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بۆفرۆشتننییه



گه رمیان.. گه یاندنی هاوكارییه كان بۆ خه ڵكی لێقه وماوی 
كه ركووك و خورماتوو له  ناحیه ی زنانه 

دابه شكردنی پسوله ی 30 دۆالری به  هاوكاری رێكخراوی LDSی 
ئه مه ریكی بۆ خه ڵكی لێقه وماوی شارۆچكه ی ده ربه ندیخان



1
Ja

n
u

a
ry

  2
0

1
8

   
  N

o
.3

7

1

سهرۆكایهتیدهزگا:ههولێرــشهقامیشۆڕشــتهنیشتكڵێسایمارقهرداغشههید
ئۆفیسیههولێر:ههولێرــشهقامیشۆڕشــنزیككڵێسایمارقهرداغشههید

ئۆفیسیكهركوك:كهركوكــنورستیخانوویژماره)168(
ئۆفیسیسلێمانی:گهڕهكیئاشتیــسهرویفولكهیخاڵهحاجیــتهنیشتقهسابخانهیقوبادی

ئۆفیسیدهۆك:تهناهیبهرانبهرزانكۆینهورۆز
ئۆفیسیگهرمیان:كهالرــشههیدانـــبهرانبهرنهخۆشخانهیشێرهینهقیب

ئۆفیسیشهنگال:نهینهوا/چیایشهنگال

Tel:+964 07504031000 -07504031001

Tel:+964 07512613030

Tel:+964 07515040837

Tel:+964 07501035001_07501035002

Tel:+964 07508196670 -07508196671

Tel:+964 07706843483_07706969910 - 07703517306

Tel:+964 07511720451

ده زگای خێرخوازیـــی بارزانی دەزگایەکی ناحكومی و ناسیاســـی و قازانج نەویســـتە 
له  ســـاڵی 2005 لـــه  هه ولێری پایته ختی هه رێمی كوردســـتان دامـــه زراوه ، به ڕێز 
)مه ســـروور بارزانـــی( ســـه رۆكی بـــۆردی دامه زرێنه رانـــی 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 كانی، مۆڵه تـــی كاركردنی له الیه ن 
حكومه تـــی عێـــراق و حكومه تـــی هه رێمـــی كوردســـتان له چوارچێـــوه ی رێكخراوه  
ناحكومیـــه كان وه رگرتووه . به هـــۆی فراوانبوونی كارو چاالكیـــه كان و به هاناوه چونی 
ئـــاواره و په نابه ران له  ســـنوره كان و ناوخۆی هه رێمی كوردســـتاندا وایكرد رێكخراوه  
جیهانییـــه به ناوبانگـــه  كان په یوه ندییه كـــی پتـــه وی له گه ڵدا ببه ســـتن و هاوكاری و 
هه ماهه نگـــی زیاتر له نێوانیاندا دروســـت ببێـــت. به ره وپێشـــچوونی په یوه ندییه كان 
و به ڕێكخراوه ییبوونـــی ئیشـــوكاره كانی ده زگا بـــووه  هـــۆی ئه وه ی لـــه  كۆبوونه وه ی 
مانگـــی 4ی 2016ی كارگێڕی و هه ماهه نگـــی نه ته وه یه كگرتـــووه كان، بڕیار درا 
ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی وه كو رێكخراوێكـــی ناحكوومی ببێـــت به  ئه ندامی 
راوێـــژكاری تایبـــه ت لـــه  ئه نجوومه نـــی ئابـــووری كۆمه اڵیه تـــی )ئیكۆســـۆك- 

بـــه  نه ته وه یه كگرتووه كان. ECOSOC(ی ســـه ر 
دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی له  بنه ڕه تـــدا کار بۆ گه یاندنی هـــاوكاری بۆ خه ڵكی 
لێقه ومـــاو و كه مده رامـــه ت و ئـــاواره  و په نابـــه ر ده كات. گرنگـــی بـــه  پەرەپێدانی 
بـــواری پـــەروەردە )بەتایبەتـــی پـــەروەردەی مندااڵن( و باشـــتركردنی ره وشـــی 
ته ندروســـتی و دابینكردنی پێداویســـتی خاوه ن پێداویســـتیه  تایبه تیه كان و مندااڵنی 
بێباوك و كه ســـوكاری ســـه ربه رزی شـــه هیدو ئه نفالكـــراوان له  كوردســـتان ده دات.
هەروەکـــو چـــۆن دەزگای خێرخـــوازی بارزانـــی بەنـــاوی )بارزانیی نەمر(ــــەوە 
)١٩٠٣-١٩٧٩( ناونـــراوە، وتەیەکـــی ئـــەو کەســـایەتیە سیاســـی و نەتەوەیـــی و 
کۆمەاڵیەتـــی و مێژووییەیـــه  کـــە ده فه رموێت )شـــانازییه  بۆ مـــرۆڤ خزمه تكاری 
میلله تـــی خۆی بێت( فەلســـەفەی کاری دەزگاکـــە پێکدێنێت. لێرەوە، ســـه نته ری 
پـــرۆژه  خێرخوازییه كانـــی ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی )مرۆڤـــه (. بۆیه  له  هه ر 
كۆمه ڵگـــه و ســـنوورێکی جوگرافیدا مرۆڤه كان پێویســـتیان به  هـــاوكاری مرۆیی هه بێ 
له  ســـێكته ره كانی )خۆراكـــی، ناخۆراكـــی، په روه رده ، رۆشـــنبیری، ته ندروســـتی، 
كۆمه اڵیه تـــی و هونـــه ری( ده زگای خێرخوازیـــی بارزانی به  ئه ركـــی خۆی زانیوەو 

دەزانێـــت کە هـــاوکاری پێشـــکەش بـــکات  و كه مته رخه مـــی نه كردووه .
لـــه  ئه نجامـــی نه بوونـــی ده زگایه كـــی خێرخوازیـــی خۆماڵـــی له  كوردســـتان بۆ 
ئه وه ی هـــاوكاری خه ڵكی هـــه ژارو كه مده رامه تی كوردســـتان بـــكات، دامه زراندنی 
)ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی( پێویســـتییه كی هه نوكه یـــی بـــوو. جگـــە لەوە، 
لـــەدوای تێکچوونـــی باری ئارامـــی ناوچەکانی ناوەڕاســـت و باشـــووری عێراق و 
واڵتـــی ســـوریای دراوســـێ، په نابه رو ئـــاواره كان پێویســـتی زۆریان بـــه  هاوکاری 
هەبـــووە 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 زراندنیـــه وه  ئه و بۆشـــاییانه ی پڕكردۆته وه و 
رۆژ لـــه دوای رۆژ به  به رنامه ی پێشـــكه وتووتر و له ســـێكته ری جۆراوجۆردا خزمه تی 

بـــه و كه ســـانه  كردووه  كـــه  پێویســـتیان بە خزمه تكـــردن بووە.
دەزگای خێرخوازیـــی بارزانـــی بـــۆ ئه نجامدانی ئـــه م ئه ركه  پیرۆزه زیاتر پشـــتی 
بـــه  خه ڵكـــی خێرخـــواز و مرۆڤدۆســـتی كوردســـتان به ســـتووه ، ده توانیـــن بڵێین 
به شـــێوه یه كی ســـه ره کی خه ڵكـــی خێرخـــواز و ده وڵه مه ندی كوردســـتان هاوکاری 
ماڵـــی )فه نـــد(ی پرۆژه كانـــی ئـــه م ده زگایه  ده كه ن كـــه  جێگه ی ده ستخۆشـــی و 
پێزانیینـــه . هه روه هـــا به هاوبه شـــی له گـــه ڵ ئاژانســـه كانی نەتـــەوە یەکگرتوەکان 
و رێكخـــراوه  خێرخوازیـــی و مرۆییـــە  نێوده وڵه تییـــه كان و واڵتانـــی هاریكاربه خش 
رۆژانـــه  یارمه تی مرۆیی پێشكه شـــی په نابـــه رو ئاواره كانی واڵتانی ســـووریاو عێراق 

ده كات.
ئۆفیســـی ســـه ره كی ده زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی لـــه  هه ولێره  و سه رپه رشـــتی 
)11( كه مـــپ له  ســـنوری پارێـــزگای هه ولێر به هـــاوكاری ده ســـته ی هه ماهه نگی 
قه یرانـــه كان لـــه  هه ولێـــر ده كات. ئۆفیســـی لـــه  پارێزگاكانـــی )دهـــۆك، هه ولێر، 
ســـلێمانی، كه ركووك، شـــنگال( هه یه . هه روەهـــا له  ئیداره ی گه رمیان نووســـینگه ی 
هه یـــه . کارو چاالكیه كانمان لـــه  الیه ن تیمێكی پرۆفیشـــناڵ و شـــارەزاوە  جێبه جێ 

ده كرێت.

لهبارهیدهزگا

www.bcf.krd        

info@bcf.krd        

barzanifoundation

Barzani Charity Foundation

barzaniCF
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پێشهكی2
ــڕه و و به  رنامه   كانی خزمه  تی  ــ ــه  و په   ی ــ ــوازی و كۆمه  كبه خش له جیهاندا به  پێی نه  خش ــ ــی دیكه ی خێرخ ــ ــه ر رێكخراوێك ــ ــێوه  ی ه ــ ــی هاوش ــ ــی بارزان ــ      ده زگای خێرخوازی

ــات و ئاواره  بوون ده بنه وه . ــ ــه  ده كات كه  رووبه ڕووی كاره س ــ ــه  و چین و توێژان ــ ئ
ده زگای خێرخوازیی بارزانی له  هه  رێمی كوردستانی عێراق ئه  ركی به  ڕێوه  بردنی )7( كه  مپی ئاواره  و )4( كه  مپی په   نابه  ری له  ئه  ستۆ گرتووه ، هه روه ها )22( سه نته  ری 
رۆشنبیری و پیشه  یی و كۆمه   اڵیه  تی و هونه  ری هه  یه   كه   به  رده وام خولی راهێنانی پیشه  یی و په   روه  رده و فێركردن بۆ فێرخوازان ده كه  نه  وه.   به  پێی دوایین راپۆرتی ده زگای 
خێرخوازییی بارزانی و سه نته ری هه ماهه نگی هاوبه شی قه یرانه كان )1.345.328( ئاواره  ی ناوخۆی عێراق و )224.521( په  نابه ری واڵتانی دراوسێ لە هەرێمی 

کوردستاندا نیشته  جێكراون، له و ژماره  یه   )252.810( هه  زار ئاواره   و )88.741( هه  زار په   نابه  ر له كه  مپه   كاندا ده ژین. 
ده زگا به درێژایی مانگی )1(ی 2018 له )10( سێكته  ری جۆراوجۆردا)294( چاالكی له كه مپی ئاواره و په   نابه ران و ده ره وه ی كه مپه  كان و بۆ دانیشتوانی هه  رێمی 
فێركارییه  كاندا   و  په   روه  رده یی  راهێنانه   و  له  خول  كه  س   )752( رۆشنبیرییه  كانیشدا  له  سه نته  ره    هاوكات  )67.890( خێزان سودمه   ندبوون.  ئه  نجامداوه و  كوردستان 

سوودمه   ندبوون. ئەم زانیاریانە به  ئینفۆگرافیك به  پێی چاالكی ئۆفیسه كان روونكراونه ته وه .

