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کیەزگاێر پارەه ەران لەنابەو پ ە%ئاوار کوردستان یمێرەه ەران لەنابەو پ ەئاوار ینێشو   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

کانۆیەمر ەشەهاوب  

١٦٠ 

کانەمپەک  

   ٣٨ 

 ەرەنابەو پ ەئاوار ۆیک

کانەمارکراوۆت  
١,٥٠٧,٧٩١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

al IDPs and Refugees 

registered 

رەنابەپ  

٢٧٢,٩٠٠ 

  

 ٧٥٦و  یرانێئ یرەنابەو پ ١٣,١٢٣و  یتورک یرەنابەپ ٩,١٢٩و   یسوور یرەنابەپ ٨٩٢,٢٤٩کوردستان  یمێرەه یتەستادا حکومێئ ەل
 ٪٣٧نها ەکدا تێکات ەن. لیژەد ێخوەخان ەیگەڵمۆک ەڵگەم لێرەه ەکان لەرەنابەو پ ەئاوار ەیربۆزت. ێگرەد ۆخەل ینیستەلەف یرەنابەپ
 ەک, وۆده یزگاێپار ەل ٪٣١ن, یژەر دێولەه یزگاێپار ەل رانەنابەو پ ەئاوار ٪٥٠. ەمپەک ٣٨ان ەیژمار ەن کیژەکان دەمپەاو کن ەل ەوانەل

 .یمانێسل یزگاێپار ەل ٪١٩

 

 

کانەئاوار  

١, ٤٢٣ ,٨٩١ 
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کوردستان  یمێرەه ەکان لەمپەک ەیژمار  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوردستان یمێرەه ەران لەنابەو پ ەئاوار ییایجوگراف یشبوونەداب  

کانەئاوار ەیکهاتێپ   

ش ۆیەب ەییوەتەو ن ینیئا یاوازیج ێبەکان بەوماوەقێل ەکەڵخ ەتۆاندەیگ ۆیمر یکوردستان  هاوکار یمێرەه یتەحکوم
 ٪١٣ن و یدیزێئ ٪٣٠ن و ەوسون یبەرەع ٪٤٠ ەنمون ۆراون بۆج ەیکهاتێن و پیب و ئاەزهەمەکوردستان ل یمێرەه ەکان لەئاوار

 ترن یبەزهەک مێندەه ەک وەبەان شیو تورکمان  ەعیش ٪١٠ن و یحیسەم ٪٧کوردن و 
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- 

 

 

 

 

 

مپ(    ەک ەیوەرەد و ەوەناوەران ) لەنابەپ یگشت ۆیک  

 

 

مپ(     ەک ەیوەرەد و ەوەناوە) ل كانەئاوار یتگش ۆیک  
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کوردستان  یمێرەه یکانەمپەناو ک ۆکان بەاوەڕگ ەو دووبار ێنو ەیئاوار           

ان ۆیخ ینێشو ۆکان بەاوەڕان گیکان ەچکردووۆک ەرەنابەو پ ەئاوار     

ان یکانەنێشو یشتنێهێجەب ەک ناچارن بەڵستاش خێكو ئەو تاو  ٢٠١٩ ڵیسا ەل ەوامەردەبوون بەئاوار ەیژڕێ، ەشانکراویستنەک دەو
ر ەنابەو پ ەئاوار ٢٧١ ەیکیز, ن٢٠١٩ شوبات ەکوردستان. ل یمێرەه ەنەكەوودڕ ەان، كیانیژ یوێبژ یش و خراپیئاسا یبوونەن ۆیهەب
 .نیرسوو یرەنابەش پیسەک ٢٥ەن وەئاوار ەوانەس لەک ٢٤٦ ەییکینز ەکوردستان. ب یمێرەه ەتەشتوونەیگ

 ەوەتەاونەڕان گی ەشتووێه ێجەان بیکوردستان یمێرەا  هیسوور یرەنابەو پ ەئاوار ٣٣٧ەاتر لیز , ٢٠١٩ شوبات ەش دا,لەوەئ ەڵگەل
 تر.  یگاڕێک ێندەه ەو ب ییاساەیتر ب یکانەتاڵوروپا و وەئ ۆب ەان کردوویچۆش کیانیان ۆیخ  یانکەئازادکراو ەناوچ ۆب
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 ەناڵکوردستان سا یمێرەه یتەحکوم
 ۆب ەیە$  مليار ه١،٩ ەیکینز ەب یستیوێپ

