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ڕاپۆرتەکانی لیســتی ســەرەکی )Master List( لە ســەر بنەمای دوو مانگ جارێک، بەرهەم دەهێرنێن. لە پوختەی ســااڵنەدا کە لە ناو ئەم ڕاپۆرتەدا هاتووە، شــیکاری بەراوردکاری لە نێوان ســااڵنی 2020 و    1
2019 ئامــاژە بــە داتای نوێ دەکات، تاکۆ31ی کانونی یەکەم لە هەردوو ســاڵدا. 

و  دووەم  ترشینــی  مانگەکانــی  مــاوەی  لــە   119 خولــی  بــۆ  زانیــاری  کۆکردنــەوەی 
ــاری  ــی 2020، تۆم ــی یەکەم ــو 31ی کانون ــام درا. تاک ــاڵی 2020 ئەنج ــی س ــی یەکەم کانون
بەدواداچوونــی ئــاوارەکان 4,831,566 گــەڕاوە )805,261 خێــزان(ی لــە میانــەی 8 پارێــزگا و 38 
قــەزا و 2,121 شــوێن لــە عێــراق دەستنیشــان کــردووە. ژمارەیەکــی زیاتــری گــەڕاوەی نــوێ 
ــە خولــی 118 )38,364(  ــە گــەڵ ژمــارەی تۆمارکــراو ل ــە بــەراورد ل ــە خولــی 119 دا )49,152( ب ل
تۆمارکراوە.باوتریــن ئــەو پارێزگایانــەی کــە لــە مــاوەی نێــوان ترشینــی دووەم و کانونــی 
ــە 31,932   ــەوا ) ک ــە نەین ــن ل ــام دراوە بریتی ــۆ ئەنج ــان ب ــاڵی 2020 گەڕانەوەی ــی س یەکەم
کــەس تێیــدا تۆمــار کــراوە (، ئەنبــار )5,574 کــەس( و ســەاڵحەددین )4,530کــەس(. لــە مــاوەی 
ــاوارەی ناوخۆیــی )210,863  ــاوارەکان 1,224,108 ئ هەمــان کات دا، تۆمــاری بەدواداچوونــی ئ
ســەر خێــزان( کــە بــەر ســەر 18 پارێــزگا و 105 قــەزا و 2937 شــوێن لــە عێــراق )دوو شــوێنی 
ــەک  ــە، کەمبوونەوەی ــانکردووە. ئەم ــبوونە، دەستنیش ــوو( دابەش ــی پێش ــە خول ــر ل کەم
بــە تێکــڕای 54,756 کــەس لــە گــەڵ خۆلــی پێشــوو، نیشــان دەدات. ســەبارەت بــە ناوچــەی 
ڕەســەنی ئــاوارە ناوخۆییــەکان، هاوشــێوەی خولــی پێشــوو، لــە %58ی قەبــارەی ئــاوارە 
ناوخۆییــەکان خەڵکــی پارێــزگای نەینــەوان، بــە تایبەتــی خەڵکــی قەزاکانــی موســڵ 
)258,405کــەس(، شــنگال )209,675کــەس( و بەعــاج )101,645کــەس(. دوای پارێــزگای نەینــەوا 
بەرزتریــن ڕێــژەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان خەڵکــی پارێــزگای ســەالحەددین بــە ڕێــژەی %12 و 

ــاوارە ناوخۆییەکانــی عێــراق پێــک دەهێنــن. ــارەی ئ ــار بــە ڕێــژەی %11ی قەب ئەنب

بــەو پێیــەی کــە ئەمــە دواییــن ڕاپۆرتــە لــە ســاڵی 2020 دا، هەندێــک لــە گۆڕانــکاری 
و ئاراســتەکان لــە ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان و گــەڕاوەکان کــە بــە درێژایــی ســاڵ 
تۆمارکــراون، خراونەتــەڕوو.1 لــە نێــوان کانوونــی یەکەمــی ســاڵی 2019 و کانوونی یەکەمی 
ســاڵی 2020 دا، تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان، کەمبوونەوەیەکــی بەرچاو لــە ژمارەی 
ئــاوارە ناوخۆییــەکان 190,524 کــەس )-13%(، بــە بــەراورد لــە گــەڵ دوانــزدە مانگــی پێشــوو، 
ــڕای  67,162  ــتی، تێک ــە گش ــەوە ب ــەم کەمبوون ــەرەڕای ئ ــدا س ــەڵ ئەوەش ــرد. لەگ تۆمارک
ئــاوارەی ناوخۆیــی دووبــارە ئــاوارە بــوون یــان بــۆ یەکــەم جــار ئــاوارە بوون لــە مــاوەی 2020 
دا. زۆرینــە دووبــارە ئــاوارە بــوون، یــان لــە نێــوان شــوێنەکانی ئاوارەبــوون دا )53,997( یــان 
دوای شکســتهێنان لەگەڕانــەوە )4,366( ڕوویــداوە، بــۆ یەکەمجاریــش 8799 کــەس ئــاوارە 
ــڕای  ــاوارەکان. تێک ــی ئ ــاری بەدواداچوون ــاڵی 2020 دا، تۆم ــە س ــەوەش، ل ــەڵ ئ ــوون .لەگ ب
235,116 گــەڕاوەی تــری لــە سەرانســەری واڵت دەستنیشــانکرد. ئەمــە بــە شــێوەیەکی 
بەرچــاو کەمــرە لــەو زیادبوونانــەی کــە لــە ســاڵی 2019 )431,130( و ســاڵی 2018 )944,958(  
راپۆرتکــراوە. ئــەو پارێزگایانــەی کــە زۆرتریــن ژمــارەی گــەڕاوەی تێــدا ئەنجــام دراوە بریتیــن 
ــە  ــار )1,504,632 ب ــاڵی 2020(، ئەنب ــە س ــوێ ل ــەڕاوەی ن ــە 122,820 گ ــەوا )1,889,154ب ــە نەین ل

ــوێ(. ــەڕاوەی ن ــە 33,552گ ــەالحەددین )708,744 ب ــوێ( و س ــەڕاوەی ن 50,928گ

تێبینــی: لــە هــەر شــوێنێک ژمــارەی تاکــەکان بــۆ هــەر ســەر خێــزان بە 6 کــەس ئەژمــار کــراوە ، وەک تێکــڕای قەبــارەی خێزانێکــی عێراقی بــە گوێــرەی ئامارەکانــی حکومی، 
ئەمــە بــۆ ســەرجەم ئــاوارە ناوخۆییەکانــی دەرەوەی کەمــپ و گــەڕاوەکان. لە وەتەی خولــی تەموز -ئابــی 2020 ەوە )خولی 117( ژمــارەی تاکەکان بۆ ئــاوارە ناوخۆییەکانی 
نــاوەوەی کەمپــەکان بــۆ هــەر ســەر خێــزان بــە 5 کــەس ئەژمارکــراوە، کــە تێکــڕای قەبــارەی هــەر ســەر خێزانێــک لــە گــەڵ دەســتەی هەماهەنگــی کەمــپ و بەرێوەبردنــی 
کەمــپ )CCCM( لەوەتــەی ســاڵی 2018 یەکدەگرێتــەوە. لــە ســەرجەم خۆلەکانــی پێــش تەمــوز -ئابــی 2020، ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان بــۆ هــەر ســەر خێــزان بــە 6 کــەس 
ئەژمارکــراوە، بــەو پێیــەی کــە شــێوازی ژماردنەکــە لــە نێــوان خولــی 117 و 119 دا یــەک دەگرێتــەوە، بــەاڵم شــیکاری بــەراوردکاری لــە نێــوان ئــەم ســێ داتاســێتە کاریگــەری 
لــە ســەریان دروســت نابێــت. لەگــەڵ ئــەوەش، پێویســتە تێبینــی ئــەوە بکرێت کــەوا بەراوردکردنــی ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانی نــاوەوەی کەمپــەکان لە نێــوان خۆلەکانی 

117، 118یاخــود 119 لــە گــەڵ هــەر خۆلێکــی پێشــوو بــە هــۆی گۆڕانــکاری لــە شــێوازی هەموارکــراوی ژمــاردن دا کاریگــەی لــە ســەر دروســت دەبێت. 

