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٤,٩٦٩,٧٨٨
ئاوارە ناوخۆییەکان

گەڕاوەکان

دیارخراوەکان

ڕاپۆرتی لیستی سەرەکی عێراق 126
نیسان- حوزەیران ٢٠٢٢ 

نێــوان ١ی  بــۆ ڕاپۆرتــی ســەرەکی گــەڕی ١٢٦ لەمــاوەی  کۆکردنــەوەی داتــا 
نیســان تــا ٣٠ حوزەیرانــی ٢٠٢٢ ئەنجامــدرا  و تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون 
)DTM(  دەستنیشــانی )٤,٩٦٩,٧٨٨( گــەڕاوەی کــرد )لــە ٨٢٨,٢٩٨ خێــزان دا(، کــە 
ــۆی  ــراق دا. بەک ــە عێ ــببوون ل ــوێن دابەش ــەزا و ٢,١٩١ ش ــزگا، ٣٨ ق ــەر ٨ پارێ بەس
گشــتی،)١٠,٠٧٤( گــەڕاوەی تــازە تۆمارکــران لــەم ماوەیــەدا. ئــەم ژمارەیــەش 
بەرزتــرە لــە ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی کانوونــی 
دووەم بــۆ ئــاداری ٢٠٢٢ تۆمارکــران کــە )٧,٤٨٢( گەڕاوەبــوون. ئــەم زیادبوونــەش 
بەشــێوەیەکی ســەرەکی بەهــۆی ئــەوەوە بــووە کــە تیمەکانــی کۆکردنــەوەی 
داتــای )DTM( توانیــان دەســتیان بــە چەنــد شــوێنێک بــگات لــە پارێــزگای نەینــەوادا 
 ٣٠ تــا  نیســان  ١ی  نێــوان  لەمــاوەی  پێینەگەیشــتبوو.  دەســتیان  پێشــووتر  کــە 
ــەوادا  ــزگای نەین ــە پارێ ــازە ل ــی ت ــارەی گەڕاوان ــن ژم ــی ٢٠٢٢ دا، بەرزتری حوزەیران
تۆمارکــرا بــە )٤,٨٢٤( گــەڕ اوە، ئینجــا لــە پارێــزگای ســەاڵحەددین بــە )٢,٢٦٢(، پاشــان 

ــازە.  ــە )١,١٨٨( گــەڕاوەی ت ــار ب ــە ئەنب ــە )١,٢٦٠( و دوایــش ل ــە ب دیال

 )DTM( ،لەپــاڵ ئەمشــەدا، هــەر لەنێــوان ١ی نیســان تــا ٣٠ حوزەیرانــی ٢٠٢٢ دا
بەکــۆی گشــتی دەستنیشــانی )١,١٧٧,٢٣٤( ئاوارەیانکــرد لــە )٢٠٢,٢٠٦( خێــزان دا کــە 

ــەوە.  ــوێن دا باڵوببوون ــەزا و ٢,٧٩٢ ش ــزگا، ١٠٥ ق ــەر ١٨ پارێ بەس

ئەمــەش کەمبوونەوەیەکــی گشــتی لــە ژمــارەی ئــاوارەکان نیشــاندەدات بــە 
)٧,٥٨٤( ئــاوارە لەوەتــەی مــاوەی نێــوان کانوونــی دووەم بــۆ ئــاداری ٢٠٢٢. 
بەرەوپێشــچوونانەی  ئــەو  پــاڵ  دەدرێتــە  گشــتی  بەشــێوەیەکی  ئەمــەش 
ئەمــەش  ئــاراوە.  هاتووەتــە  گەڕانــەوە  ناوچەکانــی  گوزەرانــی  لەژیــان  کــە 
ــە  ــەبارەت ب ــان دا. س ــی ئاوارەبوونی ــە ناوچەکان ــی کار ل ــەڵ نەبوون ــە لەگ هاوکات
ــە  ــە ل ــووە، ک ــەڕی پێش ــی گ ــان وهاوتەریب ــاوارەکان، هاوش ــدی ئ ــی زێ ناوچەکان
 )٦٦٠,٩١٤( بــە  پارێــزگای نەینــەوان  لــە  ئاوارەکانــی ئێســتا  %٥٦ی حاڵەتەکانــی 
کــەس، بەتایبەتــی لــە قەزاکانــی ناوەنــدی موســڵ بــە )٢٤٢,٦٩٧(، شــنگال بــە 
)١٨٣,٢٧٤( و بەعــاج بــە )١٨٣,٢٧٤(. دووەم بەرزتریــن ڕێژەکانــی ئاوارەکانیــش لــە 
ــە  ــار ب ــا ئەنب ــە )%١١(، ئینج ــتی )١٣٥,١٥١( ل ــۆی گش ــە ک ــەاڵحەددین ب ــزگای س پارێ
)١٣١,٦٧٧( لــە )%١١(، پاشــان کەرکــووک بــە )٧٥,٨٩٢( لــە )%٦( و دوایــش دیالــە بــە 

)٧٣,١٦١( لــە )%٦(.

شێوەی ١: ژمارەی ئاوارەکان و گەڕاوەکان بە تێپەڕبوونی کات
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251,451 ئاوارە 39+17+14+199,095

42,759

36,198

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

1215,532+2+3+93 231,926 ئاوارە

٦,٩٨٠

4,974

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

249,119 ئاوارە 55+22+21+1138,120

79,786

26,352

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

138,647 ئاوارە 67+14+6+193,266

18,861

8,262

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

92,034 ئاوارە

44,269 ئاوارە 44+25+15+119,794

13,069

6,552

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

54,360 ئاوارە 35+27+25+519,320

14,964

13,722

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

91+7+2+183,166

6,552

1,440

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

34,722 ئاوارە 55+19+8+118,750

6,816

2,670

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

ئــەم گــراف و ھێڵکاریانــەی خــوارەوە ئەمانــە نیشــاندەدەن: ١. ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە ھەمــوو ئــەو پارێزگایانــەی کــە لێیــەوە ئاوارەبــوون، ٢. ژمــارەی ئــاوارە 

ناوخۆییــەکان لــە ھــەر قەزایــەک، ٣. ڕێــژەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی ھــەر پارێزگایەکــی زێــد بــۆ ھەریەکێــک لــە پارێزگاکانــی ئاوارەبــوون:

خستنەڕووێکی گشتی ئاوارەبوون
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موسڵ 

شێخان 

شەنگال 

هەولێر

هەولێر

مەخمور 

شەقاڵوە 

دهۆک 

سومێل

زاخۆ 

دهۆک 

سلێامنی

سلێامنی

کەالر 

چەمچەماڵ 

کەرکوک

ديالە 

بەعقوبە

خانەقین  

کفری 

سەاڵحەدین

توزخورماتوو

سامەڕا 

تکریت 

کەرکوک

داقوق 

دوبس 

ئەنبار    

فەللوجە

ڕەمادی  

ڕوتبە  

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر
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١٢٦ سەرەکی  لیستی  16,308 ئاوارە1+1+4+95ڕاپۆرتی 

