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 ران:نابەپە و ئاواره یژماره گشتی كۆی .1

 

 وواڵتەکان سووریا تورکیا ئێران فەلەستین
 كانتۆماركراوهپەنابەرەکان  236,132 20,629 13,488 667

 کۆی گشتی       تاك 270,916       

 ئاوارە تۆمارکراوەکان   تاك  1,151,121 

 ئاوارەکان و پەنابەرەکان تاك 142,2037

 

 

 :2016 مكەيە تشرينى 17 لە موسڵ كانىئاواره ىژماره گشتى كۆى .2

 

 

 رێمى كوردستان:هە كان لەژمارەی كامپە .3

 

كانكامپى ئاواره پارێزگا  كۆى گشتى راننابەكامپي پە 

ولێرهە  9 4 13 
 27 4 23 دهۆك

 7 1 6 سلێماني
ركوككە  7 0 7 

 45 9 54 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خێزان یژماره خێزان 49,100

 تاك یژماره تاك 222,944
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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

   19.5 94,161 18,238 هەولێر
   37.7 190,436 35,476         دهۆك

   8.2 19,264 4036 سلێمانی

   24.8 303,861 57,750 کۆ 

 كامپ یوهرهده

 42.5 80.5  510,090      102,018 هەولێر
 40 62.3  318,648 63,121 دهۆك

 17.5 91.8   18,522  3087 سلێمانی

     847,260  168,226 کۆ 
    1,151,121 225,976 گشتی كۆی

 

 

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

 

 

 پارێزگا

 

 ژمارەی خێزان

 

 

 

 

 ژمارەی تاك

 

ڕێژەی سەدی 

ئاوارەکانی 

 ناوکەمپ)٪(

ڕێژەی سەدی 

ئاوارەکانی 

 دەرەوەی کەمپ)٪(

ڕێژەی سەدی 

لە هەر  ئاوارەکانی

 سێ پارێزگا )٪(

 

 

 

 كامپ یوهناوه

    29,557           6747 هەولێر
    51,019 9351         دهۆك

    8479 2111 سلێمانی

    89,055 81,563 کۆ
 كامپ یوهرهده

    89,668 34,964 هەولێر
    34,001 11,052 دهۆك

    23,388 9108 سلێمانی

    147,057 55,124 کۆ
    236,112 73,333 گشتی كۆی
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 :پارێزگای هەولێر .6

 

 :كانمپى ئاوارهكە 1.6

ژمارەی  ناوی کەمپ قەزا #

 خێزان

 ژمارەی 

 تاك

توانای  بنیاتنراوە لەاليەن

 کەمپ

دۆخی 

 کەمپ

 & UNHCR 3730 760 بەحرکە هەولێر 1

ERC 

 کراوەیە 6100

 کراوەیە ERC 1438 1498 289    هەرشەم هەولێر 2

 کراوەیە   3977 817          چەمەکۆر هەولێر 3

 کراوەیە   M1 5445 27,181خازر  هەولێر 4

 کراوەیە   12,118 2264  ١دیبەگە هەولێر 5

 کراوەیە   4723 912 ٢دیبەگە  هەولێر 6

 کراوەیە   1178 239 دیبەگە هەولێر 7

 کراوەیە   U3 1390          7174 شام نەسحە هەولێر 8

    M2 5052      26,715حەسەن شام  هەولێر 9

 کراوەیە U2 1070 5867 UNHCR 1.400 شام نەسحە هەولێر 10

    94,161 18,238 کۆ

 

 ران:نابەپەمپى كە 2.6

 دۆخی کەمپ تاك ژمارەی خێزان ژمارەی  کەمپ ناوی #

 کراوەیە 3094 684 باسرمە 1

 کراوەیە 11,280 2,399 دارەشەکران 2

 کراوەیە 7882 1957 کەورگۆسك 3

 کراوەیە 7321 1707 قوشتەپە 4

  29,557 6747 کۆی گشتی
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 :پارێزگای دهۆك .7
 

 كان:مپى ئاوارهكە 1.7
 

ژمارەی  ناوی کەمپ قەزا #

 خێزان

 دۆخی کەمپ توانای کەمپ بنیاتنراوە لەالیەن ژمارەی تاك

 کراوەیە AFAD 2.500 9878 1820 ١بەرسێڤ  زاخۆ 1

 کراوەیە UNHCR 1.820 9396 1721 ٢بەرسێڤ  2

  UNHCR 801 3928 718 داركار 3
 کراوەیە 5.000 تحكومە 26828 4949 چمشکۆ 4

 

 کراوەیە 3.000 تحكومە 13,638 2491 ١کابارتۆ  سێمێڵ 5

 کراوەیە 3.000 تحكومە 13,765 2563 ٢کابارتۆ  6

 کراوەیە UNHCR 562 5402 1036  ١باجێت کەنداڵ  7

  UNHCR 960 5659 1,031 ٢باجێت کەنداڵ  8

 کراوەیە UNHCR 3.120 16,067 2868 خانکێ 9

 کراوەیە NGO 2.999 14,677 2752 ڕوانگە )قەندیڵ( 10

 کراوەیە AFAD 4.000 16,172 3100 شارییە 11

 کراوەیە UNHCR 1.335 4958 965 گەرماوە شێخان 12

 کراوەیە 3.003  14,794 2766 ئیسیان 13

 کراوەیە Gov. + NGO  + UN 1.120 6370 1254 مام ڕەشان 14

 کراوەیە NGO 1.474 5,225 964 شێخان 15

 کراوەیە 2,898 تحكومە 5661 1152 بەردەڕەش بەردەڕەش 16

 کراوەیە 3.000 تحكومە 3354 685 مامیالن ئاکرێ 17

 کراوەیە UNHCR 900 3623 680 داودیە ئامێدی 18

 کراوەیە    10,30  856 168 یماوهقە شێخان 19

 کراوەیە MODM  4344 5709 1016  1 نیرگزلیە شێخان 20

 کراوەیە MODM 1060 4476 768 2 نیرگزلیە شێخان 21

  4080 حکومەت 0 0 زیلكان شێخان 22

  UNHCR 3032 0 0 مالەئە زوومار 23

  55,774  190,436 35,567 کۆی گشتی 
 

 :راننابەپەمپى كە 2.7

 دۆخی کەمپ تاك ژمارەی خێزان ژمارەی کەمپ ناوی #

 کراوەیە 1158 284 ئاکرێ 1

 کراوەیە 32,306 8,474 ١دۆمیز  2

 کراوەیە 9155 2,140 ٢دۆمیز  3

 کراوەیە 8400 1597 گەوەیالن 4

  51,019 9351 کۆی گشتی
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 : پارێزگای سلێمانی .8

 

 :كانئاوارهمپى كە 1.8

ژمارەی  ناوی کەمپ قەزا #

 خێزان

 دۆخی کەمپ توانای کەمپ بنیاتنراوە لەالیەن ژمارەی تاك

 کراوەیە KURDS 4800 2,123 422      عەربەت سلێمانی 1

 کراوەیە KURDS 7000 13,557 2849 ئاشتی سلێمانی 2

KURDS/UNH 1,381 304 قۆرەتوو کەالر 3

CR 

 کراوەیە 8000

لە ژێر  4,800  0 0 سورداش دۆکان 4

 دروستکردن دایە

 KRG, Iraqi 2,100 440 تازە دێ گەرمیان 5

Government 

 کراوەیە 6000

 کراوەیە   103 21 بەرزنجە سلێمانی 6

    19,264 4,036 کۆی گشتی

 

 

 :راننابەپەمپى كە 2.8

  

 ركوككەپارێزگای  .９

 ئاوارەکان کەمپی
 دۆخی کەمپ توانای کەمپ ژمارەی تاك ژمارەی خێزان ناوی کەمپ #

1 یالنلە 1  کراوەیە 2,005 10,324 1,863  

2یالن لە 2  کراوەیە 922 4,487 760 

3یالن لە 3  کراوەیە 2,500 4,382 805 

 کراوەیە 1,600 8,238 1,388 داقوق 4

حیاوهیە 5  کراوەیە 800 3,907 725 

زراوهنە 6   کراوەیە 1,782 9,127 1,600 

  کراوەیە 800 1,900 333 باوه 7

گشتی كۆی  7,474 42,365  

 

 وهركوك ناگرێتەكە ران پارێزگاىنابەو پە ى ئاواره: كۆى گشتى ژمارهتێبینى

 دۆخی کەمپ تاك ژمارەی خێزان ژمارەی کەمپ ناوی #

 کراوەیە 8,264 2,111 باریکە/عەربەت 1

  8,264 2,111 کۆی گشتی

 دۆخی کەمپ تاك ژمارەی خێزان ژمارەی کەمپ ناوی #

 کراوەیە 8,479 2,111 باریکە/عەربەت 1

  8,479 2,111 کۆی گشتی
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 : بۆ زانیارى  ندیيوهپە

 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 Jcc.avan.merxan@gmail.com 
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