ڕاپۆرتی ١١٧ی لیســتی ســەرەکی

ڕاپۆرتی 1١٧ی لیستی سەرەکی عێراق
تەمووز – ئابی 2020

گۆڕانــکاری لــە میتــۆد /شــێواز :زانیــاری بــۆ لیســتی ســەرەکی ( )Master Listلــە رێگــەی هەواڵــدەری ســەرەکیەوە بــە پێدانــی ئامــار لــە ســەر ئاســتی خێــزان

کۆکراوەتــەوە .لــە ســەر ئــەم بنەمایــەش ژمــارەی تاکەکــەس بــۆ هــەر ســەر خێــزان بــە شــەش کــەس خەمڵێــراوە ،تێکــڕای قەبــارەی خێزانێکــی عێراقــی بــە گوێــرەی
ئامارەکانــی حکومــەت ،ئەمــە بــۆ ســەرجەم ئــاوارە ناوخۆییەکانــی دەرەوەی کەمــپ و گەڕاوەکانیــش .بــۆ یەکــەم جــار لــەم خولــەی تەمووز-ئابــی  2020ژمــارەی
کەســەکان بــە لێکدانــی ژمــارەی خێزانــەکان بــە ژمــارە پێنــج ژماردنیــان بــۆ کــراوە  ،کــە قەبــارەی هــەر ســەر خێزانێــک لــە گــەڵ دەســتەی هەماهەنگــی کەمــپ و

بەرێوەبردنــی کەمــپ ( )CCCMلەوەتــەی ســاڵی  2018یەکدەگرێتــەوە .ســەرنج بــدەن کــە بەهــۆی ئــەم گۆڕانکاریــەوە لــە میتــۆدی ژماردنــدا بــۆ دیاریکردنــی ژمــارەی

ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاو کامپــەکان ،کاریگــەری دەبێــت بەســەر گۆڕانــی دانیشــتوان پەیوەســت بــە ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە نێــوان ئــەم خولــە و خولــی
پێشــوودا.
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وێنەی ژمارە ( :)١ژمارەی ئاوارە ناوخۆییەکان و گەڕاوەکان بە تێپەڕبوونی کات
کۆکردنــەوەی زانیــاری بــۆ خولــی  117لــە مــاوەی مانگەکانــی تەمــووز و ئابــی
ســاڵی  2020ئەنجــام درا .تاکــو 31ی ئابــی  ،2020تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان
 4,744,050گــەڕاوە (790,675خێــزان)ی لــە میانــەی  18پارێــزگا و  38قــەزا و 2,070
شــوێن لــە عێــراق دەستنیشــان کــردووە .ژمارەیەکــی زیاتــری گــەڕاوەی نــوێ لــەم
خولــەی  117دا ( )25,920بــە بــەراورد لــە گــەڵ ژمــارەی تۆمارکــراو لــە خولــی 116
( )12,948تۆمارکراوە.باوتریــن ئــەو پارێزگایانــەی کــە لــە مــاوەی نێــوان تەمــووز و
ئابــی ســاڵی  2020گەڕانەوەیــان بــۆ ئەنجــام دراوە بریتیــن لــە نەینــەوا ( کــە 27,186
کــەس تێیــدا تۆمــار کــراوە )  ،ســەاڵحەددین ( 5,712کــەس) و دیالــە (1,236کــەس).
لــە خولــی  115و  116دا ئــەم ڕێــژەی نزمــەی گەڕانــەوەی ئــاوارەکان جێگــەی
سەرســوڕمان نیــە ،بــەو پێیــەی کــە بەرپرســانی حکومەتــی عێــراق بــەدەوام بــوون
لــە گرتنەبــەری ڕێوشــوێنی قەدەخــە و ســنووردارکردنی هاتووچــۆ بــۆ پێشــگیری
کــردن لــە باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا (.)19-COVID

لــە مــاوەی هەمــان کات دا تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان 1,299,987
ئــاوارەی ناوخۆیــی ( 225,443خێــزان) کــە بــە نــاو  18پارێــزگا و  104قــەزا و 2,977
شــوێن لــە عێــراق دابەشــوبوونە دەستنیشــانکردووە .ئەمــە ئــەوە دەردەخــات کــە
کەمبوونەوەیــەک بــە تێکــڕای  81,345ئــاوارەی ناوخۆیــی لــە خولــی پێشــوویەوە
تۆمارکــراوە ،بــەاڵم پێویســتە گۆڕانــکاری لــە میتــۆدی ژماردنیــش لــە بەرچــاو بگرین،
کــە قەبــارەی خێزانــی نــاو کەمپــەکان کەمکرایــەوە ،لــە ڕاســتی دا کەمبوونەوەکــە
بریتیــە لــە  28,674کــەس .ســەبارەت بــە ناوچــەی ڕەســەنی ئــاوارە ناوخۆییــەکان،
هاوشــێوەی خولــی پێشــوو ،لــە 59%ی قەبــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان خەڵکــی
پارێــزگای نەینــەوان ،بــە تایبەتــی خەڵکــی قەزاکانــی موســڵ ( 28,674کــەس)،
شــنگال ( 227,035کــەس) و بەعــاج ( 103,295کــەس) .دوای پارێــزگای نەینــەوا
بەرزتریــن ڕێــژەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان خەڵکــی پارێــزگای ســەالحەددین و ئەنبــارن
کــە هەردووکیــان ڕێــژەی 11%ی قەبــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی عێــراق پێــک
دەهێنــن.
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تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە ئاوارەبوون
ئــەم هێلکاریانــەی خــوارەوە ( )1ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە ســەرجەم پارێزگاکانــی ئاوارەبــوون )2( ،ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان بــۆ هــەر یــەک لــە قــەزا
ســەرەکیەکانی ئاوارەبــوون ( )3ڕێــژەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان بــۆ هــەر کام لــە پارێــزگای ڕەســەن و پارێــزگای ئاوارەبــوون نیشــان دەدەن.

نەینەوا

دهۆك

 300,865ئاوارەی ناوخۆیی

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون
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ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
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ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
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ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
سێ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
دﯾﺎﻟەقەزا
لە
وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە ﻧەﯾﻨەوا
دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
◄ ٪٨٦
 ٪٨ﺑﺎﺑﻞ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
21,197
دەﮔﺮێﺘەوە
بەعقوبەﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک
ﺑﻐﺪاد
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و٪١١
ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٤
ﮐەرﮐﻮوک
٪٣٢

خانەقین

واﻧﯽ ﺗﺮ

واﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
وا
ەوە

2

ک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەﻧﺒﺎرﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
 ٪٥٢ﺋەﻧﺒﺎر  ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﻧەﯾﻨەواﺗﺮ  ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٣
٪٤ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
واﺳﻂ ﺗﺮ :کفری
7,278
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽدەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد و
دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺗﺮ:
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽﺋەﻧﺒﺎر
٪٧٢
ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٦
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﻣﻴﺴﺎن
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٧٦ﻧەﯾﻨەوا
پارێزگای
◄
ڕەسەنﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوکدەﮔﺮێﺘەوە  ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧
٪٢٠
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٦٤ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٢ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧﺠﻒ
٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٧٢
واﺳﻂ
IOM
IRAQ

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٨٨
اﻟﺒﴫة
ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٨٧ﺑﺎﺑﻞ
ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ

ﻣﻴﺴﺎن
ﮐەرﮐﻮوک
٪١٠
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢
دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەواو و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،ﺗﺮ:ﺑەﻏﺪاد،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوەو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٧٦
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

ﻧەﯾﻨەوا
٪١١ﺋەﻧﺒﺎر
٪١٩
 ٪٣٠ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٣ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑﻐﺪاد

 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ئەنبار
 36,162ئاوارەی ناوخۆیی
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧﺠﻒ
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٥٢
ﻧەﯾﻨەوا
٪٢٣
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
قەزا
لە
◄سێ

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ

ذي ﻗﺎر
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
22,674
فەللوجە
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر٪١٥ ٪٨
 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ڕەمادی
7,206
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
و
دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺑەﻏﺪاد،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ڕوتبەﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ3,096 ،
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ٪٨٧ :ﺑﺎﺑﻞ

اﻟﺒﴫة

اﳌﺜﻨﻰ
ﮐەرﮐﻮوک
٪١٠
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٤
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ڕەسەن
◄پارێزگای
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٣٠ﻧﯿﻨﻮی
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٣
ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧﺠﻒ
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ذي ﻗﺎر

ﻧەﯾﻨەواﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ٪٩٩ :

ﮐﺮﺑﻼء

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
ڕەسەن
◄پارێزگای
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک
٪١٠
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

دﯾﺎﻟە

15,953

ﮐﺮﺑﻼءدﯾﺎﻟە
٪٨٦
 ٪٨٧ﺑﺎﺑﻞ
٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٨ﺑﺎﺑﻞ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەواو
ﺑەﻏﺪاد،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوەو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٨٧ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
22,356
توزخۆرماتوو
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک ٪٢
تکریت
ﮐەرﮐﻮوک و 18,906
دەﮔﺮێﺘەوە
ﻫەوﻟێﺮ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەﻧﺒﺎردﯾﺎﻟە ٪١٧ﺑەﻏﺪاد
دﯾﺎﻟە ٪١٨
ﺑەﻏﺪاد٪١٨ ،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ٪٢٥:

80,970

ﮐەرﮐﻮوک

 66,744ئاوارەی ناوخۆیی

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
◄سێ لە٪٨٨
سەرەکیەکانی ئاوارەبوون
قەزا
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا

ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥
 ٪٢٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

دﻫﯚک
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻫەوﻟێﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ٪١٠
داقوق
14,616
دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٨٦
ﮐﺮﺑﻼءدﯾﺎﻟە دوبس
1,428
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ،
 ٪٨ﺑﺎﺑﻞ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

◄پارێزگای ڕەسەن

 ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١٧ﺑەﻏﺪاد

 ٪٥٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٣ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎرﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
لە قەزا
◄سێ
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﻫﯚک

کەرکووک

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

◄پارێزگای ڕەسەن

ئاوارەی ناوخۆیی
 ٪١١97,440ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەﻧﺒﺎرﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪٧٢
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ

21,237

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر

ەواﻧﯽ ﺗﺮ

87,012

چەمچەماڵ

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

دﯾﺎﻟەﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
9,522
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
 ٪٨٨ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٨
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دﯾﺎﻟە
٪٨٦

 ٪١٧ﺑەﻏﺪاد

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە

7,390

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

 137,487ئاوارەی ناوخۆیی

 ٪٢٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر
ئاوارەبوون
◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی

ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢ ٪١١
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە
شەقاڵوەﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٢

5,136

30,420

دﻫﯚک

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

ﻫەوﻟێﺮ
هەولێر

91,372

◄پارێزگای ڕەسەن

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە

ە

152,960

زاخۆ

◄پارێزگای ڕەسەن

ﻧەﯾﻨەوا

1+9+19+63 1+24+28+34 1+7+16+64 0+11+34+54

موسڵ

سومێل

137,562

شێخان

 280,869ئاوارەی ناوخۆیی

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٥ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
اﻟﺒﴫة
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﳌﺜﻨﻰ
ﺋەﻧﺒﺎردەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
٪١٩
ﻧﯿﻨﻮی
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦﮐەرﮐﻮوک٪٣٠،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ٪٣٣ :
 ٪٩ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەو

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

ﻫەوﻟێﺮ

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەو

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەو

 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮو
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

ﻫەوﻟێﺮ
دﯾﺎﻟە

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەو

 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەو

ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮو

 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

ﻫەوﻟێﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەو

دﯾﺎﻟە

ﮐﺮﺑﻼء

ﭘﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دﯾﺎﻟە
٪٨٦

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەو
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

ﺋەﻧﺒﺎرﮐەرﮐﻮو
٪٥٨

واﺳﻂ ﺗﺮ :ﭘﺎر
ﺋەواﻧﯽ

 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٧٦ﻧەﯾﻨەو
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
ﮐﺮﺑﻼء دﯾﺎﻟە
٪٨٦

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەو

 ٪٦٤ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر

واﺳﻂ
ﻣﻴﺴﺎن

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
 ٪٧٦ﻧەﯾﻨەو

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەو
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
ﮐﺮﺑﻼء

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەو

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
 ٪٦٤ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

واﺳﻂ

ﻣﻴﺴﺎن

 ٪٧٦ﻧەﯾﻨەو

ﻧەﯾﻨەوا

دﻫﯚک

ڕاپۆرتی ١١٧ی لیســتی ســەرەکی
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

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

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

ﻫەوﻟێﺮ

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٧ﺑەﻏﺪاد
 ٪٢٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر

ە

 32,400ئاوارەی ناوخۆیی
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ئاوارەبوون
◄سێ لە
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
سەرەکیەکانیﺑﺎﺑﻞ و
قەزاﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

1+10+20+62 1+7+10+67 1+1+12+87 1+14+19+29

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

کەرخ

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

8,748

 ٪١٠ﺗﺮ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوک
6,328دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ئەبوغرێبﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
 ٪٨٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﻧەﯾﻨەوامەحمودیە

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

4,736

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە

ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

ﮐﻮوک

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١١ﻧەﯾﻨەوا

ڕەسەن
◄پارێزگای
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:ﺑﻐﺪاد
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٥٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٣ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ

ﻫەوﻟێﺮ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دەﮔﺮێﺘەوە
٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و
دﯾﺎﻟە

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر

کەربەال

 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪١٣ 15,183ﺋەواﻧﯽ
ئاوارەیﺗﺮناوخۆیی

ەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩
ﻧەﯾﻨەوا
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
لە قەزا
◄
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،
سێ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٨٧ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
13,416٪٤
ﮐەرﮐﻮوک کەربەال
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢ ٪١١
ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎرﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ  ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧﺠﻒ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻫەوﻟێﺮ
عەین تەمور
198
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ٪١٠
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
دﯾﺎﻟە ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر

ەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﮐﻮوک
ە
ەوا

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

واﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﮐﻮوک

وا
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

وک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ەوە
ەوا

٪کﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

واﻧﯽ ﺗﺮ

حیندانیە

1,569

◄پارێزگای ڕەسەن

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٨
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﮐﺮﺑﻼءﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟەﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪٨٦
 ٪٨ﺑﺎﺑﻞ

