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وێنەی  .1ژمارەی ئاوارە ناوخۆییەکان و گەڕاوەکان بە تێپەڕبوونی کات
کۆکردنــەوەی زانیــاری بــۆ خولــی  116لــە مــاوەی مانگەکانــی ئایــار و حوزەیرانــی

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

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

ناوخۆیــی (230,222خێــزان) کــە بــە نــاو  18پارێــزگا و  104قــەزا و  2,977شــوێن لــە

ئــاوارەکان  4,718,130گــەڕاوە (786,355خێــزان)ی لــە میانــەی  8پارێــزگا و  38قــەزا

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

و  2,042شــوێن دا دەستنیشــان کــردووە .ژمارەیەکــی کەمــری گــەڕاوەی نــوێ لــە

ئەمــە ئــەوە نیشــان دەدات کــە تێکــڕای  8208ئــاوارەی ناوخــۆ یــی بــە بــەراورد

خولــی  116دا ( )12,948تۆمارکــراوە بــە بــەراورد لــە گــەڵ خولــی  .)44,778( 115ئــەم

لەگــەل خولــی پێشــوو کەمــی کــردووە.

ژمــارەی گــەڕاوەی نــوێ یەکێکــە لــە نزمرتیــن ژمــارەکان لەوەتــەی پرۆســەی
گەڕانــەوە لــە ســاڵی 2015ەوە دەســتی پێکــردووە .باوتریــن ئــەو پارێزگایانــەی کــە
لــە مــاوەی نێــوان ئایــار و حوزەیرانــی ســاڵی  2020گەڕانەوەیــان بــۆ ئەنجــام دراوە
بریتیــن لــە نەینــەوا ( کــە  7,542کــەس تێیــدا تۆمــار کــراوە )  ،ســەاڵحەددین ( )3,222و
ئەنبــار ( )1,578کــەس  .لــە خولــی  115ەوە دا ئــەم ڕێــژەی کەمــی گەڕانەوەیــە جێــی
سەرســوڕمان نیــە ،بــەو پێیــەی کــە بەرپرســانی حکومەتــی عێــراق بەدەوامــن لــە
گرتنەبــەری ڕێوشــوێنی قەدەغــە و ســنووردارکردنی هاتووچــۆ بــۆ پێشــگیری

ســەبارەت بــە شــوێنی رەســەنی ئــاوارە ناوخۆییــەکان ،هاوشــێوەی خولــی
پێشــوو ماوەتــەوە ،لــە 60%ی قەبــارەی هەنووکەیــی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی
خەڵکــی نەینــەوان ،بــە تایبەتــی خەڵکــی موســڵ ( 277050کــەس) ،شــنگال (265518
کــەس) ،بەعــاج ( 114426کــەس) .بەرزتریــن ڕێــژەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان دوای
نەینــەوا ،خەڵکــی پارێــزگای ســەالحەدین و ئەنبــارن ،کــە  11%و  10%ی تێکــڕا ی
قەبــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی عێــراق پێــک دەهێنــن

کــردن لــە باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا (.)19-COVID

تێڕوانی گشتی ئاوارەبوون

تێڕوانینی گشتی گەڕانەوە

تاکو حوزەیرانی 2020

1.381.332

تاکو حوزەیرانی 2020

230.222

کەس ئاوارە ناوخۆیی

خێزان ئاوارەی ناوخۆیی

4.718.130
کەسی گەڕاوە

پارێزگا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون

نەینەوا

دهۆک

ئاوارەی ناوخۆیی

ئاوارەی ناوخۆیی

ئاوارەی ناوخۆیی

324.078

نەینەوا

236.496

1.807.170

18

پارێزگا

1

IOM IRAQ

قەزا

گەڕاوە

ئەنبار

 1.503.468گەڕاوە

سەالحەددین
692.142

دابەشبوونی جوگرافی

دابەشبوونی جوگرافی

104

خێزانی گەڕاوە

پارێزگا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

هەولێر

319.062

786.355

2.997
شوێن

8
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قەزا
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شوێن
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تێروانینی 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 ( )3پشــکی ئــاوارە ناوخۆییــەکان بــۆ هــەر کام لــە پارێــزگای ڕەســەن و پارێــزگای ئاوارەبــوون نیشــان دەدەن.

نەینەوا

دهۆک

 324,078ئاوارەی ناوخۆیی

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون

1+14+32+41 1+1+17+81 1+2+4+91 1+11+16+47

دهۆک

36,696

ڕەسەن
◄پارێزگای
ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ارﺑﯿﻞ
هەولێر

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
مخمور

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪ﮐەرﮐﻮوک

ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

5,154

ارﺑﯿﻞڕەسەن
◄پارێزگای

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪ﮐەرﮐﻮوک

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٣
ﻧەﯾﻨەوا

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
رﮐﻮوک

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪ﮐەرﮐﻮوک

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
وک

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
رﮐﻮوک

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا

وک

2

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ەرﮐﻮوک

ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩کەالر

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٨٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٢٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪١٨دﯾﺎﻟە

ﺑەﻏﺪاد
دﻫﻮک

 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﮐەرﮐﻮوک
دﻫﻮک
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﮐەرﮐﻮوک100,026
کەرکووکﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەﻧﺒﺎر

ارﺑﯿﻞ
کەرکووک

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

81,528

ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑەﻏﺪاد
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٧٤ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٤ﺑﺎﺑﻞ
داقوق
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٩ 16,644ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە
ﻧەﯾﻨەوا
اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ
 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دوبس
ﮐەرﮐﻮوک و دﻳﺎﱃ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ1,428،

 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
 ٪٢٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﺑەﻏﺪاد
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐﺮﺑﻼء
ڕەسەن
◄پارێزگای
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٨ﺑﺎﺑﻞ
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەوا،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﻫەوﻟێﺮ ،ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑﺎﺑﻞ،و ﺋەﻧﺒﺎر
ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
 ٪١١ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٦ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ارﺑﯿﻞ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە،
ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەﻧﺒﺎر،
دﯾﺎﻟە،
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٧٤ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٤ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٨٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
واﺳﻂ
 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ناوخۆیی
ئاوارەی
دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
دﻳﺎﱃﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە،
ﮐەرﮐﻮوک و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ،
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﻧەﯾﻨەوا
سەرەکیەکانی ئاوارەبوون
٪٧٦قەزا
◄سێ لە
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐﺮﺑﻼء
ﮐەرﮐﻮوکدﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
22,296
بەعقوبە
 ٪٨ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١١ﻧەﯾﻨەوا

