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لەماوەی ٢٧ی نیسان تاکو ٣٠ ئایاری ٢٠١٧

• له ماوەی ٣٠ ئایاری ٢٠١٧وە، تۆماری بە دواداچوونی ئاوارەکان ٣,٠٢٠,٠٣٤ كه سی وه ك ئاواره  دیاری كردووه  كه  ده كاته  )٥٠٣,٣٣٩ خێزان( کە لە دوای 	
کانوونی دووەمی ٢٠١٤ ئاوارەبوون وە  به سه ر ١٠٦ ناوچه و ٣,٥٧٧ له شوێنه  جیاوازه كانی عێراقدا باڵوبوونه تەوه. لەهەمان کاتدا، تۆماری بە دواداچوونی 

ئاوارەکان ١,٨١٣,٦٨٠ کەس لە گەڕاوەکان دیاری کردووە کە دەکاتە )٣٠٢,٢٨٠ خێزان(.

• كەس(. 	 تاكە   ٧,٥١٣(  ٪١ نزیکەی  نزمبوونەوەيێك  لەگەڵ  ڕاپۆرتەدا،  ئەم  لەماوەی  ماوەتەوە  جێگیری  بە  دیاریکراو  ژمارەى  سەرجەمی  تێكرايى،  بە 
نزمبوونەوەى گشتى دەدرێتە پاڵ ئاراستەی گەڕانەوە لە هەموو پارێزگاکان، بەتايبەىت لە پارێزگاکانی ئەنبار، بەغدا و كەركوك. لە هەمان كاتدا، پارێزگاى 

نەينەوا بەتەنها بەرزبوونێىك بەڕێژەی ٣٪ )٢٠,٩٥٨ تاكە كەس( تۆمار کردووە بەهۆى ئۆپەراسیۆنی سەربازى لە شارى موسڵ.

• لە 	 تۆمارکرد  بەرچاویان  بەرزبوونەوەیەکی  کە  پارێزگا  دوو  بەتایبەت  بەرزبووەتەوە.  تاکەکەس   ٧٦,٥٤٢ یاخود   ٪٤ بەڕێژەی  گەڕاوەکان  ژمارەی 
دەستینشانکردنی گەڕاوەکان، پارێزگای ئەنبار )٧٪ یاخود ٥٩,٥٣٨ تاکەکەس(، و پارێزگای نەینەوا بەڕێژەی )٦٪ یاخود ١٥,٠٣٠(.

بەپێی  زانیاریی و شێوازی کارکردنی تۆماری به دواداچوونی ئاوارەکان که له بەردەست دایه، تیمی مرۆڤایەتی وواڵت به دوا داچوون ده کات به پالنی به هاناوە چوونی 

مرۆڤایەتی بۆ ئاوارەکان که رێژەکەی ٣ ملیۆن ئاوارەیه.
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ڕوون کردنەوە

ئایاری ٢٠١٧

مندااڵن يارى دەكەن لە دەوروبەری ئاوی ئاوەڕۆ، پاشەڕۆ و ئاوى پیس لە ئەدهەمیە، يەكێک لە گەورەترين شوێنی نیشتەجێبوونی نافەرمى لە بەغدا.

تۆماری به دواداچوونی ئاوارەکان
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تێروانینی مانگی ئایاری ٢٠١٧
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تێروانینی بارودۆخەکە
لەمــاوەی ئــەم ڕاپۆرتــەدا، لەنێــوان ٢٧ی نیســان تاکــو 3٠ ئایــاری ٢٠١٧، نەينــەوا تەنهــا پارێــزگا بــووە کــە بەرزبوونــەوە 

ــرد.  ــار ك ــان تۆم ــى نەرێنی ــر گەشــە كردنێ ــی ت ــردووە، لەكاتێکــدا گشــت پارێزگاکان ــار ک ــاوارەکان تۆم ــارەی ئ ــە ژم ل

لەگــەڵ ئەوەشــدا، ئــەم نزمبوونەوەيــە بەتــەواوی ئاراســتەی ئاوارەبــووون ڕوون ناکاتــەوە، بەڵكــو بەهــۆی ئاراســتەی 

گەڕانــەوە وا پێدەچێــت هاوســەنگی دروســتبێت لــە ئاوارەبوونــی تــازە لــە هەندێــک لــە پارێــزگاکان.

ــە ناوچەکانــی بێجــی،  ــە پارێــزگای ســەاڵحەدین و کەرکــوك  ئۆپەراســیۆنی ســەربازی بــەردەوام ل بەهەمــان شــێوە ل

ــوك و  ــە کەرک ــاوارەکان ل ــەوەی ئ ــتەی گەڕان ــی ئاراس ــۆی هاندان ــە ه ــە بووەت ــووە، ک ــر نەب ــە زیات رشگات، حەویج

ــار. ــۆ ئەنب ــوك ب ــە کەرک ــە ســەاڵحەدین هەروەهــا ل ــەڕاوەکان ل ــۆ ناوچــە گ ســەاڵحەدین ب

لەهەمــان کاتــدا، گەشــەی جێگیــری ئــاوارەکان لــە نەینــەوا بەهــۆی ئۆپەراســیۆنی ســەربازی بــۆ گەڕاندنــەوەی شــاری 

ــاوای  ــاواى شــارەكە. ئۆپەراســیۆنەکان بــۆ گەڕاندنــەوەی ڕۆژئ ــە کاتــی ئێســتا تیشــک خراوەتــە ســەر ڕۆژئ موســڵە، ل

ــاو و  ــۆ شــوێنەکانی ن ــوون ب ــووە هــۆی شــەپۆلێکی گــەورەى ئاوارەب ــە ١9ی شــوبات دەســتی پێکــرد کــە ب موســڵ ل

ــگاکان. دەرەوەی خێوەت

بەپێــێ تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان و بــاری نــاکاو، کــە تەنهــا ژمــارەی ئــاوارەکان و گــەڕاوەکان تۆمــار دەکات 

ــەس،  ــتە 5١٧,٦5٠ ک ــرد و گەیش ــاوارەکان زیادیک ــارەی ئ ــەوە ژم ــە ١ی حوزەیران ــارە، ل ــتەجێبوونیان دی ــوێنی نیش ش

ــەوە،  ــش ئێســتا گەڕاونەت ــە پێ ــاوارەن و نزیکــەی ١39,53٠ کــەس ک ــا ئێســتا ئ ــە نزیکــەی 3٧8,١٢٠ کــەس ت و لەوان

ــە. ــف و حەمدانی ــی بەعشــیقە و تلکێ ــی موســڵ لەناوچەکان ــەرەو خۆرهەاڵت ــەت ب بەتایب

ــەزار  ــەى 59٠ ه ــران نزيك ــا ١ی حوزەي ــل، ت ــام عەلی ــکنینی حەم ــی پیش ــە خاڵ ــری ل ــای چاودێ ــاى دات ــەر بنەم لەس

تاكــە كــەس ڕۆژئــاوای موســڵيان بەجــێ هێشــتوەو و بەشــێوەيەىك ســەرەىك بــەرەو خێوەتگاکانــی باشــووری نەینــەوا 

ــاوارەکان تێكــڕای  ــی ئ ــاری بەدواداچوون ــدا تۆم ــەم ڕاپۆرتکردن ــاوەی ئ ــەىت، لەم ــی موســڵ چــوون. بەتايب و خۆرهەاڵت