دهربهندیخان..1000خێزانیزیانلێكهوتوویزهمینلهرزههاوكاریدهكرێن

بەمەبەســـتی بارزانـــی خێرخوازیـــی دەزگای
هاوكاریكردنـــیزیاتـــریئـــەوخێزانانـــەیکە
و دەربەندیخـــان بومەلەرزەکـــەی بەهـــۆی
هـــاوکاری زیانمەندبـــوون، دەوروبەرییـــەوە
ماددیـــانگەیاندە)1000(خێزانیئەوشـــارە.
پـــاشزهمینلهرزهكهیشـــاریدهربهندیخان
خێرخوازیـــی دهزگای دهوروبـــهری، و

بارزانـــیدهســـتبهجێكۆمهكوهـــاوكاریو
پێداویســـتیخۆراكـــیوناوماڵـــهیگهیانـــدن
خهڵكـــیزیانلێكهوتـــوویشـــارهكه،هـــاوكات
LDSی رێكخـــراوی لهگـــهڵ بههـــاوكاری
پێشكهشـــی مـــاددی هـــاوكاری ئهمهریكـــی

دهكات. شـــارهكه زیانلێكهوتووانـــی
30 بـــڕی هەرخێزانێـــک بـــۆ هاوکارییـــەکان

دەزگای لەالیـــەن کـــە ئەمهریکییـــە دۆالری
LDSیئەمهریکییـــەوەدابینکـــراوهودەزگای
خێرخوازیـــیبارزانـــیدابهشـــیدهكات،بڕی
هاوکارییەکـــەلـــەرێـــگایچەکێکیپـــارەوەبە
خێزانەکاندەدرێـــتکەدەتواننلەبازاڕکردن
بەکاریبهێننوئهوپێداویســـتیانهدهستهبهر

بكـــهنكـــهپێویســـتیانپێیهتی.
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لهمپرۆژهیهدا31410منداڵسوودمهنددهبن

جلوبهرگوپێداویستیخۆپارێزیبۆمندااڵنیئاوارهوپهنابهردابیندهكرێت

2745خێزانیكهركوكوخورماتووپێداویستیزستانهوهردهگرن

بههاوبهشـــی بارزانـــی خێرخوازیـــی دهزگای
لهگـــهڵرێکخـــراویجیهانـــیunicefپـــرۆژهی
دابهشـــكردنیجلوبهرگوپێداویستیخۆپارێزی
زســـتانهبهســـهرمندااڵنـــیئـــاوارهوپهنابـــهرله
كهمپهكانیههرێمیكوردســـتانبهڕێـــوهدهبات.
دانیشـــتوانی بەرچـــاوی رێژەیەکـــی منـــدااڵن
کەمپـــەکانپێکدەهێنـــنولەســـهختیبارودۆخی
ژیـــانلهنـــاوکەمپەکانداســـەرماشکێشـــەیەکی

دیکـــەیبەکۆیناهەموارییەکانیـــانزیادکردووە
دەزگای کێشـــەیەش لـــەو پێشـــگیری بـــۆ و
خێرخوازیـــیبارزانـــیلـــەزۆربـــهیكهمپهكانی
ئـــاوارهوپهنابهرانـــدابـــەهـــاوکاریرێکخـــراوی
جیهانـــیunicefجلوبەرگیزســـتانەپێشکەشـــی
ئـــاوارهو كهمپهكانـــی لـــه منـــداڵ )31410(

دەکات. پهنابـــهران
جێگایئاماژەیەســـەرماوکەشـــوهەوایوەرزی

زســـتانکێشـــەیتەندروســـتیلەناوکەمپەکاندا
قوربانـــی دەبنـــە منـــدااڵن و دەکات دروســـت
ســـەرەکیئەمبارودۆخـــە.دەزگایخێرخوازیی
بـــەردەوام چاالکییەکانیـــدا کارو لـــە بارزانـــی
گرنگـــیزیاتـــریبـــەمنـــدااڵنداوەودابینکردنی
پێداویســـتییەکانیانیلـــەكارهههرهپێشـــینهكانی

داناوە.

دهزگایخێرخوازیـــیبارزانـــیبهردهوامـــهلهدابهشـــكردنی
كهلوپهلـــیخۆراكـــیوپێداویســـتیزســـتانهبهســـهرئـــهو
خێزانانـــهیبههـــۆیرووداوهكانـــی16یئۆكتۆبهری2017
پارێـــزگای لـــه و بهجێبهێڵـــن ناوچهكانیـــان ناچاربـــوون
ههولێـــرودهوروبـــهرینیشـــتهجێببـــن،بهپێـــیپرۆژهكانی
دهزگایخێرخوازیـــیبارزانـــی،هـــاوكاریوپێداویســـتیان

بهســـهردادابـــهشدهكرێـــت.
خێزانـــه بهردهوامـــی هاوكاریكردنـــی بهمهبهســـتی
ئاوارهكانـــیشـــاریكهركوكودوزخورماتـــووومهخمورو
ههوڵـــی بارزانـــی خێرخوازیـــی دهزگای دهوروبـــهری،
جـــدیدهداتخـــۆراكوپێداویســـتیناوماڵـــهوكهرهســـتهی
زســـتانهبهســـهرخێزانهكانـــدادابهشبـــكات،لهومیانهشـــدا
شـــارۆچكهكانی لهشـــارو دابهشـــكردن ههڵمهتێكـــی چهنـــد
كوردســـتانئهنجامـــدهدات،لهوانه)2745(خێزانپارســـێلی
خۆراكوســـۆپاوســـهلهیتهندروســـتیوبهتانیانبهسهردا
دابهشـــكرا،كهههرخێزانێك)ســـۆپایهك،پارســـێلیخۆراك،
ســـهلهیتهندروســـتی،2بهتانـــی(لـــهچاالكییهكانـــداپێـــدرا.
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لهگهڵرێكخراویفریاكهوتنیئیسالمیئهنجامدراوه4

150خێزانیشههیدهاوكاریزستانهیانپێشكهشكرا

زیاتـــری هاوكاریكردنـــی بهمهبهســـتی
دهزگای شـــههیدان، ســـهربهرزی خێزانـــی
خێرخوازیـــیبارزانیلهچوارچێـــوهیپرۆژه
و هـــاوكاری بـــهردهوام جۆراوجۆرهكانیـــدا
پێداویستیپێشكهشـــیخانهوادهیشههیدان
كـــردووه،لـــهوچوارچێوهیـــهدابههـــاوكاری
رێکخـــراویفریاکەوتنیئیســـالمیلەجیهاندا
جۆرەهـــاهاوکارییانگەیانـــدە150خێزانی

شـــەهیدیشـــەڕیدژیداعش.
دابینكردنـــی و هاوكاریكـــردن لهدرێـــژهی
ســـهربهرزی خێزانـــی بـــۆ پێداویســـتی
شـــههیدانیشـــهڕیدژبـــهداعـــش،دەزگای
لهگـــهڵ بههـــاوكاری بارزانـــی خێرخوازیـــی
رێکخـــراویفریاکەوتنیئیســـالمیلەجیهاندا
)دۆشـــەکوبەتانـــیوســـەرینوپارســـێلی
خێزانـــی 150 پێشکەشـــی خۆراکییـــان(

شـــەهیدیشـــەڕیدژیداعـــشلـــەهەولێـــر
. د کر

خێرخوازیـــی دەزگای ئاماژەیـــە جێـــگای
بارزانـــیبـــەهـــاوکاریرێکخـــراووناوەندە
جیهانیوناوخۆییەکانبەردەوامپێداویستی
جۆراوجۆریپێشـــکەشبـــەخەڵکیهەرێمی
کوردســـتانوئـــاوارەوپەنابـــەراندهكات.

ئـــهو هاوكاریكردنـــی بهمهبهســـتی
ناوچـــه لـــه كـــه ئاوارانـــهی خێزانـــه
بهفراوییهكانـــدا و شـــاخاوی
خێرخوازیـــی دەزگای نیشـــتهجێن،
لهگـــهڵ بههـــاوكاری بارزانـــی
رێکخراویشـــنەبایژاپۆنیهاوکاری
جۆراوجـــۆریگەیاندەئـــاوارەکانکە
لە)ســـۆران،رەواندوز،مێرگەسۆرو

نیشـــتهجێن. چۆمـــان(
و بارزانـــی خێرخوازیـــی دەزگای
لـــه ژاپۆنـــی شـــنەبای رێکخـــراوی
ههڵمهتێكـــیبهرفراوانـــدابـــۆخێزانـــه
شـــاخاویی ناوچـــه ئاوارهكانـــی
بـــه ههســـتان بهفراوییـــهكان و
دابهشـــكردنی)بەتانی،ســـۆبە،رایەخ
وپارســـێلیتەندروســـتی(بۆ1218
خێزانـــیئاوارەكهلەشـــارۆچكهكانی
مێرگەســـۆر رەوانـــدوز، )ســـۆران،
هـــەر بـــۆ نیشـــتەجێن. چۆمـــان( و
خێزانێـــک6بەتانـــیورایەخێـــکو
سۆبەیەکوپارســـێلێکیتەندروستی

دابهشـــكرا.

دهزگایخێرخوازییبارزانیورێكخراویشنهبایژاپۆنیئهنجامیاندا
1218خێزانپێداویستیزستانهوگهرمكهرهوهیانبۆدابینكرا
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و مووســــڵ ــاری شــ ــــی ئاڵۆزییهكان ــهڵ ــ لهگ
ههڕهشـــهیتیرۆریســـتانیداعـــش،ژمارهیهكـــی
زۆرلـــهدانیشـــتوانیشـــارهكهمـــاڵوحاڵیـــان
بهجێهێشـــتوروویـــانلـــهناوچـــهئارامهكانـــی
بهشـــێكی كـــرد، عێـــراق ههرێمـــیكوردســـتانی
چادرگهكانـــدا لـــه ئاوارانـــه ئـــهو زۆری
نیشـــتهجێكرانوخزمهتێكـــیبهرچاویانلهالیهن
رێكخـــراوهجیهانییهكانهوهپێشكهشـــكرا،دهزگای
خێرخوازیـــیبارزانیشكهئهركـــیبهڕێوهبردنی
پێســـپێردرا، پهنابـــهری ئـــاوارهو كهمپـــی 14
رۆژانـــهبـــهتیمـــیرێكخـــراوهوهلهنـــاوئـــازارو
مهینهتیهكانـــیژیانیئاوارهكانداشـــهوورۆژیان
كردۆتهوه،لهپاشپرۆســـهیئازادكردنیشـــاری
مووســـڵوگهڕانـــهوهیئارامـــیبـــۆشـــارهكهو
نهمانـــیههڕهشـــهیتیـــرۆر،پهیتاپهیتـــاخهڵكی

ههڵهاتـــوویشـــارهكهچادرگـــهكانبهجێدههێڵـــن
ودهگهڕێنهوهشـــارهكه.یهكێكلـــهوچادرگانهی
كهســـی )5443( دهكاتـــه كـــه خێـــزان )970(
ئاوارهیشـــاریمووســـڵیتێدانیشـــتهجێكرابوو،
چادرگـــهی)قهیمـــاوا(بـــووكـــهلهســـاڵی2016
دروســـتكرابوو.بهدرێژایدووســـاڵیرابردوودا
لـــهوچادرگهیهدالـــهســـێكتهرهجۆراوجۆرهكانی
هـــاوكاری بارزانـــی خێرخوازیـــی دهزگای
بهشـــهخۆراكی و گـــهرم وخۆراكـــی خۆراكـــی
مانگانـــهوپێداویســـتیمنـــدااڵنوپـــارهیكاشو
ســـووتهمهنیوجلوبهرگوپێداویستیناوماڵهو
پێداویســـتیپاككهرهوهوشـــوێنینیشـــتهجێبوون
بـــۆ پـــهروهرده تهندروســـتیو وچارهســـهری

ئـــاوارهكاندابیـــنكراون.
ــوێنانهی ــۆریهكێكیترهلهوشــ ــ ــهیچهمهك ــ چادرگ

ــدا ــ تێی ــتكراو 2017دروســ 3ی ــــی لهمانگ ــه ــ ك
ــاوای ــ ــهریرۆژئ ــ ب ــاوارهی ــ ئ ــــی )2850(خێزان
ــاوهی ــ لهم ــتهجێكرا. نیشــ ــڵ مووســ ــاری شــ
ــێكتهری ســ 7 ــه ــ ل ــه ــ چادرگهی ــهو ــ ل ــدا ــ كاركردن
ــاوارهكانكراوه.پاش ــ جۆراوجــــۆرداهاوكاریئ
ــوێنیپێشــــوویانو گهڕانهوهیئاوارهكانبۆشــ
ــتنی ــــچخێزانێكتیایدا،بڕیاریداخســ ــــیهی نهمان
ــه ــ چادرگهیان ــهم ــ ل ــاڵدا ســ دوو ــاوهی ــ لهم درا.
ــراوه،كه ــ ــاوارهكانك ــ ــاوكاریجۆراوجــــۆریئ ــ ه
ــارهیچاالكی ــ ــهژم ــ ــاژهب ــ ــــیئام ــرهدابهپوخت ــ لێ
ــــی بهپێ ســــوودمهندبوو كهســــی و ــزان ــ خێ و
ــــۆر )چهمهك ــــی چادرگهكان ــه ــ ل ــێكتهرهكان ســ
ــاوهی ــ لهم ــگا( ــ یاری ــه ــ دیبهگ و ــاوا ــ قهیم و
ــتنیچادرگهكان ــاوارهكانتاداخســ ــ ــــیئ وهرگرتن

ــهڕوو: ــ دهخهین

چادرگهیئاوارهكانیقهیماواوچهمهكۆرودیبهگهیاریگادادهخرێن
231 هه زارو 207 خێزانی ئاواره ی مووسڵ و ده وروبه ری 

تێدا نیشته جێكرابوو

سێكتهرهكانژ.چاالكیژ.خێزانیسودمهندژ.كهسیسودمهندناویكهمپ
خۆراكی،ناخۆراكی،1092349206260260چهمهكۆر

پاكوخاوێنیوئاووئاوهڕۆ،
ههماههنگی،تهندروستی،

چاودێریكهمئهندامان،ههلی
كاروخۆشگوزهرانی،پاراستن

10297619302119دیبهگهیاریگا
35027564541قهیماوا

1230352231207420كۆیگشتی

ــهكانورێكخراوی ــ ــتهیههماههنگیقهیران ــــووهكانوبهههماههنگیلهگهڵدهســ ــااڵینهتهوهیهكگرت ــ ــیۆنیب ــههاوكاریكۆمیســ ــ ب

