
 
 
 

لھگھڵ بھردەوامبوونی گھڕانھوەی ئاوارە عێراقییھکان ئاوەدان کردنھوە پێویستھ: ڕێکخراوی 
 نێودەوڵھتی کۆچی عێراق

سھرەڕای کۆتایھاتنی كۆنگرەى نێودەوڵھتیى كوێت بۆ ئاوەدان كردنھوەى عێراق بھم دوواییھ لھ كوێت دا،  –كوێت 
یھکگرتووەکان بۆ كۆچ) ڕایگھیاند بھردەوامبوونی گھڕانھوەی ھھزاران ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچ (ئاژانسى نھتھوەی 

 کھس لھ ئاوارەکان بۆ شوێنی بنھڕەتیی.

، زیاتر لھ ۲۰۱۸ی كانوونى دووەمی ۳۱بھ پێی تۆماری ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچ بۆ بھدواداچوونی ئاوارەکان، تا 
ملیۆن كھس تا ئێستا ئاوارەن. ڕەنوسی  ۲٫٥کاتدا نزیكھى  ملیۆن عێراقى گھڕاونھتھوە بۆ شوێنی بنھڕەتیی، لھھھمان ۳٫۳

تازەی ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچ بھردەوامبوونی ئاڕاستھی گھڕانھوە نیشان دەدات. لھ كانوونى دووەم دیاری کراوە کھ 
ھواو ھھزار ئاوارەی تر گھڕاونھتھوە، بھشێوەیھكى سھرەكى بۆ چوار پارێزگا ئھمانھش پارێزگای نھین ۱۲٥نزیکھی 

 سھ�حھدین و كھركوك و ئھنبار.

وە بھھۆی داگیرکردنی داعش لھسھر بھشێكى گھورە لھ ناوەراستی ۲۰۱٤لھوەتھى دەستپێکردنی قھیرانھكان لھ سھرەتای 
عێراق و لھپاشان دەستپێکردنی ئۆپھراسیۆنھکان بۆ وەرگیرانھوەی شوێنھکان، نزیكھى شھش ملیۆن عێراقى ئاوارە 

 یان وێران کرا و زیانێکی بھرفراوانی پێکھوت..بوون، وە كۆمھڵگھكان

، لھ ماوەی زیاتر لھ سێ ساڵ و بۆ یھكھم جار، ژمارەی گھڕاوەکان زیاترە لھ ژمارەی ۲۰۱۸لھ كانوونى دووەمی 
ئاوارەکان. لھ ماوەی دوایین سێ ساڵ، پارێزگا ئھنبار گھورەترین ژمارەى گھڕاەکان بھخۆ بینیوە، بھھۆى باشتر بوونی 

 خی ئھمنی، باشترکردنی خزمھتگوزارییھکان وە بونیاتنانھوەی ژێرخانی بنچینھیی.بارودۆ

، سێ پارێزگا کھ ڕایانگھیاند کھ گھورەترین نزمبوونھوە لھ ژمارەی ئاوارەکان بھخۆیان ۲۰۱۸لھ كانوونى دووەمی 
دا). ۱۷-(لھ سھدا  و ئھنبار  دا)،۱۲-دا)، بھغداد بھدوای دادێ (لھ سھدا ٦-بینیوە، پارێزگای نھینھوا بووە (لھ سھدا 

لھسھر ئاستی خۆجێیی   ھھزار) لھ نزمبوونھوەی ژمارەی ئاوارەکان ۱٤٥بھیھکھوە، نزیکھی دوو لھسھر سێ (زیاتر لھ 
ملیۆن ئاوارە لھ عێراق، بھگوێرەى ڕاپۆرتھكان تھنھا نیوەیان (لھ سھدا  ۲٫٤۷ڕوون دەكھنھوە. لھھھمان کاتدا نزیکھی 

 ) تا ئێستا لھ خێوەتگھ نێشتھجێن.۲٦ت نیشتھجێبوون، وە زیاتر لھ چارێگیان (لھسھدا ) لھ شوێنی تایبھ٥۱

ھھزار) کھسی گھڕاو لھ کانوونی دووەم دیاری کرد،  ۸٤ھھرچھندە پارێزگاى نھینھوا دوو لھسھر سێ (نزیكھى 
 ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچ تێبینیى كردووە كھ گھڕاوەکان بۆ شارى موسڵ لھوێ نھمانھتھوە.

بھھۆى نھبوونیى بارودۆخی ئھمنی، خزمھتگوزارى و دەرفھتى دەستھبھرکردنی بژێوی لھ ڕۆژئاوای موسڵ، نزیكھیى 
 خێزان گھڕاونھتھوە بۆ خێوەتگھی حاج عھلی لھ مانگی رابردوودا (كانوونى دووەم). ٦۰۰



تھواو نھكراوەکان، لھ چوار گھڕاوەکان کھ لھ پھناگھى ھھستیار نیشتھجێبوون ھھروەك شوێنھ نافھرمییھکان و شوێنھ 
) و ۷،٥۰۰)، نھینھوا (۱۲،٤۰۰تاكھ كھس)، سھ�حھدین ( ۲۱،٥۰۰پارێزگا چڕ بوونھتھوە، لھ پارێزگای دیالھ (

). بھھۆی ئھمھ، لھ كۆنگرەى نێودەوڵھتیى كوێت بۆ ئاوەدان كردنھوەى عێراق کھ لھ كوێت لھ ھھفتھى ۸۰۰كھركوك (
عێراق بھ ئاوەدان كردنھوەیھکی خێرا بۆ یارمھتیدانی لکاندنھوەی ئاوارەکان لھ شوێنی ڕابردوو ئھنجام درا، پێویستبوونی 

  بنھڕەتی باس کرا. 

سھڕەرای دەستپێکردنی قۆناغی ” سھرۆکی نێردەی ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچ بھرێز گێرارد وەیت گوتی، 
وەدان کردنھوەی ڕاستھقینھیھى و�تھكھ چاکبوونھوەی عێراق لھ دوای سێ سا�نھوەى ناكۆك، دەبێت بیر بکھین کھ ئا

تھنھا لھسھر بونیاتنانھوەی ژێرخانی بنچینھیی ناوەستێت." ھھروەھا گوتی، "بھڵکو پێویستھ بھ دابینکردنی پشتگیریی 
 “تایبھتمھند بۆ ئھم کھسانھ كھ رزگار بوونھتھوە لھ قھیرانھکان جگھ لھ ئاوەدان کردنھوەی ژێرخانی بنچینھیی. 

سا�نھ دەست پێکرد، كھ -ەى كوێت، نھتھوەی یھکگرتووەکان بھرنامھى چاكبوونھوە وتوانستیێكى دوولھكاتى كۆنگر
ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچی عێراق بھشدار دەبێت لھم بھرنامھیھ بۆ ھاوکاری کردنی حکومھتی عێراق بۆ دیاریکردنی 

شتی نھتھوەی یھکگرتووەکان لھ ووتارەکھی لھ پێوەستھکان بۆ بونیاتنانھوەی و ئاوەدان کردنھوەی و�تھکھ. سكرتێری گ
 كرد. کۆنگرەکھ باسی بھرنامھکھی 

یارمھتییھکانی چاکبوونھوەی ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچی عێراق بھ ھاوبھشى لھگھڵ حكومھتى عێراق تایبھتھ بۆ 
انی ژێرخانى بنچینھیی، شوێنھکانی گھڕانھوەبوونھ. یارمھتییھکان بریتییھ لھسھنتھرەکانی زانیاری کۆمھڵگھیی، پرۆژەک

چاکسازی کردنھوەی خانووەکان، باشتر کردنی خزمھتگوزاری تھندروستى، دابھشكردنى کھل وپھلی حھسانھوە و 
 پشتگیریى دەستھبھرکردنی بژێوی.

بۆ زانیاری زیاتر لھسھر ئاوارەبوون لھسھر تاسھری عێراقدا، تکایھ سھردانی پۆرتالی تۆماری ڕێکخراوی نێودەوڵھتی 
 http://iraqdtm.iom.int بۆ بھدواداچوونی ئاوارەکان بکھ:کۆچ 

، لێرە بھدەست ۲۰۱۸ی کانوونی دووەمی ۳۱دوایین ڕاپۆرتی تۆماری بھدواداچوونی ئاوارەکان لھگھڵ داتاکان تا 
 دەکھوێت:

http://iraqdtm.iom.int/LastDTMRound/Round88_Report_Kurdish_2018_January_31_I
OM_DTM.pdf 

 بۆ زانیاری زیاتر تکایھ پھیوەندی لھگھڵ ڕێکخراوی نێودەوڵھتی کۆچی عێراق بکھ:

 sblack@iom.int +، ئیمێل:۹٦٤۷٥۱۲۳٤۲٥٥۰ساندرا بالك، تھلھفۆن: 
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