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شێوەی ١: ژمارەی ئاوارەکان و گەڕاوەکان بە تێپەڕبوونی کات

دیارخراوەکان

لەوەتەی ٢٠١٤ەوە، تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون )DTM(ی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ )IOM( لە عێراق زانیاری لەسەر ئاواران و گەڕاوان لەڕێگەی 
تۆڕێک لە کەسانی زانیاریپێدەر لە سەرانسەری عێراق دا کۆدەکاتەوە.  بە بەردەوامی داتای لیستی سەرەکی کۆدەکرێتەوە  و بەشێوەی ڕاپۆرتی هەر 

سێ مانگ جارێک دەنێردرێت. داتای ئەم ڕاپۆرتەی ئەم گەڕەی ئێستاش لە ١ی تەمموز تا ٣٠ی ئەیلولی ٢٠٢٢ بووە.  

   )DTM( تا ٣٠ی ئەیلولی ٢٠٢٢، تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون
١,١٧٣,٨١٢ هاواڵتی ئاوارەی دەستینشانکرد لە )٢٠١,٦١٤( خێزان دا.

ئەمەش کەمبوونەوەی ٣,٤٢٢ ئاوارەیە لەوەتەی گەڕی پێشووەوە   
کە لە نیسان-حوزەیرانی ٢٠٢٢ دا کۆکرابووەوە )ڕێژەی گۆڕان ٠,٣ %(.٢

قەزاکانی تکریت )٥٣٤-(، حەمدانیە )٤٨٥-( و ناوەندی موسڵ )٤٠٠-( کە   
گەورەترین ژمارەی کەمبوونەوەی ئاوارەکانیان تێدابوو. 

پاڵ    دەدرێتە  قەزایانەدا  لەم  ئاواران  کەمەی  کەمبوونەوە  ئەم 
بەرەوپێشچوونی  و  نیشتەجێبوون  خانووی  نۆژەنکردنەوەی 
دابینکردنی خزمەتگوزاری لەناوچەی زێد، هاوکات لەگەڵ ئەمەش 
ناوچەکانی  لە  پەیداکردن  ژیان  بژێوی  کاروکاسبی  نەبوونی  دا، 

ئاوارەبوون دا. 

گەڕەدا.    ئەم  لەماوەی  بیرنا  ئاواران  جوڵەی   )٨,٦٧٠( گشتی  کۆی 
ئەمەش )١,٩٧٤( هاواڵتی دەگرێتەوە کە بۆ یەکەمین جار ئاوارە دەبن، 
)٥,٨٦٧( شیان لە ئاوارەبوونی الوەکین و )٨٢٩( شیان لەگەڕانەوە 

شکستیان هێناوە. 

ژمارەی ئەو ئاوارانەی کە لە شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی   
زۆرخراپ دا دەژین )١,٤١٦( کەس کەمبۆتەوە، کە بەبەراورد بە گەڕی 
پێشوو )١-( کەمرت بوو، بەمەش ژمارەی ئەو هاواڵتیانەی کە لەو 

شوێنە نیشتەجێبوونانەدا دەژین بووە )١٠٤,٥٩٨( هاواڵتی. 

   )DTM( ئاوارەبوون  بەدواداچوونی  تۆماری   ،٢٠٢٢ ئەیلولی  ٣٠ی  تا 
)٤,٩٧٨,٦٧٤( هاواڵتی گەڕاوەی دەستینشانکرد لە )٨٢٩,٧٧٩( خێزان دا.

گەری    ڕاپۆرتی  لەوەتەی  گەڕاوە   )٨,٨٨٦( زیادبوونی  واتە  ئەمەش 
پێشووەوە کە لە نیسان -حوزەیرانی ٢٠٢٢ دابوو )ڕێژەی گۆڕان ٠,٢%(. 

قەزاکانی ناوەندی موسڵ )١,٦٤٤(، توزخورماتوو )١,٥٠٦( و حەویجە )١,٢٨٤(   
بەرزترین ڕێژەکانی گەڕاوەیان بەخۆیانەوە بینی.

بەرزبوونەوەیەکی کەمی ئەو قەزایانەش لەبەرهۆکارەکانی وەک   
هاوکاری دارایی بۆ ئەو خێزانانەی کە دەیانەوێت بگەڕێنەوە، باشرت 
زەحمەتی  و  زێد  ناوچەی  لە  خزمەتگوزارییەکان  بە  دەستگەیشنت 
ناوچەکانی  لە  نیشتەجێبوون  و  حەوانەوە  شوێنی  کرێی  ئاڵنگاری 

ئاوارەبوون دا.  

)١٧٤-(گەورەترین    ڕوتبە  و   )-٢٤٦( هەترە   ،)-٤٢٦( خاڵس  قەزاکانی 
کەمبوونەوەی گەڕاوانیان بەخۆیانەوە بینی، ئەمەش بەهۆی نەبوونی 
دەرفەتەکانی کاروکاسبی بژێوی و نەبوونی خزمەتگوزارییەکان لە 

ناوچەکانی زێد. 

ژمارەی ئەو گەڕاوانەی کە لە شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی زۆر   
خراپ دا دەژین بە )٩١٢( هاواڵتی زیادی کرد بە بەراورد بە گەڕی پێشوو 
)٠,٥+%( بەمەش کۆی گشتی بووە )١٩٠,٠٧٤( هاواڵتی کە لەو شوێنە 

حەوانەوانەدا دەژین.
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١.  بۆ زانیاری زیاتر سەبارەت بە ڕێباز و میتۆدی لیستی سەرەکی، تکایە بڕوانە ڕێبازی ڕاپۆرتەکە لە کۆتایی ڕاپۆرتەکە دایە. 

بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی ڕێژەی گۆڕانی حاڵەتەکانی ئاواران و گەڕاوان، تکایە بڕوانە ڕێبازی ڕاپۆرتەکە.  .٢
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تێکڕای هەڵبەز و دابەزینەکان
 )١,١٧٣,٨١٢(  )DTM( بەدواداچــوون  تۆمــاری  ١٢٧دا  گــەڕی  ڕاپۆرتــی  لەمــاوەی 
 )٣,٤٢٢( کەمبوونــەوەی  ئەمــەش  خێــزان.   )٢٠١,٦١٤( دەستنیشــانکرد،  ئــاوارەی 
کەســە بــە بــەراورد بــە گــەڕی پێشــوو کــە لەمــاوەی نیســان-حوزەیرانی ٢٠٢٢ 
ــەی  ــاوارەکان لەوەت ــارەی ئ ــەوەی ووردە ووردەی ژم ــە )-٠,٣%(. کەمبوون ــوو ب ب
ڕاپۆرتــی کۆتــا گــەڕی لیســتی ســەرەکی پەیوەســتە بــەو بەربەســتە گەورانــەی 
کــە ڕووبــەڕووی ئــاوارەکان دەبێتــەوە لەکاتــی گەڕانەوەیــان بــۆ ناوچەکانــی زێــد. 
هەروەهــا، زۆربــەی هەرزۆریشــیان نیشــتەجێی ئاوارەبوونــی درێژخایەنــن )٩٨%(.  

