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وێنەی ژمارە ( :)١ژمارەی ئاوارە ناوخۆییەکان و گەڕاوەکان بە تێپەڕبوونی کات
کۆکردنــەوەی زانیــاری بــۆ خولــی  120لــە مــاوەی مانگەکانــی کانونــی دووەم و

یەکــەم تــا شــوباتی  2021بــۆی گەڕانەتــەوە ،بریتیــن لــە نەینــەوا ( کــە  15,204کەســی

شــوباتی ســاڵی  2021ئەنجــام درا .تاکو 28ی شــوباتی  ،2021تۆمــاری بەدواداچوونی

نــوێ تێــدا تۆمــار کــراوە) ،کەرکــوک ( ،)1,788ســەالحەددین ( )1,254و ئەنبــار ( .) 780

ئــاوارەکان  4,851,816گــەڕاوە ( 808,636خێــزان)ی لــە میانــەی  8پارێــزگا و  38قــەزا
و  2,140شــوێن لــە عێــراق دەستنیشــان کــردووە .تێکــڕای  20,250گــەڕاوەی نــوێ
لــە مــاوەی کانونــی دووەم-شــوباتی  2021تۆمارکرا.ئەمــە کەمــرە لــە ژمــارەی
گــەڕاوەی نوێــی تۆمارکــراو لــە مــاوەی ترشینــی دووەم -کانونــی یەکەمــی
 )49,152( 2020و بــە یەکێــک لــە نزمرتیــن ڕێــژەی گەڕانــەوەی مانگانــە لەوەتــەی
ســاڵی 2015ەوە دادەنرێــت .ئــەم ڕێــژەی نزمــەی گەڕانەوەیــە لــە مــاوەی کانونــی
دووەم -شــوباتی  2021بــە بــەراورد لــە گــەڵ خولەکانــی پێشــوو ،دەکرێــت بەشــێکی
بدرێتــە پــاڵ داخســن و یەکخســتنی کەمپــەکان کــە بــە شــێوەیەکی ســەرەکی لــە
نێــوان ئەیلــول و کانونــی یەکەمــی  2020ڕوویــدا و دواتریــش زیادبوونــی ژمــارەی
گەڕانــەوە لــەو ماوەیــەدا .ڕێــژەی نزمــی گەڕانــەوە دەشــێت بەشێکیشــی بــە
هــۆی ســنووردارکردنی هاتووچۆیــەوە بێــت کــە لــە ناوەڕاســتی شــوباتی  2021لــە
سەرتاســەری واڵت دا ســەپێرنا ،وەک وەاڵمێــک بــۆ زیادبوونــی ژمــارەی کەیســەکانی
ڤایرۆســی کۆرۆنــا 1.باوتریــن ئــەو پارێزگایانــەی کــە ئــاوارەکان لەنێــوان کانونــی

هــەر لــەو ماوەیــەدا تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان ،هەروەهــا 1,205,767
ئــاوارەی ناوخۆیــی ( 207,213خێــزان)ی دیاریکــردووە ،کە بەســەر  18پارێــزگا و  105قەزا
و  2,897شــوێندا دابــەش بــوون .ئەمــە ئــەوە نیشــان دەدات کــە کەمبوونەوەیــەک بــە
 18,341ئــاوارەی ناوخۆیــی لــە مــاوەی ترشینــی دووەم تــا کانونــی یەکەمــی 2020
ڕوویداوە.ئــەم کەمبوونەوەیــە بچووکــرە بــە بــەراورد بــەوەی لەنێــوان مــاوەی
ترشینــی دووەم تــا کانونــی یەکەمــی  2020و ئەیلــول تــا ترشینــی یەکەمــی 2020
( )54,756تۆمارکــراوە .ســەبارەت بــە ناوچــەی ڕەســەنی ئــاوارە ناوخۆییــەکان،
هاوشــێوەی خولــی پێشــوو ،لــە ســەدا  57ی قەبــارەی هەنوکەیــی ئــاوارە
ناوخۆییــەکان لــە پارێــزگای نەینــەواوە هاتــوون ( )687,875کــەس ،بەتایبــەت لــە
قەزاکانــی موســڵ ( 255,921کــەس) ،شــنگال ( 202,231کــەس) و بەعــاج (96,939
کــەس) .بەرزتریــن ڕێــژەی تــری ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە پارێزگاکانــی ســەالحەددین
( ،)141,454ئەنبــار (،)133,701کەرکــوک ( )77,758و دیالــە ()72,522ەوە هاتــوون.
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لــە مانگــی ئــازاری  2020ەوە ،تۆمــاری بەدواداچوونی ئاوارەکان چەندین ڕاپۆرتی ســەبارەت بە ســنووردارکردنی هاتووچۆ بەهۆی ڤایرۆســی کۆرۆنا ( )COVID-19بەرهەم
هێناوە ،کە کاریگەری ســنووردارکردنەکان و پێوانەکانی تەندروســتی گشــتیی لەســەر هاواڵتیانی عێراقی و کۆچبەران لەسەرتاســەری واڵت خســتووەتەڕوو ،لەوانە لە خاڵەکانی
چوونەژوورەوەی لەگەڵ واڵتانی دراوســێ (ســوریا ،تورکیا و ئێران) هەموو بەرهەمەکان لەم بەســتەرەی خوارەوە بەردەســن:
http://iraqdtm.iom.int/COVID19/MovementRestrictions_HealthMeasures

بۆ زانیاری زیاتر ،تکایە سەردانی ماڵپەڕی  iraqdtm.iom.intبکەن یاخود لێرەوە  iraqdtm@iom.intپەیوەندی بە تیمەکە بکەن.
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تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە ئاوارەبوون
ئــەم هێلکاریانــەی خــوارەوە ( )1ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە ســەرجەم پارێزگاکانــی ئاوارەبــوون )2( ،ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان بــۆ هــەر یــەک لــە قــەزا
ســەرەکیەکانی ئاوارەبــوون ( )3رێــژەی پارێــزگا رەســەنەکانی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە هــەر پارێزگایەکــی ئاوارەبــوون.
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سلێامنی

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
سلێامنیﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە87,615
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ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح
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 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ٪٢٢،
ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ئاوارەبوون
قەزا سەرەکیەکانی
لە
سێ
◄

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺑﺎﺑﻞ
توزخۆرماتووﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٨٨ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
21,738
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮتکریت
16,404ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و
ﺑﻐﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
٪٢٤

سامەڕا
15,306
ﺋەﻧﺒﺎر
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ﻧەﯾﻨەوا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ٪٢١
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
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ﻧەﯾﻨەوا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٩٩ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ڕەسەن
◄پارێزگای
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوااﻟﺪﻳﻦ
 ٪٤٧ﺻﻼح
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

ﮐەرﮐﻮوک
٪٩ ٪١٣
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک
دەﮔﺮێﺘەوەﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩٠
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﻟﺒﴫة
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ﺑﺎﺑﻞﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
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ﻧەﯾﻨەوا
٪١٠
ﮐەرﮐﻮوکﺋەﻧﺒﺎر
٪١٩
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ٪٢٩ ،ﻧﯿﻨﻮی
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
 ٪٣٤ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٥٨ﺑﻐﺪاد
ناوخۆیی
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ 33,768ئاوارەی
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧﺠﻒ
ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەﻧﺒﺎر
دەﮔﺮێﺘەوە  ٪٢٠ﺑﺎﺑﻞ
ﻧەﯾﻨەوا
ﺑەﻏﺪاد و ٪٢١
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
٪٤٧قەزا
لە
◄سێ

ئەنبار

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺑﻐﺪاد
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و٪١٠
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٣
ﮐەرﮐﻮوک
٪٣٢
خانەقین
12,619
 ٪٤٧ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٠ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٢١ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەﻧﺒﺎرﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
واﺳﻂﺗﺮ :کفری
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ
7,002
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪادﺗﺮ:و
ﺋەﻧﺒﺎرﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ
٪٧١
 ٪٢٧ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
ﻣﻴﺴﺎن
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
◄ ٪٨٠
ڕەسەنﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
پارێزگای
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دﯾﺎﻟە
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە  ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪٢١
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٥
 ٪٨٨ﺑﺎﺑﻞ
ﮐﺮﺑﻼءدﯾﺎﻟە
٪٨٦
٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑﺎﺑﻞ
٪١٠
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
ﺑەﻏﺪاد،ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥
 ٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٣
ﮐەرﮐﻮوک
٪٣٢
ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ذي ﻗﺎر
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٩٩ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک18,840
فەللوجە

دﯾﺎﻟە

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﮐەرﮐﻮوک
ﮐەرﮐﻮوک٪١٧
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٦
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ڕەمادی
6,984
٪٨٦ﺑﺎﺑﻞ
دﯾﺎﻟە
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:ڕوتبە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ2,988 ،
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
٪٨٨
اﻟﺒﴫة

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
اﳌﺜﻨﻰ
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ڕەسەن
◄پارێزگای
ﮐەرﮐﻮوکﺋەﻧﺒﺎر
٪١٩
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ٪٢٩ ،ﻧﯿﻨﻮی
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
 ٪٣٤ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ
ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑەﻏﺪاد
٪١٤
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٨
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧﺠﻒ
 ٪٧١ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٧ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻗﺎر ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ذي
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﮐەرﮐﻮوک
ﮐەرﮐﻮوک٪١٧
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٦

ﮐﺮﺑﻼء

٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٧١
 ٪٢٧ﺑﺎﺑﻞ
واﺳﻂ
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
ﻣﻴﺴﺎن
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوەﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﮐەرﮐﻮوک
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
◄سێ لە٪٩٠
سەرەکیەکانی ئاوارەبوون
قەزا

ﺋەﻧﺒﺎرﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
٪٧١
 ٪٢٧ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:کەرکووک
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
ﻫەوﻟێﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ٪١٠
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
داقوق
6,510
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دﯾﺎﻟەﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐﺮﺑﻼء
دﯾﺎﻟە دوبس
٪٨٦
1,428
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪١٠ﺑﺎﺑﻞ
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧﺠﻒ

 61,674ئاوارەی ناوخۆیی

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

82,200

ديالە

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

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

 90,738ئاوارەی ناوخۆیی

٪٧١
 ٪٢٧ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەﻧﺒﺎرﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
واﺳﻂ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
٪٩
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
ﻫەوﻟێﺮ
ﮐەرﮐﻮوکﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ٪١٠
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩٠
دﯾﺎﻟەﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
ئاوارەی ناوخۆیی
45,217
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە  ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
◄ﮐﺮﺑﻼء
ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟەدﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
دﯾﺎﻟەقەزا
لە
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و
ﻫەوﻟێﺮ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
سێ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
٪٨٦
 ٪١٠ﺑﺎﺑﻞ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥
دەﮔﺮێﺘەوە
بەعقوبە ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
19,794

 ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪١٨دﯾﺎﻟە

 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەﻧﺒﺎر
٪٤٧
 ٪٢٠ﺑﺎﺑﻞ
ﻧەﯾﻨەوا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ٪٢١
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﻧەﯾﻨەوا
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە

ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
◄ ٪٨٥
ﻧەﯾﻨەواڕەسەن
پارێزگای
 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و٪١٠
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١
ﺋەﻧﺒﺎر
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽو
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ٪٢٢ ،

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ڕەسەن
◄پارێزگای

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

دﻫﯚک

20,225

 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

چەمچەماڵ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩٠
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ 9,258

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

كەركووك

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

دﻫﯚک

7,105

ڕەسەندﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
◄ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
پارێزگای

 136,496ئاوارەی ناوخۆیی

ئاوارەبوون  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑەﻏﺪاد  ٪١٨دﯾﺎﻟە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ٪٢٠
سەرەکیەکانی
٪٢٤قەزا
◄سێ لە

ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١ ٪١٠
ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
شەقاڵوەﻫەوﻟێﺮ4,812 ،
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ٪٢٢،

ﻫەوﻟێﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

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

 231,694ئاوارەی ناوخۆیی

ﻧەﯾﻨەوا
◄ ٪٤٧
قەزا سەرەکیەکانی  ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
ئاوارەبوون
سێ لە

28,356

دﻫﯚک

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە

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

82,336

◄پارێزگای ڕەسەن

ﻧەﯾﻨەوا

ﻫەوﻟێﺮ
هەولێر

142,735

زاخۆ

◄پارێزگای ڕەسەن

ە

1+9+19+63 1+22+27+34 1+7+16+64 0+11+32+55

موسڵ

 258,633ئاوارەی ناوخۆیی

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
اﻟﺒﴫة

ﮐەرﮐﻮوک
٪١٠٪٥
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﳌﺜﻨﻰ
ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
٪٢٩دﯾﺎﻟە،
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧﯿﻨﻮی
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٤

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر

ﻧەﯾﻨەو

 ٪٩٩ﻧە

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

ﻫەوﻟێﺮ

 ٪٤٧ﻧە

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

ﻧەﯾﻨەو

 ٪٩٩ﻧە
ﮐەرﮐﻮو

ﮐە
٪٥٨
ﺋەواﻧﯽ ﺗ

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

ﻫەوﻟێﺮ

دﯾﺎﻟەﻧە
٪٤٧

٪٨٦
ﺋەواﻧﯽدﺗ

ﻧەﯾﻨەو

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

 ٪٩٩ﻧە
ﮐەرﮐﻮو

ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗ

 ٪٥٨ﮐە

ﺋەﻧ
٪٧١
ﺋەواﻧﯽ ﺗ

ﻫەوﻟێﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

دﯾﺎﻟەﻧەﯾ
٪٤٧

ﮐﺮﺑﻼء

د
٪٨٦
ﺋەواﻧﯽ ﺗ

ﻧە
٪٨٥
ﺋەواﻧﯽ ﺗ

ﮐەرﮐﻮو

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٥٨ﮐە

ﺋەﻧ
٪٧١
واﺳﻂﺗ
ﺋەواﻧﯽ

ﻧەﯾ
٪٨٠
ﺋەواﻧﯽ ﺗ

دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

ﮐﺮﺑﻼء
 ٪٨٦دﯾ

اﻟﻘﺎدﺳ

ﻧە
٪٨٥
ﺋەواﻧﯽ ﺗ

ﻧە
٪٦٣
ﺋەواﻧﯽ ﺗ

ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

ﺋەﻧ
٪٧١
واﺳﻂ

ﻣﻴﺴﺎن

ﻧەﯾ
٪٨٠
ﺋەواﻧﯽ ﺗ

٪٤٥
ﺋەواﻧﯽﻧەﺗ

ﮐﺮﺑﻼء

ﺋەواﻧﯽ ﺗ
اﻟﻘﺎدﺳ

 ٪٨٥ﻧە

ﻧە
٪٦٣
ﺋەواﻧﯽ ﺗ

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

واﺳﻂ
ﻣﻴﺴﺎن

 ٪٨٠ﻧەﯾ

دﻫﯚک

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

ﻧەﯾﻨەوا

ڕاپۆرتــی 120ی لیســتی ســەرەکی عێراق
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

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

ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

ﻫەوﻟێﺮ

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر  25,595ئاوارەی ناوخۆیی

ە

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﮐﻮوک

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

ە
ەوا

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

رﮐﻮوک

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

وک

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ەوا
ەوە

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

واﻧﯽ ﺗﺮ

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٣٠٪٩٠ﺋەﻧﺒﺎر
 17,262ئاوارەی ناوخۆیی

بابل

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٢٤املسيّب
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﺑﻐﺪاد

 ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪١٨دﯾﺎﻟە

15,276

 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :الحلّة
1,428
 ٪٢٠ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٢١ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٤٧ﺋەﻧﺒﺎر ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

ﻫەوﻟێﺮ

ﻫەوﻟێﺮ

ﺑﻐﺪاد

کەربەال

نەجەف

حیندانیە
1,032
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٧١ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٧ﺑﺎﺑﻞ
ﻧﺠﻒ
ﺗﺮ:دەﮔﺮێﺘەوە
وﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪٢
٪١٠
ﮐەرﮐﻮوک ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٣
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
ﻫەوﻟێﺮ
 ٪١٠456ﺑﺎﺑﻞ
عەین
تەمورﺳەﻻﺣەددﯾﻦ168 ،
مەناسیرەﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر،
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﻧەﯾﻨەواو
ﺑەﻏﺪاد،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٩ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەﻧﺒﺎر
٪١٦
دﯾﺎﻟە
٪١٨
ﺑەﻏﺪاد
٪٢٠
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٤
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٣٠
دﯾﺎﻟە
ﺑﻐﺪاد
دﯾﺎﻟە
ﺑﻐﺪاد
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
پارێزگایﺗﺮ:ڕەسەن
◄پارێزگای ڕەسەن
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪادو ﺑﺎﺑﻞ
٪٨وﺑەﻏﺪاد
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ◄،ﺋەواﻧﯽ
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک ٪١٣
ﮐﺮﺑﻼء
دەﮔﺮێﺘەوە
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﻧﺠﻒ دﯾﺎﻟە،
ﮐەرﮐﻮوک،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە
ﺋەﻧﺒﺎر ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٢٠ﺑﺎﺑﻞ  ٪٨٦دﯾﺎﻟە
٪٤٧
 ٪٢٠ﺑﺎﺑﻞ
ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
٪٢١ﺋەﻧﺒﺎر
٪٤٧
دەﮔﺮێﺘەوە  ٪٢١ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٠ﺑﺎﺑﻞ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ذي ﻗﺎر
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەواو
دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﺑەﻏﺪاد و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺑەﻏﺪاد ،ﺗﺮ:
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
دﯾﺎﻟە،ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
واﺳﻂ
اﻟﺒﴫة
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٥
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
ﮐەرﮐﻮوک
٪١٠
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
ﮐەرﮐﻮوکﮐەرﮐﻮوک
٪٩
ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ٪١٠
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر ٪١٧
 ٪٥٦ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٩ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەﻧﺒﺎر  ٪٩٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا  ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەواﻧﯽ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
دەﮔﺮێﺘەوە
اﻟﺒﴫةو ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
واﺳﻂ
دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑﺎﺑﻞو ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
ﺋەواﻧﯽ
ﺑﺎﺑﻞ
٪٨٨
 ٪٧١ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٧
ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر٪٨٨،
 ٪٧١ﺋەﻧﺒﺎر
دەﮔﺮێﺘەوەﺑﺎﺑﻞ
٪٢٧
ئاوارەی ناوخۆیی
5,928٪٩
ﮐەرﮐﻮوک ناوخۆیی
٪١٠ئاوارەی
4,968
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﳌﺜﻨﻰ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٣
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﻗﺎر
٪٨٠ذي
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٩ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
قەزا ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
لە ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەواو و
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
ﺗﺮ:وﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ
ئاوارەبوون و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
◄سێ
سەرەکیەکانی
لە قەزا
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،سێ
◄
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﻐﺪاد
دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٨
 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٦٣ﻧەﯾﻨەوا
بەرسا  ٪٣٢ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٥٦ﻧەﯾﻨەوا
2,496٪١٨
3,240
کووت
ﮐﺮﺑﻼء
ﻧﺠﻒ
ﻧﺠﻒ
ﮐﺮﺑﻼء  ٪٤٧ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٠ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٢١ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻗﺎر
ذي
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و  ٪١٠ﺑﺎﺑﻞ
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٠ﺑﺎﺑﻞ  ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
زوبەیر
عەزیزیە
1,278
528
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
ﻧەﯾﻨەوا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ٪٩٩ ،
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا

کۆفە

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
2,292

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨٨ﺑﺎﺑﻞ
ﮐﺮﺑﻼء
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر،ﺋەواﻧﯽ
اﻟﺒﴫة

بەرسە

واست

 ٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻣﻴﺴﺎن ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١
اﳌﺜﻨﻰ
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٥٦ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٦٣ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٢ﮐەرﮐﻮوک
خەسیب
نەعامنیە
390
1,182
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر و
دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک،
ﺋەﻧﺒﺎر،
دﯾﺎﻟە،ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ ٪٩
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
پارێزگایﮐەرﮐﻮوک
٪٢١
 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا
ڕەسەن
◄پارێزگای
ڕەسەن
◄
واﺳﻂ  ٪٨٨ﺑﺎﺑﻞ
اﻟﺒﴫةﺋەﻧﺒﺎر
٪٧١
 ٪٢٧ﺑﺎﺑﻞ
واﺳﻂ
اﻟﺒﴫة
٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﳌﺜﻨﻰ
ﻣﻴﺴﺎن
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەواو و
ﺑەﻏﺪاد،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەﻧﺒﺎر
٪١٩
ﻧﯿﻨﻮی
٪٢٩
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٤
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر  ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٩ﻧﯿﻨﻮی
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٤
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪١٤
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢١ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﮐﺮﺑﻼء
٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٠ﺑﺎﺑﻞ

ذي ﻗﺎر

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
قادسیە

 3,714ئاوارەی ناوخۆیی

 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺗﺮ:ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ

 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧﺠﻒ

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر ٪٦٣ ٪١٧
و ﺑەﻏﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
سێ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوک
٪١٧
ﺋەﻧﺒﺎر
٪١٨
◄٪٥٦
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٦
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
ﻧەﯾﻨەواقەزا
لە

واﺳﻂ
اﳌﺜﻨﻰ

دیوانیە

 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ئافاق

 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

اﳌﺜﻨﻰ
822

 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

زیقاڕ

 3,270ئاوارەی ناوخۆیی

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر

402
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر
شامیەدﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑەﻏﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و٪١٤
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٨
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٨

 ٪٦٣ﻧەﯾﻨەوا

ﻣﻴﺴﺎن

 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد

 ٪٣٢ﮐەرﮐﻮوک

اﻟﺒﴫة
ﻣﻴﺴﺎن

ڕیفاعی

 ٪٣٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

738

 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٩ﻧﯿﻨﻮی
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە و
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﺑﺎﺑﻞﻗﺎر
ذي
ڕەسەن
پارێزگای
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد◄ ،

واﻧﯽ ﺗﺮ

3

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک

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

 ٪٢١ﮐەرﮐﻮوک

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

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا

٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘ
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘ

ﻫەوﻟێﺮ

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨە

دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘ

ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٥٨ﮐەرﮐ
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٧١ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘ

دﯾﺎﻟە

 ٪٨٦دﯾﺎﻟ
ﮐﺮﺑﻼء

ﻧەﯾﻨەو

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨە
 ٪٩٩ﻧە

ﺋەﻧﺒﺎرﺗﺮ :ﭘ
ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗ

 ٪٧١ﺋەﻧﺒﺎر

واﺳﻂ
ﻫەوﻟێﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەو
 ٪٤٧ﻧەﯾ

ﮐﺮﺑﻼءﺗﺮ :ﭘ
ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗ

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨە

ﮐەرﮐﻮو

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٦٣ﻧەﯾﻨە

 ٪٥٨ﮐە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘ

واﺳﻂ

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

ﻣﻴﺴﺎن

 ٪٨٠ﻧەﯾﻨە

دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەو

 ٪٨٦د

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘ

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

 ٪٦٣ﻧەﯾﻨە

ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

 ٪٧١ﺋەﻧ

ﻣﻴﺴﺎن

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

 ٪٤٥ﻧەﯾﻨە

ﮐﺮﺑﻼء

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

 ٪٨٥ﻧە

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

واﺳﻂ

 ٪٨٠ﻧەﯾ

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

اﻟﻘﺎدﺳ

 ٪٦٣ﻧە

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

ﻣﻴﺴﺎن

 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا

1,866

اﳌﺜﻨﻰ

ﻣﻴﺴﺎن

ﻧەﯾﻨەوا

٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

شیوخ
سوق
ﮐەرﮐﻮوکدەﮔﺮێﺘەوە
492و ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد
ﮐەرﮐﻮوکﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
٪٢١
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە٪٢١ ،
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٥٦ﻧەﯾﻨەوا
٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﮐەرﮐﻮوک
قەزا ٪٣٢
و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
◄ ٪٦٣
٪٣٢
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
سێ لە

نارسیە

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟەﺗﺮ:دەﮔﺮێﺘەوە
ڕەسەنﮐەرﮐﻮوک و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
پارێزگای
◄

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺘەوە

 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە
دﯾﺎﻟە ٪١٦
 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد ٪١٨
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٣٠
ﺋەﻧﺒﺎر ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٤
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑﺎﺑﻞﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٣٪٢٠
 ٪٤٧ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ٪٢١ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
ﻧﺠﻒ
 10,818ئاوارەی ناوخۆیی
ئاوارەی
12,804
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﺎﺑﻞ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ،
ناوخۆیی ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩
دﻫﯚک
ﻧەﯾﻨەوا
ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
سێﺗﺮ:لە قەزا
◄
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،
ﺋەواﻧﯽ
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
قەزا
لە
سێ
◄
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٨ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٧١ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٧ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
ﮐەرﮐﻮوک
اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح
ﮐەرﮐﻮوک
اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
11,604ﺗﺮ
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوک
دەﮔﺮێﺘەوە 8,070
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:نەجەف
کەربەال
ﻧەﯾﻨەوا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ٪١٠
ﮐەرﮐﻮوک ﻧەﯾﻨەوا
٪١٠
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٪٩
ﺋەﻧﺒﺎر و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
دﯾﺎﻟە،
ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەﻧﺒﺎر
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
و
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر و
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩٠
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩٠
ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٢ ٪٥٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ٪٢٢ ،
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪١٠دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک
ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،

٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد،
ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑﺎﺑﻞ 2,322

وک

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧەﯾﻨەوا
دﻫﯚک
ﻧەﯾﻨەوا
دﻫﯚک
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
مل َحاويل
مەحمودیە
دەﮔﺮێﺘەوە 288
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر5,154
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽاﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد و
ﺋەواﻧﯽ
اﻟﺪﻳﻦ
ﻧەﯾﻨەوا ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر،ﺻﻼح
ﮐەرﮐﻮوک
٪٩٩
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
پارێزگای ڕەسەن
◄
ڕەسەن
پارێزگای
◄
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩٠
ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺗﺮ٪٢٢ :
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽﺑەﻏﺪاد
ﮐەرﮐﻮوک و
ﺋەﻧﺒﺎر و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
٪٥٨ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽو ﺑەﻏﺪا
ﺑﺎﺑﻞ ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ،
ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪادﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
ﻫەوﻟێﺮ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە
ﺑﻐﺪاد
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٨٨ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٤٧ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
 ٪٢٠ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٢١ﻧەﯾﻨەوا

ذي ﻗﺎر

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘ

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨە

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک
٪٩ ٪١٣
دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ئەبوغرێبﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
5,298
 ٪٩٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

ەواﻧﯽ ﺗﺮ

دﻫﯚک

 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە
ﮐەرﮐﻮوک و
ﻫەوﻟێﺮ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
قەزا
لە
ﺑەﻏﺪاد،سێ
◄

1+10+20+61 1+19+21+45 1+1+8+91 16+20+21+22
کەرخ

 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر 5,477

 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

0+17+22+55 1+7+10+67 1+2+21+75 1+2+8+88

ﻫەوﻟێﺮ

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا،
لە ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
قەزا
◄سێ

 ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪١٨دﯾﺎﻟە

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەو

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪا
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە ئاوارەبوون
بەغداد

ﻫەوﻟێﺮ

 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٤٥ﻧە
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗ

واﺳﻂ
ـی 120ی لیســتی ســەرەکی عێراق
ڕاپۆرتـ

اﻟﺒﴫة

 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا

ەواﻧﯽ ﺗﺮ

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە ئاوارەبوون
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
میسان

 2,040ئاوارەی ناوخۆیی

1+5+7+78

ەواﻧﯽ ﺗﺮ

میجاری گەورە
ﻣﻴﺴﺎن
قەڵعەت سالح

 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا

ﯽ ﺗﺮ

٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

◄پارێزگای ڕەسەن

1,650

162

108

 ٪٢١ﮐەرﮐﻮوک

٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە

ذي ﻗﺎر

موسەننا

 930ئاوارەی ناوخۆیی
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
سەماوە
594دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

اﳌﺜﻨﻰ
ڕومایسە

 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

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

 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر

سەرەکیەکانی ئاوارەبوون
قەزا
ﻧەﯾﻨەوا
◄سێ لە٪٥٦

 ٪٣٢ﮐەرﮐﻮوک

عەمارەﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ

 ٪٣٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٢٩ﻧﯿﻨﻮی

 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەو

2+7+31+57

قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون
◄سێ لە
 ٪٦٣ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

خزر

 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا

300

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر

36

 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد

◄پارێزگای ڕەسەن

 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە

دوایین زانیاری سەبارەت بە دۆخی گەڕانەوە
ژمارەکانـی گشـتی ئـاوارە ناوخۆییـەکان :لـە مـاوەی کانوونـی دووەم و شـوباتی  2021دا،

تۆمـاری بەدواداچوونـی ئـاوارەکان  1,205,767ئـاوارەی ناوخۆیـی ( 207,213خێـزان)ی دیـاری
کـردووە ،کـە بەسـەر  18پارێـزگا و  105قـەزا و  2,897شـوێن دا لە عێراق دابـەش بوون ئەمەش

گوزارشـت لـە کەمبوونـی  18,341ئـاوارەی ناوخۆیـی دەکات لـەو ژمارەیـەی کـە لـە مـاوەی

سـەالحەددین بریتیـن لـە توزخۆرماتـوو ( ،)38,874بەلـەد ( )30,258و بێجـی ( ،)26,922لە کاتێک

دا قـەزا هـەرە لە پێشـەکانی پارێزگای ئەنبار بریتیـن لە ڕەمـادی ( ،)63,991فەللوجـە ()45,851
و قائیـم (.)9,573

جۆرەکانـی پەناگـە :لـە سەرانسـەری عێـراق دا76% ،ی ئـاوارە ناوخۆییـەکان لـە شـوێنی

ترشینـی دووەم – کانونـی یەکەمـی  2020دا ڕاگەیەنـرا .تـا ئێسـتا زۆرتریـن کەمبوونـەوە لـە

نیشـتەجێبوون نشـینگەی تایبـەت دا دەژیـن ( 912,234کـەس)15% ،ی ئـاوارە ناوخۆییـەکان

( )2-% ,4,022-و نەجـەف ( )-786 ،%-7و بەغـدا (  ) 2-% ,578-دێـت .بـە پێچەوانـەوە زیادبوونـی

دەژیـن .کەمبوونەوەیـەک لـە ژمـارەی ئـەو ئـاوارە ناوخۆییانـەی ( )17,795-کە لـە کەمپەکان

سـەرەکی هەولێـر ( )1% ,1,255و سـلێامنی ( . ) 1%< ,470

دوو خولـی پێشـوو ( 47,400-ترشینـی دووەم -کانونـی یەکەمـی  2020و  10,605-لـە ئەیلوول-

ژمـارەی ئـاوارە ناوخۆییـەکان لـە نەینـەوا (  ) 5-% ,12,838-ڕوویـداوە ،دوای ئـەوە دهـۆک

ژمـارەی ئـاوارە ناوخۆییـەکان لـە چەنـد پاریزگایەکـی دیاریکراو تۆمـار کراوە ،بە شـێوەیەکی
ئاوارەبوونی نوێ و دووەم ئاوارەبوون :سـەرەڕای تێکڕای کەمبوونەوە لە کۆی قەبارەی

لـە کەمپـەکان دان ( 187,555کـەس) و لـە  105,210( 9%کـەس) لـە پەناگـە نەگونجـاوەکان دا

دا نیشـتەجێن لـەم خولـەدا تۆمارکـراوە ،ئەمـەش دوا بـەدوای کەمبوونـەوەی ژمـارەکان لە
ترشینـی یەکەمـی  )2020بـە درێژایی ئـەو ماوەی کە کەمپـەکان داخران یاخود لێکـدران .دوو

ئـاوارە ناوخۆییـەکان لـە سەرتاسـەری واڵت  15,017ئـاوارەی ناوخۆیـی لـە مـاوەی کانونـی

لـە بەرچاوتریـن کەمبوونـەوە لە ژمارەی ئەو ئـاوارە ناوخۆییانەی کە لە کەمپـەکان دا دەژین

گەیشـتووانە لە شـوێنەکانی تری ئاوارەبوونەوە (  ) 90% ,13,547هاتوون ،کە ئەمە گوزارشتە

دا کەمبوونەوەیەکـی بچووکرت لە لە قەزای فەللوجـە ( )1,685-لە پارێزگای ئەنبار ،هەروەها

دووەم و شـوباتی  2021دا گەیشـتوونەتە نێـو شـوێنی هەڵسـەنگێرناو .زۆرینـەی ئـەو تـازە

لـە کەمبوونـەوەی ژمـارەی دووەم ئاوارەبوون لەو ژمارەیەی لە مـاوەی ترشینی دووەم

لـە قەزاکانـی حەمدانیە ( )10,960-و موسـڵ ( )2,490-لە پارێزگای نەینـەوا تۆمارکران 2،لە کاتێک
قـەزای سـومێل ( )1,310-لـە پارێـزگای دهۆک ،تۆمارکـراوە.

تـا کانونـی یەکەمـی  2020دا ( )22,927ئەژمارکـرا .لـە میانـی ئەوانەی کە لە کانونـی دووەم-

هەروەهـا لـە کانوونـی دووەمـی  2021دا ،کـۆی  105,210ئاوارەی ناوخۆیـی وا تۆمارکراون کە

و کەرکـوک ( )30ئاوارەبوونـە .بەرزتریـن ژمـارەی دووەم ئاوارەبـوون لـە پارێزگاکانـی نەینـەوا

لـە گـەڵ مـاوەی ترشینـی دووەم -کانونـی یەکەمـی  .2020ئـەم زیادبوونـە خراوەتـە پـاڵ

شـوباتی  2021دووبـارە ئـاوارە بوون ،کۆی 2,706کەس پێشتر لە کەمپەکانی نەینـەوا ()2,676

لـە پەناگەی نەگونجـاو دا دەژین ،ئەمە گوزارشـت لە زیادبوونی  504کـەس دەکات بە بەراورد

( ،)3,345هەولێـر ( ،)2,133ئەنبـار ( ،)2,046سـلێامنی ( )1,724و دهـۆک ( )1,524تۆمـار کـراون.

زیادبوونـی بەرچـاو لە ژمارەی ئەو ئاوارە ناوخۆییانەی لە شـوێنە بەکۆمەڵەکان نیشـتەجێن

لەگـەڵ ئـەوەش لە ماوەی کانونی دووەم و شـوباتی  2021دا کـۆی  1,062کەس تۆمار کراون

(لـە  7,260کەسـەوە زیـادی کردووە بۆ  ،)8,508کە سـەرجەم ئەم زیادبوونانـە لە ئەنبار بووە .

کە بۆ یەکەمجارە لە ناوچەی ڕەسـەنی خۆیانەوە ئاوارە بوون ،بە نزیکەی سـەرجەمی ئەم

هەروەهـا ،زیادبوونـی ژمارەی ئەو ئاوارە ناوخۆییانەی لە پەناگەی کرێنشـینی نەشـیاو بۆ

( )6تۆمار کراوە .زۆربەی ئەو ئاوارە ناوخۆییانە لە بەغدا ( ،)516دیالە ( ،)234سەالحەددین ()108

بـە هەمـان شـێوە لـە ئەنباریـش ( لە  6کەسـەوە زیـادی کـردووە بۆ  162کـەس) تۆمار کـراوە.

بۆ یەکەمجار لەسلێامنی ئاوارەبوون پەیوەندی بەنەبوونی خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان

لـە پارێـزگای دهۆکـە بـە  26,646کـەس ( 582کـەس کەمتر لە خولـی پێشـوو)  ،دوای ئەویش

گروپە گەیشتوونەتە سلێامنی ( ،)1032لە کاتێکدا ژمارەیەکی زۆر کەم لە دیالە ( )24و دهۆک
و ئەنبـارەوە ( )90هەڵهاتـوون .هۆکاری سـەرەکی ئاوارەبوونی ئەو ئـاوارە ناوخۆییانەی کە

و کارکردنـەوە هەبـوو لەئەنبـار ،سـەالحەددین ،بەغـداو دیالـە ،لەکاتێکـدا بارودۆخـی خراپـی
ئاسـایش وەک هۆکارێکی سـەرەکی لەدوو پارێزگای دواتردا ئاماژەی پێدرا.

