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لەماوەی ٣٠ی حوزەیران تاکو ٣١ی تەمموزی ٢٠١٧:

له ماوەی ٣١ی تەمموزی ٢٠١٧وە، تۆماری بە دواداچوونی ئاوارەکان ٣,٢٩٥,٦٠٢ كه سی وه ك ئاواره  دیاری كردووه  كه  ده كاته  )٥٤٩,٢٦٧ خێزان( کە لە دوای 
کانوونی دووەمی ٢٠١٤ ئاوارەبوون وە  به سه ر ١٠٤ ناوچه و ٣,٧٤٥ له شوێنه  جیاوازه كانی عێراقدا باڵوبوونه تەوه. لەهەمان کاتدا، تۆماری بە دواداچوونی 

ئاوارەکان ٢,٠٧١,٩٨٠ کەس لە گەڕاوەکان دیاری کردووە کە دەکاتە )٣٤٥,٣٣٠ خێزان(.

بە تێكرايى، بەپێی تۆماری  ١٥ پارێزگا سەرجەمی ژمارەى دیاریکراوی ئاوارەکان نزیکەی ٢٪ )٥٥,٥٣٠ تاکە کەس( نزمبووەتەوە، بەتایبەت لە ئەنبار بەڕێژەی 
)-٢١٪ یاخود ٢٨,٥٤٨( نزمبووەتەوە هەروەها لە بەغدا بەڕێژەی )-٥٪ یاخود ١٦,١١٦(.

ژمارەی گەڕاوەکان بەڕێژەی ٦٪ یاخود ١١٩,١١٢ تاکەکەس بەرزبووەتەوە. بەتایبەت دوو پارێزگا کە بەرزبوونەوەیەکی بەرچاویان تۆمارکرد لە دەستینشانکردنی 
گەڕاوەکان، پارێزگای ئەنبار )٩٪ یاخود ٨٠,٠٧٦ تاکەکەس(، و پارێزگای نەینەوا بەڕێژەی )١٠٪ یاخود ٣٢,٨١٤(.

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 ٣.٣ ملیۆن ئاوارەیه.
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تێروانینی بارودۆخەکە
ــەس  ــە ک ــۆن تاک ــە ٢ ملی ــر ل ــار، زیات ــەم ج ــۆ یەک ــتا ب ــو ئێس ــدا  تاک ــەرەتای قەیرانەکان ــە س ل

گەڕاونەتــەوە بــۆ شــوێنی بنەڕەتیــی لەسەرتاســەری عێراقــدا )3١ی تەممــوزی ٢٠١٧(.

لــە ٢٠١٥، عێــراق گەڕانــەوەی ٤68,٧8٠ کەســی ڕاگەیانــد، لــە کۆتایــی ٢٠١6، گــەڕاوەکان 
ژمارەیــان ١،3٧٠,86٢ بــوو. لــە کانوونــی دووەم بــۆ تەممــوزی ٢٠١٧ زیادبوونــی ٧٠١,١١8 
ــە  ــان دەدات ل ــاواز نیش ــێوازی جی ــە ش ــەم گەڕانەوەی ــتەی ئ ــرا. ئاراس ــار ک ــەس ٥١% تۆم تاکەک
پارێــزگا جیــا جیاکانــدا لەگــەڵ هێڵــی پەرەســەندنی داینامیکــی شــەڕو پێکــدادان. لــە زیاتــر لــە 
ــە ٢٠١٧.  ــا ل ــاوەی ٢٠١6 وە ٤٤% تەنه ــە م ــەوە ل ــار، ٥٢% گەڕاونەت ــە ئەنب ــەڕاوە ل ــۆن گ ١ ملی
لــە دیالــە ٤٥% )9٢,٥6٢( دانیشــتوان گەڕاونەتــەوە لــە ٢٠١٥، %٤9 )١٠٠,6١٤( لــە ٢٠١6، 
ــرا  ــە یەکچــو دیاریک ــەم ســاڵدا.  ئاراســتەی ل ــاوەی ســەرەتای ئ ــە م ــەوە ل ــەڵ 6% گەڕاونەت لەگ
لــە ســەاڵحەددین، لەگــەڵ 66% )٢٥8,١٤٤( ئاراســتەی گەڕانــەوە ڕوودەدات لــە ٢٠١٥، ٢8% 
ــەوا  ــەرەوە، نەین ــەی س ــەڵ ئەمان ــاڵدا. لەگ ــەم س ــەرەتای ئ ــە س ــە ٢٠١6، وە 6% ل )١٠8,33٠( ل
تاکەکــەس(، %3٠   لــە ٢٠١٧ )١9٥,٢٧٠  دانیشــتوانی گەڕاونەتــەوە  لــە  نیشــان دەدات ٥٢% 

)١١١,6٠6( لــە ٢٠١6، وە ١8% )68,9٥8( لــە ٢٠١٥.

