مسح اآلمن السكاني
صالح الدين ،العراق – ٩١٠٢
آليات االمن القائم على الجنس
في آب  ،٩١٠٢أجرت باكس وشريكتها المحلية جمممةميمة
األمل الةراقية الجولة الثانية من استطالع األمن السكاني
)(HSSفي جميع االقضية الثمانية في ممحمافمصمة مال
الدين للتةرف على تجارب السكان المدنيين حول القضايما
المتةلقة بالحماية واليات الصراع واألمن ،وكيف تتغيمر ممع
مرور الوقت .في اول سنة ُأجري بها االستطالع في عما
 ٩١٠٢حيت تمكنت باكس وجمةية االمل المةمراقميمة ممن
دخول جميع االقضية الثمانية وفي سنة  ٩١٠٢لم يمكمن
الو ول الى طوز خرماتو والشرقاط ممكنا ً بسبب األوضاع
األمنية لذلك قد تكون المقارنة السمنمويمة ميمر شمامملمة
للمحافصة من سمنمة ( .٩١٠٢انمصمر أدنمام لمممنيمد ممن

المةلومات حول المشروع ،ويرجى زيارة مموقمةمنما عملمى
شبكة اإلنترنت للحصول على تقارير إضمافميمة فمي مذم
السلسلة)
يعرض هذا التقرير ملخ ً
صا للنتائج التي توضح عالقة
الجنسئ بمواضيع انعدام األمن والصراع بممما مي
ذلك تجارب النساء والرجال عن موضوع االمن مي
صالح الدين.
حول استطالع االمن السكاني:
لقد ت تطوير مشروع استطالع األمن السكاني ()HSS
عن طريق برنامج باكس لحماية المدنيين ( )PoCالذي يهمدف
الى جمع البيانات وتسهيل الحوار البناء حول تجارب المدنيين
وتوقةاته عند أوقات النناعات ومما بمةمد ما.
ووجهات نصر
يتلاص دف البرنامج بثالث نقاط ،أوال :تةمنيمن فمهم الميمات
ومجريات االمن المحلي ،ثانيا :تةنين قدرة الممدنميميمن عملمى
المطالبة ليتمكنوا من تحديد اولوياته ومحاسبة ناع القمرار
والمسؤولين عن اآلمن ،ثالثا :نع دعوة قائمة علمى األدلمة
والتي ستمكن المةنيين باألمر الدوليين من تصمي وتمنمفميمذ
نشاطات حماية تةكس الواقع المحلي .تنفذ باكمس جممميمع
مجاالت استطالع اآلمن السكاني بالتمةماون ممع شمركمائمهما
المحليين والمتمثلين بمنمظمة االمل العراقية وجممعميمة
الفردوس العراقية .يت تنفيذ االستطالع ايضاً في البصمرة
وكركوك اذ تةتبر ذم السنة الثالثة لتطبيق المممشمروع فمي
الةراق.
ت إجراء االستطالع في كركوك على ممدار ثمالثمة أسمابميمع
خالل آب  .٩١٠٢أكمل ما مجموعه  ٠١عمدا ًدا ( ٢إنماث و٢
ذكور)  ٨٠١مقابلة ( ٪٨٣مع اإلناث و ٪١٧مع المذكمور) فمي
جميع اقضية المحافصة الثمانية .ت تحمديمد االعمداد حسمب
الكثافة السكانية حيث ت استبةاد او ض ممنماطمق المبمحمث
حسب الوضع األمني فيها ،اخذين بمنمصمر االعمتمبمار المتمنموع
الديمو رافي .ت اختيار المجتمةات واألسمر والمممشماركميمن
بشكل عشوائي قدر اإلمكان وذلك باستمامدا طمريمقمتميمن:
منتصمة وعشوائية لحد ما آلجل الحصول على نتائج شاملة.
كذلك تضمن بروتكول االستطالع ان تت مقابلة الممشماركمات
االناث من قبل عدادات نساء وتت مقابلة المذكمور ممن قمبمل
عدادين ذكور .أيضاً المشاركة طموعميمة تممما ًمما ممع إعمطماء
المشاركين خيار االنسحاب من االستطالع في أي وقت ،مع
الحفاظ على سرية البيانات تما ًما.

النتائج المبينة نا مأخوذة من مقابالت ممع  ٧٨٣اممرة
و  ٨٩٨رجال ً جميع الفروقات بين الرجال والنساء المبميمنمة
في التقرير ذات داللة إحصائية عند مستوى ثقة  ٪٢٩مما
ل ينص على خالف ذلك .مع ذلك ،فمن المحتمل أنه لم
يت اإلبالغ عن بةض الفروقات بسبمب حسماسميمة مذم
المواضيع في البالد .ان التقاليد المحافصة حول ممواضميمع
الجنسئ يمكن أن تجةل من الصةب منماقشمة المقمضمايما
المتةلقة بم "شرف األسرة" لذلك نتوقع قلة بماإلبمالغ عمن
بةض الحوادث الى مستوى مةين ،خا ة الةنف الجنسي
والةنف القائ على الجنسئ ) (SGBVتمقمو  PAXحمالميًما
بتطبيق طرق جديدة للحصول على بيانمات كممميمة حمول
حاالت الم بالةنف الجنسي او الةنف المقمائم عملمى نموع
الجنس في مشروع تجريبي ،ومن المتوقع الحصول علمى
النتائج في منتصف عا  .٩١٩١عالوة على ذلك ،قد يكون
التةبير عل ًنا عن آراء انتقماديمة تمامص الممموجموديمن فمي
السلطة مااطرة خا ة انتقاد الةنا ر المسلحة مما ينيمد
من احتمال التحين اإليجابي في كيفية تفكير المشاركميمن
بالجهات األمنية الرئيسية أو البيئة األمنية الةامة.

كيف تقيم وضعك األمني الشخصي مقارنة بالسنة
الماضية؟

لمنيد من المةلومات حول باكس او برنامج استطالع االمن السكاني تفضل بنيارة موقةنا االلكترونيwww.protectionofcivilians.org :

٠

فيما يتةلق بالتغيرات في األمن الشاصي خمالل المم ٠٩
شهرًا الماضية ،قال  ٪٨٨من المشاركين الذكمور ممقمابمل
 ٪٣١من االناث أن وضةه األمني تحسن ،بينما قال ٪٢
من المشاركين الذكور مقابل  ٪٩٧من االناث أنه ل يمكمن
ناك تغيير في وضةه األمني  .في حين أن  ٪٢٣ممن
المشاركين (  ٪٢٧إناث و ٪٢٨ذكور) قالوا أنه اسمتمنمدوا
في إجاباته على تجاربه الشاصية ،حيث قالت نسمبمة
اكبر من اإلناث ( )٪٧٣مقارنة الذكور ( )٪١٣انهن اسنمدن
إجاباتهن على تجارب أ دقائهن وعائلتهن ،بينما اسمتمنمد
عدد أكبر من الذكور ( )٪٩٩مقمارنمة بماإلنماث ( )٪٨إلمى
إجاباته على التةليقات التي أدلى بها القادة االجتماعيون
أو الدينيون أو القبليون .على نفس المنموال ،اسمنمد عمدد
أكبر من الذكور ( )٪٠٠مقارنة باإلناث ( )٪٨إجاباته على
تةليقات أدلى بها ممثلون سياسيون أمنميمون رسممميمون،
ونسبة اكبر من الذكور ( )٪٠١مقارنة باإلناث ( )٪٩اسندوا
إجاباته الى تقارير رأو ا على وسائل اإلعمال .٠وتمغميمرت
نسب الذين قالوا أن أمنه الشاصي قمد تمحمسمن فمي
السنوات الماضية ففي عا  ،٩١٠٢افاد  ٪٣٧ممن اإلنماث
مقابل  ٪٨٧من الذكور عن تحسن في أمنه الشاصي ،
بينما في عا  ، ٩١٠٢أبلغ  ٪٨١من كل من الذكور واإلناث

عن تحسن في أمنه الشاصي .لذلك ،بينما كانت ناك
زيادة مطردة في تحسين األمن الشاصي للممشماركميمن
الذكور على مر السنين ،فإن ذا ال ينطبق على اإلناث
عندما سئل الذين أجابوا على أن أمنه الشمامصمي قمد
تحسن كيف أثر التحسن على حياته الميمومميمة ،قمالمت
 ٪٨٠من اإلناث مقابل  ٪٧٣من الذكور إنهن يشةرن اقمل
تةر ً
ضا للةنف أو المضايقة عندما يكونن خمار ممنمازلمهمن.
بينما قالت  ٪٧٧من اإلناث مقابل  ٪٨١من الذكور قمالمن
إنهن قادرات على مغادرة مننلهن في كثير ممن األحميمان.
بينما قال  ٪٧٣من الذكور مقارنة بم  ٪٩٨من اإلناث إنهم
يرون أسلحة أقل في الشارع.٩
كيف آثر تحسن وضعك المني على حياتك اليومية؟

المشاركون ي محا ظة صالح الدين
ان المشاركة في استبيان مسح االمن السمكمانمي كمانمت
طوعية بالكامل وت االحتفاظ بالبيانات بشكل سري وتحمت
أسماء مجهولة .ت االتصال بالتجمةات السكمانميمة واالفمراد
والمنازل لغرض اكمال المسح بطمريمقمة ممنمصمممة وأخمرى
عشوائية تقريبا ،حيث ت تنصي إجراءات النممذجة واختميمار
المشاركين لنيادة احتمالية توازن الجنسين وتمثيل ممتمنموع
من ناحية الهوية الةرقية والديمنميمة( .الحم ان بمروتموكمول
المسح تضمن ان تت مقابلة النساء ممن قمبمل المةمدادات
االناث ومع الرجال من قبل الةدادين الذكور ).في األسمفمل
مةلومات أكثر حول عينة ال الدين.
توازن نوع الجنس (الجنسئ):
 %35الذكور

 %74اإلناث

توزيع العمر:

عندما سؤال المشاركين إذا قاموا أو أفراد أسمر م بمأي
تغييرات في حياته اليومية لحماية أنفسه  ،فمإن ٪١٧
من النساء مقارنة بم  ٪٨٠من الرجال افمادوا فمي أنمهم
يسافرون بشكل أقل تواتراً خار مننله  .حميمث أشمارت
 ٪٠٣من المشاركات مقارنة مع  ٪٠٧ممن المذكمور إلمى
أنهن توقفن عن الةمل أو الذ اب إلى المدرسة .بميمنممما
افاد  ٪٠٨من الذكور مقارنة بم  ٣٪٠١ممن اإلنماث أنمهم
إلى ممنماطمق
اجروا أو ربوا أو أرسلوا أفراد من أسر
أكثر أمانًا.
لماذا تتوقع احتمالية ان تكون ضحية للعنف؟
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الهوية العرقية والدينية:

تضمنت عينة مشاركينا على و ٪٢٩عمرب ٪٣ ،اكمراد ٪٣
تركمان .عن السؤال عن الهوية الدينية ٪٢٢ ،قمالموا انمهم
ير ممتمديمنميمن او
مسلمين ونسبة اقل من  ٪٠قالوا انه
رفضوا اإلجابة.

من حيث التهديدات األمنية التي يواجها الممشماركمون أو
أفراد أسر  ،ل تكن ناك فروق ذات داللة إحصائية بين
الذكور ( )٪٨١واإلناث ( .)٪٨٩ممع ذلمك ،كمانمت منماك
اختالفات عند سؤاله عما إذا كانوا قمد رأوا المنمسماء أو
الفتيات في مجتمةهن يتةرضن لممضمايمقمات لمفمصميمة أو
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جسدية أثناء وجود ن في الشارع .حيث قمال  ٪٩٩ممن
المشاركين الذكور مقابل  ٪٠١من المشاركات اإلناث أنه
رأوا مثل ذا التحرش .وبالمثل ،فإن  ٪٣من الرجال مقابل
 ٪٨من النساء قالوا إنه سمةوا عن حاالت عنف جنسي
ضد النساء والفتيات في مجتمةاته  .وافاد  ٪٣من الذكور
مقابل  ٪٠من النساء المشاركات إنه سمممةموا بمحمالمة
واحدة عملمى األقمل ممن حماالت جمرائم الشمرف فمي
مجتمةاته خالل الةا الماضي .مع ذلك ،فإن  ٪٠٧ممن
اإلناث و ٪٠٩من الذكور قالوا ان جرائ الشمرف وسميملمة
فةالة الستةادة شرف الةائلة.
كيف آثر تحسن وضعك المني على حياتك اليومية؟

عند السؤال عن اي أنواع الةنف الجنسي والةنف المقمائم
على الجنس )(GBVالتي يواجها الرجمال والمفمتميمان فمي
مجتمةاته  ،قال  ٪٧٨من اإلناث و ٪٨٠من الذكور إنه ال
يواجهون أي نوع من أنواع الةنف القائ على المجمنمسمئ.
 ٪٧١من الذكور مقابل  ٪٩٧من اإلناث قالموا إن المرجمال
والفتيان يواجهون مضايقات لفصية أو جسدية ،يليها ٪٧٩
من الذكور و  ٪٠٠من االناث الذين قالوا إن الرجال والفتيان
يجبرون على النوا المبكر .وأفاد  ٪٩٨من الذكور ممقمابمل
 ٪٠٠من اإلناث أن الرجال والفتيان أي ً
ضا يواجمهمون المنوا
القسري  .٩واتفق أكثر من أربةة من بين كل خمس نسماء
مشاركات ( )٪٨٧وأكثر من ثالث من بين كل خمممسمة (
 )٪٧٨من الذكورعلى أن الرجال يت الحك عليمهم فمي
مجتمةه من خالل قدرته على حماية أسر .
ما اهي انواع العنف القائم على الجنسئ التي تحدث
للرجال واألوالد ي هذا المجتمع؟

قال  ٪٩٨من الذكور مقابل  ٪٧من االناث إنهم سمممةموا
عن حاالت زوا قسري لملمنمسماء فموق  ٠٢عما ًمما فمي
مجتمةاتهن خالل الم  ٠٩شهرًا الماضية .تمتمةمارض مذم
النتائج مع المفا ي السابقة حيمث يمرى المكمثميمرون أن
النساء سيتكلمن عن ذم الحاالت بشكل أكثر انفتا ً
حا من
الرجال .في حين أن ُ
خمس المشاركين المذكمور فمقم (
 )٪٠٢مقارنة بم  ٪٧٣من االناث قالموا أنمه ممن الشمائمع
بالنسبة للرجال تأديب اإلناث من أفراد أسر ن من خمالل
الةنف اللفصي أو الجسدي .مع ذلك ،قد يكون ناك نقص
في اإلبالغ عن حاالت النوا القسري ،حيث ذكمرت ٪٩٩
من اإلناث و ٪٩٧من الذكمور أنمهم ال يمةمتمبمرون المنوا
القسري شكال ً من أشكال الةنف .ومع ذلك ،عندما يتةلق
األمر بنوا الفتيات دون سن  ٠٢عما ًمما ،فمإن  ٪١٨ممن
الذكور مقابل  ٪٧٨من اإلناث قالوا إنه سمةوا عن حاالت
في السنوات األخيرة .مع ذلك ،شةرت النساء ( )٪٧٨أكثر
من الذكور (  ) ٪٩٢بأن النيجات المبكمرة لملمفمتميمات مي
وسيلة فةالة لحمايتهن.
خالل السنة الماضية هل سمعت عن حاالت:

جرائم رشف؟

جنس؟
عنف
ي

عند مناقشة مفا ي التةرض للاطر ،قال  ٪٧٩من الذكور
مقابل  ٪٠٠من االناث أنه يشةرون من المممحمتمممل أن
يصبحوا ضحايا للةنف في الةا المقبل .عند االستمفمسمار
عن سبب توقةه أن يصبحموا ضمحميمة لملمةمنمف ،قمالمت
المشاركات إن السبب في ذلك و جنسهمن ( ،)٪٨٨أو
عالقتهن ببةض الجهات األمنية الفاعلة ( ،)٪٨١أو بسبمب
ديانتهن أو ويتهن المةمرقميمة ( .)٪٧٣بمالمنمسمبمة إلمى
ً
شيوعا و الموقموع
المشاركين الذكور ،كان السبب األكثر
في أعمال عنف عشوائية ( ،)٪٧٨تليها ويته الدينية أو
الةرقية (  ،)٪٩٩وبسبب عالقته بأطراف أمنية مةيمنمة (
.٩(٪٩٩

تحرش؟
ي السنة القادمة هل تتوقع احتمالية ان تكون ضحية
للعنف؟
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عندما ُ
سئل المشاركون عمن يمةمتمقمدون أنمهم المجمنماة
ً
المحتملين ،كانت اإلجابات األكمثمر شميموعما :ممجمرمميمن
مجهولين ( ٪٨٠اإلناث و ٪٧٢ذكور) ،يليه إر مابميمون أو
داعش (  ٪٩٨اإلناث و ٪٧٧ذكور) أو أفراد جماعة مسلحة
) ٪٠٨اإلناث و ٪٩٢الذكور).٦
من تتوقع على االرجح ان يكون مرتكب (مرتكبين)
العنف ضدك؟

بينما يةتقد حوالي (  )٪١٩من الممشماركميمن المذكمور أن
جميع أفراد مجتمةه مةرضون للةنف بشكل ممتمسماوي.
فمي
بينما تةتقد  ٪١٧من المشاركات أن بمةمض المنما
أكثر عرضة للةنف من ير  .بمالمنمسمبمة
مجتمةه
ألولئك الذين قالوا أن بةض الجماعات أكثر عرضة لملمةمنمف
من ير  ،فقد قال المذكمور أن مذم المجممماعمات ممن
المحتمل أن تشمل المهجرين داخلياً أو الالجئين (،)٪١٧
يليها أشااص من األقليات الدينية أو الةرقية ( ،)٪١٩ثم
النساء أو الفتيات ير المتنوجات ( ،)٪٧٨وأنصار داعش أو
أفراد أسر داعش ( .)٪٧٨قالت اإلنماث المممشماركمات أن
الفئات األكثر عرضة للةنف تشمل النازحين أو الالجئيمن (
 )٪١٩يليه أشااص من األقليات الدينية أو المةمرقميمة (
 )٪٧٧واألوالد المرا قين (.٢(٪٧٩
ةي من الناس او المجموعات التالية تعتبر معرضين
ةكثر للعنف ي هذا المجتمع؟

بنسبة ( .)٪٧٧بينما شةرت نسبة  ٪٩٩بأن من المرجمح
أن الرجال والنساء والفتيان والمفمتميمات ممتمسماوون فمي
التةرض للةنف .قال ثلث المشاركين المذكمور إن المرجمال
البالغين مةرضين على األرجح للةنف ،بينما قال ربةه إن
الرجال والنساء والفتيان والفتيات جميةه مةرضون علمى
األرجح للةنف.
هل تعتقد ان من المحتمل جدا ان يكون الرجال
واألوالد والنساء والفتيات معرضين للعنف؟

عند االستفسار عن سبب تةرض الرجال والفتيان للةمنمف
على األرجح ،أشارت المشاركات إلى أن السبب في ذلك
الباً مما يمكمونمون خمار المممنمنل (  )٪١٩وال
و أنه
يستطيةون حماية أنفسه جسديًا ( )٪٧٣وألنه لميمس
لديه أي شاص حمايته ( .)٪٧١بالنسبة للمشاركيمن
الذكور ،كانت األسباب أن الرجال والصبيان ال يستطميمةمون
البًا ما يكونون
حماية أنفسه جسديًا ( )٪١٧يليها أنه
خار المننل ( )٪٧٣ث ليس لديه أي شاص يحميه (
 .٢ (٪٧٧بالمثل ،عندما سئلنا عن سبب تةمرض المنمسماء
والفتيات للةنف ،كانت اإلجابات الثالثة األولى ي نفسها
لكل من الذكور واإلناث .حيث قالت  ٪٣١من النساء مقابل
 ٪٧٧من الرجال أنه بسبب عد قدرته عملمى حمممايمة
أنفسه و ٪٨١من النساء مقابل  ٪٨٩من الرجال قمالموا
ألنه ليس لديه أي شاص يحميه و ٪٩٧من المنمسماء
مقابل  ٪٧٨الرجال قالوا ألنمه مالمبماً مما يمتم تمجما مل
حقوقه .٢
ما هي األسباب الرئيسية لتعرضهم للعنف؟
النساء أو الفتيات

المةمممر
عند السؤال عن أي مجممموعمة (عملمى أسما
والجنس) من المرجح أن تتةرض للمةمنمف ،قمالمت االنماث
المشاركات أن فتياتهن الالئي تقل أعمار ن عن  ٠٢عا ًمما

رجال أو األوالد

في حين أن نسب مماثلة من الذكمور (  )٪٣٢واإلنماث (
 )٪٨١قالوا إنه يشةرون باألمان بشكل عا من المةمنمف
والجريمة في مجتمةاته المحلية .نسبة أكبر من الرجمال

لمنيد من المةلومات حول باكس او برنامج استطالع االمن السكاني تفضل بنيارة موقةنا االلكترونيwww.protectionofcivilians.org :

٨

)  )٪٢٩مقارنة بالنساء ( )٪٨٣قالوا إنه يشةرون باألممان
من الةنف داخل أسر  .بالمثل ،فمي حميمن أن نسمب
مماثلة تقريباً من الذكور (  )٪٨٢واإلناث ( )٪٢٨قمالموا إن
منطقته آمنة من داعش .إال أن المفاجئة كانت بمنمسمبمة
النساء ( )٪٣١مقارنة بالرجال ( )٪١٣ممن قملمن إن كمال
الجنسين في مجتمةاتهن من المرجح أن يتلقون مةامملمة
متساوية عند اإلبالغ عن حادث أمني إلى الشرطمة .فمي
حين أن كال من الرجال ( )٪٧٩والنساء ( )٪٧١قمالموا إنمه
ينبغي أن يكون ناك عدد أكبر من النساء الةماممالت فمي
الشرطة للمساعدة في القضايا األممنميمة المتمي تمواجمه
المجتمع ،إال أن ثلث المشاركين الذكور ( )٪٧٨وأقمل ممن
نصف الممشماركمات (  )٪٨٨افمدوا بمأنمهم سميمدعمممون
شقيقاته الالتي ير بن في التقد لشغل وظميمفمة فمي
الشرطة.

الحكومة الوطنية ي بغداد تتخذ خطوات واضحة
لتقليل العنف ي مجتمعنا .هل تتفق مع العبار ؟

اشعر باألمان بشكل عام من الجريمة او العنف ي
مجتمعي او منزلي.

اختالفات كبيرة في اإلجابات التي قدمها كل ممن المذكمور
واإلناث من حيث الوجود المستمر والفةمالميمة لملمشمرطمة
وقوات المةروفة محليًا باس الحشد الشةبي .ممع ذلمك،
في حالة القوات المسلحة الةراقية ،شةر  ٪١١من اإلناث
مقارنة بم  ٪٩١فق من المذكور بأن الشمرطمة والمحمشمد
الشةبي لديه وجو ًدا ثاب ًتا في مجتمةاته  .األسباب وراء
هل كان للجهات األمنية وجود دائم ي مجتمعك،
ً
تقريبا دائم او متو ر؟
يعني وجودهم

اما فيما يتةلق بشروط السالمة ،فإن  ٪٧٢ممن المذكمور
الذين شمله االستطالع مقارنة بربع المشاركات قالوا إنه
من السهل إلى حد ما على المدنيميمن المحمصمول عملمى
األسلحة النارية في مجتمةاته  .بينما شمةمر  ٪٠٧ممن
٠١
الرجال مقارنة بم  ٪٩٨من النساء بأن األمم المممتمحمدة
في مجتمةاته .
تةمل بنشاط لحماية ودع النا
تعمل األمم المتحد بنشاط لحماية او تو ير الدعم
لهذا المجتمع .هل تتفق مع العبار ؟

مع ذلك ،كانت وجهات النصر حول دور الحكومة الوطنية في
الحماية ماتلفة بشكل ملحوظ لكال الجنسين .اذ أن نصف
المشاركات شةرن أن الحكومة الوطنية في بغمداد تمتمامذ
خطوات واضحة للحد من الةنف في مجتمةماتمهمن ،إال أن
ثالثة أرباع المشاركين من الذكور عارضوا ذلك.
عند مناقشة دور الجهات األمنية وفةاليتها ،ل

تكن

منماك

اإلجابات الماتلفة بشكل كبير تمحمتما إلمى ممنيمد ممن
الدراسة  .٠٠في حين أن حوالي واحد من بين كل خمممس
نساء مشاركات مقابل  ٪٧من الذكور قالموا إن لمزحمناب
السياسية المسلحة وجود دائ في مجتمممةمهم  .حميمث
ذكرت  ٪٣٢من المشاركات أن ذم القوات لها فةالية إلى
حد ما .في حين وجد  ٪٧٩من المشاركين أنه ليس لهذم
القوات فةالة إلى حد مما .بمالمممثمل ،أقمل ممن  ٪٠ممن
المشاركين الذكور قالوا ان نماك وجمود ثمابمت لملمقموات
الةسكرية الدولية في مجتمةاته  ،في حين أن  ٪٠٨من
اإلناث قالوا ير ذلك .كذلك فمن ناحية الفةمالميمة ،منمف
 ٪٢٧من النساء أداء القوات الةسكرية الدولية علمى أنمه
فةال للغاية ،في حين أن نصف المشاركين المذكمور فمقم
اعتقدوا أنه فةالون .٠٩وأخيرًا ،كانت الشرطة ( ٪٢٧ذكمور
و  ٪٨١إناث) الممثل األمني األكثر ثقمة ،تملميمهما المقموات
المسلحة الةراقية ( ٪٨٩للذكور واإلناث) ،وقوات الشرطمة
الةسكرية ( ٪٩٢للذكور و ٪٧١لمننماث) .٠٣عمالوة عملمى
ذلك ،افاد أكثر من ثالثة أرباع الممشماركميمن ممن المذكمور
واإلناث أن القادة المحليين في مجتمةاته يةملمون أي ً
ضما
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على تحسين األمن .في حين أن أربةة من كل خمممسمة
رجال يشةرون أن ناك حاجة لمنمنع سمال المممدنميميمن
لتحسين األمن في المحافصة ،فإن نصف عدد المشاركمات
شةرن أن المدنيين بحاجة إلى أسلحة ليتمكنوا من حماية
أنفسه .

ما هي التغييرات الثالثة األهم الضرورية إلحالل سالم
دائم ي العراق؟

كيف تقيم ةداء الجهات األمنية ي تو ير االمن ي
مجتمعك؟

مالحظات
ُ ٠
طلب من المشاركين اختيار أكبر عدد من الايارات التي
تنطبق عليه  ،وبالتالي فإن المجموع الكلي أكبر من .٪٠١١
 ٩المصدر السابق.

ال تنال أربع من بين كل خمسة من النساء المممشماركمات
يتطلةن الى المستقبل .بمالمممقمارنمة ،شمةمر  ٪٧٨ممن
المشاركميمن المذكمور أن األممن سموف يمتمحمسمن فمي
مجتمةاته في الةا المقبل .قال ثلث المشماركميمن ممن
الذكور واإلناث أن السبب الرئيسي للصراع في المستقبل
سيكون مني ً
جا من القضايا االقتصادية أو االجمتممماعميمة أو
الدينية أو السياسية ،بينما رأى  ٪٧٠من المشاركات أنهما
ستكون قضايا اقمتمصماديمة فمقم ممقمارنمة بمم  ٪٨٠ممن
المشاركين الذكور الذين يتوقمةمون أن تمكمون المممسمألمة
سياسية فق  .عندما سئلنا عن التغييرات الرئيسية الثالثة
الالزمة إلحالل سال دائ في الةمراق ،تضمممنمت اعملمى
اإلجابات :القمع الةسكري للمتمردين المسلمحميمن ممثمل
داعش (  )٪٣٢وأداء أفضل للادمات األمنية المرسممميمة (
 )٪٧١وتحسين جودة وسبل تحمقميمق المةمدالمة (.)٪٩٢
اإلجابات
بالنسبة إلى المشاركين من الذكور ،شملت أ
القمع الةسكري للمتمردين المسلحيمن ممثمل داعمش (
 )٪٧٠وننع السال أو إ ال قطاع األمن ( )٪٨٩واإل ال
السياسي على المستوى الوطني (.(٪٨٠

 ٣المصدر السابق.
 ٩المصدر السابق.
 ٩المصدر السابق .
 ٦المصدر السابق.

 ٢المصدر السابق.
 ٢المصدرالسابق.
 ٢المصدر السابق.
 ٠١يرجى مالحصة أنه بالنسبة لمةص المشاركين ،فإن األم
المتحدة تةادل جميع المنصمات الدولية ير الحكومية.
 ٠٠ت تأخير جلسات المشاركة المجتمةية لمناقشة النتائج
اإلجمالية الستطالع االمن السكاني في ال الدين بسبب
االحتجاجات في الةراق التي اندلةت منذ أكتوبر  .٩١٠٢ومن
المقرر عقد ذم الجلسات خالل الربع األول من عا .٩١٩١
وعالوة على ذلك (ألجل جوالت استطالع مستقبلية) ستاصص
باكس وشركائها مني ًدا من الوقت لجلسات مناقشة مع الباحثين
لمناقشة مثل ذم الحاالت الشاذة في نتائج البيانات.
ُ ٠٩
طلب من المشاركين اختيار أكبر عدد من الايارات التي
تنطبق عليه

 ،وبالتالي فإن المجموع الكلي أكبر من .٪٠١١

 ٠٣المصدرالسابق.

ةي من القضايا األمنية التالية من المحتمل ان تسبب
ً
صراعا بشكل ةكبر ي مجتمعك ي المستقبل؟

سيوا ل فريق برنامج باكس لحماية المدنيميمن تمقمديم تمقماريمر
موجنة بشكل دوري تاص محاور ماتلفة لكل من المممحمافمصمات
الثالث التي نجري بها برنامج مسح االمن السكاني في المةمراق
)البصرة ،كركوك ،و ال الدين) .لمنيد من المممةملموممات يمرجمى
التفضل بنيارة موقةنا االلكتروني (انصر أسفل) ،في حمال لمديمك
أسئلة او تةليقات فال تتردد في االتصال بنا.
ت تمويل ذا المشروع من الدع السامي لموزار
الخارجية الهولندية .في حالة وجود أسئلة ،يمرجمى االتصمال بم
با عصي على azeem@paxforpeace.nl

الشمنون

يرجى مالحصة :يت الحصول على جميع الرموز المستادمة نما
من  FlatIconوتستاد وفقا لتراخيص المؤلفين.
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