15,414

636

204

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

26,994 ئاوارە31+20+17+14

8,280

5,520

4,632

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

10,722 ئاوارە91+8+1+1

9,702

882

138

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

8,166 ئاوارە75+21+2+1

6,348

1,722

96

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

4,296 ئاوارە66+10+8+2

2,850

438

294

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

3,144 ئاوارە61+20+10+1

2,004

726

288

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

3,084 ئاوارە57+23+17+0

1,770

696

444

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

5,304 ئاوارە45+21+19+1

2,130

1,212

1,086

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

1,842 ئاوارە78+7+5+1

1,494

144

102

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

846 ئاوارە63+33+4+2

522

288

36

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

بابل 

موسەیب

حللە

ئەملحاويل 

بەغداد

مەحمودیە 

ئەبوغرێب  

کەرخ

كەربال 

کەربەال

ئەلھندیە  

عەین تەمور  

نەجەف

نەجەف

کۆفە 

مەناسیرە 

واست

کووت

عەزیزیە 

سوارییە

قادسيە 

دیوانیە 

ئافاق   

شامیە  

زیقاڕ

نارسیە

ڕیفاعی

سوق شیوخ

بەرسا

بەرسا

زوبەیر 

خەسیب 

ميسان 

عەمارە

میجاری گەورە   

قەڵعەت سالح   

موسەننا   

سەماوە

ڕومایسە 

خزر  

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٨٪ نەینەوا

٨٩٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٤٪ نەینەوا

٥٨٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١١٪ ئەوانی تر

٩٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر

١١٪ بابل

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەوانی تر

١٣٪ئەوانی تر

٥٪ئەوانی تر

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک، بەغدا، ئەنبار، 
دیالە و بابل دەگرێتەوە

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی ئەنبار، دیالە و بابل دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٢٩٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٢٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٦٪ کەرکووک

بغداد

١٠٠٪ نەینەوا

٤١٪ ئەنبار 

١١٪ ئەوانی تر                                    
ئەوانی تر: پارێزگاکانی سەالحەددین، دیالە، بەغداد و کەرکووک  دەگرێتەوە

١٧٪ نەینەوا٣١٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩٢٪ سەالحەددین

٩٥٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نەینەوا ١٩٪ ئەنبار ٣٦٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٥٪ 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: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

٧٪ کەرکووک

١٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١١٪ ئەنبار

٣٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٧٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢١٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٥٪ ئەنبار 

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

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

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

٨٪ بەغداد

>١٪ ئەوانی تر
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١٢٦ سەرەکی  لیستی  ڕاپۆرتی 

تازەترین ڕەوشی ئاوارە ناوخۆییەکان

تێکــڕای شــێوە و فیگەرەکانــی ئــاواران: لەمــاوەی نێــوان نیســان تــا حوزەیرانــی 

٢٠٢٢ دا، )DTM( دەستنیشــانی )١,١٧٧,٢٣٤( ئــاوارەی کــرد لــە )٢٠٢,٢٠٦( خێــزان دا کــە 

لەسەرانســەری ١٨ پارێــزگای عێــراق دا باڵببوونــەوە، لــە ١٠٥ قــەزا و ٢,٧٩٢ شــوێن 

ــەس،  ــە )٧,٥٨٤( ک ــاندەدات ب ــاوارەکان نیش ــارە ئ ــە ژم ــەوە ل ــەش کەمبوون دا. ئەم

ــا  ــی دووەم ت ــوان کانوون ــاوەی نێ ــە لەم ــەی ک ــەو ئاواران ــارە ئ ــەراورد بەژم ــە ب ب

ئــاداری ٢٠٢٢ دا تۆمارکرابــوو. بەرچاوتریــن و زۆرتریــن کەمبوونــەوەش لەژمــارەی 

ــەوا  ــەاڵحەددین )١,٨٥٤-( و نەین ــلێامنی )٢,٨٧٥-(، س ــی س ــە پارێزگاکان ــاوارەکان ل ئ

)١,٠٠٠-( دا تۆمارکــران. لــە بەرانبــەردا، زۆرتریــن بەرزبوونــەوە لــە ژمــارەی ئــاوارەکان 

لــە پارێزگاکانــی کەرکــووک )٦٢٤(، بەغــدا )٤٧٤( و دهــۆک )١٧٠( تۆمارکــران. 

تێکــڕا  بــە  کــە  ئــەوەی  ئــاوارەکان: ســەرەڕای  ئێســتای  جوڵــەو جموجۆڵــی 

کەمبوونــەوە لــە ژمــارەی ئــاوارەکان دا ڕوویــداوە لــە سەرانســەری واڵتــدا، کــۆی 

هەڵســەنگێندراوەکان  شــوێنە  گەیشــتوونەتە  دیکــە  ئــاوارەی   )٨,٥٨٥( گشــتی 

لەمــاوەی نێــوان نیســان تــا حوزەیرانــی ٢٠٢٢ دا. لەنێــو ئــەم گروپــە ئاوارانــەش دا، 

)٧٠٢ ( کەســیان بــۆ یەکــەم جاریــان بــوو ئاوارەبــن، لەوکاتــەی)٦,٤٩٨( کەســیان لــە 

شــوێنی دیکــەی ئاوارەبوونــەوە هاتبــوون و )١,٣٨٥( کەسیشــیان جارێکــی دیکــە 

شــوێنیان گــۆڕی بــوو. 

تــا ئێســتا، بەرزتریــن ژمــارەی ئــاوارە تــازە گەیشــتووەکان گەیشــتوونەتە پارێــزگای 

ــوێنێکی  ــە ش ــان ل ــەش )١,١٦٦( ی ــەو ئاواران ــەی ئ ــاوارە. زۆرب ــە )١,٧٩٦( ئ ــەوا ب نەین

ــە  ــەم دواییان ــە ب ــوێنانەی ک ــەو ش ــان ل ــوون، )٦٣٠( ی ــەوە هات ــەی ئاوارەبوون دیک

گەیشــتنە  زۆریشــیان  ژمارەیەکــی  ئاوارەببوونــەوە.  گەڕابوونــەوە  بۆیــان 

پارێــزگای ســلێامنی )١,٥٢٤( یــان، زۆربــەی هەرەزۆریــان لــە شــوێنەکانی دیکــەی 

ــن،  ــوو ئاوارەب ــن جاریانب ــیان یەکەمی ــان، )٥٤٦( ش ــوون )٨٤٦( ی ــەوە هاتب ئاوارەبوون

لەکاتێکــدا)١٣٢( لەوشــوێنانەوە ئاوارەببــوون کــە بــەم دوایانــە بــۆی گەڕابوونەوە. 

ــە  ــان ل ــە، )٧٨٩( ی ــۆک ک ــزگای ده ــتنە پارێ ــازە گەیش ــاوارەی ت ــا )١,٣٧٦( ئ هەروەه

شــوێنەکانی دیکــەی ئاوارەبوونــەوە هاتبــوون، )٥٨٧( لــەو شــوێنانەوە ئاوارەببون 

کــە شــوێنی زێــدی خۆیانبــوون و تــازە بــۆی گەڕابوونــەوە. لەگــەڵ ئەمانــەش دا، 

)١,٠٣٩( ئــاوارەی تــازە گەیشــتنە هەولێــر کــە لــە شــوێنی دیکــەی ئاوارەبوونــەوە 

هاتبــوون. لــە پــاڵ ئەمانەشــدا، لــە مــاوەی نێــوان نیســان تــا حوزەیرانــی ٢٠٢٢ دا، 

ــزگای  ــۆ پارێ ــان ب ــە گەڕانەوەی ــا ل ــتیان هێن ــاوارە شکس ــتی )١,٣٨٥( ئ ــۆی گش ــە ک ب

