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لە ٣٠ ئازار تاکو ٢٧ی نیسانی ٢٠١٧

له ماوەی ٢٧ی نیسانی ٢٠١٧وە، تۆماری بە دواداچوونی ئاوارەکان ٣,٠٦٥,١١٢ كه سی وه ك ئاواره  دیاری كردووه  كه  ده كاته  )٥١٠,٨٥٢ خێزان(١ کە لە 	 
ئاوارەبوون وە  به سه ر ١٠٦ ناوچه و ٣,٦٦٠ له شوێنه  جیاوازه كانی عێراقدا باڵوبوونه تەوه. لەهەمان کاتدا، تۆماری بە  دوای کانوونی دووەمی ٢٠١٤ 

دواداچوونی ئاوارەکان ١,٧٣٧,١٣٨ کەس لە گەڕاوەکان دیاری کردووە کە دەکاتە )٢٨٩,٥٢٣ خێزان(.

تاكە كەس(. 	   ٦,٤٨٦( لە ١٪  بەرزبوونەوەيێكی كەمرت  لەگەڵ  ڕاپۆرتەدا،  ئەم  لەماوەی  ماوەتەوە  بە جێگیری  دیاریکراو  ژمارەى  تێكرايى، سەرجەمی  بە 
کە  نەینەوا  پارێزگای  بەتايبەت،   سنووردارە.  زۆر  هەرچەندە  کرا،  تۆمار  دانیشتوانەکان  جواڵنەوەی  ئاڕاستەی  لە  گەورە  ژمارەیەکی  ئەوەشدا،  لەگەڵ 
کە  جواڵنەوە  ئاراستەی  بەردەوامبوونی  هۆی  بە  کراوە  هاوسەنگ  ژمارە  ئەم  ئەوەشدا  لەگەڵ  کرد.  تۆمار   )٥٣,٨٣٢(  ٪١٠ بەڕێژەی  بەرزبوونەوەيێىك 

لەسەرتاسەری شوێنەکانی تری وواڵتدا تۆمار کراوە.

لە 	  تۆمارکرد  بەرچاویان  بەرزبوونەوەیەکی  کە  پارێزگا  دوو  بەتایبەت  بەرزبووەتەوە.  تاکەکەس   ٩٧,٥٥٤ یاخود   ٪٦ بەڕێژەی  گەڕاوەکان  ژمارەی 
دەستینشانکردنی گەڕاوەکان، پارێزگای ئەنبار )٦٪ یاخود ٤٩,٤٦٤ تاکەکەس(، و پارێزگای نەینەوا بەڕێژەی )١٩٪ یاخود ٤١,٥١٤(. 

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 ٣.١ ملیۆن ئاوارەیه.

www.iraqdtm.iom.intiraqdtm@iom.int
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تۆماری به دواداچوونی ئاوارەکان
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لەمــاوەی ئــەم ڕاپۆرتــەدا، لــە نێــوان 3٠ ئــازار تاکــو ٢٧ی نیســان، پارێــزگای نەینــەوا ڕایگەیانــد 
کــە پێشخســتنێکی گــەورە ڕوویــداوە بەهــۆی ئۆپەراســیۆنەکانی ســەربازی لــە موســڵ دا. 
ــووە هــۆی  ــە ١9ی شــوبات، کــە ب ــاوای موســڵ بەشــێوەیەکی فەرمــی ل ئۆپەراســیۆنەکانی ڕۆژئ

ــەس.  ــەزاران ک ــی ســەدان ه ئاوارەبوون

ــەوە  ــتەی گەڕان ــدا ئاراس ــان کات ــوون، لەهەم ــی ئاوارەب ــەڵ بەردەوامبوون ــی  لەگ ــە هاوتەریب ب
بــۆ شــاری موســڵ تۆمــار کــراوە و بەتایبــەت لــە خێوەتگاکانــی قــەزای مەرکــەز ئەلحەمدانیــە. 
لەســەرەتای ئۆپەراســیۆنەکان، تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان و بــاری نــاکاو تۆمــار کــرد کەوا  
لــە ٤٤١,٧٢٠ تاکەکەســی ئــاوارە 33٦،٢88 تــا ئێســتا ئــاوارەن و ١٠5،٤3٢ کــەس گەڕانەوەتــەوە.

جێگــەی ئاماژەیــە کــە دوو داینامیکــی ئاوارەبوونــی جیــاواز تێبینــی دەکرێــت لەمــاوەی 
ئۆپەراســیۆنەکانی خۆرهەاڵتــی موســڵ هەروەهــا ئەمانــەی ڕۆژئــاوای موســڵ. قۆناغــی یەکــەم 
تایبەتــە بــە شــوێنەکانی دەوروبــەری موســڵ وەکــو قەزاکانــی بەعشــیقە و حەمدانیــە. لەپــاش 
ــی  ــیۆنەکانی خۆرهەاڵت ــەم، ئۆپەراس ــی یەک ــە ١٤ی کانون ــیۆنەکان ل ــی ئۆپەراس ــاوەی ڕاگرتن م
موســڵ لــە ٢9ی کانونــی یەکــەم دەســتپێکردەوە و لــە ٢١ی کانونــی دووەم بەشــێوەیەکی فەرمــی 
ڕاگەیانــدرا لەالیــەن دەســەاڵتداران  کــە خۆرهەاڵتــی موســڵ ئــازاد کــرا، لەگــەڵ دواییــن گــەڕەك 
کــە لــە ٢5ی شــوبات وەرگیــرا. لــەم ماوەیــەدا زۆربــەی ئــاوارەکان بــە جیــا یاخــود ڕاســتەوخۆ 