ــنووریههرێمی ــهریلهســ ــ ــاریمووســــڵودهوروب ــــیشــ ــتهجێكردنیئاوارهكان ــهوهونیشــ ــ ــــۆحهواندن ــــپب ــانكهم ــ UNHCRدهی

ــڵپهیتا ــاریمووســ ــهیئازادكردنیشــ ــكهشدهكرا.پاشپرۆســ ــتیانپێشــ ــتكرانورۆژانههاوكاریوپێداویســ ــتاندروســ كوردســ

ــگا(دادهخرێن، ــ ــۆر،دیبهگهیاری ــ ــــی)قهیماوا،چهمهك ــهوهچادرگهكان ــ ــهوهناوچهكانیپێشــــوویانوبههۆی ــ ــاوارهكاندهگهڕێن ــ ــائ ــ پهیت

ــه)231207(خێزانلهههشــــت ــ ــهوســــێچادرگهی ــ ــاوارهل ــ ــیئ ــ ــــنخێزان ــــیدوایی ــادهرچوون ــ ــاوارهكانت ــ ــیئ ــ ــــیوهرگرتن بهدرێژای
ــاوكاریكراون. ــ ــێكتهریجۆراوجۆرداه ســ
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دهزگایخێرخوازییبارزانیسااڵنهلهدهستپێكی
ــهیخوێندنداپرۆژهیدابهشكردنیجانتاو پرۆســ
ــــت،ههڵمهتهكانی ــدنرادهگهیهنێ ــ ــتیخوێن پێداویســ
ــــی ههرێم ــهری سهرتاســ ــه ــ ل ــكردن دابهشــ
ــوهدهچێت،كـــهتیایدا ــ ــراقبهڕێ ــ ــتانـعێ كوردســ
قوتابیانـــیكهمدهرامـــهتوهـــهژاریســـهرجهم
ســـوودمهند كوردســـتان ههرێمـــی ناوچهكانـــی
دهبـــنلـــهوهرگرتنـــیجانتـــاوپێداویســـتیهكانو
ههروههـــابـــۆقوتابیانیئـــاوارهوپهنابـــهرینێو
لهچوارچێـــوهی بهههمانشـــێوه چادرگهكانیـــش

ئـــهمپرۆژهیـــهداســـوودمهنددهبن.
دهزگای پرۆژهیـــهی ئـــهم بایهخـــی و گرنگـــی
لـــه جگـــه لهوهدایـــه بارزانـــی خێرخوازیـــی
قوتابیانـــی بـــۆ بـــاش زۆر كارئاســـانییهكی
كهمدهرامـــهت،كـــهبههـــۆیبارودۆخـــیخراپـــی
دارایـــیكوردســـتانچینیهـــهژاروكهمدهرامهت
ژیـــان ناڕهحهتییهكانـــی رووبـــهڕووی زیاتـــر

دهبنـــهوهوكێشـــهوگرفتیانبۆدروســـتدهبێت،
خێرخوازیـــی دهزگای پرۆژهیـــهی ئـــهم بۆیـــه
جگـــه پـــهروهردهدا ســـێكتهری لـــه بارزانـــی
لـــهوهیســـودێكیبـــاشبـــهكهرتـــیپـــهروهرده
دهگهیهنێـــت،هـــاوكاتپهنجـــاهـــهزارقوتابـــیله
كێشـــهوگرفتـــینهبوونـــیپێداویســـتیخوێندن
ودابـــڕانلـــهپرۆســـهیخوێنـــدنرزگاردهكات،
هـــاوكاتئهمپرۆژهیهســـااڵنهپاڵپشـــتیهكیزۆر
باشـــیپرۆســـهیخوێنـــدنوكهرتـــیخوێنـــدن
و كهلێـــن و دهكات كوردســـتان ههرێمـــی لـــه
قوتابیانـــی بهرچـــاوی رێژهیهكـــی كهموكـــوڕی
قۆناغـــیبنهڕهتـــیپـــڕدهكاتهوه.هـــهرجانتایهك
ئـــهمپێداویســـتیانهیلهگهڵدایـــه)24پێنووســـی
3 رهســـاس، پێنووســـی 16 رهنگاوڕهنـــگ،
6 ئهنـــدازه، راســـته، رهشـــكهرهوه، 3 دادهر،
تێنـــووس)دهفتهر،1تێنووســـیوێنهكێشـــان(.كه
بهكوالێتـــیبهرزدروســـتكراون،ئهوهیشـــایانی

پرۆژهیـــهدا ئـــهم لهچوارچێـــوهی باســـكردنه
رێكخـــراوی و ئیماراتـــی ســـووری )مانگـــی
)ActNowChildren,sNowFund(وهك
بهشـــدارییان پرۆژهكـــه بهشـــێكی سپۆنســـهری

كردووه.
شـــێوازیدابهشكردنیپێداویســـتیهكانیخوێندن

بووه: بهمشـــێوهیه

پرۆژهكهئاسانكاریبۆقوتابیانیههژاروكهمدهرامهتدهكات
6470 قوتابی له وه رگرتنی جانتاو پێداویستی خوێندن سوودمه ند ده بن

ژ.قوتابیسودمهندشوێنیدابهشكردن

2072ههولێر
176دهۆك
295سلێمانی

2183ئیدارهیگهرمیان
1744نهینهوا

6470كۆیگشتی

ــااڵنه ــدن،دهزگایخێرخوازییبارزانیســ ــ ــتیهكانیخوێن ــانودابینكردنیپێداویســ ــ ــۆقوتابی ــ ــانكاریكردنیب ــتیئاســ بهمهبهســ
ــهزارجانتاو ــ ــكردنی)50(ه ــهدابهشــ ــ ــهئهویشپێكدێتل ــ ــــتك ــهروهردهدارادهگهیهنێ ــ ــێكتهریپ ــهســ ــ ــهورهل ــ ــــیگ پرۆژهیهك
ــهیخوێندنی)2017ــ2018(دهزگای ــتپێكیســــێمانگیپرۆســ ــتیخوێندنبۆقوتابیانیقۆناغیبنهڕهتی،لهدهســ پێداویســ
ــدالهرێككهوتی ــهومیانهشــ ــ ــهول ــ ــهكهبهردهوام ــتپێكردوهوپرۆســ ــكردنهكانیدهســ ــــیدابهشــ ــــیههڵمهت ــــیبارزان خێرخوازی
ــدا)6470(قوتابیجانتاو ــ ــاوارهوپهنابهران ــ ــارۆچكهوچادرگهیئ ــاروشــ ــهرجهمشــ ــا2018/1/31(دالهســ ــ )2017/12ت

ــۆدابینكراوه. ــ ــتیخوێندنیانب پێداویســ
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كۆیگشتیچاالكیوسوودمهندبووان
Total No. of Activities & Benefiters

Family
 خێزان

 Person
 كه س

Activities               294چاالكی

67,890 400,791

چاودێریی ئازیزان
Orphans

پاراستن
Protection

ناخۆراك
NoneFood

خۆراك
Food

پهروهرده
Education

تهندروستی
Health

ههلیكارو
خۆشگوزهرانی
Livelhood

ئاوهڕۆو
پاككردنهوه

Wash

ههماههنگیو
بهڕێوهبردنیكهمپ

)CCCM(
پرۆژهیتایبهت

Privateproject

چاودێریی
كهمئهندامان

Disabled care 

Sectors per colors     ناساندنی سێکتەرەکان بەپێی رەنگەکان

BCF كۆی گشتی چاالكی سێكته ره كانی
     Total Activities BCF Working Sectors 

 ته ندروستی
Health 

 خۆراك
Food

 پاراسنت

Protection 
 ناخۆراك

 Non Food

  په روه رده
Education 

   ئاوه ڕۆ و پاككردنه وه

Wash 
پرۆژه  ی تایبه ت

Private project
   هه لی كارو خۆشگوزه رانی

Livelhood

  هه ماهه نگی و به ڕێوه بردنی كه مپ
  (CCCM)

 چاودێری كه م ئه ندامان
Disabled care 

91,738

113,801

72,825

100

82

17,120

16,518

13,332

--

-- 19,022

--

--

--

1,898

104,572

1,020

1,294

660

14,699
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Milk  شیرHot meal خواردنی گەرم

Dry food وشکەخۆراک  Meat گۆشت

Food Sectorسێکتەری خۆراك

16,722

1,521

479

--

398

5,79427,954

2,22542,885

6,414

85

33,555

394

2,021

-- 100

705566

2,247

88,446

6,733

33

Non Food Sectorسێكته ری ناخۆراك
کەلوپەلی ناوماڵ 

 Household items

Cash پارەی کاش Clothing جلوبەرگ

Kerosene نەوت

Plastic Sheet پارێزه ری خێوه ت

Shelter پەناگە

Children Toy یاری مندااڵن

Job Opportunityهه لی كار

Livelhood Sectorسێکتەری هه لی كارو خۆشگوزه رانی

496164 Social Awareness هۆشیاری کۆمەاڵیەتی  

Organazing Awareness خولی   هۆشیاری

First aid Awareness سەالمەتی فریاگوزاری

Protection Sectorسێکتەری پاراسنت

Wash Sectorسێکتەری  ئاوه ڕۆ و پاككردنه وه

1,669

11,654

9

--

8,901

63,838

41

45

 Cleening Campaign هەڵمەتی پاککردنەوە

Trash ته نه كه ی خۆڵ  

  Hygiene kit سەلەی تەندروستی

874

20400

Schoolbags & Stationery جانتا و قرتاسیە

Educational Course خولی پەروەردەییSchool stationery  کەلو پەلی خوێندن و په ڕاوگه

Education Sectorسێكته ری په روه رده 

201,000 Office Matrials  كه لوپه لی ئۆفیسBuilding Materials  كه ره سته ی خانووبه ره

Private project Sectorسێکتەری پڕۆژەی تایبەت
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TotalmutualActivitiesكۆیگشتیچاالكییههاوبهشهكان

28

24

1

45

9,5201,898

3

3

2

5,155

Disabled wheelchair عارەبانە

Health Awareness training خولی هۆشیاری تەندروستی

Crutch دار شەق

Training Course  خولی راهێنان

Providing Health instruments دابینکردنی كه ره سته ی ته ندروستی

 Disabled care چاودێریی كه مئه ندامان

Elbow crutch عەکازە

WC Chair كورسی ته والێت

Walking stick گۆپال

Consultation پشکنینی تەندروستی

Health Sectorسێکتەری ته ندروستی

  CCCM Sectorسێکتەری هەماهەنگی

تهندروستی
Health
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سودمه ندان10

سودمەندبوانبەپێیئۆفیسەکان

Beneficiaries

Benifiteriesperoffices


67,890

400,791  

H.C كۆی گشتی

IDP

REF.

ئاواره 

په نابەر: )سوریا، 
ئێران، تورکیا(

16,747

2,948

349,797

62,781

34,247

2,161

هاواڵتی هەرێمی 
کوردستان
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IDP&RefugeestatisticsinKRI-ئاماریئاوارەوپەنابەرانلەکوردستان

کۆی گشتی ئاوارەو پەنابەر
Total No. Of IDP & Refugee

Total No. IDP   کۆی گشتی ئاوارە Total No. کۆی گشتی پەنابەر

270,400

341,366

70.966 1,345,328

1,569,849

1,092,518
50,768

88,741 252,810

224,521

ناوەوەی کەمپ
Inside camp

ناوەوەی کەمپ
Inside camp

دەرەوەی کەمپ
Out camp

دەرەوەی کەمپ
Out camp

224,349
135,780

20,198 46,051

73 1691 44 400
IDPIDPIDPIDPIDP RefugeeRefugeeRefugeeRefugeeRefugee

No.ofcampsinKRIژمارەیکەمپەکانلهكوردستان

48

117 2091

ژمارەیگشتیکەمپەکان
TotalNo.Ofcamps

هەولێر
Hawler

سلێمانی
sulaymaniyah

دهۆك
Duhok

کەرکوك
kirkuk

شنگال
Sinjar

هاتنورۆیشتوو

Family Coming ژمارەی هاتوو

2,809

591

2,622

552

Family Leaving ژمارەی رۆیشتوو

Newarrivals&departures
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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 .

