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ئایار -تەمموز ٢٠٢١

تێبینــی :لەدەســتپێکی ئــەم خولــەدا ،چەنــد گۆڕانکاریــەک بەســەر زاراوەکانــی جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە داھــات ،کــە ئــەم زاراوانــە لــە تــەواوی کارە نوێییــەکان

ڕەنگدەدەنــەوە .دەتوانــن وردەکارییەکانــی تــەوەری ڕێبــاز و میتــۆدی ڕاپۆرتەکــە لــە کۆتــا بەشــی ڕاپۆرتەکــە ببینــن .تکایــە ئــاگاداری ئــەو گۆڕانکارییانــە بــن کاتێــک
بــەراورد لــە نێــوان جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە دەکــەن لــە ڕاپۆرتــی ئــەم خولــە ( )١٢٢و ڕاپۆرتەکانــی خولەکانــی پێشــووتر.

دیارخراوەکان
٤,٨٨٤,٦١٢

ﺋﺎوارە ﻧﺎوﺧﯚﯾﯿەﮐﺎن

٤,٨٥١,٨١٦

٤,٢١١,٩٨٢

٤,٦٦٠,٤٠٤

ﮔەڕاوەﮐﺎن
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٢,٥٣٦,٧٣٤

٢,٣١٧,٦٩٨
١,٧٤٤,٩٨٠

١,٤٩٥,٩٦٢

١,١٩١,٤٧٠
١,٣٩٩,١٧٠

١,٢٠٥,٧٦٧
٢٠٢١

٥٥٧,٤٠٠
١١٦,٨٥٠

٢٠٢٠

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٠١٧

٢٠١٦

٤٤٣,١٢٤
٢٠١٤

٢٠١٥

ﺗەﻣﻤﻮز

شێوەی  :١ژمارەی ئاوارەکان و گەڕاوە بە تێپەڕبوونی کات

ھەروەھــا لەمــاوەی مانگــی ئایــار تــا تەممــوزی  ٢٠٢١دا ،تۆمــاری بەدواداچوونــی

پارێــزگای عێــراق دا دابەشــببون ،کــە دەکاتــە  ٣٨قــەزا و  ٢،١٦٢شــوێن لــە عێــراق دا.

ئاوارەبــوون ( )DTMدەستنیشــانی  ١,١٩١,٤٧٠ئــاوارەی کــرد بــە کــۆی گشــتی ،کــە ٢٠٤,٦٥٣

بەکــۆی گشــتی ١٧,٥٦٢ ،گــەڕاوەی نــوێ تۆمارکــران لــە نێوان مانگــی ئایار بــۆ تەمموزی

خێــزان بــوون ،لــە سەرانســەری  ١٨پارێــزگای عێــراق دا ،لــە  ١٠٥قــەزا ،لــە  ٢٨٥٥شــوێن.

 .٢٠٢١ئەمــەش لــە کاتێکدایــە کــە ئــەم ژمارەیــە لــە ژمــارەی خولــی ڕاپۆرتــی پێشــووتر

ئەمــەش تێکــڕای نزمبوونــەوەی ئــاوارەکان بــۆ  ٧٤٧٠ئــاوارە نیشــاندەدات لەوەتــەی

بەرزتــرە کــە لــە مانگەکانــی ئــازار و نیســانی ھەمــان ســاڵ بــوو تیایــدا  ١٥,٢٣٤گــەڕاوەی

مانگــی ئــازار و نیســانی ســاڵی ٢٠٢١ەوە .ئــەم نزمبوونەوەیــەش زۆر گەورەتــرە لەوەی

نــوێ تۆمارکرابــوون .بــەرزی ژمــارەی گــەڕاوە نوێییــەکان لــەم ڕاپۆرتــەدا بەشــێکی بــۆ

کــە لــە مــاوەی نێــوان مانگــی ئــازار و نیســانی و مانگــی کانوونــی دووەم و شــوباتی

درێــژی مــاوی کۆکردنــەوەی داتــای ئــەم ڕاپۆرتــە دەگەڕێتــەوە ،لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە

ســاڵی  ٢٠٢١تۆمارکــرا کــە ( )٦٨٢٧بــوو .دیســانەوە ،دەکرێــت ئەمــە بەھــۆی درێــژی

یەکێــک لــەم ڕاپۆرتانــە دادەنرێــت کــە کەمرتیــن گەڕانــەوەی نوێــی تێــدا تۆمارکرابێــت

مــاوەی ئــەم ڕاپۆرتــەی ئێســتا بێت .ســەبارەت بــە ناوچــەی زێــدی ئــاوارەکان ،ھاوتەریب

لەوەتــەی ســاڵی ٢٠١٥ەوە .کەمــی ئــەم ڕێژەیــەی گەڕانــەوەش لــە مانگــی ئایــار بــۆ

و ھاوشــێوەی خولــی پێشــوو ،لەســەدا  ٥٦ژمــارەی حاڵەتەکانــی ئاوارەکانــی ئێســتا

تەممــوزی  ٢٠٢١لەوانەیــە بــە دۆخــی ئەمنــی و کەمبوونــەوەی جموجــۆڵ و ھاتووچــۆ

ھــی پارێــزگای نەینــەوان بــە ( )٦٧٢,٦٥٥کــەس ،بەتایبەتــی لــە قــەزای ناوەنــدی

لەمــاوەی مانگــی ڕەمــەزان و جەژنــی ڕەمــەزان ببەســرێتەوە ،کــە کەوتە نێــوان مانگی

موســڵ ( ٢٤٧,٩٠٧کــەس) ،شــنگال ( ١٩٥,٤٠٨کــەس) و بەعــاج بــە ( ٩٢,٤٤٩کــەس) .بەرزتریــن

نیســان و ئایــاری  .٢٠٢١ســەرەڕای ئەمــەش ،لەوانەیــە ئــەم ڕێــژە نزمــەی گەڕانــەوە

ڕادەکانــی دیکــەی ئــاوەرەکان بــەر پارێــزگای ســەاڵح الدیــن دەکەوێـــت بــە (١٣٩,٠٨٢

بەھــۆی وشــکە ســاڵیيەوە بێــت لــە ناوچــە الدێییــەکان لــە سەرانســەری واڵتــدا ،کــە

کــەس) کــە دەکاتــە لــە  ١٢%ی ئــاوارەکان لــە کــۆی گشــتی ،ئینجــا بــەر پارێزگاکانــی ئەنبــار

وادەکات ئــاوارەکان نەتوانــن بگەڕێنــەوە بەھــۆی مەترســی ڕووبەڕووبوونــەوەی کەم

بــە ( ١٣٤,٧٣٤کــەس) کــە دەکاتــە لــە  ١١%ی ئــاوارەکان ،پارێــزگای کەرکــووک بــە (٧٦,٧٣٢

ئــاوی ،بەتایبەتــی ئــەو ئاوارانــەی کــە ھی پارێــزگای نەینــەوان ،لــە قەزایەکانــی ھەترە

کــەس) کــە دەکاتــە  ٦%ی ئــاوارەکان و پارێــزگای دیالــە بــە ( ٧٢,١٦٣کــەس) کــە دەکاتــە

و بەعــاج .ئــەو پارێزگایانــەی کــە زۆرتریــن گەڕانەوەیــان ھەبــووە لــە نێــوان مانگــی ئایــار

٦%ی ئــاوارەکان دەکەوێــت.

بــۆ تەممــوزی  ٢٠٢١نەینــەوا کــە  ٨٩٤٦گــەڕاوەی نــوێ تۆمارکــرا ،ســەاڵح الدیــن کــە ٤١٩٤

کۆکردنــەوەی داتــا بــۆ ڕاپۆرتــی ســەرەکی خولــی  ١٢٢لەماوەی نێــوان مانگەکانــی ئایار
تــا  ٣١ی تەممــوز ئەنجامــدرا .تــا ئــەم ڕێککەوتــە تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون

گــەڕاوەی نــوێ ،ئەنبــار  ١٦٦٢گــەڕاوەی نــوێ ،دیالــە  ١٦١٤گــەڕاوەی نــوێ و کەرکــووک
 ٩٣٦گــەڕاوەی نــوێ تۆمارکــران.

( ٤,٨٨٨,٦١٢ )DTMگــەڕاوەی دەستنیشــانکرد ،کــە ( )٨١٤,١٠٢خێــزان بــوون بەســەر ٨

گەڕاوەکان

ئاوارەکان

204.653

1.191.470
کەس

18

پارێزگا

1

خێزان

105

ناوچە

2.855
شوێن

814.102

4.884.612
کەس

8

پارێزگا

خێزان

38

ناوچە
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شوێن
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خستنەڕووێکی گشتی ئاوارەبوون
ئــەم گرافیکــەی خــوارەوە ئەمانــە نیشــاندەدات ( )١ژمــارەی ئــاوارەکان لــە ھەمــوو پارێزگاکانــی ئاوارەبــوون )٢( ,ژمــارەی ئــاوارەکان لــە ھــەر ناوچەیــەک و قەزایــەک)٣( ,
ڕێــژەی ئــاوارەکان بــە پێــی پارێــزگای زێــدی خۆیــان بــۆ ھــەر یەکێــک لــەو پارێزگایانــەی ئاوارەبوونــی تێدایــە.

