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کانوونی دووەم – ئادار ٢٠٢٢
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شێوەی  :١ژمارەی ئاوارەکان و گەڕاوەکان بە تێپەڕبوونی کات

کۆکردنــەوەی داتــا بــۆ ڕاپۆرتــی ســەرەکی گــەڕی  ١٢٥لەمــاوەی نێــوان مانگەکانــی

هەروەهــا لــە نێــوان کانوونــی دووەم و ئــاداری  ٢٠٢٢دا)DTM( ،کــۆی گشــتی

کانوونــی دووەم و ئــادار ی  ٢٠٢٢ئەنجامــدرا .تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون

 ١,١٨٤,٨١٨ئــاوارەی دیاریکــرد ( ٢٠٣,4٤٧خێــزان) ،کــە بەســەر  ١٨پارێــزگا و  ١٠٥قــەزا و

( )DTMدەستنیشــانی  ٤,٩٥٩,٧١٤گــەڕاوەی کــرد (لــە  ٨٢٦,٦١٩خێــزان دا) ،کــە بەســەر

 ٢,٨٠٣شــوێن دا دابەشــبوون .ئەمــەش کەمبوونــەوەی  ١,٧٣٨ئــاوارە نیشــاندەدات

 ٨پارێــزگا ٣٨ ،قــەزا و  ٢,١٧٩شــوێن دابەشــببوون لــە عێــراق دا .بەکــۆی گشــتی،

لــە ترشینی یەکــەم -کانوونی یەکەمــی  ،٢٠٢١ئەمــەش کەمبوونەوەیەکی کەمرتە

 ٧,٤٨٢گــەڕاوەی نــوێ تۆمارکــران لەمــاوەی نێــوان مانگەکانــی کانوونــی دووەم

لــەو کەمبوونــەوەی کــە لــە ئــاب و ئەیلولــی  ٢٠٢١دا تۆمارکــرا بــە ( )٣,٠٢٥ئــاوارە

و ئــاداری ٢٠٢٢دا .ئەمــەش بــە شــێوەیەکی بەرچــاو ژمارەیەکــی کەمــرە لــە ژمــارە

کەمبوونــەوە ســەبارەت بــە ناوچــەی زێــدی ئاوارەکانیــش ،هاوتــای گــەڕی پێشــوو،

ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە مــاوەی نێــوان ترشینــی یەکــەم تــا کانوونــی یەکەمــی

لــە ســەدا ٥٦ی حاڵەتەکانــی ئێســتای ئاوارەبــوون لــە پارێــزگای نەینــەواوە هاتــووە

 ٢٠٢١دا تۆمارکرابــوو  .13,158بەگشــتی ،ئەمــەش نزمرتیــن ژمــارەی گەڕانەوەیــە کــە

( )٦٦٣,١٣٨بەتایبەتــی لــە ناوەنــدی قــەزای موســڵ ( )٢٤٦,٢٢٩و قــەزای شــەنگال

تۆمارکرابێــت لەوەتــەی گەڕانــەوەکان دەســتیان پێکــردووە لــە نیســانی  ٢٠١٥دا.

( )١٩٣,٣٥٤و قــەزای بەعــاج ( .)٩٣,٧٥١دووەم بەرزتریــن ژمارەکانــی ئــاوارەکان لــە

لــەو ماوەیــەدا ،بەرزتریــن ژمــارەی گەڕاوانــی تــازە کــە تۆمارکرابێــت لــە پارێــزگای

پارێزگاکانــی ســەالحەدین بــە ( ٪١٢ ;١٣٧,٧٢٦ی کــۆی گشــتی حاڵەتــەکان) ,ئەنبــار

ســەاڵحەدین بــووە بــە ( ،)٣,١٧٤ئینجــا نەینــەوا بــە ( ،)٢,٠٦٤پاشــان ئەنبــار بــە ( )٦٦٠دواتر

( ،)٪١١ ;١٣٣,٣٢١کەرکــوک ( ،)٪٦ ;٧٥,٨٧٣و دیالــە (.)٪٦ ;٧٣,٩٤٦

بــە غــدا بــە (.)٦١٢

گەڕاوەکان

ئاوارەکان
1.184.818

203.447
خێزان

کەس

18

پارێزگا

1

105
قەزا

2,803
شوێن

4.959.714

826.619
خێزان

کەس

8

پارێزگا

38

قەزا

بۆ زانیاری زیاتر ،سەردانی وێبسایتی  iraqdtm.iom.intبکە ،یان پەیوەندی بە تیمەکەوە بکە لەڕێگەی ئیمێلی iraqdtm.iom.int

2,179
شوێن
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خستنەڕووێکی گشتی ئاوارەبوون
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:

نەینەوا

دهۆک

 252,451ئاوارە

◄سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون

◄سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون

1+15+25+44 1+2+7+91 1+2+3+93 1+14+17+40

حەمدانيە

سومێل

42,757

دهۆک

36,504

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

هەولێر

 ٪٤٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

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

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

سلێامنی

 232,860ئاوارە

 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٢ﺑەﻏﺪاد

 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ئاوارەبوون
سەرەکی
ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
قەزای ﺗﺮ:
◄سێ ﺋەواﻧﯽ

هەولێر
ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوک

مەخمور
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک

سلێامنی

دﻫﯚک
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

کەالر
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٩٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑەﻏﺪا ،ﺋەﻧﺒﺎر ٪١٠،ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
شەقاڵوە

ﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

4,992

 ٪٤٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨٨دﯾﺎﻟە
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە

ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر

کەرکوک

 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٧٣ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑەﻏﺪا ،ﺋەﻧﺒﺎر ٪١٠،ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
٪١
ئاوارەبوون
سەرەکی
قەزای
ﺋەواﻧﯽﺗﺮﺗﺮ ◄سێ
ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ و ﻫەوﻟێﺮ دەﮔﺮێﺘەوە ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە و
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺑﺎﺑﻞﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ،دﯾﺎﻟە
دەﮔﺮێﺘەوە
و ﮐەرﮐﻮوک
82,740
دﻫﯚک
کەرکوک

ﻫەوﻟێﺮ
دﯾﺎﻟە
ﮐﺮﺑﻼء

ەﯾﻨەوا
 ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ک دەﮔﺮێﺘەوە  ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ە

داقوق

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺎر
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺮێﺘەوە

ديالە

ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر
واﺳﻂﻧەﯾﻨەوا
٪٩٨

دﻫﯚک
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﺎﺑﻞ

سەاڵحەدین

 91,410ئاوارە

ﻧەﯾﻨەوا
توزخورماتوو

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
ﺑﻐﺪاد
ﻧﺠﻒ

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
سامەڕا
15,318
 ٪ ١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٢ﺑەﻏﺪاد
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٤٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣١ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑەﻏﺪا ،ﺋەﻧﺒﺎر ٪٢٠،ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
تکریت
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽوﺗﺮ:
14,298
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە  ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٢ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ  ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٧٣ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠
ﺑەﻏﺪا،
ﮐەرﮐﻮوک،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ و ﻫەوﻟێﺮ دەﮔﺮێﺘەوە ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ،دﯾﺎﻟە
دەﮔﺮێﺘەوەدﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوکﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
و

ﻫەوﻟێﺮ
دﯾﺎﻟە
ﮐﺮﺑﻼء
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک

 44,946ئاوارە

ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر

ﺑﻐﺪاد

19,950

دﯾﺎﻟە
ﮐﺮﺑﻼء
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

ەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١١
ﮐەرﮐﻮوک
٪١٧
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ک دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ە
ﮔﺮێﺘەوە

ئەنبار

 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺎر
٪٨ﺋەواﻧﯽ
٪٢
ﺋەواﻧﯽﺗﺮﺗﺮ
ﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

2

ﺑﺎﺑﻞ

 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٩٥ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٨٨دﯾﺎﻟە
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣٦ﮐەرﮐﻮوک
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪٤
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەواو
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد،
٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە

ﺋەﻧﺒﺎر
ﻣﻴﺴﺎن
واﺳﻂ

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا

اﻟﺒﴫة
 ٪٣٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ

ﺑﺎﺑﻞ
اﳌﺜﻨﻰ
اﻟﺒﴫةڕەمادی

 ٪٢٨ﻧﯿﻨﻮی

 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا

19,458

6,768

 ٪٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٨٨دﯾﺎﻟە
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩٥ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٨ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ڕوتبە
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑەﻏﺪاد
ﺑەﻏﺪاد٪١٤ ،
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٧
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەواو
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
2,790
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە

ﺋەﻧﺒﺎر زێد
◄پارێزگاکانی

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻫەوﻟێﺮ
 ٪٤٨ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪا

ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺗﺮ :دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽﺑﺎﺑﻞ
دﯾﺎﻟە و

ﻫەوﻟێﺮ
دﯾﺎﻟە
 ٪٤٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٨دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر

ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر

ﻫەوﻟێﺮ
دﯾﺎﻟە
ﮐﺮﺑﻼء

 ٪٤٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٨دﯾﺎﻟە
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر

ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر
واﺳﻂ

 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٧٣ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
وﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە

دﯾﺎﻟە
ﮐﺮﺑﻼء
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﻧﺠﻒﻗﺎر
ذي

 ٪٧٣ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر ٪١٧
 ٪٥٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ،دﯾﺎﻟە
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە

اﳌﺜﻨﻰ
اﻟﺒﴫة
 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٨ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﻗﺎر
ذي
واﺳﻂ
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەﻧﺒﺎر
ﻣﻴﺴﺎن
واﺳﻂ