زۆرتریــن کەمبوونــەوەش لــە ژمــارەی ئــاوارەکان لــە قەزاکانــی تکریــت لــە پارێزگای 
ســەاڵحەددین )٥٣٤-(، حەمدانیــە لــە نەینــەوا )٤٨٥-( و موســڵ لــە نەینــەوا بــە )٤٠٠-

ــەدا  ــەم قەزایان ــش ل ــارەی ئاوارەکانی ــەی ژم ــەوە کەم ــەم کەمبوون ــرا. ئ ( تۆمارک
بەهــۆی هۆکارەکانــی وەک نۆژەنکردنــەوەی خانــووەکان و بەرەوپێشــچوونی 
بەهــۆی  هەروەهــا  و  زێــدە  ناوچەکانــی  لــە  خزمەتگوزارییەکانــە  دابینکردنــی 
نەبوونــی کاروکاســبییەکانی بژێــوی ژیانــە.  ەبەرانبــەردا، بەرچاوتریــن زیادبوونــی 
ژمــارەی ئاوارەکانیــش لــە قەزاکانــی ناوەنــدی ســلێامنی بــە )+١,٠٠٢(، هەولێــر بــە 
)+٤٢٠( و کەرکــووک بــە )+٢٠٤ بەدیکــرا(. پێدەچێــت ئەم زیادبووانــەش ڕەنگدانەوەی 
ئاوارەبوونــی دووەمــی بــن لــە هەولێــر و کەرکــووک و لــە پارێــزگای ســلێامنیش 

تێکەڵەیــەک بێــت لــە ئاوارەبوونــی تــازە و دووەمــی. 

جوڵە و جموجۆڵی ئێستای ئاوارەکان
ســەرەڕای کەمبوونــەوەی تێکــڕای ژمــارەی ئــاوارەکان لــە سەرانســەری عێــراق دا، 
)٨,٦٧٠( ئــاوارەی تــازە هاتــوو تۆمارکــران لــەم گەڕەی،١٢٧، ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی 
ــارە  ــن ج ــۆ یەکەمی ــە ب ــەوە ک ــی دەگرێت ــەش )١,٩٧٤( هاواڵت ــەکان(. ئەم دا )٠,٧ % حاڵەت
ئــاوارە دەبــن، )٥,٨٦٧( هاواڵتیــش کــە لــە شــوێنێکی دیکــەی ئاوارەبوونــەوە هاتــوون 
)ئاوارەبوونــی دووەمــی( و )٨٢٩( هاواڵتیــش لــە ناوچەکانــی زێدیانــەوە هاتــوو دوای 
ــا )گەڕانــەوەی شکســتخواردوو(. لەنێــو  ئــەوەی کــە لەگەڕانەوەیــان شکســتیان هێن
ــن، هــۆکار و پاڵنــەری ســەرەکی  ــۆ یەکەمیــن جــار ئاوارەدەب ئــەو هاواڵتیانــەی کــە ب
بریتیبــوو لــە ناســەقامگیری ئەمنی پەیوەســت بە ملمالنێییەکانــەوە، بە کەرەســتە و 

تەقەمەنییــە نەتەقیــووەکان، مینــە دانــراوەکان و هەبوونــی میلیشــاکانەوە.

سێ سەرەکیرتین قەزای کە ئاوارەبوونی نوێیان بەخۆیانەوە بینیووە

قەزا، پارێزگا
ئاوارەبوون بۆ 
یەکەمین جار

ئاوارەبوون  بۆ 
دووەم جار

گەڕانەوەی 
شکستخواردوو

١,٢٠٠٩٨٩١٥٦ سلێامنی، سلێامنی 

١,٠٧٨٠ ٠هەولێر، هەولێر

٠٤٧٩٢١٠زاخۆ، دهۆک

جۆرەکانی شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوون 

نزیکــەی ســێ لەســەر چــوار ئاوارەکانــی نیشــتەجێی شــوێنە تایبەتــەکان )٧٦% 
هاواڵتیــان کــە ٨٨٩,٠٩٢ کەســن(، دوای ئــەوەش لــە ١٥%ی ئاوارەکانــی دانیشــتووی 
کامپــەکان کــە )١٧٩,٣٦٠(، پاشــان لــە ٩% شــیان لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ 
ئــەم گــەڕە، ١٢٧، ژمــارەی ئاوارەکانــی  لــە ڕاپۆرتــی  دان کــە )١٠٤,٥٩٨( کەســن. 
نیشــتەجێی شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ کەمێــک کەمیکــردووە بــە )١,٤١٦-( ئینجا 

ــردووە. ــە )١,٣٥٦-( کەمیک ــەکان ب ــوێنە تایبەت ــتووی ش ــی دانیش ئاوارەکان

شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی زۆر خراپ٤ 

لەوانەیــە ئــەو ئاوارانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی زۆر 
ــی  ــەش کەم ــەوە، لەوان ــگاری ببن ــی و ئاڵن ــەڕووی زەحمەت ــن ڕووب ــراپ دا دەژی خ
دەستگەیشــنت بــە کاروکاســبی بژێــوی ژیــان و خزمەتگوزارییــە بنەڕەتییــەکان. 
شــوێنەی  لــە  کــە  ئاوارانــەی  ئــەو  ژمــارەی  پێشــووەوە،  گــەڕی  لەوەتــەی 
بەرچــاو  بەشــێوەیەکی  دەژیــن  دا  خــراپ  زۆر  نیشــتەجێبوونی  و  حەوانــەوە 
ــار بــە )٤٦٢-(، تەلەعفــەری نەینــەوا  کەمیکــردووە لــە قەزاکانــی فەللوجــەی ئەنب
بــە )٣٦٦-( و تکریتــی ســەاڵحەددین بــە )٢١٦-(. لەبەرانبــەردا، ژمــارەی دانیشــتووانی 
زیادیکــردووە  خــراپ  زۆر  نیشــتەجێبوونی  و  حەوانــەوە  شــوێنەی  ئاوارەکانــی 
ــە )+٦٦( و  ــەاڵحەددین ب ــەدی س ــە )+٧٨(، بەل ــدا ب ــی بەغ ــی ئەبوغرێب ــە قەزاکان ل

دیوانیــەی قادســیە بــە )+٤٨(. 

شێوەی ٢: ژمارەی ئەو ئاوارانەی کە لەشوێنی حەوانەوەی زۆرخراپ دا 
بەپێی ١٠ سەرەکیرتین قەزای ئاوارەبوون

ناوچەکانی زێدی ئاوارەکان
نزیکــەی ســێ لەســەر پێنجــی حاڵەتەکانــی ئێســتای ئــاوارەکان لــە بنەڕەتــدا هــی 
پارێــزگای نەینــەوان بــە )٦٥٨,٥٤٥(، زۆربەشــیان هــی قــەزای ناوەنــدی موســڵن بــە 

)٢٤٥,٦٧٧(، پاشــان شــنگال بــە )١٨١,٩٢٧(، ئینجــا هــی بەلــەدەن بــە )١٠٣,٤١٣( ئــاوارە.

سێمێل
دهۆک

 ١٦,٧٧٠ 
١٢٦-

کەرکووک
کەرکووک

 ١١,٣٦٤ 
١٨-

محمودییە
بەغدا

 ٧,١٢٨ 
٠

ڕوومادی
ئەنبار

 ٤,٦٠٢ 
٠

شنگال
نەینەوا

 ٤,٠٨٦ 
٣٦-

فەللوجە
ئەنبار

 ١٦,٣٩٢ 
٤٦٢-

موسڵ
نەینەوا

 ٧,٢٦٦ 
٤٢-

سامەڕا
سەاڵحەددین

 ٦,٢٨٢ 
٣٦-

تكريت
سەاڵحەددین

 ٤,٤٩٤ 
٢١٦-

توزخورماتوو 
سەاڵحەددین

٣,٦٧٢
١٢-

9+91+0++O١٠٤,٥٩٨
شوێنی نیشتەجێبوونی زۆر خراپ

%٩ 15+85+0++O١٧٩,٣٦٠
کامپەکان3

%١٥ 76+24+0++O٨٨٩,٠٩٢
شوێنی نیشتەجێبوونی تایبەت              

%٧٦1+99+0++O%١<

٧٦٢
نەزانراو ?

خستنەڕووێکی گشتی ئاوارەبوون

تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون داتا لەسەر ژمارەی خێزانە ئاوارەکانی هەر شوێنێک کۆدەکاتەوە. بۆ کامپەکان، لە رێگەی لێکدانی ژمارەی هەر خێزانێک بە ٥ ئەندام مەزەندە   .٣
دەکرێت )تێکڕای ژمارەی ئەندامانی خێزانە عێراقییەکان(. بۆ ژمارەی دروستی کامپەکان، تکایە بڕوانە لیستی سەرەکی و کۆمەڵەی داتای گروپە کامپە عێراقییەکان-ی ئیدارەدان و 

هاماهەنگی کامپە سەبارەت بە ژمارەی دانیشتوانەکانیان.

بۆ شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی زۆر خراپی ئاوارەکان، لەوانەیە بینا و باڵەخانەی نەشیاو بۆژیان، خانوو، خێمە، کارەڤانە، خانووی کاتی، خانووی خشت و قوڕ و بینا و باڵەخانەی   .٤
تەواو نەکراو و جێهێڵدراو، بینا و باڵەخانەی گشتی، یان شوێنی بەیەکەوەبوونی بەکۆمەڵی وەک بینا و شوێنە ئاینییەکان و بینای قوتابخانەکان دەگرێتەوە. 

لیستی سەرەکی ١٢٧

لیستی سەرەکی ١٢٦

خانەقنيتورخورماتووحەویجەموسەیب فەللوجەڕوومادی تەلعفەر بەعاج شنگال موسڵ
ديالەسەالحەددینکەرکووکبابلئەنبارئەنبارنەینەوانەینەوانەینەوانەینەوا

٢٤٥,٦٧٧١٨١,٩٢٧١٠٣,٤١٣٧٢,٩٤٨٦٢,٥٧٣٤٤,٤٦١٤٤,٤٥٣٤٣,٨٢٨٣٥,٠٤٩٣٠,٣٣٩

٢٤٢,٥٧١١٨٣,١٦٦١٠٣,٧٣٦٦٩,٢٣٦٦٠,٥٠٣٣٨,٣٧٧٤١,٧٦٧٤٢,٠٨٠٣٥,٣٧٩٣٠,٠٠٥

٣,١٠٦+
١,٢٣٩-

٣٢٣-
٣٣٤-٣٣٠+١,٧٤٨+٢,٦٨٦+٦,٠٨٤+٢,٠٧٠+٣,٧١٢+

شێوەی ٣: ژمارەی ئاوارەکان بەپێی ١٠ سەرەکیرتین قەزای زێد
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ڕاپۆرتی لیستی سەرەکی عێراق ١٢٧

ئەم هێڵکاری و گرافانەی خوارەوەهەشت پارێزگای پێشوازیکەر و لەخۆگری گەورەترین ژمارەی ئاوارەکان نیشاندەدەن. لەگەڵ ئەمەش دا، ئەو گۆڕانانە نیشاندەدەن کە 

لەوەتەی گەڕی پێشووەوە و لە ژمارەی ئاوارەکان دا ڕوویانداوە، هەروەها نیشاندانی ئەو قەزا سەرەکیانەی کە ئاوارەکانیان تێدا نیشتەجێن و پارێزگا سەرەکییەکانی 

زێد. بۆ بینینی خستنەڕووێکی گشتی قەزاکانی ئاوارەبوون و گەڕانەوە لە سەرانەسەری عێراق دا، تکایە بڕوانە قەزاکان لەسەر نەخشەی ئاوارەبوون.

▼▲ گۆڕانــکاری لە دوایین خولەوە

نەینەوا

 ٩٨٪ نەینەوا

٢٪ پارێزگاکانی دیکە
پارێزگاکانی دیکە: ھەولێر، ســە�ح الدین، کەرکووک، ئەنبار، دیالە و بابل

 ٤٧٪ نەینەوا

١٣٪ پارێزگاکانی دیکە
پارێزگاکانــی دیکە: بەغدا، کەرکووک، ھەولێر، دیالە و بابل

   ٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سە�حەددین

 ٥٨٪ كەركووک

١١٪ پارێزگاکانی دیکە

 ٩٪ نەینەوا

پارێزگاکانــی دیکە: دیالە، ئەنبار، بەغدا، بابل و ھەولێر

٢٢٪ سە�حەددین

٨٩٪ ديالە

٥٪ پارێزگاکانی دیکە

٦٪ سە�حەددین

پارێزگاکانــی دیکە: ئەنبار، بابل، بەغدا، نەینەوا و کەرکووک

 ١٠٠٪ نەینەوا

پارێزگاکانی دیکە: ســە�ح الدین، ئەنبار، بەغدا و کەرکووک
<١٪ پارێزگاکانی دیکە

٢٤٪ سە�حەددین

پارێزگاکانــی دیکە: نەینەوا، بابل و کەرکووک
٢١٪ پارێزگاکانی دیکە

   ٢٢٪ بەغــدا        ١٨٪ ديالــە     ١٥٪ ئەنبــار

٩٢٪ سە�حەددین

پارێزگاکانــی دیکە: دیالە، نەینەوا و ئەنبار

 ٦٪ كەركووک

٢٪ پارێزگاکانی دیکە

٧٢٪ ئەنبار

٢٪ پارێزگاکانی دیکە
پارێزگاکانی دیکە: ســە�ح الدین، بەغدا، نەینەوا، کەرکووک و دیالە

٢٦٪ بابل

39+17+14+1٩٨,٦٩٥

٤٢,٤١٨

٣٦,٢٦٤

موسڵ     

شێخان

شنگال      

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 

پارێزگاکانی زێد

1٢١٥,٩٥٢+2+3+93ھەولێر  

٦,٩٢٠

٤,٩٨٦

ھەولێر 

مەخموور

شەقاڵوە

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 

پارێزگاکانی زێد

1١٣٨,١٠٦+21+22+55دھۆک

٧٩,٦٨٩

٢٦,٠٩٤

سێمێل

زاخۆ

دھۆک

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 

پارێزگاکانی زێد

1٩٤,٢٦٨+6+14+67سلێامنی

١٨,٥١٨

٨,٣٩٤

سلێامنی

کەالر

چەمچەماڵ 

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 

پارێزگاکانی زێد

کەرکووک 

1١٩,٧٥٢+15+25+44ديالە 

١٣,٠٥٥

٦,٤٩٢

بەعقوبە      

خانەقني  

كفری       

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 

پارێزگاکانی زێد

5١٩,٠٢٦+25+27+35سەاڵحەددين 

١٤,٩٢٨

١٣,١٨٨

توزخورماتوو 

سامەڕا 

تكريت       

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 

پارێزگاکانی زێد

91+7+2+1٨٣,٣٧٠

٦,٤٥٠

١,٤٤٠

کەرکووک     

داقوق 

دبس        

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 

پارێزگاکانی زێد

1١٨,٩٠٠+8+19+55ئەنبار 

٦,٧٨٦

٢,٦٧٠

فەلوجە  

ڕومادی

ڕوتبە 

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 

پارێزگاکانی زێد

▼ -248,713٤٠٦ ئاوارە

▲ 139,444٧٩٧ ئاوارە

▼ -53,220١,١٤٠ ئاوارە

▲ 34,788٦٦ ئاوارە

▼ -249,668١,٧٨٣ ئاوارە

▲ 232,112١٨٦ ئاوارە

▲ 92,178١٤٤ ئاوارە

▼ -44,213٥٦ ئاوارە
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ڕاپۆرتی لیستی سەرەکی عێراق ١٢٧

