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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 املضيّــف خــارج املخيمــات 
لفــرتة طويلــة. تعيــش األغلبيــة العظمــى مــن الالجئــن )60٪ مــن 250,000( 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 و 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 أتثراتــه علــى اجملتمــع املضيّــف لغــرض بنــاء جمتمعــات قابلــة  للتأقلــم والتغيــر، فذلــك هــو اهلــدف األساســي مــن 
عمليــة حتديــد املواصفــات احلاليــة. تواجــه حمافظــة ســليمانية 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 املتوســطة األمــد. و مــن أجــل حتقيــق هــذا اهلــدف، يتوجــب تَوفُــر 
الصــورة الكاملــة لوضــع النــزوح، و تطبيــق قائــم علــى أســاس املناطــق املتأثــرة و شــامل النازحــن والالجئــن و اجملتمــع املضّيــف. 

ــذت لتنفيــذ هــذا املشــروع و الــي كانــت ُمكِملــة للتســجيل الشــامل للُمهجريــن  و يُســّرين أن ُأشــر اىل اجلهــود التعاونيــة الــي إتُِ
الــذي ُأجــري مــن قبــل وزارة التخطيــط – هيئــة اإلحصــاء يف إقليــم كردســتان عــام 2016، حيــث إســُتخِدمت بيــاانت التســجيل 
الشــامل لوضــع إطــار توجيهــي هلــذا اإلســتبيان. مت تنفيــذ مشــروع حتديــد املواصفــات للمناطــق احلضريــة مــن ِقبــل مؤسســاتنا 
احلكوميــة املختّصــة : هيئــة إحصــاء إقليــم كردســتان )KRSO( ومديريــة اإلحصــاء يف ســليمانية و مركــز التنســيق املشــرتك 
 )UN( وغرهــا مــن وكاالت األمــم املتحــدة )UNHCR( ابلدعــم مــن ِقبــل املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن )JCC(

و مقــر الدائــرة املشــرتكة املعنيــة بتحديــد مســات النازحــن داخليــاً )JIPS( يف جينيفــا.

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. 

 إنين أتطلع الستمرار التعاون يف تنفيذ التوصيات الي مت تطويرها بشكل مشرتك.

علي السندي
وزیر التخطيط

حكومة إقليم كردستان 



ُشكر و تقدیر
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 ســليمانية.

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 

احلضرية يف حمافظة سليمانية. 

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 اإلحصــاء 
يف ســليمانية و مركــز التنســيق املشــرتك لألزمــات )JCCC( و الدعــم التقــين مــن قبــل الدائــرة املشــرتكة املعنيــة بتحديــد 

 .)JIPS( ًمســات املشــردين داخليــا

وأخــراً، نــوُد أن نشــكر أيضــاً مجيــع املشــاركن يف عمليــة البحــث يف مراحلــه االوىل و  يف العمــل امليــداين و التنفيــذ. و نشــكر 
أيضــا مجيــع املشــاركن يف ورشــة العمل: املديريــة العامــة للرتبيــة يف حمافظــة ســليمانية و املديريــة العامــة لــوزارة للعمــل و الشــؤون 
اإلجتماعيــة )DOLSA( و MISSING و جملــس حمافظــة ســليمانية و إدارة حلبجــة و إدارة گرميــان و بلديــة رابريــن 
و   )OCHA( مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون االنســانية  اىل  ابإلضافــة   ،)JCC( املشــرتك  التنســيق  مركــز  و 
صنــدوق األمــم املتحــدة للســكان )UNFPA(  و برانمــج األمــم املتحــدة اإلمنائــي )UNDP( و وكالــة املســاعدة يف 
 )MC( و منظمــة فيالــق الرمحــة )GIZ( و الوكالــة األملانيــة للتعــاون الــدويل )ACTED(  جمــال التعــاون التقــين والتنميــة
و منظمــة REACH  و مكتــب الــوالدات و الوفيــات و احلالــة اإلجتماعيــة )BDM( و منظمــة التنميــة املدنيــة 

 .)Arche-Nova( ومنظمــة داهــات الغــر حكوميــة و منظمــة )YAO( و منظمــة )CDO(
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ما هي أمهية عملية حتدید املواصفات؟ 

سياق األزمة

يبلغ اجملموع السكاين للمجتمع املضّيف يف حمافظة سليمانية 2.08 مليون 
شخص، فضال عن النازحن و الالجئن )260,000 شخص(. و تقع حمافظة 

سليمانية يف اجلانب الشرقي من إقليم كردستان العراق على احلدود مع ايران. 
و يتألف اجلزء اجلنويب للمحافظة من إدارة گرميان )مقاطعي كالر و كفري(. 

شهدت حمافظة سليمانية منذ عام 2012 تدفقاً تدرجيياً لالجئن السورين 
الذين إنتقلوا من مكان نزوحهم األول يف حمافظات أربيل و دهوك. و 

كانت هناك عوائل انزحة وجدت مأوى يف  مقاطعات السليمانية 
منذ 2003 منتقلًة من احملافظات اجملاورة )كركوك و صالح 

الدين و دايىل(.
 

رغم حتمل اجملتمع املضّيف واحلكومات احمللية 
لتأثر أزمة النزوح يف السنوات األوىل، 

عانت حمافظة دهوك من ضغط 
هائل بعد تدهور الوضع األمين 

يف بقية مناطق العراق 
و إنتشار األزمة 

املالية الي أثرت على 
القطاعن العام واخلاص. 

و أدى االختالف على امليزانية بن 
اإلقليم و احلكومة املركزية العراقية اىل إستالم 
حكومة كردستان لألموال من بغداد بشكل 

متقطع و غر نظامي خالل السنوات الثالث املاضية. 
و نظراً لعدم وجود نظام ضرائب مناسب يف العراق و إقليم 

كردستان لتمويل امليزانية العامة، إعتمدت حكومة إقليم كردستان  
بشكل شبه كامل على صادرات النفط اخلاصة هبا لتغطية التكاليف، 

ولكن مت تفيض هذه الصادرات بشكل كبر بعد إخنفاض أسعار النفط 
العاملية بنسبة حوايل  70٪ يف منتصف عام 2014 وذلك حدد و قلل من 

تطوير اخلدمات العامة ال سيما التعليم والرعاية الصحية.

إن النزاع و أزمة النزوح و الضعف االقتصادي جمتمعًة هي عوامل أثرت سلبياً 
على مهمات احلكومة و على قدرة األسر يف التأقلم مع املصاعب وكذلك على 

القطاع اخلاص و توفر اخلدمات العامة يف إقليم كردستان مبا يف ذلك حمافظة 
سليمانية. 

إن احللول لتصحيح الوضع جيب أن تكون مبنية على حتليل شامل، حيث 
ُأجرَيت عملية حتديد املواصفات هذه ضمن بيئة معقدة ومتأثرة بصدمات 

خارجية و داخلية عديدة، وهلذا السبب من املهم أن يكون لدينا معلومات كافية 
و متاحة عن األسر الي تعيش خارج املخيمات لُتكِمل املعلومات املتوفرة عن 
الالجئن والنازحن داخل املخيمات مع حتليل شامل ألولئك الذين يعيشون 

يف املناطق احلضرية. و من املهم كذلك إعادة النظر يف احتياجات اجملتمع 
املضّيف الذي يعيش جنبا إىل جنب مع هؤالء النازحن لكي يتم 

تطوير اسرتاتيجيات للتخفيف من آاثر النزوح على مجيع 
الفئات السكانية.     

 
جلميع األسباب املذكورة، أجريت عملية حتديد 

املواصفات الي هتدف اىل تلبية احلاجة 
إلجراء حتليل متعمق لوضع النزوح 

يف املناطق احلضرية الذي يؤثر 
على كل من اجملتمعات 
النازحة واملضّيفة يف 

حمافظة السليمانية. 

و لقد مت إجراء دراسات مماثلة يف 
بقية حمافظات إقليم كردستان: حمافظة 

أربيل )حزيران 2016( وحمافظة دهوك )آب 
.)2016

 

 1. املقدمة و اخللفية

إن النزاع و 
أزمة النزوح و الضعف 

االقتصادي مجتمعًة هي 
عوامل أثرت سلبياً على مهمات 

الحكومة و على قدرة األسر في التأقلم مع 
المصاعب وكذلك على القطاع الخاص و توفر 

الخدمات العامة في إقليم كردستان بما 
في ذلك محافظة 

السليمانية. 
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ملاذا الرتكيز على املناطق احلضریة؟

كما ذكر وزير التخطيط علي السندي يف مقدمته هلذا التقرير، ال بد من حتويل 
تركيزان من االستجابة حلاالت الطوارئ إىل اإلستجابة على املدى الطويل الي 

تتضمن دراسة املناطق احلضرية بشكل أساسي. و يف حالة حمافظة السليمانية، 
يوجد سببان لذلك. أواًل، حوايل 86٪ من النازحن والالجئن يف احملافظة 

يعيشون يف املدن والبلدات، وخاصة يف مركز مقاطعة سليمانية الي متثل أكرب 
مركز حضري. 

و اثنياً، فإن اإلمتداد اجلغرايف حملافظة السليمانية يغطي ما يقارب نصف إقليم 
كردستان، مع املراكز احلضرية املتفرقة يف مجيع أحناء املنطقة. و هذا األمر ُيشكل 

حتدايت إستثنائية للجهات الفاعلة املتواجدة يف احملافظة عند حماولتها لتنفيذ 
برامج ملساعدة الالجئن و النازحن خارج املخيمات، حيث يفصل 

ما بن مركز مقاطعة سليمانية و منطقة كالر اجلنوبية حوايل 3 
ساعات برّاً. 

إن املناطق احلضرية يف هناية املطاف توّفر 
للسكان النازحن و الالجئن بيئة ديناميكية 

للغاية تساعد يف تطوير اسرتاتيجيات 
سبل العيش اخلاصة هبم. و لذلك، 
تـَُفِضُل األسر اإلستقرار يف املناطق 

احلضرية ابلرغم من الصعوابت الي تواجهها 
يف تكاليف املعيشة و التوظيف و اإلنسجام 

اإلجتماعي. 

أهداف عملية حتدید املواصفات

إن اهلدف األساسي من عملية حتديد املواصفات هو إنشاء قاعدة من املعلومات 
املوثوقة لتوصيات )سياسية و تنفيذية( تساعد حكومة إقليم كردستان والشركاء 

يف اجملال اإلنساين والتنموي يف تطوير إستجاابت شاملة و متوسطة-طويلة األمد 
للمخاوف و القضااي املتعلقة ابلالجئن السورين والنازحن الذين يعيشون خارج 

املخيمات. 

األهداف احملددة لعملية حتدید املواصفات:
  تقدمي مالمح دميغرافية مصنفة حسب اجلنس و العمر وحالة النزوح ( 

أي الالجئن و النازحن و اجملتمعات املضّيفة ) والتنوع السّكاين يف املناطق 
املستهدفة.

  تقدمي حملات عن املناطق احلضرية املختلفة مع تركيز على السّكان 
النازحن املقيمن خارج املخيمات.

  حتليل القدرات و قابليات التضرر و آليات التأقلم 
للسكان املقيمن يف املناطق املستهدفة.

  حتليل القدرة على مواجهة األزمات يف املناطق 
احلضرية فيما خيص توافر أو قّلة اخلدمات و 

سبل العيش. 
  توفر جمموعة بياانت متاحة 

حلكومة إقليم كردستان واجملتمع 
اإلنساين/ املنظمات التنموية. 

و مت مشاركة النتائج األولية والتحقق من صحتها مع 
اجلهات املعنية من األمم املتحدة و احلكومة و املنظمات 
الغر حكومية يف ورشة عمل أقيمت يف مركز مقاطعة سليمانية 

)متوز 2016(.

و مت مناقشة التوصيات احملددة يف التقرير من قبل مجيع املشاركن. و كان هذا 
التقرير يف احلقيقة عبارة عن جهد مشرتك بن مجيع اجلهات املعنية الي هلا دور 

رئيسي يف االستجابة اإلنسانية ألزمة النزوح يف حمافظة سليمانية.  

إن المناطق 
الحضریة في نهایة 

المطاف توّفر للسكان 
النازحين و الالجئين بيئة دیناميكية 

للغایة تساعد في تطویر استراتيجيات 
سبل العيش الخاصة

 بهم



مقدمة و إعتبارات منهجية

إتذت عملية حتديد املواصفات هنجاً يستند إىل املنطقة اجلغرافية من أجل تقدمي 
حتليل للمناطق احلضرية املختلفة الي تستضيف السكان النازحن، حيث درست 
مجيع الفئات السكانية املتأثرة بسبب النزوح يف هذه املواقع )الالجئون السوريون، 

النازحون، اجملتمع املضّيف(

اهلدف الرئيسي من ذلك هو ليس فقط حتليل االختالفات بن اجملموعات 
السكانية املستهدفة، ولكن أيضا لدراسة التنوع داخل املناطق احلضرية 

للمحافظة. كل منطقة من مناطق احملافظة متثل ديناميكيات خمتلفة و وقائع خمتلفة 
ملستوايت املعيشة. 

و أسُتخِدمت يف هذا النهج أساليب خمتلفة يف مجع البياانت الكمية و النوعية 
منها: املراجعات املكتبية و الدراسات االستقصائية و إجراء مقابالت مع مصادر 

املعلومات الرئيسية و املناقشات اجلماعية املركزة.  

التغطية يف النهج املبين على املناطق اجلغرافية 

تغطي عملية حتديد املواصفات املناطق احلضرية وشبه احلضرية يف مجيع أحناء 
احملافظة الي فيها أعداد كبرة  الالجئن و النازحن1. أما ابلنسبة للتحليل املبين 
على املناطق اجلغرافية ، فتم فيه تقسيم املناطق اىل ثالث طبقات جغرافية خمتلفة 
و حتليلها عن طريق املقارنة )و مواصفات كل من الطبقات الثالث مُوّضحة يف 

اجلزء التايل(: 
• مركز مقاطعة سليمانية، و هي املقاطعة اليت تستضيف أكثر عدد من 

الالجئني و النازحني
• مراكز املقاطعات احمليطة، و اليت تشمل مجيع مراكز املقاطعات اليت حتيط 

مبركز سليمانية و حتتوي على عدد كبري من النازحني والالجئني  
• مراكز مقاطعيت كالر و كفري، و هي املناطق اليت هلا امهية خاصة ابلنسبة 

للجهات اإلنسانية الشریكة ألن لدیها أولویة من انحية التدخالت اإلنسانية. 

1. وتشمل مناطق التغطية  املناطق الي تعترب من مسؤولية املفوضية ااألمم املتحدة لشؤون 
الالجئن )UNHCR( والي ال تتوافق ابلضرورة مع احلدود اإلدارية الرمسية .

اإلستبيان اإلستقصائي لألسر: البياانت الكمية 

مت اختيار عّينة من 1,201 أسرة لإلستبيان )399 من اجملتمع املضيف، 401 
أسرة انزحة و 401 أسرة الجئة(، مصنفًة حسب الفئات السكانية و الطبقة 

اجلغرافية )الشكل 1(. 

وأجري اإلستبيان يف أاير 2016 من ِقبل مكتب اإلحصاء يف سليمانية و يغطي 
املواضيع التالية:

  تركيبة األسرة )العمر، النوع االجتماعي، العالقات األسریة(
  التعليم )االلتحاق ابملدارس، إجنازات التعليم، حمو األمية(

  التوظيف )وضع العمل، الوظيفة، جمال العمل، الدخل، طرق التوظيف(
  اإلسكان )املسكن، املشاركة يف السكن، اإلخالء ، تكاليف اإلجيار(

  اسرتاتيجيات سبل العيش )مصادر الدخل، املصاریف، الدیون، وسائل 
التأقلم، و امللكية(

  التنقل )اتریخ اهلجرة، اخلطط املستقبلية، العودة(

وكانت العّينة املسحوبة يف لكل من املناطق الفرعية املستهدفة تتناسب مع 
احلجم الكلي للمجموعة السكانية يف تلك املنطقة )اجلدول 1(. و وّفر مكتب 
اإلحصاء يف سليمانية اجملموع السكاين للمجتمع املضّيف والنازحن بناءاً على 
تعداد أجري يف عام 2015، و الذي مشل النازحن قبل و بعد 2014. أما 
جمموع الالجئن فتوّفر من ِقبل UNHCR. و  أسُتخدمت هذه األرقام 

يف التحليل من أجل احلصول على نتائج تنطبق على مجيع املناطق احلضرية يف 
احملافظة. 

حجم العّينة املستخدمة يسمح إبستنتاج نتائج ممثلة إحصائياً مع هامش ٪5 
من اخلطأ لكل طبقة جغرافية و فئة سكانية. ما عدا فقرة كالر و كفري، حيث 

كانت للنتائج هامش خطأ 10٪ بسبب صغر حجم العينة املتوفرة. 

2. املنهجية
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Strata 1: Sulaymaniyah District Centre

Strata 2: Peri-Urban Districts

Strata 3: Kalar and Kifri District Centres

Legend

Data Source: Administrative Boundaries provided by the Sulaymaniyah Statistics Office (SSO)

Each point represents one sampled 
household per strata

Stratification Method for the Sulaymaniyah Governorate Profiling
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الشكل 1. توزيع األسر الي مت مقابلتها يف مناطق التغطية للتقييم حسب الطبقات اجلغرافية 

الطبقات الجغرافية للمناطق الحرضية يف محافظة السليامنية و ادارة كرميان

املناطق ذات الكثافة العالية

املناطق القليلة الكثافة 
النواحي

املناطق ذات الكثافة املتوسطة 

مالحظة: كل نقطة متثل عينة أسرة واحدة
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املناقشات اجلماعية املركزة: البياانت النوعية 

هتدف املناقشات اجلماعية املركزة إىل توفر معلومات متعمقة و سياقية عن 
بعض املواضيع املتناولة يف الدراسة االستقصائية لألسر. 

و استناداً على النتائج األولية من الدراسة، فإن املعلومات 
اإلضافية الي مت مجعها من املناقشات اجلماعية املركزة 

تضمنت العالقات و التصورات ما بن اجملتمعات 
من أجل حتسن فهم درجة التماسك 
االجتماعي بن )وضمن( اجملتمعات 
ابإلضافة إىل نوااي و خطط اهلجرة 

املستقبلية. 

و مت احلصول على املعلومات 
من النازحن و الالجئن من 

املناقشات اجلماعية املركزة الي أجريت 
سابقاً من ِقبل املفوضية السامية لشؤون الالجئن 

)UNHCR( مع مجاعات رجال و نساء و شباب 
خالل عام 2015. 

و ابإلضافة اىل ذلك، و من أجل احلصول على معلومات اجملتمع 
املضّيف، أقيمت  8 مناقشات مجاعية مركزة مع مجاعات من النساء و 

الرجال و الطالب من السكان احمللين. و قامت )UNHCR( إبجراء هذه 
املناقشات يف أاير و حزيران عام 2016. 

أوجە القصور )القيود(

إن النتائج على مستوى املقاطعة ليست ذات داللة إحصائية نظراً لصغر 
حجم العّينة يف معظم املقاطعات، مما يعطي نتائج مع هامش خطأ أكرب 

من احلد األدىن الذي هو ٪10. 

و لذلك، مل يتم عرض النتائج مصنفًة حسب املقاطعة 
ولكن مت جتميع البياانت و تقسيمها اىل الطبقات 

الثالث املذكورة أعاله )مركز مقاطعة 
سليمانية، مراكر املقاطعات احمليطة، 

كالر و كفري(. 

مكن 
ُ
و مع ذلك، من امل

يف بعض االحيان تقسيم مراكز 
املقاطعات احمليطة اىل فئتن حسب 
تدفق النازحن و الالجئن إاليها، حيث 

هناك مراكز ذات تدفق كبر و تلك ذات التدفق 
األقل )اجلدول 2 يف القسم التايل(. 

و هذا يساعد يف عملية حتليل أكثر واقعيًة وأكثر تعمقاً، ولكن 
جيب أن يؤخذ بعن االعتبار أن هامش اخلطأ يف هذه اجملموعتن 

الفرعيتن ال يزال أكرب قليال من احلد األدىن ٪10.

إن المعلومات 
اإلضافية التي تم 

جمعها من المناقشات 
الجماعية المركزة تضمنت العالقات و 

التصورات ما بين المجتمعات من أجل تحسن 
فهم درجة التماسك االجتماعي بين المجتمعات 

باإلضافة إلى نوایا و خطط الهجرة 
المستقبلية. 

اجلدول 1. إختيار العّينات لألسر الي مت مقابلته حسب اجملموعة السكانية و الطبقة اجلغرافية 

الطبقات اجلغرافية اجملتمع املضّيف  النازحون الالجئون العينة الكاملة اجملموع السكاين 
مركز مقاطعة سليمانية 188 203 281 672 963,390

كالر و كفري 48 84 24 156 272,280

مراكز املقاطعات احمليطة 163 114 96 373 823,141

Total sample 399 401 401 1,201 2,058,811
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إن 86٪ من الالجئن والنازحن يف حمافظة السليمانية يعيشون ضمن اجملتمع 
املضيف، و لظاهرة النزوح يف هذه احملافظة وجهاً واضحاً و خمتلف. يسكن يف 

املخيمات فقط 25٪ من 31,000 الجئ و 12٪ من 229،000 انزح، و 
و يتواجد معظمهم يف املقاطعات اجلنوبية ابلقرب من األماكن الي نزحوا منها. و 
مبا إن جمموع اجملتمع املضّيف كان ابألصل يبلغ حوايل 2.08 مليون نسمة، ذلك 

يعين ابن عدد السكان إزداد حبوايل 11٪ خالل األربع سنوات املاضية )٪13 
إذا مشلنا النازحن و الالجئن داخل املخيمات ايضاً(. 

املناطق احلضرية الي يغطيها هذا التقييم تشمل حوايل 2.06 
مليون نسمة )87٪ جمتمع مضّيف و 12٪ انزحون و 

1٪ الجئون(. و ألغراض هذا التقييم، مت تقسيم 
هذه املناطق إىل ثالث طبقات جغرافية: مركز 

مقاطعة سليمانية و كالر وكفري و مراكز 
املقاطعات احمليطة. 

يعترب مركز مقاطعة السليمانية  
أكرب منطقة حضرية، حيث يرتكز 

فيها ما يقرب من نصف جمموع سكان 
احملافظة، و يعيش يف هذه املنطقة الغالبية 

العظمى من الالجئن و حوايل نصف النازحن يف 
احملافظة. 

و نتيجًة لذلك، وصلت نسبة الزايدة يف العدد السكاين اىل ٪20، 
و تركزت الزايدة السكانية يف املناطق الشبة حضرية و الضواحي مثل قركة 

و بكرجو و رابرين و طاسلوجة. و تعترب مراكز كالر و كفري اثين أكرب مناطق 
من انحية إستضافة النازحن )و ال يوجد فيها تقريبا أي الجئ(.

 و خيضع كل من هذين املركزين احلضرين الوضاع متوترة بسبب قرهبا من 
املناطق الغر مستقرة حيث ال يزال فيها النزاع قائماً. و اخراً، حتتوي مراكز 
املقاطعات احمليطة أيضا على املناطق احلضرية الي تلقت تدفق النازحن. و 

كانت الزايدة السكانية يف بعض هذه املناطق احمليطة أكثر من 10٪، خاصًة يف 
املناطق الشرقية و اجلنوبية ) املناطق السياحية مثل دوكان و دربندخيان و مقاطعة 
مججمال الي تطل على حمافظة كركوك و صالح الدين الي أييت منها العديد من 

النازحن(. 

أما يف بقية املقاطعات الداخلية، فلم تتجاوز الزايدة السكانية ٪5 
يف معظم احلاالت، و لذلك مل ُتشمل مراكز املقاطعات الي 
ال يتواجد فيها عدداً كبراً من النازحن و الالجئن يف 

هذا التقييم. 

و اظهرت اجملموعات السكانية الثالث 
)اجملتمع املضّيف و النازحون 

والالجئون( بعض االختالفات 
يف اخلصائص الدميغرافية الرئيسية. 
متيل األسر النازحة اىل أن يكون عددها 
أكرب، حيث يكون معدل عدد افرادها 7.7، 
بينما يكون معدل عدد افراد االسر الالجئة 5.5. 

و ابإلضافة ىل ذلك، تكون اجملتمعات الالجئة و النازحة 
بشكل عام أصغر سناً من اجملتمع املضّيف.

 حيث يكون عمر 54٪ من الالجئن و النازحن دون ال 19 عاماً، 
مقارنة ابجملتمع املضّيف الذي تبلغ فيه نسبة األشخاص هبذه الفئة العمرية 

43٪. و من اجلدير ابلذكر عند دراسة أثر التهجر على اجملتمعات أبن ٪18 
من العدد الكلي لالجئن و 7٪ من جمموع النازحن قد ولدوا يف فرتة النزوح.

3. من هم النازحون و أین یتواجدون؟
مناقشة وملخص للنتائج الرئيسية

تكون 
المجتمعات 

الالجئة و النازحة بشكل 
عام أصغر سناً من المجتمع 

المضّيف، حيث یكون عمر 54٪ من 
الالجئين و النازحين دون ال 

19 عامًا
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 )UNHCR( إستنادا إىل بياانت املفوضية السامية لشؤون الالجئن
بتاريخ 31 أاير 2016، تستضيف حمافظة السليمانية 30,724 
الجئ، أي حوايل 12٪ من العدد اإلمجايل لالجئن يف العراق، 

و مل يتغر هذا العدد منذ أوائل 2014. و إضافًة اىل 
ذلك، ِوفقاً للتسجيل الشامل للُمهجرين من قبل هيئة 

اإلحصاء يف إقليم كردستان )متوز 2015 (، 
تستضيف حمافظة السليمانية 229,286 

انزح، مبا يف ذلك األفراد النازحن قبل 
 .2014

و نتيجة لذلك، تغّر التوزيع السكاين 
حملافظة سليمانية بشكل ملحوظ بعد موجات 

النزوح األخرة )الشكل 2(. 

حالياً، 89٪ من السكان هم من اجملتمع املضيف و 10٪ من النازحن و 
1٪ هم من الالجئن. و تشمل هذه النسب النازحن و الالجئن داخل 

و خارج املخيمات. 

و مع ذلك، غالبية الالجئن و النازحن ال يعيشون يف 
املخيمات ولكن ضمن اجملتمع املضّيف )الشكل 
3(. على الرغم من وجود خميم لالجئن و 

8 خميمات للنازحن يف احملافظة، يعيش 
75٪ من الالجئن و 88٪ من 
النازحن إما يف املناطق احلضرية أو 

الريفية. و ذلك يُبن أمهية هذا التقييم الذي 
يركز على األوضاع املعيشية خارج املخيمات و 

ضمن اجملتمع املضّيف. 

1. النازحون داخل وخارج املخيمات: الالجئون و النازحون 

الشكل2. التوزيع السكاين يف حمافظة سليمانية بن اجملتمع املضّيف و الالجئون و النازحون 

على الرغم 
من وجود مخيم 

لالجئين و 8 مخيمات 
للنازحين في المحافظة، یعيش ٪57 
من الالجئين و 88٪ من النازحين إما 

في المناطق الحضریة أو 
الریفية

نوحزانلا
229,000 صاخشأ : 

10%

نوئجاللا
31,000 صاخشأ : 

1%

ّفیضملا عمتجملا 
2,080,000 صاخشأ : 

89%

يناكسلا عومجملا 
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توزیع الالجئون و النازحون يف املناطق احلضریة

عند الرتكيز حصرايً على املناطق احلضرية الي يغطيها هذا التقييم )اجلدول 2( و 
إستناداً اىل  أرقام التخطيط املستخدمة يف هذا التقييم2، فيكون عدد السكان 

النازحن يف املناطق احلضرية حملافظة السليمانية 253,700 )أو 46،000 
أسرة( و عدد السكان الالجئن 22،800 )أو 4900 أسرة(. و يضاف اىل 

هذه األعداد اجملتمع املضيف يف املناطق احلضرية الذي يبلغ 1,784,900 
نسمة. يبلغ اجملموع الكّلي للسكان حالياً 2,061,300 نسمة، أي ما يعادل 

1٪ من الالجئن و 12٪ انزحن و 87٪ جمتمع مضيف.

إزداد عدد السكان يف بعض املناطق احلضرية بشكل كبر و يف وقت قصر جداً 
)4-3 سنوات(، وذلك بسبب وصول األسر النازحة و الالجئة. و ابإلضافة إىل 

منطقة كفري )الي إزداد عدد السكان فيها بنسبة 50٪(، أتثرت مراكز أخرى 
بشكل كبر مثل دوكان و دربندخان و السليمانية.

2.  الفروقــات بــن أعــداد الالجئــن و النازحــن يف هــذا اجلــزء مقارنــة ابجلــزء الســابق ترجــع لوجــود 
مصــادر خمتلفــة. يعتمــد القســم) 1( علــى أرقــام إمجاليــة متوفــرة مــن قبــل UNHCR و وزارة 
التخطيــط، أمــا األعــداد يف هــذا القســم )املســتخدمة يف الدراســة اإلســتقصائية و بقيــة التقريــر( هــي 
أرقــام التخطيــط املســتخدمة مــن قبــل حمافظــة ســليمانية و مبنيــة علــى التعــداد اخلــاص ابلالجئــن و 

النازحــن )و يشــمل النازحــن مــا قبــل 4102(. 

و كان التدفق يف املناطق احلضرية األخرى أكثر اعتدااًل و الزايدة يف عدد 
السكان طفيفة ) أقل من 5٪(.يف املعدل، تُقّدر الزايدة يف عدد سكان املناطق 

احلضرية حملافظة السليمانية بنسبة 15٪. و هذه النسبة هي األقل بن احملافظات 
الثالث يف إقليم كردستان، حيث تبلغ نسبة الزايدة يف العدد السكاين يف دهوك 

26٪ و يف أربيل 25٪ ، وذلك بسبب وصول أسر الالجئن والنازحن. 

وابإلضافة إىل هذه الزايدة يف عدد سكان املناطق احلضرية، جتدر اإلشارة أبن 
هناك أيضاً مناطق ريفية واسعة النطاق تستضيف النازحن والالجئن، ولكن 

ابعداد صغرة. كما تستضيف حمافظة السليمانية عدد صغر من السكان 
الالجئن األكراد األيرانين الذين جاءوا منذ عقود و يطلق عليهم تسمية 

)احلاالت القدمية(. و يعيش هؤالء يف املناطق الريفية و املخيمات و كثراً ما 
يتفاعلون مع املراكز احلضرية اجملاورة هلم من أجل احلصول على سبل العيش و 
اخلدمات العامة أو جملرد التفاعل مع اقرب اجملتمعات هلم. و لذلك، ابلرغم من 
عدم إعتبار املناطق الريفية جزءاً من هذا التقييم، ينبغي أن تبقى بعن اإلعتبار 

بصورة عامة. 

2. التدفقات السكانية يف املناطق احلضریة

اجلدول 2. التوزيع السكاين يف مناطق التغطية هلذا التقييم )املناطق احلضرية يف حمافظة سليمانية(، حسب املقاطعة

املقاطعة اجملتمع املضّيف النازحون الالجئون اجملموع السكاين % population increase 
due to displacement

السليمانية 811,175 132,779 19,436 963,390 19%

كالر 185,631 31,334 121 217,086 17%

رانيا 203,063 2,035 1,892 206,990 2%

مججمال 148,109 24,935 644 173,688 17%

بشدر 95,734 8,609 43 104,386 9%

حلبجة 92,039 3,004 332 95,375 4%

شارزور 60,540 7,606 71 68,217 13%

سيدصادق 61,520 3,305 247 65,072 6%

كفري 36,876 18,318 - 55,194 50%

دوكان 44,404 14,868 - 59,090 33%

دربندخان 45,829 6,964 - 52,793 15%

253,757 22,786
المجموع 1,784,920 276,543 2,061,281 15%
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جمموعات النازحني و الالجئني عرب الطبقات اجلغرافية 

كما هو موضح يف املنهجية، مت تقسيم املنطقة اجلغرافية يف حمافظة السليمانية إىل 
ثالث طبقات خمتلفة. مركز مقاطعة سليمانية  الذي يستضيف أكثر من نصف 

السكان النازحن وتقريباً مجيع الالجئن يف املناطق احلضرية. و تتمثل هذه الطبقة 
مبدينة سليمانية عاصمة احملافظة، و الي تعد أكرب مركز حضري من حيث احلجم 

يف احملافظة )حوايل 4 أضعاف املراكز احلضرية الكبرة األخرى(.