ــکنین،  ــی پش ــەی خاڵ ــن لەڕێگ ــار دەکرێ ــڵ تۆم ــاوای موس ــە ڕۆژئ ــە ل ــەس ڕۆژان ــەزار ک ــە ٦ ه ــر ل ــوون زیات ئاوارەب

ــکەوتنی  ــۆی پێش ــار بەه ــی ئای ــتی مانگ ــەس لەناوەراس ــەزار ک ــود ١٦ ه ــەزار یاخ ــەی ١٧ ه ــتوەتە نزیک ــە گەیش ک

ــەربازی. ــیۆنی س ئۆپەراس

ســەرەڕاى ئــەوەش، لەمــاوەی ئــەم ڕاپۆرتــەدا، ژمــارەی ئــاوارەکان لــە موســڵ بەڕێــژەی ١٧% )٧5،93٠ کــەس( 

بەرزبووەتــەوە، لەهەمــان کاتــدا ژمــارەی ئــاوارەکان لــە خاڵــی پیشــکنینی حەمــام عەلیــل بەڕێــژەی 53% کــە دەکاتــە 

)٢٠٠ هــەزار کــەس( بەرزبووەتــەوە. ئێســتا تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان لەســەر بــە یاســاکردنی شــوێنەکانی 

ــی  ــی ژمــارەی نوێ ــازی دابینکردن ــگاکان کار دەکات هەروەهــا نی ــاو و دەرەوەی خێوەت ــی ن ــۆ ئاوارەکان ــوون ب ئاوارەب

ــن کات. ــی شــوێنەکان بەزووتری ــە بەپێ هەی
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ت
شوبا

ئازار
نيسان

ئايار

حوزەيران

تهمموز

ب
ئا

ئهيلول

تشرينی۱

تشرينی۲

كانونی۱

ت
شوبا

ئازار

ت
شوبا

ئازار

ئايار

نيسان

كانونی۱

تشرينی۲

ئهيلول

تشرينی۱

ب
ئا

تهمموز

حوزەيران

نيسان

کانونی۲ ۱۷

كانونی ۲ ۱٤

نيسان

ئايار

حوزەيران

کۆتايی آذار ۱۷ کۆتايی نيسانی ۱٥ کۆتايی ئهيلولی ۱٤ ئابی ۱٤ حوزەيران- تهمموز ۱٤ کۆتايی۱۷ی تشرين۱ ۱٦پێشی حوزەيرانی ۱٤

ئايار

حوزەيران

ب
ئا

تهمموز

ئهيلول

تشرينی۱

تشرينی۲

كانونی۱

ت
شوبا

ئازار

کانونی۲ ۱٦

کانونی۲ ۱٥

ت
شوبا

ئازار
نيسان

ئايار

حوزەيران

تهمموز

ب
ئا

ئهيلول

تشرينی۱

تشرينی۲

كانونی۱

ت
شوبا

ئازار

ت
شوبا

ئازار

ئايار

نيسان

كانونی۱

تشرينی۲

ئهيلول

تشرينی۱

ب
ئا

تهمموز

حوزەيران

نيسان

کانونی۲ ۱۷

كانونی ۲ ۱٤

نيسان

ئايار

حوزەيران

کۆتايی آذار ۱۷ کۆتايی نيسانی ۱٥ کۆتايی ئهيلولی ۱٤ ئابی ۱٤ حوزەيران- تهمموز ۱٤ کۆتايی۱۷ی تشرين۱ ۱٦پێشی حوزەيرانی ۱٤

ئهيلولی۲۰۱٤
 رەبيعه لهاليهن 

پێشمهرگه 
گهڕێندراوەتهوە

ئاياری۲۰۱٥
 شاری تيکريت لهاليهن
 هيزی ئاسايشی عێراق

گهڕێندراوەتهو

ئاياری۲۰۱٥
عيوەزيه، زوومار، شينگاڵ 

لهاليهن پێشمهرگه 
گهڕێندراوەتهوە

تهمموزی۲۰۱٥
دووبارە کردنهوەی پردی تيکريت 

ڕێگه به گهڕانهوەيهکی بهلێشاو 
دەد

ئابی۱٥
بهڕێوەبردنی سهرەتای گهڕانهوە 

لهاليهن دەسه�تدارانی دياله

ئازاری۱٥
شاری رومادی لهاليهن 
هيزی ئاسايشی عێراق 

گهڕێندراوەتهوە

ئهيلولی۱٦

دەستپێکردنی ئاستی 
گهڕانهوە بۆ فهلوجه 

(شارەکه له حوزەيرانی 
۲۰۱٦ گهڕێندراوەتهوە)

۰
٥۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰
۱٥۰۰۰۰
۲۰۰۰۰۰
۲٥۰۰۰۰
۳۰۰۰۰۰
۳٥۰۰۰۰
٤۰۰۰۰۰

ژمارە 5. ژمارەی ئاوارەکان لەسەر کاتدا

ژمارە ٦: ژمارەی گەڕاوەکان لەسەر کاتدا 

تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان

3 تۆماری ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ بۆ بەدواداچوونی ئاوارەکان لە عێراقدا دەستیپێکرد بە تۆمارکردنی گەڕاوەکان لەمانگی نیسانی ٢٠١5وە. 



گەری ٧٢ | ئایاری 4٢٠١٧

ئاوارەکان بهپێی شوينهکانی ئاوارەبوون
چڕكردنهوەيهکی بهرز

چڕكردنهوەيهکی  نزم
شوێنهکان

تێروانینێکی گشتیی ئاوارەکان بە گوێرەی شوێنی جیۆگرافی

تاکەکەسخێزانپارێزگای ئاوارەبوون

27,330163,980ئەنبار
7,25343,518بابل

53,028318,168بەغدا
1,71910,314بەرسا

64,695388,170دهۆک
11,97871,868ديالە

57,681346,086هەولێر
10,35762,142کەربەال
60,376362,256کەرکوک

8755,250ميسان
6233,738موسەنا
12,99977,994نەجەف
104,461626,766نەینەوا
3,96723,802قادسيە

55,800334,800سەاڵحەدین
24,677148,062سلێامنی

1,3458,070زیقار
4,17525,050واست

503,3393,020,034سەرجەم

بهغدائهنبار

٪۱۳-٪۳-

ههولێر

٪۱-

نهينهوا

٪۳+

کهرکوک

٪٥-

لــه مــاوەی 3٠ی ئایــاری ٢٠١٧، حــەوت پارێــزگا بــە ڕێــژەی 8٤ % )٢,5٤٠,٢٢٦ کــەس( لــە 
ســەرجەمی دانیشــتیوانی ئــاوارەکان لــه خــۆ دەگڕێــت. لــە پارێــزگای نەینــەوا بــە ڕێــژەی ٢١% 
)٦٢٦,٧٦٦ کــەس(، دهــۆک بــە ڕێــژەی ١3% )388,١٧٠(، کەرکــوک بــە ڕێــژەی ١٢% )3٦٢,٢5٦(، 
ــە  ــدا ب ــژەی ١١% )8٠٠, 33٤(، بەغ ــە ڕێ ــەاڵحەدین ب ــژەی ١١% )3٤٦,٠8٦(، س ــە ڕێ ــر ب هەولێ

ڕێــژەی ١١% )3١8,١٦8(، ئەنبــار بەڕێــژەی %5 )١٦3,98٠(.