ــاکاو. ــاری ن ــگاکان و شــوێنەکانی ب ــۆ خێوەت ــەوە ب گوازران

دەربــارەی ئۆپەراســیۆنەکانی رۆژئــاوای موســڵ، ژمارەیەکــی زۆر لــە خەڵکــەکان لــەدوای 
تێپەرینیــان لەڕێگــەی حەمــام عەلیــل چــوون بــۆ کۆمەڵــگا خانەخوێــکان لــە قەزاکانــی گەیــارە و 
حەمــام عەلیــل یاخــود خۆرهەاڵتــی موســڵ. هەروەهــا تۆمــار کــراوە کــە بەشــێکیان بــۆ ڕۆژئــاوای 
بەدواداچوونــی  تۆمــاری  ئاوارەبوونیانــە.  جــاری  دووەم  لەوانەیــە  و  گەڕاونەتــەوە  موســڵ 
ــی  ــۆ دیاریکردن ــەن ب ــەوە کار دەک ــەکان پێک ــەت و  هاوبەشــە مرۆیی ــەڵ حکوم ــاوارەکان لەگ ئ
ــاری دەکات و  ــی زۆر دی ــە دژوارێک ــەم پرۆسێس ــەوا. ئ ــزگای نەین ــە پارێ ــاوارەکان ل ــارەی ئ ژم
بەتایبــەت لــە تۆمارکردنــی ئاوارەکانــی دەرەوەی خێوەتــگا بەهــۆی گەیشــتنێکی ســنوردار 

ــدا.  ــهاتەکانی ئەمنی ــا پێش هەروەه

ــیۆنی  ــاوەی ئۆپەڕاس ــرا لەم ــۆ ک ــان  ب ــاوارە بەدواداچوونی ــی ئ ــی، 59٠,9٢8 تاکەکەس بەتێکڕای
ســەربازی  بەدرێژایــی ڕێــڕەوەی موســڵ )تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان و بــاری نــاکاو، لــە 

ــارەوە(. ١ی ئای

ــە  ــە ل ــە ک ــەوەی خێزانەکان ــاوی  گەڕان ــێوەیەکی بەرچ ــی ش ــایەد حاڵ ــەوا  ش ــدا، نەین لەکۆتایی
ــە  ــدرا ک ــەقامگیرەکان. ڕاگەیان ــەراوە س ــوێنە گ ــۆ ش ــوون ب ــوزی ٢٠١٤ ئاوارەب ــران- تەمم حوزەی
ــە  ــە، ل ــۆ حەمدانی ــل ب ــدا و باب ــە بەغ ــەوە ل ــەس( گەڕاونەت ــزان )٤5٠٠ تاکەک ــەی ٧5٠ خێ نزیک

ــف. ــەزای تلکێ ــۆ ق ــر ب دهــۆک و هەولێ
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اواخر ۱۷ تشرين۱ ۱٦ اواخر آذار ۱٦ اواخر نيسان ۱٥ اواخر ايلول ۱٤ آب ۱٤ حزيران- تموز ۱٤  قبل حزيران ۱٤

نيسان

آيار

حزيران

تموز

أيلول

تشرين۱
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آذار
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آ
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نيسان

كانون ۲ ۱۷
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ب
آ
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نيسان

آيار

حزيران

تموز
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تشرين۲

كانون۱

شباط

آذار

كانون۲ ۱٦

كانون ۲ ۱٥

شباط

آذار

نيسان

آيار
حزيران

تموز

ب
آ

أيلول

تشرين۱

تشرين۲

كانون۱

شباط

آذار

شباط

آذار

آيار

نيسان

كانون۱

تشرين۲
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آ
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حزيران

نيسان
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3

ژمارە 5. ژمارەی ئاوارەکان لەسەر کاتدا

ژمارە ٦: ژمارەی گەڕاوەکان لەسەر کاتدا 

گەری ٧٠ | نیسانی ٢٠١٧تۆماری ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ بۆ بەدواداچوونی ئاوارەکان لە عێراقدا دەستیپێکرد بە تۆمارکردنی گەڕاوەکان لەمانگی نیسانی ٢٠١5وە. 

