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 ئاوارە ناوخۆییەکان

گەڕاوەکان
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بۆ زانیاری زیاتر، تکایە سەردانی ماڵپەڕی iraqdtm.iom.int بکەن یاخود لێرەوە iraqdtm@iom.int پەیوەندی بە تیمەکە بکەن 

کۆکردنــەوەی زانیــاری بــۆ خولــی 118 لــە مــاوەی مانگەکانــی ئەیلــول و ترشینــی 

ــاری  ــی 2020، تۆم ــی یەکەم ــو 31ی ترشین ــام درا. تاک ــاڵی 2020 ئەنج ــی س یەکەم

بەدواداچوونــی ئــاوارەکان 4,782,414 گــەڕاوە )797,069 خێــزان(ی لــە میانــەی 8 

ــی  ــردووە. ژمارەیەک ــان ک ــراق دەستنیش ــە عێ ــوێن ل ــەزا و 2,090 ش ــزگا و 38 ق پارێ

ــە گــەڵ ژمــارەی  ــە بــەراورد ل زیاتــری گــەڕاوەی نــوێ لــە خولــی 118 دا )38,364( ب

ــە  ــە ل ــەی ک ــەو پارێزگایان ــن ئ ــی 117 )25,920( تۆمارکراوە.باوتری ــە خول ــراو ل تۆمارک

مــاوەی نێــوان ئەیلــول   و ترشینــی یەکەمــی ســاڵی 2020 گەڕانەوەیــان بــۆ ئەنجام 

دراوە بریتیــن لــە نەینــەوا ) کــە 22,866 کــەس تێیــدا تۆمــار کــراوە ( ، ســەاڵحەددین 

ــەس(. ــار )5,292 ک ــەس(  و ئەنب )6,360ک

ــە  ــزان( ک ــە )221,569 خێ ــە دەکات ــۆ ک ــاوارەی ناوخ ــاوەدا، 1,278,864 ئ ــان م ــە هەم  ل

دابــەش بــوون بەســەر 18 پارێــزگا و 104 قــەزا و  2,939 شــوێن لــە عێــراق )35 شــوێن 

ــاوارەی  ــە ئ ــەس ل ــەدا 21,123 ک ــەم خول ــتی ل ــە گش ــوو(. ب ــی پێش ــە خول ــر ل کەم

ــردووە. ــی ک ــوو کەم ــی پێش ــەل خول ــەراورد لەگ ــۆ بەب ناوخ

لــە ناوەڕاســتی ترشینــی یەکەمــی ســاڵی 2020ەوە، دوای داخســتنی کەمپــەکان 

ــتیکردووە  ــاوارەکان، دەس ــی ئ ــاری بەدواداچوون ــراق دا، تۆم ــەری عێ ــە سەرتاس ل

بــەو  ســەبارەت  وردتــر  زانیــاری  دابینکردنــی  بــۆ  کتوپــڕ  بەدواداچوونێکــی  بــە 

کەســانەی لــە کەمپــەکان دەردەچــن. ڕاپۆرتــەکان لــە ســەر ماڵپــەڕی تۆمــاری 

ــەر  ــە س ــت ل ــێتەکان دەکرێ ــن و داتاس ــاوارەکان )DTM( بەردەس ــی ئ بەدواداچوون

ــەکان،  ــاوارە ناوخۆیی ــەنی ئ ــەی ڕەس ــە ناوچ ــەبارەت ب ــەوە. س داواکاری باڵوبکرێن

ــی  ــەکان خەڵک ــاوارە ناوخۆیی ــارەی ئ ــە %58ی قەب ــوو، ل ــی پێش ــێوەی خول هاوش

پارێــزگای نەینــەوان، بــە تایبەتــی خەڵکــی قەزاکانــی موســڵ )267,591 کــەس(، 

نەینــەوا  پارێــزگای  دوای  )105,135کــەس(.  بەعــاج  و  )219,239کــەس(  شــنگال 

بەرزتریــن ڕێــژەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان خەڵکــی پارێــزگای ســەالحەددین و ئەنبــارن 

کــە هەردووکیــان ڕێــژەی %11ی قەبــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی عێــراق پێــک 

دەهێنــن.   

تێبینــی: لــە هــەر شــوێنێک ژمــارەی تاکــەکان بــۆ هــەر ســەر خێــزان بــە ٦ کــەس ئەژمــار کــراوە ، وەک تێکــڕای قەبــارەی خێزانێکــی عێراقــی بــە گوێــرەی ئامارەکانــی 
حکومــی، ئەمــە بــۆ ســەرجەم ئــاوارە ناوخۆییەکانــی دەرەوەی کەمــپ و گەڕاوەکان ڕاســتە. لە مــاوەی خولی پێشــوویەوە، تەموز -ئابــی 2020 دا ژمــارەی تاکەکان بۆ 
ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاوەوەی کەمپــەکان بــۆ هــەر ســەر خێــزان بــە 5 کــەس ئەژمارکــراوە، کە تێکــڕای قەبارەی هــەر ســەر خێزانێک لە گــەڵ دەســتەی هەماهەنگی 
ــاوارە ناوخۆییــەکان  کەمــپ و بەرێوەبردنــی کەمــپ )CCCM( لەوەتــەی ســاڵی 2018 یەکدەگرێتــەوە. لــە ســەرجەم خۆلەکانــی پێــش تەمــوز -ئابــی 2020، ژمــارەی ئ
بــۆ هــەر ســەر خێــزان بــە ٦ کــەس ئەژمارکــراوە، لەبــەر ئــەوەی شــێوازی ژماردنەکــە لــە نێــوان خولــی 117 و 118 دا یــەک دەگرێتــەوە، شــیکاری بــەراوردکاری لــە نێــوان 
ئــەم دوو داتاســێتە کاریگــەری نابێــت. لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە هــۆی گۆڕانــکاری لــە شــێوازی ژماردنــی هەموارکــراو ، بــەراورد کردنــی ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی 

نــاو کامپــەکان لەنێــوان خولــی 117 یــان 118 لەگــەل هــەر خولێکــی پێشــوو کاریگــەری دەبێــت.

خاڵە بنچینەییەکان 

ڕاپۆرتی 11٨ی لیستی سەرەکی عێراق

ئەیلول- ترشینی یەکەمی  2020

وێنەی ژمارە )١(: ژمارەی ئاوارە ناوخۆییەکان و گەڕاوەکان بە تێپەڕبوونی کات

   تێڕوانی گشتی ئاوارەبوون 
لە 31 /10/ 2020

    1.278.864
 تاک ئاوارەی ناوخۆیی

   221.569
خێزان ئاوارەی ناوخۆیی

پارێزگا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون

نەينەوا 
298.233

ئاوارەی ناوخۆیی

دهۆك 
273.796

  ئاوارەی ناوخۆیی

هەولێر  
230.712

ئاوارەی ناوخۆیی
دابەشبوونی جوگرافی

 18
پارێزگا

 104
قەزا

 2.939
شوێن 

  تێڕوانینی گشتی گەڕانەوە 
لە 31 /10/ 2020

    4.782.414
 تاک ئاوارەی ناوخۆیی

   797.069
خێزان ئاوارەی ناوخۆیی

پارێزگا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون

نەينەوا 
1,834,356

ئاوارەی ناوخۆیی

ئەنبار 
1.499.058

  ئاوارەی ناوخۆیی

سەالحەدین   
 704.214

ئاوارەی ناوخۆیی

دابەشبوونی جوگرافی

 8
پارێزگا

 38
قەزا

 2.090
شوێن 
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نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

298,233 ئاوارەی ناوخۆیی45+15+11+1

133,300

45,576

28,411

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

230,712 ئاوارەی ناوخۆیی91+4+2+1

213,325

7,055

5,058

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

96,698 ئاوارەی ناوخۆیی81+17+1+1

80,418

14,426

1,428

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

48,846 ئاوارەی ناوخۆیی1+14+32+١٩41٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

20,472

15,000

7,248

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

273,796 ئاوارەی ناوخۆیی53+33+10+0

149,984

88,136

29,808

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

138,743 ئاوارەی ناوخۆیی64+16+7+1

89,011

20,794

9,510

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

63,926 ئاوارەی ناوخۆیی34+28+24+1

21,660

17,348

16,650

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

34,250 ئاوارەی ناوخۆیی1+9+19+١٩63٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

20,978

7,506

3,096

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

ئــەم هێلکاریانــەی خــوارەوە )1( ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە ســەرجەم پارێزگاکانــی ئاوارەبــوون، )2( ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان بــۆ هــەر یــەک لــە قــەزا 

ســەرەکیەکانی ئاوارەبــوون )3(  رێــژەی پارێــزگا رەســەنەکانی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە هــەر پارێزگایەکــی ئاوارەبــوون.

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە ئاوارەبوون 

ئەنبار     ديالە 

نەینەوا 

هەولێر  

دهۆك 

سلێامنی

سەالحەددینكەركووك 

موسڵ

شێخان 

حەمدانیە 

هەولێر

مەخمور 

شەقاڵوە 

سومێل

زاخۆ 

دهۆک 

سلێامنی

کەالر 

چەمچەماڵ 

کەرکووک

داقوق 

دوبس 

بەعقوبە

خانەقین  

کفری 

توزخۆرماتوو

تکریت 

سامەڕا 

فەللوجە

ڕەمادی  

ڕوتبە  
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نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

14,070 ئاوارەی ناوخۆیی87+12+1+1

12,834

1,068

168

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

11,820 ئاوارەی ناوخۆیی77+18+4+1

9,306

2,118

396

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد  16,962 ئاوارەی ناوخۆیی87+9+2+1

14,814

1,488

372

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

5,592 ئاوارەی ناوخۆیی67+10+7+1

3,762

564

396

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

3,768 ئاوارەی ناوخۆیی61+20+10+1

2,364

828

402

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

3,384 ئاوارەی ناوخۆیی55+22+17+0

1,926

744

540

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

6,162 ئاوارەی ناوخۆیی45+21+19+1

2,688

1,296

1,188

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد  28,794 ئاوارەی ناوخۆیی29+19+14+1

7,626

5,352

4,748

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە ئاوارەبوون 

کەربەال

کەربەال

حیندانیە  

عەین تەمور  

نەجەف   

نەجەف

کۆفە 

مەناسیرە 

بابل 

واست   

کووت

عەزیزیە 

نەعامنیە 

قادسیە   

دیوانیە 

ئافاق   

شامیە  

زیقاڕ  

نارسیە

ڕیفاعی

سوق شیوخ

بەرسە  

بەرسا

زوبەیر 

خەسیب 

بەغداد

املسيّب

الحلّة 

املَحاويل 

کەرخ

ئەبوغرێب  

مەحمودیە 
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نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

2,154 ئاوارەی ناوخۆیی78+7+5+1

1,752
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نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، ئەنبار، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک، دیالە، سەالحەددین و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

١٣٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، ئەنبار و کەرکووک و بەغداد دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین، ئەنبار  و کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٤٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٧٪ بەغداد 

954 ئاوارەی ناوخۆیی58+32+6+1
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دوایین زانیاری سەبارەت بە ڕەوشی ئاوارە ناوخۆییەکان 

ئامــارە گشــتیەکانی ئــاوارە ناوخۆییــەکان: لــە مــاوەی مانگەکانــی ئەیلــول و 

ئــاوارەی   1,278,8٦4 ئــاوارەکان  بەدواداچوونــی  تۆمــاری  دا،  یەکــەم  ترشینــی 
ناوخۆیــی )221,5٦9 خێــزان(، کــە لــە نــاو 18 پارێــزگا، 104 قــەزا و 2,939 شــوێن لــە عێــراق 
ــەک  ــە کەمبوونەوەی ــات ک ــەوە دەردەخ ــە ئ ــانکرد. ئەم ــەوە دەستنیش دا باڵوبوونەت
بــە تێکــڕای 21,123 ئــاوارەی ناوخۆیــی لــە مــاوەی تەمــوز -ئــاب ەوە تۆمارکراوە،کــە 
زۆرتریــن کەمبوونــەوە لــە پارێزگاکانــی دهــۆک )-7,073—3%(، بەغــداد )-٦0٦,3, -%11( 

و ســەالحەددین )-2,818, -4%( ڕوویــداوە. 
دواییــن جوڵــەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان: ســەرەڕای تێکــڕای کەمبوونــەوەی ژمارەی 

ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە سەرتاســەری عێــراق دا، 15,03٦ کــەس گەیشــتوونە نــاو  
شــوێنە هەڵســەنگێرناوەکان لــە مــاوەی ئەیلــول و ترشینــی یەکەمــی 2020 دا. 
زۆرینــەی تــازە گەیشــتووەکان ),11,578 77%(، لــە شــوێنەکانی تــری ئاوارەبــوون 
ــەو  ــارەی ئ ــە ژم ــاو ل ــی بەرچ ــە زیادبوونێک ــات ک ــەوە دەردەخ ــە ئ ــوون. ئەم دا هات
کەســانەی کــە بــۆ دووەم جــار ئاوارەبوونــە بــە بــەراورد لــە گــەڵ مــاوەی مانگەکانی 
تەمــوز و ئــاب بوونــی هەیــە )9,142 کــەس(. بەرزتریــن ژمــارەی دووەم ئاوارەبــوون لە 
پارێزگاکانــی نەینــەوا )4,724 کــەس(، ســلێامنی )3,444 کــەس( و دهــۆک )1,493کــەس( 
تۆمارکــراوە. هەروەهــا لــە مــاوەی مانگــی ئەیلول-ترشینــی یەکــەم دا،٦17 کــەس 
دووبــارە ئاوارەبوونەتــەوە، دوای ئــەوەی ســەرکەوتوو نەبــوون لــە گەڕانــەوە. ئــەم 
کەســانە هــەر بــە ئاوارەیــی ماونەتــەوە لــە پارێــزگای ئەنبــار )318(، ســلێامنی )234(، 
نەینــەوا )35( و دیالــە )30(، لــە نــاو ئــەم گرووپــەش دا، زۆربەیــان خەڵکــی پارێــزگای 