عێراقــدا  باکــووری  ناوەراســتی  لــه  ئــاوارەکان  رێــژەی  لــه  کــەس(   ٢,٠٠8,5٤8(  %٦٧ لــە 
نیشــتەجێبوون. بــە ڕێــژەی٢9% لــه کــۆی گشــتی ئــاواره کان کــە دەکاتــە )88٢,3١8 کــەس( لــه 
هەرێمــی کوردســتان نیشــتەجێبوون هــه روەهــا بــە ڕێــژەی ٤%  لــه ئــاوارەکان )١٢9,١٦8 کــەس( 

ــتەجێبوون. ــراق نیش ــووری عێ ــه باش ل

ــی  ــەڵ تۆمارکردن ــەوە، لەگ ــری مای ــە جێگی ــانکراوەکان ب ــاوارە دەستنیش ــارەی ئ ــەرجەمی ژم س
ــە  ــە ب ــەم جێگريي ــدا، ئ ــەڵ ئەوەش ــەس(. لەگ ــژەی ١% )٤5,٠٧8 تاکەک ــە بەڕێ ــی ژمارەک نزمبوون

ــەدا. ــەری وواڵتەك ــەر تاس ــەوە لەس ــگ نادات ــتەکان ڕەن ــان ئاراس ــرای هەم تێك

ــان  ــە خانەخوێی ــاوارە ک ــتواىن ئ ــەر دانيش ــرد لەس ــار ك ــی تۆم ــى گرنگ ــەوا نزمبوونەوەيێ نەين
ــە  ــژەی ١3% )٢5,٠١٤ تاك ــرد بەڕێ ــار ك ــى تۆم ــش نزمبوونەوەيێكي ــا ئەنباری ــەن. هەروەه دەك
كــەس(، بەتايبــەىت لــە قــەزاكاىن هيــت و فەلوجــە، بەهــۆی گەڕانــەوەی ئــاوارەکان بــۆ شــوێنی 

ــزگا.  ــان پارێ ــاو هەم ــی لەن بنەڕەت

Anbar

Najaf

Muthanna

Ninewa
Erbil

Diyala

Wassit

Basrah

Missan

Salah al-Din

Thi-Qar

Kirkuk

Dahuk

Qadissiya

Sulaymaniyah

Babylon
Kerbala

Baghdad

ئاوارەکان بهپێی شوينهکانی ئاوارەبوون
چڕكردنهوەيهکی بهرز

چڕكردنهوەيهکی  نزم
شوێنهکان

ڕوون کردنەوە

پارێــزگاى كەركــوك نزمبوونەوەيێكــی تۆمــار كــرد بەڕێــژەی 5% )٢٠,٠١٦(، بەهــۆى بەردەوامبوونی 
ــن  ــۆ چەندي ــەوە ب ــتەی گەڕان ــەاڵحەدین. ئاراس ــار و س ــۆ ئەنب ــەىت ب ــەوە بەتايب ــتەی گەڕان ئاراس
ــە  ــتی ب ــا  پێویس ــەوەی دات ــوێ كردن ــەی ن ــدا، پرۆس ــەڵ ئەوەش ــراوە؛ لەگ ــرى ك ــگ چاودێ مان
كات و نــوێ کردنــەوەی ژمارەکانــە کــە بــەم دواییــەدا بەردەســت کەوتــووە، لەبــەر ئــەوە 

ــردوو. ــی راب ــاوەی دوو مانگ ــە م ــرا ل ــی ڕوون دیاریک نزمبوونەوەیێک

بەهــۆى  ئەمــەش  نەكــرد،  تۆمــار  ئاشــكراى  گۆڕانەيێــى  هیــچ  ســەاڵحەدین  پارێــزگای 
ــزگاکان ڕوو  ــاوازی پارێ ــە شــوێنی جي ــە  ل ــەوە ک ــوون و گەڕان ــی ئاراســتەی ئاوارەب بەردەوامبوون

دەكــەن. يەكــر  هاوســەنگی  دەدات هەروەهــا 

پارێــزگای نەینــەوا تاکــە پارێزگایــە بــۆ تۆمارکردنــی زیــاد بوونــی دانیشــتوانی ئــاوارە  لــە مــاوەی 
کاتــی ڕاپۆرتکردنــدا، بەڕێــژەی 3% )٢٠,958 تاکەکــەس(. ئــەم ژمارەيــە بــە تێكرايــی ئەنجامەكــەى 
ــى  ــێخان نزمبوونەوەيێكي ــەى ش ــەت، قەزاك ــەوە. بەتايب ــوون و گەڕان ــتەی ئاوارەب ــی ئاراس تەريب
بەڕێــژەی ٧% )٦,8٧٠ تاكــە كــەس( تۆمــار كــرد بەهــۆى گەڕانــەوەی ئــاوارەکان  بــەرەو ڕۆژهەاڵتــی 
موســڵ و قــەزای تيلكێــف، لەهەمــان کاتــدا  قــەزای موســڵ زیــاد بوونێــى بەڕێــژەی %8 )٤9٠,٢3( 
ــەت  ــەوا، بەتايب ــووری نەين ــەرەو باش ــڵ ب ــاوای موس ــە ڕۆژئ ــوون ل ــۆى ئاوارەب ــرد بەه ــار ک تۆم

ناوچــەی گەیــارە

 

نەخشە ١. خێزانە ئاوارەکان بەپێی پارێزگای ئاوارەبوون و چڕی

نەخشەکە شوێنی نيشتەجێبوونی ئاوارەکان نيشان دەدات لەگەڵ نوێنەرايەىت شوێنەکانی 
ئاوارەبوون، هەروەها چڕبوونەوەیان لەسەرتاسەری واڵتەكەدا.

خشتە ١. دابەشکردنی خێزان و تاکەکەسی ئاوارەکان بەگوێرەی پارێزگای ئاوارەبوون

ژمارە ٧: جیاوازی ژمارەی ئاوارەکان بەپێێ پارێزگای ئاوارەبوون

ڕاپۆرتی ڕێژەکان لەسەر پارێزگای ئاوارەبوون شایەتی زیادبوونەوەو نزمبوونەوەی سەرەکی 

ژمارەی ئاوارەکان دەکات بەراوردی ڕاپۆرتی پێشوو

تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان
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ئهنبار

دياله

کهرکوک

نهينهوا

سه�حهدين

ئاڕاستهی جو�نهوەی ئاوارەکان له پارێزگای بنهڕەتی بۆ ناوچهکانی ئاوارەبوون

ــت  ــی هەش ــاوارەکان خەڵک ــتوانی ئ ــەرجەمی دانیش ــدرا س ــاری ٢٠١٧، ڕاگەین ــاوەی 3٠ی ئای ــە م ل
ــژەی  ــەوان بەڕێ ــزگای نەین ــی پارێ ــاوارەکان خەڵک ــەی ئ ــن. زۆرب ــزگای عیراق ــە ١8 پارێ ــزگان ل پارێ
)5٠% یاخــود ١,5١3,٦38 تاکەکــەس( هەروەهــا خەڵکــی پارێــزگای ئەنبــارن بەرێــژەی )٢١% یاخــود 

٦٢٤,9٢٤ کــەس(.