 6,042ئاوارەی ناوخۆیی

ﻧەﯾﻨەواﻗﺎر
 ٪٧٦ذي
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
سەرەکیەکانی
سێﺗﺮ:لە قەزا
◄
ئاوارەبوونو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر
و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٨
4,062
کووت
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر ٪١٥
 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا
ﮐﺮﺑﻼء
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﺑﺎﺑﻞ
٪٨
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
عەزیزیە
582
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥

اﳌﺜﻨﻰ
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٦٤ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٢ﮐەرﮐﻮوک
نەعامنیە
414
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٩ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ڕەسەن
◄پارێزگای
 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا
واﺳﻂﺋەﻧﺒﺎر
٪٧٢
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻣﻴﺴﺎن
٪١٠
ﮐەرﮐﻮوکﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦدەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەواو و ﮐەرﮐﻮوک
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪١٤
ﻧەﯾﻨەوا
٪٧٦
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٠ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە

ﮐﺮﺑﻼء

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

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
قادسیە

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ەوە

وک

 ٪٨ﺑﺎﺑﻞ

 3,804ئاوارەی ناوخۆیی
٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

واﺳﻂ

ئافاق

2,400

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

828

 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
شامیە
402
ﮐەرﮐﻮوکدەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧
٪٢٠

ڕەسەن
پارێزگای
◄
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٦٤ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ەوە

٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

دیوانیەﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ

 ٪٧٦ﻧەﯾﻨەوا

اﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
ﻧەﯾﻨەواقەزا
لە
◄
ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
سێ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
٪٦٤
ﮐەرﮐﻮوک
٪٣٢

ﻣﻴﺴﺎن

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:اﻟﺒﴫة
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪٦
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١١ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٣٠ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٣ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەﻧﺒﺎر ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
واﺳﻂ
ﺋەﻧﺒﺎرﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪٧٢
٪١٠ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٦
ﮐەرﮐﻮوک

واست

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

دﻫﯚک

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

بابل

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

 16,992ئاوارەی ناوخۆیی

 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
قەزا
ﺑەﻏﺪاد،لە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽسێ
◄
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە
ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
وﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽودﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٣٢ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە

املسيب

ﮐەرﮐﻮوک

ﺑﻐﺪاد

 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک

ﻣﻴﺴﺎن

 ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١٧ﺑەﻏﺪاد

دﻫﯚک
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
امل َحاويل
372
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽدەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،ﺋەواﻧﯽ
اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
دﯾﺎﻟە
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە

◄پارێزگای ڕەسەن

 ٪٨٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
٪٩
ﻧەﯾﻨەواﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٨٧ﺑﺎﺑﻞ

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوەو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەواو
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،
ﺑﻐﺪاد
 ٪١٧ﺑەﻏﺪاد
 ٪٢٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەﻧﺒﺎر

واﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٥٢ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا  ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٣
نەجەف
ئاوارەی ناوخۆیی
12,006
ﻧﺠﻒ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﻫﯚک
ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،
قەزاﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
◄سێ لە
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١9,480ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
نەجەف
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﺑﺎﺑﻞ
دەﮔﺮێﺘەوەو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەواو و
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٨٨ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﻧەﯾﻨەوا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد ٪٩

ﮐﺮﺑﻼء
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا

کۆفە

2,130

3

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٨٧ﺑﺎﺑﻞ
ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
اﻟﺒﴫة

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٤
ﮐەرﮐﻮوک
٪١٠
 ٪٨ 396ﺑﺎﺑﻞ
مەناسیرە
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٣٠ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٣ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑﻐﺪاد
 ٪١٧ﺑەﻏﺪاد
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٢٥
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪١٨دﯾﺎﻟە ٪٦ ٪١٨
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

◄پارێزگای ڕەسەن

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،ﻧﺠﻒ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑﺎﺑﻞدەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە،
ﺋەﻧﺒﺎر
دەﮔﺮێﺘەوە  ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٢٣ﻧەﯾﻨەوا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٥٢ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ

واﺳﻂ
 ٪٧٦ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٩٩ﻗﺎر
ذي
ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر ٪١٠ ٪١٥
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺑﺎﺑﻞ

 ٪٨٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﻧەﯾﻨەوا ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٩
 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٩
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر
دەﮔﺮێﺘەوەﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢
اﻟﺒﴫة
ﺑﺎﺑﻞﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٨٧ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪٦٤ﻧەﯾﻨەوا

بەرسە

 6,312ئاوارەی ناوخۆیی

اﳌﺜﻨﻰ
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٣٠ﻧﯿﻨﻮی
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٣
ئاوارەبوونﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
سەرەکیەکانیﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
قەزاﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
◄سێ لە
 ٪٩ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﻐﺪاد
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
2,814
بەرسا
 ٪٣٢ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧﺠﻒ

 ٪٥٢ﺋەﻧﺒﺎر
٪٢٣
ﻧەﯾﻨەواﺗﺮ  ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ  ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٤ﺋەواﻧﯽ
ذي ﻗﺎر
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
زوبەیر
1,314
ﻧەﯾﻨەوا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٩٩ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ

ﻣﻴﺴﺎن
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٥ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا
خەسیب
1,188
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
ڕەسەن
◄پارێزگای
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوک
٪٢٠
اﻟﺒﴫة
ﺑﺎﺑﻞ
٪٨٧
٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﳌﺜﻨﻰ
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر
٪١٩
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ٪٣٠ ،ﻧﯿﻨﻮی
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
٪٣٣ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ
ﺋەﻧﺒﺎر
ﮐەرﮐﻮوک٪٩

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە

ﻧﺠﻒ

 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە

زیقاڕ

ذي ﻗﺎر

 3,396ئاوارەی ناوخۆیی

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

ﮐەرﮐﻮوک
ﮐەرﮐﻮوک٪١٥
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
قەزا
◄سێ لە
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
 ٪٥٨ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
1,926ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
نارسیە

اﻟﺒﴫة

اﳌﺜﻨﻰ
ڕیفاعی

 ٪٣٣ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

سوق شیوخ

 ٪٣٠ﻧﯿﻨﻮی

744

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٩ﺋەﻧﺒﺎر

552
ﺑەﻏﺪاد
٪١٤
ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٥٩ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ڕەسەن
پارێزگای
◄
ﻗﺎر
ذي

 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٥ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٢٠ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا

٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧەﯾﻨەوا

ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮو

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

ﻫەوﻟێﺮ

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە

ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەو

 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮو
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر

ﻫەوﻟێﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
دﯾﺎﻟە
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
ﮐﺮﺑﻼء
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەو
ﻧەﯾﻨەو
٪٩٨
ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
ﮐەرﮐﻮو
٪٥٨
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
واﺳﻂ ﺗﺮ :ﭘﺎر
ﺋەواﻧﯽ

ﻫەوﻟێﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
 ٪٧٦ﻧەﯾﻨەوا
دﯾﺎﻟەﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧

ﮐﺮﺑﻼء
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
دﯾﺎﻟە
٪٨٦
ﭘﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
 ٪٦٤ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮو

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
واﺳﻂ
٪٧٢
ﺋەﻧﺒﺎرﭘﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﻣﻴﺴﺎن
ﻧەﯾﻨەوا
٪٧٦
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

ﮐﺮﺑﻼء
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪٨٦دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر
ﻧەﯾﻨەو
٪٨٥
ﭘﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