53,688

 ٪٦٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٧٤ﺋەﻧﺒﺎر

واﺳﻂڕەسەن
◄پارێزگای

ﺑﺎﺑﻞ

دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٧٦ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٧ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻣﻴﺴﺎن
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐﺮﺑﻼء
 ٪١٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە،
دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەوا،
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،
 ٪٨ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٨٦ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
NAJAF
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر
دﯾﺎﻟە ،ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد

 ٪٦٥ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٧٤IRAQ
IOM

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٣١ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٤ﺑﺎﺑﻞ

 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
واﺳﻂﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوکﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا،
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٢٣ﻧەﯾﻨەوا  ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﻧەﯾﻨەوا
سەالحەددین
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد ،ﮐەرﮐﻮوک68,700
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑەﻏﺪاد

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

سەرەکیەکانی ئاوارەبوون
قەزا
◄سێ لە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٨٨
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٨
ﺑﺎﺑﻞ
اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ
توزخۆرماتوو

 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ناوخۆییﺗﺮ
ئاوارەی ٪١ﺋەواﻧﯽ
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

ﺗﺮ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪٣٪٢
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا

23,340

ﻫەوﻟێﺮ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽﺗﺮ:ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ

 ٪٨٧ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٦تکریت
 ٪١٧19,308ﺑەﻏﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑەﻏﺪاد
ارﺑﯿﻞ
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک
سامەڕا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﮐەرﮐﻮوک16,866
 ٪٥٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٣ﻧەﯾﻨەوا  ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
NAJAF
ڕەسەن
◄پارێزگای
 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﻳﺎﱃ
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑﺎﺑﻞ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١١ﻧەﯾﻨەوا

ﮐەرﮐﻮوکدﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨٧ﺑﺎﺑﻞ
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨

 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﺑەﻏﺪاد
36,162
ئەنبارﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک

اﻟﺒﴫة

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ

ﺗﺮ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪٤٪٩
ﺋەواﻧﯽ
ناوخۆیی
ئاوارەی
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا
سەرەکیەکانی ٪٣٠
قەزاﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
◄سێ لە ٪٣٣
ئاوارەبوون
 ٪٥٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٣ﻧەﯾﻨەوا  ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ

NAJAF

دﯾﺎﻟە
دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
فەللوجە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد ،ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٣١ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٤ﺑﺎﺑﻞ

 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٥٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٨٦ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٥٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٣ﻧەﯾﻨەوا  ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨خانەقین
17,100
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑەﻏﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
دﯾﺎﻟە،
ﮐەرﮐﻮوک،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺑەﻏﺪاد ،ﮐەرﮐﻮوک
دﯾﺎﻟە،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
کفری

7,680

 ٪١٧ﺑەﻏﺪاد

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ناوخۆییﺗﺮ
ئاوارەی ٪٢ﺋەواﻧﯽ
 ٪١١ﻧەﯾﻨەوا

سەرەکیەکانی
٪٥٨قەزا
◄سێ لە
ﮐەرﮐﻮوک
ئاوارەبوون  ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

9,786

ڕەسەن
◄پارێزگای
اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ

 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر

دﯾﺎﻟە
ﻧەﯾﻨەوا

21,702

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑەﻏﺪاد
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
چەمچەماڵ

 ٪١١ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﻳﺎﱃ

ديالە

سلێامنی

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

88,602

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ

 ٪١٧ﺑەﻏﺪاد

دﻫﻮک

215,472

9,984

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
قەزا
◄سێ لە٪٢٦
ﺋەﻧﺒﺎر
دﯾﺎﻟە ٪١٧
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ٪١٨

 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
شقالوة
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک

سلێامنی

 139,860ئاوارەی ناوخۆیی

اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ

 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر

ﻧەﯾﻨەوا
هەولێر

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑەﻏﺪاد

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﻳﺎﱃ

31,368

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 236,496ئاوارەی ناوخۆیی

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون

104,106

ڕەسەن
◄پارێزگای
دﻫﻮک

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺋەﻧﺒﺎر

176,652

زاخۆ

54,120

حەمدانیە

1+9+19+63 1+24+28+34 1+7+16+64 1+10+33+55

موسڵ

سومێل

149,802

شێخان

 319,062ئاوارەی ناوخۆیی

 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا

ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
دﯾﺎﻟە
٪٨٦
ڕەمادی

ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺎر
ذي

 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

3,096

ﺗﺮﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪١٪٦
ﺋەواﻧﯽ

 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٤ﮐەرﮐﻮوک

اﻟﺒﴫة
ڕەسەن
◄پارێزگای

اﳌﺜﻨﻰ
NAJAF
ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ

ﺋەﻧﺒﺎرﺑﺎﺑﻞ
٪٢٤ ٪١٩

 ٪٣٠ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٨٪٢
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٣ﺑەﻏﺪاد

ذي ﻗﺎر

ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٠٪٨٦
ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٨ﺑﺎﺑﻞ

 ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٤ﮐەرﮐﻮوک

اﻟﺒﴫة
ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑﺎﺑﻞ
دﯾﺎﻟە ،دﯾﺎﻟە،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺑەﻏﺪاد،
ﺑەﻏﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﮐەرﮐﻮوک،
ﺋەواﻧﯽﺗﺮ:ﺗﺮ:ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ

٪٩٨

ﺋەواﻧﯽ

ارﺑﯿﻞ

٪٤٧

ﻧەﯾﻨە

ﺋەواﻧﯽ

٪٩٨

ﮐەرﮐ

ﺋەواﻧﯽ

٪٥٨

ارﺑﯿﻞ

ﺋەواﻧﯽ

٪٤٧

دﯾﺎﻟە
ﻧەﯾﻨە

ﺋەواﻧﯽ

٪٨٦
٪٩٨

ﮐەرﮐ

ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ

٪٥٨

ﺋەﻧﺒﺎ

ارﺑﯿﻞ
ﺋەواﻧﯽ

٪٧٤
٪٤٧

دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ

٪٨٦

ﮐﺮﺑﻼ
ﮐەرﮐ
ﺋەواﻧﯽ

 ٪٨٦ﻧ
٪٥٨

ﺋەﻧﺒﺎ

ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ

٪٧٤

واﺳﻂ
دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ

٪٧٦
٪٨٦

ﮐﺮﺑﻼ

ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ

 ٪٨٦ﻧ

اﻟﻘﺎد
ﺋەﻧﺒﺎ

ﺋەواﻧﯽ

٪٦٥
٪٧٤

واﺳﻂ

ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ

٪٧٦

 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﮐﺮﺑﻼء
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٣
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٧٤

 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

7,206

ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽﺗﺮ:ﺗﺮ:
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەوا،
دﯾﺎﻟە،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ
ڕوتبە
 ٪٦٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٧ﺑﺎﺑﻞ