أما الطبقة الي تتألف من املراكز اجلنوبية كالر وكفري )إدارة كرميان(، فهي 
تستضيف اثين أكرب جمموعة من النازحن، مع ما يقرب من 60،000 فردا 

انزحاً )٪22 من اجملموع( و \ال تستضيف أي الجئ تقريباً. و خيضع كل من 
هذه املراكز احلضرية اىل أوضاع متوترة بسبب قرهبا من املناطق الغر مستقرة و 
الي ال يزال النزاع فيها قائماً. وابإلضافة إىل ذلك، حتتوي هذه املراكز على 5 

خميمات للنازحن من جمموع 8 يف احملافظة أبكملها. 

وأخرا، حتتوي مراكز املقاطعات احمليطة املتبقية داخل احملافظة على ديناميكيتن 
خمتلفتن يف زايدة عدد سكاهنا )اجلدول 2(. تعرضت بعض املقاطعات اىل تدفق 

سكاين كبر من الالجئن و النازحن مما ادى اىل زايدة حبوايل 20٪ يف عدد 
سكاهنا. معظم النازحون و الالجئون الذين ال يعيشون يف مركز مقاطعة سليمانية 

أو كالر/كفري يرتكزون يف املناطق الشرقية و اجلنوبية. 

و يرتكز معظم النازحن والالجئن الذين ال يعيشون إما يف مركز حي السليمانية 
أو كالر / كفري، يف املناطق الشرقية واجلنوبية أو املناطق السياحية مثل دوكان 
و دربندخيان و مقاطعة مججمال الي تطل على حمافظة كركوك و صالح الدين 
الي أييت منها العديد من النازحن(. و على عكس ذلك، تلقت معظم املناطق 

الداخلية مثل حلبجة أو رانيا تدفق أخف بكثر من النازحن و الالجئن. و 
سوف يتم دراسة املقاطعات املتباينة يف تدفق األسر النازحة و الالجئة يف هذا 

التقييم من أجل حتليل و حتديد العوامل املتغرة.  

الشكل 3. توزيع الالجئون و النازحون داخل و خارج املخيمات 

نوئجاللا نوحزانلا

تامیخملا جراخ 
201,104 : صخش

88%

تامیخملا جراخ 
23,205 : صخش

75%

تامیخملا لخاد 
28,182 : صخش

12%
تامیخملا لخاد 

7,519 : صخش
25%

املصدر: UNHCR  )أاير 2016( لالجئن، و هيئة إحصاء إقليم كردستان )حزيران 2015( للنازحن خارج املخيمات )يشمل النازحن قبل 2014(، و منظمة اهلجرة الدولية- 
مصفوفة متابعة النازحن )IOM-DTM( )حزيران 2015( للنازحن داخل املخيمات. 
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تدفق األسر الالجئة و النازحة من سوراي و وسط/جنوب العراق‹

مت هتجر حوايل 15٪ من الالجئن السورين املتواجدين حاليا يف حمافظة 
السليمانية يف أوائل عام 2012. و مع ذلك، حدث معظم التهجر 

يف عام 2013 )٪42 من األسر هتجرت يف ذلك الوقت( و 
يف عام 2014 )٪30( و هَتّجر البقية )٪13( يف عام 

2015 و األشهر األوىل من 2016 )الشكل 4(.
 

أما ابلنسبة للنازحن، فلقد نزحت غالبية 
كبرة من األسر الي تقيم حالياً يف 

املناطق احلضرية ضمن حمافظة السليمانية 
خالل النزاع احلايل يف العراق، إما يف عام 2013 
)8٪ من إمجايل عدد األسر النازحة( أو 2014 

)63٪ ( أو 2015 )٪22(. 

و هناك أقلية )7٪( من الذين نزحوا قبل عام 2013، معظمهم يف 
2006 و 2007 و 2012.

و تتمثل مواطن األصل )للنازحن بعد عام 2013( 
بثالث حمافظات بشكل رئيسي: االنبار )53٪( و 

دايىل )22٪( و صالح الدين اجملاورة )٪11(.

الشكل 4. عدد العوائل املتهجرة )النازحن و الالجئن( يف املناطق الي يغطيها التقييم يف حمافظة سليمانية، حسب سنة النزوح

و تتمثل 
مواطن األصل 

)للنازحين بعد عام 3102( 
بثالث محافظات بشكل رئيسي: 

االنبار )35٪( و دیالى )22٪( و 
صالح الدین المجاورة 

.)٪11(

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
يجھتلا ةنس 

0

5,000

10,000

15,000
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ددع

699

28,874

3,827

9,812

2,035 1,466 589

Group
IDPs
Refugees



18

العمر و النوع اإلجتماعي و أرابب األسر 

يتقسم جمموع السكان يف املناطق احلضرية حسب النوع اإلجتماعي اىل  
50 ٪ من الرجال و 50٪ من النساء . ال توجد فروق ذات داللة 

إحصائية بن اجملموعات السكانية أو الطبقات اجلغرافية.

إن السكان النازحن و الالجئن أصغر يف العمر 
نسبياً من اجملتمع املضّيف )الشكل 5(. 54٪ 

من السكان الالجئن و النازحن هم 
دون ال 19 عاماً، بينما تبلغ نسبة 

هذه الفئة العمرية يف اجملتمع 
املضيف 43 ٪3. و ابلتايل 

تتالف الغالبية العظمى من النازحن 
و الالجئن على وجه اخلصوص من نسبة 

عالية من االطفال الذين ترتاوح اعمارهم بن 
)9-0 سنوات(. 

3. يف معظــم املقاطعــات )إبســتثناء مركــز مقاطعــة ســليمانية( تكــون نســبة النازحــن و الالجئــن دون 
ســن ال91 أكــرب مــن ٪06

أما فيما يتعلق بنقاط الضعف احملتملة، فمن املهم الذكر أبن حوايل ٪74 
من الالجئن و 71٪ من النازحن يتألفون من نساء و اطفال دون 

سن ال 15. 

حجم األسرة

أكرب األسر من حيث احلجم هي ضمن 
جمموعة النازحن : حيث يبلغ معدل 
حجم األسرة النازحة 7.1 أفراد 
)ترتاوح من 6.6 يف املقاطعات 

احمليطة و تصل إىل 7.8 يف كالر 
وكفري(. و يصل معدل حجم االسرة يف 

كل من جمموعة الالجئن و اجملتمع املضّيف اىل 
5.5 أفراد. 

الشكل 5. توزيع اجملموعات السكانية حسب العمر 

٪54 من 
السكان الالجئين و 

النازحين هم دون ال 19 
عامًا، بينما تبلغ نسبة هذه الفئة العمریة 

في المجتمع المضيف 43 ٪ . و بالتالي تتالف 
الغالبية العظمى من النازحين و الالجئين على 

وجە الخصوص من نسبة عالية من 
االطفال الذین تتراوح اعمارهم 

بين )9-0 سنوات(

ةیرمعلا ةئفلا  نوئجاللا نوحزانلا ّفیضملا عمتجملا 

0% 10% 20% 30%
عومجملا نم  ةبسنلا 

0% 10% 20% 30%
عومجملا نم  ةبسنلا 

0% 10% 20% 30%
عومجملا نم  ةبسنلا 

قوف ام  رمعلا 60 و 

رمعلا 59-50

رمعلا 49-40

رمعلا 39-30

رمعلا 29-20

رمعلا 19-10

رمعلا 9-0

16%

19%

18%

36%

2%

3%

6% 10%

12%

17%

23%

30%

3%

5%

12%

15%

16%

22%

21%

8%

6%

 تركيبة األسرة 



إن العامل الرئيسي املؤثر يف إنتقال الالجئن و النازحن اىل مناطقهم احلالية هو 
األمن. و هناك عوامل مهمة أخرى تؤثر يف صنع هذا القرار مثل القدرة على 

حتمل تكاليف املعيشة يف املكان اجلديد )خاصًة ابلنسبة للنازحن الذين إنتقلوا 
قبل 2013(، ولكن الغرض الرئيسي من النزوح ملعظم النازحن الذين جاءوا 

مباشرًة من مناطق النزاع هو إجياد مكان آمن. 

وصلت معظم األسر النازحة و الالجئة اىل املناطق احلضرية املتأثرة بشكل كبر 
ابالزمة املالية. و كما ذُِكر يف املناقشات اجلماعية املركزة، كان هناك اتثراً كبراً 

لفقدان الوظائف بشكل مفاجئ و أغالق املكاتب و الورشات و املعامل 
الصغرة يف األحياء او املدن و البلدات على البيئة الي إستضافت 

الالجئون و النازحون. و ابلنتيجة، كثراً ما عرّب املشاركون يف 
املناقشات اجلماعية املركزة عن شعورهم ابإلغرتاب يف مناطقهم 

األصلية.

و إن العبئ اإلضايف على اخلدمات العامة و 
تدهور  القطاع اخلاص بسبب وصول 

النازحن و الالجئن و كذلك 
الشعور بعدم املساواة يف 

اجملتمعات الي تتحمل هذا العبئ 
و و اخلوف من التغيرات الدميغرافية، 

مجيعها عناصر تؤدي اىل ميل اجملتمع املضّيف 
اىل احللول املتطرفة تتمثل يف معظم األحيان بفرض 

القيود على حقوق و حرية تنقل الالجئن و النازحن. 

ونتيجة لذلك، أصبح موضوع هتيئة بيئة حضرية لتعايش سلمي 
ميثل حتدايّ و فرصًة يف ذات الوقت. إن التحليل الرئيسي يف هذه القضية 

يغطي ثالث هياكل: هيكل اإلسكان، و اهليكل اإلجتماعي، وهيكل 
اخلدمات العامة.

و يشكل موضوع اإلسكان جزء كبر من التحليل. وضع اإلسكان العام يف 
املناطق احلضرية هو األمثل نسبيا، مبعىن أن ما يصل إىل 99٪ من األسر تعيش 

إما يف املنازل أو الشقق الفردية. 

و مع ذلك، فإن 12٪ من األسر النازحة يف كفري كانوا ُمستضافن يف مدارس 
البلدة يف وقت اإلستبيان. و 9 من أصل 10 أسر يف اجملتمع املضّيف ميلكون 
مسكن خاص هبم )املتبقن بنسبة 10٪  هم مستأجرين أو مستضافن(، بينما 

تقريباً مجيع النازحن و الالجئن هم مستأجرين. 

و ذلك جيذب اإلنتباه اىل سوق اإلجيار يف املناطق احلضرية، حيث أثر تدفق 
الالجئن و النازحن اىل هذه املناطق على تشكيلته بشكل  جذري. من اجملموع 
الكًلي لألسر املستأجرة للسكن، فقط 45٪ ينتمون اىل اجملتمع املضّيف، بينما 

ينتمي 49٪ منهم للنازحن و 5٪ اىل الالجئن، وتنطبق هذه املعدالت على 
مجيع الطبقات اجلغرافية. 

و يف املناطق الكثيفة النزوح مثل كالر و كفري، تشغل األسر 
النازحة ثالثة أرابع املساكن املستأجرة و البقية فتشغلها 

أسر اجملتمع املضّيف. ميثل موضوع اإلسكان 
طَول، 

ُ
إحدى التحدايت الرئيسية للنزوح امل

و هلذا الوضع آاثر سلبية مثل مشاكل 
اإلكتظاظ و عمليات اإلخالء 

القسري. 

و ابلفعل، فأن عمليات اإلخالء 
إزدادت يف هذه املنطقتن بشكل خطر: مركز 

مقاطعة سليمانية و كالر/كفري، حيث حدثت 
معظم عمليات اإلخالء خالل العام املاضي و كان جزء 
كبر منها بسبب عدم املقدرة على دفع تكاليف اإلجيار. و 

ذلك  يؤثر ابألخص على النازحن، حيث تعرضت 22٪  من 
األسر النازحة لإلخالء. 

وفيما يتعلق ابهليكل االجتماعي، أشارت بعض الشهادات يف املناقشات 
اجلماعية املركزة اىل ما يبدو بوضع سليب للتفاعل بن اجملتمع املضّيف و 

النازحون.

4. املساحات احلضریة و اإلنسجام 
مناقشة وملخص النتائج الرئيسية

 9 من أصل 
10 أسر في 

المجتمع المضّيف یملكون 
مسكن خاص بهم )المتبقين بنسبة 

10٪  هم مستأجرین أو مستضافين(، 
بينما تقریباً جميع النازحين و 

الالجئين هم 
مستأجرین



لكن مع ذلك، كانت هناك قصص إجيابية أيضاً عن إسرتجاع الثقة بن أفراد 
اجملتمع عند التحدث عن عالقات شخصية و مقرّبة مع عوائل النازحن، خاصًة 
مع اجلران أو أصدقاء األبناء أو بعض العوائل الفقرة الساكنة عن قرب و الي 

قام هؤالء االفراد مبساعدهتم أو العوائل الي أصبحت من االقارب عن طريق 
الزواج.  و ذلك يُظهر أبنه ال تزال هنالك فرص للتفاعل اإلجيايب و بناء الثقة بن 

اجملموعات السكانية املختلفة.  

وأخرا ، هناك مالحظة بشأن عودة النازحن والالجئن إىل مواطنهم األصلية. 
تشر البياانت اىل متدد نطاق وضع النزوح الذي طال أمده. ذكر 21٪ من 

النازحن و 15٪ من الالجئن أبهنم غر مستعدين للعودة اىل مواطنهم األصلية 
حالياً. و ابإلضافة اىل ذلك، فرَض 31٪ من النازحن و الالجئن شرطاً أساسياً 

للعودة و هو أن يتم إعادة تعمر املنطقة و تليصها من النزاع. 

و اخلالصة هي أن من املرجح بقاء حوايل نصف جمموع السكان النازحن و 
الالجئن يف مواقعهم احلالية ضمن حمافظة سليمانية ملدة 5 اىل 10 من السنوات 

املقبلة.  و حىت ابلنسبة لتلك األسر الراغبة يف العودة، فإن إمكانية عودهتم 
مقصورة و تعتمد على عوامل خارجية مثل احلاجة اىل إعادة اإلعمار، و التكلفة 

املالية، و النزاعات القانونية على األراضي واملمتلكات. 
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التغيريات كما یشهدها  اجملتمع املضّيف

بناءاً على املناقشات اجلماعية املركزة مع أفراد اجملتمع املضيف، فإن تدفق 
الالجئن و النازحن يف أحيائِهم كان له ردود فعل سلبية، حيث افاد أفراد اجملتمع 
املضّيف أبن هناك صلة ما بن تدفق النازحن و تدهور اخلدمات العامة و خلق 

منافسة غر مرغوب فيها على السكن داخل مناطقهم. 

و فضاًل عن ذلك، عرّب العديد من املشاركن عن خوفهم من اتثر النزوح على 
التغيرات الدميغرافية يف السكان احمللين. و ابلرغم من ذكر بعض التأثرات 

اإلجيابية للنزوح مثل زايدة النشاط اإلقتصادي للمتاجر احمللّية، فهذه اإلجيابيات 
تغرت بسبب أتثر األزمة املالية.  

و حتّدث العديد من املشاركن يف املناقشات اجلماعية املركزة عن فقدان فرص 
العمل وإغالق املكاتب و ورش العمل واملصانع الصغرة سواء يف حيهم أو يف 
املدن و البلدات اجملاورة. و مبا أن العمل يف جمايل البناء و جتارة التجزئة أصبح 
قليل التوفر، عرّب املشاركون عن صعوبة التنافس مع الالجئن و النازحن على 

هذه املوظائف بسبب إجورهم أو راتبهم القليلة. 

إن تزامن وصول النازحن مع األزمة املالية أدى اىل شعور اجملتمع املضّيف 
ابإلغرتاب حىت يف مناطقهم األصلية، و ذلك بسبب إخنفاض جودة و قدرة 
اخلدمات العامة و بسبب إضطرار الكثر من العوائل للجوء اىل إسرتاتيجيات 

أتقلم ملواجهة إخنفاض األيرادات املتوفرة. 

و افاد الكثر من املشاركن ابن األسر النازحة تتلقى إهتماماً أكثر من قبل 
احلكومة و اجلهات اإلنسانية، مما خيلق تصورات عن وضع افضل للنازحن 

و الالجئن من اجملتمع املضّيف، على الرغم من سوء األوضاع ابلنسبة جلميع 
الفئات السكانية.  

و مع تغّر الديناميكيات يف املناطق احلضرية، تتزايد ردود فعل اجملتمع املضّيف 
ابملطالبة حبلول متطرفة تنطوي يف معظم األحيان على فرض القيود يف حقوق و 
حرية تنقل الالجئن و النازحن. و ابلتايل، سوف يركز القسم التايل على هذه 

الديناميكيات املتغرة و مصادر هذه التصورات يف معظم أحياء سليمانية. 

1. الدیناميكيات املتغرية يف املناطق احلضریة

الشكل 6. أسباب إختيار األسر النازحة و الالجئة ألماكن إقامتهم )أحيائهم( احلالية. حسب سنة النزوح

ببسلا
ریجھتلا ةنس 

لبق 2013 2013 2014 2015 و 2016

ةفلك لقأ 

ًانامأ رثكأ 

ًاضیأ نودجاوتم   ءاقدصأ  براقا ،
ناكملا سفن  يف 

لضفأ ةفیظو 

ىرخأ بابسأ 

عومجملا 100%100%100%100%

18%25%15%22%

3%5%5%13%

10%12%14%9%

42%35%31%17%

27%23%35%39%____ ____

____ ____



22

األســباب الــيت ذكرهــا النازحــون والالجئــون لإلنتقــال و العيــش يف 
أحيائهــم احلاليــة 

ابلنسبة لألسر النازحة أو الالجئة لفرتة طويلة )اي الذين تركوا 
مواظنهم األصلية قبل 2012 و ابلتايل كان لديهم وقت 

أطول لإلستقرار يف املنطقة املضّيفة( فإن السبب 
الرئيسي إلختيارهم حلّيهم احلايل هو إخنفاض 
تكاليف االجيار و تكاليف املعيشة )39٪ 

من األسر(. 

أما ابلنسبة للعائالت الي 
نزحت مؤخراً، فتميل إلعطاء 

األولية لألماكن األكثر أماان أكثر من 
املعاير األخرى. 

حيث أبلغت 35٪ من األسر الي نزحت يف عام 2014 و ٪42 
من األسر الي نزحت عام 2016/2015 أبن السبب 
الرئيسي إلختيار املكان احلايل هو الوضع االمين. 

و بشكل عام، مل تربز عوامل أخرى إلختيار 
املكان بشكل متكرر مثل وجود فرص 

العمل أو وجود أفراد العائلة 
االخرين، و قد يكون ذلك 
مؤشراً اىل عدم وصول هذه 

األسر حىت االن اىل مكان إقامتها 
الدائم يف إقليم كردستان. 

شعور 
المجتمع المضّيف 

باإلغتراب حتى في مناطقهم 
األصلية، و ذلك بسبب إنخفاض 

جودة و قدرة الخدمات العامة و بسبب 
إضطرار الكثير من العوائل للجوء الى 

إستراتيجيات تأقلم لمواجهة 
إنخفاض األیرادات 

المتوفرة
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السكن / وضع املأوى

إن وضع السكن بشكل عام هو األمثل نسبياً، حيث تبلغ نسبة األسر الساكنة 
إما يف منازل أو يف شقق فردية 99٪ يف مركز مقاطعة سليمانية و مراكز 

املقاطعات احمليطة، و 97٪ يف املتوسط   يف كالر وكفري )الشكل 7(4. و ال 
توجد مشاكل كبرة مثل عيش االسر يف املباين الغر مكتملة أو يف مراكز مجاعية 

غر رمسية كما رأينا يف احملافظات االخرى. لكن مع ذلك، ال يزال  12٪ من 
النازحن يف كفري مستضافن يف مدارس يف مركز املقاطعة، و ابملثل، جزء كبر 
من الالجئن يف كالر  يتواجدون يف مستوطنات غر رمسية، على الرغم من إنه 

عدد صغر نسبياً. 

تقريبا مجيع أسر الالجئن والنازحن الذين يعيشون يف منازل/شقق هم 
مستأجرين - واالستثناء الوحيد هو يف كالر وكفري حيث تتم استضافة العديد 
من العائالت من قبل اآلخرين. و ابملقابل، فقط 1 من كل 10 أسر يف اجملتمع 
املضّيف هم مستأجرين، يف حن أن البقية متلك منازهلا أو شققها )الشكل 8(.

4. ال بد من اإلشارة، على الرغم من إنه مل يتم تقييم نوعية املسكن.  قدمت املناقشات اجلماعية 
الركزة مع الالجئن والنازحن أراء أكثر مفصلة، حيث أن هذه الفئات من السكان كانت أكثر 
عرضة الستئجار املساكن ذات الوضع السييء ألن صحاب العقارات مل يكونوا على استعداد 

للقيام أبعمال الصيانة.

أما من انحية حيازة عقد إجيار خطي، يوجد فقط يف مركز مقاطعة السليمانية 
نسبة كبرة من األسر الي لديها عقد )٪62(. و هناك اختالفات كبرة بن 
اجملموعات السكانية، حيث حوايل 80٪ من الالجئن والنازحن املستأجرين 

لديهم عقد، يف حن أن األمر نفسه ينطبق على 38٪ فقط من اجملتمع 
املضيف. و خيتلف الوضع بشكل كبر يف املقاطعات احمليطة، حيث تقريبا ٪20 
فقط من األسر املستأجرة )إما الالجئن أو النازحن أو أعضاء اجملتمع املضّيف( 

لديها عقد إجيار خطي.

و يعتمد بقية السكان املستأجرين على إتفاقيات شفهية.  ابلتايل، فإن عقود 
اإلجيار اخلطية هي غر شائعة كثراً يف حمافظة سليمانية )إبستثناء مركز مقاطعة 

سليمانية(. و يف كل االحوال، تسعى االسر النازحة و الالجئة يف اكثر االحيان 
اىل حيازة عقد خطي. اإلتفاقيات اخلطية هي وسيلة قانونية حلماية كل من 

املستأجر و صاحب املسكن. 

2. ظروف السكن و املعيشة

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

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

نسبة األسر الي تشارك منزل أو شقة مع عائالت أخرى يف 
حمافظة السليمانية هي أقل بكثر من احملافظات األخرى 

ضمن إقليم كردستان، مما يشر اىل قّلة مشاكل 
اإلكتظاظ يف السكن نسبياً.  

يف املعدل، هناك 23٪ من أسر 
الالجئن و 32٪ من أسر 
النازحن الذين يعيشون يف 

منازل أو شقق مشرتكة. و إن 
مشاركة السكن هي نزعة سائدة 

خصوصا يف كالر/كفري و مقاطعات مثل 
مججمال، حيث تلقت هذه املناطق تدفقاً أكرب 

من أسر النازحن.
و متيل الوحدات السكنية الي تستضيف عائالت متعددة  

إىل أن تكون أكرب من املنازل الي تسكنها عائلة 
واحدة. و تلك هي عالمة إجيابية تعين أبن 

املنازل املشرتكة تكون يف معظم األحيان 
كبرة مبا يكفي الستضافة مجيع أفراد 

األسرة. 

حوايل 59٪ من املنازل 
املشرتكة بن األسر 
حتتوي على 4 غرف أو 

أكثر، يف حن أن هذا هو احلال 
ابلنسبة اىل 45٪ فقط من املنازل الي 

تسكنها عائلة واحدة.

الشكل 8. وضع ملكية السكن يف املناطق احلضرية، حسب اجملموعة السكانية و الطبقة اجلغرافية 

هناك ٪23 
من أسر الالجئين و 

32٪ من أسر النازحين الذین 
یعيشون في منازل أو شقق مشتركة. و 

إن مشاركة السكن هي نزعة سائدة خصوصا في 
كالر/كفري و مقاطعات مثل جمجمال، حيث 

تلقت هذه المناطق تدفقاً أكبر من أسر 
النازحين

نوئجاللا نوحزانلا ّفیضملا عمتجملا 

نكسلا
 

كِلام

رجأتسم

م
یض

ّف
 

عم
 

یعی
ش راجیا
 

نودب

ينوناق
 

ریغ
 

و
غض نكسلا

 
كِلام

رجأتسم

م
یض

ّف
 

عم
 

یعی
ش راجیا
 

نودب

ينوناق
 

ریغ
 

و
غض نكسلا

 
كِلام

رجأتسم

م
یض

ّف
 

عم
 

یعی
ش راجیا
 

نودب

ينوناق
 

ریغ
 

و
غض

ةعطاقم زكرم 
ةینامیلس

يرفك رالك و 

تاعطاقملا زكارم 
ةطیحملا

97%

0% 3% 0%

97%

1% 1% 1%

69%

13% 18%
0%

63%

37%

0% 0%

82%

16%
2% 0%

94%

6% 0% 0%
97%

0% 3% 0%

99%

0% 1% 0%

78%

11% 11%
0%



25

اإلجيار وتكاليف السكن

شّكل النزوح ضغطاً قوايً على سوق اإلجيار. تبلغ نسبة االسر النازحة ٪49 
من املستأجرين يف املناطق احلضرية،  و نسبة أسر اجملتمع املضّيف 46٪ من 

املستأجرين و فقط و 5٪ هم من الالجئن. و يف املقاطعات الي لديها تدفق 
اكرب من النازحن و الالجئن، يسكن النازحن يف أكثر من 60٪  من املساكن 

املستأجرة. 

و تتواجد أعلى تكاليف اإلجيار يف مركز مقاطعة سليمانية، مع معدل   إجيار 
304,000 دينار عراقي/شهر )243 $ / شهر(5. أما ابلنسبة للمناطق 

األخرى، فيكون معدل   اإلجيار  أقل من ذلك بكثر، و لكن يرتبط هذا اإلخنفاظ 
مبعدل اإلجيارات بتأثر النزوح على املنطقة. 

و على سبيل املثال، فإن   معدل االجيار يف كالر/كفري هو حوايل 190،000 
دينار عراقي/شهر )150 $ / شهر(، و تليها املقاطعات احمليطة الي فيها تدفق 

أكرب من النازحن )و فيها معدل   اإلجيار 172،000 دينار عراقي/شهر، أو 
138 $/شهر(، وبعدها  املناطق الي فيها تدفق أقل من النازحن )فيها معدل   
اإلجيار 137,000 دينار عراقي/شهر، أو 110 $/شهر(. عموما، الفرق هو 

أكثر من ضعفن بن أغلى وأقل تكلفة لإلجيار.

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

إن نسبة اإلجيار من إمجايل مصاريف األسرة )فقط لالسر الي تدفع اإلجيار( هي 
24٪ جلميع املناطق احلضرية معاً. ولكن هناك اختالفات كبرة بن الطبقات 

اجلغرافية )الشكل 9(. مت العثور على اإلختالفات الرئيسية يف مركز مقاطعة 
سليمانية، حيث يبلغ معدل نسبة اإلجيار 31٪ من إمجايل املصاريف. وهذه 
النسبة أقل يف مناطق أخرى: 23٪  يف كالر/ كفري و 13٪ يف املقاطعات 

احمليطة األخرى.

وفيما يتعلق ابجملموعات السكانية، فإن جمموعة الالجئن لديها أعلى نسبة 
لإلجيار من  املصاريف اإلمجالية )34٪ من النفقات تكون خمصصة لإلجيار 

لألسر يف مركز مقاطعة سليمانية و 28٪ ابملتوسط يف املقاطعات احمليطة، مبا 
يف ذلك كالر و كفري(. و تليها جمموعة النازحن )31٪ يف مركز مقاطعة 

السليمانية و 22٪ يف املقاطعات احمليطة مبا يف ذلك كالر و كفري( و اجملتمع 
املضّيف )31٪ يف مركز مقاطعة سليمانية و 11٪ يف املفقاطعات احمليطة مبا يف 

ذلك كالر و كفري(. 

و يف اخلالصة، مجيع األسر الي تستأجر يف مركز مقاطعة سليمانية )بصرف 
النظر عن اجملموعة السكانية الي تنتمي اليها( تواجه تكاليف مالية عالية جداً 

ابملقارنة مع االسر املستأجرة يف املقاطعات األخرى حيث ال يفرض فيها األجيار 
عبئًأ كبراً. 

الشكل 9. نسبة االجيار املدفوع من املصاريف االمجلية لألسرة
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توفري اخلدمات العامة

إسُتخدمت بياانت التوظيف يف اإلستبيان لتقدير عدد األشخاص العاملن يف 
اخلدمات األساسية العامة )توفر الرعاية الصحية و التعليم و املرافق العامة مثل 

املياه والكهرابء ومجع النفاايت(. 

يف املناطق احلضرية، نسبة املوظفن يف هذه اخلدمات العامة بلغت 4.8٪ من 
جمموع السكان – و بعبارة أخرى، يوجد حوايل 5 موظفن خلدمة 100 شخص 
من السكان )و ذلك يشمل كل من اجملتمع املضّيف و الالجئون و النازحون(. و 
تصل هذه النسبة اىل 3.9٪ يف املناطق احلضرية حملافظة دهوك و 5.3٪ للمناطق 

احلضرية يف حمافظة أربيل، من دون أي إختالفات  كبرة. 

و تظهر الفوارق الكبرة عند تصنيف السكان حسب الطبقات اجلغرافية، حيث 
إن مستوى اخلدمات اقل بشكل خطر من املعدل يف احملافظة، و توجد نسبة 

اعلى من املوظفن العمومين يف جمال الرعاية الصحية و التعليم و املرافق العامة 
يف مركز مقاطعة سليمانية. 

و متيل املواقع الي يوجد فيها تدفق أكرب نسبياً من النازحن و الالجئن إىل 
إظهار نسبة أقل للخدمات العامة من غرها من املناطق، و ذلك يرتبط بوصول 

األسر النازحة واخنفاض القدرة على توفر اخلدمات جلميع السكان. و لقد توقف 
التوسع يف تقدمي اخلدمات، من حيث القدرة واجلودة خالل عام 2014 بسبب 

األزمة املالية. 

و ذلك أدى اىل عدم تكملة العديد من املؤسسات التعليمية و الصحية اجلديدة 
و توقف الزايدة من موظفي اخلدمات العامة. 

3. قابليات وسهولة الوصول اىل اخلدمات العامة 

الشكل 10 النسبة املئوية للعاملن  يف جماالت التعليم العام و الرعاية الصحية و املرافق العامة  
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اخلدمات التعليمية يف املناطق احلضریة

يتم قياس تقدمي خدمات التعليم يف املناطق احلضرية إبستخدام نسبة األطفال 
الذين أبلغوا عن عدم حضور املدرسة بسبب » عدم سهولة الوصول اليها ›، مما 
يشر إىل القيود يف الوصول إىل التعليم )الحظ أن األسباب األخرى الغر مرتبطة 

بتقدمي اخلدمات مت دراستها يف القسم األخر من هذا التقرير(. 

إن نسبة األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بن 6 و 14 و الذين ال يذهبون إىل 
املدارس بسبب القيود املتعلقة ابلوصول اىل املدرسة هي منخفظة نسبياً يف 

مجيع املناطق احلضرية: فهي 2٪ يف كالر و كفري و مقاربة اىل 0٪ يف 
بقية املقاطعات، مبا يف ذلك مركز مقاطعة سليمانية. و الوضع مماثل 

ابلنسبة لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بن 15 و 18، حيث 
يعاين 2٪ من األطفال من مشاكل يف الوصول اىل التعليم 

يف كالر وكفري و تقريباً 0٪ يف املناطق األخرى. 
 