ــەوە.  ــە ئاوارەبوون ــی دیک ــان و جارێک زێدی

ناوچەکانــی زێــدی ئــاواران: لــە %٥٦ی ئاوارەکانــی ئێســتا لــە بنەڕەتــدا هــی 

پارێــزگای نەینــەوا )٦٦٠,٩١٤(، بەتایبەتیــش هــی ئــەم قەزایانــەن: ناوەنــدی موســڵ 

بەرزتریــن  ســێیەم  و  دووەم   .)١٠٣,٧٣٦( بەعــاج  و   )١٨٣,٢٧٤( شــنگال   ،)٢٤٢,٦٩٧(

ڕێژەکانــی ئاوارەبوونیــش هــی هــەردوو پارێــزگای ســەاڵحەددین )١٣٥,١٥١( لــە 

ــە  ــن ل ــدش بریتی ــی زێ ــن قەزاکان ــوون. بەرزتری ــە )%١١( ب ــار )١٣١,٦٧٧(  ل )%١١( و ئەنب

پارێــزگای ســەاڵحەددین  لــە   )٢٦,٥٤١( بــە  بــە )٣٥,٣٧٩( و بەلــەد  توزخورماتــوو 

دا و، ڕوومــادی )٦١,٥١٧(، فەللوجــە )٤٣,٦١٥( و قائیــم )٩,٣١٧( و ڕوتبــە )٦,٠٢١( لــە 

ــاردا.  ــزگای ئەنب پارێ

ــە  ــراق دا، ل ــەواوی عێ ــە ت ــتەجێبوون: ل ــەوە و نیش ــوێنی حەوان ــی ش جۆرەکان

%٧٦ی کەســانی ئــاوارە لــە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی تایبــەت دا 

دەژیــن )٨٩٠,٤٤٨(، لــە %١٥یــان لــە کامپــەکان دا دەژیــن )١٨٠,٠١٠(، لــە %٩شــیان 

)١٠٦,٠١٤( لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دا دەژیــن. لەمــاوەی نێــوان نیســان 

ــە دا  ــەو ئاواران ــارەی ئ ــە ژم ــاو ل ــی بەرچ ــی ٢٠٢٢ دا. نزمبوونەوەیەک ــا حوزەیران ت

ــن )١٠,٩٩٢- ــەت دا دەژی ــتەجێبوونی تایب ــەوە و نیش ــوێنی حەوان ــە لەش ــدا ک ڕووی

(. هەروەهــا ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دا 

ــەکان دا  ــە کامپ ــە ل ــی ک ــەو ئاوارانەش ــارەی ئ ــۆ )٢,٧١٨( و ژم ــۆوە ب ــن بەرزب دەژی

دەژیــن بەرزبــۆوە بــۆ )٦٩٠( لــەم گــەڕەدا. )٦٥٠( ئــاوارەی دیکــەش بــۆ دهــۆک، )١٧٠( 

ــن.   ــر هات ــۆ هەولێ ــەوا و )٨٠( ب ــۆ نەین ب

لەبەرانبــەردا، ژمــارەی ئاوارەکانــی پارێزگاکانــی ســلێامنی بــە )٢٠٥-( و دیالــە 

بــە )٥-( کەمبوونــەوە. بەکــۆی گشــتی، بەرزبوونــەوەی ژمــارەی ئاوارەکانــی 

ــە  ــوو ل ــر ب ــاو زیات ــێوەیەکی بەرچ ــەڕەدا بەش ــەم گ ــەس ل ــە )٦٩٠( ک ــەکان ب کامپ

بەرزبوونــەوەی ژمــارەی ئاوارەکانــی کامپــەکان لەگــەڕی پێشــووتردا کــە لــە 

مــاوەی کانوونــی دووەم تــا ئــاداری ٢٠٢٢ تۆمارکرابــوو. 

گشــتی  بەکــۆی   ،٢٠٢٢ حوزەیرانــی  تــا  نیســان  نێــوان  لەمــاوەی  هەروەهــا، 

دان،  خــراپ  زۆر  حەوانــەوەی  شــوێنی  لــە  کــە  تۆمارکــران  ئــاوارە   )١٠٦,٠١٤(

ئەمــش دەکاتــە لــە %٩ی کــۆی گشــتی ئــاوارەکان لــە تــەواوی واڵت دا. ئــەم 

ژمارەیــەش زیادبوونــە لــە ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەوە و 

نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا دەژیــن بــە )٢,٧١٨( ئــاوارە زیادبــوو لەوەتــەی گــەڕی 

پێشــووەوە )لــە کانوونــی دووەم تــا ئــاداری ٢٠٢٢(. لەســەر ئاســتی پارێزگاشــدا، 

پارێــزگای ئەنبــار زۆرتریــن ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی لەخۆگرتــووە کــە لــە شــوێنی 

ــەش  ــاوارە، ئەم ــە )٢٢,٠٦٨( ئ ــن ب ــراپ دا دەژی ــتەجێبوونی زۆر خ ــەوە و نیش حەوان

واتــە کەمبوونــەوەی )٨١٠-( ئــاوارە لەوەتــەی گــەڕی پێشــووەوە. هەروەهــا 

ژمارەیەکــی بەرچــاوی ئــەو ئاوارانــەی لــە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی 

ــرە  ــاوارەی کەم ــە )٦١٨( ئ ــن )٢٠,١٨٤( ک ــزگای دهۆک ــە پارێ ــن  ل ــراپ دا دەژی زۆر خ

ــاوارەی  ــە )١٣٢( ئ ــە )١٨,٠٧٢( ک ــەوا ب ــزگای نەین ــە پارێ ــا ل ــوو، ئینج ــەڕی پێش ــە گ ل

ــە  ــەاڵحەددین )١٦,١١٠( ک ــزگای س ــی پارێ ــان ئاوارەکان ــوو، پاش ــەڕی پێش ــە گ ــر ل زیات

ــەو  ــدا، ئ ــتی قەزاش ــەر ئاس ــووەوە.  لەس ــەڕی پێش ــەی گ ــر لەوەت )٣٩٦(ی کەم

قەزایانــەی کــە بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەوەی 

ــۆک،  ــزگای ده ــە پارێ ــێمێل )١٦,٨٩٦( ل ــە: س ــن ل ــووە بریتی ــە خۆگرت ــراپ دان ل زۆر خ

فەللوجــە )١٦،٨٥٤( لــە پارێــزگای ئەنبــار و قــەزای ناوەنــدی کەرکــووک بــە )١١,٣٨٢( 

لــە پارێــزگای کەرکــووک و قــەزای ناوەنــدی موســڵ بــە )٧,٣٠٨( لــە پارێــزگای 

ــەوادا.   نەین

ــە  ــەزدا ک ــەری ٤٠ ق ــە سەرانس ــەن ل ــەش ه ــوێنی دیک ــە، ٩١ ش ــەرەڕای ئەمان س

ژیــان  خــراپ  زۆر  نیشــتەجێبوونی  و  حەوانــەوە  لەشــوێنی  ئــاوارەکان  تیایانــدا 

فەللوجەیــە  قــەزای  لــە  شــوێنانەش  ئــەو  ژمــارەی  زۆرتریــن  دەگوزەرێنــن. 

)١٩( شــوێنە لــە پارێــزگای ئەنبــاردا، کــە بــە هەموویــان ١٤,٦٠٤( ئاوارەیــان تێــدا 

ــە  ــراپ دا ل ــەوەی زۆر خ ــوێنی حەوان ــەک ش ــە ی ــاوارەش ل ــتەجێیە. )٢,٢٩٨( ئ نیش

قــەزای ســێکێلی پارێــزگای دهــۆک دا. هەمــوو ئاوارەکانــی هــەر ســێ شــوێنی 

شــوێنی  لــە  ئــاوارەوە   )٤,٦٠٢( ژمارەیــان  ئەنبــار  پارێــزگای  ڕوومــادی  قــەزای 

حەوانــەوەی زۆر خــراپ دا دەژیــن، هەروەهــا لــەو پێنــج شــوێنە تــەواوی )٤,٧٦٤( 

ــان  ــە هەم ــە ل ــدان ک ــزگای بەغ ــەی پاری ــەزای محمودی ــتەجێی ق ــاوارەی نیش ئ

شــوێنی نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا دەژیــن.

شێوەی 2: جۆرەکانی شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی ئاواران 

890,448
180,010

106,014762

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

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

%76

%9

%15

%1 <
?

 شوێنی 
نیشتەجێبوونی تایبەت

کامپەکان 

نەزانراو                                          پەناگە نەگونجاوەکان



ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ )IOM( لە عێراق 5

١٢٦ سەرەکی  لیستی  ڕاپۆرتی 

61,260 گەڕاوە90+88

61,260

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

750 گەڕاوە90+88

750

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

73% هەولێر

9% کەرکووک    

1% سەاڵحەددین

16% نەینەوا        

1,934,460 گەڕاوە55+19+9+1

1,070,772

362,544

172,416

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

ئەوانی تر: نەجەف، کەربەال، بەغدا، بابل، کەرکووک، واسیت، سلێامنی، سەاڵحەددین، بەرسە، ميسان، 
قادسیە، زیقار، موسەننا، ديالە، ئەنبار

68% نەينوا   

13% ئەوانی تر 10% دهۆک       

9% هەولێر     

240,642 گەڕاوە43+31+25+15

104,694

74,694

59,754

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

ئەوانی تر: بەغدا، هەولێر، کەربەال

80% ديالە       

>1% ئەوانی تر 11% کەرکووک      

9% سلێامنی       

352,056 گەڕاوە49+44+5+1

171,588

155,652

17,580

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

39% سلێامنی      45% کەرکووک    

7% ئەوانی تر

9% سەاڵحەددین

ئەوانی تر: هەولێر، نەینەوا، بەغدا، بابل

743,142 گەڕاوە26+22+17+11

189,762

163,266

127,584

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

15% هەولێر   25% کەرکووک 46% سەاڵحەددین

14% ئەوانی تر
ئەوانی تر: نەینەوا، سلێامنی، بەغدا، دهوك، بەرسە، کەربەال، نەجەف، ديالە، 

93,138 گەڕاوە1+12+25+54ميسان، بابل، زیقار، واسیت

50,502

23,586

11,286

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

90% بەغدا

1% ئەوانی تر 5% هەولێر

4% بابل

ئەوانی تر: سلێامنی، کەربەال، ِميسان

1,544,340 گەڕاوە39+37+12+1

601,944

571,206

180,084

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

ئەوانی تر: کەرکووک، سلێامنی، بابل، سەاڵحەددین، دهوك، کەربەال، نەینەوا، 
ديالە

21% بەغدا       43% ئەنبار    

20% ئەوانی تر 

100% دهوك 

16% هەولێر       

ــژەی  ــەک، ٣. ڕێ ــەر قەزای ــە ھ ــەڕاوەکان  ل ــارەی گ ــزگاکان،  ٢. ژم ــوو پارێ ــە ھەم ــەڕاوەکان  ل ــارەی گ ــاندەدەن: ١. ژم ــە نیش ــوارەوە ئەمان ــەی خ ــراف و ھێڵکاریان ــەم گ ئ

ــوون. ــی ئاوارەب ــە پارێزگاکان ــەک ل ــەر پارێزگای ــی  ھ گەڕاوەکان

خستنەڕووێکی گشتی گەڕانەوەکان
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تازەترین ڕەوشی گەڕاوەکان

تێکــڕای فیگــەر و شــێوەکانی گەڕانــەوە: لــە مــاوەی نێــوان نیســان تــا حوزەیرانــی 

گــەڕاوەی   )٤,٩٦٩,٧٨٨(  )DTM( ئاوارەبــوون  بەدواداچوونــی  تۆمــاری  دا،   ٢٠٢٢
دەستنیشــانکرد )٨٢٨,٢٩٨( خێــزان( لەسەرانســەری ٨ پارێــزگادا، ٣٨ قــەزا  لــە ٢,١٩١ 
شــوێن دا لــە تــەواوی عێــراق دا. بــە کــۆی گشــتی )١٠,٠٧٤( گــەڕاوەی تازە لــەم گەڕەدا 
ــە  ــە ل ــەی ک ــازە گەڕاوان ــەو ت ــارەی ئ ــە ژم ــرە ل ــەش زیات ــەم ژمارەی ــە ئ ــران، ک تۆمارک
گــەڕی پێشــوو لــە مــاوەی نێــوان کانوونــی دووەم بــۆ ئــاداری ٢٠٢٢ تۆمارکرابــوو کە 
)٧,٤٨٢( کــەس بــوون. شــیاوی باســە، ئــەم ژمارەیــەش یەکێکــە لــە نزمریــن ڕێژەکانی 
گەڕانــەوە لەوەتــەی حکومەتــی عێــراق شکســتپێهێنانی داعشــی ڕاگەیانــدووە لــە 
کانوونــی یەکەمــی ٢٠١٧ دا. دەکرێــت نزمــی ئــەم ڕێــژەی گەڕانــەوەش بدرێتــە پــاڵ 
ئــەو بەربەســت و ئاســتەنگانەی کــە ڕووبــەڕووی ئــەو کەســانە دەبنــەوە کــە تا ئێســتا 

لــە ئاوارەیــدان کاتێــک دەیانەوێــت بگەڕێنــەوە ســەر مــاڵ و حاڵیــان. 

ئــەو پارێزگایانــەی کــە بەرزتریــن رێژەکانــی گەڕانەوەیــان تێدایــە بریتیــن لــە: نەینــەوا 
)١,٩٣٤,٤٦٠( کــە )٤,٨٢٤( گــەڕاوەی تــازەی ئــەم گــەڕەی ئێســتا بــوون، ئەنبــار )١,٥٤٤,٣٤٠( 
کــە )١,١٨٨( کەســیان گــەڕاوەی تــازەی ئــەم گــەڕەی ئێســتا بــوون، ئینجا ســەاڵحەددین 
بــوون.  ئێســتا  گــەڕەی  ئــەم  تــازەی  گــەڕاوەی  کەســیان   )٢,٢٦٢( کــە   )٧٤٣,١٤٢(
هەروەهــا، لەمــاوەی نێــوان نیســان تــا حوزەیرانــی ٢٠٢٢ دا، )DTM( بەکــۆی گشــتی 
ــر  ــەش زیات ــەم ژمارەی ــە، ئ ــانکرد ک ــەوە دەستنیش ــازە لەکامپەکان ــەڕاوەی ت )١,٤١٦( گ
ــاداری ٢٠٢٢ دا  ــا ئ ــی دووەم ت ــوان کانوون ــاوەی نێ ــە م ــارەی ل ــەو ژم ــار ل ــە دوو ج ل
ــانی  ــەی کەس ــرە. زۆرب ــوون زیات ــەس ب ــە )٦٦٦( ک ــوودا ک ــەڕی پێش ــوو لەگ تۆمارکراب
ــنگال  ــی ش ــوون، قەزاکان ــزگای نەینەواب ــی پارێ ــازەش ه ــەی ت ــە گەڕاوان ــەم گروپ ئ
)٢٤٠( و بــە عــاج )١٨٠(، لەگــەڵ قەزاکانــی قائیــم و فەللوجــە هەریەکەیــان بــە )١٨٦( و 