تێروانینی بارودۆخەکە
تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان
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ئاوارەکان بهپێی شوينهکانی ئاوارەبوون

چڕكردنهوەيهکی بهرز

چڕكردنهوەيهکی  نزم

شوێنهکان

شوێنهکان

پارێزگاکانی بنهڕەتی
ئهنبار

دياله

كهركوك نهينهوا

سه�حهدين

تاکەکەسخێزانپارێزگای ئاوارەبوون

31,499188,994ئەنبار
7,44944,694بابل

54,514327,084بەغدا
1,80610,836بەرسا

64,926389,556دهۆک
11,99571,970ديالە

58,466350,796هەولێر
10,48062,880کەربەال
63,712382,272کەرکوک

8875,322ميسان
7104,260موسەنا
13,01678,096نەجەف
100,968605,808نەینەوا
3,97623,856قادسيە

55,793334,758سەاڵحەدین
24,899149,394سلێامنی

1,3638,178زیقار
4,39326,358واست

510,8523,065,112سەرجەم
بغداداألنبار

٪۳-٪٦-

نينوى

٪۱۰+٪۱-

كركوك

٪۱-

دهوك

لــه مــاوەی ٢٧ی نیســانی ٢٠١٧، حــەوت پارێــزگا بــە ڕێــژەی 8٤ % )٢,5٧9,٢٦8کــەس( لــە ســەرجەمی دانیشــتیوانی ئــاوارەکان لــه 

خــۆ دەگڕێــت. لــە پارێــزگای نەینــەوا بــە ڕێــژەی ٢٠% ئــاواره )٦٠5,8٠8 کــەس(، دهــۆک بــە ڕێــژەی ١3% )389,55٦(، کەرکــوک بــە 

ڕێــژەی ١٢% )38٢,٢٧٢(، هەولێــر بــە ڕێــژەی ١١% )35٠,٧9٦(، ســەاڵحەدین بــە ڕێــژەی ١١% )٧58, 33٤(، بەغــدا بــە ڕێــژەی ١١% 

)3٢٧,٠8٤(، ئەنبــار بەڕێــژەی ٦% )١88,99٤(.

لــە ٦٧% )٢,٠٤٤,8١8 کــەس( لــه رێــژەی ئــاوارەکان لــه ناوەراســتی باکــووری عێراقــدا نیشــتەجێبوون. بــە 

ڕێــژەی٢9% لــه کــۆی گشــتی ئــاواره کان کــە دەکاتــە )889,٧٤٦ کــەس( لــه هەرێمــی کوردســتان نیشــتەجێبوون 

ــتەجێبوون. ــراق نیش ــووری عێ ــه باش ــەس( ل ــاوارەکان )١3٠,5٤8 ک ــه ئ ــژەی ٤%  ل ــە ڕێ ــا ب ــه روەه ه

ــە  ــی ژمارەک ــی زیادبوون ــەوە، لەگــەڵ تۆمارکردن ــری مای ــە جێگی ــاوارە دەستنیشــانکراوەکان ب ــارەی ئ ســەرجەمی ژم

کەمــر لــە ١% )٦,٤8٦ تاکەکــەس(.  جێگــەی ئاماژەیــە کــەوا هەرچەنــدە ســەرجەمی ژمــارەی ئــاوارە تــازەکان  زۆر بــە 

جێگیــری ماوەتــەوە لــە مــاوەی چەنــد مانگــی ڕابــردوودا، ژمارەیەکــی گرنگــی جوڵــەی دانیشــتوان چاودێــری کــراوە  

وە هەروەهــا دابەشــبوونی ئــاوارەکان لــە نێــو ئــەم حــەوت پارێزگایــە بەشــێوەیەکی بەرچــاو گــۆڕاوە بــە درێژایــی 

کات.

بــۆ منوونــە پارێــزگای نەینــەواو دهــۆك  زۆرتریــن ژمــارەی ئــاوارە تــازەکان وەردەگــرن، بەهــۆی 

ــە١٧ی  ترشینــی یەکەمــی ٢٠١٦.  دەســتپێکردنی ئۆپەراســیۆنی موســڵ ل

 هەرچەنــدە، تاکــو ئەیلولــی ٢٠١٦ پێــش دەســتپێکردنی ئۆپەراســیۆنەکان، دوو دیارتریــن پارێزگای 
خانەخــوێ ئەنبــار و بەغــدا بــوون، کــەوا لــەم کاتــەدا  ژمــاری ئــاوارەکان بــە شــێوەیەکی بــەردەوم 
لــە کەمبــوون دابــوو، بەهــۆی بەردەوامــی گەڕانــەوەی ئــاوارەکان بــۆ ناوچــە گەڕاوەکانــی ئەنبــار.

