
IOM IRAQ 1

ڕاپۆرتــی 115ی لیســتی ســەرەکی عێراق 

 ٤,٦٦٠,٤٠٤

 ١,٣٩٩,١٧٠

 ١١٦,٨٥٠ 
 ٤٤٣,١٢٤

 ٢,٥٣٦,٧٣٤ 

 ٣,٣٤٣,٧٧٦
 ٣,٠٣٠,٠٠٦

 ٢,٣١٧,٦٩٨

 ١,٧٤٤,٩٨٠

 ٤,٢١١,٩٨٢

 ٣,٥١١,٦٠٢

 ١,٤٩٥,٩٦٢

 ٥٥٧,٤٠٠

 ٤,٧٠٥,١٨٢

 ١,٣٨٩,٥٤٠ 

 ئاوارە ناوخۆییەکان

 گەڕاوەکان

٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

ان
س

نی

ن  
یرا

زە
حو ب  

ئا

م
کە

یە
ی 

ین
رش

ت

م
کە

یە
ی 

ون
نو

کا

ت 
وبا

ش

ان
س

نی

ن  
یرا

زە
حو ب  

ئا

م
کە

یە
ی 

ین
رش

ت

م
کە

یە
ی 

ون
نو

کا

ت 
وبا

ش

ان
س

نی

ن  
یرا

زە
حو ب  

ئا

م
کە

یە
ی 

ین
رش

ت

م
کە

یە
ی 

ون
نو

کا

ت 
وبا

ش

ان
س

نی

ن  
یرا

زە
حو ب  

ئا

م
کە

یە
ی 

ین
رش

ت

م
کە

یە
ی 

ون
نو

کا

ت 
وبا

ش

ان
س

نی

ن  
یرا

زە
حو ب  

ئا

م
کە

یە
ی 

ین
رش

ت

م
کە

یە
ی 

ون
نو

کا

ت 
وبا

ش

ان
س

نی

ن  
یرا

زە
حو ب  

ئا

م
کە

یە
ی 

ین
رش

ت

م
کە

یە
ی 

ون
نو

کا

ت 
وبا

ش

ان
س

نی

کۆکردنــەوەی زانیــاری بــۆ خولــی 115 لــە مــاوەی مانگەکانــی ئــازار و نیســانی 

ســاڵی 2020 ئەنجــام درا. تاکــو 30ی نیســانی ســاڵی 2020، تۆمــاری بەدواداچوونــی 

 38 و  پارێــزگا   8 میانــەی  لــە  خێــزان(ی   784,197( گــەڕاوە   4,705,182 ئــاوارەکان  

ــاوەی  ــە م ــر ل ــەڕاوەی ت ــردووە. 44,778 گ ــان ک ــوێن دا دەستنیش ــەزا و 2,027 ش ق

گــەڕاوەی  ژمــارەی  لــە  کەمــرە  کــە   115 راپۆرتــی  بــۆ  زانیــاری  کۆکردنــەوەی 

لــە راپۆرتــی 114(. زۆرتریــن  نــوێ  لــە خولــی پێشــوو )63,954 گــەڕاوەی  نــوێ 

گــەڕاوەکان لــە پارێزگاکانــی ئەنبــار )22,170( و نەینــەوا )13,890( و ســەالحەددین 

)7,974( تۆمارکراون.ئــەم ڕێــژەی کەمــی گەڕانەوەیــە جێــی سەرســوڕمان نیــە، 

بــە لــە بەرچاوگرتنــی ســەپاندنی قەدەغــەی هاتووچــۆ لــە الیــەن بەرپرســانی 

ــۆ پێشــگیری  ــازاری ســاڵی 2020ەوە دەســتی پێکــرد ب ــە مانگــی ئ عێراقــەوە کــە ل

کــردن لــە باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا. زۆرینــەی ئــەو گەڕانــەوە نوێیانــەی 

تۆمارکــراون، یــان ئــەو خێزانانــە بــوون کــە لــە مانگەکانــی ڕابــردوودا گەڕابوونــەوە 

ــی  ــش جێبەجێکردن ــە پێ ــە ل ــەن ک ــان ئەوان ــران، ی ــەدا دیاریک ــەم خول ــەر ل ــەاڵم ه ب

ئــازاردا  مانگــی  ســەرەتای  لــە  واڵتــدا  سەرتاســەری  لــە  هاتوچــۆ  قەدەغــەی 

ــاوارەکان  گەڕانەتــەوە. هەروەهــا لــە هەمــان مــاوەدا، تۆمــاری بەدواداچوونــی ئ

1,389,540 ئــاوارەی ناوخۆیــی )231,590 خێــزان( دیــاری کــردووە کــە بــە ســەر 18 

پارێــزگا و 104 قــەزا و 2,986 شــوێن لــە عێــراق دا )-18 شــوێن لــە خولــی پێشــووەوە( 

دابــەش بــوون. ســەرەڕای کەمبوونــەوەی تێکــڕای ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان 

)-9,630لــە خولــی پێشــووەوە) لــە مانگــی ئــازار و نیســاندا 2,694 کــەس ئــاوارە 

بــوون، کــە بــە شــێوەیەکی ســەرەکی لــە حاڵەتەکانــی دووەم ئاوارەبــوون دا 

ڕوویــداون. 

ئــاوارە  هەنووکەیــی  قەبــارەی  %60ی  ڕەســەنەوە،  ناوچــەی  ڕووی  لــە 

ناوخۆییــەکان لــە پارێــزگای نەینــەواوە هاتــوون کــە بەشــی هەرەزۆریــان لــە 

ــوون.  ــاج )111,798( هات ــنگال )266,088( و بەع ــەس( و  ش ــڵ )277,506 ک ــەزای موس ق

پارێزگاکانــی  لــە  ناوخۆییــەکان  ئــاوارە  ڕێــژەی  بەرزتریــن  ســێیەم  و  دووەم 

ســەالحەددین و ئەنبــارەوە هاتــوون کــە هــەر کامیــان %11یــان بــەر دەکەوێــت. 

ــە  ــوێنی قەدەغ ــەری ڕێوش ــە گرتنەب ــن ل ــراق بەدەوام ــی عێ ــانی حکومەت بەرپرس

و ســنووردارکردنی هاتووچــۆ بــۆ پێشــگیری کــردن لــە  باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی 

.)19-COVID( ــا کۆرۆن

لــە مــاوەی هەمــان کات دا تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان 1,381,332 ئــاوارەی 

ــە  ــوێن ل ــەزا و  2,977 ش ــزگا و 104 ق ــاو 18 پارێ ــە ن ــە ب ــزان( ک ــی )230,222خێ ناوخۆی

عێــراق دابەشــوبوونە )-9 شــوێن لــە خولــی پێشــوویەوە( دەستنیشــانکردووە.

      تێڕوانینی گشتی ئاوارەبوون 
تاکو 30ی نیسانی 2020

  1.389.540
 کەس ئاوارە ناوخۆیی

 231.590
خێزان ئاوارەی ناوخۆیی

پارێزگا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون

نەینەوا 
   328.212

ئاوارەی ناوخۆیی

دهۆک
  319.158

ئاوارەی ناوخۆیی

هەولێر 
  237.480 

ئاوارەی ناوخۆیی 

دابەشبوونی جوگرافی

18
پارێزگا 

104
قەزا

 2.986
شوێن 

      تێڕوانینی گشتی گەڕانەوە 
تاکو 30ی نیسانی 2020

  4.705.182
کەسی گەڕاوە

  784.197
خێزانی گەڕاوە

پارێزگا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 

نەینەوا 
  1.799.628

گەڕاوە

ئەنبار 
 1.501.890

گەڕاوە

سەالحەددین
688.920

گەڕاوە

دابەشبوونی جوگرافی

8
پارێزگا

38
قەزا

2.027
شوێن 

ڕاپۆرتی 115ی لیستی سەرەکی عێراق

ئازار- نیسانی 2020

خاڵە بنچینەییەکان 

وێنەی 1. ژمارەی ئاوارە ناوخۆییەکان و گەڕاوەکان بە تێپەڕبوونی کات
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ڕاپۆرتــی 115ی لیســتی ســەرەکی عێراق 

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

46+16+12+1 328,212 ئاوارەی ناوخۆیینەینەوا

152,538

54,018

38,310

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

237,480 ئاوارەی ناوخۆیی91+4+2+1

215,868

10,500

5,190

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

55+33+10+1 319,158 ئاوارەی ناوخۆییدهۆک 

176,610

104,160

31,452

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

139,458 ئاوارەی ناوخۆیی63+16+7+1

88,194

21,810

9,774

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

99,786 ئاوارەی ناوخۆیی81+17+1+1

81,174

16,758

1,428

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

53,874 ئاوارەی ناوخۆیی1+14+32+١٨41٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

22,296

17,184

7,698

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

70,776 ئاوارەی ناوخۆیی34+28+25+1

23,754

19,818

17,634

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

36,342 ئاوارەی ناوخۆیی1+9+19+١٨63٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

23,022

6,978

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( ڕێــژەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان بــۆ هــەر کام لــە پارێــزگای ڕەســەن و پارێــزگای ئاوارەبــوون نیشــان دەدەن.

تێروانینی گشتی سەبارەت بە ئاوارەبوون 

سلێامنی هەولێر     

کەرکووک 

ديالە 

سەالحەددین 

ئەنبار    

موسڵ

شێخان 

حەمدانیە 

هەولێر 

مخمور 

شقالوة 

سومێل

زاخۆ 

دهۆک 

سلێامنی 

کەالر 

چەمچەماڵ 

کەرکووک

داقوق 

دوبس 

بەعقوبە

خانەقین  

کفری 

توزخۆرماتوو

تکریت 

سامەڕا 

فەللوجە

ڕەمادی  

ڕوتبە  



IOM IRAQ 3

ڕاپۆرتــی 115ی لیســتی ســەرەکی عێراق 
نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

15,564 ئاوارەی ناوخۆیی87+12+1+1

13,494

1,872

198

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

12,546 ئاوارەی ناوخۆیی79+17+3+1

9,972

2,178

396

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

17,004 ئاوارەی ناوخۆیی87+9+2+1

14,826

 1,512

372

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

6,084 ئاوارەی ناوخۆیی67+10+7+1

4,074

582

432

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

3,888 ئاوارەی ناوخۆیی64+21+10+1

2,478

834

402

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

3,396 ئاوارەی ناوخۆیی56+22+16+1

1,920

756

546

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

6,564 ئاوارەی ناوخۆیی45+21+19+1

2,928

1,386

1,224

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد  36,162 ئاوارەی ناوخۆیی29+19+14+1

10,566

6,996

4,962

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

تێروانینی 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 

موسیەیەب

حیللە 

مەحاویل 

کەرخ

ئەبوغرێب  

مەحمودیە 
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ڕاپۆرتــی 115ی لیســتی ســەرەکی عێراق 

دوایین زانیاری سەبارەت بە ڕەوشی ئاوارە ناوخۆییەکان 

ئــاوارە  گشــتیەکانی  ئامــارە  ناوخۆییــەکان:  ئــاوارە  گشــتیەکانی  ئامــارە 

ناوخۆییــەکان: لــە مــاوەی مانگەکانــی ئــازار و نیســان دا، تۆمــاری بەدواداچوونــی 
ئــاوارەکان 1,389,540 ئــاوارەی ناوخۆیــی )231,590 خێــزان(، کــە لــە نــاو 18 پارێــزگا، 
ــاری  ــانکرد. تۆم ــەوە دەستنیش ــراق دا باڵوبوونەت ــە عێ ــوێن ل ــەزا و 2,986 ش 104 ق
بەدواداچوونــی ئــاوارەکان کەمبوونەوەیەکــی بــە 9,630 ئــاوارەی ناوخۆیــی 
ــە  ــەوەکان ل ــی کەمبوون ــە زۆرترین ــرد، ک ــووەوە تۆمارک ــی پێش ــەی خول ــە وەت ل
ــارەی  ــە قەب ــکاری ل ــە -5%ی گۆڕان ــە دەکات ــداوە )-3,708، ک ــەالحەددین ڕووی س
ــداد  ــەوا  ))-2,958 -1% و بەغ ــا نەین ــەدا(  ئینج ــە پارێزگاک ــەکان ل ــاوارەی ناوخۆیی ئ

دێــن )-1,914, -%5(.    