هەروەهـا ،کـۆی  408کـەس ،بـە گوێـرەی راپۆرتـەکان ،سـەرکەوتوو نەبوونـە لـە گەڕانـەوە

بـۆ پارێـزگا ڕەسـەنەکانیان و ناچـار دووبـارە ئـاوارە بوونەوە .هاوشـێوەی خولەکانی پێشـوو

زۆربـەی ئـەو کەسـانەی کـە سـەرکەوتوو نەبـوون بگەڕێنەوە ،مەبەسـتیان بـوو بگەڕێنەوە
بـۆ ناوچـەی ڕەسـەنی خۆیـان لە پارێـزگای “ئەنبـار” ( ،)276بـە تایبەت بـۆ قەزاکانی ئانـا ( )90و

هیـت ( .)72هەروەهـا ژمارەیەکـی کەمرتیش سـەرکەوتوو نەبـوون لە گەڕانـەوە بۆ ناوچەی
ڕەسـەنی خۆیـان لـە دیالـە ( ،)42سـەالحەددین ( ،)42کەرکـوک ( ،)30نەینـەوا ( )12و بەغـدا (. )6

هـۆکاری سـەرەکی ڕاگەیەنـراو بۆ گەڕانەوەی شکسـتخواردوو بـۆ “ ئەنبـار” دەگەڕێتەوە بۆ

نەبوونـی هەلـی کار و خزمەتگـوزاری گشـتی لـەوێ ،لەگـەڵ بەردەوامی کێشـەی ئەمنی
و سـەالمەتی .هەروەهـا ،گەڕانـەوەی شکسـتخواردوو بـۆ بەغـدا ،دیالـەو سـەالحەددین

دەگەڕێتـەوە بـۆ کێشـەی سـەالمەتی و ئەمنـی ،لەکاتێکـدا هـۆکاری سـەرەکی لەکەرکوک
پەیوەنـدی بەتاکەکانـەوە هەیە کە توانای مادی ئەوتۆیان نییە لە کاتـی گەڕانەوەدا لەوێ

مبێننـەوە .بـە پێچەوانـەوە هـۆکاری سـەرەکی گەڕانـەوەی شکسـتخواردوو بۆ نەینـەوا بۆ
ئـەوە دەگەڕێتەوە کە ماڵەکانی ئاوارە ناوخۆییەکان پێـش ئاوارەبوون ڕووخاون یاخود زیانی

زۆریان پێگەیشـتووە.

ناوچـە ڕەسـەنەکانی ئـاوارە ناوخۆییـەکان57% :ی قەبـارەی هەنووکەیـی ئـاوارە

ناوخۆییـەکان خەڵکـی پارێزگای نەینـەوان ( 687,875کەس) ،کـە زۆرینەیان خەڵکی قەزاکانی
موسـڵ ( ،)255,921شـنگال ( )202,231و بەعاجن ( .)96,939دووەم و سێیەم گەورەترین ڕێژەی

نیشـتەجێبوون دا دەژیـن ،لـە نەینەوا (لە  3,786کەسـەوە زیادی کـردووە بـۆ  3,978کەس ) و
لـە ئاسـتی پارێـزگادا ،بەرزتریـن ژمارەی ئەو کەسـانەی لـە پەناگەکانـی نەگونجـاو دا دەژین،

ئەنبـار بـە  20,628کـەس (  180کـەس زیاتـر لـە خولـی پێشـوو ) ،نەینـەوا بـە  19,608کـەس ( 606

کـەس زیاتـر لـە خولـی پێشـوو ) ،هەروەهـا سـەالحەددین بـە  17,016کـەس (  114کـەس کەمتر
لـە خولـی پێشـوو ) .ئـەو قەزایانـەی کـە بەرزتریـن ژمـارەی ئـەو ئـاوارە ناوخۆییانـە کـە لـە
پەناگەکانـی نەگونجـاو دا دەژین لە خۆ دەگرن ،بریتین لە سـومێل ( ،)21,600فەللوجـە (،)15,222

سـامەڕا ( ،)8,112کەرکـوک ( )7,344و موسـڵ ( .)7,164هەروەهـا  89شـوێن هەیـە کە سـەرجەم
ئـاوارە ناوخۆییـەکان لە پەناگەی نەگونجـاو دا دەژین ،کە بەرزترین لـە قەزاکانی فەلوجە ()15

و شـێخان ( )5و بـەرسە ( )4و هەولێـر ( )4تۆمارکـراوە.

وێنەی  .2جۆرەکانی پەناگەی ئاوارە ناوخۆییەکان

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

%76

شوێنی
نیشتەجێبوونی تایبەت

912.234

%9

پەناگە نەگونجاوەکان

105.210

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

%15

کەمپەکان

187.555

< %1
نەزانراو

768

ئـاوارە ناوخۆییـەکان خەڵکی پارێزگای سـەالحەددین بە ڕێـژەی  12%و ئەنبار بە ڕێـژەی 11%ی

کـۆی ئـاوارە ناوخۆییـەکان پێـک دەهێنـن .قـەزا ڕەسـەنە هـەرە لـە پێشـەکان لـە پارێـزگای

4

2

واﺳﻂ

ئەو کەمپانەی کە ئاوارە ناوخۆییەکان لە حەمدانیە جێیانهێشت بریتی بوون لە کەمپەکانی سەالمیە ( )11,015و حەسەن شام ( .)30هەروەها هەموو ئەو ئاوارە ناوخۆییانەی لە
کەمپەکانی موسڵەوە دەرچوون لە گەیارە-جەدە  )2,490( 5بوون.
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ڕاپۆرتــی 120ی لیســتی ســەرەکی عێراق

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە گەڕانەوە
ئــەم هێلکاریانــەی خــوارەوە ( )1ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە ســەرجەم پارێــزگا ڕەســەنەکان دا )2( ،ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە هــەر یــەک لــە قــەزا ســەرەکیە ڕەســەنەکان)3( ،
ڕێــژەی گــەڕاوەکان بــە گوێــرەی پارێــزگای دواییــن ئاوارەبــوون و بــۆ هــەر پارێزگایەکــی ڕەســەن نیشــان دەدات.

نەینەوا

 1,904,358گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

88+90 1+25+31+43 1+17+23+25 1+9+19+56
الحمدانية
حەمدانیە

357,042

168,726

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

 %9دهۆک

 %68نەینەوا

 %13ئەوانی تر

 %10هەولێر

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

سەالحەددین

 709,998گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

تکریت

175,368

رشگات
بێجی

162,366

119,748

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون
 %47سەالحەددین

 %25کەرکووک

 %15هەولێر

 %13ئەوانی تر

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

ديالە

 236,796گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

خانەقین
خالس

موقدادیە

101,190

74,430

59,856

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

 %9سلێامنی

 %79ديالە

 %11کەرکووک

 %1ئەوانی تر

ئەوانی تر :پارێزگاکانی بەغداد ،هەولێر و کەربەال دەگرێتەوە

هەولێر

 54,942گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

مەخمور

54,942

88+90 1+12+26+54 1+5+44+48 1+12+36+40

املوصل
موسڵ

1,055,064

تلعفر
تەلەعفەر

ئەنبار

 1,505,412گەڕاوە

ڕەمادی

فەللوجە
هیت

 %43ئەنبار

 %73هەولێر

5

 %21بەغداد

 %16هەولێر

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

کەرکووک

 348,138گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

حەویجە

168,702

کەرکووک
داقوق

154,680

17,520

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

 %9سەالحەددین

 %44کەرکووک

 %40سلێامنی

 %7ئەوانی تر

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

بەغداد

 91,404گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

مەحمودیە

49,518

ئەبوغرێب
تارمیە

23,406

10,716

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

 %4بابل

 %90بەغداد

 %1ئەوانی تر

 %5هەولێر

ئەوانی تر :پارێزگاکانی سلێامنی ،کەربەال و میسان دەگرێتەوە

دهۆک

 768گەڕاوە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە

زاخۆ

 %100دهۆک

 %15نەينەوا

176,406

 %20ئەوانی تر

 %11کەرکووک
 %1سەالحەددین

541,572

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

◄پارێزگای دوایین ئاوارەبوون

600,540

768

ڕاپۆرتــی 120ی لیســتی ســەرەکی عێراق

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە گەڕانەوە
دوایین زانیاری سەبارەت بە دۆخی گەڕانەوە
ژمارەکانــی گشــتی گــەڕاوەکان :تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان کــۆی 4,851,816

لــەم خولــەدا تۆمارکــراون .لەگــەڵ ئــەوەش ،لەکاتێکــدا ژمارەیەکــی کەمــی گــەڕاوە بــە

گــەڕاوە ( 808,636خێــزان) لــە میانــی  8پارێــزگا و  38قــەزا و  2,140شــوێن لــە عێــراق ،دیــاری

گشــتی ()2% ;116,790ی بــۆ شــنگال گەڕاونەتــەوە ،بــەاڵم ژمارەیەکــی بەرچــاو ( )5,598کــەس

کــردووە .کــۆی  20,250گــەڕاوە لــە مــاوەی کانونــی دووەم  -شــوباتی  2021دا ،تۆمارکــراوە.

لەنێــوان کانونــی دووەم و شــوباتی  2021گەیشــتونە ئــەم قەزایــە ،ئەمــەش وایکــردووە بە

ئەمــەش کەمــرە لــە ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە ســێ مــاوەی پێشــوو لــە ســاڵی

باوتریــن قــەزای گەڕانــەوە لــەم خولــەدا ،ئەژمــار بکرێــت .هەر لــەم خولــەدا  3,000گــەڕاوەی

 2020تۆمــار کــراوە  :ترشینــی دووەم -کانونــی یەکــەم ( ،)49,152ئەیلــول  -ترشینــی یەکــەم

تــر گەیشــتنە قــەزای بەعــاج ،بەمــەش کــۆی ژمــارەی گــەڕاوەکان بــۆ  )1%( 53,130کــەس

( )38,364و تەممــوز  -ئــاب ( .)25,920هەروەهــا ئــەم ڕێژەیــە یەکێکــە لــە نزمرتیــن ڕێــژەی

بەرزبوویــەوە ،هــاوکات  1,710گــەڕاوە گەیشــتنە قــەزای حەویجــە و کــۆی گشــتی ژمــارەی

گەڕانــەوەی مانگانــە کــە لــە ســاڵی 2015ەوە تۆمــار کــراوە .ئــەم ڕێــژەی نزمــی گەڕانــەوە

گەڕاوەکانــی بــۆ  )3%( 168,702کــەس بەرزبوویــەوە.

بــە بــەراورد لەگــەڵ خولەکانــی پێشــوو لەوانەیــە بەشــێکی بگەڕێتــەوە بــۆ داخســتنی و

جۆرەکانــی پەناگە :لە مــاوەی کانونی دووەم -شــوباتی  2021دا زۆرینەی تــازە گەڕاوەکان

یەکخســتی کەمپــەکان کە بەشــێوەیەکی ســەرەکی لەنێــوان ئەیلــول و کانونــی یەکەمی
 2020دا ڕووی داوە و دواتــر زیادبوونــی ژمــارەی گــەڕاوەکان لــەو ماوەیــە .هەروەهــا
ڕێــژەی نزمــی گەڕانــەوە دەشــێت بەشێکیشــی بــە هــۆی ســنووردارکردنی هاتووچۆیەوە
بێــت کــە لــە ناوەڕاســتی شــوباتی  2021لــە سەرتاســەری واڵت دا ســەپێرنا ،وەک وەاڵمێک بۆ
زیادبوونــی ژمــارەی کەیســەکانی ڤایرۆســی کۆرۆنــا 3.هەروەهــا جموجۆڵــی تاکــەکان بــۆ
قــەزای شــنگالی ســەر بــە پارێــزگای نەینــەوا ،کــە لــە نیــوەی دووەمــی ســاڵی  2020دا بــە
رێــژەی بەرچــاو ئەنجــام درا ،لــە کانونــی یەکەمــی 2020ەوە هێواشــر بــووە؛ هیــچ هاتنێــک
لەوەتــەی 18ی شــوباتی 2021ەوە تۆمــار نەکــراوە.

4

دواییــن جموجوڵەکانــی گەڕانــەوە :ئــەو پارێزگایانــەی کــە بەرزتریــن تێکــڕای ژمــارەی
گەڕاوەکانــی هەیــە بریتیــن لــە نەینــەوا ( 1,904,358بــە  15,204گــەڕاوەی نــوێ لەوەتــەی
خولــی پێشــوویەوە) ،ئەنبــار ( 1,505,412بــە  780گــەڕاوەی نــوێ) و ســەالحەددین (709,998
بــە  1,254گــەڕاوەی نــوێ) .لەمــاوەی کانونــی دووەم -شــوباتی  2021دا ،تۆمــاری
بەدواداچوونــی ئــاوارەکان کــۆی  10,902گــەڕاوە کــە لەکەمپەکانــەوە هاتبــوون ،تۆمارکــرد.
ئەمــەش دوای ئــەوە دێــت کــە ژمارەیەکــی زیاتــر لــە گــەڕاوەکان لــە کەمپەکانــەوە لــە
ترشینــی دووەم  -کانونــی یەکەمــی  )31,422( 2020و هەروەهــا ئەیلول -ترشینی یەکەمی
 ،)12,198( 2020هاتبــوون.
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( ،)16,224بــەو شــێوەیە دیــاری کــران کــە گەڕانەوەتــەوە بۆ شــوێنی نیشــتەجێبوونی خۆیان
کــە لــە بــار و دۆخێکی باشــدا بــووە ،بەمەش ژمارەی گشــتی ئــەم جۆرە پەناگەیە گەیشــتە
% 95( 4,593,924ی کــۆی گــەڕاوەکان) .هەروەهــا 2,646 ،لــە گــەڕاوەکان ،گەڕاونەتــەوە ئــەو
پەناگانــەی کــە لــە دۆخێکــی نەگونجــاو دان ،بەمــەش کــۆی ژمــارەی نیشــتەجێبووەکانی
تێــدا بــووە بــە  %4( 179,742تێکــڕای گــەڕاوەکان) .ئــەو 1,380گــەڕاوە نوێیــەی تــر کــە لــەم
خولــەدا تۆمارکــراون ،گەیشــتوونەتە شــوێنی نیشــتەجێبوونی تایبــەت ،بەمــەش کــۆی
ژمــارەی ئەوانــەی لــەم جــۆرە پەناگانــەدا نیشــتەجێن ئێســتا  78,150کەســە (  %1ی تێکــڕای
گــەڕاوەکان ).
بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــەی لــەو پەناگەیانــەدا دەژیــن کــە لــە دۆخێکــی خــراپ
و نەگونجــاو دان ،لــە پارێــزگای نەینــەوان ( 57,744کــە دەکاتــە 32%ی ســەرجەم ئــەو
گەڕاوانــەی لــەم جــۆرە پەناگەیــەدا نیشــتەجێن) ،بەتایبــەت لــە قەزاکانــی موســڵ
( ،)32,556شــنگال ( )7,986و تەلەعفــەر ( .)7,332ژمارەیەکــی زۆر لــەو گەڕاوانــەی کــە لــە
پەناگــەی نەگونجــاو دا دەژیــن ،لــە پارێــزگای ئەنباریــش تۆمــار کــراوە (  ) 25% ;44,820کــە
ئــەم گروپــە بەشــێوەیەکی ســەرەکی دەکەونــە قەزاکانــی فەلوجــە ( ،)15,480ڕەمــادی
( )13,926و قائیــم ( . )10,128هەروەهــا  43,284گــەراوەی تریــش لــە پەناگــەی نەگونجــاو لــە
پارێــزگای ســەالحەددین ()%24دەژیــن ،کــە زۆربــەی ئــەم گروپــەش بەســەر ســێ قــەزادا

زۆربــەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کە لــە کەمپەکانــەوە هاتــوون ،گەڕانەتەوە بــۆ پارێزگای

باڵوبوونەتــەوە :بێجــی ( ،)13,086رشگات ( ،)9,558تکریــت (.)9,444

نەینــەوا ( )9,960و بەتایبەتــی قەزاکانــی شــنگال ( ،)4,194بەعــاج ( )2,616و موســڵ (594 .)2,298

بــە گشــتی لــە مــاوەی کانونــی دووەم و شــوباتی  2021دا 10 ،شــوێن هەیــە کــە هەمــوو

کەســی تــر کــە لــە کەمپەکانــەوە هاتبــوون گەیشــتنە پارێــزگای هەولێــر و ســەرجەمیان
گەیشــتنە قــەزای مەخمــور ( ،)594هــاوکات  324کــەس گەیشــتنە پارێــزگای ئەنبــار ،کــە بــە
شــێوەیەکی ســەرەکی بــۆ قەزاکانــی فەللوجــە ( )132و قائیــم ( )102بــووە .هەروەهــا ،لــە
نێــوان کانونــی دووەم  -شــوباتی  ،2021گەڕانــەوە بــۆ ســێ شــوێنی پارێــزگای نەینــەوا کــە
پێشــر هیــچ گەڕانەوەیەکیــان بەخــۆوەوە نەبینیبــوو ،ڕوویــدا .هــۆکاری ئــەو گەڕانەوەیــە
بریتــی بــوو لــە نۆژەنکردنــەوەی خانــووی خێزانــەکان و هاوکات چەند کەســی تریــش دوای
داخســتنی ئــەو کەمپانــەی کــە لــەوێ نیشــتەجێ بــوون ،گەڕانــەوە.
ژمارەکانــی ئاســتی قــەزا :هاوشــێوەی دوو خولــی پێشــوو ،قــەزای موســڵ لــە پارێــزگای
نەینــەوا بــەو قەزایــە دەمێنێتــەوە کــە بەرزتریــن ژمــارەی گەڕاوەکانــی تێدایــە بــە 1,055,064
کــەس ( %22ی کــۆی قەبــارەی گــەڕاوەکان) ،لــەو ژمارەیــەش  4,338لــەم خولــەدا
تۆمارکــراون .هەروەهــا قــەزای ڕەمــادی ســەر بــە پارێــزگای ئەنباریــش خاوەنــی دووەم
زۆرتریــن ژمــارەی گەڕاوەکانــە ( )12% ;600,540کــە تەنیــا  42گــەڕاوە لــەم خولــەدا تۆمــار
کــراوە ،هــاوکات فەللوجــەش لەهەمــان پارێــزگا ژمارەیەکــی بەرچــاوی گــەڕاوەی هەبــووە
( ) 11% ;541,572کــە 378یــان لــەم خولــەدا تۆمارکــراون .ئەرگەرچــی ژمارەیەکــی بەرچاویــش
لــە گــەڕاوەکان بــۆ قــەزای تەلەعفــەر ( )7% ;357,042بــەاڵم  1,320کــەس لــەو ژمارەیــە

گــەڕاوەکان لــەو پەناگەیانــەدا دەژیــن کــە لــە دۆخێکــی خــراپ و نەگونجــاو دان ،کــە کــۆی
 4,914کــەس بۆیــان گەڕاونەتــەوە (ژمارەکــە لە  4896کەســەوە لــە ماوەی ترشینــی دووەم-
کانونــی یەکەمــی  2020دا ،کەمێــک بەرزبووتــەوە)  .هەمــوو گــەڕاوەکان کــە لــە پەناگــەی
خــراپ و نەگونجــاو دا دەژیــن لــە چــوار شــوێن لــە پارێــزگای نەینــەوا (کــە  594کــەس تییانــدا
نیشــتەجێن) دوو شــوێنی پارێــزگای ئەنبــار ( 3,126کــەس) ،دوو شــوێن لە ســەالحەددین (960
کــەس) و لــە هەریــەک لــە کەرکــوک ( 132کــەس) و دیالــە ( 102کــەس) دابــەش بــوون.

وێنەی  .3جۆرەکانی پەناگەی گەڕاوەکان

95+5+0O

%95

شوێنی نیشتەجێبوونی
ئاسایی

4,593,924

1+99+0O

4+96+0O

%4

پەناگە نەگونجاوەکان

179,742

%1

نشینگەی تایبەت

78,150

 3لــە مانگــی ئــازاری  2020ەوە ،تۆمــاری بەدواداچوونی ئاوارەکان لە عێراق ،چەندین ڕاپۆرت ســەبارەت بە ســنووردارکردنی هاتووچۆی ئامادە کردووە ،کــە تییاندا باس لە
کاریگەری ســنووردارکردنەکان و ڕێوشــوێنەکانی تەندروســتی گشــتی لە ســەر هاواڵتیانی عێراقی و کۆچبەران لە سەرانســەری واڵت دا  ،لەوانە خاڵی چوونە ژوورەوە لە گەڵ
واڵتانی دراوســێ (ســوریا ،تورکیا و ئێران) کراوە .هەموو ئەم راپۆرتانە لەم بەســتەرەی خوارەوەدا بەردەســن:
http://iraqdtm.iom.int/COVID19/MovementRestrictions_HealthMeasures
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لــە نێــوان حوزەیرانــی  2020و شــوباتی  ،2021تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان ،مەشــقێکی بەدواداچوونــی کتو پڕی ئەنجامدا ،کە بەدواداچوونــی کردووە بۆ جموجوڵی
ئەو کەســانەی لە هەرێمی کوردســتانی عێراقەوە و لە ناو خۆدی پارێزگای نەینەواوە دەگەرێنەوە بۆ قەزاکانی شــنگال و بەعاجی ســەر بە پارێزگای نەینەوا .ســەرجەم
بەرهەمەکان لەم بەســتەرەدا بەردەسنت:
http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements

 5لــە نێــوان ئەیلولــی  2020و شــوباتی  2021دا ،تۆمــاری بەدواداچوونی ئاوارەکان ،مەشــقێکی بەدواداچوونی کتو پڕی ئەنجامدا ،کــە بەدواداچوونی کردووە بۆ جووڵەی ئاوارە
ناوخۆییــەکان ،کــە لــە کەمپەکانەوە بۆ شــوێنەکانی تر دەردەچن ،دوا بەدوای داخســن یاخود دووبارە پۆڵێنکردنەوەی کەمپەکان .بەرهەمەکان لەم بەســتەرەدا بەردەســن :1
http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements

ڕاپۆرتــی 120ی لیســتی ســەرەکی عێراق

نەخشەی  .1بوونی ئاوارە ناوخۆییەکان و گەڕاوەکان لە ناوچەکان دا

دﻫﯚک

ﻫەوﻟێﺮ
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

ﻧەﯾﻨەوا

ﮐەرﮐﻮک
ﺳە�ﺣەدﯾﻦ

دﻳﺎﻟە
ﺑەﻏﺪا

ﺋەﻧﺒﺎر

واﺳﺖ
ﺑﺎﺑﻞ
ﻣﻴﺴﺎن

ﻗﺎدﺳﻴە
ﻧەﺟەف

زﯾﻘﺎر
ﺑەﴎا

ﮐەرﺑەﻻ

ﺋﺎوارەی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ و ﮔەڕاوە

ﻣﻮﺳەﻧﺎ

22,392 - 84
89,712 - 22,393
252,858 - 89,713
ﮐەﺳﯽ ﮔەڕاوە

19,284 - 6
118,926 - 19,285
275,958 - 118,927
ﮐەﺳﯽ ﺋﺎوارەی ﻧﺎوﺧﯚﯾﯽ

5,046 - 6
16,491 - 5,047
34,683 - 16,492
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ڕاپۆرتــی 120ی لیســتی ســەرەکی عێراق

میتۆد

ئامانجــی تۆمــاری بەدواداچوونــی ســەر بــە رێکخــراوی جیهانــی کــۆچ بریتیــە لــە چاودێــری کردنــی ڕەوشــی ئاوارەبــوون و دابینکردنــی زانیــاری ورد ســەبارەت بــە ئــاوارە

ناوخۆییــەکان و گــەڕاوەکان لــە عێــراق دا .زانیاریــەکان لــە الیــەن تیمەکانــی هەڵســەنگاندن و وەاڵمدانــەوەی خێــرای مەیدانــی ( )RARTســەر بــە رێکخــراوی جیهانــی کــۆچ کــۆ
دەکرێنــەوە ،ئــەم تیامنــە زیاتــر لــە  100ســتافی مەیدانــی پێــک دێــن ،کــە لــە سەرتاســەری ناوچەکانــی عێــراق دا باڵوبوونەتــەوە -کۆکردنــەوەی داتــا بــۆ خولــی  120لــە مــاوەی

مانگەکانــی ترشینــی دووەم و کانوونــی یەکەمــی کانونــی دووەم و شــوباتی ســاڵی  2021لــە نــاو  18پارێــزگای عێــراق دا ڕوویــداوە.

کۆکردنــەوەی داتــا لــە لیســتی ســەرەکی ئــاوارە ناوخۆییــەکان و لیســتی ســەرەکی گــەڕاوەکان لــە رێگــەی تۆڕێکــی گــەورەی بــاش رێکخــراوی پێکهاتــوو لــە زیاتــر 9500

هەواڵــدەری ســەرەکی ،کــە لــە ســەرکردەکانی کۆمەڵــگا ،موختــارەکان ،بەرپرســە خۆجێیــەکان وهێزەکانــی ئاســایش پێــک دێــت ئەنجــام دراوە .زانیاریەکانــی تــر لــە تۆمــاری
زانیــاری 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 ماوە
جیاوازەکانــی راپــۆرت کــردن دا ،ســەرەڕای گۆڕانــکاری راســتەقینەی ئامــاری دانیشــتوان ڕەنگــە بــە هــۆی هۆکارەکانــی تــری وەک بــە بەردەوامــی دەستنیشــانکردنی گروپــە

ئاوارەکانــی پێشــوو و لــە خۆگرتنــی زانایــری ســەبارەت بــە دووەم ئاوارەبــوون لــە نــاو عێــراق دا کاری تێبکرێــت.

ئــاوارەکان لــە رێگــەی پرۆســەیەکی کۆکردنــەوە ،پشتڕاســتکردنەوە ،سێگۆشەســازی و دووپاتکردنــەوەی داتــاوە دەستنیشــان دەکرێــن .رێکخــراوی جیهانــی کــۆچ بــەردەوام

دەبێــت لــە هــاوکاری و هەماهەنگیەکــی نزیــک لــە گــەڵ بەرپرســانی فیدڕاڵــی و هەرێمــی و خۆجێــی بــۆ پارێــزگاری کــردن لــە تێگەیشــتنێکی هەمەالیەنــە و وردی ئاوارەبــوون
لــە سەرتاســەری عێــراق دا.

بــۆ ئاســانکاری شــیکاریەکە ،ئــەم ڕاپۆرتــە عێــراق بــۆ ســەر ســێ ناوچــە دابــەش دەکات :هەرێمــی کوردســتانی عێــراق ،پارێزگاکانــی دهــۆک و ســلێامنی و هەولێــر دەگرێتــەوە،

باشــوور پارێزگاکانــی ،بــەرسە ،میســان ،نەجــەف ،زیقــار ،قادســیە و موســەننا دەگرێتــەوە ،باکــوری ناوەڕاســت پارێزگاکانــی ئەنبــار ،بابــل ،بەغــداد ،دیالــە ،کەربــەال ،کەرکــووک،
نەینــەوا ،ســەالحەددین و واســت دەگرێتــەوە.

ئەژماردنی بەکارهاتوو بۆ دیاری کردنی ژمارەی کەسەکان
لــە هــەر یــەک لــە شــوێنەکان،ژمارەی کەســەکان بــە لێکدانــی ژمــارەی خێزانــەکان بــە ژمــارە شــەش ژماردنیــان بــۆ کــراوە ،تێکــڕای قەبــارەی خێزانێکــی عێراقــی بــە شــەش

کــەس ئەژمــار کــراوە  ،بــە گوێــرەی ئامارەکانــی حکومــەت ،بــۆ ســەرجەم ئــاوارە ناوخۆییــەکان و گەڕاوەکانــی دەرەوەی کەمــپ .لەوەتــەی خولــی مــاوەی تەموز-ئابــی 2020
دا ،ژمــارەی کەســەکان بــۆ ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاوەوەی کەمپــەکان بــە لێکدانــی ژمــارەی خێزانــەکان بــە ژمــارە پێنــج ژماردنیــان بــۆ کــراوە ،کــە تێکــڕای قەبــارەی هــەر ســەر

خێزانێــک لــە گــەڵ دەســتەی هەماهەنگــی کەمــپ و بەرێوەبردنــی کەمــپ ( )CCCMلەوەتــەی ســاڵی  2018یەکدەگرێتــەوە.

لــە ســەرجەم خولەکانــی لیســتی ســەرەکی دا ،بــەر لــە خولــی تەمــوز -ئابــی  ،2020ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاوەوەی کەمپــەکان بــە کــەڕەت کردنــی ژمــارەی هــەر

ســەر خێــزان بــە شــەش ئەژمارکــراوە .لەبــەر ئــەوەی شــێوازی ژماردنەکــە لــە نێــوان خولــی  117و  118دا یــەک دەگرێتــەوە ،شــیکاری بــەراوردکاری لــە نێــوان ئــەم دوو داتاســێتە

کاریگــەری نابێــت .لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە هــۆی گۆڕانــکاری لــە شــێوازی ژماردنــی هەموارکــراو کاری تێدەکرێــت .پێویســتە تێبینــی ئــەوە بکرێــت کــە بەراوردکردنــی ژمــارەی

ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاو کەمپــەکان لــە نێــوان مــاوەی خولەکانــی  117یــان  118لــە گــەڵ هــەر خولێکــی پێشــوو ،بــە هــۆی گۆڕینــی میتــۆدی ئەژمارکردنــی ژمــارەی خێزانــەکان

کاریگــەری لــە ســەر دروســت دەبێــت .بــۆ وردتریــن و نوێرتیــن زانیــاری ســەبارەت بــە ئــاوارە ناوخۆییەکانــی دەرەوەی کەمپــەکان ،تکایــە بگەڕێنــەوە بــۆ ماڵپــەڕی دەســتەی
هەماهەنگــی کەمــپ و بەرێوەبردنــی کەمــپ ( )CCCMبگەڕێنــەوە.CCCM Cluster :

میتۆدەکە ئەم پێناسانەی خوارەوە بەکاردەهێنێت:
تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان ( )DTMهەمــوو ئــەو عێراقیانــەی کــە ناچارکــراون لــە 1ی کانوونــی دووەمــی  2014بــەو الوە هەڵبهێــن و تــا ئێســتاش لــە نێــو ســنوورەکانی

عێــراق دا تــا ســاتی هەڵســەنگاندنەکەدا لــە ئاوارەیــی دا دەژیــن بــە ئــاوارەی ناوخۆیــی ئەژمــار دەکات.

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

ئاوارانــە گەڕاونەتــەوە بــۆ شــوێنی نیشــتەجێبوونی پێشــوویان یاخــود بــۆ جۆریکــی تــری پەناگــە ،بــە گــەڕاوە ئەژمــار دەکات .پێناســەی گــەڕاوەکان پەیوەنــدی نیــە بــە پێوانەی
گەڕانــەوە بــە ســەالمەتی و شــکۆمەندیەوە ،هەروەهــا پەیوەندیشــی نیــە بــە ســراتیجی دیاریکــراوی چارەســەری کاتی.

شوێن ،وەک ناوچەیەک دەستنیشانکراوە کە هاوتای گوندێکە بۆ ناوچە گوندنشینەکان ،یاخود گەڕەکێک بۆ ناوچە شارنشینەکان (واتە چوارەم بەشی کارگێڕی فەڕمی).
شوێنی نیشتەجێبوونی ئاسایی بریتیە لە هەمان شوێنی نیشتەجێبوونی بەر لە ئاوارەبوون.
شوێنی نیشتەجێبوونی تایبەت ،مۆڵکی تایبەت ،خانووی بەکرێگیراو ،هۆتێل /مۆتێلەکان و خێزانە لە خۆگرەکان دەگرێتەوە.
پەناگــەی ناهەمــوار ،نشــینگە نافەرمیــەکان ،باڵەخانــە ئایینیــەکان ،قوتابخانــە و باڵەخانــەی تەواونەکــراو و بەجێهێڵــدراو دەگرێتــەوە .بۆ گەڕاوەکان ،ئەو شــوێنە نیشــتەجێبوونە

ئاســاییانەش دەگرێتــەوە کــە بــە ســەختی زیانیــان بەرکەوتــووە یاخــود ڕوخــاون و بــۆ ئــاوارە ناوخۆییەکانــش شــوێنی نیشــتەجێبوونی بــە کرێگیــراو بــۆ مــاوەی درێــژ کــە بــۆ
نیشــتەجێبوون شــیاو نیــن (هەمــان تایبەمتەنــدی باڵەخانــەی تەواونەکــراو و بــە ســەختی زیانبەرکەوتوویــان هەیــە) دەگرێتــەوە.
بۆ زانیاری زیاتر ،تکایە سەردانی ماڵپەڕی  iraqdtm.iom.intبکەن یاخود لێرەوە  iraqdtm@iom.intپەیوەندی بە تیمەکە بکەن.

ئەستۆپاکی رێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ
زانیاریەکانــی نــاو ئــەم ڕاپۆرتــە ،تەنهــا بــۆ مەبەســتەکانی زانیــاری گشــتین .ئــەو نــاو و ســنوورانەی کــە لــە نــاو پــەڕاوی

رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ لــە عێــراق سوپاســی نووســینگەی

کــۆچ نایــەن .زانیاریەکانــی نــاو پۆڕتــاڵ و ئــەم ڕاپۆرتــە ئــەو زانیاریانــەن کــە لــە دەرەنجامــی داتــای کۆکــراوە لە الیــەن تیمەکانی

دەرەوەی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان دەکات بــۆ پشــتگیری بەردەوامیــان.

تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان دا هاتــووە بــە واتــای پەســندکردن یاخــود قایــل بــوون لــە الیــەن رێکخــراوی نێودەوڵەتــی

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

دانیشــتوان ،پەنابــەران و کۆچبــەری ( )PRMســەر بــە وەزارەتــی

هەروەهــا رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ لــە عێــراق ســوپاس و

پێزانینیشــی بــۆ ئەندامانــی تیمــی هەڵســەنگاندن و وەاڵمدانــەوەی

تــا ئــەو پــەڕی توانــای بــە تازەیــی و ورد و دروســتی بپارێزێــت ،بــەاڵم هیــچ بانگشــەیەکیش نــاکات یاخــود نیشــان نــادات لــە مــەڕ

خێــرای ( )RARTســەر بــە رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ لــە عێــراق هەیــە

ئــەو ئالنــگاری و کێشــانەی کــە پێویســتە لــە بەرچــاو بگیرێــن لــە کاتــی بەکارهێنانــی داتــای تۆمــاری بەدواداچوونی ئــاوارەکان

ســەختەکاندا کۆڵیــان نــەدا و هــەوڵ و کۆششــە بــێ ووچانەکەیــان بوونە

تــەواوکاری ،ورد و دروســتی و گونجــاوی زانیاریەکانــی فەراهەمکــراو لــە نــاو ئــەم ڕاپۆرتــەدا.

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 ئینجا ڕاســتەوخۆ ،ناڕاســتەوخۆ یاخود بــە شــێوەی لێکەوتەیی،

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

بــۆ کارەکانیــان لــە کۆکردنــەوەی زانیــاری و زۆر جــار لــە بــار و دۆخــە زۆر

زەمینــەی دروســتکردنی ئــەم ڕاپۆرتــە.

