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جمع 360 طفل يتيم في مركز رعاية االيتام

بۆفرۆشتننییه

1000 خێزانی ئاوارە چادرگه كانی دهۆك به جێده هێڵن
2 سه نته  ری رۆشنبیری بۆ ئاواره و په  نابه ران دروست ده كرێت
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 Massive Qurbani meat distribution for Eid al-Adha
benefited 13, 321 families from all communities

نه  وه
ه كرێ

 كۆد
ێكدا

ه نته  ر
ک له س

 بێباو
360 منداڵی بێ دایک و

بناء مركزين ثقافيين في مخيم النازحين والالجئين

له  ماوه ی 4 رۆژی جه ژندا 
گۆشتی قوربان به سه ر 
13.321 خێزانی 
كه  مده رامه  ت و ئاواره 

دابه شده كرێت
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ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی دەزگایەکـــی ناحكومیـــی و ناسیاســـی و قازانج 
نەویســـتە  له  ســـاڵی 2005 لـــه  هه  ولێـــری پایته  ختی هه  رێمی كوردســـتان 
دامه   زراوه  و به  ڕێز مه   ســـرور بارزانی ســـه رۆكی ده ســـته  ی دامه   زرێنه  رانی ده زگای 
خێرخوازیـــی بارزانییه  و راســـته  وخۆ سه رپه   رشـــتیاری كاره  كانـــی ده زگا  ده كات.

ده زگا بـــۆ ده ســـتپێكی ئیـــش و كاره   خێرخوازییه  كانـــی، مۆڵه تـــی كاركردنـــی 
له الیـــه  ن حكومه   تـــی هه  رێمـــی كوردســـتان و حكومه   تی عێـــراق له چوارچێوه  ی 
رێكخـــراوه   ناحكومیـــه  كان وه  رگرتـــوه  . به هـــۆی فراوانبونـــی كارو چاالكیه  كان و 
به هاناوه  چونـــی ئـــاواره  و په   نابـــه  ران لـــه  ســـنوره  كان و ناوخـــۆی هه  رێمـــی 
كوردســـتاندا وایكـــرد رێكخراوه   جیهانیـــه  به  ناوبانگـــه   كان په   یوه  ندییه  كی پته  وی 
له گه  ڵـــدا ببه  ســـتن و هـــاوكاری و هه  ماهه  نگـــی زیاتـــر له نێوانیاندا دروســـت 
ببێـــت. به  ره  وپێشـــچوونی په   یوه  ندییـــه  كان و به  ڕێكخراوه  ییبوونی ئیشـــوكاره  كانی 
ده زگا بـــووه   هۆی ئه  وه  ی لـــه  كۆبوونه  وه  ی مانگی نیســـانی 2016ی كارگێڕی 
و هه  ماهه  نگـــی نه  ته  وه  یه  كگرتـــووه  كان، بڕیـــار درا ده زگای خێرخوازیـــی بارزانی 
وه  كـــو رێكخراوێكـــی ناحكوومـــی ببێـــت به   ئه  ندامـــی راوێـــژكاری تایبه  ت له  
ئه  نجوومه   نـــی ئابـــووری كۆمه   اڵیه  تی )ئیكۆســـۆك- ECOSOC(ی ســـه ر به   

نه  ته  وه  یه  كگرتـــووه  كان.
دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی لـــه  بنه ڕه  تدا کار بـــۆ گه  یاندنی هـــاوكاری بۆ 
خه ڵكـــی لێقه ومـــاو و كه  مده رامـــه   ت و ئـــاواره   و په   نابـــه  ر ده كات. گرنگـــی به   
پەرەپێدانی بـــواری پەروەردە )بەتایبەتـــی پەروەردەی مندااڵن( و باشـــتركردنی 
ره  وشـــی ته  ندروســـتی و دابینكردنی پێداویستی خاوه  ن پێداویســـتیه   تایبه  تیه  كان 

له  كوردســـتان ده دات.
هەروەکـــو چـــۆن دەزگای خێرخوازیـــی بارزانی بەنـــاوی )بارزانیـــی نەمر(ەوە 
)1903-1979( ناونـــراوە، وتەیەکی ئەو کەســـایەتیە سیاســـی و نەتەوەیی 
و کۆمەاڵیەتـــی و مێژووییەیـــه   کـــە دەڵێ: )شـــانازییه   بۆ مـــرۆڤ خزمه   تكاری 
میلله تـــی خۆی بێت( فەلســـەفەی کاری دەزگاکە پێکدێنێت. لێرەوە، ســـه نته  ری 
پـــرۆژه  خێرخوازییه  كانـــی ده زگای خێرخوازیی بارزانی )مرۆڤـــه (. بۆیه   له  هه  ر 
كۆمه   ڵگـــه  و ســـنوورێکی  جوگرافیدا  مرۆڤه كان پێویســـتیان به   هـــاوكاری مرۆیی 
هه  بـــێ لـــه  ســـێكته  ره  كانی )خۆراكی، پـــه   روه  رده ، رۆشـــنبیری، ته  ندروســـتی، 

كۆمه   اڵیه  تـــی و هونـــه  ری( ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی بـــه   ئه  ركـــی خۆی 
زانیـــوەو دەزانێت کە هاوکاری پێشـــکەش بـــکات  و كه  مته  رخه مـــی نه  كردووه  .
لـــه  ئه  نجامی نه  بوونـــی ده زگایه  كـــی خێرخوازیی خۆماڵی بۆ ئـــه  وه  ی هاوكاری 
خه ڵكـــی هـــه  ژارو كه  مده رامه   تـــی كوردســـتان بـــكات، دامه   زراندنـــی )ده زگای 
خێرخوازیـــی بارزانـــی( پێویســـتیه  كی هه  نوكه  یـــی بـــوو. جگە لـــەوە، لەدوای 
تێکچوونـــی باری ئارامی ناوچەکانی ناوەڕاســـت و باشـــووری عێـــراق و واڵتی 
ســـوریای دراوســـێ، په   نابه  رو ئاواره  كان پێویســـتی زۆریان به   هـــاوکاری هەبووە 
وەکـــو )خۆراك و جلوبـــه  رگ و داووده رمان و كه  ره  ســـته  ی ته  ندروســـتی...هتد(. 
ئـــه  م ده زگایه   له  ســـه ره  تای دامه   زراندنیه  وه   ئـــه  و بۆشـــاییانه  ی پڕكردۆته  وه  و رۆژ 
لـــه دوای رۆژ به   به  رنامه   ی پێشـــكه  وتووتر و له ســـێكته  ری جۆراوجـــۆردا خزمه   تی 

به  و كه  ســـانه   كـــردووه   كه   پێویســـتیان بە خزمه   تكـــردن بووە.
دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی بـــۆ ئه  نجامدانـــی ئـــه  م ئه  ركه   پیـــرۆزه زیاتر 
پشـــتی به   خه ڵكـــی خێرخواز و مرۆڤدۆســـتی كوردســـتان به  ســـتووه  ، ده توانین 
بڵێیـــن به  شـــێوه  یه  كی ســـه ره  کی خه ڵكی خێرخـــواز و ده وڵه مه   ندی كوردســـتان 
هـــاوکاری ماڵـــی )فه نـــد(ی پرۆژه كانی ئـــه  م ده زگایـــه   ده كه  ن كـــه   جێگه  ی 
ده ستخۆشـــی و پێزانیینـــه  . هه  روه ها به هاوبه  شـــی له گه  ڵ ئاژانســـه كانی نەتەوە 
یەکگرتـــوەکان و رێكخـــراوه   خێرخوازیـــی و مرۆییە  نێوده وڵه تییـــه  كان و واڵتانی 
هاریكاربه  خـــش رۆژانـــه   یارمه   تـــی مرۆیـــی پێشكه  شـــی په   نابـــه  رو ئاواره  كانی 

واڵتانی ســـووریاو عێـــراق ده كه  ین.
ئۆفیســـی ســـه ره  كی ده زگای خێرخوازیی بارزانـــی له  هه  ولێره   و سه رپه   رشـــتی 
)14( كه  مـــپ لـــه  ســـنووری پارێـــزگای هه  ولێـــر به   هـــاوكاری ســـه نته ری 
هه  ماهه  نگـــی قه یرانـــه  كان لـــه  هه  ولێـــر ده كات. یـــه  ك كه  مپیش له  ســـنووری 
پارێـــزگای نه  ینـــه  وا به  ڕێوه  ده بـــات. ئۆفیســـی له  )دهـــۆك، هه  ولێر، ســـلێمانی، 
شـــنگال، كه  ركوك(هه  یـــه  . هه  روەها له  ئیـــداره  ی گه  رمیان و پارێـــزگای كه  ركوك 
و ســـه رجه م كه  مپه   كانـــدا ئۆفیـــس، ســـه نته  ر، یـــان نوێنـــه  ری هه  یـــه  . کارو 
چاالكییه  كانـــی له  الیه  ن تیمێكی پرۆفیشـــناڵ و شـــارەزاوە  جێبه  جـــێ ده كرێن.

لهبارهیدهزگاوه
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پێشهكی2
ده زگای خێرخوازیـــی بارزانی هاوشـــێوه  ی هـــه ر رێكخراوێكی دیكه ی خێرخـــوازی و كۆمه  كبه خش له جیهاندا به  پێی نه  خشـــه  و په   یـــڕه و و به  رنامه   كانی 

خزمه  تـــی ئه  و چین و توێژانـــه  ده كات كه  رووبه ڕووی كاره ســـات و ئاواره  بوون ده بنه وه .
ئێمـــه    لـــه  هه  رێمی كوردســـتانی عێـــراق ئه  ركـــی به  ڕێوه  بردنـــی )10( كه  مپی ئـــاواره  و )4( كه  مپـــی په   نابه  رمان له  ئه  ســـتۆ گرتـــووه ، هه روه هـــا ده زگای 
خێرخوازیـــی بارزانـــی )16( ســـه نته  ری رۆشـــنبیری و پیشـــه  یی و كۆمه   اڵیه  تـــی و هونـــه  ری هه  یه   كه   بـــه  رده وام خولی راهێنانی پیشـــه  یی و پـــه   روه  رده و 

فێركـــردن بۆ فێرخـــوازان ده كه  نه  وه  .
به  پێـــی دواییـــن راپۆرتی ده زگای خێرخوازییی بارزانی و ســـه نته ری هه ماهه نگی هاوبه شـــی قه یرانـــه كان )1.732.236( ئـــاواره  ی ناوخۆی عێراق 
و )225.552( په  نابـــه ری واڵتانی دراوســـێ لە هەرێمی کوردســـتاندا نیشـــته  جێكراون، له و ژماره  یه   )350.780( هه  زار ئـــاواره   و )86.680( 

ده ژین.  له كه  مپه   كانـــدا  په   نابـــه  ر  هه  زار 
ده زگا به درێژایـــی مانگـــی )9(ی 2017 لـــه )11( ســـێكته  ری جۆراوجۆردا)478( چاالكی له كه مپـــی ئاواره و په   نابـــه ران و ده ره وه ی كه مپه  كان 
و بۆ دانیشـــتوانی هه  رێمی كوردســـتان ئه  نجامـــداوه و )178.720( هه  زار خێزان ســـودمه   ندبوون. هاوكات له  ســـه نته  ره   رۆشنبیرییه  كانیشـــدا)76( 
 چاالكـــی ئه  نجامـــدراوه  و )9.717( كـــه  س له  خـــول و راهێنانـــه  په   روه  رده یـــی و فێركارییه  كاندا  ســـوودمه   ندبوون. ئـــەم زانیاریانە لـــه الپه ڕه كانی

)8-21( به  ئینفۆگرافیك به  پێی چاالكی ئۆفیسه كان روونكراونه ته وه .

هاوكاریكردنیبێباوكان
رێکەوتی 2017/8/21 بەمەبەســـتی بەڕێوەبردنی 
چاالکـــی هونەری و فێـــرکاری جۆراوجۆر بۆ زیاتر 
لـــە 360 منداڵی بێبـــاوك و دایكـــی چادرگه ی 
ئاواره كانـــی خـــازر و حەسەنشـــام، ســـه نته  ری 
چاودێریـــی ئازیزان لـــه چادرگه ی حه سه نشـــام 
ده كرێتـــه  وه و لـــەو ســـەنتەرەدا 360 منداڵی بێ 
دایـــک یان بێبـــاوک رۆژانە وانـــەی جۆراوجۆری 
په  روه رده یـــی و ده روونی و هونه  رییان پێشـــکەش 
دەکرێت و شـــوێنی مانـــەوە بۆ ئـــەو مندااڵنەش 
دابین كـــراوه  کە دایك یـــان باوكیان لـــە ژیاندا 
كارگێڕییه كانـــی  ئه ركـــه   ســـه رجه م  و  نەمـــاوە 
خێرخوازیـــی  )دەزگای  لەالیـــەن  ســـەنتەرەكه  

بارزانی(یـــەوە بەڕێوەدەبرێن و به رده وام چاودێریان 
دەکرێت.

هۆشیاركردنهوهیئاوارهكان
له مه  راســـیمی كردنـــه  وه ی ســـه نته  ره كه  دا )دێنیز 
 Edinburgh(  رێکخـــراوی نوێنەری  روتۆڤیز( 
Direct Aid( رایگه یانـــد: ئێمـــە بڕیارماندابوو 
کارێکـــی خێرخوازیـــی بـــۆ ئـــاوارەکان ئه نجام 
بده یـــن و بتوانین ســـودێکمان بۆیـــان هەبێ و لە 
تواناشـــماندا نییە پرۆژەی زۆر گەورە بەڕێوەببەین 
بۆیـــە داوامان لـــە دەزگای خێرخوازیـــی بارزانی 
کرد کـــە هاوکارمـــان بێت لە دەستنیشـــانکردنی 
ئەو پرۆژەیەی کە دەمانەوێـــت جێبەجێی بکەین. 
ســـەبارەت بـــە چۆنیەتـــی کارکردنیـــان لەگەڵ 

دەزگای خێرخوازیـــی بارزانی )دێنیـــز روتۆڤیز( 
ئاماژەیـــان بـــەوەدا: خەڵکـــی بەریتانیـــا بێئاگان 
لـــەوەی کـــە گەورەترین رێکخـــراوی مرۆیی کورد 
خزمەتـــی ئـــاوارە و پەنابـــەران دەکات، جێگای 
خۆیەتـــی بڵێین کە هەموو شـــتەکانیان بەباشـــی 
رێکخســـتووە و ئاســـانکاری باشـــیان کردووە کە 
ئێمە ئەنجامـــی پرۆژەکەمان بینی زۆر دڵخۆشـــی 

. ین د كر
شـــایانی باســـكرنه  لەم ســـەنتەرەدا مندااڵنی 6 
ســـااڵن تاکـــو 11 ســـااڵن بـــێ دایك یـــان بێ 
بـــاوك چاودێری دەکرێـــن و لەالیەن مامۆســـتای 
و  جیـــاواز  راهێنانـــی  و  خـــول  تایبەتییـــەوە 

دەکرێتەوە. بـــۆ  هەمەڕەنگیـــان 

360منداڵیبێدایکوبێباوکلهسهنتهرێكداكۆدهكرێنهوه

دێنیـــز روتۆڤیز: خەڵکی بەریتانیا بێئاگان لـــەوەی گەورەترین رێکخراوی مرۆیی 
کورد خزمەتـــی ئاوارە و پەنابەران دەکات

ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی ســـێكته رێكی تایبه تی به نـــاوی پرۆژه ی چاودێریـــی ئازیزان بـــۆ هاوكاریكردنی مندااڵنی له ســـاڵی 2009 ه وه 
دامه  زرانـــدووه، كـــه  تاوه كو ئێســـتا 17 هـــه زار منداڵی بێباوكـــی له خۆگرتووه و به هاوكاری سپۆنســـه ره كانی چـــوار مانگ جارێـــك هاوكارییان 
پێشـــكه  ش ده كرێـــت. له گـــه ڵ ئه وه شـــدا هه وڵـــده دات هـــاوكاری مندااڵنـــی بێبـــاوك و دایكـــی ئـــاواره ش بكات بـــۆ ئه و مه  به ســـته  ش به 
هه ماهه نگـــی له گـــه ڵ رێکخـــراوی )Edinburgh Direct Aid( بەریتانی ســـەنتەری چاودێری ئازیزان بۆ مندااڵنـــی بێباوک و دایکی 

چادرگـــه ی ئاواره كانی حەســـەن شـــام و خازر له  چادرگه ی حه ســـه ن شـــام ده كاته وه .
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هاوكارییهكانیدهزگا
بەرەبەیانـــی یەکـــەم رۆژی جەژنـــی قوربـــان رێکەوتی 2017/9/1 دەزگای خێرخوازیی بارزانی به  شـــێوازی ئیســـامی و مه رجه  ئیســـامییه كان یەکـــەم قوربانی جەژنی لە 
بەڕێوەبەرایەتـــی كوشـــتنگه ی هەولێـــر ئه نجامداو  دواتر تیمەکانـــی دەزگای خێرخوازیی بارزانی هەڵمەتی دابەشـــکردنیان دەســـتپێكرد، كه  تێیدا ئاواره كانـــی چادرگه ی خازر 
لـــه  هه ولێـــر و خێزانی ناو شـــاری موســـڵ و په  نابه رانـــی چادرگه ی باریكه  له ســـلێمانی و خێزانـــی كه  مده رامه  ت له شـــاری كه  ركـــووك و ده وروبه ری ســـوودمه  ندبوون كه  

بوو: شـــێوه یه   به م 

سپۆنسه ری پرۆژه كه ژ. خێزانی سودمه  ندشوێنی دابه شكردنژ
1264BCFپارێزگای كه  ركووك1
كه  سایه تی خێرخواز، االمانة العامة االوقاف دولة الکویت4800چادرگه ی ئاواره كانی خازر2
فریاكه  وتنی ئیسامی جیهانی به ریتانی، كۆمپانیای ئه لیسره2160ناو شاری مووسڵ3
هه ڵه بجه گروپ، كه  سایه تی خێرخواز1000چادرگه ی په  نابه رانی باریكه 4

9224كۆی گشتی
هاوكارییهكانیدهرهوهیدهزگا

لـــە رۆژانـــی جەژنی قورباندا لـــه چادرگه كانی )حەسەنشـــام U2، دیبەگە یاریگا، دیبەگە 2، هەرشـــەم و گەرماوا(، به هه مانشـــێوه ده زگای خێرخوازییـــی بارزانی به هاوكاری 
و هه ماهه نگـــی له گـــه ڵ ژماره یـــه ك رێكخراوی مرۆیی گۆشـــتی قوربانی پێشـــکەش بـــه 4097 خێزانی ئـــاوارە دەکات. كه  ســـه رجه م هاوكارییه كان به سپۆنســـه ری )مانگی 

ســـوری ئیماراتـــی و گرووپی حملة شـــعاع، رێکخراوەکانی یـــد الرحمة، المبادرون و مانگی ســـوری تورکـــی(، به ڕێوه چوون.

گهورهترینپرۆژهیخێرخوازییلهكوردستانبهڕێوهدهچێت

له  جه ژنی قورباندا 13.321 خێزانی كه  مده رامه  ت و ئاواره هاوكاری ده كرێن
ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی وه ك نه  ریتێكـــی ســـااڵنه  ، له رۆژانـــی جه ژنی قوربانـــدا به هاوكاری له گه ڵ كه  ســـایه تی خێرخـــوازو رێكخراوه 
كۆمه  كبه خشـــه كان پـــرۆژه ی دابه شـــكردنی گۆشـــتی قوربـــان بۆ ئـــاواره و خه ڵكـــی كه  مده رامه  تـــی ناوخۆی كوردســـتان به ڕێـــوه ده بات، له 
جه ژنـــی قوربانـــی ئه مســـاڵدا )13.321( خێزانی ئـــاواره  و خێزانی كه  مده رامه  تی ناوخۆی كوردســـتان و خێزانی ناو شـــاری مووســـڵ له  

وه رگرتنی گۆشـــتی قوربانی ســـوودمه  ندبوون.



S
ep

te
m

b
er

  2
0

1
7

   
  N

o
.3

3

گرنگترینبۆنهورۆژهجیهانییهكانلهممانگهدا4

رۆژیجیهانیبهسااڵچوان
)10/1(

رێكخـــراوی ته  ندروســـتی جیهانی له  نێـــوان 55 بۆ 
65 ســـاڵ مرۆڤ به  گه وره  ســـااڵن و لـــه و ته  مه  نه  ش 
بۆ ســـه ره وه  به  ســـااڵچوویی و پیری پێناسه  ده كات، 
ســـاڵی 1990، نه  ته  وه  یه كگرتووه كان 1ی تشـــرینی 
یەکەمی  وه ك رۆژی جیهانی به ســـااڵچوان دیاریكرد، 
بۆ ئـــه وه ی بایـــه خ به و چینـــه  ی كۆمه  ڵـــگا بدرێت 
و بـــواری به شـــداری كۆمه  اڵیه تـــی و ئابووریـــان بۆ 

ێت. ه خسێندر بڕ

رۆژیجیهانی
تهندروستیدهروونی

10/10
10ی تشـــرینی یەکەمـــی هه موو 
جیهانـــی  رۆژی  بـــه   ســـاڵێك 
ته  ندروســـتی ده روونی دیاریكراوه. 
بـــۆ  جیهانـــی  فیدراســـیۆنی 
له   کە  ده روونیـــی،  ته  ندروســـتی 
ئه نجام  چاالكـــی  واڵتـــدا   150
ده دات، ئه م رۆژه ی چه ســـپاندووه  
و دروشـــمی رۆژه كـــه   تایبه ته   به  
فریاگوزاری ســـه ره تایی ده روونییه  
بۆ ئه وانـــه  ی رووبه ڕووی كێشـــه 
و فشـــاره  ده روونییـــه كان ده بنه  وه .

رۆژیجیهانیناتوندوتیژی
10/2

2ی تشـــرینی یەکەم رۆژی جیهانـــی ناتوندوتیژیيە کە 
هـــاوکات رۆژی لـــە دایکبوونـــی مەهاتمـــا گاندییە کە 
ســـەرکردەی بزافـــی رزگارکردنی هیندســـتان و رابەری 
فەلســـەفەی ناتوندوتیـــژی و ســـتراتیژیەتی ناتوندوتیژە. 
ئـــەم رۆژە بەپێی بڕیارێکـــی نەتەوەیەکگرتـــووەکان لە 
15ی حوزەیرانـــی ســـاڵی 2007 وەک رۆژی جیهانی 
ناتوندوتیـــژی دەستنیشـــان کـــراوە، وەک هەوڵێـــک بۆ 
باڵوکردنـــەوەی پەیامـــی ناتوندوتیـــژی، بەتایبەتـــی لە 
رێگای فێرکردن و هۆشـــیارکردنەوەی خەڵک. بڕیارەکەش 
پێداگیری لەســـەر بایەخی بنەمای ناتوندوتیژی لەســـەر 
ئاســـتی جیهانـــی دەکاتـــەوە، هەروەهـــا وەک هەبوونی 
بـــۆ دابینکردنـــی کولتـــوری ئاشـــتی و  ئارەزووێـــک 

لێبوردەیـــی و لێکتێگەیشـــتن و ناتوندوتیژی.

رۆژیجیهانییخۆراك 10/16
رێكخـــراوی خـــۆراك و كشـــتوكاڵی ســـه ر بـــه  نه  ته  وه یه كگرتـــووه كان. 
هه موو ســـاڵێك لـــه  16 تشـــرینی یه كه  مدا، كـــه   هاوكاته   له گـــه ڵ رۆژی 
دامه  زراندنـــی رێكخراوه كـــه  ، ده كاته   رۆژێك بۆ چاالكـــی نواندن و كۆمه  ڵێ 
كـــۆڕو كۆبوونـــه  وه و ســـیمینارو چاالكی جۆراوجـــۆر له بـــاره ی خۆراكه  وه  

سازده كات.
دروشـــمی رۆژی خۆراكـــی جیهانی ســـاڵی 2003 به نـــاوی )هاوپه  یمانی 
نێوده وڵه تـــی دژی برســـێتی( بوو به گوێـــره ی راپۆرته  كانـــی رێكخراوه كه   
هاوپه  یمانیـــی نێوده وڵه تـــی لـــه دژی برســـێتی هه مـــوو هێـــزه  جـــۆراو 
جۆره كانـــی جیهـــان لـــه ده وری خـــۆی كۆده كاتـــه  وه  له به رهه مهێنـــه  ران 
و به كارهێنـــه  ران، رێكخـــراوه  نێوده وڵه تییـــه كان، كۆمپانیـــا ئه هلییـــه كان، 
زانایـــان، رێكخـــراوه  حكومـــی و ناحكومییه كان له خۆ ده گرێـــت. هه روه ها 
ئـــه و الیانانه  ی یارمه  تـــی خۆراكیی ده به خشـــن و سیاســـه تی داڕێژه رانی 
واڵتـــه   ده وڵه مه  نـــدو هـــه ژاره كان له خۆ كۆده كاتـــه  وه . مه  رجی ســـه ره كی 
له ســـه ر  جیهانیـــی  خۆراكـــی  لوتكـــه  ی  ئامانجه كانـــی  به دیهێنانـــی 
داهێنانـــی  بـــۆ  جـــدی  كاری  زیاتـــر  پێویســـته    نه  ته  وه یه كگرتـــووه كان 
ژینگه یه كـــی سیاســـی و ده رامه  تـــی و جێبه جێكردنی پرۆگرامـــه  كان بكه  ن 

تاكو رووبـــه ڕووی برســـێتی ببنه  وه .

رۆژیجیهانیمامۆستایان
10/5

پێنجـــى  رۆژی  1994ــــەوە  لەســـاڵی 
تشـــرینی یەكەمـــی هەموو ســـاڵێك وەك 
رۆژی جیهانـــی مامۆســـتایان دیاریكراوە، 
دیاریكردنی ئـــەم رۆژەش هاوكاتە لەگەڵ 
پێشـــنیارە هاوبەشەی كە  ئەو  دەرچوونی 
تایبـــەت بو بـــە بارودۆخی مامۆســـتایان 
و لەنێـــوان هـــەردوو رێكخـــراوی كاری 
نێودەوڵەتی و رێكخراوی یونســـكۆ لەساڵی 
1966. لـــەم رۆژەدا لـــە سەرتاســـەرى 
جیهان رێز لـــە مامۆســـتایان دەنرێت و 

ئەوانیـــش ئەو یـــادە دەکەنەوە.

رۆژیجیهانیبۆ
بنهبڕكردنیههژاری

10/17
نه  تـــه  وه  گشـــــــــــتی   كۆمه  ڵـــی  
ئامانجـــی   بــــــه    یه كگرتـــووه كان، 
نـــه  داری  و  هه ژاریـــی   بنه  بڕكردنـــی  
لـــه  تـــه  واوی  واڵتـــان، به پێـــی  بڕیاری  
)196/47(، 17ی  تشـــرینی  یه كه  مـــی  
به  یه كێك لـــه و رۆژانـــه  دیاریكردووه  كه   
ئاهه نگ  ده یكاتـــه    نه  ته  وه یه كگرتـــووه كان 
قه اڵچۆكردنـــی   جیهانـــی   بـــه رۆژی   و 
هـــه ژاری دایده نێت. یه كێـــك له  ئامانجه  
یه كگرتووه كان  نه  تـــه  وه   ســـه ره كییه كانی  
ســـااڵنه   و  هه ژارییـــه   قه اڵچۆكردنـــی  
له به رنامـــه  ی  كاری  گه شـــه پێدانی  ئـــه و 

دانـــراوه . نێونه  ته  وه ییـــه دا  رێكخـــراوه  
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وەزارەتـــی پاندانانی عێراق لـــە راپۆرتێکدا باڵویکردەوە، بەگوێرەی ئاماری ســـاڵی 
2016 کـــە پارێزگاکانی هەرێمی کوردســـتان، نەینەوا و ئەنبـــار لە خۆناگرێت، 
ژمـــارەی کەســـانی خـــاوەن پێداویســـتی تایبـــەت بەرزبووەتـــەوە، بەتایبەت لە 

شـــارەکانی بەغدا و بەسرا.
لـــە راپۆرتەکـــەدا هاتـــووە، لە کـــۆی 13 پارێـــزگای عێراق ملیۆنێـــك و 300 
هـــەزار خاوەن پێداویســـتی تایبەت هەن، لەنێویشـــیاندا%57 یـــان لە رەگەزی 
نێـــر و %43 رەگـــەزی مێـــن،   %75 ی کەســـانی خاوەن پێداویســـتی لە 
شـــارو شـــارۆچکەکان نیشـــتەجێن و %25 ی دیکەشـــیان لە گوندەکان ده ژین. 
له راپۆرتـــه  دا ئاماژه به وه كراوه پارێزگاکانی بەغدا و بەســـرا زۆرترین کەســـی خاوەن 
پێداویســـتی تایبـــه ت لەخۆدەگرن، به رێژه يـــه ك %27 یان لە پارێـــزگای بەغدا 

و %12 لـــە پارێـــزگای بەســـرایه . هەروەها %42 یان لەرووی جەســـتەییەوە 
خاوەن پێداویســـتین، %22 لـــەرووی بیر و هـــۆش  و %6 لەژێر چاودێریدان. 
راپۆرتەکە ئاماژەی بەوەشـــداوە، %62 خاوەن پێداویســـتییەکان نه  خوێنده وارن و 
لەبەرامبەریشـــدا %38 خوێنده وارن، هەروەها لـــه %88 بێکارن و %12 ی 

کاردەکەن. دیکەشیان 
چاودێرانـــی بـــوارە کۆمەاڵیەتییـــەکان هۆکاری بەرزبوونـــەوەی رێـــژەی خـــاوەن 
پێداویســـتییه تایبه ته  كان لە عێراق بـــۆ زۆری تەقینەوەکان و شـــەڕو پێکدادانەکان 
دەگەڕێننـــەوە، کـــە لـــەدوای ســـاڵی 2003 واڵته  كـــه  بـــه ســـه دان تەقینەوەی 
بەخۆیەوە بینیوە و ماوەی ســـێ ساڵیشـــە بەردەوامە لە شـــەڕو پێکـــدادان لەگەڵ 

داعش. چەکدارانـــی 

ئاوارەكانیزومماردەگەڕێنەوەزێدیخۆیان
1000 خێزانی ئاوارە چادرگه كانی دهۆك به جێده هێڵن

ــاریانه  وه  ــ ــاوارەکان ماندوێتی بەرووخس ــ ــد ئ ــ هەرچەن
ــەر ماڵ  ــ ــن کە گەڕاونەتەوە س ــ ــارە، بەاڵم دڵخۆش ــ دی
ــن حکوومەتى  ــ ــاوارەکان دەڵێ ــ ــان، ئ ــ ــى خۆی ــ و حاڵ
ــتان  ــ ــۆک و حکوومەتى هەرێمى کوردس ــ خۆجێیی ده
ــکردنى هاوکارى و  ــ ــردووه لە پێشکەش ــ ــان نەک ــ درێغی
ــى هاوواڵتییان و  ــ ــا سوپاس ــ ــان. هەروەه ــ خزمەتکردنی
ــەن کە وەک  ــ ــتان دەک ــ ــى هەرێمى کوردس ــ حکوومەت
ــاوارەکان کردووە. ــ ــان لەگەڵ ئ ــ ــاوەن ماڵ مامەڵەی ــ خ
ــدى خۆیان  ــ ــاوارەکان بۆ زێ ــ ــارەى گەڕانەوەى ئ ــ لەب
ــۆ ئەندامى  ــ ــەن خال ــ ــاواى دیجلە، حەس ــ ــە رۆژئ ــ ل
ــە رۆژئاواى  ــ ــاوارەکان ل ــ ــەوەى ئ ــ ــەى گەڕاندن ــ لێژن

ــی  ــ ــى هەواڵ ــ ــۆ ئاژانس ــ ــى ب ــ ــە لێدوانێک ــ ــە ل ــ دیجل
ــەو خێزان  ــ ــدووه : ئ ــ ــی رایگه یان ــ ــو(ی تورك ــ )ئانادۆڵ
ــدى خۆیان  ــ ــەر زێ ــ ــەى دەگەڕێنەوە س ــ و هاوواڵتییان
ــەگاون لە  ــ ــێوەیەک تێوەن ــ ــە بە هیچ ش ــ ــەن ک ــ ئەوان
داعش.  ــتانى  ــ تیرۆریس ــتییەکانى  ــ تیرۆریس ــردەوە  ــ ک
ــەرۆکایەتى  ــ ــەن س ــ ــە لەالی ــ ــەم لێژنەی ــ ــى: ئ ــ گوتیش
ــى  ــ هەرێم ــى  ــ حکوومەت و  ــتان  ــ کوردس ــى  ــ هەرێم
ــەر داواى ئاوارەکان دروستکراوە و  ــ ــتان لەس ــ کوردس
ــڕى و ئەمنى  ــ ــە پەیوەندیدارەکانى کارگێ ــ ــه الیەن ــ ل
ــتوانی 5  ــ ــی یەکەمدا دانیش ــ ــە قۆناغ ــ ــووە، ل ــ پێکهات
ــان و بە ماڵ  ــ ــدى خۆی ــ ــەر زێ ــ ــەوە س ــ ــد گەڕان ــ گون

ــر لە 383  ــ ــادبوونەوە، کە زیات ــ ــى خۆیان ش ــ و حاڵ
ــى دووەمى  ــ ــوون. هاوكات کاروان ــ ــزان پێک هاتب ــ خێ
ــە 187 خێزان، کە  ــ ــەوەى ئاوارەکان پێکدێن ل ــ گەڕان
ــەر زێدى  ــ ــق گەڕاونەتەوە س ــ ــۆ گوندى خراپ عاش ــ ب
ــە هاوواڵتى عەرەبى  ــ ــاواى دیجلە ک ــ خۆیان لە رۆژئ
ــتا بەهۆى پەالمارى  ــ ــێ ساڵ پێش ئێس ــ ناوچەکەن، س
ــراو ئاماژەى بە  ــ ــۆک بوون. ناوب ــ ــش ئاوارەى ده ــ داع
ــدا و گوتى: کۆى  ــ ــاوارە گەڕاوەکان ــ ئامارى کۆتایی ئ
ــاواى دیجلە نزیکەى  ــ ــتى ئاوارە گەڕاوەکانى رۆژئ ــ گش

دەبن. ــزان  ــ خێ  1000

ماوەى ســـێ  بۆ  مانەوەیان  دواى 
ســـاڵ لە چادرگه كانی ســـنوورى 
گه ڕانه  وه ی  دهـــۆک،  پارێـــزگاى 
ئـــاواره كان بۆ زێدی پێشـــوویان 
لـــه و  و  پێكـــردووه   ده ســـتی 
دیکەی  ژمارەیەکـــى  میانه  شـــدا 
ئـــاواره كان كه  لـــه چادرگه كانی 
پارێزگای دهۆكدا نیشـــته  جێبوون، 
بە زێدى خۆیان لـــە ناوچەكانی 

شـــادبوونەوە. زوممار 

له  عێراقدا ملیۆنێك و 300 هه زار خاوه ن پێداویستی تایبه ت هه یه 

بەگوێـــرەی ئاماری وەزارەتـــی پاندانانی عێراق، 
لـــە کـــۆی 13 پارێزگا ملیۆنێـــك و 300 هەزار 
کـــەس خاوەن پێداویســـتی تايبه تـــن، لەنێو ئەو 
ژمارەیەشـــدا بەغدا و بەســـرا زۆرتریـــن رێژەی 
خـــاوەن پێداویســـتی تایبەتیـــان تۆماركـــردووه. 
رێـــژەی خـــاوەن پێداویســـتییەکان لـــە عێراق 
بەهـــۆی شـــەڕ و پێکدادانـــەکان و ســـەختی 
کارکـــردن و کەمـــی پێداویســـتییەکانی کار، بۆ  
%5 ی کۆی دانیشـــتوان بەرزبووەتەوە، ئەمەش 
کاریگـــەری لەســـەر گەنجێتـــی و زیندووێتـــی 

کۆمەڵگـــەی عێراقـــی دەبێت.
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گرنگیسهنتهرهكان
بـــۆ گرنگیدانـــی زیاتر به بارودۆخـــی كۆمه  اڵیه تی و 
پیشـــه یی ئاواره كانی شـــاری موســـڵ له چادرگه ی 

خێرخوازیـــی  ده زگای  حه سه نشـــام،  ئاواره كانـــی 
بارزانی به هـــاوكاری له گه ڵ رێكخـــراوه خێرخواز و 
كۆمه  كبه خشـــه كان هه وڵـــی ره خســـاندنی هه لی كار 

و پیشـــه یی و باشـــتركردنی بارودۆخی كۆمه اڵیه تی 
ئـــاواره كان ده دات. لـــه رێکەوتـــی 2017/8/27  
بـــە ئامادەبوونی موســـا ئەحمەد ســـەرۆکی دەزگای 

2سهنتهریرۆشنبیریدیكهلهچادرگهیئاوارهوپهنابهراندروستدهكرێت
گرنگی به پێكه  وه ژیانی كۆمه  اڵیه تی و پیشه یی و رۆشنبیری  

دانیشتووانی چادرگه كان ده درێت

Act Now Children و چه نـــد رێكخراوی تری 
,
s Fund ی ئه مه  ریكـــی و LDS ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی به هـــاوكاری رێكخراوه كانـــی

خێرخوازیـــی جیهانـــی له نێو چادرگه ی ئاواره و په  نابه راندا كار له ســـه ر رۆشـــنبیریكردن و په  ره پێدان بـــه توانای فێرخوازان ده دات و له و میانه  شـــدا 
)16( ســـه نته  ری رۆشـــنبیری و كۆمه  اڵیه تـــی و پیشـــه یی بـــۆ په  ره پێدانی توانا هزری و رۆشـــنبیریی و كولتوورییه كان دروســـت كـــردووه،  له و 16 
ســـه نته ره  )3( ســـه نته  ری رۆشـــنبیری و پیشـــه یی هه یـــه و رۆژانه  خولـــی جۆراوجۆری پیشـــه یی و فێركاریی بۆ دانیشـــتوانی ناوخۆی كوردســـتان 

ده كاته وه . 



7
S

ep
te

m
b

er
  2

0
1

7
   

  N
o

.3
3

خێرخوازیـــی بارزانـــی و نوێنەرانـــی رێکخـــراوی 
ژماره یه كـــی  و   Act Now Children

,
s Fund

و  رۆشـــنبیری  ســـه نته  ری  ئـــاواره كان،  لـــه  زۆر 
ده كرێتـــه  وه. پیشـــه یی)پێكه  وه ژیان( 

پهرهدانبهچاالكییهرۆشنبیرییهكان
له رێوڕه ســـمه  كه  دا موسا ئەحمەد ســـەرۆکی دەزگای 
خێرخوازیـــی بارزانـــی وتەیەکـــی پێشکەشـــکرد و 
ئامـــاژه ی به وه دا، زۆر خۆشـــحاڵین ئەمـــڕۆ لەگەڵ 

ئێوەدایـــن بۆ كردنه  وه ی ســـه نته  ری له م جۆره ، ئەمە 
یەکەم هەنـــگاوی دەزگای خێرخوازیی بارزانی نییە، 
بەڵكـــو لە یەکـــەم رۆژی ئاوارەبوونتانەوە تا ئێســـتا 
بەشـــانازییەوە خزمەتمـــان کـــردوون و به رده وامیش 
ده بین، ئەمـــەش هه ڵگری په  یام و رێبـــازی پیرۆزی 
)بارزانیـــی نەمر(ە کە هاوکاری کەســـانی لێقەوماو 
و ئـــاواره بکەیـــن. هه روه ها رایگه یانـــد: له زۆربه ی 
پرۆژه كانمانـــدا زۆر کـــەس و رێكخـــراو هـــاوکار 
و هاوبەشـــمان بوونـــە لـــە خزمەتکردنـــی ئێوەی 

خۆشەویســـت و سوپاســـیان دەکەیـــن بەتایبەتـــی 
رێکخـــراوی Act Now Children›s Fund كه  
لە چادرگەکانی دیکەشـــدا قوتابخانـــە و بیری ئاو 
و ســـەنتەری دیکەمان به هاوبه شـــی دروستكردووه . 
موســـا ئەحمـــەد رایگه یانـــد: باشـــترین رێـــگا بۆ 
خزمەتکردنی ئێـــوە دوای جێگیربوونتان، کردنەوەی 
ســـەنتەری لـــەم شـــێوەیە و هیواداریـــن ببێتـــە 
مەڵبەنـــدی فێربوون و پێگەیاندن نـــەک بە تەنیا بۆ 
ئـــەم چادرگه یه بەڵکو بـــۆ چادرگه كانـــی دیکەی 
ده وروبه ریشـــی دەرگای ئـــەم ســـەنتەرە کراوەیـــە، 
بۆ ئـــەوەی ببێتـــە دەرفەتێک بـــۆ خۆپێگەیاندن و 
زاڵبوونتان بەســـەر ئەو ناخۆشـــی و ناســـۆرییانه  ی 

بەســـەرتاندا هاتووە.

خزمهتیزیاتر

له مه  راســـیمه  كه  دا ســـپێنەر ئێدوارد و جۆناسان وود 
 Act Now Children›s نوێنەرانی رێکخـــراوی
Fund  به جیـــا وتەیان پێشکەشـــکرد و تیشـــكیان 
خسته  ســـه ر ئه و كارو چاالكییانه  ی كه  به هاوبه شی 
له گـــه ڵ ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی ئه نجامی 
ده ده ن، به تایبه تـــی له بواری كردنه  وه ی ســـه نته  ری 
رۆشـــنبیرییدا له چادرگـــه ی ئـــاواره و په  نابه راندا. 
ســـەبارەت بە کار و پرۆژەی دیكـــه  ی رێکخراوەکە 
لـــە داهاتوودا ئاماژه یـــان به وه دا: لـــە داهاتوودا بە 
پـــرۆژەی دیکـــە بـــەردەوام دەبین لەگـــەڵ دەزگای 
خێرخوازیـــی بارزانی هەتا بتوانیـــن خزمەتی زیاتر 

بەم خەڵکـــە بکەین.

نۆژهنكردنهوهیسهنتهرێكیدیكه

له الیه كـــی دیكه  لـــە رێككه  وتـــی 21/9/2017، 
دوای دووبـــارە نۆژەنکردنەوەی ســـەنتەرەکە لەالیەن 
دەزگای خێرخوازیـــی بارزانی و رێکخراوی LDSی 
ئەمریکی، ســـەنتەری محەمەد شێخۆ بە ئامادەبوونی 
موســـا ئەحمـــەد ســـەرۆکی دەزگای خێرخوازیـــی 
LDSی  رێكخـــراوی  نوێنه رانـــی  و  بارزانـــی  
ئه مه ریكـــی لـــە چادرگـــه ی په  نابه رانـــی دۆمێز له  
پارێـــزگای دهۆك کرایەوە. لە مەراســـیمەکەدا چەند 
تابلۆیەکـــی هەڵپەڕکێ پێشکەشـــی ئامادەبووان کران 
و لەالیەن گرووپێک گەنجەوە ســـروود و شـــانۆگەری 
نمایش کـــران. پـــاش نۆژەنکردنەوەی ســـەنتەرەکە 
هۆڵەکانـــی تەرخان دەکرێت بۆ گوتنـــەوەی بابەتی 
فێـــرکاری و رۆشـــنبیری و رۆژانە خولـــی تایبەتی 

تێـــدا بەڕێوەدەچێت.
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کۆیگشتی

892,374 178,720 478

Total

دهزگایخێرخوازيیبارزانیمانگانەیراپۆرتی بهشیراگهیاندن|  1 
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0
50000

100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000

BCF KUWAIT LDS UAERC UNHCR UNICEF WFP MODM Coordinat
ion

Series1 178727 41405 10 52187 12349 80 29258 402314 176044

Activity partners 

Activities with partners 

6.5%

C
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چاالکیهاوبەشەکان

كۆیگشتیچاالكییهكان

Total Activities

 كۆیگشتیچاالكییههاوبهشهكان 
Total mutual Activities
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کخۆراسێکتەری

گۆشت

وشکەخۆراک

خواردنیئامادەکراو

(    بەفر)ئاو

Meet

Dry food

Hot ready meal

Water

40,32527,802

182,19036,615

57,9187,476

170,72533,443

Food Sector

دهزگایخێرخوازيیبارزانیمانگانەیراپۆرتی بهشیراگهیاندن|  4 

LOGO

سودمهندان

كۆیگشتی
187,720

892,374

H.Cهاواڵتیهەرێمی
کوردستان

IDPئاواره

REF.پهنابهر

-

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr

11,697 56,617

150,833 810,867

25,190 24,890

Beneficiaries

دهزگایخێرخوازيیبارزانیمانگانەیراپۆرتی بهشیراگهیاندن| 14 

 كۆیگشتیسوودمهندان 
Total Amount of beneficiaries

چاالكی سێكته ره كانی ده زگای خێرخوازیی بارزانی

BCF working Sector
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ناخۆراكسێکتەری

کەلوپەلیناوماڵ

جلوبەرگ

پەناگە

پارەیکاش

Household items

Clothing

Shelter

Cash2,187328

4,330694

1,241115

35,1837,773

None Food

kerosene97,82315,923نەوت

دهزگایخێرخوازيیبارزانیمانگانەیراپۆرتی بهشیراگهیاندن|  5 

LOGO

ههلیكاروخۆشگوزهرانیسێکتەری

هەلیکار

خولیهۆشیاری

Job Opportunities

Awareness Raising

490

8390

Livelihood & Welfare Sector

Cash for works800کاشبۆکار

دهزگایخێرخوازيیبارزانیمانگانەیراپۆرتی بهشیراگهیاندن|  7 

LOGO

پهروهردهسێکتەری

Educational coursesخولیپەروەردەیی

Education Sector

9300

School stationery60دابینکردنیپێداویستیخوێندن

دهزگایخێرخوازيیبارزانیمانگانەیراپۆرتی بهشیراگهیاندن|  12 
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تهندروستیسێکتەری

Health Awareness trainingخولیهۆشیاریتەندروستی

Health Sector

6,5351,122

دهزگایخێرخوازيیبارزانیمانگانەیراپۆرتی بهشیراگهیاندن|  9 

LOGO

چاودێریئازیزان

9,2702,190

Orphan Care

Cash for orphan kidsپارەیکاشبۆئازیزان

دهزگایخێرخوازيیبارزانیمانگانەیراپۆرتی بهشیراگهیاندن| 10 

LOGO

تایبەتپڕۆژەیسێکتەری

کردنەوەیسەنتەری
Opening culture centerڕۆشنبیریوپیشەیی

Private project Sector

12,2742,287

دهزگایخێرخوازيیبارزانیمانگانەیراپۆرتی بهشیراگهیاندن|  11 

LOGO

پاراستنسێکتەری

Awareness2,0590هۆشیاریکۆمەاڵیەتی

Protection Sector

دهزگایخێرخوازيیبارزانیمانگانەیراپۆرتی بهشیراگهیاندن|  8 

LOGO

ئاوهڕۆوپاككهرهوهسێکتەری

پێداویستیخاوێنکردنەوە

خولیهۆشیاری

Household items

Organizing awareness

81,13116,404

11,8332,731

Wash Sector

دهزگایخێرخوازيیبارزانیمانگانەیراپۆرتی بهشیراگهیاندن|  6 

LOGO

تایبەتپڕۆژەیسێکتەری

کردنەوەیسەنتەری
Opening culture centerڕۆشنبیریوپیشەیی

Private project Sector

12,2742,287

دهزگایخێرخوازيیبارزانیمانگانەیراپۆرتی بهشیراگهیاندن|  11 

Social Awareness
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` 140,59626,879

هەماهانگی
CCCM Sector

Foodخۆراک

31,6795,287Non Foodناخۆراک

2,391418Washئاوەڕۆ

1930Protectionپاراستن

0 120Livelihoodهەلیکار

هەماهانگی
CCCM Sector

32,581
175,453

دهزگایخێرخوازيیبارزانیمانگانەیراپۆرتی بهشیراگهیاندن| 13 

سێكتهریههماههنگی
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کۆی گشتی ئاوارەو پەنابەر

1,957,788418,206

ناوەوەی کەمپ

350,78066,741

دەرەوەی کەمپ

1,381,456281,278

ناوەوەی کەمپ

86,68019,724

دەرەوەی کەمپ

138,87250,463

کۆی گشتی ئاوارە

1,732,236348,019

کۆی گشتی پەنابەر

225,55270,187

Inside campOut campInside campOut camp

Total No. IDPTotal No. Refugee

Total No. Of IDP & Refugee

ئاماریئاوارەوپەنابەرانلەکوردستان
IDP & Refugee statistics in KRI

دهزگایخێرخوازيیبارزانیمانگانەیراپۆرتی بهشیراگهیاندن|  15 
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هەولێر
Hawler 14

IDP 10

Refugee 4

7

24

9

شنگال
Sinjar 1

دهۆك
Duhok

سلێمانی
sulaymaniyah

کەرکوك
kirkuk

ژمارەیگشتیکەمپەکان
Total No. Of camps

56

IDP 3

Refugee 4
IDP 20

Refugee 4
IDP 9

Refugee 0
IDP 1

Refugee 0

ژمارەیکەمپەکان
No of camps in KRI
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بـــۆ باشـــتر راپه  ڕاندنـــی ئیشـــوكاره كانی ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی و زووتر گه یاندنـــی كۆمـــه  ك و هاوكارییه كان بـــۆ دانیشـــتوانی كه مده رامه  تی ناوخۆی 
كوردســـتان و هه روه هـــا بـــۆ ئاواره و په  نابه ران، له شـــاره كانی هه ولێـــر و دهۆك و )كه  ركووكـ  گه رمیان( و ســـلێمانی و شـــه نگال( ئۆفیســـی تایبەتی كردۆته  وه   و 
رۆژانـــه  بـــه   چاالكی جۆراوجـــۆر هـــاوكاری ئـــاواره  و په   نابـــه  ران و كه  مده رامه   تانی كوردســـتان ده كرێت. له گه  ڵ ئه  وه  شـــدا بـــه  رده وام تۆماری جوڵـــەی ئاواره  و 

په   نابـــه  ران و  خه ڵكـــی كه  مده رامه   تـــی ناوخۆی كوردســـتان بـــۆ دابینكردنی هـــاوكاری و دابینكردنـــی بژێوییه كانی ژیان نـــوێ ده كرێته وه .
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مكتبأربيل
هذا المكتـــب يقع في حدود محافظـــة أربيل يقوم 
بإيصال المســـاعدات الى العوائل المعوزة والنازحين 
والاجئيـــن الســـاكنين فـــي حـــدود المحافظـــة، 
وحســـب اخر احصاء لمؤسســـة بارزانـــي الخيرية 
 ،)EJCC( مركز التنســـيق المشـــترك لألزمـــات
فـــي حدود هـــذا المكتـــب هنـــاك )10( مخيما 
للنازحيـــن و)4( مخيم لاجئين. وحســـب بيانات 
المؤسســـة يســـكن )17.852( نـــازح في مخيم 
النازحيـــن وخارج المخيم هنـــاك )7.342( نازح، 
وهنـــاك )102.018( الجيء داخـــل المخيمات 
و)34.964( خارجهـــا فـــي حـــدود محافظـــة 
أربيـــل. وكذلك يوجـــد في حـــدود محافظة أربيل 
داخـــل المخيمـــات )8( مركزا ثقافيـــا واجتماعيا 
ومهنيـــا وهـــي تســـتمر فـــي فتـــح دورات مهنية 
وتربوية وتعليميـــة للنازحين والاجئيـــن وتدار من 

قبل مؤسســـة بارزانـــي الخيرية.

LOGO

ئاماریئاوارەوپەنابەرانلەهەولێر
IDP & Refugee statistics in Erbil

Legend
BCF Impact Border 
Main office 
IDP Camp 
Refugee Camp

(Dibaga1), 
(Dibaga2), 
(Dibaga stadium) 

Main Office
Erbil Office

Qushtapa

Harsham
Bahrka

Darashakra
nKawrgosk

Xazir

Hasansham U2

Hasansham M2

دەرەوەیکەمپ

کەمپناوەوەی

ئاوارەوپەنابەرلەهەولێر

123,408
25,194

599,758
136,982

92,49317,852

30,9157,342

ئاوارە

پەنابەر

ئاوارە 510,090102,018

پەنابەر 89,66834,964

723,166162,176

IDP

Refugee

ئاوارە

پەنابەر

IDP

Refugee

Inside comp

Out comp

IDP & Refugee in Erbil
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ئۆفیسیههولێر
ئـــه م ئۆفیســـه ده كه  وێتـــه  ســـنوری ئیـــداری 
ده گه  یه  نێتـــه    هـــاوكاری  هه ولێـــر  پارێـــزگای 
خه ڵكـــی كه   مده رامـــه   ت و ئـــاواره  و په   نابـــه  ر 
كه    له ســـنوری ئـــه  و پارێزگایه  دا نیشـــته  جێن. 
به  پێـــی دواییـــن ئامـــاری ده زگای خێرخوازیی 
بارزانی و ســـه نته ری هه ماهه نگی و هاوبه شـــی 
ســـنووری  لـــه    ،)EJCC( قه یرانـــه  كان 
هه  ولێـــردا )10( كه  مپی ئـــاواره و )4( كه  مپی 
په  نابـــه  ر هه  یـــه . به   پێـــی داتاكانـــی ده زگا له  
خێـــزان   )17.852( ئاواره  كانـــدا  كه   مپـــی 
هه  یـــه  ، هه  روه هـــا لـــه  كه   مپـــی په   نابه   رانـــدا 
لـــه   هه  روه هـــا  هه  یـــه  .  خێـــزان   )7.342(
ده ره  وه  ی كه   مپه   كانـــدا )102.018( خێزانـــی 
ئـــاواره   و )34.964( خێزانـــی په   نابه  ر هه  یه   
كـــه    له نێو ســـنووری پارێزگای هه  ولێـــر ده ژین. 
لـــه  كه   مپه   كانی ســـنوری پارێـــزگای هه  ولێردا 
)8( ســـه نته  ری رۆشـــنبیری و كۆمه   اڵیه  تـــی و 
پیشـــه  یی هه  یه  و بـــه  رده وام خولـــی راهێنانی 
پیشـــه  یی و په   روه  رده و فێركـــردن بۆ فێرخوازانی 
ئـــاواره  و په   نابه  ر ئه  نجـــام ده درێـــن و له الیه  ن 

ده برێن . به  ڕێـــوه    چاالكییهكانیئۆفیسیههولێرده زگاوه   
BCF activities in Erbil
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       Erbil Office   
Located within Erbil Governorate, this office covers all refugee and IDP camps within Erbil Governorate and its surroundings. 
In addition, the office oversees assistance operations targeting the host community within Erbil. Overall, there are (10) 
IDP and (4) refugee camps within this area. In collaboration with Erbil Joint Crisis Coordination Centre (EJCC), the BCF 
maintains camp management offices at each camp from where various humanitarian operations are managed through BCF 
teams consisting of tens of staff members. According to BCF data, there (17.852 ) IDP families and (7.342) refugee families 
at shelter camps. In addition, another (102.018) IDP families and (34.964 ) refugee families reside within Erbil urban areas. 
BCF also maintains, (8) cultural and vocational centres from where various cultural, vocational and educational activities are 

LOGO

دارهشهكران

دیبەگە

چاالکیسەنتەرەکانلەئۆفیسیهەولێر
ئاوارەپەنابەر

سەنتەریهەڵەبجەیشەهید

جانقهدری
Qadry jan

Halabja center

Dare shakran

239

50

پاراستن - Protection 293

پەروەردە Education 480

وههلیكار
خۆشگوزهرانی 75

پاراستن - Protection 711

Dibaga

Center Activity in Erbil Office

Livelihood

-

-

ئاوەڕۆ Wash 2,469-

ئاوەڕۆ Wash -

پەروەردە Education-
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ئاوارەپەنابەر

تیرێژ

عوسمانسهبری
Osman sabry

Tirezh

Qushtapa

28

پاراستن - Protection 335

60

21

15

Basrma

قوشتەپە

باسرمە

پەروەردە Education

كاروههلی
خۆشگوزهرانی Livelihood

-

-

پاراستن - Protection

پەروەردە Education

وههلیكار
خۆشگوزهرانی

Livelihood

-

-
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LOGO

کەورگۆسك

بهحركه

ئاوارەپەنابەر

محمدمهدیجواهیری

نورەدینزازا
Nureddin zaza

Muhamad mahdy jawagery

kawergosk

78

69

پاراستن - Protection 85

تەندروستی - Health 38

17

79

Bahrka
پاراستن - Protection

ههلیكارو
خۆشگوزهرانی

Livelihood-

پەروەردە Education

ههلیكارو
خۆشگوزهرانی

Livelihood

-

-
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ئۆفیسهكانیدهزگا16

ئۆفیسیدهۆك
ئـــه  م ئۆفیســـه ده كه  وێتـــه  ســـنوری ئیـــداری 
پارێـــزگای دهۆك هـــاوكاری ده  گه  یه  نێته   خه ڵكی 
ئاواره  و په   نابه  ر كه    له ســـنوری ئـــه   و پارێزگایه  دا 
نیشـــته  جێن. به  پێـــی دوایین ئامـــاری ده  زگای 
خێرخوازیـــی بارزانی له ســـنووری دهۆك)20( 
كه   مپـــی ئـــاواره و )4( كه  مپـــی په  نابـــه ر لـــه  
دهـــۆك هه یـــه . به  پێـــی داتاكانـــی ده  زگا لـــه  
خێـــزان   )34.831( ئاواره  كانـــدا  كه   مپـــی 
په   نابه  رانـــدا  كه   مپـــی  لـــه   هه  روه هـــا  هه  یـــه  ، 
)9.326( خێـــزان هه  یـــه  . هه  روه هـــا به  پێی 
دوا ئامـــاری ناوه  نـــدی هه  ماهه  نگـــی قه یرانه  كان 
كه   مپه   كانـــدا  ده  ره  وه  ی  لـــه    )EJCC(
)54.163( خێزانـــی ئـــاواره   و )6.730( 
خێزانـــی په   نابه  ر له نـــاو دهـــۆك و ده وروبه ری 
ســـنوری  له كه   مپه   كانـــی  هه  روه هـــا  ده  ژیـــن. 
رۆشـــنبیری  پارێزگای دهۆكدا )6( ســـه نته  ری 
و كۆمه   اڵیه  تـــی و پیشـــه  یی هه  یـــه  و بـــه  رده  وام 
خولی راهێنانی پیشـــه  یی و پـــه   روه  رده  و فێركردن 
بـــۆ فێرخوازانـــی ئـــاواره  و په   نابـــه  ر ئه   نجـــام 
ده  درێـــت و له الیـــه  ن ده  زگاوه   به  ڕێـــوه   ده  برێن  .
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مكتبدهوك
هـــذا المكتـــب يقع في حـــدود محافظة دهـــوك يقوم 
بإيصال المســـاعدات الى العوائل المعـــوزة والنازحين 
والاجئيـــن الســـاكنين في حدود المحافظة، وحســـب 
اخـــر احصـــاء لمؤسســـة بارزانـــي الخيريـــة مركز 
التنســـيق المشـــترك لألزمات )EJCC(، في حدود 
هـــذا المكتب هنـــاك )20( مخيمـــا للنازحين و)4( 
مخيم لاجئين. وحســـب بيانات المؤسســـة يســـكن 
)34.831( عائلـــة نازحـــة في مخيـــم النازحين 
وخـــارج المخيم هنـــاك )9.326(  عائلـــة نازحة، 
وهنـــاك )54.163( عائلة الجئـــة داخل المخيمات 
و)6.730( عائلـــة خارجهـــا في حـــدود محافظة 
دهـــوك. وكذلـــك يوجد في حـــدود محافظـــة دهوك 
داخـــل المخيمـــات )6( مركـــزا ثقافيـــا واجتماعيا 
ومهنيـــا وهي تســـتمر في فتـــح دورات مهنية وتربوية 
وتعليميـــة للنازحين والاجئين وتدار من قبل مؤسســـة 

بارزانـــي الخيرية.

LOGO

ئاماریئاوارەوپەنابەرانلەدهۆک
IDP & Refugee statistics in Duhok

Legend
BCF Impact Border 
Main office 
IDP Camp 
Refugee Camp

Duhok Office

دەرەوەیکەمپ

کەمپناوەوەی

ئاوارەوپەنابەرلەدهۆك

232,865
44,157

285,234
60,893

189,47034,831

43,3959,326

ئاوارە

پەنابەر

258,50454,163

پەنابەر 26,7306,730

518,099105,050

IDP

Refugee

ئاوارە

پەنابەر

IDP

Refugee

Inside camp

Out camp

IDP & Refugee in Duhok
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     Duhok Office
Located within Duhok Governorate, this office covers all refugee and IDP camps within Duhok Governorate and its 
surroundings. In addition, the office oversees assistance operations targeting the host community within Duhok. Overall, 
there are (20) IDP and (4) refugee camps within this area. According to data from KRG’s Crisis Coordination Centre EJCC, 
the IDP camps house (34.831 ) families while refugee camps shelter (6.730 ) families within this areas. BCF maintains offices 
or cultural centres at each camp from where various humanitarian operations are managed through BCF teams consisting of 
several staff members.

LOGO

شیالدزێ

تهناهی

انلەئۆفیسیدهۆکچاالكیسهنتهرهك
ئاوارەپەنابەر

مهشقیپیشهییتهناهی

مهشقیپیشهییشیالدزێ
Qadry jan

Tenahi

Sheladze

50

ناخۆراک Non food 480

ههلیكارو
خۆشگوزهرانی 75

Tenahi

Livelihood

-

-

ههلیكارو
خۆشگوزهرانی Livelihood-

رەوشەنبەدرخانگەویالن
Rawshan badrkhan

Gawylan

480

پاراستن75

ههلیكارو
خۆشگوزهرانی -

- Protection

Livelihood
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ئاوارەپەنابەر

جەالدەتبەدرخان

سەنتەرینەورۆز

Jaladat badrxan
Akre

60

21

15

دۆمیز

پاراستن Protection

تەندروستی Health

ههلیكارو
خۆشگوزهرانی Livelihood

-

-

Nawroz
پەروەردە Education 480-

ئاوەڕۆ Wash 2,469-

ئاکرێ

-

Domez2
2

انلەئۆفیسیدهۆکچاالكیسهنتهرهك
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   Sulaymanyah Office
Located within Sulaymanyah Governorate, this office covers all refugee and IDP camps within Sulaymanyah Governorate and its 
surroundings. In addition, the office oversees assistance operations targeting the host community within Sulaymanyah. Overall, 
according to BCF data, there are (3) IDP and (4) refugee camps within this area. IDP camps within this area house (3.250) IDP 
families while refugee camps shelter (3.056) families. The number of non-camp IDP families stands at (23.283) while another 
(8.769) refugee families live outside camps within urban areas.The BCF maintains  (1) offices or cultural centres at each camp 
from where various humanitarian operations are managed through BCF teams consisting of several staff members.

مكتبسليمانية
هـــذا المكتـــب يقـــع فـــي حـــدود محافظـــة 
الســـليمانية يقـــوم بإيصـــال المســـاعدات الى 
العوائل المعوزة والنازحين والاجئين الســـاكنين 
في حـــدود المحافظة، وحســـب اخـــر احصاء 
لمؤسســـة بارزانـــي الخيريـــة مركز التنســـيق 
المشـــترك لألزمـــات )EJCC(، فـــي حدود 
هـــذا المكتب هنـــاك )3( مخيمـــات للنازحين 
و)4( مخيم لاجئين. وحســـب بيانات المؤسسة 
يســـكن )3.250( نازح في مخيـــم النازحين 
وخـــارج المخيـــم هنـــاك )3.056( نـــازح، 
وهناك )23.283( الجـــيء داخل المخيمات 
و)8.769( خارجهـــا فـــي حـــدود محافظة 
الســـليمانية. وكذلك يوجد في حـــدود محافظة 
الســـليمانية داخل المخيمات )1( مركزا ثقافيا 
واجتماعيـــا ومهنيا وهي تســـتمر في فتح دورات 
مهنية وتربويـــة وتعليمية للنازحيـــن والاجئين 

وتدار مـــن قبل مؤسســـة بارزانـــي الخيرية.

ئۆفیسیسلێمانی
ئـــه  م ئۆفیســـه ده كه  وێتـــه  ســـنوری ئیـــداری 
پارێـــزگای ســـلێمانی هـــاوكاری ده  گه  یه  نێتـــه   
خه ڵكـــی كه   مده  رامـــه   ت و ئـــاواره  و په   نابه  ر كه    
له ســـنوری ئه   و پارێزگایه  دا نیشـــته  جێن. به  پێی 
دوایین ئامـــاری ده  زگای خێرخوازیـــی بارزانی 
)3( كه  مپـــی ئـــاواره و )4( كه  مپـــی په  نابه ر 
لـــه  ســـلێمانی هه یه . لـــه  كه   مپـــی ئاواره  كاندا 
)3.250( خێـــزان و    له  كه   مپـــی په   نابه  راندا 
)3.056( خێـــزان نیشـــته جێن. هه  روه ها له  
)23.283(خێزانـــی  كه   مپه   كانـــدا  ده  ره  وه  ی 
په   نابـــه  ر  خێزانـــی   )8.769( و  ئـــاواره   
لـــه ســـنووری پارێـــزگای ســـلێمانی ده  ژیـــن. 
و  كۆمه   اڵیه  تـــی  و  رۆشـــنبیری  ســـه نته  رێكی 
پیشـــه  یی هه  یه  و بـــه  رده  وام خولـــی راهێنانی 
پیشـــه  یی و په   روه  رده  و فێركردن بـــۆ فێرخوازان 
ئه   نجـــام ده  درێـــن  و له الیـــه  ن ده  زگاوه   به  ڕێوه   

ێن . ه  بر د

LOGO

ئاماریئاوارەوپەنابەرانلەسلێمانی
IDP & Refugee statistics in sulaymaniyah

Legend
BCF Impact Border 
Main office 
IDP Camp 
Refugee Camp

Slaimaniah 
Office

دەرەوەیکەمپ

کەمپناوەوەی

ئاوارەوپەنابەرلەسلێمانی

27,798
6,306

128,970
32,052

15,4283,250

12,3703,056

ئاوارە

پەنابەر

ئاوارە 106,49623,283

پەنابەر 22,4748,769

156,76838,358

IDP

Refugee

ئاوارە

پەنابەر

IDP

Refugee

Inside camp

Out camp

IDP & Refugee in sulaymaniyah
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ئاوارەپەنابەر

جگەرخوێن

Bareka

پاراستن - Protection 335 باریکە

ئۆفیسیسلێمانیچاالكیسهنتهرهكانی

jgar xwen
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ئاوارەپەنابەر

جگەرخوێن

Bareka

پاراستن - Protection 335 باریکە

ئۆفیسیسلێمانیچاالكیسهنتهرهكانی

jgar xwen
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LOGO

ئاماریئاوارەوپەنابەرانلەکەرکوک
IDP & Refugee statistics in kirkuk

Legend
BCF Impact Border 
Main office 
IDP Camp 
Refugee Camp

Kirkuk Office

دەرەوەیکەمپ

کەمپناوەوەی

ئاوارەوپەنابەرلەکەرکوك

42,139
7,854

496,580
100,064

42,1397,854

00

ئاوارە

پەنابەر

ئاوارە 496,580100,064

پەنابەر 00

538,719107,918

IDP

Refugee

پەنابەر

ئاوارە

پەنابەر

IDP

Refugee

Inside camp

Out camp

IDP & Refugee in kirkuk
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ئۆفیسیكهركووك
ســـنوری  ده كه  وێتـــه   ئۆفیســـه  ئـــه  م 
ئیـــداری پارێـــزگای كه   ركـــووك هاوكاری 
و  كه   مده  رامـــه   ت  ده  گه  یه  نێتـــه   خه ڵكـــی 
ئـــاواره  كه    له ســـنوری ئـــه   و پارێزگایه  دا 
نیشـــته  جێن. به  پێـــی دواییـــن ئامـــاری 
 )9( بارزانـــی  خێرخوازیـــی  ده  زگای 
كه  مپـــی ئـــاواره  لـــه  كه   ركـــووك هه یـــه  
خێـــزان   )7.854( تیایانـــدا  و 
نیشـــته  جێكراون. هه  روه هـــا لـــه  ده  ره  وه  ی 
خێزانـــی   )100.064( كه   مپه   كانـــدا 

نیشـــته  جێن. ئـــاواره   

مكتبكركوك 
هـــذا المكتب يقـــع في حـــدود محافظة 
كركـــوك يقـــوم بإيصال المســـاعدات الى 
العوائل المعوزة والنازحين و الســـاكنين في 
حدود المحافظة، وحســـب اخـــر احصاء 
لمؤسســـة بارزانـــي الخيريـــة هناك )9( 
مخيمـــات للنازحين في حـــدود محافظة 
كركوك. ويســـكن فيها )7.854( عائلة 
وهناك خـــارج المخيمات )100.064( 

. ئلة عا

    Kirkuk/ Germyan Offices
Located within Kirkuk Governorate, this office covers all IDP camps within Kirkuk Governorate and its surroundings. 
In addition, the office oversees assistance operations targeting the host community within these two areas. Overall, there 
are (9) IDO camps within this area. According to BCF data, the number of IDP families live at camps is (7.854) families 
while another (100.064 ) IDP families live outside camps. The BCF maintains offices at each camp from where various 
humanitarian operations are managed through BCF teams consisting of several staff members.
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ئۆفیسهكانیدهزگا20

ئۆفیسیشهنگال
ئـــهمئۆفیســـهدهكهوێته ســـنوری ئیداری 
گه  یاندنـــی  بـــۆ  كار  شـــه  نگال،  شـــارۆچكه   ی 
هـــاوكاری بۆ خه ڵكـــی كه   مده  رامه  تـــی ناوخۆی 
كوردســـتان و ئـــاواره   ده  كات كـــه    له ســـنوری 
شـــه  نگالدا نیشـــتەجێن . به  پێی دواییـــن ئاماری 
ده  زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی )1( كه  مپـــی 
ئـــاواره  لـــەو ســـنورەدا هه یه  و لـــه )2.954( 
ده  ره  وه  ی  لـــه   هه  روه هـــا  پێكهاتـــووه .  خێـــزان 
ئـــاواره    خێزانـــی   )1.750( كه   مپه   كانـــدا 
لـــە شـــەنگال و دەوروبەریدا دەژیـــن. هه  روه ها 
و  رۆشـــنبیری  ســـه نته  رێكی  كه   مپـــه   دا  لـــه م 
كۆمه   اڵیه  تی هه  یـــه  و به  رده  وام خولـــی راهێنانی 
بـــۆ  فێركـــردن  و  په   روه  رده  یـــی  و  پیشـــه  یی 
فێرخـــوازان ئه   نجام ده  درێـــت  و له الیه  ن ده  زگاوه   

ده  برێت . به  ڕێـــوه   

مكتبسنجار
هـــذا المكتـــب يقع في حـــدود قضاء ســـنجار 
حيث يقـــوم بإيصال المســـاعدات الـــى العوائل 
المعوزة والنازحين الســـاكنين في هـــذه المنطقة، 
وحســـب اخر احصاء لمؤسســـة بارزاني الخيرية 
هنـــاك مخيم واحـــد للنازحين في حـــدود قضاء 
سنجار. ويســـكن فيها )2.954( عائلة وهناك 
يعيشـــون  المخيمـــات )1.750( عائلة  خارج 
داخـــل مدن اقليـــم كوردســـتان. وهنـــاك مركز 
ثقافـــي واجتماعـــي و مهني داخـــل المخيم وهو 
يقـــوم بفتـــح دورات تدريبيـــة ومهنيـــة وتربوية 
وتعليميـــة للنازحيـــن وتـــدار من قبل مؤسســـة 

بارزانـــي الخيرية.

      The Mount Sinjar office
Located within Sinjar administration, this office covers all refugee and IDP camps within Sinjar and its surrounding areas. 
In addition, the office oversees assistance operations targeting the host community in the area. There is one IDP camp within 
this area. According to BCF data, the number of IDP families at the camp is (2.954 ) families while another ( 1.750) families 
live outside the camp. The BCF oversees the camp management at this office and maintains a cultural centres where various 
humanitarian operations are managed through BCF teams consisting of several staff members.
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ئاماریئاوارەلەشنگال
IDP & Refugee statistics in Sinjar

Legend
BCF Impact Border 
Main office 
IDP Camp 
Refugee Camp

Sinjar Office

دەرەوەیکەمپ

کەمپناوەوەی

ئاوارەلەشەنگال

11,250
2,954

9,786
1,750

21,0364,704

Inside comp

Out comp

IDP in Sinjar
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Orphan  
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Male

Female

1,877

6,334

1,271

43,223

46,600

Refugee
پەنابەر

IDP
ئاوارە

زانیاریناوکەمپەکانی
BCF camps information

BCF
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هاتنوڕۆیشتوو
New arrivals &departures

ژمارەیهاتوو
Family Coming

ژمارەیڕۆیشتوو
Family Leaving

971

2,443

21 22 23 24
33 34 38 38 40

60 64

99 102

 New arrivalsهاتن

53 55 56 57 57 61
92 94 103 120 122 138

170

229

Departure رۆیشتن
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مؤسســـة بارزانـــي الخيريـــة كأي منظمة خيرية أخـــرى في العالم تعمل حســـب خطط وبرامج لخدمـــة الذين يحتاجون اليهـــا ويواجهون النكبات والنـــزوح. نحن في 
إقليـــم كوردســـتان نديـــر )10( مخيما للنازحيـــن و)4( مخميا لاجئين، فضا عن ذلك تقوم المؤسســـة بـــإدارة )16( مركزا ثقافيا وتقيم فيهـــا دورات تدريبية ومهنية 
وتعليميـــة. وحســـب اخر تقرير لمؤسســـة بارزاني الخيرية ومركز التنســـيق المشـــترك لازمات بلغ عدد النازحين )1.732.236( شـــخصا نازحـــا داخل العراق وعدد 
الاجئيـــن )225.552( شـــخصا من الدول الجوار ســـكنوا في تلك المخيمـــات، ومن بين هـــؤالء )350.780( الف نازح و)86.689( ألف الجيء يعيشـــون داخل 
المخيمات. الهتمام بأوضاع النازحين والمهاجرين فتحت مؤسســـة بارزاني الخيرية خمســـة مكاتب في )أربيل، دهوك، ســـليمانية، كركوك، ســـنجار(، وتقوم المؤسســـة 

بشـــكل يومي من خال فرق مختصـــة بتقديم المســـاعدات وتوفير االحتياجات لهـــؤالء في المخيمات.
وخال شـــهر )9( في ســـنة )2017( قامت مؤسســـة بارزانـــي الخيرية خال )11( قطـــاع من قطاعات عملهـــا المختلفة، بتنفيذ )478( نشـــاط مختلف في 
مخيمـــات النازحيـــن والاجئيـــن وخارج المخيمات لســـكان اقليم كوردســـتان مـــن المعوزين وخارج االقليـــم منها ايصال المســـاعدات الى مركـــز مدينة الموصل، 
حيـــث وصـــل عدد المســـتفيدين عامة الى )178.720( شـــخصا، هذا فضا عن تنظيم )76( نشـــاطا مختلفا داخـــل المراكز الثقافية والمهنية والتعليمة واســـتفاد 
أكثـــر مـــن )9.717( شـــخصا من ســـكان المخيمات، وهنـــا في اخبار النشـــاطات نقوم بعرضها في صفحات )8-21( بشـــكل انفوجرافيك وحســـب نشـــاطات 

لمكاتب. ا

تنظيم أكبر مشروع خيري في كوردستان
مساعدة 13.321 ألف عائلة نازحة ومعوزة في عيد االضحى المبارك

دأبت مؤسســـة بارزاني الخيرية بشـــكل ســـنوي وخال ايام عيد االضحى 
المبـــارك بالتعاون مـــع الخيرين والمنظمـــات االقليميـــة والمانحة بإحياء 
مراســـيم االضحيـــة للمعوزين ومحـــدودي الدخل داخل اقليم كوردســـتان، 
وتقوم فيها بمســـاعدة أشـــخاص كثيريـــن وتوزع عليهم لحـــوم االضاحي، 
وخال عيـــد االضحى المبـــارك قامت بمســـاعدة )13.321( الف عائلة 
نازحـــة ومعوزة داخـــل اقليم كوردســـتان والعائدين الـــى مدينة الموصل.

فـــي صبيحـــة أول أيـــام عيد االضحـــى المبـــارك في االول من شـــهر 
أيلول ســـبتمبر 2017 قامـــت مؤسســـة بارزاني الخيرية بـــأول أضحية 
لعيـــد االضحى المبـــارك في مجـــزرة أربيل وفيها جهزت لحـــوم حمراء، 
ووزعتها علـــى نازحي مخيم خـــازر والعوائل العائدة الـــى مدينة الموصل 
والجئـــي مخيـــم باريكة فـــي الســـليمانية والمعوزين في مدينـــة كركوك 
وأطرافهـــا، واســـتفادوا من هـــذه اللحوم، كما نـــراه في الجـــدول التالي:

ممول المشروععدد العوائل المستفيدةمكان التوزيعع
1264BCFمحافظة كركوك1
أشخاص خيرين واالمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت4800مخيم نازحي خازر2

االغاثة االسامية العالمية البريطانية، شركة اليسرة2160مركز مدينة الموصل3
جمعية حلبجة، أشخاص خيرين 1000مخيم الجئي باريكة4

9.224المجموع

خـــال ايـــام عيـــد االضحى المبارك قامت مؤسســـة بارزاني الخيرية في مخيمات )حســـن شـــام U2، ديبكة ملعب، ديبكة 2، هرشـــم، كرماوا( بالتعـــاون مع عدد من 
المنظمـــات الخيريـــة بتوزيـــع لحوم االضاحـــي على 4097 عائلة نازحـــة، وكانت المســـاعدات بالتعاون مع )هال االحمـــر االماراتي وجماعة شـــعاع االمل، منظمات 

الرحمة، المبادرون، هـــال االحمر التركي(.

المقدمة
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االهتمام بنشاطات ثقافية
في مراســـيم االفتتـــاح قدم الســـيد موســـى أحمد رئيس 
مؤسســـة بارزانـــي الخيرية كلمـــة للحضور وقـــال: نحن 
ســـعيدون بوجودنـــا معكم، وهذه ليســـت المـــرة االولى 
لمؤسســـة بارزانـــي الخيريـــة تجتمع مـــع حضراتكم، بل 
مـــع أول ايـــام نزوحكم ونحـــن نفتخر بتقديـــم الخدمات 
ونســـتمر فيهـــا، وهذا نهـــج البارزاني الخالـــد في تقديم 
المســـاعدة لمنكوبين ونحن نســـير عليه ونـــراه من واجبنا 

ان نخدم االنســـان.
وقـــال رئيـــس مؤسســـة بارزانـــي الخيريـــة فـــي اطار 
كلمتـــه: شـــاركتنا أشـــخاص كثيـــرة لخدمـــة حضراتكم 
 Act Now النازحيـــن، ونحن نشـــكرهم وخاصة منظمـــة
Children التي شـــاركت في هذا المشـــروع 

,
s Fund

واســـتطعنا معا ان نســـاعدكم، ومعها أيضـــا في المخيمات 
االخـــرى قمنـــا بفتح المـــدارس واآلبار والمراكـــز الثقافية 

الخرى. ا
وأشـــار الســـيد موســـى أحمد الـــى أهمية هـــذه المراكز 
وقـــال: أفضـــل طريقـــة لخدمتكم بعـــد االســـتقرار في 
المخيمـــات، هـــي فتح المراكـــز بهذا الشـــكل ونتمنى ان 
يتحول المركـــز الى مكان للتعليم والتهيـــيء الثقافي ليس 
فقط لهـــذا المخيم بـــل للمخيمات االخـــرى، أبواب هذا 
المركز تكـــون مفتوحة لكل واحد منكـــم، كي يكون معينا 
وفرصـــة للتنميـــة الثقافية وتتغلبـــوا على المعانـــاة التي 

. ها جهتمو ا و
 Act منظمـــة  ممثـــل  إدوارد  ســـبينر  الســـيد  وقـــدم 
فيهـــا:  وقـــال  كلمـــة    Now Children

,
s Fund

نشـــكر مؤسســـة بارزانـــي الخيريـــة التـــي اعطتنا هذه 
الفرصـــة لبناء هـــذا المركز بالشـــكل الذي كنـــا ننتظره 

ونتمنـــى ان يجتمـــع الجميع فـــي هذا المركـــز. وحول 
أعمـــال ومشـــاريع المنظمة في المســـتقبل قـــال إدوارد: 
»سنســـتمر في المســـتقبل مع مؤسســـة بارزاني الخيرية 
 بمشـــاريع جديدة كـــي نســـتطيع ان نقدم خدمـــة أكبر 

لهؤالء الناس.
وحـــول افتتـــاح المركز قال الســـيد جوناثـــان وود ممثل 
Act Now Children: نتمنـــى ان 

,
s Fundمنظمـــة

يتحـــول هـــذا المركز الـــى مـــكان مفيد لكـــم والطفالكم 
ويســـتطيع ان ينســـيكم همومكـــم ونحن قررنـــا ان نبقى 
للســـنوات القادمـــة كي نقـــدم الخدمة اليكم ونســـاعدكم 

. كثر أ

اعادة اعمار مراكز اخرى
فـــي جانـــب اخر وضمـــن االهتمـــام بالجانـــب الثقافي 
فـــي 2017/9/21 وفـــي مراســـيم خاصـــة افتتح مركز 
)محمد شـــيخو( في مخيم دوميز بحضور الســـيد موســـى 
احمـــد رئيس مؤسســـة بارزاني الخيرية وذلـــك بعد اعادة 
 LDS تعميره من قبل مؤسســـة بارزانـــي الخيرية ومنظمة
االمريكيـــة. وتـــم عـــرض مجموعـــة من عـــروض اغاني 
للحضـــور وعرضت مســـرحية من قبل مجموعة شـــبابية. 
لتدريـــس  قاعـــات  خصصـــت  المركـــز  اعمـــار  بعـــد 
 المـــواد التعليميـــة والثقافيـــة وتقـــام دورات تدريبيـــة

 بشكل دوري.

بناء مركزين ثقافيين فی مخيمات النازحين والاجئين
االهتمام بالتعايش االجتماعي والمهني للنازحين والالجئين

Act Now Children ومجموعة اخرى من 
,
s Fund االمريكيـــة ومنظمـــة LDS تقوم مؤسســـة بارزاني الخيريةبنشـــطات مختلفة بالتعـــاون مع منظمة

المنظمـــات الخيريـــة العالمية داخـــل المخيمات بالمراكز الثقافيـــة واالجتماعية والتنموية وضمن هذا االهتمام قامت بانشـــاء )16( مركـــزا داخل المخيمات 
و)3( مركـــزا داخل اقليم كوردســـتان حيـــث تقام فيهـــا دورات مختلفة مهنية وتعليميـــة. وبهدف اهتمام اكبـــر بالنازحين وجمعهم وتأميـــن حياة ثقافية 
جديـــدة في مخيم نازحي )حســـن شـــام(، تعطي مؤسســـة بارزاني الخيرية بالتعـــاون مع المنظمات الخيريـــة والمانحة فرص عمل وتنظيـــم دورات مهنية 
لتحســـين االوضـــاع االجتماعيـــة للنازحين، ولهذا الغرض في 2017/8/27 بحضور الســـيد موســـى احمد رئيس مؤسســـة بارزاني الخيريـــة وممثل منظمة 

Act Now Children وعـــدد مـــن النازحين افتتح مركز )التعايـــش( الثقافي والمهني.
,
s Fund
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جمع 360 طفل يتيم في مركز رعاية االيتام24
دينيز روتوفيز: أهالي بريطانيا غافلون عما تقدمه أكبر مؤسسة انسانية من خدمات للنازحين والالجئين

مؤسســـة بارزانـــي الخيرية لديها قســـم خـــاص برعاية االيتـــام وذلك لتقديم المســـاعدات لألطفال منذ فتحه عـــام 2009 وحتـــى االن قدمت الرعاية 
ل )17( الـــف طفـــل يتيـــم )عزيز( وذلك برعايـــة الممولين داخل وخـــارج اقليم كوردســـتان وفي كل أربعة أشـــهر تقدم اليهم المســـاعدات النقدية. 
ومـــع ذلـــك تحاول المؤسســـة تقديم المســـاعدات أليتام وفاقـــدي االباء واالمهـــات من النازحيـــن والاجئين وفي هـــذا االطار وبالتعـــاون مع منظمة 

)Edinburgh Direct Aid( البريطانيـــة قامـــت بانشـــاء وافتتـــاح مركز لرعاية االيتام في مخيم حســـن شـــام وخازر.

فـــي 21 مـــن شـــهر آب 2017 افتتـــح مركز 
لرعايـــة االيتام واالهتمام بالجانـــب الثقافي والفني 
والتعليمـــي ألكثـــر مـــن 360 طفـــل يتيـــم في 
مخيمـــات خازر وحســـن شـــام من قبـــل منظمة 
)Edinburgh Direct Aid( ومؤسســـة بارزاني 
الخيرية وحضـــر االفتتاح القنصـــل البريطاني في 

. بيل ر أ
فـــي هذا المركز يتم رعايـــة 360 طفل يتيم وتقدم 
اليهـــم دروس تعليمية وثقافيـــة مختلفة إضافة الى 
تأمين مـــكان خاص ليبـــات فيه االطفـــال الذين 
لـــم يبق من ذويهـــم احد على قيد الحيـــاة. وتدار 
هـــذا المركز مـــن قبل فريـــق مختص لمؤسســـة 
بارزانـــي الخيرية ويقومون برعايـــة االطفال فيه.

قـــال الســـيد دينيـــز روتوفيـــج ممثـــل منظمـــة  
)Edinburgh Direct Aid( حـــول افتتاح هذا 
المركـــز: قررنا ان نقـــوم بعمل خيـــري للنازحين 
ونفيدهم بشـــيء وليس بمقدورنا ان ندير مشـــاريع 
ضخمـــة لذا طلبنا من مؤسســـة بارزاني الخيرية ان 
ترشـــدنا الى ما باســـتطاعتنا ان نقدمة للنازحين، 
وقامت المؤسســـة بوضعنا امام ثـــاث اختيارات. 
وقـــال أيضـــا: »من ضمـــن االختيـــارات اخترنا 
مســـاعدة ورعاية االطفـــال االعزاء)االيتام( وقامت 
مؤسســـة بارزاني الخيرية بمســـاعدتنا النشاء هذا 

. كز لمر ا
وحـــول كيفية عملهم مع مؤسســـة بارزاني الخيرية 
أشـــار الى: أن أهالـــي بريطانيـــا اليعرفون بوجود 
أكبر مؤسســـة خيريـــة كوردية تخـــدم النازحين 
والمهاجريـــن، ونراه مناســـبا ان نشـــكر مؤسســـة 
بارزانـــي الخيرية النهم نظموا كل االشـــياء بصورة 

جيدة وســـهلوا لنا وعندما وجدنا نتيجة المشـــروع 
كثيرا. فرحنا 

في هـــذا المركـــز يقومـــون برعايـــة االطفال من 

الســـن السادسة حتى الســـن الحادي عشر، وتلقى 
عليهـــم دروس ثقافية وتعليميـــة وتفتح فيه دورات 

. مختلفة
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أخبارخارجية

عودة نازحي زمار الى مناطق سكنهم
قرابة 1000 عائلة نازحة في دهوك يعودون الى ديارهم

بعـــد بقاء أهالـــي زمار في مخيمات دهـــوك الواقعة في حـــدود المحافظة، عادوا 
مـــرة اخرى الى مناطق ســـكنهم فـــي منطقة زمار بعد ثاث ســـنوات.

كان النازحـــون فرحيـــن بعودتهم الى مناطق ســـكنهم، على الرغـــم من ان التعب 
كان واضحـــا في محياهـــم، وهم عائدون الى بيوتهم ومســـاكنهم، قـــال النازحون 
ان الحكومـــة المحليـــة وحكومـــة اقليم كوردســـتان لم يقتصروا بحقنـــا في تقديم 
المســـاعدات وخدمتنا. وشـــكروا االقليم حكومة وشـــعبا اللذين تعاما معهم كأنهم 
فـــي بيوتهم ولم يحســـبا لهم حســـاب النازحين في تلبيـــة احتياجاتهم المختلفة 
والضروريـــة. وحـــول عـــودة النازحين الـــى مناطق ســـكنهم غربـــي دجلة، قال 
الســـيد حســـن خالو عضو لجنة عـــودة النازحين غربي دجلـــة لوكالة )أناضول( 
التركيـــة: هـــؤالء الذيـــن يعـــودون الى مناطق ســـكنهم هـــم الذين لـــم يتورطوا 

فـــي االعمـــال االرهابية إلرهابيـــي داعش. وقال: هـــذه اللجنة شـــكلت من قبل 
رئاســـة اقليم كوردســـتان وحكومته بناء علـــى طلب النازحيـــن وتكونت من قبل 
الجهـــات المعنيـــة االدارية واالمنية. وفـــي المرحلة االولى عادت ســـكان خمس 
قـــرى الى مناطقهـــم وفرحوا برجعوهم الى بيوتهم وســـكناهم، وهـــؤالء كانوا اكثر 
مـــن 383 عائلـــة. بجانب هذا عادت الوجبـــة الثانية من العوائـــل والتي تضم 
178 عائلـــة حيث عـــادوا الى مناطقهم فـــي قرية خراب عاشـــق غربي دجلة 
وهـــم من القومية العربية، قبل ثاث ســـنوات نزحوا بســـبب هجـــوم داعش على 
مناطقهـــم ونزحـــوا الى دهـــوك والمناطق المختلفة في اقليم كوردســـتان. وأشـــار 
عضـــو لجنة عـــودة النازحيـــن الى االحصـــاء النهائي لعـــودة النازحيـــن وقال: 

مجمـــوع النازحيـــن العائدون الى غربـــي دجلة یقارب مـــن 1000 عائلة.

حســـب احصـــاء وزارة التخطيـــط العراقيـــة، هناك 
مليـــون و300 الف مـــن ذوي االحتياجات الخاصة 
فـــي 13 محافظة مـــن محافظات العراق، وســـجلت 
اكبـــر عدد في بغـــداد والبصرة ما بيـــن المحافظات. 
ان نســـبة هـــذه الفئة من المجتمـــع بلغت %5 من 
مجموع الســـكان فـــي العراق وذلك بســـبب المعارك 
وصعوبـــة العمل وقلة الســـامة في العمـــل، وهذا ما 

أثر علـــى حيوية المجتمـــع العراقي.
فـــي تقرير نشـــرته وزارة التخطيط العراقية حســـب 
احصـــاء 2016 عن ذوي االحتياجـــات الخاصة في 
العراق دون ان يشـــمل محافظات اقليم كوردســـتان، 
نينـــوى وأنبـــار؛ ارتفـــع عـــدد ذوي االحتياجـــات 

الخاصـــة وخاصة فـــي مدينتي بغـــداد والبصرة.
وجـــاء فـــي التقرير، هنـــاك مليـــون و300 الف من 
ذوي االحتياجـــات الخاصـــة فـــي 13 محافظة من 
محافظات العـــراق، ومن بينهـــم %57 من الذكور، 
و%43 مـــن االنـــاث، و%75 منهم يعيشـــون في 
المـــدن و%25 منهم في القرى. وجـــاء في التقرير  
ان اكبـــر عدد مـــن ذوي االحتياجـــات الخاصة في 
بغداد والبصـــرة، حيث وصل عددهم فـــي بغداد الى 
%27 و فـــي محافظة البصرة الـــى %12. هؤالء 
تختلـــف درجة اعاقتهـــم، حيـــث ان %42 منهم 

معاقـــون من الناحية الجســـدية و%22 من الناحية 
العقليـــة و%6 تحـــت الرعاية الصحيـــة. وجاء في 
التقريـــر ان %62 منهـــم أميون اليعرفـــون الكتابة 
والقـــراءة و%88 منهم عاطلون عـــن العمل و12% 

يشتغلون. منهم 

رجـــع المراقبون االجتماعيون ســـبب ازدياد نســـبة 
ذوي االحتياجـــات الخاصة الى كثـــرة االنفجارات، 
التي شـــهدتها البـــاد منذ 2003 والمعـــارك التي 
خاضتهـــا الحكومة خال الســـنوات ثـــاث الماضية 

داعش. مع 

هناك مليون و 300 الف من ذوي االحتياجات الخاصة في العراق
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اردالنگزنیی

رجل عجوز بيديه عكازة مكســـورة ويلبس دشداشـــة 
بيضـــاء يذكر اســـم اللـــه ودخل الى مكتـــب ادارة 
المخيـــم ليطلب عمـــا البنه ومبردة تقيه من شـــدة 
الحـــر، وقال مســـرعا: تعرفون بانني دفنت ســـبعة 
مـــن أفـــراد عائلتي في يـــوم واحد؟! مســـح العرق 
علـــى جبينه وجلـــس، وبعد ان قدمنا لـــه ماء باردا، 
أراد ان يبـــدأ الكام، ومع محاولتـــي ان اتكلم معه 
لكنـــه قـــال: يا ولدي انا ال اســـمع صوتـــك فأذني 
ثقيلـــة وال اســـمع جيدا بســـبب صـــوت االنفجار. 
اضطررت ان ارســـل وراء ابنه الكبيـــر خالد، وحتى 
مجـــيء خالد قمنـــا باصـــاح مبردة كـــي نعطيها 
لهـــذا الرجل العجـــوز، وكان العجوز اســـمه محمد، 
وبعـــد اصاحنا للمبـــردة اعطيناها لـــه لعدم وجود 
مبردات جديـــدة في هذا الوقت، وبعـــد وصول ابنه 

خالد قام بســـرد ما جـــرى عليهم.
قـــال خالـــد: كنا نعيـــش فـــي ناحيـــة المحلبية 
حيـــاة جميلـــة وهادئـــة، وعند مجـــيء داعش في 
2014/6/14 تغيرت كل شـــيء وانعكست وخاصة 
بعـــد ان عرفوا اننا مـــن اهل التصـــوف فقاموا من 
البدايـــة بتفجيـــر تكيتنـــا واتهمونا بالتمـــرد وبدأوا 
بمراقبـــة كل تحركاتنـــا، وفي كل يـــوم كانوا يأتون 
الـــى بيتنا ويفتشـــوا مـــا فيه، وكان لـــدي مجموعة 
مـــن الكتب في التصوف ولحســـن حظـــي خبأتها 
فـــي الحديقة تحـــت الرمـــال واال كانـــوا يقطعون 
رأســـي اذا عثروا عليها. في 20/ 2016/4 أخذوا 
احـــد اخواني وكان اســـمه وليد واتهموه بتســـريب 
المعلومـــات للجيـــش العراقـــي وبعد عشـــرين يوما 
أعدمـــوه بطلقتان في رأســـه من خلـــف، وفي اليوم 
نفســـه دفنناه لكنهم لـــم يقبلوا ان نقيم لـــه العزاء 
وهـــددوا كل مـــن يأتي لبيتنـــا لمواســـاتنا، فأصبنا 
بالذعـــر في البيـــت وبتنا لمدة اســـبوع واكثر نبكي 

دون ان يزورنـــا أحد. 
صراحـــة ال اســـتطيع أن أصف الحيـــاة وكم كانت 
مأســـاوية وكيف كنـــا نعيش في الجحيـــم في هذا 
الوقـــت، كنـــا نأكل االعشـــاب جوعا حتـــى توفي 
ثاثة منـــا ومن قلـــة االدوية اصيبـــوا بالجفاف.    

بعـــد هروبي مـــن المحلبيـــة، وصلت لمـــكان امن، 
اتصل بي ابـــن خالي وتحدث عن اوضـــاع الناحية 
وقـــال: في هـــذه االيام تحـــول داعش الـــى اكثر 
وحشـــية مما كانوا عليه في الســـابق، وقال: اعدموا 
شـــخصين باســـم عبدالعال و عبدالقادر وعلقوهما في 
ســـوق المحلبيـــة وفي صبـــاح الباكر عندمـــا رآهما 
رجل عجـــوز اصيـــب بالذعـــر ومات اثر ســـكتة 
قلبيـــة خوفا عند رؤيـــة الجثتيـــن المعلقتين. وقال: 
االن داعش جميعهم يلبســـون الحزام الناســـف!. 

قـــال خالد: في الشـــهر الثاني هربـــت من منطقتي 
الى الجانب االيســـر مـــن مدينة الموصـــل وكانت 
ليلـــة قبل القتـــل الجماعي الذي تعـــرض له افراد 
عائلتـــي، كانت زوجتـــي واطفالي الخمســـة هربوا 
حتـــى يأتـــون لعنـــدي وفـــي ليلة قبـــل حدوث 
الفاجعـــة اتصلت بامي وتكلمت معهـــا وقالت نحن 
ناتـــي ايضـــا بعد يوميـــن، لكن الموت لـــم يدعهم.

هـــذه المـــرة تكلـــم العجـــوز محمد بصـــوت عالي 
واكمـــل ما بـــدأ به خالـــد، وقال: كانـــت ليلة من 
احـــدى ليالي رمضان فـــي 2017/6/6 وبعد قضاء 
يـــوم حـــار ونحـــن صائمـــون، كانت لدينـــا ثاث 
حمامـــات للفطور إلحدى عشـــر شـــخصا، في هذه 
الليلـــة كنا جالســـين فـــي الحديقة وبعـــد االفطار 
كان االجـــواء هادئـــة لـــم نكـــن على علـــم ببدء 
القصـــف لجيش العراقـــي، صليت العشـــاء وذهبت 
لبيـــت جيراننا لكي اطمئن على اخبـــار اوالد خالد 
والـــى اين وصلـــوا، النهم هربوا في اليـــوم الماضي، 
كنا نشـــرب الشـــاي فوق الســـطح وبعـــد ان انتهى 
االتصال حاولـــت ارجاع الموبايـــل لصاحبه فنزلت 
ومـــا ان وصلـــت الى البـــاب الخارجي، وســـمعت 
صوتـــا وشـــعاعا كبيـــران على ســـطح بيتنـــا، في 
هـــذه اللحظة احسســـت باضطرابي بســـبب الصوت 
والشـــعاع الكبيرين ونشـــب نار كبيـــرة هناك. مهما 
يكن صعدت الســـطح بســـرعة، الن بيتنـــا كان ذو 

طابقيـــن، وعندمـــا وصلت رأيـــت الفاجعـــة، واول 
مـــا وقعـــت عينـــي عليها كانـــت جثـــة حفيدي 
الصغيـــر ذات ســـتة شـــهور فرأيـــت ان دماغه قد 
خـــرج مـــن أذنيـــه، الشـــخص الثاني الـــذي لقى 
حتفه كان حفيـــدي الثاني طفل وليـــد رأيت كيف 
انه مـــع االنفجـــار خرج امعـــاءه من بطنـــه وكان 
ذا ربيعيـــن وصـــارت له مـــدة قصيرة يمشـــي على 
قدميـــه، والثالـــث الذي لقـــت حتفها اســـمها رنا 
ذات ثـــاث ســـنوات واقعة علـــى االرض وجهها 
والدمـــاء تســـيل من فمهـــا، ثم رأيـــت أختهما ولم 
يحـــدث في جســـمها شـــيء لكنها توفيـــت ايضا، 
وامهمهـــا )هـــدى( رايتها وعينيهـــا طالعة من عمق 
مـــع االنفجار لكنهـــا مازالت تتنفـــس وتتعذب من 

حالهـــا.. اثناء ذلـــك تكلم خالد وقـــال: تعرفون انه 
فـــي حـــال االنفجار ومـــع خروج عينـــي هدى من 
مكانها احترقت كل مابســـها ولم تبق تلبس شـــيئا 
وكانـــت تصـــرخ )غطوا جســـمي غطـــوه..( لكنها 
ماتـــت بعد ســـاعتين مـــن القصف و في الســـاعة 

الحادية عشـــرة مع االم شـــديدة وصـــراخ طويل.
قـــال العجوز محمد بعـــد ذلك: ورأيـــت اثناء ذلك 
زوجتـــي شـــكرية وكانـــت ملطخة بالـــدم من كل 
جســـمها وتحتضر بين الحياة والمـــوت، وهي ايضا 
القـــت اجلها مع انعـــدام العاج واالدويـــة الازمة 
وتوفيـــت، وكذلـــك بنتـــي آمينـــة ذات 21 عاما 
وهي ايضـــا توفيت بعـــد ان طارت نصف رأســـها 
باالنفجـــار.. وهكـــذا وحتى طلوع الفجر وبمســـاعدة 
الجيـــران نقلنا الجثث على عربـــة الخضار ونقلناها 
الـــى حي الخضـــروات، حيث نقلناهـــم مرتين، مرة 
االطفـــال االربعـــة معا، وبنتـــي وزوجـــة ابني مرة 
اخرى، ونقلناهـــم الى حي الخضـــروات ثم دفنناهم 

بمقبـــرة المحلبيـــة بجانب قبر وليـــد دففنا الجثث 
الســـبعة.. وفي 2017/6/29 هربنـــا وعند هروبنا 
بقـــرب قرية كوســـنية في الظام عـــرف بنا داعش 
وهجمـــوا علينا وهنـــاك أخذوا ابنـــي الصغير مهند 
مع أربعـــة مـــن اوالد اخي وحتـــى االن ال نعرف 
شـــيئا عنهم، وفـــي 2017/7/2 وصلنـــا الى مخيم 

فيه. وســـكننا  خازر 
وبعد ســـرد حكايته، امســـك العجوز محمد عكازته 
وتوجه الـــى خيمته وذهب ورائـــه ابنه خالد حاما 
المبـــردة على ظهره وكان الوقت في المســـاء وتركوا 
المكتـــب حاملين معهم همومهـــم واحزانهم متجهين 

الى الخيمة الباردة من االحســـاس والمشـــاعر.

قصة
العجوز الذي دفن سبعة من أفراد عائلته في يوم واحد
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مـــع بـــدء عملية تحريـــر قضـــاء الحويجة 
التابـــع لحـــدود محافظة كركـــوك تدفقت 
مئـــات من اهالـــي الحويجـــة واتجهوا الى 
اقليم كوردســـتان. في 30 من شـــهر أيلول/ 
ســـبتمبر 2017 قامـــت فـــرق ميدانية في 
مؤسســـة بارزاني الخيرية باســـتقبال مئات 
العوائـــل النازحة تركـــوا الحويجة متجهين 
الى أمـــان اقليم كوردســـتان، هـــؤالء تركوا 
مناطقهم بســـبب عمليـــة التحريـــر من يد 
داعـــش واختاروا اقليـــم كوردســـتان مكانا 

. منا ا

قضـــاء الحويجـــة تقع شـــرق نهـــر الـــزاب الرافد 
من نهـــر دجلـــة، ومركز قضـــاء الحويجـــة التابع 
لمحافظة كركـــوك حيث تقع جنـــوب غرب مدينة 

كركـــوك بحوالي 30 ميا. يقدر عدد ســـكان قضاء 
الحويجة بحدود 318٫600 نســـمة. غالبية ســـكان 
المدينـــة هم مـــن العرب عشـــائر وقبائـــل الجبور 
والعبيـــد وشـــمر والدليـــم. تعتبر الحويجـــة منطقة 
ريفية بســـبب كثرة الزراعة فيها حيـــث تنتج فيها 
العديـــد مـــن المحاصيـــل الزراعية كالقطـــن والذرة 
والحنطة و الشـــعير وتعتبـــر الحويجـــة ثاني أكبر 

العراق.   فـــي  قضاء مصـــدر للخضروات 
 أطلقـــت القـــوات العراقيـــة يـــوم الجمعـــة، 29 
أيلول/ ســـبتمبر، المرحلة الثانية مـــن عملية تحرير 
الحويجـــة، ويتوقع ان تنزح اكبر عدد من ســـكانها 
خاصـــة االطفـــال منهم والنســـاء و الشـــيوخ وخوفا 
مـــن حياتهم يتجهـــون الى حدود اقليم كوردســـتان 
وخاصـــة ان عدد النازحيـــن في اقليم كوردســـتان 
البالـــغ  نســـمة،   )1.732.236( الـــى  وصلـــت 
)348.019( عائلـــة وهنـــاك عشـــرات المخيمات 

يســـكن فيها النازحون من وســـط وجنـــوب العراق.
هؤالء النازحون يفضلون اللجوء الى اقليم كوردســـتان 
بـــدال من ان يتوجهوا الى وســـط العراق، ويرون اقليم 
كوردســـتان مكانا يســـع للجميع واليفـــرق فيه بين 
الديانات والتوجهات واالفـــكار والمذاهب المختلفة، 
ومـــن دخلـــه كان آمنا. وفـــي اول اســـتقبال لهؤالء 
النازحيـــن مـــن حويجة قدمـــت مؤسســـة بارزاني 
الخيرية مســـاعدات غذائية ووجبات ســـاخنة وماء 
الشـــرب، هـــؤالء كانـــوا محاصرين تحـــت قبضة 
داعـــش ومع بـــدء تحريـــر القضاء وجدوا مســـلكا 
للهـــروب منها. وتتوقـــع مع اســـتمرار المعركة في 

الحويجـــة ان تنزح أغلب ســـكانها.
ان مؤسســـة بارزانـــي الخيرية تعمل وفـــق المعايير 
الدوليـــة وتلبي احتياجـــات النازحيـــن والاجئين 
والمعوزيـــن دون التمييـــز بينهـــم، وتقـــدم اليهـــم 

المســـاعدات في قطاعـــات عملهـــا المختلفة.

نزوح عشرات القوافل من نازحي الحويجة الى حدود اقليم كوردستان
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Two more cultural centers are opening in the camps for IDPs and refugees

They develop their social life, and professional education
Barzani Charity Foundation in co-operation with LDS, ANCF, and other international 
charitable organizations inside the camps of IDPs and refugees work to educate and develop 
their potential and from that 16 cultural and social centers were opened for the development 
of talent were established. Nevertheless, three more cultural centers have been opened for the 
citizens of Kurdistan which existing various daily courses.

The significance of the 
centers:
BCF, in collaboration with 
charitable organizations, tempts 
to create job opportunities to 
improve economic and social 
situation of refugees, on August 
27, 2017, in attendance of Mr. 
Musa Ahmad, BCF, chairman, 
and ANCF representatives, 
also large number of refugees, 
cultural center for coexistence 
is opening during the event, 
BCF Chairman gave a speech 
and pointed that we are pleased 
to meet you today to open these 
kinds of centers, it›s not the first 
step as we were with you till 
now and we will continue of 
supporting you, and that is the 
principle of Barzani that instruct 
us to cooperate with those who 
need us, and also announced: 
In most of our projects many 
figures and organizations have 
helped us to serve you, I want 
to take this opportunity to thank 
them, particularly ANCF which 
contributed us of the other camps 
to organize schools, water well, 
and centers. Mr. Musa Ahmad 

also declared: best favor after 
your settlement here is opening 
such centers to become a cultural 
and educational resource.
More Service
In a meeting (Spinner Edward 
and Jonathan Wood) the 
representatives of ACNF had 
spoken separately and talked 
about all the actions that they 
will do in associate with BCF 
especially in the field of opening 
cultural centers in the camp of 
IDP and refugees. About the 
other actions of the organizations 
in the future said that: in the 
future, they will continue with 
other projects to serve these 

people more. 
Reconstruction another 
center
On the other hand on 21st 
Sep 2017 in a meeting after 
reconstruction, the center again 
by BCF and the American 
organization LDS, Mohammed 
Shekho center with attendance 
by Musa Ahmad the head of BCF 
in the Domiz camp was opened.
In the meeting, some Kurdish 
dance songs play performed by 
a group by young people, after 
reconstruction of the center 
its halls dedicated to teaching 
cultural subjects, and special 
daily courses.
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 Funded by EDA, an orphan care center opened at
Hassam Sham camp

In order to provide special care for 
displaced children who lost their 
parents, the British Edinburg Direct aid 
collaborated efforts with the BCF to 
establish an orphan care center at Hassan 
Sham camp.

The center, which can provide care for 360 
children, was opened on Sep. 21 2017 at Hassan 
Sham camp. At the opening ceremony that was 
attended by BCF’s senior camp manager, the 
British Consular General in Erbil and Dr Denis 
Rutovis, the representative of the Edinburg 
Direct Aid, Dr Rutovis revealed ‘we had decided 
to do something for the displaced people, 
while we could not sponsor a massive project, 
consulting with the BCF, they provided us with 
three suggested ideas. We decided to go for an 
orphan care center that can provide educational, 

recreational, and cultural services to the users.’ 
He added ‘the British people are unaware that 
the largest Kurdish humanitarian organization 
(BCF) is assessing displaced people here. It 
is worth saying that they arranged everything 
properly and facilitated the aid here. When we 
saw the results of the work we were very happy.’ 
The center which is managed by a professional 
team from BCF, will house 360 orphan children 
who are settled at Khazir and Hassan Sham 
camps and aged between 6 to 11 years. They 
will be providing with facilities and services 
to participate in educational, recreational and 
cultural activities.



S
ep

te
m

b
er

  2
0

1
7

   
  N

o
.3

3

30

Introduction
As a humanitarian organization, the BCF aims to assist people in need among the host community, 
refugees and displaced people. The BCF oversees the management of (10 ) IDP and (4 ) refugee camps 
in the Kurdistan region. In addition, the foundation manages (16 ) cultural, social and vocational 
centres at major camps where educational, vocational and cultural activities are facilitated for camp 
residents. According to the latest data of BCF and (JCCC) , as for now KRI hosts (1.732.236 ) IDPs and 
(225.552 ) refugees. Of this number ( 350.780) IDPs and (86.680 ) refugees live in major camps located 
in various areas of the region.  To undertake facilitate its massive humanitarian efforts in the region, 
the BCF maintains (5) offices at major cities (Erbil, Duhok, Sulaymanya, Kirkuk and Shingal). Daily 
humanitarian operations are conducted at these offices through teams of professional staff. 
In September and through (11) working sectors, the BCF conducted (478) activities targeting the host 
community, refugees and IDPs the activities reached (178.720) people.  In addition, BCF conducted 
(76) activities at its major cultural and social centres through which (9.717) benefited from a range of 
cultural, educational and vocational trainings. 

 Massive Qurbani meat distribution for Eid al-Adha benefited
13, 321 families from all communities
Every year the BCF observes the Islamic Qurbani (sacrifice) meat tradition to provide red meat 
during Eid al-Adha feast. The associated operation are conducted in collaboration within charitable 
local people, Islamic organizations and donor particular donor countries. This year, returnee families 
inside the city of Mosul were also reached through this operation. The table below shows details 
of this year’s operation that started in the early morning of Sep.1 2017 that marched the first day of 
Eid al-Adha.

No. Location Families Sponsor
1 Kirkuk 1264 BCF

2 Khazir IDP camp 4800 Charitable person, The Kuwaiti Awqaf Public 
Foundation

3 Mosul city 2160 IRW-UK,al-Usra Company 
4 Barika refugee camp 1000 Halabja Group, Charitable person

5
Hassan Sham U2, Dibaga Stadium, 
Dibaga 2, Harsham and Garmawa 

camps
4,097 Emirates Red Crescent Society, Shua’a al-Amal, al-

Rama, al-Mubadiroon, Turkish Red Crescent

Total 13,321
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The Barzani Charity Foundation is a non-
governmental, non-political and non-
profit organization which was founded 
in 2005 in Erbil, the capital city of the 
Kurdistan Region of Iraq. Mr Masrour 
Barzani is the chairman of BCF’s board 
of founders and directly oversees the 
operation of this foundation. 
The BCF has legal permission to work 
as a charitable non-governmental 
organization from both the Iraqi 
Government and the KRG. The 
increasing activities of the BCF in the 
area of humanitarian response to IDPs 
and refugees inside and outside KRI 
has given great credibility to the BCF in 
relation to reputable intergovernmental 
and international organizations and 
resulted in increased cooperation and 
coordination between the two sides. 
These factors lead to the BCF being 
granted a Consultative Status at the 
United Nations Economic and Social 
Council (ECOSOC) at the organization’s 
meeting in April 2016.
The BCF aims to provide assistance 
to local people-in-need, internally 
displaced people and refugees. The 
BCF also aims to improve the education 
(especially child education) and health 
fields in the Region and strives to 
improve the lives and opportunities of 
the disabled and people with special 
needs. In addition, orphan care makes 
one of the BCF’s major working areas 
so far. 
Barzani Charity Foundation has been 
named after the legendary Kurdish 
leader Mustafa Barzani (1903 -1979). 
The working philosophy of the 
foundation is based on a statement by 
Barzani where he says (It is a privilege 
to serve one’s own people). Therefore, 
people or humanity make the center for 
the BCF’s humanitarian work. For that, 
where there is a need for humanitarian 
assistance, the BCF considers its own 
responsibility to help, especially where 
it falls within its capacity and working 
sectors including (food assistance, non-
food assistance, health and WASH, 
disability and education).
The lack of a domestic charitable 
organization in the Kurdistan Region 
to provide assistance to people-in-
need and other disadvantaged people 
necessitated the establishment of the 
BCF in 2005. Besides, as the result of 

the security disruption in other parts of 
Iraq and in Syria following the unfolding 
of armed conflicts post 2003, the 
large refugee and internally displaced 
people who took sanctuary in the 
Kurdistan Region were in urgent need 
for assistance to receive food, clothing, 
health care, shelter and accommodation. 
The BCF has tried to fill the gap since 
its inception back in 2005 and strived to 
give a helping hand in various areas to 
those needed assistance the most. 
To carry out this valuable and difficult 
task, the BCF has depended primarily 
on charitable and humanist people 
in the Region. It is fair to say that 
the main sources of funding for our 
many projects and humanitarian 
operations are charitable individuals, 
private companies and businesses 
in the Region, something which is 

highly appreciated by the BCF. In 
addition, in collaboration with the UN 
agencies, international humanitarian 
organizations, and donor countries, 
the BCF provides daily assistance 
to refuges and IDPs in the Kurdistan 
Region, whose numbers are increasing 
on daily basis.
The BCF’s headquarter is in Erbil, 
the capital city of the KRI and it has 
offices in Duhok, Sulaymaniyah, kirkuk 
the Mount Sinjar and Germyan. In 
addition, in cooperation with Erbil Joint 
Crisis Coordination Centre (EJCC), 
the BCF manages (14) camps within 
Erbil Governorate. The BCF manages 
another displacement   camp on 
the Sinjar mountain within Nineveh 
governorate.The BCF also maintains 
offices, representative or cultural center 
at all camps in the KRI.

About BCF
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