 ەيیتگوزارەخزم ین کردنیداب
 ین کردنیان و دابیتاڵهاو یکانیەتايەرەس
 ەرەنابەو پ ەئاوار یکانیەستیداوێپ

 وردستانک یمێرەه ەکان لیەسوور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

کانیەتاەرەس یەتگوزارەخزم ینکردنی: دابییدارا ەیپوخت  

 

کوردستان یمێرەه ەکان لۆیەمر ەشەهاوب  
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 ر:ێولەه یزگاێ. پار١

 
 کان:ەئاوار یمپەک ١.١

 
 ەیژمار مپەک یناو زاەق #

 زانێخ

  ەیژمار

 تاك

 مپەک یخۆد مپەک یتوانا نیەالەل ەاتنراویبن

 ەیەکراو  ٦٩٧ UNHCR & ERC ٥٨٤,٤  ٩١٩ ەحرکەب رێولەه ١

 ەیەکراو  ٣٠٠ ERC ٣٦٢,١ ٣٠٠ مەرشەه رێولەه ٢

 ەیەکراو  ٧٧٨,٥  ٧٩١,٦ ٣١٠,١ M1خازر  رێولەه ٣

 ەیەکراو  ٨٠٠,١  ٩١٥,٩ ٨٧٨,١  ١ەگەبید رێولەه ٤

 ەیەکراو ٦١٦,١  ٠ ٠ ٢ ەگەبید رێولەه ٥

 ەیەکراو  ١٩٣٦  ٣٢٥,٥ ١٤٥,١ U3ن شام سهحه رێولەه ٦

 ەیەکراو ١, ٥٦٦ UNHCR ٠٢٤,٤ ٨٤٨ U2ن شام سهحه رێولەه ٧

  ٦٩٣,١٣  ٠٠١,٣٢ ٤٠٠,٦ یگشت ۆیک

 

ان:رەنابەپ یمپەک ١,٢  

 
 مپەک یخۆد مپەک یتوانا تاك ەیژمار زانێخ ەیژمار  مپەک یناو زاەق #

٩٦٢ ەباسرم ەقالوەش ١  ٢, ٦٦٨  ەیەکراو ٦١٤ 

,٢ کرانەشەدار باتەخ ٢ ٦١٦  ١١, ٩٢٧  ەیەکراو ٤٨٠,٢ 

,١ سكۆورگەک باتەخ ٣ ٢٨٩  ەیەکراو ٧١٨,١ ٧,٨١٢ 

,٨ ٢,٠٠٩ ەپەقوشت ەپەقوشت ٤ ٧٥١  ەیەکراو ٨١٩,١ 

  ٦,٦٣١ ٣٠,٦٤٥ ٧,٢٢٧ یگشت ۆیک 
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 ك:ۆده یزگاێپار. ٢

 كان:مپى ئاوارهكه ١,٢

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ەیژمار مپەک یناو زاەق #
 زانێخ

 مپەک یخۆد مپەک یتوانا نیەالەل ەاتنراویبن تاك ەیژمار

 ەیەکراو ٢,٥٠٠ AFAD ٨٤٨,٧ ٤٥٨,١ ١ ێڤرسەب ۆزاخ ١

 ەیەکراو ١,٨٢٠ UNHCR ٤٠١,٩ ٧٣٧,١ ٢ ێڤرسەب ٢

  ٨٠١ UNHCR ٩٥١,٣ ٧٢٢ داركار ٣

 ەیەکراو ٥,٠٠٠ تحكومه ٠٤١,٢٧ ٠٢٨,٥ ۆچمشک ٤

 

 ەیەکراو ٣,٠٠٠ تحكومه ٤٩٧,١٣ ٥٥٧,٢ ١ ۆکابارت ێڵمێس ٥

 ەیەکراو ٣,٠٠٠ تحكومه ٧١٠,١٣ ٥٩٤,٢ ٢ ۆکابارت ٦

 ەیەکراو ٥٦٢ UNHCR ٢٥١,٥ ٠٢٥,١  ١ ڵنداەت کێباج ٧

  ٩٦٠ UNHCR ٤٣٤,٥ ٠٢٥,١ ٢ ڵاندەت کێباج ٨

 ەیەکراو ٣,١٢٠ UNHCR ٣٦٩,١٦ ٨٣١,٢ ێخانک ٩

 ەیەکراو ٣,٠٠٠ NGO ٢٩١,١٤ ٦٤٣,٢ (یڵندە)ق ەوانگڕ ١٠

 ەیەکراو ٤,٠٠٠ AFAD ٧٧٣,١٦ ١٠٣,٣ ییەشار ١١

 ەیەکراو ١,١٩٦ UNHCR ٤٤٢ ٧٨ ەرماوەگ خانێش ١٢

 یەەکراو ٣,٠٠٣ تەحکوم ٩٥٥,١٤ ٧٥١,٢ انیسیئ ١٣

 +  Gov. + NGO ٨٧٠,٨ ٧٢٦,١ شانڕەمام  ١٤
UN 

 ەیەکراو ١,٨٢٩

 ەیەکراو ١,٠٠٤ NGO ٤٧١,٤ ٨٣٩ خانێش ١٥

 ەیەکراو ٣,٠٠٠ تحكومه ١١٤,١ ٢٠٧ النیمام ێئاکر ١٦

 ەیەکراو ٩٠٠ UNHCR ٢٧٨,٣ ٦٣١ یەداود یدێئام ١٧

  ٣٨،٦٩٥  ٦٩٦,١٦٦ ٩٥٥,٣٠ یگشت ۆیک 
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 :راننابهپهمپى كه ٢,٢

 
 مپەک یخۆد مپەک یتوانا تاك ەیژمار زانێخ ەیژمار مپەک یناو زاەق #

 ەیەکراو ٣٩٢ ١٠٧,١ ٢٧٩ ێئاکر کۆده ١

 ەیەکراو ٩٤٨,٥ ١٣٤,٣٤ ٦١٢,٨ ١ز یمۆد کۆده ٢

 ەیەکراو ٨٩٠,١ ٥٨١,١٠ ٥٥٥,٢ ٢ز یمۆد کۆده ٣

 ەیەکراو ٨٥٢,٣ ٩٨٣,٨ ٠٤٧,٢ النیوەگ کۆده ٤

  ٠٨٢,١٢ ٨٠٥,٥٤ ٤٩٣,١٣ یگشت ۆیک 
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 :یمانێسل یزگاێپار. ٣

 :كانئاوارهمپى كه ١,٣

 یناو زاەق #
 مپەک

 ەیژمار
 زانێخ

 ەاتنراویبن تاك ەیژمار
 نیەالەل

 یتوانا
 مپەک

 مپەک یخۆد

٢٣٦ تەربەع یمانێسل ١  ١, ٢٧٧  KURDS ەیەکراو ٤١٦ 

,٢ یئاشت یمانێسل ٢ ٥٧٣  ١١,٤٠٨ KURDS ەیەکراو ٦٣٠,٢ 

١٢٥ تووەرۆق الرەک ٣  ١, ٦٠١  KURDS/UNH
CR 

 ەیەکراو ٠٤٠,١

 ەیەکراو ٤٠٠  ٤٥٢ ٩٩ سورداش کانۆد ٤

٢٧٣ ێد ەتاز انیرمەگ ٥  ١, ٢١٥  KRG, Iraqi 
Government 

 ەیەکراو ١٠٠٠

 ەداخراو ١٥٢  ٠ ٠ ەرزنجەب یمانێسل ٦

  ٥٦٣٨  ١٦,٢٦٨ ٣,٣٩٦ یگشت ۆیک

 

 
 :راننابهپهمپى كه ٢,٣

 
 

 

 ەیژمار مپەک یناو زاەق #
 زانێخ

 مپەک یخۆد مپەک یتوانا تاك ەیژمار

,٨ ٢٤٨,٢ تەربەع/ەکیبار یمانێسل ١ ٨٥٩  ەیەکراو ٩٨٤,١ 

,٨ ٢٤٨,٢ یگشت ۆیک  ٨٥٩    
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:یاریزان ۆب یندەوەیپ  

لەیمیئ نۆفەلەژ.ت  ەشیپ   ناو 
 

Ali.saeed@jcckrg.org 
 

 یرەوبەڕێب ٠٧٥٠٧٦٥٥٠٥٥
 یتیەراەوبەڕێب

داتا  یرۆوگڵئا
  یاریوزان

د یعەس یلەع
دەحمەئ  

Avan.mirkhan@jcckrg.org  
 

 

داتا  یرەرمانبەف ٠٧٥٠٧٩٩٩٧٩٧
یاریو زان  

رخان  یان مڤئا
دەحمەئ  
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