ومع ذلك، فمن املهم أن تفصل القضااي 
املتعلقة ابلوصول إىل املدرسة بن 

اجملموعات السكانية. ذكر 4٪ من 
النازحن و 3٪ من الالجئن الذين ترتاوح 

أعمارهم بن 6 و 14 مشاكل يف الوصول اىل 
املدرسة. 

ابلنسبة للنازحن ابلتحديد، ظهرت هذه املشاكل يف كالر و كفري 
و كذلك  يف املقاطعات الي فيها تدفق قليل من الالجئن و النازحن 

)دوكان و حلبجة و دربندخيان(. و قد اعتمدت هذه املناطق تدابر قليلة 
ميكن من خالهلا مواءمة التعليم للمجموعات السكانية املتهجرة )الالجئن و 

النازحن(. 

و يف الفئة العمرية الي تشمل االشخاص يف العمر 15 إىل 18 سنة، ذكر ٪6 
من النازحن و 5٪ من الالجئن أبهنم ال يستطيعون الوصول إىل املدارس بشكل 
عام، حيث ترتكز هذه املشاكل يف الوصول يف نفس املناطق  اجلغرافية  املذكورة 
أعاله. و ابلنسبة للمجتمع املضّيف، فلم يُبلغ أي طفل يف أي فئة عمرية عن 

 عدم متكنه من حضور املدرسة إلسباب تتعلق بصعوبة الوصول. 

وكانت جمموعة الالجئن هي الوحيدة الي أبلغت عن قضااي خطرة متعلقة 
ابلوصول اىل التعليم يف املناقشات اجلماعية املركزة، غر أن النازحن ذكروا كذلك 

مشكلة االكتظاظ يف الصف و عدم وجود ما يكفي من املعلمن لتغطية مجيع 
املواضيع كمشاكل تؤدي اىل بيئة سلبية للتعليم. و أفاد املشاركون الالجئن يف 
املناقشات اجلماعية املركزة أبن هناك قلة يف املدارس العربية جلميع الالجئن و 

كذلك صعوبة يف الوصول اىل املدارس الكردية بسبب عدم وجود مدارس كافية.

و كذلك ذكروا ابن بعض املدارس توقفت عن العمل بسبب األزمة املالية )و مل 
تتوفر تفاصيل عن املراحل الدراسية األكثر تضرراً(. و ذكر املشاركون ايضاً ابن 

هذه القضااي كانت يف الكثر من االحيان السبب الرئيسي يف عمل األطفال أو 
اهلجرة أو الزواج املبكر. 

وكما ذُكر أعاله، أشار هذا القسم فقط اىل القضااي املتعلقة بتقدمي اخلدمات 
التعليمية، و مل يشر اىل قضااي أخرى ال ترتبط مبشاكل الوصول مثل عدم الرغبة 

يف الدراسة، وعدم الرضا عن اخلدمة، واحلواجز مثل اللغة، وما إىل ذلك. و 
سوف يتم اإلشارة اىل هذه املشاكل األخرى يف القسم األخر من هذا 

التقرير.

اخلدمات الصحية يف املناطق احلضریة

توجد نسبة عامة من الرضا فيما يتعلق 
ابلوصول اىل اخلدمات الصحية يف 

املناطق احلضرية، حيث يُقيِّم 57٪ من 
املستطلعن وصوهلم للخدمات الصحية بشكل 
اجيايب )٪12 جيد جدا و 45٪ جيد(. يف مناطق 

مثل مججمال و دربندخان و سيد صادق و حلبجة 
يكون مستوى الرضا أعلى من املستوى املتوسط   يف مجيع فئات 

السكان. 

هناك، ومع ذلك، بعض  االستياء يف بعض املناطق. يف مركز مقاطعة 
سليمانية، 20٪ من األسر تُقّيم الوصول اىل اخلدمات الصحية أبهنا  غر كافية، 
بينما يف كالر وكفري فالتقييم السيئ يصل اىل 50٪. و السبب الرئيسي لسوء 
تقييم هذه املناطق يرجع يف املقام االول إىل اخنفاض يف جودة اخلدمة املتوفرة، و 

الذي يرتبط ابألزمة املالية. 

و هذا يعين ابن هناك تقلص يف قدرات اخلدمات الصحية  و ابلتايل صعوية 
أكرب يف الوصول اليها. كما اشار العديد من املشاركن يف املناقشات اجلماعية 
املركزة ان عدم القدرة على حتمل تكاليف خدمات الرعاية الصحية اخلاصة هو 

أتثر سليب اخر يف الوصول اىل اخلدمات الصحية. 

إن نسبة 
األطفال الذین 

تتراوح أعمارهم بين 6 و 
41 و الذین ال یذهبون إلى 

المدارس بسبب القيود المتعلقة بالوصول 
الى المدرسة هي منخفظة نسبياً 

في جميع المناطق 
الحضریة
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التفاعل بني اجملموعات 

تشر اإلفادات الي مت مجعها يف املناقشات اجلماعية املركزة إىل حالة سلبية من 
التفاعالت بن بعض جمتمعات النازحن واجملتمع املضّيف. مجيع املناقشات الي 

أجريت مع اجملتمع املضّيف تشر اىل حالة عامة من إنعدام الثقة بشكل عام 
إبجتاه مجيع النازحن. و كما ذُِكر أعاله، عادة ما ترتبط  أسباب إنعدام 

الثقة ابملنافسة على اخلدمات العامة و فرص العمل و كذلك اخلوف 
من التغيرات الدميغرافية. 

و أشار بعض املشاركون اىل تفاعالهتم مع النازحن 
على إهنا معامالت تقع بشكل رئيسي 

يف أماكن العمل أو املستشفيات أو 
املساجد. و ذُِكرت أيضا احلواجز 

اللغوية كعامل له دور كبر يف 
قّلة التفاعل بن اجملتمعات. 

ومع ذلك، زال الشعور بعدم الثقة عندما 
أشار املشاركون إىل عالقات وثيقة مع بعض 

العوائل النازحة ابلتحديد - عادة جراهنم أو أسر 
أصدقاء أبنائهم أو األسر الفقرة الي تعيش ابجلوار و الذين 

قدموا اليها املساعدة أو حىت النازحن الذين أصبحوا من األقارب 
عن طريق الزواج. 

و حتولت التصرحيات السلبية العامة عن النازحن إىل تصرحيات أكثر إجيابية عن 
التعايش واإليثار هلذه األسر القريبة. 

و مل تظهر املناقشات اجلماعية املركزة مع النازحن أي مشاكل كبرة من وجهة 
نظرهم يف التعايش مع اجملتمع املضّيف.

و مع ذلك، اشارت بعض جمموعات النازحن اىل القيود املفروضة على حريتهم 
يف التنقل كمصدر قلق، حيث أشار املشاركون اىل التعسف يف معامالهتم 

البروقراطية مع القوات األمنية خصوصاً يف طلب املستندات الالزمة للحيازة على 
أذن بزايرة احملافظات األخرى إلقليم كردستان و لعبور مناطق التفتيش. 

الشعور ابألمان يف احلياة اليومية

إستنادا إىل بياانت الدراسة اإلستقصائية، عرّب تقريبا مجيع 
املشاركن عن الشعور ابألمان  يف مواقعهم احلالية6. و 

كانت هناك إجاابت مماثلة عند السؤال عن التحرش يف 
الشوارع، حيث مل تشر اي إجابة اىل حالة حترش، 
ما عدا يف كالر حيث كانت هناك أربع أسر 
من 120 أسرة متت مقابلتها مع جتربة 
متعلقة ابلتحرش  )و كانت األسر 

االربعة مجيعها من النازحن(. 

وُدِعَمت هذه البياانت يف املناقشات اجلماعية 
املركزة مع مجيع فئات السكان. أفاد النازحون 

بشعورهم ابألمان يف احملافظة على الرغم من تقييد حريتهم 
يف احلركة أحياانً. و كانت املشكلة الوحيدة الي ذُِكرت بن 

اجملموعات هي النزاعات بن األطفال يف الشارع و الي تكون انمجة 
عن  اإلختالف يف مواطن األصل. 

و ابلنسبة للمجتمع املضّيف، فالشعور ابألمان يف حيهم ال يزال مستمراً على 
الرغم من وصول األسر جديدة، و مع ذلك لقد ذكر بعض املشاركن أبهنم أكثر 
حذراً. كما أشار العديد من األشخاص إىل خمتار املنطقة كعنصرا رئيسيا يف حل 

القضااي العامة أو النزاعات أو سوء التفاهم من دون تدخل من قوات األمن.

6. مــن الصعــب تقييــم مواضيــع مثــل الســالمة والعنــف والتعايــش بــن اجملموعــات الســكانية اســتناداً 
هــذه  مثــل  استكشــاف  علــى  املفروضــة  القيــود  بســبب  االســتقصائية  الدراســة  نتائــج  علــى  فقــط 
التصورات من خالل اســتبيان. املســتطلعن قد ال تكونوا دائما على اســتعداد ملشــاركة هذه املشــاعر 
أو اخلــربات. لذلــك، جيــب أن تؤخــذ حــدود يف متثيــل الــردود علــى هــذه املواضيــع بعــن اإلعتبــار. 

4. التماسك االجتماعي والتفاعل بني اجملتمعات

جميع 
المناقشات التي 

أجریت مع المجتمع 
المضّيف تشير الى حالة عامة من 

إنعدام الثقة بشكل عام بإتجاه جميع النازحين، 
زال الشعور بعدم الثقة عندما أشار 
المشاركون إلى عالقات وثيقة مع 

بعض العوائل النازحة 
بالتحدید
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عامل دافع سليب : العوائل املتعرضة لإلخالء القسري

ذكر حوايل 6٪ من األسر يف منطقة التغطية هلذا التقييم أبهنم تعرضوا لإلخالء 
خالل ال12 أشهر املاضية. وكانت املناطق الي تكرر ذكر عمليات اإلخالء 

فيها يف معظم األحيان هي كالر وكفري، على الرغم من أن الغالبية العظمى من 
طَلقة( وقعت يف مركز مقاطعة السليمانية.

ُ
حاالت اإلخالء )ابلقيم امل

 وهناك أيضا فرقا كبرا يف نسبة عمليات اإلخالء بن املناطق ذات التدفق 
األكرب من النازحن أو الالجئن واملناطق االقل تدفقاً )الشكل 11(. و ذلك 

يتعلق بنسب اجملموعات السكانية لكل منطقة، حيث يعاين النازحون على وجه 
اخلصوص من معدل مرتفع للغاية لعمليات اإلخالء )22٪ من األسر(7. 

إن السبب يف معظم حاالت اإلخالء يرتبط بعدم القدرة على االستمرار يف 
دفع اإلجيار، حيث ذكر هذا السبب من قبل حوايل 35٪ ممن مشلتهم الدراسة 

اإلستقصائية. والسبب الثاين أكثر ذكرا لإلخالء هو قرار صاحب املسكن بوقف 
أتجر املسكن لألسرة. ومع ذلك، ذكر حوايل 40٪ من املستطلعن أسباب 

»أخرى«، غر مذكورة يف اإلستبيان.

7.  إن نســبة اجملتمــع املضيــف تبلــغ )٪5.3( و تشــمل مجيــع األســر بصــرف النظــر عــن إذا مــا كانــوا 
مســتأجرين أم مالكــن ملســاكنهم. وإذا أخــذان ابإلعتبــار فقــط تلــك العائــالت املســتأجرة  فــإن معــدل 

اإلخــالء للمجتمــع املضيــف عــايل و يصــل 7.11 ٪.

عامل دافع قليل الوضوح : اهلجرة إىل اخلارج

يوجد يف املعدل عضو واحد على االقل لديه نوااي للسفر أو اإلنتقال اىل مكان 
اخر يف إقليم كردستان أو العراق يف حوايل 6٪ من األسر يف مجيع الفئات 

السكانية، يف حن أفاد عدد قليل جدا من العائالت عن إستعدادهم للهجرة إىل 
أورواب، و يف اجملموع، إن نسبة األسر الراغبة يف اهلجرة إىل أورواب هي أقل من 

1٪ يف مجيع السكان الذين مت تقييمهم.

و يف الواقع، مقارنًة ابملناقشات اجلماعية املركزة الي عقدت يف حمافظات أخرى، 
أشار املشاركون يف حمافظة سليمانية من مجيع الفئات السكانية اىل وجود عدد 
قليل جداّ من العائالت لديها خطط للسفر أو اهلجرة بسبب التكاليف العالية 

و خطورة الوضع. و كذلك افاد املشاركون أبن اإلستعداد و الرغبة ابهلجرة أكثر 
إحتمالية ابلنسبة لالجئن و اجملتمع املضّيف، حيث أعرب العديد من املشاركن 
من اجملتمع املضّيف عن جناح قصص اهلجرة ألقارهبم و أصدقائهم يف أورواب، و 

ذلك أمر يشجعهم على احملاولة. 

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

الشكل 11. النسبة و العدد اإلمجايل للعائالت الي تعرضت لإلخالء، حسب املوقع و اجملموعة السكانية خالل ال12 أشهر املاضية

مالحظة: ُأِخَذ عدد عمليات اإلخالء من اإلجاابت يف اإلستبيان. 

ةیفارغجلا تاقبطلا 

ةطیحملا تاعطاقملا 
( لیلق قفدت  )

ةعطاقم زكرم 
ةینامیلس

ةطیحملا تاعطاقملا 
( ریبك قفدت  )
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موطــن  اىل  العــودة  يف  الرغبــة  و  االســتعداد  إجيــايب:  دافــع  عامــل 
األصــل

أن الغالبية العظمى من األسر النازحة يفكرون ابلعودة كخياراً ممكناً و مرغوابً فيه 
على املدى املتوسط. يف املعدل، اشار حوايل 85٪ من الالجئن السورين و 

79٪ من النازحن اىل استعدادهم للعودة. و مع ذلك، توجد يف بعض احلاالت 
نسبة من األسر النازحة الذين ليست لديهم أي رغبة يف العودة حالياً )الشكل 

12(. و تتمثل هذه النسبة على وجه اخلصوص ابلنازحن القادمن من 
احملافظات املتضررة ابلنزاع مثل دايىل )38 ٪( و بغداد )42 ٪( من 

العائالت النازحة الي ترغب ابلبقاء يف إقليم كردستان أو اهلجرة 
إىل أماكن أخرى.

و ذكرت تقريباً مجيع األسر )الراغبة ابلعودة( أبن 
الشرط األساسي هو ›التحرير‹ ملواطنهم 

األصلية من داعش. أما كشرط اثين 
للعودة. أما كشرط اثين للعودة 

)أكثر تعقيداً(، فيتعلق 
إبصالح أو إعادة ترميم 

املمتلكات يف املواطن األصلية. 

و ابلنسبة للنازحن على وجه اخلصوص، 
فذكر 36٪ شرط إعادة اإلعمار و الرتميم 

ملساكنهم يف املواطن االصلية و  25٪ منهم أعطوا 
األولوية لإلسرتجاع مساكنهم كشرط أساسي 15٪ منهم 

يتوقعون املساعدة املالية. 

هذا الوضع متشابه تقريباً لألسر القادمة من كل من حمافظات االنبار 
وبغداد وصالح الدين، غر أن النازحن من دايىل يركزون بشكل كبر )38٪( 

على املساعدات مالية أكثر من الشروط األخرى. 

 اما ابلنسبة لالجئن، فيوجد توزيع مماثل: 36٪ من األسر السورية تذكر إعادة 
بناء املسكن كشرط للعودة، يف حن أن 20٪ منهم يتوقعون املساعدة املالية، و 

14٪ منهم يهدفون اىل إستعادة ممتلكاهتم.

مبا أن إستعادة امللكية أو إعادة اإلعمار هي من الشروط الرئيسية لألسر 
الراغبة يف العودة، فمن اجلدير التعمق يف حتليل وضع ممتلكات النازحن 

و الالجئن. 

إن معدل 65٪ من الالجئن و النازحن ميلكون إما 
منزل أو أرض يف مواطن األصل، و 87٪ من 

هؤالء ميكنهم إثبات امللكية القانونية - إن 
غياب مثل هذا الدليل سيكون حتداي 
ملحوظا يف استعادة املمتلكات 

يف حالة العودة.

و مع ذلك، مت العثور على أدىن 
نسبة من الذين ليس لديهم دليل إثبات 

امللكية يف النازحن القادمن من حمافظة 
دايىل )79٪(، وبعبارة أخرى، 2 من أصل 10 
أسر قادمة من دايىل مل تكن قادرة على إثبات ملكية 

أراضيها. 

أن الغالبية 
العظمى من األسر 

النازحة یفكرون بالعودة 
كخياراً ممكناً و مرغوباً فيە على 

المدى المتوسط. في المعدل، اشار حوالي 
85٪ من الالجئين السوریين و ٪79 

من النازحين الى استعدادهم 
للعودة
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إن إحدى القضااي األكثر أمهيًة يف النزوح و سياق االزمة املالية هي التأثر على 
سوق العمل الذي كان سببه وصول أعداد كبرة من السكان اىل قوى العمل. 

َصَمدت حمافظة سليمانية اىل حٍد كبر بوجه هذه الصدمة و مل يصل الوضع اىل 
مستوايت خطرة يف الوقت الراهن. 

و حافظ سكان اجملتمع املضيف على معدالت توظيف مشاهبة لتلك الي سبقت 
األزمة، على الرغم من أن معدالت البطالة مرتفعة إبستمرار خصوصا يف القطاع 
اخلاص الذي تضرر بشدة من جراء األزمة املالية. و مل تتغر مستوايت التوظيف 

حىت يف مركز مقاطعة سليمانية الذي إستضاف العدد االكرب من النازحن و 
الالجئن. و يف الواقع، إن معدالت توظيف الالجئن السورين مرتفعة بشكل 

إستثنائي، حيث تبلغ حوايل 78٪ يف الذكور البالغن.

و الوضع معاكس ابلنسبة لألسر النازحة، حيث لديها معدالت توظيف منخفظة 
بشكل ملحوظ )٪57 للرجال و 8٪ للنساء( و الكثر من األشخاص البالغن 

يف العمر الذين ليسوا نشطن يف سوق العمل )ال يعملون و ال يبحثون عن 
عمل(. غر أن هناك تعويضاً جزئياً لوضعهم احلايل و هو حصوهلم على النقل 
من وظائفهم السابقة يف مواطنهم األصلية من قبل احلكومة العراقية إذا كانوا يف 

القطاع العام.

إن مستوى حيوية القطاع اخلاص هي أحد اجلوانب الرئيسية لوضع النزوح 
املطول، حيث ال ميكن لالجئن والنازحن العمل يف القطاع العام أو احلكومي 
)على الرغم من وجود بعض االستثناءات للمعلمن والعاملن يف جمال الرعاية 

الصحية(. و مع ذلك، يولد القطاع العام يف سليمانية معظم فرص العمل، حيث 
يعمل 55٪ من اجملتمع املضّيف يف الدوائر احلكومية أو املؤسسات العامة. و 
يعمل اقل بقليل من نصف النازحن والالجئن العاملن يف احملافظة يف جمال 

البناء، و يعترب العمل الزراعي ذو األجور اليومية اثين أكثر عمل شائع. 

من الناحية اجلغرافية، فإن املقاطعات الي تستضيف معظم النازحن و الالجئن 
)مركز مقاطعة سليمانية و املقاطعات احمليطة الي حتتوي على تدفق أكرب من 
النازحن و الالجئن( عادة ما يكون لديها وظائف متوفرة  أكثر يف القطاع 

 اخلاص. 

و كما ذُِكر أعاله، النسبة املئوية للسكان العاطلن عن العمل هي كبرة جداً يف 
مجيع أحناء احملافظة، و ذلك يطرح بعض التحدايت يف تسهيل إجياد فرص العمل 
للباحثن عنها. و على الرغم من أن اجملتمع املضيف لديه أدىن معدالت للعاطلن 

عن العمل ابملقارنة مع اجملموعات السكانية األخرى )٪9 جمتمع مضّيف و 
14٪ الجئون و 20٪ انزحون(، فمن حيث القيمة املطلقة، 77٪ من جمموع 

األفراد العاطلن عن العمل ينتمون إىل اجملتمع املضيف. 

ومل تستهدف معظم التدخالت يف جمال إجياد سبل العيش أفراد اجملتمع املضّيف. 
و ابإلضافة اىل ذلك، جانب مهم اخر يف برامج توفر سبل العيش هو أن نصف 

العاطلن عن العمل ترتاوح أعمارهم بن ال 15 و 24 عاماً، لذا فأن إدماج 
الشباب يف سوق العمل هو إحدى التحدايت الفائقة األمهية الي تواجهها 

حمافظة سليمانية.

 و يعترب اإلختالف يف مستوايت التعليم التحدي االكثر صعوبة، مبعىن أن 
السكان  الذين يبحثون عن عمل لديهم مستوايت تعليم منخفضة جدا بشكل 

عام. نصف العاطلن عن العمل مل يكملوا أي تعليم رمسي، و ميلك النصف 
االخر منهم دبلوم التعليم العايل. قد يكون من الصعب مجع الربامج الي 

تستهدف اجملموعتن يف بيئة تعاين من األزمة املالية.  

وفيما يتعلق بتوظيف النساء، فإن نسبة النساء العامالت منخفضة للغاية وفرص 
العمل املتاحة قليلة و تقريبا غر موجودة يف القطاع العام. و ينبع ذلك بشكل 

رئيسي من املعاير و املعتقدات الثقافية التقليدية فيما يتعلق بدور املرأة يف 
اجملتمعات.

إن معظم النساء الي يف سن العمل حالياً ) اذا كّن انزحات أم ال( هن أميات، 
مما يستبعدهن عن سوق العمل. لكن معظم الشاابت يصلّن حالياً ملستوايت 

التعليم العايل و سوف يدخلن سوق العمل قريباً. 

دخوهلن اىل سوق العمل سوف يكون حامساً  لنمو اإلقتصاد يف املنطقة و لكن 
سوف يكون مبثابة حتدي لتحديث سوق العمل و تنويع الوظائف لتسمح بعمل 

الشاابت. 

5- فرص العمل يف املناطق احلضریة
مناقشة وملخص للنتائج الرئيسية
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شرح املفاهيم

مت حتليل حالة العمل للسكان من خالل ثالثة مؤشرات خمتلفة. أوال، من خالل 
نسبة األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بن 15 و 64 و الذين مت توظيفهم يف مرحلة 

ما خالل الشهر السابق إما كموظفن حلساهبم اخلاص أو موظفن مدفوعن 
األجر، و إما )›عاملن‹( بدوام كامل أو بشكل متقطع.

اثنياً، من خالل نسبة األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بن 15 و 64 الذين ال 
يعملون ولكن يبحثون عن العمل إما ألول مرة أو بعد فقدان وظائفهم 

السابقة ) ›ابحثن عن العمل‹(. 

اثلثا، من خالل النسبة الباقية من األفراد الذين ترتاوح 
أعمارهم بن 15 و 64 خارج قوى العمل، مما 

يعين أبهنم طالب بدوام كامل أو من ذوي 
اإلعاقة الغر القادرين على العمل أو رابت 

بيوت أو متقاعدين يف وقت مبكر أو ببساطة 
من األشخاص الغر راغبن يف العمل. هؤالء األفراد 
هم »غر النشطن اقتصاداي« وال يعتربون جزءاً من 

السكان العاطلن عن العمل ) ›خارج قوى العمل‹(. الفئات 
الثالث تلخص 100٪ من السكان.

ال تنطبق املفاهيم التقليدية لفرص العمل ومعدل البطالة متاما على سياق إقليم 
كردستان و على وضع أزمة النزوح املعقد حالياً. يُعّرف العمل كمثال للتايل: 
العمل الغر رمسي أو اجلزئي الشائع كثراً يف هذا السياق )و يعين ذلك األفراد 

الذين قد ال يعملون بدوام كامل يف كل شهر بل بدوام متقطع و مبكاانت خمتلفة 
ملدة أايم(. 

و يعترب الشخص عاماًل ضمن  الدراسة اإلستقصائية حىت إذا عمل ملدة اسبوع 
واحد يف الشهر و أمضى ما تبقى من الوقت ابحثاً عن العمل.  النقص يف 

العمل هو ابلتايل غر مرئي يف البياانت. 

وابإلضافة إىل ذلك، يعترب العمل للحساب الشخصي أيضا فئة متغرة تفي 
عدم اإلستقرار يف وضع العمل يف الكثر من األحيان.  ولذلك، فإن حدود 

البطالة يصعب حتديدها، خصوصا بسبب عدم وجود شبكات األمان اخلاصة 
ابالشخاص العاطلن رمسياً عن العمل كما هو احلال يف بلدان أخرى. 

وأخرا، توجد بعض القيود اإلضافية يف بياانت وضع العمل للسكان 
النازحن تتعلق بوضوح وضع العمل احلايل يف حمافظة سليمانية، 

حيث حيتفظ الكثر من النازحن على وظائفهم احلكومية يف 
مواطنهم األصلية و ال تزال رواتبهم مدفوعة8.

و جلميع األسباب املذكورة أعاله، مت 
تقسيم وضع العمل للسكان حسب 

املؤشرات الثالثة التالية : › العاملن › 
و › الباجثن عن عمل‹  و  › خارج قوى 

العمل › . 

و للنوع اإلجتماعي دوراً هاما يف هذا التحليل، حيث 
كانت نسبة النساء خارج قوى العمل مرتفعة للغاية ابملقارنة مع 

الرجال. و لذلك مت فصل البياانت الي تص وضع العمل حسب 
النوع اإلجتماعي و سوف تتوفر معلومات عن مشاركة املرأة يف القوى 

العاملة الحقاً يف هذا القسم من التقرير.
 

8. مــن املمكــن أن جييــب النــازح املشــارك يف الدراســة اإلســتقصائية أبنــه يعمــل و لكــن يف موطــن 
األصــل و ليــس يف حمافظــة ســليمانية. يف هــذه احلالــة يعتــرب أبنــه يعمــل، وذلــك حيــدث خاصــة مــع 
املوظفــن احلكوميــن. و علــى ســبيل املثــال فــإن املعلــم مــن األنبــار جييــب أبنــه يعمــل حــىت إذا كان 
ال يعمــل حاليــاً يف حمافظــة ســليمانية بســبب النــزوح و لكــن ال يــزال يتلقــى راتــب. و مــع ذلــك، 
يوجــد انزحــن قــد يعملــون يف حمافظــة ســليمانية. ال يتــم التمييــز بــن هذيــن الشــخصن يف بيــاانت 

الدراســة اإلســتقصائية. 

1. وضع عمل السكان 

ال تنطبق 
المفاهيم التقليدیة 

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

النزوح المعقد
 حالياً. 
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بياانت عن وضع العمل

يتم يف هذا القسم حتليل وضع العمل يف املناطق احلضرية من خالل مقارنة وضع 
العمل للسكان حسب اجملموعة السكانية و الطبقة اجلغرافية و الفئة العمرية و 
النوع اإلجتماعي. بشكل عام، هناك 40 ٪ من السكان العاملن )نساء و 

رجال ابلغن يف العمر( يف مجيع املناطق الي مت نغطيتها يف التقييم  و عرب مجيع 
الفئات السكانية. و يتقسم هؤالء اىل 69٪ رجال و 13٪ نساء. 

و عند املقارنة مع بقية احملافظات يف إقليم كردستان )املناطق احلضرية 
فقط( فاملعدل املتوسط للرجال و النساء معاً يقع ما بن 39٪ يف 

دهوك و 41٪ يف أربيل. 

من انحية اجملموعة السكانية )الشكل 13(، 
فهناك نسبة عالية جدا من العاملن يف فئة  

الالجئن السورين الذكور )78 ٪( 
و عدد قليل جدا منهم خارج 
القوى العاملة )أي نسبة أقل 
من الطالب بدوام كامل أو 

األشخاص ذوي اإلعاقة أو الغر 
نشطن يف سوق العمل ابملقارنة مع 

اجملموعات السكانية االخرى(.

 أما اجملتمع املضّيف والنازحن، فلديهم مشاركة مماثلة 
يف القوى العاملة ولكن لدى جمموعة النازحن عدداً أكرب من 

األفراد الباحثن عن العمل. و عند املقارنة، النقص يف التوظيف يؤثر 
على االفراد النازحن و الالجئن أكثر من اجملتمع املضّيف. و بشكل 

عام، تتشابه هذه النسب مع النسب املوجودة يف بقية حمافظات كردستان و ال 
يوجد فرق كبر يف األعداد. 

و من انحية الطبقات اجلغرافية، فتختلف مناطق كالر وكفري عن املناطق 
األخرى بسبب وجود نسبة أقل بكثر من األشخاص العاملن.

 و ال ميكن تفسر ذلك بعدم توفر فرص العمل )معدالت االفراد الباجثن 
عن العمل متشاهبة إىل حد ما(، ولكن يوجد يف احلقيقة املزيد من األفراد الغر 

نشطن أو خارج قوى العمل، ورمبا يرجع ذلك إىل بيئة متقلبة أكثر يف هذه 
املنطقتن. و ابلنسبة لوضع عمل املرأة، فاملعدل يف مركز مقاطعة سليمانية أعلى 

نسبياً من املقاطعات احمليطة.

أما من انحية الفئة العمرية، فتوجد أدىن مستوايت للعمل بن الشباب 
)28 ٪   للرجال و 1٪ للنساء(، وذلك ألن معظمهم ال يزالون 

طالب بدوام كامل.

 و ُتظهر هذه الفئة العمرية أيضاً معدالت 
ابحثن عن العمل أعلى من الفئات العمرية 
األكرب سناً، و ذلك يشر اىل مشكلة 

بطالة كبرة بن الشباب. أما 
معدالت التوظيف لألفراد 
األكرب من 25 عاماً فهي 

مرتفعة بشكل خاص، حيث تصل 
اىل 90 ٪ بن الرجال و 19 ٪ للنساء.

و فيما يتعلق بنوع العمل لألفراد العاملن، فإن 
معدل   3 من كل 4 عاملن تقريباً هم موظفن مدفوعي 
األجر يف املناطق احلضرية. و معظم املتبقن يعملون حلساهبم 

اخلاص )٪20(، مع وجود أقلية من أرابب أعمال و أصحاب 
أعمال )٪5(. العمل للحساب اخلاص شائع جداً خصوصاً يف مناطق 

كالر و كفري ولكن أقل شيوعاً يف بقية مناطق احملافظة.

وُتظهر البياانت أيضا أبن الغالبية العظمى من املوظفن املدفوعي األجر )يف 
القطاع اخلاص( يعملون يف االقتصاد الغر رمسي من دون عقد عمل خطي. و ال 
تتجاوز نسبة العاملن مع عقد عمل خطي ال 8 ٪ يف كالر و كفري و ٪14 

يف مركز مقاطعة سليمانية و 32٪ يف املقاطعات احمليطة. و هذه املعدالت 
منخفضة خاصًة ابلنسبة لالجئن و النازحن ) فقط 9٪ من العاملن يف هذه 
اجملموعات لديهم عقد عمل خطي(، بينما نسبة العاملن مع عقد عمل خطي 

يف اجملتمع املضّيف فهي ٪23.  

فهناك نسبة 
عالية جدا من 

العاملين في فئة  الالجئين 
السوریين الذكور )78 ٪( و عدد 

قليل جدا منهم خارج القوى العاملة، أما 
المجتمع المضّيف والنازحين، فلدیهم 

مشاركة مماثلة في القوى 
العاملة
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الوظائف يف القطاعني العام واخلاص

أكثر بقليل من نصف الوظائف املتاحة يف مجيع الطبقات اجلغرافية ضمن حمافظة 
سليمانية تتوفر ضمن القطاع العام بشكل رئيسي )حتديداً 55 ٪ من السكان 
العاملن لديهم وظيفة يف احلكومة أو الشركات العامة، و هي نفس النسبة يف 

احملافظات األخرى(. 

