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عێراق کورستانی  هەرێمی  لە  شارنشینی  ئاوارەیی 

1

جێبەجێکار   پوختەی 

خستنەڕوێکی گشتی ڕێبازی توێژینەوەکە بە زمانی ئینگلیزی لە وێبسایتی تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون )DTM( بەردەستە.  1

ــاوارە  ــۆ ئ ــەوە ب ــر دەبێت ــا دێ درێژت ــدا ت ــۆی عێراق ــە ناوخ ــوون ل ــاوەی ئاوارەب ــە م ــەی ک ــەو پێی ب

ناوخۆییــەکان، پێویســتە توێژینــەوەی زیاتــر بکرێــت بــۆ تێگەیشــن لــە هۆکارەکانــی و داڕشــتنی 

چارەســەری مــاوە درێــژی پێشــبینیکراو. تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەکانــی ســەر بــە ڕێکخــراوی 

نێودەوڵەتــی کۆچــی نەتــەوە یەکگرتــووەکان )IOM DTM( بــۆ ئــەم پــرۆژەی توێژینەوەیــەی 

ــت  ــی پش ــە پالندانان ــتگیری ل ــەرەکی پش ــی س ــە ئامانج ــراق “ ب ــە عێ ــین” ل ــی شارنش “ئاوارەبوون

ئەســتۆر بــە بەڵگــە بــۆ کۆمەڵگــەی مرۆیــی و حکومەتــی عێــراق و بــۆ فەراهەمکردنی زانیــاری بۆ 

وەاڵمدانــەوەی ئاوارەبــوون لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی داهاتــوو لــەم قۆناغــەی دوای حاڵەتــی لە 

نــاکاو، ئەنجــام دا. ئــەم ڕاپۆرتــە وردەکاری ســەربارەت بە دەرەنجامەکانــی ئاوارەبوون لــە ناوەندی 

شــارەکانەوە لــە هەرێمــی کوردســتانی عێــراق، دەخاتــەڕوو . ڕاپۆرتێکــی هاوتــا بــۆ ئــەو ناوەنــدە 

شارنشینانەی کە لە ناو عێراقی فیدراڵدا هەڵسەنگێرناون، لەبەردەستدایە.

داتــای ئــەم هەڵســەنگاندنە لەســەر منوونــەی خێزانــەکان، کــە گوزارشــت لە  ئاســتی شــار دەکات ) 

95%، 5%(، لەنێــوان مانگــی ئــازار و کانونــی یەکەمــی 2020 دا لەســەر ئاســتی 10 ناوەنــدی 

شارنشــینی عێــراق: بەغــداد و ئەبوغرێــب، بەعقوبە، دهۆک، هەولێر، کەرکوک، موســڵ، ســلێامنی، 

تکریــت، تــوز خورماتــو و زاخــۆ، کۆکرایــەوە. تکایــە بگەرێنــەوە بــۆ شــێوازی/ میتــۆدی گشــتی بــۆ 

وردەکاری زیاتر.1 

دەرەنجامەکانــی شــارەکانی هەرێمــی کوردســتان- دهــۆک، هەولێــر، ســلێامنی و زاخــۆ- لــە 

پــەڕاوی ڕاســتیی هاوپێچــدا خراونەتــەڕوو، کە شــیکارییەکی ورد بــۆ بارودۆخەکانی تایبــەت بە ئەو 

ئاوارەیــی شارنشــینی ماوەدرێــژ دان دەخاتــەڕوو. دەرەنجامــە  لــە  کــە  ناوخۆیانــەی  ئــاوارە 

سەرەکیەکان ئەمانەن: 

پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی- دیمۆگرافی  

لــە کاتێــک دا کــە قەبــارەی ئــاوارە ناوخۆییــە بەجێــاموەکان بــە شــێوەیەکی گشــتی، جێگیــرە، 	 

ژمــارەی دانیشــتوانی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە نێــوان ئابــی 2019 و ئابــی 2020 لــە نیــوەی شــارە 

هەڵســەنگێرناوەکانی هەرێمــی کوردســتان، زیادی کــردووە لەوانە هەولێر و ســلێامنی، ئەم 

ــاوارە  ــی ئ ــە جموجۆڵ ــراوەتەوە ب ــەرەکی بەس ــێوەیەکی س ــتوانە بەش ــی دانیش زیادبوون

ناوخۆییەکانەوە بەهۆی داخستنی کەمپەکان لە پارێزگاکانی عێراقی فیدراڵدا.  

شــاری ســلێامنی کەمریــن ڕێــژەی ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە خــۆ دەگرێــت بــە بــەراورد 	 

بــە کۆمەڵگــەی خانەخــوێ، کــە ڕێــژەی ئــاوارە ناوخۆییەکان بۆ دانیشــتوانی شــار یەکســانە بە 

8.45 ، لە کاتێکدا زاخۆ بەرزترین ڕێژەی هەیە بە ڕێژەی 15.69.

لــە نێــوان 11% )دهــۆک و ســلێامنی( و 14% )زاخــۆ( دانیشــتوانی ئــاوارە ناوخۆییــەکان تەمەنیان5  	 

ساڵ یان کەمر لە5  ساڵە و لە ئاوارەبوون دا لە دایکبوون. 

بژێوی و گوزەران  

ــە 	  ــن ب ــەکان ببەس ــەرۆک خێزان ــی س ــە داهات ــت ب ــن پش ــەکان دەتوان ــە خێزان ــەی ک ــەو ڕادەی ئ

شــێوەیەکی بەرچــاو لە میانی شــارە هەڵســەنگێرناوەکان دەگۆڕێت، لــە ســەدا 72ی خێزانەکان 

لــە دهــۆک ڕایانگەیانــدووە کــە دەتوانــن پشــت بــەم جــۆرە داهاتــە ببەســن، لــە بەرامبــەر تەنها 

لــە ســەدا 45ی خێزانــەکان لــە هەولێــر ئەمەیــان ڕاگەیانــدووە. بــۆ ئــەو خێزانانــەی کــە مێینــە 

بەرێوەیــان دەبــات ڕێژەکــە دەگۆڕێــت ک بەرزترینیــان لــە ســەدا 30یــە بــۆ دهــۆک و لــە ســەدا 13 

بۆ هەولێر.

ــەرچاوەیەکی 	  ــدووە س ــە ڕایانگەیان ــەی ک ــەو خێزانان ــکی ئ ــن پش ــۆک بەرزتری ــا ده هەروەه

جێگیــری داهاتیــان هەیــە بەردەکەوێــت، بــە ڕێــژەی لــە ســەدا 69ی خێزانــەکان ڕایانگەیانــدووە 

کــە ئــەم دۆخەیــان هەیــە، لــە بەرامبــەر تەنهــا لــە ســەدا 38ی خێزانــەکان لــە ســلێامنی لــەم 

ــە بازرگانــی نافەرمــی یاخــود کاری  ــەو خێزانانــەی کــە پشــت ب دۆخــەدان. بەرزتریــن ڕێــژەی ئ

ڕۆژانــە دەبەســن لــە ســلێامنی تۆمارکــراوە بــەو پێیــەی کــە لــە ســەدا 61ی خێزانــەکان 

بەشێوەیەکی سەرەکی پشت بەو سەرچاوەی داهاتانە دەبەسن. 

پێداویستیە سەرەکیەکان لە ناوچەی ئاوارەبوون دا 

چاودێــری تەندروســتی وەک پێداویســتیەک کــە زۆرتریــن داواکاری لــە ســەرە لــە هــەر چــوار 	 

شــارەکان ڕاگەیەنــراوە، کــە بەرزتریــن ڕێــژەی لــە شــاری دهۆک بــووە بە ڕێــژەی لە ســەدا 58ی 

خێزانــەکان ڕایانگەیانــدووە کــە چاودێــری تەندروســتی یەکێکــە لــە ســێ پێداویســتیە هــەرە لە 

پێشەکان.

ــە 	  ــت، ب ــن بێ ــلێامنی خراپری ــە س ــە ل ــت ک ــتەجێبوون وا دەردەکەوێ ــەو نیش ــی پەناگ بارودۆخ

ڕێــژەی ســەدا 69ی خێزانــەکان ڕایانگەیانــدووە پێویســتیان بــە پەناگەیەکــی نــوێ هەیــە، لــە 

بەرامبەر یەک لەسەر چواری خێزانەکان لە سێ شارەکانی تر ئەمەیان ڕاگەیاندووە.

ــۆک 	  ــە ده ــر ل ــی زۆر بەرزت ــە ڕێژەیەک ــەرەکیەکان ب ــتیە س ــە پێداویس ــک ل ــۆراک وەک یەکێ خ

ــر  ــارەکانی ت ــە ش ــەکان ل ــەر 20-%30%ی خێزان ــە بەرانب ــەکان و ل ــە 42%ی خێزان ــراوە، ب ڕاگەیەن

ئەمەیان ڕاگەیاندووە. 

ئاستی پێکەوەژیانی ئاشتیانە و هەستی سەالمەتی و ئاسایش  

ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە ســەالمەتیەکی ڕێژيیــی لــە هــەر چــوار پارێــزگاکان دا دەژیــن. نزمریــن 	 

ئاســتی ســەالمەتی لــە دهــۆک ڕاگەیەنــراوە، کاتێــک 91%ی خێزانــەکان ڕایانگەیانــدووە کــە لــە 

ســەالمەتیەکی تــەواو دا دەژیــن، لــە بەرانبــەر 100%ی خێزانــەکان لــە ســێ شــارەکانی تــر 

ڕایانگەیانــدووە کــە لــەم دۆخــەدان. هەروەهــا ڕەوشــی ئاسایشــی بــاش وەک باشــرین 

الیەنی ژیان لە ناوچەی ئاوارەبوون لە هەر چوار شارەکان، ڕاگەیەنراوە. 

ئــاوارە ناوخۆییــەکان بــە ئاشــتیانە لــە هــەر چــوار شــارەکان پێکــەوە دەژیــن و ئاســتێکی نزمــی 	 

ــە  ــت ب ــە هەس ــادووە ک ــەکان ڕایانگەی ــاوارە ناوخۆیی ــەی ئ ــە زۆرین ــراوە ک ــۆرت ک ــاکاری ڕیپ جی

ئاســوودەیی دەکــەن کاتێــک داوای یارمەتــی لــە بەرپرســان دەکــەن، ئەگــەر پێویســت بێــت. 

بەرزتریــن ئاســتی جیــاکاری لــە دهــۆک ڕاگەیەنــراوە، کاتێــک 13%ی خێزانــەکان ڕایانگەیانــدووە 

ڕووبــەڕووی جیــاکاری بوونەتــەوە بــە هــۆی ئــەوەی کــە ئــاوارەی ناوخۆییــن، هــاوکات 

بەرزتریــن رێــژەی ئــەو  خێزانانــەی وایــان ڕاگەیانــدووە کــە هەســت بــە ئاســوودەیی ناکــەن لــە 

کاتی داواکردنی یارمەتی لە بەرپرسان لە زاخۆ بووە بە ڕێژەی 16% خێزانەکان. 

نیازەکانی داهاتوو و هۆکارە کاریگەرەکان  

زاخــۆ بەرزتریــن ڕێــژەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی هەیــە کــە ڕایانگەیانــدووە، تەنانــەت ئەگــەر 	 

هیــچ بەربەســتێکیش لــە پێشــیان نەمێنێــت بــۆ گەڕانــەوە ئــەوان هــەر پێیــان باشــە لە شــوێنی 

ئاوارەیــی دا مبێننــەوە، بــە ڕێــژەی 66%ی خێزانــەکان. کاتێــک هەمــان پرســیار کرا،ســلێامنی 

بەرزتریــن ڕێــژەی ئــەو خێزانانــەی هەبــوو کــە ڕایانگەیانــد نیــازی گەڕانەوەیــان بــۆ شــوێنی 

ڕەســەنیان هەیــە لــە ئایینــدەدا، بــە ڕێــژەی 44%، لــە گەڵ ئەمەشــدا تەنهــا لــە 10%ی خێزانەکان 

پالنــی کۆنکریتیــان هەبــوو بــۆ گەڕانــەوە و زیاتــر لــە نیوەیــان )53%( ڕایانگەیانــد کــە لــە ماوەی 

ــە  ــەوەی ک ــاندانی ئ ــە نیش ــەوە، ب ــە دەگەڕێن ــەو ماوەی ــر ل ــود درێژت ــوو یاخ ــاڵی داهات 1-2 س

ســەرەڕای ئــەم نیــازە زۆرتــرە بــۆ گەڕانــەوە، زۆرینــەی خێزانــەکان پێیــان بــاش بــوو لــە شــوێنی 

ئاوارەبوونی خۆیان، بە النیکەمەوە بۆ ماوەی 1-2 ساڵی داهاتوو، مبێننەوە. 

ــارەکان دا، 	  ــوار ش ــەر چ ــە ه ــەکان ل ــاوارە ناوخۆیی ــی ئ ــوەی خێزانەکان ــە نی ــر ل ــدە زیات هەرچەن

ڕایانگەیانــدووە کــە نیــازی مانەوەیــان هەیــە لــە ناوچــەی ئاوارەبوونیــان بــۆ ماوەیەکــی درێژ، 

بــەاڵم زۆرینــەی هــەرە زۆریشــیان بەردەوامــن لــەوەی خۆیــان وەک ئــاوارەی ناوخۆیــی 

هەژمار بکەن، ڕێژەکە لە نێوان 70% لە دهۆک و سلێامنی بۆ 87% لە زاخۆ دەگۆڕێت. 

لــە هەمــوو شــارەکان دا، ئــەو خێزانانــەی کــە ڕایانگەیانــدووە پێشــر هەوڵــی گەڕانەوەیــان 	 

داوە )جارێــک یــان زیاتــر لــە جارێــک( وا دەردەکەوێــت ڕابگەیەنــن کــە نیــازی ئاییندەیــان بریتیە لە 

گەڕانــەوە بــۆ ناوچــەی ڕەســەنی خۆیــان. ئەمــە ئــەوە نیشــان دەدات کــە گەڕانــەوەی 

ــوێنی  ــۆ ش ــەوە ب ــە گەڕان ــەکان ل ــاردکردنەوەی خێزان ــۆی س ــە ه ــتخواردوو نەبووەت شکس

ڕەســەنی خۆیــان لــە ئایینــدەدا و تەنانــەت ئەمــە وای کــردووە کــە خێزانــەکان مکورتــر بــن لــە 

گەڕانــەوە بــۆ شــوێنی ڕەســەنی خۆیــان. لەگــەڵ ئــەوەش، دەرەنجامــەکان ئــەوە دەردەخــەن 

ئــەو خێزانانــەی کــە هەوڵــی گەڕانەوەیــان داوە، توانــای ئابوورییــان زیاتــرە لەو کەســانەی کە 

هیــچ هەوڵــی گەڕانەوەیــان نــەداوە، کــە ئەمــەش وەک فاکتەرێک لــە توانایان بۆ هەوڵــدان بۆ 

گەڕانەوە دەردەکەوێت نەک نیشاندەرێکی الوازییان. 

ئــەو خێزانانــەی کــە لــە الیــەن مێینــەوە بەرێوەدەبرێــت زیاتــر وا دەردەکەوێــت ڕابگەیەنــن کــە 	 

نیــازی داهاتوویــان ئەوەیــە لــە ناوچــەی ئاوارەبونــدا مبێننــەوە، کــە ئەمــەش پێدەچێــت 

پەیوەنــدی بــە ئاســتی بەرزتــری الوازییانــەوە هەبێــت و ئەمــەش وا دەکات کــە گەڕانەوەیــان 

زیاتر ڕووبەڕووی ئالنگاری بێتەوە.
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میتۆد شێواز/ 

دەرەنجامەکانی هەڵسەنگاندنی شوێنی یەکخراوی ILA V( 5( ئەوە پیشاندەدات کە لە %64ی ئاوارە ناوخۆییەکان لە ناوچە شارنشینەکان دا دەژین لە سەرانسەری عێراق دا، 24%   2
http://iraqdtm.iom.int/ILA5 لە کەمپەکان و %3 لە دەوروبەری شارەکان و %9 ش لە ناوچە گوند نشینەکان دا دەژین. زانیاری زیاتر دەکرێت بەدەستبخرێت لە

ئاوارەبوونی درێژخایەن بە گشتی بە بارودۆخێک وەسف دەکرێت کە تێیدا ڕێگە لە ئاوارە ناوخۆییەکان دەگرێت لە گەیشنت بە چارەسەری بە درێژخایەن کە دەبێتە هۆی   3
 UNHCR( کەمکردنەوەی الوازی و هەژاری و پەراوێزخسنت کە بە هۆی ئاوارەبوونەوە دروست دەبێت . پێوەری ئەم دیاریکردنە پەیوەندی هەیە بە: ماوەی ئاوارەبوون
ئاوارەبوونی ماوەدرێژ بە سێ ساڵ یان زیاتر لە ئاوارەبوون پێناسە دەکات( ئەو شوێنانەی کە چارەسەری درێژخایەن تییاندا ناکرێت فەراهەم بکرێت )بۆ منوونە گەڕانەوە، 

نیشتەجێبوون لە ناوچەی ئاوارەبوون دا، یان نیشتەجێکردنەوە لە ناوچەی سێیەم دا( بەردەوام بوون لە پشت بەسنت بە یارمەتی مرۆیی لە کاتێکدا کە بارودۆخی ئابووری یان 
بەرەو باشرت بوون ناچێت یان زیاتر بەرەو خراپ بوون دەچێت، و بەردەوام بوون یان خراپرتبوونی کاریگەرییە دەروونییە کۆمەاڵیەتییەکانی ئاوارەبوون و پەراوێزخسنت.

وێرتین وەشانی لیستی سەرەکی )Master List(، خولی 112، بۆ وەرگرتنی سەرەتایی منوونەکە بەکارهاتووە، دواتر داتا بۆ شارەکانی هەولێرو دهۆک و زاخۆ و سلێامنی و   4
-COVID( 2019 موسڵ کۆکرایەوە. دوای دەستپێکردنی کۆکردنەوەی داتاکان، سنووردارکردنی هاتووچوو بە ئامانجی سنووردارکردنی باڵوبوونەوەی نەخۆشی ڤایرۆسی کۆرۆنا

19( جێبەجێ کرا و کۆکردنەوەی داتاکان راگیرا. پێش ئەوەی کۆکردنەوەی داتا لە ئەیلولی 2020 دەست پێبکاتەوە، منونەی ئەو پێنج شوێنەی کە ماون - بەغداد و ئەبوغرێب، 
بەعقوبە، کەرکوک، تکریت و توز خورماتوو - بە بەکارهێنانی لیستی سەرەکی 117 نوێکرایەوە.

ــە  ــەڕوو - تکای ــەنگاندنە دەخات ــەم هەڵس ــۆ ئ ــرناو ب ــۆدی بەکارهێ ــەی میت ــە پوخت ــەم بەش ئ

بگەرێنــەوە بــۆ پوختــەی میتــۆد بــۆ وەســفێکی وردتــر. بــەو پێیــەی کــە زۆرینــەی قەبــارەی 

بەجێــاموی ئــاوارە ناوخۆییــەکان نیشــتەجێی ناوەنــدی شــارەکاننن لــە سەرانســەری عێــراق، 

تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان بڕیــاری دا ئــەم لێکۆڵینەوەیــە جەخــت لەســەر ئــەو 

ناوەندانــە بکاتــەوە، لەگــەڵ ئــەو داتــای کــە لــە ئاســتی خێزانەکاندا کۆکــراوە بۆ دروســتکردنی 

ــت  ــای بەردەس ــن2 .دات ــتی واڵت ــارەکە و ئاس ــتی ش ــەری ئاس ــە دەرخ ــەی ک ــەو دەرەنجامان ئ

لەســەر ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە لــە ژێــر مەترســی ئاوارەبوونــی درێژخایــەن دان، بــەکار 

هاتــووە بــۆ دیاریکردنــی ناوەنــدی ســەرەکی شــار کــە تــەوەری ئــەم لێکۆڵینەوەیــەن. ئــەم 

ــە  ــدار ب ــی پەیوەندی ــچوون و ئالنگاریەکان ــه بەرەوپێش ــن ل ــتی تێگەیش ــە بەمەبەس ناوچان

بەدەســتهێنانی چارەســەری ماوەدرێــژ بــۆ ئاوارەبــوون، دەستنیشــانکراون. بــۆ مەبەســتی 

ئــەم لێکۆڵینەوەیــە، ئاوارەبوونــی ماوەدرێــژ بــە ســێ ســاڵی ئاوارەبــوون یــان درێژتر پێناســە 

دەکرێــت و هەمــوو ئــەو ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــە لــە خۆدەگرێــت کــە لــە ئەنجامــی قەیرانــی 

ســاڵی 2014 )یــان دووبــارە ئــاوارە بــوون لــە ئەنجامــی ئــەم قەیرانــە، ئەگــەر پێشــر ناچــار کرابن 

تــا پێــش ســاڵی 2014 نیشــتەجێ ببنــەوە(3  ئاوارەبــوون. هەروەهــا هەمــوو ئــەو ئــاوارە 

ــە  ــتەجێن و ل ــوێ نیش ــەی خانەخ ــە کۆمەڵگ ــەن ل ــەدا ه ــە توێژینەوەک ــە ل ــەی ک ناوخۆییان

کەمپــەکان نیشــتەجێ نیــن، چونکــە بارودۆخــەکان بــۆ  ئــاوارە ناوخۆییــەکان جیــاوازی زۆری 

هەیە لە نێوان کەمپەکان و بارودۆخەکان لە کۆمەڵگە خانەخوێکان دا.

ئــەو شــارانەی بــۆ توێژینەوەکــە دەستنیشــان کــراون ئەمانــەن : شــاری بەغــداد و ئەبوغرێــب، 

شــاری بەعقوبــە، شــاری دهــۆک، شــاری هەولێــر، شــاری کەرکــوک، شــاری موســڵ، شــاری 

ســلێامنی، شــاری تکریــت، شــارۆچکەی تــوز خۆرماتــوو و شــارۆچکەی زاخــۆ . ئــەو ناوەنــدە 

شارنشــینانە بــە بەکارهێنانــی لیســتی ســەرەکی تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان خولــی 

112 )نوێریــن وەشــان لــە کاتــی دیــاری کردنــدا( دیــاری کــران، بــە ڕەچاوکردنــی ئــەو ناوچانــەی 

کــە گەورەتریــن ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی دەرەوەی کەمپەکانــی هەیــە، توانــای 
دەستگەیشن و باری ئاسایش.4

ئــەم پــەڕاوی ڕاســتیانە دەرەنجامەکانــی تایبــەت بــە شــارە هەڵســەنگێرناوەکانی هەرێمــی 

ــی  ــۆ. دەرەنجامەکان ــلێامنی و زاخ ــر، س ــۆک، هەولێ ــە ڕوو: ده ــراق، دەخات ــتانی عێ کوردس

تایبەت بە شارە هەڵسەنگێرناوەکانی عێراقی فیدڕاڵ لە دۆکیومێنتێکی جیا، خراونەتەڕوو: 

دوا بــەدوای دەستنیشــانکردن، ژمــارەی دانیشــتوانی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی ناوەنــدی 

شارنشــین لەســەر ئاســتی گەڕەکەکان، نەخشــەی بۆ کێرشابوو بۆ نیشــاندانی دابەشــبوونی 

دواتــر  شار/شــارۆچکەدا.  سەرانســەری  لــە  ناوخۆییــەکان  ئــاوارە  دانیشــتوانی  ژمــارەی 

تیمەکانــی هەڵســەنگاندن و وەاڵمدانــەوەی خێــرای تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەکانــی 

ســەر بــە رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ زانیــاری وردی خۆجێیــان بەکارهێنــاوە بــۆ ئــەوەی 

بزانــن کام گــەڕەک بــە بەشــێک لــە ناوەنــدی شارنشــین دادەنرێــت، بــۆ ئــەوەی شــوێنەکانی 

دەرەوەی شارنشــین و الدێ نشــینەکان بــەدەر بکرێــن. بــۆ مەبەســتی ئــەم هەڵســەنگاندنە، 

گەڕەکەکانــی ‘ شارنشــین ‘بــەو گەڕەکانــە ئەژمارکــران کــە بــە تــەواوی پشــتیان بــە ناوەندێکی 

سارنشــین بەســتووە بۆ کار و خزمەتگوزارییە ســەرەتاییەکانی وەک چاودێری تەندروســتی و 

پەروەردە.

بەمەبەســتی منونــە وەرگرتــن، هــەر ناوەندێکــی شارنشــین بــە جیــا مامەڵــەی لەگــەڵ کــرا، 
بەپشتبەســن بــە قەبــارەی ژمــارەی دانیشــتوانی ئــاوارە ناوخۆییــەکان و ژمــارەی ئــەو 
گەڕەکانــەی کــە دانیشــتوانی بــە ئامانجکــراو بە ســەریاندا دابەشــبوون. لــە هەندێــک ناوچەدا 
منونــە وەرگرتنــی زیاتــر ئەنجــام درا بۆ ئــەوەی دڵنیابــن لەوەی کــە دەکرێت داتای ســەرەکی 
ســەبارەت بــە قــەزا/ پارێــزگای ڕەســەن کۆبکرێتــەوە، بــۆ باشــرکردنی کارایــی منوونەکــە بــە 

گشتی.

نەخشەی 1: ئەو ناوەندە شارنشینانەی کە منونەیان لێوەرگیراوە
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خشتەی 1: جیاکردنەوەی منونە/ سامپل بۆ شارەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق5 

شار
منونە/ سامپلدانیشتوان

ژمارەی خێزانەکانژمارەی شوێنەکانژمارەی خێزانەکانژمارەی شوێنەکان

445.97244343دهۆک

9320.60468500هەولێر

15110.03572525سلێامنی

136.86913350زاخۆ

3654.86974452بەغداد و ئەبۆغرێب

162.29916330بەعقوبە

3812.10438396کەرکوک

8617.51262486موسڵ

231.81523308تکریت

83.2888332توز خورماتوو

83785.3674224.022کۆی گشتی

منونەی/ سامپلی هەولێر، دهۆک، زاخۆ، سلێامنی و موسڵ کە لە کانوونی یەکەمی ساڵی 2019 دا وەرگیراون بە بەکارهێنانی لیستی سەرەکی 112، منونە/ سامپل بۆ   5
بەغداد و ئەبوغرێب، بەعقوبە، کەرکوک، تکریت و توز خورماتوو بە بەکارهێنانی لیستی سەرەکی 117 لە ئەیلولی 2020 نوێکراوەتەوە.

وردەکاری زیاتر سەبارەت بە ژێرخان و نیشاندەری تێکەڵەی خزمەتگوزاریەکان دەکرێت لە پەڕاوی ڕاستی “ئاوارەبوونی شارنشینی لە عێراق: شیکاریەکی پێشەکی” کە   6
http://iraqdtm.iom.int/DurableSolutions  :وەک بنەمایەک بۆ ئەم بنەمایە ڕۆڵ دەبینێت، لەم بەستەر دەست دەکەوێت

https://www.citypopulation.de/Iraq-Cities.html :هەڵسەنگاندنەکان لەم بەستەرە دەست دەکەون  7

ئەم پێناسەیەی بەڵگەنامەی بنچینەیی کە بۆ ئەم لێکۆڵینەوەیە بەکاردێت هەموو ئەو بەڵگەنامانەی کە لە هەڵسەنگاندنی پێویستیەکانی فرە کەرتی بە   8
REACH 2020 پێناسە کراوە(، هاوکات ئەمە بەڵگەنامەی تریش لە خۆ دەگرێت کە بە پێویست  گرنگ دەزانرێن، لە خۆ دەگرێت، )وەک لە الیەن دەستەی پاراسنت و 

دەزانرێت بۆ ئەوەی بکرێت چارەسەرێکی ماوەدرێژ بۆ ئاوارەبوون بەدەست بهێرنێت. لەگەڵ ئەوەش، ڕاپرسیەکە بۆشاییەکی بۆ وەاڵمدەرەوەکە بەجێهێشتووە 
https://www. کە ئەگەر دۆکیومێنتێکی تر زیاد بکرێت ئەگەر ونبووبێت و بە پێویست بزانرێت. زانیاری زیاتر لەسەر بەڵگەنامەی بنچینەیی لەم بەستەرە بەردەستە: 

reachresourcecentre.info/country/iraq/theme/multi-sector-assessments/cycle/28380/#cycle-28380

/https://www.washingtongroup-disability.com/about/conceptual-framework:گروپی واشننت بۆ ئاماری کەمئەندامی، چوارچێوەی چەمک لەم بەستەرە بەردەستە  9

ژمارەیەکــی بەرچــاوی خێزانــەکان بــە شــێوەیەکی هەڕەمەکــی دەستنیشــانکراون بــۆ 

ــێوەی  ــە ش ــس )GPS( ب ــی ئی ــی پ ــە ج ــوێن ب ــی ش ــی وەرگرتن ــە بەکارهێنان ــن ب چاوپێکەوت

هەڕەمەکــی و دەستنیشــانکردنی نزیکریــن خێــزان بــۆ خاڵــی جــی پــی ئیــس )ArcGIS Beta( و 

)Open Data Kit - ODK( بەکارهێرناون بۆ دەستنیشانکردنی خێزانەکان و کۆکردنەوەی داتا. 

ئەم پێناسانەی خوارەوە لەم پەڕاوی ڕاستیەدا بەکارهاتوون: 

دەستگەیشــتنی تەواو/بــاش:6 تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان پێنوینێکــی تێکەڵــی بــۆ 

ــاندەرەکان  ــوو نیش ــتکردووە. هەم ــەکان دروس ــان و خزمەتگوزاری ــە ژێرخ ــن ل ــر تێگەیش باش

لەگــەڵ ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی لــەو شــوێنەدا دەژیــن کــە کێشــەکەی تێــدا 

باســکراوە بــۆ دیاریکردنــی ســەختی بارودۆخــەکان لــە هــەر شــوێنێک، بــە بەکارهێنانــی 

پێــوەری ســێ خاڵی ســەختی بــەرز، ســەختی مامناوەند و ســەختی نــزم، ئەندازەگیــراوە. بۆ 

ئــەوەی خزمەتگوزاری/ئاســانکاری هەڵســەنگێرناو وەک پێویســت ئەژمــار بکرێــن، ئــەوا 

شوێنەکە دەبێت بەالنی کەم 13 لەو 17 پێوەرەی خوارەوە جێبەجێ بکات:

کارەبا/ئــاو: بــە الیەنــی کەمــەوە لــە %75 دانیشــتوانی ئــەو شــوێنە بــە تــۆڕی کارەبــای 	 

گشتیەوە بەسرابن و بەالیەنی کەمەوە %75 ئاوی ڕاکێرشاو و بەلوعەیان هەبێت. 

قوتابخانەکانــی بنەڕەتــی و ناوەندیــی، نۆرینگــە تەندروســتییەکان، نەخۆشــخانەکان، 	 

بازاڕەکان، شــوێنەکانی پەرســتش و بنکەکانی پۆلیــس: ئەم خزمەتگوزارییانە لــە دووری 

5 کم و لەگەڵ نەخۆشخانەکە لە دووری 10 کم بوونیان هەبێت و کارا بن. 

دادگاکان، خزمەتگوزارییــە یاســاییەکان بــۆ کێشــەکانی خانووبــەرە، زەوی و موڵــک، 	 

ئۆفیســەکانی سیســتەمی دابەشــکردنی گشــتی و بەڕێوەبەرایەتییەکانــی مەدەنــی: 

ئەو خزمەتگوزارییانە لە ناو ناحیەکەدا بوونیان هەبێت و کارا بن.  

دەستگەیشــن بــە ئاودەســت، خزمەتگوزاریەکانــی وشــککردنەوە و کۆکردنــەوەی زبــل و 	 

پاشاموە و دروستکردنی بەرگری لەش بۆ کۆمەڵگە 

ڕێــژەی پشــت پێبەســن: ڕێــژەی پشــت پێبەســن پەیوەنــدی بــە ژمــارەی مندااڵنــی )تەمەن 

0-17 ســاڵ( و کەســانی بەتەمەنــر )تەمــەن 60 ســاڵ یــان گەورەتــر( پەیوەســت بــە ئــەو 

دانیشتوانەی لە تەمەنی کارکردن دان یان هاواڵتیانی چاالک )تەمەن 18-59 ساڵ( هەیە.

ڕێــژەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە نــاو دانیشــتوان دا: بریتیە لە ڕێــژەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لە 

ــە  ــاوارە ناوخۆییــەکان ئامــاژە ب ــۆ هەڵســەنگاندنەکانی ئ ــە هــەر شــارێک. ب ــاو دانیشــتوان ل ن

رێکخــراوی  بــە  ســەر  ئاوارەکانــی  بەدواداچوونــی  تۆمــاری  117ی  ســەرەکی  لیســتی 

نێودەوڵەتــی کــۆچ )ئابی 2020( دەکرێت، هاوکات بۆ هەڵســەنگاندنی دانیشــتوانی شارنشــین 

ئامــاژە دەکرێــت بــۆ ژمــارە و هەڵســەنگاندنی فەرمــی 2009  بــۆ دانیشــتوانی شارنشــین لــە 
ئاستی ناحیەکان بەپێی لیستی  خێزانەکان.7

ڕێــژەی نێرینــە بــۆ مێینــە )رەگــەز(: بریتیــە لــە ڕێــژەی نێرینــە بــۆ مێینــەکان لــە نــاو ژمــارەی 

ــارەی  ــە ژم ــەم وات ــە، ئ ــۆ منون ــەزی 112، ب ــژەی رەگ ــەکان دا. ڕێ ــاوارە ناوخۆیی ــتوانی ئ دانیش

نێرینەکان کەمێک زیاترە لە ژمارەی مێینەکان بە 112 نێرینە بۆ هەر 100 مێینەیەک. 

ــر: داهاتــی بــەردەوام کــە لــە کاری مووچــە بــۆ ئەژمارکــراو  ــی جێگی ــەرچاوەکانی داهات س

)کەرتــی گشــتی یــان تایبەتــی(، مووچــەی خانەنشــینی، بازرگانــی تایبــەت یــان لــە موڵکــی 

بەکرێدراو کە بە شێوەیەکی بەرچاو  مانگانە گۆڕانی بەسەردا نایەت. 

ئــەو خێزانانــەی مێینــە بەڕێوەیــان دەبــات: ئــەو خێزانانــەی کــە ئەندامێکــی ژن بەڕێوەیــان 

دەبــات. کاتێــک کــە ســەرۆک خێزانــی مێینــە وەک ‘تەنیــا’ وەســف دەکرێــت، بــە واتای ســەڵت و 

بێــوەژن و جیاکــراوە و تەاڵقــدراو، یــان ئەگــەر شــووی کردبێــت لەگــەڵ هاوســەرەکەی ناژیــت 

دێت.   

بەڵگەنامــەی ناســنامەی بنچینەیــی: ئــەو بەڵگەنامانەی کە بــە بنچینەیــی دادەنرێن بریتین 

لــە: بەڵگــەی نەتەوەیــی، ناســنامەی نەتەوەیــی، کارتــی نیشــتەجێبوون، بڕوانامــەی 
لەدایکبوون. هەموو ئەوانی تر بە بنچینەیی دانانرێن بۆ مەبەستی ئەم لێکۆڵینەوەیە .8

زەحمەتــی کارکــردن: گروپــی واشــنن پرســیارەکانی دەربــارەی ئامــاری کەمئەندامــی 

دەســتەواژەی زەحمەتــی کارکــردن لــە جیاتــی کەمئەندامــی بــەکار دەهێنــن. ئــەم بژاردەیــە 

ــە  ــی ئەرک ــە ئەنجامدان ــە ل ــەیان هەی ــەی کێش ــەر ئەوان ــە لەس ــەرنج دان ــی س ــت لێ مەبەس

بنەڕەتییــە جیهانیــەکان بــۆ دەستنیشــانکردنی ئــەو کەســانەی نــاو دانیشــتوان کە مەترســی 

ــەڵ  ــت. لەگ ــار نەبێ ــە ب ــان ل ــەر ژینگەکەی ــی ئەگ ــاکاری کۆمەاڵیەت ــۆ جی ــەرە ب ــان لەس زیاتری

ئــەوەش، پشتڕاســتکردنەوەی ‘کەمئەندامــی’ پێویســتی بــە دەستنیشــانکردنی پزیشــکی 

هەیــە کــە ناتوانرێــت دڵنیــا بکرێتــەوە لــە کاتی هەڵســەنگاندنی لــەم رسوشــتە.9 پرســیارەکان 

پێــوەری هەڵســەنگاندنی 5 خاڵــی بەکاردەهێنێــت کــە لــە ‘نەبوونــی هیــچ زەحمەتییــەک بــۆ 

‘ناتوانێــت هیــچ شــتێک ئەنجــام بــدات’ پێــک دێــت. بــەو شــێوەی کە لــە الیــەن گەشــەپێدەرانی 

میتۆدەکــەوە پێشــنیارکراوە، هــەر وەاڵمێک لە خاڵی 3 ەوە لەســەر پێوەری ‘ زەحمەتییەکی 

زۆر’ و بــەرەو ســەرەوە بــە الیەنــی کەمــەوە لــە بوارێــک دا بــە زەحمەتــی کارکــردن بــۆ 

مەبەستی ئەم هەڵسەنگاندنە ئەژمار دەکرێت.
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دانیشتوانی ئاوارەی ناوخۆیی شار

ئەو شارەی کە لە 10% یان زیاتری تێکڕای قەبارەی هەنووکەیی ئەو ئاوارە ناوخۆییانەی کە لە دەرەوەی کەمپەکاندان لە عێراق، لە خۆ وەرگری بەرز
دەگرێت. 

ئەو شارەی کە لە نێوان 3% و 10%ی تێکڕای قەبارەی هەنووکەیی ئەو ئاوارە ناوخۆییانەی کە لە دەرەوەی کەمپەکاندان لە عێراق، لە خۆ وەرگری مامناوەند
دەگرێت.

ئەو شارەی کە کەمرت لە3%  تێکڕای قەبارەی هەنووکەیی ئەو ئاوارە ناوخۆییانەی کە لە دەرەوەی کەمپەکاندان لە عێراق، لە خۆ دەگرێت.  وەرگری نزم 

ڕێژەی گۆڕانکاری لە دانیشتوانی ئاوارەی ناوخۆیی

ڕێــژەی گۆڕانــکاری بــۆ تیشــک خســتنە ســەر ســووڕی هاتــن و ڕۆیشــتنی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە نێــوان دوو خاڵــدا بەکاردێت، لــەم حاڵەتــەدا لە نێوان لیســتی ســەرەکی 117 ) ئابــی 2020 ( و لیســتی 

سەرەکی 111 ) ئابی 2019 (. هەندێک کات، ڕێژەی ئەرێنی گۆڕانکاری دەبیرنێت، کە تیشک دەخاتە سەر زیادبوونی ژمارەی دانیشتوانی ئاوارە ناوخۆییەکان لە ماوەی ڕاپۆرتکردندا.

ڕێژەی گۆڕانکاری بە بەکارهێنانی ئەم دەستەواژانەی خوارەوە، پۆلێن کراوە: 

ئەو شارەی کە ڕێژەی گۆڕانکاری بۆ دانیشتوانی ئاوارە ناوخۆییەکان لە نێوان 0% و -10% ئەوە دەردەخات کە ئاوارە ناوخۆییەکان لە شوێنی جێگیر
ئاوارەبوونیان دەرناچن )یاخود زۆر بە هێواشی دەردەچن( 

ئەو شارەی کە ڕێژەی گۆڕانکاری بۆ دانیشتوانی ئاوارە ناوخۆییەکان لە نێوان  -10% و -20%تا ڕادەیەک جێگیر

ئەو شارەی کە ڕێژەی گۆڕانکاری بۆ دانیشتوانی ئاوارە ناوخۆییەکان لە نێوان  -20% و -30%تا ڕادەیەک جووڵەدار 

ئەو شارەی کە ڕێژەی گۆڕانکاری بۆ دانیشتوانی ئاوارە ناوخۆییەکان زیاتر لە -30% ئەوە دەردەخات کە ئاوارە ناوخۆییەکان بە خێرایی یاخود جووڵەدار
زۆر بە خێرایی لە شوێنی ئاوارەبوونیان دەردەچن 

قەزای ڕەسەن

ئەو شارەی کە 80% یاخود زیاتری ئاوارە ناوخۆییەکانی خەڵکی هەمان قەزای ڕەسەنن. هاوچەشن

ئەو شارەی کە ڕێژەی 50% و 80%ی ئاوارە ناوخۆییەکانی خەڵکی هەمان قەزای ڕەسەنن. تا ڕادەیەک هاوچەشن

ئەو شارەی کە هیچ گروپێکی زۆرینە لە ڕووی قەزای ڕەسەنەوە بەدی ناکرێت،تێکەڵ 

نەتەوەیی-ئایینی  پێکهاتەی 

ئەو شارەی کە 80%ی یاخود زیاتری ئاوارە ناوخۆییەکانی سەر بەهەمان گرووپی نەتەوەیی-ئایینین  هاوچەشن

ئەو شارەی کە 50% بۆ 80%ی ئاوارە ناوخۆییەکانی سەر بە هەمان گرووپی نەتەوەیی-ئایینینتا ڕادەیەک هاوچەشن

ئەو قەزایەی کە هیچ گرووپێکی زۆرینە لە ڕووی پێکهاتەی نەتەوەیی- ئایینیەوە تێیدا بەدی ناکرێت. تێکەڵ  

درێژی ماوەی ئاوارەبوون

ئەو شارەی کە 80%ی یاخود زیاتری ئاوارە ناوخۆییەکانی لە هەمان کات دا ئاوارەبوونە. هاوچەشن

ئەو شارەی کە 50% بۆ 80%ی ئاوارە ناوخۆییەکانی لە هەمان کات دا ئاوارەبوونەتا ڕادەیەک هاوچەشن

ئەو شارەی کە هیچ گروپێکی زۆرینە لە ڕووی درێژی ماوەی ئاوارەبوون تێیدا بەدی ناکرێت. تێکەڵ  

ئەو ئاوارە ناوخۆییانەی کە بەر لە ترشینی یەکەمی ساڵی 2016 هەڵهاتوونئاوارەبوونی ماوەدرێژ
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چوارچێوەی گشتی10 

34,050کەسی ئاوارە

5,675خێزانی ئاوارە

ئەو گەڕەکانەی ئاوارە ناوخۆییەکان لە 
44خۆ دەگرن

ڕێژەی ئاوارە ناوخۆییەکان بۆ 
9.1 دانیشتوانی خانەخوێ

ســەرەڕای لــە خۆگرتنــی ژمارەیەکــی زۆری ئــاوارە ناوخۆییــەکان لە نــاو کەمپەکانــی نزیک لە 

شــارەکان )نزیکــەی 78,000 کــەس(، دیــاردەی ئاوارەبوونــی شارنشــین لــە شــاری دهــۆک زۆر 

بەرفراوانــە. شــاری دهــۆک 34,050 ئــاوارەی ناوخۆیــی لــە خــۆ دەگرێــت کــە دەگاتــە نزیکــەی 

3.5 لــە ســەدی تێکــڕای دانیشــتوانی ئــاوارەی دەرەوەی کەمپــەکان- ئەمە واتــە بە نزیکەی 

یــەک کــەس لــە هــەر دە )10( کــەس کــە لــە شــارەکەدا دەژیــت، ئــاوارەی ناوخۆییــە.11 گەڕەکــی 

ــاوکات  ــتەجێیە )18%( و ه ــێ نیش ــی ل ــاوارە ناوخۆییەکان ــارەی ئ ــن ژم ــیتی زۆرتری ــرۆ س ئەڤ

ژمارەی دانیشــتوانی ئاوارە ناوخۆییەکانی تر بە شــێوەیەکی یەکســان بەســەر شــوێنەکانی 

تر دا دابەشبوون.

وەرگری ئاوارە ناوخۆییەکانی دەرەوەی کەمپەکان 

3%ی تێکڕای ئاوارە ناوخۆییەکانی 

دەرەوەی کەمپەکان 

وەرگری نزم 

وەرگری مامناوەند 

وەرگری بەرز 

10     ژمارەی دانیشتوان تاکۆ ئابی 2020.

ڕێژەی ئاوارە ناوخۆییەکانی دەرەوەی کەمپەکان بە بەکارهێنانی ئامارەکانی لیستی سەرەکی 117 دیاریکراوە.  11

بژاردەکانی تری وەاڵمدانەوە بریتین لە: ‘خانوویەکی باشرت’، ‘ئازادی بۆ ڕادەربڕینی بیروباوەڕی سیاسی من/بەشداری کردن لە ژیانی سیاسی’، ‘پشتگیری ئاشتبوونەوە   12
لەگەڵ کۆمەڵگە’، ‘تێچووی گونجاوی گوزەران’ و هەریەک بە کەمرت لە سەدا 7ی خێزانەکان ئاماژەیان پێدرا. ئەم ئامارانە دەشێت بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە ئاوارە 

ناوخۆییەکان دەتوانن تەنها سێ بژاردەی وەاڵمدانەوە دەستنیشان بکەن، بە کەم بزانرێن.

ڕێژەی گۆڕانکاری لە دانیشتوانی ئاوارە ناوخۆییەکان 

-8%ی ئاوارە ناوخۆییەکان 

)ئابی 2019- ئابی 2020(

جێگیر

تا ڕادەیەک جێگیر

تا ڕادەیەک جووڵەدار

جووڵەدار

قەزا ڕەسەنەکان

45% شنگال 

45%موسڵ 

5%  تەلەعفەر

3% تلکێف

1% کازمیە

1% ئەوانی تر

هاوچەشن 

تا ڕادەیەک هاوچەشن 

نا هاوچەشن  

پێکهاتەی نەتەوەیی- ئایینی 

54% کوردی سوننی

25% عەرەبی سوننی

11% کوردی شیعە 

5% مەسیحی 

3% ئێزدی 

2% ئەوانی تر 

هاوچەشن   

تا ڕادەیەک هاوچەشن

نا هاوچەشن  

نەخشەی 2: شوێنەکانی ئاوارە ناوخۆییەکان لە ناو شاری دهۆک12 

ــۆک  ــە ده ــوون ل ــی ئاوارەب ــتان، دۆخ ــی کوردس ــەی هەرێم ــارەکانی دیک ــێوەی ش هاوش

ــوێنی  ــی 2019ەوە ش ــی ئاب ــە مانگ ــەکان ل ــاوارە ناوخۆیی ــەدا 10ی ئ ــە س ــر ل ــرە- کەم جێگی

ئاوارەبوونــی خۆیــان لــە نــاو شــارەکەدا بــە جێهێشــتوە، بەشــێکی بەهــۆی ڕەوشــی 

ئاسایشــی بــاش و دەستگەیشــن بــە خزمەتگوزارییــە ســەرەتاییەکان، بــە تایبــەت چاودێــری 

تەندروســتی و قوتابخانــەکان بــووە. هەروەها زۆرینــەی کۆمەڵگەکانی ئــاوارە ناوخۆییەکان 

و خانەخــوێ، لــە ڕووی وابەســتەبوونی نەتەوەیــی/ یــان ئایینیــەوە هاوبەشــن، کە ئەمەش 

فاکتەرێکــی گرنگــی ڕاکێشــانە. نزیکــەی لەســەدا 65ی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی هەنووکەیــی 

کــوردن ) 53% ســوننەو 11% شــیعە (، هەروەهــا لــە ســەدا 10%ش پشــکی کەمینەکانــە، لەوانە 

مەســیحی، ئێــزدی، تورکامنــی و ســوننە - هــەر یەکێــک لــەو کۆمەڵگایانــە لەنــاو شــارەکەدا 

پێشــینەیەکی مێژووییــان هەیــە. نزیکــەی هەموو ئــاوارە ناوخۆییــەکان لە بنەڕەتــدا خەڵکی 

پارێزگای نەینەوان، بە زۆری لە هەردوو قەزای موسڵ ) 43% ( و شنگال )%41(. 

ئاوارەیی شارنشینی

شاری دهۆک 

٨٦٤ - ٦٠

٢,٩٨٨ - ٨٦٥

٦,٣١٨ - ٢,٩٨٩

چڕی ژمارەی دانیشتوانی ئاوارە ناوخۆییەکان

 بۆ هەر گەڕەکێک
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عێراق کورستانی  هەرێمی  لە  شارنشینی  دهۆکئاوارەیی 

  خشتەی 2: باشرتین الیەنەکانی گوزەران لە شوێنی هەنووکەیی دا بە بەراورد لە گەڵ ناوچەی ڕەسەن

باری ئەمنی باش%98

ئازادی هاتووچۆ%51

کارکردنی خزمەتگوزاری چاودێری تەندروستی%38

کارکردنی قوتابخانەکان%24

چاودێری دەروونی-کۆمەاڵیەتی %14

بوونی خزم و /یاخود هاوڕێیان%13

دەرفەتەکانی دروستبوونی هەلی کار و گوزەران %10

هۆکارەکانی الوازی و کۆمەاڵیەتی- دیمۆگرافی

7 کەستێکڕای قەبارەی خێزانێک 

112ڕێژەی نێرینە لە ناو مێێنەکان دا 

97ڕێژەی پشتپێبەسن

دانیشــتوانی ئــاوارە بــە گشــتی وا دەردەکــەون، کــە گەنجریــن بــن لــە میانــی ئــەو شــارانەی 

هەرێمــی کوردســتان کــە منونەیــان لێوەرگیــراوە، بــە ڕێــژەی پشــت پێبەســتنی 97، واتــە ئەو 

تاکانــەی کــە پێشــبینیدەکرێت چــاالک بــن )لــە تەمەنــی 18-59 ســااڵن( کەمێــک ژمارەیــان زیاتــرە 

لــە کەســانی پشتپێبەســراو. مندااڵنــی تەمــەن قوتابخانە نزیکەی یەک لەســەر ســێی کۆی 

ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان هەژمــار دەکرێــن و بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی کــە نزیکــەی 

هەمــوو خێزانــەکان بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە پێنــج ســاڵە ئــاوارە بوونــە، لــە 11%ی مندااڵنــی تــر لــە 

لــە شــوێنی ئاوارەبــوون دا لــە دایــک بوون.ژمــارەی نێرینەکان کەمێــک لە ژمــارەی مێیینەکان 

زیاتــرە، بەتایبەتــی لــە گروپەکانی تەمەنــی بچووکر. قەبــارەی خێزانەکان هەر بــە گەورەیی 

ماوەتــەوە )بــۆ هــەر خێزانێــک7  ئەنــدام بــە تێکــڕا( ئەمــەش دەشــێت ڕەنگدانــەوەی بەســەر 

پێکــەوە مانــەوەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان هەبێــت بــۆ باشــر فەراهەمکردنــی ڕەفاهیــەت و 

تەندروســتی ئەندامانــی . ســەرۆکی خێــزان بــە تێکــڕا تەمەنــی 47 ســاڵه و بــۆ تێکڕای 52 ســاڵ 

زیادی دەکات کاتێک کە خێزان لە الیەن مێێنەوە بەرێوەدەبرێت. 

 شێوەی 1: ڕەگەز و تەمەنی دانیشتوانی ئاوارە

خێزانانــی ئــاوارە ژمارەیــەک الوازیــان لێدەردەکەوێــت. لــە ســەدا دەی خێزانــەکان لــە الیــەن 

مێینەکانــەوە بەرێوەدەبێــت، لــە کاتێکــدا نزیکــەی چارەکێک بــە الیەنی کەمــەوە ئەندامێکیان 

هەیــە کــە زەحمەتییەکــی کارکردنــی هەیــە. ئاوارەبوونــی ماوەدرێــژ و چەندیــن جــار 

ئاوارەبــوون هەردووکیــان زۆر بــاوە، نزیکــەی 30% خێزانــەکان چــوار جار یــان زیاتر ئــاوارە بوونە. 

نزیکــەی هەمــوو خێزانــەکان بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە ســێ ســاڵ )99%(- ئــاوارە بوونــە، کــە %15 

یــان پێشــر تووشــی ئاوارەبوونــی ناوخۆیــی بوونەتــەوە پێــش قەیرانــی 2014 - و نزیکــەی لە 

%65 لــە ســاڵی 2014وە زیاتــر لــە جارێــک ئــاوارە بوونــە کــە نزیکــەی نیوەیــان چــوار جار یــان زیاتر 

ئاوارەبوونە. 

13   کاتێک سەرۆک خێزانی مێینە بە تەنیا ناو دەبێت ئەمە واتە مێینەکە سەڵتە، بێوەژنە، جیاکراوە، تەاڵقدراوە، یاخود ئەگەر هاوسەرگیری کردبێت، ئەوا لە گەڵ هاوسەرەی 
ناژیت.

14  بە پێی داتای هەڵسەنگاندنی شوێنی یەکخراوی ILA V( 5( کشتوکاڵ و چاندن و ئاژەڵداری لە نێو سەرچاوە سەرەکیەکانی داهات دا بوون بە 49% و 77%ی شوێنەکانی 
گەڕاوەکان لە موسڵ و شنگال، کە قەزای ڕەسەنی سەرەکی ئەو ئاوارە ناوخۆییانەن کە لە ئێستادا لە شاری دهۆک نیشتەجێن.

خشتەی :3 پرۆفایلی الوازی

خێزانەکان لە ئاوارەبوونی ماوەدرێژ دا %99

ئەو خێزانانەی ڕووبەڕووی جەندین ئاوارەبوون بوونەتەوە %64

ئەو خێزانانەی ئەندامیان زەحمەتی کارکردنیان هەیە %25

ئەو خێزانانەی بەر لە ساڵی 2014 ئاوارەبوونە %15

ئەو خێزانانەی مێنە بەرێوەیان دەبات، لە %7یان کە 'تەنیان'13  %10

بژێوی و گوزەران 

هەرچەنــدە زۆربــەی خێزانــەکان دەتوانن پشــت بــە کارکردنی ســەرۆکی خێزان )72%( ببەســن 
ــەت  ــە زەحم ــان ب ــەاڵم گوزەرانی ــەن، ب ــن بک ــەکان )74%( دابی ــتیە بنەڕەتی ــن پێویس وە دەتوان
بــەراورد دەکرێــت بــە ئاســتی پێــش قەیرانەکــە: تەنهــا لــە 13%ی خێزانــەکان خاوەنــی ئــەو 
ــەکان  ــا 29%ی خێزان ــوون( و تەنه ــش ئاوارەب ــەر 74% پێ ــن )بەرامب ــدا دەژی ــە تێی ــەن ک خانووان
دۆخــی ئێســتایان بە باشــر یــان وەک ئەوەی پێــش ئاوارەبــوون، دەزانــن. زۆرینــەی خێزانەکان 
)69%( دەتوانــن پشــت بــە ســەرچاوەیەکی جێگیــری داهــات ببەســن لــە میانــی ســێ 
ــا  ــە کەرتــی گشــتیدا. ت ــان – بەشــی سەرەکیشــی کارکــردن ل ســەرچاوەی ســەرەکی داهاتی
ئێســتا نزیکــەی 5%ی خێزانــەکان هیــچ ســەرچاوەیەکی داهاتیــان نییە و هیچ کــەس خەریکی 
کاری کشــتوکاڵ و ئــاژەڵ بەخێوکــردن نیــە، هەرچەندە کشــتوکاڵ و ئاژەڵداری دەشــێت چاالکی 
ــوون.14  ــش ئاوارەب ــە پێ ــن ل ــوی بووب ــوزەران و بژێ ــتکردنی گ ــن دروس ــی دەستخس زۆر گرنگ
ســەرەڕای ئــەوەش، لــە حاڵەتێــک ئەگــەر خێزانــەکان ســەرچاوەی دارایــی زیادیشــیان هەبێت، 
ــەرزەکان )%32(  ــەوەی ق ــۆ دان ــەرچاوەیەی ب ــەم س ــزان ئ ــێ خێ ــە س ــەک ل ــەی ی ــەوا نزیک ئ

بەکاردێنن.

خشتەی 4: پرۆفایلی بژوێوی و گوزەران

خێزانەکان دەتوانن پێداویستیە بنەڕەتیەکانیان فەراهەم بکەن  %74

سەرۆکی خێزانەکان کار دەکەن  %72

%69
ئەو خێزانانەی کە سەرچاوەیەکی جێگیری داهاتیان هەیە لە میانی سێ 

سەرچاوەی سەرەکی داهات. 

ئەو خێزانانەی کە بارودۆخیان باشرتە یان وەک بارودۆخی پێشرت ماوەتەوە %29

ئەو خێزانانەی لە ناو ئەو خانووانەدا دەژین کە هی خۆیانە  %13

 خشتەی 5: سەرچاوەی سەرەکی داهات

کاری مووچەدار )کەرتی گشتی(%38

بازرگانی نافەرمی یاخود کاری ڕۆژانە%29

کاری مووچەدار )کەرتی تایبەتی(%18

مووچەی خانەنشینی%11

بازرگانی تایبەت%4

پارە لە الیەن خێزان/ هاوڕێیان لە ناو عێراق %4

قەرزکردنی پارە لە هاوڕێیان یان خێزانەوە %2

پاشەکەوت %1

داهات لە کرێی خانوو یان زەوی %1

نەختینە/ بەخشین یاخود یارمەتی لە الیەن دامەزراوە نیشتیامنیەکانەوە%1

یارمەتی حکومەت، لەوانە قەرەبووکردنەوە%1

ئەوانی تر%1

100+100+100+1007+22+20+1 100+100+100+1008+22+19+1

مێینەنێرینە

5%خوار تەمەن 5 ساڵ%6

14%مندااڵنی تەمەن قوتابخانە )5-17 ساڵ(%18

25%دانیشتوانی چاالک )18-59 ساڵ(%26

3%کەسانی بەتەمەنرت )+60 ساڵ(%3
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 خشتەی 6: پێداویستیە سەرەکیەکان 15 

چاودێری تەندروستی %57

خۆراک%44

دانەوەی قەرزەکان%32

پشتگیری کردنی ئەندامانی تری خێزان %28

دانی پارە بۆ پەناگەی نوێ%25

چاالکی بازرگانی یاخود گوزەران  %25

پەروەردە و خوێندن %18

جلوبەرگ %17

چاکردنەوەی خانوو لە ناوچەی ڕەسەن %10

چاکردنەوەی خانوو لە ناوچەی ئاوارەبوون %9

وەبەرهێنان%8

گواستنەوە%5

یارمەتیدانی ئەوانی تر %5

لە خۆگرتنی سەالمەتی و کۆمەاڵیەتی لە شوێنی هەنووکەیی دا

وا  خانەخوێــدا  کۆمەڵگــەی  لەگــەڵ  ئاشــتیانە  پێکەوەژیانــی  و  ســەالمەتی  ئاســتی 

دەردەکەوێــت کــە زۆر بــەرز بێــت.16 نزیکــەی هەمــوو ئــاوارە ناوخۆییــەکان هەســت بــە 

ســەالمەتیەکی تــەواو دەکــەن )97%(، وە زۆر بەدەگمەن تووشــی جیاکاری بوونەتــەوە )%4(. 

لــە کاتــی  بــە ئاســودەیی دەکــەن  ئــاوارە ناوخۆییــەکان هەروەهــا هەســت  زۆربــەی 

داواکردنــی یارمەتــی لــە بەرپرســانی خۆجێــی ئەگــەر پێویســت بێــت )88%(. زیاتــر لــە 80%ی 

ئــاوارە ناوخۆییــەکان خۆیــان لــە وەزارەتــی کــۆچ و کۆچبــەران تۆمارکــردووە و هەمــان ڕێــژەش 

لــە هەڵبژاردنەکانــی ســاڵی 2018 دەنگــی داوە. بــە گشــتی وا دەردەکەوێــت کــە خێزانــە 

ــری )32%( و  ــی بایۆمەت ــی کارت ــی دەدەن. نەبوون ــەی سیاس ــە پرۆس ــی ب ــاوارەکان گرنگ ئ

نەبوونــی توانــای گەشــتکردن بۆ شــوێنی دەنگــدان )41%( هۆکاری ســەرەکین بــۆ دەنگنەدان، 

لــە کاتێکــدا تەنهــا لــە 19ی خێزانــەکان ئاماژەیــان بــەوەدا کــە دەنگیــان نــەداوە، چونکــە هیــچ 

مەیلێک و باوەڕێکیان بە سیستمی17  سیاسی نییە.

 خشتەی 7: سەالمەتی و لە خۆگرتنی کۆمەاڵیەتی

هەست بە سەالمەتیەکی تەواو دەکەن   %97

هەست بە سەالمەتی دەکەن لە کاتی داواکردنی یارمەتی لە بەرپرسە %88
خۆجێیەکان   

ڕووبەڕووی جیاکاری نەبوونەتەوە %87

خۆیان لە گەڵ وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران تۆمارکردووە %81

لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2018 دەنگیان داوە  %81

خواست و پالندانان بۆ گەڕانەوە 

پێدەچێــت نزیکــەی هەمــوو ئــاوارە ناوخۆییــەکان بەڵگەنامــەی کەســی ســەرەکییان هەبێت 

)92%(. 18لەگــەڵ ئەوەشــدا، نزیکــەی یــەک لــە ســەر چــواری خێزانــەکان زانیاریــان ســەبارەت بــە 

ناوچــەی ڕەســەنیان نیــە، لەبەرئــەوەی یــان متامنەیــان بــەو زانیاریانــە نییــە کــە وەریدەگــرن 

15   بۆ ئەوەی پێداویستیە سەرەکییەکان هەڵبسەنگێرنێت پرسیار لە خێزانەکان کرا ‘بیهێننە پێش چاوتان بۆ ساتێک کە خێزانەکانتان بڕە پارەیەکی زۆری بە میرات بۆ ماوەتەوە. 
تکایە ئاماژە بە سێ لەو بڕگە سەرەکیانەی کە خێزانەکەتان ئەم پارەیەی بۆ بەکاردەهێنێت بدەن )بە دەستپێکردن لە بڕگەی ەوە1 وەک گرنگرتینیان(. خشتەکە ڕێژەی ئەو 

وەاڵمدەرانە پیشان دەدات کە ئاماژەیان بە هەر بژاردەیەک کردووە، نەوەک  ئەو ئەولەوییەتەی کە  بە هەر بژاردەیەک دراوە.

16   ئەمە دەرەنجامەکانی داتای سەالمەتی و پێکەوەژیانی کۆمەاڵیەتی پشتڕاست دەکاتەوە بەو شێوەی کە لە ئاوارەبوونی شارنشینی دا هاتووە: شیکردنەوەیەکی 
http://iraqdtm.iom.int/DurableSolutions/ :سەرەتایی. تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکانی سەر بە رێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ، عێراق 2020. لەم بەستەرە بەردەستە

Decription342

17   لە میانی ئەو خێزانانەی کە ڕایانگەیاندووە هیچ یەک لە ئەندامانی خێزانەکەیان لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2018 دەنگیان نەداوە.

18   بەڵگەی نەتەوەیی، ناسنامەی نیشتامنی و کارتی نیشتەجێبوون لە سێ بەڵگەنامەی سەرەکین کە لە نێوان لە سەدا 1 بۆ 2,5 خێزانەکان ڕایانگەیاندووە ئەم 
بەڵگەنامەیان لێ ونبووە. هەموو جۆرەکانی تری بەڵگەنامەکان هەر یەکێکیان بە کەمرت لە سەدا 1ی خێزانەکان لێیان ونبووە.  

یاخــود خــزم و هاوڕێیــان لــە ناوچــەی ڕەســەنیان نییــە کــە بتوانــن ئــەم زانیاریانەیــان پێبــدەن. 

ــان  ــەی ئاماژەی ــەو خێزانان ــە 12%ی ئ ــا ل ــەن : تەنی ــری بەپەل ــەی ت ــە کێش ــوزەران و پەناگ گ

بــەوەدا کــە لــە ناوچــەی ڕەســەنیان دا دەرفەتــی گوزەرانــی باشــر و بارودۆخــی گونجــاوی 

گوزەرانیــان بــۆ دەســتبەر دەکرێــت )بە بــەراورد لەگــەڵ بارودۆخــی ئاوارەبوون(، تەنیــا نیوەیان 

 - بەڵگەنامــەی موڵکیــان هەیــە و تەنیــا چارەکێــک خاوەنــی خانوویەکــی نیشــتەجێین 

هەرچەندە نزیکەی 74% ی خێزانەکان هێشتا خاوەنی خانوون لە ناوچەی ڕەسەندا.

 خشتەی 8: بارودۆخەکانی چواردەوری گەڕانەوە

بەڵگەنامەی کەسیان هەیە   %92

زانیاری پێویستیان دەربارەی ناوچەی ڕەسەنیان هەیە    %76

بەڵگەنامەی خاوەندارێتی خانوویان هەیە %48

خاوەن خانوویەکی گونجاو بۆ نیشتەجێبوونن %25

بارودۆخی ژیان و گوزەران لە ناوچەی ڕەسەن باشرتە %12

هەرچەنــدە گەڕانــەوە دەکرێــت ئەنجــام بدرێت - نزیکەی نیوەی خێزانەکان کەســێک دەناســن 

کــە بەڕاســتی گەڕاوەتــەوە ناوچــەی ڕەســەنی خــۆی - ژمارەیەکــی زۆر کەمــی خێزانــەکان 

هەنــگاوی کۆنکرێتیــان نــاوە بــۆ گەڕانــەوە یــان وابەســتەبوونێک بەهێــز بــە ناوچــەی 

ــا لــە ســەدا 13 هەوڵــی گەڕانەوەیــان داوە یــان پالنیــان دانــاوە  ڕەســەنیان، نیشــانداوە. تەنی

بگەڕێنــەوە )6%(. لــە میانــی ئــەو خێزانانــەی کــە پالنیــان دانــاوە، باوترین کــردەوە بریتیــە بووە 

لــە زانیــاری وەرگرتــن ســەربارەت بــە بارودۆخــەکان لــە شــوێنی ڕەســەنیان )41%(، دوای ئــەوە 

یــان  هــاوڕێ  خێــزان،  لەگــەڵ  ڕێکخســن  و   )%33( نیشــتەجێبوون  شــوێنی  ڕێکخســتنی 

ئەندامانــی کۆمەڵگــە )22%(. لــە 74%ی ئــەو خێزانانــەی کــە خانوویــان لــە ناوچــەی ڕەســەن 

ــی  ــێکی زیان ــود بەش ــەواوی یاخ ــە ت ــان ب ــە ی ــە خانووەک ــدووە ک ــان ڕایانگەیان ــە، 63%ی هەی

بەرکەوتــووە. ســەرەڕای ئــەم حاڵەتــەش تەنیــا لــە ســەدا 13ی ئــەو خێزانانــەی داوای 

قەرەبوویان کردووە هەرچەندە لە سەدا 30 ئاگاداری پالنی قەرەبووکردنەوەکەن.

 خشتەی 9: پالندانان بۆ گەڕانەوە

کەسانێک دەناسن کە بە سەرکەوتووانە گەڕاونەتەوە   %48

هەوڵیانداوە بگەڕێنەوە بە الیەنی کەمەوە یەک جار    %13

داوای قەرەبوویان کردووە ) ئەگەر خاوەنی خانوو بن لە ناوچەی ڕەسەن( %13

پالنیان داناوە بۆ گەڕانەوە  %6

زیاتر لە جارێک هەوڵیانداوە بگەڕێنەوە  %2

نیازەکان و چارەسەری بەردەوامی پەسەندکراو 

ــار  ــاوارە” هەژم ــە “ئ ــان ب ــەکان خۆی ــەدا 70ی خێزان ــەی لەس ــتا نزیک ــا ئێس ــدە ت هەرچەن

دەکــەن، بــەاڵم نیازەکانــی مانــەوە )54%( وە بــێ بڕیــاری )8%(، نزیکــەی دوو ئەوەنــدە 

کــە  خێزانانــەی  ئــەو  هەمــوو  نزیکــەی  هەروەهــا   .)%34( گەڕانــەوەن  خواســتی 

ــان  ــاوە )81%( وە ی ــتەیە نەن ــەو ئاراس ــۆ ئ ــان ب ــچ هەنگاوێکی ــەوە هی ــت بگەڕێن دەیانەوێ

ــە  ــر ل ــۆ زووت ــان ب ــی گەڕاوەنەوەی ــان پالن ــان )51%(ی ی ــەرواری گەڕانەوەی ــە ب ــان ل دڵنی

یــەک دوو ســاڵ )37%( دانەڕشــتووە. ئــەم ئامارانــە پێشــنیاری ئــەوە دەکــەن کــە نزیکەی 

لــە ســەدا 90ی کــۆی دانیشــتوانە ئــاوارەکان پێدەچێــت لــە شــوێنی ئێســتایان لــە شــاری 

دهۆک بۆ دوو ساڵی داهاتوو مبێننەوە. 
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 شێوەی 2: نیازی خێزانەکان لە حاڵەتێک ئەگەر هیچ بەربەستێک ڕووبەڕوویان نەبێتەوە19

%39

%41

%16

   مانەوە             

   گەڕانەوە          

   بڕیارنەدراو          

   گەشتکردن بۆ دەرەوەی واڵت 

بــۆ ئــەو خێزانانــەی کــە دەیانەوێــت بگەڕێنــەوە، بــەاڵم هــۆکاری ســەرەکی دواخســتنی 

گەڕانەوەیــان، وا دەردەکەوێــت کــە بــە هــۆی نەبوونــی ئاســایش لــە ناوچــەی ڕەســەن 

)55%(، ئینجــا نەبوونــی خزمەتگوزارییــە ســەرەتاییەکان )22%(، دەرفەتــی دەستخســتنی 

بژێــوی ) 18%( وە پەناگــەوە )16%( بێــت. نزیکــەی یــەک خێــزان لــە هــەر دە خێزانێــک 

ئاماژەیــان بــە کێشــەی خێڵەکی/ئاشــتبوونەوە یــان تــرس یــان تاســانی پەیوەندیــدار بــە 

گەڕانــەوە کــرد. نزیکــەی لەســەدا 5ی خێزانــەکان رایانگەیانــد کــە ‘رێگرییــان لــێ دەکرێــت 

لــە گەڕانــەوە’ کــە نزیکــەی هەموویــان لــە بنەڕەتــدا خەڵکــی شــنگال بــوون.  ئــەو 

هۆکارانــەی کــە پەیوەنــدی بــە ناوچــەی ئاوارەبوونــەوە هەیــە کەمــر بەربــاون و 

بریتیــن لــە ئاسایشــی جێگیــر )29%(، مندااڵنــی ناونووســکراو لــە قوتابخانــە )12%( و 

دەرفەتی ئابووری باشر )%9(. 

پرسیار لە وەاڵمدەرەوەکە کرا ‘بیهێنە پێش چاوت بۆ ساتێک کە هیچ بەربەستێکت نیە بۆ گەڕانەوە یان مانەوەت لەم شوێنەی ئێستادا: شوێنی پەسەندی خێزانەکەت چی   19
دەبێت بۆ ئەوەی لە داهاتوودا لێی بژیت؟

20   لە زۆربەی حاڵەتەکاندا ‘ گەڕانەوەی رێگری لێکراو’ واتە هەوڵی گەڕانەوە لەالیەن الیەنە ئەمنیەکانەوە رێگری لێکراوە.

خشتەی 10: فاکتەرەکانی پەیوەندیدار بە ناوچەی ڕەسەن

ئاسایشی نا سەقامگیر    %55

خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکان بەردەست نین یاخود بە گوێرەی پێویست نین   %22

نەبوونی دەرفەتی ئابووری  %18

نەبوونی خانووبەرە  %16

ترس یاخود تاسانی پەیوەندیدار بە گەڕانەوە   %14

کێشەی خێڵەکی و ئاشتبوونەوە %8

رێگری لێکراو لە گەڕانەوە 20 %3

خشتەی 11: فاکتەرەکانی پەیوەندیدار بە ناوچەی ئاوارەبوون

ئاسایشی سەقامگیر%29

بوونی ئەندامێکی خێزان لە قوتابخانە   %12

نەبوونی توانای دارایی بۆ گەڕانەوە %12

دەرفەتی ئابووری باشرت%9

بارودۆخی باشرتی گوزەران%4

باری تەندروستی رێگرە لە بەردەم گەڕانەوەی خێزان %4

نەخشەی 3: نیازی داهاتوو بۆ هەر گەڕەکێک 

54+34+8+4+C %54 %34

%8

%4

 نیازی داهاتوو بۆ هەر گەڕەکێک

مانەوە

گەڕانەوە

بڕیارنەدراو

 گەشتکردن دەرەوەی و�ت
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عێراق کورستانی  هەرێمی  لە  شارنشینی  دهۆکئاوارەیی 

ئەو فاکتەرانەی کە کار لە نیازەکانی دانیشتوانی ئاوارەی شارنشین دەکەن

نیازەکانــی داهاتــوو بەپێــی ڕەگــەز جیاوازیەکــی ئەوتۆیــان نییــە، هەرچەنــدە ڕەگــەزی مــێ 

زیاتــر وا دەردەکەوێــت کــە بڕیــاری نــەداوە ) 15% ، بــۆ نێرینــە 7% (، کەمریــش وا دەردەکەوێــت 

کــە ڕابگەیەنــن نیــازی گەڕانەوەیــان بۆ ناوچەی ڕەســەنی خۆیان هەبێــت ) 24%، بــۆ نێرینەکان 

35%(. لــە میانــی دوو گروپــی نەتەوەیــی زاڵ لــە دهــۆک، عەرەبــی ســوننە پێدەچێــت زیاتــر 

نیــازی مانەوەیــان هەبێــت ) 70% (, بــە بــەراورد لەگــەڵ کــوردی ســوننە ) 53% (. ئەوانــەی لــە 

ــەراورد  ــە ب ــان )74%( ب ــازی مانەوەی ــر نی ــک زیات ــت کەمێ ــوون وا دەردەکەوێ ــڵەوە هات موس

ــەی  ــت، ئەوان ــەوەش بکرێ ــاژە ب ــتە ئام ــن. پێویس ــنگال )60%(، ڕابگەیەن ــەی ش ــەڵ ئەوان لەگ

جارێــک هەوڵیــان داوە بگەڕێنــەوە یاخــود زیاتــر لە جارێــک هەوڵیــان داوە، بە ئەگــەری زۆرەوە 

کەمــر نیــازی گەڕانەوەیــان ڕادەگەیەنــن )44% و 84% یــەک بــە دوای یــەک(. بــە پێچەوانــەوە 

ئەوانــەی چیــر خۆیــان وەک ئــاوارە ئەژمــار ناکــەن، نیازیــان وایــە لــە دهــۆک مبێننــەوە. 

هەروەهــا ئاوارەبوونــی پێشــوو، ڕۆڵــی لــە نیــازی داهاتــووی ئــاوارە ناوخۆییــەکان هەیــە. 

ئەوانــەی پێــش ســاڵی 2014 ئــاوارە بــوون وا دەردەکەوێــت کــە زیاتــر بــە نیــاز بــوون لــە دهــۆک 

ئــاوارە بــوون وا  مبێننــەوە )59%(. هەروەهــا ئەوانــەی کــە جارێــک یــان چەنــد جارێــک 

دەردەکەوێت کە زیاتر نیازی مانەوەیان ڕابگەیەنن )63%  و 49% یەک بە دوای یەک(. 

شێوەی 3: ئەو فاکتەرانەی کار لە نیازەکان دەکەن

ڕەگەزی سەرۆک خێزان

نێر

مێ

عەرەبی سوننە

کوردی سوننە

قەزای ڕەسەن

موسڵ

شنگال

ئاوارەبوونی پێشوو
بەر لە ٢٠١٤

نەخێر

بەڵێ

هەوڵدان بۆ
گەڕانەوە

هەرگیز

بە النیکەمەوە
یەکجار

زیاتر لە
یەکجار

هێشتان خۆیان
بە ئاوارە دەزانن

نەخێر

بەڵێ

ژمارەی ئاوارەبوون
لەوەتەی ٢٠١٤ەوە

یەکجار

زیاتر لە یەکجار

٪٤

٪٣

٪٥

٪٣

٪٤

٪٤

٪٣

٪١١

٪٥٤

٢٪١

٪٤

٪٤

٪٥

٪٣

٪٧

٪١٥

٪١٠

٪٧

٪١٠

٪٦

٪٨

٪٥

٪٧

٪٤٤

٪٨

٪٧

٪٩

٪٧

٪٣٥

٪٢٤

٪١٥

٪٣٧

٪١٢

٪٣٠

٪٣٥

٪٢٦

٪٣٣

٪٤٤

٪٨٤

٪١٥

٪٤٢

٪٢٣

٪٤١

٪٥٤

٪٥٨

٪٧٠

٪٥٣

٪٧٤

٪٦٠

٪٥٤

٪٥٩

٪٥٦

٪١٦

٪٧٣

٪٤٨

٪٦٣

٪٤٩

پەیوەندی
نەتوەیی-ئایینی

بڕیاری نەداوەمانەوە                   گەڕانەوە             گەشــتکردن بۆ دەرەوەی و�ت
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ئاوارەیی شارنشینی

هەولێر  شاری 
چوارچێوەی گشتی21 

123,774کەسی ئاوارە

20,629خێزانی ئاوارە

ئەو گەڕەکانەی ئاوارە ناوخۆییەکان لە 
93خۆ دەگرن

ڕێژەی ئاوارە ناوخۆییەکان لە ناو 
12.34 دانیشتوانی خانەخوێ

ــە لــە هەرێمــی کوردســتان و  ــاوارە ناوخۆییەکان شــاری هەولێــر گەورەتریــن وەرگــری ئ

ئــاوارەی ناوخۆیــی کــە دەکاتــە نزیکــەی 12%ی کــۆی  مەزەنــدە دەکرێــت 123,774 

دانیشــتوانی ئــاوارە ناوخۆیــی دەرەوەی کەمپــەکان لــە سەرتاســەری واڵت دا.هەروەها 

ــتوانی دا  ــاو دانیش ــە ن ــەکان ل ــاوارە ناوخۆیی ــەرزی ئ ــی ب ــی تاڕادەیەک ــر ڕێژەیەک هەولێ

ــاوارەی  ــێکیان ئ ــن کەس ــارەکەدا دەژی ــە ش ــە ل ــەس ک ــەر 12 ک ــە ه ــک ل ــە جۆرێ ــە، ب هەی

ناوخۆییــە.22 بــە پێچەوانــەوە، دانیشــتوانی کەمپــەکان کەمــن )نزیکــەی 6,000 کــەس( 

ــە  ــینی ل ــی شارنش ــە دیاردەیەک ــی ببێت ــە بەرفراوان ــوون ب ــردووە ئاوارەب ــەش وایک ئەم

هەولێــر.  کۆمەڵگەکانــی زانکــۆ و زەیتــۆن ئــەو شــوێنان کــە گەورەتریــن ژمــارەی ئــاوارە 

ناوخۆییــەکان لــە خــۆ دەگــرن، لەگــەڵ ئەوەشــدا دانیشــتوانی ئــاوارە بەســەر ڕووبەرێکــی 

بەرفراوانی شارەکەدا وەک لە نەخشەی 4 دا دەرکەوتووە، باوبۆنەتەوە.

وەرگری ئاوارە ناوخۆییەکانی دەرەوەی کەمپەکان 

12%ی تێکڕای ئاوارە ناوخۆییەکانی 

دەرەوەی کەمپەکان 

وەرگری نزم 

وەرگری مامناوەند

وەرگری بەرز 

21   ژمارەی دانیشتوانی تاکو ئابی 2020.

22   ڕێژەی ئاوارە ناوخۆییەکانی دەرەوەی کەمپەکان کە بە بەکارهێنانی ژمارەکانی لیستی سەرەکی 117 دیاریکراوە.

ڕێژەی گۆڕانکاری لە دانیشتوانی ئاوارە ناوخۆییەکان 

+2%ی ئاوارە ناوخۆییەکان 

)ئەیلولــی 2019- ئەیلولی 2020(

جێگیر

تا ڕادەیەک جێگیر

تا ڕادەیەک جووڵەدار 

جووڵەدار

قەزا ڕەسەنەکان

40% نەینەوا ) بە زۆری موسڵ و حەمدانیە(

25% ئەنبار )ڕەمادی، فەللوجە و قائیم(

21% سەالحەددین )بێجی، تکریت و سامەڕا( 

6%  بەغداد 

4%  کەرکوک 

2%  دیالە

1%< بۆ بەسڕا و بابل 

هاوچەشن

تا ڕادەیەک هاوچەشن

نا هاوچەشن                        

پێکهاتەی نەتەوەیی- ئایینی 

72% عەرەبی موسڵامنی سوننە 

7% کوردی موسڵامنی سوننە 

6% مەسیحی کلدانی  

5% مەسیحی 

2% مەسیحی ئاشووری 

2% مەسیحی رسیانی  

 1% بۆ هەر کام لە عەرەبی موسڵامنی شیعە، 

کوردی ئێزدی، شەبەکی موسڵامنی سوننە، 

شەبەکی موسڵامنی شیعە و تورکامنی 

موسڵامنی سوننە   

هاوچەشن 

تا ڕادەیەک هاوچەشن

نا هاوچەشن 

نەخشەی 4: شوێنەکانی ئاوارە ناوخۆییەکان لە ناو شاری هەولێر 

١٤٤ - ١,٤٥٨

١,٤٥٩ - ٣,٦٩٦

٣,٦٩٧ - ٩,٣٧٨

چڕی ژمارەی دانیشتوانی ئاوارە

 ناوخۆییەکان بۆ هەر گەڕەکێک
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عێراق کورستانی  هەرێمی  لە  شارنشینی  هەولێرئاوارەیی 

ــتوانی  ــی دانیش ــی کەم ــاڵی 2019وە بەرزبوونەوەیەک ــی س ــە حوزەیران ــر ل ــاری هەولێ ش
ئــاوارەی تێــدا ڕوویــداوە، کــە بــە زۆری بەهــۆی داخســتنی کەمپــەکان )+2%(ەوە بــووە. بــە 
ــەردەوام  ــر ب ــاش، هەولێ ــی ب ــی ئاسایش ــاش و ڕەوش ــوزاری ب ــی خزمەتگ ــۆی  دابینکردن ه
ســەرنجی دانیشــتوانی ئــاوارە ناوخۆیــی تێکــەڵ بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــاوە کــە ناوچــەی 
ــە  ــتووە.23 ل ــەوە جێهێش ــی ئاوارەبوون ــەپۆڵە جیاوازەکان ــاوەی ش ــە م ــان ل ــەنی خۆی ڕەس
کاتێکــدا زۆربــەی ئاوارەکانــی نــاو شــاری دهــۆک و شــارۆچکەی زاخــۆ لــە مانگــی ئابــی 2014 
ئــاوارە بــوون و بــە ڕەگــەز کــوردن ، نزیکــەی یــەک لەســەر ســێی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاو 
شــاری هەولێــر لــە حوزەیــران تــا تەمــووزی 2014 هەڵهاتــوون. هەمــوو شــەپۆلەکانی 
ئاوارەبــوون لــە هەولێــر بــەدی دەکرێــن - هەرچەنــدە ئــەم شــەپۆڵە ئاوارەبوونانــە لــە ڕووی 
قەبــارەوە جیــاوازن – بــە نوێریــن شەپۆڵیشــەوە )5% لــە نێــوان تەمــووزی 2017 تــا کانونــی 
یەکەمــی 2018، و 2% لــە دوای کانوونــی دووەمــی 2019( زۆرینــەش عەرەبی ســوننەن، ئەمە 
پێچەوانــەی دانیشــتوانی خانەخوێــی کــە زۆرینەیــان کــوردن، ئــەوەی دیکەشــیان ســەر بــە 
گروپــە کەمینــە جۆراوجۆرەکانــن، لەوانــە کلــدان و ئاشــوری و رسیــان و مەســیحیەکانی تــر، 
بەهەمــان شــێوەش ڕێژەیەکــی کەمیــش ئێــزدی و شــەبەک و تورکــامن. هەرچــی ســەبارەت 
بــە ناوچەکانــی ڕەســەنە، ژمارەیەکــی زۆر لــە ئــاوارە ناوخۆییــەکان لە نەینــەواوە هاتــوون، بە 
ــە  ــاو ل ــی بەرچ ــەاڵم ژمارەیەک ــە، ب ــڵ و حەمدانی ــەزای موس ــە ق ــەرەکی ل ــێوەیەکی س ش

دانیشتوانی پارێزگای ئەنبار )25%(، سەالحەددین )21%( و بەغدادش )6%( ئاوارەبوون.

 خشتەی 12: باشرتین الیەنەکانی گوزەران لە شوێنی هەنووکەیی دا بە بەراورد لە گەڵ 
   ناوچەی ڕەسەن24

باری ئەمنی باش%95

ئازادی هاتووچۆ%37

کارکردنی خزمەتگوزاری چاودێری تەندروستی%29

کارکردنی قوتابخانەکان%25

دەرفەتەکانی کارکردن و دەستخستنی گوزەران %22

بوونی خزم و /یاخود هاوڕێیان%13

چاودێری دەروونی کۆمەاڵیەتی %7

فاکتەرەکانی الوازی و  پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی- دیمۆگرافی

6 کەس تێکڕای قەبارەی خێزانێک 

110ڕێژەی نێرینە لە ناو مێێنەکان دا 

104ڕێژەی پشتپێبەسنت

ــەڵ  ــە گ ــەراورد ل ــە ب ــن ب ــن ب ــە گەنجری ــەون، ک ــتی وا دەردەک ــە گش ــاوارە ب ــتوانی ئ دانیش
شــارەکانی هەرێمــی کوردســتان، بــە ڕێــژەی پشــت پێبەســتنی 104، واتــە 104 کەســانی خــوار 
تەمــەن 18 ســاڵ و کەســانی بەتەمــەن لــە هــەر 100 تاکــی نــاو تەمەنی کارکــردن )18-59 ســااڵن( 
بوونیــان هەیــە. مندااڵنــی تەمــەن قوتابخانــە نزیکــەی یــەک لەســەر ســێی کــۆی ژمــارەی 
ئــاوارە ناوخۆییــەکان هەژمــار دەکرێــن و بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی کــە نزیکــەی هەمــوو 
خێزانــەکان بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە پێنــج ســاڵە ئــاوارە بوونــە، لــە 12%ی مندااڵنــی تــر لە شــوێنی 
ــرە،  ــەکان زیات ــارەی مێیین ــە ژم ــک ل ــەکان کەمێ ــارەی نێرین ــک بوون.ژم ــە دای ــوون دا ل ئاوارەب
بەتایبەتــی لــە گروپەکانــی تەمەنــی 5-17 سااڵن.ســەرۆکی خێزان بــە تێکڕا تەمەنی 47 ســاڵه، 
هەرچەنــدە ســەرۆک خێزانــی مێینــە پێدەچێــت بــە تەمەنر بن بــە تێکــڕای 51 ســاڵ و قەبارەی 

خێزان یەکسانە بە تێکڕای قەبارەی خێزانێکی عێراقی، بە شەش کەس بۆ هەر خێزانێک.

شــێوەی 4: ڕەگەز و تەمەنی دانیشتوانی ئاوارە 

23   وردەکاری زیاتر سەبارەت بە شەپۆڵەکانی ئاوارەبوون دەکرێت لە تێبینی شێواز/ میتۆدەکە بەدەسبخرێت.

24    بژاردەکانی تری وەاڵمدانەوە بریتین لە: ‘خانوویەکی باشرت’، ‘ئازادی بۆ ڕادەربڕینی بیروباوەڕی سیاسی من/بەشداری کردن لە ژیانی سیاسی’، ‘پشتگیری ئاشتبوونەوە لەگەڵ کۆمەڵگە’، 
‘تێچووی گونجاوی گوزەران’ و هەریەک بە کەمرت لە سەدا 7ی خێزانەکان ئاماژەیان پێدرا. ئەم ئامارانە دەشێت بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە ئاوارە ناوخۆییەکان دەتوانن تەنها سێ بژاردەی 

وەاڵمدانەوە دەستنیشان بکەن، بە کەم بزانرێن. 

25   کاتێک سەرۆک خێزانی مێینە بە تەنیا ناو دەبرێت ئەمە واتە مێینەکە سەڵتە، بێوەژنە، جیاکراوە، تەاڵقدراوە، یاخود ئەگەر هاوسەرگیری کردبێت، ئەوا لە گەڵ هاوسەرەکەی ناژیت.

26   سەیری خوارەوەش بکە، نیشاندەرەکانی وابەستەبوون بە شوێنی ڕەسەنەوە.

خێزانانــی ئــاوارە ژمارەیــەک الوازیــان لێدەردەکەوێــت. لــە ســەدا نــۆزدەی خێزانەکان لــە الیەن 
مێینەکانــەوە بەرێوەدەبرێن،کــە دەکاتــە دوو ئەوەنــدەی ژمارەکانــی تێبینیکــراو لــە ناوەندە 
ــە کاتێکــدا نزیکــەی  شارنشــینە هەڵســەنگێرناوەکانی تــری هەرێمــی کودســتانی عێــراق. ل
ــە الیەنــی کەمــەوە ئەندامێکیــان هەیــە کــە زەحمەتییەکــی کارکردنــی هەیــە.  چارەکێــک ب
ئاوارەبوونــی ماوەدرێــژ زۆر بــاوە )92%ی خێزانــەکان بــەر لــە تەمــووزی 2017 هەڵهاتــوون( و 
ــەڵ  ــە گ ــەراورد ل ــە ب ــەن ب ــەقامگیری بک ــە س ــت ب ــر هەس ــک زیات ــەکان کەمێ ــت خێزان پێدەچێ
پارێــزگای دهــۆک ) ناوەنــدە شارنشــینەکانی دهــۆک و زاخــۆ(، لــە ســەدا 28ی خێزانــەکان بــۆ 
ــدە  ــە ناوەن ــرە ل ــوزەران باش ــی گ ــە بارودۆخ ــرا ک ــاژە بەوەک ــە، و ئام ــار ئاوارەبوون ــن ج چەندی
شارنشــینەکانی دهــۆک و لــە ئاســتی شــاری ســلێامنی دایــە. نزیکــەی یــەک لە ســەر پێنجی 

خێزانەکان )19%( پێشر تووشی ئاوارەبوون بوونەتەوە پێش قەیرانی ساڵی 2014.

خشتەی 13: پرۆفایلی الوازی

خێزانەکان لە ئاوارەبوونی ماوەدرێژ دا %92

ئەو خێزانانەی ڕووبەڕووی چەندین ئاوارەبوون بوونەتەوە %28

ئەو خێزانانەی ئەندامیان زەحمەتی کارکردنیان هەیە %25

ئەو خێزانانەی بەر لە ساڵی 2014 ئاوارەبوونە %19

ئەو خێزانانەی مێنە بەرێوەیان دەبات، لە %7یان  'تەنیان' 25 %19

بژێوی و گوزەران 

نزیکــەی نیــوەی خێزانــەکان دەتوانــن پشــت بە کارکردنی ســەرۆکی خێــزان )55%( ببەســن وە 
نزیکــەی ســەدا 70 ڕایانگەیانــدووە کــە دەتوانــن پێویســتیە بنەڕەتیــەکان دابیــن بکــەن و 
نزیکــەی ســەدا 40 ســتاندەرێکی گوزەرانــی وایــان هەیــە کــە دەکرێــت لــە گــەڵ گوزەرانــی 
پێــش مــاوەی قەیرانەکــە بــەراورد بکرێــت. )14% ئاماژەیــان بــەوەدا کــە بارودۆخیــان تەنانــەت 
باشریشــە(. نزیکــەی لــە ســەدا 71ی خێزانــەکان دەتوانــن پشــت بــە ســەرچاوەیەکی جێگیــری 
مووچــەی  بــە  داهاتیــان،  ســەرەکی  ســەرچاوەی  ســێ  میانــی  لــە  ببەســن  داهــات 
بــەوەدا کــە  لــە ســەدا 5ی خێزانەکانیــش ئاماژەیــان  خانەنشینیشــەوە )20%(. نزیکــەی 
پاشــەکەوتیان هەیــە، لــە بەرانبــەر لــە ســەدا 29ی خێزانــەکان ڕەنگــە قــەرزدار بــن- هــەردووک 
ژمــارەکان کەمێــک باشــرن لەوانــەی لــە شــارەکانی تــری هەرێمــی کوردســتان ڕاگەیەنــران. 
لەگــەڵ ئەوەشــدا وا دەردەکەوێــت کــە ژیــان لــە شــاری هەولێــر گــران بەهــا بێــت و چاودێــری 
تەندروســتیش دەکرێت بەدەســت نەکەوێت: ئەگــەر خێزانەکان ســەرچاوەی دارایــی زیادەیان 
هەبووایــە، نیوەیــان ئــەم ســەرچاوەیان بــۆ چاودێــری پزیشــکی بــەکار دەهێنــا. هەروەهــا 
ــە  ــەکان توانیویان ــەدا 6ی خێزان ــە س ــا ل ــت: تەنه ــگ بێ ــەیەکی گرن ــەش کێش ــێت پەناگ دەش
خاوەنداریەتــی ئــەو خانــووەی کــە لــە نــاوی دا دەژیــن بکــەن )لــە بەرانبــەر 61%ی ئەوانــەی 
ــەکان  ــی خێزان ــەر یەک ــە س ــێ ل ــەی س ــوون( نزیک ــوو ب ــی خان ــوون، خاوەن ــش ئاوارەب ــە پێ ک
ســەرچاوەی دارایــی زیــادە بــۆ گۆڕینــی )25%(ی یــان چاککردنــەوە )7%( خانووەکانیــان 
بەکاردەهێنــا. جێــگای ئاماژەیــە، کــە لــە ســەدا 14ی خێزانــەکان ئاماژەیــان بەوەکــرد کــە هــەر 
ــەش  ــە ئەم ــن، ک ــەنەکەیان بەکاردەهێن ــووە ڕەس ــەوەی خان ــۆ چاککردن ــادە ب ــی زی پارەیەک
ئاماژەیــە بــۆ وابەســتەبوون بەهێزتــر بــە ناوچــەی ڕەســەنی خۆیــان بــە بــەراورد لەگــەڵ هــەر 

شوێنێکی تر.26 

خشتەی 14: پرۆفایلی بژێوی و گوزەران

ئەو خێزانانەی کە سەرچاوەیەکی جێگیری داهاتیان هەیە لە میانی سێ %71
سەرچاوەی سەرەکی داهات.  

خێزانەکان دەتوانن پێداویستیە بنەڕەتیەکانیان فەراهەم بکەن %70

سەرۆکی خێزانەکان کار دەکەن %45

ئەو خێزانانەی کە بارودۆخیان باشرتە یان وەک بارودۆخی پێشرت ماوەتەوە %40

ئەو خێزانانەی لە ناو ئەو خانووانەدا دەژین کە هی خۆیانە  %6

100+100+100+1007+22+20+1 100+100+100+1008+22+19+1

مێینەنێرینە

6%خوار تەمەن 5 ساڵ%6

16%مندااڵنی تەمەن قوتابخانە )5-17 ساڵ(%18

24%دانیشتوانی چاالک )18-59 ساڵ(%25

2%کەسانی بەتەمەنرت )+60 ساڵ(%3
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 خشتەی 15: سەرچاوەی سەرەکی داهات

کاری مووچەدار )کەرتی گشتی(%26

بازرگانی نافەرمی یاخود کاری ڕۆژانە%23

مووچەی خانەنشینی%20

کاری مووچەدار )کەرتی تایبەتی(%19

بازرگانی تایبەت%13

پارە لە الیەن خێزان/ هاوڕێیان لە ناو عێراق%4

پاشەکەوت%3

نەختینە/ بەخشین یاخود یارمەتی لە الیەن دامەزراوە نیشتیامنیەکانەوە%2

قەرزکردنی پارە لە هاوڕێیان یان خێزانەوە  %1

داهات لە کرێی خانوو یان زەوی %1

ئەوانی تر%1

خشتەی 16: پێداویستیە سەرەکیەکان 27

چاودێری تەندروستی %50

دانەوەی قەرزەکان%29

پشتگیری کردنی ئەندامانی تری خێزان%27

خۆراک%25

دانی پارە بۆ پەناگەی نوێ%25

پەروەردە و خوێندن%24

چاالکی بازرگانی یاخود گوزەران  %22

چاکردنەوەی خانوو لە ناوچەی ڕەسەن%14

وەبەرهێنان%11

چاکردنەوەی خانوو لە ناوچەی ئاوارەبوون %7

جلوبەرگ%6

گواستنەوە%4

یارمەتیدانی ئەوانی تر %1

لە خۆگرتنی سەالمەتی و کۆمەاڵیەتی لە شوێنی هەنووکەیی دا

ئاســتی سەالمەتی و پێکەوەژیانی ئاشــتیانە لەگەڵ کۆمەڵگەی خانەخوێدا وا دەردەکەوێت 
کــە زۆر بــەرز بێــت. نزیکــەی هەمــوو ئــاوارە ناوخۆییــەکان هەســت بــە ســەالمەتیەکی تــەواو 
بــە  هەســت  و   )3( بوونەتــەوە  جیــاکاری  تووشــی  بەدەگمــەن  زۆر  وە   ،)%96( دەکــەن 
ئاســودەیی دەکــەن لــە کاتــی داواکردنــی یارمەتــی لــە بەرپرســانی خۆجێی ئەگەر پێویســت 
بێــت )88%(. زۆربــەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان خۆیان لــە وەزارەتی کۆچ و کۆچبــەران تۆمارکردووە 
)65( و لــە هەڵبژاردنەکانــی ســاڵی 2018 دەنگیــان داوە )56(، کــە ئــەم ڕێژەیــە نزمــرە لــە 
ــە  ــە ل ــت ک ــەش وا دەردەکەوێ ــتان و ئەم ــی کوردس ــری هەرێم ــینەکانی ت ــدە شارنش ناوەن
دەرەنجامــی نائۆمێــدی و بێهیواییــان بــۆ سیســتەمی سیاســی بێــت. وا دەردەکەوێــت کــە 
خێزانــەکان کەمــر گرنگــی بــە پرۆســەی سیاســی دەدەن، بە بــەراورد لە گەڵ هەر شــوێنێکی 
تــری هەرێمــی کوردســتان. متامنــە نەبــوون و حەزنەکردن بە سیســتەمی سیاســی هۆکاری 
ســەرەکی دەنگنەدانــە )38( بــەدوای ئەمیــش نەبوونــی توانای گەشــتکردن بۆ شــوێنەکانی 
دەنگــدان دێــت )36(.28 نزیکــەی هەمــوو ئــاوارەکان پێویســتیان بــە رێگەپێدانــی تایبــەت هەیە 

بۆ هاتووچۆکردنی ئازادانە و لە سەدا 2ش هاتووچوکردنیان سنووردارکراوە. 

27   بۆ ئەوەی پێداویستیە سەرەکییەکان هەڵبسەنگێرنێت پرسیار لە خێزانەکان کرا ‘بیهێننە پێش چاوتان بۆ ساتێک کە خێزانەکانتان بڕە پارەیەکی زۆری بە میرات بۆ ماوەتەوە. تکایە ئاماژە بە سێ 
لەو بڕگە سەرەکیانەی کە خێزانەکەتان ئەم پارەیەی بۆ بەکاردەهێنێت بدەن )بە دەستپێکردن لە بڕگەی ەوە1 وەک گرنگرتینیان(. خشتەکە ڕێژەی ئەو وەاڵمدەرانە پیشان دەدات کە ئاماژەیان 

بە هەر بژاردەیەک کردووە، نەوەک  ئەو ئەولەوییەتەی کە  بە هەر بژاردەیەک دراوە.

28   لە میانی ئەو خێزانانەی کە ڕایانگەیاندووە هیچ یەک لە ئەندامانی خێزانەکەیان لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2018 دەنگیان نەداوە.

29   بەڵگەی نەتەوەیی، ناسنامەی نیشتامنی و کارتی نیشتەجێبوون لە سێ بەڵگەنامەی سەرەکین کە ونبوونیان ڕادەگەیەنرێت.

 خشتەی 17: سەالمەتی و لە خۆگرتنی کۆمەاڵیەتی

ڕووبەڕووی جیاکاری نەبوونەتەوە%97

هەست بە سەالمەتیەکی تەواو دەکەن   %96

هەست بە سەالمەتی دەکەن لە کاتی داواکردنی سەالمەتی لە بەرپرسە %87
خۆجێیەکان   

خۆیان لە گەڵ وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران تۆمارکردووە %65

لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2018 دەنگیان داوە  %56

خواست و پالندانان بۆ گەڕانەوە 

نزیکــەی هەمــوو ئــاوارە ناوخۆییــەکان ڕایانگەیانــدووە کە بەڵگەنامەی کەســی ســەرەکییان 
زانیــاری  دەتوانــن  ناوخۆییــەکان  ئــاوارە  هەمــوو  نزیکــەی  هەروەهــا   29.)%92( هەیــە 
متامنەپێکــراو ســەبارەت بــە ناوچــەی ڕەســەنیان بەدەســت بخــەن )88%( و تەنهــا کەمێکیــان 
پێدەچێــت پەیوەندیــان لــە گــەڵ خێــزان، هاوڕێیــان یاخــود ئەندامانــی کۆمەڵگــە کــە دەتوانــن 
دواییــن زانیاریــان پێبــدەن، پچڕابێت. خێزانــەکان پێدەچێت زانیاریان لە ســەر ناوچەی ڕەســەنیان 
نەبێــت، یــان لــە بــەر ئــەوەی ناتوانن دەســتیان بــەو جــۆرە زانیاریــە بــگات )34%( یاخود هەســت 
بــەوە دەکــەن ناتوانــن متامنــە بــە ســەرچاوەی زانیاریەکانیــان بکــەن )36%(. تەنهــا لــە ســەدا 
15ی خێزانــەکان ئاماژەیــان بــەوەدا کــە هیــچ خێــزان، هاورێ یــان ئەندامانی تــری کۆمەڵگەیان 
نیــە کــە بتوانــن زانیاریــان پێبــدەن. دۆخــی گــوزەران و پەناگــە، لــە الیەکی تــر، پێدەچێــت ئالۆزتر 
ــرە.  ــتان نزم ــی کودس ــری هەرێم ــینەکانی ت ــدە شارنش ــە ناوەن ــە ل ــدە ڕێژەک ــت، هەرچەن بێ
نیوەیــان بەڵگەنامــەی مۆڵکیــان هەیــە و نزیکــی چواریەکــی خێزانــەکان خــاوەن خانوویەکــن 
ــان بــەوەدا کــە دەرفەتــی  کــە دەکرێــت تێیــدا نیشــتەجێ بــن و لــە ســەدا 30شــیان ئاماژەی
گوزەرانــی باشــر و بارودۆخــی گونجاوتــری بژێویــان لــە ناوچــەی ڕەســەنی خۆیــان بــۆ 

دەرەخرسا ) بە بەراورد لە گەڵ ئەو بارودۆخانەی کە لە ئاوارەبوون دا هەیانە(. 

 خشتەی 18: بارودۆخەکانی چواردەوری گەڕانەوە

بەڵگەنامەی کەسیان هەیە   %96

زانیاری پێویستیان دەربارەی ناوچەی ڕەسەنیان هەیە    %88

بەڵگەنامەی خانوویان هەیە %50

بارودۆخی ژیان و گوزەرانیان لە ناوچەی ڕەسەن باشرتە%30

خاوەنی خانوویەکی گونجاو بۆ نیشتەجێبوونن %26

ــە  ــت ک ــرن، وا دەردەکەوێ ــاری هەولێ ــە ش ــە ل ــەی ک ــەو خێزانان ــرا، ئ ــی ک ــر تێبین وەک پێش
وابەســتەییەکی بەهێزتریــان بــۆ ناوچــە ڕەســەنەکانیان هەبێــت بــە بــەراورد لــە گــەڵ ناوەنــدە 
ــێک  ــەکان )75%( کەس ــی خێزان ــێ چواریەک ــتان. س ــی کوردس ــری هەرێم ــینەکانی ت شارنش
دەناســن کــە گەڕاوەتــەوە ناوچــەی ڕەســەن، وە یــەک لــە ســەر پێنــج پێشــر هەوڵــی 
گەڕانەوەیــان )20%( داوە و یــان داوای قەرەبــووی )19%( کــردووە. هەروەهــا ژمــارەی زیاتری 
ئــەو کەســانەی کــە داوای قەرەبوویــان کــردووە، دەکرێــت بــە هــۆی ڕێــژەی زیاتــری ئــەو 
کەســانەی ئــاگاداری ڕووپێــوی ناوخۆیــی قەرەبووکردنــەوە و کاری، ڕوونبکرێتــەوە. لە گەڵ 
ئــەوەش، تەنهــا لــە ســەدا 3ی خێزانــەکان پالنــی کۆنکریتیــان بۆ گەڕانــەوە دانــاوە. لەنــاو ئەو 
خێزانانــەی کــە پالنیــان دانــاوە، باوتریــن کــردەوەی ئەنجامــدراو، پشــکنین و وەرگرتنــی زانیاری 
ــتنی  ــەوەش ڕێکخس ــەن )56%(، دوای ئ ــوێنی ڕەس ــی ش ــە بارودۆخەکان ــەبارەت ب ــووە س ب
شــوێنی نیشــتەجێبوون )32%( و ڕێکخســن لەگــەڵ خێــزان، هــاوڕێ یان ئەندامانــی کۆمەڵگە 

 .)%29(

 خشتەی 19: پالندانان بۆ گەڕانەوە

کەسانێک دەناسن کە بە سەرکەوتووانە گەڕاونەتەوە   %75

بە الیەنی کەمەوە یەکجار هەوڵیانداوە بگەڕێنەوە %20

داوای قەرەبوویان کردووە ) ئەگەر خاوەنی خانوو بن لە ناوچەی ڕەسەن( %19

زیاتر لە جارێک هەوڵیانداوە بگەڕێنەوە  %5

پالنیان داناوە بۆ گەڕانەوە  %3
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نیازەکان و چارەسەری بەردەوامی پەسەندکراو 

هەرچەنــدە تــا ئێســتا نزیکــەی لەســەدا 80ی خێزانــەکان خۆیــان بــە “ئــاوارە” هەژمــار دەکــەن، 
نیازەکانــی مانــەوە )60%( وە بڕیارنــەدراو )3%(، زیاتــر لــە دوو ئەوەنــدە خوازیــاری گەڕانــەوەن 
)30%(. هەروەهــا نزیکــەی هەمــوو ئــەو خێزانانــەی کــە دەیانەوێــت بگەڕێنــەوە هیــچ 
هەنگاوێکیــان بــۆ ئــەو ئاراســتەیە نەنــاوە )90%(. تاکــو 30 ی لــە ســەدای ئــەو خێزانانــەی کــە 
نیــازی گەڕاوەیــان هەیــە، زۆربەیــان یــان بڕیاریــان نــەداوە )43%( یاخــود بڕیارەکەیــان بــۆ 2-1 
ــە  ــت ل ــاوارە پێدەچێ ــتوانی ئ ــات دانیش ــەوە دەردەخ ــە ئ ــتووە )22%(. ئەم ــر دواخس ــاڵی ت س

شوێنی ئێستایان لە شاری هەولێر بۆ دوو ساڵی داهاتوو مبێننەوە.

 شێوەی 5: نیازی خێزانەکان لە حاڵەتێک ئەگەر هیچ بەربەستێک ڕووبەڕوویان نەبێتەوە30

60+30+4+6+C%60
%30

%6
%3

   مانەوە

   گەڕانەوە

   بڕیارنەدراو

   گەشتکردن بۆ دەرەوەی واڵت 

دیــارە بارودۆخــی بــاش و گونجــاوی ژیان لە شــاری هەولێــر، هۆکاری دواخســتنی ڕێژەیەکی 
ــوون،  ــەی ئاوارەب ــە ناوچ ــت ب ــانی پەیوەس ــی ڕاکێش ــە31  و فاکتەرەکان ــەرزی گەڕانەوەکان ب
بریتیــن لــە ئاسایشــی ســەقامگیر )50%(، دەرفەتــە ئابوورییــەکان )29%( و باودۆخــی باشــر 
ژیــان و گــوزەران )14%(، وا دەردەکەوێــت زاڵــن بەســەر فاکتەرەکانــی پاڵپێوەنــان لــە شــوێنی 
ڕەســەن، لەوانــە نەبوونــی ئاســایش )34%(، نەبوونــی دەرفەتــی ئابــووری )12%( و نەبوونــی 
خانووبــەرە )11%(. کێشــەی خێڵەکــی/ ئاشــتبوونەوە، تــرس یــان تاســانی پەیوەســت بــە 

30   پرسیار لە وەاڵمدەرەوەکە کرا ‘بیهێنە پێش چاوت بۆ ساتێک کە هیچ بەربەستێکت نیە بۆ گەڕانەوە یان مانەوەت لەم شوێنەی ئێستادا: شوێنی پەسەندی خێزانەکەت 
کوێ دەبێت بۆ ئەوەی لە داهاتوودا لێی بژیت؟

31   ئەم پرسیارە تەنها ئاراستەی ئەو خێزانە کرا کە نیازی گەڕانەوەی دەربڕی بوو، ئینجا ئەگەر پالنی گەڕانەوەی دانابێت یان دانەنابێت.

ــە دەگمــەن ئامــاژەی  ــەدرا یاخــود زۆر ب ــە گەڕانــەوە، ئامــاژەی پێن گەڕانــەوە و رێگریکــردن ل
ــەڵ  ــە گ ــەراورد ل ــە ب ــت ب ــان هەبێ ــی کەمری ــانە گرنگ ــەم کێش ــە ئ ــە وا دەکات ک ــدرا، ئەم پێ

ناوەندە شارنشینەکانی تری هەرێمی کوردستان.

خشتەی 20: فاکتەرەکانی پەیوەندیدار بە ناوچەی ڕەسەن

ئاسایشی نا سەقامگیر    %34

نەبوونی دەرفەتی ئابووری    %12

نەبوونی خانووبەرە  %11

خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکان بەردەست نین یاخ بە گوێرەی پێویست نین %10

ترس یاخود تاسانی پەیوەندیدار بە گەڕانەوە   %3

رێگری لێکراو لە گەڕانەوە%1

خشتەی 21: فاکتەرەکانی پەیوەندیدار بە ناوچەی ئاوارەبوون

ئاسایشی سەقامگیر%50

بوونی ئەندامێکی خێزان لە قوتابخانە   %29

نەبوونی توانای دارایی بۆ گەڕانەوە %14

دەرفەتی ئابووری باشرت%8

بارودۆخی باشرتی گوزەران%3

باری تەندروستی رێگرە لە بەردەم گەڕانەوەی خێزان %1

نەخشەی5: نیازی داهاتوو بۆ هەر گەڕەکێک 

 نیازی داهاتوو بۆ هەر گەڕەکێک

مانەوە

گەڕانەوە

گەشتکردن بۆ دەرەوەی و�ت
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ئەو هۆکارانەی کە کار لە ویستی گەڕانەوە دەکەن

32   شیکاری بۆ قەزا ڕەسەنەکانی تر ئەنجام نەدراوە، بەو پێیەی کە ژمارەی خێزانەکانی ناو منونەکە/ سامپلەکە زۆر کەم بوون.

33  ئەم دەرەنجامە تەنها دەرخەرە لە بەر ئەوەی ژمارەیە ئەو خێزانانەی کە سەر بە کەماتیە ئایینیەکانن )مەسیحی ، ئێزدی ، تورکامن و شەبەک( لە منونەکەدا زۆر کەمن.

ــە  ــتەوخۆی هەی ــەری ڕاس ــە کاریگ ــەن ک ــزان دا ه ــاو خێ ــە ن ــدی ل ــن تایبەمتەن ــارە چەندی دی
لەســەر نیازەکانــی داهاتــوو. ئــەو خێزانانــەی کــە مێینــە بەرێوەیــان دەبــات نیــازی مانەوەیان 
لــە شــوێنی ئێســتادا زیاتــرە لەو خێزانانــەی کە نێرینــە بەرێوەیــان دەبــات )71% بەرانبــەر %57(، 
دۆزینەوەیــەک کــە ڕەنگــە پەیوەنــدی بــە خۆبژێویی کەمــرەوە هەبێــت، بــە لەبەرچاوگرتنی 
ئــەوەی کــە تەنهــا لــە ســەدا 13ی ســەرۆک خێزانــی مێینــە کار دەکــەن )بەرانبــەر بــە 53% لــە 

سەرۆک خێزانی نێرینە(. 

کــوردی ســوننە زیاتــر دەیانەوێــت لــە شــوێنی ئێســتادا مبێننــەوە ) 70%ی دەیانەوێــت 
مبێننــەوە، بــە بــەراورد بــە 61%ی عەرەبــی ســوننە و 53% بــۆ گروپــە کەمینەکانــی تــر( کــە 
ئەمــەش زیاتــر بەهــۆی هاوبەشــی نەتەوەیی-ئایینیــی خۆیانــە لەگــەڵ کۆمەڵگــەی 
خانەخوێــدا. لــەوە ناچێــت کــە شــوێنی ئــاوارە ناوخۆییــەکان کاریگەریەکــی بەهێــزی لەســەر 
نیــازی گەڕانــەوە یــان مانــەوە لــە شــوێنی ئێســتادا هەبێــت، بەڵکــو لــەوە زیاتــر کاریگــەی بــە 
ســەر چوونــە دەرەوەی  واڵت هەیــە. نزیکــەی یــەک لــە ســەر پێنجــی خێزانەکانــی ڕەســەنی 

حەمدانیــە لــە بەرنامەیاندایــە واڵت بەجێبهێڵــن، لــە بەرانبــەر 9%ی ئــەو خێزانانــەی خەڵکــی 
موســڵن )ئەمانــە دوو قــەزای ڕەســەنی ســەرەکین(32  هەمــان شــت بــۆ ئــەو خێزانانــەی کــە 
ــیحی و  ــی وەک مەس ــە ئاینییەکان ــۆ کەمایەتیی ــوون )19%( و ب ــاوارە ب ــی 2014 ئ ــش قەیران پێ
یەزیــدی،33 ڕاســتە. دەشــێت چەندیــن هــۆکار کار لــە نیــازی گەڕاوەیــان بکــەن، بــەاڵم گرنگریــن 
ــەی  ــە ناوچ ــا ل ــەک تەنه ــتپێکراو دەکات - ن ــی هەس ــی ئاسایش ــۆ نەبوون ــاژە ب ــەر ئام فاکت

ڕەسەن بەڵکو لە شوێنی ئێستاشیان دا. 

پێناچێــت ئاوارەبــوون بــۆ چەندیــن جــار کاریگــەری گــەورەی لەســەر نیازەکانی ئــەو خێزانانەی 
کــە لــە هەولێــرن هەبێــت، لــە کاتێکــدا گەڕانــەوە شکســتخواردوەکان نیشــاندەری ئاماژەیەکن 
بــۆ وابەســتەبوونی بەهێــز بــۆ ناوچــەی ڕەســەن. لــە ســەدا چــل و ســێی ئــەو خێزانانــەی کــە 
هەوڵیــان داوە زیاتــر لــە جارێــک بگەڕێنــەوە، دەیانەوێــت بگەڕێنــەوە بــە بــەراورد بــە لــە ســەدا 
ــار  ــەک ج ــا ی ــان تەنه ــەداوە ی ــەوە ن ــۆ گەڕان ــان ب ــز هەوڵی ــە هەرگی ــەی ک ــەو خێزانان 30ی ئ

هەوڵیانداوە. 

شێوەی 6: ئەو فاکتەرانەی کار لە نیازەکان دەکەن

ڕەگەزی
سەرۆک خێزان

نێر

مێ

عەرەبی سوننە

کوردی سوننە

قەزای ڕەسەن

موسڵ

حەمدانیە

ئاوارەبوونی
پێشوو بەر لە ٢٠١٤

نەخێر

بەڵێ

هەوڵدان
بۆ گەڕانەوە

هەرگیز

بە النیکەمەوە یەکجار

زیاتر لە یەکجار

هێشتان خۆیان
بە ئاوارە دەزانن

نەخێر

بەڵێ

یەکجار

زیاتر لە یەکجار

٪٣٣

٪١٨

٪٣١

٪٢٥

٪٢٤

٪٢٨

٪٣٠

٪٣٠

٪٣٠

٢٨

٪٣٢

٪٥٧

٪٧١

٪٦١

٪٧٠

٪٦٤

٪٥٢

٪٦٠

٪٦٠

٪٥٩

٪٦٢

٪٦

٪٣

٪٣

٪٣٪٣

٪٣

٪٣

٪٣

٢٧٪کەمینەکانی تر ٪١٩٪٥٣

٪١٩

٪١

٪٦

٪٦

٪٠.٢

٣٪٦٪١٪١

٪٧

60%

٪٦١

٪٣١

٪٣٠

٪٥٧

٪٣

٪٩

٪٤

٪٦

٪٦

٪٣٪٦

٪٤٪٦

پەیوەندی
نەتەوەیی-ئایینی

٪١

٪١ ٪١

٪٤

٪٤ ٪٤٣٪٤٣

٪٦

٪٧

٪٤ ٪٦ ٪١

٪٦٠

٪٣٢

ژمارەی ئاوارەبوون
لەوەتەی ٢٠١٤ەوە

٪٦٠

بڕیاری نەداوە گەشــتکردن لە ناوخۆی عێراق                  مانەوە                گەڕانەوە              گەشــتکردن بۆ  دەرەوەی و�ت
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ئاوارەیی شارنشینی

سلێامنی  شاری 
چوارچێوەی گشتی34 

62,472کەسی ئاوارە

10,412خێزانی ئاوارە

ئەو گەڕەکانەی ئاوارە ناوخۆییەکان لە 
151خۆ دەگرن

ڕێژەی ئاوارە ناوخۆییەکان لە ناو 
8.45 دانیشتوانی خانەخوێ

نــاو  ناوخۆییەکانــی  ئــاوارە  بەرچــاوی  ژمارەیەکــی  ســلێامنی  شــاری  هەرچەنــدە 

کەمپەکانــی لــە خــۆ گرتــووە ) نزیکــەی 12,195, 10% ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاو کەمپەکان(، 

بــەاڵم زۆرینــەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە ناوەنــدی شارنشــین دا نیشــتەجێبوون )نزیکــەی 

6%ی کــۆی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی دەرەوەی کەمپــەکان(. ئەمــە واتــە کەمــر یــەک لــە 

ــی  ــە گەڕەک ــان ل ــن ژمارەی ــن. بەرزتری ــاوارەی ناوخۆیی ــار ئ ــتەجێبوانی ش ــەر دەی نیش س

هەمــوو  بەســەر  دانیشــتوانەکە  هەرچەنــدە  نیشــتەجێبوونە،  ســلێامنی  مەرکــەز 

شارەکەدا باوبوونەتەوە.

وەرگری ئاوارە ناوخۆییەکانی دەرەوەی کەمپەکان 

6%ی تێکڕای ئاوارە ناوخۆییەکانی 

دەرەوەی کەمپەکان 

وەرگری نزم 

وەرگری مامناوەند

وەرگری بەرز 

ڕێژەی گۆڕانکاری لە دانیشتوانی ئاوارە ناوخۆییەکان 

+3%ی ئاوارە ناوخۆییەکان 

)ئەیلولــی 2019 - ئەیلولی 2020(

جێگیر

تا ڕادەیەک جێگیر

تا ڕادەیەک جووڵەدار 

جووڵەدار

34   ژمارەی دانیشتوانی تاکو ئابی 2020 

قەزا ڕەسەنەکان
25% بەغداد ) تێکەڵ(

 24% سەالحەددین )تێکەڵ لە گەڵ گەورەترین 

دەستە لە بەلەد(

20% ئەنبار )تێکەڵ لە گەڵ گەورەترین دەستە 

لە ڕەمادی( 

12% دیالە )تێکەڵ لە گەڵ گەورەترین دەستە 

لە بەعقوبە(

9%بابل ) بە شێوەیە سەرەکی موسەیەب(

6% نەینەوا )تێکەڵ(

2% کەرکوک

>%1 بەسڕە

هاوچەشن 

تا ڕادەیەک هاوچەشن

نا هاوچەشن  

پێکهاتەی نەتەوەیی- ئایینی 

91% عەرەبی موسڵامنی سوننە

3% کوردی موسڵامنی سوننە

2% عەرەبی موسڵامنی شیعە

2% تورکامنی موسڵامنی سوننە

1% کوردی موسڵامنی شیعە 

1% کوردی ئێزدی، لە گەڵ ژمارەیەکی 

کەمی مەسیحی کلدان و ئاشووری و 

شەبەک و تورکامنی موسڵامنی شیعە

هاوچەشن
                                 

تا ڕادەیەک هاوچەشن

نا هاوچەشن  

نەخشەی 6: شوێنەکانی ئاوارە ناوخۆییەکان لە ناو شاری سلێامنی 

٦٦ - ٤٥٠

٤٥١ - ٩٤٨

٩٤٩ - ٢,٣٨٨

چڕی ژمارەی دانیشتوانی ئاوارە

 ناوخۆییەکان بۆ هەر گەڕەکێک
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عێراق کورستانی  هەرێمی  لە  شارنشینی  نیئاوارەیی  سلێام

شــاری ســلێامنیش وەک ناوەندە شارنشــینەکانی تری هەرێمی کوردســتان، جێگیریەکی زۆری 

لــە ڕووی بارودۆخــی ئاوارەبــوون لــە مــاوەی ســاڵێک بــەر لــە کۆکردنــەوەی داتا بە خــۆوە بینیوە 

لــە گــەڵ ڕێژەیەکــی گۆڕانــکاری ئەرێنــی بــە هــۆی ئاوارەبوونــی نــوێ لــە شــارەکەدا. بــە هــۆی  

ــەردەوام  ــلێامنی ب ــاری س ــاش، ش ــی ب ــی ئاسایش ــاش و ڕەوش ــوزاری ب ــی خزمەتگ دابینکردن

ــەی  ــە ناوچ ــاوە ک ــۆی ڕاکێش ــۆ الی خ ــی ب ــە تێکەڵەکان ــاوارە ناوەخۆی ــتوانی ئ ــەرنجی دانیش س

ڕەســەنی خۆیــان لــە مــاوەی شــەپۆڵە جیاوازەکانــی ئاوارەبوونــەوە جێهێشــتووە.35 زۆرینــەی 

ئــاوارە ناوخۆییــەکان عەرەبــی ســوننەن ئەمــە پێچەوانــەی دانیشــتوانی خانەخوێــی. ئەوانــی 

دیکەشــیان ســەر بە گــروپ و کەمینــە جۆراوجۆرەکانــن، لەوانە کوردی ســوننە و شــیعە، عەرەبی 

شیعە، کلدان و ئاشوری و مەسیحیە بێ مەزهەبەکان، شەبەک و تورکامنی شیعە. 

ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە چەندیــن پارێــزگا و قەزاکانــەوە هاتــوون. ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کە لە 

بەغــدادوە هاتــوون زۆر تێکەڵــن لــە ڕووی ناوچــەی ڕەســەنەوە و هیــچ گروپێکیــش زۆرینــە نیــە. 

ئــاوارە ناوخۆییەکانــی خەڵکــی ســەالحەددین دەســتەیەک لــە یەرسیــب لــە خــۆ دەگــرن و ئــاوارە 

ــا  ــرن. هەروەه ــۆ دەگ ــە خ ــادی ل ــەز ڕەم ــە مەرک ــتەیەک ل ــار دەس ــی ئەنب ــی خەڵک ناوخۆییەکان

دەســتەیەک لــە ئــاوارە ناوخۆییەکانــی خەڵکــی قــەزای بەعقوبــە لــە دیالــەش هەیــە، لــە گــەڵ  

ژمارەیەکی کەمری دانیشتوان لە پارێزگاکانی بابل، نەینەوا، کەرکوک و بەسڕە.  

 خشتەی 22: باشرتین الیەنەکانی گوزەران لە شوێنی هەنووکەیی دا بە بەراورد لە گەڵ ناوچەی
 ڕەسەن36

باری ئەمنی باش%98

ئازادی هاتووچۆ%51

کارکردنی خزمەتگوزاری چاودێری تەندروستی%38

کارکردنی قوتابخانەکان%24

چاودێری دەروونی کۆمەاڵیەتی%14

بوونی خزم /یاخود هاوڕێیان%13

دەرفەتەکانی کارکردن و دەستخستنی گوزەران%10

فاکتەرەکانی الوازی و  پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی- دیمۆگرافی

8 کەس تێکڕای قەبارەی خێزانێک 

110ڕێژەی نێرینە لە ناو مێێنەکان دا 

113ڕێژەی پشتپێبەسنت

ــت  ــری پش ــک بەرزت ــی کەمێ ــلێامنی ڕێژەیەک ــە س ــەکان ل ــاوارە ناوخۆیی ــە ئ ــت ک وا دەردەکەوێ

پێبەســن بــە بــەراورد لــە گــەڵ شــوێنەکانی تــری هەرێمــی کوردســتان هەبێــت، بــە ڕێــژەی 113، 

واتــە 113 کەســانی خــوار تەمــەن 18 ســاڵ و کەســانی بەتەمــەن لــە هــەر 100 دانیشــتوانی چــاالک 

)18-59 ســااڵن( بوونیــان هەیــە. مندااڵنــی تەمــەن قوتابخانــە نزیکــەی دوو لەســەر پێنجــی کــۆی 

ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان )38%( هەژمــار دەکرێــن و بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی کــە نزیکەی 

هەمــوو خێزانــەکان بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە پێنــج ســاڵە ئــاوارە بوونــە، لــە 12%ی مندااڵن لە شــوێنی 

ئاوارەبــوون دا لــە دایــک بــوون. تێکــڕای تەمەنــی ســەرۆک خێــزان 44 ســاڵە و هــاوکات ســەرۆک 

خێزانــە مێەنــەکان پێدەچێــت بــە تەمەنــر بــن بــە تێکــڕای 46 ســاڵ و قەبــارەی خێــزان یەکســانە بــە 

تێکڕای قەبارەی خێزانێکی عێراقی، بە شەش کەس بۆ هەر خێزانێک.

شــێوەی 7: ڕەگەز و تەمەنی دانیشتوانی ئاوارە 

35   وردەکاری تەواو سەبارەت بە شوپۆڵەکانی ئاوارەبوون دەکرێت لە تێبینی شێواز/ میتۆدەکە بەدەستبخرێت.

36   بژاردەکانی تری وەاڵمدانەوە بریتین لە: ‘خانوویەکی باشرت’، ‘ئازادی بۆ ڕادەربڕینی بیروباوەڕی سیاسی من/بەشداری کردن لە ژیانی سیاسی’، ‘پشتگیری ئاشتبوونەوە لەگەڵ کۆمەڵگە’، ‘تێچووی گونجاوی گوزەران’ و 
هەریەک بە کەمرت لە سەدا 7ی خێزانەکان ئاماژەیان پێدرا. ئەم ژمارانە دەشێت بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە ئاوارە ناوخۆییەکان دەتوانن تەنها سێ بژاردەی وەاڵمدانەوە دەستنیشان بکەن، بە کەم بزانرێن.

ئاوارەبوونی ماوەدرێژ بەو ئاوارەبوونە ئەژمار دەکرێت کە ماوەکەی بۆ سێ ساڵ زیاتر بخایەنێت. ئەو کاتەی کە سامپلی سەرەتایی وەرگیرا، ئاوارەوونی ماوەدرێژ هەموو ئەو ئاوارەبوونانەی کە لە تومووزی 2017ەوە   37
یاخود زووترڕوویداون گرتەوە.

38   کاتێک سەرۆک خێزانی مێینە بە تەنیا ناو دەبرێت ئەمە واتە مێینەکە سەڵتە، بێوەژنە، جیاکراوە، تەاڵقدراوە، یاخود ئەگەر هاوسەرگیری کردبێت، ئەوا لە گەڵ هاوسەرەکەی ناژیت.

39   بۆ ئەوەی پێداویستیە سەرەکییەکان هەڵبسەنگێرنێت پرسیار لە خێزانەکان کرا ‘بیهێننە پێش چاوتان بۆ ساتێک کە خێزانەکانتان بڕە پارەیەکی زۆری بە میرات بۆ ماوەتەوە. تکایە ئاماژە بە سێ لەو بڕگە سەرەکیانەی کە 
خێزانەکەتان ئەم پارەیەی بۆ بەکاردەهێنێت بدەن )بە دەستپێکردن لە بڕگەی ەوە1 وەک گرنگرتینیان(.

40   سەیری خوارەوەش بکە، نیشاندەرەکانی وابەستەبوون بە شوێنی ڕەسەنەوە.

خێزانانــی ئــاوارە ژمارەیــەک الوازیــان لێدەردەکەوێــت. لــە ســەدا دەی خێزانــەکان لــە الیــەن 

مێینەکانــەوە بەرێوەدەبرێــن، کــە زۆرینەیــان ســەرۆک خێزانــی مێینــەی ســەڵن )8%(. نزیکــەی 

یــەک لــە ســەر دەی خێزانــەکان، بــە الیەنــی کەمــەوە ئەندامێکیــان هەیــە کــە زەحمەتییەکــی 

کارکردنــی هەیــە، ئــەم ژمارەیــە بــە بــەراورد لــە گــەڵ دانیشــتوانی ئــاوارەی ناوخۆیــی ناوەنــدە 

شارنشــینە هەڵســەنگێرناوەکانی تــری هەرێمــی کوردســتان، کە نزیکــەی چوار یەکــی خێزانەکان 

لــە خــۆ دەگرێــت، زۆر نزمــە. ئاوارەبوونــی ماوەدرێــژ بــووە بــە  نــۆرم یاخــود خــوو، لــە ســەدای 

87ی خێزانــەکان بــۆ مــاوەی بــە الیەنــی کەمــەوە ســێ ســاڵە ئاوارەبوونــە، زۆربەیــان ســەرەتا 

ئــاوارەی ســلێامنی بوونــە و لــەو کاتەشــەوە لــەوێ مانەتــەوە، لــە ســەدا 75ی خێزانــەکان بــۆ 

تەنهــا یەکجــار ئاوارەبوونــە، ئەمــەش ئــەوە دەردەخــات کــە ســەقامگیریەکی ڕێژەیــی بوونــی 

هەیــە و بارودۆخــی ژیــان و گــوزەران لــە ناوچــەی ئاوارەبــوون دا باشــە.37 نزیکــەی یــەک لــە ســەر 

دەی خێزانەکان )11%( پێشر تووشی ئاوارەبوون بوونەتەوە پێش قەیرانی ساڵی 2014.

خشتەی 23: پرۆفایلی الوازی

خێزانەکان لە ئاوارەبوونی ماوەدرێژ دا %87

ئەو خێزانانەی ڕووبەڕووی چەندین ئاوارەبوون بوونەتەوە %25

ئەو خێزانانەی بەر لە ساڵی 2014 ئاوارەبوونە%11

ئەو خێزانانەی مێینە بەرێوەیان دەبات، لە 8%یان  'تەنیان'38 %10

ئەو خێزانانەی ئەندامیان زەحمەتی کارکردنیان هەیە%9

بژێوی گوزەران  

نزیکــەی نیــوەی خێزانــەکان دەتوانــن پشــت بــە کارکردنــی ســەرۆکی خێــزان  ببەســن وە نزیکەی 

ســەدا 70 ڕایانگەیانــدووە کــە دەتوانــن پێویســتیە بنەڕەتیــەکان دابیــن بکــەن.  تەنیــا زیاتــر لــە یــەک 

لــە ســەر ســێی خێزانــەکان )35%( ڕایانگەیانــدووە کــە ســتاندەرێکی گوزەرانــی وایــان هەیــە کــە 

دەکرێــت لــە گــەڵ گوزەرانــی پێــش مــاوەی قەیرانەکــە بــەراورد بکرێــت. تەنیــا لــە ســەدا 38ی 

ســێ  میانــی  لــە  هەیــە  داهاتیــان  جێگیــری  ســەرچاوەیەکی  ڕایانگەیانــدووە  خێزانــەکان  

ســەرچاوەی ســەرەکی داهاتیان،کــە ئەمــەش ڕێژەکــە بــە شــێوەیەکی بەرچــاو نزمــرە لــە 

ناوەنــدە شارنشــینە هەڵســەنگێرناوەکانی تــری هەرێمــی کوردســتان. تەنیــا لــە ســەدا 1ی 

ــە بەرانبــەر لــە ســەدا 6ی خێزانــەکان  خێزانــەکان ئاماژەیــان بــەوەدا کــە پاشــەکەوتیان هەیــە، ل

ڕەنگــە قــەرزدار بن.لــە کاتێکــدا کــە دەستگەیشــن بــە چاودێــری تەندروســتی وا دەردەکەوێــت 

ــر  ــەکان کەم ــەی خێزان ــەو پێی ــتان، ب ــی کوردس ــری هەرێم ــی ت ــاو ناوچەکان ــە چ ــت ل ــر بێ باش

ــتەی  ــە ئاراس ــەوا ب ــە ئ ــان هەبووای ــی زیادەی ــەرچاوەی داهات ــەر س ــە ئەگ ــەوەدا ک ــان ب ئاماژەی

چاودێــری تەندروســتی خەرجیــان دەکــرد، بارودۆخــی خانووبــەرە پێدەچێــت خــراپ بێــت، لــە بــەر 

ــۆ  ــان ب ــان بــەوەدا کــە ســەرچاوەی داهاتــی زیادەی ــە ســەدا 69ی خێزانــەکان ئاماژەی ئــەوەی ل

باشــرکردنی بارودۆخــی پەناگەکانیــان بەکاردەهێنــا، کــە ئــەم ڕێژەیــە زۆر بەرزتــرە لــە چــاو 

شــوێنەکانی تــری هەرێمی کودســتان.39 تەنیا لە ســەدا 8ی خێزانــەکان ئاماژەیان بــەوەدا پارەی 

زیادەیــان بــۆ چاکردنــەوەی خانووەکانیــان لــە شــوێنی ڕەســەنیان بەکاردەهێنــا، ئەمــەش 

گوزارشــت لــەوە دەکات کــە یــان خانووەکــە هــی ئــەوە نیــە چابکرێتــەوە یانیــش خێزانــەکان 

ناچنــەوە نــاو ئــەو خانــووە لــە کاتــی گەڕانەوەیــان، هەرچەنــدە لــە ســەدا 65ی خێزانــەکان خــاوەن 

ــەو  ــەکان ل ــەدا 4ی خێزان ــە س ــا ل ــا تەنه ــەنیان دا. هەروەه ــوێنی ڕەس ــە ش ــن ل ــووی خۆیان خان
خانووانەدا دەژین کە هی خۆیانە لە ناوچەی ئاوارەبوون.40

خشتەی 24: پرۆفایلی گوزەران

خێزانەکان دەتوانن پێداویستیە بنەڕەتیەکانیان فەراهەم بکەن %70

سەرۆکی خێزانەکان کار دەکەن%47

ئەو خێزانانەی کە سەرچاوەیەکی جێگیری داهاتیان هەیە لە میانی سێ %38
سەرچاوەی سەرەکی داهات. 

ئەو خێزانانەی کە بارودۆخیان باشرتە یان وەک بارودۆخی پێشرت ماوەتەوە %35

ئەو خێزانانەی لە ناو ئەو خانووانەدا دەژین کە هی خۆیانە  %4

100+100+100+1007+22+20+1 100+100+100+1008+22+19+1

مێینەنێرینە

6%خوار تەمەن 5 ساڵ%6

20%مندااڵنی تەمەن قوتابخانە )5-17 ساڵ(%18

23%دانیشتوانی چاالک )18-59 ساڵ(%24

1%کەسانی بەتەمەنرت )+60 ساڵ(%2
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 خشتەی 25: سەرچاوەی سەرەکی داهات

بازرگانی نافەرمی یاخود کاری ڕۆژانە%61

کاری مووچەدار )کەرتی گشتی(%16

مووچەی خانەنشینی%15

کاری مووچەدار )کەرتی تایبەتی(%6

پارە لە الیەن خێزان/ هاوڕێیان لە ناو عێراق%5

بازرگانی تایبەت%2

قەرزکردنی پارە لە هاوڕێیان یان خێزان%1

پاشەکەوت%1

داهات لە کرێی خانوو یان زەوی%1

نەختینە/ بەخشین یاخود یارمەتی لە الیەن دامەزراوە نیشتیامنیەکانەوە%1

یارمەتی حکومەت، بە قەرەبووکردنیشەوە%1

  خشتەی 26: پێداویستیە سەرەکیەکان41

دانی پارە بۆ پەناگەی نوێ%69

چاودێری تەندروستی %26

پشتگیری کردنی ئەندامانی تری خێزان%24

خۆراک%20

چاالکی بازرگانی یاخود گوزەران  %18

گواستنەوە%12

وەبەرهێنان%11

جلوبەرگ%11

خوێندن و پەروەردە%9

دانەوەی قەرزەکان%8

چاککردنەوەی خانوو لە ناوچەی ڕەسەن %8

چاککردنەوەی خانوو لە ناوچەی ئاوارەبوون%1

یارمەتیدانی ئەوانی تر %1

لە خۆگرتنی سەالمەتی و کۆمەاڵیەتی لە شوێنی هەنووکەیی دا 

ئاســتی سەالمەتی و پێکەوەژیانی ئاشــتیانە لەگەڵ کۆمەڵگەی خانەخوێدا وا دەردەکەوێت 

کــە زۆر بــەرز بێــت. هەمــوو ئــاوارە ناوخۆییــەکان ڕایانگەیانــد کــە هەســت بــە ســەالمەتیەکی 

تــەواو دەکــەن )100%( و هیــچ یــەک لــە خێزانــەکان ڕایــان نەگەیانــدووە کــە تووشــی جیــاکاری 

بووبنەتــەوە. نزیکــەی هەمــوو خێزانــەکان هەســت بــە ئاســودەیی دەکــەن لــە کاتــی 

داواکردنــی یارمەتــی لــە بەرپرســانی خۆجێــی ئەگــەر پێویســت بێــت )98%(. زۆربــەی ئــاوارە 

ناوخۆییــەکان خۆیــان لــە وەزارەتــی کــۆچ و کۆچبــەران تۆمارکــردووە )67%( هەرچەنــد تەنیــا 

ــە  ــەم ڕێژەی ــە ئ ــان داوە )47%(، ک ــاڵی 2018 دەنگی ــی س ــە هەڵبژاردنەکان ــان ل ــەی نیوەی نزیک

نزمــرە لــە ناوەنــدە شارنشــینەکانی تــری هەرێمــی کوردســتان و ئەمــەش وا دەردەکەوێــت 

کــە لــە دەرەنجامــی نائومێــدی و بێهیواییــان بۆ سیســتەمی سیاســی بێــت. متامنــە نەبوون 

ــەدوای  ــە )38%( ب ــەرەکی دەنگنەدان ــۆکاری س ــی ه ــتەمی سیاس ــە سیس ــردن ب و حەزنەک

ئەمیش نەبوونی توانای گەشتکردن بۆ شوێنەکانی دەنگدان دێت )%36(.

41   بۆ ئەوەی پێداویستیە سەرەکییەکان هەڵبسەنگێرنێت پرسیار لە خێزانەکان کرا ‘بیهێننە پێش چاوتان بۆ ساتێک کە خێزانەکانتان بڕە پارەیەکی زۆری بە میرات بۆ ماوەتەوە. تکایە ئاماژە بە سێ لەو 
بڕگە سەرەکیانەی کە خێزانەکەتان ئەم پارەیەی بۆ بەکاردەهێنێت بدەن )بە دەستپێکردن لە بڕگەی 1ەوە وەک گرنگرتینیان(. خشتەکە ڕێژەی ئەو وەاڵمدەرانە پیشان دەدات کە ئاماژەیان بە هەر 

بژاردەیەک کردووە، نەوەک  ئەو ئەولەوییەتەی کە  بە هەر بژاردەیەک دراوە.

42   بەڵگەی نەتەوەیی، ناسنامەی نیشتامنی و کارتی نیشتەجێبوون لە سێ بەڵگەنامەی سەرەکین کە ونبوونیان ڕادەگەیەنرێت.

43   ئەم دوو نیشاندەرە لە میانی ئەوانەن کە ڕایانگەیاندووە کە خاوەنی خانوویەکن لە شوێنی ڕەسەن دا.

44   هەروەها ژمارەی زیاتری ئەو کەسانەی کە داوای قەرەبوویان کردووە، دەکرێت بە هۆی ڕێژەی زیاتری ئەو کەسانەی ئاگاداری ڕووپێوی ناوخۆیی قەرەبووکردنەوە و کاری، ڕوونبکرێتەوە.

45   لە میانی ئەو خێزانانەی کە پالنیان داناوە، باوترین کردەوە بریتیە بووە لە زانیاری وەرگرتن سەربارەت بە بارودۆخەکان لە شوێنی بنەڕەتی )56%(، دوای ئەوە ڕێکخستنی شوێنی نیشتەجێبوون 
)32%( و ڕێکخسنت لەگەڵ خێزان، هاوڕێ یان ئەندامانی کۆمەڵگە )%29(.

 خشتەی 27: سەالمەتی و لە خۆگرتنی کۆمەاڵیەتی

هەست بە سەالمەتیەکی تەواو دەکەن   %100

ڕووبەڕووی جیاکاری نەبوونەتەوە%100

هەست بە سەالمەتی دەکەن لە کاتی داواکردنی یارمەتی لە بەرپرسە %98
خۆجێیەکان   

خۆیان لە وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران تۆمارکردووە %67

لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2018 دەنگیان داوە  %46

خواست و پالندانان بۆ گەڕانەوە 

نزیکــەی هەمــوو ئــاوارە ناوخۆییــەکان ڕایانگەیانــدووە کە بەڵگەنامەی کەســی ســەرەکییان 
زانیــاری  دەتوانــن  ناوخۆییــەکان  ئــاوارە  هەمــوو  نزیکــەی  هەروەهــا   42.)%92( هەیــە 
پێدەچێــت  و   )%94( بخــەن  بەدەســت  ڕەســەنیان  ناوچــەی  بــە  ســەبارەت  متامنەپێکــراو 
ژمارەیەکــی کەمیــان نەتوانن دەســتیان بــە زانیاریــەکان بگات و تەنانــەت ژمارەیەکــی لەوەش 
کەمــر پێدەچێــت پەیوەندیــان لــە گــەڵ خێزانــەکان، هاوڕێیــان یاخــود ئەندامانــی کۆمەڵگە کە 
دەتوانــن دواییــن زانیاریان پێبــدەن، پچڕابێت. هــۆکارە ســەرەکیەکانی ڕاگەیەنــراو بۆ نەبوونی 
زانیــاری لــە ســەر ناوچــەی ڕەســەنیان بریتــی بــوو لــە نەتوانینــی دەستگەیشــن بــەو جــۆرە 
زانیاریــە )34%( یاخــود هەســت بــەوە دەکــەن ناتوانــن متامنــە بــە ســەرچاوەی زانیاریەکانیــان 
بکــەن )36%(. لــە میانــی ئەوانــەی کــە مولکێکیــان لــە ناوچــەی ڕەســەن هەیــە، بارودۆخــی 
گــوزەران و پەناگــە پێدەچێــت بۆیــان ئالۆزبووبێــت. کەمــر لــە نیوەیــان ئاماژەیــان بــەوەدا کــە 
ــە  ــن ک ــاوەن خانوویەک ــەکان خ ــی خێزان ــی چواریەک ــە و نزیک ــان هەی ــەی مولکێکی بەڵگەنام
ــە  ــەوەدا ک ــان ب ــش ئاماژەی ــی خێزانەکانی ــە چارەک ــر ل ــن و کەم ــتەجێ ب ــدا نیش ــت تێی دەکرێ
دەرفەتــی گوزەرانــی باشــر و بارودۆخــی گونجاوتــری بژێویــان لــە ناوچەی ڕەســەنی خۆیان 

بۆ دەرەخسا )بە بەراورد لە گەڵ ئەو بارودۆخانەی کە لە ئاوارەبوون دا هەیانە(.

 خشتەی 28: بارودۆخەکانی چواردەوری گەڕانەوە

زانیاری پێویستیان دەربارەی ناوچەی ڕەسەنیان هەیە    %94

بەڵگەنامەی کەسیان هەیە   %92

بەڵگەنامەی خانوویان هەیە43  %47

خاوەنی خانوویەکی گونجاو بۆ نیشتەجێبوونن %26

بارودۆخی ژیان و گوزەرانیان لە ناوچەی ڕەسەن باشرتە%22

زیاتر دوو لە ســەر ســێی خێزانەکان )69%( کەســێک دەناســن کە  ســەرکەوتووانە گەڕاوەتەوە 
ناوچــەی ڕەســەنی، لــە کاتێــک دا کــە یــەک لــە ســەر دەی خێزانــەکان پێشــر خۆیــان هەوڵــی 
  44.)%5( کــردووە  قەرەبوویــان  داوای  کــەم  زۆر  ڕێژەیەکــی  و   )%10( داوە  گەڕانەوەیــان 
ســەرەڕای ئــەوەش نزیکــەی نیــوەی خێزانــەکان نیــازی گەڕانەوەیــان ڕاگەیانــدووە و تەنهــا 
لەســەدا 4ی خێزانــەکان پالنــی کۆنکریتیــان بــۆ گەڕانەوە دانــاوە، کە لــە زۆربەی حاڵەتــەکان دا 

ئەمە واتە پشکنین و وەرگرتنی زانیاری سەبارەت بە بارودۆخەکانی شوێنی ڕەسەن.45

 خشتەی 29: پالندانان بۆ گەڕانەوە

کەسانێک دەناسن کە بە سەرکەوتووانە گەڕاونەتەوە   %69

بە الیەنی کەمەوە یەکجار هەوڵیانداوە بگەڕێنەوە %10

داوای قەرەبوویان کردووە ) ئەگەر خاوەنی خانوو بن لە ناوچەی ڕەسەن( %5

پالنیان داناوە بۆ گەڕانەوە  %4

زیاتر لە جارێک هەوڵیانداوە بگەڕێنەوە  %3
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نیازەکان و چارەسەری بەردەوامی بە باشزانراو 

تــا ئێســتا نزیکــەی لەســەدا 70ی خێزانــەکان خۆیــان بــە “ئــاوارە” هەژمار دەکــەن،46 لــە کاتێک دا 
نزیکــەی لــە ســەدا 54ی خێزانــەکان نیــازی مانەوەیــان لــە شــوێنی هەنووکــەدا ڕاگەیاندووە 
و لــە ســەدا 2ش بڕیاریــان نــەداوە. لــە ســەدا 44ی خێزانــەکان ویســتی گەڕانەوەیــان بــۆ 
شــوێنی ڕەســەنیان دەربڕیــوە، کــە ئــەم ڕێژەیە زۆر لــە تێکڕای هەرێمــی کوردســتان بەرزترە. 
هەروەهــا تەنیــا لــە ســەدا 10ی ئــەو خێزانانــەی کــە دەیانەوێــت بگەڕێنــەوە هەنــگاوی 
کردەییــان بــەرەو ئــەم ئاراســتەیە نــاوە. تاکــو ســەدا 44ی ئــەو خێزانانــەی کــە نیــازی 
گەڕانەوەیــان هەیــە، زۆرتریــن پێشــبینی ئەوەیــە کــە گەڕانەوەیان مــاوەی زیاتر لە دوو ســاڵ 
ــەداوە  ــان ن ــان بڕیاری ــی گەڕانەوەی ــی کات ــە دیاریکردن ــەبارەت ب ــود س ــت )32%( یاخ دەخایەنێ
)29%(، ئەمــە ئــەوە دەردەخــات کــە دانیشــتوانی ئــاوارە پێدەچێــت لــە شــوێنی ئێســتایان لــە 

شاری سلێامنی بۆ ئاییندەیەکی پێشبینیکراو مبێننەوە.  

شێوەی 8: نیازی خێزانەکان لە حاڵەتێک ئەگەر هیچ بەربەستێک ڕووبەڕوویان نەبێتەوە

 دیــارە بارودۆخــی بــاش و گونجــاوی ژیــان لــە شــاری ســلێامنی، جیــاوازی دروســت دەکات لــە 
ڕووی دواخســتنی گەڕانــەوە.47 فاکتەرەکانی ڕاکێشــانی پەیوەســت بە ناوچــەی ئاوارەبوون، 
بریتیــن لــە ئاسایشــی ســەقامگیر )25%(، بارودۆخــی باشــری ژیــان و گــوزەران )11%( و 

46   پرسیاری لە وەاڵمدەرەوەکە کرا ‘بیهێنە پێش چاوت بۆ ساتێک کە هیچ بەربەستێکت نیە بۆ گەڕانەوە یان مانەوەت لەم شوێنەی ئێستادا: شوێنی پەسەندی خێزانەکەت 
کوێ دەبێت بۆ ئەوەی لە داهاتوودا لێی بژیت؟

47   ئەم پرسیارە تەنها ئاراستەی ئەو خێزانە کرا کە نیازی گەڕانەوەی دەربڕی بوو، ئینجا ئەگەر پالنی گەڕانەوەی دانابێت یان دانەنابێت.

دەرفەتەکانــی ئابووریــی )10%( و وا دەردەکەوێــت ئەوەنــدەی فاکتەرەکانــی پاڵپێوەنــان لــە 
شــوێنی ڕەســەن گرنــگ نەبن، لەوانــە نەبوونی ئاســایش )54%(، نەبوونــی خانووبــەرە )16%( و 
نەبوونــی دەرفەتــی ئابــووری )8%(. کێشــەی خێڵەکــی/ ئاشــتبوونەوە، تــرس یــان تاســانی 
پەیوەســت بــە گەڕانــەوە و رێگریکــردن لــە گەڕانەوە، ئامــاژەی پێنــەدرا یاخود زۆر بــە دەگمەن 

ئاماژەی پێدرا.

خشتەی 30: فاکتەرەکانی پەیوەندیدار بە ناوچەی ڕەسەن

ئاسایشی نا سەقامگیر    %54

نەبوونی خانووبەرە     %16

نەبوونی دەرفەتی ئابووری  %8

خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکان بەردەست نین یاخود بە گوێرەی پێویست نین %8

رێگری لێکراو لە گەڕانەوە%3

ترس یاخود تاسانی پەیوەندیدار بە گەڕانەوە   %1

کێشەکانی خێڵەکی و ئاشتبوونەوە%1

خشتەی 31: فاکتەرەکانی پەیوەندیدار بە ناوچەی ئاوارەبوون

ئاسایشی سەقامگیر%25

دەرفەتی ئابووری باشرت  %10

بارودۆخی باشرتی گوزەران   %11

نەبوونی توانای دارایی بۆ گەڕانەوە%11

باری تەندروستی رێگرە لە بەردەم گەڕانەوەی خێزان%5

بوونی ئەندامێکی خێزان لە قوتابخانە  %1

نەخشەی 7: نیازی داهاتوو بۆ هەر گەڕەکێک  

54+43+2+1+C%54%44

%1%2

   مانەوە 

   گەڕانەوە

   بڕیارنەدراو          

   گەشتکردن بۆ دەرەوەی واڵت 

 نیازی داهاتوو بۆ هەر گەڕەکێک

مانەوە

گەڕانەوە
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ئەو هۆکارانەی کە کار لە ویستی گەڕانەوە دەکەن

48   ئەم دەرەنجامە تەنها دەرخەرە لە بەر بچووکی قەبارەی سامپلەکە/ منونەکە.

دیــارە چەندیــن تایبەمتەنــدی لــە نــاو خێــزان دا هــەن کــە کاریگــەری ڕاســتەوخۆییان هەیــە 

لەســەر نیازەکانــی داهاتــوو. ئــەو خێزانانــەی کــە مێینــە بەرێوەیــان دەبــات نیــازی 

مانەوەیــان لــە شــوێنی ئێســتادا زیاتــرە لــەو خێزانانــەی کــە نێرینــە بەرێوەیــان دەبــات )62 

%بەرانبــەر 53%(، کــە ڕەنگــە بــە هــۆی دەرفەتەکانــی ئابــووری لــە شــوێنی ئاوارەبــوون 

بێــت، بــەو پێیــەی لــە ســەدا 73ی ســەرۆک خێزانــی مێینــە کار دەکــەن بــە بــەراورد لــە گەڵ 

تەنها لە سەدا 51ی سەرۆک خێزانی نێرینە.

وەک ئــەوەی لــە ناوەنــدە شارنشــینەکانی تــری هەرێمــی کوردســتان بەدیکــرا، کــوردی 

ســوننە زیاتــر دەیانەوێــت لــە شــوێنی ئێســتادا مبێننــەوە، بــە بــەراورد لــە گــەڵ عەرەبــی 

ســوننە )72% بــە بــەراورد بــە 53%( کــە ئەمــەش زیاتــر بەهــۆی هاوبەشــی نەتەوەیــی-

ئایینیی خۆیانە لەگەڵ کۆمەڵگەی خانەخوێدا. 

بــەو شــێوەی پێشــبینیدەکرێت، ئەوانــەی بــە الیەنــی کەمــەوە بــۆ یەکجــار هەوڵــی 

گەڕانەوەیــان داوە، پێدەچێــت ویســتێکی بەهێزتریــان هەبێــت بــۆ گەڕانــەوە بــۆ ناوچــەی 

ــەر  ــەورەی لەس ــەری گ ــار کاریگ ــن ج ــۆ چەندی ــوون ب ــت ئاوارەب ــان.  پێناچێ ــەنی خۆی ڕەس

نیازەکانیــان هەبێــت، تــا ئــەو کاتــەی خێزانــەکان بــۆ چــوار جــار یــان زیاتــر لــە چــوار جــار ئــاوارە 

دەبــن لــە کاتێکــدا نیــازی گەڕانــەوە بــە نزیکــەی لــە ســەدا 40-47 زیــادی کــردووە بــۆ 
نزیکەی لەسەدا 69. 48

شێوەی 9: ئەو فاکتەرانەی کار لە نیازەکان دەکەن
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بڕیاری نەداوە گەشــتکردن لە ناوخۆی عێراق                  مانەوە                گەڕانەوە              گەشــتکردن بۆ  دەرەوەی و�ت

ڕەگەزی
سەرۆک خێزان

قەزای ڕەسەن

ئاوارەبوونی
پێشوو بەر لە ٢٠١٤

هەوڵدان
بۆ گەڕانەوە

هێشتان خۆیان
بە ئاوارە دەزانن

پەیوەندی
نەتەوەیی-ئایینی

ژمارەی ئاوارەبوون
لەوەتەی ٢٠١٤ەوە

نێر

مێ

عەرەبی سوننە

کوردی سوننە

 سە�حەدین

ئەنبار

نەخێر

بەڵێ

هەرگیز

بە النیکەمەوە یەکجار

زیاتر لە یەکجار

نەخێر

بەڵێ

یەکجار

زیاتر لە یەکجار

بەغداد
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ئاوارەیی شارنشینی

زاخۆ  شاروچکەی 
چوارچێوەی گشتی49 

39,444کەسی ئاوارە

6,574خێزانی ئاوارە

ئەو گەڕەکانەی ئاوارە ناوخۆییەکان لە 
13خۆ دەگرن

ڕێژەی ئاوارە ناوخۆییەکان لە ناو 
15.7 دانیشتوانی خانەخوێ

ســەرەڕای لــە خــۆ گرتنــی ژمارەیەکــی زۆری ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاوەوەی کەمپــەکان لــە 
ــەرزە  ــینیش ب ــی شارنش ــژەی ئاوارەبوون ــەس(، ڕێ ــی 42,000 ک ــارەکەدا ) نزیک ــەری ش دەوروب
وشــارۆچکەی زاخــۆ 39,444 ئــاوارەی ناوخۆیــی لــە خــۆ دەگرێــت )نزیکــەی 4%ی کــۆی ئــاوارە 
ناوخۆییەکانــی دەرەوەی کەمپــەکان لــە سەرتاســەری واڵت(. ئەمــە واتــە لــە هــەر 16 کــەس 
کــە لــە شــار دا دەژیــن نزیکــەی کەســێکیان ئــاوارەی ناوخۆییــن. بەرزتریــن ژمارەیــان لــە 
گەڕەکــی مەرکــەزی زاخــۆ نیشــتەجێبوونە، بــە نزیکــەی لــە ســەدا 94ی ئــاوارە ناوخۆییــەکان 

لەوێ نیشتەجێن و هاوکات دانیشتوانی تری ئاوارە نیشتەجێی ناحیەی ڕزگارین. 

وەرگری ئاوارە ناوخۆییەکانی دەرەوەی کەمپەکان 

4%ی تێکڕای ئاوارە ناوخۆییەکانی 

دەرەوەی کەمپەکان  

وەرگری نزم 

وەرگری مامناوەند

وەرگری بەرز 

49   ژمارەی دانیشتوانی تاکو ئابی 2020

ڕێژەی گۆڕانکاری لە دانیشتوانی ئاوارە ناوخۆییەکان  

-6%ی ئاوارە ناوخۆییەکان 

)ئابی 2019- ئابی 2020(

جێگیر

تا ڕادەیەک جێگیر

تا ڕادەیەک جووڵەدار 

جووڵەدار

قەزا ڕەسەنەکان

55%شنگال

23%تەلەعفەر 

20%موسڵ

  1% بەعاج 

هاوچەشن 

تا ڕادەیەک هاوچەشن

نا هاوچەشن  

پێکهاتەی نەتەوەیی- ئایینی 

83%  کوردی موسڵامنی سوننە 

7%کوردی ئێزدی

5% عەرەبی موسڵامنی سوننە

3% کوردی موسڵامنی شیعە

1% مەسیحی کلدانی 

1% تورکامنی موسڵامنی سوننە 

هاوچەشن 

تا ڕادەیەک هاوچەشن

نا هاوچەشن  

نەخشەی 8: شوێنەکانی ئاوارە ناوخۆییەکان لە ناو شارۆچکەی زاخۆ  

١٢٠ - ١,٠٧٤

١,٠٧٥ - ٢,٢٣٢

٢,٢٣٣ - ٧,٠٨٠

چڕی ژمارەی دانیشتوانی ئاوارە ناوخۆییەکان

 بۆ هەر گەڕەکێک
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ــا  ــرە- تەنه ــوون جێگی ــی ئاوارەب ــتان، دۆخ ــی کوردس ــری هەرێم ــارەکانی ت ــێوەی ش هاوش
نزیکــەی لــە ســەدا 6ی ئــاوارە ناوخۆییــەکان شــوێنی ئاوارەبوونیــان لــە نــاو شــاردا لەوەتــەی 
ــایش و  ــی ئاس ــۆ بوون ــەوە ب ــۆکارەکان دەگەڕێت ــێکی ه ــتووە- بەش ــی 2020ەوە جێهێش ئاب
ــە  ــۆ خزمەتگوزاریــە بنەڕەتیــەکان، ب ــاش ب ــازادی هاتووچــۆ و دەستگەیشــتنێکی ب ئارامــی، ئ
نەتەوەیی-ئایینــی  تەندروســتی و قوتابخانــەکان. وابەســتەیی  دیاریکــراوی چاودێــری 
فاکتەرێکــی گرنگــی تــری راکێشــانە لە زاخــۆ )83% ســوننە، 7% ئێــزدی و 3% شــیعە( وە تەنها 
لــە ســەدا 7ی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە گروپــە کەمینــە ناکوردەکانــن لەوانــە عەرەبی ســوننە، 
مەســیحی کلدانــی و تورکامنــی ســوننە. نزیکــەی ســەرجەم ئــاوارە ناوخۆییەکان لــە بنەڕەت 
دا خەڵکــی پارێــزگای نەینــەوان، کــە زۆربەیــان خەڵکــی قەزاکانــی شــنگال )55%(، تەلەعفــەر 

)23%( و موسڵن )%20(.

 خشتەی 32: باشرتین الیەنەکانی گوزەران لە شوێنی هەنووکەیی دا بە بەراورد لە گەڵ ناوچەی ڕەسەن50

باری ئەمنی باش%93

ئازادی هاتووچۆ%45

کارکردنی خزمەتگوزاری چاودێری تەندروستی%38

کارکردنی قوتابخانەکان%31

دەرفەتەکانی کارکردن و دەستخستنی گوزەران%16

چاودێری دەروونی کۆمەاڵیەتی%13

بوونی خزم/ یاخود هاوڕێیان%11

فاکتەرەکانی الوازی و  پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی- دیمۆگرافی

7 کەس تێکڕای قەبارەی خێزانێک 

108ڕێژەی نێرینە لە ناو مێینەکان دا 

112ڕێژەی پشتپێبەسنت

وا دەردەکەوێــت کــە تێکــڕای تەمەنــی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە زاخــۆ تــەواو گەنــج بێــت، بــە 
ڕێــژەی پشــت پێبەســتنی 112. مندااڵنــی تەمــەن قوتابخانــە بــە نزیکــەی یــەک لەســەر ســێی 
ــە  ــەوەی ک ــی ئ ــە لەبەرچاوگرتن ــن و ب ــار دەکرێ ــەکان هەژم ــاوارە ناوخۆیی ــارەی ئ ــۆی ژم ک
نزیکــەی هەمــوو خێزانــەکان )98%( بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە پێنــج ســاڵە ئــاوارە بوونــە، لــە 14%ی 
منــدااڵن لــە شــوێنی ئاوارەبــوون دا لــە دایــک بــوون. ژمــارەی نێرینــەکان کەمێک لــە مێینەکان 
ــی  ــڕای تەمەن ــاڵ(. تێک ــاالک دا )18-56س ــتوانی چ ــی دانیش ــاو گروپ ــە ن ــی ل ــە تایبەت ــرە ب زیات
ســەرۆک خێــزان، بــۆ هــەردوو نێرینــە و مێینــە 42 ســاڵە و هــاوکات قەبــارەی خێزانــەکان 
گەورەیــە )بــە تێکڕایــی 7 ئەنــدام بــۆ هــەر خێزانێــک( ئەمــەش پێشــبینیدەکرێت کاریگــەری لــە 
دەســتە/ کۆبوونــەوەی ئەندامانــی خێزانێــک لــە ژێــر هەمــان ســەقف بــکات. شــایەنی 
ئاماژەپێدانیشــە، هەرچەنــدە خێزانــە ئاوارەکانــی زاخــۆ ) و شــارەکانی تــری هەرێمــی 
کوردســتان( کوالێتــی بەردەســتبوونی خزمەتگوزاریــەکان بــەرز دەنرخێنــن، بــەاڵم ژمارەیەکی 
زۆر کــەم تێچــووی ژیــان و گــوزەران )7%( بــە بــەراورد لــە گــەڵ ناوچــەی ڕەســەنیان بــە گونجاو 

دەزانن. 

 شێوەی 10: ڕەگەز و تەمەنی دانیشتوانی ئاوارە

خێزانانــی ئــاوارە ژمارەیــەک الوازیــان لێدەردەکەوێــت. لــە ســەدا دەی خێزانــەکان لــە الیــەن 
مێینەکانــەوە بەرێوەدەبرێــن، کــە نزیکــەی چارەکــی خێزانــەکان بــە الیەنــی کەمــەوە 
ئــاوارە  هەمــوو  نزیکــەی  هەیــە.  کارکردنــی  زەحمەتییەکــی  کــە  هەیــە  ئەندامێکیــان 

ناوخۆییەکان بۆ ماوەی زیاتر لە سێ ساڵە ئاوارەبوونە )%99(. 

50   بژاردەکانی تری وەاڵمدانەوە بریتین لە: ‘خانوویەکی باشرت’، ‘ئازادی بۆ ڕادەربڕینی بیروباوەڕی سیاسی من/بەشداری کردن لە ژیانی سیاسی’، ‘پشتگیری ئاشتبوونەوە لەگەڵ کۆمەڵگە’، ‘تێچووی گونجاوی گوزەران’ و 
هەریەک بە کەمرت لە سەدا 7ی خێزانەکان ئاماژەیان پێدرا. ئەم ژمارانە دەشێت بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە ئاوارە ناوخۆییەکان دەتوانن تەنها سێ بژاردەی وەاڵمدانەوە دەستنیشان بکەن، بە کەم بزانرێن.

51   کاتێک سەرۆک خێزانی مێینە بە تەنیا ناو دەبرێت ئەمە واتە مێینەکە سەڵتە، بێوەژنە، جیاکراوە، تەاڵقدراوە، یاخود ئەگەر هاوسەرگیری کردبێت، ئەوا لە گەڵ هاوسەرەکەی ناژیت.

52   بە پێی داتای هەڵسەنگاندنی شوێنی یەکخراوی ILA V( 5( کشتوکاڵ و چاندن و ئاژەڵداری لە نێو سەرچاوە سەرەکیەکانی داهات دا بوون بە  49 % و  77% ی شوێنەکانی گەڕاوەکان لە موسڵ و شنگال، کە قەزای ڕەسەنی 
سەرەکی ئەو ئاوارە ناوخۆییانەن کە لە ئێستادا لە شاری دهۆک نیشتەجێن.

کــە لــە ناویــان لــە ســەدا 11 پێشــر تووشــی ئاوارەبــوون بوونەتــەوە پێــش قەیرانــی ســاڵی 
2014 و نزیکــەی لــە ســەدا 41 زیاتــر لــە جارێک لەوەتــەی ســاڵی 2014ەوە ئاوارەبــوون و هاوکات 

نزیکەی چارەگێکیان چوار جار یان زیاتر لە چوار جار ئاوارەبوون )%9(.

خشتەی 33: پرۆفایلی الوازی

خێزانەکان لە ئاوارەبوونی ماوەدرێژ دا %99

ئەو خێزانانەی ڕووبەڕووی چەندین ئاوارەبوون بوونەتەوە %41

ئەو خێزانانەی ئەندامیان زەحمەتی کارکردنیان هەیە%21

ئەو خێزانانەی بەر لە ساڵی 2014 ئاوارەبوونە %11

ئەو خێزانانەی مێنە بەرێوەیان دەبات،  %3 کە 'تەنیان'51 %10

خۆبژێوی و گوزەران 

بــار و دۆخــی ژیــان و گــوزەران پێدەچێــت کەمێــک ســەختر بێــت بــە بــەراورد لــەوەی کــە لــە 
ــە  ــت ب ــن پش ــەکان دەتوان ــەدا 60 ی خێزان ــە س ــە ل ــەی ک ــەو پێی ــرا، ب ــۆک ڕاگەیەن ــاری ده ش
کارکردنــی ســەرۆکی خێــزان  ببەســن )62%( و  دەتوانــن پێویســتیە بنەڕەتیــەکان دابیــن بکــەن 
ــی/ کاری  ــی نافەرم ــە بازرگان ــت ب ــەکان پش ــی خێزان ــەدا 42ی داهات ــە س ــژەی ل ــا ڕێ )65%(. ت
رۆژانــە دەبەســتێت و تەنهــا نیــوەی پشــت بــە ســەرچاوەی جێگیــری داهــات دەبەســن - کــە 
بەشــی هــەرە زۆری لــە کارکــردن لــە کەرتــی تایبــەت دایــە. دەرئەنجــام، ئاســتی گــوزەران و 
بژێــوی ئــاوارەکان زۆر بــە ســەختی لەگــەڵ ئاســتی پێــش قەیرانەکــە بــەراورد دەکرێــت. تەنها 
نزیکــەی یــەک لــە ســەر ســێی خێزانــەکان، بارودۆخــی ئێســتایان بــە باشــر یــان هاوشــێوەی 
ئــەوەی کــە پێــش ئاوارەبــوون هەیــان بــوو، ئەژمــار دەکــەن  و ڕەنگە هەمــان ڕێــژە قەرزاریش 
ــەرزەکان  ــەوەی ق ــۆ دان ــان ب ــی زیادەی ــەرچاوەی دارای ــە س ــدووە ک ــە ڕایانگەیان ــت، چونک بێ
بەکاردەهێنــا. نزیکــەی لەســەدا 4یــان هیــچ ســەرچاوەیەکی داهاتیــان نیــە و تەنهــا لەســەدا 
1ی خێزانــەکان خەریکــی کاری کشــتوکاڵی یــان ئاژەڵداریــن، هەرچەنــدە کاری کشــتوکاڵی و 
ــە  ــەر ل ــت ب ــوی بووبێ ــات و بژێ ــتنی داه ــی دەستخس ــی گرنگ ــێت چاالکیەک ــداری دەش ئاژەڵ
ئاوارەبــوون.52 دۆخــی پەناگــە و نیشــتەجێبوون پێدەچێت کێشــەیەکی بەپەلەی تر بێــت: زیاتر 
لــە ســەدا 40ی خێزانــەکان حــەز دەکــەن ئــەو پەناگەییەی کــە لەنــاوی دا دەژین بگــۆڕن )%23( 
یــان چــاک بکەنــەوە )19%(، ڕێژەکــە زۆر بەرزتــرە لــە ئەوانــەی کــە دەیانەوێــت خانووەکانیــان لــە 
شــوێنی ڕەســەنیان دا چــاک بکەنــەوە )6%(. نزیکــەی لــە ســەدا 15ی خێزانــەکان خاوەنــی ئــەو 

خانووەن کە تێیدا دەژین، بەرانبەر لە سەدا 81ی پێش ئاوارەبوون.

خشتەی 34: پرۆفایلی  بژێوی و گوزەران

خێزانەکان دەتوانن پێداویستیە بنەڕەتیەکانیان فەراهەم بکەن %65

سەرۆکی خێزانەکان کار دەکەن%62

ئەو خێزانانەی کە سەرچاوەیەکی جێگیری داهاتیان هەیە لە میانی سێ %52
سەرچاوەی سەرەکی داهات. 

ئەو خێزانانەی کە بارودۆخیان باشرتە یان وەک بارودۆخی پێشرت ماوەتەوە %32

ئەو خێزانانەی لە ناو ئەو خانووانەدا دەژین کە هی خۆیانە  %14

 خشتەی 35: سەرچاوەی سەرەکی داهات

بازرگانی نافەرمی یاخود کاری ڕۆژانە%42

کاری مووچەدار )کەرتی تایبەت(%28

کاری مووچەدار )کەرتی گشتی(%22

مووچەی خانەنشینی%3

بازرگانی تایبەت%3

پارە لە الیەن خێزان/ هاوڕێیان لە ناو عێراق%2

قەرزکردنی پارە لە هاوڕێیان یان خێزانەوە  %1

پاشەکەوت%1

نەختینە/ بەخشین یاخود یارمەتی لە الیەن دامەزراوە نیشتیامنیەکانەوە%1

ئەوانی تر %1

عێراق کورستانی  هەرێمی  لە  شارنشینی  ئاوارەیی 

100+100+100+1007+22+20+1 100+100+100+1008+22+19+1

مێینەنێرینە

7%خوار تەمەن 5 ساڵ%7

17%مندااڵنی تەمەن قوتابخانە )5-17 ساڵ(%18

22%دانیشتوانی چاالک )18-59 ساڵ(%25

2%کەسانی بەتەمەنرت )+60 ساڵ(%2
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  خشتەی 36: پێداویستیە سەرەکیەکان53

چاودێری تەندروستی%37

دانەوەی قەرزەکان%32

خۆراک%30

پشتگیری کردنی ئەندامانی تری خێزان%29

جلوبەرگ%27

دانی پارە بۆ پەناگەی نوێ %23

چاالکی بازرگانی یاخود گوزەران %22

وەبەرهێنان%20

چاکردنەوەی خانوو لە ناوچەی ئاوارەبوون%19

خوێندن و پەروەردە%9

چاکردنەوەی خانوو لە ناوچەی ڕەسەن %6

گواستنەوە%2

یارمەتیدانی ئەوانی تر %2

لە خۆگرتنی سەالمەتی و کۆمەاڵیەتی لە شوێنی هەنووکەیی دا

وا  خانەخوێــدا  کۆمەڵگــەی  لەگــەڵ  ئاشــتیانە  پێکەوەژیانــی  و  ســەالمەتی  ئاســتی 
دەردەکەوێــت کــە زۆر بــەرز بێــت.54 نزیکــەی هەمــوو ئــاوارە ناوخۆییــەکان )99%( هەســت بــە 
جیــاکاری  ڕووبــەڕووی  خێزانــەکان  دەگمــەن  بــە  زۆر  و  دەکــەن  تــەواو  ســەالمەتیەکی 
بوونەتــەوە )95% ڕایانگەیانــد کــە هەرگیــز ڕووبــەڕووی جیــاکاری نەبوونەتــەوە(. هەروەهــا 
ــە  ــی ل ــی یارمەت ــی داواکردن ــە کات ــەن ل ــودەیی دەک ــە ئاس ــت ب ــەکان هەس ــاوارە ناوخۆیی ئ
بەرپرســانی خۆجێــی ئەگــەر پێویســت بێــت )84%(، هەرچەنــدە ئەمــە نزمریــن ڕێژەیــە کــە لــە 
میانــی ناوەنــدە شارنشــینەکانی هەرێمــی کوردســتان دا ڕاگەیەنــراوە. نزیکــەی لــە ســەدا 
86ی ئــاوارە ناوخۆییــەکان خۆیــان لــە وەزارەتــی کــۆچ و کۆچبــەران تۆمارکــردووە و نزیکــەی 
هەموویــان لە هەڵبژاردنەکانی ســاڵی 2018 دەنگیــان داوە )93%(. بە گشــتی وا دەردەکەوێت 
کــە خێزانــە ئــاوارەکان گرنگــی بــە پرۆســەی سیاســی دەدەن.  نەبوونــی کارتــی بایۆمەتــری 
)40%( و نەبوونــی توانــای گەشــتکردن بــۆ شــوێنەکانی دەنگــدان )34%(، هــۆکاری ســەرەکین 
بــۆ دەنگنــەدان، هــاوکات تەنها لــە ســەدا 13ی خێزانــەکان ئاماژەیان بــەوەدا، دەنگیان نــەداوە 

لە بەر ئەوەی هیچ حەزپێکردن یاخود متامنەیان بە سیستەمی سیاسی نیە. 

 خشتەی 37: سەالمەتی و لە خۆگرتنی کۆمەاڵیەتی

هەست بە سەالمەتیەکی تەواو دەکەن   %99

ڕووبەڕووی جیاکاری نەبوونەتەوە%95

لە هەڵبژاردنەکانی ساڵی 2018 دەنگیان داوە  %93

خۆیان لە وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران تۆمارکردووە %86

هەست بە سەالمەتی دەکەن لە کاتی داواکردنی یارمەتی لە بەرپرسە %84
خۆجێیەکان.

خواست و پالندانان بۆ گەڕانەوە 

هەرچەنــدە نزیکــەی هەمــوو ئــاوارە ناوخۆییــەکان وا دەردەکەوێــت کــە ئــازادی هاتووچۆیان 
ــێت   ــر دەش ــی ت ــە )96%(،55 فاکەتەرەکان ــەرەکییان هەی ــی س ــەی کەس ــت و بەڵگەنام هەبێ
ــەکان )43%( وا  ــە خێزان ــک ل ــەم، زۆرێ ــاوە. یەک ــان دان ــای گەڕانەوەی ــەر توان ــنووریان لەس س
دەردەکەوێــت زانیاریــان ســەبارەت بــە ناوچــەی ڕەســەنیان نەبێــت، ئینجــا یــان لــە بــەر ئــەوەی 
توانــای دەستگەیشــتنیان بــەو زانیاریانــە نیــە یاخــود هیــچ خــزم و هاورێیەکیــان لــە شــوێنی 
ــەکان  ــەدا 24ی خێزان ــە س ــا ل ــەن. دووەم، تەنی ــن بک ــان بۆدابی ــەم زانیاریانەی ــە ئ ــەن نی ڕەس

53   بۆ ئەوەی پێداویستیە سەرەکییەکان هەڵبسەنگێرنێت پرسیار لە خێزانەکان کرا ‘بیهێننە پێش چاوتان بۆ ساتێک کە خێزانەکانتان بڕە پارەیەکی زۆری بە میرات بۆ ماوەتەوە. 
تکایە ئاماژە بە سێ لەو بڕگە سەرەکیانەی کە خێزانەکەتان ئەم پارەیەی بۆ بەکاردەهێنێت بدەن )بە دەستپێکردن لە بڕگەی 1ەوە وەک گرنگرتینیان(. خشتەکە ڕێژەی ئەو 

وەاڵمدەرانە پیشان دەدات کە ئاماژەیان بە هەر بژاردەیەک کردووە، نەوەک  ئەو ئەولەوییەتەی کە  بە هەر بژاردەیەک دراوە.

54   ئەمە دەرەنجامەکانی داتای سەالمەتی و پەیوەندی کۆمەاڵیەتی بەو شێوەی کە لە ئاوارەبوونی شارنشینی دا هاتووە پشتڕاست دەکاتەوە: شیکاریەکی سەرەتایی، 
رێکخراوی نێودوڵەتی کۆچ، تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکانی عێراق 2020.

55   بەڵگەی نەتەوەیی، ناسنامەی نیشتامنی و کارتی نیشتەجێبوون لە سێ بەڵگەنامەی سەرەکین کە ونبوونیان ڕادەگەیەنرێت.

56   زیاتر لە نیوەی ئاوارە ناوخۆییەکانی شاروچکەی زاخۆ لە بنەڕيت دا خەڵکی قەزای شنگالن، کە تێیدا ونبوونی بەڵگەنامەکانی خانوو و زەوی و مۆڵکداری زۆر بەرباڵوە و 
پێشرت وەک کێشەیەک نارساوە.

57   لە سەدا 55ی ئەو خێزانانەی لە شوێنی ڕەسەنی خۆیان خانوویان هەیە، ڕایانگەیاند کە خانووەکەیان بە تەواوەتی ڕووخاوە و لە سەدا 23شیان ڕایانگەیاند کە بەشێکی 
خانووەکەیان ڕووخاوە/ زیانی پێگەیشتووە، بۆیە بۆ نیشتەجێبوون ناشێت.

بەڵگەنامــەی موڵکیــان هەیــە، هەرچەنــدە لــە زۆربــەی حاڵەتــەکان دا، نەبوونــی بەڵگەنامــە 
دەشــێت ببەســرێتەوە بــە ڕەســەنی خێزانەکانــەوە، بــەو پێیــەی لــە ســەدا 55ی خێزانــەکان 
ڕایانگەیانــد کــە هەرگیــز ئــەو بەڵگەنامەیــان نەبــووە.56 دواجــار، تەنیا لــە ســەدا 12ی خێزانەکان 
خــاوەن خانوویەکــن کــە دەکرێــت تێیــدا نیشــتەجێ بــن و زیاتــر لــە نیــوەی ئــەو خێزانانــەی کە 
خــاوەن خانوویەکــن لــە شــوێنی ڕەســەن دا، ڕایانگەیانــدووە کــە خانوەکانیــان بــە تەواوەتــی 

ڕووخاون. 

 خشتەی 38: بارودۆخەکانی چواردەوری گەڕانەوە

بەڵگەنامەی کەسیان هەیە   %96

زانیاری پێویستیان دەربارەی ناوچەی ڕەسەنیان هەیە    %57

بەڵگەنامەی خانوویان هەیە %24

بارودۆخی ژیان و گوزەرانیان لە ناوچەی ڕەسەن باشرتە %22

خاوەنی خانوویەکی گونجاو بۆ نیشتەجێبوونن%12

دەرەنجامیــش، ژمارەیەکــی زۆر کەمــی خێزانــەکان هەنــگاوی کۆنکریتیــان بــەرەو ئاراســتەی 
گەڕانــەوە نــاوە و هەروەهــا چەنــد خێزانێکــی کەمیــش وابەســتەبوونی بەهێزیــان بــۆ 
ناوچــەی ڕەســەنیان نیشــانداوە. کەمر لــە ســەدا 10ی خێزانەکان هەوڵــی گەڕانەوەیــان داوە 
)9% و 3%دوابــەدوای یــەک( و پالنیــان دانــاوە بگەڕێنــەوە و تەنهــا نزیکــەی لــە ســەدا 13ی 
کــە  ئــەو خێزانانــەی  ئەمــە ســەرەڕای زۆری  کــردووە،  خێزانــەکان داوای قەرەبوویــان 
ــی  ــە میان ــتووە، ل ــان پێگەیش ــتەجێبوونیان زیانی ــوێنی نیش ــک و ش ــە موڵ ــدووە ک ڕایانگەیان
لێکەوتەکانــی تــری قەیرانــی 2014(.57 ئــەم ڕێــژە نزمــە دەکرێــت بدرێتــە پــاڵ ئــەو واقیعــە کــە 
خەڵکــی ڕەنگــە ئــاگاداری میکانیزمــی قەرەبووکردنــەوە نەبــن: تەنهــا لــە ســەدا 25ی ئــەو 
ئــاگاداری  کــە  ڕایانگەیانــد  نیشــتەجێبوونن،  شــیاوی  خانوویەکــی  خاوەنــی  خێزانانــەی 
ــان  ــی گەڕانەوەی ــە پالن ــەی ک ــەو خێزانان ــی ئ ــە میان ــن. ل ــەوە نی ــی قەرەبووکردن میکانیزم
ــگای  ــوێن وجێ ــتنی ش ــە رێکخس ــووە ل ــی ب ــراو بریت ــگاوی هەڵگی ــن هەن ــتووە، باوتری داڕش
مانــەوە )44%(،دوا بــە دوای ئــەوەش پشــکنین و زانیــاری وەرگرتــن ســەبارەت بــە بــارو 
دۆخەکانــی شــوێنی ڕەســەن )33%( و رێکخســن لــە گــەڵ خێــزان و هاورێیــان یاخــود 
ئەندامانــی کۆمەڵــگا )22%(. لــە گــەڵ ئــەوەش، دەکرێــت پێشــبینی ئــەوە بکرێــت کــە چەندیــن 
خێــزان بگەڕێنــەوە و لــە ســەدا 44ی خێزانــەکان ڕایانگەیانــدووە کەســێک دەناســن کــە 

گەڕاوەتەوە شوێنی ڕەسەنی خۆی. 

 خشتەی 39: پالندانان بۆ گەڕانەوە

کەسانێک دەناسن کە بە سەرکەوتووانە گەڕاونەتەوە   %44

داوای قەرەبوویان کردووە ) ئەگەر خاوەنی خانوو بن لە ناوچەی ڕەسەن(%13

بە الیەنی کەمەوە یەکجار هەوڵیانداوە بگەڕێنەوە%9

پالنیان داناوە بۆ گەڕانەوە  %3

زیاتر لە یەکجار هەوڵیانداوە بگەڕێنەوە%1

نیازەکان و چارەسەری بەردەوامی بە باشزانراو 

تــا ئێســتا نزیکــەی لەســەدا 87ی خێزانــەکان خۆیــان بــە “ئــاوارە” هەژمــار دەکــەن، کــە ئەمــە 
بەرزتریــن ڕێژەیــە لــە ناو ناوەنــدە شارنشــینە هەڵســەنگێرناوەکان دا.ویســتی مانــەوە )66%( و 
ــەوە )%28(.   ــت بگەڕێن ــە دەیانەوێ ــە ک ــدەی ئەوانەی ــە دوو ئەوەن ــر ل ــاری )3%( زیات ــێ بڕی ب
هەروەهــا نزیکــەی هەمــوو ئــەو خێزانانەی کــە دەیانەوێت بگەڕێنــەوە هەنــگاوی کردەنیان 
بــەرەو ئــەم ئاراســتەیە نەنــاوە )90%( و یــان دڵنیانیــن لە بــارەی رێکەوتــی گەڕانەوەیــان )%20(  
یاخــود پــالن دادەنێــن لە مــاوەی 6-12 مانــگ دوای کۆکردنــەوەی داتــا )40%( بگەڕێنــەوە، ئەمە 
شــوێنی  لــە  دەیانەوێــت  ئــاوارە   دانیشــتوانی  کــۆی  80ی  ســەدا  لــە  نزیکــەی  واتــە 

هەنووکەییان لە شاروچکەی زاخۆ بۆ ساڵی داهاتوو مبێننەوە.

عێراق کورستانی  هەرێمی  لە  شارنشینی  ئاوارەیی 
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زاخۆ

 شێوەی 11: نیازی خێزانەکان لە حاڵەتێک ئەگەر هیچ بەربەستێک ڕووبەڕوویان نەبێتەوە58

ــە  ــت ل ــایش بێ ــی ئاس ــت نەبوون ــەوە پێدەچێ ــتنی گەڕان ــۆ دواخس ــەرەکی ب ــۆکاری س ه

شــوێنی ڕەســەن )47%(، ئینجــا بــە دوای ئەمیــش نەبوونــی خزمەتگوزاریــە بنەڕەتیــەکان 

)22%( و نەبوونــی توانــای دارایــی بــۆ گەڕانــەوە )11%( دێــت. نزیکــەی لــە ســەدا پێنجــی 

خێزانــەکان ئاماژەیــان بــە کێشــەی خێڵەکــی/ یــان ئاشــتبوونەوە کــردوە و لــە ســەدا 7یــش 

ئاماژەیــان بــە تــرس یاخــود تاســانی پەیوەندیــدار بــە گەڕانــەوە کــرد. لەزاخــۆ ھیــچ 

خێزانێــک نەیگــوت کــە ڕێگــری لــە گەڕانەوەیــان کــراوە. فاکتەرەکانــی پەیوەســت بــە 

ــی  ــە نەبوون ــە ل ــەر بریتی ــن فاکت ــە بەرچاوتری ــاون، ک ــر بەرب ــوون کەم ــەی ئاوارەب ناوچ

و   )%13( باشــر  ئابــووری  دەرفەتــی  و   )%33( ڕەســەن  لەناوچــەی  بــەرە  و  خانــوو 

ناونووسکردنی قوتابیان لە قوتابخانە )%7(. 

58   پرسیاری لە وەاڵمدەرەوەکە کرا ‘بیهێنە پێش چاوت بۆ ساتێک کە هیچ بەربەستێکت نیە بۆ گەڕانەوە یان مانەوەت لەم شوێنەی ئێستادا: شوێنی پەسەندی خێزانەکەت 
کوێ دەبێت بۆ ئەوەی لە داهاتوودا لێی بژیت؟

خشتەی 40: فاکتەرەکانی پەیوەندیدار بە ناوچەی ڕەسەن

ئاسایشی نا سەقامگیر    %47

نەبوونی دەرفەتی ئابووری  %33

نەبوونی خانووبەرە     %22

خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکان بەردەست نین یاخود بە گوێرەی پێویست نین %7

ترس یاخود تاسانی پەیوەندیدار بە گەڕانەوە   %5

رێگری لێکراو لە گەڕانەوە%5

خشتەی 41: فاکتەرەکانی پەیوەندیدار بە ناوچەی ئاوارەبوون

ئاسایشی سەقامگیر%38

دەرفەتی ئابووری باشرت  %13

بارودۆخی باشرتی گوزەران   %11

نەبوونی توانای دارایی بۆ گەڕانەوە%7

بوونی ئەندامێکی خێزان لە قوتابخانە  %5

باری تەندروستی رێگرە لە بەردەم گەڕانەوەی خێزان%4

نەخشەی 9: نیازی داهاتوو بۆ هەر گەڕەکێک 

عێراق کورستانی  هەرێمی  لە  شارنشینی  ئاوارەیی 

66+28+3+3+C
%3

%66%28

%3

   مانەوە             

   گەڕانەوە          

   بڕیارنەدراو          

   گەشتکردن بۆ دەرەوەی واڵت

نیازی داهاتوو بۆ هەر گەڕەکێک 

مانەوە

گەڕانەوە
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ئەو فاکتەرانەی کە کار لە ویستی گەڕانەوە دەکەن

59   ئەم دەرەنجامە تەنها دەرخەرە لە بەر بچووکی قەبارەی سامپلەکە/ منونەکە.

دیــارە چەندیــن تایبەمتەنــدی لــە نــاو خێــزان دا هــەن کــە کاریگــەری ڕاســتەوخۆییان 

هەیــە لەســەر نیازەکانــی داهاتــوو. ئــەو خێزانانــەی کــە مێینــە بەرێوەیــان دەبــات 

بەنیــازی مانــەوەن لــە شــوێنی ئێســتادا یاخــود بڕیاریــان نــەداوە- زیاتریــش لــە بــەر ئــەو 

واقیعەیــە کــە ئــەوان الوازتــرن، بــە لــە بەرچاوگرتنــی ئــەوەی کــە تەنهــا لــە ســەدا 27ی 

مێینــەکان کار دەکــەن، لــە بەرانبــەر لــە ســەدا 66ی ســەرۆک خێزانــی نێرینــە، کار دەکــەن. 

هەروەهــا گروپــە کەمینــەکان زیاتــر ویســتی خۆیــان )41%( بــۆ مانــەوە دەرخســتووە بــە 

بەراورد لە گەڵ گروپە سەرەکیەکانی نەتەوەیی-ئایینی. 

ــن:  ــی کوێ ــەڕەت دا خەڵک ــە بن ــەکان ل ــە خێزان ــن ک ــەوەش دەبەس ــت ب ــارەکان زۆر پش ژم

خێزانەکانــی خەڵکــی شــنگال زیاتــر دەیانەوێــت بگەڕێنــەوە بــۆ شــوێنی ڕەســەنی خۆیــان 

بــە بــەراورد لــە گــەڵ ئــەو خێزانانــەی لــە بنــەڕەت دا خەڵکــی موســڵ وتەلەعفــەرن، کــە 

نزیکەی هەموویان دەیانەوێت لە شوێنی هەنووکەیان لە زاخۆ مبێننەوە. 

ئاوارەبــوون بــۆ چەندیــن جــار بــە شــێوەیەکی ئەرێنــی کاری لــە نیــازی گەڕانــەوە 

کــردووە، دەرەنجامێکیــان ئــەوە بەرجەســتە دەکات کــە گەڕانــەوەی شکســتخوادوو، 

نابنــە هــۆی ســاردکردنەوەی خەڵکــی لــە گەڕانــەوە بــۆ شــوێنی ڕەســەنیان. لــە کاتێــک دا 

کــە لــە ســەدا 23ی ئــەو خێزانانــەی بــۆ یەکجــار ئاوارەبوونــە، دەیانەوێــت بــۆ ناوچــەی 

ڕەســەنیان بگەڕێنــەوە، ئــەم ڕێژەیــە بــۆ لــە ســەدا 62 بــۆ ئەوانــەی چــوار جــار یــان زیاتــر 

ــۆ دەرەوەی  ــت ب ــەکان دەیانەوێ ــەدا 3ی خێزان ــە س ــا ل ــووە.59  تەنه ــە زیادب ئاوارەبوون

واڵت گەشــت بکــەن. چەندیــن هــۆکار دەشــێت کار لــە نیــازی خێزانــەکان بــکات، بــەاڵم 

گرنگرینیــان بریتیــە لــە نەبوونــی ئاسایشــی هەســتپێکراو، نــەک تەنیــا لــە ناوچــەی 

ڕەســەن، بەڵکــو لــە شــوێنی هەنووکەییشــدا. ئەمــە حاڵەتەکەیــە بــۆ ئــەو خێزانانــەی کــە 

پێش قەیرانی ساڵی 2014 تووشی ئاوارەبوون بوونەتەوە )%8(. 

.

شێوەی 9: ئەو فاکتەرانەی کار لە نیازەکان دەکەن

عێراق کورستانی  هەرێمی  لە  شارنشینی  ئاوارەیی 
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