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ئاب  -ئەیلول ٢٠٢١

تێبینــی :لیســتی ســەرەکی جەولــەی پێشــووی ،جەولــەی ژمــارە ( )١٢٢مــاوەی نێــوان هــەر ســێ مانگەکانــی ئایــار ،حوزەیــران و تەممــوزی ســاڵی  ٢٠٢١لەخۆگرتــووە.
لیســتی ســەرەکی ئــەم جەولەیــە ،جەولــەی ژمــارە ( )١٢٣مــاوەی نێوان هــەردوو مانگی ئــاب و ئەیلولــی  ٢٠٢١گرتووەتەخــۆ .ھەربۆیە ،ھــەر شــیکارییەکی بەراوردکردن

بکرێــت بــۆ داتــای ئــەم جەولەیــە و داتــای ڕاپۆرتــی جەولەکانــی دیکــە ،دەبێــت تێبینــی جیــاوازی مــاوەی ڕاپۆرتــەکان بکرێت و ئــەم جیاوازییــە لــە بەرچاوبگیرێت.

دیارخراوەکان
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شێوەی  :١ژمارەی ئاوارەکان و گەڕاوە بە تێپەڕبوونی کات

کۆکردنــەوەی داتــا بــۆ ڕاپۆرتــی ســەرەکی جەولــەی  ١٢٣لەمــاوەی نێــوان مانگەکانــی

هەروەهــا لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی  ٢٠٢١دا ،تۆمــاری

١ی ئــاب تــا  ٣٠ی ئەیلــول ئەنجامــدرا .تــا  ٣٠ئەیلــول تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون

بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون ( ١,١٨٩,٥٨١ )DTMئــاوارەی دەستنیشــانکرد ،کــە ()٢٠٤,٣٤٤

( )DTMدەستنیشــانی  ٤,٩٣٩,٠٧٤گــەڕاوەی کــرد (لــە  ٨٢٣,١٧٩خێــزان دا) ،کــە بەســەر

خێــزان بــوون بەســەر  ١٨پارێــزگا ١٠٥ ،قــەزا و  ٢٨٤٢شــوێن دابەشــببوون لــە عێــراق دا.

 ٨پارێــزگا ٣٨ ،قــەزا و  ٢,١٧١شــوێن دابەشــببوون لــە عێــراق دا .بــە کــۆی گشــتی،

ئەمــەش تێکــڕای نزمبوونــەوەی  ١,٨٨٩ئــاوارەی ناوخۆیــی نیشــاندەدات لەوەتــەی

 ٥٤,٤٦٢گــەڕاوەی نــوێ تۆمارکــران لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی

مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــارو حوزەیــران و تەممــوزی  ٢٠٢١دا .ئەمــەش نزمبوونەوە

 ٢٠٢١دا .ئــەم ژمارەیــەش بەرزتــرە لــە ژمــارەی ئــەو گــەڕاوە تازانــەی کــە لــە مــاوەی

و دابەزینێکــی کەمــرە لــە نزمبوونــەوەی کــە لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــار و

مانگەکانــی ئایــار و حوزەیــران و تەممــوزی  ٢٠٢١دا تۆمارکــران کــە ( )١٧,٥٦٢گــەڕاوەی

حوزەیــران و تەممــوزی  ٢٠٢١دا تۆمارکــرا کــە ( )٦,٨٢٧کــەس بوو .ســەبارەت بە ناوچەکانی

تــازە بــوون ،ئەمــەش ســەرەڕای ئــەوەی کــە مــاوەی جەولــەی پێشــوو ،جەولــەی

زێــدی ئــاوارە ناوخۆییــەکان ،هاوشــان و هاوشــێوەی ڕاپۆرتــی جەولــەی پێشــوو ،لــە

 ،١٢٢درێژتــر بــوو و ســێ مانــگ بــوو .هەرچەنــدە ،ئــەم بەرزبوونــەوەی ژمــارەی گــەڕاوە

%٥٦ی حاڵەتەکانــی ئێســتای ئــاوارە ناوخۆییــەکان هــی پارێزگاکانــی نەینــەوان بــە

تــازەکان بــەزۆری بەهــۆی ئەوەوەیــە کــە تیمەکانــی کۆکردنــەوەی داتــا ی تۆمــاری

( )٦٦٩,١٣٣کــەس ،بەتایبەتــی هــی قەزاکانــی :قــەزای ناوەنــدی موســڵ بــە ()٢٤٨,٦٠٣

بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون هەڵســەنگاندنیان بــۆ هەندێــک شــوێن لەپارێــزگای ئەنبــار

کــەس ،قــەزای شــنگال بــە ( )١٩٤,٢١٤کــەس و قــەزای بەعــاج بــە ( )٩٢,٩٥٧کــەس .پاشــان

کــردووە کــە پێشــووتر دەســتیان بــەو شــوێنانە نەگەیشــتبوو .باوتریــن و بەرباڵوترین ئەو

بەرزتریــن ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان هــی پارێزگاکانــی ســەاڵح الدیــن بــە ( )١٤٠,٠٥٨کــە

پارێزگایانــەی کــە گــەڕاوە تازەکانــی بــۆ هاتــووە لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و

دەکاتــە لــە ،%١٢پارێــزگای ئەنبــار بــە ( )١٣٤,٦٨٦کــە دەکاتــە لــە  ،%١١پارێــزگای کەرکــووک

ئەیلولــی  ٢٠٢١دا ئەمانــەن :پارێــزگای ئەنبــار ( )٢٩,٨٠٨گــەڕاوەی تــازە ،پارێــزگای ســەاڵح

بــە ( )٧٥,٩٢٢کــە دەکاتــە لــە  %٦و پارێــزگای دیالــە بــە ( )٧١,٩٧٢کــە دەکاتــە لــە  %٦بــوون.

الدیــن ( )١٦,١١٠گــەڕاوەی تــازە ،پارێــزگای هەولێــر ( )٥,٤٣٠گــەڕاوەی تــازە و پارێــزگای
نەینــەوا ( )٢,١٣٦گــەڕاوەی تــازە.
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خستنەڕووێکی گشتی ئاوارەبوون
ئــەم گرافیکــەی خــوارەوە ئەمانــە نیشــاندەدات ( )١ژمــارەی 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.

نەینەوا

دهۆك

 256,034ئاوارە

◄سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون

◄سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون

1+15+28+44 1+2+7+91 1+2+3+93 1+14+17+40

حەمدانیە

سومێل

102,504

شێخان

42,661

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

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

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
سلێامنی

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ 231,638ئاوارە

سێﻧەﯾﻨەوا
◄ ٪٤٧
ئاوارەبوونﺋەﻧﺒﺎر
٪٣٠
قەزای سەرەکی

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧەﯾﻨەوا

ﮐەرﮐﻮوک

ەوە
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﮐەرﮐﻮوکمەخمور

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ەوە

ﮐەرﮐﻮوک

ﺘەوە
ەﯾﻨەوا

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ەوە
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک
ﺘەوە

ەﯾﻨەوا
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﮐﻮوک
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ەوە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١
ﮐەرﮐﻮوک
وک

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
ﮔﺮێﺘەوەﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢

ﮐﻮوک
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ەوە

وک

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ەﯾﻨەوا ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٠
ﮔﺮێﺘەوە

رﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢

2

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

214,722

سلێامنی

دﻫﯚک

ﻧەﯾﻨەواکەالر
 ٪٩٩اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح

ﺑﻐﺪادﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٤

ﺑﺎﺑﻞ

ﮐەرﮐﻮوک

دەﮔﺮێﺘەوەﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
ﺑەﻏﺪاد٪٢
ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ٪١٠
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪا
ﮐەرﮐﻮوک و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ،
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ و
ﻧەﯾﻨەوا،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەﻧﺒﺎر ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﻧﺠﻒ
ﻫەوﻟێﺮ

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

واﺳﻂ
ﺋەﻧﺒﺎرﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪٧٢
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
ﻫەوﻟێﺮ
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪١٠
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٠ ٪٩١ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک

 43,963ئاوارە

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە ٪٨
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە
ﮐەرﮐﻮوک و
ﻫەوﻟێﺮ،
ﺑەﻏﺪاد،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﮐﺮﺑﻼء
ئاوارەبوون
سەرەکی
قەزای
◄
سێ دﯾﺎﻟە
٪٨٦
 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٤ ٪١٠
ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٦٢ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٤ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
خانەقینﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە12,979 ،
ﺋەﻧﺒﺎرﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٤٣ﺋەﻧﺒﺎر  ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٧ﺑﺎﺑﻞ

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد و
کفری دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
6,642
واﺳﻂﺋەﻧﺒﺎر
٪٧٢
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
ﮐەرﮐﻮوک
٪٩
ﻣﻴﺴﺎن
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٢
ﮐەرﮐﻮوک
٪٣٤
ﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﻧﺠﻒ

ئەنبار

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دەﮔﺮێﺘەوە ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
 ٪٥٥ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ڕەمادی
6,732
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ڕوتبە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ2,790،
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
٪٨٩
اﻟﺒﴫة
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
اﳌﺜﻨﻰ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر،زێد
پارێزگاکانی
دەﮔﺮێﺘەوە ﺋەﻧﺒﺎر
٪١٩
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ٪٢٨ ،ﻧﯿﻨﻮی
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٥
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەﻧﺒﺎرﺗﺮ:
◄ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر

ﺑەﻏﺪاد
٪١٤
ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٥٨ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧﺠﻒ

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ

 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻗﺎر ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ذي
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٥
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر
ﮐﺮﺑﻼءﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا

٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ

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

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٢
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪١٠
ﻧەﯾﻨەوا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٩٩ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
پارێزگاکانی زێد
◄
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک
٪٧
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر
و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٩١ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﻟﺒﴫة
٪٨٩
ﺑﺎﺑﻞﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ٪٢٨ ،ﻧﯿﻨﻮی
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
٪٣٥ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑﻐﺪاد
 35,312ﺗﺮئاوارە
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
◄ﻧﺠﻒ
ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ئاوارەبوون
سەرەکی
قەزای
سێ
 ٪٤٣ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٧

دﯾﺎﻟە

ﺑﻐﺪاد

٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ

سامەڕا

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ذي ﻗﺎر
 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک 19,490
فەللوجە

دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
18,762
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥
بەعقوبە

اﻟﺒﴫة

 58,578ئاوارە
 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک

ﮐەرﮐﻮوک 15,372
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٤٣
دەﮔﺮێﺘەوە ﻧەﯾﻨەوا
٪١٨
 ٪٢٧ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

واﺳﻂ

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ئاوارەبوونﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
سێﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
◄ ٪٩١
سەرەکی
قەزای
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٨٩ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە20,406
توزخۆرماتوو
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ تکریت
15,534ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و
٪٢٤
ﺑﻐﺪادﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪ ١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر

٪٧٢
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
کەرکووکدﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎرﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻫەوﻟێﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ٪١٠
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
داقوق
6,456
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دﯾﺎﻟە ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐﺮﺑﻼء
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دوبس
1,440
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟەﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ،
٪٨٦
 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ
ﻧەﯾﻨەوا
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
پارێزگاکانی زێد
◄
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٤دﯾﺎﻟە
 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد ٪ ١٨
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪ ١٨دﯾﺎﻟە

 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر

ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح
سەالحەددین

82,062

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢
ﮐەرﮐﻮوک
٪٩
ﻣﻴﺴﺎن
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەواو و
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﮐەرﮐﻮوک
٪٢٠
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٦
ﮐﺮﺑﻼء

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەﻧﺒﺎر
دەﮔﺮێﺘەوە ﻧەﯾﻨەوا
٪١٨
 ٪٢٧ﺑﺎﺑﻞ
ﮐەرﮐﻮوک
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و
 ٪٤٣ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ

 90,582ئاوارە

پارێزگاکانی زێد
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
◄٪٨٠
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دﯾﺎﻟە
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٨
٪٢٠
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٦
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﮐﺮﺑﻼءدﯾﺎﻟە
٪٨٦
 ٪٨٩ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەواو
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک

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

ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢ ٪١٠
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک
◄٪٥٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ٪٢٢،
ﻫەوﻟێﺮ،ئاوارەبوون
سەرەکی
قەزای
سێ

ﮐەرﮐﻮوک

19,443

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

دﯾﺎﻟەﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە
٪٨٦
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە

دﯾﺎﻟە
ديالە

92,324

ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
پارێزگاکانی زێد
◄

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

دﻫﯚک

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

چەمچەماڵ
8,592و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩١

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

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە

7,130

ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٨
ﮐەرﮐﻮوک
كەركووك

 140,237ئاوارە

دﯾﺎﻟە
ﺑەﻏﺪاد ٪ ١٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ٪٢٠
◄ ٪٢٤
ئاوارەبوون
سەرەکی
سێ قەزای

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
شەقاڵوە
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ٪٢٢،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ4,944 ،
ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻫەوﻟێﺮ

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

هەولێر

27,384

◄پارێزگاکانی زێد
دﻫﯚک

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە

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

80,670

دهۆک

36,786

ﻫەوﻟێﺮ
هەولێر

136,392

زاخۆ

◄پارێزگاکانی زێد
ﻧەﯾﻨەوا

ەوە

1+8+20+54 5+26+27+35 1+7+16+64 0+11+32+55

موسڵ

 249,513ئاوارە

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

اﻟﺒﴫة

ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٤ ٪١٠
اﳌﺜﻨﻰ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٨ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑەﻏﺪاد
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ ٪١٤
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٨

واﺳﻂ

ﻗﺎر ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ذي

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٨
ﮐەرﮐﻮوک
٪٩

ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫە

ﻫەوﻟێﺮ
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏ

ﻧەﯾﻨەوا

ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٨

ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎ

ﻫەوﻟێﺮ

دﯾﺎﻟەﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧

دﯾﺎﻟە
٪٨٦
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٨
ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەﻧﺒﺎر

ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨

٪٧٢
ﺋەﻧﺒﺎرﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﻫەوﻟێﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳە
دﯾﺎﻟەﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧

ﮐﺮﺑﻼء

دﯾﺎﻟە
٪٨٦
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧ

ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک

٪٧٢
ﺋەﻧﺒﺎرﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎ
واﺳﻂ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ

ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎ

ﮐﺮﺑﻼء

 ٪٨٦دﯾﺎﻟە

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٢
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏ
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٧٢
واﺳﻂ

ﻣﻴﺴﺎن

ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٦
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﮐﺮﺑﻼء

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا

ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٢
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏ

واﺳﻂ
ﻣﻴﺴﺎن

 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا

ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٦

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﻧەﯾﻨەوا

دﻫﯚک
٪٩٩
ﻧەﯾﻨەواـەرەکی 123
ـتی سـ
ڕاپۆرتی لیسـ

خستنەڕووێکی گشتی ئاوارەبوون
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

ﻫەوﻟێﺮ

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە

د دەﮔﺮێﺘەوە

نەینەوا

 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪ ١٨دﯾﺎﻟە

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

26,610ﺗﺮئاوارە
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ

 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ەوا

دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک
دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ەوا

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک

٪٩ ٪
ﻧەﯾﻨەوا ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک٪٢

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺒﺎر
ەوا

 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٨
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا

ﮐەرﮐﻮوک
٪١٠
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
دﻫﯚک
دﻫﯚک
 ٪٩١ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
شێخان
5,340

ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک

پارێزگاکانی زێد
◄ ﺑﻐﺪاد

دﯾﺎﻟە

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
 ٪٤٣ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽﺑﺎﺑﻞ
٪٢٧

ﻫەوﻟێﺮ

 ٪٨٦دﯾﺎﻟە

 ٪ﮐەرﮐﻮوک

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

ﺑﺎﺑﻞ
هەولێر

 ٪٩١ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
هەولێر
 ٪٩١ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەﻧﺒﺎرﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
10,272

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻫەوﻟێﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
وﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەواﺗﺮ:
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،ﺋەواﻧﯽ
مەخمور
948
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪١٠

 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﮐەرﮐﻮوک

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﺑﻐﺪاد

 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪ ١٨دﯾﺎﻟە

سومێل

ﻧﺠﻒ

ﻧەﯾﻨەوا

٪٢٢
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٧ﺑﺎﺑﻞ
زاخۆ
1,380

پارێزگاکانی زێد
◄ﺑﺎﺑﻞ

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا ٪٨
دەﮔﺮێﺘەوە
وﺋەﻧﺒﺎر

ﻫەوﻟێﺮ

 ٪٨٩ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﻐﺪادﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر،ﻧەﯾﻨەواو
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
ﺑﺎﺑﻞ ،ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﻫﯚک
ﺑەﻏﺪاد،دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽو دﯾﺎﻟە
ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٤٣
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
ﻫەوﻟێﺮ،ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٧

ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﮐەرﮐﻮوک

 9,078ئاوارە
 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧﺠﻒ
سلێامنی
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

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

◄سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون

ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٦
ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
 ٪٩٩ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەوا
ﻧەﯾﻨەوا
٪١٠
 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک٪٢٢
ﺑﺎﺑﻞ
7,044
سلێامنی
دەﮔﺮێﺘەوەﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٢
دﯾﺎﻟە،و ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەواو
ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٠ ٪٩
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و
کەالردﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽﺑﺎﺑﻞ
٪٨٩
1,926
ﮐﺮﺑﻼء

اﻟﺒﴫة
٪٢٤
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪ ١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﺎﺑﻞ
٪١١
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر،
چەمچەماڵ
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە108 ،

كەركووك

دﯾﺎﻟە
ﻣﻴﺴﺎن
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
٪٣٥ﻧﯿﻨﻮی
٪٢٨
 ٪٣٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧﯿﻨﻮی ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٨ ٪٢٨
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐﺮﺑﻼء دﯾﺎﻟە
٪٨٦
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺗﺮ:ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد و
دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،ﺋەواﻧﯽ
 ٪٢٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٤٦ﻧەﯾﻨەوا
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥ﻗﺎر
ذي
ذي ﻗﺎر
ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،

ديالە

 3,516ئاوارە
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

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

◄سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون
 ٪٥٥ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٥٥ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

سەالحەددین

 5,616ئاوارە

 4,512ئاوارە

اﳌﺜﻨﻰ
ﺑﻐﺪاد
٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ  ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧﺠﻒ
 ٪٤٣ﺋەﻧﺒﺎر
٪١٨
 ٪٢٧ﺑﺎﺑﻞ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑەﻏﺪاد
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ٪١٤
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٨
 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٨
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩٩ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەوا
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە

ئەنبار

 ٪٦٢ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک  ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک

 3,222ئاوارە

ﺑﺎﺑﻞ
ئاوارەبوون
◄سێ قەزای سەرەکی
 ٪٣٤ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٦٢ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٣٤ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا

٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
٪٢٦
ﺑﺎﺑﻞ
٪٨٩
بەعقوبە
ﺑﺎﺑﻞ2,196
اﻟﺒﴫة
فەللوجە
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
واﺳﻂﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دەﮔﺮێﺘەوەﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و
دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ ﺋەواﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
٪٩
ﮐەرﮐﻮوک ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﻧەﯾﻨەواو
ﺑەﻏﺪاد،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٨ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا

اﳌﺜﻨﻰ خانەقین

اﳌﺜﻨﻰ 780

ﺋەﻧﺒﺎر
٪١٠
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :کفری

ﮐﺮﺑﻼء

378

 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا  ٪١٤ﺑەﻏﺪاد

 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

◄ ٪٨٥
ﻧەﯾﻨەوا زێد
پارێزگاکانی
ﺗﺮ:دﯾﺎﻟە
ﮐەرﮐﻮوک و
دەﮔﺮێﺘەوەﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەواﻧﯽ
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٢
ﮐەرﮐﻮوک
٪٣٤
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە

واﺳﻂ

ميسان

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

ئەلەمەجەر ئەلکەبیر
 ٪٦٢ﻧەﯾﻨەوا

162

٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

1,596

 ٪٣٤ﮐەرﮐﻮوک

٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

قەاڵت ساڵح

102
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و

738

 ٪٤٦ﻧەﯾﻨەوا

ﻧﺠﻒ

ڕوتبە

ﻧەﯾﻨەواﮐەرﮐﻮوک
٪٢٠ ٪٤٦

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢٠ﮐەرﮐﻮوک

٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

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

٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٥٥ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