 ٪٦٤ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

واﺳﻂﺋەﻧﺒﺎر
٪٧٢

ﻣﻴﺴﺎن

ﻧەﯾﻨەوا
٪٧٦
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

ﮐﺮﺑﻼء

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەو

ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٤
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36
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
◄پارێزگای ڕەسەن

هەروەهــا لــەم خولــەدا ،تێکــڕای  4,176کــەس ( 696خێــزان) وا ڕاگەیەنــراوە
کــە نەیانتوانیــوە بگەڕێنــەوە بــۆ قەزاکانــی حەتــرا و مەخمــوور لــە پارێــزگای
نەینــەوا و ناچــار بوونــە دووبــارە ئــاوارە ببنــەوە .هۆکارەکانــی نەگەڕانەوەشــیان
دەگەڕێتــەوە بــۆ نەبوونــی خزمەتگــوزاری و دەرفەتەکانــی کارکــردن و ڕووخانــی
خانــوو و بەرەیــان -بــە تایبەتــی لــە ناحیــەی قەراجــی ســەر بــە قــەزای مەخمــوور.
ناوچــە ڕەســەنەکانی ئــاوارە ناوخۆییــەکان59% :ی قەبــارەی هەنووکەیــی
ئــاوارە ناوخۆییــەکان خەڵکــی پارێــزگای نەینــەوان ( 758,328کــەس) ،کــە
زۆرینەیــان خەڵکــی موســڵ ( 269,077کــەس) ،شــنگال ( 227,035کــەس) و بەعاجــن
( 103,295کــەس) .دووەم و ســێیەم گەورەتریــن ڕێــژەی ئــاوارەکان خەڵکــی
پارێــزگای ســەالحەددین و ئەنبــارن بــە ڕێــژەی  11%بــۆ هەردووکیــان .قەزاڕەســەنە
هــەر لــە پێشــەکان بریتیــن لــە ڕەمــادی ( 66,850کــەس) ،فەللوجــە ( 47,678کــەس)
و قائیــم ( 10,886کــەس) لــە پارێــزگای ئەنبــار و توزخۆرماتــوو ( 40,049کــەس) ،بێجــی
( 27,967کــەس) و بەلــەد (27,872کــەس) لــە پارێــزگای ســەالحەددین.
جۆرەکانــی پەناگــە72% :ی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە شــوێنی نیشــتەجێبوونی
تایبــەت دا دەژیــن ( 935,412کــەس)20% ،ی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە کەمپــەکان

 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد

 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا
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 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

دان ( 263,355کــەس) و لــە 8%یــش ( 100,398کــەس) لــە پەناگــە نەگونجــاوەکان دا
دەژیــن .کەمبوونەوەیــەک لــە ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان کــە بــە  66,969کــەس
بــۆ مــاوەی مانگەکانــی تەمــووز و ئــاب تۆمارکــراوە کــە بــە زۆری لــە پاێزگاکانــی
دهــۆک ()30,423-و نەینــەوا ( 24,083-کــەس) ،هەولێــر ( )4,064-و ســلێامنی
()2,859-بــووە .لــە ســەر ئاســتی قــەزاش ،ســێ لــەو قەزایانــەی زۆرتریــن
کەمبوونــەوە لــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە لــە کەمپــەکان دا دەژیــن
تییانــدا تۆمارکــراوە بریتیــن لــە ســومێل ( ،)18,226-زاخــۆ ( ،)11,426-موســڵ ()9,570-
و حەمدانیــە ( .)7,508-لــەو کاتــەی کــە گۆرانــکاری لــە میتــۆدی ئەژمارکردنــی
قەبــارەی خێزانــە ئاوارەکانــی نــاو کەمپــەکان جیاوازیەکــی بەرچــاوی دوســت
کــردووە ،بــەاڵم لــە گــەڵ ئەمــەش دا ،هێشــتان کەمبوونەوەیەکــی بەرچــاو
( )14,298-لــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە لــە نــاو کەمپــەکان دا دەژیــن
بەبــەراورد لــە گــەڵ خولــی پێشــو بوونــی هەیــە.
تێکــرای  100,398کــەس کــە لــە پەناگــە نەگونجــاوەکان دا دەژیــن تۆمارکــراون.
کەمبوونەوەیــەک لــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە لــە پەناگــە
نەگونجــاوەکان دا دەژیــن بــە  13,530کــەس لــە خولــی پێشــوویەوە تۆمارکــراوە.
لــە ســەر ئاســتی عێراقیــش تــا ئێســتاش لــە 8%ی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە پەناگــە
نەگونجــاوەکان دا دەژیــن ،بــەاڵم جیاوازیەکــی بەرچــاو لە نــاو پارێــزگاکان دا بوونی
هەیــە :ئەنبــار (52%ی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە پەناگــە نەگونجــاوەکان دا دەژیــن)،
ســەالحەددین ( ،)%26قادســیە ( ،)%18میســان ( ،)%11بەغــداد ( )%13و دهــۆک ()%10
و نەجــەف ( .)11%ئــەو قەزایانــەی کــە تییانــدا زۆرتریــن ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە
پەناگــەی نەگونجــاو دا دەژیــن بریتیــن لــە ســومێل ( ،)23,160فەللوجــە ()13,056
و ســامەڕا ( )8,184کەرکــووک ( )7,062و موســڵ ( .)6,984هەروەهــا  78شــوێنی
تریــش هــەن کــە ئــاوارە ناوخۆییــەکان تییــان دا لــە پەناگــەی نەگونجــاو دا دەژیــن
کــە زۆربەیــان لــە قــەزای فەللوجــە ( 12شــوێن) و بــەرسە ( 8شــوێن) و شــێخان (8
شــوێن).
وێنەی  .٢جۆرەکانی پەناگەی ئاوارە ناوخۆییەکان

72+20+71B
%1

%8

%20

%72

68+32V
24+76V
8+92V
1+99V
?

شــوێنی نیشتەجێبوونی تایبەت

935.412

کەمپەکان

263,355
پەناگە نەگونجاوەکان

100,398

نەزانراو

822

 1بگەڕێــوە بــۆ بەشــی میتــۆدی ئەژمارکردن بۆ بەرچاوڕوونی ســەربارەت بەو میتۆدەی ئەژمارکردنەی کە لەم خولەدا بەکارهێرناوە بۆ دەستنیشــانکردنی کەســانی ئاوارە
ناوخۆییەکانــی نــاوەوە و دەرەوەی کەمــپ و گــەڕاوەکان.
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ﺋەواﻧﯽ

اﻟﻘﺎدﺳ

 ٪٦٤ﻧە
ﺋەواﻧﯽ

 ٪٤٧ﻧە

دوایین زانیاری سەبارەت بە ڕەوشی ئاوارە ناوخۆییەکان

دواییــن جوڵــەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان :ســەرەڕای تێکــڕای کەمبوونــەوەی
ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە سەرتاســەری عێــراق دا 10,210 ،کــەس
گەیشــتوونە نــاو شــوێنە هەڵســەنگێرناوەکان لــە مــاوەی تەمــووز و ئابــی 2020
دا .زۆرینــەی تــازە گەیشــتووەکان ( 9,142کــەس ،کــە دەکاتــە %90ی ئەوانــەی
تۆمارکــراون) ،لــە شــوێنەکانی تــری ئاوارەبــوون دا هاتــوون .ئەمــە ئــەوە
دەردەخــات کــە زیادبوونێکــی بەرچــاو لــە ژمــارەی ئــەو کەســانەی کــە بــۆ دووەم
جــار ئاوارەبوونــە بــە بــەراورد لــە مــاوەی مانگەکانــی ئایــار و حوزەیــران بوونــی
هەیــە ( 2,376کــەس) .باوتریــن ئــەو پارێزگایانــەی کــە دووەم ئاوارەبوونیــان تێــدا
تۆمارکــراوە بریتیــن لــە نەینــەوا ( 5,556کــەس) ،ســلێامنی ( 1,410کــەس) و بەغــداد
( 552کــەس) .هەروەهــا لــە مــاوەی مانگــی تەمووز-ئــاب دا ،چەنــد کەســێک
دووبــارە ئاوارەبوونــەوە ،دوای گەڕانەوەیــان بــۆ ناوچــە ڕەســەنەکانیان ،لەوانــە
بــۆ پارێــزگای نەینــەوا ( 425کــەس) ،کەرکــووک ( 180کــەس) ،نەجــەف ( 24کــەس)
و ســلێامنی ( 12کــەس) .دواجــار  427کەســیش کــە بــۆ یەکــەم جــار لــە ناوچــە
ڕەســەنەکانیان ئــاوارە بوونــە تۆمارکــراون ،کــە زۆربەیــان پەنایــان بــردووە بــۆ
پارێــزگای ســلێامنی ( 372کــەس) ،لــە گــەڵ ژمارەیەکــی کەمیــش لــە نەینــەوا
( 45کــەس) و هەولێــر ( 10کــەس) تۆمارکــراوە .زۆربەیــان لــە پارێــزگای بەغــداد،
ئەنبــار و نەینــەوا هەڵهاتــوون ،لــە بــەر خراپــی ڕەوشــی ئەمنــی و نەبوونــی
خزمەتگــوزاری و نەبوونــی دەرفەتــی کارکــردن.

 ٪٧٦ﻧە

 ٪٩ﺋەﻧﺒﺎر

٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ئامــارە گشــتیەکانی ئــاوارە ناوخۆییــەکان :1لــە مــاوەی مانگەکانــی تەمــووز
و ئــاب دا ،تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان  1,299,987ئــاوارەی ناوخۆیــی
( 225,443خێــزان) ،کــە لــە نــاو  18پارێــزگا 104 ،قــەزا و  2,974شــوێن لــە عێــراق دا
باڵوبوونەتــەوە دەستنیشــانکرد .ئەمــە ئــەوە دەردەخــات کــە کەمبوونەوەیــەک
بــە تێکــڕای  81,345ئــاوارەی ناوخۆیــی لــە خولــی پێشــوویەوە تۆمارکــراوە( ،بــە
لــە بەرچاوگرتنــی گۆڕانــکاری لــە میتــۆدی ژماردنیــش  ،کــە قەبــارەی خێزانــی
نــاو کەمپــەکان کەمکرایــەوە ،لــە ڕاســتی دا کەمبوونەوەکــە بریتیــە لــە 28,674
کــەس) .کــە زۆرتریــن کەمبوونــەوە لــە پارێزگاکانــی دهــۆک ،نەینــەوا ،هەولێــر و
دیالــە ڕوویــداوە.

واﺳﻂ

ﻣﻴﺴﺎن

اﳌﺜﻨﻰ

 ٪٢٠ﮐەرﮐﻮوک

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

ﺋەواﻧﯽ

318

 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

واﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

سەماوە

پارێزگای ڕەسەن
◄ﻣﻴﺴﺎن
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٣٠ﻧﯿﻨﻮی

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون

٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە

ئاوارەی ناوخۆیی
972
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٣٢ﮐەرﮐﻮوک

114

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٣٣ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

1+5+7+81

میجاری گەورە

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺘەوە

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

1,812

168

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

1+5+33+59

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ عەمارە

 ٪٨٥ﻧە

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە

واﺳﻂ

ﮐﺮﺑﻼء

ﺋەواﻧﯽ

ڕاپۆرتی ١١٧ی لیســتی ســەرەکی

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە گەڕانەوە
ئــەم هێلکاریانــەی خــوارەوە ( )1ژمــارەی 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.

نەینەوا

 1,834,356گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

ئەنبار
◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

88+90 1+25+32+43 1+17+23+25 1+9+19+57

90+88 1+11+26+54 1+5+45+48 1+12+37+39

موسڵ

ڕەمادی

1,039,260

تەلەعفەر

 %69نەینەوا

سەالحەددین

 697,854گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

تکریت

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

کەرکووک

حەویجە

داقوق

114,414

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

 %25کەرکووک

 %15هەولێر

ديالە

 231,480گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

خانەقین
خالس

موقدادیە

 %44کەرکووک

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

بەغداد

مەحمودیە
ئەبوغرێب
تارمیە

هەولێر

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

مەخمور

 %73هەولێر

5

IOM IRAQ

 %1ئەوانی تر

دهۆک

 768گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

زاخۆ

 %11کەرکووک
 %100دهۆک

 %15نەينەوا

 %4بابل

ئەوانی تر :پارێزگاکانی سلێامنی ،کەربەال و میسان دەگرێتەوە

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

 %1سەالحەددین

10,320

 %5هەولێر

53,970

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

23,112

 %90بەغداد

 %1ئەوانی تر

 53,970گەڕاوە

49,170

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

 %9سلێامنی

ئەوانی تر :پارێزگاکانی بەغداد ،هەولێر و کەربەال دەگرێتەوە

 90,366گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

57,102

 %79ديالە

 %41سلێامنی

 %6ئەوانی تر

74,622

 %11کەرکووک

17,400

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

98,436

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

153,762

 %9سەالحەددین

 %13ئەوانی تر

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

163,092

کەرکووک

159,756

بێجی

 341,490گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

175,236

رشگات

 %47سەالحەددین

 %43ئەنبار

 %21بەغداد

 %16هەولێر

 %20ئەوانی تر

 %12ئەوانی تر

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

176,142

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

 %9دهۆک

 %10هەولێر

538,860

هیت

166,944

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

596,082

فەللوجە

351,048

حەمدانیە

 1,493,766گەڕاوە
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ڕاپۆرتی ١١٧ی لیســتی ســەرەکی

