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مقدمة
علــى مــدى الســنوات األربــع املاضيــة و منــذ بدايــة أزمــة النــزوح الــي تؤثــر علــى إقليــم كردســتان العــراق، توفــرت لدينــا الكثــر 
املعلومــات و التحليــالت الــي ركــزت بشــكل رئيســي علــى وضــع النازحــن والالجئــن املتواجديــن داخــل املخيمــات. أّدى 
هــذا الرتكيــز املنحصــر علــى ضاهــرة النــزوح يف املخيمــات اىل التغاضــي عــن دراســة وضــع النازحــن واجملتمــع املضّيــف خــارج 
املخيمــات لفــرتة طويلــة. تعيــش األغلبيــة العظمــى مــن الالجئــن )60٪ مــن 250000( و النازحــن )80٪ مــن أصــل أكثــر 
مــن 1 مليــون مــن املنتقلــن اىل إقليــم كردســتان العــراق بعــد كانــون الثــاين 2014( يف املناطــق احلضريــة ضمــن إقليــم كردســتان 

مــع اجملتمعــات املضّيفــة او تتقاســم معهــا املــوارد الشــحيحة. 

مــن الضــروري أن تتوفّــر لدينــا معلومــات كافيــة و حمــددة عــن مجيــع الفئــات الســكانية املتأثــرة مــن أجــل التعامــل مــع النــزوح 
خــارج املخيمــات و بنــاء جمتمعــات قابلــة  للتأقلــم والتغيــر، فذلــك هــو اهلــدف األساســي مــن عمليــة حتديــد املواصفــات 
احلاليــة. تواجــه حمافظــة   دهــوك و عمــوم إقليــم كردســتان حاليــاً أزمــًة متعــددة األوجــه تتألــف مــن مــن العنــف املســتمر و 
النــزوح ااملتواصــل و األزمــة املاليــة و حتــدايت كبــرة يف التنميــة والتطويــر. هنــاك حاجــة إلعــادة توجيــة تركيــزان مــن التخطيــط 
لإلســتجاابت الطارئــة اىل التخطيــط للتدخــالت الطويلــة األمــد. و مــن أجــل حتقيــق هــذا اهلــدف، يتوجــب دراســة وضــع 

النــزوح بصــورة كاملــة و بنهــج قائــم علــى أســاس املناطــق املتأثــرة و شــامل النازحــن والالجئــن و اجملتمــع املضيّــف. 

و يُســّرين أن ُأشــر اىل اجلهــود التعاونيــة الــي إتُِــذت لتنفيــذ هــذا املشــروع الــذي ُيكمــل التســجيل الشــامل للنازحــن ) 
CRDP ( الــي مت إجرائــه مــن ِقبــل هيئــة إحصــاء إقليــم كردســتان- وزارة التخطيــط )MOP-KRSO(  يف عــام 
2016  حيــث إســتخدمت تلــك البيــاانت كإطــار هلــذا اإلســتطالع. مت تنفيــذ مشــروع حتديــد املواصفــات للمناطــق احلضريــة 
مــن ِقبــل مؤسســاتنا احلكوميــة املختّصــة : هيئــة إحصــاء إقليــم كردســتان )KRSO( ومديريــة اإلحصــاء يف دهــوك و مركــز 
التنســيق املشــرتك )JCC( ابلدعــم مــن ِقبــل املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن )UNHCR( وغرهــا مــن وكاالت 

ــاً )JIPS( يف جينيفــا. األمــم املتحــدة )UN( و مقــر الدائــرة املشــرتكة املعنيــة بتحديــد مســات النازحــن داخلي

ابلنيابــة عــن وزارة التخطيــط الــي تتمثــل مهمتهــا يف التعامــل مــع حتــدايت النــزوح احلاليــة، أود أن أعــرب عــن تقديــري جلهــود 
مجيــع الذيــن عملــوا جبــد إلنتــاج هــذه الوثيقــة املهمــة و املفيــدة. إنــي أتطلــع الســتمرار التعــاون يف تنفيــذ التوصيــات الــي مت 

تطويرهــا بشــكل مشــرتك.

علي السندي
وزير التخطيط

حكومة إقليم كردستان



ُشكر و تقدير
مت إجــراء عمليــة حتديــد املواصفــات يف حزيــران 2016 مــن أجــل تلبيــة احلاجــة اىل حتليــل متعمــق حلالــة التهجــر واملتأثريــن 
هبــا مــن الالجئــن و النازحــن و اجملتمعــات املضّيفــة يف املناطــق احلضريــة حملافظــة دهــوك. أنمــل أن يســاهم هــذا التقريــر 
يف إنشــاء قاعــدة مــن املعلومــات املوثوقــة الــي تســاعد حكومــة إقليــم كردســتان والشــركاء يف اجملــال اإلنســاين والتنمــوي يف 
تطويــر إســتجاابت شــاملة وطويلــة األمــد للمخــاوف والقضــااي املتعلقــة ابلالجئــن الســورين والنازحــن الذيــن يعيشــون خــارج 

املخيمــات و حتســن مســتوايت املعيشــة جلميــع الفئــات الُســّكانية الــي تعيــش يف املناطــق احلضريــة يف حمافظــة دهــوك. 

ونــوُد أن نقــدم عميــق اإلمتنــان ملعــايل وزيــر التخطيــط علــي ســندي يف حكومــة إقليــم كردســتان، لدعمــه املســتمر منــذ بدايــة 
هــذه العمليــة.  

هــذه العمليــة هــي نتيجــة شــراكة مــا بــن مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن )UNHCR( و مكتــب إحصــاء أربيــل 
)DSO( و جملــس اإلغاثــة و الشــؤون اإلنســانية )BRHA( و الدعــم التقــي مــن قبــل الدائــرة املشــرتكة املعنيــة بتحديــد 

 .)JIPS( ًمســات املشــردين داخليــا

وأخراً، نوُد أن نشكر أيضاً مجيع املشاركن يف عملية البحث يف مراحله االوىل و العمل امليداين و التنفيذ. و نشكر أيضا مجيع 
املشاركن يف ورشة العمل: املديرية العامة للتخطيط احلضري يف حمافظة دهوك و املديرية العامة للمياه و املديرية العامة للعنف 
ضد النساء و املديرية العامة للصحة و املديرية العامة للبلدية ابإلضافة اىل مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنسانية 
 )UNICEF( و منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة )UNFPA( و صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان )OCHA(
 ) WHO ( العامليــة العاملــي )WFP( و منظمــة اهلجــرة الدوليــة )IOM( و منظمــة الصحــة  و  برانمــج األغذيــة 
الــدويل          النروجيــي لالجئــن )NRC( و اجمللــس الدمناركــي لالجئــن )DRC( و الوكالــة األملانيــة للتعــاون  و اجمللــس 
الياابنيــة  الســالم  الياابنيــة و منظمــة رايح  الطــوارئ  الزراعــي )WHH( و منظمــة  للعمــل  الرابطــة األملانيــة  )GIZ(و 
)PWJ( و اجلمعيــة اليســوعية خلدمــة الالجئــن )JRS( و اهليئــة الدوليــة الطبيــة ))IMC. و نــود تقــدمي شــكر خــاص 

إلدارة الصحــة يف خمافظــة دهــوك ملســاعدتنا علــى فهــم التحــدايت التنفيذيــة .

        فرهاد امني اتروشي                                     اتنيا كرمي                                                 جيافان عبد الرزاق
           حمافظة دهوك              مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئن )UNHCR(                        مكتب إحصاء دهوك
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سياق األزمة

يبلــغ اجملمــوع الســكاين للمجتمــع املضيّــف يف حمافظــة دهــوك 1.47 مليــوم شــخص، 
فضــال عــن النازحــن و الالجئــن )718,000 شــخص(. و تقــع حمافظــة دهــوك 
يف اجلانــب الغــريب مــن إقليــم كردســتان العــراق علــى احلــدود مــع تركيــا و ســوراي، ممــا 
جيعلهــا املدخــل الــرّي الرئيســي للنــاس والبضائــع مــن هذيــن البلديــن. و كذلــك تقــع 

نينــوى. إن  الــي تفصلهــا عــن حمافظــة  علــى حــدود حبــرة موصــل 
هــذا املوقــع اجلغــرايف جيعــل مــن حمافظــة دهــوك مــأوى رئيســي 

املناطــق  يف  النــزاع  مــن  اهلاربــن  الســورين  لالجئــن 
الشــمالية يف ســوراي عــام 2012 و األســر النازحــة 

بعــد ســقوط املوصــل يف حزيــران 2014. تلقــت 
دهــوك أعــداد كبــرة مــن النازحــن اليزيدين بعد 
ســقوط ســنجار يف أغســطس عــام 2014، 
جبــل  طريــق  عــن  معظمهــم  هــرب  حيــث 
ســنجار اىل ســوراي قبــل أن ينتقلوا ليســتقروا 

يف حمافظــة دهــوك. 

رغــم حتمــل اجملتمــع املضيّــف واحلكومــات احملليــة 
لتأثــر أزمــة النــزوح يف الســنوات األوىل، عانــت 

حمافظــة دهــوك مــن ضغــط هائــل بعــد تدهــور الوضــع 
األمــي يف بقيــة مناطــق العــراق و إنتشــار األزمــة املاليــة 

الــي أثــرت علــى القطاعــن العــام واخلــاص. 
و أدى االختــالف علــى امليزانيــة بــن اإلقليــم و احلكومــة املركزيــة العراقيــة 

اىل إســتالم حكومــة كردســتان لألمــوال مــن بغــداد بشــكل متقطــع و غــر نظامــي 
خــالل الســنوات الثــالث املاضيــة. و نظــراً لعــدم وجــود نظــام ضرائــب مناســب يف 

العــراق و إقليــم كردســتان لتمويــل امليزانيــة العامــة.

 إعتمدت حكومة إقليم كردســتان بشــكل شــبه كامل على صادرات النفط اخلاصة 
هبــا لتغطيــة التكاليــف، ولكــن مت تفيــض هــذه الصــادرات بشــكل كبــر بعــد إخنفــاض 
أســعار النفــط العامليــة بنســبة حــوايل ٪ 70 يف منتصــف عــام 2014 وذلــك حــدد و 

قلــل مــن تطويــر اخلدمــات العامــة ال ســيما التعليــم والرعايــة الصحيــة.

إن النــزاع و أزمــة النــزوح و الضعــف االقتصــادي جمتمعــًة هــي عوامــل أثــرت ســلبياً 
علــى مهمــات احلكومــة و  علــى قــدرة األســر املعيشــية يف التأقلــم مــع املصاعــب 
وكذلــك علــى القطــاع اخلــاص و توفــر اخلدمــات العامــة يف إقليــم كردســتان مبــا يف 

ذلــك حمافظــة دهــوك. 

إن احللــول لتصحيــح هــذا الوضــع جيــب أن تكــون مبنيــة علــى 
حتليــل شــامل، حيــث ُأجريَــت عمليــة حتديــد املواصفــات 
هــذه ضمــن بيئــة معقــدة ومتأثــرة بصدمــات خارجيــة و 
داخليــة عديــدة، وهلــذا الســبب مــن املهــم أن يكــون 
لدينــا معلومــات كافيــة و متاحــة عــن األســر الــي 
املعلومــات  لُتكمــل  املخيمــات  خــارج  تعيــش 
داخــل  والنازحــن  الالجئــن  عــن  املتوفــرة 
املخيمــات مــع حتليــل شــامل ألولئــك الذيــن 
املهــم  مــن  و  احلضريــة.  املناطــق  يف  يعيشــون 
اجملتمــع  احتياجــات  يف  النظــر  إعــادة  كذلــك 
املضيّــف الــذي يعيــش جنبــا إىل جنــب مــع هــؤالء 
النازحــن لكــي يتــم تطويــر اســرتاتيجيات للتخفيــف 

من آاثر النزوح على مجيع الفئات السكانية. 
    

جلميــع األســباب املذكــورة، أجريــت عمليــة حتديــد املواصفــات 
الــي هتــدف اىل تلبيــة احلاجــة إلجــراء حتليــل متعمــق لوضــع النــزوح يف 
املناطــق احلضريــة الــذي يؤثــر علــى كل مــن اجملتمعــات النازحــة واملضّيفــة يف حمافظــة 

دهــوك. 

 1. املقدمة و اخللفية

النزاع 
و أزمة النزوح و 

الضعف االقتصادي مجتمعًة هي 
عوامل أثرت سلبياً على مهمات 

الحكومة و  على قدرة األسر المعيشية 
في التأقلم مع المصاعب وكذلك على 

القطاع الخاص و توفر الخدمات 
العامة في إقليم كردستان بما في 

ذلك محافظة دهوك. 

ما هي أمهية عملية حتديد املواصفات؟ 



٧

ملاذا الرتكيز على املناطق احلضرية؟

كمــا ذكــر وزيــر التخطيــط علــي الســندي يف مقدمتــه هلــذا التقريــر، ال بــد مــن حتويــل 
تركيــزان مــن االســتجابة حلــاالت الطــوارئ إىل اإلســتجابة علــى املــدى الطويــل الــي 
تتضمــن دراســة املناطــق احلضريــة بشــكل أساســي. و علــى الرغــم مــن ان حمافظــة 
دهــوك حتتــوي علــى عــدد كبــر مــن النازحــن والالجئــن يف املخيمــات مقارنــًة بغرهــا 

يف  معظم الالجئن و النازحــن  يعيــش  يف كردســتان،  احملافظــات  مــن 
املناطــق احلضريــة، كمــا هــو موضــح يف الفقــرة التاليــة.

النازحــون  فيهــا  يشــكل  )الــي  دهــوك  ابلنســبة حملافظــة   
والالجئــون 33٪ مــن اجملمــوع الســكاين حاليــاً(، فهــي 
النــزوح مل يكــن انبعــاً  مــن  حالــة خاصــة حيــث أن 
داخــل حدودهــا كمــا يف حمافظــة األنبــار و عــادة مــا 
يكــون مــن غــر حمافظــات. لذلــك يوجــد عــدد اضــايف 
مــن األســر الــي تتنافــس علــى املــوارد املتاحــة يف املناطــق 

تتطلــب خدمــات  احملافظــة و  أحنــاء  احلضريــة يف مجيــع 
عامــة اىل جانــب الســكان احملليــن. 

بيئــة  النازحــن  للســكان  توفــر  املطــاف  هنايــة  احلضريــة يف  املناطــق  إن 
ديناميكيــة للغايــة تســاعد يف تطويــر اســرتاتيجيات ســبل العيــش اخلاصــة هبــم. و يف 
الكثــر مــن األحيــان، تفضــل األســر النازحــة أن تؤســس نفســها يف املناطــق احلضريــة 
علــى الرغــم مــن الصعــوابت الــي تواجههــا مــن حيــث تكاليــف املعيشــة و التوظيــف  

و التماســك االجتماعــي. 

و أبلــغ جملــس اإلغاثــة والشــؤون اإلنســانية )BRHA( يف حمافظــة دهــوك عــن 
الصعوبــة يف إقنــاع النازحــن ابإلنتقــال اىل املخيمــات، مبــا فيهــم الســكان الذيــن 
الفــرص  عــن  ابلتخلــي  رغبتهــم  عــدم  بســبب  مكتملــة،  الغــر  املبــاين  يعيشــون يف 

احلضريــة.  املناطــق  املتواجــدة يف 

أهداف عملية حتديد املواصفات

أن اهلدف األساســي من عملية حتديد املواصفات هو إنشــاء قاعدة من املعلومات 
املوثوقــة لتوصيــات )سياســية و تنفيذيــة( تســاعد حكومــة إقليــم كردســتان والشــركاء 
يف اجملال اإلنســاين والتنموي يف تطوير إســتجاابت شــاملة وطويلة األمد للمخاوف 
و القضااي املتعلقة ابلالجئن الســورين والنازحن الذين يعيشــون خارج املخيمات. 

  تقــدمي مالمــح دميغرافيــة مصنفــة حســب اجلنــس و العمــر وحالــة 
النــزوح ( أي الالجئــن و النازحــن و اجملتمعــات املضّيفــة ) 

والتنــوع الســّكاين يف املناطــق املســتهدفة.
  تقدمي حملات عن املناطق احلضرية املختلفة مع تركيز 

على السّكان النازحن املقيمن خارج املخيمات.
آليــات  و  التضــرر  قابليــات  و  القــدرات  حتليــل    
املســتهدفة. املناطــق  يف  املقيمــن  للســكان  التأقلــم 

  حتليــل القــدرة علــى مواجهــة األزمــات يف املناطــق 
قلّــة اخلدمــات و ســبل  أو  توافــر  فيمــا خيــص  احلضريــة 

العيــش. 
  توفر جمموعة بياانت متاحة حلكومة إقليم كردســتان واجملتمع 

اإلنساين/ املنظمات التنموية. 

و مت مشــاركة النتائــج األوليــة والتحقــق مــن صحتهــا مــع اجلهــات املعنيــة مــن األمــم 
املتحــدة و احلكومــة و املنظمــات الغــر حكوميــة يف ورشــة عمــل أقيمــت يف مكتــب 
احملافــظ يف متــوز 2016، و مت مناقشــة التوصيــات احملــددة يف التقريــر مــن قبــل مجيــع 
املشــاركن. و كان هــذا التقريــر يف احلقيقــة عبــارة عــن جهــد مشــرتك بــن مجيــع 
النــزوح يف  اإلنســانية ألزمــة  هلــا دور رئيســي يف االســتجابة  الــي  املعنيــة  اجلهــات 

حمافظــة دهــوك. 

إن 
المناطق الحضرية في 

نهاية المطاف توفر للسكان 
النازحين بيئة ديناميكية للغاية 
تساعد في تطوير استراتيجيات 

سبل العيش الخاصة 
بهم. 



مقدمة و إعتبارات منهجية

إتــذت عمليــة حتديــد املواصفــات هنجــاً يســتند إىل املنطقــة اجلغرافيــة مــن أجــل تقــدمي 
حتليل للمناطق احلضرية املختلفة الي تســتضيف الســكان النازحن، حيث درســت 
مجيع الفئات الســكانية املتأثرة بســبب النزوح يف هذه املواقع )الالجئون الســوريون، 

النازحــون، اجملتمــع املضّيف(.

اهلــدف الرئيســي مــن ذلــك هــو ليــس فقــط حتليــل االختالفــات بــن اجملموعــات 
الســكانية املســتهدفة، ولكــن أيضــا لدراســة التنــوع داخــل املناطــق 

احملافظــة  مناطــق  مــن  منطقــة  للمحافظــة. كل  احلضريــة 
متثــل ديناميكيــات خمتلفــة و وقائــع خمتلفــة ملســتوايت 

املعيشــة. 
خمتلفــة  أســاليب  النهــج  هــذا  أســُتخِدمت يف  و 
منهــا:  النوعيــة  و  الكميــة  البيــاانت  مجــع  يف 
املراجعــات املكتبيــة و الدراســات االســتقصائية 
املعلومــات  مصــادر  مــع  مقابــالت  إجــراء  و 

املركــزة.   اجلماعيــة  املناقشــات  و  الرئيســية 

التغطية يف النهج املبين على املناطق 
اجلغرافية 

تغطــي عمليــة حتديــد املواصفــات املناطــق احلضريــة وشــبه احلضريــة 
يف مجيــع أحنــاء احملافظــة الــي فيهــا أعــداد كبــرة مــن الالجئــن و النازحــن1. 

أمــا ابلنســبة للتحليــل املبــي علــى املناطــق اجلغرافيــة ، فيتــم تقســيم هــذه املناطــق علــى 
أســاس كثافة ســكاهنا )أي الكثافة الســكانية هلذه املناطق من حيث عدد الســكان 
يف الكيلومــرت املربــع الواحــد ابملقارنــة مــع املناطــق القليلــة الســكان( والقــرب اجلغــرايف 

لبعضهــا البعــض، وابلتــايل مت تشــكيل ثــالث طبقــات جغرافيــة خمتلفــة:
• املناطق ذات الكثافة العالية: دهوك و ُسيل 

• املناطق ذات الكثافة املتوسطة:  زاخو
• املناطق القليلة الكثافة: العمادية، عقره، الربده، وشيخان.

2. املنهجية
اإلستبيان اإلستقصائي لألسر

 
مت اختيــار عينــة مــن 1,205 أســرة لإلســتبيان )409 مــن اجملتمــع املضيــف، 394 
أســرة انزحــة و 402 أســرة الجئــة(، مصنفــًة حســب الفئــات الســكانية و املنطقــة 
احلضريــة )الشــكل 1(. وأجــري اإلســتبيان يف أاير 2016 مــن قبــل مكتــب إحصــاء 

دهــوك و يغطــي املواضيــع التاليــة:
  تركيبة األسرة )العمر، النوع االجتماعي، العالقات األسرية(
  التعليم )االلتحاق ابملدارس، إجنازات التعليم، حمو األمية(

  التوظيــف )وضــع العمــل، الوظيفــة، جمــال العمــل، الدخــل، 
طــرق التوظيــف(

الســكن،  يف  املشــاركة  )املســكن،  اإلســكان    
اإلجيــار( تكاليــف   ، اإلخــالء 

  اســرتاتيجيات ســبل العيــش )مصــادر الدخــل، 
املصاريف، الديون، وســائل التأقلم، و امللكية(

  التنقــل )اتريــخ اهلجــرة، اخلطــط املســتقبلية، 
العــودة(

وكانــت العينــة املســحوبة لــكل مــن املناطــق الفرعيــة 
للمجموعــة  الكلــي  احلجــم  مــع  تتناســب  املســتهدفة 
الســكانية يف تلــك املنطقــة )اجلــدول 1(. و وفّــر مكتــب 
إحصــاء دهــوك اجملمــوع الســكاين للمجتمــع املضيّــف والنازحــن 
بنــاءاً علــى تعــداد أجــري يف عــام 2015 و الــذي مشــل النازحــن قبــل و 
بعــد 2014. أمــا جممــوع الالجئــن فتوفــر مــن قبــل UNHCR. و أســُتخدمت 
هــذه األرقــام يف التحليــل مــن أجــل احلصــول علــى نتائــج تنطبــق علــى مجيــع املناطــق 

احلضريــة يف احملافظــة. 
حجــم العينــة املســتخدمة يســمح إبســتنتاج نتائــج ممثلــة إحصائيــا مــع هامــش ٪5 
مــن اخلطــأ لــكل طبقــة جغرافيــة و فئــة ســكانية. أمــا علــى مســتوى املقاطعــة، فالنتائــج 
العينــة األصغــر  الناتــج عــن حجــم  مــع هامــش 10٪ مــن اخلطــأ  ممثلــة إحصائيــاً 

)لذلــك مل يتوفــر خيــار تقســيم الســكان اىل الفئــات املختلفــة يف كل مقاطعــة(. 

أسُتخِدمت في هذا 

النهج أساليب مختلفة في جمع 

البيانات الكمية و النوعية منها: 

المراجعات المكتبية و الدراسات 

االستقصائية و إجراء مقابالت مع مصادر 

المعلومات الرئيسية و المناقشات 

الجماعية المركزة.  

1. وتشمل مناطق التغطية  »املناطق  املهمة » بالنسبة لعمليات املفوضية ااألمم املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR( التي ال تتوافق بالرضورة مع الحدود اإلدارية الرسمية .

اجلدول 1. عينات من األسرالي أجريت معها مقابالت حسب اجملموعة السكانية  و الطبقة واجلغرافية
الطبقات الجغرافية املجتمع املضّيف  النازحون الالجئون العينة الكاملة املجموع السكاين 

املناطق ذات الكثافة العالية 217 189 233 639 607,000

املناطق ذات الكثافة املتوسطة 77 91 121 289 252,700

املناطق القليلة الكثافة 115 114 48 277 266,400

Total sample 409 394 402 1,205 1,126,100
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ب الطبقة اجلغرافية
ت معها  مقابالت يف منطقة التغطية حس

الشكل 1. توزيع األسر الي أجري

رضيــة 
ق الح

ت الجغرافيــة للمناطــ
الطبقــا

يف محافظــة دهــوك

ت الكثافة العالية
ق ذا

املناط

ق القليلة الكثافة 
املناط

ي
النواح

ت الكثافة املتوسطة 
ق ذا

املناط

مالحظة: كل نقطة متثل عينة أسرة واحدة



١٠

املناقشات اجلماعية املركزة

هتــدف املناقشــات اجلماعيــة املركــزة إىل توفــر معلومــات متعمقــة و ســياقية عــن بعــض 
املواضيــع املتناولــة يف الدراســة االســتقصائية لألســر. و اســتناداً علــى النتائــج األوليــة 
مــن الدراســة، فــإن املعلومــات اإلضافيــة الــي مت مجعهــا مــن املناقشــات اجلماعيــة 
املركــزة تضمنــت العالقــات و التصــورات مــا بــن اجملتمعــات مــن أجــل حتســن فهــم 
درجــة التماســك االجتماعــي بــن )وضمــن( اجملتمعــات ابإلضافــة إىل نــوااي و خطــط 

اهلجــرة املســتقبلية. 

أجريــت املناقشــات اجلماعيــة املركــزة هلــذا التقييــم مــع اجملتمــع املضيــف حتديــداً يف 
منطقتــن جغرافيتــن:4  مناقشــات مجاعيــة مركــزة مــع النســاء و الرجــال و الطــالب 
يف مركــز مقاطعــة دهــوك )منطقــة ذات كثافــة ســكانية عاليــة مع  اختــالف جزئــي 
4 مناقشــات يف  و  املضيــف(،  للنازحن عن اجملتمــع  الدينيــة  و  العرقيــة  للخلفيــة 
شــيخان )منطقــة ذات كثافــة ســكانية مقليلــة مــع متاثــل للخلفيــة العرقيــة والدينيــة 

للنازحــن مــع اجملتمــع املضيــف(. 

و قــد أجريــت هــذه املناقشــات من قبل  مفوضيــة األمــم املتحــدة لشــؤون الالجئــن 
)UNHCR( يف أاير و حزيــران 2016  .و مت احلصــول علــى وجهــات نظــر 
جمموعــات النازحــن و الالجئــن مــن مناقشــات مجاعيــة مركــزة ســابقة مــع نســاء و 

رجــال و كهــول و شــباب نفــذت خــالل 2015. 

أوجە القصور )القيود(
مــن املهــم الذكــر أبنــه ال ميكــن تعميــم النتائــج املتعلقــة ابجملتمــع املضيّــف علــى مســتوى 
احملافظــة ولكــن فقــط علــى املناطــق احلضريــة يف املناطــق الفرعيــة الــي مت تغطيتهــا.  و 
نظــراً لصغــر حجــم العينــة يف منطقــي عقــرة و بــردرش حتديــداً، مت دمــج املعلومــات و 

حتليلهــا كمجموعــة واحــدة يف هــذا التقييــم. 

 نقطة عبور فيش خابور يف احلدود من سوراي اىل دهوك، إقليم كردستان العراق. 



مناقشة وملخص للنتائج الرئيسية

الالجئــن  الــي أسســت معظــم خميمــات  احملافظــة  مــن كــون دهــوك  الرغــم  علــى   
واضحــة.  أزمة حضريــة  النزوح تعتــر  أزمــة  إن  والنازحــن، 

ألــف انزح مــن  ألــف الجــئ ســوري و 68٪ مــن 625  حــوايل 39٪ مــن 93 
املقيمــن يف حمافظــة دهــوك يعيشــون خــارج املخيمــات و غالبــاً يف املناطــق احلضريــة، 
الــي يركــز عليهــا هــذا التقييــم. و هــذا يعــي أبن نســبة ٪64 مــن جممــوع الســكان 

النازحــن والالجئــن يف دهــوك يعيشــون يف مناطــق اجملتمعــات املضيفــة. 

إزداد عــدد  لقــد  يبلــغ 1,47 مليون نســمة،  الــذي  املضيّــف  مــع جممــوع اجملتمــع 
الســكان يف حمافظــة دهــوك بنســبة 31٪ خــالل الســنوات األربــع املاضيــة )٪49  

إذا مشلنــا النازحــن و الالجئــن داخــل املخيمــات(. 

حتتــوي املناطــق احلضريــة الــي يدرســها هــذا التقييــم حنــو 1,1 مليــون نســمة )٪79 
جمتمــع املضيــف و 17٪ انزحــن و 4٪ الجئــن(. و قــد مت تقســيم املناطــق احلضريــة 
إىل ثالث طبقات: املناطق ذات الكثافة السكانية العالية و املتوسطة و املنخفضة  
علــى أســاس الكثافــة اإلمجاليــة للســكان الذيــن يعيشــون يف كل منطقــة. تســتضيف 
املناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة مثــل مناطــق دهــوك ومُسيــل حنــو 50٪ مــن 
النازحــن والالجئــن. وقــد إلتجــات أغلــب هــذه األســر اىل مُسيــل الــي شــهدت زايدة 

بنســبة 50٪ يف ســكاهنا، يف حــن كانــت الــزايدة يف دهــوك بنســبة 13٪ فقــط. 

تتميــز مُسيــل ابخنفــاض تكاليــف املعيشــة و إتســاع املســاحة املتاحــة و القــرب مــن 
املراكــز االقتصاديــة للمحافظــة كدهــوك وزاخــو. أمــا املناطــق املتوســطة الكثافــة فتتمثــل 
أساســا مبنطقــة زاخــو. تقــع زاخــو ابلقــرب مــن احلــدود الســورية و الرتكيــة، وابلتــايل 
الســبب، حيــث  العــراق وإقليــم كردســتان. هلــذا  الرئيســي يف  الدخــول  فهــي ابب 
دخلــت الغالبيــة العظمــى مــن الالجئــن الســورين اىل العــراق عــن طريــق هــذه املنطقــة. 
وأخــرا فــإن املناطــق ذات الكثافــة الســكانية املنخفضة تســتضيف أغلبيــًة النازحــن، 
ال ســيما يف مناطــق شــيخان والــرده حيــث شــهدا زايدة يف عــدد ســكاهنما حبــوايل 
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تقــع هــذه املناطــق علــى احلــدود مــع حمافظــة نينــوى، الــي تعتــر موطــن ل99٪ مــن 
النازحــن املتواجديــن اآلن يف حمافظــة دهــوك. وتتميــز هــذه املناطــق أيضــا ابلتنــوع 
العرقــي و الديــي حيــث أن عــدداً كبــراً مــن ســكاهنا مــن املســيحين واليزيديــن، 

وابلتــايل تســتضيف انزحــن مــن نينــوى مــن هــذه الطوائــف الدينيــة نفســها. 

و تتلــف اخللفيــات العرقيــة و الدينيــة للنازحــن عــن اجملتمــع املضيّــف بينمــا هنــاك 
تشــابه أكثــر بــن معظــم الالجئــن الســورين و اجملتمــع املضيّــف.85٪ مــن النازحــن 
هــم أيضــاً أكــراد )ســواء مــن الســنة أو اليزيديــة(، يف حــن أن 8٪ منهــم عــرب و ٪5 

منهــم مســيحيون و الباقــي مــن األقليــات األخــرى كالرتكمــان و الشــبك. 

اجملموعات السكانية الثالثة )اجملتمع املضيف والنازحون و الالجئن( هلا خصائص 
دميوغرافيــة مماثلــة. معــدل حجــم أســر  اجملتمــع املضيــف و األســر النازحــن هــو أكثــر 

قليــال مــن 6 أفــراد يف حــن تتكــون أســر الالجئــن مــن معــدل 5 أعضــاء.

و ال يوجــد اختــالف كبــر يف هــذه املعــدالت عنــد مقارنتهــا عــر الطبقــات اجلغرافيــة 
املختلفــة. و ابإلضافــة اىل ذلــك، تقــل أعمــار أكثــر مــن  ٪50 مــن الســكان عــن 
19 ســنة. و يف اخلالصــة، حتتــوي املناطــق احلضريــة علــى معــدل أفــراد أســرة مرتفــع و 
معــدل ســن منخفــض. يف جمتمــع جيمــع مــا بــن التقاليــد و التحضــر، توفــر الشــبكات 
العائليــة الكبــرة التماســك اإلجتماعــي الضــروري و محايــة املصــاحل ألفرادهــا )الصغــار 

و الكبــار(. 

و يســاهم أيضــاً وضــع النــزوح و النزاعــات و البطالــة يف ارتفــاع عــدد أفــراد األســرة 
حيــث تشــر البيــاانت إىل أن 15٪ مــن العــدد الكلــي لالجئــن و 5٪ مــن جممــوع 

النازحــن قــد ولــدوا خــالل فــرتة النــزوح.

3. من هم النازحون و أين يتواجدون؟
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تلقت حمافظة دهوك أكر تدفق من الالجئن والنازحن منذ بداية األزمة السورية. 
وفقــا لبيــاانت املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن )UNHCR( )31 أاير 
2016( تســتضيف هــذه احملافظــة 92,831 الجــئ ســوري، ميثــل هــذا العــدد  

أغلــب  إســتضافت  لكنهــا  العــراق.  يف  لالجئــن  اإلمجــايل  العــدد  مــن    38
الالجئــن خــالل الســنوات األوىل مــن أزمــة النــزوح حيــث كانــوا 

يدخلــون العــراق عــر املنطقــة احلدوديــة لدهــوك. 

الســورين  لالجئــن  العرقيــة  اخللفيــة  ســهلت  و 
مــع  التعايــش  ايف  الكرديــة  و هلجتهــم  األكــراد 

دهــوك.  يف  املضيّــف  اجملتمــع 

انزح  احملافظــة625,169    تســتضيف  و 
)مــع   BRHA لتقديــرات  وفقــا  أيضــا 
النازحــن  األشــخاص  االعتبــار  بعــن  األخــذ 

عقــرة  مناطــق  مــع  فقــط   2014/2013 بعــد 
والشــيخان(. و ميثــل هــذا العــدد حــوايل 19٪ مــن 

جممــوع الســكان النازحــن يف العــراق. و مجيــع النازحــن 
تقريبــا يف حمافظــة دهــوك هــم يف األصــل مــن حمافظــات أخــرى 

يف العــراق، ممــا جيعلهــم عــدد إضــايف مــن الســكان الذيــن جيــب تزويدهــم 
العامــة.  ابخلدمــات 

هنــاك عالقــة وثيقــة اترخييــة بــن حمافظــة دهــوك و نينــوى و ســكاهنا املتنوعــن عرقيــاً و 
دينيــاً، حيــث ال يفصــل بــن مدينــي دهــوك و املوصــل ســوى 75 كيلومــرتاً. 

و هلــذا الســبب، تغــّر التوزيــع الســكاين يف حمافظــة دهــوك بشــكل ملحــوظ بســبب  
اجملمــوع  يتكــون  حيــث   ،)2 )الشــكل  األخــرة  النــزوح  موجــات 
الســكاين يف احملافظــة مــن 67٪ جمتمــع مضيّــف و ٪29 

انزحــون و 4٪ الجئــون. 
الشــكل 2. توزيــع إمجــايل عــدد الســكان يف حمافظــة 
دهــوك بــن اجملتمــع املضيــف والنازحــن والالجئــن

يتــم اســتضافة نســبة كبــرة مــن الســكان النازحــن 
و الالجئن يف املخيمات الي أنشــاهتا ســلطات 
 22 يوجــد  و  الدوليــن.  والشــركاء  احملافظــة 
خميــم يف احملافظــة )4 لالجئــن الســورين و 18 

للنازحــن(.

الغالبيــة العظمــى مــن الســكان تعيــش  فــإن   ومــع ذلــك 
خــارج املخيمــات )الشــكل 3( و تتلــط مــع اجملتمعــات املضيفــة 
القيــام  الضــوء علــى أمهيــة  الريفيــة. هــذا يســلط  أو  املناطــق احلضريــة  يف 
بدراســة حتليليــة للرتكيــز علــى الوضــع املعيشــي خــارج املخيــم مــع اجملتمــع املضيــف.

 

يوجد 
22 مخيم في المحافظة 

)4 لالجئين السوريين و 81 
للنازحين(. ومع ذلك فإن الغالبية 
العظمى من السكان تعيش خارج 

المخيمات )الشكل 3( و تختلط مع 
المجتمعات المضيفة في المناطق 

الحضرية أو الريفية

1. النازحون داخل وخارج المخيمات: الالجئون والنازحون

الشكل 3. توزيع الالجئن والنازحن داخل املخيمات و خارج املخيمات

0% 25% 50% 75% 100%
ةظفاحملل يناكسلا  عومجملا  نم  ةبسنلا 

نوحزانلا
     625,000  : ناكس

29%

ّفیضملا عمتجملا 
     1,470,000  : ناكس

67%

نوئجاللا
     93,000  : ناكس

4%

BRHA و )IOM( و مصفوفة متابعة النازحن ملنظمة اهلجرة الدولية )UNHCR( املصدر: املفوضية السامية لشؤون الالجئن
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التوزيع السكاين يف املناطق احلضرية

مــع الرتكيــز فقــط علــى املناطــق احلضريــة يف حمافظــة دهــوك، واســتنادا 
إىل أرقــام التخطيــط املســتخدمة يف هــذا التقييــم2، يبلــغ عــدد 

أســرة(  )أو 29,900  النازحــن 186,100  الســكان 
)أو  ســوري  الجــئ   44،200 الالجئــن  عــدد  و 

أســرة(.   9,200

و يضــاف اىل ذلــك عــدد ســكان اجملتمــع املضيــف 
 895,800 يبلــغ  الــذي  احلضريــة  املناطــق  يف 
نســمة، يصبــح إمجــايل عــدد الســكان يف املناطــق 

احلضرية الي يغطيها هذا التقييم هو 1,126,100 
شــخص، أي مــا يعــادل 4٪ مــن الالجئــن، و ٪17 
النازحــن، و 79٪ اجملتمــع املضيّــف )اجلــدول 2(3.

وشــهدت بعــض املناطــق زايدة كبــرة يف عــدد ســكاهنا خــالل فــرتة 
زمنيــة قصــرة جــداً )4-3 ســنوات( وذلــك بســبب وصــول 
مثــل  املواقــع  بعــض  و يف  الالجئــة.  و  النازحــة  األســر 
شــيخان و بــردرش و مُسيــل كانــت الــزايدة الســكانية 
بنســبة 50٪ أو أكثــر، ممــا يبــن  التأثــرات الكبــرة 
علــى اهليــكل االجتماعــي واالقتصــادي احمللــي.

مســاحات  تســتضيف  ذلــك،  إىل  وابإلضافــة 
واســعة مــن املنطقــة الريفيــة النازحــن و الالجئــن. 
و تتفاعــل هــذه الفئــة مــن الســكان الذيــن يعيشــون 
يف املناطــق الريفيــة مــع املراكــز احلضريــة القريبيــة منهــم 
يف أغلــب األحيــان مــن أجــل الوصــول إىل ســبل العيــش 
تســتضيف  ذلــك،  إىل  وابإلضافــة  العامــة.  اخلدمــات  أو 
حمافظــة دهــوك عــددا صغــرا مــن الالجئــن مــن تركيــا و إيــران الذيــن 

مل يتــم مشلهــم  كمجموعــات منفصلــة يف هــذا التقييــم. 

إجمالي 
عدد السكان في 

المناطق الحضرية التي يغطيها 
هذا التقييم هو 1,126,100 
شخص، أي ما يعادل 4٪ من 
الالجئين، و 17٪ النازحين، و 

79٪ المجتمع 
المضّيف 

2. التدفقات السكانية في المناطق الحضرية

2(  البياانت من مكتب إحصاء دهوك. التقديرات متوافقة مع عام 2015. 
3( األرقام يف هذا القسم )وابلتايل تلك الي استخدمت لتصميم اإلستبيان اإلستقصائي لألسر و لبقية التقرير( هي أرقام التخطيط املستخدمة من قبل حمافظة دهوك ، على أساس التعداد اخلاص ابلسكان 

النازحن، و تشمل النازحن داخلياً قبل عام 2014. وقد مت تعديل هذه االرقام  لتتضمن فقط النازحن والالجئن يف مناطق التغطية. 

اجلدول 2. توزيع السكان يف مناطق التغطية للتقييم ) املناطق احلضرية يف حمافظة دهوك ( حسب الطبقة اجلغرافية و املقاطعة

الطبقات اجلغرافية املقاطعة اجملتمع املضّيف النازحون الالجئون اجملموع السكاين

 % population
 increase
 due to

displacement

املناطق ذات الكثافة العالية
Duhok 354,300 38,700 8,800 401,800 13%
Sumel 137,300 50,300 17,500 205,200 49%

املناطق ذات الكثافة املتوسطة Zakho 197,000 41,600 14,100 252,700 28%

املناطق القليلة الكثافة

Akre 76,000 10,700 200 86,900 14%
Amedia 61,100 9,400 1,800 72,300 18%
Sheikhan 38,700 20,200 1,200 60,100 56%
Bardarash 31,400 15,200 600 47,100 50%

186,100 44,200
TOTAL 895,800 230,300 1,126,100 26%
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جمموعات السكان النازحني عرب الطبقات اجلغرافية: تفسري 
إجتماعي و جغرايف

إن جتمــع كل مــن الالجئــن والنازحــن يف مناطــق حمــددة داخــل احملافظــة يتبــع بعــض 
األمنــاط الــي ميكــن أن ترتبــط بعوامــل إجتماعيــة و اترخييــة. تســتضيف 

املناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة حنــو 50٪ مــن األســر 
)انزحــون و الجئــون(. و تشــمل هــذه املناطــق املــدن الرئيســية 

يف احملافظــة )دهــوك و مُسيــل( و ابلتــايل متيــل اىل توفــر فــرص 
أكثــر مــن املناطــق األخــرى. 

و تعيــش معظــم أســر  هــذه املناطــق يف مُسيــل الــي تكــون 
تكاليــف املعيشــة فيهــا منخفظــة و تتوفــر فيهــا مســاحات 

أكثر و تتميز مبوقع قريب من دهوك الي متثل مركز احملافظة. 
و ترتبــط كل مــن دهــوك و مُسيــل بنظــام بيئــي و إجتماعــي بســبب 

موجــات النــزوح املاضيــة مــن ســوراي و تركيــا و بقيــة مناطــق العــراق، 
حيــث ُخلقــت فيهــا شــبكات إقتصاديــة قويــة و غــر رمسيــة توفــر منتجــات أرخــص و 

خدمــات جديــرة ابلثقــة للســكان مبــا فيهــم اجملتمــع املضّيــف. 

إســتضافت املناطق ذات الكثافة املتوســطة و على رأســها مدينة زاخو و املناطق 
احمليطــة هبــا مــن رزكاري و دركار  عــدد كبــر مــن أســر الالجئــن الســورين. 

هــي ابب  و  والرتكيــة،  الســورية  احلــدود  مــن  ابلقــرب  تقــع  احلضريــة  املراكــز  هــذه 
الدخــول الرئيســي اىل العــراق و إقليــم كردســتان. كانــت زاخــو متثــل أحــد املراكــز 
احلضريــة ذات األمهيــة التجاريــة الكــرى بــن عامــي 1991 و 2003 
و ذلــك بفضــل معــر إبراهيــم خليــل يف الوقــت الــذي كان فيــه 

العــراق حتــت احلصــار. 

و ابلرغــم مــن فتــح معابــر حدوديــة أخــرى خــالل الســنوات 
العشــر املاضيــة، ال تــزال زاخــو متثــل مركــزاً حضــرايً مهمــاً 

حيــث توفــر جمموعــة واســعة مــن الفــرص اإلقتصاديــة.  

أمــا املناطــق ذات الكثافــة الســكانية القليلــة، فإســتضافت 
النازحــن بشــكل رئيســي. و تتميــز هــذه املناطــق بكوهنــا أراضــي 
زراعيــة واســعة تقــع يف اجلانــب الشــرقي مــن حمافظــة دهــوك و ابلقــرب مــن 
حمافظــة أربيــل و خــط املواجهــة يف النــزاع احلــايل. ابلتــايل متثــل هــذه املناطــق املدخــل 
الرئيســي للنازحــن اهلاربــن مــن النــزاع يف بقيــة مناطــق العــراق. و تتمثــل هــذه املناطــق 
ابملراكــز احلضريــة مثــل شــيخان و بــردرش الــي تقــع يف الطريــق اىل املوصــل و الــي 

إســتضافت  معظــم النازحــن و شــهدت زايدة ســكانية كبــرة بنســبة ٪50. 

تتميــز هــذه املناطــق أيضــا بتنــوع عرقــي و ديــي كبــر، حيــث يتواجــد فيهــا عــدد كبــر 
مــن الســكان املســيحين و اليزيديــن، و ابلتــايل متيــل اىل إســتضافة النازحــن مــن 

نينــوى الذيــن ينتمــون اىل هــذه الفئــات.   

الشكل 3. توزيع الالجئن والنازحن داخل املخيمات و خارج املخيمات

تستضيف 
المناطق ذات الكثافة 
السكانية العالية نحو 

50٪ من األسر )نازحون 
و الجئون(. 

نوئجاللا نوحزانلا

تامیخملا لخاد 
199,000 صخش :   

32%
تامیخملا جراخ 

36,000 صخش :   
39%

تامیخملا لخاد 
57,000 صخش :   

61%

تامیخملا جراخ 
426,000 صخش :   

68%
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تدفق األسر الالجئة النازحة من سوراي والعراق

بــدأت األســر الالجئــة الســورية ابلتدفــق اىل حمافظــة دهــوك يف عــام 2011، 
لكــن مت إســتضافة األغلبيــة العظمــى مــن األســر الالجئــة بــن عامــي 

و  العــام(  ذلــك  يف  الالجئــة  األســر  مــن   ٪35(  2012
إســتضافة  الالجئــة( و  مت  األســر  مــن   ٪46(  2013

الباقي )15٪( بن 2014 و بداية 2016 )الشكل 
.)16

أمــا ابلنســبة للســكان النازحــن، فتجــدر األشــارة أبن 
حــوايل 13٪ مــن األســر املســتضافة حاليــاً يف املناطــق 

احلضريــة حملافظــة دهــوك قــد نزحــوا قبــل النــزاع احلــايل يف 
العــراق )أي مــا قبــل عــام 2014،  معظمهــم انزحــون 

بســبب العنــف الطائفــي خــالل 2006-2007(، و نــزح 
معظــم بقيــة األســر خــالل عــام 2014.

 و أتيت مجيــع هــذه األســر تقريبــا و بــدون إســتثناء مــن حمافظــة نينــوى )٪54 
مــن   ٪7 الباقــي  و  ســنجار  مــن  و ٪39  املوصــل  مدينــة  مــن 

تلكيــف و احلمــداين و تلعفــر(. 

بشــأن االنتمــاء العرقــي لألســر النازحــة و الالجئــة: 
يتنــوع  بينمــا  أكــراد  هــم  الالجئــن  مجيــع  تقريبــاً 
أكــراد  هــم  النازحــن  مــن  أكثــر. ٪85  النازحــن 
)املتمثلــن يف الغالبيــة ابلســنة و كذلــك اليزيديــن(، 
منهــم   ٪5 يقــارب  مــا  و  عــرب  منهــم   ٪8 و 
والســراين  والكلــدان  )اآلشــورين  مســيحيون 
ب«أخــرى«.  املوصوفــن  تركمــان   ٪1 و  واألرمــن( 

الشكل 4. عدد العائالت النازحة و الالجئة  يف املناطق الي مت تغطيتها يف  تقييم حمافظة دهوك، حسب سنة التهجر. 

تأتي 
جميع هذه األسر 

تقريبا و بدون إستثناء من 
محافظة نينوى )45٪ من مدينة 
الموصل و 93٪ من سنجار و 

الباقي 7٪ من تلكيف و 
الحمداني و تلعفر(. 
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١٦

العمر و النوع اإلجتماعي و أرابب األسر

يتقســم جممــوع الســكان يف املناطــق احلضريــة حســب النــوع اإلجتماعــي 
اىل  52 ٪ مــن الرجــال و 48٪ مــن النســاء . ال توجــد فــروق 

ذات داللــة إحصائيــة بــن اجملموعــات الســكانية أو الطبقــات 
اجلغرافيــة.

و اهليــكل الســكاين حســب الفئــات العمريــة متشــابه جــداً يف 
مجيع فئات الســكان ) الشــكل 5 (. حتديدا نصف  األفراد 

هــم حتــت 19 ســنة مــن العمــر. و لــدى الالجئــن حتديــداً نســبة 
أعلــى مــن األطفــال الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــن 0-9 ســنوات.

أمــا فيمــا يتعلــق ابلبيــاانت ألرابب األســر علــى وجــه التحديــد، فتشــكل األســر 
الــي ترأســها النســاء 10٪ مــن األســر النازحــة و 5٪ يف األســر الالجئــة و اجملتمــع 
املضيّــف. ابإلضافــة اىل ذلــك، متيــل األســر الالجئــة اىل أن يكــون لديهــا أرابب أســر 
أصغــر يف العمــر يبلــغ معــدل أعمارهــم 39 ســنة، مقارنــة مبعــدل 44 عامــاً لألســر 

النازحــة و 46 ألســر اجملتمــع املضيــف4.

حجم األسرة

أكر األسر من حيث احلجم هي تلك املوجودة يف اجملتمع املضّيف: 
معدل   حجم األسرة هو  6.6 أفراد )ترتاوح بن 6.4 يف املناطق 
ذات الكثافــة الســكانية العاليــة و تصــل إىل 7.1 يف املناطــق 
ذات الكثافــة القليلــة(. و تتكــون األســر النازحــة مــن معــدل   

6.2 أفــراد و األســر الالجئــة مــن 4.8 أفــراد .

فــال  للفئتــن األخرتــن )النازحــن و الالجئــن(،  ة  ب ـ  ابلنسـ
يوجــد فــرق كبــر يف حجــم األســرة بــن املناطــق ذات الكثافــة 
القليلــة يف حمافظــة دهــوك. و ال تتلــف  ملتوســطة و  ا ة و  ـ العاليـ
هــذه األعــداد كثــرا عــن املعــدل املتواجــد يف املناطــق االخــرى يف إقليــم 

كردســتان. 

3. تركيبة األسرة 

4 معدل   عمر رابت األسر هو أعلى بكثر ابملقارنة مع أرابب األسر الذكور ، حيث يكون أكثر من نصفهم فوق سن ال 50 .

الرقم 5. توزيع فئات السكان حسب العمر

لدى 
الالجئين تحديداً 

نسبة أعلى من األطفال 
الذين تتراوح أعمارهم 

بين 0-9 سنوات.
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مناقشة وملخص للنتائج الرئيسية

إن العامــل الرئيســي املؤثــر علــى إختيــار الالجئــن و النازحــن ملناطقهــم هــو تواجــد 
أقارهبــم أو عائــالت أخــرى مــن مواطنهــم األصليــة فيهــا. و ذكــرت األســر النازحــة 
والالجئــة حديثــاّ أبن هنــاك عوامــل أخــرى تؤثــر يف صنــع هــذا القــرار مثــل األمــن و 
القــدرة علــى حتمــل تكاليــف املــكان.  أنتقــل معظــم الالجئــن وخاصــة النازحــن اىل 
املناطــق الــي يتواجــد فيهــا عالقــات وثيقــة و قويــة و طويلــة االمــد بــن اجلــران تبــى 

عليهــا مفاهيــم الثقــة و الراحــة.

يف  تدهــور  و  النــزوح صعوبــة  أزمــة  متــدد  و  النازحــة  العائــالت  وصــول  شــكل  و 
الديناميكيــات اليوميــة يف بيئــة معظــم أحيــاء املناطــق احلضريــة. و ابإلضافــة اىل متــدد 
أزمــة النــزوح كان هنــاك أتثــرات أخــرى مثــل النــزاع القريــب و األزمــة املاليــة الــي 
خفضــت مــن الدخــل املتوفــر ملعظــم العائــالت، فضــاًل عــن عــدم قــدرة الســلطات 

علــى توفــر مســتوى كاف مــن اخلدمــات. 

ونتيجــة لذلــك، أصبــح موضــوع هتيئــة بيئــة حضريــة لتعايــش ســلمي حتــدايّ و كذلــك 
فرصــة. التحليــل الرئيســي يف هــذه القضيــة يغطــي ثــالث هيــاكل: هيــكل اإلســكان، 

و اهليــكل اإلجتماعــي، وهيــكل اخلدمــات العامــة.

يشــكل موضوع اإلســكان جزء كبر من التحليل. وضع اإلســكان العام يف املناطق 
احلضريــة هــو األمثــل نســبيا، مبعــى أن مــا يصــل إىل 94٪ مــن األســر تعيــش إمــا يف 
املنــازل أو الشــقق الفرديــة. و ابلرغــم مــن ذلــك هنــاك جــزء كبــر نســبياّ مــن العائــالت 
النازحــة يف مناطــق شــيخان و بــردرش وزاخــو الذيــن يعيشــون يف املبــاين غــر املكتملــة 

أو املســتوطنات غــر الرمسيــة.

10٪ فقــط مــن اجملتمــع املضيــف هــم مــن مســتأجرين )البقيــة مالكــن ملســاكنهم(، 
يف حــن بلغــت نســبة املســتأجرين يف النازحــن 60٪ و 90٪  يف الالجئــن )البقيــة 
مســتضافون أو يعيشــون يف املبــاين الغــر مكتملــة كمــا يف حالــة النازحــن(. و ذلــك 
يؤثــر يف ســوق اإلجيــار داخــل املناطــق احلضريــة الــذي تغــر بشــكل جــذري منــذ تدفــق 

األســر النازحــة و الالجئــة.  

يبلــغ معــدل اجملتمــع املضيــف مــن مجيــع األســر املســتأجرة يف مجيــع الطبقــات اجلغرافيــة 
41٪ فقط و هناك 40٪ ابلنسبة للنازحن و 19٪ لالجئن. و يف مناطق النزوح 
الكثيــف، مثــل مُسيــل أو شــيخان، يســكن الالجئــون و النازحــون حــوايل ثالثــة أرابع 

املنازل املســتأجرة.

طــَول، و هلــذا الوضــع 
ُ
 ميثــل موضــوع الســكن إحــدى  التحــدايت الرئيســية للنــزوح امل

انحيــة  مــن  اإلخــالء.  وعمليــات  اإلكتظــاظ  مشــاكل  مثــل  خاصــًة  ســلبية  آاثر 
االكتظــاظ تصــل نســبة األســر النازحــة املشــارِكة يف مســاكنها مــع أســر أخــرى اىل 
نســبة 45٪ )النســبة تنخفــض اىل 25٪ لالجئــن و اجملتمــع املضيّــف(، مــع أتثــرات 
ســلبية مرتبطــة ابلعالقــات العائليــة )مثــل تدهــور احلــدود الداخليــة و زايدة العنــف 

األســري و مــا اىل ذلــك(. 

أمــا مــن انحيــة عمليــات األخــالء، فهــي تســتمر ابإلرتفــاع مــع مــا يقــدر ب 3500 
عائلــة انزحــة )أي 12٪ مــن جممــوع النازحــن( و كذلــك  1440 )2٪( عائلــة مــن 
اجملتمــع املضيّــف و 550 )6٪( مــن أســر الالجئــن مــن املتعرضــن لإلخــالء خــالل 
ال6 أشــهر املاضيــة. و كانــت عــدم القــدرة علــى دفــع اإلجيــار هــي الســبب الرئيســي 
ابلنســبة لنصــف املتعرضــن لإلخــالء. و ان انعــدام وجــود عقــود اإلجيــار املكتوبــة 

بشــكل عــام يســاهم يف إرتفــاع عمليــات اإلخــالء. 

وفيمــا يتعلــق ابهليــكل االجتماعــي، فعــدم وجــود تفاعــل و تفاهــم لالحتياجــات بــن 
اجملتمعــات املختلفــة يــؤدي اىل وجــود مصاعــب و تفــارق متزايــد بــن اجملتمعــات 
املضّيفة وجمتمعات النازحن و الالجئن. و لذلك السبب عّر معظم املشاركن يف 
ركــزة عــن شــعورهم بعــدم املســاواة يف املعاملــة و احلقــوق خــالل 

ُ
املناقشــات اجلماعيــة امل

تعايشــهم اليومــي يف املناطــق احلضريــة. و ابلرغــم مــن التصــورات األمنيــة اإلجيابيــة، 
ال تــزال هنــاك مشــاعر و اّراء خمتلفــة عــن الشــعور ابخلــوف بــن اجملتمعــات املختلفــة.

 
املناقشــات اجلماعيــة عــن  أمثلــة اجيابيــة خــالل هــذه  و مــع ذلــك، كانــت هنــاك 
العالقــات و التفاعــل االجيــايب الــذي يــؤدي اىل بنــاء الثقــة مــا بــن اجملتمــع املضّيــف 

و العائــالت النازحــة .

وأخــرا، هنــاك مالحظــة بشــأن عــودة النازحــن والالجئــن إىل مواطنهــم األصليــة. 
تشــر البيــاانت اىل نطــاق متــدد وضــع النــزوح الــي طــال أمــده.

ذكــر 22٪ مــن النازحــن و 29٪ مــن الالجئــن أبهنــم غــر مســتعدين للعــودة اىل 
مواطنهــم األصليــة حاليــاً. و ابإلضافــة اىل ذلــك، فــرض 9٪ مــن النازحــن و ٪17  
مــن الالجئــن شــرطاً أساســياً للعــودة و هــو أن يتــم إعــادة تعمــر املنطقــة و حتريرهــا 
مــن داعــش. و اخلالصــة هــي أن مــن املرجــع بقــاء حــوايل 35٪ مــن جممــوع الســكان 
النازحــن و الالجئــن يف موقعهــم احلــايل يف حمافظــة دهــوك ملــدة 5 اىل 10 ســنوات 

مقبلــة.

 و حــى ابلنســبة لتلــك األســر الراغبــة يف العــودة فــإن إمكانيــة عودهتــم مقصــورة و 
تعتمــد علــى عوامــل خارجيــة مثــل احلاجــة اىل إعــادة اإلعمــار، و التكلفــة املاليــة، و 

النزاعــات القانونيــة علــى األراضــي واملمتلــكات. 

4. املساحات احلضرية و اإلنسجام 
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التغيريات كما يشهدها  اجملتمع املضّيف

على الرغم من أن تدفق الالجئن السورين بلغ ذروته يف عام 2013، إستضافت 
دهــوك عــدداً كبــراً مــن النازحــن بعــد 2014 مــرة أخــرى ممــا أدى اىل حتفيــز اجملتمــع 
املضّيــف يف اإلســتجابة هلــذه األزمــة. و أظهــرت املناقشــات اجلماعيــة املركــزة كيــف 

فتحــت األحيــاء واجملتمعــات أبواهبــا ملســاعدة الســكان النازحــن والالجئــن اجلــدد.

يف  حــى  مــكان،  لدينــا  انزحــون يف كل  األزمــة كان  بدايــة  »يف 
مدارسنا . كّنا حناول مساعدهم  لكي ال يشعرون ابلغربة. 

حــى يف املركــز كان هنــاك حــوايل 700 طفــل، لقــد 
بذلنــا قصــارى جهــدان للمســاعد لكــي ينســون مــا 

حصــل هلــم » مناقشــة مجاعيــة مركــزة مــع اجملتمــع 
املضيــف يف دهــوك ) جمموعــة الرجــال ( .

بعــض  عائلــة  كل  قدمــت  البدايــة   »يف 
وأجهــزة  الطعــام   مثــل  للنازحــني  املســاعدات 

وصــل   عندمــا  و   ،... والبطانيــات  التلفــاز 
و  أيضــاً.  حنــن  ســاعدانهم  الســوريون،  الالجئــون 

بنفــس الطريقــة حنــن ســاعدان النازحــني مــن نينــوى بغــض 
النظــر عــن إنتمائهــم الديــين أو العرقــي. و لكن  الوضــع كان 

املضيــف يف  اجملتمــع  مــع  مناقشــة مجاعيــة مركــزة  علــى جمتمعنــا. »  ثقيــال 
. الرجــال(  جمموعــة   ( شــيخان 

ومــع ذلــك ، ســرعان مــا أصبــح واضحــاً أبن وضــع النــزوح ســوف يكــون طويــل 
األمــد، و ســرعان مــا رأى أفــراد اجملتمــع املضيّــف صعوبــة العــودة للنازحــن املســتقرين 
الوقــت،  نفــس  يف  و  العــراق.  يف  النــزاع  توســع  و  إســتمرار  بســبب  أحيائهــم  يف 
تغيــر يف  اىل  العوامــل أدت  هــذه  اجلميــع. مجيــع  علــى  املاليــة  األزمــة  عبــئ  إزداد 
الديناميكيات اليومية و البيئة املعيشــية يف معظم هذه األحياء يف املناطق احلضرية. 
و مــن اجلديــر الذكــر أبن غالبيــة العوائــل مــن اجملتمــع املضيــف مقيمــن يف أحيائهــم 
إمــا علــى املــدى الطويــل أو مــا قبــل 2010 كمــا يظهــر اإلســتبيان5، ممــا يعــي أبن 

لديهــم شــبكات إجتماعيــة قويــة و طويلــة األمــد.  لذلــك كان هنــاك أتثــر ظاهــر 
علــى الثقــة يف الشــبكات اإلجتماعيــة احملليــة و تطــور ألفــكار و تصــورات خاطئــة 

و عــدم الشــعور ابلراحــة.   

» النــاس تعبــوا نفســيا، وليــس بســبب النازحــني، ولكــن ألن ال أحــد يتعامــل معنــا 
بشــكل مناســب. و ال يتــم الــرد علــى أســئلتنا. » مناقشــة مجاعيــة 
مركــزة مــع اجملتمــع املضيــف يف دهــوك ) جمموعــة الرجــال ( .

»  النــزوح ، واألزمــة ] املاليــة [ ، كل هــذا لــە أتثــري 
علــى مشــاعران، وليــس فقــط علــى حياتنــا اليوميــة 
نناظــل  اآلن  حنــن  و  األزمــة،  ســعداء  . كنــا 
مــن أجــل حياتنــا اليوميــة ». مناقشــة مجاعيــة 
مركــزة مــع اجملتمــع املضيــف يف دهــوك )جمموعــة 

الرجــال(.

النازحــني.  وصــول  منــذ  تغــريت  أشــياء كثــرية   «
يف  خنــرج  يدعــوان  ال  أهلنــا  حاليــاً،  حريــة  توجــد  ال 
الليــل،  يســيطر وضــع  النــزوح علــى حياتنــا ألننــا كنّــا نســتطيع 
اخلــروج و املشــي أمــا اآلن فإنــە ليــس مــن الســهل القيــام بذلــك ألن 
أهالينــا يقولــون أبن الوضــع ليــس اّمــن ». مناقشــة مجاعيــة مركــزة مــع اجملتمــع 

.  ) الفتيــات  ) جمموعــة  دهــوك  املضيــف يف 

» بســبب األزمــة االقتصاديــة ،النــاس خائفــون مــن بعضهــم البعــض. الكثــري مــن 
النــاس  املتأثرين بســبب األزمــة االقتصاديــة حياولــون إجيــاد ســبل عيــش بديلــة، 
حــى لــو كان مــن خــالل الطــرق الســيئة. » مناقشــات مجاعيــة مركــزة مــع اجملتمــع 

املضيــف يف دهــوك )جمموعــة النســاء( .

إن أتثــر النــزوح مــن وجهــة نظــر اجملتمــع املضيّــف لــه العديــد مــن األســباب : )أ( 
أتثــر احلــرب القائمــة يف املنطقــة اجملــاورة، )ب( األزمــة املاليــة العميقــة الــي قللــت 
الدخــل املتوفــر ملعظــم األســر، )ج( أتثــر النازحــن، ســواء الســليب ) عبئــا إضافيــا 
علــى اخلدمــات العامــة احملــدودة ( أو إجيــايب ) إســتهالك إضــايف للشــركات احملليــة(. 

سرعان 
ما رأى أفراد المجتمع 
المضّيف صعوبة العودة 

للنازحين المستقرين في أحيائهم 
بسبب إستمرار و توسع النزاع في 
العراق. و في نفس الوقت، إزداد 

عبئ األزمة المالية على 
الجميع. 

5 حــوايل 7 مــن كل 10 أســر يف املناطــق ذات الكثافــة العاليــة و املتوســطة و 9 مــن أصــل 10 يف املناطــق ذات الكثافــة الســكانية املنخفضــة عاشــوا يف منطقتهــم احلاليــة إمــا دائمــا أو قبــل عــام 2010 – مــع 
درجــة صغــرة جــدا مــن التنقــل الداخلــي . وهــذا يعــي عالقــات عميقــة جــدا وقدميــة داخــل األحيــاء .

1. الديناميكيات املتغرية يف املناطق احلضرية
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ف، 2016. املصور: جاسم دوسكي
منتزه مدينة دهوك الذي يرتدده الالجئن و النازحن و اجملتمع املضي
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لــردود الفعــل هــذه و الطبيعــة احلضريــة للنــزوح ، أصبــح خلــق الظــروف  ونتيجــة 
فرصــة. وكذلــك  حتــدايً  يشــكل  احلضريــة  املســاحات  ملشــاركة  املالئمــة 

القادمــني  النازحــني  مــن  اهلائــل  الكــم  هــذا  أحــد  يتوقــع  » مل 
إىل مدينتنــا، وأصبــح كل شــيء فوضــى. مل تكــن هنــاك 

خطــة لرعايــة النازحــني، و بصراحــة ، ينبغــي أن 
يبقــوا مجيعهــم يف املخيمــات بــدال مــن البقــاء 

املناطــق احلضريــة. » مناقشــة مجاعيــة  يف 
مركــزة مــع اجملتمــع املضيــف يف دهــوك ) 

جمموعــة الرجــال ( .

خميماهتــم  تكــون  أن  جيــب  »كان 
مــكان  أي  اىل  ذهبــت  إذا  مفصولــة. 
قــذرة.  و  مرتوكــة  أماكــن  تــرى  ســوف 

هنــاك أشــخاص جــدد و انزحــني أكثــر، 
و هــم غــرابء ابلنســبة لنــا« مناقشــة مجاعيــة 

مركــزة مــع اجملتمــع املضيــف يف دهــوك )جمموعة 
. النســاء( 

هتدف الفقرات التالية اىل الرتكيز على الديناميكيات الي أدت اىل 
خلــق هــذه االفــكار و التصــورات يف معظــم أحيــاء دهــوك .

األســباب الــي ذكرهــا النازحــون والالجئــون لإلنتقــال و العيــش يف 
أحيائهــم احلاليــة 

هنــاك رواايت خمتلفــة بشــأن األســباب الــي دفعــت كال مــن أســر 
الالجئــن و النازحــن لإلســتقرار  يف أحيائهــم احلاليــة. 
بشــكل عــام، متيــل العوائــل الــي نزحــت منــذ فــرتة 
الوقــت  بعــض  لديهــا  كان  )والــي  طويلــة  
املوقــع  إختيــار  اىل  ااملنطقــة(  يف  لإلســتقرار 
إســتناداّ علــى عاملــن: فــرص عمــل أفضــل 

و القــرب مــن األقــارب  )الشــكل 6(

الــي  العوائــل  إن  أخــرى،  مــن انحيــة  و 
نزحــت مؤخــراً متيــل إىل إعطــاء األولويــة 
شــيء  قبــل كل  أمــاان  األكثــر  لألماكــن 
جتــد  مل  األســر  هــذه  أن  علــى  يــدل  )ممــا 
موقــع دائمــي يف داخــل إقليــم كردســتان (. و 
ابإلضافــة اىل ذلــك، فــإن البحــث عــن املســاكن 
أبســعار معقولــة هــو عامــل مهــم أيضــا، ألنــه يــؤدي 
حتمــل  عــدم  بســبب  األصلــي  النــزوح  بعــد  اثين  نــزوح  اىل 

املاليــة.  التكاليــف 

الشكل 6. سبب إختيار احلي احلايل  ألسر النازحن والالجئن ، حسب فرتة النزوح من موطن االصل

إن 
تأثير النزوح من وجهة نظر 

المجتمع المضّيف لە العديد من 
األسباب :

 )أ( تأثير الحرب
)ب( األزمة المالية
 )ج( تأثير النازحين

 أصبح خلق الظروف المالئمة لمشاركة 
المساحات الحضرية يشكل 

تحدياً وكذلك فرصة.

ببسلا
ریجھتلا ةنس 

2015 2014 2013 2012 لبق 2012

لضفأ ةفیظو 

ًاضیأ نودجاوتم   ءاقدصأ  براقا ،
ناكملا سفن  يف 

ةفلك لقأ 

ًانامأ رثكأ 

ىرخأ بابسأ 

عومجملا 100%100%100%100%100%

3%8%7%11%20%

22%9%9%38%26%

9%21%24%12%25%

51%18%26%25%14%

15%44%34%14%15%
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السكن / وضع املأوى

إن وضــع الســكن بشــكل عــام هــو األمثــل نســبياً، حيــث يعيــش 94٪ مــن 
االســر يف املناطق احلضرية إما يف منازل أو يف شــقق فردية. و مع 

ذلــك، ال تــزال هنــاك مشــكلة املــأوى الغــر مناســب ال ســيما 
حيــث  القليلــة،  و  املتوســطة  الكثافــة  ذات  املناطــق  يف 

يعيــش الكثــر مــن اســر النازحــن يف ملجــأ غــر مناســب 
أو غــر رمســي أو يف مبــى غــر مكتمــل،. )الشــكل 7(

أتجر املساكن سائد يف املناطق ذات الكثافة العالية 
و املتوســطة ) بنســبي 28 ٪ و 31٪ علــى التــوايل،  

للمجموعــات الســكانية الثــالث( ابملقارنــة مــع املناطــق 
ذات الكثافــة القليلــة )14٪(. و فقــط 1 مــن كل 10 

أســر يف اجملتمــع املضيــف هــم مســتأجرون ملســاكنهم، و البقيــة 
ميلكــون منــزل أو شــقة )الشــكل 8(.  

و العكــس ينطبــق علــى أســر الالجئــن و النازحــن املســتأجرين ) 9 مــن كل 10 
مماثــل يف  الوضــع  و  أســر انزحــة(.  مــن كل 10  و 6  أســر الجئــة 
النازحــن  الطبقــات اجلغرافيــة، إال ابلنســبة لألشــخاص  مجيــع 
يف املناطــق ذات الكثافــة الســكانية القليلــة، حيــث لديهــم 

نســبة كبــرة مــن امللكيــة للمنــازل. 

العامــة يف  املمارســة  ليســت  املكتوبــة  اإلجيــار  عقــود 
مــن   ٪15 إال  ميلــك  ال  حيــث  احلضريــة،  املناطــق 
و  مكتــواب  عقــداً  الشــقق  أو  للمنــازل  املســتأجرين 
الشــفهية.  اإلتفاقــات  علــى  البقيــة  يعتمــد  و  موقعــاً. 
ذات  املناطــق  يف  معدومــة  شــبه  هــي  املكتوبــة  العقــود 
البيــاانت أبن ٪1  القليلــة. و تشــر  أو  املتوســطة  الكثافــة 
مــن أســر الالجئــن و 15٪ مــن النازحــن و 20٪ مــن اجملتمــع 

مكتــوب.  عقــد  لديهــم  املضيّــف 

عقود 
اإليجار المكتوبة 

ليست الممارسة العامة في 
المناطق الحضرية، حيث ال 

يملك إال 51٪ من المستأجرين 
للمنازل أو الشقق عقداً 

مكتوبا و موقعًا

2. ظروف السكن واملعيشة

الشكل 7. نوع  املسكن يف املناطق احلضرية حسب اجملموعة  السكانية و الطبقة اجلغرافية

مالحظة: نظرا لصغر حجم العينات، بلغ هامش اخلطأ يف هذا الشكل نسبة أعلى من النسبة التقليدية  10 ٪ .
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مشاركة املسكن 

ترتبــط إبرتفــاع  أخــرى  عائــالت  مــع  شــقة  أو  ملنــزل  األســرة  مشــاركة  أســباب  إن 
تكاليــف االجيــار )خاصــة يف دهــوك(، فضــال عــن عــدم وجــود ســكن متوفــر ابملقارنــة 
مــع التدفــق الكبــر لألســر النازحــة و الالجئــة )وخاصــة يف شــيخان وزاخــو(. نســبة 

مشــاركة األســر يف املنــزل أو الشــقة عاليــة نســبيا بــن أســر النازحــن حيــث 
تبلــغ  45٪. و ذلــك ســائد يف مناطــق زاخــو و دهــوك و شــيخان. 

و النســبة لــكل مــن الالجئــن واجملتمعــات املضيفــة تبلــغ حــوايل 
25٪ يف املتوســط، وهــو مســتوى منخفــض نســبيا.

يبلغ معدل   حجم املساكن املشرتكة الي تعيش فيها 
األسر النازحة 3.2 غرف يف املناطق ذات الكثافة 
السكانية العالية و 3.8 يف املناطق ذات الكثافة 
املتوسطة و فقط 2.9 يف املناطق ذات الكثافة 

السكانية القليلة. و جيب مقارنة هذه املعدالت مع 
املعدل العام حلجم األسرة الذي يبلغ 6 أفراد. إن الوحدات 

السكنية الي متيل إىل أن تكون مشرتكة غالبا ما تكون أصغر 
و غر مناسبة  إلستضافة أسر متعددة. و هذا له أتثر على العالقات 

األسرية، و تدهور احلدود الداخلية، و زايدة العنف االسري، كما ظهر يف 
املناقشات اجلماعية املركزة مع النازحن.

 »نشعر بعدم الراحة عند تقاسم الغرف مع الرجال و النساء اخّلرين. هناك 
مساحة صغرية للجميع، و بعضنا يضطر للنوم يف املمرات أو املطابخ  » 

مناقشة مجاعية مركزة مع النازحني  )جمموعة النساء(. 

اإلجيار وتكاليف السكن
قــوايً علــى ســوق اإلجيــار. مــن مجيــع األســر املســتأجرة يف  ـّكل النــزوح ضغطــاً  شـ
مجيــع الطبقــات اجلغرافيــة  تبلــغ نســبة اجملتمــع املضّيــف 40٪ و النازحــون 41٪ و 

ـون ٪19.  ـ الالجئ
وتوجــد تكاليــف اإلجيــار األعلــى يف املركــز احلضــري حملافظــة دهــوك، حيــث يبلــغ 
معــدل   اإلجيــار) 353,000 دينــار عراقــي / شــهر أي 282 $ / شــهر(6. 
جــدا يف  بســيط  اختــالف  فهنــاك  األخــرى،  لمواقــع  ل ة  ب ـ ابلنسـ و 
معــدل   اإلجيــار، بــدءا مــن احلــد األدىن ) 206,000 دينــار 
 ( إىل  عقــرة  / شــهر( يف  شــهر أي 165 $   / عراقــي 
ـهر أي 182 $ / شــهر( يف  ـار / شـ 228،000 دينـ

شــيخان. 
قبــل  مــن  املدفــوع  اإلجيــار  معــدل    مقارنــة  عنــد  و 
إىل  البيــاانت  تشــر  ــة،  ف املختل الســكانية  اجملموعــات 
ـون إىل اســتئجار املســاكن  ـ أن الالجئــن والنازحــن مييل
أشــار  ذلــك،  ــع  م ن  ـ ـ ك ل الســوق.  يف  املتوفــرة  األرخــص 
بعــض املشــاركن يف املناقشــات اجلماعيــة املركــزة  مــن الالجئــن 
الســورين إىل أهنــم كثــرا مــا كانــو عرضــة لإلســتغالل مــن قبــل مالــك 
الســكن الــذي يزعــم االســتفادة مــن وضعهــم الضعيــف، مضيفــن أبنــه ال توجــد 

ة. ـ ـ آليــات للشــكاوي ميكــن مــن خالهلــا معاجلــة املنازعــات اإلجياري

ــون  ن يدفع ـ ـ إن نســبة اإلجيــار مــن جممــوع املصاريــف املنزليــة )فقــط ألولئــك الذي
اإلجيــار( هــي 29 ٪ جلميــع املناطــق احلضريــة جمتمعــًة. و ال توجــد فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة بــن الطبقــات اجلغرافيــة، حيــث أهنــا تــرتاوح مــا بــن 28 ٪ يف املناطــق 
ذات الكثافة السكانية العالية و 35 ٪ يف املناطق ذات الكثافة السكانية القليلة، 
لكنهــا عاليــة بشــكل خطــر يف شــيخان )الشــكل 9 (. أمــا ابلنســبة للمجموعــات 
الســكانية فــإن الالجئــن لديهــم أعلــى نســبة مــن املصاريــف املخصصــة لدفــع اإلجيــار 
و هــي 34٪، مقارنــة نســبة مصاريــف إجيــار األســر النازحــة و اجملتمــع املضيّــف الــي 

تبلــغ ٪28. 

نسبة 
مشاركة األسر في 

المنزل أو الشقة عالية نسبيا 
بين أسر النازحين حيث تبلغ  

54٪. و ذلك سائد في 
مناطق زاخو و دهوك و 

شيخان. 

 6 على أساس سعر الصرف من 1 $ = 1,250 دينار عراقي .

الشكل 9. نسبة اإلجيار من جمموع املصاريف املنزلية حسب املقاطعة

!(

Amedi 28%

Zakho 30%

Sumel 29%

Duhok 28%

Sheikhan 43%

Akre & Bardarash 29%

0 20 4010 Kilometers

Duhok

¯

Projection: WGS 1984 UTM Zone 38N
For info: pleasee contact GIS section (DSO) , Ziyad Khorki, ziyad_1970@yahoo.com
 Duhok Statistics Office (DSO),Kurdistan region-Iraq (KR-I)

High Density

Medium Density

Low Density

Subdistrict

Percentage of rent paid over total household
 expenses

نسبة االيجار املدفوع من املجموع 

الكيل ملصاريف األرسة

املناطق ذات الكثافة العالية

املناطق ذات الكثافة املتوسطة

املناطق القلية الكثافة

النواحي
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توفري اخلدمات العامة

عــدد  لتقديــر  اإلســتبيان  يف  التوظيــف  بيــاانت  إســُتخدمت 
األشــخاص العاملــن يف اخلدمــات األساســية العامــة )توفــر 

الرعايــة الصحيــة و التعليــم و املرافــق العامــة مثــل امليــاه 
النفــاايت(. ومجــع  والكهــرابء 

يف املناطــق احلضريــة،  3.9٪ مــن جممــوع الســكان 
يعملــون  يف هــذه اخلدمــات العامــة - وبعبــارة أخــرى، 
مــا يقــارب  4 موظفــن مقابــل كل 100 شــخص مــن 

الســكان )ذلــك يشــمل اجملتمعــات املضيفــة والنازحــن 
والالجئــن(. 

)الشــكل  املختلفــة  املقاطعــات  بــن  اختالفــات كبــرة  هنــاك  و 
يف  احلضريــة  للمناطــق  املعــدل   هــذا  يكــون  حيــث   ،)10
شــيخان وزاخو أدىن من املعدل املتوســط للمحافظة ، يف 
العماديــة تقريبــا القيمــة املتوســطة7. املواقــع  ذات التدفــق 
الكبــر مــن النازحــن )أي مُسيــل و شــيخان و زاخــو( 
متيــل إىل أن تكــون نســبة أقــل مــن غرهــا مــن املناطــق.

مــن  اخلدمــات،  تقــدمي  يف  التوســع  توقــف  لقــد  و 
بســبب   2014 عــام  خــالل  واجلــودة  القــدرة  حيــث 
األزمــة املاليــة. و ذلــك أدى اىل عــدم تكملــة العديــد مــن 
املؤسســات التعليميــة و الصحيــة اجلديــدة و توقــف الــزايدة مــن 

العامــة.  اخلدمــات  موظفــي 

3. قابليات وسهولة الوصول اىل اخلدمات العامة )التعليم والصحة(

الشكل 10. النسبة املئوية للعاملن يف الرعاية الصحية العامة والتعليم العام  وقطاع املرافق العامة 

هناك 
اختالفات كبيرة بين 

المقاطعات المختلفة، حيث 
يكون هذا المعدل  للمناطق 
الحضرية في شيخان وزاخو 
أدنى من المعدل المتوسط 

للمحافظة

7 ما يفسر حالة )العمادية( هو أن البلدات و القرى تكون عادة منتشرة للغاية يف مجيع أحناء املقاطعة، و هذا األمر يتطلب عددا أكر من املعلمن و العاملن يف يف اجملال الطيب لضمان اخلدمات الصحية 
و التعليمية يف كل بلدة. 

نسبة االشخاص املوظفني يف يف الصحة العامة أو التعليم أو 

املرافق من املجموع الكيل للسكان

املناطق ذات الكثافة العالية

املناطق ذات الكثافة املتوسطة

املناطق القلية الكثافة

النواحي
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اخلدمات التعليمية يف املناطق احلضرية

يتــم قيــاس تقــدمي خدمــات التعليــم يف املناطــق احلضريــة هنــا مــن خــالل معرفــة نســبة 
األطفــال الذيــن أبلغــوا عــن عــدم حضــور املدرســة بســبب » عــدم ســهولة الوصــول 
اليهــا ›، و هــذا يشــر إىل القيــود يف الوصــول إىل التعليــم )الحــظ أن األســباب 
األخــرى الغــر مرتبطــة بتقــدمي اخلدمــات مت دراســتها يف القســم األخــر مــن هــذا 
التقريــر( . نســبة  10 ٪ مــن األطفــال الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــن 6 و 14 يف 
منطقة زاخو ال يذهبون إىل املدارس بســبب القيود املتعلقة ابلوصول اىل املدرســة8. 
أمــا ابلنســبة لبقيــة الطبقــات اجلغرافيــة، فهــذه النســبة منخفضــة نســبياً، و هــي أعلــى 
بقليــل مــن 4٪ يف منطقــة شــيخان. و مــن األطفــال الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــن) 
15 إىل 18(، ٪10 يف مُسيــل ال يســتطيعون الذهــاب إىل املدرســة بســبب القيــود 
املتعلقــة ابلوصــول، و تليهــا 5٪ يف زاخــو . أمــا يف بقيــة املواقــع فالنســبة تبقــى اقــل 

مــن ٪3. 

إىل  الوصــول  قضــااي  تفصــل  أن  املهــم  فمــن  ذلــك،  ومــع 
املدرســة بــن اجملموعــات الســكانية: ذكــر 10٪ مــن 

تــرتاوح  الذيــن  النازحــن و 10٪ مــن الالجئــن 
أعمارهــم بــن 6 و 14 الصعوبــة يف الوصــول 

املدرســة.  لكــن يف حالــة الالجئــن تكثــر 
عقــرة- مناطــق  يف  الصعــوابت  هــذه 
بــردرش و العماديــة و شــيخان، حيــث 
ذكــر مــا يصــل اىل 10٪ مــن األطفــال 
يف هــذه الســن أبهنــم ال يذهبــون اىل 

املدرســة. 
و  قضــااي  فــأن  للنازحــن  ابلنســبة  و 
يف  اساســاً  تكثــر  الوصــول  مشــاكل 

زاخــو، حيــث 25٪ مــن األطفــال غــر 
أمــا  املدرســة.  اىل  الذهــاب  علــى  قادريــن 

اجملتمــع املضيّــف، فالقيــود املتعلقــة ابلوصــول 
و  األطفــال.  مــن   ٪2 علــى  تؤثــر  املدرســة  اىل 

ضمــن الفئــة العمريــة ) 18-15 ســنة(، فهنــاك ٪15 
مــن الالجئــن الذيــن يعانــون مــن مشــاكل متعلقــة ابلوصــول 

اىل املدارس بشكل عام مقارنة ب8٪ من النازحن و 3٪ من اجملتمع 
املضيّــف. و تتواجــد املشــاكل املتعلقــة ابلوصــول ابألخــص يف العماديــة و زاخــو  

النازحــن.  و  لالجئــن  ابلنســبة 

و أكــدت املعلومــات الناجتــة عــن املناقشــات اجلماعيــة املركــزة هــذه البيــاانت، حيــث 
أشــارت العديــد مــن العائــالت إىل العقبــات مــن حيــث الوصــول إىل اخلدمــات،  و 
ذُكــرت كذلــك املســافة إىل املــدارس يف الكثــر مــن األحيــان، ابإلضافــة إىل عــدم 
القــدرة علــى حتمــل تكاليــف النقــل. و كذلــك أشــارت العديــد مــن العائــالت النازحــة 
أبهنــا ليــس لديهــا معلومــات كافيــة حــول كيفيــة تســجيل أبنائهــم يف املــدارس ألهنــم مل 

يعرفــوا الشــخص أو املــكان للســؤال عــن هــذه املعلومــات. 

وكمــا ذكــران أعــاله، أشــار هــذا القســم فقــط اىل القضــااي املتعلقــة بتوفــر اخلدمــات 
التعليميــة. القضــااي األخــرى الــي ال ترتبــط ابلوصــول اىل اخلدمــات التعليميــة مثــل 
عــدم الرغبــة يف الدراســة وعــدم الرضــا عــن اخلدمــة واحلواجــز مثــل اللغــة، ومــا إىل 

ذلــك، مشــار إليهــا يف القســم األخــر مــن هــذا التقريــر.

اخلدمات الصحية يف املناطق احلضرية

املناطــق  الصحيــة يف  اخلدمــات  علــى  يتعلــق ابحلصــول  فيمــا  العامــة  الرضــا  نســبة 
احلضرية  تشــر إىل أن 3 من كل 4 أشــخاص يُقّيمون الوصول اىل هذه اخلدمات 
بــن  فــرق كبــر  بشــكل اجيــايب )8٪ جيــد جــدا و 68٪  جيــد(9. و ال يوجــد 
التقديــرات الــي قدمهــا الالجئــون و النازحــون و أفــراد اجملتمــع املضيــف.

هنــاك، ومــع ذلــك، يوجــد بعــض  االســتياء يف بعــض املناطــق 
ذات الكثافــة الســكانية القليلــة الــي معظمهــا ريفيــة، 
 ٪31( بــردرش  و  عقــرة  مناطــق  يف  وخاصــة 
يُقّيمــون الوصــول اىل اخلدمــات  مــن األســر 

الصحيــة أبنــه غــر مفيــد(.
التقييــم:  سببان رئيســيان هلذا  هنــاك  و 
املاليــة  األزمــة  بتأثــر  متعلــق  األول 
علــى جــودة اخلدمــات و الثــاين يتعلــق 
و  املنــازل  بــن  الطويلــة  ابملســافات 
املؤسســات الصحيــة. يف بقيــة املناطــق 
تكــون مســتوايت عــدم الرضــا بشــكل 

جــداً.  منخفضــة  عــام 

اخلاصــة  الصحيــة  الرعايــة  مثــل  البدائــل  إن 
هــي عامــًة خيــار غــر قابــل للتطبيــق قابــل نظــراً 
لعــدم القــدرة علــى حتمــل التكاليــف وفقــا للمناقشــات 

اجلماعيــة املركــزة مــع النازحــن والالجئــن. 

وأشــارت البيــاانت املتوفــرة مــن قبــل دائــرة الصحــة يف حمافظــة دهــوك إىل أن نســبة 
األســر الــي تنفــق مــن دخلهــا اخلــاص علــى اخلدمــات الصحيــة أصبحــت أعلــى 
ابملقارنــة مــع الــدول األخــرى يف الشــرق األوســط، و ذلــك يشــكل عبئــا ثقيــاًل علــى 

امليزانيــة املنزليــة لألســر. 

8  معظم األطفال الباقن يذهبون اىل املدرسة من دون مشاكل و هناك أقلية ال تذهب اىل املدرسة ألسباب أخرى ال تتعلق ابلوصول ) أي ألهنم يعملون أو ألن أهلهم قرروا عدم تسجيلهم يف املدرسة(
9  ال بد من اإلشارة إىل أن هذا سؤال مفتوح حول الوصول بشكل عام. و يستوجب وجود معلومات إضافية للفهم االفضل عن قضااي حمددة مثل احلصول على خدمات الرعاية الصحية االساسية أو 

الثانوية أو املتقدمة. 

نسبة  
10 ٪ من األطفال الذين 

تتراوح أعمارهم بين 6 و 14 في 
منطقة زاخو ال يذهبون إلى المدارس بسبب 

القيود المتعلقة بالوصول الى المدرسة 

و من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين) 15 
إلى 18(، ٪10 في ُسميل ال يستطيعون 

الذهاب إلى المدرسة بسبب القيود 
المتعلقة بالوصول، و تليها ٪5 

في زاخو 
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التفاعل بني اجملموعات 

اإلفــادات الــي مت مجعهــا يف املناقشــات اجلماعيــة املركــزة تشــر إىل حالــة ســلبية مــن 
التفاعــالت بــن بعــض جمتمعــات النازحــن واجملتمــع املضّيــف. 

التفاعــالت غالبــا مــا تكــون ضئيلــة أو حــى ســلبية يف بعــض احلــاالت. و احلواجــز 
اللغويــة هــي عامــل مهــم ) العديــد مــن األكــراد ال يتكلمــون العربيــة،  و أغلبيــة 

النازحــن الغــر أكــراد ال يتحدثــون ابللغــة الكرديــة(، ولكنهــا ليســت 
العامــل الوحيــد املفســر لعــدم وجــود تفاعــالت كافيــة. 

الرتحيــب األويل يف عــام 2014 حتــول تدرجييــا إىل 
إنعــدام الثقــة كّلمــا طالــت مــدة النــزوح. ولكــن 
يف بعــض احلــاالت ظهــرت نتائــج إجيابيــة مــن 
خــالل تفاعــل األطفــال ، كمــا هــو مبــن يف 

ااإلفــادة النهائيــة أدانه .

» حنــن نتفاعــل معهــم فقــط اذا جــاءوا و 
توســلو للحصــول علــى األشــياء. وإال فإننــا 

نصحــوان  أزواجنــا  ألن  عنهــم  بعيــدا  نبقــى 
ابلبقــاء بعيــدا عــن النازحــني و عــدم الثقــة هبــم . » 

مناقشــة مجاعيــة مركــزة مــع اجملتمــع املضيــف يف دهــوك 
)جمموعــة النســاء( .

 »يف البدايــة عندمــا شــاهدان وجــوه غريبــة يف املدينــة، مل نكــن مراتحــني جــدا مــع 
وصــول النازحــني إىل شــيخان. مث  بعــد ذلــك، أصبحنــا صديقــات قريبــات مــع 
الفتيــات النازحــات و أصبحــت عائالتنــا أقــرب إىل بعضهــا البعــض . »  مناقشــة 

مجاعيــة مركــزة مــع اجملتمــع املضيــف يف شــيخان ) جمموعــة الفتيــات ( .

أظهــرت املناقشــات اجلماعيــة املركــزة نتائــج مماثلــة لوجهــة نظــر النازحــن. حيــث افــاد 
املشــاركون مــن األســر النازحــة أبن بعــد ااإلســتجابة األوىل مــن الدعــم و التعاطــف، 
مل مييــل اجملتمــع املضيــف اىل التفاعــل معهــم. و ذكــر معظــم املشــاركن ابملناقشــة 

اجلماعيــة املركــزة أبهنــم يفكــرون أبنفســم كغــرابء يف جمتمعهــم اجلديــد. 

إن ااألفــكار و التصــورات املتعلقــة ابإلنتمــاء مهمــة عنــد حماولــة فهــم التفاعــل بــن 
اجملموعــات الســكانية املختلفــة. 

وكانــت التعليقــات الــي وردت يف املناقشــات اجلماعيــة املركــزة مــع اجملتمــع املضيــف 
يف شــيخان بشــأن التفاعــل و التعايــش مــع النازحــن أكثــر إجيابيــة بشــكل ملحــوظ 
مــن الشــعور العــام يف  املناقشــات اجلماعيــة املركــزة يف دهــوك. إن معظــم النازحــن 
يف شــيخان يشــرتكون ابخللفيــة العرقيــة أو الدينيــة )مســيحين و يزيديــن( مــع اجملتمــع 

املضّيــف، يف حــن أن معظــم النازحــن يف دهــوك هــم عــرب و ســنة. 

و يف املناقشــات اجلماعيــة املركــزة مــع اجملتمعــات العرقيــة 
والدينيــة املختلفــة مــن النازحــن ، لوحــظ أن هنــاك 
توتــرات مــا بــن العــرب الســنة و اجملتمــع املضيــف 
و األقليــات األخــرى، حيــث رفضــت األقليــات 
اجملموعــات  مــع  املواقــع  نفــس  يف  العيــش 
بســبب  العــرب(  وخصوصــا   ( األخــرى 

 . املاضيــة  النزاعــات 

املناقشــات  أظهــرت  نفســه،  الوقــت  ويف 
العــرب  مــن  النازحــن  مــع  املركــزة  اجلماعيــة 
الســنة  كيــف أمن مييلــون إىل العيــش يف معــزل عــن 
بســبب  املضيــف  اجملتمــع  مــن  و  األخــرى  اجلماعــات 

العــراق.  يف  الصــراع  يف  املزعــوم  دوره 

وأفادوا أيضا أبن تفاعلهم يقتصر على أفراد األسرة و االقارب يف احملافظة.

الشعور ابألمان يف احلياة اليومية

إســتنادا إىل بياانت الدراســة اإلســتقصائية، أفاد شــخص واحد فقط ابلشــعور بعدم 
األمــان يف موقعــه. و هــذا يشــر إىل وجــود شــعور إجيــايب مــن انحيــة األمــان )تقريبــا 

مجيــع األســر تشــر وجــود مســتوى جيــد أو جيــد جــدا مــن الســالمة(. 

الكثافــة  ذات  املناطــق  يف  فالنســبة  الشــوارع،  يف  التحــرش  حبــاالت  يتعلــق  وفيمــا 
املتوســطة كانــت أعلــى نســبياً، حيــث أفــاد 4٪ مــن املشــاركن يف اإلســتبيان بتعــرض 
أحــد أفــراد أســرهتم للتحــرش، و ال يوجــد أي فــرق كبــر بــن اجملموعــات الســكانية. 

4. التماسك االجتماعي والتفاعل بني اجملتمعات

افاد 
المشاركون من األسر 

النازحة بأن بعد ااإلستجابة األولى 
من الدعم و التعاطف، لم يميل 

المجتمع المضيف الى التفاعل معهم. و 
ذكر معظم المشاركين بالمناقشة الجماعية 

المركزة بأنهم يفكرون بأنفسم كغرباء 
في مجتمعهم الجديد.
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التعايــش  العنــف و  الســالمة و  مثــل  تقييــم  مواضيــع  الصعــب  مــن  ذلــك،  ومــع 
علــى اإلســتبيان اإلســتقصاائي لألســر فقــط،  الســكانية إســتناداً  بــن اجملموعــات 
وذلــك بســبب القيــود املفروضــة علــى استكشــاف مثــل هــذه التصــورات مــن خــالل 
اســتبيان. و يتــم إعطــاء تقاريــر أكثــر دقــة مــن قبــل املشــاركن يف املناقشــات اجلماعيــة 
املركــزة. أفــاد املشــاركون مــن اجملتمــع املضيــف أن التدهــور التدرجيــي يف شــعورهم 

ابلســالمة مرتبــط مباشــرة مــع وصــول الالجئــن و النازحــن. عمومــاً، ال 
يــزال الشــعور ابألمــان قــوي و لكــن عــدم التفاعــل الــكايف مــا 

بــن اجملتمعــات غالبــاً مــا يــؤدي اىل إنعــدام الثقــة كمــا 
موضــح يف اإلقتباســات التاليــة: 

» اآلن لدينا العديد من النازحني يف 
منطقتنا.  ال نعرف من هم، من أين 
جاءوا. وهلذا  السبب حنن ال نشعر 

ابألمان كما كّنا سابقاً. » مناقشة 
مجاعية مركزة مع اجملتمع املضيف يف 

دهوك ) جمموعة الرجال ( .

» الكثري من النازحني جيب أن يكون 
لديهم ضمان اإلقامة من أسايش ] السلطة 
األمنية احمللية [، وذلك يشعران ابلراحة إجتاه 

بقائهم بيننا« مناقشة مجاعية مركزة مع اجملتمع املضيف 
يف شيخان ) جمموعة الرجال ( .

و تبــادل املشــاركون يف مناقشــات مجاعيــة مركــزة أخــرى مــن النازحــن مثــل العــرب 
أو الرتكمــان أو الشــبك خمــاوف مماثلــة بشــأن الســالمة واألمــن خالفــا للنازحــن 
األكــراد . وذكــرت هــذه اجملموعــات اخلــوف مــن األذى و بعــض احلــوادث األمنيــة 

الــي واجهوهــا بعــد النــزوح. 

و ان ذلــك يــؤدي يف بعــض االحيــان اىل منــع األطفــال مــن الذهــاب اىل املدرســة 
خوفــًأ مــن التهديــدات أو املواجهــات ) ابلرغــم مــن أن بيــاانت اإلســتقصاء مل تشــر 
اىل وجــود هــذه القضيــة(، ممــا يســبب بعــزل هــذه اجملتمعــات و إعاقــة اإلنســجام. 

اإلنقسام بني اجملتمعات

علــى الرغــم مــن بعــض القضــااي املتعلقــة ابلتعايــش ذُِكــرت يف اجلــزء الســابق مــن 
هــذا التقريــر، فلــم تُعــر  اجلماعــات الســكانية املختلفــة عــن إنقســامات كبــرة بــن 

اجملتمعــات الــي تعيــش معــاً بشــكل عــام. 

أفــاد فقــط 13٪ مــن اجلتمــع املضيــف و 18٪ مــن الالجئــن 
و 9٪ مــن النازحــن بوجــود قضــااي ُتســبب يف تقســيم 
اجملموعــات الســكانية، لكــن الغالبيــة أشــارت اعــدم 
وجــود قضــااي كبــرة تســبب يف عــدم التعايــش 

بــن اجملتمعــات يف حمافظــة دهــوك.

 وذكــر 17٪ ابملتوســط مــن املســتجيبن 
مــن مجيــع الفئــات الســكانية و ابألخــص 
يف املناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة 
الــي   مثــل دهــوك و مُسيــل بعــض القضــااي 
تتعلــق ابلتعايــش بــن اجملتمعــات. و يتواجــد 
علــى  أكثــر  تنافــس  الكبــرة  املــدن  هــذه  يف 
العمــل كمــا هــو موضــح يف  فــرص  اخلدمــات و 

التــايل.  اجلــزء 

وفيمــا يتعلــق بتحديــد القضــااي الــي تولــد هــذه االنقســامات، تتلــف 
االراء بــن اجملموعــات الســكانية. مييــل افــراد اجملتمــع املضيــف لإلشــارة إىل جمموعــة 
متنوعــة مــن القضــااي مثــل املنافســة الغــر عادلــة علــى فــرص العمــل ) حيــث أشــار 
56٪ منهــم اىل هــذه القضيــة علــى وجــه اخلصــوص( و املســاعدات الــي تعطــى 
فقــط للنازحــن و الالجئــن )٪54( و كذلــك اإلختالفــات الثقافيــة بــن اجملتمعــات 
)٪48(. أمــا أفــراد الالجئــن و النازحــن، فأشــاروا اىل قضيــن: اإلســتهداف يف 

العــون و املســاعدات )٪58( و التنافــس علــى فــرص العمــل )٪52(.  

ومــن املثــر لالهتمــام املالحظــة أبن كيفيــة توفــر املســاعدات تــرز كأحــد القضــااي 
املؤدية لإلنقســام. هذا يشــر إىل وجود صلة مباشــرة بن اإلســتهداف يف املســاعدة 
والتوتــرات االجتماعيــة، وذلــك بســبب إنطبــاع عــن عــدم املســاواة  يف كيفيــة منــح 
املســاعدات مــن قبــل املنظمــات الدوليــة. كل مــن اجملتمعــات ينظــرون اىل أنفســهم 
كضحــااي هلــذه الوضــع بغــض النظــر عــن بقيــة الســكان الذيــن حباجــة اىل الدعــم. 

هذا 
يشير إلى وجود صلة 

مباشرة بين اإلستهداف في 
المساعدة والتوترات االجتماعية، وذلك 

بسبب إنطباع عن عدم المساواة  في كيفية 
منح المساعدات من قبل المنظمات الدولية. 

كل من المجتمعات ينظرون الى أنفسهم 
كضحايا لهذه الوضع بغض النظر عن 

بقية السكان الذين بحاجة الى 
الدعم. 
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عامل دافع سليب : العوائل املتعرضة لإلخالء

أفــاد مــا يصــل إىل 12 ٪ مــن أســر النازحــن أبهنــم تعرضــوا لإلخــالء 
مــن 3,500  يقــرب  مــا  )أي  املاضيــة  أشــهر  ال6  خــالل 

أســرة( ، فضال عن 6 ٪ من أســر الالجئن )أي حوايل 
النســبة املئويــة للمجتمــع  550 أســرة(. و متوســط   
 1,400 يل  وا ـ )حـ  ٪  2 مــن  أقــل  هــو  املضيــف 
أســرة(.  و حتــدث عمليــات اإلخــالء يف عقــرة-
نســبيا   أعلــى  مبعــدل  مّسيــل  و  دهــوك  و  بــردرش 

 .10)  11 )الشــكل 

القســري  اإلخــالء  حــاالت  معظــم  وراء  والســبب 
القــدرة علــى االســتمرار يف دفــع اإلجيــار  بعــدم  يرتبــط 

)49 ٪ مــن حــاالت اإلخــالء هلــذا الســبب (.11 والســبب 
الثــاين الــذي ذُكــر كثــرا و تكــرر خصوصــا يف املناطــق ذات الكثافــة 

الســكانية القليلــة هــو نيــة صاحــب العقــار للقيــام مبشــاريع تنمويــة جديــدة 
وهــدم املبــى ) 21٪ مــن حــاالت اإلخــالء هلــذا الســبب (.

عامل دافع قليل الوضوح : اهلجرة إىل اخلارج

أفــاد عضــو واحــد علــى األقــل يف مــا يقــارب 1 مــن كل 10 أســر 
) أي 7 ٪ ( بوجــود خطــط مســتقبلية ملغــادرة االســرة، و 
نصفهــم عــّروا عــن خططهــم لإلنتقــال اىل خــارج البلــد 
)اىل أورواب(. و هــذه اخلطــط ال تقتصــر فقــط علــى 
اجملتمــع  يف  تتواجــد  فهــي  النازحــن،  و  الالجئــن 

املضيّــف أيضــاً. 

اىل  اهلجــرة  حملاولــة  األســباب  خمتلــف  ذُِكــرت  و 
اخلــارج، لكــن الســبب الرئيســي املذكــور كثــراً هــو 
الســعي اىل حتســن فــرص العمــل و حتســن التعليــم 

الســالمة.  و 

و لقــد أيــدت املناقشــات اجلماعيــة املركــزة هــذه البيــاانت، حيــث 
أشــار املشــاركون اىل الــزايدة  يف اهلجــرة خــالل العامــن املاضيــن بســبب زايدة 

تدهــور األوضــاع العامــة يف دهــوك.

5. العوامل اإلجيابية و السلبية الدافعة لإلنتقال: اإلخالء، اهلجرة، العودة 

الشكل 11. نسبة  و عدد األسر الي تعرضت لإلخالء  يف كل موقع

 10 إذا أخذان بعن اإلعتبار  معدالت اإلخالء يف األسر املستأجرة فقط ) ابستثناء األسر الي متلك مساكنها أو تعيش يف املسكان الغر الرمسية(، فستكون لدينا النسب املئوية التالية : 16 ٪ من أسر 
النازحن و 7 ٪ من أسر الالجئن ، و 6 ٪ من أسر اجملتمع املضيف تعرضوا لإلخالء يف ال 6 أشهر املاضية.

11  تلك األسر الي تعرضت لإلخالء بسبب عدم دفع اإلجيار تصص اآلن 26 ٪ من إمجايل مصاريفها املعيشية لالجيار، مما يدل على نسبة أكثر مالءمة لتكاليف اإلجيار .

أفاد 

ما يصل إلى 12 ٪ 

من أسر النازحين بأنهم تعرضوا 

لإلخالء خالل ال6 أشهر الماضية )أي 

ما يقرب من 3,500 أسرة( ، فضال عن 6 

٪ من أسر الالجئين )أي حوالي 550 

أسرة(. 

نسبة األرس املتعرضة لإلخالء

املناطق ذات الكثافة العالية

املناطق ذات الكثافة املتوسطة

املناطق القلية الكثافة

النواحي
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  و ذكــر العديــد مــن املشــاركن املشــاكل يف توفــر الرعايــة الصحيــة إبعتبارهــا ســبب  
رئيســي للهجــرة، و عــدم وجــود أتشــرة طبيــة للدخــول اىل تركيــا حاليــاً أدى 

إرتفــاع الرغبــة ابهلجــرة الدائميــة. 

» يف معظم األحيان كان الرجال الشباب 
يغادرون، حى إذا كانت لديهم عالمات جيدة 

يف املدرسة. لكن يف ااّلونة األخرية و بعد 
وصول داعش، بدأت النساء و الفتيات 

يف املغادرة أيضاً. الرجال كانوا تقريبا 
املغادرين الوحيدين قبل ذلك. و 

هذا العام، هناك مغادرون أكثر دون 
سن 18 عاماً يسافرون بطريقة غري 
قانونية.«  مناقشة مجاعية مركزة مع 

اجملتمع املضيف يف شيخان .

» العديد من العائالت يفكرون 
ابالنتقال إىل اخلارج لكنهم ال 

يستطيعون فعل ذلك ااّلن ألسباب 
مالية.و سرعان ما توفر هذه األسر ما 
يكفي من املال، فسوف تنتقل أبقرب 

وقت.« مناقشة مجاعية مركزة  مع اجملتمع 
املضيف يف دهوك .

وجيــب توجيــه إهتمــام خــاص اىل األقليــات الدينيــة. أعــرب 
معظــم املســيحين و اليزيديــن يف املناقشــات اجلماعيــة املركــزة عــن 

رغبتهــم يف مغــادرة البــالد و التمــاس األمــان يف اخلــارج. :مــا ورد يف هــذه املناقشــات 
بشــكل عــام أبهنــم ال يــرون مســتقبلهم يف العــراق و ليــس لديهــم أمــل يف حتُســن 

األوضــاع.
 

و عــّر املشــاركون مــن هــذه األقليــات أبن بعــد إســتهدافهم يف النــزاع و فقــدان مجيــع 
ممتلكاهتــم، أدى اىل عــدم شــعورهم ابلثقــة ابلنــاس و كذلــك عــدم شــعورهم ابألمــان 

يف هــذا البلــد. 

و هلذه األسباب تفاقمت اهلجرة عن طريق التهريب أو اللجوء يف هذه األقليات. 

عامل دافع إجيايب: االستعداد و الرغبة يف العودة اىل موطن 
األصل

مــن  نســبة كبــرة  هنــاك  يــزال  ال  أنــه  مــن  الرغــم  علــى 
رغبــة  أي  لديهــم  ليــس  الذيــن  والالجئــن  النازحــن 
حاليــاً يف العــودة، فــأن أغلبيــة كبــرة مــن األســر 
النازحــة و الالجئــة يرغبــون ابلعــودة اىل مواطــن 
)الشــكل  الظــروف  مسحــت  إذا  األصــل  

 .)12

مــن   ٪71 فــأن  للالجئــن  ابلنســبة 
األســر يفكــرون يف العــودة إىل ســوراي، 
ولكــن 29٪ منهــم )حــوايل 2,700 
أســرة( ال يرغبــون ابلعــودة. و ابملثــل، 
غــر  النازحــن  أســر  مــن   ٪22 فــإن 
مســتعدون للعــودة )أي حــوايل 6500 

أســرة(.

 أمــا ضمــن جمموعــة النازحــن، فمعظــم غــر 
الراغبــن ابلعــودة هــم أســر انزحــة مــن املوصــل 

بنســبة عاليــة )٪32( و ســنجار )٪10(.  

أبن  ابلعــودة(  )الراغبــة  األســر  مجيــع  تقريبــاً  ذكــرت  و 
مــن  األصليــة  ملواطنهــم  ›التحريــر‹  هــو  األساســي  الشــرط 
داعــش. أمــا كشــرط اثين للعــودة، فذكــر 50٪ مــن النازحــن القــدرة 
علــى إســتعادة ممتلكاهتــم يف مواطنهــم األصليــة كشــرط رئيســي. و كثــراً مــا تكــون 
هــذه الشــروط مســائل قانونيــة أو سياســية ليســت يف أيــدي العائــالت نفســها. و 
ال تتلــف اإلجــاابت إعتمــادا علــى موطــن األصــل للنازحــن إذا كان املوصــل أم 

الســنجار. 

12 هذه اإلجاابت عن العودة جيب أن ينظر إليها يف ضوء التاريخ الفعلي للتهجر القسري الذي حدث يف السبعينات و الثمانينات، وخاصة يف حمافظة نينوى. :ما تعرض الكثر من النازحن حالياً اىل 
التهجر القسري خالل النظام السابق و مت نقلهم اىل بلدات خمصصة )كما يف حالة اليزيدين على وجه اخلصوص(. ولذلك، فإن العودة إىل هذه البلدات اجلماعية ال جيوز ينظر إليها على أهنا عودة إىل 

موطن االصل “احلقيقي”. هذه هي قضية مرتبطة ابلقدرة على استعادة املمتلكات األصلية قبل النزوح يف السبعينات و الثمانينات. 

على 
الرغم من أنە ال يزال 

هناك نسبة كبيرة من النازحين 
والالجئين الذين ليس لديهم أي 

رغبة حالياً في العودة، فأن أغلبية كبيرة 
من األسر النازحة و الالجئة يرغبون 

بالعودة الى مواطن األصل  إذا سمحت 
الظروف 

تدل جميع المؤشرات الى نزوح طويل 
األمد حتى إذا كان هناك  

استعداداً للعودة من ِقبل
 األسرة. 
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و ال تتلــف أمهيــة الشــروط ابلنســبة اىل الالجئــن، حيــث تتســاوى اإلجــاابت عــر 
إعــادة  املمتلــكات ، و  بنــاء  إعــادة  املاليــة ،  الشــروط املمكنــة ) املســاعدة  مجيــع 

إســتيالء املمتلــكات (  مــع زايدة نســبية لشــرط املســاعدة املاليــة12.

و تدل مجيع املؤشــرات اىل نزوح طويل األمد حى إذا كان هناك  اســتعداداً للعودة 
مــن ِقبــل األســرة. لقــد عانــت بعــض املناطــق املتحــررة مثــل منطقــة ســنجار مــن إنعــدام 
األمــن و التخريــب بشــكل كبــر. و هنــاك خطــط لبنــاء مدينــة جديــدة جبانــب البلــدة 

املدمــرة يف حالــة ســنجار علــى وجــه اخلصــوص. 

»عدت إىل بلديت يف سنجار للتحقق من الوضع. و وجدت أبن  بيي قد 
تدّمر و بعض أقاريب قتلوا على يد داعش. كانت املنطقة فارغة، وكان يعمل 
هناك فريق إلزالة األلغام. منافشة مجاعية مركزة مع النازحني ) اليزيديني ( .

و أظهــرت املناقشــات اجلماعيــة املركــزة مــع اجملتمــع املضيــف تفهمــاً للوضــع و تقبــاًل 
أبن العــودة جــزء مــن مرحلــة كبــرة و معقــدة. و أظهــر مجيــع املشــاركن يف املناقشــات 
اجلماعيــة املركــزة معرفــة عــن صعوبــة احليــاة اليوميــة بســبب معظــم األوضــاع يف املناطــق 

املتحــررة. نتيجــة لذلــك، كان هنــاك رد فعــل إجيــايب نســبياً إلســتضافة النازحــن. 

»سوف نعاملهم كضيوف لنا لطاملا بقوا، إذا كنا نرغب ببقائهم أم ال. أهنم ال 
يستطيعون العودة اآلن، لذلك حنن ندرك أبن عليهم البقاء على الرغم من إن 
هذا سوف يؤثر على منطقتنا » مناقشة مجاعية مركزة مع اجملتمع املضيف يف 

شيخان ) جمموعة الرجال ( .

»طاملا ال يستطيع النازحون  الذهاب إىل أماكنهم، سنواصل مساعدهتم  
حيث نعتربهم جزءًا من جمتمعنا . » مناقشة مجاعية مركزة مع اجملتمع املضيف 

يف شيخان ) جمموعة النساء ( .

الشكل  12. توزيع األسر حسب الرغبة يف العودة و موطن االصل13

13  بصرف النظر عن سوراي ، يقتصر هذا الشكل على )املوصل و سنجار( من املناطق العراقية املرتبطن مبحافظة نينوى  ألن 94 ٪ من النازحن يف منطقة التغطية هلذا التقييم هم من هذه املنطقتن يف 
العراق .

يلصالا نطوملا  ىلا  ةدوعلا  يف  ةبغرلا 

ىونین يف  تاعطاقم  ریغ  ( قارعلا  ) راجنس ( قارعلا  ) لصوملا ایروس

معن
71%

ال
29%

معن
90%

ال
10%

معن
68%

ال
32%

معن
71%

ال
29%



مناقشة وملخص النتائج الرئيسية

تعتــر دهــوك احملافظــة األعلــى نســبة مــن الســكان الباحثــن عــن العمــل و االقــل نســبة 
مــن الســكان العاملــن، ابملقارنــة مــع غرهــا مــن حمافظــات إقليــم كردســتان. و مل يكــن 
لتدفــق النازحــن و الالجئــن ســوى أتثــر جزئــي علــى هــذا الوضــع، ألن معــدالت 

العاملــن و الباطلــن عــن العمــل كانــت مماثلــة قبــل وصــول النازحــن. 

و يف هــذه املســألة، جيــب أن يؤخــذ بعــن اإلعتبــار مســتوايت التعليــم املنخفضــة 
للســكان يف ســن العمــل يف دهــوك )علــى ســبيل املثــال، 58٪ مــن البالغــن العاملــن 
ليــس لديهــم شــهادة التعليــم األساســي(. و مــن الناحيــة األخــرى، نســبة التوظيــف 
لالجئــن الســورين مرتفعــة للغايــة، حيــث يصــل معــدل العاملــن 75٪ مــن الذكــور 
البالغــن. أمــا األســر النازحــة فنســب العاملــن لديهــم مشــاهبه لتلــك الــي يف اجملتمــع 
املضّيــف )63٪ للرجــال و 11٪ للنســاء( ولكــن هنــاك عــددا أكــر مــن النازحــن 

الباحثــن عــن عمــل.

 غــر أن هنــاك تعويضــاً جزئيــاً لوضعهــم احلــايل و هــو حصوهلــم علــى النقــل مــن 
وظائفهــم الســابقة يف مواطنهــم األصليــة  مــن قبــل احلكومــة العراقيــة إذا كانــوا يف 

العــام.  القطــاع 

النــزوح  لوضــع  الرئيســية  اجلوانــب  أحــد  هــي  اخلــاص  القطــاع  حيويــة  مســتوى  إن 
املطــول، حيــث ال ميكــن لالجئــن والنازحــن العمــل يف القطــاع العــام أو احلكومــي 
)علــى الرغــم مــن وجــود بعــض االســتثناءات للمعلمــن والعاملــن يف جمــال الرعايــة 

الصحيــة(. 

و مــع ذلــك، يولــد القطــاع العــام يف دهــوك معظــم فــرص العمــل، حيــث يعمــل ٪55 
مــن اجملتمــع املضيّــف يف الدوائــر احلكوميــة أو املؤسســات العامــة. 

البنــاء،  العاملــن يف احملافظــة يف جمــال  مــن  النازحــن والالجئــن  يعمــل نصــف  و 
و يعتــر العمــل الزراعــي ذو األجــور اليوميــة اثين أكثــر عمــل شــائع. مــن الناحيــة 
اجلغرافيــة، فوظائــف القطــاع اخلــاص عــادة مــا تكــون أكثــر توفــراً يف مناطــق زاخــو و 

عقــرة و مُسيــل، أي املناطــق الــي يوجــد فيهــا أكــر تدفــق النازحــن.

النســبة املئويــة للســكان العاطلــن عــن العمــل هــي كبــرة جــداً يف مجيــع أحنــاء احملافظــة، 
و ذلك يطرح بعض التحدايت يف إعادة إدماج هؤالء الســكان يف ســوق العمل.

و علــى الرغــم مــن أن اجملتمــع املضيــف لديــه أدىن نســبة للعاطلــن عــن العمــل نســبياً، 
مــن حيــث القيمــة املطلقــة فــأن، 67٪ مــن جممــوع األفــراد العاطلــن عــن العمــل 
ينتمــون إىل اجملتمــع املضيــف. ومل تســتهدف معظــم التدخــالت يف جمــال إجيــاد ســبل 

العيــش أفــراد اجملتمــع املضّيــف. 

و ابإلضافــة اىل ذلــك، جيــب أن يؤخــذ يف اإلعتبــار أبن نصــف العاطلــن عــن العمــل 
تــرتاوح أعمارهــم بــن ال 15 و 24 عامــاً، لــذا فــأن إدمــاج الشــباب يف ســوق العمــل 

هــو إحــدى التحــدايت الفائقــة األمهيــة  يف حمافظــة دهــوك.

مســتوايت التعليــم هــي أيضــا حتــدي ّاخــر، مبعــى أن الســكان  الذيــن يبحثــون عــن 
منهــم  مــع ٪72  جــدا،  منخفضــة  تعليــم  مســتوايت  لديهــم   عــام  بشــكل  عمــل 
بــدون أي تعليــم أو مــع تعليــم أساســي فقــط، و 21٪ أُميــون. وأخــرا، مــن الناحيــة 
اجلغرافيــة، فــأن العماديــة و شــيخان و مُسيــل هــي املناطــق الــي تواجــه البطالــة مبســتوى 
أعلــى بكثــر مــن غرهــا مــن املناطــق،  يف حــن أن مســتوايت البطالــة يف  زاخــو 

منخفضــة للغايــة. 

هــذا يــدل علــى أن القطــاع اخلــاص يف زاخــو )معظمــه غــر رمســي(  لديــه قــدرة 
الســتيعاب الســكان الذيــن وصلــوا حديثــا، يف حــن أن املناطــق األخــرى قــد عانــت 
أكثــر )كانــت لشــيخان و مُسيــل أعلــى زايدة ســكانية بســبب التهجــر و للعماديــة 

أدىن مســتوايت يف تنميــة القطــاع اخلــاص(.

وفيمــا يتعلــق بتوظيــف النســاء، فــإن نســبة النســاء العامــالت منخفضــة للغايــة وفــرص 
العمــل املتاحــة قليلــة و تقريبــا غــر موجــودة يف القطــاع العــام. و ينبــع ذلــك بشــكل 
املــرأة يف  بــدور  يتعلــق  فيمــا  التقليديــة  الثقافيــة  املعتقــدات  و  املعايــر  مــن  رئيســي 
اجملتمعــات. إن معظــم النســاء الذيــن يف ســن العمــل حاليــاً ) اذا كــّن انزحــات أم ال( 

هــن أميــات، ممــا يســتبعدهم عــن ســوق العمــل. 

لكن معظم الشــاابت يصلّن حالياً ملســتوايت التعليم العايل و ســوف يدخلن ســوق 
العمــل قريبــاً. دخوهلــن اىل ســوق العمــل ســوف يكــون حامســاً  لنمــو اإلقتصــاد يف 
املنطقة و لكن ســوف يكون مبثابة حتدي لتحديث ســوق العمل و تنويع الوظائف 

لتســمح بعمــل الشــاابت. 

5. فرص العمل يف املناطق احلضرية
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شرح املفاهيم

مت حتليــل حالــة العمــل للســكان مــن خــالل ثالثــة مؤشــرات خمتلفــة. أوال، مــن خــالل 
نســبة األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بن 15 و 64 و الذين مت توظيفهم يف مرحلة 
مــا خــالل الشــهر الســابق إمــا كموظفــن حلســاهبم اخلــاص أو موظفــن مدفوعــن 

األجــر، و إمــا )›عاملــن‹( بــدوام كامــل أو بشــكل متقطــع.

أعمارهــم  تــرتاوح  الذيــن  األفــراد  نســبة  مــن خــالل  اثنيــاً،   
بــن 15 و 64 الذيــن ال يعملــون ولكــن يبحثــون عــن 
العمــل إمــا ألول مــرة أو بعــد فقــدان وظائفهــم الســابقة 

) ›ابحثــن عــن العمــل‹(.

الذيــن  األفــراد  مــن  الباقيــة  النســبة  خــالل  مــن  اثلثــا، 
تــرتاوح أعمارهــم بــن 15 و 64 خــارج قــوى العمــل، 

ممــا يعــي أبهنــم طــالب بــدوام كامــل أو مــن ذوي اإلعاقــة 
الغــر القادريــن علــى العمــل أو رابت بيــوت أو متقاعديــن يف 

وقــت مبكــر أو ببســاطة مــن األشــخاص الغــر راغبــن يف العمــل. 
هــؤالء األفــراد هــم »غــر النشــطن اقتصــاداي« وال يعتــرون جــزءاً مــن الســكان 

العاطلــن عــن العمــل ) ›خــارج قــوى العمــل‹(. الفئــات الثــالث تلخــص ٪100 
مــن الســكان.

ال تنطبــق املفاهيــم التقليديــة لفــرص العمــل ومعــدل البطالــة متامــا علــى ســياق إقليــم 
كردســتان و علــى وضــع أزمــة النــزوح املعقــد حاليــاً. 

يُعــّرف العمــل كمثــال للتــايل: العمــل الغــر رمســي أو اجلزئــي الشــائع كثــراً يف هــذا 
الســياق )و يعــي ذلــك األفــراد الذيــن قــد ال يعملــون بــدوام كامــل يف كل شــهر 
بــل بــدوام متقطــع و مبــكاانت خمتلفــة ملــدة أايم(. و يعتــر الشــخص عامــاًل ضمــن  
الدراســة اإلســتقصائية حــى إذا عمــل ملــدة اســبوع واحــد يف الشــهر و أمضــى 
مــا تبقــى مــن الوقــت ابحثــاً عــن العمــل.  النقــص يف العمــل هــو 
ابلتــايل غــر مرئــي يف البيــاانت. وابإلضافــة إىل ذلــك، يعتــر 
العمــل للحســاب الشــخصي أيضــا فئــة متغــرة تفــي عــدم 

اإلســتقرار يف وضــع العمــل يف كثــر مــن األحيــان. 

حتديدهــا،  يصعــب  البطالــة  حــدود  فــإن  ولذلــك،   
خصوصــا بســبب عــدم وجــود شــبكات األمــان اخلاصــة 
ابالشــخاص العاطلــن رمسيــاً عــن العمــل كمــا هــو احلــال 
يف بلــدان أخــرى. وأخــرا، توجــد بعــض القيــود اإلضافيــة 
يف بيــاانت وضــع العمــل للســكان النازحــن تتعلــق بوضــوح 
وضــع العمــل احلــايل يف حمافظــة دهــوك، حيــث حيتفــظ الكثــر مــن 
النازحــن علــى وظائفهــم احلكوميــة يف مواطنهــم األصليــة و ال تــزال رواتبهــم 

مدفوعــة14.

للســكان حســب  العمــل  وضــع  تقســيم  مت  أعــاله،  املذكــورة  األســباب  و جلميــع 
املؤشــرات الثالثــة التاليــة : › العاملــن › و › الباجثــن عــن عمــل‹  و  › خــارج 
قــوى العمــل ›  . و للنــوع اإلجتماعــي دوراً هامــا يف هــذا التحليــل، حيــث كانــت 
نســبة النســاء خــارج قــوى العمــل مرتفعــة للغايــة ابملقارنــة مــع الرجــال. و لذلــك مت 
فصــل البيــاانت الــي تــص وضــع العمــل حســب النــوع اإلجتماعــي و ســوف تتوفــر 
معلومــات عــن مشــاركة املــرأة يف القــوى العاملــة الحقــاً يف هــذا القســم مــن التقريــر.

 14 من املمكن أن جييب  النازح املشارك يف الدراسة اإلستقصائية أبنه يعمل و لكن يف موطن االصل و ليس يف حمافظة دهوك. يف هذه احلالة يعتر أبنه يعمل، وذلك حيدث خاصة مع املوظفن 
احلكومين. و على سبيل املثال فإن املعلم من نينوى جييب أبنه يعمل حى إذا كان ال يعمل حالياً يف حمافظة دهوك بسبب النزوح و لكن ال يزال يتلقى راتب. و مع ذلك، يوجد انزحن قد يعملون يف 

حمافظة دهوك. ال يتم التمييز بن هذين الشخصن يف بياانت الدراسة اإلستقصائية. 

1. وضع عمل السكان 

ال 
تنطبق المفاهيم 

التقليدية لفرص العمل 
ومعدل البطالة تماما على سياق 
إقليم كردستان و على وضع 

أزمة النزوح المعقد 
حاليًا
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بياانت عن وضع العمل

إن متوســط   نســبة األفــراد الذيــن يعملــون يف اجملــاالت الــذي يتناوهلــا هــذا التقييــم )مــع 
األخــذ ابإلعتبــار الرجــال والنســاء البالغــن يف الســن، و بغــض النظــر عــن اجملموعــة 
الســكانية( هــو 39٪. مقســمة إىل 64٪ للرجــال و 14٪ للنســاء. و إن هــذه 

النســبة أقــل قليــال مــن حمافظــات الســليمانية و أربيــل حيــث تبلــغ ٪41.

من انحية اجملموعة الســكانية )الشــكل 13(، فهناك نســبة عالية جدا من العاملن 
يف فئــة  الالجئــن الســورين الذكــور و عــدد قليــل جــدا منهــم خــارج 

القــوى العاملــة )أي نســبة أقــل مــن الطــالب بــدوام كامــل أو 
ـطن يف ســوق  ـر نشـ ة أو الغـ ـ ـ األشــخاص ذوي اإلعاق

العمــل ابملقارنــة مــع اجملموعــات الســكانية االخــرى(. 
أمــا اجملتمــع املضّيــف والنازحــن، فلديهــم مشــاركة 
مماثلــة يف القــوى العاملــة ولكــن لــدى جمموعــة 
النازحــن عــدداً أكــر مــن األفــراد الباحثــن عــن 
ـايل  العمــل. و عنــد املقارنــة، يوجــد عــدد إمجـ
مرتفــع نســبياً  للباحثــن عــن العمــل خصوصــاٌ 

يف فئــات النازحــن و الالجئــن. 

مجيــع  فتميــل  اجلغرافيــة،  الطبقــات  انحيــة  مــن  و 
بــن  مماثلــة  عمــل  مســتوايت  إظهــار  إىل  املناطــق 

الســكان،.

 و الفــرق الرئيســي هــو أن نســبة األفــراد الباحثــن عــن عمــل. تــزداد تدرجييــاً عنــد 
الكثافــة  املناطــق ذات  اىل  العاليــة  الســكانية  الكثافــة  املناطــق ذات  مــن  اإلنتقــال 
القليلــة. إن املعــدل املتوســط للبطالــة يف  املناطــق القليلــة الكثافــة يتضاعــف عنــد 
املقارنــة مــع مناطــق دهــوك و مُسيــل. و النســبة املئويــة لالشــخاص خــارج قــوى العمــل 
هــي أعلــى يف مناطــق دهــوك و مُسيــل مــن املناطــق األخــرى، و يرجــع ذلــك أساســاً 

اىل العــدد الكبــر مــن الطــالب بــدوام كامــل. 

للعمــل  مســتوايت  أدىن  فتوجــد  العمريــة،  الفئــة  انحيــة  مــن  أمــا 
بــن الشــباب )15 ٪ يف املتوســط   للرجــال و النســاء(، 
وذلــك ألن معظمهــم ال يزالــون طــالب بــدوام كامــل. 
و ُتظهــر هــذه الفئــة العمريــة أيضــاً معــدالت ابحثــن 
عــن العمــل أعلــى مــن الفئــات العمريــة األكــر 
ســناً، و ذلــك يؤثــر يف الغالــب علــى النازحــن 
معــدالت  أمــا  ســواء.  حــد  علــى  والالجئــن 
التوظيــف لألفــراد األكــر مــن 25 عامــاً فهــي 
مرتفعــة بشــكل خــاص، حيــث تصــل اىل 90 

٪ بــن الرجــال و 15 ٪ للنســاء.

و فيمــا يتعلــق بنــوع العمــل لألفــراد العاملــن، فــإن   2 
مــن كل 3 عاملــن يف املتوســط هــم موظفــن مدفوعــي 
األجــر يف املناطــق احلضريــة15. و معظــم املتبقــن هــم أرابب 
أعمــال و أصحــاب أعمــال )املتاجــر الصغــرة بشــكل رئيســي(، مــع 
العمــل للحســاب لشــخصي  الذيــن يعملــون حلســاهبم اخلــاص.  مــن  أقليــة  وجــود 
شــائع جــداً خصوصــاً يف املناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة ولكــن أقــل شــيوعاً 

يف بقيــة مناطــق احملافظــة.

 15  وُتظهر البياانت أيضا أبن الغالبية العظمى من املوظفن املدفوعي االجر ) يف القطاع اخلاص ( يعملون يف االقتصاد غر الرمسي . و ال تتجاوز نسبة العاملن مع عقد عمل خطي ال 8 ٪ يف أي من 
الطبقات اجلغرافية .

هناك 
نسبة عالية جدا من 

العاملين في فئة  الالجئين 
السوريين الذكور و عدد قليل جدا 

منهم خارج القوى العاملة 

أما المجتمع المضّيف والنازحين، 
فلديهم مشاركة مماثلة في 

القوى العاملة
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الوظائف يف القطاعني العام واخلاص

أكثــر مــن نصــف الوظائــف املتاحــة يف كل مــن املناطــق ذات الكثافــة العاليــة و 
القليلــة تتوفــر ضمــن القطــاع العــام بشــكل رئيســي )حتديــداً 55 ٪ مــن الســكان 

العاملــن لديهــم وظيفــة يف احلكومــة أو الشــركات العامــة(. 
و علــى عكــس ذلــك، يُولــد القطــاع اخلــاص يف املناطــق ذات الكثافــة املتوســطة 
مثــل زاخــو مــا يصــل إىل 69 ٪ مــن الوظائــف بينمــا يُولــد القطــاع العــام 31 ٪ مــن 

الوظائــف يف هــذه املناطــق.  
وجــود  عــدم  اخلــاص  القطــاع  يف  للوظائــف  التحليــل  ويُبــن  و 

فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف خمتلــف أحنــاء احملافظــة مــع 
نســب مشــاهبه يف مجيــع املواقــع )الشــكل 14(، إبســتثناء 
القطــاع  يف  العمــل  فــرص  فيهــا  تِقــل  حيــث  العماديــة، 
اخلــاص. و مــع ذلــك، تتميــز منطقــي زاخــو و عقــرة عــن 
غرهــا عــن املناطــق احلضريــة إجيابيــاً مــن انحيــة التطــور يف 

اخلــاص.  القطــاع 
و فيمــا يتعلــق بفــرص العمــل يف القطــاع اخلــاص، فتختلــف 

ذات  املناطــق  يف  اجلغرافيــة.   املناطــق  مــن  بــن كل  الروايــة 
الرئيســي  املصــدر  هــي  الزراعــة  تعتــر  العاليــة،  الســكانية  الكثافــة 

لفــرص العمــل يف القطــاع اخلــاص، حيــث توفــر عــدداً كبــراً مــن االعمــال ذات 
األجــور اليوميــة يف املناطــق القريبــة. 

و هنــاك كذلــك جمــال البنــاء الــذي لــه أمهيــة كبــرة مــن هــذه الناحيــة. أكثــر مــن نصــف 
املوظفــن يف القطــاع اخلــاص يعملــون يف جمــايل الزراعــة و البنــاء. أمــا يف املناطــق 
ذات الكثافــة الســكانية املتوســطة، فيعتــر البنــاء و جتــارة التجزئــة القطاعــن األكثــر 

تطــوراً، حيــث ميثــالن نصــف الوظائــف املتوفــرة يف القطــاع اخلــاص. 

و تعتــر هــذه املناطــق فريــدة مــن نوعهــا يف توفــر فــرص عمــل يف جمــال التصنيــع، 
ابلرغــم مــن إن نســبتها  10٪ فقــط مــن القطــاع اخلــاص. و ابلنســبة للمناطــق ذات 
الكثافــة القليلــة، فيــرز جمــال البنــاء يف توفــر الوظائــف مــع أدوار أقــل أمهيــة جملــايل 

الزراعــة و جتــارة التجزئــة مقارنــًة ابملناطــق األخــرى. 
أين يعمل الالجئون و النازحون؟ جيب أن يؤخذ بعن اإلعتبار أبن مجيع الالجئن 
و النازحــن تقريبــاً ميكنهــم احلصــول فقــط اىل وظائــف يف القطــاع اخلــاص )إبســتثناء 
النازحــن الذيــن ال تــزال لديهــم مناصــب ضمــن القطــاع العــام يف مواطنهــم االصليــة 

و يســتلمون الرواتــب، حــى إذا كان بشــكل متقطــع أو غــر منتظــم(.
 إن البنــاء هــو القطــاع األكثــر توظيفــاً، حيــث يوظــف مــا يقــرب 
مــن نصــف النازحــن و الالجئــن العاملــن يف بعــض املناطــق.  
لالجئــن و  الوظائــف شــيوعاً  أكــر  الزراعــة اثين  تعتــر  و 
الســكانية  الكثافــة  ذات  املناطــق  يف  خاصــًة  النازحــن، 
العاليــة. و تعتــر قطاعــات مثــل جتــارة التجزئــة و قطــاع 
االغذيــة مهمــة أيظــاً يف توفــر الوظائــف ولكــن بدرجــة 

أقــل. 

إنعدام فرص العمل
تظِهــر املناطــق ذات الكثافــة الســكانية املنخفضــة نســبة عاليــة نســبياً 
مــن األفــراد الباحثــن عــن العمــل )الشــكل 15(. و كانــت هــذه املناطــق 
البنيــة التحتيــة و قــدرات القطــاع  مــن حيــث اإلســتثمارات و  أقــل تطــوراً  اترخييــاً 
اخلاص. و تواجه مناطق شــيخان و العمادية و مُسيل مشــكلة البطالة بنســب أعلى 
بكثــر مــن مجيــع املناطــق األخــرى. أمــا غرهــا مــن املناطــق فتحتــوي علــى نســب 
مماثلــة مــن الســكان الغــر قادريــن علــى احلصــول علــى وظائــف )مبــا يف ذلــك منطقــة 
زاخــو الــي حتتــوي علــى أكــر تدفــق مــن الالجئــن و النازحــن و مــع ذلــك كانــت 

قــادرة علــى إســتيعاب العاملــن اإلضافيــن بفضــل ديناميكيــة قطاعهــا اخلــاص(. 

2. األمناط اجلغرافية للعمل 

الشكل 14. النسبة املئوية للسكان البالغن العاملن يف القطاع اخلاص
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منظر مدينة دهوك. الصورة: املفوضية السامية لشؤون الالجئن، ر. رشيد
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من هم العاطلون عن العمل ؟

مت تتصنيــف الســكان العاطلــن عــن العمــل و الباحثــن عــن العمــل 
يف هــذا القســم اىل فئــات دميوغرافيــة و إجتماعية-إقتصاديــة 

مثــل العمــر و اجملموعــة الســكانية و مســتوى التعليــم و 
اخلــرة و الفقــر )الشــكل 16(.

للعاطلــن  نســبة  أدىن  املضيــف  اجملتمــع  لــدى 
عــن العمــل ابملقارنــة مــع الالجئــن و النازحــن، 
لكــن مــن حيــث القيمــة املطلقــة، ينتمــي معظــم 
املضيّــف،  اجملتمــع  اىل  العمــل  عــن  العاطلــن 

األفــراد  جممــوع  مــن   ٪67 حتديــداً   ينتمــي  و 
املضيــف.   اجملتمــع  إىل  العمــل  عــن  العاطلــن 

وعــالوة علــى ذلــك ، ينتمــي حــوايل نصــف العاطلــن عــن 
العمل  اىل الطبقة االجتماعية و االقتصادية املتوسطة، و ٪28 

فقــط اىل أفقــر شــرحية مــن األســر ) اخلمــس األفقــر (.

و تبن يف ضوء البياانت الدميغرافية أبن ما يقارب نصف العاطلن عن 
العمــل هــم مــا بــن 15 اىل 24 ســنة مــن العمــر. و تضــم اثين 
أكــر جمموعــة األفــراد الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــن 25 
اىل  44 ســنة )42 ٪ مــن العاطلــن عــن العمــل(، 
مــع نســبة متبقيــة )٪11( متكونــة مــن أفــراد أكــر 
مــن 45 عامــاً. و ذلــك يــدل علــى وجــود حتــدي 
مهــم للمحافظــة يف إدمــاج الشــباب يف ســوق 
العمــل، و خاصــًة عنــد األخــذ بعــن اإلعتبــار 
أن 58٪ مــن الســكان العاطلــن عــن العمــل مل 
يعملــوا مســبقاً و ليســت لديهــم أي خــرة مهنيــة. 

البشــري  املــال  رأس  مســتوايت  إخنفــاض  يعــِرض  و 
حتــدايً آخــر إلدمــاج يف العاطلــن عــن العمــل يف ســوق 
العمــل )ســوف نناقــش هــذه النقطــة الحقــاً(. حــوايل  3 مــن 
كل 4 أفــراد عاطلــن عــن العمــل مل يكملــوا أي شــهادة تعليــم رمســي. 
و ميلــك 16٪ فقــط مــن الســكان العاطلــن عــن العمــل دبلــوم التعليــم العــايل. و 
ابإلضافــة إىل ذلــك، 21 ٪ مــن العاطلــن عــن العمــل هــم أّميــون. و يدعــو ذلــك 

للرتكيــز  علــى التطويــر املهــي املرتبــط ابألعمــال اليدويــة.  

3. إدماج السكان يف سوق العمل

الشكل 16. خصائص السكان الباحثن عن العمل حاليا  يف املناطق احلضرية  حملافظة دهوك
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الطبقة االجتماعية و االقتصادية 

المتوسطة

ةیناكسلا ةعومجملا 

ةیرمعلا ةئفلا 

يمیلعتلا ىوتسملا  يئادتبا ىوتسم  وأ  دجوی  ال 
طسوتم72% يمیلعت   ىوتسم 

12%

يلاع يمیلعت  ىوتسم 
16%

64y-45 نیب   ام 
11%

نوئجاللا
24%

44y-25 نیب   ام 
42%

24y-15 نیب   ام 
47%

ّفیضملا عمتجملا 
67%

نوحزانلا
9%

يسمخلا میسقتلا 
فیراصملا تایوتسمل 

لمعلا ةربخ 

ةباتكلاو ةءارقلا  ةفرعم 

ةباتكلاو ةءارقلا  فرعی  ال 
21%

ةباتكلاو ةءارقلا  فرعی 
79%

طسوتملا سمخلا 
57%

ًاقبسم لمعی  مل 
42%

سمخ ىنغأ 
15%

ًاقبسم َلمَع 
58%

سمخ رقفأ 
28%



٣٩

حتدايت رأس املال البشري )التعليم و املهارات و نوع الوظيفة(

تتســم معظــم القــوى العاملــة ) اجملتمــع املضيــف و النازحــون و الالجئــون  جمتمعــن( 
إبخنفــاض مســتوايت رأس املــال البشــري . 

علــى ســبيل املثــال، هنــاك مــا يقــارب 19٪ مــن األفــراد األُميــن يف العاملــن  أو 
الباحثــن عــن العمــل ) ال يعرفــون القــراءة و الكتابــة(. و يعمــل معظــم هــؤالء األفــراد 
يف جمايل البناء و الزراعة و كذلك تعمل نســبة كبرة منهم يف املناصب الي تتطلب 

مهــارات قليلــة يف الدوائــر العامــة. 

وابإلضافــة إىل ذلــك، فلــم يكمــل 58٪ مــن األفــراد يف قــوى العمــل مجيــع الصفــوف 
يف التعليــم األساســي/اإلبتدائي )حــى الصــف 9( ، حيــث حصــل 18٪ منهــم علــى 
مســتوى تعليــم أساســي و 7٪ منهــم علــى مســتوى تعليــم اثنــوي و 17 ٪ منهــم 

علــى دراســات جامعيــة. 

لــدى كل مــن املناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة و املنخفضــة عــدد أكــر مــن 
الســكان املتعلمــن، يف حــن يوجــد يف  املناطــق املتوســطة الكثافــة أدىن املســتوايت 
لــرأس املــال البشــري. و مــن انحيــة اجملموعــات الســكانية،  فــأن مســتوايت التعليــم 
أعلــى يف اجملتمــع املضيّــف مــن الالجئــن و النازحــن، لكــن مــع ذلــك ليــس هنــاك 

فــرق كبــر.  

و مــن انحيــة نــوع الوظيفــة، فتشــر البيــاانت اىل أن هنــاك نــدرة يف الوظائــف الــي 
تتطلــب مهــارات متوســطة او عاليــة )اجلــدول 3 ( . و حــى األفــراد الذيــن يتميــزون 
مبســتوايت التعليــم العــايل فهــم يعملــون يف الوظائــف ذات املهــارات البســيطة أو 

املتوســطة.

و يــدل علــى ذلــك اإلخنفــاض يف نســبة األفــراد الذيــن ميلكــون شــهادات  جامعيــة أو 
دراســات تقنيــة يف املناصــب الــي تتطلــب مهــارات عاليــة )26 ٪ ابلنســبة للمجتمــع 
املضيــف و 28٪ للنازحــن ( . و يبــدو أبن فئــة الالجئــن هــي الوحيــدة الــي تشــغل 

املناصــب الوظيفيــة املتخصصــة أو العاليــة املهــارة علــى نطــاق واســع.  

مالحظة على تعريف كل فئة وظيفية : تشمل املهن ذات املهارات العالية املدراء و احملرتفن والتقنين. وتشمل املهن شبه املاهرة )ذات املهارة املتوسطة( الكتبة واخلدمات واملبيعات والعمال الزراعين املهرة و 
احلرفين. وتشمل املهن الي تتطلب مهارات بسيطة مشغلي وجممعي اآلالت و املهن األولية. و مت استبعاد األشخاص يف القوات املسلحة .

اجلدول 3 نوع املهنة أو الوظيفة  للسكان العاملن حسب اجملموعة السكانية ومستوى التعليم

املجموعة السكانية املستوى التعليمي  مهارات بسيطة مهارات متوسطة مهارات عالية املجموع

املجتمع املضيّف

ال يوجد أو اىل الصف التاسع )تعليم ابتدايئ( 44% 47% 9% 100%

املستوى االعدادي 50% 37% 13% 100%

الجامعة أو الدراسات التقنية أو أكرث  27% 47% 26% 100%

النازحون

ال يوجد أو اىل الصف التاسع )تعليم ابتدايئ( 40% 55% 5% 100%

املستوى االعدادي 19% 74% 7% 100%

الجامعة أو الدراسات التقنية أو أكرث  25% 47% 28% 100%

الالجئون

ال يوجد أو اىل الصف التاسع )تعليم ابتدايئ( 12% 51% 37% 100%

املستوى االعدادي 22% 44% 34% 100%

الجامعة أو الدراسات التقنية أو أكرث  16% 33% 51% 100%



٤٠

مشاركة املرأة يف القوى العاملة

توجــد الغالبيــة العظمــى مــن النســاء العامــالت يف القطــاع العــام ) 9 مــن كل 10 
نســاء و تقريبــا مجيعهــن مــن أفــراد اجملتمــع املضيــف(. و ضمــن هــذا القطــاع، تعمــل 
معظــم النســاء يف التعليــم ) 66 ٪ ( والصحــة ) 8 ٪ ( . أمــا يف القطــاع اخلــاص، 

فالزراعــة هــي العمــل الرئيســي )٪45 مــن النســاء (.

ومــع ذلــك ، فــإن معــدالت التوظيــف للنســاء منخفضــة للغايــة - وليــس فقــط يف 
حمافظــة دهــوك ولكــن يف مجيــع أحنــاء إقليــم كردســتان أبكملــه.

و التفســر األول هلــذا الوضــع هــو عــدم وجــود مســتوايت تعليميــة مالئمــة للنســاء 
البالغــات. علــى ســبيل املثــال، تظهــر البيــاانت مســتوايت منخفضــة ملعــدالت املعرفــة 
للقــراءة و الكتابــة للنســاء يف مجيــع فئــات الســكان: حــوايل 57٪ مــن النســاء األكــر 
مــن 35 عامــاً ال يســتطعن القــراءة أو الكتابــة. و لــدى معظــم النســاء العامــالت يف 
اغلب األحيان مســتوايت تعليم عالية مثل الشــهادات اجلامعية. و أشــار املشــاركون 
يف املناقشــات اجلماعيــة املركــزة كذلــك اىل التقاليــد و العــادات الثقافيــة كعامــل اثين 

مينــع إرتفــاع معــدل النســاء العامــالت. 

 » هذه هي الطريقة الي يفكر هبا اجملتمع. جمتمعنا ال يتقبل عمل النساء يف 
أغلب الوظائف، و من الصعب تغيري ذلك واقعياً. ممكن للنساء أن تكون 

معلمات أو طبيبات. إذا عملت النساء فسوف تواجە الكثري من الصعوابت. 
و ال تسمح العوائل بذلك يف معظم األحيان. و يعلق افراد العائلة بطريقة 
سلبية عن هذا املوضوع«. مناقشات مجاعية مركزة مع اجملتمع املضيف يف 

شيخان ) جمموعة الفتيان (

ومــع ذلــك، فــإن األزمــة احلاليــة واحلاجــة إىل كســب الدخــل اإلضــايف يف املنــزل هــي 
ظــروف أثــرت يف تغيــر الديناميكيــات االجتماعيــة و وبــدأت إبدخــال النســاء يف 

قــوى العمــل تدرجييــاً، كمــا يتضــح يف اإلقتبــاس أدانه .

» أعتقد أنە ليس صحيحا القول أبن املرأة ال تشارك يف القوى العاملة. لدينا 
العديد من املؤشرات الي تدل على أن اجملتمع قد تقدم كثريا و هو أفضل 

بكثري مما كان عليە قبل 15 عاما.من الصحيح أن املرأة يف جمتمعنا ال ميكنها 
العمل يف مجيع أنواع الوظائف ألن ذلك غري مقبول ثقافيا.  ال يستطيعن 

العمل يف املطاعم أو قيادة سيارات األجرة. ولكن األزمة االقتصادية أجربت 
العديد من العائالت للسماح لنسائهم ابلعمل ملساعدة األسرة . » مناقشة 

مجاعية مركزة مع اجملتمع املضيف يف دهوك ) جمموعة الرجال (.



مناقشة و ملخص النتائج الرئيسية

إن ضعــف الوضــع املــايل لألســر يف حمافظــة دهــوك ينبــع يف بشــكل أساســي مــن 
األزمــة املاليــة يف إقليــم كردســتان و التدهــور العــام يف التوقعــات االقتصاديــة للعــراق، 

و ال ينبــع بشــكل رئيســي مــن أزمــة النــزوح. 

حيــث مل ُتدفــع الرواتــب بشــكل كامــل خــالل العــام الســابق يف القطــاع العــام )ســواء 
الذيــن ال يزالــوا  النازحــن  ابلنســبة للمجتمــع املضيــف يف الوظائــف احلكوميــة أو 
يتلقــون الرواتــب مــن احلكومــة املركزيــة( بســبب القيــود املفروضــة علــى امليزانيــة وغرهــا 
مــن التغيــرات و التأخــرات، و أصبــح العاملــون أبجــر يف وضــع حــرج بســبب إنعــدام 

االمــن و اإلســتقرار الوظيفــي و زايدة املنافســة يف ســوق العمــل. 

املؤشــرات  أهــم  )أحــد  الواحــد  الفــرد  علــى  األســرة  إلنفــاق  املتوســط  املعــدل  إن 
املســتخدمة لتقييــم الضعــف املــايل( يبلــغ ) 174 $ / شــهر( للمجتمــع املضيــف، 
و ذلــك أعلــى حبــوايل 40٪ مــن معــدل ) 124 $ /شــهر( يف أســر الالجئــن و 

النازحــن. 

و مــع ذلــك، فــأن هــذا املؤشــر ال يظهــر بعــض الديناميكيــات املقلقــة الــي تؤثــر علــى 
مجيــع اجملموعــات الســكانية علــى حــد ســواء، و الــي تؤثــر أيضــاً علــى وضــع اجملتمــع 
الديناميكيــات جانبــن:  هــذه  تشــمل  و  موقــف ضعيــف.  تضعــه يف  و  املضيّــف 

املديونيــة و مصــادر الدخــل. 

اىل  قــروض  لديهــا  الــي  األســر  نســبة  وصلــت  فقــد  املديونيــة،  جلانــب  ابلنســبة 
مســتوايت عاليــة جــداً. يوجــد علــى 59٪ مــن أســر الالجئــن و 40٪ مــن أســر 
اجملتمع املضيف و 37٪ من أسر النازحن ديون مستحقة. و إن مستوى املديونية 
مرتفــع خصوصــا يف زاخــو و املناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة. و ترجــع ديــون 
اجملتمــع املضيّــف بشــكل رئيســي اىل قــروض ســابقة و طويلــة االمــد، و الــي غالبــاً مــا 
تتعلــق بشــراء املمتلــكات )املنــازل و الســيارات و اخل( و ال تــزال غــر مســددة. أمــا 
ابلنســبة لالجئــن و النازحــن، فمعظــم االســر إقرتضــت األمــوال حلــاالت الطــوارئ و 

كوســيلة للتأقلــم، أي لإلســتهالك املنــزيل أو لدفــع اإلجيــار. 

ومــع ذلــك، فــإن اجلانــب الرئيســي يف توضيــح درجــة الضعــف املــايل يف مجيــع الفئــات 
الســكانية هــو  مصــدر الدخــل، حيــث يشــمل هــذا اجلانــب اجملتمــع املضّيــف أيضــا 
مــن  علــى الرغــم مــن إحتوائــه علــى مســتوى أعلــى نســبياً لإلنفــاق. 40٪ تقريبــاً 
املعــدل املتوســط لدخــل األســر املســَتلم أو الناجــم جــاء عــن طريــق اإلقــرتاض أو 

الدعــم العائلــي. 

بيــع   ( التأقلــم  مســتدام كإســرتاتيجيات  الغــر  للدخــل  أخــرى  مصــادر  هنــاك  و 
مــن إمجــايل مصــادر  املثــال( و هــي تشــكل حــوايل ٪7  املمتلــكات علــى ســبيل 
املعاشــات  التجاريــة و  الرواتــب و األجــور و األرابح  الدخــل. وابلتــايل، ال متثــل 
املتوســطة.  لألســرة  اإلمجــايل  الدخــل  نصــف  عــن  قليــاًل  يزيــد  مــا  إال  التقاعديــة 

و ال ميكــن حتديــد هــذا اجلانــب ببســاطة عــن طريــق دراســة إنفــاق األســرة للفــرد 
الواحــد، ولكــن جيــب دراســة هــذا الوضــع  كنتيجــة لألزمــة املاليــة، حيــث يعــرض 
الكثــر مــن األســر ذات مســتوى دخــل املتوســط   مــن مجيــع الفئــات الســكانية خلطــر 
الفقــر إذا إســتمروا ابإلســتهالك عــن طريــق الديــون أو بيــع املمتلــكات أو إســتالم 

املســاعدات أو وظيفــة غــر مســتقرة و اّمنــة.  

وأخرا، يقدم هذا القسم حتلياًل للضعف اإلقتصادي يف األسر، و ذلك إبستخدام 
الفقــر يف اإلســتهالك كمقيــاس هلــذا الضعــف. و حيــدد هــذا النمــوذج العوامــل الــي 
تســاهم يف الضعــف اإلقتصــادي لألســرة و يســمح بتقييــم شــامل حســب املناطــق 

للمواقــع األكثــر ضعفــاً. 

و ينتــج عــن هــذا  التقييــم ثالثــة مناطــق  ضعيفــة علــى وجــه اخلصــوص: أوال، املنطقــة 
الواقعــة بــن شــيخان وعقــرة. اثنيــا، منطقــة زاخــو، و اثلثــا، و إىل حــد أقــل، مُسيــل 

وضواحيهــا.

6. الوضع املايل و الضعف اإلقتصادي لألسر
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الوضع االقتصادي على مستوى الطبقة اجلغرافية 

(الــذي  الواحــد  الفــرد  املتوســط   إلنفــاق األســرة علــى  املعــدل  إن 
يســتخدم كاملقيــاس األكثــر شــيوعاً لتقييــم مســتوى املعيشــة 

لألســرة) يبلــغ 204،000 دينار/شــهر )163$ /
شــهر( للمناطــق احلضريــة يف احملافظــة. 

ركــز  م يف  يوجــد  املعــدل،  هبــذا  مقارنــة  و 
مقاطعــة دهــوك أعلــى معــدل إلنفــاق األســرة 
علــى الفــرد مــن املعــدالت يف مناطــق أخــرى 
)272،000 دينــار عراقــي / الشــهر، أو 

)الشــكل 17(.  شــهر(   /$217

يف مُسيــل، ينخفــض املعــدل حبــوايل 40٪، ممــا 
اإلجتماعيــة  الرعايــة   أوضــاع  ســوء  علــى  يــدل 

علــى الرغــم مــن قرهبــا مــن مدينــة دهــوك. و تتماثــل 
املناطــق  الواحــد يف  للفــرد  اإلنفــاق  املتوســطة  املعــدالت 

ذات الكثافــة املتوســطة و املنخفضــة )حــوايل 166،000 دينــار 
عراقــي / شــهر )132 $ / شــهر(.

متيــل املناطــق ذات الكثافــة املتوســطة و املنخفضــة الكثافــة اىل إحتوائهــا 
علــى نســبة أعلــى لألســر الفقــرة مــن املناطــق ذات الكثافــة 
الســكانية العاليــة. و ابلتحديــد، 31٪ و 32٪ مــن 
و  املتوســطة  الكثافــة  ذات  املناطــق  يف  األســر 
مــن ضمــن أدىن  التــوايل هــم  املنخفضــة علــى 
و )أفقــر( ُخــس مــن مســتوايت اإلنفــاق يف 
مــن  فقــط  أن ٪11  حــن  يف  الســكان، 
األســر يف املناطق ذات الكثافة الســكانية 

العاليــة يقعــون يف اخلُمــس األفقــر. 

و علــى عكــس ذلــك، حــوايل 27٪ مــن 
األســر الــي تعيــش يف املناطــق ذات الكثافــة 
الســكانية العاليــة هــم ضمــن أغــى خــس يف 

اإلنفــاق مــن الســكان. 

و خيتلف الوضع كثراً يف منطقة زاخو حيث ال يوجد سوى 
أقل من 10٪ من األســر الي تقع ضمن )أغى ُخس( لإلنفاق. 

1. ميزانية األسرة

الرقم 17.املعدل املتوسط  إل نفاق األسرة على الفرد الواحد يف املناطق احلضرية للمقاطعة ) البياانت  ابلدينار العراقي / شهر(

تميل 
المناطق ذات الكثافة 

المتوسطة و المنخفضة الكثافة الى 
إحتوائها على نسبة أعلى لألسر الفقيرة 

من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.  
، 31٪ و 32٪ من األسر في المناطق ذات 

الكثافة المتوسطة و المنخفضة على 
التوالي هم من ضمن أدنى و )أفقر( 

ُخمس من مستويات اإلنفاق 
في السكان

دينار عراقي يف الشهر

املناطق ذات الكثافة العالية

املناطق ذات الكثافة املتوسطة

املناطق القلية الكثافة

النواحي
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الوضع االقتصادي عرب اجملموعات السكانية

الواحــد مبتوســط  للفــرد  إنفــاق متشــاهبه  الالجئــن مســتوايت  النازحــن  إن ألســر 
شــهر(.   / شــهر( )124 $   / دينــار   155،000(

و يف املقابــل، يبلــغ معــدل اإلنفــاق املتوســط للفــرد الواحــد يف 
أســرة اجملتمع املضيف   ) 217،000 دينار عراقي / شــهر( 

)174 $ / شهر(، حيث يكون أعلى من املعدالت يف 
الفئات السكانية األخرى بنسبة 40٪ )الشكل 18(.

ومع ذلك، فمن املهم التأكيد على أن املستوايت 
احلالية لإلنفاق على الفرد الواحد يف اجملتمع املضيف 

هي أقل بكثر من مستوايت عام 2012، قبل 
بداية النزاع يف العراق واألزمة املالية، حيث كان املعدل 

املتوسط   إلنفاق األسرة على الفرد الواحد ) 265 دينار / 
شهر( )212 $ / شهر( يف عام 2012 16. 

و يعود معظم هذا التدهور يف الوضع اإلقتصادي للمجتمع املضيف اىل إخنفاض 
يف الدخل املتوفر نتيجة لقطع أو حجب  الرواتب احلكومية للموظفن خاصة يف 

القطاع العام خالل عامي 2015 و 2016. 

و عنــد دراســة يف البيــاانت حســب اجملموعــات الســكانية بتفصيــل أكثــر )الشــكل 
19(، تبن أبن هناك فروق ذات داللة إحصائية بن اجملتمع املضّيف و النازحن و 
الالجئــن فيمــا يتعلــق بتوزيــع األســر عــر التقســيم اخلُمســي للمصاريــف 

)هنــاك مالحظــة عــن هنــج التحليــل اخلمســي يف اإلطــار 1(. 

النازحــة،  لألســر  ابلنســبة  صــة  خا ايً  د ـ ـ حت ل  ـ ميثـ الوضــع 
حيــث يرتكــز 40 ٪ منهــم يف اخلمــس األفقــر يف املناطــق 
احلضريــة )وهــذا هــو احلــال ابلنســبة ل 18٪ فقــط مــن 
ـع املضيّــف(17.  ـن اجملتمـ األســر الالجئــن و 15 ٪ مـ
ـن الالجئــن أو  مـ داً  ـ ـل جـ ـ و ابملقابــل، هنــاك عــدد قلي
ـل مــن 10 ٪(  النازحــن األســر يف اخلمــس األغــى )أقـ
و متيــل أســر الالجئــن يف الواقــع إىل التجمــع يف األخــاس 
املتوســطة املســتوى )كالثــاين و الثالــث و الرابــع (، ممــا يــدل وضــع 

مــايل أقــوى نســبياً.

إن 
ألسر النازحين 

الالجئين مستويات إنفاق 
متشابهە للفرد الواحد بمتوسط 
)155،000 دينار / شهر( 

)124 $ / شهر(. 

الشكل 18. مقارنة بن إنفاق األسرة الفرد الواحد و إمجايل مصاريف األسرة حسب اجملموعات السكانية

16  القيمة رمزية. ينبغي تعديلها ابلقيمة احلقيقية بعد األخذ بعن االعتبار معدل التضخم الي ال تتوفر عنه أي بياانت .
17 ومن املثر لالهتمام يف قضية النازحن أنه ليس هناك فرق فعلي بن التوزيع عر األخاس لألسر النازحة ما قبل 2014  و النازحن نتيجة للنزاع العراقي احلايل، مشرا إىل أنه ال يوجد أي حتسن ملحوظ 

لألسر النازحة منذ 10 منذ سنوات ابملقارنة مع تلك األخرة.
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اإلطار 1. كيفية حتليل األمخاس

إســتخدام األخــاس هــو وســيلة شــائعة و تفســرية يف املقارنــة اإلحصائيــة خلصائــص 
األســر وفقــا ملســتوايت ثرواهتــم، و ذلــك يعــي املقارنــة بــن أفقــر و أغــى األســر. و 
إســُتخدم هنــا » التقســيم اخلمســي ملســتوايت املصاريــف ». و حلســاب االخــاس، 
يتــم تقســيم مجيــع األســر مــن األغــى اىل األفقــر حســب إنفــاق األســرة علــى الفــرد 
الواحــد. و مــن مث يتــم تقســيم األســر اىل خــس فئــات مــن نفــس احلجــم، كل منهــا 
متثــل 20٪ مــن اجملمــوع. الفئــة األوىل )أو اخلمــس األول( حتتــوي علــى أغــى ٪20 

مــن األســر و حيتــوي اخلمــس الثــاين علــى اثين أغــى 20٪ مــن االســر، و إخل. 

و مــن املمكــن خــالل هــذا التقســيم حتليــل مــا إذا كانــت األســر يف األخــاس األغــى 
تتميــز بصفــات تفصلهــا عــن األســر يف اخلمــس االفقــر )علــى ســبيل املثــال، فــإن 
غالبية األســر يف اخلمس األغى هي األســر الي يرأســها الذكور، يف حن أن غالبية 
األســر يف أفقــر خــس هــي األســر الــي تعيلهــا نســاء(. و مت تقييــم عــدد مــن هــذه 

اخلصائــص يف األقســام التاليــة .

مت تصنيــف اإلنفــاق الكلّــي لألســر يف )الشــكل 18( اىل انــواع املصاريــف املختلفــة 
يف ميزانيــة األســرة يف مجيــع الفئــات الســكانية )اجلــدول 4(. التصنيــف متشــابه عــر 
مجيع الفئات السكانية . نوع املصاريف الرئيسي الذي ميتص بن 35٪ اىل ٪39 
مــن إمجــايل نفقــات األســرة هــو شــراء املــواد الغذائيــة. أمــا النــوع الثــاين فهــو مصاريــف 
اإلجيــار أو األقســاط لشــراء منــزل، و يشــكل ذلــك مــا بــن 25٪ اىل 33٪ مــن 
ميزانيــة األســرة. و تشــكل مصاريــف املــواد الغذائيــة و اإلجيــارات حنــو 70٪ مــن 

إمجــايل النفقــات املنزليــة يف املتوســط . 

إمجــايل  مــن  )حــوايل ٪10  الصحيــة  ابلرعايــة  تتمثــل  األخــرى  املهمــة  املصاريــف 
 .)٪6 )حــوايل  النقليــات  و  الوقــود  و  النفقــات( 

ومــع ذلــك، جيــب علــى هــذا التصنيــف أن عليــه األخــذ بعــن االعتبــار أن األرقــام 
املطلقــة )ابلدينــار العراقــي/ شــهر( تتلــف  يف كل جمموعــة ســكانية: علــى ســبيل 
املثــال، أن أســر النازحــن و الالجئــن تنفــق حــوايل )46،000 دينــار عراقــي / 
شــهر / شــخص( )37 $ / شــهر / شــخص( علــى الطعــام، يف حــن تنفــق أســر 
اجملتمــع املضيــف )60000 دينــار عراقــي / شــهر / شــخص( )48 $ / شــهر / 
شــخص(. وابملثــل، إمجــايل اإلنفــاق علــى الرعايــة الصحيــة لألســرة الواحــدة يــرتاوح 
مــن ) 70،000 دينــار عراقــي / شــهر( )56 $ / شــهر( ألســر الالجئــن إىل ) 

125،000 دينــار عراقــي/ شــهر( )100 $/ شــهر( ألســر اجملتمــع املضيّــف.

الشكل 19. توزيع األسر عر التقسيم اخلمسي للمصريف حسب اجملموعة السكانية 
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النســبة احلاليــة مــن أســر اجملتمــع املضيــف مــع ديــون غــر مســددة هــي 
40٪، وهــي نســبة مماثلــة يف أســر النازحــن )37٪(، يف حــن 

أهنــا أعلــى يف لالجئــن ٪59.

الســبب األكثــر شــيوعاً للقــروض يف اجملتمــع املضيــف 
مثــل  األمــد  طويلــة  ممتلــكات  و  أصــول  وشــراء  هــو 
أو  القــروض(  اســباب  إمجــايل  مــن   ٪38( الســكن 
الســلع االســتهالكية املعمــرة مثــل الســيارات )٪15( 

أو أتســيس األعمــال التجاريــة )7٪(. وهنــاك أقليــة مــن 
أســر اجملتمــع املضيــف الــي تقــرتض األمــوال كوســيلة للتأقلــم 

يف حــاالت الطــوارئ مثــل اإلســتهالك املنــزيل )17٪( أو دفــع 
اإلجيــار )٪5(. 

ابلنســبة للنازحــن و الالجئــن علــى وجــه اخلصــوص، فــان األســر 
الــي تعيــش يف املناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة و 
مــن  أكثــر  ديــون  عليهــا  تكــون  أن  إىل  متيــل  املتوســطة 
الكثافــة  ذات  املناطــق  يف  يعيشــون  الذيــن  أولئــك 
الســكانية املنخفضــة الــي تكــون نســبة املديونيــة فيهــا  

أقــل مــن ٪25. 

الغالبيــة العظمــى مــن أســر النازحــن والالجئــن قــد 
إقرتضــوا األمــوال ألغــراض الطــوارئ )42٪ إســتهالك 
منــزيل و 23٪ لدفــع اإلجيــار - للنازحــن و الالجئــن 
معــاً(. و 5٪ فقــط مــن األســر إقرتضــت األمــوال لتأســيس 
االســتهالكية  الســلع  لشــراء  و ٪4  للســكن،  و ٪7  األعمــال 

املعمــرة18.

اجلدول 4. تقسيم إمجايل املصاريف لألسرة اىل أنواع املصاريف املختلفة ابلدينار العراقي / شههر و ابلنسبة من اجملموع

2. املديونية

18  إن نسبة العالية نسبيا من األسر الي لديها ديون تتناقض مع كمية قليلة من النفقات املخصصة لتسديد الديون ) جدول 4 (. و ما يفسر ذلك هو  أن الغالبية العظمى من األسر اقرتضت األموال من 
الشبكات العائلية الكبرة - الديون الرمسية هي أقلية ما عدا األموال الي مت احلصول عليها من احلكومة لشراء العقارات. و ال ينبغي أن إفرتاض أو توقع تسديد الديون العائلية. 
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اجملتمع املضّيف
إمجايل مصاريف األسرة 393 320 124 67 64 84 32 78 134 1,294

النسبة من اجملموع 34% 25% 9% 6% 6% 6% 2% 4% 8% 100%

النازحون
إمجايل مصاريف األسرة 279 192 88 38 46 42 32 38 103 860

النسبة من اجملموع 39% 24% 10% 5% 6% 5% 1% 2% 8% 100%

الالجئون
إمجايل مصاريف األسرة 235 215 70 38 30 15 8 10 35 658

النسبة من اجملموع 38% 33% 9% 6% 5% 2% 1% 1% 5% 100%

النسبة 
الحالية من أسر 

المجتمع المضيف مع ديون 
غير مسددة هي 40٪، وهي 
نسبة مماثلة في أسر النازحين 
)37٪(، في حين أنها أعلى 

في لالجئين ٪59.
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املنهجية و عوامل االسرة و املنطقة الي حتدد الضعف اإلقتصادي

يف معظــم التحليــالت ملواطــن الضعــف، يتــم تقييــم الضعــف املنــزيل )وابلتــايل التأهــل 
لرامــج املســاعدة مثــل الدعــم النقــدي( مــع األخــذ بعــن اإلعتبــار العوامــل الــي تركــز 
علــى األســرة )مثــل اإلعاقــة و النــوع اإلجتماعــي لــرب األســرة و نســبة اإلعالــة ومــا 
إىل ذلــك(. و يتــم جتاهــل العوامــل األخــرى الــي تؤثــر علــى األســر، مبــا يف ذلــك 
املوقــع اجلغــرايف و الســياق االجتماعــي و االقتصــادي. و ابلتــايل ، اإلطــار املوضــح 
أدانه جيمــع بــن كال النهجــن، و يســتخدم العوامــل املتعلقــة ابالســرة و العوامــل 
املتعلقــة ابملوقــع اجلغــرايف، و ذلــك مــن أجــل فهــم الضعــف يف املناطــق احلضريــة يف 

حمافظــة دهــوك. و تعتــر هــذه أول حماولــة لدمــج الطريقتــن. 

يف هــذا القســم مت تطويــر منــوذج احصائــي لتحليــل العوامــل الــي مــن املتوقــع أن تؤثــر 
 )D( علــى مســتوى الضعــف لألســر. و مت وصــف هــذا النمــوذج يف املرفــق

حيــث يظهــر مبزيــد مــن التفاصيــل معامــالت االحنــدار اإلحصائــي 
الــذي يشــر إىل احتماليــة و حجــم التأثــر الســببيب.

االقســام التاليــة ال تدخــل يف نقــاش إحصائــي عــن 
عــن  توفــر معلومــات  لــكل عامــل، ولكنهــا  اآلاثر 
االختالفــات بــن االســر األغــى و األفقــر و ترســم 
النهــج  إســتخدام  مت  و  الضعــف.  ملواقــع  خريطــة 
القائــم علــى املناطــق اجلغرافيــة يف هــذا التقييــم ألن 

الفئــات  مجيــع  يف  متواجــد  اإلقتصــادي  الضعــف 
الســكانية، وابلتــايل مت الرتكيــز علــى املقارنــة اجلغرافيــة.

العوامل األسرية الي مت تقييمها هي:
• النوع اإلجتماعي لرب األسرة 

• نسبة اإلعالة 
• االكتظاظ يف املسكن

• اإلجيار املدفوع من جمموع ميزانية األسرة 
• املديونية ألغراض الطوارئ 

• مصادر الدخل الغر املستدامة لألسرة .

العوامل املتعلقة ابملنطقة اجلغرافية/ املقاطعة الي مت تقييمها هي19:
• تنمية القطاع اخلاص

• شدة األزمة املالية
• مستوايت رأس املال البشري.

• البطالة العامة
• تدفق األسر النازحة و الالجئة

غــن املؤشــر املســتخدم يف هــذا النمــوذج لتصنيــف األســر وفقــاً لضعفهــم املتوقــع هــو 
إنفــاق األســرة لــكل فــرد واحــد )كمــا تبــن يف الشــكل 17(. 

و كثــراً مــا يســتخدم هــذا املؤشــر يف تقييمــات مواطــن الضعــف املماثلــة20، 
الكامــل  الفهــم  يف  القيــود  بعــض  حيمــل  فإنــه  ذلــك،  مــع  لكــن 

الضعــف. مبفهــوم  املرتبطــة  للديناميكيــات 

يســتخدم مؤشــر اإلنفــاق االســري لــكل فــرد واحــد 
ابلتحديــد.  اإلســتهالك  فقــر  أو  الفقــر،  لشــرح 
لكــن هنــاك نــوع ّاخــر مــن الضعــف يتعلــق بقــدرة 
األســرة علــى امواجهــة الصعــوابت و التعامــل مــع 
املمكــن  مــن  املنظــور،  هــذا  مــن  و  الصدمــات.  
فقــرة  ليســت  ولكــن  ضعيفــة  األســرة  تكــون  أن 
ابلضــرورة، و مــع ذلــك، قــد تكــون هــذه األســر أكثــر 
عرضــة للضعــف يف حالــة التعــرض اىل صدمــة خارجيــة.  

إقليــم كردســتان. للقلــق يف ســياق  مثــر  وذلــك 

19 و مل يكن للعاملن االخرين من عوامل املنطقة اجلغرافية داللة إحصائية مهمة يف النموذج اإلحصائي. هذا يدل على عدم وجود عالقة تبعية بن هذين العاملن واحتمال فقر  األسرة أنسبياً وابلتايل ، مل 
يتم مناقشة هذين العاملن يف األقسام التالية .

 20 يدرس إطار تقييم مواطن الضعف لألردن )مبادرة من املفوضية السامية لشؤون الالجئن )UNHCR( لإلستجابة ألزمة الالجئن يف البلد( النفقات املنزلية املتوقعة للتعرف على تلك األسر الي 
حتتاج إىل املساعدات. و تستخدم مناذج املفوضية السامية لشؤون الالجئن )UNHCR(  يف مصر ولبنان إلطاٍر مماثل .

معظم 
التحليالت لمواطن 

الضعف، يتم تقييم الضعف 
المنزلي )وبالتالي التأهل لبرامج 

المساعدة مثل الدعم النقدي( مع 
األخذ بعين اإلعتبار العوامل 

التي تركز على 
األسرة

3. الضعف اإلقتصادي يف املناطق احلضرية
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 فعلــى ســبيل املثــال، إن اإلنفــاق للفــرد الواحــد لــدى أســر اجملتمــع املضيــف مرتفــع 
نســبيا ولكــن احلقيقــة هــي أن الكثــر مــن األســر خضعــت لتخفيــض الرواتــب تعــي 
اإلنفــاق  مســتوى  علــى  للحفــاظ  و  اتقلــم  للقــروض كإســرتاتيجية  يلجــأون  ابهنــم 
العــايل. إن إســتمرار هــذا الوضــع يضــع األســرة يف خطــر عــدم القــدرة علــى تســديد 
ديوهنــا و دفــع اإلجيــار واإلنتقــال اىل مناطــق أخــرى بســبب اإلخــالء القســري. و لقــد 

شــهدت أســر النازحــن و الالجئــن حــاالت ممائلــة. 

ومــن املفــرتض أن النــوع ألخــر مــن الضعــف ال ميكــن قياســه بدقــة مــن خــالل مؤشــر 
اإلنفــاق األســري لــكل فــرد واحــد، و ذلــك جلميــع االســباب املذكــورة أعــاله. و مــع 
ذلــك، مت توفــر بعــض املناقشــة يف االقســام التاليــة علــى العوامــل احملــددة املرتبطــة 

ابلقــدرة علــى مواجهــة األزمــات مثــل مصــادر الدخــل الغــر مســتدامة. 

مقاطعة زاخو يف حمافظة دهوك. أوضاع معيشة النازحن، تشرين الثاين 2014. الصورة: املفوضية السامية لشؤون الالجئن، جوزيف مركس
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النوع اإلجتماعي و الضعف

مســتوايت إنفــاق األســرة للفــرد الواحــد تتلــف اختالفــاً 
الــي  و  الذكــور  ترأســها  الــي  األســر  بــن  كبــراً 

النســاء.  ترأســها 
و ابلتحديــد، يشــر توزيــع األســر عــر التقســيم 
اخلمســي ملصاريفهــا إىل أن حــوايل 47٪ مــن 
األســر الــي ترأســها النســاء ترتكــز يف إثنــن مــن 
أفقــر األخــاس و غــر متواجــدة بشــكل كبــر 

يف أغــى األخــاس )الشــكل 20(. 

أيضــا  النســاء  ترأســها  الــي  األســر  أفقــر  تتميــز 
بوجــود رابت أســر صغــرات يف  الســن نســبيا ) دون 

ال40 عامــاً( أو حبجــم أســرة مــن 7 أو 8 أعضــاء يف 
املتوســط   . ويتعــارض ذلــك مــع  خصائــص األســر 
حيــث  النســاء،  ترأســها  الــي  و  ا  ي ب ـ نسـ األغــى 
الســن  يف   أســر كبــرات  رابت  فيهــا  يوجــد 
و يكــون متوســط   حجــم األســرة مــن 4-3 

أفــراد.

مُسيــل  مناطــق  أن  مالحظــة  ميكــن  جغرافيــاً، 
و زاخــو حتتــوي علــى أعلــى نســبة مــن األســر 
الــي ترأســها اإلانث مقارنــة مــع املناطــق األخــرى 

.)21 )الشــكل 

الشكل 20. توزيع األسر الي ترأسها النساء على التقسيم اخلمسي للمصاريف

يشير توزيع
 األسر عبر التقسيم الخمسي 

لمصاريفها إلى أن حوالي 47٪ من 
األسر التي ترأسها النساء تتركز في إثنين 

من
 أفقر األخماس و غير متواجدة

 بشكل كبير في أغنى
 األخماس 

مالحظة: مناطق النزوح الكثيف هي )ُسميل، شيخان ،  الربدرش / عقرة ( و مناطق النزوح املتوسط هي  ) زاخو ( و مناطق النزوح الخفيف هي ) دهوك و العامدية( .
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االفراد املُعالني و الضعف اإلقتصادي

عالــن داخــل األســرة )أي إمــا دون ســن 15 أو فــوق ســن 64 ( هــو 
ُ
إن عــدد امل

عنصــر مهــم يف حتديــد الوضــع املــايل. ببســاطة، تتميــز األســر الفقــرة بوجــود أعضــاء 
ُمعالــن أكثــر مــن األســر االغنيــة نســبياً. و علــى ســبيل املثــال، إن األســر يف اخلُمــس 
عالــن يف األســرة الواحــدة و عــدد أقــل مــن 

ُ
األفقــر حتتــوي علــى عــدد أكــر مــن امل

عيلــن. و ابملقابــل، هنــاك مــا يقــرب 2 أعضــاء غــر ُمعالــن لــكل عضــو 
ُ
األفــراد امل

معيــل يف أســر اخلمــس األغــى )الشــكل 22(.  

و ميكــن وصــف األســر الشــديدة الضعيــف أبهنــا علــى ســبيل املثــال حتتــوي علــى 2 
أعضــاء ُمعالــن علــى األقــل لــكل عضــو غــر ُمعــال. و جغرافيــا، كثــراً مــا يتواجــد 
هــذه النــوع مــن األســر يف منطقــة زاخــو، حيــث  هنــاك حــوايل 22 ٪ مــن األســر الــي 

عالــن مضاعــف لعــدد الغــر ُمعالــن. 
ُ
يكــون فيهــا عــدد امل

الشكل 21. الرسم ااخلريطي لألسر الي ترأسها النساء يف حمافظة دهوك

نسبة األرس التي تعيلها النساء

املناطق ذات الكثافة العالية

املناطق ذات الكثافة املتوسطة

املناطق القلية الكثافة

النواحي
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Percentage of households with 2 dependent
 members  or more for each non-dependent

الشكل 22. توزيع معدل اإلعالة يف األسر على التقسيم اخلمسي للمصاريف 

عالن يف حمافظة دهوك
ُ
الشكل 23. الرسم ااخلريطي لألسر الي فيها معدل حرج )خطر( من امل

مالحظة: مناطق النزوح الكثيف هي )مُسيل، شيخان ،  الردرش / عقرة ( و مناطق النزوح املتوسط هي  ) زاخو ( و مناطق النزوح اخلفيف هي ) دهوك و العمادية( .
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املناطق ذات الكثافة العالية
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املناطق القلية الكثافة

النواحي
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اإلكتظاظ املنزيل و الضعف اإلقتصادي

مت إســتخدام معــدل أفــراد األســرة للغرفــة الواحــدة يف املنــزل 
لتقييــم أتثــر ظــروف  )ابســتثناء احلمامــات( كمؤشــر 
حتمــل علــى الوضــع املــايل 

ُ
الســكن و االكتظــاظ امل

ألســرة. 

و أشارت البياانت إىل أن العدد الكبر من األفراد 
املشــاركن للغرفــة الواحــدة عــادًة مــا يــدل علــى الفقــر 

النســيب لألســرة، مع ثبات املتغرات االخرى. 

و علــى ســبيل املثــال، فــإن املعــدل لعــدد أفــراد األســر يف 
لــكل غرفــة، يف  اخلمــس األغــى هــو 1.2 أشــخاص 
حــن أن املعــدل لألســر يف أفقــر خــس  هــو حــوايل 

2.6 أشــخاص لــكل غرفــة )الشــكل 24(.

و لذلــك، تظهــر معظــم حــاالت اإلكتظــاظ املتمثلــة 
بوجــود 3 افــراد للغرفــة الواحــدة يف شــيخان )٪31( 
أكثــر مــن املناطــق االخــرى )الشــكل 25( مــع العلــم 
املناطــق  يف  اإلكتظــاظ  حلــاالت  املتوســط  املعــدل  أبن 

احلضريــة للمحافظــة هــو ٪11. 

الشكل 24. تقسيم معدالت أفراد األسرة يف الغرفة الواحدة على أخاس املصاريف

إن 
المعدل 

لعدد أفراد األسر في الخمس 
األغنى هو 1.2 أشخاص لكل 

غرفة، في حين أن المعدل لألسر 
في أفقر خمس  هو حوالي 2.6 

أشخاص 
لكل غرفة 
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اإلجيار و الضعف اإلقتصادي

مــن املمكــن أيضــاً تفســر الضعــف املــايل 
املدفــوع  اإلجيــار  مببلــغ  أيضــا  لألســر 
كنســبة مــن إمجــايل مصاريــف األســرة. 
اىل وجــود  التحليــل اإلحصائــي  يشــر 
عالقــة بــن األســر الــي تصــص نســبة 
مرتفعــة مــن إمجــايل نفقاهتــا إلســتئجار 
إن  و  النســيب.  الفقــر  ووضــع  مســكن 

وجــه  علــى  االفقــر  اخلمــس  يف  االســر 
اخلصــوص تصــص 35٪ يف املتوســط مــن 

بينمــا تصــص  اإلجيــار،  مبلــغ  لدفــع  ميزانيتهــا 
االســر يف اخلمــس األغــى 23٪ لدفــع مبلــغ اإلجيــار 

.)26 )الشــكل 

ومــن املعــروف عمومــا أن تصيــص نصــف أو 
أكثــر مــن إمجــايل املصاريــف لإلجيــار جيعــل 
و  حــرج  مــايل  وضــع  موقــف  األســرة يف 
مقلــق. إن معــدل 11٪ مــن األســر يف 
املناطــق احلضريــة يعيشــون يف هــذه احلالــة 
ترتفــع  الغــر مســتأجرين(. و  )إبســتثناء 
النســبة كثــراً يف منطقــة شــيخان،  هــذه 
مــن االســر  حيــث ُتصــص نســبة ٪44 
أكثــر مــن نصــف إمجــايل مصاريفهــا لدفــع 
نســبة كبــرة  ايضــاً  هنــاك  و  اإلجيــار.  مبالــغ 
مــن هــذه االســر يف مناطــق زاخــو و دهــوك ولكــن 

أقــل )الشــكل 27(. بدرجــة 

الشكل 25. الرسم اخلريطي حلالة من االكتظاظ يف االسر

مالحظة: مناطق النزوح الكثيف هي )مُسيل، شيخان ،  الردرش / عقرة ( و مناطق النزوح املتوسط هي  ) زاخو ( و مناطق النزوح اخلفيف هي ) دهوك و العمادية( .

ومن 
المعروف عموما أن 

تخصيص نصف أو أكثر من إجمالي 
المصاريف لإليجار يجعل األسرة في موقف 

وضع مالي حرج و مقلق

و ترتفع هذه النسبة كثيرًا في منطقة شيخان، 
حيث ُتخصص نسبة 44٪ من االسر 

أكثر من نصف إجمالي مصاريفها 
لدفع مبالغ اإليجار.

نسبة األرس التي يكون فيها 3 افراد أو أكرث لكل غرفة يف املنزل 

املناطق ذات الكثافة العالية

املناطق ذات الكثافة املتوسطة

املناطق القلية الكثافة

النواحي
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الشكل 26 .توزيع  نسبة تكاليف اإلجيار من إمجايل مصاريف االسر على التقسيم اخلمسي للمصاريف

الشكل 27. الرسم اخلريطي لألسر الذين يعانون من الضعف بسبب اإلجيار

مالحظة: مناطق النزوح الكثيف هي )مُسيل، شيخان ،  الردرش / عقرة ( و مناطق النزوح املتوسط هي  ) زاخو ( و مناطق النزوح اخلفيف هي ) دهوك و العمادية( .
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االرس التي تخصص 50٪ من اجاميل مصاريفها لاليجار 

املناطق ذات الكثافة العالية

املناطق ذات الكثافة املتوسطة

املناطق القلية الكثافة
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الضعف اإلقتصادي و الديون ألغراض الطوارئ 

تتميــز األســر الفقــرة إبقرتاضهــا لألمــوال ألغــراض طارئــة أو كوســيلة للتأقلــم بشــكل اكــر 
مــن االســر األغــى نســبياً. و يهــدف هــذا النــوع مــن الديــون اىل دعــم اإلســتهالك املنــزيل 
و  دفــع مبالــغ اإلجيــار كمــا رأينــا يف القســم الســابق. لذلــك، تشــر البيــاانت إىل أن 53 
٪ من األســر املديونة هلذه األغراض تقع يف اثنن من أفقر الشــرائح الســكانية، يف حن 

أن 8٪ فقــط مــن تلــك االســر تقــع يف اخلمــس األغــى )الشــكل 28( .

تبلــغ نســبة األســر الــي تقــرتض االمــوال ألغــراض الطــوارئ يف املناطــق احلضريــة حــوايل 
13٪ يف املتوســط. و ترتفــع هــذه النســبة مــرة أخــرى يف زاخــو حيــث تكــون اعلــى 
مــن املتوســط )20٪(. أمــا يف مناطــق العماديــة و شــيخان فليــس لديهــا اي أســر 

يف هــذا الوضــع. 

الضعف اإلقتصادي و الدخل الغري مستدام 

املصــدر الرئيســي للدخــل ملعظــم األســر يف املناطــق 
احلضريــة هــو املــال يتــم احلصــول عليــه مــن األجــور و 
الرواتــب. و  مــع ذلــك، تشــكل الرواتــب و األجــور 
فقــط نصــف دخــل االســرة املتوســط نتيجــة لألزمــة 
املاليــة، حيــث تكمــل معظــم األســر هــذه املبالــغ عــن 

طريــق مصــادر دخــل اخــرى. 

مصــدر  أهــم  اثين  هــي  املداينــة  أو  القــروض 
األعمــال  إيــرادات  تليهــا  و  للدخــل، 
مــن  واملســاعدات  التقاعديــة  واملعاشــات 
احلكومــة أو املنظمــات الغــر حكوميــة أالــي 
تكــون نســبتها أكــر يف حالــة النازحــن. و 
ترتفــع نســبة املديونيــة لــدى الالجئــن أكثــر مــن 
غرهــم مــن اجملموعــات الســكانية كمــا الحظنــا يف 

الســابق.  القســم 

الشكل 28. توزيع األسر املديونة ألغراض الطوارئ على التقسيم اخلمسي للمصاريف 

تشير 
البيانات

 إلى أن 53 ٪ من األسر 
المديونة لهذه األغراض تقع في اثنين 

من أفقر الشرائح السكانية، في حين أن 
8٪ فقط من تلك االسر تقع في 

الخمس األغنى 
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مالحظة: مناطق النزوح الكثي

ض الطوارئ 
الشكل 29. الرسم اخلريطي لألسر املديونة ألغرا

رس مع الديون الطارئة 
سبة األ

ن

ت الكثافة العالية
املناطق ذا

ت الكثافة املتوسطة
املناطق ذا

املناطق القلية الكثافة

النواحي
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الشكل 30. تقسيم مصادر الدخل الكامل حسب اجملموعات السكانية

عمتجملا
ّفیضملا

نوحزانلا

نوئجاللا

تاشاعم لامعأ / 
2%

تادعاسم
4% ملقأتلل لئاسو  ریغ 

3%

ملقأتلل لئاسو  ریغ 
10%

تاشاعم لامعأ / 
11%

ملقأتلل لئاسو  ریغ 
6%

روجأ بتاور / 
45%

ضورق
46%

روجأ بتاور / 
44%

ضورق
25%

تاشاعم لامعأ / 
9%

تادعاسم
12%

روجأ بتاور / 
49%

ضورق
34%
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و إلستخدام هذا العامل يف تقييم مواطن الضعف، مت 
إنتــاج نســبة تشــر اىل إعتمــاد االســر علــى مصــادر 

تــدل  الــي ابلتــايل  الغــر مســتدامة، و  الدخــل 
علــى درجــة كبــرة مــن الضعــف اإلقتصــادي.

 
أو  التحويــالت  املصــادر:  هــذه  تشــمل  و 
الدعــم العائلــي أو املســاعدات مــن احلكومــة 
أو املنظمــات الغــر حكوميــة و املســاعدات 

حســاب  مت  ابلتــايل،  و  التســول.  أو  اخلريــة 
الغــر  الدخــل  تقســيم  خــالل  مــن  النســبة  هــذه 

مســتثنيًة  اإلمجــايل،  األســرة  دخــل  علــى  مســتدام 
ّدخــرات أو بيــع املمتلــكات كجــزء 

ُ
األمــوال املقرتضــة أو امل

مــن الدخــل ألهنــا حــاالت مفــردة و مــن املمكــن أن تؤثــر علــى 
البيــاين.  التحليــل 

الغــر  الدخــل  نســبة  إرتفــاع  اىل  اإلحصائــي  التحليــل  يشــر 
نســبة  إخنفــاض  عنــد  اإلمجــايل  الدخــل  مــن  مســتدام 
اإلنفــاق يف االســرة. و ذلــك يعــي أبن األســر الفقــرة 
اغلــب األحيــان علــى مصــادر  الــي تعتمــد يف  هــي 

مســتدامة.   الغــر  الدخــل 

نصــف  مــن  أكثــر  أو  نصــف  أييت  عــام،  بشــكل 
الدخــل اإلمجــايل املتكــرر حلــوايل 7٪ مــن األســر يف 
املناطــق احلضريــة مــن مصــادر غــر مســتدامة )الشــكل 

 .  )31

و يســود هــذا الوضــع ال ســيما يف مناطــق عقــره و الــردرش و زاخــو 
للنازحــن حيــث حتصــل 15 ٪ مــن هــذه  . الوضــع أكثــر خطــورة نســبياً 
األســر ا علــى أكثــر مــن نصــف دخلهــا مــن مصــادر غــر مســتدامة. أمــا ابلنســبة 

لالجئــن فتبلــغ هــذه النســبة 9 ٪ و يف اجملتمــع املضيــف 4 ٪ .

مالحظة: مناطق النزوح الكثيف هي )مُسيل، شيخان ،  الردرش / عقرة ( و مناطق النزوح املتوسط هي  ) زاخو ( و مناطق النزوح اخلفيف هي ) دهوك و العمادية( .

الشكل 31. نسبة مصادر الدخل الغر مستدامة لألسر من الدخل اإلمجايل 

الوضع 
أكثر خطورة نسبياً 

للنازحين حيث تحصل 15 ٪ 
من هذه األسر ا على أكثر من نصف 
دخلها من مصادر غير مستدامة. أما 
بالنسبة لالجئين فتبلغ هذه النسبة 9 

٪ و في المجتمع
المضيف 4 ٪ 

نسبة األرس التي فيها 50٪ أو أكرث من الدخل 

من مصادر غري مستدامة 

املناطق ذات الكثافة العالية

املناطق ذات الكثافة املتوسطة

املناطق القلية الكثافة

النواحي
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الضعف اإلقتصادي و تطّور القطاع اخلاص 

تطــّور القطــاع اخلــاص هــو أول عامــل متعلــق ابملناطــق اجلغرافيــة مت 
مناقشــته يف تقييــم مواطــن الضعــف اإلقتصــادي لألســر.

 ويهــدف هــذا العامــل اىل تقييــم مــا إذا كان هنــاك أتثــراً 
لوجــود قطــاع خــاص ابرز يف املنطقــة علــى الوضــع املــايل 
لألســر الــي تعيــش فيهــا.  أشــار التحليــل اإلحصائــي اىل 

إرتفــاع يف إنفــاق األســرة علــى الفــرد الواحــد عنــدا تعيــش 
يف مناطــق لديهــا قطــاع خــاص أكــر حجمــاً و أكثــر تطــّوراً. 

و مــن املفــرتض أبن ذلــك التأثــر يعــود اىل توفّــر فــرص ديناميكيــة و 
متنوعــة أكثــر مــن حيــث ســبل العيــش يف هــذه املناطــق، و ذلــك حُيســن مــن أوضــاع 
الرعية الشــاملة لألســرة. و من انحية أخرى، تكون األســر أكثر فقراً و أكثر ضعفاً 

عندمــا تعيــش يف املناطــق الــي ال يوجــد فيهــا تطــور أو منــو إقتصــادي. 

ومت مناقشــة األرقام الفعلية لوظائف القطاع اخلاص يف األقســام الســابقة 
)الشــكل 14(. وأشــارت البيــاانت حســب املقاطعــة أبن وظائــف 
القطــاع العــام هــي أكثــر شــيوعاً يف مناطــق زاخــو و دهــوك 

)املناطــق ذات الكثافــة الســكانية العاليــة و املتوســطة(.

األزمة املالية و الضعف اإلقتصادي

أظهــرت البيــاانت املتعلقــة بعامــل االزمــة املاليــة أبن معــدل 
إنفــاق االســرة علــى الفــرد الواحــد هــو أقــل بكثــر يف املناطــق 

األكثــر أتثــراً ابألزمــة املاليــة. 

ومت قيــاس أتثــر األزمــة املاليــة مــن حيــث تفيــض الرواتــب أو فقــدان الوظائــف )كمــا 
ذُِكــر يف اإلســتبيان( بــدأ تفيــض الرواتــب يف القطــاع العــام إلقليــم كردســتان يف ينايــر 

2016 بســبب األزمــة املاليــة الــي يعــاين منهــا اإلقليــم حاليــاً. 

الشكل 32. نسبة االسر الي أتثرت بشكل مباشر ابألزمة املالية 

مالحظة: مناطق النزوح الكثيف هي )مُسيل، شيخان ،  الردرش / عقرة ( و مناطق النزوح املتوسط هي  ) زاخو ( و مناطق النزوح اخلفيف هي ) دهوك و العمادية( .

أن 
معدل إنفاق االسرة 

على الفرد الواحد هو أقل 
بكثير في المناطق األكثر 

تأثراً باألزمة 
المالية.

نسبة األرس التي تعرضت لتقليل يف الرواتب أو فقدان الوظائف 

املناطق ذات الكثافة العالية

املناطق ذات الكثافة املتوسطة

املناطق القلية الكثافة

النواحي
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و خيتلــف أتثــر األزمــة املاليــة اعتمــاداً علــى املوقــع، حيــث عانــت 40٪ مــن األســر 
مــن صدمــة إقتصاديــة بســبب فقــدان الوظائــف أو تفيــض الرواتــب يف مناطــق مثــل 
مُسيــل أو زاخــو أو الشــيخان. و كان معــدل إنفــاق األســرة للفــرد الواحــد أقــل بكثــر 

يف هــذه املناطــق لتأثرهــا ابألزمــة املاليــة أكثــر مــن غرهــا. 
و تشــر البيــاانت حســب اجملموعــات الســكانية أيضــاً أبن أتثــر األزمــة أكــر علــى 
اجملتمــع املضيــف، حيــث شــهد مــا يقــارب 70٪ مــن أفــراد اجملتمــع املضيّــف إخنفاضــاً 
يف الرواتــب و االجــور أو هــم إبنتظــار رواتــب مل تدفــع هلــم مــن صاحــب العمــل. و 
قــد أثــرت مشــاكل مماثلــة علــى 42٪ مــن الالجئــن و 59٪ مــن النازحــن الذيــن 

يعملــون. 

 الضعف اإلقتصادي و مستوايت رأس املال البشري 

إن املســتوايت العامة لرأس املال البشــري )الذي تعرف بنســبة األفراد البالغن الذين 
لديهم مســتوى تعليم أساســي( يف موقع معن لديها عالقة ابملســتوى املايل لالســر.

املناطــق ذات  للفقــر يف  قــد تكــون أكثــر عرضــة  البيــاانت إىل أن األســرة  وتشــر 
علــى  حتتــوي  الــي  ابملناطــق  مقارنــة  البشــري  املــال  لــرأس  املنخفضــة  املســتوايت 

البشــري.  املــال  رأس  مــن  عاليــة  مســتويت 
و ابلرغــم مــن إخنفــاض مســتوايت رأس املــال البشــري يف املناطــق احلضريــة بشــكل 
عــام كمــا ذكــران اعــاله،  تتميــز مناطــق شــيخان و زاخــو و عقــرة  و  بــردرش ابملقارنــة 
الســكان  مــن  البالغــن  لألفــرا  التعليــم  مســتوايت  إبخنفــاض  األخــرى  املناطــق  مــع 

بشــكل خطــر )الشــكل 33 ( .

الشكل 33. نسبة االفراد البالغن من دون تعليم أساسي 

مالحظة: مناطق النزوح الكثيف هي )مُسيل، شيخان ،  الردرش / عقرة ( و مناطق النزوح املتوسط هي  ) زاخو ( و مناطق النزوح اخلفيف هي ) دهوك و العمادية( .

نسبة األفراد البالغني من دون تعليم اسايس

من عدد السكان  البالغني اإلجاميل 

املناطق ذات الكثافة العالية

املناطق ذات الكثافة املتوسطة

املناطق القلية الكثافة

النواحي
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امللخص و االمناط يف منوذج حتديد مواطن الضعف

ثــالث  املكونــة للضعــف اإلقتصــادي، ظهــرت  العناصــر  بعــد أن مت حتليــل مجيــع 
مناطــق الــي يتواجــد فيهــا الضعــف بشــكل خــاص: األوىل، هــي املنطقــة احملصــورة 
بــن شــيخان و عقــرة. الثانيــة، هــي مقاطعــة زاخــو. و الثالثــة، و اىل حــٍد أدىن، 

هــي ُسيــل و ضواحيهــا. 

و يوجــد يف هــذه املناطــق تدفقــاً أكــر نســبياً مــن األســر النازحــة و الالجئــة 
و أتثــراً أقــوى لألزمــة املاليــة علــى إقتصادهــا احمللــي و الكثــر 

مــن املســتوايت التعليميــة املتدنيــة للســكان البالغــن . 
و تقــع أكثــر مــن 50 ٪ مــن األســر الــي تعيــش 

يف هــذه املناطــق يف اثنــن مــن أفقــر األخــاس 
لإلنفــاق األســري، و ذلــك يشــر إىل فقــر 

ذلــك،  ومــع  االســتهالك.  يف  خطــر 
يف  خمتلــف  بشــكل  الضعــف  يظهــر 

كل منطقــة .

بــن  الواقعــة  املنطقــة  تعتــر  و 
أســوأ  ابألخــص  وعقــرة  شــيخان 
حــااًل مــن املناطــق احلضريــة األخــرى 

يف احملافظــة، حيــث يوجــد فيهــا أدىن 
الواحــد.  للفــرد  اإلنفــاق  مســتوايت 

وبشــكل عــام، حتتــوي هــذه املنطقــة علــى 
فــرص عمــل أقــل و نســبة أقــل مــن اخلدمــات 

العامــة املتوفــرة. و مــع ذلــك، تتميــز شــيخان عــن 
غرهــا مــن املناطــق مثــل زاخــو إبحتوائهــا علــى شــبكات 

اجملتمــع،  أو  العائلــة  طريــق  عــن  لألســر  متوفــرة  بكثــر  أقــوى  أمــان 
حيــث يرتبــط ذلــك بوجــود عالقــات عرقيــة أقــوى بــن النازحــن و اجملتمــع املضّيــف 

اليزيديــن(.  و  املســيحين  اىل  ابإلضافــة  االكــراد  مــن  )معظمهــم 

وإن هــذا اجلانــب ميكــن أن يفســر ســبب وجــود نســبة أعلــى مــن النازحــن الذيــن 
لعمليــات  جــدا  القليلــة  املعــدالت  و كذلــك  املناطــق  هــذه  يف  مســكن  ميلكــون 
اإلخــالء القســري و العــدد القليــل لألســر املديونــة ألغــراض الطــوارئ و إرتفــاع نســبة 

اإلكتظــاظ بســبب إســتضافة أفــراد العائلــة. 

علــى  قــادرة  تكــون  قــد  معاكــس، حيــث  فالوضــع  زاخــو  لألســر يف  امــا ابلنســبة 
اخلــاص.  القطــاع  ديناميكيــة  بفضــل  أكثــر  عمــل  فــرص  اىل  الوصــول 

ولكــن مــع ذلــك، توجــد يف هــذه املنطقــة نســبة عاليــة مــن العمــل الغــر رمســي و 
املنافســة قويــة علــى الوظائــف و رأس مــال إجتماعــي منخفــض بشــكل عــام. و 
ابإلضافــة اىل ذلــك، نســبة االفــراد البالغــن الغــر معالــن يف هــذه ضاملنطقــة 

هــي اقــل نســبياً. 

و هلــذا الســبب يوجــد نســب عاليــة مــن الفقــر 
تتمثــل  و  عــام.  بشــكل  اإلســتهالك  يف 
الصعــوابت املاليــة لألســر بصعوبــة حتمــل 
الديــون أو  تكاليــف اإلجيــار أو زايدة 
زايدة اإلعتمــاد علــى مصــادر الدخــل 

مســتدامة.  الغــر 

لديهــا  مُسيــل  ابن  يبــدو  وأخــرا، 
مجيــع  عــر  متوســط  مســتوى 
اإلقتصــادي،  الضعــف  مؤشــرات 
شــديدة  صعــوابت  تواجــه  ال  حيــث 
للغايــة يف أي مــن املؤشــرات و يف نفــس 
الوقــت ال تتمتــع أبوضــاع جيــدة جــدا. و 
مــن املمكــن إجيــاد أمثلــة لذلــك يف مســتوايت 

اإلكتظــاظ.  و  اإلعالــة  و  املديونيــة 

ظهرت 
ثالث مناطق التي يتواجد 

فيها الضعف بشكل خاص: األولى، 
هي المنطقة المحصورة بين شيخان و عقرة. 

الثانية، هي مقاطعة زاخو. و الثالثة، و الى حٍد 
أدنى، هي ُسميل و ضواحيها. و يوجد في هذه 
المناطق تدفقاً أكبر نسبياً من األسر النازحة و 

الالجئة و تأثيراً أقوى لألزمة المالية على إقتصادها 
المحلي و الكثير من المستويات التعليمية 

المتدنية للسكان 
البالغين 



مناقشة و ملخص للنتائج الرئيسية

هنــا، مت حتليــل بيــاانت التعليــم عــن طريــق إمجــايل معــدالت االلتحــاق ابملــدارس، والــي 
ُتظهــر نســبة الطــالب امللتحقــن يف كل مرحلــة بغــض النظــر عمــا إذا كانــوا يف الفئــة 

العمريــة الرمسيــة  ملرحلــة تعليمهــم احلاليــة. 

و مت إتبــاع هــذه الطريقــة  ألن الطــالب يف هــذا الســياق البيئــي ال يتبعــون مســارا 
مباشــرا مــن التعليــم األساســي إىل التعليــم املتوســط  مث إىل اجلامعــة، بــل ابألحــرى 

تتخلــل دراســتهم فــرتات مــن االنقطــاع عــن املدرســة. 

معــدالت اإلنســحاب مــن املدرســة  بــن التعليــم األساســي واملــدارس الثانويــة مرتفعــة، 
ولكــن معظــم الطــالب يُعيــدون اإللتحــاق ابملــدارس الثانويــة يف مراحــل الحقــة مــن 
احليــاة. علــى ســبيل املثــال، فــإن نصــف الطــالب يف مراحــل )الرابــع االعــدادي إىل 
الســادس اإلعــدادي( هــم يف الواقــع 3 إىل 5 ســنوات أكــر يف الســن مــن فئــة العمــر 

الرمسيــة هلــذا املســتوى )15-17 ســنة(.

املناطــق ذات  معــدالت االلتحــاق ابلتعليــم األساســي مرتفعــة نســبيا ومناســبة يف 
املتوســطة  املناطــق  يف  بشــكل كبــر  تنخفــض  ولكنهــا  العاليــة  الســكانية  الكثافــة 
الكثافــة، وخاصــة يف املناطــق ذات الكثافــة الســكانية املنخفضــة حيــث يرتبــط املعــدل 
القليــل يف هــذه املناطــق ابلقــدرة اإلســتيعابية األقــل نســبيا للمدرســة، ابإلضافــة إىل 
إن جــزءا كبــرا مــن األســر مقيــدة ماليــا وغــر قــادرة علــى حتمــل التكاليــف املرتبطــة 
ابلتعليــم )مــن تكاليــف اللــوازم الدراســية إىل تكاليــف النقــل، و هــذا غــر عــن تكلفــة 

الفرصــة البديلــة، يف بعــض احلــاالت ، للطفــل الــذي يعمــل(. 

ابإلضافــة إىل ذلــك فهنالــك ميــزة هامــة و هــي إن معــدالت اإللتحــاق للفتيــات 
مســاوي مــع الفتيــان - أو أعلــى مــن ذلــك، علــى ســبيل املثــال، يف حالــة التعليــم 

الثانــوي فــإن حضــور الفتيــات يف املدرســة الثانويــة أعلــى نســبة مــن الفتيــان.

بشــكل عــام، اليــزال احلضــور الدراســي مرتفعــا نســبيا علــى الرغــم مــن القيــود املاليــة 
الــي يواجههــا نظــام التعليــم العــام مــن انحيــة عــدم وجــود أمــوال كافيــة لدفــع رواتــب 
املعلمــن أو لتوســيع البنيــة التحتيــة للتعليــم عنــد الضــرورة )علــى ســبيل املثــال، عــن 

طريــق زايدة مرافــق املدرســة(. 

هــذه القيــود هلــا أتثــر علــى معــدالت االكتظــاظ يف الصــف وعلــى احلفــاظ علــى 
جــودة التعليــم الــذي تقدمــه.

ولكــن أطفــال الالجئــن يشــكلون التحــدي األكــر للســلطات واملنظمــات اإلنســانية 
يف جمــال التعليــم.

حيــث متيــل األســر الالجئــة الســورية اىل عــدم إرســال األطفــال اىل املدرســة يف حالــة 
النزوح اىل خارج البلد. و تبلغ معالت اإللتحاق 73٪ للتعليم األساســي و ٪16 
للمرحلــة الثانويــة يف الذكــور، و 81٪ للتعليــم األساســي و 18٪ للمرحلــة الثانويــة 

يف اإلانث. 

ابإلســتنتاج، فــإن الوضــع ينــذر ابخلطــر، حيــث أن 44٪ مــن األطفــال الذيــن تــرتاوح 
أعمارهــم بــن 6-17 هــم خــارج نظــام التعليــم الرمســي، ممــا يشــكل خمــاوف جديــة 

للتنمية البشرية يف املستقبل.  

و تبقــى األســئلة الرئيســية هــي ملــا ال تذهــب هــذه اجملموعــة إىل املدرســة مقارنــة 
ابجملموعــات املماثلــة مــن النازحــن و مــن اجملتمعــات املضّيفــة، وكيفيــة إعــادة هــؤالء 

الطــالب إىل املدرســة.

7- حتدايت التعليم
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معدالت اإللتحاق حسب الطبقات اإلجتماعية

مت حتليــل احلضــور املدرســي عــن طريــق معــدالت االلتحــاق اإلمجاليــة يف التعليــم 
الثانويــة21.  واملــدارس  األساســي 

و مــن األفضــل االعتمــاد علــى املعــدالت اإلمجاليــة يف هــذا الســياق نظــرا حلقيقــة إن 
أعمــار الطــالب يف املســتوين األساســي واملتوســط عــادة مــا تكــون أكــر مــن الفئــة 

العمريــة هلــذه الصفــوف. 

الدراســة  مــن  اإلنســحاب  معــدالت  إن  مــن  ابلرغــم  و 
اإللتحــاق  يعيــدون  الطــالب  مــن  العديــد  مرتفعــة، 

)إثــر  مــن حياهتــم  مراحــل الحقــة  ابملدرســة يف 
النــدم(. 

ومرغــواب  العــادي،  مــن  يكــون  حينهــا 
فيــه، رؤيــة معــدالت إلتحــاق أكثــر مــن 
100٪ يف التعليــم األساســي مثــاًل. و 
هلــذا الســبب، فــإن دراســًة للمعــدالت 
الصافيــة فقــط مــن شــأهنا أن تقلــل مــن 
تقديــر معــدالت االلتحــاق ابملــدارس 

إىل حــد كبــر22.

االلتحــاق  معــدالت  إن  حــن  يف 
 )9-1 )الصفــوف  األساســي  ابلتعليــم 

نســبيا  مالئمــة  مبســتوايت  مســتقرة  تبــدو 
يف املتوســط، إال إن هنــاك اخنفــاض كبــر مــن 

حيــث  االلتحــاق يف املــدارس الثانويــة )الصفــوف 
10-12( مــع معــدالت أقــل بنحــو 30٪ )الشــكل 

 .  )34

إن هــذا االخنفــاض متوقــع حيــث يقــوم عــدد كبــر مــن الذكــور واإلانث األطفــال إمــا 
ابالنضمــام إىل القــوى العاملــة  أو املســاعدة يف األعمــال املنزليــة.

21 يتم احلصول على معدالت االلتحاق اإلمجالية بقسمة عدد الطالب، بصرف النظر عن سنهم، يف كل درجة )يف التعليم األساسي أو يف املدرسة الثانوية( على إمجايل عدد األطفال من الفئة العمرية لتلك املرحلة الدراسية. 
ابملقابل، فإن معدالت اإللتحاق الصافية حتسب بقسمة العدد الكلي للطالب الذين تتوافق أعمارهم مع مرحلتهم الدراسية على العدد الكلي للطالب من هذه الفئة العمرية. إن معدالت االلتحاق اإلمجالية، يف املمارسة العملية، 

تشمل األطفال الذين يدرسون يف مرحلة دراسية معينة غر مناظرة لفئاهتم العمرية. على سبيل املثال، فإن شخصا يبلغ 19 عاما و يدرس يف مرحلة اثنوية سيكون مدرجا ضمن معدالت االلتحاق اإلمجالية ولكن ليس يف معدالت 
االلتحاق الصافية.

22  إن فئات العمر الرمسية للتعليم االبتدائي )الصفوف 1-9( تتوافق مع أطفال ترتاوح أعمارهم بن 6-14 سنة. أما لطالب املدارس الثانوية )الصفوف 10-12( فإن الفئات العمرية تتوافق مع أطفال ترتاوح أعمارهم بن 15 
و 17 سنة.

في 
المناطق ذات الكثافة 
السكانية المتوسطة و 

المنخفضة باالخص، تكون معدالت 
االلتحاق بالمدارس دون المستوى 

األمثل بشكل ملحوظ. على سبيل المثال، 
78 ٪ فقط من السكان الذكور يلتحقون 
بالتعليم األساسي في هذه المناطق. وفيما 
يتعلق بمعدالت المدرسة الثانوية، فإن 

االنخفاض الكبير يكون فقط في 
المناطق ذات الكثافة السكانية 
المنخفضة، وخاصة بالنسبة 

للفتيان

وهنــاك مِســة هامــة ملعــدالت االلتحــاق ابملــدارس وهــي التفــاوت الكبــر بــن الطبقــات 
الكثافــة  املناطــق ذات  األساســي. يف  يتعلــق ابلتعليــم  فيمــا  املختلفــة  االجتماعيــة 
الســكانية املتوســطة و املنخفضــة ابالخــص، تكــون معــدالت االلتحــاق ابملــدارس 
مــن  فقــط   ٪ املثــال، 78  ســبيل  علــى  ملحــوظ.  بشــكل  األمثــل  املســتوى  دون 

الســكان الذكــور يلتحقــون ابلتعليــم األساســي يف هــذه املناطــق. 

وفيمــا يتعلــق مبعــدالت املدرســة الثانويــة، فــإن االخنفــاض الكبــر يكــون فقــط يف 
املناطــق ذات الكثافــة الســكانية املنخفضــة، وخاصــة ابلنســبة للفتيــان، 
ممــا يــدل علــى اهتمــام أقــل نســبيا مبواصلــة التعليــم الرمســي )وارتفــاع 

احلوافــز لالنضمــام إىل القــوى العاملــة(.

وهنــاك تقســيم واضــح بــن أطفــال الالجئــن الســورين 
واجلماعــات األخــرى )الشــكل 35(. 
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معدالت اإللتحاق حسب المجموعات السكانية

يــدل  ممــا  حــد كبــر،  إىل  منخفضــة  لالجئــن  ابملــدارس  االلتحــاق  معــدالت  إن 
علــى نســبة عاليــة جــدا مــن األطفــال خــارج املــدارس يف ســن مبكــرة. علــى وجــه 

اخلصوص،  ٪28 من األطفال ما بن 6 و 14 ســنة من العمر ال حيصلون 
علــى أي نــوع مــن التعليــم الرمســي. 

إن الوضــع حــرج جــدا  و خصوصــا علــى مســتوى املــدارس 
الثانويــة، حيــث أقليــة فقــط مــن أســر الالجئــن تتــار 

إحلــاق أبنائهــم ابملــدارس. وبعبــارة أخــرى، 79٪ مــن 
األطفــال مــا بــن 15 و 17 ســنة مــن العمــر ال 

يذهبــون إىل املدرســة.

أمــا فيمــا يتعلــق ابجملموعــات الســكانية األخــرى، 
لألطفــال  ابملــدارس  االلتحــاق  فمعــدالت 
النازحــن  متيــل إىل أن تكــون منخفضــة نســبيا، 
و لكن من دون أن تصل إىل املســتوايت احلرجة 

الالجئــن. جملموعــة 

أمــا معــدالت اإللتحــاق للمجتمــع املضيــف فالزالــت 
نظــام  الــي تواجــه  املاليــة  القيــود  مــن  الرغــم  عاليــة علــى 

األمــوال  مــن  يكفــي  مــا  وجــود  عــدم  حيــث  مــن  التعليــم، 
لرواتــب املعلمــن واحلفــاظ علــى نوعيــة التعليــم املتوفــر )يف بعــض 

للمدرســة(. مؤقــت  إغــالق  إىل  التحــدايت  هــذه  أدت  احلــاالت، 

وهناك 
تقسيم واضح بين 

أطفال الالجئين السوريين 
والجماعات األخرى. إن معدالت 

االلتحاق بالمدارس لالجئين منخفضة 
إلى حد كبير

28٪ من األطفال ما بين 6 و 14 
سنة من العمر ال يحصلون على 

أي نوع من التعليم
 الرسمي.
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دابن سي، زاخو، حمافظة دهوك. انزحن املناطق احلضرية يعيشون يف بناايت غر مكتملة، 2014. الصورة: املفوضية السامية لشؤون الالجئن، ر. رشيد
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التعليم األساسي يف حالة النازحن يدمج التعليم االبتدائي )الصفوف 1-6( والتعليم املتوسط )الصفوف 9-7(.

الشكل 35. معدل االلتحاق اإلمجايل يف التعليم األساسي واملدارس الثانوية حسب اجملموعة السكانية والنوع االجتماعي23

الشكل 34. معدل االلتحاق اإلمجايل يف التعليم األساسي واملدارس الثانوية حسب  الطبقة والنوع االجتماعي
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1. وضع اإلسكان 

   ينبغــي علــى الســلطات احملليــة خلــق حوافــز لتطويــر مســاكن أبســعار معقولــة. 
علــى  عــدم احلصــول  بســبب  بشــكل كبــر  املنخفــض  الدخــل  األســر ذات  تتأثــر 
مســاكن أبســعار إجيــار معقولــة، ونتيجــة هلــذا فــإن معــدالت االكتظــاظ و اإلخــالء 

القســري متيــل أن  تكــون مرتفعــة.

إحــدى الطــرق لتقليــل معــدالت االجيــارات يف املناطــق احلضريــة هــو زايدة جتهيــز 
املســاكن. يف املاضــي، شــرعت ســلطات احملافظــة مشــاريع ســكنية جديــدة لألســر 
ذات الدخــل املنخفــض يف دهــوك، ولكــن االســتثمار توقــف بســبب األزمــة املاليــة. 
إحــدى احللــول هلــذا الوضــع  يكــون  يف خلــق حوافــز ماليــة وأنظمــة  مــن أجــل إشــراك 
أصحــاب املصــاحل )اجلهــات املعنيــة( خاصــة يف بــدء هــذه املشــاريع اإلســكانية. وقــد 
أصــدرت الســلطات احملليــة ايضــا مراســيم جديــدة هتــدف إىل الطلــب مــن مالكــن 
املســاكن بتخفيــض اإلجيــارات بصــورة تلقائيــة. إن هــذه النقطــة تســتحق املزيــد مــن 

االهتمــام لتوضيــح الطــرق األفضــل لتنفيذهــا.
 

   جيــب علــى اجلهــات اإلنســانية توســيع نطــاق الدعــم لألســر الضعيفــة الــي 
تســتأجر مســكاهنا. الكثــر مــن األســر، ســواءاً مــن النازحــن أو الالجئــن أو اجملتمــع 
املضيــف، تعــاين حاليــا يف دفــع اإلجيــار، و هــذا األمــر  يــؤدي إىل املديونيــة أو التنقــل 

املســتمر حبثــا عــن مســاكن إبجيــار أرخــص. 

مــن أجــل منــع هــذا مــن خــالل الدعــم، ميكــن اســتخدام طريقتــن مت جتربتيهمــا يف 
بعــض املناطــق وهــي : اســتهداف برامــج النقــد مقابــل اإلجيــار24، وعمليــة إعــادة 
أتهيــل أو جتديــد مبســتوى متوســط للمباين مقابــل مســاكن مؤقتــة بــدون إجيــار )مــع 
مشــاركة ســلطات احملافظــة يف تعزيــز ثقــة أصحــاب األمــالك(. و ذلــك جيــب أن 
ــاً مــع دعــم أكــر مــن املاحنــن لتمويــل موثــوق و طويــل األجــل لتقــدمي  يكــون متزامن

املســاعدة النقديــة املســتهدفة جيــدا.

   جيــب علــى اجلهــات املُوفــرة للمــأوى واحلمايــة توســيع نطــاق املســاعدة 
القانونية لألســر لإلبالغ عن حاالت اإلخالء القســري، وينبغي على لســلطات 
احملليــة تنظيــم وتعزيــز اتفاقيــات األجيــار املكتوبــة خطيــا. إن مناطــق دهــوك و مُسيــل 
لديهــا أعلــى معــدل مــن األســر الــي تعرضــت لإلخــالء القســري، وخاصــة  النازحــن 

)20٪ مــن األســر املتعرضــة لإلخــالء القســري خــالل ال6 أشــهر املاضيــة(. 

و ابلنســبة لألســر النازحــة و الالجئــة فــإن الوصــول إىل الدعــم القانــوين هــو أكثــر 
صعوبــة نســبياً حيــث مــن املمكــن لألســر املتعرضــة لإلخــالء ان تســتفيد مــن احلصــول 
علــى  املســاعدة القانونيــة لإلبــالغ عــن عمليــات اإلخــالء القســري الغــر عادلــة أو 
للتوصــل إىل حــل عــن طريــق التفــاوض مــع أصحــاب العقــارات، فضــال عــن العثــور 

علــى ســكن جديــد. 

وابإلضافــة إىل ذلــك، مبــا أن معظــم عقــود اإلجيــار يف مجيــع أحنــاء احملافظــة تكــون 
شــفهية، فيجــب أن يكــون هنــاك دعــوة مــن الســلطات العامــة لتنفيــذ إتفاقيــات إجيــار 
مكتوبــة و الــي مــن شــأهنا توفــر محايــة أفضــل لــكل مــن املســتأجرين وأصحــاب 

العقــارات.
 

   علــى أصحــاب العقــارات، واجلهــات املوفــرة للمــأوى، والســلطات احملليــة أن 
تتعــاون يف خلــق احللــول املناســبة لألســر الــي تعيــش يف املبــاين الغــري مكتملــة، 

وخاصــة يف شــيخان وعقــرة. 

حيث أن 31٪ يف شيخان و 17٪ يف عقرة من األسر النازحة يف تعيش يف مباين 
غر مكتملة أو مهجورة.

والنوافــذ،  األبــواب  لتثبيــت  برامــج  احلكوميــة  الغــر  املنظمــات  بعــض  بــدأت  وقــد 
ومرافــق امليــاه / الصــرف الصحــي يف هــذه املواقــع، ولكــن إشــراك مجيــع األطــراف 

ميكــن أن يدعــم هــذه األســر للوصــول إىل حالــة إســكان أكثــر مالءمــة.

8. النتائج و التوصيات الرئيسية  

 ALNAP  ،24 على برامج املساعدات النقدية هذه أن تتأكد من أهنا ال تولد آاثر تضخمية على سوق األجيار أو إاثرة موجة من املستأجرين احملتملن يف املناطق املكتظة أصال. انظر على سبيل املثال
)2015(«املبادئ التوجيهية التقنية: املساعدة النقدية املشروطة لإلجيار«.
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2. التماسك اإلجتماعي يف املناطق احلضرية

   تشــجيع الســلطات احملليــة لتســهيل أماكــن وفعاليــات للتفاعــل بــني اجملتمــع 
بــني  العالقــات  تعزيــز  أجــل  الالجئــني  مــن  النازحــني و  املضيــف وجمتمعــات 

اجلــريان، وختفيــف التوتــرات االجتماعيــة، ومتكــني التعايــش الســلمي. 

املناقشــات اجلماعيــة املركــزة مــع أفــراد اجملتمــع املضيــف والنازحــن تبــن أن هنالــك 
نقــص كبــر يف الثقــة بــن هــذه اجملتمعــات يف املناطــق احلضريــة. الــدور الــذي لعبتــه 
املســاحات املشــرتكة والفعاليــات املشــرتكة )مثــل القاعــات االجتماعيــة، واألنشــطة 
الرايضية، أو اجملموعات الشــبابية / النســائية( كنقاط تواصل بن الســكان من مجيع 

الفئــات، ميكــن تطويــره بشــكل أكثــر. 

ومــن املهــم أيضــا تنفيــذ املشــاريع الــي تعــود ابلنفــع علــى اجملتمــع ابكملــه، حيــث إن 
بعــض هــذه االنقســامات املشــار إليهــا يف التقييــم مرتبطــة إبنطبــاع »عــدم االنصــاف« 
ابملســاعدة. ميكــن للجهــات اإلنســانية أن تســاهم أيضــا يف هــذا الشــأن مــن خــالل 
تنفيذ املشــاريع الســريعة األثر )املشــاريع ذات األثر الســريع( و الي تلق املســاحات 

املاديــة الــي تعــود ابلنفــع علــى اجملتمــع أبكملــه. 

املشــاريع  أن  ذلــك،  مــع  اقرتحــت،  املنفذيــن  الشــركاء  مــن  االفعــال  ردود  إن  إال 
ذات األثــر الســريع غــر منظمــة حاليــاً علــى حنــو فعــال لتغطيــة االحتياجــات العامــة 

للســكان.

   علــى الســلطات احملليــة، بدعــم مــن منظمــات اجملتمــع املــدين، أن تــروج 
برامــج تقــدمي دروس اللغــة الكرديــة للنازحــني. هنالــك تعليــق متكــرر يف املناقشــات 
اجلماعيــة املركــزة مــع اجملتمــع املضيــف والنازحــن يشــر إىل حواجــز اللغــة كســبب 

لعــدم وجــود التفاعــل بــن اجملتمعــات. 

إن تقــدمي وتشــجيع التعلــم ابللغــة الكرديــة مــن شــأنه تســهيل تكييــف النازحــن يف 
البيئــة اجلديــدة، وتعزيــز التفاعــل والتعايــش.

3.  سبل عيش مستدمي

   جيــب أن تتشــارك اجلهــات الفاعلــة لتوفــري ســبل العيــش مــع الغرفــة التجاريــة 
احملليــة مــن أجــل تعزيــز برامــج التدريــب املهــين.

و مبــا أن غالبيــة الســكان البالغــن غــر القادريــن حاليــا علــى العثــور علــى عمــل لديهــم 
مســتوايت تعليــم منخفضــة جــدا و ليــس لديهــم خــرة يف العمــل، ابإلمــكان مســاعدة 
هؤالء من خالل إعادة إدخاهلم يف ســوق العمل إما كموظفن أو حلســاهبم اخلاص 
و عــن طريــق توفــر تدريــب مهــي علــى احلــرف و املهــارات اليدويــة )و توفــر متويــل 

للمعــدات األساســية إذا لــزم األمــر (.

تتعــاون وكاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات غــري احلكوميــة     و ميكــن أن 
الوطنيــة والدوليــة و غرفــة التجــارة احملليــة  مــن أجــل تســهيل تطويــر املشــاريع 

املشــرتكة بــني الالجئــني و أفــراد اجملتمــع املضيــف. 

بســبب الوضــع القانــوين لالجئــن ال ميكن لالجــئ الســوري اقامــة مشــاريع خــارج 
املخيمــات. 

ويعتــر خلــق مشــاريع مشــرتكة مــع رجــال األعمــال احملليــن نظامــاً بديــاًل لالجئــن 
مــع  الالجئــن يف حتديــد وربــط شــراكات  يتطلــب منصــة تدعــم  املبادريــن. وهــذا 
الســكان احملليــن و تضمــن يف نفــس الوقــت احلمايــة القانونيــة للشــريك الالجــئ.

البــارز للجهــات الفاعلــة يف متويــل املشــاريع الصغــرية يف     يعتــرب احلضــور 
الرغــم  الطويل. وعلــى  املــدى  علــى  العيــش  ســبل  لتوفــري  ضــرورايً  احملافظــة 
فــإن  العــراق  يف  الصغــرة  املشــاريع  متويــل  يف  اجلهات الفاعلــة  من مشــكلة انعدام 
تدخــالت يف حتســن ســبل العيــش يف جمــال تطويــر األعمــال ســيفيد بشــدة هــذا 

التمويــل. مــن  النــوع 
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4.  آليات املساعدات النقدية
 

   جيــب أن تعمــل اجلهــات الفاعلــة اإلنســانية والتنمويــة جنبــا إىل جنــب مــع 
الســلطات احملليــة لتنســيق آليــات نقديــة خمتلفــة و لضمــان اســتدامتها علــى 

االجتماعية املزدوجــة. أنظمة  احلمايــة  جتنــب  مــع  الطويــل  املــدى 

أصبحــت املســاعدات النقديــة الســريعة مــن أكثــر آليــات االســتجابة أمهيــًة ابلنســبة 
ألزمــة النــزوح يف إقليــم كردســتان. يف حمافظــة دهــوك، تتعايــش خمتلــف الرامــج الــي 
ينفذهــا خمتلــف الشــركاء: النقــد لإلجيــار و النقــد للتعليــم و النقــد مقابــل الغــذاء و 

النقــد مقابــل العمــل و املدفوعــات النقديــة غــر املشــروطة. 

يتــم توفــر هــذا التمويــل ابإلضافــة إىل املدفوعــات الــي تعطيهــا الســلطات احملليــة 
لألســر الفقــرة يف اجملتمــع املضيــف كجــزء مــن شــبكة الســالمة العامــة. عنــد إزدايد 
مبالــغ املــال املصروفــة و عــدد األســر املســتهدفة جيــب تعزيــز التنســيق بــن الشــركاء 

للوصــول تدرجييــا إىل تفاهــم مشــرتك. 

وأظهرت ردود فعل املشاركن يف ورشة العمل التحليلية الي إنعقدت يف دهوك مع 
مجيــع الشــركاء مبــا يف ذلــك الســلطات احملليــة أن هنــاك جمــاال واســعا لتعزيــز التعــاون 

والتنسيق.

و لضمــان اســتدامة شــبكات األمــان وجتنــب انتشــار هيــاكل موازيــة ينبغــي ابتــداء 
والشــؤون  العمــل  وزارة  و  والتنمويــة  اإلنســانية  الفاعلــة  اجلهــات  بــن  مناقشــات 
اآلليات النقديــة  بــن  التــالءم  حتســن  أجــل  مــن   )DOLSA( االجتماعيــة 

املتواجــدة.  احلكوميــة  االجتماعيــة  احلمايــة  نظــم  و  املختلفــة 

   جيب على اجلهات الفاعلة اإلنســانية املهتمة ابملســاعدات النقدية أن تنظر 
يف تنفيــذ برانمــج شــامل حســب املناطــق يســتهدف األســر الضعيفــة إقتصــادايً يف 
كل اجملموعــات الســكانية، بصــرف النظــر عــن كوهنــا مــن النازحــني، الالجئــني، 

أو أعضاء اجملتمع املضيف. 

تزايــدت البيــاانت علــى األحــوال املعيشــية للمجتمــع املضيــف يف اآلونــة األخــرة، 
وتبــن أن هنــاك نســبة كبــرة مــن الســكان يف حالــة نســبية مــن الضعــف )تبــن أن 

الضعــف موجــود يف مجيــع الفئــات(. 

والالجئــن  النازحــن  إىل  ابإلضافــة  املضيــف  اجملتمــع  أســر  اســتهداف  يــرر  هــذا 
مــن خــالل هنــج قائــم علــى املنطقــة. و ميكــن تطبيــق اســرتاتيجيات مبتكــرة تركــز 
علــى مناطــق مســتهدفة تتميــز ابلفقــر يف حمافظــة دهــوك، حيــث تواجــه مجيــع فئــات 
الســكان حــاالت مماثلــة. و ميكــن التنســيق مــع ســلطات التخطيــط مثــل مكتــب 

الغــرض. اإلحصــاءات لتحقيــق هــذا 
 

العمــل و الشــؤون اإلجتماعيــة )DOLSA ( يف     جيب تشــجيع وزارة 
حمافظــة دهــوك لتحســني النظــام  احلــايل  للرعايــة و معايريهــا مــن أجــل اســتهداف 

مجيــع الفئــات الضعيفــة مــن الســكان و زايدة كفــاءة و فعاليــة براجمهــا. 

أبــرزت املراجعــات الســابقة25 أنــه ينبغــي علــى وزارة العمــل و الشــؤون اإلجتماعيــة 
DOLSA  أن ترفع من مستوى أداء شبكة األمان من خالل تفيف وتوضيح 
وتبســيط اإلجــراءات ت{هــل االســرة للمســاعدات. ميكــن للتعــاون مــع الشــركاء يف 
اجملــال اإلنســاين لتقــدمي املســاعدات النقديــة يف حمافظــة دهــوك و أن يولــدوا دروس 

.DOLSAمفيــدة ل

25  انظر على سبيل املثال اىل تقييم األثر اإلقتصادي واإلجتماعي لألزمة السورية و داعش على إقليم كردستان العراق من ِقبل البنك الدويل )2015(. 
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5. حتدي التعليم 

   ينبغــي أن تتعــاون الســلطات احملليــة مــع شــركاءها يف جمــال التعليــم مــن أجــل 
الذيــن ال حيضــرون  إعــادة تســجيل األطفــال والشــباب  إجنــاز برامــج تســهل 

املدرســة حاليــا يف النظــام التعليمــي )ســواء الرســي أو غــري الرســي(.
 

فقــد الكثــر مــن األطفــال ســنة أو ســنتن مــن التعليــم بســبب النــزوح. يشــكل إعــادة 
التســجيل حتــداي نظــرا للحاجــة إىل تكيــف الــدورات مــع احتياجاهتــم )علــى ســبيل 
للطــالب  تســمح  دورات عالجيــة  و  أقصــر  فــرتات  علــى  مكثفــة  دورات  املثــال: 
بتعويــض دروس قــد غابــوا عليهــا و عقــد دروس يف املســاء بعــد العمــل ومــا إىل 

ذلــك(. 

قد يشــكل إعادة التســجيل يف بعض احلاالت حتداي بســبب اإلجراءات البروقراطية 
املطلوبــة للوصــول إىل الرامــج التعليميــة )علــى ســبيل املثــال دليــل علــى إجنــازات يف 
الرامــج  الوصــول إىل  إلعــادة  العــراق  أحنــاء  ابقــي  يف  أو  ســوراي  يف  التعليــم  نظــام 

التعليميــة(.

و قد تساهم اجلهود املبذولة يف هذا االجتاه إىل حد كبر يف حتقيق أهداف املبادرة 
”ال لضيــاع أي جيــل” الــي أطلقهــا عــدداً مــن اجلهــات الفاعلــة الدوليــة فيمــا يتعلــق 
ابألزمة الســورية. و لكن ميكن أن تشــمل هذه املبادرة أيضا أزمة النزوح يف العراق.

   جيــب أن تــدرس اجلهــات اإلنســانية كيفيــة توســيع نطــاق الربامــج التعليميــة و 
توفــري حوافز لألســر ملنع الطــالب مــن التغيــب عــن املدرســة.

ال تــزال نســبة األطفــال غــر امللتحقــن ابملــدارس ابرزًة ابلنســبة للنازحــن و مرتفعــة 
الوصــول  األســباب ابلصعــوابت يف  بعــض  ترتبــط  بينمــا  لالجئــن.  ابلنســبة  جــدا 
إىل الرامج التعليميــة مثــل قلّــة توفــر مرافــق التعليــم وأســباب أخــرى تشــر إىل عــدم 
القــدرة علــى حتمــل التكاليــف املرتبطــة ابلتعليــم و تفضيــل العمــل بــدال مــن الدراســة 

)يف كثــر مــن األحيــان جَتــر األســر األطفــال علــى العمــل(. 

تســعى بعــض الرامــج يف حمافظــة دهــوك إىل توفــر األســر نقــدا يف مقابــل أخــذ 
األطفــال إىل املدرســة، ابإلضافــة إىل برامــج أخــرى تقــدم مســاعدات لألســر مــن 

حيــث املــواد املدرســية و النقــل. 

وميكــن التوصــل إىل حلــول أخــرى لتمكــن األطفــال  مــن تقســيم وقتهــم بــن العمــل 
يف بيئــة أكثــر حمميــة و أقــل مســيئة مــع احلضــور إىل املدرســة أبوقــات أكثــر مرونــة.

 
   ينبغي على الســلطات احمللية يف شــراكة مع اجلهات اإلنســانية توســيع نطاق 
توفري مرافق التعليــم يف شــيخان و بــردرش و عقــره و لكــن أيضــا يف زاخــو مــن 

خــالل بنــاء مرافــق ســريعة و مؤقتــة و وفعالــة مــن حيــث التكلفــة. 

هــذه املناطــق متثــل معوقــات ال يســتهان هبــا فيمــا يتعلــق بتوفــر التعليــم، و خاصــة 
ابلنســبة للنازحــن و الالجئــن الذيــن يتبعــون منهــج تعليمــي خمتلــف عــن اجملتمــع 

املضيــف. 

احلاجــة إىل زايدة هــذه املرافق ملحــة و ميكــن أن تســاهم اســتثمارات موجهــة بصفــة 
دقيقــة مــن قبــل اجلهــات الفاعلــة اإلنســانية مثــل املشــاريع  الســريعة األثــر يف جمــال 
التعليــم يف زايدة توفــر خدمــات التعليــم العــام يف املناطــق احملرومــة كجــزء مــن اســتجابة 

ســريعة و طارئــة.
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6. التعزيز املؤسسي لالستجابة على املدى املتوسط و 
الطويل

 
يف  لدعم نظرائهــم  التنميــة  جمــال  يف  املنظمــات  تشــجيع  يتــم  أن  ينبغــي     
اإلدارات احلكوميــة مــن حيــث تطويــر البنيــة التحتيــة و توفــري املعــدات و الدعــم 

التكنولوجــي كإجــراائت بديلــة للمســاعدات النقديــة الغــري مســتدامة. 

تشــلل تطويــر العديــد مــن املرافــق العامــة اجلديــدة يف جمــاالت الرعايــة الصحيــة و 
يتســبب يف مشــاكل يف حالــة  ممــا  املاليــة،  األزمــة  بســبب  امليــاه  توفــر  أو  التعليــم 

الصحيــة.  الرعايــة  جمــال  األزمــات خاصــة يف 

إضافــة اىل ذلــك، ال بــد مــن إعتبــار أن غالبيــة النازحــن والالجئــن مــن احملتمــل أن 
يبقــوا يف حمافظــة دهــوك خــالل العقــد املقبــل علــى األقــل، نظــرا الرتفــاع نســبة األســر 
الي ال ترغب يف العودة أو ترغب فقط يف العودة بشرط إعادة بناء البنية التحتية. 

ميكــن دعم القــدرات املؤسســية لدهــوك علــى املــدى الطويــل مــن خــالل إصــالح 
البنيــة التحتيــة )إعــادة أتهيــل املرافــق أو التطويــر الســريع للمرافــق اجلديــدة( أو دعــم 
القــدرة التشــغيلية )علــى ســبيل املثــال، ابلنســبة للرعايــة الصحيــة ميكــن أن تشــمل 
العيــادات الطبيــة املتنقلــة و ســيارات اإلســعاف واملعــدات، و ميكــن أن تضــم متويــل 

مصاريــف التنقــل للمعلمــن ابلنســبة للتعليــم(. 

وهــذا يتطلــب التحــول التدرجيــي مــن التمويــل علــى املــدى القصــر للوظائــف العموميــة 
)علــى ســبيل املثــال دفــع حوافــز للعمــل أو متويــل مجــع النفــاايت الصلبــة علــى الرغــم 
مــن أنــه قــد يكــون ال مفــر منــه يف الوقــت الراهــن مــن أجــل جتنــب مشــاكل كبــرة مثــل 

قضــااي الصحــة( ألهــداف على املــدى الطويــل كاألهــداف املوصوفــة هنــا.

   تشــجيع اجلهــات الفاعلــة الدوليــة علــى التعــاون مــع نظرائهــم يف احلكومــة 
لتوفــري حتديثــات لقدراهتــا التقنيــة و خرباهتــا.

و ابإلضافــة إىل دعــم الســلطات العامــة يف رفــع مســتوى القــدرات املاديــة، فمــن املهــم 
املســامهة يف بنــاء القــدرات مــن خــالل تنصيــب خــراء تقنيــن و موظفــن مؤهلــن 
داخــل الــوكاالت احلكومية. تعتر املــوارد البشــرية عنصــرا هامــا يف تقــدمي اخلدمــات، 
و ابلتــايل هتــدف هــذه التوصيــة لتحقيــق تغيــر مؤسســي مــن داخــل النظــام عــن طريــق 

نقــل املهــارات و األســاليب و اإلجــراءات.

   تشــجيع اجلهــات الفاعلــة الدوليــة علــى العمــل بشــكل وثيق مع املنظمــات 
احلكوميــة احملليــة ومنظمــات اجملتمــع املــدين احملليــة عندمــا يتعلــق األمــر بتنفيــذ 

الربامج.   
مفيــداً  يكــون  ان  املمكــن  مــن  االزمــات  االمــد لإلســتجابة يف  طويــل  إن منهجــاً 
يف إعــادة توجيــه تدرجيــي لألنشــطة بعيــدا عــن التنفيــذ املباشــر مــن قبــل اجلهــات 
الفاعلة الدوليــة إىل دور ميكــن عــدد أكــر مــن اجلهــات الفاعلــة غــر احلكوميــة احملليــة 

للرتقيــة و تطويــر قدراهتــا26. 

علــى الرغــم مــن أن هــذا املنهــج يعــي التنــازل عــن بعــض »الســلطة« علــى أرض 
الواقــع فــإن اجلهــات الفاعلــة احملليــة هــي الــي ســتواصل العمــل يف الســنوات القادمــة.

26 أنظر على سبيل املثال اىل »Time to let go”، مقرتح ثالثي اجلوانب من قبل IOD  )2016( لتغير النظام اإلنساين. 
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7. التنسيق والتواصل و التخطيط مع اجلهات املعنية 
 

   وينبغــي لــوكاالت األمــم املتحــدة و املنظمــات غــري احلكوميــة و الســلطات 
احملليــة تعزيــز جهــود التواصــل مــع املســتفيدين و اجملتمعــات بشــكل عــام مــن 
أجــل زايدة الوعــي والشــرعية والفعاليــة واملســؤولية يف مســاعدة املســتفيدين.

العدالــة يف توزيــع املســاعدات و حتســن مشــاركة اجملتمعــات   احلفــاظ علــى روح 
احملليــة و شــرح دقيــق للعمل ميكــن أن يســامهوا يف حتويــل الرامــج إىل مناهــج علــى 

املــدى الطويــل.

اإلنســاين ميكــن  التدخــل  علــى  النازحــن  و  املضيــف  اجملتمــع  مــن   تصــورات كل 
أن تكــون أحيــاان ســلبية بســبب نقــص يف التواصــل. وأفــاد الســكان النازحــون يف 
املناطــق احلضريــة أن هنــاك أحيــاان قلــة وضــوح يف كيفيــة تســليم املســاعدة عــادة 
بســبب اإلشــاعات. و اقرتحــت بعــض اجملموعــات أن ُتســتخدم املعابــد و املســاجد 
أو األماكــن العامــة مثــل املستشــفيات كمراكــز لنشــر املعلومــات. األهــم مــن ذلــك، 
أظهرت املناقشــات اجلماعية املركزة أن اجملتمع املضيف يشــعر ابإلمهال يف ما خيص 

املســاعدة أو االهتمــام ممــا خيلــق شــعوراً عامــاً بعــدم الثقــة.

غــر احلكوميــة  احملليــة واملنظمــات  الســلطات  مــن  تنظــم كل  أن  اقــرتاح  لذلــك مت 
مناقشــات مجاعيــة مركــزة منتظمــة مــع اجملتمعــات املضيفــة ابإلضافــة إىل تفاعالهتــم 
االعتياديــة مــع املســتفيدين املباشــرين. وهنــاك حاجــة إىل بــذل املزيــد مــن اجلهــود مــن 

أجــل تطويــر اســرتاتيجيات للتواصــل مــع اجملتمعــات.

   وينبغــي علــى وكاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة غــري احلكوميــة 
التواصل مــع اجلهــات املاحنــة و الدعــوة اىل االلتــزام علــى املــدى الطويــل و 
للرجمــة  املخصصــة  األمــوال  تســتغل  مــا  التمويل. كثــرا  أولــوايت  يف  التغيــري 
ألغــراض طارئــة ممــا يعيــق يف بعــض احلــاالت التحــول إىل تدخــالت علــى املــدى 
الطويــل.  وابلتــايل فمــن املهــم االبــالغ عــن االحتياجــات و الفوائــد الــي ميكــن أن 
حتققهــا املزيــد مــن الرامــج املوجهــة حنــو التنميــة للتخفيــف مــن حــدة االزمــة يف حمافظــة 
دهــوك، ويف العــراق بشــكل عــام. و لكــي حيــدث ذلــك فمــن املهــم أيضــا أن تكــون 
وكاالت األمــم املتحــدة واملنظمــات غــر احلكوميــة و اجملــاالت التشــغيلية املخصصــة 

لالســتجابة للطــوارئ و تلــك املخصصــة للتنميــة واالســتقرار أفضــل تنســيقا.

   جيب أن تتعامل اجلهات الفاعلة اإلنسانية مع السلطات احمللية )والوكاالت 
املعنيــة ( كلمــا كان ذلــك ممكنــا يف تصميــم الربامــج وتنفيذهــا مــن أجــل جتنــب 

تشــكيل هيــاكل برامــج مماثلــة.
 هــذا يرجــع مبجموعــة مــن الفوائــد حيــث يتــم إنتــاج املزيــد مــن الرامــج املســتدامة 
الــي ميكــن أن تندمــج  يف وقــت الحــق بطريقــة أفضــل يف عمــل الســلطات العامــة 

ابإلضافــة إىل ضمــان تعــاون الســكان احملليــن.

   ينبغــي علــى مجيــع اجلهــات املعنيــة التحــرك تدرجييــاً حنــو تنســيق أكــرب للبيــاانت 
املتوفــرة. إن تشــتت البيــاانت  يؤثــر ســلباً علــى تطيــط الرامــج. علــى ســبيل املثــال، 
مــن أجــل جتنــب علــى التكــرر يف املســاعدات التقديــة، مت بنــاء و مشــاركة بيــاانت 

تتابــع حركــة الالجئــن و النازحــن و حتديــث قوائــم املســتفيدين. 

املعلومــات  إدارة  مكاتــب  خمتلــف  بــن  التعــاون  مــن  املعنيــة  اجلهــات  تســتفيد  و 
واجلهــات الفاعلــة مثــل مكتــب اإلحصــاء دهــوك )الــذي لديــه تركيــز علــى املــدى 
الطويــل يف مجيــع البيــاانت( ومبــادرة REACH )األكثــر تركيــزاً علــى الطــوارئ 

االحتياجــات(. وتقييــم 
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�ل ��تط�ع (االسم) القراءة و ال�تا�ة؟ C1

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (6) سنوا� فما فو�

� األس��� أو أ��� 
4 ا�اٍم �� نعم� .1

� األس���
2. نعم� أقل من 4 أ�ام ��

�ال .3
�ل (االسم) م�تمر �� الدراسة حال�ا�؟ C2

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (الحضور )(6) فما فو�

1. أبتدائ�ة (1‐6)
2. المتوسطة (7‐9)

3. االعداد�ة (10‐12)
4. معهد

5. جامع�ة
6. دراسا� عل�ا

(االسم) �� أي مرحلة دراس�ة؟ C3

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. حضور ��� منتظم (6‐18) سنة

ال �مكن الوصول ا� المدرسة ��هولة .1
� �الدوام ام المعلم�� � 2. رداءة نوع�ة التدر��/ عدم ال��

3. وقت دوام المدرسة ��� مالئم
4. سوء المعاملة من ق�ل المعلم أو التالم�� األخ��ن

5. �جب عل�� أ� �عمل لم�اعدة العائلة
6. ال تح��/ ال تعتقد العائلة أ� الطفل �حاجة ا� التعل�م

7. الزواج الم�كر
8. مرض أو أعاقة

ل�ة � � الواج�ا� الم��
9. الم�اعدة ��

10. �انت المدارس ممتل�ة
11. لم تق�ل المدرسة التلم��

12. المدارس مختلطة
13. ال �فهم اللغة

� مصار�� الدراسة 14. عدم ام�ان�ة تام��
15. عدم وجود أورا� ��وت�ة

16. ال تتوقع العائلة أل�قاء �نا ط��الً 
� المدرسة معطل/ المدرسة مغلقة

17. الدوام ��
أخرى أس�اب .18

ما �و ال��ب الرئ��� لعدم ال��اب 
(االسم) ا� المدرسة �صورة منتظمة� أو 

عدم ال��اب أصًال؟
C4

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (6) سنوا� فما فو�

1. وال مرحلة
2. أبتدائ�ة (1‐6)

3. المتوسطة (7‐9)
4. االعداد�ة (10‐12)

5. معهد
6. جامع�ة

7. دراسا� عل�ا

ما�� أع� مرحلة من التعل�م أ�ملها 
(االسم)؟ C5

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (15) فما فو�

1. نعم
2. �ال

�ل شار� (االسم) أي ن�� من التدر�ب 
؟ م�ال: خ�اطة� نجارة� تصل��  � المه��

أجهزة
C6

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (15) فما فو�

1.رب العمل
2.ذو مهنة حرة (صاحب العمل)

3.�عمل �االجر
4.�عمل لعائلت� ‐ال �تقا�� أجرا� 

5.طالب و�عمل أ�ضا� 
6.طالب 

7.ر�ةال��ت
8.ال �عمل و��ح� عن عمل (قد عمل سا�قا� )

9.ال �عمل� و��ح� عن عمل (لم �عمل ق� سا�قا� )
10.ال ��ح� عن عمل ���ب  عدم وجود أورا� ��وت�ة

11.ال ��ح� عن عمل ���ب االح�ا� 
12.��� مح�� للعمل 

ا� /متقاعد � ال�ن ك���
13.متقدم ��

14.مرض/أعاقة
15.حد�( دو� ال�ن القانون�ة) 

16.أخرى

 ما �� الحالة العمل ل(االاسم) خالل 
ال30 �وم� الما��ة؟ D1

A1_1 المحافظة:
A1_2 القضاء:
A1_3 الناح�ة:
A1_4 المحلة:

A1_5 المجموعة ال��ان�ة:
A1_6 رقم اال�ة:
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A. االستطالع املنزيل )قائمة األسئلة(



٧٤

خ�ارا� ا�جا�ة االس�لة #

A1_1: د�و�
A1_2: اخت�ار من قائمة
A1_3:اخت�ار من قائمة
A1_4: اخت�ار من قائمة

:A1_5
 � � ال�ور��� 1. الالج���

 � 2. النا�ح��
3. المجتمع المض��

A�_6: تحد�د الرمز

تم� من ق�ل ال�اح� ق�ل المقا�لة A2_1 �اسم ال�اح
A2_2 �رقم ال�اح A2

�ل ��م� لنا �اجراء مقا�لة مع�؟ A3

1.  رب اال�ة
2.  الزوج ‐ الزوجة

3.  االبن/االبنة
4. األخ/األخت

5.  االب/االم
6. الصهر (�وج االبنة)/ال�نة (�وجة االبن)

7. الحف�د
8. الحما/الحماة
9. أق��اء أخرو�

10. ال قرا�ة

عالقة الم�تج�ب برب اال�ة A4

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��  من رب األ�ة]

�
ما�و األسم األول؟. ��دأ B1

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

رب اال�ة  .1
2.  الزوج ‐ الزوجة

3.  االبن/االبنة
4. األخ/األخت

5.  االب/االم
6. الصهر (�وج االبنة)/ال�نة (�وجة االبن)

7. الحف�د
8. الحما/الحماة
9. أق��اء أخرو�

ال قرا�ة .10

عالقة (االسم) برب األ�ة؟ B2

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

ذكر .1
ان�� .2 ما �و ج�� (االسم) ؟ B3

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

أقل من سنة =0
95= أ��� من 95 سنة

ال أعرف =99
B4 عمر (االسم) �ال�نوا� ال�املة ؟

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (12) سنة فما فو�

وج سا�قا� � ��� م�� .1
وج � 2. م��

3. أرمل/أرملة
4. منفصل

مطلق/مطلقة .5

ما �� الحالة الزوج�ة ل (االسم)؟ B5

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

عدد األشهر
أ�تب ‐0 اذا �ا� أقل من شهر� 

ا�ناء 12 األشهر الما��ة� �م شهرا� عاش
� ��� األ�ة؟ (االسم) ب�� B6

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

�
عرا�� .1

2. سوري
أخرى .3

ما �� ج���ة (االسم)؟ �أ��� من جواب] B7

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

1. كوردي
 � 2. عر��

 �
3. تر�ما��

 �
4. �لدا��

 �
5. ��ا��

6. أشوري
 � 7. أرم��
8. أخرى

9. ال �فضل ال��� ��

ما �� قوم�ة (االسم)؟ B8

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (6) سنوا� فما فو�

��تط�ع القراءة و ال�تا�ة .1
2. ��تط�ع القراءة فق�

ال ��تط�ع القراءة وال�تا�ة .3
�ل ��تط�ع (االسم) القراءة و ال�تا�ة؟ C1

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (6) سنوا� فما فو�

� األس��� أو أ��� 
4 ا�اٍم �� نعم� .1

� األس���
2. نعم� أقل من 4 أ�ام ��

�ال .3
�ل (االسم) م�تمر �� الدراسة حال�ا�؟ C2

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (الحضور )(6) فما فو�

1. أبتدائ�ة (1‐6)
2. المتوسطة (7‐9)

3. االعداد�ة (10‐12)
4. معهد

5. جامع�ة
6. دراسا� عل�ا

(االسم) �� أي مرحلة دراس�ة؟ C3

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. حضور ��� منتظم (6‐18) سنة

ال �مكن الوصول ا� المدرسة ��هولة .1
� �الدوام ام المعلم�� � 2. رداءة نوع�ة التدر��/ عدم ال��

3. وقت دوام المدرسة ��� مالئم
4. سوء المعاملة من ق�ل المعلم أو التالم�� األخ��ن

5. �جب عل�� أ� �عمل لم�اعدة العائلة
6. ال تح��/ ال تعتقد العائلة أ� الطفل �حاجة ا� التعل�م

7. الزواج الم�كر
8. مرض أو أعاقة

ل�ة � � الواج�ا� الم��
9. الم�اعدة ��

10. �انت المدارس ممتل�ة
11. لم تق�ل المدرسة التلم��

12. المدارس مختلطة
13. ال �فهم اللغة

� مصار�� الدراسة 14. عدم ام�ان�ة تام��
15. عدم وجود أورا� ��وت�ة

16. ال تتوقع العائلة أل�قاء �نا ط��الً 
� المدرسة معطل/ المدرسة مغلقة

17. الدوام ��
أخرى أس�اب .18

ما �و ال��ب الرئ��� لعدم ال��اب 
(االسم) ا� المدرسة �صورة منتظمة� أو 

عدم ال��اب أصًال؟
C4

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (6) سنوا� فما فو�

1. وال مرحلة
2. أبتدائ�ة (1‐6)

3. المتوسطة (7‐9)
4. االعداد�ة (10‐12)

5. معهد
6. جامع�ة

7. دراسا� عل�ا

ما�� أع� مرحلة من التعل�م أ�ملها 
(االسم)؟ C5

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (15) فما فو�

1. نعم
2. �ال

�ل شار� (االسم) أي ن�� من التدر�ب 
؟ م�ال: خ�اطة� نجارة� تصل��  � المه��

أجهزة
C6

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (15) فما فو�

1.رب العمل
2.ذو مهنة حرة (صاحب العمل)

3.�عمل �االجر
4.�عمل لعائلت� ‐ال �تقا�� أجرا� 

5.طالب و�عمل أ�ضا� 
6.طالب 

7.ر�ةال��ت
8.ال �عمل و��ح� عن عمل (قد عمل سا�قا� )

9.ال �عمل� و��ح� عن عمل (لم �عمل ق� سا�قا� )
10.ال ��ح� عن عمل ���ب  عدم وجود أورا� ��وت�ة

11.ال ��ح� عن عمل ���ب االح�ا� 
12.��� مح�� للعمل 

ا� /متقاعد � ال�ن ك���
13.متقدم ��

14.مرض/أعاقة
15.حد�( دو� ال�ن القانون�ة) 

16.أخرى

 ما �� الحالة العمل ل(االاسم) خالل 
ال30 �وم� الما��ة؟ D1

A1_1 المحافظة:
A1_2 القضاء:
A1_3 الناح�ة:
A1_4 المحلة:

A1_5 المجموعة ال��ان�ة:
A1_6 رقم اال�ة:
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�� (قائمة األسئلة)
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خ�ارا� ا�جا�ة االس�لة #

A1_1: د�و�
A1_2: اخت�ار من قائمة
A1_3:اخت�ار من قائمة
A1_4: اخت�ار من قائمة

:A1_5
 � � ال�ور��� 1. الالج���

 � 2. النا�ح��
3. المجتمع المض��

A�_6: تحد�د الرمز

تم� من ق�ل ال�اح� ق�ل المقا�لة A2_1 �اسم ال�اح
A2_2 �رقم ال�اح A2

�ل ��م� لنا �اجراء مقا�لة مع�؟ A3

1.  رب اال�ة
2.  الزوج ‐ الزوجة

3.  االبن/االبنة
4. األخ/األخت

5.  االب/االم
6. الصهر (�وج االبنة)/ال�نة (�وجة االبن)

7. الحف�د
8. الحما/الحماة
9. أق��اء أخرو�

10. ال قرا�ة

عالقة الم�تج�ب برب اال�ة A4

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��  من رب األ�ة]

�
ما�و األسم األول؟. ��دأ B1

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

رب اال�ة  .1
2.  الزوج ‐ الزوجة

3.  االبن/االبنة
4. األخ/األخت

5.  االب/االم
6. الصهر (�وج االبنة)/ال�نة (�وجة االبن)

7. الحف�د
8. الحما/الحماة
9. أق��اء أخرو�

ال قرا�ة .10

عالقة (االسم) برب األ�ة؟ B2

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

ذكر .1
ان�� .2 ما �و ج�� (االسم) ؟ B3

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

أقل من سنة =0
95= أ��� من 95 سنة

ال أعرف =99
B4 عمر (االسم) �ال�نوا� ال�املة ؟

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (12) سنة فما فو�

وج سا�قا� � ��� م�� .1
وج � 2. م��

3. أرمل/أرملة
4. منفصل

مطلق/مطلقة .5

ما �� الحالة الزوج�ة ل (االسم)؟ B5

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

عدد األشهر
أ�تب ‐0 اذا �ا� أقل من شهر� 

ا�ناء 12 األشهر الما��ة� �م شهرا� عاش
� ��� األ�ة؟ (االسم) ب�� B6

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

�
عرا�� .1

2. سوري
أخرى .3

ما �� ج���ة (االسم)؟ �أ��� من جواب] B7

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

1. كوردي
 � 2. عر��

 �
3. تر�ما��

 �
4. �لدا��

 �
5. ��ا��

6. أشوري
 � 7. أرم��
8. أخرى

9. ال �فضل ال��� ��

ما �� قوم�ة (االسم)؟ B8

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (6) سنوا� فما فو�

��تط�ع القراءة و ال�تا�ة .1
2. ��تط�ع القراءة فق�

ال ��تط�ع القراءة وال�تا�ة .3
�ل ��تط�ع (االسم) القراءة و ال�تا�ة؟ C1

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (6) سنوا� فما فو�

� األس��� أو أ��� 
4 ا�اٍم �� نعم� .1

� األس���
2. نعم� أقل من 4 أ�ام ��

�ال .3
�ل (االسم) م�تمر �� الدراسة حال�ا�؟ C2

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (الحضور )(6) فما فو�

1. أبتدائ�ة (1‐6)
2. المتوسطة (7‐9)

3. االعداد�ة (10‐12)
4. معهد

5. جامع�ة
6. دراسا� عل�ا

(االسم) �� أي مرحلة دراس�ة؟ C3

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. حضور ��� منتظم (6‐18) سنة

ال �مكن الوصول ا� المدرسة ��هولة .1
� �الدوام ام المعلم�� � 2. رداءة نوع�ة التدر��/ عدم ال��

3. وقت دوام المدرسة ��� مالئم
4. سوء المعاملة من ق�ل المعلم أو التالم�� األخ��ن

5. �جب عل�� أ� �عمل لم�اعدة العائلة
6. ال تح��/ ال تعتقد العائلة أ� الطفل �حاجة ا� التعل�م

7. الزواج الم�كر
8. مرض أو أعاقة

ل�ة � � الواج�ا� الم��
9. الم�اعدة ��

10. �انت المدارس ممتل�ة
11. لم تق�ل المدرسة التلم��

12. المدارس مختلطة
13. ال �فهم اللغة

� مصار�� الدراسة 14. عدم ام�ان�ة تام��
15. عدم وجود أورا� ��وت�ة

16. ال تتوقع العائلة أل�قاء �نا ط��الً 
� المدرسة معطل/ المدرسة مغلقة

17. الدوام ��
أخرى أس�اب .18

ما �و ال��ب الرئ��� لعدم ال��اب 
(االسم) ا� المدرسة �صورة منتظمة� أو 

عدم ال��اب أصًال؟
C4

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (6) سنوا� فما فو�

1. وال مرحلة
2. أبتدائ�ة (1‐6)

3. المتوسطة (7‐9)
4. االعداد�ة (10‐12)

5. معهد
6. جامع�ة

7. دراسا� عل�ا

ما�� أع� مرحلة من التعل�م أ�ملها 
(االسم)؟ C5

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (15) فما فو�

1. نعم
2. �ال

�ل شار� (االسم) أي ن�� من التدر�ب 
؟ م�ال: خ�اطة� نجارة� تصل��  � المه��

أجهزة
C6

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (15) فما فو�

1.رب العمل
2.ذو مهنة حرة (صاحب العمل)

3.�عمل �االجر
4.�عمل لعائلت� ‐ال �تقا�� أجرا� 

5.طالب و�عمل أ�ضا� 
6.طالب 

7.ر�ةال��ت
8.ال �عمل و��ح� عن عمل (قد عمل سا�قا� )

9.ال �عمل� و��ح� عن عمل (لم �عمل ق� سا�قا� )
10.ال ��ح� عن عمل ���ب  عدم وجود أورا� ��وت�ة

11.ال ��ح� عن عمل ���ب االح�ا� 
12.��� مح�� للعمل 

ا� /متقاعد � ال�ن ك���
13.متقدم ��

14.مرض/أعاقة
15.حد�( دو� ال�ن القانون�ة) 

16.أخرى

 ما �� الحالة العمل ل(االاسم) خالل 
ال30 �وم� الما��ة؟ D1

A1_1 المحافظة:
A1_2 القضاء:
A1_3 الناح�ة:
A1_4 المحلة:

A1_5 المجموعة ال��ان�ة:
A1_6 رقم اال�ة:

قع
مو

ال

A1

�� (قائمة األسئلة)
� ال��ال �ط�� ع�:ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

�
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الت
 �

انا
ب�
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تم� من ق�ل ال�اح� ق�ل المقا�لة
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خ�ارات ا�جا�ة االس�لة #

�� (قائمة األسئلة)
� السؤال �ط�� ع��ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)

1. مدراء
 � 2. اختصاصي��

3. حرفيون و فنيون ومساعديهم
 � � المكت�ي�� 4. مساعدو المو�ف��

5. مو�� و خدمة ومب�عات
� الزراعة� الغا�ات� وص�د السم�

6.عمال ما���ن ��
� وعمال تجارة ذات صلة 7.عمال حرفي��

8.عمال تجميع و��غ�ل الم�ائن والمصانع
9. و��فة �س�طة

� القوات المسلحة
10. و��فة ��

� ال 30 
ما �� مهنة (االسم) الرئ�س�ة ��

يوما� الما��ة؟ D2

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)

1.قطاع الزراعة� الغا�ات� ت���ة االسما�؛
2.التعدين والمقالع؛

3.التص�يع؛
�د والتكي��؛ 4.تزو�د ال�ه��اء� ال�خار� الغاز� والت��

5.أمدا�ات الماء� المجاري� معالجة النفا�ات� و��ا�ات المعالجة؛
6.البناء

7.تجارة الجملة والمفر�� تصلي� الس�ارات والدراجات النار�ة؛
8.النقل والتخ��ن؛

9.السكن وخدمة الطعام؛
10.المعلومات واالتصاالت؛

� والمال�ة؛ 11.��ا�ات التأم��
12.أعمال العقارات؛

13.��ا�ات فن�ة� علم�ة� ومهن�ة؛
14.��ا�ات أ�ار�ة وخدمة الدعم؛ 

؛ 15.الدفاع وأال�ارة العامة� والضمان االجتما�� االلزا��
16.التعل�م؛

17.��ا�ات الصحة اال�سان�ة واالجتماع�ة؛
18.الفنون� ال�سل�ة واالستجمام؛

19.��ا�ات خدم�ة أخرى؛
20.��ا�ات ل�� �أر�ا� عمل� �ضائع ��� متمايزة و��ا�ات خدم�ة� ��ا�ات لال� لالستعمال الخا�؛

21. ��ا�ات لهي�ات وومنظمات خار� الحدو�

 �
� ��ا� عمل (االسم) ��

�� �3_1
و��فته/و��فتها الرئ�س�ة خالل ال 30 

يوما� الما��ة؟

1. القطاع العام
2. القطاع الخا� المح�� 
3. القطاع الخا� العال�� 

4. القطاع المختلط
5. المنظمات الغ�� حكوم�ة/الغ�� ر�ح�ة المحل�ة
6. المنظمات الغ�� حكوم�ة/الغ�� ر�ح�ة العالم�ة

� أي قطاع عمل (االسم) خالل 
�� �3_2

ال 30 يوما الما��ة؟

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)

1_4� ما �و أجما�� الدخل النقدي
((الفع�� أو المتوقع) ل(االسم)من العمل 

� الرقم 
ال�هر الما�� ؟� �الدينار العرا��

� �االال�

1. تاخ�� ��� الراتب/عدم �� الراتب
2. تقل�� الراتب

3. لم يواجه م��لة

2_4� �ل واجه (االسم) اي م�ا��ل 
متعلقة ��� الرواتب/االجور خالل 

ال30 يوما الما��ة؟

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)

نعم .1
2. ال

ال �عر� .3

عقد عمل مكتو� او (االسم) �ل �مل�
� 30 يوما� 

� �ائ�� لعمله الرئ��� �� تعي��
الما��ة؟

D5

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)ال�ح� عن عمل

1. أتصل �مكتب العمل     
2.اجا� ع� االعالنات العمل

3. سأل االصدقاء� االق��اء� أو عالقات شخص�ة أخرى
ة 4.أتصل �ر� العمل م�ا��

5. حاول أ�جا� سلفة/موار� عقار�ة�  أوسلفة/موار� م�ان العمل� أوسلفة/موار� مال�ة ل�دأ عمله التجاري الخا� �ه� قدم 
ع� �لب رخ� او أجازات ذات صلة� ال�.    

6.سأل من حوله عن العمل
7. أخرى

� استخدمها  ما �� الط��قة الرئ�س�ة ال��
� �ح� أو أ�جا�عمل ما؟

(االسم) �� D6

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)ال ال�ح� عن عمل

ون ي�ح�ون عن و�ائ� 1.نا� ����
2.التعل�م/المؤ�الت ال تطا�ق الو�ائ� المتوفرة

3.م�ا�ل قانون�ة
4.الو�ائ� المتوفرة ال�ع�دة جدا� 

� (ع� أسا� العمر� حالة االقامة�الج��� المعتقد) 5.التمي��
6.عدم وجو� صالت شخص�ة

7.ال �مل� وقتا� �اف�ا� لل�ح� عن عمل
8.االجور منخفضة جدا� 
9.أعاقة أو مرض مزمن

10.عوائق اللغة
11.أخرى

ما �و الس�ب الرئ��� لعدم �ح� 
�االسم� عن العمل او�عتقد �ان �أ�جا� 

عمل صعب؟
D7

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��.

1.شقة
2.���/ف�ال

منظم 3.ملجأ مؤق�/خ�مة/سكن ���
4.�رفان (��� متنقل)

5.قاعة
6.�نا�ة مهجورة/لم �كتمل �نائها

7.فند�/موت�ل
 � 8.مب�� �ي��

9.مدرسة
10.م�تمل ���/مرأ�

11.أخرى

ما �و ن�ع السكن الرئ��� ال�ي تع�� 
ف�ه اال�ة؟ E1

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��.

1.نعم
2.�ال

�ل ��ار� أ�ت� ��ا السكن مع عوائل
أخرى؟ E2

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��.

1.مل� ��
2.مؤجر

3.أس�ان موفر �جزء من العمل
� �� اجر  4.استضافة �م���

5.أستضافة مجانا� 
6.سكن موفرمجانا� 

مستو� عل�ه 7.محجوز/

ما حالة المل��ة للسكن؟ E3

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. اس��جار أو امتال�

1.نعم
2.�ال

� �ل �مل� أحُد �أذا �ان مؤجرا� أو مملو�ا�
� اال�ة و��قة مكت��ة �مل��ة أو �أ�جار 

��
السكن؟

E4

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. اس��جار

� ما �و مقدار  �أذا �ان السكن مؤجرا�
� ل�ل 

اال�جارال�ي تدفعه �الدينار العرا��
شهر؟

E5

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
� خ�مة

المض��. ماعدا ال�ين �ع��ون ��

� ��ا
� توجد �� ما �و أجما�� الغر� ال��

السكن ؟ (�أس��ناء الحمام/المرافق 
الصح�ة)

E6

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
� خ�مة

المض��. ماعدا ال�ين �ع��ون ��  �ستخدم للنوم؟
ً
�م �رفة E7

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��.

1. نعم
2. �ال

�ل عان� أ�ت� االخالء من السكن 
خالل ال 12 شهرا� الما��ة؟ E8

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. االخالء

1.لم تكن �ام�انه �فع اال�جار
� تأج�� السكن

2.لم �عد المال� ير�ب ��
3.�دم السكن

4. تجد�دالب�� � م�ار�����ع تط��ر
5.�غط من ا�ا� ال� للمغا�رة

6.أخرى

ماذا �ان الس�ب الرئ��� لالخالء؟ E9

free text من اي منطقة تم اخالء ا�ت�؟
(محلة/منطقة/مدينة) E10
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خ�ارا� ا�جا�ة االس�لة #

A1_1: د�و�
A1_2: اخت�ار من قائمة
A1_3:اخت�ار من قائمة
A1_4: اخت�ار من قائمة

:A1_5
 � � ال�ور��� 1. الالج���

 � 2. النا�ح��
3. المجتمع المض��

A�_6: تحد�د الرمز

تم� من ق�ل ال�اح� ق�ل المقا�لة A2_1 �اسم ال�اح
A2_2 �رقم ال�اح A2

�ل ��م� لنا �اجراء مقا�لة مع�؟ A3

1.  رب اال�ة
2.  الزوج ‐ الزوجة

3.  االبن/االبنة
4. األخ/األخت

5.  االب/االم
6. الصهر (�وج االبنة)/ال�نة (�وجة االبن)

7. الحف�د
8. الحما/الحماة
9. أق��اء أخرو�

10. ال قرا�ة

عالقة الم�تج�ب برب اال�ة A4

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��  من رب األ�ة]

�
ما�و األسم األول؟. ��دأ B1

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

رب اال�ة  .1
2.  الزوج ‐ الزوجة

3.  االبن/االبنة
4. األخ/األخت

5.  االب/االم
6. الصهر (�وج االبنة)/ال�نة (�وجة االبن)

7. الحف�د
8. الحما/الحماة
9. أق��اء أخرو�

ال قرا�ة .10

عالقة (االسم) برب األ�ة؟ B2

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

ذكر .1
ان�� .2 ما �و ج�� (االسم) ؟ B3

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

أقل من سنة =0
95= أ��� من 95 سنة

ال أعرف =99
B4 عمر (االسم) �ال�نوا� ال�املة ؟

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (12) سنة فما فو�

وج سا�قا� � ��� م�� .1
وج � 2. م��

3. أرمل/أرملة
4. منفصل

مطلق/مطلقة .5

ما �� الحالة الزوج�ة ل (االسم)؟ B5

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

عدد األشهر
أ�تب ‐0 اذا �ا� أقل من شهر� 

ا�ناء 12 األشهر الما��ة� �م شهرا� عاش
� ��� األ�ة؟ (االسم) ب�� B6

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

�
عرا�� .1

2. سوري
أخرى .3

ما �� ج���ة (االسم)؟ �أ��� من جواب] B7

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

1. كوردي
 � 2. عر��

 �
3. تر�ما��

 �
4. �لدا��

 �
5. ��ا��

6. أشوري
 � 7. أرم��
8. أخرى

9. ال �فضل ال��� ��

ما �� قوم�ة (االسم)؟ B8

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (6) سنوا� فما فو�

��تط�ع القراءة و ال�تا�ة .1
2. ��تط�ع القراءة فق�

ال ��تط�ع القراءة وال�تا�ة .3
�ل ��تط�ع (االسم) القراءة و ال�تا�ة؟ C1

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (6) سنوا� فما فو�

� األس��� أو أ��� 
4 ا�اٍم �� نعم� .1

� األس���
2. نعم� أقل من 4 أ�ام ��

�ال .3
�ل (االسم) م�تمر �� الدراسة حال�ا�؟ C2

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (الحضور )(6) فما فو�

1. أبتدائ�ة (1‐6)
2. المتوسطة (7‐9)

3. االعداد�ة (10‐12)
4. معهد

5. جامع�ة
6. دراسا� عل�ا

(االسم) �� أي مرحلة دراس�ة؟ C3

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. حضور ��� منتظم (6‐18) سنة

ال �مكن الوصول ا� المدرسة ��هولة .1
� �الدوام ام المعلم�� � 2. رداءة نوع�ة التدر��/ عدم ال��

3. وقت دوام المدرسة ��� مالئم
4. سوء المعاملة من ق�ل المعلم أو التالم�� األخ��ن

5. �جب عل�� أ� �عمل لم�اعدة العائلة
6. ال تح��/ ال تعتقد العائلة أ� الطفل �حاجة ا� التعل�م

7. الزواج الم�كر
8. مرض أو أعاقة

ل�ة � � الواج�ا� الم��
9. الم�اعدة ��

10. �انت المدارس ممتل�ة
11. لم تق�ل المدرسة التلم��

12. المدارس مختلطة
13. ال �فهم اللغة

� مصار�� الدراسة 14. عدم ام�ان�ة تام��
15. عدم وجود أورا� ��وت�ة

16. ال تتوقع العائلة أل�قاء �نا ط��الً 
� المدرسة معطل/ المدرسة مغلقة

17. الدوام ��
أخرى أس�اب .18

ما �و ال��ب الرئ��� لعدم ال��اب 
(االسم) ا� المدرسة �صورة منتظمة� أو 

عدم ال��اب أصًال؟
C4

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (6) سنوا� فما فو�

1. وال مرحلة
2. أبتدائ�ة (1‐6)

3. المتوسطة (7‐9)
4. االعداد�ة (10‐12)

5. معهد
6. جامع�ة

7. دراسا� عل�ا

ما�� أع� مرحلة من التعل�م أ�ملها 
(االسم)؟ C5

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (15) فما فو�

1. نعم
2. �ال

�ل شار� (االسم) أي ن�� من التدر�ب 
؟ م�ال: خ�اطة� نجارة� تصل��  � المه��

أجهزة
C6

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (15) فما فو�

1.رب العمل
2.ذو مهنة حرة (صاحب العمل)

3.�عمل �االجر
4.�عمل لعائلت� ‐ال �تقا�� أجرا� 

5.طالب و�عمل أ�ضا� 
6.طالب 

7.ر�ةال��ت
8.ال �عمل و��ح� عن عمل (قد عمل سا�قا� )

9.ال �عمل� و��ح� عن عمل (لم �عمل ق� سا�قا� )
10.ال ��ح� عن عمل ���ب  عدم وجود أورا� ��وت�ة

11.ال ��ح� عن عمل ���ب االح�ا� 
12.��� مح�� للعمل 

ا� /متقاعد � ال�ن ك���
13.متقدم ��

14.مرض/أعاقة
15.حد�( دو� ال�ن القانون�ة) 

16.أخرى

 ما �� الحالة العمل ل(االاسم) خالل 
ال30 �وم� الما��ة؟ D1

A1_1 المحافظة:
A1_2 القضاء:
A1_3 الناح�ة:
A1_4 المحلة:

A1_5 المجموعة ال��ان�ة:
A1_6 رقم اال�ة:

قع
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ال
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خ�ارات ا�جا�ة االس�لة #

�� (قائمة األسئلة)
� السؤال �ط�� ع��ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)

1. مدراء
 � 2. اختصاصي��

3. حرفيون و فنيون ومساعديهم
 � � المكت�ي�� 4. مساعدو المو�ف��

5. مو�� و خدمة ومب�عات
� الزراعة� الغا�ات� وص�د السم�

6.عمال ما���ن ��
� وعمال تجارة ذات صلة 7.عمال حرفي��

8.عمال تجميع و��غ�ل الم�ائن والمصانع
9. و��فة �س�طة

� القوات المسلحة
10. و��فة ��

� ال 30 
ما �� مهنة (االسم) الرئ�س�ة ��

يوما� الما��ة؟ D2

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)

1.قطاع الزراعة� الغا�ات� ت���ة االسما�؛
2.التعدين والمقالع؛

3.التص�يع؛
�د والتكي��؛ 4.تزو�د ال�ه��اء� ال�خار� الغاز� والت��

5.أمدا�ات الماء� المجاري� معالجة النفا�ات� و��ا�ات المعالجة؛
6.البناء

7.تجارة الجملة والمفر�� تصلي� الس�ارات والدراجات النار�ة؛
8.النقل والتخ��ن؛

9.السكن وخدمة الطعام؛
10.المعلومات واالتصاالت؛

� والمال�ة؛ 11.��ا�ات التأم��
12.أعمال العقارات؛

13.��ا�ات فن�ة� علم�ة� ومهن�ة؛
14.��ا�ات أ�ار�ة وخدمة الدعم؛ 

؛ 15.الدفاع وأال�ارة العامة� والضمان االجتما�� االلزا��
16.التعل�م؛

17.��ا�ات الصحة اال�سان�ة واالجتماع�ة؛
18.الفنون� ال�سل�ة واالستجمام؛

19.��ا�ات خدم�ة أخرى؛
20.��ا�ات ل�� �أر�ا� عمل� �ضائع ��� متمايزة و��ا�ات خدم�ة� ��ا�ات لال� لالستعمال الخا�؛

21. ��ا�ات لهي�ات وومنظمات خار� الحدو�

 �
� ��ا� عمل (االسم) ��

�� �3_1
و��فته/و��فتها الرئ�س�ة خالل ال 30 

يوما� الما��ة؟

1. القطاع العام
2. القطاع الخا� المح�� 
3. القطاع الخا� العال�� 

4. القطاع المختلط
5. المنظمات الغ�� حكوم�ة/الغ�� ر�ح�ة المحل�ة
6. المنظمات الغ�� حكوم�ة/الغ�� ر�ح�ة العالم�ة

� أي قطاع عمل (االسم) خالل 
�� �3_2

ال 30 يوما الما��ة؟

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)

1_4� ما �و أجما�� الدخل النقدي
((الفع�� أو المتوقع) ل(االسم)من العمل 

� الرقم 
ال�هر الما�� ؟� �الدينار العرا��

� �االال�

1. تاخ�� ��� الراتب/عدم �� الراتب
2. تقل�� الراتب

3. لم يواجه م��لة

2_4� �ل واجه (االسم) اي م�ا��ل 
متعلقة ��� الرواتب/االجور خالل 

ال30 يوما الما��ة؟

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)

نعم .1
2. ال

ال �عر� .3

عقد عمل مكتو� او (االسم) �ل �مل�
� 30 يوما� 

� �ائ�� لعمله الرئ��� �� تعي��
الما��ة؟

D5

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)ال�ح� عن عمل

1. أتصل �مكتب العمل     
2.اجا� ع� االعالنات العمل

3. سأل االصدقاء� االق��اء� أو عالقات شخص�ة أخرى
ة 4.أتصل �ر� العمل م�ا��

5. حاول أ�جا� سلفة/موار� عقار�ة�  أوسلفة/موار� م�ان العمل� أوسلفة/موار� مال�ة ل�دأ عمله التجاري الخا� �ه� قدم 
ع� �لب رخ� او أجازات ذات صلة� ال�.    

6.سأل من حوله عن العمل
7. أخرى

� استخدمها  ما �� الط��قة الرئ�س�ة ال��
� �ح� أو أ�جا�عمل ما؟

(االسم) �� D6

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)ال ال�ح� عن عمل

ون ي�ح�ون عن و�ائ� 1.نا� ����
2.التعل�م/المؤ�الت ال تطا�ق الو�ائ� المتوفرة

3.م�ا�ل قانون�ة
4.الو�ائ� المتوفرة ال�ع�دة جدا� 

� (ع� أسا� العمر� حالة االقامة�الج��� المعتقد) 5.التمي��
6.عدم وجو� صالت شخص�ة

7.ال �مل� وقتا� �اف�ا� لل�ح� عن عمل
8.االجور منخفضة جدا� 
9.أعاقة أو مرض مزمن

10.عوائق اللغة
11.أخرى

ما �و الس�ب الرئ��� لعدم �ح� 
�االسم� عن العمل او�عتقد �ان �أ�جا� 

عمل صعب؟
D7

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��.

1.شقة
2.���/ف�ال

منظم 3.ملجأ مؤق�/خ�مة/سكن ���
4.�رفان (��� متنقل)

5.قاعة
6.�نا�ة مهجورة/لم �كتمل �نائها

7.فند�/موت�ل
 � 8.مب�� �ي��

9.مدرسة
10.م�تمل ���/مرأ�

11.أخرى

ما �و ن�ع السكن الرئ��� ال�ي تع�� 
ف�ه اال�ة؟ E1

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��.

1.نعم
2.�ال

�ل ��ار� أ�ت� ��ا السكن مع عوائل
أخرى؟ E2

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��.

1.مل� ��
2.مؤجر

3.أس�ان موفر �جزء من العمل
� �� اجر  4.استضافة �م���

5.أستضافة مجانا� 
6.سكن موفرمجانا� 

مستو� عل�ه 7.محجوز/

ما حالة المل��ة للسكن؟ E3

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. اس��جار أو امتال�

1.نعم
2.�ال

� �ل �مل� أحُد �أذا �ان مؤجرا� أو مملو�ا�
� اال�ة و��قة مكت��ة �مل��ة أو �أ�جار 

��
السكن؟

E4

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. اس��جار

� ما �و مقدار  �أذا �ان السكن مؤجرا�
� ل�ل 

اال�جارال�ي تدفعه �الدينار العرا��
شهر؟

E5

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
� خ�مة

المض��. ماعدا ال�ين �ع��ون ��

� ��ا
� توجد �� ما �و أجما�� الغر� ال��

السكن ؟ (�أس��ناء الحمام/المرافق 
الصح�ة)

E6

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
� خ�مة

المض��. ماعدا ال�ين �ع��ون ��  �ستخدم للنوم؟
ً
�م �رفة E7

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��.

1. نعم
2. �ال

�ل عان� أ�ت� االخالء من السكن 
خالل ال 12 شهرا� الما��ة؟ E8

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. االخالء

1.لم تكن �ام�انه �فع اال�جار
� تأج�� السكن

2.لم �عد المال� ير�ب ��
3.�دم السكن

4. تجد�دالب�� � م�ار�����ع تط��ر
5.�غط من ا�ا� ال� للمغا�رة

6.أخرى

ماذا �ان الس�ب الرئ��� لالخالء؟ E9

free text من اي منطقة تم اخالء ا�ت�؟
(محلة/منطقة/مدينة) E10
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٧٦

خ�ارا� ا�جا�ة االس�لة #

A1_1: د�و�
A1_2: اخت�ار من قائمة
A1_3:اخت�ار من قائمة
A1_4: اخت�ار من قائمة

:A1_5
 � � ال�ور��� 1. الالج���

 � 2. النا�ح��
3. المجتمع المض��

A�_6: تحد�د الرمز

تم� من ق�ل ال�اح� ق�ل المقا�لة A2_1 �اسم ال�اح
A2_2 �رقم ال�اح A2

�ل ��م� لنا �اجراء مقا�لة مع�؟ A3

1.  رب اال�ة
2.  الزوج ‐ الزوجة

3.  االبن/االبنة
4. األخ/األخت

5.  االب/االم
6. الصهر (�وج االبنة)/ال�نة (�وجة االبن)

7. الحف�د
8. الحما/الحماة
9. أق��اء أخرو�

10. ال قرا�ة

عالقة الم�تج�ب برب اال�ة A4

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��  من رب األ�ة]

�
ما�و األسم األول؟. ��دأ B1

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

رب اال�ة  .1
2.  الزوج ‐ الزوجة

3.  االبن/االبنة
4. األخ/األخت

5.  االب/االم
6. الصهر (�وج االبنة)/ال�نة (�وجة االبن)

7. الحف�د
8. الحما/الحماة
9. أق��اء أخرو�

ال قرا�ة .10

عالقة (االسم) برب األ�ة؟ B2

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

ذكر .1
ان�� .2 ما �و ج�� (االسم) ؟ B3

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

أقل من سنة =0
95= أ��� من 95 سنة

ال أعرف =99
B4 عمر (االسم) �ال�نوا� ال�املة ؟

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (12) سنة فما فو�

وج سا�قا� � ��� م�� .1
وج � 2. م��

3. أرمل/أرملة
4. منفصل

مطلق/مطلقة .5

ما �� الحالة الزوج�ة ل (االسم)؟ B5

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

عدد األشهر
أ�تب ‐0 اذا �ا� أقل من شهر� 

ا�ناء 12 األشهر الما��ة� �م شهرا� عاش
� ��� األ�ة؟ (االسم) ب�� B6

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

�
عرا�� .1

2. سوري
أخرى .3

ما �� ج���ة (االسم)؟ �أ��� من جواب] B7

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��

1. كوردي
 � 2. عر��

 �
3. تر�ما��

 �
4. �لدا��

 �
5. ��ا��

6. أشوري
 � 7. أرم��
8. أخرى

9. ال �فضل ال��� ��

ما �� قوم�ة (االسم)؟ B8

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (6) سنوا� فما فو�

��تط�ع القراءة و ال�تا�ة .1
2. ��تط�ع القراءة فق�

ال ��تط�ع القراءة وال�تا�ة .3
�ل ��تط�ع (االسم) القراءة و ال�تا�ة؟ C1

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (6) سنوا� فما فو�

� األس��� أو أ��� 
4 ا�اٍم �� نعم� .1

� األس���
2. نعم� أقل من 4 أ�ام ��

�ال .3
�ل (االسم) م�تمر �� الدراسة حال�ا�؟ C2

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (الحضور )(6) فما فو�

1. أبتدائ�ة (1‐6)
2. المتوسطة (7‐9)

3. االعداد�ة (10‐12)
4. معهد

5. جامع�ة
6. دراسا� عل�ا

(االسم) �� أي مرحلة دراس�ة؟ C3

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. حضور ��� منتظم (6‐18) سنة

ال �مكن الوصول ا� المدرسة ��هولة .1
� �الدوام ام المعلم�� � 2. رداءة نوع�ة التدر��/ عدم ال��

3. وقت دوام المدرسة ��� مالئم
4. سوء المعاملة من ق�ل المعلم أو التالم�� األخ��ن

5. �جب عل�� أ� �عمل لم�اعدة العائلة
6. ال تح��/ ال تعتقد العائلة أ� الطفل �حاجة ا� التعل�م

7. الزواج الم�كر
8. مرض أو أعاقة

ل�ة � � الواج�ا� الم��
9. الم�اعدة ��

10. �انت المدارس ممتل�ة
11. لم تق�ل المدرسة التلم��

12. المدارس مختلطة
13. ال �فهم اللغة

� مصار�� الدراسة 14. عدم ام�ان�ة تام��
15. عدم وجود أورا� ��وت�ة

16. ال تتوقع العائلة أل�قاء �نا ط��الً 
� المدرسة معطل/ المدرسة مغلقة

17. الدوام ��
أخرى أس�اب .18

ما �و ال��ب الرئ��� لعدم ال��اب 
(االسم) ا� المدرسة �صورة منتظمة� أو 

عدم ال��اب أصًال؟
C4

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (6) سنوا� فما فو�

1. وال مرحلة
2. أبتدائ�ة (1‐6)

3. المتوسطة (7‐9)
4. االعداد�ة (10‐12)

5. معهد
6. جامع�ة

7. دراسا� عل�ا

ما�� أع� مرحلة من التعل�م أ�ملها 
(االسم)؟ C5

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (15) فما فو�

1. نعم
2. �ال

�ل شار� (االسم) أي ن�� من التدر�ب 
؟ م�ال: خ�اطة� نجارة� تصل��  � المه��

أجهزة
C6

� والمجتمع  � والنا�ح�� � ال�ور��� الالج���
المض��. (15) فما فو�

1.رب العمل
2.ذو مهنة حرة (صاحب العمل)

3.�عمل �االجر
4.�عمل لعائلت� ‐ال �تقا�� أجرا� 

5.طالب و�عمل أ�ضا� 
6.طالب 

7.ر�ةال��ت
8.ال �عمل و��ح� عن عمل (قد عمل سا�قا� )

9.ال �عمل� و��ح� عن عمل (لم �عمل ق� سا�قا� )
10.ال ��ح� عن عمل ���ب  عدم وجود أورا� ��وت�ة

11.ال ��ح� عن عمل ���ب االح�ا� 
12.��� مح�� للعمل 

ا� /متقاعد � ال�ن ك���
13.متقدم ��

14.مرض/أعاقة
15.حد�( دو� ال�ن القانون�ة) 

16.أخرى

 ما �� الحالة العمل ل(االاسم) خالل 
ال30 �وم� الما��ة؟ D1

A1_1 المحافظة:
A1_2 القضاء:
A1_3 الناح�ة:
A1_4 المحلة:

A1_5 المجموعة ال��ان�ة:
A1_6 رقم اال�ة:

قع
مو

ال

A1

�� (قائمة األسئلة)
� ال��ال �ط�� ع�:ا�س���� ا�م��
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خ�ارات ا�جا�ة االس�لة #

�� (قائمة األسئلة)
� السؤال �ط�� ع��ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)

1. مدراء
 � 2. اختصاصي��

3. حرفيون و فنيون ومساعديهم
 � � المكت�ي�� 4. مساعدو المو�ف��

5. مو�� و خدمة ومب�عات
� الزراعة� الغا�ات� وص�د السم�

6.عمال ما���ن ��
� وعمال تجارة ذات صلة 7.عمال حرفي��

8.عمال تجميع و��غ�ل الم�ائن والمصانع
9. و��فة �س�طة

� القوات المسلحة
10. و��فة ��

� ال 30 
ما �� مهنة (االسم) الرئ�س�ة ��

يوما� الما��ة؟ D2

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)

1.قطاع الزراعة� الغا�ات� ت���ة االسما�؛
2.التعدين والمقالع؛

3.التص�يع؛
�د والتكي��؛ 4.تزو�د ال�ه��اء� ال�خار� الغاز� والت��

5.أمدا�ات الماء� المجاري� معالجة النفا�ات� و��ا�ات المعالجة؛
6.البناء

7.تجارة الجملة والمفر�� تصلي� الس�ارات والدراجات النار�ة؛
8.النقل والتخ��ن؛

9.السكن وخدمة الطعام؛
10.المعلومات واالتصاالت؛

� والمال�ة؛ 11.��ا�ات التأم��
12.أعمال العقارات؛

13.��ا�ات فن�ة� علم�ة� ومهن�ة؛
14.��ا�ات أ�ار�ة وخدمة الدعم؛ 

؛ 15.الدفاع وأال�ارة العامة� والضمان االجتما�� االلزا��
16.التعل�م؛

17.��ا�ات الصحة اال�سان�ة واالجتماع�ة؛
18.الفنون� ال�سل�ة واالستجمام؛

19.��ا�ات خدم�ة أخرى؛
20.��ا�ات ل�� �أر�ا� عمل� �ضائع ��� متمايزة و��ا�ات خدم�ة� ��ا�ات لال� لالستعمال الخا�؛

21. ��ا�ات لهي�ات وومنظمات خار� الحدو�

 �
� ��ا� عمل (االسم) ��

�� �3_1
و��فته/و��فتها الرئ�س�ة خالل ال 30 

يوما� الما��ة؟

1. القطاع العام
2. القطاع الخا� المح�� 
3. القطاع الخا� العال�� 

4. القطاع المختلط
5. المنظمات الغ�� حكوم�ة/الغ�� ر�ح�ة المحل�ة
6. المنظمات الغ�� حكوم�ة/الغ�� ر�ح�ة العالم�ة

� أي قطاع عمل (االسم) خالل 
�� �3_2

ال 30 يوما الما��ة؟

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)

1_4� ما �و أجما�� الدخل النقدي
((الفع�� أو المتوقع) ل(االسم)من العمل 

� الرقم 
ال�هر الما�� ؟� �الدينار العرا��

� �االال�

1. تاخ�� ��� الراتب/عدم �� الراتب
2. تقل�� الراتب

3. لم يواجه م��لة

2_4� �ل واجه (االسم) اي م�ا��ل 
متعلقة ��� الرواتب/االجور خالل 

ال30 يوما الما��ة؟

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)

نعم .1
2. ال

ال �عر� .3

عقد عمل مكتو� او (االسم) �ل �مل�
� 30 يوما� 

� �ائ�� لعمله الرئ��� �� تعي��
الما��ة؟

D5

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)ال�ح� عن عمل

1. أتصل �مكتب العمل     
2.اجا� ع� االعالنات العمل

3. سأل االصدقاء� االق��اء� أو عالقات شخص�ة أخرى
ة 4.أتصل �ر� العمل م�ا��

5. حاول أ�جا� سلفة/موار� عقار�ة�  أوسلفة/موار� م�ان العمل� أوسلفة/موار� مال�ة ل�دأ عمله التجاري الخا� �ه� قدم 
ع� �لب رخ� او أجازات ذات صلة� ال�.    

6.سأل من حوله عن العمل
7. أخرى

� استخدمها  ما �� الط��قة الرئ�س�ة ال��
� �ح� أو أ�جا�عمل ما؟

(االسم) �� D6

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. (15) فما فو� (القوى العاملة 

ال��طة)ال ال�ح� عن عمل

ون ي�ح�ون عن و�ائ� 1.نا� ����
2.التعل�م/المؤ�الت ال تطا�ق الو�ائ� المتوفرة

3.م�ا�ل قانون�ة
4.الو�ائ� المتوفرة ال�ع�دة جدا� 

� (ع� أسا� العمر� حالة االقامة�الج��� المعتقد) 5.التمي��
6.عدم وجو� صالت شخص�ة

7.ال �مل� وقتا� �اف�ا� لل�ح� عن عمل
8.االجور منخفضة جدا� 
9.أعاقة أو مرض مزمن

10.عوائق اللغة
11.أخرى

ما �و الس�ب الرئ��� لعدم �ح� 
�االسم� عن العمل او�عتقد �ان �أ�جا� 

عمل صعب؟
D7

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��.

1.شقة
2.���/ف�ال

منظم 3.ملجأ مؤق�/خ�مة/سكن ���
4.�رفان (��� متنقل)

5.قاعة
6.�نا�ة مهجورة/لم �كتمل �نائها

7.فند�/موت�ل
 � 8.مب�� �ي��

9.مدرسة
10.م�تمل ���/مرأ�

11.أخرى

ما �و ن�ع السكن الرئ��� ال�ي تع�� 
ف�ه اال�ة؟ E1

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��.

1.نعم
2.�ال

�ل ��ار� أ�ت� ��ا السكن مع عوائل
أخرى؟ E2

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��.

1.مل� ��
2.مؤجر

3.أس�ان موفر �جزء من العمل
� �� اجر  4.استضافة �م���

5.أستضافة مجانا� 
6.سكن موفرمجانا� 

مستو� عل�ه 7.محجوز/

ما حالة المل��ة للسكن؟ E3

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. اس��جار أو امتال�

1.نعم
2.�ال

� �ل �مل� أحُد �أذا �ان مؤجرا� أو مملو�ا�
� اال�ة و��قة مكت��ة �مل��ة أو �أ�جار 

��
السكن؟

E4

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. اس��جار

� ما �و مقدار  �أذا �ان السكن مؤجرا�
� ل�ل 

اال�جارال�ي تدفعه �الدينار العرا��
شهر؟

E5

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
� خ�مة

المض��. ماعدا ال�ين �ع��ون ��

� ��ا
� توجد �� ما �و أجما�� الغر� ال��

السكن ؟ (�أس��ناء الحمام/المرافق 
الصح�ة)

E6

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
� خ�مة

المض��. ماعدا ال�ين �ع��ون ��  �ستخدم للنوم؟
ً
�م �رفة E7

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��.

1. نعم
2. �ال

�ل عان� أ�ت� االخالء من السكن 
خالل ال 12 شهرا� الما��ة؟ E8

� والمجتمع  � والنازح�� � السور��� الالج���
المض��. االخالء

1.لم تكن �ام�انه �فع اال�جار
� تأج�� السكن

2.لم �عد المال� ير�ب ��
3.�دم السكن

4. تجد�دالب�� � م�ار�����ع تط��ر
5.�غط من ا�ا� ال� للمغا�رة

6.أخرى

ماذا �ان الس�ب الرئ��� لالخالء؟ E9

free text من اي منطقة تم اخالء ا�ت�؟
(محلة/منطقة/مدينة) E10
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خ�ارات ا�جا�ة االسئلة #

�� (قائمة األسئلة)
� الس�ال �ط�� ع��ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ج�دة جدا�
2.ج�دة

3.ال ��س بها
4.��� �اف�ة

ال �مكن الحصول عليها  .5

ك�ف تق�م حصول أفراد عائلتك ع� 
رعا�ة الصح�ة الخاصة أو العامة / 

المس��ف�ات؟
F1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تص��ف م�خف� من الوصول

�ع�د جدا� عن موقع السكن .1
2. ال يتحمل الت�ال�ف

3. الع�ادة م�خف�ة جدا� 
رة

َّ
4. جودة رديئة للخدمات الموف

5. الخدمات المقدمة ل�ست ذات صلة
6. عوائق اللغة

 � 7. التمي��
� المركز الص�� معطل / المركز الص�� مغلق

8. الدوام ��
أخرى .9

ما �و الس�ب الرئ��� لعدم الر�ا ع� 
الرعا�ة الصح�ة؟ F2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة م���
3.مولدة خاصة

4.الغاز
5. نف� اب��

6.مصادر أخرى
7.ال �ط�خون

ما �والمصدر الرئ��� للطاقة لغرض 
الطبخ ؟ F3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال توجد تدفئة

ما المصدر األساس للطاقة لغرض 
F4_1 التدفئة ؟

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال يوجد مصدر ثانوي

ما �و المصدر الثانوي المستخدم 
F4_2 للتدفئة ؟

الدخل من الراتب\األجور .1
2. أر�ا� تجارة (من �م�ها أر�ا� الم�ار�����ع اال��ة)

� الخارج)
3. حواالت مال�ة( مساعدة من االصدقاء/العائلة ��

4. رواتب تقاعد�ة
5. مساعدة من الحكومة/االمم المتحدة/ الم��مات ��� الحكوم�ة

6. االجارات
7. بيع ممتل�اتهم العي��ة

8. القروض(الرسم�ة ومن العائلة\االصدقاء)
9. المدخرات

ان, الخ) 10. الصدقة (مثل الز�ات او مساعدات من الج��
11. ال�سول

أخرى .12

أي من مصادر الدخل المال�ة امتل�ت 
عائلتك خالل 30 يوم الما��ة وما ق�مة 

الدخل ل�ل مصدر خالل ال30 يوم 
 �
الما��ة؟ �الدي�ار العرا��

(اذا لم تمتلك العائلة اي من مصادر 
� فار�ا, عدا ��ا  ادلخل �كتب 0 او ي��
� امام 

�جب كتا�ة الم�ل� �الدي�ار العرا��
�ل مصدر دخل)

G1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.نعم
2.�ال

ض �ل ��ا� أي من أفراد اال�ة اق��
المال؟ G2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. القرض

1.متعلق �التجارة
�� (مثال� الطعام والمال��) � 2. أحت�اجات االستهال� الم��

� السكن اء وتحس�� ��.3
� /زفاف/مراسم دفن  4.�رض دي��

اء االجهزة اوسلع ثمي�ة (مثل الس�ارة) ��.5
6.القرض ل�سد�د الدين

7.لغرض الزراعة
ل � 8.لدفع أ�جار الم��

9.أخرى
10.ال أعرف

1_3� ما �و الهدف الرئ��� من 
القروض له�� اال�ة؟ G3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1. نعم
2. �ال

خالل ال 12 األ�هر الما��ة �ل 
أستلمت ا�تك أ�ة مساعدة نقدا� اوما 

�ا�� او سلعة عي��ة ؟ 1_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1.برنامج مساعدات األمم المتحدة
2.م�افع حكوم�ة

3.م��مة ��� حكوم�ة
4.صدقة

5.أصدقاء او أقارب
6.أخرى

 � ما �و المصدر الرئ��� للمساعدة ال��
استلمتها أ�تك؟ 2_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

� العمل او توقف االعمال
ة ��� متوقعة �� اركب�� 1.حدو� ا��

� ساعات العمل
2.تقل�ل ��� �و�� ��

� دفع االجور
3.عدم الدفع أو ت�خ�� ��

4.قطع أو تقل�ل المساعدات من االصدقاء/االقارب (حواالت مال�ة) 
� �لفة أ�جار السكن

5.ز�ادة ��
6.أخالء اج�اري

7.خسارة الممتل�ات العي��ة الثمي�ة او االالت
8.موت فرد من اال�ة

9.مرض خط�� أو أصا�ة الحد افراد اال�ة (من �م�ها نفسك)
10. أنف�ا� عائ�� ��� �و�� 

11.تقل�ل او قطع مساعدات  (من الحكومة�م��مات ��� حكوم�ة� من الصدقة� الخ)
12. نفاذ المدخرات

13. ازمات أخرى اقتصاد�ة
14. ال ازمات �د�دة

�ل عانت أ�تك أ�ا� من األزمات 
االقتصاد�ة االت�ة خالل ال12 �هرا� 

الما��ة؟ أذا �انت أ��� من واحدة� أخ�� 
ا��� واحدة �ان لها الت�ث�� األ�د أقتصاد�ا� 

ع� أ�تك
(ير�� قراءة جميع االحتماالت 

للمستج�ب)

G5

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �عانون من صدمة مال�ة

1.أعتمدوا ع� ال�قد أو ع� المساعدات العي��ة من االخ��ن
2.أعتمدوا ع� مدخراتهم الخاصة بهم

اء الطعام 3.تقل�ل من ��
4.تقل�ل من الم�وفات ع� الصحة/التعل�م

 � � / او ز�ادة �� اوقات عمل الم�تغل�� 5.��غ�ل افراد ��� م�تغل��
6. تم أخراج الطفل من المدرسة

7.�جرة فرد من افراد اال�ة 
8.القروض

9.�اعوا ممتل�ات عي��ة (ب�ا�ات� أرض عقار� ذ�ب� الخ)
10.�سول 

ء �
12. لم �عملوا اى ��

ماذا �انت ابرز ���قة ات�عتها ا�تك 
� عانت  لمواجهة االزمة االقتصاد�ة ال��

م�ها ا�تك؟
G6

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �سك�ون �اال�جار

1. نعم
2. �ال

� دفع 
�ل واجهت أ�تك صع��ات ��

ا�جار السكن خالل ال6 أ�هر الما��ة؟ G7

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الغ�اء ل7 ا�ام الما��ة G8

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الرعا�ة الطب�ة (تت�من االدو�ة� 

المعالجة) ل30 ا�ام الما��ة
G9

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الم�ا�/ المرافق/ ال�ه��اء (الم�ا� 

ب) ل30  اء الم�ا� لل�� االستخدام أو ��
يوم الما��ة

G10

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الوقود (�از الطبخ� ال�ف� للتدفئة) 

وال�قل (س�ارة اجرة� �ا�� الخ) ل30 
يوم الما��ة

G11

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� التعل�م (مصار�ف مدرسة� زي 

� لوازم دراسة) ل30 يوم الما��ة درا��
G12

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� اعطاء لالصدقاء او افراد اال�ة ل30 

يوم الما��ة
G13

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� دفع القروض ل 30 يوم الما��ة G14

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� احت�اجات اخرى ل30 يوم الما��ة G15
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خ�ارات ا�جا�ة االسئلة #

�� (قائمة األسئلة)
� الس�ال �ط�� ع��ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ج�دة جدا�
2.ج�دة

3.ال ��س بها
4.��� �اف�ة

ال �مكن الحصول عليها  .5

ك�ف تق�م حصول أفراد عائلتك ع� 
رعا�ة الصح�ة الخاصة أو العامة / 

المس��ف�ات؟
F1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تص��ف م�خف� من الوصول

�ع�د جدا� عن موقع السكن .1
2. ال يتحمل الت�ال�ف

3. الع�ادة م�خف�ة جدا� 
رة

َّ
4. جودة رديئة للخدمات الموف

5. الخدمات المقدمة ل�ست ذات صلة
6. عوائق اللغة

 � 7. التمي��
� المركز الص�� معطل / المركز الص�� مغلق

8. الدوام ��
أخرى .9

ما �و الس�ب الرئ��� لعدم الر�ا ع� 
الرعا�ة الصح�ة؟ F2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة م���
3.مولدة خاصة

4.الغاز
5. نف� اب��

6.مصادر أخرى
7.ال �ط�خون

ما �والمصدر الرئ��� للطاقة لغرض 
الطبخ ؟ F3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال توجد تدفئة

ما المصدر األساس للطاقة لغرض 
F4_1 التدفئة ؟

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال يوجد مصدر ثانوي

ما �و المصدر الثانوي المستخدم 
F4_2 للتدفئة ؟

الدخل من الراتب\األجور .1
2. أر�ا� تجارة (من �م�ها أر�ا� الم�ار�����ع اال��ة)

� الخارج)
3. حواالت مال�ة( مساعدة من االصدقاء/العائلة ��

4. رواتب تقاعد�ة
5. مساعدة من الحكومة/االمم المتحدة/ الم��مات ��� الحكوم�ة

6. االجارات
7. بيع ممتل�اتهم العي��ة

8. القروض(الرسم�ة ومن العائلة\االصدقاء)
9. المدخرات

ان, الخ) 10. الصدقة (مثل الز�ات او مساعدات من الج��
11. ال�سول

أخرى .12

أي من مصادر الدخل المال�ة امتل�ت 
عائلتك خالل 30 يوم الما��ة وما ق�مة 

الدخل ل�ل مصدر خالل ال30 يوم 
 �
الما��ة؟ �الدي�ار العرا��

(اذا لم تمتلك العائلة اي من مصادر 
� فار�ا, عدا ��ا  ادلخل �كتب 0 او ي��
� امام 

�جب كتا�ة الم�ل� �الدي�ار العرا��
�ل مصدر دخل)

G1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.نعم
2.�ال

ض �ل ��ا� أي من أفراد اال�ة اق��
المال؟ G2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. القرض

1.متعلق �التجارة
�� (مثال� الطعام والمال��) � 2. أحت�اجات االستهال� الم��

� السكن اء وتحس�� ��.3
� /زفاف/مراسم دفن  4.�رض دي��

اء االجهزة اوسلع ثمي�ة (مثل الس�ارة) ��.5
6.القرض ل�سد�د الدين

7.لغرض الزراعة
ل � 8.لدفع أ�جار الم��

9.أخرى
10.ال أعرف

1_3� ما �و الهدف الرئ��� من 
القروض له�� اال�ة؟ G3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1. نعم
2. �ال

خالل ال 12 األ�هر الما��ة �ل 
أستلمت ا�تك أ�ة مساعدة نقدا� اوما 

�ا�� او سلعة عي��ة ؟ 1_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1.برنامج مساعدات األمم المتحدة
2.م�افع حكوم�ة

3.م��مة ��� حكوم�ة
4.صدقة

5.أصدقاء او أقارب
6.أخرى

 � ما �و المصدر الرئ��� للمساعدة ال��
استلمتها أ�تك؟ 2_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

� العمل او توقف االعمال
ة ��� متوقعة �� اركب�� 1.حدو� ا��

� ساعات العمل
2.تقل�ل ��� �و�� ��

� دفع االجور
3.عدم الدفع أو ت�خ�� ��

4.قطع أو تقل�ل المساعدات من االصدقاء/االقارب (حواالت مال�ة) 
� �لفة أ�جار السكن

5.ز�ادة ��
6.أخالء اج�اري

7.خسارة الممتل�ات العي��ة الثمي�ة او االالت
8.موت فرد من اال�ة

9.مرض خط�� أو أصا�ة الحد افراد اال�ة (من �م�ها نفسك)
10. أنف�ا� عائ�� ��� �و�� 

11.تقل�ل او قطع مساعدات  (من الحكومة�م��مات ��� حكوم�ة� من الصدقة� الخ)
12. نفاذ المدخرات

13. ازمات أخرى اقتصاد�ة
14. ال ازمات �د�دة

�ل عانت أ�تك أ�ا� من األزمات 
االقتصاد�ة االت�ة خالل ال12 �هرا� 

الما��ة؟ أذا �انت أ��� من واحدة� أخ�� 
ا��� واحدة �ان لها الت�ث�� األ�د أقتصاد�ا� 

ع� أ�تك
(ير�� قراءة جميع االحتماالت 

للمستج�ب)

G5

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �عانون من صدمة مال�ة

1.أعتمدوا ع� ال�قد أو ع� المساعدات العي��ة من االخ��ن
2.أعتمدوا ع� مدخراتهم الخاصة بهم

اء الطعام 3.تقل�ل من ��
4.تقل�ل من الم�وفات ع� الصحة/التعل�م

 � � / او ز�ادة �� اوقات عمل الم�تغل�� 5.��غ�ل افراد ��� م�تغل��
6. تم أخراج الطفل من المدرسة

7.�جرة فرد من افراد اال�ة 
8.القروض

9.�اعوا ممتل�ات عي��ة (ب�ا�ات� أرض عقار� ذ�ب� الخ)
10.�سول 

ء �
12. لم �عملوا اى ��

ماذا �انت ابرز ���قة ات�عتها ا�تك 
� عانت  لمواجهة االزمة االقتصاد�ة ال��

م�ها ا�تك؟
G6

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �سك�ون �اال�جار

1. نعم
2. �ال

� دفع 
�ل واجهت أ�تك صع��ات ��

ا�جار السكن خالل ال6 أ�هر الما��ة؟ G7

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الغ�اء ل7 ا�ام الما��ة G8

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الرعا�ة الطب�ة (تت�من االدو�ة� 

المعالجة) ل30 ا�ام الما��ة
G9

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الم�ا�/ المرافق/ ال�ه��اء (الم�ا� 

ب) ل30  اء الم�ا� لل�� االستخدام أو ��
يوم الما��ة

G10

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الوقود (�از الطبخ� ال�ف� للتدفئة) 

وال�قل (س�ارة اجرة� �ا�� الخ) ل30 
يوم الما��ة

G11

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� التعل�م (مصار�ف مدرسة� زي 

� لوازم دراسة) ل30 يوم الما��ة درا��
G12

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� اعطاء لالصدقاء او افراد اال�ة ل30 

يوم الما��ة
G13

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� دفع القروض ل 30 يوم الما��ة G14

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� احت�اجات اخرى ل30 يوم الما��ة G15
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خ�ارات ا�جا�ة االسئلة #

�� (قائمة األسئلة)
� الس�ال �ط�� ع��ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ج�دة جدا�
2.ج�دة

3.ال ��س بها
4.��� �اف�ة

ال �مكن الحصول عليها  .5

ك�ف تق�م حصول أفراد عائلتك ع� 
رعا�ة الصح�ة الخاصة أو العامة / 

المس��ف�ات؟
F1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تص��ف م�خف� من الوصول

�ع�د جدا� عن موقع السكن .1
2. ال يتحمل الت�ال�ف

3. الع�ادة م�خف�ة جدا� 
رة

َّ
4. جودة رديئة للخدمات الموف

5. الخدمات المقدمة ل�ست ذات صلة
6. عوائق اللغة

 � 7. التمي��
� المركز الص�� معطل / المركز الص�� مغلق

8. الدوام ��
أخرى .9

ما �و الس�ب الرئ��� لعدم الر�ا ع� 
الرعا�ة الصح�ة؟ F2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة م���
3.مولدة خاصة

4.الغاز
5. نف� اب��

6.مصادر أخرى
7.ال �ط�خون

ما �والمصدر الرئ��� للطاقة لغرض 
الطبخ ؟ F3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال توجد تدفئة

ما المصدر األساس للطاقة لغرض 
F4_1 التدفئة ؟

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال يوجد مصدر ثانوي

ما �و المصدر الثانوي المستخدم 
F4_2 للتدفئة ؟

الدخل من الراتب\األجور .1
2. أر�ا� تجارة (من �م�ها أر�ا� الم�ار�����ع اال��ة)

� الخارج)
3. حواالت مال�ة( مساعدة من االصدقاء/العائلة ��

4. رواتب تقاعد�ة
5. مساعدة من الحكومة/االمم المتحدة/ الم��مات ��� الحكوم�ة

6. االجارات
7. بيع ممتل�اتهم العي��ة

8. القروض(الرسم�ة ومن العائلة\االصدقاء)
9. المدخرات

ان, الخ) 10. الصدقة (مثل الز�ات او مساعدات من الج��
11. ال�سول

أخرى .12

أي من مصادر الدخل المال�ة امتل�ت 
عائلتك خالل 30 يوم الما��ة وما ق�مة 

الدخل ل�ل مصدر خالل ال30 يوم 
 �
الما��ة؟ �الدي�ار العرا��

(اذا لم تمتلك العائلة اي من مصادر 
� فار�ا, عدا ��ا  ادلخل �كتب 0 او ي��
� امام 

�جب كتا�ة الم�ل� �الدي�ار العرا��
�ل مصدر دخل)

G1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.نعم
2.�ال

ض �ل ��ا� أي من أفراد اال�ة اق��
المال؟ G2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. القرض

1.متعلق �التجارة
�� (مثال� الطعام والمال��) � 2. أحت�اجات االستهال� الم��

� السكن اء وتحس�� ��.3
� /زفاف/مراسم دفن  4.�رض دي��

اء االجهزة اوسلع ثمي�ة (مثل الس�ارة) ��.5
6.القرض ل�سد�د الدين

7.لغرض الزراعة
ل � 8.لدفع أ�جار الم��

9.أخرى
10.ال أعرف

1_3� ما �و الهدف الرئ��� من 
القروض له�� اال�ة؟ G3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1. نعم
2. �ال

خالل ال 12 األ�هر الما��ة �ل 
أستلمت ا�تك أ�ة مساعدة نقدا� اوما 

�ا�� او سلعة عي��ة ؟ 1_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1.برنامج مساعدات األمم المتحدة
2.م�افع حكوم�ة

3.م��مة ��� حكوم�ة
4.صدقة

5.أصدقاء او أقارب
6.أخرى

 � ما �و المصدر الرئ��� للمساعدة ال��
استلمتها أ�تك؟ 2_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

� العمل او توقف االعمال
ة ��� متوقعة �� اركب�� 1.حدو� ا��

� ساعات العمل
2.تقل�ل ��� �و�� ��

� دفع االجور
3.عدم الدفع أو ت�خ�� ��

4.قطع أو تقل�ل المساعدات من االصدقاء/االقارب (حواالت مال�ة) 
� �لفة أ�جار السكن

5.ز�ادة ��
6.أخالء اج�اري

7.خسارة الممتل�ات العي��ة الثمي�ة او االالت
8.موت فرد من اال�ة

9.مرض خط�� أو أصا�ة الحد افراد اال�ة (من �م�ها نفسك)
10. أنف�ا� عائ�� ��� �و�� 

11.تقل�ل او قطع مساعدات  (من الحكومة�م��مات ��� حكوم�ة� من الصدقة� الخ)
12. نفاذ المدخرات

13. ازمات أخرى اقتصاد�ة
14. ال ازمات �د�دة

�ل عانت أ�تك أ�ا� من األزمات 
االقتصاد�ة االت�ة خالل ال12 �هرا� 

الما��ة؟ أذا �انت أ��� من واحدة� أخ�� 
ا��� واحدة �ان لها الت�ث�� األ�د أقتصاد�ا� 

ع� أ�تك
(ير�� قراءة جميع االحتماالت 

للمستج�ب)

G5

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �عانون من صدمة مال�ة

1.أعتمدوا ع� ال�قد أو ع� المساعدات العي��ة من االخ��ن
2.أعتمدوا ع� مدخراتهم الخاصة بهم

اء الطعام 3.تقل�ل من ��
4.تقل�ل من الم�وفات ع� الصحة/التعل�م

 � � / او ز�ادة �� اوقات عمل الم�تغل�� 5.��غ�ل افراد ��� م�تغل��
6. تم أخراج الطفل من المدرسة

7.�جرة فرد من افراد اال�ة 
8.القروض

9.�اعوا ممتل�ات عي��ة (ب�ا�ات� أرض عقار� ذ�ب� الخ)
10.�سول 

ء �
12. لم �عملوا اى ��

ماذا �انت ابرز ���قة ات�عتها ا�تك 
� عانت  لمواجهة االزمة االقتصاد�ة ال��

م�ها ا�تك؟
G6

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �سك�ون �اال�جار

1. نعم
2. �ال

� دفع 
�ل واجهت أ�تك صع��ات ��

ا�جار السكن خالل ال6 أ�هر الما��ة؟ G7

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الغ�اء ل7 ا�ام الما��ة G8

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الرعا�ة الطب�ة (تت�من االدو�ة� 

المعالجة) ل30 ا�ام الما��ة
G9

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الم�ا�/ المرافق/ ال�ه��اء (الم�ا� 

ب) ل30  اء الم�ا� لل�� االستخدام أو ��
يوم الما��ة

G10

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الوقود (�از الطبخ� ال�ف� للتدفئة) 

وال�قل (س�ارة اجرة� �ا�� الخ) ل30 
يوم الما��ة

G11

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� التعل�م (مصار�ف مدرسة� زي 

� لوازم دراسة) ل30 يوم الما��ة درا��
G12

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� اعطاء لالصدقاء او افراد اال�ة ل30 

يوم الما��ة
G13

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� دفع القروض ل 30 يوم الما��ة G14

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� احت�اجات اخرى ل30 يوم الما��ة G15
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خ�ارات ا�جا�ة االسئلة #

�� (قائمة األسئلة)
� الس�ال �ط�� ع��ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ج�دة جدا�
2.ج�دة

3.ال ��س بها
4.��� �اف�ة

ال �مكن الحصول عليها  .5

ك�ف تق�م حصول أفراد عائلتك ع� 
رعا�ة الصح�ة الخاصة أو العامة / 

المس��ف�ات؟
F1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تص��ف م�خف� من الوصول

�ع�د جدا� عن موقع السكن .1
2. ال يتحمل الت�ال�ف

3. الع�ادة م�خف�ة جدا� 
رة

َّ
4. جودة رديئة للخدمات الموف

5. الخدمات المقدمة ل�ست ذات صلة
6. عوائق اللغة

 � 7. التمي��
� المركز الص�� معطل / المركز الص�� مغلق

8. الدوام ��
أخرى .9

ما �و الس�ب الرئ��� لعدم الر�ا ع� 
الرعا�ة الصح�ة؟ F2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة م���
3.مولدة خاصة

4.الغاز
5. نف� اب��

6.مصادر أخرى
7.ال �ط�خون

ما �والمصدر الرئ��� للطاقة لغرض 
الطبخ ؟ F3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال توجد تدفئة

ما المصدر األساس للطاقة لغرض 
F4_1 التدفئة ؟

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال يوجد مصدر ثانوي

ما �و المصدر الثانوي المستخدم 
F4_2 للتدفئة ؟

الدخل من الراتب\األجور .1
2. أر�ا� تجارة (من �م�ها أر�ا� الم�ار�����ع اال��ة)

� الخارج)
3. حواالت مال�ة( مساعدة من االصدقاء/العائلة ��

4. رواتب تقاعد�ة
5. مساعدة من الحكومة/االمم المتحدة/ الم��مات ��� الحكوم�ة

6. االجارات
7. بيع ممتل�اتهم العي��ة

8. القروض(الرسم�ة ومن العائلة\االصدقاء)
9. المدخرات

ان, الخ) 10. الصدقة (مثل الز�ات او مساعدات من الج��
11. ال�سول

أخرى .12

أي من مصادر الدخل المال�ة امتل�ت 
عائلتك خالل 30 يوم الما��ة وما ق�مة 

الدخل ل�ل مصدر خالل ال30 يوم 
 �
الما��ة؟ �الدي�ار العرا��

(اذا لم تمتلك العائلة اي من مصادر 
� فار�ا, عدا ��ا  ادلخل �كتب 0 او ي��
� امام 

�جب كتا�ة الم�ل� �الدي�ار العرا��
�ل مصدر دخل)

G1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.نعم
2.�ال

ض �ل ��ا� أي من أفراد اال�ة اق��
المال؟ G2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. القرض

1.متعلق �التجارة
�� (مثال� الطعام والمال��) � 2. أحت�اجات االستهال� الم��

� السكن اء وتحس�� ��.3
� /زفاف/مراسم دفن  4.�رض دي��

اء االجهزة اوسلع ثمي�ة (مثل الس�ارة) ��.5
6.القرض ل�سد�د الدين

7.لغرض الزراعة
ل � 8.لدفع أ�جار الم��

9.أخرى
10.ال أعرف

1_3� ما �و الهدف الرئ��� من 
القروض له�� اال�ة؟ G3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1. نعم
2. �ال

خالل ال 12 األ�هر الما��ة �ل 
أستلمت ا�تك أ�ة مساعدة نقدا� اوما 

�ا�� او سلعة عي��ة ؟ 1_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1.برنامج مساعدات األمم المتحدة
2.م�افع حكوم�ة

3.م��مة ��� حكوم�ة
4.صدقة

5.أصدقاء او أقارب
6.أخرى

 � ما �و المصدر الرئ��� للمساعدة ال��
استلمتها أ�تك؟ 2_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

� العمل او توقف االعمال
ة ��� متوقعة �� اركب�� 1.حدو� ا��

� ساعات العمل
2.تقل�ل ��� �و�� ��

� دفع االجور
3.عدم الدفع أو ت�خ�� ��

4.قطع أو تقل�ل المساعدات من االصدقاء/االقارب (حواالت مال�ة) 
� �لفة أ�جار السكن

5.ز�ادة ��
6.أخالء اج�اري

7.خسارة الممتل�ات العي��ة الثمي�ة او االالت
8.موت فرد من اال�ة

9.مرض خط�� أو أصا�ة الحد افراد اال�ة (من �م�ها نفسك)
10. أنف�ا� عائ�� ��� �و�� 

11.تقل�ل او قطع مساعدات  (من الحكومة�م��مات ��� حكوم�ة� من الصدقة� الخ)
12. نفاذ المدخرات

13. ازمات أخرى اقتصاد�ة
14. ال ازمات �د�دة

�ل عانت أ�تك أ�ا� من األزمات 
االقتصاد�ة االت�ة خالل ال12 �هرا� 

الما��ة؟ أذا �انت أ��� من واحدة� أخ�� 
ا��� واحدة �ان لها الت�ث�� األ�د أقتصاد�ا� 

ع� أ�تك
(ير�� قراءة جميع االحتماالت 

للمستج�ب)

G5

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �عانون من صدمة مال�ة

1.أعتمدوا ع� ال�قد أو ع� المساعدات العي��ة من االخ��ن
2.أعتمدوا ع� مدخراتهم الخاصة بهم

اء الطعام 3.تقل�ل من ��
4.تقل�ل من الم�وفات ع� الصحة/التعل�م

 � � / او ز�ادة �� اوقات عمل الم�تغل�� 5.��غ�ل افراد ��� م�تغل��
6. تم أخراج الطفل من المدرسة

7.�جرة فرد من افراد اال�ة 
8.القروض

9.�اعوا ممتل�ات عي��ة (ب�ا�ات� أرض عقار� ذ�ب� الخ)
10.�سول 

ء �
12. لم �عملوا اى ��

ماذا �انت ابرز ���قة ات�عتها ا�تك 
� عانت  لمواجهة االزمة االقتصاد�ة ال��

م�ها ا�تك؟
G6

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �سك�ون �اال�جار

1. نعم
2. �ال

� دفع 
�ل واجهت أ�تك صع��ات ��

ا�جار السكن خالل ال6 أ�هر الما��ة؟ G7

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الغ�اء ل7 ا�ام الما��ة G8

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الرعا�ة الطب�ة (تت�من االدو�ة� 

المعالجة) ل30 ا�ام الما��ة
G9

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الم�ا�/ المرافق/ ال�ه��اء (الم�ا� 

ب) ل30  اء الم�ا� لل�� االستخدام أو ��
يوم الما��ة

G10

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الوقود (�از الطبخ� ال�ف� للتدفئة) 

وال�قل (س�ارة اجرة� �ا�� الخ) ل30 
يوم الما��ة

G11

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� التعل�م (مصار�ف مدرسة� زي 

� لوازم دراسة) ل30 يوم الما��ة درا��
G12

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� اعطاء لالصدقاء او افراد اال�ة ل30 

يوم الما��ة
G13

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� دفع القروض ل 30 يوم الما��ة G14

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� احت�اجات اخرى ل30 يوم الما��ة G15
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خ�ارات ا�جا�ة االسئلة #

�� (قائمة األسئلة)
� الس�ال �ط�� ع��ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ج�دة جدا�
2.ج�دة

3.ال ��س بها
4.��� �اف�ة

ال �مكن الحصول عليها  .5

ك�ف تق�م حصول أفراد عائلتك ع� 
رعا�ة الصح�ة الخاصة أو العامة / 

المس��ف�ات؟
F1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تص��ف م�خف� من الوصول

�ع�د جدا� عن موقع السكن .1
2. ال يتحمل الت�ال�ف

3. الع�ادة م�خف�ة جدا� 
رة

َّ
4. جودة رديئة للخدمات الموف

5. الخدمات المقدمة ل�ست ذات صلة
6. عوائق اللغة

 � 7. التمي��
� المركز الص�� معطل / المركز الص�� مغلق

8. الدوام ��
أخرى .9

ما �و الس�ب الرئ��� لعدم الر�ا ع� 
الرعا�ة الصح�ة؟ F2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة م���
3.مولدة خاصة

4.الغاز
5. نف� اب��

6.مصادر أخرى
7.ال �ط�خون

ما �والمصدر الرئ��� للطاقة لغرض 
الطبخ ؟ F3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال توجد تدفئة

ما المصدر األساس للطاقة لغرض 
F4_1 التدفئة ؟

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال يوجد مصدر ثانوي

ما �و المصدر الثانوي المستخدم 
F4_2 للتدفئة ؟

الدخل من الراتب\األجور .1
2. أر�ا� تجارة (من �م�ها أر�ا� الم�ار�����ع اال��ة)

� الخارج)
3. حواالت مال�ة( مساعدة من االصدقاء/العائلة ��

4. رواتب تقاعد�ة
5. مساعدة من الحكومة/االمم المتحدة/ الم��مات ��� الحكوم�ة

6. االجارات
7. بيع ممتل�اتهم العي��ة

8. القروض(الرسم�ة ومن العائلة\االصدقاء)
9. المدخرات

ان, الخ) 10. الصدقة (مثل الز�ات او مساعدات من الج��
11. ال�سول

أخرى .12

أي من مصادر الدخل المال�ة امتل�ت 
عائلتك خالل 30 يوم الما��ة وما ق�مة 

الدخل ل�ل مصدر خالل ال30 يوم 
 �
الما��ة؟ �الدي�ار العرا��

(اذا لم تمتلك العائلة اي من مصادر 
� فار�ا, عدا ��ا  ادلخل �كتب 0 او ي��
� امام 

�جب كتا�ة الم�ل� �الدي�ار العرا��
�ل مصدر دخل)

G1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.نعم
2.�ال

ض �ل ��ا� أي من أفراد اال�ة اق��
المال؟ G2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. القرض

1.متعلق �التجارة
�� (مثال� الطعام والمال��) � 2. أحت�اجات االستهال� الم��

� السكن اء وتحس�� ��.3
� /زفاف/مراسم دفن  4.�رض دي��

اء االجهزة اوسلع ثمي�ة (مثل الس�ارة) ��.5
6.القرض ل�سد�د الدين

7.لغرض الزراعة
ل � 8.لدفع أ�جار الم��

9.أخرى
10.ال أعرف

1_3� ما �و الهدف الرئ��� من 
القروض له�� اال�ة؟ G3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1. نعم
2. �ال

خالل ال 12 األ�هر الما��ة �ل 
أستلمت ا�تك أ�ة مساعدة نقدا� اوما 

�ا�� او سلعة عي��ة ؟ 1_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1.برنامج مساعدات األمم المتحدة
2.م�افع حكوم�ة

3.م��مة ��� حكوم�ة
4.صدقة

5.أصدقاء او أقارب
6.أخرى

 � ما �و المصدر الرئ��� للمساعدة ال��
استلمتها أ�تك؟ 2_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

� العمل او توقف االعمال
ة ��� متوقعة �� اركب�� 1.حدو� ا��

� ساعات العمل
2.تقل�ل ��� �و�� ��

� دفع االجور
3.عدم الدفع أو ت�خ�� ��

4.قطع أو تقل�ل المساعدات من االصدقاء/االقارب (حواالت مال�ة) 
� �لفة أ�جار السكن

5.ز�ادة ��
6.أخالء اج�اري

7.خسارة الممتل�ات العي��ة الثمي�ة او االالت
8.موت فرد من اال�ة

9.مرض خط�� أو أصا�ة الحد افراد اال�ة (من �م�ها نفسك)
10. أنف�ا� عائ�� ��� �و�� 

11.تقل�ل او قطع مساعدات  (من الحكومة�م��مات ��� حكوم�ة� من الصدقة� الخ)
12. نفاذ المدخرات

13. ازمات أخرى اقتصاد�ة
14. ال ازمات �د�دة

�ل عانت أ�تك أ�ا� من األزمات 
االقتصاد�ة االت�ة خالل ال12 �هرا� 

الما��ة؟ أذا �انت أ��� من واحدة� أخ�� 
ا��� واحدة �ان لها الت�ث�� األ�د أقتصاد�ا� 

ع� أ�تك
(ير�� قراءة جميع االحتماالت 

للمستج�ب)

G5

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �عانون من صدمة مال�ة

1.أعتمدوا ع� ال�قد أو ع� المساعدات العي��ة من االخ��ن
2.أعتمدوا ع� مدخراتهم الخاصة بهم

اء الطعام 3.تقل�ل من ��
4.تقل�ل من الم�وفات ع� الصحة/التعل�م

 � � / او ز�ادة �� اوقات عمل الم�تغل�� 5.��غ�ل افراد ��� م�تغل��
6. تم أخراج الطفل من المدرسة

7.�جرة فرد من افراد اال�ة 
8.القروض

9.�اعوا ممتل�ات عي��ة (ب�ا�ات� أرض عقار� ذ�ب� الخ)
10.�سول 

ء �
12. لم �عملوا اى ��

ماذا �انت ابرز ���قة ات�عتها ا�تك 
� عانت  لمواجهة االزمة االقتصاد�ة ال��

م�ها ا�تك؟
G6

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �سك�ون �اال�جار

1. نعم
2. �ال

� دفع 
�ل واجهت أ�تك صع��ات ��

ا�جار السكن خالل ال6 أ�هر الما��ة؟ G7

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الغ�اء ل7 ا�ام الما��ة G8

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الرعا�ة الطب�ة (تت�من االدو�ة� 

المعالجة) ل30 ا�ام الما��ة
G9

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الم�ا�/ المرافق/ ال�ه��اء (الم�ا� 

ب) ل30  اء الم�ا� لل�� االستخدام أو ��
يوم الما��ة

G10

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الوقود (�از الطبخ� ال�ف� للتدفئة) 

وال�قل (س�ارة اجرة� �ا�� الخ) ل30 
يوم الما��ة

G11

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� التعل�م (مصار�ف مدرسة� زي 

� لوازم دراسة) ل30 يوم الما��ة درا��
G12

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� اعطاء لالصدقاء او افراد اال�ة ل30 

يوم الما��ة
G13

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� دفع القروض ل 30 يوم الما��ة G14

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� احت�اجات اخرى ل30 يوم الما��ة G15
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 )البقية(

ف
ری

صا
امل

ادخل املبلغ 

ادخل املبلغ 

ادخل املبلغ 

ادخل املبلغ 

ادخل املبلغ 

جميع الفئات

جميع الفئات

جميع الفئات

جميع الفئات

جميع الفئات

.A



٧٩

خ�ارات ا�جا�ة االسئلة #

�� (قائمة األسئلة)
� الس�ال �ط�� ع��ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ج�دة جدا�
2.ج�دة

3.ال ��س بها
4.��� �اف�ة

ال �مكن الحصول عليها  .5

ك�ف تق�م حصول أفراد عائلتك ع� 
رعا�ة الصح�ة الخاصة أو العامة / 

المس��ف�ات؟
F1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تص��ف م�خف� من الوصول

�ع�د جدا� عن موقع السكن .1
2. ال يتحمل الت�ال�ف

3. الع�ادة م�خف�ة جدا� 
رة

َّ
4. جودة رديئة للخدمات الموف

5. الخدمات المقدمة ل�ست ذات صلة
6. عوائق اللغة

 � 7. التمي��
� المركز الص�� معطل / المركز الص�� مغلق

8. الدوام ��
أخرى .9

ما �و الس�ب الرئ��� لعدم الر�ا ع� 
الرعا�ة الصح�ة؟ F2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة م���
3.مولدة خاصة

4.الغاز
5. نف� اب��

6.مصادر أخرى
7.ال �ط�خون

ما �والمصدر الرئ��� للطاقة لغرض 
الطبخ ؟ F3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال توجد تدفئة

ما المصدر األساس للطاقة لغرض 
F4_1 التدفئة ؟

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال يوجد مصدر ثانوي

ما �و المصدر الثانوي المستخدم 
F4_2 للتدفئة ؟

الدخل من الراتب\األجور .1
2. أر�ا� تجارة (من �م�ها أر�ا� الم�ار�����ع اال��ة)

� الخارج)
3. حواالت مال�ة( مساعدة من االصدقاء/العائلة ��

4. رواتب تقاعد�ة
5. مساعدة من الحكومة/االمم المتحدة/ الم��مات ��� الحكوم�ة

6. االجارات
7. بيع ممتل�اتهم العي��ة

8. القروض(الرسم�ة ومن العائلة\االصدقاء)
9. المدخرات

ان, الخ) 10. الصدقة (مثل الز�ات او مساعدات من الج��
11. ال�سول

أخرى .12

أي من مصادر الدخل المال�ة امتل�ت 
عائلتك خالل 30 يوم الما��ة وما ق�مة 

الدخل ل�ل مصدر خالل ال30 يوم 
 �
الما��ة؟ �الدي�ار العرا��

(اذا لم تمتلك العائلة اي من مصادر 
� فار�ا, عدا ��ا  ادلخل �كتب 0 او ي��
� امام 

�جب كتا�ة الم�ل� �الدي�ار العرا��
�ل مصدر دخل)

G1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.نعم
2.�ال

ض �ل ��ا� أي من أفراد اال�ة اق��
المال؟ G2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. القرض

1.متعلق �التجارة
�� (مثال� الطعام والمال��) � 2. أحت�اجات االستهال� الم��

� السكن اء وتحس�� ��.3
� /زفاف/مراسم دفن  4.�رض دي��

اء االجهزة اوسلع ثمي�ة (مثل الس�ارة) ��.5
6.القرض ل�سد�د الدين

7.لغرض الزراعة
ل � 8.لدفع أ�جار الم��

9.أخرى
10.ال أعرف

1_3� ما �و الهدف الرئ��� من 
القروض له�� اال�ة؟ G3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1. نعم
2. �ال

خالل ال 12 األ�هر الما��ة �ل 
أستلمت ا�تك أ�ة مساعدة نقدا� اوما 

�ا�� او سلعة عي��ة ؟ 1_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1.برنامج مساعدات األمم المتحدة
2.م�افع حكوم�ة

3.م��مة ��� حكوم�ة
4.صدقة

5.أصدقاء او أقارب
6.أخرى

 � ما �و المصدر الرئ��� للمساعدة ال��
استلمتها أ�تك؟ 2_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

� العمل او توقف االعمال
ة ��� متوقعة �� اركب�� 1.حدو� ا��

� ساعات العمل
2.تقل�ل ��� �و�� ��

� دفع االجور
3.عدم الدفع أو ت�خ�� ��

4.قطع أو تقل�ل المساعدات من االصدقاء/االقارب (حواالت مال�ة) 
� �لفة أ�جار السكن

5.ز�ادة ��
6.أخالء اج�اري

7.خسارة الممتل�ات العي��ة الثمي�ة او االالت
8.موت فرد من اال�ة

9.مرض خط�� أو أصا�ة الحد افراد اال�ة (من �م�ها نفسك)
10. أنف�ا� عائ�� ��� �و�� 

11.تقل�ل او قطع مساعدات  (من الحكومة�م��مات ��� حكوم�ة� من الصدقة� الخ)
12. نفاذ المدخرات

13. ازمات أخرى اقتصاد�ة
14. ال ازمات �د�دة

�ل عانت أ�تك أ�ا� من األزمات 
االقتصاد�ة االت�ة خالل ال12 �هرا� 

الما��ة؟ أذا �انت أ��� من واحدة� أخ�� 
ا��� واحدة �ان لها الت�ث�� األ�د أقتصاد�ا� 

ع� أ�تك
(ير�� قراءة جميع االحتماالت 

للمستج�ب)

G5

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �عانون من صدمة مال�ة

1.أعتمدوا ع� ال�قد أو ع� المساعدات العي��ة من االخ��ن
2.أعتمدوا ع� مدخراتهم الخاصة بهم

اء الطعام 3.تقل�ل من ��
4.تقل�ل من الم�وفات ع� الصحة/التعل�م

 � � / او ز�ادة �� اوقات عمل الم�تغل�� 5.��غ�ل افراد ��� م�تغل��
6. تم أخراج الطفل من المدرسة

7.�جرة فرد من افراد اال�ة 
8.القروض

9.�اعوا ممتل�ات عي��ة (ب�ا�ات� أرض عقار� ذ�ب� الخ)
10.�سول 

ء �
12. لم �عملوا اى ��

ماذا �انت ابرز ���قة ات�عتها ا�تك 
� عانت  لمواجهة االزمة االقتصاد�ة ال��

م�ها ا�تك؟
G6

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �سك�ون �اال�جار

1. نعم
2. �ال

� دفع 
�ل واجهت أ�تك صع��ات ��

ا�جار السكن خالل ال6 أ�هر الما��ة؟ G7

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الغ�اء ل7 ا�ام الما��ة G8

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الرعا�ة الطب�ة (تت�من االدو�ة� 

المعالجة) ل30 ا�ام الما��ة
G9

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الم�ا�/ المرافق/ ال�ه��اء (الم�ا� 

ب) ل30  اء الم�ا� لل�� االستخدام أو ��
يوم الما��ة

G10

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الوقود (�از الطبخ� ال�ف� للتدفئة) 

وال�قل (س�ارة اجرة� �ا�� الخ) ل30 
يوم الما��ة

G11

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� التعل�م (مصار�ف مدرسة� زي 

� لوازم دراسة) ل30 يوم الما��ة درا��
G12

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� اعطاء لالصدقاء او افراد اال�ة ل30 

يوم الما��ة
G13

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� دفع القروض ل 30 يوم الما��ة G14

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� احت�اجات اخرى ل30 يوم الما��ة G15
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خ�ارات ا�جا�ة االسئلة #

�� (قائمة األسئلة)
� الس�ال �ط�� ع��ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ج�دة جدا�
2.ج�دة

3.ال ��س بها
4.��� �اف�ة

ال �مكن الحصول عليها  .5

ك�ف تق�م حصول أفراد عائلتك ع� 
رعا�ة الصح�ة الخاصة أو العامة / 

المس��ف�ات؟
F1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تص��ف م�خف� من الوصول

�ع�د جدا� عن موقع السكن .1
2. ال يتحمل الت�ال�ف

3. الع�ادة م�خف�ة جدا� 
رة

َّ
4. جودة رديئة للخدمات الموف

5. الخدمات المقدمة ل�ست ذات صلة
6. عوائق اللغة

 � 7. التمي��
� المركز الص�� معطل / المركز الص�� مغلق

8. الدوام ��
أخرى .9

ما �و الس�ب الرئ��� لعدم الر�ا ع� 
الرعا�ة الصح�ة؟ F2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة م���
3.مولدة خاصة

4.الغاز
5. نف� اب��

6.مصادر أخرى
7.ال �ط�خون

ما �والمصدر الرئ��� للطاقة لغرض 
الطبخ ؟ F3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال توجد تدفئة

ما المصدر األساس للطاقة لغرض 
F4_1 التدفئة ؟

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال يوجد مصدر ثانوي

ما �و المصدر الثانوي المستخدم 
F4_2 للتدفئة ؟

الدخل من الراتب\األجور .1
2. أر�ا� تجارة (من �م�ها أر�ا� الم�ار�����ع اال��ة)

� الخارج)
3. حواالت مال�ة( مساعدة من االصدقاء/العائلة ��

4. رواتب تقاعد�ة
5. مساعدة من الحكومة/االمم المتحدة/ الم��مات ��� الحكوم�ة

6. االجارات
7. بيع ممتل�اتهم العي��ة

8. القروض(الرسم�ة ومن العائلة\االصدقاء)
9. المدخرات

ان, الخ) 10. الصدقة (مثل الز�ات او مساعدات من الج��
11. ال�سول

أخرى .12

أي من مصادر الدخل المال�ة امتل�ت 
عائلتك خالل 30 يوم الما��ة وما ق�مة 

الدخل ل�ل مصدر خالل ال30 يوم 
 �
الما��ة؟ �الدي�ار العرا��

(اذا لم تمتلك العائلة اي من مصادر 
� فار�ا, عدا ��ا  ادلخل �كتب 0 او ي��
� امام 

�جب كتا�ة الم�ل� �الدي�ار العرا��
�ل مصدر دخل)

G1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.نعم
2.�ال

ض �ل ��ا� أي من أفراد اال�ة اق��
المال؟ G2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. القرض

1.متعلق �التجارة
�� (مثال� الطعام والمال��) � 2. أحت�اجات االستهال� الم��

� السكن اء وتحس�� ��.3
� /زفاف/مراسم دفن  4.�رض دي��

اء االجهزة اوسلع ثمي�ة (مثل الس�ارة) ��.5
6.القرض ل�سد�د الدين

7.لغرض الزراعة
ل � 8.لدفع أ�جار الم��

9.أخرى
10.ال أعرف

1_3� ما �و الهدف الرئ��� من 
القروض له�� اال�ة؟ G3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1. نعم
2. �ال

خالل ال 12 األ�هر الما��ة �ل 
أستلمت ا�تك أ�ة مساعدة نقدا� اوما 

�ا�� او سلعة عي��ة ؟ 1_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1.برنامج مساعدات األمم المتحدة
2.م�افع حكوم�ة

3.م��مة ��� حكوم�ة
4.صدقة

5.أصدقاء او أقارب
6.أخرى

 � ما �و المصدر الرئ��� للمساعدة ال��
استلمتها أ�تك؟ 2_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

� العمل او توقف االعمال
ة ��� متوقعة �� اركب�� 1.حدو� ا��

� ساعات العمل
2.تقل�ل ��� �و�� ��

� دفع االجور
3.عدم الدفع أو ت�خ�� ��

4.قطع أو تقل�ل المساعدات من االصدقاء/االقارب (حواالت مال�ة) 
� �لفة أ�جار السكن

5.ز�ادة ��
6.أخالء اج�اري

7.خسارة الممتل�ات العي��ة الثمي�ة او االالت
8.موت فرد من اال�ة

9.مرض خط�� أو أصا�ة الحد افراد اال�ة (من �م�ها نفسك)
10. أنف�ا� عائ�� ��� �و�� 

11.تقل�ل او قطع مساعدات  (من الحكومة�م��مات ��� حكوم�ة� من الصدقة� الخ)
12. نفاذ المدخرات

13. ازمات أخرى اقتصاد�ة
14. ال ازمات �د�دة

�ل عانت أ�تك أ�ا� من األزمات 
االقتصاد�ة االت�ة خالل ال12 �هرا� 

الما��ة؟ أذا �انت أ��� من واحدة� أخ�� 
ا��� واحدة �ان لها الت�ث�� األ�د أقتصاد�ا� 

ع� أ�تك
(ير�� قراءة جميع االحتماالت 

للمستج�ب)

G5

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �عانون من صدمة مال�ة

1.أعتمدوا ع� ال�قد أو ع� المساعدات العي��ة من االخ��ن
2.أعتمدوا ع� مدخراتهم الخاصة بهم

اء الطعام 3.تقل�ل من ��
4.تقل�ل من الم�وفات ع� الصحة/التعل�م

 � � / او ز�ادة �� اوقات عمل الم�تغل�� 5.��غ�ل افراد ��� م�تغل��
6. تم أخراج الطفل من المدرسة

7.�جرة فرد من افراد اال�ة 
8.القروض

9.�اعوا ممتل�ات عي��ة (ب�ا�ات� أرض عقار� ذ�ب� الخ)
10.�سول 

ء �
12. لم �عملوا اى ��

ماذا �انت ابرز ���قة ات�عتها ا�تك 
� عانت  لمواجهة االزمة االقتصاد�ة ال��

م�ها ا�تك؟
G6

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �سك�ون �اال�جار

1. نعم
2. �ال

� دفع 
�ل واجهت أ�تك صع��ات ��

ا�جار السكن خالل ال6 أ�هر الما��ة؟ G7

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الغ�اء ل7 ا�ام الما��ة G8

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الرعا�ة الطب�ة (تت�من االدو�ة� 

المعالجة) ل30 ا�ام الما��ة
G9

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الم�ا�/ المرافق/ ال�ه��اء (الم�ا� 

ب) ل30  اء الم�ا� لل�� االستخدام أو ��
يوم الما��ة

G10

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الوقود (�از الطبخ� ال�ف� للتدفئة) 

وال�قل (س�ارة اجرة� �ا�� الخ) ل30 
يوم الما��ة

G11

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� التعل�م (مصار�ف مدرسة� زي 

� لوازم دراسة) ل30 يوم الما��ة درا��
G12

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� اعطاء لالصدقاء او افراد اال�ة ل30 

يوم الما��ة
G13

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� دفع القروض ل 30 يوم الما��ة G14

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� احت�اجات اخرى ل30 يوم الما��ة G15
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خ�ارات ا�جا�ة االس�لة #

�� (قائمة األسئلة)
� الس�ال �ط�ح ع��ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع المض�ف � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���

1. اليوجد تفرقة
2. قلة المسكن/ارتفا� اال�جارات

3. قلة فرص العمل
4. عد� كفا�ة الموارد (الما�� الغ�ا�� ال�ه��ا�� ال�)
5. عد� كفا�ة ال�دمات العامة (التعل�م والصحة)

6. توج�� المساعدات اال�سان�ة لمجموعات س�ان�ة مع�نة دون االخرى
7. اخت�فات قوم�ة/دي��ة

� العادات والتقال�د
�. اخت�فات ��

 � �ل �نا� اي عوامل �س�ب التفرقة ب��
� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���

� منطقتك؟
المض�ف ��

( � (اخ�� ا�م عامل��

H1

�ة
ان

س�
 ال

ت
عا

و
جم

لم
 ا

� ��
 ب

ت
قا

�
لع

ا

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف.

1. نعم
�� .2

�ل واجهت أحد افراد اال�ة ا� العنف 
الجسدي خ�ل ال6 أ�هر الما��ة؟ H2

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف.

1.آمن جدا�
2.آمن

4.غ�� آمن جدا�3.غ�� آمن

ك�ف تق��م امن محلتك؟ H3

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف.

1. نعم
�� .2

�ل تم نزوح ا�تك يوما� ما من موطنهم
؟ اال��� I1

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج���� ال�لد� العراق، سور�ا،  أو أخرى ؟ I2_1 أين موطن�م األ���

� �عد 30/12/2013 � العراق��� النا�ح�� المحافظة� أخ�� من القائمة I2_2 من اي محافظة من العراق 
؟ موطن�م اال���

� �عد 30/12/2013 من  � العراق��� النا�ح��
ن�نوى� كركو�� د�ا� و��ح الدين القضا�� أخ�� من القائمة I2_3 من اي قضا�؟

السنة فقط
I3_1 ما�و تار������ نزوح�م من موطن�م 

؟ فقط السنة اال���
(تار������ اخر عمل�ة نزوح)

1. نعم
�� .2

I3_2 �ل تم نزوح ا�تك �عد �انون 
I3_2 االول 2013؟

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

1. نعم
�� .2

ة ا� الموقع �ل أتت أ�تك م�ا��
؟ الحا�� I4

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

�م مرة انتقلت أ�تك ا� ان و�لتم ا� 
؟ الموقع الحا�� I5

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

1. نعم
�� .2

�ل ان جم�ع أفراد أال�ة ق�ل نزوحهم 
، و�لوا معك ا�  من موطنك األ���

محافظة د�و�؟
I6

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

1. رب اال�ة
2. الزوج/ الزوجة

3. األبن/البنت
4. االب او الوالدة /الجد او الجدة

5. االخ / االخت
6. اق��ا� اخرون

6 اخرون �دون �لة قرا�ة

أيٌّ من افراد أ�ة(الع�قة برب اال�ة) 
، لم  ق�ل نزوحهم من موطنك األ���

��توا معك ا� محافظة د�و�؟ ��سم� 
�االج��ة المتعددة]

I7

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
�f I7� 1�2�3�4�5 المض�ف

2016 .1
2015 .2
2014 .3
2013 .4

2012‐2010 .5
6. ق�ل 2010

� ��ا 
من� م��  �سكن أ�تك ��

الم�ان/المحلة؟ I8

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

1. فرص عمل أفضل
2. توفرنوع�ة أفضل من فرص التعل�م

3. توفرنوع�ة أفضل من ال�دمات الصح�ة
4. توفر المساعدات اال�سان�ة

5. ل�� ينضم ا� أفراد اال�ة االخ��ن 
6. اال�دقا�/االق��ا� موجودون �نا ا�ضا� 

� ��ا الم�ان من�ف�
7. ت�ال�ف المع��ة/ اال�جار ��

�. م�ان آمن أفضل
افضل �. ب�ت أ���

10.أخرى
11. عا� �نا دوما/الس�ال الينطب�

� أخت�ار 
ما�ا �ان الس�ب الرئ��� ��

ا�تك للموقع الحا�� لغرض السكن؟ I9

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف.

1. نعم
�� .2

�ل �نا� الفرد من افراد ا�تك غادروا 
� م�ان اخر خ�ل ال 12 �هرا� 

ل�ع��وا ��
الما��ة؟

I10

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
� غضون 

المض�ف. االفراد ال�ين انتقلوا ��
أ�هر ال 12 الما��ة

1.   فرص العمل أفضل
2. توفر/ نوع�ة أفضل من فرص التعل�م

3. توفر/نوع�ة أفضل من ال�دمات الصح�ة
4. توفر المساعدات اال�سان�ة

5.  ل�نضم ا� افراد اال�ة االخ��ن
6. اال�دقا�/االق��ا� موجودون �نا� أ�ضا� 

7. الزواج
�. مصار�ف اقل /اال�جار اقل 

�. الم�ان �نا� أ��� أمانا� 
10.ب�ت أ��� /أفضل �نا�

ا� /عدائ�ة � 11.ال ��عر �االرت�اح �نا/ يواج� تم���
12.لد�� ب�ت /أو أرض �نا�

13.أخرى (حدد)

لما�ا غادر الفرد /االفراد من اال�ة؟ (ا�ا 
�انت ا��� من فرد غادروا اال�ة ا�كر 

س�ب مغادرة الفرداال��� ��اطا من 
الناح�ة االقتصاد�ة)

I11

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف.