22,674

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧەﯾﻨە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٩٪٦
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

ﻣﻴﺴ
ﮐﺮﺑﻼ
ﺋەواﻧﯽ

٪٤٧
 ٪٨٦ﻧ

اﻟﻘﺎد

ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ

٪٦٥

واﺳﻂ
ﺋەواﻧﯽ

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

ڕاپۆرتــی 116ی لیســتی ســەرەکی عێراق
ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑەﻏﺪاد

 ٪٢٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪١٨دﯾﺎﻟە

دﻫﻮک

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪١٨دﯾﺎﻟە

بەغداد

 ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر

ارﺑﯿﻞ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﮐەرﮐﻮوک

 ٪١٧ﺑەﻏﺪاد

35,034

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون

1+10+21+64 1+7+10+67 1+1+12+87 1+14+19+29

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﻧەﯾﻨەواکەرخ
ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﻳﺎﱃ
ﺋەواﻧﯽ

10,284

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٨٨
ئەبوغرێب
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

ﮐەرﮐﻮوکﺗﺮ
 ٪١٪ﺋەواﻧﯽ

 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٣
ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪ﮐەرﮐﻮوک

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٤
ەرﮐﻮوک

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧەﯾﻨەوا
ﻮوک

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ەرﮐﻮوک

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

6,846

ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
مەحمودیە
دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﺋەﻧﺒﺎر4,944
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ڕەسەن
◄پارێزگای
ﺑەﻏﺪاد

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ارﺑﯿﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٥٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٣ﻧەﯾﻨەوا  ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە
ﻧەﯾﻨەواﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﻳﺎﱃ
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
ﺑﺎﺑﻞﻧەﯾﻨەوا
٪٩٨
ناوخۆیی
ئاوارەی
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢٪٩
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١١ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٧ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
13,494
ﺋەﻧﺒﺎرکەربەال
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٤
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک
ارﺑﯿﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
حیندانیە
1,866
 ٪٧٤ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٤ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

کەربەال

15,558

NAJAF

تەمور
عەین
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ198 ،
دﯾﺎﻟە
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﻳﺎﱃ
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
ڕەسەن
◄پارێزگای
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە

 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١١ﻧەﯾﻨەوا

ﮐﺮﺑﻼء

ﮐەرﮐﻮوکدﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٨٦ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

اﻟﺒﴫة

ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٣٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٣ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٧٤ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٤ﺑﺎﺑﻞ

واست

واﺳﻂ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ
دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﮐەرﮐﻮوک
سەرەکیەکانی ئاوارەبوون
٪٧٦قەزا
◄سێ لە
ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە

ذي ﻗﺎر

ەرﮐﻮوک

اﳌﺜﻨﻰ
ڕەسەن
◄پارێزگای

قادسیە

ناوخۆیی
 3,888ئاوارەی
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە ،ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد

 ٪٣١ﮐەرﮐﻮوک

واﺳﻂ
دیوانیە
ﻣﻴﺴﺎن

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

834

شامیە
 402ﺋەﻧﺒﺎر
دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
◄پارێزگای ڕەسەن
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٢٠ﮐەرﮐﻮوک

 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە ،ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٦٥ﻧەﯾﻨەوا

ﻮوک

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

3

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە ،ﺑﺎﺑﻞ

IOM IRAQ

17,004

اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ

ﮐەرﮐﻮوک و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ،
دﻳﺎﱃﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە،

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون
 ٪٢٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪١٨دﯾﺎﻟە

ﮐەرﮐﻮوک

 ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر

ﺑەﻏﺪاد
موسیەیەب
دﻫﻮک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٥٢ﺋەﻧﺒﺎر
حیللە
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٣١ﮐەرﮐﻮوک

 ٪١٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٢٠ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢٢
14,826

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٣ﻧەﯾﻨەوا  ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ
1,512 ٪٢٢

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر،
دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
مەحاویل
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ372،
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑەﻏﺪاد
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،

ﺑﺎﺑﻞڕەسەن
◄پارێزگای

دﯾﺎﻟە

 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﺋەواﻧﯽ
٪٤٧

دﯾﺎﻟە
ﻧەﯾﻨە
ﺋەواﻧﯽ

٪٨٦
٪٩٨

 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەﻧﺒﺎر
ارﺑﯿﻞ
ﺋەواﻧﯽ

12,546

ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺎر
ذي

واﺳﻂ

ارﺑﯿﻞ

 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
 ٪٨٧ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٢٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﺑەﻏﺪاد
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑەﻏﺪاد
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﻫﻮک
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەوا،
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،
دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺑەﻏﺪاد،
ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٥٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٣ﻧەﯾﻨەوا  ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
ناوخۆییﺗﺮ
ئاوارەی ٪١١ﺋەواﻧﯽ
ﺋەﻧﺒﺎر
NAJAF
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑەﻏﺪاد
ﮐەرﮐﻮوک،
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
قەزا
لە
سێ
◄
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٧٤ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٤ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٨٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ 9,972
نەجەف
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٣٪٩
ﮐەرﮐﻮوکﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا،
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﻧەﯾﻨەوا
اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﺋەﻧﺒﺎر
کۆفە
2,178
 ٪٨٧ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٢٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﺑەﻏﺪاد
اﻟﺒﴫة
ﮐﺮﺑﻼء
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
مەناسیرە
ﺑەﻏﺪاد
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،دﯾﺎﻟە،
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢٢
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
396ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ٪٨ ،ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٣٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٣ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٨٦ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٥٢ﺋەﻧﺒﺎر
ڕەسەن
◄پارێزگای
 ٪٢٣ﻧەﯾﻨەوا  ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
NAJAF
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦﺑەﻏﺪاد،
دﯾﺎﻟە،
ﮐەرﮐﻮوک،ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺋەواﻧﯽ
ﺑﺎﺑﻞﺑەﻏﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد ،ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

نەجەف

ﺋەواﻧﯽ

ﮐەرﮐ

 ٪٨٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ
٪٥٨

٪٧٤
٪٤٧

دﯾﺎﻟە

ﻧەﯾﻨە
ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ
٪٨٦
٪٩٨

ﮐﺮﺑﻼء

ﮐەرﮐ
ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٨٦ﻧ
٪٥٨

ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ
ارﺑﯿﻞ
ﺋەواﻧﯽ
٪٧٤
٪٤٧

واﺳﻂ
دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ

ﺋەواﻧﯽ
٪٧٦
٪٨٦

ﮐﺮﺑﻼء

ﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐ
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٨٦ﻧە
٪٥٨

