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 ران:نابەپە و ئاواره یژماره گشتی كۆی .1

 

 وواڵتەکان سووریا تورکیا ئێران فەلەستین
 كانتۆماركراوهپەنابەرە  ٢٩٣,٢٤٩ ٠٨٠,٩ ٠٧١,١٣ ٧٥٢

 کۆی گشتی تاك١٩٦,٢٧٢

 ئاوارە تۆمارکراوەکان     تاك ١٧٧,٢٣٧,١
 ئاوارەکان و پەنابەرەکان تاك٣٧٣,٥٠٩,١

 

 

 :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

٨١٢ ٣٨٥,٦٦٨ ولێر هە ,٥٤ ٧٩٦,٨٩٠ ٥٠٥٪  
 ٪٣١ ٧٦٣,٤٦٧ ٤٤٧,٨٨ ٣١٦,٣٧٩ دهۆک
 ٪١٥ ٨١٧,٢٢١ ٣٤١,٣٢ ٤٧٦,١٨٩  سلێمانی

 ٪١٠٠ ٤٧٠,٤٨٦,١ ٢٩٣,٢٤٩ ١٧٧,٢٣٧,١ كۆى گشتى 
 

 

 رێمى كوردستان:هە كان لەكامپەژمارەی  .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 ٢٥٤  ٣ ٣٢,٨٥٧٪   

١٣ دهۆك , ٠١٢  ٧٦١ ,١٤ ٩٣٦٪   
,٣ سلێمانی ٣٤٤  ١٦, ٨٥٤  ١٪   

,٤٠ ی گشتیکۆ ٨٨٩  ١٧٢ , ١٥٢  ١٨٪   

 كامپ یوهرهده

٢٩١ هەولێر ,٥١  ٦٣٥,٥٢٨      ٣٦٤٪  
٠٤ دهۆك ,١١٢ ٣٩٦ ,١٧  ٣٨٠٪  

٣١٧ ٣٤,٣٠٥ سلێمانی ,١٤  ٠١٨٪  

٠١٩ ٢٠٤,٠٦٥ کۆ  ,٨٢  ٣٢٠٪  
٤٥٢ گشتی كۆی ,١٠٠  ١,٢٣٧,١٧٧ ٠٥٣٪  

 

 

 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

,٧ هەولێر ٩٦١  ٣٠, ٨٥٤  ١٢٪    
٤٥ ١٣,٤٤٢ دهۆك , ٦٥٨  ٢٢٪    

,٢ سلێمانی ٣٨٢  ٨, ٤٠٩  ٤٪    

٤٩ ٢٢,٨٧٦ کۆ , ٤٠٧  ٣٨٪    
 كامپ یوهرهده

٥٣ هەولێر ,  ١٦٩  ٧٩ , ٧٩٥   ٣٩٪  

٣٣ ١١,٠٣٦ دهۆك , ١٨٦   ١٤٪  
,٨ سلێمانی ٤٧٠  ٩  ٢٣,٤٠١٪  

٥٥ کۆ , ٦٦٥  ٥١٥ , ٩٢١   ٦٢٪  
٨٧ گشتی كۆی , ٢٥٣  ٩٢٤ ,١٠٠  ٢٩٣٪  

 :پارێزگای هەولێر .6

 

 :كانمپى ئاوارهكە 1.6

ژمارەی  کەمپناوی  قەزا #

 خێزان

 ژمارەی 

 تاك

توانای  بنیاتنراوە لەالیەن

 کەمپ

دۆخی 

 کەمپ

 & UNHCR ٧٢٧,٤  ٩٢٣ بەحرکە هەولێر ١

ERC 

 کراوەیە خێمە ٦٩٧

 کراوەیە خێمە ٣٠٠ ERC ٥٠٢,١ ٣٠٢ هەرشەم هەولێر ٢

 کراوەیە خێمە ٧٧٨,٥  ٩٣٥,٦ ٣١٦,١ M1خازر  هەولێر ٣

 کراوەیە خانو ٨٠٠,١  ٠٥٨,١٠ ٨٨٣,١  ١دیبەگە هەولێر ٤

 کراوەیە خێمە٦١٦,١  ٠ ٠ ٢دیبەگە  هەولێر ٥

 کراوەیە خێمە ١٩٣٦  ٤٦٨,٥ ١٤٩,١ U3 شام نەسحە هەولێر ٦

 کراوەیە خێمە١, ٥٦٦ UNHCR ١٦٧,٤ ٨٥٢ U2 شام نەسحە هەولێر ٧

  ٦٩٣,١٣  ٧٨٥,٣٢ ٤٢٥,٦ کۆ

 

 ران:نابەپەمپى كە 2.6
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 دۆخی کەمپ تاك ژمارەی خێزان ژمارەی  کەمپ ناوی #

٧٢٦ باسرمە ١  ٢, ٦٣٨  کراوەیە 

,٢ دارەشەکران ٢ ٥٨٦  ١١, ٦٩٧  کراوەیە 

,١ کەورگۆسك ٣ ١٧٩  ٧, ٨٨٧  کراوەیە 

,١ قوشتەپە ٤ ٩٤٩  کراوەیە ٨,١٢٨ 

,٧ کۆی گشتی ٩٦١  ٣٠, ٨٥٤   

 

 

 

 

 

 :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 ٩٥٢,٧ ٤٦٨,١ ١بەرسێڤ  زاخۆ ١

 کراوەیە ١.٨٢٠ UNHCR ٤٧٢,٩ ٧٤٨,١ ٢بەرسێڤ  ٢

  ٨٠١ UNHCR ٩٥٤,٣ ٧٢١ داركار ٣

 کراوەیە ٥.٠٠٠ تحكومە ١٣٧,٢٧ ٠٢٦,٥ چمشکۆ ٤

 

 کراوەیە ٣.٠٠٠ تحكومە ٥١٦,١٣ ٥٥٦,٢ ١کابارتۆ  سێمێڵ ٥

 کراوەیە ٣.٠٠٠ تحكومە ٧٤٦,١٣ ٥٩٨,٢ ٢کابارتۆ  ٦

 کراوەیە ٥٦٢ UNHCR ٢٥٠,٥ ٠١٩,١  ١باجێت کەنداڵ  ٧

  ٩٦٠ UNHCR ٤٥٧,٥ ٠٢٥,١ ٢باجێت کەنداڵ  ٨

 کراوەیە ٣.١٢٠ UNHCR ٤٣٢,١٦ ٨٣٠,٢ خانکێ ٩

 کراوەیە ٣.٠٠٠ NGO ٣٤٥,١٤ ٦٥٦,٢ ڕوانگە )قەندیڵ( ١٠

 کراوەیە ٤.٠٠٠ AFAD ٨٢٦,١٦ ١١١,٣ شارییە ١١

 کراوەیە ١.١٩٦ UNHCR ٤٩٦ ٨٩ گەرماوە شێخان ١٢

 کراوەیە ٣.٠٠٣ حکومەت ٩٥٩,١٤ ٧٤٦,٢ ئیسیان ١٣

 +  Gov. + NGO ٨٧٧,٨ ٧١٩,١ مام ڕەشان ١٤
UN 

 کراوەیە ١.٨٢٩

 کراوەیە ١.٠٠٤ NGO ٥٥٧,٤ ٨٥١ شێخان ١٥
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 کراوەیە ٣.٠٠٠ تحكومە ٦٧٩,١ ٣٢٤ مامیالن ئاکرێ ١٦

 کراوەیە ٩٠٠ UNHCR ٢٨١,٣ ٦٣٣ داودیە ئامێدی ١٧

  ٣٨،٦٩٥  ٩٣٦,١٦٧ ١٢٠,٣١ کۆی گشتی 
 

 

 

 

 :راننابەپەمپى كە 2.7

 دۆخی کەمپ تاك ژمارەی خێزان ژمارەی کەمپ ناوی #

 کراوەیە ١٠٢,١ ٢٧٩ ئاکرێ ١

 کراوەیە ٩٧٦,٣٣ ٥٧٤,٨ ١دۆمیز  ٢

 کراوەیە ٥٧٤,١٠ ٥٥٢,٢ ٢دۆمیز  ٣

 کراوەیە ٩٣٤,٨ ٠٣٧,٢ گەویالن ٤

  ٥٨٦,٥٤ ٤٤٢,١٣ کۆی گشتی

 

 

 

 ی:.پارێزگای سلێمان٨

 :كانئاوارهمپى كە 1.8

ژمارەی  ناوی کەمپ قەزا #

 خێزان

توانای  بنیاتنراوە لەالیەن ژمارەی تاك

 کەمپ

 دۆخی کەمپ

٦٤٣ عەربەت سلێمانی ١  ١, ٣٨٧  KURDS کراوەیە ٤١٦ 

,٢ ئاشتی سلێمانی ٢ ٨٤٣  ١١,٥٠٣ KURDS کراوەیە ٦٣٠,٢ 

٦٥٢ قۆرەتوو کەالر ٣  ١, ٨١١  KURDS/UNH

CR 
 کراوەیە ٠٤٠,١

 کراوەیە ٤٠٠  ٤٥٢ ٩٩ سورداش دۆکان ٤

٤٠٣ تازە دێ گەرمیان ٥  ١, ٨٤٥  KRG, Iraqi 

Government 
 کراوەیە ١٠٠٠

 داخراوە ١٥٢  ٠ ٠ بەرزنجە سلێمانی ٦

,٣ کۆی گشتی ٣٤٤  ١٦, ٨٥٤   ٥٦٣٨  

 

 

 

 :راننابەپەمپى كە 2.8

 دۆخی کەمپ تاك ژمارەی خێزان ژمارەی کەمپ ناوی #

,٨ ٢٣٨,٢ باریکە/عەربەت ١ ٤٠٩  کراوەیە 

,٨ ٢٣٨,٢ کۆی گشتی ٤٠٩   
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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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