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 ران:نابەپە و ئاواره یژماره گشتی كۆی .1
 

 وواڵتەکان سووریا تورکیا ئێران فەلەستین
 كانتۆماركراوهپەنابەرە  ٦٣٩,٢٤٩ ٥٧٥,٢٠ ١٦٢,١٣ ٧٥٦

 کۆی گشتی تاك١٣٢,٢٨٤

 ئاوارە تۆمارکراوەکان     تاك ٤٠٠,١٢٧,١
 ئاوارەکان و پەنابەرەکان تاك٥٣٢,٤١١,١

 
 

 :ئاوارە و پەنابەران لە هەرێمی کوردستان ىگشتى ژماره كۆى .2
ئاوارە و . کۆی ژ پەنابەران  . کۆی ژ ئاوارەکان. کۆی ژ پارێزگا

 پەنابەران

 ڕێژەی سەدی ئاوارە و پەنابەران

٨١٢ ٧٠٧,٥٤٩ ولێر هە ,٨٦٧ ٤٣٨ ,٩٤ ١٤٥٪  
 ٪٣٤ ٤٨٦,٤٧٣ ٨٩٨,٨٨ ٥٨٨,٣٨٤ دهۆک
 ٪١٦ ٤٠٨,٢٢٥ ٣٠٣,٣٢ ١٠٥,١٩٣  سلێمانی

 ٪١٠٠ ٠٣٩,٣٧٧,١ ٦٣٩,٢٤٩ ٤٠٠,١٢٧,١ كۆى گشتى 
 

 

 رێمى كوردستان:هە كان لەژمارەی كامپە .3
 

كانكامپى ئاواره پارێزگا  كۆى گشتى راننابەكامپي پە 
ولێرهە  ١١ ٤ ٧  

١٢ ٤ ١٧ دهۆك  
 ٦ ١ ٥ سلێماني

 ٣٨ ٩ ٢٩ 
 

 

 :تێبینی
کامپ  ١کامپ، وە لەپارێزگای سلێمانی  ٦کامپ، لە پارێزگای دهۆک  ٤کامپ داخراون، لە پارێزگای هەولێر ١١بەگشتی، 

 . کامپن ٣٨لە ئێستادا، کۆی گشتی ژمارەی کامپەکان لە هەرێمی کوردستان . داخراون
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 كامپ( یوهرهده و كامپ یوه)ناوه ئاوارەکان ژمارەی گشتی کۆی .4

 
 

 پارێزگا

 

 ژمارەی خێزان
 
 
 

 

 ژمارەی تاك

 

ڕێژەی سەدی 

 ئاوارەکانی ناوکەمپ)٪(
ڕێژەی سەدی 

دەرەوەی ئاوارەکانی 

 کەمپ)٪(

ڕێژەی سەدی 

ئاوارەکانی لە 

هەر سێ پارێزگا 

)٪( 

 

 
 

 كامپ یوهناوه

,٦ هەولێر ٣٣٤  ٣ ٣٢,٧٨٥٪   

١٣ دهۆك ,٨٦١ ٠٧٢ ,١٥ ٠١٨٪   
   ٪٢ ١٦,٤٣٨ ٣,٤٤١ سلێمانی

١٧٢ ٤٠,٩٤٦ ی گشتیکۆ ,٢٠ ٢٤١٪   

 كامپ یوهرهده

١٠١ هەولێر ,١٦٥      ٦٤٨ ,٤٥  ٩٢٢٪  
١٤ دهۆك ,١٦٢ ٧٠٢ ,١٩  ٥٧٠٪  

  ٪١٦  ١٧٦,٦٦٧ ٣٤,٩٥٩ سلێمانی

٧٨١ کۆ  ,١٠٩ ٣٠٩ ,٨٠  ١٥٩٪  
٨٢٢ گشتی كۆی , ٥٥٢  ١, ٢٧١ , ١١٤   ١٠٠٪  

 

 

 كامپ( یوهرهده و كامپ یوه)ناوه پەنابەران ژمارەی گشتی کۆی .5
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 پارێزگا

 

 ژمارەی خێزان
 
 
 

 

 ژمارەی تاك

 

ڕێژەی سەدی 

ئاوارەکانی 
 ناوکەمپ)٪(

ڕێژەی سەدی 

ئاوارەکانی 
 دەرەوەی کەمپ)٪(

ڕێژەی سەدی 

ئاوارەکانی لە 
هەر سێ پارێزگا 

)٪( 

 

 
 

 كامپ یوهناوه

٪١٢ ٣٠,٢١٥ ٧,١٣٣ هەولێر    
,١٣ دهۆك ٨٧٣  ٤٥ ,٢٢ ٢٧٢٪    

,٢ سلێمانی ٧٢٧  ٤ ٨,٩٨٧٪    

,٢٢ کۆ ٩٧٧  ٣٩ ,٣٨ ٤٧٤٪    
 كامپ یوهرهده

,٣٦ هەولێر  ٩٢٣  ٨٩ ,٣٩  ٢٢٣٪  

  ٪١٤  ٣٤,٦٢٦ ١١,٣٠٠ دهۆك
  ٪٩  ٢٣,٣١٦ ٨,٦٩٦ سلێمانی

٦٥ کۆ ,٦١٥ ٩١٩ ,٦٢  ١٦٥٪  
٩٢٤ ٧٩,٧١٦ گشتی كۆی ,١٠٠  ٦٣٩٪  

 :پارێزگای هەولێر .6

 

 :كانمپى ئاوارهكە 1.6

ژمارەی  کەمپناوی  قەزا #

 خێزان

 ژمارەی 

 تاك

توانای  بنیاتنراوە لەالیەن

 کەمپ

دۆخی 

 کەمپ

 & UNHCR ٧٠١,٤  ٩١٥ بەحرکە هەولێر 1

ERC 

 کراوەیە خێمە ٦٩٧

 کراوەیە خێمە ٣٠٠ ERC ٥٠٦,١ ٣٠٣ هەرشەم هەولێر 2

 داخراوە   ٠ ٠ ٢ئاشتی  هەولێر 3

 داخراوە   . ٠ چەمەکۆر هەولێر 3

 کراوەیە خێمە ٧٧٨,٥  ١٤٢,٧ ٣٦٠,١ M1خازر  هەولێر 4

 کراوەیە خانو ٨٠٠,١  ٢٩٩,٩ ٧٤٦,١  ١دیبەگە هەولێر 5

 کراوەیە خێمە٦١٦,١  ٧٤٤ ١٣٢ ٢دیبەگە  هەولێر 6

 داخراوە   . . دیبەگە هەولێر 7

 کراوەیە خێمە ١٩٣٦  ٢١٧,٥ ٠٨٧,١ U3 شام نەسحە هەولێر 8

 داخراوە   . . M2حەسەن شام  هەولێر 9

 کراوەیە خێمە١, ٥٦٦ UNHCR ١٧٦,٤ ٨٩٠ U2 شام نەسحە هەولێر 10
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  ٦٩٣,١٣  ٧٨٥,٣٢ ٤٣٣,٦ کۆ

 

 ران:نابەپەمپى كە 2.6

 دۆخی کەمپ تاك ژمارەی خێزان ژمارەی  کەمپ ناوی #

٧٢٦ باسرمە 1  ٢, ٧٠٨  کراوەیە 

,٢ دارەشەکران 2 ٢٥٦  کراوەیە ١١,٦١٠ 

 کراوەیە ٧,٧١٤ ١,٩٠٣ کەورگۆسك 3

,١ قوشتەپە 4 ٧٨٩  کراوەیە ٨,٠٢١ 

  ٣٠,٢١٥ ٧,١٣٣ کۆی گشتی

 

 

 :پارێزگای دهۆك .7
 

 كان:مپى ئاوارهكە 1.7
 

ژمارەی  ناوی کەمپ قەزا #
 خێزان

توانای  بنیاتنراوە لەالیەن ژمارەی تاك
 کەمپ

 دۆخی کەمپ

 کراوەیە ٢.٥٠٠ AFAD ٠١٥,٨ ٤٦٩,١ ١بەرسێڤ  زاخۆ 1

 کراوەیە ١.٨٢٠ UNHCR ٤٧٠,٩ ٧٤٨,١ ٢بەرسێڤ  2

  ٨٠١ UNHCR ٩٥٧,٣ ٧٢٢ داركار 3

 کراوەیە ٥.٠٠٠ تحكومە ٣٠٩,٢٧ ٠٥٣,٥ چمشکۆ 4
 

 کراوەیە ٣.٠٠٠ تحكومە ٥٥٠,١٣ ٥٤٤,٢ ١کابارتۆ  سێمێڵ 5

 کراوەیە ٣.٠٠٠ تحكومە ٦٦٥,١٣ ٥٨٢,٢ ٢کابارتۆ  6

 کراوەیە ٥٦٢ UNHCR ٢٨٧,٥ ٠٢٧,١  ١باجێت کەنداڵ  7

  ٩٦٠ UNHCR ٥٠٣,٥ ٠٢٣,١ ٢باجێت کەنداڵ  8

 کراوەیە ٣.١٢٠ UNHCR ٤٩٣,١٦ ٨٣٩,٢ خانکێ 9

 کراوەیە ٣.٠٠٠ NGO ٣٠٥,١٤ ٦٤٢,٢ ڕوانگە )قەندیڵ( 10

 کراوەیە ٤.٠٠٠ AFAD ٧٤٦,١٦ ١٠١,٣ شارییە 11

 کراوەیە ١.١٩٦ UNHCR ٥٣١ ٩٤ گەرماوە شێخان 12

 کراوەیە ٣.٠٠٣ حکومەت ٨٦١,١٤ ٧٢٢,٢ ئیسیان 13

 +  Gov. + NGO ٧٦٢,٨ ٦٩٣,١ مام ڕەشان 14

UN 
 کراوەیە ١.٨٢٩

 کراوەیە ١.٠٠٤ NGO ٥٧٣,٤ ٨٥٦ شێخان 15
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 داخراوە  تحكومە ٠ ٠ بەردەڕەش بەردەڕەش 16

 کراوەیە ٣.٠٠٠ تحكومە ٦٧٢,١ ٣٢١ مامیالن ئاکرێ 17

 کراوەیە ٩٠٠ UNHCR ٣١٩,٣ ٦٣٦ داودیە ئامێدی 18

 داخراوە   ٠ ٠ یماوهقە شێخان 19

 داخراوە  MODM ٠ ٠  1 نیرگزلیە شێخان 20

 داخراوە  MODM ٠ ٠ 2 نیرگزلیە شێخان 21

 داخراوە  حکومەت ٠ ٠ زیلكان شێخان 22

 داخراوە  UNHCR ٠ ٠ مالەئە زوومار 23

  ٣٨،٦٩٥  ٠١٨,١٦٨ ٠٧٢,٣١ کۆی گشتی 
 

 :راننابەپەمپى كە 2.7

 دۆخی کەمپ تاك ژمارەی خێزان ژمارەی کەمپ ناوی #

 کراوەیە ١٠٩,١ ٢٧٧ ئاکرێ 1

 کراوەیە ٨٤٧,٣٣ ٥٦٥,٨ ١دۆمیز  2

 کراوەیە ٥٠٠,١٠ ٥٣٧,٢ ٢دۆمیز  3

 کراوەیە ٨١٦,٨ ٠٠٨,٢ گەویالن 4

  ٢٧٢,٥٤ ٣٨٧,١٣ کۆی گشتی

 : پارێزگای سلێمانی .8

 

 :كانئاوارهمپى كە 1.8

ژمارەی  ناوی کەمپ قەزا #
 خێزان

توانای  بنیاتنراوە لەالیەن ژمارەی تاك
 کەمپ

 دۆخی کەمپ

٧١٣ عەربەت سلێمانی 1  ١, ٧١٧  KURDS کراوەیە ٤١٦ 

,٢ ئاشتی سلێمانی 2 ٧٠٣  ١١,٤٢٣ KURDS کراوەیە ٦٣٠,٢ 

١٥٢ قۆرەتوو کەالر 3  ١, ٥٣١  KURDS/UNH
CR 

 کراوەیە ٠٤٠,١

١١١ سورداش دۆکان 4  کراوەیە ٤٠٠  ٥٢٧ 

٨٣٣ تازە دێ گەرمیان 5  ١, ٦٤٥  KRG, Iraqi 
Government 

 کراوەیە ١٠٠٠

 داخراوە ١٥٢  ٠ ٠ بەرزنجە سلێمانی 6

  ٥٦٣٨  ١٦,٤٣٨ ٣,٤٤١ کۆی گشتی

 

 

 :راننابەپەمپى كە 2.8

 

 دۆخی کەمپ تاك ژمارەی خێزان ژمارەی کەمپ ناوی #

 کراوەیە ٨,٩٨٧ ٢٧٧,٢ باریکە/عەربەت 1

  ٨,٩٨٧ ٢٧٧,٢ کۆی گشتی
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 : بۆ زانیارى  ندییوهپە

 یلئیمە مۆبایل یژماره پۆست ناو
 ریبەڕێوهبە أحمد سعید علی

 زانیاری وگۆڕیئاڵ
0750 765 50 55 Ali.saeed@jcckrg.Org 

 
خان احمدرافان میئ  ندیكارمە 

 گۆڕینەوەی 
كاننیاریەزا  

0750 799 97 97 Avan.mirkhan@jcckrg.Org 
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