ڕاپۆرتی 119ی لیستی سەرەکی عێراق

ترشینی دووەم- کانونی یەکەمی 2020 )بە پوختەی سااڵنەشەوە(

خاڵە بنچینەییەکان 

وێنەی ژمارە )١(: ژمارەی ئاوارە ناوخۆییەکان و گەڕاوەکان بە تێپەڕبوونی کات
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تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە ئاوارەبوون بۆ خۆلی 119

لــە مــاوەی مانگەکانــی ترشینــی دووەم و کانوونــی یەکــەم  دا، تۆمــاری بەدواداچوونــی 

ــەزا  ــزگا، 105 ق ــاو 18 پارێ ــە ن ــە ل ــزان(، ک ــی )210,863 خێ ــاوارەی ناوخۆی ــاوارەکان 1,224,108 ئ ئ

و 2,937 شــوێن لــە عێــراق دا باڵوبوونەتــەوە دەستنیشــانکرد. ئەمــە ئــەوە دەردەخــات کــە 

کەمبوونەوەیــەک بــە تێکــڕای 54,756  ئــاوارەی ناوخۆیــی لــە مــاوەی ئەیلــوول –ترشینــی 

یەکــەم ەوە تۆمارکراوە،کــە زۆرتریــن کەمبوونــەوە لــە پارێزگاکانــی نەینــەوا )-25,177—

ــداوە.  ــووک )-5,852-%6( ڕووی ــۆک )-11,141 -%4( و کەرک %8(، ده

ســەرەڕای تێکــڕای کەمبوونــەوەی ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە خۆلــی پێشــوویەوە،  

ــاو  شــوێنە هەڵســەنگێرناوەکان لــە مــاوەی  ترشینــی دووەم  25,236کــەس گەیشــتوونە ن

لــە  کــەس(،   22,927( گەیشــتووەکان  تــازە  زۆرینــەی  دا.   2020 یەکەمــی  کانوونــی  و 

ــۆ یەکــەم  ــر ب ــە کاتێــک دا کــە 1,853 کەســی ت شــوێنەکانی تــری ئاوارەبــوون دا هاتــوون، ل

جــار ئــاوارە بــوون و 456 کەســی تریــش دووبــارە ئاوارەبوونــەوە، دوای شکســت هێنــان لــە 

گەڕانەوەیــان بــۆ ناوچــە ڕەســەنەکانیان. هەروەهــا لــە نــاو ئــەم گرووپــەدا، تێکــڕای 10,338 

ــەوا  ــە نەین ــە ل ــەم ژمارەی ــەی ئ ــە زۆرین ــن، ک ــەوە گەیش ــە کەمپەکان ــی ل ــاوارەی ناوخۆی ئ
)5,004(، کەرکــووک )2,982( و دیالــە )1,236(  تۆمارکــراوە. 2

ئــاوارە  هەنووکەیــی  قەبــارەی  %58ی  ناوخۆییــەکان:  ئــاوارە  ڕەســەنەکانی  ناوچــە 

خەڵکــی  زۆرینەیــان  کــە  کــەس(،   705,370( نەینــەوان  پارێــزگای  خەڵکــی  ناوخۆییــەکان 

ســێیەم  و  دووەم   .)101,645( بەعاجــن  و   )209,675( شــنگال   ،)258,405( موســڵ  قەزاکانــی 

گەورەتریــن ڕێــژەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان خەڵکــی پارێــزگای ســەالحەددین بــە ڕێــژەی %12 و 

ئەنبــار بــە ڕێــژەی %11ی کــۆی ئــاوارە ناوخۆییــەکان پێــک دەهێنــن. قــەزا ڕەســەنەکان هــەرە 

لــە پێشــەکان لــە پارێــزگای ئەنبــار بریتیــن لــە ڕەمــادی )64,574 کــەس(، فەللوجــە )46,824( و 

قائیــم )9,248(، هــاوکات لــە پارێــزگای ســەالحەددینیش قــەزا هــەرە لــە پێشــەکان بریتیــن لــە 

توزخۆرماتــوو )39,294(، بەلــەد )29,807( و بێجــی )28,138(.

ــە شــوێنی  ــاوارە ناوخۆییــەکان ل ــە سەرانســەری عێــراق دا، %74ی ئ ــە: ل ــی پەناگ جۆرەکان

لــە  ناوخۆییــەکان  ئــاوارە  %17ی  کــەس(،   913,284( دەژیــن  دا  تایبــەت  نیشــتەجێبوونی 

کەمپــەکان دان )205,350 کــەس( و لــە %9 )104,706 کــەس( لــە پەناگــە نەگونجــاوەکان و 

کەمــر لــە %1یــش لــە جۆرەکانــی پەناگــەی نەزانــراو دا دەژیــن. کەمبوونەوەیــەک لــە 

لــە کەمپــەکان دا نیشــتەجێن لــەم خولــەدا  ئــاوارە ناوخۆییــەکان )47,400-( کــە  ژمــارەی 

ــراوە-  ــی 2020( تۆمارک ــی یەکەم ــوول – ترشین ــوو )ئەیل ــی پێش ــەڵ خول ــە گ ــەراورد ل ــە ب ، ب

لــە ســەر  لــە گــەڵ خولــی پێشــوو )-10,605(.  بــەراورد  بــە  ئــەم کەمبوونەوەیــە زیاتــرە 

ئاســتی قەزاکانیــش، زۆرتریــن کەمبوونــەوە لــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە 

بــە پارێــزگای نەینــەوا )-23,850(  لــە قــەزای موســڵی ســەر  لــە کەمپــەکان دا دەژیــن 

ــەی  ــەو کەمبوونەوەی ــرە ل ــاو زیات ــی بەرچ ــە ڕێژەیەک ــە ب ــەم کەمبوونەوەی ــراوە، ئ تۆمارک

ــچ  ــا هی ــراوە. هەروەه ــی 2020دا )-1,460( تۆمارک ــی یەکەم ــاوەی ئەیلوول-ترشین ــە م ــە ل ک

ــە  ــەر ب ــی س ــەزای داقووق ــە ق ــتادا ل ــە ئێس ــەکان دا، ل ــاو کەمپ ــە ن ــۆ ل ــی ناوخ ئاوارەیەک

پارێــزگای کەرکــووک، ناژیــن بــەو پێیــەی کــە هــەر هەمــوو ئــاوارە ناوخۆییــەکان 8,330 

ــن و  ــەدوای داخس ــوودا، دوا ب ــی پێش ــە خۆل ــە ل ــراوە ک ــەدا وا تۆمارک ــەو پارێزگای ــەس ل ک

ــی  ــی یەکەم ــی دووەم- کانوون ــاوەی ترشین ــە م ــەکان ل ــەوەی کەمپ ــارە پۆڵێنکردن دووب

ــە  ــی ل ــی ناوخۆی ــچ ئاوارەیەک ــا هی ــتوون. هەروەه ــر ڕۆیش ــووێنەکانی ت ــەرەو ش 2020 دا ب

کەمپــەکان دا، لــە قــەزای تکریتــی ســەر بــە پارێــزگای ســەالحەددین بوونیــان نەمــاوە، دوا 

ــی دووەم-  ــاوەی ترشین ــە م ــەکان ل ــەوەی کەمپ ــارە پۆڵێنکردن ــن و دووب ــەدوای داخس ب

کانوونــی یەکەمــی 2020 دا. بــە پێچەوانــەوە، کەمبوونەوەیەکــی بەرچــاو لــە ژمــارەی ئــەو 

ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە نیشــتەجێی کەمپەکانــن لــە قــەزای خانەقینــی ســەر بــە پارێــزگای 

دیالــە )3,280-( لــە مــاوەی ترشینــی دووەم- کانوونــی یەکەمــی 2020 دا، تۆمارکــراوە. 

لە نێوان ئەیلوول و کانوونی یەکەمی 2020 دا، تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان، مەشقێکی بەدواداچوونی کتو پڕی ئەنجامدا، کە بەدواداچوونی کردووە بۆ جووڵەی ئاوارە ناوخۆییەکان، لە کەمپەکانەوە   3
بۆ شوێنەکانی تر، دوا بەدوای داخسنت یاخود دووبارە پۆڵێنکردنەوەی کەمپەکان. بەرهەمەکان لەم بەستەرەدا بەردەسنت

وێنەی 2. جۆرەکانی پەناگەی ئاوارە ناوخۆییەکان 

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە ئاوارەبوون بۆ ساڵی 2020

بــە درێژایــی ســاڵی 2020، تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان 190,524 ئــاوارەی ناوخۆیــی کەمــر 

ــە ڕێــژەی %13، تۆمارکــرد. کــە  ــە ژمــارەی تۆمارکــراوی ســاڵی 2019، کــە کەمبوونەوەکــە دەگات ل

ئەمــە بریتیــە لــە کەمبوونەوەیەکــی بەرچــاو لــە ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان بەبــەراورد لــە گەڵ 

ئــەوەی کــە لــە نێــوان ســاڵەکانی 2018 و 2019 )388,200( دا، تۆمارکراون. بەرزتریــن کەمبوونەوەکان 

لــە پارێــزگای نەینــەوا )61,732-، %-18ی تێکــڕای ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نەینــەوا(، دوای ئەمــەش 

پارێــزگای دهــۆک )56,929-، %-18(، پارێــزگای ســەالحەددین )17,562-، %-22( و پارێــزگای بەغــدا 

)14,405-، %-35( دێــن. ســەرەڕای تێکــڕای کەمبوونــەوە لــە ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە 

ــاو  ــتوونەتە ن ــەس گەیش ــۆی 67,162 ک ــی 2020 دا، ک ــی یەکەم ــی دووەم و کانوون ــوان کانوون نێ

ــارە لــە شــوێنێکی  ــاو ئــەم گرووپــەدا 53,997 کــەس، دووب شــوێنی ئاوارەبوونــی نــوێ دا. لــە ن

تــری ئاوارەبــوون دا، ئاوارەبوونەتــەوە کــە زۆربەیــان گەیشــتوون بــە قــەزای شــنگال لــە پارێــزگای 

نەینــەوا، قــەزای ســلێامنی لــە پارێــزگای ســلێامنی و قــەزای کەرکــووک لــە پارێــزگای کەرکووک. 

ــۆ  ــان ب ــۆ گەڕانەوەی ــان ب ــوون، دوای هەوڵدانی ــارە ئاوارەب ــش دووب ــی تری ــا 4,366 کەس هەروەه

شــوێنی ڕەســەنیان، کــە زۆرینــەی ئــەم گرووپــە خەڵکــی قەزاکانــی تەلەعفــەر و موســڵی ســەر 

بــە پارێــزگای نەینــەوا و بــە هەمــان شــێوەش قەزاکانــی ڕەمــادی و قائیمــی ســەر بــە پارێــزگای 

ــان  ــەنی خۆی ــەی ڕەس ــە ناوچ ــار ل ــەم ج ــۆ یەک ــەوە، ب ــە ماونەت ــەی ک ــەو 8799 کەس ــارن. ئ ئەنب

ــار و  ــەوا، ئەنب ــداد، نەین ــی بەغ ــی پارێزگاکان ــە خەڵک ــەم گرووپ ــەی ئ ــە زۆرب ــەوە، ک ئاوارەبوونەت

دیالــەن و هیــچ قەزایەکــی دیاریکراویش وەک شــوێنی ڕەســەن بە پێــش قەزاکانی تــرەوە نایەت. 

هــۆکاری ســەرەکی هــەر یــەک لــەم ئاوارەبوونە نوێ یانــە دەگەرێتــەوە بۆ خراپبوونی ڕەوشــی 

ئاســایش و بــە هەمــان شــێوەش کەمــی دەرفەتــی کار و دەستگەیشــن بــە خزمەتگوزاریــەکان. 

جۆرەکانــی پەناگــە بــۆ ســاڵی 2020: بــە درێژایــی ســاڵی 2020 دا، تۆمــاری بەدواداچوونــی 

ئــاوارەکان، کەمبوونەوەیــەک بــە ڕێــژەی %9 لــە ئــاوارە ناوخۆییــەکان )10,914 ئــاوارەی ناوخۆیــی( 

ســەرجەم  لــە  کەمبوونەوەیــە  ئــەم  تۆمارکــرد.  دەژیــن،  دا  نەگونجــاوەکان  پەناگــە  لــە  کــە 

پارێزگاکانــی ئاوارەبــوون دا، تێبینــی کــرا بێجگــە لــە ئەنبــار، نەجــەف، کەرکــووک، بابــل، دیالــە، زیقارو 

بەغداد.بــە شــێوەیەکی بەرچــاو، زیادبوونــی بەربــاڵو لــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە 

لــە پەناگــەی نەگوجــاو دا دەژیــن لــە پارێــزگای ئەنبــار، تۆمارکــرا )لــە 4,326 کەســەوە، گەیشــن بــە 

کــۆی 20,448 کــەس(، بــە هەمــان شــێوەش لــە پارێــزگای نەجــەف ) لــە 762 کەســەوە، گەیشــن 

بــە کــۆی 1,086 کــەس( و پارێــزگای کەرکــووک )لــە 516 کەســەوە، گەیشــن بــە کــۆی 9,114 کــەس(. 

ــە  ــک ل ــاڵ کەمپێ ــە پ ــێکی بدرێت ــت بەش ــداد، دەکرێ ــار و بەغ ــزگای ئەنب ــە پارێ ــە ل ــەم زیادبوون ئ

هــەر پارێزگایــەک کــە وەک شــوێنی نیشــتەجێبوونی نــا فەرمــی پۆڵێــن کراوەتــەوە، لــە مــاوەی 

ــە  ــی ل ــاوارەی ناوخۆی ــڕای  205,350ئ ــاڵی 2020، تێک ــی س ــی یەکەم ــو کانوون ــاڵەدا. تاک ــەم س ئ

ــەک  ــە کەمبوونەوەی ــات ک ــەوە دەردەخ ــەش ئ ــن، ئەم ــەری واڵت دا دەژی ــی سەرانس کەمپەکان

بــە تێکــڕای 131,340 ئــاوارەی ناوخۆیــی )%-39( لــە 31ی کانوونــی یەکەمــی 2019ەوە ڕوویــداوە. 

ــە پارێــزگای نەینــەوا )57,142-، %-48( و دهــۆک )38,743-، %-26(  بەرزتریــن ڕێــژەی کەمبوونــەوە ل

ڕوویــداوە. هەروەهــا چیــر، هیــچ ئاوارەیەکــی ناوخۆیــی لــە کەمپەکانــی پارێــزگای کەرکــووک، 

ســەالحەددین، کەربــەال، یاخــود نەجــەف ناژیــن، تێکــڕای 14,502 ئــاوارەی ناوخۆیــی، وا تۆمارکــراون 

کــە بــۆ شــوێنەکانی تــر ڕۆیشــتوون، دوا بــەدوای داخســن یاخــود دووبــارە پۆڵێنکردنــەوەی ئــەم 
کەمپانــە لــە ســاڵی 2020 دا، بــە تایبەتــی لــە نێــوان ترشینــی یەکــەم و کانوونــی یەکــەم دا .3

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە ئاوارەبوون 

گۆڕانکاری لە نێوان 2019/12/31 و2020/12/31
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نەزانراو                                

لە ساڵی 2020 دا، تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان چەندین خۆلی هەڵسەنگاندنی بەدواداچوونی کت و پڕی ئەنجامدا، کە تیێاندا زانیاری سەبارەت بە دوو جووڵەی جیاوازی ئاوارە ناوخۆییەکان بەرهەمهێرنا.   2
یەکەمیان پەیوەندی بە جووڵەی ئاوارە ناوخۆییەکان لە پارێزگای دهۆک، نەینەوا، سلێامنی و هەولێر بەرەو قەزاکای شنگال و بەعاج لە پارێزگای نەینەوا هەیە، بەرهەمەکان لەم بەستەرەدا بەدەست دەکەون: 

iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Sinjar. دووەمیان پەیوەندی بە جووڵەی ئاوارە ناوخۆییەکان لە کەمپەکانەوە بۆ شوێنەکانی ترەوە هەیە، دوای داخسنت یاخود دوبارە پۆلێنکردنەوەی کەمپەکان لە نەینەوا، 
http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp :کەرکووک، دیالە، سەالحەددین، ئەنبار، کەربەال و بەغداد ) لە نێوان ئەیلوول و کانوونی یەکەم(، کە بەرهەمەکان لەم بەستەرەدا بەردەسنت
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ڕاپۆرتــی 119ی لیســتی ســەرەکی عێراق 

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

273,056 ئاوارەی ناوخۆیی45+15+11+1

109,282

43,534

35,922

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

230,469 ئاوارەی ناوخۆیی91+4+2+1

213,353

7,090

4,878

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

262,655 ئاوارەی ناوخۆیی53+33+10+0

144,759

83,503

29,052

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

136,026 ئاوارەی ناوخۆیی64+16+7+1

86,980

20,312

9,252

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

90,846 ئاوارەی ناوخۆیی81+17+1+1

82,386

6,498

1,428

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	
نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

45,926 ئاوارەی ناوخۆیی1+14+30+١٩41٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

20,130

12,770

7,104

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

62,232 ئاوارەی ناوخۆیی34+28+24+1

21,942

16,404

15,600

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

33,563 ئاوارەی ناوخۆیی1+9+19+١٩63٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

20,351

6,984

3,096

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

ئــەم هێلکاریانــەی خــوارەوە )1( ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە ســەرجەم پارێزگاکانــی ئاوارەبــوون، )2( ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان بــۆ هــەر یــەک لــە قــەزا 

ســەرەکیەکانی ئاوارەبــوون )3( ڕێــژەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان بــۆ هــەر کام لــە پارێــزگای ڕەســەن و پارێــزگای ئاوارەبــوون نیشــان دەدەن:

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە ئاوارەبوون 

ئەنبار     ديالە 

دهۆك نەینەوا 

سلێامنی

كەركووك 

هەولێر

سەالحەددین

موسڵ

شێخان 

حەمدانیە 

هەولێر

مەخمور 

شەقاڵوە 

سومێل

زاخۆ 

دهۆک 

سلێامنی

کەالر 

چەمچەماڵ 

کەرکووک

داقوق 

دوبس 

بەعقوبە

خانەقین  

کفری 

توزخۆرماتوو

تکریت 

سامەڕا 

فەللوجە

ڕەمادی  

ڕوتبە  



4

ڕاپۆرتــی 119ی لیســتی ســەرەکی عێراق 

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

13,410 ئاوارەی ناوخۆیی87+12+1+1

12,174

1,068

168

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

11,604 ئاوارەی ناوخۆیی77+18+4+1

8,946

2,262

396

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد  16,878 ئاوارەی ناوخۆیی87+9+2+1

14,814

1,488

306

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

5,046 ئاوارەی ناوخۆیی67+10+7+1

3,324

504

390

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

3,732 ئاوارەی ناوخۆیی61+20+10+1

2,334

822

402

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

3,336 ئاوارەی ناوخۆیی55+22+17+0

1,896

738

528

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

6,150 ئاوارەی ناوخۆیی43+22+19+1

2,664

1,308

1,188

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

26,173 ئاوارەی ناوخۆیی2+18+27+١٩30٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

5,850

5,268

4,825

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

2,064 ئاوارەی ناوخۆیی78+7+5+1

1674

162

108

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٩٪ نەینەوا

٥٧٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٧٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٧٨٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر

٩٪ ئەوانی تر

١١٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٦٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١٣٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، بابل، بەغداد، نەینەواو کەرکووک دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، بەغداد، نەینەواو و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٢٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٩٪ ئەنبار 

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

١٤٪ بابل٢٢٪ نەینەوا

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٥٪ سەالحەددین

٩٠٪ سەالحەددین

٨٨٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٩٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٤٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٥٪ کەرکووک٥٨٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، سەالحەددین، دیالە،کەرکووک و بابل  دەگرێتەوە

٩٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٣٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

٩٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

٩٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ دیالە        ١٨٪ ئەنبار    ١٦٪ بەغداد 

942 ئاوارەی ناوخۆیی58+32+6+1

600

306

36

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون 	

پارێزگای ڕەسەن 	

کەربەال

کەربەال

حیندانیە  

عەین تەمور  

نەجەف   

نەجەف

کۆفە 

مەناسیرە 

بابل 

واست   

کووت

عەزیزیە 

نەعامنیە 

قادسیە   

دیوانیە 

ئافاق   

شامیە  

زیقاڕ  

نارسیە

ڕیفاعی

سوق شیوخ

بەرسە  

بەرسا

زوبەیر 

خەسیب 

بەغداد

املسيّب

الحلّة 

املَحاويل 

کەرخ

ئەبوغرێب  

مەحمودیە 

میسان  

عەمارە

میجاری گەورە   

قەڵعەت سالح   

موسەننا       

سەماوە

ڕومایسە 

خزر  



5

ڕاپۆرتــی 119ی لیســتی ســەرەکی عێراق 

تێڕوانینی گشــتی ســەبارەت بە گەڕانەوە  بۆ خۆلی 119

ــەڕاوە  ــڕای 4,831,566 گ ــاڵی 2020 دا، تێک ــی س ــی یەکەم ــی دووەم و کانوون ــوان ترشین ــە نێ ل

)805,261 خێــزان(، لــە نــاو 8 پارێــزگا، 38 قــەزا و 2,121 شــوێن لــە عێــراق، دەستنیشــانکران. 

ژمــارەی گــەڕاوە نوێیــەکان بــە تێکڕایــی لــە مــاوەی هــەر چــوار خولــی پێشــووی 2020 دا، بــە 

ــی 2020، 25,920  ــار– حوزەیران ــی ئای ــە مانگ ــەس ل ــە 12,948 ک ــردووە، ب ــادی ک ــی زی بەردەوام

ــی  ــی یەکەم ــی ئەیلول–ترشین ــە مانگ ــەس ل ــی 2020، 38,364 ک ــی تەموز-ئاب ــە مانگ ــەس ل ک

2020، و 49,152 کــەس لــە مانگــی ترشینــی دووەم و کانوونــی یەکەمــی 2020. ڕێــژەی بــەرزی 

گەڕانــەوە لــە کۆتاییەکانــی ســاڵی 2020 دا، دەکرێــت بەشــێکی بــە هــۆی ئــەوە بێــت کــە 

ژمارەیەکــی بەرچــاوی گەڕانــەوە، دوا بــە دوای داخســن یاخــود دووبــارە پۆڵێنکردنــەوەی 

ــی  ــوان ترشین ــە نێ ــزگادا ل ــن پارێ ــە چەندی ــداوە، ل ــەوە ڕووی ــاوارە ناوخۆییەکان ــی ئ کەمپەکان

یەکــەم و کانوونــی یەکەمــی ســاڵی 2020 دا.4  هەروەهــا ڕێــژەی نزمــری گەڕانــەوە بــۆ پێــش 

مانگــی ئەیلولــی 2020 دەشــێت بەشــێکی بــە هــۆی قەدەخەکردنــی هاتووچۆیــەوە بێــت کــە 

لــە دەســتپێکی مانگــی ئــازار و دەســتپێکی مانگــی ئەیلولــەوە لــە پێنــاو پێشــگیری کــردن لــە 
ــەپێرنا. 5 ــەر واڵت دا س ــە س ــا  ب ــی کۆرۆن ــەوەی ڤایرۆس ــەنەکردن و باڵوبوون تەش

ــە  ــن ل ــووە بریتی ــۆ گرت ــە خ ــی ل ــڕای گەڕاوەکان ــارەی تێک ــن ژم ــە بەرزتری ــەی ک ــەو پارێزگایان ئ

نەینــەوا )1,889,154، بــە 31,932 گــەڕاوەی نــوێ لــە وەتــەی خولــی پێشــوویەوە(، ئەنبــار 

ــوێ(.  ــەڕاوەی ن ــە 4,530 گ ــەالحەددین )708,744، ب ــوێ( و س ــەڕاوەی ن ــە 5,574 گ )1,504,632 ، ب

ــی  ــاری بەدواداچوون ــەم دا، تۆم ــی یەک ــی دووەم و کانوون ــی ترشین ــاوەی مانگەکان ــە م ل

ئــاوارەکان 31,422 گــەڕاوە کــە لــە کەمپەکانــەوە گەڕاونەتــەوە دەستنیشــانکردووە، ئەمــە 

ــوول- ــاوەی ئەیل ــۆ م ــراو ب ــارەی تۆمارک ــە ژم ــاو ل ــی بەرچ ــە زیادبوونێک ــات ک ــەوە دەردەخ ئ

ــە  ــێکی ب ــت بەش ــە دەکرێ ــەم زیادبوون ــراوە. ئ ــەس( بەدیک ــی 2020 )12,198 ک ــی یەکەم ترشین

هــۆی ئــەوە بێــت کــە ژمارەیەکــی بەرچــاوی گەڕانــەوەکان لــە دوای داخســتنی کەمپەکانــەوە 

ڕوویــدا لــە ژمارەیــەک لــە پارێــزگاکان لــە مــاوەی نێــوان ترشینــی یەکــەم و کانونــی یەکەمــدا. 

ــۆ پارێــزگای نەینــەوا )22,242  زۆرینــەی ئــەو ئاوارانــەی کەمپەکانیــان جێهێشــت، گەڕانــەوە ب

کــەس(، ژمارەیەکــی بەرچاویــش گەڕاونەتــەوە بــۆ پارێــزگای ســەالحەددین )2,694 کــەس(، 

دیالــە )2,634( و کەرکــووک )2,364(. هەروەهــا لــە نێــوان مانگــی ترشینــی دووەم و کانوونــی 

یەکــەم دا گەڕانــەوە بــۆ حــەوت شــوێن لــە پارێزگاکانــی نەینــەوا و کەرکــووک و دیالــە کە پێشــر 

ــە،  ــەم گەڕانەوان ــەرەکیەکانی ئ ــۆکارە س ــداوە. ه ــوو، ڕووی ــام نەدراب ــۆ ئەنج ــان ب گەڕانەوەی

دەگەڕێتــەوە بــۆ باشــر بوونــی ڕەوشــی ئاســایش و هەندێــک لــە گــەڕاوەکان ڕایانگەیانــد کــە 

ــەنەکانیان دا.  ــە ڕەس ــە ناوچ ــان ل ــەوەی خانووەکانی ــە بونیاتنان ــردووە ب ــتیان ک دەس

کــەس  دا، 36,864  یەکــەم  کانوونــی  مــاوەی ترشینــی دووەم-  لــە  پەناگــە:   جۆرەکانــی 

)دەکاتــە  دان  بــاش  دۆخێکــی  لــە  کــە  ئاســاییان  نیشــتەجێبوونی  شــوێنی  گەڕاونەتــەوە 

نیشــتەجێبوونی  شــوێنی  بــۆ  گــەڕاوە   3,510 هــاوکات   ،)95% کــەس،   4,577,700 تێکــڕای 

ــەس  ــا 8,778 ک ــەس، %2(. هەروەه ــارەی 76,770 ک ــڕای ژم ــە تێک ــەوە )دەکات ــەت گەڕاونەت تایب

 .)3% کــەس،  تێکــڕای 177,096  دەکاتــە   ( شــلۆق  و  نەگونجــاو  پەناگــەی  گەڕاونەتــەوە 

بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە پەناگــەی نەگونجــاو و شــلۆق دا دەژیــن لــە 

پارێــزگای نەینــەوان )56,670(، بــە تایبەتــی لــە قــەزای موســڵ )32,556(، شــنگال )7,878( و 

تەلەعفــەر )7,278(. هەروەهــا ژمارەیەکــی بــەرزی ئــەو کەســانەی کــە لــە پەنــگای نەگونجــاو 

و شــلۆق دا دەژیــن لــە پارێــزگای ئەنبــار تۆمارکــراوە )44,496(، کــە زۆرینــەی ئــەم گروپــە 

دەکەونــە قەزاکانــی فەللوجــە )15,216( و قائیــم )10,104(. هەروەهــا 42,540 گــەڕاوەی تریــش لــە 

پەناگــەی نەگونجــاو شــلۆق لــە پارێــزگای ســەالحەددین دەژیــن، کــە زۆربەیــان بــە ســەر ســێ  

قــەزای بێجــی )12,888(، تکریــت )9,444( و رشگات )9,228( دا دابەشــبوون.  

بــە گشــتی، تاکــۆ 31ی کانوونــی یەکەمی 2020،  10 شــوێن هەن کە ســەرجەم گــەڕاوەکان تیایاندا 

لــە پەناگــەی نەگونجــاو شــلۆق دەژیــن کــە بــە گشــتی 4,896  کــەس لــە خــۆ دەگــرن، )ژمارەکــە  

4,458 کــەس بــوون، لــە مــاوەی ئەیلــوول- ترشینــی یەکــەم دا(. لە دوو شــوێنی پارێــزگای ئەنبار 

)کــە تییانــدا، 3,126  کــەس نیشــتەجێبوونە(، لە دوو شــوێنی پارێــزگای ســەالحەددین )954 کەس(، 

دوو شــوێنی لــە پارێــزگای نەینــەوا )594 کــەس(، شــوێنێک لــە کەرکــووک )132 کەس( و شــوێنێک 

لــە دیالــە )90 کــەس(، ســەرجەم گــەڕاوەکان لــە پەناگــەی نەگونجــاو و شــلۆق دا دەژیــن.

لــە مانگــی ئــازاری 2020 ەوە، تۆمــاری بەدواداچوونی ئاوارەکان لە عێراق، چەندین ڕاپۆرت ســەبارەت بە ســنووردارکردنی هاتووچــۆی ئامادە کرد، کە تییاندا باس لە کاریگەری ســنووردارکردنەکان و   4
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 بەردەسنت:

http://iraqdtm.iom.int/COVID19/MovementRestrictions_HealthMeasures

لــە نێــوان ئەیلــوول و کانوونــی یەکەمــی 2020 دا، تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەکان، مەشــقێکی بەدواداچوونی کتو پــڕی ئەنجامدا، کە بەدواداچوونی کردووە بۆ جووڵەی ئــاوارە ناوخۆییەکان، لە   5
http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp :کەمپەکانەوە بۆ شــوێنەکانی تر، دوا بەدوای داخســنت یاخود دووبارە پۆڵێنکردنەوەی کەمپەکان. بەرهەمەکان لەم بەســتەرەدا بەردەســنت

وێنەی 3. جۆرەکانی پەناگەی گەڕاوەکان 

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە گەڕانەوە بۆ ساڵی 2020

ــر تۆمارکــراون، کــە ژمارەکــە بــە شــێوەیەکی  ــە درێژایــی ســاڵی 2020، 235,116 گــەڕاوەی ت ب

ــاڵی 2018 دا )944,958(   ــاڵی 2019 دا )431,130( و س ــە س ــە ل ــەی ک ــە ژمارەی ــرە ل ــاو کەم بەرچ

تۆمارکــراوە. تــا ئێســتا، پارێــزگای نەینــەوا بەرزتریــن ژمــارەی گــەڕاوەی لــە مــاوەی ســاڵەکەدا 

وەرگرتــووە )122,820 کــەس، گەیشــتنی تێکــڕای ژمارەکــە بــە 1,889,154 کــەس(، لــە دوای 

ــار )50,928 کــەس، گەیشــتنی تێکــڕای ژمارەکــە بــە 1,504,632 کــەس(  ئەمیــش پارێــزگای ئەنب

ــی  ــت. ڕێژەیەک ــەس( دێ ــە 54,336 ک ــە ب ــڕای ژمارەک ــتنی تێک ــەس، گەیش ــر )9,378 ک و هەولێ

بەرچــاوی ئــەم گەڕانەوانــە، وەک بەشــێک لــە جووڵــە بەرفراوانەکانــی ئــاوارە ناوخۆییــەکان 

ــەوا  ــی نەین ــنگال و بەعاج ــی ش ــۆ قەزاکان ــرەوە ب ــلێامنی و هەولێ ــەوا، س ــۆک، نەین ــە ده ل

ــی  ــا ڕێژەیەک ــداوە. هەروەه ــاڵی 2020، ڕووی ــی س ــی یەکەم ــران و کانوون ــوان حوزەی ــە نێ ل

بەرچــاوی تــری گــەڕاوەکان، دوای داخســن و دووبــارە پۆڵێنکردنــەوەی کەمپــەکان لــە 

ــداوە.  ــداد ، ڕووی ــەال و بەغ ــار، کەرب ــەالحەددین، ئەنب ــە، س ــووک، دیال ــەوا، کەرک نەین

دهــۆک، تەنهــا پارێزگایــە کــە کەمبوونــەوە لــە ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە ســاڵەکەدا، لــێ 

تۆمارکــراوە )-12، کــە کــۆی گشــتی ژمارەکــە گەیشــتووە بــە 768(. هەروەهــا تاکــۆ 31ی 

گــەڕاوەکان،  %100ی  ڕێــژەی  کــە  پارێزگایــە  تەنهــا  دهــۆک   ،2020 یەکەمــی  کانوونــی 

گەڕاونەتــەوە ســەر مــاڵ و حاڵــی خۆیــان. لــەم ڕوویــەوە، پارێــزگای ئەنبــار دووەم بەرزتریــن 

ڕێــژەی هەیــە )%92(، دوای ئەویــش پارێــزگای هەولێــر )%85(، پارێــزگای ســەالحەددین 

ــری  ــی ت ــەوەی پارێزگاکان ــژەی گەڕان ــاوکات ڕێ ــن، ه ــووک )%82( دێ ــزگای کەرک )%83( و پارێ

گەرانــەوە نزمــرە: دیالــە )%76(، نەینــەوا )%73( و بەغــداد )69%(. 

جۆرەکانــی پەناگــە بــۆ ســاڵی 2020: بــە درێژایــی ســاڵی 2020 دا، زیادبوونێــک بــە ڕێــژەی 17% 

ــە  ــە ل ــە ژمارەک ــراوە ک ــن، تۆمارک ــاوەکان دا دەژی ــە نەگونج ــە پەناگ ــە ل ــەی ک ــەو گەڕانەوان ل

25,326 بــۆ 177,096 گــەڕاوە زیــاد بــووە. زیاتریــن بەرزبوونــەوە لــە ژمــارەی ئــەو گەڕانەوانەی 

ــر،  ــی ت ــک 16,128 کەس ــە جۆرێ ــووە، ب ــار ب ــە ئەنب ــن ل ــاوەکان دا دەژی ــە نەگونج ــە پەناگ ــە ل ک

ــا  ــردەوە. هەروەه ــەس، بەرزک ــۆ 44,496 ک ــەدا ب ــەم پارێزگای ــەڕاوەکان ل ــارەی گ ــڕای ژم تێک

بەرزبوونەوەیەکــی بەرچــاو لــە ژمــارەی ئــەو کەســانەی کــە لــە پەناگــەی نەگونجــاو دا 

ــڕای  ــر، تێک ــی ت ــک 6,798 کەس ــە جۆرێ ــران، ب ــەالحەددینیش تۆمارک ــزگای س ــە پارێ ــن، ل دەژی

ژمــارەی گــەڕاوەکان لــەم پارێزگایــەدا بــۆ 42,540 کــەس، بەرزکــردەوە. بــە هەمــان شــێوەش، 

لــە پارێــزگای نەینــەوا، بــە جۆرێــک کــە 3,432 کەســی تــر، تێکــڕای ژمــارەی گــەڕاوەکان لــەم 

ــە  ــەی ل ــەو ئاواران ــارەی ئ ــەوە، ژم ــە پێچەوان ــردەوە. ب ــەس، بەرزک ــۆ 56,670 ک ــەدا ب پارێزگای

پەناگــەی نەگونجــاو دا دەژیــن لــە بەغــداد 145 کــەس کەمــی کــردووە، کــە تێکرایەکــەی کــەم 

بۆتــەوە بــۆ 4476 کــەس، هــاوکات ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی لــە پەناگــەی نەگونجــاو دا دەژیــن 

لــە کەرکــووک 702 کــەس کەمــی کــردووە، کــە تێکرایەکــەی کــەم بۆتــەوە بــۆ 5004 کەســە.

 

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە گەڕانەوە  

4,577,700

76,770

177,096

نشینگەی تایبەت

پەناگە نەگونجاوەکان            95+5+0++O شوێنی نیشتەجێبوونی
ئاسایی       

%95%5+4+96+0++O%4%17+

1+99+0++O76,770

گۆڕانکاری لە +%1%1
نێوان 2019/12/31 و 

2020/12/31

%
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ڕاپۆرتــی 119ی لیســتی ســەرەکی عێراق 

زاخۆ مخمور 
54,336 گەڕاوە90+88

54,336

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

1,889,154 گەڕاوە56+19+9+1

1,050,726

355,722

168,396

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

236,574 گەڕاوە43+31+26+1

101,034

74,430

59,790

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

346,350 گەڕاوە48+45+5+1

166,992

154,602

17,520

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	 708,744 گەڕاوە25+23+18+1

175,368

161,952

119,370

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

91,008 گەڕاوە1+11+26+54پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

49,434

23,232

10,578

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

1,504,632 گەڕاوە39+37+12+1

600,498

541,194

176,400

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

768 گەڕاوە90+88

768

سێ لە قەزا سەرەکیەکانی گەڕانەوە 	

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

زاخو 

100% دهۆک16% نينوى

پارێزگای دوایین ئاوارەبوون 	

دهۆک هەولێر 

مەخمور 

نەینەوا 

موسڵ

تەلەعفەر 

حەمدانیە 

بەغداد  ديالە

خانەقین   

خالس 

موقدادیە 

کەرکووک 

حەویجە  

کەرکووک 

داقوق

سەالحەددین   

تکریت 

رشگات 

بێجی 

مەحمودیە   

ئەبوغرێب 

تارمیە  

ئەنبار 

ڕەمادی 

فەللوجە 

هیت 

ئــەم هێلکاریانــەی خــوارەوە )1( ژمــارەی 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.

تێڕوانینی گشتی سەبارەت بە گەڕانەوە  

72% هەولێر

1% سەالحەددین

16% نەينەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر و کەربەال دەگرێتەوە

79% ديالە

1% ئەوانی تر 11% کەرکووک

9% سلێامنی

40% سلێامنی44% کەرکووک

7% ئەوانی تر

9% سەالحەددین

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

15% هەولێر25% کەرکووک47% سەالحەددین   

13% ئەوانی تر

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

1% ئەوانی تر90% بەغداد

5% هەولێر

 4% بابل

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سلێامنی، کەربەال و میسان  دەگرێتەوە 

11% کەرکووک

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

  68% نەینەوا

13% ئەوانی تر 10% هەولێر

9% دهۆک

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

16% هەولێر21% بەغداد 43% ئەنبار

20% ئەوانی تر
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4,395 - 8

20,799 - 4,396

41,459 - 20,800

2,411 - 2

10,606 - 2,412

22,057 - 10,607

1,016 - 1

3,322 - 1,017

6,725 - 3,323

ئەنبار

بابل

بەغدا

دهۆک

ديالە

هەولێر

کەربەال

ميسان

موسەنا

نەجەف

نەینەوا

سە�حەدین

سلێامنی
کەرکوک

زیقار

واست

قادسيە

بەرسا
خێزانە ئاوارە ناوخۆیی و گەڕاوەکان

خێزانە گەڕاوەکان

خێزانە ئاوارە ناوخۆییەکان

    خارطة )1(: مناطق وجود النازحني والعائدين



ڕاپۆرتــی 119ی لیســتی ســەرەکی عێراق 

نووســینگەی  سوپاســی  عێــراق  لــە  کــۆچ  نێودەوڵەتــی  رێکخــراوی 
وەزارەتــی  بــە  ســەر   )PRM( کۆچبــەری  و  پەنابــەران  دانیشــتوان، 
دەرەوەی ویالیەتــە یەکگرتــووەکان دەکات بــۆ پشــتگیری بەردەوامیــان. 
و  ســوپاس  عێــراق  لــە  کــۆچ  نێودەوڵەتــی  رێکخــراوی  هەروەهــا 
پێزانینیشــی بــۆ ئەندامانــی تیمــی هەڵســەنگاندن و وەاڵمدانــەوەی 
خێــرای )RART( ســەر بــە رێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ لــە عێــراق هەیــە 
بــۆ کارەکانیــان لــە کۆکردنــەوەی زانیــاری و زۆر جــار لــە بــار و دۆخــە زۆر 
ســەختەکاندا کۆڵیــان نــەدا و هــەوڵ و کۆششــە بــێ ووچانەکەیــان بوونە 

زەمینــەی دروســتکردنی ئــەم ڕاپۆرتــە. 

میتۆد 
ــاوارە  ــە ئ ــەبارەت ب ــاری ورد س ــی زانی ــوون و دابینکردن ــی ئاوارەب ــی ڕەوش ــری کردن ــە چاودێ ــە ل ــۆچ بریتی ــی ک ــراوی جیهان ــە رێکخ ــەر ب ــی س ــاری بەدواداچوون ــی تۆم ئامانج
ناوخۆییــەکان و گــەڕاوەکان لــە عێــراق دا.زانیاریــەکان لــە الیــەن تیمەکانــی هەڵســەنگاندن و وەاڵمدانــەوەی خێــرای مەیدانــی )RART( ســەر بــە رێکخــراوی جیهانــی کــۆچ کــۆ 
دەکرێنــەوە، ئــەم تیامنــە زیاتــر لــە 100 ســتافی مەیدانــی پێــک دێــن، کــە لــە سەرتاســەری ناوچەکانــی عێــراق دا باڵوبوونەتــەوە- کۆکردنــەوەی داتــا بــۆ خولــی 119 لــە مــاوەی 

مانگەکانــی ترشینــی دووەم و کانوونــی یەکەمــی ســاڵی 2020 لــە نــاو 18 پارێــزگای عێــراق دا ڕوویــداوە. 

ــر 9500  ــە زیات ــوو ل ــراوی پێکهات ــاش رێکخ ــەورەی ب ــی گ ــەی تۆڕێک ــە رێگ ــەڕاوەکان ل ــەرەکی گ ــتی س ــەکان و لیس ــاوارە ناوخۆیی ــەرەکی ئ ــتی س ــە لیس ــا ل ــەوەی دات کۆکردن
هەواڵــدەری ســەرەکی، کــە لــە ســەرکردەکانی کۆمەڵــگا، موختــارەکان، بەرپرســە خۆجێیــەکان وهێزەکانــی ئاســایش پێــک دێــت ئەنجــام دراوە. زانیاریەکانــی تــر لــە تۆمــاری 

ــەوە.  ــەکان کۆکراوەنەت ــراوە هاوبەش ــەت و رێکخ ــاری حکوم زانی

تیمەکانــی هەڵســەنگاندن و وەاڵمدانــەوەی خێــرای مەیدانــی ســەر بــە رێکخــراوی جیهانــی کــۆچ )OM RARTs( بــە بەردەوامــی لیســتی ســەرەکی کــۆ دەکاتــەوە و دوو مانــگ 
جارێــک ڕاپۆرتەکــەی بــاڵو دەکاتــەوە. جیــاوازی لــە ئامــاری ئــاوارەکان لــە نێــوان مــاوە جیاوازەکانــی ڕاپــۆرت کــردن دا تێبینــی کــراوە. هەرچەنــدە، دەستپێگەیشــتنی ســنووردار بــە 
هــۆی کێشــە ئەمنیــەکان و کــوت و بەندەکانــی تــری کاری دەشــێت کار بکاتــەوە ســەر چاالکیەکانــی کــۆ کردنــەوەی زانیاری.جیــاوازی لــە ئامارەکانــی ئــاوارەکان، لــە نێــوان ماوە 
جیاوازەکانــی راپــۆرت کــردن دا، ســەرەڕای گۆڕانــکاری راســتەقینەی ئامــاری دانیشــتوان ڕەنگــە بــە هــۆی هۆکارەکانــی تــری وەک بــە بەردەوامــی دەستنیشــانکردنی گروپــە 

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

ئــاوارەکان لــە رێگــەی پرۆســەیەکی کۆکردنــەوە، پشتڕاســتکردنەوە، سێگۆشەســازی و دووپاتکردنــەوەی داتــاوە دەستنیشــان دەکرێــن. رێکخــراوی جیهانــی کــۆچ بــەردەوام 
دەبێــت لــە هــاوکاری و هەماهەنگیەکــی نزیــک لــە گــەڵ بەرپرســانی فیدڕاڵــی و هەرێمــی و خۆجێــی بــۆ پارێــزگاری کــردن لــە تێگەیشــتنێکی هەمەالیەنــە و وردی ئاوارەبــوون 

لــە سەرتاســەری عێــراق دا.

بــۆ ئاســانکاری شــیکاریەکە، ئــەم ڕاپۆرتــە عێــراق بــۆ ســەر ســێ ناوچــە دابــەش دەکات: هەرێمــی کوردســتانی عێــراق، پارێزگاکانــی دهــۆک و ســلێامنی و هەولێــر دەگرێتــەوە، 
باشــوور پارێزگاکانــی، بــەرسە، میســان، نەجــەف، زیقــار، قادســیە و موســەننا دەگرێتــەوە، باکــوری ناوەڕاســت پارێزگاکانــی ئەنبــار، بابــل، بەغــداد، دیالــە، کەربــەال، کەرکــووک، 

نەینــەوا، ســەالحەددین و واســت دەگرێتــەوە. 

ئەژماردنی بەکارهاتوو بۆ دیاری کردنی ژمارەی کەسەکان 

لــە هــەر یــەک لــە شــوێنەکان،ژمارەی کەســەکان بــە لێکدانــی ژمــارەی خێزانــەکان بــە ژمــارە شــەش ژماردنیــان بــۆ کــراوە، تێکــڕای قەبــارەی خێزانێکــی عێراقــی بــە شــەش 
کــەس ئەژمــار کــراوە ، بــە گوێــرەی ئامارەکانــی حکومــەت، بــۆ ســەرجەم ئــاوارە ناوخۆییــەکان و گەڕاوەکانــی دەرەوەی کەمــپ. لەوەتــەی خولــی مــاوەی تەموز-ئابــی 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 )CCCM( لەوەتــەی ســاڵی 2018 یەکدەگرێتــەوە. 

لــە ســەرجەم خولەکانــی لیســتی ســەرەکی دا، بــەر لــە خولــی تەمــوز -ئابــی 2020، ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاوەوەی کەمپــەکان بــە کــەڕەت کردنــی ژمــارەی هــەر 
ســەر خێــزان بــە شــەش ئەژمارکــراوە. لەبــەر ئــەوەی شــێوازی ژماردنەکــە لــە نێــوان خولــی 117 و 118 دا یــەک دەگرێتــەوە، شــیکاری بــەراوردکاری لــە نێــوان ئــەم دوو داتاســێتە 
کاریگــەری نابێــت. لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە هــۆی گۆڕانــکاری لــە شــێوازی ژماردنــی هەموارکــراو کاری تێدەکرێــت. پێویســتە تێبینــی ئــەوە بکرێــت کــە بەراوردکردنــی ژمــارەی 
ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاو کەمپــەکان لــە نێــوان مــاوەی خولەکانــی 117 یــان 118 لــە گــەڵ هــەر خولێکــی پێشــوو، بــە هــۆی گۆڕینــی میتــۆدی ئەژمارکردنــی ژمــارەی خێزانــەکان 
کاریگــەری لــە ســەر دروســت دەبێــت. بــۆ وردتریــن و نوێریــن زانیــاری ســەبارەت بــە ئــاوارە ناوخۆییەکانــی دەرەوەی کەمپــەکان، تکایــە بگەڕێنــەوە بــۆ ماڵپــەڕی دەســتەی 

 .CCCM Cluster :بگەڕێنــەوە )CCCM( هەماهەنگــی کەمــپ و بەرێوەبردنــی کەمــپ

میتۆدەکە ئەم پێناسانەی خوارەوە بەکاردەهێنێت: 

تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان )DTM( هەمــوو ئــەو عێراقیانــەی کــە ناچارکــراون لــە 1ی کانوونــی دووەمــی 2014 بــەو الوە هەڵبهێــن و تــا ئێســتاش لــە نێــو ســنوورەکانی 
عێــراق دا تــا ســاتی هەڵســەنگاندنەکەدا لــە ئاوارەیــی دا دەژیــن بــە ئــاوارەی ناوخۆیــی ئەژمــار دەکات. 

تۆمــاری بەدواداچوونــی ئــاوارەکان )DTM(، هەمــوو ئــەو ئاوارانــەی لــە کانوونــی دووەمــی 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.int بکەن یاخود لێرەوە iraqdtm@iom.int پەیوەندی بە تیمەکە بکەن.

ئەستۆپاکی رێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ

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

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

 ئــەو ئالنــگاری و کێشــانەی کــە پێویســتە لــە بەرچــاو بگیرێــن لــە کاتــی بەکارهێنانــی داتــای تۆمــاری بەدواداچوونی ئــاوارەکان 
ــوو و   ــارە ب ــد ب ــەی چەن ــی تەنگان ــەڵ حاڵەت ــە گ ــان ل ــاوارەکان هاوش ــەی ئ ــری جووڵ ــی ناجێگی ــە دۆخ ــن ل ــراق دا بریتی ــە عێ ل
نەگەیشــنت 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.


