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121  ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی 
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ئاوارە ناوخۆییەکان

گەڕاوەکان

تێبینــی: لــەم ڕاپۆرتــەدا داتــای پەیوەســت بــە ناوچــەی زێــدی ئاوارەکانــی نــاو کامــپ گونجێنــدراوە لەگــەڵ ئاماژەکانــی دانیشــتوانی کارگێــڕی و ھەماھەنگیکردنــی 
ــد ناوچــەک بەکارھاتــووە. لەبەرئــەوەی یەکەمیــن جــارە ئــەو  ــاو کامــپ بــۆ چەن ــە, ئــەو ژمــارە و شــێوانەی ناوچــەی زێــد ئاوارەکانــی ن کامــپ )CCCM(. ئەمــەش وات
گونجاندنــە جێبەجێبکرێــت لــە لیســتی ســەرەکی, کاردەکاتــە ســەر شــیکارکردنی بــەراوردکاری لــە ئاســتی ناوچــە و شــوێن لــە نێــوان ڕاپۆرتــی ژمــارەی )١٢١( و ڕاپۆرتــی 

ژمــارە )١٢٠( وەکــو لێــردا خراوەتــەڕوو.

کۆکردنــەوەی داتــا بــۆ گــەڕی ١٢١ لــە مانگــی ئــازار و نیســان ی ٢٠٢١ بــوو. لەگــەڵ 
٣٠ی نیســان ی ٢٠٢١, تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان )DTM( ٤٨٦٧٠٥٠ گــەڕاوەی 
دەستنیشــانکرد )٨١١١٧٥ خێــزان(, دابەشــببونە ســەر ٨ پارێــزگا, ٣٨ ناوچــە, ٢١٥٦ شــوێن لــە 
عێــراق دا.  کــۆی گشــتی ١٥٢٣٤ گــەڕاوەی نــوێ  تۆمارکــرا لــە مــاوەی  مانگەکانــی ئــازار 
ــی  ــە مانگەکان ــە ل ــەی ک ــەو ئاواران ــارەی ئ ــە ژم ــرە ل ــەش  کەم ــانی ٢٠٢١ دا. ئەم و نیس
ــەم  ــوون, ئ ــەس ب ــە )٢٠٢٥٠( ک ــرا ک ــاڵ دا تۆمارک ــان س ــباتی ھەم ــی دووەم و ش کانوون
ژمارەیــەش بــە نزمریــن ڕێــژەی گەڕانــەوە دادەنرێــت لەوەتــەی ٢٠١٥ ەوە. ئــەم ڕێــژە 
ــازار و نیســانی ٢٠٢١ بــە بــەراورد بــە خولەکانــی  نزمــەی گەڕانــەوەش لــە مانگەکانــی ئ
ــە  ــت ک ــەکان بێ ــی کامپ ــن و تێکەڵکردن ــاڵ داخس ــە پ ــێکی بدرێت ــە بەش ــەی لەوانەی دیک
بــەزۆری لــە نێــوان ئەیلــول و کانوونــی یەکــەم ڕوویــدا و لــەو ماویــەدا گەڕانــەوەکان 
یــەک بــەدوای یەکــدا زیاتــر دەبــوون. ھەروەھا لەوانەشــە ئــەم ڕێــژە نزمــەی گەڕانەوە 
بەھــۆی ســەپاندنی ســنووردارکردنی جمــو جــۆڵ و ھاتــو چۆ بێــت لەسەرانســەری واڵت 
لەبــەر باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی کۆرنــای نــوێ  )کۆڤیــد-١٩( لــە نێوان شــبات و نیســانی 
ــازار و نیســانی ٢٠٢١  ــە ئ ٢٠٢١. ئــەو پارێزگایانەشــی کــە زۆرتریــن گەڕانەوەیــان ھەبــوو ل

بریتیبــوون لــە نەینــەواو )کەتیایــدا ٧٠٥٦ کــەس تۆمارکــرا(, ئەنبــار )٤٥٨٤(کــەس, 

کەرکــووک )١٥٢٤( کــەس, ســەاڵح الدیــن )١٥١٨( کــەس و دیالــە )٤٦٨ کــەس(. لەماویــە 

ــەدا, تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون )DTM( دەستنیشــانی ١١٩٨٩٤٠  ئــەم کات

ئــاوارەی کــرد )٢٠٥ ٩٤٦ خێــزان( لــە سەرانســەری ١٨ پارێــزگای عێــراق دا, لــە ١٠٥ 

ــتی  ــی گش ــە کەمبوونەوەیەک ــات ک ــەوە دەردەخ ــەش ئ ــوێن. ئەم ــە, ٢٨٤٦ ش ناوچ

ــەش  ــانی ٢٠٢١. ئەم ــازار و نیس ــی ئ ــەی مانگەکان ــووە لەوەت ــاوارە ھەب ــە ٦٨٢٧ ئ ب

کەمبوونەوەیەکــی کەمربــوو لــە لــەوەی کــە لــە مانگەکانــی کانوونــی دووەم و 

شــباتی  ھەمــان ســاڵ و مانگەکانــی ترشینــی دووەم و کانوونــی یەکەمــی ســاڵ 

٢٠٢٠ کــە )١٨٣٤١( تۆمارکــرا. ســەبارەت بــە ناوچــەی زێــدی ئــاوارەکان, ھاوئاســت 

لەگــەڵ خولــی پێشــووتر, لــە%٥٧ی حاڵەتــەکان ھــی پارێــزگای نەینەوابــوون کــە 

)٦٧٨٥١٢( کــەس بــوون, بەتایبەتــی لــە ناوچەکانــی موســڵ )٢٥١٦٩١(کــەس, شــنگال 