نەینەوا

دهۆك

 257,589ئاوارە

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون

1+15+28+44 1+1+12+84 1+2+3+93 1+14+17+41
شێخان

حەمدانیە

سومێل

103,642

42,850

دهۆک

36,564

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

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

ەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧەﯾﻨەوا

مەخمور
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

ﮐەرﮐﻮوک

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
سلێامنی

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

دﯾﺎﻟە

215,049

واﻧﯽ ﺗﺮ

دﻫﯚک

وا
 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ەواﻧﯽ ﺗﺮ

واﻧﯽ ﺗﺮ

ﺑﻐﺪادﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٤

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐﻮوک

وا

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

سەالحەددین

٪کﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

واﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
وا
ەوە

ک
 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

واﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ەوە

2

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

82,026

واﺳﻂ

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
٪٩
ﮐەرﮐﻮوکﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠

ديالە

 44,417ئاوارە
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دﯾﺎﻟەﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
٪٢٤
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە  ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﮐﺮﺑﻼء
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ئاوارەبووندﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
سەرەکیەکانیﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ
قەزا
لە
سێ
◄
دﯾﺎﻟە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
٪٨٦ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٠ﺑﺎﺑﻞ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥
دەﮔﺮێﺘەوە
بەعقوبەﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
19,032
ﺑﻐﺪاد
 ٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑەﻏﺪاد ﮐەرﮐﻮوک
٪٩
ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٣
ﮐەرﮐﻮوک
٪٣٣

 ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪١٨دﯾﺎﻟە

 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

دﻫﯚک

ﻫەوﻟێﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
داقوق ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ6,468 :
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟەﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە دوبس
٪٨٦
1,428
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ،
ﮐﺮﺑﻼء ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
 ٪١٠ﺑﺎﺑﻞ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
دﻫﯚک
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥

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

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

ﮐەرﮐﻮوک
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٤٤
دەﮔﺮێﺘەوەﻧەﯾﻨەوا
٪١٨
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ

ﻧەﯾﻨەوا
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا  90,486ئاوارە
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ٪٢٢،
ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و٪١٠
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
ﺋەﻧﺒﺎر
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ و
ﻧەﯾﻨەوا،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەﻧﺒﺎر و ٪٢٢
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
ﮐەرﮐﻮوک و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
 ٪٥٨ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ

19,663

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر

◄پارێزگای ڕەسەن
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩

90,075

ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
◄ ﺋەواﻧﯽ
پارێزگایﺗﺮ:ڕەسەن

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

◄سێ لە قەزا سەرەکیەکانی ئاوارەبوون
دﻫﯚک

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

چەمچەماڵ
8,694ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩٠

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەﻧﺒﺎرﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٧٢کەرکووک
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

کەالر

ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح

كەركووك

ﮐﻮوک

 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر

ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
سلێامنی

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

ەواﻧﯽ ﺗﺮ

 138,058ئاوارە

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

7,105

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

ﻫەوﻟێﺮ

ک

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

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢ ٪١٠
ﻧەﯾﻨەوا
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
شەقاڵوەﻫەوﻟێﺮ4,956 ،
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﮐﻮوک

27,690

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 231,976ئاوارە

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

81,198

◄پارێزگای ڕەسەن
دﻫﯚک

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

ﻫەوﻟێﺮ
هەولێر

136,440

زاخۆ

◄پارێزگای ڕەسەن
ﻧەﯾﻨەوا

ە

1+8+20+54 8+25+27+35 1+7+16+64 0+11+32+52

موسڵ

 250,437ئاوارە

 58,752ئاوارە

 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
سەرەکیەکانی ئاوارەبوون
٪٩٠قەزا
لە
◄سێ
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑﺎﺑﻞ
٪٨٨
20,484
توزخۆرماتوو
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
تکریت
15,906
ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪا
ﮐەرﮐﻮوک و
ﻫەوﻟێﺮ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٦
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە
 ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد ٪١٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٤
ﺑﻐﺪاد

ﻧﺠﻒ سامەڕا

ﮐەرﮐﻮوک
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
14,640
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٤٤
دەﮔﺮێﺘەوە ﻧەﯾﻨەوا
٪١٨
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ

ﻫەوﻟێﺮ

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
پارێزگایﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
ڕەسەن
◄
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوااﻟﺪﻳﻦ
 ٪٤٧ﺻﻼح
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢
ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪٩٠
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦو ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ،
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑﺎﺑﻞﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
اﻟﺒﴫةﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
٪٨٨
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﻫەوﻟێﺮ
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ٪١٠
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر،
ﮐەرﮐﻮوکﺋەﻧﺒﺎر
٪١٩
ﻧﯿﻨﻮی
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە٪٢٨،
٪٣٥
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٥٨ﺑﻐﺪاد
ئاوارە
34,711
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٨
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە٪١٣ ،
ﺑﺎﺑﻞ
و
ﺑەﻏﺪاد
ﺋەﻧﺒﺎر،
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﻧﺠﻒ
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٤٤
دەﮔﺮێﺘەوە ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٦
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
لە قەزا
ﺑەﻏﺪاد،سێ
◄
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە
ﻫەوﻟێﺮ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ذي ﻗﺎر
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک 19,111
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
فەللوجە

ئەنبار
دﯾﺎﻟە

ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
6,774و ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٥
ڕەمادی
ﺋەﻧﺒﺎر خانەقین
12,929
٪٨٦ﺑﺎﺑﻞ
دﯾﺎﻟە
 ٪٤٤ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٩٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٠
٪٩
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪١٢
ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٠
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە٪١ ،
کفری
ڕوتبەﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ2,790 ،
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﺑەﻏﺪاد
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
6,744
واﺳﻂ
ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر٪٨٨ ،
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٧٢
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
اﻟﺒﴫةو
ﺑەﻏﺪاد
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪٢
ﻣﻴﺴﺎن
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﳌﺜﻨﻰ
ﻧەﯾﻨەوا
◄ ٪٨٠
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺋەﻧﺒﺎر،
 ٪٣٥ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ڕەسەن
◄پارێزگای
ڕەسەنﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
پارێزگای
ﮐەرﮐﻮوکﺋەﻧﺒﺎر
٪١٩
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ٪٢٨ ،ﻧﯿﻨﻮی
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
٪٩دﯾﺎﻟە
ﺑﻐﺪاد
ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە٪٨ ،
٪٢١
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٥
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑەﻏﺪاد
٪١٤
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٨
ﻧﺠﻒ
ﮐﺮﺑﻼء
 ٪٨٨ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٤٤ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑﺎﺑﻞ
٪١٠
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﻗﺎرﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ذي
 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
ﻧەﯾﻨەوا
ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٨٥ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٣
ﮐەرﮐﻮوک
٪٣٣
ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧﺠﻒ
ﺑﺎﺑﻞ
٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

واﺳﻂﺑﺎﺑﻞ
٪٨٨
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
ﻣﻴﺴﺎن
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪٣
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪١٤
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەﻧﺒﺎر

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

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
اﻟﺒﴫة
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
ﮐەرﮐﻮوک
٪١٠٪٥
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﳌﺜﻨﻰ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧﯿﻨﻮیﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٨دﯾﺎﻟە،
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪١٩و ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٥
دەﮔﺮێﺘەوە
و ﮐەرﮐﻮوک
ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎ

ﻫەوﻟێﺮ
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ

ﻧەﯾﻨەوا

ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٨
ﮐەرﮐﻮوک

ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ

ﻫەوﻟێﺮ

دﯾﺎﻟە ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧

دﯾﺎﻟەﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪٨٦

ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٨
ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔ
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨

ﺋەﻧﺒﺎرﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪٧٢

ﻫەوﻟێﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
دﯾﺎﻟەﻧەﯾﻨەوا
٪٤٧

ﮐﺮﺑﻼء
ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دﯾﺎﻟە
٪٨٦

ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥

ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەﻧﺒﺎرﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨

ﺋەﻧﺒﺎرﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪٧٢
واﺳﻂ

ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠

دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
ﮐﺮﺑﻼء دﯾﺎﻟە
٪٨٦

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥

ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٣
ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٧٢
واﺳﻂ

ﻣﻴﺴﺎن

ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠

ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٥

ﮐﺮﺑﻼء

ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا

ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەوا
٪٦٣

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ

واﺳﻂ

ﻣﻴﺴﺎن

 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا

ﻧەﯾﻨەوا

دﻫﯚک
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 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

ﻫەوﻟێﺮ

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
 26,856ئاوارە

ە

ﻫەوﻟێﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﮐﻮوک

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک
٪٩ ٪١٣
دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ئەبوغرێبﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
5,316
 ٪٩٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

دﻫﯚک

 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک

ە
ەوا

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﮐﻮوک

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

وک

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ەوە
ەوا

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧەﯾﻨەوا

دﻫﯚک

حیندانیە
948
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر
ﻧﺠﻒ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻫەوﻟێﺮ
عەین تەمور
138
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو و ٪١٠
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
ﻧەﯾﻨەوا
ﺑﻐﺪاد  ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
٪٤٧ﺑﻐﺪاد
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
◄پارێزگای ڕەسەن
ﮐﺮﺑﻼء
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﻫەوﻟێﺮ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٤٤ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەﻧﺒﺎر  ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد٪٤٤،
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
٪١٠ﺑﺎﺑﻞ
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە ٪٢٦٪١٨
ﺑﺎﺑﻞ

واست

بابل

 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

٪٢٤موسەیب
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﺑﻐﺪاد

 ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد  ٪١٨دﯾﺎﻟە

 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :حللە
1,386
 ٪٤٤ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

کۆفە

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
1,962

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨٨ﺑﺎﺑﻞ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و
ﮐﺮﺑﻼءﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ
ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
اﻟﺒﴫة
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺑﺎﺑﻞ
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
مەناسیرەﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە108،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر،
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٨ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دﯾﺎﻟە
ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٦ﺗﺮ
دﯾﺎﻟەﺋەواﻧﯽ
دﯾﺎﻟە  ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٠ﺑەﻏﺪاد ٪٥ ٪١٨
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
◄پارێزگای ڕەسەن
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﻧﺠﻒ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
دﯾﺎﻟە ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
٪٨٦

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

بەرسە

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
قادسیە

ذي ﻗﺎر

 3,672ئاوارە

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

 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا

ئافاق

اﳌﺜﻨﻰ

 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

816

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
 ٪٦٣ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
شامیە دﯾﺎﻟە396 ٪٥٨ ،
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەواو ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٤ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
پارێزگای ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
◄اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ڕەسەن

 ٪٦٣ﻧەﯾﻨەوا

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

زیقاڕ

 3,222ئاوارە

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

سەرەکیەکانیﮐەرﮐﻮوک
٪٣٣
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەوا
◄ ٪٦٣
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر٪٣٣
ئاوارەبوون
قەزا
سێ لە

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ەوە

 ٪٣٣ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا

اﻟﺒﴫة
ﻣﻴﺴﺎن ڕیفاعی

 ٪٢٨ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

سوق شیوخ

ﻣﻴﺴﺎن

واﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ڕەسەنﺑﺎﺑﻞ
ﻗﺎردﯾﺎﻟە و
ﺋەﻧﺒﺎر،
دەﮔﺮێﺘەوەدﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺑەﻏﺪاد،ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ذي
پارێزگای
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ◄

٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک

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

 ٪٢١ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک

ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ
ﻫەوﻟێﺮ
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە

ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
دﯾﺎﻟە
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە

ﮐﺮﺑﻼء
ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔ
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر

واﺳﻂ
ﻫەوﻟێﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

ﮐﺮﺑﻼء
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
 ٪٦٣ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
واﺳﻂ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠
ﻣﻴﺴﺎن

دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
 ٪٦٣ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ

 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر

ﻣﻴﺴﺎن

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا

ﮐﺮﺑﻼء

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ

واﺳﻂ
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
 ٪٦٣ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا

٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎ

ﻣﻴﺴﺎن

اﳌﺜﻨﻰ

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

3

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

738

ﮐەرﮐﻮوک

٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا

1,818

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

٪٢١
دەﮔﺮێﺘەوە
492ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوک
ﮐەرﮐﻮوکدﯾﺎﻟە٪٢١ ،
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٥

 ٪٥٥ﻧەﯾﻨەوا
٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە

ﻣﻴﺴﺎن

 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە

٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد

 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧﺠﻒ

 ٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
دﯾﺎﻟە،
ﮐەرﮐﻮوک،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑەﻏﺪاد ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر ٪١٧
ئاوارەبوون ٪١٨
ﻧەﯾﻨەوا
سەرەکیەکانی
٪٥٥قەزا
لە
◄سێ
دەﮔﺮێﺘەوەﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک
٪١٨
ﻧەﯾﻨەوا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر٪٥٥ ،

واﺳﻂ
اﳌﺜﻨﻰ

 ٪ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

نەجەف

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەواﻧﯽ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد
دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
ﺑەﻏﺪاد،ﺗﺮ:
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽﺋەواﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
نارسیەﺑەﻏﺪاد و
ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
2,292
دیوانیە

وک

15,048

 ٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوکﺗﺮ
 ٪٥ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١
ﻣﻴﺴﺎن
اﳌﺜﻨﻰ
 ٪٦٣ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٣ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر ٪١٧
 ٪٥٥ﻧەﯾﻨەوا
خەسیب
نەعامنیە
354
1,170
دﯾﺎﻟە،دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﮐەرﮐﻮوک،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە،
ﮐەرﮐﻮوک،
دﯾﺎﻟە،ﺋەﻧﺒﺎر،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوک
◄پارێزگای ٪٢١
 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٨
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا
ڕەسەن
پارێزگای
◄
ڕەسەن
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
واﺳﻂ
اﻟﺒﴫة
واﺳﻂ  ٪٨٨ﺑﺎﺑﻞ
اﻟﺒﴫة
٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﳌﺜﻨﻰ
ﻣﻴﺴﺎن
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوکﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک
ﺑەﻏﺪاد،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەواو و ٪١٩
ﻧﯿﻨﻮی
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ٪٢٨،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٥
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ٪١٤
دەﮔﺮێﺘەوە
٪٨٠ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە  ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧﯿﻨﻮی
٪٢٨
٪٣٥
ﻧەﯾﻨەواﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر

ذي ﻗﺎر

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﮐەرﮐﻮوک
٪٩
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٣٠
 16,944ئاوارە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩٠

٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩ﻗﺎر
ذي
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەواو
ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد،
واﺳﻂﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
دەﮔﺮێﺘەوەو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە ﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوک
ﺑەﻏﺪاد و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
اﻟﺒﴫة
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
ﮐەرﮐﻮوک
٪١٠٪٥
ﮐەرﮐﻮوک
اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٨ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٥٥ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەﻧﺒﺎر  ٪٩٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪١١
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪٨
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
و
ﺑەﻏﺪاد
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر
و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک و ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ
اﻟﺒﴫة
واﺳﻂ
ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٨٨ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە٪٢٦ ،
وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەﻧﺒﺎر،ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە٪٨٨ ،
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ  ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 5,706ئاوارە
 4,650ئاوارە
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪٢
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر  ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﻧەﯾﻨەواﻗﺎر
 ٪٨٠ذي
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢٨ﻧﯿﻨﻮی
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٥
اﳌﺜﻨﻰ
ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﮐەرﮐﻮوک
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽﻧەﯾﻨەواو و
ﺑەﻏﺪاد،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
دەﮔﺮێﺘەوەو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوەو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەواو
ﺑەﻏﺪاد،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
ﺋەواﻧﯽلەﺗﺮ:قەزا
◄سێ
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
قەزا
لە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ◄سێ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە
ﺑﻐﺪاد
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە  ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٦٣ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٣ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٥
2,376
3,054
بەرسا
 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا
ﻧﺠﻒ کووت
ﮐﺮﺑﻼء
ﻧﺠﻒ
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
ﮐﺮﺑﻼء  ٪٤٤ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ذي ﻗﺎر
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
 ٪١٠ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﺎﺑﻞ
٪١٠
ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
و
دﯾﺎﻟە،ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺑەﻏﺪاد،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
و
ﺑەﻏﺪاد
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:زوبەیر
عەزیزیە
1,272
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و474
ﻧەﯾﻨەواﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
٪٩٩ﺑەﻏﺪاد،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢١ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐﺮﺑﻼء
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٠ﺑﺎﺑﻞ

واﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ئەملحاويل
مەحمودیە
282
5,088
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر،ﺗﺮ:ﺑەﻏﺪاد و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٨
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪٢
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
پارێزگای ڕەسەن
◄
ڕەسەن
پارێزگای
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩٠
ﮐەرﮐﻮوک
◄ ٪٥٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽﮐەرﮐﻮوک و
٪٢٢و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪا
ﺋەﻧﺒﺎر و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺑﻐﺪادﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﻫەوﻟێﺮ،
ﺑﺎﺑﻞﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﻫەوﻟێﺮ ،ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە دﯾﺎﻟە
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەواﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١
 ٪٨ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٤٤ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٨٨ﺑﺎﺑﻞ
ﻫەوﻟێﺮ
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
ﻫەوﻟێﺮ
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر،ﻧەﯾﻨەواو
ﺑەﻏﺪاد،
ﺑﺎﺑﻞ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
دەﮔﺮێﺘەوەﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
ﺑﻐﺪادﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دﯾﺎﻟە
٪١٦
ﺑەﻏﺪاد ٪١٨
 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ٪٢٠
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا  ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٨دﯾﺎﻟە ٪١٦
ﺋەﻧﺒﺎر ٪١٨
ﺑەﻏﺪاد
دﯾﺎﻟە ٪٢٠
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٤
 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٣
 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەواﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑﺎﺑﻞﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ٪١٣ ٪١٨
 ٪٤٤ﺋەﻧﺒﺎر
٪٢٦
 ٪٨٦دﯾﺎﻟە
 9,324ئاوارە
دەﮔﺮێﺘەوەئاوارە
دەﮔﺮێﺘەوەو ﮐەرﮐﻮوک 11,754
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﺎﺑﻞ
ﮐەرﮐﻮوک
ﺑﺎﺑﻞ و
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە
ﮐەرﮐﻮوک و
ﻫەوﻟێﺮ،
ﻧﺠﻒ
ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەوا،ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﻫەوﻟێﺮ،
ﺑەﻏﺪاد،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺑەﻏﺪاد،ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽﺋەواﻧﯽ
 ٪١٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩
ﻧەﯾﻨەوا
دﻫﯚک
ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
لە قەزا
◄سێ
ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
قەزا
◄سێ لە
 ٪٨٨ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٧٢ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٨
ﮐەرﮐﻮوک ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
ﮐەرﮐﻮوک
اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح
اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٣ ٪٩
7,254ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١
10,668
ﮐەرﮐﻮوک
نەجەف
کەربەال
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٢
ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەﻧﺒﺎر
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک
دﯾﺎﻟە،و ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەواو
ﺗﺮ :ﺑەﻏﺪاد،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوەدەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪا دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
٪٢٢و ﮐەرﮐﻮوک و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩٠
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٢
ﻧەﯾﻨەوا
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦﺑەﻏﺪاد ٪٩
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﻫەوﻟێﺮ٪٩٠،
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨

کەربەال

ەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

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

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

1+10+20+61 1+19+21+45 1+1+8+91 15+19+20+27

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

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

کەرخ

 ٪٣٠ﺋەﻧﺒﺎر 7,236

 ٪٤٧ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

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

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

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

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

بەغداد

ﻫەوﻟێﺮ

 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔ

 ٪١٠ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

واﺳﻂ

وک

 ٪٩ﮐەرﮐﻮوک

ميسان

 2,004ئاوارە

 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ئاوارەبوون دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
سەرەکیەکانی
ﺗﺮ :قەزا
ﺋەواﻧﯽلە
◄سێ

 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

اﻟﺒﴫة

موسەننا

 ٪٣٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٦٣ﻧەﯾﻨەوا

ڕومەیزە

 ٪٥٥ﻧەﯾﻨەوا

٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

قەاڵت ساڵح

 ٪٢٨ﻧﯿﻨﻮی

 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر

576

300

 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک

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

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٢١ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا

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

 ٪٥٨ﻧەﯾﻨەوا
٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪١٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

تێکــڕای شــێوە و فیگەرەکانــی ئــاوارەکان :لەمــاوەی مانگــی ئایــار و مانگــی تەممــوزی ٢٠٢١

و شــوباتی  )-١٧ ,٧٩٥( ٢٠٢١کــەس و مانگــی ترشینــی دووەم و کانوونــی یەکەمــی  ٢٠٢٠بــە

دا ،تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون ( ١,١٩١,٤٧٠ )DTMئــاوارەی دەستنیشــانکرد ،کــە دەکاتــە

( )-٤٧ ,٤٠٠کــەس .دەکرێــت ھــۆی بــە شــێوەیەکی بەرچــاو بــەرزی ژمــارەی ئــەو ئاوارانــە کــە

 ٢٠٤,٦٥٣خێــزان ،لەسەرانســەری  ١٨پارێــزگای عێــرق دا ،لــە  ١٠٥قــەزا و  ٢,٨٥٥شــوێنی واڵت.

لــە کامپەکانــن لــە خولەکانــی پێشــوو تۆمارکرابــوون بدرێتــە پــاڵ ئــەوەی کــە لــەم جەوالنەی

ئەمــەش نزمبوونــەی  ٧,٤٧٠ئــاوارە نیشــاندەدات لــەو ژمارەیــەی کــە لەمــاوەی مانگەکانــی

پێشــووتردا ژمارەیــەک کامــپ داخــران و ژمارەیەکیشــیان یەکخــران لــە مــاوەی نێــوان مانگــی

ئــازار و نیســانی ســاڵی  ٢٠٢١ھەژمارکرابــوو و تۆمارکرابــوو .تــا ئێســتاش ،دیارتریــن نزمبوونەوە

ترشینــی یەکەمــی  ٢٠٢٠بــۆ مانگــی کانوونــی دووەمــی  .٢٠٢١لــە مــاوەی نێــوان مانگــی ئایار

بــە ( )٤,٩٩-کــە دەکاتــە لــە  ،٢-%دوای ئەویــش لــە پارێــزگای

و تەممــوزی  ٢٠٢١دا ،لەســەر ئاســتی قــەزا ،دیارتریــن نزمبوونــەوە لــە ژمــارەی ئاوارەکانــی

ســەاڵح الدیــن بــووە بــە ( )٢,٥٠٨-کەدەکاتــە  ،٤-%پاشــانیش لــە پارێــزگای نەجەفــە بــە ()١,١٥٢-

دانیشــتووی کامپــەکان لــە قــەزای ســێمێل بــوو بــە ( )-٦٤٥کــەس لــە پارێــزگای دھــۆک،

کــە دەکاتــە  .١١-%بەپێچەوانەشــەوە ،بەرزبوونــەوە لــە ژمــارەی ئــاوارەکان تۆمارکــراوە لــەم

ئینجــا لــە قــەزای ناوەنــدی موســڵ بــە ( )-٦١٥کــەس لــە پارێــزگای نەینــەوا .ســەرەڕای

ســێ پارێزگایــەدا :ســلێامنی بــە ( )١,٥٣٦کــە دەکاتــە لــە  ،١%بەغــدا بــە ( )٩١٣کــە دەکاتــە لــە ٤٪

نزمبوونەوەیەکــی گشــتی و پوخــت لــە ژمــارەی ئاوارەکانــی دانیشــتووی کامپــەکان لــەم

و نەینــەوا بــە ( )٥١٨کەدەکاتــە لــە .٠%

خولــەدا ،بەرزبوونــەوەش لــە ژمــارەی دانیشــتووانی ئاوارەکانــی نیشــتەجێی کامپــەکان لــە

ڕەوتــی تــازەی ئاوارەبــوون :ســەرەڕای نزمبوونەوەیەکــی گشــتی لــە کــۆی گشــتی

شــێخان و فەلوجــە تۆمارکــرا ،کــە لەھــی یەکەمیــان  ٣٤٠کــەس و لــە ھــی دووەمیشــیان ٨٥

حاڵەتەکانــی ئاوارەبــوون لەسەرانســەری واڵت ١٠,٨٠٠ ،کەســی دیکــە ئاوارەبــوون لــە ناوچــەی
ھەڵســەنگێندراوی مــاوەی نێــوان مانگــی ئایــار تاوەکــو مانگــی تەممــوزی  .٢٠٢١زۆربــەی
ھــەرە زۆری ئــەو ئــاوارە تازانــە لــە شــوێنەکانی دیکــەی ئاوارەبوونــەوە ھاتــوون کــە ()٧,٣٣٩

کــە لــە شــوێنی حەوانــەی زۆر خراپــدا دەژیــن ،ئــەم ژمارەیــەش دەکاتــە لــە ٩%ی حاڵەتەکانی

کەســن و دەکاتــە لــە  ٦٨%ی ئــاوارە تــازەکان .ئەمــەش بەرزبوونەوەیــەک لــە ئاوارەبــوون

ئاوارەبــوون لەسەرئاســتی واڵت .لــە نێــوان ٣٠ی نیســانی  ٢٠٢١بــۆ ٣١ی تەممــوزی ،٢٠٢١

بۆجــاری دووەم نیشــاندەدات بــە بــەراورد بــەو ژمارەیــەی لــە مــاوەی مانگــی ئازار و نیســانی

کەمبوونــەوە بــە  ٢,٢٥٠کــەس لــە ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی شــوێنی حەوانەوەیــان زۆر

 ٢٠٢١تۆمارکرابــوو کــە ( )٦,٤٦٣کــەس بــوو .بەرزتریــن ژمارەکانــی ئاوارەبوونــی دووەمــی لــەم

خراپــە ڕوویــداوە لەسەرانســەری واڵت دا .لەسەرئاســتی پارێــزگاش دا ،بەرزتریــن ژمــارەی

پارێزگایانــە تۆمارکــران :ســلێامنی بــە ( )١,٣٤٤کــەس ،نەینەوا بــە ( )١,١٢٨کــەس ،بەغدا بــە ()١,٢٤٢

ئــەو ئاوارانــەی لــە ھەلومــەرج و گوزەرانێکــی زۆر خراپــدان دەکەونــە پارێــزگای دھــۆک کــە

کــەس و دھــۆک بــە ( )٩١٠کــەس.

 ٢١,٥٨٨کەســن .کەمبوونەوەیەکــی بەرچــاو تۆمارکــرا لــە ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی کــە لــە

ھەروەھــا ،لەمــاوەی مانگــی ئایــار تــا تەممــوزی  ٢٠٢١دا ١,٢٨٤ ،کــەس وەکــو ئاوارەبــوون بــۆ

شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دان بــە ( )-٤,٤٦٤کــەس لــە مــاوەی مانگــی ئــازار و نیســانی

ھاتبوونــە پارێــزگای ســلێامنی کــە ( )١,١٨٢کــەس بــوون .لەوکاتــەی ژمارەیەکــی زۆر کەمــی
ئــەو ئاوارانــە ھاتبوونــە ھەولێــر کــە ( )٧٨کــەس بــوون ،بــۆ پارێــزگای دیالــەش ( )١٨کــەس
بــوون .ئــەو ئاوارانــەش زۆربەیــان ھــی پارێزگاکانــی بەغــدا ( )٥٧٠کــەس  ،دیالــە ( )٢١٦کــەس،
ئەنبــار ( )١٨٠کــەس ،ســەاڵح الدیــن ( )١٦٨کــەس و نەینــەوا ( )١٠٢کــەس بــوون .لەپــاڵ ئەمانەشــدا
بــە کــۆی گشــتی  ٢,١٧٧ئــاوارە لەگەڕانــەوە بــۆ پارێــزگای زێــدی خۆیــان شکســتیان ھێنابــوو و
ناچاربــوون جارێکــی دیکــە ئــاوارە ببنــەوە.
ناوچەکانــی زێــدی ئــاوارەکان :لــە ٥٦%ی حاڵەتەکانــی ئێســتای ئاوارەبــوون ھــی پاڕێــزگای
نەینــەوان بــە ( )٦٧٢,٦٥٥کەســن بەتایبەتــی ھــی ناوەنــدی شــاری موســڵ بــە ()٢٤٧,٩٠٧
کــەس ،قەزایەکانــی شــنگال و بەعــاج ھەریەکەیــان بــە ( )١٩٥,٤٠٨و ( )٩٢,٤٤٩کــەس .دووەم
و ســێیەم گەورەتریــن ڕێــژەی ئاوارەکانیــش ھــی پارێزگاکانــی ســەاڵح الدیــن بــە ()١٣٩,٠٨٢
کــەس ،ئەنبــارن بــە ( )١٣٤,٧٣٤کــەس .بەرزتریــن قەزایەکانــی زێدیــش لــە پارێــزگای ســەاڵح
الدیــن بریتیــن لــە توزخورماتــوو بــە ( )٣٥,٦٠٧کــەس ،بەلــەد بــە ( )٢٨,٧٣٤کــەس و بێجــی بــە
( )٢٦,٤٩٨کــەس .لەوکاتــەی بەرزتریــن قەزایەکانــی زێــد لــە پارێــزگای ئەنبــار بریتیــن لــە قەزای
ڕومــادی بــە ( )٦٢,٧٤٠کــەس ،قــەزای فەلوجــە بــە ( )٤٥,٣٠٥کــەس ،قــەزای قائیــم بــە ()٩,٤٩١
کــەس و قــەزای ڕوتبــە بــە ( )٥,٤٠٩کــەس.
جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە :لەسەرانســەری واڵت ،لــە ٧٦%ی ئــاوارەکان لــە شــوێنی
نیشــتەجێبوونی تایبــەت دەژیــن کــە ( )٩٠٦,٠٩٦کەســن ،لــە  ١٥%شــیان لــە کامپــەکان دەژیــن
کــە ( )١٨٢,٢٤٠کەســن ،ھەروەھــا لــە  ٩%شــیان لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خراپــدان کــە
( )١٠٢,٣٧٢کەســن .نزمبوونەوەیــەک لــە ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی لــە کامپــەکان دەژیــن
تۆمارکــرا لــەم خولــەدا کــە ( )-١ ,٤٤٠کەســە .دیارتریــن نزمبوونــەوەش لــەم پارێزگایانــە بــووە:
پارێــزگای دھــۆک ( )-٨٦٥کــەس ،پارێــزگای نەینــەوا ( ،)-٢٨٠پارێــزگای بەغــدا ( )-٢١٥و پارێــزگای
ســلێامنی ( )-١٥٠کــەس .لــەم خولــەدا ،کــۆی گشــتی نزمبوونــەوەی ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی
لەکامپــەکان دەژیــن بریتــی بــوو لــە ( )-١ ,٤٤٠کــەس ،کــە ئەمــەش بەشــێوەیەکی بەرچــاو
کەمــرە لــەو نزمبوونەوانــەی کــە لــە ســێ خولــی پێشــوودا تۆمارکرابــوون بــەم شــێوەی
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کــەس بــوون.
ھەروەھــا لــە مانگــی ئایــار تــا تەممــوزی  ،٢٠٢١بــە کــۆی گشــتی  ١٠٢,٣٧٢ئــاوارە تۆمارکــران

یەکــەم جــار تۆمارکــران کــە شــوێنی زێــدی خۆیــان جێھێشــتبوو ،بەنزیکــەی ھەمووشــیان

خــوارەوە :لــە مــاوەی مانگــی ئــازار و نیســانی  )-٣ ,٨٧٥( ٢٠٢١کــەس ،مانگــی کانوونــی دووەم

