
 مسح اآلمن السكاني 
  ٩١٠٢ –كركوك، العراق 

 ملخص النتائج 

، أجرت باكس وشريكتها المحميم م م  ٩١٠٢نيسان في 

جحع   األمل العراق   الجول  الثان   من استطالع األمن 

في جح ع االقض   األربع في ميافظ   (HSS)السكاني 

كركوك ل تعرف ع ى تجارب السكان المحمينم م من  مو  

القضايا الحتع ق  باليحاي ، ال ات الصراع واألمن، وكم م  

جري أو  اسمتمطمالع فمي عما  
ُ
تتغ ر مع مرور الوقت. أ

ولم يشحل منطق  اليويج  ألنها كانمت ال تملا   ٧١٠٢

تيت س طرة داعش. نظراً ل تيييات األمن م  وعمعموبم  

الوعو ، لم يتم إجراء االستطالع في الحيافظ  لسمنم  

)انظر أدناه لحليي من الحع ومات  و  الحشروع، .  ٧١٠٢
ويرجى زيارة موقعنا ع ى شبك  اإلنترنت ل يصو  ع ى 

 تقارير إضاف   في هذه الس س  .(

ب نحا أفاد أكثر من نص  الحشاركم من أنمهمم يشمعمرون 

بأن وضعهم األمنمي  ٪٢٩باألمان في مجتحعاتهم، أفاد 

تيسن خال  العا  الحاضمي. يمحمكمن أن يمعمل  همذا 

التيسن إلى الوقت الذي انقضى ممنمذ أن اسمتمولمت 

القوات العراق   الف يرال   ع ى الحيافظ  بعي انتخابمات 

، وممنمذ اسمتمعمادة ٧١٠٢االستقال  الكردي في أكتوبر 

فمي  اليويج  من داعش )الحعروف أيًضا باسمم داعمش

. تجير اإلشارة أيًضما إلمى أنمح بميم مو  ٧١٠٢سبتحبر 

تم إعادة فتح الحجا  الجوي فوق إقم م مم  ٧١٠٢ن سان 
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كردستان العراق وهو عامل آخر يحكن أن يسمهمم فمي 

الشعور باألمان النسبي. هذه العوامل مهمحم  بشمكمل 

من الحشارك ن قالوا إنهم أكراد، مقارن   ٪٠١خاص ألن 

تركحان. بالنسمبم  ألولمامذ المذيمن  ٪٠٢عرب و ٪٩٢بم 

أب غوا عن تيسن وضعهم االمني فإن نصفهمم تمقمريمبماً 

نسبوا ذلذ إلى  ق ق  أنهم شعروا أقل تعرًضا ل عن  أو 

 كيف آثر تدهور الوضع األمني على حياتك اليومية؟ 

 حول استطالع االمن السكاني:

( HSSمشروع استطالع األمن السكاني )لقي تم تطوير 

( الذي يهميف PoCعن طريق برنامج باكس ليحاي  الحين  ن )

الى جحع الب انات وتسه ل اليوار البناء  و  تجارب الحين  ن 

ووجهات نظرهم وتوقعاتهم عني أوقات النلاعات ومما بمعميهما. 

يت خص هيف البرنامج بثالث نقاط، أوال: تعمليمل فمهمم الم مات 

ومجريات االمن الحي ي، ثان ا: تعليل قيرة الحمينم م من عم مى 

الحطالب  ل تحكنوا من تيييي اولوياتهم ومياسب  عناع القمرار 

والحسؤول ن عن اآلمن، ثالثا: عنع دعوة قائح  ع مى األدلم  

والتي ستحكن الحعن  ن باألمر اليول  ن من تصح م وتمنمفم مذ 

نشاطات  حاي  تعكس الواقع الحي ي. تنفذ باكمس جمحم مع 

مجاالت استطالع اآلمن السكاني بالتمعماون ممع شمركمائمهما 

بمنـظمة االمل العراقية وجمـعـيـة الحي   ن والحتحث  ن 

. يتم تنف ذ االستطالع ايضاً في البمصمرة الفردوس العراقية

وعالح اليين اذ تعتبر هذه السن  الثالث  لتطب ق المحمشمروع 

 في العراق.  

تم إجراء االستطالع في كركوك ع ى مميار ثمالثم  أسمابم مع 

إنماث  ٩عمياًدا ) ٠٢. أكحل ما مجحوعح ٩١٠٢نيسان خال  

ممن المذكمور(  ٪٠٤من اإلناث و  ٪٢٩مقاب   ) ٣٠٦ذكور(  ٦و

في جح ع اقض   الحيمافمظم  االربمعم ،  م مو تمم شمحمو  

اليويج  ألو  مرة منذ بيء تطب مق االسمتمطمالع فمي سمنم  

. تم اخت ار الحجتحعات واألسر والحشارك ن بطريقمتم من ٧١٠٢

منتظح  وعشوائ   ليي ما وذلذ آلجل اليصو  ع مى نمتمائمج 

شام  . الحشارك  طوع   تحاًما مع إعطاء الحشارك ن خم مار 

االنسياب من االستطالع في أي وقت، ويتم اليفما  عم مى 

 سري  الب انات تحاًما.  

كيف تقيم وضعك األمني الشخصي مقارنة بالسنة 
 الماضية؟ 

مقاب   في كركوك ٦٠٦أجر  الفريق   

 كركوك

 محافظة

 عدد االستيبانات المنجزة حسب المنطقة

 دبس

 كركوك

 داقوق

  ويج 

 ارب ل 

 الس  حان  

 ديالى 

 عالح اليين

 ل الن



 ٩  gwww.protectionofcivilians.or لحليي من الحع ومات  و  باكس او برنامج استطالع االمن السكاني تفضل بليارة موقعنا االلكتروني:

 ٠٢أنهم سحعوا عن  االت زواج الفت ات دون سن  ٪٣٦

 ٪٣٢في مجتحعاتهم في   ن أن هذه النسب  كمانمت 

في منطق  اليويج . هناك  اج  لبيو هذه األسمبماب 

 بشكل أعحق.

الحضايق  خارج منللهم. ب نحا كان هذا هو الخ مار األو  

ل حشارك ن في مناطق كركوك وداقوق واليويج ، فقمي 

أب غ الحشاركون في دبس أنهم يشعرون باألمان ألنهمم 

كانوا قادرين ع ى مغادرة منللهم في كث ر من األ م مان 

)ث و الحشارك ن( وكان لييمهمم ممخماوف ممالم م  أقمل 

 )الث و(.

 ٧١٠٢أفاد وا ي من ب ن كل ثالث  مشارك ن فمي عما  

بأنهم أو شخص من أسرهم قي تعرض لتمهمييمي أممنمي 

في العا  السابق. ومع ذلذ، كحا مذكور أعماله، فمهمذه 

الب انات تابع  لحناطق كركموك ودبمس وداقموق فمقم . 

تيسنت هذه النسب  إلى وا مي ممن بم من خمحمسم  

بأنهم أو شمخمص  ٧١٠٩مشاركوا   و أفادوا في عا  

من أسرهم تعرضوا لتهييي أمني في المعما  السمابمق. 

هذا يوضح أيًضا أنح ع ى الرغم من األوقات المعمصم مبم  

وكمذلمذ  ٧١٠٢التي واجهتها كركوك فمي أواخمر عما  

استعادة اليويج  ممن داعمش.  لمم يمواجمح سمكمان 

الحيافظ  العييي من الميموادث األممنم م   متمى أثمنماء 

 .٧١٠٢االنتخابات في مايو 

بحا انح من الصعب اليصو  ع ى ب انات كح   تمتمعم مق 

 (SGBV)بقضايا الجنس والعن  القائم ع ى المجمنمس 

بسبب التقال ي االجتحاع   التي تييد من مناقش  هذه 

الحواض ع بشكل ع ني، فقي أفاد وا مي ممن خمحمسم  

مشارك ن انهم رأوا نساء او فت ات في ممجمتمحمعماتمهمم 

تتعرض لتيرش جسيي او لفضي عنيما يخرجمن. فمي 

  ن أن نسب  الحشارك ن الذين ذكروا أنمهمم شمهميوا 

 االت مضايق  لفظ   وجسيي  ضي النسماء والمفمتم مات 

في مجتحعاتهن كانت متجانس  إلى  ي ما بالمنمسمبم  

لكركوك ودبس وداقوق فقي كانت النسبم  أعم مى فمي 

(.  ال يعرف السبب اليق قي وراء ٪٩٣اليويج  بحعي  )

هذه الليادة فقي يكون زيادة في  يوث هذه اليماالت او 

انفتاح في مشارك  هذه التفاع ل. وقي يمكمون سمبمب 

عي  اإلبالغ هو ان شخص ن من ب ن خحس  أشمخماص 

ال يعتبرون اللواج القسري شكالً من أشكا  العن . ممع 

ذلذ، ذكر جح ع الحشارك ن فمي دبمس المذيمن تمحمت 

مقاب تهم أنهم ال يعتبرون اللواج القسمري شمكمالً ممن 

أشكا  العن  ع ى اإلطالق. عالوة ع ى ذلذ، أفاد أكثر 

من اثن ن من كل خحس  شح هم االسمتمطمالع أنمهمم 

فمي  ٠٢سحعوا عن  االت زواج الفمتم مات دون سمن 

مجتحعاتهم. كانت النسب  أع ى في دبس  م مو أفماد 

 المشاركين في محافظة كركوك  

ان الحشارك  في استب ان مسح االمن السمكمانمي كمانمت 

طوع   بالكامل وتم اال تفا  بالب انات بشكل سري وتيمت 

أسحاء مجهول . تم االتصا  بالتجحعات السكمانم م  واالفمراد 

والحناز  لغرض اكحا  الحسح بطمريمقم  ممنمظمحم  وأخمر  

عشوائ   تقريبا،   و تم تنظ م إجراءات النحمذج  واختم مار 

الحشارك ن لليادة ا تحال   توازن الجنس ن وتحث ل متمنموع 

من نا    الهوي  العرق   والييمنم م . )ال م  ان بمروتموكمو  

الحسح تضحن ان تتم مقاب   النساء ممن قمبمل المعميادات 

االناث ومع الرجا  من قبل العيادين الذكور.(  في األسمفمل 

 مع ومات أكثر  و  ع ن  كركوك.

 :توازن نوع الجنس )الجنسئ(

 :توزيع العمر

 :العمل/المهنة

 :لهوية العرقية والدينيةا

 ٠١عمرب،  ٪٩٢اكراد و ٪٠١تضحنت ع ن  مشارك نا ع ى 
ممن أقم م مات  ٪٩عراق  ن من أعل افريقي و ٪٠٠تركحان، 

عرق   أخر  مثل )يلييي، كاكائي/ يرساني، ممنميائم م من(. 
ممنمهمم انمهمم  ٪٢٦عني السؤا  عن الهوي  اليين   فقما  

قالوا انهم ينتحون الى األقم م مات المييمنم م   ٪٢مس حون و
 التال   )كاكائ  /يرسان  ، مس ي  ، زردشت  (.

القطاع 
 األمني

لقطاع 
 الخاص 

عحل 
 منللي

خيم  
 مين  

تع  م او 
 الصي  

غ ر 
 مو   

 

%9 %33 %2 %15 %4 %17  

%0 %6 %79 %10 %1 %2  

% الذكور84 % اإلناث25   

%27 %41 %29 %3 

هل تعرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك للتهديدات 
شهًرا الماضية؟ ٠٩األمنية خالل الـ   

حاالت العنف الجنسي والعنف القائم على الجنسئ 
 التي تحدث للنساء والفتيات في مجتمعك 
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ف حا يتع ق باألسا    و  التعرض ل خطر، شعمر نصم  

الحشارك ن تقريباً أنهم إلى  مي مما أو عم مى األرجمح 

س صبيون ضيايا ل عن  في العا  الحقبل،   و تعتمبمر 

ع ى الرغم  ٧١٠٢في عا   ٪٩٦الليادة كب رة مقارن  بم 

من أن داعش كانت ال تلا  موجودة في الحيافظ . وهنا 

تأتي أهح   االستطالع، ألنح ع ى المرغمم ممن إعمالن 

البالد خال   من داعش رسح ًا، فمقمي ازدادت مشماعمر 

الضع  التي يعاني ممنمهما السمكمان خمال  المعمامم من 

 الحاض  ن.

عنيما سا وا عن سبب اعتقادهم بأنهم سم مصمبميمون 

من الحشارك ن أنهم يخشمون  ٪٦٠ضيايا ل عن ، عرح 

بمأن  ٪٩٢الوقوع عشوائ اً في أعحا  عن ، ب نحا شعر 

ذلذ س كون بسبب هويتهم اليين   أو العرق م  بم منمحما 

أنح س كون بسبب جنسهم. ممن المحمثم مر  ٪٩٣شعر 

لالهتحا ، أن الحشارك ن في اليويج  لم يش روا المى 

ممن  ٪٤١أي من الخ ارين األخ رين. مع ذلمذ، شمعمر 

الحشارك ن في دبس أن هويتهم العرق م  أو المييمنم م  

شعروا أن جنسهم يحكمن أن يمجمعم مهمم  ٪٠١ونسب  

ضيايا ل عن . افاد نص  الحشارك من فمي داقموق بمأن 

هويتهم العرق   أو اليين   ستعرّضهم ل عن . تش ر هذه 

النتائج أيًضا إلى ك   كانت كركوك دائًحا ومازالت تحمثمل 

بوتق  تنصهر ف مهما المجمحماعمات المعمرقم م  والمييمنم م  

والس اس   الحخت ف . فمي داقموق، قمي تمكمون همذه 

الحشاعر أعياء من الحاضي عنيما خضعت الحنطقم  لم 

"التعريب"   و تم االست الء ع ى أرضي تمابمعم  المى 

التركحان الش ع  وتم منيها ال ًقا ل عرب.  وقمي يمكمون 

ضهور داعش واالستفتاء المكمردي والمقموات المعمراقم م  

الف يرال   إلى زيادة هذه الحشاعر. مع ذلذ، ف م يمتمم 

سؤا  الحشارك ن عن السبب اليق ق. وبالحثل، همنماك 

تكهنات بأنح نظًرا ألن دبس هي منمطمقم  كمرديم  فمي 

الحقا  األو ، فقي يشعمر السمكمان أكمثمر عمرضم  ألن 

يصبيوا ضيايا ل عن  ع ى أسما  ديمنمهمم وعمرقمهمم 

العرقي منذ س طرة القوات العراق   الف ميرالم م  عم مى 

الحيافظ  لكن لم يتم جمحمع أي بم مانمات  مو  همذه 

، وبالتالي فإن الب انات الطولم م  ٧١٠٩األسا   قبل عا  

 غ ر متوفرة.

بالنسب  ل ذين توقعوا أن يكونوا ضيايا لم معمنم ، عمنمي 

سؤالهم عحن يتوقعون أن يكون الجناة الحيتح ون، افاد 

ممنمهمم  ٪٩٦بحجرم ن مجهول ن، ب نحما اخمتمار  ٪٠٢

داعش / إرهاب  ن. لقي تغ ر هذا إلى  ي كب ر منذ عما  

من الحشاركم من أن داعمش /  ٪٣٢عنيما افاد  ٧١٠٢

اإلرهاب  ن س كونون الجاني الحيتحل، ألن الحجحموعم  

، ٧١٠٩كانت موجودة في الحيافظ  آنذاك. فمي عما  

ب نحا في مناطق كركوك وداقوق ودبس، توقع غمالمبم م  

الحشارك ن أن يكون الجناة مجرم ن مجهمولم من، وفمي 

( أن يكون ممرتمكمبمو ٪٦٠اليويج  توقعت أغ ب   كب رة )

العن  من داعش/ اإلرهاب  ن مش رين إلمى المحماضمي 

الحضطرب األخ ر ل حنطق  وكذلذ الخوف ممن المخماليما 

 النائح .

افاد ثالث  من ب ن خحس  أشخاص في جمحم مع أنميماء 

الحيافظ  أن بعض النا  في مجتحعاتمهمم همم أكمثمر 

عرض  ل تعرض ل عن  من غ رهم بسمبمب سمنمهمم أو 

جنسهم أو عرقهم أو عوامل أخر . في منطق  كركوك، 

افاد  والي اثن ن من كل خحس  من الحمشماركم من أن 

جح ع النا  في مجتحعاتهم هم ع ى األرجح معرضون 

ل عن . قي تش ر هذه النسب إلى الهجحات العشوائ م  

والتعسف   التي واجهتها الحنطق  في السنوات الق     

الحاض  . ب نحا تصاعيت نسب  الذين شعمروا أن بمعمض 

النا  أكثر ضعفا من غ رهم   و افاد  والي وا ي من 

كل ثالث  أشخاص أن األوالد الحراهق ن هم األكثر تعرضا 

( ٪٦٢ل خطر. كان هذا أيًضا الخم مار األكمثمر اخمتم ماًرا )

( ودبمس )٪٩٢لحناطق كركوك، ولكن فمي داقموق )

( فقي كان االخت ار األكثر هو األشخاص الحنتحم من ٪٠٣

إلى أق  ات عرق   أو دين  ، ب نحا كان الجواب المحمخمتمار 

( همو أفمراد ٪٠٣بشكل متكرر في اليويج  بنسمبم  )

أسرة األشخاص الحنتح ن لم مقموات األممنم م . يمحمكمن 

اإلشارة إلى أسباب هذه االخت ارات يمعمود ممرة أخمر  

في السنة القادمة، هل تتوقع احتمالية ان تكون 
 ضحية للعنف؟

 لماذا تتوقع احتمالية ان تكون ضحية للعنف؟  

 من تتوقع على االرجح ان يكون مرتكب العنف ضدك؟ 
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إلى األق    التركحان   الكب رة في داقموق، واألغم مبم م  

 الكردي  في دبس وا تال  داعش ل يويج  مؤخراً.

في   ن يعتقي وا ي ممن كمل أربمعم  أشمخماص فمي 

عاًما معرضات ع مى  ٠٢الحيافظ  أن الفت ات دون سن 

األرجح ل عن ، نظًرا لعي  قيرتهن ع ى  حاي  أنفسهن 

جسييًا أو عي  وجود أي شخص يميمحم مهمن، يمعمتمقمي 

 والي وا ي من كل خحس  من الحشارك ن أن الجح ع 

بغض النظر عن العحر والجنس معرض ن ل عن  بشمكمل 

متساوي. مع ذلذ فقي تمبمايمنمت همذه اإلجمابمات فمي 

االقض  . في قضاء دبس اعتقي وا ي من كل ثالث  ممن 

الحشارك ن أن الرجا  البالغ ن هم األكثر عرض  ل تعرض 

ل عن ، في   ن يعتقي  والي ث و الحمشماركم من فمي 

عاًما همم  ٠٢داقوق أن األوالد الذين تقل أعحارهم عن 

 ٪٠١ذكمر  ٧١٠٢األكثر عرض  ل تعرض ل عن . في عا  

من الحشارك ن أن الشبان والفت ان كانوا أكثمر المفمامات 

محن يعتقيون أن الرجا   ٪٦١تعرًضا ل خطر ت  ها نسب  

البالغون هم معرض ن أكثر ل خطر. يحكن تفمسم مر همذا 

التغ  ر بسبب نشاطات داعش التي تستهيف المذكمور 

 وتجن يهم باستحرار. 

عنيما سال الحشاركون عن سالمتهم ع ى مسمتمو  

الحجتحع، ذكر نصفهم فق  أنهم شمعمروا بماألممان ممن 

العن  في مجتحعهم. مع ذلذ عني مقارن  النتائج ع مى 

مستو  القضاء فقمي وجمي انمح فمي  م من غمالمبم م  

( شعروا باألمان داخل مجتمحمعماتمهمم ٪٤٦الحشارك ن )

من الحشارك ن  ٪٠٦في اليويج  فقي افاد بذلذ نسب  

فمي كمركموك بماألممان فمي  ٪٠٠في دبمس فمقم  و

ممن  ٪٦٩، شمعمر ٧١٠٢مجتمحمعماتمهمم. فمي عما  

الحشارك ن باألمان في مجتحعاتهم في المحميمافمظم . 

السبب في هذا التيو  الياد ييتماج إلمى ممليمي ممن 

 البيو. 

عنيما يتع ق األمر باإلبالغ عمن الميموادث، فمإن ثم مو 

الحشارك ن فق  يعتقيون أن الرجا  والنساء يمعمامم مون 

ع ى قي  الحساواة عني إبالغ الشرط  أو السم مطمات 

الرسح  . عني النظر إلى النسب  الحاوي  ل حميمافمظم ، 

الحيمافمظم  فمي شوهيت انيرافات كب رة عن متوس  

فق  من الحشارك ن أن الرجا   ٪٠٣داقوق   و اعتقي 

 ٪٦٩والنساء عوم وا ع ى قي  الحساواة، ب نحا اعتقي 

من اليويج  أن الرجا  والنساء عمومم موا عم مى قمي  

الحساواة من قبل الشرط  والس طات الرسح   لإلبالغ 

عن اليادث. ومع ذلذ فقي وافق ث ثا الحشاركم من فمي 

جح ع أنياء الحيافظ  ع ى أن الحليي من النساء يجمب 

أن يخيمن في الشرط  ل كونوا أكثر قيرة ع ى خميمم  

مجتحعاتهم. عنيما سا وا عحا إذا كمانموا سم ميعمحمون 

أخواتهم في االنضحا  إلى قوة الشرط ، قا  أقمل ممن 

نص  الحشارك ن إنهم سوف يفع مون ذلمذ. لمو مظمت 

العا  لم محميمافمظم  فمي انيرافات كب رة عن الحتوس  

من الحج ب ن أنهم س يعمحمون  ٪٣٠داقوق،   و ذكر 

 ٪٦٦أختهم في االنضحا  إلى الشرط ، في   ن عرح 

من الحشارك ن في دبس أنح ال ينبغي ألفراد اسمرهمم 

 من النساء االنضحا  إلى الشرط . 

ب نحا ذكر أقل من ث و الحشارك ن أنح كان من الشمائمع 

بالنسب  ل رجا  في مجتحعاتهم تأديب نساء أسمرهمم 

من خال  التعن   ال فظي أو البيني في المحميمافمظم ، 

أي من الناس او المجموعات التالية تعتبر معرضين 
 أكثر للعنف في هذا المجتمع؟ 

هل تعتقد ان من المحتمل جدا ان يكون الرجال    
 واألوالد والنساء والفتيات  معرضين للعنف؟

اشعر باألمان بشكل عام من الجريمة او العنف في 
 مجتمعي 

من الشائع في هذا المجتمع ان يؤدب الرجال الفتيات 
والنساء من اسرهم من خالل التعنيف اللفظي او 

 الجسدي 
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لو   انيراف كب ر في دبس افاد ثالث  اشخاص من كل 

خحس  أن هذا النوع من العن  شائمًعما. عمالوة عم مى 

ذلذ، شعر أكثر من ث ثي الحشارك ن في جح ع أنميماء 

الحيافظ  أن الرجا  في مجتحعاتهم يتم تق  حهم ممن 

خال  قيرتهم ع ى  حاي  أسرهم. شوهي انيراف كب ر 

من الحشارك ن أن هذا  ٪٢٠في اليويج ،   و اعتقي 

 التصريح عي ح.

عني مناقش  وجود وفاعم م م  المجمهمات األممنم م  فمي 

مناطقهم، ذكر أكثر من نص  الحشارك ن فمي جمحم مع 

أنياء الحيافظ  أن هناك تواجًيا ثابمًتما لم مشمرطم  فمي 

مناطقهم. من ب ن أولاذ الذين أب غوا عن همذا الموجمود 

الثابت افاد أكثر من النص  بق  ل أنهم يعتقيون أن أداء 

الشرط  فعا  ل غاي ، ب نحا اعتمقمي ثم مو آخمر أن أداء 

الشرط  فعا  في معظحح في ممجمتمحمعماتمهمم. وذكمر 

 والي خحس الحشارك ن فق  أن القوات العراق   كمان 

من  ٪٣٢لها وجود دائم في مجتحعاتهم. ومع ذلذ، أفاد 

الحشارك ن في اليويج  أن هناك تواجي مستحر ل قوات 

العراق   في مجتحعهم. من الحيتمحمل أن يمكمون همذا 

بسبب  صار اليويج  من قبل داعمش  متمى أكمتموبمر 

، ومواجه  الكث ر من النلوح. بالحثل، أفاد خمحمس ٧١٠٢

الحشارك ن في جح ع أنياء الحيافظ  بوجود مسمتمحمر 

ل قوات الحعروف  باسم )اليشي الشعبي( مي م ما فمي 

مجتحعاتهم. في منطق  اليويج ، كانت هذه المنمسمبم  

أربع  من ب ن خحس  مشارك ن. بشكل عا ، قا  أكثمر 

من نص  الحشارك ن بق  ل أنهم يثقون بقيرة الشرطم  

ع ى تيس ن األمن في مجتحمعماتمهمم، بم منمحما يمثمق 

خحسهم في القوات العراق  . وذكر ربع الحشارك ن أيًضا 

أن القادة الحي   ن في مجتحعاتمهمم كمانموا يمعمحم مون 

بنشاط أيًضا لتيس ن الظروف األمن م . وشمكمل همؤالء 

في الميمويمجم   ٪٦٠من الحشارك ن في دبس و ٪٤٦

 في داقوق. ٪٢٩و

أن نملع سمالح  ٪٣٩ف حا يتع ق بتيس ن األمن، عرح 

الحين  ن في الحيافظ  من شأنح تميمسم من المظمروف 

ممن  ٪٠٢االمن   في مجتمحمعمهمم. ممع ذلمذ، عمرح 

الحشارك ن في داقوق أن الحين  من بميماجم  إلمى أن 

يكونوا مس ي ن  تى يتحكنوا من  حمايم  أنمفمسمهمم. 

ويحكن اإلشارة مرة أخر  إلى عي  الثق  في االقضم م  

ب ن التركحان والسمكمان المعمرب. بم منمحما ذكمر نصم  

الحشارك ن فق  أن الطائف   كان لها تأث ر كبم مر عم مى 

منهم في دبس أن الطائف    ٪٦٦مجتحعاتهم، فقي ذكر 

 كان لها تأث ر كب ر في مجتحعاتهم.

ف حا يتع ق بالتطم مع إلمى المحمسمتمقمبمل، بميا نصم  

أنهم يتوقعون أن  ٪٩٣الحشارك ن متفائ  ن،   و قا  

آخمرون  ٪٩٢تتيسن الظروف األمن   ق  الً، ب نحا افماد 

أنهم يتوقعون أن تتيمسمن المظمروف األممنم م  كمثم مًرا. 

 ٪٩١عنيما رأ   ٧١٠٢انخفضت هذه النسب عن عا  

من الحشارك ن أن الظروف األمن   ستتميمسمن كمثم مًرا 

قالوا إنهم يتوقعون أن تتيسن الظروف األممنم م   ٪٦٣و

ق  الً. عني سؤالهم عن أهم ثمالث تمغم م مرات ضمروريم  

ممن  ٪٦٢لتيق ق سمال  دائمم فمي المعمراق، قما  

الحشارك ن أن هناك  اج  كب رة ل تيق ق العيال  ب نحا 

قالوا قحع  ٪٦٩بالياج  إلى تنح   اقتصادي ،  ٪٦٠افاد 

 ٪٦٠عسكري ل حتحردين الحس ي ن ممثمل داعمش و

 محن طالبوا بنلع السالح أو إعالح قطاع األمن.

س واعل فريق برنامج باكس ليحاي  الحين  ن تقييم تقارير موجلة 
بشكل دوري تخص مياور مخت ف  لكل من الحميمافمظمات المثمالث 

البصرة، التي نجري بها برنامج مسح االمن السكاني في العراق )
(. لحليي من الحع ومات يرجى التفضل بمليمارة كركوك، وعالح اليين

موقعنا االلكتروني )انظر أسفل(، في  ا  لييذ أسا   او تع  قات 
 فال تتردد في االتصا  بنا.

لـوزارة الشـؤون تم تحويل هذا الحشروع من اليعم السمخمي 

الهولنيي . في  ال  وجود أسا  ، يرجى االتصا  بم عبا  الخارجية
 azeem@paxforpeace.nlع ى  عظ م 

يرجى مال ظ : يتم اليصو  ع ى جح ع الرموز الحستخيم  هنا 
 وتستخي  وفقا لتراخ ص الحؤلف ن.FLatIcon من 

بشكل عام، اشعر األمان من العنف او الجريمة في 
 مجتمعي/منزلي

أي من العبارات التالية تتفق معها أكثر ؟   

ماذا تتوقع ان يحصل مع الوضع األمني في مجتمعك 
 خالل السنة القادمة؟


