ٧١٠٢في عنل 

فاي  ٪٦٥األمني لم اتغير واضتفعت  ذه الن  ل الاى 

. على الرغم من التح ن في الخدمفت الاعافمال ٧١٠٢

والكسربفء  ذه ال نل لكن المواطنون المارافضكايان ماف 

زالوا مترافئامايان حاول وهاعاسام األماناي الاحافلاي 

من المرفضكايان باأن  ٪٥٨والم تق لي. اففدت ن  ل 

لم اتح ن مقفضنل بافلاعافم الامافهاي، وهعسم األمني 

قد تد وض بفلفاعال آخرون ان وهعسم األمني  ٪٠٨وشعر

مقفضنل بفلعفم المفهي.. ومن بايان  اؤالء، افافد ن ا  

المرفضكين انسم شف دوا المزاد مان األعالاحال. افاد 

اففدوا  ٪٩٣بأنسم اكثر عرهل للعن  والمعفاقفت، و ٪٩٢

اجرى 
 ٢٠٨الفراق 
 مقفبلل

 حول استطالع االمن السكاني:

( HSSمشروع استطالع األمن السكانيي  لقد تم ت وار 

( الذي ااساد  PoCعن طراق برنفمج بفكس لحمفال المدنيين )

الى جمأ ال يفنفت وت سيل الحواض ال نفء حول تافضب المدنييان 

ووجسفت ن ر م وتوقعفتسم عند اوقفت النزاعفت وماف باعاد اف. 

اتلخل  د  ال رنفمج بث ث نقفط، اوال: تاعازااز فاسام الايافت 

ومارافت االمن المحلي، ثفنيف: تعزاز قدض  الامادنايايان عالاى 

الم فل ل ليتمكنوا من تحداد اولوافتسم ومحفع ل صنفع الاقاراض 

والم ؤولين عن اآلمن، ثفلثف: صنأ دعو  قفئمل عالاى األدلال 

والتي عتمكن المعنيين بفألمر الدوليين من ت ميام وتانافاياذ 

نرفطفت حمفال تعكس الواقأ المحلي. تنفذ بافكاس جاماياأ 

مافالت اعت  ع اآلمن ال كفني بفلاتاعافون ماأ شاركافئاساف 

المحليين والمتمثلين بمنا مال االمال الاعاراقايال وجاماعايال 

 الفردوس العراقيل. 

لقد تم تنفيذ االعت  ع في ال  ر  على مداض ث ثل اعافباياأ 

بفحث ) ٠٨. حيث قفم ٧١٠٢خ ل شسري اذاض وني فن ل نل 

 ٪٦٥لاننافث و ٪٨٨اعت  ع ) ٢٠٨ذكوض( بنكمفل  ٢انفث و ٨

 للرجفل( في جميأ اقعيل المحفف ل ال  عل.

تم تحداد األضقفم للمنفطق الفرعيل ح   الكثففل ال اكافنايال 

حيث تم اختيفض مواقأ بحث محدد  او حذفاساف اعاتانافًدا إلاى 

األمفن وعسولل الوصول للمن قل، مأ التركاياز عالاى هامافن 

التنوع ال كفني. تم اختيافض الاماااتاماعافت واألعار واألفاراد 

المرفضكين بركل عروائي قدض اإلمكفن بفعتخدام ماموعال 

من اإلجراءات المنسايل من اجل الح ول على نتفئج شفمالال. 

المرفضكل طوعيل تمفًمف مأ إع فء الماي ين خيافض االن احافب 

من االعت  ع في اي وقت، وااتام الاحافافظ عالاى عاراال 

 ال يفنفت تمفًمف.

 كيف تقيم امنك الشخصي مقارنة بالسنة الماضية؟
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الاى  ٧١٠٢في عنل  ٪٠٥(، وعمليفت القتل )من ٧١٠٢

(، وعمالايافت االخاتا اف  واالخاتافافء ٧١٠٢في عفم  ٪٩

فقط في عافم  ٪٠الى  ٧١٠٢في عنل  ٪٤الق ري )من 

( في حين ازدادت ن  ل المرفضكين الذاان ابالاغاوا ٧١٠٢

فاي  ٪٩عن تعرهسم لل ان او احتافز غير قفنوني من 

قافم  ٧١٠٢(.  في عنل ٧١٠٢ل نل  ٪٥الى  ٧١٠٢عنل 

اقل من ن   المرفضكين بتغييرات ك ير  لحيفتسم اليوميال 

 ب    مواجه تسداًدا امنيًف واحًدا على األقل.