پارێــزگای نەینــەوا تاکــە  پارێزگایــە بــۆ تۆمارکردنــی  زیــاد بوونــی دانیشــتوانی ئــاوارە  لــە مــاوەی 
کاتــی ڕاپۆرتکردنــدا، ١٠% )53,83٢ تاکەکــەس( لــە نێــوان ئەپدیتــی مانگــی مــارس و ٢٧ی نیســان. 
ــی  ــاری بەدواداچوون ــرە. تۆم ــە ڕاســتیدا زۆر بەرزت ــدا ل ــان کات ــە هەم ــازەکان ل ــاوارە ت ــارەی ئ ژم
ئــاوارەکان و بــاری نــاکاو ئاوارەبوونــی ٧3,8٤٢ تاکەکەســیان ڕاگەیانــدوە لــە شــاری موســڵ 
ــە  ــە ب ــەم ژماران ــۆ ٢٤,8٠٤. ئ ــدراوە ب ــانەکە خەملێن ــەوە هاوش ــاوەدا،  وە گەڕان ــان م ــە هەم ل
شــێوەیەکی بەرچــاو نیشــان دەدا چــۆن ناجێگیــری و داینامیکــی ئاراســتەی بزوتنــەوەی ئێســتای 

ــزگاکان.   ــە ســەر پارێ دانیشــتوان کاریگــەری دەخات

تازەکانیــان  ئــاوارە خانەخــوێ  دانیشــتوانی  نزمبوونــەوەی  تــر  پارێــزگا ماوەکانــی  هەمــوو 
ــار %3 )3٦٠,٦  ــەس( وە ئەنب ــەوی ٦% )١9,5٢٤ تاکەک ــدا نزمبوون ــەت، بەغ ــە تایب ــدووە. ب ڕاگەیان

ــردووە. ــار ک ــی( تۆم تاکەکەس

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.

ژمارە ٧: جیاوازی ژمارەی ئاوارەکان بەپێێ پارێزگای ئاوارەبوون

ڕاپۆرتی ڕێژەکان لەسەر پارێزگای ئاوارەبوون شایەتی زیادبوونەوەو نزمبوونەوەی سەرەکی 

ژمارەی ئاوارەکان دەکات بەراوردی ڕاپۆرتی پێشوو

خشتە ١. دابەشکردنی خێزان و تاکەکەسی ئاوارەکان بەگوێرەی پارێزگای ئاوارەبوون

تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان
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شوێنهکان

پارێزگاکانی بنهڕەتی
ئهنبار

دياله

كهركوك نهينهوا

سه�حهدين

ــزگای  ــە ١8 پارێ ــزگان ل ــاوارەکان خەڵکــی هەشــت پارێ ــدرا ســەرجەمی دانیشــتوانی ئ ــە مــاوەی ٢٧ی نیســانی ٢٠١٧، ڕاگەین ل

عێراقــن. زۆربــەی ئــاوارەکان خەڵکــی پارێــزگای نەینــەوان بەڕێــژەی )٤9% یاخــود ١,٤9٤,٠١8 تاکەکــەس( هەروەهــا خەڵکــی 

پارێــزگای ئەنبــارن بەرێــژەی )٢٢% یاخــود ٦83,١٧٢ کــەس(.

ــزگای  ــی پارێ ــە لێکۆڵینەوەکان ــدی ب ــوون پەیوەن ــزگای ئاوارەب ــارەی پارێ ــوو دەرب ــە پێش ــکراوە ل ــی باس هەرچ

بنەڕەتــی هەیــە. جێگــەی ئاماژەیــە کــە نەینــەوا و ئەنبــار پارێــزگای بنەڕەتیــی بــۆ زیاتــر لــە ٧٠% لــە ڕێــژەی 

ــا  ــەم دوو پارێزگای ــوان ئ ــە نێ ــکردن ل ــت دابەش ــک بێ ــازە، هەرچۆنێ ــی ت ــۆی قەیرانەکان ــووە بەه ــاوارەکان ب ئ

ــوێنە  ــۆ ش ــەوە ب ــتەی گڕان ــۆی ئاراس ــەش بەه ــی ٢٠١٦. ئەم ــاش ئەیلول ــە پ ــوە ل ــاوی بینی ــی بەرچ گۆڕانکاریەک

ــە  ــۆ فەلوجــە ل ــان ب ــر گەڕانەوەی ــی ت ــەک ال، ولەالیەک ــە ی ــت ل ــادی و هی ــو روم ــار وەک ــە ئەنب ــراوەکان ل وەرگی

ــی ٢٠١٦.    ــی یەکەم ــە ترشین ــڵ ل ــە موس ــیۆنەکان ل ــتپێکردنی ئۆپڕاس ــۆی دەس ــول بەه ــی ئەیل مانگ

ســێیەمین پارێــزگای بنەڕەتــی پارێــزگای ســەاڵحەدینە، بەڕێــژەی ١5%یــە )٤5٢,٢38 تاکەکەســی( ئــاوارە. 

ئاوارەبوونــی تــازەی ســەاڵحەدین بەهــۆی بەردەوامبوونــی پێکدادانــە بەتایبــەت لــە ناوچــەی رشگات و 

بێجــێ. هەروەهــا جێگــەی ئاماژەیــە کــە بەڕێــژەی 59% لــە ئاوارەکانــی ســەاڵحەدین لــە نێوهەمــان 

پارێــزگای ئاوارەبــوون.