نەینــەوا و ئەنبــار پارێــزگای بنەڕەتــی بــوون بــۆ زیاتــر لــە ٧٠% لــە ڕێــژەی ئــاوارەکان  بــۆ زۆربــەی 
ــی  ــە گۆڕانکاریەک ــەم دوو پارێزگای ــوان ئ ــە نێ ــکردن ل ــت دابەش ــک بێ ــازەکان، هەرچۆنێ ــە ت قەیران
بەرچــاوی بینیــوە لــە پــاش ئەیلولــی ٢٠١٦. ئەمــەش بەهــۆی ئاراســتەی گڕانــەوە بــۆ شــوێنە 
گەڕاوەکانــە لــە ئەنبــار وەکــو هیــت و رومــادی  لــە الیــەك، هەروەهــا گەڕانەوەیــان بــۆ فەلوجــە لــە 
مانگــی ئەیلــول. ولەالیەکــی تــر بەهــۆی دەســتپێکردنی ئۆپڕاســیۆنەکانی ســەربازی بــۆ گەڕاندنــەوەی 
موســڵ لــە ترشینــی یەکەمــی ٢٠١٦، ڕێژەیەکــی زۆری ئاوارەبــوون لــە پارێــزگای نەینــەوا دروســت 

کــرد هەروەهــا بــە ژمــارەی کەمــر بــەرەو پارێزگاکانــی تــر.

ســێیەمین پارێــزگای بنەڕەتــی پارێــزگای ســەاڵحەدینە، بەڕێــژەی ١5% )٤٤٧,٢5٢ تاکەکــەس( ئــاوارەن. 
ئاوارەبوونــی تــازەی ســەاڵحەدین بەهــۆی بەردەوامبوونــی پێکدادانــە بەتایبــەت لــە ناوچــەی رشگات 
ــوك  ــە کەرک ــر ل ــە پێش ــاوارەکان ک ــی ئ ــاری دووەم ــی ج ــۆی ئاوارەبوون ــا بەه ــێ هەروەه و بێج
ــان  ــە نێوهەم ــەاڵحەدین ل ــی س ــە ئاوارەکان ــژەی 59% ل ــە بەڕێ ــە ک ــەی ئاماژەی ــوون. جێگ ئاوارەب

ــوون ــزگا ئاوارەب پارێ

پارێزگای بنەڕەتی

سەرجەمدیالەئەنبارسەاڵحەدینشوێنەکانی ترنەینەواکەرکوکدیالە ئەنبارپارێزگای ئاوارەبوون

156,684156204001,0324,1401,764163,980ئەنبار
2,91014,81460019203024,47449843,518بابل

190,9026,61216,9145,02801,56071,02826,124318,168بەغدا
1,96811418631208104,1102,81410,314بەرسا

1,0620282000386,208618388,170دهۆک
2,27446236064,506066123,64871,868دیالە

130,55406,2641,95012,9843,510158,33432,490346,086هەولێر
8521,062204162028859,31026462,142کەربەال
50,292963901,60236186,60045,34277,898362,256کەرکوک

2164216210206363,7023905,250ميسان
708030360482,8081083,738مەسەنا
1,7520114138023475,49825877,994نەجەف
5,21430004805,208604,88410,950626,766نەینەوا
3,6489041417402,56216,69821623,802قادسية

1,140001,974054,33614,280263,070334,800سەاڵحەدین
70,8664,08612,19219,90209615,90025,020148,062سلێامنی

1,044724212006605,7963368,070زیقار
2,83812036120063620,51478625,050واست

624,92427,75638,39496,31813,500258,2521,513,638447,2523,020,034سەرجەم

خشتەی ٢. دابەشکردنی ئاوارەکان بەپێی پارێزگای ئاوارەبوون و بنەڕەتی                                                                         

ڕوون کردنەوە

Anbar

Najaf

Muthanna

Ninewa
Erbil

Diyala

Wassit

Basrah

Missan

Salah al-Din

Thi-Qar

Dahuk

Qadissiya

Sulaymaniyah

Babylon
Kerbala

Baghdad

Kirkuk

ئهنبار

دياله

کهرکوک

نهينهوا

سه�حهدين

ئاڕاستهی جو�نهوەی ئاوارەکان له پارێزگای بنهڕەتی بۆ ناوچهکانی ئاوارەبوون

ئهنبار

٪۹-

ديالهکهرکوکنهينهوا

٪۱+٪۱+٪۱- ٪۱-

سه�حهدين

ــزگای نەینــەوا و کەرکــوك زیادبوونــی ژمــارەی ئاوارەکانــی  ــەدا، تەنهــا پارێ لەمــاوەی ئــەم ڕاپۆرت
تۆمــار کــرد وەك پارێــزگای بنەڕەتــی. ژمــارەی ئاوارەکانــی پارێــزگای کەرکــوك بەرێــژەی )١% یاخود 
ــە قــەزای  ــی ئۆپەراســیۆنی ســەربازی ل ــەوە بەهــۆی بەردەوامبوون ١,٧٧٠ تاکەکــەس( بەرزبووەت
ــار، و بەپێــی تۆمــاری بەدواداچوونــی  ــە ئابــی ٢٠١٦ دەســتیپێکرد تاکــو ٢9ی ئای حەویجــە کــە ل
ئــاوارەکان و بــاری نــاکاو، نزیکــەی 9٦,9١8 ئــاوارەی حەویجــە تــا ئێســتا ئــاوارەن، بــەاڵم ژمــارەی 
ــە  ــوون ل ــتەی ئاوارەب ــۆی ئاراس ــردووە بەه ــژەی ١% )١9,٦٢٠( زیادیک ــەوا بەڕێ ــی نەین ئاوارەکان

ڕۆژئــاوای موســڵەوە کــە ئۆپەراســیۆنی ســەربازی تــا ئێســتا لــەوێ بەردەوامــە.

ژمارەی ئاوارەکانی خەڵکی ئەنبار بەڕێژەی 9% )58,٢٤8 تاکەکەس( نزمبووەتەوە. هەروەک کە 
دیاری کراوە بەهۆی بەردەوامبوونی ئاراستەی گەڕانەوە بەرەوە ناوچەی رومادی و هیت و 

فەلوجە کە لە چارێگی دووەمی ٢٠١٦ گەڕیرناونەتەوە. 

تێروانینێکی گشتیی ئاوارەکان بەپێی پارێزگای بنەڕەتی

نەخشە ٢. خێزانە ئاوارەکان بەگوێرەی پارێزگای بنەڕەتی

ــە  ــوون ل ــەزای ئاوارەب ــۆ ق ــی ب ــزگای بنەڕەت ــە پارێ ــاوارەکان ل ــەوی ئ ــتەی جواڵن ئاراس
نەخشــەکە دیــاری کــراوە، هەروەهــا ســەرجەمی تاکەکەســەکان بەپێــی پارێــزگاکان کــە 

ــوون.  ــەدا ئاوارەب ــەم ڕاپۆرت ــاوەی ئ لەم

یاخــود  زیادبوونــەوە  شــایەتی  بنەڕەتــی  پارێــزگای  لەســەر  ڕێــژەکان  ڕاپۆرتــی   .8 ژمــارە 
ــوو. ــی پێش ــە ڕاپۆرت ــەراورد ب ــە ب ــاوارەکان ب ــارەی ئ ــە ژم ــەرەکی دەدات ل ــی س نزمبوونەوەیەک

تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان
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گهڕانهوەکان بهپێی شوێنهکانی ئاوارەبوون
چڕكردنهوەيهکی بهرز

چڕكردنهوەيهکی  نزم

شوێنهکان

ــەاڵم تەواوکــەر،  ــگای سیســتەمی ســەربەخۆ ب ــە ڕێ ــاوارەکان دیاریکــراوە ل داینامیکــی گــەڕاوەکان و ئ

مانــای ئــەوە دەدات کــەوا هــەردوو ژمــارەی گــەڕاوەکان و ئــاوارەکان دەکــرێ بەرزببێتــەوە لــە هەمــان 

کاتــدا لەمــاوەی ڕاپۆرتکردنــدا هەرچەنــدە ســەرجەم ئاراســتەکان دووبــارە ڕێکدەخــە.

ــە )١،8١3،٦8٠ تاکەكــەس(  ــاوارە کــە دەکات ــی ئ ــاری ٢٠١٧، ســەرجەمی )3٠٢,٢8٠( خێزان ــە 3٠ی ئای ل

ــژەی ٤%  ــوون بەڕێ ــان، زیادب ــدی خۆی ــەوە زێ ــی گەڕاونەت ــێوەیەکی یەکجارەک ــە ش ــه ب ــدرا ک ڕاگەیان

ــردوودا ــی راب ــی راپۆرت ــە کات ــەس( نیشــان دەدات ل )٧٦,5٤٢ ک

بەڕێــژەی ٤8% )8٧٤,5٠٦ تاكــە كــەس( کــە دەکاتــە نزیکــەی نيــوەی دانيشــتوانی گــەڕاوەکان شــوێنیان 

لــە ئەنبــار ديــارى کــراوە. لــە مــاوەی ئەنجامدانــی ڕاپۆرتەکە، ژمــارەی دانیشــتوانی گــەڕاوەکان بەڕێژەی 

٧% )59,538 تاكــە كــەس( زیــادی کــردووە. ئاراســتەی گەڕانــەوە لــە ناوەراســتی ٢٠١٦ تۆمــار کــراوە، 

ــەوە.  ــە شــایەتحالیدانی ئاراســتەی گەڕان ــراو دەســتیکرد ب ــازاد ک ــازە ئ ــادی ت ــەدا شــاری روم ــەم کات ل

ــی ٢٠١٦  ــە ئەیلول ــراوە و ل ــی ٢٠١٦ وەرگی ــار و حوزەیران ــوان ئای ــە نێ ــە ل ــاری فەلوج ــا ش هەروەه

ئاراســتەی گەڕانــەوە بــۆ ئــەوێ دەســتیپێکرد. لەگــەڵ ئەوەشــدا، گــەڕاوەکان لەسەرتاســەری پارێــزگاکان 

ــە  ــەڕاوەکان ل ــتی گ ــارەی گش ــە ژم ــەس ل ــژەی ٢١% )3٧5,٦٠٦( تاکەک ــتا بەڕی ــراون. ئێس ــەش نەک داب

ناوچــەی فەلوجــە خانەخــوێ کــراون، بــەاڵم لــە رومــادی بەڕێــژەی ١9% )3٤8,٢٠٤( خانەخــوێ کــراون.

تێروانینێکی گشتیی گەڕاوەکان بەپێی پارێزگای گەڕانەوەبوون

پارێــزگای ســەاڵحەددین دووەم بەرزتریــن ژمــارەی گەڕاوەکانــی هەیــە )٢١% یــان 3٠٦,38٧ 
تاکەکــەس(، کــە نزیکــەی ١% )٤,١88( زیادیکــردووە. هەروەهــا نەینــەوا ســێیەم پارێزگایــە 
کــە بەرزتریــن ژمــارەی گەڕاوەکانــی هەیــە )١5% یــان ٢٧5,٤9٠(، نزیکــەی ٦% )٠3٠,١5( 

زیادیکــردووە لەنێــوان ٢٧ی نیســان تاکــو 3٠ی ئایــار.

ژمــارەی گــەڕاوەکان ورردە ووردە زیــاد دەبێــت هەروەهــا جێگــەی ئاماژەیــە کــە زیاتریــن پێنــج 
ناوچــە لــە پارێــزگای ئەنبــار و نەینــەوا بەرزتریــن زیادبوونــی گــەڕاوەکان تۆمــار دەکات.

هــەردوو ناوچەکانــی فەلوجــە و رومــادی لــە ئەنبــار زیادبوونێکــی بەڕێــژەی 8% تۆمــار کــردووە 
ــە  ــە فەلوجــە هەروەهــا ٤,3٧٠ ل ــەدا )٤,٤٧١ تاکەکــەس ل ــەم ڕاپۆرت ــی ئ ــاوەی ئەنجامدان ــە م ل

رومــادی(. دانیشــتوانی گــەڕاوەی هیــت گەشــەی ســەندوە بــە ڕێــژەی %5 )9١٢(.

ــە و  ــە دوای فەلوج ــرد ل ــەوەی تۆمارک ــن بەرزبوون ــێیەم زۆرتری ــڵ س ــەزای موس ــەوا، ق ــە نەین ل
ڕومــادی لــە مــاوەی کاتــی ڕاپۆرتکردنــدا )١٤% یاخــود ٢,٠3١ تاکەکەس(، لــە کاتێکدا دانیشــتوانی 
ــی  ــی قەزاکان ــە ناوچــە گەڕاوەکان ــژەی 9%، )٢٦3(. ل ــە گەشــەی ســەند بەڕێ گــەڕاوەی حەمدانی
ــە  ــون ل ــیۆنەکانی موســڵ ئاوارەبب ــە ســەرەتای ئۆپەراس ــەی ل ــەو ئاواران ــە، ئ موســڵ و حەمدانی
ترشینــی یەکەمــی ٢٠١٧ دەگەڕێنــەوە. هەرچەنــدە،  لــە حەمدانیــە هەروەهــا ئــەو ئاوارانــەی 

لــە ســەرەتای قەیرانەکانــی ٢٠١٤ ئــاوارە بــوون دەســتیان کــردووە بــە گەڕانــەوە.

تاکە کەسخێزانناوچەی گەڕانەوەبوونپارێزگای گەڕانەوەبوون

1,94211,652روتبەئەنبار
62,601375,606فەلوجەئەنبار
2,39514,370حەدیسەئەنبار
20,779124,674هیتئەنبار
58,034348,204رومادیئەنبار

145,751874,506سەرجەمی ئەنبار
1,72410,344ئەبو غرێببەغدا
1,2947,764کازمیەبەغدا
2,89817,388مەحمودیەبەغدا

5,91635,496سەرجەمی بەغدا
11,67370,038خاڵسدیالە
8,20049,200موقدادیەدیالە
13,80382,818خانەقیندیالە
2001,200کفریدیالە

33,876203,256سەرجەمی دیالە
5,69234,152مەخمورهەولێر

5,69234,152سەرجەمی هەولێر
166996داقوقکەرکوک
4132,478کەرکوککەرکوک

5793,474سەرجەمی کەرکوک
3,26919,614حەمدانیەنەینەوا
17,029102,174موسڵنەینەوا
4,55727,342شینگاڵنەینەوا
16,11096,660تلەعفەرنەینەوا
4,95029,700تلکێفنەینەوا

45,915275,490سەرجەمی نەینەوا
9,34656,076دوورسەاڵحەدین
1,0556,330فارسسەاڵحەدین
6,33938,034رشگاتسەاڵحەدین
4,71828,308بەیجێسەاڵحەدین
5,69334,158بەلەدسەاڵحەدین
7,69146,146سامەراسەاڵحەدین
28,526171,156تکریتسەاڵحەدین
1,1837,098تووزسەاڵحەدین
64,551387,306سەرجەمی

302,2801,813,680سەرجەم

ڕوون کردنەوە

ئهنبار

٪۷+

ههولێر

٪۲+

نهينهوا

٪٦+٪۱+

سه�حهدين دياله

٪۲-

نەخشە 3. خێزانە گەڕاوەکان بەپێی پارێزگای گەڕانەوە و چڕی

نەخشــەکە شــوێنی نيشــتەجێبوونی گــەڕاوەکان نيشــان دەدات لەگــەڵ نوێنەرايــەىت 

شــوێنەکانی گەڕانــەوە، هەروەهــا چڕكردنەوەيــان لەسەرتاســەری واڵتەكــەدا.

ژمارە 9: جیاوازی ژمارەی گەڕاوەکان بەپێێ پارێزگای گەڕانەوەبوون

ڕاپۆرتی ڕێژەکان لەسەر پارێزگای گەڕانەوەبوون شایەتی زیادبوونەوە یاخود 

نزمبوونەوەی سەرەکی لە ژمارەی گەڕاوەکان دەکات بەراوردی ڕاپۆرتی پێشوو.

خشتە 3. دابەشکردنی خێزان و تاکەکەسی گەڕاوەکان بەگوێرەی پارێزگا و قەزای گەڕانەوەبوون.

تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان

گهڕانهوەکان بهپێی شوێنهکانی ئاوارەبوون
چڕكردنهوەيهکی بهرز

چڕكردنهوەيهکی  نزم

شوێنهکان
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لــە 3٠ی ئایــاری ٢٠١٧وە، ئــاوارەکان لەنــاو ١8 پارێــزگای عێراقــی لــە ١٦ پارێــزگا گەڕاونەتــەوە. پارێــزگا 
ســەرەکیەکانی دواییــن ئاوارەبــوون هــەر پارێــزگای ئەنبــارە )٢8% یاخــود 5٠٧,8٧٠ تاکەکــەس(، 

ــود ٢3٠,٦٤٦(. ــر )١3% یاخ ــا هەولێ ــود ٢35,3٢٠( هەروەه ــوك )١3% یاخ کەرک

زۆربــەی گــەڕاوەکان پێشــر لــە ئەنبــار ئاوارەبــوون، مانــای ئەوەیــە ئاوارەکانــی ئەنبــار 
لــە نــاو ئەنبــار ئاوارەبــوون بۆیــە گەڕانــەوە بــۆ شــوێنەکانی تــری هەمــان پارێــزگا.

لــە حالــەىت هەولێــردا، بەڕێــژەی ٤5% )١٠٢,8٢٢ تاكــە كــەس( گەڕاونەتــەوە بــۆ 
پارێــزگای ئەنبــار، بەتايبــەىت بــەرەو قــەزای فەلوجــە، لەهەمــان کاتــدا بەڕیــژەی ٢8% 

ــەاڵحەدين. ــزگاى س ــۆ پارێ ــەوە ب )٦٤,٢١٢( گەراونەت

زیاتــر لــە نیــوەی گــەڕاوەکان بەڕێــژەی 5٤% یاخــود ٤3٢,١٢٦ تاکــە کــەس گەڕاونەتــەوە 
ــا  ــوون. هەروەه ــاوارە ب ــوک ئ ــزگای کەرک ــە پارێ ــە پێشــر ل ــزگای ســەاڵحەدین ک ــۆ پارێ ب

ــار. ــۆ ئەنب ــەوە ب ــە کــەس گەڕاونەت نزیکــەی 33% یاخــود ٧٧,٧٦٦ تاک

لەمــاوەی ئەنجامدانــی ئــەم ڕاپۆرتــەدا، بەرزبوونەوەیێکــی بەرچــاو لــە 
گــەڕاوەکان دیاریکــراوە کــە پێشــر لــە پارێــزگای کەرکــوك ئاوارەبــوون 

)بەڕێــژەی ١٠% یاخــود ٢٠,٧٦٦ تاکــە کــەس(، هەروەهــا ئەنبــار 
ــەس(. ــە ک ــود ١9,5٠٦ تاک ــژەی ٤% یاخ ــت )بەڕێ ــەدوای دێ ب

بهغدائهنبار

٪٦٪+٤+

ههولێر

٪٦+

کهرکوک

٪۱۰+

دياله

٪٦-

دوایین پارێزگای ئاوارەبوون

پارێزگای 

گەڕانەوەبوون
سەرجەمجێگەی ترسلێامنیسەاڵحەدیننەینەواکەرکوککەربەالهەولێردیالەدهۆکبەغذابابلئەنبار

507,5403,120134,3108940102,822077,76602,14845,90600ئەنبار
01,15231,620002,10048000456120120بەغدا
33001,0560159,378468023,8980018,12600دیالی

0000034,1520000000هەولێر
00000003,47400000کەرکوک
018040897,404026,8922043,750145,938969652272نەینەوا

0019,0202,3341264,2121,482126,432228155,21416,6261,7461,578سەاڵحەدین
507,8704,452186,414100,632159,390230,6461,734235,320146,166157,45881,2102,3881,813,680

جو�نهوەی گهڕاوەکان له دوايين
پارێزگای ئاوارەبوون بۆ ناوچهکانی گهڕانهوابووون 

ئهنبار

بهغدا

دياله

ههولێر

کهرکوک

نهينهوا

سه�حهدين

ڕوون کردنەوە

Anbar

Najaf

Muthanna

Ninewa

Erbil

Diyala

Wassit

Basrah

Missan

Salah al-Din

Thi-Qar

Kirkuk

Dahuk

Qadissiya

Sulaymaniyah

BabylonKerbala

Baghdad

جو�نهوەی گهڕاوەکان له دوايين
پارێزگای ئاوارەبوون بۆ ناوچهکانی گهڕانهوابووون 

ئهنبار

بهغدا

دياله

ههولێر

کهرکوک

نهينهوا

سه�حهدين

تێروانینێکی گشتیی گەڕاوەکان بەپێی دواترین پارێزگای ئاوارەبوون

نەخشە ٤. خێزانە گەڕاوەکان بەپێی دوایین پارێزگای ئاوارەبوو
ــە دواییــن پارێــزگای ئاوارەبوونیــان  ــاری دەکات ل نەخشــەکە ئاراســتەی گــەڕاوەکان دی

تاکــو قــەزای گەڕانەوەیــان، هەروەهــا ســەرجەمی ئــاوارە تاکەکەســەکان بەپێــی 

ــەدا. ــەم ڕاپۆرت ــاوەی ئ ــزگاکان لەم پارێ

ژمارە ١٠: جیاوازی ژمارەی گەڕاوەکان بەپێێ دوایین پارێزگای ئاوارەبوون.

ــود  ــەوە یاخ ــایەتی زیادبوون ــوون ش ــزگای ئاوارەب ــن پارێ ــەر دوایی ــژەکان لەس ــی ڕێ ڕاپۆرت

ــوو.. ــی پێش ــەراوردی ڕاپۆرت ــەڕاوەکان دەکات ب ــارەی گ ــە ژم ــەرەکی ل ــەوەی س نزمبوون

خشتە ٤. دابەشکردنی گەڕاوەکان بەپێی پارێزگا گەڕانەوەبوون و دوایین پارێزگای ئاوارەبوون.

تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان
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واست
زيقار

سلێمانی
سه�حهدين

قادسيه
نهينهوا
نهجهف
موسهنا
ميسان

کهرکوک
کهربهال
ههولێر

دياله
دهۆک
بهسرا
بهغدا
بابل

ئهنبار

۰۱۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰٤۰۰,۰۰۰٥۰۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰ ٦۰۰,۰۰۰

نهزاندراو پهناگاکانی ناشياو شوێنی تايبهت خێوەتگاکان

سه�حهدين
نهينهوا

کهرکوک
ههولێر

دياله
بهغدا
ئهنبار

۰۱۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰٤۰۰,۰۰۰٥۰۰,۰۰۰٦۰۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰

نهزاندراو  ئيقامهی ههميشهيی  پهناگاکانی ناشياو شوێنی تايبهت خێوەتگاکان

ــاواره  ــەس( ئ ــود ١,٧5٤,٦5٢ ک ــژەی )58% یاخ ــه بەڕێ ــەن ک ــەوه دەک ــاژه ب ــەکان ئام ڕاپۆرت

دۆزراونەتــەوه لــه شــوێنی تایبــەت نیشــتەجێکراون. لــە ســەرجەمی دانیشــتیوانی ئــاوارەکان 

بــە ڕێــژەی )٤٤% یاخــود ١,3٤٢,93٢ کــەس(  لــه خانــووی کرێــدا نیشــتەجێبوون، بــە ڕێــژەی 

١3% یاخــود ٤٠3,٦8٠ کــەس(  لەگــەڵ خێزانــە خانەخوێکانــدا نیشــتەجێبوون هەروەهــا بــە 

ڕێژەیەکــی کەمــر لــە )١% یاخــود 8،٠٤٠ کەکــەس( لــه هوتێــل و موتێــل نیشــتەجێبوون.

ــه پەناگــەی هەســتیار  ــاواره( ل ــه )١٦% یاخــود ٤٤5,89٠ کەســی ئ ــه ژمارەیەکــی کەمــر ل ب

نیشــتە جێکــراون. بــە ڕێــژەی )٧% یاخــود ٢٢3,3٠٢ کــەس( لــە باڵەخانانــەی تــەواو نەکــراو 

ــته  ــی نیش ــوێنی نافەرم ــه ش ــەس( ل ــود١٠9,٦٢٦ ک ــژەی )٤% یاخ ــە ڕێ ــتەجێکراون، ب نیش

جێکــراون, بــە ڕێــژەی) 3% یاخــود 9٢,٦5٢ کــەس( لــە شــوێنە ئایینیــەکان نیشــته جێکــراون، 

هەروەهــا بــە ڕێژەیەکــی کەمــر لــە )١% یاخــود ١3,٦٢٦ کــەس( لــه قوتابخانــەکان نیشــته 

جێکــراون.

بەڕێــژەی ٢5% )٧٤٦,53٢ تاکەکــەس( لــە ســەرجەمی دانیشــتوانی ئــاوارەکان لــە خێوەتگاکان 

نیشــتەجێبوون. پارێــزگای نەینــەوا بەڕێــژەی ٤9%  )3٦٧,8٧8 تاکەکــەس( لــە ئــاوارەکان کــە 

ــی  ــۆی وەاڵمدانەوەیێک ــەش بەه ــوێ دەکات، ئەم ــتەجێبوون خانەخ ــگاکان نیش ــە خێوەت ل

فــراوان بــۆ خێوەتــگاکان کــە بەدرێژایــی وەاڵمدانــەوەی موســڵ جێبەجێکــراوە.

جێگــەی ئاماژەیــە کــە لەســەرەتای دەســتپێکردنی ئۆپەڕاســیۆنی ســەربازی بــۆ گەڕاندنەوەی 

موســڵ، ژمــارەی ئــاوارەکان کــە لــە خێوەتــگاکان نیشــتەجێبوون بــە جێگیــری بــەرز دەبێــت 

بــەاڵم ژمــارەی ئــاوارەکان لەسەرتاســەری پەناگــە هەمەجۆرەکانی تــر نزمبووەتــەوە. لەنێوان 

ــژەی  ــگاکان بەڕێ ــە خێوەت ــاوارەکان ل ــارەی ئ ــاری ٢٠١٧، ژم ــی ٢٠١٦ و ئای ــی یەکەم ترشین

5٧% )٢٧٢,٠٢8 تاکــە کــەس( زیادیکــردووە، بــەاڵم ژمــارەی ئــاوارەکان لــە جۆرەکانــی تــری 

ــە شــێوەیەکی بەرچــاو نزمبوونــەوەی تۆمــار کــردووە )بەڕێــژەی ٢١% یاخــود  ــاگاکان ب پەن

ــە  ــژەی ٢٠% )١١٢,59٦( ل ــا بەڕێ ــتەجێبوون هەروەه ــەت نیش ــوێنی تایب ــە ش ٤5٦,٧٦8( ل

پەناگــەی هەســتیار نیشــتەجێبوون

ســەاڵحەدین  لــە  ناشــیاو  پەناگاکانــی  لــە  ئــاوارەکان  لــە  ســێ  لــە  یــەک  نزیکــەی 

تاکەکــەس(.  ١٤١,٤٢٠ یاخــود   %3٢( دەکاتــە  کــە  نیشــتەجێبووون 

زۆربــەی گــەڕاوەکان دیاریکــراوە بەڕێــژەی )95% یاخــود ١,٧١٤,٢8٤ تاکەکــەس( لــە 

ــە  ــە گــەڕاوەکان کــە ل ــان دەژیــن. بەژمارەیەکــی کەمــری ل شــوێنەکانی هەمیشــەیی خۆی

شــوێنی تایبــەت )3% یاخــود 59,٠٤٦ تاکەکــەس( یاخــود لــە پەناگاکانــی ناشــیاو )٢% یاخــود 

ــتەجێبوون. ــەس( نیش 39,٤٠8 تاکەک

گەڕاوەکان

ئاوارەکان

تێروانینێکی گشتیی ڕێکخستنی پەناگاکان

خشتە 5: ئاوارەکان )تاکەکەس( بەپێی بەشی  پەناگاکان و پارێزگای ئاوارەبوون.

خشتە ٦: گەڕاوەکان بەپێی بەشی پەناگاکان و پارێزگای گەڕاوەکان.

تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان
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داتاى تۆمارى بە دواداچوىن ئاوارەكان  ڕێکخراوى نێودەوڵەىت كۆچ ئامانجى چاودێريكردن و دابينكردىن داتاى ووردە دەربارەى خەڵكاىن ئاوارەبووى عێراق. 
داتاكان كۆ دەکريێنەوە لە ڕێگەى  تيمى هەلسەنگاندن و وەاڵمدانەوەى خێراى ڕێكخراوى نێودەوڵەىت كۆچ كە تيمەكەى ثێكهاتووە لە ١٢3 ئەندام  دابەش 

بوون بەسەر شارەكاىن عێراق.    

ليستەی داتا ولیستەی گەراوەکان لەگەڵ یەک كۆ دەكرێتەوە بەڕێگەی تۆرێکی گەورە کە زیاتر لە 9،5٠٠ هەواڵدەرە سەرەکییەکان دەگرێتەوە؛ کە بریتیە 
لە سەركردەى كۆمەڵگاکان، موختار، ده سه اڵتدارانی خۆجێیی وهێزى ئاسايش.  زانیاریەکانی تریش بەرێگەی داتای تۆماری حکۆمەت هەروەها جێگری 

هاوکارەکان کۆدەکرێت. 

تیمی هەڵسەنگاندن و وەاڵمی خێرا بە بەردەوامی داتا کۆدەکەنەوە ودوو هەفتە جارێک لە دوو توێ ڕاپۆرتێک باڵویدەکەنەوە. هەرچۆنێک بێت سنوردار 
بوون لە گەیشنت بە داتا و ئاستەنگەکانی وا دەکات چااڵکیەکانی کۆ کردنەوەی زانیاریش سنورداربن. جۆراوجۆری ژمارەکان بۆ چەند هۆکارێک دەگەرێتەوە 

وەک: زۆربوونی وردەکاری بەدواداچوونی ئاوارەکان، دۆزینەوەی ئاوارەبووەکان بە بەردەوامی و گشتگیری لە بارەی دووبارە ئاوارەبوونەوە لە عێراق.

ئاوارەکان بە شێوەی بەرنامە بۆ دارێژراو دەستنیشان دەکرێن لە ڕێگەی پڕۆسەی هەڵسەنگاندنی دەستنیشانکردن و لێکۆڵینەوە لە داتا. IOM لە نزیکەوە 
وبە بەردەوامی هەماهەنگی دەکات لەگەڵ حکومەتی فیدراڵ و خۆجێیەکان بۆ بەردەوامی دان بە هاوبەشیکردن و تێگەیشتنی ورد لە کۆچ لە عێراق دا.

شێوازی کارکردن 

پێناسە
ژمارەی ئاوارەکان بەم شێوە هەژمار کراوە، هەر خێزانێک بە شەش کەس داندراوە، تێکڕای ژمارەی یەک خێزانی عێراقی.

ــی  ــۆ ناوچــەی بنەڕەت ــەوە ب ــوون و دەگەڕین ــە گــەڕاوەکان دادەنێــت کــەوا کــەوا پێشــر بێشــوێن ب ــەو کەســانە ب ــاوارەکان ئ ــی ئ ــە دواداچوون تۆمــاری ب
خۆیــان، بــە بێڕەچاوکردنــی ئایــا دەگەڕێنــەوە شــوێنی نیشــتە جێبوونــی خۆیــان یــان جۆرێکــی تــری پەناگــە. پێناســەی تۆمــاری بــە دواداچوونــی ئــاوارەکان 
بــۆ گــەڕاوەکان نــە پەیوەنــدی بــە پێــوەری گەڕانــەوە بــە ســەالمەتی و بــە شــکۆوە هەیــە، وە نــە بــە ســراتیژی دیاریکــراو بــۆ دۆزینــەوەی چارەســەری 
درێژخایــەن. تۆمــاری بــە دواداچوونــی ئــاوارەکان تەنهــا هەژمــاری ئــەم کەســانە تۆمــار دەکات کــە لــە کۆمەڵــگای هەاڵتــن لــە مــاوەی کانوونــی دووەمــی 
٢٠١٤ و ئێســتا گەڕانەتــەوە شــوێنی خۆیــان گەڕانەوەیەکــی يەكجــارەىك نەکــو ســەردانێکی » هــەوڵ و دەبینێــت«. سیســته می به دواداچوونــی گــه ڕاوه كان 
ــەوە  ــه  گەڕاونەت ــە ئاواران ــه و خێزان ــۆ ئ ــانی دەدات ئاخ ــەرەتایی پێش ــێوه یه كی س ــو به ش ــه نگێنێت. به ڵك ــه ڕاوه كان هه ڵناس ــی گ ــی خانووه كان بارودۆخ
ــووه كان  ــۆ هه ڵســه نگاندنی دۆخــی خان ــان. ب ــاش گەڕانەوەی ــر دانیشــن پ ــی ت ــە پەناگەیەک ــه  ل ــان یاخــود ناچــار بوون ــاوارە بوونی ــش ئ ــان پێ ــدی خۆی زێ
ــووه.  ــه ر كه وت ــان ب ــه وه  زیانی ــەڕ و پێکدادان ــه  بەهــۆی ش ــوێنه كانی نیشــته جێبوون ك ــۆ ش ــت  ب ــام بدرێ ــراو  ئه نج پێویســته  هه ڵســه نگاندنی به ئامانجك

ئــەم شــوێنە بــە ناحیــە نــارساوە، بــۆ منونــە )چوارەمیــن بەشــی ڕێکخــراوی نافەرمــی(، یاخــود گونــدی ئــەو ناوچــەی وەهەروەهــا دراوســێیک بــۆ ناوچــەی 
شارســتان، بــۆ منونــە )پێنجەمیــن بەشــی ڕێکخــراوی نافەرمــی(.

عێــراق دابەشــکراوە بــۆ ســێ هەرێمــی ســەرەکی. هــه رێمــی کوردســتانی عێــراق کــه پارێــزگای دهــۆک و ســلێامنی وهەولێــر دەگرێتــه وه. باشــووریش 
ــەال،  ــه، کەرب ــدا، دیال ــل، بەغ ــار، باب ــزگای ئەنب ــش پارێ ــەوە. وناوەراســتی باکووری ــەنا دەگرێت ــیه، موس ــار، قادس ــەرسا، میســان، نەجــەف، زیق ــزگای ب پارێ

ــەوه. کەرکــوک، موســڵ، ســەاڵحەدین و واســت ده گرێت

ژمارەی ئاواره تازەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق له ناوچەی ئاکرێ، شێخان و کفری و خانەقین نه ژمێردراو.

شوێنی تایبەت بریتیە لە:  خانووی بۆ کرێ، هۆتێڵ/مۆتێڵ، لەگە ڵ خێزانەخانه خوێکاندا.

شــوێنی هەســتیار بریتیــە لــە: شــوێنی نافەرمــی، شــوێنە ئایینیــەکان،  قوتابخانــە، باڵــه خانانــەی کــه تــەواو نــه کــراون، شــوێنی چۆڵکــراو هەروەهــا شــوێنە 
فەرمیەکانــی تــر.

پاکانەی ئەستۆ لەالیەن ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ

زانیاریەکان کە لەم ڕاپۆرتە دایە تەنها بۆ مەبەستى زانياريى گشتيە. ناو و سنوورەکان لە سەر بەرهەمەکانی زانیاری تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان بۆ پەسەند كردن يان 

ڕەزامەنديى فەرمی پێشنیار ناکرێت لەاليەن ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ. زانیاریەکانی پۆرتاڵی تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان ئەنجامی داتا کۆکراوەکانە لەالیەن تیمی 

مەیدانی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ هەروەها زانیاریەکان تەواو دەکات کە لەالیەن قەوارەی حکومی و قەوارەی تر لە عیراقدا دابین کراوە. ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچی 

عێراق تا دەکرێت هەوڵی پاراستنی زانیاری نوێ و ورد بکات ، بەاڵم هیچ داواکاری – خێرا یاخود پێشنیار لەسەر تەواوکردن، ڕاستی و گونجاوی زانیاریە دابینکراوەکان لە ڕێگەی 

ئەم ڕاپۆرتەدا ناکرێت. دەبێت ڕەچاوی دژواریەکان بکرێت لەکاتی بەکارهێنانی داتای تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان لە عێراق وەکو جواڵنەوەی دانیشتوانی ئاوارە لەگەڵ 

دووبارەبوونی بارودۆخی فریاکەوتن هەروەها ڕێگەپێدانێکی دیاریکراو بۆ بەشێى گەورەى واڵتەكە. لە هیچ ڕووداوێکدا ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لێپررساونا بێت بۆ هەر 

خەسارەتێک یاخود زیانێک چ بەشێوەیەکی ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ یان گرنگ  کە پەیوەندی هەیە بە بەکارهێنانی ئەم ڕاپۆرتە و زانیاریە دابینکراوەکان.

تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان