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە گەڕانەوەکان
دوایین زانیاری سەبارەت بە ڕەوشی گەڕاوەکان
تێکــڕای ئامارەکانــی گەڕانــەو :٢تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان تێکــڕای
 4,744,050گــەڕاوە ( 790,675خێــزان) ،لــە نــاو  8پارێــزگا 38 ،قــەزا و  2,070شــوێن
دەستنیشــانکرد .ژمارەیەکــی بەرزتــری تێکڕایــی گــەڕاوەی نــوێ لــە خولــی 117
دا تۆمارکــرا ( )25,920بــە بــەراورد لــە گــەڵ ژمــارەی تۆمارکــراو لــە خولــی  116دا
( ،)12,948هەرچەنــدە ئــەم ژمارەیــە بــە بــەراورد لــە گــەڵ ژمــارەی تۆمارکــراو
لــە خولــی  )44,778( 115هێشــتان زۆر کەمــە .ئــەم کەمبوونــەوەی دەشــێت
بەشــێکی بــە هــۆی قەدەخەکردنــی هاتووچۆیــەوە بێــت کــە لــە دەســتپێکی
مانگــی ئــازارەوە لــە پێنــاو پێشــگیری کــردن لــە تەشــەنەکردن و باڵوبوونــەوەی
ڤایرۆســی کۆرۆنــا بــە ســەر واڵت دا ســەپێرنا.
ئــەو پارێزگایانــەی کــە بەرزتریــن ژمــارەی تێکــڕای گەڕاوەکانــی لــە خــۆ گرتــووە
بریتیــن لــە نەینــەوا ( ،1,834,356بــە  27,186گــەڕاوەی نــوێ لــە وەتــەی خولــی
پێشــوویەوە) ،ئەنبــار ( ،1,493,766بــە  9,702گــەڕاوەی کەمــر لــە خولــی
پێشــوو) و ســەالحەددین ( ،697,854بــە  5,712گــەڕاوەی نــوێ لەوەتــەی
خولــی پێشــوویەوە) .لــە مــاوەی مانگەکانــی تەمــووز و ئــاب دا ،تۆمــاری
بەدواداچوونــی ئــاوارەکان 13,170گــەڕاوە ( 2,195خێــزان) کــە لــە کەمپەکانــەوە
گەڕاونەتــەوە دەستنیشــانکردووە .زۆربەیــان گەڕاونەتــەوە بــۆ پارێــزگای نەینــەوا
( 11,706کــەس) ،بــە تایبەتــی بــۆ قەزاکانــی شــنگال ( 8,514کــەس) ،بەعــاج (2,262
کــەس) و بــۆ پارێــزگای هەولێــر ( ،1,026کــە هــەر هەموویــان گەیشــتوون بــە
قــەزای مەخمــوور) و هەروەهــا پارێــزگای ســەالحەددین ( 390کــەس ،کــە هــەر
هەموویــان گەیشــتوون بــە قــەزای رشگات) .هەروەهــا لــە نێــوان مانگــی تەمووز
و ئــاب دا گەڕانــەوە بــۆ  23شــوێن لــە پارێزگاکانــی نەینــەوا و ســەالحەددین و
دیالــە کــە پێشــر گەڕانەوەیــان بــۆ ئەنجــام نەدرابــوو ڕوویــداوە .هۆکارەکانــی
ئــەم گەڕانەوانــە ،دەگەڕێتــەوە بــۆ باشــر بوونــی ڕەوشــی ئاســایش و پاکتــاوی
ئاســایش و لــە گــەڵ بوونــی ویســتی ســۆزداری بــۆ گەڕانــەوە.
ئامارەکانــی ســەر ئاســتی قــەزاکان :لــە ســەر ئاســتی قــەزاکان ،قــەزای موســڵ
لــە نەینــەوا بــەو قەزایــە کــە بەرزتریــن ژمــارەی گەڕاوەکانــی لــە خــۆ گرتــووە
دەمێنێتــەوە :لــە ســەدا 22ی ســەرجەم گــەڕاوەکان ( 1,039,260کــەس) .لــە
مــاوەی تەمــووز -ئــاب دا ،قــەزای شــنگال بەرزتریــن ژمــارەی گــەڕاوەی نــوێ
( 11,040کــەس) لــە خــۆ گرتــووە ،ئینجــا تەلەعفــەر ( 4,902کــەس) و موســڵ (4,830
کــەس) بــەدوای دا دێــت.
قــەزای ڕەمــادی لــە ئەنبــار ،دووەم بەرزتریــن ژمــارەی گەڕاوەکانــی هەیــە
( 596,082کــەس) کــە لــە نێویــان دا  2,832کــەس بــۆ یەکــەم جــار تۆمارکــران لــەم
خولــەدا .هەروەهــا فەللوجــە ســێیەم بەرزتریــن ژمــارەی گــەڕاوەی هەیــە
( 538,860کــەس) .فەللوجــە تەنهــا قەزایــە کــە ژمارەیەکــی کەمــری گــەڕاوەی
لــێ تۆمارکــراوە بــە بــەراورد لــە گــەڵ خولــی پێشــوو (بــە  13,278کــەس کەمــر).
ئــەو قەزایانــەی کــە ژمــارەی گەڕاوەکانــی بــە شــێوەیەکی بەرچــاو زیادبــووە
لــەم خولــەدا ،بریتیــن لــە قەزاکانــی شــنگال ( 11,040کەســی نــوێ ،کــە ئێســتا
تێکــڕای ژمارەکــە دەگاتــە  84,510کــەس) ،تەلەعفــەر ( بــە  4,902کەســی نــوێ ،کــە

تێکــرای ژمارەکــە دەگاتــە  )351,048هەروەهــا قــەزای رشگات ( بــە  696کەســی
نــوێ ،کــە تێکــڕای ژمارەکــە دەگاتــە  159,756کــەس)
جۆرەکانــی پەناگــە :نزیکــەی ســەرجەم خێزانــەکان ( 4,507,752کــەس)95% ،
گەڕاونەتــەوە شــوێنی نیشــتەجێبوونی ئاســاییان کــە لــە دۆخێکــی بــاش دان و
 )2%( 71,856گــەڕاوە لــە شــوێنی نیشــتەجێبوونی تایبــەت دا دەژیــن و هــاوکات
 164,394گــەڕاوە لــە لــە پەناگــەی نەگونجــاو و شــلۆق دا دەژیــن ( .)3%لــە نێــوان
مانگــی تەمــووز و ئــاب دا 7,596 ،گــەڕاوەی کەمــر کــە لــە نــاو پەنــگای نــە گونجــاو
و شــلۆق دا دەژیــن تۆمارکــران بــە بــەراورد لــە گــەڵ مــاوەی ئایــار – حوزەیــران.
بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە پەناگــەی نەگونجــاو و شــلۆق دا
دەژیــن لــە پارێــزگای نەینــەوان ( ،)53,136بــە تایبەتــی لە قــەزای موســڵ (،)31,590
شــنگال ( )8,094و تەلەعفــەر ( )7,428تۆمارکــراون .هەروەهــا ژمارەیەکــی بــەرزی
ئــەو کەســانەی کــە لــە پەنــگای نەگونجــاو و شــلۆق دا دەژیــن لــە پارێــزگای ئەنبار
تۆمارکــراوە ( ،)43,980بــە شــێوەیەکی ســەرەکی لــە قــەزای ڕەمــادی فەللوجــە
( )15,090و ڕەمــادی ( )13,884و بەهەمــان شــێوەش لــە پارێــزگای ســەالحەددین
( ،)38,022بــە تایبەتــی لــە قــەزای بێجــی ( )10,770و تکریــت ( .)9,444بــە تێکڕایــی
حــەوت شــوێن هــەن کــە ســەرجەم گــەڕاوەکان تیایانــدا لــە پەناگــەی نەگونجــاو
شــلۆق دەژیــن کــە بــە گشــتی  4,278کــەس لــە خــۆ دەگــرن .ســەرجەم گــەڕاوەکان
لــە پەناگــەی نەگونجــاو و شــلۆق دا دەژیــن لــە دوو شــوێنی پارێــزگای ئەنبــار (کە
تییانــدا 3,120 ،کــەس نیشــتەجێبوونە) ،لــە شــوێنێکی پارێــزگای ســەالحەددین (780
کــەس) ،دوو شــوێنی لــە پارێــزگای نەینــەوا ( 138کــەس) ،شــوێنێک لــە کەرکــووک
( 150کــەس) و شــوێنێک لــە دیالــە ( 90کــەس).

94+3+21B

وێنەی  .3جۆرەکانی پەناگەی گەڕاوەکان
%2 %1

%95

%3

95
+5V
3
+97V
2
+98V
1+99V
?

شوێنی نیشتەجێبوونی ئاسایی

4.507.752

پەناگە نەگونجاوەکان

164,394

نشینگەی تایبەت

71,856

جۆرەکانی تر

48

 ٢لــە تەمووز-ئابــی  2020دا ،تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان ،چەندین خولی هەڵســەنگاندنی بەدواداچوونی حالەتی لەنــاکاوی ئەنجامدا ،کە خۆی دەبینێتەوە لە بەدەســتهێنانی
زانیاری ســەبارەت بە ژمارەی کەســانی گەڕاوە بۆ قەزاکانی شــنگال و بەعاجی ســەر بە پارێزگای نەینەوا ،لە هەرێمی کوردســتانەوە ،بەهەمان شــێوەش ژمارەی گەڕاوەکان لە
ناو خــودی پاێزگای نەینەواوە.
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نەخشەی  .1بوونی ئاوارە ناوخۆییەکان و گەڕاوەکان لە ناوچەکان دا

ﺗﻮرﮐﯿﺎ
زاﺧﯚ

ﺋﺎﻣێﺪی
ﻣێﺮﮔەﺳﯚر
رەواﻧﺪووز

ﺋﺎﮐﺮێ

ﭼﯚﻣﺎن

راﻧﯿە ﻫەوﻟێﺮ

ﭘێﻨﺠﻮوﯾﻦ

دۆﮐﺎن

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

دەرﺑەﻧﺪﯾﺨﺎن ﭼەﻣﭽەﻣﺎڵ
ﮐەﻻر

دﺑﺲ

ﻋەﻟﯽ

ﻏەرﺑﯽ
ﻋەﻣﺎرە

ﻣﻴﺴﺎن

ﮐەﺣﻼ
ﻣەﯾﻤﻮوﻧە
ﻣەﺟەرەی ﮐەﺑﯿﺮ
ﻗەﻟﻌەی ﺳﺎﻟﺢ
ﻣەدﯾﻨە
ﺷەﺗﯽ ﻋەرەب

ﻗﻮرﻧە

ﺑەﴎە

ﺋەﺑﯽ ﺧەﺳﯿﺐ
ﻓﺎوو

ەﺑﯽ

ﮐەﻧﺪاو
ی ﻋ
ە
ر

رەﻓﺎﻋﯽ

ﺷەﺗﺮە

زﯾﻘﺎر

ﺳﻮﻗﯽ

زوﺑێﺮ

ﴍﻗﺎت

ﺗﮑﺮﯾﺖ

ﻧەﻋﺎﻤﻧﯿە

ﺳﻮرﯾﺎ

ﺣەزرە

ﺑێﺠﯽ

دۆر
ﺧﺎﻟﯿﺲ

ﺳﺎﻣەرە

ﺑەﻟەد

ﺑﺎﺑﻞ

ﻫﺎﺷﻤﯿﯿە
ﺣﯿﻠە
دﯾﻮاﻧﯿە ﮐﻮوﻓە

ﻗﺎدﺳﻴە

ﻋﻔەک
روﻣەﯾﺴە ﺣەﻣﺰە

راوە

ﺳە�ﺣەدﯾﻦ

ﮐەرﺑەﻻ

ﻗﺎﺋﯿﻢ

ﺣەدﯾﺴە

ﺳەرﺳﺎر

ﺑەﻏﺪا

ﻋﻨﻪ
ﻫﯿﺖ

ﺋەﻧﺒﺎر
رەﺗﺒە

ﻣﻨﺎزەرە

ﺷﺎﻣﯿە

ﺧﺰﯾﺮ ﺳەﻣەوە

ﻧﺎﺳﯿﺮﯾﯿە

ﻧەﺟەف
ﻧەﺟەف

ﺷﯿﻮخ
ﺟەﺑﺎﯾﺶ

ﺑەﴎا

ﺑەﻋﺎج

ﺑەﻋﻮوﺑە ﻓﺎرس
ﺗﺎرﻣﯿە
ﺑەﻟەدرۆز
ﺋە ﻋﺰەﻣﯿە
ﺳەورە
ﮐﺎزﻣﯿﯿە
ﺳەورە1
رەﻣﺎدی
ﻣەداﺋﻦ 2
ﺋەﺑﻮﻏﺮﯾﺐ
ﮐەرخ ﻓەﻟﻮﺟە
ﻣەﺣﻤﻮدﯾە
ﻋەزﯾﺰﯾە
ﺳﻮەﯾﺮە ﻣﺴەﯾﺐ
ﻋەﯾﻦ ﺗەﻣﺮ
ﻣەﺣﺎوﯾﻞ ﻫﯿﻨﺪﯾە
ﮐەرﺑەﻻ

واﺳﺖ

ﺣەی

ﻣەﺧﻤﻮور

ﺗﻮزﺧﻮرﻣﺎﺗﻮو

دﻳﺎﻟە

ﻧەﯾﻨەوا

ﺣەوێﺠە

ﻣەﻗﺪادﯾﯿە

ﮐﻮوت

ﻣﻮﺳﻞ

داﻗﻮوق ﮐەرﮐﻮک

ﺧﺎﻧەﻗﯿﻦ

ﺑﺪرە

ﺷﻨﮕﺎل

ﺣەﻣﺪاﻧﯿە

ﮐەرﮐﻮوك

ﮐﻔﺮی

ﺋێﺮان

ﺗﻠﮑﯿﻒ

ﮐﻮﯾﯿە ﻫەوﻟێﺮ

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

ﻫەڵەﺑﺠە

دﻫﯚك
ﺷێﺨﺎن

ﺳێﻤێﻞ
ﺗەﻟەﻋﻔەر

ﺋەردەن

ﭘﺸﺪەر

ﺷﺎرﺑﺎزار

ﺷەﻗﻼوە

دﻫﯚک

ﻣﻮﺳەﻧﺎ
ﺳەﳌﺎن

ﻋەرەﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﻌﻮدی

دەوڵەﺗﯽ
ﮐﻮەﯾﺖ

ﻧﺎوﭼەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎوارەی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﮔەڕاوەﮐﺎن
ﻧﺎوﭼەﮐﺎﻧﯽ ﮔەڕاوەﮐﺎن
ﻧﺎوﭼەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎوارە ﻧﺎوﺧﯚﯾﯿەﮐﺎن
ﺳﻨﻮری ﻗەزا
ﺳﻨﻮری ﭘﺎرێﺰﮔﺎ
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میتۆد
ئامانجــی تۆمــاری بەدواداچوونــی ســەر بــە رێکخــراوی جیهانــی کــۆچ بریتیــە لــە چاودێــری کردنــی ڕەوشــی ئاوارەبــوون و دابینکردنــی زانیــاری ورد ســەبارەت بــە ئــاوارە
ناوخۆییــەکان و گــەڕاوەکان لــە عێــراق دا.زانیاریــەکان لــە الیــەن تیمەکانــی هەڵســەنگاندن و وەاڵمدانــەوەی خێــرای مەیدانــی ( )RARTســەر بــە رێکخــراوی جیهانــی
کــۆچ کــۆ دەکرێنــەوە ،ئــەم تیامنــە زیاتــر لــە  100ســتافی مەیدانــی پێــک دێــن ،کــە لــە سەرتاســەری ناوچەکانــی عێــراق دا باڵوبوونەتــەوە -کۆکردنــەوەی داتــا بــۆ خولــی
 117لــە مــاوەی مانگەکانــی تەمــووز و ئابــی ســاڵی  2020لــە نــاو  18پارێــزگای عێــراق دا ڕوویــداوە.
کۆکردنــەوەی داتــا لــە لیســتی ســەرەکی ئــاوارە ناوخۆییــەکان و لیســتی ســەرەکی گــەڕاوەکان لــە رێگــەی تۆڕێکــی گــەورەی بــاش رێکخــراوی پێکهاتــوو لــە زیاتــر
 9500هەواڵــدەری ســەرەکی ،کــە لــە ســەرکردەکانی کۆمەڵــگا ،موختــارەکان ،بەرپرســە خۆجێیــەکان وهێزەکانــی ئاســایش پێــک دێــت ئەنجــام دراوە .زانیاریەکانــی تــر لــە
تۆمــاری داتــای حکومــەت و رێکخــراوە هاوبەشــەکان کۆکراوەنەتــەوە.
تیمەکانــی هەڵســەنگاندن و وەاڵمدانــەوەی خێــرای مەیدانــی ســەر بــە رێکخــراوی جیهانــی کــۆچ ( )OM RARTsبــە بەردەوامــی لیســتی ســەرەکی کــۆ دەکاتــەوە و دوو
مانــگ جارێــک ڕاپۆرتەکــەی بــاو 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 مــاوە جیاوازەکانــی راپــۆرت کــردن دا ،ســەرەڕای گۆڕانــکاری راســتەقینەی ئامــاری دانیشــتوان ڕەنگــە بــە هــۆی هۆکارەکانــی تــری وەک بــە
بەردەوامــی دەستنیشــانکردنی گروپــە ئاوارەکانــی پێشــوو و لــە خۆگرتنــی داتــا 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
ژمــارەی 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 .بــۆ یەکــەم جــار لــەم خولــەی تەمووزی-ئابــی  2020دا ،ژمــارەی
کەســەکان بــە لێکدانــی ژمــارەی خێزانــەکان بــە ژمــارە پێنــج ژماردنیــان بــۆ کــراوە ،کــە تێکــڕای قەبــارەی هــەر ســەر خێزانێــک لــە گــەڵ دەســتەی هەماهەنگــی کەمــپ
و بەرێوەبردنــی کەمــپ ( )CCCMلەوەتــەی ســاڵی  2018یەکدەگرێتــەوە .بــۆ وردتریــن و دواییــن زانیــاری ســەبارەت بــە ئــاوارە ناوخۆییەکانــی دەرەوەی کەمــپ ،تکایــە
بگەڕێــوە بــۆ ماڵپــەڕی .CCCM Cluster website
لــە ســەرجەم خولەکانــی لیســتی ســەرەکی دا ،بــەر لــە خولــی تەمووز-ئابــی  ،2020ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاوەوەی کەمپــەکان بــە کــەڕەت کردنــی ژمــارەی
هــەر ســەر خێــزان بــە شــەش ئەژمارکــراوە .بــۆ ئــەوەی لــە گــەڵ زانیاریــەکان یەکبگرێتــەوە کــە پێشــر باڵوکراوەتــەوە ،لــەم ڕاپۆرتــەدا ،بــەراوردکاری لــە نێــوان ژمــارەی
ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاوەوەی کەمپــەکان لــە نێــوان ئــەو خوالنــەی کــە ژمــارەی هــەر خێزانێکیــان بــە شــەش ئەژمارکــردووە لــە زانیــاری مانگــی ئایار-حوزەیرانــی و
ژمــارەی ئــەو خێزانانــەی کــە بــە پێنــج کــەس ئەژمارکــراوە لــە نــاو زانیــاری مانگــی تەمووز-ئــاب دا ئەنجــام دراوە .ئــەم گۆڕانکاریــە لــە میتــۆدی ئەژمارکــردن ،بــەو واتایــە
دێــت کــە جیــاوازی لــە ژمــارەی ئاوارەکانــی نــاوەوەی کەمــپ ،گرنگــر دەبێــت لــەوەی لــە دەرەنجامەکانــی شــیکاری بــەراوردکاری کــە لــە نــاو بەرهەمەکانــی لیســتی
ســەرەکی پێشــوودا تۆمارکــراوە.
میتۆدەکە ئەم پێناسانەی خوارەوە بەکاردەهێنێت:
تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان ( )DTMهەمــوو ئــەو عێراقیانــەی کــە ناچارکــراون لــە 1ی کانوونــی دووەمــی  2014بــەو 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 ( ،)DTMهەمــوو 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.
پەناگــەی ناهەمــوار ،نشــینگە نافەرمیــەکان ،باڵەخانــە ئایینیــەکان ،قوتابخانــە و باڵەخانــەی تەواونەکــراو و بەجێهێڵــدراو دەگرێتــەوە .بــۆ گــەڕاوەکان ،ئــەو 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.

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
الیــەن رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ نایــەن .زانیاریەکانــی نــاو پۆڕتــاڵ و ئــەم ڕاپۆرتــە ئــەو زانیاریانــەن کــە
لــە دەرەنجامــی داتــای کۆکــراوە لــە الیــەن تیمەکانــی 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.
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ئــەو ئالنــگاری و کێشــانەی کــە پێویســتە لــە بەرچــاو بگیرێــن لــە کاتــی بەکارهێنانــی داتــای تۆمــاری
بەدواداچوونــی ئــاوارەکان لــە عێــراق دا بریتیــن لــە دۆخــی ناجێگیــری جووڵــەی ئــاوارەکان هاوشــان
لــە گــەڵ حاڵەتــی تەنگانــەی چەنــد بــارە بــوو و نەگەیشــن یاخــود گەیشــتنی ســنوردار بــە هەندێــک لــە
پارچەکانــی واڵت .لــە هیــچ حاڵەتێــک دا رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ بەرپرســیار نابێــت لــە بەرامبــەر هــەر
زیانێــک یاخــود خەســارەتێک ئینجــا ڕاســتەوخۆ ،ناڕاســتەوخۆ یاخــود بــە شــێوەی لێکەوتەیــی ،پەیوەســت بە
بەکارهێنانــی ئــەم ڕاپۆرتــە و زانیاریەکانــی فەراهــەم کــراو لــەم ڕاپۆرتــەدا ڕوو بــدەن.

رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ لــە عێــراق سوپاســی
نووســینگەی دانیشــتوان ،پەنابــەران و کۆچبــەری ()PRM
ســەر بــە وەزارەتــی دەرەوەی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان
دەکات بــۆ پشــتگیری بەردەوامیــان .هەروەهــا رێکخــراوی
نێودەوڵەتــی کــۆچ لــە عێــراق ســوپاس و پێزانینیشــی
بــۆ ئەندامانــی تیمــی هەڵســەنگاندن و وەاڵمدانــەوەی
خێــرای ( )RARTســەر 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 بوونــە زەمینــەی
دروســتکردنی ئــەم ڕاپۆرتــە.
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