ــەوا )59(.  ــە )٦٦( و نەین ــار )390(، دیال ئەنب
هەروەهــا لــە مــاوەی ئەیلــول و ترشینــی یەکــەم دا، تێکــڕای 2,841 کــەس وا 
تۆمارکــراون کــە بــۆ یەکــەم جــار ناوچــە ڕەســەنەکانیان جێهێشــتووە و ئاوارەبوونــە، 
ــش  ــی کەمرتی ــلێامنی )2,520( و ژمارەیەک ــزگای س ــە پارێ ــە ل ــەم گرووپ ــەی ئ زۆرین
لــە نەینــەوا )225(، دیالــە )42(، هەولێــر )30( و ئەنبــار )18( تۆمارکــراون. زۆربــەی ئــەم 
ــەرخ )57٦( و  ــەزای ک ــە ق ــش ل ــە تایبەتی ــداد، ب ــزگای بەغ ــە پارێ ــە ل ــاوارە ناوخۆییان ئ
ڕەســافە )45٦( ەوە هەڵهاتــوون، هــاوکات ژمارەیەکــی بەرچاویــش لــە پارێــزگای 

ئەنبــار )420(، ســەالحەددین )342( و نەینــەوا )303( هەڵهاتــوون. 
ناوچــە  بــۆ  بگەڕێنــەوە  نەیانتوانیــوە  کــەس  کــە ٦17  ڕاگەیەنــراوە  وا  هەروەهــا 
ڕەســەنەکانیان و بــە ناچــاری دووبــارە ئاوارەبوونەتــەوە. زۆبــەی ئەوانــەی کــە 
ســەرکەوتوو نەبــوون بگەڕێنــەوە، نیازیان وابوو بگەڕێنــەوە بۆ ناوچە ڕەســەنەکانیان 
بــۆ قەزاکانــی قائیــم )258( و ڕەمــادی  بــە تایبەتــی  لەپارێــزگای ئەنبــار )390(، 
ــە  ــۆ ناوچ ــەوە ب ــە گەڕان ــوون ل ــەرکەوتوو نەب ــش س ــرتی تری ــی کەم )90(. ژمارەیەک
ڕەســەنەکانیان لــە پارێزگاکانــی دیالــە )٦٦(، نەینــەوا )59(، بەغداد )54( و ســەالحەددین 
ــاوارە  ــە ئ ــلێامنی )234( ب ــار )318( و س ــە ئەنب ــانە ل ــەو کەس ــوو ئ ــەی هەم )48(. نزیک
ماونەتــەوە، بــە هەمــان شــێوە ژمارەیەکــی بچووکــرت لــە نەینــەوا )35( و دیالــە )30( 
ــەوە  ــەم گەڕان ــەرەکی ئ ــۆکاری س ــەاڵحەددین، ه ــە و س ــدا و دیال ــار و بەغ ــە ئەنب . ل
شکســتخواردوانە وەک نیگەرانــی ئەمنــی لــەو شــوێنەی کــە نیــازی گەڕانەوەیــان بۆ 
هەبــووە ڕاگەیەنــراوە، لەوانــە هەڕەشــەی بــەردەوام بوونــی ناکۆکــی یــان بوونــی 
میــن یــان چەکــی نەتەقیــو )UXOs(. ئەگەرنــا هــۆکاری ســەرەکی گەڕانــەوەی 
شکســتخواردو بــۆ نەینــەوا وا ڕاگەیەنــراوە کــە ئــاوارە ناوخۆییــەکان پالپشــتی دارایی 

پێویســتیان نیــە بــۆ گەڕانــەوە .
هەنووکەیــی  قەبــارەی  %58ی  ناوخۆییــەکان:  ئــاوارە  ڕەســەنەکانی  ناوچــە 

ــان  ــە زۆرینەی ــەس(، ک ــەوان )745,544 ک ــزگای نەین ــی پارێ ــەکان خەڵک ــاوارە ناوخۆیی ئ
 .)105,135( بەعاجــن  و   )219,239( شــنگال   ،)2٦7,591( موســڵ  قەزاکانــی  خەڵکــی 
ــاوارەکان خەڵکــی پارێــزگای ســەالحەددین  دووەم و ســێیەم گەورەتریــن ڕێــژەی ئ
و ئەنبــارن بــە ڕێــژەی %11 بــۆ هەردووکیــان. قــەزا ڕەســەنەکان هــەرە لــە پێشــەکان 
لــە پارێــزگای ئەنبــار بریتیــن لــە ڕەمــادی )٦٦,٦5٦ کــەس(، فەللوجــە )48,147( و قائیــم 
)10,88٦(، هــاوکات لــە پارێــزگای ســەالحەددینیش قــەزا هــەرە لــە پێشــەکان بریتیــن لە 

توزخۆرماتــوو )40,081(، بێجــی )30,939( و بەلــەد )29,253(.

ناوخۆییــەکان  ئــاوارە  %72ی  دا،  عێــراق  سەرانســەری  لــە  پەناگــە:  جۆرەکانــی 
لــە شــوێنی نیشــتەجێبوونی تایبــەت دا دەژیــن )923,802 کــەس(، %20ی ئــاوارە 
ناوخۆییــەکان لــە کەمپــەکان دان )252,750 کــەس( و لــە %8یــش )101,550 کــەس( لــە 
پەناگــە نەگونجــاوەکان دا دەژیــن. کەمبوونەوەیــەک لە ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکان 
)-10,٦05( کــە لــە کەمپــەکان دا دەژیــن لــەم خولــەدا بــە بــەراورد لە گەڵ خولی پێشــوو 
)تەمــوز - ئابــی 2020( تۆمارکــراوە- ئــەم کەمبوونەوەیــە کەمــرتە بــە بــەراورد لــە گەڵ 
ــە  خولــی پێشــوو )-14,298(. لــە ســەر ئاســتی قەزاکانیــش، زۆرتریــن کەمبوونــەوە ل
ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە لــە کەمپــەکان دا دەژیــن لە قەزای ســومێلی 
ســەر بــە پارێــزگای دهــۆک )-1,920( تۆمارکــراوە، ئــەم کەمبوونەوەیــە بــە ڕێژەیەکــی 
بەرچــاو نزمــرتە لــەو کەمبوونەوەیــەی کە لــە مــاوەی تەموز-ئابــی 2020دا )-18,22٦(. 
هەروەهــا کەمبوونەوەیەکــی بەرچــاو لــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی 
لــە کەمپەکانــی قــەزای زاخــۆی ســەر بــە پارێــزگای دهــۆک دا دەژیــن )-1,850( 
تۆمارکــراوە، کــە ئەمەشــیان نزمــرتە لــەو کەمبوونەوەیــە کــە لــە خولــی پێشــووی 
مــاوەی مانگــی تەمــوز -ئابــی 2020 دا )-11,4٦2( تۆمارکــراوە. دوای قەزاکانی ســومێل 
و زاخــۆی ســەر بــە پارێــزگای دهــۆک، زۆرتریــن کەمبوونــەوە لــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە 
ناوخۆییانــەی کــە لــە کەمپــەکان دا دەژیــن لــە قــەزای موســڵی ســەر بــە پارێــزگای 
نەینــەوا )-1,4٦0( و قــەزای خانەقینــی ســەر بــە پارێــزگای دیالــە )-905( تۆمارکــراوە. 

دەژیــن  دا  نەگونجــاوەکان  پەناگــە  لــە  کــە  کــەس   101,550 تێکــرای  هەروەهــا 
تۆمارکــراون. زیادبوونێــک لــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە لــە پەناگــە 
ــە  ــراوە. ل ــوویەوە تۆمارک ــی پێش ــە خول ــەس ل ــە 1,152 ک ــن ب ــاوەکان دا دەژی نەگونج
ســەر ئاســتی پارێــزگاکان، بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە لــە پەناگە 
نەگونجــاوەکان دا دەژیــن دەکەونــە پارێــزگای دهــۆک بــە 28,524 کــەس )30٦ کــەس 
کەمــرت لــە خولــی پێشــوو(، ئینجــا پارێــزگای ئەنبــار بــە 18,21٦ کــەس )330 کــەس زیاتــر 
لــە خولــی پێشــوو(، پارێزگای نەینــەوا بــە 18,204 )1,83٦کــەس زیاتر لە خولی پێشــوو( 
ــن.  ــوو( دێ ــی پێش ــە خول ــرت ل ــەس )324 کەم ــە 1٦,830 ک ــەالحەددین ب ــزگای س و پارێ
ئــەو قەزایانــەی کــە تییانــدا زۆرتریــن ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە پەناگــەی نەگونجــاو دا 
دەژیــن بریتیــن لــە ســومێل )22,998(، فەللوجــە )13,0٦8( و ســامەڕا )8,148( کەرکــووک 
)7,002( و موســڵ )٦,738(. هەروەهــا 78 شــوێنی تریــش هــەن کــە ســەرجەم ئــاوارە 
ناوخۆییــەکان تییــان دا لــە پەناگــەی نەگونجــاو دا دەژیــن کــە زۆربەیــان لــە قــەزای 

فەللوجــە  )12 شــوێن( و بــەرسە )٦ شــوێن( و شــێخان )5 شــوێن(.

وێنەی 2. جۆرەکانی پەناگەی ئاوارە ناوخۆییەکان

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە ئاوارەبوون 
میسان  

عەمارە

میجاری گەورە   

قەڵعەت سالح   

موسەننا       

سەماوە

ڕومایسە 

خزر  

72+20+7+1+B1+99V?

68+32V
24+76V
8+92V

                                   935.412

                                            252.750

    101.550

شــوێنی نیشتەجێبوونی تایبەت    

%72

%20

%8

 %1<

کەمپەکان                              

پەناگە نەگونجاوەکان              

862
نەزانراو                                
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53,976 عائدا90+88ً

53,976

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

768 عائدا90+88ً

768

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

1,857,222 عائدا56+19+9+1ً

1,042,914

352,002

167,670

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

233,370 عائدا43+31+26+1ً

98,952

74,430

58,668

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

343,128 عائدا48+45+5+1ً

164,478

153,924

17,490

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

704,214 عائدا25+23+18+1ً

175,236

160,854

117,942

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

90,678 عائدا1ً+11+26+54پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

49,320

23,202

10,392

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

1,499,058 عائدا39+37+12+1ً

598,998

539,340

176,310

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

دهۆک هەولێر 

مەخمور 

نەینەوا 

موسڵ

تەلەعفەر 

حەمدانیە 

بەغداد  ديالە

خانەقین   

خالس 

موقدادیە 

کەرکووک 

حەویجە  

کەرکووک 

داقوق

سەالحەددین   

تکریت 

رشگات 

بێجی 

مەحمودیە   

ئەبوغرێب 

تارمیە  

ئەنبار 

ڕەمادی 

فەللوجە 

هیت 

زاخۆ 

73% هەولێر

1% سەالحەددین

15% نەينەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر و کەربەال دەگرێتەوە

79% ديالە

1% ئەوانی تر 11% کەرکووک

9% سلێامنی

40% سلێامنی44% کەرکووک

7% ئەوانی تر

9% سەالحەددین

ئەوانی تر: پارێزگاکانی هەولێر، نەینەوا، بەغداد و بابل دەگرێتەوە 

15% هەولێر25% کەرکووک47% سەالحەددین   

13% ئەوانی تر

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سلێامنی، بەغداد، دهۆک،بەرسە، کەربەال، نەجەف، 
دیالە، میسان، بابل، زیقار و واست دەگرێتەوە

1% ئەوانی تر90% بەغداد

5% هەولێر

 4% بابل

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سلێامنی، کەربەال و میسان  دەگرێتەوە 

11% کەرکووک

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەجەف، کەربەال، بەغداد، بابل، کەرکووک، واست، سلێامنی، 
سەالحەددین، بەرسە، میسان، قادسیە، زیقار، موسەننا، دیالە وئەنبار دەگرێتەوە

  68% نەینەوا

13% ئەوانی تر 10% هەولێر

9% دهۆک

ئەوانی تر: پارێزگاکانی کەرکووک، سلێامنی، بابل، سەالحەددین، دهۆک، کەربەال، 
نەینەوا و دیالە دەگرێتەوە

16% هەولێر21% بەغداد 43% ئەنبار

20% ئەوانی تر

100% دهۆک

ئــەم هێلکاریانــەی خــوارەوە )1( ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە ســەرجەم پارێــزگا ڕەســەنەکان دا، )2( ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە هــەر یــەک لــە قــەزا ســەرەکیە ڕەســەنەکان، )3( 

ڕێــژەی گــەڕاوەکان بــە گوێــرەی پارێــزگای دواییــن ئاوارەبــوون و بــۆ هــەر پارێزگایەکــی ڕەســەن نیشــان دەدات.

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە گەڕانەوە  
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دوایین زانیاری سەبارەت بە ڕەوشی گەڕاوەکان   

تێکــڕای ئامارەکانــی گەڕانــەوە: تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان تێکــڕای 

4,782,414 گــەڕاوە )797,069 خێــزان(، لــە نــاو 8 پارێــزگا، 38 قــەزا و 2,090 شــوێن 

لــە عێــراق دەستنیشــانکرد. ژمــارەی گــەڕاوە نوێیــەکان بــە تێکڕایــی لــە مــاوەی 

هــەر ســێ خولــی پێشــوو دا بــە بەردەوامــی زیــادی کــردووە، بــە 12,948 کــەس 

لــە مانگــی تەموز-ئابــی  کــەس  ئایــار– حوزەیرانــی 2020، 25,920  لــە مانگــی 

2020، وە 38,364 کــەس لــە مانگــی ئەیلول–ترشینــی یەکەمــی 2020. ڕێــژەی 

بــە  پێــش مانگــی ئەیلولــی 2020 دەشــێت بەشــێکی  بــۆ  نزمــری گەڕانــەوە 

ــازار و  ــە دەســتپێکی مانگــی ئ هــۆی قەدەخەکردنــی هاتووچۆیــەوە بێــت کــە ل

ــەنەکردن و  ــە تەش ــردن ل ــگیری ک ــاو پێش ــە پێن ــەوە ل ــی ئەیلول ــتپێکی مانگ دەس

باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا1 بــە ســەر واڵت دا ســەپێرنا. 

ــە خــۆ گرتــووە  ئــەو پارێزگایانــەی کــە بەرزتریــن ژمــارەی تێکــڕای گەڕاوەکانــی ل

ــی  ــەی خول ــە وەت ــوێ ل ــەڕاوەی ن ــە 22,866گ ــەوا )1,857,222، ب ــە نەین ــن ل بریتی

پێشــوویەوە(، ئەنبــار )1,499,058، بــە 5,292 گــەڕاوەی کەمــر لــە خولــی پێشــوو( 

و ســەالحەددین )704,214، بــە  6,360 گــەڕاوەی نــوێ(. لــە مــاوەی مانگەکانــی 

ئەیلــول و ترشینــی یەکــەم دا، تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان 12,198 گــەڕاوە 

ــە  ــانکردووە، ئەم ــەوە دەستنیش ــەوە گەڕاونەت ــە کەمپەکان ــە ل ــزان( ک )2,033 خێ

ئــەوە دەردەخــات کــە کەمبوونەوەیــەک لــە ژمــارەی تۆمارکــراو بــۆ مــاوەی 

تەموز-ئابــی 2020 )13,170 کــەس(2 بەدیکــراوە.

پارێــزگای  بــۆ  گەڕانــەوە  جێهێشــت  کەمپەکانیــان  ئاوارانــەی  ئــەو  زۆرینــەی 

نەینــەوا )10,974کــەس(، بــە تایبەتــی بــۆ قەزاکانــی شــنگال )8,610 کــەس(3 و بەعــاج 

)1,410 کــەس(. ژمارەیەکــی بەرچاویــش گەڕاونەتــەوە بــۆ پارێــزگای ســەالحەددین 

ــووە.  ــارس )288( ب ــی رشگات )762( و ف ــۆ قەزاکان ــان ب ــە زۆرینەی ــەس(، ک )1,194 ک

هەروەهــا لــە نێــوان مانگــی ئەیلــول ترشینــی یەکــەم دا گەڕانــەوە بــۆ 11 شــوێن 

ــۆ  ــان ب ــر گەڕانەوەی ــە پێش ــە ک ــەالحەددین و دیال ــەوا و س ــی نەین ــە پارێزگاکان ل

ــۆ  ــەوە ب ــە، دەگەڕێت ــەم گەڕانەوان ــی ئ ــداوە. هۆکارەکان ــوو ڕووی ــام نەدراب ئەنج

باشــر بوونــی ڕەوشــی ئاســایش و زیادبوونــی دەرفەتــی کارکــردن و هەروەهــا 

ــان.  ــۆ گەڕانــەوە بــۆ ســەر مــاڵ و حاڵــی خۆی ویســتی ســۆزداری گــەڕاوەکان ب

ئامارەکانــی ســەر ئاســتی قــەزاکان: هــەر وەک خولــی پێشــوو، قــەزای موســڵ 

ــووە  ــۆ گرت ــە خ ــی ل ــارەی گەڕاوەکان ــن ژم ــە بەرزتری ــە ک ــەو قەزای ــەوا ب ــە نەین ل

ــەم  ــەس ل ــیان دا 3,654 ک ــە نێویش ــە ل ــەس )%22( ک ــە 1,042,914 ک ــەوە ب دەمێنێت

ــار، دووەم  ــزگای ئەنب ــە پارێ ــادی ل ــەزای ڕەم ــا ق ــراون. هەروەه ــەدا تۆمارک خول

ــان دا 2,916  ــە نێوی ــە ل ــە )598,998،%13 ( ک ــی هەی ــارەی گەڕاوەکان ــن ژم بەرزتری

ــە  ــەدا تۆمارکــران، هــاوکات قــەزای فەللوجــە ل ــۆ یەکــەم جــار لــەم خول کــەس ب

ــرا )539,340، 11%( ــێ تۆمارک ــەڕاوەی ل ــاوی گ ــی بەرچ ــزگا ژمارەیەک ــان پارێ هەم

کــە لــە نێویشــیان دا 480 کــەس بــۆ یەکــەم جــار لــەم خولــەدا تۆمارکــران. بــە 

ــی  ــڕآی ژمارەیەک ــە تێک ــڵ، ک ــزگای موس ــە پاێ ــەر ل ــەزای تەلەعف ــەوە، ق پێچەوان

ــی  ــی کەم ــا ژمارەیەک ــەدا تەنه ــەم خول ــە )352,002(، ل ــەڕاوەی هەی ــەرزی گ ب

گــەڕاوەی لــێ تۆمارکــراوە )954(. لــە کاتێــک دا کــە تێکــڕای ژمارەیەکــی بچووکــی 

ــە پارێــزگای نەینــەوا )97,434(،  گــەڕاوە، گەیشــتوونەتە قــەزای شــنگالی ســەر ب

بــەاڵم قەزاکــە بەرزتریــن ژمــارەی گــەڕاوەی لــەم خولــەدا وەرگرتــووە )12,924(. 

هەروەهــا قــەزای بەعاجــی ســەر بــە پارێــزگای نەینــەواش، تێکــڕای ژارەیەکــی 

ــی  ــەدا ژمارەیەک ــەم خول ــەاڵم ل ــراوە )46,410(، ب ــێ تۆمارک ــەڕاوەی ل ــی گ بچووک

ــراوە )3,918(.  ــێ تۆمارک ــەڕاوەی ل ــاوی گ بەرچ

جۆرەکانــی پەناگــە: لــە مــاوەی ئەیلــول- ترشینــی یەکــەم دا، 33,084 کــەس 

گەڕاونەتــەوە شــوێنی نیشــتەجێبوونی ئاســاییان کــە لــە دۆخێکــی بــاش دان 

ــەی  ــۆ پەناگ ــەڕاوە ب ــاوکات 3,924 گ ــەس، %95(، ه ــڕای  4,540,836 ک ــە تێک )دەکات

نەگونجــاو و شــلۆق گەڕاونەتــەوە )دەکاتــە تێکــڕای ژمــارەی 168,318 کــەس(. 

هەروەهــا لــەم ماوەیــەدا،  1,404  کــەس گەڕاونەتــەوە شــوێنی نیشــتەجێبوونی 

ــەس(.  ــڕای 73,260 ک ــە تێک ــان ) دەکات ــە خۆی ــەت ب تایب

شــلۆق  و  نەگونجــاو  پەناگــەی  لــە  کــە  گەڕاوانــەی  ئــەو  ژمــارەی  بەرزتریــن 

قــەزای  لــە  تایبەتــی  بــە   ،)32%  ،53,502( نەینــەوان  پارێــزگای  لــە  دەژیــن  دا 

موســڵ )31,698(، شــنگال )7,842( و تەلەعفــەر )7,236( تۆمارکــراون. هەروەهــا 

ژمارەیەکــی بــەرزی ئــەو کەســانەی کــە لــە پەنــگای نەگونجــاو و شــلۆق دا 

دەژیــن لــە پارێــزگای ئەنبــار تۆمارکــراوە )44,076، %26(، کــە زۆرینــەی ئــەم گروپــە 

 40,326 هەروەهــا    .)9,846( قائیــم  و   )15,096( فەللوجــە  قەزاکانــی  دەکەونــە 

ــەالحەددین  ــزگای س ــە پارێ ــلۆق ل ــاو ش ــەی نەگونج ــە پەناگ ــش ل ــەڕاوەی تری گ

ــت )9,444( و  ــی )12,420(، تکری ــەزای بێج ــێ  ق ــەر س ــە س ــان ب ــە زۆربەی ــن، ک دەژی

دابەشــبوون.  دا   )8,322( رشگات 

ــەن  ــوێن ه ــت ش ــەم دا،  هەش ــی یەک ــول- ترشین ــاوەی ئەیل ــە م ــی، ل ــە تێکڕای ب

ــە  ــن ک ــلۆق دەژی ــاو ش ــەی نەگونج ــە پەناگ ــدا ل ــەڕاوەکان تیایان ــەرجەم گ ــە س ک

بــە گشــتی 4,458 کــەس لــە خــۆ دەگــرن، )تاکــۆ  4,278 کــەس، لــە مــاوەی تەمــوز- 

ــە  ــن ل ــلۆق دا دەژی ــاو و ش ــەی نەگونج ــە پەناگ ــەڕاوەکان ل ــەرجەم گ ــاب دا(. س ئ

دوو شــوێنی پارێــزگای ئەنبــار )کــە تییانــدا، 3,126  کــەس نیشــتەجێبوونە(، لــە 

ــزگای  ــە پارێ ــوێنی ل ــەس(، دوو ش ــەالحەددین )954 ک ــزگای س ــوێنی پارێ دوو ش

نەینــەوا )138 کــەس(، شــوێنێک لــە کەرکــووک )150 کــەس( و شــوێنێک لــە دیالــە 

ــەس(.  )90 ک

وێنەی 3. جۆرەکانی پەناگەی گەڕاوەکان  

لــە مانگــی ئــازاری 2020 ەوە، تۆمــاری بەدواداچوونی ئاوارەکان لە عێراق، چەندین ڕاپۆرت ســەبارەت بە ســنووردارکردنی هاتووچۆی ئامادە کرد، کــە تییاندا باس لە کاریگەری   ١
ســنووردارکردنەکان و ڕێوشــوێنەکانی تەندروســتی گشــتی لە ســەر هاواڵتیانی عێراقی و کۆچبەران لە سەرانســەری واڵت دا ، لەوانە خاڵی چوونە ژوورەوە لە گەڵ واڵتانی 

دراوســێ )ســوریا، تورکیا و ئێران( کراوە. هەموو ئەم راپۆرتانە لەم بەردەســتەی خوارەوەدا بەردەســن:  

  http://iraqdtm.iom.int/COVID19/MovementRestrictions_HealthMeasures       

2  لــە تشــینی یەکەمــی 2020 ەوە، تۆمــاری بەدواداچوونی ئاوارەکان، چەندین خولی هەڵســەنگاندنی بەدواداچوونــی حالەتی لەناکاوی ئەنجامدا، کە خــۆی دەبینێتەوە لە 
بەدەســتهێنانی زانیاری ســەبارەت بە ژمارەی ئەو کەســانەی کەمپەکان بەجێدێڵن لە پارێزگاکانی نەینەوا، ئەنبار، کەربەال و ســەالحەددین.  ئەم جوڵەیە دوای داخســن 

 یاخود دووبارە پۆڵێنکردنەوەی کەمپەکان و شــوێنە نافەرمیەکان هات. ســەرجەم بەرهەمەکان لەم بەســتەرەدا بەردەســن: 
http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements  

3  لــە نێــوان حوزەیــران و ترشینی دووەمی 2020 دا، تۆمــاری بەدواداچوونی ئاوارەکان، چەندین خولی هەڵســەنگاندنی بەدواداچوونی حالەتی لەنــاکاوی ئەنجامدا، کە 
خۆی دەبینێتەوە لە بەدەســتهێنانی زانیاری ســەبارەت بە ژمارەی ئەو کەســانەی دەگەڕێنەوە بۆ قەزاکانی شــنگال و بەعاجی ســەر بە پارێزگای نەینەوا، لە هەرێمی 

 کوردســتانەوە، بەهەمان شــێوەش ژمارەی گەڕاوەکان لە ناو خودی پاێزگای نەینەواوە. ســەرجەم ەبرهەمەکان لەم بەســتەرەدا بەردەســن:   

http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements  
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ڕاپۆرتــی 118ی لیســتی ســەرەکی عێراق 

میتۆد 

ئەستۆپاکی رێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ

زانیاریەکانــی نــاو ئــەم ڕاپۆرتــە، تەنهــا بــۆ مەبەســتەکانی زانیــاری گشــتین. ئــەو نــاو و ســنوورانەی کــە لــە نــاو پــەڕاوی 
رێکخــراوی  الیــەن  لــە  بــوون  قایــل  یاخــود  پەســندکردن  واتــای  بــە  هاتــووە  دا  ئــاوارەکان  بەدواداچوونــی  تۆمــاری 
نێودەوڵەتــی کــۆچ نایــەن. زانیاریەکانــی نــاو پۆڕتــاڵ و ئــەم ڕاپۆرتــە ئــەو زانیاریانــەن کــە لــە دەرەنجامــی داتــای کۆکــراوە لە 
الیــەن تیمەکانــی مەیدانــی رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ و زانیاریــە تەواوکراوەکانــی دابینکــراو  و بــە گەڕخــراو لــە الیــەن 
ــەوڵ  ــراق ه ــە عێ ــۆچ ل ــی ک ــراوی نێودەوڵەت ــراون. رێکخ ــراق دا ئامادەک ــە عێ ــر ل ــی ت ــی و دامەزراوەکان ــەزراوە حکوم دام
دادەت کــە ئــەم زانیاریانــە تــا ئــەو پــەڕی توانــای بــە تازەیــی و ورد و دروســتی بپارێزێــت، بــەاڵم هیــچ بانگشــەیەکیش نــاکات 
یاخــود نیشــان نــادات لــە مــەڕ تــەواوکاری، ورد و دروســتی و گونجــاوی زانیاریەکانــی فەراهەمکــراو لــە نــاو ئــەم ڕاپۆرتــەدا.

ــی  ــاری بەدواداچوون ــای تۆم ــی دات ــی بەکارهێنان ــە کات ــن ل ــاو بگیرێ ــە بەرچ ــتە ل ــە پێویس ــانەی ک ــگاری و کێش ــەو ئالن  ئ
ــد  ــەی چەن ــی تەنگان ــەڵ حاڵەت ــە گ ــان ل ــاوارەکان هاوش ــەی ئ ــری جووڵ ــی ناجێگی ــە دۆخ ــن ل ــراق دا بریتی ــە عێ ــاوارەکان ل ئ
ــراوی  ــک دا رێکخ ــچ حاڵەتێ ــە هی ــی واڵت. ل ــە پارچەکان ــک ل ــە هەندێ ــنوردار ب ــتنی س ــود گەیش ــن یاخ ــوو و  نەگەیش ــارە ب ب
نێودەوڵەتــی کــۆچ بەرپرســیار نابێــت لــە بەرامبــەر هــەر زیانێــک یاخــود خەســارەتێک ئینجــا ڕاســتەوخۆ، ناڕاســتەوخۆ یاخــود 
بــە شــێوەی لێکەوتەیــی، پەیوەســت بــە بەکارهێنانــی ئــەم ڕاپۆرتــە و زانیاریەکانــی فەراهــەم کــراو لــەم ڕاپۆرتــەدا ڕوو 

بــدەن.

ــینگەی  ــی نووس ــراق سوپاس ــە عێ ــۆچ ل ــی ک ــراوی نێودەوڵەت رێکخ
وەزارەتــی  بــە  ســەر   )PRM( کۆچبــەری  و  پەنابــەران  دانیشــتوان، 
پشــتگیری  بــۆ  دەکات  یەکگرتــووەکان  ویالیەتــە  دەرەوەی 
ــراق  ــە عێ ــۆچ ل ــی ک ــراوی نێودەوڵەت ــا رێکخ ــان. هەروەه بەردەوامی
ســوپاس و پێزانینیشــی بــۆ ئەندامانــی تیمــی هەڵســەنگاندن و 
ــی  ــراوی نێودەوڵەت ــە رێکخ ــەر ب ــرای )RART( س ــەوەی خێ وەاڵمدان
ــاری و  ــەوەی زانی ــە کۆکردن ــان ل ــۆ کارەکانی ــە ب ــراق هەی ــە عێ ــۆچ ل ک
ــەوڵ و  ــەدا و ه ــان ن ــەختەکاندا کۆڵی ــە زۆر س ــار و دۆخ ــە ب ــار ل زۆر ج
ــەم  ــتکردنی ئ ــەی دروس ــە زەمین ــان بوون ــێ ووچانەکەی ــە ب کۆشش

ڕاپۆرتــە. 

ــاوارە  ــە ئ ــەبارەت ب ــاری ورد س ــی زانی ــوون و دابینکردن ــی ئاوارەب ــی ڕەوش ــری کردن ــە چاودێ ــە ل ــۆچ بریتی ــی ک ــراوی جیهان ــە رێکخ ــەر ب ــی س ــاری بەدواداچوون ــی تۆم ئامانج
ناوخۆییــەکان و گــەڕاوەکان لــە عێــراق دا. زانیاریــەکان لــە الیــەن تیمەکانــی هەڵســەنگاندن و وەاڵمدانــەوەی خێــرای مەیدانــی )RART( ســەر بــە رێکخــراوی جیهانــی کــۆچ کــۆ 
دەکرێنــەوە، ئــەم تیامنــە زیاتــر لــە 100 ســتافی مەیدانــی پێــک دێــن، کــە لــە سەرتاســەری ناوچەکانــی عێــراق دا باڵوبوونەتــەوە- کۆکردنــەوەی داتــا بــۆ خولــی 118 لــە مــاوەی 

مانگەکانــی ئەیلــول و ترشینــی یەکەمــی ســاڵی 2020 لــە نــاو 18 پارێــزگای عێــراق دا ڕوویــداوە. 

ــر 9,500  ــە زیات ــوو ل ــراوی پێکهات ــاش رێکخ ــەورەی ب ــی گ ــەی تۆڕێک ــە رێگ ــەڕاوەکان ل ــەرەکی گ ــتی س ــەکان و لیس ــاوارە ناوخۆیی ــەرەکی ئ ــتی س ــە لیس ــا ل ــەوەی دات کۆکردن
هەواڵــدەری ســەرەکی، کــە لــە ســەرکردەکانی کۆمەڵــگا، موختــارەکان، بەرپرســە خۆجێیــەکان وهێزەکانــی ئاســایش پێــک دێــت ئەنجــام دراوە. زانیاریەکانــی تــر لــە تۆمــاری 

ــەوە.  ــەکان کۆکراوەنەت ــراوە هاوبەش ــەت و رێکخ ــاری حکوم زانی

تیمەکانــی هەڵســەنگاندن و وەاڵمدانــەوەی خێــرای مەیدانــی ســەر بــە رێکخــراوی جیهانــی کــۆچ )OM RARTs( بــە بەردەوامــی لیســتی ســەرەکی کــۆ دەکاتــەوە و دوو مانــگ 
جارێــک ڕاپۆرتەکــەی بــاڵو دەکاتــەوە. جیــاوازی لــە ئامــاری ئــاوارەکان لــە نێــوان مــاوە جیاوازەکانــی ڕاپــۆرت کــردن دا تێبینــی کــراوە. هەرچەنــدە، دەستپێگەیشــتنی ســنووردار بــە 
هــۆی کێشــە ئەمنیــەکان و کــوت و بەندەکانــی تــری کاری دەشــێت کار بکاتــەوە ســەر چاالکیەکانــی کــۆ کردنــەوەی زانیاری.جیــاوازی لــە ئامارەکانــی ئــاوارەکان، لــە نێــوان ماوە 
جیاوازەکانــی راپــۆرت کــردن دا، ســەرەڕای گۆڕانــکاری راســتەقینەی ئامــاری دانیشــتوان ڕەنگــە بــە هــۆی هۆکارەکانــی تــری وەک بــە بەردەوامــی دەستنیشــانکردنی گروپــە 

ئاوارەکانــی پێشــوو و لــە خۆگرتنــی زانایــری ســەبارەت بــە دووەم ئاوارەبــوون لــە نــاو عێــراق دا کاری تێبکرێــت. 

ئــاوارەکان لــە رێگــەی پرۆســەیەکی کۆکردنــەوە، پشتڕاســتکردنەوە، سێگۆشەســازی و دووپاتکردنــەوەی داتــاوە دەستنیشــان دەکرێــن. رێکخــراوی جیهانــی کــۆچ بــەردەوام 
دەبێــت لــە هــاوکاری و هەماهەنگیەکــی نزیــک لــە گــەڵ بەرپرســانی فیدڕاڵــی و هەرێمــی و خۆجێــی بــۆ پارێــزگاری کــردن لــە تێگەیشــتنێکی هەمەالیەنــە و وردی ئاوارەبــوون 

لــە سەرتاســەری عێــراق دا.