ئۆفیسهكانیدهزگا
ار
یم

سا
كڵێ
ك
نزی
ــ
ش
ۆڕ
ش
می
هقا
ش
رــ
ولێ
هه
:
لێر
هو
یه

یس
ئۆف

هید
شه
خ
ردا
قه

Te
l:+

96
4 

07
51

26
13

03
0

مكتبأربيل
هـــذا المكتـــب يقـــع في حدود محافظـــة أربيل يقوم بإيصال المســـاعدات الى العوائـــل المعوزة والنازحين والالجئين الســـاكنين في حدود المحافظة، وحســـب اخر احصاء لمؤسســـة 
بارزانـــي الخيرية مركز التنســـيق المشـــترك لألزمـــات )EJCC(، في حدود هـــذا المكتب هناك )7( مخيما للنازحين و)4( مخيم لالجئين. وحســـب بيانات المؤسســـة يســـكن 
)7.623( عائلـــة فـــي مخيـــم النازحين وخـــارج المخيم هنـــاك )7.210( عائلة، وهنـــاك )115.129( الجيء داخل المخيمـــات و)35.246( خارجها فـــي حدود محافظة 
أربيـــل. وكذلـــك يوجد في حـــدود محافظة أربيل داخل المخيمـــات )8( مركزا ثقافيا واجتماعيا ومهنيا وهي تســـتمر في فتـــح دورات مهنية وتربوية وتعليميـــة للنازحين والالجئين 

وتدار من قبل مؤسســـة بارزانـــي الخيرية.

ئۆفیسیههولێر
ئـــه م ئۆفیســـه ده كه  وێتـــه  ســـنوری ئیداری پارێـــزگای هه ولێـــر هـــاوكاری ده گه  یه  نێته   خه ڵكـــی كه   مده رامـــه   ت و ئـــاواره  و په   نابه  ر كه    له ســـنوری ئـــه  و پارێزگایه  دا 
نیشـــته  جێن. به  پێـــی دواییـــن ئامـــاری ده زگای خێرخوازیـــی بارزانی و ســـه نته ری هه ماهه نگی و هاوبه شـــی قه یرانـــه  كان )EJCC(، له  ســـنووری هه  ولێردا )7( 
كه  مپـــی ئـــاواره و )4( كه  مپـــی په  نابـــه  ر هه  یـــه . به   پێـــی داتاكانـــی ده زگا لـــه  كه   مپـــی ئاواره  كانـــدا )7.623( خێزان هه  یـــه  ، هه  روه ها لـــه  كه   مپـــی په   نابه   راندا 
)7.210( خێـــزان هه  یـــه  . هه  روه هـــا لـــه  ده ره  وه  ی كه   مپه   كانـــدا )115.129( خێزانی ئـــاواره   و )35.246( خێزانی په   نابـــه  ر هه  یه   كه    له نێو ســـنووری پارێزگای 
هه  ولێـــر ده ژیـــن. لـــه  كه   مپه   كانی ســـنوری پارێـــزگای هه  ولێردا )8( ســـه نته  ری رۆشـــنبیری و كۆمه   اڵیه  تی و پیشـــه  یی هه  یه  و بـــه  رده وام خولی راهێنانی پیشـــه  یی 

و پـــه   روه  رده و فێركـــردن بـــۆ فێرخوازانی ئـــاواره  و په   نابه  ر ئه  نجـــام ده درێن و له الیـــه  ن ده زگاوه   به  ڕێـــوه   ده برێن  و له م مانگـــه دا )323(كه س ســـوودمه ند بوون.

IDP&RefugeestatisticsinErbilــاوارەوپەنابەرانلەهەولێر ــ ــاریئ ئامــ

ئاوارەو پەنابەر لە هەولێر
IDP & Refugee in Erbil

Out comp دەرەوەی کەمپInside comp ناوەوەی کەمپ
150,37514,833

165,208

655,79369,197

724,990

90,29730,253 565,49638,944
IDP      ئاوارەIDP      ئاوارە Refugee   پەنابەرRefugee   پەنابەر

35,2467,210 115,1297,623
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په نابه ر ئاواره

(Dibaga1), 
(Dibaga2), 

Main Office

Erbil Office

Qushtapa

Basirma

Bahrka
Darashakran

Kawrgosk

Xazir M1

Hasansham U2
Hasansham U3

Harsham

Office 
IDP camp 
Refugee camp 

Capital
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ErbilOffice
LocatedwithinErbilGovernorate,thisofficecoversallrefugeeandIDPcampswithinErbilGovernorateanditssurroundings.
Inaddition,theofficeoverseesassistanceoperationstargetingthehostcommunitywithinErbil.Overall,thereare(7)IDPand
(4)refugeecampswithinthisarea.IncollaborationwithErbilJointCrisisCoordinationCentre(EJCC),theBCFmaintains
campmanagement offices at each camp fromwhere various humanitarian operations are managed through BCF teams
consistingof tens ofstaffmembers.According toBCFdata, there (7.623 ) IDP families and (7.210) refugee families at
sheltercamps.Inaddition,another(116.129)IDPfamiliesand(35.246)refugeefamiliesresidewithinErbilurbanareas.
BCFalsomaintains,(8)culturalandvocationalcentresfromwherevariouscultural,vocationalandeducationalactivitiesare
undertakenondailybasis.

هه لی كار و  خۆشگوزه رانی   
Livelihood 

هه لی كار و  خۆشگوزه رانی   
Livelihood 

ته ندروستی
Health 

ته ندروستی
Health 

پاراسنت
Protection 

50

2,285

2,410

20

253

قه دری جان
Qadry jan

بنكه ی ته ندروستی خازر

بنكه ی ته ندروستی حه سه نشام

عوسامن سه بری
Osman sabry

U3 حه سه نشام
Hasansham U3

Qushtapa قوشتەپە 

Dare shakran داره شه كران

 M1 خازر
Qushtapa

په نابه ر

په نابه ر

 ئاواره

 ئاواره

   Center Activity in Erbil Office         چاالکی سەنتەرەکان لە ئۆفیسی هەولێر

   Center Activity in Erbil Office         چاالکی بنكه  ته ندروستییه كان لە ئۆفیسی هەولێر

No. of Benifiteries

No. of Benifiteries

323

4,695

ژماره ی سوودمه ندان

ژماره ی سوودمه ندان
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ئۆفیسهكانیدهزگا14

ئۆفیسیدهۆك
ئـــه  م ئۆفیســـه ده كه  وێتـــه  ســـنوری ئیداری پارێـــزگای دهۆك هـــاوكاری ده  گه  یه  نێتـــه   خه ڵكی ئـــاواره  و په   نابه  ر كه    له ســـنوری ئـــه   و پارێزگایه  دا نیشـــته  جێن. به  پێـــی دوایین ئاماری 
ده  زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی له ســـنووری دهـــۆك)16( كه   مپی ئـــاواره و )4( كه  مپـــی په  نابه ر له  دهـــۆك هه یه . به  پێـــی داتاكانی ده  زگا لـــه  كه   مپی ئاواره  كانـــدا )30.901( 
خێـــزان هه  یـــه  ، هه  روه هـــا له  كه   مپـــی په   نابه  رانـــدا )9.692( خێزان هه  یـــه  . هه  روه ها به  پێـــی دوا ئاماری ناوه  نـــدی هه  ماهه  نگی قه یرانـــه  كان )JCC( لـــه  ده  ره  وه  ی كه   مپه   كاندا 
)46.223( خێزانـــی ئـــاواره   و )6.209( خێزانـــی په   نابـــه  ر له ناو دهۆك و ده وروبه ری ده  ژین. هه  روه ها له كه   مپه   كانی ســـنوری پارێزگای دهۆكدا )12( ســـه نته  ری رۆشـــنبیری و 
كۆمه   اڵیه  تـــی و پیشـــه  یی هه  یـــه  و بـــه  رده  وام خولی راهێنانی پیشـــه  یی و پـــه   روه  رده  و فێركردن بـــۆ فێرخوازانی ئـــاواره  و په   نابه  ر ئه   نجام ده  درێـــت و له الیـــه  ن ده  زگاوه   به  ڕێوه   ده  برێن

و له م مانگه دا )354(كه س سوودمه ند بوون.
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مكتبدهوك
هـــذا المكتب يقع في حـــدود محافظة 
دهوك يقـــوم بإيصال المســـاعدات الى 
والالجئين  والنازحين  المعـــوزة  العوائل 
الســـاكنين فـــي حـــدود المحافظـــة، 
وحســـب اخر احصاء لمؤسسة بارزاني 
الخيريـــة مركـــز التنســـيق المشـــترك 
لألزمـــات )JCC(، فـــي حـــدود 
هـــذا المكتـــب هنـــاك )16( مخيما 
للنازحيـــن و)4( مخيـــم لالجئيـــن. 
يســـكن  المؤسســـة  بيانات  وحســـب 
)30.901( عائلـــة نازحـــة فـــي 
مخيـــم النازحيـــن وخـــارج المخيـــم 
هنـــاك )9.692(  عائلـــة نازحة، 
وهنـــاك )46.223( عائلـــة الجئة 
داخل المخيمـــات و)6.209( عائلة 
خارجها فـــي حدود محافظـــة دهوك. 
وكذلـــك يوجد فـــي حـــدود محافظة 
 )12( المخيمـــات  داخـــل  دهـــوك 
مركـــزا ثقافيا واجتماعيـــا ومهنيا وهي 
تســـتمر في فتح دورات مهنية وتربوية 
وتعليميـــة للنازحيـــن والالجئين وتدار 
مـــن قبل مؤسســـة بارزانـــي الخيرية.

BCFactivitiesinDuhokچاالكیەکانیئۆفیسیدهۆک

IDP&RefugeestatisticsinDuhokئاماریئاوارەوپەنابەرانلەدهۆك

ئاوارەو پەنابەر لە دهۆك
IDP & Refugee in Duhok

Out comp دەرەوەی کەمپInside comp ناوەوەی کەمپ
52,43240,593

93,025

259,429221,581

481,010

45,312 20,947176,269 238,482
IDP      ئاوارەIDP      ئاوارە Refugee   پەنابەرRefugee   پەنابەر

9,692 6,20930,901 46,223

په نابه ر ئاواره

Legend
BCF Impact Border 
Main office 
IDP Camp 
Refugee Camp

Duhok Office
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     Duhok Office
Located within Duhok Governorate, this office covers all refugee and IDP camps within Duhok Governorate and its
surroundings. Inaddition, theofficeoverseesassistanceoperations targeting thehostcommunitywithinDuhok.Overall,
thereare(16)IDPand(4)refugeecampswithinthisarea.AccordingtodatafromKRG’sCrisisCoordinationCentreJCC,
theIDPcampshouse(30.901)familieswhilerefugeecampsshelter(9.692)familieswithinthisareas.BCFmaintainsoffices
orculturalcentresateachcampfromwherevarioushumanitarianoperationsaremanagedthroughBCFteamsconsistingof
severalstaffmembers.

هه لی كار و  خۆشگوزه رانی   
Livelihood 

پاراسنت
Protection 

پاراسنت
Protection 

پاراسنت
Protection 

پاراسنت
Protection 

هه لی كار و  خۆشگوزه رانی   
Livelihood 

تەندروستی
Health

10

93

35

32

140

20

24

رەوشەن بەدرخان
Rawshan badrkhan

جه الده ت بەدرخان
Jaladat badrkhan

سەنتەری نەورۆز
Nawroz

محمد شێخۆ
Muhammad shexo

مه شقی پیشه یی خانكێ
Khanke

گەویالن
Gawylan

دۆمیز - 2
Domez2

ئاکرێ
Akre

دۆمیز١
Domiz1

 خانكێ
Khanke

No. of Benifiteries 354 ژماره ی سوودمه ندان

چاالکی سەنتەرەکان لە ئۆفیسی دهۆك         Center Activity in Erbil Duhok    ئاوارهپه نابه ر
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   Sulaymanyah Office
LocatedwithinSulaymanyahGovernorate,thisofficecoversallrefugeeandIDPcampswithinSulaymanyahGovernorateandits
surroundings.Inaddition,theofficeoverseesassistanceoperationstargetingthehostcommunitywithinSulaymanyah.Overall,
accordingtoBCFdata,thereare(3)IDPand(4)refugeecampswithinthisarea.IDPcampswithinthisareahouse(3.401)IDP
familieswhilerefugeecampsshelter(3.296)families.Thenumberofnon-campIDPfamiliesstandsat(44.811)whileanother
(9.313)refugeefamiliesliveoutsidecampswithinurbanareas.TheBCFmaintains(1)officesorculturalcentresateachcamp
fromwherevarioushumanitarianoperationsaremanagedthroughBCFteamsconsistingofseveralstaffmembers.

مكتبسليمانية
هـــذا المكتـــب يقـــع فـــي حـــدود محافظـــة 
الســـليمانية يقـــوم بإيصـــال المســـاعدات الى 
العوائل المعوزة والنازحين والالجئين الســـاكنين 
في حـــدود المحافظة، وحســـب اخـــر احصاء 
لمؤسســـة بارزانـــي الخيريـــة مركز التنســـيق 
المشـــترك لألزمـــات )JCC(، في حدود هذا 
المكتـــب هناك )3( مخيمـــات للنازحين و)4( 
مخيـــم لالجئيـــن. وحســـب بيانات المؤسســـة 
يســـكن )3.401( نازح في مخيـــم النازحين 
وخـــارج المخيـــم هنـــاك )3.296( نـــازح، 
وهناك )44.811( الجـــيء داخل المخيمات 
و)9.313( 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 والالجئين 

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 
)3.401( خێـــزان و    له  كه   مپـــی په   نابه  راندا 
)3.296( خێـــزان نیشـــته جێن. هه  روه ها له  
)44.811(خێزانـــی  كه   مپه   كانـــدا  ده  ره  وه  ی 
په   نابـــه  ر  خێزانـــی   )9.313( 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 
ده  زگاوه    له الیـــه  ن  و  ده  درێـــن   ئه   نجـــام 
به  ڕێـــوه   ده  برێن . لـــه م مانگـــه دا )75( كه س 

ســـوودمه ندبوون.