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

اﻟﺒﴫة
اﳌﺜﻨﻰ

موسەننا

 ٪٣٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٢٨ﻧﯿﻨﻮی

 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر

ﺑەﻏﺪاد
ﺑﺎﺑﻞ ٪١٤
ﻧەﯾﻨەوا
ئاوارەبوون
سەرەکی
قەزای
◄سێ
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
 ٪٥٨ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ

سەماوە

 ٪٥٥ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻗﺎر ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ذي

ڕومەیزە

 900ئاوارە

564

300

 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ئەلخدر
36
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ

پارێزگاکانی زێد
◄ اﳌﺜﻨﻰ

ﺎر
 ٪٤٦ﻧەﯾﻨەوا

٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

492

ذي ﻗﺎر
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
ﺑەﻏﺪاد٪٩٩،
پارێزگاکانیوزێد
◄
ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ

 1,974ئاوارە

 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
سێﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ئاوارەبوون
سەرەکی
قەزای
◄
ﮐەرﮐﻮوک
٪٢٠
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٦

ﻣﻴﺴﺎن ڕەمادی

1,818

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

٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

ﻣﻴﺴﺎن

ﻣﻴﺴﺎن

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد
 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ

ﻣﻴﺴﺎن
پارێزگاکانی زێد
◄

3

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ15,048

 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و

 ٪٢٠ﮐەرﮐﻮوک

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

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳ
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک

ﻫەوﻟێﺮ
ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋە
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫ
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە

ﮐەرﮐﻮوک
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋە
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر

دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەد

ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٨٦دﯾﺎﻟە

ﮐﺮﺑﻼء

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑ

ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐە

ﻫەوﻟێﺮ

 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر

واﺳﻂ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەد
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﻧەﯾﻨەوا
ﮐﺮﺑﻼء

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳ
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐە

ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٢
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﻫەوﻟێﺮ
واﺳﻂ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

دﯾﺎﻟە
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
ﻣﻴﺴﺎن

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳ

ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٦
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﮐەرﮐﻮوک
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺋ
ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٦٢ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەﻧﺒﺎر ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪٧٢
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەد

ﻣﻴﺴﺎن
دﯾﺎﻟە

ﮐﺮﺑﻼء
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
 ٪٤٦ﻧەﯾﻨەوا

ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺋ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐە

ﺋەﻧﺒﺎر

واﺳﻂﺋەﻧﺒﺎر
٪٧٢

ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳ

ﮐﺮﺑﻼء

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا

ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٢
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و

واﺳﻂ
ﻣﻴﺴﺎن

 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا

ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٦
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪٦٢ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا

٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﮐەرﮐﻮوک

ﻣﻴﺴﺎن

 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 16,938ﺗﺮئاوارە
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
شەقاڵوە
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
138
دﯾﺎﻟە
ﺑﻐﺪاد
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە
ﺑﻐﺪاد
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەﻧﺒﺎر
٪١٩
ﻧﯿﻨﻮی
٪٢٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٥
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ٪٨
ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﻧەﯾﻨەوا
دﻫﯚک
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪٤
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪١
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
◄  ٪٤٣ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەﻧﺒﺎرﺑﺎﺑﻞ
٪٢٧ ٪٤٣
پارێزگاکانی زێد
◄
پارێزگاکانی زێد
ﻧﺠﻒ
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٧ﺑﺎﺑﻞ
ﮐﺮﺑﻼءﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٢
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑﺎﺑﻞ
٪١١
اﻟﺪﻳﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،ﺻﻼح
ﮐەرﮐﻮوک
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﺑەﻏﺪاد
دﯾﺎﻟە،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﺑەﻏﺪاد،
ﺑﺎﺑﻞ،
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﺑەﻏﺪاد
دﯾﺎﻟە،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد،
ﻧەﯾﻨەواوﺋەﻧﺒﺎر،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک
ذي ﻗﺎر
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
واﺳﻂ
اﻟﺒﴫة
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪٤
 ٪٩١ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ٪١٠
ﮐەرﮐﻮوک
٪٩
ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٨ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﻧەﯾﻨەواﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠ ٪٩
ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک
٪١٨
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٥
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﻫەوﻟێﺮ
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪١١
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٨٩ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٨٩ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٧٢
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
اﻟﺒﴫة
واﺳﻂﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎرﺑەﻏﺪاد،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد ٪٢ ٪ ١٨
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢ ٪١٠
٪١٦ﺗﺮﺋەﻧﺒﺎر
دﯾﺎﻟە
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪٢
ﺑﻐﺪاد
دﯾﺎﻟە
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﻧەﯾﻨەواو
ﺑەﻏﺪاد،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر،
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ئاوارەبوون
قەزای سەرەکی
سێ
◄
ئاوارەبوون
قەزای
سێ
 ٪١٩وﺋەﻧﺒﺎر
ﻧﯿﻨﻮی
سەرەکی ٪٢٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
◄ ٪٣٥
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﻗﺎر
ذي
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٨
اﳌﺜﻨﻰ
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە
و
ﮐەرﮐﻮوک
ﻫەوﻟێﺮ،
ﺑەﻏﺪاد،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﺑﺎﺑﻞ
ﻧەﯾﻨەوا،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٤٣ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٧ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە  ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
2,322
2,970
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
توزخۆرماتوو
کەرکووک
ﮐﺮﺑﻼء
ﻧﺠﻒ
ﮐﺮﺑﻼء
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،ﻧﺠﻒ
 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٦٢ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٤ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٥٥ﻧەﯾﻨەوا
ﺑەﻏﺪاد
دﯾﺎﻟە،ﺑﺎﺑﻞ٪١٤
ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﺑەﻏﺪاد و
 ٪٥٨ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ٪١١ ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ
ﮐەرﮐﻮوک
اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح
ﻗﺎر
ذي
٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا تکریت
داقوق
1,248
462
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎرﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٩١ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :دوبس
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر
330دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
 1,152دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﮐەرﮐﻮوک،
سامەڕاﺋەﻧﺒﺎر،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩ ٪١٧
ﮐەرﮐﻮوک
دﯾﺎﻟە ٪١٨ ،ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٥
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٠
ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٢
 ٪٣٤ﮐەرﮐﻮوک
ﻣﻴﺴﺎن
اﳌﺜﻨﻰ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٨٩ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٧٢
ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٦
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
پارێزگاکانی زێد
◄
پارێزگاکانی زێد
◄
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
واﺳﻂ
اﻟﺒﴫة
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
واﺳﻂ
اﻟﺒﴫة
 ٪٢٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٤٦ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوکدەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە٪٩ ،
ﮐەرﮐﻮوکﮐەرﮐﻮوک
٪١٠
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

دهۆك

ﺋەﻧﺒﺎر
٪٣٠
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩١

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 11,358ئاوارە

٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
ئاوارەبوون ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
◄سێ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
قەزای سەرەکیﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
 ٪٨٩ﺑﺎﺑﻞ
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪا ٪٧
دەﮔﺮێﺘەوە

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪١٠
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوک
٪٧

 ٪٤٣ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
اﻟﺪﻳﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،ﺻﻼح
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
و
ﺑەﻏﺪاد
ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر،ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ
دهۆک
حەمدانیە
4,794
 ٪٢ 282ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٧
ﮐەرﮐﻮوکﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
و
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪا
و
ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﻫەوﻟێﺮ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
و
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٩١ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا

ﺒﺎر

 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر

7,326

ﮐەرﮐﻮوک

 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ٪١٦
 ٪ ١٨ ٪٢٤دﯾﺎﻟە
 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد
ﺑەﻏﺪاد  ٪ ١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
٪٢٠
دﯾﺎﻟە ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦﺗﺮ
 ٪٢٢ ٪٨ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺗﺮ:ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ و
ﻧەﯾﻨەواﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە

 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

ﻧەﯾﻨەوا
ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫ
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

◄سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون

1+5+7+78 1+10+20+61 1+19+21+45 1+1+8+91 14+18+20+28

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

2+7+31+57 0+17+22+56 2+8+10+68 1+2+21+75 1+2+8+89

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە
ﮐەرﮐﻮوک و
ﻫەوﻟێﺮ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﻫەوﻟێﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
◄سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦموسڵ

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪ ١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ،
دﻫﯚک
دەﮔﺮێﺘەوە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاو ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ

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

 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر

ﻫەوﻟێﺮ

 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٤٦ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد
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تازەترین ڕەوشی ئاوارە ناوخۆییەکان
تێکــڕای شــێوە و فیگەرەکانــی ئــاوارە ناوخۆییــەکان :لەمــاوەی مانگــی ئــاب و

مانگــی ئەیلولــی  ٢٠٢١دا ،تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون (١,١٨٩,٥٨١ )DTM
پارێــزگای ،لــە  ١٠٥قــەزا و  ٢٨٤٢شــوێن لــە عێــرق دا .ئەمــەش نزمبوونــەی ١,٨٨٩

تۆمارکــران .تۆمارکردنــی ئــەم گۆڕانــە بچووکــە لــە ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی کــە لــە

ئایــار و حوزەیــران تەممــوزی ســاڵی  ٢٠٢١ھەژمارکرابــوو و تۆمارکرابــوو .دیاریرتیــن

کــەم داخــران یەکخــران لــە کۆتایــی ســاڵی  ٢٠٢٠دا و ســەرەتای ســاڵی  ٢٠٢١دا،

ئــاوارەی ناوخۆیــی دەستنیشــانکرد ،لــە  ٢٠٤,٣٤٤خێــزان دا ،لەسەرانســەری ١٨

ئــاوارەی ناوخۆیــی نیشــاندەدات لــەو ژمارەیــەی کــە لەمــاوەی نێــوان مانگەکانــی
نزمبوونــەوەی ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە پارێزگاکانــی نەینــەوا بــە (،)-١,٥٥٥
دهــۆک بــە ( )-٩٢٤و دیالــە بــە ( )-٤٥٤کــەس بــووە.