)١٩٨٨٥٢(کــەس, بەعــاج )٩١٧٢٣(کــەس. دووەم بەرزتریــن ڕێــژەی ئاوارەکانــی ھــی 

ــە )١٣٤٩٦٥( ــار ب ــش ئەنب ــەس  و دوارتی ــە )١٤١٦٢٨(ک ــوو ب ــن ب ــەاڵح الدی ــزگای س پارێ

ــەس. ــە )٧٢١٠٢(ک ــە ب ــەس و دیال ــە )٧٧٥٣٠ ک ــووک ب ــەس و کەرک ک

شێوەی ١: ژمارەی ئاوارەکان و گەڕاوە بە تێپەڕبوونی کات

ئاوارەکان

1.198.940

181052,864

205.946
کەس

شوێنناوچەپارێزگا

خێزان  

گەراوەکان

8382.156

4.867.050811.175

شوێنناوچەپارێزگا

خێزان  کەس

 https://cccmcluster.org/operations/iraq :ھەمــوو داتاکانــی کارگێــڕی و ھەماھەنگی کەمپ, بە ژمارەی ئاوارەکانی ناوە کامپەکانیشــەوە بەردەســتە لەم لینکە  ١

دیارخراوەکان

ڕاپۆرتی لیستی سەرەکی عێراق 121

ئازار-نیسان 2021  

https://cccmcluster.org/operations/iraq


2

121  ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی 

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

257,071 ئاوارە41+17+14+1

104,557

42,888

36,216

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

232,474 ئاوارە92+3+2+1

215,427

7,105

4,962

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

254,536 ئاوارە55+32+11+0

139,401

81,950

28,002

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

136,522 ئاوارە64+16+7+1

88,533

19,987

8,688

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

90,756 ئاوارە84+12+1+1

82,230

6,498

1,428

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	
نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

44,762 ئاوارە1+15+28+٢٠44٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

19,410

12,602

7,020

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

61,260 ئاوارە34+27+22+1

21,666

16,308

15,072

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

34,896 ئاوارە1+8+20+٢٠54٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

18,954

6,996

2,790

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

ئــەم گرافیکــەی خــوارەوە ئەمانــە نیشــاندەدات )١( ژمــارەی ئــاوارەکان لــە ھەمــوو پارێزگاکانــی ئاوارەبــوون, )٢( ژمــارەی ئــاوارەکان لــە ھــەر ناوچەیــەک و قەزایــەک, )٣( 

ڕێــژەی ئــاوارەکان بــە پێــی پارێــزگای زێــدی خۆیــان بــۆ ھــەر یەکێــک لــەو پارێزگایانــەی ئاوارەبوونــی تێدایــە. 

خستنەڕووێکی گشتی 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

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

12,486 ئاوارە91+8+1+1

11,298

1,032

156

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

10,476 ئاوارە75+21+2+1

7,932

2,088

456

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار  17,124 ئاوارە89+8+2+1

15,162

1,416

288

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

4,836 ئاوارە67+10+7+1

3,156

510

390

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

3,702 ئاوارە61+20+10+1

2,316

822

396

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

3,246 ئاوارە55+22+17+0

1,842

738

492

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

5,904 ئاوارە45+21+19+1

2,508

1,272

1,176

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار  25,943 ئاوارە24+21+20+19

6,173

5,316

5,142

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

خستنەڕووێکی گشتی ئاوارەبوون

کەربەال

حیندانیە  

عەین تەمور  

نەجەف

کۆفە 

مەناسیرە 

بابل 

واست   

کووت

عەزیزیە 

نەعامنیە 

قادسیە   

دیوانیە 

ئافاق   

شامیە  

زیقاڕ  

نارسیە

ڕیفاعی

سوق شیوخ

بەرسە  

بەرسا

زوبەیر 

خەسیب 

بەغداد

کەرخ

ئەبوغرێب  

مەحمودیە 

موسەیب

حللە

ئەملحاويل 
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نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

2,028 ئاوارە78+7+5+1

1,644

162
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نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧١٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٥٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٥٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪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 

٢٧٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٣٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٦٪ ئەنبار 

١٢٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٩٪ نەینەوا٢٣٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٦٪ 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

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد  ١٨٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

918 ئاوارە57+31+7+2

582

300
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ئاوارەکان ڕەوشی ئێستای 

شــێوە دەرخەرەکانــی ئاوارەکانــی بەگشــتی: لــە مــاوەی مانگەکانــی ئــازار و 

نیســانی ٢٠٢١, تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون )DTM( دەستنیشــانی ١,١٩٨,٩٤٠ 
ئــاوارەی کــرد. )٢٠٥,٩٤٦ خێزانــی ئــاوارە( لــە سەرانســەری ١٨ پارێــزگای عێــراق, لــە ١٠٥ 
ناوچــە, ٢,٨٦٤ شــوێن لــە عێــراق. ئەمــەش کەمبوونــەوەی ٦٨٢٧ کــەس نیشــاندەدات 
لــەو ژمــارەی کــە لــە مانگەکانــی کانوونــی دووەم و شــباتی ٢٠٢١ تۆمارکرابــوو. 
تــا ئێســتا, زۆرتریــن کەمبوونــەوە لــە پارێــزگای دھــۆک بــووە  بــە )-٤,٠٩٧; -٢%(دواتــر 
ــا, بەرزبوونــەوە  لــە نەینــەوا بــە )-٣,١٤٧; -١%( و پاشــان دیالــە بــە )-٤٥٥; -١%( ئەگــەر ن
ــە  ــش ل ــراو, بەزۆری ــی دیاریک ــد پارێزگایەک ــە چەن ــرا ل ــاوارەکان تۆمارک ــارەی ئ ــە ژم ل