و يُبن التحليل للوظائف يف القطاع اخلاص يف مجيع الطبقات اجلغرافية أبن 
املقاطعات احمليطة )و الي فيها تدفق كبر من الالجئن و النازحن( و مركز 

مقاطعة سليمانية تتمتع مبعدالت تطور أعلى يف القطاع اخلاص ابملقارنة مع غرها 
من املناطق احلضرية )الشكل 14(. 

و يف ما يتعلق بوظائف القطاع اخلاص، فتختلف الرتكيبة اإلقتصادية يف كل 
طبقة جغرافية )اجلدول 3( بشكل عام، ميكن مالحظة أن اإلقتصاد يف حمافظة 
سليمانية فيه تنوع أكثر من بقية احملافظات يف اإلقليم الي يرتكز فيها اإلقتصاد 

على جماالت معينة مثل جمال البناء الذي يعاين حالياً. 

و مع ذلك، ترتكز معظم الوظائف يف القطاع اخلاص يف اخلدمات )جتارة التجزئة، 
اإلقامة، اإلصالحات، اخل.( و تليها جماالت البناء و الزراعة. واندراً ما توجد 

وظائف يف جماالت الصناعة و التعدين. 

الشكل 14. نسبة التوظيف يف القطاع اخلاص 

مالحظة: حسب املواقع اجلغرافية التقريبية على اخلريطة. تشمل املقاطعات ذات التدفق الكبر: مججمال، دربندخيان، دوكان. و املقاطعات ذات التدفق القليل: حلبجة، بشدار، رانيا، 
سيد صادق و شارازور. 

2. األمناط اجلغرافية للعمل 

( ریبك قفدت   ) ةطیحملا تاعطاقملا 
19.3%

( لیلق قفدت   ) ةطیحملا تاعطاقملا 
14.6%

ةینامیلس ةعطاقم  زكرم 
18.0%

يرفك رالك و 
16.0%

0.0% 20.0%

نم صاخلا  عاطقلا  يف  نیفظوملا  ةبسن 
نیغلابلا ناكسلل  يلامجالا  ددعلا 

يبیرقتلا يفارغجلا  عقوملا  ىلع  ينبم  طاقنلا  عیزوت 
يھ ریبك  قفدت  اھیف  يتلا  تاعطاقملا  .ةطیرخلا  ىلع 

تاذ تاعطاقملا  .ناكود  ناخیدنبرد و  لامجمج و 
، ةینار رادشب ، ةجبلح ، يھ  لیلقلا  قفدتلا 

.رووز ةراش  قداص ، دیس 
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و من انحية املكان احملدد الذي يعمل فيه الالجئون و النازحون، فيجب أن 
يؤخذ بعن اإلعتبار أبن مجيع الالجئن و النازحن تقريباً إبمكاهنم احلصول 

فقط على وظائف يف القطاع اخلاص.  إن البناء هو القطاع األكثر 
توظيفاً، حيث يوظف 45٪ من النازحن و الالجئن العاملن.  

و تعترب التجارة ابجلملة و التجزئة اثين أكرب الوظائف شيوعاً 
لالجئن و النازحن، حيث توظف 20٪ من النازحن 

و الالجئن.

و تليها جماالت خدمات اإلقامة و 
الطعام، و الي توظف 8٪. أما 

جمال الزراعة، فهو مهم يف املقاطعات 
احمليطة، حيث ال يوظف أي من الالجئن 

أو النازحن يف مركز مقاطعة سليمانية أو كالر و 
كفري. 

 إنعدام فرص العمل

تظهر البياانت أدانه معدالت البطالة الفعلية للمناطق اجلغرافية املختلفة، حمسوبة 
على أساس نسبة األشخاص الباحثن عن عمل من العدد اإلمجايل للقوى 
العاملة. البطالة  )يف اجملتمع املضيف والالجئن والنازحن( متشاهبة 

نسبيا يف مجيع الطبقات اجلغرافية )الشكل 15(.

وكما كان متوقعا، يبدو أن معدالت البطالة أعلى 
يف املقاطعات احمليطة الي لديها تدفق أكرب من 

السكان النازحن و الالجئن، و لكنها 
ليست أعلى بكثر من املناطق 

األخرى. 

و ال بد من اإلشارة اىل أن املقاطعات 
احمليطة األخرى يف إقليم كردستان مثل شقالوة أو 
شيخان لديها معدالت بطالة تصل اىل ضعف املعدل 

يف املناطق احلضرية حملافظة سليمانية. 

اجلدول 3. القطاعات اإلقتصادية الرئيسية 

یبدو أن 
معدالت البطالة 

أعلى في المقاطعات 
المحيطة التي لدیها تدفق أكبر من 

السكان النازحين و الالجئين، و لكنها 
ليست أعلى بكثير من المناطق 

األخرى

الطبقات اجلغرافية القطاع االقتصادي نسبة املوظفني يف القطاع اخلاص 

مركز مقاطعة سليمانية

جتارة اجلملة والتجزئة 42%

البناء 20%

الطعام والسكن  6%

كالر و كفري

التصليحات املنزلية األلكرتونية  26%

جتارة اجلملة والتجزئة 25%

البناء 24%

الزراعة 11%

مراكز املقاطعات احمليطة

جتارة اجلملة والتجزئة 27%

الزراعة 20%

البناء 20%

الصناعة 8%
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الشكل 15. معدالت البطالة حسب الطبقة اجلغرافية 

جامح الكبر يف مدينة السليمانية، الذي يرتدده الالجئن و النازحن و اجملتمع املضيف،  مصور حر: فريق هه ڵه جبه يی، 2014

قفدت  ) ةطیحملا تاعطاقملا 
( لیلق

قفدت  ) ةطیحملا تاعطاقملا 
( ریبك

يرفك رالك و  ةینامیلس ةعطاقم  زكرم 
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من هم العاطلون عن العمل ؟

مت تصنيف السكان العاطلن و الباحثن عن العمل يف هذا القسم اىل 
فئات دميغرافية و إجتماعية-إقتصادية مثل العمر و اجملموعة السكانية 

و مستوى التعليم و اخلربة و النوع اإلجتماعي )الشكل 16(. 
و يساعد هذا التصنيف يف فهم أي من الشرائح السكانية 

حباجة أكثر اىل إهتمام خاص من انحية التوظيف. 
 

لدى اجملتمع املضيف أدىن نسبة للعاطلن 
عن العمل ابملقارنة مع الالجئن 

و النازحن، لكن من حيث 
القيمة املطلقة، 77٪ من 

ااجملموع الكّلي للعاطلن عن العمل 
حالياً هم من اجملتمع املضّيف.

و ابإلضافة اىل ذلك، من املهم جدا التأكيد على 
أن 36٪ من األفراد الذين يبحثون عن فرص العمل هم 

نساء، و هذا األمر يشكل حتدايً من حيث صعوبة الوصول 
إىل سوق العمل – اترخيياً، معدالت توظيف اإلانث.

 يف إقليم كردستان العراق منخفضة جداً، خصوصا خارج املدن الرئيسية، 
وهناك معاير ثقافية قدمية ال تزال تشكل حواجز للنساء يف احلصول 

على العمل. و تسكن معظم النساء الباحثات عن العمل يف مركز 
مقاطعة سليمانية.

و من انحية البياانت الدميغرافية، فإن أعمار نصف 
األفراد العاطلن عن العمل هي بن 25 و 

44، و جمموعة كبرة أخرى منهم هي 
الشباب دون 25 عاماً )37٪( 

و يتمثل البقية ) ٪8 ( ابلسكان 
الكبار يف العمر. 

و ابلتايل، فإن هناك جزء كبر من العاطلن 
متمثل ابلشباب، مما يعين وجود صعوبة يف دخوهلم اىل 

سوق العمل، خصوصاً إذا أخذان بعن اإلعتبار أن ٪50 
من العاطلن عن العمل ليست لديهم خربة عمل و مل يعملوا 

سابقاً. 

3. إدماج السكان يف سوق العمل

إن السكان 
العاطلين عن العمل 

مقسمين الى نصفين مختلفين 
جدًا: النصف األول یتالف من أفراد 

لدیهم مستویات منخفضة جداً من رأس المال 
البشري )أي لم یكملوا أي شهادة تعليم رسمي(، 

و النصف االخر یتالف من افراد لدیهم 
دبلوم التعليم العالي. و لكن كال 

النصفين غير قادرین على 
العثور على عمل

الشكل 16. خصائص  اجملموعات الباحثة عن العمل من السكان يف املناطق احلضرية حملافظة سليمانية

ةیناكسلا ةعومجملا 

ةیرمعلا ةئفلا 

يمیلعتلا ىوتسملا 
يئادتبا ىوتسم  وأ  دجوی  ال 

44%

طسوتم يمیلعت   ىوتسم 
9%

يلاع يمیلعت  ىوتسم 
46%

64y-45 نیب   ام 
8%

نوحزانلا
22%

44y-25 نیب   ام 
55%

24y-15 نیب   ام 
37%

ّفیضملا عمتجملا 
77%

نوئجاللا
2%

يعامتجالا عونلا 

لمعلا ةربخ 

ةءارقلا ةفرعم 
ةباتكلاو

ةباتكلاو ةءارقلا  فرعی  ال 
9%

ًاقبسم لمعی  مل 
50%

ةباتكلاو ةءارقلا  فرعی 
91%

ًاقبسم َلمَع 
50%

لاجرلا
64%

ءاسنلا
36%
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و هناك حتدي أخر إلدخال العاطلن عن العمل اىل سوق العمل و هو متعلق 
مبهاراهتم و معرفتهم. إن السكان العاطلن عن العمل مقسمن اىل نصفن 

خمتلفن جداً: النصف األول يتالف من أفراد لديهم مستوايت منخفضة جداً 
من رأس املال البشري )أي مل يكملوا أي شهادة تعليم رمسي(، و النصف االخر 

يتالف من افراد لديهم دبلوم التعليم العايل. 

و لكن كال النصفن غر قادرين على العثور على عمل. إن تسهيل إجياد العمل 
هلذه الفئتن يشكل حتدايً كبرا و يتطلب مزجياً من برانجمن أو سياستن خمتلفتن 

)مهمة صعبة يف سياق األزمة املالية(. و حلسن احلظ، فإن معدالت األّمية 
منخفضة نسبياً، ولكن مع ذلك ال بد من إيالء اهتمام خاص هلذه الشرحية من 

السكان الي تكون عرضة لالستبعاد من فرص العمل.

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

تتسم معظم القوى العاملة ) اجملتمع املضيف و النازحون و الالجئون  جمتمعن( 
إبخنفاض مستوايت رأس املال البشري. حتديداً، 58٪ من األفراد يف قوى العمل 

مل يكملوا مجيع املراحل الدراسية يف التعليم األساسي/اإلبتدائي )حىت الصف 
التاسع( ، حيث حصل 11٪ منهم على مستوى تعليم أساسي و 8٪ منهم 

على مستوى تعليم اثنوي و 22 ٪ منهم على دراسات جامعية. 

و من انحية اجملموعات السكانية،  فإن مستوايت رأس املال البشري يف جمموعة 
الالجئن هي أدىن من تلك الي يف اجملتمع املضّيف و النازحن. حوايل 80٪ من 
الالجئن )العاملن أو الباحثن عن العمل( مل يكملوا مستوى التعليم األساسي، 

و 32٪ منهم أميون. 

اجملموعمهارات عاليةمهارات متوسطةمهارات بسيطةاملستوى التعليمياجملموعة السكانية

اجملتمع املضّيف

%100%7%58%35ال يوجد أو اىل الصف التاسع )تعليم ابتدائي(

%100%25%57%19املستوى االعدادي

%100%77%21%2اجلامعة أو الدراسات التقنية أو أكثر

النازحون

%100%2%46%52ال يوجد أو اىل الصف التاسع )تعليم ابتدائي(

%100%11%39%50املستوى االعدادي

%100%70%20%10اجلامعة أو الدراسات التقنية أو أكثر

الالجئون

%100%4%41%54ال يوجد أو اىل الصف التاسع )تعليم ابتدائي(

%100%20%42%38املستوى االعدادي

%100%51%40%9اجلامعة أو الدراسات التقنية أو أكثر

مالحظة عن تعريف كل فئة وظيفية : تشمل الوظائف ذات املهارات العالية املدراء و احملرتفن والتقنين. وتشمل الوظائف 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 4. نوع الوظيفة للسكان العاملن، حسب اجملموعة السكانية و مستوى التعليم 
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و من انحية نوع الوظيفة، فتشر البياانت اىل وجود صلة ما بن مستوى 
التعليم و نوع الوظيفة، مما يعين أن االفراد الذين لديهم مستوى تعليمي 

متدين عادًة ما تكون لديهم وظائف تتطلب مهارات بسيطة 
)مثل املشغلن و العاملن يف وظائف إبتدائية( أو وظائف 

ذات املهارات املتوسطة )مثل املوظفن يف اإلدارايت أو 
اخلدمات أو احلرفين(.

تظهر البياانت كذلك أبن مستوايت 
التعليم العالية تسهل وصول االفراد 

اىل املناصب اجليدة و ذات املهارات 
العالية ) مثل املدراء و احملرتفن و التقنين(. 

و ميكن مالحظة هذا النمط يف مجيع الفئات 
السكانية، و من املتوقع رؤيته يف سوق العمل )اجلدول 

 .)4

و هناك عقبة صغرة هي أن 51٪ من الالجئن الذين لديهم مستوايت 
تعليم عالية  يعملون الوظائف ذات املهارات العالية بينما يبلغ املعدل ما بن 

70٪ اىل 77٪ ابلنسبة للنازحن و اجملتمع املضّيف، و ذلك يدل على صعوبة 
وصول الالجئن اىل هذه الوظائف. 

مشاركة املرأة يف القوى العاملة

توجد الغالبية العظمى من النساء العامالت يف القطاع العام ) 8 من كل 
10 نساء( و تقريبا مجيعهن من أفراد اجملتمع املضّيف. و ضمن هذا 

القطاع، تعمل معظم النساء يف التعليم ) 58 ٪ ( والصحة )13 
٪ ( . أما يف القطاع اخلاص، فالزراعة هي العمل الرئيسي 
)45٪ من النساء املوظفات يف القطاع اخلاص(، و 

تليها اخلدمات و العمل التقين. 

وفيما يتعلق مبعدالت األّمية 
للنساء، فتظهر البياانت أن هناك 

مستوايت منخفضة جدا يف مجيع 
الفئات السكانية: 52٪ من نساء اجملتمع 

املضّيف األكرب من 35 عاماً ال يستطعن القراءة 
أو الكتابة، يف حن أن املعدل يبلغ 64٪ لالجئن و 

25٪ للنازحن. 

و ما يقرب من ثلثي النساء العامالت حالياً لديهن مستوايت تعليم 
عالية )سواء يف اجلامعات أو الدراسات التقنية(، مما يشكل عائقا ابلنسبة 
للنساء الي ليست لديهن مستوايت عالية من التعليم حيث يشكلن الغالبية 

العظمى من القوى العاملة النسائية.

وابإلضافة إىل ذلك، أفاد املشاركون من اجملتمع املضّيف يف املناقشات اجلماعية 
املركزة أبن الوضع لعمل املرأة أصبح أسوأ بسبب إغالق العديد من املصانع يف 

حمافظة السليمانية، مثل مصانع السجائر والسكر الي كانت توظف عددا كبرا 
من النساء.

52٪ من 
نساء المجتمع 

المضّيف األكبر من 35 
عاماً ال یستطعن القراءة أو الكتابة، 
في حين أن المعدل یبلغ ٪64 

لالجئين و ٪25 
للنازحين



إن الضعف اإلقتصادي مستمر يف التزايد على املستوى األسري يف مجيع املناطق 
احلضرية  للمحافظة، و يظهر هذا الضعف أبشكال خمتلفة، من االعتماد املتزايد 
على مصادر غر مستدامة للدخل اىل إنعدام األمن الوظيفي واملديونية ألسباب 

الطوارئ. 

مل ُتدفع الرواتب بشكل كامل خالل العام السابق يف القطاع العام )سواء 
ابلنسبة للمجتمع املضيف يف الوظائف احلكومية أو النازحن الذين ال 

يزالوا يتلقون الرواتب من احلكومة املركزية( بسبب القيود املفروضة 
على امليزانية وغرها من التغيرات و التأخرات، و أصبح 

العاملون أبجر يف وضع حرج بسبب زايدة املنافسة يف 
سوق العمل.

وقد أدت طبيعة النزوح أيضاً اىل ترك 
العديد من العوائل من دون أي 

ممتلكات ممكن أن تدم 
كوسيلة أتقلم مع 

الضعف اإلقتصادي. 
مجيع هذه العوامل تقود 

األسر تدرجيياً اىل حافة الفقر، إذا 
مل تكن األسر فقرة ابألصل. يهدف 

هذا القسم إىل حتليل مجيع الديناميكيات وراء 
هشاشة األسر و رسم خريطة هلا عرب الطبقات 

احلضرية و وضعها يف سياق األزمة املالية و أزمة النزوح 
الي لعبت دوراً  يف خلق وضع يتطلب مراقبة منتظمة من قبل 

كل من السلطات احمللية واجلهات اإلنسانية.

إن املعدل املتوسط إلنفاق األسرة على الفرد الواحد )أحد أهم املؤشرات 
املستخدمة لتقييم الضعف املايل( يبلغ ) 154 $ / شهر( للمجتمع املضيف.

 و ذلك أعلى حبوايل 20٪ من معدل ) 126 $ /شهر( يف أسر الالجئن 
و ) 133 $/ شهر ( ألسر النازحن. و مع ذلك، فأن الرقم ال يظهر بعض 

الديناميكيات املقلقة الي تؤثر على مجيع اجملموعات السكانية على حد سواء، و 
الي تؤثر أيضاً على وضع اجملتمع املضّيف و تضعه يف موقف ضعيف. 

و ظهرت املديونية كأحد العناصر الرئيسية الي تدل على هشاشة الوضع 
املايل لألسر. إن معدل املديونية يف األسر   يبلغ حوايل 35٪ يف 

املناطق احلضرية )النسبة مماثلة جلميع الفئات السكانية(، بينما 
يصل املعدل اىل ما يقارب الضعف )٪64( يف املقاطعات 
احمليطة الي شهدت تدفق أعداد كبرة من النازحن و 

الالجئن. 

أما أسر اجملتمع املضّيف، فلديهم 
نسبة كبرة من الديون و 

القروض الطويلة االمد و 
املتعلقة بشراء االصول 

و املمتلكات )منزل، 
سيارة، اخل.(، و لكن من 

اجلدير ابلذكر أن حوايل 45٪ من 
األسر هي مديونة ألغراض اإلستهالك 
األسري )أي ميكن أن تكون بسبب احلاجة 

اىل دفع تكاليف الرعاية الصحية أو ألغراض أخرى 
أكثر أمهية مثل شراء احلاجات االساسية اليومية(. 

و ابلنسبة للنازحن و الالجئن، فإن  70٪ منهم أيضاً مديونن 
ألغراض اإلستهالك األسري احمللي، و حوايل  45٪ منهم لدفع 

تكاليف اإلجيار. إن مستوايت املديونية خطرة يف مجيع الفئات السكانية، و 
لكنها أعلى يف جمتمعات الالجئن و النازحن الذين يلجئون اىل الديون لتغطية 

احلاجات الطارئة.  

6. الوضع املايل و الضعف اإلقتصادي لألسر
مناقشة و ملخص للنتائج الرئيسية

یهدف هذا 
القسم إلى تحليل 

جميع الدیناميكيات وراء 
هشاشة األسر و رسم خریطة لها عبر 

الطبقات الحضریة و وضعها في سياق األزمة 
المالية و أزمة النزوح التي لعبت دوراً  في خلق 

وضع یتطلب مراقبة منتظمة من قبل كل 
من السلطات المحلية 

والجهات اإلنسانية



و يوجد جانب رئيسي أخر يف توضيح درجة الضعف اإلقتصادي يف مجيع 
الفئات السكانية و هو  مصدر الدخل. 20٪ تقريباً من املعدل املتوسط 

لدخل األسر املسَتلم أو الناجم جاء عن طريق إسرتاتيجيات أتقلم )مثل بيع 
املمتلكات(. 

و هناك مصادر أخرى للدخل الغر مستدام مثل الدعم العائلي الذي يشكل 
يف املتوسط حوايل 19٪ من إمجايل مصادر الدخل. وابلتايل، ال متثل الرواتب 

و األجور و األرابح التجارية و املعاشات التقاعدية إال ما يزيد قلياًل عن نصف 
الدخل اإلمجايل لألسرة املتوسطة.

 و ال ميكن حتديد هذا اجلانب ببساطة عن طريق دراسة إنفاق األسرة للفرد 
الواحد، ولكن جيب دراسة هذا الوضع  كنتيجة لألزمة املالية، حيث يُعرض 

الكثر من األسر ذات مستوى الدخل املتوسط   من مجيع الفئات السكانية خلطر 
الفقر إذا إستمروا ابإلستهالك عن طريق الديون أو بيع املمتلكات أو إستالم 

املساعدات أو وظائف غر مستقرة و اّمنة. 
 

وأخرا، يقدم هذا القسم حتلياًل للضعف اإلقتصادي يف األسر، و ذلك 
إبستخدام الفقر يف اإلستهالك كمقياس هلذا الضعف. و حيدد هذا النموذج 

العوامل الي تساهم يف الضعف اإلقتصادي لألسرة و يسمح بتقييم شامل 

حسب املناطق للمواقع األكثر ضعفاً. 

و تشر نتائج هذا التقييم اىل هشاشة بعض املقاطعات ابلتحديد )كالر و كفري 
و املقاطعات احمليطة ذات التدفق الكبر من النازحن و الالجئن مثل دربندخان 
و مججمال و ودوكان( ال سيما عند املقارنة مع بقية الطبقات اجلغرافية احلضرية 

يف حمافظة السليمانية، و ليس فقط بسبب إخنفاض معدالت اإلنفاق للفرد 
الواحد، ولكن أيضاً بسبب التدفق األكرب من األسر النازحة و الالجئة و املعدل 

العايل للبطالة و إخنفاض مستوايت توفر اخلدمات العامة و إرتفاع مستوايت 
املديونية. 

و هناك مصادر قلق إضافية ابلنسبة جلهات توفر املأوى يف بعض املواقع )مثل 
كالر وكفري( كحاالت اإلكتظاظ و اإلخالء. وأخرا، توجد يف مركز مقاطعة 

سليمانية بعض األرقام املقلقة، خصوصاً فيما يتعلق مبعدل اإلجيارات العايل 
جداً، و الذي يفرض عبئاً ثقياًل على ميزانية الكثر من األسر )خاصة النازحن 

و الالجئن(. 
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الوضع االقتصادي على مستوى الطبقة اجلغرافية 

إن العنصر املستخدم لقياس الوضع اإلقتصادي هو معدل   إنفاق األسرة للفرد 
الواحد. و إن املنطقة الي تظهر أعلى معدل إنفاق للفرد يف حمافظة السليمانية 

تتمثل يف املقاطعات احمليطة )الشكل 17(، و ابالخص تلك الي شهدت تدفق 
خفيف من النازحن والالجئن. 

يف تلك املناطق، يبلغ معدل اإلنفاق    234،000 دينار عراقي / شهر )187 
$ / شهر(. أما املناطق الي حتتوي على أدىن مستوى من معدل اإلنفاق على 
الفرد الواحد فهي متمثلة بكالر وكفري، مع معدل يبلغ  145،000 دينار / 

شهر   )116 $ / شهر(، أقل حبوايل 40٪ من أعلى معدل. 

ومع ذلك، تنطبق عقبة صغرة على البياانت للمقاطعات احمليطة مع التدفق 
اخلفيف من النازحن و الالجئن. هذه املنطقة اجلغرافية جتمع يف الواقع بعض 
أفقر ااملقاطعات يف حمافظة سليمانية )سيد صادق وحلبجة( مع بعض أغىن 

املقاطعات )بشدار(. و ابلتايل، فإن النتيجة هي املعدل   املتوسط ما بن األثنن و 
ذلك خيفي عدم املساواة. 

الوضع االقتصادي لكل من اجملموعات السكانية

إن ألسر النازحن الالجئن مستوايت إنفاق متشاهبه للفرد الواحد مبعدل: 
157،000 دينار عراقي / شهر )126 $ / شهر( للنازحن و166،000 

دينار / شهر )133 $ / شهر( لالجئن. و يف املقابل، معدل اإلنفاق يف أسرة 
اجملتمع املضيف للفرد الواحد يبلغ 192،000 دينار عراقي / شهر )154 $ / 
شهر(، أي حوايل 20٪ أعلى من معدالت الالجئن و النازحن )الشكل 18(.

ونتيجة لذلك، هناك اختالفات كبرة بن اجملتمع املضيف و النازحن و الالجئن 
فيما يتعلق بتوزيع األسر على التقسيم اخلمسي للمصاريف )الشكل 19(. حيث 
يتوزع اجملتمع املضيف ابلتساوي على األمخاس، و بنفس نسبة األسر يف األمخاس 

الغنية والفقرة )مالحظة عن منهجية التقسيم اخلمسي يف اإلطار 1(.

أما ابلنسبة ألسر النازحن والالجئن  فتميل إىل الرتكز يف اخلمس الثالث و 
اخلمس الرابع، مما يدل على الدخل املتوسط لألسر. و ال تقع األسر النازحة يف 

أغىن األمخاس الي غالباً ما تتضمن أسر اجملتمع املضيف.

1. ميزانية األسرة

الشكل 17. معدل إنفاق األسرة على  الفرد الواحد يف املناطق احلضرية، حسب الطبقات اجلغرافية )البياانت ابلدينار العراقي/شهر(

( ریبك قفدت   ) ةطیحملا تاعطاقملا 
159,000 IQD/month

( لیلق قفدت   ) ةطیحملا تاعطاقملا 
234,000 IQD/month

يرفك رالك و 
145,000 IQD/month

ةینامیلس ةعطاقم  زكرم 
184,000 IQD/month

140,000 240,000

دحاولا درفلل  ةیرھشلا   ةرسالا  فیراصم 

يبیرقتلا يفارغجلا  عقوملا  ىلع  ينبم  طاقنلا  عیزوت 
يھ ریبك  قفدت  اھیف  يتلا  تاعطاقملا  .ةطیرخلا  ىلع 

تاذ تاعطاقملا  .ناكود  ناخیدنبرد و  لامجمج و 
، ةینار رادشب ، ةجبلح ، يھ  لیلقلا  قفدتلا 

.رووز ةراش  قداص ، دیس 
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الشكل 19. توزيع األسر على التقسيم اخلمسي للمصاريف، حسب اجملموعة السكانية

الشكل 18. مقارنة معدالت إنفاق األسر للفرد الواحد و إمجايل املصاريف، حسب اجملموعة السكانية )دينار عراقي/شهر(
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اإلطار 1. كيفية حتليل األمخاس

إستخدام األمخاس هو وسيلة شائعة و تفسرية يف املقارنة اإلحصائية خلصائص 
األسر وفقا ملستوايت ثرواهتم، و ذلك يعين املقارنة بن أفقر و أغىن األسر. و 

إسُتخدم هنا » التقسيم اخلمسي ملستوايت املصاريف ».

 و حلساب االمخاس، يتم تقسيم مجيع األسر من األغىن اىل األفقر حسب إنفاق 
األسرة على الفرد الواحد. و من مث يتم تقسيم األسر اىل مخس فئات من نفس 

احلجم، كل منها متثل 20٪ من اجملموع. الفئة األوىل )أو اخلمس األول( حتتوي 
على أغىن 20٪ من األسر و حيتوي اخلمس الثاين على اثين أغىن 20٪ من 

االسر، و إخل. 

و من املمكن خالل هذا التقسيم حتليل ما إذا كانت األسر يف األمخاس األغىن 
تتميز بصفات تفصلها عن األسر يف اخلمس االفقر )على سبيل املثال، إن غالبية 
األسر يف اخلمس األغىن هي األسر الي يرأسها الذكور، يف حن أن غالبية األسر 
يف أفقر مخس هي األسر الي تعيلها نساء(. و مت تقييم عدد من هذه اخلصائص 

يف األقسام التالية .

اجلدول التايل يقارن بن انواع املصاريف املختلفة يف ميزانية األسرة جلميع الفئات 
السكانية )اجلدول 5(. نوع املصاريف الرئيسي الذي ميتص بن 35٪ اىل ٪49 
من إمجايل نفقات األسرة هو شراء املواد الغذائية. أما النوع الثاين فهو مصاريف 

اإلجيار. و من اجلدير املالحظة أبن القيم منخفظة بشكل كبر يف اجملتمع 
املضيف لفّلة عدد األسر املستأجرة، حيث أن ملكية السكن شائعة جداً يف 

اجملتمع املضّيف )9 من أصل 10 عائالت( كما رأينا يف االقسام السابقة.

 و ابلنسبة للنازحن و الالجئن، فإن املواد الغذائية و تكاليف اإلجيار يشكالن 
حوايل 70٪ من إمجايل نفقات األسر. النفقات املهمة األخرى تتعلق ابلرعاية 

الصحية )بن 8٪ و 13٪( و الوقود / وسائل النقل )٪6 و 9٪(. ومع ذلك، 
فيجب أن يؤخذ بعن االعتبار أن األرقام املطلقة )دينار عراقي / شهر( تتلف 

لكل جمموعة سكانية: على سبيل املثال، ينفق الالجئون 54،000 دينار عراقي/
شهر/أسرة ) $43( على الرعاية الصحية، بينما تنفق أسر اجملتمع املضيف 

109،000 دينار عراقي/شهر/ أسرة )87 $( – أي ضعف املصاريف، على 
الرغم من أن النسب من إمجايل إنفاق األسر متشابه نسبياً )٪8 و 13٪ على 

التوايل(.
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اجلدول 5. إمجايل مصاريف االسرة الشهرية مقسمة حسب نوع املصاريف، ابلدينار العراقي و ابلنسب مقابل اجملموع
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النسبة احلالية من أسر اجملتمع املضيف مع ديون غر مسددة هي 40٪. و تقع 
هذه النسبة بن 34٪ يف أسر النازحن و 48٪ يف أسر الالجئن. جغرافيا، 
هناك مستوايت مماثلة من املديونية يف مجيع أحناء املناطق احلضرية يف حمافظة 

السليمانية، إبستثناء املقاطعات احمليطة الي شهدت تدفق أعداد كبرة من األسر 
النازحة و الالجئة، حيث بلغت نسبة األسر املديونة فيها ضعف معدل املديونية 

للمحافظة )الشكل 20(

ابلنسبة للمجتمع املضّيف، فحوايل ثلث األسر املديونة لديها دين واحد أو أكثر 
غر مسدد. السبب األكثر شيوعاً للقروض يف اجملتمع املضيف هو وشراء أصول 

و ممتلكات طويلة األمد مثل السكن )22 ٪من إمجايل اسباب القروض( أو 
السلع االستهالكية املعمرة مثل السيارات )٪14( أو أتسيس األعمال التجارية 
)٪10(. ومع ذلك، جتدر اإلشارة اىل ان جبانب شراء األصول الطويلة األمد، 

حوايل 45٪  من األسر اقرتضت األموال من أجل اإلستهالك األسري، و هذه 
نسبة عالية. 

مقارنًة مع احملافظات األخرى، حيث تعتمد فقط أقلية من أسر اجملتمع املضّيف 
على املديونية ألغراض الطوارئ ابعتبارها اسرتاتيجية أتقلم. وابإلضافة إىل 

ذلك، فإن 6٪ من أسر اجملتمع املضيف إقرتضوا األموال من أجل دفع تكاليف 
اإلجيار9.

