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پێشەکی
بە  بۆ  سەختیاندا  بریارێکی  عێراقی   هەزار  دەیان   ،٢٠١٥ لە 
گواستنەوەو  سەختی   سەرەڕای  وواڵتەکەیان،  جێهێشتنی 
ئالۆزی  سۆزێکی  و  هەست   ، پێداویستیەکان  دابینکردنی 
ئەوروپا  بە  گەیشتن  ژیانیان، زۆربەیان  مەترسی  و  گەشتکردن 

پاش گەشتێکی دژوار و درێژی چەند هەفتەیی.   

ئەم توێژینەوەیە  لەالیەن ڕێکخراوی نێودوڵەتی کۆچ »لێشاوی 
کۆچکردن لە عێراق بۆ ئەوروپا« کە پارەکەی دراوە لە الیەن 
نووسینگەی گەشەپێدانی نێودەوڵەتی بەریتانی.  کە لە ئەزموونی 
کۆچکردوانی عێراقی دەکۆڵێتەوە بۆ تێگەیشتن لە پاڵنەرەکانیان، 
داهاتوو.  بۆ  نیازەکانیان  و  گەشت  بڕیاردەرکردن،  کرداری 
ژیاننامەی  بە  سەبارەت  دەکات  پێشکەش  تێگەیشتنێك  داتایەکە 
کۆچکردوەکان و ئەزمونی گشتییان، وە ئەو نیشانانەی کە گرنگە 

بە الیانەوە. 

کانوونی  و  دووەم  تشرینی  مانگی  لە  ئەنجامدرا   ، توێژینەوەکە 
دامەزراو،  باش  میتۆلۆدیەکی  بە  پشتبەستن  بە  یەکەمی ٢٠١٥، 
ڕێکخراوی  دواداچوونی  بە  تۆماری  تۆڕەکانی  و  ئامراز 

نێودەوڵەتی کۆچ  ناکاوی ڕێکخراوی  باری  هەڵسەنگاندی  وەاڵمدانەوەی  تیمی  فراوانی   ئەزموونێکی  بوونی  نێودەوڵەتی کۆچ. 
لە عێراق توانایدا بە ڕێکخراوی نێوەدەوڵەتی کۆچ ڕاستەوخۆ دیمانە لەگەڵ کۆچکردوانی عێراقی بکات لە هەر ١٨ پارێزگای 

عێراقدا، ئەوانەی ئێستا لە ١٦ وواڵتی ئەوروپی نیشتەجێن. 

٤٧٣ لە دیمانە لەگەڵکراوان دیاریکراون لە ڕێگەی تەکنیکی نمونەی زنجیرەی ئیحالە، کەوا بەشی یەکەمی کۆچکردوان لە ڕێگەی 
تۆری تایبەتی ئەندامانی وەاڵمدانەوەی هەڵسەنگاندنی باری ناکاو دەستنیشانکراون،  وە کۆچکردوی زیاتر دەستنیشانکراون  لە 
ڕێگەی تۆری کۆچکردوان. لە کاتێکدا ئەم تەکنیکە ڕێگە بە گشتاندنی ئەنجامی ڕاپۆرتەکە نادات چونکە نموونەکە بە شێوەیەکی 
نادیاری، نهێنی پارێزراو وە بە گشتی دیمانە لەگەڵکراوان  ئاماری نوێنەرایەتی ناکات، چەند سوودێکی پێشکەش کرد لەوانە: 

دەخاتە بارێکی ئاسان.  

تیشك خستنە سەر  تر  ناڕوون و چونیەك و چاوەڕوانکراوە، جارێکی  دەرئەنجامە سەرەکیەکانی ڕاپۆرتەکە وەاڵمی  لە  یەکێك 
ئاڵۆزی باری کۆچکردن. ئەوە  سەلمێنراوە کەوا  پێشبینیەکان دەربارەی پەیوەندی ڕاستەوخۆی هۆکاری پاڵنەرە سەرەکیەکان 
وەکو: داینامیکی  پێکدادانی بەردەوام، دۆخی ژیان لە ناوچەی ئاورەکاندا، خراپبونی باری ئابوری و کۆمەاڵیەتی و دەرفەتەکان 
لە سەرتاسەری  وواڵتدا بەیەکەوە لەگەڵ هۆکاری پاڵنەری نەتەوەیی ئاینی و سیاسی، ئالۆزترو چینی جۆراو جۆرن لەوەی کە 

پێشبینیکراو بوون لە سەرەتادا. 

داهاتووی  قۆناغەکانی  بۆ  هانگاوێك  ببێتە  توێژینەوەیە  ئەم  ئەنجامەکانی  وایە  هیوای  کۆچ  نێودەوڵەتی  ڕێکخراوی  هەرچەندە، 
ڕۆڵی  وەکو  ئالۆزە  دیاردە  ئەم  بەرفراوانی  تێگەیشتنێکی  بۆ  دیاریکرد  پێشهاتێکی  چەند  توێژینەوەکە  لەڕاستیدا،  توێژینەوە. 

زانیاریەکان لە پڕۆسەی بڕیاردان و پێشبینیەکانی کۆچبەران.   

بە  کۆچکردن  کێشەکانی  لە  بوونەوە   نزیك   و  تێگەیشتن  باشتر  بۆ  دەکات  ئاشکرا  ئەوە  توێژینەوەیە  ئەم  لەوە،  گرنگتر  بەاڵم 
شێوەیەکی بەرفراوان و گشتگیر، گرنگە ئەو پێداویستیانەی کۆچکردن دروستی دەکات دەستنیشان بکرێن.  ئەم زانیاریە یارمەتی 
ڕێکخراوی نێوەدەوڵەتی کۆچ، هاوبەشە مۆرییەکان، حکومەت و الیەنی پارە بەخش دەدات بۆ پەرەوپێش بردن و دابینکردنی   

هاوکاری  کەوا دەستنیشانی پێداویستی دیاریکراو دەکات بۆ ئەو ئاوارە عێراقیانەی کە پریاری گەشتکردنیان داوە بۆ ئەوروپا. 

دکتۆر تۆماس لۆسەر ڤەیس
سەرۆکی نێردە، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە عێراق
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ئەم ئەنجامانەی لەم ڕاپۆرتە پێشکەش کراوە ناتوانرێت ئەژمار بکرێت 	 
بە نوێنەری سەرجەم کۆچبەرانی دانیشتوانی عێراق. 

لە 	  نەك  دانراوە،  ئیحالەکردن  بنەمای  لەسەر  ڕاپۆرتەکە  مێتۆدۆلۆجی 
ڕاپۆرتە  لەم  زانیاریەك  هەر  ئەوە  لەبەر  هەڕەمەکی.   نمونەی  سەر 
نمونەکە نەك سەرجەم کۆچبەرانی  بۆ  ئاماژەیە  تەنها  پێشکەش کراوە 

دانیشتوانی عێراق. ئەنجامەکان ناتوانرێت گشتگیر بکرێت.  

ئاماری 	  نوێنەری  بە  ناتوانرێت  ئەنجامانە  ئەم  ئەمەشدا  لەگەڵ 
کۆچکردن  پرۆسەی  دەرباری  سەرەکی  تێگەیشتنی   ڕاچاوبکرێت، 
دابین دەکەن، ئەوان ڕێگە بە دیاریکردنی پێکهاتەی گرنگ دەدەن بۆ 
و  عێراق  و  ئەوروپا  لە  بریاردەرکرن  و  سیاسەت  لە  ئاگادارکردنەوە 

وواڵتانی ترانسێت.   

ئامانجەکان
ڕێکخراوی  الیەن  لە  کە  دەکات  پێشکەش  ڕاپرسی  ئەنجامی  ڕاپۆرتە  ئەم 
کانونی  و  یەکەم  کانونی  مانگی  ماوەی  لە  ئەنجامدراوە  کۆچ  نێودەوڵەتی 
دووەمی ٢٠١٥، لە چوارچێوەی پرۆژەی پارەدراوی نووسینگەی گەشەپێدانی 
نێودەوڵەتی بەریتانی ›‹ تێگەیشتنی ئاڵۆزی لێشاوی کۆچکردن لە عێراق بۆ 

ئەوروپا لە ڕێگەی بەدواداچونی شوێن گۆرین و  هەڵمەتی هۆشیاری«. 

ئەم ڕاپرسیە ئەنجامدراوە لە نێو  کۆچبەرانی عێراقی کە عێراقیان جێهێشتوە 
لە ماوەی ساڵی ٢٠١٥ وە ئێستا نیشتەجێن لە ئەوروپا. بە پێی ئەو وەاڵمانەی 
کۆچبەران  لەسەر  دەکات  پێشکەش  زانیاری  ڕاپۆرتە  کۆکراونەتەوە،ئەم 
دەربارەی پرۆفایلی کەسی، پالنی گەشتکردن وە پرۆسەی بڕیار دەرکردن، 
کۆتایی گەشت، باری ژیانی ئێستا لە وواڵتی نیشتەجێبوو وە نیازی داهاتوو.

شێواز
ڕاپرسیەکی داڕێژراو ی دیزاینکراو لە الیەن ڕێکخراوی نێوەدەوڵەتی کۆچ  
وە وەرگێردراوە بۆ کوردی و عەرەبی بۆ کۆچکردوانی عێراقی کە وواڵتیان 

جێهیێشتوە لە ماوەی ساڵی ٢٠١٥ وە ئێستا لە ئەوروپا دەژین.

 وەاڵمدەران دیاریکراون لە ڕێگەی بەکارهێنانی  نمونەی تەکنیکی  تۆپەڵە 
وەاڵمدەران   شێوازە   ئەم   ئیحالە.  زنجیرەی  بە  ناسراو  هەروەها  بەفر، 
گروپەکە.   سەرەتایی  ئەندامانی  ئیحالەی  ڕێگەی  لە  دەکات  دەستنیشان 
نمونەی  دەگات.  قەبارە  پێشەکی  نمونەیەکی  تاکو  دەبێت  بەردەوام  پرۆسەکە 
تۆپەڵە بەفر تەکنیکی نمونەی نا ئەگەریە بەکارهاتوە بۆ دیاریکردنی بابەتی 
توێژینەوە کاتێ جێگیرکردن و گەیشتن بە بابەتەکان سەختە، دەگمەنن یاخود 

نادیارن. 

تیمی هەڵسەنگاندن و وەاڵمدانەوەی خێرای  ڕێکخراوی نێوەدەوڵەتی کۆچ-  
ڕێگەی  لە  دیاریکردنی،  بە  داوایانلێکراوە  عێراقی-  هاواڵتی  لە  پێکهاتوە 
تۆری ناسیاوەکانیان، نمونەیەکی گونجاوی ٣٠ کەسی لەوانەی کۆچیانکردوە 
بۆ ئەوروپا لە هەر ١٨ پارێزگای عێراق. دیمانەکان ئەنجامدراون لە الیەن 
تیمی هەڵسەنگاندن و وەاڵمدانەوەی خێرا لە ڕێگەی سکایپ بە عەرەبی یان 

کوردی. 

و  کردن  ئیحالە  زنجیرەی  سەربنەمای  لە  وەرگرتنەکە  نمونە  ئەوە   لەبەر 
تۆری ناسیاویەتی  تیمی هەڵسەنگاندن و وەاڵمدانەوەی خێرای ڕێکخراوی 
نێوەدەوڵەتی کۆچ. کۆچبەران دیاریکران و پەیوەندیان پێکرا سوپاس بۆ تیمی 
هەڵسەنگاندن و وەاڵمدانەوەی خێرای تۆری کەسی، خێزانی وناسیاوەکانیان، 
لەوانەیە  ئەمە  کۆچیانکردوە.  کەسانەی  ئەو  تۆڕی  ڕێگەی  لە  هەروەها 
بەشداری  کەسانەی  ئەو  چونکە  بکات،  دروست  الینگیری  هەڵبژاردنی 

ڕێکخراوی  ستافی  لەگەڵ  هەبووە  پەیوەندیان  پێشتر  کردوە  ڕاپرسیەکەیان 
نێوەدەوڵەتی کۆچ.  لە هەمان کاتدا، مسۆگەرکردنی پاراستنی نهێنی تایبەتی 
ڕێکخراوی  سازانی  دیمانە  و   لەگەڵکراو  دیمانە  نێوان  پەیوەندی  لەگەڵ  
بە  هەستیان  لەگەڵکراوان   دیمانە  دەکرێت  پێشنیار  وا  کۆچ   نێودەوڵەتی 

ئاسودەیی کردبێت لە وەاڵمدانەوەی پرسیارە هەستیارەکان بە ڕاستگۆیی. 

ئەو نمونەیەی بە دەست هاتووە بەم تەکنیکە  نوێنەرایەتی ئاماری سەرجەم 
وە  نادیارە  پێشینەکانیان  چونکە  ناکات  عێراقی  کۆچبەری  دانیشتوانی 
نمونەکە  و  دانیشتوان  دابەشبوونی  ڕاستی  كۆچ  نێودەوڵەتی  ڕێکخراوی 
سەرجەم  بۆ  بکرێت  گشتگیر  ناتوانرێت  ئەنجامەکان  هەربۆیە  نازانێت. 

دانیشتوانی کۆچبەر کە عێراقیان جێهێشتوە لە ٢٠١٥.

گەیشتن  بۆ  کۆچدا  نێوەدەوڵەتی  ڕێکخراوی  بە  ڕێگە  ئەمە  هەرچەندە، 
تیشك  کەوا   ئەوروپا،  لە  نیشتەجێن  کە  کۆچبەران  ژمارەی  زۆرترین  بە 
دەخاتە سەر دیاردەی کۆچکردن، دیاریکردنی پێکهاتە گرنگەکانە کە شایەنی  
توێژینەوەکە.   پڕۆژەی  داهاتووی  قۆناغەکانی  لە  زیاترن  لێکۆڵینەوەی 
ڕێکخراوی نێوەدەوڵەتی کۆچی عێراق  سەرجەمی ٥٠٣ ڕاپرسی کۆکردەوە. 
لەوانە ٤٧٣ بەکارهێنرا بۆ ئەم شیکردنەوەیە کاتێ ٣٠ ڕاپرسی دەرهێنران 

پاش پشکنینی جۆری بە هۆی نەبوونی پێوەری تایبەتی. 

لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ  ئەوروپا 
شوباتی  2016

تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان

چۆن ئەنجامەکان دەخوێندرێتەوە: 

١. ژیان و پرۆفایلی تایبەتی کۆچبەر لە عێراق پێش کۆچکرد

پارێزگای بنەڕەتی و شوێنی نیشتەجێبوون	 
کۆمەاڵیەتی دیمۆگرافی	 
فێربوون و خستنە سەر کار 	 

2. ئامادەکاری و ڕێکخستنی گەشتەکە  

پالان دانان و بڕیاردەرکردن 	 
هەڵبژاردەی وواڵتی  مەبەست 	 
زانیاری کۆکردنەوە	 

3. گەشت  

وواڵتی مەبەست، هێلی پێدا ڕۆیشتن و ڕێگاکان	 
 پێکهاتەی گروپ و کۆبوونەوەی خێزان	 
کات و تێچون 	 

      ٤. پێشبینیەکان و بە دەستهێنانی خزمەتگوزاری لە وواڵتی 

مەبەست

پێشبینی بە دەست هێنانی خزمەتگوزاری	 
باری ژیانی ئێستا	 
نیازی داهاتوو	 

١. نموونە :  پرۆفایەڵی وەاڵمدەر

وەاڵمدەران بەگوێرەی پاڕێزگای بنەڕەتی و پاڕێزگای نیشتەجێیبوون لە کاتی کۆچ کردن.
ئەم هێلکاری و خشتەی خوارەوە ژمارەی وەاڵمدەران بەگوێرەی پاڕێزگای بنەڕەتی و پاڕێزگای نیشتەجێیبوون لە کاتی کۆچ 

کردن نیشان دەکات.

وێنەی  ١کەم: وەاڵمدەران بەگوێرەی پاڕێزگای بنەڕەتی وپاڕێزگای نیشتەجێبوونیان لە کاتی کۆچ کردن

خشتەی ١کەم: ژمارەی وەاڵمدەران بەگوێرەی پاڕێزگای  بنەڕەتی و پارێزگای نیشتەجێبوون لە کاتی کۆچ کردن.

لە  زۆر  ژمارەیەکی  کە  ئاماژەیە  جێگەی 
وەاڵمدەران خەڵکی پاڕێزگای ئەنبار و نەینەوان 
نێستەجێیبووی  کەم  زۆر  ژمارەیەکی  بەاڵم 
تازە  قەیرانەکانی  بەهۆی  ئەمەش  ئەوێن 
دوو  ئەم  لەسەر  هەیە  زۆر  کاریگەری  کە 
و  بوون  ناچار  وەاڵمدەران  ئیتر   . پاڕێزگایە  
ڕایانکرد لە پاڕێزگای بنەڕەتی بۆ پاڕێزگاکانی 
لە  ئەوە،  بەر  لە  پێکدادان.  تر بەهۆی شەر و 
کاتی ڕۆیشتن ڕاگەیاندرا کەوا نیشتەجێ نابن لە 

پارێزگای بنەڕەتی خۆیان. 
کوردستانی  هەرێمی  پارێزگاکانی  هەڵوێستی 
نەبووە،  وا  سلێمانی  و  هەولێڕ  وەك  عێراق 
خۆ  لە  تریان  پاڕێزگاکانی  ئاوارەی  چوونکە 

گرت.

پاڕێزگای بنەڕەتی پاڕێزگا
پاڕێزگای نیشتەجێبوون لە کاتی 

کۆچ کردن

43١8ئەنبار

٢8٢9بابل

444٥بەغدا

٢7٢8بەرسا

١9٢8دهۆك

343١دياىل

3٢7هەولێر

٢9٢7کەربەال

١8٢١کەرکوک

٢3٢4ميسان

١8٢9موسەنا

٢83٠نەجەف

٥٠٢4نەینەوا

٢٥٢٥قادسيا

١8١٠سەاڵحەدین

١8٢9سلێامنی

٢٢٢٢زیقار

٢6٢6واست

473473سەرجەم

۰

۱۰

۲۰

۳۰

٤۰

٥۰

٦۰

ئهنبار بابل بهغدا بهسرا دهۆك ديالى ههولێر كهربهال كهركوك ميسان موسهنا نهجهف نهينهوا قادسيا سه�حه
دين

سلێمانی زيقار واست

پاڕێزگای بنهڕەتی پاڕێزگای نيشتهجێبوون له کاتی کۆچ کردن
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٤

ئهنبار

بهسرا

دياله

ههولێر

ميسان

موسهنا

نهجهف

نهينهوا

سه�حهدين

كهركوك

زيقار

بابلواست

بهغدا

دهۆك

كهربهال

قادسيا

سلێمانی

ژمارەی وە�مدەران بەگوێرەی دواترین پاڕێزگای نیشتەجێبوونیان لە کاتی کۆچ کردن

۳۰

ژمارەی وە�مدەران بەگوێرەی پاڕێزگای بنەڕەتی

۱۰ - ۱
۲۰ - ۱۱
۳۰ - ۲۱
٤۰ - ۳۱
٥۰ - ٤۱

نەخشەی ١کەم  : ژمارەی وەاڵمدەران بەگوێرەی پاڕێزگای بنەڕەتی و دواترین پاڕێزگای نێشتەجێبوونیان لە کاتی کۆچ کردن.

وەاڵمدەران پرسیاریان لێ کراوە ئەگەر ناوچەی نیشتەجێیبوونیان کردەی سەربازی کاریگەری راستەوخۆی لەسەر هەبووە لە 
ئەم خشتەیە  نابێت.  یەکتر  بەبێ  ئەم دوو هەڵبژاردەیە  بووە.  لە ژێر کۆنترۆلی گروپە چەکدارەکان  یاخود  کاتی کۆچ کردن وە 
لەژێر  یاخود  وە  هەبووە  لەسەر  سەربازی  کردەی  کاریگەری  نیشتەجێیبوونیان  کە  وەاڵمدەران  ژمارەی  خوارەوە  وێنەکەی  و 

کۆنترۆلی گروپە چەکدارەکان بووە بەگوێرەی پاڕێزگای بنەڕەتی نیشان دەدات.

وێنەی ٢وەم: ڕێژەی ئاوارەکان و ئەندامانی کۆمەڵگا خانەخوێکان لەم 
نموونەدا. 

وێنەی ٣یەم: ناوچەی نیشتەجێبوونی وەاڵمدەران کاریگەری کردە سەربازییەکانیان بەسەرەوە بووە لە کاتی کۆچ کردن/ یاخود 
لەژێر کۆنترۆلی گروپە چەکدارەکان بووە.

نەخشەی ٢وەم : ژمارەی ئاوارەکان لەم نموونەدا 
بەگوێرەی پاڕێزگای بنەڕەتی.

دهۆك
۱

كهركوك
۲

سه�حهدين
۷

نهينهوا
۲۸

بهغدا
۱

دياله
۳

سلێمانی
۲

بهسرا
۱

ميسان
۱

ئهنبار
۳۷

۸۲٪

۱۸٪

کۆمهڵگا خانهخوێکان

ئاوارە

۰۱۲۳٤٥٦۷۸۹۱۰۱۱۱۲۱۳۱٤۱٥۱٦۱۷۱۸۱۹۲۰

ئهنبار
بابل

بهغدا
دهوك
دياله

ههولێڕ
كهركوك

نهينهوا
سه�حهدين

سلێمانی

تهنيا کردەی سهربازی              کردەی سهربازی وگروپه چهکدارەکان               تهنيا گروپه چهکدارەکان

پارێزگاي  تێكشكانەكە لەالیەن  لەگەڵ  لە كاتی کۆچ کردنیان،  ئاوارە بوون  نیشان دەدات كە   نەخشە و هێلکاری خوارەوە ژمارە و ڕێژەى وەاڵمدەران 
بنەڕەتیان. ١

گرنگە  تیشك بخرێتە سەر ئەو ئاوارانەی کە ئاوارە بوون لە نێو پارێزگای بنەڕەتی خۆیان.  لە ئەنجامدا  ژمارەی ئاوارەکان بەرزترە لە جیاوازی . ١
نێوان  وەاڵمدەران بە پێی پارێزگای بنەڕەتی وە پارێزگای نیشتەجێبوو  لە کاتی ڕۆیشتن )خشتەی ١(. 
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6

وەاڵمدەرەکان بەگوێڕەی الیەنگریی نەتەوەیی- ئایینی

الیەنگریی ئایینیەکان لەم خشتەو هێلکاریەی خوارەوە ڕوون کراوەتەوە. ئەمە جێی سەرنجە كە دابەشبوونی نەتەوەیی -ئایینیى 
وەاڵمدەران ڕەنگدانەوەی دانیشتوانى عێراق بە گشتى دەکاتەوە٢. هەروەها جێگەی ئاماژەیە کە لە کاتی  ڕاپرسیەکە، بەشێوەیەکی 
نموونەیەكی جۆراوجۆر  ئەوەی  بۆ  بە کۆچبەران  پەیوەندی بکەن  لێکرا  داوای  تیمی هەڵسەنگاندن وواڵمدانەوەی خێرا  تایبەت 
لەدابەشبوونی نەتەوەیی- ئایینیان بەدەست بکەوێت. بە پشت بەستن بە پاڕێزگاکان، ژمارەی داواکراو بە تەواوی بەدەست نەکەوت، 

نەتەوە کەمینەکان هێشتا کەمێك زیاتر پێشان دەدات لەم نموونەیە.
%#نەتەوەیی -ئايينى

49%٢3٢عەرەبی موسڵامنی شيعە

٢9%١37عەرەبی موسڵامنی سونە

٠%٢کریستیانی ئاشوری

٠%٢کریستیانی كورد

٠%١كوردی موسڵامنی شيعە

١4%66كوردی موسڵامنی سونە

٠%١كوردی نەنارساو

3%١٢یەزیدی

٠%١شۆبەك

٢%8توركامنی موسڵامنی شيعە

١%6توركامنی موسڵامنی سونە

٠%١نەنارساو

473473سەرجەم

وێنەی ٤رەم: وەاڵمدەران بەگوێرەی الیەنگریی نەتەوەیی- خشتەی ٢وەم:  وەاڵمدەران بەگوێرەی الیەنگریی نەتەوەیی- ئایینی. 
ئایینی.

تەمەن
ئەم وێنەی خوارەوە دابەشکردنی وەاڵمدەران بەگوێرەی تەمەنیان نیشان دەکات : بەڕێژەی ٧٢% لە وەاڵمدەران تەمەنیان ٣٠ ساڵە 

یاخود کەمترە. 

وێنەی ٥جەم :  دابەشكردنى وەاڵمدەران بەگوێرەی  تەمەن و ڕەگەزیان.

۰

٥۰

۱۰۰

۱٥۰

۲۰۰

۲٥۰
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۲۰-۰۲۰٤۰٦۰۸۰۱۰۰۱۲۰۱٤۰۱٦۰
کهمتر له ۱۸

۱۹-۱۸

۲٤-۲۰

۲۹-۲٥

۳٤-۳۰

۳۹-۳٥

٤-٤٤۰

٤۹-٤٥

٥-٥٤۰

٥۹-٥٥
  زياتر له٦۰

ئافرەتپياو

هیچ داتایەکی نوێکراوی فەرمی نیە بۆ دابەشبوونی سەرجەم دانیشتوانی عێراق بە پێی ئاینی - نەتەوەیی ، هەرچەندە پێوەرێکی مەزندەکراو دابینکراوە. . ٢
لە الیەنی ئینتیمای ئاینی زۆربەی دانیشتوانی عێراق موسوڵمانن ) زیاتر لە %٩٥ مەزندەکراوە(، کە زۆرینەیان شیعەن )مەزندەکراوە %٦٠-٦٥(  
ئەوەی دەمێنێتەوە سونەن )%٣٠-٣٥(. بۆ الیەنی ئینتیمای نەتەوەیی، عەرەب گەورەترین گروپە )% ٧٥- ٨٠( ، وە کورد )%١٥- ٢٠(، وە تورکمان 

و ئاشوری و کلدانی ) نزیکەی %٥(. ئینتیما نەتەوەیی و ئاینیەکان تێکەڵ دەبن، مەبەست لێی گروپی نەتەوەی جیاوازهەمان ئینتیمای ئاینیان هەیە. 

تەمەىن تێكڕا: 

              29

تەمەنی ناوەندی:    

28  

ڕەگەز
ئەم نموونەیە لە کۆچبەری نێر پێکهێنراوە. ئەم نموونەیە ڕێژەی دانیشتیوانی و تێکرای نێر و مێ پێشان دەدات، وەک ژمارەی 

نێرەکان بۆ هەر ئافرەتێک ژمێردراوە لەم نموونەیە. 

    دۆخی شوکردن و ژن خوازی
زۆربەی وەاڵمدەران )نزیکەی ٢ لە ٣( خێزاندار نین. ئەم ژمارانەی خوارەوە ژمارەی کۆچبەران بەگوێرەی دۆخی شوکردن و 

ژن خوازی پێشان دەدات لە کاتی کۆچ کردن هەروەها ڕێژەی وەاڵمدەران لەم نموونەدا.  

بە نزیکەی هەمان ژمارە لە سەرو ١٨ ساڵ )نە منداڵ و نە کەسی تر( یان لەگەڵ بووە لە کاتی کۆچ کردن. و ئەم ژمارانەی 
خوارەوە ژمارە و ڕێژەی کۆچبەران لەگەڵ خێزانیان لەم نموونەدا پێشان دەدات. 

وێنەی ٧تەم:ژمارەی وەاڵمدەران بەگوێرەی دۆخی خێزان.

وێنەی ٩یەم: ژمارەی وەاڵمدەران لەگەڵ سەربەخۆیەکان.وێنەی ١٠یەم:  ڕێژەی وەاڵمدەران بەگوێرەی سەربەخۆیی.

ڕێژەی کوران\ کچان

١3
ژمارەی کورە نابالغەکان

4
ژمارەی کچە نابالغەکان

٠           وێنەی ٦شەم: ڕێژەی کوران و کچان لەم نموونەدا نیشان دەدات.

۷٪۹۳٪

٦٦٪ ۳۲٪

۱٪ ۱٪

عازەب هاوسهرگرتن

تهالق بێوەژن\بێوەپياو

۳۱۱

۱٥۰

۷ ٥

عازەب هاوسهرگرتن تهالق بێوەژن\بێوەپياو

منداڵ
۲٦٪

نيه
٦۷٪

شتی ئيتر
۷٪

سهربهخۆ

۳۱۸

۱۲٤

۳۱

نيه منداڵ شتی تر

وێنەی ٨تەم:  ڕێژەی وەاڵمدەران بەگوێرەی دۆخی خێزان.
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8

پەروەردە 
ئاستی خوێندنی وەاڵمدەران هەمەجۆرە ، تەنها بە ڕێژەی ١١% قوتابخانەی سەرەتاییان تەواو کردووە..

دۆخی کارکردن لە کاتی کۆچ کردن
زۆربەی وەاڵمدەران کاریان دەکرد لە کاتی کۆچ کردن. بەاڵم نیوەیان هەموو هەفتەکە کاریان دەکرد. کەواتە بەڕێژەی ٢٧% 

هەموو هەفتەکە کاریان )فول تایم( دەکرد لەم نموونەیەدا.  

وێنەی ١١:  تەواو كردنی ئاستى پەروەردە. 

وێنەی ١٢:  ژمارەی ئاوارە دامەزراوەکان هەروەها دانەمەزراوەکان.

وێنەی ١٣: وێنەی کار و شارەزایی پرؤفێشناڵی وەاڵمدەران لە کاتی کۆچ کردنیان. 

خوێندنی زانکۆ

%٤1

خوێندنی ئامادەیی

 %٤7

زانکۆ۳۷٪

ئامادەيی \ ناوەندی   ۲۹٪ 

ئامادەيی  ۱۸٪

سهرەتايی۱۱٪

خوێندنی با�  ٪٤ شتی تر۱٪

ئاستی خوێندن

دامهزراون

۲۲۲دانهمهزراون

۱۲٦٦۲٦۳

چهند سهعاتێکبهڕێکهوتنرۆژەکه ههمووی

۱۲۰
۱۱٤

٥٤
٥۱

٤۱
۳۷

۱۳
۱۰

۷
٥
۳
۲
۲
۲
۲
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱
۱

۰۲۰٤۰٦۰۸۰۱۰۰۱۲۰۱٤۰
کاری فرۆشتن و بازرگانی

کاری دەستی که پێويستی بهشارەزاييه
 بهڕێوەبهرێتی/ سکرتاريهت/کاری بارەگايی

حکومهت
                  کاری دەستی که پێويستی به شارەزايی نيه

کاری نا دەستی که شارەزايی پێويسته
شتی تر
قوتابی

           کێڵگهيی/ کشتوکاڵ/ چاالکی گوندی      
   مهشقپێکهری تهندروستی    

وەرزشکار
ژنی ماڵهوە

پارێزەر
شانۆگهر

شوفێری تهکسی
زيندەوەرزان

چێشت لێنهران
کارمهند
        سهرتاش

پيانۆرژەن
مامۆستی ئهدەبی ئينگليزی

گۆرانی بێژ
بهرگدروو

مامۆستا
نووسهر

دانەمەزراون

%٤7

دامەزراون 

%53

ئەم وێنەی خوارەوە ڕوون کردنێکە بۆ کار و شارەزایی پرۆفێشناڵی وەاڵمدەران لە کاتی کۆچ کردنیان.

داهاتی  وەاڵمدەران  لە  کەسێك  هیچ  دەدات.  پێشان  کردن  کۆچ  کاتی  لە  وەاڵمدەران  مانگانەی  داهاتی  خوارەوە  خشتەیەی  ئەم 
مانگانەی زیاتر لە ٢,٠٠٠ دۆالر نەبووە. و نزیکەی لە ٢٩%  داهاتی مانگانەیان کەمتر لە ٢٥٠ دۆالر بووە. هەروەها ئەم خشتەیە 

بریتیە لە وەاڵمدەران کە بە هیچ شێوەیەك داهاتی مانگانەیان نەبووە.

وێنەی ١٤: داهاتی مانگانەی وەاڵمدەران لە کاتی کۆج کردنیان.

وێنەی ١٥: دوو هۆکاری سەرەکی بۆ کۆج کردن.

وێنەی ١٦: ژمارەی وەاڵمدەران کە ئاگاداری خێزان و خزم و کەسیان کردووە پێش کۆچ کردن.

۱۳۷

۱۹۰

۱۱٦

۲٤

۳ ۱,٥۰۰ – ۲,۰۰۰  دۆالر

۱,۰۰۰ – ۱,٥۰۰  دۆالر

٥۰۰ – ۱,۰۰۰     دۆالر

۲٥۰ – ٥۰۰       دۆالر

کهمتر له ۲٥۰        دۆالر

2. بریاردان و ڕێکخستن
هۆکاری کۆچ کردن

داوا لە وەاڵمدەران کرا باسی دوو هۆکاری سەرەکی بۆ بریاردانی کۆچ کردن بکەن ٣ .  نزیکەی ٣٧٩ کەس )٨٠% ( هۆکاری 
سەرەکیان بێ هیوایی لە ئاییندە و نزیکەی ١٢٠  وەاڵمی دووەمیان نەدا.

پشتگیری بڕیاردان
پرسیار کرا لە وەاڵمدەران ئایا ئەگەر نیازی کۆچ کردن بەشدارییان کردووە لەگەڵ ئەندامانی خێزان و هاورێ و خزم. وەاڵمدەران 

دەتوانن چەند بژاردەیەك هەڵبژێرن.

بریاردانی کۆچ کردن بەهۆی یەك هۆکار نیە بەڵکو کۆمەڵە بارودۆخێکە ٤. وەاڵمی یەکەم بۆ ئەم کۆچ کردنە بەهۆی بارودۆخێك 
پر لە گومان و لەقین لە عێراقدا.

۲٦٪

۱۰٪

۱۰٪۲٥٪

٦٪

 ٪۳٤ هيچ هۆکاری يهکهمی نهدراوە

۸۰٪

هۆکاری
۲وەم 

هۆکاری
۱کهم 

 العنف المستهدفشادبوونهوە به ئهندامانی خێزان بارودۆخی ئاسايشی گشتی
فقدان األمل في المستقبلأخرىبی کاری

۲۱۲

٥۹

۳۹۲

هاوڕێ

عهشيرەت

خێزان
83% ئاگاداری خێزانیان کردووە

٤5% ئاگاداری هاورڕێکانیان کردووە 

لەگەڵ ئەوەشدا هۆیەکی گەورەیە، هەڵبژاردەی ‘ بێ هیوایی لە ئایندە’ دابین کرد چونکە  وەاڵمێکی دووبارە بوو لە دیمانەی ڕوو بە ڕوو، سەردانی   .3
کامپ و ڕاپرسی تاقیکەرەوە کە درافتی ڕاپرسیەکەی ئێستای بە دواداهات. وەاڵمدەران لە ئەنجامدا ئەگەری دیاریکردنی  هەڵبژاردەی دووەمیان 

پێدرا_ بۆ پێدانی دەرفەتی  زیاتر چوونە ناو ووردەکاریەکانەوە.
ئەم حاڵەتانە  زیاتر لێکۆڵینەوەی بۆ دەکرێ لە ڕێگەی شێوازی توێژینەوەی جۆری لە ماوەی قۆناغی داهاتووی توێژینەوەکە.   .4
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۰٥۰۱۰۰۱٥۰۲۰۰
ئهڵمانيا
فينلهندا
سويد

نهمسا

بهلجيكا
هۆڵهندا
توركيا

نهرويج

بهريتانيا
ئيتر

دەنيمارك

فهرەنسا
ئيتاليا

سويسرا

كرواتيا

يۆنان
ههنگاريا

تێچوونی کهمترە
وەرگرتنی مافی پهنابهری ئاسانترە
وەرگرتنی ڤيزا ئاسانترە

ڕێگای گهيشتن ئاسانترە
خزم/ و هاوڕێ له وو�تهکه دەژين
شتی تر

پشتگیری دارایی
وەاڵمدەران پرسیاریان لێ کراوە بۆ چۆنیەتی دابینکردنی پشتگیری دارایی بۆ كۆج کردنیان. دەتوانن چەند هەڵبژاردەیەك هەڵبژێرن.

وێنەی ١٧: وەرگرتنی پشتگیری دارایی لەالیەن وەاڵمدەران بۆ ڕێکخستنی ئەم گەشتە.

وێنەی ١٨ : وواڵتە مەبەستەکەی وەاڵمدەران وهۆکاری بژاردەیان.

وواڵتی مەبەست لە کاتی کۆچ کردن
 داواکرا لە وەاڵمدەران کە باسی وواڵتی مەبەست لە کاتی کۆچ کردن بکەن و هۆکاری سەرەکی چ بوو بۆ ئەم هەڵبژاردنە. 
بە ڕێژەی ١٠% سویدیان  فینلەندایان هەڵبژارد هەروەها  ئەڵمانیایان هەڵبژارد و بەڕێژەی ١٤%  لە وەاڵمدەران  بەڕێژەی ٤٧% 

هەڵبژارد. 
بەگشتی ، هۆکارە سەرەکیەکان بۆ هەڵبژاردنەوەکەی وەاڵمدەران هەستی زوو وەرگرتنی مافی پەنابەریان هەبووە هەروەها کە 

تۆری پشتگیریان )خزم و هاورێ( لە وواڵتەکە هەبووە. 
ئەم وێنەی خوارەوە وواڵتانی مەبەست دیاری دەکات بەگوێرەی پەسەند کردن و هۆکاری  هەڵبژاردن.

۳٥

۲۳۹

۳٥۹

عهشيرەت

خێزان

پشتگيری
76% پشت بەسنت بە کهسی 

دارایی کەسی 

51% پشت بەسنت بە

 دارایی خێزان

وەرگرتنی مافی پەنابەرى ئاسانرتە 

%٤3
خزم\ هاوڕێ لە وواڵتەکە دەژین

%27
ڕێگایەکە ئاسانرتە

%11
وەرگرتنی ڤیزا ئاسانرتە

%11
تێچوونی کەمرتە

%8

کۆکردنەوەی زانیاری
پرسیار کرا لە وەاڵمدەران دەربارەی زانیارە کۆکراوەکان بۆ پالندانانی کۆچ کردنیان هەروەها سەرچاوەکان کە پشتیان پێ بەستوە؛ 

داوایان لێ کرا  کە باسی گرنگترین سێ خال بکەن.
ئەم وێنەی خوارەوە جۆری زانیاریەکانی سێ وەاڵمی یەکەمی وەاڵمدەران پێشان دەدات. تێبینی کراوە بەڕێژەی ٤٣% لە وەاڵمدەران 
ڕەچاوی کۆکردنەوەی زانیاریان کردووە دەربارەی ڕێگاکان پێش پالندانانی کۆچ کردن، لە کاتێکدا بەڕێژەی ٤٠%  تێبینی تێچوونیان 

کردووە. 

لە كاتی تەماشا کردنی زانیاریە باس كراوەکان هەروەك گرنگترین سێ لووتكە، بەبێ ڕەچاوکردنی پلەکان، لە هەموو زیاتر بابەتی 
تێچوون کە بەڕێژەی )٩٣% ( باس کراوە، بابەتی ڕێگا بەدوای دادێت كە بەڕێژەی )٧٨% ( تا، بەڕێژەی )٦٠%( گواستنەوەیە.

هەروەها پرسیار كراوە لە وەاڵمدەران دەربارەى سەرچاوەى زانیاریەکان کە پشتیان پێ بەستووە. بەتایبەتى، پرسیاریان لێ کراوە 
بۆ ڕیز کردنی سێ سەرچاوەی سەرەکی کە بەكاریان هێناوە.

وێنەی خوارەوە سەرچاوەى زانیارى نیشان کراوەکان لە الیەن وەاڵمدەران ڕا دەگەیەنێت  بەگوێرەى گرنگیان.

وێنەی ١٩: زانیاریە کۆکراوەکان بۆ پالندانانی ئەم کۆچ کردنە.

وێنەی ٢٠:  کۆ کردنەوەی گرنگترین زانیاری بۆ پالندانانی ئەم کۆچ کردنە.

٤3% ڕێگا

٤0%  تێچوون

 8% ژیان لە 

وواڵتە مەبەستەکە

گواستنهوە۳٪ پێداويستيی ڤيزا ۰٪

ڕێگا٤۳٪
تێچوون٤۰٪

ژيان له وو�ته مهبهستهکه ۸٪

پڕۆسيجهری داواکاری مافی پهنابهری ٪٦

جۆری زانياری

٤٤۰
۳٦۸

۲۸۲

۱۳۹ ۱۳۷

٥۳

تێچوون ڕێگا گواستنهوە پرۆسيجهری داوای
مافی پهنابهر 

ژيانی وو�تهکهی
مهبهست

داواکاريهکانی 
ڤيزا وەرگرتن

وێنەی ٢١:  گرنگترین سەرچاوەی زانیاری بۆ پالندانانی کۆچ کردن. 

قسهی سهر زار ٤۰٪

تۆرە کۆمه�يهتييهکان  ۲۳٪

ئێنترنێت ۲۲٪

 ئاژەنسهکانی نهتهوەی يهکگرتووەکان/ و رێکخراوە
نا حکوميهکان ۱٪

تهلهفزيۆن ۸٪

شتی تر۲٪

 دەسه�تدارانی خۆجێيی ياخود
دەزگاکان  ۱٪

راديۆ ۰٪
ڕۆژنامهی چاپ کراو ۰٪

جۆری زانياری

٤0% قسەی سەر زار

23%  تۆڕە 
كۆمەاڵيەتييەكان

22% ئێنرتنێت
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12

پلەکان.  ڕەچاوکردنی  بەبێ  کراوە،  باس  جار  زۆربەی  کە  دەدات  سەرەکیەکان  سەرچاوە  سێ  نیشانی  خوارەوە  خشتەیەی  ئەم 
بەڕێژەی )٨٥%( قسەی سەر زار هۆکاری سەرەکیان بووە هەروەها تۆڕە  كۆمە اڵیە تییە كان بەدوای دادێ کە بەڕێژەی )٨٢%( وە.

لە پاشان داوا لە وەاڵمدەران کرا کە باسی وردەکاری کەناڵە سەرەکیەکان بۆ ئاسانکردنی قسەی سەر زار بکەن هەروەها داوایان 
لێکرا  کە نزیكەى دوو بژاردە نیشان بدەن.  

وێنەی ٢٢:  باشترین سێ سەرچاوەی زانیاریەکانی باس کراو.

وێنەی ٢٣:  کەناڵەکانی سەرەکی بۆ قسەی سەر زار.

وێنەی ٢٤:  ژمارەی وەاڵمدەران ڕا دەگەیەنن كە زانینێكى باشیان هەبووە لەپێش کۆچ کردن. 

٤۰۲ ۳۸۹ ۳۸٦

۱۱۰

٤۰

قسهی سهر زار ئێنترنێت تۆڕەی کۆمه�يهتی تهلهفزيۆن دەسه�تدارانی خۆجێيی
ياخود بارەگاکان

۳٦٪ چاالکی کۆمه�يهتی

چاالکی کۆمه�يهتی ٪۳٦

شوێنی کارکردن ٪۱٤

 له ڕێگهی پهيوەندی لهگهڵ
کۆچ بهڕێک ٪۱۲

شتی تر٪۱

قوتابخانه/و زانکۆ ٪۱

 مزگهوت/کۆمهڵگای ئاينی  ٪۱

کهناڵی سهرەکی بۆ 
قسهی سهر زار

36%  چاالکی 
کۆمەاڵیەتی 

35%  پێوەندی 
ڕاستەوخۆ

ڕەزامەندى لەگەڵ زانیاریەكان و هەستی ئامادە بوون
هەروەها وەاڵمدەران پرسیاریان لێ كراوە ئەگەر ئاستێکی باش لە زانیاری و هۆشیاریان هەبووە دەربارەی گەشتەکە لە کاتی کۆچ 
کردن، بەتایبەتى دەربارەى تێچوون و پێداویستیىەکانی ڤیزا بۆ وواڵتى مەبەست هەروەها پێوەرە یاسایەکان بۆ وەرگرتنی مافی 
پەنابەر. وێنەکەی خوارەوە ژمارەى وەاڵمدەران نیشان دەدات كە باوەڕیان هەبووە  ئاستێكى باشیان ال بووە لە زانیاری دەربارەی 

ئەم چوار بابەتە. وەاڵمدەران داوایان لێ کرا وەاڵمی بەڵێ یان نەخێر بدەن.

۸۱٪ ۷۸٪

٥۳٪ ٥۷٪

زانياری پێشی
کۆچ کردن 

زانينی تێچوونی گهشتهکه زانينی پێداويستی ڤيزا زانينی مافی پهنابهری و
پێوەرە ياسايهکانی

لەگەڵ ئەوەشدا، جێگەی ئاماژە پێدانە کە بەڕێژەی ٤٧% لە وەاڵمدەران زانیاری باشیان البووە دەربارەی پێداویستیەکانی ڤیزا 
هەروەها بەڕێژەی ٤٦% زانیاری باشیان ال بووە دەربارەی پێوەرە یاسایەکانی وەرگرتنی مافی پەنابەر، قسەی سەر زار سەرچاوەی 

سەرەکی بووە بۆ زانیاریەکانیان. 
وەاڵمدەران پرسیاریان لێ کراوە ئەگەر هەستی رەزامەندیان هەبووە دەربارەی زانیاریە کۆکراوەکان پێش بەجێهێشتنی عێراق. 
هەرچەندە ئەم پرسیارە تا ڕادەیەك هەر وەكو پرسیارەکەی پێشووە، بەاڵم جیاوازیێكى هەبووە: پرسیارەكەى پێشوو دەربارەى 
خۆ-هۆشیاریکردن بووە )واتە كۆچبەرەكان زانیاری باشیان ال بووە لە پێش کۆچ کردن، بەبێ ڕەچاوکردنی کە چەند سەخت یان 
ئاسان بووە تا زانیاریەکانیان دەست کەوتووە(. پرسیارى دووەم دەربارەى سروشتی زانیاریەکان کە كۆچبەران بەدەستیان هێناوە.

لە پاش چاودێریکردنی وەاڵمەکان، گرنگە تیشك بخرێتە سەر ئەوە کە ژمارەیەکی زۆر لە کۆچبەران رەزامەندی خۆیان دەر 
بڕیوە دەربارەی زانیاریە کۆکراوەکان لەڕێگەی قسەی سەر زار، بێگوێدانە بابەتەكان. لەڕاستیدا، بەڕێژەی ٣١%ی ئەوانەی کە 
رازین یاخود زۆر ڕازین لە زانیاریە کۆکراوەکان دەربارەى ژیانی وواڵتى مەبەست، بەڕێژەی ٣٩%ى ئەوانەی کە رازین یاخود 
زۆر ڕازین لە زانیاریەکان دەربارەی ڕێسای مافی پەنابەر هەروەها بەڕێژەی ٤١% ئەوانەی کە رازین لە زانیاریەکان دەربارەی 

پێداویستیەکانی ڤیزا کە لە ڕێگەی قسەی سەر زار وەریانگرتووە.  

وێنەی ٢٥:  ئاستی رازیبوون دەربارەی زانیاریە کۆکراوەکان پێش کۆچ کردن.

۱۲

۲٤

۱٥

۱۷

۲۱

۱۲۲

۱۹۱

۲۱۱

۱٥۸

۱٤۸

۱۷۷

۲۳۸

۱٤٤

۱۳٥

۱۷٤

۱۹۳

۲۱۱

۸٦

۱۱۰

۹٤

۱۱۲

۹٥

٥۱

۱۷

۱٦

۸

۱٤

۱٦

۱۱

۹

۰٥۰۱۰۰۱٥۰۲۰۰۲٥۰۳۰۰۳٥۰٤۰۰٤٥۰٥۰۰

ڕێگا

تێچوون

گواستنهوە

پێداويستی وەرگرتنی ڤيزا

 ڕێسای وەرگرتنی مافی
 پهنابهری

ژيان له وو�تی مهبهست

زۆر نارازيمنا رازيمبێ اليهنرازيمزۆر رازيم
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1٤

3.  گەشت کردن

وواڵتی مەبەست
ئەم نەخشەی داهاتوو دابەشبوونی وەاڵمدەران نیشان دەدات بەگوێرەی وواڵتی نێشتەجێبوونیان لە ئەوروپا لە کاتی ئێستا.

روسيا

Sweden

فينلهندا

نهرويج

تورکيا

فهرەنسا

ئيران

پۆڵهندا

ئيتاليا

سوريا

رۆمانيا

بهريتانيا

سهربيا

بولغاريا

سلۆفاکيا

ئهڵمانيا

يۆنان

نهمسا ههنگاريا

كرواتيا

کۆماری چيکی
بهلجيکا

دەنيمارک

سويسرا

هۆڵهندا

مهقدۆنيا

عێراق

ژمارەی وە�مدەرەوەکان بهگوێرەی وو�تی نيشتهجێيبوونی تازە
۱,۰۰۰

۱۰۰
٥۰
۱۰۱

نەخشەی ٣یەم:  ژمارەی وەاڵمدەران بەگوێرەی وواڵتی نیشتەجێبوونی ئێستا.

وێنەی ٢٦:ژمارەی وەاڵمدەران بەگوێرەی وواڵتی نیشتەجێیبوونی تازە.