ــە )٧٨٠; >١%(. ــر ب ــە )١,١٢٨; ٣%( ھەولێ ــار ب ــی ئەنب پارێزگاکان

ڕەوتــی ئاوارەبوونــەکان لەئێســتادا: ســەرەڕای کەمبوونەوەیەکی گشــتی لە کۆی 

گشــتی حاڵەتەکانــی ئاوارەبــوون لــە سەرانســەری واڵت, ٨,١٣٤ کەســی دیکــە ئــاوارە 
ــانی  ــازار و نیس ــی ئ ــاوەی مانگەکان ــە م ــەنگێندراوەکان ل ــوێنە ھەڵس ــتنە ش گەیش
٢٠٢١دا. زۆربــەی ھــەر زۆری ئــەو ئــاوارە تــازە گەیشــتوانە لــە شــوێنەکانی دیکــەی 
ئاوارەبوونــەوە ھاتبــوون )٦,٤٦٣; ٧٩%(, ئەمــەش کەمبوونەوەیــەک بــوو لــە ژمــارەی 
ــی دووەم و  ــە کانوون ــە ل ــوو ک ــان ھەب ــی دووەمی ــە ئاوارەبوون ــانەی ک ــەو کەس ئ
شــباتی ھەمــان ســاڵ ئاوارەببــوون کــە )١٣,٥٤٧( کــەس بــوون. گەورەتریــن ژمــارەی 
ئاوارەبوونــی دووەمیــش لــە پارێزگاکانــی ھەولێــر بــە )١٤٢٢(, ســەاڵح الدیــن بــە )١٠٨٦(, 
ــازار و نیســانی  ــار بــە )٩٩٠( کــەس بــوون. ھەروەھــا لــە ئ ســلێامنی بــە )١٠٨٦( و ئەنب
٢٠٢١ دا, ١١٨٨ کــەس وەکــو ئــاوارە تۆمارکــران کــە بــۆ یەکەمیــن جــار لــە شــوێنی زێــدی 
خۆیانــەوە ئــاوارە دەبــن کــە تەقریبــەت ھەموویــان لــە پارێــزگای ســلێامنی بــوون 
ــەس(,  ــە )٦٦ ک ــرا ب ــە تۆمارک ــە دیال ــەم ل ــی زۆر ک ــەی ژمارەیەک ــەس, لەوکات )١٠٩٢( ک
دھــۆک بــە )٣٠ کــەس(. ئــەو ئاورانەشــی کــە لــە بەغــدا وە ھەاڵتبــوون )٥٣٤( کــەس, 
ــار )١٣٢(  ــەس و ئەنب ــەوا )١٣٢( ک ــەس, نەین ــە )١٦٨( ک ــەس, دیال ــن )٢٠٤( ک ــەاڵح الدی س
کــەس. ھەروەھــا, ٤٨٣ کــەس شکســتیان ھێنــا لــە گەڕانــەوە بــۆ پارێزگاکانــی زێــدی 
خۆیــان و پێویســت بــوو کــە دووبــارە لە شــوێنێکی دیکــە نیشــتەجێببنەوە. ھــەروەک 
خولەکانــی پێشــوو, زۆربــەی ئــەو کەســانەی کــە شکســتیان ھێنــا لەگەڕانــەوە 
ــە  ــەس, ل ــەوا )٢١٩( ک ــە نەین ــان ل ــدی خۆی ــی زێ ــەوە پارێزگاکان ــت بگەڕێن دەیانویس
ناوچەکانــی شــنگال )١٩٥( کــەس, بــۆ موســڵ )٢٤( کــەس. ھەروەھــا ژمارەیەکــی 
کەمریــش شکســتیان ھێنــا بگەڕێنــەوە ناوچــەی زێــدی خۆیــان لــە ئەنبــار )١٥٠( کــەس 
ــەو  ــە )٢٤( کــەس و بەغــدا )١٨( کــەس. ئ بــوون. ســەاڵح الدیــن )٧٢( کــەس بــوون, دیال
ــە  ــوون ل ــۆرت دا ھاتب ــە لەڕاپ ــەوە ک ــە گەڕان ــان ل ــت ھێن ــەرەکیانەی شکس ــە س ھۆی
نەینــەوا پەیوەنــدی بــە نەبوونــی خزمەتگوزارییــە گشــتیەکان و کێشــە و گرفتــە 
بەردەوامەکانــی ســەالمەتی و ئەمنیەتی و ھەبوونی ملمالنــێ بەردەوامەکانەوە 
ــدی  ــەزۆری پەیوەن ــار ب ــە ئەنب ــەوە ل ــە گەڕان ــان ل ــت ھێن ــا شکس ــوو. ھەروەھ ھەب
بــەو ژمــارە زۆرەی دەرکردنــی بــەزۆرەوە ھەبــوو کــە لەالیــەن ھێــزە ئەمنیــە 
چەکدارەکانــەوە ئەجامدەدرێــت, لەوکاتــەی ھۆیەکانــی شکســت ھێنــان لەگەڕانەوە 
لــە پارێــزگای ســەاڵح الدیــن و بەغــدا پەیوەســت بــوون بــە نیگەرانیــە ئەمنــی و 

ــەالمەتیەکان.  س

ــزگای  ــە پارێ ــاوارەکان ل ــی ئ ــە %٥٧ی حاڵەتەکان ــاوارەکان: ل ــدی ئ ــوێنەکانی زێ ش

ــە )٢٥١,٦٩١(  ــڵ ک ــە موس ــی ل ــوون, بەتایبەت ــەس ب ــە )٦٧٨,٥١٢( ک ــوون ک ــەوا ھاتب نەین
کــەس بــوون, شــنگال )١٩٨,٨٥٢( کــەس بــوون و لــە بەعاجیــش )٩١,٧٢٣( کــەس بــوون. 