بــۆ ئاســانکاری شــیکاریەکە، ئــەم ڕاپۆرتــە عێــراق بــۆ ســەر ســێ ناوچــە دابــەش دەکات: هەرێمــی کوردســتانی عێــراق، پارێزگاکانــی دهــۆک و ســلێامنی و هەولێــر دەگرێتــەوە، 
باشــوور پارێزگاکانــی، بــەرسە، میســان، نەجــەف، زیقــار، قادســیە و موســەننا دەگرێتــەوە، باکــوری ناوەڕاســت پارێزگاکانــی ئەنبــار، بابــل، بەغــداد، دیالــە، کەربــەال، کەرکــووک، 

نەینــەوا، ســەالحەددین و واســت دەگرێتــەوە. 

ئەژماردنی بەکارهاتوو بۆ دیاری کردنی ژمارەی کەسەکان 

لــە هــەر یــەک لــە شــوێنەکان،ژمارەی کەســەکان بــە لێکدانــی ژمــارەی خێزانــەکان بــە ژمــارە شــەش ژماردنیــان بــۆ کــراوە، تێکــڕای قەبــارەی خێزانێکــی عێراقــی بــە شــەش 
کــەس ئەژمــار کــراوە ، بــە گوێــرەی ئامارەکانــی حکومــەت، بــۆ ســەرجەم ئــاوارە ناوخۆییــەکان و گەڕاوەکانــی دەرەوەی کەمــپ. لەوەتــەی خولــی مــاوەی تەموز-ئابــی 2020 
دا، ژمــارەی کەســەکان بــۆ ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاوەوەی کەمپــەکان بــە لێکدانــی ژمــارەی خێزانــەکان بــە ژمــارە پێنــج ژماردنیــان بــۆ کــراوە، کــە تێکــڕای قەبــارەی هــەر ســەر 

خێزانێــک لــە گــەڵ دەســتەی هەماهەنگــی کەمــپ و بەرێوەبردنــی کەمــپ )CCCM( لەوەتــەی ســاڵی 2018 یەکدەگرێتــەوە. 

لــە ســەرجەم خولەکانــی لیســتی ســەرەکی دا، بــەر لــە خولــی تەمــوز -ئابــی 2020، ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاوەوەی کەمپــەکان بــە کــەڕەت کردنــی ژمــارەی هــەر 
ســەر خێــزان بــە شــەش ئەژمارکــراوە. لەبــەر ئــەوەی شــێوازی ژماردنەکــە لــە نێــوان خولــی 117 و 118 دا یــەک دەگرێتــەوە، شــیکاری بــەراوردکاری لــە نێــوان ئــەم دوو داتاســێتە 
کاریگــەری نابێــت. لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە هــۆی گۆڕانــکاری لــە شــێوازی ژماردنــی هەموارکــراو کاری تێدەکرێــت. پێویســتە تێبینــی ئــەوە بکرێــت کــە بەراوردکردنــی ژمــارەی 
ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاو کەمپــەکان لــە نێــوان مــاوەی خولەکانــی 117 یــان 118 لــە گــەڵ هــەر خولێکــی پێشــوو، بــە هــۆی گۆڕینــی میتــۆدی ئەژمارکردنــی ژمــارەی خێزانــەکان 
کاریگــەری لــە ســەر دروســت دەبێــت. بــۆ وردتریــن و نوێریــن زانیــاری ســەبارەت بــە ئــاوارە ناوخۆییەکانــی دەرەوەی کەمپــەکان، تکایــە بگەڕێنــەوە بــۆ ماڵپــەڕی دەســتەی 

 .CCCM Cluster :بگەڕێنــەوە )CCCM( هەماهەنگــی کەمــپ و بەرێوەبردنــی کەمــپ

میتۆدەکە ئەم پێناسانەی خوارەوە بەکاردەهێنێت: 

تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان )DTM( هەمــوو ئــەو عێراقیانــەی کــە ناچارکــراون لــە 1ی کانوونــی دووەمــی 2014 بــەو الوە هەڵبهێــن و تــا ئێســتاش لــە نێــو ســنوورەکانی 
عێــراق دا تــا ســاتی هەڵســەنگاندنەکەدا لــە ئاوارەیــی دا دەژیــن بــە ئــاوارەی ناوخۆیــی ئەژمــار دەکات. 

تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان )DTM(، هەمــوو ئــەو ئاوارانــەی لــە کانوونــی دووەمــی 2014ەوە گەڕاونەتــەوە شــوێنی ڕەســەنیان بــێ ڕەچاوکردنــی ئــەوەی کــە ئایــا ئەم 
ئاوارانــە گەڕاونەتــەوە بــۆ شــوێنی نیشــتەجێبوونی پێشــوویان یاخــود بــۆ جۆریکــی تــری پەناگــە، بــە گــەڕاوە ئەژمــار دەکات. پێناســەی گــەڕاوەکان پەیوەنــدی نیــە بــە پێوانەی 

گەڕانــەوە بــە ســەالمەتی و شــکۆمەندیەوە، هەروەهــا پەیوەندیشــی نیــە بــە ســراتیجی دیاریکــراوی چارەســەری کاتی.

شوێن، وەک ناوچەیەک دەستنیشانکراوە کە هاوتای گوندێکە بۆ ناوچە گوندنشینەکان، یاخود گەڕەکێک بۆ ناوچە شارنشینەکان )واتە چوارەم بەشی کارگێڕی فەڕمی(.

شوێنی نیشتەجێبوونی ئاسایی بریتیە لە هەمان شوێنی نیشتەجێبوونی بەر لە ئاوارەبوون.

شوێنی نیشتەجێبوونی تایبەت، مۆڵکی تایبەت، خانووی بەکرێگیراو، هۆتێل/ مۆتێلەکان و خێزانە لە خۆگرەکان دەگرێتەوە. 

پەناگــەی ناهەمــوار، نشــینگە نافەرمیــەکان، باڵەخانــە ئایینیــەکان، قوتابخانــە و باڵەخانــەی تەواونەکــراو و بەجێهێڵــدراو دەگرێتــەوە. بۆ گەڕاوەکان، ئەو شــوێنە نیشــتەجێبوونە 
ئاســاییانەش دەگرێتــەوە کــە بــە ســەختی زیانیــان بەرکەوتــووە یاخــود ڕوخــاون و بــۆ ئــاوارە ناوخۆییەکانــش شــوێنی نیشــتەجێبوونی بــە کرێگیــراو بــۆ مــاوەی درێــژ کــە بــۆ 

نیشــتەجێبوون شــیاو نیــن )هەمــان تایبەمتەنــدی باڵەخانــەی تەواونەکــراو و بــە ســەختی زیانبەرکەوتوویــان هەیــە( دەگرێتــەوە. 

بۆ زانیاری زیاتر، تکایە سەردانی ماڵپەڕی iraqdtm.iom.int بکەن یاخود لێرەوە iraqdtm@iom.int پەیوەندی بە تیمەکە بکەن.

https://data2.unhcr.org/en/situations/iraq_cccm
http://iraqdtm.iom.int