BCFactivitiesinSulaymanyahچاالكیەکانیئۆفیسیسلێمانی

IDP&RefugeestatisticsinSuleimaniahئاماریئاوارەوپەنابەرانلەسلێمانی

پاراسنت
Protection

75
jgar xwen باریکە  جگەرخوێن Barika

75

چاالکی سەنتەرەکان لە ئۆفیسی سلێامنی         Center Activity in Erbil Sulaymanyah    ئاوارهپه نابه ر

No. of Benifiteriesژماره ی سوودمه ندان
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مكتبكركوك 
هـــذا المكتب يقـــع في حـــدود محافظة 
كركـــوك يقـــوم بإيصال المســـاعدات الى 
العوائل المعـــوزة والنازحين و الســـاكنين 
فـــي حـــدود المحافظـــة، وحســـب اخر 
احصاء لمؤسســـة بارزانـــي الخيرية هناك 
)9( مخيمـــات للنازحيـــن فـــي حدود 

كركوك. محافظـــة 

ئۆفیسیكهركووك
ئـــه  م ئۆفیســـه ده كه  وێته  ســـنوری ئیـــداری پارێـــزگای كه   ركووك هـــاوكاری ده  گه  یه  نێته   خه ڵكـــی كه   مده  رامه   ت و ئـــاواره  كه    له ســـنوری ئه   و پارێزگایـــه  دا نیشـــته  جێن. به  پێی دوایین 
ئامـــاری ده  زگای خێرخوازیـــی بارزانـــی )9( كه  مپـــی ئاواره  له  كه   ركووك هه یـــه، به اڵم به  هـــۆی رووداوه كانی 16ی ئۆكتۆبه ره وه  داتای ئۆفیســـمان له  ســـنووری پارێزگای كه ركووك 

ده ستنه كه وتووه .

    Kirkuk/ Germyan Offices
LocatedwithinKirkukGovernorate,thisofficecoversallIDPcampswithinKirkukGovernorateanditssurroundings.In
addition,theofficeoverseesassistanceoperationstargetingthehostcommunitywithinthesetwoareas.Overall,thereare
(9)IDOcampswithinthisarea.

)1
68
ه)
مار
یژ

وو
خان
ی
ست
ور

ــن
ك
كو
هر
ك
ك:
كو
هر
یك

یس
ئۆف

Te
l:+

96
4 

07
51

50
40

83
7

BCFactivitiesinGarmianچاالكیەکانینووسینگهیگهرمیان

IDP&RefugeestatisticsinGarmianئاماریئاوارەوپەنابەرانلەگهرمیان



Ja
n

u
a

ry
  2

0
1

8
   

  N
o

.3
7

ئۆفیسهكانیدهزگا18

ئۆفیسیشهنگال
پاش ئەو كارەســـاتە دڵتەزێنانەی لەســـاڵی 2014 بەهۆی هەڕەشـــەكانی تیرۆرەوە بەســـەر دانیشـــتوانی شارۆچكەی شـــەنگال و دەوروبەری دا هات، بەســـەدان هەزار كەس ئاوارەبوون 
بەشـــێكی ئـــەو ئاوارانـــەش بڕیاریانـــدا لەســـەر چیای شـــەنگال بمێننەوەو درێـــژە بە ژیـــان بـــدەن، دەزگای خێرخوازیی بارزانی ئۆفیســـێكی بـــۆ هاوكاریكردنیان و پێشكەشـــكردنی 
خزمەتگوزارییەكانـــی ژیـــان دامەزرانـــد، ئه م ئۆفیســـه  ده كه وێته  ســـنوری ئیداری شـــارۆچكه ی شـــه نگال و كار بۆ گه یاندنی هـــاوكاری بۆ خه ڵكـــی كه مده رامه تی ناوخۆی كوردســـتان 
و ئـــاواره و په نابـــه ران ده كات كه  له ســـنوری شـــه نگالدا نیشـــتەجێن . به پێی دواییـــن ئامـــاری ده زگای خێرخوازیی بارزانـــی )1( كه مپی ئاواره  لەو ســـنورەدا هه یه . به پێـــی داتاكانی 
ده زگا لـــه و كەمپـــەدا )2.010( خێـــزان هه یه . هه روه هـــا لـــه  ده ره وه ی كه مپه كاندا )1.750( خێزانی ئاواره  لە شـــارو شـــارۆچکەکانی شـــەنگال و دەورەبەریـــدا دەژین. هه روه ها 
لـــه م كه مپـــه دا ســـه نته رێكی رۆشـــنبیری و كۆمه اڵیه تی و پیشـــه یی هه یـــه و به رده وام خولـــی راهێنانی پیشـــه یی و په روه رده یـــی و فێركردن بـــۆ فێرخوازانی ئاواره  ئه نجـــام ده درێت  

و و له الیـــه ن ده زگاوه  به ڕێـــوه  ده برێت .

مكتبسنجار
بعـــد االحداث المحزنة ســـنة 2014 بســـبب 
تهديـــدات داعـــش على ســـكان قضاء ســـنجار 
واطرافـــه، نزح آالف مـــن أهالي تلـــك المنطقة، 
قســـم منهم قـــرروا البقـــاء على جبل ســـنجار 
ويســـتمرون حياتهم فيه، قامت مؤسســـة بارزاني 
الخيريـــة بفتـــح مكتـــب لمســـاعدتهم وتقديـــم 

الجديدة. حياتهـــم  لتأســـيس  خدمات 
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 )2.010( 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
AfterthedisasterthatbefellonthepeopleofSinjarastheresultoftheterroristassaultsontheregion,hundredsofthousands
ofpeopleweredisplacedsomeofwhomsoughtrefugeontheSinjarMountainanddecidedremainthere.TheBCFopened
onofitsofficesonthemountaintodeliverhumanitarianassistancetotheeffectedpeople.
LocatedwithinSinjaradministration,thisofficecoversallrefugeeandIDPcampswithinSinjaranditssurroundingareas.
Inaddition,theofficeoverseesassistanceoperationstargetingthehostcommunityinthearea.ThereisoneIDPcampwithin
thisarea.AccordingtoBCFdata,thenumberofIDPfamiliesatthecampis(2.010)familieswhileanother(1.750)families
liveoutsidethecamp.TheBCFoverseesthecampmanagementatthisofficeandmaintainsaculturalcentreswherevarious
humanitarianoperationsaremanagedthroughBCFteamsconsistingofseveralstaffmembers.
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7       مؤسســـة بارزانـــي الخيريـــة كأي منظمة خيرية أخرى في العالم تعمل حســـب خطـــط وبرامج لخدمة الذين يحتاجـــون اليها ويواجهون 
النكبـــات والنـــزوح. و هـــي في إقليم كوردســـتان تدير )7( مخيمـــا للنازحين و)4( مخيما لالجئيـــن، فضال عن ذلك تقوم المؤسســـة بإدارة 
)22( مركـــزا ثقافيـــا وتقيم فيها دورات تدريبية ومهنية وتعليمية. وحســـب اخر تقرير لمؤسســـة بارزاني الخيرية ومركز التنســـيق المشـــترك 
لالزمـــات بلـــغ عدد النازحين )1.345.328( شـــخصا نازحا داخـــل العراق وعدد الالجئين )224.521( شـــخصا مـــن الدول الجوار 
ســـكنوا في تلـــك المخيمات، ومن بين هـــؤالء )252.810( الف نـــازح و)88.741( ألف الجيء يعيشـــون داخـــل المخيمات. الهتمام 
بأوضـــاع النازحيـــن والمهاجرين فتحت مؤسســـة بارزاني الخيرية خمســـة مكاتـــب في )أربيل، دهوك، ســـليمانية، كركوك، ســـنجار(، وتقوم 

المؤسســـة بشـــكل يومي من خالل فرق مختصة بتقديم المســـاعدات وتوفيـــر االحتياجات لهؤالء فـــي المخيمات.
وخـــالل شـــهر )1( في ســـنة )2018( قامت مؤسســـة بارزاني الخيرية فـــي )10( قطاعا من قطاعـــات عملها المختلفـــة، بتنفيذ 
)294( نشـــاط مختلـــف فـــي مخيمات النازحيـــن والالجئين وخارج المخيمات لســـكان اقليم كوردســـتان من المعوزين وخـــارج االقليم 
منهـــا ايصـــال المســـاعدات الى مركز مدينـــة الموصل، حيـــث وصل عدد المســـتفيدين عامة الـــى )67.890( عائلة، هـــذا فضال عن 
تنظيـــم نشـــاطات مختلفة داخـــل المراكز الثقافية والمهنية والتعليمة واســـتفاد أكثر من )752( شـــخصا من ســـكان المخيمات، وهنا في 

اخبار النشـــاطات نقوم بعرضها بشـــكل انفوجرافيك وحســـب نشـــاطات المكاتب.

مساعدة 1000 عائلة من متضرري زلزال دربنديخان

المقدمة

قامـــتمؤسســـةبارزاني
الخيريـــةبهدفمســـاعدة
العوائـــلالتـــيتضـــررت
بســـببزلزالدربنديخان
والمناطـــقالمحيطـــةبـــه
بتقديـــممســـاعداتمادية
الـــى)1000(عائلـــةفي

المنطقة. هـــذه
بعدالزلـــزالالذيضرب
دربنديخـــان منطقـــة
والمناطـــقالمحيطـــةبها،
قامـــتمؤسســـةبارزاني
الفـــور علـــى الخيريـــة
المســـاعدات بايصـــال
الغذائيـــة والســـلة
ضروريـــة واحتياجـــات
التـــي العوائـــل الـــى
المدينـــة، فـــي تضـــررت
بجانـــبهذهالمســـاعدات
المؤسســـة قامـــت
منظمـــة مـــع بالتعـــاون
بايصال االمريكية LDS
الـــى ماديـــة مســـاعدات
متضـــرريالمنطقة،وكل
بطاقـــة اســـتلمت عائلـــة
دوالرا )30( تضمـــن

. مريكيـــا ا
عبارة المســـاعدات كانت
عنمبلـــغثالثيـــندوالر
عائلـــة لـــكل امريكيـــا
وفـــرتمـــنقبـــلمنظمة
ووزعت االمريكية LDS
مؤسســـة قبـــل مـــن
الخيريـــة، بارزانـــي
ووزعتالمســـاعداتعن
تحتـــوي بطاقـــة طريـــق
علىهـــذاالمبلـــغوتعطى
تســـتطيع عائلـــة لـــكل
لشـــراء تســـتخدمها ان
الضروريـــة االحتياجـــات
اليـــه. يحتاجـــون ومـــا

2,745 عائلة من كركوك وطوزخورماتو يستلمون احتياجات شتوية
انمؤسســـةبارزانيالخيريةمستمرة
واحتياجـــات غذائيـــة مـــواد بتوزيـــع
التـــيتركـــت شـــتويةعلـــىالعوائـــل
ديارهـــابســـبباحـــداث16أكتوبـــر
فـــي يســـكنوا ان واضطـــروا 2017
مدينـــةأربيـــلوالمناطـــقالمحيطةبها،
وضمـــنمشـــاريعمؤسســـةبارزاني
االحتياجـــات توزيـــع يتـــم الخيريـــة

الضروريـــةعليهـــم.
بهـــدفمســـاعدةهـــذهالعوائـــلالتـــي
تركـــتديارهـــافـــيمدينـــةكركـــوك
وطوزخورماتـــوومخمـــوروالمناطـــق
مؤسســـة تحـــاول بهـــم، المحيطـــة
باســـتطاعتها مـــا الخيريـــة بارزانـــي
انتوفـــرلهـــممـــناحتياجـــاتغذائية
واحتياجـــاتمنزليـــةومالبسشـــتوية
وتوزعهـــاعليهـــم،وفـــيهذاالســـياق
قامـــتبحمـــالتواســـعةومختلفةفي
المـــدنواالقضيةالتييســـكنونفيها،
وكانـــتمـــنضمنهـــاتوزيـــعالســـلة
الغذائيـــةوالمدفـــأةوالســـلةالصحيـــة

والبطانيـــةعلـــى)2,745(عائلـــة.
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فيهذاالمشروعيستفيد)31.410طفال

توفير المالبس واحتياجات الحماية الطفال النازحين والالجئين
انمؤسســـةبارزانـــيالخيريـــةوبالتعـــاونمعمنظمـــةunicefالعالميةترعىمشـــروعتوزيعالمالبسواحتياجـــاتالحمايةمنالبردعلـــىاطفالالنازحين

والالجئيـــنفيمخيماتاقليمكوردســـتان.
اناالطفـــاليشـــكلوننســـبةكبيـــرةمـــنســـكانالمخيماتويعيشـــونفياوضـــاعصعبةفـــيالمخيماتفيفصـــلالشـــتاء،وازدادتمعاناتهمبســـببالبرد
ولدعـــماالطفـــالفـــيالمخميـــاتقامتمؤسســـةبارزانيالخيريـــةبالتعاونمعمنظمـــةunicefالعالميـــةفيمخيمـــاتالنازحينوالالجئيـــنبتوزيعمالبس

شـــتويةعلى)31.410(طفال.
جديـــربالذكـــرانالبردوفصلالشـــتاءيخلقانمشـــكالتصحيةفـــيالمخيماتواالطفالهمالضحايااالولىلهذهالمشـــكالت.وانمؤسســـةبارزانيالخيرية

مســـتمرةفينشـــاطاتهاوتهتـــمباالطفالبصورةكبيرةوتوفـــرلهماحتيجاتهموجعلتهممـــناولىاهتماماتها.

