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 ژمارەی ئاوارە و پەنابەران لە هەرێمی کوردستان 
 وواڵت سوریا تورکیا ئێران فەلەستین

 پەنابەرە تۆمارکراوەکان ٢٤٩,٦٣٩ ٢٠,٥٧٥ ١٣,١٦٢ ٧٥٦

كەس ٢٨٣ ,  کۆی گشتی  ٥٤٦

سکە ١ ,١٢٧,  ئاوارە تۆمارکراوەکان  ٤٠٠

کەس ١  ئاوارە و پەنابەران ٤١١,٥٣٢,
 

و پەنابەرەکان لە هەرێمی کوردستان: دابەش بوونی  جوگرافیای ئاوارە  

نەکاپەنابەر اوارەکانئ   پارێزگاکان 

خێزان # # تاکەکەس # خێزان # تاکەکەس  

 هەولێر ١١٧,٠٨١ ٥٤٩,٧٠٧ ٤٤,٠٥٦ ١٢٨,٤٣٨

 دهۆک ٧٢,٧٧٤ ٣٨٤,٥٨٨ ٢٤,٦٨٧ ٨٨,٨٩٨

 سلێمانی ٣٨,٤٠٠ ١٩٣,١٠٥ ١٠,٩٧٣ ٣٢,٣٠٣

 کۆی گشتی ٢٢٨,٢٥٥ ١,١٢٧,٤٠٠ ٧٩,٧١٦ ٢٤٩,٦٣٩
 

 ژمارەی ئاوارە و پەنابەرەکان لە ناو کەمپەکان:

 پارێزگاکان ئاوارەکان پەنابەرەکان

 # خێزان # تاکەکەس # خێزان # تاکەکەس

 هەولێر ٦,٤٣٣ ٣٢,٧٨٥ ٧,١٣٣ ٣٠,٢١٥

 دهۆک ٣١,٠٧٢ ١٦٨,٠١٨ ١٣,٣٨٧ ٥٤,٢٧٢

 سلێمانی ٣,٤٤١ ١٦,٤٣٨ ٢,٢٧٧ ٨,٩٨٧

 کۆی  ٤٠,٩٤٦ ٢١٧,٢٤١ ٢٢,٧٩٧ ٩٣,٤٧٤
                

لە هەر پارێزگایەک : ئاوارە و پەنابەران ٪  

ئاوارەو پەنابەران  ٪ پەنابەرەکان ٪  ئاوارەکان  ٪   پارێزگاکان 

٥٠٪  ٥١٪  ٤٦٪  هەولێر 

٣١٪  ٣٦٪  ٣٥٪  دهۆک 

١٩٪  ١٣٪  ١٩٪  سلێمانی 

١٠٠٪  ١٠٠٪  ١٠٠٪   گشتی کۆی 

                                                                                                                                                                                                                         

 شوێنی ئاوارەکان و پەنابەرەکان لە هەرێمی کوردستان:

 ئاوارەکان پەنابەرەکان

دەرەوەی کەمپەکان لە ناو  لە 

 کەمپەکان

کەمپەکاندەرەوەی  لە ناو  لە 

 کەمپەکان

 کۆمەڵگەی  لەگەڵ ٪٧٩

 خانەخۆی دەژین

 ٢٩لە  ٪٢١

 کەمپ دەژین

لە گەڵ  ٦٣٪

خانەخۆی کۆمەڵگەی 

 دەژین

 ٩ی لە  ٪٣٧

 کەمپ دەژێن

 

 

ئاوارەی نوێ و دووبارە گەڕاوەکان بۆ ناو کەمپەکان بۆ هەرێمی 

:کوردستان   

 پارێزگاکان ئاوارەکان پەنابەرەکان 

 خێزان تاکەکەس خێزان تاکەکەس

 هەولێر ٤,٢٩٧ ٢٠,٨٢٥ ٢١٤ ٧٨٩

 دهۆک ١,٦٩١ ٦,٩٣١ ٦١٢ ٢,٥٧٢

 سلێمانی ١٦٨ ٧٣١ ١٢٣ ٤٣٤

ژمارەی  کۆی ٦,١٥٦ ٢٨,٤٨٧ ٩٤٧ ٣,٧٩٥

هاتووەکان لە 

٢٠١٨ 

 

 ئاوارە  وپەنابەرە کۆچکردووەکان یان گەڕاوەکان بۆ شوێنی خۆیان:

 پارێزگاکان ئاوارەکان پەنابەرەکان

 خێزان تاکەکەس خێزان تاکەکەس

 هەولێر ٤,٧١٠ ٢٤,٠٤٧ ٣٥٢ ١,٢٧٣

 دهۆک ٨٩٩ ٤,٥٧٥ ٦٦٥ ٢,٧٩٣

 سلێمانی ٩٣٥ ٤,٢١١ ٧٢ ٣١٤

ژمارەی  کۆی ٦,٥٤٤ ٣٢,٨٣٣ ١,٠٨٩ ٤,٣٨٠

گەڕاوەکان  لە 

٢٠١٨ 

 

 ژمارەی کەمپەکانی ئاوارە وپەنابەران لە هەرێمی کوردستان:

ئاوارە کەمپەکانی کەمپەکانی پەنابەر کۆ  پارێزگاکان 

 هەولێر ٧ ٤ ١١

 دهۆک ١٧ ٤ ٢١

 سلێمانی ٥ ١ ٦

 کۆی گشتی ٢٩ ٩ ٣٨

 

 

 پوختەیەک لەبارەی ئاوارە و پەنابەران لە

هەرێمی کوردستان   
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 هاوبەشە مرۆییەکان لە هەرێمی کوردستان:
ڕێکخراوە مرۆییە ناوخۆی و 

 نێودەوڵەتیەکان 

 پارێزگاکان

 هەولێر ٥٩

 دهۆک ٥٠

 سلێمانی ٢٨

 هەڵەبجە ٩

 کۆ ١٤٦

 ئاژانسەکانی نەتەوەیەکگرتووەکان ١٤

 کۆی گشتی هاوبەشە مرۆیەکان ١٦٠

ی: دابین کردنی خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکانیپوختەی دارا  

)ملیۆن دۆالر( خەرجی داواکراو  ماوە 

٤,٥  ڕۆژانە 

 مانگانە ١٦٢

ملیار ٩,١  سااڵنە 

٢٣٣$ دابین کراو لە کۆی گشتی خەرجی  

٢٠١٨ 

٢٥٪  کۆی گشتی  

Publishd: 9 January 2019 

 پێکهاتەی ئاوارەکان:

٤٠٪  عەرەبی سونە 

٣٠٪  ئێزدی 

١٣٪  کورد 

٧٪  مەسیحیەکان 

١٠٪ )تورکمان، شیعە، شەبەک،  ئەوانی تر 

 ئەرمەنی...هتد(

 

هەیە  ملیار  $١,٩حکومەتی هەرێمی کوردستان سااڵنە پێویستی بە نزیکەی 

یەکانی هاواڵتیان و دابین کردنی یە سەرەتایبۆ دابین کردنی خزمەتگوزاری

 .رە سووریەکان لە هەرێمی کوردستانپێداویستیەکانی ئاوارە و پەنابە

 ٢٠١٨لە ماوەی ساڵی  بوو ئاوارەبوون بەردەوام ڕێژەی وەک دەستنیشانکراوە،

 ەبوونیبەهۆی ن ناچارن بە بەجێهێشتنی شوێنەکانیانخەڵک و تاوەكو ئێستاش 

لە  .انکوردستهەرێمی كە ڕوودەكەنە ، یانبژێوی ژیان و خراپی ئاسایش

هەرێمی کوردستان.  گەیشتوونەتەئاوارە و پەنابەر  ٣٢،٢٨٢، نزیکەی ٢٠١٨

کەسیش پەنابەری  ٣،٧٩٥کەس لەوانە ئاوارە بوون وە  ٢٨،٤٨٧ی ەیکبە نزی

 سووری بوون.

  و پەنابەری سووری ٢٤٩,٦٣٩ وردستانلە ئێستادا حکومەتی هەرێمی ک

پەنابەری  ٧٥٦و  ئێرانیپەنابەری و  ١٣,١٦٢ و پەنابەری تورکی ٢٠,٥٧٥

لەگەڵ  لە هەرێم ەنابەرەکانزۆربەی ئاوارە و پ. نی لەخۆ دەگرێتفەلەستی

لەوانە لە ناو کەمپەکان  ٪٣٧ا هلە کاتێکدا تەن .دەژین وێکۆمەڵگەی خانەخ

ئاوارەکان لە پارێزگای هەولێر دەژین،  ٪٥٠کەمپە.  ٣٨دەژین کە ژمارەیان 

 پارێزگای سلێمانی.لە  ٪١٩لە پارێزگای دهۆک، وە  ٪٣١

گەیاندۆتە خەڵکە لێقەوماوەکان  مرۆی حکومەتی هەرێمی کوردستان  هاوکاری

ئاوارەکان لە هەرێمی کوردستان  ی بۆیەشبەبێ جیاوازی ئاینی و نەتەوەی

 و عەرەبی وسونەن ٪٤٠ن بۆ نمونە جۆراو و ئاین و پێکهاتەی لەمەزهەب

تورکمان یان  و شیعە ٪١٠و  مەسیحین ٪٧ و کوردن ٪١٣ و ئێزیدین ٪٣٠

 شەبەک وە هەندێک مەزهەبی ترن. 

ئاوارە و پەنابەری سووریا  هەرێمی  ٣٢،٠٥١لەگەڵ ئەوەش دا، زیاتر لە 

، یان گەڕاونەتەوە بۆ ناوچە ٢٠١٨کوردستانیان بەجێ هێشتووە لە 

ئازادکراوەکانی  خۆیان یانیش کۆچیان کردووە بۆ ئەوروپا و واڵتەکانی تر 

 ەندێک ڕێگای تر. و بە ه یبەیاسای

    

 