، كفن ل كفن قعفء اباي الاخا ايا  ٧١٠٢بينمف في عنل 

 ٪٩٩االحتمفليل األعلى ليكونوا هحفاف الاعانا  )بانا ا ال

كافن ل اكافن  ٧١٠٢(، في ٪٩٠مقفضنل بمعدل المحفف ل 

ماقارنال  ٪٥٢الففو االحتمفليل األعلى للتعرض للاعانا  )

(، ٪٦٩(، ات عسف القرنل بانا ا ال )٪٨٥بمعدل المحففظ/ 

(. امكن تف ير ذلك بتعرض الاحاقاول ٪٦٠الزبير بن  ل )

النف يل في القرنل والزبير لم ف رات ك ير  خا ل صايا  

. تعرض المت ف ران للعارب بافلاساراوات والاعا اي ٧١٠٢

الم فطيل بينمف تم إط ق النفض على الماتا اف اراان فاي 

. وقفم المت ف ران ااعفً بغلق مينافء ام ق ار فاي ٤القرنل

و و المينفء الميفه العميقل الاوحاياد لالاعاراق  ٧١٠٢عنل 

 . ٠والذي اقأ في قعفء الففو

بمف انه من ال ع  الح ول على بيفنفت كامايال تاتاعالاق 

 (SGBV)بقعفاف الانس والعن  القفئم عالاى الاااناس 

ب    التقفليد االجتمفعيل التي تحدد من منفقرال  اذه 

من الامارافضكايان  ٪٦٦المواهيأ بركل علني، فقد اففد 

انسم ضاوا ن فء او فتيفت في ماتمعفتسم تتعرض لاتاحار  

ج دي او لفعي عندمف اخرجن. عند ال اؤال عان ناوع 

انسم اقل قدض  علاى  ٪٩١انسم ارعرون بفلقلق بينمف قفل 

الوصول إلى الخدمفت األعفعيل ماثال الامايافه وال احال 

 والتعليم.

من المرفضكين بأنسم او افراد اعر م واجاساوا  ٪٨٥اففد  

تسداًدا امنيًف واحًدا على األقل خ ل العفم المفهاي حاياث 

( قالات ٪٩٥بمقاداض ) ٧١٠٢تمثل  ذه الن  ل زافد  عن 

 ).٪٥٦( ٧١٠٢ ذه الن  ل بعد االضتففع الذي ح ل عنل 

ت ين ال يفنفت الى   وط ثفبت في حفالت ال  و الاما الا   

فاي عانال  ٪٠٩الاى  ٧١٠٢في عنل  ٪٩٣عنسف )من 

 كيف اثر الوضع األمني المتري على حياتك اليومية؟

شهر  ٠٩أنواع المخاطر التي تمت مواجهتها خالل الي
 الماضية

حاالت العنف الجنسي او العنف القائم على نوع 
الجنس التي تتعرض لها النساء والفتيات في 

 مجتمعك

شهر  ٠٩أنواع المخاطر التي تمت مواجهتها خالل الي
 الماضية

هل كنت انت او أحد افراد منزلك ضحية للتهديدات 
شهر الماضية؟  ٠٩األمنية خالل الي  
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 ٪٩٩الحوادث األكثر شيوعفً ضاو ف في ماتمعفتسم اجفب 

بحوادث الزوا  الق اري  ٪٨١بارائم الرر ، بينمف اففد 

افدوا حوادث الزوا  الق ري لفتيفت تاحات عان  ٪٣٦و

 . امف بفلن  ل للرجفل الذان اتعرهون لاحاوادث الاا٠٢الا

فاقاد  بفلعن  الان ي او العن  القفئم على نوع الانس

من المرفضكين بتعرهسم للتحر  اللف ي او  ٪٨٦افد 

الا دي، االج فض على الزوا  الاما اكار )لالامازااد مان 

التففصيل، ارجى االط ع على تقرار اليفت الان ئ في 

 المحفف ل(. 

فيمف اتعلق بفألعئلل المتعلقل بفلتعرض لالاخا ار، افافد 

غفل يل الذان تمت مقفبلتسم انه من غير المحتمال إلاى 

( هحفاف ٪٠٥( او من غير المرجح ان اكونوا )٪٦٩حد مف )

من المرفضكين الاذاان اراعارون  ٪٥٢للعن . من بين 

انسم معرهون إلى حد مف او من المرجح ان اقعوا هحيل، 

بأن ذلك عيكون على األضجح ألناسام تاوضطاوا  ٪٤١اففد 

في اعمفل عن  عروائيل او متحيز ، حيث ان ن ا ال )

( منسف تكون على األضجح عن طراق مارم ماسول. ٪٣٤

من افراد العينل اراعارون ان باعا   ٪٦٥في حين ان 

األشخفص في ماتمعسم  م األكثر عارهال لالاتاعارض 

للعن  من غير م ب    العمر او الانس او الاعارق او 

غير ذلك من العوامل، اي اكثر من الانا ا ال الامائاواال 

( وشاط الاعارب )٪٨٤للمرفضكين في ابي الخ ي  )

ممن ارعارون ان ٪ ٩٢المحفف ل ( مقفضنل بمعدل ٪٨٦

جميأ النفس علاى االضجاح ماعارهايان لالاعانا  فاي 

ماتمعسم. فيمف اتعلق بفلماموعفت التي من المرجح ان 

من المرفضكين ان النا افء او  ٪٦٢تتعرض للعن ، اففد 

الفتيفت غير المتزوجفت  ن األكثر تعرًهف للخ ر، باياناماف 

من المرفضكين ان المرا قين  م األكثر تعرًهف  ٪٦٤اففد 

للخ ر.  فتفن الماموعتفن كفنتف على الدوام الاخايافضاان 

األولين في جميأ منفطق الا ا ار . وبافلاماثال، شاعار 

المرفضكون في جمياأ اناحافء الاماحاففا ال ان األوالد 

المرا قين معرهون اكثر للمخفطر ألنسم غفل ًف مف اكوناون 

خفض  المنزل. امف بفلن  ال لالانا افء والافاتايافت غايار 

المتزوجفت، اففدوا انه ب    عدم قدض   ذه الفئل علاى 

حمفال انف سن ج داًف، واتم تاف ل حقوقسن، بفلتفلاي 

اكن اكثر عرهل لتعرض للعن . في من قل الافافو فاقاط 

( ان ال    الرئي ي العاتاسادا  الانا افء ٪٣٦اففد )

والفتيفت غير المتازوجافت عافدً   او م األال اناتاقافم 

 العتعفد  شر  األعر .

ممن شملسم االعت  ع في ال  ر  اناسام ال  ٪٥٢اففد 

ارعرون بفألمفن داخل ماتمعفتسم، ممف ادل على انعادام 

عفم للثقل. كفن  ذا  و الحفل في الاماحاففا افت الاتاي 

اعتولت عليسف داعش او التي كفن بسف اعداد كا ايار  مان 

المساران امف في ال  ر  فعدم الثاقال  اذه تاعاود إلاى 

ماموعل متنوعل من العوامل منسف عود  مقفتلي الحاراد 

الرع ي إلى المحفف ل وواجسوا ندض  عفمال بافلاوظافئا . 

من المرفضكين ارعرون انه من ال سل جًدا  ٪٥٥ن  ل 

الح ول على األعلحل النفضال في المحفف ال، وااعاتاقاد 

من المرفضكين ان الحكومل فاي باغاداد ال تاتاخاذ  ٪٦٤

خ وات كففيل لخف  م توافت العن  في ماتمعافتاسام. 

تادض اإلشفض  إلى ان ال ل فت الحكوميل  ي من فتحت 

النفض على المت ف ران العفم المفهي، م ؤولل عن اضتففع 

، ٨في ال ا ار  ٪٩١معدالت ال  فلل والتي تقدض بأكثر من 

مقفضنل بفلمحفف فت التي كفنت ت ي ار عالاياساف داعاش 

مان الا ا افلال،  ٪٩٩والتي تعفني من معدل ااقادض باا 

 . ٢٪٠٠والمحفف فت التي ال ت ي ر عليسف داعش بن  ل 

عندمف عئلوا عن كيفيل تح ين الحمفال في المحففا ال، 

من افراد العينل إن نزع ع ح المدنيين هاروضي  ٪٥٩قفل 

 ٪٩٩في ال  ر . ومأ ذلك، فانن لتح ين الوهأ األمني 

من افراد العينل في المحفف ل ارعارون ان الامادنايايان 

احتفجون إلى األعلحل لتوفير األمن لسم ممف اريار إلاى 

عدم ضهف م عن األمن الذي توفره الاسفت الاما الاحال. 

من المرفضكين علاى ان الاااسافت  ٪٣٩وبفلمثل، وافق 

ال يفعيل واألمنيل بحفجل إلى مزاد من المعلومفت حاول 

فاي اولوافت المدنيين من اجل تح ين الوهاأ األماناي 

 ال  ر .

في حين ان المرفضكين في االعت  ع ارون ان الاوهاأ 

فقط ارعرون باأناه  ٪٩٩اتح ن في المحفف ل )األمني 

( المحون ان ٪٢٢عو  اتح ن بفلفعل(، فننسم )اغل يل 

اع فب ال راع تعود إلى قعفاف  يكليال، ماثال الاقاعافااف 

أي من الناس او المجموعات التالية تتوقع ان يكون 
 أكثر عرضة للعنف؟ 

أشعر عموًما باألمان من العنف أو الجريمة في 
 مجتمعي

 أي من العبارات التالية تتفق معها أكثر؟ 
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االقت فدال او االجتمفعيل او الدانيل او ال يفعيل او مزاج 

من الث ثل. عندمف ُطل  من المرفضكين تحداد األع افب 

الث ثل األكثر ترجيًحف للنزاعفت الاما اتاقا الايال كافنات 

الخيفضات األكثر اختيفًضا  ي نقل الخدمفت األعفعيال )

( وهاعا  ٪٨٤( والفقر او قلل فرص ك   الرزق )٪٦١

(. عانادماف ٪٨٦إداض  الحكم على الم توى الوطاناي )

ُطل  منسم إدضا  التغييرات الرئي يل الاثا ثال الا زمال 

إلح ل ع م دائم في العاراق، ذكار الامارافضكاون ان 

( واإلص ح ال يافعاي عالاى ٪٦٤التنميل االقت فدال )

( وإصا حافت نازع ال ا ح او ٪٦١الم توى الوطني )

(. كفنت  ذه ااًعف الاخايافضات األولاى فاي ٪٦١األمن )

جميأ االقعيل، بفعتثنفء الففو، حيث شعر المرفضكون ان 

القعفاف المتعلقل بتح ين الخدمفت األمنيل الرعمايال )

(  ي اكثر ا ميال ٪٨٨( وتح ين احقفق العدالل )٪٥٢

 ).٪٩٤من اإلص ح ال يفعي على الم توى الوطني )
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 الم دض ال فبق.

عيواصل فراق برنفمج بفكس لحمفال المدنيين تقدام تقفضار ماوجاز  
بركل دوضي تخل محفوض مختلفل لكل من المحفف فت الث ث الاتاي 

الا ا ار ، ناري بسف برنفمج م ح االمن ال اكافناي فاي الاعاراق )
(. لمزاد من المعلومفت ارجى التفاعال بازاافض  كركوك، وص ح الدان

موقعنف االلكتروني )ان ر اعفل(، في حفل لداك اعئلل او تعلاياقافت 
 ف  تتردد في االت فل بنف.

ليواارة الشينون تم تموال  ذا المرروع من الادعام ال اخاي 

السولندال. في حفلل وجود اعئلل، ارجى االت فل با صا اف  الخارجية
 azeem@paxforpeace.nlعلى  ع يم

ارجى م ح ل: اتم الح ول على جميأ الرموز الم تخدمل  نف 
 وت تخدم وفقف لتراخيل المؤلفين. FlatIcon من

ما هي العوامل الثالث التي من المرجح ان تسبب 
 صراعًا في مجتمعك في السنة القادمة؟ 

 المشاركين في محافظة البصرة 

ان المرفضكل في اعت يفن م ح االمن ال اكافناي كافنات 

طوعيل بفلكفمل وتم االحتففظ بفل يفنفت بركل عري وتحات 

اعمفء ماسولل. تم االت فل بفلتامعفت ال كفنايال واالفاراد 

والمنفزل لغرض اكمفل الم ح ب ارااقال مانا امال واخارى 

عروائيل تقرا ف، حيث تم تن يم إجراءات النماذجل واختايافض 

المرفضكين لزافد  احتمفليل توازن الان ين وتمثيل متاناوع 

من نفحيل السوال العرقيل والدانايال. )الحاظ ان باروتاوكاول 

الم ح تعمن ان تتم مقفبلل الن فء مان قا ال الاعادادات 

االنفث ومأ الرجفل من ق ل العدادان الذكوض. فاي األعافال 

 معلومفت اكثر حول عينل ال  ر 

 

 

 :الهوية العرقية والدينية

اقالايافت  ٪٠عارب و ٪٢٢تعمنت عينل مرفضكينف عالاى 
عرقيل اخرى مثل )عراقيين من اصل افراقي، اضمايانايايان، 
اشوضاون، كلدانيين، مندائيين، عرافنييان(. عاناد ال اؤال 

 ٪٨منسم انسم م الاماون و ٪٢٥عن السوال الدانيل فقفل 
قفلوا انسم انتمون الى اقليفت دانيل اخارى )م اياحايال او 

 مندائيل(.
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%8 %32 %0 %16 %11 %9  

%0 %11 %45 %11 %14 %4  

 :العمل/المهنة

% الذكور65 % اإلناث44   

 :تواان نوع الجنس  الجنسئ(

%20 %38 %40 %2 

 :توايع العمر
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