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ژینگە 
درێژخایەن  ئاوارەبوونی  دا،  داعش  لەگەڵ  ملمالنێکان  شەڕە  کۆتاییهاتنی  بە 
تایبەمتەندی ڕەوش و ژینگەی قۆناغی دوای شەڕو ملمالنێیەکانی وەرگرت 
لە عێراق دا. نزیکەی ١.١٧ ملیۆن هاواڵتی هەر لەئاوارەیی ماونەتەوە، نزیکەی 
لە  خۆیان  حاڵی  و  ماڵ  ئێستا  لە  بەر  زیاتر  ساڵ  پێنج  هاواڵتیانەش  ئەو  نیوەی 
ناوچەکانی زێدیان جێهێشتووە. لەبەر ڕۆشنایی ئەمەی سەرەوە.2,١ شتێکی زۆر 
پێویست و بنەڕەتییە کە ئاستی چارەسەرە هەمیشەییەکان بۆ ئاوارەبوون باشرت 
بکرێت لە عێراق دا، ئەمەش لەڕێگەی باشرتکردنی دۆخی ژیان و گوزەران کە 
وادەکات ئاوارە ناوخۆییەکان بتوانن بەشێوەیەکی ئارەزوومەندانە هەنگاو بەرەو 
گەڕانەوە، یەکخستنی خۆجێی یان نیشتەجێبوون لە شوێنێکی دیکەی تازە بنێن. 
پێرستی ئاوارەبوون )DI( ئامرازێکە بۆ پێوانەکردن و چاودێریکردنی دۆخی ژیان 
و گوزەرانی ئەو ئاوارانە دروستکراوە. داتای کۆکراوەی سێ گەڕ بە درێژایی 
ماوەی ساڵێک کە، لە ترشینی یەکەمی 2٠2١ تا ئەیلولی 2٠22 بوو، لەم ڕاپۆرتەدا 
خراوەتەڕوو. کۆکردنەوەی داتا بۆ گەڕی دووەمی پێرستی ئاوارەبوون لەنێوان 
ترشینی یەکەم بۆ کانوونی یەکەمی 2٠2١ بوو، بۆ گەڕی سێیەمیش لەنێوان 
لەنێوان  چوارەمیشە  گەڕی  هەرچی  بوو،   2٠22 ئاداری  بۆ  دووەم  کانوونی 
بەکۆی  هەڵسەنگاندنە  ئەم  گەڕی  دوایەمین  بوو.   2٠22 ئەیلولی  بۆ  تەمموز 
گشتی 2,٦٩٧ شوێنی لەسەرانسەری ١٨ پارێزگا و ١٠٣ قەزا گرتبووەخۆ لە عێراق دا. 

https://iraqdtm.iom.int/MasterList :بەردەستە لە )IOM( گەڕی ١2٧ی لیستی سەرەکی تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون-ی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ  ١
هەڵسەنگاندنی شوێنی یەکخراوی ٧ کە تیایدا لە ٩٧% ئاوارەکان لە ئاوارەبوونی درێژ خایەن دا )بۆ ماوەی زیاتر لە سێ ساڵ( و لە ٩2%شیان بۆ ماوەی زیاتر لە ٥ ساڵە   2

https://iraqdtm.iom.int/ILAئاوارەن. زانیاری زیاتر بەردەستە لە: ٧
https://iraqdtm.iom.int/DisplacementIndex#Datasets :هەموو کۆمەڵە و سێتی داتاکان  بەردەسنت لەسەر وێبسایتی تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون لە  ٣

ڕێباز 
ئەم پێرستی ئاوارەبوونە لەسەر بنەمای 22 دیارخەر لەم پێنج بوارەدا دانراوە: 
٤. سەالمەتی  2. نیشتەجێبوون، ٣. ژێرخان و خزمەتگوزارییەکان،  ١. کاروکاسبی، 
بەکارهاتووە  هۆکار  شیکارکردنی  کۆمەاڵیەتی.  گرتنەخۆی   .٥ و،  ئەمنیەت  و 
ڕاددەی  هەم  تا  دەرخەرانە  و  بوار  پێنج  ئەم  نێوان  پەیوەندی  لە  تێڕوانین  بۆ 
پەیوەستی دەرخەرەکان بۆ هەریەکێک لە بوارەکان نیشاندەدات، هەمیش گرنگی 
هەر یەک لەو پێنج بوارە لە کۆی تێکڕای پێرستەکە دەخاتەڕوو. هاوتەریب لەگەڵ 
توێژینەوەکانی پێشوو، ١. کاروکاسبی و 2. نیشتەجێبوون کاریگەرترین دوو بوارن 
لەسەر تێکڕای دۆخی ژیان و گوزەرانی ئاوارەکان. ئەو دوو بوارەشی کە دووەم 
٤. ئەمنیەت، دوای ئەوانیش ٥.  کاریگەرترینن بریتین لە ٣. خزمەتگوزارییەکان و 
گرتنەخۆی کۆمەاڵیەتی. خاڵەکانی هەریەک لەو بوارانە و تێکڕای پێرستەکە بۆ 
بۆ سەختی و دژواری  نزم/کەم، مامناوەند، زۆر/بەرز  پۆلێنکراوە:  سێ گروپ 
دۆخی ژیان و گوزەران. بۆ زانیاری زیاتر لەسەر ڕێبازی ڕاپۆرتەکە، تکایە بڕوانە 

