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تێبینــی: لیســتی ســەرەکی گــەڕی پێشــووی، گــەڕی ژمــارە )١٢٣( مــاوەی نێــوان هــەر دوو مانگــی ئــاب و ئەیلولــی ســاڵی ٢٠٢١ لەخۆگرتــووە. هەرچەنــدە لیســتی ســەرەکی ئــەم گــەڕە، گــەڕی ژمــارە 

)١٢٤(، مــاوەی نێــوان هەرســێ مانگەکانــی نێــوان ترشینــی یەکــەم، ترشینــی دووەم و کانوونــی یەکەمــی٢٠٢١ گرتووەتەخــۆ. ھەربۆیــە، ھــەر شــیکارییەکی بەراوردکــردن بکرێــت بــۆ داتــای ئــەم گەڕە 

و داتــای ڕاپۆرتــی گەڕەکانــی دیکــە، دەبێــت تێبینــی جیــاوازی مــاوەی ڕاپۆرتــەکان بکرێــت و ئــەم جیاوازییــە لــە بەرچاوبگیرێت.

ڕاپۆرتی لیستی سەرەکی عێراق 124
ترشینی یەکەم- کانوونی یەکەم ٢٠٢١ )لەگەڵ پوختەی سااڵنە( 

کۆکردنــەوەی داتــا بــۆ ڕاپۆرتــی ســەرەکی گــەڕی ١٢٤ لەمــاوەی نێــوان مانگەکانــی ترشینــی یەکــەم، 

ــی  ــاری بەدواداچوون ــەم، تۆم ــی یەک ــا ٣١ کانوون ــدرا. ت ــەم ئەنجام ــی یەک ــی دووەم و کانوون ترشین

ــەر ٨  ــە بەس ــزان دا(، ک ــە ٨٢٥,٣٧٢ خێ ــرد )ل ــەڕاوەی ک ــانی ٤,٩٥٢,٢٣٢ گ ــوون )DTM( دەستنیش ئاوارەب

پارێــزگا، ٣٨ قــەزا و ٢,١٧٩ شــوێن دابەشــببوون لــە عێــراق دا. ژمارەیەکــی کەمــری گــەڕاوەی تــازە لــە 

گــەڕی ١٢٤ دا تۆمارکــرا )١٣,١٥٨( گەڕاوەبــوو، بــە بــەراورد بــە گــەڕی ١٢٣ کــە )٥٤,٤٦٢( گــەڕاوە تۆمارکــران 

لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی ٢٠٢١ دا.هەرچەنــدە، ئــەم ژمــارە بــەرزەی گــەڕاوەکان 

 )DTM( بــەزۆری بەهــۆی ئەوەوەیــە کــە تیمەکانــی کۆکردنــەوەی داتــا ی  لــە گــەڕی ١٢٣ دا 

هەڵســەنگاندنیان بــۆ هەندێــک شــوێن لەپارێزگای ئەنبار کردووە کە پێشــووتر دەســتیان بەو شــوێنانە 

نەگەیشتبوو.

 باوتریــن و بەرباڵوتریــن ئــەو پارێزگایانــەی کــە گــەڕاوە تازەکانــی بــۆ هاتــووە لــە مــاوەی مانگەکانــی 

ترشینــی یەکــەم، ترشینــی دووەم و کانوونــی یەکــەم ٢٠٢١ دا، ئەمانــەن: ســەاڵح الدیــن )٥,٨٨٦( 

ــار )١,٠٢٦( گــەڕاوەی تــازە و کەرکــووک  گــەڕاوەی تــازە، نەینــەوا )٥,٠٧٦( گــەڕاوەی تــازە، پارێــزگای ئەنب

ــاوارەی  ــاوەدا، )DTM( ١,١٨٦,٥٥٦ ئ ــان م ــاوەی هەم ــا لەم ــران. هەروەه ــازە تۆمارک ــەڕاوەی ت )٧٣٢( گ

ناوخۆیــی لــە )٢٠٣,٧٣٠( دەستنیشــانکرد، ئەمــەش نزمبوونەوەیــە لەســەر ئاســتی واڵت بــە ٣,٠٢٥ 

ــەو  ــدە، ســەرەڕای ئ ــاب و ئەیلولــی ٢٠٢١ دا. هەرچەن ــاوارەی ناوخۆیــی لەوەتــەی مــاوەی نێــوان ئ ئ

کەمبوونەوەیــە، ١٣,٠٧٤ ئــاوارەی ناوخۆیــی تــازە لەمــاوەی ئــەم گــەڕەدا لەسەرانســەری واڵت دا 

تۆمارکــرا. 

ــە  ــوێن ل ــەزا و ٢,٨١٧ ش ــە ١٠٥ ق ــبوونە، ل ــزگادا دابەش ــەواوی ١٨ پارێ ــەر ت ــە بەس ــاوارە ناوخۆییان ــەم ئ ئ

تــەواوی عێــراق دا )کــە ٢٥ کەمــرە لــەو ئامــارەی لەگــەڕی ١٢٣ ی مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و 

ئەیلولــی ٢٠٢١ دا تۆمارکرابــوو(. ســەبارەت بــە ناوچەکانــی زێــدی ئــاوارەکان، هاوشــێوە و هاوئاســتی 

ســاڵی پێشــووبوو، لــە٥٦%ی حاڵەتەکانــی ئێســتای ئاوارەبوونــی ناوخۆیــی لــە پارێــزگای نەینەوایــە 

بــە )٦٦٤,٩٢٩( کــەس، بەتایبەتــی لــە ناوەندی شــاری موســڵ بــە )٢٤٦,٣٦١(، قەزای شــنگال بــە )١٩٣,٦٨٨( 

ــی  ــۆی ه ــی ناوخ ــژەی ئاوارەبوون ــن ڕێ ــەس. دووەم بەرزتری ــە )٩٣.٠٤٦( ک ــاج ب ــەزای بەع ــەس،  ق ک

پارێــزگای ســەاڵح الدیــن-ە بــە )١٣٨,١٣٤(-لــە١٢%، دواتریــش پارێــزگای ئەنبار دێــت بــە )١٣٤,٢٥٥( لــە ١١%یە. 

لەبەرئــەوەی ئەمــە ڕاپۆرتــی کۆتاییــە بــۆ ســاڵی ٢٠٢١، هەندێــک لــەو گۆڕانــکاری و هەڵبەزیــن و 

دابەزینانــەی کــە لــە ژمــارە و شــێوەکانی ئــاوارە ناوخۆیــی و گــەڕاوەکان دا لەتــەواوی مــاوەی ئــەو 

ــەڕوو.  ــراوە خراوەت ــاڵە دا تۆمارک س

لەمــاوەی نێــوان ١ی کانوونــی دووەم بــۆ ٣١ کانوونــی یەکەمــی ســاڵی ٢٠٢١، )DTM( نزمبوونــەوەی 

ئاوارەناوخۆییەکانــی ٣٧,٥٥٢ کەســی لەسەرانســەری واڵتــدا تۆمارکــرد. ئــەم کەمبوونەوەیــەش بــە 

شــێوەیەکی بەرچــاو کەمــرە لــەو نزمبوون و کەمبوونەوانەی کە لەماوەی ســێ ســاڵی پێشــووتردا 

تۆمارکرابــوون: ١٩٠,٥٢٤ کــەس لــە ٢٠٢٠ دا، ٣٨٨,٢٠٠ لــە ٢٠١٩ دا و ٨١٣,١٥٦ کــەس لــە ٢٠١٨ دا. هەرچەنــدە، 

لــە ســاڵی ٢٠٢١ دا، ســەرەڕای ئــەو کەمبوونەوە تێکڕایەی لــە ژمــارەی ئاوارەناوخۆییەکانــی ڕوویداوە 

لــە ســاڵی پێشــوو، بــە کــۆی گشــتی، ٥٦,٨٩١ ئــاوارەی ناوخۆیــی تــازە تۆمارکــران لەمــاوەی ئــەم ســاڵ 

دا. زۆربــەی کەســەکانی نێــو ئــەم ئــاوارە تازانــە لــە شــوێنێکی دیکــەی ئاوارەبوونــەوە ئاوارەبــوون 

و )٤٢,٥٢٥( کەســن، لەوکاتــەی ٧,٧٥٠ کەســیان بــۆ یەکەمیــن جــارە ئــاوارە دەبــن و ٦,٦١٦ جارێکــی دیکــە 

ئــاوارە بــوون دوای ئــەوەی هەوڵــی گەڕانەوەیــان دا بــەاڵم شکســتیان هێنــا لــەوەی کــە بتوانــن بــۆ 

شــوێنی زێــدی خۆیــان بگەڕێنــەوە. 