بالتعاونمعاالغاثةاالسالميةفيالعالم

تم توزيع مالبس شتوية على 150 عائلة من عوائل الشهداء
بهـــدفتقديـــممســـاعداتاكثـــرالـــىعوائـــل
الشـــهداءالكريمـــة،قامـــتمؤسســـةبارزانـــي
الخيريـــةفياطارمشـــاريعهاالمختلفـــةبتقديم
مســـاعداتواحتياجـــاتضروريـــةالـــىعوائل
الشـــهداء،وتـــمذلـــكبالتعـــاونمـــعاالغاثـــة
االســـالميةفيالعالمخاللايصالالمســـاعدات
الـــى150عائلـــةمـــنعوائـــلالشـــهداءضـــد

داعش. معركـــة
فيسياقمســـاعدةوتوفيراالحتياجاتللعوائل
الشـــهيدةالذيناستشـــهدوافيمعـــاركداعش
قامـــتمؤسســـةبارزانيالخيريـــةبالتعاونمع
االغاثةاالســـالميةفيالعالمبتوزيع)االفرشـــة،
البطانيـــة،المخداتوالســـلةالغذائية(على150
عائلـــةمنعوائلالشـــهداءضدمعـــاركداعش.
انمؤسســـةبارزانـــيالخيريـــةوبالتعـــاونمع
المنظماتوالمؤسســـاتالعالميةوالمحليةتقوم
بتوزيعاالحتياجاتالضروريةبشـــكلمســـتمر
والنازحيـــن كوردســـتان اقليـــم اهالـــي علـــى

والالجئين.
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اغالقمخيماتقيماواوجمكوروديبكةملعب

بلغ عدد الساكنين فيها 231.207 عائلة نازحة من مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها
مؤسســـةبارزنيالخيريـــةبالتعاونمعالمفوضية
العليـــالالمـــمالمتحـــدةومركزالتعاونوالتنســـيق
المشـــتركومنظمةUNHCRقاموابفتحعشرات
المخيمـــاتفياقليمكوردســـتانلتســـكيننازحي
مدينـــةالموصـــلوالمناطـــقالمحيطةبهـــا،وكانوا
يقدموناليهموبشـــكليومـــياالحتياجاتوالمواد
الغذائيـــةوغيرهـــا.بعدتحريرمدينـــةالموصلبدأ
النازحـــونبالرجوعالىمناطقســـكنهم،وبســـبب
هـــذااغلقـــتمخيمـــات)قيمـــاوا،جمكـــور،ديبكـــة
ملعـــب(التيكانتتدارمنقبلمؤسســـةبارزاني
الخيريـــة.وخاللدخـــولالنازحينالـــىالمخيمات
وحتـــىخروجهـــممـــنهـــذهالمخيمـــاتالثالثـــة
نفذتالمؤسســـةفيهـــا)231.207(نشـــاطاخيريـــا

فـــيثمانيقطاعـــاتمختلفة.
معنشـــوبالتوتـــراتفيمدينـــةالموصلوتهديد
الجماعـــاتاالرهابيـــةتـــركعددكبيرمـــنعوائل
مدينـــةالموصـــلبيوتهـــموتوجهواالـــىالمناطق
االمنـــةفـــياقليـــمكوردســـتانالعـــراق،وســـكن
عـــددكبيـــرمـــنتلـــكالعوائـــلفـــيالمخيمـــات
وقدمـــتاليهـــممســـاعداتكبيـــرةومختلفـــةمـــن
قبـــلالمنظماتالعالمية،وقامتمؤسســـةبارزاني
الخيريـــةبـــإدارة14مخيماللنازحيـــنوالالجئين.
كانـــتفـــرقعمـــلمؤسســـةبارزانـــيالخيريـــة
تعملبشـــكلمســـتمرفـــيتقديمالمســـاعداتالى

لنازحين. ا
مخيـــم)قيمـــاوا(كاناحدالمخيماتالذيســـكنت
فيـــه)970(عائلـــةالبالغعـــددافرادهـــا)5443(

فـــردامننازحيمدينـــةالموصل،والذيانشـــيء
ســـنة2016.وخـــاللســـنتينمـــنعمـــرالمخيم
الخيريـــةمســـاعدات بارزانـــي قدمـــتمؤسســـة
مختلفـــةفيقطاعاتعملهاالمختلفةالىالســـاكنين
فيه،وشـــملتتلكالمســـاعدات:الوجباتالساخنة،
المـــوادالغذائيـــة،الحصـــةالتموينيـــة،احتياجـــات
االطفال،المســـاعدةالنقديـــة،المحروقات،المالبس،
احتياجـــاتالمنـــزلوســـائلالتنظيـــفباالضافـــة
الـــىتوفيـــرمكانالســـكنوتقديمالعـــالجالصحي

وتوفيرالمـــكانللدراســـةوالتعليم.
مخيـــم)جمكـــور(مخيـــماخـــرافتتـــحفيالشـــهر
الثالـــثمـــنســـنة2017وســـكنفيـــه)2850(
عائلـــةنازحـــةمـــنالجانـــبالغربـــيمـــنمدينـــة

الموصـــل،وعملـــتالمؤسســـةفـــيهـــذاالمخيم
فـــيســـبعةقطاعاتمختلفـــةفيخدمـــةالنازحين

وتقديـــمالمســـاعداتاليهـــم.
وبعـــدعـــودةالنازحيـــنالـــىديارهمقـــرراغالق

. لمخيم ا
خـــاللســـنتينمنـــذافتتاحهـــذهالمخيمـــاتحتى
يـــوماغالقهاقدمتمســـاعداتمختلفـــةللنازحين،
هنـــانعـــرضاهمتلـــكالمســـاعداتمبينيـــنعدد
العوائلواالشـــخاصالمســـتفيدةونوعالمســـاعدة
المقدمـــةاليهـــمفـــيالمخيمـــات)جمكـــور،قيماوا،
ديبكةملعـــب(منذمجيءالنازحيـــنحتىعودتهم

مـــرةاخـــرىالىمناطقســـكنهم:

بهـــدفمســـاعدةالعوائـــلالنازحـــةالذيـــن
يســـكنونفـــيالمناطـــقالجبليـــةوالثلجية،
قامتمؤسســـةبارزانـــيالخيريةبالتعاون
بايصـــال اليابانيـــة PWJ منظمـــة مـــع
مســـاعداتمختلفةالىالنازحينفيمنطقة
)ســـوران،رواندز،ميركةســـوروجومان(.
قامتمؤسســـةبارزانيالخيريـــةومنظمة
PWJاليابانيةفيحملةواســـعةلمساعدة
الجبليـــة المناطـــق فـــي النازحـــة العوائـــل
والثلجيـــةوقامابتوزيـــع)البطانية،المدفأة،
االفرشـــةوالســـلةالصحية(على)1,218(
عائلةنازحةيســـكنونفيقضاء)ســـوران،
رواندز،ميركةســـوروجومـــان(وكلعائلة
اســـتلمت:)6بطانيةوفرشومدفأةوسلة

. صحية(

القطاعاتعددالنشاطاتع.العوائلالمستفيدةع.االشخاصالمستفيدةالمخيم
الغذائي،غيرالغذائي،النظافة1092349206260260جمكور

وماءومجاري،التنسيق
والتعاون،الصحي،رعايةذوي
االحتياجاتالخاصة،توفير
فرصالعملوالحماية.

10297619302119ديبكةملعب
35027564541قيماوا
1230352231207420المجموع

نفذتهمؤسسةبارزانيالخيريةمعمنظمةPWJاليابانية

توفير احتياجات شتوية والتدفئة لـ1218عائلة نازحة
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ــا ــ بينه ــا ــ فيم ــع ــ الجمي ــات ــ توقع ــارج خــ
ــاتالمحلية، ــ ــاتالخيريةوالحكوم ــ المنظم
ــهموجةنزوح ــرةنواجــ ــ ــــياالونةاالخي ف
ــةتظهر ــ ــن،وهذهالحمل ــ ــيةللنازحي عكســ
ــم ــ ــــنعودته ــمم ــ ــعمنه ــ ــايتوق ــ ــــسم عك
ــــنتحرير ــــالنع ــداع ــ ــم،بع ــ ــــىدياره ال
ــــىيدالقوات ــةالموصلبالكاملعل ــ مدين
ــود ــ يع ــعان ــ المتوق ــن ــ م ــة،كان ــ العراقي
ــــىمناطــــق ــلال ــةالموصــ ــ ــوامدين نازحــ
ــذابالفعل ــ ــرة،وقدحصله ــ ــكنهمبكث ســ
ــزالمدينة ــ ــةمنهمالىمرك ــ وعادمجموع
ــاان ــ ــنم ــ ــا،لك ــ ــةبه والمناطــــقالمحيطــ
ــدةاال ــ ــنةالجدي ــةالســ ــ ــــنبداي ــام ــ اقتربن
ــةكبيرة ــ ــودةمجموع ــ ــــنع ــتغربم ونســ
ــةالموصــــلويرجعون ــ ــكانمدين منســ

ــاروا ــ ــاتليخت ــ ــــىالمخيم ــرةاخــــرىال ــ م
ــــي ــــشف ــنالعي ــ ــدالم ــ ــمب ــ ــاةالمخي ــ حي
ــياق مناطقهموارضاباءهم،فيهذاالســ
ــاراء ــ ــذب ــــيلنأخــ ــتطالعميدان ــاباســ ــ قمن
ــــنرجعواالى ــنالعوائلالذي ــ مجموعةم
ــبابالكامنة ــوالنااالســ ــ ــات،ليبين ــ المخيم

ــذا ــ ه وراء
ــي!! العكســ ــــزوح الن

ــع ــ م ــاء ــ اللق ــذا ــ ه ــا ــ لن وكان
ــةمنالنازحينفيمخيمحســــن ــ مجموع

. م ــا شــ
ــد)40 ــ ــــوزيمجيدمحم ــيدف ــــولالســ يق
ــنالى ــ ــوعالنازحي ــببرجــ ــنة(:انســ ســ
ــروالجوعوانعدام ــ ــميعودالىالفق ــ المخي
ــال:انالبنىالتحتية ــ ــغل.وأضافقائ الشــ
ــبب ــازلمدمرةوبســ ــ ــامدمرةوالمن ــ كله
ــــس ــةولي ــ ــاراتغالي ــدانااليجــ ــذانجــ ــ ه
ــادةترميمها، ــ ــمعلىاع ــ ــاكمنيعينه ــ هن
ــــى ال ــوع الرجــ ــارون ــ يخت ــــاس الن وأن
ــــونعلى ــببانهميحصل ــاتبســ ــ المخيم
ــأكلوالمشــــرب ــ ــنالم ــ ــام ــ كلشــــيءهن
ــاتخيريةفي ــ ــــس,والتوجدمنظم والملب
ــاانهاتتواجد ــ ــةالموصلتعينهمكم ــ مدين
ــــكانالمنظمات ــرةفيالمخيم،وكذل ــ بكث
ــــناهاليالموصل ــةقليلةالتيتعي ــ الخيري
ــاموجودفي ــ ــممقارنةبم ــ ــــنمنه العائدي
ــودةالى ــ ــميختارونالع ــ ــم،لذاانه ــ المخي
ــــيمدينة ــاءف ــ ــنالبق ــ ــدالم ــ ــاتب ــ المخيم

مدمرة.
ــــودصالح ــعديةحم ــيدةســ ــــولالســ وتق
ــر ــكنةالجانبااليســ ــــنســ ــنة(م )60ســ
ــــىمدينة ــل:رجعتال ــــيمدينةالموصــ ف
ــهرتشريناالول2017 الموصلفيشــ
ــهرواحد ــــيالموصللمدةشــ ــــتف وبقي
ــــتفيبيت ــــط،وخــــاللهذهالمدةمكث فق
ــــيلكننارجعناالىالمخيمبعدذلك حمات
ــرالبيت ــ ــــىتأجي ــدمقدرتناعل ــ ــببع بســ
ــبة ــــت:وبالنســ ــعار.وأضاف ــــالءاالســ وغ
ــاعداتداخل ــــيتقدمالمســ ــاتالت ــ للمنظم

ــل صــ لمو ا

ليست
منظمات ــاك ــ هن

ووراء ــــاس الن ــاعد تســ
ــا ــ ــيةرجعن ــاعالمعيشــ ــوءاالوضــ ســ

ــدم ــ تق ــم ــ ل ــا ايضــ ــة ــ والحكوم ــم. ــ للمخي
ــا ــ ــمتنفعن ــ ــةول ــ ــاعداتالكافي ــاالمســ ــ الين
ــبباالوضاع بشــــيء،وعودتناكانتبســ
ــداماالحتياجات ــ ــيةالصعبةوانع المعيشــ

ــية. االساســ
ــل ــ ــعديةانالعوائ ــيدةســ ــــتالســ وأضاف
ــعالىالمخيمات ــــيالتملكالبيتترجــ الت

ــات االحتياجــ ــــون تك ان ــــنبشــــرط ولك
ــاءالشــــرب ــ ــنم ــ ــرةم ــ ــيةمتوف االساســ
ــــن لك االخــــرى، ــات ــ والخدم ــاء ــ والكهرب
ــــى ــــونال ــليرجع ــــيالموصــ ــةاهال ــ اغلبي
ــذهالخدمات ــ ــببانعدامه ــاتبســ ــ المخيم

ــية. االساســ

ــــرقبين ــهاليهاعنالف ــؤالوجــ ــــيســ وف
ــكنهممنحيثتوفير المخيمومناطقســ
ــابين ــ ــتانم ــــت:شــ ــاتقال ــ الخدم
والمناطــــق ــات ــ المخيم
ــة ــ مدين ــــي ف ــكنية الســ
ــاعهنا ــل،االوضــ الموصــ
ــاتمتوفرة ــ ــدةوالخدم ــ جي
ــروالغذاءمتوفر، ــ واالكلكثي
ــةالموصل ــ ــــتلمدين ــارجع ــ ان
ــنانعدام ــ ــتطعالبقاءم ــهرلماســ لمدةشــ
ــدمالمنظمات ــ ــابقا.وهناتق ــاذكرتســ ــ م
ــــب ــــيكلجان ــرةف ــ ــاعداتكثي ــامســ ــ الين

ــااحتياجاتنا. ــ ــرلن ــ وتوف
ــــح ــينصال ــارحســ ــ ــيدعم ــــولالســ ويق
ــةالموصل: ــ ــــناهاليمدين ــنة(م )35ســ
ــةتقدم ــ ــةبارزانيالخيري ــهمؤسســ ــ والل
ــــتمعنامنذ ــاعداتبكثرةوكان ــاالمســ ــ لن
ــي ــ ــــىاالن،وه ــمحت ــ ــــىالمخي ــاال ــ مجيئن
ــتقبلونا ــــبلحقوقنا،واســ ــعوالطال ــ المداف
ــة مؤسســ ــــب بجان ــاف: وأضــ ــرارة. بحــ
ــاكمنظماتخيرية ــ ــــيالخيريةهن بارزان
ــاعداتأيضا.وأنا ــدملناالمســ ــ اخرىتق
ــــىمدينة ــدمالعودةال ــ ــــاسبع ــحالن انصــ
ــــون اليملك ــــن الذي ــة وخاصــ الموصــــل
ــبةلي ــم.وبالنســ ــ ــــرتمنازله ــــتودم البي
ــاء ــ ــــىبن ــدرعل ــ ــــيواالنالاق ــروابيت ــ دم
ــــف ــينال ــــكخمســ ــــالامل ــد،ف ــ ــــتجدي بي
ــــتجديد ــاءبي ــ ــتطيعبن ــــفاســ ــاركي ــ دين
ــــي ــافف ــــي.وأضــ ــــىمدينت ــودةال ــ والع
ــادتاكثرمن ــ ــةالماضيةع ــ ــامالقليل ــ االي
ــدرجوعهم ــ ــــىالمخيمبع ســــتعوائلال
ــم ــ ــارونالمخي ــ ــميخت ــ ــة،فه ــ ــــىالمدين ال
ــغل الشــ ــدام ــ وانع ــوع الرجــ ــن ــ م ــدال ــ ب

يدانية..
يقاتم
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اهالـــي مدينـــة الموصـــل ليـــس باســـتطاعتهم البقاء فـــي مدينـــة منعدمة من 
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ــية. االساســ ــية المعيشــ ــات واالحتياجــ
ــد ــ ــــىاحم ــــودمصطف ــابمحم ــــولالشــ يق
ــاكنفيحــــيالمعارض ــنة(الســ )29ســ
ــابقا:اصبحاليوم ــةالموصلســ ــ فيمدين
ــــىالمخيم ــارجعتال ــ ــهروان ــــلمنشــ اق
ــلقبل ــةالموصــ ــ ــــىمدين ــــيال ــدعودت ــ بع
ــاكغير ــ ــهرينونصــــف،االوضاعهن شــ
ــكن، ــدةواليوجدشــــغلوالمكانســ ــ جي
ــين ــــتادفعمائةوخمســ ــدةبقائيكن ــ وم
ــبب وبســ ــار االيجــ حــــق ــار ــ دين ــــف ال
ــول ــتطعالحصــ ــماســ ــ ل ــغل الشــ ــدام ــ انع
ــوعالى ــــرتالرجــ ــذاالمبلغواخت ــ ــــىه عل
ــاءغيرمتوفرة ــ ــم.واضاف:الكهرب ــ المخي
ــات ــ ــدات،والبلدي ــ ــــىالمول ــــدونعل ويعتم
ــودالمنظمات ــات،ومعوجــ ــ التقدمالخدم
ــكلقليل،لكنهاالتفيبغرض الخيريةبشــ
ــــش.واهاليالموصــــليحتاجونالى العي
ــغل ــاءوالشــ ــ الكهرب ــر ــ ــاعداتوتوفي مســ
ــغل ــــاسعاطلونعنالعمل،والشــ النالن

ــلالمتوفرهويكســــبالقليلوالناس ــ القلي
ــل. ــ ــــيقلي ــريوم ــلباجــ ــ ــتغلونكعام يشــ
ــــاس ــةفالن ــ ــاءقليل ــ ــروالبن ــ ــةالتعمي ــ وعملي
ــــيليبدأوا ــــونالمالالكاف ــوايمتلك ــ لميبق
ــيارتين ــــتامتلكســ ــابقاكن ــاء،فســ ــ بالبن
ــيئا.وأضاف: ــاواالنالاملكشــ ــ وبعتهم
ــم، ــ ــــيالمخي ــدةف ــ ــــنجي ــاعالنازحي أوضــ
ــل ــ قب ــن ــ م ــــوزع وت ــرة ــ متوف ــواد ــ والم
ــلةالغذائيةوالحصة ــاتعلينا،الســ ــ المنظم
ــهر. ــافيكلشــ ــ ــــوزععلين ــةت ــ التمويني

ــادواالى ــ ــةالذينع ــ ــا:اغلبي ــــولايضــ ويق
ــوايملكونالبيت ــ ــلاذاكان ــةالموصــ ــ مدين
ــــناجرواالبيت ــتورينفيه،لكنالذي فمســ

ــــىالمخيم. ــــرونبالرجوعال يفك
ــنجار)60 ــيدحميدصالحســ ويقولالســ
ــــىمناطقنانراهامدمرة ــنة(:اذاعدناال ســ
ــافيها ــ ــتقرةفمنطقتن ــاعغيرمســ واالوضــ
ــنالجهاتالطائفية،ومناطقنا ــ صراعمابي
ــاتوال ــ ــاءوالالخدم ــ ــاالم ــ ــرفيه ــ اليتوف

ان ــتطيع نســ
ــار االيجــ حــــق ــع ــ ندف

ان ــد ونجــ ــدوم، ــ مع ــغل والشــ
ــيطما ــبةالعائدينقليلجداجزءبســ نســ
ــارب%15وهميعيشــــونفيالقحط، ــ يق
ــة ــ خيري ــة ــ منظم اي ــاك ــ هن ــر ــ يتوف وال
ــــبءيقععلى ــاكنيها.وهذاالع ــاعدســ تســ
ــاتوفرص ــ ــرالخدم ــ ــــيتوفي ــةف ــ الحكوم
ــاعداتالمختلفة،ولذا ــــلوتقدمالمســ العم
ــافيعداد ــ ــاتولوالهاكن ــ ــارالمخيم ــ نخت
ــايتوفركلشــــيحتىماء ــ ــى،فهن ــ الموت
ــاعة ــرينســ ــراربعوعشــ ــ الشــــربمتوف
ــكل ــاءموجودوالغذاءتوزعبشــ ــ والكهرب

. مستمر
ــزمحافظة ــ ــانيةفيمرك ــاعاالنســ االوضــ

ــاةمضطربة، ــ ــتقرةوالحي نينوىغيرمســ
ــــىالنزوح ــاكنيالمنطقةال ــذايدفعســ ــ وه
ــــؤالءالذينعادوا ــرةاخــــرىخاصةه ــ م
ــــرضبناءواعادة ــــىمدينةالموصللغ ال

ــاكنهم. اعمارمســ

ــيد الســ ــال ــ ق
ــد ــ عبي رزكار
ــام ــ الع ــر ــ المدي
ــازر خــ ــات ــ لمخيم

حسن ــــمو ــــىالرغ ــام:عل شــ
ــة ــ ــــنانالحكوم ــاكنيم العراقيةتمنعســ

ــــى ال ــوع الرجــ ــن ــ م ــــوى نين ــة محافظــ
ــتان ــاتفياراضياقليمكوردســ ــ المخيم
ــهرالماضــــينزح ــــكخــــاللالشــ ــعذل ــ م
ــــناهالي ــمائةم ــنألفينوخمســ ــ ــرم ــ أكث
ــم ــ اقلي ــات ــ مخيم ــــى ال ــرا ســ الموصــــل

ــتان. كوردســ
ــارمدينة ــ ــدماعادةاعم ــ ــببفيع انالســ
ــةوالنواحــــيالتابعين ــ الموصــــلواالقضي
ــــي اهال ــودة ــ ع ــدم ــ لع ــر اخــ ــبب ــاســ ــ له
ــيدرزكار ــةالىمدينتهموقالالســ ــ المنطق
ــاعفيمدينة ــببتردياالوضــ ــد:بســ ــ عبي
ــية ــدامالخدماتاالساســ ــ ــلوانع الموصــ
ــدأاعمار ــ ــميب ــ ــيل ــ ــــىاالهال ــاال ــ وتقديمه
ــد ــةواليوجــ ــ ــاتمعدوم ــ ــةوالخدم ــ المدين
ــنالذين ــ ــــرىانالنازحي ــذان ــ ــغلوله الشــ
ــوا ــ رجع الموصــــل ــة ــ مدين ــــى ال ــادوا ــ ع
ــــياقليم ــاتف ــ ــــىالمخيم ــرةاخــــرىال ــ م
ــــكالعوائلالتي ــتان،وخاصةتل كوردســ
ــارك ــ ــببمع ــوابســ ــ ــاوقتل ــ ــــدترجاله فق
ــــضالمرات ــــيبع داعــــش،معاالســــفف
ــنالرجوع ــ ــةالعراقيةم ــ ــمالحكوم ــ تمنعه
ــتان. ــــياقليمكوردســ ــاتف ــ ــــىالمخيم ال

ــة ــ ــةالعراقي ــ ــد:انالحكوم ــ ــافعبي وأضــ
ــهعنان ــ ــاتتحدثفي ــ ــابالين ــ ــــتبكت بعث
ــتان ــــىاقليمكوردســ ــعال ــةترجــ ــ ايعائل
ــــنكلامتيازات، ــرنازحاوتتبرأم ــ التعتب

ــلانترجعالى ــ ــتطيعالعوائ ــذاالتســ ــ وله
ــــي ــــيوف ــكلعلن ــتانبشــ ــمكوردســ ــ اقلي
ــم ــ ــــزوراقلي ــنن ــــوننحــ ــيطراتيقول الســ
ــات ــ ــــىالمخيم ــــونال ــميأت ــ ــتانث كوردســ
ــبباالوضاعاالنسانية ــتقبلونبســ ويســ
ــدمالبقاء ــ ــــنع ــمم ــ ــتطيعاننمنعه والنســ
ــدم ــ ونق ــتقبلهم نســ ــل ــ ب ــات ــ المخيم ــــي ف
ــانيةونوفرلهم ــاعداتاالنســ ــمالمســ ــ اليه
ــــيالمخيم. ــاتوحياتهماحلىف االحتياجــ
ــــباخريتحــــدثالنازحــــونعن ــــنجان م
ــكنهم ــــيمناطقســ ــيئةف ــمالســ ــ اوضاعه
ــاةافضل ــ ــــنفانالحي ــــونمهمايك ويقول
ــــيالمخيماتمقارنةبمدينة واكثرامانةف
ــاتانالمنظمات ــ ــــيالمخيم ــل،فف الموصــ

ــة ــاتاالخــــرىومؤسســ ــ ــةوالجه ــ الخيري
ــااحتياجات ــ ــرلن ــ ــةتوف ــ ــــيالخيري بارزان
ــةالموصلهناك ــ ــيةكمنفيمدين معيشــ
ــةواالحتياجات ــ ــــيالموادالغذائي انعدامف

الضرورية.

الهجرة العكسية... خــــــــارج جميع التوقعات...
البلديـــات في مدينـــة الموصل التقدم أية خدمات لالحياء الســـكنية، والتوجد 
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انالمشروعتسهيلللطالبالمعوزينومحدوديالدخل

6,470 طالب و طالبة يستفيدون من الحقائب وادوات مدرسية
لغـــرضالتســـهيلللطـــالبوتوفيرمســـتلزمات
الدراســـة،تقـــوممؤسســـةبارزانـــيالخيريـــة
بشـــكلســـنويفـــيالقطـــاعالتربـــويباالعالن
عـــنحملـــةتوزيـــع)50(الـــفمـــنالحقيبـــة
وادواتمدرســـيةعلـــىالطـــالبفـــيالمراحـــل
االساســـية،ومنـــذبدايـــةاالعالنعنالمشـــروع

وفيثالثةاشـــهراالولى،فيالســـنةالدراســـية
)2017-2018(مـــنقبـــلمؤسســـةبارزانـــي
الخيريـــةوفـــيســـياقهـــذهالحملةمنذشـــهر
كانـــوناالول2017حتـــى2018/1/31وفي
جميـــعالمدنواالقضيـــةوالمخيمـــاتللنازحين
والالجئيـــناســـتفاد)6.470(طالبوطالبةمن

الحقيبـــةواالدواتالدراســـية.
انمؤسســـةبارزانيالخيريةمعالبدءبالســـنة
الدراســـيةالجديـــدةاعلنـــتعنتوزيـــعالحقيبة
وادواتمدرســـية،وانحملـــةالتوزيـــعتشـــمل
جميـــعالمـــدارسفـــيانحـــاءاقليمكوردســـتان
–العـــراق،ويســـتفيدمنهـــاالطـــالبمـــنذوي
الدخـــلالمحـــدودوالفقـــراءفـــيجميـــعانحـــاء
اقليـــمكوردســـتانوكذلكالطـــالبفيمخيمات

والالجئين. النازحيـــن
اناهميـــةهـــذاالمشـــروعلمؤسســـةبارزانـــي
الخيريـــةعلـــىالرغـــممنانهـــاتســـهيلللطلبة
عوائـــل مـــن ينحـــدرون هـــؤالء المعدوميـــن،
يواجهونمعانـــاةوصعوبةفيالحياة،ولهذاان
هذاالمشـــروعلمؤسســـةبارزانـــيالخيريةفي
القطاعالتربـــويفضالعنايصالفائدةبالقطاع
التربـــوي،انهاتنقذخمســـينالـــفطالبوطالبة
منمعانـــاةوانعـــدامضرورياتالدراســـة،هذا
المشـــروعيكـــونتأييداجيـــداللقطـــاعالتربوي
فـــياقليـــمكوردســـتانالعـــراقوتســـدثغرات
كبيـــرةفيهذاالقطـــاع.وكلحقيبةتحتويعلى
)24قلمـــاملونـــا،16قلمارصاصـــا،3ممحاة،
3مبـــراة،مســـطرة،هندســـة،6دفاتـــر،دفتـــر
رســـمواحد(كلهـــاذاتجـــودةعاليـــة،وجدير
بالذكـــرانالمشـــاركينفـــيهذاالمشـــروعهم
ActNow(الهـــاللاالحمراالماراتـــيومنظمة(
يمـــوالن اللـــذان )Children,sNowFund

هـــذاالمشـــروعوكانالتوزيعبهذاالشـــكل:

عددالطالبالمستفيدةمكانالتوزيع

2072أربيل
176دهوك
295السليمانية
2183إدارةكرميان
1744محافظةنينوى
6470المجموعالعام
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Barzani Charity Foundation (BCF) carries out every
year a project of distributing 50,000 schoolbags and
otherschoolsuppliestoelementarystudentsfromthe
KurdistanRegion,IDPandrefugeecommunities.The
BCF launched the project at the beginning of (2017
-2018) academic year and it is still ongoing. 6,470
school children were provided with bags and school
supplies from December 2017 to January 31, 2018,
across theentirecitiesofKurdistanRegionaswellas
theIDPsandrefugeecamps.
TheRedCrescentSocietyof theUnitedArabEmirates
andActNowChildren,sFundFoundationfundedpartof
thecampaign.
BCFannouncestheprojectofdistributingschoolsupplies
andbagsat thebeginningofeveryacademicyear.The
projectcoverstheallthecitiesacrosstheKurdistan
Region of Iraq. This project which is conducted on
ayearlybasis is significant support to the education
sectoroftheKurdistanRegionandmeanwhile,itisa
greathelpforstudents,particularlyduringthecurrent
financialcrisisfacingtheKurdistanRegion.
It is noteworthy that each bag contains the following
items:
24 colored pencils, 16 pencils,
3 pencil sharpeners, 3 erasers,
ruler, drafting tools, 6 notebooks,
includingonedrawingnotebook.
The following table shows the
distribution of the school supplies
in December 2017 and January
2018.

School supplies provided to 6,470 children

The project supports
low-income schoolchildren 

Place of
Distribution

No.ofbeneficiary
schoolchildren

Erbil 2072
Duhok 176
Sulaymaniyah 295
Garmiyan
District

2183

Nineveh 1744
Total 6470

Winter clothes delivered to refugee and IDP children 

31,410 children benefited from distributing winter clothes project
BarzaniCharityFoundation(BCF),incoordinationwithUNICEF,launchedthe
projectofdeliveringwinterclothestoIDPandrefugeechildrenincampsacross
theKurdistanRegionofIraq.
Thechildrentakealargepercentageofcamppopulationsandtheyaremore
vulnerabletothehardshipsbefallingtheIDPsandrefugeesespecially
duringthecoldweather.TheBCF,therefore,hasprioritizedtheneeds
ofthechildren.Thefoundation,incooperationwith
theUNICEF,provided31,410childrenwithwinter
clothes.



Ja
n

u
a

ry
  2

0
1

8
   

  N
o

.3
7

26

The BCF, in cooperation  with
UnitedNationsHighCommissioner
for Refugees (UNHCR) and Erbil
Joint Crisis Coordination Center
(JCC), built dozens of camps for
displacedpeoplefromMosulandits
surrounding areaswhere they have
been providedwith basic needs on
adailybasis.
The internally displaced persons
(IDPs) fromMosulbegan to return
to their areas after the city was
liberatedinJuly2017,asaresultthe
campsofQaymawa,Chamakor,and
DebagaYarigawereclosedafterthe
lastdisplacedfamilyleft.
It’s noteworthy to mention that
231,207familieswereassisted in8
differentcharitysectorsoftheBCF
inthosethreecamps.

The deterioration of the security
due to the armed tensions and the
terror threats, large numbers of
people fromMosul left their areas
in the city and headed towards the
safe areas in the Kurdistan Region
of Iraq. The majority of those
IDPs were settled in camps and
provided with necessary assistance
by the humanitarian actors and the
administration of 14 camps was

takenoverbytheBCFwhoseteams
werehelpingtheIDPsdayandnight.
After the liberation of their areas,
the IDPs were gradually leaving
the camps.Qyamawa camp,which
wasbuiltin2016,held970families
(5,443 individuals). The BCF has
deliveredvarioustypesofaidtothe
inhabitants of the camp, including
food,readymeals,children’sneeds,
cash,fuel,clothes,householditems,
hygienesupplies,medicaltreatment,
shelter and others. The camp was
closedafterthelastfamilyreturned
home.
Chamakorcampisoneofthecamps
which has been closed recently. It
wasbuiltinMarch2017andhosted
2,850 families from West Mosul.
Theywereassisted in7aid sectors
by theBCFduring their settlement
inthecamp.
The following table shows details
abouttheclosedcampsandnumber
ofbeneficiaries.

IDP camps of  Qaymawa, Chamakor and Debaga Yariga Closed

231,207 displaced families from Mosul were settled in those camps

NameofCamp NoBeneficiary
Individuals

NoBeneficiary
Families

NoCharity
Activities Sectors

Chamakor 1092349 206260 260 Food,Non-
food,WASH,
Coordination,

Health,
DisabledCare,
Livelihood,
Protection

DebagaYariga 102976 19302 119
Qaymawa 35027 5645 41

Total 1230352 231207 420

Barzani Charity Foundation
(BCF), in cooperation with
Peace Winds Japan (PWJ),
delivered various types of aid
to the internally displaced
persons (IDPs) settled in rural
mountainousareas.
In a joint project, the BCF and
PWJ,deliveredblankets,kerosene
stoves, carpets, andhygienekits
to1,218displacedfamiliessettled
inSoran,Rawandz,Mergasorand
Choman,thefarnorthdistrictsof
Erbil Governorate. Each family
receivedsixblankets,acarpet,a
stoveandahygienekit.

1,218 IDP families receive winter supplies in joint project of BCF and PWJ
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Introduction
Asahumanitarianorganization,theBCFaimstoassistpeopleinneedamongthehostcommunity,refugeesand
displacedpeople.TheBCFoverseesthemanagementof(7)IDPand(4)refugeecampsintheKurdistanregion.
Inaddition,thefoundationmanages(22)cultural,socialandvocationalcentresatmajorcampswhereeducational,
vocationalandculturalactivitiesarefacilitatedforcampresidents.AccordingtothelatestdataofBCFand(JCC)
,asfornowKRIhosts(1.345.328)IDPsand(224.521)refugees.Ofthisnumber(252.810)IDPsand(88.741)
refugeesliveinmajorcampslocatedinvariousareasoftheregion.Toundertakefacilitateitsmassivehumanitarian
effortsintheregion,theBCFmaintains(5)officesatmajorcities(Erbil,Duhok,Sulaymanya,KirkukandSinjar).
Dailyhumanitarianoperationsareconductedattheseofficesthroughteamsofprofessionalstaff.
InJanuaryandthrough(10)workingsectors,theBCFconducted(294)activitiestargetingthehostcommunity,
refugeesandIDPstheactivitiesreached(67.890)families. Inaddition,BCFactivitiesat itsmajorculturaland
socialcentresthroughwhich(752)benefitedfromarangeofcultural,educationalandvocationaltrainings.

1,000 earthquake-affected families in Darbandikhan receive assistance 

2,745 IDP families from Kirkuk and Tuz Khurmatu receive winter supplies

Winter supplies delivered to 150 families of martyrs of the fight against ISIS 
The assistance was delivered in coordination with Islamic Relief  Worldwide

Barzani Charity Foundation (BCF)
deliveredfinancialassistance to1,000
affected families in Darbandikhan
towninSulaymaniyahGovernoratein
January2018.
The BCF urgently delivered
humanitarian assistance to the
population of Darbandikhan after the
town was hit by a major quake on
November12.
In January 2018, the BCF distributed
30-dollar vouchers, provided by
LDS Charities, to 1,000 families in
Darbandikhan. Each family received
a voucher which can be used for
shopping.

Barzani Charity Foundation (BCF) is continuing
toprovidefoodandwintersuppliestothefamilies
whowere displaced by theOctober 16 events in
Kirkuk and Tuz Khurmatu and settled in Erbil
Governorate.
The BCF teams delivered food parcels, stoves,
hygienekits, andblankets to2,745 families from
Kirkuk and Tuz Khurmatu during January 2018.
Eachfamilyreceivedakerosenestove,aparcelof
food,ahygienekitandtwoblankets.

Barzani Charity Foundation (BCF) provides continued
supporttothefamiliesofmartyrsofthefightagainstISIS.
Thefoundation,incooperationwithIslamicRelief,delivered
different types of assistance to 150 martyrs’ families in
January2018.
Theassistancedeliveredtothosefamiliesincludemattresses,
blankets,pillows,andfoodparcels.
ItisworthmentioningthattheBCF,incooperationwithlocal
andinternationalhumanitarianactors,hasbeencontinuously
assisting Kurdistan Region host community, IDPs and
refugees.
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     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 foundation 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 (JCC), the BCF manages (11) 
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