پارێزگای بنەڕەتی

سەرجەمدیالەئەنبارسەاڵحەدینشوێنەکانی ترنەینەواکەرکوکدیالە ئەنبارپارێزگای ئاوارەبوون

181,710156240001,3323,2822,274188,994ئەنبار
3,52814,86261820403024,96648644,694بابل

198,8706,89417,8865,39401,56069,10827,372327,084بەغدا
1,99211418636608164,4882,87410,836بەرسا

1,1040276000387,528648389,556دهۆک
2,22646225264,734065223,76871,970دیالە

133,54806,1921,95013,0743,510159,25233,270350,796هەولێر
9181,164204162035459,81426462,880کەربەال
69,588964022,10636185,70045,90678,438382,272کەرکوک

2644816210206423,7024025,322ميسان
984036660662,9701384,260مەسەنا
1,7640114138023475,58825878,096نەجەف
5,21430001,0625,208583,34410,950605,808نەینەوا
3,7389041417402,57416,65021623,856قادسية

1,200002,034053,05813,518264,948334,758سەاڵحەدین
72,5344,04412,09020,01009615,82824,792149,394سلێامنی

1,1101084812606605,7723548,178زیقار
2,88012036120063621,78078626,358واست

683,17228,18839,15697,68614,172256,4821,494,018452,2383,065,112سەرجەم

األنبار

٪٦-

ديالىكركوكنينوى

٪۳+٪۲+٪۲- ٪۱-

صالح الدين

 

ژمــارەی ئاوارەکانــی پارێــزگای کەرکــوک بەرێــژەی )٢% یاخــود 5,٢٠٢ تاکەکــەس( بەرزبووەتــەوە 
بەهــۆی بەردەوامبوونــی ئۆپەراســیۆنی ســەربازی لــە قــەزای حەویجــە. جێگــەی ئاماژەیــە 
ــەوە بەهــۆی  ــە حەویجــە  خــاو بووەت ــی ل ــە کەرکــوک و بەتایبەت ــاوارەکان ل ــژەی  ئ گەشــەی ڕێ

ــەربازییەکانەوە. ــردە س ــی ک راگرتن

ژمــارەی ئــاوارەکان بەڕێــژەی ٦% )٤٠,١3٤ تاکەکــەس( نزمبووەتــەوە. هــەروەک کــە دیــاری کــراوە 
ــە  ــادی و فەلوج ــت و روم ــەی هی ــەرەوە ناوچ ــەوە ب ــتەی گەڕان ــی ئاراس ــۆی بەردەوامبوون بەه

کــە لــە چارێگــی دووەمــی ٢٠١٦ گەڕیرناونەتــەوە. زۆربــەی ئــاوارە گــەڕاوەکان لــە پارێزگاکانــی 
دراوســێ ئاوارەبــوون وەکــو بەغــدا یاخــود لەنــاو ئەنبــار

خشتە 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

ــی  ــود نزمبوونەوەیەک ــەوە یاخ ــایەتی زیادبوون ــی ش ــزگای بنەڕەت ــەر پارێ ــژەکان لەس ــی ڕێ ڕاپۆرت
ــی پێشــوو. ــە ڕاپۆرت ــەراورد ب ــە ب ــاوارەکان ب ــارەی ئ ــە ژم ســەرەکی دەدات ل

تێروانینێکی گشتیی ئاوارەکان بەپێی پارێزگای بنەڕەتی
تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان
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شوێنهکان

پارێزگاکانی بنهڕەتی
ئهنبار

دياله

كهركوك نهينهوا

سه�حهدين

گهڕانهوەکان بهپێی شوێنهکانی ئاوارەبوون
چڕكردنهوەيهکی بهرز

چڕكردنهوەيهکی  نزم

شوێنهکان

داینامیکــی گــەڕاوەکان و ئــاوارەکان دیاریکــراوە لــە ڕێــگای سیســتەمی ســەربەخۆ بــەاڵم تەواوکەر، مانــای ئــەوە دەدات کەوا 
ــدە  ــدا هەرچەن ــدا لەمــاوەی ڕاپۆرتکردن ــە هەمــان کات ــەوە ل ــاوارەکان دەکــرێ بەرزببێت هــەردوو ژمــارەی گــەڕاوەکان و ئ

ســەرجەم ئاراســتەکان دووبــارە ڕێکدەخــە.

لــە ٢٧ی نیســانی ٢٠١٧، ســەرجەمی )٢89,5٢3( خێزانــی ئــاوارە کــە دەکاتــە )١،٧3٧،١38 تاکەكــەس( 
ڕاگەیانــدرا کــه بــە شــێوەیەکی یەکجارەکــی گەڕاونەتــەوە زێــدی خۆیــان. ژمــارەی ئــاوارەکان بــە ڕێــژەی ٦% 

ــردوودا. ــی راب ــی راپۆرت ــە کات ــردووە ل ــەس( زیادیک )9٧,55٤ ک

پارێــزگای ئەنبــار بەرزتریــن رێــژەی ئــاوارە گــەڕاوەکان لــە وواڵتەکــە لــە خــۆ دەگرێــت، بەڕێــژەی ٤٧% 
ــاری ٢٠١٦  ــە بەه ــراوە، ل ــە دیاریک ــەروەک ک ــەڕاوەکان. ه ــتوانی گ ــژەی دانیش ــە ڕێ ــەس( ل ــە ک )8١٤,9٦8 تاک

ئۆپەڕاســیۆنەکان بەتیــن بــوون بــۆ گەڕاندنــەوەی هیــت و رومــادی و حەدیســە و فەلوجــە کــە لەژێــر دەســت 
ــتپێکرد.    ــن دەس ــە هاوی ــەوە ل ــتەی گەڕان ــر ئاراس ــووە، ئی ــدارەکان ب ــە چەک گرووپ

لەنێــوان 3٠ ئــازار تاکــو ٢٧ی نیســانی ٢٠١٧، پارێــزگای ئەنبــار بەرزبوونــەوەی ئاراســتەی گەڕانــەوە 
بەخــۆوە بینیــوە بەڕێــژەی )٦% یاخــود ٤9,9٦٤ تاکەکــەس(.

لــە ناوچەکانــی فەلوجــە و رومــادی لــە ئەنبــار نزیکــەی یــەک لــە پێنــج لــە ئــاوارە گــەڕاوەکان 
ــوون،  ــوێ ب ــەس خانەخ ــود 3٤8,٧8٠ تاکەک ــژەی ٢٠% دا یاخ ــە بەڕێ ــە فەلوج ــرن. ل ــۆ دەگ لەخ
ــازاری ٢٠١٦  ــە ئ ــوون. رومــادی ل ــژەی ١9% )3٢١,98٤( تاکەکــەس خانەخــوێ ب و رومــادی بەڕێ
ــن روو  ــی پاراس ــچ ڕووداوێک ــێ هی ــەوە بەب ــە گەڕان ــتیانکرد ب ــە دەس ــەوە خەڵکەک گەڕێرناوەت
ــە ١٧ی  ــراوە و دەســەاڵتدارانی فەلوجــە ل ــی ٢٠١٦ وەرگی ــە حوزەیران ــەاڵم فەلوجــە ل ــدات،  ب ب

ــان دا. ــی گەڕانەوەی ــی ٢٠١٦ هان ئەیلول

پارێــزگای ســەاڵحەددین دووەم بەرزتریــن ژمــارەی گەڕاوەکانــی هەیــە )٢3% یــان ١١8,383 
تاکەکــەس(. گــەڕاوەکان زیاتــر جەختیــان کردۆتــە ناوچــەی تکریــت، ســێیەم ناوچــە لــە وواڵت 
ــە ئێســتا  ــان ١٧٠,٦٧٦(. بەشــی زۆری گــەڕاوەکان ک ــارەی گــەڕاوەکان )١٠% ی ــن ژم ــە بەرزتری ب
ــس و  ــە مای ــارەکە  ل ــەوەی ش ــەڵ گەڕاندن ــەوە، لەگ ــی ٢٠١5  گەڕاونەت ــە هاوین ــن ل ــە تکری ل

ــەوە. ــاوارەکان دەدات بگەڕێن ــە ئ ــە ب ــوزی ٢٠١5 ڕێگ ــە تەمم ــە ل ــەوەی پردەک کردن

نەینــەوا بــە دووەم زۆرتریــن زیادبــوون ڕاگەیەنــدراوە ١9% )٤١,5١٤(. لــە ســەرەتاوە ڕووبــەڕووی 
ــە دەوروبــەری موســڵ. ئاوارەکانــی موســڵ دەگەڕێنــەوە بــەرەو  بارێکــی زۆر ناجێگیــر بــوون ل
الی ڕۆژهــەاڵت. هەروەهــا لــە نێــو ئــەو ئاوارانــەی بێشــوێن بــوون لــە مــاوەی کاتــی ڕابــردوودی 
ئاوارەبوونــدا، بــە تایبــەت لــە حوزەیران-تەممــوز ٢٠١٤،  دەســتکراوە بــە تۆمارکــردن لــە شــوێنە 

گــەڕاوە تــازەکان.

