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م�سح أ
ال�سلحة ال�صغيرة

�إن م�سح أال�سلحة ال�صغرية عبارة عن م�رشوع بحثى م�ستقل داخل معهد الدرا�سات العليا للدرا�سات
الدولية فى جنيف – �سوي�رسا .ويعمل كم�صدر رئي�سى لال�ستعالمات العامة عن جميع �أوجه أال�سلحة
ال�صغرية وكمركز م�صدرى للحكومات و�صناع ال�سيا�سة والباحثني والن�شطاء.
ويتلقى امل�رشوع ،الذى ت أ��س�س فى عام  ،1999امل�ساندة من وزارة اخلارجية الفيدرالية ال�سوي�رسية
وامل�ساهمات امل�ستدمية �أو احلالية من حكومات بلجيكا وكندا وفنلندا و�أملانيا وهولندا والرنويج
وال�سويد واململكة املتحدة والواليات املتحدة .كما ي�شعر امل�رشوع باالمتنان للدعم ال�سابق واحلاىل
املخ�ص�ص للم�رشوع الذى تلقاه من �أ�سرتاليا والدمنارك ونيوزيلندا .كما جاء متويل �آخر من برنامج
المنائى ومعهد أالمم املتحدة لبحوث نزع ال�سالح و�شبكة جنيف أالكادميية الدولية
أالمم املتحدة إ
ومركز جنيف الدوىل إلزالة أاللغام أ
الن�سانية .ويتعاون م�رشوع م�سح أال�سلحة ال�صغرية
للغرا�ض إ
مع معاهد لبحوث ومنظمات غري حكومية فى العديد من الدول منها الربازيل وكندا وجورجيا
و�أملانيا والهند و�إ�رسائيل أ
والردن وكينيا والرنويج ورو�سيا االحتادية وجنوب �أفريقيا و�رسيالنكا
وال�سودان وال�سويد وتايالند واململكة املتحدة والواليات املتحدة.
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فاك�س0041227322738 :
بريد �إلكرتونى:
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عنوان الكرتونى:
www.smallarmssurvey.org
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الدنى أ
تقييم الحد أ
للمن الب�شرى

تقييم احلد أالدنى أ
للمن الب�رشى هو عبارة عن م�رشوع بحثى ميتد على فرتة عامني (-2005
أ
 )2007يديره م�سح ال�سلحة ال�صغرية .وقد مت تطويره بالتعاون مع وزارة اخلارجية الكندية،
المنائى ،وطائفة وا�سعة من ال�رشكاء
وبعثة أالمم املتحدة فى ال�سودان ،وبرنامج أالمم املتحدة إ
من املنظمات غري احلكومية الدولية وال�سودانية .ومن خالل العمل بهمة ون�شاط فى �إنتاج ون�رش
البحوث التجريبية جيدة التوقيت ،ي�سعى م�رشوع تقييم احلد أالدنى أ
للمن الب�رشى �إىل دعم عمليات
الدماج ،و�إ�صالح القطاع أالمنى والتدخالت الرامية للحد
نزع ال�سالح ،وت�رسيح املقاتلني و�إعادة إ
من أال�سلحة من �أجل تعزيز أالمن.
ويجرى تنفيذ م�رشوع تقييم احلد أالدنى أ
للمن الب�رشى على يد فريق متعدد التخ�ص�صات ي�ضم
�أخ�صائيني �إقليميني فى أالمن وال�صحة العامة .ويقوم الفريق با�ستعرا�ض التوزيع الكافى للعنف
امل�سلح فى جميع �أنحاء ال�سودان ويقدم امل�شورة ذات ال�صلة بال�سيا�سات ملعاجلة انعدام أالمن.
و�أوراق العمل التى ي�صدرها م�رشوع تقييم احلد أالدنى أ
للمن الب�رشى عبارة عن تقارير �سهلة
الجنليزية والعربية .و�سوف تركز التقارير التالية
اال�ستخدام عن �أن�شطة البحث اجلارية باللغتني إ
على ت�شكيلة من الق�ضايا ،منها �إيذاء ال�ضحايا ،وال�صور املدركة أ
للمن ،واجلماعات امل�سلحة،
ترتيبات أالمن املحلية .كما ي�صدر امل�رشوع �أي�ضا مذكرات خمت�رصة عن الق�ضايا.
وتدعم م�رشوع تقييم احلد أالدنى أ
للمن الب�رشى منظمة ال�شئون اخلارجية والتجارة الدولية الكندية،
وجممع منع ال�رصاعات العاملية بحكومة اململكة املتحدة.
ملزيد من املعلومات ،يرجى االت�صال:
كلري ماك �إيفوى
من�سق م�رشوع تقييم احلد أالدنى أ
للمن الب�رشى ،منظمة م�سح أال�سلحة ال�صغرية
اللكرتونى
العنوان والربيد إ
mcevoy@hei.unige.ch
)�إ�ضغط على رابط ال�سودان( www.smallarmssurvey.org
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عن الم�ؤلف

يعمل ريت�شارد جار فيلد �أ�ستاذا للتمري�ض فى جامعة كولومبيا بالواليات املتحدة ،كما يعمل �أي�ضا
من�سقا ملركز التعاون فى جمال التمري�ض التابع ملنظمة ال�صحة العاملية ومنظمة ال�صحة لعموم
أالمريكتني ،ونائبا ملدير ال�صحة العامة لدى م�رشوع م�ساعدة العمليات ،وهو م�رشوع �صمم لتنظيم
الع�صار كاترينا .وباعتباره �أ�ستاذا فى علم أالوبئة ،قام بتقييم
م�ساعدات ال�صحة العامة ل�ضحايا إ
�آثار احل�صار االقت�صادى فى كوبا ،وهايتى ،والعراق ،وليبرييا ويوغو�سالفيا حل�ساب حكومات
وطنية ومنظمات أالمم املتحدة.
وخالل الت�سعينيات من القرن الع�رشين ،تعاون جار فيلد مع اليوني�سف ،وبرنامج أالغذية العاملى
ووزارة ال�صحة العراقية .وقام بتقييم نوعية درا�سات معدل الوفيات ،وتو�صل �إىل تقديرات م�ستقلة
الن�سانى العام لربنامج النفط مقابل الغذاء،
للتغريات فى معدل الوفيات ،وقام بتقييم الت أ�ثري إ
و�شارك فى البحوث حول الدخل وم�ستويات املعي�شة فى �شمال العراق؛ وقام بعمل ريادى متثل
فى حتليل م�شرتك لعدد  45درا�سة عن الو�ضع الغذائى خالل حقبة الت�سعينيات من القرن الع�رشين،
و�ساعد فى التخطيط متو�سط أالجل مل�ساعدات القطاع االجتماعى قبل حرب  .2003ويقوم حاليا
مب�ساعدة وزارة ال�صحة العراقية فى جمال تنمية املوارد الب�رشية .كما �ألف كتاب «Watching
( »Briefبيان خمت�رص ملراقب حول ال�صحة) الذى �أ�صدره البنك الدوىل عن فرتة ما بعد احلرب
فى �صيف  ،2003وقام بت�صميم ا�سرتاتيجية لبقاء الطفل على قيد احلياة حل�ساب مكتب الوكالة
أالمريكية للتنمية الدولية بالعراق فى �أوائل  ،2004و�شارك فى ت أ�ليف درا�سة مقارنة ملعدالت
الوفيات و�أ�سبابها فى العام ال�سابق لغزو  2003ومنذ وقوعه ،ن�رشت فى جملة  Lancetفى �أواخر
.2004
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�شكر وتقدير

يتوجه امل�ؤلف بال�شكر ملنظمة العهد – ال�سودان ( )Pact-Sudanملا قامت به من دور �أ�سا�سى
فى ت�سهيل ودعم م�سح أال�رس املعي�شية فى والية البحريات .كما قدم كل من روبريت موجاه ،و�إميل
لوبرون وكلري ماك �إيفوى دعما حتريريا للتقرير.
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ملخ�ص

مر عامان على توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل الذى �أنهى احلرب أالهلية الثانية بني �شمال ال�سودان
الن مل يتم �إجراء تقييم نوعى أ
للمان أ
وجنوبه� ،إال �أنه حتى آ
والمن فى جنوب ال�سودان .كما �أن هناك
باملثل فهم حمدود للدور الذى لعبته أال�سلحة ال�صغرية واخلفيفة فى انعدام أالمن� .إن قيا�س التغريات
فى �أمن املجتمعات املحلية فى جنوب ال�سودان يعد �أمرا �رضوريا لتقييم ت أ�ثريات اتفاق ال�سالم
ال�شامل ونتائجه .ويعترب م�سح الدور ال�سكنية العائلية ب� أش�ن أالمان أ
والمن فى والية البحريات �أكرب
م�سح معروف أ
لل�رس املعي�شية �أجرى حتى آ
الن فى جنوب ال�سودان .ويك�شف امل�سح �أنه رغم املكا�سب
احلقيقية التى حتققت منذ توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل� ،إال �أن �إيذاء ال�ضحايا عن طريق العنف الزال
�شائعا .كما يو�ضح امل�سح �أن أال�سلحة ال�صغرية واخلفيفة ،التى الزال املدنيون يحتفظون بها على
نطاق وا�سع هى الو�سيلة أال�سا�سية أ
للذى وانعدام أالمن .وتطرح هذه النتائج املعلومات أال�سا�سية
أالوىل التى ميكن �أن يقا�س على �أ�سا�سها �أية درا�سات تقييم جترى فى امل�ستقبل أ
للمن الب�رشى فى
جنوب ال�سودان.

10

م�سح الأ �سلحة ال�صغرية ورقة عمل 2

لـ HSBA

Small Arms Survey HSBA Working Paper 2

مقدمة

يعترب قيا�س مدى �إيذاء ال�ضحايا و�سيلة �أ�سا�سية لتقييم جناح التدخالت الوا�سعة النطاق للحد من
العنف امل�سلح .وحتر�ص حكومة جنوب ال�سودان ،واملجتمع الدوىل ،واملنظمات غري احلكومية على
فهم الت أ�ثريات والتداعيات أالمنية التفاق ال�سالم ال�شامل الذى و�ضع فى كانون الثانى /يناير
 .2005فقد و�ضع اتفاق ال�سالم ال�شامل حدا للحرب أالهلية ال�سودانية الثانية ()2005-1983
التى و�ضعت حكومة اخلرطوم والقوات ال�سودانية العديدة املتحالفة مع احلكومة فى مواجهات
عنيفة مع حركة /جي�ش حترير �شعب ال�سودان املتمردة .ورغم �أن اتفاقية ال�سالم ال�شامل كانت قد
�سبقها �رصاع �شديد بني اجلنوبيني ،واجلماعات امل�سلحة امل�ؤيدة للحكومة مثل قوات دفاع جنوب
ال�سودان� ،1إال �أن آ
المال كانت كبارا بني ال�سودانيني واملجتمع الدوىل ب أ�نه م�سارا قد مت �شقه نحو
م�صاحلة طويلة أالمد .وكان االتفاق يق�ضى فى جزء منه ب أ�ن حتول احلركة نف�سها �إىل هيئة حاكمة
دميقراطية فى اجلنوب ،و�أن حتول قواتها املحاربة �إىل جي�ش ر�سمى يخ�ضع لل�شفافية وامل�ساءلة.

وكان من بني آ
المال والطموحات التى ن� أش�ت عن اتفاق ال�سالم ال�شامل حتقق «مكا�سب ال�سالم فى
والمنائية الدولية لواحد من �أقل أالقاليم منوا
الن�سانية إ
�صورة انخفا�ض العنف وزيادة امل�ساعدات إ
أ
فى العامل� .»2إال �أنه بالرغم من مرور �أكرث من عام على توقيع االتفاق ،مل يتم �إجراء �ى تقييم نوعى
إليذاء ال�ضحايا �أو ت�صورات أالمن .وظلت املعلومات ب� أش�ن ا�ستخدام أال�سلحة ال�صغرية واخلفيفة فى
القليم خالل فرتة ما بعد اتفاق ال�سالم ال�شامل حمدودة �إىل �أق�صى درجة .وتعترب املعلومات ب� أش�ن هذه
إ
أ
املو�ضوعات ذات طابع حرج على وجه اخل�صو�ص ،بالنظر �إىل �ن حركة /جي�ش حترير �شعب ال�سودان،
التى تت�رصف آ
الن ب�صفتها الر�سمية حتت �إ�رشاف حكومة جنوب ال�سودان ،قد بد�أت فى نزع �سالح كل
من اجلماعات واملدنيني امل�سلحني اخلارجني عن القانون.
وحر�صا على �سد هذه الفجوة املعلوماتية ،قامت منظمة م�سح أال�سلحة ال�صغرية ،باال�شرتاك مع منظمة
العهد – ال�سودان (باكت � -سودان) غري احلكومية ،ب إ�جراء م�سح أ
لل�رس املعي�شية يتناول بالبحث
ت�صورات أالمن ،و�إيذاء ال�ضحايا عن طريق العنف ،وحيازات أال�سلحة فى والية البحريات ،فى جنوب
ال�سودان فى ني�سان� /أبريل  2006فى �إطار م�رشوع تقييم احلد أالدنى أ
للمن الب�رشى .وهذا امل�سح هو
أالول فى الرتكيز على جتارب ال�سكان املحليني مع احلكم وانعدام أالمن ،واجلرمية املرتبطة أ
بال�سلحة
النارية و�إيذاء ال�ضحايا منذ اتفاق ال�سالم ال�شامل وقبل جهود نزع ال�سالح فى �أعقاب احلرب .ويطرح
.3
امل�سح بيانات �أ�سا�سية التى ميكن �أن يقا�س على �أ�سا�سها درا�سات تقييم أالمن م�ستقبال
جارفيلد العنف وا�ستهداف ال�ضحايا فى جنوب ال�سودان
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النتائج الرئي�سية

ت�شمل النتائج التى تو�صل �إليها م�سح والية البحريات ما يلى:

انت�شار انعدام أالمن امل�شوب بالعنف – وال�رسقة والعراك هى �أكرث احلوادث التى يبلغ عنها.
ذكر �أكرث من ن�صف جميع أال�رس املعي�شية �أنهم تعر�ضوا لل�رسقة وا�شتبكوا فى عراك بدنى مع �شخ�ص
ما من خارج املجمع ال�سكنى منذ توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل .وذكرت �أكرث من �أ�رسة معي�شية من
بني ع�رش �أ�رس �أنها تعر�ضت حلوادث اعتداء جن�سى خالل الفرتة ذاتها – ا�ستخدم فى ثلثها �سالح
نارى .4وزعم ن�صف الذى �أجابوا على اال�ستبيان تقريبا �أن ال�رسقة با�ستخدام ال�سالح كانت هى
اجلرمية العنيفة أالكرث �شيوعا منذ اتفاق ال�سالم ال�شامل .واحلقيقة �أن أال�رس املعي�شية عرب جميع
البيئات املحيطة بها تعر�ضت فى املتو�سط حلادثة �رسقة واحدة على أالقل ،وحادثتى عراك تقريبا،
وهجوم م�سلح واحد تقريبا خالل ال�شهور اخلم�سة ع�رش منذ توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل .وح�سبما
ذكر ،كان �أغلبية كل من �ضحايا جميع احلوادث ومرتكبيها ذكورا فى الع�رشينيات من عمرهم.
وكانت حوادث ال�رسقة ،والهجوم امل�سلح ،والقتل تعزى فى �أكرثها �إىل املنازعات على املا�شية.
ال�صابات املتعمدة �أي�ضا تربط ب�صورة متكررة بـ “العراك مع أالعداء” عادة على املا�شية،
وكانت إ
واملراعى ،وم�صادر املياه� .أما داخل املجمعات ال�سكنية ،فكانت امل�شاجرات فى �أكرثها مرتبطة
بالعنف املنزىل والعنف من جانب رفيق العالقات احلميمة.

· على عك�س التوقعات� ،أظهر امل�سح �أن �أقل من ن�صف من �أجابوا على اال�ستبيان ي�شعرون بتح�سن
أالمن ال�شخ�صى منذ توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل .وذكر �أقل من الن�صف �أن أالمن قد حت�سن ،فى
الوقت الذى زعم فيه حواىل الثلث �أن أالمن قد تدهور حقيقة منذ اتفاق ال�سالم ال�شامل .وزعم �أقل
من ن�صف الذين �أجابوا على اال�ستبيان تقريبا �أنهم ي�شعرون أ
بالمان وهم ي�سريون وحدهم ليال
�أو وهم يتوجهون �إىل قرية �أخرى .أ
والكرث �إثارة من ذلك �أن الثلث ( ٪33ذكروا �أنهم ال ي�شعرون
أ
بالمان �أثناء �سريهم وحدهم �أثناء النهار.

· �سكان والية البحريات مدججون بال�سالح� .رصح �أكرث من ثلث ( )٪35ممن �أجابوا على اال�ستبيان
ب أ�نهم �شخ�صيا �أو �شخ�ص �آخر فى جممعهم ال�سكنى يحوزون �سالحا ناريا .5ت�شمل أال�سلحة
التى ادعوا ملكيتهم لها بنادق الهجوم آ
اللية طراز �أية كيه  ،)٪31( 47-وامل�سد�سات العادية
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وامل�سد�سات ذاتية التحميل ( ،)٪26وبنادق الر�ش ( )٪10وبنادق الهواء ( ،)٪4قاذفات القنابل
ذات الدفع ال�صاروخى (�آر بى جى) ( .)٪1ومع انت�شار حيازة أال�سلحة ال�صغرية و�إ�ساءة ا�ستخدامها
فى والية البحريات ،وهى منطقة من ال�سودان كانت م�ستقرة ن�سبيا �أثناء احلرب أالهلية ،فمن
املرجح وجود مزيد من أال�سلحة وامل�شكالت املتعلقة أ
بال�سلحة فى مناطق اجلنوب أالخرى .ومن
جهة �أخرى� ،أفاد الذين �أجابوا على اال�ستبيان �إىل انخفا�ض فى حمل أال�سلحة ال�صغرية واخلفيفة
خارج املجمعات ال�سكنية العائلية من  30فى املائة قبل توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل فى 2005
�إىل حواىل  15فى املائة بعد ذلك.

· النظر �إىل أال�سلحة ك أ�حد العوامل التى ت�ساهم فى انعدام أالمن .قال  63فى املائة من الذين
�أجابوا على اال�ستبيان �إن هناك بنادق �أكرث من الالزم فى جمتمعهم .وخ�ص الذين �أجابوا على
اال�ستبيان فى �أغلب أالحيان املدنيني بالذكر باعتبارهم مدججني بال�سالح �أكرث مما يلزم (،)٪31
يليهم ال�شباب ( ،)٪19واملجرمون ( ،)٪16واملقاتلون ال�سابقون ( .)٪13وهذا يوحى ب أ�ن كثريا
من ال�سكان قد ي�ساندون بع�ض جهود نزع أال�سلحة.
· خيارات عالج إال�صابات غري كافية ب�شكل يرثى له :نظرا لبعد امل�سافات ال�شديد بينهم وبني
املن� آش�ت الطبية ،ف إ�ن معظم من مات فى النهاية ( )٪74مت أ�ثرين ب إ��صاباتهم مل يلتم�سوا العالج
الطبى جلروحهم .ومن بني من عوجلوا قبل موتهم ،تلقى  14فى املائة رعاية من �أحد أالقارب
ال�صابات الناجمة عن أال�سلحة النارية
و 14فى املائة �آخرين على يد مداد تقليدى .وكانت إ
ال�صابات الناجمة عن أال�سلحة ت�سفر على
ت�ستوجب على أالرجح زيارة للم�ست�شفى ،بينما كانت إ
أالرجح عن زيارة للعيادة �أو العالج باملنزل.

· من وجهة نظر �سكان والية البحريات �أن نزع أال�سلحة والرقابة على البنادق ،مقرونتان ب إ��صالح
القطاع أالمنى وتدريب ال�رشطة تت�صدر قائمة أالولويات .قال حواىل ثالث �أرباع الذين �أجابوا
على اال�ستبيان �أن تخفي�ض عدد أال�سلحة النارية أ
وال�سلحة املت�صلة بها من � أش�نه �أن يوفر للنا�س
مزيدا من أالمان .واحلقيقة �أن �أكرث من خم�س الذين �أجابوا على اال�ستبيان زعموا �أن أال�سلحة
النارية متثل ال�شاغل أالكرث �إحلاحا فى والية البحريات ،بل تفوق فى �أهميتها حت�سني فر�ص
التعليم ( ،)٪20و�سوء حال املن� آش�ت ال�صحية ( ،)٪7والبطالة ( )٪4باعتبارها �أ�شد أالولويات
بالقليم .كما ذكر حواىل ثلث الذين �أجابوا على اال�ستبيان �أن �إ�صالح القطاع أالمنى
�إحلاحا إ
(ال�رشطة واجلي�ش) ميثل �أولوية متقدمة .وركز �أكرث من الن�صف على احلاجة �إىل �رشطة �أكرث
فعالية ،بينما ذكر  20فى املائة �أن حت�سني اجلي�ش يعد من أالولويات.
هذا امل�سح هو أالول فى تناول �إيذاء ال�ضحايا والت�صورات أالمنية .فى جنوب ال�سودان .وحقيقة
جارفيلد العنف وا�ستهداف ال�ضحايا فى جنوب ال�سودان
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أالمر �أنه يبدو ك أ�ول م�سح وا�سع النطاق أ
لل�رس املعي�شية فى �أى جزء من جنوب ال�سودان فى فرتة
ما بعد اتفاق ال�سالم ال�شامل .وفى حني �أن حتليال �شامال للقطاعات ملدى انعدام أالمن وتوافر
أ
ال�سلحة ال ميكن اعتباره حتليال ممثال� ،إال �أن النتائج التى تو�صل �إليها التحليل لها تداعيات
مهمة بالن�سبة جلهود حكومة جنوب ال�سودان فى �سبيل نزع �أ�سلحة كل من اجلماعات واملدنيني
امل�سلحني فى جميع �أنحاء اجلنوب .6ويق�صد من جهود جي�ش حترير �شعب ال�سودان فى �سبيل نزع
أ
ال�سلحة تهيئة مناخات حملية �أكرث �أمانا ،والق�ضاء على القوات املتناف�سة ،و�إنهاء دعم اخلرطوم
للجماعات امل�سلحة� .إال �أن نتائج هذا امل�سح ترى �أنه فى الوقت الذى قد تتوفر فيه الفر�صة
لنزع �سالح املدنيني� ،سيكونون فى حاجة �إىل ح�ضور �أمنى ن�شط وفاعل لل�سيطرة على التوترات
والعنف اجلاريني بني املجتمعات ،وال�سيما �أثناء �شهور اجلفاف عندما ينتقل الرعاة مبا�شيتهم
�إىل �أماكن ي�شيع فيها التناف�س والنزاع على املوارد .وعلى حكومة جنوب ال�سودان �أن ت�ستجيب
لهذه االحتياجات �إذا �أرادت �أن تك�سب دعما �شعبيا جلهود نزع أ
ال�سلحة.
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أ�داة الم�سح وطرقه

ت�ستند �أداة امل�سح ،التى مت و�ضعها بالتعاون مع جمموعة من اخلرباء من هيئات �أكادميية ومنظمات
للم�ساعدات� ،إىل �أ�ساليب م�ستقرة فى علم أالوبئة .ملراجعة معدالت الوفيات ،وانت�شار أالمرا�ض،
واجتاهات ا�ستهداف ال�ضحايا فى املجتمعات املت�رضرة.
أ
وت�ضمن امل�سح �أكرث من � 140س�ؤاال ق�سمت �إىل املجاالت العامة التالية ،با�ستثناء ال�سئلة
الدميوغرافية التمهيدية:
· ت�صورات أالمن منذ اتفاق ال�سالم ال�شامل
· ا�ستهداف ال�ضحايا منذ اتفاق ال�سالم ال�شامل وي�شمل:
· ا�ستهداف ال�ضحايا من أالفراد أ
وال�رس داخل املجمعات ال�سكنية العائلية وخارجها
· االعتداء اجلن�سى
لل�صابات اخلطرية
· فر�ص الو�صول �إىل اخلدمات ال�صحية بالن�سبة إ
أ
· حمل أال�سلحة وا�ستخدامها ،مبا فيها أال�سلحة ال�صغرية وال�سلحة اخلفيفة
· توقعات امل�ستقبل
ونورد اال�ستبيان الكامل كملحق لهذه الورقة.
مت تنظيم فريقني للم�سح (كل منهما مكون من �شخ�صني) فى �ست من املقاطعات الثمانى التى
تتكون منها والية البحريات .وقد حقق م�رشوع تقييم احلد أالدنى أ
للمن الب�رشى توازنا فى النوع
االجتماعى فى ع�رشة من الفرق االثنتى ع�رشة

الطار رقم  :1لماذا والية البحيرات بالذات؟
إ
�أظهرت املقابالت ال�شخ�صية التى �أجريت قبل امل�سح مع ال�سكان �أن أال�سلحة النارية واملتفجرات
كانت ت�ستخدم فى �أحيان كثرية فى املنازعات الداخلية ،وفى عمليات �رسقة املا�شية وخطف
الن�ساء القائمة على �أ�سا�س قبلى .وكان الر�أى ال�سائد �أن اخلروج عن القانون �أمر �شائع االنت�شار،
و�أن عا�صمة الوالية رومبيك تت�سم ب�صفة خا�صة بالعنف وانعدام أالمن .و�أ�شار أالهاىل املقيمون
�إىل �أن ال�رشطة ،التى كان وجودها فى تزايد ،وال�سلطات املحلية تعمالن جنبا �إىل جنب على احلد
من اخلروج عن القانون فى البلدان الرئي�سية .ورغم ذلك فقد تكرر اندالع العنف ،وحتى عندما
تك�شف �إ�شارات تنذر بالعنف ،كان العمل الوقائى من جانب ال�رشطة هام�شيا ،وقيل �إن الهجمات
كانت �شائعة نوعا ما حتى فى امل�ست�شفى املحلى.
وكانت جتربة اخلروج عن القانون والرغبة فى خلق القانون ،مقرونة مبناخ اتفاق ال�سالم ال�شامل
الذى �أعقب انتهاء ال�رصاع ،من � أش�نها �أن جتعل من والية البحريات م�رسحا جيدا مل�سح مبدئى.
جارفيلد العنف وا�ستهداف ال�ضحايا فى جنوب ال�سودان
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ال�سر المعي�شية التى تم م�سحها فى والية البحيرات ح�سب المقاطعة
ال�شكل رقم  :1أ
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كويبت

�إال �أن انخفا�ض م�ستوى امل�شاركة التاريخية للن�ساء فى احلياة العامة جعل من ال�صعب عليهن التفاعل
مع احلرية الكاملة .وقد �سعى كل فريق �إىل م�سح � 20أ�رسة معي�شية فى كل منطقة ح�رضية و�شبه
ح�رضية وريفية فى املقاطعة التى يعمل بها .وبذلك جمموع العينة امل�ستهدفة � 60أ�رسة معي�شية
م�رضوبة فى اثنني (لكل مقاطعة) ،وم�رضوبة فى �ستة (عدد املقاطعات)� ،أى  720م�سحا أ
لل�رس
املعي�شية .ورغم �أنه لي�س كل من ا�شرتك فى اال�ستبيان �أجاب على كل �س�ؤال ،فقد �شارك فى امل�سح ما
جمموعه � 674أ�رسة معي�شية ،مبعدل ا�ستجابة قدرة  94فى املائة .وكان هناك واحد فى املائة من
أال�رس املعي�شية مل يتواجد بها �أحد الكبار عندما و�صل �إليها القائم باملقابلة ال�شخ�صية ،واعتذار 4
فى املائة من أال�رس عن امل�شاركة فى امل�سح .ومت �أخذ عينات من  57جمتمعا فى املقاطعات ال�ست
من الوالية .وقد مت حتقيق الهدف املتمثل فى الو�صول �إىل  120-100عينة لكل مقاطعة فى جميع
املقاطعات ماعدا مقاطعة كويبيت النائية (انظر ال�شكل رقم .)1
ال�شكل رقم  :2توزيع الم�سوحات ح�سب الو�ضع الح�ضرى /الريفى
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كان متو�سط مدة املقابلة ال�شخ�صية  32دقيقة .وقد ا�ستغرقت املقابلة مع ثمانني فى املائة ممن
�أجابوا على اال�ستبيان ما بني  17و 57دقيقة .وما مل يذكر خالف ذلك ،بلغ عدد من �أجابوا على كل
�س�ؤال � 674شخ�صا.
تتواجد املجتمعات فى جنوب ال�سودان على م�سافات متباعدة ب�صورة خا�صة .وحتى فيما ي�سمى
باملناطق احل�رضية ،يعي�ش النا�س بعيدا عن بع�ضهم البع�ض ،وتعتمد جميع أال�رس املعي�شية تقريبا
فى معي�شتها على الزراعة والرعى .وقد مت اختيار التجمعات العائلية عن عمد ولي�س على نحو
ع�شوائى ،نظرا لعدم �إمكانية الو�صول �إىل بع�ض التجمعات النائية .ونتيجة لذلك ،فقد جاءت املناطق
احل�رضية و�شبه احل�رضية ممثلة بن�سبة �أكرب فى عينة امل�سح ،واملناطق الريفية ممثلة بن�سبة �أقل
(انظر ال�شكل رقم .)2
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البيانات الديموغرافية للم�سح

من بني املقابالت ال�شخ�صية التى �أجريت:

·  85فى املائة ممن �أجابوا على اال�ستبيان ترتاوح �أعمارهم بني  21و 59عاما ،وكان متو�سط
من �أجابوا على اال�ستبيان  35عاما؛
الناث ،و 47فى املائة من الذكور؛
·  53فى املائة ممن �أجابوا على اال�ستبيان كانوا من إ

·  73فى املائة ممن �أجابوا على اال�ستبيان عرفوا �أنف�سهم ب أ�نهم من الدينكا ،وعرف معظم
آ
الخرين منهم ب أ�نهم من اجلوربيل ( 10فى املائة) ومن اجلوك ( 8فى املائة)؛ ومثل ما جمموعه
 18قبيلة؛

·  54فى املائة ممن �أجابوا على اال�ستبيان كانوا يعي�شون فى مناطق ح�رضية �أو مدن �صغرية؛

·  35فى املائة ممن �أجابوا على اال�ستبيان كانوا يعي�شون فى مناطق �أو مدن �شبه ح�رضية قريبة
من املدن؛

·  11فى املائة ممن �أجابوا على اال�ستبيان كانوا يعي�شون فى جتمعات ريفية متباعدة للغاية.

بلغ عدد متو�سط �أكواخ التوكولو (�أكواخ دائرية عظيمة يعي�ش فيها ال�سكان) فى كل جممع عائلى
 3.5فى املائة .وكان �أربعة ع�رش فى املائة ممن �أجابوا على اال�ستبيان ميتلكون توكولو واحدا ،و10
فى املائة ميتلكون �أكرث من خم�سة .وكان هناك اثنان وخم�سون فى املائة من أال�رس يعي�شون فى
جمتمعاتهم العائلية منذ �أكرث من �أربع �سنوات .وكان  9.3فى املائة من �أفراد أال�رسة فى املتو�سط
يعي�شون فى كل �أ�رسة معي�شية ،منهم  5.3طفال ،وذكر  77فى املائة ممن �أجابوا على اال�ستبيان �أن
هناك على أالقل طفل واحد ملتحق باملدر�سة حاليا.
واعترب �ستة و�أربعون فى املائة �أنف�سهم �أفقر من املتو�سط ،بينما اعترب  47فى املائة �أنف�سهم
«متو�سطني» .وقال كثريون من املجموعتني ب أ�نهم ال ميلكون حتت �أيديهم �سوى قليل من خمزون
الغالل �أو ال ميلكون �شيئا منها .وذكر الذين �أجابوا على اال�ستبيان �أنه خالل ال�شهور اخلم�سة ع�رش
منذ توقيع اتفاق ال�سالم ال�شامل فى كانون الثانى /يناير  ،2005كان هناك فى املتو�سط 3.1
�أفراد �إ�ضافيني من العائلة �إما و�صلوا من �أماكن �أخرى �أو ولدوا ،بينما رحل � 4.7أفراد �أو توفوا.
جارفيلد العنف وا�ستهداف ال�ضحايا فى جنوب ال�سودان
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التحديات التى واجهها الم�سح

واجه امل�سح حتديات هامة منها ما يلى:

· حتديات لوجي�ستية( :تتعلق بالنقليات والتموين) تطلبت عملية تو�صيل القائمني باملقابالت
ال�شخ�صية �إىل التجمعات الريفية منهم �أن ي�سافروا وحدهم و�أن يبيتوا فى خيام فى مناطق نائية.
وكم كانت كبرية التحديات العملية املتمثلة فى تزويد �أع�ضاء الفرق بدراجات هوائية وخيام.

· نق�ص املعلومات اجلغرافية والدميوغرافية .مل يتم و�ضع خرائط كافية ألجزاء من والية البحريات
وحتى اخلرائط التى كان يفرت�ض �إمكانية االعتماد عليها ،مل تت�ضمن بع�ض امل�ستوطنات� ،أو كانت
تت�ضمن م�ستوطنات مل تعد قائمة .وقد جعل نق�ص البيانات الدميوغرافية من امل�ستحيل و�ضع
م�سميات لال�ستجابة .وكما �سبق ذكره ،فقد �أدت هذه امل�شكلة �إىل ت�شكيل عينة غري ع�شوائية·
الطار رقم  :2الخدمات ال�صحية
إ
أ
يعترب النظام ال�صحى فى جنوب ال�سودان من بني �كرث النظم تخلفا فى العامل (HealthNet
 )International 2006فهناك ما جمموعه  94مركزا �صحيا و 17م�ست�شفى تخدم عددا من ال�سكان
يبلغ  8ماليني ن�سمة� .إ�ضافة �إىل ذلك يوجد  20م�ست�شفى متخ�ص�صا يعالج كاال�آزار ومر�ض النوم،
وال�سل ،واجلذام .وهناك ما جمموعه  788وحدة للرعاية ال�صحية أالولية ،و�إن كان كثري منها ال يزود
بالتوريدات �أو املوظفني ب�شكل روتينى .8وهذه أالرقام تعد من بني �أقل ما يوجد فى �أى بلد مماثل فى
احلجم.
وهناك ما ال يقل عن  66وكالة تنخرط حاليا �أن�شطة �صحية فى جنوب ال�سودان .وتقوم منظمات غري
حكومية دولية ،ووكاالت أ
للمم املتحدة بتقدمي جميع اخلدمات ال�صحية تقريبا ،مع الرتكيز على تلبية
الحالة
م�ستوى
على
الرعاية
وتعترب
ن�سانية.
ال
امل�ساعدات
برامج
خالل
االحتياجات أال�سا�سية من
إ
إ
حمدودة للغاية .وال توجد خدمات مقدمة من القطاع اخلا�ص .وتعتمد �إدارة اخلدمات ال�صحية املحلية
فى جنوب ال�سودان فى معظمها على منح �صغرية من وكاالت دولية لربامج تتعامل مع �أمرا�ض �شائعة
مثل دودة غينيا ،واملالريا ،وفريو�س نق�ص املناعة الب�رشى ،والرمد احلبيبى.
ترتاوح تقديرات معدل وفيات أالطفال من � 65إىل  170لكل  1000مولود حى ،وترتاوح معدالت
وفيات أالمهات �أثناء الو�ضع من � 400إىل  800لكل  1000مولود حى )9(.ولعل خدمات ما قبل الوالدة
والتح�صينات هى �أكرث اخلدمات ال�صحية الوقائية القائمة �شيوعا فى جنوب ال�سودان .ويقدر �أن ن�سبة
 22فى املائة فقط من جميع حاالت الوالدة التى تتم ب إ��رشاف �أطقم مدربة للرعاية ال�صحية ،و94
فى املائة من جميع حاالت الو�ضع تتم فى املنزل(� .)10إال �أن هذه البيانات قد تو�صف ب أ�نها �أقرب �إىل
التقديرات التخمينية من كونها تقديرات حقيقية ،نظرا لعدم توافر بيانات مبينة على درا�سات ميدانية.
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· احلاجة امل�ستمرة �إىل إال�رشاف مع انت�شار عدد كبري من أالفراد املحليني القائمني باملقابالت
ال�رشاف امليدانى الدقيق �أمرا حيويا .وكان هناك م�رشف دوىل يزور
ال�شخ�صية عرب الوالية كان إ
ال�رشاف على الطبيعة ثالث
كل فريق فى التجمع مرة كل ثالثة �أيام ،بحيث بلغ جمموع زيارات إ
زيارات .وقد �سمح ذلك ب�رسعة مراجعة وت�صحيح أالخطاء ،والعودة �إىل بع�ض املنازل ال�ستكمال
الثبات للقائمني
�أو ت�صحيح معلومات املقابلة ال�شخ�صية عند اللزوم .وقد �ساعد ذلك فى إ
باملقابالت ال�شخ�صية واملجتمع ككل مدى جدية فرق امل�سح فى احل�صول على معلومات دقيقة
و�شاملة.
· ح�سا�سية املعلومات املطلوبة .تناول امل�سح مو�ضوعات ح�سا�سة كان بع�ضها غري عادى وجديد
على كل ممن قاموا باملقابلة وممن �أجابوا على أال�سئلة على ال�سواء .وكان هناك عزوف خا�ص
عن مناق�شة �أحداث العراك مع �آخرين يعي�شون داخل املجتمعات العائلية .وكان قادة املجتمع
املدنى املعروفني على امل�ستوى املحلى �أ�سا�سا هم الذين قاموا باملقابالت ال�شخ�صية .و�أقل ما
فى أالمر �أن أالهاىل فهموا �أن القائمني باملقابالت ال�شخ�صية من ال�سكان املحليني وبذلك مل
ي�شكلوا خطرا بالن�سبة لهم .وكان ذلك عامال �أ�سا�سيا فى حتقيق معدل مرتفع من اال�ستجابة.
الجابات� ،إال �أن امل�سح كان يت�ضمن فى �صلبه
· دقة إالجابات :لي�س من �سبيل �إىل ت أ�كيد دقة إ
الجابات� .إال �أنه من املمكن  -كما يحدث فى �أى
و�سائل منطقية للمراجعة والتدقيق بينت �أت�ساق إ
م�سح ال�ستهداف ال�ضحايا� ،أن يهول النا�س �أو يهونون من عدد أالحداث التى وقعت.
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21 Garfield Violence and victimization in South Sudan

نتائج الم�سح

�سئل من �أجريت معهم املقابالت عما هى �أنواع اجلرمية العنيفة وامل�شكالت املتعلقة بالعنف التى
تكررت �أكرث منذ اتفاق ال�سالم ال�شامل وكانت ال�رسقة حتت تهديد ال�سالح �إىل حد بعيد هى �أكرث

امل�شكالت اخلطرية املبلغ عنها �شيوعا ،حيث مثلت تقريبا ن�صف حوادث �سقوط ال�ضحايا .وكان �أكرث
�أنواع ال�رسقة �شيوعا هى �رسقة املا�شية .ومن اجلدير بالذكر �أن  20فى املائة تقريبا ممن �أجابوا

على اال�ستبيان ر�أوا �أن القتل هو �أكرث جرائم العنف تواترا فى منطقتهم .واحلقيقة �أن الهجمات غري
القاتلة  -ح�سبما ت�شري نتائج البحث �أكرث �شيوعا بكثري عن القتل (انظر ال�شكل رقم .)3
كان ال�س�ؤال املوجه فى �أول �صفحة من اال�ستبيان هو �إذا ما كان أالمن �أف�ضل – آ
الن منذ اتفاق
ال�سالم ال�شامل �أو على نف�س امل�ستوى �أو �أ�سو�أ .ووجه نف�س ال�س�ؤال ب�صيغة تختلف اختالفا طفيفا فى
نهاية اال�ستبيان .وفى كلتا املرتني� ،أجاب �أقل �شيئا ما من ن�صف من �أجابوا ب أ�ن أالمن كان �أف�ضل.
ومع ذلك ،ذكرت ن�سبة �أكرب �أن أالمن ظل على نف�س امل�ستوى �أو �صار �أ�سو�أ عما كان قبل اتفاق ال�سالم
ال�شامل .وبالن�سبة لل�س�ؤال الثانى ،وبعد ا�ستعرا�ض تف�صيلى أ
للنواع الكثرية من حوادث العنف،
�أجاب عدد �أقل بعدم ت أ�كدهم من ذلك.
ال�شكل رقم  :3عدد جرائم العنف التى �أبلغ عن وقوعها منذ اتفاق ال�سالم ال�شاملN=531
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و�أجاب معظم �أولئك الذين مل يعودوا مت أ�كدين ب أ�ن أالمن ظل على نف�س م�ستواه بينما ظل �أولئك
الذين �أفادوا بتح�سن أالمن �أو تدهوره على ر�أيهم دون تغيري .وفى كلتا احلالتني ،كان ر�أى ثلث من
�أجابوا على اال�ستبيان �أن أالمن �صار �أ�سو�أ مما كان قبل اتفاق ال�سالم ال�شامل (انظر ال�شكل رقم .)4
متثلت �أكرث حوادث العنف تواترا فى العراك مع �شخ�ص ما خارج املجمع ( 54فى املائة) ،وال�رسقة
( 53فى املائة) .وذكر عدد �أقل كثريا من أال�شخا�ص االعتداءات اجلن�سية ( 15فى املائة) �أو القتل
( 10فى املائة) (انظر ال�شكل رقم .)5

ال�شكل رقم  :5التواتر الن�سبى ألحداث ا�ستهداف ال�ضحايا
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ال�شكل رقم  :6متو�سط عدد �أحداث العنف المبلغ عنها فى كامل العينة
1.2

0.8
0.6
0.4
0.2

متو�سط عدد احداث العنف املبلغ عنها فى كامل العينة

1.0

0
اعتداء جن�سى

وفاة

هجمات بالداخل بال�سالح

عراك بالداخل

�رسقة

عراك باخلارج

وكانت �أكرث احلوادث �شيوعا هى ال�رسقات �أو العراك خارج املجمع مبعدل �أكرث من حادث واحد
لكل �أ�رسة معي�شية منذ اتفاق ال�سالم ال�شامل تلى ذلك العراك داخل املجمع والهجمات أالخرى.
وذكر �أكرث قليال من واحدة من بني خم�س �أ�رس معي�شية ،موزعني على العينة الكاملة ،اعتداء جن�سيا
واحدا �أو حادث قتل واحد .وللو�صول �إىل هذه النتيجة ،مت �رضب متو�سط عدد أالحداث املبلغ عنها

(من جانب أال�رس املعي�شية املبلغة عن احلادث) فى عدد أال�رس املعي�شية للح�صول على �إجماىل عدد
أالحداث املبلغ عنها .وبق�سمة هذا الرقم على �إجماىل عدد أال�رس املعي�شية ،ن�صل �إىل تقدير متو�سط

عدد احلوادث لكل �أ�رسة معي�شية بالن�سبة لكامل عينة أال�رس املعي�شية (انظر ال�شكل رقم .)7
ال�شكل رقم  :7متو�سط عدد �أحداث العنف المبلغ عنها لكل �شخ�ص
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0.2

0

ن�سبة مئوية

15

تعر�ض �أكرث من  85فى املائة من أالفراد فى أال�رس املعي�شية مو�ضوع العينة فى املتو�سط حلادث
واحد على أالقل من حوادث ا�ستهداف ال�ضحايا منذ اتفاق ال�سالم ال�شامل (انظر ال�شكل رقم .) 7
وقد تعر�ض معظم أال�شخا�ص ملا بني  -.4و 1.2حادث .وقد وقع حواىل  30فى املائة من أال�شخا�ص
�ضحايا �أكرث من مرة واحدة فى املتو�سط ،وتعر�ض �أكرث من  5فى املائة قليال ألكرث من حادثني
ال�ستهداف ال�ضحايا .وللو�صول �إىل هذه النتائج ،مت جمع عدد حوادث ا�ستهداف ال�ضحايا من �رسقة،
البالغ عنها فى أال�رس املعي�شية ثم ق�سمتها على العدد املبلغ
وعراك واعتداء جن�سى ،وقتل عمد مت إ

عنها من �أفراد أال�رس املعي�شية للو�صول �إىل م�ؤ�رش ملتو�سط وقوع حوادث ا�ستهداف ال�ضحايا لكل

�شخ�ص خالل ال�شهور ال�ستة ع�رش التالية التفاق ال�سالم ال�شامل (انظر ال�شكل رقم .)8
ومل يحدث تغيري فى عدد حوادث ا�ستهداف ال�ضحايا لكل �شخ�ص منذ اتفاق ال�سالم ال�شامل بالقدر
الذى كان متوقعا .فقد �أفاد �أكرث من  20فى املائة من أال�شخا�ص بعدم وقوع �أية �أحداث ال�ستهداف
ال�ضحايا .و�أفاد �أقل من  10فى املائة بوقوع حادثني فقط .و�أفاد �أكرث من ن�صف ال�سكان بوقوع ما
الجماىل للحوادث
بني  -.6و 1.4حادثا .وقد �أوردنا عدد احلوادث فى �شكل ك�سور نظرا جلمع العدد إ

الجماىل للمقيمني بهذه أال�رس حتى ميكن ا�ستخال�ص هذا
لكل �أ�رسة معي�شية ثم ق�سمته على العدد إ
امل�ؤ�رش.
ال�شكل رقم  :8العدد التراكمى ألحداث ا�ستهداف ال�ضحايا المبلغ عنهم
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60

20

0
+2

2

1.8

1.6

1.4

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

�أحداث ا�ستهداف ال�ضحايا لكل �شخ�ص

جارفيلد العنف وا�ستهداف ال�ضحايا فى جنوب ال�سودان

25 Garfield Violence and victimization in South Sudan

اجلدول رقم  1حوادث ا�ستهداف ال�ضحايا ح�سب المقاطعة
متو�سط اال�ستهداف لكل �شخ�ص
 ±االنحراف املعيارى

املقاطعة
وولو
يريول غرب
رومبيك و�سط
يريول �رشق
رومبيك �رشق
كوبيت

متو�سط القيمة لكل فريقني
يغطيان مقاطعة

0.48± 0.42

0.37
0.87

0.58± 0.52

0.43
0.61

0.49± 0.53

0.35
0.69

0.96± 0.78

0.43
1.28

0.899± 0.95

0.61
1.39

1.10± 0.92

0.68
1.53

كان هناك تباين ملحوظ فى متو�سط عدد حوادث ا�ستهداف ال�ضحايا ح�سب املكان داخل الوالية.
وتعترب مقاطعة وولو الواقعة فى جنوب والية البحريات منطقة �أقل عنفا ،حيث ت�سود قبيلة النوير
التى متثل �أقلية ،وحيث تكون املنازعات املت�صلة بحيازة املا�شية و�سبل الو�صول �إىل �أماكن الرعى

واملياه �أقل توترا� .أما مقاطعتا يريول �رشق وكوبيت فهما مقاطعتان تتناف�س فيهما خمتلف
اجلماعات القبيلة وال�سيا�سية ،مما ي�ؤدى �إىل انعدام اال�ستقرار .ومقاطعة رومبيك هى مقر ال�سلطة

ال�سيا�سية ،ويتزايد بها الوجود احلكومى وال�رشطى .وقد تف�رس املتغريات ب�شكل جزئى اختالف
م�ستويات انعدام أالمن املبلغ عنه( .انظر اجلدول رقم )1
ي�ضاف �إىل ذلك ،تواجد قدر كبري من التباين فى م�ستويات ا�ستهداف ال�ضحايا التى ح�صل عليها
الفريقان فى كل من املقاطعات ال�ستة .ورغم ذلك فقد جاء ترتيب أال�سبقية لقيم ا�ستهداف ال�ضحايا
لكل من الفرق املنخف�ضة ،والفرق املرتفعة فى كل مقاطعة متماثال تقريبا .وقد يرجع التباين
بني الفرق فى كل مقاطعة �إىل كل من االختالف فى املهارات للقائمني باملقابالت ال�شخ�صية،
وم�ستويات ا�ستهداف ال�ضحايا القائمة� .إن التوافق فى ترتيبات أال�سبقيات� ،إذا ما قورن بحوادث

ا�ستهداف ال�ضحايا املبلغ عنها فى مقاطعات �أخرى يعطى �إيحاء قويا مبا هى املناطق أالقل �أو
أالكرث �أمنا داخل الوالية.
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ال�شكل رقم  :9الوقت الذى مر منذ �آخر حادث
20

10
5

معدل ال�شهور منذ � آخر حادث

15

0
الوفاة

اعتداء جن�سى

هجمات �أخرى بال�سالح

عراك بالداخل

ال�رسقة

عراك باخلارج

وعادة ما تكون قدرة الذين �أجابوا على اال�ستبيان على حتديد وقت وقوع احلوادث �ضعيفة فى
م�سوحات من هذا القبيل ،ولكن التاريخ املتو�سط منذ وقوع �آخر حادث قد يفيد كو�سيلة ملراجعة
املعلومات املقدمة حول عدد احلوادث .وقد ذكر �أن حوادث العراك داخل املجمع قد وقعت فى
املتو�سط فى وقت �أحدث (فى خالل ال�شهور ال�سبعة املا�ضية) من حوادث العراك خارج املجمع
(خالل ال�شهور الثمانية املا�ضية) ،ولكنها كانت �أقل تواترا (انظر ال�شكل رقم  )9وذلك يوحى بوقوع
حوادث عراك �أكرث داخل املجمع ،لكن الذين �أجابوا على اال�ستبيان كانوا مرتددين فى �إبالغ

القائمني باملقابلة ال�شخ�صية بها .ومن الطريف �أن بع�ض القائمني باملقابالت كانوا ي�شعرون ب أ�ن
ذلك ال�س�ؤال هو �أكرث أال�سئلة ح�سا�سية فى كل امل�سح ،حتى مبا فيها أال�سئلة عن االعتداء اجلن�سى �أو

حوادث الوفيات( .انظر ال�شكل رقم )9
وقعت معظم حاالت ا�ستهداف ال�ضحايا فى جميع �أنواع احلوادث بني آ
الباء ( 55-28فى املائة)
اجلدول رقم  2من هو فرد العائلة الذى تعر�ض للهجوم؟
الوالد

اجلد

قريب � آخر

الطفل

�أفراد � آخرون

العراك خارج املجمع

5

39

21

33

2

العراك داخل املجمع

4

43

16

34

3

ال�رسقة

6

40

15

35

4

االعتداء اجلن�سى

1

55

17

26

1

الهجوم حتت تهديد ال�سالح

8

28

15

48

1

الوفاة نتيجة الإ �صابة �أو احلادث

8

34

11

45

2
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اجلدول رقم  3متو�سط أ�عمار مرتكبى الحوادث و�ضحاياها
متو�سط عمر ال�ضحية

نوع الهجوم
العراك خارج املجمع

25.9

العراك داخل املجمع

25.7

ال�رسقة

29.8

االعتداء اجلن�سى

20.6

الهجوم حتت تهديد ال�سالح

27.6
29.0

الوفاة نتيجة الإ �صابة �أو احلادث
متو�سط عمر مرتكب احلادث

نوع الهجوم
العراك خارج املجمع

24.9

العراك داخل املجمع

26.9

ال�رسقة

26.3

االعتداء اجلن�سى

27.7

الهجوم حتت تهديد ال�سالح

24.3

الوفاة نتيجة الإ �صابة �أو احلادث

27.1
االختالف بني عمر مرتكب احلادث وال�ضحية

نوع الهجوم
العراك خارج املجمع

1

العراك داخل املجمع

1.2-

ال�رسقة

3.5

االعتداء اجلن�سى

7.1-

الهجوم حتت تهديد ال�سالح

3.3

الوفاة نتيجة الإ �صابة �أو احلادث

1.9

�أو أالقارب آ
البالغ عن االعتداءات اجلن�سية �أكرث تواترا بني
الخرين ( 48-26فى املائة) .وكان إ
آ
ال�صابة �أو احلادث والهجمات حتت تهديد ال�سالح
البالغ عن حوادث الوفاة ب�سب إ
الباء ،بينما كان إ

�أكرث تواترا بع�ض ال�شىء بني أالجداد .وكان أالطفال �أقل فى عدد مرات الوقوع �ضحايا جلميع �أنواع
احلوادث ( 21-11فى املائة) .وكانت ن�سبة أالطفال الذين وقعوا �ضحايا حلوادث العراك داخل
املجتمع �أكرب من �أى نوع �آخر من احلوادث (انظر اجلدول رقم .)2
وبلغ متو�سط �أعمار كل من مرتكبى �أعمال العنف و�ضحاياهم  30-20عاما فى جميع �أنواع
احلوادث ،رغم �أن �ضحايا االعتداء اجلن�سى كانوا فى املتو�سط �أ�صغر �سنا ،و�ضحايا ال�رسقة فى
املتو�سط �أكرب �سنا بالن�سبة للحوادث أالخرى (انظر اجلدول رقم .)3
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اجلدول رقم  4أ
ال�سباب المبلغ عنها لحوادث ا�ستهداف ال�ضحايا
غارات على
املا�شية

ال�رسقة بخالف
�رسقة الأ ر�ض

الأ ر�ض

العراك مع
الن�ساء

العراك مع
الأ عداء

الع�صيان

�أخرى /غري
معروفة

اموال
العراك خارج املجمع

13

31

7

16

8

15

0

10

العراك داخل املجمع

15

0

19

5

11

0

43

7

ال�رسقة

12

65

18

0

0

0

0

5

الهجوم حتت تهديد
ال�سالح

9

52

13

9

5

12

0

0

الوفاة نتيجة الإ �صابة
�أو احلادث

2

30

6

17

4

35

0

6

وقد تباينت أال�سباب التى طرحت ال�ستهداف ال�ضحايا .وكانت حوادث ال�رسقة ،وهى أالكرث �شيوعا،
تتعلق ب�صورة غالبة باملا�شية .وكانت حاالت الوفيات والهجمات حتت تهديد ال�سالح تتعلق فى
ال�صابات تنجم فى �أغلب أالحيان عن
�أغلب أالحيان �أي�ضا باملا�شية .وكانت حاالت الوفاة ب�سبب إ

العراك مع أالعداء 35( .فى املائة) ،وهو ما يعترب فى حاالت كثرية ،طريقة غري مبا�رشة لو�صف
املنازعات على املا�شية واملوارد الطبيعية وكانت حوادث العراك داخل املجتمع فى �أغلب أالحيان
تتعلق «بالع�صيان» 43( ،فى املائة) ،مما يوحى �ضمنا نزاعا بني �رشيكني من اجلن�سني �أو بني
�شخ�ص بالغ وطفل (انظر اجلدول رقم .)4

اجلدول رقم  5اال�سلحة الم�ستخدمة
ع�صا

بندقية
�أوم�سد�س

ار بى جى /بندقية
� آلية

متفجرات

�أخرى /غري
معروفة

الأ يدى

العراك خارج املجمع

33

43

0

0

9

15

العراك داخل املجمع

42

28

2

0

11

17

ال�رسقة

6

72

3

6

4

9

االعتداء اجلن�سى

23

34

1

6

15

21

الهجوم حتت تهديد ال�سالح

18

57

2

2

4

17

الوفاة نتيجة الإ �صابة �أو احلادث

5

68

14

7

2

4
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ال�شكل رقم  :10عن�صر العمد فـى الإ �صابة
No

100

Yes

80

40

ن�سبة مئوية

60

20
0
املوت من الإ �صابة �أو
احلادث

اعتداء جن�سى

عراك بالأ �سلحة

عراك داخل املجمع

ال�رسقة

عراك خارج املجمع

وكانت البنادق هى ال�سالح ال�سائد فى كل نوع من أالحداث ( 72-28فى املائة) .وكانت البنادق
هى أالكرث ا�ستخداما فى حوادث ال�رسقة ،والهجمات حتت تهديد ال�سالح ،وحاالت الوفاة ب�سبب
البالغ عن ا�ستخدام القنابل املدفوعة بال�صواريخ (�آر بى جى)
ال�صابات �أو احلوادث .ورغم �أن إ
إ
كان �أقل تواترا� ،إال �أنه كان �أكرث ات�صاال باحلوادث القاتلة ( 14فى املائة) من أال�سلحة أالخرى بعد

البالغ عن ا�ستخدام الع�صى ،واحلراب ،والهجمات أ
باليدى
أال�سلحة النارية ( 68فى املائة) وكان إ
�أكرث �شيوعا فى حاالت االعتداء اجلن�سى.
وفى حوادث العراك داخل املجمع كان عدد البنادق امل�ستخدمة �أقل ( 27فى املائة) حيث كانت
الع�صى ت�ستخدم فى مرات �أكرث ( 40فى املائة) (انظر اجلدول رقم .)5
الجل الناجمة عن الجروح البدنية والنف�سية
ال�شكل رقم  :11القيود ممتدة أ
100
نف�سية
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عراك خارج املجمع

ن�سبة مئوية

60

ال�صابة
اجلدول رقم  6أ�ماكن إ
الر�أ�س

الأ ذرع �أو الأ رجل

�أماكن �أخرى

اجلذع

العراك خارج املجمع

53

37

6

4

العراك داخل املجمع

35

46

10

9

ال�رسقة

62

19

14

5

االعتداء اجلن�سى

25

47

20

8

الهجوم حتت تهديد ال�سالح

55

25

16

4

البالغ عن عن�رص
ال�صابة فى معظم احلاالت تعترب متعمدة ( .)94-78وكان عدد مرات إ
كانت إ
العمد �أقل بني حوادث العراك داخل املجمع ( 78فى املائة) ،و�أكرث حدوثا بني حاالت ال�رسقة (94
فى املائة) (انظر ال�شكل رقم .)10
البالغ عن اجلروح ممتدة أالجل البدنية منها ( 61 -57فى املائة) �أو النف�سية ( 63-53فى
تكرر إ
املائة) بالن�سبة جلميع �أنواع احلوادث (انظر ال�شكل رقم  )11وكانت تلك �أقل �شيوعا فى حاالت
ال�رسقة و �أكرث �شيوعا فى حاالت االعتداء اجلن�سى.
لل�صابة
بال�س�ؤال عن مكان إ
ال�صابات ومالب�ساتها تبني �أن ال�رسقة كانت ال�سبب أالكرث تكرارا إ
لل�صابات التى حلقت أالذرع أ
البالغ عن وقوع
والرجل ( 62فى املائة) .تكرر إ
ال�سبب أالكرث تكرارا إ

ال�صابات بني من عانوا من �إ�صابات فى أالطراف .وقد ت�سببت جميع احلوادث
حاالت وفاة ب�سبب إ
أالخرى فى �إ�صابات �أكرث فى الر�أ�س ( 47-25فى املائة) واجلدير بالذكر �أن كال ال�س�ؤالني املتعلقني

ال�صابة
اجلدول رقم  7نوع إ
جرح قطعى

�سحق

حرق

طلق نارى

ك�رس

�أخرى

العراك خارج املجمع

23

2

15

31

25

4

العراك داخل املجمع

34

2

14

31

17

2

ال�رسقة

16

1

9

23

47

4

االعتداء اجلن�سى

19

2

17

36

19

7

الهجوم حتت تهديد ال�سالح

32

1

14

27

21

5

الوفاة نتيجة الإ �صابة �أو احلادث

10

2

6

11

20

1
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ال�شكل رقم  :12الو�صول � إلى العالج
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م�ست�شفى

عيادة

الجابات (انظر اجلدول رقم .)6
بهذه الق�ضية كانا ذا طابع تف�سريى ،ولذلك ال ميكن �ضمان �صحة إ
كانت طلقات البنادق �أقرب ات�صاال بحاالت الوفاة ( 70فى املائة) وال�رسقة ( 47فى املائة) مما
كانت أ
بالنواع أالخرى من ا�ستهداف ال�ضحايا ،علما ب أ�ن طلقات البنادق املبلغ عنها حواىل  20فى
ال�شكل رقم  :13الفارق الزمنى بين اال�صابة والعالج
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الوفاة
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عراك خارج املجمع

املوقف الالزم للو�صول �إىل مكان الرعاية واخلدمات (بال�ساعات(

5

ال�صابات الناجمة عن حوادث العراك
ال�شكل رقم  :14الوقت الذى ا�ستغرقه العالج من إ
مع أ��شخا�ص خارج المجمع
14
12
10

6

�ساعات العالج

8

4
2
0
+60

59–40

24–16

39–25
املجموعات العمرية

ال�صابات فى حوادث
ال�صابة �شيوعا بني إ
املائة من احلاالت .كانت اجلروح القطعية �أكرث �أنواع إ
العراك �أو الهجوم حتت تهديد ال�سالح.
ومن بني من ماتوا مت أ�ثرين ب إ��صاباتهم ،تلقى 27فى املائة فقط منهم نوعا ما من العالج قبل وفاته .ومن
بني �أولئك الذين تلقوا العالج ،تلقى  14فى املائة منهم عالجا على يد �أحد أالقارب و 14فى املائة منهم
على يد مداو تقليدى .و�أما الباقون فقد تلقوا عالجا على يد �أحد القائمني باخلدمات ال�صحية احلديثة .وكانت
إال�صابات أ
بال�سلحةالناريةمن� أش�نها�أنت�سفرعنزيارة�أحدامل�ست�شفيات،بينماكانت إال�صاباتب أ��سلحة
ال�صابة
البالغ عن إ
اجلدول رقم  8إ
الرئي�س

فرد � آخر من
العائلة

ال�رشطة

م�سئول حكومى

�أ�شخا�ص � آخرون

العراك خارج املجمع

14

20

51

13

2

العراك داخل املجمع

23

28

35

12

2

ال�رسقة

12

15

59

14

0

االعتداء اجلن�سى

34

7

44

11

4

الهجوم حتت تهديد ال�سالح

11

22

56

11

0

الوفاة نتيجة الإ �صابة �أو احلادث

10

23

32

34

1
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اجلدول رقم  9ت�صورات أ
المان العام نهارا وليال
نهارا

ال�سفر �إىل قرية �أخرى

ليال

� آمن جدا

42

26

21

� آمن نوعا ما

25

12

18

غري � آمن نوعا ما

12

12

17

غري � آمن متاما

21

50

44

�أخرى من � أش�نها �أن ت�سفر عن زيارة ألحد العيادات �أو عالج باملنزل .وكان العالج فى �أحد امل�ست�شفيات �أكرث
�شيوعا بني من �أ�صيبوا ب إ��صابات أ
بال�سلحة النارية ( 48فى املائة �أكرث ممن �أ�صيبوا ب إ��صابات ب أ��سلحة غري
نارية  32فى املائة) (انظر ال�شكل رقم .)12
ال�صابات رحلة ت�ستغرق نحو خم�س �ساعات للو�صول �إىل العالج فى
ويتطلب معظم �أنواع إ
امل�ست�شفيات �أو العيادات ال�صحية (انظر ال�شكل .)13
مل يختلف وقت ال�سفر لتلقى العالج بني اجلن�سني ،لكنه كان �أكرث ب�صورة كبرية بالن�سبة أ
لل�صغر
�سنا .وكان وقت ال�سفر بالن�سبة ملن ترتاوح �أعمارهم بني  24 – 16عاما �أقل من � 6ساعات ،فى
مقابل حواىل � 13ساعة ملن تزيد �أعمارهم عن  60عاما (انظر ال�شكل رقم .)14
كانت احلوادث املبلغ عنها لل�رشطة ( 59-32فى املائة) �أكرث مما �أبلغ ألى �سلطات �أخرى (انظر اجلدول رقم
)8وكانتالهجماتحتتتهديدال�سالحوال�رسقاتتبلغلل�رشطةفى�أغلب أالحيان( 59فىاملائة).وكانذلك
ينطبق ب�صورة �أقل على االعتداءات اجلن�سية التى كان يتم إالبالغ عنها فى �أحيان �أكرث للقيادات املحلية (34
فى املائة) من غريها من �أنواع ا�ستهداف ال�ضحايا .وكان عدد مرات إالبالغ عن احلوادث القاتلة لل�رشطة �أقل

( 32فى املائة) و�أكرث للم�سئولني احلكوميني آالخرين ( 34فى املائة).

اجلدول رقم  10الحماية ال�شخ�صية ()N= 577, 578, 560
قبل اتفاق ال�سالم ال�شامل

الآ ن

عند حرا�سة املا�شية

ع�صا

37

25

21

حربة

26

27

33

�سكني

11

7

8

بندقية

15

31

29

�أخرى

11

10

9
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ال�سلحة التى تحتفظ بها أ
ال�شكل رقم  :15أ
ال�سرة المعي�شية فى دارها ()N= 422
40

30
ن�سبة مئوية

20

10

0
ال اعرف /الأ �شخا�ص

ار بى جي

�أ�سلحة �أخرى

بندقية هواء

بندقية يد

بندقية ر�ش

بندقية هجوم

وكانت قلة فقط من �أولئك الذين �أجريت معهم مقابالت �شخ�صية ي�شعرون أ
بالمان عندما مي�شون
وحدهم ليال ( 38فى املائة)� ،أو ي�سريون �إىل قرية �أخرى ( 39فى املائة) .وحتى �أثناء النهار ذكر
حواىل ثلث من �أجابوا على اال�ستبيان ( 33فى املائة) �أنهم ال ي�شعرون أ
بالمان �أثناء �سريهم

مبفردهم (انظر اجلدول رقم .)9
الح�سا�س بانعدام أالمن ،فلي�س م�ستغربا �أن يحمل معظم ال�سكان نوعا من
وبالنظر �إىل ارتفاع إ
ال�سالح للحماية ال�شخ�صية .و�أكرث هذه أال�سلحة �شيوعا هى احلراب والع�صى� .إال �أن الذين �أجابوا على

اال�ستبيان ذكروا �أنهم �أ�صبحوا يحملون بنادق فى حاالت �أقل مما كانوا يحملونها قبل اتفاق ال�سالم
ال�شامل و�أنهم يحملون الع�صى واحلراب فى حاالت �أكرث .وال زال ما �أبلغ عنه من ا�ستخدام البنادق

مرتفعا بالن�سبة ملن يحر�سون املا�شية (انظر اجلدول رقم .)10
ال�شكل رقم  :16ال�سلطة الحكومية الرئي�سية ()N= 619
60

40
ن�سبة مئوية
20

0
ر�ؤ�ساء قبائل /كبار ال�سن

مفو�ض

�رشطة

جارفيلد العنف وا�ستهداف ال�ضحايا فى جنوب ال�سودان

الواىل

رئي�س احلركة
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والمان العام ()N= 578
ال�سلحة ال�صغيرة أ
ال�شكل رقم  :17الحد من أ
80

60
ن�سبة مئوية

40

20

0
�أقل �أمانا

ال �أعرف /رف�ض االجابة

�أكرث �أمانا

� آمن

وتعترب البنادق الهجومية (مثل بنادق  )AK-47sهى أالكرث �شيوعا بني �أنواع أال�سلحة النارية
اململوكة ( 31فى املائة (انظر ال�شكل رقم  .)15كان �أغلبية من �أجابوا على اال�ستبيان يعتقدون
�أنهم «من أالف�ضل» االحتفاظ مبا بني �سالح واحد �أو ثالثة �أ�سلحة نارية حلماية املا�شية أ
وال�رسة
املعي�شية.
وتبدو ال�سلطة خمولة ب�صورة �أقوى للم�سئولني أالرفع م�ستوى ولي�س املعروفني �شخ�صيا .وكلما
كان ال�شخ�ص �أبعد عن االت�صال ال�شخ�صى ،كلما اعترب مرجعا مهما ،فعلى �سبيل املثال ،ف إ�ن رئي�س

حكومة جنوب ال�سودان ونائب رئي�س اجلمهورية ال�سودانية «�سلفا كري» (والذى يعرف هنا ب أ�نه
«رئي�س» حركة /جي�ش حترير ال�سودان) .مت تعريفه على م�ستوى وا�سع ب أ�نه �أهم �سلطة فى جميع
ال�شكل رقم  :18الجماعات المدججة بال�سالح )(N= 595
35
30
25

15
10
5
0
� آخرون
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مدنيون

ن�سبة مئوية

20

الراء حول �أهم ال�شواغل � إلحاحا
ال�شكل رقم  :19آ
60
50
40
ن�سبة مئوية

30
20
10
0
التعليم

تدريب اجلي�ش

ال�سيطرة على الأ �سلحة النارية

تدريب ال�رشطة

�أنحاء الوالية .ومع ذلك فقد اعرتف به بهذه ال�صفة فى املناطق احل�رضية ( 64فى املائة) ب�ضعف
مما عرف فى املناطق الريفية ( 34فى املائة) (انظر ال�شكل رقم .)16
وذكر ثلث من �أجابوا على اال�ستبيان �أن هناك عددا �أكرب من الالزم من البنادق فى جمتمعتهم .وقال
ثلثان �أي�ضا �أن تقليل عدد أال�سلحة النارية من � أش�نه �أن يوفر مزيدا من أالمان للنا�س (انظر ال�شكل رقم
 .)17ومع ذلك ،فقد ذكر حواىل  20فى املائة ممن �أجابوا على اال�ستبيان �أن تخفي�ض أال�سلحة النارية
كن
الجابات على ال�س�ؤال ح�سب العمر ،ولكن الن�ساء َّ
من � أش�نه �أن يجعل النا�س �أقل �أمنا .ومل تتباين إ
يعتقدن �أكرث من الرجال �أن تخفي�ض عدد أال�سلحة النارية من � أش�نه �أن يجعل النا�س �أكرث �أمنا.

مت حتديد أال�شخا�ص املدججني بال�سالح ب أ�نهم املدنيون وال�شباب واملجرمون واملقاتلون ال�سابقون
بال�ضافة �إىل �رشكات أالمن اخلا�صة التى ذكر
(انظر ال�شكل  .)18وكان ه�ؤالء هم نف�س املجموعات إ
من �أجابوا على اال�ستبيان ب�رضورة نزع �سالحهم .وكانت آ
الراء ال ترتبط ب�صورة ملحوظة مبقر
�إقامة من �أجابوا على اال�ستبيان فى احل�رض �أو الريف �أو �أعمارهم.

وقد ذكر  20فى املائة ممن �أجابوا على اال�ستبيان �أن التعليم ميثل احلاجة أالكرث �إحلاحا بالن�سبة
لل�سودان ،بينما قال  22فى املائة ب أ�ن أال�سلحة النارية كانت لل�شاغل أالكرث �إحلاحا .وذكر  52فى
املائة �أن حت�سني تدريب ال�رشطة ميثل �أهم طريقة حمتملة لتح�سني �أمنهم .وقال  20فى املائة �آخرون
�إنهم يعتقدون �أن أالهم هو تدريب اجلي�ش .ونظرا ألن من �أجابوا على اال�ستبيان كان با�ستطاعتهم
�أن ي�شريوا على �أكرث من ق�ضية تهمهم ،فقد جتاوزت جماميع كل فئة فى املائة (انظر ال�شكل .)19
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الخال�صة

الن�سانى هو العد�سة املنا�سبة لقيا�س جناح �أو ف�شل التدخل للحد من العنف .وفى غياب
أالمن إ
امل�ؤ�رشات الكمية ،ي�صبح جمع بيانات �سليمة وقوية ونوعية �أمرا �رضوريا للو�صول �إىل تقييمات
موثوقة .تظهر هذه الدرا�سة �إمكانية �إجراء بحوث جتريبية فى �إحدى املناطق النائية فى جنوب
للعداد
ال�سودان .ورغم العقبات اللوج�ستية والتقنية ،يبني ارتفاع معدل اال�ستجابة �أنه نظرا إ
والتن�سيق اجليدين – وكذلك امل�شاركة املميزة من �أفراد حمليني ا�شرتكوا فى �إجراء املقابالت – �أن
أالفراد راغبون فى بحث �أدق أالمور ال�شخ�صية وامل�سائل احل�سا�سة التى تتعلق ب�سالمتهم وخماوفهم.
ومع �إعطاء امتياز خا�ص ملالحظات املجتمعات املحلية ،فال ي�سع امل�سح �إال �أن يبعث بتقديره �إىل
ثرا بانعدام أالمن.
�أولئك أال�شخا�ص أالكرث ت أ� ً
بالن�سبة لكثري من النا�س فى والية البحريات ،مل ي�ؤد اتفاق ال�سالم ال�شامل �إىل زيادة ال�شعور
بال�سالمة أ
والمن .وعليه ينبغى �إبالغ حكومة جنوب ال�سودان وال�سلطات املحلية �إذ يحاولون خلق
بيئة �أكرث �أم ًنا� ،أن يقوموا باحتواء انت�شار أال�سلحة املتداولة ،وبناء هياكل �إدارية و�أمنية ،واجتذاب
ال�صالحات فى
المنائية للمنطقة .وفى الوقت نف�سه ،يقرتح امل�سح حزمة كبرية من إ
امل�ساعدات إ
القطاع أالمنى – ولي�س جمرد احلد من أال�سلحة.
هذا امل�سح ي�شكل أال�سا�س ملزيد من البحث والتحقيق ،مع الرتكيز ب�صفة خا�صة على االنطباعات
حول قدرة ال�سلطات الوطنية والقطرية واملحلية بقدرتهم على توفري أالمن فى فرتة ما بعد اتفاق
اهتماما �شعب ًيا بخف�ض حيازة أال�سلحة ،ف إ�نه يربز �أي�ضا
ال�سالم ال�شامل .بينما يقرتح امل�سح
ً
ا�ستمرار م�صادرة أال�سلحة ال�صغرية حيث تف�شل الهياكل أالمنية القائمة فى توفري احلماية �ضد
العنف الروتينى املرتبط بالنزاعات على امل�ستوى املحلى .وميكن مل�سوح م�ستقبلية �أن ت�ستخدم
هذه البيانات أالولية للم�ساعدة فى تقييم ما �إذا كان اتفاق ال�سالم ال�شامل قد �ساعد على التو�صل
�إىل «عوائد ال�سالم» امل�ؤملة.
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ملحق :م�سح منزلى عن ال�سالمة أ
والمن فى والية البحيرات

ا�ستبيان – 1معلومات عامة
يتم مل�ؤها بوا�سطة امل�رشف
 -1املنطقة :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2الوالية :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -3الدولة :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -4بيان :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -5كود-املعلومات التكميلية )SU( :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (ت�شري �إىل اخلرائط امليدانية)
 -6امل�سح العنقودى :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة القائم بالمقابلة
ا�سمى :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ� .أنا القائم باملقابلة من جمل�س ال�سالم املحلى
ومنظمة املر�أة .نحن نتحدث مع النا�س فى جميع �أنحاء هذه املنطقة ،و�أجزاء �أخرى من ال�سودان ملعرفة
وال�صابات للم�ساعدة فى �إحالل ال�سالم فى بلدنا .ونريد �أن
م�شاكل النا�س املتعلقة باجلرمية وال�سالمة إ
جنمع هذه املعلومات لرنى كيف ي�شعر النا�س من �أجل امل�ساعدة فى �إحالل ال�سالم فى ال�سودان .و�أن مهما
�أخربتنا به لن ُيعاد ألى �شخ�ص �آخر ،و�أن �أ ًيا من املعلومات �سيطلع عليها م�سئولون �أو �أفرا ٌد ع�سكريون �أو �أى
الجابة على ال�س�ؤال كما تف�ضلون.
الجابة �أو عدم إ
�شخ�ص �آخر .ورغم عدم وجود خطر عليكم ،فلكم احلرية فى إ
وميكن �أن ت�ستغرق أال�سئلة حواىل � 20أو  30دقيقة ،اعتما ًدا على ما ميكنكم تخربوننا به.
أ
يمل بوا�سطة الفريق القائم بالمقابالت
 -7هل أال�شخا�ص فى هذا البيت :موجودون غائبون
 -8هل البيت خاليا ب�صورة م�ؤقتة ،ماذا كان ال�سبب؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى حالة وفاة �أى �شخ�صُ ،يرجى ذكر عدد أال�شخا�ص.
 -9هوية الفريق :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -10هوية النموذج :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -11رقم نظام حتديد املواقع :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
� -12سجل نظام حتديد املواقع :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -13خط عر�ض� :شمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -14خط طول� :رشق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -15الطبوغرافيا :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -16ح�رضية /برية /ريفية :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -17التاريخ (يوم� /شهر� /سنة) :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -18تاريخ البدء (�ساعة  :دقيقة) :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -19تاريخ االنتهاء (�ساعة  :دقيقة) :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أ
تمل بمعرفة موظف �إدخال البيانات
 -20اال�سم :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -21التاريخ (يوم� /شهر� /سنة) :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جارفيلد العنف وا�ستهداف ال�ضحايا فى جنوب ال�سودان
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 -22تعليقات القائم باملقابلة:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -23تعليقات موظف �إدخال البيانات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا�ستبيان  :2معلومات الم�ستجيب
 -1ا�سم ال�شخ�ص الذى تتم مقابلته :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2جن�س ال�شخ�ص الذى تتم مقابلته :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		
 -1ذكر
� -2أنثى
 -3عدد املنازل فى امل�سح العنقودى :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -4ما عمرك (بال�سنوات)؟ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -5ما قبيلتك؟ :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -6ما دورك /عالقتك بال�شخ�ص الذى تتم مقابلته فى أال�رسة:
		
� -3أبناء
 -1جد � -2أب�/أم
 -4قريب � -0أخرى (حدد)
 -88ال �أعرف
الجابة
� -99أرف�ض إ
ا�ستبيان  :3التوجه /التركيب ال�سكانى
�أوال �أود �أن �أعرف عن �أ�رستك ككل.
 -1كم عدد أال�رس فى هذا البيت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2كم عدد التوكول فى هذا البيت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -3منذ متى عا�شت �أ�رستك فى بيت هنا؟
 -2من عام �إىل � 4أعوام
� -1أقل من عام
� -3أكرث من � 4أعوام  -88ال �أعرف
الجابة
� -99أرف�ض إ
 -4ما جمموع أال�شخا�ص فى أال�رس املوجودة فى هذا البيت آ
الن؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -5كم عدد أالطفال املوجودين آ
الن فى البيت؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آ
 -6كم عدد امل�سنني املوجودين الن فى البيت؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -7مقارنة بغالبية النا�س الذين يعي�شون فى جمتمعك ،هل تعتقد �أنك:
� -3أغنى  -88ال �أعرف
� -1أفقر  -2نف�س امل�ستوى
الجابة
� -99أرف�ض إ
 -8كم عدد أال�شخا�ص املوجودين آ
الن فى البيت ومل يكونوا هنا منذ نهاية �آخر ح�صاد ،منذ �أكرث من عام؟
ميكن �أن ي�شمل هذا ،على �سبيل املثال� ،أى مواليد �أو �أ�شخا�ص انتقلوا �إىل هنا:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -9كم عدد أال�شخا�ص الذين كانوا بالبيت قبل �آخر ح�صاد ومل يعودا �إىل هنا حتى آ
الن؟
ميكن �أن ي�شمل هذا ،على �سبيل املثال� ،أى �شخ�ص مات �أو انتقل �إىل مكان �آخر :ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -10هل لديك �أطفال يذهبون آ
الن �إىل املدر�سة
أ
أ
عرف
�
ال
-88
		
 -1نعم
 -0ال
الجابة
رف�ض
�
-99
إ
40
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ا�ستبيان  :4أ��سئلة عن الجريمة /ال�سالمة
 -1ما نوع جرمية العنف وامل�شاكل املرتبطة بالعنف التى حدثت فى الغالب فى ال�سنة أالخرية؟
الجابات:
(اقر�أ الكل) ُي�سمح بتعدد إ
و-
هـ -قتل
		
ب� -سلب بدون �سالح ج� -رسقة د -خطف
ا� -سلب م�سلح
ح -هجمات انتقامية ط -عنف �ضد املر�أة
اعتداء� /رضب ز -اعتداءات جن�سية على الن�ساء
ى -عنف �ضد أالطفال فى البيت  -88ال �أعرف
		
فى البيت
الجابة
� -99أرف�ض إ
 -2مقارنة بعام م�ضى ،هل تعتقد �أن أالمن �أف�ضل �أم �أ�سو�أ؟
� -3أ�سو�أ
		
� -1أف�ضل  -2نف�س الدرجة
 -4غري مت أ�كد ،تعلو ن�سبته وتنخف�ض
أ
 -88ال �أعرف
الجابة
رف�ض
�
-99
إ
أ
اليذاء بين �ع�ضاء البيت
ا�ستبيان  :5حوادث إ
�أود �أن �أ�س أ�لك عن امل�شاكل التى رمبا تعر�ضت لها �أو تعر�ض لها آالخرون فى البيت خالل العامني أالخريين.
و�إننى �أ�س أ�لك فقط عن اجلرائم التى تعر�ضت لها �أو تعر�ض لها أال�شخا�ص املوجودون فى هذا البيت� .أحيا ًنا
يكون من ال�صعب تذكر مثل هذه احلوادث ،لذا �س أ�قر�أ أال�سئلة ببطء و�أود منك �أن تفكر فيها مل ًيا.
هل �سبق �أن تقاتل �أحد من هذا البيت ،مبن فيهم �أنت ،مع �شخ�ص �آخر خارج هذا البيت مما �أ�سفر عن �إ�صابة �وأ
باليجاب:
الجابة إ
حادثة ،لكن مل ت�ؤد �إىل الوفاة ،خالل العامني أالخريين؟ �إذا كانت إ
 -1ما عددها خالل العامني أالخريين؟
 -2متى كانت �آخر مرة وقع فيها مثل هذا؟ أ
(بال�شهر)؟
 -3من أالع�ضاء فى أال�رسة الذين حدث لهم هذا؟
 -1أالجداد  -2آ
 -3أالطفال � -4أقارب
الباء
� -0أخرون (حدد):
 -88ال �أعرف
الجابة
� -99أرف�ض إ
 -4ماذا كان ال�سبب الرئي�سى لهذا التقاتل؟
 -1غارة على القطعان  -2حماولة ل�رسقة �أ�شياء �أخرى  -3ألجل املال
 -4ألجل الن�ساء
� -5ضد أالعداء
� -0أخرى (حدد):ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -88ال �أعرف
الجابة
� -99أرف�ض إ
 -5ما عمر ال�شخ�ص الذى كان يتقاتل من خارج البيت؟
لل�صابة؟
 -6ماذا كان ال�سبب الرئي�سى إ
		
 -3م�سد�س �أو بندقية هجومية
 -1أاليدى � -2سكني /مدية �أو ع�صا
� -4أر بى
جى �أو �أ�سلحة �آلية ثقيلة		
 -5متفجرات
� -0أخرى (حدد) :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجابة
 -88ال �أعرف
� -99أرف�ض إ
ال�صابة �أو احلادث؟
 -7ما نوع إ
 -88ال �أعرف
 -2عر�ضى
		
 -1عمدى
الجابة
� -99أرف�ض إ
الجابات
 -8ما أال�سلحة التى ا�ستخدمت� ،إن وجدت؟ (اقر�أ الكل) ُي�سمح بتعدد إ
د� -شىء مت ا�ستخدامه ك�سالح
ب -م�سد�س ج� -أ�سلحة �أخرى /ع�صا
�أ� -سكني /مدية
أ
أ
عرف
�
ال
-88
هـ -متفجرات
الجابة
رف�ض
�
-99
إ
 -9ما �أنواع اجلروح التى حدثت؟
أ
أ
عرف
�
ال
-88
ك�رس
-4
�سحق
 -1قطع  -2حروق -3
الجابة
رف�ض
�
-99
إ
أ
أ
الجابات جميعا) ي�سمح ب�كرث من �إجابة
� -10أى جزء فى اجل�سد جرح؟ (اقر� إ
أ
أ
الجابة
�أ) الذراعان �أم أالرجل ب)الر�أ�س جـ) اجلذع
 )88ال �عرف � )99رف�ض إ
 -11ما العالقة بني ال�شخ�ص الذى ا�ستخدم ال�سالح وال�شخ�ص املجروح؟
آ
� )0خرون (حدد)
 )4أالقارب
 )3أالبناء
أالب
)2
)1اجلد
الجابة
 )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
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 -12ما عمر ال�شخ�ص امل�صاب؟
 -13ما نوع جن�س ال�شخ�ص امل�صاب؟
� )2أنثى
 )1ذكر
 -14من قام مبعاجلة امل�صاب؟
الجابة
 )1الطبيب  )2املمر�ضة  )3الطب ال�شعبى � )4آخرون (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
� -15أين عولج امل�صابون؟
الجابة
 )1امل�ست�شفى  )2العيادة  )3البيت  )0غري ذلك (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
 -16كم ا�ستغرق الوقت من ال�ساعات للو�صول �إىل هناك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -17ما الوقت امل�ستغرق لل�شخ�ص امل�صاب حتى ي�سرتد عافيته؟
� )1أقل من �أ�سبوع  )2بني �أ�سبوع و�شهر �)3أكرث من �شهر و�أقل من �سنة �)4أكرث من �سنة
الجابة
 )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
ال�صابة؟
 -18هل هناك عاهة ج�سدية م�ستدمية ناجتة عن إ
الجابة
 )0ال
 )1نعم  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
أ
ال�صابة؟
عن
ناجمة
وجدانية
و
�
نف�سية
م�شكالت
هناك
هل
-19
إ
أ
أ
الجابة
 )0ال  )1نعم  )88ال �عرف � )99رف�ض إ
هل ثمة �أحد فى امل أ�وى مبن فيهم �أنت ،ا�شتبك مع �أحد فى امل أ�وىوالذى جنم عنه �إ�صابة �أو حادثة  ،ولكن
لي�س لدرجة املوت ،فى خالل ال�سنتني املا�ضيتني؟ �إذا كان أالمر كذلك:
 -20كم مرة فى ال�سنتني املا�ضيتني؟
 -21متى كانت هذه املرة أالخرية؟ (بال�شهور)
 -22من ع�ضو امل أ�وى الذى حدثت له هذه احلادثة؟
� )0آخرون (حدد)
 )4أالقارب
 )3أالبناء
أالب
)2
)1اجلد
 -23ما ال�سبب الرئي�سى لهذا النزاع؟
الغارة على املا�شية  )2حماولة �رسقة �أ�شياء �أخرى  )3من �أجل املال  )4النزاع على �أنثى � )5ضد
 )1إ
الجابة
أالعداء  )0غري ذلك (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
 -24ما عمر ال�شخ�ص املتورط فى النزاع من داخل املع�سكر؟
ال�صابة؟
 -25ما أالداة امل�ستخدمة فى �إحداث إ
 )1أاليدى �)2سكني/باجنا/الع�صا )3بندقية كتف �أو بندقية  )4قاذفة �صواريخ م�ضادة للدبابات مدفع
الجابة
ر�شا�ش  )5متفجرات  )0غري ذلك (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
ال�صابة �أو احلادثة؟
 -26ما نوع إ
أ
الجابة
رف�ض
)99
عرف
�
ال
)88
(حدد)
)2عار�ضة
)1عمدية
إ
أ
أ
الجابات جميعا) ي�سمح ب�كرث من �إجابة
 -27ما ال�سالح امل�ستخدم� ،إن وجد؟ (اقر� إ
� -1سكني /مدية  -2م�سد�س � -3أ�سلحة �أخرى /ع�صا � -4شئ مت ا�ستخدامه ك�سالح -5متفجرات
الجابة
 -6ال �أعرف � -7أرف�ض إ
 -28ما انواع اجلروح الناجمة �إن وجدت؟
أ
أ
الجابة
رف�ض
�
)99
عرف
�
ال
)88
)4ك�رس
�)3سحق
 )2حرق
 )1قطع
إ
أ
أ
الجابات جميعا) ي�سمح ب�كرث من �إجابة
لل�صابة؟ (اقر� إ
� -29أى جزء من اجل�سم تعر�ض إ
الجابة
�أ) الذراعان �أم أالرجل ب)الر�أ�س جـ) اجلذع
 )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
 -30ما العالقة بني ال�شخ�ص الذى ا�ستخدم ال�سالح وال�شخ�ص املجروح؟
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� )3أطفال
� )2آباء
 )1أالجداد
أ
 )88ال �أ
الجابة
رف�ض
�
)99
عرف
إ
 -31ما عمر ال�شخ�ص امل�صاب؟
 -32ما نوع جن�س ال�شخ�ص امل�صاب؟
 )1ذكر � )2أنثى
 -33من قام مبعاجلة امل�صاب؟
الجابة
 )1الطبيب  )2املمر�ضة  )3الطب ال�شعبى � )4آخرون (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
� -34أين عولج امل�صابون؟
أ
أ
الجابة
 )1امل�ست�شفى  )2العيادة  )3البيت  )0غري ذلك (حدد)  )88ال �عرف � )99رف�ض إ
 -35كم ا�ستغرق الوقت من ال�ساعات للو�صول �إىل هناك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -36ما الوقت امل�ستغرق لل�شخ�ص امل�صاب حتى ي�سرتد عافيته؟
أ
أ
� )1أقل من �أ�سبوع  )2بني �أ�سبوع و�شهر �)3أكرث من �شهر و�أقل من �سنة �)4كرث من �سنة  )88ال �عرف
الجابة
� )99أرف�ض إ
ال�صابة؟
 -37هل هناك عاهة ج�سدية م�ستدمية ناجتة عن إ
الجابة
 )0ال  )1نعم  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
ال�صابة؟
عن
ناجمة
 -38هل هناك م�شكالت نف�سية �أو وجدانية
إ
أ
الجابة
 )0ال  )1نعم  )88ال �أعرف � )99رف�ض إ
هل ثمة �أحد فى امل أ�وى حاول �أخذ �أو تدمري �شىء ذا قيمة منك �أو من �أى �شخ�ص �آخر من �أفراد امل أ�وى
بالقوة �أو بتهديدك ،فى خالل ال�سنتني املا�ضيتني؟ �إذا كان أالمر كذلك:
 -39كم مرة فى ال�سنتني امل�ضيتني؟
 -40متى كانت هذه املرة أالخرية؟
 -41من ع�ضو امل أ�وى الذى حدثت له هذه احلادثة؟
أ
آ
� )0آخرون (حدد)
 )4أالقارب
 )3أالطفال
)2الباء
)1الجداد
 -42ما ال�سبب الرئي�سى لهذا النزاع؟
الغارة على املا�شية  )2حماولة �رسقة �أ�شياء �أخرى  )3من �أجل املال  )4من �أجل �أنثى � )5ضد أالعداء
 )1إ
الجابة
 )0غري ذلك (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
 -43ما عمر ال�شخ�ص املتورط فى النزاع من داخل املع�سكر؟
ال�صابة؟
 -44ما أالداة امل�ستخدمة فى �إحداث إ
 )1أاليدى �)2سكني/باجنا/الع�صا )3بندقية كتف �أو بندقية  )4قاذفة �صواريخ م�ضادة للدبابات مدفع
الجابة
ر�شا�ش  )5متفجرات  )0غري ذلك (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
ال�صابة �أو احلادثة؟
 -45ما نوع إ
أ
الجابة
رف�ض
)99
عرف
�
ال
)88
(حدد)
)2عار�ضة
)1عمدية
إ
أ
أ
الجابات جميعا) ي�سمح ب�كرث من �إجابة
 -46ما ال�سالح امل�ستخدم� ،إن وجد؟ (اقر� إ
 )1أاليدى �)2سكني/باجنا/الع�صا )3بندقية كتف �أو بندقية  )4قاذفة �صواريخ م�ضادة للدبابات مدفع
الجابة
ر�شا�ش  )5متفجرات  )0غري ذلك (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
 -47ما انواع اجلروح الناجمة �إن وجدت؟
أ
أ
الجابة
رف�ض
�
)99
عرف
�
ال
)88
)4ك�رس
�)3سحق
 )2حرق
 )1قطع
إ
أ
أ
الجابات جميعا) ي�سمح ب�كرث من �إجابة
لل�صابة؟ (اقر� إ
� -48أى جزء من اجل�سم تعر�ض إ
 )4أالقارب
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الجابة
� )99أرف�ض إ

 )88ال �أعرف
�أ) الذراعان �أم أالرجل ب)الر�أ�س جـ) اجلذع
 -49ما العالقة بني ال�شخ�ص الذى ا�ستخدم ال�سالح وال�شخ�ص املجروح؟
 )2آ
� )0آخرون (حدد)
 )4أالقارب
 )3أالطفال
الباء
 )1أالجداد
الجابة
 )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
 -50ما عمر ال�شخ�ص امل�صاب؟
 -51ما نوع جن�س ال�شخ�ص امل�صاب؟
 )1ذكر � )2أنثى
 -52من قام مبعاجلة امل�صاب؟
الجابة
 )1الطبيب  )2املمر�ضة  )3الطب ال�شعبى � )4آخرون (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
� -53أين عولج امل�صابون؟
أ
أ
الجابة
رف�ض
�
)99
عرف
�
ال
)88
(حدد)
ذلك
غري
)0
البيت
)3
 )1امل�ست�شفى  )2العيادة
إ
 -54كم ا�ستغرق الوقت من ال�ساعات للو�صول �إىل هناك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -55ما الوقت امل�ستغرق لل�شخ�ص امل�صاب حتى ي�سرتد عافيته؟
� )1أقل من �أ�سبوع  )2بني �أ�سبوع و�شهر �)3أكرث من �شهر و�أقل من �سنة �)4أكرث من �سنة  )88ال �أعرف
الجابة
� )99أرف�ض إ
ال�صابة؟
عن
ناجتة
م�ستدمية
ج�سدية
عاهة
هناك
 -56هل
إ
أ
أ
الجابة
 )0ال  )1نعم  )88ال �عرف � )99رف�ض إ
ال�صابة؟
 -57هل هناك م�شكالت نف�سية �أو وجدانية ناجمة عن إ
الجابة
 )0ال  )1نعم  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
 -58كيف ا�ستجبت لذلك؟
� )1أخربت �أفراد أال�رسة � )2أخربت ال�سلطات احلكومية � )3أخربت رئي�س � )4أخربت �شخ�صا �آخر (حدد):
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )88ال �أعرف � )99أرف�ض االجابة
أ
أ
 -59هل �ساعدك ذلك ال�شخ�ص على ا�ستعادة ال�شىء الذى فقدته �و على الو�صول �إىل العدالة �و احل�صول على
تعوي�ض لهذا الفقد؟
أ
أ
 )1ال  )2نعم  )88ال �عرف � )99رف�ض االجابة
يختطف النا�س �أو يلت�صقوا �أو يهينوا آالخرين بطريقة جن�سية الترغبها .على مدى العامني املا�ضيني هل
فعل �أحد ذلك بك �أو ب أ�حد �أفراد امل أ�وى؟ �إذا كان أالمر كذلك:
 -60كم مرة فى ال�سنتني املا�ضيتني؟
أ
خرية؟(بال�شهر)
 -61متى كانت هذه املرة أال
 -62من ع�ضو امل أ�وى الذى حدثت له هذه احلادثة؟
أ
)1الجداد  )2آ
الباء  )3أالطفال  )4أالقارب � )0آخرون (حدد)  )88ال �أعرف �)99أرف�ض
الجابة
إ
 -63ما ال�سبب الرئي�سى لهذا النزاع؟
الغارة على املا�شية  )2حماولة �رسقة �أ�شياء �أخرى  )3من �أجل املال  )4النزاع على �أنثى � )5ضد
 )1إ
الجابة
أالعداء  )0غري ذلك (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
 -64مانوع جن�س ال�شخ�ص الذى فعل ذلك؟
 )1ذكر � )2أنثى
ال�صابة؟
 -65ما أالداة امل�ستخدمة فى �إحداث إ
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 )1أاليدى �)2سكني/باجنا/الع�صا )3بندقية كتف �أو بندقية  )4قاذفة �صواريخ م�ضادة للدبابات مدفع
الجابة
ر�شا�ش  )5متفجرات  )0غري ذلك (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
ال�صابة �أو احلادثة؟
 -66ما نوع إ
أ
أ
الجابة
رف�ض
�
)99
عرف
�
ال
)88
(حدد)
)2عار�ضة
)1عمدية
إ
أ
أ
الجابات جميعا) ي�سمح ب�كرث من �إجابة
 -67ما ال�سالح امل�ستخدم� ،إن وجد؟ (اقر� إ
 -68ما انواع اجلروح الناجمة �إن وجدت؟
أ
أ
الجابة
رف�ض
�
)99
عرف
�
ال
)88
)4ك�رس
�)3سحق
 )2حرق
 )1قطع
إ
 -69ما مدى اال�ستجابة� ،إذا وجدت للو�صول �إىل العدالة؟
� )1أخرب افراد أال�رسة � )2أخرب ال�سلطات احلكومية � )3أخرب الرئي�س
� ).أخرب �أ�شخا�ص �آخرين (حدد)
الجابة
 )88ال يعرف  )99رف�ض إ
 -70ما عمر ال�شخ�ص امل�صاب؟
 -71ما نوع جن�س ال�شخ�ص امل�صاب؟
 )1ذكر � )2أنثى
 -72من قام مبعاجلة امل�صاب؟
أ
أ
آ
الجابة
رف�ض
�
)99
عرف
�
ال
)88
(حدد)
خرون
�
)4
ال�شعبى
الطب
 )1الطبيب  )2املمر�ضة )3
إ
� -73أين عولج امل�صابون؟
الجابة
 )1امل�ست�شفى  )2العيادة  )3البيت  )0غري ذلك (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
 -74كم ا�ستغرق الوقت من ال�ساعات للو�صول �إىل هناك؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -75ما الوقت امل�ستغرق لل�شخ�ص امل�صاب حتى ي�سرتد عافيته؟
� )1أقل من �أ�سبوع  )2بني �أ�سبوع و�شهر �)3أكرث من �شهر و�أقل من �سنة �)4أكرث من �سنة  )88ال �أعرف
الجابة
� )99أرف�ض إ
ال�صابة؟
 -76هل هناك عاهة ج�سدية م�ستدمية ناجتة عن إ
الجابة
 )0ال  )1نعم  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
ال�صابة؟
 -77هل هناك م�شكالت نف�سية �أو وجدانية ناجمة عن إ
الجابة
 )0ال  )1نعم  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
بعيدا عن احلوادث التى حتدثنا عنها ،هل تعر�ضت �أنت �أو �أى فرد من �أفراد امل أ�وى على مدى العامني
املا�ضيني �إىل هجوم �أو تهديد �شخ�صى من قبل �شخ�ص ما بال�سكني /باجنا �أو ب أ�ى �سالح �آخر؟ �إذا كان
أالمر كذلك:
 -78كم مرة فى ال�سنتني املا�ضيتني؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -79متى كانت هذه املرة أالخرية؟ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-80
من ع�ضو امل أ�وى الذى حدثت له هذه احلادثة؟
أ
)1الجداد  )2آ
 )3أالطفال  )4أالقارب � )0آخرون (حدد)  )88ال �أعرف )99
الباء
الجابة
�أرف�ض إ
 - 81ما عمر املهاجم الرئي�سى؟
 -82ما نوع جن�س املهاجم الرئي�سى؟
�)2أنثى
)1ذكر
ال�صابة؟
 - 83ما أالداة امل�ستخدمة فى �إحداث إ
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 )1أاليدى �)2سكني/باجنا/الع�صا )3بندقية كتف �أو بندقية  )4قاذفة �صواريخ م�ضادة للدبابات مدفع
الجابة
ر�شا�ش  )5متفجرات  )0غري ذلك (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
ال�صابة �أو احلادثة؟
 -84ما نوع إ
أ
أ
الجابة
رف�ض
�
)99
عرف
�
ال
)88
)2عار�ضة
)1عمدية
إ
أ
ال�صابة؟
 -85ما الداة امل�ستخدمة فى �إحداث إ
 )1أاليدى �)2سكني/باجنا/الع�صا )3بنقية كتف �أو بندقية  )4قاذفة �صواريخ م�ضادة للدبابات مدفع
الجابة
ر�شا�ش  )5متفجرات  )0غري ذلك (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
 -86ما انواع اجلروح الناجمة �إن وجدت؟
أ
أ
الجابة
رف�ض
�
)99
عرف
�
ال
)88
 )1قطع  )2حرق �)3سحق )4ك�رس
إ
 -87من قام مبعاجلة امل�صاب؟
الجابة
 )1الطبيب  )2املمر�ضة  )3الطب ال�شعبى � )4آخرون (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
� -88أين عولج امل�صابون؟
أ
أ
الجابة
 )1امل�ست�شفى  )2العيادة  )3البيت  )0غري ذلك (حدد)  )88ال �عرف � )99رف�ض إ
 -89كم ا�ستغرق الوقت من ال�ساعات للو�صول �إىل هناك؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -90ما الوقت امل�ستغرق لل�شخ�ص امل�صاب حتى ي�سرتد عافيته؟
أ
أ
� )1أقل من �أ�سبوع  )2بني �أ�سبوع و�شهر �)3أكرث من �شهر و�أقل من �سنة �)4كرث من �سنة  )88ال �عرف
الجابة
� )99أرف�ض إ
ال�صابة؟
عن
ناجتة
م�ستدمية
ج�سدية
عاهة
هناك
 -91هل
إ
أ
أ
الجابة
 )0ال  )1نعم  )88ال �عرف � )99رف�ض إ
ال�صابة؟
عن
ناجمة
 -92هل هناك م�شكالت نف�سية �أو وجدانية
إ
 )0ال  )1نعم  )88ال �أعرف � )99أ
الجابة
رف�ض
إ
هل ثمة �أحد فى امل أ�وى وافته املنية ب�سبب �إ�صابة �أو حادثة فى ال�سنوات اخلم�س املا�ضية؟ �إذا كان أالمر
كذلك
أ
أ
 -93كم عدد الذين وافتهم املنية فى امل�وى من جراء حادث �و �إ�صابة؟ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -94متى حدث هذا �آخر مرة ؟ أ
(بال�شهر)
 -95من ع�ضو أال�رسة الذى فجعت به عائلته؟
أ
أ
آ
� )0آخرون (حدد)  )88ال �أعرف )99
)3الطفال  )4أالقارب
)2الباء
)1الجداد
�أ
الجابة
رف�ض
إ
أ
ال�صابة؟
 -96ما الداة امل�ستخدمة فى �إحداث إ
 )1أاليدى �)2سكني/باجنا/الع�صا )3بندقية كتف �أو بندقية  )4قاذفة �صواريخ م�ضادة للدبابات مدفع
الجابة
ر�شا�ش  )5متفجرات  )0غري ذلك (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
ال�صابة �أو احلادثة؟
 -97ما نوع إ
أ
أ
الجابة
رف�ض
�
)99
عرف
�
ال
)88
)2عار�ضة
)1عمدية
إ
 -98ما عمر ال�شخ�ص املتويف؟
 -99ما نوع جن�س ال�شخ�ص املتويف؟
 )1ذكر � )2أنثى
أ
أ
الجابات جميعا) ي�سمح ب�كرث من �إجابة
 -100ما ال�سالح امل�ستخدم� ،إن وجد؟ (اقر� إ
ب) بندقية ج) �أ�سلحة �أخرى/ع�صا د) �شىء ا�ستخدم ك�سالح ه) متفجرات
�أ) �سكني/باجنا
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الجابة
 )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
 -101ما انواع اجلروح الناجمة �إن وجدت؟
الجابة
 )1قطع  )2حرق �)3سحق )4ك�رس  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
 -102ما العالقة بني ال�شخ�ص الذى ا�ستخدم ال�سالح وال�شخ�ص امل�صاب ؟
أ
آ
� )0آخرون (حدد)
 )4أالقارب
 )3أالطفال
الباء
)2
)1الجداد
الجابة
 )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
� -103أين حدثت الوفاة؟
أ
 )1البيت  )2منطقة �أو جمتمع حملى  )3فى منطقة �خرى بال�سودان  )4خارج البالد
 -104من قام مبعاجلة امل�صاب؟
أ
أ
آ
الجابة
رف�ض
�
)99
عرف
�
ال
)88
(حدد)
خرون
�
)4
ال�شعبى
 )1الطبيب  )2املمر�ضة  )3الطب
إ
� -105أين عولج امل�صابون؟
الجابة
 )1امل�ست�شفى  )2العيادة  )3البيت  )0غري ذلك (حدد)  )88ال �أعرف � )99أرف�ض إ
 -106ما �سبب الوفاة؟
أ
أ
أ
با�ستثناء �أى �شخ�ص وافته املنية فى حاثة �و نتيجة �إ�صابة  ،هل توفى �ى �شخ�ص من �فراد العائلة
نتيجة �أ�سباب �أخرى ؟ �إذا كان أالمر كذلك
 -107ما �أعمارهم؟ �أ
هـ
د
ج
ب
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
 -108ما نوع جن�سهم؟
)1ذكر
)1ذكر
)1ذكر
)1ذكر
)1ذكر
� )2أنثى
�)2أنثى
� )2أنثى
�)2أنثى
�)2أنثى
 -109عدد املوتى من جراء :
أ
�أ) عملية و�ضع ب) نق�ص الغذاء ج)احلمى /العدوى د)ال�شيخوخة هـ) �مرا�ض القلب و) ال�رسطان ز)غري ذلك
الجابة
(حدد)  ) 88ال يعرف  )99رف�ض إ
ا�ستبيان � 6ضحايا �آخرون

با�ستثناء �أولئك الذين جرحوا فى امل أ�وى وخالل ال�سنتني املا�ضيتني هل تعرف �شخ�صيا :جرحى
�آخرين
1من الذى جرح؟

 2ما نوع
اجلرح؟

 .1قنبلة �أو لغم �أو �أى
متفجرات
 .2ب�سكني �أو باجنا �أو
حربة �أو ع�صا

 3من املتعدى ؟

 4ما نوع
العالج الذى
تلقاه امل�صاب؟

 .3بندقية قاذفة
�صواريخ م�ضادة
للدبابات
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 .4بوا�سطة مركبة
مبحرك
 .5ب أ�ية و�سيلة �أخرى
 -1جريان
� -2شخ�ص
معروف
� -3شخ�ص غري
معروف
� -0أخرى (حدد)
 -88ال �أعرف
 -99رف�ض

الح�سا�س أ
بالمن
ا�ستبيان  :7إ

ما مدى �إح�سا�سك أ
بالمن و�أنت ت�سري وحدك
 -1ال �أ�شعر

 -1هنا بع�ض الظالم؟

� -1آمن ج ًدا
 -2متو�سط أالمن
 -3غري �آمن �إىل حد ما
 -4غري �آمن ج ًدا
 -88ال �أعرف
الجابة
� -99أرف�ض إ

 -1قطع
 -2حرق
� -3سحق
 -4ك�رس
 -88ال
�أعرف
 -99رف�ض

 -1جريان
� -2شخ�ص
معروف
� -3شخ�ص غري
معروف
� -0أخرى (حدد)
 -88ال �أعرف
 -99رف�ض

 -1فى
م�ست�شفى
 -2فى عيادة
 -3فى البيت
� -0أخرى
(حدد)
 -88ال �أعرف
 -99رف�ض

 -2فى و�ضح النهار

 -3لقرية �أخرى

� -1آمن ج ًدا
 -2متو�سط أالمن
 -3غري �آمن �إىل حد ما
 -4غري �آمن ج ًدا
 -88ال �أعرف
الجابة
� -99أرف�ض إ

� -1آمن ج ًدا
 -2متو�سط أالمن
 -3غري �آمن �إىل
حد ما
 -4غري �آمن ج ًدا
 -88ال �أعرف
الجابة
� -99أرف�ض إ

ا�ستبيان  :8حيازة أ
ال�سلحة
 -1هل حتمل �شي ًئا معك عندما ت�سافر كى حتمى نف�سك؟ لو كان أالمر كذلك ،فهل هذا فى العادة:

 -4م�سد�س �أو بندقية � -0أ�سلحة �أخرى
� -3سكني /مدية
 -2حربة
 -1ع�صا
الجابة
		
(حدد) -88 :ال �أعرف
� -99أرف�ض إ
 -2عندما �سافرت فى املا�ضى ،هل حملت �شيئا حلماية نف�سك؟ لو كان أالمر كذلك ،هل كان ذلك
فى العادة:
 -4م�سد�س �أو بندقية � -0أ�سلحة �أخرى
� -3سكني /مدية
 -2حربة
 -1ع�صا
الجابة
		
(حدد) -88 :ال �أعرف
� -99أرف�ض إ
 -3هل حتمل فى العادة �شيئا حلماية ما�شيتك �أو �أ�رستك؟ لو كان أالمر كذلك ،فهل هذا فى العادة:
 -4م�سد�س �أو بندقية � -0أ�سلحة �أخرى
� -3سكني /مدية
 -2حربة
 -1ع�صا
أ
أ
الجابة
رف�ض
�
-99
		
عرف
�
ال
-88
(حدد):
إ
 -4كم م�سد�سا �أو بندقية يكون من أالف�ضل �أن حتملها لكى حتمى �أ�رستك �أو ما�شيتك؟ ـــــــــــــــ
م�سد�سا� ،أو بندقية ر�ش� ،أو بندقية؟
 -5هل لديك �أو لدى �شخ�ص �آخر فى البيت
ً
أ
الجابة
رف�ض
�
-99
		
 -88ال �أعرف
 -0ال  -1نعم
إ
أ
أ
الجابات
 -6ما نوع امل�سد�س �و امل�سد�سات التى حتوزها؟ (اقر� الكل) ُي�سمح بتعدد إ
هـ� -آر بى جى
د -بندقية هواء
ج -بندقية
ب -بندقية ر�ش
�أ -م�سد�س
و� -أخرى (حدد):ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
		
 -88ال �أعرف
الجابة
� -99أرف�ض إ
أ
 -7فى ر�أيك ،كم عدد البيوت التى بها ��سلحة نارية؟
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 -1كل البيوت �أو غالبيتها � -2أكرث من ن�صف البيوت � -3أقل من ن�صف البيوت
الجابة
		
قليل من البيوت  -88ال �أعرف
� -99أرف�ض إ
� -8إذا �أراد �أى �شخ�ص ،ألى �سبب كان ،احل�صول على أال�سلحة ،فمن �أين تعتقد �أنه ب إ�مكانه
احل�صول على واحدة؟
 -1لن ي�ستطيع �أن يح�صل على واحدة � -2سيتعني عليه �أن ي� أس�ل  -3ي�شرتى واحدة من
 -5يعرف خمبئا  -6ي�شرتى من
ال�سوق ال�سوداء  -4ي�شرتى واحدة من �شخ�ص �آخر
� -8أخرى (حدد)  -88ال �أعرف
 -7ي�ستعري واحدة
�صديق فى القوات امل�سلحة
الجابة
� -99أرف�ض إ
 -9هل تعتقد �أن هناك م�سد�سات كثرية فى املجتمع؟
الجابة
		
 -88ال �أعرف
 -0ال  -1نعم
� -99أرف�ض إ
أ
أ
الجابات
بتعدد
�سمح
ي
الكل)
�
قر
�
(
كثرية؟
م�سد�سات
لديه
من
«نعم»،
بـ
جابة
ال
إ
 -10فى حالة إ
ُ
الجرامية ب -رجال أالعمال ج -ال�سيا�سيون د -فى البيوت هـ -بني
�أ -اجلماعات إ
� -0أخرى (حدد) :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  -88ال
و� -أى �شخ�ص
املحاربني ال�سابقني
الجابة
		
�أعرف
� -99أرف�ض إ
أ
أ
أ
أ
 -11هل تعتقد �ن �حد نوعيات ال�شخا�ص التالية فى حاجة �إىل نزع �سالحها؟ �إذا كان كذلك� ،ى
ـلح:
منها �أكرث �أهمية ألن ُينزع �سالحها على نحو ُم ّ
� -4رشكات
 -1املحاربون ال�سابقون  -2املتمردون  -3وحدات الدفاع املحلية
� -0أخرى (حدد) :ـــــــــــــــــــــ
 -5املدنيون  -6ال �أحد
أالمن اخلا�صة
أ
		
 -88ال �أعرف
الجابة
رف�ض
�
-99
إ
 -12فى ر�أيك ،ما هى �أخطر امل�شاكل التى ت�ؤثر على ال�سودان؟ (� 3إجابات كحد �أق�صى)
�أ -البطالة ب -قلة الفر�ص لل�شباب ج -قلة املوا�صالت د� -ضعف املن� آش�ت ال�صحية
ح -م�شاكل أال�سلحة
ز -اجلرائم
و -الو�صول �إىل الرثوة
هـ� -ضعف نظام التعليم
ط -هجمات املجموعات امل�سلحة ي -املتفجرات �أو ال�شحنات غري املتفجرة ك -ال �شيء
� -0أخرى (حدد) :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجابة
		
 -88ال �أعرف
� -99أرف�ض إ
 -13ب�صفة عامة ،هل تعتقد �أن ال�سودان �أكرث �أو �أقل �أم ًنا مما كان عليه منذ عامني؟
الجابة
� -1أكرث �أم ًنا  -2نف�س الدرجة � -3أكرث خطورة  -88ال �أعرف � -99أرف�ض إ
 -14من تعتربها هى �سلطة احلكومة الرئي�سية؟
 -4القوات امل�سلحة
 -1القائد أالعلى  -2ال�رشطة  -3اجلي�ش ال�شعبى لتحرير ال�سودان
ال�سودانية  -5قوات دفاع جنوب ال�سودان  -6قوة الدفاع ال�شعبي
� -0أخرى (حدد) :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجابة
		
 -88ال �أعرف
� -99أرف�ض إ
-4

ا�ستبيان  :9الر أ�ى حول الم�ستقبل

 -1ما �أكرث ما تود �أن يتم فعله لتح�سني �أمنك آ
الن؟
 -4مواطنون ذوو م�سئولية اجتماعية
 -1ال �شيء � -2رشطة �أف�ضل  -3جي�ش �أف�ضل
 -5التعاون مع ال�رشطة  -6ال�صلوات  -7ال�رشطة املحلية  -8الفعل االجتماعى
� -10إزالة أاللغام
وال�سيا�سى  -8التحرك نحو مدينة �أكرب
� -0أخرى (حدد) :ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجابة
		
 -88ال �أعرف
� -99أرف�ض إ
 -2هل تعتقد �أن خف�ض عدد أال�سلحة النارية فى جنوب ال�سودان �سيجعل النا�س �أكرث �أم ًنا �أو �أقل
�أم ًنا؟
أ
أ
أ
أ
أ
� -1أكرث �م ًنا  -2نف�س الدرجة � -3قل �منا  -88ال �عرف
الجابة
� -99رف�ض إ
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الهوام�ش

 -1إلجراء حتليل ا�ستيعاب قوات دفاع جنوب ال�سودان فى احلركة /اجلي�ش ال�شعبى لتحرير
ال�سودان ،انظر يونغ (.)2006
 -2معدل وفيات أالمهات  1700لكل  100000والدة حية� ،أكرث من ثالثة �أ�ضعاف ما هى عليه
فى �شمال البالد .ومن بني الـ  1,4مليون طفل فى �سن املدر�سة فى اجلنوب ،مت قبول اقل من 400
�ألف ( 29فى املائة) فى املدار�س بحلول نهاية عام  – 2003و  2فى املائة فقط �أكملوا درا�ستهم
االبتدائية .وتنخف�ض هذه الن�سبة بني البنات �إىل �أقل من  1فى املائة .انظر ،مثال( JAM ،بعثة
التقييم امل�شرتكة لل�سودان�-2005 ،أ و  -2005ب).
 -3كان م�سح والية البحريات هو امل�سح هو أالول من �سل�سلة الدرا�سات التى يديرها م�رشوع تقييم
اخلطوط الرئي�سية أ
للمن الب�رشى فى ال�سودان .للح�صول على و�صف موجز لهذه النتائج ،انظر
أ
أ
الدرا�سة اال�ستق�صائية عن ال�سلحة ال�صغرية ( .)�-2006و�ست�شمل املواقع فى امل�ستقبل والية
جوجنلى (يناير  )2007وموقع �آخر مل يتحدد حتى آ
الن.
�ُ -4سجلت االعتداءات اجلن�سية واالغت�صاب رمبا ب�شكل منقو�ص ،ال�سيما عندما كان امل�سئولون
عن �إجراءات امل�سوح من الرجال يقومون ب�س�ؤال الن�ساء �أو فى ح�ضور �أفراد من املجتمع �أثناء
املقابالت.
أ
أ
أ
 -5من املحتمل �ن تكون حيازة ال�سلحة من ال�شياء التى ُ�سجلت ب�شكل منقو�ص.
 -6تقنيا تقوم حكومة جنوب ال�سودان بتوجيه جهود نزع ال�سالح ،التى يقوم بها اجلي�ش باال�شرتاك
الدماج� .إال �أنه فى
مع حكام الواليات وجلنة جنوب ال�سودان لنزع ال�سالح والت�رسيح و�إعادة إ
متاما ل�سيطرة ال�سلطات املدنية.
حالة نزع �سالح املدنيني ،فمن الوا�ضح �أن اجلي�ش ال يخ�ضع ً
انظر ،على �سبيل املثال ،م�سح أال�سلحة ال�صغرية ( -2006ب).
أ
أ
 -7احل�رض كان ُيعرف على �أنه �ضمن قرى حمددة .وعمل ًيا ،ف إ�ن هذا يعنى �ن جممع ال�رس كان على
أالقل �ضمن ر�ؤية جممع �آخر أ
لل�رس .يعي�ش معظم النا�س فى والية البحريات فى املناطق الريفية
حيث تقع التجمعات أال�رسية على م�سافة � 5إىل  15دقيقة بالدراجة من جتمع آلخر� .أما املناطق
�شبه احل�رضية فقد كانت ن�سبة الكثافة ال�سكانية �أعلى من املناطق الريفية وكانت خارج قرية
معينة ،رغم �أنها تبعد حواىل � 5إىل  10دقائق بالدراجة.
 -8انظر NSCSE :و .)2004( UNICEF
 -9انظر.)2003( Decaillet, Mullen and Guen :
 -10انظر NSCSE :و .)2004( UNICEF
أ
أ
 -11بينما طرحت �أ�سئلة �أخرى حول أالحداث منذ اتفاق ال�سالم ال�شامل� ،ى خالل الـ � 14و 15
�شهرا ال�سابقة ،ال�س�ؤال عن مقتل �أحد �أفراد أال�رسة قد مت طرحه ملعرفة فرتة اخلم�س �سنوات
ً
وبالتاىل ال ميكن ا�ستخدامها لتحديد االجتاهات منذ التوقيع على اتفاق ال�سالم ال�شامل� .إن ن�سبة
 10فى املائة املعطاة هنا ما هى �إال تعديل ريا�ضى لبيانات فرتة اخلم�س �سنوات لتقدمي فرتة
�شهرا.
وقت تعادل ً 15
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