وێنەی ٢٧:بەراورد لەنێوان وواڵتى مەبەست لەپێش ڕۆیشتن و وواڵتى نیشتەجێیبوونی تازە.

۱۸۰

۷۲
٥٥

٤۳
۳۳

۲٤
۱٤ ۱۰ ۸ ۷ ٦ ٥ ٤ ٤ ٤ ۲ ۲

ئهڵمانيا فينلندا نهمسا سويد ههنگاريا توركيا بهلجيكا هۆڵهندا بريتانيا ئيتاليا نهرويج كرواتيا دەنيمارك فهرەنسا نهناسراو سويسرا     يۆنان

وواڵتی نیشتەجێبوون
لە پێش کۆچ کردن و  نێوان وەاڵمدەران کە وواڵتی مەبەستیان دیاری کردووە  لە  ئەم وێنەی خوارەوە جیاوازی نیشان دەدات 

ئەمانەش کە گەیشتنە وواڵتی مەبەست.
 ئەم توێژینەوە بەشێوەیەکی تایبەت نیشان دەدات کە ١٤٤ وەاڵمدەر )٣٠%( نەگەیشتنە وواڵتی مەبەست.

۰

٥۰

۱۰۰

۱٥۰

۲۰۰

۲٥۰

نهمسا بهلجيکا كرواتيا دەنيمارک فينلهندا فهرەنسا ئهڵمانيا يۆنان ههنگاريا ئيتاليا هۆڵهندا نهرويج سويد سويسرا تورکيا بهريتانيا

وو�تی مهبهست پێش کۆچ کردن وو�تی نيشتهجێيبوونی تازە

نەگەیشتنە    %30
وواڵتی مەبەست 

%#دەرچوون

٠%١پارێزگای ئەنبار/سنووری سوری ) نافەرمی(

٢8%١3١فرۆکەخانەی بەغدای نێودەوڵەتی

١3%63فرۆکەخانەی بەرسای نێودەوڵەتی

١%4پاڕێزگای دهۆك/توركيا )نا فەرمی(

١%6پاڕێزگای هەولێر/ توركيا )نا فەرمی(

١١%٥٢فرۆکەخانەی هەولێری نێودەوڵەتی

٠%١فيش خابور- زەوی نیو فەرمی

١3%6٢ئیرباهيم خەليل - زەوی فەرمی

٢٢%١٠4فرۆکەخانەی نەجەفی نێودەوڵەتی

3%١٥پاڕێزگای نەينەوا / سنووری سوری ) نا فەرمی(

6%3٠فرۆکەخانەی سلێامنی نێودەوڵەتی

١%4شتی تر

473سەرجەم

6% کۆچ کردن لەڕێگەی 
سنووری نیو فەرمی یاخود نا 

فەرمی

٤%  ناتوانن بگەن بە سنووری 
فەرمی  

90% ترانسێت بەناو تورکیا 

خشتەی ٣یەم: سنووری فەرمی و نافەرمیی سەرەکی.

خاڵی چوونەوەدەر لە عێراق

زۆربەی وەاڵمدەران ) ٩٤% ( عێراقیان بەجێهێشت لەڕێگەی خاڵى چوونە دەرەوەى فەرمی. ئەوانەی کە عێراقیان بەجێهێشت 
بۆ خاڵی  نەبوو  لە سەرجەمی نموونەکە( بوون، زۆربەیان ڕێیان  نافەرمی بەڕێژەی ) ٤%ى  لەڕێگەی خاڵى چوونە دەرەوەى 
چوونە دەرەوەی فەرمی. هەروەها دواترین كۆچ كردن لە پارێزگای ئەنبار و نەینەوا، هەردووك زۆر کاریگەری  شەر و پێکدادان 

بەسەریان هاتووە. و بۆ خۆلێالدان لە تێپەرینی هێڵی بەرەوە، ، بەناو سوریا بەرەو تورکیا سەالمەتترین ڕێ بووە.
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16

نەخشەی ٤رەم: خاڵی چوونەوە دەری فەرمی و نافەرمی سەرەکی لە عێراق.

ئهنبار

بابل

بهسرا

دهۆك

دياله

بهغدا

ههولێر

كهربهال

ميسان

موسهنا

نهجهف

نهينهوا

قادسيه

سه�حهدين

کهرکوکسلێمانی

زيقار

واست

خهنيرا

گهلى رەش

بازيان

قايم

رەبيعه

وەليد

تهربيل

عهرعهر

 فرۆکهخانهی بهغدای نێودەوڵهتی

ف

فرۆکهخانهی بهسرای نێودەوڵهتی

فرۆکهخانهی ههولێری نێودەوڵهتی

فرۆکهخانهی سلێمانی نێودەوڵهتی

ئيبراهيم خهليل
حاجى ئۆمهران

باشماق

شهيب

شالمجه

 ئوم ئهلقهسر

پروێزخان

بانه

خسرەوی

زەرباتيه

 سهرزيري

فيشخابور

 خاڵی چوونهوە دەر
فهرمی، ئاسمانی

فهرمی، زەوی

نافهرمی، زەوی

نيو فهرمی (بهشێوەيهکی فهرمی نهناسراوە بهگوێرەی ئاستی فێدرالي)

خاڵی سنووری فهرمی داخراو

خاڵی تێپهرينی فهرمی جاران

 سنوورەکی پر له کهلێن

Thematic Data: IOM  DTM, October ۲۰۱٥

توركيا

ئێران

كوێت

شانهشينی عهرەبی سعودی

ەن
رد

ئه

سوريا

وێنەی ٢٨: ژمارەی وەاڵمدەران لەالیەن چۆنیەتیى گەیشتن بۆ وواڵتى مەبەست. 
)فەرمی، نا فەرمی و بۆچی نا فەرمی(

چوونەوە ناو وواڵتی مەبەست
زۆربەی وەاڵمدەران کە بەڕێژەی )٧٥%( چوونەوە ناو وواڵتی مەبەست بەشێوەیەکی نافەرمی و نا یاسایی. هۆکاری سەرەکی 

بۆ چوونەوە ناو بەم شێوەیە: بەڕێژەی ٤٦% لە وەاڵمدەران ڤیزایان پێ نەبووە هەروەها بەڕێژەی ١٤% پاسپۆرتیان پێ نەبووە. 

۲٦

۱۱٦

۹۲۲٦۸۲۱۹۱۳ نا فهرمی

فهرمی

نا فهرمی خێراترەنافهرمی تێچوونی کهمترە
پاسهپۆرت نيهگهيشتن زەحمهته بۆ سنووری فهرمی

ڤيزا نيه
شتی تر

۷٥٪

۲٥٪

گەشتنامە
نەخشەکەی خوارەوە گەشتنامەکەی وەاڵمدەران نیشان دەدات، زۆربەیان بەشێوەی یاسایی بەنێو تورکیادا چوون، بەردەوام بوون 

بەرەو ئەۆروپا بەپێی نا یاسایی بەناو یۆنان و وواڵتەکانی بەلقان چوون.

عێراق

سويد
نهرويج

فينلهندا

توركيا

فهرەنسا

پۆلهندا

ئيتاليا

سوريا

رۆمانيا

سربيا

بولغاريا

ئهڵمانيا

بريتانيا

يۆنان

النمسا

ههنگاريا
كرواتيا

سلۆفاكيا
کۆماری چيکی

بهلجيكا

دەنيمارك

سويسرا

هۆڵهندا

سلۆفينيا

مهقدونيا

ڕێگای سهرەکی

دانيشتوان بهگوێڕەی وو�تی مهبهست

۱,۰۰۰

۱۰۰
٥۰
۱۰۱

نەخشەی ٥جەم: گەشتنامەی شوێنکەوتنی وەاڵمدەران لە عێراقەوە بۆ ئەوروپا.
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لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ  ئەوروپا 
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18

وێنەی ٣٢: نیازی داهاتوو سەبارەت بە هاوسەر\یاخود منداڵ کە بەجێ 
ماون لە عێراق.

وێنەی ٢٩: ڕێژەى وەاڵمدەران لەالیەن یاوەرى گەشت کردن.

تهنيا۳۷٪

لهگهڵ هاورێ\ ناسيار  ٪۳٤

لهگهڵ گروپێک  ٪۱٤

لهگهڵ هاوسهر  ۲٪

لهگهڵ هاوسهر و منداڵ  ۱۳٪

ياوەری گهشت کردن

٤ ٦ ٤ ٥
۱٦

۱۷۰
۱٥٤

٦۳

٦

٤٥

تهنيا هاورێ\ناسيار لهگهڵ گروپێک هاورێ\ ناسيار هاوسهر و منداڵ

مێ نێر

نیازی هاوسەر و \ یاخود منداڵ  
كاتێك کە كۆچبەر ڕای گەیاندبوو کە خێزاندارە و\ یاخود منداڵی هەیە، بەاڵم گەشتیان نەکردووە پێکەوە، وەاڵمدەران پرسیاریان 

لێ کراوە ئایا پالنیان چیە دەربارەی خێزان لە کاتی گەیشتیان بۆ وواڵتى مەبەست.
وێنەی داهاتوو نیازی وەاڵمدەران کە هاوسەر و\ یاخود منداڵیان بەجێهێشتوە لە عێراق بەگوێرەی ڕێژە نیشان دەدات کە دەکاتە 
نزیکەی )٨٦ لە ٤٧٣ کەس(.  زۆربەی وەاڵمدەران ) ٩٤% ( کە پێکەوەبوون لەگەڵ خێزان یاخود هاوسەر. بەاڵم زیاتر لە ٤٠% 

نیازى پێکەوەبوونیان هەبووە لە ئاییندەی زۆر نزیك )شەش مانگ یاخود کەمتر(.

پهيوەندی کردن له ئاييندە ٥۲٪

پهيوەندی کردن له ماوەی ٦ مانگی داهاتوو  ۱۱٪

پهيوەندی کردن له ماوەی۳ مانگی داهاتوو۲٪

مانهوەيان له عێراق بهههميشهييه٪٤

چاوەروانی بريار وەرگرتن ۳۱٪

مهبهست

٤٥

۹

۲ ۳

۲۷

پهيوەندی کردن له ئاييندە پهيوەندی کردن له
 ماوەی ٦ مانگی داهاتوو

 پهيوەندی کردن له
ماوەی ۳ مانگی داهاتوو

مانهوە له عێراق به
ههميشهيی 

چاوەروانی بريار
وەرگرتن 

وێنەی ٣١: نیازی داهاتوو سەبارەت بە  هاوسەر \یاخود منداڵ کە بەجێ ماون لە 
عێراق.

وێنەی ٣٠: ژمارەى وەاڵمدەران دابەش كراوە لەالیەن ڕەگەز و یاوەرى گەشت. 

پێكهاتەى خێزان لە ماوەى گەشتەکە
پرسیارنامەکە پێکهاتەی خێزان یاخود گروپ لەماوەی گەشتی کۆچ کردن نیشان دەدات. وێنەكەی خوارەوە ڕێژەکان نیشان دەدات، 

کە کۆچبەران لەگەل كێ گەشتیان کردووە بۆ ئەوروپا و ژمارەى ڕاستەقینە دابەشکراوە بەگوێرەی ڕەگەز.

وێنەی ٣٥: سەرچاوەى جیاوازى پشتگیریى دارایى لەالیەن وەاڵمدەران 
چاوەڕێ دەکرا.

وێنەی ٣٦:  كورت و درێژخایەن پێشبینیى كار.

ماوە و تێچوون 
پرسیار کراوە لە وەاڵمدەران دەربارەی ماوە و تێچوونی گەشتەکەیان واتە تێچوونی گواستنەوە و ژیانی ڕۆژانە. وێنەی خوارەوە 
نێشان دەدات کە بەڕێژەی ٦% لە وەاڵمدەران کە چاوپێکەوتنیان لەگەڵ کرا گەیشتنە وواڵتی مەبەست لەماوەی کەمتر لە هەفتەیەك 

بەاڵم یەک لە سێ یاخود زیاتر ماوەی یەك مانگیان پێ  چوو تا بگەنە وواڵتی مەبەست. 

الشكل ٣٤: وەاڵمدەران کە پاشەکەوت بۆ ماوەی سێ مانگی یەکەمیان پێ بوو.

وێنەی٣٣: ماوەی گەشتەکە.

يهک تا دوو حهفته ٪۳۲ 

يهک ياخود دوو ڕۆژيان پێچوو ٪۳کهمتر له حهفتهيهک ٪۳ 

سێ حهفته ٪۲۸

ماوە مانگهک ياخود زياتر٪۳٤

تێکڕای تێچوون

6,000 دۆالرا 

تێچوونی 

ناوەندی

٤,100 دۆالرا

4. وواڵتی مەبەست: پێشبینى و خراپ تێگەیشتن
کار کردن و پشتگیری دارایی

وەاڵمدەران پرسیاریان لێ کرا ئایا لە کاتی کۆچ کردن پاشەکەوتی کەسی بۆ پشتگیری دارایی خۆیان پێ بووە بۆ ماوەی سێ مانگی 
یەکەم لە پاش گەیشتنیان بۆ ووالتی مەبەست. سەرەڕاى ئەوەش، و بەبێ ڕەچاوکردن ئەگەر پاشەکەوت بەپێی پێویستی خۆیان پێ 
بووە یاخود نا، داوا کرا لە وەاڵمدەران کە نیشان بدەن سەرچاوەی دارایی کە بەتەمای بوون لە وواڵتی مەبەست لە ماوەی سێ 

مانگی یەکەم. وەالمدەران نزیکەی دوو بژاردەیان نیشان دا.

٪٤٦

٪٥۱

٪۱۸

٪۹

٪۳٦

۰۱۰۰۲۰۰۳۰۰٤۰۰٥۰۰

دۆزينهوەی کار

پاشهکهوت

پشتگيری خێزان له ءێراق

پشتگيری خێزان له وو�تی مهبهست

پارە بهشی نه دەکرد ٪۳٦پشتگيری دەزگاکانی وو�تی مهبهست

پارە بهقهدر خۆيان پێ بوو ٪٦٤

پاشهکهوت بۆ ماوەی 
سێ مانگی يهکهم

وەاڵمدەران پرسیاریان لێ کرا دەربارەى پێشبینیى پیشەگەری بۆ ماوەیەکی کورت )سێ مانگ( و ماوەی درێژ )یەک ساڵ( لەپاش 
گەیشتنیان بۆ وواڵتی مەبەست.

۸۱٪

۱۲٪
٥٪

٤۲٪
٤۹٪

۸٪

ههر کارێک کارکردن به مووچهيهکی باشتر له مووچهکهی عێراق وەک کارەکهی عێراق

له دوای سێ مانگ له دوای ساڵێک
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وێنەی ٣٧: بەراورد کردن لە نێوان خزمەتگوزاریەکانی بەتەمای بوون و خزمەتگوزاریەکانی وەرگیراو لە دەزگاکانی وواڵتی مەبەست.

تدفقات الهجرة من العراق اىل أوروبا
شـــباط 2016

وواڵتی مەبست
 وەاڵمدەران داوایان لێکرا کە دەستنیشانی نزیکەی سێ خزمەتگوزاری یاخود جۆری پشتگیری بکەن کە بەنیاز بوون لەڕێگەی 

دەزگاکانی وواڵتی مەبەست. لە پاشان پرسیاریان لێ کرا دەربارەی خزمەتگوزاری و پشتگیری کە لەڕاستیدا وەریانگرتووە. 
وێنەکەی خوارەوە، بۆ نموونە نیشان دەدات کە ٥٢ وەاڵمدەر )١١%( بەتەمای وەرگرتنی ڤیزای بۆ کارکردن بوون لە نێو ئەم سێ 

خزمەتگوزاریانەی دەزگاکانی وواڵتی مەبەست، بەاڵم ١٣ وەاڵمدەر )٣%( ڤیزای بۆ کارکردن لەڕاستیدا وەرگرت ٥.
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ههر جۆرە کارێک

پشتگيری دارايی

خانووی بهکرێی ههرزان

خانوو بهخۆڕايی
 پشتگيری کراوە

پهروەردە و راهێنانی پيشهيی
به خۆڕايی پشتگيری کراوە

چاودێری تهندروستی
به خۆڕايی پشتگيری کراوە 

هاريکاری بۆ
 دۆزينهوەی کار

پۆڵی زمان

هاريکاری ياسايی بۆ
وەرگرتنی مافی پهنابهر

هاريکاری ياسايی بۆ 
پهيوەندی لهگهڵ خێزان

پاسسپۆرت/ڕەگهز
بۆ وو�تی مهبهست

مافی پهنابهر

شارەزايی شياو بۆ کار

ڤيزای کار

خزمهتگوزاريهکانی وەرگيراو (ههر خزمهتگوزاريهک)  خزمهتگوزاريهکان بهتهمای بوون (سێ مانگی يهکهم)   

مافی پەنابەر
پێوەرە  کە  هەیە  باوەریان  ئایا  کردن،  کۆچ  لەپێش  كراوەکان  كۆ  زانیاریە  و  زانینیان  بەگوێرەی  وەاڵمدەران  لە  کرا  پرسیار 
یاسایەکانیان دەگونجێت بۆ وەرگرتنی مافی پەنابەر. هەروەها پرسیاریان لێ کرا دەربارەی بەرهەمەکانی ئاپلیکەیشن ئەگەر هاتوو 

داوای مافی پەنابەر بکەن.
وێنەی خوارەوە نیشان دەدات بەڕێژەی ٩٤% لە وەاڵمدەران کە باوەریان هەیە کە پێوەر یاسایەکانیان دەگونجێت لە کاتی کۆچ 
کردن، هەروەها بەڕێژەی ٩٢% داوای مافی پەنابەریان کرد لە کاتی گەیشتنیان بۆ وواڵتی مەبەست. بەاڵم تەنها بەڕێژەی ١٢% لە 
وەاڵمدەران مافی پەنابەریان وەرگرت لە کاتی چاوپێکەوتن، لەگەڵ ئەمەشدا بەڕێژەی ٥٦% لە پرۆسێس دابوون هەروەها بەڕێژەی 

٢٥% ڕەدکراون.

داهات.  . ٥ دوا  بە  ڕاپرسیەکەی  کەوا  تاقیکەرەوە  و  سەرەتایی  دیمانەی  لە  خزمەتگوزاری.  سێ  لە  زیاتر  دیاریکردنی  بۆ  لێکرا  داوایان  وەاڵمدەران 
ئەم  هەموو  ئەوەی  وەك  نابێت.   ووردی  بە  پرسیارەکان  وەاڵمی  هەڵبژاردەیەك  چەند  دیاریکردنی  ئەگەری  پێدانی   توانای  کەو  بوو  ڕوون  ئەوە 
خزمەتگوزاریانە بە جۆرێ  چاوەڕوانکراو بوو. لە دوایدا، وەاڵمدەران پرسیاریان لێکرا ئایا خزمەتگوزاریەکانیان وەرگرتووە یا خود نا، لەگەڵ 
ئەگەری دیاریکردنی زۆرترین ژمارەی کارپێکراو.  ئەمە کرا نەك تەنها بۆ تێگەیشتن لە ئەگەری گەیشتنی   پێشبینیەکانیان، بەڵکو ڕێکخراو چ جۆرە 

هاوکاریەکی دابین کردوە جگە لە پێشبینیەکان. 

وێنەی ٣٩: وەاڵمدەران بە گوێرەی ڕەگەزی ئایین و بارودۆخی مافی پەنابەر.

وێنەی٤٠: بارودۆخی پەنابەری بەگوێرەی بارودۆخی ئەمنیی شارۆچکەی نیشتەجێبوونی وەاڵمدەران لە کاتی کۆچ کردن.

وێنەی خوارەوە مافی پەنابەری وەاڵمدەران نیشان دەدات لە کاتی چاوپێکەوتن بەگوێرەی الیەنگریی نەتەوەیی- ئاییینی
 وەاڵمدەرە ٦.

وێنەی خوارەوە وەرگرتنی مافی پەنابەرى نیشان دەدات کە پشتی بە ناوچەی نیشتەجێبوون دەبەستێت لە کاتی کۆچ کردن. وێنەکە 
ژمارەى وەاڵمدەران کە داوای مافی پەنابەریان کردووە و کەناوچەی نێشتەجێبوونیان لە ژێر کۆنترۆلی گروپە چەکدارەکان یاخود 

کردەی سەربازی بووە لە کاتی کۆچ کردن نیشان دەدات.

۰٥۰۱۰۰۱٥۰۲۰۰۲٥۰

يهزيدی

توركمانی
 موسڵمانی سونه

توركمانی 
موسڵمانی شيعه

 

شۆبهک

شتی تر

کوردی موسڵمانی سونه

کوردی موسڵمانی شيعه

مهسيحی کلدانی

مهسيحی ئاشوری

عهرەبی موسڵمانی سونه

عهرەبی موسڵمانی شيعه

وە�ميان پێ نهدراوەمافی پهنابهريان وەرنهگرتووەهێشتا له کردارەمافی پهنابهريان وەرگرتووە
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۱٤

۳۹

۲۳

۲۱

۱٤

ناوچهی نيشتهجێبوون له ژێر
کۆنترۆلی گرووپه چهکدارەکان

کردەی سهربازی کاريگهری
 ڕاستهوخۆ ههبووە لهسهر ناوچهی

نيشتهجێبوون 

مافی پهنابهری وەرنهگرتووەهێشتا له کردارەمافی پهنابهری وەرگرتووە

ئاینی جۆراوجۆری . ٦ نەتەوەی-  لە سەر گروپی  لە کۆتایی ٢٠١٣، کاریگەری جیاوازی هەبووە  لە عێراق کەوا دەستیپێکرد  ئێستا  قەیرانی مرۆیی 
وواڵتەکە. کۆمەڵگەکانی نەتەوەی- ئاینی عێراقی  بە پێی شوێنی جوگرافی جەختی لە سەر دەکرێت. لە الیەنی دابەشبوون، پێش دەستپێکردنی دوا 
قەیرانی مرۆیی ئێستای باشوری عێراق بە شێوەیەکی سەرەکی عەرەبی شیعە نیشتەجێبوون. عەرەبی سوونە زیاتر لە ناوەڕاست و ڕۆژئاوای عێراق 
کوردەکان، هەردوو  .زۆرینەی  بوون.   جیاواز  ئاینی  نەتەوەیی-  ماڵی گروپی  بەسرا  بەغداو  وەکو  دیار، شارە سەرکیەکانی  بە شێوەیەکی  بوون. 
سونەو شیعە دانیشتووی هەرێمەکانی باکورو باکوری ڕۆژهەاڵت ، هەرێمی کوردستانی عێراق وە ناوچە ناکۆکەکان بوون. کریستیانەکان و کەمینە 
نا موسوڵمانەکان وەکو یەزیدیەکان نیشتەجێی باکوری ڕۆژهەاڵتی عێراق، بە تایبەتی لە پارێزگای نەینەوا. بە هۆی دابەشبوونی چڕی  جوگرافی، 
هەندێ گروپی ) وەك، یەزیدی، عەرەبی موسوڵمانی سوونی، کەمینەی ناموسوڵمان( زیاتر بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ڕووبەڕوی پێکدادانەکان بوون 

یا خود کەوتوونەتە بەر کاریگەریەکان. 

وێنەی ٣٨: بەراورد لەنێوان ڕێژەى وەاڵمدەرەوان كە باوەڕیان هەیە پێوەرە 
یاسایەکانیان بۆ وەرگرتنی مافی پەنابەر دەگونجێت، ئەمانەی کە مافی پەنابەریان داوا 

کردووە و هەروەها ئەمانەی کە مافی پەنابەریان وەرگرتووە. 

۹٤٪

۱۲٪٥٦٪۲٥٪

باوەريان ههيه که پێوەرە
  ياسايهکانيان دەگونجێت

بۆ وەرگرتنی مافی پهنابهر  

داواکاری مافی پهنابهر

مافی پهنابهريان وەرنهگرتووەهێشتا له کردارەمافی پهنابهريان وەرگرتووە
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وێنەی ٤٢: نیازی گەڕانەوە بۆ عێراق.

تەنها ١٣%ى  ئێستایان.  لەگەڵ دۆخی ژیانی  یان زۆر ڕازى  پێناسە كرد هەروەك ڕازى  بەڕێژەی ٥٦%ى وەاڵمدەران خۆیان 
وەاڵمدەران خۆیان بە نا رازی پێناسە کرد و بەڕێژەی ٣% زۆر نارازین. لەگەڵ ئەوەشدا، ئەگەر تەماشای وەاڵمەکان بکەین ، 
تێبینى دەکڕێت كە دوو حالەت ئاستێكى نزمى ڕەزامەندى نیشان دەدات ئەمەش حاڵەتى یاساییە ) ڤیزای کار کردن \ مافی پەنابەر( 
لەگەڵ کار\ دامەزراندن. حاڵەتی یاسایی نەك تەنها پشت بەستنێکە  بۆ مافی کار\ دامەزراندن بەڵکو تەنها هۆکارێکە کە کۆچبەر 

بتوانی بمێنێ یاخود نەمێنێ لە وواڵتی مەبەست.

زۆربەیى  كە  دەدات  نیشان  ئەنجامەکان  عێراقیەکان.  كۆچبەرە  داهاتووى  نیازى  دەربارەی  پرۆژەیە  ئەم  قۆناغی  كۆتاییدا،  لە 
وەاڵمدەران ) ٦٧% ( نایانەوێت بگەڕێنەوە بۆ عێراق بەهۆی توندوتیژیى بارودۆخەكە کە بەزۆری نیشتیمانی دایك بەجێهێشت کە 

شوێنى یەكەمە.
ماوەیەکی  بۆ  عێراق  بۆ  گەڕانەوەن  بەتەمای   %٨ بەڕێژەی  بریاردانن،  چاوەرێی  ئێستا  تاکو   %٢١ بەڕێژەی  تر،  وەاڵمدەرانی 
درێژخایەن هەروەها بەڕێژەی ٣% بەتەمای گەڕانەوەن لەماوەی چەند مانگی داهاتوو. ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لێکۆڵینەوەیەکی 

زیاتر دەکات لە قۆناغی پرۆژەی داهاتوو. 

نهخێر ٦۷٪

چاوەڕێی بريار وەرگرتن۲۱٪

بهڵێ بۆ ئاييندەی دوور ۸٪

بهڵی، بۆ ماوەی چهند مانگی داهاتوو ۳٪ بهڵێ بۆ ماوەی چهند ساڵی داهاتوو ۱٪

نيازی گهڕانهوە  

وێنەی ٤١: ئاستی ڕەزامەندی بۆ بارودۆخی ژیانی ئێستا.

دۆخی ژیانی ئێستا و نیازی داهاتوو 

٥۸

۸

۱۹

۹۲

۱۳۰

۲٥٥

۸۱

۱۷۰

۲٦۲

۲٤۹

۱۰٦

۱۹۱

۲۰۰

۸۳

٦۱

۳۹

۱٤۳

٦٦

۲۹

۲۸

۱٥

٤۰

۱٤

۷

٥

۰٪۱۰٪۲۰٪۳۰٪٤۰٪٥۰٪٦۰٪۷۰٪۸۰٪۹۰٪۱۰۰٪

خانوو

کار/ مافی کار کردن

بارودۆخی ياسايی
 ( ڤيزا/ مافی پهنابهر)

خزمهتگوزاريهکان
( پهروەردە و تهندروستی)

باشبوون بهشێوەيهکی گشتی

زۆر نا رازینا رازیبێ اليهن رازیزۆر رازی

 پاشکۆ:ڕاپرسی



23

Migration flows froM iraq to EuropE
DisplacEMEnt tracking & Monitoring  (DtM)

February 2016
لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ  ئەوروپا 
تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان

شوباتی 2016

لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ  ئەوروپا 
تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان

شوباتی 2016

2٤



25

Migration flows froM iraq to EuropE
DisplacEMEnt tracking & Monitoring  (DtM)

February 2016
لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ  ئەوروپا 
تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان

شوباتی 2016

لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ  ئەوروپا 
تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان

شوباتی 2016

26



27

Migration flows froM iraq to EuropE
DisplacEMEnt tracking & Monitoring  (DtM)

February 2016
لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ  ئەوروپا 
تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان

شوباتی 2016

لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ  ئەوروپا 
تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان

شوباتی 2016

28



29

Migration flows froM iraq to EuropE
DisplacEMEnt tracking & Monitoring  (DtM)

February 2016
لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ  ئەوروپا 
تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان

شوباتی 2016

لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ  ئەوروپا 
تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان

شوباتی 2016

30



31

Migration flows froM iraq to EuropE
DisplacEMEnt tracking & Monitoring  (DtM)

February 2016
لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ  ئەوروپا 
تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان

شوباتی 2016

لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ  ئەوروپا 
تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان

شوباتی 2016

32



33

Migration flows froM iraq to EuropE
DisplacEMEnt tracking & Monitoring  (DtM)

February 2016
لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ  ئەوروپا 
تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان

شوباتی 2016

لێشاوی کۆچکردن لە عێراقەوە بۆ  ئەوروپا 
تۆماری بەدواداچوون و مۆنیتەری ئاوارەکان

شوباتی 2016

3٤



IOM   OIM
ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ

)نێردەی عێراق(

بارەگای سەرەکی لە بەغدایە
بارەگای نێردەی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ هاوکاری 

عێراق دیوانی ٢
ناوچەی نێودەوڵەتی، بەغدا، عێراق

ژمارە : ٣٩٠٨ ٣١٠٥ ٢٦٠٠  گەیاندن ٥٩٢٨/٥٨٥٧
Tel: +3908 3105 2600 ext. 5857/5928

www.iomiraq.net
iraqpublicinfo@iom.int

Twitter: @IOM Iraq
FaceBook: IOM Iraq