تاکەکەسخێزانناوچەکانی گەڕانەوەبوونپارێزگای گەڕانەوەبوون

AnbarAl-Rutba١,9٤٢١١,٦5٢

AnbarFalluja58,١3٠3٤8,٧8٠

AnbarHaditha٢,٢٢5١3,35٠

AnbarHeet١9,8٦٧١١9,٢٠٢

AnbarRamadi53,٦٦٤3٢١,98٤

Anbar Total١35,8٢88١٤,9٦8

BaghdadAbu Ghraib١,٧٢8١٠,3٦8

BaghdadKadhimia١,٢9٤٧,٧٦٤

BaghdadMahmoudiya٢,8١3١٦,8٧8

Baghdad Total5,83535,٠١٠

DiyalaAl-Khalis١١,٦٧٦٧٠,٠5٦

DiyalaAl-Muqdadiya8,٢3٠٤9,38٠

DiyalaKhanaqin١٤,3588٦,١٤8

DiyalaKifri٢٠٠١,٢٠٠

Diyala Total3٤,٤٦٤٢٠٦,٧8٤

ErbilMakhmur5,55٤33,3٢٤

Erbil Total5,55٤33,3٢٤

KirkukDaquq١٦٦99٦

KirkukKirkuk٤١3٢,٤٧8

Kirkuk Total5٧93,٤٧٤

NinewaAl-Hamdaniya3,٠٠٦١8,٠3٦

NinewaMosul١٤,99889,988

NinewaSinjar٤,5٦٤٢٧,38٤

NinewaTelafar١5,99٠95,9٤٠

NinewaTilkaif٤,85٢٢9,١١٢

Ninewa Total٤3,٤١٠٢٦٠,٤٦٠

Salah al-DinAl-Daur9,٢٢855,3٦8

Salah al-DinAl-Fares١,٠55٦,33٠

Salah al-DinAl-Shirqat٦,3٠33٧,8١8

Salah al-DinBaiji٤,٧٠١٢8,٢٠٦

Salah al-DinBalad5,٤٤33٢,٦58

Salah al-DinSamarra٧,٤89٤٤,93٤

Salah al-DinTikrit٢8,٤٤٦١٧٠,٦٧٦

Salah al-DinTooz١,١88٧,١٢8

Salah al-Din Total٦3,853383,١١8

Total289,5231,737,138

األنبار

٪٦+

أربيل

٪٤+

نينوى

٪۱۹+

بغداد

٪٤+

ديالى

٪۲+

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 ٢٧ی  نیســانی ٢٠١٧ وە، ئــاوارەکان لەنــاو ١8 پارێــزگای عێراقــی لــە ١٦ پارێــزگا گەڕاونەتــەوە. 
ــود ٤88,3٦٤  ــارە )٢8% یاخ ــزگای ئەنب ــەر پارێ ــوون ه ــن ئاوارەب ــەرەکیەکانی دوایی ــزگا س پارێ

ــر )١٢% یاخــود ٢١٧,٠٧٤( هەروەهــا کەرکــوك )١٢% یاخــود 55٤,٢١٤(. تاکەکــەس(، هەولێ

چوارەمیــن پارێــزگای دواییــن ئاوارەبــوون پارێــزگای دیالەیــە بەڕێــژەی ١٠%  یاخــود )١٧٠,٢5٠(  
لــە ژمــارەی دانیشــتوانی تــازە گــەڕاوەکان.

ــووە.  ــە ب ــەرەو دیال ــی ٢٠١٦ ب ــاب و ئەیلول ــی ئ ــە مانگ ــەت ل ــوک بەتایب ــە کەرک ــەوە ل گەڕان
هەروەهــا گەڕانــەوە لــە پــاش ئەیلــول و ترشینــی یەکەمــی ٢٠١٦ترشینــی یەکــەم بــووە بــەاڵم 

ــراوە.   ــار و ســەاڵحەدین دیاریک ــەرەو ئەنب ــەم جــارە ب ئ

لەمــاوەی ئــەم ڕاگەیاندنــەدا، بەرزبوونەوەیەکــی بەرچــاو لــە ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە پارێــزگای 
نەینــەوا بەخــۆوە بینیــوە )٤8% یاخــود ٤٤,35٢ تاکەکــەس(، هەروەهــا پارێــزگای بەغــدا بــەدوای 
ــەرەو  ــەوە ب ــەوا، گەڕان ــارەی نەین ــەس( . دەرب ــود ١٦,95٠ تاکەک ــژەی )١١% یاخ ــت بەڕێ دادێ
ــە  ــراوەکان ل ــی موســڵ و شــوێنە وەرگی ــە بەشــی خۆرهەاڵتی ــەت ل ــووە بەتایب ــەوا خــۆی ب نەین

ــە و بەعشــیقە. حەمدانی

أنبار بغداد

٪۳+ ٪۱۱+

سليمانية

٪۹+

نينوى

٪٤۸+

كركوك

٪٤+

دوایین پارێزگای ئاوارەبوون

پارێزگای 

گەڕانەوەبوون
سلێامنیسەاڵحەدیننەینەواکەرکوککەربەالهەولێردیالەدهۆکبەغدابابلئەنبار

شوێنەکانی 

تر
سەرجەم

488,0343,120125,208894092,808058,42201,69844,78400ئەنبار
01,15231,134002,10048000456120120بەغدا
33004740170,2386366023,3580011,68800دیالی

0000033,3240000000هەولێر
00000003,47400000کەرکوک
012027694,338024,34803,750137,316966015672نەینەوا

0019,0082,3341263,8581,482125,550150152,56216,5841,5781,578سەاڵحەدین
488,3644,392176,10097,566170,250217,0741,590214,554137,466154,35673,5721,8541,737,138