ــاردا.  )١٨٠( لــە پارێــزگای ئەنب

هەروەهــا، لــەم گــەڕەی ئێســتا دا، چەنــدان گــەڕاوەی شــوێنەکانی قەزای شــنگالی 
پارێــزگای نەینــەوا تۆمارکــران کــە پێشــووتر هیــچ گەڕانەوەیەکیــان بەخۆیانــەوە 
نەبینیبــوو. لەپــاڵ ئەمــەش دا، هەمــوو ئــەو ١٩ خێزانــەی کــە بــۆ ئــەو شــوێنانە 
ــی  ــەوە و جارێک ــوێنانەی گەڕان ــەو ش ــەوە ئ ــی چووبوون ــە ئاوارەی ــەوە، ب گەڕابوون
ــێ  ــەوە ب ــوێنانەوەی گەڕان ــەو ش ــە ئ ــی دیک ــە جارێک ــوون، بۆی ــەر ئاوارەب ــە ه دیک
گــەڕاوە دادەنرێــن. ئــەم ناوچانــەش لــە قــەزای هەتــرە )١٢( شــوێن، قــەزای ناوەنــدی 
موســڵ )١( شــوێن لــە پارێــزگای نەینــەوادا، ڕاشــد )٢( شــوێن و داقــوق )١( شــوێن 
لــە پارێــزگای کەرکــووک دا، توزخورماتــوو )٣( شــوێ، لــە پارێــزگای ســەاڵحەددین 
دا. ســەرەڕای ئەمانــەش، تیمەکانــی داتــا کۆکردنــەوەی )DTM( زانیــاری تازەیــان 
لەســەر ئەو شــوێنانە کۆکردنــەوە کە هیــچ گەڕانەوەیەکیــان بەخۆیانــەوە نەبینیووە، 
ــە  ــوێن ل ــەوا، )١( ش ــزگای نەین ــاج-ی پارێ ــەزای بەع ــە ق ــوێن ل ــوێنەکانیش: )٣( ش ش
قــەزای داقــوق-ی پارێــزگای کەرکــووک کــە، پێشــووتر دەســتیان بــەو شــوێنانە 

ــتبوو.  نەگەیش

ــوو،  ــی پێش ــێوەی گەڕەکان ــەزادا: هاوش ــتی ق ــەر ئاس ــێوەکان لەس ــەر و ش فیگ

ڕێــژەی  بەرزتریــن  هــەر  نەینــەوادا  پارێــزگای  لــە  موســڵ  ناوەنــدی  قــەزای 
ــۆی  ــە )%٢٢(ی ک ــەڕاوە ل ــتی )١,٠٧٠,٧٧٢( گ ــۆی گش ــە ک ــووە ب ــی هەب گەڕانەوەکان
گشــتی حاڵەتەکانــی گەڕانــەوە، لــەم ژمارەیەشــدا )٢,٠٢٢( گــەڕاوەی ئــەم گــەڕەی 
ئێســتان. قــەزای ڕوومادی لــە پارێــزگای ئەنبــار دووەم بەرزترین ڕێــژەی گەڕانەوەی 
تێدایــە بــە )٦٠١,٩٤٤( دەکاتــە لــە )%١٢(ی کــۆی گشــتی گــەڕاوان و لــەو ژمارەیەشــیان 
دا ٢١٠ کەســیان گــەڕاوەی تــازەی ئــەم گــەڕەی ئێســتان. ســێیەم بەرزتریــن ڕێــژەی 
گەڕانــەوەش لــە قــەزای فەلووجــەی پارێزگای ئەنبــارە بــە )٥٧١,٢٠٦( کە دەکاتــە )%١١(

ی کــۆی گشــتی حاڵەتەکانــی گەڕانــەوە و لــە نێویشــیان دا )٣٧٢( یــان گــەڕاوەی تــازە 
تۆمارکــراوی ئــەم گــەڕەی ئێســتان.  

لــە بەرانبــەردا، ژمارەیەکــی بەرچــاوی گەڕاوانیــش بــۆ قەزای بەعــاج گەڕاونەتــەوە لە 

پارێــزگای نەینــەوادا )٥٥,٤٣٤( لــە )%١( کــۆی گشــتی گــەڕاوان کــە، )١,٣٦٢( گــەڕاوەی 

تــازە تۆمارکــراوی ئــەم گــەڕەی ئێســتان. لــە مــاوەی ئــەم گــەڕەدا بەرزتریــن ژمــارەی 

گەڕانــەوە لــە قــەزای حەمدانیــەی پارێــزگای نەینــەوا دا تۆمارکــرا بــە )٢,٢٢٠( کــەس و 

کــۆی گشــتی گەڕاوانــی ئــەم قەزایــەی گەیانــدە )١٧٢,٤١٦( کــەس.

ژمارەیەکــی بــەرزی گەڕانــەوەش لــە قــەزای خانەقینــی پارێــزگای دیالــە دا تۆمارکــرا 

ــدە )١٠٤,٦٩٤(  ــەی گەیان ــزگای دیال ــی پارێ ــتی گەڕاوان ــۆی گش ــە ک ــە ئەم ــە )١,٠٩٢( ک ب

ــە )٧٣٢(  ــوو ک ــەڕاوەی هەب ــی زۆر گ ــش ژمارەیەک ــەزای بێجی ــا ق ــەڕاوە، هەروەه گ

کــەس بــوون کــۆی گشــتی ژمــارەی گەڕاوانــی لەپارێــزگای ســەاڵحەددین دا گەیاندە 

ــەڕاوە. )١٢٧,٥٨٤( گ

ــی ٢٠٢٢ دا،  ــا حوزەیران ــان ت ــوان نیس ــاوەی نێ ــا م ــەوە: ت ــوێنی حەوان ــی ش جۆرەکان

ــە )١٠,٠٢٠(  ــان ک ــی زێدی ــەوە ناوچەکان ــە گەڕابوون ــانکران ک ــەڕاوە دەستنیش )١٥,٣٢٤( گ

کەســیان گــەڕاوەی تــازە بــوون کــە لــە ئاوارەیــی دا گەڕابوونــەوە، لەوکاتــەی )٥,٣٠٤( 

کەســیان پێشــووتر گەڕابوونــەوە بــۆ ئــەو ناوچانــەی زێدیــان و )٣٨٤( یــان لــە شــوێنی 

ــەوەی زۆر  ــوێنی حەوان ــە ش ــیان ل ــەوە و )٤,٩٢٠( ش ــەوە گەڕابوون ــەی تایبەت حەوان

خراپــەوە گەڕابوونــەوە. ئــەم جوڵــەو جموجۆاڵنــەش کــۆی گشــتی گــەڕاوان بــۆ 

ناوچەکانــی زێدیــان گەیانــدە )٤،٧٦٦،٦٩٤( لــە )%٩٦( گــەڕاوان کــە )١٨٩,١٦٢( لــە )%٤( یــان 

لە شــوێنی حەوانەوە و نیشــتەجێبوونی زۆر خراپ دا و )١٣,٨٧٨( لە )%١<( لە شــوێنی 

حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی تایبــەت دان. 

بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی زۆر 

خــراپ دا دەژیــن  لــە پارێــزگای ســەاڵحەددین-ە بــە )٦٣,٢١٠( دەکاتــە لــە %٣٤ی کــۆی 

گشــتی گەڕاوانــی واڵت. زۆربــەی گەڕاوانــی ئــەم پارێزگایــەش هــی قەزاکانی تکریت 

)٢٢,٣٨٦(، بێجــی )١٦,٦٣٨( و شــەرگات )٨,٥١٤( بــوون. هەروەهــا، )٥٤,٣٩٦( گــەڕاوای 

دیکــەش لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دا دەژیــن لــە پارێــزگای نەینــەوا دا 

ــەوە و  ــوێنی حەوان ــۆرە ش ــەم ج ــە ل ــەی ک ــەو گەڕاوان ــتی ئ ــۆی گش ــە %٢٨ی( ک )ل

نیشــتەجێبوونە دا دەژیــن. زۆربــەی ئــەو گەڕاوانــەش هــی قــەزای ناوەندی موســڵن 

)٣١,٦٨٦(، ئینجــا هــی شــنگال )٧,٧٤٦(، پاشــان بەعــاج )٥,٦٤٦( کــەس بــوون. ژمارەیەکــی 

زۆری ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەوە نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا 

دەژیــن لــە پارێــزگای ئەنبــارە )٣٩,٧١٤( لــە )%٢٠(ی گەڕاوانــی ئــەو پارێزگایــە، کــە هــی 

قەزاکانــی ڕوومــادی )١٤,٠٦٤(، فەللوجــە )١٣,٦٤٤( و قائیــم )٨,٠٠٤( بــوون. شــیاوی 

باســە، پارێــزگای دیالــەش )٢٤,٢٦٤( گــەڕاوەی هەبــوو کــە لــە شــوێنی حەوانــەوەی 

ــەو  ــی ئ ــەزای خانەقین ــی ق ــە ه ــەم ژمارەی ــوەی ئ ــە نی ــر ل ــن و زیات ــراپ دەژی زۆر خ

ــە )١٤,٠٧٠( گــەڕاوە.  پارێزگایەبــوون ب

بــە تێکــڕا، لــە مــاوەی نێــوان نیســان تــا حوزەیرانــی ٢٠٢٢، بــە کــۆی گشــتی ٦ 

شــوێن دەستنیشــانکران کــە تیایانــدا هەمــوو گــەڕاوەکان لــە شــوێنی حەوانــەوە و 

نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا دەژیــن کــە )٣,٢٦٤( گــەڕاوە بوون لە هەر شــەش شــوێن 

دا. ئەمــەش کەمبوونەوەیــەک لــە ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــە کــە لــە گــەڕی پێشــوو لــە 

ــەس.  ــە )٣,٥١٠( ک ــوو ب ــاداری ٢٠٢٢ دا تۆمارکراب ــا ئ ــی دووەم ت ــوان کانوون ــاوەی نێ م

ســێ لــەو شــوێنانەش لــە پارێــزگای ســەاڵحەددین بــوون لــە قەزاکانــی فــارس )٨٢٨( 

ــوێنانە  ــەو ش ــەی دوو ل ــەس، لەوکات ــەد )٣٢٤( ک ــەس و بەل ــت )٧٨٠( ک ــس، تکری کەى

لــە پارێــزگای ئەنبــار بــوون، )٨٥٨( کــەس لــە قــەزای ڕوومــادی و )٢٩٤( کەســی 

ــدی  ــەزای ناوەن ــە ق ــوێنیش ل ــەک ش ــوون. ی ــە ب ــەو پارێزگای ــم-ی ئ ــەزای قائی ــە ق ل

ــەڕاوە.  ــە )١٨٠( گ ــوو ب ــووک ب ــزگای کەرک پارێ

شێوەی 3: جۆرەکانی شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی گەڕاوەکان 

1      لەکانوونــی دووەمــی 2021 جــا، ڕێکخــراوی نێودەوڵەتی کــۆچ )IOM( ڕأپۆرتێکی باڵوکردەوە: ئاوارەبوونــی درێژخایەن لە عێراق دا: دووبارە پۆلێنکردنەوە بەربەســتەکانی 
بەردەم گەڕانەوە. ڕاپۆرتەکە پشــتی بە کۆمەڵێک ســەرچاوەی داتای الوەکی بەســتووە بۆ ئاگاداربوون لە پۆلێنکردن و دانانی چوارچێوەیەکی کار و تیشــک خســتنە ســەر 

https://iraq.iom.int/  :جــۆرە جیاوازەکانــی ئــەو بەربەســتانەی کــە ڕووبەڕووی ئاوارەکان دەبنەوە لە گەڕانەوەیان بۆ ســەر ماڵ و حاڵیان. ڕاپۆرتەکەش لەم لینکەی بەردەســتە
publications/protracted-displacement-iraq-revisiting-categories-return-barriers
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 شوێنی
نیشتەجێبوونی ئاسایی       

پەناگە نەگونجاوەکان

نشینگەی تایبەت

https://iraq.iom.int/publications/protracted-displacement-iraq-revisiting-categories-return-barriers
https://iraq.iom.int/publications/protracted-displacement-iraq-revisiting-categories-return-barriers
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١٢٦ سەرەکی  لیستی  ڕاپۆرتی 

ڕێباز ومیتۆدی ڕاپۆرت
ئامانجــی تۆمــاری بەدواداچوونــی  ئاوارەبــوون )DTM(ی ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ )IOM( چاودێریکردنــی ئاوارەبــوون و خســتنەڕووی داتــای دروســتە دەربــارەی 
ئــاوارە ناوخۆییــەکان و گــەڕاوەکان لــە عێــراق دا. داتــا لــە ڕێگــەی تیمەکانــی وەاڵمدانــەوەی خێــرا  و ھەڵســەنگاندن )RARTs( کۆدەکرێتــەوە، کــە پێکھاتــووە لــە زیاتــر 
لــە 100 ســتاف لەسەرانســەری عێــراق دا باڵوبوونەتــەوە. داتــا کۆکردنــەوە بــۆ گــەڕی 126 لــە مــاوەی مانگەکانــی نیســان تــا حوزەیرانــی 2022 بــوو لــە سەرانســەری 18 

پارێــزگادا. 

داتــا لــە لیســتی ســەرەکی ئــاوارە ناوخۆییــەکان و لیســتی ســەرەکی گــەڕاوەکان کۆکراوەتــەوە لــە ڕێگــەی تۆڕێکــی دامــەزراوی بەرفــراوان کــە 9500 زانیاریپێــدەری 
ســەرەکی لەخــۆ دەگرێــت، لەوانــەش ســەرکردەی کۆمەڵگــەکان، دەســەاڵتە خۆجێیــەکان و ھێــزە ئەمنيیــەکان. ھەروەھــا زانیــاری دیکــەش لــە تۆمــاری داتــای 

ــراوە.  ــەکان وەرگی ــە ھاوبەش ــەت و ئاژانس حکوم

تیمەکانــی وەاڵمدانــەوەی خێــرا  و ھەڵســەنگاندن )RARTs(ی ڕێکخــراوی )IOM( بــە بەردەوامــی داتــای لــە لیســتی ســەرەکی وەرگرتــووە و ڕاپۆرتی دوو مانــگ جارێکی 
ــت  ــە دەتوانێ ــنووردانان ک ــەی س ــەکانی دیک ــەکان و پرۆس ــە ئەمنیي ــە و گرفت ــۆی کێش ــووە بەھ ــنووردار ب ــا س ــە دات ــن ب ــدە، دەستگەیش ــردووە. ھەرچەن ــێ ئامادەک ل
ــەکان دا.  ــی ڕاپۆرت ــاوە جیاجیاکان ــوان م ــە نێ ــت ل ــە دیدەکرێ ــوون ب ــی ئاوارەب ــێوە دەرخەرەکان ــە ش ــکاری ل ــاری. گۆڕان ــەوەی زانی ــی کۆکردن ــەر چاالکيیەکان ــە س کاربکات
ھەروەھــا لەوانەیــە گۆڕانکاریيەکانــی شــێوەدەرخەرەکان بەھــۆی کاریگــەری فاکتەرەکانــی دیکــەوە بێــت، وەکــو دەستنیشــانکردنی بەردەوامــی توێــژ و گروپەکانــی 

پێشــووتری ئاوارەبــووان و تێکەڵکردنــی داتــای ئاوارەبوونــی دووەم لــە ناوخــۆی عێــراق دا. 

هاواڵتیانــی ئاوارەبــوو داتایــان لــە ڕێگەی پڕۆســەی کۆکردنــەوە، پشتڕاســتکردنەوە، ڕووپێوکردن و پێوانەکــردن و ڕەوایەتی بوون کۆدەکرێـــتەوە و دەستنیشــاندەکرێن. 
ڕێکخــراوی )IOM( 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. 

ــۆک و  ــر و دھ ــی ھەولێ ــە پارێزگاکان ــراق ک ــتانی عێ ــی کوردس ــکردووە: ھەرێم ــم دابەش ــێ ھەرێ ــەر س ــی بەس ــە عێراق ــەم ڕاپۆرت ــیکارکردن، ئ ــانیکردنی ش ــۆ کارئاس ب
ســلێامنی دەگرێتەخــۆ، باشــور کــە پارێزگاکانــی بەســڕە، میســان، نەجــەف، زیقــاڕ، قادیســیە و موســەننا دەگرێتەخــۆ، ناوەڕاســت کــە پارێزگاکانــی ئەنبــار، بابــل، بەغــدا، 

دیالــە، کەربــەال، كةركــووك، نەینــەوا، ســەاڵحەددین و واســن. 

حســابکردنی ژمێری بۆ دیاریکردنی ژمارەی کەسەکان بە کارھاتووە: 

 ژمــارەی کەســەکان لــە ڕێگــەی لێکــدان و جارانکردنــی ژمــارەی هــەر خێزانێــک بــە 6 کــەس دیاریکــراوە و هەژمارکــراوە، کــە ئەمــەش ژمــارەی تێکــڕای ھــەر خێزانێکــی 
عێراقیــە بــە پێــی ئامــاری حکومــەت، ئــەم حســابکردن و ژماردنــەش بــۆ ھەمــوو ئــاوارە ناوخۆییــەکان و گەڕاوەکانــی دەرەوەی کامپــەکان بــووە. لەوەتــەی مــاوەی 
ــەم  ــە ئ ــابکراوە، ک ــک حس ــەر خێزانێ ــۆ ھ ــارە 5 ب ــە ژم ــی ل ــەی لێکدان ــپ لەڕێگ ــاو کام ــانەی ن ــەو کەس ــارەی ئ ــەی 117(، ژم ــی 2020ەوە )جەول ــوز و ئاب ــی تەمم مانگەکان
داتایــە ھاوتایــە بــە قەبــارەی خێزانــی بــە پێــی دەســتەی ھەماھەنگــی و کارگێــڕی  کامــپ لەوەتــەی ســاڵی 2018 ەوە. بــۆ دروســترتین و نوێرتیــن زانیــاری ئاوارەکانــی 

CCCM Cluster :دەرەوەی کامــپ، تکایــە بڕوانــە وێبســایتی دەســتەی ھەماھەنگــی و کارگێــڕی کامــپ

لــە ھەمــوو لیســتە ســەرەکییەکانی گەڕەکانــی پێــش )١١٧( لــە )متمــوز و ئابــی ٢٠٢٠( دا، ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاو کامــپ بــە لێکــدان و جارانکردنــی ژمــارەی 
هــەر خێزانێــک بــە ٦ دیاریدەکــرا، لەبەرئــەوەی حســابکردنەکە جێگیــرە لــە نێــوان گەڕەکانــی ١١٧ بــۆ ١٢٣، شــیکارکردنی بــەرواوردکاری لــە نێــوان ئــەم چــوار وەجبــە داتایــە 
ھیــچ کاریگــەری نابێــت. ھەرچەنــد، دەبێـــت تێبینــی ئــەوەش بکرێــت کــە بەراوردکردنــی  ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاو کامپــەکان لــە نێــوان گەڕەکانــی ١١٧ بــۆ ١٢٦ بــە 
ھەریەکێــک لــە گەڕەکانــی پێشــووتر، کاریگــەری دەبێــت بەھــۆی ئــەو گۆڕانکاریــەی لــە پێداچوونــەی شــێوازی حســابکردن لــە ڕێبــاز و میتــۆدی ڕاپۆرتەکــەوە دەکرێــت. 

جیاوازی لە ماوەی ئامادەکردنی ڕاپۆرتەکان دا:

ــا  ــادار ت ــەڕی ١٢١ )ئ ــی ٢٠٢٢. گ ــا حوزەیران ــانی ٢٠٢١ ت ــە نیس ــەر ل ــاوازن ه ــری جی ــەرەکی لەیەک ــتی س ــی لیس ــی ڕاپۆرتەکان ــاوەی ئامادەکردن ــە م ــە ک ــەوە بک ــی ئ تێبین
نیســانی ٢٠٢١(، گــەڕی ١٢٣ )ئــاب تــا ئەیلــول ٢٠٢١( کــە هەریــەک لــە ڕپۆرتەکانــی ئــەم دوو گــەڕە ڕووماڵــی مــاوەی دوو مانگــی لەخۆگرتبــوو، لــە بەرانبــەردا گــەڕی ١٢٢ 
)ئایــار تــا تەممــوزی ٢٠٢١( و گــەڕی ١٢٤ )ترشینــی یەکــەم تــا کانوونــی یەکەمــی ٢٠٢١(و گــەڕی ١٢٥ )کانوونــی دووەم تــا ئــادار ٢٠٢٢( و گــەڕی ١٢٦ نیســان تــا حوزەیرانــی 
٢٠٢٢( هەریەکەیــان مــاوەی ڕووماڵــی ســێ مانگــی لەخــۆ گرتبــوو. هەربۆیــە، هــەر شــیکارییەکی بــەراوردکاری نێــوان داتــا و ژمارەکانــی ئــەم گەڕانــە لەگــەڵ یەکــری 

دەبێــت ڕەچــاوی جیــاواز کات و مــاوەی گرتنەخــۆی ڕاپۆرتەکانــی تێدابکرێــت. 

ڕێباز و میتۆدی ڕاپۆرتەکە ئەم پێناســانە بەکاردێنێت:

 وەاڵمدانــەوەی ھەمــوو ئــەو کەســانە بــە ئــاوارەی ناوخۆیــی ھەژمــار دەکات کــە ناچــار بــە جێھێشــن کــراون لــە کانوونــی دووەمــی ٢٠١٤ بــەدواوە و تــا ســاتی ئــەم 
ھەڵســەنگاندنەش لــە چوارچێــوەی ســنوورەکانی عێــراق دا ئــاوارەی ناوخــۆن. 

ــەو  ــۆ ئ ــەوە ب ــە گەڕاونەت ــاردەکات ک ــەڕاوە ھەژم ــە گ ــەوە ب ــوون و دەگەڕێن ــی ٢٠١٤ەوە ئاوارەب ــی دووەم ــەی کانوون ــە وەت ــە ل ــانەی ک ــەو کەس ــوو ئ )DTM( ھەم
شــوێنەی کەلێــی بــوون، بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی کــە ئــەو گەڕاوانــە گەڕاونەتــەوە ھەمــان شــوێنی نیشــتەجێبوون و حەوانــەی خۆیــان یــان جۆرێکــی دیکــەی 
ــە  ــە پەیوەندیشــی ب ــە، ن ــە شــکۆوە ھەی ــە ســەالمەتی و ب ــەوە ب ــە پێوەرەکانــی گەڕان ــە پەیوەنــدی ب شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون. پێناســەی گــەڕاوەکان ن

ــە. ــەکراوەکانەوە ھەی ــەییە پێناس ــەرە ھەمیش ــراتیژیەتی چارەس س

شــوێنیش وەھــا پێناســەکراوە کــە ھاوتــا بێــت بــە گوندێــک یــان ناوچەیەکــی الدێــی یــان گەڕەکێــک لــە ناوچــە شــارییەکان )بەمانایەکــی دیکــە، چــوارەم دابەشــبوونی 
فەرمــی کارگێــڕی(.  

  گۆڕانکارییەکانی زاراوەکانی شــوێنی حەوانەوە و نیشــتەجێبوون لە لیستی سەرەکی گەڕی 122 )ئایار-تەممووزی 2٠21(:

ــەوە و  ــوێنی حەوان ــی ش ــی جۆرەکان ــە زاراوەکان ــکاری ل ــۆ، گۆڕان ــوزی  ٢٠٢١ گرتبووەخ ــران و تەمم ــار و حوزەی ــی ئای ــوان مانگەکان ــاوەی نێ ــە م ــەڕی )١٢٢( دا، ک ــە گ ل
نیشــتەجێبوونانەی کــە ئــاوارە ناوخۆییــەکان و گــەڕاوەکان تیایانــدا دەژیــن کــرا. ئــەم گۆڕانکاریانــەش لــە ھەمــوو کارەکانــی لیســتی ســەرەکی گــەڕی ١٢٢ و ١٢٦ )ئــەم 
گــەڕەی ئێســتا( دا ڕەنگــی داوەتــەوە. گۆڕانکارییەکانیــش بــۆ خۆگونجانــدن بــووە تاوەکــو بەرچاوڕوونیەکــی زیاتــر ھەبێــت لەســەر ئــەو زاراوانــەی کــە بــۆ جۆرەکانــی 
شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی زۆرخــراپ بەکاردێــن، جیاوازبــن لــە جۆرەکانــی شــوێنی ئاوارەبــوون. بــۆ دڵنیابوونــەوەش لــە ڕێکخســن و گونجــان لەگــەڵ تێبینــی 

تەکنیکــی دەســتەی ھەماھەنگــی و کارگێــڕی کامــپ لــە عێــراق دا لەســەر پێناســەی شــوێنە نافەرمییــەکان لــە عێــراق دا )ئەیلولــی ٢٠٢٠(.
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126 سەرەکی  لیستی  ڕاپۆرتی 

گۆڕانکارییەکانی جۆرەکانی ئەو شــوێنە حەوانەوانەی کە ئاوارەکان و گەڕاوەکان تیایاندا دەژین ئەمانە دەگرێتەوە:

“نیشــتەجێبوونە نافەرمییەکان” گۆڕدراوە بۆ “خێمە، کارەڤان،خانووی ســەفەری و کاتی، خانووی بە قوڕ یان بلۆک دروســتکراو”	 

“پێکھاتە نانیشــتەجێییەکان” گۆڕدراوە بۆ “شوێنی حەوانەوەی زۆر خراپی دیکە”	 

“شــوێنی حەوانەوەی بەکۆمەڵ” گۆڕدراوە بۆ “بینایە گشــتییەکان یان شوێنی حەوانەوەی بە کۆمەڵ”	 

گۆڕانکارییەکانی جۆری ئەو شــوێنە حەوانەوانەی کە تەنیا گەڕاوەکان تیایاندا دەژین ئەمانە دەگرێتەخۆ:

“نیشــتەجێبوونی ئاسایی” گۆڕدراوە بۆ  “نیشتەجێبوون لە زێد”	 

“کرێ” البردراوە  	 

گۆڕانکارییەکانی جۆری ئەو شــوێنە حەوانەوانەی کە تەنیا ئاوارەکان تیایاندا دەژین ئەمانە دەگرێتەخۆر:

“کرێ” گۆڕداروە بۆ “شــوققە یان خانوو )ھی خۆی نییە(”  	 

پوختەیــەک لەســەر جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون لــەم ڕاپۆرتــەدا بــەم شــێوەیە ئامــاژەی پێــدراوە. نیشــتەجێبوون لــە زێــد ھەمــان ئــەو شــوێنە کــە 
گــەڕاوەکان بــەر لــە ئاوارەبوونیــان لێــی ژیــاون. ئــەو شــوێنە حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونانەی کــە لــە دۆخێکــی زۆرخراپــدان، بــۆ گــەڕاوەکان بریتییــە لــە: نیشــتەجێبوونی 
زێــد )بــۆ نیشــتەجێبوون ناشــێت(، خێمــە، کارەڤــان، شــوێنی حەوانــەوەی ســەفەری و کاتــی، خانــووی بــە قــوڕ یــان بلــۆک دروســتکراو، بینــای تەواونەکــراو و 
ــەوە  ــوێنە حەوان ــەو ش ــش، ئ ــۆ ئاوارەکانی ــەکان. ب ــای قوتابخان ــەکان و بین ــا ئاینیی ــەڵ، بین ــتەجێبوونی بەکۆم ــەوە و نیش ــوێنی حەوان ــتییەکان، ش ــە گش ــدراو، بینای جێھێڵ
ــد  ــە زێ ــتەجێبوون ل ــە نیش ــە ل ــەوە، جگ ــەڕاوەکان دەگرێت ــتەجێبوونانەی گ ــەوە و نیش ــوێنە حەوان ــەو ش ــان ئ ــدان ھەم ــی زۆرخراپ ــە دۆخێک ــە ل ــتەجێبوونانەی ک و نیش

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 )IOM( بەرپــرس 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. 

iraqdtm@iom.int بکە یان پەیوەندی بکە بە تیمەکە لەڕێگەی ئیمێڵی iraqdtm.iom.int بۆ زانیاری زیاتر، ســەردانی

ڕێکخــراوی نێودەوڵەتی کۆچ )IOM( لە عێراق

      iraq.iom.int

      iomiraq@iom.int @IOMIraq

ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ سوپاسی نووسینگەی کۆچ و پەنابەران و دانیشتوان )PRM( ی 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.

2022 )IOM( ڕێکخـراوی نێودەوڵـەتی کــۆچ

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.

کۆمەڵگەی یۆنامی )دیوان2(،

ناوچەی نێودەوڵەتی،

 بەغداد/عێراق
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