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ُشكر و تقدير

تم إجراء عملية تحديد املواصفات يف كانون االول/ديسمرب 2015 من أجل تلبية الحاجة اىل تحليل متعمق لحالة النزوح واملتأثرين بها من الالجئني و 

النازحني و املجتمعات املضيّفة يف املناطق الحرضية ملحافظة أربيل. نأمل أن يساهم هذا التقرير يف إنشاء قاعدة من املعلومات املوثوقة التي تساعد 

حكومة إقليم كردستان والرشكاء يف املجال اإلنساين والتنموي يف تطوير إستجابات شاملة وطويلة األمد للمخاوف والقضايا املتعلقة بالالجئني السوريني 

والنازحني الداخليني الذين يعيشون خارج املخيامت و تحسني مستويات املعيشة لجميع الفئات الُسّكانية التي تعيش يف املناطق الحرضية يف 

محافظة أربيل. 

ونوُد أن نقدم عميق اإلمتنان ملعايل وزير التخطيط عيل سندي يف حكومة إقليم كردستان، وسعادة السيد نوزاد هادي محافظ أربيل لدعمهم 

املستمر منذ بداية هذه العملية.  

هذه العملية هي نتيجة رشاكة ما بني مجلس شؤون الالجئني يف أربيل )ERC( و مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR( و مديرية 

إحصاء محافضة أربيل )ESD( و مركز التنسيق املسرتك )JCC( واملنظمة الدولية للهجرة )IOM( و صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA( و 

برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البرشية )UNHABITAT( و مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )UNOCHA(. ولقد قدمت 

الدائرة املشرتكة املعنية بتحديد سامت املرشدين داخلياً )JIPS( الدعم التقني خالل هذه العملية.

ولقد تم تطوير املنهجية وأجراء التحليل من قبل فريق عمل تقني يتكون من مديرية إحصاء محافضة أربيل )ESD( و مفوضية األمم املتحدة 

 .)ERC( و مجلس شؤون الالجئني يف أربيل الالجئني )UNHCR( لشؤون الالجئني

وأخرياً، نوُد أن نشكر أيضاً جميع املشاركني يف عملية البحث يف مراحله االوىل و العمل امليداين و التنفيذ، فضال عن التعليقات والتوصيات املفيدة  

املقدمة من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ)UNDP(  ومنظمة الصحة العاملية ) WHO ( و منظمة األمم املتحدة للطفولة )UNICEF( و 

 .)NRC( املجلس الرنويجي لالجئني
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يبلغ عدد سكان حمافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق 2.01 مليون 
نسمة1 . وقد تأثرت حمافظة أربيل مثل بقية إقليم كردستان مبوجات النزوح 

واللجوء األخرية الناجتة عن الصراعات يف سوريا و بقية احملافظات يف العراق 
وكذلك بسبب األزمة االقتصادية الواسعة االنتشار اليت تؤثر على القطاعني 

العام واخلاص يف إقتصادها. 

إستضافت حمافظة أربيل عدد كبري من الالجئني على مدى ال5 سنوات 
املاضية نتيجة الصراع العنيف يف سوريا وكذلك بسبب توفر فرص العمل 
خاصًة يف أربيل.  و كان أقليم كردستان العراق يتمتع باإلستقرار النسيب 

والتقدم االقتصادي مقارنًة باملناطق اجملاورة عندما بدأ هذا التدفق من 
الالجئني، مما جعله بيئة ُمرِحبة واّمنة بالنسبة لالجئني وكان هناك إستعداداً 

لتقدمي الدعم من ِقبل حكومة إقليم كردستان و من اجملتمع املضّيف.  

 يف عام 2014 تغريت األوضاع األمنية واالقتصادية يف إقليم كردستان العراق 
نتيجة لإلنكماش االقتصادي و دخول الدولة االسالمية )داعش( العنيف اىل 
العراق. و تسبب استيالء الدولة االسالمية على املوصل )ثاين أكرب مدينة يف 
العراق( بتدهور أمين أدى اىل أزمة نزوح حادة داخل العراق. 1.5مليون نازح 

من ال 3.4 النازحني داخلياً يعيشون يف حمافظات إقليم كردستان حالياً، 
وذلك أدى اىل زيادة عدد سكان اإلقليم بنسبة %30 فقط يف السنتني 

املاضيتني. إن هذه الزيادة يف العدد السكاين تضع ضغطاً شديداً على احلكومة 
اإلقليمية وخصوصاً يف جمال اخلدمات العامة. باالضافة اىل ذلك، فإن هذا 

الصراع أثّر سلبياً على اقتصاد البلد مبا فيه إقليم كردستان حيث إخنفض 
االستثمار األجنيب بشكل كبري و تعطلت الطرق التجارية و تغريت 

الديناميكيات يف سوق العمل بشكل كبري بعد الزيادة الضخمة بعدد الناس يف 
العاملة. القوى 

1 تقرير هيئة احصاء إقليم كردستان )KRSO  2014( عن تقدير عدد السكان يف إقليم كردستان 
العراق خالل الفرتة 2009-2020 .

و من اجلدير بالذكر أن االقتصاد يف إقليم كردستان قد تأثـَّر سلبياً ألسباب 
أخرى ما عدا الصراع احلايل، منها االختالف على امليزانية بني اإلقليم و 

احلكومة املركزية العراقية وكذلك االخنفاض يف أسعار النفط. كانت كردستان 
تتلقى الغالبية العظمى من املوارد املالية من امليزانية االحتادية من بغداد حىت 

عام 2014 عندما توقف نقل هذه املوارد رداً على حماولة إقليم كردستان لبيع 
النفط بشكل مستقل. ونتيجة لذلك، إستلمت حكومة إقليم كردستان 

األموال من بغداد بشكل متقطع و غري نظامي يف ظل عدم وجود إتفاقية 
أخرى حول تقاسم العائدات. 

و نظراً لعدم وجود نظام ضرائب مناسب يف العراق و إقليم كردستان 
الستكمال اإليرادات العامة، كانت حكومة إقليم كردستان تعتمد بشكل شبه 
كامل على صادرات النفط اخلاصة هبا لتغطية التكاليف. و قد مت ختفيض هذه 
اإليرادات بشكل كبري بعد ارتفاع أسعار النفط العاملية بنسبة حوايل ٪70 يف 

منتصف عام 2014.

وسرعان ما انتشرت هذه التحديات يف االقتصاد الوطين واالقليمي لتؤثر على 
خمتلف قطاعات االقتصاد احمللي يف إقليم كردستان، حيث يعتمد االقتصاد 
احمللي بشكل اساسي على اإلنفاق احلكومي إلستدامة األعمال التجارية و 
دخل األسر واالستهالك احمللي. و أدى ذلك اىل انقطاع أو تأخري يف نقل 

رواتب موظفي القطاع العام الذين يشكلون ما يقرب اىل نصف القوى العاملة 
خالل العامني 2014 و 2015. وكان هناك أيضاً انقطاع و تباطأ يف 

املعاشات التقاعدية و رواتب املقاوالت العامة. و كان هلذا النقص املفاجئ يف 
دخل عدد كبري من السكان  تأثرياً طويل االمد ال يزال موجوداً اليوم، خاصًة 
مع ضعف القطاع اخلاص يف توفري فرص عمل بديلة و دعم االقتصاد احمللي 

يف جتاوز هذه التحديات واحلدود املتعلقة بامليزانية. 
إن الصراع احلايل و أزمة النزوح و ضعف االقتصاد جمتمعًة هي عوامل أثرت 

على مهمات احلكومة و قدرة األسر املعيشية على  التأقلم مع املصاعب 
وكذلك على القطاع اخلاص و توفر  اخلدمات العامة يف إقليم كردستان مبا يف 
ذلك حمافظة أربيل. و إن احللول الدائمة و طويلة االمد جيب أن تكون مبنية 

على حتليل شامل يأخذ بعني االعتبار مجيع العوامل املذكورة أعاله. وهلذه 
االسباب، ُأجرَيت عملية حتديد املواصفات هذه ضمن بيئة معقدة ومتأثرة 

بصدمات خارجية و داخلية عديدة. 

١. مقدمة و معلومات أساسية
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ما هي أهمية عملية تحديد المواصفات؟

يوجد لدينا معلومات كثرية عن الالجئني والنازحني املقيمني يف املخيمات 
مقارنًة باللذين يقيمون خارج املخيمات )املناطق احلضرية وشبه احلضرية(. 

وباإلضافة اىل ذلك، ترتكز معظم اإلسرتاتيجيات حالياً على تلبية ِاحتياجات 
الالجئني والنازحني فقط، مهملًة للمجتمعات املضّيفة اجملاورة. و بالتايل سوف 

تتضمن عملية حتديد املواصفات يف هذا التقرير حتلياًل مفَصاًل حيدد ويناقش 
االحتياجات املوجودة يف اجملتمعات املتعرضة للنزوح )النازحني والالجئني( 

وكذلك اجملتمعات األخرى املتضررة بسبب النزوح )اجملتمع املضيف( يف املناطق 
احلضرية يف حمافظة أربيل. إن اهلدف األساسي من هذا التقرير هو توفري 

معلومات موثّقة حلكومة إقليم كردستان واملنظمات االنسانية والتنموية لكي 
ُتستخدم كأساس إلستجابة شاملة وطويلة األمد للنازحني املقيمني خارج 

املخيمات. 

ولقيادة عملية حتديد املواصفات، تكونت جلنة توجيهية كمبادرة من جملس 
شؤون الالجئني يف أربيل )ERC( و مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

)UNHCR( باالشرتاك مع مركز التنسيق املشرتك )JCC( و مديرية 
إحصاء حمافضة أربيل )ESD( و املنظمة الدولية للهجرة )IOM( و 

صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA( و مفوضية األمم املتحدة 
لشؤون الالجئني )UNHCR( و برنامج األمم املتحدة للمستوطنات 

البشرية )UNHABITAT( و مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 
االنسانية )UNOCHA(. و قدمت الدائرة املشرتكة املعنية بتحديد 

مسات النازحني داخلياً )JIPS ( الدعم التقين خالل هذه العملية.

حددت اللجنة التوجيهية االهداف االساسية التالية لعملية حتديد املواصفات: 

أ. تقدمي مالمح دميغرافية مصنفة حسب اجلنس و العمر وحالة النزوح )أي 
الالجئني و النازحني و اجملتمعات املضّيفة ( والتنوع السّكاين يف املناطق 

املستهدفة.  
ب. تقدمي حملات عن املناطق احلضرية املختلفة مع تركيز على السّكان النازحني 

املقيمني خارج املخيمات.
ج. حتليل القدرات و قابليات التضرر و آليات التأقلم للسكان املقيمني يف 

املستهدفة.  املناطق 
د. حتليل العالقات بني النازحني و اجملتمعات املضّيفة. 

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

و. توفري جمموعة بيانات متاحة حلكومة إقليم كردستان واجملتمع اإلنساين 
التنموية.  واملنظمات 

منهجية مبنية على التعاون و تبادل القدرات

مت إتباع هنج تعاوين يف تصميم وتنفيذ عملية حتديد املواصفات هذه، حيث 
ساهم مجيع أعضاء اللجنة التوجيهية بطرق خمتلفة و خالل املراحل املتعددة 

حسب إقتضاء احلاجة. وطُبقت نشاطات لبناء قدرات اجلهات احمللية 
والدولية، منها كان تدريباً ملدة 3 أيام عن عملية حتديد املواصفات خالل 

أيلول 2015. واشرتك يف التدريب كل من جملس شؤون الالجئني يف أربيل 
)ERC( و مديرية إحصاء حمافضة أربيل )ESD( و هيئة االحصاء يف 
إقليم كردستان )KRSO( و مركز التنسيق املشرتك )JCC( و مفوضية 
األمم املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR( و برنامج األمم املتحدة 
للمستوطنات البشرية )UNHABITAT( واملنظمة الدولية للهجرة 

)IOM( و صندوق األمم املتحدة للسكان )UNFPA( و برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي)UNDP(  ومنظمة الصحة العاملية ) WHO ( و 

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )UNOCHA( و اجمللس 
النروجيي لالجئني )NRC( ومؤسسة برزاين اخلريية )BCF( ومنظمة قنديل 

 .)IRD( و منظمة االغاثة والتنمية الدولية

و لقد قاَد هذه العملية الفريق العامل التقين )TWG( الذي يتكون من 
ممثلني عن جملس شؤون الالجئني يف أربيل )ERC( و مديرية إحصاء 

حمافضة أربيل )ESD( و وحدة إدارة املعلومات من مفوضية األمم املتحدة 
لشؤون الالجئني )UNHCR( و الدائرة املشرتكة املعنية بتحديد مسات 
النازحني داخلياً )JIPS(  خالل مجيع املراحل املختلفة هلذه العملية على 
النحو التايل: شارك مجيع االعضاء يف بناء االستبيان و مت اختيار املواضيع 

املتفق عليها من ِقبل بعض وكاالت االمم املتحدة واجلهات احلكومية املعنية 
لضمان احلصول على املعلومات املهمة لكلى اجلهتني. ومت مجع املعلومات من 

قبل مديرية إحصاء حمافضة أربيل )ESD( عن طريق اإلستبيان من ااُلسر 
املعيشية وكذلك من قبل جملس شؤون الالجئني يف أربيل )ERC( و 
مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR( عن طريق 

املناقشات اجلماعية، كما شارك مجيع اعضاء الفريق العامل يف عملية حتليل 
البيانات. 

و مت مشاركة النتائج األولية والتحقق من صحتها مع اجلهات املعنية من األمم 
املتحدة و احلكومة  يف ورشة عمل ملدة يوم واحد و وِضعت بعد ذلك 
التوصيات خالل اجتماعات مع اللجنة التوجيهية.  و نتج هذا التعاون 
املشرتك ما بني الوكاالت يف املشاركة باملعلومات و القدرات مبا يف ذلك 

التعرف على طرق جديدة جلمع املعلومات و اساليب حتليلة إضافية. 
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1. السكان المستهدفين و تغطية المناطق

هتدف عملية حتديد املواصفات اىل توفري حتليل شامل حلالة النزوح يف املناطق 
احلضرية يف حمافظة أربيل. حيث مت إختاذ هنج قائم على املواقع اجلغرافية و 

دراسة تشمل مجيع الفئات السكانية )أي جمتمعات الالجئني و النازحني و 
اجملتمع املضّيف( املتأثرين بالنزوح و الذين يعيشون يف هذه املواقع. و يسمح 

هذا النهج بإجراء دراسة ال تشمل فقط الالجئني والنازحني و اجملتمع املضّيف 
و لكن املناطق احلضرية املختلفة اليت تتواجد فيها اجملتمعات املتأثرة بالنزوح 

بكثافة أعلى. ومت إستهداف املراكز احلضرية يف النواحي التالية مصنفًة حسب 
ثالث طبقات اجلغرافية:

• مركز مقاطعة أربيل التي تشكله مدينة هه ولير )ناوه ندى هه ولير( و 
عنكاوة. 

• محيط مقاطعة أربيل المتشكل من النواة الحضرية المحيطة بمركز 
مقاطعة أربيل و المّتصلة مباشرًة بالمناطق التالية: بحركة، بنصالوة، 

داشتي مركز هولير، كسنزان، مركز خبات، رزَكاري. 

• المدن المتشكلة من المراكز الحضرية الداخلية في المحافظة: حرير، 
مركز كوية، مركز شقالوة، و مركز سوران و ديانا.

٢. املنهجية

2. طرق جمع البيانات

مراجعة البيانات و مقابالت مع مصادر المعلومات

يتضّمن هذا التقرير حتلياًل للمعلومات االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك 
البحوث و الدراسات االستقصائية، وتقييمات االحتياجات واملناقشات 

اجلماعية اليت أجريت يف إقليم كردستان العراق يف السابق. و كان هذا التحليل 
نتيجًة ملراجعة مكتبية واسعة النطاق مقرتنًة مبقابالت االطراف املعنية و تَضّمن 

توحيداً للبيانات املوجودة عن توفر اخلدمات والبنية التحتية يف اإلقليم.  

الدراسة االستقصائية لألسر المعيشية واستراتيجية أخذ العينات

 مت اختيار عينة من 1222 أسرة للدراسة االستقصائية، مصنفًة حسب 
الفئات السكانية و املناطق احلضرية. مشلت العينة النهائية 1163 دراسة 

استقصائية متت بنجاح. وأديَرت هذه العملية من قبل مديرية إحصاء حمافضة 
أربيل )ESD( بإستخدام االلواح االلكرتونية جلمع البيانات خالل فرتة 

الكانون األول/ديسمرب 2015 و كانون الثاين/يناير 2016. وميكن العثور 
على االستبيان املستخدم جلمع املعلومات يف امللحق. 

وقامت هيئة االحصاء يف إقليم كردستان )KRSO( بتحديد حجم 
)اجلدول 1( و وزن البيانات اليت مت تطبيقها على النتائج. و حجم العينة 

املستخدمة يسمح الستقراء نتائج هامة بنطاق ثقة يبلغ 95 ٪ يف الطبقات 
اجلغرافية املختلفة واجلماعات السكانية اليت مت تقيمهم. و النتائج على مستوى 

املناطق الفرعية ليست سوى داللة إحصائية بنطاق ثقة 90 ٪ نظراً حلجم 
العينة األصغر )بدون إمكانية الفصل بني اجملموعات السكانية يف املناطق 
الفرعية ( . وكانت العينة املسحوبة من كل من املناطق الفرعية املستهدفة 

تتناسب مع احلجم الكلي للمجموعة السكانية يف تلك املنطقة )الشكل 1(.
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الشكل 1. توزيع املالحظات يف منطقة التغطية حسب الطبقات اجلغرافية

 )ESD( مصدر البيانات: قدمت احلدود األدارية من قبل مديرية أحصاء حمافظة أربيل
Projection: WGS 1984 UTM Zone 38N
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المجموع المجتمع المضّيف الالجئون النازحون الرموز الحضرية

314 95 158 61 مركز مقاطعة أربيل

531 174 140 217 حميط مقاطعة أربيل

318 121 72 125 البلدات

1,163 390 370 403 اجملموع الكّلي

إن تقدير خط األساس )اإلطار( لألسر لكل جمموعة سكانية يف كل من 
املناطق املستهدفة إعتمد على مصادر خمتلفة. و استند اإلطار املستخدم 

للنازحني يف املرحلة األوىل للتسجيل الشامل للنازحني الذي اجري من قبل 
هيئة االحصاء يف اقليم كردستان )KRSO( يف حزيران/يونيو 2015 

حيث كانت الوحدة االساسية املستخدمة للمعاينة هي احلي. واستند إطار 
 )ProGres( املعاينة املستخدمة لالجئني على قاعدة بيانات التسجيل

ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR( واليت وفرت أرقام 
اهلواتف الالجئني يف كل منطقة حيث ُأخذت  عينة عشوائية بسيطة من كل 

منطقة. و استند إطار املعاينة املستخدمة للمجتمع املضّيف على عملية 
التحضري لتعداد عام 2009، والذي مل حيدث، باالضافة اىل قائمة لالحياء 

املستهدفة حيث كانت الوحدة االساسية املستخدمة للمعاينة هي احلي. 

المركزة الجماعية  المناقشات 

هتدف املناقشات اجلماعية املركزة إىل توفري معلومات متعمقة ومرتبطة بسياق 
بعض مواضيع الدراسة االستقصائية لالسر املعيشية. و استنادا على النتائج 
األولية من الدراسة االستقصائية، فقد تقرر أن األمر يقتضي احلصول على 

معلومات إضافية حول العالقات بني اجملتمعات من أجل فهم أفضل لدرجة 
التماسك االجتماعي بني )وضمن( مجيع اجملتمعات احمللية، باالضافة اىل معرفة 
النوايا املستقبلية للهجرة من أجل مواصلة استكشاف نتائج الدراسة اليت تشري 
إىل أن عدد قليل جدا من األسر يف اجملتمع احمللي والنازحني خيططون للهجرة. 

أجريت جمموعات الرتكيز من قبل مفوضية االمم املتحدة لشؤون الالجئني 
)UNHCR(  بالتعاون مع جملس شؤون الالجئني يف أربيل )ERC( يف 

اّذار/مارس 2016.  وميكن اجياد دليل االسئلة املستخدة يف املناقشات 
اجلماعية املركزة  يف امللحق.

و أجريت 8 مناقشات مجاعية مركزة مع اجملتمع املضّيف، مستهدفًة النساء 
والرجال و للشباب والصغار حدة يف نوعني من االحياء يف وسط مقاطعة 
أربيل : االحياء ذات الرتكيز العال أو املنخفض للسكان املهجرين . و مت 
استهداف اجملتمع املضيف خصيصا هلذه املناقشات لتجنب االزدواجية يف 

املعلومات، كما أجريت العديد من جمموعات الرتكيز بشكل منتظم مع 
السكان النازحني يف عام 2015، و مل تكن اجملتمعات املضّيفة مدرجة يف 

هذه املناقشات .

المحددات

جيب أن يؤخذ بعني االعتبار أن هنج أخذ العينات مل ُيَصمم لتقدير العدد 
اإلمجايل للجماعات السكانية املستهدفة الثالثة يف مركز مقاطعة أربيل و حميط  

أربيل و القرى اجملاورة. بالتايل، ال ميكن استخدام هذه النتائج للتحقق من 
صحة تقديرات السكان املتاحة للسكان خارج املخيم أو السكان احملليني.

اجلدول 1. توزيع العينة ) املقابالت الناجحة(
من خالل تصنيف املناطق احلضرية و جمموعة السكان
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منظر شارع قريب من قلعة أربيل, مركز أربيل حيث يلتقي الالجئني والنازحني واجملتمع املضيف يوميا
أيار 2016. املصور: فؤاد هندي 



١٠

٣. من هم النازحون؟

مناقشة و ملخص النتائج الرئيسية

على مدى اخلمس سنوات املاضية، استضاف إقليم كردستان  موجات خمتلفة 
من السكان النازحني، مع عدد كبري من العائالت اليت تبحث عن ملجأ يف 
حمافظة أربيل على وجه اخلصوص. كانت املوجة األوىل مباشرة بعد 2010 
مع وصول الالجئني السوريني الذين دخلوا املنطقة هربا من احلرب األهلية. 

وبدأت املوجة الثانية يف أواخر 2013 وارتفعت بنسبة ملحوظة يف 2014 و 
2015، مع تزايد النازحني الباحثني عن املأوى والسالمة من النزاع املسلح 

الذي اندلع يف العراق خالل تلك الفرتة. يأيت معظم النازحني من االنبار )44 
%( ونينوى )37 %( و تليهما حمافظة صالح الدين وبغداد وحمافظات 

أخرى.

يعيش أغلبية السكان النازحني من الالجئني و النازحني يف املناطق احلضرية يف 
احملافظة بدال من املناطق الريفية. و حسب مفوضية االمم املتحدة لشؤون 
الالجئني ))UNHCR فإن %72 من جمموع الالجئني اليقيمون يف 

خميمات الالجئني، بينما يقيم %27 منهم يف أربعة خميمات يف حمافظة أربيل 
)يوجد ٩ خميمات يف إقليم كردستان(. و حسب تصريح املنظمة الدولية 

للهجرة )IOM(، بلغت نسبة  السكان اللذين ال يقيمون يف املخيمات يف 
حمافظة أربيل %95 قبل هناية 2015.

مييل السكان الالجئون إىل التجمع  يف املناطق احلضرية يف مركز مقاطعة 
أربيل. من املرجح أن يصل  الالجئون  إىل مقاطعة أربيل بعد قضاء بعض 

الوقت يف مكان آخر كنازحني. كما توحي بياناتنا أن نسبة كبرية من الالجئني 
يف حمافظة أربيل، وال سيما يف مركز مقاطعة أربيل، اضطّروا للمجيء اىل 

املنطقة لغرض احلصول على فرص اقتصادية أفضل و سنؤكد ذلك مبزيد من 
التفصيل يف األقسام الالحقة من هذا التقرير، ولكن ميكن املالحظة بأن هذه 
الفئة من السكان تتألف خاصة من أفراد شابة يف بداية سن العمل وأكثر من 
نصف )54 %( من األسر تتكون من ١-٣ أعضاء. وغالباً ما يكون أرباب 
األسر من الالجئني أصغر سناً من أمثاهلم يف اجملتمع املضيف و بني النازحني 
،و لقد ذكر أغلبيتهم بأهنم مل يصلوا مع مجيع أفراد أسرهم الذين هتجروا  إىل 

مكان آخر.

إن الدافع الرئيسي وراء النزوح )بسبب  الصراع املباشر يف العراق( إىل حمافظة 
أربيل بالنسبة للنازحني هو القرب من الشبكات القائمة بدال من العوامل 

االقتصادية. و تتكون جمموعات النازحني أساسا من أسر كبرية لديها نسبة 
كبرية من املعالني، وخاصة األطفال والشباب. و تصل معظم أسر النازحني 

إىل املناطق احمليطة مبقاطعة أربيل مثل حبركة وداراتو حيث تتواجد فرص 
للسكن بأسعار معقولة إضافًة إىل توافر املأوى. لدى الشبكات اجملتمعية يف 

هذه املناطق دوراً يف وصول النازحني اىل حمافظة أربيل، حيث انتقل العديد من 
النازحني إىل خبات ألهنا قريبة من احلدود مع نينوى، أو إىل شقالوة حيث 

تتواجد أعداد كبرية من السكان العرب العراقيني املستقرين هناك.
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1. تاريخ هجرة النازحين:

توزيع النازحين في المناطق الحضرية

يف السنوات اخلمس املاضية سعى ما يقارب 335000 فردا  أو 77600 
أسرة نازحة إىل اللجوء  يف املناطق احلضرية يف حمافظة أربيل )257400 من 
النازحني و 77600 من الالجئني السوريني(2 .  ولقد ادى هذا العدد من 
النازحني والالجئني اىل إرتفاع عدد السكان يف املناطق احلضرية الذي كان 
يبلغ حوايل 1.35 مليون نسمة3 .  و يشكل النازحون و الالجئون اآلن 

%25 من جمموع السكان الكلي يف املناطق احلضرية يف حمافظة أربيل. ولقد 
ازداد عدد السكان بشكل مفاجئ خاصة يف حبركة وشقالوة وخبات حيث 
يشكل النازحون والالجئون معاً نصف اجملموع الكلي لسكان هذه املناطق.

UN-(2 بيانات الالجئني السوريني من قاعدة بيانات مفوضية االمم املتحدة لشؤون الالجئني
HCR( باستخدام )نظام ProGres( وبيانات املهجرين بتسهيل من التسجيل الشامل للمهجرين 

.)KRSO( حسب هيئة االحصاء يف إقليم كردستان )CRDP(
3 البيانات بتسهيل من هيئة االحصاء يف إقليم كردستان )KRSO( حسب تقرير نشر يف 2014 

على تقديرات عدد السكان يف إقليم كردستان العراق للفرتة 2009-2020.

 
ويتجمع السكان النازحون يف أحناء احملافظة بأشكال خمتلفة )الشكل 2(. 

يتواجد 3 من كل 4 الجئني سوريني يف مركز مقاطعة أربيل، و ينتشر البقية 
يف املناطق احمليطة مع عدد قليل يف البلدات اجملاورة. أما بالنسبة للنازحني، 

يتواجد %44 منهم يف املناطق احمليطة يف  أربيل )ومعظمهم يف حبركة 
وداراتو(، و %40 يف مركز مقاطعة أربيل و %16 يف البلدات اجملاورة.

وباإلضافة إىل النازحني و الالجئني املتواجدين يف املناطق احلضرية، انتقلت 
بعض األسر النازحة إىل املناطق الريفية يف حمافظة أربيل )حوايل 5500 الجئ 
و 76800 من النازحني( يف حني يتواجد البعض اآلخر يف املخيمات )حوايل 

31200 الجئ  17900 من النازحني(4 .

 Syria Regional( 4 تقديرات لالجئني السوريني حسب خطة االستجابة لالجئني السوريني
Refugee Response( التابعة ملفوضية االمم املتحدة  شؤون الالجئني )UNHCR(، أما 

 Iraq’s Displacement ( بالنسبة للنازحني، استنادا على دليل املهَجرين يف العراق
.)IOM( التابعة للمنظمة الدولية للهجرة  )Tracking Matrix

CENTRE المركز
 809,680 host persons
102,867 IDPs
  57,283 refugees
PERIPHERY محيط المركز
293,261 host persons
113,322 IDPs
 17,042 refugees
TOWNS البلدات
242,899 host persons
  41,235 IDPs
    3,312 refugees
TOTAL المجموع
1,345,840 host persons
   257,424 IDPs
     77,637 refugees

الشكل 2. توزيع السكان يف منطقة التغطية لتحديد املواصفات )املناطق احلضرية يف حمافظة أربيل( حسب الطبقات السكانية 
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يقارب  الماضية سعى ما  السنوات الخمس  في 
335000 فردا  أو 77600 أسرة نازحة إلى 
أربيل  الحضرية في محافظة  المناطق  في  اللجوء 

)257400 من النازحين و 77600 من 
الالجئون  و  النازحون  السوريين(.  الالجئين 
%25 من مجموع السكان  يكونون اآلن 
المحافظة في  الحضرية  المناطق  في  الكلي 

مجموعات النازحين حسب محافظة األصل
متيل العائالت النازحة إىل التجمع حسب مواطنهم األصلية، عادة من أجل 

أن تكون بالقرب من األقارب أو البقاء بالقرب من مناطقهم األصلية. و من 
احملافظات اليت يصل منها النازحون إىل أربيل هي االنبار )44 %(، نينوى 

)37 %(، وصالح الدين )13 %(.

إن أغلبية أسر النازحني يف مركز مقاطعة اربيل وصلت من االنبار، وتليها 
األسر من صالح الدين، يف حني أن ربع سكان عينكاوة أسر نازحة من 

الطوائف املسيحية يف نينوى. و توجد جمموعة من النازحني القادمني من نينوى 
فقط يف خبات وحبركة بسبب قرهبما من هذه احملافظة. 

النواحي احمليطة األخرى مثل كسنزان وداراتو وبنصالوة هلا جمموعات خمتلطة 
من النازحني من االنبار، نينوى وصالح الدين. وأخريا، 9 من كل 10 أسر 

يف شقالوة، حرير وسوران هم من االنبار، بينما يف كوية مت العثور على 
جمموعات سكنية أكثر تنوعا.

و إضافة إىل ذلك، تشري حبوث عن اخللفية العرقية إىل وجود تنوع كبري بني 
النازحني من نينوى، مع %56 من األفراد الذين يعرفون عن أنفسهم كأكراد، 

%22 كمسيحيني )مبا يف ذلك الكلدان والسريان(، و %16 كعرب و 
%6 كغريها من األقليات. النازحون من احملافظات األخرى هم عرب يف 

معظم األحيان.

زمن النزوح 

الغالبية )70 %( من الالجئني السوريني الذين يقيمون اآلن يف حمافظة أربيل 
هتجروا بني عامي 2010 و 2013، يف حني هتَجر %20 من الالجئني يف 

سنة 2014 و %10 يف سنة 2015. أما بالنسبة للنازحني، هتَجر 7% 
منهم يف املراحل األوىل من الصراع احلايل يف العراق حبلول هناية 2013 

)قادمني أساسا من األنبار(، يف حني أن اجلزء األكرب من األسر نزحت يف 
2014 )72 %، نصفهم من نينوى و معظم البقية من األنبار وصالح 

الدين( عند ازدياد حدة الصراع يف وسط العراق. و نزح الباقي يف 2015 
)20 % معظمهم من االنبار(.

الشكل 3. توزيع فئات السكان حسب العمر )٪ (

ةیرمعلا ةئفلا  ئجاللا حزانلا ّفیضملا عمتجملا 
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2. تركيبة اأُلسرة

العمر والجنس

ال يوجد فرق كبري بني اجملموعات السكانية )اجملتمع املضّيف أو النازحني( من 
حيث التوزيع بني اجلنسني ) 51 ٪ من السكان هم من الرجال و 49 ٪ من 

النساء( ، لكن هناك اختالفات ملحوظة يف التوزيع العمري )الشكل 3 (. 
النازحون أصغر سناً بكثري )نصفهم دون سن 19( باملقارنة مع اجملتمع 

املضّيف ،  أما بالنسبة لالجئني  40 ٪ منهم ترتاوح أعمارهم ما بني ال20 
و ال39  مع وجود عدد ضئيل للغاية من األفراد األكرب سنا، حيث يتكون 

اجلزء األكرب من الالجئني من الشباب و االشخاص يف السن املناسب للعمل5 
.

ومن املمكن املالحظة بأن فئة السكان الالجئني هي فئة صغرية العمر  عند 
النظر مبعدل عمر يف رب االسرة الالجئة الذي هو 34 مقارنًة بالفئة النازحة 

اليت يكون معدل عمر رب االسرة فيها هو 45 و اجملتمع املضّيف مبعدل 46 
سنة. 

حجم األسرة وِصَلته بوضع النزوح

إن ُأسر النازحني هي أكرب حجماً و مبعدل 6 أعضاء يف كل أسرة، أما اجملتمع 
املضيف فلديه أسرة صغرية ) مبعدل 5 أفراد ( . أما بالنسبة حلجم األسر 

الالجئة فيختلف حسب املوقع اجلغرايف )الشكل 4 ( حيث جند يف مناطق 
مركز أربيل ُأسر الجئة مبعدل 3.6 أفراد و يف املناطق احمليطة والبلدات ُأسر 

مبعدل 5 أفراد.
5 مت توفري بيانات مصنفة أكثر يف الفقرة )A( من مرفق البيانات.

وهناك عدد كبري من أسر الالجئني يف مركز مقاطعة أربيل اليت تشمل إما 
العزاب )وحدههم أو يف جمموعات صغرية ( أو األزواج : 19 ٪ من أسر 

الالجئني تتكون من شخص واحد فقط و 17 ٪ تتكون من شخصني و 18 
٪ تتتكون من 3 أشخاص. مل يتم مالحظة ذلك يف أي من املناطق األخرى 

وال يف اجملموعات السكانية األخرى .

 النازحون أصغر سنًا بكثير )نصفهم دون سن 
المضّيف حيث  المجتمع  مع  بالمقارنة   )19

الشباب  يتكون الجزء األكبر من الالجئين من 
للعمل المناسب  و االشخاص في السن 

إن احلجم الصغري ألسر الالجئني الساكنني يف مركز أربيل يدل على وجود 
عوامل اقتصادية تدفعهم لللجوء اىل أربيل. و يبدو بأن عددا كبريا من األفراد 

واألزواج الشابة انتقلوا إىل املدينة حبثا عن فرص اقتصادية بعد عدة سنوات من 
النزوح. ولقد ذكر %50 من أسر الالجئني يف مركز  أربيل بأهنم مل يأتوا اىل 

موقعهم احلايل مع مجيع أفراد ُأسرهم،مما يشري اىل ان بقية أفراد االسرة يقيمون 
يف أماكن اخرى. وتوجد هذه احلالة بقّلة يف حميط أربيل والبلدات بنسبة 

%10 من االسر الالجئة  و %3 فقط من االسر النازحة يف مجيع املناطق.

