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ئاوارە ناوخۆییەکان

گەڕاوەکان

کۆکردنــەوەی داتــا بــۆ ڕاپۆرتــی ســەرەکی جەولــەی ١٢٣ لەمــاوەی نێــوان مانگەکانــی 
١ی ئــاب تــا ٣٠ ی ئەیلــول ئەنجامــدرا. تــا ٣٠ ئەیلــول تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون 
)DTM( دەستنیشــانی ٤,٩٣٩,٠٧٤ گــەڕاوەی کــرد )لــە ٨٢٣,١٧٩ خێــزان دا(، کــە بەســەر 
٨ پارێــزگا، ٣٨ قــەزا و ٢,١٧١ شــوێن دابەشــببوون لــە عێــراق دا. بــە کــۆی گشــتی، 
٥٤,٤٦٢ گــەڕاوەی نــوێ تۆمارکــران لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی 
ــاوەی  ــە م ــە ل ــەی ک ــەڕاوە تازان ــەو گ ــارەی ئ ــە ژم ــرە ل ــەش بەرزت ــەم ژمارەی ٢٠٢١ دا. ئ
ــەڕاوەی  ــە )١٧,٥٦٢( گ ــران ک ــوزی ٢٠٢١ دا تۆمارک ــران و تەمم ــار و حوزەی ــی ئای مانگەکان
ــەی  ــوو، جەول ــەی پێش ــاوەی جەول ــە م ــەوەی ک ــەرەڕای ئ ــەش س ــوون، ئەم ــازە ب ت
١٢٢، درێژتــر بــوو و ســێ مانــگ بــوو. هەرچەنــدە، ئــەم بەرزبوونــەوەی ژمــارەی گــەڕاوە 
ــا ی تۆمــاری  ــازەکان بــەزۆری بەهــۆی ئەوەوەیــە کــە تیمەکانــی کۆکردنــەوەی دات ت
بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون هەڵســەنگاندنیان بــۆ هەندێــک شــوێن لەپارێــزگای ئەنبــار 
کــردووە کــە پێشــووتر دەســتیان بــەو شــوێنانە نەگەیشــتبوو. باوتریــن و بەرباڵوترین ئەو 
پارێزگایانــەی کــە گــەڕاوە تازەکانــی بــۆ هاتــووە لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و 
ئەیلولــی ٢٠٢١ دا ئەمانــەن: پارێــزگای ئەنبــار )٢٩,٨٠٨( گــەڕاوەی تــازە، پارێــزگای ســەاڵح 
الدیــن )١٦,١١٠( گــەڕاوەی تــازە، پارێــزگای هەولێــر )٥,٤٣٠( گــەڕاوەی تــازە و پارێــزگای 

ــازە.  ــەڕاوەی ت ــەوا )٢,١٣٦( گ نەین

تۆمــاری  دا،   ٢٠٢١ ئەیلولــی  و  ئــاب  مانگەکانــی  نێــوان  مــاوەی  لــە  هەروەهــا 
بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون )DTM( ١,١٨٩,٥٨١ ئــاوارەی دەستنیشــانکرد، کــە )٢٠٤,٣٤٤( 
ــراق دا.  ــە عێ ــببوون ل ــوێن دابەش ــەزا و ٢٨٤٢ ش ــزگا، ١٠٥ ق ــەر ١٨ پارێ ــوون بەس ــزان ب خێ
ئەمــەش تێکــڕای نزمبوونــەوەی ١,٨٨٩ ئــاوارەی ناوخۆیــی نیشــاندەدات لەوەتــەی 
مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــارو حوزەیــران و تەممــوزی ٢٠٢١ دا. ئەمــەش نزمبوونەوە 
ــار و  ــی ئای ــوان مانگەکان ــاوەی نێ ــە م ــە ل ــەوەی ک ــە نزمبوون ــرە ل ــی کەم و دابەزینێک
حوزەیــران و تەممــوزی ٢٠٢١ دا تۆمارکــرا کــە )٦,٨٢٧( کــەس بوو. ســەبارەت بە ناوچەکانی 
ــە  ــاوارە ناوخۆییــەکان، هاوشــان و هاوشــێوەی ڕاپۆرتــی جەولــەی پێشــوو، ل زێــدی ئ
٥٦%ی حاڵەتەکانــی ئێســتای ئــاوارە ناوخۆییــەکان هــی پارێزگاکانــی نەینــەوان بــە 
)٦٦٩,١٣٣( کــەس، بەتایبەتــی هــی قەزاکانــی: قــەزای ناوەنــدی موســڵ بــە )٢٤٨,٦٠٣( 
کــەس، قــەزای شــنگال بــە )١٩٤,٢١٤( کــەس و قــەزای بەعــاج بــە )٩٢,٩٥٧( کــەس. پاشــان 
بەرزتریــن ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان هــی پارێزگاکانــی ســەاڵح الدیــن بــە )١٤٠,٠٥٨( کــە 
دەکاتــە لــە١٢%، پارێــزگای ئەنبــار بــە )١٣٤,٦٨٦( کــە دەکاتــە لــە ١١%، پارێــزگای کەرکــووک 
بــە )٧٥,٩٢٢( کــە دەکاتــە لــە ٦% و پارێــزگای دیالــە بــە )٧١,٩٧٢( کــە دەکاتــە لــە ٦% بــوون. 

1.189.581

181052.842

204.344

8382.171

4.939.074823.179

ڕاپۆرتی لیستی سەرەکی عێراق 123
ئاب - ئەیلول ٢٠٢١   

تێبینــی: لیســتی ســەرەکی جەولــەی پێشــووی، جەولــەی ژمــارە )١٢٢( مــاوەی نێــوان هــەر ســێ مانگەکانــی ئایــار، حوزەیــران و تەممــوزی ســاڵی ٢٠٢١ لەخۆگرتــووە. 
لیســتی ســەرەکی ئــەم جەولەیــە، جەولــەی ژمــارە )١٢٣( مــاوەی نێوان هــەردوو مانگی ئــاب و ئەیلولــی ٢٠٢١ گرتووەتەخــۆ. ھەربۆیە، ھــەر شــیکارییەکی بەراوردکردن 

بکرێــت بــۆ داتــای ئــەم جەولەیــە و داتــای ڕاپۆرتــی جەولەکانــی دیکــە، دەبێــت تێبینــی جیــاوازی مــاوەی ڕاپۆرتــەکان بکرێت و ئــەم جیاوازییــە لــە بەرچاوبگیرێت.

دیارخراوەکان

شێوەی ١: ژمارەی ئاوارەکان و گەڕاوە بە تێپەڕبوونی کات
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نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 
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نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

 140,237 ئاوارە64+16+7+1

92,324

19,443

8,592

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

 58,578 ئاوارە35+27+26+5

20,406

15,534

15,372

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

256,034 ئاوارە40+17+14+1

102,504

42,661

36,786

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

 231,638 ئاوارە93+3+2+1

214,722

7,130

4,944

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

 90,582 ئاوارە91+7+2+1

82,062

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

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

 43,963 ئاوارە1+15+28+٢٠44٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

18,762

12,979

6,642

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

 35,312 ئاوارە1+8+20+٢٠54٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

19,490

6,732

2,790

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

ئــەم گرافیکــەی خــوارەوە ئەمانــە نیشــاندەدات )١( ژمــارەی ئــاوارەکان لــە ھەمــوو پارێزگاکانــی ئاوارەبــوون, )٢( ژمــارەی ئــاوارەکان لــە ھــەر ناوچەیــەک و قەزایــەک, )٣( 

ڕێــژەی ئــاوارەکان بــە پێــی پارێــزگای زێــدی خۆیــان بــۆ ھــەر یەکێــک لــەو پارێزگایانــەی ئاوارەبوونــی تێدایــە. 

خستنەڕووێکی گشتی ئاوارەبوون

ئەنبار     ديالە 

نەینەوا 

هەولێر  

دهۆك 

سلێامنی

سەالحەددینكەركووك 

موسڵ

شێخان 

حەمدانیە 

هەولێر

مەخمور 

شەقاڵوە 

سومێل

زاخۆ 

دهۆک 

سلێامنی

کەالر 

چەمچەماڵ 

کەرکووک

داقوق 

دوبس 

بەعقوبە

خانەقین  

کفری 

توزخۆرماتوو

تکریت 

سامەڕا 

فەللوجە

ڕەمادی  

ڕوتبە  
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نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

 11,358 ئاوارە91+8+1+1

10,272

948

138

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

 9,078 ئاوارە75+21+2+1

7,044

1,926

108

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

 16,938 ئاوارە1+2+8+٢٠89٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

15,048

1,380
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سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

 4,512 ئاوارە68+10+8+2

2,970

462

330

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

 3,516 ئاوارە61+20+10+1

2,196

780

378

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

3,222 ئاوارە56+22+17+0

1,818

738

492

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

 5,616 ئاوارە45+21+19+1

2,322

1,248

1,152

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

 26,610 ئاوارە14+18+20+٢٠28٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

7,326

5,340

4,794

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

خستنەڕووێکی گشتی ئاوارەبوون

ئەنبار     ديالە 

نەینەوا 

هەولێر  

دهۆك 

سلێامنی

سەالحەددینكەركووك 

موسڵ

شێخان 

حەمدانیە 

هەولێر

مەخمور 

شەقاڵوە 

سومێل

زاخۆ 

دهۆک 

سلێامنی

کەالر 

چەمچەماڵ 

کەرکووک

داقوق 

دوبس 

بەعقوبە

خانەقین  

کفری 

توزخۆرماتوو

تکریت 

سامەڕا 

فەللوجە

ڕەمادی  

ڕوتبە  

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

 1,974 ئاوارە78+7+5+1

1,596

162

102

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

نەینەوا

کەرکووک  

هەولێر 

دیالە

ئەنبار 

کربالء

واسط

ميسان 

القادسیة

٩٨٪ نەینەوا

٥٨٪ کەرکووک  

٤٧٪ نەینەوا

٨٦٪ دیالە

٧٢٪ ئەنبار 

٨٥٪ نەینەوا

٨٠٪ نەینەوا

٤٦٪ نەینەوا

٦٢٪ نەینەوا

٢٪ ئەوانی تر

١٠٪ ئەوانی تر

١٠٪ نەینەوا 

١٣٪ ئەوانی تر

٦٪ئەوانی تر

٨٪ سەالحەددین

٢٪ ئەوانی تر

٤٪ ئەوانی تر                                    

١١٪ بابل

٩٪ کەرکووک

١١٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ئەوانی تر                                    

٤٪ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر پارێزگاکانی هەولێر، سەالحەددین، کەرکووک و بەغدا دەگرێتەوە

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

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

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

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

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار  دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد و سەالحەددین دەگرێتەوە

٢٢٪ سەالحەددین 

٣٠٪ ئەنبار

١٠٪ سەالحەددین 

٢٦٪ بابل

٢٠٪ کەرکووک

١٤٪ سەالحەددین

٣٤٪ کەرکووک

بغداد

٩٩٪ نەینەوا

٤٣٪ ئەنبار 

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

١٨٪ نەینەوا٢٧٪ بابل

دهۆک

سلێامنی  

صالح الدين

بابل

نجف

البرصة 

ذي قار 

املثنى   

٢٤٪ سەالحەددین

٩١٪ سەالحەددین

٨٩٪ بابل

٩٩٪ نەینەوا

٢٨٪ نینوی ١٩٪ ئەنبار ٣٥٪ سەالحەددین

١٨٪ ئەنبار     ١٧٪ کەرکووک٥٥٪ نەینەوا

١٤٪ بەغداد٥٨٪ نەینەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی نەینەوا، بابل و کەرکووک دەگرێتەوە

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

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، نەینەوا وئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: ئەنبار، بەغداد،دیالە، سەالحەددین دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، سەالحەددین و ئەنبار دەگرێتەوە

ئەوانی تر: پارێزگاکانی دیالە، بەغداد و بابل دەگرێتەوە

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

٧٪ کەرکووک

٢٪ ئەوانی تر                                    

ئەوانی تر: سەالحەددین و کەرکووک و دیالە دەگرێتەوە

٢٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ کەرکووک

١٠٪ ئەنبار

٩٪ نەینەوا

١٪ ئەوانی تر                                    

٨٪ ئەوانی تر                                    

١٠٪ ئەوانی تر                                    

١٨٪ ئەوانی تر                                    

٢٢٪ ئەوانی تر                                    

٢٠٪ بەغداد   ١٨ ٪ دیالە       ١٦٪ ئەنبار 

900 ئاوارە57+31+7+2

564

300

36

سێ قەزای سەرەکی ئاوارەبوون 	

پارێزگاکانی زێد 	

ميسان 

عەمامرە 

ئەلەمەجەر ئەلکەبیر         

قەاڵت ساڵح                   

موسەننا

سەماوە                 

ڕومەیزە         

ئەلخدر      
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 ڕاپۆرتی لیســتی ســەرەکی 123

ناوخۆییەکان ئاوارە  تازەترین ڕەوشی 

ــاب و  ــی ئ ــاوەی مانگ ــەکان: لەم ــاوارە ناوخۆیی ــی ئ ــێوە و فیگەرەکان ــڕای ش تێک