أما ابلنسبة ألسر النازحن والالجئن املديونة، فإتذت حنو ثلثي األسر قروضاً 
متعددة من مصادر خمتلفة و ألغراض خمتلفة. املديونية ليست مشكلة كبرة 

ابلنسبة هلذه الفئات من السكان يف مركز مقاطعة سليمانية )٪25 فقط من 
النازحن أو الالجئن املديونن(، ابملقارنة مع املقاطعات احمليطة )٪50 من األسر 

املديونة(. 

و فيما يتعلق أبسباب الديون، فمن الواضح أن أهم استخدام للديون هو للتعامل 
مع حاالت الطوارئ و كوسيلة للتأقلم )71٪ من األسر لديها ديون للحفاظ 

على االستهالك األسري، و 45٪ لديها ديون للمساعدة يف دفع تكاليف 
اإلجيار – ابلنسبة للنازحن و الالجئن(. و ال متثل أسباب الديون األخرى )مثل 

شراء أصول كبرة( أكثر من ٪5. 

9. لنسب املئوية ألسباب الديون قد ال متثل مجيعها 001٪ ألنه مت إعطاء املشاركن يف اإلستبيان 
خيــار إلعطــاء الغــرض مــن القــروض األوىل والثانيــة )وابلتــايل فــإن جممــوع أغــراض الديــون املختلفــة 

قــد يكــون أعلــى مــن ٪001(.

2. املدیونية

الشكل 20. مستوايت املديونية لكل طبقة جغرافية 

( ریبك قفدت   ) ةطیحملا تاعطاقملا 
64%

( لیلق قفدت   ) ةطیحملا تاعطاقملا 
37%

ةینامیلس ةعطاقم  زكرم 
35%

يرفك رالك و 
39%

0% 75%

ةددسم ریغ  نوید  اھیدل  يتلا  رسألا  ةبسن 

يبیرقتلا يفارغجلا  عقوملا  ىلع  ينبم  طاقنلا  عیزوت 
يھ ریبك  قفدت  اھیف  يتلا  تاعطاقملا  .ةطیرخلا  ىلع 

تاذ تاعطاقملا  .ناكود  ناخیدنبرد و  لامجمج و 
، ةینار رادشب ، ةجبلح ، يھ  لیلقلا  قفدتلا 

.رووز ةراش  قداص ، دیس 
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املنهجية و عوامل األسرة/املنطقة اليت حتدد نوع الرعایة 

مت يف هذا القسم تطوير منوذج احصائي لتحليل العوامل الي من املتوقع أن تؤثر 
 )D( على مستوى الضعف اإلقتصادي. و مت وصف هذا النموذج يف املرفق

حيث يُظهر مبزيد من التفاصيل معامالت االحندار اإلحصائي الذي يشر اىل 
وجود صلة بن العوامل التالية و الضعف اإلقتصادي لألسرة. 

االقسام التالية ال تدخل يف نقاش إحصائي عن اآلاثر لكل عامل، ولكنها توفر 
معلومات عن االختالفات بن االسر األغىن و األفقر و ترسم خريطة ملواقع 

الضعف. و مت إستخدام النهج القائم على املناطق اجلغرافية يف هذا التقييم ألن 
الضعف اإلقتصادي متواجد يف مجيع الفئات السكانية، وابلتايل مت الرتكيز على 

املقارنة اجلغرافية.

العوامل الي تقّيم الضعف اإلقتصادي لألسرة هي10:
• نسبة اإلعالة 

• االكتظاظ يف املسكن
• اإلجيار املدفوع من جمموع ميزانية األسرة 

• مصادر الدخل الغري مستدامة لألسرة
• معدل األّمية ألرابب األسر 

إن املؤشر املستخدم يف هذا 
النموذج لتصنيف األسر وفقاً 

لضعفهم اإلقتصادي املتوقع هو إنفاق 
األسرة للفرد واحد )كما تبن يف الشكل 17(. 

و كثراً ما يستخدم هذا املؤشر يف تقييمات مواطن 
الضعف املماثلة11.

10. ابلرغــم مــن إختبــار عاملــن إضافيــن )النــوع اإلجتماعــي لــرب األســرة و املديونيــة ألغــراض 

الطــوارئ( مل يكــن هلمــا داللــة إحصائيــة مهمــة يف النمــوذج اإلحصائــي. و هــذا يشــر اىل عــدم وجــود 
عالقــة تبعيــة بــن هذيــن العاملــن واحتمــال فقــر  األســرة أنســبياً وابلتــايل ، مل يتــم مناقشــة هذيــن 

العاملــن يف األقســام التاليــة .

11. يــدرس إطــار تقييــم مواطــن الضعــف لــألردن )مبــادرة مــن املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن 

)UNHCR( لإلســتجابة ألزمــة الالجئــن يف البلــد( النفقــات املنزليــة املتوقعــة للتعــرف علــى 
تلــك األســر الــي حتتــاج إىل املســاعدات. و تســتخدم منــاذج املفوضيــة الســامية لشــؤون الالجئــن 

)UNHCR(  يف مصــر ولبنــان إلطــاٍر مماثــل .

لكن مع ذلك، فإنه حيتوي على بعض القيود يف الفهم الكامل للديناميكيات 
املرتبطة مبفهوم الضعف. يستخدم مؤشر اإلنفاق االسري للفرد الواحد لإلشارة 

اىل الفقر، أو فقر اإلستهالك ابلتحديد. لكن هناك نوع ّاخر من الضعف يتعلق 
بقدرة األسرة على مواجهة الصعوابت و التعامل مع الصدمات.  

و من هذا املنظور، من املمكن أن تكون األسرة ضعيفة ولكن ليست فقرة 
ابلضرورة، و مع ذلك، قد تكون هذه األسر أكثر عرضة للضعف يف حالة 

التعرض اىل صدمة خارجية.  وذلك مثر للقلق يف سياق إقليم كردستان. فعلى 
سبيل املثال، إن اإلنفاق للفرد الواحد لدى أسر اجملتمع املضيف مرتفع نسبيا 

ولكن احلقيقة هي أن الكثر من األسر خضعت لتخفيض الرواتب، مما يعين 
ابهنم يلجأون للقروض كإسرتاتيجية اتقلم و للحفاظ على مستوى اإلنفاق 

العايل. 

إن إستمرار هذا الوضع يضع األسرة يف خطر عدم القدرة 
على تسديد ديوهنا و دفع اإلجيار واإلنتقال اىل 
مناطق أخرى بسبب اإلخالء القسري. و 

لقد شهدت أسر النازحن و الالجئن 
حاالت ممائلة. 

ومن املفرتض أن النوع األخر من 
الضعف ال ميكن قياسه بدقة من خالل 
مؤشر اإلنفاق األسري للفرد الواحد، و ذلك 

جلميع االسباب املذكورة أعاله. و مع ذلك، مت 
توفر بعض املناقشة يف االقسام التالية على العوامل احملددة 
املرتبطة ابلقدرة على مواجهة األزمات مثل مصادر الدخل الغر 

مستدامة. 

3. الرعایة املالية و الضعف اإلقتصادي يف املناطق احلضریة

إن اإلنفاق 
للفرد الواحد لدى 

أسر المجتمع المضيف مرتفع 
نسبيا ولكن الحقيقة هي أن الكثير من 

األسر خضعت لتخفيض الرواتب، مما یعني 
بانهم یلجأون للقروض كإستراتيجية 

تاقلم و للحفاظ على مستوى 
اإلنفاق العالي
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االفراد املُعالني و الضعف اإلقتصادي

إن نسبة اإلعالة تؤثر سلبياً على الوضع املايل لألسرة. و  تشمل هذه النسبة 
عدد االفراد املعالن )أي األفراد إما دون سن 15 أو فوق سن 64( يف 

األسرة مقابل كل فرد غر معال. 

إن النسبة األعلى من 1 تعين أن هناك أفراد معالن أكثر 
من غر املعالن، مما يدل نظرايً اىل العائالت األكثر 

ضعفاً. 

وتشر البياانت إىل أن األسر األكثر فقراً تتميز 
عن األسر األغىن نسبياً بوجود عدد أكرب من األعضاء 

املعالن. إن نسبة اإلعالة قريبة إىل 0.6 يف األسر الي تقع 
يف اخلمس األغىن، مما يعين أن هناك معدل 2 من األفراد الغر 

معالن يف سن العمل لكل عضو معال )الشكل 21(.

 إن الوضع إجيايب يف هذه األسر حيث حتتوي دائما على فرد واحد على األقل 
يف سن العمل و لديه وظيفة، مقارنة ابألسر الي تكون فيها معظم األفراد الغر 

معالة مسؤولة عن إعالة البقية. 

و يف اخلمس األوسط )الثالث( يوجد يف املعدل عدد متساٍوي من األفراد املعالة 
و الغر معالة، أما يف اخلمس األفقر )اخلامس(، فيكون عدد االفراد املعالن 

أكرب من األفراد الغر معالن. 

و ميكن وصف األسر الشديدة الضعف أبهنا، على سبيل 
املثال، حتتوي على فردين معالن على األقل لكل فرد 

غر معال. 

و من الناحية اجلغرافية، األسر الي لديها هذه 
اخلاصية هي متواجدة بكثرة يف املقاطعات احمليطة الي 
شهدت تدفق أكرب من النازحن والالجئن )الشكل 22(. 
و يوجد يف هذه املقاطعات حوايل 18٪ من األسر الي حتتوي 

على عدد أفراد معالن يضاعف عدد الغر معالن.  

إن النسبة 
األعلى من 1 

تعني أن هناك أفراد 
معالين أكثر من غير المعالين، مما 

یدل نظریاً الى العائالت 
األكثر ضعفاً. 
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الشكل 21. نسبة اإلعالة لألسرة حسب التقسيم اخلمسي للمصاريف

الشكل 22. التوزيع اجلغرايف لألسر الي لديها نسبة إعالة خطرة حسب الطبقة اجلغرافية 

( ریبك قفدت   ) ةطیحملا تاعطاقملا 
18.2%

( لیلق قفدت   ) ةطیحملا تاعطاقملا 
10.6%

ةینامیلس ةعطاقم  زكرم 
10.0%

يرفك رالك و 
13.2%

0.0% 20.0%

نینثأ نیلیعم  ىلع  يوتحت  يتلا  رسألا  ةبسن   
لیعم ریغ  درف  لكل  رثكأ  وأ 

يبیرقتلا يفارغجلا  عقوملا  ىلع  ينبم  طاقنلا  عیزوت 
يھ ریبك  قفدت  اھیف  يتلا  تاعطاقملا  .ةطیرخلا  ىلع 

تاذ تاعطاقملا  .ناكود  ناخیدنبرد و  لامجمج و 
، ةینار رادشب ، ةجبلح ، يھ  لیلقلا  قفدتلا 

.رووز ةراش  قداص ، دیس 
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اإلكتظاظ املنزيل و الضعف اإلقتصادي

إن املؤشر الذي يستخدم لقياس اإلكتظاظ هو معدل الغرف 
لكل شخص يف األسرة. و اظهرت البياانت أبن هناك صلة 

بن هذا املعدل و الوضع املايل لألسرة، حيث أشارت 
البياانت إىل أن العدد الكبر من األفراد املشاركن 

للغرفة الواحدة )إبستثناء احلمامات( عادًة ما 
يدل على الفقر النسيب لألسرة.

 و على سبيل املثال، فإن 
املعدل لعدد أفراد األسرة يف الشرحية 

السكانية األغىن هو 1 أشخاص لكل 
غرفة، يف حن أن املعدل لألسر يف أفقر 

شرحية سكانية هو حوايل 1.5 أشخاص لكل غرفة 
)الشكل 23(.

و عند مقارنة حمافظة سليمانية مع غرها من حمافظات إقليم 
كردستان، فنجد إن مشكلة اإلكتظاظ يف املناطق احلضرية 
حملافظة سليمانية ليست شائعة كثراً كما يف حمافظات 
دهوك و أربيل الي يكون فيها معدل اإلكتظاظ 

لألسر يف افقر مخس متضاعف.  

و ميكن حتديد اإلكتظاظ بوجود 3 
أو أكثر أفراد للغرفة الواحدة. 
و يف الواقع، إن نسبة األسر يف 
هذا الوضع هي قليلة جداً يف مجيع 

الطبقات اجلغرافية، حيث ال تتعدى 5٪ من 
األسر الي تعاين من اإلكتظاظ )الشكل 24(. 

و عند مقارنة 
محافظة سليمانية مع 

غيرها من محافظات إقليم 
كردستان، فنجد إن مشكلة اإلكتظاظ في 

المناطق الحضریة لمحافظة سليمانية ليست شائعة كثيراً 
كما في محافظات دهوك و أربيل التي یكون 

فيها معدل اإلكتظاظ لألسر في 
افقر خمس متضاعف

الشكل 23. معدل عدد أفراد األسرة  لكل غرفة، حسب التقسيم اخلمسي للمصاريف 

( رقفالا  ) سماخلا عبارلا ثلاثلا يناثلا ( ىنغألا  ) لوالا
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اإلجيار و الضعف اإلقتصادي

ميكن تفسر الضعف املايل لألسر إبستخدام نسبة االجيار املدفوع من 
إمجايل مصاريف األسرة. إن أمهية نسبة االجيار )و ليس غره 
من املصاريف كنسبة تكاليف املواد الغذائية( لفهم الضعف 
اإلقتصادي  تكمن يف كونه عبئاً مالياً ثقياًل قد يؤدي اىل 

نتائج سلبية مثل املديونية مببالغ كبرة و اإلخالء و 
كذلك النزوح من جديد، مما يدفع االسر اىل 

الفقر يف اغلب احلاالت.
  

و هناك إختالف كبر بن األسر 
الي تقع يف اخلمس االغىن من 

السكان و األسر يف االمخاس االخرى، 
حيث تصص األسر يف األمخاس األخرى 

أكثر من 30٪ من مصاريفها لتكاليف االجيار بينما 
تصص األسر يف اخلمس االغىن 24٪ فقط لالجيار 

)الشكل 25(. 

و إن هذه النسبة أعلى يف مركز مقاطعة سليمانية و املقاطعات احمليطة 
ذات التدفق الكبر من النازحن و الالجئن، حيث تصص االسر 

يف هذه املناطق مبالغ كبرة من دخلهم لتسديد تكاليف 
االجيار. 

أكثر بقليل من 4٪ من االسر تصص ٪50 
من مصاريفها الكلية لالجيار، و ذلك ميثل 
عبئاً مالياً ثقياًل عادة ما يكون متعلقاً 

بلضعف االقتصادي لألسرة. 

ولكن مع ذلك، فإن هذه النسب 
هي منخفضة جداً ابملقارنة مع النسب يف 
احملافظات االخرى حيث يشكل االجيار حتدايّ 

كبراً جداً. 

الشكل 24. التوزيع اجلغرايف لألسر الي تعاين من اإلكتظاظ، حسب الطبقة اجلغرافية 

أكثر بقليل 
من 4٪ من االسر 
تخصص 50٪ من 

مصاریفها الكلية لالیجار، و ذلك 
یمثل عبئاً مالياً ثقياًل عادة ما یكون 

متعلقاً بلضعف االقتصادي 
لألسرة

( ریبك قفدت   ) ةطیحملا تاعطاقملا 
3.5%

( لیلق قفدت   ) ةطیحملا تاعطاقملا 
0.7%

ةینامیلس ةعطاقم  زكرم 
2.3%

يرفك رالك و 
4.4%

0.0% 20.0%

صاخشأ ىلع 3  يوتحت  يتلا  رسألا  ةبسن 
( ظاظتكالا  ) ةفرغ لكل 

يبیرقتلا يفارغجلا  عقوملا  ىلع  ينبم  طاقنلا  عیزوت 
يھ ریبك  قفدت  اھیف  يتلا  تاعطاقملا  .ةطیرخلا  ىلع 
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الشكل 25. نسبة تكاليف االجيار من إمجايل مصاريف األسرة، حسب التقسيم اخلمسي للمصاريف

الشكل 26. التوزيع اجلغرايف لألسر الي تعاين من ضعف إقتصادي متعلق ابالجيار، حسب الطبقة اجلغرافية 
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الشكل 27. تقسيم مصادر الدخل املتوسط لألسر حسب اجملموعة السكانية 

عمتجملا
ّفیضملا

نوحزانلا

نوئجاللا يلئاع معد  ضورق / 
16%

تادعاسم
10%

ملقأتلل تایجیتارتسا  ریغ 
3%

لامعأ روجأ / بتاور / 
70%

يلئاع معد  ضورق / 
13%

تاشاعم  
8%

تادعاسم
3%

ملقأتلل تایجیتارتسا  ریغ 
6%

تاشاعم  
5%

ملقأتلل تایجیتارتسا  ریغ 
26%

لامعأ روجأ / بتاور / 
70%

لامعأ روجأ / بتاور / 
51%

يلئاع معد  ضورق / 
17%



56

الدخل الغري مستدام 

املصدر الرئيسي للدخل ملعظم األسر يف املناطق احلضرية هو املال الذي يتم 
احلصول عليه من األجور و الرواتب أو من أرابح األعمال التجارية. و مع ذلك، 

نتيجة لألزمة املالية، تشكل الرواتب و األجور و أرابح األعمال التجارية فقط 
نصف دخل االسر يف اجملتمع املضّيف )و حوايل 70٪ للنازحن و الالجئن(. 

إن الوضع املايل ملعظم األسر يف اجملتمع املضّيف يشكل حتدايّ كبراً، حيث أن 
هناك نسبة كبرة من الدخل اإلمجايل هلذه األسر اييت من خالل إسرتاتيجيات 
اتقلم سلبية مثل املديونية و الدعم العائلي )17٪( و بيع االصول/املمتلكات 
)٪26(. و تعتمد مجيع الفئات السكانية خاصًة على الديون إلكمال الدخل 

االسري. و متثل املساعدات املالية ايضاً مصدر دخل مهم لالجئن، حيث 
تشكل 10٪ من الدخل اإلمجايل لألسرة. 

و إلستخدام هذا العامل يف تقييم مواطن الضعف، مت إنتاج نسبة تشر اىل 
إعتماد االسر على مصادر الدخل الغر مستدامة، و الي ابلتايل تدل على درجة 

كبرة من الضعف اإلقتصادي. 

و تشمل هذه املصادر: التحويالت أو الدعم العائلي أو املساعدات من احلكومة 
أو املنظمات الغر حكومية أو املساعدات اخلرية أو التسول )مستثنيًة األموال 

ّدخرات أو بيع املمتلكات كمورد من الدخل ألهنا حاالت مفردة و 
ُ
املقرتضة أو امل

من املمكن أن تؤثر على التحليل البياين(. و ابلتايل، مت حساب هذه النسبة من 
خالل تقسيم الدخل الغر مستدام على دخل األسرة اإلمجايل. 

يشر التحليل اإلحصائي اىل إرتفاع نسبة الدخل الغر مستدام من الدخل 
اإلمجايل عند إخنفاض نسبة اإلنفاق يف االسرة. و ذلك يعين أبن األسر الفقرة 

هي الي تعتمد يف اغلب األحيان على مصادر الدخل الغر مستدامة.  
و بشكل عام، إن األسر اخلمس األفقر مييل اىل إظهار نسبة اعلى من مصادر 

الدخل الغر مستدامة. 

و توجد هذه احلاالت خاصة يف شرائح السكان ذات الدخل املتوسط، و الذين 
أتثروا أكثر من غرهم بسبب األزمة املالية )الشكل 28(. و من انحية املوقع 

اجلغرايف، من املرجح أن توجد مستوايت أعلى من الدخل الغر مستدام يف مراكز 
املقاطعات احمليطة ذات التدفق القليل من النازحن و الالجئن )الشكل 29(. 

الشكل 28. نسبة مصادر الدخل الغر مستدامة مقابل إمجايل دخل األسرة، حسب التقسيم اخلمسي للمصاريف
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معدالت األّمية

إن معرفة أرابب األسر للقراءة و الكتابة هي عامل أساسي يف تفسر الوضع 
املايل لألسرة، حيث لديها أتثر غر مباشر، حيث عادًة ما يواجه أرابب األسر 

األميون قيوداً حتدهم من احلصول على الوظائف يف سوق العمل، مما يؤثر ابلتايل 
على حتديد مصادر دخل االسرة )من اجلدير ابلذكر أن رب األسرة هو غالباً ما 

يكون املعيل الوحيد فيها(. 

و كما هو متوقع، فإن النسبة األعلى من أرابب األسر األمين توجد يف أفقر 
شرائح السكان )الشكل 30(. وابإلضافة إىل ذلك، من الناحية اجلغرافية، فإن 

معدالت األّمية هي األدىن يف مركز مقاطعة سليمانية، مع حوايل 19٪ من 
أرابب األسر الغر قادرين على القراءة أو الكتابة. و كلما بعدت األسرة عن 
مركز مقاطعة سليمانية، كّلما إرتفعت معدالت االّمية، حيث تبلغ 36٪ يف 

منطقة كالر وكفري.

امللخص و االمناط يف منوذج حتدید مواطن الضعف

تظهر بعض املناطق أكثر من غرها يف حتليل الضعف اإلقتصادي، مشرًة اىل 
بعض اخلصائص الي جتعلها عرضة لإلستضعاف يف سياق أزمة النزوح. و على 

الرغم من أن نصف النازحن و غالبية الالجئن جلأوا اىل مركز مقاطعة سليمانية، 
فإن غالبية النصف اآلخر جلأ اىل مقاطعات فقرة ابالصل ابملقارنة مع بقية 

املناطق يف احملافظة مثل كالر و كفري أو دربندخيان أو مججمال. و قد مت حتليل 
هذه املقاطعات خالل هذا التقييم كمناطق ذات تدفق كبر من النازحن و 

الالجئن، الي لديها بصورة عامة مستوى إنفاق أقل من املتوسط للفرد الواحد.

و ميكن تفسر الضعف اإلقتصادي النسيب هلذه املقاطعات إبرتفاع معدالت 
البطالة و التحديد من توفر اخلدمات العامة، مقارنًة مع ابقي احملافظات. وقد 
مت حتديد مديونية األسر أيضاً كقضية تبعث ابلقلق على حنو متزايد. و هناك 

قضااي مقلقة ابلنسبة للجهات املختصة بتوفر املأوى ال سيما يف مناطق كالر 
وكفري،حيث يبن التحليل وجود اكتظاظ األسر يف املساكن و وجود عمليات 

إخالء كقضااي حرجة و مقلقة.

الشكل 29. التوزيع اجلغرايف لالسر الي لديها مستوايت خطرة من مصادر الدخل الغر مستدامة، حسب الطبقة اجلغرافية
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الشكل 30. نسبة أرابب األسر الذين ال يعرفون القراءة و الكتابة حسب التقسيم اخلمسي للمصاريف

إن املخاوف بشأن الضعف اإلقتصادي يف مركز مقاطعة سليمانية عادة ما 
تكون متعلقة بتاثر النزوح الكبر نسبياً على قطاع اإلسكان. وميكن 
اعتبار الكثر من األسر ضعيفة إقتصادايً يف هذا السياق، مع األخذ 

بعن اإلعتبار أن القدرة على حتمل تكاليف السكن هي عنصر 
أساسي يف إجياد االستقرار بعد النزوح.

 إن العبئ املايل الذي يفرضه إستئجار املسكن 
على الكثر من العوائل يف هذه املنطقة 

قد يؤدي اىل تعرض العديد منهم 
خلطر اإلخالء أو اإلنتقال من 

جديد.  

و هناك مالحظة أخرة حول الضعف اإلقتصادي و هي النسبة العالية من 
االسر املعتمدة على مصادر الدخل الغر مستدامة لتغطية تكاليف 

املعيشة )الديون من أفراد العائلة أو إسرتاتيجيات اتقلم سلبية(. 

و ذلك ينطبق يف املقاطعات الي حتتوي على تدفق أقل 
من النازحن و الالجئن، فضاًل عن مركز مقاطعة 
سليمانية )و ابلتايل، ُتص اجملتمع املضّيف 

بشكل رئيسي( . و إن هذا الوضع هو 
نتيجة مباشرة لالزمة املالية يف مجيع 
أحناء إقليم كردستان و قد يدفع 
العديد من االسر اىل حافة الفقر 

إذا إستُنِفذت مصادر الدخل الغر 
مستدامة يف أي مرحلة معينة. 

كالر و 
كفري أو 

دربندیخان أو جمجمال. 
مناطق ذات تدفق كبير من النازحين و 

الالجئين، التي لدیها بصورة عامة مستوى 
إنفاق أقل من المتوسط للفرد 

الواحد.
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الشكل 31. التوزيع اجلغرايف الرابب االسر الغر قادرين على الكتابة و القراءة، حسب الطبقة اجلغرافية 
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هنا، مت حتليل بياانت التعليم عن طريق إمجايل معدالت االلتحاق ابملدارس، والي 
ُتظهر نسبة الطالب امللتحقن يف كل مرحلة بغض النظر عما إذا كانوا يف الفئة 

العمرية الرمسية  ملرحلة تعليمهم احلالية. و مت إتباع هذه الطريقة  ألن الطالب 
يف هذا السياق البيئي ال يتبعون مسارا مباشرا من التعليم األساسي إىل التعليم 

املتوسط  مث إىل اجلامعة، بل ابألحرى تتخلل دراستهم فرتات من االنقطاع عن 
املدرسة. 

معدالت اإلنسحاب من املدرسة  بن التعليم األساسي واملدارس الثانوية مرتفعة، 
ولكن معظم الطالب يُعيدون اإللتحاق ابملدارس الثانوية يف مراحل الحقة من 
احلياة. على سبيل املثال، فإن 55٪  من الطالب يف مراحل )الرابع االعدادي 
إىل السادس اإلعدادي( هم يف الواقع 3 إىل 5 سنوات أكرب يف السن من فئة 

العمر الرمسية هلذا املستوى )15-17 سنة(.

معدالت االلتحاق ابلتعليم األساسي مرتفعة نسبيا ومناسبة يف مجيع الطبقات 
اجلغرافية حملافظة سليمانية، و ذلك يشر اىل عدم وجود ثغرات كبرة يف توفر 

التعليم هلذه املراحل. 

إن معدالت اإللتحاق مبراحل التعليم األساسي ال تتلف كثراً حىت يف مناطق 
كالر و كفري عن مركز مقاطعة سليمانية، مما يدل على أن قدرة هذه املناطق 

على توفر خدمات التعليم مل تتأثر بسبب املوقع القريب من النزاع و أزمة النزوح. 

ولكم مع ذلك، تنخفض معدالت اإللتحاق يف املدارس الثانوي يف مناطق كالر 
و كفري، و خاصًة ابلنسبة للفتيان. أما يف بقية احملافظة، فمعدالت اإللتحاق 

يف املدارس الثانوية هي عالية جداً )أعلى بكثر من 100٪ يف عاصمة احملافظة 
و ما حوهلا و 90٪ يف املقاطعات احمليطة(. و ابإلضافة إىل ذلك فهنالك ميزة 

هامة و هي إن معدالت اإللتحاق للفتيات مساوية ملعدالت إلتحاق الفتيان يف 
مجيع املستوايت التعليمية. 

و مع ذلك، و ابلرغم من معدالت اإللتحاق العالية يف مجيع املراحل الدراسية، 
تُفرض على نظام التعليم العام قيود مالية من انحية عدم وجود أموال كافية لدفع 

رواتب املعلمن أو لتوسيع البنية التحتية عند الضرورة )على سبيل املثال، عن 
طريق زايدة مرافق املدرسة(. 

هذه القيود هلا أتثر على معدالت االكتظاظ يف الصف وعلى احلفاظ على 
جودة التعليم الذي تقدمه. و ابإلضافة اىل ذلك، كانت هناك عدة حاالت 

أغالق للمدارس بشكل مؤقت بسبب اإلضراابت، ولكن مل تذكر هذه القيود 
يف اإلستبيان أو يف املناقشات اجلماعية املركزة كنشاطات تسبب ضرر لتعليم 

األطفال. 

إن أطفال الالجئن يشكلون التحدي األكرب للسلطات واملنظمات اإلنسانية 
يف جمال التعليم. حيث متيل األسر الالجئة السورية اىل عدم إرسال األطفال اىل 

املدرسة يف حالة النزوح اىل خارج البلد. و تبلغ معدالت اإللتحاق 54٪ للتعليم 
األساسي و 2٪ للمرحلة الثانوية يف الذكور، و 61٪ للتعليم األساسي و ٪11 

للمرحلة الثانوية يف اإلانث.

ابإلستنتاج، فإن الوضع ينذر ابخلطر، حيث أن 57٪ من األطفال الذين ترتاوح 
أعمارهم بن 6-17 هم خارج نظام التعليم الرمسي، مما يشكل خماوف جدية 
للتنمية البشرية يف املستقبل.  و تبقى األسئلة الرئيسية هي ملا ال تذهب هذه 
اجملموعة إىل املدرسة مقارنة ابجملموعات املماثلة من النازحن و من اجملتمعات 

املضّيفة، وكيفية إعادة هؤالء الطالب إىل املدرسة.

7. حتدايت التعليم
مناقشة و ملخص للنتائج الرئيسية
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معدالت اإللتحاق حسب الطبقات اإلجتماعية

مت حتليل احلضور املدرسي عن طريق معدالت االلتحاق اإلمجالية يف التعليم 
األساسي واملدارس الثانوية12. و من األفضل االعتماد على املعدالت اإلمجالية 
يف هذا السياق نظرا حلقيقة إن أعمار الطالب يف املستوين األساسي واملتوسط 

عادة ما تكون أكرب من الفئة العمرية هلذه الصفوف.

و ابلرغم من إن معدالت اإلنسحاب من الدراسة مرتفعة، العديد من الطالب 
يعيدون اإللتحاق ابملدرسة يف مراحل الحقة من حياهتم )إثر الندم (. حينها 
يكون من العادي، ومرغواب فيه، رؤية معدالت إلتحاق أكثر من 100٪ يف 

التعليم األساسي مثاًل. و هلذا السبب، فإن دراسًة للمعدالت الصافية فقط من 
شأهنا أن تقلل من تقدير معدالت االلتحاق ابملدارس إىل حد كبر13.

إن معدالت االلتحاق ابلتعليم األساسي )الصفوف 1-9( تبدو مستقرة 
مبستوايت مالئمة نسبياً. و ال توجد إال إختالفات قليلة عرب الطبقات اجلغرافية، 

مما يشر اىل عدم وجود ثغرات كبرة يف التوفر العام خلدمات التعليم )الشكل 
32(. إن مستوى اإللتحاق ابلتعليم األساسي يف سليمانية هو مماثل للمستوايت 

يف كردستان بشكل عام، أعلى بقليل من املعدل اإلمجايل ٪100. 

12. يتــم احلصــول علــى معــدالت االلتحــاق اإلمجاليــة بقســمة عــدد الطــالب، بصــرف النظــر عــن 

ســنهم، يف كل درجــة )يف التعليــم األساســي أو يف املدرســة الثانويــة( علــى إمجــايل عــدد األطفــال مــن 
الفئــة العمريــة لتلــك املرحلــة الدراســية. ابملقابــل، فــإن معــدالت اإللتحــاق الصافيــة حتســب بقســمة 
العــدد الكلــي للطــالب الذيــن تتوافــق أعمارهــم مــع مرحلتهــم الدراســية علــى العــدد الكلــي للطــالب 
مــن هــذه الفئــة العمريــة. إن معــدالت االلتحــاق اإلمجاليــة، يف املمارســة العمليــة، تشــمل األطفــال 
الذين يدرســون يف مرحلة دراســية معينة غر مناظرة لفئاهتم العمرية. على ســبيل املثال، فإن شــخصا 
يبلغ 91 عاما و يدرس يف مرحلة اثنوية ســيكون مدرجا ضمن معدالت االلتحاق اإلمجالية ولكن 

ليــس يف معــدالت االلتحــاق الصافيــة.

13. إن فئــات العمــر الرمسيــة للتعليــم االبتدائــي )الصفــوف 1-9( تتوافــق مــع أطفــال تــرتاوح أعمارهــم 

بــن 6-41 ســنة. أمــا لطــالب املــدارس الثانويــة )الصفــوف 01-21( فــإن الفئــات العمريــة تتوافــق 
مــع أطفــال تــرتاوح أعمارهــم بــن 51 و 71 ســنة.

و من الناحية األخرى، فإن معدالت اإللتحاق ابملدارس الثانوية هي عالية جداً 
)أكثر من 100٪ يف العاصمة، وحوايل 90٪ يف ااملقاطعات احمليطة(. و جيدر 

ابإلشارة أن أكثر من نصف الطالب يف املدرارس الثانوية هم أكرب من الفئة 
العمرية املناسبة )أي أكرب من 17 عاماً(. 

و هذا يدل على أن سلطات احملافظة مل تكن فعالة يف توفر مستوايت التعليم 
املتوسطة خالل السنوات األخرة، مما دفع عدد كبر من الشباب ) من الذين 

دخلوا قوى العمل أو ساعدوا يف يف العمل املنزيل( للعودة إىل املدرسة. 

و عند املقارنة، فال تتجاوز معدالت اإللتحاق اإلمجالية يف احملافظات األخرى 
إلقليم كردستان 80٪. و مع ذلك، فإن هذا التحسن غر ملحوظ بشكل كبر 
يف مناطق كالر و كفري، و ميكن تفسر ذلك بعدم قدرة هذه املناطق على توفر 

التعليم املتوسط ابملقارنة مع املقاطعات األخرى، أو بسبب أتثر التدفق الكبر 
من النازحن. 

معدالت اإللتحاق يف املدارس 
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الشكل 33. معدل اإللتحاق اإلمجايل للتعليم األساسي و املدارس الثانوية، حسب النوع اإلجتماعي و اجملموعة السكانية 1

1. التعليم األساسي يف حالة النازحن يدمج التعليم اإلبتدائي )الصف االول اىل السادس( و التعليم املتوسط )الصف السابع اىل التاسع(. 

الشكل 32. معدل اإللتحاق اإلمجايل للتعليم األساسي و املدارس الثانوية، حسب النوع اإلجتماعي و الطبقة اجلغرفية 

معدالت اإللتحاق ابملدارس حسب اجملموعات السكانية

يف حن أن معدالت اإللتحاق للمجتمع املضيف تبدو مناسبة يف هذا السياق 
)و إستثنائية يف مستوايت املدارس الثانوية، كما هو مبن أعاله(، يبقى الوضع 
للنازحن والالجئن متخلفا عن املستوايت املثلى )الشكل 33(. و خاصة يف 

حالة الالجئن، حيث تظهر البياانت أبن هنالك فجوة واضحة. إن اإلخنفاض 
يف معدالت االلتحاق ابلتعليم األساسي لالجئن ملحوظ ابملقارنة مع اجملموعات 

السكانية األخرى، ولكن بياانت اإللتحاق ابملدارس الثانوية تشر اىل أن 
اإللتحاق يف هذه املراحل الدراسية هو شبه معدوم.  

وهذا يدل على أن هناك نسبة عالية جدا من األطفال الغر ملتحقن ابملدارس 
يف سن مبكرة – يف األرقام الفعلية، إن 50٪ من األطفال السورين الذين ترتاوح 

أعمارهم بن 6 و 14 و 88٪ من الذين ترتاوح أعمارهم بن 15 و 17 ال 
يذهبون إىل أي نوع من املدارس الرمسية.

أما اإلخنفاض يف مستوايت اإللتحاق ابملدارس للنازحن فهو ليس كبراً جداً. 
ابلنسبة للتعليم األساسي، تشر البياانت إىل أن التحاق الفتيات ابملدارس 

)٪88( هو أقل من املتوقع ابملقارنة مع الفتيان. و ابلنسبة للتعليم الثانوي، 
فاإلخنفاض شديد، مما يدل على إخنفاض قدرات املدارس إلستيعاب مجيع 

النازحن الذين لديهم إستعداد حلضور هذا املستوى التعليمي. 

ةیدادعالا
عومجملا ةطیحملا تاعطاقملا  يرفك رالك و  ةینامیلس ةعطاقم  زكرم 

يساسا میلعت 
عومجملا ةطیحملا تاعطاقملا  يرفك رالك و  ةینامیلس ةعطاقم  زكرم 
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ابزار مدينة السليمانية، الذي يرتدده الالجئن و النازحن و اجملتمع املضيف،  مصور حر: هه ڵۆ النۆ، 2015



   ینبغي على اجلهات اإلنسانية و السلطات احمللية تنسيق  سياسات و 
برامج هتدف اىل تسهيل عبئ تكاليف اإلجيار على معظم العائالت، و خاصًة 

يف مركز مقاطعة سليمانية. 

حتتوي هذه املقاطعة على أعلى معدالت لإلجيار يف إقليم كردستان، و لقد بدأت 
السلطات احمللية ابلتعامل مع هذه القضية من خالل تنفيذ التخفيض التلقائي 

لإلجيارات املفروض على مجيع اصحاب العقارات. 

الكثر من األسر، سواءاً من النازحن أو الالجئن أو اجملتمع املضيف، تعاين 
حاليا يف دفع اإلجيار، و هذا األمر  يؤدي إىل املديونية أو التنقل املستمر حبثا 

عن مساكن إبجيار أرخص. 

من أجل منع هذا من خالل الدعم، ميكن استخدام طريقتن مت جتربتها يف بعض 
املناطق وهي : استهداف برامج النقد مقابل اإلجيار14، وعملية إعادة أتهيل 

أو جتديد مبستوى متوسط للمباين مقابل مساكن مؤقتة بدون إجيار )مع مشاركة 
سلطات احملافظة يف تعزيز ثقة أصحاب األمالك(. و ذلك جيب أن يكون متزامناً 
مع دعم أكرب من املاحنن لتمويل موثوق و طويل األجل لتقدمي املساعدة النقدية 

املستهدفة جيدا. 

ولكن على املدى الطويل، تفيض الضغط على قطاع اإلسكان يف مركز مقاطعة 
سليمانية سوف يتضمن إجراائت مثل تطوير وحدات سكن جديدة و أبسعار 

معقولة أو املناطق ضواحي املدينة ابخلدمات العامة و البنية التحتية لتحفيز العودة 
اليها. 

14. علــى برامــج املســاعدات النقديــة هــذه أن تتأكــد مــن أهنــا ال تولــد آاثر تضخميــة علــى ســوق 
األجيــار أو إاثرة موجــة مــن املســتأجرين احملتملــن يف املناطــق املكتظــة أصــال.و هــذه النقطــة مهمــة 
ابلنســبة ملركــز مقاطعــة ســليمانية، حيــث يســتضيف 09 ٪ مــن الالجئــن و نصــف النازحــن يف 
احملافظــة. و هــي كذلــك املقاطعــة الــي حتتــوي علــى أعلــى معــدل لإلجيــار يف إقليــم كردســتان العــراق.  
انظــر علــى ســبيل املثــال،  PANLA )5102(”املبــادئ التوجيهيــة التقنيــة: املســاعدة النقديــة 

املشــروطة لإلجيــار”.

   جيب على اجلهات املُوفرة للمأوى توسيع نطاق املساعدة القانونية لألسر 
لإلبالغ عن حاالت اإلخالء القسري، وینبغي على لسلطات احمللية تنظيم 

إتفاقيات األجيار املكتوبة خطيا. 

أشارت البياانت إىل معدالت إخالء مرتفعة للغاية للعائالت النازحة خالل ال 
12 أشهر املاضية. ابلنسبة هلذه اجملموعة السكانية، فإن احلصول على الدعم 
القانوين هو أكثر صعوبة نسبياً، و تلك إحدى النقاط الواضحة الي إبمكان 

اجلهات املختصة ابحلماية القانونية الرتكيز عليها. و من املمكن لألسر املتعرضة 
لإلخالء ان تستفيد من احلصول على  املساعدة القانونية لإلبالغ عن عمليات 

اإلخالء القسري الغر عادلة أو للتوصل إىل حل عن طريق التفاوض مع 
أصحاب العقارات، فضال عن العثور على سكن جديد. 

وقعت معظم حاالت اإلخالء (ابألعداد املطلقة) يف مركز مقاطعة سليمانية، 
ولكن يوجد يف كالر وكفري معدل أعلى نسبياً من عمليات اإلخالء لكل 

جمموعة سكانية، مما يشر اىل وجود مشاكل معينة حباجة اىل اإلهتمام يف هذه 
املناطق. 

وفيما يتعلق ابإلجراءات الي اتذهتا السلطات احمللية، فهناك حاجة إىل زايدة 
يف الدعوة لتطبيق ممارسة اإلتفاقيات اخلطية، و الي من شأهنا توفر محاية أفضل 
لكل من املستأجرين وأصحاب العقارات. حالياً، اإلتفاقيات أو العقود اخلطية 

شائعة فقط يف مركز مقاطعة سليمانية و شبه معدومة يف معظم املقاطعات 
احمليطة.

   على اجلهات املُوفرة للمأوى و السلطات احمللية أن تتعاون يف خلق 
احللول ملشكلة املأوى الغري مناسب للكثري من أسر النازحني يف كفري. 

تعيش الكثري من عائالت النازحني يف هذه البلدة داخل مباين املدارس احمللية. 

8. النتائج و التوصيات الرئيسية  
1. وضع اإلسكان 
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   تشجيع السلطات احمللية لتسهيل أماكن وفعاليات للتفاعل بني اجملتمع 
املضيف وجمتمعات النازحني و الالجئني  من أجل تعزیز العالقات بني 

اجلريان، وختفيف التوترات االجتماعية، ومتكني التعایش السلمي. 

املناقشات اجلماعية املركزة مع أفراد اجملتمع املضيف والنازحن تبن أن هنالك 
نقص كبر يف الثقة بن هذه اجملتمعات يف املناطق احلضرية. 

الدور الذي لعبته املساحات املشرتكة والفعاليات املشرتكة )مثل القاعات 
االجتماعية، واألنشطة الرايضية، أو اجملموعات الشبابية / النسائية( كنقاط 

تواصل بن السكان من مجيع الفئات، ميكن تطويره بشكل أكثر. 

و ميكن للجهات اإلنسانية أن تساهم أيضا يف هذا الشأن من خالل تنفيذ 
املشاريع السريعة األثر )املشاريع ذات األثر السريع( و الي تلق املساحات املادية 

الي تعود ابلنفع على اجملتمع أبكمله. 

   على السلطات احمللية، بدعم من منظمات اجملتمع املدين، أن تروج برامج 
تقدمي دروس اللغة الكردیة للنازحني. 

هنالك تعليق متكرر يف املناقشات اجلماعية املركزة مع اجملتمع املضيف والنازحن 
يشر إىل حواجز اللغة كسبب لعدم وجود التفاعل بن اجملتمعات. إن تقدمي 

وتشجيع التعلم ابللغة الكردية من شأنه تسهيل تكييف النازحن يف البيئة 
اجلديدة، وتعزيز التفاعل والتعايش.

   ینبغي على اجلهات اإلنسانية طرح موضوع التماسك اإلجتماعي يف 
مجيع اجملموعات التنفيذیة، و يف نفس الوقت ینبغي على السلطات العامة 

تعزیز و ترویج فكرة التعایش السلمي. 

حالياً، التماسك االجتماعي هو جزء من جمموعة تنفيذية حمددة ضمن اإلطار 
اإلنساين )اجملموعة املعنية بسبل كسب العيش يف حاالت الطوارئ و التماسك 
االجتماعي(. ونظرا حلساسية وضع التماسك االجتماعي و مشاعر الظلم بن 

مجيع فئات السكان، فمن املهم تعميم إعتبارات التماسك االجتماعي لبقية 
اجملموعات التنفيذية وتقييم وسائل حتسن التعايش ما بن اجملتمعات. 

و جيب على ذلك أن يكون متزامناً مع جهود تواصل قوية تشجع على التعايش 
السلمي و خمالفًة للتصورات الواسعة النطاق، و مشرًة اىل أن ليس هناك أطراف 

متميزة عن غرها حيث أثرت أزمة النزوح على مجيع الفئات السكانية. 

2. التماسك اإلجتماعي يف املناطق احلضریة
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   ینبغي على اجلهات الفاعلة توسيع برامج التدریب املهين يف املناطق 
احمليطة للمحافظة. 

 و مبا أن غالبية السكان الغر قادرين حاليا على العثور على عمل لديهم 
مستوايت تعليم منخفضة جدا و ليست لديهم خربة يف العمل، ابإلمكان 

مساعدة هؤالء من خالل إعادة إدخاهلم يف سوق العمل عن طريق توفر تدريب 
مهين و حريف و املهارات اليدوية )و توفر متويل للمعدات األساسية إذا لزم 

األمر (.

و مع ذلك، أظهرت املناقشات اجلماعية املركزة مع الالجئن أن هناك فرص 
تدريب قليلة جداً يف مثل هذه املهارات خارج مركز مقاطعة سليمانية. 

   و ميكن أن تتعاون وكاالت األمم املتحدة واملنظمات غري احلكومية 
الوطنية والدولية و غرفة التجارة احمللية  من أجل تسهيل تطویر املشاریع 

املشرتكة بني الالجئني و أفراد اجملتمع املضيف.بسبب الوضع القانوين 
لالجئني ال ميكن لالجئ السوري اقامة مشاریع خارج املخيمات. 

ويعترب خلق مشاريع مشرتكة مع رجال األعمال احمللين نظاماً بدياًل لالجئن 
املبادرين. وهذا يتطلب منصة تدعم الالجئن يف حتديد وربط شراكات مع 

السكان احمللين و تضمن يف نفس الوقت احلماية القانونية للشريك الالجئ.

   یعترب احلضور البارز للجهات الفاعلة يف متویل املشاریع الصغرية يف 
احملافظة ضرورايً لتوفري سبل العيش على املدى الطویل. وعلى الرغم 

من مشكلة انعدام اجلهات الفاعلة يف متویل املشاریع الصغرية يف العراق فإن 
تدخالت يف حتسني سبل العيش يف جمال تطویر األعمال سيفيد بشدة هذا 

النوع من التمویل.

   جيب على اجلهات املعنية بتوفري سبل العيش تنفيذ برامج )النقد مقابل 
العمل( مع الرتكيز على تنفيذ هذه الربامج خارج مركز مقاطعة سليمانية و 

مشل أسر اجملتمع املضّيف اليت تعاين من ضعف إقتصادي. 

يف حن ال يزال برانمج )النقد مقابل العمل( يعترب أحد برامج سبل العيش 
الرئيسية يف مجيع أحناء إقليم كردستان، قد يكون من املفيد إعادة النظر يف نطاق 
هذا الربانمج لتحسن اإلستفادة منه على مستوى احملافظة أبكملها، و ليس فقط 

يف مركز مقاطعة سليمانية حيث كان أكثر قوة. 

مناطق كالر أو كفري، على سبيل املثال، هي مناطق مهمة من انحية معدالت 
البطالة لربانمج )النقد مقابل العمل(. و ابإلضافة اىل ذلك، جيب توسيع الربانمج 
ليشمل اسر اجملتمع املضّيف، حيث كان الرتكيز بشكل رئيسي على توفر فرص 

العمل لالجئن و النازحن. و ذلك سوف يوسع من الفوائد و يقلل من املشاكل 
الناجتة عن إستبعاد بعض اجملموعات السكانية من الربامج يف بعض املواقع. 

3. سبل عيش مستدامة 
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   جيب أن تعمل اجلهات الفاعلة اإلنسانية والتنمویة جنبا إىل جنب مع 
السلطات احمللية لتنسيق آليات نقدیة خمتلفة و لضمان استدامتها على املدى 
الطویل مع جتنب أنظمة  احلمایة االجتماعية املزدوجة. أصبحت املساعدات 

النقدیة السریعة من أكثر آليات االستجابة أمهيًة ابلنسبة ألزمة النزوح يف 
إقليم كردستان. 

يف حمافظة سليمانية، تتعايش خمتلف الربامج الي ينفذها خمتلف الشركاء: النقد 
لإلجيار و النقد للتعليم و النقد مقابل الغذاء و النقد مقابل العمل و املدفوعات 

النقدية غر املشروطة. 

يتم توفر هذا التمويل ابإلضافة إىل املدفوعات الي تعطيها السلطات احمللية 
لألسر الفقرة يف اجملتمع املضيف كجزء من شبكة السالمة العامة. عند إزدايد 
مبالغ املال املصروفة و عدد األسر املستهدفة جيب تعزيز التنسيق بن الشركاء 

للوصول تدرجييا إىل تفاهم مشرتك. 

وأظهرت ردود فعل املشاركن يف ورشة العمل التحليلية الي إنعقدت يف حمافظة 
سليمانية مع مجيع الشركاء ابن هناك حاجة قوية اىل تنسيق نشاطات مع 

السلطات العامة لتجنب  انتشار هياكل موازية و لضمان استدامة شبكات 
األمان. و ابلتايل، ينبغي ابتداء مناقشات بن اجلهات اإلنسانية والتنموية و 

وزارة العمل والشؤون االجتماعية )DOLSA( من أجل حتسن التالءم بن 
اآلليات النقدية املختلفة و نظم احلماية االجتماعية احلكومية املتواجدة. 

   جيب على اجلهات اإلنسانية املعنية ابملساعدات النقدیة أن تنظر يف تبين 
برانمج شامل حسب املناطق یستهدف األسر الضعيفة إقتصادايً، بصرف 

النظر عن كوهنا من النازحني، الالجئني، أو أعضاء اجملتمع املضيف.

تزايدت البياانت على األحوال املعيشية للمجتمع املضيف يف اآلونة األخرة، 
وتبن أن هناك نسبة كبرة من السكان يف حالة نسبية من الضعف. 

و هذا األمر يسهل إستهداف أسر اجملتمع املضيف ابإلضافة إىل النازحن 
والالجئن من خالل هنج قائم على املنطقة اجلغرافية. بينت االقسام السابقة 

صورة واضحة للضعف اإلقتصادي يف مجيع الفئات السكانية. و ميكن تطبيق 
اسرتاتيجيات مبتكرة تركز على مناطق مستهدفة تتميز ابلفقر يف حمافظة 

سليمانية، حيث تواجه مجيع فئات السكان حاالت مماثلة. 

و ميكن التنسيق مع سلطات التخطيط مثل مكتب اإلحصاءات لتحقيق هذا 
الغرض، ابإلضافة اىل مشل السلطات احمللية يف تصميم املشروع من أجل ان 

ستناسب املوضوع مع التوصيات اعاله. 
 

 ) DOLSA( جيب تشجيع وزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية   
يف حمافظة سليمانية لتحسني النظام  احلايل  للرعایة و معایريها من أجل 

استهداف مجيع الفئات الضعيفة من السكان و زايدة كفاءة و فعالية براجمها. 

أبرزت املراجعات السابقة15 أبنه ينبغي على وزارة العمل و الشؤون اإلجتماعية 
DOLSA  أن ترفع من مستوى أداء شبكة األمان من خالل تفيف 

وتوضيح وتبسيط اإلجراءات ت{هل االسرة للمساعدات. ميكن للتعاون مع 
الشركاء يف اجملال اإلنساين لتقدمي املساعدات النقدية يف حمافظة سليمانية و أن 

.DOLSAيولدوا دروس مفيدة ل

15. انظــر علــى ســبيل املثــال اىل تقييــم األثــر اإلقتصــادي واإلجتماعــي لألزمــة الســورية و داعــش علــى 

إقليــم كردســتان العــراق مــن ِقبــل البنــك الــدويل )5102(. 

4. آليات املساعدات النقدیة
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   ینبغي أن تتعاون السلطات احمللية مع شركاءها يف جمال التعليم من أجل 
إجناز برامج هتدف اىل تسهيل عودة األطفال اىل الذین ال حيضرون املدرسة 

حاليا اىل النظام التعليمي )سواء الرمسي أو غري الرمسي(. 

فقد الكثر من األطفال سنة أو سنتن من التعليم بسبب النزوح، أو تركوا 
دراستهم ألسباب أخرى مثل العمل. 

و تشكل إعادة التسجيل يف التعليم الرمسي حتدايً، حىت إذا كان هنالك إستعداد 
لإلستمرار يف الدراسة. و ينطبق ذلك يف معظم األحيان على الالجئن، حيث 

لديهم معدالت عالية جداً من تر الدراسة يف  مستوايت التعليم األساسي و 
املدارس الثانوية. 

و قد يتطلب هذا الوضع حلول بديلة  )على سبيل املثال: دورات مكثفة على 
فرتات أقصر و دورات عالجية تسمح للطالب بتعويض دروس قد غابوا عليها 

و عقد دروس يف املساء بعد العمل وما إىل ذلك(. و قد تساهم اجلهود املبذولة 
يف هذا االجتاه إىل حد كبر يف حتقيق أهداف املبادرة ”ال لضياع أي جيل” الي 

أطلقها عدداً من اجلهات الفاعلة الدولية فيما يتعلق ابألزمة السورية. و لكن 
ميكن أن تشمل هذه املبادرة أيضا أزمة النزوح يف العراق.

   جيب على اجلهات اإلنسانية أن تدرس كيفية توسيع نطاق الربامج 
التعليمية و توفري حوافز لألسر ملنع الطالب من التغيب عن املدرسة.  

بينما ترتبط بعض األسباب لعدم اإللتحاق ابملدارس ابلصعوابت يف الوصول 
إىل الربامج التعليمية مثل قّلة توفر مرافق التعليم، هناك أسباب أخرى تشر إىل 
عدم القدرة على حتمل التكاليف املرتبطة ابلتعليم )تكاليف املواصالت بشكل 

رئيسي( و تفضيل العمل بدال من الدراسة(. 

تسعى بعض الربامج يف حمافظة سليمانية إىل توفر األسر نقدا يف مقابل أخذ 
األطفال إىل املدرسة، ابإلضافة إىل برامج أخرى تقدم مساعدات لألسر من 

حيث املواد املدرسية و املواصالت. 
 

   ینبغي على السلطات احمللية أن هتدف إىل زايدة عدد املعلمني يف املدارس  
اليت أنشئت خاصًة من أجل توفري التعليم لالجئني والنازحني. و متت اإلشارة 

اىل العدد القليل من املعلمني الذین یعملون يف هذه املدارس خالل العدید 
من املناقشات اجلماعية املركزة كعقبة خطرية تؤثر على توفري التعليم لالجئني 

و النازحني. 

وأشار املشاركون إىل العقبة هي إحدى األسباب الرئيسية لرتك التعليم، ابإلضافة 
إىل األسباب األخرى املذكورة أعاله. ولكن العقبة االكرب تكمن يف توفر الرواتب 

للمعلمن يف املدارس العام. 

5. حتدي التعليم 
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   ینبغي أن یتم تشجيع املنظمات يف جمال التنمية لدعم نظرائهم يف 
اإلدارات احلكومية من حيث تطویر البنية التحتية و توفري املعدات و الدعم 

التكنولوجي كإجراائت بدیلة للمساعدات النقدیة الغري مستدامة. 

يوجد طلب كبر من قبل املؤسسات العامة للجهات الدولية على متويل اخلدمات 
العامة جلميع فئات السكان خالل وقت األزمة املالية. 

و بينما قد ال يكون هذا التمويل للخدمات العامة ببساطة احلل األمثل )كونه 
حل قصر األمد و غر مستدام(، ميكن دعم القدرات املؤسسية لسليمانية على 
املدى الطويل من خالل إصالح البنية التحتية )إعادة أتهيل املرافق أو التطوير 
السريع للمرافق اجلديدة( أو دعم القدرة التنفيذية )على سبيل املثال، ابلنسبة 
للرعاية الصحية ميكن أن تشمل العيادات الطبية املتنقلة و سيارات اإلسعاف 
واملعدات، و ميكن أن تضم متويل مصاريف التنقل للمعلمن ابلنسبة للتعليم(. 

   تشجيع اجلهات الفاعلة الدولية على التعاون مع نظرائهم يف احلكومة 
لتوفري حتدیثات لقدراهتا التقنية و خرباهتا. 

و ابإلضافة إىل دعم السلطات العامة يف رفع مستوى القدرات املادية، فمن املهم 
املسامهة يف بناء القدرات من خالل تنصيب خرباء تقنين و موظفن مؤهلن 

داخل الوكاالت احلكومية. 

تعترب املوارد البشرية عنصرا هاما يف تقدمي اخلدمات، و ابلتايل هتدف هذه 
التوصية لتحقيق تغير مؤسسي من داخل النظام عن طريق نقل املهارات و 

األساليب و اإلجراءات.

تشجيع اجلهات الفاعلة الدولية على العمل بشكل وثيق مع املنظمات احلكومية 
احمللية ومنظمات اجملتمع املدين احمللية عند تنفيذ الربامج.  إن منهجاً طويل االمد 

لإلستجابة يف االزمات من املمكن ان يكون مفيداً يف إعادة توجيه تدرجيي 
لألنشطة بعيدا عن التنفيذ املباشر من قبل اجلهات الفاعلة الدولية إىل دور ميكن 
عدد أكرب من اجلهات الفاعلة غر احلكومية احمللية للرتقية و تطوير قدراهتا16. 

على الرغم من أن هذا املنهج يعين التنازل عن بعض »السلطة« على أرض الواقع 
فإن اجلهات الفاعلة احمللية هي الي ستواصل العمل يف السنوات القادمة.

16. أنظر على سبيل املثال اىل »Time to let go«، مقرتح ثالثي اجلوانب 
من قبل IOD  )2016( لتغير النظام اإلنساين. 

6. التعزیز املؤسسي لالستجاابت الطویلة األمد
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   وینبغي لوكاالت األمم املتحدة و املنظمات غري احلكومية و السلطات 
احمللية تعزیز جهود التواصل مع املستفيدین و اجملتمعات بشكل عام من أجل 

زايدة الوعي والشرعية والفعالية واملسؤولية يف مساعدة املستفيدین. 

احلفاظ على روح العدالة يف توزيع املساعدات و حتسن مشاركة اجملتمعات احمللية 
و شرح دقيق للعمل ميكن أن يسامهوا يف حتويل الربامج إىل مناهج على املدى 
الطويل17. تصورات كل من اجملتمع املضيف و النازحن على التدخل اإلنساين 

ميكن أن تكون أحياان سلبية بسبب نقص يف التواصل.

 وأفاد السكان النازحون يف املناطق احلضرية أن هناك أحياان قلة وضوح يف 
كيفية تسليم املساعدة عادة بسبب اإلشاعات. و اقرتحت بعض اجملموعات 
أن ُتستخدم املعابد و املساجد أو األماكن العامة مثل املستشفيات كمراكز 

لنشر املعلومات. األهم من ذلك، أظهرت املناقشات اجلماعية املركزة أن اجملتمع 
املضيف يشعر ابإلمهال يف ما خيص املساعدة أو االهتمام مما خيلق شعوراً عاماً 

بعدم الثقة. لذلك مت اإلقرتاح، و إبصرار كبر، أن تنظم كل من السلطات احمللية 
واملنظمات غر احلكومية مناقشات مجاعية مركزة منتظمة مع اجملتمعات املضيفة 
ابإلضافة إىل تفاعالهتم االعتيادية مع املستفيدين املباشرين. وهناك حاجة إىل 

بذل املزيد من اجلهود من أجل تطوير اسرتاتيجيات للتواصل مع اجملتمعات.

   وینبغي على وكاالت األمم املتحدة واملنظمات الدولية الغري حكومية 
التواصل مع اجلهات املاحنة و الدعوة اىل االلتزام على املدى الطویل والتغيري 

يف أولوايت التمویل. 

كثرا ما تستغل األموال املخصصة للربجمة ألغراض طارئة مما يعيق يف بعض 
احلاالت التحول إىل تدخالت على املدى الطويل.  وابلتايل فمن املهم االبالغ 
عن االحتياجات و الفوائد الي ميكن أن حتققها املزيد من الربامج املوجهة حنو 

التنمية للتخفيف من حدة االزمة يف حمافظة سليمانية، ويف العراق بشكل عام. و 
لقد مت إقرتاح خيارات أخرى مثل تصيص حد أدىن لتمويل الربامج الي تعمل 

على توسيع اخلدمات العامة. 

17. هلــذا الغــرض، كانــت مبــادرات مثــل الشــراكة مــع شــركة آسياســيل لتســهيل انتشــار املعلومــات 

وإنشــاء خــط ســاخن للســكان النازحــن و الالجئــن  لطلــب معلومــات خطــوة جيــدة وأتثرهــا 
حباجــة اىل التقييــم.

   جيب أن تتعامل اجلهات الفاعلة اإلنسانية مع السلطات احمللية 
)والوكاالت املعنية( كلما كان ذلك ممكنا يف تصميم الربامج وتنفيذها من 

أجل جتنب تشكيل هياكل برامج مماثلة. 

إن وجود خطط مشرتكة بن السلطات العامة واجلهات الفاعلة الدولية لديه فوائد 
من انحية إنتاج برامج أكثر استدامة مالياً ) والي ميكن أن تكون يف وقت الحق 
جزءاً من عمل السلطات احمللية(، ابإلضافة إىل ضمان مسامهة أكرب من السكان 

احمللين.

 و هذا أمر ابلغ يف األمهية مبا إن اجلهات احمللية مثل وزارة العمل و الشؤون 
اإلجتماعية أيضا لديها برامج معنية بتوفر سبل العيش و الرعاية الصحية و 

الدعم النفسي-اإلجتماعي للنازحن و الالجئن. 

   ینبغي على مجيع اجلهات املعنية التحرك تدرجيياً حنو تنسيق أكرب للبياانت 
املتوفرة.  إن تشتت البياانت  یؤثر سلباً على ختطيط الربامج. على سبيل 
املثال، من أجل جتنب على التكرر يف املساعدات التقدية، مت بناء و مشاركة 

بياانت تتابع حركة الالجئن و النازحن و حتديث قوائم املستفيدين. 

و تستفيد اجلهات املعنية من التعاون بن خمتلف مكاتب إدارة املعلومات 
واجلهات الفاعلة مثل مكتب اإلحصاء يف سليمانية )الذي لديه تركيز على املدى 

الطويل يف مجيع البياانت( ومبادرة REACH )األكثر تركيزاً على الطوارئ 
وتقييم االحتياجات(. 

و من املهم إيضاً حتسن التنسيق مع اجلهات الفاعلة يف وسط و جنوب العراق، 
حيث تتضمن معظم احللول )مثل العودة ملوطن األصل( إجراائت منسقة بن 

املناطق املختلفة يف البلد. 

7. التنسيق والتواصل و التخطيط مع اجلهات املعنية/أصحاب املصاحل من أجل برامج طویلة األمد 
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اإلجابة خيارات االسئلة #

المقابلة قبل الباحث قبل من تمأل الميداني الباحث رقم A2
A3 :

نعم. 1
ال. 2

معك؟ مقابلة باجراء لنا تسمح هل A3

االسرة رب.  1
الزوجة-  الزوج.  2
االبنة/االبن.  3
األخت/األخ. 4
االم/االب.  5
(االبن زوجة) الكنة/(االبنة زوج) الصهر. 6
الحفيد. 7
الحماة/الحما. 8
أخرون أقرباء. 9

قرابة ال. 10

االسرة برب المستجيب عالقة A4

 والنازحين السوريين الالجئين
المضيف والمجتمع

 العائلة ضمن جديد شخص إضافة
[األسرة رب من بدأً]. األول؟ األسم ماهو

B1

 والنازحين السوريين الالجئين
المضيف والمجتمع

االسرة رب.  1
الزوجة-  الزوج.  2
االبنة/االبن.  3
األخت/األخ. 4
االم/االب.  5
(االبن زوجة) الكنة/(االبنة زوج) الصهر. 6
الحفيد. 7
الحماة/الحما. 8
أخرون أقرباء. 9

قرابة ال. 10

األسرة؟ برب (االسم) عالقة B2

 والنازحين السوريين الالجئين
المضيف والمجتمع

ذكر. 1
انثى. 2 ؟ (االسم) جنس هو ما B3

 والنازحين السوريين الالجئين
المضيف والمجتمع ؟ الكاملة بالسنوات (االسم) عمر  B4

 والنازحين السوريين الالجئين
فوق فما سنة (12). المضيف والمجتمع

ً متزوج غير. 1 سابقا
متزوج. 2
أرملة/أرمل. 3
منفصل. 4
مطلقة/مطلق. 5

؟(االسم) ل الزوجية الحالة هي ما B5

 والنازحين السوريين الالجئين
المضيف والمجتمع األسرة؟ هذه بين (االسم) عاش شهراً كم الماضية، األشهر 12 اثناء B6

 والنازحين السوريين الالجئين
المضيف والمجتمع

عراقي. 1
سوري. 2
أخرى. 3

[جواب من أكثر] ؟(االسم) جنسية هي ما B7

 والنازحين السوريين الالجئين
المضيف والمجتمع

كوردي. 1
عربي. 2
تركماني. 3
كلداني. 4
سرياني. 5
أشوري. 6
أرمني. 7
أخرى. 8
به البوح يفضل ال. 9

؟(االسم) قومية هي ما B8

 والنازحين السوريين الالجئين
 فما سنوات (6). المضيف والمجتمع

فوق

الكتابة و القراءة يستطيع. 1
فقط القراءة يستطيع. 2
والكتابة القراءة يستطيع ال. 3

الكتابة؟ و القراءة (االسم) يستطيع هل C1

 والنازحين السوريين الالجئين
 فما سنوات (6). المضيف والمجتمع

فوق

أكثر أو األسبوع في اياٍم 4 نعم،. 1
األسبوع في أيام 4 من أقل نعم،. 2
كال. 3

حالياً؟ الدراسة فى مستمر (االسم) هل C2

 والنازحين السوريين الالجئين
 فما (6)( الحضور). المضيف والمجتمع

فوق

(6-1) أبتدائية. 1
(9-7) المتوسطة. 2
(12-10) االعدادية. 3
معهد. 4
جامعية. 5
عليا دراسات. 6

دراسية؟ مرحلة أي فى (االسم) C3

 والنازحين السوريين الالجئين
 غير حضور. المضيف والمجتمع

سنة (18-6) منتظم

بسهولة المدرسة الى الوصول يمكن ال. 1
بالدوام المعلمين التزام عدم/ التدريس نوعية رداءة. 2
مالئم غير المدرسة دوام وقت. 3
األخرين التالميذ أو المعلم قبل من المعاملة سوء. 4
العائلة لمساعدة يعمل أن عليه يجب. 5
التعليم الى بحاجة الطفل أن العائلة تعتقد ال/ تحبذ ال. 6
المبكر الزواج. 7
أعاقة أو مرض. 8
المنزلية الواجبات في المساعدة. 9

ممتلئة المدارس كانت. 10
التلميذ المدرسة تقبل لم. 11
مختلطة المدارس. 12
اللغة يفهم ال. 13
الدراسة مصاريف تامين امكانية عدم. 14
ثبوتية أوراق وجود عدم. 15
طويالً هنا ألبقاء العائلة تتوقع ال. 16
مغلقة المدرسة/ معطل المدرسة في الدوام. 17
التسجيل وقت في العمر شرط يستوفي لم.18
أخرى أسباب. 19

 عدم أو منتظمة، بصورة المدرسة الى (االسم) الذهاب لعدم الرئيسي السبب هو ما
أصالً؟ الذهاب C4

 والنازحين السوريين الالجئين
 فما سنوات (6). المضيف والمجتمع

فوق

مرحلة وال. 1
(6-1) أبتدائية. 2
(9-7) المتوسطة. 3
(12-10) االعدادية. 4
معهد. 5
جامعية. 6
عليا دراسات. 7

؟(االسم) أكملها التعليم من مرحلة أعلى ماهي C5

 والنازحين السوريين الالجئين
فوق فما (15). المضيف والمجتمع والرسوب النجاح فيها بما الدراسة سنوات عدد C6

:على يطرح السؤال

وائم
ق

 
سر

اأ

فوق ما و 6 العمر: التعليم

2015/2016 -  (األسئلة قائمة) المنزلي االستطالع
الحضرية وشبه الحضرية المناطق في المضيف والمجتمع والنازحين السوريين الالجئين أوضاع عن دراسة الموضوع

طية
لتغ
ا

الفرعي الموضوع

الموقع

التعريف بيانات

األسرة تركيبة

المقابلة قبل الباحث قبل من تمأل

A1_1 :سليمانية 
A1_2 :قائمة من اختيار
A1_3:قائمة من اختيار
A1_4 :قائمة من اختيار
A1_5 : :البلوك رقم
A1_6 :السكانية المجموعة هي ما

السوريين الالجئين. 1
النازحين. 2
المضيف المجتمع. 3

A1_7  :العنقود رقم 
A1_8 :األسرة رقم

A1_1 المحافظة:
A1_2 القضاء:
A1_3 الناحية:
A1_4 المحلة:
A1_5 : البلوك رقم
A1_6 :السكانية المجموعة هي ما
A1_7  :العنقود رقم 
A1_8 :األسرة رقم

A1
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اإلجابة خيارات االسئلة #
:على يطرح السؤال

2015/2016 -  (األسئلة قائمة) المنزلي االستطالع
الحضرية وشبه الحضرية المناطق في المضيف والمجتمع والنازحين السوريين الالجئين أوضاع عن دراسة الفرعي الموضوعالموضوع

نعم. 1
كال. 2

 تصليح, نجارة, خياطة: مثال المهني؟ التدريب من نوع أي (االسم) شارك هل
أجهزة C7 فوق ما و 6 العمر: التعليم

(التكملة)

 والنازحين السوريين الالجئين
فوق فما (15). المضيف والمجتمع

العمل رب. 1
(العمل صاحب) حرة مهنة ذو. 2
باالجر يعمل. 3
أجراً يتقاضى ال- لعائلته يعمل. 4
ً ويعمل طالب. 5 أيضا
 طالب. 6
ربةالبيت. 7
ً عمل قد) عمل عن ويبحث يعمل ال. 8 (سابقا
ً قط يعمل لم) عمل عن ويبحث يعمل، ال. 9 (سابقا

ثبوتية أوراق وجود عدم  بسبب عمل عن يبحث ال. 10
 االحباط بسبب عمل عن يبحث ال. 11
 للعمل محبذ غير. 12
متقاعد/كثيراً السن في متقدم. 13
أعاقة/مرض. 14
 (القانونية السن دون )حدث. 15
أخرى. 16

الماضية؟ يومأ 30ال خالل (االاسم)ل العمل حالة هي ما  D1

 والنازحين السوريين الالجئين
 فوق فما (15). المضيف والمجتمع

(النشطة العاملة القوى)

مدراء. 1
اختصاصيين. 2
ومساعديهم فنيون و حرفيون. 3
المكتبيين الموظفين مساعدو. 4
ومبيعات خدمة و موظف. 5
السمك وصيد الغابات، الزراعة، في ماهرين عمال.6
صلة ذات تجارة وعمال حرفيين عمال.7
والمصانع المكائن وتشغيل تجميع عمال.8
بسيطة وظيفة. 9

المسلحة القوات في وظيفة. 10

ً 30 ال في الرئيسية (االسم) مهنة هي ما الماضية؟ يوما D2

العام القطاع. 1
المحلي الخاص القطاع. 2
العالمي الخاص القطاع. 3
المختلط القطاع. 4
المحلية ربحية الغير/حكومية الغير المنظمات. 5
العالمية ربحية الغير/حكومية الغير المنظمات. 6

D3_2 الماضية؟ يوما 30 ال خالل (االسم) عمل قطاع أي في

 والنازحين السوريين الالجئين
 فوق فما (15). المضيف والمجتمع

(النشطة العاملة القوى)

D4_1 الشهر العمل من(االسم)ل (المتوقع أو الفعلي)) النقدي الدخل أجمالي هو ما 
[ باالالف الرقم العراقي بالدينار ]؟ الماضى

الراتب صرف عدم/الراتب بصرف تاخير. 1
الراتب تقليص. 2
الراتب وتقليص تأخير. 3
مشكلة يواجه لم. 4

D4_2 30ال خالل االجور/الرواتب بصرف متعلقة مشاكيل اي (االسم) واجه هل 
الماضية؟ يوما

 والنازحين السوريين الالجئين
 فوق فما (15). المضيف والمجتمع

(النشطة العاملة القوى)

نعم. 1
ال. 2
يعرف ال. 3

ً 30 في الرئيسي لعمله دائمي تعيين او مكتوب عمل عقد (االسم) يملك هل  يوما
الماضية؟ D5

 والنازحين السوريين الالجئين
 فوق فما (15). المضيف والمجتمع

عمل عن البحث(النشطة العاملة القوى)

     العمل بمكتب أتصل  .1
العمل االعالنات على اجاب. 2
أخرى شخصية عالقات أو االقرباء، االصدقاء، سأل  .3
مباشرة العمل برب أتصل. 4
 التجاري عمله لبدأ مالية موارد/أوسلفة العمل، مكان موارد/أوسلفة  عقارية، موارد/سلفة أيجاد حاول  .5

    .الخ صلة، ذات أجازات او رخص طلب على قدم به، الخاص
العمل عن حوله من سأل. 6
أخرى. 7

ما؟ أيجادعمل أو بحث في (االسم) استخدمها التي الرئيسية الطريقة هي ما D6

 والنازحين السوريين الالجئين
 فوق فما (15). المضيف والمجتمع

 عن البحث ال(النشطة العاملة القوى)
عمل

وظائف عن يبحثون كثيرون ناس.1
المتوفرة الوظائف تطابق ال المؤهالت/التعليم.2
قانونية مشاكل.3
جداً البعيدة المتوفرة الوظائف.4
(المعتقد االقامة،الجنس، حالة العمر، أساس على)التمييز.5
شخصية صالت وجود عدم.6
ً يملك ال.7 ً وقتا عمل عن للبحث كافيا
جداً منخفضة االجور.8
مزمن مرض أو أعاقة.9

اللغة عوائق.10
أخرى.11

 عمل بأيجاد بان اويعتقد العمل عن [االسم] بحث لعدم الرئيسي السبب هو ما
صعب؟ D7

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

شقة. 1
فيال/بيت. 2
غيرمنظم سكن/خيمة/مؤقت ملجأ. 3
(متنقل بيت) كرفان. 4
قاعة. 5
بنائها يكتمل لم/مهجورة بناية. 6
موتيل/فندق. 7
ديني مبنى. 8
مدرسة. 9

مرأب/بيت مشتمل. 10
أخرى. 11

االسرة؟ فيه تعيش الذي الرئيسي السكن نوع هو ما E1

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

نعم.1
كال.2 أخرى؟ عوائل مع السكن هذا أسرتك تشارك هل E2

وائم
ق

 
سر

االأ
 (

ملة
لتك
ا

)
وى

لمأ
ا

فوق ما و 15 العمر: التوظيف

المأوى نوع

D3

D4

 والنازحين السوريين الالجئين
 فوق فما (15). المضيف والمجتمع

(النشطة العاملة القوى)

االسماك؛ تربية الغابات، الزراعة، قطاع.1
والمقالع؛ التعدين.2
التصنيع؛.3
والتكييف؛ والتبريد الغاز، البخار، الكهرباء، تزويد.4
المعالجة؛ ونشاطات النفايات، معالجة المجاري، الماء، أمدادات.5
البناء.6
النارية؛ والدراجات السيارات تصليح والمفرد، الجملة تجارة.7
والتخزين؛ النقل.8
الطعام؛ وخدمة السكن.9

واالتصاالت؛ المعلومات.10
والمالية؛ التأمين نشاطات.11
العقارات؛ أعمال.12
ومهنية؛ علمية، فنية، نشاطات.13
 الدعم؛ وخدمة أدارية نشاطات.14
االلزامي؛ االجتماعي والضمان العامة، وأالدارة الدفاع.15
التعليم؛.16
واالجتماعية؛ االنسانية الصحة نشاطات.17
واالستجمام؛ التسلية الفنون،.18
أخرى؛ خدمية نشاطات.19
 لالستعمال لالسر نشاطات خدمية، ونشاطات متمايزة غير بضائع عمل، كأرباب لألسر نشاطات.20

الخاص؛
الحدود خارج وومنظمات لهيئات نشاطات. 21
اخرى. 22

D3_1 30 ال خالل الرئيسية وظيفتها/وظيفته في (االسم) عمل نشاط في ً  يوما
الماضية؟

Page 2 of 6

A. االستطالع املنزيل )قائمة األسئلة( )البقية(
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اإلجابة خيارات االسئلة #
:على يطرح السؤال

2015/2016 -  (األسئلة قائمة) المنزلي االستطالع
الحضرية وشبه الحضرية المناطق في المضيف والمجتمع والنازحين السوريين الالجئين أوضاع عن دراسة الفرعي الموضوعالموضوع

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

صرف ملك.1
مؤجر.2
العمل من كجزء موفر أسكان.3
 اجر فى مشترك- استضافة.4
ً أستضافة.5 مجانا
ً سكن.6 موفرمجانا
عليه مستولى/ محجوز.7

للسكن؟ الملكية حالة ما E3 المأوى نوع
(التكملة)

 والنازحين السوريين الالجئين
امتالك أو استئجار. المضيف والمجتمع

نعم. 1
كال. 2

ً أو مؤجراً كان أذا]  أو بملكية مكتوبة وثيقة االسرة في أحدُ يملك هل [مملوكا
السكن؟ بأيجار E4

 والنازحين السوريين الالجئين
استئجار. المضيف والمجتمع شهر؟ لكل العراقي بالدينار تدفعه االيجارالذي مقدار هو ما [مؤجراً السكن كان أذا] E5

 والنازحين السوريين الالجئين
 الذين ماعدا. المضيف والمجتمع
خيمة في يعيشون

 المرافق/الحمام بأستثناء) ؟ السكن هذا في توجد التي الغرف أجمالي هو ما
(الصحية

E6

 والنازحين السوريين الالجئين
 الذين ماعدا. المضيف والمجتمع
خيمة في يعيشون

للنوم؟ تستخدم غرفةً كم E7

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

نعم. 1
كال. 2 الماضية؟ شهراً 12 ال خالل السكن من االخالء أسرتك عانت هل E8

 والنازحين السوريين الالجئين
االخالء. المضيف والمجتمع

االيجار دفع بامكانه تكن لم. 1
السكن تأجير في يرغب المالك يعد لم. 2
السكن هدم. 3
تطوير مشاريع-  تجديدالبيت. 4
للمغادرة الحى اهالى من ضغط. 5
أخرى. 6

لالخالء؟ الرئيسي السبب كان ماذا E9

اسرتك؟ اخالء تم منطقة اي من
(مدينة/منطقة/محلة) E10

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

جداً جيدة. 1
جيدة. 2
بها بأس ال. 3
كافية غير. 4
عليها الحصول يمكن ال. 5

/  العامة أو الخاصة الصحية رعاية على عائلتك أفراد حصول تقيم كيف
المستشفيات؟ F1

 والنازحين السوريين الالجئين
 منخفض تصنيف. المضيف والمجتمع

الوصول من

السكن موقع عن جداً بعيد. 1
التكاليف يتحمل ال. 2
جداً منخفضة العيادة. 3
الموفَّرة للخدمات رديئة جودة. 4
صلة ذات ليست المقدمة الخدمات. 5
اللغة عوائق. 6
التمييز. 7
مغلق الصحي المركز/  معطل الصحي المركز في الدوام. 8
أخرى. 9

الصحية؟ الرعاية على الحصول عدم أو الرضا لعدم الرئيسي السبب هو ما F2

الفيروسي الكبد التهاب. 1
(التوحد) اوتيزم. 2
سرطان. 3
دم ضغط. 4
السكري داء. 5
المدخنين األفراد عدد. 6

األسرة في تنطبق التي المرضية الحاالت عدد كتابة يرجى F3

المدخنين األفراد عدد F4

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

للكهرباء العامة الشبكة. 1
مشتركة مولدة. 2
خاصة مولدة. 3
الغاز. 4
أخرى مصادر. 5
يطبخون ال. 6

؟ الطبخ لغرض للطاقة الرئيسي هوالمصدر ما F5

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

للكهرباء العامة الشبكة. 1
مشتركة كهربائية مولدة. 2
خاصة مولدة. 3
الغاز. 4
(كيروسين) نفطي موقد. 5
أخرى مصادر. 6
تدفئة توجد ال. 7

F6_1 ؟ التدفئة لغرض للطاقة األساس المصدر ما

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

للكهرباء العامة الشبكة. 1
مشتركة كهربائية مولدة. 2
خاصة مولدة. 3
الغاز. 4
(كيروسين) نفطي موقد. 5
أخرى مصادر. 6
ثانوي مصدر يوجد ال. 7

F6_2 ؟ للتدفئة المستخدم الثانوي المصدر هو ما

األجور\الراتب من الدخل. 1
(االسرية المشاريع أرباح ضمنها من) تجارة أرباح. 2
(الخارج في العائلة/االصدقاء من مساعدة )مالية حواالت. 3
تقاعدية رواتب.  4
الحكومية غير المنظمات/ المتحدة االمم/الحكومة من مساعدة. 5
االجارات. 6
العينية ممتلكاتهم بيع. 7
(االصدقاء\العائلة ومن الرسمية)القروض. 8
المدخرات. 9

(الخ, الجيران من مساعدات او الزكات مثل) الصدقة. 10
التسول. 11
أخرى. 12

 قيمة وما الماضية يوم 30 خالل عائلتك امتلكت المالية الدخل مصادر من أي
العراقي بالدينار الماضية؟ يوم 30ال خالل مصدر لكل الدخل G1

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

نعم. 1
كال. 2 المال؟ اقترض االسرة أفراد من أي هناك هل G2

 والنازحين السوريين الالجئين
القرض. المضيف والمجتمع

بالتجارة متعلق. 1
(والمالبس الطعام: مثال) المنزلي االستهالك أحتياجات. 2
السكن وتحسين شراء. 3
 دفن مراسم/زفاف/ديني غرض. 4
(السيارة مثل) ثمينة اوسلع االجهزة شراء. 5
الدين لتسديد القرض. 6
الزراعة لغرض. 7
المنزل أيجار لدفع. 8
أخرى. 9

أعرف ال. 10

G3_1 االسرة؟ لهذه القروض من الرئيسي الهدف هو ما

بالتجارة متعلق.1
(والمالبس الطعام: مثال) المنزلي االستهالك أحتياجات. 2
السكن وتحسين شراء.3
 دفن مراسم/زفاف/ديني غرض.4
(السيارة مثل) ثمينة اوسلع االجهزة شراء.5
الدين لتسديد القرض.6
الزراعة لغرض.7
المنزل أيجار لدفع.8
أخرى.9

أعرف ال.10
ثانوي غرض  يوجد ال. 11

G3_2 :االسرة؟ لهذه القروض من الثاني الهدف هو ما
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اإلجابة خيارات االسئلة #
:على يطرح السؤال

2015/2016 -  (األسئلة قائمة) المنزلي االستطالع
الحضرية وشبه الحضرية المناطق في المضيف والمجتمع والنازحين السوريين الالجئين أوضاع عن دراسة الفرعي الموضوعالموضوع

 نعم. 1
ال. 2 G3_3 :تسديدها؟ يتوجب أقساط أسرتك لدى هل الديون، هذه ماعدا

السكن. 1
الزواج. 2
4الخ...٬ سيارة ٬ اثاث-  المعمرة السلع. 3
 الصغيرة المشاريع. 4
أخرى. 5

G3_4 :؟ األقساط هذه من الغرض هو ما

 والنازحين السوريين الالجئين
المساعدة تلقوا. المضيف والمجتمع

نعم. 1
كال. 2

  G4_1 اوما نقداً مساعدة أية اسرتك أستلمت هل الماضية األشهر 12 ال خالل 
؟ عينية سلعة او شابه

 والنازحين السوريين الالجئين
المساعدة تلقوا. المضيف والمجتمع

المتحدة األمم مساعدات برنامج.1
حكومية منافع.2
حكومية غير منظمة.3
صدقة.4
أقارب او أصدقاء.5
أخرى.6

 G4_2 أسرتك؟ استلمتها التي للمساعدة الرئيسي المصدر هو ما

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

االعمال توقف او العمل في متوقعة غير اضراركبيرة حدوث. 1
العمل ساعات في طوعي غير تقليل. 2
االجور دفع في تأخير أو الدفع عدم. 3
 (مالية حواالت) االقارب/االصدقاء من المساعدات تقليل أو قطع. 4
السكن أيجار كلفة في زيادة. 5
اجباري أخالء. 6
االالت او الثمينة العينية الممتلكات خسارة. 7
االسرة من فرد موت. 8
(نفسك ضمنها من) االسرة افراد الحد أصابة أو خطير مرض. 9

طوعي غير عائلي أنفكاك. 10
(الخ الصدقة، من حكومية، غير الحكومة،منظمات من)  مساعدات قطع او تقليل. 11
المدخرات نفاذ. 12
اقتصادية أخرى ازمات. 13
شديدة ازمات ال. 14

ً أسرتك عانت هل  الماضية؟ شهراً 12ال خالل االتية االقتصادية األزمات من أيا
ً األشد التأثير لها كان واحدة اكثر أختر واحدة، من أكثر كانت أذا  على أقتصاديا

أسرتك
(للمستجيب االحتماالت جميع قراءة يرجى)

G5

 والنازحين السوريين الالجئين
 صدمة من يعانون. المضيف والمجتمع

مالية

االخرين من العينية المساعدات على أو النقد على أعتمدوا. 1
بهم الخاصة مدخراتهم على أعتمدوا. 2
الطعام شراء من تقليل. 3
التعليم/الصحة على المصروفات من تقليل. 4
المشتغلين عمل اوقات فى زيادة او/  مشتغلين غير افراد تشغيل. 5
المدرسة من الطفل أخراج تم. 6
 االسرة افراد من فرد هجرة. 7
القروض. 8
(الخ ذهب، عقار، أرض بنايات،) عينية ممتلكات باعوا. 9

 تسول. 10
شيء اى يعملوا لم. 11
أخرى. 12

 منها عانت التي االقتصادية االزمة لمواجهة اسرتك اتبعتها طريقة ابرز كانت ماذا
اسرتك؟ G6

 والنازحين السوريين الالجئين
بااليجار يسكنون. المضيف والمجتمع

نعم. 1
كال. 2 الماضية؟ أشهر 6ال خالل السكن ايجار دفع في صعوبات أسرتك واجهت هل G7

الماضية ايام 7ل الغذاء على اسرتك لمصاريف التقريبي المقدار ماهو G8
 االدوية، تتضمن) الطبية الرعاية على اسرتك لمصاريف التقريبي المقدار ماهو

الماضية ايام 30ل (المعالجة G9

 المياه) الكهرباء/ المرافق/ المياه على اسرتك لمصاريف التقريبي المقدار ماهو
الماضية يوم 30ل (للشرب المياه شراء أو االستخدام G10

 (للتدفئة النفط الطبخ، غاز) الوقود على اسرتك لمصاريف التقريبي المقدار ماهو
الماضية يوم 30ل (الخ باص، اجرة، سيارة) والنقل G11

 زي مدرسة، مصاريف) التعليم على اسرتك لمصاريف التقريبي المقدار ماهو
الماضية يوم 30ل (دراسة لوازم دراسي، G12

 ل المسكن/المنزل في تصليحات على اسرتك لمصاريف التقريبي المقدار هو ما
( باالالف العراقي بالدينار) الماضية يوم 30 G13

الماضية يوم 30 ل القروض دفع على اسرتك لمصاريف التقريبي المقدار ماهو G14

الماضية يوم 30ل اخرى احتياجات على اسرتك لمصاريف التقريبي المقدار ماهو G15

نعم. 1
كال. 2

H1_1 :و النازحين و السوريين الالجئين بين التفرقة تسبب عوامل هناك هل 
منطقتك؟ في المضيّف المجتمع

.المضيف والمجتمع والنازحين السوريين الالجئين

االيجارات ارتفاع/المسكن قلة. 1
العمل فرص قلة. 2
(الخ, الكهرباء, الغذاء, الماء) الموارد كفاية عدم. 3
(والصحة التعليم) العامة الخدمات كفاية عدم 4
االخرى دون معينة سكانية لمجموعات االنسانية المساعدات توجيه. 5
دينية/قومية اختالفات. 6
والتقاليد العادات في اختالفات. 7

H1_2 :(عاملين اهم اختر)

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

نعم. 1
كال. 2 الماضية؟ أشهر 6ال خالل الجسدي العنف الى االسرة افراد أحد واجهت هل H2

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

جداً آمن.1
آمن.2
آمن غير.3
جداً آمن غير.4

محلتك؟ امن تقييم كيف H3

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

نعم. 1
كال. 2 ً اسرتك نزوح تم هل االصلي؟ موطنهم من ما يوما I1

 30/12/2013 بعد العراقيين النازحين
السوريين والالجيئين

العراق. 1
سوريا. 2
أخرى.3

I2_1 األصلي؟ موطنكم أين I2
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اإلجابة خيارات االسئلة #
:على يطرح السؤال

2015/2016 -  (األسئلة قائمة) المنزلي االستطالع
الحضرية وشبه الحضرية المناطق في المضيف والمجتمع والنازحين السوريين الالجئين أوضاع عن دراسة الفرعي الموضوعالموضوع

30/12/2013 بعد العراقيين النازحين

األنبار
بابل
بغداد

البصرة
قار ذي

الديوانية
ديالى
دهوك
أربيل
كربالء
كركوك
ميسان
المثنى
النجف
نينوى
الدين صالح

السليمانية
واسط

I2_2 االصلي؟ موطنكم العراق من محافظة اي من

 30/12/2013 بعد العراقيين النازحين
الدين وصالح ديالى, كركوك, نينوى من القائمة من أختر: القضاء 1_I2_3 ديالى؟ في قضاء اي من

القائمة من أختر: القضاء 2_I2_3  كركوك؟ في قضاء أي من
القائمة من أختر: القضاء 3_I2_3  نينوى؟ في قضاء أي من
القائمة من أختر: القضاء 4_I2_3  الدين؟ صالح في قضاء أي من

فقط السنة I3_1 السنة فقط االصلي؟ موطنكم من نزوحكم تاريخ ماهو
(نزوح عملية اخر تاريخ)

نعم. 1
كال. 2

I3_2 اذا نزوح عملية اخر عن أجب ؟30/11/22013 بعد أسرتك نزوح تم هل 
واحدة من اكثر هناك كان

 30/12/2013 بعد العراقيين النازحين
السوريين والالجيئين

نعم. 1
كال. 2 الحالي؟ الموقع الى مباشرة أسرتك أتت هل I4

 30/12/2013 بعد العراقيين النازحين
السوريين والالجيئين الحالي؟ الموقع الى وصلتم ان الى أسرتك انتقلت مرة كم I5

 30/12/2013 بعد العراقيين النازحين
السوريين والالجيئين

نعم. 1
كال. 2

 الى معك وصلوا األصلي، موطنك من نزوحهم قبل أالسرة أفراد جميع ان هل
سليمانية؟ محافظة

I6

 30/12/2013 بعد العراقيين النازحين
السوريين والالجيئين

االسرة رب. 1
الزوجة/ الزوج. 2
البنت/األبن. 3
الجدة او الجد/ الوالدة او االب. 4
االخت/  االخ. 5
اخرون اقرباء. 6
قرابة صلة بدون اخرون. 7

 يأتوا لم األصلي، موطنك من نزوحهم قبل (االسرة برب العالقة)أسرة افراد من أيٌّ
[المتعددة باالجوبة يسمح] السليمانية محافظة الى معك

I7

 والنازحين السوريين الالجئين
= if I7 المضيف والمجتمع

1&2&3&4&5

1 .2016
2 .2015
3 .2014
4 .2013
5 .2012-2010
2010 قبل. 6

المحلة؟/المكان هذا في أسرتك تسكن  متى منذ I8 التنقل

 30/12/2013 بعد العراقيين النازحين
السوريين والالجيئين

أفضل عمل فرص. 1
التعليم فرص من أفضل نوعية توفر. 2
الصحية الخدمات من أفضل نوعية توفر. 3
االنسانية المساعدات توفر. 4
 االخرين االسرة أفراد الى ينضم لكي. 5
ً هنا موجودون االقرباء/االصدقاء. 6  ايضا
منخفض المكان هذا في االيجار/ المعيشة تكاليف. 7
أفضل آمن مكان. 8
أكبرافضل بيت. 9

الزواج. 10
أخرى.11
الينطبق السؤال/دوما هنا عاش. 12

السكن؟ لغرض الحالي للموقع اسرتك أختيار في الرئيسي السبب كان ماذا I9

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

نعم. 1
كال. 2

 شهراً 12 ال خالل اخر مكان في ليعيشوا غادروا اسرتك افراد من الفرد هناك هل
الماضية؟ I10

 والنازحين السوريين الالجئين
 انتقلوا الذين االفراد. المضيف والمجتمع

الماضية 12 ال أشهر غضون في

أفضل العمل فرص.   1
التعليم فرص من أفضل نوعية/ توفر. 2
الصحية الخدمات من أفضل نوعية/توفر. 3
االنسانية المساعدات توفر. 4
االخرين االسرة افراد الى لينضم.  5
ً هناك موجودون االقرباء/االصدقاء. 6 أيضا
الزواج. 7
 اقل االيجار/ اقل مصاريف. 8
ً أكثر هناك المكان. 9 أمانا

هناك أفضل/أكبر بيت.10
عدائية/ تمييزاً يواجه/ هنا باالرتياح يشعر ال.11
هناك أرض أو/ بيت لديه.12
(حدد) أخرى.13

 اذكر االسرة غادروا فرد من اكثر كانت اذا) االسرة؟ من االفراد/ الفرد غادر لماذا
(االقتصادية الناحية من نشاطا الفرداالكثر مغادرة سبب I11

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

نعم. 1
كال. 2

 خالل الحالي موقعك من السكن لتغيير  خطط لديه أسرتك  افراد من أحدٌ هناك هل
(خارجها او كردستان داخل اما) المقبلة؟ اشهر الست I12

 والنازحين السوريين الالجئين
لنقل تخطط. المضيف والمجتمع

 السليمانية محافظة ضمن. 1
 كوردستان اقليم ضمن. 2
بالعراق اخر مكان.  3
المجاورة البلدان.  4
االصلي الموطن الى يعود.  5
أوربا.  6
أخرى.  7

 ينتقلون اخرون افراد كان اذا] تذهبوا؟ أن االخرون أسرتك أفراد/أنت تخطط أين
ً االكثر الفرد حول السؤال هذا على أجب مختلفة، أماكن الى ً نشاطا [أقتصاديا I13

 والنازحين السوريين الالجئين
لنقل تخطط. المضيف والمجتمع

أفضل العمل فرص.   1
التعليم فرص من أفضل نوعية/ توفر. 2
الصحية الخدمات من أفضل نوعية/توفر. 3
االنسانية المساعدات توفر. 4
االخرين االسرة افراد الى لينضم.  5
ً هناك موجودون االقرباء/االصدقاء. 6 أيضا
الزواج. 7
هناك اقل االيجار. 8
ً أكثر هناك المكان. 9 أمانا

السكن مالك قبل من متوقع اخالء. 10
البلدية قبل من متوقع اخالء.11
هناك أفضل/أكبر بيت..12
ً تمييزاً يواجه/ هنا باالرتياح يشعر ال.13 عدائية/عنصريا
هناك أرض أو/ بيت لديه.14
اخرى.15