1. نعم
�� .2

�ل �نا� أحٌد من افراد  أ�تك لد��
خطط  لتغ��� السكن من موقعك الحا�� 

خ�ل الست ا�هر المق�لة؟ (اما داخل 
كردستان او خارجها)

I12

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف. ت�طط لنقل

1.  �من محافظة د�و�
2.�من اقل�م كوردستان 

2.  م�ان اخر �العراق
3.  ال�لدان المجاورة

4.  �عود ا� الموطن اال��� 
5   أور�ا

6.  أخرى

أين ت�طط أنت/أفراد أ�تك االخرون أن 
ت��بوا؟ �ا�ا �ان افراد اخرون ي�تقلون ا� 

أما�ن م�تلفة، أجب ع� ��ا الس�ال 
حول الفرد اال��� ��اطا� أقتصاد�ا� ]

I13

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف. ت�طط لنقل

1.   فرص العمل أفضل
2. توفر/ نوع�ة أفضل من فرص التعل�م

3. توفر/نوع�ة أفضل من ال�دمات الصح�ة
4. توفر المساعدات اال�سان�ة

5.  ل�نضم ا� افراد اال�ة االخ��ن
6. اال�دقا�/االق��ا� موجودون �نا� أ�ضا� 

7. الزواج
�. اال�جار اقل �نا�

�. الم�ان �نا� أ��� أمانا� 
10.ب�ت أ��� /أفضل �نا�

ا� عن��ا� /عدائ�ة � 11.ال ��عر �االرت�اح �نا/ يواج� تم���
12.لد�� ب�ت /أو أرض �نا�

13.اخرى

ما �و الس�ب الرئ��� ل�نتقال ا� 
الم�ان الم�تار؟ I14

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

1. نعم
�� .2

3. ال أعرف
؟ � الرج�� ا� موطنك األ���

�ل تفكر �� I15

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
� � �فكرون �الرج�� ا�  � السور��� وال�ج����

موطنهم األ��� 

تح��ر المنطقة .1
ل � 2. استعادة األرض/الم��

ل � 3. أعادة بنا� الم��
4. مساعدات مال�ة/ع���ة

أخرى .5

� األسا�� األول الواجب توفرە  ما �ال��
ق�ل أن ترجع ا�تك ا� موطنك 

I16_1 ؟ األ���

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
� . �فكرون �الرج�� ا�  � السور��� وال�ج����

موطنهم األ��� 

تح��ر المنطقة .1
ل � 2. استعادة األرض/الم��

ل � 3. أعادة بنا� الم��
4. مساعدات مال�ة/ع���ة

أخرى .5

� الواجب توفرە 
� األسا�� الثا�� ما �ال��

ق�ل أن ترجع ا�تك ا� موطنك 
I16_2 ؟ األ���
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٨٠

خ�ارات ا�جا�ة االسئلة #

�� (قائمة األسئلة)
� الس�ال �ط�� ع��ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ج�دة جدا�
2.ج�دة

3.ال ��س بها
4.��� �اف�ة

ال �مكن الحصول عليها  .5

ك�ف تق�م حصول أفراد عائلتك ع� 
رعا�ة الصح�ة الخاصة أو العامة / 

المس��ف�ات؟
F1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تص��ف م�خف� من الوصول

�ع�د جدا� عن موقع السكن .1
2. ال يتحمل الت�ال�ف

3. الع�ادة م�خف�ة جدا� 
رة

َّ
4. جودة رديئة للخدمات الموف

5. الخدمات المقدمة ل�ست ذات صلة
6. عوائق اللغة

 � 7. التمي��
� المركز الص�� معطل / المركز الص�� مغلق

8. الدوام ��
أخرى .9

ما �و الس�ب الرئ��� لعدم الر�ا ع� 
الرعا�ة الصح�ة؟ F2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة م���
3.مولدة خاصة

4.الغاز
5. نف� اب��

6.مصادر أخرى
7.ال �ط�خون

ما �والمصدر الرئ��� للطاقة لغرض 
الطبخ ؟ F3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال توجد تدفئة

ما المصدر األساس للطاقة لغرض 
F4_1 التدفئة ؟

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال يوجد مصدر ثانوي

ما �و المصدر الثانوي المستخدم 
F4_2 للتدفئة ؟

الدخل من الراتب\األجور .1
2. أر�ا� تجارة (من �م�ها أر�ا� الم�ار�����ع اال��ة)

� الخارج)
3. حواالت مال�ة( مساعدة من االصدقاء/العائلة ��

4. رواتب تقاعد�ة
5. مساعدة من الحكومة/االمم المتحدة/ الم��مات ��� الحكوم�ة

6. االجارات
7. بيع ممتل�اتهم العي��ة

8. القروض(الرسم�ة ومن العائلة\االصدقاء)
9. المدخرات

ان, الخ) 10. الصدقة (مثل الز�ات او مساعدات من الج��
11. ال�سول

أخرى .12

أي من مصادر الدخل المال�ة امتل�ت 
عائلتك خالل 30 يوم الما��ة وما ق�مة 

الدخل ل�ل مصدر خالل ال30 يوم 
 �
الما��ة؟ �الدي�ار العرا��

(اذا لم تمتلك العائلة اي من مصادر 
� فار�ا, عدا ��ا  ادلخل �كتب 0 او ي��
� امام 

�جب كتا�ة الم�ل� �الدي�ار العرا��
�ل مصدر دخل)

G1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.نعم
2.�ال

ض �ل ��ا� أي من أفراد اال�ة اق��
المال؟ G2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. القرض

1.متعلق �التجارة
�� (مثال� الطعام والمال��) � 2. أحت�اجات االستهال� الم��

� السكن اء وتحس�� ��.3
� /زفاف/مراسم دفن  4.�رض دي��

اء االجهزة اوسلع ثمي�ة (مثل الس�ارة) ��.5
6.القرض ل�سد�د الدين

7.لغرض الزراعة
ل � 8.لدفع أ�جار الم��

9.أخرى
10.ال أعرف

1_3� ما �و الهدف الرئ��� من 
القروض له�� اال�ة؟ G3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1. نعم
2. �ال

خالل ال 12 األ�هر الما��ة �ل 
أستلمت ا�تك أ�ة مساعدة نقدا� اوما 

�ا�� او سلعة عي��ة ؟ 1_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1.برنامج مساعدات األمم المتحدة
2.م�افع حكوم�ة

3.م��مة ��� حكوم�ة
4.صدقة

5.أصدقاء او أقارب
6.أخرى

 � ما �و المصدر الرئ��� للمساعدة ال��
استلمتها أ�تك؟ 2_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

� العمل او توقف االعمال
ة ��� متوقعة �� اركب�� 1.حدو� ا��

� ساعات العمل
2.تقل�ل ��� �و�� ��

� دفع االجور
3.عدم الدفع أو ت�خ�� ��

4.قطع أو تقل�ل المساعدات من االصدقاء/االقارب (حواالت مال�ة) 
� �لفة أ�جار السكن

5.ز�ادة ��
6.أخالء اج�اري

7.خسارة الممتل�ات العي��ة الثمي�ة او االالت
8.موت فرد من اال�ة

9.مرض خط�� أو أصا�ة الحد افراد اال�ة (من �م�ها نفسك)
10. أنف�ا� عائ�� ��� �و�� 

11.تقل�ل او قطع مساعدات  (من الحكومة�م��مات ��� حكوم�ة� من الصدقة� الخ)
12. نفاذ المدخرات

13. ازمات أخرى اقتصاد�ة
14. ال ازمات �د�دة

�ل عانت أ�تك أ�ا� من األزمات 
االقتصاد�ة االت�ة خالل ال12 �هرا� 

الما��ة؟ أذا �انت أ��� من واحدة� أخ�� 
ا��� واحدة �ان لها الت�ث�� األ�د أقتصاد�ا� 

ع� أ�تك
(ير�� قراءة جميع االحتماالت 

للمستج�ب)

G5

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �عانون من صدمة مال�ة

1.أعتمدوا ع� ال�قد أو ع� المساعدات العي��ة من االخ��ن
2.أعتمدوا ع� مدخراتهم الخاصة بهم

اء الطعام 3.تقل�ل من ��
4.تقل�ل من الم�وفات ع� الصحة/التعل�م

 � � / او ز�ادة �� اوقات عمل الم�تغل�� 5.��غ�ل افراد ��� م�تغل��
6. تم أخراج الطفل من المدرسة

7.�جرة فرد من افراد اال�ة 
8.القروض

9.�اعوا ممتل�ات عي��ة (ب�ا�ات� أرض عقار� ذ�ب� الخ)
10.�سول 

ء �
12. لم �عملوا اى ��

ماذا �انت ابرز ���قة ات�عتها ا�تك 
� عانت  لمواجهة االزمة االقتصاد�ة ال��

م�ها ا�تك؟
G6

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �سك�ون �اال�جار

1. نعم
2. �ال

� دفع 
�ل واجهت أ�تك صع��ات ��

ا�جار السكن خالل ال6 أ�هر الما��ة؟ G7

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الغ�اء ل7 ا�ام الما��ة G8

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الرعا�ة الطب�ة (تت�من االدو�ة� 

المعالجة) ل30 ا�ام الما��ة
G9

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الم�ا�/ المرافق/ ال�ه��اء (الم�ا� 

ب) ل30  اء الم�ا� لل�� االستخدام أو ��
يوم الما��ة

G10

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الوقود (�از الطبخ� ال�ف� للتدفئة) 

وال�قل (س�ارة اجرة� �ا�� الخ) ل30 
يوم الما��ة

G11

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� التعل�م (مصار�ف مدرسة� زي 

� لوازم دراسة) ل30 يوم الما��ة درا��
G12

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� اعطاء لالصدقاء او افراد اال�ة ل30 

يوم الما��ة
G13

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� دفع القروض ل 30 يوم الما��ة G14

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� احت�اجات اخرى ل30 يوم الما��ة G15
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خ�ارات ا�جا�ة االس�لة #

�� (قائمة األسئلة)
� الس�ال �ط�ح ع��ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع المض�ف � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���

1. اليوجد تفرقة
2. قلة المسكن/ارتفا� اال�جارات

3. قلة فرص العمل
4. عد� كفا�ة الموارد (الما�� الغ�ا�� ال�ه��ا�� ال�)
5. عد� كفا�ة ال�دمات العامة (التعل�م والصحة)

6. توج�� المساعدات اال�سان�ة لمجموعات س�ان�ة مع�نة دون االخرى
7. اخت�فات قوم�ة/دي��ة

� العادات والتقال�د
�. اخت�فات ��

 � �ل �نا� اي عوامل �س�ب التفرقة ب��
� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���

� منطقتك؟
المض�ف ��

( � (اخ�� ا�م عامل��

H1

�ة
�ان

س
ت ال

وعا
جم

الم
 �

��
ت ب

�قا
الع

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف.

1. نعم
�� .2

�ل واجهت أحد افراد اال�ة ا� العنف 
الجسدي خ�ل ال6 أ�هر الما��ة؟ H2

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف.

1.آمن جدا�
2.آمن

4.غ�� آمن جدا�3.غ�� آمن

ك�ف تق��م امن محلتك؟ H3

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف.

1. نعم
�� .2

�ل تم نزوح ا�تك يوما� ما من موطنهم
؟ اال��� I1

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج���� ال�لد� العراق، سور�ا،  أو أخرى ؟ I2_1 أين موطن�م األ���

� �عد 30/12/2013 � العراق��� النا�ح�� المحافظة� أخ�� من القائمة I2_2 من اي محافظة من العراق 
؟ موطن�م اال���

� �عد 30/12/2013 من  � العراق��� النا�ح��
ن�نوى� كركو�� د�ا� و��ح الدين القضا�� أخ�� من القائمة I2_3 من اي قضا�؟

السنة فقط
I3_1 ما�و تار������ نزوح�م من موطن�م 

؟ فقط السنة اال���
(تار������ اخر عمل�ة نزوح)

1. نعم
�� .2

I3_2 �ل تم نزوح ا�تك �عد �انون 
I3_2 االول 2013؟

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

1. نعم
�� .2

ة ا� الموقع �ل أتت أ�تك م�ا��
؟ الحا�� I4

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

�م مرة انتقلت أ�تك ا� ان و�لتم ا� 
؟ الموقع الحا�� I5

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

1. نعم
�� .2

�ل ان جم�ع أفراد أال�ة ق�ل نزوحهم 
، و�لوا معك ا�  من موطنك األ���

محافظة د�و�؟
I6

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

1. رب اال�ة
2. الزوج/ الزوجة

3. األبن/البنت
4. االب او الوالدة /الجد او الجدة

5. االخ / االخت
6. اق��ا� اخرون

6 اخرون �دون �لة قرا�ة

أيٌّ من افراد أ�ة(الع�قة برب اال�ة) 
، لم  ق�ل نزوحهم من موطنك األ���

��توا معك ا� محافظة د�و�؟ ��سم� 
�االج��ة المتعددة]

I7

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
�f I7� 1�2�3�4�5 المض�ف

2016 .1
2015 .2
2014 .3
2013 .4

2012‐2010 .5
6. ق�ل 2010

� ��ا 
من� م��  �سكن أ�تك ��

الم�ان/المحلة؟ I8

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

1. فرص عمل أفضل
2. توفرنوع�ة أفضل من فرص التعل�م

3. توفرنوع�ة أفضل من ال�دمات الصح�ة
4. توفر المساعدات اال�سان�ة

5. ل�� ينضم ا� أفراد اال�ة االخ��ن 
6. اال�دقا�/االق��ا� موجودون �نا ا�ضا� 

� ��ا الم�ان من�ف�
7. ت�ال�ف المع��ة/ اال�جار ��

�. م�ان آمن أفضل
افضل �. ب�ت أ���

10.أخرى
11. عا� �نا دوما/الس�ال الينطب�

� أخت�ار 
ما�ا �ان الس�ب الرئ��� ��

ا�تك للموقع الحا�� لغرض السكن؟ I9

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف.

1. نعم
�� .2

�ل �نا� الفرد من افراد ا�تك غادروا 
� م�ان اخر خ�ل ال 12 �هرا� 

ل�ع��وا ��
الما��ة؟

I10

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
� غضون 

المض�ف. االفراد ال�ين انتقلوا ��
أ�هر ال 12 الما��ة

1.   فرص العمل أفضل
2. توفر/ نوع�ة أفضل من فرص التعل�م

3. توفر/نوع�ة أفضل من ال�دمات الصح�ة
4. توفر المساعدات اال�سان�ة

5.  ل�نضم ا� افراد اال�ة االخ��ن
6. اال�دقا�/االق��ا� موجودون �نا� أ�ضا� 

7. الزواج
�. مصار�ف اقل /اال�جار اقل 

�. الم�ان �نا� أ��� أمانا� 
10.ب�ت أ��� /أفضل �نا�

ا� /عدائ�ة � 11.ال ��عر �االرت�اح �نا/ يواج� تم���
12.لد�� ب�ت /أو أرض �نا�

13.أخرى (حدد)

لما�ا غادر الفرد /االفراد من اال�ة؟ (ا�ا 
�انت ا��� من فرد غادروا اال�ة ا�كر 

س�ب مغادرة الفرداال��� ��اطا من 
الناح�ة االقتصاد�ة)

I11

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف.

1. نعم
�� .2

�ل �نا� أحٌد من افراد  أ�تك لد��
خطط  لتغ��� السكن من موقعك الحا�� 

خ�ل الست ا�هر المق�لة؟ (اما داخل 
كردستان او خارجها)

I12

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف. ت�طط لنقل

1.  �من محافظة د�و�
2.�من اقل�م كوردستان 

2.  م�ان اخر �العراق
3.  ال�لدان المجاورة

4.  �عود ا� الموطن اال��� 
5   أور�ا

6.  أخرى

أين ت�طط أنت/أفراد أ�تك االخرون أن 
ت��بوا؟ �ا�ا �ان افراد اخرون ي�تقلون ا� 

أما�ن م�تلفة، أجب ع� ��ا الس�ال 
حول الفرد اال��� ��اطا� أقتصاد�ا� ]

I13

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف. ت�طط لنقل

1.   فرص العمل أفضل
2. توفر/ نوع�ة أفضل من فرص التعل�م

3. توفر/نوع�ة أفضل من ال�دمات الصح�ة
4. توفر المساعدات اال�سان�ة

5.  ل�نضم ا� افراد اال�ة االخ��ن
6. اال�دقا�/االق��ا� موجودون �نا� أ�ضا� 

7. الزواج
�. اال�جار اقل �نا�

�. الم�ان �نا� أ��� أمانا� 
10.ب�ت أ��� /أفضل �نا�

ا� عن��ا� /عدائ�ة � 11.ال ��عر �االرت�اح �نا/ يواج� تم���
12.لد�� ب�ت /أو أرض �نا�

13.اخرى

ما �و الس�ب الرئ��� ل�نتقال ا� 
الم�ان الم�تار؟ I14

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

1. نعم
�� .2

3. ال أعرف
؟ � الرج�� ا� موطنك األ���

�ل تفكر �� I15

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
� � �فكرون �الرج�� ا�  � السور��� وال�ج����

موطنهم األ��� 

تح��ر المنطقة .1
ل � 2. استعادة األرض/الم��

ل � 3. أعادة بنا� الم��
4. مساعدات مال�ة/ع���ة

أخرى .5

� األسا�� األول الواجب توفرە  ما �ال��
ق�ل أن ترجع ا�تك ا� موطنك 

I16_1 ؟ األ���

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
� . �فكرون �الرج�� ا�  � السور��� وال�ج����

موطنهم األ��� 

تح��ر المنطقة .1
ل � 2. استعادة األرض/الم��

ل � 3. أعادة بنا� الم��
4. مساعدات مال�ة/ع���ة

أخرى .5

� الواجب توفرە 
� األسا�� الثا�� ما �ال��

ق�ل أن ترجع ا�تك ا� موطنك 
I16_2 ؟ األ���
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٨١

خ�ارات ا�جا�ة االسئلة #

�� (قائمة األسئلة)
� الس�ال �ط�� ع��ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ج�دة جدا�
2.ج�دة

3.ال ��س بها
4.��� �اف�ة

ال �مكن الحصول عليها  .5

ك�ف تق�م حصول أفراد عائلتك ع� 
رعا�ة الصح�ة الخاصة أو العامة / 

المس��ف�ات؟
F1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تص��ف م�خف� من الوصول

�ع�د جدا� عن موقع السكن .1
2. ال يتحمل الت�ال�ف

3. الع�ادة م�خف�ة جدا� 
رة

َّ
4. جودة رديئة للخدمات الموف

5. الخدمات المقدمة ل�ست ذات صلة
6. عوائق اللغة

 � 7. التمي��
� المركز الص�� معطل / المركز الص�� مغلق

8. الدوام ��
أخرى .9

ما �و الس�ب الرئ��� لعدم الر�ا ع� 
الرعا�ة الصح�ة؟ F2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة م���
3.مولدة خاصة

4.الغاز
5. نف� اب��

6.مصادر أخرى
7.ال �ط�خون

ما �والمصدر الرئ��� للطاقة لغرض 
الطبخ ؟ F3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال توجد تدفئة

ما المصدر األساس للطاقة لغرض 
F4_1 التدفئة ؟

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.ال��كة العامة لل�ه��اء
كة 2.مولدة كه��ائ�ة م���

3.مولدة خاصة
4.الغاز

( � وس�� 5.موقد نف�� (ك��
6.مصادر أخرى

7.ال يوجد مصدر ثانوي

ما �و المصدر الثانوي المستخدم 
F4_2 للتدفئة ؟

الدخل من الراتب\األجور .1
2. أر�ا� تجارة (من �م�ها أر�ا� الم�ار�����ع اال��ة)

� الخارج)
3. حواالت مال�ة( مساعدة من االصدقاء/العائلة ��

4. رواتب تقاعد�ة
5. مساعدة من الحكومة/االمم المتحدة/ الم��مات ��� الحكوم�ة

6. االجارات
7. بيع ممتل�اتهم العي��ة

8. القروض(الرسم�ة ومن العائلة\االصدقاء)
9. المدخرات

ان, الخ) 10. الصدقة (مثل الز�ات او مساعدات من الج��
11. ال�سول

أخرى .12

أي من مصادر الدخل المال�ة امتل�ت 
عائلتك خالل 30 يوم الما��ة وما ق�مة 

الدخل ل�ل مصدر خالل ال30 يوم 
 �
الما��ة؟ �الدي�ار العرا��

(اذا لم تمتلك العائلة اي من مصادر 
� فار�ا, عدا ��ا  ادلخل �كتب 0 او ي��
� امام 

�جب كتا�ة الم�ل� �الدي�ار العرا��
�ل مصدر دخل)

G1

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

1.نعم
2.�ال

ض �ل ��ا� أي من أفراد اال�ة اق��
المال؟ G2

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. القرض

1.متعلق �التجارة
�� (مثال� الطعام والمال��) � 2. أحت�اجات االستهال� الم��

� السكن اء وتحس�� ��.3
� /زفاف/مراسم دفن  4.�رض دي��

اء االجهزة اوسلع ثمي�ة (مثل الس�ارة) ��.5
6.القرض ل�سد�د الدين

7.لغرض الزراعة
ل � 8.لدفع أ�جار الم��

9.أخرى
10.ال أعرف

1_3� ما �و الهدف الرئ��� من 
القروض له�� اال�ة؟ G3

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1. نعم
2. �ال

خالل ال 12 األ�هر الما��ة �ل 
أستلمت ا�تك أ�ة مساعدة نقدا� اوما 

�ا�� او سلعة عي��ة ؟ 1_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. تلقوا المساعدة

1.برنامج مساعدات األمم المتحدة
2.م�افع حكوم�ة

3.م��مة ��� حكوم�ة
4.صدقة

5.أصدقاء او أقارب
6.أخرى

 � ما �و المصدر الرئ��� للمساعدة ال��
استلمتها أ�تك؟ 2_4�

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف.

� العمل او توقف االعمال
ة ��� متوقعة �� اركب�� 1.حدو� ا��

� ساعات العمل
2.تقل�ل ��� �و�� ��

� دفع االجور
3.عدم الدفع أو ت�خ�� ��

4.قطع أو تقل�ل المساعدات من االصدقاء/االقارب (حواالت مال�ة) 
� �لفة أ�جار السكن

5.ز�ادة ��
6.أخالء اج�اري

7.خسارة الممتل�ات العي��ة الثمي�ة او االالت
8.موت فرد من اال�ة

9.مرض خط�� أو أصا�ة الحد افراد اال�ة (من �م�ها نفسك)
10. أنف�ا� عائ�� ��� �و�� 

11.تقل�ل او قطع مساعدات  (من الحكومة�م��مات ��� حكوم�ة� من الصدقة� الخ)
12. نفاذ المدخرات

13. ازمات أخرى اقتصاد�ة
14. ال ازمات �د�دة

�ل عانت أ�تك أ�ا� من األزمات 
االقتصاد�ة االت�ة خالل ال12 �هرا� 

الما��ة؟ أذا �انت أ��� من واحدة� أخ�� 
ا��� واحدة �ان لها الت�ث�� األ�د أقتصاد�ا� 

ع� أ�تك
(ير�� قراءة جميع االحتماالت 

للمستج�ب)

G5

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �عانون من صدمة مال�ة

1.أعتمدوا ع� ال�قد أو ع� المساعدات العي��ة من االخ��ن
2.أعتمدوا ع� مدخراتهم الخاصة بهم

اء الطعام 3.تقل�ل من ��
4.تقل�ل من الم�وفات ع� الصحة/التعل�م

 � � / او ز�ادة �� اوقات عمل الم�تغل�� 5.��غ�ل افراد ��� م�تغل��
6. تم أخراج الطفل من المدرسة

7.�جرة فرد من افراد اال�ة 
8.القروض

9.�اعوا ممتل�ات عي��ة (ب�ا�ات� أرض عقار� ذ�ب� الخ)
10.�سول 

ء �
12. لم �عملوا اى ��

ماذا �انت ابرز ���قة ات�عتها ا�تك 
� عانت  لمواجهة االزمة االقتصاد�ة ال��

م�ها ا�تك؟
G6

� والمجتمع  � وال�ازح�� � السور��� الالجئ��
الم��ف. �سك�ون �اال�جار

1. نعم
2. �ال

� دفع 
�ل واجهت أ�تك صع��ات ��

ا�جار السكن خالل ال6 أ�هر الما��ة؟ G7

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الغ�اء ل7 ا�ام الما��ة G8

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الرعا�ة الطب�ة (تت�من االدو�ة� 

المعالجة) ل30 ا�ام الما��ة
G9

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الم�ا�/ المرافق/ ال�ه��اء (الم�ا� 

ب) ل30  اء الم�ا� لل�� االستخدام أو ��
يوم الما��ة

G10

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� الوقود (�از الطبخ� ال�ف� للتدفئة) 

وال�قل (س�ارة اجرة� �ا�� الخ) ل30 
يوم الما��ة

G11

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� التعل�م (مصار�ف مدرسة� زي 

� لوازم دراسة) ل30 يوم الما��ة درا��
G12

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� اعطاء لالصدقاء او افراد اال�ة ل30 

يوم الما��ة
G13

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� دفع القروض ل 30 يوم الما��ة G14

� لمصار�ف ا�تك  ما�و المقدار التق����
ع� احت�اجات اخرى ل30 يوم الما��ة G15
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خ�ارات ا�جا�ة االس�لة #

�� (قائمة األسئلة)
� الس�ال �ط�ح ع��ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع المض�ف � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���

1. اليوجد تفرقة
2. قلة المسكن/ارتفا� اال�جارات

3. قلة فرص العمل
4. عد� كفا�ة الموارد (الما�� الغ�ا�� ال�ه��ا�� ال�)
5. عد� كفا�ة ال�دمات العامة (التعل�م والصحة)

6. توج�� المساعدات اال�سان�ة لمجموعات س�ان�ة مع�نة دون االخرى
7. اخت�فات قوم�ة/دي��ة

� العادات والتقال�د
�. اخت�فات ��

 � �ل �نا� اي عوامل �س�ب التفرقة ب��
� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���

� منطقتك؟
المض�ف ��

( � (اخ�� ا�م عامل��

H1

�ة
�ان

س
ت ال

وعا
جم

الم
 �

��
ت ب

�قا
الع

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف.

1. نعم
�� .2

�ل واجهت أحد افراد اال�ة ا� العنف 
الجسدي خ�ل ال6 أ�هر الما��ة؟ H2

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف.

1.آمن جدا�
2.آمن

4.غ�� آمن جدا�3.غ�� آمن

ك�ف تق��م امن محلتك؟ H3

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف.

1. نعم
�� .2

�ل تم نزوح ا�تك يوما� ما من موطنهم
؟ اال��� I1

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج���� ال�لد� العراق، سور�ا،  أو أخرى ؟ I2_1 أين موطن�م األ���

� �عد 30/12/2013 � العراق��� النا�ح�� المحافظة� أخ�� من القائمة I2_2 من اي محافظة من العراق 
؟ موطن�م اال���

� �عد 30/12/2013 من  � العراق��� النا�ح��
ن�نوى� كركو�� د�ا� و��ح الدين القضا�� أخ�� من القائمة I2_3 من اي قضا�؟

السنة فقط
I3_1 ما�و تار������ نزوح�م من موطن�م 

؟ فقط السنة اال���
(تار������ اخر عمل�ة نزوح)

1. نعم
�� .2

I3_2 �ل تم نزوح ا�تك �عد �انون 
I3_2 االول 2013؟

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

1. نعم
�� .2

ة ا� الموقع �ل أتت أ�تك م�ا��
؟ الحا�� I4

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

�م مرة انتقلت أ�تك ا� ان و�لتم ا� 
؟ الموقع الحا�� I5

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

1. نعم
�� .2

�ل ان جم�ع أفراد أال�ة ق�ل نزوحهم 
، و�لوا معك ا�  من موطنك األ���

محافظة د�و�؟
I6

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

1. رب اال�ة
2. الزوج/ الزوجة

3. األبن/البنت
4. االب او الوالدة /الجد او الجدة

5. االخ / االخت
6. اق��ا� اخرون

6 اخرون �دون �لة قرا�ة

أيٌّ من افراد أ�ة(الع�قة برب اال�ة) 
، لم  ق�ل نزوحهم من موطنك األ���

��توا معك ا� محافظة د�و�؟ ��سم� 
�االج��ة المتعددة]

I7

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
�f I7� 1�2�3�4�5 المض�ف

2016 .1
2015 .2
2014 .3
2013 .4

2012‐2010 .5
6. ق�ل 2010

� ��ا 
من� م��  �سكن أ�تك ��

الم�ان/المحلة؟ I8

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

1. فرص عمل أفضل
2. توفرنوع�ة أفضل من فرص التعل�م

3. توفرنوع�ة أفضل من ال�دمات الصح�ة
4. توفر المساعدات اال�سان�ة

5. ل�� ينضم ا� أفراد اال�ة االخ��ن 
6. اال�دقا�/االق��ا� موجودون �نا ا�ضا� 

� ��ا الم�ان من�ف�
7. ت�ال�ف المع��ة/ اال�جار ��

�. م�ان آمن أفضل
افضل �. ب�ت أ���

10.أخرى
11. عا� �نا دوما/الس�ال الينطب�

� أخت�ار 
ما�ا �ان الس�ب الرئ��� ��

ا�تك للموقع الحا�� لغرض السكن؟ I9

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف.

1. نعم
�� .2

�ل �نا� الفرد من افراد ا�تك غادروا 
� م�ان اخر خ�ل ال 12 �هرا� 

ل�ع��وا ��
الما��ة؟

I10

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
� غضون 

المض�ف. االفراد ال�ين انتقلوا ��
أ�هر ال 12 الما��ة

1.   فرص العمل أفضل
2. توفر/ نوع�ة أفضل من فرص التعل�م

3. توفر/نوع�ة أفضل من ال�دمات الصح�ة
4. توفر المساعدات اال�سان�ة

5.  ل�نضم ا� افراد اال�ة االخ��ن
6. اال�دقا�/االق��ا� موجودون �نا� أ�ضا� 

7. الزواج
�. مصار�ف اقل /اال�جار اقل 

�. الم�ان �نا� أ��� أمانا� 
10.ب�ت أ��� /أفضل �نا�

ا� /عدائ�ة � 11.ال ��عر �االرت�اح �نا/ يواج� تم���
12.لد�� ب�ت /أو أرض �نا�

13.أخرى (حدد)

لما�ا غادر الفرد /االفراد من اال�ة؟ (ا�ا 
�انت ا��� من فرد غادروا اال�ة ا�كر 

س�ب مغادرة الفرداال��� ��اطا من 
الناح�ة االقتصاد�ة)

I11

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف.

1. نعم
�� .2

�ل �نا� أحٌد من افراد  أ�تك لد��
خطط  لتغ��� السكن من موقعك الحا�� 

خ�ل الست ا�هر المق�لة؟ (اما داخل 
كردستان او خارجها)

I12

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف. ت�طط لنقل

1.  �من محافظة د�و�
2.�من اقل�م كوردستان 

2.  م�ان اخر �العراق
3.  ال�لدان المجاورة

4.  �عود ا� الموطن اال��� 
5   أور�ا

6.  أخرى

أين ت�طط أنت/أفراد أ�تك االخرون أن 
ت��بوا؟ �ا�ا �ان افراد اخرون ي�تقلون ا� 

أما�ن م�تلفة، أجب ع� ��ا الس�ال 
حول الفرد اال��� ��اطا� أقتصاد�ا� ]

I13

� والمجتمع  � والنا�ح�� � السور��� ال�ج���
المض�ف. ت�طط لنقل

1.   فرص العمل أفضل
2. توفر/ نوع�ة أفضل من فرص التعل�م

3. توفر/نوع�ة أفضل من ال�دمات الصح�ة
4. توفر المساعدات اال�سان�ة

5.  ل�نضم ا� افراد اال�ة االخ��ن
6. اال�دقا�/االق��ا� موجودون �نا� أ�ضا� 

7. الزواج
�. اال�جار اقل �نا�

�. الم�ان �نا� أ��� أمانا� 
10.ب�ت أ��� /أفضل �نا�

ا� عن��ا� /عدائ�ة � 11.ال ��عر �االرت�اح �نا/ يواج� تم���
12.لد�� ب�ت /أو أرض �نا�

13.اخرى

ما �و الس�ب الرئ��� ل�نتقال ا� 
الم�ان الم�تار؟ I14

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
 � � السور��� وال�ج����

1. نعم
�� .2

3. ال أعرف
؟ � الرج�� ا� موطنك األ���

�ل تفكر �� I15

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
� � �فكرون �الرج�� ا�  � السور��� وال�ج����

موطنهم األ��� 

تح��ر المنطقة .1
ل � 2. استعادة األرض/الم��

ل � 3. أعادة بنا� الم��
4. مساعدات مال�ة/ع���ة

أخرى .5

� األسا�� األول الواجب توفرە  ما �ال��
ق�ل أن ترجع ا�تك ا� موطنك 

I16_1 ؟ األ���

� �عد 30/12/2013  � العراق��� النا�ح��
� . �فكرون �الرج�� ا�  � السور��� وال�ج����

موطنهم األ��� 

تح��ر المنطقة .1
ل � 2. استعادة األرض/الم��

ل � 3. أعادة بنا� الم��
4. مساعدات مال�ة/ع���ة

أخرى .5

� الواجب توفرە 
� األسا�� الثا�� ما �ال��

ق�ل أن ترجع ا�تك ا� موطنك 
I16_2 ؟ األ���
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خ�ارا� ا�جا�ة اال���ة #

�� (قائمة األسئلة)
� الس�ا� ���� ���ا�س���� ا�م��

ا�م���� 
ا�����  ا�م����

� والمجتمع  � والناز��� � السور��� الالج���
الم��ف.

1. الج�س�ة العراق�ة 
2. ���ة ا��وا� المدن�ة

3. جواز السفر
4. ال��اقة التم����ة

5. ت������� �االقامة (�ائ��3� � أو 12 �هرا� )
�. ��اقة أو �نوا� اال�� (��اقة السكن)

(UNHCR) � 7. �ها�� المفو��ة السام�ة لالج���
8. ال وثائق

�� لدى ر� اال�� أ� من ��� الوثائق 
الث�وت�ة االت�ة �أج��ة متعد��� J1

� �عد 13�2�12��3  � العراقي�� الناز���
� . ال�مت��و� وث��ة ا�قامة � السور��� والالجي���

1. ��� مدرك ل�عم��ة
2. ال �عر� ك�ف ��دم

� الو�و� ا� مرك� ال�سج��
3. ال��فة� ال�عد� أو �ع��ة ��
� ال�سج��

4. ال أرى �ائد� ��
5. أنت�ر ل�ر� ال�سج��

�.  ر�� ال����ة
7. لعدم امتالك وثائق م����ة

8.اخ�� ت�د�م ال���
9. أخرى

 ما �و الس�� الرئ��� لعدم امتالك 
وث��ة االقامة؟ J2

� �عد 13�2�12��3  � العراقي�� الناز���
. � � السور��� والالجي���

1.نعم
2.�ال

�� ترك� ا�تك أ�� من الممت��ا� 
؟  � مو�نك اال���

العي��ة او الثمينة ��
K1_1

� �عد 13�2�12��3  � العراقي�� الناز���
. � � السور��� والالجي���

1.  المسكن
2.  أر� ��� زرا��ة

� م�ائن زرا��ة �
3. أر� زرا��ة� موا��

4. ممت��ا� �ي��ة تجار�ة
5. ن�د� مدخرا�� مجو�را�

�.  ��ارا�
7. أخرى

8. ال أ�� االجا�ة

ا� من الممت��ا� العي��ة والثمينة تركها 
K1_2 ؟ � مو�نك اال���

ا�تك ��

� �عد 13�2�12��3  � العراقي�� الناز���
. � � السور��� والالجي���

1.نعم
2. �ال

�� �ناك ا�د �هتم �الممت��ا� العي��ة 
K1_3 والثمينة ال�� تركتها ؟

� �عد 13�2�12��3  � العراقي�� الناز���
. � � السور��� والالجي���

1.نعم
2. �ال

�� لد�ك أث�ا� ل�م���ة (و�ال�ا �ا�د� 
جا� الممت��ا� العي��ة  أمينة) ال���

K1_4 والثمينة؟

� والمجتمع  � والناز��� � السور��� الالج���
الم��ف.

1. المسكن
2. أر� ��� زرا��ة

� م�ائن زرا��ة �
3. أر� زرا��ة� موا��

4. ممت��ا� �ي��ة تجار�ة
5. ن�د� مدخرا�� مجو�را�

�.  ��ارا�
7. أخرى

8. ال أ�� االجا�ة

� موقعك 
�� تم�ك أ�ا� من الممت��ا� ��

؟ (اخت�ار ا��� من اجا�ة) ال�ا�� K2

� والمجتمع  � والناز��� � السور��� الالج���
الم��ف.

1.نعم
2. �ال

�� ان� مستعد �جرا� م�ا��ة اخرى 
متع��ة �ه�ا المو��� �عد �وا�� 

K3_1 ه��ن؟�

� والمجتمع  � والناز��� � السور��� الالج���
الم��ف.  �ر��و� �الم�اركة �م�ا��ة اخرى K3_2 رقم الهاتف؟

� والمجتمع  � والناز��� � السور��� الالج���
الم��ف.

�سج�� اال�داث�ا� الج�را��ة �� 
ال����ة L1
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B .دليل األسئلة للمناقشات الجامعية املركزة  

 األسئلة: املوضوع االول
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  ماهي النواحي التي تغريت فيها منطقتكم عىل مدى السنوات القليلة املاضية بإعتقادك؟ وكيف تفرس هذا التغيري؟ 

  مواقف تشعرك أنت أو أحد افراد عائلتك بعدم األمن؟ هل اصبحت منطقتك أكرث منطقتكم؟ وهل هناك يف ما هو مستوى االمن
 أم أقل أمناً يف السنوات املاضية،  وكيف تفرس ذلك؟

  ما هو تاثري وصول النازحني اىل الحي بإعتقادك؟ 

  ما هي املواقف التي تتعامل فيها مع النازحني؟ 

  ًواقعياً؟ وما هي الخيارات األخرى إذا مل يكن كذلك؟هل تعترب عودة النازحني اىل مواطنهم خيارا 

  إذا بقي النازحني لعدة سنوات، ما هي افضل طريقة للسامح بذلك؟ 

  هل هناك حاالت يتم التعامل معك فيها بشكل مختلف عن اآلخرين يف املجتمع؟ عىل سبيل املثال: هل تعتقد أن أرباب العمل
يعاملون بعض الناس بطريقة غري متساوية؟ هل تعتقد أن املدارس تعامل الناس (اولياء االمور والطالب) بشكل مختلف؟ هل 

 طريقة غري متساوية؟ وما هي هذه الحاالت؟ تعتقد أن املراكز الصحية تعامل الناس ب
 

  ما هو العامل الذي يساعد يف الحصول عىل الوظيفة؟ ومن من سكان هذا الحي ال يجد صعوبة يف ايجاد فرص العمل وملاذا؟ 

 

 

 

 األسئلة: املوضوع الثاين 
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  البلد.  عىل سبيل املثال إىل أوروبا؟هل هناك شخص أو أرسة يف هذا الحي يخططون للهجرة اىل خارج 
 

 هل هناك شخصا أو أرسة يف هذا الحي من الذين هاجروا بالفعل ؟ 
 

  ئل التي تعرفها او تسمع عنها، من ِمن أفراد هذه العوائل يهاجر يف العادة؟ افكر يف العو تعندما 
 

 

 

 

 األسئلة: املوضوع الثالث
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  تفكر يف األزمة االقتصادية الحالية، ما هي أهم اّثارها عىل الحياة اليومية لألرس يف هذا الحي ؟عندما 

 كيف ميكن لألرس مواجهة الوضع االقتصادي الصعب ؟ 

 ما هي برأيك األسباب الرئيسية لألزمة االقتصادية الحالية؟ 
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  ماهي النواحي التي تغريت فيها منطقتكم عىل مدى السنوات القليلة املاضية بإعتقادك؟ وكيف تفرس هذا التغيري؟ 

  مواقف تشعرك أنت أو أحد افراد عائلتك بعدم األمن؟ هل اصبحت منطقتك أكرث منطقتكم؟ وهل هناك يف ما هو مستوى االمن
 أم أقل أمناً يف السنوات املاضية،  وكيف تفرس ذلك؟

  ما هو تاثري وصول النازحني اىل الحي بإعتقادك؟ 

  ما هي املواقف التي تتعامل فيها مع النازحني؟ 

  ًواقعياً؟ وما هي الخيارات األخرى إذا مل يكن كذلك؟هل تعترب عودة النازحني اىل مواطنهم خيارا 

  إذا بقي النازحني لعدة سنوات، ما هي افضل طريقة للسامح بذلك؟ 

  هل هناك حاالت يتم التعامل معك فيها بشكل مختلف عن اآلخرين يف املجتمع؟ عىل سبيل املثال: هل تعتقد أن أرباب العمل
يعاملون بعض الناس بطريقة غري متساوية؟ هل تعتقد أن املدارس تعامل الناس (اولياء االمور والطالب) بشكل مختلف؟ هل 

 طريقة غري متساوية؟ وما هي هذه الحاالت؟ تعتقد أن املراكز الصحية تعامل الناس ب
 

  ما هو العامل الذي يساعد يف الحصول عىل الوظيفة؟ ومن من سكان هذا الحي ال يجد صعوبة يف ايجاد فرص العمل وملاذا؟ 
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  البلد.  عىل سبيل املثال إىل أوروبا؟هل هناك شخص أو أرسة يف هذا الحي يخططون للهجرة اىل خارج 
 

 هل هناك شخصا أو أرسة يف هذا الحي من الذين هاجروا بالفعل ؟ 
 

  ئل التي تعرفها او تسمع عنها، من ِمن أفراد هذه العوائل يهاجر يف العادة؟ افكر يف العو تعندما 
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B. دليل األسئلة للمناقشات اجلماعية املركزة
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C. منوذج قياس الضعف اإلقتصادي
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D. اجلداول املعلومات املختارة
TotalRefugeeIDPHostTotalRefugeeIDPHostTotalRefugeeIDPHostTotalRefugeeIDPHost

مجتمع مّضفنازحالجئالمجموعمجتمع مّضفنازحالجئالمجموعمجتمع مّضفنازحالجئالمجموعمجتمع مّضفنازحالجئالمجموع

1 -  3122714111127119182816171024167
4 -  644564343486148473747463240543442
7 -  933153235311031333522263936183836

10 1121112102111111211121431215وما فوق
100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع

6.44.86.26.66.24.76.26.46.34.96.06.56.85.16.57.0حجم متوسط
93939093929089949097899096969297ذكر
7710781011610311104483أنثى

100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع

52515252535053535052534952485153ذكر
48494848475047475048475148524947أنثى

100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع
 0 -  514191514141814141620151614211613
 6 -  99910981098108131010121110

10 -141310141313912131411161414101414
15 -181181012118101210810101271112
19 -241213131111121411121410131291312
25 -297108779877117771187
30 -3914141214141612151311141213161113
40 -4910981010981199710108810
50 -595554556434335546
60 -642122222221222012

65 +3233313342442222
100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع

9610086989499819697100841009910096100أكراد
20914113210501030عرب

1031203220800000مسيحيون**
0020103010300000أخرى

0000000000000000يفضل عدم اإلجابة
100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع

Y
e75405881804068866640487371345079نعم، أ4 أيام في األسبوع أو أكثر

0000000000000000نعم، أقل من أربعة ايام في األسبوع
25604219206032143460512729665021ال

100100100100100100100100100100100100100100100100نعم
47775444447850425173574949946245إبتدائي (الصف 6-1)
2615232627162328251624252362223متوسط (الصف 9-7)

1961720206202019816201901121ثانوي (الصف 12-10)
2012211310113023معهد

6156607743357028جامعة
0000000000000000دراسات عليا

100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع
28263627182424174329504239364736ال يوجد

24312823242928232335272124343122إبتدائي (الصف 6-1)
21211723242322252017132117181218متوسط (الصف 9-7)

13131013161414178145896710ثانوي (الصف 12-10)
64478451034435326معهد

7557868832246318جامعة
0000000000000000دراسات عليا

100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع

73979211884495874 موظف
5525663731233514 يعمل لحسابه الخاص
26342425243222242841332627282328موظف مدفوع األجر

1011000010021021موظف عائلة غير مدفوع االجر
0000001000000000 طالب و يعمل

2431827263232919412212401227 طالب بدوام كامل

30383528283531273543403330453728 ربة بيت
 ال يعمل (يبحث عن العمل وقد عمل 

( ً 3542252223414883مسبقا
ال يعمل (يبحث عن العمل ولم يعمل 

( ً 2522272121222422مسبقا
ال يبحث عن وظيفة بسبب النقص في 

0000000000000000الوثائق
ال يبحث عن الوظيفة بسبب اإلحباط 

التشجيع 0000000000000000وعدم

0000010000001011غير مهتم بالعمل
0000000000000000 متقاعد/كبير بالسن

2642284134333252إعاقة/ مرض
0000001000000100 قاصر في السن

0000000000000100 أسباب اخرى
100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع
. 0000000000000000مدراء
929581549101300004215مهنيين

494457254106342063تقينيين ومساعدين للمهنيين

71679191052363433موظفين مكتبيين
1410111553652718153120231422موظفي الخدمة والمبيعات

العمال المهرة في الزراعة والغابات و 
43355116340431781مصايد األسماك

15302711519643651552918173713العاملين في مجال الحرف
3343223285981231مشغلو اآلالت والمعدات و المجمعات

2710262937134837451425121329وظيفة إبتدائية
1741518164161713511142231624وظيفة في القوات المسلحة

100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع

تنقسم مجموعة المسيحيون** الى الكلدان والسريان واالّشور واألرمن

(C) الفقرة

الفقرة (D): التعليم

مالحظة: ذلك فقط لألشخاص الذين عرفوا عن أنفسهم كموظفين أو كموظفين لحسابهم الخاص أو كموظفين مدفوعي األجر أو كموظفي عائلة غير مدفوعين األجر أو كطالب يعملون.

UNHCR و DSO 2016 :تم  تعديل البيانات. المصدر 
Data are weighted. Source: DSO / UNHCR 2016. 

Note: only for persons that declared to be employers, self-employed, paid employees, unpaid family worker, or student that also works.

تصنيف السكان (بعمر 6-24 سنة) حسب 
الحضور الدائم أو القليل أو المعدوم الى 

المدرسة

تصنيف السكان (بعمر 6 سنوات أو 
أكثر) الذين يذهبون الى المدرسة 
ً  حسب المستوى التعليمي حاليا

تصنيف السكان (بعمر 15 سنوات وما 
فوق) حسب أعلى مستوى تعليمي 

حصلوا عليه

تصنيف السكان (بعمر 15 سنوات وما 
فوق) حسب وضع العمل خالل الشهر 

الماضي

تصنيف السكان (بعمر 15 سنوات وما 
فوق) حسب نوع الوظيفة الرئيسية خالل 

الشهر الماضي

تصنيف السكان (بعمر 6 سنوات أو أكبر) 
حسب المجموعة العرقية

المجموع

  الفقرة (A): المعلومات الديموغرافية لألسر

البلداتمحيط مقاطعة أربيلمركز مقاطعة أربيلالنسبة. المتغير

الفقرة (B): المعلومات الديموغرافية لألشخاص

حجم األسرة (عدد األشخاص)

تصنيف األسر حسب جنس رب األسرة

تصنيف السكان حسب الجنس

تصنيف السكان حسب العمر (السنوات 
الكاملة)

Variables. Percent

**The group 'Christians' aggregate Chaldeans, Syriacs, Assyrians and Armenians

SECTION B: DEMOGRAPHICS (INDIVIDUALS)

SECTION D: EMPLOYMENT

SECTION C: EDUCATION

TotalHigh density areasMedium density areasLow density areas

SECTION A: DEMOGRAPHICS (HOUSEHOLDS)
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TotalRefugeeIDPHostTotalRefugeeIDPHostTotalRefugeeIDPHostTotalRefugeeIDPHost

مجتمعنازحالجئالمجموع
مجتمعنازحالجئالمجموعمّضف

مجتمع نازحالجئالمجموعمّضف
مجتمع نازحالجئالمجموعمّضف

مّضف

0 - 991111101101000920
100 - 49953605751505149495776625257606655
500 - 99936383336374938373522313833272635

1000 - 499910191212111138071093610
0000001000000000 5000 وما فوق

100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع

3517263839212843246252634382536التأخير في الدفع/عدم الدفع

32253332261429273838353939443639تقليل المبلغ المدفوع
33584130346543303855403527193925ال يوجد

100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع
439245042103048315193953212162نعم
57917549589070526995806144797835ال

1011000000103013ال يعرف
100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع

28294523292542263136532321344412نعم
72715577717558746964477779665688ال

100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع
601277365029794239576444172نعم
409973273510071215897914336965928ال

100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع

461225719224313971نعم
96948898959381989896979997919399ال

100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع
497153365582515319403304653650عدم القدرة على دفع االيجار

3840000031406700000 المالك لم يعد يرغب في التأجير

11411131401420420000000 الهدم
70415406000002800100مشاريع التنمية

0000000000000000 الضغط من الجيران على المغادرة

291728362718292746001002647350اسباب أخرى
100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع

8389132121534910020جيد جدا
69737267839085825746765346444845جيد

1721141826323345133839483340ُمرضي
6366121265281581715غير كافي

0000000000000000ال يمكن الوصول
100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع

12825922000140017140307بعيدة جدا من موقع المنزل
12363454080503300001131360 ال يمكن تحمل تكاليفها

05000000000002800 قابليات قليلة جدا من العيادة
6615327858050676733100676802387 جودة منخفضة في الخدمات المتوفرة

837580000196701764066 الخدمات المتوفرة ليست مهمة
0000000000000000حاجز اللغة

1040000000001050 التمييز
0000000000000000 أخرى

100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع

48454449484447483843373865714773الرواتب/األجور
7257826900001491016 أرباح األعمال

.  / التحويالت (دعم من األصدقاء
2112323311011001( أسرة في الخارج

4044505620223043 المعاشات
دعم من الحكومة / األمم المتحدة / 

241202211037120510140المنظمات غير الحكومية

1001100100001001 دخل إيجار
10411041000030101 بيع الممتلكات الخاصة

33462534314823315448415839101 القروض (الرسمية والغير رسمية)
1121110121811101مّدخرات

0010001000101021المساعدات الخيرية
0000000000000000 التسول
1011000001004034 أخرى

100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع

UNHCR و DSO 2016 :تم  تعديل البيانات. المصدر 

الفقرة (D) تكملة

الفقرة (E): السكن 

لم تشمل األسر في المنناطق الحضرية أو المؤسسات أو غيرها من المساكن المؤقتة

الفقرة (F): الوصول للخدمات الصحية 

             الفقرة (G) : الحالة اإلقتصادية لألسر             

تصنيف السكان (بعمر 15 سنة وما 
فوق) حسب المبلغ اإلجمالي 
الحقيقي أو المتوقع ( بالدينار 
العراقي)  للدخل  خالل الشهر 

الماضي.

تصنيف السكان (بعمر 15 سنة وما 
فوق) حسب المشاكل التي واجهتهم 
في إستالم الرواتب أو األجور خالل 

الشهر الماضي

تصنيف السكان (بعمر 15 سنة وما 
فوق) حسب حيازتهم على عقد خطي 
للعمل الرئيسي خالل الشهر الماضي

تصنيف االسر حسب مشاركتهم للمسكن 
مع غيرهم

تصنيف االسر حسب حيازتهم على 
وثائق تثبت ملكية أو إيجار مسكنهم 

الحالي

تصنيف األسر حسب تعرضهم لعمليات 
اإلخالء من مساكنهم  خالل ال12 أشهر 

الماضية

تصنيف األسر التي تعرضت لعميات 
اإلخالء خالل ال12 أشهر الماضية 

حسب السبب الرئيسي لعملية اإلخالء

تصنيف األسر حسب تقييمهم للمراكز 
الصحية الخاصة والعامة والمستشفيات

تصنيف األسرالذين يعتبرون الوصول 
الى المراكز الصحية الخاصة والعامة 

والمستشفيات غير موجود أو غير مفيد 
حسب األسباب

Data are weighted. Source: DSO / UNHCR 2016. 

SECTION E: HOUSING

SECTION F: HEALTH ACCESS

Households such as in rural areas or institutions, camps and other non-permanent resident households are excluded.

تصنيف دخل األسر حسب المصدر 
خالل الشهر الماضي

Variables. Percent

SECTION D (cont.)

SECTION G: HOUSEHOLD ECONOMY

TotalHigh density areasMedium density areasLow density areas

البلداتمحيط مقاطعة أربيلمركز مقاطعة أربيلالمجموع
النسبة. المتغير

D. الجداول املعلومات املختارة )مستمرة(
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TotalRefugeeIDPHostTotalRefugeeIDPHostTotalRefugeeIDPHostTotalRefugeeIDPHost

مجتمعنازحالجئالمجموع
مجتمعنازحالجئالمجموعمّضف

مجتمع نازحالجئالمجموعمّضف
مجتمع نازحالجئالمجموعمّضف

مّضف

40593739405837395971555822232322نعم
60416361604263614129454278777778ال

100100100100100100100100100100100100100100100100المجموع
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UNHCR و DSO 2016 :تم  تعديل البيانات. المصدر 

البلداتمحيط مقاطعة أربيلمركز مقاطعة أربيلالمجموع

Data are weighted. Source: DSO / UNHCR 2016. 

SECTION I: MIGRATION / MOBILITY

تصنيف األسر التي لديها أكثر من فرد 
مع قروض حالية حسب حسب سبب 

اإلقتراض

توزيع المصاريف الكلية لألسرة حسب 
الغرض خالل الشهر الماضي

تصنيف األسر التي لديها أكثر من فرد 
مع قروض حالية

(G) تكملة الفقرة 

 الفقرة (H): السالمة 

الفقرة (I): الهجرة/ التنقل 

TotalHigh density areas

SECTION G (cont.)

Medium density areasLow density areas

تصنيف األسر التي تحتوي على فرد أو 
أكثر يخططون لتغيير موقع إقامتهم 

الحالي حسب وجهتهم

تصنيف لألسر الُمَهجرة حاليا حسب 
ررغبتهم بالعودة الى الموطن األصلي

تصنيف األسر النَُهجرة حسب الممتلكات 
التي تركت في الموطن األصلي

Variables. Percent

النسبة. المتغير

تصنيف األسر حسب تجاربهم المتعلقة 
بالسالمة واألمن في حيّهم

تصنيف األسر التي تعرضت للتهجير 
حسب وصول أو عدم وصول جميع 

أفرادها الى الموقع الحالي

تصنيف األسر حسب سنة وصولهم الى 
الموقع الحالي

صنيف اأسر حسب أسباب لإلنتقال 
الى الى موقعا الحالي؟

تصنيف األسر التي تحتوي على فرد أو 
أكثر يخططون لتغيير موقع إقامتهم 

الحالي

SECTION H: SAFETY

D. الجداول املعلومات املختارة )مستمرة(
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