دووەم و ســێیەم گەورەتریــن پشــکی ئاوارەکانیــش لــە پارێزگاکانــی ســەاڵح الدیــن و 
ئەنبــار ھاتبــوون کــە لــە %١٢ و لــە %١١ بــۆ ھەریەکێــک لــەو پارێزگایانەبــوو لــە کــۆی 
گشــتی حاڵەتــەکان. ســەرەکیرین ناوچەکانــی زێــد لــە پارێــزگای ســەاڵح الدیــن بریتیــن 
ــەس,  ــی )٢٦,٧٥٠( ک ــەس , بێج ــەد )٣٠,٣٨٢( ک ــەس, بەل ــوو )٤٠,٢٢٧( ک ــوز خورمات ــە ت ل
ــە )٤٥,٨٩٧( و  ــادی )٦٤,٠٤١(, فەلوج ــە ڕووم ــن ل ــار بریتی ــزگای ئەنب ــە پارێ ــەی ل لەوکات

ــەس.  ــکازم )١٠,١٤٨( ک ئەل

جۆرەکانی شــوێنی حەوانــەوە: لەسەرانســەری واڵت, لە %٧٦ ئاوارەکان لە شــوێنی 

ــن )١٨٣,٦٨٠(  ــە کامپەکان ــە %١٥ ش ل ــەس, ل ــە )٩٠٩,٨٧٠( ک ــن ک ــتەجێبوونی تایبەت نیش
کــەس, لــە %٩ شــیان لــە شــوێنی زۆر خراپــن کــە )١٠٤,٦٢٢( کەســن. کەمبوونــەوە 
لــە ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی کــە لــە کامپەکانــن تۆمارکــرا لــەم خولــەدا بــە )-٣,٨٧٥( 
ئەمــەش بــە ڕادەیەکــی زۆر کەمــرە لــەو ڕێــژەی لــە دوو خولــی پێشــووتردا تۆمارکرا 
ــە  ــر ل ــان )١٧,٧٩٥ کەم ــان تێکەڵکردنی ــەکان ی ــتنی کامپ ــاوەی داخس ــەواوی م ــە ت ل
ئاوارەکانــی نــاو کامپــەکان تۆمارکــرا لــە کانوونــی دووەم و شــباتی ٢٠٢٠, ھەروەھــا 
٤٧,٤٠٠ کەمــر لــە ئاوارەکانــی نــاو کامپــەکان تۆمارکــرا لــە ترشینــی دووەم و کانوونی 
یەکەمــی ٢٠٢٠(. تــا ئێســتا, زۆرتریــن کەمبوونــەوە لــە ژمــارەی ئــەو ئاراوانەبــووە کــە 
لــە پارێــزگای دھۆکــن لــە قــەزای ســێمێل )-٢,١٧٠(, دواتریــش پارێــزگای نەینــەوا لــە 

ناوەنــدی قــەزای موســڵ. 

ھەروەھــا لــە مــاوەی مانگەکانــی ئــازار و نیســانی ٢٠٢١ دا, کــۆی گشــتی ١٠٤, 
٦٢٢ ئــاوارە تۆمارکــرا کــە لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دەژیــن, ئەمــەش 
کەمبوونــەوە نیشــاندەدات بــە ٥٨٨ کــەس لــە مــاوەی مانگەکانــی کانوونــی دووەم 
و شــباتی ٢٠٢١ دا. لــە ئاســتی پارێــزگاش, بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی کــە لــە 
شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دەژیــن لــە پارێــزگای دھۆکــە بــە ٢٦,٠٥٢ کــەس )٥٩٤ 
ــەس )١١٤  ــە ٢٠,٥١٤ ک ــارە ب ــزگای ئەنب ــش پارێ ــووتر(, دواتری ــی پێش ــە خول ــر ل ــە کەم ک
کــەس کەمــر لــە خولــی پێشــووتر(, پاشــان پارێــزگای نەینــەوا  بــە ١٩,٦٣٢ کــەس )٢٤ 
کــەس کەمــر لــە خولــی پێشــووتر(, دواھەمیــن پارێــزگاش ســەاڵح الدیــن بــە ١٦,٩٩٨ 
کــەس )١٨ کــەس کەمــر لــە خولــی پێشــووتر(. ئــەو قەزایانــەی کــە زۆرتریــن ئــاوارە لە 
شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دەژیــان بریتیــن بــوون لــە ســێمێل بــە )٢١,٠٤٨( کــەس, 
فەلوجــە بــە )١٥,٣٠٠( کــەس, ســامەڕا بــە )٨,٠٥٨( کــەس, قــەزای ناوەنــدی کەرکــووک 
بــە )٧,٣٤٤( کــەس و قــەزای ناوەنــدی موســڵ بــە )٧,٢١٢( کــەس. ھەروەھــا ٨٨ شــوێن 
ھــەن کــە تیایانــدا ھەمــوو ئــاوارەکان شــوێنی حەوانەوەیــان زۆر خراپــە, لەوانــەش ١٥ 

شــوێن لــە قــەزای فەلوجــە, ٥ شــوێن لــە ھەولێــر و ٥ شــوێن لــە شــێخان.

شێوەی ٢: جۆرەکانی شوێنی حەوانەوە

خستنەڕووێکی گشتی ئاوارەبوون
میسان  

عەمارە

میجاری گەورە   

قەڵعەت سالح   

موسەننا       

سەماوە

ڕومایسە 

خزر  

       909,870
 183,680

104,622

 شوێنی
نیشتەجێبوونی تایبەت     

کەمپەکان 

پەناگە نەگونجاوەکان              
768

نەزانراو                                

76+24+0++O
8+92+0++O

15+85+0++O
1+99+0++O

%76

%9

%15

%1 <
?



5

121  ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی 

54,942 گەڕاوە90+88

54,942

 	Three main districts of return

 	Governorates of last displacement

1,911,414 گەڕاوە56+19+9+1

1,057,602

357,936

169,686

237,264 گەڕاوە43+31+25+1

101,520

74,520

59,904

349,662 گەڕاوە48+44+5+1

169,734

155,142

17,550

711,516 گەڕاوە25+23+17+1

175,368

162,516

120,090

91,488 گەڕاوە54+26+12+1

49,602

23,406

10,716

1,509,996 گەڕاوە40+36+12+1

600,600

541,764

179,742

768 گەڕاوە90+88

768

 	Three main districts of return

 	Governorates of last displacement

ئــەم شــێوە گرافیکــەی خــوارەوە ئەمانــە نیشــاندەدات )١( ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە ھەمــوو پارێزگاکانــی زێــدی ئــاوارەکان, )٢( ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە ھــەر ناوچــە و 

قەزایــەک, )٣( ڕێــژەی گــەڕاوەکان بــە پێــی دواھەمیــن پارێــزگای ئاوارەبــوون بــۆ ھــەر پارێزگایەکــی زێــد.

خستنەڕووێکی گشتی گەڕانەوە

املوصل 

تلعفر 

الحمدانية

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

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 

72% هەولێر

1% سەالحەددین

15% نەينەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر و کەربەال دەگرێتەوە

80% 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 

10% 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
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ڕەوشی نوێکراوەی گەڕاوەكان 

ــی  ــاری بەدواداچوون ــتی: تۆم ــە گش ــەوە ب ــی گەڕان ــێوە دەرخەرەکان ــارە و ش ژم

ــەڕاوەی  ــی گ ــانی ٤,٨٦٧,٠٥٠ کەس ــتی دەستنیش ــۆی گش ــە ک ــوون )DTM( ب ئاوارەب
کــردووە )٨١١,١٧٥ خێــزان( لــە سەرانســەری ٨ پارێــزگا, ٣٨ ناوچــە و قــەزا, ٢,١٥٦ شــوێن 
لــە عێــراق دا. کــۆی گشــتی ١٥,٢٣٤ گــەڕاوە تۆمارکــران لــە مــاوەی مانگەکانــی 
کانوونــی دووەم و شــباتی ٢٠٢١ دا. ئەمــەش لــە ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــە کەمــرە کــە 
لە ســێ مــاوەی پێشــووتر تۆمارکرابــوون: لە مانگەکانــی کانوونی دووەم و شــباتی 
ــی ٢٠٢٠  ــی یەکەم ــی دووەم و کانوون ــی ترشین ــە مانگەکان ــەڕاوە, ل ٢٠٢١ )٢٠,٢٥٠( گ
)٤٩,١٥٢( گــەڕاوە, لــە مانگەکانــی ئەیلــول و ترشینــی یەکەمــی ٢٠٢٠ )٣٨,٣٦٤( گــەڕاوە. 
ھەروەھــا یەکێکیشــە لــە نزمریــن ڕێژەکانــی گــەڕاوەی دوو مانــگ جارێــک لەوەتەی 
ســاڵی ٢٠١٥ ەوە تۆمارکرابێــت. لەوانەیــە ئــەم ڕێــژە نزمــەی گەڕانــەوەش بــە بــەراورد 
بــە خولەکانــی پێشــوو بەشــێکی بدرێتە پــاڵ داخســن یــان تێکەڵکردنی کامپــەکان کە 
بــەزۆری لــە مــاوەی مانگەکانــی ئەیلول تــا کانوونــی یەکەمــی ٢٠٢٠ ڕوویــدا و , بووە 

ھــۆی گەڕانــەوەی یــەک لــەدوای یــەک لــەو ماوەیــەدا. ٢

ئــەو پارێزگایانــەی کــە بەرزتریــن ژمــارەی گەڕانەوەیــان ھەبــوو بریتیبوون لــە نەینەوا 
ــە  ــار ب ــوو(, ئەنب ــی پێش ــەی خول ــوێ لەوەت ــەڕاوەی ن ــەڕاوە, ٧,٠٥٦ گ ــە )١,٩١١,٤١٤ گ ب
)١,٥٠٩,٩٩٦ گــەڕاوە, لەگــەڵ ٤,٥٨٤ گــەڕاوە لەوەتــەی خولــی پێشــوو(, ســەاڵح الدین بە 
)٧١١,٥١٦ گــەڕاوە, لەگــەڵ ١,٥١٨ گــەڕاوەی نــوێ لەوەتــەی خولــی پێشــوو(. لــە ماوەی 
مانگەکانــی ئــازار و نیســانی ٢٠٢١ دا, تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون بــە کــۆی 

گشــتی ٢,١٣٦ گــەڕاوەی تۆمارکــرد کــە لــە کامپەکانــەوە ھاتبوونــەوە. 

دوای ئــەوەش ژمارەیەکــی بەرزتــری گــەڕاوە ھەیــە کــە کامپەکانــەوە ھاتــوون 
لــە مــاوەی مانگەکانــی کانوونــی دووەم و شــباتی ٢٠٢١ دا بــە )١٠,٩٠٢( گــەڕاوە, 
ــی ٢٠٢٠ دا  ــی یەکەم ــی دووەم و کانوون ــی ترشین ــاوەی مانگەکان ــە م ــا ل ھەروەھ
بــە )٣١,٤٢٢( گــەڕاوە و لــە مــاوەی مانگەکانــی ئەیلــول و ترشینــی یەکەمــی ٢٠٢٠ دا 

)١٢,١٩٨( گــەڕاوە. 