کەمبوونــەوەی  تێکــڕای  ســەرەڕای  ناوخۆییــەکان:  ئــاوارە  نوێــی  جوڵــەی 

شــوێنە  نــاو   گەیشــتوونە  کــەس   2,694 ناوخۆییــەکان،  ئــاوارە  ژمــارەی 
ــازە  ــەی ت ــاڵی 2020 دا. زۆرین ــانی س ــازار و نیس ــاوەی ئ ــە م ــەنگێرناوەکان ل هەڵس
گەیشــتووەکان )2,064 کــەس، 77%(، لــە شــوێنەکانی تــری ئاوارەبــوون دا هاتوون. 
گەڕانــەوەی  دوای  ئاوارەبوونەتــەوە،  دووبــارە  تــر  کەســی   192 هەروەهــا 
ســەرەتایان بــۆ شــوێنی ڕەســەنیان بــە هــۆی کەمــی خزمەگــوزاری بارودۆخــی 
ــی  ــەرچاوەی دارای ــی س ــردن و نەبوون ــی کارک ــی دەرفەتەکان ــی و نەبوون ئەمن
ــە  ــە ل ــاوارە ناوخۆییان بــۆ مانــەوە لــە شــوێنی گەڕانەوەیــان دا. زۆرینــەی ئــەم ئ
قەزاکانــی حەتــرا بــە 72 کــەس و موســڵ 60 کــەس لــە پارێــزگای نەینــەوا. دواجــار، 
438 کــەس لــە ناوچــەی ڕەســەنیان بــۆ یەکــەم جــار ئاوارەبــوون کــە زۆربەیــان بــۆ 
پارێــزگای هەولێــر پەنایــان بــردووە )366 کــەس(. زۆربەیــان لــە پارێزگاکانــی بەغــدا 
و نەینــەوا بــە هــۆی بەردەوامــی خۆپیشــاندانەکان و خــراپ بوونــی ڕەوشــی 
کارکردنــەوە  دەرفەتەکانــی  کەمــی  و  خزمەتگــوزاری  نەبوونــی  و  ئەمنــی 

هەڵهاتــوون.  

ناوچــە ڕەســەنەکانی ئــاوارە ناوخۆییــەکان: %60ی قەبــارەی هەنووکەیــی 

خەڵکــی  زۆرینەیــان  کــە  نەینــەوان،  پارێــزگای  خەڵکــی  ناوخۆییــەکان  ئــاوارە 
موســڵن )277,506  کــەس(، شــنگال )266,088 کــەس( و بەعــاج )111,798 کــەس(. 
دووەم و ســێیەم گەورەتریــن ڕێــژەی ئــاوارەکان خەڵکــی پارێزگای ســەالحەددین 
ــەکان  ــە پێش ــەر ل ــەنە ه ــەزا ڕەس ــژەی %10. ق ــە ڕێ ــارن و ب ــژەی %11 و ئەنب ــە ڕێ ب
بریتیــن لــە توزخۆرماتــوو )40,530 کــەس(، بەلــەد )29,532 کــەس( و بێجــی )28,422 
کــەس( لــە ســەالحەددین و ڕەمــادی )66,030 کــەس( و فەللوجــە )48,762 کــەس( و 

ــار.       ــە ئەنب ــەس( ل ــم )12,258 ک قائی

ــتەجێبوونی  ــوێنی نیش ــە ش ــەکان ل ــاوارە ناوخۆیی ــە: %68ی ئ ــی پەناگ جۆرەکان

ــەکان  ــە کەمپ ــەکان ل ــاوارە ناوخۆیی ــەس(، %24ی ئ ــن )942,684 ک ــەت دا دەژی تایب
ــاوەکان  ــە نەگونج ــە پەناگ ــەس( ل ــش )112,902 ک ــە %8ی ــەس( و ل دان )333,192 ک
دا دەژیــن. کەمبوونەوەیــەک لــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە لــە 
کەمپــەکان دا دەژیــن بــە 2,634 کــەس تۆمارکــراوە کــە بــە زۆری لــە نەجــەف 
)-1,110(، ســلێامنی ))-930 و نەینــەوا  )-420(تۆمارکــراون. بەشــێکی کەمبوونەوەکــە 
ــە  ــتا ب ــە ئێس ــی ک ــی فەرم ــەوەی 3 کەمپ ــارە پۆلێنکردن ــۆ دووب ــەوە ب دەگەڕێت
نشــینگەی نافەرمــی دادەنرێــن.  لــە ســەر ئاســتی قــەزاش، ســێ لــەو قەزایانەی 

زۆرتریــن کەمبوونــەوە لــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە لــە کەمپــەکان 
دا دەژیــن تییانــدا تۆمارکــراوە بریتیــن لــە نەجــەف )-1,110(،  ئینجــا ســلێامنی )-852( 
)-516( و حەمدانیــە )-648(تێکــڕای 113,928 کــەس کــە لــە پەناگــە نەگونجــاوەکان دا 

ــراون.  ــن تۆمارک دەژی

زیادبوونێکــی بچــووک لــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە لــە پەناگــە 
ــە  ــراوە. ل ــوویەوە تۆمارک ــی پێش ــە خول ــەس ل ــە 24 ک ــن ب ــاوەکان دا دەژی نەگونج
ــە  ــە پەناگ ــەکان ل ــاوارە ناوخۆیی ــە %8ی ئ ــتاش ل ــا ئێس ــش ت ــتی عێراقی ــەر ئاس س
نەگونجــاوەکان دا دەژیــن، بــەاڵم جیاوازیەکــی بەرچــاو لــە نــاو پارێــزگاکان دا 
میســان   ،)%19( قادســیە   ،)%29( ســەالحەددین   ،)%44( ئەنبــار  هەیــە:  بوونــی 
)11%(، دهــۆک )11%(، بەغــداد )11%( و نەجــەف )%11(.ئــەو ئــاواراە ناوخۆییانــەی 
کــە لــە پەناگــەی نەگونجــاو دا دەژیــن، لــە %68ی دەکرێــت لــە ســێ پارێزگاکانــی 
دهــۆک )35,010 کــەس، 31%(، نەینــەوا )20,916، 19%( و ســەالحەددین )20,808، %18( 
بدۆزرێنــەوە. ســێ لــەو قــەزا هــەرە لــە پێشــانەی کــە تییانــدا ئــاوارە ناوخۆییەکان 
لــە پەناگــەی نەگونجــاو دا دەژیــن بریتیــن لــە ســومێل )27,780 کــەس، %25 (، 
فەللوجــە )12,816، 11% ( و ســامەڕا )9,798، 9%(. هەروەهــا 78 شــوێنی تریــش 
ــە  ــن ک ــاو دا دەژی ــەی نەگونج ــە پەناگ ــان دا ل ــەکان تیی ــاوارە ناوخۆیی ــە ئ ــەن ک ه

ــەرسەن.  ــە و ب ــەزای فەللوج ــە ق ــان ل زۆربەی

ئــاوارە  تێکــڕای هۆکارەکانــی کەمبوونــەوەی ژمــارەی  هــۆکاری جوڵــەکان: 

کــە  ماوەتــەوە  یــەک  وەک  دا  خولــەکان  هەمــوو  نــاو  لــە  ناوخۆییــەکان 
بەرەوپێشــچوون لــە ڕەوشــی ئاســایش و ئەمنــی، دابینکردنــی خزمەتگوزاریــەکان 
دەگرێــت.  خــۆ  لــە  دا  ڕەســەنەکان  ناوچــە  لــە  خانــووەکان  نۆژەنکردنــەوەی  و 
پارێــزگای  لــە  وبەعقوبــە  خالــس  قەزاکانــی  لــە  خێــزان  هەندێــک  هەروەهــا 
ــۆ  ــەوە ب ــۆ گەڕان ــتبهێنن ب ــت بەدەس ــی پێویس ــەی ئەمن ــە پاکان ــە توانیویان دیال
ناوچــە ڕەســەنەکانیان. هاتووچــۆ لــە نێــوان پارێــزگاکان دا بــە هــۆی قەدەغــەی 
هاتووچــۆی سەرتاســەری کــە لــە دەســتپێکی مانگــی ئــازاردا بــە ســەر هەمــوو 
ــەندن و  ــە تەشەنەس ــردن ل ــگیری ک ــی پێش ــۆی هەوڵەکان ــە ه ــەپێرنا ب واڵت دا س

باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا ســنووردار کــرا.

وێنەی ٢. جۆرەکانی پەناگەی ئاوارە ناوخۆییەکان

68+32V
24+76V
8+92V 68+24+8+B 942,684

 333,192

 112,902

شــوێنی نیشتەجێبوونی تایبەت     

%68

%24

%8

کەمپەکان

پەناگە نەگونجاوەکان              

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

81+7+5+1 2,232 ئاوارەی ناوخۆییميسان 

1,818

168

120

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک 

اربیل

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٤٪ ئەنبار

٨٦٪ نەینەوا

٧٦٪ نەینەوا

٤٧٪ نەینەوا

٦٥٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا

١٤٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر

٨٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٤٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و ئەنبار 

ئەوانی تر: دیالە، ئەنبار، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، هەولێر، کەرکووک و دياىل

ئەوانی تر: ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، بەغداد، نەینەوا، کەرکووک

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار

ئەوانی تر: بەغداد، ئەنبار، دیالە، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین

٢٢٪ سەالحەددین

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین

٢٤٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣١٪ کەرکووک

بەغداد

٩٩٪ نەینەوا 

٥٢٪ ئەنبار

١٢٪ ئەوانی تر
ئەوانی تر: سەالحەددین، دیالە، بەغداد، کەرکووک

١٣٪ بابل٢٣٪ نەینەوا

دهوک

السليامنية

سەالحەددین

بابل

NAJAF

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٦٪ سەالحەددین

٨٨٪ سەالحەددین

٨٧٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٣٠٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار٣٣٪ سەالحەددین

١٧٪ ئەنبار    ١٤٪ کەرکووک٦٠٪ نەینەوا

١٣٪ بەغداد٥٩٪ نەینەوا

ئەوانی تر: نەینەوا، بابل، کەرکووک

ئەوانی تر: سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک، بەغداد

ئەوانی تر: دیالە، نەینەوا، ئەنبار

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

ئەوانی تر: دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەرکووک

ئەوانی تر: دیالە، بەغداد، بابل

ئەوانی تر: بەغداد، سەالحەددین، دیالە، کەرکووک، بابل

١٠٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر

ئەوانی تر: سەالحەددین، کەرکووک، دیالە

٤٪ ئەوانی تر

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٨٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١٩٪ ئەوانی تر

٢٢٪ ئەوانی تر 

١٪ ئەوانی تر 

١٨٪ دیالە       ١٧٪ ئەنبار      ١٧٪ بەغداد 

1,014 ئاوارەی ناوخۆیی64+31+4+1

660

318

36

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

تێروانینی گشتی سەبارەت بە ئاوارەبوون 

عەمارە

میجاری گەورە   

قەڵعەت سالح   

موسەننا   

سەماوە

ڕومایسە 

خزر  



IOM IRAQ 5

ڕاپۆرتــی 115ی لیســتی ســەرەکی عێراق 

تێروانینی گشتی سەبارەت بە گەڕانەوە
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.