اﻟﻘﺎد

ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ
٪٦٥
٪٧٤

ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر٪١٠ ،
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٤ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٦٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٧٦ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٧ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﻟﺒﴫة
ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑﺎﺑﻞ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺋەواﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر
ناوخۆییﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
ئاوارەی٪٤
ﺑەﻏﺪاد
ﮐەرﮐﻮوک
٪١٠
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
سەرەکیەکانی  ٪٣٠ﻧەﯾﻨەوا
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
◄سێ لە٪٣٣
ئاوارەبوون
قەزا
 ٪٥٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٣ﻧەﯾﻨەوا  ٪١٤ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﳌﺜﻨﻰ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
بەرسا
 ٪١٠ 2,910ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
NAJAF
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد ،ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٦٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣١ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٣ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩زوبەیر
1,368
ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑﺎﺑﻞ ﻗﺎر
ذي
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
خەسیب
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ1,224 ،
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٤ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٦٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٧ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ
٪٦٥
٪٧٤

 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ

بەرسە

ﻣﻴﺴﺎن

6,528

◄پارێزگای ڕەسەن

ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑﺎﺑﻞ
دﯾﺎﻟە،
ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ
اﻟﺒﴫة
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪١٥
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٣٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٣ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﳌﺜﻨﻰ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە ،ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر،
NAJAF
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٣ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻗﺎر ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ذي
ناوخۆییﺗﺮ
ئاوارەی ٪١ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک

زیقاڕ

3,396

سەرەکیەکانی ئاوارەبوون
◄سێ لە قەزا
 ٪٦٠ﻧەﯾﻨەوا
اﻟﺒﴫة
نارسیە

 ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٤ﮐەرﮐﻮوک

1,920

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑﺎﺑﻞ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٣
ڕیفاعی

 ٪٣٠ﻧەﯾﻨەوا
756

اﳌﺜﻨﻰ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
شیوخ
سوق
دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ 546
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا

ڕەسەن
◄پارێزگای
ذي ﻗﺎر

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١٣ﺑەﻏﺪاد

 ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٤ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

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

اﳌﺜﻨﻰ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە

 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٧ﺑەﻏﺪاد

 ٪١١ﻧەﯾﻨەوا

اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ
دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﮐەرﮐ

٪٥٨

 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ناوخۆییﺗﺮ
ئاوارەی ٪٣ﺋەواﻧﯽ

 ٪٦٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﻣﻴﺴﺎن

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

2,478

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

4,074

واﺳﻂﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر  ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٣ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٧٦ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻣﻴﺴﺎن
 ٪١٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە
ﮐﺮﺑﻼء
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٨٦ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ئافاق
 ٪٧٦ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

کووت
دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﮐﺮﺑﻼء
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەوا ،ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٨ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٤ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٦٠ﻧەﯾﻨەوا
عەزیزیە
582
 ٪٨٦ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەﻧﺒﺎر
نەعامنیە
دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک432 ،
 ٪٣١ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٦٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٧٤ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٤ﺑﺎﺑﻞ  ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٦٥ﻧەﯾﻨەوا

ﻮوک

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ناوخۆیی
ئاوارەی
ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

6,084

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٩ ٪١٠
ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

1+16+22+56 1+19+21+45 1+3+17+79 1+2+9+87

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑەﻏﺪاد
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

بابل

ﺋەواﻧﯽ
٪٩٨

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ئاوارەی٪٢٢
ناوخۆیی

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٧ﺑەﻏﺪاد

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺑﺎﺑﻞ،و ﺋەﻧﺒﺎر
ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەوا،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﻫەوﻟێﺮ ،ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ئاوارەبوون
تێروانینی گشتی سەبارەت بە
ارﺑﯿﻞ
اﻟﺴﻠﻴﺎﻤﻧﻴﺔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر

٪٤٧

ﻧەﯾﻨە

واﺳﻂ

ﺋەواﻧﯽ
دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ
٪٧٦
٪٨٦

ﻣﻴﺴﺎ

ﺋەواﻧﯽ
ﮐﺮﺑﻼء
ﺋەواﻧﯽ
٪٤٧
 ٪٨٦ﻧ

اﻟﻘﺎد

ﺋەواﻧﯽ
واﺳﻂ

٪٧٦

ﻣﻴﺴﺎ
ﮐﺮﺑﻼء

ﺋەواﻧﯽ
٪٤٧
 ٪٨٦ﻧ

ﺋەواﻧﯽ
اﻟﻘﺎد
ﺋەواﻧﯽ

٪٦٥

واﺳﻂ

ﺋەواﻧﯽ

٪٧٦

ﻣﻴﺴﺎ

ﺋەواﻧﯽ
٪٤٧

اﻟﻘﺎد

ﺋەواﻧﯽ

٪٦٥

ﺋەواﻧﯽ

ﻣﻴﺴﺎ

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٣ﺑەﻏﺪاد

٪٤٧
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ

NAJAF

ﮐﺮﺑﻼء

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﮐ

 ٪٨ﺑﺎﺑﻞ

 ٪٨٦ﻧەﯾﻨەوا
ـتی ســەرەکی عێراق
ڕاپۆرتــی 116ی لیسـ

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

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

تێروانینی گشتی سەبارەت بە ئاوارەبوون
واﺳﻂ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک

اﻟﺒﴫة

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

ەرﮐﻮوک

ميسان

 ٪٧٦ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر

ناوخۆیی
 2,226ئاوارەی
 ٪١٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٣٣ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

موسەننا

1+5+7+81

سەماوە
ذي ﻗﺎر

1,818

168

 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

قەڵعەت سالح

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە ،ﺑﺎﺑﻞ

642

ڕومایسە
ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٠

 ٪٣١ﮐەرﮐﻮوک

114
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد،

◄پارێزگای ڕەسەن
ﻣﻴﺴﺎن

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

1+5+32+60

ﻮوک

ناوخۆییﺗﺮ
 996ئاوارەی ٪٨ﺋەواﻧﯽ

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون

عەمارە
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٣٠ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون

گەورە
میجاری
 ٪٦٥ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر

318

 ٪١٧ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٤ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:خزر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد،
36
◄پارێزگای ڕەسەن
اﳌﺜﻨﻰ

 ٪١٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٢٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٣ﺑەﻏﺪاد
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە

دوایین زانیاری سەبارەت بە ڕەوشی ئاوارە ناوخۆییەکان
ئامــارە گشــتیەکانی ئــاوارە ناوخۆییــەکان :لــە مــاوەی مانگەکانــی ئایــار و

کــە لــە کەمپــەکان دا دەژیــن تییانــدا تۆمارکــراوە بریتیــن لــە حەمدانیــە (،)1,614-