 ١,١٨٩,٥٨١ )DTM( مانگــی ئەیلولــی ٢٠٢١ دا، تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون
لەسەرانســەری ١٨  دا،  خێــزان  لــە ٢٠٤,٣٤٤  دەستنیشــانکرد،   ناوخۆیــی  ئــاوارەی 
پارێــزگای، لــە ١٠٥ قــەزا و ٢٨٤٢ شــوێن لــە عێــرق دا. ئەمــەش نزمبوونــەی ١,٨٨٩ 
ئــاوارەی ناوخۆیــی نیشــاندەدات  لــەو ژمارەیــەی کــە لەمــاوەی نێــوان مانگەکانــی 
ئایــار و حوزەیــران تەممــوزی ســاڵی ٢٠٢١ ھەژمارکرابــوو و تۆمارکرابــوو. دیاریریــن 
نزمبوونــەوەی ژمــارەی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لــە پارێزگاکانــی نەینــەوا بــە )١,٥٥٥-(، 

ــووە.  ــەس ب ــە )٤٥٤-( ک ــە ب ــە )٩٢٤-( و دیال ــۆک ب ده

ڕەوتــی ئێســتای ئــاوارە ناوخۆییــەکان: ســەرەڕای نزمبوونەوەیەکــی گشــتی 

لــە کــۆی گشــتی حاڵەتەکانــی ئــاوارە ناوخۆییــەکان لەسەرانســەری واڵت، بــە 
ــە  ــە ل ــوێنانەی ک ــەو ش ــتوونەتە ئ ــی گەیش ــاوارەی ناوخۆی ــتی ٩,٨٦٦  ئ ــۆی گش ک
ــراوە.  ــۆ ک ــەنگاندنیان ب ــی ٢٠٢١ دا هەڵس ــاب و ئەیلول ــی ئ ــوان مانگەکان ــاوەی نێ م
لــە نێــو ئــەم گروپــە دا، کــۆی گشــتی ٢,٤٤٦ کــەس بوونەتــە ئــاوارە بــۆ یەکــەم جــار، 
ئاوارەبوونــی یەکەمیانــە، ٦,٣٠٢ کەســیش لــە شــوێنەکانی دیکــەی ئاوارەبوونــەوە 
هاتــوون. لەوکاتــەی ١,١١٨ کەســیش دووبــارە جارێکــی دیکــە ئــاوارە بوونــە. تــا ئێســتا، 
بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو ئــاوارە ناوخۆیانــە گەیشــتوونەتە پارێــزگای ســلێامنی 
ســلێامنی،  پارێــزگای  گەیشــتوونەتە  کــە  ئاوارانــەی  لــەو  کەســن.   )٤,٢٤١( کــە 
ــیان  ــن. ١,٧٨١ کەسیش ــە )٢,٢٤٤( کەس ــن ک ــاوارە دەب ــە ئ ــن جاریان ــیان یەکەمی زۆربەش
لــە شــوێنێکی دیکــەی ئــاوارە بوونــەوە هاتــوون، ٢١٦ کەســەکەی دیکەشــیان لــەو 
شــوێنانەوە هاتــوون کــە ماوەیــەک پێــش ئێســتا بــۆی گەڕابوونــەوە. ئــەو ئاوارانەی 
گەیشــتوونەتە پارێــزگای ســلێامنی زۆربەیــان لــە پارێزگاکانــی بەغــدا، ســەاڵح الدیــن 
و ئەنبــارەوە هاتــوون لەبــەر بەرزبوونــەوەی ڕاددەی کێشــە و گرفتــە ئەمنییــەکان 
لــەو پارێزگایانــەدا، لەهەمــان کاتیشــدا، هەندێــک لــەو ئاوارانە لەبــەر گەڕان بــەدوای 
دەرفەتەکانــی کارکــردن ئاوارەبــوون. ســەرەڕای ئەمانــە، ژمارەیەکــی بەرچــاوی 
ئاوارەبــوون لــە پارێــزگای هەولێــر ڕوویــداوە کــە )١,٣١٨( کەســن، لــە هەمان کاتیشــدا 
بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو کەســانە تۆمارکــرا کــە جارێکــی دیکــە لــەو شــوێنانەی کــە 
بــۆی گەڕابوونــەوە لــە پارێــزگای نەینــەوا ئاوارەبوونــەوە، کــە )٦٢٧( کــەس بــوون. 
هەروەهــا، کــۆی گشــتی ١,١١٨ ئــاوارەش شکســتیان لــە گەڕانــەوە بــۆ پارێــزگای 
زێدیــان هێنــا و ناچاربــوون جارێکــی دیکــە ئــاوارە ببنــەوە. زۆربــەی ئــەو ئاوارانــەش 
هــی پارێزگاکانــی ســەاڵح الدیــن بــە )٥٦٧( کــەس، پارێــزگای نەینــەوا بــە )٣٢٩( کەس، 
پارێــزگای ئەنبــار )١٣٢( کــەس، پارێــزگای بەغــدا بــە )٦٦( کــەس و پارێــزگای دیالــە بــە 

ــوون.  ــەس ب )٢٤( ک

ــاوارە  ــتای ئ ــی ئێس ــە %٥٦ی حاڵەتەکان ــەکان: ل ــدی ئاوارەناوخۆیی ــی زێ ناوچەکان

ناوخۆییــەکان ھــی پاڕێــزگای نەینــەوان بــە )٦٦٩,١٣٣(، بەتایبەتــی هــی قــەزای 
ــەس،  ــە )١٩٤,٢١٤( ک ــنگال ب ــەزای ش ــی ق ــن، ه ــە )٢٤٨,٦٠٣( کەس ــڵ ک ــدی موس ناوەن
ئــاوارە  ئێســتای  حاڵەتەکانــی  بەرزتریــن  دووەم   .)٩٢,٩٥٧( بــە  بەعــاج  قــەزای 
ــە  ــە ل ــە دەکات ــەس ک ــە )١٤٠,٠٥٨( ک ــن ب ــەاڵح الدی ــی س ــی پارێزگاکان ــەکان ه ناوخۆیی
١٢%، پارێــزگای ئەنبــار بــە )١٣٤,٦٨٦(کــەس کــە دەکاتە لــە ١١%، بەرزتریــن قەزایەکانیش 
بــۆ حاڵەتەکانــی ئێســتای ئاوارەبــوون لــە چوارچێــوەی پارێــزگای ســەاڵح الدیــن هــی 
قــەزای توزخوورماتــوو بــوون بــە )٣٦,٨٩٧( کــەس، قــەزای بەلــەد بــە )٢٨,٥٠١( کــەس 
و قــەزای بێجــی بــە )٢٦,٩٧٢( کــەس. لەوکاتــەی لەچوارچێــوەی پارێــزگای ئەنبــاردا، 
ــە  ــن ل ــە بریتی ــان هەی ــاوارە ناوخۆییەکانی ــی ئ ــن حاڵەتەکان ــەی بەرزتری ــەو قەزایان ئ
قــەزای ڕوومــادی بــە )٦٣,٦٠٤( کــەس، قــەزای فەللوجــە بــە )٤٦,٤١٥( کــەس، قــەزای 