90+88 52,878 گەڕاوەهەولێر

52,878 مەخمور   

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە  	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

73% هەولێر

11% کەرکووک

1% سەالحەددین

15% نەینەوا

57+19+9+1 1,799,628 گەڕاوەنەینەوا

1,030,836

345,108

165,252

موسڵ

تەلەعفەر 

حەمدانیە 

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە  	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

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

69% نەینەوا

13% ئەوانی تر 10% هەولێر

8% دهۆک

43+32+25+1 230,214 گەڕاوەديالە

97,896

74,622

56,496

خانەقین   

خالس 

موقدادیە 

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە  	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

ئەوانی تر پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر و کەربەال دەگرێتەوە

79% ديالە

1% ئەوانی تر 11% کەرکووک

9% سلێامنی

48+45+5+1 340,656 گەڕاوەکەرکووک

162,294

153,756

17,370

حەویجە  

کەرکووک 

داقوق

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە  	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

41% سلێامنی43% کەرکووک

7% ئەوانی تر

9% سەالحەددین

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، نەینەوا، بەغداد و بابل دەگرێتەوە 

688,920 گەڕاوەسەالحەددین25+23+16+1

175,236

158,352

112,344

تکریت 

رشگات 

بێجی 

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە  	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

15% هەولێر25% کەرکووک47% سەالحەددین

13% ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی سلێامنی، بەغداد، دهۆک،بەرسە، کەربەال، نەجەف، دیالە، میسان، 
1+11+26+54بابل، زیقار و واست دەگرێتەوە 90,228 گەڕاوەبەغداد

49,116

23,112

10,236

مەحمودیە   

ئەبوغرێب 

تارمیە  

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە  	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

1% ئەوانی تر90% بەغداد

5% هەولێر

 4% بابل

ئەوانی تر پارێزگاکانی سلێامنی، کەربەال و میسان  دەگرێتەوە 

39+37+12+1 1,501,890 گەڕاوەئەنبار

586,746

558,150

175,704

ڕەمادی 

فەللوجە 

هیت 

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە  	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

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

15% هەولێر22% بەغداد45% ئەنبار

17% ئەوانی تر

90+88 768 گەڕاوەدهۆک

768 زاخۆ    

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە  	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

100% دهۆک



IOM IRAQ 6

ڕاپۆرتــی 115ی لیســتی ســەرەکی عێراق 

دوایین زانیاری سەبارەت بە ڕەوشی گەڕاوەکان   

ــڕای  ــاوارەکان تێک ــی ئ ــاری بەدواداچوون ــەوە : تۆم ــی گەڕان ــڕای ئامارەکان تێک

4,705,182 گــەڕاوە )784,197خێــزان(، لــە نــاو 8 پارێــزگا، 38 قــەزا و 2,027 شــوێن 

تۆمــاری  خولــەدا،  ئــەم  ماوەیــەی  دەستنیشــانکرد.لەم  دا   115 خولــی  لــە 

بەدواداچوونــی ئــاوارەکان ڕوماڵکردنــی خــۆی بەرفــراوان کــرد بــە لە خــۆ گرتنی 71 

ناوچــەی نــوێ ، کــە پێشــر هەڵنەســەنگێرنابوون : 67 شــوێنی نــوێ لــە نەینــەوا و 

4 لــە ســەالحەددین. ســەرەڕای زیادبوونــی ژمــارەی شــوێنە هەڵســەنگێرناوەکان، 

ژمــارەی گــەڕاوەی نــوێ )44,778( لــە مــاوەی کۆکردنــەوەی زانیــاری بــۆ خولــی 

115 تۆمارکــراوە، کــە کەمــرە لــە ژمــارەی گــەڕاوەی نــوێ لــە خولــی پێشــوو دا 

)63,954 گــەڕاوەی نــوێ لــە لــە راپۆرتــی 114(.ئــەم کەمبوونــەوەی دەشــێت 

دەســتپێکی  لــە  کــە  بێــت  هاتووچۆیــەوە  قەدەغــەی  هــۆی  بــە  بەشــێکی 

مانگــی ئــازارەوە لــە پێنــاو پێشــگیری کــردن لــە تەشــەنەکردن و باڵوبوونــەوەی 

هەرێمــی  حکومەتــی  و  فیدڕاڵــی  حکومەتــی  الیــەن  لــە  کۆرۆنــا  ڤایرۆســی 

کوردســتانەوە ســەپێرنا. 

پارێزگایانــەن کــە هــەم  ئــەو  پارێزگاکانــی نەینــەوا و ئەنبــار و ســەالحەددین 

بەرزتریــن ژمــارەی گــەڕاوە و هەمیــش بەرزتریــن زیادبــوون لــە ژمــارەی گــەڕاوە 

لەوەتــەی خولــی پێشــووەوە هەیــە، کــە تێکــڕای 1,799,628 کــەس لــە خــۆ 

ــە 13,890 گــەڕاوەی نوێشــەوە لەوەتــەی شــوباتی ســاڵی 2020ەوە(  دەگــرن ) ب

 7,974( ئەنبــار و  688,920  لــە  نــوێ(  )22,170 گــەڕاوەی  لــە نەینــەوا، 1,501,890 

گــەڕاوەی نــوێ( لــە ســەالحەددین. 

ــاوارەکان  ــی ئ ــاری بەدواداچوون ــان دا، تۆم ــازار و نیس ــی ئ ــاوەی مانگەکان ــە م ل

390 گــەڕاوە کــە لــە کەمپەکانــەوە گەڕاونەتــەوە دەستنیشــانکردووە. زۆربەیــان 

گەڕاونەتــەوە بــۆ پارێــزگای نەینــەوا )246 کــەس(، کــە ســێ قــەزا هــەرە لــە 

پێشــەکانیش بریتیــن لــە شــنگال )114 کــەس(، بەعــاج )108 کــەس( و تەلەعفــەر )24 

ــەس(.  ک

ئامارەکانــی ســەر ئاســتی قــەزاکان: لــە ســەر ئاســتی قــەزاکان، قــەزای موســڵ 

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

دەمێنێتــەوە: لــە ســەدا 22ی ســەرجەم گــەڕاوەکان )1,030,836کــەس(. هەروەها 

موســڵ یەکێــک لــە گەورەتریــن لێشــاوەکانی گەڕاوەکانیشــی هەبــووە لــەم 

بەعــاج  لــە  گــەڕاوە  ڕێــژەی  بەرزتریــن  بــەراورد  بــە  کــەس(.   3,798( خولــەدا 

ڕوویــداوە، کــە %27ی زیادبوونــی بــە خۆیــەوە بینیــووە لــە وەتــەی مانگــی 

ــەر کام  ــۆ ه ــن ب ــرا  )660( دێ ــف )1,062( و حەت ــا تلکێ ــەس(، ئینج ــوباتەوە )7,824 ک ش

بــە ڕێــژەی %1. زیــاد بوونــی ژامــارەی گــەڕاوەکان لــە هــەردوو قــەزای بەعــاج و 

موســڵ دەکرێــت بــە هــۆی بەرفراوانکردنــی ڕووماڵــی تۆمــاری بەدواداچوونــی 

ئــاوارەکان بێــت بــە لــە خۆگرتنــی 52 شــوێنی نــوێ لــە بەعــاج و 11 شــوێنی نــوێ 

لــە موســڵ.  

قــەزای ڕەمــادی لــە ئەنبــار، دووەم بەرزتریــن ژمــارەی گەڕاوەکانــی هەیــە 

دێــت  فەللوجــە  قــەزای  ئینجــا  گــەڕاوەکان(  کــۆی  ی   %12 کــەس،   586,746(

بــە  کەمــری  گــەڕاوەی  خولــەدا  لــەم  ڕەمــادی   .)12%( کــەس،   558,150 بــە 

ــک  ــە یەکێ ــاوکات فەللوج ــەس، ه ــا 90 ک ــی تەنه ــە زیادبوون ــووە ب ــەوە بینی خۆی

ژمارەکــە  زیادبوونــی   .)19,362( هەبــووە  گــەڕاوەی  ژمــارەی  بەرزتریــن  لــە 

تــۆڕی  بەرفراوانبوونــی  بــە  ببەســرێتەوە  بەشــێکی  دەکرێــت  فەللوجــە  لــە 

ــکەر  ــە ڕێگەخۆش ــاوارەکان، ک ــی ئ ــاری بەدواداچوون ــەرەکی تۆم ــداری س هەواڵ

بــوو بــۆ دەستنیشــانکردنی ئــەو خێزانــە گەڕاوانــەی کــە پێشــر تۆمــار نەکرابــوون. 

هەروەهــا یەکێــک لــە بەرزتریــن ڕێژەکانــی زیادبــوون لــە رەعــوە ڕوویــدا: ڕێــژەی 

ــزگای  ــە پارێ ــوباتەوە )642(. ل ــەی ش ــە وەت ــردووە ل ــادی ک ــوار زی ــەدای چ ــە س ل

ــەس( ،  ــت )3,900 ک ــەزای تکری ــە ق ــەڕاوەکان ل ــژەی گ ــن ڕێ ــەالحەددین بەرزتری س

ئینجــا توزخۆرماتــۆ )924( و بێجــی )870( بــووە. 

هۆکارەکانــی گەڕانــەوە: تێکــڕای هۆکارەکانــی زیادبوونــی ژمــارەی گــەڕاوەکان 

بەرەوپێشــچوون  کــە  ماوەتــەوە  یــەک  وەک  دا  خولــەکان  هەمــوو  نــاو  لــە 

لەوانــە،  خزمەتگوزاریــەکان  دابینکردنــی  ئەمنــی،  و  ئاســایش  ڕەوشــی  لــە 

لــە  خانــووەکان  نۆژەنکردنــەوەی  و  کارکــردن  دەرفەتەکانــی  و  قوتابخانــەکان 

ناوچــە ڕەســەنەکان دا لــە خــۆ دەگرێــت. هەروەهــا لــە قــەزای تلکێــف لــە پارێزگای 

نەینــەوا و قەزاکانــی فــارس و بێجــی و ســامەڕا لــە پارێــزگای ســەالحەددین، 

هەندێــک لــە خێزانــەکان توانیــان پاکانــەی ئاســایش بــۆ گەڕانــەوە بــۆ ناوچــە 

بەدەســتبهێنن.  ڕەســەنەکانیان 

جۆرەکانــی پەناگــە: نزیکــەی ســەرجەم خێزانــەکان )4,463,556 کــەس، 95%( 

گەڕاونەتــەوە شــوێنی نیشــتەجێبوونی ئاســاییان کــە لــە دۆخێکــی بــاش دان 

و لــە %2ی  گــەڕاوەکان )76,182( لــە شــوێنی نیشــتەجێبوونی تایبەتــی تــر دا 

ــوێنی  ــود ش ــل یاخ ــل/ مۆتێ ــە هۆتێ ــرەکان، ل ــۆ گ ــە خ ــە ل ــەڵ خێزان ــە گ ــن ) ل دەژی

نیشــتەجێبوونی بەکرێگیــراو دا(. لــە %3ی گــەڕاوەکان )165,444( لــە الوازتریــن بــار 

ــاوەی  ــە م ــا ل ــلۆق. هەروەه ــاو و ش ــەی نەگونج ــن: پەناگ ــەکان دا دەژی و دۆخ

مانگــی ئــازار و نیســان دا،  10,620 گــەڕاوەی تــر کــە لــە نــاو پەناگــەی نــە گونجــاو 

و شــلۆق دا دەژیــن تۆمارکــران. هــاوکات لــە ســەر ئاســتی واڵتیــش لــە %3ی 

گــەڕاوەکان لــە پەناگــەی نەگونجــاو و شــلۆق دا دەژیــن، جیاوازیەکــی بەرچــاو لــە 

ــە پارێــزگای بەغــداد %7ی  ــە پارێــزگای دیالــە %10 و ل نێــو پارێــزگاکان دا هەیــە. ل

ــە  ــەی ک ــەو قەزایان ــن.  ئ ــلوق دا دەژی ــاو و ش ــەی نەگونج ــە پەناگ ــەڕاوەکان ل گ

بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــەی لــە پەناگــەی نەگونجــاو و شــلوق دا دەژیــن 

لــە خــۆ دەگــرن بریتیــن لــە: قــەزای موســڵ )32,406(، فەللوجــە )15,552( و قائیــم 

)12,846(. هەروەهــا هەشــت شــوێنی تــر هــەن کــە تییانــدا ســەرجەم گــەڕاوەکان 

ــۆ  ــە خ ــەس ل ــڕای 3,546 ک ــە تێک ــن، ک ــلۆق دا دەژی ــاو و ش ــەی نەگونج ــە پەناگ ل

دەگــرن، بــە دیاریکــراوی ئــەو گەڕاوانــەی لــە ســێ شــوێنی ئەنبــار )1,362 کــەس(، 

دوو شــوێن لــە نەینــەوا )1,182 کــەس(، دوو شــوێن لــە کەرکــووک )222 کــەس( و 

ــن.  ــەس( دەژی ــەالحەددین )780 ک ــە س ــوێنێک ل ش

وێنەی 3. جۆرەکانی پەناگەی گەڕاوەکان

تێروانینی گشتی سەبارەت بە گەڕانەوە

95+3+2+B
%3

%95

%2

95+5V

2+98V

 4,463,556

76,182

شوێنی نیشتەجێبوونی ئاسایی       

نشینگەی تایبەت                 

3+97V165,444
پەناگە نەگونجاوەکان           
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نەخشەی 1. بوونی ئاوارە ناوخۆییەکان و گەڕاوەکان لە ناوچەکان دا 

عەرەبستانی   سعودی

سوریا

ئێران

تورکیا

 دەوڵەتی

کوەیت

ن
ە

د
ەر

ئ

ی
ەب

ەر
کەنداوی   ع

ناوچەکانی ئاوارەی ناوخۆیی و گەڕاوەکان

ناوچەکانی گەڕاوەکان

ناوچەکانی ئاوارە ناوخۆییەکان

سنوری قەزا

سنوری پارێزگا

حەدیسە

هیت

رەتبە

قائیم

رەمادی

فەلوجە

عنه

راوە

مەحاویل

هاشمییە
حیلە

مسەیب

تارمیە

مەحمودیە

ئەبوغریبمەدائن

کازمییە

عزەمیە  ئە
سەورە

2
 سەورە1

کەرخ

مەدینە

قورنە

زوبێر

شەتی عەرەب

بەرسە

ئەبی خەسیب

فاوو

سێمێل
دهۆك

زاخۆ

ئامێدی

خانەقین

کفری

بەلەدرۆز

مەقدادییە

خالیس

بەعووبە

هەولێر

مەخموور

مێرگەسۆر

رەواندووز

چۆمان

شەقالوە

کوییە

عەین تەمر

کەربەال
هیندیە

حەوێجە

داقووق

کەرکووك

دبس

عەلی

غەربی

عەمارە

مەجەرەی کەبیر

مەیموونە کەحال

قەلعەی سالح

سەملان

رومەیسە

سەمەوە خزیر

نەجەف

کووفە

منازەرە

شێخان

تلکیف

حەمدانیە

موسل

تەلەعفەر

ئاکرێ

بەعاج

شنگال

حەزرە

عفەک

دیوانیە

شامیە

حەمزە

رشقات

بێجی تکریتتوزخورماتوو

فارس

دۆر

سەرساربەلەد

سامەرە

کەالر

چەمچەماڵ

پشدەر
رانیە

دۆکان

سلێامنی

شاربازار

هەڵەبجە

پێنجووین

دەربەندیخان

رەفاعی

ناسیرییە سوقی

شیوخ

جەبایش

شەترە

بدرە

کووت
نەعامنیە

حەی

عەزیزیە

سوەیرە

ئەنبار

بابل

بەغدا

دهۆک

ديالە

هەولێر

کەربەال

ميسان

موسەنا

نەجەف

نەینەوا

سە�حەدین

سلێامنی

کەرکوک

زیقار

واست

قادسيە

بەرسا
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هەڵســەنگاندنی شــوێنی یەکخــراو زانیــاری ورد ســەبارەت بــە خێزانەکانــی ئــاوارە ناوخۆییــەکان و گــەڕاوەکان کــۆ دەکاتــەوە. زانیاریکــە لــە الیــەن تیمەکانــی 

هەڵســەنگاندن و وەاڵمدانــەوەی خێــرای مەیدانــی )RART( ســەر بــە رێکخــراوی جیهانــی کــۆچ کــۆ دەکرێتــەوە، ئــەم تیامنــە زیاتــر لــە 100 ســتافی مەیدانــی پێــک دێــن، 

کــە لــە سەرتاســەری ناوچەکانــی عێــراق دا باڵوبوونەتــەوە- کۆکردنــەوەی زانیــاری بــۆ خولــی 115 لــە مــاوەی مانگەکانــی ئایــار و حوزەیرانــی ســاڵی 2020 لــە نــاو 18 

ــداوە.  ــراق دا ڕووی ــزگای عێ پارێ

کۆکردنــەوەی زانیــاری لــە لیســتی سەرەکی/ماســتەر لیســتی ئــاوارە ناوخۆییــەکان و لیســتی ســەرەکی گــەڕاوەکان لــە رێگــەی تۆڕێکــی گــەورەی بــاش رێکخــراوی 

پێکهاتــوو لــە زیاتــر 9500 هەواڵــدەرەی ســەرەکی، کــە لــە ســەرکردەکانی کۆمەڵــگا، موختــارەکان، بەرپرســە خۆجییــەکان  وهێزەکانــی ئاســایش پێــک دێــت ئەنجــام دراوە. 

زانیاریەکانــی تــر لــە تۆمــاری زانیاریــی حکومــەت و رێکخــراوە هاوبەشــەکان کۆکراوەنەتــەوە. 

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 

ــە  ــری وەک ب ــی ت ــۆی هۆکارەکان ــە ه ــە ب ــتوان ڕەنگ ــاری دانیش ــتەقینەی ئام ــکاری راس ــەرەڕای گۆڕان ــردن دا، س ــۆرت ک ــی راپ ــاوە جیاوازەکان ــوان م ــە نێ ــاوارەکان ، ل ئ

بەردەوامــی دەستنیشــانکردنی گروپــە ئاوارەکانــی پێشــوو و لــە خۆگرتنــی زانیــاری ســەبارەت بــە دووەم ئاوارەبــوون لــە نــاو عێــراق دا کاری تێبکرێــت. 

ئــاوارەکان لــە رێگــەی پرۆســەیەکی کۆکردنــەوە، پشتڕاســتکردنەوە، سێگۆشەســازی و دووپاتکردنــەوەی زانیاریــوە 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. 

شێوازەکە ئەم پێناسانەی خوارەوە بەکاردەهێنێت:

ژمارەی کەسەکان بە لێکدانی ژمارەی خێزانەکان بە ژمارە شەش ژماردنیان بۆ کراوە، تێکڕای قەبارەی خێزانێکی عێراقی بە شەش کەس ئەژمار کراوە. 

ــو  ــە نێ ــتاش ل ــا ئێس ــن و ت ــەو الوە هەڵبهێ ــی 2014 ب ــی دووەم ــە 1ی کانوون ــراون ل ــە ناچارک ــەی ک ــەو عێراقیان ــوو ئ ــاوارەکان )DTM( هەم ــی ئ ــاری بەدواداچوون تۆم

ــار دەکات.  ــی ئەژم ــاوارەی ناوخۆی ــە ئ ــن ب ــی دا دەژی ــە ئاوارەی ــەنگاندنەکەدا ل ــاتی هەڵس ــا س ــراق دا ت ــنوورەکانی عێ س

تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان )DTM(، هەمــوو ئــەو ئاوارانــەی لــە کانوونــی دووەمــی 2014ەوە گەڕاونەتــەوە شــوێنی ڕەســەنیان بــێ ڕەچاوکردنــی ئــەوەی کــە 

ئایــا ئــەم ئاوارانــە گەڕاونەتــەوە بــۆ شــوێنی نیشــتەجێبوونی پێشــوویان یاخــود بــۆ جۆریکــی تــری پەناگــە، بــە گــەڕاوە ئەژمــار دەکات. پێناســەی گــەڕاوەکان پەیوەنــدی 

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

شــوێن، وەک ناوچەیــەک دەستنیشــانکراوە کــە هاوتــای گوندێکــە بــۆ ناوچــە گوندنشــینەکان، یاخــود گەڕەکێــک بــۆ ناوچــە شارنشــینەکان )واتــە چــوارەم بەشــی کارگێــڕی 

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. 

ــوێنە  ــەو ش ــەڕاوەکان، ئ ــۆ گ ــەوە. ب ــدراو دەگرێت ــراو و بەجێهێڵ ــەی تەواونەک ــە و باڵەخان ــەکان، قوتابخان ــە ئایینی ــەکان، باڵەخان ــینگە نافەرمی ــوار، نش ــەی ناهەم پەناگ

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.
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ئەستۆپاکی رێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ

زانیاریەکانــی نــاو ئــەم ڕاپۆرتــە، تەنهــا بــۆ مەبەســتەکانی زانیــاری گشــتین. ئــەو نــاو و ســنوورانەی کــە لــە 
نــاو پــەڕاوی تۆمــاری بەدواداچوونــی  ئــاوارەکان دا هاتــووە بــە واتــای پەســندکردن یاخــود قایــل بــوون لــە 
ــە  ــەن ک ــەو زانیاریان ــە ئ ــەم ڕاپۆرت ــاڵ و ئ ــاو پۆڕت ــی ن ــەن. زانیاریەکان ــۆچ نای ــی ک ــراوی نێودەوڵەت ــەن رێکخ الی
لــە دەرەنجامــی زانیاریــی کۆکــراوە لــە الیــەن تیمەکانــی مەیدانــی رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ و زانیاریــە 
ــر لــە عێــراق  تەواوکراوەکانــی دابینکــراو  و بــە گەڕخــراو لــە الیــەن دامــەزراوە حکومــی و دامەزراوەکانــی ت
دا ئامادەکــراون. رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ لــە عێــراق هــەوڵ دادەت کــە ئــەم زانیاریانــە تــا ئــەو پــەڕی 
ــادات  ــان ن ــود نیش ــاکات یاخ ــەیەکیش ن ــچ بانگش ــەاڵم هی ــت، ب ــتی بپارێزێ ــی و ورد و دروس ــە تازەی ــای ب توان
لــە مــەڕ تــەواوکاری، ورد و دروســتی و گونجــاوی زانیاریەکانــی فەراهەمکــراو لــە نــاو ئــەم ڕاپۆرتــەدا. 
ئــەو ئالنــگاری و کێشــانەی کــە پێویســتە لــە بەرچــاو بگیرێــن لــە کاتــی بەکارهێنانــی زانیاریــی تۆمــاری 
بەدواداچوونــی ئــاوارەکان لــە عێــراق دا بریتیــن لــە دۆخــی ناجێگیــری جووڵــەی ئــاوارەکان هاوشــان لــە گــەڵ 
ــی  ــە پارچەکان ــک ل ــە هەندێ ــنوردار ب ــتنی س ــود گەیش ــن یاخ ــوو و نەگەیش ــارە ب ــد ب ــەی چەن ــی تەنگان حاڵەت
واڵت. لــە هیــچ حاڵەتێــک دا رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ بەرپرســیار نابێــت لــە بەرامبــەر هــەر زیانێــک یاخــود 
ــی  ــە بەکارهێنان ــت ب ــی، پەیوەس ــێوەی لێکەوتەی ــە ش ــود ب ــتەوخۆ یاخ ــتەوخۆ، ناڕاس ــا ڕاس ــارەتێک ئینج خەس

ــدەن. ــەدا ڕوو ب ــەم ڕاپۆرت ــراو ل ــەم ک ــی فەراه ــە و زانیاریەکان ــەم ڕاپۆرت ئ

سوپاســی  عێــراق  لــە  کــۆچ  نێودەوڵەتــی  رێکخــراوی 
نووســینگەی دانیشــتوان، پەنابــەران و کۆچبــەری )PRM( ســەر 
بــە وەزارەتــی دەرەوەی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان دەکات بــۆ 
پشــتگیری بەردەوامیــان. هەروەهــا رێکخــراوی نێودەوڵەتــی 
ئەندامانــی  بــۆ  پێزانینیشــی  و  ســوپاس  عێــراق  لــە  کــۆچ 
 )RART( خێــرای  وەاڵمدانــەوەی  و  هەڵســەنگاندن  تیمــی 
ســەر بــە رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ لــە عێــراق هەیــە بــۆ 
کارەکانیــان لــە کۆکردنــەوەی زانیــاری  و زۆر جــار لــە بــار و 
دۆخــە زۆر ســەختەکاندا کۆڵیــان نــەدا و هــەوڵ و کۆششــە بــێ 
ــە. ــەم ڕاپۆرت ــتکردنی ئ ــەی دروس ــە زەمین ــان بوون ووچانەکەی