 ٢٠٢١دا .ژمارەیەکــی بەرچــاوی ئــەو ئاوارانەشــی کــە لــە شــوێنی حەوانــەی زۆر خراپــدان
دەکەونــە پارێــزگای ئەنبــارە وە بــە  ٢٠,٨٢٠کــەس( ،کــە ٣٠٦کەســی لــە دوایەمیــن خــول زیاترە).
ئەوانەشــی ھەمــان خراپــی شــوێنی حەوانەیــان ھەیــە لــە پارێــزگای نەینــەوا  ٢٠,٠٤٠کــەس،
(کــە  ٤٠٨کــەس لــە دوایەمیــن خــول زیاتــرە) ،لــە پارێــزگای ســەاڵح الدیــن  ١٦,٣٥٠کەســە( ،کــە
 ٦٤٨کەســی لــە دوایەمیــن خــول کەمــرە) و لــە پارێــزگای کەرکووکیــش  ٩,١٧٤کەســە( ،کــە ٩٦
کەســی لــە دوایەمیــن خــول زیاتــرە) .ئــەو قەزایانەشــی کــە بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو ئاوارانەی
لەخۆگرتــووە کــە لەشــوێنی حەوانــەوە و ھەلومەرجــی زۆر خــراپ دا دەژیــن بریتیــن لــە:
ســێمێل ( ١٧,٥٥٠کــەس) لــە پارێــزگای دھــۆک ،ســەرەڕای نزمبوونەوەیەکی بەرچــاو لەوەتەی
مانگــی ئــازار و نیســانی  ٢٠٢١بــە ( )-٣,٤٩٨کــەس .ژمارەیەکــی زۆر ئــەو ئاوارانەشــی کــە لــە
شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دا دەژیــن دەکەونــە قــەزای فەلوجــە بــە ( )١٥,٥٧٦کــەس
لــە پارێــزگای ئەنبــار ،قــەزای ناوەنــدی کەرکــووک بــە ( )٨,٣١٠کــەس لــە پارێــزگای کەرکــووک
و قــەزای ســامەڕا بــە ( )٧,٢٥٤کــەس لــە پارێــزگای ســەاڵح الدیــن .لەگــەڵ ئەوانەشــدا ،لــە
سەرانســەری واڵت ،بــە کــۆی گشــتی  ٨٤شــوێن ھەیــە کــە تیایانــدا ئــاوارەکان لــە شــوێنی
حەوانــەوەی زۆر خراپــدا دەژیــن ،لەنێویشــیان دا بەرزتریــن ژمــارە لــە قەزایەکانــی فەلوجــە
بــە ( ١٦شــوێن) ،قــەزای ناوەنــدی ھەولێــر ( ٥شــوێن) لــە پارێــزگای ھەولێــر و شــێخان بــە (٤
شــوێن) لــە پارێــزگای نەینــەوا تۆمارکــران.
شێوەی  :٢جۆرەکانی شوێنی حەوانەوە

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

%76

شوێنی
نیشتەجێبوونی تایبەت

906.096

%9

پەناگە نەگونجاوەکان

102.372

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪٦٣ﻧەﯾﻨەو

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەو

ڕەوشی ئێستای ئاوارەکان

لــە پارێــزگای دھــۆک بــووە

 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەو

ﻣﻴﺴﺎن

 ٪١٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

واﻧﯽ ﺗﺮ

 912ئاوارە

پارێزگای ڕەسەن
◄ اﳌﺜﻨﻰ

پارێزگای ڕەسەن
◄ﻣﻴﺴﺎن

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎر

واﺳﻂ

 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ذي ﻗﺎرسەماوە

 ٪٣٣ﮐەرﮐﻮوک

108
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

ئاوارەبوون
سەرەکیەکانی
لەﺗﺮ:قەزا
◄سێ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ

1+5+7+78

ئەلەمەجەر ئەلکەبیر

ک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە

1,620

162

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

2+7+31+57

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔعەمامرە

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺘەوە

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
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 ٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە

خستنەڕووێکی گشتی ئاوارەبوون

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەو

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

%15

کەمپەکان

182.240

< %1

نەزانراو
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خستنەڕووێکی گشتی گەڕانەوە
ئــەم شــێوە گرافیکــەی خــوارەوە ئەمانــە نیشــاندەدات ( )١ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە ھەمــوو پارێزگاکانــی زێــدی ئــاوارەکان )٢( ,ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە ھــەر ناوچــە و
قەزایــەک )٣( ,ڕێــژەی گــەڕاوەکان بــە پێــی دواھەمیــن پارێــزگای ئاوارەبــوون بــۆ ھــەر پارێزگایەکــی زێــد.

نەینەوا

 1,920,360گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

ئەنبار
◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

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

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

موسڵ

ڕەمادی

1,063,260

تەلەعفەر

 %68نەینەوا

سەالحەددین

 715,710گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

تکریت

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

کەرکووک

حەویجە

 %25کەرکووک

 %15هەولێر

ديالە

 238,878گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

خانەقین
خالس

موقدادیە

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون
 %45کەرکووک

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

بەغداد

مەحمودیە
ئەبوغرێب
تارمیە

هەولێر

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

مەخمور

ئەوانی تر :پارێزگاکانی سلێامنی ،کەربەال و میسان دەگرێتەوە

دهۆک

 %72هەولێر

5

 768گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

زاخۆ

 %10کەرکووک
 %100دهۆک

 %15نەينەوا

 %4بابل

 %1ئەوانی تر

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

 %1سەالحەددین

10,716

 %5هەولێر

55,002

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

23,406

 %90بەغداد

 %1ئەوانی تر

 55,002گەڕاوە

49,752

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

 %9سلێامنی

ئەوانی تر :پارێزگاکانی بەغداد ،هەولێر و کەربەال دەگرێتەوە

 91,638گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

59,862

 %80ديالە

 %39سلێامنی

 %7ئەوانی تر

74,634

 %11کەرکووک

17,550

 %9سەالحەددین

102,882

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

155,394

داقوق

 %13ئەوانی تر

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

170,418

کەرکووک

120,462

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

 350,598گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

162,792

بێجی

 %47سەالحەددین

 %43ئەنبار

175,368

رشگات

 %21بەغداد

 %16هەولێر

 %20ئەوانی تر

 %13ئەوانی تر

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

179,814

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

 %9دهۆک

 %10هەولێر

541,914

هیت

169,902

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

601,032

فەللوجە

359,916

حەمدانیە

 1,511,658گەڕاوە
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خستنەڕووێکی گشتی گەڕانەوە
تازەترین ڕەوشی گەڕاوەکان

کــۆی گشــتی فیگــەر و ھێلکارییەکانــی گەڕانــەوە :لــە مــاوەی نێــوان ئایــار تــا تەممــوزی
 ٢٠٢١دا ،تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون ( )DTMدەستنیشــانی  ٤,٨٨٤,٦١٢گــەڕاوەی کــرد

ژمارەیــەش  ١,٩٨٠کەســیان وەکــو گــەڕاوەی تــازەی ئــەم خولــە تۆمارکــران .ھەروەھــا،

بــە کــۆی گشــتی ،کــە ( )٨١٤,١٠٢خێزانــە لــە سەرانســەری  ٨پارێــزگادا ،لــە  ٣٨قــەزا ،لــە ٢,١٦٢

ژمارەیەکــی زۆری گــەڕاوەش تۆمارکــران کــە گەیشــتنەوە پارێــزگای ســەاڵح الدیــن ،بــۆ

شــوێن لــە عێــراق دا .کــۆی گشــتی  ١٧,٥٦٢گــەڕاوەی تــازەش تۆمارکــران لــە مــاوەی نێــوان

قــەزای توزخورماتــوو ( )٢,٨٦٢گــەڕاوە ،بــۆ قــەزای خانەقینیــش ( )١,٣٦٢گــەڕاوە .گەڕاوەکانی

مانگــی ئایــار بــۆ مانگــی تەممــوزی  .٢٠٢١ئــەم ژمارەیــەش تاڕادەیــەک بەرزتــرە لــەو ژمــارە

قــەزای شــنگال لــە پارێــزگای نەینــەوا ( )١,٠٤٤گــەڕاوەن و گەڕاوەکانــی قــەزای قائیــم لــە

گــەڕاوە تازانــەی کــە لــە مــاوەی خولــی پێشــووتر تۆمارکرابــوو کــە  ١٥,٢٣٤گــەڕاوەی تــازە بۆ

پارێــزگای ئەنبــار ( )٨٩٤گــەڕاوەن.

لــە مانگەکانــی ئــازار و نیســانی  ٢٠٢١دا .بــەاڵم لەھەمــان کاتیشــدا ژمــارەی گــەڕاوە تازەکانی

جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە :لــە مــاوەی نێــوان مانگــی ئایــار بــۆ تەممــوزی  ٢٠٢١دا.