ــەس.   ــە )٥,٥٢٣( ک ــە ب ــەزای ئەلڕوتب ــەس و ق ــە )١٠,٠٢٥( ک ــم ب ئەلقائی

جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون: لەسەرانســەری واڵت، لــە %٧٦ی 

ئــاوارەکان لــە شــوێنی نیشــتەجێبوونی تایبــەت دەژیــن کــە )٩٠٢,٧٩٦( کەســن، لە ١٥% 
یــان لــە کامپــەکان دەژیــن کــە )١٨٢,٤١٥( کەســن، هەروەهــا لــە ٩% شــیان لــە شــوێنی 
حەوانــە و نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا دەژیــن. لەمــاوەی نێــوان مانگەکانــی 
ئــاب و ئەیلولــی ٢٠٢١ دا، نزمبوونــەوە و کەمبوونەوەیەکــی بەرچــاو لەژمــارەی 
ئــاوارە ناوخۆییەکانــی نیشــتەجێ شــوێنی تایبــەت تۆمارکــرا کــە )٣,٣٠٠-( کــەس 
بــوون. ســەرەڕای ئەمــە، بەرزبوونــەوە و زیادکردنێــک لــە ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی 

نیشــتەجێی.

ــە  ــەی ک ــاوارە ناوخۆییان ــەو ئ ــارەی ئ ــەوەی ژم ــردن و بەرزبوون ــەم زیادک ــڕای ئ تێک
لــە کامپــەکان دا دەژیــن پێچەوانــەی ئــەو نزمبوونــەوە و کەمبوونەوانەیــە کــە لــە 

ســێ جەولــەی پێشــووتری ســالی ٢٠٢١ دا بــە )١,٤٤٠-( لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی 
ئایــار و حوزەیــران و تەممــوزدا، )٣,٨٧٥-( لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئازار و نیســان 
دا و )١٧,٧٩٥-( کــە لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی کانوونــی دووەم و شــوبات دا 
تۆمارکــران. تۆمارکردنــی ئــەم گۆڕانــە بچووکــە لــە ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی کــە لــە 
ــدان  ــە چەن ــەوەی ک ــاڵ ئ ــە پ ــت بدرێت ــە دا دەکرێ ــەم جەولەی ــن ل ــەکان دا دەژی کامپ
کــەم داخــران یەکخــران لــە کۆتایــی ســاڵی ٢٠٢٠ دا و ســەرەتای ســاڵی ٢٠٢١ دا، 
ئەمــەش وایکــردووە کــە ژمارەیەکــی زۆری ئــاوارە ناوخۆییــەکان یان بگەڕێنــەوە یان 

ئــاوارەی شــوێنەکانی دیکــە بــن. 

ھەروەھــا لەمــاوەی نێــوان مانگەکانی ئاب و ئەیلولی ســاڵی ٢٠٢١ دا، کۆی گشــتی 
١٠٣,٦٠٨ ئــاوارەی ناوخۆیــی تۆمارکــران کــە لەشــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی 
ئەمــەش  واڵت.  حاڵەتەکانــی  ٩%ی  لــە  واتــە،  ئەمــەش  دەژیــن،  دا  خــراپ  زۆر 
بەرزبوونەوەیــەک بــە ڕاددەی ١,٢٣٦ کــەس لــەو ئاوارانــەی لــە شــوێنی حەوانەوە و 
نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا دەژیــن نیشــان دەدات لەوەتــەی جەولــەی پێشــووی 
مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــار، حوزەیــران و تەممــوزی ٢٠٢١ دا.  لەســەر ئاســتی 
پارێــزگادا، بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو ئاوارانــەی کــە دۆخــی ژیــان و گــوزەران و شــوێنی 
ــەس،  ــە ٢١,٢٧٦ ک ــن ب ــزگای دهۆک ــە پارێ ــە ل ــتەجێبوونیان زۆر خراپ ــەوە و نیش حەوان
ئەمــەش نزمبوونــەوە و کەمبوونــەوە بــە )٣١٢-( نیشــان دەدات لەچــاو ئــەو ژمــارەی 
کــە لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــار و حوزەیــران و تەممــوزی ٢٠٢١ دا تۆمارکــرا 
لــە جەولــەی پێشــوودا. ژمارەیەکــی بەرچــاوی ئــاوارە ناوخۆییەکانییش نیشــتەجێی 
شــوێنی حەوانــەوەی زۆرخراپــن لــە پارێــزگای ئەنبــاردا کــە ٢١,١٣٨ کەســن، کــە )٣١٨ 
کــەس زیاتــرە لــە ژمــارەی دوایەمیــن جەولــە(، پاشــان ئــەو ئــاوارە ناوخۆییانــەی کــە 
شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونیان زۆر خراپــە دەکەونــە پارێزگاکانــی نەینەوا بە 
١٩,٩٥٦ کــە، کــە )٨٤ کــەس زیاتــرە لــە ژمــارەی دوایەمیــن جەولــە(، ســەاڵح الدیــن بــە 
١٧,٣٨٢ کــەس، کــە )١,٠٣٢ کــەس زیاتــرە لــە ژمــارەی دوایەمیــن جەولــە(. هەروەهــا 
پارێــزگای کەرکــووک بــە ٩,١٦٨ کــەس، کــە )٦ کــەس کەمــرە لــە ژمــارەی دوایەمیــن 
ــە  ــەش ک ــاوارە ناوخۆییان ــەو ئ ــارەی ئ ــن ژم ــە بەرزتری ــی ک ــەو قەزایانەش ــە(. ئ جەول
دۆخــی ژیــان و گوزەرانیــان و  شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونیان زۆر خراپــە 
ئەمانــەن: قــەزای ســێمێل لــە پارێــزگای دهــۆک بــە )١٧,٢٧٤(کــەس، ســەرەڕای 
بینیــووە لەوەتــەی  ئــەوەی کــە نزمبوونــەوە و کەمبوونەوەیەکــی بەخــۆوە 
جەولــەی پێشــووی مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــار و حوزەیــران و تەممــوزی 
٢٠٢١ دا بــە )٢٧٦-( کەمبوونــەوە. ژمارەیەکــی بەرچاویــش لــە ئــاوارە ناوخۆییەکانــی 
پارێــزگای کەرکــووک لــە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا دەژیــن، 
کــە هــی قــەزای ناوەنــدی کەرکــووک )٨,٣٠٤( کەســن، هەروەهــا لــە قــەزای 
ســامەڕای پارێــزگای ســەاڵح الدینیــش )٧,٢٣٠( کەســی ئــاوارەی ناوخۆیــی لــە 
شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا دەژیــن. ســەرەڕای ئەمانــە، 
ــاوارە  ــدا ئ ــە تیایان ــە ک ــوێن هەی ــتی ٨٥ ش ــۆی گش ــە ک ــراق دا، ب ــەری عێ لەسەرانس
ناوخۆییــەکان لە شــوێنی حەوانەوە و نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا دەژین، بەرزترین 
ژمــارەی ئــەو شــوێنانەش دەکەوێتــە قــەزای فەللوجــە بــە ١٦ شــوێن لــە پارێــزگای 
ــا  ــتەجێن. هەروەه ــوێنە نیش ــەم ١٦ ش ــی ل ــاوارەی ناوخۆی ــە ١٣,٨٧٨ ئ ــار دا، ک ئەنب
ــاوارەی ناوخۆیــی  ــار ٤,٣٥٠ ئ ســێ شــوێنیش لــە قــەزای ڕوومــادی پارێــزگای ئەنب
دۆخــی ژیــان و گــوزەران و شــوێنی حەوانەوەیــان زۆرخراپــە. هەروەها شــوێنەکانی 
دیکــەی کــە دۆخــی ژیــان و گــوزەران و شــوێنی حەوانەوە و نیشــتەجێبوونی ئــاوارە 
ناوخۆییــەکان تیایانــدا زۆرخراپــە دەکەونــە قەزایەکانــی پارێــزگای هەولێــر بــە ٥ 

شــوێن، وە ٤ شوێنیشــن لــە قــەزای شــێخانی پارێــزگای نەینــەوا دا. 

شێوەی ٢: جۆرەکانی شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی ئاوارە ناوخۆییەکان

902,796
182,415

103,608762

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

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

%76

%9

%15

%1 <
?

 شوێنی
نیشتەجێبوونی تایبەت     

کەمپەکان 

نەزانراو                                پەناگە نەگونجاوەکان              
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60,432 گەڕاوە90+88

60,432

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

762 گەڕاوە90+88

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

1,922,496 گەڕاوە55+19+9+1

1,065,012

360,396

169,908

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

239,310 گەڕاوە43+31+25+15

103,314

74,634

59,862

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

350,886 گەڕاوە49+44+5+1

170,676

155,424

17,550

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

731,820 گەڕاوە25+23+17+11

189,762

162,570

121,194

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

91,902 گەڕاوە54+26+12+1

49,824

23,478

10,836

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

1,541,466 گەڕاوە40+36+12+1

601,326

570,600

179,832

سێ قەزای سەرەکی گەڕانەوە 	

پارێزگاکانی کۆتا ئاوارەبوون 	

762

ئــەم شــێوە گرافیکــەی خــوارەوە ئەمانــە نیشــاندەدات )١( ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە ھەمــوو پارێزگاکانــی زێــدی ئــاوارەکان, )٢( ژمــارەی گــەڕاوەکان لــە ھــەر ناوچــە و 

قەزایــەک, )٣( ڕێــژەی گــەڕاوەکان بــە پێــی دواھەمیــن پارێــزگای ئاوارەبــوون بــۆ ھــەر پارێزگایەکــی زێــد.

خستنەڕووێکی گشتی گەڕانەوە

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 

زاخۆ 

72% هەولێر

1% سەالحەددین

15% نەينەوا

ئەوانی تر: پارێزگاکانی بەغداد، هەولێر و کەربەال دەگرێتەوە

80% ديالە

1% ئەوانی تر 11% کەرکووک

9% سلێامنی

39% سلێامنی45% کەرکووک

7% ئەوانی تر

9% سەالحەددین

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

15% هەولێر25% کەرکووک46% سەالحەددین   

%14

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

1% ئەوانی تر90% بەغداد

5% هەولێر

 4% بابل

ئەوانی تر: پارێزگاکانی سلێامنی، کەربەال و میسان  دەگرێتەوە 

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% هەولێر

9% دهۆک

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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تازەترین ڕەوشی گەڕاوەکان 

کــۆی گشــتی فیگــەر و ھێلکارییەکانــی گەڕانــەوە: لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی 

ــانی ٤,٩٣٩,٠٧٤  ــتی دەستنیش ــۆی گش ــە ک ــوون )DTM( ب ــی ئاوارەب ــاری بەدواداچوون ٢٠٢١ دا، تۆم

گــەڕاوەی کــرد لــە )٨٢٣,١٧٩( خێــزان دا، کــە لەسەرانســەری  ٨ پارێــزگا، لــە ٣٨ قــەزا و ٢,١٧١ 

شــوێن عێــراق دا بــوون. بــە کــۆی گشــتی، ٥٤,٣٦٢ گــەڕاوەی نــوێ تۆمارکــران لــە مــاوەی نێــوان 

مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی ٢٠٢١ دا. ئــەم ژمارەیــەش بــە شــێوەیەکی بەرچــاو بەرزتــرە لــە ژمــارەی 

ئــەو گــەڕاوە تازانــەی کــە لــە جەولــەی پێشــووی مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــار و حوزەیــران و 

تەممــوزی ٢٠٢١ دا تۆمارکرابــوو کــە )١٧,٥٦٢( کــەس بــوو. هەروەهــا ئــەم ژمارە تــازەی گەڕاوەکانی 

ــە  ــە ل ــووتریش ک ــەی پێش ــێ جەول ــی س ــارەی گەڕاوەکان ــە ژم ــرە ل ــتا بەرزت ــەی ئێس ــەم جەول ئ

ــوان  ــاوەی نێ ــە م ــوو، ل ــەڕاوە ب ــە )١٥,٢٣٤( گ ــانی ٢٠٢١ ک ــازار و نیس ــی ئ ــوان مانگەکان ــاوەی نێ م

مانگەکانــی کانوونــی دووەم و شــوباتی ٢٠٢١ دا کــە )٢٠,٢٥٠( گــەڕاوە بــوو، لەمــاوەی نێــوان 

مانگەکانــی ترشینــی دووەم و کانوونــی یەکەمــی ٢٠٢٠ دا کــە )٤٩,١٥٢( گــەڕاوە بــوو. هەرچەنــدە، 

بــەرزی ئــەم ژمــارەی گــەڕاوە تــازەکان لــەم جەولــەی ئێســتادا بەهــۆی زۆری ئــەو گــەڕاوە 

تازانەیــە کــە بــۆ پارێــزگای ئەنبــار گەڕاونەتــەوە و لــەم جەولەیــەدا هەژمارکــراون، ئەمــەش پــاش 

ئــەوەی تیمەکانــی تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون هەڵســەنگاندنیان بــۆ ژمارەیــەک شــوێن 

ــی  ــان دەتوان ــەوە نەی ــە ئەمنییەکان ــە و گرفت ــۆی کێش ــووتر بەه ــە پێش ــرد ک ــە دا ک ــەو پارێزگای ل

دەســتیان بــەو شــوێنانە بــگات. 

ئــەو پارێزگایانەشــی کــە بەرزتریــن ژمــارەی گەڕاوەیــان ھەیــە لــە کــۆی گشــتی گــەڕاوەکان، بریتین 

لــە: پارێــزگای نەینــەوا بــە )١,٩٢٢,٤٩٦، کــە ٢,١٣٦ کەســیان گــەڕاوەی تازە بــوون لەوەتــەی جەولەی 

پێشــووەوە(. پاشــان پارێــزگای ئەنبــار بــە )١,٥٤١,٤٦٦ کــەس کــە ٢٩,٨٠٨ کەســیان گەڕاوەی تــازە بوون 

ــە ١٦,١١٠  ــەس ک ــە )٧٣١,٨٢٠ ک ــن ب ــەاڵح الدی ــزگای س ــا پارێ ــووەوە(. ئینج ــەی پێش ــەی جەول لەوەت

کەســیان گــەڕاوەی تازەبــوون لەوەتــەی جەولــەی پێشــووەوە(. لەمــاوەی نێــوان مانگەکانی ئاب 

و ئەیلولــی ٢٠٢١ دا، تۆمــاری بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون )DTM( بــە کــۆی گشــتی ١.٠٠٨ ئــاوارەی 

ناوخۆیــی تۆمارکــرد کــە لــە کامپەکانــەوە هاتبــوون، ئەمــەش بەشــێوەیەکی بەرچــاو کەمــر لــەو 

ژمــارەی کــە جەولــەی پێشــوو لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــار و حوزەیــران و تەممــوزی ٢٠٢١ 

تۆمارکرابــوو بــە )٦,١٨٦( کــەس. زۆربــەی هــەرەزۆری ئەوانــەی کــە لــەم جەولەیــەدا گەیشــتبوون، 

ــەزای  ــەس، ق ــە )٣٩٦( ک ــنگال ب ــەزای ش ــەش ق ــەوا، لەوان ــزگای نەین ــی پارێ ــە قەزایەکان هاتبوون

بەعــاج بــە )١٣٢( کــەس، قــەزای ناوەنــدی موســڵ بــە )٢٤( کــەس. ئەمــەش لــەو کاتــەی کــە 

ســەرجەم ئەوانــی دیکــە گەیشــتنە قــەزای مخمــووری پارێــزگای هەولێــر کــە )٢١٠( کــەس بــوون، 

لەگــەڵ قــەزای بێجــی بــە )١٢٦( و کــەس و قــەزای شــەرگات بــە )١٢٠( کــەس لــە پارێــزگای ســەاڵح 

الدیــن. 

هەروەهــا لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی ٢٠٢١ دا، گەڕانــەوەکان لــە دوو شــوێن 

بــوون کــە پێشــووتر هیــچ گەڕانەوەیەکیــان بــە خــۆوە نەبینیبــوو. یەکێــک لــەو شــوێنانەش قــەزای 

هەتــرە لــە پارێــزگای نەینــەوا بــوو و شــوێنەکەی دیکــەش قــەزای مخمــووری پارێــزگای هەولێــر 

ــزگای  ــرە پارێ ــەزای هەت ــە ق ــەش ل ــوێنێکی دیک ــەدا ش ــەم جەولەی ــەش، ل ــەرەڕای ئەم ــوو. س ب

نەینــەوا دەستنیشــانکرا کــە تــا ئەمڕۆ هیــچ گەڕانەوەیەکــی نەبووە. هــۆکاری ئەمــەش پەیوەندی 

بــە نەبوونــی خزمەتگوزارییــە بنەڕەتییەکانــەوە هەیــە و هەروەهــا پەیوەنــدی بەخراپــی دۆخــی 

ئەمنــی لــەو شــوێنە هەیــە.

ھێڵکاری و شــێوەکان لەســەر ئاســتی قــەزا: ھەروەکــو جەولەکانی پێشــووتردا، قــەزای ناوەندی 

موســڵ لــە پارێــزگای نەینــەوا دا هــەر بــە خــاوەن بەرزتریــن ژمــارەی گــەڕاوەکان دەمێنێتــەوە بــە 

ــیان دا ١,٧٥٢  ــە نێویش ــەوە و ل ــی گەڕان ــۆی حاڵەتەکان ــە ٢٢%ی ک ــە ل ــە دەکات ــەڕاوە، ک ١,٠٦٥,٠١٢ گ

ــە  ــادی ل ــەزای ڕووم ــا ق ــەوە. هەروەه ــە دا گەڕاونەت ــەم جەولەی ــە ل ــرا ک ــازە تۆمارک ــەڕاوەی ت گ

پارێــزگای ئەنبــار دا دووەم بەرزتریــن ژمــارەی گەڕانــەوەی هەیــە بــە )٦٠١,٣٢٦( کــەس، کەدەکاتــە 

لــە ١٢%ی کــۆی گشــتی گــەڕاوەکان، لــە نێویشــیان دا ٢٩٤ گەڕاوەیــان لــەم جەولەیــە دا تۆمارکــران. 

ــە )٥٧٠,٦٠٠(  ــارە ب ــزگای ئەنب ــەی پارێ ــەزای فەللوج ــە ق ــەڕاوەکان ل ــارەی گ ــن ژم ــێیەم بەرزتری س

گــەڕاوە، کــە دەکاتــە لــە ١٢%ی کۆی گشــتی گــەڕاوەکان و لــە نێویشــیان دا ٢٨,٦٨٦ گەڕاوەیان وەک 

ــی  ــە ژمارەیەک ــت ک ــەوەش دەکرێ ــی ئ ــران، تێبین ــتا تۆمارک ــەی ئێس ــەم جەول ــازەی ئ ــەڕاوەی ت گ

ــا،  ــەنگێندراون. ئەگەرن ــووتر هەڵنەس ــە پێش ــوێنانەیە ک ــەو ش ــۆ ئ ــەش ب ــەو گەڕانەوان ــاوی ئ بەرچ

بەهەمــان شــێوەش ژمارەیەکــی بەرچــاوی گــەڕاوە تۆمارکــراوە لە قــەزای تەلەعفــەری پارێزگای 

ــیان دا ٤٨٠  ــە نێویش ــەڕاوەکان و ل ــتی گ ــۆی گش ــە ٧%ی ک ــە ل ــە دەکات ــە )٣٦٠,٣٩٦( ک ــەوادا ب نەین

ــی  ــوان مانگەکان ــاوەی نێ ــە م ــدا، ل ــاڵ ئەمانەش ــتان. لەپ ــەی ئێس ــەم جەول ــەڕاوەی ئ ــیان گ کەس

ئــاب و ئەیلولــی ٢٠٢١ دا، ژمارەیەکــی زۆری گــەڕاوە لــە قــەزای تکریتــی پارێــزگای ســەاڵح الدیــن 

تۆمارکــرا بــە )١٤,٣٩٤( گــەڕاوە، ئینجــا قــەزای مخمــووری پارێــزگای هەولێــر دێــت لــە ڕووی بــەرزی 

گــەڕاوەکان لــەم جەولەیــە دا بــە )٥,٤٣٠( گــەڕاوە. 

جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوون: لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی 

)٤٦,٣١٤( کەســن، گەیشــتوونەتە زێــدی  تــازەکان، کــە  ٢٠٢١ دا، زۆربــەی هــەرە زۆری گــەڕاوە 

نیشــتەجێبوونی خۆیــان، بەمــەش ژمــارەی ئــەو کەســانەی کــە لــەم جــۆرە شــوێنی حەوانــەوە و 

نیشــتەجێبوونە دەژیــن بــوو بــە ٤,٧٣٢,٠١٤، کــە دەکاتــە لــە ٩٦% کۆی گشــتی گــەڕاوەکان. هەروەها 

٨,٥٤٤ گــەڕاوەی دیکــە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونیان زۆر خراپــە، بەمــەش ژمــارەی ئــەو 

کەســانەی کــە لــەم جــۆرە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونە زۆر خراپانــە دا دەژیــن گەیشــتە 

١٩٢,٩١٢ کــەس، کــە دەکاتــە لــە ٤%ی کــۆی گشــتی گــەڕاوەکان. ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنی 

حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی تایبــەت دا دەژیــن بــە ٣٩٦ کــەس کەمبــووەوە لــەم جەولەیــەدا بــە 

بــەراورد بــە جەولــەی پێشــوو. بــەم شــێوەیەش، کــۆی گشــتی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنی 

ــە ١%ی کــۆی  حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی تایبــەت دا دەژیــن بــووە ١٤,١٤٨ کــەس، کــە کەمــرە ل

گشــتی گــەڕاوەکان. 

بەرزتریــن ژمــارەی ئــەو گەڕاوانــەی کــە لــە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ 

ــۆی  ــە ٢٣%ی ک ــە ل ــە دەکات ــەس، ک ــە )٦١,٣٥٦( ک ــن ب ــەاڵح الدی ــزگای س ــە پارێ ــن دەکەوێت دا دەژی

گــەڕاوەکان لــە سەرانســەری عێــراق دا. زۆربــەی ئــەو گەڕاوانەش لە ســێ قــەزادا باڵوبوونەتەوە: 

قــەزای تکریــت بــە )٢٢,٤٥٨( کــەس، قــەزای بێجــی بــە )١٥,٤٣٢( کــەس و قەزای شــەرگات بــە )٨,٨٥٠( 

ــتەجێبوونی  ــەوە و نیش ــوێنی حەوان ــە ش ــە ل ــەڕاوەی دیک ــەش دا، ٥٥,٨٦٦ گ ــەڵ ئەم ــەس. لەگ ک

ــە  ــەی ک ــەو گەڕاوان ــۆی ئ ــە٢٩%ی ک ــە ل ــە دەکات ــەوا دا، ک ــزگای نەین ــە پارێ ــن ل ــراپ دا دەژی زۆرخ

لــەم جــۆرە شــوێنە حەوانــەوە زۆرخراپانــە دا دەژیــن، زۆربەشــیان لــە قــەزای ناوەنــدی موســڵن 

بــە )٣١,٩٦٢( کــەس، دوای ئەویــش لــە قــەزای شــنگالن بــە )٨,١١٢( کــەس و پاشــان قــەزای بەعــاج 

ــەوە  ــوێنی حەوان ــە ش ــە ل ــەی ک ــەو گەڕاوان ــش ل ــی زۆری ــەڕاوە. ژمارەیەک ــی گ ــە )٥,٣٧٦( کەس ب

و نیشــتەجێبوونی زۆرخــراپ دا دەژیــن لــە پارێــزگای ئەنبــاردا تۆمارکــران کــە )٤٢,٣٥٤( کەســی 

ــە  ــە زۆری دەکەون ــەش ب ــەو گەڕاوان ــەڕاوەکان، ئ ــتی گ ــۆی گش ــە ٢٢%ی ک ــە ل ــەڕاوەن و دەکات گ

ــە  ــم ب ــەزای قائی ــەڕاوە و ق ــە )١٣,٥٥٤( گ ــەزای فەللوج ــەڕاوە، ق ــە )١٤,٠٦٤( گ ــادی ب ــەزای ڕووم ق

)٩,٦٣٠( گــەڕاوە. 

بەتێکــڕا، لــە مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی ٢٠٢١ دا، هەشــت شــوێن دەستنیشــانکران 

ــەوە و  ــوێنی حەوان ــە دۆخ و ش ــن، ل ــتیان ٢,٥٥٦ کەس ــۆی گش ــە ک ــە ب ــەڕاوەکان، ک ــوو گ ــە هەم ک

نیشــتەجێبوونی زۆرخــراپ دا دەژیــن. ئەمــەش نزمببوونــەوە و کەمبوونەوەیەکی کــەم و الوەکی 

ــار و  ــی ئای ــوان مانگەکان ــاوەی نێ ــووی م ــەی پێش ــە جەول ــە ل ــەی ک ــەو ژمارەی ــاندەدات ل نیش

حوزەیــران و تەممــوز تۆمارکرابــوو کــە )٢,٥٩٢( گــەڕاوە بــوون. دوو لــەم شــوێنانەش لــە پارێــزگای 

ئەنبــارن و یەکێکیــان دەکەوێتــە قــەزای ڕوومــادی کــە )٨٥٨( گــەڕاوە لــە خۆدەگرێــت، شــوێنەکەی 

دیکەشــیان دەکەوێتــە قــەزای قائیــم و )٢٩٤( گــەڕاوە لــە خۆدەگرێــت. دوو شــوێنی دیکــەش 

دەستنیشــانکران کــە هەمــوو گەڕاوەکانیــان لە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی زۆر خــراپ دا 

دەژیــن کــە لــە پارێــزگای ســەاڵح الدینــن و یەکێکیــان دەکەوێتــە قــەزای تکریــت کــە )٧٨٠( گــەڕاوەی 

لەخۆگرتــووە، ئــەوەی دیکــەش دەکەوێتــە قــەزای توزخورماتــوو کە )١٨( گــەڕاوەی لەخــۆ گرتووە. 

هەروەهــا، هەمــوو گەڕاوەکانــی پارێــزگای نەینــەواش لــە شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی 

زۆرخــراپ دا دەژیــن و دەکەونــە قــەزای ناوەنــدی موســڵ بــە )٢٧٦( گــەڕاوە و قــەزای بەعــاج 

ــت  ــێ دەبێ ــش جێبەج ــزگای کەرکووکی ــی پارێ ــوو گەڕاوەکان ــەر هەم ــە لەس ــەڕاوە. ئەم ــە )٤٨( گ ب

ــزگای  ــی پارێ ــا گەڕاوەکان ــەڕاوە، هەروەه ــە )١٨٠( گ ــووک ب ــدی کەرک ــەزای ناوەن ــە ق ــە دەکەون ک

دیالــەش کــە دەکەونــە قــەزای خانەقیــن بــە )١٠٢( گــەڕاوە. 

شێوەی ٣: جۆرەکانی شوێنی حەوانەوە و نیشتەجێبوونی گەڕاوەکان 

بــەرزی ئــەم ڕێژەیــەی گەڕانــەوە لــە ماوەی نێوان مانگەکانی ترشینی دووەم و کانوونی یەکەمی ٢٠٢٠ دا بەشــێکی دەدرێتە پاڵ داخســن و یەکخســتنی کامپەکان کە زۆربەیان لەمــاوەی نێوان مانگەکانی   ١
ترشینــی یەکەمــی ٢٠٢٠ تــا کانوونــی دووەمــی ٢٠٢١ ئەنجامــدران و بەرزبوونەوە یەک لەدوای یەکەکانی گەڕانــەوەکان لەماوەی ئەم ماوەیەدا. لەنێوان ئەیلولی ٢٠٢٠ و شــوباتی ٢٠٢١ دا ، تۆماری 
بەدواداچوونــی ئاوارەبــوون )DTM( چاالکــی بــەدوا داچوونــی فریاکەوتنــی پیادە کردووە بەدوا داچوونی بۆ جموجۆڵی ئاوارەکان و شــوێنەکانی دیکە دەکات دوای ئەوەی کە ئەو کامپ و شــوێنانە 

 http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp  دادەخرێــن یــان یەک دەخرێن. کارەکانیش لەم لینکە بەردەســن

لــە مانگــی کانوونــی دووەم ٢٠٢٠ دا، ڕێکخــراوی نێودەوڵەتــی کۆچ )IOM( ڕاپۆرتێکی باڵوکــردەوە: ئاوارەبوونی درێژخایەن لە عێراق دا: پێداچوونــەوە بە پۆلێنکردنی بەربەســتەکانی بەردەم گەڕانەوە. ئەم   ٢
ڕاپۆرتە پشــتی بە ســەرچاوە و داتای الوەکی بەســتووە بۆ دانانی چوارچێوەی کاری پۆلێنکردنی بەربەســتەکان و تیشــک خســتنە ســەر ئەو بەربەســت و ئاســتەنگە جۆراوجۆرانەی کە ڕووبەڕووی ئاوارەکان 

  https://iraq.iom.int/publications/protracted-displacement-iraq-revisiting-categories-return-barriers  :دەبنەوە لە گەڕانەوە بۆ ســەر ماڵ و حاڵیان. ڕاپۆرتەکەش لەم لینکە بەردەســتە

بگەڕێوە یەکەم پەڕەگرافی بەشــی گەڕانەوە بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی ئەو شــوێنانەی پارێزگای ئەنبار کە پێشــووتر هەڵنەســەنگێندراون.  3

خستنەڕووێکی گشتی گەڕانەوە

95+5+0++O%964+96+0++O%4

                 4.732,014
192,912

1+99+0++O> %1

14,148

شوێنی نیشتەجێبوونی 
ئاسایی       

پەناگە نەگونجاوەکان           

نشینگەی تایبەت

http://iraqdtm.iom.int/IdpMovements#Camp
https://iraq.iom.int/publications/protracted-displacement-iraq-revisiting-categories-return-barriers
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ئاوارە ناوخۆیی و گەڕاوەکان

١٠٨ - ١٨,١٦٨

١٨,١٦٩ - ٩٤,٠٢٠

٩٤,٠٢١ - ٢٥٩,٩٠٢

کەسە گەڕاوەکان

٦ - ١٢,٢٠٤

١٢,٢٠٥ - ٤٨,٣٦٠

٤٨,٣٦١ - ١٣٢,٣٤٢

کەسە ئاوارە ناوخۆییەکان

٦ - ٤,٢٣٠

٤,٢٣١ - ١٤,٩٧٠

١٤,٩٧١ - ٣٣,٦٤٣

ئەنبار

بابل

بەغدا

دهۆک

ديالە

هەولێر

کەربەال

ميسان

موسەنا

نەجەف

نەینەوا

سە�حەدین

سلێامنی
کەرکوک

زیقار

واست

قادسيە

بەرسا

 نەخشەی ١: ھەبوونی ئاوارەکان و گەڕاوەکان 
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ڕێباز و میتۆدی 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
ــا کۆکردنــەوە بــۆ جەولــەی ١٢٣ لــە مــاوەی مانگەکانــی ئــاب و ئەیلولــی ٢٠٢١ بــوو لــە سەرانســەری ١٨  لــە ١٠٠ ســتاف لەسەرانســەری عێــراق دا باڵوبوونەتــەوە. دات

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 لە لیستی سەرەکی خولی 1٢٢: 

لــە جەولــەی پێشــوودا کــە جەولــەی )١٢٢( بــوو، مــاوەی نێــوان مانگەکانــی ئایــار و حوزەیــران و تەممــوزی گرتبووەخــۆ گۆڕانــکاری لــە زاراوەکانــی 

لــە ھەمــوو کارەکانــی  تیایانــدا دەژیــن کــرا، ئەمــەش  ئــاوارە ناوخۆییــەکان و گــەڕاوەکان  جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونانەی کــە 

زیاتــر ھەبێــت  بەرچاوڕوونیەکــی  تاوەکــو  بــووە  بــۆ خۆگونجانــدن  ڕەنگــی داوەتــەوە. گۆڕانکارییەکانیــش  دا   ١٢٣ ١٢٢ و  لیســتی ســەرەکی جەولــەی 

لەســەر ئــەو زاراوانــەی کــە بــۆ جۆرەکانــی شــوێنی حەوانــەوە و نیشــتەجێبوونی زۆرخــراپ بەکاردێــن، جیاوازبــن لــە جۆرەکانــی شــوێنی ئاوارەبــوون. بــۆ 

ــوێنە  ــەی ش ــەر پێناس 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 دڵنیابوون

نافەرمییــەکان لــە عێــراق دا )ئەیلولــی ٢٠٢٠(. 

تێبینی تەکنیکی لێرە بەردەســتە:   3

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq/document/cccm-cluster-technical-note-informal-sites-definition-iraq-sep-2020%20

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq/document/cccm-cluster-technical-note-informal-sites-definition-iraq-sep-2020%20
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املنطقة الدولية – بغداد – العراق

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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