ــزگای  ــەڕاوی پارێ ــەوە گ ــەوە گەڕابوون ــە کامپەکان ــەی ل ــوو ئەوان ــەی ھەم بەنزیک
ــڵ  ــەس, موس ــنگال )٩٦٦( ک ــەزای ش ــۆ ق ــی ب ــەڕاوە, بەتایبەت ــوون )٢,١٣٠( گ نەینەواب
)٦٤٢( کــەس, تەلەعفــەر )٣٢٤( کــەس, بەعــاج )١٦٨( کــەس. ھەروەھا شــەش کەســیش 
بــۆ پارێــزگای ئەنبار-قــەزای قائیــم. ھەروەھــا لە مــاوەی مانگەکانی ئازار و نیســانی 
٢٠٢١ دا تەنیــا یــەک حاڵەتــی گەڕانــەوە بــۆ پارێــزگای کەرکــووک ھەبــووە کــە بــۆ 
ــەوە  ــی بەخۆی ــچ گەڕانەوەیەک ــووتر ھی ــووە و پێش ــووک ب ــەزای کەرک ــدی ق ناوەن

نەبینیــووە. 

ژمــارە و شــێوە دەرخــەرەکان لــە ئاســتی ناوچــە و قــەزا: بــۆ خولــی کۆتایــی, موســڵ 

لــە پارێــزگای نەینــەوا بەرزتریــن ژمــارەی گەڕانــەوەی ھەبــووە بــە )١,٠٥٧,٦٠٢( کــەس, 
)لــە%٢٢ ی کــۆی گشــتی حاڵەتەکان(, کە لــە نێویشــیان دا ٢,٥٣٨ گەڕاوە لــەم خولەدا 
تۆمارکــرا. ھەروەھــا قــەزای ڕوومــادی دووەم بەرزتریــن ژمارەی گەڕانــەوەی ھەیە 
بــە )٦٠٠,٦٠٠(, کــە دەکاتــە لــە %١٢ ی کــۆی گشــتی حاڵەتــەکان و تەنیــا ٦ کەســیان لــەم 
خولــەدا تۆمارکــران, لەوکاتــەی قــەزای فەلوجــە, کــە ســەر بەھەمــان پارێزگایــە, 
ــە%١١ی  ــە ل ــە دەکات ــەس, ک ــووە )٥٤١,٧٦٤( ک ــەوەی ھەب ــەرزی گەڕان ــی ب ژمارەیەک
ــا,  ــران. ئەگەرن ــەدا تۆمارک ــەم خول ــەس ل ــدا ١٩٢ ک ــەکان و تیایان ــتی حاڵەت ــۆی گش ک
ژمارەیەکــی بەرچــاوی گــەڕاوەش بــۆ قــەزای تەلەعفــەر لــە پارێــزگای نەینــەوا 
گەڕاونەتــەوە )٣٥٧,٩٣٦( کــەس کــە لــە %٧ ی کــۆی گشــتی حاڵەتەکانــە و تیایانــد ٨٩٤ 
کــەس ھــی ئــەم خولەبــوون. ھەروەھــا لەوکاتــەی تاڕادەیــەک ژمارەیەکــی کەمــی 
گــەڕاوە بــۆ قــەزای شــنگال لــە پارێــزگای نەینــەوا گەڕاونەتــەوە کــە )١١٨,٣٨٦( کــەس 
و دەکاتــە لــە %٢ ی کــۆی گشــتی حاڵەتــەکان و ژمارەیەکــی بەرچاویشــیان ھــی ئــەم 
خولــەی گەڕانــەوە بــوون کــە )١,٥٩٦( کــەس لــە مــاوەی مانگەکانــی ئــازار و نیســانی 
٢٠٢١ دا, بەمــەش قــەزای شــنگال بــووە ســێیەم بەرزتریــن قــەزای گەڕانــەوەی ئــەم 
ــار  ــزگای ئەنب ــت ی پارێ ــەزای ھی ــۆ ق ــەس ب ــەش, ٣,٣٣٦ ک ــەرەڕای ئەمان ــە. س خول
گەڕانــەوە لــەم خولــەدا, بەمــەش گەڕاوەکانــی ئــەم قەزایــە بوونــە )١٧٩,٧٤٢( کــەس 

و لــە ٥٤ ی کــۆی گشــتی حاڵەتەکانــی گەڕانــەوە, لەوکاتــەی ١,٠٣٢ کــەس بــۆ قــەزای 
ــی  ــی ئەوێ ــتی گەڕاوەکان ــۆی گش ــەوە و ک ــووک گەڕان ــزگای کەرک ــەی پارێ حەویج

کــردە )١٦٩,٧٣٤( کــەس و %٣ ی کــۆی گشــتی حاڵەتــەکان.   

ــانی ٢٠٢١ دا,  ــازار و نیس ــی ئ ــاوەی مانگەکان ــە م ــەوە: ل ــوێنی حەوان ــی ش جۆرەکان

ــەوەی  ــوون, گەڕان ــەڕاوە ب ــە )١٤,٣٣٤( گ ــەکان, ک ــەڕاوە نوێی ــەرە زۆری گ ــەی ھ زۆرب
ــە  ــتەجێبوونەوە ل ــۆرە نیش ــەو ج ــتی ئ ــۆی گش ــەش ک ــان, بەم ــدی خۆی ــوێنی زێ ش
شــوێنی زێــدی خۆیانــی کــردە ٤,٦٠٨,٢٥٨ کــەس کــە لــە %٩٥ گەڕاوەکانــە. ھەروەھــا 
٦٨٤ کەســیش گەڕانــەوە و شــوێنی حەوانەوەیــان زۆر خراپــە, بەمــەش ژمــارەی ئــەو 
ــە  ــەس ک ــووە ١٨٠,٤٢٦ ک ــە ب ــان زۆر خراپ ــوێنی حەوانەوەی ــە ش ــەی ک ــە گەڕاوان کەس
ــەڕاوەی  ــتەوە ٢١٦ گ ــەوەی دەمێنێـ ــەڕاوەکان. ئ ــتی گ ــۆی گش ــە ک ــە %٤ ل ــە ل دەکات
نوێــی ئــەم خولــەن کــە گەڕانــەوەی شــوێنی حەوانــەی تایبــەت, بــەم ژمــارەی ئــەو 
گەڕاوانــەی کــە گەڕاونەتــەوە شــوێنی نیشــتەجێبوون و حەوانــەوەی تایبــەت بــووە 

٧٨,٣٦٦ کــەس لــە ئێســتا دا کــە دەکاتــە %١ ی کــۆی گشــتی گــەڕاوەکان. 

بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دان لــە 
ــەو  ــتی ئ ــۆی گش ــە ک ــە %٣٢ ل ــە ل ــەڕاوەن, دەکات ــە )٥٧,٤٧٤ گ ــەوان ک ــزگای نەین پارێ
گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەی زۆر خــراپ دان(, بەتایبەتــی لــە موســڵ و 
)٣٢,٣٥٢( گــەڕاوە, قــەزای شــنگال )٨,٠١٠( گــەڕاوە و لــە قــەزای تەلەعفــەر )٧,١٧٦( 
ــەی  ــوێنی حەوان ــە ش ــە ل ــەوەی ک ــۆ گەڕان ــەرز ب ــی ب ــا ژمارەیەک ــەڕاوە. ھەروەھ گ
زۆر خــراپ دان لــە پارێــزگای ئەنبــار تۆمارکــرا بــە )٤٤,٧٧٢( گــەڕاوە کــە دەکاتــە لــە 
ــراپ دان.  ــەی زۆر خ ــوێنی حەوان ــە ش ــە ل ــەی ک ــەو گەڕاوان ــتی ئ ــۆی گش %٢٥ ی ک
ــادی  ــەڕاوە, ڕووم ــە )١٥,٤٨٠( گ ــە ب ــی فەلوج ــە قەزاکان ــەش ل ــەو گەڕاوان ــەی ئ زۆرب
بــە )١٣,٩٢٦( گــەڕاوە و قائــم بــە )١٠,٠٦٢( گــەڕاوە کــە لــە شــوێنی حەوانــەی زۆر خــراپ 
دان. ســەرەڕای ئەمانــەش, ٤٣,٨٩٦ کەســی دیکــە گــەڕاوە لــە شــوێنی حەوانــەوەی 
زۆر خراپــدان لــە پارێــزگای ســەاڵح الدیــن کــە دەکاتــە لــە %٢٤ لــە کــۆی گشــتی ئــەو 
گەڕاوانــەی شــوێنی حەوانەوەیــان زۆر خراپــە, زۆربەشــیان کەوتوونەتــە ھــەر ســێ 
ــەزای  ــەڕاوە و ق ــە )٩,٦١٢( گ ــەرگات ب ــەزای ش ــەڕاوە, ق ــە )١٣,٣٠٨( گ ــی ب ــەزای بێج ق

تکریــت بــە )٩,٤٤٤( گــەڕاوە کــە لــەو جــۆرە شــوێنە حەوانــە خراپانــەدان. 

ئــازار و نیســانی ٢٠٢١ دا, ١١ شــوێن ھەبــوو  بــە گشــتی, لەمــاوەی مانگەکانــی 
ــەڕاوە  ــە ٥,١٣٦ گ ــوو, ک ــراپ ب ــان زۆر خ ــوێنی حەوانەوەی ــەڕاوەکان ش ــدا گ ــە تیایان ک
بوون,لەوکاتــەی  ٤,٩١٤ لــە مــاوەی مانگەکانــی کانوونــی دووەم و شــباتی ٢٠٢١ دا و 
٤,٨٩٦ لــە مــاوەی مانگەکانــی ترشینــی دووەم و کانوونــی یەکەمــی ٢٠٢٠ دا بــوون. 
ھەمــوو ئــەو گەڕاوانــەی کــە لە شــوێنی حەوانــەی زۆر خــراپ دان لە پارێــزگای ئەنبار 
دەکەونــە ســێ شــوێن و بریتیــن لــە ٣,٤٠٢ کــەس(, بەتایبەتــی لــە قەزاکانــی فەلوجــە 
بــە )٢,٤٠٦( کــەس و ڕوومــادی بــە )٧٢٠( کــەس. ھەروەھــا ھەمــوو ئــەو گەڕاوانەشــی 
کــە لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دان لــە پارێــزگای ســەاڵح الدیــن )٨٨٨( کەســن, 
ــەو  ــەواوی ئ ــەش, ت ــە لەوان ــن. جگ ــە )٧٨٠( کەس ــن ک ــەزای تکری ــە ق ــان ل ــە زۆربەی ک
گەڕاوانەشــی کــە لەشــوێنی حەوانــەی زۆر خراپ دان لــە پارێزگای نەینــەوا دەکەونە 
چــوار شــوێن  و ٦١٢ کەســن, ھــی پارێــزگای کەرکووکیــش ١٣٢ کەس ن و ھــی دیالەش 

١٠٢ کەســن.

شێوەی ٣:جۆرەکانی شوێنی حەوانەوەی گەڕاوان

لەنێــوان ئەیلولــی ٢٠٢٠ و شــباتی ٢٠٢١ دا , تۆمــاری بەدواداچوونی ئاوارەبوون )DTM( چاالکی بــەدوا داچوونی فریاکەوتنی پیادەکردوە کــە بواداچوون بۆ جموجۆڵی   ٢
 ئــاوارەکان و شــوێنەکانی دیکــە دەکات دوای ئــەوەی کە ئەو کامپ و شــوێنانە دادەخرێن یان یەک دەخرێن. کارەکانیش لەم لینکە بەردەســن:   

 http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp

خستنەڕووێکی گشتی گەڕانەوە

95+5+0++O شوێنی نیشتەجێبوونی
ئاسایی       

%954+96+0++O%4

1+99+0++O 78.366  

%2

              180.426
                 4.608.258

پەناگە نەگونجاوەکان           

نشینگەی تایبەت

http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp 
http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp 


7

121  ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی 

١٠٢ - ٢٢,٢٧٢

٢٢,٢٧٣ - ٨٩,٧١٢

٨٩,٧١٣ - ٢٥٢,٨٥٢

٦ - ١٩,٢٨٤

١٩,٢٨٥ - ١١٩,١٦٦

١١٩,١٦٧ - ٢٧٦,٣٦٦

٦ - ٤,٧٥٨

٤,٧٥٩ - ١٦,٢٢٨

١٦,٢٢٩ - ٣٢,٤٢٨

ئاوارە ناوخۆیی و گەڕاوەکان

کەسە گەڕاوەکان

کەسە ئاوارە ناوخۆییەکان

ئەنبار

بابل

بەغدا

دهۆک

ديالە

هەولێر

کەربەال

ميسان

موسەنا

نەجەف

نەینەوا

سە�حەدین

سلێامنی
کەرکوک

زیقار

واست

قادسيە

بەرسا

نەخشەی ١. بوونی ئاوارە ناوخۆییەکان و گەڕاوەکان لە ناوچەکان دا 
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نووســینگەی  سوپاســی  عێــراق  لــە  کــۆچ  نێودەوڵەتــی  رێکخــراوی 
وەزارەتــی  بــە  ســەر   )PRM( کۆچبــەری  و  پەنابــەران  دانیشــتوان، 
دەرەوەی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان دەکات بــۆ پشــتگیری بەردەوامیــان. 
و  ســوپاس  عێــراق  لــە  کــۆچ  نێودەوڵەتــی  رێکخــراوی  هەروەهــا 
پێزانینیشــی بــۆ ئەندامانــی تیمــی هەڵســەنگاندن و وەاڵمدانــەوەی 
خێــرای )RART( 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 ووچانەکەیــان بوونە 

زەمینــەی دروســتکردنی ئــەم ڕاپۆرتــە. 

میتۆد 
ئامانجــی تۆمــاری بەدواداچوونــی ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ چاودێریکردنــی ئاوارەبــوون و خســتنەڕووی داتــای دروســتە دەربــارەی ئــاوارەکان و گــەڕاوەکان لــە عێــراق دا. 
داتــا لــە ڕێگــەی تیمەکانــی بەدەمــەوە ھاتنــی خێــرا  و ھەڵســەنگاندن )RARTs( کۆدەکرێتــەوە, کــە پێکھاتــووە لــە زیاتر لــە ١٠٠ ســتاف و لەسەرانســەری عێــراق دا باڵوبوونەتەوە. 

داتــا کۆکردنــەوە بــۆ خول-گــەڕی ١٢١ لــە مــاوەی مانگەکانــی ئــازار و نیســانی ٢٠٢١ بــوو لــە تــەواوی ١٨ پارێــزگادا. 

ــر ٩٥٠٠  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 ٢٠٢٠ 
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 ٢٠١٨ یەکدەگرێتــەوە. 

لــە ســەرجەم خولەکانــی لیســتی ســەرەکی دا، بــەر لــە خولــی تەمــوز -ئابــی ٢٠٢٠، ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاوەوەی کەمپــەکان بــە کــەڕەت کردنــی ژمــارەی هــەر 
ســەر خێــزان بــە شــەش ئەژمارکــراوە. لەبــەر ئــەوەی شــێوازی ژماردنەکــە لــە نێــوان خولــی ١١٧ و ١١٨ 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 ١١٧ یــان ١١٨ 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 ١ی کانوونــی دووەمــی ٢٠١٤ 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 ٢٠١٤ەوە 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.

ئەستۆپاکی رێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ

ــەڕاوی  ــاو پ ــە ن ــە ل ــنوورانەی ک ــاو و س ــەو ن ــتین. ئ ــاری گش ــتەکانی زانی ــۆ مەبەس ــا ب ــە، تەنه ــەم ڕاپۆرت ــاو ئ ــی ن زانیاریەکان
تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان دا هاتــووە بــە واتــای پەســندکردن یاخــود قایــل بــوون لــە الیــەن رێکخــراوی نێودەوڵەتــی 
کــۆچ نایــەن. زانیاریەکانــی نــاو پۆڕتــاڵ و ئــەم ڕاپۆرتــە ئــەو زانیاریانــەن کــە لــە دەرەنجامــی داتــای کۆکــراوە لە الیــەن تیمەکانی 
مەیدانــی رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ و زانیاریــە تەواوکراوەکانــی دابینکــراو  و بــە گەڕخــراو لــە الیــەن دامــەزراوە حکومــی 
و دامەزراوەکانــی تــر لــە عێــراق دا ئامادەکــراون. رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ لــە عێــراق هــەوڵ 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.

 ئــەو ئالنــگاری و کێشــانەی کــە پێویســتە لــە بەرچــاو بگیرێــن لــە کاتــی بەکارهێنانــی داتــای تۆمــاری بەدواداچوونی ئــاوارەکان 
ــوو و   ــارە ب ــد ب 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 ل
نەگەیشــن یاخــود گەیشــتنی ســنوردار بــە هەندێــک لــە پارچەکانــی واڵت. لــە هیــچ حاڵەتێــک دا رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ 
بەرپرســیار نابێــت لــە بەرامبــەر هــەر زیانێــک یاخــود خەســارەتێک ئینجا ڕاســتەوخۆ، ناڕاســتەوخۆ یاخود بــە شــێوەی لێکەوتەیی، 

پەیوەســت بــە بەکارهێنانــی ئــەم ڕاپۆرتــە و زانیاریەکانــی فەراهــەم کــراو لــەم ڕاپۆرتــەدا ڕوو بــدەن.


