
 مسح اآلمن السكاني 
  ٩١٠٢ –كركوك، العراق 

 آليات االمن القائم على الجنس

، أجرت باكس وشريكتهت تا حلتةت ت تيت   ٩١٠٢في نيسان 

جةعي  حألمل حلعرحقي  حلجول  حلثاني  من حسهطتع  حألمتن 

في جةيع حالقضي  حألربع في مت تافت ت   (HSS) حلسكاني

كركوك ل هعرف ع ى تجارب حلسكان حلةدنيين حول حلقضايا 

حلةهع ق  بال ةاي ، حليات حلصرح  وحألمن، وكيف تهغيتر متع 

جري أول حسهطتع  فتي عتا  
ُ
ولت   ٩١٠٢مرور حلوقت. أ

يشةل منطق  حل ويج  ألن ا كانت ال تزحل ت ت ستيتطتر  

دحعش. ن رحً ل ه ديات حألمني  وصعوب  حلوصول، لت  يتهت  

)حن ر أدنتا  .  ٩١٠٢إجرحء حالسهطع  في حلة اف   لسن  
لةزيد من حلةع ومات حول حلةشرو ، ويرجى زيار  موقعنتا 
ع ى شبك  حإلنهرنت ل  صول ع ى تقارير إضافي  في هذ  

 حلس س  (

يعرض هذا التقرير ملخًصا للنتائج التي توضح عالقة 

الجنسئ بمواضيع انعدام األمن والصراع بممما  مي 

ذلك تجارب النساء والرجال عن موضوع االمن  مي 

حلنهائج حلةفص   هنا مأخوذ  متن متقتابتعت متع كركوك. 

رجعً. جةيتع حلتفتروقتات بتيتن حلترجتال  ٩٢٠حمرأ  و ٠٩١

وحلنساء حلةبين  في حلهقرير ذحت دالل  إحصائي  بشكل عا  

٪ ما ل  ينص ع ى خعف ذلت.. متع ٢٩عند مسهوى ثق  

ذل.، فةن حلة هةل أنه ل  يه  حإلبعغ عن بعض حلفروقتات 

بسبب حساسي  هذ  حلةوحضيع في حلبعد. حن حلتهتقتالتيتد 

حلة اف   حول موحضيع حلجنسئ يةكتن أن تتجتعتل متن 

حلصعب مناقش  حلقضايا حلةهع ق  بت "شرف حألسر " لذلت. 

نهوقع ق   باالبعغ عن بعض حل وحدث حلى مسهوى معيتن، 

 حول استطالع االمن السكاني:

( HSSمشروع استطالع األمن السكاني )لقد ت  تطوير 

( حلذي ي دف PoCعن طريق برنامج باكس ل ةاي  حلةدنيين )

حلى جةع حلبيانات وتس تيتل حلت توحر حلتبتنتاء حتول تتجتارب 

حلةدنيين ووج ات ن ره  وتوقعات   عند أوقات حلنزحعات ومتا 

بعدها. يه خص هدف حلبرنامج بثعث نقاط، أوال: تعتزيتز فت ت  

حليات ومجريات حالمن حلة  ي، ثانيا: تعزيز قتدر  حلتةتدنتيتيتن 

ع ى حلةطالب  ليهةكنوح من ت ديد حولويات   وم اسب  صنتا  

حلقرحر وحلةسؤولين عن حآلمن، ثالثا: صنع دعو  قائةت  عت تى 

حألدل  وحلهي سهةكن حلةعنيين باألمر حلدوليين متن تصتةتيت  

وتنفيذ نشاطات حةاي  تعكس حلوحقع حلة  ي. تنفتذ بتاكتس 

جةيع مجاالت حسهطع  حآلمتن حلستكتانتي بتالتهتعتاون متع 

بمنمظمة االمل المعمراقميمة شركائ ا حلة  يين وحلةهةث ين 

. يه  تنفيذ حالستهتطتع  حيضتاً وجمعية الفردوس العراقية

في حلبصر  وصعح حلدين حذ تعهبر هذ  حلسن  حلثالث  لهطبتيتق 

 حلةشرو  في حلعرحق.  

ت  إجرحء حالسهطع  في كركوك ع ى متدحر ثتعثت  أستابتيتع 

إنتاث  ٢عتدحًدح ) ٠١. أكةل ما مجةوعه ٩١٠٢نيسان خعل 

متن حلتذكتور(  ٪٨٤من حإلناث و ٪١٩مقاب   ) ٣٠٠ذكور(  ٦و

في جةيع حقضي  حلة افت ت  حالربتعت ، حتيتم تت  شتةتول 

حل ويج  ألول مر  منذ بدء تطبيق حالستهتطتع  فتي ستنت  

. ت  حخهيار حلةجهةعات وحألسر وحلةشاركين بطريقتهتيتن ٩١٠٢

منه ة  وعشوحئي  ل د ما وذل. آلجل حل صول ع ى نتهتائتج 

 شام  .
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 خاص  حلعنف حلجنسي وحلعنف حلقائ  عت تى حلتجتنتستئ

(SGBV)   تقوPAX  حاليًا بهطبيق طرق جديد  لت ت تصتول

ع ى بيانات كةي  حول حاالت حلت  بالعنتف حلتجتنتستي حو 

في مشرو  تجريبي، ومن  حلعنف حلقائ  ع ى نو  حلجنس

. ٩١٩١حلةهوقع حل صول ع ى حلنهائج في متنتهتصتف عتا  

ععو  ع ى ذل.، قد يكون حلهعبير ع ًنا عن آرحء حنتهتقتاديت  

تخص حلةوجودين في حلس ط  مختاطتر  ختاصت  حنتهتقتاد 

حلعناصر حلةس    مةا يزيد من ححهةال حله يتز حإليتجتابتي 

في كيفي  تفكير حلةشاركين بالج ات حألمني  حلرئيسي  أو 

 حلبيئ  حألمني  حلعام .

( بتأن وضتعت ت  ٪١١( وحإلنتاث )٪١١حفاد غالبي  حلذكور )

 ٪٠١حألمني قد ت سن في حلعا  حلةاضي في حتيتن أن 

من حلذكور ذكروح أن وضع   حألمني لت   ٪٠٩من حإلناث و 

يهغير. بالنسب  ل ذين ذكروح أن وضع   حألمتنتي تت تستن 

كانت هناك حخهعفات م  وظ  في حلنسب رغ  حإلجتابتات 

 ٪١٥حألع ى كانت مهشاب   لكع حلجنسين حيم ذكترت 

من حلرجتال أنت ت  شتعتروح أن  ٪٠٢من حلنساء مقارن  بت 

وضع   حألمني قد ت سن ألن   يشتعترون أقتل تتعترًضتا 

كيف تقيم وضعك األمني الشخصي مقارنة بالسنة 
 الماضية؟ 

مقاب   في كركوك ٦٠٦أجرى حلفريق   

 كركوك

 محا ظة

 عدد االستيبانات المنجزة حسب المنطقة

 دبس

 كركوك

 دحقوق

 حويج 

 حربيل 

 حلس يةاني 

 ديالى 

 صعح حلدين

 ليعن
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ض ايا ت ديد أمني. عندما حلسؤحل عن عةر ونو  حلض ي ، 

من ض ايا حلسرق  أو حالسهيعء ع ى حلةةه كات  ٪١٩كان 

ذكور تتقتل  ٪٩١عاًما، ي ي    ٠٢من حلرجال حلذين تجاوزوح 

متن ضت تايتا حلتقتصتف أو  ٪٨٤عاًمتا.  ٠٢أعةاره  عن 

ذكتور ٪ ٠٢سن ، ت تيت ت   ٠٢حلةهفجرحت كانوح ذكور فوق 

من ض ايا حالعتهتدحء حلتجتستدي أو  ٪٣٢سن .  ٠٢ت ت 

 ٪٥١عتاًمتا.  ٠٢حله ديدحت كانوح من حلذكور حلذين تجاوزوح 

من ض ايا حإلساء  حل ف ي  وحلعاطفي  كانتوح متن حلترجتال 

ذكور تقل أعةاره  عن  ٪٠١عاًما ي ي    ٠٢حلذين تجاوزوح 

من ض ايا حالحهجاز غير حلقانوني كانوح متن  ٪٤٩عاًما.  ٠٢

متن حلتذكتور  ٪٠٤عاًما ي تيت ت   ٠٢حلذكور حلذين تجاوزوح 

حلقاصرين. كان جةيع ض ايا حالخهطاف أو حالخهفاء حلقسري 

وحلهجنيد حلقسري في قوحت حألمن أو حلجةاعات حلةس  ت  

 عاًما. ٠٢من حلذكور حلذين تجاوزوح حلت 

 ٠٢تدل هذ  حلنسب أن حلرجال حلذين تزيد أعةاره  عتن 

عاًما معرضون بشكل أكبر لخطر حل وحدث حألمني . عتنتدمتا 

سئ وح عن حي مجةتوعت  متعترضت  لت تعتنتف أكتثتر فتي 

متن  ٪٠٠من حلةشاركات مقابل  ٪٠٢ل عنف، بينةا صرح 

حلذكور أنه يةكن   حلهنقل بس ول  أكبر بين مجهتةتعتاتت ت  

 وغيرها من حلةناطق.

حما بالنسب  ل ذين ذكروح أن وضع   حألمني قد ساء، كانت 

متن  ٪٠٣حإلجابات حلةخهار  بين حلجنسين مخه ف  أفتاد 

حلةشاركات بأن ن يشعرن بأن ن أكثر تعترًضتا لت تعتنتف أو 

أنت تن يتغتادرن  ٪٠١حلةضايق  خارج حلةنزل، بينةا صرحت 

من حلةشركات أن ن يترن  ٪٩١حلةنزل بشكل أقل. وذكرت 

حلةزيد من حألس    في حلشار . بالنسب  ل تذكتور حلتذيتن 

أن   يشعرون بةتزيتد متن ٪ ٩٢شة    حالسهطع ، قال 

أنت ت  يترون حلتةتزيتد متن  ٪٩٢حلةخاوف حلةالي ، وذكر 

حفدوح حن   غتادروح متنتازلت ت   ٪٩٣حألس    في حلشار  و

بشكل أقل. توضح هذ  حالخهعفات كيف يهتكتيتف حلترجتال 

وحلنساء بشكل مخه ف في متوحجت ت  حلت تروف حألمتنتيت  

 حلةهدهور  في حلة اف  . 

وعند سؤحل حلةشاركين حول قيام   أو أفرحد أسره  بتأي 

 ٪٠١تغييرحت ل ةاي  أنفس   في حلعا  حلةاضي، أجتاب 

من حلرجال أن   خرجوح بشكل  ٪٩٩من حلنساء مقارن  مع 

من حلرجال مقتارنت  بت  ٪٨٠حقل من منازل  ، في حين أن 

حلنساء قالوح أن   ل  يقوموح بهغييترحت مت تةت  فتي  ٪٠٢

 حيات  .

متن ٪ ٠٤من حلةشاركين ) ٪٩٠في حلعا  حلةاضي، قال 

من حلرجال( أن   أو أحد أفرحد أسره  كتانتوح  ٪٩١حلنساء و

 كيف آثر تحسن وضعك المني على حياتك اليومية؟ 

 كيف آثر تدهور الوضع األمني على حياتك اليومية؟ 

هل قمت انت او احد ا راد اسرتك بعمل أشياء 
 لحمايتكم بسبب انعدام االمن؟

هل تعرضت أنت أو أحد أ راد أسرتك للتهديدات 
شهًرا الماضية؟ ٠٩األمنية خالل الم   

هل تعتقد ان الرجال واألوالد والنساء والفتيات 
 معرضين على األرجح للعنف؟ 
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 ٪٠٢إناث و ٪٠٩من حلةشاركين ) ٪٩٣مجهةعات  ، حفاد 

عتاًمتا هتن  ٠٢ذكور( أن   يعهقدون أن حلفهيات دون سن 

حألكثر عرض  ل خطر. يدل هذح أن حل وحدث حألمني  قد تشير 

 إلى سبب ما لكن حفرحد حلةجهةع ل   أسباب أخرى. 

عند سؤحل حلةشاركين عن حاالت حلعنف حلجنسي وحلعنف 

ل  تكن هتنتاك فتروق ذحت داللت   حلقائ  ع ى حلجنسئ

إحصائي  بين إجابات حلذكور وحإلنتاث فتي متعت ت . صترح 

حوحلي وححد من كل خةس  من حلةشاركتيتن أنت ت  رأوح 

نساء وفهيات يهعرضن لةضايقات لف ي  أو جستديت  فتي 

مجهةعات ن. حفاد ما يزيد ق يعً عن وححد متن كتل عشتر  

مشاركين أنه خعل حلعا  حلةاضي سةعوح عن حاالت عنف 

متن  ٪٠٩جنسي في مجهةتعتاتت ت . وبتالتةتثتل، قتال 

حلةشاركين أن   سةعوح عن حتاالت جترحئت  حلشترف أو 

أنت ت   ٪٠٠حالنه ار حلقسري في مجهةعات  ، بينةا قال 

 ٠٢سةعوح عن حاالت زوحج قسري تشةل نساء فوق سن 

عاًما في مجهةعات  . بينةا يعهقد حثنان من كل ختةتست  

أشخاص أن حلزوحج حلقسري مةارس  ثقافتيت  متنتاستبت ، 

تخه ف هذ  حإلجابات حسب جنس حلةشارك.  أخيرح، قتال 

وححد من كل خةس  مشاركين من حلذكور مقارن  بتثتعثت  

من كل خةس نساء أن   يعهبرون حلزوحج حلقسري شتكتعً 

من أشكال حلعنف، حيم حظ ر حلةشاركين تتنتوعتاً بتاآلرحء 

 حسب حلجنس تجا  نفس حالحدحث. 

 ٠٢حما حاالت حإلبعغ عن حلزوحج حلةبكر لإلنتاث دون ستن 

متن حلتذكتور ٪ ١٣من حلةشاركات مقابل  ٪٠١فقد أفادت 

بأن هذ  حل االت ت دث في مجهةعاتت ت ، متةتا يتختالتف 

حالعهقاد بأن حلرجال عاد  ما يهرددون في متنتاقشت  متثتل 

بتالتعتنتف  هذ  حلقضايا ع ناً. حما عند مناقش  حتاالت حلتت 

حلجنسي حو حلعنف حلقائ  ع ى نو  حلجنستالتهتي تت تدث 

متن  ٪٠٥من حلذكور متقتابتل  ٪٨٤ل رجال وحألوالد، حفاد 

حالناث أن مثل هذ  حل توحدث ال تت تدث. وعت تى نتفتس 

( ٪٩٣حلةنوحل، أفاد عدد أكبر من حلةتشتاركتيتن حلتذكتور )

( من حإلناث أن شخًصا وححدحً من حسترهت  ٪٠٨مقارن  بت )

قد تعرض لصدمات جسدي  أو نفسيت  متطتولت  نتهتيتجت  

 حلهعرض ل عنف أو حنعدح  حألمن.

ل  يكن هناك فرق كبير بين حلجنسين عندما ُسئ توح عتن 

توقع   بأن يصب وح ض ايا ل عنف في حلعا  حلةقبل، حيتم 

من ذكور أنه من حلتةترجتح أن  ٪٠٢من إناث و ٪٩١قالت 

متن  ٪٩٣حإلنتاث و ٪٠١(   ٪٩٤يكونوح ض ايا ل عنف وقال 

حلذكور( أنه من حلة هةل إلى حد ما أن يتكتونتوح ضت تايتا 

ل عنف. مع ذل.، عندما يهع ق حألمر بسبب هتذح حلتعتنتف، 

ف؟ ؟  زواج القارصين؟ عن جرائم الشر  العنف الجنسي

 خالل السنة الماضية هل سمعت عن حاالت:

ما أنواع العنف القائم على الجنسئ التي تحدث أيًضا 
 للرجال أو األوالد  ي هذا المجتمع؟

 المشاركين  ي محا ظة كركوك  

حن حلةشارك  في حسهبيان مسح حالمتن حلستكتانتي كتانتت 

طوعي  بالكامل وت  حالحهفاظ بالبيانات بشكل ستري وتت تت 

أسةاء مج ول . ت  حالتصال بالهجةعتات حلستكتانتيت  وحالفترحد 

وحلةنازل لغرض حكةال حلةستح بتطتريتقت  متنت تةت  وأخترى 

عشوحئي  تقريبا، حيم ت  تن ي  إجرحءحت حلنةتذجت  وحختهتيتار 

حلةشاركين لزياد  ححهةالي  توحزن حلجنسين وتةثتيتل متهتنتو  

من ناحي  حل وي  حلعرقي  وحلديني . )الحظ حن بروتوكول حلةسح 

تضةن حن ته  مقاب   حلنساء من قبل حلتعتدحدحت حالنتاث ومتع 

حلرجال من قبل حلعدحدين حلذكور.(  في حألسفل مع ومات أكثتر 

 حول عين  كركوك.

 :توازن نوع الجنس )الجنسئ(

 :توزيع العمر

 :العمل/المهنة

 :لهوية العرقية والدينيةح

 ٠٩٪ عترب، ٩٢٪ حكترحد و٠١تضةنت عين  مشاركينا ع تى 
٪ متن أقت تيتات ٩٪ عرحقيين من أصل حفتريتقتي و٠٠تركةان، 

عرقي  أخرى مثل )يزيدي، كاكائي/ يرساني، مندحئيين(. عنتد 
٪ من   حن ت  مست تةتون ٢٦حلسؤحل عن حل وي  حلديني  فقال 

٪ قالوح حن   ينهةون حلى حألق يات حلديني  حلهالي  )كاكتائتيت /٩و
 يرساني ، مسي ي ، زردشهي ( 

حلقطا  
 حألمني

لقطا  
 حلخاص 

عةل 
 منزلي

خدم  
 مدني 

تع ي  حو 
 حلص   

غير 
 موظف 
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متن حلتنتستاء  ٪٨٩كانت حإلجابات تخه ف حخهعًفا كبيتًرح. 

فقط من حلرجال حلذين توقعوح أن يكونوح ضت تايتا  ٪٣مقابل 

ل عنف قالوح إن حلسبب سيكون جنس ت ، فتي حتيتن أن 

من حلنساء يعهتقتدون أنت ت   ٪٩٠من حلرجال مقابل  ٪٨١

متن  ٪٠٣سيهعرضن ل عنف بسبب حلدين أو حلعرق. وأفاد 

من حلنساء بهعرض   ألعةال عتنتف  ٪٩٣حلرجال مقارن  بت 

عشوحئي  مةا يدل أيًضا ع ى حخهعف في نتقتاط حلضتعتف 

 وحشكال حلعنف حلهي يهعرض ل ل كع حلجنسين..

عندما سئ وح عةن يهوقعون أن يكون مرتكب هذح حلتعتنتف، 

متن حلترجتال حنت ت   ٪٨١من حلنساء مقابتل  ٪٨٢قالت 

متن حلترجتال  ٪٩٨يهوقعون أن يكون مجرًما مج واًل. توقع 

من حلنساء أن يكون حلجنا  أعضاء في قو  أمني   ٪٣مقابل 

من حلنساء  ٪١من حلرجال مقابل  ٪٩٠رسةي . بينةا توقع 

من  ٪١أن يكون حلجاني عضًوح في جةاع  مس   .  توقع 

أن يكون مرتكب حلجرية  شتختًصتا  ١حلنساء مقارنً  برجال 

من أسره ، مةا يبين متر  أخترى أن كتع حلتجتنتستيتن 

معرضون ل خطر ع ى أيدي عناصر مخهت تفت . فتي حتيتن 

أظ رت نسب  من حإلناث حن ن خائفات من أفرحد أسترهتن، 

ف   يبين حلرجال نفس حلةخاوف. مع ذل.، فإن حلذكور أكثتر 

خوًفا من حلجةاعات حلةس    حلرسةي  وغيتر حلترستةتيت  

 مقارن  باإلناث.

وبالةثل، عندما سئل حلةشاركين عن أي حلتةتجتةتوعتات 

من حلترجتال  ٪٨٠حلهي يعهبرون ا أكثر عرض  ل عنف، توقع 

من حلنساء أن يكونوح من أق تيتات حلتديتنتيت  أو  ٪٥مقابل 

متن  ٪٠١من حلنساء مقتابتل  ٪٠١حلعرقي . حيم توقعت 

حلرجال أن تكون حلنساء أو حلفهيات غير حلتةتهتزوجتات أكتثتر 

من حلنتستاء متقتارنت  بت  ٪٨٩عرض  ل خطر. بينةا توقعت 

من حلرجال أن يكون حألوالد حلةرحهقون أكتثتر عترضت   ٪٩٠

ل خطر مةا يدل أيضا ع ى حخهعف مف و  حلهعرض ل ختطتر 

بين حلجنسين. لوحظ هذح أيًضا عند مناقش  نو  حلتجتنتس 

متن  ٪٠٩وحلعةر لةن ه  أكثر عرض  ل عنف. حيم قالت 

من حلرجال أن   يعهقدون حلفهيات دون  ٪٠٢حلنساء مقابل 

عاًما معرضات ع ى حألرجح ل عنف. بينةا يتعتهتقتد  ٠٢سن 

متن حلتنتستاء أن حلترجتال  ٪٠٣من حلرجال مقابل  ٪٩٨

وحلنساء وحلفهيان وحلفهيات من حلةرجح أن يهعرضوح ل تعتنتف 

 ٪٢من حلرجال مقابل  ٪٩١ع ى حد حلسوحء. بينةا يعهقد 

أن حلرجال حلبالغين ه  حألكثر عرض  ل عنف. في حتيتن أن 

من حلترجتال يتعتهتقتدون أن  ٪٠٨من حلنساء مقابل  ٪٩١

ه  حألكثر عرضت  لت تعتنتف. حلتفتئت   ٠٢حألوالد ت ت سن 

نستاء  ٪٠٤حلوحيد  حلهي كانت في ا حإلجابات مهشاب   )

رجال( هي حلنستاء حلتبتالتغتات حتيتم بتيتن  ٪٠٥مقابل 

 حالسهطع  حن ن معرضات ل عنف ع ى حألرجح.

عندما سئل حلةشاركين عن شتعتورهت  بتاألمتان دحختل 

متن ٪ ١٢من حلنساء مقتابتل  ٪٨١مجهةعات  . فقد قال 

حلرجال أن   بشكل عا  يشعترون بتاألمتان متن حلتعتنتف 

 هل تتوقع ان تصبح ضحية للعنف  ي العام المقبل؟

من تتوقع أن يكون مرتكب/ مرتكبين العنف ضدك 
 على األرجح؟

أي من األشخاص أو المجموعات التالية تعتبرهم 
 األكثر عرضة للعنف  ي هذا المجتمع؟

بشكل عام، اشعر األمان من العنف او الجريمة  ي 
 مجتمعي/منزلي
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متن حلترجتال  ٪٤١وحلجرية  دحخل مجهةعات  . بينةا قال 

مقارن  بنصف حلنساء فقط، بأن   بشكتل عتا  يشتعترون 

باألمان من حلعنف ضةن حسره .  تتؤكتد هتذ  حلتنتستب 

حالفهرحض بأن مرتكبي حلعنف ضد حلذكور عاد  ما يكونون من 

خارج أسره  ومجهةعات  ، لكن في كثيتر متن حلت تاالت 

يكون مرتكبو حلعنف ضد حإلناث عاد  من دحخل أسترهت  أو 

 مجهةعات  .

حما فيةا يخص وجتود حلتجت تات حألمتنتيت  وأدحئت تا دحختل 

مجهةعات  ، ف   تخه ف حإلجابتات بتيتن حلتذكتور وحإلنتاث 

من حلةشاركين أن حلشرط  كتانتت  ٪١٨بشكل كبير. قال 

متن أفترحد  ٪٤٤موجود  بانه ا  دحخل مجهةعات  ، وقال 

متن  ٪٩٠حلعين  بأن حلشرط  فعال  في مجهةعات  . وحفاد 

حلةشاركين أن حلقوحت حلةس    حلعرحقي  ل ا وجتود ثتابتت 

أن   فعالون. وبالةثل، قال  ٪٤٤في مجهةع  ، حيم قال 

من حلةشاركين أن وحدحت حل شتد حلشتعتبتي لت تا ٪ ٩٠

أنت ت   ٪٥١وجود مسهةر في مجهةعات  ، حتيتم حفتاد 

يعهقدون أن وحدحت حل شد حلشعبي فعال  في توفير حألمن 

 ٪٨٤من حلنساء مقابتل  ٪١٨في مجهةعات  . بينةا قال 

من حلرجال إن   بشكل عا  يثقون في حلشرط  لت تعتةتل 

 ع ى ت سين حألمن في مجهةعات  .

( ٪٣٥فيةا يهع ق به سين حألمن، حفاد كل متن حلتذكتور )

( أن هناك حاج  لتنتز  ستعح حلتةتدنتيتيتن ٪١٤وحإلناث )

متن  ٪١٨له سين حألمن في حلة اف  ، حيم يتعتهتقتد 

حلةشاركين أن أفضل طريق  ل ل حلنزحعات بين حلةجهةعات 

يجب حن ته  عن طريق حلوج اء حلةت ت تيتيتن أو حلتزعتةتاء 

من حلةشاركات مةن يعهقدن أن  ٪١٠حلقب يين، مقارن  بت 

أفضل طريق  ل ل حلنزحعات بين حلةجهةعات هوفي حلهعامل 

مع حلن ا  حلقضائي حلرسةي. لزياد  تةثتيتل حإلنتاث فتي 

متن حلتنتستاء حلتةتشتاركتات أنت تن  ٪١٩حلشرط ، قالن 

سيدعةن أخوحت ن إذح أرحدن حلعةل في قتوحت حلشترطت ، 

من حلرجال حلذين حفدوح أن حلتنتستاء متن  ٪١٨مقارن  مع 

أفرحد أسرته ال يجب أن يخدمن في حلشرط . عند حلبت تم 

متن  ٪١٢في حلععق  بين حل ةاي  وحلزوحج حلةبكتر، قتال 

من حلنساء إن حلزيجات حلةتبتكتر  ال  ٪٥٠حلرجال مقارن  بت 

 توفر ل فهيات مزيًدح من حل ةاي  من حلعنف.

من حلةشاركات مقتارنت   ٪٨٣بالن ر إلى حلةسهقبل، قال 

من حلةشاركين حلذكور إن   يعهقدون أن حلقضتايتا  ٪٩٠مع 

حالقهصادي  تسبب حلصرح  في مجهةعات  ، بينةا يتعتهتقتد 

من حلةشاركتات أن متن  ٪٤من حلةشاركين مقابل  ٪٩٤

حلةرجح حن تكون مسببات حلصرح  في حلةسهقبل متزيتًجتا 

من حلعوحمل حالقهصادي  أو حالجهةاعي  أو حلقضايا حلتديتنتيت  

 وحلسياسي . 

عندما سئ نا عن أه  ثعث تغييرحت ضروري  له قيق سع  

دحئ  في حلعرحق، كانت أع ى ثعث إجابات لت تةتشتاركتات 

حالناث هي ت سين نوعي  حلعدحل  وسبل حل صول ع ي ا )

(، وإصعح متبتادرحت نتز  ٪٠٠(، حلهنةي  حالقهصادي  )٪٨٨

(. بالنسب  ل ةشاركين من ٪٩٢حلسعح وحلقطا  حألمني )

حلذكور، تضةنت أع تى حلتختيتارحت: حلتقتةتع حلتعتستكتري 

(، وحلتهتنتةتيت  ٪٠٥ل ةهةردين حلةس  ين مثل دحعتش )

(، وحل حال  كركوك وحألرحضي حلةتهتنتاز  ٪٠١حالقهصادي  )

( ، وإصتعح متبتادرحت نتز  حلستعح ٪٠٠ع ي ا حألخرى )

 ). ٪٠٠وحلقطا  وحألمني )

سيوحصل فريق برنامج باكس ل ةاي  حلةدنيتيتن تتقتديت  تتقتاريتر 
موجز  بشكل دوري تخص م اور مخه ف  لكل من حلتةت تافت تات 
حلثعث حلهي نجري ب ا برنامج مسح حالمن حلسكاني في حلتعترحق 

(. لةزيد من حلتةتعت تومتات يترجتى حلبصر ، كركوك، وصعح حلدين( 
حلهفضل بزيار  موقعنا حاللكهروني )حن ر أسفل(، فتي حتال لتديت. 

 أسئ   حو تع يقات فع تهردد في حالتصال بنا.

لموزارة الشمنون ت  تةويل هذح حلةشرو  من حلدع  حلستختي 

حل ولندي . في حال  وجود أسئ  ، يترجتى حالتصتال بت  الخارجية
 azeem@paxforpeace.nlع ى  صبا ع ي 

يرجى معح  : يه  حل صول ع ى جةيع حلرموز حلةسهخدم  هتنتا 
 وتسهخد  وفقا لهرحخيص حلةؤلفين.FlatIcon من 

 مع أي العبارات التالية توا ق أكثر؟

ما هي برأيك التغييرات الثالثة األكثر أهمية التي يجب 
 أن تحدث إلحالل سالم دائم  ي العراق؟

أي من المشكالت التالية من المحتمل أن تسبب 
 صراعًا  ي مجتمعك  ي المستقبل؟