ئاراســتەکان زیاتــر دەبــن بــە ناوخۆیــی ئەگــەر لــە ســەر ئاســتی ناوچــە شــیبکرێنەوە، لەگــەڵ 
ناوچــەی فەلوجــە زیاتــر لــە ٤3٢,9٠٠ گــەڕاوە لــە خــۆ دەگرێــت، بــە دوایــدا ڕومــادی دێــت 

زیاتــر لــە 398,٢٠٠ گــەڕاوەن. هەروەهــا ناوچــەی موســڵ ١٧٢,٠٠٠ تاکەکــەس لــە خــۆ دەگرێــت 
ئەوانــەی گەڕوانەتــەوە لــە ســەرەتای ئــەم ســاڵدا، بــە دەوایــدا تکریــت لــە ســەاڵحەددین لەگــەڵ 
١٧١,٢٢8 گەڕاوە،ناوچــەی هیــت لــە ئەنبــار بــە ١٥٢,٥٥٠. بــە ســەرجەمی، ئــەم پێنــج ناوچەیــە 

بــە تەنهــا 6٤% ئاراســتەی گەڕانــەوەی ڕاگەیانــدەوە تاکــو ئێســتا.

لــە 9ی تەممــوزی ٢٠١٧، ســەرۆک وەزیرانــی عێراقــی ڕاگەیانــد کــە گشــت دراوســێکانی ڕۆژئاوای 
موســڵ گەڕێرناونەتــەوە ژێــر کۆنرتۆلــی هێزەکانــی ئاسایشــە. حکومەتــی عێــراق ڕەچــاوی 
ــی  ــەر و پێکدان ــدە ش ــرا، هەرچەن ــازاد ک ــەواوی ئ ــڵ بەت ــاری موس ــە ش ــرد ک ــرد ک ــان ک ئەوەی
بچــووك هــەر بەردەوامبــوو. حكومــەىت عێــراق ڕەچــاو كــرد کــە شــارى موســڵ بەتــەواوى ئــازاد 

ــا تەممــووزی ٢٠١٧. ــراوە ت ك

ــڵ(  ــاوای موس ــەر )ڕۆژئ ــە تەلەعف ــە ل ــك ناوچ ــەوا، هەندێ ــزگای نەین ــدا، پارێ ــان کات ــە هەم ل
ــاوای  ــزگای کەرکــوك ) باشــورو باشــوری ڕۆژئ ــە پارێ ــە ئەلبەعــاج و ئەلحــەزەر ل ــك ل وە هەندێ
نەینــەوا(، هێشــتا لــە ژێــر کۆنرتۆڵــی داعــش بــوون. دەرەوەی نەینــەوا، ناوچــەی حەویجــە لــە 
ــتی  ــك ناوەڕاس ــەاڵحەددین وە هەندێ ــزگای س ــە پارێ ــی رشگات ل ــوك، ڕۆژهەاڵت ــزگای کەرک پارێ
ڕۆژئــاوای هەرێمەکانــی ســنوری ســوریا – بــە تایبــەت ڕۆژئــاوای ئەنبــار و هەنێــك ناوچەکانــی 
ــی داعــش  ــر کۆنتڕۆڵ ــە ژێ ــش هێشــتا ل ــا ئەوانی ــزگای ســەاڵحەددین – هەروەه ــاوای پارێ ڕۆژئ

بــوون.
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بهتينکردنی ئۆپراسيۆنهکانی 
سهربازی بۆ وەرگيرانهوەی 

شوێنهکانی ژێر کۆنترۆلی داعش له 
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 رەبيعه لهاليهن 

پێشمهرگه 
گهڕێندراوەتهوە

 شاری تيکريت لهاليهن
 هيزی ئاسايشی عێراق

گهڕێندراوەتهو

عيوەزيه، زوومار، 
شينگاڵ لهاليهن پێشمهرگه 

گهڕێندراوەتهوە

دووبارە کردنهوەی پردی تيکريت 
ڕێگه به گهڕانهوەيهکی بهلێشاو دە

بهڕێوەبردنی سهرەتای گهڕانهوە 
لهاليهن دەسه�تدارانی دياله

شاری رومادی لهاليهن 
هيزی ئاسايشی عێراق 

گهڕێندراوەتهوە

دەستپێکردنی ئاستی 
گهڕانهوە بۆ فهلوجه 

(شارەکه له حوزەيرانی 
۲۰۱٦ گهڕێندراوەتهوە)

کۆتايی ئازاری ۱۷ کۆتايی نيسانی ۱٥ کۆتايی ئهيلولی ۱٤ ئابی ۱٤ حوزەيران- تهمموزی ۱٤ کۆتايی۱۷ی تشرين۱ ۱٦پێشی حوزەيرانی ۱٤

ژمارە ٥. ژمارەی ئاوارەکان لەسەر کاتدا

ژمارە 6: ژمارەی گەڕاوەکان لەسەر کاتدا 

تۆماری ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ بۆ بەدواداچوونی ئاوارەکان لە عێراقدا دەستیپێکرد بە تۆمارکردنی گەڕاوەکان لەمانگی نیسانی ٢٠١٥وە. 

تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان
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ئاوارەکان بهپێی شوينهکانی ئاوارەبوون

چڕكردنهوەيهکی بهرز

چڕكردنهوەيهکی  نزم

شوێنهکان

لــه مــاوەی 3١ی تەممــوزی ٢٠١٧، حــەوت پارێــزگا بــە ڕێــژەی 86 % )٢,83١,٤٤٢ کــەس( لــە ســەرجەمی دانیشــتیوانی 
ــژەی ١٢%  ــە ڕێ ــەس(، دهــۆک ب ــژەی 3١% )١,٠٢٥,٧36 ک ــە ڕێ ــەوا ب ــزگای نەین ــە پارێ ــت. ل ــه خــۆ دەگڕێ ــاوارەکان ل ئ
)38٠,٤8٤(، کەرکــوک بــە ڕێــژەی ١١% )36١,٥٢٤(، هەولێــر بــە ڕێــژەی ١٠% )33١,88٤(، ســەاڵحەدین بــە ڕێــژەی ١٠% 

ــار بەڕێــژەی %3 )٤٤٢,١٠6(. ــە ڕێــژەی 9% )٢89,3١٤(، ئەنب )336,٠٧8(، بەغــدا ب

لــە ٧٠% )٢,3١3,9٧8 کــەس( لــه رێــژەی ئــاوارەکان لــه ناوەراســتی باکــووری عێراقــدا نیشــتەجێبوون. بــە ڕێــژەی 
٢6% لــه کــۆی گشــتی ئــاواره کان کــە دەکاتــە )86٢,٢٢٤ کــەس( لــه هەرێمــی کوردســتان نیشــتەجێبوون هــه روەهــا 

بــە ڕێــژەی ٤%  لــه ئــاوارەکان )١١9,٤٠٠ کــەس( لــه باشــووری عێــراق نیشــتەجێبوون.

ســەرجەمی ژمــارەی ئــاوارە دەستنیشــانکراوەکان نزیکــەی ٢% )-٥٥,٥3٠ تاکەکــەس( نزمبووەتــەوە.  ئــەم نزمبوونــەوە 
بــە تێكــرای هەمــان ئاراســتەکان ڕەنــگ دەداتــەوە لەســەر تاســەری وواڵتەكــەدا.

چەندیــن پارێــزگا بەتایبــەت پارێــزگای نەینــەوا نزمبوونەوەیەکــی بەرچــاو لــە ژمــارەی ئــاوارەکان 
ــە  ــژەی ٢١% )٢8,٥٤8 تاک ــار بەرێ ــزگای ئەنب ــە پارێ ــاوارەکان ل ــارەی ئ ــا ژم ــرد. هەروەه ــار ک تۆم
ــتیانپێکرد  ــاوارەکان دەس ــە. ئ ــەم و عان ــی ئەلخی ــە ناوچەکان ــەت ل ــەوە بەتایب ــەس( نزمبووەت ک

ــزگادا. ــی کــە لەهەمــان پارێ ــۆ شــوێنی بنەڕەت ــەوە ب بگەڕێن

ــاوارەکان بەڕێــژەی ٥% )١6,١١6( نزمبوونەووەتــەوە  پارێــزگای بەغــدا تۆمــار کــرد کــە ژمــارەی ئ
ــار. ــاوارەکان بەتایبــەت بــەرەو ئەنب بەهــۆی بەردەوامبوونــی ئاڕاســتەی گەڕانــەوەی ئ

ــژەی )٢%  ــاوارەکان بەرێ ــارەی ئ ــەوەی ژم ــە بەرزبوون ــە ک ــا پارێزگایەک ــەوا تەنه ــزگای نەین پارێ
ــە تێكرايــی  ــە ب ــەدا تۆمــار کــرد. ئــەم ژمارەي یاخــود ١٧,٤36 تاکــە کــەس( لەمــاوەی ئــەم ڕاپۆرت

ــە. ــتەی گەڕانەوەی ــب و ئاڕاس ــی تەری ــتەی ئاوارەبوون ــەى ئاڕاس ئەنجامەك

تاکەکەسخێزانپارێزگای ئاوارەبوون

17,737106,422ئەنبار
6,84141,046بابل
48,219289,314بەغدا
1,66710,002بەسرا
63,414380,484دهۆک
11,79470,764ديالە

55,314331,884هەولێر
10,12160,726کەربەال
60,254361,524کەرکوک
7554,530ميسان
6103,660موسەنا
11,80770,842نەجەف
170,9561,025,736نەينەوا
3,78722,722قادسيە

56,013336,078سەاڵحەدين
24,976149,856سلێمانی
1,2747,644زيقار
3,72822,368واست

549,2673,295,602سەرجەم

بهغدائهنبار

٪۲۱-٪٥-

ههولێر

٪۲-

نهينهوا

٪۲+٪۲-

دهۆک

تێروانینێکی گشتیی ئاوارەکان بە گوێرەی شوێنی جیۆگرافی

 

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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شوێنهکان

پارێزگاکانی بنهڕەتی
ئهنبار

دياله

كهركوك نهينهوا

سه�حهدين

لــە مــاوەی 3١ی تەممــوزی ٢٠١٧، ڕاگەینــدرا ســەرجەمی دانیشــتوانی ئــاوارەکان خەڵکــی هەشــت پارێــزگان لــە ١8 پارێــزگای عیراقــن. 
زۆربــەی ئــاوارەکان خەڵکــی پارێــزگای نەینــەوان بەڕێــژەی )٥٧% یاخــود ١,88١,88٢ تاکەکــەس(. پارێــزگای ئەنبــار دووەم پارێــزگای 

بنەڕەتییــە بەرێــژەی )١6% یاخــود ٥3٧,٤٤٤ کــەس(، پارێــزگای ســەاڵحەددین بــەدوای دادێ بەرێــژەی )١3% یاخــود ٤٤٠,٤٤8(.

نەینــەوا و ئەنبــار پارێــزگای بنەڕەتــی بــوون بــۆ زیاتــر لــە ٧٠% لــە ڕێــژەی ئــاوارەکان  بــۆ زۆربــەی قەیرانــە تــازەکان، 
هەرچۆنێــک بێــت دابەشــکردن لــە نێــوان ئــەم دوو پارێزگایــە گۆڕانکاریەکــی بەرچــاوی بینیــوە لــە پــاش ئەیلولــی 
٢٠١6. ئەمــەش بەهــۆی ئاڕاســتەی 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 ٢٠١6، ڕێژەیەکــی زۆری ئاوارەبــوون لــە پارێــزگای نەینــەوا 

دروســت کــرد هەروەهــا بــە ژمــارەی کەمــرت بــەرەو پارێزگاکانــی تــر.

ســێیەمین پارێــزگای بنەڕەتــی پارێــزگای ســەاڵحەدینە، بەڕێــژەی ١3% )٤٤٠,٤٤8 تاکەکــەس( ئــاوارەن. 
ئاوارەبوونــی تــازەی ســەاڵحەدین بەهــۆی بەردەوامبوونــی پێکدادانــە بەتایبــەت لــە ناوچــەی رشگات 

و بێجــێ هەروەهــا بەهــۆی ئاوارەبوونــی جــاری دووەمــی ئــاوارەکان کــە پێشــرت لــە کەرکــوك 
ئاوارەبــوون. جێگــەی ئاماژەیــە کــە بەڕێــژەی 6٠% )٢6٢,٢96( لــە ئاوارەکانــی ســەاڵحەدین لــە نێــو 

ــوون. ــزگا ئاوارەب ــان پارێ هەم

لەمــاوەی ئــەم ڕاپۆرتــەدا، ژمــارەی ئــاوارەکان لــە پارێــزگای کەرکــوك بەرێــژەی ١% )١,٤6٤ تاکــە 
ــەزای حەویجــە  ــە ق ــی ئۆپەراســیۆنی ســەربازی ل ــەوە بەهــۆی بەردەوامبوون ــەس( بەرزبووەت ک
کــە لــە ئابــی ٢٠١6 دەســتیپێکرد تاکــو 3١ی تەممــوزی ٢٠١٧، و بەپێــی تۆمــاری بەدواداچوونــی 

ئــاوارەکان و بــاری نــاکاو، نزیکــەی 98,63٤ ئــاوارەی حەویجــە تــا ئێســتا ئــاوارەن.

ژمــارەی ئاوارەکانــی خەڵکــی ئەنبــار بەڕێــژەی 8% )-٤٧,٧١8 تاکەکــەس( نزمبووەتــەوە. هــەروەک 
ــادی و  ــەرەوە ناوچــەی روم ــەوە ب ــی ئاڕاســتەی گەڕان ــراوە بەهــۆی بەردەوامبوون ــاری ک ــە دی ک

فەلوجــە کــە لــە چارێگــی دووەمــی ٢٠١6 گەڕیرناونەتــەوە.

پارێزگای بنەڕەتی

سەرجەمدیالەئەنبارسەاڵحەدینشوێنەکانی ترنەینەواکەرکوکدیالە ئەنبارپارێزگای ئاوارەبوون

104,226156204002401,212384106,422ئەنبار
2,56814,81458817402422,39248641,046بابل

172,4766,61213,8304,51801,54866,36623,964289,314بەغدا
1,84811417431808463,9122,79010,002بەرسا

1,0260282000378,636540380,484دهۆک
2,28046836063,396066183,63670,764دیالە

125,50805,9401,79414,1781,992150,84631,626331,884هەولێر
8641,086192168028857,86426460,726کەربەال
48,108963781,45236190,16444,87476,416361,524کەرکوک

1984216210206363,0003904,530ميسان
666030360482,7721083,660مەسەنا
1,7520114138023468,34625870,842نەجەف
1,14030004804,0261,010,8569,2041,025,736نەینەوا
3,3729041417402,47815,97821622,722قادسية

1,080001,974056,45414,274262,296336,078سەاڵحەدین
66,9844,61414,49020,682016216,14026,784149,856سلێامنی

1,032724212006545,3883367,644زیقار
2,31612018120063618,40875022,368واست

537,44428,31437,21895,16614,694260,4361,881,882440,4483,295,602سەرجەم

ئهنبار

٪۸-

ههولێر

٪۲۰+

کهرکوکنهينهوا

٪۱-٪۱+٪۱-

سه�حهدين

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

خشتەی ٢. دابەشکردنی ئاوارەکان بەپێی پارێزگای ئاوارەبوون و بنەڕەتی                                                                         

تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان
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گهڕانهوەکان بهپێی شوێنهکانی ئاوارەبوون
چڕكردنهوەيهکی بهرز

چڕكردنهوەيهکی  نزم

شوێنهکان

ــەوە دەدات کــەوا  ــای ئ ــەاڵم تەواوکــەر، مان ــگای سیســتەمی ســەربەخۆ ب ــە ڕێ ــاوارەکان دیاریکــراوە ل داینامیکــی گــەڕاوەکان و ئ
هــەردوو ژمــارەی گــەڕاوەکان و ئــاوارەکان دەکــرێ بەرزببێتــەوە لــە هەمــان کاتــدا لەمــاوەی ڕاپۆرتکردنــدا هەرچەنــدە ســەرجەم 

ئاراســتەکان دووبــارە ڕێکدەخــە.

لــە 3١ی تەممــوزی ٢٠١٧، ســەرجەمی )3٤٥,33٠( خێزانــی ئــاوارە کــە دەکاتــە )٢,٠٧١,98٠ تاکەكــەس( ڕاگەیانــدرا کــه 
بــە شــێوەیەکی یەکجارەکــی گەڕاونەتــەوە زێــدی خۆیــان، زیادبــوون بەڕێــژەی 6% )١١9,١١٢ کــەس( نیشــان دەدات 

لــە کاتــی راپۆرتــی رابــردوودا.

بەڕێــژەی ٤8% )١,٠٢3,69٠ تاكــە كــەس( کــە دەکاتــە نزیکــەی نيــوەی دانيشــتوانی گــەڕاوەکان شــوێنیان لــە ئەنبــار 
ديــارى کــراوە. لــە مــاوەی ئەنجامدانــی ڕاپۆرتەکــە، ژمــارەی دانیشــتوانی گــەڕاوەکان بەڕێــژەی 8% )8٠,٠٧6 تاكــە كــەس( 
زیــادی کــردووە. ئاراســتەی گەڕانــەوە لــە ناوەراســتی ٢٠١6 تۆمــار کــراوە، لــەم کاتــەدا شــاری رومــادی تــازە ئــازاد کــراو 

دەســتیکرد بــە شــایەت حالیدانــی ئاراســتەی گەڕانــەوە. هەروەهــا شــاری فەلوجــە لــە نێــوان ئایــار و حوزەیرانــی 
ــدا،  ــەڵ ئەوەش ــتیپێکرد. لەگ ــەوێ دەس ــۆ ئ ــەوە ب ــتەی گەڕان ــی ٢٠١6 ئاراس ــە ئەیلول ــراوە و ل ٢٠١6 وەرگی

گــەڕاوەکان لەسەرتاســەری پارێــزگاکان دابــەش نەکــراون. ئێســتا بەڕیــژەی ٢١% )٤3٢,96٠( تاکەکــەس لــە 
ژمــارەی گشــتی گــەڕاوەکان لــە ناوچــەی فەلوجــە خانەخــوێ کــراون، بــەاڵم لــە رومــادی بەڕێــژەی ١9% 

)398,٢١٤( خانەخــوێ کــراون.

ــان 3٧٤,39١  ــە )١9% ی ــێ ی ــی ل ــارەی گەڕاوەکان ــن ژم ــەاڵحەددین دووەم بەرزتری ــزگای س پارێ
تاکەکــەس(، کــە بەریــژەی ١% )٥,٠9٤( زیادیکــردووە. پارێــزگای نەینــەوا ســێیەم پارێزگایــە کــە 
ــەی ١٠%  ــەس(، نزیک ــە ک ــود 3٧٥,83٤ تاک ــە )١8% یاخ ــێ ی ــی ل ــارەی گەڕاوەکان ــن ژم بەرزتری
)3٢,8١٤( لــە ژمــارەی گــەڕاوەکان زیادیکــردووە لــە نێــوان 3٠ی حوزەیــران تاکــو 3١ی تەممــوز.

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

ــەوە  ــژەی ٧% بەرزبووەت ــەڕاوەکان بەڕێ ــارەی گ ــار ژم ــزگای ئەنب ــی پارێ ــەردوو ناوچەکان ــە ه ل
ــژەی  ــە ناوچــەی فەلوجــە، و بەڕێ ــژەی )٤,9٥9( ل ــەدا، بەڕێ ــەم ڕاپۆرت ــی ئ ــاوەی ئەنجامدان لەم
ــە  ــژەی ١١% )٢,٤٧٢( ل ــە رومــادی. هەروەهــا ژمــارەی گــەڕاوەکان بەڕێ )٤,٢٧٧ تاکــە کــەس( ل

ــەوە.  ــت بەرزبووەت هی

لــە پــاش فەلوجــە و رومــادی، ناوچــەی موســڵ لــە نەینــەوا ســێیەم بەرزتریــن ژمــارەی ئاوارەکانی 
لــێ یــە لەمــاوەی ئەنجامدانــی ئــەم ڕاپۆرتــەدا )١١% یــان ٢,8٢٤ تاکــە کــەس(، بــەاڵم لــە ناوچــەی 
ــوێنە  ــا لەش ــەوە. هەروەه ــژەی ٥3% )٢,١6٠( بەرزبووەت ــەڕاوەکان بەڕێ ــارەی گ ــە ژم حەمدانی
گەڕێرناوەکانــی موســڵ و ناوچــەی حەمدانیــە، ئــاوارەکان کــە لــە ســەرەتای دەســتپێکردنی 
ئۆپەراســیۆنی ســەربازی موســڵ لــە ترشینــی یەکەمــی ٢٠١٧وە ئاوارەبــوون بــۆ شــوێنی خۆیــان 
ــی  ــتپێکردنی قەیرانەکان ــی دەس ــە لەکات ــاوارەکان ک ــە، ئ ــە حەمدانی ــا ل ــەوە. هەروەه گەڕاونەت

ــەوە.   ــوون، دەســتیانکرد بەگەڕان ٢٠١٤وە ئاوارەب

تاکە کەسخێزانناوچەی گەڕانەوەبوونپارێزگای گەڕانەوەبوون

3,21819,308روتبەئەنبار
72,160432,960فەلوجەئەنبار
3,44320,658حەدیسەئەنبار
25,425152,550هیتئەنبار
66,369398,214رومادیئەنبار

170,6151,023,690سەرجەمی ئەنبار
1,88411,304ئەبو غرێببەغدا
1,2947,764کازمیەبەغدا
3,26319,578مەحمودیەبەغدا

6,44138,646سەرجەمی بەغدا
11,67370,038خاڵسدیالە
8,20049,200موقدادیەدیالە
14,04184,246خانەقیندیالە
2001,200کفریدیالە

34,114204,684سەرجەمی دیالە
5,71334,278مەخمورهەولێر

5,71334,278سەرجەمی هەولێر
166996داقوقکەرکوک
4132,478کەرکوککەرکوک

5793,474سەرجەمی کەرکوک
6,21037,260حەمدانیەنەینەوا
28,694172,164موسڵنەینەوا
5,47032,820شینگاڵنەینەوا
16,27497,644تلەعفەرنەینەوا
5,99135,946تلکێفنەینەوا

62,639375,834سەرجەمی نەینەوا
9,40556,430دوورسەاڵحەدین
1,0556,330فارسسەاڵحەدین
6,75540,530رشگاتسەاڵحەدین
5,16831,008بەیجێسەاڵحەدین
5,39632,376بەلەدسەاڵحەدین
7,72946,374سامەراسەاڵحەدین
28,538171,228تکریتسەاڵحەدین
1,1837,098تووزسەاڵحەدین

65,229391,374سەرجەمی سەاڵحەدین
345,3302,071,980سەرجەم

ئهنبار

٪۸+

نهينهوا

٪۱۰+٪۱+

بهغداسه�حهدين

٪۲+

دياله

٪۱+

تێروانینێکی گشتیی گەڕاوەکان بەپێی پارێزگای گەڕانەوەبوون

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
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لــە 3١ی تەممــوزی ٢٠١٧وە، ئــاوارەکان لەنــاو ١8 پارێــزگای عێراقــی گەڕاونەتەوە. پارێزگا ســەرەکیەکانی 
دواییــن ئاوارەبــوون هــەر پارێــزگای ئەنبــارە )٢6% یاخــود ٥٤6,٥88 تاکەکــەس(، بەغــذا )١3% یاخــود 

٢٧٢,9١6(، هەولێــر )١3% یاخــود ٢6٠,٧٧٢(.

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

لــە حالــەىت هەولێــردا، بەڕێــژەی ٤٤% )١١3,٧96 تاكــە كــەس( گەڕاونەتــەوە بــۆ 
پارێــزگای ئەنبــار، بەتايبــەىت بــەرەو قــەزای فەلوجــە، لەهەمــان کاتــدا بەڕیــژەی ٢٥% 
)6٤,٥3٠( گەراونەتــەوە بــۆ پارێــزگاى ســەاڵحەدين و پارێــزگای نەینــەوا ١8% )6٠٠,٤٥(.

زیاتــر لــە نیــوەی گــەڕاوەکان بەڕێــژەی ٥١% یاخــود ٢8٤,١3٠ تاکــە کــەس گەڕاونەتــەوە 
ــا  ــوون. هەروەه ــوک ئاوارەب ــزگای کەرک ــە پارێ ــرت ل ــە پێش ــەاڵحەدین ک ــزگای س ــۆ پارێ ب

ــار. ــۆ ئەنب ــەوە ب ــەس گەڕاونەت ــە ک ــود 9٢,3٥٢ تاک ــەی 36% یاخ نزیک

لەمــاوەی ئەنجامدانــی ئــەم ڕاپۆرتــەدا، بەرزبوونەوەیێکــی بەرچــاو لــە 
ــوون  ــدا ئاوارەب ــزگای بەغ ــە پارێ ــرت ل ــە پێش ــراوە ک ــەڕاوەکان دیاریک گ

)بەڕێــژەی ٢٠% یاخــود ٤٥,١3٢ تاکــە کــەس(، هەروەهــا ئەنبــار 
بــەدوای دێــت )بەڕێــژەی 3% یاخــود ١6,٥٠6 تاکــە کــەس(.

جو�نهوەی گهڕاوەکان له دوايين
پارێزگای ئاوارەبوون بۆ ناوچهکانی گهڕانهوابووون 

ئهنبار

بهغدا

دياله

ههولێر

کهرکوک

نهينهوا

سه�حهدين

ئهنبار بهغدا

٪۳+ ٪۲۰+

ههولێر

٪٦+

نهينهوا

٪۷+

کهرکوک

٪٥+

دوایین پارێزگای ئاوارەبوون

پارێزگای 

گەڕانەوەبوون
سەرجەمجێگەی ترسلێامنیسەاڵحەدیننەینەواکەرکوککەربەالهەولێردیالەدهۆکبەغذابابلئەنبار

546,1985,070212,7068940113,796092,35202,74849,92601,023,690ئەنبار
01,15234,770002,1004800045612038,646بەغدا
33001,0560160,434468023,9820018,4140204,684دیالی

0000034,27800000034,278هەولێر
00000003,47400003,474کەرکوک
601,1101,740105,06626445,6001,5124,314205,8302,4965707,272375,834نەینەوا

0022,6442,3341264,5301,482130,284498150,78616,9801,824391,374سەاڵحەدین
546,5887,332272,916108,294160,710260,7723,042254,406206,328156,03086,3469,2162,071,980

تێروانینێکی گشتیی گەڕاوەکان بەپێی دواترین پارێزگای ئاوارەبوون

نەخشە ٤. خێزانە گەڕاوەکان بەپێی دوایین پارێزگای ئاوارەبوو
نەخشــەکە ئاراســتەی گــەڕاوەکان دیــاری دەکات لــە دواییــن پارێــزگای ئاوارەبوونیــان تاکــو قــەزای گەڕانەوەیــان، 

هەروەهــا ســەرجەمی ئــاوارە تاکەکەســەکان بەپێــی پارێــزگاکان لەمــاوەی ئــەم ڕاپۆرتــەدا.

ژمارە ١٠: جیاوازی ژمارەی گەڕاوەکان بەپێێ دوایین پارێزگای ئاوارەبوون.

نەخشــەکە ئاراســتەی گــەڕاوەکان دیــاری دەکات لــە دواییــن پارێــزگای ئاوارەبوونیــان تاکــو قــەزای گەڕانەوەیــان، 

هەروەهــا ســەرجەمی ئــاوارە تاکەکەســەکان بەپێــی پارێــزگاکان لەمــاوەی ئــەم ڕاپۆرتــەدا.

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

تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان
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ــاواره  ــەس( ئ ــود ١,6٥٢,6٢8 ک ــژەی )٥٠% یاخ ــه بەڕێ ــەن ک ــەوه دەک ــاژه ب ــەکان ئام ڕاپۆرت

دۆزراونەتــەوه لــه شــوێنی تایبــەت نیشــتەجێکراون. لــە ســەرجەمی دانیشــتیوانی ئــاوارەکان 

بــە ڕێــژەی )39% یاخــود ١,٢8٥,٧١٠ کــەس(  لــه خانــووی کرێــدا نیشــتەجێبوون، بــە ڕێــژەی 

١١% یاخــود 3٥9,٥٤٤ کــەس(  لەگــەڵ خێزانــە خانەخوێکانــدا نیشــتەجێبوون هەروەهــا بــە 

ڕێژەیەکــی کەمــرت لــە )١% یاخــود ٧،3٧٤ کەکــەس( لــه هوتێــل و موتێــل نیشــتەجێبوون.

ــه پەناگــەی هەســتیار  ــاواره( ل ــه )١3% یاخــود ٤١3,٠٥8 کەســی ئ ــه ژمارەیەکــی کەمــرت ل ب

نیشــتە جێکــراون. بــە ڕێــژەی )6% یاخــود ٢٠6,88٠ کــەس( لــە باڵەخانانــەی تــەواو نەکــراو 

ــته  ــی نیش ــوێنی نافەرم ــه ش ــەس( ل ــود ١٠١,١٠٠ ک ــژەی )3% یاخ ــە ڕێ ــتەجێکراون، ب نیش

جێکــراون, بــە ڕێــژەی) 3% یاخــود 86,٧66 کــەس( لــە شــوێنە ئایینیــەکان نیشــته جێکــراون، 

هەروەهــا بــە ڕێژەیەکــی کەمــرت لــە )١% یاخــود ١١,3٢8 کــەس( لــه قوتابخانــەکان نیشــته 

جێکــراون.

بەڕێــژەی ٢3% )٧69,93٢ تاکەکــەس( لــە ســەرجەمی دانیشــتوانی ئــاوارەکان لــە خێوەتگاکان 

نیشــتەجێبوون. پارێــزگای نەینــەوا بەڕێــژەی ٥3% )٤٠8,96٠ 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.

ــژەی %3   ــاوارەکان بەڕێ ــران تاکــو 3١ی تەممــوزی ٢٠١٧، ژمــارەی ئ ــوان 3٠ی حوزەی ــە نێ ل

ــەوە. ــەت )٥9,١٠٠( و شــوێنی هەســتیار )١٤,٢6٢( نزمبووەت ــە شــوێنی تایب ل

ــە شــێوەیەکی  ــدراوەکان ب ــە پەناگــە نەزان ــاوارەکان ل ــەدا، ژمــارەی ئ ــەم ڕاپۆرت لەمــاوەی ئ

بەرچــاو بەرزبووەتــەوە )١6،6٢6( بەهــۆی ئــاوارە نوێیەکانــی ڕۆژهەاڵتــی موســڵ. جــۆری 

پەناگــەکان توانــای هەڵســەنگاندنی نەبــوو بەهــۆی شــێوازی کارکــردن و ڕێکخــراوی 

هاوبەشــی کــە لەالیــەن تۆمــاری بــۆ بەدواداچوونــی ئــاوارەکان و ده ســه اڵتدارانی خۆجێیــی 

ئەنجــام دراوە. زانیاریــەکان پاڵپشــتی دەکرێــت هەروەهــا هاوبــەش دەکرێــت لــە گــەڕی 

ــوو. هەڵســەنگاندنی داهات

زۆربــەی گــەڕاوەکان دیاریکــراوە بەڕێــژەی )9٥% یاخــود ١,96٤,6١6 تاکەکــەس( لــە 

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

شــوێنی تایبــەت )3% یاخــود 66,9٤8 تاکەکــەس( یاخــود لــە پەناگاکانــی ناشــیاو )٢% یاخــود 

ــتەجێبوون. ــەس( نیش ٤٠,٠86 تاکەک

Returnees

IDPs

۹۰۰،۰۰۰ ۸۰،۰۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰۱,۱۰۰,۰۰۰

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

۰۱۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰۳۰۰,۰۰۰٤۰۰,۰۰۰٥۰۰,۰۰۰٦۰۰,۰۰۰۷۰۰,۰۰۰۹۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰۱،۰۰۰,۰۰۰

نهزاندراو  ئيقامهی ههميشهيی  پهناگاکانی ناشياو شوێنی تايبهت

تێروانینێکی گشتیی ڕێکخستنی پەناگاکان

خشتە ٥: ئاوارەکان )تاکەکەس( بەپێی بەشی  پەناگاکان و پارێزگای ئاوارەبوون.

خشتە 6: 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،٥٠٠ 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.

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

ــۆ ناوچــەی بنەڕەتــی  ــەوە ب ــوون و دەگەڕین ــە گــەڕاوەکان دادەنێــت کــەوا کــەوا پێشــرت 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 ســرتاتیژی 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

زانیاریــەکان کــە لــەم ڕاپۆرتــە دایــە تەنهــا بــۆ مەبەســتى زانياريــى گشــتيە. نــاو و ســنوورەکان لــە ســەر بەرهەمەکانــی زانیــاری تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان بــۆ پەســەند 

كــردن يــان ڕەزامەنديــى فەرمــی پێشــنیار ناکرێــت لەاليــەن ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ. زانیاریەکانــی پۆرتاڵــی تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان ئەنجامــی داتــا کۆکراوەکانــە 

ــراوە.  ــن ک ــدا دابی ــە عیراق ــر ل ــەوارەی ت ــی و ق ــەوارەی حکوم ــەن ق ــە لەالی ــەواو دەکات ک ــەکان ت ــا زانیاری ــۆچ هەروەه ــی ک ــراوی نێودەوڵەت ــی ڕێکخ ــی مەیدان ــەن تیم لەالی

ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کۆچــی عێــراق تــا دەکرێــت هەوڵــی پاراســتنی زانیــاری نــوێ و ورد بــکات ، بــەاڵم هیــچ داواکاری – خێــرا یاخــود پێشــنیار لەســەر تەواوکــردن، ڕاســتی و 

گونجــاوی زانیاریــە دابینکــراوەکان لــە ڕێگــەی ئــەم ڕاپۆرتــەدا ناکرێــت. دەبێــت ڕەچــاوی دژواریــەکان بکرێــت لەکاتــی بەکارهێنانــی داتــای تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان 

لــە عێــراق وەکــو جواڵنــەوەی دانیشــتوانی ئــاوارە لەگــەڵ دووبارەبوونــی بارودۆخــی فریاکەوتــن هەروەهــا ڕێگەپێدانێکــی دیاریکــراو بــۆ بەشــێىك گــەورەى واڵتەكــە. لــە هیــچ 

ڕووداوێکــدا ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ لێپررساونــا بێــت بــۆ هــەر خەســارەتێک یاخــود زیانێــک چ بەشــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ یــان گرنــگ  کــە پەیوەنــدی هەیــە 

بــە بەکارهێنانــی ئــەم ڕاپۆرتــە و زانیاریــە دابینکــراوەکان.

شێوازی کارکردن 

پێناسە

تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان


