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

١١ ٦٩٤ , ٩٦٠  ١٤٢ ٨,٥١٣  پەنابەرە تۆمارکراوەکان ٧١٩,

كەس ٦٢٢  کۆی گشتی ٠٢٢,

سکە ٨٧٧  ئاوارە تۆمارکراوەکان ٨٦٩,

کەس ١ , ٩٤٠  ئاوارە و پەنابەران ٨٩١,
 

و پەنابەرەکان لە هەرێمی کوردستان: دابەش بوونی  جوگرافیای ئاوارە  

نەکاپەنابەر اوارەکانئ   پارێزگاکان 

تاکەکەس#  # خێزان # تاکەکەس  # خێزان 

٢١١ ,٧٣ ٣٩١ ,٤٣٥ ٩٤٩  هەولێر ٧٥,٣٠٩ ٨٦١,

٨٤٥،٤٢ ٩٠,٣٦٥  ٩٥٣،٧١٢  ٣٩, ٥١٣  دهۆک 

٩٢ ,٥١٢ ٩,٥٤٠ ٩٦٣ ,٤٤ ٠٥٥  سلێمانی ١٢٣,

٤١٢ ,٨٧٧ ٧٢,٣٣٤ ٧١٩ ,٨١٥ ٨٦٩  کۆی گشتی ٧٨٣,
 

 ژمارەی ئاوارە و پەنابەرەکان لە ناو کەمپەکان:

 پارێزگاکان ئاوارەکان پەنابەرەکان

 # خێزان # تاکەکەس # خێزان # تاکەکەس

٣٠, ١٤٠  ٦ ٣٢,٣٧٤ ٧,٠١٨, ٦٨٤  هەولێر 

٥١ ٦٢,٠٨٩ ,٦٢١ ٨١٦ ,٠٣ ٤٧٧ , ٥٣٨  دهۆک 

٢ ٩,١٧٨, ٦٥٢  ٤١  سلێمانی ٢،٩٢٨ ٠٢٤,

٠٩٩،٥٢ ١٠١,٦٦٨  ٠٨٢ ,٠٤ ٨٧٥  کۆی  ٢٤٩,
                

لە هەر پارێزگایەک : ئاوارە و پەنابەران ٪  

ئاوارەو پەنابەران  ٪ پەنابەرەکان ٪  ئاوارەکان  ٪   پارێزگاکان 

٤٧.٥٪  ٠٥٪  ٤٥٪  هەولێر 

٣٣٪  ٨٣٪  ٢٨٪  دهۆک 

٥.١٩٪  ٢١٪  ٧٢٪  سلێمانی 

١٠٠٪  ١٠٠٪  ١٠٠٪   گشتی کۆی 

                                                                                                                                                                                                                         

و پەنابەران لەپوختەیەک لەبارەی ئاوارە   

هەرێمی کوردستان   

 

 

 و پەنابەران: ڵی ئاوارەپوختەیەک دەربارەی جموجۆ

 

رێمى كوردستان:هە تەهاتوونە رانى سوریا كەنابەى پەژماره  

 پارێزگاکان  ى سوریاپەنابەرانە

 خێزان تاکەکەس

 هەولێر ١٩ ٤٨

 دهۆک ٧٧٥ ٣،٨٧٥

 سلێمانی ٢ ١٠

ژمارەی هاتووەکان لە تشرینی  کۆی ٧٩٦ ٣،٩٩٣

٢٠١٩ دووەم  

 

رێمى كوردستانكانى هەمپەكە وهتەهاتوونە ى ناوخۆ كەى ئاوارهژماره  
 پارێزگاکان ئاوارەکان

 خێزان تاکەکەس

٠٦١ ٤٩١  هەولێر 

 دهۆک ٩٢ ٣٣٢

 سلێمانی ٠ ٠

ژمارەی هاتووەکان لە تشرینی  کۆی ١٩٨ ٨٢٣

٢٠١٩ دووەم  

 

 

 ئاوارە  وپەنابەرە کۆچکردووەکان یان گەڕاوەکان بۆ شوێنی خۆیان:

 پارێزگاکان ئاوارەکان پەنابەرەکان

 خێزان تاکەکەس خێزان تاکەکەس

 هەولێر ١٠٧ ٥٥٣ ٢٠ ٩٥

 دهۆک ٢٠٧ ١,٠٥٧ ١٠٥ ٥٢٥

 سلێمانی ١٨ ٩١ ٢ ٧

ژمارەی گەڕاوەکان   کۆی ٣٣٢ ١،٧٠١ ١٢٧ ٦٢٧

٢٠١٩ تشرینی دووەملە   
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ی: دابین کردنی خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکانیدارارجى خە  پوختەی  

)ملیۆن دۆالر( خەرجی داواکراو  ماوە 

٧.٢  ڕۆژانە 

١٨  مانگانە 

٨٢٩  سااڵنە 

 ژمارەی کەمپەکانی ئاوارە و پەنابەران لە هەرێمی کوردستان:

 پارێزگاکان کەمپەکانی ئاوارە کەمپەکانی پەنابەر کۆ

٠١  هەولێر ٦ ٤ 

٢٢  دهۆک ١٧ ٥ 

 سلێمانی ٥ ١ ٦

٨٣  ٨٢ ١٠  کۆی گشتی 

 هاوبەشە مرۆییەکان لە هەرێمی کوردستان:
ڕێکخراوە مرۆییە ناوخۆی و 

 نێودەوڵەتیەکان 

 پارێزگاکان

 هەولێر ٧٨

 دهۆک ٦٥

 سلێمانی ٤٢

 هەڵەبجە ١٣

 ئاژانسەکانی نەتەوەیەکگرتووەکان ١٤

 کۆی گشتی هاوبەشە مرۆیەکان ٢١٢

 پێکهاتەی ئاوارەکان:

 عەرەبی سونە ٪٤٠

 ئێزدیكوردى  ٪٣٠

 وسڵمانى مکورد ٪١٣

 مەسیحیەکان ٪٧

)تورکمان، شیعە، شەبەک،  ئەوانی تر ٪١٠

 ئەرمەنی...هتد(

 

٢٠١٩ کانوونی یهکهم ١٢: وهباڵوكراوته  