ژمارەی خێزانە ئاوارەکان بەپێ قەزاکانی زێد

١ - ٧٧٢
٧٧٣ - ٣,٤٢٢
٣,٤٢٣ - ٧,٤١٩
٧,٤٢٠ - ١٨,٩١٢
 ١٨,٩١٣- ٤١,٤٠٠

٢
١

نەخشەی ١: قەزاکانی زێد 

قەزا سەرەکییەکانی زێد بەرانبەر قەزاکانی ئاوارەبوون 

نەینەوا، موسڵ
هەولێر، هەولێر

نەینەوا، شنگال

دهۆک، سێمێل

نەینەوا، بەعاج

دهۆک، زاخۆ

نەینەوا، موسڵ

ئەنبار، ڕوومادیکەرکووک، کەرکووک

نەینەوا، شێخان
کەرکووک، حەویجە

نەینەوا، تەلەعفەر
نەینەوا، شنگال

سە�حەددین، توزخورماتوو نەینەوا، ئاکرێ
ئەنبار، فەللوجە سە�حەددین، توزخورماتوو
بابل، موسەیب بابل، موسەیب
دهۆک، دهۆک سە�حەددین، تکریت

قەزاکانی زێد قەزاکانی ئاوارەبوون

ژمارەی خێزانە ئاوارەکان بەپێ قەزاکانی زێد

١ - ٧٧٢
٧٧٣ - ٣,٤٢٢
٣,٤٢٣ - ٧,٤١٩
٧,٤٢٠ - ١٨,٩١٢
 ١٨,٩١٣- ٤١,٤٠٠

٢
١
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ژمارەی خێزانە ئاوارەکان بەپێ

قەزاکانی نیشتەجێبوونی ئێستایان

١ - ٧٦٤
٧٦٥ - ٢,٥٧٣
٢,٥٧٤ - ٧,٨٥٤
٧,٨٥٥ - ١٦,٦٠٥
١٦,٦٠٦ - ٣٦,١٩٨

٢
١

نەخشەی ٢: قەزاکانی ئاوارەبوون
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ڕاپۆرتی لیستی سەرەکی عێراق ١٢٧

خستنەڕووێکی گشتی گەڕانەوە

تێکڕای هەڵبەز و دابەزینەکان
 )DTM( ئاوارەبــوون  بەدواداچوونــی  تۆمــاری  دا،   ١٢٧ گــەڕی  لەمــاوەی 
دەستنیشــانی )٤,٩٧٨,٦٧٤( گــەڕاوەی دەستنیشــانکرد لە )٨٢٩,٧٧٩ خێــزان(. ئەمەش 
زیادبوونــی )٨,٨٨٦( گەڕاوەیــە بــە بــەراورد بــە ڕاپۆرتــی گــەڕی پێشــوو لەمــاوەی 
نیســان-حوزەیران دا )+٠,٢%(. دەکرێــت ئــەم ڕێــژە هێواشــەی گەڕانــەوەش بــە 
نەبوونــی دەرفەتەکانــی کاروکاســبی و نەبوونــی خانــوو لــە شــوێنی زێــد و 
ئاوارەبــوون  ناوچــەی  لــە  باشــرت  ئاسایشــێکی  و  ئەمــن  هەروەهــا هەبوونــی 
ڕوونبکرێتــەوە. ڕێــژەی گەڕانــەوە لەسەرانســەری واڵت لــە%٨٢ە، کــە ئەمــەش 

هاوتایــە بــە ڕێــژەی گــەڕی پێشــوو.٥

جوڵە و جموجۆڵەکانی ئێستای گەڕانەوە
لەســەر ئاســتی قــەزا، قەزاکانــی ناوەنــدی موســڵ، نەینــەوا )=١,٦٤٤(، توزخورماتوو، 

زیادبوونــی  زۆرتریــن   )١,٢٨٤+( کەرکــووک  حەویجــە،  و   )١,٥٠٦+( ســەاڵحەددین 

بەهــۆی  ئەمــەش  پێشــوو.  گــەڕی  بــە  بــەراورد  بــە  هەبــوو  گەڕانەوەیــان 

هۆکارەکانــی وەک بەرەوپێشــچوونی دابینکردنــی خزمەتگوزارییــەکان لــە ناوچەی 

زێــد، نەبوونــی توانــای دابینکردنــی خەرجــی زۆری کرێــی شــوێنی نیشــتەجێبوون 

لــە ناوچــەی ئاوارەبــوون و هەبوونــی هــاوکاری مــاددی بــۆ ئــەو خێزانانــەی 

ــەواوە  ــزگای نەین ــڵی پارێ ــەزای موس ــدی ق ــەوە لەناوەن ــت بگەڕێن ــە دەیانەوێ ک

ئاوارەبــوون. قەزاکانــی خاڵــس، دیالــە )٤٢٦-(، هەتــرە، نەینــەوا )٢٤٦-( و ڕوتبــە، ئەنبــار 

)١٧٤-( زۆرتریــن بەرزبوونەوەیــان لــە ژمــارەی گەڕاوانــەوە بەخــۆوە بینــی بەهــۆی 

نەبوونــی دەرفتەکانــی کاروکاســبی بژێــوی ژیــان و هەبوونــی خزمەتگــوزاری لــە 

ــد.  ــەی زێ ناوچ

هاتووان لە کامپەکانەوە 

گــەڕی  لەمــاوەی  هاتــوون  لەکامپەکانــەوە  کــە  گەڕاوانــەی  ئــەو  ژمــارەی 

١٢٧ )٦٤٨( هاواڵتــی بــوو، کــە ئەمــەش نیــوەی ئــەو ژمارەیــە کــە لــە گــەڕی 

پێشــوو،١٢٦، بەدیکــرا کــە )١,٤١٦ هاواڵتــی بــوو(. قــەزا ســەرەکییەکانی هاتووانیــش 

لــە کامپەکانــەوە برتیــن لــە شــنگال )٢١٦( و بەعــاج )١١٤( لــە نەینــەوا، شــەرگات )٨٤( 

لــە ســەاڵحەددین و هیــت و قائیــم لــە ئەنبــار هەریەکەیــان بــە )٧٨( و )٦٦(. 

شوێنی بێ گەڕانەوە
لــەم گــەڕە ی ١٢٧ە، تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون )DTM( )٣١٦( شــوێنی 

دەستنیشــانکردووە کــە هیــچ گەڕانەوەیەکیــان بەخۆیانــەوە نەبینیــووە. لــەم 

ــی  ــە پارێزگاکان ــە ل ــتووی تێدای ــازە دەستپێگەیش ــوێنی ت ــت ش ــەش هەش ژمارەی

لــەو  گەڕانــەوەش  نەبوونــی  پاڵنەرەکانــی  هــۆکارە  نەینــەوادا.  و  کەرکــووک 

ــەوە  ــەکانی داعش ــە هێرش ــەی ل ــە زۆرب ــی ک ــی ئەمن ــن نیگەران ــوێنانەدا بریتی ش

ســەرچاوەی گرتــووە، ڕووخانــی شــوێنی نیشــتەجێبوون و رێگــری لــە گەڕانــەوە 

کــردن لەالیــەن الیەنــە ئەمنییــە جۆراجۆرەکانــەوە. لــە هەندێــک حاڵەتیــش دا، 

لەوانەیــە خێزانــە ئــاوارەکان هەوڵــی گەڕانــەوە بــۆ ئــەو شــوێنانە بــدەن، ئــەو کات 

ــەوە.  ــاوارە دەبن ــە ئ ــی دیک جارێک

لەمــاوەی ئــەم گــەڕەدا، هێــزە ئەمنییــەکان ڕێگریــان لــە هەمــوو ئــەو خێزانانە کرد 

کــە دەیانویســت بــۆ ئــەم ســێ شــوێنە بگەڕێنــەوە کــە ناحیــەی ئامرلــی پارێــزگای 

ســەاڵحەددینن. لەبەرانبــەردا، لــە یەکێــک شــوێن لــە مەرکــەزی قــەزای دەبــس-ی 

پارێــزگای کەرکــووک کــە پێشــرت گەڕانــەوەی هیــچ خێزانێکــی بەخۆیــەوە نەدیبــوو 

لەوەتــەی گــەڕی پێشــووەوە.

گەڕانەوە شکستخواردووەکان 
)DTM( ) ٨٢٩( ی هاواڵتــی  لــەم گــەڕەدا، تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون 
تۆمارکــرد کــە لەگەڕانەوەیــان بــۆ ناوچــەی زێــد شکســتیان هێنابــوو. ئەمــەش 
بەشــێوەیەکی بەرچــاو کەمــرتە لــەوەی کــە لــە گــەڕی پێشــوو لــە نیســان-حوزەیران 
کۆکرابــۆوە کــە، )١,٣٨٥( هاواڵتــی بــوون لەگەڕانەوەیان شکســتیان هێنابــوو. نزیکەی 
دوو لەســەر ســێی )٦٥%(ی گەڕانــەوە شکســتخواردووەکان لــە قــەزای شــنگال، 
پارێــزگای نەینــەوا بــوون. یــەک لەســەر ســێی گەڕانــەوە شکســتخواردووەکانی 
ســەاڵحەددین،  نەینــەوا،  پارێزگاکانــی  لــە  قــەزا  ســەر ١٢  دەبنــە  دابــەش  دیکــە 
دیالــە، کەرکــووک، ئەنبــار و بەغــدان. گەڕانــەوە شکســتخواردووەکان زۆرەبەیــان 
بەهــۆی ناســەقامگیری پەیوەســت بــە هەبوونــی شــەڕو ملمالنــێ، تەقەمەنییــە 

نەتەقیــووەکان، و مینــەکان و میلیشــاو نەبوونــی خزمەتگــوزاری گشــتییە. 

جۆرەکانی شوێنی حەوانەوە
زۆربــەی گــەڕاوەکان )٩٦%(یــان  لەناوچەکانــی خۆیــان نیشــتەجێن، لەوکاتــەی 
لە٤%ەکــەی دیکــە لــە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دان. 
بــە بــەراورد بــە گــەڕی پێشــوو، ٧,٦٣٨ گــەڕاوە لــە ناوچەکانــی زێدیــان دا دەژیــن 

)+٠,٢%( و )٩١٢( شــیان لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دان )+٠,٥%(.

شوێنی حەوانەی زۆر خراپ٦
پارێــزگای ســەاڵحەددین زۆرتریــن ڕاددەی زیادبوونــی ئــەو گەڕانەوانــەی بەخۆیەوە 
بینــی کــە لەشــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دان لەوەتــەی گــەڕی پێشــووەوە کــە 
)+٤٩٨( گەڕاوەبــوون، زۆرترینیــان لــە قەزاکانــی تــوز خورماتــوو )+٢٧٦(، فــارس )+١٥٠( 
و بەلــەد )+٦٦(. پارێــزگای ئەنباریــش دووەم بەرزتریــن ڕاددەی ئــەو گەڕاوانــەی 
ــەی  ــە )+٣٠٠(، لەوکات ــراپ دا ب ــەی زۆر خ ــوێنی حەوان ــە ش ــە ل ــی ک ــەوە بین بەخۆی
ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەی زۆر خــراپ دان لــە قەزاکانــی 
قائیــم )٧٨-( و ڕوتبــە بــە )٧٨-( کەمیکــرد، بــەاڵم ژمارەیــان لــە قــەزای فەللوجــە 
زیادیکــرد بــە )+٤٦٢(. لــە پارێــزگای نەینــەواش، ئــەم ژمــارە کەمیکــرد لــە قەزاکانــی 

ــە )+٧٨(.    ــرد ب ــاج زیادیک ــەزای بەع ــە ق ــەاڵم ل ــەر )٦٠-(، ب ــە )١٠٢-(، تەلەعف ــنگال ب ش
شێوەی ٤: ڕێژەی گەڕانەوە بەپێی دە سەرەکیرتین قەزای زێد 

ڕێژەی گەڕانەوە بریتییە لە دابەشکردنی ژمارەی گەڕاوان بەسەر پارێزگا بەپێی کۆی گشتی ژمارەی گەڕاوان و ئەوانەی کە لە بنەڕەت دا لەو پارێزگایە ئاوارەبوون.   .٥

بۆ شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی زۆر خراپی گەڕاوان، لەوانەیە بینا و باڵەخانەی نەشیاو بۆژیان، خانوو، خێمە، کارەڤانە، خانووی کاتی، خانووی خشت و قوڕ و بینا و باڵەخانەی   .٦
تەواو نەکراو و جێهێڵدراو، بینا و باڵەخانەی گشتی، یان شوێنی بەیەکەوەبوونی بەکۆمەڵی وەک بینا و شوێنە ئاینییەکان و بینای قوتابخانەکان دەگرێتەوە. 

95+5+0++O٤,٧٧٤,٣٣٢
زێدی نیشتەجێبوون

%٩٦4+96+0++O١٩٠,٠٧٤
شوێنی حەوانەی زۆر خراپ                  

%٤1+99+0++O١٤,٢١٤
شوێنی نیشتەجێبوونی تایبەت

%١<1+99+0++O%١<

٥٤
نەزانراو ?

موسەیببەعاجتوز خورماتووخانەقنيشنگالحەويجەتەلەعفەرفەللوجەڕوومادیموسڵ
بابلنەینەواسە�حەددینديالەنەینەواكەركووکنەینەوائەنبارئەنبارنەینەوا

٠٪٣٥٪٦٣٪٧٨٪٤٠٪٨٠٪٨٣٪٩٣٪٩١٪٨١٪ڕێژەی گەڕانەوە
٢٤٥,٦٧٧٦٢,٥٧٣٤٤,٤٦١٧٢,٩٤٨٤٣,٨٢٨١٨١,٩٢٧٣٠,٣٣٩٣٥,٠٤٩١٠٣,٤١٣٤٤,٤٥٣ئاوارەکانی قەزاکان
-١,٠٧٢,٤١٦٦٠٢,٠٤٦٥٧٢,٣٤٦٣٦٣,٦٣٠١٧٢,٨٧٢١٢١,٦٥٠١٠٤,٩٢٢٦٠,٣١٨٥٥,٦٣٢گەڕاوان
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ڕاپۆرتی لیستی سەرەکی عێراق ١٢٧

ئەم گراف و هێلکاریەی خوارەوە ئەمانە نیشان دەدات: ١. ژمارەی گەڕاوان لە هەموو پارێزگاکان دا، ٢. ئەو قەزا سەرەکیانەی کە گەڕاوەکان تیایاندا نیتشەجێن،٣. ڕێژەی 

گەڕانەوە بەپێ هەر پارێزگایەک، ٤. ئەو پارێزگایانەی کە کۆتا جار گەڕاوان لێیەوە ئاوارەبوون. بۆ خستنەڕووێکی گشتی قەزاکانی گەڕانەوە لەسەرانسەری عێراق دا، 

تکایە بڕوانە قەزاکانی گەڕاوان لە نەخشەی گەڕانەوە.

90+88 ھەولێر

61,218 مەخموور     

88+90سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە دهۆک 

744 زاخو    

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

55+19+9+1 نەینەوا 

1,072,416

363,630

172,440

موسڵ

تەلەعفەر

حەمدانیە

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 

43+31+25+15 ديالە

104,922

74,268

59,754

خانەقین

خاڵس 

مقدادیە

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 

49+44+5+1 کەرکووک 

172,872

155,730

17,610

حەویجە

کەرکووک     

داقوق       

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 

سەاڵحەددین  26+22+17+11

189,762

163,488

128,076

تكريت

شەرگات

بێجی 

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 

54+25+12+1 بەغدا

50,502

23,694

11,286

محمودیە

ئەبوغرێب

تارمیە

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 

39+37+12+1 ئەنبار

602,046

572,346

180,174

ڕوومادی     

فەللوجە

هيت         

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 

 ٧٥%1,937,880 گەڕاوە 

 ٨٥%745,692 گەڕاوە 

 ٧٧%240,444 گەڕاوە 

 ٨٧%61,218 گەڕاوە 

 ٩٢%1,545,792 گەڕاوە 

 ٨٢%353,658 گەڕاوە 

 ٦٧%93,246 گەڕاوە 

 ١٠٠%744 گەڕاوە 

  ڕێژەی گەڕانەوە   

٧٣% هەولێر

٩% كەركووک    

١% سەاڵحەددین

١٧% نينوى        

پارێزگاکانی دیکە: نەجەف، کەربەال، بەغدا، بابل، کەرکووک، واست، سلێامنی، 
سەاڵحەددین، بەسڕە، میسان، قادسیە، زیقاڕ، موسەننا، دیالە و ئەنبار

٦٨% نەينەوا   

13% ئەوانی دیکە 10% دهۆک       

9% هەولێر     

پارێزگاکانی دیکە: بەغدا، ھەولێر و کەربەالنەینەوا و دیالە

80% ديالە       

>1% ئەوانی دیکە 11% کەرکووک      

9% سلێامنی       

39% سلێامنی      45% کەرکووک    

7% ئەوانی دیکە

9% سەاڵحەددین

پارێزگاکانی دیکە: ھەولێر، نەینەوا، بەغدا و بابل

15% هەولێر   25% کەرکووک 46% سەاڵحەددین

14% ئەوانی دیکە

پارێزگاکانی دیکە: نەینەوا، سلێامنی، بەغدا، دھۆک، بەسڕە، کەربەال، نەجەف، دیالە، 
میسان، بابل، زیقاڕ و واست

90% بەغدا

1% ئەوانی دیکە 5% هەولێر

4% بابل

پارێزگاکانی دیکە: سلێامنی، کەربەال و میسان

١٠٠% دهۆک 

پارێزگاکانی دیکە: کەرکووک، سلێامنی، بابل، سەاڵحەددین، دھۆک، کەربەال، 
نەینەوا و دیالە.

21% بەغدا       43% ئەنبار    

20% ئەوانی دیکە 

16% هەولێر       
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ڕاپۆرتی لیستی سەرەکی عێراق ١٢٧

 ١٢٤ - ٣٥٧
٣٥٨ - ٤,٦٣٤

٤,٦٣٥ - ٩,٩٥٩
٩,٩٦٠ - ٦٠,٦٠٥

٦٠,٦٠٦ - ١٧٨,٧٣٦

ژمارەی خێزانی گەڕاوە بەپێی قەزا

٢
١

نەخشەی ٣: قەزاکانی گەڕانەوە 
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ڕاپۆرتی لیستی سەرەکی عێراق ١٢٧

ژمارەی ئەو شوێنانەی کە هیچ گەڕانەوەیەکیان

نییە بەپێی ناحیە

١ - ٣

٤ - ٧

٨ - ١٣

١٤ - ٣٤

٣٥ - ٥٩

نەمرود

كەوير

رشقات

قەيارە

قرج دبس

عەباسی

ملتقى

ریاز

رەشاد داقوق
بێجی

تكريت

دور

مركز سامراء

ئیسحاقی
یەرسب

ئامرلی

توز

خورماتوو 

سلێامن

بەگ

جەبارە

عەزيم

مەنسوڕيە سەعديە

خانەقني

مێقدادی

عەبارە

عامريە

ئەسكەندريە

زەخر

عكاشات

رەبيعە
زومار

عەيازيە

قەحتانيە

حەزەر

باعشيقە

بەعاج

شنگال

قەيرەوان

حەمام عەليل

محەلبيە
تەلەعفەر

حەمدانيە

نەخشەی ٤: ناوچەی بێ گەڕانەوە
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ڕاپۆرتی لیستی سەرەکی عێراق ١٢٧

فەرهەنگۆک

شوێنی حەوانەوە و 

نیشتەجێبوونی زۆر خراپ

بۆ شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی زۆر خراپی گەڕاوان، ئەم جۆرە شوێنی حەوانەوە نیشتەجێبوونانە دەگرێتەوە لە ناوچەی 

زێد بینا و باڵەخانەی نەشیاو بۆژیان، خانوو، خێمە، کارەڤانە، خانووی کاتی، خانووی خشت و قوڕ و بینا و باڵەخانەی تەواو 

نەکراو و جێهێڵدراو، بینا و باڵەخانەی گشتی، یان شوێنی بەیەکەوەبوونی بەکۆمەڵی وەک بینا و شوێنە ئاینییەکان و بینای 

قوتابخانەکان دەگرێتەوە. 

 بۆ ئاوارانیش هەمان ئەو شوێنانەی کە لەپەڕاگرافی پێشوو بۆ گەڕاوان باسکران جگە لە ناوچەی زێد، هەروەها ئەو شوققە و 

خانووانەی کە هی خۆیان نین یان بۆ ژیان شیاو نین و چۆڵن.

ئەو هاواڵتیانەی کە لە ناوچەکانی زێدیانەوە دێن دوای ئەوەی کە لە گەڕانەوەیان شکستیان هێنا.گەڕانەوی شکستخواردوو

بۆ هەڵسەنگاندنەکانی تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون )DTM(، هەموو ئەو هاواڵتییە عێراقیانەی کە ناچار بە هەاڵتن کراون ئاوارە/ئاوارەی ناوخۆیی

لە ١ی کانوونی دووەمی ٢٠١٤ بەدواوە و تا ئێستاش هەر لە ئاوارەیی دان هەر لەناو سنووری عێراق دا لە کاتی ئەنجامدانی ئەم 

هەڵسەنگاندنە.

ناوچەیەک کە هاوتای گوندێک یان ناوچەیەکی الدێییە یان هاوتای گەڕەکێکە لە ناوچەی شاریی )بەمانایەکی دیکە، چوارەمین شوێن

دابەشبوونی ئیداری(.

شوێنێک کە ئاوارەبوونی بەخۆیەوە بینیووە و هاواڵتیان لێیەوە ئاوارەبوون  لە شەڕە وملمالنێی نێوان ٢٠١٤-٢٠١٧ لەگەڵ داعش دا شوێنی بێ گەڕانەوە

بەاڵم تا ئێستا هیچ گەڕانەوەیەکی لێ تۆمار نەکراوە یان هەموو گەڕاوەکان دووبارە ئاوارەبوونەتەوە دوابەدوای گەڕانەوەیان. 

شوێنی حەوانەوە و 

نیشتەجێبوونی تایبەت

بۆ ئاواران و گەڕاوان، ئەمانە دەگرێتەوە: هۆتێل، مۆتێل، خانوو و خێزانی خانەخوێ یان شوققە و خانوو کە هی خۆیان نییە. بۆ 

ئاوارانیش، موڵکی خۆیان دەگرێتەوە. 

ئاوارەبوونێک کە زیاتر لە سێ ساڵی خایاندووە. لەبەرئەوەی داتای ئاوارەبوون لەسەر شێوەی )شەپۆڵەکان(ی ئاوارەبوون لە ئاوارەبوونی درێژخایەن
ماوەی چەندان مانگ کۆدەکرێتەوەـ ئاوارەبوونێک کە پێش کانوونی دووەمی ٢٠١٩ ڕوویداووە بە درێژخایەن دادەنرێت.٧

بەکاردێت بۆ خەماڵندنی ڕێژەی گەڕانەوەی دانیشتوان بۆ قەزای زێد و بە ڕێژەی گەڕاوان هەژماردەکرێت لە هەر قەزایەک دا ڕێژەی گەڕانەوە

لەبەرانبەر کۆی گشتی ژمارەی گەڕاوان و ئاوارەبووان لەو قەزایەدا. 

تەنیا بۆ گەڕاوان، ئاماژە بە شوێنی نیشتەجێبوونی بەر لە ئاوارەبوونیان دەکات. زێدی نیشتەجێبوون

بۆ هەڵسەنگاندنەکانی تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون )DTM( هەموو ئەوانەی کە لە کانوونی دووەمی ٢٠١٤ەوە گەڕاوان

ئاوارەبوون و گەڕاونەتەوە شوێنی زێدیان، بەبێ لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە بۆ ناوچەی زێدی پێشوویان گەڕاونەتەوە یان جۆری 

شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونیان گۆڕیووە. پێناسەی گەڕاوان پەیوەندی بە پێوەری گەڕانەوە بە شێوەیەکی سەالمەت، 

شکۆمەند و تەنانەت بە ستڕاتیژیەتی دیاریکراوی دڵنیابوونەوەی لە گەیشنت بە چارەسەرە هەمیشەییەکانەوە نییە. 

ئەو هاواڵتیانە دەگرێتە کە زیاتر لە جارێک ئاوارەبوون و لە شوێنێکی دیکەی ئاوارەبوونەوە ئاوارەبوون. ئاوارەبوونی دووەمی

٧.  لەوەتەی سەرهەڵدانی قەیران، تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون )DTM(ی ڕێکخراوی )IOM( لەسەر بنەمای شەپۆڵی جوڵەکردنەکانی ئاوارەبوون داتای کۆکردۆتەوە، کە ئەمەش 
وەک وەاڵمدانەوەیەک بووە بۆ ڕووداوە گرنگەکان. شەپۆڵی ٨ ماوەی نێوان تەمموزی ٢٠١٧ بۆ کانوونی دووەمی ٢٠١٩ دەگرێتەوە، هەربۆیە، هەموو ئەوانەی کە لەماوەی نێوان 
کانوونی دووەمی ٢٠١٤ تا کانوونی دووەمی ٢٠١٩ ئاوارەبوون، بە ئاوارەبوونی درێژخایەن هەژماردەکرێن لەم ڕاپۆرتەدا. ئەگەرچی ژمارەی ڕاستەقینەکە زۆر زیاترە لەوە، لەبەرئەوەی 

کە هەندێک لەوانەشی کە لەماوەی شەپۆلی ٩ ئاوارەبوون لە کانوونی دووەمی ٢٠١٩ەوە تا کانوونی دووەمی ٢٠٢٠ هەر لە ئاوارەبوونی درێژ خایەن دان.
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ڕاپۆرتی لیستی سەرەکی عێراق ١٢٧

ئەستۆپاکی
مەرج نییە ئەو دیدو بۆچوونانەی کە لەم ڕاپۆرتە دا خراونەتەڕوو ڕەنگدانەی دیدو بۆچوونەکانی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ )IOM( بن. دابەشکردنی شوێنەکان و خستنەڕووی کەرەستەکانی 

ناو ئەم ڕاپۆرتە، هەر چیەک بن، مانای گەیاندن و دەربڕینی هیچ بیروبۆچوونێک ڕێکخراوی )IOM( نایەن سەبارەت بە باری یاسایی هەر واڵتێک، هەرێمێک، شارێک یان ناوچەیەک، یان سەبارەت 
دەسەاڵتداران، یان دەربارەی سنوور و مەوداکانەوە.

iraqdtm@iom بکە یان پەیوەندی بە تیمەکە بکە لەڕێگەی ئیمێڵی iraqdtm.iom.int بۆ زانیاری زیاتر، سەردانی

ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ )IOM( سوپاسی نووسینگەی دانیشتوان، پەنابەران و کۆچ )PRM( ی وەزارەتی دەرەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەکات بۆ 
پاڵپشتیيە بەردەوامەکانی. ھەروەھا ڕێکخراوی )IOM( سوپاسی خۆی ئاڕاستەی ئەندامانی تیمەکانی وەاڵمدانەوەی خێرا و ھەڵسەنگاندنی )RARTS( ی ڕێکخراوی 
)IOM( لە عێراق دا دەکات بۆ ئەو کارەی دەیکەن لە کۆکردنەوەی داتا، کە زۆرجار لە ھەلومەرجی زۆر دژواردا ئەو کارە دەکەن، ھەوڵ وکۆششە ماندوونەناسەکانیان 

بنچینەی ئەم ڕاپۆرتەیە.

2022 )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.

ڕێبازی ڕاپۆرت
تۆمــاری بەدواداچوونــی  ئاوارەبــوون )DTM(ی ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ 
ــەوەی  ــەوە. کۆکردن ــراق کۆدەکات ــی عێ ــاواران و گەڕاوان ــەر ئ ــاری لەس )IOM( زانی
داتــا لــە تــەواوی هــەر ١٨ پارێزگادایــە، نزیکــەی ١٠٠ قــەزا و ٢٧٠٠ شــوێن دەگرێتــەوە. 
ــارۆچکەیەک،  ــوێنە ش ــەو ش ــت ئ ــە، دەکرێ ــوێنە ک ــاش ش ــیکارکردنی دات ــەی ش یەک
گوندێــک، یــان گەڕەکێــک بێــت لــە شــارێک. تیمەکانــی وەاڵمدانــەوەی خێــرا  و 
ھەڵســەنگاندن )RARTs(ی ڕێکخــراوی )IOM( داتــا کۆدەکەنــەوە کــە خــۆی لــە زیاتــر 
لــە ٨٠ کارمەنــد دەبینێتــەوە لەسەرانســەری عێــراق دا باڵوبوونەتــەوە )لــە٢٠% 
و  خێــرا   وەاڵمدانــەوەی  تیمەکانــی  ئافرەتــن(.  کۆکــەرەوەکان  داتــا  کارمەنــدە 
ــە  ــاری ل ــن زانی ــەی چاوپێکەوت ــراوی )IOM( لەڕێگ ــەنگاندن )RARTs(ی ڕێکخ ھەڵس
ــراوان و  ــی ف ــی تۆڕێک ــە بەکارهێنان ــەوە ب ــەرکییەکانەوە کۆدەکات ــدەرە س زانیاری
تــەواو دامــەزراوی زیاتــر لــە ٢٠٠٠ زانیــاری پێــدەر کــە )٥% یــان ئافرەتــن(، ئەوانیــش 
ــەکان  ــزە ئەمنیی ــەکان و هێ ــەاڵتدارە خۆجێیی ــار، دەس ــە، موخت ــی کۆمەڵگ نوێنەران
)RARTs(ی  ھەڵســەنگاندن  و  خێــرا   وەاڵمدانــەوەی  تیمەکانــی  دەگرێتــەوە. 
لیســتی ســەرەکی کۆدەکاتــەوە و  بــە بەردەوامــی داتــای   )IOM( ڕێکخــراوی 

ــادەدەکات.  ــەر ئام ــی لەس ــگ جارێک ــێ مان ــی س ڕاپۆرت

کۆکردنــەوە،  پڕۆســەی  ڕێگــەی  لــە  داتایــان  ئاوارەبــوو  هاواڵتیانــی 
پشتڕاســتکردنەوە، ڕووپێوکــردن و پێوانەکــردن و ڕەوایەتــی بوون کۆدەکرێـــتەوە و 
دەستنیشــاندەکرێن. ڕێکخــراوی )IOM( بــە بەردەوامــی لــە نزیکــەوە ھەماھەنگــی 
ــەکان  ــەاڵتەدارە خۆجێيی ــم و دەس ــی ھەرێ ــدڕال َو حکومەت ــی فی ــەڵ حکومەت لەگ
دەکات تــا بــەردەوام لەیــەک تێگەیشــتنێکی دروســت و ھاوبەشــيیان ســەبارەت بــە 

ــت.   ــراق دا ھەبێ ــەواوی عێ ــە ت ــوون ل ئاوارەب

حسابکردن و ژماردن بۆ دیاریکردنی ژمارەی کەسەکان بە کارھاتووە: 

ژمــارەی کەســەکان لــە ڕێگــەی لێکــدان و جارانکردنــی ژمــارەی هــەر خێزانێــک بــە ٦ 
کــەس دیاریکــراوە و هەژمارکــراوە، کــە ئەمــەش ژمــارەی تێکــڕای ھــەر خێزانێکــی 
ــوو  ــۆ ھەم ــەش ب ــابکردن و ژماردن ــەم حس ــەت، ئ ــاری حکوم ــی ئام ــە پێ ــە ب عێراقی
لەوەتــەی  بــووە.  کامپــەکان  دەرەوەی  گەڕاوەکانــی  و  ناوخۆییــەکان  ئــاوارە 
مــاوەی مانگەکانــی تەممــوز و ئابــی ٢٠٢٠ەوە )جەولــەی ١١٧(، ژمــارەی ئــەو 
کەســانەی نــاو کامــپ لەڕێگــەی لێکدانــی لــە ژمارە ٥ بــۆ ھــەر خێزانێک حســابکراوە، 
کــە ئــەم داتایــە ھاوتایــە بــە قەبــارەی خێزانــی بــە پێــی دەســتەی ھەماھەنگی و 
کارگێــڕی  کامــپ. بــۆ دروســترتین و نوێرتیــن زانیــاری ئاوارەکانــی دەرەوەی کامــپ، 
 CCCM : تکایــە بڕوانــە وێبســایتی دەســتەی ھەماھەنگــی و کارگێــڕی کامــپ
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گۆڕانکارییەکان لە حاڵەتەکانی ئاواران و گەڕاوان دا  

ــە  ــاواران هەمیش ــارەی ئ ــەوەی ژم ــەڕاوان و نزمبوون ــارەی گ ــەوەی ژم بەرزبوون
ــەوە.  ــەر دەگەڕێت ــۆ و فاکت ــدان ه ــۆ چەن ــەش ب ــن. ئەم ــەک نی ــت و وەک ی هاوئاس
یەکــەم، تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون )DTM( بەردەوامــە لــە تۆمارکردنــی 
ــوێنی  ــە ش ــەی ک ــەو خێزانان ــن، ئ ــاوارە دەب ــارە ئ ــن ج ــۆ یەکەمی ــە ب ــەی ک خێزانان
خێزانانــەی  ئــەو  و  دووەمــی(  )ئاوارەبوونــی  دێــن  ئاوارەبوونــەوە  دیکــەی 
)گەڕانــەوەی  ئاوارەبــوون  گەڕانەوەیــان  لــە  شکســتهێنانیان  بەهــۆی  کــە 
ــوون  ــی ئاوارەب ــاری بەدواداچوون ــەوەی تۆم ــا لەبەرئ ــتخواردوو(. هەروەه شکس
هەژمــاردەکات،  خێــزان  ژمــارە  ئاســتی  لەســەر  گــەڕاوان  و  ئــاواران   )DTM(
هاوســەرگیری و گۆڕانەکانــی دیکــەی نــاو خێــزان کاردەکاتــە ســەر قەبــارە و 
ژمــارەی حاڵەتــەکان. ســەرەڕای ئەمانــەش، لەوانەیــە هەندێــک لــە خێزانــەکان 
ــە  ــەر ل ــە ه ــە خێزانەک ــێک ل ــەر أ- بەش ــن ئەگ ــار بکرێ ــەت دا هەژم ــەردوو حاڵ ــە ه ل
ئاوارەیــی مابنــەوە و بەشێکیشــی گەڕابنــەوە، ب-لەوانەیــە خێزانەکــە لەنێــوان 
ناوچــەی ئاوارەبــوون و ناوچــەی گەڕانــەوە هاتووچــۆ بکــەن. لــە کۆتاییشــدا، ئــەو 
ــن و  ــراپ دا دەژی ــتەجێبوونی زۆر خ ــەوە و نیش ــوێنی حەوان ــە ش ــە ل ــەی ک ئاواران
ــار  ــە هەژم ــی، لەوانەی ــۆکاری ئەمن ــەر ه ــە، لەب ــان نیی ــان ئاس ــنت پێی دەستگەیش
نەکرێــن، بــەاڵم کاتێــک دەگەڕێنــەوە، ئــەوا لەوانەیــە لەگــەڵ حاڵەتەکایــن دیکــەی 

گەڕانــەوە هەژمــار بکرێــن.. 

جیاوازییەکانی نێوان ماوەی ڕاپۆرتەکان 

لەوەتــەی ترشینــی یەکەیــم ٢٠٢١ەوە )گــەڕی ١٢٤(ی لیســتی ســەرەکی 
بەشــێوەی ســێ مانــگ جارێــک دەردەچێــت. لــە ٢٠١٤ بــۆ ٢٠٢١، ڕاپۆرتەکانــی 
لیســتی ســەرەکی مــاوەی جیاجیــا یــان لەخــۆ گرتــووە، کــە لەوانەیــە 
کاریگــەری بکاتــە ســەر بەراوردکردنــی ڕاپۆرتەکانــی گــەڕەکان لەگــەڵ 

ــرتی.  یەک

گۆڕانکارییەکانی زاراوەکانی شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوون 

لــە گــەڕی )١٢٢( دا تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون هەندێــک گۆڕانــکاری لــە لــە 
زاراوەکانــی جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون دا کــرد بــۆ ڕێکخســنت و 
گونجانــە لەگــەڵ و تێبینــی تەکنیکــی دەســتەی ھەماھەنگــی و کارگێــڕی کامــپ لــە 
عێراق دا لەســەر پێناســەی شــوێنە نافەرمییەکان لە عێــراق دا )ئەیلولــی ٢٠٢٠(، تکایە 

بڕوانــە پێناســەکانی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون لــە فەرهەنگۆکــە کــەدا.

ڕێکخــراوی نێودەوڵەتی کۆچ )IOM( لە عێراق

      iraq.iom.int

      iomiraq@iom.int @IOMIraq

کۆمەڵگەی یۆنامی )دیوان٢(،

ناوچەی نێودەوڵەتی،

 بەغداد/عێراق
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