ةیفارغجلا ةقبطلا  ئجاللا حزانلا ّفیضملا عمتجملا 

لیبرأ ةعطاقم  زكرم 

لیبرأ ةعطاقم  طیحم 

تادلبلا 5.0

5.1

4.7

5.8

6.2

5.7

5.2

5.0

3.6

الشكل 4. معدل حجم األسرة يف الطبقات اجلغرافية  واجملاميع السكانية 
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مناقشة و ملخص النتائج الرئيسية

كما لوحظ يف الفصل السابق، لقد أدى تدفق النازحني حملافظة أربيل اىل 
الزيادة الكبرية واملفاجئة يف عدد سكان معظم املناطق الفرعية. و يف بعض 

احلاالت تضاعف عدد السكان يف هذه املناطق كما حدث يف حبركة و خبات 
و شقالوة و املناطق اليت شهدت أكرب عدد من الوافدين اجلدد بشكل عام ، 

وبالتايل حدث أكرب تغيري يف الديناميكيات احلضرية واالجتماعية يف حميط 
مقاطعة أربيل وبعض البلدات. إن هذه التغيريات ليست معزولة ولكن تتناسب 

مع التغيري املستمر القائم يف املناطق احلضرية يف حمافظة أربيل، و من اجلدير 
بالذكر أن ابرز النتائج يف بياناتنا توضح بأن نصف اجملتمع املضّيف املقيمني 

يف املناطق احلضرية انتقلوا اىل موقعهم احلايل خالل ال6 سنوات املاضية. 
ويرتتب على ذلك بأن النسيج االجتماعي يف هذه املناطق هو يف حالة 

مستمرة من التغري و التطور ليس فقط يف البيئة ولكن يف العالقات بني أفراد 
اجملتمع كذلك. وهذه هي البيئة االجتماعية اليت دخلها النازحني، حيث ال 
توجد عالقات متأصلة ومتعمقة اجلذور يف تلك املناطق ولكن بيئة حضرية 

دائمة التغري. 

ومن املهم أن تفهم هذه االمور خصوصاً عندما نالحظ بأن جزءاً كبرياً من 
النازحني وجزءاً اقل من الالجئني انتقلوا إىل املناطق اليت شيدت حديثا يف 

حمافظة اربيل. لقد وّضحت بياناتنا بأن هذه املناطق توفر اثنني من السمات 
الرئيسية اليت يبحث عنها السكان النازحني ماعدا  كوهنا مالذاً اّمناً: املكانات 
املتاحة واإلجيارات بأسعار معقولة. كما أخذت عائالت اجملتمع املضّيف هذه 
العوامل يف االعتبار عند االنتقال إىل مناطق جديدة خاصة بعد عام 2014، 
عندما أصبحت األزمة االقتصادية يف كردستان ذات تأثريا عميقا.  باالضافة 
اىل عامل مهم  ّاخر ال سيما بالنسبة للالجئني و هو الرغبة يف االنتقال إىل 

املناطق اليت حتتوي على فرص عمل أفضل.

وقد وضعت كل هذه العوامل ضغطاً قوياً على البيئة املبنية، وخاصة يف حميط 
منطقة أربيل، فيما خيص توافر مكانات للسكن حيث مل تكن كافية لتحمل 

الزيادة السكانية املفاجئة ومل يتم تطوير خصائص جديدة بسرعة كافية  بسبب 
قّلة األموال املتاحة لالستثمار فيها. ونتيجة لذلك، حدث االكتظاظ يف 

املساكن القائمة ومما يشكل مصدر قلق خطري حيث ُوجَد بأن سوء الظروف 
املعيشية يف هذا السياق يؤدي اىل تكُون فئات مستضعفة جديدة. ويشكل 

الضغط على اخلدمات العامة حتدياً كبرياً آخر ألن معظم املناطق اليت استقرت 
فيها العوائل النازحة بسبب اسعارها املعقولة مل يكن لديها الدعم الكايف هلذه 

٤. املساحات الحرضية واالنسجام 

اخلدمات واملرافق. ونتيجة للتنمية احلضرية السريعة يف هذه األحياء مل تكن 
احلكومة قادرة على توسيع نطاق املتابعة يف عدد من املدارس واملرافق الطبية و 

غريها لتزويد هذه املناطق اجلديدة، وهذا يقلل من نوعية الظروف املعيشية. 
وبالتايل، دفع هذا التدهور بعض األسر من مجيع فئات السكان اىل تغيري 

موقعهم مرة أخرى للبحث عن سكن أفضل، لكن كلما ازدادت درجة 
االستضعاف، اخنفضت التكلفة املعيشة. ومع ذلك، فإن السبب الرئيسي 
لتغيري مواقع النازحني هو عمليات اإلخالء القسري. إن معدل عمليات 

اإلخالء خالل األشهر ال 12 السابقة بلغت ٪12 لألسر النازحني، و 8٪ 
لالجئني و ٪3 للغالبية العظمى من اجملتمع املضيف بسبب عدم القدرة على 
دفع اإلجيار، مما يعين أن أعدادا كبرية من العوائل دفعت إىل مناطق أرخص، 

وقليلة اخلدمات.

التنافس على احليز احلضري واملوارد الواردة فيه يزيد من انعدام الثقة والتوتر 
املوجود مسبقاً بني اجملتمع املضيف والنازحني  )ال سيما النازحني العرب(. و 
حلسن احلظ ليس هناك معارضة علنية من اجملتمع املضّيف يف الوقت احلايل 

على إستضافة السكان النازحني وال يوجد شعورا بعدم األمان يف احلياة 
اليومية. ولكن عدم وجود تفاعل بني اجلماعات السكانية وعدم فهم 

احتياجات بعضها البعض يؤدي اىل  استقطاباً متزايدا بني اجملتمع املضّيف 
وجمتمعات النازحني حيث جند أن كال الطرفني يشعران بعدم املساواة باملعاملة 

و احلقوق يف تعايشهم اليومي يف املناطق احلضرية. 

تؤثر هذه الديناميكيات السلبية بشكل واضح على تفكري أفراد اجملتمع وتنتج 
عنها املواقف املتطرفة عندما يطلب من السكان اقرتاح حلول للقضايا اليت 

تواجه أحيائهم. وعلى سبيل املثال، تبني يف مجيع املناقشات اجلماعية املركزة 
مع افراد اجملتمع املضّيف بأهنم يفضلون وجود مناطق مفصولة خمصصة 

للنازحني )باألخص النازحني العرب( خارج املناطق احلضرية لغرض ختفيف 
الضغط بغض النظر عن التكاليف االقتصادية واملوارد البشرية املتطلبة هلذا 

احلل. ورداّ على هذا التوتر، يستوجب وجود هنج ّاخر للتعامل مع هذه 
القضايا ينطوي على احلوار والتعاون ما بني الفئات السكانية املختلفة.
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1. المناطق الجديدة والقديمة : االستقرار في المدن 
والبلدات

المجتمع المضّيف الجديد في المناطق الحضرية

شهدت املناطق احلضرية يف حمافظة أربيل حتواًل وحتديثاً هائاًل على مدى العقد 
املاضي مع توسعاً يف املدن والبلدات القائمة و إنشاءاً ألحياء جديدة وصواًل 

لألسر اجلديدة. و ساهم التوسع السريع يف عدد السكان واالزدهار 
االقتصادي يف كردستان يف هذه التغريات. بُبَنت بعض املناطق داخل وحول 

مركز مقاطعة أربيل جديداً يف السنوات القليلة املاضية و قامت السلطات 
استثمارات مهمة من أجل توسيع نطاق متابعة توفري اخلدمات العامة، مثل 

التعليم والصحة والكهرباء يف هذه املناطق، على الرغم من أن هذه اخلدمات 
مل تكن كافية لسد الطلب املتزايد عليها خالل ازمات االقتصاد والنزوح يف 

كردستان. و أشار املشاركون يف املناقشات اجلماعية املركزة يف  اجملتمع املضيف 
اىل هذه التغيريات داخل املناطق السكنية اجلديدة.

“ هناك فرقاً واضحاً بني االوضاع قبل وبعد األزمة. كان هناك منو قبل االزمة 
حيث رأينا طفرة يف تطوير حّينا السكين وكذلك كانت االعمال التجارية 

تتحسن.” صاحب متجر، سروران ، اجملتمع املضيف.

“بفضل التطورات األخرية، اصبح لدينا اآلن طُُرق ومدرسة، على الرغم من 
أننا ال نزال نفتقر املراكز الثقافية.” امرأة، سروران، اجملتمع املضيف.

“سابقاً مل يكن حّينا مزدحم. أتذكر عندما انتقلت عائليت هنا، كان هناك 
العديد من املنازل الفارغة، كنا نعرف اجلميع يف احلي. ولكن اآلن حنن ال 
نعرف الناس وهذا ليس شعوراً جيداً. “ طالبة، سروران، اجملتمع املضيف.

“سابقاً يف هذا احلي كانت األراضي مكلفة للغاية، واآلن أصبحت أرخص. 
كان هناك الكثري من املنازل اليت سيتم بناؤها، ولكن اآلن أصبحت عملية 

بطيئة للغاية. “ طالب، سربسيت، اجملتمع املضيف.

النازحة والالجئين  ثلثي عدد األسر  مايقارب 
المبنية  السكنية  المناطق  الى  انتقلوا  السوريين 
حديثًا حيث يتوفر عدد اكبر من الوحدات 

لسكنية ا

الشكل 5. سنة الوصول إىل احلي احلايل ألسر اجملتمع املضّيف يف االستبيان حسب الطبقة اجلغرافية

لیبرأ ةعطاقم  زكرم  لیبرأ ةعطاقم  طیحم  يراكزر تابخ و  قجنسیوك ریرح ةوالقش و  ناروس
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 53%                     54%                      26%                     65%                      43%                      35%

مالحظة: حجم النقاط ميثل عدد األسر اليت مشلها االستبيان اليت استقرت يف احلي احلايل يف تلك السنة . النسب املئوية داخل املنطقة الرمادية هي نسبة األسر اليت 
استقرت بني عامي 2010 و 2015.
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 إن ‘عمر’ هذه املواقع كمناطق سكنية يؤثر على أشكال الشبكات 
االجتماعية املتواجدة فيها مما جيعلها اكثر عرضة للتغري والتطور مبا اهنا بنيت 

حديثاً. على سبيل املثال، %40 من اجملتمع املضّيف يف املناطق احلضرية 
يعيش يف احياء سكنية بنيت حديثاً )بني عامي 2009 و 2013(، وتقع 
معظم هذه األحياء اجلديدة ضمن مركز مقاطعة أربيل أو املناطق احمليطة هبا 

من حبركة وكسنزان، مع املدن اليت شهدت أقل توسع أو جتديد. ونظراً لوجود 
أحياء سكنية جديدة نسبيا تتكون جمتمعات مضّيفة جديدة ايضاً يف هذه 
املناطق )الشكل 5(، حيث وجدنا ضمن عّينتنا ما يزيد قلياًل عن نصف 

اأُلسر يف مركز أربيل الذين استقروا يف مواقعهم احلالية خالل ال5 سنوات 
املاضية، وفقط أقلية جديدة من اأُلسر الذين استقروا قبل عام 2000.

وصول األسر السورية و أسر النازحين

على الرغم من أن الالجئني السوريني قد هَتَجروا ألكثر من ٤ سنوات ومعظم 
النازحني ملدة سنتني على األقل، ميثل انتقاهلم إىل مواقعهم احلالية يف املناطق 

احلضرية يف حمافظة أربيل ظاهرة أكثر حداثة.
وصل ٥٣% من الالجئني السوريني و ٥٢% من النازحني إىل مناطقهم 

احلالية يف عام ٢٠١٥ بعد أن أقاموا يف أماكن أخرى منذ هتُجرِِهم. و أقّر 
الالجئني املقيمني يف البلدات بأهنم عاشوا يف مواقعهم لفرتات أطول من 

العادة.

إن القرب من األقارب و القدرة على تحمل 
تكاليف العيش هي اآلن األسباب األكثر ذكراً 

للحي اختيارهم  عند  المجموعات  في جميع 

المجموع يعيشون في مناطق قديمة البناء يعيشون في مناطق حديثة البناء

100% 54% 46% مركز مقاطعة أربيل
%100المجتمع المضّيف 79% 21% محيط مقاطعة أربيل

100% 81% 19% البلدات
100% 33% 67% مركز مقاطعة أربيل

%100النازحون 30% 70% محيط مقاطعة أربيل
100% 88% 12% البلدات
100% 50% 50% مركز مقاطعة أربيل

%100الالجئون 45% 55% محيط مقاطعة أربيل
100% 97% 3% البلدات

اجلدول 2. نسبة السكان الذين يعيشون يف املناطق احلضرية يف احياء قدمية وجديدة البناء
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العوامل الدافعة لالنتقال إلى المناطق الحضرية

مبا أن غالبية األسر )بغض النظر عن اجملموعة السكانية( هم جديدون نسبياً 
يف أحيائهم احلالية، لذا فأنه من املهم أن نفهم أسباب جميئهم اىل هذه املناطق 
ودراسة القواسم املشرتكة واالختالفات بالنسبة لكل من اجملموعات السكانية6 

   .
 

إن القرب من األقارب و القدرة على حتمل تكاليف العيش هي اآلن األسباب 
األكثر ذكراً يف مجيع اجملموعات عند اختيارهم للحي. مييل اجملتمع املضّيف إىل 

إختيار القرب من األقارب كالسبب الرئيسي للعيش يف حي ما، يف حني 
يفضلون النازحني والالجئني تكاليف املعيشة املعقولة، خاصة أولئك الذين 

يعيشون يف حميط منطقة أربيل و البلدات اجملاورة ألن هذه املناطق تكون فيها 
اإلجيارات منخفضة يف حني تكون اخلدمات العامة جيدة نسبياً. وكذلك متيل 
أسر الالجئني اىل تسليط الضوء على فرص العمل االفضل يؤثر على انتقاهلم 

خصوصاً يف مركز مقاطعة أربيل. 
6 مت توفري بيانات مصنفة عن العوامل الدافعة يف الفقرة )H( من مرفق البيانات.

2. ظروف السكن والمعيشة

حالة اإلسكان

97 ٪ من جمموع السكان املقيمني يف املناطق احلضرية يف حمافظة اربيل 
يعيشون إما يف املنازل أو الشقق الفردية ، مع عدم وجود فرق كبري بني 
الطبقات اجلغرافية. و 3 ٪ املتبقية يعيشون يف الفنادق أو املستوطنات 

العشوائية )غري الرمسية(. وتتكون هذه اجملموعة الصغرية يف الغالب من النازحني 
وإىل حد أدىن من الالجئني . حيث تبلغ نسبة املقيمني يف الفنادق 

واملستوطنات العشوائية %7 من العدد الكلي للنازحني عرب مجيع الطبقات 
اجلغرافية و %12 من اجملموع الكلي للالجئني اليت غالباً ما تكون مرّكزة يف 

مركز مقاطعة أربيل )الشكل 6(. وحوايل نصف اجملموع الكلي من املقيمني يف 
الفنادق واملستوطنات العشوائية يعيشون يف هذه الظروف ألكثر من عام.
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المجتمع المضّيف

%100%13%4%16%6%16%45مركز مقاطعة أربيل

%100%7%4%8%9%25%47محيط مقاطعة أربيل

%100%3%3%21%6%27%40البلدات

 النازحون

%100%7%3%7%27%36%20مركز مقاطعة أربيل

%100%10%3%10%16%40%21محيط مقاطعة أربيل

%100%13%4%19%17%40%7البلدات

 الالجئون

%100%10%26%7%6%33%18مركز مقاطعة أربيل

%100%5%13%9%10%46%17محيط مقاطعة أربيل

%100%1%15%9%6%62%7البلدات

اجلدول 3. السبب الرئيسي الختيار احلي احلايل حسب جمموعة السكان  و الطبقات اجلغرافية
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 أما بالنسبة ألولئك الذين يعيشون يف املنازل أو الشقق فإن 74 ٪ من أسر 
اجملتمع املضّيف ميلكون املساكن اليت يعيشون فيها  و 19 ٪ منهم مستأجرين 

و الباقي يعيشون يف السكن اجملاين7 . ومبا إن النازحني والالجئني يواجهون 
قيوداً وصعوبات بشأن ملكية املنازل أو املمتلكات املادية فالغالبية العظمى ) 

87 ٪ من أسر النازحني و 92 ٪ من أسر الالجئني ( تلجأ اىل التأجري. 
ويعترب التأجري السائد باألخص يف حميط منطقة أربيل أكثر من املركز أو 

البلدات واملدن حيث يوجد %43 من جمموع األسر عرب اجملموعات السكانية 
املختلفة اليت تلجأ هلذا اخليار يف هذه املناطق. 

إن وجود عقد إجيار خطي يساعد يف توفري احلماية ضد عمليات اإلخالء 
القسري  والتمييز وغريها من االخطار املتعلقة باإلسكان، ومع ذلك يوجد 

٪28 من املستأجرين يف مركز مقاطعة أربيل و 13 ٪ يف حميط مقاطعة أربيل 
و 50 ٪  يف املدن أو البلدات من دون عقد إجيار خطي، وتشمل هذه 

النسب أسر من مجيع اجملموعات السكانية مع عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية. من اجلدير بالذكر بأن هناك 86 ٪ من أسر الالجئني يف البلدات 

من دون عقد اجيار خطي، مما يؤدي إىل زيادة كبرية يف درجة االستضعاف 
هلذه األسر. 

7 مت مالحظة ان األسر اليت متتلك مساكنها رمبا تدفع األقساط املالية ايضا بدال عن األرض او البناية.
يف حاالت عديدة فأن األسر لديها ديون لتسديدها أما لألقارب او كانوا قد طلبوا قرض حكومي.

تقاسم الحيز المحلي وتوافر المساكن

يبدو أن تقاسم السكن مع عائالت أخرى هي ممارسة شائعة بني السكان 
النازحني، حيث يعيش ٪48 من أسر الالجئني و ٪57 من أسر النازحني 

بأماكن مشرتكة يف املنازل أو الشقق. ويكون حجم األسرة أكرب بالنسبة 
للنازحني مقارنًة باجملموعات االسكانية االخرى مما يقلل املساحة الفردية 

املتاحة. أما بالنسبة للمجتمع املضّيف فحاالت تقاسم السكن هي أقل بكثري 
حيث تشكل %22 فقط8. 

تقاسم السكن مع عائالت أخرى هي ممارسة 
أربيل, على  أكثر شيوعا في محيط مقاطعة 
3 أسر نازحة تتقاسم  2 من  سبيل المثال, 
المنزل او الشقة السكنية مع عوائل أخرى

8 مت توفري بيانات مصنفة عن وضع املسكن يف الفقرة )D( من مرفق البيانات.
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الشكل 6. اإلسكان يف املناطق احلضرية حسب اجملموعات السكانية والطبقات اجلغرافية
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وهناك حاالت تقاسم سكن أكثر يف حميط منطقة أربيل حيث يوجد 2 من 
كل 3 أسر نازحة تشرتك  مبنزل أو شقة مع أسر أخرى وهذه نسبة أعلى من 

املعدل املتوسط. و كثرياً ما يوجد عائالت كبرية من النازحني أو الالجئني 
الذين يتقامسون املساكن و يستخدون غرفة نوم واحدة فقط أو اثنتان. وهذا 
يشري اىل الضغط الكبري الذي سببته أزمة النزوح من ناحية عدم القدرة على 

حتمل التكاليف وأيضاً عدم توافر املساحات الكافية للسكن.

3. العوامل الدافعة لالنتقال ضمن وخارج المناطق 
الحضرية

الخروج من مكان السكن

أن البيانات املقدمة حىت اآلن عرفت عن كيفية استقرار األسر يف املناطق 
احلضرية يف أربيل وقدمت لنا عوامل الضغط على الوضع السكين نظراً ألزمة 

النزوح، لذا فمن املهم أيضا أن نفهم عواقب هذا الوضع السكين. تشري 
بياناتنا بأن بعض األسر إضطرت لإلنتقال اىل مناطق معينة داخل أو خارج 

املناطق احلضرية بسبب عدم قدرهتا على حتمل تكاليف السكن وتدهور 
الظروف املعيشية وسبل املعيشة يف هذه املناطق.

 أما بالنسبة لالنتقاالت املخطط هلا، فليس هناك إال نسبة ضئيلة جداً من 
األسر خططت لإلنتقال من مكان سكنها احلايل خالل الستة أشهر القادمة: 

٪6 يف مركز مقاطعة أربيل، و ٪6 يف حميط مقاطعة أربيل و ٪5 يف البلدات. 
وعند مقارنة النسب بني اجملموعات السكانية املختلفة فنجد بأن ٪9 من 

الالجئني والنازحني )أكثرهم يف حميط مقاطعة اربيل( و %4 فقط من اجملتمع 
املضّيف خيططون لالنتقال من مكان السكن. و %75 من األسر اليت هتدف 
اىل االنتقال هتدف لإلنتقال داخل حدود حمافظة أربيل، والباقي اىل حمافظات 
أخرى يف إقليم كردستان. ولكن بالنسبة لالجئني، فإن %50 منهم خيططون 

لإلنتقال خارج البلد والوصول اىل اوروبا. 
ونظراً لقّلة هذه االرقام من الصعب إستخالص إستنتاجات ثابتة وقوية من 
هذا االستقصاء عن أسباب اإلنتقاالت املخطط هلا. ومع ذلك، ظهر منط 
واضح يف أسباب االنتقاالت املخطط هلا من قبل الالجئني والنازحني، وهو 

البحث عن تكاليف اجيار منخفضة. أما أسر اجملتمع املضّيف فالبعادة يبحثون 
عن مسكن افضل. 

اإليجار وتكاليف المعيشة كعوامل تؤدي الى التنقل الداخلي

القدرة على حتمل تكاليف املعيشة، مبا يف ذلك اإلجيار كان موضوعاً متكرراً 
يف حتليل البيانات، وخاصة للنازحني والالجئني مبا إهنم يشكلون نسبة كبرية 

من املستأجرين يف هذه املناطق احلضرية. و قد ارتفع سعر اإلجيار بشكل 
تدرجيي يف السنوات ال 3 املاضية ومبعدل تضخم ٪19 وبدأ ذلك قبل تدفق 
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الشكل7. التطور الفصلي ملعدل التضخم لالجيار املنزيل يف حمافظة أربيل ) 2013-2015 (

 ) KRSO( من هيئة اإلحصاء يف إقليم كردستان )املصدر: مؤشر أسعار املستهلك )2013 ، 2014 ، 2015
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النازحني يف حزيران 2014 )الشكل 7(. استقرت اسعار االجيارات عامًة 
خالل عام 2015 بعد الزيادات املاضية اليت رافقت االضظرابات يف سبل 

املعيشة بسبب  االزمة االقتصادية وأزمة النزوح يف إقليم كردستان.  إن ارتفاع 
أسعار االجيارات و وارتفاع تكاليف  املعيشة أثر على أسر الالجئني والنازحني 

ودفعهم لالنتقال اىل مّرًة أخرى او العودة اىل املناطق الغري اّمنة، وأثر كذلك 
على أسر اجملتمع املضّيف بسبب ارتفاع اسعار االجيارات.

هناك نسب عالية بشكل كبري من أسر النازحني و الالجئني ) بني 70 ٪ و 
80 ٪ حسب الطبقة اجلغرافية ( اليت ذكرت باهنا تواجه صعوبات يف دفع 
اإلجيار، يف حني إن %50 من اجملتمع املضّيف ذكروا باهنم يواجهون هذه 

املشكلة. هناك عالقة مباشرة بني معدل ارتفاع االجيارات و ارتفاع نسبة األسر 
اليت لديها صعوبات يف دفع اإلجيار ، ومن املمكن مالحظة هذا األمر بشكل 

خاص يف شقالوة و كسنزان و بنصالوة و داراتو و حبركة، وهي املناطق اليت 
ذكرهتا األسر خبصوص الصعوبة يف دفع مبالغ االجيارات.

من املمكن أيضاً قياس عدم قدرة األسر على حتمل تكاليف السكن من خالل 
النسبة املخصصة لالجيار من اجملموع الشهري للتكاليف املعيشية لألسر )الشكل 
8 ( وهذه البيانات تشمل فقط االسر اليت تدفع نفقات االجيار )أي ال تشمل 

مالكني املنازل أو العوائل املضّيفة(. 
و ختتلف الطبقات اجلغرافية يف هذه النسب حيث حيتوي مركز مقاطعة أربيل 
على أعلى نسبة من النفقات املخصصة لألجيار واليت تشكل %33 وتليها 

مناطق حميط مقاطعة أربيل بنسبة %29 وبعدها البلدات بنسبة %25. لذا 
ممكن االستنتاج بأن مركز مقاطعة اربيل واملناطق احمليطة مباشرًة مثل كسنزان 

وبنصالوة تعاين من ضغط شديد يف السكن نظراً لنسبة النفقات العالية 
املخصصة لالجيار. وإن االجراء االكثر شيوعاً ملعاجلة هذه املشكلة هو مشاركة 

السكن مع عائالت اخرى  كما ذُكر سابقاً.

الشكل 8. معدل نسبة  املصاريف املخصصة لإلجيار من إمجايل نفقات األسرة الشهرية لكل موقع لألسر املستأجرة
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األسر في مركز مقاطعة أربيل لديها أعلى نسبة 
تشكل  والتي  لأليجار  المخصصة  النفقات  من 

أربيل  مقاطعة  مناطق محيط  وتليها   33%
 25% بنسبة  البلدات  %29 وبعدها  بنسبة 

اإلخالء

إرتفع عدد عمليات اإلخالء اليت مت التبليغ عنها خالل األثين عشر شهراً السابقة 
لإلستبيان بشكل ملحوظ )الشكل 9 ( مع االخذ بعني االعتبار التكاليف 

البشرية و االجتماعية املرافقة هلا. وكان ذلك متوقعاً نظراً للبيانات املبينة أعاله. 
مت طرد ما يصل إىل 12 ٪ من أسر النازحني ومبعدالت اعلى يف مركز املقاطعة و 
حميطها. وشهدت أسر الالجئني اإلخالء مبعدل 8 ٪ ، ونصفهم من املقيمني يف 

مركز مقاطعة اربيل حيث يعيش معظم الالجئني وحوايل ربعهم ممن يعيشون يف 
البلدات9 . وكان معدل نسبة عمليات االخالء للمجتمع املضيف 3٪ ، 

أغلبيتها يف البلدات.
9 إن االستبيان مل يطلب املكان اليت طردت أسرة منه، وبالتايل ال ميكن معرفة ما إذا كانت األسر اليت 

شهدت الطرد يف البلدات  قد طردوا من أماكن أخرى .

الشكل 9. نسبة و عدد األسر أتعرضت لإلخالء يف كل موقع
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و يرتبط ارتفاع معدالت اإلخالء مباشرة مع عدم وجود عقد إجيار خطي 
واالعتماد على اتفاقات شفهية، اليت تعترب ملزمة قانونياً ولكن غري ملتزم هبا يف 

الواقع. هلذا السبب جند بان البلدات على وجه اخلصوص هي املناطق اليت يوجد 
فيها خطر إخالء أعلى، حيث كتابة عقود اإلجيار يكاد يكون معدوماً. 

وكما ذُِكَر سابقاً، إن السبب الرئيسي لإلخالء عرب مجيع الفئات السكانية و 
الطبقات اجلغرافية هو عدم القدرة على دفع مبالغ اإلجيار. هذا هو احلال بالنسبة 
ل 92 ٪ من األسر اليت تعرضت لإلخالء يف مركز مقاطعة أربيل ،و 45 ٪ من 

األسر اليت تعرضت لإلخالء يف حميط مقاطعة أربيل و 53 ٪ من األسر اليت 
تعرضت لإلخالء يف البلدات. والسبب الثاين االكثر ذكراً لإلخالء هو نية مالك 

العقار على القيام مبشاريع تنموية جديدة. ذكرت ومل يذكر إال عدد قليل جدا 
من األسر بأن اإلخالء كان تنيجة التوتر مع السكان يف املنطقة أو الضغط من 

اجلريان10.
10 مت  توفري بيانات مصنفة عن األخالء يف الفقرة )D( من مرفق البيانات

الشكل 10. نسبة العاملني يف األنشطة الصحية والتعليم لكل 1000 نسمة

ظهرت عدد حاالت االخالء المسجلة بشكل 
12 التي سبقت  كبير خالل األشهر ال 
ارتفاع معدالت اإلخالء  يرتبط  االستبيان, 
مباشرة مع عدم وجود عقد إيجار خطي
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إبتداء الهجرة إلى الخارج

باإلضافة إىل التحديات يف دفع مبالغ االجيار، عامل ّاخر يدفع اىل االنتقال هو 
مسألة احلصول على فرص لكسب العيش يف إقليم كردستان. إن عدم احلصول 

على فرص لكسب العيش أو تصور عدم وجودها أدى اىل هجرة الكثري اىل 
خارج البلد. تلقت اوروبا االف الالجئني خالل عام 2015 معظمهم من 

سوريا والعراق. ويف معظم االحيان حتدث اهلجرة بشكل غري رمسي عن طريق 
عبور احلدود بالقارب أو سرياً على االقدام. معظم هؤوالء الالجئني هم من 

الذين اقاموا يف اقليم كردستان لفرتة مؤقتة. وقد اكدت دراسة أجرَيت مؤخراً بأن 
%71 من شباب اجملتمع املضّيف يف مدينة اربيل مستعدين للهجرة إذا توفرت 

لديهم الوسائل11 ، وأكد على ذلك بعض اعضاء اجملتمع املضّيف خالل 
املناقشات اجلماعية املركزة.

“أنا أعمل سائقاً لسيارة أجرة  وسوف أكون صادقاً معكم، أنا أيضاً أساعد يف 
إرسال األشخاص إىل أوروبا من خالل معاريف. أحاول أن أقنع اي شخص يأيت 

و يطلب املساعدة للذهاب إىل أوروبا بعدم الذهاب. اقول لرب االسرة الذي 
يرغب بالذهاب بأن هذه الطريقة ال تنجح بعض االحيان ولكنهم يذهبون يف 

هناية املطاف.” رجل بالغ، هاساروك، اجملتمع املضيف.

“ أنا شخصيا أريد اهلجرة إىل أوروبا ألنين ال أرى مستقبال هنا . أود دراسة علم 
الفلك ولكن هنا ليس لدينا هذا القسم يف اجلامعة. بدال من ذلك، هناك احلرب 

و األزمة املالية . “ طالب، ساربسيت، اجملتمع املضيف.

“لدينا احلرب والالجئني هنا الذين يأخذون فرص العمل. ماذا تتوقع من 
الشباب أن تفعل؟ وسوف حياولون احلصول على حياة أفضل يف أوروبا “رجل 

شيخ ، سروران ، اجملتمع املضيف.

ويف الوقت نفسه، يوافق املشاركني يف املناقشات اجلماعية املركزة من اجملتمع 
املضّيف على أن الزخم ملغادرة إقليم كردستان يرتاجع ، حيث قام من يريد اهلجرة 
باخلروج  يف عام 2014 و عام 2015 ومفيدين بأهنم يوفرون  امواهلم ملواجهة 
الظروف املعيشية هنا بداًل من صرفها على رحلة اىل اخلارج، ومع ذلك قد تتغري 
االوضاع عند وصول فصل الربيع حيث يكون الطقس مناسب للقيام مبثل هذه 
الرحلة. وبالرغم من مشاركة بعض قصص النجاح يف اهلجرة اىل أوروبا، الكثري 

من املشاركني عربوا عن املساوئ واملصاعب اليت عاىن منها بعض اقراهنم يف اوروبا 
واليت اثرت على قرارهم للعودة. وكثرياً ما أعرب مشاركني النقاشات اجلماعية 

املركزة بالتصورات السلبية عن األشخاص الذين يغادرون حبثا عن فرص أفضل يف 
اخلارج، مشريين إىل أن أولئك الذين غادروا مل يكونوا قادرون على التعامل مع 

الصعوبات كما فعلت األجيال السابقة.
11 معهد اإلصالح من أجل التنمية )2015 ( . التقييم على هجرة الشباب يف إقليم كردستان 

العراق.

“ذهب احد أقاريب إىل أوروبا يف اآلونة األخرية و شهد نوع  احلياة اليت ميكن أن 
يعيشها هناك وقرر العودة . “ امرأة بالغة ، سروران ، اجملتمع املضيف.

“ معظم الناس لديهم هذه الرغبة للذهاب إىل أوروبا. ولكن هذا يصبح نوعا 
من اهلروب. “ رجل بالغ ، سروران ، اجملتمع املضيف.

“لدينا الكثري من سوء التفاهم واملفاهيم اخلاطئة حول أوروبا. “ طالبة ، سروران 
، اجملتمع املضيف.

يتصف النازحني حسب راي اجملتمع املضّيف باهنم من الرجال الشباب فقط، 
ويبدو ان هذا التوصيف ينطبق ايضاً على الالجئني السوريني كما وّضحت 

املناقشات اجلماعية املركزة التس اجرهتا مفوضية االمم املتحدة لشؤون الالجئني 
يف حميط مقاطعة اربيل مع هذه اجملوعة السكانية. وباالضافة اىل ذلك، حتدث 
املشاركني من الالجئني عن سوء األحوال املعيشية و ارتفاع تكلفة املعيشة يف 

املناطق احلضرية و انعدام فرص التعليم و صعوبة الوضع املايل  كأسباب تدفعهم 
للمخاطرة حبياهتم والوصول إىل أوروبا.

4. قابليات وسهولة الوصول الى الخدمات العامة

الخدمات التعليمية في المناطق الحضرية

يتم توفري التعليم املدرسي االبتدائي و الثانوي بشكل رئيسي من خالل املدارس 
العامة، وهي جمانية لسكان إقليم كردستان. و بذلت حكومة إقليم كردستان 

جهودا كبرية قبل االزمة احلالية على معاجلة االختناقات القائمة يف تقدمي 
اخلدمات التعليمية. على الرغم من أن نسبة السكان املسجلني يف املدرسة كانت 

مستقرة على مدى السنوات ال 7 األخرية يف املناطق احلضرية  يف اربيل12، ال 
يزال العدد الكلي للسكان  )مبا يف ذلك الشباب( يزداد ، وينمو معه الطلب 

على خدمات التعليم، وال سيما على مستوى املدارس الثانوية13.
وخضع القطاع التعليمي لعملية التكيف السريع مع تدفق النازحني اىل املناطق 

احلضرية نظراً ألعمارهم املناسبة للمدرسة. ولقد شهد النازحون )النازحون 
باألخص( صعوبات من ناحية التعليم بسبب استقرارهم يف حميط مقاطعة أربيل 

الذي ال حيتوي على عدد كبري من املدارس، وخصوصاً يف كسنزان و حبركة 
ورزَكاري حيث يوجد عدد ضئيل جداً من املدارس الثانوية. 

كما تؤكد بيانات الدراسة االستقصائية بان هناك متويل أقل للموارد التعليمية يف 
12 استنادا على االستبيان املنزيل واالجتماعي واالقتصادي يف العراق من ِقبل )البنك الدويل، ومنظمات 

اجملتمع املدين وهيئة االحصاء يف إقليم كردستان KRSO يف 2007 و 2012( و التقييم احلايل، 
هناك ما بني 28 ٪ و 33 ٪ من اجملتمع املضّيف حيضرون املدارس حالياً ومن دون تفاوت كبري يف 

السنوات. وعلى وجه التحديد،  بني 5 ٪ إىل 7 ٪ من السكان يذهبون إىل املدرسة الثانوية.
RAND)2014(  13 األولويات االسرتاتيجية لتحسني فرص احلصول على التعليم اجليد يف إقليم 

كردستان العراق.
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هذه املناطق، حيث يوجد حوايل 50 شخصا من االفراد العاملني يف قطاع 
التعليم لكل 1،000 مواطن يف مركز مقاطعة اربيل والبلدات، يف حني يوجد 

فقط 15 شخص عامال لكل 1،000 مواطن يف حميط مقاطعة اربيل. وضمن 
بعض املواقع احملددة، تبني إن خبات و رزَكاري حتتويان على النسبة األدىن من 
العاملني يف التعليم  )الشكل 10 ، الحظ بأن الرقم يشمل العاملني يف جمالني 

التعليم والصحة(. 
وأفادت تقييماتنا احلديثة عن توفري التعليم بأن أحجام الصفوف يف املدارس يف 
املناطق احلضرية يف أربيل كانت بني 28 و 35 طالبا للصف الواحد ويف نفس 

الوقت، وهذا يتوقف على احلي14 . أن احلل السائد ملشكلة االكتظاظ يف 
املدارس هو التناوب، حيث تتوفر الدروس يف ثالثة وجبات أو نوبات يف اليوم 

الواحد لكي تستوعب الصفوف مجيع الطالب وتقسيم املناهج العربية والكردية . 
إن هذه االختناقات يف توفري التعليم يف املناطق احلضرية و عدم إستالم املعلمني 
يف املدارس العامة لرواتبهم بشكل منتظم خالل السنتني املاضيتني لديها القدرة 

على التأثري يف نوعية التعليم.

الخدمات الصحية في المناطق الحضرية

يتم تعريف الصحة كحق أساسي من حقوق اإلنسان يف إقليم كردستان، وممكن 
جلميع الفئات السكانية احلصول على اخلدمات الصحية جماناً. عملت حكومة 

إقليم كردستان على زيادة االنفاق على اخلدمات الصحية مع زيادة العدد 
السكاين لتغطية الطلب املتزايد عليها. وال يوجد دراسات حديثة عن جودة 

اخلدمات الصحية العامة، لكن وفقاً لتقييم حديث أجراه للبنك الدويل ، تبني 
بان هناك إخنفاض ملحوظ يف االنفاق الصحي بالنسبة للفرد الواحد. وذلك 
بسبب اخنفاض امليزانية املتعلق باألزمة املالية، مما يؤثر على رواتب العاملني يف 
جمال الرعاية الصحية و على توفري الكمية الكافية من األدوية و توسيع املرافق 
الصحية. و يتوقع البنك الدويل15 بأن هذا األمر سوف يؤثر سلبا على أداء 

النظام بشكل العام.
وأشارت بيانات الدراسة االستقصائية اليت مت مجعها هلذا التقرير اىل جتارب إجيابية 
نسبيا يف احلصول على اخلدمات الصحية العامة يف مجيع املناطق احلضرية. حوايل  
71 ٪ من األسر يف مركز مقاطعة أربيل و 58 ٪ يف حميط مقاطعة أربيل و 65 

٪ يف البلدات أفادوا بان عملية  احلصول على اخلدمات الصحية العامة هي  
جيدة أو جيدة جدا. اإلجابة الثانية األكثر شيوعا كانت بأهنا ُمرضية، ونسبة 

قليلة اجابوا بأن اخلدمات الصحية مل تكن كافية او جيدة. ومت االبالغ عن عدم 
وجود الوصول املفيد للخدمات الصحية أو عدم جودهتا بشكل رئيسي يف حميط 

مقاطعة اربيل بنسبة %23 من االسر )معظمها من حبركة وكسنزان( .
2015a REACH Initiative  14 تقييم متعدد القطاعات للمجتمعات املضيفة يف إقليم 

كردستان العراق اّذار/مارس 2015.
15 البنك الدويل )2015 ( إقليم كردستان العراق : تقييم األثر االقتصادي واالجتماعي للصراع 

السوري و أزمة الدولة االسالمية شباط/فرباير 2015 .

 و السببان الرئيسيان للوصول احملدود اىل اخلدمات الصحية يف هذه املناطق مها: 
عدم وجود مرافق قريبة كافية  وعدم وجود طلب على اخلدمات املتوفرة. وذكرت 
األسر يف البلدات تدين نوعية اخلدمات باإلضافة اىل عدم وجود مرافق قريبة و 
قّلة اخلدمات املناسبة كعوامل تؤثر يف الوصول املفيد اىل اخلدمات. ومن ناحية 

أخرى، رّكَز تقييم  اخلدمات الصحية يف مركز مقاطعة أربيل على قدرة حتمل 
التكاليف و احلاجة إىل دفع املزيد من أجل األدوية بسبب حمدودية جودة وقابلية 
املرافق الصحية. وكان هذا موضوعا متكررا يف املناقشات اجلماعية املركزة مع أفراد 

اجملتمع املضيف16.

“هناك متييز يف املستشفيات من حيث األدوية. إذا ذهبَت يف الفرتة الصباحية  
سوف حتال إىل الدوام املسائي من أجل احلصول على الدواء وعليك أن تدفع 

“. طالبة، سربسيت، اجملتمع املضيف.
“ليس هناك غري النوبات الصباحية يف املركز الصحي يف منطقتنا. وخالل فرتة 

الصباح ، ال ميكنك احلصول على أي دواء أو اختبار طيب على اإلطالق. 
وحبلول هناية اليوم، نضطر للذهاب إىل مراكز اخلدمات اخلاصة “ . امرأة بالغة، 

هاساروك، اجملتمع املضيف.

توفير المياه والكهرباء في المناطق الحضرية

بالرغم من توفر معظم اخلدمات العامة يف إقليم كردستان جماناً، جيب على 
السكان دفع رسوم خدمات للمياه والكهرباء. وتشري بيانات إمدادات الكهرباء 

لعام 2014 إىل أن قيمة الفاتورة تشكل ما يقرب من 10 ٪ من إمجايل 
تكاليف التشغيل اليت تتحملها احلكومة )فضاًل عن رأس املال(، يف حني كانت 

معدالت اجلمع حوايل ٪75 فقط17. و أشارت البيانات اليت مت مجعها هلذا 
التقرير إىل أن 90 ٪ من األسر يدفعون رسوم الكهرباء و ٪30 فقط يدفعون 
رسوم املياه. لقد تعرضت كل من إمدادات املياه والكهرباء للصدمات بسبب 
الزيادة املفاجئة يف الطلب بسبب زيادة العدد السكاين  و عدم وجود امليزانية 

الكافية لتمويل هذه العمليات بسبب األزمة املالية. البيانات التالية عن إمدادات 
الكهرباء واملياه تأيت من مصادر ثانوية18 .

بالنسبة لتوفري الكهرباء، هناك اتصال بالشبكة الوطنية يف مجيع املناطق احلضرية 
ولكن ليس ملدة 24 ساعة يف اليوم. لكن العوائل النازحة اليت تعيش يف 

مستوطنات عشوائية )غري رمسية( ) ٪3 من اجملموع  الكلي األسر يف املناطق 
16 مت توفري بيانات مصنفة عن الوصول اىل اخلدمات الصحية  يف الفقرة )E( من مرفق البيانات.

17 مؤسسة الشرق األوسط للبحوث )MERI( )2016(. يف أفضل األوقات و أسوأ األوقات : 
معاجلة نقاط الضعف اهليكلية لالقتصاد يف إقليم كردستان. كانون الثاين/يناير 2016.
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ام وطفل من اسرة نازحة ينظرون اىل اربيل من شرفة مركز األمل - بناية غري منتهية البناء يف أربيل.
كانون األول 2015. الصورة: املفوضية السامية لشؤون الالجئني, كلوي كوف
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احلضرية( قد ال تصلهم هذه اخلدمة. 
ويف مركز مقاطعة أربيل، ذكرت 46 ٪ من األسر بأن لديها 

أكثر من 10 ساعة من الكهرباء )الشبكة الوطنية( ولدى البقية أقل من 10 
ساعات. ترتفع هذه النسبة يف حميط مقاطعة أربيل اىل %53 ويف البلدات اىل 

%55. وليس هناك بيانات متوفرة عن املوارد البديلة للكهرباء مثل املولدات 
الكهربائية19.

ومل يتم التبليغ عن الكثري من الصعوبات فيما يتعلق بإمدادات املياه باملقارنة مع 
توفري الكهرباء. حوايل 90 ٪ من األسر تعتمد على إمدادات مياه البلدية 

الفردية كمصدر رئيسي ملياه الشرب، يف حني يستخدم البقية املياه املعبأة يف 
زجاجات، و أفاد ٪5 فقط من األسر بأن لديها يوم أو يومان يف األسبوع دون 

توفر املياه، وهذه النسبة ثابتة تقريبا يف مجيع الطبقات اجلغرافية.

5. التماسك االجتماعي والتفاعل بين المجتمعات

تصورات المجتمع المضّيف عن النازحين

إن فهم فكرة التماسك االجتماعي يف هذا السياق ينطوي على النظر يف 
املكونات اجملتمعية مثل مستوى التعايش بني اجملتمعات  وقبول االختالفات 

االجتماعية والثقافية و العرقية  ودرجة من املساواة يف احلصول على سبل العيش 
واملوارد األخرى  و الشعور بالسالمة واألمن. إن البيانات حول هذا املوضوع 

مستمدة أساساً من املناقشات اجلماعية املركزة مع افراد اجملتمع املضّيف، حيث 
حدد املشاركون يف املناقشات بأن وصول النازحون اىل مناطقهم كان بداية التغيري 

الرئيسي يف أحيائهم، و رُبَط موضوع تدفق األسر النازحة بزيادة ملحوظة مع 
انعدام األمن وزيادة التوتر. ومل يذكر إال القليل عن تأثري الالجئني بسبب عددهم 

القليل وقرب ثقافتهم من اجملتمع املضّيف.

“ ليس هناك العديد من النازحني يف هذا احلي ألن اإلجيارات واملنازل هنا غالية 
جدا. ولكن البعض منهم يأخذون أرض فارغة ويضعون خيماهتم عليها.  حنن 

النشعر بالرضا عنهم . “ طالب ، سربسيت، اجملتمع املضيف.

“األكراد يغادرون، العرب يشغلون احملالت التجارية و مراكز التسوق ... حنن 
خائفون من العرب. إذا رأيت عشرون حماًل جتارياً، فإن نصفهم ُمدار من ِقبل 

العرب “. امرأة  بالغة ، سروران ، اجملتمع املضيف.

“ وصول النازحني أثر على ثقافتنا وأخالقنا إلننا يف هناية املطاف شعب 
خمتلف” . طالب ، سروران ، اجملتمع املضيف.

19 تأثري التيار الكهربائي الغري مستقر على األوضاع املعيشية يف فرتات مثل فصل الشتاء هو نسبياً، 
حيث تعتمد مجيع األسر تقريباً على  الكريوسني كمصدر للتدفئة.

ولكن بالرغم من هذه التصورات، مل يكن هناك أي معارضة علنية و صرحية 
لوصول أشخاص جدد مبن فيهم النازحني للمجتمع، حيث بدا اجملتمع املضّيف 

بقبول احلاجة للتعامل مع هذا الواقع اجلديد بسبب الصراع يف بقية العراق. و 
ذكر عدد من املشاركني يف املناقشات اجلماعية املركزة بعض اآلثار اإلجيابية لوجود 

النازحني، حيث ذكروا بأن وصوهلم ضّخ األموال يف االقتصاد احمللي املكتئب 
جدا وحافظ على مستوى دخل الشركات احمللية. وقد أشار البعض أيضا إىل أن 
عودة النازحني ملواطنهم األصلية سيكون هلا مضارها، كما سيكون هناك عدد 
أقل من املستهلكني والزبائن  للشركات احمللية. ومع ذلك كانت هذه اآلراء يف 

األقلية و رُفَضت من ِقبل غريهم من املشاركني.

“وصول العرب له تأثري إجيايب على نشاط السوق، حيث هناك املزيد من 
الزبائن. إن عودهتم سيكون هلا تأثري سيء ، وقّلة الزبائن سوف يؤدي إىل مزيد 

من البطالة و نوع آخر من املشاكل. “ صاحب متجر ، سريوران ، اجملتمع 
املضيف.

بين مجموعات  التفاعل  أن مساحات  يبدو 
التي  المعامالت  على  تقتصر  المختلفة   السكان 
ال يمكن تجنبها كما هو الحال في السوق أو 

في المدرسة أو في المرافق الطبية.
ويبدو أن مساحات التفاعل بني جمموعات السكان املختلفة  تقتصر على 

املعامالت اليت ال ميكن جتنبها كما هو احلال يف السوق أو يف املدرسة أو يف 
املرافق الطبية. وأشار العديد من املشاركني يف املناقشات اجلماعية املركزة بأن 
حاجز اللغة بني السكان احملليني والنازحني هو  من العوامل املسامهة يف عدم 
وجود أي تفاعل، حيث يوجد جزء كبري من اجملتمع املضيف الذي ال يتكلم 

العربية بشكل جيد. ال يشرتك النازحني وافراد اجملتمع املضّيف بنفس الدروس أو 
املناهج يف املدارس مما يؤدي اىل فرتة زمنية قصرية جداً للتفاعل خالل فرتة 
االسرتاحة وخارج الصف، وهناك حيدث التوتر بسبب االختالفات الثقافية 

والسلوك االجتماعي املناسب. وباإلضافة إىل ذلك، تشري البيانات اىل وجود 
عدد قليل جدا من التفاعالت بني األطفال الصغار من خمتلف الفئات. وعلى 

سبيل املثال، ٪13 فقط من أسر اجملتمع املضّيف يف حميط منطقة أربيل )حيث 
يعيش معظم النازحني( يفيدون بأن أطفاهلم يلعبون بانتظام مع األطفال من 

الفئات السكانية األخرى، أما بالنسبة لألسر النازحة يف نفس املنطقة، فالنسبة 
تصل ٪43 إال أهنا ال تزال منخفضة نسبياً، مما يشري إىل قدر من العزلة.
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“ذهبت مع والدي إىل املتجر يف أحد األيام، وسالت صاحب املتجر سؤااًل  
لكن الرجل الذي كان ميلك املتجر طلب التحدث باللغة العربية ألنه ال يفهم 
الكردي. أشعر حقا بالسوء ألنين أعترب أجنبية يف احلي الذي أسكن فيه . “ 

طالبة ، سروران ، اجملتمع املضيف.

“هناك مشاكل و خالفات بني االطفال النازحني و األطفال احملليني الذين 
يدرسون يف نفس املدرسة. األوالد العرب ال يسمحون لألوالد االكراد بالنظر أو 

التحدث مع الفتيات العربيات على اإلطالق. هذا االتفكري خطري و خيلق 
املشاجرات املستمرة و جيعلهم يتشاجرون معظم االوقات. “  معلمة ، هاساروك 

، اجملتمع املضيف.

“ ال يوجد العديد من النازحني يف منطقتنا، فهم ليسوا اجتماعيني أبداً وال 
خيرجون، نراهم فقط إذا كانوا حباجة إىل شراء شيء ما. وعالقتنا جيدة ، وحنن 

حنرتمهم “. امرأة بالغة ،هاساروك، اجملتمع املضيف.

الفوارق بين المجتمعات

هناك عدد من العوامل اليت تساهم يف انعدام الثقة بني اجملتمعات. بعض هذه 
العوامل تتعلق بالتاريخ املتوتر بني األكراد والعرب يف العراق واملخاوف من التغيري 
الدميوغرايف التدرجيي اليت قد يؤثر على هوية كردستان. باالضافة اىل عوامل أخرى 

مرتبطة باحلياة اليومية، واليت تكون قابلة للتغيري أكثر  وبالتايل من السهل اجياد 
احللول هلا.  

وصف املشاركون يف املناقشات اجلماعية املركزة النازحون بأهنم غري راغبني 
بالتكيف مع البيئة اجلديدة من حيث السلوكيات املقبولة والتعلم أو التحدث 
بالكردية. وأشاروا ايضاً  لعدم املساواة يف الرواتب واملساعدات كمصدر آخر 

للتوتر ما بني اجملتمع املضّيف والنازحني. إن موظفي القطاع العام العراقي 
النازحني مستمرين باستالم الرواتب من قبل احلكومة املركزية يف حني مل يتم دفع 

معظم رواتب أسر اجملتمع املضيف من حكومة إقليم كردستان بسبب القيود 
املفروضة على امليزانية العامة والقطع الموال حكومة إقليم كردستان من احلكومة 

العراقية. و ذلك باالضافة  إىل املساعدات اإلنسانية املقدمة يف املقام األول 
للنازحني، مما يساهم يف صعوبة تفهم الصعوبات واالحتياجات بني الطرفني. 

“ بعد كل هذه السنوات اليت قضيتها أكافح من أجل بلدي، أنا اآلن حباجة إىل 
التحدث باللغة العربية عندما أذهب إىل املتجر. قاموا بغزو املتاجر و ال حيرتموننا 

على األقل عن طريق تعلم اللغة الكردية وفهم ثقافتنا. “ بيشمركة، سروران، 
اجملتمع املضيف.

“ ملاذا ينبغي علينا أن ندرس اللغة العربية يف حني أن مدارس العرب ال يدرسون 
اللغة الكردية ؟ “ طالبة ، سروران ، اجملتمع املضيف.

“هناك بعض الالجئني السوريني يف منطقتنا. تراهم فقراء و بالكاد قادرين اجياد 
الطعام، وليس مثل العرب الذين  حيصولون على رواتبهم كل شهر. “ رجل 

بالغ، هاساروك، اجملتمع املضيف.

الشعور باألمان في الحياة اليومية

على الرغم من كل هذه التغيريات اليت حدثت يف األحياء، إن الشعور باألمان 
داخل اجملتمعات ال يزال مرتفعا جداً لكل اجملموعات السكانية. على سبيل 

املثال، أفادت ٪2 فقط من األسر باهنم ال يشعرون باألمان أبداً يف حّيهم، يف 
حني 25 ٪ من األسر أفادوا بأهنم يشعرون باألمان و 73 ٪ يشعرون باألمان 
للغاية. و باملثل، مل تشري اي من األسر تقريباً عاىل تعرض اياً من افراد األسرة  

للعنف اجلسدي20.

لكن على الرغم من هذه املستويات العالية من السالمة، أشار العديد من 
املشاركني يف املناقشات اجلماعية املركزة يف اجملتمع املضّيف بأن انعدام األمن 

االقتصادي املتزايد هو ما “يدفع بعض الناس إىل ارتكاب أعمال ضد اآلخرين 
“. وكان موضوع عدم الشعور باالمان أو احلماية يتعلق بإنعدام الثقة جتاه 

السكان النازحني بالنسبة للمشاركني يف املناقشات اجلماعية املركزة. ويف الواقع، 
دعا العديد من املشاركني ألن يكون هناك دور اكرب لالسايش )قوات األمن 
الداخلي( يف محاية السكان من األخطار اخلارجية املرتفعة اليت هتدد السالمة 

اليومية.  

“احلي آمن جدا ولكننا على الرغم من ذلك  نود أن نرى وجود عدد أعلى من 
األسايش.” )امرأة بالغة، سيوران، اجملتمع املضيف(.

“أشعر بالسالمة واألمان ولكن ألكون صاِدقاً، أنا أكثر حذرا من السابق و 
اختذ املزيد من االجراءات للسالمة بسبب الوضع االقتصادي الذي يؤثر على 

الناس يف هذا احلي. كنت أوقف سياريت أمام املنزل ولكن اآلن أفكر مرتني قبل 
القيام بذلك.” صاحب متجر، سروران، اجملتمع املضيف.

“حسنا، انظر من حولنا لكل هؤالء العرب. األسبوع املاضي قامت آسايش 
بالقبض على بعض العرب الذين جاءوا هنا كنازحني لكنهم كانوا خيططون 

إلرتكاب أعمال إرهابية. أحيانا هناك حوادث أخرى حتدث، ولكن حلسن احلظ 
اآلسايش و الشرطة تتخذ االوقاية من ذلك “. طالبة، سروران، اجملتمع املضيف.

تصورات المجتمعات النازحة

إن تصورات اجملتمع املضّيف اليت ذُِكَرت أعاله عن النازحني تؤثر على حياهتم 
اليومية. حيث عرّب بعض النازحني عن خماوفهم بشأن التماسك االجتماعي، 

مدركني ملستوى إنعدام الثقة هبم من ِقبل جمتمعاهتم اجلديدة.

وأفاد الالجئون السوريون املشاركون يف املناقشات اجلماعية املركزة ملفوضية األمم 
املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR( يف عام 2015 بأن التنافس على 

الوظائف خيلق موقفا سلبيا جتاههم، وأن هذا أدى إىل تعرضهم للمعاملة السيئة 
من قبل أصحاب العمل و اخنفاض اأُلجور يف سوق العمل.

20 من الصعب تقييم مواضيع مثل السالمة، والعنف، والتعايش بني اجملموعات السكانية استناداً على 
نتائج االستبيان فقط بسبب صعوبة استكشاف مثل هذه التصورات من خالل استبيان. املستطلعني قد 
ال يكونوا دائما على استعداد ملشاركة مشاعرهم أوجتارهبم،  لذلك جيب أن نأخد بعني اإلعتبار حدود 

هذه البيانات يف متثيل االستجابة عن هذه املواضيع.
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وقام النازحون )خارج املخيمات(  أيضاً بالتحدث عن خماوفهم بشأن وضعهم 
العام يف اإلقليم وقبوهلم من قبل اجملتمع املضّيف خالل املناقشات اجلماعية املركزة 

ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR( يف عام 2015.  
وطالبوا بالتحديد يف رؤية مشاركة أكرب من اهليئات واملؤسسات احمللية والقادة 

احملليني يف تسهيل التعايش بشكل أفضل بني اجملتمعات حيث طالبوا املشاركون 
على سبيل املثال بتوعية السكان احملليني، وخاصة من جانب قوات األمن عن 

القضايا اليت يواجهها النازحون بشكل عام. 
وأشاروا أيضا إىل عدم وجود منابر أو مساحات للتفاعل بني اجملموعتني مما يؤدي 

اىل إنعدام يف الثقة، وكذلك أشاروا اىل أن هذا التوتر بني اجملتمعات يضع قيودا 
على تصرفاهتم اليومية وقدرهتم على عيش حياة أكثر استقالية. و على سبيل 
املثال، تواجه مجاعات النازحني يف كويا أبرز مشاكلها عند االنتقال بني نقاط 
التفتيش: فهم مطالبني بوثائق السفر اليت ال متنحها السلطات احمللية بسهولة، 

وذلك يؤثر على اجملتمع باكمله اجتماعيا )حيث حيرم االفراد من حرية احلركة(، 
واقتصادياً )حيث يسبب املزيد من الصعوبات يف تأمني سبل العيش( وجسديا 

)الهنم ال حيصلون على العالجات الطبية إذا مل تكن متوفرة يف منطقتهم(.

الحقوق  على  القائمة  النهوج  أستخدام  يستوجب 
النحضر  استراتيجيات  نجاح  أساس  ألنها 
السلمي التعايش  تشمل  التي  المستدامة 

6. حق النازحين في المدن و العقد االجتماعي

اإلنعزال والتنافس

إن أزمة النزوح و األزمة املالية يف إقليم كردستان سامهوا يف توليد  طرق سلبية يف 
إدارة األماكن العامة واستخدام املوارد العامة. و تبني خالل املناقشات اجلماعية 

املركزة بأن أفراد اجملتمع املضيف يشغرون بالتغرب واالنعزال يف مدهنم بسبب 
املنافسة بينهم وبني السكان النازحني الذين وصلوا حديثا على املساحات 

احلضرية واخلدمات املتوفرة فيها. و حتدث املشاركون عن وصول األسر النازحة 
كسبب اساسي يف قًلة توفر اخلدمات العامة اليت جيب ان تكون متوفرة للمجتمع 

املضّيف. وتتميز هذه املناقشات بوصف النازحني كمجموعة سكانية لديها  
إمتيازات أكثر من اجملتمع املضّيف يف حني ال يوجد ما يكفي من التعاطف جتاه 

اجملتمع املضّيف.

“هناك مدارس خاصة للعرب ألهنم ال يرغبون يف الدراسة باللغة الكردية.  ولكن 
حنن مضطرون لتغيري بناء مدرستنا مما يفرض حتديات. “ معلم ، هاساروك ، 

اجملتمع املضيف.

“هناك قائد بيشمركة سابق معروف يعاين من مرض السرطان، مل يكن قادرا 
على احلصول على العالج ألنه كان واقفاً يف طابور انتظار يف املستشفى. ولكن 
النازحني العرب كانوا أمامه يف الطابور و حصلوا على العالج.” صاحب متجر، 

سروران ، اجملتمع املضيف.

“من أين حيصلون على املال؟ حىت يف أغىن املناطق، سوف جتد النازحني. إهنم 
يشرتون املياه املعبأة يف زجاجات و حنن نشرب من ماء الصنبور.” امرأة بالغة، 

سروران، اجملتمع املضيف.
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وتشري هذه املخاوف اىل وجود شقوق عميقة يف القانون االجتماعي الذي كان 
حيافظ على بنية اجملتمع، حيث كان أساس هذا القانون االجتماعي هو ضمان 

إمكانية حصول مجيع املقيمني يف كردستان على اخلدمات مثل الصحة و التعليم 
واحلماية و سبل العيش. و يصعب إجناز هذه األمر حالياً نظراً للوضع 

االقتصادي يف إقليم كردستان. يعتقد أعضاء اجملتمع املضّيف بأن “الغرباء” 
يتمتعون بالكثري من احلقوق، ولكن ما حيدث يف الواقع هو أن هناك طلب أكرب 
على اخلدمات و قدرة حمدودة على توفريها بسبب القيود املفروضة على امليزانية؛ 

القيود اليت كانت ستحدث بغض النظر عن أزمة النزوح.

“ إهنم يأتون إىل هنا وحيصلون على رواتبهم و يعيشون حياهتم. أهنم ال يقاتلون 
داعش )الدولة االسالمية(. أما بالنسبة لنا، فشبابنا خيرجون إىل أوروبا ألهنم ال 

يستطيعون العثور على أي فرصة للعمل. “ رجل بالغ، هاساروك ، اجملتمع 
املضيف.

“جيب أن يكون هناك قانون لتنظيم وصوهلم و بقائهم. وجيب أن يكون  لديهم 
مسؤوليات أيضا، وليس فقط حقوق. “ طالبة ، سروران ، اجملتمع املضيف.

“ ينبغي مناقشة هذه املسألة مع السكان بشكل عام و طلب موافقتهم على 
وجود النازحني يف جمتمعهم .” رجل بالغ، سروران، اجملتمع املضيف.

الفرق بين فصل السكان و النهج القائم على الحقوق

إن فكرة “استيالء” النازحني على املدينة يؤثر على أنواع  احللول اليت يقرتحها 
اجملتمع املضّيف من أجل “استعادة” حقهم يف املدينة. عندما طُِلب من أفراد 

اجملتمع املضّيف املشاركني يف املناقشات اجلماعية املركزة بالتفكري يف أفضل طريقة 
إلدارة أزمة النزوح داخل أحيائهم يف حالة بقاء النازحني يف إقليم كردستان، كان 
اإلقرتاح االساسي يتمحور حول فكرة فصل النازحني من اجملتمع املضّيف. حيث 

مشلت بعض املقرتحات فصل النازحني يف مناطق معينة أو خميمات بعيدة عن 
املدينة من أجل “ محايتهم و التوفري هلم بشكل افضل”. ومشلت أفكار أخرى 

هو حماصصة يف عدد الشركات اليت ميكن للنازحني امتالكها وانواع االنشطة  
االقتصادية اليت ميكن أن يشاركوا فيها. 

وُقِدَمت هذه االقرتاحات بسبب القناعة بأهنا سوف تتيح اخلدمات وفرص العمل 
للمجتمع املضّيف و سوف تعمل على تقليل خماطر التغيري الدميوغرايف واهلوية 

الثقافية يف اإلقليم.

“اذا عزلناهم عن اجملتمع املضيف حيث يستقرون يف خميم، هذا من شأنه ان 
يساعدهم يف احلصول على فرص عمل داخل املخيم. و ميكن أيضا أن تقدم هلم 

اخلدمات بسهولة.”  طالبة، سرباسيت، اجملتمع املضيف.

“من األفضل أن تذهب خارج املدن ، قد يكون من املمكن مجعها يف مكان 
معني . ومن شأن حي منفصل للعرب أن يكون أفضل “. امرأة بالغة ، سروران 

، اجملتمع املضيف.

“العودة هي احلل األفضل للجميع. ولكن إذا مل يكن هناك خيار آخر، ينبغي 
أن يكون هلم مكان حمدد خاص هلم. و جيب أن تكون هناك حماصصة للشركات 
و غريها من األنشطة لللنازحني لكي ال يأخذون أكثر من نسبة حمددة، وبذلك 

ممكن أن نقدم فرص لألكراد العاطلني عن العمل”. رجل بالغ ، سروران، اجملتمع 
املضيف.

ومع ذلك، جيب أن نفكر يف التطبيق العملي ملقرتح االنفصال هذا. هل من 
املمكن تنفيذ هذا املقرتح نظرا للغالبية العظمى من السكان النازحني الذين 

يعيشون ويعملون يف املناطق احلضرية؟. إن إستعادة “احلق يف املدن” يعين عدم 
إعطاء االولوية جملموعة واحدة من السكان، لذا فإن احلد من حقوق بعض 
السكان ومطالبتهم بتحمل نفس القدر من املسؤوليات يتعارض مع الفكرة 
االساسية للحق يف املساحات احلضرية. أن الوضع املتوتر احلايل والتصورات 

السائدة يف اجملتمع املضّيف حتد من نطاق احللول املقرتحة لكن يف النهاية جيب 
النظر يف النهج القائم على حقوق االنسان عند إقرتاح احللول حيث تعترب هذه 
الطريقة اساساً ناجحاً للتوسع احلضري املستدام والذي يستوجب وجود تعايش 

سلمي.
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٥. فرص العمل يف املناطق الحرضية

مناقشة وملخص للنتائج الرئيسية

إحدى القضايا األكثر إحلاحا يف سياق هذه األزمة هي وصول عدد كبري جدا 
من الناس اىل قوى العمل، مما يؤثر على سوق العمل. إن هذا األمر مهم للغاية 

ألن العمل هو املفتاح حلياة مستقلة يف املناطق احلضرية جلميع الناس، وذلك 
ينطبق باألخص على أولئك الذين ال يستطيعون الوصول إىل شبكات السالمة 

العامة. إن فرص العمل يف حمافظة أربيل قد صمدت إىل حد كبري خالل 
الصدمات ومل يصل الوضع اىل مستويات حساسة أو خطرية. وقد كان لسكان 

اجملتمع املضّيف معدالت توظيف ال ختتلف كثرياً مع املعدالت قبل األزمة. فرص 
العمل لالجئني السوريني مرتفعة جداً حيث يصل معدل السكان الذكور البالغني 

حوايل ٪80 من العاملني. أما بالنسبة لالسر النازحة فلديها معدالت توظيف 
أقل نسبيا، حيث يوجد عدد كبري من االفراد الباحثني عن العمل، ولكن مت 
تعويض النازحني بشكل عام من خالل التحويالت العامة من قبل احلكومة 

العراقية لعملهم السابق يف مواطنهم األصلية.

إن هذه النتائج اإلجيابية نسبياً ختفي عن قضايا أخطر يف سوق العمل 
كاالستضعاف وعدم املساواة. قضية اإلستضعاف تتعلق بسوق العمل الغري 
رمسي واملخاوف بشأن ظروف العمل. و تكون بعض القطاعات أكثر عرضة 

لتلك املخاطر مثل البناء والبيع، حيث يعمل ٪30 من املوظفني من دون عقود 
قانونية ويتقاظى معظمهم بإجور وليس برواتب ثابتة. أن ذلك يشري  اىل عملية 
توظيف غري رمسية و  متقطعة. يتعرض الالجئون السوريون بشكل خاص هلذه 

املعاملة، فهم يعملون يف خمتلف القطاعات من دون عقود و يعتمدون على 
األجور. و تكثر هذه احلاالت يف البلدات على وجه اخلصوص. أن هذه 

املؤشرات تؤكد على ضرورة مراقبة القطاع اخلاص يف املناطق اليت تستوعب عدد 
كبري من االيدي العاملة. و مل نعثر على أي دليل مباشر على التمييز ضد 
النازحني أو الالجئني من ناحية التوظيف، ولكن وضعهم الذي ال يسمح 

بالوصول اىل الكثري من فرص العمل يوحي بأهنم متضررين من ناحية الدخل 
املايل. 

إن معدل البطالة ليس متساٍو يف مجيع املناطق اجلغرافية، حيث تتوفر فرص عمل 
كثرية يف مركز مقاطعة اربيل بالرغم من إحتوائه على عدد كبري من الالجئني 
والنازحني. لكن مجيع الطبقات اجلغرافية خارج مركز مقاطعة أربيل عانت من 

البطالة عند إرتفاع عدد سكاهنا بعد تدفق النازحني، 
ويكون البناء واخلدمات املباشرة قطاعات العمل الرئيسية و هذه املناطق )مثل 
شقالوة و حبركة و داراتو و خبات( وتكون ظروف العمل فيها غري رمسية من 
ناحية العقد القانوين. وتعاين هذه القطاعات يف العادة، لكن هناك إمكانية 

االنتعاش إذا مت معاجلة أزمة السكن املذكورة أعاله عن طريق زيادة االستثمار و 
تنشيط الفرص االقتصادية.

أما بالنسبة لتوظيف النساء، فإن نسبة النساء العامالت منخفضة للغاية وال 
يوجد غري فرص قليلة موجودة خارج القطاع العام. وتساهم يف ذلك املعتقدات 

واملبادئ الثقافية التقليدية يف اجملتمعات يف ما يتعلق بدور املرأة.  إن معظم النساء 
اللوايت يف سن العمل حالياً)بغض النظر عن اي إعاقة( غري متعلمات، لذلك 
يستبَعَدّن عن سوق العمل. لكن هناك تطور تدرجيي لنساء اجليل اجلديد من 
ناحية الوصول ملستويات التعليم العايل، و سوف تسعى هذه النساء لدخول 

سوق العمل، و دخوهلن سيكون حامساً يف منو اقتصاد املنطقة، لكن ذلك 
سيكون صعباً إذا مل يقم  سوق العمل بالتطور والسماح هلن بالوصول اىل فرص 

العمل عن طريق تنويع الوظائف. 

وأخريا، ميكن أن تسوء ظروف سوق العمل إذا استمر اجملتمع املضّيف بالبحيث 
عن الوظائف يف القطاع اخلاص بسبب إنقطاع أو عدم إنتظام الرواتب احلكومية. 
وعندها سوف نشهد زيادة ملحوظة يف معدل الباحثني عن العمل دون جدوى 
وإخنفاض يف كميات األجور وزيادة الفئات املستضعفة أن مل يتم تعزيز القطاع 

اخلاص إلنشاء املزيد من فرص العمل. 
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1. وضع عمل السكان

شرح المفاهيم

مّت حتليل وضع العمل للسكان من خالل ثالثة مؤشرات خمتلفة: أوال، من خالل 
نسبة األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني ال 15 و 64 عام و الذين مت توظيفهم 
خالل الشهر السابق لإلستبيان سواء كموظفني حلساهبم اخلاص أو بدوام كامل 
أو بشكل متقطع. ثانيا، من خالل نسبة األفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني ال 

15 و 64 عام الذين مل يتم توظيفهم ويبحثون عن العمل إما ألول مرة أو بعد 
فقدان وظائفهم السابقة. ثالثاً، من خالل النسبة املتبقية من األفراد الذين ترتاوح 

أعمارهم بني ال 15 و 64 الذين هم خارج قوى العمل ممايعين بأهنم طالب 
بدوام كامل أو من ذو اإلعاقة الغري قادرين على العمل او ربات بيوت أو 

متقاعدين يف وقت مبكر أو غري راغبني بالعمل. هؤالء األفراد هم “غري نشطني 
اقتصاديًا” وال يعتربون جزءاً من السكان العاطلني عن العمل. وإن املؤشرات  

الثالثة مجيعاً تشكل 100٪.

ال تنطبق املفاهيم التقليدية عن العمل و البطالة يف سياق إقليم كردستان و أزمة 
النزوح املعقدة حالياً. إن تعريف العمل يشمل االعمال الغري رمسية و اجلزئية و 
األعمال املتقطعة يف األماكن املختلفة وليس بالضرورة ملدة شهر كامل بل قد 
تكون لفرتة أيام أو اسابيع، وكذلك يشمل العمل للحساب اخلاص واألعمال 

احلرّة. مجيع هذه الفئات تعترب عاملة وليسوا عاطلني عن العمل. بالتايل، ال توجد 
لدينا بيانات عن األعمال الغري مستقرّة كاالعمال احلرة والعمل للحساب 

الشخصي، مما ُيَصّعب من حتديد البطالة، خصوصاً لعدم وجود شبكات أمان 
لألشخاص املعلنني عن بطالتهم كما هو احلال يف بلدان اخرى. وكان هناك 

ءاسنلا لاجرلا
ّفیضملا عمتجملا  فظوم

ةفیظو نع  ثحبی 
ةلماعلا ىوقلا  جراخ 

نوحزانلا فظوم
ةفیظو نع  ثحبی 
ةلماعلا ىوقلا  جراخ 

نوئجاللا فظوم
ةفیظو نع  ثحبی 
ةلماعلا ىوقلا  جراخ 

16.4%

82.9%
0.7%

10.2%

88.0%
1.8%

90.8%

7.6%
1.6%

69.7%

26.7%
3.6%

53.3%
16.1%

30.6%
80.3%

9.9%
9.8%

ءاسنلا لاجرلا
لیبرأ ةعطاقم  زكرم  فظوم

ةفیظو نع  ثحبی 
ةلماعلا ىوقلا  جراخ 

لیبرأ ةعطاقم  طیحم  فظوم
ةفیظو نع  ثحبی 
ةلماعلا ىوقلا  جراخ 

تادلبلا فظوم
ةفیظو نع  ثحبی 
ةلماعلا ىوقلا  جراخ 

19.5%

80.3%
0.2%

93.3%

5.5%
1.2%

15.1%

82.2%
2.7%

68.8%

27.7%
3.5%

66.3%

23.8%
9.9%

63.4%

27.4%
9.2%

ءاسنلا لاجرلا
١٥-٢٤ رمعلا -- 

ةنس
فظوم

ةفیظو نع  ثحبی 
ةلماعلا ىوقلا  جراخ 

٢٤-٤٤ رمعلا -- 
ةنس

فظوم
ةفیظو نع  ثحبی 
ةلماعلا ىوقلا  جراخ 

٤٥-٦٤ رمعلا -- 
ةنس

فظوم
ةفیظو نع  ثحبی 
ةلماعلا ىوقلا  جراخ 

3.5%
1.4%

21.8%

77.2%
1.0%

16.8%

83.2%
0.0%

32.5%

60.2%
7.3%

88.2%
6.8%

5.0%
80.8%

15.6%
3.6%

95%

الشكل 11. وضع العمل لألفراد الذين ترتاوح أعمارهم بني ال 15 و 64  حسب النوع اإلجتماعي و جمموعة السكان و الطبقات اجلغرافية  و الفئات العمرية

مالحظة: جمموعة السكان العاملني تشمل كاًل من موظفي الدوام الكامل ووظائف الوقت اجلزئي. 
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حدود أخرى للبيانات املستخدمة يف حتديد وضع العمل للنازحني يف حمافظة 
أربيل لعدم حتديد نوع الوظيفة احلالية، حيث إحتفظ العديد من النازحني 

مبناصب عملهم ورواتبهم يف مواطنهم األصلية21.

النسبة  العمل هي  الرئيسية عن وضع  النتيجة  إن 
الذكور،  السوريين  للالجئين  التوظيف  من  العالية 
حيث يوجد عدد قليل جدا منهم خارج القوى 

العاملة
و جلميع األسباب املذكورة أعاله، مت تقسيم املؤشرات املستخدمة يف عملية 

حتليل وضع العمل للسكان اىل الثالثة فئات التالية: العاملون و الباحثون عن 
العمل و اخلارجون من قوة العمل )الشكل11(. ويلعب النوع اإلجتماعي دورا 

هاما يف هذا التحليل ،حيث أن نسبة النساء خارج قوة العمل مرتفعة للغاية 
باملقارنة مع الرجال. لذلك، لذلك ُفِصَل الوضع العملي للسكان حسب النوع 

اإلجتماعي.

بيانات عن وضع العمل

إن معدل التوظيف يف املناطق احلضرية حملافظة أربيل )للرجال والنساء( هو 
%41. وعند فصل البيانات، يكون معدل الرجال %67 ومعدل النساء 

 .15%
إن النتيجة الرئيسية عند النظر باجملموعات السكانية املختلفة هي النسبة العالية 

من التوظيف  للالجئني السوريني الذكور )%80(، حيث يوجد عدد قليل جدا 
منهم خارج القوى العاملة، وتلك النسبة املنخفضة تشري اىل عدد صغري جداً من 

األفراد امللتحقني بالتعليم بدوام كامل.
21 خالل عملية االستبيان للنازحني، من املمكن أن جييب النازح أو النازحة بأهنم يعملون مشريين اىل 

إهنم يعملون يف مواطنهم األصلية، وذلك حيدث خصوصاً يف الوظائف احلكومية. وعلى سبيل املثال، اذا 
كان الشخص مدرساً يف االنبار )املوطن االصلي( فسوف يشري اىل إنه ال يزال يعمل حىت إن مل مي يكن 

يعمل بسبب النزوح، حيث ال يعترب هذا الشخص عامل يف حمافظة اربيل. وهناك اشخاص نازحني 
يعملون بالفعل يف حمافظة اربيل. لكن ال ميكن التمييز ما بني الفئتني يف البيانات املتوفرة من االستبيان.

أما بالنسبة للمجتمع املضّيف والنازحني فلديهم معدالت متشاهبة يف القوى 
العاملة  ولكن يوجد عدد أكرب من النازحني الذين يبحثون عن وظيفة. وفيما 

يتعلق بعمل املرأة، هناك أعداد كبرية نسبيا من النساء العاملة يف اجملتمع املضّيف 
)%16(، ومعظمهن يعملن يف مناصب يف دوائر حكومية ال ميكن لغريهم من 
اجملموعات السكانية العمل فيها. وغذا مجعنا نسب التوظيف للرجال والنساء، 
سوف جند بأن النسبة االعلى تبقى لالجئني السوريني )%48(، وتليها نسبة 

اجملتمع املضّيف )%43( ونسبة النازحني )33%(22. 

وعند حتليل وضع العمل حسب التوزيع اجلغرايف، جند بأن الفرق الوحيد اجلدير 
بالذكر هو النسبة العالية من االشخاص الباحيثني عن العمل يف حميط مقاطعة 
أربيل والبلدات. أما بالنسبة لعمل املرأة، فالنسبة أعلى يف مركز مقاطعة أربيل 

والبلدات وذلك أيضا بسبب وجود  الوظائف احلكومية يف هذه املناطق اكثر من 
غريها يف احمليط والبلدات. 

وعند حتليل وضع العمل حسب الفئات العمرية، مت العثور على أدىن مستويات 
التوظيف بني الشباب )مبعدل %32(  وذلك ألن معظمهم ال يزالون طالباً 
بدوام كامل. لكن هناك استثناء وحيد يف جمموعة الالجئني السوريني، حيث 

تصل نسبة العاملني الذين ترتاوح اعمارهم بني ال15 و 24 اىل 77%.
ومن املثري لالهتمام إنه ال توجد اختالفات كبرية عند مقارنة أعداد األفراد الذين 

يبحثون عن وظيفة حسب الفئة العمرية. قد يشري ذلك إىل أن بطالة الشباب 
ليست مصدر قلق كبري.  لكن نسب البطالة ختتلف حسب اجملموعات 

السكانية، حيث تعترب نسبة النازحني و الالجئني الشباب العاطلني عن العمل 
اقل بكثري من تلك اليت يف اجملتمع املضّيف )النازحني ٪15.2 والالجئني 

٪14.5 مقارنة باجملتمع املضّيف 4.7٪(.

وأخريا، تقدم بيانات الدراسة االستقصائية االختالف يف انواع العمل للفئة 
العاملة. %73 من االفراد العاملني يعملون مقابل أجور او رواتب، مع 

إختالفات ضئيلة جدا بني اجملموعات السكانية. والبقية يعملون حلساهبم 
اخلاص، مع أقلية صغرية جداً من أصحاب األعمال )ذلك يوجد فقط ضمن 

سكان اجملتمع املضّيف(. ومن املرجح لالجئني أن يعملوا حلساهبم اخلاص مقارنًة 
بغريهم من الفئات السكانية.

22 و مت توفري بيانات مفصلة أكثر عن وضع العمل يف الفقرة )C( من مرفق البيانات.

الصناعةالنقلياتتصليح الكهربائيات والمنازلتوفير المبيتالمبيعاتالبناء
18.624.98.928.917.08.9مركز مقاطعة أربيل 

33.014.15.023.023.66.7حميط مقاطعة أربيل 

9.814.44.414.37.610.0البلدات  

اجلدول 4. نسبة العاملني يف أنشطة خمتارة/حمددة يف القطاع اخلاص لكل 1000 نسمة
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 2. أنماط الجغرافية على العمالة

ال يتم توزيع فرص العمل و فرص العيش بالتساوي يف مجيع أحناء حمافظة أربيل ، 
فبعض املناطق تكون أكثر جاذبية لبعض الوظائف من غريها . ميتص مركز 

مقاطعة أربيل حنو نصف السكان العاملني ، مع األغلبية يف القطاع العام . حميط 
مقاطعة أربيل لديه عمل أقل يف القطاع احلكومي و الناس يعتمدون أكثر على 

وظائف القطاع اخلاص يف جمموعة متنوعة من القطاعات يرتكز معظمهم يف قطاع 
البناء والتشييد واخلدمات الصغرية. على سبيل املثال ، املناطق احمليطة لديهم 

نسبة أعلى من املتوسط من العمال يف قطاع البناء )اجلدول 4 ( على الرغم من 
ان من حيث األرقام املطلقة ، اليزال مركز اربيل يركز نصف الوظائف يف هذا 
القطاع . أنشطة أخرى يف قطاع اخلدمات ، مثل جتارة اجلملة، جتارة التجزئة 

واإلقامة أكثر تطورا يف مركز حمافظة اربيل مقارنة باملناطق األخرى . تشري 
البيانات أيضا أن التصنيع ليس قطاعا ينشأ او يتطور يف أي مكان يف املنطقة .

عند البحث يف أنواع الوظائف، جند بأن هناك نسبة أعلى يف حميط مقاطعة أربيل 
من االعمال اليت حتتاج اىل مهارات متوسطة باملقارنة مع املناطق األخرى حيث 
يوجد 73 عاملني يف املهن ذو املهارة املتوسطة لكل 1000 نسمة، ونصفهم 
من افراد اجملتمع املضّيف. أما بالنسبة ملركز مقاطعة أربيل، ففيه نسبة اعلى من 

الوظائف اليت تتطلب مهارات عالية )معظمها يف القطاع العام( حيث يوجد 
160 شخص عامل لكل 1000 نسمة، و 135 منهم من أفراد اجملتمع 

املضّيف.

السكان  أربيل نحو نصف  يمتص مركز مقاطعة 
أقل  لديه عمل  المقاطعة  اما محيط  العاملين. 
يعتمدون أكثر  الناس  القطاع الحكومي و  في 

الخاص في مجموعة  القطاع  على وظائف 
قطاع  في  معظمهم  يتركز  القطاعات  من  متنوعة 

الصغيرة والخدمات  والتشييد  البناء 

وأخريا، عند النظر يف البحث عن الوظيفة حسب الطبقات اجلغرافية جند 
معلومات عن االماكن اليت تعاين أكثر من الضغط يف سوق العمل )الشكل 12 
( . إشارت النسبة القليلة للباحثني عمن العمل يف مركز مقاطعة اربيل اىل قدرة 
املكان على توليد فرص عمل أكثر للسكان. حيث إستطاع االقتصاد احمللي يف 

مركز مقاطعة أربيل على إستيعاب العدد الكبري من الالجئني السوريني والنازحني. 
لكن ذلك خيتلف يف املناطق احلضرية األخرى مثل شقالوة وداراتو و حبركة و 

خبات، حيث توجه نسبة أعلى من البطالة بسبب تضاعف العدد السكاين بعد 
وصول النازحني. وهذا يدل على النضال خللق فرص العمل، خصوصاً يف 

البلدات حيث ال يوجد منواً يف القطاع اخلاص.

الشكل 12. نسبة األفراد الذين يبحثون عن وظيفة يف كل 1000 نسمة حسب املناطق الفرعية و الطبقات اجلغرافية 
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3. ظروف العمل و التعامل الغير رسمي

هناك عنصران أساسيان يتعلقان بظروف العمل يف املناطق احلضرية : عدم وجود 
عقود عمل خطية واالعتماد على األجور اليت ُتدفع مقابل العمل املتقطع وليس 

يف الوظائف ذات الدوام الكامل أو الدائمية. بالنسبة لوضع العمل القانوين، 
تظهر نتائج االستبيان بأن ٪78 من السكان العاملني )يف الغالب يف القطاع 
العام( لديهم عقد عمل مكتوب. وميلك أغلب العاملني من النازحني واجملتمع 

املضّيف عقود عمل مكتوبة ) %71 من النازحون و %83 من اجملتمع 
املضّيف( يف حني أن ٪36 فقط من الالجئني يعملون مع عقد عمل. يتم 
العمل بشكل غري رمسي يف أغلب االحيان لالجئني خصوصاً يف البلدات.  

ويرتبط هذا االختالف بني اجملموعات بنوع الوظائف املتوفرة هلم. حيث يشغل 
اجملتمع املضّيف والنازحني معظم الوظائف العامة اليت توفر عقد رمسي. أما 

القطاعات اخلاصة األخرى املتوفرة لالجئني مثل البناء واملبيعات تتميز مبعاملتها 
الغري رمسية، حيث %30 فقط من العاملني فيها لديهم عقد قانوين.

 وهناك وظائف أخرى يف القطاع اخلاص اليت تظهر مستويات مناسبة أكثر من 
املعاملة الرمسية والقانونية )نسبة تزيد قليال عن 50%(.

العمل هم  العاطلين عن  نسبة كبيرة من األفراد 
جامعية  شهادة  )مع  عاليا  تعليمًا  المتعلمين  من 

تقنية( أو 
وبالنسبة لعنصر االعتماد على األجور، فهناك اعتماد على نطاق واسع بني 
الالجئني السوريني على االجور، حيث ٪70 منهم يتلقون األجور بدال من 
الرواتب. الوضع أفضل نسبيا للنازحني واجملتمع املضّيف، حيث فقط ثلثاً من 
هؤالء االفراد يعتمدون على األجور مقابل عملهم. وإن القطاعات اليت تقدم 

األجور هي أساسا البناء و اىل حد ادىن املبيعات/ مع العلم بأن قطاع الضيافة 
يدفع يف الغالب من خالل الرواتب.

هذه املؤشرات جمتمعًة مع بعضها تشكل جانباً مقلقاً من العمل يف القطاع 
اخلاص الذي لديه القدرة على استيعاب العدد االكرب من العاملني.
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الشكل 13. تصنيف األفراد اليت تبحث حاليا عن وظيفة يف حمافظة أربيل
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إن الرواتب يف هذا القطاع اخنفضت مبعدل %30 منذ عام 2013 بسبب 
التنافس على الوظائف23. 

وتشري البيانات املتوفرة لدينا أيضا بأن عدم وجود عقد مكتوب هو عامل يؤثر 
سلبا على الدخل املكتسب. وباإلضافة إىل ذلك، افاد بعض العاملني يف قطاع 
البناء والتشييد خالل التقييمات األخرى24 بأن العديد من املقاولني ال يدفعون 

االجور للعاملني يف هناية مهمتهم، مما جيعلم مضطرين لإلستمرار يف العمل اثناء 
انتظار أجورهم.

4. الموارد االجتماعية و الموارد البشرية وعوامل 
أخرى للتوظيف

من هم العاطلين عن العمل ؟

إن فصل بيانات العاطلني عن العمل حسب العوامل الدميغرافية مثل العمر والنوع 
اإلجتماعي، وكذلك حسب العوامل اهليكلية مثل مستوى التعليم واخلربة، يفيد 

يف توضيح بعض الثغرات الرئيسية اليت حتتاج للمعاجلة لزيادة فرص العمل 
للسكان البالغني يف حمافظة اربيل )الشكل 13(.

تشري البيانات إىل أن  النازحني يشكلون أكثر من نصف السكان العاطلني عن 
العمل  يف كل من مركز مقاطعة أربيل وحميطها، بينما يكون معظم العاطلني عن 

العمل يف البلدات من اجملتمع املضّيف. وقد تكون النسبة العالية من النازحني 
العاطلني عن العمل نتيجًة لوصوهلم اجلديد اىل حمافظة أربيل وحتمل تكاليف 

 DRC( واجمللس الدمناركي لشؤون الالجئني )UNDP( 23 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
2014(. املسح الطارئ للسوق وحتليل نظام البناء و قطاع اخلدمات يف سوق العمل: دراسة فرص 

التوظيف للنازحني العراقيني و الالجئني السوريني، إقليم كردستان العراق .

24 معهد حبوث الشرق االوسط )MERI( )2015( . الطرق املمهدة للتأقلم مع الصعوبات : 
حتويل خميمات الالجئني السوريني اىل مستوطنات مكتفية ذاتيا. حزيران/يونيو 2015.

معامالت الدخول واالنتقال عند دخوهلم اىل سوق العمل.
أما بالنسبة للفئات العمرية، فمعظم العاطلني عن العمل هم بني سن ال 15 اىل 

25، الذين ميثلون %40 اىل %45 من اجملموع الكلي للعاطلني عن العمل. 
حيث يفتقد معظم الشباب يف هذه األعمار اىل اخلربة السابقة أو التدريب املهين 
اليت تلعب دوراً هاماً يف املنافسة على فرص العمل. وتشري البيانات بأن التدريب 

املهين باألخص حيسن من فرص الفرد يف احلصول على وظيفة. 

وأخريا، من املهم أن نالحظ أن نسبة كبرية من األفراد العاطلني عن العمل هم 
من املتعلمني تعليماً عاليا )مع شهادة جامعية أو تقنية(. وإن هذا األمر يشري اىل 

الثغرات اهليكلية املتواجدة يف الوظائف املتوفرة حتت هذا االقتصاد. يف حني 
يوجد الكثري من الغري متعلمني الذين يعملون حلساهبم اخلاص بسبب إتقان أنواع 
معينة من املهارات. وهناك تنافس كبري يف هذا العمل، حيث يوجد عدد كبري من 

النازحني والالجئني الذين يعملون حلساهبم اخلاص بسبب احلواجز اليت متنعهم 
من الوصول اىل انواع العمل األخرى.

الموارد البشرية

هناك بعض اإلختالفات يف نوع الوظائف اليت ميكن لألفراد الوصول إليها 
)منخفظة املهرات و متوسطة املهارات، و ذات املهارات العالية(. ومن املتوقع أن 

فرص العمل لكل من هذه املهن تعتمد على مستويات التعليم واملعرفة للفرد 
)املوارد البشرية(25.  مت حتليل نوع الوظائف حسب اجملموعة السكانية من أجل 
حتديد العقبات اليت حتول دون الوصول إىل أنواع معينة من الوظائف اليت حتتاج 

اىل مهارة )اجلدول 5(.
25 مت توفري بيانات مصنفة عن مستويات التعليم للسكان و نوع الوظائف يف الفقرة )B( و الفقرة 

)C( من مرفق البيانات.

المجموعمهارات عالية مهارات متوسطةمهارات بسيطة المستوى التعليميالمجموعة السكانية 

اجملتمع املضّيف

%100%34%27%39ال يوجد أو أقل من الصف التاسع 

%100%51%31%18الصف التاسع )تعليم ابتدائي(

%100%75%23%2املستوى االعدادي 

%100%76%23%1اجلامعة أو الدراسات التقنية أو أكثر

النازحون 

%100%26%46%28ال يوجد أو أقل من الصف التاسع 

%100%44%22%34الصف التاسع )تعليم ابتدائي(

%100%42%28%30املستوى االعدادي 

%100%71%28%1اجلامعة أو الدراسات التقنية أو أكثر

الالجئون 

%100%25%46%29ال يوجد أو أقل من الصف التاسع 

%100%38%36%27الصف التاسع )تعليم ابتدائي(

%100%47%30%23املستوى االعدادي 

%100%59%32%9اجلامعة أو الدراسات التقنية أو أكثر

اجلدول 5. نوع الوظيفة للعاملني الذكور حسب اجملموعات السكانية ومستوى التعليم
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العاملين  النازحين والالجئين  إن جزءًا كبيرًا من 
يزالوا  ثانوي ال  تعليم  الذين لديهم مستوى 

تظهر  المهارة,  منخفضة  وظائف  في  يعملون 
الحصول  تمنعهم من  أخرى  البيانات حواجز 

العالية  المهارات  الوظائف ذات  على 
والمتوسطة

وتشري البيانات إىل وجود عالقة بني إخنفاض مستوى التعليم والعمل يف الوظائف 
املنخفضة املهارة )كاملهن األولية( أو الوظائف املتوسطة املهارة )كاألعمال 
االدارية أو اخلدمات أو احلرف(. وهناك عالقة بني املستوى التعليمي العايل 

واحلصول على الوظائف ذات املهارات العالية )كاإلدارة و األعمال احملرتفة و 
األعمال التقنية(. هذا النمط املتوقع ينطبق على اجملتمع املضّيف ولكن ال ينطبق 

متاماً على الالجئني والنازحني. تظهر البيانات بأن هناك حواجز أخرى )فضاًل 
عن املستوى التعليمي( متنع الالجئني والنازحني من احلصول على الوظائف ذات 
املهارات العالية واملتوسطة. إن جزءاً كبرياً من النازحني والالجئني العاملني الذين 
لديهم مستوى تعليم ثانوي ال يزالوا يعملون يف وظائف منخفضة املهارة )30٪ 
من النازحني و ٪23 من الالجئني(، يف حني أن هذا الوضع ينطبق على 2% 
فقط من اجملتمع املضّيف. وباإلضافة إىل ذلك، يبدو أن هناك إخنفاض ملحوظ 
خاصًة يف مستويات التوظيف يف املناصب اليت تتطلب مهارات عالية لالجئني 

من محلة الشهادات اجلامعية الذين يشكلون 59%.

الموارد والشبكات اإلجتماعية

وفقا لالستجابات اليت مت احلصول عليها من خالل االستبيان، هناك طريقتني 
ريئيسيتني للحصول على العمل: إما من خالل وكالة توظيف أو  من خالل 
األصدقاء و األقارب. و يعتمد الالجئني باألخص على املعارف الشخصية، 
حيث اشار ٪62 منهم اىل هذا كوسيلة رئيسية للبحث عن وظيفة، و ذكر 

%2 فقط وكاالت التوظيف كطريقة رئيسية للحصول على العمل. وهذا يدل 
على الروابط القوية نسبياً داخل جمتمعهم. وذكر معظم الشباب يف مجيع اجملاميع 

السكانية الشباب بأهنم يعتمدون على األقارب أو األصدقاء يف إجياد العمل بدال 
من البحث عن طريق وكاالت التوظيف. وهذا األمر يشري اىل عدم وجود خطط 

إلستهداف كافة احتياجات الشباب.

مشاركة النساء في القوى العاملة

كما الحظنا سابقاً، إن مشاركة املرأة يف سوق العمل منخفضة جداً، حيث 
يصل معدل العمل اىل  ٪15 و معدل الباحثات عن العمل %1 و معدل الغري 

مشاركني يف قوى العمل %84. وتعمل نصف النساء العامالت يف قطاع 
التعليم، والبقية يف اإلدارة يف القطاع العام. اما يف القطاع اخلاص، فنادرا ما يتوفر 

هلن العمل. 

وعندما ُعرضت هذه النسب الضعيفة ملشاركة املرأة يف القوى العاملة، اشار 
معظم املشاركني من الرجال والنساء خالل املناقشات اجلماعية املركزة اىل إرتفاع 

معدالت األُّمية بني النساء البالغات كعامل رئيسي مينعهن من احلصول على 
وظيفة. واشارت النساء يف املناقشات اىل معارضة اجملتمع وأعضاء األسر الذكور 

لذهاب الفتيات والنساء اىل املدرسة او العمل بسبب التقاليد. كما ذكرت 
النساء بأهنن يواجهن إنتقادات من بعض الفئات اإلجتماعية بسبب حبثُهّن عن 

العمل.

“يف املاضي، مل  تسمح واألسر بإرسال الفتيات و النساء إىل املدرسة وبسبب 
ذلك انتشرت األُّمية. فكيف ميكن للنساء العمل اآلن ! “ رجل بالغ ، سروران 

، اجملتمع املضيف.

“آباؤنا وإخواننا ال يريدون للنساء أن تعمل، حنن نتعرض بالعادة اىل 
اإلنتقادات.” إمرأة بالغة، سروران، اجملتمع املضيف.

“على الرغم من قدرة النساء على العمل يف جمتمعي، ذلك ال حيدث كثرياً ألنه 
مل تسنح الفرصة للنساء إلكمال دراستهن يف السابق. أصبح العمل وكسب 

املعيشة أكثر شيوعاً للرجال يف ثقافتنا.” فتاة يف سن املراهقة، سروران، اجملتمع 
املضيف.

نتائج الدراسة اإلستقصائية تدعم التفسري أعاله من حيث معدالت األُّمية : 50 
٪ من نساء اجملتمعات املضّيفة )األكرب من 35 عاما( ال يستطيعن القراءة أو 

الكتابة و ٪65 من النساء الالجئات يف نفس الفئة العمرية ال يستطيعن القراءة 
أو الكتابة و 34 ٪ من النساء النازحات ال يستطيعن القراءة أو الكتابة. ويف 
اكثر األحيان، متيل النساء العامالت اىل ان تكون متعلمة، حيث تبلغ نسبة 

النساء العامالت املتعلمات )بشهادة جامعية او تقنية( حنو ثلثي العدد الكّلي. 
ويبدو بأن هذا الوضع والظروف احمليطة به تتغري تدرجيياً بسبب إرتفاع معدالت 
إلتحاق الفتيات يف املدرسة. و هذا من شأنه متكني األجيال القادمة للمزيد من 
املشاركة يف القوى العاملة. ومع ذلك، سوف يتطلب هذا التغيري احلقيقي القبول 

الكامل من مجيع اطراف اجملتمع. بالرغم من تقبل معظم الرجال يف املناقشات 
اجلماعية املركزة ملشاركة املراة يف القوى العاملة، كان هناك نسبة كبرية من الرجال 

الذين مل يتقبلوا هذا املوضوع بسهولة )معظمهم يف ادوار قيادية يف اجملتمع(. 

“لدينا روابط وتقاليد ثقافية قوية تفرض على املرأة العمل يف داخل املنزل وحنن 
خارج املنزل. حيث تفعل النساء الشيء الذي يسعدها، وهو رعاية البيت و 

األطفال “ زعيم عشرية، هاساروك، اجملتمع املضيف.
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طفلة من االسر النازحة يف أربيل. الصورة: البمفوضية السامية لشؤوون الالجئني. مايكل بريندركاست
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٦. الوضع املايل لألرُس

مناقشة وملخص للنتائج الرئيسية

إن الوضع املايل بالنسبة لألسر يف حمافظة أربيل هو نتيجة األزمة املالية يف إقليم 
كردستان والتدهور العام لإلقتصاد يف البلد، وليس بسبب أزمة النزوح احلالية. 
تأثرت رواتب املوظفني )العاملني من اجملتمع املضّيف يف حكومة كردستان و 

النازحني الذين يتلقون رواتبهم من احلكومة املركزية( خالل العام املاضي بسبب 
القيود املفروضة على امليزانية وغريها من التاخريات. وتعرض العاملني بإجور 

لإلستضعاف بسبب انعدام تأمني الوظائف وإرتفاع املنافسة عليها. 

ونرى ذلك عند مقارنة مصاريف االسر املعيشية قبل وبعد االزمة، حيث تبلغ 
املصاريف الشهرية أُلسر اجملتمع املضّيف نصف ما كانت عليه يف عام 2012 

)الذي إزذهر خالله إقتصاد اإلقليم(. لكن هذه احلالة ليست افضل بالنسبة 
أُلسر النازحني والالجئني الذين لديهم مستويات مماثلة من املصاريف الشهرية، 

حيث خُيصص من %30 اىل %40 من ميزانيتهم املنزلية لدفع مبالغ اإلجيارات. 
إن إنعدام األمن الوظيفي واخنفاض مستوى اإلنفاق باإلضافة أرتفاع نسبة املعالني 

يف األسر، مجيعها مؤشرات لضعف الوضع املايل لدى األسر املعيشية.

 دراسة هذه املؤشرات تساعد يف اجياد تركز الضعف املايل يف بعض املناطق 
احلضرية، حيث يرتكز معظم هذا الضعف يف حميط مقاطعة اربيل أكثر من املركز 

والبلدات. حيث جند بان املناطق الفرعية مثل خبات ورزَكاري هي أول نقطة 
وصول بالنسبة للنازحني، مما جيعلها اكثر عرضة للضعف يف الوضع املايل.

و تؤثر الديون املالية املتمددة على الوضع املايل لألسر. حيث يعاين اجملتمع 
املضّيف على وجه اخلصوص من هذه املشكلة بسبب االستثمار يف االراضي 

والعقارات خالل فرتة التنمية احلضرية قبل االزمة. تبلغ نسبة األسر املديونة اكثر 
من %50 يف مركز مقاطعة اربيل والبلدات، و %35 يف مركز مقاطعة أربيل.

وال يزال هناك ديون متعلقة باالستثمارات مبعدالت كبرية تشابه املعدالت يف عام 
2012. وهناك حاجة اىل إعادة تسديد هذه الديون، سواءاً لألقارب أو 

للحكومة عن طريق صندوق دعم السكن. ويبدو أيضا بان هناك إرتفاع يف نسبة 
الديون املستخدمة للتكاليف اليومية، لكن بياناتنا ال تبني تفاصيل هذا النوع من 

الديون لدى اجملتمع املضّيف. أما بالنسبة لالجئني والنازحني، أشارت البيانات 
إىل أن حوايل ٪40 منهم يتداينون لتلبية االحتياجات اليومية. وبشكل عام، 1 
من كل 10 أسر يف املناطق احلضرية تلجأ للديون لدفع مبلغ اإلجيار، يف حني 

أن 2 من كل 10 أسر تفعل ذلك لدعم االستهالك املنزيل. 
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1. ميزانية األسر

يشري جمموع النفقات الشهرية اليت تتحملها األسر اىل كل من الرفاه النسيب و 
الضعف النسيب يف الوضع املايل. ومن مقارنة هذه املبالغ مع مستويات اإلنفاق 
من اليت حصلنا عليها من التقييمات السابقة ملعرفة ما إذا كان الوضع املايل يف 
حتسن أو تدهور )الشكل 14(. ويستوجب قراءة بيانات اإلنفاق السابقة مع 

ّتبع و السياق26. 
ُ
األخذ بعني اإلعتبار القيود املعينة يف النهج امل

من أبرز النتائج اليت وجدت عند النظر يف الفرتات الزمنية املختلفة هو اإلخنفاض 
الكبري يف معدل اإلنفاق املنزيل. خصوصاً عند مقارنة مستويات األنفاق يف 

2014 مع مستويات 2012، وهو العام الذي سبق بداية الركود اإلقتصادي 
يف إقليم كردستان وتدفق النازحني. إن هذا االخنفاض )الذي بلغت نسبته حوايل 

%40 خالل ثالث سنوات( كان نتيجًة للتغيريات امللحوظة يف اإلقليم، 
خصوصاً األزدهار اإلقتصادي بني عامي 2007 و 2013. ومن املمكن 

مالحظة الصدمة االقتصادية عند مقارنة بيانات عام 2012 مع بيانات عام 
2015، حيث إخنفضت النفقات املنزلية يف أوج أزمة النزوح وتفاقمت القيود 

املفروضة على ميزانية القطاع العام.

26 القيود تشري إىل الوضع االقتصادي يف إقليم كردستان، حيث مل يتلق جزء كبري جدا من اجملتمع 
املضيف الرواتب أو املعاشات بانتظام منذ أوائل عام 2014، مما أثر على اإلنفاق. نوع آخر من القيود 
يشري إىل الشهراملعني الذي مت مجع البيانات خالله و النفقات املومسية املختلفة )مثل فصل الشتاء وفصل 

الصيف (. وباإلضافة إىل ذلك ، مل يكن من املمكن احلصول على نفس النوع من البيانات من 
تقييمات االحتياجات املتعددة القطاع اليت أجريت يف عام 2014 و 2015 لالجئني. 

إن االنخفاض )الذي بلغت نسبته حوالي 
%40 خالل ثالث سنوات( كان نتيجًة 

بعد  اإلقليم، خصوصًا  في  الملحوظة  للتغييرات 
األزدهار اإلقتصادي بين عامي 2007 و 

2013

تظهر البيانات أيضا أن أسر النازحني لديهم مستوى إمجايل لإلنفاق مماثل 
للمجتمع املضّيف. ومع ذلك، فإن هذا التشابه يرجع إىل حقيقة أن النازحني هم 

أكثر عرضة لدفع اإلجيار الشهري للسكن، والذي ميتص ٪30 إىل ٪40 من 
ميزانيات األسر. وباإلضافة إىل ذلك، متيل أسر النازحني إىل أن تكون أكرب 

حجماً من تلك اليت للمجتمع املضّيف، مما يؤدي اىل مستوى إنفاق أقل للفرد 
الواحد عند النازحني مقارنًة باجملتمع املضّيف.

2013 2014 2015 2016
0

500

1000

1500

2000

رھش
 / 
00

0s
 IQ

D
  -- 

رسألل
 

ةیرھشلا
 

ملا
یراص

ف

790
نوحزانلا

788
ّفیضملا عمتجملا 

1,067
ّفیضملا عمتجملا 

1,929
ّفیضملا عمتجملا 

لوالا 2012 نیرشت 

لوألا 2014 نوناك 

ناسین 2015
راّذا 2015

الرقم 14. تطور معدل إنفاق األسرة يف املناطق احلضرية يف حمافظة أربيل

املصدر: البنك الدويل ، ومنظمات اجملتمع املدين و هيئة اإلحصاء يف حمافظة أربيل )KRSO( و  REACH Initiative )2015(برنامج األغذية العاملي  
)WPO(  )2015 ( .  أرقام من عام 2012 و 2014 مت تعديلها  ألسعار عام 2015  باستخدام معدالت التضخم يف العراق )مت احلصول عليها من 

مكتب اإلحصاء املركزي العراقي (. وُأِخذت فقط جمموعة السكان املقيمني يف املناطق احلضرية يف أربيل من مجيع قواعد البيانات من أجل ضمان إمكانية املقارنة. 
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2. الضعف االقتصادي في المناطق الحضرية

مت حتديد املناطق الفرعية اليت يوجد فيها عدد أكرب من األسر املستضعفة 
إقتصادياً إستناداً على املعايري التالية:

األمن الوظيفي )الشكل 15( و إعالة األسر )الشكل 16( و مستويات اإلنفاق 
)الشكل 18(. تعترب هذه  الفئات الثالث حامسة يف تفسري الضعف اإلقتصادي 

لدى األسر. و مت جتميع الفئات السكانية مجيعها حسب املنطقة الفرعية.

و ميكن إجياد عالقة ما بني وجود األسر النازحة و إحتمالية الضعف االقتصادي 
يف املناطق على مستوى املقاطعة. املناطق اليت ُتظِهر مستوى عال يف مجيع 
الفئات هي خبات ورزَكاري وبعض األحياء الواقعة يف شرق مقاطعة أربيل 

)كسنزان وداراتو وبنصالوة(.

 ويوجد يف معظم البلدات مستويات اقل للضعف اإلقتصادي، أما يف مركز 
مقاطعة أربيل فهناك إنعدام لألمن الوظيفي بسبب إرتفاع عدد األسر اليت لديها 

مصدر دخل واحد يعتمد على األجور. 

3. المديونية
حصلت العديد من أسر اجملتمع املضّيف على قروض كبرية، سواءاً من األقارب 
أو احلكومة خالل ذروة الطفرة االقتصادية يف إقليم كردستان يف عام 2012.  

و َوَصل املعدل لعدد األسر اليت لديها ديون مستحقة يف املناطق احلضرية يف 
حمافظة اربيل اىل نسبة 44٪.

الشكل 15. نسبة األسر اليت ليس لديها  معيل أو لديها مصدر واحد للدخل وال يعتمد على الراتب. 
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و كانت هناك اقلية فقط من السكان الذين إقرتضوا األموال لإلستهالك املنزيل، 
يف حني كان السبب األكثر شيوعاً لإلقرتاض هو شراء األراضي أو السيارات أو 
لبناء املنازل27. و مل يتغري الوضع بشكل كبري منذ ذلك احلني، حيث تبلغ النسبة 

احلالية من األسر يف اجملتمع املضيف اليت لديها ديون مستحقة ٪41.  و من 
املتوقع إخنفاضاً يف الديون املستخدمة لالستثمارات الكبرية يف ظل االزمة املالية 
احلالية28. ان نسبة افراد اجملتمع املضّيف املديونني ترتفع يف املناطق اليت يوجد 

فيها تطويرات إعمارية جديدة، مثل مناطق حميط مقاطعة اربيل )خبات و 
بنصالوة و حبركة(.

27 البنك الدويل ومنظمات اجملتمع املدين وهيئة اإلحصاء يف إقليم كردستان )2012(.  االستبيان 
االجتماعي و االقتصادي لالسر املعيشية عام 2012.

 
28 قد ال يكون هناك اداة حتدد بشكل مناسب نسبة االموال املقرتضة لدعم االستهالك املنزيل يف 
اجملتمع املضّيف. حيث كان السؤال متعدد اخليارات مما دفع املشاركني إلختيار خيار واحد لإلجابة 

ميثلهم يف معظم االوقات.

إن معظم االسباب إلقرتاض األموال تتعلق بشراء ممتلكات طويلة االمد )الشكل 
18(. وتشري البيانات عن مقدار الدين29 اىل معدل دين يصل اىل 4 ماليني 

دينار عراقي لكل أسرة.

و مستويات املديونية للنازحني والالجئني هي مماثلة لتلك اليت يف اجملتمع 
املضّيف، فهناك %41 من النازحني و %36 من الالجئني املديونني. لكن 

على خالف اجملتمع املضّيف، تستخدم األسر النازحة والالجئة هذه القروض يف 
دعم أستهالكها املنزيل و تغطية تكاليف اإلجيارات. وبشكل عام، 1 من كل 

10 أسر يف العدد اإلمجايل من األسر النازحة والالجئني إقرتضت األموال لدفع 
مبلغ االجيار30.

REACH Initiative 2015a 29

30 مت توفري بيانات مصنفة عن املديونية وأسباب االقرتاض يف الفقرة )F( من مرفق البيانات.

الشكل16 نسبة األسر اليت لديها فردين أو أكثر حباجة اىل إعالة لكل فرد معيل
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و وجد تقييماً سابقًا31 بأن مستويات الديون أزدادت بشكل حاد يف عام 
2015، مما يشري إعتماداً خطرياً يف بعض األسر على الديون. ويبلع معدل 

الديون يف األسر الالجئة 1 مليون دينار عراقي. 
إن تسديد الديون قد يصبح مشكلة يف سياق الركود اإلقتصادي. وقد يعين ذلك 
بأن األسر العاملة املديونة يف شراء املمتلكات الطويلة االمد هي اليت تعتمد على 
الرواتب،  يف حني تعتمد االسر املديونة لالغراض الطارئة على االجور اليومية أو 

غريها من مصادر الدخل الغري ثابتة. وعلى سبيل املثال، %60 من االسر 
املديونة لدفع االجيار تعتمد على االجور اليومية لتغطية نفقات معيشتها. ومبا ان 
االجور طريقة غري مضمونة او ثابة للدفع، تعاين هذه األسر يف تسديد ديوهنا. 

REACH Initiative 2015a 31 تقييم األحتياجات املتعددة القطاعات للالجئني السوريني 
املقيمني يف اجملتمعات املضيفة. نيسان/أبريل 2015

الممتلكات  في شراء  المديونة  العاملة  األسر 
الرواتب،   تعتمد على  التي  الطويلة االمد هي 

المديونة لالغراض  تعتمد االسر  في حين 
الطارئة على االجور اليومية أو غيرها من 

ثابتة مناقشة و ملخص  الغير  الدخل  مصادر 

ضرقلا ببس  نوئجاللا نوحزانلا ّفیضملا عمتجملا 

0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75% 0% 25% 50% 75%

يلزنملا كالھتسالا 

راجیالا يف  معدلا 

دمألا ةلیوطلا  تاكلتمملا 

ىرخأ بابسأ 

46%
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20%
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الشكل 17. النسبة املئوية لألسر  يف رابع وخامس أفقر الفئات يف اإلنفاق. 
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الشكل 18. النسبة املئوية لألسر  يف رابع وخامس أفقر الفئات يف اإلنفاق. 
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٧. تحديات التعليم

مناقشة وملخص للنتائج الرئيسية

إن بيانات التعليم يف هذا النص جيب ان حتلل من خالل معدالت االلتحاق 
اإلمجالية و اليت تظهر نسبة الطالب امللتحقني يف كل مرحلة بغض النظر يف إذا 
كانوا من الفئة العمرية الرمسية املقابلة ملراحلهم التعليمية . تُتبع هذه الطريقة يف 

التحليل ألن الطالب يف هذه املناطق و الذين اسُتخدمت حاالهتم إلعداد هذا 
التقرير ال يتبعون طريقا مباشرا يف التعليم اإلبتدائي مث املدرسة الثانوية  وبعدها 

اجلامعة و لكن باألحرى فإن دراستهم تتخللها فرتات من اإلنقطاع )عدم 
احلضور( عن الدراسة.  إن معدالت اإلنقطاع عن الدراسة عالية ما بني املرحلة 
اإلبتدائية و الثانوية  و لكن معظم الطالب يعيدون اإللتحاق بالتعليم العايل يف 

مراحل تالية من احلياة.  فعلى سبيل املثال, إن ثلثي الطالب يف املراحل الدراسية 
من الرابع الثانوي إىل السادس الثانوي هم يف احلقيقة أكرب ب 3 إىل 5 سنوات 

من الفئة الرمسية للعمر املقابلة هلذه املراحل )و هي 15 – 17 عاما(.

إن معدالت اإللتحاق بالنسبة لسائر السكان عالية إىل درجة ما للدراسة 
اإلبتدائية  و لكنها منخفضة بشكل كبري للدراسة الثانوية.  تقرتح البيانات 

املوجودة إن معدالت اإللتحاق للدراسة الثانوية كانت ستكون عالية لوال وجود 
سلسلة عوامل حتد ازديادها.  يف الفصل السابق الحظنا إن عدد و سعة املدارس 

الثانوية قد إزداد خالل السنوات األخرية و لكنها مع ذلك تظل غري كافية 
للتأقلم مع الطلب احلايل.  إن حميط مقاطعة أربيل يظهر معدالت إلتحاق 

أكثرإخنفاضا من املناطق اجلغرافية األخرى, حيث تعزو معظم  األسر السبب يف 
عدم إلتحاق االطفال\ الشباب باملدرسة لنقص يف قابلية أستيعاب املدارس 

للطالب.  إن النازحني قد عربوا باالخص عن معاناهتم من االختناق يف ما يتعلق 
بتوفري اخلدمات و هلذا مل يستطيع أطفاهلم احلصول على الدراسة اإلبتدائية أو 
الثانوية و الكثري منهم قد أشاروا إىل التكاليف العالية اخلاصة مبصاريف التعليم 

– ليس بشكل أجور الدراسة بل للمواصالت و املواد اخلاصة باملدرسة.

إن السكان الالجئني يشكلون أكرب حتدي للشركاء العاملني يف املؤسسات و 
املنظمات اإلنسانية يف جمال التعليم.  حيث إن معدالت اإللتحاق بالدراسة 

اإلبتدائية و الدراسة الثانوية هلذه الفئة السكانية يف مناطقهم االصلية يف سوريا 
يبدو قريبا جدا من معدالت اإللتحاق يف اجملتمع املضيف يف حمافظة أربيل, و 

لكن يف وضع النزوح ال يبدو إن االسر السورية ترسل أطفاهلا إىل املدرسة حيث 
تكون معدالت اإللتحاق بنسبة %63 و %0 للدراسة اإلبتدائية و الثانوية 

للذكور, و معدالت إلتحاق بنسبة %64 و %22 للدراسة اإلبتدائية و الثانوية 
لإلناث.

بغض النظر عن النوع اإلجتماعي, إن معدالت اإللتحاق هذه أقل مبرتني 
للدراسة اإلبتدائية و أقل بأربع مرات للدراسة الثانوية عن تلك اخلاصة بأسر 

اجملتمع املضيف.  إن قسما كبريا من الذكور الفتية السوريني مابني أعمار 
17-15 يعملون أو يبحثون عن عمل فيما تالزم الفتيات اإلناث املنزل.  أما 
للذين أعمارهم 14-12 فإن نصفهم فقط يذهب إىل مدرسة.  ليس هناك 

معلومات حول مالذي يفعله هؤالء الشباب بدل الذهاب إىل املدرسة و لكن 
يفرتض إن معظم الذكور املنقطعني عن الدراسة هم جزء من القوة العاملة.  

إن هذا يشري إىل نقطة مهمة جدا و هي املقايضة احملتملة بني التعليم و املعيشة 
و هي نقطة يتعني معاجلتها.  و يبقى السؤال األهم و هو ملا ال تذهب هذه 

الفئة إىل املدرسة بعكس نظرائهم من اجملتمع املضيف و النازحني و كيف ميكن 
إعادة هؤالء الطلبة إىل املدرسة.
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1. معدالت اإللتحاق وآثارها

معدالت اإللتحاق حسب الطبقة الجغرافية

ميكن حتليل اإللتحاق باملدرسة إما عن طريق معدالت اإللتحاق اإلمجالية أو 
معدالت اإللتحاق الصافية32. يف هذا اإلطار من اإلفضل اإلعتماد على 

معدالت اإللتحاق اإلمجالية مبا أن الطالب يف أي مرحلة يكونون عادة أكرب 
عمرا من فئة العمر الرمسية لتلك املرحلة.  و هلذا فإن النظر إىل املعدالت الصافية 

فقط يقلل بشكل كبري من معدل اإللتحاق الفعلي )الشكل 19(
فيما تظهر معدالت اإللتحاق للدراسة اإلبتدائية )من املرحلة االوىل – الثالث 
املتوسط( متوقفة تقريبا يف مستويات مناسبة, تظهر البيانات إخنفاضا حادا يف 
مستويات اإللتحاق بالدراسة الثانوية )من مرحلة الرابع اإلعدادي – السادس 

اإلعدادي(.  إن معدل اإلنقطاع عن الدراسة ما بني الدراسة اإلبتدائية و الثانوية 
عال جدا, حيث أقل  من نصف الطالب يكملون مباشرة إىل املرحلة الثانوية.

مع ذلك فإن الكثري من األشخاص يعيدون اإللتحاق بالدراسة الثانوية يف مراحل 
الحقة يف حياهتم األمر الذي يشري إىل تغيري مستمر بني اإلنضمام إىل القوى 

العاملة و إكمال الدراسة.  حقيقة إن معدالت اإللتحاق اإلمجالية للدراسة 
الثانوية للذكور هي %82  بينما معدالت اإللتحاق الصافية هي %38 على 

32  يتم احلصول على اإللتحاق اإلمجايل عن طريق تقسيم عدد الطالب يف كل مرحلة دراسية )مستوى 
أساسي أو ثانوي( و بغض النظر عن أعمارهم على العدد الكلي لألطفال الذين تتناسب أعمارهم مع 
كل من  املراحل الدراسية. ومت احلصول على اإللتحاق الصايف عن طريق  تقسيم عدد الطالب الذين 
توافق أعمارهم مع املرحلة الدراسية اليت جيب أن يكونوا فيها على العدد الكل جلميع االطفال يف تلك 

الفئة العمرية . عملياً، يشمل اإللتحاق اإلمجايل األطفال الذين حيضرون املرحلة الدراسية احملددة حىت لو 
كانوا خارج الفئة العمرية املناسبة. على سبيل املثال، الشخص الذي يبلغ من العمر 19 عاما لكن ما 

زال يف الثانوية سوف يكون ضمن  اإللتحاق اإلمجايل و ليس يف اإللتحاق الصايف. 

سبيل املثال تدل على إن أكثر من ثلثي الطالب يف الدراسة الثانوية هم أكرب 
عمرا من فئة العمر الرمسية هلذه املراحل حيث معظم الطالب يف املرحلة الثانوية 

هم يف احلقيقة يب 22-18 عاما, أي أكرب من الفئة العمرية الرمسية و هي 
17-15 عاما.

إن معدل اإلنقطاع عن الدراسة ما بين الدراسة 
اإلبتدائية و الثانوية عال جدا, حيث أقل  من 
المرحلة  إلى  مباشرة  يكملون  الطالب  نصف 
الثانوية مع ذلك فإن الكثير من األشخاص 

مراحل  الثانوية في  بالدراسة  اإللتحاق  يعيدون 
حياتهم في  الحقة 

معدالت اإللتحاق للدراسة اإلبتدائية حسب املناطق اجلغرافية تكون يف العادة 
متشاهبة من دون أي تغيري كبري.  أما بالنسبة ملعدالت اإللتحاق للدراسة الثانوية 
فهناك تغيري كبري بني حميط منطقة أربيل و باقي املناطق احلضرية.  و كما وضح 

يف القسم أعاله عن أحكام اخلدمات العامة, فإن هذه املناطق الفرعية ختدم 
بشكل أقل فيما خيص تغطية التعليم و يعاين السكان من إختناق فيما خيص 

توفري هذه اخلدمة. إن هذا ميكن ان يفسر جبزء ما معدل احلضور الدراسي 
املنخفض للدراسة الثانوية يف هذه املناطق, و الذي يكون تقريبا %60 فيما 

يكون هذا املعدل حول %80 يف املتوسط للمناطق اجلغرافية األخرى.

يفاصلا قاحتلإلا  لدعم 
عومجملا تادلبلا لیبرأ ةعطاقم  طیحم  لیبرأ ةعطاقم  زكرم 

يلامجإلا قاحتلإلا  لدعم 
عومجملا تادلبلا لیبرأ ةعطاقم  طیحم  لیبرأ ةعطاقم  زكرم 
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الشكل 19 معدالت اإللتحاق الصافية و اإلمجالية للدراسة اإلبتدائية و الثانوية حسب املنطقة اجلغرافية و النوع اإلجتماعي.   
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امتحانات نصف السنة يف مدرسة اوات يف اربيل. حنو 400 تلميذة من الصف السابع اىل الثاين عشر ملتحقون بالدراسة يف هذه املدرسة يف السنة احلالية مع 100 
طالب اضايف من اجملتمع املضيف. الصورة: املفوضية السامية لشؤؤون الالجئني, كلوي كوف
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معدالت اإللتحاق حسب المجموعة  السكانية

إن التحليل حسب اجملموعة السكانية يعكس توزيعا واضحا بني جمموعة  
الالجئني السوريني السكانية و بقية اجملاميع )الشكل 20(.  معدالت اإللتحاق 
ألطفال الالجئني, يف حال املعدالت اإلمجالية أو الصافية, هي أقل  بنسبة كبرية  
عن املستوى القياسي.  أكثر من %30 من األطفال بني أعمار 6 و 14 عام 

ال يرتادون أي نوع من املدارس الرمسية.  إن الوضع أكثر حرجا يف مراحل 
الدراسة الثانوية حيث مل تسجل أي من العوائل يف عينتنا أيا من أوالدهم بينما 

سجلوا عددا قليال من بناهتم.

أما فيما خيص اجملاميع السكانية األخرى فإن معدالت اإللتحاق للدراسة 
اإلبتدائية هي قريبة بشكل نسيب ملعدالت أطفال  اجملتمع املضيف و النازحني.  

, لكن معدالت الدراسة الثانوية تظهر إختالفا حيث يقل  أرتياد أطفال النازحني 
للمدرسة الثانوية و هذا على ما يبدو متصل حبقيقة إن عددا كبريا منهم يسكن 

يف حميط منطقة أربيل و اليت متلك تغطية أقل خلدمات التعليم عن املناطق البقية.  

أسباب اإلنقطاع عن الدراسة

إن الدراسة اإلستبيانية قد حبثت يف أسباب اإلنقطاع عن الدراسة لألطفال \
املراهقني بأعمار 18-6 عام )جدول 6(. بالنسية للمجتمع املضيف و  بالرغم 
من إن نسبة األطفال\ املراهقون خارج النظام التعليمي قليلة جدا إال إن معظم 

األجوبة كانت متعلقة بالثقافة احمللية حيث يعارض أرباب األسر فكرة حاجة 
األطفال للدراسة حيث قد لوحظ هذا بشكل أكثر يف حاالت اإلناث و 

إنقطاعهم عن الدراسة.

قريبة  اإلبتدائية هي  للدراسة  اإللتحاق  معدالت 
المجتمع  أطفال   لمعدالت  نسبي  بشكل 

اما لدى الالجئين, أكثر  النازحين.  المضيف و 
من %30 من األطفال بين أعمار 6 و 14 
عام ال يرتادون أي نوع من المدارس الرسمية

بالنسبة للنازحني , فإن السبب األكثر شيوعا , مع هامش كبري, يتعلق 
باملصاعب املصادفة لتوفري اخلدمات التعليمية.  و هذا يشري إىل النقص يف 

األماكن الكافية يف هذه املدارس املهيأة بشكل خاص لتوفري املنهج املستخدم يف 
بقية مناطق العراق و املدرس باللغة العربية.  السبب الثاين األكثر ترددا يشري إىل 

تكاليف التعليم و الذي على مايبدو يشري إىل تكاليف املواصالت و اللوازم 
املدرسية.     

إن أسباب عدم أرتياد األطفال السوريني للمدرسة أكثر تعقيدا. إن عدم إرتيادهم 
ميكن أن يكون متصال بعدد من العوامل من ضمنها عدم التيسر و صعوبات يف 
الوصول للخدمات التعليمية, و احلاجة لتوليد دخل و صعوبات يف فهم املنهج 

باللغة اليت يَُدرس فيها.  هذه هي نفس األسباب اليت قدمتها أسر النازحني و مع 
ذلك فلديهم نتائج خمتلفة فيما خيص أرتياد املدارس. و هلذا فإن هذه احلالة 

درست بتفصيل أكثر كما أدناه:

يفاصلا قاحتلإلا  لدعم 
عومجملا نوئجاللا نوحزانلا ّفیضملا عمتجملا 

يلامجإلا قاحتلإلا  لدعم 
عومجملا نوئجاللا نوحزانلا ّفیضملا عمتجملا 
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الشكل 20. معدالت اإللتحاق الصافية و اإلمجالية للدراسة اإلبتدائية و الثانوية  حسب اجملموعة السكانية و النوع اإلجتماعي .*

* التعليم األساسي للنازحني يدمج التعليم االبتدائي )الصفوف 6-1 ( و التعليم املتوسط )الصف 7-9 (.
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2. تحدي التعليم للالجئين السوريين

إن املستوى املنخفض إلرتياد املدرسة بني أطفال \ مراهقي الالجئني السوريني 
مقلق بشكل خاص.  حيث معدالت اإللتحاق لألطفال ما بني أعمار 6 إىل 

11 عام بنسبة %63 )للذكور و اإلناث معا(, فيما تكون هذه النسبة 54% 
لألطفال ما بني أعمار 12 إىل 14 عام.  و تنخفض هذه املعدالت بشكل 

جذري للمراهقني فوق سن 15 و بشكل خاص للذكور.  إن معدالت 
منخفضة كهذه ميكن أن تكون متصلة حبقيقة إن عائالت السوريني و األطفال و 

الشباب )خاصة الذكور( يواجهون مقايضة بني العمل و التعليم(.  
و بعض البيانات تساهم يف هذه الرواية:

• عند النظر إىل حالة العمل لدى الفتيان الذين ترتاوح أعمارهم بني 15 و 17 
، فنجد بأن ٪38 منهم موظفون يدفع هلم و ٪17 يعملون حلساهبم اخلاص، و 
٪4 منهم عاملني يف األسر غري مدفوعي األجر، و ٪21  منهم يبحثون بنشاط 
عن فرصة عمل بدال من الدراسة. نصف أطفال / الشباب العاملني هم يف قطاع 
البناء والتشييد.  ٪4 فقط من الطالب بدوام كامل. أما للفتيات يف نفس الفئة 

العمرية,  ٪28 منهن طالب و ٪59 يشاركن يف األنشطة املنزلية. ال تتوفر 
معلومات بشأن الفتيان والفتيات دون سن 15 عاما الذين ال يذهبون إىل 

املدرسة.

• ال ميكن أن يعزى اخنفاض معدالت االلتحاق باملدارس اىل معايري التعليم 
الفقرية يف مناطقهم األصلية يف سوريا )وخصوصا يف حمافظة احلسكة(، حيث إن 

مستويات االلتحاق باملدارس قبل بدء الصراع كانت أعلى بكثري من مستوياهتا 
اآلن كنازحني وكانت مماثلة لتلك يف اجملتمع املضيف  يف إقليم كردستان. بيانات 
من عام 200633 تشري إىل أن معدل االلتحاق اإلمجايل يف التعليم األساسي يف 

حمافظة احلسكة كان ٪94.  أما ملستويات املدرسة الثانوية، فكان 46٪.

• وأخريا، ليست هناك عالقة واضحة بني تعليم رب األسرة و مستويات 
االلتحاق باملدرسة ولكن توجد هذه العالقة للنازحني واجملتمع املضيف، حيث  
يكون معدل اإللتحاق باملدرسة عايل يف األسر اليت يكون فيها رب األسرة ذا 

مستوى تعليم عايل.  أما لالجئني السوريني،  ٪27 من األطفال / الشباب يف 
األسر حيث  يكون لرب األسرة شهادة جامعية ال يرتادون املدرسة, إن هذا 
الرقم هو كبري مقارنة ب ٪8 و ٪1  جملموعات أخرى على التوايل )الشكل 

)21

ومع ذلك فإن املعلومات املتاحة ال تزال ال توفر صورة كاملة للوضع الذي 
يواجهه الالجئني الشباب غري امللتحقني باملدارس حيث ال تزال هناك ثغرات يف 

املعلومات. يبقى التحدي الرئيسي هو إعادة هؤالء األطفال / الشباب  إىل نظام 
التعليم. إن إكتساب فهم أفضل ألسباب عدم وجودهم فيه هي خطوة أوىل 

حامسة يف هذا املسعى.

33 اليونيسيف )2006(. استبيان عنقودي متعدد املؤشرات

الالجئون النازحون المجتمع المضّيف 

املدارس ال تتحمل املزيد من الطالب  )%67(غري قابل للتطبيق*مركز مقاطعة أربيل 
التكلفة املالية الغالية  )14%(

التكلفة املالية الغالية  )27%(
عدم وجود وصول سهل للمدارس )17%(

رفض العائلة  )%22(حميط مقاطعة أربيل 
اعاقة  )14%(

املدارس ال تتحمل املزيد من الطالب  )39%(
التكلفة املالية الغالية  )9%(

التكلفة املالية الغالية  )20%(
رفض املدارس لتسجيل الطالب  )19%(

املدارس ال تتحمل املزيد من الطالب  )%25(غري قابل للتطبيق*البلدات  
عدم وجود وصول سهل للمدارس  )10%(

عدم وجود الوثائق الرمسية الالزمة  )23%(
التكلفة املالية الغالية  )15%(

*مالحظة : يشري )غري قابل للتطبيق(  اللى عدم وجود ما يكفي من املالحظات لتقدمي صورة موثوقة.

اجلدول 6 . االسباب املذكورة لعدم إرتياد األطفال للمدرسة
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الشكل 21 . نسبة األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 14-6 املنقطعني عن املدرسة حسب مستوى تعليم رب األسرة *

*  بالنسبة ملستويات التعليم الثانوي، فلم يتم عرض بيانات عن اجملتمع املضيف نتيجة الخنفاض عدد املالحظات املتاحة .
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٨. العودة املناسبة ملجتمعات النازحني

 مناقشة و ملخص للنتائج االساسية

الكثري من  العائالت السورية املستضافة يف اقليم كردستان تواجه عامها اخلامس 
من النزوح يف حال معظم العائالت النازحة تدخل عامها الثالث.  بالرغم من 

ذلك, فإن بيانات اجلماعات املركزة وجدت ان هنالك تصور بني أعضاء اجملتمع 
املضيف يف حمافظة أربيل بأن النازحني سيكونون قادرين على العودة اىل مواطنهم 
االصلية مبجرد توقف الصراعات. ولكن إجراء العودة ليس هبذه البساطة. تشري 
البيانات املوضحة أدناه مصحوبة مع نصوص املقارانات يف السياق بان هناك 

مصاعب وحتديات كثرية متعلقة بإمكانية العودة.

أوال: بينما أغلبية أسر الالجئني و النازحني مازالت تأمل بالعودة إىل مناطقهم 
الرئيسية، هناك عددا كبريا من العوائل )%25 من السوريني, %11 من 

النازحني  اي حوايل جمموع  11000 عائلة ( و بشكل متزايد اما مستقرين يف 
حمافظة أربيل او ينتقلون إىل أمكان أخرى و لكن ليسوا مستعدين  للعودة أىل 
سوريا او باقي مناطق العراق. و إن السبب الذي يدفعهم اىل اهلروب بشكل 

دائم من مناطقهم االصلية هو متصل عادة بقضايا التماسك االجتماعي يف هذه 
املناطق، باالضافة اىل مدى  اندماجهم يف اجملتمع اجلديد و فرص املعيشة املتوفرة 
يف حمافظة أربيل.  أولئك العوائل ذوات احلالة املادية االفضل يف أربيل هم أكثر 

احتماال ليؤجلوا العودة.

ثانيا: حىت العوائل ذات الرغبة الشديدة بالعودة جيب ان تواجه سلسلة من 
التحديات اليت جتعل عودهتم  مستعصية على املدى القريب.

أما بالنسبة للالجئني , فإن الصراع يف سوريا ابعد ما يكون عن اإلنتهاء و هذ 
جيعل العودة الطوعية للوطن غري مرجحة يف الوقت الراهن. و هذه التحديات 

موجودة للنازحني أيضا. فعلى سبيل املثال، إذا كانت العائلة نازحة من االنبار او 
املوصل فإن مناطقهم مازالت على األرجح ضمن املساحات الواسعة من 

األراضي اليت مل يتم إخالئها من العمليات املسلحة وخطر العنف. إن عمليات 
حتقيق االستقرار قد ابتدأت للتو و سوف تستغرق وقتا إلعادة بناء البىن التحتية 
املتضررة. وباإلضافة اىل ذلك، جيب أن تكون العوائل قادرة على حتمل تكاليف 
العودة اىل املوطن االصلي وتغطية إعادة تأهيل وبناء ممتلكاهتم هناك. يف الواقع, 

إن العديد من االسر تطالب مبساعدات مالية من أجل هذا الغرض.

و أخريا، إن العوائل حتتاج اىل اكثر من إمكانية الدخول اىل هذه املناطق بل أيضا 
اىل استعادة ممتلكاهتم هناك.  فإن العوائل قد تواجه حتديات يف إستعادة أو 
اثبات امللكية القانونية ملمتلكاهتم يف مناطقهم بسبب الدمار املنتشر للبىن 

اهليكلية و حقيقة إن بعض املناطق يتنازع عليها جمموعات اوقبائل عرقية – دينية 
خمتلفة.

إن عملية الرجوع بأكملها قد تأخذ عدة سنوات ملعظم العوائل.  تصنيف هذه 
التحديات و حتديد العوائل اليت ال تستطيع العودة بسببها سوف يسمح 

لألطراف املعنية من املؤسسات و املنظمات االنسانية ان يضعوا تدابري للتدخل 
للتخفيف من هذه االعباء.



٥١

1. الرغبة في العودة

معظم االسر تعود و البعض يبقى

إن احتمالية رجوع اجملتمعات النازحة إىل مواطنها االصلية هو موضوع ذو أمهية 
خاصة. بالرغم من رغبة معظم األسر بالعودة اىل املوطن األصلي، هناك بعض 
االسر اليت ال ترغب هبذا اخليار )الشكل 22(.  بالنسبة للالجئني فإن 25% 
من االسر تفيد بأهنا الترغب بالعودة إىل سوريا – أي ما يقارب 4500 عائلة 

أو 19400 فرد.  %11 من االسر النازحة غري راغبة يف العودة – أي ما 
يقارب 6500 عائلة أو 28300 فرد.  من نسبة ال %11 من النازحني الغري 

راغبني بالعودة, اجملموعة االكرب مكونة من أسر نازحة من نينوى, فأكثر من 
نصف هذه األسر الترغب يف العودة.

إن حتليل بيانات االستبيان االستقصائي يساعد يف شرح اي من العوامل 
االجتماعية-االقتصادية و الدميوغرافية حتدد إحتمالية رجوع األسر أو استقرارها 

يف مكان آخر34.  إن هذه العوامل تقسم إىل ثالث جمموعات.

األوىل: الوضع االجتماعي-االقتصادي احلايل لألسر احملمية يف حمافظة أربيل, 
فكلما كان دخل االسرة أكرب و املدة اليت أقامت فيها يف مكاهنا احلايل أطول, 

تكون إحتمالية رجوعهم أقل.   إحتمالية رجوع أالسر ذات الديون يف أي وقت 
قريب قليلة أيضا.

34 يتم استكشاف هذه العوامل مبزيد من التفاصيل يف مرفق االحندار اإلحصائي ألسر الالجئني و 
النازحني.

ثانيا: العوامل الدميوغرافية تلعب دورا مهما، حيث جند بأن أغلب االسر اليت 
تعيلها إمرأة يرغبون يف البقاء يف حمافظة أربيل )و ذلك بسبب خطورة الوضع هلذه 

الفئات املستضعفة هلذه االسر عند عودهتم( و من اجلهة االخرى فإن اجلالية 
املسيحية أقل احتماال و بشكل كبري ان ترجع مقارنة بالنازحني من العرب و 

األكراد, و هذا من املفرتض ان يكون متصال بقضايا التماسك اإلجتماعي بني 
اجملموعات السكانية يف مواطنهم األصلية.

أما العامل الثالث و الذي يؤثر على الرجوع فهي الروابط امللكية و اليت متلكها 
العائلة يف املنطقة الرئيسية, حيث إن االسر اليت ال متلك أي ملكية أو عقارات 

يف مناطقهم األصلية هم االقل إحتمااًل بالرجوع.

النازحين عودتهم  في الوقت الذي يرى معظم 
واقعي ومرغوب  مواطنهم األصلية كأحتمال  الى 
القريب, هنالك بعض االسر  المستقبل  فيه في 

التي ال تظهر اي رغبة بالعودة في الوقت 
الحالي

يلصألا نطوملا  ىلا  ةدوعلاب  ةبغرلا 

ایروس ىونین نیدلا حالص  رابنألا

معن
75%

ال
25%
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93%
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الشكل 22. توزيع األسر حسب الرغبة بالعودة  واملوطن االصلي
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نازحني يف مدرسة ابتدائية مكتظة يف مركز قضاء أربيل. تشرين الثاين 2015. الصورة: املفوضية السامية لشؤون الالجئني, مايكل برندركاست.
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2. التحديات لعودة فعالة

إن االسر اليت أقرت برغبتها يف العودة اىل مواطنهم األصلية قد سئلوا عن 
الظروف اليت جيب ان تكون موجودة جلعل عودهتم ممكنة.   أفادت مجيع األسر 
بأن الظرف/الشرط الرئيسي للعودة هو “حترير” املنطقة الرئيسية.  و مبا ان هذا 

الرد كان متوقعا, فإن األسر قد سئلوا عن الظرف الثاين االكثر أمهية للعودة )انظر 
الشكل 23 (.  إن الرد الثاين يوفر صورة أكثر تفصيال للتحديات اليت تواجه 

العودة إىل كال من العراق و سوريا حىت بعد إستقرار هذه املناطق.

إن التحدي االول متصل ب “حترير”  حمافظة االصل. بالرغم من عدم وجود 
أي معلومات يف دراساتنا االستقصائية عن احملافظات الرئيسية لألسر يف العراق35   

فإن معظم حمافظاهتم الرئيسية التزال ضمن منطقة نزاع مع وجود مجاعات 
مسلحة و عدائية.

35 تقييم سابق من قبل ) REACH Initiative( )2015) يشري إىل أن النازحني من حمافظة 
األنبارالذين يعيشون يف حمافظة أربيل خارج نطاق املخيم، 53 ٪ يأيت من قضاء الفلوجة و 37 ٪ من 

الرمادي و 7 ٪ من القائم . ومن أولئك الذين من نينوى ، 52 ٪ يأيت من احلمدانية  و ٪37 من 
املوصل و 6 ٪ من سنجار . اما بالنسبة الولئك  من صالح الدين، ٪36 ياتون من تكريت ، و 

٪30 من الشرقاط و 16 ٪ من بيجي .

إن أغلبية األسر النازحة تأيت من األنبار , و يليها عدد كبري من النازحني من 
نينوى )بشكل رئيسي من مدينة املوصل و حميطها املباشر كاحلمدانية(.  أما 

بالنسبة لالجئني, فإن الوضع السوري جيعل العودة ذات حتديات أكرب.

إن التحدي االول للعودة هو انعدام الدخول 

النازحون منها  يأتي  التي  للمناطق 
المالية  بالتكاليف  يتعلق  الثاني  التحدي  إن   

للعودة.
إستعادة  بالقدرة على  فيتعلق  الثالث  التحدي  أما 

المنطقة  العقارات و االراضي في  ملكية 
األصل.

يف تاظفاحم  ریغ  نم  رسألا 
قارعلا رابنألا نم  رسألا  ىونین نم  رسالا 

( نویحیسملا ) ( داركألا  ) ىونین نم  رسالا  ( برعلا  ) ىونین نم  رسالا  ایروس نم  رُسألا 
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الشكل 23 . االشرط الثاين* أكثر أمهية لتسهيل العودة إىل املواطن ذاالصلية

* أظِهرت فقط البيانات لثاين أهم شرط لتسهيل العودة ألن مجيع املشاركني تقريبا اختاروا “ حترير املنطقة واألمن “ كأول أهم شرط
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إن التحدي الثاين يتعلق بالتكاليف املالية للعودة من ضمنها السفر إىل منطقة 
األصل مع إعادة تأهيل أو إعادة بناء البيوت و االعمال أو املزارع.  إن القدرة 

املالية لألسر النازحة حتدد بشكل كبري قدرهتم )وليس بالضرورة رغبتهم( بالعودة. 
إن الشرط املسبق االكثر إفادة هو )كما لوحظ أعاله( الدعم املايل أو املساعدة 

يف إعادة البناء.  باإلضافة إىل ذلك فإن عددا كبرياً من األسر مدينة مسبقا و 
ذلك للتعامل مع تكاليف العيش العالية يف حالة النزوح و ذلك جيعل استحصال 
ديون إضافية عبئا صعبا جدا.  يف حني إن بعض الدعم قد يقدمه أقرباء حيتمل 
اهنم مازالوا يعيشيون يف املنطقة االصل. و جيب االخذ بنظر االعتبار إن 96% 
من السكان النازحني يفيدون إن عائالهتم باألكمل قد هتجرت معهم )67% 

من الالجئني يفيدون بنفس الشيء(.

أما التحدي الثالث فيتعلق بالقدرة على إستعادة ملكية العقارات و االراضي يف 
املنطقة األصل, حيث انه أكثر شرط يرتدد ذكره كسبب للعودة, و خاصة 

بالنسبة إىل نينوى.  إن هذا األمر منغمس يف املسائل القانونية و السياسية حيث 
إن مجاعات خمتلفة يف “مناطق متنازع عليها” لديهم مطالب متضاربة حول 
حقوق العيش يف هذه املناطق.  إن هذه املنازعات قد تصبح حساسة أكثر  

حني حترير إحدى هذه املناطق.  و إن القدرة على إثبات امللكية القانونية لعقار 
قد تُرك يف املنطقة سيكون عامال أساسيا يف العودة.  حوايل %95 من االسر 

النازحة  الراغبة يف العودة قد أفادت اهنا متلك عقارا )يكون عادة منزال( يف 
مناطقهم األصلية.  و لكن حاليا ال توجد أي معلومات دقيقة حول قدرة إثبات 

امللكية القانونية ، ومن الضروري حتديدها من خالل فهم أكرب لقضايا املطالبة 
باألرض و بالتحديد يف املناطق املتنازع عليها. وباإلضافة اىل ذلك،  فإن 

التدخالت املناسبة ذات العدالة التصاحلية هلذه املطالب و املظامل بني اجملتمعات 
املختلطة أو املتجاورة سيكون أساسيا إذ أردنا ختفيف التوتر اإلجتماعي قبل أو 

خالل العودة.
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الباعة املتجولني من الالجئني والنازحني واجملتمع املضيف يرتددون قرب السوق, مركز أربيل. ايار 2016. املصور: فؤاد هندي
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٩. النتائج و التوصيات الرئيسية

إن اهلدف األساسي من عملية حتديد املواصفات يف حمافظة أربيل هو توفري 
معلومات موثوقة لتصميم وتطوير الربامج اإلنسانية والدعوة لتحسني الظروف 

املعيشية لسكان املناطق احلضرية يف حمافظة أربيل ِبغض النظر عن حالة النزوح. 
يقارن هذا التقييم ما بني أوضاع األسر النازحة و اوضاع ُأسر اجملتمع املضّيف 
بشكٍل عام، و ما بني أوضاع االشخاص املقيمني يف املناطق احمليطة يف أربيل 

واملناطق القريبة من مركز املدينة. 
وبفضل هذا املنهج التحليلي ميكن ان ننِسب بعض النتاِئج كالتحّسن يف 

الظروف املعيشية اىل إختالفات يف املناطق اجلغرافية )كالسكن ( وميكن ان 
ننِسب النتائج اأُلخرى املتعلقة بالوظيفة واألمن املايل اىل نوع اجملموعة السكانية 

اليت تنتمي اليها االسرة. إن التوصيات الواردة أدناُه تعتمد على هذه اإلختالفات 
وتستهدف السلطات احلكومية باإلضافة اىل املنظمات االنسانية والتنموية 
املتواجدة يف أربيل. وإن هذه التوصيات واإلهداف اليت تعترب من مسؤولية 

السلطات احلكومية تأخُذ بعني االعتبار األزمة االقتصادية واملالية اليت يواجهها 
إقليم كردستان. وقد مت وضع هذه التوصيات لكي تنسجم مع االطار 

االصالحي الالزم لتشجيع عملية التعايف االقتصادي يف اإلقليم.

1. عملية التحّضر، الخدمات العامة والتماسك 
االجتماعي 

إنشاء مساحات للتفاعل ما بين المجتمع المضّيف والمجتمعات 
النازحة لتعزيز العالقات والتعايش السلمي ما بين الجيران 

وتجنب التوتر اإلجتماعي

لقد بّينت املناقشات اجلماعية املركزة مع افراد من اجملتمع املضيِّف بأن هناك عدة 
عوامل تؤدي اىل صعوبة التعايش وتوتر العالقة ما بني اجملتمع املضّيف والسكان 

النازحني )خاصًة النازحني العرب(، وتتضمن هذه العوامل التنافس على املوارد 
احملدودة واملّاسي التارخيية اليت طال أمدها ما قبل أحداث 2003. باإلضافِة اىل 

َتصّوِر اجملتمع املضّيف بأن النازحني ال يرغبون يف التأقلم مع جمتمعهم اجلديد. 
ومن ناحية أخرى، وّضَحت املناقشات اجلماعية املركزة مع النازحني بأهنم كثرياً ما 
يكونوا عرضًة ملعاملٍة حتدُّ من قدراهِتم على العيِش بإستقاللية وتُزيد من إعتماِدهم 

على الدعم اخلارجي.

الكثري من العوائق مالذكورة متعلقة أيضا باجملتمع املضيف.
و إن دور املساحات اإلجتماعية والنشاطات املشرتكة  )كاملراكز االجتماعية 

ونشاطات الشباب ومجعيات املرأة( هو تعزيز هذه العالقات و متثيل حلقة وصل 
بني املواطنني من مجيع الفئات. واشارت املناقشات اجلماعية املركزة اىل أمهية هذه 
النشاطات االجتماعية املشرتكة يف تعزيز التعايش السلمي والعالقات بني الفئات 

السكانية املختلفة. ومن املكن أن تساعد هذه املساحات يف توفري خمتلف 
اخلدمات كالتعليم والرتفيه وبناء املهارات، باالضافة اىل توفري معلومات عن طريق 

التوعية القانونية و النصائح املتعلقة باحلماية والتعليم واملسائل االجتماعية 
واحلقوق االقتصادية وغريها. 

• توفري الدعم للمساحات االجتماعية املتواجدة كالقاعات االجتماعية ومراكز 
الرياضة وغريها أو متديد شبكة املداخالت احمللية يف املناطق احلضرية مع الدعم 
من اجلهات االنسانية و تطبيق برامج املشاريع السريعة األثر )QIPs( لدعم 

اجملتمع بأكمله. 
• تيسري التفاعل على مستوى احلي، لتشجيع االفراد على التفاعل يف بيئة اجيابية 
ومعنوية. وذلك يعين املشاركة يف املناسبات واالعياد الدينية والثقافية والتنظيم من 

قبل هذه املساحات لدعم هذه االسرتاتيجية. 
• الشروع يف برنامج لتقدمي دروس اللغة الكردية للنازحني لتشجيع وتسهيل 

التكيف مع البيئة اجلديدة وتعزيز التعايش مع اجملتمع املضّيف. 

إقامة عدد أكبر من المناقشات الجماعية المركزة مع أفراد 
المجتمع )ومن ضمنهم المجتمع المضّيف( كطريقة لتحسين 

التواصل ما بين المجتمع المضّيف والجهات اإلنسانية

عادًة ما تستهدف املناقشات اجلماعية املركزة اليت تُقيهُما مفوضية األمم املتحدة 
لشؤون الالجئني )UNHCR( رجااًل ونساًء وأطفااًل من الالجئني والنازحني 

ملناقشة أهم قضاياهم وِاحتياجاهتم، وال تستشري مبا فيه الكفاية اجملتمع املضّيف 
عن هذه القضايا بالرغم من دوره األساسي يف تطوير وتنمية اجملتمع عامًة. 

يستوجب توسيع هذه املناقشات  لتتضمن أفراداً من اجملتمع املضّيف حيث ميكن 
احلصول على اّراء ومعلومات قـَّيمة يف ما خيص التماسك اإلجتماعي وأفكار عن 

إستضافة النازحني والالجئني يف املناطق احلضرية.  خاصًة يف ما يلي: 
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• أن ُتشِجع مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني )UNHCR( وغريها 
من وكاالت األمم املتحدة واملنظمات اإلنسانية الدولية على احلوار مع اجملتمع 

املضّيف من خالل املناقشات اجلماعية املركزة وغريها من طرق التواصل 
واإلستشارة.  وذلك يشمل التواصل مع املختار يف املنطقة. 

• أن يبادر جملس شؤون الالجئني يف أربيل )ERC(  بربنامج خاص يتضمن 
إجراء مناقشات مجاعية مركزة تستهدف مجيع فئات اجملتمع لغرض بناء الثقة بني 

السلطات احلكومية وخمتلف فئات اجملتمع.

بناء القدرات وزيادة عدد الخدمات الصحية والتعليمية العامة في 
المناطق الحضرية وال سيما في محيط مقاطعة أربيل

تشري البيانات الناجتة عن دراستنا بأن هناك نقص حاد يف املرافق  والوسائل 
الطبية والتعليمية يف بعض املناطق الفرعية. ونظرا بأن عدد السكان قد تضاعف 

يف بعض املواقع ، شكل العدد اهلائل من السكان حتدياً لقدرة اخلدمات على 
تلبية احتياجات السكان يف تلك املناطق. 

وهناك حاجة ُمِلّحة اىل زيادة اخلدمات الصحية والتعليمية العامة املتوفرة، إما من 
خالل تطوير قدرات اخلدمات القائمة  أو بناء بنية حتتية جديدة إليواء خدمات 
إضافية. و لضمان إستدامة هذه اخلدمات على املدى الطويل ، ينبغي أن تندرج 

هذه اإلجراءات يف إطار اختصاص احلكومة. ولكن سوف تكون إستجابة 
احلكومة هلذه االحتياجات اىل حٍد كبري مقيدًة بسبب أزمة امليزانية العامة يف 
إقليم كردستان ، وعلى هذا النحو، يُنَصح بوضع هذه اخلطة ضمن جمموعة 

أوسع من اإلجراءات املتعلقة باخلدمات العامة على املستوى اإلقليمي. 

وميكن للمجتمعات اإلنسانية والتنموية التدخل لدعم سلطات احملافظة يف 
إجراءات الطوارئ من خالل برامج كاملشاريع ذات األثر السريع خصوصا يف 

اجملتمعات اليت تواجه حالياً ثغرات ونقوصات حرجة يف اخلدمات العامة. 

• توسيع اخلدمات الصحية والتعليمية األساسية والعامة يف املناطق احلضرية ، مع 
الرتكيز على املرافق والوسائل التعليمية يف املدارس الثانوية يف حميط مقاطعة أربيل. 

• بناء مرافق صحية وتعليمية مؤقتة بدعم من اجملتمع اإلنساين والتنموي )على 
سبيل املثال من خالل املشاريع ذات األثر السريع (  لزيادة توفري اخلدمات 

الصحية والتعليمية العامة يف األحياء احملرومة منها  كجزء من االستجابة السريعة 
والطارئة.

2. الظروف المعيشية والسكن

العمل على زيادة المساكن ذو االيجارات المناسبة نظراً لالزمة 
المالية الحالية

يتمثل التحدي الرئيسي يف السكن يف املناطق احلضرية يف أربيل بعدم وجود 
املساكن ذو التكاليف املناسبة )رخيصة(. وإن عدم القدرة على حتمل تكاليف 

السكن تنبعث من االرتفاع يف اسعار اإلجيارات وكذلك االزمة املالية احلالية. 
وذلك يؤثر سلبياً على مجيع اجملاميع السكانية )الالجئون والنازحون واجملتمع 

املضّيف( على حٍد سواء. إن اإلستثمار يف املساكن اجلديدة توقف بسبب األزمة 
االقتصادية وبالتايل ال يزال هناك العديد من هياكل البناء الغري ُمكتِملة. 

وباإلضافة إىل ذلك ، ال يوجد برنامج إسكان عام يف هذه املناطق للمساعدة 
على خلق مساكن جديدة أو لتخفيض تكاليف اإلجيار. من الضروري وجود 

إجراءات وبرامج تعمل على توسيع السكن بأسعار معقولة وذلك ملكافحة 
االكتظاظ و إرتفاع اإلجيارات و زيادة خماطر اإلخالء وإنتقال األسر الفقرية إىل 
املناطق احمليطة أو أطراف اربيل البعيدة. وهناك حاجة ماّسة اىل هذه اإلجرائات 

خصوصا يف  بعض املناطق الفرعية اليت تضاعف عدد سكاهنا ومل تشهد اي 
زيادة يف توفري األماكن املناسبة ذو األسعار املعقولة للسكن مثل شقالوة و 

بنصالوة و حبركة و خبات. 

• خلق حوافز لتطوير عقارات غري فاخرة و بأسعار معقولة لتوفري عدد أكرب من 
املساكن للعوائل ذات الدخل القليل. أو خلق حوافز ملالكي املنازل للتوسيع يف 

بناء منازهلم وتوفري عدد اكرب من وحدات السكن. 

• دراسة إحتمالية تقدمي الضمان من قبل منظمات املأوى االنسانية للنازحني يف 
عملية اإلجيار لتشجيع املناطق الفرعية املستهدفة ومالكي البيوت بفتح منازهلم/

شققهم لإلجيار خصوصاً للنازحني. 

• دراسة احلالة القانونية واملالية للمباين الفارغة واملهجورة حىت تقوم السلطات 
احمللية بتحويل هذه األماكن اىل مساكن بتكلفة قليلة او مدعومة بعد التأكد 

بعدم وجود اي جهة لديها اهتمام او مصاحل هبذه األماكن.

• إجراء حتليل أعمق العوامل احلالية اليت حتدد مستويات اإلجيار يف املناطق 
احلضرية  وتوافر املساكن لإلجيار بأسعار معقولة حسب الطلب واملخاطر 

والعقبات يف تطوير العقارات اجلديدة . باالضافة اىل الرتكيز على كل من اختاذ 
إجراءات فورية وسياسات طويلة  األمد يف حمافظة أربيل أو على نطاق أوسع يف 

إقليم كردستان العراق.
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مساعدة األسر المستضعفة في اإليجارات

بالرغم من التغيريات التدرجيية وطويلة األمد اليت ستحدثها اإلجرائات املذكورة 
أعاله، هناك حالياً  أسر من مجيع الفئات السكانية تعاين يف دفع اإلجيارات، مما 
يؤدي اىل املديونية املستمرة والتنقل املستمر للبحث عن مساكن بأسعار معقولة 
بغض النظر عن االوضاع املعيشية. تقدمي الدعم للعوائل اليت تعاين من املصاعب 

اإلقتصادية ضروري لتحسني الوضع العام للسكن، خصوصاً يف حميط مقاطعة 
أربيل.  وباإلضافة اىل ذلك، يستوجب إستهداف األسر اليت ما زالت تعيش يف 
مستوطنات غري رمسية )على سبيل املثال: اهلياكل املؤقتة أو الكرفانات أو املباين 
كتملة ( لتسهيل وصوهلا إىل املسكن ااّلمن. وهناك طرق دعم مباشرة أو 

ُ
غري امل

غري مباشرة، كما يلي: 

•  دراسة إنشاء برنامج املساعدات املالية لإلجيار عن طريق توسيع برامج 
املساعدة املالية القائمة أو إنشاء برنامج جديد ومتخصص هلذه املسألة. مع أخذ 

احلذر لعدم التسبب بالتضخم يف سوق االجيارات و التدفق الكبري للسكان 
املستأجرين يف مناطق ال تتحمل املزيد من السكان. 

• توسيع نطاق الربامج أو اجلهات اليت بدأت يف مشاريع التحديث لالبنية مقابل 
فتحها للمستأجرين جماناً أو مببالغ حمدودة، وذلك بالتعاون مع السلطات 

احلكومية لتعزيز الثقة مع املالكني. 

تحسين الحماية ضد عمليات اإلخالء ودعم األسر الُمتعرضة 
لخطر اإلخالء

تعرضت لإلخالء نسبة كبرية من األسر عرب مجيع الفئات السكانية من مساكنهم 
خالل األشهر الستة املاضية، وكثريا ما ترتبط عمليات اإلخالء هذه بعدم القدرة 

على دفع اإلجيار،  وهذا أمر شائع خاصة يف البلدات مثل شقالوة و سوران. 
وهناك صلة ما بني عمليات اإلخالء وعدم وجود عقد إجيار خطي ما بني املؤجر 

واملستأجر. وعلى الرغم من كون اإلتفاقات الشفهية  ملزمة قانونياً ، يبدو بأهنا 
ال تقدم محاية حقيقة كافية يف مواجهة اإلخالء القسري أو الطرد وليس هناك 

تأثري كبري لإلجراءات القانونية يف هذا النوع من اخلالفات ما بني املستأجر 
واملالك.  وبالتايل، هناك حاجة اىل إجراءاٍت داعمٍة لتعزيز محاية األسر الضعيفة، 

وال سيما  يف :

•  التنظيم لطلب عقود اجيار مكتوبة بدال من الشفهية للحصول على موافقة 
إجيار من قبل األسايش وضمان حقوق املستاجر. 

• تعزيز آالّليات القانونية املطبقة  لُتَمِكن األسر من التقرير عن اإلخالء 
واحلصول على الدعم يف اإلعرتاض على عمليات اإلخالء أو إجياد مساكن 

جديدة أو حتديد ما إذا كانوا مؤهلني للحصول على الدعم النقدي يف حاالت 
الطوارئ.

3. تعزيز سبل العيش

دعم خطط الطوارئ التي تخص سبل العيش في المناطق والقرى 
المحيطة لمنطقة أربيل

ينبغي تعزيز برامج فرص العمل مثل برنامج النقد مقابل العمل يف حاالت 
الطوارئ وخصوصا يف حميط منطقة أربيل حيث مت العثور على مستوى كبري من 
السكان الذين يبحثون عن عمل. وينبغي على هذه  الربامج )اليت تقتصر عادًة 
على الالجئني أو النازحني( العمل على مساعدة أفراد اجملتمع املضّيف ايضاً إذ 
أنه ايضاً يعترب متأثراً من ناحية إجياد فرص العمل، خصوصا يف القطاع اخلاص.

وباإلضافة اىل ذلك، تساعد خطط الطوارئ اليت ختص سبل العيش يف إعادة 
السيولة النقدية باألخص اىل املناطق املتضررة بسبب االزمة اإلقتصادية و إنتعاش 

االقتصاد احمللي بشكل عام. وإن التدريب املهين أمر حاسم أيضا حيث تشري 
البيانات املتوفرة لدينا بأن وجود مثل هذا التدريب يزيد من فرص الفرد يف 

احلصول على وظيفة. بنيت على هذا االساس التوصيات التالية:

• إستهداف حميط مقاطعة أربيل والبلدات اجملاورة يف تنفيذ برامج ختص سبل 
العيش يف حاالت الطوارئ مثل برنامج النقد مقابل العمل لكل من النازحني و 

اجملتمعات املضّيفة ، حسب االقتضاء

• إستمرار وحتسني يف برامج التدريب املهين يف هذه املناطق وانشاء الربامج اليت 
تدعم هذا التدريب يف اجياد برامح عمل تدريبية يف نفس املهارات. 

• إستمرار وحتسني الدعم للنازحني يف إجياد فرص العمل من خالل برامج 
التوظيف من اجلهات املختصة باجياد فرص العمل بداًل من االعتماد على 

املعارف. 

• دراسة وتقييم أداء القطاع اخلاص يف حمافظة أربيل من أجل فهم العوائق 
الرئيسية أمام توسعه أو زيادة مستويات األيدي العاملة، باإلضافة إىل تقييم تأثري 

برامج سبل العيش اليت طُبِـَّقت حىت ااّلن تقييماً من كل النواحي )كالنطاق و 
اإلجنازات و الفعالية( من أجل ختطيط برامج أكثر استهدافاً.
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تطوير اّليات تسمح للالجئين بإنشاء عملهم الخاص و مشاركة 
المجتمع المضّيف باالعمال التجارية في محافظة أربيل

إن من غري املمكن حاليا بالنسبِة للالجئني السوريني تأسيس أي مشروع عمل 
خارج املخيمات. ميكن أن تساهم تلك األسر اليت لديها موارد مالية كافية يف 
إنعاش اإلقتصاد احمللي من خالل إقامة املشاريع التجارية واملشاركة يف اإلنتاج 

وتوليد فرص العمل لآلخرين . ومبا أن إعطاء الالجئني الرتخيص الرمسي مللكية 
العمل التجاري هو إجراء يأخذ وقتاً طوياًل وإصالحا سياسياً مدعوما من 

اجلهات احمللية والدولة، ينبغي دراسة حلول بديلة هلذا العائق كاالعمال املشرتكة 
مع اجملتمع املضّيف. وبناء على هذا، ميكن أن تؤخذ بعض االجراءات التالية: 

• تُنَصح وكاالت األمم املتحدة و املنظمات غري احلكومية الوطنية / الدولية 
بإنشاء آلية لدعم الالجئني يف حتديد فرص العمل وتشكيل حلقة وصل بني 

الالجئني السوريني و أصحاب املشاريع احمللية لغرض إنشاء شراكات عمل من 
أجل التغلب على أي عقبات رمسية وتوفري احلماية للشريك الالجئ.

العمل على تحسين ظروف العمل وتوفير الحماية لمكافحة 
الممارسات غير الرسمية والسيئة في بعض قطاعات سوق العمل

وتشري البيانات اىل ان العمل من دون اذن رمسي أو أي نوع من احلماية القانونية 
هو ممارسة شائعة يف القطاع اخلاص. هذا هو احلال بالنسبة للالجئني يف كثري من 

األحيان. و يف سياق أزمة النزوح، ذلك يشكل خطر اكرب للعمال، حيث يزيد 
من املنافسة الغري قانونية يف العمل وقيام املدراء وأرباب العمل يف املؤسسات 

باملمارسات التعسفية. كما يسمح هذا الوضع الغري رمسي بالتفاوت بشكل كبري 
يف الدخل، حيث تشري البيانات املتوفرة لدينا إىل أن األرباح بالنسبة ألولئك 

الذين من دون عقد مكتوب هي أقل بكثري من ارباح العاملني بعقد رمسي.

وبينما يصعب التأكد من وجود عمل للغالبية العظمى من االفراد العاملني، هناك 
طرق و إجراءات تصحيحية تساعد يف حتسني ظروف العمل بشكل عام. 

• ميكن لوكاالت األمم املتحدة و املنظمات غري احلكومية )الوطنية و الدولية( و 
السلطات احمللية أن تنشئ مراكز للمساعدة القانونية متكن العمال من تقدمي 
الشكاوي عند التعرض لإلستغالل من قبل موِظفيهم. هذه املراكز تستهدف 

النازحني باالخص ألهنم اقل وعياً بالبيئة القانونية يف اربيل.  

• ميكن لشركاء التنمية الدولية أن تبادر بالتعاون مع غرف التجارة ومجاعات 
العمل التجاري  لتقييم وضع اإلقتصاد الغري رمسي و اقرتاح اإلصالحات.

• تُنصح السلطات احمللية باستكشاف القوانني املتعلقة بالتوظيف لتطبيقها يف 
ظروف العمل يف قطاع البناء والتشييد، الذي يعترب القطاع االقتصادي الرئيسي 

يف توفري معظم الوظائف ولكنه يسمح أيضا بظروف عمل غري نظامية.

دعم تطوير وتعزيز المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الحجم في 
المحافظة

يوجد يف حمافظة أربيل حالياً شبكة من الشركات الصغرية واملتوسطة اليت ميكن ان 
توظف نسبة كبرية من القوى العاملة. ومع ذلك فإهنا كثرياً ما تفتقر إىل املوارد 

واملعرفة و الطرق املناسبة لتحسني سالسل القيمة اخلاصة هبا، أو غالباً ما تكون 
مقّيدة بسبب الروتني واالحتكار للموارد والفرص من ِقبل فئة صغرية من 

السكان. إن دعم هذه الشبكة من الشركات احمللية هي الطريقة األفضل واألكثر 
إستدامة لزيادة مستوى الرواتب، فضال عن غري طرق كزيادة األماكن اليت توِظف 

النساء وخرجيي اجلامعات على املدى املتوسط.  وقد عملت السلطات احمللية 
واجلهات الفاعلة يف جمال التنمية  بشكل وثيق مع الدوائر و ُغَرف التجارة 
وجمموعات األعمال يف هذا الصدد و ينبغي أن تستمر مثل هذه املبادرات.

التوصيات احملددة هي كما يلي :

• تقييم للصعوبات والعقبات املتواجدة يف االقتصاد احملّلي اليت تؤثر على فّعالية 
وحيوية القطاع اخلاص ووضع سياسات للقضاء عليها.

• متكني املؤسسات مثل الغرف التجارية ليكون هلا دور أكرب كمنصات تشجيع 
لألعمال التجارية اليت ستصاحب وتدعم توُسع املؤسسات الصغرية واملتوسطة 

احلجم.

• تشجيع استخدام آليات التمويل الصغرية لتوفري املوارد املالية للشركات احمللية.
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4. الدعم المالي لألسر المستضعفة

التقدم نحو تنسيق تدريجي و تغطية لبرامج المساعدات النقدية 
و ضمان وجود معايير أساسية متساوية وكذلك إعادة التفكير في 

المعايير المستَخدمة في تحديد الفئات المستضعفة  لكي 
تتضمن تعريفا واسعاً وسياقياً للمستضعفين

تستهدف العديد من برامج املساعدات النقدية حالياً النازحني أو الالجئني أو 
كالمها ، أّما بالنسبة للمجتمع املضّيف، فلدى احملافظة شبكة أمان خاّصة 

للفئات املستضعفة منهم عن طريق دائرة العمل والشؤون اإلجتماعية.
ومن املهم جداً تنسيق هذه االّليات املختلفة لتقدمي نفس أنواع املساعدة 

)كاملساعدة النقدية املشروطة( جلميع فئات السكان وإستناداً على املعايري 
االساسية نفسها. وبالرغم من إن الشراكة الكاملة ما بني السلطات احمللية 

واجلهات اإلنسانية يف برنامج مساعدات نقدية )اليت من شأهنا تسهيل االستدامة 
يف السنوات القادمة( ليست يف األُفق القريب، هناك منافع كثرية للتعاون اليت قد 

تساعد على تقدمي مساعدات متساوية لكل فئات اجملتمع.

ومن ناحية أخرى لقد قدمت لنا عملية حتديد املواصفات مصادر وأسباب 
إضافية حتدد لنا الفئات املستضعفة يستوجب مشلها ضمن املعايري املستخَدمة 

حالياً، ومن هذه املصادر هي القضايا املتعلقة باإلجيار و خماطر اإلخالء القسري 
و عدم االستقرار يف العمل و اخل. و من املهم التفكري يف إتّباع هنج قائم على 

حتديد املناطق املستهدفة حيث تشري البيانات إىل أن الفئات املستضعفة من هذه 
النواحي تسكن يف أغلب األحيان يف بعض املناطق احمليطة يف أربيل. و بُنيت 

التوصيات التالية بالتحديد لتحقيق هذه األهداف:

• الشروع يف عقد مناقشات مع اجلهات الفاِعلة اليت تقدم املساعدات النقدية 
لفئات السكان املختلفة لوضع أساس إلطار يهدف إىل تنسيق وتغطية برامج 
الدعم النقدي والرعاية اإلجتماعية، ومن ضمن هذه اجلهات هي وزارة العمل 

والشؤون االجتماعية يف حمافظة أربيل.

 )DOLSA( تقييم للنظام اخلاص مبديرية العمل والشؤون االجتماعية •
والعمل على زيادة كفاءة وفعالية براجمها و ال سيما يف دراسة املعايرياملستخدمة 

اليت حتدد الفئات املستضعفة و جتعلها مؤهلة للرعاية االجتماعية، وتوسيعها 
لتتضمن كافة الفئات املستضعفة من السكان.

• توسيع املعايري املستخدمة لتحديد الفئات املستضعفة لتشمل غريها من املعايري 
كالتعرض لألخطار املرتبطة بالسكن )أي عدم القدرة على دفع اإلجيار أو خطر 

اإلخالء القسري (  وكذلك التعرض ملخاطر مرتبطة بالعمل )العمل بشكل 
متقطع( وخماطر ترتبط باألمن املايل )الديون (. ويستوجب االستناد على هنج 
يقوم على أساس إعطاء األولوية القصوى للمناطق اجلغرافية املستضعفة ومن 

يسكن فيها.

5. التعليم و االلتحاق بالمدارس

تسهيل العودة إلى التعليم لألطفال والشباب الذين ال يحضرون 
المدرسة حاليا

من املهم معرفة األسباب اجلذرية ملشكلة عدم حضور األطفال والشباب يف 
املدارس االبتدائية والثانوية وذلك إلجياد حلول لعودهتم اىل النظام التعليمي 

الرمسي. وتتعدد هذه األسباب لتشمل العوائق يف توفري التعليم العام وعدم وجود 
مساحات كافية إلستيعاب عدد كبري من الطالب يف مجيع املدارس، و 

لالستجابة السريعة هلذِه القضّية لقد أوصينا بزيادة عدد املرافق التعليمية. و تنتشر 
هذه املشكلة بشكل خاص يف جمتمع الالجئني السوريني ومبختلف الفئات 

العمرية مبعدل أعلى مقارنًة باجملتمع املضّيف أو النازحني. ويف معظم االحيان 
يكون السبب الرئيسي للغياب بالنسبة للفتيان هو العمل والسبب الرئيسي 

للغياب بالنسبة للفتيات هو العمل املنزيل. و من الضروري توعية هؤالء األطفال 
والشباب وأسرهم بأمهية التسجيل يف نظام التعليم الرمسي.

 إن اإلجراءات التالية تستهدف  الشركاء املعنيني يف قطاع التعليم:

• حتليل مفّصل للِنسب العالية من األطفال والشباب السوري الغائب عن 
املدرسة و توفري معلومات أكثر دّقة لتصميم برامج و سياسات لزيادة حضورهم 

.
• تطوير محالت يف جمتمعات النازحني الساكنني يف املناطق احلضرية للرتويج عن 

حاجة األسر إلحضار األطفال والشباب إىل املدارس وتوفري املعلومات عن 
اإلجراءات الرمسية و األوراق املطلوبة للتسجيل و التوعية عن الفروقات بني 

النظام التعليمي السوري والنظام العراقي الكردي.

• الدعم عن طريق توفري النقل و اللوازم املدرسية لتعويض التكاليف اليت متنع 
بعض الطالب من الذهاب إىل املدرسة.

• تنفيذ برامج تعليمية بديلة ملساعدة الطالب على تعويض ما فاهتم خالل فرتة 
االنقطاع عن التعليم الرمسي من خالل دورات مبنية على احتياجاهتم )كالدورات 
املكثّفة بفرتات زمنية قصرية أو دورات تعويضية تسمح للطالب بالتعويض عن ما 

فاهتم أو دورات مسائية بعد ساعات العمل وغريها( وتسهيل اإلجرائات 
البريوقراطية مثل وجود اإلثباتات والشهادات ملستواهم التعليمي يف سوريا لتسهيل 

دخوهلم اىل هذه الربامج.
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6. العوائق في العودة الى الموطن األصلي

تسهيل العودة اىل املوطن األصلي من خالل املساعدات املالية أو برامج القروض 
املالية

إن التكاليف املالية للعودة مثل ُأجور النقل إىل مكان اإلقامة األصلي و إعادة 
تأهيل مناطق العائدين  تُعَترَب عبئاً ثقياًل على العديد من األسر النازحة. وُتشِكُل 
هذه العوائق واملخاوف حتدياً أكرب بالنسبِة لأُلسر السورية مقارنة باأُلسر النازِحة. 

و إن العديد من األسر النازحة جتد صعوبة يف حتمل التكاليف اليومية العالية 
خالل فرتة النزوح وذلك يَزيُد من ضرورة برامج املساعدات املالية املستهدفة 

وبرامج النقد املشروط خالل الفرتات األوىل من العودة إذا كان خيار العودة ممكناً 
ومسموحاً من الناحية األمنية.

تقدمي الدعم القانوين ملساعدة األسر النازحة يف استعادِة ممتلكاهتا بعد العودة اىل 
مواطنها األصلية

إن أكرب عقبة يف طريق العودة للنازحني )وخاصًة النازحني من نينوى(، هي القدرة 
على إثبات ملكية العقارات يف مواطنهم األصلية. كما أن العديد من احملافظات 

اليت مت حتريرها ال تزال تعترب من املناطق املتنازع عليها، حيث ميكن أن توجد 
خالفات ونزاعات حول ملكية العقارات من ِقبل جمتمعات خمتلفة. وبالتايل من 

املهم جداً أن يكون هناك تعاون بني ممثلني من ِقبل احلكومتني املركزية  
واالقليمية، وجِلان النازحني واجلهات اإلنسانية الدولية لتجنب أي نوع من 

االنتهاكات من هذه الناحية. و يُقرتح أخذ االجراءات التالية:

• مجع املزيد من املعلومات والوثائق القانونية املرتبطة حبيازة األراضي والعقارات 
من ِقبل األسر النازحة يف مواطنهم األصلية، وذلك من أجل حتديد التحديات و 

املشاكل بشكل ملموس.

• إنشاء وحدة لدعم األسر يف عمليات إستعادة العقارات يف اإلجرائات 
القانونية والبريوقراطية حسب ما تقتضي به احلاجة.

• رعاية برامج تيُّسر العودة بشكل مؤقت للنازحني اىل مواطنهم األصلية من ِقبل 
اجملتمع الدويل، ويكون غرض الذهاب هو سنح النازحني فرص للتحقق من حالة 

ممتلكاهتم و إختاذ قرارات واعية يف ما خيص العودة.

 قبول و دعم خيار “ الالعودة “ لتلك اأُلسر النازحة اليت تسعى أو ختتار البقاء 
يف املناطق أو احملافظات اليت تسكن فيها حالياً، وذلك بتحسني وضعهم القانوين 

احلايل

ان وضع النزوح احلايل يتمدد بالنسبة للكثري من األسر النازحة. لقد َكَشفت 

البيانات املتوفرة لدينا بأن عدد كبري من األسر النازحة )سواءاً كانوا نازحني أَو  
الجئني(  ليس لديها الرغبة يف العودة إىل مناطقها األصلية. و قد حياول البعض 
االنتقال إىل بلدان أخرى ولكن اغلب النازحني سوف يبقون يف إقليم كردستان. 
و إلحرتام خيار البقاء كما هو مطلوب مبوجب القانون اإلنساين الدويل، هناك 

بعض اإلجراءات الفورية اليت يُنَصح أن تُؤخذ بالتعاون بني مجيع اجلهات الفاعلة، 
مبا فيها ما يلي:

• توفري حلول ملعاجلة الثغرات القانونية، وخصوصاً يف ما يتعلق حبالة اإلقامة 
لتجنب اإلعادة القسرية إىل مواطنهم األصلية.

• تسهيل اإلجراءات اإلدارية والقانونية لنقل بعض الفوائد الواردة من حمافظة 
األصل مثل توزيعات الغذاء الشهري واإلعانات األخرى إذا أصبح مقيماً دائماً 

يف إقليم كردستان. 

7. األزمة المالية والقيود المفروضة غلى الميزانية

اإلستمرار في اإلصالحات الالزمة و وضع سياسات جديدة 
إليجاد حلول لألزمة في الميزانية المالية وتحفيز االنتعاش 

االقتصادي

ان التخلص من القيود املفروضة على امليزانية اليت تسببت يف األزمة االقتصادية 
احلالية اليت يشهدها إقليم كردستان قد تساهم إىل حد كبري يف تنفيذ معظم 

التوصيات الناشئة عن عملية حتديد املواصفات. العديد من التوصيات املذكورة 
أعاله اليت يتعني التكفل هبا حتتاج إىل مزيد من اإلنفاق واالستثمار من ِقبل 

السلطات احمللية. وذلك ال ميكن أن حيدث من دون معاجلة األزمة املالية.

إن التوصل إىل حتقيق انتعاش اقتصادي عرب توفري السيولة النقدية يف األسواق 
املالية سيوفر إغاثة اجتماعية واقتصادية فورية للمجموعات املوجودة يف النواحي 

األكثر تضرراً. هذه السياسة ستساهم يف تنشيط تدرجيي لالستهالك و 
اإلستثمار و إعادة فرص العمل اليت مت تدمريها يف بداية األزمة االقتصادية. هذا 
اإلنتعاش االقتصادي يعين التوسيع و احلفاظ على مسار اإلصالحات اليت ُسلط 
عليها الضوء يف التقييمات والتقارير املتاحة األخرى و تشمل الرتكيز على حتقيق 

املوازنة العامة املستدامة واملتوازنة. و كذلك تتمثل يف تنويع اإليرادات العامة و 
وضع سياسات على مستوى احملافظة لضمان حتصيل الرسوم للمرافق العامة مثل 

املياه و الطاقة و تعزيز املبادرات لتنمية القطاع اخلاص.
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امللحقات
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A. أسئلة اإلستبيان اإلستقصائي لأُلسر

فئة السكان المجيبين خيارات اإلجابة األسئلة # الموضوع 
الفرعي وع

ض
مو
ال

يوجد ال

A1_1 :أربيل
A1_2 :التالية الخيارات من إختار
A1_3 :التالية الخيارات من إختار
A1_4 :التالية الخيارات من إختار
A1_5 :المضيف مجتمع أم نازح أم الجئ

:المقابلة قبل الموظف قِبل من المعلومات هذه جمع تم 
A1_1 :المحافظة
A1_2 :المقاطعة
A1_3 :الفرعية المنطقة 
A1_4 :الحي 
A1_5 :األسرة نوع
A1_6 :األسرة رقم

A1 الموقع

يوجد ال المعلومات يجمع الذي الموظف إسم A2
يوجد ال المقابلة على المكتوبة والموافقة اإلستبيان عن مقدمة A3

يوجد ال نعم. 1
ال. 2 معك؟ مقابلة نجري بأن لنا تسمح هل A4

الفئات جميع

 األُسرة ربة أو رب. 1
األسرة ربة/رب زوجة/زوج.2
إبنة/إبن. 3
أخت/ أخ. 4
أب/أُم. 5
  اإلبنة زوح أو اإلبن زوجة. 6
حفيد. 7
الحمو أو الحماة. 8
االقارب من غيرهم. 9

األسرة مع عالقة هناك ليس. 10

: الموظف قبل من تجمع

(باألسرة عالقته) اإلستبيان؟ عن المجيب من
A5

الفئات جميع ً األولى األسماء ماهي .األسرة ربة أو رب من إبتدائا B1

 الفئات جميع

 األُسرة ربة أو رب. 1
األسرة ربة/رب زوجة/زوج.2
إبنة/إبن. 3
أخت/ أخ. 4
أب/أُم. 5
  اإلبنة زوح أو اإلبن زوجة. 6
حفيد. 7
الحمو أو الحماة. 8
االقارب من غيرهم. 9

عالقة هناك ليس. 10

األُسرة؟ ربة أو برب فرد كل عالقة ماهي B2

الفئات جميع ذكر. 1
أنثى. 2 أنثى؟ ام ذكر الشخص هل B3

الفئات جميع
 سنة من أصغر= 0

سنة 95 من أكبر= 95
يعرف ال= 99

الشخص؟ عمر كم B4

فوق وما 12 األعمار

متزوجة غير أو متزوج غير. 1
متزوجة/ متزوج. 2
أرملة/ أرمل. 3
منفصلة/ منفصل. 4
مطلقة/ مطلق. 5

للشخص؟ اإلجتماعي الوضع هو ما B5

الفئات جميع (شهر من أقل الفترة كانت إذا 0 أكتب) األشهر عدد
 فيها عاش التي االشهر عدد كم الماضية، 12ال االشهر خالل

األسرة؟ في الشخص B6

الفئات جميع
عراقي. 1
سوري. 2
أخرى. 3

(خيار من أكثر) الشخص؟ جنسية هي ما B7

الفئات جميع

كردية. 1
عربية. 2
تركمانية. 3
كلدانية. 4
سريانية. 5
اّشورية. 6
ارمنية. 7
أخرى. 8
اإلجابة عدم يفضل. 9

للشخص؟ والثقافية العرقية الخلفية ماهي B8

فوق وما 6 العمر
والكتابة القراءة يستطيع. 1
فقط القراءة يستطيع. 2
والكتابة القراءة يستطيع ال. 3

والكتابة؟ القراءة للشخص يمكن هل C1

فوق وما 6 العمر
أكثر أو االسبوع في أيام أربعة نعم،.1
األسبوع في أيام أربعة من أقل نعم،. 2
ال. 3

حالياً؟ للمدرسة الشخص يذهب هل C2

 من فوق وما 6 العمر
 الى يذهبون الذين

المدرسة

(9-1) إبتدائية. 1
(12-9) إعدادية/ثانوية. 2
معهد. 3
جامعية. 4
عليا دراسات. 5

 الدراسية؟ المرحلة هي فما (بنعم اإلجابة كانت إذا)
C3

 بيانات
التعريف

 تركيبة
األسرة

: التعليم
 وما 6 العمر

فوق

أسئلة اإلستبيان اإلستقصائي لألُسر

طية
لتغ
ا

ائم
قو

 
سر
األ



٦٤

فئة السكان المجيبين خيارات اإلجابة األسئلة # الموضوع 
الفرعي وع

ض
مو
ال

أسئلة اإلستبيان اإلستقصائي لألُسر

 6 بأعمار الفئات جميع
 ال الذين 18 الى

بإنتظام للمدرسة يذهبون

 سهل غير المدرسة الى الوصول. 1
المعلمين غياب/سيء التعليم نوع.2
 الطالب أو المعلم قبل من السيئة المعاملة.3
 العائلة لمساعدة العمل الشخص على يجب. 4
للدراسة حاجة هناك بأن الضن عدم/العائلة رفض. 5
المبكر الزواج. 6
اإلعاقة أو المرض. 7
المنزلية االعمال في المساعدة.8
 ممتلئة المدارس. 9

 الطالب بتسجيل المدارس قبول عدم.10
(واإلناث الذكور) مختلطة المدارس. 11
المستخدمة اللغة يفهم ال.12
 المتعددة التكاليف كثرة.13
 الالزمة الوثائق وجدود عدم. 14
 هنا الطويل بقائها تتوقع ال العائلة. 15
اخرى أسباب.16

 في أيام أربعة من أقل المدرسة الى يذهب الشخص كان إذا 
 ما سنة، 18 من أقل وعمره المدرسة الى يذهب ال أو االسبوع،

 الحضور عذم أو للمدرسة الذهاب لعدم الرئيسية األسباب هي
بإنتظام؟

C4

فوق وما 6 العمر

يوجد ال. 1
 إبتدائي. 2
ثانوي/متوسط. 3
 معهد. 4
 جامعي. 5
عليا دراسات. 6

الشخص؟ اكمله تعليمي مستوى أكبر ماهو C5

فوق وما 15 األعمار نهم. 1
ال. 2 مهنية؟ تدريبات اي الشخص حضر هل C6

فوق وما 15 األعمار

موظف. 1
  (به خاص عمل يملك: كردي) الخاص لحسابه يعمل. 2
األجر مدفوع موظف. 3
االجر مدفوع غير عائلة موظف. 4
 يعمل و طالب. 5
كامل بدوام طالب. 6
  بيت ربة. 7
ً عمل وقد العمل عن يبحث) يعمل ال. 8 (مسبقا
ً يعمل ولم العمل عن يبحث) يعمل ال.9 (مسبقا

الوثائق في النقص بسبب وظيفة عن يبحث ال. 10
 التشجيع وعدم اإلحباط بسبب الوظيفة عن يبحث ال.  11
بالعمل مهتم غير.12
بالسن كبير/متقاعد. 13
مرض/إعاقة.14
  السن في قاصر. 15
اخرى أسباب. 16

السابق؟ الشهر خالل للشخص العمل وضع ماهو D1

 15 عمر في الكل
 والمشاركين وماففوق

العمل قوى في

مدراء. 1
مهنيين. 2
خبراء ومساعدين تقينيين. 3
مكتبيين موظفين. 4
والمبيعات الخدمة موظفي. 5
األسماك مصايد و والغابات الزراعة في المهرة العمال. 6
الحرف مجال في العاملين. 7
المجمعات و والمعدات اآلالت مشغلو. 8
إبتدائية وظيفة. 9

المسلحة القوات في وظيفة. 10

الماضي؟ الشهر خالل الرئيسية الشخص وظيفة هي ما D2

 15 عمر في الكل
 والمشاركين وماففوق

العمل قوى في

األسماك مصايد و والغابات الزراعة. 1
والمحاجر المناجم. 2
الصناعة. 3
الهواء تكييف إمدادات و والبخار والغاز الكهرباء.4
المعالجة نشاطات و النفايات وإدارة الصحي والصرف المياه إمدادات.5
والتشييد البناء.6
النارية الدراجات و المحركات ذات المركبات إصالح ، والتجزئة الجملة تجارة. 7
والمخازن والنقليات 8
الطعام وخدمة الضيافة. 9

واالتصاالت المعلومات. 10
والتأمين المالية االنشطة.11
العقارات. 12
والتقنية والعلمية المهنية األنشطة.13
الدعم خدمات و اإلدارية النشاطات. 14
اإللزامي االجتماعي والضمان والدفاع العامة اإلدارة. 15
التعليم. 16
البشرية واالجتماعية الصحية األنشطة. 17
والترفيه التسلية ، الفنون. 18
األخرى الخدمات أنشطة. 19
االسر قبل من المستخدمة والخدمات بالسلع تتعلق أنشطة. 20
اإلقليمية الحدود تتجاوز التي والهيئات المنظمات أنشطة. 21

الماضي؟ الشهر خالل الشخص فيه عمل الذي القطاع هو ما D3

 15 عمر في الكل
 والمشاركين وماففوق

العمل قوى في
المبلغ أدخل  العمل من ( المتوقع أو الفعلي ) النقدي الدخل إجمالي كان ماذا

؟ العراقي بالدينار الماضي؟ الشهر في D4

: التعليم
 وما 6 العمر

فوق

: التوظيف
 15 العمر
فوق وما

ائم
قو

 
سر
األ

 
ة(
كمل
)الت



٦٥

فئة السكان المجيبين خيارات اإلجابة األسئلة # الموضوع 
الفرعي وع

ض
مو
ال

أسئلة اإلستبيان اإلستقصائي لألُسر

 15 عمر في الكل
 والمشاركين وماففوق

العمل قوى في

نعم. 1
ال. 2
يعرف ال. 3

الماضي؟ الشهر خالل لعمله خطي عمل عقد الشخص لدى هل D5

 عمر في الذين جميع
 وماففوق 15

 قوى في والمشاركين
 عن وباحيثين العمل
العمل

 توظيف بمكتب اإلتصال. 1
 الوظائف إعالنات عن اإلجابة. 2
األخرى الشخصية المعارف أو واألقارب األصدقاء سؤال.  3
مباشرة العمل بصاحب االتصال. 4
 تقديم أو خاص تجاري اعمل لبدء (االئتمان) المالية الموارد أو أوالمعدات عمل ومكان أو األرض أإيجاد محاولة. 5

وغيرها والتصاريح الالزمة التراخيص على للحصول بطلب
ظيفة عن للسؤال العمل مكانات الر ذهب. 6
أخرى. 7

العمل؟ عن للبحث االساسية الشخص طريقة هي ما D6

 عمر في الذين جميع
 وماففوق 15

 قوى في والمشاركين
 عن وباحيثين العمل
العمل

وظائف عن يبحثون الناس من الكثير. 1
المتاحة للوظائف مطابقة ليست المؤهالت/  التعليم. 2
القانونية المسائل. 3
جدا بعيدة هي المتاحة العمل فرص. 4
التمييز. 5
سياسية أو شخصية صالت وجود عدم. 6
عمل عن للبحث الوقت من يكفي ما لديه يكن لم. 7
للغاية منخفضة األجور. 8
المزمن المرض أو اإلعاقة. 9

اللغوية الحواجز. 10
أخرى. 11

 عدم أو الوظيفة على الشخص حصول صعوبة سبب هو ما
بالوظيفة؟ رغبته D7

الفئات جميع

 الشقة. 1
فيال/  منزل. 2
مؤقت مأوى/  خيمة/ رسمية غير مستوطنة. 3
 كرفانة. 4
جماعي مركز. 5
مهجور مبنى/  البناء منتهي غير مبنى.6
موتيل/  فندق. 7
ديني مكان. 8
مدرسة. 9

لمنزل تابع مكان/  كراج. 10
أخرى. 11

االسرة؟ فيه تعيش التي المسكن نوع ماهو E1

الفئات جميع نعم. 1
ال. 2 أسر؟ غير مع المسكن أسرتك تشارك هل E2

الفئات جميع

ملك. 1
مستأجر. 2
العمل من كجزء السكن توفر. 3
اإليجار مع اإلستضافة. 4
مجانا االستضافة. 5
مجانا المسكن توفر. 6
ُمحتل. 7

المسكن؟ حيازة وضع هو ما E3

 أو المستأجرين جميع
المالكين

نعم. 1
ال. 2 المسكن؟ إيجار أو ملكية تثبت وثيقة أو عقد هناك هل E4

المستأجرين جميع المبلغ أدخل  للمسكن الشهري االيجار مبلغ هو فكم متسأجر، المسكن كان إذا
العراقي؟ بالدينار عليها؟ يقع التي واألرض

E5

 المقيمين عدا ما الجميع
الخيم في الغرف عدد مجموع  الحمام غرف عدا) المسكن في الموجودة الغرف عدد كم

(المياه وصرف
E6

 المقيمين عدا ما الجميع
الخيم في الغرف عدد النوم؟ غرف عدد كم E7

الفئات جميع  نعم. 1
ال. 2 الماضية؟ 12ال األشر خالل اإلخالء أسرتك إختبرت هل E8

 المتعرضين جميع
لإلخالء

االيجار دفع عدم. 1
إيجار زيادة. 2 

التأجير في يرغب يعد لم المالك. 3
الهدم. 4
التنمية مشاريع. 5
المغادرة على الجيران من الضغط. 6
أخرى. 7

 12ال األشهر خالل األسرة إختبرته إذا اإلخالء سبب كان ماذا
الماضية؟

E9

الفئات جميع

جدا جيد. 1
جيد. 2
ُمرضي. 3
كافي غير. 4
الوصول يمكن ال. 5

 الخاصة الصحية المراكز الى أسرتك أفراد وصول تقّيم كيف
والمستشفيات؟ والعامة F1 ول

ص
الو

 
لى
ا

 
ت
دما
لخ
ا

: التوظيف
 15 العمر
فوق وما

المأوى نوع

 حيازة وضع
 المسكن
واألمن

 الوصول
 للخدمات
الصحية

وى
لمأ
ا

ائم
قو

 
سر
األ

 
ة(
كمل
)الت



٦٦

فئة السكان المجيبين خيارات اإلجابة األسئلة # الموضوع 
الفرعي وع

ض
مو
ال

أسئلة اإلستبيان اإلستقصائي لألُسر

الفئات جميع

المنزلية موقع من جدا بعيدة. 1
تكاليفها تحمل يمكن ال. 2
العيادة من جدا قليلة قابليات. 3
المتوفرة الخدمات في منخفضة جودة. 4
 مهمة ليست المتوفرة الخدمات. 5
اللغة حاجز.6
التمييز. 7
أخرى. 8

 الرعاية خدمات الى للوصول السيئ التقييم اسباب ماهي
الصحية؟ F2

الفئات جميع

للكهرباء العامة الشبكة. 1
المشتركة الكهرباء مولدات. 2
خاص مولد. 3
الغاز. 4
أخرى مصادر. 5
نطبخ ال. 6

ألسرتك؟ الطبخ اجل من للوقد الرئيسي المصدر هو ما F3

الفئات جميع

للكهرباء العامة الشبكة. 1
المشتركة الكهرباء مولدات. 2
خاص مولد. 3
الغاز. 4
الكيروسين موقد. 5
أخرى مصادر. 6
تدفئة يوجد ال. 7

ألسرتك؟ التدفئة اجل من للوقد الرئيسي المصدر هو ما F4_1

للكهرباء العامة الشبكة. 1
المشتركة الكهرباء مولدات. 2
خاص مولد. 3
الغاز. 4
الكيروسين موقد. 5
أخرى مصادر. 6
تدفئة يوجد ال. 7

األسرة؟ لهذه التدفئة لغرض (ُوجد إذا) الثانوي المصدر ماهو F4_2

الفئات جميع العدد أدخل
 جهازهم على اإلنترنت استخدموا الذين األسرة أفراد عدد كم

 الشهر خالل آخر مكان أي أو لإلنترنت مقهى في أو شخصي
الماضي؟

F5
 الوصول

 مصادر الى
المعلومات

الفئات جميع

الراتب. 1
األجور. 2
إيجار دخل. 3 
( المنزلية الشركات فيها بما) األعمال أرباح. 4
( الخارج في أسرة/  األصدقاء من دعم) التحويالت. 5
المعاشات. 6
الحكومية غير المنظمات/  المتحدة األمم/  الحكومة من دعم. 7
بها الخاصة االنتاجات استهالك. 8
الخاصة الممتلكات بيع. 9

 القروض. 10
الخيرية المساعدات. 11
التسول. 12
أخرى. 13
دخل يوجد ال. 14

 لهذه الماضية 6ال االشهر خالل للدخل الرئيسي المصدر ماهو
االسرة؟ G1_1

الفئات جميع

الراتب. 1
األجور. 2
إيجار دخل. 3 
( المنزلية الشركات فيها بما) األعمال أرباح. 4
( الخارج في أسرة/  األصدقاء من دعم) التحويالت. 5
المعاشات. 6
الحكومية غير المنظمات/  المتحدة األمم/  الحكومة من دعم. 7
بها الخاصة االنتاجات استهالك. 8
الخاصة الممتلكات بيع. 9

 القروض. 10
الخيرية المساعدات. 11
التسول. 12
أخرى. 13
دخل يوجد ال. 14

 لهذه الماضية 6ال االشهر خالل للدخل الثانوي المصدر ماهو
االسرة؟ G1_2

الفئات جميع نعم. 1
ال. 2 تدفع؟ ان يجب قروض أو ديون أسرتك أفراد من فرد الي هل G2

المديونين جميع

 األعمال. 1
الشخصية االستهالكات. 2
المسكن وتحسين شراء. 3
الدفن/  العرس/  ديني سبب. 4
( مثال كالسيارة) المعّمرة االستهالكية السلع. 5
لإلقراض. 6
مزرعة/  زراعية أغراض. 7
السكن إيجار لدفع. 8
أخرى. 9

أعرف ال. 10

األسرة؟ لقروض الرئيسي السبب هو ما G3

 الوصول
 للخدمات
الصحية

 الوصول
الوقود الى

 الوضع 
 اإلقتصادي
 لألسرة

 مصادر)
 الدخل

 والمصاريف
(والديون

ول
ص
الو

 
لى
ا

 
ت
دما
لخ
ا

 
ة(
كمل
)الت

بل
س

 
شة
معي
ال

 
ت
اّليا
و

 
قلم
التأ



٦٧

فئة السكان المجيبين خيارات اإلجابة األسئلة # الموضوع 
الفرعي وع

ض
مو
ال

أسئلة اإلستبيان اإلستقصائي لألُسر

 المستلمين جميع
للمساعدات

نعم. 1
ال. 2

 خالل أوالعينية النقدية المباشرة المساعدات أسرتك إستلمت هل
الماضية؟ أشهر 12ال G4_1

المتحدة االمم مساعدات برامج. 1
الحكومة. 2 

الحكومية غير المنظمات. 3
الخيرية المنظمات. 4
األقارب أو األصدقاء. 5
أخرى. 6
مساعدات أي تستلم ال. 7

أسرتك؟ إستلمتها التي للمساعدات الرئيسي المصدر هو ما G4_2

الفئات جميع

العمل إيقاف أو العمل في متوقعة غير خسارة. 1
العمل ساعات في (الطوعي غير) االنخفاض. 2
األجور دفع في تأخر أو دفع عدم. 3
( التحويالت ) األقارب/  األصدقاء قبل من الدعم نقصان أو  قطع. 4
السكن إيجار تكلفة في زيادة. 5
القسري الممتلكات فقدان أو اإلخالء. 6
األخرى الزراعية الممتلكات أو ، والمحاصيل الماشية فقدان. 7
األسرة أفراد أحد وفاة. 9

(نفسك فيها بما) األسرة أفراد أحد إصابة أو خطير مرض. 10
 القسرية العائلة تفرقة. 11
 توقفها أو المساعدة تخفيض.12
المدخرات إنتهاء. 13
أخرى صدمات 14
شديدة صدمات هناك ليس. 15

 خالل التالية اإلقتصادية الصدمات من اي من أسرتك عانت هل
 فإختر واحدة، من أكثر هناك كان إذا الماضية؟ اشهر 12ال

.لألسرة اإلقتصادي الوضع على أكثر أثرت التي الصدمة
G5

 المتعرضين جميع
للصدمات

اآلخرين من  العينية أو النقدية المساعدات على االعتماد.1
الخاصة المدخرات على االعتماد. 2
الغذائية المواد شراء تقليل. 3
التعليم و الصحة على تخفيضاإلنفاق. 4
العاملين االفراد عدد زيادة أو االسرة في العاملين لالفراد العمل كمية زيادة. 5 
 المدرسة من االطفال إخراج. 6
واألطفال األسرة هجرة. 7
القروض. 8
(ذلك إلى وما  والذهب واألراضي المباني ) الممتلكات بيع. 9

التسول. 10
شيء ال. 11
أخرى. 12

 مع للتعامل وخطتها الصدمة لهذه األسرة فعل رد كان ماذا
السابق؟ الوضع واستعادة المشكلة G6

المستأجرين جميع نعم 1
ال. 2

 خالل للمسكن اإليجار دفع في الصعوبات من اسرتك عانت هل
الماضية؟ أشهر 6ال G7

الفئات جميع المبلغ أدخل  لمصاريف (العراقي بالدينار) التقريبي  المبلغ اعطاء يرجى
.الماضية ايام 7ال خالل لالسرة الغذاء

G8

الفئات جميع المبلغ أدخل
 لمصاريف (العراقي بالدينار) التقريبي  المبلغ اعطاء يرجى

 الشهر خالل (والعالج الدواء تشمل التي) الصحية الخدمات
.الماضي

G9

الفئات جميع المبلغ أدخل
  لمصاريف  (العراقي بالدينار) التقريبي المبلغ اعطاء يرجى
 الشرب مياه شراء أو المياه كتصريف) بالمياه  المتعلقة األسرة
.الماضي الشهر خالل

G10

الفئات جميع المبلغ أدخل   لمصاريف  (العراقي بالدينار) التقريبي المبلغ اعطاء يرجى
.الماضي الشهر خالل (كخدمة) بالكهرباء  المتعلقة األسرة

G11

الفئات جميع المبلغ أدخل
 لمصاريف التقريبي (العراقي بالدينار) المبلغ اعطاء يرجى

 والكيروسين الطهي ألغراض البروبان ) بالوقود األسرالمتعلقة
.الماضي الشهر خالل( للتدفئة

G12

الفئات جميع المبلغ أدخل  لمصاريف التقريبي (العراقي بالدينار) المبلغ اعطاء يرجى
.الماضي الشهر خالل (الباص أو التاكسي) بالتنقل األسرالمتعلقة

G13

الفئات جميع المبلغ أدخل
 لمصاريف التقريبي (العراقي بالدينار) المبلغ اعطاء يرجى

 الشهر خالل (وغيرها التلفونات) باالتصاالت األسرالمتعلقة
.الماضي

G14

الفئات جميع المبلغ أدخل  بالتعليم المتعلق (العراقي بالدينار) التقريبي المبلغ اعطاء يرجى
.الماضي الشهر خالل (والقرطاسية التنقل المدرسة، أجور)

G15

الفئات جميع المبلغ أدخل  بشراء المتعلق (العراقي بالدينار) التقريبي المبلغ اعطاء يرجى
.الماضي الشهر خالل المالبس

G16

 الوضع 
 اإلقتصادي
 لألسرة

 مصادر)
 الدخل
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فئة السكان المجيبين خيارات اإلجابة األسئلة # الموضوع 
الفرعي وع

ض
مو
ال

أسئلة اإلستبيان اإلستقصائي لألُسر

الفئات جميع المبلغ أدخل
 بشراء المتعلق (العراقي بالدينار) التقريبي المبلغ اعطاء يرجى
 خالل  (وغيرها والمعاطف البطانيات) الشتاء فصل متعلقات
.الماضي الشهر

G17

الفئات جميع المبلغ أدخل  المتعلق (العراقي بالدينار) التقريبي المبلغ اعطاء يرجى
.الماضي الشهر خالل المنزل بتصليحات

G18

الفئات جميع المبلغ أدخل  أعطته الذي (العراقي بالدينار) التقريبي المبلغ اعطاء يرجى
.الماضي الشهر خالل االقارب او لألصدقاء االسرة

G19

الفئات جميع المبلغ أدخل  صرف الذي (العراقي بالدينار) التقريبي المبلغ اعطاء يرجى
.الماضي الشهر خالل االحتياجات من غيرها على

G20

 االبناء مع األسر جميع
 18 من أصغر بأعمار
سنة

نعم. 1
ال. 2

 المجتمع من أصدقاء أي األسرة هذه في األطفال لدى هل
 اختيار- (المضيف المجتمع/   النازحين/  الالجئين )" اآلخر"

؟ (مقابلتهم تتم من حسب السكانية المجموعات
H1

 العالقات
 بين

 المجموعات
السكانية

الفئات جميع نعم. 1
ال. 2

 الجسدي التحرش الى األسرة افراد من فرد اي تعرض هل
الماضية؟ أشهر 6ال خالل H2

الفئات جميع

جدا اّمن.1
اّمن. 2
اّمن غير. 3
أبداً اّمن ليس. 4

بإعتقادك؟ حّيك في األمن مستوى هو ما H3

الفئات جميع نعم. 1
ال. 2 األصلي؟ موطنها من أسرتك تهجرت وأن سبق هل I1

الفئات جميع التاريخ أدخل  موطنها من أسرتك تهجرت فمتى (نعم اإلجابة كانت إذا)
االصلي؟

I2

الُمهجرين (2 الرقم الى الى بإذهب العراق يكن لم إذا (غيرها أو سوريا أو تركيا أو العراق) البلد. 1 
(التالية الخيارات من إختار) المحافظة. 2 

السرتك؟ األصلي الموطن هو ما (نعم االجابة كانت إذا) I3

 المهجرين العراقيين
 كانون بعد

(2013 ديسمبر/االول

نعم. 1
ال. 2

 بعد للتهجير تعرضت فهل العراق، من ُمهجرة االسرة كانت إذا
؟2013 ديسمبر/االول كانون

I4

 المهجرين العراقيين
 كانون بعد

 (2013 ديسمبر/االول
السوريون والمهجرون

نعم. 1
ال. 2 مباشرة؟ الحالي موقعها الى جائت فهل ُمهجرة، االسرو كانت إذا I5

 المهجرين العراقيين
 كانون بعد

 (2013 ديسمبر/االول
السوريون والمهجرون

العدد أدخل  فيها إنتقلت التي المرات عدد فكم مهجرة، أسرتك تكن لم إذا
أسرتك؟

I6

 المهجرين العراقيين
 كانون بعد

 (2013 ديسمبر/االول
السوريون والمهجرون

نعم. 1
ال. 2 ً المهجرة األسرة افراد جميع جاء هل الحالي؟ الموقع الى معا I7

 المهجرين العراقيين
 كانون بعد

 (2013 ديسمبر/االول
السوريون والمهجرون

 الزوج. 1
بنات/  أبناء. 2
األجداد/  اآلباء. 3
األشقاء. 4
آخرين أقارب. 5
األقارب غير. 6

 في بقوا الذين االسرة أفراد هم فمن (ال االجابة كانت إذا)
التهجير؟ بعد األصلي الموطن

I8

الفئات جميع السنة أدخل الحالي؟ الحي الى األسرة وصول تاريخ هو ما I9

 المهجرين العراقيين
 كانون بعد

 (2013 ديسمبر/االول
السوريون والمهجرون

أفضل عمل فرص. 1
التعليم لفرص أفضل نوعية/ التعليم توفر. 2
 االفضل الصحية الخدمات نوعية توفر. 3
اإلنسانية المساعدات توفر. 4
اآلخرين العائلة أفراد الى لالنضمام. 5
هنا أيضا هم األصدقاء/  األقارب. 6
أقل هو الموقع هذا في في االيجار/  المعيشة تكاليف. 7
ً أكثر الموقع هذا. 8 امنا
 أفضل أو أكبر منزل. 9

أمنا أكثر هو الموقع. 10
أخرى. 11

 في الحالي موقعها إختيار سبب هو ما (مهجرة األسرة مانت إذا)
أربيل؟ I10

الفئات جميع نعم. 1
ال. 2

 أخرى اماكن في للعيش أسرتك من األفراد بعض غادر هل
الماضية؟ أشهر 12ال خالل I11
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فئة السكان المجيبين خيارات اإلجابة األسئلة # الموضوع 
الفرعي وع

ض
مو
ال

أسئلة اإلستبيان اإلستقصائي لألُسر

 التي األسر جميع
 أفراد على تحتوي
 األشهر خالل إنتقلوا
الماضية 12ال

أفضل عمل فرص. 1
التعليم لفرص أفضل نوعية/ التعليم توفر.  2
 االفضل الصحية الخدمات نوعية اتوفر. 3
اإلنسانية المساعدات توفر. 4
اآلخرين األسرة أفراد لالنضمام. 5
هناك أيضا هم األصدقاء/  األقارب. 6
الزواج. 7
أقل إيجار/  المعيشة تكلفة. 8
أمانا أكثر هناك الموقع. 9

 أفضل أو أكبر منزل. 10
العداء/  للتمييز التعرض/  الموقع هذا في بالراحة الشعور عدم. 11
هناك منزل أو أرض لديه. 12
أخرى. 13

الفرد؟ هذا إنتقل فلماذا (نعم اإلجابة كانت إذا) I12

الفئات جميع نعم. 1
ال. 2

 ) اإلقامة مكان لتغيير محددة خطط األسرة من فرد أي لدى هل
؟ القادمة أشهر 6ال خالل  الحالي الموقع من ( الدائمة I13

 يخططون الذين جميع
لإلنتقال

كردستان إقليم.  1
العراق في آخر مكان.  2
المجاورة الدول. 3
األصلي الموطن إلى العودة. 4
أوروبا. 5
أخرى. 6

 اآلخرين األسرة أفراد يخطط أين إلى [ بنعم اإلجابة كانت إذا ]
 األكثر الفرد عن فأجب فرد من أكثر هناك كان إذا ] للذهاب؟
ً نشاطا [إقتصاديا

I14

الفئات جميع

أفضل عمل فرص. 1
التعليم لفرص أفضل نوعية/ التعليم توفر.  2
 االفضل الصحية الخدمات نوعية اتوفر. 3
اإلنسانية المساعدات توفر. 4
اآلخرين األسرة أفراد لالنضمام. 5
هناك أيضا هم األصدقاء/  األقارب. 6
الزواج. 7
أقل إيجار/  المعيشة تكلفة. 8
أمانا أكثر هناك الموقع. 9

المالك قبل من اإلخالء توقع. 10
المحلية الحكومة أو البلدية قبل من اإلخالء توقع. 11
أفضل أو أكبر منزل. 12
العداء/  للتمييز التعرض/  الموقع هذا في بالراحة الشعور عدم. 13
هناك منزل أو أرض لديهم. 14
أخرى. 15

المكان؟ ذلك الى لإلنتقال الرئيسي السبب هو ما I15

 المهجرين العراقيين
 كانون بعد

 (2013 ديسمبر/االول
السوريون والمهجرون

نعم. 1
ال. 2
يعرف ال.3

 الموطن الى بالعودة ستفكر فهل (ُمهجرة االسرة كانت إذا)
األصلي؟ I16

 المهجرين العراقيين
 كانون بعد

 (2013 ديسمبر/االول
 السوريون والمهجرون

بالعودة يفكرون الذين

المنطقة تحرير. 1
أرض/  منزل إستعادة. 2
منزل بناء إعادة. 3
العينية المساعدات/  مالية شروط. 4
أخرى. 5

 تعود ان قبل  ينبغي شرط أهم هو ما [ نعم الجواب كان إذا ]
األصلي؟ الموطن الى أسرتك

I16_
1

 المهجرين العراقيين
 كانون بعد

 (2013 ديسمبر/االول
 السوريون والمهجرون

بالعودة يفكرون الذين

المنطقة تحرير. 1
أرض/  منزل إستعادة. 2
منزل بناء إعادة. 3
العينية المساعدات/  مالية شروط. 4
أخرى. 5

 الموطن الى أسرتك تعود أن قبل  ينبغي شرط أهم ثاني هو ما
األصلي؟

I16_
2

الفئات جميع

( للعراقيين ) الجنسية شهادة. 1
( للعراقيين ) المدنية البطاقة. 2
(للجميع ) سفر جواز. 3
( للعراقيين ) العام التوزيع نظام بطاقة. 4
( والالجئين النازحين ) اإلقامة تصريح. 5
( للعراقيين ) ( كالعنوان السكن معلومات على تحتوي)  السكن بطاقة. 6
( للالجئين )المتحدة األمم شهادة. 7
شيء ال. 8

 متعدد) التالية؟ الوثائق من أي األسرة ربة أو رب لدى هل
(الخيارات

J1

 المهجرين العراقيين
 كانون بعد

 (2013 ديسمبر/االول
السوريون والمهجرون

الالزمة لإلجرائات مدركين غير. 1
 التقديم كيفية يعرفون ال. 2
 اإلقامة تصريح إصدار مكتب/  األسايش مكتب إلى الوصول صعوبة أو المسافة وبعد التكلفة. 3
إقامة تصريح وجود من فائدة أي يرون ال. 4
التصريح انتظار في. 5
طلبهم رفض. 6
للتقديم يخططون. 7
مفقودة وثائق. 8
أخرى. 9

 [ اإلقامة تصريح لديهم ليس الذين النازحين و لالجئين بالنسبة ]
؟ اإلقامة تصريح وجود لعدم الرئيسي السبب هو ما J2
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فئة السكان المجيبين خيارات اإلجابة األسئلة # الموضوع 
الفرعي وع

ض
مو
ال

أسئلة اإلستبيان اإلستقصائي لألُسر

 المهجرين العراقيين
 كانون بعد

 (2013 ديسمبر/االول
السوريون والمهجرون

نعم.1
ال. 2 االصلي؟ الموطن في ممتلكاتها من أي أسرتك تركت هل K1

 تركوا الذين جميع
ممتلكاتهم

السكن. 1
الزراعية غير األراضي. 2
الزراعية األراضي/ الزراعية المعدات/  الحيوانات. 3
التجارية الممتلكات. 4
النقدية المدخرات/  المجوهرات. 5
السيارات. 6
أخرى ممتلكات. 7
الرد عدم يفضل. 8

 الموطن في األسرة قبل من ُتركت التالية الممتلكات من أي
األصلي؟ K2_1

 تركوا الذين جميع
ممتلكاتهم

نعم.1
ال. 2

 رعاية في الممتلكات تركت هل [ بنعم اإلجابة كانت إذا ]
؟ اّخر شخص K2_3

 تركوا الذين جميع
ممتلكاتهم

نعم.1
ال. 2 ؟ الممتلكات استعادة أو الستعادة ملكية إثبات لديك هل K2_4

الفئات جميع

السكن. 1
الزراعية غير األراضي. 2
الزراعية األراضي/ الزراعية المعدات/  الحيوانات. 3
التجارية الممتلكات. 4
النقدية المدخرات/  المجوهرات. 5
السيارات. 6
أخرى ممتلكات. 7
الرد عدم يفضل. 8

؟ الحالي موقعك في التالية الممتلكات من أي  تملك هل K3
 الممتلكات

 المكان في
الحالي

ممتلكات يوجد ال. 9

الفئات جميع المواقع تحديد نظام إحداثيات تسجيل L1
 تحديد نظام

المواقع اية
لنه
ا

 الممتلكات
 قي المتروكة
 الموطن
األصلي

كن
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ض
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وا

 
كية
لمل
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B. دليل األسئلة للمناقشات الجماعية المركزة 
الموضوع 

 االول
  األسئلة:

ران
لجي

ن ا
ا بي

م م
تالئ

ي ال
ة ف

ومي
 الي

حياة
 ال

 

 ماهي النواحي اليت تغريت فيها منطقتكم على مدى السنوات القليلة املاضية بإعتقادك؟ وكيف تفسر هذا التغيري؟ 

  ك األمن؟ هل اصبحت منطقتمنطقتكم؟ وهل هناك مواقف تشعرك أنت أو أحد افراد عائلتك بعدم يف ما هو مستوى االمن
 أكثر أم أقل أمناً يف السنوات املاضية،  وكيف تفسر ذلك؟

  ما هو تاثري وصول النازحني اىل احلي بإعتقادك؟ 
  ما هي املواقف اليت تتعامل فيها مع النازحني؟ 
   كذلك؟هل تعترب عودة النازحني اىل مواطنهم خياراً واقعياً؟ وما هي اخليارات األخرى إذا مل يكن 
  إذا بقي النازحني لعدة سنوات، ما هي افضل طريقة للسماح بذلك؟ 

  هل هناك حاالت يتم التعامل معك فيها بشكل خمتلف عن اآلخرين يف اجملتمع؟ على سبيل املثال: هل تعتقد أن أرباب العمل
يعاملون بعض الناس بطريقة غري متساوية؟ هل تعتقد أن املدارس تعامل الناس )اولياء االمور والطالب( بشكل خمتلف؟ هل 

 طريقة غري متساوية؟ وما هي هذه احلاالت؟ تعتقد أن املراكز الصحية تعامل الناس ب
 

  ما هو العامل الذي يساعد يف احلصول على الوظيفة؟ ومن من سكان هذا احلي ال جيد صعوبة يف اجياد فرص العمل وملاذا؟ 
 

 

الموضوع 
 الثاني 

 األسئلة:

جرة
 اله

وايا
 ن

 

 .على سبيل املثال إىل أوروبا؟  هل هناك شخص أو أسرة يف هذا احلي خيططون للهجرة اىل خارج البلد 
 
 هل هناك شخصا أو أسرة يف هذا احلي من الذين هاجروا بالفعل ؟ 
 
  ئل اليت تعرفها او تسمع عنها، من ِمن أفراد هذه العوائل يهاجر يف العادة؟ افكر يف العو تعندما 

 

 األسئلة: الموضوع الثالث
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  األزمة االقتصادية احلالية، ما هي أهم اّثارها على احلياة اليومية لألسر يف هذا احلي ؟عندما تفكر يف 
 كيف ميكن لألسر مواجهة الوضع االقتصادي الصعب ؟ 
 ما هي برأيك األسباب الرئيسية لألزمة االقتصادية احلالية؟ 
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C. التحليل اإلحصائي للعوامل المؤثرة على الرغبة في العودة إلى المواطن األصلية
في  ثرأك تفصيلب العودة أو البقاء لألسر موضحة العوامل االجتماعية واالقتصادية والديموغرافية التي تحدد احتمال 

و هناك إنحدار إحصائي لوجستي منفصل لكل من النازحين والالجئين السوريين، حيث لوجستي. إحصائي نحدار إ
يكون فيها العامل المستقل هو رغبة األسرة بالعودة الى الموطن األصلي. و المجموعة التالية هي العوامل 

 التفسيرية: 
ة الفئالعرب  حيث تعتبر فئة ، مقسمة إلى ثالث فئات هي: العربية والكردية والمسيحية. المجموعة العرقية• 

 ى معها. وتتم مقارنة الفئتين األخر االساسية
 اللوغاريتم. مفسر في، دخل األسرة إجمالي• 
 .الذي تم خالله االستقرار في الموقع الحاليالعام ب الذي يعرف، الوصولتاريخ • 
 .تعيلها النساءالتي تعيلها الرجال مع التي ، مقارنة األسر النوع اإلجتماعي لرب األسرة• 
  مديونة أم ال.  إذا كانت األسرة هي  األسر،مديونية  •

أو الثروة إذا كانت األسرة تملك العقارات )األراضي والمنازل واألعمال التجارية  ،الممتلكات في الموطن األصلي• 
 الحيوانية( في منطقة األصل. 

 مشاركة أو  مستوطنات غير رسمية في ، األسر التي تعيش في مسكن ذو وضع )العيش وضع المسكنسوء • 
 .(المسكن مع عائالت أخرى

 العاملين حالياً. أفراد األسرة  عدد، عدد العاملين• 
 أي نوع من التدريب. ىفرد من أفراد األسرة قد تلقأي ، إذا كان التدريب المهني• 
 العدد اإلجمالي ألفراد األسرة. أي ، حجم األسرة• 
 قد بقوا  في أماكن أخرى أم ال.  النازحةهناك أفراد من األسر كانت  إذامقارنة ما  ،األسرة المفرقة• 
 

 أسر الالجئين أسر النازحين 
   المجموعة العرقية

  0100.- [الفئة األساسية: العرب] كردية
 (0.440)  

] مسيحية االساسية: العربالفئة  ] -0.133  
 (0.083)**  

 0.078- 0.068- إجمالي دخل األسرة
 (0.037)*  (0.045)* 

 0.074 0.059 تاريخ الوصول
 (0.036)* (0.023)*** 

 0.096- 0.097- النساء المعيلة لألسر
 (0.056)* (0.120) 

 0.028- 0.078 مديونية األسر 
 (0.046)* (0.050) 

الموطن األصلي الممتلكات في  0.138 -0.049 
 (0.058)** (0.058) 

 0.014- 0.025 الوضع السيئ للمسكن
 (0.037) (0.051) 

 0.005- 0.053 عدد االفراد العاملة
 (0.036) (0.055) 

 0.029- 0.062- التدريب المهني
 (0.049) (0.081) 

 0.015 0.008 حجم االسرة
 (0.008) (0.013) 

المفرقةالعوائل    -0.022 

  (0.058) 

N 282 333 
معامل معدل الهامشية لكل عامل)متغير( حسب مدى استعداد األسرة للعودة إلى مكانها األصلي المالحضة: ويبين 

 . %1و ***  %5، و** %10اهمية أحصائية تبلغ . األخطاء المعيارية بين قوسين. * تعني 
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D. التحليل اإلحصائي للعوامل المؤثرة على الرغبة في العودة إلى المواطن األصلية
المجموع الجئ نازح  مجتمع

مّضف المجموع الجئ نازح  مجتمع
مّضف المجموع الجئ نازح  مجتمع

مّضف المجموع الجئ نازح  مجتمع
مّضف

1 -  3 27 47 17 28 30 54 21 28 21 30 16 23 29 24 14 32
4 -  6 51 42 50 52 52 39 51 54 51 48 47 53 47 52 55 45
7 -  9 18 9 22 18 15 6 16 16 21 16 24 20 22 23 24 21

فوق وما 10 4 3 11 2 3 1 11 2 7 7 13 4 3 2 7 2
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

ذكر 92 96 91 92 92 96 89 92 92 96 90 93 94 96 98 93
أنثى 8 4 9 8 8 4 11 8 8 4 10 7 6 4 2 7

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
ذكر 51 54 51 51 51 55 52 51 51 52 49 52 51 50 56 50
أنثى 49 46 49 49 49 45 48 49 49 48 51 48 49 50 44 50

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
 0 -  5 16 17 18 16 16 16 15 16 17 21 19 16 15 21 18 14
 6 -  9 8 8 10 7 6 7 9 6 10 8 10 10 9 10 12 8

10 -14 11 10 13 10 10 9 12 10 12 11 14 12 10 15 12 10
15 -18 10 8 10 9 10 9 10 10 10 8 10 10 8 7 10 8
19 -24 11 17 10 11 11 19 9 10 11 12 9 12 11 10 12 10
25 -29 10 12 8 10 10 13 10 10 9 11 7 9 9 8 6 10
30 -39 12 13 12 13 12 13 12 12 12 14 11 13 13 13 13 13
40 -49 9 8 9 10 9 8 9 10 9 6 9 9 10 9 10 10
50 -59 7 4 6 7 8 4 7 8 5 6 5 5 6 4 4 7
60 -64 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 1 2 2

65 + 5 2 3 6 6 2 3 6 3 1 3 3 6 2 2 8
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
أكراد 79 97 18 91 79 97 5 85 75 97 30 100 85 97 6 99
عرب 13 1 66 1 9 1 74 2 19 3 53 0 15 3 93 1

**مسيحيون 5 2 9 5 9 2 14 9 3 0 9 0 0 0 0 0
أخرى 1 1 3 0 0 1 1 0 2 0 5 0 1 0 0 1
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، 65 27 47 74 69 26 46 76 59 28 44 72 66 37 59 68

األسبوع في ايام أربعة من أقل نعم، 5 1 21 0 3 1 27 0 9 0 22 0 2 1 11 0
ال 30 72 32 26 27 73 26 24 32 72 34 28 32 63 30 32
نعم 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

(9-1 الصف) أساسي بسيط 56 52 19 67 56 50 15 63 55 48 24 76 56 81 11 68
(6-1 الصف) إبتدائي 9 33 38 0 5 31 37 0 15 43 36 0 10 18 47 0
(9-7 الصف) متوسط 4 7 18 0 2 7 17 0 7 8 18 0 4 2 20 0
(12-10 الصف) ثانوي 19 5 15 20 22 7 19 23 15 1 14 17 16 0 11 18
معهد 2 1 1 3 3 1 2 3 1 0 0 1 3 0 4 2
جامعة 9 2 8 10 11 3 10 11 7 0 8 6 10 0 6 11

عليا دراسات 0 0 0 0 1 0 1 1 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 34 33 27 36 27 29 15 29 44 43 34 51 40 36 23 43
(9-1 الصف) أساسي بسيط 5 4 1 6 5 5 1 6 3 2 1 5 5 5 1 6
(6-1 الصف) إبتدائي 19 21 24 18 18 18 13 19 22 26 28 18 19 32 32 16
(9-7 الصف) متوسط 12 12 14 12 14 13 19 13 11 10 12 11 10 14 14 10
(12-10 الصف) ثانوي 11 14 12 11 13 16 16 12 9 9 9 9 9 7 11 9
معهد 8 5 8 8 10 6 11 10 4 3 5 4 7 2 10 6
جامعة 10 11 13 9 13 13 23 12 5 6 9 2 10 3 8 10

عليا دراسات 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

موظف  2 0 0 2 2 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 1
الخاص لحسابه يعمل  8 13 7 8 8 8 4 9 10 28 8 10 5 6 5 4

األجر مدفوع موظف 29 33 24 30 30 41 31 30 23 14 20 26 32 29 25 33
االجر مدفوع غير عائلة موظف 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

يعمل و طالب  0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
كامل بدوام طالب  17 2 17 18 18 3 19 19 15 1 15 17 16 1 21 15
بيت ربة  30 36 34 29 29 34 27 29 37 42 39 35 27 42 32 26
 عمل وقد العمل عن يبحث) يعمل ال 

ً (مسبقا
2 5 6 1 1 5 6 0 4 5 5 3 3 8 7 2

 يعمل ولم العمل عن يبحث) يعمل ال
ً (مسبقا

1 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 1 3 3 3 3

 في النقص بسبب وظيفة عن يبحث ال
الوثائق

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 اإلحباط بسبب الوظيفة عن يبحث ال
التشجيع وعدم

1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 1 0 4

بالعمل مهتم غير 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
بالسن كبير/متقاعد  6 2 3 7 7 2 4 7 3 1 3 3 7 4 4 7

مرض/ إعاقة 1 3 2 0 0 2 2 0 2 6 3 1 1 3 2 1
السن في قاصر  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
اخرى أسباب  2 2 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 4 1 1 4

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
مدراء . 3 0 2 3 3 1 1 4 1 0 2 0 2 0 4 2
مهنيين 27 10 29 27 31 12 51 31 15 4 20 13 28 4 10 31
للمهنيين ومساعدين تقينيين 17 26 16 16 23 32 18 22 10 13 17 6 6 13 9 6
مكتبيين موظفين 5 1 7 4 2 2 4 2 2 1 4 2 14 0 30 12
والمبيعات الخدمة موظفي 10 10 10 9 8 9 9 8 17 12 13 19 5 6 1 6
 والغابات الزراعة في المهرة العمال

األسماك مصايد و
1 1 1 1 1 0 0 2 1 2 2 1 0 5 1 0

الحرف مجال في العاملين 9 27 13 7 8 21 9 7 14 44 16 11 7 45 14 6

المجمعات و والمعدات اآلالت مشغلو 3 4 5 2 2 4 1 2 6 5 7 6 3 6 6 2

إبتدائية وظيفة 14 19 10 14 15 20 5 16 13 16 11 14 10 20 20 9
المسلحة القوات في وظيفة 13 1 6 15 6 1 3 7 20 2 8 29 24 1 5 26

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

 المتجمعين األشخاص
(أسرة بحجم)

 جنس حسب األسر تصنيف
األسرة رب

 حسب السكان تصنيف
الجنس

 حسب السكان تصنيف
(الكاملة السنوات) العمر

 6 بعمر) السكان تصنيف
 حسب (أكبر أو سنوات

العرقية المجموعة

 واألرمن واالّشور والسريان الكلدان الى** المسيحيون مجموعة تنقسم

المجموع أربيل مقاطعة مركز أربيل مقاطعة محيط البلدات
المتغير. النسبة

(A) الفقرة  

.وسوران شقالوة و كويه و حرير و ديانا: تشمل البلدات. *2016 سنة (UNHCR) الالجئين لشؤون المتحدة األمم ومفوضية (ESD) أربيل في اإلحصاء مديرية المصدر. البيانات تعديل تم

 15 بعمر) السكان تصنيف
 حسب (فوق وما سنوات
 الرئيسية الوظيفة انوع
الماضي الشهر خالل

(C) الفقرة

(B) الفقرة

 15 بعمر) السكان تصنيف
 حسب (فوق وما سنوات
 تعليمي مستوى أعلى

عليه حصلوا

 15 بعمر) السكان تصنيف
 حسب (فوق وما سنوات
 الشهر خالل العمل وضع

الماضي

 مدفوعين غير عائلة كموظفي أو األجر مدفوعي كموظفين أو الخاص لحسابهم كموظفين أو كموظفين أنفسهم عن عرفوا الذين لألشخاص فقط ذلك: مالحظة
.يعملون كطالب أو األجر

-6 بعمر) السكان تصنيف
 الحضور حسب (سنة 24
 المعدوم أو القليل أو الدائم

المدرسة الى

 6 بعمر) السكان تصنيف
 الذين (أكثر أو سنوات
ً المدرسة الى يذهبون  حاليا
التعليمي المستوى حسب
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المجموع الجئ نازح  مجتمع
مّضف المجموع الجئ نازح  مجتمع

مّضف المجموع الجئ نازح  مجتمع
مّضف المجموع الجئ نازح  مجتمع

مّضف

0 - 199 4 5 5 3 2 4 3 2 6 4 5 6 4 22 6 4
200 - 499 23 29 30 21 22 28 19 22 25 28 34 20 22 46 43 18
500 - 999 50 63 52 49 45 63 60 42 55 67 48 58 60 32 47 62

1000 - 1999 21 3 13 23 25 4 19 28 14 0 11 16 14 1 5 15
2000 - 2999 2 0 1 2 3 0 0 4 1 0 2 0 0 0 0 0
3000 – 3999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4000 1 0 0 1 1 1 0 2 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 78 36 71 83 78 38 84 81 74 33 62 82 85 5 63 88
ال 21 62 27 17 22 61 16 19 24 64 35 17 15 93 35 12
يعرف ال 0 1 2 0 0 1 0 0 2 3 3 1 0 2 2 0

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

نعم 29 47 57 22 26 51 46 21 41 37 65 27 23 33 50 19
ال 71 53 43 78 74 49 54 79 59 63 35 73 77 67 50 81

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
نعم 84 84 79 86 88 83 91 88 87 98 84 87 71 14 46 77
ال 16 16 21 14 12 17 9 12 13 2 16 13 29 86 54 23

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 9 3 1 2 11 8 1 0 6 0 0 0 6 3 0
2 4 14 6 3 4 13 10 2 4 14 3 4 7 15 12 6
3 25 30 23 26 22 27 23 21 27 35 19 31 34 56 33 33
4 27 23 27 27 23 22 26 23 31 29 24 36 32 20 39 31
5 24 18 30 23 26 22 21 27 26 10 41 18 16 2 11 17
6 7 3 6 8 9 3 7 9 6 5 7 6 5 1 2 5
7 4 0 2 4 5 1 2 5 3 0 3 3 3 0 1 3
8 4 1 2 5 5 1 2 6 2 1 2 2 2 0 0 2
9 2 0 0 3 4 0 0 4 0 1 0 1 1 0 0 1

10 0 1 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DD29:D43المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
نعم 5 8 12 3 4 6 15 2 5 12 8 3 8 23 17 6
ال 95 92 88 97 96 94 85 98 95 88 92 97 92 77 83 94

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
االيجار دفع على القدرة عدم 45 81 46 37 53 90 44 50 36 75 40 20 42 58 57 33

التأجير في يرغب يعد لم المالك  11 3 12 12 0 0 0 0 24 6 20 35 12 6 16 11
الهدم  1 0 3 0 0 0 0 0 2 0 3 0 3 0 8 0

التنمية مشاريع 11 2 6 16 0 0 0 0 15 0 13 20 21 14 3 31
المغادرة على الجيران من الضغط  3 0 4 2 4 0 11 0 4 0 0 10 0 0 0 0

أخرى اسباب 30 14 29 33 43 10 44 50 20 19 24 15 22 23 15 25

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

جدا جيد 14 7 14 14 9 4 11 9 18 19 16 20 20 1 13 22
جيد 54 63 53 53 62 69 59 62 41 45 44 39 45 43 71 41

ُمرضي 16 19 13 17 12 18 10 12 18 17 16 20 27 49 7 30
كافي غير 15 9 16 15 16 8 20 17 18 12 18 18 6 6 4 7
الوصول يمكن ال 1 3 4 1 0 1 0 0 5 7 6 4 1 1 5 0

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
المنزل موقع من جدا بعيدة 19 17 45 11 5 0 0 6 37 43 63 19 34 61 66 25

تكاليفها تحمل يمكن ال  24 26 23 24 30 27 67 25 17 28 6 24 15 0 12 16
العيادة من جدا قليلة قابليات  12 16 14 11 14 20 25 13 9 11 11 8 7 0 0 9
المتوفرة الخدمات في منخفضة جودة  20 10 7 24 28 13 8 31 7 4 6 7 26 0 6 31
مهمة ليست المتوفرة الخدمات  21 12 8 25 16 13 0 19 29 8 12 41 16 39 0 19

اللغة حاجز 0 1 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 3 0 15 0
التمييز  1 5 1 0 0 7 0 0 1 3 1 2 0 0 0 0
أخرى  4 12 1 4 6 20 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

الراتب  57 29 49 61 56 32 59 58 49 21 43 54 71 5 51 76
األجور  26 65 29 22 25 62 23 22 35 72 33 33 16 79 31 12
إيجار دخل  1 0 2 0 1 0 7 0 1 0 0 1 0 0 0 0

( المنزلية الشركات فيها بما) األعمال أرباح  4 1 1 5 6 1 0 7 1 1 1 0 1 0 1 1

في أسرة/  األصدقاء من دعم) التحويالت .  
( الخارج 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0

المعاشات  9 0 8 10 10 0 7 12 7 0 8 7 10 0 8 11
 المنظمات/  المتحدة األمم/  الحكومة من دعم 

الحكومية غير
0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 8 1 0

بها الخاصة االنتاجات استهالك  0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 0 0
الخاصة الممتلكات بيع  0 1 1 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0
القروض  0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0
الخيرية المساعدات  0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
التسول  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أخرى  1 2 3 1 1 2 2 1 2 1 4 1 0 0 0 0
دخل يوجد ال  1 0 3 0 0 0 2 0 2 1 3 2 1 1 4 0

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

.وسوران شقالوة و كويه و حرير و ديانا: تشمل البلدات. *2016 سنة (UNHCR) الالجئين لشؤون المتحدة األمم ومفوضية (ESD) أربيل في اإلحصاء مديرية المصدر. البيانات تعديل تم

أربيل مقاطعة مركز أربيل مقاطعة محيط البلدات
المتغير. النسبة

تكملة (C) الفقرة

المجموع

 وما سنة 15 بعمر) السكان تصنيف
 أو الحقيقي اإلجمالي المبلغ حسب (فوق

  للدخل  (العراقي بالدينار ) المتوقع
.الماضي الشهر خالل

(D) الفقرة

 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

المؤقتة المساكن من غيرها أو المؤسسات أو الحضرية المنناطق في األسر تشمل لم

 لعميات تعرضت التي األسر تصنيف
 الماضية أشهر 12ال خالل اإلخالء
اإلخالء لعملية الرئيسي السبب حسب

 للمراكز تقييمهم حسب األسر تصنيف
والمستشفيات والعامة الخاصة الصحية

 الوصول يعتبرون األسرالذين تصنيف
 والعامة الخاصة الصحية المراكز الى

 مفيد غير أو موجود غير والمستشفيات
األسباب حسب

 الئيسي المصدر حسب األسر تصنيف
الماضية أشهر 12ال خالل للدخل

(E) الفقرة

              (F) الفقرة             

 الكلي المجموع حسب االسر تصنيف
مساكنهم في الموجودة الغرف لعدد

 لعمليات تعرضهم حسب األسر تصنيف
 أشهر 12ال خالل  مساكنهم من اإلخالء

الماضية
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المجمو
ع الجئ نازح  مجتمع

مّضف
المجمو
ع الجئ نازح  مجتمع

مّضف
المجمو
ع الجئ نازح  مجتمع

مّضف
المجمو
ع الجئ نازح  مجتمع

مّضف

الراتب  14 2 9 17 20 1 16 23 6 4 8 5 7 0 6 8
األجور  14 8 13 15 15 4 12 18 12 21 12 11 10 5 17 8

( المنزلية الشركات فيها بما) األعمال أرباح  2 1 1 2 2 1 0 3 1 0 2 0 3 0 0 4

) التحويالت . الخارج في أسرة/  األصدقاء من دعم  ) 5 2 4 5 4 2 0 5 4 3 4 4 9 7 10 8
المعاشات  1 0 3 1 1 0 8 0 1 0 2 0 6 0 2 8
 غير المنظمات/  المتحدة األمم/  الحكومة من دعم 

الحكومية
3 4 11 1 1 3 8 0 6 1 13 2 4 33 11 0

بها الخاصة االنتاجات استهالك  1 0 0 2 2 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0
الخاصة الممتلكات بيع  0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 0
القروض  2 6 5 0 1 4 12 0 2 12 3 0 0 7 0 0
الخيرية المساعدات  2 1 1 2 2 0 0 3 1 4 1 1 1 3 1 1
التسول  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
أخرى  4 2 4 4 5 3 8 5 2 0 2 1 3 4 2 3
دخل يوجد ال  54 74 48 53 47 83 36 43 65 56 53 76 56 38 46 60

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
40 41 36 41 34 41 36 34 46 41 36 52 51 45 39 53

ال 60 59 64 59 66 59 64 66 54 59 64 48 49 55 61 47
المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
األعمال 7 7 1 8 14 9 0 16 1 1 2 1 1 0 1 1

الشخصية االستهالكات 24 46 42 19 28 46 59 22 27 41 36 22 14 64 33 11

المسكن وتحسين شراء 25 1 14 29 15 0 18 16 24 3 15 29 47 3 4 53

الدفن/  العرس/  ديني سبب  11 10 3 12 9 11 0 9 11 11 5 14 14 3 2 15
( مثال كالسيارة) المعّمرة االستهالكية السلع 13 1 4 16 15 2 0 19 12 0 5 16 10 0 8 10

لإلقراض  1 1 2 1 0 0 0 0 2 3 2 1 3 3 4 2
مزرعة/  زراعية أغراض  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
السكن إيجار لدفع  9 26 26 4 9 25 18 6 12 33 27 4 4 6 34 0
أخرى  9 8 8 9 9 8 5 9 11 7 9 12 7 15 13 6
أعرف ال  1 0 0 2 3 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0 0

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
نعم 63 71 70 53 55 67 70 45 68 76 67 69 76 90 82 66
ال 37 29 30 47 45 33 30 55 32 24 33 31 24 10 18 34

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

جدا اّمن 73 64 84 71 67 60 85 65 78 73 82 76 84 87 86 84
االيجار 25 35 16 26 30 39 15 31 21 27 16 24 16 13 14 16
الصحية الخدمات تكاليف 2 0 1 2 3 1 0 3 1 0 1 1 0 0 0 0
والتنقل الوقد تكاليف 0 0 0 1 1 0 0 1 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 89 68 97 - 79 60 96 - 98 91 99 - 91 80 92 -
ال 11 32 3 - 21 40 4 - 2 9 1 - 9 20 8 -

المجموع 100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 -

Before 2000 15 0 0 20 17 0 0 20 13 0 0 22 14 0 0 16
2000-2009 23 0 0 29 22 1 0 26 18 0 1 29 32 0 0 38
2010-2012 19 5 2 23 21 4 3 24 13 5 1 20 20 7 0 24

2013 8 15 0 9 10 12 0 11 6 21 0 9 6 24 2 6
2014 16 28 46 9 13 30 46 8 25 20 50 10 11 25 33 7
2015 19 53 52 10 17 53 51 11 25 54 48 9 17 44 66 8

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
أفضل عمل فرص  7 22 4 6 7 25 3 5 7 13 3 9 6 15 4 6

التعليم لفرص أفضل نوعية/ التعليم توفر  1 2 2 0 0 1 3 0 0 3 1 0 2 1 5 1

االفضل الصحية الخدمات نوعية توفر  0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

اإلنسانية المساعدات توفر  1 2 2 1 0 3 2 0 3 0 2 3 0 0 3 0

اآلخرين العائلة أفراد الى لالنضمام  2 1 1 3 2 1 2 2 3 2 1 5 2 0 1 3
هنا أيضا هم األصدقاء/  األقارب  35 18 18 39 34 18 20 37 33 17 21 41 39 7 7 45

أقل هو الموقع هذا في في االيجار/  المعيشة تكاليف  18 37 38 12 13 33 36 8 28 46 39 20 20 61 40 16

أعلى السالمة مستوى 13 7 20 12 15 7 28 15 10 10 16 7 9 6 17 8
أفضل أو أكبر منزل  13 7 10 14 15 7 7 17 7 9 10 5 15 9 19 14

أخرى 6 3 4 7 6 4 0 7 5 0 6 5 5 0 2 6

عليها ينطبق ال السؤال/ هنا تعيش األسرة كانت طالما 5 1 0 6 7 1 0 8 3 1 0 5 2 0 0 2

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
نعم 6 9 9 4 6 9 8 5 6 9 7 4 5 12 17 2
ال 94 91 91 96 94 91 92 95 94 91 93 96 95 88 83 98

المجموع 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

أربيل محافظة داخل 75 56 70 81 75 40 80 80 76 100 73 74 75 100 55 100
كردستان إقليم  15 0 18 16 18 0 20 20 7 0 6 8 18 0 34 0
العراق في آخر مكان  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
المجاورة الدول  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
األصلي الموطن إلى العودة  6 5 12 3 1 7 0 0 18 0 21 18 5 0 9 0
أوروبا  3 34 1 0 6 47 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0
أخرى  0 5 0 0 1 7 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 83 72 88 - 79 71 85 - 83 71 86 - 97 83 98 -
ال 14 24 11 - 18 25 13 - 14 23 12 - 3 17 2 -
يعرف ال 2 4 2 - 3 4 2 - 2 6 2 - 0 0 0 -

المجموع 100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 -
نعم 89 68 96 - 83 66 98 - 91 71 94 - 97 88 98 -
ال 11 32 4 - 17 34 2 - 9 29 6 - 3 12 2 -

المجموع 100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 - 100 100 100 -

 أو فرد على تحتوي التي األسر تصنيف
الحالي إقامتهم موقع لتغيير يخططون أكثر

 أو فرد على تحتوي التي األسر تصنيف
 الحالي إقامتهم موقع لتغيير يخططون أكثر

وجهتهم حسب

 حسب حاليا الُمَهجرة لألسر تصنيف
األصلي الموطن الى بالعودة ررغبتهم

 الممتلكات حسب الُنَهجرة األسر تصنيف
األصلي الموطن في تركت التي

 الثانوي المصدر حسب األسر تصنيف
الماضية أشهر 6ال خالل (وجد إذا) للدخل

 مع فرد من أكثر لديها التي األسر تصنيف
حالية قروض

 مع فرد من أكثر لديها التي األسر تصنيف
اإلقتراض سبب حسب حسب حالية قروض

 دفع في صعوبات من تعاني التي األسر
الماضية أشهر 6ال  خالل اإليجار

المتغير. النسبة
المجموع أربيل مقاطعة مركز أربيل مقاطعة محيط البلدات

.وسوران شقالوة و كويه و حرير و ديانا: تشمل البلدات. *2016 سنة (UNHCR) الالجئين لشؤون المتحدة األمم ومفوضية (ESD) أربيل في اإلحصاء مديرية المصدر. البيانات تعديل تم

(H) الفقرة

(G) الفقرة

(F) الفقرة تكملة 

 المتعلقة تجاربهم حسب األسر تصنيف
حّيهم في واألمن بالسالمة

 حسب للتهجير تعرضت التي األسر تصنيف
 الى أفرادها جميع وصول عدم أو وصول

الحالي الموقع

 الى وصولهم سنة حسب األسر تصنيف
الحالي الموقع

 الى لإلنتقال أسباب حسب اأسر تصنيف
الحالي؟ موقعا الى
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