دا و ( )-١٧,٧٩٥کــە لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی کانوونــی دووەم و شــوبات دا

کامپــەکان دا دەژیــن لــەم جەولەیــە دا دەکرێــت بدرێتــە پــاڵ ئــەوەی کــە چەنــدان
ئەمــەش وایکــردووە کــە ژمارەیەکــی زۆری ئــاوارە ناوخۆییــەکان یان بگەڕێنــەوە یان
ئــاوارەی شــوێنەکانی دیکــە بــن.

ڕەوتــی ئێســتای ئــاوارە ناوخۆییــەکان :ســەرەڕای نزمبوونەوەیەکــی گشــتی

ھەروەھــا لەمــاوەی نێــوان مانگەکانی ئاب و ئەیلولی ســاڵی  ٢٠٢١دا ،کۆی گشــتی

کــۆی گشــتی  ٩,٨٦٦ئــاوارەی ناوخۆیــی گەیشــتوونەتە ئــەو شــوێنانەی کــە لــە

زۆر خــراپ دا دەژیــن ،ئەمــەش واتــە ،لــە %٩ی حاڵەتەکانــی واڵت .ئەمــەش

لــە کــۆی گشــتی حاڵەتەکانــی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لەسەرانســەری واڵت ،بــە
مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی  ٢٠٢١دا هەڵســەنگاندنیان بــۆ کــراوە.
لــە نێــو ئــەم گروپــە دا ،کــۆی گشــتی  ٢,٤٤٦کــەس بوونەتــە ئــاوارە بــۆ یەکــەم جــار،

 ١٠٣,٦٠٨ئــاوارەی ناوخۆیــی تۆمارکــران کــە لەشــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی
بەرزبوونەوەیــەک بــە ڕاددەی  ١,٢٣٦کــەس لــەو ئاوارانــەی لــە شــوێنی حەوانەوە و

نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا دەژیــن نیشــان دەدات لەوەتــەی جەولــەی پێشــووی

ئاوارەبوونــی یەکەمیانــە ٦,٣٠٢ ،کەســیش لــە شــوێنەکانی دیکــەی ئاوارەبوونــەوە

مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــار ،حوزەیــران و تەممــوزی  ٢٠٢١دا .لەســەر ئاســتی

بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆیانــە گەیشــتوونەتە پارێــزگای ســلێامنی

حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونیان زۆر خراپــە لــە پارێــزگای دهۆکــن بــە  ٢١,٢٧٦کــەس،

هاتــوون .لەوکاتــەی  ١,١١٨کەســیش دووبــارە جارێکــی دیکــە ئــاوارە بوونــە .تــا ئێســتا،

کــە ( )٤,٢٤١کەســن .لــەو ئاوارانــەی کــە گەیشــتوونەتە پارێــزگای ســلێامنی،

زۆربەشــیان یەکەمیــن جاریانــە ئــاوارە دەبــن کــە ( )٢,٢٤٤کەســن ١,٧٨١ .کەسیشــیان
لــە شــوێنێکی دیکــەی ئــاوارە بوونــەوە هاتــوون ٢١٦ ،کەســەکەی دیکەشــیان لــەو

پارێــزگادا ،بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی کــە دۆخــی ژیــان و گــوزەران و شــوێنی

ئەمــەش نزمبوونــەوە و کەمبوونــەوە بــە ( )-٣١٢نیشــان دەدات لەچــاو ئــەو ژمــارەی
کــە لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــار و حوزەیــران و تەممــوزی  ٢٠٢١دا تۆمارکــرا

لــە جەولــەی پێشــوودا .ژمارەیەکــی بەرچــاوی ئــاوارە ناوخۆییەکانییش نیشــتەجێی

شــوێنانەوە هاتــوون کــە ماوەیــەک پێــش ئێســتا بــۆی گەڕابوونــەوە .ئــەو ئاوارانەی

شــوێنی حەوانــەوەی زۆرخراپــن لــە پارێــزگای ئەنبــاردا کــە  ٢١,١٣٨کەســن ،کــە (٣١٨

و ئەنبــارەوە هاتــوون لەبــەر بەرزبوونــەوەی ڕاددەی کێشــە و گرفتــە ئەمنییــەکان

شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونیان زۆر خراپــە دەکەونــە پارێزگاکانــی نەینەوا بە

گەیشــتوونەتە پارێــزگای ســلێامنی زۆربەیــان لــە پارێزگاکانــی بەغــدا ،ســەاڵح الدیــن
لــەو پارێزگایانــەدا ،لەهەمــان کاتیشــدا ،هەندێــک لــەو ئاوارانە لەبــەر گەڕان بــەدوای

دەرفەتەکانــی کارکــردن ئاوارەبــوون .ســەرەڕای ئەمانــە ،ژمارەیەکــی بەرچــاوی

کــەس زیاتــرە لــە ژمــارەی دوایەمیــن جەولــە) ،پاشــان ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە
 ١٩,٩٥٦کــە ،کــە ( ٨٤کــەس زیاتــرە لــە ژمــارەی دوایەمیــن جەولــە) ،ســەاڵح الدیــن بــە
 ١٧,٣٨٢کــەس ،کــە ( ١,٠٣٢کــەس زیاتــرە لــە ژمــارەی دوایەمیــن جەولــە) .هەروەهــا

ئاوارەبــوون لــە پارێــزگای هەولێــر ڕوویــداوە کــە ( )١,٣١٨کەســن ،لــە هەمان کاتیشــدا

پارێــزگای کەرکــووک بــە  ٩,١٦٨کــەس ،کــە ( ٦کــەس کەمــرە لــە ژمــارەی دوایەمیــن

بــۆی گەڕابوونــەوە لــە پارێــزگای نەینــەوا ئاوارەبوونــەوە ،کــە ( )٦٢٧کــەس بــوون.

دۆخــی ژیــان و گوزەرانیــان و شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونیان زۆر خراپــە

بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو کەســانە تۆمارکــرا کــە جارێکــی دیکــە لــەو شــوێنانەی کــە
هەروەهــا ،کــۆی گشــتی  ١,١١٨ئــاوارەش شکســتیان لــە گەڕانــەوە بــۆ پارێــزگای

زێدیــان هێنــا و ناچاربــوون جارێکــی دیکــە ئــاوارە ببنــەوە .زۆربــەی ئــەو ئاوارانــەش
هــی پارێزگاکانــی ســەاڵح الدیــن بــە ( )٥٦٧کــەس ،پارێــزگای نەینــەوا بــە ( )٣٢٩کەس،

پارێــزگای ئەنبــار ( )١٣٢کــەس ،پارێــزگای بەغــدا بــە ( )٦٦کــەس و پارێــزگای دیالــە بــە
( )٢٤کــەس بــوون.

ناوچەکانــی زێــدی ئاوارەناوخۆییــەکان :لــە ٥٦%ی حاڵەتەکانــی ئێســتای ئــاوارە
ناوخۆییــەکان ھــی پاڕێــزگای نەینــەوان بــە ( ،)٦٦٩,١٣٣بەتایبەتــی هــی قــەزای

ناوەنــدی موســڵ کــە ( )٢٤٨,٦٠٣کەســن ،هــی قــەزای شــنگال بــە ( )١٩٤,٢١٤کــەس،
قــەزای بەعــاج بــە ( .)٩٢,٩٥٧دووەم بەرزتریــن حاڵەتەکانــی ئێســتای ئــاوارە

ناوخۆییــەکان هــی پارێزگاکانــی ســەاڵح الدیــن بــە ( )١٤٠,٠٥٨کــەس کــە دەکاتــە لــە

 ،%١٢پارێــزگای ئەنبــار بــە ()١٣٤,٦٨٦کــەس کــە دەکاتە لــە  ،%١١بەرزتریــن قەزایەکانیش
بــۆ حاڵەتەکانــی ئێســتای ئاوارەبــوون لــە چوارچێــوەی پارێــزگای ســەاڵح الدیــن هــی
قــەزای توزخوورماتــوو بــوون بــە ( )٣٦,٨٩٧کــەس ،قــەزای بەلــەد بــە ( )٢٨,٥٠١کــەس
و قــەزای بێجــی بــە ( )٢٦,٩٧٢کــەس .لەوکاتــەی لەچوارچێــوەی پارێــزگای ئەنبــاردا،

ئــەو قەزایانــەی بەرزتریــن حاڵەتەکانــی ئــاوارە ناوخۆییەکانیــان هەیــە بریتیــن لــە
قــەزای ڕوومــادی بــە ( )٦٣,٦٠٤کــەس ،قــەزای فەللوجــە بــە ( )٤٦,٤١٥کــەس ،قــەزای

ئەلقائیــم بــە ( )١٠,٠٢٥کــەس و قــەزای ئەلڕوتبــە بــە ( )٥,٥٢٣کــەس.

جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون :لەسەرانســەری واڵت ،لــە ٧٦%ی
ئــاوارەکان لــە شــوێنی نیشــتەجێبوونی تایبــەت دەژیــن کــە ( )٩٠٢,٧٩٦کەســن ،لە %١٥

یــان لــە کامپــەکان دەژیــن کــە ( )١٨٢,٤١٥کەســن ،هەروەهــا لــە  %٩شــیان لــە شــوێنی

حەوانــە و نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا دەژیــن .لەمــاوەی نێــوان مانگەکانــی
ئــاب و ئەیلولــی  ٢٠٢١دا ،نزمبوونــەوە و کەمبوونەوەیەکــی بەرچــاو لەژمــارەی

ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نیشــتەجێ شــوێنی تایبــەت تۆمارکــرا کــە ( )-٣,٣٠٠کــەس
بــوون .ســەرەڕای ئەمــە ،بەرزبوونــەوە و زیادکردنێــک لــە ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی
نیشــتەجێی.

تێکــڕای ئــەم زیادکــردن و بەرزبوونــەوەی ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە

لــە کامپــەکان دا دەژیــن پێچەوانــەی ئــەو نزمبوونــەوە و کەمبوونەوانەیــە کــە لــە
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ســێ جەولــەی پێشــووتری ســالی  ٢٠٢١دا بــە ( )-١,٤٤٠لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی

ئایــار و حوزەیــران و تەممــوزدا )-٣,٨٧٥( ،لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئازار و نیســان

جەولــە) .ئــەو قەزایانەشــی کــە بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەش کــە

ئەمانــەن :قــەزای ســێمێل لــە پارێــزگای دهــۆک بــە ()١٧,٢٧٤کــەس ،ســەرەڕای

ئــەوەی کــە نزمبوونــەوە و کەمبوونەوەیەکــی بەخــۆوە بینیــووە لەوەتــەی
جەولــەی پێشــووی مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــار و حوزەیــران و تەممــوزی

 ٢٠٢١دا بــە ( )-٢٧٦کەمبوونــەوە .ژمارەیەکــی بەرچاویــش لــە ئــاوارە ناوخۆییەکانــی

پارێــزگای کەرکــووک لــە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا دەژیــن،
کــە هــی قــەزای ناوەنــدی کەرکــووک ( )٨,٣٠٤کەســن ،هەروەهــا لــە قــەزای

ســامەڕای پارێــزگای ســەاڵح الدینیــش ( )٧,٢٣٠کەســی ئــاوارەی ناوخۆیــی لــە

شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا دەژیــن .ســەرەڕای ئەمانــە،
لەسەرانســەری عێــراق دا ،بــە کــۆی گشــتی  ٨٥شــوێن هەیــە کــە تیایانــدا ئــاوارە

ناوخۆییــەکان لە شــوێنی حەوانەوە و نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا دەژین ،بەرزترین
ژمــارەی ئــەو شــوێنانەش دەکەوێتــە قــەزای فەللوجــە بــە  ١٦شــوێن لــە پارێــزگای
ئەنبــار دا ،کــە  ١٣,٨٧٨ئــاوارەی ناوخۆیــی لــەم  ١٦شــوێنە نیشــتەجێن .هەروەهــا

ســێ شــوێنیش لــە قــەزای ڕوومــادی پارێــزگای ئەنبــار  ٤,٣٥٠ئــاوارەی ناوخۆیــی

دۆخــی ژیــان و گــوزەران و شــوێنی حەوانەوەیــان زۆرخراپــە .هەروەها شــوێنەکانی

دیکــەی کــە دۆخــی ژیــان و گــوزەران و شــوێنی حەوانەوە و نیشــتەجێبوونی ئــاوارە

ناوخۆییــەکان تیایانــدا زۆرخراپــە دەکەونــە قەزایەکانــی پارێــزگای هەولێــر بــە ٥
شــوێن ،وە  ٤شوێنیشــن لــە قــەزای شــێخانی پارێــزگای نەینــەوا دا.
شێوەی  :2جۆرەکانی شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی ئاوارە ناوخۆییەکان

76+24+0O
9+91+0O

%76

شوێنی
نیشتەجێبوونی تایبەت

902,796

%9

پەناگە نەگونجاوەکان

103,608

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

%15

کەمپەکان

182,415

< %1

نەزانراو

762

ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی 123

خستنەڕووێکی گشتی گەڕانەوە
ئــەم شــێوە گرافیکــەی خــوارەوە ئەمانــە نیشــاندەدات ( )١ژمــارەی 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.

نەینەوا

 1,922,496گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

88+90 15+25+31+43 11+17+23+25 1+9+19+55
تەلەعفەر

360,396

169,908

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

 %9دهۆک

 %68نەینەوا

 %13ئەوانی تر

 %10هەولێر

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

سەالحەددین

 731,820گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

تکریت

189,762

رشگات

162,570

بێجی

121,194

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون
 %46سەالحەددین

 %25کەرکووک

 %15هەولێر

%14

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

ديالە

 239,310گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

خانەقین
خالس

موقدادیە

103,314

74,634

59,862

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

 %9سلێامنی

 %80ديالە

 %11کەرکووک

 %1ئەوانی تر

ئەوانی تر :پارێزگاکانی بەغداد ،هەولێر و کەربەال دەگرێتەوە

هەولێر

 60,432گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

مەخمور

60,432

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

90+88 1+12+26+54 1+5+44+49 1+12+36+40

موسڵ

1,065,012

حەمدانیە

ئەنبار

 1,541,466گەڕاوە

ڕەمادی

فەللوجە

 %72هەولێر
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179,832

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون
 %43ئەنبار

 %21بەغداد

 %16هەولێر

 %20ئەوانی تر

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

کەرکووک

 350,886گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

حەویجە

170,676

کەرکووک
داقوق

155,424

17,550

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

 %9سەالحەددین

 %45کەرکووک

 %39سلێامنی

 %7ئەوانی تر

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

بەغداد

 91,902گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

مەحمودیە
ئەبوغرێب
تارمیە

49,824

23,478

10,836

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

 %4بابل

 %90بەغداد

 %1ئەوانی تر

 %5هەولێر

ئەوانی تر :پارێزگاکانی سلێامنی ،کەربەال و میسان دەگرێتەوە

دهۆک

 762گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

زاخۆ

 %10کەرکووک
 %100دهۆک

 %15نەينەوا

570,600

هیت

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

 %1سەالحەددین

601,326

762
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خستنەڕووێکی گشتی گەڕانەوە
تازەترین ڕەوشی گەڕاوەکان

کــۆی گشــتی فیگــەر و ھێلکارییەکانــی گەڕانــەوە :لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی

جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون :لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی

 ٢٠٢١دا ،تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون ( )DTMبــە کــۆی گشــتی دەستنیشــانی ٤,٩٣٩,٠٧٤

 ٢٠٢١دا ،زۆربــەی هــەرە زۆری گــەڕاوە تــازەکان ،کــە ( )٤٦,٣١٤کەســن ،گەیشــتوونەتە زێــدی

گــەڕاوەی کــرد لــە ( )٨٢٣,١٧٩خێــزان دا ،کــە لەسەرانســەری  ٨پارێــزگا ،لــە  ٣٨قــەزا و ٢,١٧١

نیشــتەجێبوونی خۆیــان ،بەمــەش ژمــارەی ئــەو کەســانەی کــە لــەم جــۆرە شــوێنی حەوانــەوە و

شــوێن عێــراق دا بــوون .بــە کــۆی گشــتی ٥٤,٣٦٢ ،گــەڕاوەی نــوێ تۆمارکــران لــە مــاوەی نێــوان

نیشــتەجێبوونە دەژیــن بــوو بــە  ،٤,٧٣٢,٠١٤کــە دەکاتــە لــە  %٩٦کۆی گشــتی گــەڕاوەکان .هەروەها

مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی  ٢٠٢١دا .ئــەم ژمارەیــەش بــە شــێوەیەکی بەرچــاو بەرزتــرە لــە ژمــارەی

 ٨,٥٤٤گــەڕاوەی دیکــە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونیان زۆر خراپــە ،بەمــەش ژمــارەی ئــەو

ئــەو گــەڕاوە تازانــەی کــە لــە جەولــەی پێشــووی مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــار و حوزەیــران و

کەســانەی کــە لــەم جــۆرە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونە زۆر خراپانــە دا دەژیــن گەیشــتە

تەممــوزی  ٢٠٢١دا تۆمارکرابــوو کــە ( )١٧,٥٦٢کــەس بــوو .هەروەهــا ئــەم ژمارە تــازەی گەڕاوەکانی

 ١٩٢,٩١٢کــەس ،کــە دەکاتــە لــە %٤ی کــۆی گشــتی گــەڕاوەکان .ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنی

ئــەم جەولــەی ئێســتا بەرزتــرە لــە ژمــارەی گەڕاوەکانــی ســێ جەولــەی پێشــووتریش کــە لــە

حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی تایبــەت دا دەژیــن بــە  ٣٩٦کــەس کەمبــووەوە لــەم جەولەیــەدا بــە

مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــازار و نیســانی  ٢٠٢١کــە ( )١٥,٢٣٤گــەڕاوە بــوو ،لــە مــاوەی نێــوان

بــەراورد بــە جەولــەی پێشــوو .بــەم شــێوەیەش ،کــۆی گشــتی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنی

مانگەکانــی کانوونــی دووەم و شــوباتی  ٢٠٢١دا کــە ( )٢٠,٢٥٠گــەڕاوە بــوو ،لەمــاوەی نێــوان

حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی تایبــەت دا دەژیــن بــووە  ١٤,١٤٨کــەس ،کــە کەمــرە لــە %١ی کــۆی

مانگەکانــی ترشینــی دووەم و کانوونــی یەکەمــی  ٢٠٢٠دا کــە ( )٤٩,١٥٢گــەڕاوە بــوو .هەرچەنــدە،

گشــتی گــەڕاوەکان.

بــەرزی ئــەم ژمــارەی گــەڕاوە تــازەکان لــەم جەولــەی ئێســتادا بەهــۆی زۆری ئــەو گــەڕاوە

بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ

تازانەیــە کــە بــۆ پارێــزگای ئەنبــار گەڕاونەتــەوە و لــەم جەولەیــەدا هەژمارکــراون ،ئەمــەش پــاش
ئــەوەی تیمەکانــی تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون هەڵســەنگاندنیان بــۆ ژمارەیــەک شــوێن
لــەو پارێزگایــە دا کــرد کــە پێشــووتر بەهــۆی کێشــە و گرفتــە ئەمنییەکانــەوە نەیــان دەتوانــی

دا دەژیــن دەکەوێتــە پارێــزگای ســەاڵح الدیــن بــە ( )٦١,٣٥٦کــەس ،کــە دەکاتــە لــە %٢٣ی کــۆی
گــەڕاوەکان لــە سەرانســەری عێــراق دا .زۆربــەی ئــەو گەڕاوانەش لە ســێ قــەزادا باڵوبوونەتەوە:
قــەزای تکریــت بــە ( )٢٢,٤٥٨کــەس ،قــەزای بێجــی بــە ( )١٥,٤٣٢کــەس و قەزای شــەرگات بــە ()٨,٨٥٠

دەســتیان بــەو شــوێنانە بــگات.

کــەس .لەگــەڵ ئەمــەش دا ٥٥,٨٦٦ ،گــەڕاوەی دیکــە لــە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی

ئــەو پارێزگایانەشــی کــە بەرزتریــن ژمــارەی گەڕاوەیــان ھەیــە لــە کــۆی گشــتی گــەڕاوەکان ،بریتین

زۆرخــراپ دا دەژیــن لــە پارێــزگای نەینــەوا دا ،کــە دەکاتــە لــە%٢٩ی کــۆی ئــەو گەڕاوانــەی کــە

لــە :پارێــزگای نەینــەوا بــە ( ،١,٩٢٢,٤٩٦کــە  ٢,١٣٦کەســیان گــەڕاوەی تازە بــوون لەوەتــەی جەولەی

لــەم جــۆرە شــوێنە حەوانــەوە زۆرخراپانــە دا دەژیــن ،زۆربەشــیان لــە قــەزای ناوەنــدی موســڵن

پێشــووەوە) .پاشــان پارێــزگای ئەنبــار بــە ( ١,٥٤١,٤٦٦کــەس کــە  ٢٩,٨٠٨کەســیان گەڕاوەی تــازە بوون

بــە ( )٣١,٩٦٢کــەس ،دوای ئەویــش لــە قــەزای شــنگالن بــە ( )٨,١١٢کــەس و پاشــان قــەزای بەعــاج

لەوەتــەی جەولــەی پێشــووەوە) .ئینجــا پارێــزگای ســەاڵح الدیــن بــە ( ٧٣١,٨٢٠کــەس کــە ١٦,١١٠

بــە ( )٥,٣٧٦کەســی گــەڕاوە .ژمارەیەکــی زۆریــش لــەو گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەوە

کەســیان گــەڕاوەی تازەبــوون لەوەتــەی جەولــەی پێشــووەوە) .لەمــاوەی نێــوان مانگەکانی ئاب

و نیشــتەجێبوونی زۆرخــراپ دا دەژیــن لــە پارێــزگای ئەنبــاردا تۆمارکــران کــە ( )٤٢,٣٥٤کەســی

و ئەیلولــی  ٢٠٢١دا ،تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون ( )DTMبــە کــۆی گشــتی  ١.٠٠٨ئــاوارەی

گــەڕاوەن و دەکاتــە لــە %٢٢ی کــۆی گشــتی گــەڕاوەکان ،ئــەو گەڕاوانــەش بــە زۆری دەکەونــە

ناوخۆیــی تۆمارکــرد کــە لــە کامپەکانــەوە هاتبــوون ،ئەمــەش بەشــێوەیەکی بەرچــاو کەمــر لــەو

قــەزای ڕوومــادی بــە ( )١٤,٠٦٤گــەڕاوە ،قــەزای فەللوجــە ( )١٣,٥٥٤گــەڕاوە و قــەزای قائیــم بــە

ژمــارەی کــە جەولــەی پێشــوو لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــار و حوزەیــران و تەممــوزی ٢٠٢١

( )٩,٦٣٠گــەڕاوە.

تۆمارکرابــوو بــە ( )٦,١٨٦کــەس .زۆربــەی هــەرەزۆری ئەوانــەی کــە لــەم جەولەیــەدا گەیشــتبوون،

بەتێکــڕا ،لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی  ٢٠٢١دا ،هەشــت شــوێن دەستنیشــانکران

هاتبوونــە قەزایەکانــی پارێــزگای نەینــەوا ،لەوانــەش قــەزای شــنگال بــە ( )٣٩٦کــەس ،قــەزای
بەعــاج بــە ( )١٣٢کــەس ،قــەزای ناوەنــدی موســڵ بــە ( )٢٤کــەس .ئەمــەش لــەو کاتــەی کــە
ســەرجەم ئەوانــی دیکــە گەیشــتنە قــەزای مخمــووری پارێــزگای هەولێــر کــە ( )٢١٠کــەس بــوون،
لەگــەڵ قــەزای بێجــی بــە ( )١٢٦و کــەس و قــەزای شــەرگات بــە ( )١٢٠کــەس لــە پارێــزگای ســەاڵح
الدیــن.

کــە هەمــوو گــەڕاوەکان ،کــە بــە کــۆی گشــتیان  ٢,٥٥٦کەســن ،لــە دۆخ و شــوێنی حەوانــەوە و
نیشــتەجێبوونی زۆرخــراپ دا دەژیــن .ئەمــەش نزمببوونــەوە و کەمبوونەوەیەکی کــەم و الوەکی
نیشــاندەدات لــەو ژمارەیــەی کــە لــە جەولــەی پێشــووی مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــار و
حوزەیــران و تەممــوز تۆمارکرابــوو کــە ( )٢,٥٩٢گــەڕاوە بــوون .دوو لــەم شــوێنانەش لــە پارێــزگای
ئەنبــارن و یەکێکیــان دەکەوێتــە قــەزای ڕوومــادی کــە ( )٨٥٨گــەڕاوە لــە خۆدەگرێــت ،شــوێنەکەی

هەروەهــا لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی  ٢٠٢١دا ،گەڕانــەوەکان لــە دوو شــوێن

دیکەشــیان دەکەوێتــە قــەزای قائیــم و ( )٢٩٤گــەڕاوە لــە خۆدەگرێــت .دوو شــوێنی دیکــەش

بــوون کــە پێشــووتر هیــچ گەڕانەوەیەکیــان بــە خــۆوە نەبینیبــوو .یەکێــک لــەو شــوێنانەش قــەزای

دەستنیشــانکران کــە هەمــوو گەڕاوەکانیــان لە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا

هەتــرە لــە پارێــزگای نەینــەوا بــوو و شــوێنەکەی دیکــەش قــەزای مخمــووری پارێــزگای هەولێــر

دەژیــن کــە لــە پارێــزگای ســەاڵح الدینــن و یەکێکیــان دەکەوێتــە قــەزای تکریــت کــە ( )٧٨٠گــەڕاوەی

بــوو .ســەرەڕای ئەمــەش ،لــەم جەولەیــەدا شــوێنێکی دیکــەش لــە قــەزای هەتــرە پارێــزگای

لەخۆگرتــووە ،ئــەوەی دیکــەش دەکەوێتــە قــەزای توزخورماتــوو کە ( )١٨گــەڕاوەی لەخــۆ گرتووە.

نەینــەوا دەستنیشــانکرا کــە تــا ئەمڕۆ هیــچ گەڕانەوەیەکــی نەبووە .هــۆکاری ئەمــەش پەیوەندی

هەروەهــا ،هەمــوو گەڕاوەکانــی پارێــزگای نەینــەواش لــە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی

بــە نەبوونــی خزمەتگوزارییــە بنەڕەتییەکانــەوە هەیــە و هەروەهــا پەیوەنــدی بەخراپــی دۆخــی

زۆرخــراپ دا دەژیــن و دەکەونــە قــەزای ناوەنــدی موســڵ بــە ( )٢٧٦گــەڕاوە و قــەزای بەعــاج

ئەمنــی لــەو شــوێنە هەیــە.

بــە ( )٤٨گــەڕاوە .ئەمــە لەســەر هەمــوو گەڕاوەکانــی پارێــزگای کەرکووکیــش جێبەجــێ دەبێــت

ھێڵکاری و شــێوەکان لەســەر ئاســتی قــەزا :ھەروەکــو جەولەکانی پێشــووتردا ،قــەزای ناوەندی

کــە دەکەونــە قــەزای ناوەنــدی کەرکــووک بــە ( )١٨٠گــەڕاوە ،هەروەهــا گەڕاوەکانــی پارێــزگای

موســڵ لــە پارێــزگای نەینــەوا دا هــەر بــە خــاوەن بەرزتریــن ژمــارەی گــەڕاوەکان دەمێنێتــەوە بــە
 ١,٠٦٥,٠١٢گــەڕاوە ،کــە دەکاتــە لــە %٢٢ی کــۆی حاڵەتەکانــی گەڕانــەوە و لــە نێویشــیان دا ١,٧٥٢
گــەڕاوەی تــازە تۆمارکــرا کــە لــەم جەولەیــە دا گەڕاونەتــەوە .هەروەهــا قــەزای ڕوومــادی لــە
پارێــزگای ئەنبــار دا دووەم بەرزتریــن ژمــارەی گەڕانــەوەی هەیــە بــە ( )٦٠١,٣٢٦کــەس ،کەدەکاتــە
لــە %١٢ی کــۆی گشــتی گــەڕاوەکان ،لــە نێویشــیان دا  ٢٩٤گەڕاوەیــان لــەم جەولەیــە دا تۆمارکــران.
ســێیەم بەرزتریــن ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە قــەزای فەللوجــەی پارێــزگای ئەنبــارە بــە ()٥٧٠,٦٠٠
گــەڕاوە ،کــە دەکاتــە لــە %١٢ی کۆی گشــتی گــەڕاوەکان و لــە نێویشــیان دا  ٢٨,٦٨٦گەڕاوەیان وەک
گــەڕاوەی تــازەی ئــەم جەولــەی ئێســتا تۆمارکــران ،تێبینــی ئــەوەش دەکرێــت کــە ژمارەیەکــی
بەرچــاوی ئــەو گەڕانەوانــەش بــۆ ئــەو شــوێنانەیە کــە پێشــووتر هەڵنەســەنگێندراون .ئەگەرنــا،
بەهەمــان شــێوەش ژمارەیەکــی بەرچــاوی گــەڕاوە تۆمارکــراوە لە قــەزای تەلەعفــەری پارێزگای
نەینــەوادا بــە ( )٣٦٠,٣٩٦کــە دەکاتــە لــە %٧ی کــۆی گشــتی گــەڕاوەکان و لــە نێویشــیان دا ٤٨٠
کەســیان گــەڕاوەی ئــەم جەولــەی ئێســتان .لەپــاڵ ئەمانەشــدا ،لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی
ئــاب و ئەیلولــی  ٢٠٢١دا ،ژمارەیەکــی زۆری گــەڕاوە لــە قــەزای تکریتــی پارێــزگای ســەاڵح الدیــن

دیالــەش کــە دەکەونــە قــەزای خانەقیــن بــە ( )١٠٢گــەڕاوە.

شێوەی  :٣جۆرەکانی شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی گەڕاوەکان

95+5+0O

%96

شوێنی نیشتەجێبوونی
ئاسایی

4.732,014

1+99+0O

4+96+0O

%4

پەناگە نەگونجاوەکان

192,912

> ٪١

نشینگەی تایبەت

14,148

تۆمارکــرا بــە ( )١٤,٣٩٤گــەڕاوە ،ئینجــا قــەزای مخمــووری پارێــزگای هەولێــر دێــت لــە ڕووی بــەرزی
گــەڕاوەکان لــەم جەولەیــە دا بــە ( )٥,٤٣٠گــەڕاوە.
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بــەرزی ئــەم ڕێژەیــەی گەڕانــەوە لــە ماوەی نێوان مانگەکانی ترشینی دووەم و کانوونی یەکەمی  ٢٠٢٠دا بەشــێکی دەدرێتە پاڵ داخســن و یەکخســتنی کامپەکان کە زۆربەیان لەمــاوەی نێوان مانگەکانی
ترشینــی یەکەمــی  ٢٠٢٠تــا کانوونــی دووەمــی  ٢٠٢١ئەنجامــدران و بەرزبوونەوە یەک لەدوای یەکەکانی گەڕانــەوەکان لەماوەی ئەم ماوەیەدا .لەنێوان ئەیلولی  ٢٠٢٠و شــوباتی  ٢٠٢١دا  ،تۆماری
بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون ( )DTMچاالکــی بــەدوا داچوونــی فریاکەوتنــی پیادە کردووە بەدوا داچوونی بۆ جموجۆڵی ئاوارەکان و شــوێنەکانی دیکە دەکات دوای ئەوەی کە ئەو کامپ و شــوێنانە
دادەخرێــن یــان یەک دەخرێن .کارەکانیش لەم لینکە بەردەســن http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp

2

لــە مانگــی کانوونــی دووەم  ٢٠٢٠دا ،ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کۆچ ( )IOMڕاپۆرتێکی باڵوکــردەوە :ئاوارەبوونی درێژخایەن لە عێراق دا :پێداچوونــەوە بە پۆلێنکردنی بەربەســتەکانی بەردەم گەڕانەوە .ئەم
ڕاپۆرتە پشــتی بە ســەرچاوە و داتای الوەکی بەســتووە بۆ دانانی چوارچێوەی کاری پۆلێنکردنی بەربەســتەکان و تیشــک خســتنە ســەر ئەو بەربەســت و ئاســتەنگە جۆراوجۆرانەی کە ڕووبەڕووی ئاوارەکان
دەبنەوە لە گەڕانەوە بۆ ســەر ماڵ و حاڵیان .ڕاپۆرتەکەش لەم لینکە بەردەســتەhttps://iraq.iom.int/publications/protracted-displacement-iraq-revisiting-categories-return-barriers :

 3بگەڕێوە یەکەم پەڕەگرافی بەشــی گەڕانەوە بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی ئەو شــوێنانەی پارێزگای ئەنبار کە پێشــووتر هەڵنەســەنگێندراون.

ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی 123

نەخشەی  :١ھەبوونی ئاوارەکان و گەڕاوەکان

دﻫﯚک

ﻫەوﻟێﺮ
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

ﻧەﯾﻨەوا

ﮐەرﮐﻮک
ﺳە�ﺣەدﯾﻦ

دﻳﺎﻟە
ﺑەﻏﺪا
ﺋەﻧﺒﺎر
واﺳﺖ

ﻣﻴﺴﺎن

ﺑﺎﺑﻞ

ﮐەرﺑەﻻ

ﻗﺎدﺳﻴە
زﯾﻘﺎر
ﻧەﺟەف

ﺑەﴎا
ﻣﻮﺳەﻧﺎ

ﺋﺎوارە ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﮔەڕاوەﮐﺎن
١٨,١٦٨ - ١٠٨
٩٤,٠٢٠ - ١٨,١٦٩
٢٥٩,٩٠٢ - ٩٤,٠٢١

ﮐەﺳە ﮔەڕاوەﮐﺎن
١٢,٢٠٤ - ٦
٤٨,٣٦٠ - ١٢,٢٠٥
١٣٢,٣٤٢ - ٤٨,٣٦١

ﮐەﺳە ﺋﺎوارە ﻧﺎوﺧﯚﯾﯿەﮐﺎن
٤,٢٣٠ - ٦
١٤,٩٧٠ - ٤,٢٣١
٣٣,٦٤٣ - ١٤,٩٧١
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ڕێباز و میتۆدی ڕاپۆرت
ئامانجــی تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبوونــی ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ چاودێریکردنــی ئاوارەبــوون و خســتنەڕووی داتــای دروســتە دەربــارەی ئــاوارە
ناوخۆییــەکان و گــەڕاوەکان لــە عێــراق دا .داتــا لــە ڕێگــەی تیمەکانــی بەدەمــەوە ھاتنــی خێــرا و ھەڵســەنگاندن ( )RARTsکۆدەکرێتــەوە ،کــە پێکھاتــووە لــە زیاتــر
لــە  ١٠٠ســتاف لەسەرانســەری عێــراق دا باڵوبوونەتــەوە .داتــا کۆکردنــەوە بــۆ جەولــەی  ١٢٣لــە مــاوەی مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی  ٢٠٢١بــوو لــە سەرانســەری ١٨
پارێــزگادا.
داتــا لــە لیســتی ســەرەکی ئــاوارە ناوخۆییــەکان و لیســتی ســەرەکی گــەڕاوەکان کۆکراوەتــەوە لــە ڕێگــەی تۆڕێکــی دامــەزراوی بەرفــراوان کــە  ٩٥٠٠زانیاریپێــدەری
ســەرەکی لەخــۆ دەگرێــت ،لەوانــەش ســەرکردەی کۆمەڵگــەکان ،دەســەاڵتە خۆجێیــەکان و ھێــزە ئەمنيیــەکان .ھەروەھــا زانیــاری دیکــەش لــە تۆمــاری داتــای
حکومــەت و ئاژانســە ھاوبەشــەکان وەرگیــراوە.
تیمەکانــی بەدەمــەوە ھاتــن و وەاڵمدانــەوەی خێــرا و ھەڵســەنگاندن ()RARTsی ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ بــە بەردەوامــی داتــای لــە لیســتی ســەرەکی
وەرگرتــووە و ڕاپۆرتــی دوو مانــگ جارێکــی لــێ ئامادەکــردووە .ھەرچەنــدە ،دەستگەیشــن بــە داتــا ســنووردار بــووە بەھــۆی کێشــە و گرفتــە ئەمنیيــەکان و
پرۆســەکانی دیکــەی ســنووردانان کــە دەتوانێــت کاربکاتــە ســەر چاالکيیەکانــی کۆکردنــەوەی زانیــاری .گۆڕانــکاری لــە شــێوە دەرخەرەکانــی ئاوارەبــوون بــە
دیدەکرێــت لــە نێــوان مــاوە جیاجیاکانــی ڕاپۆرتــەکان دا .ھەروەھــا لەوانەیــە گۆڕانکاریيەکانــی شــێوەدەرخەرەکان بەھــۆی کاریگــەری فاکتەرەکانــی دیکــەوە بێــت،
وەکــو دەستنیشــانکردنی بەردەوامــی گروپەکانــی پێشــووتری ئاوارەبــووان و تێکەڵکردنــی داتــای ئاوارەبوونــی دووەم لــە ناوخــۆی عێــرق دا.
هاواڵتیانــی ئاوارەبــوو داتایــان لــە ڕێگــەی پڕۆســەی کۆکردنــەوە ،پشتڕاســتکردنەوە ،ڕووپێوکــردن و پێوانەکــردن و ڕەوایەتی بوون کۆدەکرێـــتەوە دەستنیشــاندەکرێن.
ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ بــە بەردەوامــی لــە نزیکــەوە ھەماھەنگــی لەگــەڵ حکومەتــی فیــدڕال َو حکومەتــی ھەرێــم و دەســەاڵتە خۆجێيیــەکان دەکات تــا
بــەردەوام لەیەکتێگەیشــتنێکی دروســت و ھاوبەشــيیان ســەبارەت بــە ئاوارەبــوون لــە تــەواوی عێــراق دا ھەبێــت.
بــۆ کارئاســانیکردنی شــیکارکردن ،ئــەم ڕاپۆرتــە عێراقــی بەســەر ســێ ھەرێــم دابەشــکردووە :ھەرێمــی کوردســتانی عێــراق کــە پارێزگاکانــی ھەولێــر و دھــۆک و
ســلێامنی دەگرێتەخــۆ ،باشــور کــە پارێزگاکانــی بەســڕە ،میســان ،نەجــەف ،زیقــاڕ ،قادیســیە و موســەننا دەگرێتەخــۆ ،ناوەڕاســت کــە پارێزگاکانــی ئەنبــار ،بابــل ،بەغــدا،
دیالــە ،کەربــەال ،كةركــووك ،نەینــەوا ،ســەاڵح الدیــن و واســن.
حسابکردنی ژمێری بۆ دیاریکردنی ژمارەی کەسەکان بە کارھاتووە:
ژمــارەی کەســەکان لــە ڕێگــەی لێکــدان و جارانکردنــی ژمــارەی هــەر خێزانێــک بــە  ٦کــەس دیاریکــراوە و هەژمارکــراوە ،کــە ئەمــەش ژمــارەی تێکــڕای ھــەر خێزانێکــی
عێراقیــە بــە پێــی ئامــاری حکومــەت ،ئــەم حســابکردن و ژماردنــەش بــۆ ھەمــوو ئــاوارە ناوخۆییــەکان و گەڕاوەکانــی دەرەوەی کامپــەکان بــووە .لەوەتــەی مــاوەی
مانگەکانــی تەممــوز و ئابــی ٢٠٢٠ەوە (جەولــەی  ،)١١٧ژمــارەی ئــەو کەســانەی نــاو کامــپ لەڕێگــەی لێکدانــی لــە ژمــارە  ٥بــۆ ھــەر خێزانێــک حســابکراوە ،کــە ئــەم
داتایــە ھاوتایــە بــە قەبــارەی خێزانــی بــە پێــی دەســتەی ھەماھەنگــی و کارگێــڕی کامــپ لەوەتــەی ســاڵی  ٢٠١٨ەوە .بــۆ دروســترتین و نوێرتیــن زانیــاری ئاوارەکانــی

دەرەوەی کامــپ ،تکایــە بڕوانــە وێبســایتی دەســتەی ھەماھەنگــی و کارگێــڕی کامــپCCCM Cluster :
لــە ھەمــوو لیســتە ســەرەکییەکانی جەولەکانــی پێــش ( )١١٧لــە (متمــوز و ئابــی  )٢٠٢٠دا ،ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاو کامــپ بــە لێکــدان و جارانکردنــی ژمــارەی
هــەر خێزانێــک بــە  ٦دیاریدەکــرا ،لەبەرئــەوەی حســابکردنەکە جێگیــرە لــە نێــوان جەولەکانــی  ١١٧بــۆ  ،١٢٣شــیکارکردنی بــەرواوردکاری لــە نێــوان ئــەم چــوار وەجبــە داتایــە
ھیــچ کاریگــەری نابێــت .ھەرچەنــد ،دەبێـــت تێبینــی ئــەوەش بکرێــت کــە بەراوردکردنــی ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاو کامپــەکان لــە نێــوان جەولەکانــی  ١١٧بــۆ  ١٢٣بــە
ھەریەکێــک لــە جەولەکانــی پێشــووتر ،کاریگــەری دەبێــت بەھــۆی ئــەو گۆڕانکاریــەی لــە پێداچوونــەی شــێوازی حســابکردن لــە ڕێبــاز و میتــۆدی ڕاپۆرتەکــەوە دەکرێــت.
ڕێباز و میتۆدی ڕاپۆرتەکە ئەم پێناسانە بەکاردێنێت:
تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون ھەمــوو ئــەو کەســانە بــە ئــاوارەی ناوخۆیــی ھەژمــار دەکات کــە ناچــار بــە جێھێشــن کــراون لــە کانوونــی دووەمــی ٢٠١٤
بــەدواوە و تــا ســاتی ئــەم ھەڵســەنگاندنەش لــە چوارچێــوەی ســنوورەکانی عێــراق دا ئــاوارەی ناوخــۆن.
تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون ( )DTMھەمــوو ئــەو کەســانەی کــە لــە وەتــەی کانوونــی دووەمــی ٢٠١٤ەوە ئاوارەبــوون و دەگەڕێنــەوە بــە گــەڕاوە
ھەژمــاردەکات کــە گەڕاونەتــەوە بــۆ ئــەو شــوێنەی کەلێــی بــوون ،بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی کــە ئــەو گەڕاوانــە گەڕاونەتــەوە ھەمــان شــوێنی نیشــتەجێبوون
و حەوانــەی خۆیــان یــان جۆرێکــی دیکــەی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون .پێناســەی گــەڕاوەکان نــە پەیوەنــدی بــە پێوەرەکانــی گەڕانــەوە بــە ســەالمەتی
و بــە شــکۆوە ھەیــە ،نــە پەیوەندیشــی بــە ســراتیژیەتی چارەســەرە ھەمیشــەییە پێناســەکراوەکانەوە ھەیــە .شــوێنیش وەھــا پێناســەکراوە کــە ھاوتــا بێــت بــە
گوندێــک یــان ناوچەیەکــی الدێــی یــان گەڕەکێــک لــە ناوچــە شــارییەکان (بەمانایەکــی دیکــە ،چــوارەم دابەشــبوونی فەرمــی کارگێــڕی).

گۆڕانکارییەکانی زاراوەکانی شوێنی حەوانەوە لە لیستی سەرەکی خولی :١٢٢
لــە جەولــەی پێشــوودا کــە جەولــەی ( )١٢٢بــوو ،مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــار و حوزەیــران و تەممــوزی گرتبووەخــۆ گۆڕانــکاری لــە زاراوەکانــی
جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونانەی کــە ئــاوارە ناوخۆییــەکان و گــەڕاوەکان تیایانــدا دەژیــن کــرا ،ئەمــەش لــە ھەمــوو کارەکانــی
لیســتی ســەرەکی جەولــەی  ١٢٢و  ١٢٣دا ڕەنگــی داوەتــەوە .گۆڕانکارییەکانیــش بــۆ خۆگونجانــدن بــووە تاوەکــو بەرچاوڕوونیەکــی زیاتــر ھەبێــت
لەســەر ئــەو زاراوانــەی کــە بــۆ جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی زۆرخــراپ بەکاردێــن ،جیاوازبــن لــە جۆرەکانــی شــوێنی ئاوارەبــوون .بــۆ
دڵنیابوونــەوەش لــە ڕێکخســن و گونجــان لەگــەڵ تێبینــی تەکنیکــی دەســتەی ھەماھەنگــی و کارگێــڕی کامــپ لــە عێــراق دا لەســەر پێناســەی شــوێنە
نافەرمییــەکان لــە عێــراق دا (ئەیلولــی .)٢٠٢٠
 3تێبینی تەکنیکی لێرە بەردەســتە:
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گۆڕانکارییەکانی جۆرەکانی ئەو شوێنە حەوانەوانەی کە ئاوارەکان و گەڕاوەکان تیایاندا دەژین ئەمانە دەگرێتەوە:
•“نیشتەجێبوونە نافەرمییەکان” گۆڕدراوە بۆ “خێمە ،کارەڤان،خانووی سەفەری و کاتی ،خانووی بە قوڕ یان بلۆک دروستکراو”
•“پێکھاتە نانیشتەجێییەکان” گۆڕدراوە بۆ “شوێنی حەوانەوەی زۆر خراپی دیکە”
•“شوێنی حەوانەوەی بەکۆمەڵ” گۆڕدراوە بۆ “بینایە گشتییەکان یان شوێنی حەوانەوەی بە کۆمەڵ”
گۆڕانکارییەکانی جۆری ئەو شوێنە حەوانەوانەی کە تەنیا گەڕاوەکان تیایاندا دەژین ئەمانە دەگرێتەخۆ:
•“نیشتەجێبوونی ئاسایی” گۆڕدراوە بۆ “نیشتەجێبوون لە زێد”
•“کرێ” البردراوە
گۆڕانکارییەکانی جۆری ئەو شوێنە حەوانەوانەی کە تەنیا ئاوارەکان تیایاندا دەژین ئەمانە دەگرێتەخۆر:
•“کرێ” گۆڕداروە بۆ “شوققە یان خانوو (ھی خۆی نییە)”
پوختەیــەک لەســەر جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون لــەم ڕاپۆرتــەدا بــەم شــێوەیە ئامــاژەی پێــدراوە .نیشــتەجێبوون لــە زێــد ھەمــان ئــەو شــوێنە کــە
گــەڕاوەکان بــەر لــە ئاوارەبوونیــان لێــی ژیــاون .ئــەو شــوێنە حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونانەی کــە لــە دۆخێکــی زۆرخراپــدان ،بــۆ گــەڕاوەکان بریتییــە لــە :نیشــتەجێبوونی
زێــد (بــۆ نیشــتەجێبوون ناشــێت) ،خێمــە ،کارەڤــان ،شــوێنی حەوانــەوەی ســەفەری و کاتــی ،خانــووی بــە قــوڕ یــان بلــۆک دروســتکراو ،بینــای تەواونەکــراو و
جێھێڵــدراو ،بینایــە گشــتییەکان ،شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی بەکۆمــەڵ ،بینــا ئاینییــەکان و بینــای قوتابخانــەکان .بــۆ ئاوارەکانیــش ،ئــەو شــوێنە حەوانــەوە
و نیشــتەجێبوونانەی کــە لــە دۆخێکــی زۆرخراپــدان ھەمــان ئــەو شــوێنە حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونانەی گــەڕاوەکان دەگرێتــەوە ،جگــە لــە نیشــتەجێبوون لــە زێــد
ناگرێتــەوە ،ھەروەھــا خانــوو و شــوققەش ناگرێتــەوە کــە ھــی خۆیــان نیــن یــان بــۆ ژیــان ناشــێن.

ئەستۆپاکی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ
زانیاریيەکانــی نــاو ئــەم ڕاپۆرتــە ،تەنهــا مەبەســت لێــی زانیــاری گشــتین .ئــەو نــاو و ســنوورانەی کــە لــە نــاو پــەڕاوی تۆمــاری بەدواداچــوون ئــاوارەکان دایــە بــە واتــای
پەســندکردن یــان ڕەزامەندبــوون لــە الیــەن ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ نایــەن .زانیاریەکانــی پۆرتاڵــی تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون دەرئەنجامــی ئــەو داتایــە
یــە کــە لەالیــەن تیمــە مەیدانیيەکانــی ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کۆچــەوە کۆکراوەتــە و زانیاریيەکانــی حکومــەت و الیەنەکانــی دیکــە لــە عێــراق تــەواودەکات .دەبێــت
ئاڵنگاریيــەکان لەبەرچــاو بگیرێــن کاتێــک داتاکانــی تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەکانــی لــە عێــراق بەکاردێــن ،لەوانــەش ناجێگیــری جموجۆڵــی ئــاوارەکان ھــاوکات لەگــەڵ
ڕەوشــە تەنگەتاویــە لەناکاوییــەکان و ســنوورداربوونی دەستگەیشــن بــە بەشــێکی زۆری واڵت .لــە ھیــچ بارێکــدا ،ڕێخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ ( )IOMبەرپــرس نابێــت
بــۆ ھیــچ زەرەر و زیانێــک ،جــا ڕاســتەوخۆ ،ناڕاســتەوخۆ یــان دەرئەنجامیــی بێــت ،یــان پەیوەنــدی بــە بەکارھێنانــی ئــەم ڕاپۆرتــە و بەکارھێنانــی ئــەو زانیاریانــە بێــت لێــرەوە
خراونەتــەڕوو .ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ لــە عێــراق هەوڵــدادەت کــە ئەوەنــدەی بکرێــت ئــەو زانیاریانــە بــە دروســتی بپارێزێــت ،بــەاڵم هیــچ بانگەشــەیەکیش بــۆ
تەواوەتــی و ورد و دروســتی و گونجاویەتــی ئــەو زانیاریانــەی نێــو ئــەم ڕاپۆرتــە نــاکات -بەدەربڕیــن بێتــت یــان بەواگەیاندنبێــت.

بــۆ زانیاری زیاتر ،ســەردانی  iraqdtm.iom.intبکە یــان پەیوەندی بکە بە تیمەکــە لەڕێگەی ئیمێڵی iraqdtm@iom
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