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العــودة.  مناطــق  يف  الظــروف  خطــورة  لقيــاس  مصّممــة  أداة  العــودة،  مــؤّش 

ويســتند هــذا املــؤّش عــى 16 مــؤّش مجّمعــة يف مقياســن: األّول هــو، ُســبل 

العيــش والخدمــات األساســيّة؛ فيــام يتمحــَور املقيــاس الثــاين حــول قضايــا التامســك 

االجتامعــي وتصــوّرات الســامة واألمــن. ويســتخدم املــؤّش منــوذج االنحــدار لتقييــم 

تأثــر كل مــؤّش مــن تلــك املــؤّشات يف تســهيل أو منــع العــودة. وينتقــل املــؤّش 

ــتيفاء  ــدم اس ــودة( إىل 100 )ع ــيّة للع ــروف األساس ــع الظ ــتيفاء جمي ــر )اس ــن الصف م

الظــروف األساســية للعــودة(. وتشــر الدرجــات األعــى يف املــؤّش إىل ظــروف 

ــات:  ــاث فئ ــورة إىل ث ــؤّش الخط ــات م ــف درج ــن. وتُصنَّ ــوة للعائدي ــر قس ــيّة أك معيش

ــن  ــد م ــداً(. ملزي ــة ج ــاً “عالي ــن أيض ــي تتّضم ــة” )الت ــطة” و “عالي ــة” و “متوّس “منخفض

املعلومات عن مؤّش الَعودة، يرجى مراجعة “نُبذة عن املنهجيّة”. 

ــر  ــذا التقري ــز ه ــة. ويرّك ــة معيّن ــودة يف محافظ ــل الَع ــودة بتحلي ــؤّش الَع ــوم م يق

عــى ديناميكيـّـات الَعــودة يف محافظــة كركــوك. يتنــاول القســم األول منــه نُبــذة عــن 
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ــن  ــام ع ــة باألرق ــام 2020، ومقارن ــة ع ــة يف نهاي ــاء املحافظ ــع أنح ــاع يف جمي األوض

خطــورة ظــروف املعيشــة خــال عــام 2020 )مــن 31 /12/ 2019 إىل 31 /12/ 2020(. كــام 

يحــّدد مناطــق عــدم العــودة املســجلّة مــن قبــل فــرَق التقييــم الرسيــع واالســتجابة 

)RARTs( التابعــة للمنظّمــة الدوليـّـة للهجــرة، إضافــة إىل املواقــع التــي تــّم تقييمهــا 

حديثــاً، والعائديــن الذيــن يعيشــون يف ترتيبــات إيــواء حرجــة، والنازحــن واملهجّريــن 

الذين تستضيفهم املحافظة.

أّمــا القســم الثــاين مــن هــذا التقريــر، فمخّصــص ملجموعــات الوافديــن مــن املخيّــامت 

بعــد إغاقهــا منــذ منتصــف ترشيــن األول. ويســلّط الضــوء عــى الظــروف املعيشــيّة 

للوافديــن الُجــدد، إّمــا بعــد عودتهــم إىل مناطقهــم األصليّــة، أو بعــد وصولهــم إىل 

مواقــع نــزوح جديــدة. أّمــا القســم الثالــث مــن التقريــر فيعــرض تحليــاً للظــروف عــى 

ــز عــى الدوافــع الرئيســيّة لخطــورة الظــروف يف النواحــي  مســتوى األقضيــة، ويركّ

والتغّرات التي حدثت بن كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020.

تصنيف الظروف يف مناطق الَعودة

بلــَغ العــدد اإلجــاميّل للعائديــن يف محافظــة كركــوك يف كانــون األّول 346,350 

مليــون فــرد عائــد مــن أصــل 4.83 مليــون عــى الصعيــد الوطنــي، موزّعــن عــر مثــاِن 

ــة  ــن مقارن ــن العائدي ــدد م ــر ع ــاين أك ــدد، ث ــذا الع ــّل ه ــاً.1 وميث ــة و 217 موقع أقضي

باملحافظــات األخــرى، بنســبة 7% مــن جميــع العائديــن يف العــراق )الشــكل 1(. وارتفــع 

ــون األّول 2020،  ــون األّول 2019 وكان ــن كان ــرة ب ــال الف ــوك خ ــن يف كرك ــدد العائدي ع

مبقــدار 8,640 فــرداً، وهــو عــدد أقــل مــن ذلــك املســجّل يف العــام الســابق، حيــث عــاد 

إىل املحافظة 18,372 فرداً خال الفرة بن كانون األّول 2018 وكانون األّول.

لشكل )1(: نسبة العائدين حسب املحافظات

فــرة جمــع البيانات: كانــون األّول 2020، القامئة الرئيســيّة، الجولة 119

العدد الكّل للعائدين يف كانون األّول 2020 = 4.83 مليوناً

   نينوى 39%     األنبار 31%     صاح الدين  15%     كركوك %7
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العائدون يف ظروف شديدة الخطورة

الخطورة. أنها شديدة  السائدة يف املواقع املّصنفة عى  الظروف  التقرير إىل  الواردة يف هذا  السيئّة”  أو  البائسة  “الظروف  تشر عبارة   2
الشفهي. الكام  تحديدها عموماً من خال  أو سّكان فيها، ويتّم  رئيسيّن  يصعب تسجيل وَرصد هذه املواقع، لعدم وجود مصادر معلومات   3

خــال الجولــة 11 ملــؤّش العــودة التــي جــرَت بــن ترشيــن الثــاين وكانــون األول 2020، تــّم 

تقييــم 208 موقــع َعــودة. ولوِحــظ أّن موقَعــن فقــط مــن هــذه املواقــع، يعانيــان مــن 

ظــروف قاســية.2 إذ تســتضيف محافظــة كركــوك أقــّل عــدد مــن العائدين الذين يعيشــون 

يف ظــروف عاليــة الخطــورة، بوجــود 204 أفــراد. ويعنــي ذلــك أّن أقــّل مــن 1% مــن 

العائديــن يف كركــوك عــادوا إىل مواقــع مصّنفــة عــى أنّهــا عاليــة الخطــورة، ونســبة 

21% إىل مواقــع متوّســطة الخطــورة، و79% إىل مواقــع منخفضــة الخطــورة. ويعتــَر 

عــدد العائديــن ضمــن فئــات الخطــورة، أقــّل كثــراً مــن املتوّســط الوطنــّي الــذي يشــر 

إىل أّن10% من العائدين يعيشون يف مواقع عالية الخطورة )الشكل 2(.

الشكل )2(: نسبة وأعداد العائدين حسب فئة الخطورة يف محافظة كركوك

شــهدت محافظــة كركــوك خــال عــام 2020 انخفاضــاً كبــراً يف عــدد العائديــن الذيــن 

ــون األّول  ــن كان ــرة ب ــال الف ــكل 3(. وخ ــورة )الش ــة الخط ــع عالي ــون يف مواق يعيش

2019 وكانــون األّول 2020، ُســجِّل انخفــاض قــدره 102 فــرداً يعيشــون يف ظــروف بائســة. 

ــية  ــروف قاس ــون يف ظ ــن يعيش ــن الذي ــدد العائدي ــة يف ع ــادة معتدل ــت زي ولوِحظ

خــال جولــة أيـّـار وحزيــران 2020، بســبب تفــّي جائحــة كورونــا ومــا تبــع ذلــك مــن إغاق 

ــة  ــاة اليوميّ ــّرات يف الحي ــل وتغ ــروف العم ــور ظ ــّول، أّدت إىل تده ــر تج ــر وحظ وَحج

العامــة. مــع ذلــك، انخفــض عــدد العائديــن الذيــن يعيشــون يف ظــروف بائســة خــال 

الجولــة التــي جــرت يف أيلــول -ترشيــن األّول 2020، بعــد رفــع تدابــر اإلغــاق واســتقرار 

حالة العمل والحياة اليوميّة.

الشكل )3(: توجّهات العودة سنويّاً يف محافظة كركوك، حسب فئة الخطورة 

مواقع الالَّعودة، واملواقع املُقيَّمة حديثاً

يُســجَّل املوقــع الــذي مل يُعــد ســّكانه النازحــون إليــه منــذ عــام 2014 حتــى اآلن، 

ــون األّول 2019  ــجلّت يف كان ــد س ــزوح ق ــع الن ــة تتبّ ــت مصفوف ــَودة.3 وكان ــع ال ع كموق

ــن  ــان م ــِهَد موقع ــودة. وش ــهد أّي َع ــوك مل تش ــة كرك ــاً يف محافظ ــن موقع عرشي

ــل  ــادة تأهي ــودة األَس إلع ــد ع ــام 2020 بع ــال ع ــودة خ ــن، ع ــع العرشي ــذه املواق ه

منازلهــا. ومل تســّجل مصفوفــة تتبّــع النــزوح خــال عــام 2020 أّي مواقــع ال َعــودة 

ــون األّول 2020،  ــودة يف كان ــع ال ع ــجيل 18 موق ــّم تس ــه، ت ــوك. وعلي ــرى يف كرك أخ

وتقع جميعها يف أقضية داقوق )7( والَحويجة )6( وكركوك )5(. 
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العائدون الذين يعيشون يف ترتيبات إيواء حرجة 

أنواع  من  وغرها  والكابينات  والخيام  أو املهجورة.  غر املكتملة  واملباين  واملدارس  الدينيّة  واملباين  الرسميّة  غر  الحرجة، املستوطنات  اإليواء  ترتيبات  تشمل   4
خصائص  نفس  )لها  للسكن  الصالحة  غر  الطويل  املدى  عى  اإليجار  واإلقامة  املعتادة  املساكن  أو  بشّدة  دمّرت  ترضّرت  التي  املباين  عن  فضاً  املؤقت؛  املأوى 

أو املترضّرة بشدة(. املباين غر املكتملة 
يرجى الرجوع إىل تقرير تتبع حاالت الطوارئ عن حركة النازحن يف املخيامت ملزيد من التفاصيل عن الوافدين الجدد منذ بدء إغاق املخيامت يف منتصف ترشين األول.  5

.)2020 األّول  الثاين – كانون  الرئيسيّة )ترشين  للقامئة   119 الجولة   6

حتــّى كانــون األول 2020، وصــَل 5.004 عائــداً إىل ترتيبــات إيــواء حرجــة يف كركــوك، أي 

حــوايل 1% مــن مجمــوع العائديــن يف املحافظــة.4 ويعيــش معظــم هــؤالء العائديــن 

يف مبــاٍن مدمــرّة أو متــرضرّة بشــّدة، بينــام يعيــش اآلخــرون يف ترتيبــات إيــواء 

جامعيّــة. ويركّــز حــوايل 55% )2.730 فــرداً( مــن العائديــن املقيمــن يف ترتيبــات 

إيواء حرجة يف أقضية داقوق )27%( وكركوك )14%( ودبس )%4(.  

النازحون واملهجّرون يف كركوك

شــهدت محافظــة كركــوك بــن كانــون األّول 2019 وكانــون األّول 2020، انخفاضــاً يف 

عــدد النازحــن واملهجريـّـن مــن 100.446 نازحــاً ومهجــرّاً إىل 90.846 نازحــاً ومهجــرّاً. وكان 

ــامت، وبحلــول  95% )9.090 فــرداً( مــن أصــل 9.600 نازحــاً ومهجــرّاً قــد عــادوا مــن املخيّ

ــاض، ال  ــذا االنخف ــم ه ــاّمت. ورغ ــر يف املخي ــازح أو مهّج ــَق ن ــون األّول 2020 مل يب كان

تــزال كركــوك تســتضيف خامــس أكــر عــدد مــن النازحــن واملهجّريــن يف العــراق )%7 

مــن املجمــوع الــكّل(. ويســتضيف قضــاءا كركــوك وداقــوق أكــر عــدد مــن النازحــن 

يف  فــرداً(   6،498( و%7  كركــوك  يف  فــرداً(   82.386(  %91 بنســبة  املحافظــة،  يف 

داقــوق. كــام أّن بعــض املواقــع يف كركــوك وداقــوق ودبــس تســتضيف نازحــن أكــر 

من العائدين )الجدول 1(.

الجدول 1: عدد العائدين والنازحن يف كركوك حسب األقضية )كانون األّول 2020(

ء لقضا ا
 معّدل الخطورة

)مواقع الَعودة(
مجموع العائدين 

)األفراد(
اجاميل النازحني خارج 

املخياّمت )أفراد(
إجاميل النازحني يف 

املخياّمت )األفراد(
املواقع التي تحوي نازحني 

أكرثمن العائدين

53400 166,992 منخفضةالحَويجة

1,42801 7,236 منخفضةدبس

6,49801 17,520 منخفضةداقوق

82,386013 154,602 منخفضةكركوك

346,35090,846015املجموع

العائدون من املخيّامت، والعالقة مع درجة الخطورة5

وصول النازحني من املخياّمت إىل أماكن تقع خارج املخياّمت يف محافظة كركوك

ــزوح  ــّع الن ــة تتب ــجلّت مصفوف ــون األّول 2020، س ــاين وكان ــن الث ــن ترشي ــرة ب يف الف

وصــول 2.346 عائــداً )891 أسة( مــن كافــة مخيــاّمت البــاد إىل أماكــن تقــع خــارج 

املخيّــامت يف كركــوك.6 وجــاءت معظــم تلــك التحــرّكات نتيجــة إلغــاق املخيّــامت 

وتوحيدهــا منــذ منتصــف ترشيــن األّول 2020. وعــاَد مــن هــؤالء 2.364 فــرداً )44%( إىل 

مناطقهــم األصليّــة، وانتقــل 2.982 )56%( منهــم إىل مواقــع نــزوح جديــدة، وأصبحــوا 

بعــض  ورغبــة  املخيّــامت  إغــاق  إىل  وإضافــة  املخيّــامت.  خــارج  نازحــن  بالتــايل 

ــاك  ــل، هن ــق األص ــن يف مناط ــبب تحّســن األم ــم بس ــودة إىل دياره ــن يف الع النازح

عامــل ملحــوظ باتجــاه مغــادرة املخيّــامت يرتبــط بحظــر التجــّول بســبب تفــّي جائحــة 

ــارج  ــل خ ــى العم ــن ع ــدرة النازح ــن ق ــّد م ــل يف الح ــذا العام ــاهم ه ــا. إذ س كورون

الــذي  األمــر  النــزوح،  بــن منطقــة األصــل ومنطقــة  بحّريــة  التنقــل  أو  املخيّــامت 

دفعهم نحو الَعودة إىل مناطق األصل.

ــاء  ــة يف قض ــم األصليّ ــامت )95%( إىل مناطقه ــن املخيّ ــن م ــم الوافدي ــاد معظ وع

ــايل  ــوا بالت ــدة وأصبح ــزوح جدي ــع ن ــرون )5%( إىل مواق ــاد اآلخ ــن ع ــة؛ يف ح الَحويج

نازحن خارج املخياّمت.

http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp
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الشكل 4: عدد األفراد الوافدين من املخياّمت إىل أقضية كركوك )ترشين الثاين – كانون األّول 2020(

الخارطة 1: مواقع كركوك التي قِدَم إليها األفراد العائدون من املخياّمت خال الفرة ترشين الثاين وكانون األّول 2020

األفراد العائدون من املخياّمت خالل
ترشين الثاين وكانون األّول ٢٠٢٠ 

٤٢٦

٢,٠٨٢ - ٤٢٧

٢,٨٣٨ - ٢,٠٨٣

٢,٨٣٨

٢,٠٨٢

٤٢٦

داقوقالَحويجةكركوك 
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خطورة الظروف يف مواقع الوافدين من املخياّمت )بني ترشين الثاين وكانون األّول 2020(

العودة. تقييمها كجزء من مؤّش  يتم  لكونها مواقع عودة مأهولة حديثاً ومل  الخطورة،  يتّم تصنيف هذه املواقع من حيث  مل   7

اســتقّر حــوايل 20% )1.044 فــرداً( مــن الوافديــن مــن املخيـّـامت يف مناطــق متوّســطة 

الخطــورة خــارج املخيّــامت يف كركــوك )الشــكل 5(. واســتقّر جميــع الوافديــن إىل 

الَحويجــة يف مناطــق متوّســطة الخطــورة؛ بينــام اســتقّر 59% )3.138 فــرداً( يف 

مناطق منخفضة الخطورة يف كركوك والَحويجة ودبس. 

الشكل 5: توزيع الوافدين الجدد من املخياّمت إىل مواقع خارج املخياّمت يف محافظة كركوك حسب فئة الخطورة 

%0%20%59%21
1,164 فردا33,138,138ً فرداً فردا1,044ً فردا00ً

غري مصّنفة7 منخفضةمتوّسطةعالية

خــال عــام 2020، وصــل 2.874 عائــداً )479 أسة( مــن املخيــامت إىل مناطقهــم األصليــة 

يف كركــوك، يف حــن وصــل 5.766 عائــداً )961 أسة( مــن مواقــع تقــع خــارج املخيامت. 

ومل يســتقر أي عائــد مــن املخيــامت يف مواقــع شــديدة الخطــورة، يف حــن اســتقر 

1% مــن العائديــن مــن خــارج املخيــامت )72 فــرداً( يف مواقــع شــديدة الخطــورة. 

ويســتضيف قضــاء داقــوق جميــع العائديــن مــن خــارج املخيــامت )72 عائــداً( يعيشــون 

ــادوا  ــن ع ــك الذي ــن أولئ ــرداً( م ــش 48% )1.386 ف ــورة. ويعي ــديدة الخط ــع ش يف مواق

مــن املخيــامت عــام 2020 يف ظــروف متوســطة الخطــورة، مقارنــة بنســبة 15% مــن 

العائديــن مــن خــارج املخيــامت؛ )الشــكل 6(. ويُّعــد قضــاء الحويجــة، الوحيــد الــذي 

يســتضيف العائديــن مــن املخيــامت ويعيشــون يف مواقــع متوســطة الخطــورة، حيــث 

يعيش 56% من هؤالء يف مواقع متوسطة الخطورة.

الشكل 6: العائدون إىل كركوك يف 2020 من املخيّامت وخارج املخيّامت بحسب فئة الخطورة )كانون األّول 2019 – كانون األّول 2020(

0+48+34+18+A%48

%34

%18

  عالية    متوّسطة    منخفضة           غر مصنّفة

العائدون من املخياّمت حسب فئة الخطورةالعائدون من خارج املخياّمت حسب فئة الخطورة

1+15+74+10+A%15

%74

%10

%1
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خطورة الظروف عىل مستوى األقضية

تقييم  يتّم  مل  حيث  كركوك،  يف  للعائدين  العدد اإلجاميل  ميثّل  وال  العودة،  ملؤّش  وفقاً  تقييمها  تّم  التي  يف املواقع  العائدين  سوى  هذا املجموع  يشمل  ال   8
املواقع. بعض 

ــن  ــدد م ــر ع ــتضيف أك ــوك يس ــوق يف كرك ــاء داق ــون األّول 2020، كان قض ــة كان لغاي

ــوك )24(  ــاء كرك ــه قض ــرداً( يلي ــية )180 ف ــروف قاس ــون يف ظ ــن يعيش ــن الذي العائدي

)الجــدول 2(. كــام يســتضيف قضــاءا الَحويجــة وداقــوق أيضــاً أعــى نســبة مــن العائديــن 

ــة،  ــن يف الَحويج ــن العائدي ــورة: 41% م ــطة الخط ــروف متوّس ــون يف ظ ــن يعيش الذي

ــارة أخــرى، فــإّن الغالبيــة العظمــى  و10% مــن العائديــن يف داقــوق )الشــكل 7(. بعب

ــورة  ــة الخط ــع منخفض ــادوا إىل مواق ــوك ع ــة كرك ــن إىل أقضي ــّكان العائدي ــن الس م

)79%( بينــام عــاد 21% فقــط منهــم إىل مواقــع متوّســطة الخطــورة. ويعيــش جميــع 

ــورة )%100  ــة الخط ــع منخفض ــوك يف مواق ــس وكرك ــاَئ دب ــاً يف قض ــن تقريب العائدي

و99% عــى التــوايل(. وتّعــد نســبة العائديــن الذيــن يعيشــون يف مواقــع متوّســطة 

الخطــورة أعــى مــن متوّســط املحافظــة، بنســبة 21% يف قضــاء الَحويجــة فقــط 

الذي يّضم أعى نسبة من العائدين عى مستوى املحافظة. 

الجدول 2: عدد العائدين يف محافظة كركوك بحسب األقضية وفئة الخطورة8 

ء لقضا عــدد العائدينخطــورة منخفضةخطورة متوّســطةخطــورة عاليةا

166,068 97,278 68,790 الحَويجة

7,236 7,236 دبس

17,520 15,534 1,806 180 داقوق

153,504 152,262 1,218 24 كركوك

344,328 272,310 71,814 204 جميع األقضية

الشكل 7: نسبة العائدين بحسب األقضية وفئة الخطورة يف محافظة كركوك

١٪

٢١٪

١٪

١٠٪

٤١٪

٧٩٪

٩٩٪

٨٩٪

١٠٠٪

٥٩٪ الَحويجة

دبس

داقوق

كركوك

جميع األقضية

منخفضة متوّسطة عالية
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التباين عىل مستوى األقضية بني كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020

عن  أفضل  معلومات  تكوين  أجل  من  الظروف  خطورة  يف  تساهم  التي  املعيشيّة  الظروف  عن  معلومات  توفّر  وهي  النواحي؛  بَحسب  مؤّشة  الخطورة  دوافع   9
التدخاّت. فكّل دافع من تلك الدوافع يتكّون من عّدة مؤّشات ملؤّش العودة، ويأخذ يف االعتبار تأثر كل مؤّش منها يف تسهيل أو منع العودة وعدد العائدين 

الناحية. يف 

يركــّز التحليــل املعــروض يف هــذا القســم عــى خطــورة الظــروف بشــكل عــام يف كل 

ــك  ــاِهم يف تل ــي تس ــيّة الت ــل الرئيس ــة إىل العوام ــوك، إضاف ــة كرك ــن أقضي ــاء م قض

الظــروف، والتغــّرات التــي حدثــت بشــكل خــاّص يف الفــرة بــن كانــون األّول 2019 

وكانون األّول 2020 .9 

الخارطة 2: أقضية كركوك بحسب فئة الخطورة 

باســتثناء قضــاء كركــوك، الــذي بقــَي مســتقرّاً مــن حيــث خطــورة الظــروف بــن كانــون 

األّول 2019 وكانــون األّول 2020، شــهدت جميــع األقضيــة تحّســناً )الشــكل 8(. وانخفضــت 

ــون  ــن كان ــورة ب ــة الخط ــطة إىل منخفض ــن متوّس ــة م ــروف يف الَحويج ــورة الظ خط

األّول 2019 وكانــون األّول 2020. وشــهد قضــاء داقــوق التحّســن األكــر، وبقيـَـت الظــروف 

منخفضة الشّدة.

ایران

کویت

ترکیا

سوریا

العراق

مملکة العربیة السعودیة

االردن

عالية

متوّسط الخطورة بَحسب األقضية عالية

 حدود املحافظة
حدود القضاء

منخفضة

متوّسطة
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الشكل 8: الخطورة االجامليّة بَحَسب أقضية كركوك خال الفرة بن كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020

التباين يف دوافع الخطورة عىل مستوى الَنواحي خالل الفرتة بني كانون األّول 2019 وكانون األّول 2020

الَحويجة قضاء 

ــة  ــة إىل الفئ ــاء الَحويج ــورة يف قض ــّدالت الخط ــت مع ــام 2020، هبط ــدار ع ــى م ع

ــة  ــي ناحي ــي. فَف ــر النواح ــورة ع ــع الخط ــاف يف دواف ــض االخت ــع بع ــة، م املنخفض

العبّــايس، حيــث تُعــزى خطــورة الظــروف إىل ســوء الخدمــات األساســيّة، بقيــت 

ــروف  ــث الظ ــاض، حي ــة الري ــهدت ناحي ــام 2020. وش ــال ع ــبياً خ ــتقرّة نس ــروف مس الظ

متوّســطة الخطــورة، تدهــوراً يف توفــر الخدمــات األساّســية، وتحّســناً يف الظــروف 

ــن.  ــن العائدي ــاوف م ــاض املخ ــي وانخف ــع األمن ــن الوض ــبب تحّس ــرى بس ــة أخ ــن جه م

ــرِم العديــد مــن العائديــن مــن  ــزاب، تدهــورت الخدمــات األساســيّة، وُح ويف ناحيــة ال

ــق  ــاوف تتعلّ ــع مخ ــرة، م ــة كب ــي إىل درج ــع األمن ــاء الوض ــام س ــاء. ك ــاء والكهرب امل

وتُعــزى  التفتيــش.  نقــاط  عــى  املُســيطرة  الحكوميّــة  غــر  العســكريّة  بالجهــات 

املــاء  ســياّم  ال  األساســيّة  الخدمــات  إىل  الَحويجــة  مركــز  يف  الظــروف  خطــورة 

ــن  ــدد العائدي ــاد ع ــبب ازدي ــش بس ــبل العي ــنت ُس ــرى، تحّس ــة أخ ــن جه ــاء. وم والكهرب

القادرين عى الوصول إىل فرص العمل خال العام.    

الحَويجة

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

منخفضةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمنخفضةمتوّسطةالعبّايس

منخفضةمنخفضة ▲متوّسطة ▼متوّسطةمنخفضةمتوّسطةالرياض

منخفضة ▲منخفضة ▼متوّسطة ▼منخفضةمنخفضةمنخفضةالزاب

منخفضةمنخفضةمتوّسطةمنخفضة ▲منخفضةمنخفضةمركز الحَويجة
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دبس

داقوق

الَحويجة

كركوك

إجاميل الخطورة

خطورة منخفضةخطورة عالية

منخفضة (ك١ ٢٠٢٠)                   

منخفضة (ك١ ٢٠١٩)                    متوّسطة (ك١ ٢٠١٩)             

عالية (ك١ ٢٠٢٠) 

عالية (ك١ ٢٠١٩) 

متوّسطة (ك١ ٢٠٢٠)             
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قضاء دبس

بقيَــت كلتــا الناحيتَــن التابعتــَن لقضــاء دبــس ضمــن فئــة الخطــورة املنخفضــة، 

بانخفــاض هامــّي. إذ بقيـَـت الظــروف يف ناحيــة ألتــون كوبــري عنــد أدىن مســتويات 

ــار  ــتويات دم ــى مس ــدل ع ــن معت ــرأ تحّس ــس، ط ــز دب ــة. ويف مرك ــورة املمكن الخط

ــأن  ــاوف بش ــت املخ ــرى، ال زال ــة أخ ــن جه ــة. وم ــطة الزراعي ــايف األنش ــاكن وتع املَس

ــى  ــن أع ــش ضم ــاط التفتي ــى نق ــيطرة ع ــة املُس ــر الحكوميّ ــكريّة غ ــات العس الجه

مؤّشات الخطورة يف املنطقة.

دبس 

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

منخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةألتون كوبري

منخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضة ▲منخفضةمركز دبس
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قضاء داقوق

تحّســن الوضــع العــام يف قضــاء داقــوق بشــكل ملحــوظ خــال عــام 2020. ويف ناحيــة 

لَيــان، ارتفعــت معــدالّت الخطــورة بالنســبة للخدمــات األساســيّة، وانخفــض عــدد 

العائديــن القاريــن عــى الحصــول عــى الكهربــاء. ومل تحــدث تحــّوالت كبــرة يف مركــز 

داقــوق، التــي ال زالــت تتّســم بوجــود مخــاوف بشــأن الجهــات األمنيّــة غــر الحكوميّــة 

ــاء عامــاً أساســياً  املســيطرة عــى نقــاط التفتيــش؛ كــام ال يــزال ســوء تزويــد الكهرب

يف خطــورة الظــروف. أّمــا ناحيــة قـَـرة َهنجــر، فَلـَـم تســّجل أّي تغــّرات يف الخطــورة 

عــى مــدار عــام 2020 إذ ال زالــت الخطــورة فيهــا منخفضــة إىل أدىن حــّد عــر جميــع 

ــازة  ــة ت ــر ناحي ــطة. وتعت ــورة متوّس ــي خط ــاء، وه ــّر الكهرب ــتثناء توف ــؤّشات باس امل

ــنت  ــك، تحّس ــن ذل ــوق. وم ــي داق ــن نواح ــناً ب ــجلّت تحّس ــي س ــدة الت ــو الوحي خورمات

مســتويات َدمــار املَســاكن، مــع بقــاء معــدالّت الخطــورة مرتفعــة جــداً لغايــة أيلــول – 

ترشيــن األّول؛ وانخفاضهــا بشــكل حــاد الحقــاً يف ترشيــن الثاين-كانــون األّول. وال يــزال 

الوصــول إىل الكهربــاء هــو الدافــع األســايس لخطــورة الظــروف املتعلقــة بالخدمــات 

ــة املســيطرة  ــة غــر الحكوميّ األساســيّة، إضافــة إىل املخــاوف بشــأن الجهــات األمنيّ

عــى نقــاط التفتيــش. ويًعــزى تحّســن ظــروف الســامة واألمــن إىل انخفــاض حــاّد يف 

ــول –  ــجيلها يف أيل ــّم تس ــي ت ــرة الت ــر املنفج ــر غ ــام والذخائ ــأن األلغ ــاوف بش املخ

ترشين األّول.

داقوق 

التامسك االجتامعيالسامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة

منخفضةمنخفضةمتوّسطة ▼منخفضةمنخفضةمنخفضةلًيان

منخفضةمنخفضةمتوّسطةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمركز داقوق

منخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةقَرة هَنجر

منخفضةمنخفضة ▲متوّسطةمنخفضةمنخفضة ▲منخفضة ▲تازة خورماتو
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كركوك قضاء 

ال يــزال الوضــع العــام يف محافظــة كركــوك عــى حالــه منــذ ســنة. وال تــزال نواحــي 

امللتقــى ومركــز كركــوك وشــوان يف أدىن مســتويات الخطــورة، أّمــا ناحيــة الرشــاد 

فكانــت متوّســطة الخطــورة. وخــال عــام 2020 تحّســنت أوضــاع ناحيــة املُلتقــى فيــام 

يتعلّــق مبســتوى َدمــار املَســاكن وتوفــر الخدمــات األساســيّة، خاّصــة الكهربــاء. 

وخــال ترشيــن الثــاين - كانــون األول 2020، ارتفعــت باعتــدال مســتويات املخــاوف بشــأن 

الجهــات األمنيّــة غــر الحكوميـّـة املســيطرة عــى نقــاط التفتيــش، ولكــن ليــس بالدرجة 

التــي تؤثـّـر عــى مســتويات الخطــورة. بينــام بقيــت معــدالّت الخطــورة يف ناحيــة مركــز 

كركــوك مســتقرّة عــى مــدار العــام، مــن حيــث الحيــاة العامــة اليوميّــة وكفايــة 

الكهربــاء وتعــايف املشــاريع الصغــرة، التــي شــهدت زيــادات حــادة خــال أيّــار 

ــاع يف  ــورة األوض ــزى خط ــن األّول. وتُع ــول وترشي ــول أيل ــت بحل ــّم انخفض ــران، ث وحزي

ناحيــة الرَشــاد إىل َحظــر العــودة بالدرجــة األوىل، واملخــاوف بشــأن الجهــات األمنيّــة 

ــف  ــادر العن ــن مص ــاوف م ــش، واملخ ــاط التفتي ــى نق ــيطر ع ــي تس ــة الت ــر الحكوميّ غ

املختلفــة. ويف ترشيــن الثــاين - كانــون األول 2020، انخفضــت معــدالّت الوصــول إىل 

الكهربــاء، بينــام تحّســن الوصــول إىل املــاء الجــاري بشــكل مطــرّد خــال أيّــار وحزيــران 

2020. وخــال كانــون الثــاين - شــباط 2020 ارتفعــت بشــكل حــاد، املخــاوف بشــأن مصــادر 

ــة  ــجلّت ناحي ــام. وس ــن ع ــة م ــرة املتبقي ــوال الف ــك ط ــت كذل ــة، وبقي ــف املختلف العن

شوان أدىن درجة خطورة ممكنة عر جميع العوامل طوال عام 2020.

کرکوك 

التامسك السامة واألمنالخدمات األساسيّةُسبل الَعيش َدمار املَساكن إجاميل الخطورة
االجتامعي

منخفضةمنخفضةمنخفضة ▲منخفضةمنخفضة ▲منخفضةاملُلتقى

منخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمركز كركوك

متوّسطةمتوّسطة ▼متوّسطة ▲متوّسطةمنخفضةمتوّسطةالرَشاد

منخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةمنخفضةشوان
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تنصل

وإّن  للهجرة.  ة  الدوليّ املنظّمة  آراء  عن  بالرضورة  تعّر  وال  املؤلّفن  آراء  هي  التقرير،  هذا  يف  الواردة  اآلراء  جميع  إّن 
الوضع  بشأن  للهجرة  ة  الدوليّ املنظّمة  رأي  تعكس  ال  التقرير،  أجزاء  جميع  يف  املعروضة  واملواد  املستخدمة  التسميات 

مساحتها. أو  بحدودها  يتعلق  فيام  أو  سلطاتها،  أو  منطقة  أو  مدينة  أو  إقليم  أو  بلد  ألّي  القانوين 

املنظّمة الدوليّة للهجرة – العراق

 iraq.iom.int

 iomiraq@iom.int@IOMIraq
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