المختار؟ المكان الى لالنتقال الرئيسي السبب هو ما I14

 30/12/2013 بعد العراقيين النازحين
السوريين والالجيئين

نعم. 1
كال. 2
أعرف ال. 3

األصلي؟ موطنك الى الرجوع في تفكر هل I15

I2

ريخ
تا

 
جرة

اله
 

طط
الخ

و
 

بلية
ستق

الم
 (

ملة
التك

)

الهجرة تاريخ
(التكملة)

المستقبلية الخطط

التنقل

I3
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اإلجابة خيارات االسئلة #
:على يطرح السؤال

2015/2016 -  (األسئلة قائمة) المنزلي االستطالع
الحضرية وشبه الحضرية المناطق في المضيف والمجتمع والنازحين السوريين الالجئين أوضاع عن دراسة الفرعي الموضوعالموضوع

 30/12/2013 بعد العراقيين النازحين
 يفكرون, السوريين والالجيئين
األصلي موطنهم الى بالرجوع

المنطقة تحرير. 1
المنزل/األرض استعادة. 2
المنزل بناء أعادة. 3
عينية/مالية مساعدات. 4
أخرى. 5

  I16_1 الى اسرتك ترجع أن قبل توفره الواجب األول األساسي هالشرط ما 
األصلي؟ موطنك

 30/12/2013 بعد العراقيين النازحين
 يفكرون. السوريين والالجيئين
األصلي موطنهم الى بالرجوع

المنطقة تحرير. 1
المنزل/األرض استعادة. 2
المنزل بناء أعادة. 3
عينية/مالية مساعدات. 4
أخرى. 5

I 16_2الى اسرتك ترجع أن قبل توفره الواجب الثاني األساسي هالشرط ما 
األصلي؟ موطنك

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

 العراقية الجنسية. 1
المدنية األحوال هوية. 2
السفر جواز. 3
التموينية البطاقة. 4
(شهراً 12 أو 6 ،3سائح،) باالقامة تصريح. 5
(السكن بطاقة) االسرة عنوان أو بطاقة. 6
(UNHCR) لالجئين السامية المفوضية شهادة. 7
عائلي دفتر.8
والمهجرين الهجرة بطاقة. 9

وثائق ال. 10

[متعددة أجوبة] االتية الثبوتية الوثائق هذه من أي االسرة رب لدى هل J1

 30/12/2013 بعد العراقيين النازحين
 وثيقة اليمتلكون. السوريين والالجيئين

األقامة

للعملية مدرك غير. 1
يقدم كيف يعرف ال. 2
التسجيل مركز الى الوصول في صعوبة أو البعد، الكلفة،. 3
التسجيل في فائدة أرى ال. 4
التسجيل لغرض أنتظر. 5
مشمول غير. 6
أخرى. 7

االقامة؟ وثيقة امتالك لعدم الرئيسي السبب هو ما  J2

 30/12/2013 بعد العراقيين النازحين
.السوريين والالجيئين

نعم.1
كال.2  K1 _1 االصلي؟ موطنك في الثمينة او العينية الممتلكات من أيأ اسرتك تركت هل

 30/12/2013 بعد العراقيين النازحين
.السوريين والالجيئين

المسكن.  1
زراعية غير أرض.  2
زراعية مكائن مواشي، زراعية، أرض. 3
تجارية عينية ممتلكات. 4
مجوهرات مدخرات، نقد،. 5
سيارات.  6
أخرى. 7
االجابة أحب ال. 8
شيء ال. 9

 K1 _2 االصلي؟ موطنك في اسرتك تركها والثمينة العينية الممتلكات من اي

 30/12/2013 بعد العراقيين النازحين
.السوريين والالجيئين

نعم.1
كال. 2 K1 _3 ؟ تركتها التى والثمينة العينية بالممتلكات يهتم احد هناك هل

 30/12/2013 بعد العراقيين النازحين
.السوريين والالجيئين

نعم.1
كال. 2

 K1 _4العينية الممتلكات السترجاع (أمينة بايدي وحاليا) للملكية أثبات لديك هل 
والثمينة؟

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

المسكن. 1
زراعية غير أرض. 2
زراعية مكائن مواشي، زراعية، أرض. 3
تجارية عينية ممتلكات. 4
مجوهرات مدخرات، نقد،. 5
سيارات.  6
أخرى. 7
االجابة أحب ال. 8
شيء ال. 9

ً تملك هل (اجابة من اكثر اختيار) الحالي؟ موقعك في الممتلكات من أيا K2

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع

نعم.1
كال. 2

K3_1 حوالي بعد الموضوع بهذا متعلقة اخرى مقابلة ألجراء مستعد انت هل 
شهرين؟

 والنازحين السوريين الالجئين
 يرغبون.  المضيف والمجتمع
اخرى بمقابلة بالمشاركة

 K3_2 الهاتف؟ رقم

 والنازحين السوريين الالجئين
.المضيف والمجتمع الخريطة على الجغرافية االحداثيات تسجيل L1
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  دليل األسئلة للمناقشات اجلماعية املركزة. BB. دليل األسئلة للمناقشات اجلماعية املركزة

 األسئلة: املوضوع االول
ريان

 اجل
بني

 ما 
الئم

 الت
 يف
ومية

 الي
حلياة

ا
 

   كيف تفسر هذا التغيري؟ماهي النواحي اليت تغريت فيها منطقتكم على مدى السنوات القليلة املاضية �عتقادك؟ و 
  بحت امواقف تشعرك أنت أو أحد افراد عائلتك بعدم منطقتكم؟ وهل هناك يف ما هو مستوى االمن� ألمن؟ هل ا

 منطقتك أكثر أم أقل أمناً يف السنوات املاضية،  وكيف تفسر ذلك؟

  ما هو ��ري و�ول النازحني اىل احلي �عتقادك؟ 
  ما هي املواقف اليت تتعامل فيها مع النازحني؟ 
  ًيكن كذلك؟ واقعياً؟ وما هي اخليارات األخرى إذا ملهل تعترب عودة النازحني اىل مواطنهم خيارا 
  إذا بقي النازحني لعدة سنوات، ما هي افضل طريقة للسماح بذلك؟ 
 ثال: هل تعتقد أن أر�ب هل هناك حاالت يتم التعامل معك فيها بشكل خمتلف عن اآلخرين يف اجملتمع؟ على سبيل امل

ياء االمور والطالب) بشكل العمل يعاملون بعض الناس بطريقة غري متساوية؟ هل تعتقد أن املدارس تعامل الناس (اول
 االت؟ طريقة غري متساوية؟ وما هي هذه احلخمتلف؟ هل تعتقد أن املراكز الصحية تعامل الناس ب

 
 يف اجياد فرص العمل  ما هو العامل الذي يساعد يف احلصول على الوظيفة؟ ومن من سكان هذا احلي ال جيد �عوبة

 وملاذا؟ 
 

 

 األسئلة: املوضوع الثاين 

جرة
 اهل
وا�
� 

 

  أورو�؟البلد.  على سبيل املثال إىلهل هناك شخص أو أسرة يف هذا احلي خيططون للهجرة اىل خارج  
 
 هل هناك شخصا أو أسرة يف هذا احلي من الذين هاجروا �لفعل ؟ 
 
  العادة؟  ئل اليت تعرفها او تسمع عنها، من ِمن أفراد هذه العوائل يهاجر يفافكر يف العو تعندما 

 

 األسئلة: املوضوع الثالث

ول 
 ح
ظر
 الن
ات
وجه

دي
صا
القت
ع ا
وض
 ال

 

  لألسر يف هذا احلي ؟ تفكر يف األزمة االقتصادية احلالية، ما هي أهم اّ�رها على احلياة اليوميةعندما 
 كيف ميكن لألسر مواجهة الوضع االقتصادي الصعب ؟ 
 ما هي برأيك األسباب الرئيسية لألزمة االقتصادية احلالية؟ 
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C. منوذج قياس الضعف اإلقتصادي

تغري اخلطي األساسي. املحصائي اإلمنوذج االحندار �ستخدام الوضع اإلقتصادي لألسر اليت حتدد سر واملنطقة مت دراسة العوامل املتعلقة �أل
التالية يف ت التفسريية املتغريا جمموعة اسُتخِدمت ). للوضع اإلقتصادي فرد (تستخدم كبديلكل نفاق األسرة لاهو  هذا النموذج يفاملستقل 

  النموذج: 

 ساء.مقارنة األسر اليت تعيلها الرجال مع اليت تعيلها الن(متغري ثنائي)،  النوع اإلجتماعي لرب األسرة• 

  معالني.و الغري تقسيم أفراد األسرة املعالني  يتم فيها ، قيمةنسبة اإلعالة• 

  حجم األسرة.، قيمة تقسم عدد الغرف املوجودة يف املنزل على نسبة االكتظاظ• 

  فقات املنزلية.) على جمموع النستأجرإذا كان م(للمسكن وهي نسبة تقسيم اإلجيار الشهري  جيار،اإلنسبة تكاليف • 

  ) وبقية األسر.كوسيلة للتأقلم(يها ديون يف حاالت الطوارئ ، مقارنة األسر اليت لد(متغري ثنائي) املديونية يف حاالت الطوارئ• 

  خل الكّلي األسرة.ري مستدامة على جمموع الد، وهي نسبة تقسيم الدخل املتكرر من مصادر غنسبة الدخل غري املستدام• 

ع األسر اليت لديها رب أسرة يعرف القراءة و ، مقارنة األسر اليت حتتوي على رب أسرة أّمي م)متغري ثنائي(معدالت معرفة القراءة و الكتابة  •
  . الكتابة

  . تقسيم الطبقات اجلغرافية، كعامل مثبت لإلختالفات اجلغرافية اهليكلية• 

 نتائج منوذج االحندار االحصائي:

 اخلطأ املعياري  املعامل  تفسريياملتغري ال
0.067 0.101- األسر اليت تعيلها النساء
 0.014 *** 0.101- نسبة اإلعالة 
*** 0.471 نسبة االكتظاظ 0.034
*** 0.225- نسبة تكاليف االجيار 0.092
0.036- املديونية يف حاالت الطوارئ 0.038
*** 0.139- نسبة الدخل الغري مستدام 0.055
*** 0.136- معدالت معرفة القراءة و الكتابة  0.041
الطبقات اجلغرافية (األساس= مركز مقاطعة سليمانية)   
*** 0.222- املقاطعات احمليطة 0.040
*** 0.175- كالر و كفري 0.051
N 1,079

% خطأ معياري، و ** يعين نسبة 10إحصائية مع نسبة  بسجل ملصاريف االفراد يف كل أسرة.  الرمز * يعين أمهية  لتابعاملتغري ايتمثل  مالحظة: 
 % خطأ معياري. 1% خطأ معياري، و *** هو نسبة 15



82

المجموع الجئ نازح مّضف مجتمع المجموع الجئ نازح مّضف مجتمع المجموع الجئ نازح مّضف مجتمع المجموع الجئ نازح مّضف مجتمع

1 -  3 23 27 13 24 27 27 13 29 21 25 15 22 14 63 9 15

4 -  6 59 55 49 61 61 55 49 63 58 62 53 58 57 21 46 59

7 -  9 15 15 30 13 11 15 32 7 19 14 35 18 23 17 31 21

فوق وما 10 2 2 8 2 1 2 6 1 2 0 7 2 6 0 14 5

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

متوسط حجم 4.9 4.8 6.0 4.8 4.6 4.8 6.0 4.4 5.1 4.8 5.7 5.1 5.6 3.2 6.6 5.4

ذكر 89 95 93 89 89 95 94 88 90 91 93 89 90 92 91 89

أنثى 11 5 7 11 11 5 6 12 10 9 7 11 10 8 9 11

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ذكر 50 51 52 49 49 50 53 49 52 52 53 52 48 54 50 48

أنثى 50 49 48 51 51 50 47 51 48 48 47 48 52 46 50 52

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 0 -  5 14 24 18 13 13 24 15 12 17 17 21 16 14 32 22 13

 6 -  9 9 11 12 8 8 12 11 7 9 13 13 8 10 10 15 9

10 -14 12 9 12 12 12 9 12 13 11 13 12 10 13 7 13 13

15 -18 9 6 9 8 8 6 10 7 8 12 9 8 10 9 6 10

19 -24 11 10 11 11 10 10 11 10 12 7 10 13 10 10 13 10

25 -29 7 11 8 7 7 12 9 6 7 9 6 7 8 10 7 8

30 -39 15 16 12 15 15 16 13 15 16 16 13 16 13 15 11 13

40 -49 12 6 10 12 12 6 11 13 9 10 9 9 13 3 7 13

50 -59 5 3 5 6 6 4 6 6 6 1 5 7 3 2 4 3

60 -64 3 1 1 3 3 1 2 3 2 1 0 2 3 0 1 3

65 + 4 1 1 5 5 1 1 6 3 1 2 4 4 1 1 4

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

أكراد 87 98 6 99 85 98 3 99 91 96 2 99 80 100 20 93

عرب 12 2 93 1 15 2 96 1 9 4 98 1 14 0 78 0

**مسيحيون 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

أخرى 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 2 7

اإلجابة عدم يفضل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

أكثر أو األسبوع في أيام 4أ نعم، 74 31 64 77 75 33 69 78 74 21 54 76 76 19 62 81

األسبوع في ايام أربعة من أقل نعم، 5 2 4 6 8 2 7 8 4 1 1 5 0 0 0 0

ال 20 67 32 17 18 65 23 14 22 78 45 19 23 81 38 19

نعم 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(6-1 الصف) إبتدائي 45 83 53 44 42 82 47 41 47 93 65 46 49 100 59 46

(9-7 الصف) متوسط 23 14 23 23 22 15 25 22 24 7 19 24 24 0 19 25

(12-10 الصف) ثانوي 21 2 17 21 22 2 20 23 20 0 12 21 18 0 14 19

معهد 1 0 1 2 2 0 1 3 0 0 0 0 2 0 3 2

جامعة 10 1 6 10 11 1 7 12 9 0 4 9 8 0 6 8

عليا دراسات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

يوجد ال 32 41 24 33 27 40 18 28 37 46 33 37 35 43 33 35

(6-1 الصف) إبتدائي 23 33 29 22 22 32 26 21 30 36 37 30 27 43 37 25

(9-7 الصف) متوسط 18 13 17 18 18 13 18 18 15 12 13 15 17 6 14 17

(12-10 الصف) ثانوي 12 8 11 12 13 8 13 13 9 5 8 9 10 4 8 10

معهد 8 2 7 8 10 2 9 10 5 0 4 5 6 2 4 6

جامعة 7 4 11 6 9 4 15 9 4 0 5 3 6 0 3 6

عليا دراسات 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 1

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

موظف  2 2 1 2 3 1 0 3 1 3 2 1 0 0 0 0

الخاص لحسابه يعمل  7 4 4 8 7 4 3 8 7 10 5 7 9 0 5 9

األجر مدفوع موظف 28 34 26 28 30 35 28 30 27 30 19 27 24 59 29 23

االجر مدفوع غير عائلة موظف 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0

يعمل و طالب  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1

كامل بدوام طالب  20 2 19 20 20 2 24 20 19 2 10 20 19 0 16 19

بيت ربة  30 44 35 29 28 44 30 27 31 41 42 30 33 33 40 32
 عمل وقد العمل عن يبحث) يعمل ال 

ً (مسبقا 2 5 5 2 3 5 5 2 2 5 9 1 1 0 2 1
 يعمل ولم العمل عن يبحث) يعمل ال

ً (مسبقا 2 2 3 2 1 1 3 1 3 4 2 3 3 4 1 3
 في النقص بسبب وظيفة عن يبحث ال

الوثائق 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
 اإلحباط بسبب الوظيفة عن يبحث ال

التشجيع وعدم 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0

بالعمل مهتم غير 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

بالسن كبير/متقاعد  4 2 3 5 5 2 3 6 3 1 3 3 7 2 3 7

مرض/ إعاقة 2 3 2 2 2 3 2 1 3 4 3 3 2 3 3 3

السن في قاصر  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

اخرى أسباب  0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

مدراء . 2 0 1 2 2 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0

مهنيين 17 3 23 16 23 4 32 23 8 0 11 8 19 4 9 22

للمهنيين ومساعدين تقينيين 8 5 6 8 8 5 9 8 9 5 3 9 2 0 1 0

مكتبيين موظفين 6 1 5 7 8 1 7 8 5 1 0 5 6 0 2 7

والمبيعات الخدمة موظفي 21 15 14 22 21 17 13 23 21 6 19 21 21 7 11 23
 و والغابات الزراعة في المهرة العمال
األسماك مصايد 4 5 2 4 0 1 0 0 9 40 6 9 0 0 2 0

الحرف مجال في العاملين 8 19 13 7 10 21 10 10 5 7 14 5 6 30 19 3

المجمعات و والمعدات اآلالت مشغلو 8 9 7 8 8 9 7 8 9 12 9 9 1 4 3 0

إبتدائية وظيفة 15 43 27 13 11 44 17 9 13 33 32 12 35 56 47 32

المسلحة القوات في وظيفة 12 0 3 13 7 0 2 8 19 0 0 20 10 0 6 11

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

لألشخاص الديمغرافية المعلومات: (B) الفقرة

واألرمن واالّشور والسريان الكلدان الى** المسيحيون مجموعة تنقسم

التعليم  (C) الفقرة

التوظيف: (D) الفقرة

.يعملون كطالب أو األجر مدفوعين غير عائلة كموظفي أو األجر مدفوعي كموظفين أو الخاص لحسابهم كموظفين أو كموظفين أنفسهم عن عرفوا الذين لألشخاص فقط ذلك: مالحظة

المجموعسليمانية مقاطعة مركزالمحيطة المقاطعات مراكزكفري و كالر
المتغير. النسبة

لألسر الديموغرافية المعلومات: (A) الفقرة

 (أكبر أو سنوات 6 بعمر) السكان تصنيف
العرقية المجموعة حسب

(األشخاص عدد) األسرة حجم

األسرة رب جنس حسب األسر تصنيف

الجنس حسب السكان تصنيف

 السنوات) العمر حسب السكان تصنيف
(الكاملة

 حسب (سنة 24-6 بعمر) السكان تصنيف
 الى المعدوم أو القليل أو الدائم الحضور
المدرسة

 أو سنوات 6 بعمر) السكان تصنيف
 المدرسة الى يذهبون الذين (أكثر
ً التعليمي المستوى حسب حاليا

 سنوات 15 بعمر) السكان تصنيف
 مستوى أعلى حسب (فوق وما

عليه حصلوا تعليمي

 سنوات 15 بعمر) السكان تصنيف
 خالل العمل وضع حسب (فوق وما

الماضي الشهر

 وما سنوات 15 بعمر) السكان تصنيف
 خالل الرئيسية الوظيفة نوع حسب (فوق

الماضي الشهر

D. اجلداول املعلومات املختارة 
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المجموع الجئ نازح  مجتمع
مّضف المجموع الجئ نازح مّضف مجتمع المجموع الجئ نازح  مجتمع

مّضف المجموع الجئ نازح  مجتمع
مّضف

0 - 99 4 5 4 4 3 2 3 3 6 23 11 5 0 0 2 0
100 - 499 52 49 46 53 51 47 32 54 51 66 65 50 61 59 66 60
500 - 999 34 43 38 34 36 47 49 33 35 10 20 36 27 22 26 27

1000 - 4999 9 3 12 9 10 3 16 10 8 0 4 8 12 19 6 13
فوق وما 5000  0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
الدفع عدم/الدفع في التأخير 17 8 16 17 10 5 20 10 26 25 18 26 10 10 3 14
المدفوع المبلغ تقليل 37 3 16 40 40 3 23 43 34 0 6 36 31 0 8 36
يوجد ال 46 89 68 43 49 91 58 47 38 75 76 36 57 89 89 50

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

نعم 74 9 52 79 73 10 65 77 77 0 35 81 70 4 30 81
ال 26 89 48 21 27 88 34 23 22 100 63 19 30 96 70 19
يعرف ال 0 2 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

نعم 28 29 45 23 29 25 42 26 31 36 53 23 21 34 44 12
ال 72 71 55 77 71 75 58 74 69 64 47 77 79 66 56 88

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
نعم 60 1 27 73 65 0 29 79 42 3 9 57 64 4 41 72
ال 40 99 73 27 35 100 71 21 58 97 91 43 36 96 59 28

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

نعم 6 16 22 4 5 16 11 3 19 21 4 6 12 29 56 2
ال 94 84 78 96 95 84 89 97 81 79 96 94 88 71 44 98

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
االيجار دفع على القدرة عدم 36 52 42 29 43 53 59 33 19 44 29 13 49 29 39 100

التأجير في يرغب يعد لم المالك  12 20 18 6 5 20 9 0 16 26 27 12 15 0 18 0
الهدم  8 4 10 6 2 2 5 0 11 18 4 14 13 0 16 0

التنمية مشاريع 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 4 0 5 0
المغادرة على الجيران من الضغط  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0

أخرى اسباب 44 23 28 59 50 24 27 67 55 10 40 61 18 71 21 0
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

جدا جيد 12 14 18 11 14 15 27 12 14 6 10 14 1 13 5 0
جيد 45 55 48 44 47 54 50 47 51 61 64 50 16 63 21 15

ُمرضي 23 21 23 23 20 22 16 20 21 17 20 21 39 21 48 38
كافي غير 20 10 8 21 19 9 7 21 14 16 6 15 41 4 13 47
الوصول يمكن ال 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 13 0

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
المنزل موقع من جدا بعيدة 4 0 2 4 2 0 0 3 11 0 0 12 0 0 4 0

تكاليفها تحمل يمكن ال  17 55 27 16 33 60 60 31 1 35 30 0 4 0 0 5
العيادة من جدا قليلة قابليات  5 3 4 5 5 4 0 5 8 0 0 8 1 0 8 0
المتوفرة الخدمات في منخفضة جودة  32 13 22 33 30 16 13 31 16 0 15 17 53 0 30 56
مهمة ليست المتوفرة الخدمات  31 6 22 32 19 0 7 21 49 30 37 50 34 0 29 35

اللغة حاجز 0 6 2 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
التمييز  0 3 5 0 1 4 13 0 0 0 3 0 0 0 0 0

الصحي المركز إغالق 8 3 4 8 7 4 0 8 13 0 15 13 5 100 4 5
أخرى  2 10 12 1 2 4 0 3 0 35 0 0 3 0 4 5

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

األجور/الرواتب 42 62 63 40 42 63 66 39 33 46 46 32 59 60 64 58
األعمال أرباح  11 8 7 12 10 8 7 11 14 16 14 14 9 37 5 10

األصدقاء من دعم) التحويالت .  / 
الخارج في أسرة  ) 2 1 2 1 2 0 2 2 1 3 2 1 1 0 3 1

المعاشات  5 0 8 5 4 0 8 3 5 0 8 5 11 0 8 11
/  المتحدة األمم/  الحكومة من دعم 

الحكومية غير المنظمات
0 10 2 0 0 11 2 0 0 4 1 0 1 0 6 0

إيجار دخل  1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1
الخاصة الممتلكات بيع  22 3 6 24 26 3 6 29 24 4 4 26 1 0 5 0

(رسمية والغير الرسمية) القروض  15 16 11 16 14 15 9 14 19 25 23 19 15 3 8 16

مدّخرات 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الخيرية المساعدات 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1

التسول  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أخرى  1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

UNHCR و DSO 2016: المصدر. البيانات تعديل  تم 

تكملة (D) الفقرة

السكن: (E) الفقرة

الصحية للخدمات الوصول: (F) الفقرة

لألسر اإلقتصادية الحالة : (G) الفقرة

المؤقتة المساكن من غيرها أو المؤسسات أو الحضرية المنناطق في األسر تشمل لم

المتغير. النسبة
المجموع سليمانية مقاطعة مركز المحيطة المقاطعات مراكز كفري و كالر

 وما سنة 15 بعمر) السكان تصنيف
 اإلجمالي المبلغ حسب (فوق

 بالدينار ) المتوقع أو الحقيقي
 الشهر خالل  للدخل  (العراقي

.الماضي

 للمراكز تقييمهم حسب األسر تصنيف
والمستشفيات والعامة الخاصة الصحية

 الوصول يعتبرون األسرالذين تصنيف
 والعامة الخاصة الصحية المراكز الى

 غير أو موجود غير والمستشفيات
األسباب حسب مفيد

 المصدر حسب األسر دخل تصنيف
الماضي الشهر خالل

 وما سنة 15 بعمر) السكان تصنيف
 واجهتهم التي المشاكل حسب (فوق
 خالل األجور أو الرواتب إستالم في

الماضي الشهر

 وما سنة 15 بعمر) السكان تصنيف
 خطي عقد على حيازتهم حسب (فوق

الماضي الشهر خالل الرئيسي للعمل

 مشاركتهم حسب االسر تصنيف
غيرهم مع للمسكن

 على حيازتهم حسب االسر تصنيف
 مسكنهم إيجار أو ملكية تثبت وثائق

الحالي

 لعمليات تعرضهم حسب األسر تصنيف
 12ال خالل  مساكنهم من اإلخالء

الماضية أشهر

 لعميات تعرضت التي األسر تصنيف
 الماضية أشهر 12ال خالل اإلخالء
اإلخالء لعملية الرئيسي السبب حسب

D. اجلداول املعلومات املختارة )البقية(
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المجموع الجئ نازح  مجتمع
مّضف المجموع الجئ نازح  مجتمع

مّضف المجموع الجئ نازح  مجتمع
مّضف المجموع الجئ نازح  مجتمع

مّضف

نعم 40 48 34 40 35 47 22 37 46 55 49 46 39 25 47 37
ال 60 52 66 60 65 53 78 63 54 45 51 54 61 75 53 63

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
األعمال 9 0 4 10 9 0 2 10 11 2 8 12 0 0 0 0

الشخصية االستهالكات 37 33 52 35 26 34 41 25 47 27 59 46 41 50 57 36
المسكن وتحسين شراء 17 3 4 18 24 4 5 26 11 0 4 12 9 0 5 10

الدفن/  العرس/  ديني سبب  2 1 1 2 3 1 0 3 0 0 0 0 5 0 2 6
 كالسيارة) المعّمرة االستهالكية السلع
( مثال 11 2 2 12 15 2 2 16 3 0 1 3 30 0 5 37

لإلقراض  2 2 2 2 3 2 2 3 1 0 0 1 1 0 5 0
مزرعة/  زراعية أغراض  0 0 0 0 0 0 0 0 5 46 19 4 0 0 0 0
السكن إيجار لدفع  7 41 26 5 10 39 34 7 0 0 0 0 5 33 25 0
أخرى  15 18 9 15 11 17 14 10 21 25 10 21 8 17 25 0
أعرف ال  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
األعمال 1 0 1 1 12 31 27 10 2 0 0 3 1 0 2 0

الشخصية االستهالكات 15 33 29 13 7 3 7 7 19 44 27 18 12 17 34 6
المسكن وتحسين شراء 7 3 2 7 1 0 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0

الدفن/  العرس/  ديني سبب  1 0 0 1 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
 كالسيارة) المعّمرة االستهالكية السلع
( مثال 2 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

لإلقراض  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
مزرعة/  زراعية أغراض  0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
السكن إيجار لدفع  3 15 21 1 2 17 18 0 4 5 27 1 8 0 14 6
أخرى  8 12 8 8 8 12 0 9 7 13 14 7 12 0 9 12
أعرف ال  61 35 40 64 63 36 48 65 58 36 32 60 68 83 41 75

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
الغذاء تكاليف 47 37 35 49 45 35 31 48 49 42 37 50 50 47 42 52
المنزل أقساط/االيجار 7 35 31 3 9 36 37 5 4 30 27 2 5 17 22 2
الصحية الخدمات تكاليف 13 8 10 13 12 8 9 13 13 10 12 14 13 5 12 13
والكهرباء المياه تكاليف 5 6 4 5 5 4 3 5 5 4 6 5 6 4 5 6
المواصالت و الوقود تكاليف 9 6 6 9 9 6 7 10 8 5 7 8 8 10 5 8
أخرى تكاليف 19 8 14 21 20 11 13 19 21 8 11 21 18 17 14 19

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

جدا اّمن 69 66 76 68 73 70 90 71 55 51 62 54 71 41 56 73
اّمن 30 34 24 31 27 30 10 29 42 49 38 42 27 59 44 25
اّمن غير 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 4 2 1 0 2

ً غيراّمن جدا 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

نعم 90 67 96 - 88 70 95 - 92 48 95 - 100 50 100 -
ال 10 33 4 - 12 30 5 - 8 52 5 - 0 50 0 -

المجموع 100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 -

2016 5 17 20 2 7 19 22 4 2 3 12 1 4 13 25 0
2015 8 31 29 5 11 32 38 6 5 22 16 4 4 13 25 0
2014 12 21 42 8 11 18 34 8 10 44 58 6 16 42 44 11
2013 6 26 5 5 9 27 3 9 3 21 10 2 2 25 2 2

2012-2010 8 5 1 9 9 4 2 10 9 10 0 10 4 8 1 5
قبل 2010  62 1 2 70 53 1 1 62 71 0 5 77 69 0 3 82
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

نعم 5 4 8 5 7 4 9 6 3 2 3 3 8 25 14 7
ال 95 96 92 95 93 96 91 94 97 98 97 97 92 75 86 93

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

سليمانية محافظة داخل 72 95 73 71 77 100 83 75 45 35 76 42 86 33 55 100

كردستان إقليم  4 0 3 4 0 0 0 0 17 0 0 18 2 0 8 0
العراق في آخر مكان  10 0 9 10 15 0 11 17 0 0 0 0 2 0 8 0
المجاورة الدول  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
األصل موطن إلى العودة  2 0 12 0 0 0 0 0 2 0 24 0 9 0 30 0
أوروبا  12 5 3 14 8 0 6 8 36 65 0 39 0 67 0 0
أخرى  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
نعم 80 85 79 - 80 84 78 - 78 90 90 - 69 79 69 -
ال 18 11 19 - 18 12 20 - 22 6 10 - 29 13 29 -
يعرف ال 2 4 2 - 3 4 2 - 0 4 0 - 2 8 2 -

المجموع 100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 -

نعم - 77 65 77 - 80 69 81 - 85 50 85 -
ال - 23 35 23 - 20 31 19 - 15 50 15 -

المجموع 100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 -

UNHCR و DSO 2016: المصدر. البيانات تعديل  تم 

 أو فرد على تحتوي التي األسر تصنيف
 إقامتهم موقع لتغيير يخططون أكثر

وجهتهم حسب الحالي

 حسب حاليا الُمَهجرة لألسر تصنيف
األصلي الموطن الى بالعودة ررغبتهم

 الممتلكات حسب النَُهجرة األسر تصنيف
األصلي الموطن في تركت التي

 المتعلقة تجاربهم حسب األسر تصنيف
حيّهم في واألمن بالسالمة

 للتهجير تعرضت التي األسر تصنيف
 جميع وصول عدم أو وصول حسب

الحالي الموقع الى أفرادها

 الى وصولهم سنة حسب األسر تصنيف
الحالي الموقع

 أو فرد على تحتوي التي األسر تصنيف
 إقامتهم موقع لتغيير يخططون أكثر

الحالي

التنقل/ الهجرة: (I) الفقرة

المتغير. النسبة

(G) الفقرة تكملة 

 فرد من أكثر لديها التي األسر تصنيف
حالية قروض مع

السالمة: (H) الفقرة 

المجموع سليمانية مقاطعة مركز المحيطة المقاطعات مراكز كفري و كالر

 فرد من أكثر لديها التي األسر تصنيف
 سبب حسب حسب حالية قروض مع

 اإلقتراض
(الرئيسي السبب)

 حسب لألسرة الكلية المصاريف توزيع
الماضي الشهر خالل الغرض

 فرد من أكثر لديها التي األسر تصنيف
 سبب حسب حسب حالية قروض مع

 اإلقتراض
(الثانوي السبب)

D. اجلداول املعلومات املختارة )البقية(
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