ســەرەڕای ئەمانــە، لەمــاوەی نێــوان ١ی کانوونــی دووەمی ٢٠٢١ تــا ١٣ ی کانوونــی یەکەمی هەمان 

ســاڵ، )DTM( ١٢٠,٦٦٦ گــەڕاوەی تــازەی تۆمارکــرد. ئــەم ژمارەیــەش بەشــێوەیەکی بەرچــاو کەمرە لەو 

بەرزبوونەوانــەی کــە لەماوەی ســێ گــەڕی پێشــووتردا تۆمارکرابــوون: لــە ٢٠٢٠ دا )٢٣٥,١١٦( کەس، لە 

٢٠١٩ بــە )٤٣١,١٣٠( کــەس و لــە ٢٠١٨ دا بــە )٩٤٤,٩٥٨( کــەس. 

ئــەو پارێزگایانــەی کــە بەرزتریــن ژمارەیــان لە تێکــڕا و کۆی گشــتی گــەڕاوەکان هەیە بریتین لــە نەینەوا 

بــە )١,٩٢٧,٥٧٢ کــە ٣٨,٤١٨ گــەڕاوەی تــازەن( ئەنبــار بــە )١,٥٤٢,٤٩٢ کــە ٣٧,٨٦٠ گــەڕاوەی تــازەن( و ســەاڵح 

الدیــن بــە )٧٣٧,٧٠٦ کــە ٢٨,٩٦٢ یــان گــەڕاوەی تــازەن(. 

شێوەی ١: ژمارەی ئاوارەکان و گەڕاوەکان بە تێپەڕبوونی کات

دیارخراوەکان
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خستنەڕووێکی گشتی ئاوارەبوون بۆ گەڕی 124

لەمــاوەی مــاوەی نێــوان مانگەکانی ترشینی یەکــەم، ترشینــی دووەم و کانوونی 
یەکەمــی ٢٠٢١ دا، )DTM( دەستنیشــانی ١,١٨٦,٥٥٦ ئــاوارەی ناوخۆیــی لــە )٢٠٣,٧٣٠( 
ــە عێــراق  خێــزان دا کــرد کــە دابەشــببونە ســەر ١٨ پارێــزگا، ١٠٥ قــەزا و ٢,٨١٧ شــوێن ل
دا. ئــەم ژمارەیــەش کەمبوونەوەیــەک لەســەر ئاســتی واڵت نیشــان دەدا بــە ٣,٠٢٥ 
ــول دا  ــاب و ئەیل ــی ئ ــاوەی مانگەکان ــە م ــە ل ــەی ک ــەو ژمارەی ــۆی ل ــاوارەی ناوخ ئ
تۆمارکــرا. بەرچاوتریــن کەمبوونــەوەش لــە پارێــزگای نەینــەوا بوو بــە )٢,٥٣١-( لــە ١-%، 
پاشــان لــە پارێــزگای ســەاڵح الدیــن بــە )١,٧٠٤-( لــە ٣-%. ســەرەڕای کەمبوونەوەیەکی 
ــازەش  ــاوارەی ت ــتی ١٣.٠٧٤ ئ ــۆی گش ــەڕەدا، ک ــەم گ ــتی واڵت ل ــەر ئاس ــتی لەس گش
لــە شــوێنێکی دیکــەی  یــان  تازانــەش دا، ٨,٨٧٤  ئــاوارە  ئــەو  نێــو  لــە  تۆمارکــرا. 
ئاوارەبوونــەوە ئاوارەبــوون، لەوکاتــەی ٢,٤٣٠ لــە دوای شکســتهێنانی هەوڵــی 
ــیان  ــا ١,٧٧٠ کەسیش ــەوە، هەروەه ــان ئاوارەبوون ــان دیس ــاڵ و حاڵی ــۆ م ــەوە ب گەڕان
بــۆ یەکــەم جــار ئاوارەبــوون. ســەرەڕای ئەمانــە، لەنێــو ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە 
جارێکــی دیکــە ئاوارەبــوون، ٤٩٨ یــان پێشــر لــە کامپــەکان دا دەژیــان، کــە لەوانــەش 

٤٠٢ یــان لــە پارێــزگای نەینــەوا و ٩٦ لــە پارێــزگای ئەنبــار بــوون.

ناوچــەی زێــدێ ئــاوارە ناوخۆییــەکان: هاوشــێوەی ســاڵی پێشــوو، لــە ٥٦% 

حاڵەتەکانــی ئــاوارەکان لــە پارێــزگای نەینــەوان بــە )٦٦٤,٩٢٩( کــەس، بەتایبەتــی هــی 
ــەس و  ــە )١٩٣,٦٨٨( ک ــنگال ب ــەس، ش ــە )٢٤٦,٣٦١( ک ــڵ ب ــدی موس ــی ناوەن قەزایەکان
بەعــاج بــە )٩٣,٠٤٦( کــەس. دووەم بەرزتریــن ڕێژە و ژمــارەی ئاوارەکان لــە پارێزگاکانی 
ســەاڵح الدیــن بــە )١٣٨,١٣٤( کــە دەکاتــە لــە ١٢%، ئینجــا ئەنبــار بــە )١٣٤,٢٥٥( کــە دەکاتــە 
ــادی  ــە ڕووم ــن ل ــار بریتی ــزگای ئەنب ــە پارێ ــش ل ــەرەکییەکانی زێدی ــەزا س ــە ١١%. ق ل
بــە )٦٣,٤٣٥( کــەس، فەللوجــە بــە )٤٦,٣١٠( و قائیــم بــە )١٠,٠١٨( کــەس، لەوکاتــەی 
ــە  ــوو ل ــە توزخورمات ــن ل ــن بریتی ــەاڵح الدی ــزگای س ــە پارێ ــد ل ــەرەکییەکانی زێ قەزاس

ــەس. ــە )٢٠,٦٨٣( ک ــت ب ــە )٢٧,٩٣١( و تکری ــەد ب ــی )٢٨,١٩٧(، بەل )٣٦,١٤١(، بێج

ــە ٧٦%  ــدا، ل ــەری واڵت ــتەجێبوون: لەسەرانس ــەوە نیش ــوێنی حەوان ــی ش جۆرەکان

ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە شــوێنی مانــەوە و حەوانــەوەی تایبــەت دا دەژیــن کــە 
)٩٠٢,٤٤٨( کەســە، لــە ١٥% شــیان لــە کامپــەکان دا دەژیــن کــە )١٧٩,١٢٠( کەســە، لــە ٩% 

شــیان لــە شــوێنی حەوانــەوە  و نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا دەژیــن کــە  )١٠٤,٢٢٦( 
نیشــتەجێبوونیان  لــە ١%شــیان جــۆری شــوێنی حەوانــەوە و  کەســە و کەمــر 
نەزانــراوە کــە )٧٦٢( کەســە. لــەم گــەڕەی ئێســتا دا، کەمبوونــەوەی ٣,٢٩٥ کــەس لــە 
ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نیشــتەجێ کامپــەکان دا تۆمارکــرا، کــە ئەمــەش بــە بــەراورد بە 
ــاوارە  گــەڕی مانگــی ئــاب و ئەیلولــی ســاڵی ٢٠٢١، کەمبوونــەوەی ١٧٥ کــەس لــە ئ
ناوخۆییەکانــی نیشــتەجێ کامپەکان نیشــاندەدات. هەرچەندە، ئــەم کەمبوونەوەیە 
بــەزۆری دەدرێتــە پــاڵ کامپــی عامریــەت فەللوجە لــە قــەزای فەللوجــەی پارێزگای 
ئەنبــاردا )کــە ٢,٦٩٠ ئــاوارەی ناوخۆیــی تیایــدا نیشــتەجێن( دووبــارە وەکــو شــوێنێکی 
ــاوارە  ــەو ئ ــارەی ئ ــە ژم ــش ل ــی بەرچاوی ــەوە. کەمبوونەوەیەک ــی پۆلێنکرای نافەرم
ناوخۆییانــەی کــە نیشــتەجێی کامپــەکان لــەم قەزایانــەدا تۆمارکــرا ناوەندی موســڵ 
تۆمارکــرا بــە )١,١٦٠-( کــەس، پاشــان حەمدانیــە بــە )٣٣٠-( کــەس و ئینجــا زاخــۆ بــە )١٢٠( 
کــەس. بــە بــەرواورد بەمــە، بەرزبوونــەوەی لــە ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی 
نیشــتەجێی کامپەکانــی ئــەم قەزایانــە دا تۆمارکــرا: ســێمێل بــە )٨١٠( کــەس، شــێخان 

)١٧٠( کــەس و ناوەنــدی ســلێامنی بــە )٥٥( کــەس.١

شێوەی ٢: جۆرەکانی شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی ئاوارە ناوخۆییەکان

2021 خستنەڕووێکی گشتی ئاوارەبوون بۆ ساڵی 

 )DTM( ،لەمــاوەی نێــوان مانگــی کانوونی دووەم تــا کانوونی یەکەمــی ســاڵی ٢٠٢١
ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانەی کــە تۆماریکــرد ٣٧,٥٥٢ کەس کەمربوو کــە دەکاتە 
ڕێــژەی لــە%٣ کەمــر لــەو ژمــارە ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە لەمــاوەی ســێ ســاڵی 
پێشــووتردا تۆمــار کــرا کــە ئەمــەش کەمبوونەوەیەکــی بەرچــاوە. لــە ســاڵی ٢٠٢٠ دا، 
ــاڵی ٢٠١٨ دا، )٨١٣,١٥٦(  ــە س ــەس و ل ــاڵی ٢٠١٩ دا، )٣٨٨,٢٠٠( ک ــە س ــەس، ل )١٩٠,٥٢٤-( ک
کــەس بــوو. لەتــەواوی مــاوەی ســاڵی ٢٠٢١ دا، بەرچاوتریــن کەمبوونەوە لــە ژمارەی 
ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە پارێزگاکانــی نەینــەوا بــە )١٩,٥٥٣( کــە دەکاتــە لــە%٧-، دهــۆک 
ــە%٩-  ــە ل ــە دەکات ــە )٥,٣٥٨( ک ــن ب ــەاڵح الدی ــە%٥-، س ــە ل ــە دەکات ــە )١٣,٤٩٠( ک ــە ل ب
کەمبوونــەوە تۆمارکــرا. لەســەر ئاســتی قــەزاش، بەرچاوتریــن و زۆرتریــن نزمبوونــەوە 
و کەمبوونــەوە لــە ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە پارێــزگای نەینــەوا بــوو لــە 
ــڵ  ــەزای موس ــدی ق ــە %٤٣-، ناوەن ــە دەکات ــەس ک ــە )١١,٧٧٧-( ک ــی حەمدانی قەزکان
)٨,٤٠٦-( کــەس کــە دەکاتــە لــە%٨- تۆمارکــرا، پاشــان لــە پارێــزگای دهــۆک لــە قەزاکانی 
ــە  ــەس ک ــە )٣,٢٧١-( ک ــۆش ب ــە زاخ ــە%٥- و ل ــە ل ــەس کەدەکات ــە )٧,٧٠٧-( ک ــێمێل ب س
دەکاتــە لــە%٤- کــەس تۆمارکــران. ســەرەڕای کەمبوونــەوە و دابەزینــی ژمــارەی 
ئــاوارە ناوخۆییــەکان بــە گشــتی لــە ســاڵی ٢٠٢١ دا، بــە کــۆی گشــتی ٥٦,٨٩١ ئــاوارەی 
ناوخۆیــی تــازە تۆمارکــران. لەنێــو ئــەم ئــاوارە ناوخۆییــە تازانــەش دا، ٤٢,٥٢٥ ئــاوارەی 
ناوخۆیــی تــازە لەو شــوێنانەوە هاتن کە پێشــتوو بــۆی ئاوارەبــوون. هەروەهــا ٧,٧٥٠ 
کەســی دیکــە بــۆ یەکەمجــار بوونــە ئــاوارەی ناوخۆیــی، ژمارەیەکــی بەرچاویشــیان 
لــە بنەڕەتــدا هــی ئــەم قەزایانەبــوون: کــەرخ )١,٩٨٠( کــەس و ڕەســافە )٨٢٨( کــەس 
لــە پارێــزگای بەغــدا. ئینجــا لــە پارێــزگای دیالــەش )٦٥٤( کــەس لــە قــەزای بەعقوبــە و 
)٦٤٢( کــەس لــە قــەزای مقدادیــە. لەپــاڵ ئەمانــەش دا، بە کۆی گشــتی ٦,٦١٦ ئــاوارەی 
ناوخۆیــی دوای شکســتهێنانیان لەگەڕانــەوە بــۆ زێــدی خۆیــان، جارێکــی دیکە ئــاوارە 
ــەزای  ــی ق ــیان ه ــە )١,٥١٢( کەس ــان ک ــی زۆری ــیان دا ژمارەیەک ــە نێویش ــەوە. ل بوون
مقدادیــە بــوون لــە پارێــزگای دیالــە دا، پاشــان )٤٥٥( کەســیان  هــی قــەزای شــنگال 
بــوون لــە پارێــزگای نەینــەوا دا، ئینجــا )٤٠٥( کەســیان هــی قــەزای شــەرگات بــوون لــە 

پارێــزگای ســەاڵح الدیــن دا.٢

هــۆکارە ســەرەکییەکانی هەریەکێــک لــەو ئاوارەبوونــە تازانــەی کــە لەتــەواوی 
مــاوەی ســاڵی ٢٠٢١ دا ڕوویــداوە، بریتیــن لــە خراپربوونــی دۆخــی ئەمنــی و کەمــی 
ــن.  ــە خزمــەت گوزارییــە بنەڕەتییەکان و خراپــی دەرفەتەکانــی کار و دەستگەیشــن ب
هەروەهــا لــە ســاڵی ٢٠٢١ دا، جوڵــە و شــوێنگۆڕینێکی بەرچــاوی ئــاوارە ناوخۆییەکان 
بەهــۆی وشــکە ســاڵی بــووە لــە پارێــزگای نەینــەوا و پارێــزگای کانــی دیکــەی 
باشــوور، وەکــو نەجــەف، قادســیە، میســان، زیقتــڕ و بەســڕە. )DTM( چاودێــری ئــەو 
جوڵــە و شــوێنگۆڕینانەی کــردووە لــە ڕێگــەی بەکارهێنانــی ئامــرازی بەدواداچوونی 

بــاری لەنــاکاو. 

ــاوارە  ــتەجێبوون: لــە ٢٠٢١ دا ژمــارەی ئــەو ئ ــەوە و نیش ــوێنی حەوان ــی ش جۆرەکان

دەژیــن  دا  خــراپ  زۆر  نیشــتەجێبوونی  و  حەوانــەوە  شــوێنی  لــە  ناوخۆییانــەی 
ــەش  ــە ئەم ــەس )ک ــۆ ١٠٤,٢٢٦ ک ــە ١٠٤,٧٠٦ ب ــووە ل ــردووە و دابەزی ــەک کەمیک تاڕاددەی
کەمبوونــەوەی کەمــر لــە %١ نیشــان دەدات(. هەرچەنــدە ئــەو گۆڕانکاریانــە لــە 
پارێزگایەکــەوە بــۆ پارێزگایەکــی دیکــە جیــاوازە. بەرزبوونــەوەی بەرچــاو لــە ژمــارەی 
ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەی زۆر خــراپ دا دەژیــن لــە چەنــدان 
پارێــزگا دا تۆمارکــراوە، بەتایبەتــی پارێزگاکانی بەغدا بــە )٤,٦٤٤ کە دەکاتــە ١٠٨%(، ئەنبار 
بــە )٣,٦١٨ کــە دەکاتــە ١٨%( و تاڕاددەیەکــی کەمریــش دیالــە بــە لــە )٢٨٢ کــە دەکاتــە 
ــەن  ــەنگکرابوونەوە لەالی ــەک هاوس ــە  تاڕاددەی ــەو بەرزبوونەوان ــدە، ئ ١٤%(. هەرچەن
ئــەو نزمبوونــەوە و دابەزینــە زۆرانــەی کــە لــە ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی نیشــتەجێی 
شــوێنی حەوانــەوەی زۆرخراپــن لــە پارێزگاکانــی دیکــە دا تۆمارکــران، بەتایبەتــی 
دهــۆک بــە )٦,٠٩٠- کــە دەکاتــە%٢٢-( نەینــەوا بــە لــە )١,٠٠٢- کــە دەکاتە لــە%٥-(، هەولێر 
ــە%٢-(  ــە ل ــە دەکات ــە )٤٠٢- ک ــە ل ــن ب ــەاڵح الدی ــە %٣٩-( و س ــە دەکات ــە )٤٩٢-  ک ــە ل ب
ــارە  ــەو ژم ــاڵ ئ ــە پ ــە دەدرێت ــەوە و دابەزینان ــەو کەمبوون ــەی ئ ــەوە.  زۆرب کەمبوون
بەرچــاوەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان کــە کامپــەکان جێدەهێڵــن بەهــۆی دەخســتنیان یــان 

ــوباتی ٢٠٢١ .٣ ــی ٢٠٢٠ و ش ــی یەکەم ــوان ترشین ــە نێ ــان ل ــارە پۆلێنکردنەوەی دووب

لە قەزای سێمێل دا بەرزبوونەوە لە ژمارەی ئاوارە ناوخۆییەکان دا تۆمارکرا لە کامپی کۆمەڵگەی ڕوانگە، لە قەزای شێخانیش بەرزبوونەوە لە ژمارەی ئاوارە ناوخۆییەکان دا تۆمارکرا لە کامپەکانی   ١
ئیسیان، مام ڕەشان و شێخان، هەروەها لە ئاوارە ناوخۆییەکانی پارێزگای سلێامنیش دا بەرزبوونەوە تۆمارکرا لە کامپی ئاشتی. 

https://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Diyala :لە عێراق. ڕاپۆرتەکانی ئاوارەبوون بەهۆی گۆڕانکاری کەش و هەوا: نەینەوا و باشووری عێراق. بڕوانە)IOM( ی)DTM(  2
لە نێوان مانگی ترشینی یەکەمی 2٠2٠ بۆ مانگش شوباتی DTM( ،2٠2١( خولێکی بەدواداچوونی باری لەناکاوی کردەوە کە تیایدا بەدواداچوون بۆ جوڵە و جموجۆڵەکانی ئاوارە ناوخۆییەکانی ئەو   3

 http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp :کامپانە ئەنجامدا کە دادەخرێن یان دووبارە پۆلێندەکرێنەوە. ئەو کارانەش لێرە لەم لینکە بەردەسنت

902,448179,120

104,226
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نیشتەجێبوونی تایبەت

کامپەکان 
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?

خستنەڕووێکی گشتی ئاوارەبوون

پەناگە نەگونجاوەکان 

https://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Diyala
http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp
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124  ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی 

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

253,503 ئاوارە40+17+14+1

100,876

42,675

36,480

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

232,535 ئاوارە93+3+2+1

215,653

7,120

4,968

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

 249,165 ئاوارە55+32+11+0

137,052

80,232

26,868

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

 141,138 ئاوارە66+14+6+1

93,207

19,401

8,676

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

91,080 ئاوارە91+7+2+1

82,500

6,456

1,440

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

44,775 ئاوارە45+30+15+1

19,950

13,299

6,588

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

56,874 ئاوارە35+27+26+5

19,890

15,594

14,784

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

 35,484 ئاوارە55+19+8+1

19,518

6,846

2,790

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

خستنەڕووێکی گشتی ئاوارەبوون
ئــەم هێلکاریانــەی خــوارەوە )١( ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە ســەرجەم پارێزگاکانــی ئاوارەبــوون، )٢( ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان بــۆ هــەر یــەک لــە قــەزا 

ســەرەکیەکانی ئاوارەبــوون )٣( ڕێــژەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان بــۆ هــەر کام لــە پارێــزگای ڕەســەن و پارێــزگای ئاوارەبــوون نیشــان دەدەن:

ئەنبار     ديالە 

دهۆك نەینەوا 

سلێامنی

كەركووك 

هەولێر

سەالحەددین

موسڵ

شێخان 

شنگال 

هەولێر

مەخمور 

شەقاڵوە 

سومێل

زاخۆ 

دهۆک 

سلێامنی

کەالر 

چەمچەماڵ 

کەرکووک

داقوق 

دوبس 

بەعقوبە

خانەقین  

کفری 

توزخۆرماتوو

سامەڕا 

تکریت 

فەللوجە

ڕەمادی  

ڕوتبە  



4

124  ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی 
نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

10,998 ئاوارە90+8+1+1

9,936

924

138

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

8,868 ئاوارە78+21+2+1

6,888

1,872

108

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

16,500 ئاوارە89+8+2+1

15,486

750

204

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

4,386 ئاوارە68+10+8+2

2,898

462

306

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

3,336 ئاوارە64+22+10+1

2,124

750

324

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

3,156 ئاوارە56+22+17+0

1,812

726

444

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

5,508 ئاوارە41+22+21+1

2,250

1,218

1,152

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

26,430 ئاوارە28+20+18+14

7,518

5,256

4,698

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

1,938 ئاوارە81+8+5+1

1,572

162

102

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٨٪ دیالە

٧٣٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٠٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٦٪ سەالحەددین

١٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٥٪ئەوانی تر                                    

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢١٪ کەرکووک

١٣٪ سەالحەددین

٣٥٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٢٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٩٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٩٤٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٧٪ 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

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٤٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٩٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ بەغداد        ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

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

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

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

882 ئاوارە62+34+4+1

546

300

36

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون  	

پارێزگاکانی زێد 	

کەربەال

کەربەال

حیندانیە  

عەین تەمور  

نەجەف   

نەجەف

کۆفە 

مەناسیرە 

بابل 

قادسیە   

دیوانیە 

ئافاق   

شامیە  

زیقاڕ  

نارسیە

ڕیفاعی

سوق شیوخ

بەرسە  

بەرسا

زوبەیر 

خەسیب 

بەغداد

موسەیب

حللە

ئەملحاويل 

مەحمودیە 

ئەبوغرێب  

کەرخ

میسان  

عەمارە

میجاری گەورە   

قەڵعەت سالح   

موسەننا       

سەماوە

ڕومایسە 

خزر  

واست   

کووت

عەزیزیە 

سوارییە



5

124  ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی 

خستنەڕووێکی گشتی گەڕانەوە بۆ گەڕی 124

ــەڕاوەی  ــتی ٤,٩٥٢,٢٣٢ گ ــۆی گش ــە ک ــەوە: )DTM(ب ــی گەڕان ــێوە و فیگەرەکان ــڕای ش تێک

ــە عێــراق  ــران( لــە سەرانســەری ٨ پارێــزگا، ٣٨ قــەزا و ٢,١٧٩ شــوێن ل تۆمارکــرد )٨٢٥,٣٧٢ خێ

دا. لــە نێــوان ترشینــی یەکــەم و کانوونــی یەکەمــی ٢٠٢١ دا، ژمــارەی گــەڕاوە  تــازەکان 

لەسەرنســەری واڵتــدا بــە ١٣,١٥٨ زیادیکــرد. ئــەم زیادکردنــەش بــە یەکێــک لــە کەمریــن 

ڕێژەکانــی گەڕانــەوە دادەنرێــت لەوەتــەی حکومەتــی عێــراق شکســتپێهێنانی داعشــی 

ڕاگەیانــدووە لــە کانوونــی یەکەمــی ٢٠١٧ دا. دەکرێــت ئــەم ڕێــژە کەمــەی گەڕانــەوەش 

ــی  ــەوە لەکات ــەڕووی دەبن ــەکان ڕووب ــاوارە ناوخۆیی ــە ئ ــەوە ک ــتانە بگەڕێت ــەو بەربەس ــۆ ئ ب

گەڕانەوەیــان بــۆ مــاڵ و حاڵیــان، هەروەهــا بــۆ ئــەو ســنووردارکردنانەی کــە حکومــەت 

ــۆ  ــد-١٩ ب ــای کۆڤی ــەوەی پەت ــاوەی باڵوبوون ــە م ــۆی ل ــە و هاتوچ ــەر جوڵ ــتوویەتیە س خس

ڕێگریکــردن لــە زیاتــر باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســەکە. ئــەو پارێزگایانەشــی کــە بەرزتریــن ژمــارەی 

گەڕاوەکانیــان هەیــە بریتــی لــە نەینــەوا بــە )١,٩٢٧,٥٧٢ کــە ٥,٠٧٦ کەســیان گــەڕاوەی تــازەن 

لەوەتــەی گــەڕی پێشــووەوە(، ئەنبــار بــە )١,٥٤٢,٤٩٢( کــە ١,٠٢٦ کەســیان گــەڕاوەی تــازەن(، 

ــی  ــاوەی مانگەکان ــە م ــازەن(. ل ــەڕاوەی ت ــیان گ ــە ٥,٨٨٦ کەس ــە )٧٣٧,٧٠٦ ک ــن ب ــەاڵح الدی س

ترشینــی یەکــەم و کانوونــی یەکەمــی ٢٠٢١دا، )DTM( بــە کــۆی گشــتی٢,٠٨٢ گــەڕاوەی 

ــازەی تۆمارکــرد، کــە لــە کامپەکانــەوە هاتبوونــەوە، ئــەم ژمارەیــەش بەرزبوونەوەیەکــە،  ت

ــە ١,٠٠٨  ــوو ک ــاڵ دا تۆمارکراب ــان س ــی هەم ــاب و ئەیلول ــە ئ ــە ل ــارەی ک ــەو ژم ــەراورد ب ــە ب ب

گــەڕاوەی کامپــەکان بــوو، نیشــاندەدات. هەرچەنــدە ئــەو ژمــارەی کــە وەکــو گەڕانەوانــەی 

تــازەی کامپــەکان لــە ترشینــی یەکــەم و کانوونــی یەکەمــی ٢٠٢١ دا تۆمارکــرا بەشــێوەیەکی 

ــوزی ٢٠٢١  ــۆ تەمم ــار ب ــی ئای ــوان مانگەکان ــاوەی نێ ــە لەم ــارەی ک ــەو ژم ــرە ل ــاو کەم بەرچ

ــوو.  ــە )٦,١٨٦( گەڕاوەب ــرا ک تۆمارک

نەینــەوا  پارێــزگای  بــۆ  هاتــوون  کامپــەوە  لــە  کــە  ئەوانــەی  زۆری  هــەرە  زۆربــەی   

دەگەڕێنــەوە )١,٣٨٠ کــەس(، لەوکاتــەی ژمارەیەکــی کەمــر بــۆ پارێزگاکانــی ئەنبــار بــە )٤٥٠( 

ــە  ــا ل ــەوە. هەروەه ــەس گەڕاونەت ــە )١١٤( ک ــن ب ــەاڵح الدی ــەس و س ــر )١٣٨( ک ــەس، هەولێ ک

ــوون  ــوێن ب ــە ١٨ ش ــەوەکان ل ــی ٢٠٢١ دا،  گەڕان ــی یەکەم ــەم و کانوون ــی یەک ــوان ترشین نێ

کــە پێشــووتر هیــچ گەڕانەوەیەکیــان بەخۆیــەوە نەبینــی بــوو، لەوانــەش لــە هەولێــر ١١ 

ــەرەکی  ــۆی س ــوێن. ه ــووک ١ ش ــوێن و کەرک ــن ٢ ش ــەاڵح الدی ــوێن، س ــەوا ٤ ش ــوێن، نەین ش

ئــەو گەڕانەوانــەش بریتیــن لــە بەرەوپێشــچوونی دۆخــی ئەمــی، هەندێــک لــە گەڕاوەکانیــش 

ــان  ــەوەی خانووەکانی ــە بنیاتنان ــتیان ب ــان دا دەس ــەی زێدی ــە ناوچ ــە ل ــرد ک ــی ئەوەیانک باس

ــردووە.  ک

جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون: لەمــاوەی  ترشینــی یەکــەم تــا کانوونــی 

یەکــەم، ١٢,٥٦٤ کــەس بــۆ شــوێنەکانی زێــدی خۆیــان گەڕانــەوە کــە هەلومەرجەکانــی 

ــا ٥٨٢  ــەس و %٩٦(. هەروەه ــردە ٤,٧٤٤,٥٧٨ ک ــتی ک ــۆی گش ــەش ک ــە )ئەم ــی تێدای ژیانکردن

ــە  ــە چوون ــی دیک ــەی ١٢ کەس ــراپ، لەوکات ــەی زۆر خ ــوێنی حەوان ــە ش ــە چوون ــی دیک کەس

شــوێنی حەوانــەوە تایبەتــەکان. لــە ئـــێستادا، بــە کــۆی گشــتی ١٩٣,٤٩٤ گــەڕاوە لــە شــوێنی 

حەوانــەوەی زۆر خــراپ دان لەسەرانســەری عێــراق دا، بەرزتریــن ڕێــژەش لــە پارێــزگای 

ســەاڵح الدیــن بــە )٦٢,٩٢٢ کــەس(، بەتایبەتــی لــە قەزاکانــی تکریــت بــە )٢٢,٤٥٨ کــەس(, 

بێجــی بــە )١٥,٧٨٦ کــەس( و شــەرگات بــە )٨,٩٢٨ کــەس(. دووەم بەرزتریــن ڕێــژەی ئــەو 

گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەی زۆر خــراپ دان لــە پارێــزگای نەینەوایــە بــە )٥٥,٨٣٠( 

ــە  ــنگال ب ــی ش ــەس(، قەزایەکان ــە )٣٢,١٠٠ ک ــڵ ب ــدی موس ــەزای ناوەن ــی ق ــەس، بەتایبەت ک

)٧,٨٧٨ کــەس( و تەلەعفــەر بــە )٦,١٢٦ کــەس(. ژمارەیەکــی زۆری کەســانی گــەڕاوەش کــە لــە 

شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دا دەژیــن لــە پارێزگاتــی ئەنبــار تۆمارکــران بــە )٤١,٢١٤ کــەس( 

کــە زۆربەیــان هــی قەزاکانــی ڕوومــادی بــە )١٤,٠٦٤ کــەس(، فەللوجــە بــە )١٣,٦٣٢ کــەس( و 

ــەس(.  ــە )٨,٨٩٢ ک ــم ب قائی

شێوەی ٣: جۆرەکانی شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی گەڕاوەکان 

2021 خستنەڕووێکی گشتی گەڕانەوە بۆ 

لــە ســاڵی ٢٠٢١ دا، بــە کــۆی گشــتی ١٢٠,٦٦٦ کــەس بــۆ ناوچەکانــی زێدیــان گەڕانــەوە، ئــەم 

ژمارەیــەش بەشــێوەیەکی بەرچــاو کەمــرە لــەو ژمارانــەی کــە ٢٠٢٠ بــە )٢٣٥,١١٦( کــەس 

و لــە ٢٠١٩ بــە )٤٣١,١٣٠( کــەس تۆمارکــران. لەمــاوەی ســاڵی ٢٠٢١ دا پارێــزگای نەینــەوا 

بەرزتریــن کەســانی گــەڕاوەی هەبــوو بــە )٣٨,٤١٨(، کــۆی گشــتی گەیشــتە ١,٩٢٧,٥٧٢ کــەس. 

ــارەی  ــتی ژم ــۆی گش ــەوە و ک ــار گەڕان ــزگای ئەنب ــۆ پارێ ــەس ب ــدا، ٣٧,٨٦٠ ک ــەڵ ئەمەش لەگ

گەڕاوەکانــی لــەو پارێزگایــەدا گەیانــدە ١,٥٤٢,٤٩٢ گــەڕاوە(. لەوکاتــەی ٢٨,٩٦٢ کــەس بــۆ 

پارێــزگای ســەاڵح الدیــن گەڕانــەوە و بەمــەش ژمــارەی گەڕاوەکانــی کــردە ٧٣٧,٧٠٦ کــەس. 

لەمــاوەی کانوونــی دووەم و شــوباتی ٢٠٢١ دا، ژمارەیەکــی بەرچــاوی جوڵــە و گواســتنەوە 

پۆلێنکردنــەوەی  دووبــارە  و  داخســن  دوابــەدوای  ڕوویــدا  دا  ناوخۆییــەکان  ئــاوارە  لــە 

کامپــەکان لــە پارێزگاکانــی نەینــەوا، کەرکــووک، دیالــە، ســەاڵح الدیــن، ئەنبــار، کەربــەال و 

ــەکان  ــزگاوە خێزان ــت پارێ ــە هەش ــە )٢٠١٤-٢٠١٧( دا، ل ــش دا ل ــەڕی داع ــاوەی ش ــدا.٥ لەم بەغ

گەڕانــەوەی  ڕێژەیەکــی  چەنــد   )DTM(  ،٢٠٢١ یەکەمــی  کانوونــی  ٣١ی  تــا  ئاوارەبــوون. 

ــە  ــوون ک ــەو پارێزگایانەب ــوو ئ ــی هەم ــی ئاوارەکان ــەش ه ــەو ڕێژان ــە ئ ــای تۆمارکرد-ک جیاجی

ــە )%٦٦(،  ــە ل ــدا ب ــزگای بەغ ــە پارێ ــەوەش ل ــژەی گەڕان ــن ڕێ ــەوە. نزمری ــان بگەڕێن توانیبووی

پاشــان لــە نەینــەوا بــە لــە )%٧٤(، ئینجــا لــە دیالــە بــە لــە )%٧٦( و دواتریــش لــە کەرکــووک بــە 

لــە )%٨٢(. ئــەو پارێزگایانەشــی کــە ڕێژەکانیــان بەرزبــوو، بریتبــوون لــە ســەاڵح الدیــن بــە لــە 

ــە )%١٠٠(.  ــە ل ــۆک ب ــە )%٩٢( و ده ــە ل ــار ب ــە )%٨٧(، ئەنب ــە ل ــر ب )%٨٤(، هەولێ

جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون لــە 2٠21 دا: لــە نێــوان کانوونــی دووەمــی 

٢٠٢١ تــا کانوونــی یەکەمــی هەمــان ســاڵ، بــە ڕێــژەی لــە ســەدا نــۆ بەرزبوونــەوە لــە ژمــارەی 

ئــەو کەســانە هەبــوو کــە لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دا دەژیــن و زۆر بەرزیکــردەوە 

لــە ١٦,٣٩٨ گەیاندیــە ١٩٣,٤٩٤ کــەس. ئەمــەش بەرزبوونەوەیەکــی کەمــرە لــەوەی کــە لــە 

کانوونــی یەکەمــی ســاڵی ٢٠٢٠ بــۆ کانوونــی دووەمــی ٢٠٢١ تۆمارکــرا کــە )٢٥,٣٢٦( کــەس 

بــوو. لــە ٢٠٢١ دا، تاڕاددەیەکــی زۆر، بەرچاوتریــن بەرزبوونــەوە و زیادکــردن لــە ژمــارەی ئــەو 

ــەألح  ــزگای س ــە پارێ ــن ل ــراپ دا دەژی ــەی زۆر خ ــوێنی حەوان ــە ش ــە ل ــەی ک ــاوارە ناوخۆییان ئ

ــەی ٢٠٢٠ەوە.  ــە%٤٨ لەوەت ــە ل ــە ل ــەش دەکات ــەم ژمارەی ــەس، ئ ــە )٢٠,٣٨٢( ک ــوو ب ــن ب الدی

دووەم بەرزتریــن زیادکردنیــش لــە ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە لــە شــوێنی 

حەوانــەی زۆر خــراپ دا دەژیــن لــە پارێــزگای دیالــە بــوو بــە )١,٣٠٢( کــە دەکاتــە لــە %٥ 

ــەی  ــاوارە ناوخۆییان ــەو ئ ــدا ئ ــە تیایان ــەوەش ک ــەی گەڕان ــەی دیک ــچ پارێزگای ــەو پێن ــر. ل زیات

ــان  ــە ژمارەکانی ــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دا دەژیــن نزمبوونــەوە و دابەزیــن ل کــە ل

تۆمارکــران بــەم شــێوەیە: نەینــەوا )٨٤٠- کــە %١-(، ئەنبــار )٣,٢٨٢- کــە %٧-(، بەغــدا )٣٤٢- کــە 

%٨-(، کەرکــووک )٧٨٦- کــە لــە %١٦-( و هەولێــر ٣٦- کــە لــە%٢٤-(. تێبینــی ئەوەشــکرا کــە هیــچ 

ــن. ــراپ دا ناژی ــەوەی زۆر خ ــوێنی حەوان ــە ش ــۆک ل ــزگای ده ــی پارێ گەڕاوەیەک

لە نێوان ترشینی یەکەمی 2٠2٠ بۆ شوباتی DTM( ،2٠2١( خولێکی لەسەر بەدواداچوونی باری لەناوکاو کردەوە کە بەدواداچوونی بۆ جوڵە و جموجۆڵەکانی ئاوارە ناوخۆییەکانی نێو   4
 کامپەکان بۆ شوێنەکانی دیکە دەکرد دوابەدوای داخسنت و دووبارە پۆلێنکردنەوەی کامپەکان. هەموو ئەم کارانەش لەم لینکە بەردەسنت:

http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp

95+5+0++Oشوێنی 
نیشتەجێبوونی ئاسایی       

%964+96+0++O%4
پەناگە نەگونجاوەکان

                 4,744,578
193,494

نشینگەی تایبەت 1+99+0++O> %1

14,160

خستنەڕووێکی گشتی گەڕانەوەکان

http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp
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خستنەڕووێکی گشتی گەڕانەوەکان
ئــەم هێلکاریانــەی خــوارەوە )١( ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە ســەرجەم پارێــزگا ڕەســەنەکان دا، )٢( ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە هــەر یــەک لــە قــەزا ســەرەکیە ڕەســەنەکان، )٣( 

ڕێــژەی گــەڕاوەکان بــە گوێــرەی پارێــزگای دواییــن ئاوارەبــوون و بــۆ هــەر پارێزگایەکــی ڕەســەن نیشــان دەدات.

60,702 گەڕاوە90+88

60,702

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

756 گەڕاوە90+88

756

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

1,927,572 گەڕاوە55+19+9+1

1,068,252

361,506

169,962

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

239,094 گەڕاوە43+31+25+15

103,428

74,634

59,532

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

351,618 گەڕاوە49+44+5+1

171,180

155,634

17,568

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

737,706 گەڕاوە26+22+17+11

189,762

162,876

124,860

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

92,292 گەڕاوە54+25+12+1

50,016

23,478

11,034

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

1,542,492 گەڕاوە40+36+12+1

601,584

570,810

179,874

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

زاخو 

دهۆک هەولێر 

مەخمور 

نەینەوا 

موسڵ

تەلەعفەر 

حەمدانیە 

بەغداد  ديالە

خانەقین   

خالس 

موقدادیە 

کەرکووک 

حەویجە  

کەرکووک 

داقوق

سەالحەددین   

تکریت 

رشگات 

بێجی 

مەحمودیە   

ئەبوغرێب 

تارمیە  

ئەنبار 

ڕەمادی 

فەللوجە 

هیت 

72% هەولێر

1% سەالحەددین

17% نەينەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر و کەربەال دەگرێتەوە

80% ديالە

1% ئەوانی تر 11% کەرکووک

9% سلێامنی

15% هەولێر25% کەرکووک46% سەالحەددین   

%14

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

10% کەرکووک

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

  68% نەینەوا

13% ئەوانی تر 10% دهۆک

9% هەولێر

39% سلێامنی45% کەرکووک

7% ئەوانی تر

9% سەالحەددین

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

1% ئەوانی تر90% بەغداد

5% هەولێر

 4% بابل

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سلێامنی، کەربەال و میسان  دەگرێتەوە 

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

16% هەولێر21% بەغداد 43% ئەنبار

20% ئەوانی تر

100% دهۆک
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ئەنبار

بابل

بەغدا

دهۆک

ديالە

هەولێر

کەربەال

ميسان

موسەنا

نەجەف

نەینەوا

سە�حەدین

سلێامنی
کەرکوک

زیقار

واست

قادسيە

بەرسا
ئاوارە ناوخۆیی و گەڕاوەکان

کەسە گەڕاوەکان

کەسە ئاوارە ناوخۆییەکان

١٠٨ - ٢٣,٣٥٢

٢٣,٣٥٣ - ٩٣,٩٩٦

٩٣,٩٩٧ - ٢٧٢,٨٣٨

٢٤ - ١٣,٤٧٦

١٣,٤٧٧ - ٥٩,٢٥٠

٥٩,٢٥١ - ١٦٣,٦٦٨

٦ - ٥,٤٤٠

٥,٤٤١ - ١٧,١١٨

١٧,١١٩ - ٣٤,٣٧٣

نەخشەی ١: ئاوارەکان و گەڕاوەکان 
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ڕێباز ومیتۆدی ڕاپۆرت
ئامانجــی تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبوونــی ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ چاودێریکردنــی ئاوارەبــوون و خســتنەڕووی داتــای دروســتە دەربــارەی ئــاوارە 
ــر  ــە زیات ــووە ل ــە پێکھات ــەوە، ک ــەنگاندن )RARTs( کۆدەکرێت ــرا  و ھەڵس ــی خێ ــەوە ھاتن ــی بەدەم ــەی تیمەکان ــە ڕێگ ــا ل ــراق دا. دات ــە عێ ــەڕاوەکان ل ــەکان و گ ناوخۆیی
ــەری ١٨  ــە سەرانس ــوو ل ــی ٢٠٢١ ب ــاب و ئەیلول ــی ئ ــاوەی مانگەکان ــە م ــەی ١٢٤ ل ــۆ جەول ــەوە ب ــا کۆکردن ــەوە. دات ــراق دا باڵوبوونەت ــەری عێ ــتاف لەسەرانس ــە ١٠٠ س ل

ــزگادا.  پارێ

داتــا لــە لیســتی ســەرەکی ئــاوارە ناوخۆییــەکان و لیســتی ســەرەکی گــەڕاوەکان کۆکراوەتــەوە لــە ڕێگــەی تۆڕێکــی دامــەزراوی بەرفــراوان کــە ٩٥٠٠ زانیاریپێــدەری 
ــای  ــاری دات ــە تۆم ــەش ل ــاری دیک ــا زانی ــەکان. ھەروەھ ــزە ئەمنيی ــەکان و ھێ ــەاڵتە خۆجێی ــەکان، دەس ــەرکردەی کۆمەڵگ ــەش س ــت، لەوان ــۆ دەگرێ ــەرەکی لەخ س

ــراوە.  ــەکان وەرگی ــە ھاوبەش ــەت و ئاژانس حکوم

ــەرەکی  ــتی س ــە لیس ــای ل ــی دات ــە بەردەوام ــۆچ ب ــی ک ــراوی نێودەوڵەت ــەنگاندن )RARTs(ی ڕێکخ ــرا  و ھەڵس ــەوەی خێ ــن و وەاڵمدان ــەوە ھات ــی بەدەم تیمەکان
وەرگرتــووە و ڕاپۆرتــی دوو مانــگ جارێکــی لــێ ئامادەکــردووە. ھەرچەنــدە، دەستگەیشــن بــە داتــا ســنووردار بــووە بەھــۆی کێشــە و گرفتــە ئەمنیيــەکان و 
پرۆســەکانی دیکــەی ســنووردانان کــە دەتوانێــت کاربکاتــە ســەر چاالکيیەکانــی کۆکردنــەوەی زانیــاری. گۆڕانــکاری لــە شــێوە دەرخەرەکانــی ئاوارەبــوون بــە 
دیدەکرێــت لــە نێــوان مــاوە جیاجیاکانــی ڕاپۆرتــەکان دا. ھەروەھــا لەوانەیــە گۆڕانکاریيەکانــی شــێوەدەرخەرەکان بەھــۆی کاریگــەری فاکتەرەکانــی دیکــەوە بێــت، 

وەکــو دەستنیشــانکردنی بەردەوامــی گروپەکانــی پێشــووتری ئاوارەبــووان و تێکەڵکردنــی داتــای ئاوارەبوونــی دووەم لــە ناوخــۆی عێــرق دا. 

هاواڵتیانــی ئاوارەبــوو داتایــان لــە ڕێگــەی پڕۆســەی کۆکردنــەوە، پشتڕاســتکردنەوە، ڕووپێوکــردن و پێوانەکــردن و ڕەوایەتی بوون کۆدەکرێـــتەوە دەستنیشــاندەکرێن. 
ــا  ــەکان دەکات ت ــەاڵتە خۆجێيی ــم و دەس ــی ھەرێ ــدڕال َو حکومەت ــی فی ــەڵ حکومەت ــی لەگ ــەوە ھەماھەنگ ــە نزیک ــی ل ــە بەردەوام ــۆچ ب ــی ک ــراوی نێودەوڵەت ڕێکخ

بــەردەوام لەیەکتێگەیشــتنێکی دروســت و ھاوبەشــيیان ســەبارەت بــە ئاوارەبــوون لــە تــەواوی عێــراق دا ھەبێــت. 

ــر و دھــۆک و  ــە عێراقــی بەســەر ســێ ھەرێــم دابەشــکردووە: ھەرێمــی کوردســتانی عێــراق کــە پارێزگاکانــی ھەولێ ــۆ کارئاســانیکردنی شــیکارکردن، ئــەم ڕاپۆرت ب
ســلێامنی دەگرێتەخــۆ، باشــور کــە پارێزگاکانــی بەســڕە، میســان، نەجــەف، زیقــاڕ، قادیســیە و موســەننا دەگرێتەخــۆ، ناوەڕاســت کــە پارێزگاکانــی ئەنبــار، بابــل، بەغــدا، 

دیالــە، کەربــەال، كةركــووك، نەینــەوا، ســەاڵح الدیــن و واســن.

حسابکردنی ژمێری بۆ دیاریکردنی ژمارەی کەسەکان بە کارھاتووە: 

ژمــارەی کەســەکان لــە ڕێگــەی لێکــدان و جارانکردنــی ژمــارەی هــەر خێزانێــک بــە ٦ 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 
مانگەکانــی تەممــوز و ئابــی ٢٠٢٠ەوە )جەولــەی ١١٧(، ژمــارەی ئــەو کەســانەی نــاو کامــپ لەڕێگــەی لێکدانــی لــە ژمــارە ٥ بــۆ ھــەر خێزانێــک حســابکراوە، کــە ئــەم 
داتایــە ھاوتایــە بــە قەبــارەی خێزانــی بــە پێــی دەســتەی ھەماھەنگــی و کارگێــڕی  کامــپ لەوەتــەی ســاڵی ٢٠١٨ ەوە. بــۆ دروســترتین و نوێرتیــن زانیــاری ئاوارەکانــی 

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

ــاو کامــپ بــە لێکــدان و جارانکردنــی ژمــارەی  ــاوارە ناوخۆییەکانــی ن لــە ھەمــوو لیســتە ســەرەکییەکانی جەولەکانــی پێــش )١١٧( لــە )متمــوز و ئابــی ٢٠٢٠( دا، ژمــارەی ئ
هــەر خێزانێــک بــە ٦ دیاریدەکــرا، لەبەرئــەوەی حســابکردنەکە جێگیــرە لــە نێــوان جەولەکانــی 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 جەولەکانــی ١١٧ بــۆ ١٢٣ بــە 
ھەریەکێــک لــە جەولەکانــی پێشــووتر، کاریگــەری دەبێــت بەھــۆی ئــەو گۆڕانکاریــەی لــە پێداچوونــەی شــێوازی حســابکردن لــە ڕێبــاز و میتــۆدی ڕاپۆرتەکــەوە دەکرێــت. 

ڕێباز و میتۆدی ڕاپۆرتەکە ئەم پێناسانە بەکاردێنێت:

ــی ٢٠١٤  ــی دووەم ــە کانوون ــراون ل ــن ک ــە جێھێش ــار ب ــە ناچ ــار دەکات ک ــی ھەژم ــاوارەی ناوخۆی ــە ئ ــانە ب ــەو کەس ــوو ئ ــوون ھەم ــی ئاوارەب ــاری بەدواداچوون تۆم
ــۆن.  ــاوارەی ناوخ ــراق دا ئ ــنوورەکانی عێ ــوەی س ــە چوارچێ ــەنگاندنەش ل ــەم ھەڵس ــاتی ئ ــا س ــەدواوە و ت ب

تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون )DTM( ھەمــوو ئــەو کەســانەی کــە لــە وەتــەی کانوونــی دووەمــی ٢٠١٤ەوە ئاوارەبــوون و دەگەڕێنــەوە بــە گــەڕاوە 
ھەژمــاردەکات  کــە گەڕاونەتــەوە بــۆ ئــەو شــوێنەی کەلێــی بــوون، بەبــێ لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی کــە ئــەو گەڕاوانــە گەڕاونەتــەوە ھەمــان شــوێنی نیشــتەجێبوون 
و حەوانــەی خۆیــان یــان جۆرێکــی دیکــەی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون. پێناســەی گــەڕاوەکان نــە پەیوەنــدی بــە پێوەرەکانــی گەڕانــەوە بــە ســەالمەتی 
ــا بێــت بــە  و بــە شــکۆوە ھەیــە، نــە پەیوەندیشــی بــە ســراتیژیەتی چارەســەرە ھەمیشــەییە پێناســەکراوەکانەوە ھەیــە. شــوێنیش وەھــا پێناســەکراوە کــە ھاوت

ــڕی(. ــی کارگێ ــبوونی فەرم ــوارەم دابەش ــە، چ ــی دیک ــارییەکان )بەمانایەک ــە ش ــە ناوچ ــک ل ــان گەڕەکێ ــی ی ــی الدێ ــان ناوچەیەک ــک ی گوندێ

گۆڕانکارییەکانی زاراوەکانی شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوون لە لیستی سەرەکی گەڕی 122 )ئایار-تەممووزی 2021(:

ــوێنی  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

لــە ھەمــوو کارەکانــی لیســتی  ئــەم گۆڕانکاریانــەش  تیایانــدا دەژیــن کــرا.  ئــاوارە ناوخۆییــەکان و گــەڕاوەکان  حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونانەی کــە 

ســەرەکی گــەڕی ١٢٢ و ١٢٣  و ١٢٤ )ئــەم گــەڕەی ئێســتا( دا ڕەنگــی داوەتــەوە. گۆڕانکارییەکانیــش بــۆ خۆگونجانــدن بــووە تاوەکــو بەرچاوڕوونیەکــی 

ــوێنی  ــی ش ــە جۆرەکان ــن ل ــن، جیاوازب ــراپ بەکاردێ ــتەجێبوونی زۆرخ ــەوە و نیش ــوێنی حەوان ــی ش ــۆ جۆرەکان ــە ب ــەی ک ــەو زاراوان ــەر ئ ــت لەس ــر ھەبێ زیات

ــەر  ــراق دا لەس ــە عێ ــپ ل ــڕی کام ــی و کارگێ ــتەی ھەماھەنگ ــی دەس ــی تەکنیک ــەڵ تێبین ــان لەگ ــن و گونج ــە ڕێکخس ــەوەش ل ــۆ دڵنیابوون ــوون. ب ئاوارەب

پێناســەی شــوێنە نافەرمییــەکان لــە عێــراق دا )ئەیلولــی ٢٠٢٠(.
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گۆڕانکارییەکانی جۆرەکانی ئەو شوێنە حەوانەوانەی کە ئاوارەکان و گەڕاوەکان تیایاندا دەژین ئەمانە دەگرێتەوە:

“نیشتەجێبوونە نافەرمییەکان” گۆڕدراوە بۆ “خێمە، کارەڤان،خانووی سەفەری و کاتی، خانووی بە قوڕ یان بلۆک دروستکراو”	 

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

“شوێنی حەوانەوەی بەکۆمەڵ” گۆڕدراوە بۆ “بینایە گشتییەکان یان شوێنی حەوانەوەی بە کۆمەڵ”	 

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

“نیشتەجێبوونی ئاسایی” گۆڕدراوە بۆ  “نیشتەجێبوون لە زێد”	 

“کرێ” البردراوە  	 

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

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

پوختەیــەک لەســەر جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون لــەم ڕاپۆرتــەدا بــەم شــێوەیە ئامــاژەی پێــدراوە. نیشــتەجێبوون لــە زێــد ھەمــان ئــەو شــوێنە کــە 

گــەڕاوەکان بــەر لــە ئاوارەبوونیــان لێــی ژیــاون. ئــەو شــوێنە حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونانەی کــە لــە دۆخێکــی زۆرخراپــدان، بــۆ گــەڕاوەکان بریتییــە لــە: نیشــتەجێبوونی 

زێــد )بــۆ نیشــتەجێبوون ناشــێت(، خێمــە، کارەڤــان، شــوێنی حەوانــەوەی ســەفەری و کاتــی، خانــووی بــە قــوڕ یــان بلــۆک دروســتکراو، بینــای تەواونەکــراو و 

ــۆ ئاوارەکانیــش، ئــەو شــوێنە حەوانــەوە  ــەکان. ب ــای قوتابخان ــا ئاینییــەکان و بین ــدراو، بینایــە گشــتییەکان، شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی بەکۆمــەڵ، بین 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. 
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