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 ران:نابەپە و ئاواره یژماره گشتی كۆی .1

 

 كانتۆماركراوه رهنابەپە تاك 233,006

 كانتۆماركراوه ئاواره تاك 1,332,496

 كانرهنابەپە و كانئاواره تاك 1,565,502

 

 

 :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 45,251

 تاك یژماره تاك 204,057
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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

   19.5 105,151 20,279 هەولێر
   37.7 199,461 37,316 دهۆك

   8.2 19,092 4,046 سلێمانی

   24.8 323,704 61,641 کۆ 

 كامپ یوهرهده

 42.5 80.5   459,601 83,577 هەولێر
 40 62.3  334,691 65,834 دهۆك

 17.5 91.8   214,500  39,000 سلێمانی

     1,008,792  188,411 کۆ 
    1,332,496 250,052 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 

ئاوارەکانی لە هەر 

 سێ پارێزگا )٪(

 

 

 

 كامپ یوهناوه

    32,781 8,328 هەولێر
    50,228 12,823 دهۆك

    8,259 2,131 سلێمانی

    91,268 23,282 کۆ
 كامپ یوهرهده

    85,013 31,477 هەولێر
    33,611 10,699 دهۆك

    23,114 8,751 سلێمانی

    141,738 50,927 کۆ
    233,006 74,209 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 4,240 860 بەحرکە هەولێر 1

ERC 

 کراوەیە 6100

 کراوەیە ERC 1438 1,525 295 هەرشەم هەولێر 2

 کراوەیە MODM/ERC 5,100 6,500 1,100 2/ عةنكاوة  ئاشتی هەولێر 3

 کراوەیە   M2 3,700 19,497 شام نشەحە هەولێر 4

 کراوەیە   M1 6,000 29,790خازر  هەولێر 5

 کراوەیە   U3 1,578 8,407 شام نشەحە هەولێر 6

 کراوەیە   21,100 4,016 گهدیبه هەولێر 7

 کراوەیە   7,752 1,519 كۆرمهچه هەولێر 8

 کراوەیە U2 1,211 6,340 UNHCR 1.400 شام نشەحە هەولێر 9

    105,151 20,279 کۆ

 

 ران:نابەپەمپى كە 2.6

 دۆخی کەمپ تاك ژمارەی خێزان ژمارەی  کهمپ ناوی #

 کراوەیە 3,441 804 باسرمە 1

 کراوەیە 12,442 2,935 دارەشەکران 2

 کراوەیە 9,057 2,461 کەورگۆسك 3

 کراوەیە 7,841 2,128 قوشتەپە 4

  32,781 8,328 کۆی گشتی
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 :پارێزگای دهۆك .7
 

 كان:مپى ئاوارهكە 1.7
 

ژمارەی  ناوی کەمپ قەزا #

 خێزان

توانای  بنیاتنراوە لەالیەن ژمارەی تاك

 کەمپ

 دۆخی کەمپ

 کراوەیە AFAD 2.500 10,540 1,935 ١بەرسێڤ  زاخۆ 1

 کراوەیە UN 1.820 9,284 1,691 ٢بەرسێڤ  2

  UN 801 3,915 705 داركار 3
 کراوەیە 5.000 تحكومه 26,528 4,842 چمشکۆ 4

 

 کراوەیە 3.000 تحكومه 13,720 2,499 ١کابارتۆ  سێمێڵ 5

 کراوەیە 3.000 تحكومه 13,865 2,555 ٢کابارتۆ  6

 کراوەیە UN 562 5,517 1,042  ١باجێت کەنداڵ  7

  UN 960 5,747 1,046 ٢باجێت کەنداڵ  8

 کراوەیە UN 3.120 16,097 2,868 خانکێ 9

 کراوەیە NGO 2.999 14,698 2,751 ڕوانگە )قەندیڵ( 10

 کراوەیە AFAD 4.000 16,398 3,162 شارییە 11

 کراوەیە UN 1.335 6,070 1,206 گەرماوە شێخان 12

 کراوەیە 3.003  14,658 2,793 ئیسیان 13

 +  Gov. + NGO 5,349 1,057 مام ڕەشان 14
UN 

 کراوەیە 1.120

 کراوەیە NGO 1.474 5,342 988 شێخان 15

 کراوەیە 2,898 تحكومه 10,395 2,129 بەردەڕەش بەردەڕەش 16

 کراوەیە 3.000 تحكومه 5,410 1,101 مامیالن ئاکرێ 17

 کراوەیە UN 900 3,833 723 داودیە ئامێدی 18

 کراوەیە   1,045 206 یماوهقە دهؤك 19

 کراوەیە  MODM 5,709 1,029  1 نیرگزلیە دهؤك 20

 کراوەیە  MODM 5,341 988 2 نیرگزلیە دهؤك 21

      زیلكان دهؤك 22

      مالەئە دهؤك 23

  41.492  199,461 37,316 کۆی گشتی 
 

 :راننابەپەمپى كە 2.7

 دۆخی کەمپ تاك ژمارەی خێزان ژمارەی کهمپ ناوی #

 کراوەیە 1,162 284 ئاکرێ 1

 کراوەیە 32,038 8,474 ١دۆمیز  2

 کراوەیە 8,788 2,140 ٢دۆمیز  3

 کراوەیە 8,240 1,925 گەوەیالن 4

  50,228 12,823 کۆی گشتی
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 : پارێزگای سلێمانی .8

 

 :كانئاوارهمپى كە 1.8

ژمارەی  ناوی کەمپ قەزا #

 خێزان

توانای  بنیاتنراوە لەالیەن ژمارەی تاك

 کەمپ

 دۆخی کەمپ

 کراوەیە KURDS 4800 2,117 440 عەربەت سلێمانی 1

 کراوەیە KURDS 7000 13,487 2,843 ئاشتی سلێمانی 2

KURDS/UNH 1,367 302 قۆرەتوو کەالر 3

CR 

 کراوەیە 8000

لە ژێر  4,800  0 0 سورداش دۆکان 4

 دروستکردن دایە

 KRG, Iraqi 2,017 440 تازە دێ کەالر 5

Government 

 کراوەیە 6000

 کراوەیە   104 21 بەرزنجە سلێمانی 6

    19,092 4,046 کۆی گشتی

 

 :راننابەپەمپى كە 2.8

 

 

 ركوككەپارێزگای  .9

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

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

2یالن له 2  کراوەیە 922 4,487 760 

3یالن له 3  کراوەیە 2,500 4,382 805 

 کراوەیە 1,600 8,238 1,388 داقوق 4

حیاوهیه 5  کراوەیە 800 3,907 725 

زراوهنه 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 کهمپ ناوی #

 کراوەیە 8,259 2,131 باریکە/عەربەت 1

  8,259 2,131 کۆی گشتی
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 : بۆ زانیارى  ندیيوهپە

 یلئیمە مۆبایل یژماره پۆست ناو
 ریبهڕێوهبه أحمد سعید علی

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

 
صابر صادق النسەرئە  ندیكارمه 

كاننیاریهزا  
0750 434 29 29 Arsalan.Sadiq@jcckrg.Org 
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