
 
 

 

اق دا: ڕاپۆرنی   ر
ڕاستییەکانی ئەو کۆچکردنەی بەهۆی گۆڕانی ڕەوشی کەش و هەواوە ڕوودەدەن لە شارەکانی باشووری عێ 

ی ڕێکخراوی نێود
 ( IOMەوڵەنی کۆچ )نون 

 

 ٢٠٢١ئۆکتۆبەر  ٢١

اق دا داڕماندووە.   ١٠تێکچوون و نالەباربوونی ژینگە لەماوەی -بەسڕە ر
 لە عێ 

ی
 ڕابردوودا زۆر بەخرانی کەرنی کشتوکاڵ

ی
ساڵ

م  خراپبوونی ئاو لە ڕووی بڕ و کوالێتیەوە وایکردووە ئەم کەرتە نەتوانێت بەپێ ر پێویست و بەشێوەیەیک جێگێر و بەردەوا 
ی کاری خاوەنکاران  ی ر

پاڵپشێی کاروکاسێی بژێوی ژیان پەیداکردن بکات، بەتایبەنی لە ناوچە الدێییەکان دا کە شوێێی سەرەیک هێ 
 بووە. 

تیان و دانیشتوانی شوێنە الدێییەکان تا بەدوای دەرفەنی  
ی
ئەمەش بەشێوەیەیک ڕاستەوخۆ بەشداربووە لە کۆچپێکردنی هاوڵ

 ئەوەدان لە ژینگەیەیک  دیکە دا بگەڕێن. هەرچەندە
ی

، ئەو کۆچبەرانەی بەهۆی گۆڕانی کەش و هەواوە کۆچدەکەن لە هەوڵ
یەتییەکانیان سنوودار دەبێت لەو ژینگەیەدا، کە  

ی
بن لەگەڵ ئەوەی کە توانای دارانی و تۆڕی پەىوەندییە کۆمەڵ  جێگێر

باشێی
  یەکان. لەوانەیە ئەمەش کاربکاتە سەر دەستگەیشتنیان بە ماف و خزمەتگوزاری

 تەمموز و ئانی  
یەنی ڕووپێویەکیان لەسەر IOMدا، ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ )٢٠٢١لە مانگەکانی

ی
( و ڕاپرسینامەی کۆمەڵ

اق ئەنجامدا بۆ دیاریکردنی ئەو کێشە و گرفتە سەرەکیانەی کە دەبنە    ٨٠٢ ر
کۆچبەری ناوخۆنی لە شاری بەسڕەی باشووری عێ 

 شوێنە نیشتەجێبوونە شارییە الوازەکانیش بن. شارەکانی  بەربەست و ئاستەنگ لەبەردەم توا
ی

نای کۆچبەران تا تەنانەت تێکەڵ
 ئابووری و بەڕێوەبردن لە کێشە و ملمالنێدان، لەوانەیە ئامادەنی ئەوەیان تێدا نەبێت  

اق خۆیان لەگەڵ ئاسایشی ر
باشووری عێ 

 پێشوازی لە شەپۆڵەکانی کۆچبەران بکەن و وەریانبگرن. 

مدانەوەی شارنشینبوونی نافەریم و نایەکسان لە شاری بەسڕەی   توێژینەوەی
ی

کۆچکردن بۆ شوێێی الوازی نیشتەجێبوون: وەڵ
اق ر سێنەوە کە خۆیان بەدەست  عێ  ، ئەوەی بۆ دەرکەوت ئەو کۆچبەرانەی کە دەگەنە بەسڕە لەو گەڕەکانە کۆدەبنەوە و دەگێر

یەتییە جۆراوجۆرەکان و کێشەکانی د
ی
، هەروەها  کێشە و گرفتە کۆمەڵ ی یکەی پەیوەست بە ئاسایشی ئابوورییەوە دەناڵێنی

، چوونە ئەو شوێنانەی حەوانەوە کە ئەگەری دەرکردنیان   ی بە مافەکان و سەالمەنی بەدەست کێشە و گرفێی دەستگەیشنی
، بە پارەی کەم لە کەرتە نافەرمییەکانیان کار دەکەن.  ی  هەیە دەناڵێنی

انە کۆچبەرەکان بایس ئەوەیانکرد کە ناتوانن پارەی پێویست بۆ خواردن و کەرستە  بەپێ ر ئەم توێژینەوەیە، زیاتر لە نیو  ی ر
ەی خێ 

شیان دەستیان بە تۆڕێیک سەالمەنی ئابووری ناگات. لەگەڵ ئەوەشدا،    ٥٣بنەڕەتییەکان دابینبکەن، هەروەها زیاتر لە % 
ی و نەگرتنەوەیان لەالیەن خزمەت  گوزارییە گشتییەکان مافەکانی دیکەیان لە  کۆچبەران بایس ئەوە دەکەن کە دەستنەگەیشنی

 و دڵنیانی  
ئاستێیک بەرزدایە، کە ئەمەش لەوانەیە پاڵپشێی خستنەسەرکار، بەفەریم یەکالنەکردنەوەی ناکۆکییەکان و گەرەنێی

 پێدان لە پاراستێی موڵک و سامانیان بگرێتەوە. 

انە ناوخۆنی و لۆکاڵییەکانە، کە ب
ی ر
ەزۆری پشت بە دامەزراندن و خستنە سەرکار لەالیەن  ئەمەش پێچەوانەی بارودۆخی خێ 

ە و تۆڕێیک سەالمەنی ئابووریان هەیە. هەرچەندە، الوازی   انانە تونای دابینکردنی داراییان باشێی ی ر
، ئەم خێ  ی حکومەتەوە دەبەسنی

ە لەگەڵ الوازی و کەیم توانای حکومەت تاوەکو دامەزراندن لە کەرنی   گشێی فراوانبکات  کەرنی تایبەت و هاوکات و یەکانگێر
 هەژارنی کەمبکاتەوە. 

بکات و مەتریس دابەزیینیان بۆ ئاسێی تیانە باشێی
ی
 و ئابووری ئەو هاوڵ

https://iraq.iom.int/publications/migration-fragile-setting-responding-climate-induced-informal-urbanization-and
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ی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ، چەند کەسێیک کەم لە ئاوارە   (DTMتۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون ) پاڵپشت بە داتای
یەکان هێشتان لەشاری بەسڕەن بەهۆی شەڕ و ملمالنێیەکانی داعش. زۆربەی ئەو کۆچبەرانە لەبنەڕەتدا یه پارێزگا و  ناوخۆی

، بەڵکو   ی  دەوروبەرن، هەروەها دەرخەرە سەرەکییەکان ئەوە نیشاندەدەن کە ئەو جوڵە و هاتنانە وەرزنی ننر
قەزایەکانی

 . ی    هەمیشەینر

ی بە کەیم ئاو،  دەرئەنجامەکانی ئاڵنگارییەکانی بە اق، بەتایبەتیش ئەوانەی کە پەیوەسنی ر
ردەم ڕەویسی کەش و هەوای عێ 

پێویستییەیک دەستبەجێیە، کارکردنی هاوبەش پێویستە تا پێویستییەکان کەمبکرێنەوە، نەهێڵن ئاوارەبوونی زیاتر ڕووبدات و  
یەتیانەی کە ئێستا هەن بکەن. 

ی
 ڕێگری لە گەورەبوونی ئەو کێشە کۆمەڵ

اق گونی "ئەم ڕاپۆرتە ئاماژە بە  کلێمنتا ر
، سەرۆیک بەیسی گەڕانەوە و بوژانەوەی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی کۆچ لە عێ  ین فاڤێر

  
ی

یکردنی توانای ئەو ناوچانەی کە پێشوازی لە هاتێی شەپۆڵ ر
پێویسێی هەبوونی شێواز و ڕێگەیەیک دووالیەنەیە بۆ بەهێ 

، لەهەمان   ی تیانەوە دەکەن تا خۆیان بگونجێنی
ی
کاتیشدا، پاڵپشێی ناوچە الدێییەکان بکەین کە کۆچبەران لێیانەوە کۆچ  هاوڵ

 دەکەن بەهۆی ئەو پەڕی خرانی ژینگە و نەبوونی دەرفەنی ئابووری هەمەجۆر". 

(ی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا  PRMئەم توێژینەوەیە بە پاڵپشێی نووسینگەی دانیشتوان، پەنابەران و کۆچ ی )
 ئەنجامدرا. 

 

اق بۆ زا ر  کۆچ لە عێ 
 یەکەی زانیاری گشێی ڕێکخراوی نێودەوڵەنی

ی
نیاری زیاتر، تکایە پەیوەندی بە ئیمێڵ

 iraqpublicinfo@iom.int بکە: 
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