کۆتا الپەڕە. 

دوای گەڕی یەکەمی پێرستی ئاوارەبوون کە، لە نێوان ئادار بۆ نیسانی 2٠2١ 
کۆکرابۆوە، گۆڕانکاری لە ڕێبازکرا بۆ باشرتکردنی کۆی گشتی کوالێتی پێرستەکە. 
سەرئەنجام، دەرئەنجامەکانی گەڕی یەکەم بە گەڕەکانی دواتر بەراورد ناکرێن، 

هەربۆیە، ئەم ڕاپۆرتە دەرئەنجامەکانی گەڕی یەکەم ناگرێتەخۆ.٣ 

شێوەی ٢: دیارخەر و بوارەکانی پێرستی ئاوارەبوون 

پێرستی ئاوارەبوون

کاروکاسبی

ئەو خێزانانەی کە هیچ 
سەرچاوەیەکی داهتیان 

نییە، ئەوانەی کە پشت بە 
هاوکارییەکان دەبەسنت

ئەو خێزانانەی کە بڕی پێویست 
پارەی خۆاردن و خۆارکیان نییە

ئەو ئاوارانەی کە کارەکانیان لە 
دەستداوە

نیشتەجێبوون

ئەو خێزانانەی کە لە شوێنە 
دابڕاوەکان یان 

پەراوێزخراوەکان دا دەژین

ئەو خێزانانەی کە لە شوێنی 
حەوانەی زۆرخراپ دا دەژین

ئەو خێزانانەی کە لە شوێنە 
ناسەالمەتەکان دا دەژین

ئەو خێزانانەی کە چوونەتە 
شوێنێکی نیشتەجێبوونی 

هەرزانرت

دەستگەیشنت بە چاودێری 
تەندروستی

بڕی پێویستی ئاو

بڕی پێویستی کارەبا

هەبوونی قوتابخانەی 
سەرەتایی

 ژێرخانی و
خزمەتگوزارییەکان

ترس و نیگەرانی لە نێو خێزانە 
ئاوارەکان لە هێرشی تۆڵە 

لێکردنەوە

ترس و نیگەرانی لە نێو خێزانە 
ئاوارەکان لە هێرشی داعش

ترس و نیگەرانی لە نێو خێزانەکان 
لە توندوتیژی هێزە ئەمنییەکان 

یان گروپە چەکدارەکان، یان لە 
توندوتیژی هێزە ئەمنییەکان 

یان گروپە چەکدارەکان بەرانبەر 
یەکرتی

هەبوونی هێزە ئەمنییەکانی 
دیکە (وەکو هێزەکانی حەشدی 

شەعبی و هێزەکانی حەشدی 
عەشایەری، جگە لەهێزەکانی 

سوپای عێراق و پۆلیسی 
خۆجێی و پۆلیسی فیدڕاڵی

ترس و نیگەرانی لە نێو خێزانە 
ئاوارەکان لە کەرەستە و 

تەقەمەنی  

سەالمەتی
و ئەمنیەت

گرتنەخۆی
کۆمە�یەتی

نایەکسانی لە دەستگەیشنت 
بە خستنەسەرکار

نایەکسانی لە دەستگەیشنت 
بە بەکرێگرتنی خانوو 

نایەکسانی لە دەستگەیشنت 
بە خزمەتگوزارییە 

بنەڕەتییەکان 

نایەکسانی لە 
نوێنەرایەتیکردنی سیاسی

سنووردارکردنەکان کاردەکاتە 
سەر ژیانی ڕۆژانە

پێرستی ئاوارەبوون

 دەرئەنجامەکان: گەڕەکانی دوو بۆ چوار

ترشینی دووەمی ٢٠٢٢– شیکاری بەراوردکاریانە

شێوەی 1: ڕێژەی ئاوارەکان بەپێی جۆری سەختی و دژواری

 زۆر سەخت
 و دژوار

سەخت و دژواری 
مامناوەند

سەخت و دژواری 
مامناوەند

%6%27%67

 66٠,31٢ ئاوارە٢65,584 ئاوارە58,6٠8 ئاوارە

 1,987 شوێن585 شوێن1٢5 شوێن

984,504 ئاوارە

    164,084
خێزان

18
پارێزگا

103
قەزا

       ٢,697
شوێن

ماوەی کۆکردنەوەی داتاکان: تەمموز – ئەيلول ٢0٢٢
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ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ )IOM( لە عێراق ٢

پێرستی ئاوارەبوون - دەرئەنجامەکان: گەڕەکانی دوو بۆ چوار- شیکاری بەراوردکاریانە

تێکڕای سەختی و دژواری 

لەو 2,٦٩٧ شوێنەی کە لە گەڕی چوار دا هەڵسەنگاندنیان بۆ کرا، لە  یاند١2٥ 	 
دۆخی ژیان و گوزەران سەخت و دژوار بوو. ئەو شوێنانەش لە ٦٠%ی ئاوارەکانیان 
لە خۆگرتبوو، کە ٥٨,٦٠٨ کەس بوون. ٥٨٥ شوێنی دیکەش لەڕووی سەختی 
ئاوارەکانیان لەخۆگرتبوو  و دژوارییەوە بە مامناوەند پۆلێنکران کە لە2٧%ی 
)2٦٥,٥٨٤( و ١,٩٨٧ شوێنیش لەڕووی سەختی و دژوارییەوە بە نزم پۆلێنکران 

کە لە ٦٧%ی ئاوارەکانیان لەخۆگرتبوو )٦٦٠,٣١2 کەس(. 

ئەو 	  ڕێژەی   ،2٠22 ئەیلولی  تا   2٠2١ یەکەمی  ترشینی  لە  ساڵێک،  لەماوەی 
زۆر  دان  خراپ  زۆر  نیشتەجێبوونی  و  حەوانەوە  لەشوێنی  کە  ئاوارانەی 

بەئەستەم کەمی کرد لە گەڕی دووەم کە بووە لە ٨% )٧٦,٣٦٨ کەس( سەختی 
و دژواری دۆخی ژیان و گوزەرانیان لە ئاستێکی بەرزە، دەرئەنجامەکانی گەڕی 
سێیەم ئەمە بووە لە ٩% )٩٣,١٤٤ کەس( و لە گەڕی کەمبوویەوە بۆ لە ٦%ی 
ئەو کەسانەی کە سەختی و دژواری دۆخی ژیان و گوزەرانیان لە ئاستێکی بەرزە. 

ئاوارانەیان 	  ئەو  ژمارەی  زۆرترین  نەینەوا  و  ئەنبار  سەاڵحەددین،  پارێزگاکانی 
لەخۆگرتبوو کە دۆخی ژیان و گوزەرانیان سەختە کە بۆ هەر یەکەیان 2٠,٤٨٤،     

١٦,٩٦2  و   ١٠,٥١2 کەس بوو.  

شێوەی 3: ڕێژەی ئاوارەکان بەپێ سەختی و دژواری بۆ هەر گەڕێک 

نەخشەی 1: شوێنی ئاوارەکان بەپێ جۆر و ئاستی سەختی و دژواری

٪٦٪٩٪٨
٪٢٧٪٣٣٪٣٢

٪٦٧٪٥٧٪٦٠

بەرزی سەختی و دژواری

سەختی و دژواری مامناوەند

سەختی و دژواری نزم/کەم گەڕی ٢
(ت. یەکەم - ک. یەکەم ٢٠٢٢)

گەڕی ٣
(ک. دووەم - ئادار ٢٠٢٢)

گەڕی ٤
(تەمموز - ئەیلول ٢٠٢٢)

٢,٦٩٧ شوێنی هەڵسەنگێندراو٢,٧٧١ شوێنی هەڵسەنگێندراو٢,٧٨٤ شوێنی هەڵسەنگێندراو

 ئاستی سەختی و دژواری

ئەستۆپاکی: ئەم نەخشەیە تەنیا بۆ مەبەستی 
نیشاندانە. نا و سنوورەکانی سەر ئەم نەخشەیە مانای 

بەفەرمی پەسندکردن نییە لەالیەن ڕێکخراوی 
نێودەوڵەتی کۆچ (IOM)ەوە. 

نزم

بەرز

مامناوەند 



ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ )IOM( لە عێراق 3

پێرستی ئاوارەبوون - دەرئەنجامەکان: گەڕەکانی دوو بۆ چوار- شیکاری بەراوردکاریانە

لەنێوان ترشینی یەکەمی 2٠2١ بۆ ئەیلولی 2٠22، گەورەترین کەمبوونەوە لە 
ژمارەی ئەو ئاوارانەی کە لە دۆخی سەخت و دژواری ژیان و گوزەران دان لە 
بە  کەرکووک  لەپارێزگای  ئینجا  کە(،   -٩,٤٠2( بە  تۆمارکرا  سەاڵحەددین  پارێزگای 

)2,٥٦٨- کەس( و پاشانیش لە پارێزگای نەجەف بە )2,١١٨- کەس(. 

سامەڕا،  قەزاکانی  هی  بەزۆری  سەاڵحەددین-یش  پارێزگای  کەمبوونەوەی 
تکریت، توزخورماتوو و بەلەدبوو بەهۆی بەرەوپێشچوونی بواری کاروکاسبی 
لە تەواوی دەرخەرەکانی دا: ڕێژەی ئەو خێزانانەی کە سەرچاوەی داهاتیان نییە، 
ئەوانەی کە پشت بە هاوکارییەکان دەبەسنت، ئەو خێزانانەی کە پارەی خواردن و 

خۆراکیان نییە و ئەوانەشی کە بەم دواییانە کارەکانیان لەدەستداوە. 

کەمبوونەوەی پارێزگای کەرکووکیش لە قەزاکانی حەویجە، دبس و ناوەندی 
کەرکووک تۆمارکرا کە پاڵنەری ئەم کەمبوونەوەیەش بەرەوپێشچوونی بواری 
مامەڵەی  یان  جیاکاری  حاڵەتی  بەتایبەتیش،  بوو.  کۆمەاڵیەتی  گرتنەخۆی 
و  خستنەسەرکار  بەیەکسانی  لەڕووی  ئاواران  بە  بەرانبەر  کرا  تۆمار  نایەکسان 

بەکرێگرتنی خانوو. 

لە نەجەف، زۆرترین کەمبوونەوە هەبوو لە نێوان گەڕی ٤ و ٣ دا ئەوانیش لە 
دژواری  و  سەختی  ئاستی  لە  کە  بوو  نەجەف  ناوەندی  قەزای  شوێنەکانی 
بەرزەوە بۆ مامناوەند گۆڕا. ئەم بەرەوپێشچوونەش پەیوەستە بواری خانوو 
و نیشتەجێبوون کە ژمارەیەکی کەمی خێزانەکان چوونە شوێنی حەوانەوەی 
هەرزانرت بەهۆی دۆخی داراییەوە. سەرەڕای ئەم بەرەوپێشچوونەش، دۆخی 
ژیان و گوزەرانی زۆربەی شوێنەکانی ئەم پارێزگایە لەڕووی ئاستی سەختی 

نەبوو  تێدا  نزمی  ئاست  پۆلێنکرا و هیچ شوێنێکی  بە مامناوەند  و دژوارییەوە 
لەمبارەیەوە. پاڵنەرە سەرەکییەکانی سەخت و دژواربوونی دۆخی ژیان و گوزەران 
لەم پارێزگایە بریتیبوون لە خزمەتگوزارییەکان و گرتنەخۆی کۆمەاڵیەتی، لەگەڵ 
سەرەتاییەوە  قوتابخانەی  چوونە  لەڕووی  شوێنەکانی  زۆربەی  ئەمانەشدا، 
خزمەتگوزارییە  بە  دەستگەیشنت  لە  نەبوو،  ئاویان  پێویست  بڕی  خراپبوون، 
یاساییەکانیش خراپبوون. هەروەها چەند حاڵەتێکی زۆری جیاکاری و مامەڵە 
الیەنی  سەر  دەهاتە  کاتێک  هەبوو  ئاوارەکان  لەگەڵ  نادادپەروەرانە  کردنی 
نوێنەرایەتیکردنی سیاسی. ئەمەش پەیوەندی بەوەوە هەبوو کە ئاوارەکان 
کەسێک یان نوێنەرێکیان نەبوو کە لەبری ئەوان قسە بکات و دەنگیان بگەیێنێت، 

بۆیە وا هەستیان دەکرد کە دەستیان بە پاڵپشتییەکانی دەسەاڵتداران ناگات. 

نێوان گەڕی  بینی لە  بابل گۆڕانکاری گەورەی بەخۆیەوە  سەرەڕای ئەوەش، 
ئاستی  لە  گوزەران  ژیان  دۆخی  شوێنەکانی  زۆربەی  لە  کە  دا  ەم   ٤ یەم   ٣
مامناوەندی سەختی و دژوارییەوە گۆڕا بۆ نزم. ئەم بەرەوپێشچوونەش بەدیکرا 
لە بوارەکانی کاروکاسبی، خانوو و نیشتەجێبوون و سەالمەتی بەهۆی ئەوەی 
کە ژمارەیەکی کەمی ئاوارەکان کارەکانیان لە دەستدا، بزنسەکانیان داخست، یان 
گیرۆدەی دەستکەوتنی بڕی پێویستی داهاتیان بوون لەوەتەی گەڕی ٣وە کە 
ئەمانەش ڕەنگدانەوەی لەسەر چەند خێزانێکی ئەو ئاوارانە هەبوو و وایلێکردن 
بچنە شوێنێکی هەرزانرتی نیشتەجێبوون. هەروەها چەند ترس و نیگەڕانییەکی 
لەو  ئاوارەکان  و  لێوەکرا  باسی  لێکردنەوە  تۆڵە  هێرشەکانی  بە  پەیوەست 

باوەڕەدابوون کە پۆلیسی خۆجێی توانای کۆنتڕۆڵکردنی ڕەوشەکەی هەیە.

خشتەی1: ژمارەی ئاوارەکان و شوێنەکان لە هەر پارێزگایەک بەپێی جۆر و ئاستی سەختی دژواری دۆخی ژیان و گوزەران 

گشتینزممامناوەندبەرز کۆی 

ژمارەی 
ئاواران

ژمارەی 
شوێنەکان

ژمارەی 
ئاواران

ژمارەی 
شوێنەکان

ژمارەی 
ئاواران

ژمارەی 
شوێنەکان

ژمارەی 
ئاواران

ژمارەی 
شوێنەکان

16,96٢٢61٢,036415,7905٢34,788119ئەنبار

49٢٢15,79٢9٢16,٢8494  بابل 

9,٢46165,178691٢,300319٢6,7٢4404بەغدا

1143414٢14,71616٢5,٢44186بەسڕە

٢1,7٢63116,71٢154138,438157  دهۆک

٢10٢19,17660٢4,34٢11943,7٢8181دیالە

84130,63016188,٢98144٢19,01٢161هەولێر

5,004155,6467510,65090  کەربەال

4٢0335,1٢41756,634599٢,17879کەرکووک

1,806761,80676    میسان 

36٢3657504٢8٢٢49موسەننا

7,94459  54017,40458نەجەف

10,51٢1965,586831٢1,48٢174197,580٢76نەینەوا

٢,٢3٢4٢7٢619٢,95861  قادسیە

٢0,4845٢٢7,186483,٢701750,940117سەاڵحەددین

3٢,80810٢95,5563401٢8,36444٢  سلێامنی 

961٢,66468٢,76069  زیقاڕ

456٢3,8٢8754,٢8477  واست

58,6081٢5٢65,584585660,31٢1,987984,504٢,697کۆی گشتی
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شێوەی 4: ڕێژەی ئاوارەکان بەپێی جۆر و ئاستی سەختی و دژواری گوزەرانیان لە هەر پارێزگایەکی ئاوارە بوون دا بەگوێرەی گەڕەکان

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

ئەنبار

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

بابل

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

بەغدا

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

بەسڕە

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

دهۆک

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

دیالە

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

هەولێر

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

کەربەال

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

کەرکووک

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

ميسان

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

موسەننا

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

نەجەف

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

نەینەوا

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

قادسیە

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

سەاڵحەددین

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

سلێامنی

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

زیقاڕ

گەڕی  2گەڕی  ٣گەڕی  ٤

واست
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شوێنە گەرمەکان
قەزایەک بە شوێنی گەرم پۆلێندەکرێت ئەگەر کۆی تێکرای خاڵەکانی ئاستی 
سەختی و دژواری دۆخی ژیان و گوزەران بەرز بێ و بەالیەنی کەمەوە ١٠٠٠ کەس 
تیایدا نیشتەجێ بێ. لە گەڕی ٤ دا، لەسەرانسەری چوار پارێزگادا، شەش شوێنی 

بنەمای  لەسەر  گەرمیش  شوێنی  سەرەکیرتین  سێ  دەستنیشانکران.  گەرم 
بەرزترین ژمارەی دانیشتوانە ئاوارەکەی بوو، ئەوانیش ناوەندی توزخورماتوو، 

ناوەندی تکریت لە پارێزگای سەاڵحەددین، عامریە لە پارێزگای ئەنبار.

خشتەی ٢: شوێنە گەرمەکانی سەختی و دژواری لە گەڕی 4 دا  

شوێنەکانناحیەقەزاپارێزگا ژمارەی ئاوارەکانژمارەی 

٢116,134عامریە فەللوجەئەنبار

96,384لە تیفیەمحمودیەبەغدا

97,404ناوەندی بەعاجبەعاجنەینەوا

113,708عەلەم تکریتسەاڵحەددین

٢69,480ناوەندی تکریتتکریتسەاڵحەددین

1316,٢30ناوەندی توزخورماتووتوزخورماتووسەاڵحەددین

کە  شوێنەی   ١٣ لەو  نیشتەجێیە.  تێدا  کەسی   ١٦,2٣٠ توزخورماتوو  ناوەندی 

بەرز  ئاستی  دژوارییەوە  سەختی  لەڕووی  یان   ٦ کراوە،  بۆ  هەڵسەنگاندنیان 
 .١ لە  بریتین  بوارەکانیش  سەخترتین  و  خراپرتین  مامناوەند.  دیکەش   ٧ و  بوون 
کاروکاسبی کە ئاوارەکان لە دانی کرێی نیشتەجێبوون و دابینکردنی پێداویستییە 
سەرەکییەکانیان ڕووبەڕووی کێشە دەبنەوە، 2. ژێرخان و خزمەتگوزارییەکان کە 

تیایدا دابینکردنی کارەبا کێشەیەکی سەرەکییە. 

هەڵسەنگاندنیان  کە  شوێنەی   2١ لەو  نیشتەجێیە.  تێدا  کەسی   ١٦,١٣٤ عامریە 

بۆکرا، ١٩ یان دۆخی ژیان گوزەرانیان سەخت بوو. سەرسەخرتین بواریش بریتیبوو 
لە کاروکاسبی کە ١٨ شوێن لە بوارە دا دۆخی ژیان و گوزەرانی ئاوارەکان زۆر 
سەرچاوەی  ئاوارەکان  زۆری  ژمارەیەکی  لەبەرئەوەی  ئەمەش  بوو  سەخت 
بە  پشتیان  و  نەبوو  دیکەیان  بنەڕەتییەکانی  پێویستییە  و  خۆراک  و  خواردن 
هاوکاری/یارمەتییەکان دەبەست. دووەم سەخترتین بوار بریتیبوو لە ژێرخان و 
خزمەتگوزارییەکان و بەردەستنەبوونی خزمەتگوزارییە یاساییەکان بەشێوەیەکی 
بەرفراوان، هەروەها کێشە و گرفتی دەستگەیشنت بە چاودێری تەندروستی، لە 
هەندێک ناوچەش دابینکردنی ئاو و کارەبا بوو. سێیەم سەخترتین بواریش برتیتبوو 
ژمارەیەکی  کە  ئەوەی  بەهۆی  ئەمەش  نیشتەجێبوون  شوێنی  و  خانوو  لە 
دەژیان  دا  خراپ  زۆر  نیشتەجێبوونی  و  حەوانەوە  شوێنی  لە  ئاوارەکان  زۆری 
لەسەرانسەری ناحیەکە دا و زۆریشیان لە ناوچە دوورە دەست و پەراوێزخراوەکان 

دا دەژیان. 

کە  شوێنەی   2٦ لەو  نیشتەجێبوو.  تیادا  کەسی   ٩,٤٨٠ کە  تکریت  ناوەندی 

هەڵسەنگاندنیان بۆ کرا، ١٦ سەختی و دژواری دۆخی ژیان و گوزەرانیان لە ئاستی 
و  خزمەتگوزارییەکان  بواری  لەمبارەیەوە.  بوو  مامناوەند  شیان   ١٠ و  بوو  بەرز 
ژێرخان هۆکار و پاڵنەری سەرەکی دروستبوونی ئەو دۆخە سەخت و دژوارەبوو. 
دابینکردنی ئاو و کارەباش زۆر خراپ بوو لە هەموو شوێنەکان، بەاڵم لە یەکێک لە 
شوێنەکان هەر ئێجگار خراپبوو. دەستگەیشنت بە چاودێری تەندروستیش تەنیا لە 
چەند شوێنێک کەم هەبوو، بەاڵم لە شەش لەو شوێنەکان زۆر خراپ بوو. ژیانکردن 
لە شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی زۆرخراپیش جێگەی نیگەرانی بوو و لە 

شەش لە شوێنەکانیش هەر زۆر خراپ بوو. 

لەگەڵ ئەوەی کە شوێنە گەرمەکان تاڕددەیەکی زۆر هاوشێوە و نەگۆڕ مانەوە 
گۆڕانکاری  هەندێک  ئەوەشدا  لەگەڵ  ڕاپۆرتە،  ئەم  ئامادەکردنی  لەماوەی 
لیستی  لە  سەاڵحەددین  پارێزگای  لە  زەلوعییە  و  بەلەد  ناوەندی  ڕوویداوە. 
شوێنە گەرمەکان دا نەمان لەماوەی سێ گەڕدا. ناوەندی بەلەد ژمارەی ئاوارە 
١٠٠٠ کەس، هەربۆیە، چی دیکە بە شوێنێکی  نیشتەجێبووەکانی کەمرتبوو لە 
گەرم دانانرێت سەرەڕای ئەوەی کە سەختی و دژواری دۆخی ژیان و گوزەران 
بەرەوپێشچوونی  کەمێک  زەلوعییەش  لەوکاتەی  دایە،  بەرز  لەئاستێکی 
بەخۆییەوە بینی لە بواری سەالمەتی و ئەمنیەت، بەمجۆرەش تێکڕای سەختی 

و دژواری دۆخی ژیان و گوزەرانی کردە مامناوەند. 

خشتەی 3: البراوان لە لیستی شوێنە گەرمەکان   

ژمارەی ئاوارەکانژمارەی شوێنەکانناحیەقەزاپارێزگا

1,06٢ ٢ناوەندی بەلەد بەلەدسەاڵحەددین

٢,718 7زەلوعییەبەلەدسەاڵحەددین
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نەخشەی ٢: شوێنە گەرمەکانی سەختی و دژواری 

٢
١

ژمارەی ئاوارەکان لە شوێنە گەرمەکان

٣,٧٠٨

٩,٤٨١ - ١٦,٢٣٠

٣,٧٠٩ - ٩,٤٨٠

ئەستۆپاکی: ئەم نەخشەیە تەنیا بۆ 
مەبەستی نیشاندانە. نا و 

سنوورەکانی سەر ئەم نەخشەیە 
مانای بەفەرمی پەسندکردن نییە 

لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ 
(IOM)ەوە. 

ناوەندی

بەعاج

عەلەم

ئوم قورا
ناوەندی

توزخورماتوو
ناوەندی

توزخورماتوو

لەتیفییە
عامریە

لەتیفییە
عامریە
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٢٠٢٢ )IOM( ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کـۆچ ©

نابێت هیچ بەشێکی ئەم باڵوکراوەیە دووبارە بەرهەمبهێرنێتەوە، لە نێو سیستەمێکی گەڕاندنەوەدا هەڵبگیرێت، یان بگوازرێتەوە بەهەرجۆرێک یان ڕێگە و هۆکارێکی 
ئەلیکرتۆنی، میکانیکی، چاپکردن و تۆمارکردن بێت،  بەبێ موڵەتپێدانی بەنوورساوی پێشوەختەی الیەنی باڵوکەرەوە.

ڕێباز 
و  ژیان  دۆخی  چاودێریکردنی  و  پێوانەکردن  بۆ  ئامرازێکە  ئاوارەبوون  پێرستی 
ئاوارەبوون  پێرستی  بۆ  داتا  کۆکردنەوەی  دروستکراوە.  ئاوارەکان  گوزەرانی 
دا.  عێراق  لە  ئاوارەبوونە  شوێنی   2٧٠٠ و  قەزا   ١٠٠ نزیکەی  پارێزگا،   ١٨ هەر  لە 
یەکەی شیکارکردن شوێنە کە دەکرێت ئەو شوێنە شارۆچکەیەک، گوندێک یان 
گەڕەکێکی شار بێت. کۆکردنەوەی داتاش لەڕێگەی تیمەکانی وەاڵمدانەوە و 
)IOM( ی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ)RARTs( بەدەمەوەهاتن و هەڵسەنگاندن
یە کە لە ٨٠ کارمەند پێکهاتووە لەسەرانسەری عێراق دا )لە2٠% یشیان ئافرەتن(. 
تیمەکانی وەاڵمدانەوە و بەدەمەوەهاتن و هەڵسەنگاندن )RARTs(ی ڕێکخراوی 
)IOM( لەڕێگەی ڕێکخستنی چاوپێکەوتن لەگەڵ زانیاریدەرە  نێودەوڵەتی کۆچ 
لە  بریتین  سەرکیانەش  زانیاریدەرە  ئەم  کۆدەکەنەو،  داتایەکان  سەرەکییەکان 
تۆڕێکی دامەزراو و گەورەی زیاتر لە 2٠٠٠ کەسی کە زیاتر لە )٥% ئافرەتن(، لە 
نێویشیان دا سەرکردەکانی کۆمەڵگە، موختارەکان، دەسەاڵتدارانی خۆجێی و 
هێزە ئەمنییەکان هەن. داتای پێرستی ئاوارەبوون لەڕێگەی چاوپێکەوتن لەگەڵ 
ئاوارەکانی هەر شوێنێک کۆدەکرێتەوە. ئەم ڕێبازەش سوودەکەی ئەوەیە کە 
وادەکات لەماوەی کاتێکی کەم دا ڕووماڵێکی بەرفراوان بکەی، ئەمەش تەنیا 
لەڕێگەی پشتبەسنت بە چەند کەسێکی کەم بیروبۆچوونەکانی بەشێکی زۆری 
کۆمەڵگەیە دەگەیێنن، لەوانەیە ئەمەش نوێنەرایەتیکردنێکی سنووردار بێ بۆ 
ئەو گروپ و چین و توێژانەی کە تایبەمەندی خۆیان هەیە. ناباوی و شازییەکانی 
زانیاریدەری  پرسیارەکانی  بۆ  لێکدانەوەیە  بەهەڵە  بەهۆی  داتایەکانیش  ناو 
سەرەکی، یان ناتەوای و ناسازییەکانیش بەهۆی بێ الیەن نەبوونە بۆ ڕوانین لە 
دۆخەکە، بەتایبەتی ئەوەی کە پەیوەستە بە بواری گرتنەخۆی کۆمەاڵیەتییەوە. 

پێرستی ئاوارەبوون )DI( لەسەر بنەمای 22 دیار خەرو پێنج بوارە: ١. کاروکاسبی، 2. 
خانوو و نیشتەجێبوون، ٣. خزمەتگوزارییەکان و ژێرخان، ٤. سەالمەت و ئەمنیەت، ٥. 

گرتنەخۆی کۆمەاڵیەتی. دەرخەرەکانیش لەسەر بنەمای پشکدارە هاوبەشەکان، 
لەڕێگەی  هەڵبژێردران  ڕوونکەرەوەییەکانی  و  وەسفی  ئامارییە  شیکارییە 
 ،)DTM( ئاوارەبوون بەکارهێنانی کۆمەڵەی داتاکانی تۆماری بەدواداچوونی 
و  سەرەکییەکان  لیستە  یەکخراو،  شوێنی  هەڵسەنگاندنەکانی  دا  لەنێویشیان 
بەهۆکار  پشت  شیکاری  داتا.  کۆکردنەوەی  تاقیکارییەکانی  و  سەرەتا  گەڕە 
ئەو  نێوان  پەیوەندی  سەرنجدانی  بۆ  بەکارهێرناوە  دووپاتکراوە  بەستووی 
دیارخەرانە لەگەڵ یەکرتی و لەگەڵ بوارەکان، بۆ ووردبوونەوە لە پەیوەستبوونی 
هەریەکێک لەو دەرخەرانە بە بوارێکی دیاریکراوە و بە گرنگی هەر یەکێک لە 
بوارەکان لە تێکڕای کۆی پێرستەکە. هاوتەریب لەگەڵ توێژینەوەکانی پێشوو، 
١. کاروکاسبی و 2. نیشتەجێبوون کاریگەرترین دوو بوارن لەسەر تێکڕای دۆخی 
ژیان و گوزەرانی ئاوارەکان. ئەو دوو بوارەشی کە دووەم کاریگەرترینن برتینی 
لە ٣. خزمەتگوزارییەکان و ٤. ئەمنیەت، دوای ئەوانیش ٥. گرتنەخۆی کۆمەاڵیەتی.

گەڕەکانی 2 و ٣ و ٤ی پێرستی ئاوارەبوون لەم ڕاپۆرتەدا شیکار کراون لەڕێگەی 
بەکارهێنانی هەمان ڕێباز، هەربۆیە، دەرئەنجامەکان نێوان ئەم گەڕانە ڕاستەوخۆ 
بەراورد دەکرێن. دوابەدوای گەڕی یەکەم، گۆڕانکاری لە شێوازی ڕاپۆرتەکە کرا، 
لەوانەش گۆڕانکاریکردن لە لیستی دیارخەرەکان هەندێک بوارەکان، گۆڕانکاریکردن 
لە قیمەت و قورسایی دانان بۆ هەر یەکێک لە دیارخەرەکان، نێو بڕیش خرایە یە 
نێوان ئاستی بوارەکان و، ئاستی دۆخی ژیان و گوزەرانی )زۆر بەرز( لەگەڵ )بەرز( 
یەکخرا. هەربۆیە، ناکرێت و ناتوانرێت بەراوردکردن لە نێوان راپۆرتی گەڕی یەکەم 

و ڕاپۆرتی گەڕەکانی دیکە بکرێت. 

و  ئامارییەکە  مۆدێلە  دیارخەرەکان،  ڕێبازەکە،  تێکرای  لە  زیاتر  زانیاری  بۆ 
لەسەر  ڕێباز(  گشتی  )خستنەڕووێکی  بڕوانە  تکایە  خاڵەکان،  هەژمارکردنی 

وێبسایتی تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون.
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