 ٪٧٣ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣ
و
دەﮔﺮێﺘەوەدﯾﺎﻟە،
ﮐەرﮐﻮوکﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر

ﮐﺮﺑﻼء
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

ﮐﺮﺑﻼء

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا

دﯾﺎﻟەفەللوجە

ﻧﺠﻒ

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪١٣
ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٦

 ٪٧٣ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢١ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ٪١٠ ،ﺋەواﻧﯽ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦﺗﺮو ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ،دﯾﺎﻟە
٪٨
دەﮔﺮێﺘەوە ﺑەﻏﺪاد ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوەدﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر
ﮐەرﮐﻮوکﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﮐﺮﺑﻼء

ﮐەرﮐﻮوک
ﺑﻐﺪاد
ﻧﺠﻒ
ذي ﻗﺎر

 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێ
دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 35,514ئاوارە
 ٪٨٨دﯾﺎﻟە
 ٪٤٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٣١ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١١
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوک
ﻫەوﻟێﺮ ٪١٧
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٥
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ئاوارەبوون
سەرەکی
قەزای
ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە  ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
◄سێ ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪا

ﮐەرﮐﻮوک
ﻣﻴﺴﺎن
ﻧەﯾﻨەوا
٪٣ ٪٧
واﺳﻂ
خانەقین
13,374
ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٣١ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٢ ٪٤٠
 ٪٧٣ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٦
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪١٣
ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
ر
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪١
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە،ﺗﺮﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر٪٢١،
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٥
کفری
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽدەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوکو ﻫەوﻟێﺮ
ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
6,546
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ،دﯾﺎﻟە
٪٨
دەﮔﺮێﺘەوە ﺑەﻏﺪاد ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪١٩
و
دەﮔﺮێﺘەوەدﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر
ﮐەرﮐﻮوکﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
زێدﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
◄پارێزگاکانی
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک
اﻟﺒﴫة
 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٨
 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٩٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٩٥ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەﻧﺒﺎر
ﮐەرﮐﻮوک٪١٩ ،
ﻧﯿﻨﻮی
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد٪٢٨،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٥
دﯾﺎﻟە و
ﻫەوﻟێﺮ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٤٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٨دﯾﺎﻟە
ەﯾﻨەوا
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١١
٪٦ﺋەواﻧﯽ
ﺗﺮدەﮔﺮێﺘەوە
وﺋەﻧﺒﺎر
ﻧەﯾﻨەوا
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٩
ﮐەرﮐﻮوک
٪٣٦
ﮐەرﮐﻮوک
٪١٧
ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
قەزای ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ئاوارەبوون
سەرەکی
سێ
◄
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٤
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪١
ک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە

بەعقوبە

زێد
◄پارێزگاکانی
ﻫەوﻟێﺮ

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩٢ﺋەﻧﺒﺎر
٪٢٩
 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا  56,214ئاوارە
 ٪٩٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩٥ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٧٣ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
◄سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
دەﮔﺮێﺘەوەدﯾﺎﻟە،
ﺑﺎﺑﻞﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣ
و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
19,632

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ

 ٪ ١٨دﯾﺎﻟە

19,109

 ٪ ١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٢ﺑەﻏﺪاد
 ٪٤٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣١ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٤٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨٨دﯾﺎﻟە
ﺋەﻧﺒﺎرﺗﺮو ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ
٪١٣
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
دوبس
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
1,440
ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٤
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە

◄پارێزگاکانی زێد

 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

6,504

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
ﺑﻐﺪاد

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا

94,009

◄پارێزگاکانی زێد

◄پارێزگاکانی زێد

ەﯾﻨەوا
 ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ک دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
8,562ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
چەمچەماڵ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە

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

ﻫەوﻟێﺮ
دﯾﺎﻟە

 ٪ ١٨دﯾﺎﻟە

ﻧەﯾﻨەوا

 141,522ئاوارە

ئاوارەبوون
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
سەرەکیﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و
قەزایﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
◄سێ ﺋەواﻧﯽ

216,240

6,930

26,520

دﻫﯚک

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

ﻫەوﻟێﺮ

80,051

◄پارێزگاکانی زێد

ﻧەﯾﻨەوا

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

137,463

زاخۆ

◄پارێزگاکانی زێد

ﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە

1+8+19+55 5+25+27+35 1+6+14+66 1+21+22+55

موسڵ

99,890

شێخان

 248,949ئاوارە

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد

ﻣﻴﺴﺎن
واﺳﻂ
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی ١٢٥
ﻧەﯾﻨەوا
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

ﻫەوﻟێﺮ

بەغداد

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪ ١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٢ﺑەﻏﺪاد
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑەﻏﺪا ،ﺋەﻧﺒﺎر ٪٢٠،ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺗﺮ:ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ و
◄سێ دﯾﺎﻟە
ئاوارەبوون
سەرەکی
قەزای
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ

1+5+7+78 1+10+20+61 1+19+21+45 1+1+8+91 14+18+20+28
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

 ٪٤٨ﻧەﯾﻨەوا

ئەبوغرێب
 ٪٩٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک

ئاوارەﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨ 16,320

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ،
دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋە

ﺑﻐﺪاد

15,426

٪١٠
ﻧەﯾﻨەوا  ٪ ١٨دﯾﺎﻟە
ﺑەﻏﺪاد
 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ٪٢٢

حللە

636

 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر

ﻧەﯾﻨەوا

ﻧەﯾﻨەوا
اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح
پارێزگاکانی زێد
◄

ﻫەوﻟێﺮ

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

ﺋەﻧﺒﺎر

ﻫەوﻟێﺮ
ﺑﻐﺪاد
ﻧﺠﻒ

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەﻧﺒﺎر ٪٦ ٪٢٢
دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر  ٪٤٨ﻧەﯾﻨەوا
دﯾﺎﻟە ٪١٦
 ٪٢٢ﺑەﻏﺪاد
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٢٩
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٨
٪ ١٨
ﺑەﻏﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٤ ٪ ١٨
 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا  10,842ئاوارە
 ٪٤٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا
ﺑﺎﺑﻞ
٪٣١ ٪١٣
 ٪٨٨دﯾﺎﻟە
 ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەوا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ٪٩٩ ،
ﺋەﻧﺒﺎر
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە ٪٧٣
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑﺎﺑﻞ
٪٢٦
دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٩٥ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ
ﮐەرﮐﻮوک،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و
ﮐەرﮐﻮوکﺗﺮ:
ﺑﺎﺑﻞﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد،
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١١
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺗﺮ ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە  ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
٪١
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ئاوارەبوون
سەرەکی
◄سێ قەزای
◄سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون
دﯾﺎﻟە دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەواﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻧەﯾﻨەواو،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد،
دﻫﯚک
ﮐەرﮐﻮوکدەﮔﺮێﺘەوە
و ﮐەرﮐﻮوک
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

كەربال

ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

ﺋەﻧﺒﺎرکەربەال

9,822

 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
ﻧﺠﻒ
 ٪٩٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٩٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
حیندانیە
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ﺋەﻧﺒﺎر
٪٧٣
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑەﻏﺪا،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
دﯾﺎﻟە
ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
٪٩٩وﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە٪١ ،

 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا

ﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە

ﮔﺮێﺘەوە

 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

دﻫﯚک

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
دﯾﺎﻟە
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ەﯾﻨەوا

ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
دﯾﺎﻟەﻧەﯾﻨەوا
٪٩٨
ﺑﻐﺪادﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٩٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪٢٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
و
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد
و
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﺑﺎﺑﻞ
٪٩٥
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺑەﻏﺪا،
ﮐەرﮐﻮوک،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﻫەوﻟێﺮ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٨٨دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽﺋەﻧﺒﺎر
٪٤٠
 ٪٣١ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا  ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک ،ﺑەﻏﺪا ،ﺋەﻧﺒﺎر ٪١ ،ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽوﺗﺮ:ﺑﺎﺑﻞ
دﯾﺎﻟە
وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ و ﻫەوﻟێﺮ دەﮔﺮێﺘەوە
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەواو
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد،

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ک دەﮔﺮێﺘەوە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،

ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٣١ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٢٪٤٠
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا  ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا٪١٠،
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ئەملحاويل
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ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺗﺮ :و ﻫەوﻟێﺮ
ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :کەرخ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر4,650
دەﮔﺮێﺘەوە

دﻫﯚک
ﮐەرﮐﻮوک
◄پارێزگاکانی زێد

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
موسەیب

ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک

5,250

بابل

 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک

 26,520ئاوارە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩٢
 ٪٤٨ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٢٩
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە و
ﻫەوﻟێﺮ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ئاوارەبوون
سەرەکی
قەزای
ﺑەﻏﺪاد،سێ
◄

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر

دﻫﯚک
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

2+4+33+63 0+17+23+57 2+8+10+66 1+2+21+75 1+1+4+95

ﻫەوﻟێﺮ
مەحمودیە

8,028

 ٪٢٤ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٢ﺑەﻏﺪاد

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑەﻏﺪا،
ﮐەرﮐﻮوک،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە

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

ﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪ ١٨دﯾﺎﻟە

 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٤٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

تەمور
عەین
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ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ،دﯾﺎﻟە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
و
دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻫەوﻟێﺮ

ﺑﻐﺪاد
ﮐﺮﺑﻼءزێد
پارێزگاکانی
◄

ﺑﻐﺪاد

 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

نەجەف

ﮐەرﮐﻮوک
نەجەف

6,486

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

دﯾﺎﻟە

دﯾﺎﻟە
پارێزگاکانی زێد
◄

ﻧﺠﻒ
 ٪٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٤ﻗﺎر
ذي
 ٪ ١٨دﯾﺎﻟە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٢ﺑەﻏﺪاد
 ٪٨٨دﯾﺎﻟە
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و

 ٪٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

 ٪٤٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر
اﻟﺒﴫة
ﺋەﻧﺒﺎر
٪٤٠
 ٪٣١ﺑﺎﺑﻞ ٪٤٠ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا  ٪١١ﺑﺎﺑﻞ ٪٣١ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٣٪١٠
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١١
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ ،ﮐەرﮐﻮوک ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ
 ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەواوﺋەﻧﺒﺎر
٪١٨
ﻧەﯾﻨەوا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد٪٥٥،
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠
ﺋەﻧﺒﺎر
٪١٩
ﻧﯿﻨﻮی
٪٢٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٥
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﺑەﻏﺪاد
دﯾﺎﻟە،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﻧەﯾﻨەواو
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە  ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوک
ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﻫﯚک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ە
ﻧەﯾﻨەواﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ٪١٠،ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑﺎﺑﻞ
و
ﺑەﻏﺪاد
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر
و
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﮐەرﮐﻮوک
ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەﻧﺒﺎرﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا
ﻧەﯾﻨەواﺗﺮ
٪٣ﺋەواﻧﯽ
٪٢
اﻟﺒﴫة
واﺳﻂ
اﳌﺜﻨﻰ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﻗﺎر
ذي
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩٢
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
دەﮔﺮێﺘەوە
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺋەﻧﺒﺎر و ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد٪١٠
ﺑﺎﺑﻞﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﮐەرﮐﻮوک٪١٠ ،
ﮐەرﮐﻮوک
ﺪاد ٪١٠
ﺑەﻏﺪا ،ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٧٣ﺋەﻧﺒﺎر
٪٩٥
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
ﮐەرﮐﻮوکﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ  5,466ئاوارە
 ٪٧٣ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٩٥ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
٪١٠
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر
٪١٠ ٪١٩
ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧﯿﻨﻮی
٪٢٨
 ٪٣٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٠
ﺎر
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە٪١ ،
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﻫەوﻟێﺮ
و
ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەﻧﺒﺎر،
دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوکﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد٪١٤،
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٧
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٩
٪٣٦
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر ٪١٧
٪١٨
ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
 ٪٥٥ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەواو ،دﯾﺎﻟە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد،
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک
ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺑەﻏﺪاد دﯾﺎﻟە
ﻧەﯾﻨەواو،
قەزای ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٠
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ئاوارەبوون
سەرەکی
◄سێ
سەرەکی ئاوارەبوون
قەزای
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ◄سێ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
و
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﻫەوﻟێﺮﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
 ٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
دﯾﺎﻟەﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑﻐﺪاد
2,874
2,214
ﮐﺮﺑﻼء کووت
بەرسا
ﮐﺮﺑﻼء
ﻧﺠﻒ
ﻧﺠﻒ
 ٪ ١٨دﯾﺎﻟە  ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ  ٪٢٢ﺑەﻏﺪاد
٪٢٤
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٨
 ٪٢٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ذي ﻗﺎر
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ
ﺑﺎﺑﻞ
٪١١
ﻣﻴﺴﺎن
اﳌﺜﻨﻰ
 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا  ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ەﯾﻨەوا  ٪٢٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دﯾﺎﻟە
٪٨٨
 ٪٤٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٣١ﺑﺎﺑﻞ
عەزیزیە
زوبەیر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻧەﯾﻨەوا ،ﺑﺎﺑﻞ و450
1,218
ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
٪٨٥ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
ﻧەﯾﻨەوا
٪٩٩
ﻧەﯾﻨەوا
ﻧەﯾﻨەوا
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﻫەوﻟێﺮ٪٩٩ ،
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٣ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺋەﻧﺒﺎر
٪١٠ ٪٣٦
ﮐەرﮐﻮوک
٪١٧
ﺋەﻧﺒﺎر
٪١٨
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٥
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٩
ﮐەرﮐﻮوک
ﮐەرﮐﻮوک
٪١٧
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٤
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە  ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٤
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ک
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ

واست

بەرسا

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﮔﺮێﺘەوە
 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

سوارییە
خەسیب
ﮐەرﮐﻮوک
٪٢١
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٥
ﺗﺮ:ﺑەﻏﺪاد
ﺋەواﻧﯽ٪١٤
ﻧەﯾﻨەوا
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
 ٪٥٧ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر300 ،
ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
1,152
دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪادﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
٪٨ﺑەﻏﺪاد،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
اﻟﺪﻳﻦ
ﺻﻼح
ﮐەرﮐﻮوکﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەﻧﺒﺎرﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ

ﮐﺮﺑﻼء
ﻗﺎر
ذي

 ٪٦ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ذي ﻗﺎر

 ٪٨٨دﯾﺎﻟە

ﯾﻨەوا

◄پارێزگاکانی زێد

 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا

قادسيە

 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

زیقاڕ

ﻧﺠﻒ
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
 ٪٤٠ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٨٨دﯾﺎﻟە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎ

ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک

 ٪٧٣ﺋەﻧﺒﺎر

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋە

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣە
و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە

دﯾﺎﻟە
ﮐﺮﺑﻼء

 ٪٣١ﺑﺎﺑﻞ

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎ

ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐ
ﺋەواﻧﯽ
ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

واﺳﻂ

ﺋەﻧﺒﺎر
٪٧٣
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٨٠و ﺑﺎﺑﻞ
دﯾﺎﻟە
ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣە

و
دەﮔﺮێﺘەوەدﯾﺎﻟە ،ﺳ
ﮐەرﮐﻮوکﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
ﻫەوﻟێﺮ

ﮐﺮﺑﻼء

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٨

ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا

ﻧەﯾﻨەواﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩٨ﻧەﯾﻨەوا

واﺳﻂ
ﻣﻴﺴﺎن
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﻫەوﻟێﺮ
 4,344ئاوارە
دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋە

ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٩٢
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
واﺳﻂ
اﻟﺒﴫة
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
اﳌﺜﻨﻰ
ﻣﻴﺴﺎن
واﺳﻂ
اﻟﺒﴫة
ﮐەرﮐﻮوک
٪١٠
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑﺎﺑﻞ ٪١٠
 ٪٧٣ﺋەﻧﺒﺎر
٪٢٦
 ٪٩٥ﺑﺎﺑﻞ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪١٣
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﻧەﯾﻨەوا وﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪٨٠ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺑﺎﺑﻞ و ٪١٩
ﻧﯿﻨﻮی
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە٪٢٨ ،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٥
دەﮔﺮێﺘەوە
ﻫەوﻟێﺮ
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەﻧﺒﺎر،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
ﻧﯿﻨﻮی
٪٢٨٪١
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٥
ﻧەﯾﻨەوا
ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٤
 ٪٥٧ﻧەﯾﻨەوا
ﮐەرﮐﻮوک
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ٪٢١،
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٥
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑەﻏﺪاد دەﮔﺮێﺘەوە ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﻧەﯾﻨەواو ،دﯾﺎﻟە
ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە،
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
و
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺗﺮ :دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
 ٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑەﻏﺪاد
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ
٪٨دﯾﺎﻟە،
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺑﻐﺪادﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە

 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺮێﺘەوە

 ٪١٦ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

◄پارێزگاکانی زێد

 ٪٤٨ﻧەﯾﻨەوا

 8,334ئاوارە
 ٪٨٨دﯾﺎﻟە

ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا
ﮐﺮﺑﻼء
اﻟﺒﴫة
 ٪٥٨ﮐەرﮐﻮوک
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٢٢
ﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨
 ٪٢٢ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
کۆفە
1,752
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﺑﺎﺑﻞ
٪١١
٪٩٥
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەﻧﺒﺎرﺗﺮو ﮐەرﮐﻮوک و ﺑەﻏﺪاد
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
ﺑﺎﺑﻞﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
٪١٠
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪١٠
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ٪٢٨ ،ﻧﯿﻨﻮی
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪٣٥
ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥
ﺗﺮ:ﻫەوﻟێﺮ
ﺑﺎﺑﻞ و
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوەﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد ،ﺑﺎﺑﻞ و ﻫەوﻟێﺮ دەﮔﺮێﺘەوە  ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
مەناسیرەﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە96،
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر،
 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

واﺳﻂ
ﻧەﯾﻨەوادﯾﺎﻟە
٪٨٨ ٪١٨

ﻫەوﻟێﺮ
دﯾﺎﻟە

 ٪١٨ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا

ﻫەوﻟێﺮﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،د

دﯾﺎﻟە

ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٨
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ

 ٪٨٨دﯾﺎﻟە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد

 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑ

ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەﻧﺒﺎر
ﻣﻴﺴﺎنﮐەرﮐﻮوک
٪٥٨

 ٪٧٣ﺋەﻧﺒﺎر
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣە
و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟەﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،د
ﺋەواﻧﯽ

ﮐﺮﺑﻼء

 ٪٨٨دﯾﺎﻟە

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
ئاوارە ﻧەﯾﻨەوا
٪٨٥ 3,144
 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٦ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ  3,240ئاوارە
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا
ﻧەﯾﻨەواﮐەرﮐﻮوک
٪٣٦ ٪٥٩
ﮐەرﮐﻮوک ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر ٪١٧
٪١٨ ٪٥٥
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٥
 ٪٣٦ﮐەرﮐﻮوک
ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر ٪١٧
ﻧەﯾﻨەوا
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
دەﮔﺮێﺘەوە
ﻧەﯾﻨەواو
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑﺎﺑﻞ ،ﺑەﻏﺪاد،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٤
ک دەﮔﺮێﺘەوە  ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە  ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ە
ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،
قەزای ﺗﺮ:
◄سێ ﺋەواﻧﯽ
ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،ﮐ
ئاوارەبوون
سەرەکی
سەرەکی ئاوارەبوون
قەزای
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ◄سێ
دەﮔﺮێﺘەوە
دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ،
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ ﺋەواﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﺋەﻧﺒﺎر

دیوانیە

 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا

اﳌﺜﻨﻰ
واﺳﻂ

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک

ر

ﺮێﺘەوە

2,070

اﳌﺜﻨﻰ

ﺑﺎﺑﻞ

ﻣﻴﺴﺎن

ﮐﺮﺑﻼء

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
زێد
◄پارێزگاکانی

 ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک  ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ە
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮔﺮێﺘەوە

 ٪١١ﺑﺎﺑﻞ

 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٣٦ﮐەرﮐﻮوک

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

ﻣﻴﺴﺎن
واﺳﻂ

 ٪٤ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٣ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ

ميسان

 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢١ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
٪٨
دەﮔﺮێﺘەوەﺑەﻏﺪاد ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر
ئاوارەبوون
سەرەکی
ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و
قەزای ﺗﺮ:
◄سێ ﺋەواﻧﯽ

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
عەمارە

 ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺮێﺘەوە

ﻣﻴﺴﺎن
اﻟﺒﴫة

ﮐەرﮐﻮوک
٪١٠
 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪٩٥ﺑﺎﺑﻞ
 ٪٧٣ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٦ﺑﺎﺑﻞ
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
٪١٣
ئافاق
744
 ٪١٣726ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
ڕیفاعی
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٨ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﮐەرﮐﻮوک
٪٢١
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٥
ﺑەﻏﺪاد
٪١٤
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٧
ﮐەرﮐﻮوک
٪٢١
ﺑەﻏﺪاد
٪١٤
ﻧەﯾﻨەوا
٪٥٧
ﻧەﯾﻨەوا
٪٤٥
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺋەﻧﺒﺎر ،ﺑەﻏﺪاد،دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،ﺑەﻏﺪاد ،ﻧەﯾﻨەواو ،دﯾﺎﻟە
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
شامیەﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ 300
سوق شیوخ
ﮐەرﮐﻮوک
و
ﺑەﻏﺪاد
٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺑەﻏﺪاد ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوەدﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
 ٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
دەﮔﺮێﺘەوە
444ﺑﺎﺑﻞ
ﺑەﻏﺪاد و
٪٨دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە
دەﮔﺮێﺘەوە
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

 ٪٢ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
ﺋەﻧﺒﺎر
ر

نارسیە

1,800

گەورە
میجاریﻧەﯾﻨەوا
٪٥٩

1,506

162

 ٪٣٦ﮐەرﮐﻮوک

٪٥ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

قەڵعەتﺗﺮ:سالح
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ دەﮔﺮێﺘەوە
ﺋەواﻧﯽ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد و102

 1,872ئاوارە

ﻧﺠﻒ

ذي
پارێزگاکانیﻗﺎرزێد
◄

 ٪٩٩ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٥٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٨ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک  ٪١ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﺋەﻧﺒﺎر دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد ،ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە

اﻟﺒﴫة
اﳌﺜﻨﻰ

 ٪١٠ﮐەرﮐﻮوک
 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪١٩ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٢٨ﻧﯿﻨﻮی
 ٪٣٥ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد
 ٪٥٧ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٨ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە ،ﺑەﻏﺪاد و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
 ٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ
ئاوارەبوون
سەرەکی
قەزای
ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە
◄سێ ﺋەواﻧﯽ

موسەننا

ذي ﻗﺎر
سەماوە

ڕومایسە
 ٪٥٥ﻧەﯾﻨەوا

546

 ٪١٨288ﺋەﻧﺒﺎر  ٪١٧ﮐەرﮐﻮوک

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :خزر
ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد36 ،
اﳌﺜﻨﻰزێد
◄پارێزگاکانی

ﻣﻴﺴﺎنزێد
◄پارێزگاکانی

ەﻧﺒﺎر
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا

3

 ٪١٠ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،دﯾﺎﻟە و ﺑﺎﺑﻞ دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٨ﺑەﻏﺪاد ٪١٣ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٧٣ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺳەﻻﺣ
دەﮔﺮێﺘەوە
ﮐەرﮐﻮوک
و
دﯾﺎﻟە ،ﺳ
ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ:

ﮐﺮﺑﻼء
اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
 ٪٨٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد

واﺳﻂ
ﻣﻴﺴﺎن
 ٪٨٠ﻧەﯾﻨەوا
 870ئاوارە
 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ دﯾﺎﻟە،
ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر ،د

اﻟﻘﺎدﺳﯿﺔ
 ٪٥٩ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺑەﻏﺪاد

 ٪١٠ﺋەﻧﺒﺎر
 ٪٥٧ﻧەﯾﻨەوا

 ٪٢١ﮐەرﮐﻮوک

واﺳﻂ

ﻣﻴﺴﺎن

 ٪١٣ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ
 ٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

 ٪٣ﻧەﯾﻨەوا

ﺋەﻧﺒﺎر

 ٪١٤ﺑەﻏﺪاد

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﺳەﻻﺣەددﯾﻦ و ﮐەرﮐﻮوک و دﯾﺎﻟە دەﮔﺮێﺘەوە

 ٪٤٥ﻧەﯾﻨەوا
 ٪١٩ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ

ﺋەواﻧﯽ ﺗﺮ :ﭘﺎرێﺰﮔﺎﮐﺎﻧﯽ ﺋەﻧﺒﺎر،

ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی ١٢٥

تازەترین ڕەوشی ئاوارە ناوخۆییەکان
کــۆی گشــتی شــێوە و فیگەرەکانــی ئــاوارەکان لە مــاوەی مانگی کانوونــی دووەم

ئــاوارە دیکــە گەیشــتنە پارێــزگای دهــۆک کــە لــە پارێزگاکانــی نەینــەوا و هەولێــر

تــا ئــاداری  ،٢٠٢٢تۆمــاری بەدواداچوون  ١,١٨٤,٨١٨ئــاوارەی دەستنیشــانکرد (٢٠٣,٤٤٧

و ســلێامنی و دیالــەوە هاتبــوون ،بــەم هۆیەشــەوە ژمــارەی ئــاوارەکان لــەم

خێــزان) کــە بەســەر  ١٨پارێــزگا و  ١٠٥قــەزا و  ٢,٨٠٣شــوێن دابەشــببوون لــە عێــراق.

پارێزگایانــەدا بــە ( )-١٢٥( ،)-٣٨٠و ( )-٦٠و دیالــە ( )-١٥وەک ڕێزکــراون کەمیانکــرد.

ئەمــەش دابەزینــی  ١,٧٣٨ئــاوارە نیشــاندەدا لــەو ژمارەیــەی لــە مــاوەی ترشینــی

ئــەم دابەزینــی گشــتییە لــە ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی کە لــە کەمپەکانــدا دەژیــن ()-٢٠٠

یەکــەم و کانوونــی یەکەمــی  ٢٠٢١دا تۆمارکــراوە .زۆرتریــن کەمبوونــەوەش لــە
پارێزگاکانــی نەینــەوا ( ،)-١,٠٥٢ســەاڵحەدین ( )-٦٦٠و نەجــەف ( )-٥٣٤تۆمارکــراوە.
ئەگەرنــا زۆرتریــن زیادبــوون لــە ژمــارەی ئــاوارەکان لەپارێزگاکانــی ســلێامنی ()٣٨٤

بــە شــێوەیەکی بەرچــاو کەمــرە لــەو کەمبوونەوەیــەی کــە لــە گــەڕی پێشــوودا
تۆمــار کــراوە لــە نێــوان ترشینــی یەکــەم -کانوونــی یەکەمــی .)-٣,٢٩٥( ٢٠٢١
ســەرەڕای ئــەوەش ،بــە بــەراورد لەگــەڵ یــەک ســاڵ لەمەوپێــش (کانوونــی دووەم

دواتــر کەرکــوک ( )٣٣٠و هەولێــر ( )٣٢٥تۆمارکــراوەوە.

و شــوباتی  )٢٠٢١ژمارەکــە زۆر نزمــە ،کاتێــک  ١٧,٧٩٥ئــاوارەی کەمــر لــە ســەر ئاســتی

جوڵــە و جموجۆڵەکانــی ئــەم دواییــەی ئــاوارەکان :ســەرەڕای کەمبوونــەوەی

واڵتــدا تۆمارکــراون .کەمبوونــەوەی ژمــارەی ئــاوارەکان دانیتشــووی کەمپــەکان

تــەواوی حاڵەتەکانــی ئــاوارەکان لــە سەرتاســەری واڵت ،کــۆی گشــتی  ٨,٨٢٩ئــاوارە

دەگەڕێتــەوە بــۆ داخســتنی چەنــد کامپێــک لــە نێــوان ترشینــی یەکەمــی  ٢٠٢٠و

گەیشــتوونەتە شــوێنە هەڵســەنگێندراوەکان لــە مانگــی کانوونــی دووەم  -ئــاداری

کانوونــی دووەمــی  ٢٠٢١کــە پاڵــی بــە زۆرێــک لــە ئاوارەکانــەوە نــاوە بــۆ گەڕانــەوە

 ٢٠٢٢دا .لەنێــو ئــەم ئاوارانەشــدا ،بــە کــۆی گشــتی  ٥٧٠کــەس بــۆ یەکەمیــن جــار

یــان ئاوارەبــوون لــە شــوێنە جیاوازەکانــدا.

ئاوارەبــوون و  ٧,٩١٥کــەس لەشــوێنەکانی دیکــەی ئاوارەبوونــەوە گەیشــتبوون و

هەروەهــا لــە مانگــی کانوونــی دووەم  -ئــاداری  ٢٠٢٢دا ،کــۆی گشــتی ١٠٣,٢٩٦

١

 ٣٤٤کــەس کــە دووبــارە ئــاوارە بــوون.

ئــاوارە تۆمارکــراون وەک لــە شــوێنە حەوانــەوە زۆر خراپــەکان دا دەژیــن دەکاتــە

تــا ئێســتا زۆرتریــن ژمــارەی ئــاوارەی تــازە گەیشــتوونەتە پارێــزگای ســلێامنی

لــە ســەدا ٩ی حاڵەتەکانــی ئاوارەبــوون لەتــەواوی واڵتــدا .لــە گــەڕی پێشــووەوە

( .)٢,٦٨٨زۆربــەی ئــەم ئاوارانــەش کــە ( )٢,082کەســن لــە شــوێنێکی دیکــەی

(ترشینــی یەکەم-کانوونــی یەکەمــی  ،)٢٠٢١ئەمــە کەمبوونــەوەی  ٩٣٠ئاوارەیــە

ئاوارەبوونــەوە هاتــوون و  ٥٤٦کــەس بــۆ یەکــەم جــار ئــاوارە بــوون و  ٦٠کــەس

کــە لــەو شــوێنە حەوانــەوە زۆر خراپانــە دا دەژیــن .لــە ئاســتی پارێزگاشــدا ،ئەنبــار

لــەو شــوێنانەوە ئــاوارە بــوون کــە پێشــر گەڕاونەتــەوە .هەروەهــا ژمارەیەکــی

میوانــداری زۆرتریــن ژمــارەی ئــەو ئاوارانــە لەخۆدەگرێــت بــە ( )٢٢,٨٧٨کــە ئەمــەش

بەرچــاو لــەو ئاوارانــەش گەیشــتوونەتە پارێــزگای هەولێــر ( )١,٨٣٣کــە ســەرجەمیان

کەمبوونەوەیەکــی بەرچــاوە بــە ( )-١,١٨٨لــە وەتــەی گەڕی پێشــووەوە لــە ترشینی

لەشــوێنەکانی دیکــەی ئاوارەبوونــەوە هاتــوون ٩٥٠ .ئــاوارەی تــر گەیشــتوونەتە

یەکــەم -کانونــی یەکەمــی ٢٠٢١دا .هەروەهــا ژمارەیەکــی بەرچــاو ی ئاواراەکانیش

پارێــزگای نەینــەوا کــە  ٧٦٠کەســیان لەشــوێنەکانی دیکــەی ئاوارەبوونــەوە

لــە شــوێنە حەوانــەوە زۆر خراپەکانــی پارێــزگای دهــۆک نیشــتەجێن بــە ٣٣٦( ٢٠,٨٠٢

هاتــوون و  ١٩٠کەســیش دوای گەڕانەوەیــان بــۆ ناوچــەی زێــد ی خۆیــان ،جارێکــی

کەمــر لــە کۆتــا گــەڕ) .هەروەهــا  ١٧,٩٤٠یــان لــە نەینــەوا ( ٦٠کەمــر لــە کۆتــا گــەڕ)،

تــر ئاوارەبــوون .ســەرەڕای ئــەوەش ،هەمــوو  ٩٤٢ئــاوارەی تــازەی کــە گەیشــتنە

و ســەاڵحەدین بــە  ٢٢٢( ١٦,٥٠٦کەمــر لــە کۆتــا گــەڕ) .ئــەو قەزایانەشــی زۆرتریــن

بەغــدا لــە شــوێنەکانی دیکــەی ئاوارەبوونــەوە هاتــن و ئــاوارە بــوون.

ژمــارەی ئــەو ئاوارانــە لــە خۆدەگــرن کــە لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دا

هەروەهــا لەمــاوەی مانگــی کانوونــی دووەم – ئــادار ،کــۆی گشــتی  ٣٤٤هاواڵتــی

دەژیــن ،بریتیــن لــە فەللوجــە ( )١٧,٥٦٢لــە ئەنبــار – کــە ســەرەڕای کەمبوونــەوەی

شکســتیان لەگەڕانەوەیــان بــۆ پارێــزگای زێــدی خۆیــان هێنــا و ناچاربــوون دووبــارە
ئاوارەببنــەوە .زۆربــەی ئــەو هاواڵتیانــەش لــە پارێــزگای نەینــەوا ( )٢٦٦بــوون ،لــە
کاتێکــدا ژمــارەی کەمــر لــە ســەالحەدین ( )٤٨و دیالــەوە ( )٢٤و بەغــداد ( )٦بــوون.
لەنێــو ئــەو ئاوارانــەش دا کــە شکســتیان هێنــا لەگەڕانــەوە ،باســی ئەوەیانکــرد
هــۆکاری ســەرەکی دەگەڕێتــەوە بــۆ کەمــی خزمەتگــوزاری گشــتی یــان کەمــی

( )-١,١٨٨ئــاوارە لــە قەزاکــەدا لەچــاو ئــەوەی کــە لــە گــەڕی پێشــووەوە تۆمارکــراوە.
هەروەهــا ژمارەیەکــی زۆری ئــەو ئاوارانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەی زۆر خــراپ
دان لەقــەزای ســومێلن بــە ( )١٦,٩٧٤لەپارێــزگای دهــۆک ،لــە قــەزای ناوەنــدی
کەرکــوک ( )٨,٣٩٤لەپارێــزگای کەرکــوک و قــەزای ناوەنــدی موســڵ ( )٧,٢٦٠لــە
پارێــزگای نەینــەوادا.

دەرفەتەکانــی دەســتکەوتنی داهاتــە لــە شــوێنی زێــدی خۆیــان ،لەکاتێکــدا

ســەرەڕای ئــەوەش ٨٥ ،شــوێن لــە سەرانســەری  ٣٩قــەزادا هــەن کــە تیایانــدا

ئەوانــەی شکســتیان هێنــا لەگەڕانەوەیــان بۆپارێزگاکانــی ســەالحەدین و بەغــداو

هەمــوو ئــاوارەکان لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دا دەژیــن .زۆرتریــن ژمــارەی

دیالــە باســی تــرس و نیگەرانــی ئەمنیــان کــرد.

ئــەم شــوێنانەش لــە قــەزای فەللوجەیــە بــە ( )١٩لــە ئەنبــار کەتیایــدا  ١٥,٢٧٠ئــاوارە

ناوچەکانــی زێــدی ئــاوارەکان :لەســەدا پەنجــاو شەشــی حاڵەتەکانــی ئێســتای

نیشــتەجێن .ســەرەڕای ئــەوەش ،هەمــوو  ٢,١٦٠ئــاوارە کــە لــە شــوێنی حەوانــەوەی

ئــاوارەکان لــە پارێــزگای نەینــەوا ( )٦٦٣,١٣٨هاتــوون ،بەتایبەتــی لــە قەزاکانــی
ناوەنــدی موســڵ ( )٢٤٦,٢٢٩و شــنگال ( )١٩٣,٣٥٤و بەعــاج ( .)٩٣,٧٥١دووەم و
ســێیەمین بەرزتریــن ژمــارەی ئاوارەکانیــش لــە پارێزگاکانــی ســەاڵحەدینەوە
( )٪١٢ ;١٣٧,٧٢٦و ئەنبــار ()٪١١ ;١٣٣,٣٢١بــوون .بەرزرتیــن قەزاکانیــش لەمبارەیــەوە
لــە پارێــزگای ســەاڵحەدین بریتیــن لــە تــوز خورماتــوو ( )٣٥,٧٦٣و بێجــی ()٢٨,٦٢٣
و بەلــەد ( ،)٢٧,٥٨٣لــە کاتێکــدا لــە پارێــزگای ئەنبــار زیاتــر لــە قەزاکانــی روومــادی
( ،)٦٢,٩٠٢فەللوجــە ( ،)٤٥,٣٢٦قائیــم ( )١٠,١٠٣و ڕوتبــە بــە (.)٦,٢٣٧
جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون :لــە سەرتاســەری واڵتەکــەدا،
لەســەدا ٧٦ی ئــاوارەکان لــە شــوێنە تایبەتییەکانــی نیشــتەجێبوون دا دەژیــن
( ،)٩٠١,٤٤٠لــە ســەدا ١٥یــان لــە کامپــەکان ( )١٧٩,٣٢٠و لــە ســەدا ٩یــان ( )١٠٣,٢٩٦لــە
شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دا دەژیــن .لــە مــاوەی مانگــی کانوونــی دووەم
و ئــاداردا ،کەمبوونەوەیەکــی بەرچــاو لــە ژمــارەی ئاوارەکانــی نیشــتەجێی
شــوێنە حەوانــە تایبەتییــەکان دا تۆمارکــرا بــە ( )-١,٠٠٨و کەمبوونــەوەی ()-٩٣٠
ئــاوارەی شــوێنە حەوانــەوە زۆر خراپەکانــن .ســەرباری ئــەوەش ،لــەم گــەڕەدا
ڕێــژەی کەمبوونــەوەی  ٢٠٠ئــاوارەی دانیشــتووی کەمپــەکان تۆمارکــراوە و ٧٨٠

زۆر خــراپ دا دەژیــن لــە یــەک شــوێنن لــە قــەزای ســومێل لــە پارێــزگای دهــۆک.
هەروەهــا ســەرجەمی ئــەو ئاوارانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ
دا دەژیــن لــە ڕومــادی ( )٤,٥٥٤کەســن لــە پارێــزگای ئەنبــار و لــە دوو شــوێنن لــە
قــەزای مەحموودیــە ( )١,٢٣٠لــە پارێــزگای بەغــدا.

شێوەی  :٢جۆرەکانی شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی ئاوارەکان

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

%76

شوێنی
نیشتەجێبوونی تایبەت

901,440

%9

پەناگە نەگونجاوەکان

103,296

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

%15
کامپەکان

179,320

< %1
نەزانراو

762

 1ڕێژەی بەرزی گەڕانەوەی لە مانگی ترشینی دووەم-کانوونی یەکەمی  ٢٠٢٠تا ڕاددەیەکی دەدرێتە پاڵپ داخسنت و یەکخستنی کامپەکان کە بەزۆری و بەشێوەیەکی سەرەکی
لە نێوان ترشینی یەکەمی  ٢٠٢٠و کانوونی دووەمی  ٢٠٢١دا ڕووی داوە و بوونەوە هۆی زیادبوونەوە بەدوای یەکداهاتووەکانی گەڕانەوەکان لەو ماوەیەدا .لە نێوان ئەیلولی
 ٢٠٢٠و شوباتی  ،٢٠٢١تۆماری بەدواداچوونی ئاوارەبوون ڕاهێنانێکی بەدواداچوونی دەستبەجێی ئەنجامدا کە جوڵەو جموجۆڵەکانی ئاوارەکانی لەکامپەکانەوە بۆ شوێنەکانی تر
دەستنیشانکرد دوای داخسنت یان دووبارە پۆلێن کردنی کامپەکان .کارەکانیش لەم لینکە بەردەسنتhttp://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp :
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ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی ١٢٥

خستنەڕووێکی گشتی گەڕانەوەکان
ئــەم گــراف و ھێڵکاریانــەی خــوارەوە ئەمانــە نیشــاندەدەن .١ :ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە ھەمــوو ئــەو پارێــزگاکان .٢ ،ژمــارەی گــەراوەکان لــە ھــەر قەزایــەک .٣ ،ڕێــژەی
گەڕاوەکانــی ھــەر پارێزگایــەک لــە پارێزگاکانــی ئاوارەبــوون.

نەينەوا

 1,929,636گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

90+88 15+25+31+43 11+17+22+26 1+9+19+55

فەللوجە

361,950

هیت

170,196

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

 %9هەولێر

سەاڵحەددين

 740,880گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە
تکریت

رشگات
بێجی

 %46سەالحەددین

 239,382گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

103,602

خانەقین

موقدادیە

حەویجە

داقوق

هەولێر

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

61,002

مەخمور

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

بەغداد

 %74هەولێر

5

 %7ئەوانی تر

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

50,406

مەحمودیە
ئەبوغرێب
تارمیە

23,586

11,148

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

 %4بابل

 %90بەغداد

ئەوانی تر :پارێزگاکانی سلێامنی ،کەربەال و میسان دەگرێتەوە

دهۆک

 %1ئەوانی تر

 %5هەولێر

 756گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

زاخۆ

 %9کەرکووک
 %100دهۆک

 %16نەينەوا

 %39سلێامنی

 92,904گەڕاوە

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

 %1سەالحەددین

 %9سەالحەددین

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

 %1ئەوانی تر

 61,002گەڕاوە

17,568

 %45کەرکووک

 %80ديالە

 %11کەرکووک
ئەوانی تر :پارێزگاکانی بەغداد ،هەولێر و کەربەال دەگرێتەوە

155,790

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

59,586

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

171,408

کەرکوک

74,694

 %9سلێامنی

 352,002گەڕاوە

◄سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە

 %15هەولێر

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

خالس

كەركووک

126,852

 %25کەرکووک

 %21بەغداد

 %16هەولێر

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

163,038

 %14ئەوانی تر

ديالە

 %43ئەنبار

189,762

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

179,916

 %20ئەوانی تر

 %13ئەوانی تر

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

570,834

◄پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون

 %68نەینەوا

 %10دهۆک

601,734

ڕەمادی

1,068,750

تەلەعفەر

90+88 1+12+25+54 1+5+44+49 1+12+37+39

موسڵ

حەمدانیە

ئەنبار

 1,543,152گەڕاوە

756

ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی ١٢٥

تازەترین ڕەوشی گەڕاوەکان
کــۆی گشــتی فیگــەر و شــێوەکانی گەڕانــەوە :لــە نێــوان کانوونــی دووەم و

جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون :لــە مانگــی کانوونــی

گــەڕاوەی دیــاری کــرد ( ٨٢٦,٦١٩خێــزان) کــە بەســەر  ٨پارێــزگا و  ٣٨قــەزا و ٢,١٧٩

گــەڕاوەی تــازە دەستنیشــانکران کــە بــۆ ناوچەکانــی زێدیــان گەڕانــەوە ،بەمــەش

ئــاداری  ٢٠٢٢دا ،تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون کــۆی گشــتی ٤,٩٥٩,٧١٤

شــوێن لــە سەرتاســەری واڵت دا دابەشــبوون .لــەم گــەڕەدا کــۆی گشــتی ٧,٤٨٢

دووەمی-ئــاداری  ٢٠٢٢زۆربــەی گــەڕاوە تــازە گەیشــتوەکان ( )٦,٧٩٢وەک

ژمــارەی گشــتی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــەم جــۆرە شــوێنی حەوانەوانــەدا دەژیــن

کەســی تــازەی گــەڕاوە تۆمارکــراون کــە ئەمــەش بــە شــێوەیەکی بەرچــاو

بــووە  ٪٩٦( ٤,٧٥١,٣٧٠ی هەمــوو گــەڕاوەکان) .ســەرەڕای ئــەوەش ٥٨٨ ،گــەڕاوە

لــە نێــوان ترشینــی یەکــەم  -کانونــی یەکەمــی  ٢٠٢١دا ( .)١٣,١٥٨بــە شــێوەیەکی

دانیشــتووانی ئــەو شــوێنە حەوانــەوە زۆر خراپانــەی کــردە ( ١٩٤،٠٨٢لــە ٤٪ی

کەمــرە لــە ژمــارەی ئــەو گــەڕاوە تازانــەی کــە لــە گــەڕی پێشــوودا تۆمارکــراون
گشــتی ،ئەمــە کەمرتیــن ژمــارەی گەڕانەوەیــە کــە تۆمــار کــراوە لەوەتــەی لــە
مانگــی نیســانی ٢٠١٥ەوە گەڕانــەوەکان دەســتیان پێکــردووە .دەکرێــت ئــەم

ڕێــژەی نزمــەی گەڕانــەوەش بدرێتــە پــاڵ ئــەو بەربەســتەی کــە ئەوانــەی لــە
ئاوارەیــی مانەتــەوە ڕووبــەڕووی دەبنــەوە لــە گەڕانــەوە بــۆ ســەر مــاڵ و حاڵــی

خۆیــان ،ئەمــەش بــە شــێوەیەکی بەرچــاو لــە سەرانســەری واڵتەکــەدا دەگۆڕێــت
و لــە شــوێنێکەوە بــۆ شــوێنێکی دیکــە جیــاوازە٢.

گەیشــتوونەتە ئــەو شــوێنە حەوانەوانــەی کــە زۆر خراپــن ،کــۆی گشــتی ژمــارەی

هەمــوو گــەڕاوەکان) .بــە بــەراورد لەگــەڵ خولــی پێشــوو ١٠٢ ،گــەڕاوەی دیکــە
کــە لــە شــوێنی حەوانــەوەی تایبــەت دا دەژیــن لــەم خولــەدا تۆمارکــراون ،کــە

ئەمــەش کــۆی گشــتی ژمــارەی گەڕاوەکانــی کــە لــە شــوێنی حەوانــەوەی
تایبــەت دا دەژیــن کــردە بــە ( ١٤,٢٦٢کەمــر لــە  ٪١لــە هەمــوو گــەڕاوەکان) لــە

سەرتاســەری واڵتــدا.

زۆرتریــن ژمــارەی ئــەو کەســە گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنە حەوانــەوە زۆر

ئــەو پارێزگایانــەی زۆرتریــن ژمــارەی کــۆی گشــتی گەڕاوەیــان هەیــە بریتیــن لــە

خراپــەکان دا دەژیــن لــە پارێــزگای ســەاڵحەدینە بــە ( )٦٤,١٥٢کــەس کــە دەکاتــە لــە

بــە ( ) ١,٥٤٣,١٥٢لەگــەڵ  ٦٦٠گــەڕاوە نــوێ لــە دوایــن گــەڕاوە ) ،و ســەاڵحەدین بــە

زۆربــەی ئــەم گەڕاوانــەش هــی ســێ قــەزان :تکریــت ( )٢٢,٤٥٨و بێجــی ()١٦,٧٨٢

نەینــەوا ()١,٩٢٩,٦٣٦کــە  ٢,٠٦٤گــەڕاوە نوێکانــن و لەوەتــەی کۆتــا گــەڕن) ،ئەنبــار
( ٧٤٠,٨٨٠بــە  ٣,١٧٤گــەڕاوەی نــوێ لــە دوایــن گــەڕەوە) .ســەرەڕای ئــەوەش،

ســەدا ٣٣ی هەمــوو ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە سەرتاســەری واڵت تێیــدا دەژیــن.

و شــەرگات ( )٨,٦٨٨گــەڕاوە ٥٥,٨٦٠ .گــەڕاوەی دیکــە لــە شــوێنی حەوانــەی زۆر

لــە نێــوان مانگــی کانوونــی دووەم و ئــاداری ٢٠٢٢دا ،تۆمــاری بەدواداچوونــی

خــراپ دا دەژیــن لــە پارێــزگای نەینــەوا ( ٪٢٩ی ســەرجەمی گەڕاوەکانــی ئــەم

ئەمــەش بــە شــێوەیەکی بەرچــاو کەمــرە لــەو ژمارەیــەی کــە لــە مــاوەی

موســڵن ( )٣٢,١٠٦و دواتــر شــەنگال ( )٧,٨٨٤و پاشــان تەلەعفــەر ( .)٦,١٢٦هەروەهــا

ئاوارەبــوون کــۆی  ٦٦٦ئــاوارەی تۆمــار کــرد کــە لــە کامپەکانــەوە هاتــوون ،کــە
ترشینــی یەکەم-کانوونــی یەکەمــی  ٢٠٢١تۆمــار کــراوە ( .)٢،٠٨٢زۆربــەی ئــەم

گــەڕاوە تازانــەش گەیشــتنە قــەزای مەخمــوری پارێــزگای هەولێــر ( )١٩٢و

هەروەهــا قەزاکانــی پارێــزگای نەینــەوا کــە قــەزای ناوەنــدی موســڵ ( )١٦٢و
شــەنگال ( )١٥٠و هەتــرە (.)٤٨

هەروەهــا ،لــەم خولــەدا ،گەڕانــەوەکان لــە چــوار شــوێن تۆمارکــران کــە پێشــر

هیــچ گەڕانەوەیەکیــان بەخۆیانــەوە نەبینیبــوو .ئــەم گەڕاوانــەش لەنێــوان مانگی
کانوونــی دووەم و ئــاداری  ٢٠٢٢بــۆ یــەک شــوێن لەقــەزای تــووز خورماتــووی

ســەر بەپارێــزگای ســەالحەدین و بــۆ ســێ قــەزای دیکــەی هەمــان پارێــزگا بــوون

کــە بێجــی و بەلــەد بــوون لــە خولــی پێشــوودا (ترشینــی یەکــەم – کانونــی
یەکەمــی  .)٢٠٢١جگەلــەوەش ،بەکــۆی گشــتی ،حــەوت شــوێنی بــێ گەڕانــەوە-

ئــەو ناوچانــەی کــە خێزانــەکان لەکاتــی شــەڕی داعــش لێــی هەڵهاتــوون ،بــەاڵم

تــا ئێســتا هیــچ گەڕانــەوە و گەڕاوەیەکیــان بەخۆیانــەوە نەبینیبــوو ،بۆ یەکــەم جار
لــەم خولــەدا گەڕانەوەیــان تێــدا تۆمارکــرا کــە لــە قــەزای دەبــس لــە پارێــزگای
کەرکــوک بــوو.

لەســەر ئاســتی قــەزاش :وەک خولەکانــی پێشــوو ،قــەزای ناوەنــدی موســڵ

لەپارێــزگای نەینــەوا بەخــاوەن بەرزتریــن ژمــارەی گــەڕاوەکان دەمێنێتــەوە کــە
 ١,٠٦٨,٧٥٠کەســن ( ٪٢٢ی کــۆی کەیســەکان) کــە  ٤٩٨کەســیان وەک گــەڕاوەی

تــازە لــەم خولــەدا تۆمارکــران .قــەزای ڕومــادی لەپارێــزگای ئەنبــار خاوەنــی
دووەم بەرزتریــن ژمــارەی گەڕاوەیــە بــە (٦٠١,٧٣٤؛  )٪١٢کــە  ١٥٠کەســیان

وەک گــەڕاوەی تــازە لــەم خولــەدا تۆمارکــران .ســێیەمین بەرزتریــن ژمــارەی

گەڕاوەکانیــش لەقــەزای فەللوجــە لەپارێــزگای ئەنبــار تۆمارکــراوە بــە(;٥٧٠,٨٣٤
 )٪١٢کــە تەنیــا  ٢٤کەســیان وەک گــەڕاوەی تــازە لــەم خولــەدا تۆمارکــران .ئەگینــا

ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە گــەڕاوەکان گەڕاونەتــەوە بــۆ قــەزای تەلەعفــەری
پارێــزگای نەینــەوا (٣٦١,٩٥٠؛  )٪٧کــە  ٤٤٤کەســیان گــەڕاوەی ئــەم خولــەن.

ســەرەڕای ئــەوەش ،لــەم ماوەیــەدا زۆرتریــن ژمــارەی گــەڕاوە نوێیــەکان لــە
قــەزای بێجــی بــوو بــە ( )١٩٩٢گــەڕاوە لــە پارێــزگای ســەالحەدین ،کــە کــۆی

گشــتیان بوونــە  ١٢٦,٨٥٢کــەس .هەروەهــا ژمارەیەکــی زۆری گــەڕاوە تــازەکان لــە

قــەزای قائیــم ( )٥٦٤تۆمارکــراون لــە پارێــزگای ئەنبــارو کــە کــۆی گشــتیان بوونــە

 ١٠٤,٨٣٢کــەس ،هەروەهــا لەقــەزای تووزخورماتوویــش ( )٥١٦کــەس گەڕانــەوە

جــۆرە شــوێنی حەوانــەوە) ،کــە زۆربــەی ئــەو گەڕاوانــەی لــە قــەزای ناوەنــدی
ژمارەیەکــی زۆر لــەو گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەوەی زۆر خــراپ دا

دەژیــن لــە پارێــزگای ئەنبــار تۆمارکــراون (٤٠,٤٩٤؛  ،)٪٢١ئــەم گەڕاوانــەش بــە
شــێوەیەکی ســەرەکی هــی هــەر ســێ قەزاکانــی ڕومــادی ( )١٤,٠٦٤و فەللوجــە

( )١٣,٦٣٢و قائیــم ( .)٨,٣٥٨هەروەهــا  ٢٥,٠٦٢کەســی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە

شــوێنی حەوانــەی زۆر خــراپ دا دەژیــن لــە پارێــزگای دیالەیــە ،زیاتــر لــە نیوەیــان
لــە قــەزای خانەقینــن (.)١٤,٠٠٤

بــە گشــتی ،لــە مانگــی کانوونــی دووەم-ئــاداری ٢٠٢٢دا ،ســەرجەمی هەشــت
شــوێن دیاریکــران کــە هەموو گــەڕاوەکان (کــۆی گشــتی  ٣,٥١٠کەس) لە شــوێنی

حەوانــەی زۆر خراپــدا نیشــتەجێن .ئەمــە زیادبوونــی( )٢١٦+نیشــاندەدات لــەو

ژمارەیــەی لــە ترشینــی یەکــەم -کانوونــی یەکەمــی  )٣,٢٩٤( ٢٠٢١تۆمارکــراوە.
ســێ لــەو شــوێنانەش هەریەکــە لــە قەزایەکانــی ئەلفــارس ( )٨٢٨و تکریــت ()٧٨٠
و بەلــەد ( )١٩٢لەپارێــزگای ســەالحەدینن ،لەکاتێکــدا دوو شــوێنیش لــە قەزاکانــی
ڕومــادی ( )٨٥٨و قائیــم ( )٢٩٤لەپارێــزگای ئەنبــارن .ســەرەڕای ئەمانــەش ،یــەک

شــوێنیش کــە تەنیــا ئــەو گەڕاوانــە لەخۆدەگرێــت کــە لــە شــوێنی حەوانــەوەی
زۆر خــراپ دان لــە قــەزای ناوەنــدی موســڵە ( )٢٧٦لەپارێــزگای نەینــەواو ،

بەهەمــان شــێوەش لــە قــەزای ناوەنــدی کەرکــوک ( )١٨٠لــە پارێــزگای کەرکــوک و
لــە خانەقینیــش ( )١٠٢کــەس لــە پارێــزگای دیالــە.
شێوەی  :٣جۆرەکانی شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی گەڕاوەکان

95+5+0O

%96

شوێنی
نیشتەجێبوونی ئاسایی

4,751,370

1+99+0O

4+96+0O

%4

پەناگە نەگونجاوەکان

194,082

> ٪١

نشینگەی تایبەت

14,262

کــە کــۆی گشــتیان بوونــە  ٥٨,٣٣٢کــەس.
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 2لە کانوونی دووەمی  ٢٠٢١دا ،ڕێکخراوی ( )IOMڕاپۆرتێکی باڵوکردەوە :ئاوارەبوونی درێژخایەن لە عێراق دا :چاوخشاندنەوە بە جۆرە جیاوازەکانی بەربەستەکانی بەردەم گەڕانەوە.
ڕاپۆرتەکە داتاکانی لە زنجیرەیەک سەرچاوەی الوەکی وەرگرتووە بۆ خستنەڕووی چوارچێوەی کاری پۆلێکردن و تیشک خستنەسەر جۆرە جیاوازەکانی ئەو بەربەستانەی کە ئاوارەکان
لە کاتی گەڕانەوە سەر ماڵ و خاڵی خۆیان ڕووبەڕووی دەبنەوە .ڕاپۆرتەکەش لەم لینکە بەردەستە:
https://iraq.iom.int/publications/protracted-displacement-iraq-revisiting-categories-return-barriers

ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی ١٢٥

نەخشەی  :١ئاوارەکان و گەڕاوەکان

دﻫﯚک

ﻫەوﻟێﺮ
ﺳﻠێﺎﻤﻧﯽ

ﻧەﯾﻨەوا

ﮐەرﮐﻮک
ﺳە�ﺣەدﯾﻦ

دﻳﺎﻟە
ﺑەﻏﺪا
واﺳﺖ

ﺑﺎﺑﻞ

ﮐەرﺑەﻻ

ﻗﺎدﺳﻴە

ﻣﻴﺴﺎن
زﯾﻘﺎر

ﺑەﴎا

ﺋەﻧﺒﺎر

ﻧەﺟەف
ﻣﻮﺳەﻧﺎ

ﺋﺎوارە و ﮔەڕاوە

> ٢٥,٠٠٠
١٠٠,٠٠٠ - ٢٥,٠٠١
٢٥٠,٠٠٠ - ١٠٠,٠٠١
ﮔەڕاوەﮐﺎن

> ٢٠,٠٠٠
٦٥,٠٠٠ - ٢٠,٠٠١
٢٠٠,٠٠٠ - ٦٥,٠٠١
ﺋﺎوارەﮐﺎن

> ٥٠٠٠
١٥,٠٠٠ - ٥,٠٠١
٣٥,٠٠٠ - ١٥,٠٠١
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ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی ١٢٥

ڕێباز ومیتۆدی ڕاپۆرت
ئامانجــی تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون ()DTMی ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کــۆچ ( )IOMچاودێریکردنــی ئاوارەبــوون و خســتنەڕووی داتــای دروســتە
دەربــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان و گــەڕاوەکان لــە عێــراق دا .داتــا لــە ڕێگــەی تیمەکانــی وەاڵمدانــەوەی خێــرا و ھەڵســەنگاندن ( )RARTsکۆدەکرێتــەوە ،کــە پێکھاتــووە
لــە زیاتــر لــە  ١٠٠ســتاف لەسەرانســەری عێــراق دا باڵوبوونەتــەوە .داتــا کۆکردنــەوە بــۆ گــەڕی  ١٢٥لــە مــاوەی مانگەکانــی کانوونــی دووەم و ئــاداری  ٢٠٢٢بــوو لــە
سەرانســەری  ١٨پارێــزگادا.
داتــا لــە لیســتی ســەرەکی ئــاوارە ناوخۆییــەکان و لیســتی ســەرەکی گــەڕاوەکان کۆکراوەتــەوە لــە ڕێگــەی تۆڕێکــی دامــەزراوی بەرفــراوان کــە  ٩٥٠٠زانیاریپێــدەری
ســەرەکی لەخــۆ دەگرێــت ،لەوانــەش ســەرکردەی کۆمەڵگــەکان ،موختــارەکان ،دەســەاڵتە خۆجێیــەکان و ھێــزە ئەمنيیــەکان .ھەروەھــا زانیــاری دیکــەش لــە تۆمــاری
داتــای حکومــەت و ئاژانســە ھاوبەشــەکان وەرگیــراوە.
تیمەکانــی وەاڵمدانــەوەی خێــرا و ھەڵســەنگاندن ()RARTsی ڕێکخــراوی ( )IOMبــە بەردەوامــی داتــای لــە لیســتی ســەرەکی وەرگرتــووە و ڕاپۆرتــی دوو مانــگ
جارێکــی لــێ ئامادەکــردووە .ھەرچەنــدە ،دەستگەیشــن بــە داتــا ســنووردار بــووە بەھــۆی کێشــە و گرفتــە ئەمنیيــەکان و پرۆســەکانی 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 عێــراق دا.
هاواڵتیانــی ئاوارەبــوو داتایــان لــە ڕێگــەی پڕۆســەی کۆکردنــەوە ،پشتڕاســتکردنەوە ،ڕووپێوکــردن و پێوانەکــردن و ڕەوایەتــی بــوون کۆدەکرێـــتەوە و
دەستنیشــاندەکرێن .ڕێکخــراوی ( )IOMبــە 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.
حسابکردنی ژمێری بۆ دیاریکردنی ژمارەی کەسەکان بە کارھاتووە:
ژمــارەی کەســەکان لــە ڕێگــەی لێکــدان و جارانکردنــی ژمــارەی هــەر خێزانێــک بــە  ٦کــەس 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  ،)١١٧ژمــارەی ئــەو کەســانەی نــاو کامــپ لەڕێگــەی لێکدانــی لــە ژمــارە  ٥بــۆ ھــەر خێزانێــک حســابکراوە ،کــە ئــەم
داتایــە ھاوتایــە بــە قەبــارەی خێزانــی بــە پێــی دەســتەی ھەماھەنگــی و کارگێــڕی کامــپ لەوەتــەی ســاڵی  ٢٠١٨ەوە .بــۆ دروســترتین و نوێرتیــن زانیــاری ئاوارەکانــی

دەرەوەی کامــپ ،تکایــە بڕوانــە وێبســایتی دەســتەی ھەماھەنگــی و کارگێــڕی کامــپCCCM Cluster :
لــە ھەمــوو لیســتە ســەرەکییەکانی گەڕەکانــی پێــش ( )١١٧لــە (متمــوز و ئابــی  )٢٠٢٠دا ،ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نــاو کامــپ بــە لێکــدان و جارانکردنــی ژمــارەی هــەر
خێزانێــک بــە شــەش ئەنــدام دیاریدەکــرا ،لەبەرئــەوەی حســابکردنەکە جێگیــرە لــە نێــوان گەڕەکانــی  ١١٧بــۆ  ،١٢٥شــیکارکردنی 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  ١١٧بۆ ١٢٥
بــە ھەریەکێــک لــە گەڕەکانــی پێشــووتر ،کاریگــەری دەبێــت بەھــۆی ئــەو گۆڕانکاریــەی لــە پێداچوونــەی شــێوازی حســابکردن لــە ڕێبــاز و میتــۆدی ڕاپۆرتەکــەوە دەکرێــت.
ڕێباز و میتۆدی ڕاپۆرتەکە ئەم پێناسانە بەکاردێنێت:
وەاڵمدانــەوەی ھەمــوو ئــەو کەســانە بــە ئــاوارەی ناوخۆیــی ھەژمــار دەکات کــە ناچــار بــە جێھێشــن کــراون لــە کانوونــی دووەمــی  ٢٠١٤بــەدواوە و تــا ســاتی ئــەم
ھەڵســەنگاندنەش لــە چوارچێــوەی ســنوورەکانی عێــراق دا ئــاوارەی ناوخــۆن.
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 و بــە شــکۆوە ھەیــە ،نــە پەیوەندیشــی بــە
ســراتیژیەتی چارەســەرە ھەمیشــەییە پێناســەکراوەکانەوە ھەیــە.
شــوێنیش وەھــا پێناســەکراوە کــە ھاوتــا بێــت بــە گوندێــک یــان ناوچەیەکــی الدێــی یــان گەڕەکێــک لــە ناوچــە شــارییەکان (بەمانایەکــی دیکــە ،چــوارەم دابەشــبوونی
فەرمــی کارگێــڕی).
گۆڕانکارییەکانی زاراوەکانی شــوێنی حەوانەوە و نیشــتەجێبوون لە لیســتی ســەرەکی گەڕی ( ١٢٢ئایار-تەممووزی :)٢٠٢١
لــە گــەڕی ( )١٢٢دا ،کــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــار و حوزەیــران و تەممــوزی  ٢٠٢١گرتبووەخــۆ ،گۆڕانــکاری لــە زاراوەکانــی جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە
و نیشــتەجێبوونانەی کــە ئــاوارە ناوخۆییــەکان و گــەڕاوەکان تیایانــدا دەژیــن کــرا .ئــەم گۆڕانکاریانــەش لــە ھەمــوو کارەکانــی لیســتی ســەرەکی گــەڕی  ١٢٢و ١٢٥
(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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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
جێھێڵــدراو ،بینایــە گشــتییەکان ،شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی بەکۆمــەڵ ،بینــا ئاینییــەکان و بینــای قوتابخانــەکان .بــۆ ئاوارەکانیــش ،ئــەو شــوێنە حەوانــەوە
و نیشــتەجێبوونانەی کــە لــە دۆخێکــی زۆرخراپــدان ھەمــان ئــەو شــوێنە حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونانەی گــەڕاوەکان دەگرێتــەوە ،جگــە لــە نیشــتەجێبوون لــە زێــد
ناگرێتــەوە ،ھەروەھــا خانــوو و شــوققەش ناگرێتــەوە کــە ھــی خۆیــان نیــن یــان بــۆ ژیــان ناشــێن.

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