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

ذي قار
سليمانية

صالح الدين
القادسية

نينوى
نجف
مثنى

ميسان
كركوك
كربالء
أربيل
ديالى
دهوك
بصرة
بغداد
بابل
أنبار

غير معروف مأوى غير مناسب ترتيبات خاصة مخيمات

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

صالح الدين
نينوى

كركوك
أربيل
ديالى
بغداد
أنبار

غير معروفاإلقامة المعتادة مأوى غير مناسب ترتيبات خاصة مخيمات

ــاواره  ڕاپۆرتــەکان ئامــاژه بــەوه دەکــەن کــه بەڕێــژەی  )59% یاخــود ١,8٠٠,٧3٢ کــەس(  ئ

دۆزراونەتــەوه لــه شــوێنی تایبــەت نیشــتەجێکراون. لــە ســەرجەمی دانیشــتیوانی ئــاوارەکان 

بــە ڕێــژەی )٤5% یاخــود ١,38١,35٠ کــەس(  لــه خانــووی کرێــدا نیشــتەجێبوون، بــە ڕێــژەی 

١3% یاخــود ٤٠9,88٤ کــەس(  لەگــەڵ خێزانــە خانەخوێکانــدا نیشــتەجێبوون هەروەهــا بــە 

ڕێژەیەکــی کەمــر لــە )١% یاخــود 9،٤98 کەکــەس( لــه هوتێــل و موتێــل نیشــتەجێبوون.

ــه پەناگــەی هەســتیار  ــاواره( ل ــه )١5% یاخــود ٤5٧,١88 کەســی ئ ــه ژمارەیەکــی کەمــر ل ب

نیشــتە جێکــراون. بــە ڕێــژەی )٧% یاخــود ٢٢٦,٧5٢ کــەس( لــە باڵەخانانــەی تــەواو نەکــراو 

ــته  ــی نیش ــوێنی نافەرم ــه ش ــەس( ل ــود١١٦,٢8٠ ک ــژەی )٤% یاخ ــە ڕێ ــتەجێکراون، ب نیش

جێکــراون, بــە ڕێــژەی) 3% یاخــود 93,5٧٦ کــەس( لــە شــوێنە ئایینیــەکان نیشــته جێکــراون، 

هەروەهــا بــە ڕێژەیەکــی کەمــر لــە )١% یاخــود ١٤,35٢ کــەس( لــه قوتابخانــەکان نیشــته 

جێکــراون.

بەڕێــژەی ٢٤% )٧3٤,58٠ تاکەکــەس( لــە ســەرجەمی دانیشــتوانی ئــاوارەکان لــە خێوەتگاکان 

نیشــتەجێبوون. پارێــزگای نەینــەوا بەڕێــژەی ٤٧%  )3٤٧,35٢ تاکەکــەس( لــە ئــاوارەکان کــە 

ــە  ــژەی ١١% )8٢,5٦٠( ل ــە بەڕێ ــوێ دەکات، لەوان ــتەجێبوون خانەخ ــگاکان نیش ــە خێوەت ل

ناوچــەی حەمدانیــەن و بەڕێــژەی ٢٧% )١9٤,٧3٦( لــە ناوچــەی موســڵ، کــە خێوەتگایــەک 

ــە  ــەری ل ــی موســڵ و شــوێنەکانی دەوروب ــاوارە تازەکان ــی ئ ــۆ خانەخوێکردن ــە ســەرەتا ب ل

پــاش ترشینــی یەکەمــی ٢٠١٧. 

جێگــەی ئاماژەیــە کــە لەســەرەتای دەســتپێکردنی ئۆپەڕاســیۆنی ســەربازی بــۆ گەڕاندنەوەی 

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

بــەاڵم ژمــارەی ئــاوارەکان لەسەرتاســەری پەناگاکانــی هەمەجــۆری تــر نزمبووەتــەوە. 

ئــەم ڕاگەیاندنــە ژمــارەی ئاوارەکانــی خێوەتــگاکان بەڕێــژەی ٧% )٢58,٤8  لەمــاوەی 

تاکەکــەس( بەرزبووەتــەوە بەشــێوەیەکی ســەرەکی دەکەوێتــە نەینــەوا ولــە موســڵ 

ــوون. ئاوارەب

ســەاڵحەدین  لــە  ناشــیاو  پەناگاکانــی  لــە  ئــاوارەکان  لــە  ســێ  لــە  یــەک  نزیکــەی 

تاکەکــەس(.  ١٤3,3٤٦ یاخــود   %3١( دەکاتــە  کــە  نیشــتەجێبووون 

زۆربــەی گــەڕاوەکان دیاریکــراوە بەڕێــژەی )9٤% یاخــود ١,٦٤١,5١٠ تاکەکــەس( لــە 

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

شــوێنی تایبــەت )3% یاخــود 53,٤٦٠ تاکەکــەس( یاخــود لــە پەناگاکانــی ناشــیاو )٢% یاخــود 

ــتەجێبوون. ــەس( نیش ٤٠,٦٠٢ تاکەک

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

خشتە ٦: گەڕاوەکان بەپێی بەشی پەناگاکان و پارێزگای گەڕاوەکان.`

تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان

تێروانینێکی گشتیی ڕێکخستنی پەناگاکان
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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 گەیشن 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.

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 بەشێىك 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.

شێوازی کارکردن 
تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان


