
 مسح اآلمن السكاني 
  ٩١٠٢ –صالح الدين، العراق 

 آليات االمن القائم على الجنس

ثالثة أسابيع  تم إجراء االستطالع في كركوك على مدار 

 ٨إناث و ٧عداًدا ) ٠١. أكمل ما مجموعه ٩١٠٢آب خالل 

في مع الذكور(  ٪١٥مع اإلناث و ٪٧٧مقابلة ) ٨٠١ذكور( 

تم تحدحد حد االعحداد جمي  اقضية المحافظة الثمانية. 

حسب الكثافة السكانية حيث تم استبعاد او ضم مناطح  

البدث حسب الوضع األمني فيها، اخذ ن بنظحر االعحتحبحار 

التنوع الد موغرافي. تم اخحتحيحار الحمحجحتحمحعحا  واألسحر 

والمشاركحيحن بشحكحل عشحوارحي محدر اإلمحكحا  وذلح  

باستخدام طر قتين: منتظمة وعشوارية لحدحد محا  جحل 

الدصول على نتارج شحامحلحة. كحذلح  ترحمحن بحروتحكحول 

االستطالع ا  تتم مقابلة المشاركحا  االنحاث محن محبحل 

عدادا  نساء وتتم مقابلة الذكور من مبل عحداد حن ذكحور. 

أ راً المشاركة طوعية تماًما مع إعطاء المشاركيحن خحيحار 

االنسداب من االستطالع في أي ومت، مع الدفاظ عحلحى 

 سر ة البيانا  تماًما. 

أحد أكثر المناطع  العريع عيعة  عتبر سكا  صالح الد ن 

، وهو محا كحا  واضحًدحا أ ًرحا فحي نحتحارحج في العراق

محن الحمحشحاركحيحن فحي  ٪١٧االستطالع حيث  سكن 

واحعد  معن أكعثعر المناط  الر فية. وتعتبر صالح الد ن 

منذ الغزو األمحر حكحي محافظات العراق انعداماً لألمان 

. عالوة على ذل  فأ  مراء طوزخورماتو ٣٠٠٢١للعراق عام 

تعتبر ضمن "الددود الداخلية المتنازع عليها" وفًقا للحمحادة 

مما زاد األمحور تحعحقحيحًدا فحي  ٣من الدستور العرامي ١٤٠

المدافظة. وبينما اسحتحفحاد األكحراد محن دعحم الحوال حا  

المتددة حيث تمكنوا من السيطرة على مبانحي الحنحظحام 

، فإ  الجالية التركحمحانحيحة ٣٠٠٢العرامي الساب  بعد عام 

نظر  أ ًرا إلى طوزخورماتو كعاصمة ثقافية رريسية ومركز 

. أ  التنوع في التحركحيحبحة السحكحانحيحة فحي ٢تار خي لهم

طوزخرماتو واضح بينما في المناط  السبع األخرى، كحا  

(، ٪٠١١و ٪٢٢غالبية المشاركين من العرب ) تراوح بين 

(، تليها ٪٥١وفي طوز خورماتو الغالبية هي من التركما  )

. أما سامراء، فُتعتبر نقطة ٤(٪٩٢( ثم العرب )٪٥٧األكراد )

انطالق الدرب األهلية الطارفية في العراق التي بدأ  في 

والتي أ را اعتبر  محخخحراً محركحزاً ألبحو بحكحر  ٣٠٠٢عام 

، سيطر داعح  )الحمحعحرو  ٣٠١٤. بدلول عام ٥البغدادي

داع ( على  -أ ًرا باسم دولة العراق اإلسالمية وسور ا 

مد  مهمة مثل تكر ت وبيجي وسامراء والشرماط والحتحي 

. اذ بدكم مربها الجغحرافحي ٣٠١٢تمت استعادتها في عام 

من الموصل والدظرة مر  المنطقة بأوماتًا مرطحربحة فحي 

السنوا  األخيرة. كا  هذا واضًدا أ ًرا فحي االسحتحطحالع. 

من المشاركين في الحمحدحافحظحة أنحهحم  ٪٢٠وبينما مال 

شعروا أ  مناطقهم آمنة من داع ، فقد لوحح  انحدحرا  

من المشحاركحيحن  ٪٧١كبير في حي الشرماط، حيث مال 

 أ  منطقتهم كانت آمنة من داع .

حيث كانت السنحة  ٣٠١٢في ظل هذه الخلفية وفي عام 

تحمحكحنحت  األولى من مشروع استطالع األمن السحكحانحي

باكس وشر كتها جمعية األمل العرامية، من الوصول إلحى 

جميع المقاطعا  الثماني إلجراء االسحتحطحالع. فحي عحام 
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، كا  من الحمحسحتحدحيحل الحوصحول إلحى مرحارحي ٣٠١٢

طوزخرماتو والشرماط بسبب التدد ا  األمنية. فحي عحام 

، تم مسح جميع المقاطعا  الثمانحي. ححيحث محال ٣٠١٢

حوالي واحد من كل خمسة أفحراد فحي االسحتحطحالع أ  

أسرهم لم تدصل على مصدر دخل منتظم، وكانت أعلحى 

(. وتجدر ٪٥٥(، تليها الدور )٪٥٨نسبة في طوزخورماتو )

ححجحم اإلشارة أ ًرا إلى أنه على الرغم من أ  متحوسح  

حجم األسحرة افراد فإ  متوس   ٥األسرة في العراق هو 

 ٢في صالح الد ن كما تم تسجيله خالل الحمحسحح كحا  

في بيجي. أ  أغلبية  ١٠في بلد إلى  ٢أفراد وتتراوح بين 

( من المشاركين مد عاشوا في نفس المحد حنحة أو ٪٨٨) 

البلدة في السنوا  الخمس الماضية. بالنحسحبحة لحلحذ حن 

(. نسبحة محن ٪٧٠نزحوا، كا  بسبب العنف على األكثر )

 (.٪٩٩( تليها طوزخورماتو )٪٧٨نزحوا أكبر في الشرماط )

،  شعر حالياً عحدد أكحبحر محن فيما  تعل  بالوضع األمني 

( باألما  في مجتمعاتهم بشحكحل عحام ٪٢٥المشاركين )

)  ٣٠١٢( و٪٨٨)   ٣٠١٢حيث ارتفعت النسب ملدوظ من 

 حول استطالع االمن السكاني:

( HSSمشروع استطالع األمن السكاني )لقد تم تطو ر 

( الذي  هحد  PoCعن طر   برنامج باكس لدما ة المدنيين )

الى جمع البيانا  وتسحهحيحل الحدحوار الحبحنحاء ححول تحجحارب 

المدنيين ووجها  نظرهم وتومعاتهم عند أوما  النزاعا  ومحا 

بعدها.  تلخص هد  البرنامج بثالث نقاط، أوال: تعحز حز فحهحم 

اليا  ومجر ا  االمن المدلي، ثانيا: تعز ز محدرة الحمحدنحيحيحن 

على المطالبة ليتمكنوا من تدد د اولو اتهم ومداسبة صنحاع 

القرار والمسخولين عن ا من، ثالثا: صنع دعوة مارمحة عحلحى 

األدلة والتي ستمكن المعنيين باألمر الدوليين محن تصحمحيحم 

وتنفيذ نشاطا  حما ة تعكس الوامع المدلي. تنفحذ بحاكحس 

جميع مجاال  استطالع ا محن السحكحانحي بحالحتحعحاو  محع 

بمنعظمة االمل العععراقعيعة شركارها المدليين والمتمثلين 

.   تم تنفيذ االستحطحالع ا رحاً وجمعية ال ردوس العراقية

في البصرة وكركوك اذ تعتبر هذه السنة الثحالحثحة لحتحطحبحيح  

 المشروع في العراق.
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فحي طحوزخحورمحاتحو  ٪٩٨في مراء الدور و ٪٥٠بينما مال 

 أنهم هاجروا أو أرسلوا أفراد أسرهم إلى مناط  أكثر أمانًا.

بينما أفاد المشاركو  أنهم  شعرو  باألما  بشحكحل عحام 

، كانت واحدة من كل خمس أسر ضحدحيحة ٣٠١٢في عام 

فق  في عحام  ٪٨لتهد د أمني واحد على األمل مقارنة بح 

، لم  تحم ٣٠١٢. مع ذل ، وكما ذكر أعاله، ففي عام ٣٠١٢

ضم مراري طوزخورماتو أو الشرماط الى االستطالع. عنحد 

من المشاركين  ٪٥٧تدليل حاال  التهد دا  األمنية، مال 

في طوزخورماتو إنهم أو أحد أفراد أسرهم ومعحوا ضحدحيحة 

فحي سحامحراء.  ٪٩١في الدور و ٪٩٨تهد د أمني،  ليهم 

في حين أ  حوالي واحد من كل عشرة أسر كانت ضدية 

للسرمة أو االستيالء على الممتلحكحا  فحي هحذا الحعحام 

، كحا  هحنحاك محرة أخحرى ٣٠١٢في عام  ٪٥مقارنة مع 

 ٪٩٩اختالفا  ملدوظة على مستوى االمرية. فقد أفحاد 

من المشاركين في توز خورماتو بأنهم أو أحد أفراد أسرهم 

ومعوا ضدية للسرمة أو تمت مصادرة ممتلكاتهم، وتبحعحهحا 

من المشاركين في مراء تكر ت. وبالمثل، بينما مال  ٪٠٥

فق  من المشاركين أ  أحد أفراد أسرهم ومع ضديحة  ٪٥

للقصف أو االنفجار، كانت نسبة اإلصابة أعلى بكثيحر فحي 

(. في حين أ  ٪١(، تليها طوزخورماتو )٪٧منطقة تكر ت )

من المشاركين مالوا إ  شخصا ما في أسرته  عحانحي  ٪٨

من صدمة جسد ة أو نفسية مطولة نتيجة التعرض للعنف 

أو انعدام األمن. كانت أعلى نسبة لمثل هذه الداال  في 

فحي  ٪٠٠فحي بحيحجحي و ٪٠٧(، تليها ٪٩١الشرماط )

 طوزخورماتو.

وبينما تعتبر باكس وشركارها أ  موضوع العنف القارم على 

الجنس او الجنسئ موضوعا حساساً لذل  ال  تم اإلبحال  

محمحن  ٪٨. إال أ  أمحل محن ٢عن الداال  بشكل كحا   

(، و عزى ذل  على األرجح إلى التحدحسحيحنحا  فحي ٪٨١

الموضح أعاله. بالمثل، عحنحد السحخال عحن الوضع األمني 

من المشاركين  ٪٨٩التغييرا  في األمن الشخصي، مال 

 ١٣أ  أمنهم الشخصي مد تحدحسحن فحي األشحهحر الحح 

أ  أمنهم الشخصي ساء. تتشابه  ٪٩الماضية، بينما مال 

، ححيحث ٣٠١٢هذه النسب مع النتارج المسجلة في عام 

أبلغحوا عحن  ٪٥ومنهم بتدسن وضعهم األمني  ٪٨١أفاد 

. مع ذل ، وكما ذكر أعاله فلم تكحن تفامم وضعهم األمني 

 ٪٨٧ممثلة بالكامل للمدحافحظحة. أفحاد  ٣٠١٢بيانا  عام 

مد تدسن خالل األشهر الح ممن مالوا بأ  وضعهم األمني 

الماضية بأنهم أمل تعرًضا للعنف أو المرا قا  عحنحدمحا  ١٣

منهم بأنهم تمكنحوا محن  ٪١١ كونو  خارج منزلهم. وأفاد 

منهم أنهحم  ٪٧٩مغادرة منازلهم بشكل متكرر. بينما أفاد 

 تمكنوا من التنقل بين مجتمعاتهم والحمحنحاطح  األخحرى 

. عند السخال عما إذا كا  الحمحشحاركحو  أو ٢بسهولة أكبر

أسرهم مد فعلوا شيًئا لدما ة أنفسهم خالل األشحهحر الح 

إنهم سافروا بشحكحل أمحل خحارج  ٪٧٨الماضية، مال  ١٣

أنهم لم  جروا أي تغحيحيحرا . محع  ٪٥٥منزلهم. بينما مال 

ذل ، كانت هناك بعض االختالفا  في اإلجابا  عند تدليل 

من المشاركيحن ٪ ٨١نتارج المناط  المختلفة. حيث افاد 

في مراء بلد أنهم تنقلوا بشكل امل تكرراً خارج منازلهحم، 

 المشاركون في محافظة صالح الدين   

ا  المشاركة في استبيا  مسح االمن السحكحانحي كحانحت 

طوعية بالكامل وتم االحتفاظ بالبيانا  بشكل سري وتدحت 

أسماء مجهولة. تم االتصال بالتجمعا  السكانحيحة واالفحراد 

والمنازل لغرض اكمال المسح بطحر حقحة محنحظحمحة وأخحرى 

عشوارية تقر با، حيث تم تنظيم إجراءا  النمحذجة واختحيحار 

المشاركين لز ادة احتمالية تواز  الجنسين وتمثيل متحنحوع 

من ناحية الهو ة العرمية والد نحيحة. )الحح  ا  بحروتحوكحول 

المسح ترمن ا  تتم مقابلة النساء محن محبحل الحعحدادا  

االناث ومع الرجال من مبل العداد ن الذكور.(  في األسحفحل 

 معلوما  أكثر حول عينة صالح الد ن.

 :توازن نوع الجنس )الجنسئ(

 :توزي  العمر

 :العمل/المهنة

 :لهوية العرقية والدينيةا

 ٪٥اكحراد  ٪٥عرب،  ٪٢٧ترمنت عينة مشاركينا على و
محالحوا انحهحم  ٪٢٢تركما . عن السخال عن الهو ة الد نية، 

مالوا انهم غير محتحد حنحيحن او  ٪٠مسلمين ونسبة امل من 
 رفروا اإلجابة. 

القطاع 
 األمني

لقطاع 
 الخاص 

عمل 
 منزلي

خدمة 
 مدنية

تعليم او 
 الصدة 

غير 
 موظف 

 

%6 %33 %1 %22 %3 %13  

%1 %14 %68 %6 %3 %1  

% الذكور35 % اإلناث74   

%22 %38 %39 %2 

كيف تقيم وضعك األمني الشخصي مقارنة بالسنة 
 الماضية؟ 

هل تعرضت أنت أو أحد أفراد أسرتك لتهديدات أمنية 
شهًرا الماضية؟ ٠٩خالل الع   
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شملهم االستطالع أفادوا أنحهحم سحمحعحوا خحالل الحعحام 

الماضي بداال  العنف الجنسي والقارم على الجحنحسحئ 

ضد النساء والفتيا  في مجتمعاتهم. وبحيحن االسحتحطحالع 

 ٪٠١اختالفا  كبيرة على مستوى االمرية، ححيحث محال 

من المشاركين في آلدور بأنهم سمعوا عن هذه الدحوادث 

فحي  ٪٨مرة واحدة على األمل أو أكثر في السنة، تليها 

٪ في بلد. وفي بعض األحيا   حتحم تحطحبحيحع ٢الشرماط و

حوادث العنف الجنسي والقارم على الجحنحسحئ، فحعحنحد 

االستفسار عما إذا كا  من الشارع للرجال تأد ب النحسحاء 

أو الفتيا  من خالل استخدام العنف الجسدي أو اللفظي، 

من المشاركين مع مالحظة اختال  كبير فحي  ٪٩٨اتف  

محن  ٪٥٧و ٪١٩منطقتي الشحرمحاط وبحيحجحي، ححيحث 

 المشاركين على التوالي، اتفقوا مع على هذه العبارة. 

ولوحظت نتارج مماثلة عند السحخال عحن ححاال  جحرارحم 

محن  ٪١الشر  أو االنتدار القسري. فبيحنحمحا أمحل محن 

المشاركين افادوا أنهم سمعوا عن مثل هذه الداال ، فإ  

من المشاركين في مراء بلد مالوا إنهم سمعوا عحن  ٪٩٨

مثل هذه الدوادث مرة واحدة علحى األمحل أو أكحثحر فحي 

في الدجيل. بالمثحل،  ٪٠١في الدور و  ٪٠٢السنة، تليها 

من المشاركين على أ  القتل بدافحع الشحر   ٪٠٥واف  

كا  وسيلة فعالة الستعادة شر  العارلة، محع محالححظحة 

محن  ٪٥١اختال  ملدوظ في مراء الشرماط، حيث اتف  

المشاركين على العبارة. اما في حالة الز جا  القحسحر حة 

عاًمحا، محال  ١٢التي تنطوي على إناث تز د أعمارهن عن 

واحد من بين كل خمسة مشاركين أنهم سمعحوا بحمحثحل 

هذه الداال  داخل مجتمعاتهم. كانت أعلى الداال  فحي 

من المشاركيحن عحن محثحل  ٪٩٨مناط  بلد حيث سمع 

هذه الداال  مرة واحدة على األمل أو أكثر فحي السحنحة، 

في منطقة الحدور. ومحد ال  ٪٩٧في الدجيل و ٪٩١تليها 

 تم اإلبال  عن حاال  الزواج القسري أ را بشحكحل كحا ، 

ألنه عند السخال عما إذا كا  الزواج القسري  عتبر شحكحالً 

من المشاركين عارضوا ذلح   ٪٩٥من أشكال العنف، فإ  

آخرو  أنه في بعض الداال  فق   عتبحر الحزواج  ٪٠٧ومال 

القسري شكل من أشكال العنف. هنا أ ًرا كانحت أعحلحى 

من المشاركين أ  الحزواج ٪ ٥٧نسبة في بلد، حيث مال 

فحي  ٪٥٧القسري ليس شكالً محن أشحكحال الحعحنحف و

طوزخورماتو مالوا إنهم ال  عتبرو  الزواج القحسحري شحكحالً 

 من أشكال العنف.

عندما سئلوا عما إذا كانوا مد سحمحعحوا عحن ححاال  زواج 

عاًما في مجتمعاتهم،  ١٢شملت فتيا  تقل أعمارهن عن 

مال ثالثة من كل خمسة أشخاص أنهم مد سمعوا بمحثحل 

هذه الداال  وهي نسبة كبيرة. لوحظت أعلى نسبة في 

من المشاركين أنحهحم سحمحعحوا  ٪٧٥الشرماط حيث مال 

بمثل هذه الداال  مرة واحدة على األمحل أو أكحثحر فحي 

من المشحاركحيحن افحادوا  ٪٧٩السنة، تليها سامراء حيث 

أنهم سمعوا عن مثل هذه الدالة مرة واحدة على األمل أو 

من المشاركيحن  ٪٨٨أكثر في السنة. على الرغم من أ  

شعروا أ  الز جا  المبكرة ال توفر لحلحفحتحيحا  محز حًدا محن 

فق  من المحشحاركحيحن فحي  ٪٧٠الدما ة من العنف فإ  

محن  ٪١٢الشرماط اتفقوا مع هذه العبارة حيث  حعحتحقحد 

المشاركين أ  الزواج المبكر وسيلة فعالة لدما ة الفتيحا  

الصغيرا  من العنف، وربما  كو  هذا السبب وراء أكثر من 

متوس  معدل الزواجا  المبكرة في المدافظة  دصل في 

 الشرماط.

بالنظر الى المستقبل القر ب، عندما سئل المحشحاركحيحن 

عما إذا كانوا  تومعو  أ   صبدوا ضدية للعنف فحي الحعحام 

أ  هذا هو الحمحرجحح. ارتحفحعحت هحذه  ٪٩٩المقبل، رأى 

محن  ٪٠١، حيث شعر ٣٠١٢النسبة بشكل كبير منذ عام 

المشاركين أنهم  تومعو  أ   صبدوا ضدا ا للعنحف. عحنحد 

تدليل النتارج على مستوى االمرية، افاد المشاركين من 

( أ  احتمال أ   صحبحدحوا ٪٩١(  ليهم سامراء )٪٥٧بلد )

ضدية للعنف كا  أكبر بشحكحل محلحدحوظ محن محتحوسح  

 المدافظة.

من بين أولئ  الذ ن تومعوا أ   صبدوا ضدا ا للعنحف، رأى 

أنهم سو   قعو  ضدية في أعمال عنف عشوارية،  ٪١٢

 شعرو  أنهم سو   قعو  ضدية للعنف على  ٪٩٨تليها 

خالل السنة الماضية هل سمعت بحاالت العنف 
الجنسي والقائم على الجنسئ تحصل للنساء 

 وال تيات في مجتمعك؟

هل تعتبر الزواج القسري شكال من اشكال العنف 
 وليس ممارسة ثقافية مناسبة؟

 م  أي العبارات التالية تت   أكثر؟



محن  ٪٩٨أساس عرمهم أو هحو حتحهحم الحد حنحيحة، تحاله 

المشاركين أنهم  تومعو  أ   كونوا ضدية للعنف بسحبحب 

محن  ٪٧٩. بالمحثحل، تحومحع ٢عالمتهم بقوا  أمنية معينة

المشاركين أ   كو  مرتكبوا الحجحر حمحة هحم محجحرًمحيحن 

مجهولين، وأعلى نسبة ممن اختار  هذا الجحواب كحانحت 

ممن تومعوا أ   كو  مرتحكحبحوا  ٪٥٩( تالها ٪٢٨في بلد )

هذه الهجما  هم من داع  أو جماعة إرهابيحة. وكحانحت 

أعلى نسبة ممن اختاروا هذا الجواب في مرحاء الحدور )

. تغير  اإلجابا  إلى حد كبير منذ عام ٢(٪١١( وبلد )٪٨١

من المشحاركحيحن أ  محرتحكحب  ٪١٧، عندما اعتقد ٣٠١٢

العنف المدتمل هو داع  أو غحيحرهحا محن الحجحمحاعحا  

( ٪٨٧اإلرهابية هذه النسبة تظهر اعلى في الحدجحيحل )

من المشاركين مالوا إنهم تحومحعحوا أ  تحكحو   ٪٩٧تليها 

الشرطة أو القوا  المسلدة العحرامحيحة هحي الحمحرتحكحب 

 المدتمل للعنف.

 شعر ما  قرب عن نصف المشاركين أ  بعض الناس فحي 

 ٪١٩مجتمعهم أكثر عرضة للعنف من غيرهم، حيث افحاد 

أو الحالجحئحيحن هحم  )IDP(بأ  األشخاص النازحين داخليا 

محالحوا ا  الحنحاس محن  ٪٧٩األكثر عرضة للتأثر،  ليهحم 

األمليا  الد نية أو العرمية هم من المرجحح أكحثحر عحرضحة 

محن الحمحشحاركحيحن محالحوا إ  األوالد  ٪٥٥للعنف،  ليها 

المراهقين أكثر عرضة للعنف. مع ذل ، عند السحخال عحن 

التعرض للعنف على أساس الجنحس والحعحمحر، محال ربحع 

عحاًمحا  ١٢المشاركين أنهم  شعرو  أ  الفتيا  دو  سن 

فحي  ٪٥٧هم الفئة األكثر ضعًفا، حيث بلغت الحنحسحبحة 

في سامراء ممن اختاروا هذا الخيار. تليها  ٪٥٩الشرماط و

مالوا إنهم  شعرو  أ  الرجال البالغين الحذ حن تحز حد  ٪٩٧

عاًما هم األكثر عرضة للعنف، مع شعحور  ١٢أعمارهم عن 

( بأ  هذه الحمحجحمحوعحة ٪٨٩المشاركين في مراء الدور )

المدافظة. وتليها هي األكثر عرضة للخطر مقارنة بمتوس  

من المشاركين ممن مالوا إ  الرجال والنسحاء  ٪٩٧نسبة 
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والفتيا  والفتيا  جميعا معرضو  للعنف بشكل متساوي. 

عندما سئل المشاركين عن سبب شعورهم بأ  الحرجحال 

( ٪٧٨والفتيا   تعرضو  للعنف، كا  الرد األكثر شيحوًعحا )

هو أنهم ال  ستطيعو  حما ة أنفسهم جسد ًا  ليه "غالبًا 

( و "ليس لد هم أي شخص ٪٧٧ما  كونو  خارج المنزل" )

. بالمثل، عندما سئحل الحمحشحاركحيحن ١١( ٪٥١لدما تهم")

لماذا  شعرو  أ  النساء والفتيا   تعرضن للعحنحف اكحثحر، 

( في هذه الدالة هو أنهن ال ٪٧١كا  الرد األكثر شيوًعا )

 ستطعن حما ة أنفسهن جسد ًا  ليه "ليس لد حهحن أي 

( و "حقحومحهحن غحالحبحا محا  حتحم ٪٧٥شخص  دميهن" )

 .١٣(٪٩٢تجاهلها" )

من أصل  ٤فيما  تعل  بالشعور باألما  في مديطهم، مال 

من المشاركين أنهم  شعرو  باألما  بشكل عحام فحي  ٥

مجتمعاتهم فقد شوهد  اندرافا  ملدوظة عن متحوسح  

( وبحلحد )٪٨٢( والدجحيحل )٪٨٩المدافظة في سامراء )

من المشاركين محالحوا  ١٠من أصل  ٢(. في حين أ  ٪٧٧

إنهم  شعرو  باألما  مع أسرهم، فحقحد شحوهحد  محرة 

أخرى اندرافا  ملدوظة عن متحوسح  الحمحدحافحظحة فحي 

 (.٪٧٢( وسامراء )٪٧٧الدجيل )

افاد ما  قرب من ثلث المشاركين أنه كا  من السهل إلى 

حد ما على المدنيين الدصول على األسلدة النار ة فحي 

( ٪٧٠مجتمعهم. تمت مالحظة أعلى نسبة في الدجيل )

(. رأى خمس المشاركين ٪٥٨( وبيجي )٪٧١والشرماط )

في السنة القادمة هل تتوق  احتمالية ان تكون 
 ضحية للعنف؟

من تتوق  على االرجح ان يكون مرتكب )مرتكبين( 
 العنف ضدك؟ 

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

من السهل جدًا على المدنيين الحصول على 
األسلحة النارية في هذا المجتم . هل تت   او ال م  

 هذه العبار ؟
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كانت فعالة في حما ة أو تحوفحيحر  ١٢فق  أ  األمم المتددة

محن  ٪٥١الدعم للناس من مجتمعاتهم، فحي ححيحن أ  

المشاركين شعروا أ  الدكومة الفيدرالية تتحخحذ خحطحوا  

 واضدة للدد من العنف في مجتمعاتهم.

محن  ٪٢٧عند منامشة الجها  األمنية ومحدراتحهحا، محال 

المشاركين أ  للشرطة وجود دارم في مجتمعاتهم، ولحم 

تالح  أي اندرافا  كبيرة على مسحتحوى االمرحيحة. ومحا 

من المجتمعا  مالوا إنحهحم  حجحدو  أداء  ٪٢١ قرب عن 

الشرطة فعال، مرة أخرى، ال توجد اندرافا  كبيرة عحلحى 

مستوى االمرية. في حالة القوا  المسلدة العرامية، مال 

إنهم  تواجدو  بشكل دارم في مجتمعاتهم، ححيحث  ٪٥٨

( وبلد )٪٧١كانت النسب اعلى في كل من طوزخورماتو )

(. تم تسجيل الفعالية أ ًرحا بحنحسحبحة ٪٧١( والدور )٪٧١

تقر بًا مع عدم وجود اندرافا  كبيرة على مسحتحوى  ٪٢٨

االمرية. بالمثل في حالة موا  الدشد الشحعحبحي )محال 

من المشاركين أنهم محوجحود حن بحاسحتحمحرار فحي  ٪١٨

( وبلد )٪٨٨مجتمعاتهم حيث مال المشاركين من الدور )

( انهم  رو  الدشد الشعبي أكثر من ٪٧٥( وبيجي )٪٨١

غيرهم. وتم تصنيف أداء الدشد الشعبي أ ًرحا بحنحسحبحة 

في جميع االمرية بدو  اندرافا  محلحدحوظحة. محال  ٪٨٢

واحد من كل عشرة مشاركين أ  األححزاب السحيحاسحيحة 

المسلدة كا  لها وجود ثابت في مناطقها، مع محالححظحة 

(. ٪٩٩( وطوزخورماتحو )٪٩٥اندرافا  كبيرة في الدجيل )

مع وجود اندرافا  كبحيحرة  ٪٨٢وتم تقييم فعاليتها بنسبة 

فق  من المحشحاركحيحن أنحهحا  ٪٧في الدجيل حيث اعتقد 

من المشاركين في تكر ت محمحن  ٪٠١١فعالة مقارنة مع 

 مالوا ا  وجود موا  األحزاب السياسية فعال.

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

هل كان للجهات األمنية وجود دائم في مجتمعك، 
 يعني وجودهم تقريبًا دائم او متوفر؟

من حيث الثقة بموفري األمن، كانت الجهة الموثومة أكثحر 

( تليحهحا الحقحوا  الحمحسحلحدحة ٪٨٢هو الشرطة بنسبة )

لقوا  الدشد الشعبي، وبينما  ١٤( ٪٥٩( و)٪٧٩العرامية )

لم  تم تالح  أي اندرافا  ملدوظة في حالة الشحرطحة، 

محن  ٪٧٨ففي حالة القوا  المسلدة الحعحرامحيحة فحإ  

فحقح  ٪ ٩٨المشاركين في بلد  ثقو  بها مقارنة بنسبة 

في بيجي. بالمثل، في حالة الدشد الشحعحبحي، أجحاب 

من المشاركين في بلد بحأنحهحم وثحقحوا بحالحدحشحد  ٪٨٠

في سامراء. ومال المحشحاركحو  ) ٪٧الشعبي مقارنة بح 

( أ  القادة المدليين عملوا أ ًرا على تدسين األمن ٪٧٧

في مجتمعاتهم وكا  هذا االختيار أكثر تداوالً فحي بحلحد )

 (.٪٨٨( وبيجي )٪٢١( والدجيل )٪٢٨

محن  ٪٨٧عند منامشة سبل تدسين الحدحمحا حة، محال 

المشاركين بأ  هناك حاجة لنزع سالح الحمحدنحيحيحن فحي 

محن  ٪٨١المدافظة لحتحدحسحيحن األمحن ححيحث اتحفح  

فحقح   ٪١١المشاركين من سامراء على ذل  بينما واف  

من المشاركيحن  ٪٧٨من المشاركين في الشرماط. ومال 

إ  المدنيين بداجة إلى أ   كونوا مسلدين حتى  تمكنوا 

. اما فيما  تعلح  بحدحل الحنحزاعحا ، ١٥من حما ة أنفسهم

من المشاركين أ  النزاعا   جب أ   عالجحهحا  ٪١١اعتقد 

فحقح  محن  ٪٥٠النظام القراري الرسمي حيث اتحفح  

فحي  ٪٥٨في الحبحلحد و ٪٥٨المشاركين في الشرماط و

الدجيل، حيث شعر البامو  أنه محن األفرحل أ   حتحولحى 

زعماء العشارر المدليو  حل النزاعا  بين المحجحتحمحعحا . 

( أنه من األفرحل أ  تحكحو  محوا  ٪٨٨وتعتقد األغلبية )

األمن من داخل مجتمعاتهم  نهم  عرفو  المنطقة جيحًدا. 

لم  الح  أي اندرافا  ملدوظة في جميع االمرية. وبينما 

من المشاركين أ  الطارفية ليس لها تأثير  ذكحر  ٪١٨مال 

في مجتمعاتهم، فقد بين االستحطحالع وجحود اخحتحالفحا  

كبيرة بين االمرية فلقد وجد ا  أكحثحر محن ثحالثحة أربحاع 

كيف تقيم أداء الجهات األمنية في توفير االمن في 
 مجتمعك؟

بأي الجهات األمنية التالية تث  اكثر بشكل عام للعمل 
 نحو تحسين االمن في مجتمعك؟
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عندما سئلوا عن أهم ثالث التغييرا  الررور ة لحتحدحقحيح  

سالم دارم في العراق كانت اإلجابا  األعحلحى: الحتحدخحل 

( ٪٨٢العسكري ضد المتمرد ن المسلدين مثل داع  )

( وإصحالح محطحاع ٪٧٨وأداء أفرل لقوا  األمن الرسمية ً )

 (.٪٥١األمن أو نزع السالح )

 مالحظات 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/

resources/0BDD36464B63B98DC12576000033A01F-

Full_Report.pdf  

http://eprints.lse.ac.uk/100100/3/DIBsReport.pdf  
 .المصدر الساب  
 .من المشاركين عدم االجابة %٣اختار  

https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/05/

samarra-sunni-city-shia-militias-iraq/588772/  
طُلب من المشاركين اختيار أكبر عدد من الخيارا  التي تنطب   

 ٪.١٠٠عليهم، وبالتالي فإ  المجموع الكلي أكبر من 

تعمل باكس وشركاؤها على تجربة تقنيا  جمع البيانا  عن ُبعد 
لجمع البيانا  حول حاال  العنف الجنسي والعنف القارم على 
الجنسئ في مدافظا  البصرة وكركوك وصالح الد ن في عام 

٣٠٣٠. 
طُلب من المشاركين اختيار أكبر عدد من الخيارا  التي تنطب   

 ٪.١٠٠عليهم ، وبالتالي فإ  المجموع الكلي أكبر من 
 .المصدر الساب  
 .المصدر الساب  
 .المصدر الساب  
 .المصدر الساب  
 رجى مالحظة أنه بالنسبة لمعظم المشاركين، فإ  األمم المتددة  

 تعادل جميع المنظما  الدولية غير الدكومية.
طُلب من المشاركين اختيار أكبر عدد من الخيارا  التي تنطب   

 ٪.١٠٠عليهم، وبالتالي فإ  المجموع الكلي أكبر من 
 .من المشاركين في مراء الشرماط انهم ال  علمو %٣ذكر  

https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/05/

samarra-sunni-city-shia-militias-iraq/588772/  

سيواصل فر   برنامج باكس لدما ة المدنيين تقد م تقار حر محوجحزة 
بشكل دوري تخص مداور مختلفة لكل من المدافظا  الثالث الحتحي 

البصرة، كركوك، نجري بها برنامج مسح االمن السكاني في العراق )
(. لمز د من المعلوما   رجى التفرل بحز حارة محومحعحنحا وصالح الد ن

االلكتروني )انظر أسفل(، في حال لد   أسئلة او تعليقا  فال تتردد 
 في االتصال بنا.

لعوزار  الشعنون تم تمو ل هذا المشروع من الحدعحم السحخحي 

صحبحا  الهولند ة. في حالة وجود أسئلة،  رجى االتصال بحح الخارجية
 azeem@paxforpeace.nlعلى  عظيم

 رجى مالحظة:  تم الدصول على جميع الرموز المستحخحدمحة هحنحا 
 وتستخدم وفقا لتراخيص المخلفين.FlatIcon من 

في طوزخورماتو  عحتحقحدو   ٪١١المشاركين من سامراء و

أ  الطارفية لها بالفعل تأثير كبير في مجتمعاتهم.   محكحن 

أ   عزى هذا االختال  إلى التنوع العرمحي فحي الحقحرحاء 

الذي شهد أوماتًا مرطربة نتيجة لهذا التنوع، ولحكحن فحي 

حالة سامراء،  مكن أ   عزى إلى ا  معظم نقاط التفتي  

هي تابعة للدشد الشعبي )معظحمحهحم محن الشحيحعحة( 

ووجود سرا ا السالم وهي واحدة من أكثر الميلحيحشحيحا  

الشيعية المهيبة في العراق حيث تنتشر هذه القوا  في 

 . ١٢منطقة سنية بالدرجة األولى وهي سامراء

عند الدد ث عن المستقبل، شعر ثالثة أرباع المشاركيحن 

بأ  وضعهم األمني سو   تدسن في العام المقبل. محع 

ذل ، لم  كن المشاركو  ا جابيين في جحمحيحع االمرحيحة، 

وسكا  الدجيل  ٪١٩حيث تشارك كل من سكا  سامراء 

 في التومعا  اإل جابية. ٪١٨

عند السخال عن ماذا  عتقد المشاركين الحعحوامحل األرجحح 

التي من شأنحهحا أ  تسحبحب محز حًدا محن الصحراع فحي 

مجتمعاتهم في العام المقبل، كانت أهم الحردود: الحقحتحال 

( أو الفقحر أو محلحة ٪٧٧بين الجماعا  العرمية أو الد نية )

(، والمنافسة على الموارد مثل األرض ٪٧٥سبل العي  )

 (.٪٧٠والمياه والنف ، إلخ )

ماذا تتوق  ان يحصل بالوض  األمني في مجتمعك في 
 السنة القادمة؟

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

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

( من المشاركين في االستطالع ٪٨٧ومالت أغلبية كبيرة )
بأنهم  عتقدو  أ  الجها  السياسية واألمنية بداجة إلى 
مز د من المعلوما  حول أولو ا  المدنيين من أجل تدسين 

وهو سبب  خكد من جد د الداجة إلى  -الوضع األمني 
مبادرا  مثل استطالع األمن السكاني ومشاركة النتارج 

 المجاميع النتارج مع المسخولين المدليين عن األمن.
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