ئــەم خولــەی نێــوان ئایــار و تەممــوزی  ٢٠٢١لــە ژمــارەی گــەڕاوە تازەکانــی خولەکانــی
پێشــووتر کەمــرە بــەم شــێوەیە :لــە خولــی مــاوەی نێــوان مانگەکانــی کانوونــی دووەم
و شــوباتی  ٢٠٢١دا ژمــارە گــەڕاوە تــازەکان  ٢٠,٢٥٠کــەس بــوو ،لــە خولــی مــاوەی نێــوان
مانگەکانــی ئەیلــول و ترشینــی یەکــەم ژمــارەی گــەڕاوە تــازەکان  ٣٨,٣٦٤کــەس بــوو،
دەبێــت ئــەو تێبینیەشــان لەبەرچــاو بێــت کــە مــاوەی ئــەم دوو خولــە کەمــر بــووە و ھــەر
خولێکیــان تەنیــا مــاوەی  ٢مانــگ بــووە .ژمــارەی گــەڕاوە تــازەکان لــەم خولــەی مانگــی ئایــار
تــا تەممــوزی  ٢٠٢١یەکێــک بــووە لــە نزمرتیــن ڕێژەکانــی گەڕانــەوە کــە لەوەتەی ســاڵی ٢٠١٥
ەوە تــا ئێســتا تۆمارکرابێــت .ئــەم ڕێــژە نزمیــەی گــەڕاوە تازەکانــی ئــەم خولــەش بەشــێکی
بەھــۆی داخســن و یەکخســتنی کامپــەکان بــووە کــە زۆربــەی لــە مــاوەی نێــوان مانگــی
ئەیلولــی  ٢٠٢٠بــۆ کانوونــی یەکەمــی  ٢٠٢٠ئەنجامــدران و بەوھۆیەشــەوە بەرزبوونــەوە لە
ڕاددەی گەڕانــەوەکان ڕوویــدا لەوماوەیــەدا.
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ئــەو پارێزگایانەشــی کــە بەرزتریــن ژمــارەی گەڕاوەیــان ھەیــە لــە کــۆی گشــتی گــەڕاوەکان،
بریتیــن لــە :پارێــزگای نەینــەوا بــە ( )١,٩٢٠,٣٦٠گــەڕاوە ،کــە  ٨,٩٤٦گــەڕاوەی تــازەن لەوەتــەی
دوایەمیــن خولــەوە .ئینجــا پارێــزگای ئەنبــار بــە ( ) ١,٥١١,٦٥٨گــەڕاوە کــە  ١,٦٦٢کەســیان
گــەڕاوەی تــازەن لەوەتــەی دوایەمیــن خولــەوە ،پاشــان پارێزگای ســەاڵح الدیــن بــە ()٧١٥,٧١٠
کەســی گــەڕاوە کــە  ٤,١٩٤کەســیان گــەڕاوەی تــازەن لەوەتــەی دوایەمیــن خولــەوە.
لەمــاوەی نێــوان مانگــی ئایــار تــا تەممــوزی  ٢٠٢١دا ،تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون
( )DTMبــە کــۆی گشــتی  ٦,١٨٦گــەڕاوەی تۆمارکــرد کــە لــە کامپەکانــەوە ھاتبــوون .زۆربــەی
ھــەرە زۆری ئــەم گەڕاوانــەش بــۆ پارێــزگای نەینــەوا گەڕانــەوە کــە ( )٤,٣٦٢گــەڕاوە بــوون.
زۆربــەی ئــەم گەڕاوانــەش گەیشــتنەوە قــەزای ناوەندی موســڵ کــە ( )٣,٢٧٦گــەڕاوە بوون،
ھەروەھــا ( )٥٧٠کەسیشــیان بــۆ شــنگال گەڕانــەوە و ( )٣٠٠کەسیشــیان بــۆ بەعــاج گەڕانــەوە.
ھەروەھــا ژمارەیەکــی بەرچاویــش بــۆ پارێــزگای ســەاڵح الدیــن گەڕانــەوە کــە ()١,١٦٤
گەڕاوەبــوون و زۆربەشــیان بــۆ قــەزای توزخورماتــوو گەڕانــەوە کــە ( )١,٠٣٢گەڕاوەبــوون.
ژمارەیەکــی کەمرتیــش کــە لــە کامپەکانــەوە ھاتبــوون بــۆ پارێــزگای ھەولێــر گەڕانــەوە کــە
( )٤٨٠گــەڕاوە بــوون و ھەرھەمووشــیان بــۆ قــەزای مەخمــور گەڕانــەوە .ســەرەڕای ئــەم
گەڕاوانــە ١٨٠ ،گــەڕاوەی دیکــە بــۆ پارێــزگای ئەنبــار گەڕانــەوە کــە زۆربــەی گــەراوەی قەزای
فەلوجــە و ژمارەیــان ( )١٥٠گــەڕاوە بــوو.
ھەروەھــا ،لــە مــاوەی نێــوان مانگــی ئایــار تــا تەممــوزی  ٢٠٢١دا ،گەڕانــەوە بــۆ دوو شــوێنی
قــەزای توزخورماتــووی پارێــزگای ســەاڵح الدیــن ھەبــووە ،کــە پێشــووتر ئــەم دوو شــوێنە
ھیــچ گەڕانەوەیەکیــان بەخۆیانــەوە نەبینیبــوو .جگــە لــە ئەمانــەش ،لــەم خولــەدا ،ســێ
شــوێن تۆمارکــران کــە تــا ئەمــڕۆ ھیــچ گەڕانەوەیەکیــان بەخۆیانــەوە نەبینیــووە ،ئەمــەش
واتــە ،ھیــچ خێزانێــک کــە لەبنــەڕەت ھــی ئــەم شــوێنانەن نەگەڕاونەتــەوە .دوو لــەم
شــوێنانەش لــە پارێــزگای دیالــەن ،لــە قەزایەکانــی خاڵــس و خانەقینــن ،لەوکاتــەی شــوێنی
ســێیەم لــە قــەزای ناوەنــدی موســڵە لــە پاڕێــزگای نەینــەوا .ھۆیەکانــی تۆمارنەکردنــی
ھیــچ گەڕانەوەیەکیــش بــۆ ئــەم شــوێنانە ،تاڕاددەیەکــی زۆر پەیوەســتە بــە نیگەرانیــە
ئەمنییەکانــەوە.
ھێڵــکاری و شــێوەکان لەســەر ئاســتی قــەزا :ھەروەکــو دوو خولــی پێشــوو ،ناوەنــدی
قــەزای موســڵ لــە پارێــزگای نەینــەوا بەرزتریــن ژمــارەی گــەڕاوەی ھەبــووە بــە ()١,٠٦٣,٢٦٠
گــەڕاوە ،کــە دەکاتــە لــە  ٢٢%لــە کــۆی گشــتی گــەڕاوەکان .لــەم ژمارەیــەش  ٥,٦٥٨کەســیان
وەکــو گــەڕاوەی تــازە لــەم خولــە تۆمارکــران .ھەروەھــا ،قــەزای ڕومــادی لەپارێــزگای
ئەنبــار دووەم بەرزتریــن ژمــارەی گەڕانــەوەی ھەیــە لەســەر ئاســتی قــەزا بــە ()٦٠١,٠٣٢
گــەڕاوە کــە دەکاتــە لــە  ١٢%گــەڕاوەکان ،لــەو ژمارەیــەش  ٤٣٢کەســیان وەکــو گــەڕاوەی
تــازە لــەم خولــە تۆمارکــران .لەوکاتــەی قــەزای فەلوجــەش لــەم ھەمــان پارێــزگا ،پارێــزگای
ئەنبــار ،ژمارەیەکــی زۆر گــەڕاوەی ھەبــووە کــە ( )٥٤١,٩١٤گــەڕاوە بــووە کــە دەکاتــە  ١١%لــە
کــۆی گشــتی گــەڕاوەکان ،لــەم ژمارەیــەش  ١٥٠کەســیان وەکــو گــەڕاوەی تــازە لــەم خولــە
تۆمارکــران.
بەھەمــان شــێوەش ،ژمارەیەکــی زۆریــش بــۆ قــەزای تەلەعفــەر لــە پارێــزگای نەینــەوا
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گەڕانــەوە کــە ( )٣٥٩,٩١٦گــەڕاوەن و دەکاتــە  ٧%لــە کــۆی گشــتی گــەڕاوەکان ،لــەو

زۆربــەی ھــەرە زۆری گــەڕاوە تــازەکان ،کــە ( )٧٧,٤٤٢گەڕاوەبــوون ،گەیشــتنەوە شــوێنی
نیشــتەجێبوونی زێــدی خۆیــان .بــەم شــێوەیەش ژمــارەی ئــەو کەســە گەڕاوانــەی
کــە شــوێنی حەوانــەوەی زێــدی خۆیــان نیشــتەجێبوونەوە بــووە  ٤,٦٨٥,٧٠٠کــەس ،کــە
دەکاتــە ٩٦%ی گــەڕاوەکان .لەپــاڵ ئەمەشــدا ٣,٩٤٢ ،گــەڕاوەی دیکــە گەیشــتنە شــوێنی
حەوانــەوەی زۆر خــراپ و بەمــەش ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەوە و
ھەلومەرجــی زۆر خراپــدا دەژیــن بــووە  ١٨٤,٣٦٨گــەڕاوە ،کــە دەکاتــە لــە ٤%ی کــۆی گشــتی
گــەڕاوەکان .لەبەرانبــەردا ،لــەم خولــەدا  ٦٣,٨٢٢گــەڕاوەی کەمــر دەستنیشــانکران کــە لــە
شــوێنە نیشــتەجێبوونەکانی تایبــەت دەژیــن ،بەمــەش ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــەم
جــۆرە شــوێنە نیشــتەجێبوونیە تایبەتــە دەژیــن بــووە  ١٤,٥٤٤کــەس ،کەدەکاتە لــە  ١%کەمرتی
گەڕاوەکانــی ئــەم جــۆرە شــوێنەی حەوانــەوە.
بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دەژیــن لــە
پارێــزگای نەینــەوان کــە ( )٥٦,٦١٦گــەڕاوەن و دەکاتــە لــە ٣١%ی گەڕاوەکانــی ئــەم جــۆرە
شــوێنەی حەوانــەوە ،شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خراپــدا دەژیــن .لــەو بەرزتریــن ژمارەیــەش
قــەزای ناوەنــدی موســڵ ( )٣٢,١٩٦گــەڕاوە ،قــەزای شــنگال ( )٨,١١٢گــەڕاوە و قــەزای
تەلەعفــەر ( )٦,٢٢٨گەڕاوەیــان ھەیــە بــۆ شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ .لــەوەش زیاتــر،
 ٥٢,٣٣٢گــەڕاوەی پارێــزگای ســەاڵح الدیــن لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دەژیــن ،کــە
دەکاتــە لــە  ،٢٨%ئــەم گەڕاوانــەش بــۆ ســەر قەزاکانــی بێجــی بــە ( )١٥,٠٩٦گــەڕاوە ،تکریــت
بــە ( )١٤,٣٢٨گــەڕاوە و شــەرگات بــە ( )٩,١٧٤گــەڕاوە دابەشــبوون .ھەروەھــا لــە پارێــزگای
ئەنباریــش ژمارەیەکــی بــەرزی ئــەو گەڕاوانــە تۆمارکــرا کــە لــە شــوێنی حەوانــەی زۆر خــراپ
دا دەژیــن کــە ( )٤٢,٠٧٢گــەڕاوەن ،دەکاتــە لــە  ٢٣%ئــەو گەڕاوانــەی لــەم جــۆرە خراپــەی
شــوێنی حەوانــەوە دەژیــن .لــەم ژمارەیــەش ،گــەڕاوەکان ھــی قەزایەکانــی فەلوجــە بــە
( )١٣,١٣٤گــەڕاوە ،ڕومــادی بــە ( )١٤,٠٦٤گــەڕاوە و قائیــم بــە ( )٩,٦٦٦گــەڕاوە کــە لــەم جــۆرە
شــوێنە خراپــەی حەوانــەوە دەژیــن.
بەتێکــڕا ،لــە مــاوەی نێــوان مانگــی ئایــار تــا تەممــوزی  ٢٠٢١دا ،نــۆ شــوێن دەستنیشــانکران
کــە بــە ھەموویــان  )٢,٥٩٢کــەس بــوون لــە شــوێنی حەوانــەی زۆر خراپــدا دەژیــن .ئەمــەش
نزمبوونەوەیــەک نیشــاندەدات لــەو ژمارەیــەی کــە لــە مــاوەی مانگەکانــی ئــازار و نیســانی
 ٢٠٢١دا تۆمارکرابــوو ،کــە ( )٥,١٣٦کــەس بــوون لــە شــوێنی حەوانــەی زۆر خراپــدا دەژیــان.
لــەم نــۆ شــوێنەی ئــەم خولــە ،ســێ لــەو شــوێنانە لــە پارێــزگای ســەاڵح الدینــن کــە بــە ھــەر
ســێ شــوێن  ٨٥٢کــەس لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خراپــدا دەژیــن ،لەوکاتــەی دوو لــەو
شــوێنانە لــە پارێــزگای ئەنبــارن کــە بــە ھەردووکیــان  ١,١٣٤کــەس لــە شــوێنی حەوانــەوەی
زۆر خراپــدان .ھەروەھــا دوو شــوێنیش دەکەوێتــە پارێــزگای نەینــەوا کــە بــە ھــەردوو
شــوێنەکە  ٣٢٤کــەس لــەم جــۆرە شــوێنە خراپــەی حەوانــەوە دەژیــن ،یــەک شــوێنیش
لــە پارێــزگای کەرکــووک بــە ( ١٨٠کــەس) و یــەک شــوێنیش پارێــزگای دیالــە بــە ( )١٠٢کــە
ھەیــە لــە چوارچێــوەی ئــەم نــۆ شــوێنە زۆر خراپــەی حەوانــەوە کــە لــەم خولــەی ئێســتا
دەستنیشــانکران.
شێوەی  :٢جۆرەکانی شوێنی حەوانەوەی گەڕاوەکان

95+5+0O

%96

شوێنی نیشتەجێبوونی
ئاسایی

4.685.700

1+99+0O

4+96+0O

%4

پەناگە نەگونجاوەکان

184.368

> ٪١

نشینگەی تایبەت

14.544
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لەنێوان ئەیلولی  ٢٠٢٠و شباتی  ٢٠٢١دا  ،تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون ( )DTMچاالکی بەدوا داچوونی فریاکەوتنی پیادەکردووە بەدوا داچوونی بۆ جموجۆڵی ئاوارەکان و
شوێنەکانی دیکە دەکات دوای ئەوەی کە ئەو کامپ و شوێنانە دادەخرێن یان یەک دەخرێن .کارەکانیش لەم لینکە بەردەسنتhttp://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp :

2

لە مانگی کانوونی دووەم  ٢٠٢١دا ،ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ ( )IOMڕاپۆرتێکی باڵوکردەوە :ئاوارەبوونی درێژخایەن لە عێراق دا :پێداچوونەوە بە پۆلێنکردنی بەربەستەکانی
بەردەم گەڕانەوە .ئەم ڕاپۆرتە پشتی بە سەرچاوە و داتای الوەکی بەستووە بۆ دانانی چوارچێوەی کاری پۆلێنکردنی بەربەستەکان و تیشک خستنە سەر ئەو بەربەست
و ئاستەنگە جۆراوجۆرانەی کە ڕووبەڕووی ئاوارەکان دەبنەوە لە گەڕانەوە بۆ سەر ماڵ و حاڵیان .ڕاپۆرتەکەش لەم لینکە بەردەستەhttps://iraq.iom.int/publications/ :
protracted-displacement-iraq-revisiting-categories-return-barriers
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نەخشەی  :١ھەبوونی ئاوارەکان و گەڕاوەکان

دﻫﯚک

ﻫەوﻟێﺮ
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

ﻧەﯾﻨەوا

ﮐەرﮐﻮک
ﺳە�ﺣەدﯾﻦ

دﻳﺎﻟە
ﺑەﻏﺪا
ﺋەﻧﺒﺎر
واﺳﺖ

ﻣﻴﺴﺎن

ﺑﺎﺑﻞ

ﮐەرﺑەﻻ

ﻗﺎدﺳﻴە
زﯾﻘﺎر
ﻧەﺟەف

ﺑەﴎا
ﻣﻮﺳەﻧﺎ

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

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

ﮐەﺳە ﺋﺎوارە ﻧﺎوﺧﯚﯾﯿەﮐﺎن
٤,٢٣٠ - ٦
١٤,٩٧٠ - ٤,٢٣١
٣٣,٦٤٣ - ١٤,٩٧١
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ڕێباز و میتۆدی ڕاپۆرت
ئامانجــی تۆمــاری بەدواداچوونــی ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ چاودێریکردنــی ئاوارەبــوون و خســتنەڕووی داتــای دروســتە دەربــارەی ئــاوارەکان و گــەڕاوەکان لــە
عێــراق دا .داتــا لــە ڕێگــەی تیمەکانــی بەدەمــەوە ھاتنــی خێــرا و ھەڵســەنگاندن ( )RARTsکۆدەکرێتــەوە ،کــە پێکھاتــووە لــە زیاتــر لــە  ١٠٠ســتاف و لەسەرانســەری
عێــراق دا باڵوبوونەتــەوە .داتــا کۆکردنــەوە بــۆ خولــی  ١١٨لــە مــاوەی مانگەکانــی ئەیلــول و ترشینــی یەکەمــی  ٢٠٢٠بــوو لــە سەرانســەری  ١٨پارێــزگادا.
داتــا لــە لیســتی ســەرەکی ئــاوارەکان و لیســتی ســەرەکی گــەڕاوەکان کۆکراوەتــەوە لــە ڕێگــەی تۆڕێکــی دامــەزراوی بەرفــراوان کــە  ٩٥٠٠زانیاریپێــدەری ســەرەکی
لەخــۆ دەگرێــت ،لەوانــەش ســەرکردەی کۆمەڵگــەکان ،دەســەاڵتە خۆجێیــەکان و ھێــزە ئەمنيیــەکان .ھەروەھــا زانیــاری دیکــەش لــە تۆمــاری داتــای حکومــەت و
ئاژانســە ھاوبەشــەکان وەرگیــراوە.
تیمەکانــی بەدەمــەوە ھاتنــی خێــرا و ھەڵســەنگاندن ()RARTsی ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ بــە بەردەوامــی داتــای لــە لیســتی ســەرەکی وەرگرتــووە و ڕاپۆرتــی
دوو مانــگ جارێکــی لــێ ئامادەکــردووە .ھەرچەنــدە ،دەستگەیشــن بــە داتــا ســنووردار بــووە بەھــۆی کێشــە و گرفتــە ئەمنیيــەکان و پرۆســەکانی دیکــە ســنووردانان
کــە دەتوانێــت کاربکاتــە ســەر چاالکيیەکانــی کۆکردنــەوەی زانیــاری .گۆڕانــکاری لــە شــێوە دەرخەرەکانــی ئاوارەبــوون بــە دیدەکرێــت لــە نێــوان مــاوە جیاجیاکانــی
ڕاپۆرتــەکان .ھەروەھــا گۆڕانکاریيەکانــی شــێوەدەرخەرەکان لەوانەیــە بەھــۆی کاریگــەری فاکتەرەکانــی دیکــەوە بێــت ،وەکــو دەستنیشــانکردنی بەردەوامــی
گروپەکانــی پێشــووتری ئاوارەبــووان و تێکەڵکردنــی داتــای ئاوارەبوونــی دووەم لــە ناوخــۆی عێــرق دا.
کەســانی ئاوارەبــوو داتایــان لــە ڕێگــەی پڕۆســەی کۆکردنــەوە ،پشتڕاســتکردنەوە ،ڕووپێوکــردن و پێوانەکــردن و رەوایەتــی بــوون کۆدەکرێـــتەوە دەستنیشــاندەکرێن.
ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ بــە بەردەوامــی لــە نزیکــەوە ھەماھەنگــی لەگــەڵ حکومەتــی فیــدڕال َو حکومەتــی ھەرێــم و دەســەاڵتە خۆجێيیــەکان دەکات تــا
بــەردەوام لەیەکتێگەیشــتنێکی دروســت و ھاوبەشــيیان ســەبارەت بــە ئاوارەبــوون لــە تــەواوی عێــراق دا ھەبێــت.
بــۆ کارئاســانیکردنی شــیکارکردن ،ئــەم ڕاپۆرتــە عێراقــی بەســەر ســێ ھەرێــم دابەشــکردووە :ھەرێمــی کوردســتانی عێــراق کــە پارێزگاکانــی ھەولێــر و دھــۆک و
ســلێامنی دەگرێتەخــۆ ،باشــور کــە پارێزگاکانــی بەســڕە ،میســان ،نەجــەف ،زیقــاڕ ،قادیســیە و موســەننا دەگرێتەخــۆ ،ناوەڕاســت کــە پارێزگاکانــی ئەنبــار ،بابــل ،بەغــدا،
دیالــە ،کەربــەال ،كةركــووك ،نەینــەوا ،ســەاڵح الدیــن و واســت لەخــۆ دەگرێــت.
حسابکردنی ژمێری بۆ دیاریکردنی ژمارەی کەسەکان بە کارھاتووە:
ژمــارەی کەســەکان لــە ڕێگــە لێکــدان بــە  ٦بــۆ ژمــارەی خێــزان کــراوە ،کــە ئەمــەش ژمــارەی تێکــڕای ھــەر خێزانێکــی عێراقیــە بــە پێــی ئامــاری حکومــەت ،ئــەم
حســابکردنەش بــۆ ھەمــوو ئــاوارەکان و گەڕاوەکانــی دەرەوەی کامپــەکان بــووە .لەوەتــەی مــاوەی مانگەکانــی تەممــوز و ئابــی ٢٠٢٠ەوە (خولــی  ،)١١٧ژمــارەی
ئــەو کەســانەی نــاو کامــپ لەڕێگــەی لێکدانــی لــە  ٥بــۆ ھــەر خێزانێــک حســابکراوە ،کــە ئــەم داتایــە ھاوتایــە بــە قەبــارەی خێزانــی بــە پێــی دەســتەی ھەماھەنگــی
و کارگێــڕی کامــپ لەوەتــەی ســاڵی  ٢٠١٨ەوە .بــۆ دروســرین و نوێرتیــن زانیــاری ئاوارەکانــی دەرەوەی کامــپ ،تکایــە بڕوانــە وێبســایتی دەســتەی ھەماھەنگــی و

کارگێــڕی کامــپCCCM Cluster :
لــە ھەمــوو لیســتە ســەرەکیەکانی خولەکانــی پێــش ( )١١٧لــە (متمــوز و ئابــی  )٢٠٢٠دا ،ژمــارەی ئاوارەکانــی نــاو کامــپ بــە لێکــدان لــە  ٦بــۆ ھــەر خێزانێــک حســابدەکرا،
لەبەرئــەوەی حســابکردنەکە جێگیــرە لــە نێــوان خولەکانــی  ١١٧بــۆ  ،١٢٠شــیکارکردنی بــەرواوردکاری لــە نێــوان ئــەم چــوار خولــی داتایــە ھیــچ کاریگــەری نابێــت.
ھەرچەنــد ،دەبێـــت تێبینــی ئــەوەش بکرێــت کــە بەراوردکردنــی ژمــارەی ئاوارەکانــی نــاو کامپــەکان لــە نێــوان خولەکانــی  ١١٧بــۆ  ١٢٠بــە ھەریەکێــک لــە خولەکانــی
پێشــووتر ،کاریگــەری دەبێــت بەھــۆی ئــەو گۆڕانکاریــەی لــە پێداچوونــەی شــێوازی حســابکردن لــە ڕێبــاز و میتــۆدی ڕاپۆرتەکــەوە دەکرێــت.
ڕێباز و میتۆدی ڕاپۆرتەکە ئەم پێناسانە بەکاردێنێت:
تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون ھەمــوو ئــەو کەســانە بــە ئــاوارەی ناوخــۆی ھەژمــاردەکات کــە ناچــار بــە جێھێشــن کــراون لــە کانوونــی دووەمــی ٢٠١٤ەوە
بــەدواوە و تــا ســاتی ئــەم ھەڵســەنگاندنەش لــە چوارچێــوەی ســنوورەکانی ئــەو واڵتــە ئــاوارەی ناوخــۆن.
تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون ( )DTMھەمــوو ئــەو کەســانەی کــە لــە وەتــەی کانوونــی دووەمــی ٢٠١٤ةوة ئاوارەبــوون و دەگەڕێنــەوە بــە گــەڕاوە
ھەژمــاردەکات کــە گەڕاونەتــەوە بــۆ ئــەو شــوێنەی کەلێــی بــوون ،بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی کــە ئــەو گەڕاوانــە گەڕاونەتــەوە ھەمــان شــوێنی نیشــتەجێبوون
و حەوانــەی خۆیــان یــان جۆرێکــی دیکــەی شــوێنی حەوانــەوە .پێناســەی گــەڕاوەکان نــە پەیوەنــدی بــە پێوەرەکانــی گەڕانــەوە بــە ســەالمەتی و بــە شــکۆوە
ھەیــە ،نــە پەیوەندیشــی بــە ســراتیژیەتی چارەســەرە ھەمیشــەییە پێناســەکراوەکانەوە ھەیــە .شــوێنیش وەھــا پێناســەکراوە کــە ھاوتــا بێــت بــە گوندێــک یــان
ناوچەیەکــی الدێــی یــان گەڕەکێــک لــە ناوچــە شــارییەکان (بەمانایەکــی دیکــە ،چــوارەم دابەشــبوونی فەرمــی کارگێــڕی).

گۆڕانکارییەکانی زاراوەکانی شوێنی حەوانەوە لە لیستی سەرەکی خولی :١٢٢
لــەم خولــەدا ،گۆڕانــکاری لــە زاراوەکانــی جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوەدا کــراوە ،ئــەو شــوێنە حەوانەوانــەی کــە ئــاوارەکان و گەڕاوەکانیــش
تیایانــدا دەژیــن ،ئەمــەش لــە ھەمــوو کارەکانــی لیســتی ســەرەکی خولــی  ١٢٢ڕەنگــی داوەتــەوە .گۆڕانکارییەکانیــش بــۆ خۆگونجانــدن بــووە تاوەکــو
بەرچاوڕوونیەکــی زیاتــر ھەبێــت لەســەر ئــەو زاراوانــەی کــە بــۆ جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ بەکاردێــن ،جیاوازبــن لــە جۆرەکانــی شــوێنی
ئاوارەبــوون .دڵنیــاش بووینەتــەوە لــە ڕێکخســن و گونجــان لەگــەڵ دەســتەی ھەماھەنگــی و کارگێــڕی کامــپ لــە عێــراق بــۆ ھەبوونــی تێبینــی تەکنیکــی
لەســەر پێناســەی شــوێنە نافەرمییــەکان لــە عێــراق دا (ئەیلولــی  .٣)٢٠٢٠ھەربۆیــە ،شــیکارکردنی بەراوردکاریانــە لــە نێــوان لــەم خولــە ( )١٢٢و خولەکانــی
پێشــووتر پەیوەســت بــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە و گەڕاوانــەی کــە لــە جــۆرە جیاوازەکانــی شــوێنی حەوانــەوەدا دەژیــن ،دەکەوێتــە ژێــر ڕکێــف و کاریگــەری
ئــەو گۆڕانکاریيانە.ھەروەھــا گۆڕانکارییەکانــی دیکــەی ئــەم خولــە لەخــوارەوە وردەکارییەکــەی خراوەتــەڕوو:
 3تێبینی تەکنیکی لێرە بەردەســتە:
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گۆڕانکارییەکانی جۆرەکانی ئەو شوێنە حەوانەوانەی کە ئاوارەکان و گەڕاوەکان تیایاندا دەژین ئەمانە دەگرێتەوە:
•“نیشتەجێبوونە نافەرمییەکان” گۆڕدراوە بۆ “خێمە ،کارەڤان،خانووی سەفەری و کاتی ،خانووی بە قوڕ یان بلۆک دروستکراو”
•“پێکھاتە نانیشتەجێییەکان” گۆڕدراوە بۆ “شوێنی حەوانەوەی زۆر خراپی دیکە”
•“شوێنی حەوانەوەی بەکۆمەڵ” گۆڕدراوە بۆ “بینایە گشتییەکان یان شوێنی حەوانەوەی بە کۆمەڵ”
گۆڕانکارییەکانی جۆری ئەو شوێنە حەوانەوانەی کە تەنیا گەڕاوەکان تیایاندا دەژین ئەمانە دەگرێتەخۆ:
•“نیشتەجێبوونی ئاسایی” گۆڕدراوە بۆ “نیشتەجێبوون لە زێد”
•“کرێ” البردراوە
گۆڕانکارییەکانی جۆری ئەو شوێنە حەوانەوانەی کە تەنیا ئاوارەکان تیایاندا دەژین ئەمانە دەگرێتەخۆر:
•“کرێ” گۆڕداروە بۆ “شوققە یان خانوو (ھی خۆی نییە)”
پوختەیــەک لەســەر جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە لــەم ڕاپۆرتــەدا بــەم شــێوەیە ئامــاژەی پێــدراوە .نیشــتەجێبوون لــە زێــد ھەمــان ئــەو شــوێنە کــە گــەڕاوەکان بــەر لــە
ئاوارەبوونیــان لێــی ژیــاون .ئــەو شــوێنە حەوانەوانــەی لــە ھەلومەرجێکــی دژوار و خراپــدان ،نیشــتەجێبوونی زێــد (بــۆ نیشــتەجێبوون ناشــێت) ،خێمــە ،کارەڤــان ،شــوێنی
حەوانــەوەی ســەفەری و کاتــی ،خانــووی بــە قــوڕ یــان بلــۆک دروســتکراو ،بینــای تەواونەکــراو و جێھێڵــدراو ،بینایــە گشــتییەکان ،شــوێنی حەوانــەوەی بــە کۆمــەڵ ،بینــا
ئاینییــەکان و بینــای قوتابخانــەکان .بــۆ ئاوارەکانیــش ،ئــەو شــوێنە حەوانەوانــەی لــە ھەلومەرجێکــی دژوار و خراپــدان ھەمــان ئــەو شــوێنە حەوانەوانــەی گــەڕاوەکان
دەگرێتــەوە ،جگــە لــە نیشــتەجێبوون لــە زێــد ناگرێتــەوە ،ھەروەھــا خانــوو و شــوققەش ناگرێتــەوە کــە ھــی خۆیــان نیــن یــان بــۆ ژیــان ناشــێن.

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

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

ڕێکخــراوی نێودەوڵەتی کۆچ ( )IOMلە عێراق
کۆمەڵگەی یۆنامی (دیوان،)٢
@IOMIraq

ناوچەی نێودەوڵەتی،
بەغداد/عێراق

iraq.iom.int
iomiraq@iom.int

ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ سوپاسی نووسینگەی کۆچ و پەنابەران و دانیشتوان ( )PRMی وەزارەتی دەرەوەی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا

دەکات بۆ پاڵپشتیيە بەردەوامەکانی .ھەروەھا ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ سوپاسی خۆی ئاڕاستەی ئەندامانی تیمەکانی بەدەمەوە ھاتنی خێرا و

ھەڵسەنگاندنی ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ لە عێراق دا دەکات بۆ ئەو کارەی دەیکەن لە کۆکردنەوەی داتا ،کە زۆرجار لە ھەلومەرجی زۆر دژوار ئەو کارە
دەکەن ،ھەوڵ وکۆششە ماندوونەناسەکانیان بنچینەی ئەم ڕاپۆرتەیە.

ڕێکخـراوی نێودەوڵـەتی کــۆچ (٢٠٢١ )IOM
نابێت هیچ بەشێکی ئەم باڵوکراوەیە دووبارە بەرهەمبهێرنێتەوە ،لە نێو سیستەمێکی گەڕاندنەوەدا هەڵبگیرێت ،یان بگوازرێتەوە بەهەرجۆرێک یان ڕێگە
و هۆکارێکی ئەلیکرتۆنی ،میکانیکی ،چاپکردن و تۆمارکردن ،بەبێ موڵەتپێدانی بەنوورساوی پێشوەختەی الیەنی باڵوکەرەوە.
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