حوزەیــران دا ،تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان  1,381,332ئــاوارەی ناوخۆیــی

ئینجــا مەخمــور ( )516-و ســلێامنی (.)246-

(230,222خێــزان) ،کــە لــە نــاو  18پارێــزگا 104 ،قــەزا و  2,977شــوێن لــە عێــراق دا
باڵوبوونەتــەوە دەستنیشــانکرد .تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان بــە بــەراورد
لــە گــەڵ خولــی پێشــوو کەمبوونەوەیەکــی بــە جیــاوازی  8,208ئــاوارەی
ناوخۆیــی تۆمارکــرد ،کــە زۆرترینــی کەمبوونــەوەکان لــە نەینــەوا بــووە (,4,134-
 ،)%1-ئینجــا ســەالحەددین ( )%3- ,2,076-و بەغــداد دێــن (.)%3- ,1,128-

زیادبوونێــک لــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە لــە پەناگــە نەگونجــاوەکان
دا دەژیــن بــە  1,026کــەس ( 171خێــزان) لــە خولــی پێشــوویەوە تۆمارکــراوە .لــە
ســەر ئاســتی عێراقیــش تــا ئێســتاش لــە 8%ی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە پەناگــە
نەگونجــاوەکان دا دەژیــن ،بــەاڵم جیاوازیەکــی بەرچــاو لــە نــاو پارێــزگاکان دا

جوڵــەی نوێــی ئــاوارە ناوخۆییــەکان :ســەرەڕای تێکــڕای کەمبوونــەوەی
شــوێنە

( ،)%11بەغــداد ( )%12و دهــۆک ( )%11و نەجــەف (.)11%ســێ لــەو قــەزا هــەرە لــە

هەڵســەنگێرناوەکان لــە مــاوەی ئایــار و حوزەیرانــی  2020دا .زۆرینــەی تــازە

پێشــانەی کــە تییانــدا ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە پەناگــەی نەگونجــاو دا دەژیــن

گەیشــتووەکان ( 2,790کــەس ،کــە دەکاتــە %81ی ئەوانــەی تۆمارکــراون) ،لــە

بریتیــن لــە ســومێل ( ،)27,678فەللوجــە ( )12,840و ســامەڕا ( )9,372و موســڵ

شــوێنەکانی تــری ئاوارەبــوون دا هاتــوون .هەروەهــا  7کەســی تــر لــە هەولێــر

( .)8,112هەروەهــا  79شــوێنی تریــش هــەن کــە ئــاوارە ناوخۆییــەکان تییــان دا لــە

دووبــارە ئاوارەبوونەتــەوە ،دوای گەڕانەوەی ســەرەتایان بۆ شــوێنی ڕەســەنیان

پەناگــەی نەگونجــاو دا دەژیــن کــە زۆربەیــان لــە قــەزای فەللوجــە و بــەرسەن.

بــە هــۆی بارودۆخــی ئەمنیــەوە .دواجــار 666 ،کــەس لــە ناوچــەی ڕەســەنیان بــۆ
یەکــەم جــار ئاوارەبــوون کــە زۆربەیــان بــۆ پارێــزگای ســلێامنی پەنایــان بــردووە
( 636کــەس) و ژمارەیەکــی کەمیــش لــە نەینــەوا دیالــە تۆمارکــراون .زۆربەیــان لــە
پارێزگاکانــی بەغــدا و ســەالحەددین و نەینــەوا بــە هــۆی خــراپ بوونــی ڕەوشــی
ئەمنــی و نەبوونــی خزمەتگــوزاری و کەمــی دەرفەتەکانــی کارکردنــەوە
هەڵهاتــوون.

هــۆکاری جوڵــەکان :تێکــڕای هۆکارەکانــی کەمبوونــەوەی ژمــارەی ئــاوارە
ناوخۆییــەکان لــە نــاو هەمــوو خولــەکان دا وەک یــەک ماوەتــەوە کــە
بەرەوپێشــچوون لــە ڕەوشــی ئاســایش و ئەمنــی ،دابینکردنــی خزمەتگوزاریــەکان
و نۆژەنکردنــەوەی خانــووەکان لــە ناوچــە ڕەســەنەکان دا لــە خــۆ دەگرێــت.
هاتووچــۆ لــە نێــوان پارێــزگاکان دا بــە هــۆی قەدەخــەی هاتووچــۆی
سەرتاســەری کــە لــە دەســتپێکی مانگــی ئــازاردا بە ســەر هەمــوو واڵت دا ســەپێرنا

ناوچــە ڕەســەنەکانی ئــاوارە ناوخۆییــەکان60% :ی قەبــارەی هەنووکەیــی

ســنووردار کــراوە بــە هــۆی هەوڵەکانــی پێشــگیری کــردن لــە تەشەنەســەندن و

ئــاوارە ناوخۆییــەکان خەڵکــی پارێــزگای نەینــەوان ،کــە زۆرینەیــان خەڵکــی موســڵ

باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا.

( 277,050کــەس) ،شــنگال ( 265,518کــەس) و بەعاجــن (114,426کــەس) .دووەم
و ســێیەم گەورەتریــن ڕێــژەی ئــاوارەکان خەڵکــی پارێــزگای ســەالحەددین بــە
ڕێــژەی  11%و ئەنبــارن و بــە ڕێــژەی  .10%قــەزا ڕەســەنە هــەرە لــە پێشــەکان بریتین
لــە توزخۆرماتــوو ( 40,194کــەس) ،بەلــەد ( 28,632کــەس) و بێجــی (27,804کــەس)
لــە ســەالحەددین و ڕەمــادی ( 67,266کــەس) و فەللوجــە ( 48,594کــەس) و قائیــم
(( 11,958کــەس) لــە ئەنبــار.
جۆرەکانــی پەناگــە68% :ی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە شــوێنی نیشــتەجێبوونی
تایبــەت دا دەژیــن ( 936,318کــەس)24% ،ی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە کەمپــەکان
دان ( 330,324کــەس) و لــە 8%یــش ( 113,928کــەس) لــە پەناگــە نەگونجــاوەکان
دا دەژیــن .کەمبوونەوەیــەک لــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە لــە
کەمپــەکان دا دەژیــن بــە  2,868کــەس تۆمارکــراوە کــە بــە زۆری لە نەینــەوا (1,668-
کــەس) ،هەولێــر ( )588-و ئەنبــار ()588-بــووە .لــە ســەر ئاســتی قــەزاش ،ســێ
لــەو قەزایانــەی زۆرتریــن کەمبوونــەوە لــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی

4

تێکــرای  113,928کــەس کــە لــە پەناگــە نەگونجــاوەکان دا دەژیــن تۆمارکــراون.

بوونــی هەیــە :ئەنبــار ( ،)%48ســەالحەددین ( ،)%29قادســیە ( ،)%19میســان

ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان 3,456 ،کــەس گەیشــتوونە نــاو

IOM IRAQ

وێنەی  .٢جۆرەکانی پەناگەی ئاوارە ناوخۆییەکان

68+24+71B
> %1

%8

%24

%68

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

شــوێنی نیشتەجێبوونی تایبەت

936.318
کەمپەکان

330.324
پەناگە نەگونجاوەکان

113.928
نەزانراو

762

و

ﺋ

ا

ﺋ

ﻣ

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا

ﺋ

ﺋ
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تێروانینی 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

 1,807,170گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

ئەنبار
◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

88+90 1+25+32+43 1+16+23+25 1+9+19+57

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

موسڵ

ڕەمادی

1,034,430

تەلەعفەر

 %69نەینەوا

سەالحەددین

 692,142گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

تکریت

175,236

رشگات

159,060

بێجی

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

کرکوک

 %25کرکوک

 %15هەولێر

حەویجە

ديالە

 230,244گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

خانەقین
خالس

موقدادیە

داقوق

 %43کرکوک

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر ،نەینەوا ،بەغداد و بابل دەگرێتەوە

بەغداد

مەحمودیە

هەولێر

تارمیە

دهوک

5

 768گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

زاخۆ

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

IOM IRAQ

 %1أخرى

ئەوانی تر پارێزگاکانی سلێامنی ،کەربەال و میسان دەگرێتەوە

 %11کرکوک
 %73هەولێر

 %4بابل

 %90بەغداد

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون
 %100دهوک

 %15نەینەوا

10,236

 %5هەولێر

53,004

 %1سەالحەددین

23,112

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

مەخمور

49,116

ئەبوغرێب

 %1أخرى

 53,004گەڕاوە

 90,228گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

 %9سلێامنی

ئەوانی تر پارێزگاکانی بەغداد ،هەولێر و کەربەال دەگرێتەوە

 %41سلێامنی

 %7أخرى

56,496

 %79ديالە

17,370

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

74,622

 %11کرکوک

153,756

 %9سەالحەددین

97,926

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

162,744

کەرکووک

 %13أخرى

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

 341,106گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

112,908

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون
 %47سەالحەددین

 %45ئەنبار

 %22بەغداد

 %15هەولێر

 %17أخرى

 %13أخرى

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

176,034

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

 %8دهوک

 %10هەولێر

552,138

هیت

165,270

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

593,250

فەللوجە

346,146

حەمدانیە

 1,503,468گەڕاوە
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تێروانینی گشتی سەبارەت بە گەڕانەوە
دوایین زانیاری سەبارەت بە ڕەوشی گەڕاوەکان
تێکــڕای ئامارەکانــی گەڕانــەوە :تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان تێکــڕای

گەڕانــەوەکان دەکرێــت بدرێتــە پــاڵ هــۆکاری لــە دەســتدانی دەرفەتــی کارکــردن

 4,718,130گــەڕاوە (786,355خێــزان) ،لــە نــاو  8پارێــزگا 38 ،قــەزا و  2,042شــوێن

بــۆ ئــاوارە ناوخۆییــەکان بــە هــۆی ســەپاندنی رێکارەکانــی پێشــگیری کــردن لــە

دەستنیشــانکرد .ژمارەیەکــی کەمــری تێکڕایــی گــەڕاوەی نــوێ لــە خولــی 116

تەشــەنەکردنی پەتــای ڤایرۆســی کۆرۆنــا .بەشــێکی ئــەم زیادبوونــەش دەکرێت

دا تۆمارکــرا ( )12,948بــە بــەراورد لــە گــەڵ ژمــارەی تۆمارکــراو لــە خولــی  115دا

بــە هــۆی بەرفراوانکردنــی ڕووماڵــی تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەکانــی بــە

( )44,778و هــاوکات ژمارەکــە بــە شــێوەیەکی بەرچــاو دابەزیــوە بــە بــەراورد لــە

لــە خۆگرتنــی شــوێنی نــوێ ،کــە پێشــر هەڵنەســەنگێرناون .هەروەهــا لــە قــەزای

گــەڵ خولــی  .) 63,954( 114ئــەم کەمبوونــەوەی دەشــێت بەشــێکی بــە هــۆی

تلکێــف لــە پارێــزگای نەینــەوا و قەزاکانــی فــارس و بێجــی و ســامەڕا لــە پارێــزگای

قەدەخەکردنــی هاتووچۆیــەوە بێــت کــە لــە دەســتپێکی مانگــی ئــازارەوە لــە

ســەالحەددین ،هەندێــک لــە خێزانــەکان توانیــان پاکانــەی ئاســایش بــۆ گەڕانــەوە

پێنــاو پێشــگیری کــردن لــە تەشــەنەکردن و باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا بــە

بــۆ ناوچــە ڕەســەنەکانیان بەدەســتبهێنن.

ســەر واڵت دا ســەپێرنا.

جۆرەکانــی پەناگــە :نزیکــەی ســەرجەم خێزانــەکان (4,468,974کــەس)95% ،

ئــەو پارێزگایانــەی کــە بەرزتریــن ژمــارەی تێکــڕای گــەڕاوەکان و بــە هەمــان

گەڕاونەتــەوە شــوێنی نیشــتەجێبوونی ئاســاییان کــە لــە دۆخێکــی بــاش دا و

شــێوەش بەرزتریــن ژمــارەی گــەڕاوەی نــوێ لــەم خولــەدا تۆمارکــرا بریتیــن

لــە 2%ی گــەڕاوەکان لــە شــوێنی نیشــتەجێبوونی تایبەتــی تــر دا دەژیــن ( لــە

لــە نەینــەوا ( ،1,807,170بــە  7,542گــەڕاوەی نــوێ) ،ئەنبــار ( ،1,503,468بــە

گــەڵ خێزانــە لــە خــۆ گــرەکان ،لــە هۆتێــل /مۆتێــل یاخــود شــوێنی نیشــتەجێبوونی

 1,578گــەڕاوەی نــوێ) و ســەالحەددین ( ،692,142بــە  3,222گــەڕاوەی نــوێ).

بەکرێگیــراو دا) .لــە 3%ی گــەڕاوەکان ( )171,990لــە پەناگــەی نەگونجــاو و شــلۆق

لــە مــاوەی مانگەکانــی ئایــار و حوزەیــران دا ،تۆمــاری بەدواداچوونــی

دا دەژیــن .لــە نێــوان مانگــی ئایــار و حوزەیــران دا 6,546 ،کەســی تــر کــە لــە نــاو

ئــاوارەکان  2,238گــەڕاوە ( 373خێــزان) کــە لــە کەمپەکانــەوە گەڕاونەتــەوە

پەناگــەی نــە گونجــاو و شــلۆق دا دەژیــن تۆمارکــران (بــە بــەراورد لــە گــەڵ مانگــی

دەستنیشــانکردووە .زۆربەیــان گەڕاونەتــەوە بــۆ پارێــزگای نەینــەوا ( 1,506کــەس)،

ئــازار – نیســان)

بــە تایبەتــی بــۆ قەزاکانــی شــنگال ( 666کــەس) ،بەعــاج ( 656کــەس) و تەلەعفــەر
( 180کــەس).

نەگونجــاو و شــلۆق دا دەژیــن لــە پارێــزگای نەینــەوان ( ،)53,982بــە تایبەتــی

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

لــە قــەزای موســڵ ( ،)32,586شــنگال ( )7,866و تەلەعفــەر ( )7,404تۆمارکــراون.

لــە نەینــەوا بــەو قەزایــە کــە بەرزتریــن ژمــارەی گەڕاوەکانــی لــە خــۆ گرتــووە

هەروەهــا ژمارەیەکــی بــەرزی ئــەو کەســانەی کــە لــە پەنگایــە نەگونجــاو و

دەمێنێتــەوە :لــە ســەدا 22ی ســەرجەم گــەڕاوەکان (1,034,430کــەس) .هەروەهــا

شــلۆق دا دەژیــن لــە پارێــزگای ئەنبــار تۆمارکــراوە ( ،)46,056بــە شــێوەیەکی

موســڵ یەکێــک لــە گەورەتریــن لێشــاوەکانی گەڕاوەکانیشــی هەبــووە لــەم

ســەرەکی لــە قــەزای ڕەمــادی ( )15,870و فەللوجــە ( )15,228و بەهەمــان

خولــەدا ،کــە بــە  3,594کەســی نــوێ تۆمارکــراوە.

شــێوەش لــە پارێــزگای ســەالحەددین ( ،)38,418بــە تایبەتــی لــە قــەزای بێجــی

قــەزای ڕەمــادی لــە ئەنبــار ،دووەم بەرزتریــن ژمــارەی گەڕاوەکانــی هەیــە
(593,250کــەس %13 ،ی کــۆی گــەڕاوەکان) کــە لــە نێویــان دا  6,504کــەس بــۆ
یەکــەم جــار تۆمارکــران لــەم خولــەدا .فەللوجــە ســێیەم بەرزتریــن ژمــارەی
گــەڕاوەی هەیــە ( 552,138کــەس ،کــە دەکاتــە 12%ی کــۆی گــەڕاوەکان).
فەللوجــە تەنهــا شــوێنە کــە ژمارەیەکــی کەمــری گــەڕاوەی لــێ تۆمارکــراوە
بــە بــەراورد لــە گــەڵ خولــی پێشــوو (بــە  6,012کــەس کەمــر) .ئــەو قەزایانــەی کــە
ژمــارەی گەڕاوەکانــی بــە شــێوەیەکی بەرچــاو زیادبــووە لــەم خولــەدا ،بریتیــن
لــە قەزاکانــی شــنگال ( 1,056کەســی نــوێ ،کــە ئێســتا تێکــڕای ژمارەکــە دەگاتــە
 73,470کــەس) ،بەعــاج (بــە  1,110کەســی نــوێ ،کــە ئێســتا تێکــرای ژمارەکــە دەگاتــە
 38,268کــەس) ،تەلەعفــەر ( بــە  1,038کەســی نــوێ ،کــە تێکــرای ژمارەکــە دەگاتــە
 )346,146هەروەهــا قــەزای رشگات ( بــە  708کەســی نــوێ ،کــە تێکــڕای ژمارەکــە
دەگاتــە  159,060کــەس).

1

هۆکارەکانــی گەڕانــەوە :تێکــڕای هۆکارەکانــی زیادبوونــی ژمــارەی گــەڕاوەکان
لــە نــاو هەمــوو خولــەکان دا وەک یــەک ماوەتــەوە کــە بەرەوپێشــچوون
لــە ڕەوشــی ئاســایش و ئەمنــی ،دابینکردنــی خزمەتگوزاریــەکان لەوانــە،
قوتابخانــەکان و دەرفەتەکانــی کارکــردن و نۆژەنکردنــەوەی خانــووەکان
لــە ناوچــە ڕەســەنەکان دا لــە خــۆ دەگرێــت .هەروەهــا ژمارەیەکــی کەمــی

1

( )10,920و تکریــت ( .)10,062بــە تێکڕایــی نــۆ شــوێن هــەن کــە ســەرجەم گــەڕاوەکان
تیــای دا لــە پەناگــەی نەگونجــاو شــلۆق دا دەژیــن کــە بــە گشــتی  6,204کــەس لــە
خــۆ دەگــرن .ئــەم ئــەم کەســانە لــە چــوار شــوێنی جیــادا لــە ئەنبــار (  ، ) 3960دوو
شــوێن لــە نەینــەوا (  ،) 1242یــەک شــوێن لــە ســەالحەددین (  ،) 780هەروەهــا دوو
شــوێن لــە کەرکــوک (  ) 222دەژیــن.
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وێنەی  .3جۆرەکانی پەناگەی گەڕاوەکان
%2 %3

%95

+5V95
+97V3
+98V
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شوێنی نیشتەجێبوونی ئاسایی

4.468.556

پەناگە نەگونجاوەکان

171.990

نشینگەی تایبەت

77.166

لــە مانگــی حوزەیــران  -تەممــوزی  2020دا  ،تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان لــە عێراق چەندین خولی هەڵســەنگاندنی بەدواداچوونی بەپەلەی جێبەجێکرد  ،زانیاری لەســەر
ژمــارەی ئــەو تاکانــەی کــە دەگەڕێنەوە بۆ قەزای شــنگال و بەعاجی ســەر بە پارێزگای نەینەوا  ،لە هەرێمی کوردســتانی عێراقەوە  ،هەروەها لــە ناوخۆش لە ناو پارێزگای
نەینــەواوە  ،بەرهــەم هێنا  .هەموو بەرهەمەکان بەردەســن لەم لینکەی خوارەوە
http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements
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نەخشەی  .1بوونی ئاوارە ناوخۆییەکان و گەڕاوەکان لە ناوچەکان دا
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ﻗﺎدﺳﻴە

ﻋﻔەک
روﻣەﯾﺴە ﺣەﻣﺰە
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ﮐەرﺑەﻻ

ﻗﺎﺋﯿﻢ

ﺣەدﯾﺴە

ﺳەرﺳﺎر

ﺑەﻏﺪا

ﻋﻨﻪ
ﻫﯿﺖ

ﺋەﻧﺒﺎر
رەﺗﺒە

ﻣﻨﺎزەرە
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ﺧﺰﯾﺮ ﺳەﻣەوە
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ﻋەﯾﻦ ﺗەﻣﺮ
ﻣەﺣﺎوﯾﻞ ﻫﯿﻨﺪﯾە
ﮐەرﺑەﻻ
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ﺣەی

ﻣەﺧﻤﻮور

ﺗﻮزﺧﻮرﻣﺎﺗﻮو

دﻳﺎﻟە

ﻧەﯾﻨەوا

ﺣەوێﺠە

ﻣەﻗﺪادﯾﯿە

ﮐﻮوت

ﻣﻮﺳﻞ

داﻗﻮوق ﮐەرﮐﻮک

ﺧﺎﻧەﻗﯿﻦ

ﺑﺪرە

ﺷﻨﮕﺎل

ﺣەﻣﺪاﻧﯿە

ﮐەرﮐﻮوك

ﮐﻔﺮی
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دﻫﯚك
ﺷێﺨﺎن

ﺳێﻤێﻞ
ﺗەﻟەﻋﻔەر

ﺋەردەن

ﭘﺸﺪەر
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ﺷەﻗﻼوە
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ﻣﻮﺳەﻧﺎ
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ﻋەرەﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﻌﻮدی

دەوڵەﺗﯽ
ﮐﻮەﯾﺖ

ﻧﺎوﭼەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎوارەی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﮔەڕاوەﮐﺎن
ﻧﺎوﭼەﮐﺎﻧﯽ ﮔەڕاوەﮐﺎن
ﻧﺎوﭼەﮐﺎﻧﯽ ﺋﺎوارە ﻧﺎوﺧﯚﯾﯿەﮐﺎن
ﺳﻨﻮری ﻗەزا
ﺳﻨﻮری ﭘﺎرێﺰﮔﺎ
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شێواز
هەڵســەنگاندنی شــوێنی یەکخــراو زانیــاری ورد ســەبارەت بــە خێزانەکانــی ئــاوارە ناوخۆییــەکان و گــەڕاوەکان کــۆ دەکاتــەوە .زانیــاری کــە لــە الیــەن تیمەکانــی
هەڵســەنگاندن و وەاڵمدانــەوەی خێــرای مەیدانــی ( )RARTســەر بــە رێکخــراوی جیهانــی کــۆچ کــۆ دەکرێتــەوە ،ئــەم تیامنــە زیاتــر لــە  100ســتافی مەیدانــی پێــک دێــن،
کــە لــە سەرتاســەری ناوچەکانــی عێــراق دا باڵوبوونەتــەوە -کۆکردنــەوەی زانیــاری بــۆ خولــی  116لــە مــاوەی مانگەکانــی ئایــار و حوزەیرانــی ســاڵی  2020لــە نــاو 18
پارێــزگای عێــراق دا ڕوویــداوە.
کۆکردنــەوەی زانیــاری لــە لیســتی ســەرەکی ئــاوارە ناوخۆییــەکان و لیســتی ســەرەکی گــەڕاوەکان لــە رێگــەی تۆڕێکــی گــەورەی بــاش رێکخــراوی پێکهاتــوو لــە زیاتــر
 9500هەواڵــدەرەی ســەرەکی ،کــە لــە ســەرکردەکانی کۆمەڵــگا ،موختــارەکان ،بەرپرســە خۆجییــەکان وهێزەکانــی ئاســایش پێــک دێــت ئەنجــام دراوە .زانیاریەکانــی تــر
لــە تۆمــاری زانیــاری ی 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 زانیــاری ســەبارەت بــە دووەم ئاوارەبــوون لــە نــاو عێــراق دا کاری تێبکرێــت.
ئــاوارەکان لــە رێگــەی پرۆســەیەکی کۆکردنــەوە ،پشتڕاســتکردنەوە ،سێگۆشەســازی و دووپاتکردنــەوەی زانیــاری وە دەستنیشــان دەکرێــن .رێکخــراوی جیهانــی کــۆچ
بــەردەوام دەبێــت لــە هــاوکاری و هەماهەنگیەکــی نزیــک لــە گــەڵ بەرپرســانی فیدڕاڵــی و هەرێمــی و خۆجێــی بــۆ پارێــزگاری کــردن لــە تێگەیشــتنێکی هەمەالیەنــە
و وردی ئاوارەبــوون لــە سەرتاســەری عێــراق دا .بــۆ ئاســانکاری شــیکاریەکە ،ئــەم ڕاپۆرتــە عێــراق بــۆ ســەر ســێ ناوچــە دابــەش دەکات :هەرێمــی کوردســتانی عێــراق،
پارێزگاکانــی دهــۆک و ســلێامنی و هەولێــر دەگرێتــەوە ،باشــوور پارێزگاکانــی ،بــەرسە ،میســان ،نەجــەف ،زیقــار ،قادســیە و موســەننا دەگرێتــەوە ،باکــوری ناوەڕاســت
پارێزگاکانــی ئەنبــار ،بابــل ،بەغــداد ،دیالــە ،کەربــەال ،کەرکــووک ،نەینــەوا ،ســەالحەددین و واســت دەگرێتــەوە.
شێوازەکە ئەم پێناسانەی خوارەوە بەکاردەهێنێت:
ژمارەی کەسەکان بە لێکدانی ژمارەی خێزانەکان بە ژمارە شەش ژماردنیان بۆ کراوە ،تێکڕای قەبارەی خێزانێکی عێراقی بە شەش کەس ئەژمار کراوە.
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 هەمیشــەیی.
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 زانیــاری ی 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.
ئــەو ئالنــگاری و کێشــانەی کــە پێویســتە لــە بەرچــاو بگیرێــن لــە کاتــی بەکارهێنانــی زانیــاری ی 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 بــە بەکارهێنانــی
ئــەم ڕاپۆرتــە و زانیاریەکانــی فەراهــەم کــراو لــەم ڕاپۆرتــەدا ڕوو بــدەن.
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رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ لــە عێــراق سوپاســی
نووســینگەی دانیشــتوان ،پەنابــەران و کۆچبــەری ( )PRMســەر
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 ()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 بوونــە زەمینــەی دروســتکردنی ئــەم ڕاپۆرتــە.
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