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باپێكهوهیارمهتیخهڵكیههژاروكهمدهرامهتیكوردستانبدهین
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بهردهوامین...

دهزگایخێرخوازییبارزانیئامانجێتیخزمهتبهسهرجهمچینوتوێژهكانیكۆمهڵگابهگشتیوئاوارهوپهنابهرانبهتایبهتیبكاتو
به رێكخراوهكانیسهر بهشایهتحاڵی نهخشاندووهو مرۆییدا و كاریخێرخوازیی لهبواری تایبهتی روانگهیهوهجێپهنجهوشوێنێكی لهم
ناوه،لهسهرئاستیعێراقوناوچهكهدا،ئهمدهزگایهرۆڵێكی پێدا لهزۆربۆنهوپرێسكۆنفرانسهكاندادانیان نهتهوهیهكگرتووهكانكه
گهورهوبهرفراوانیلهكاروانیخزمهتكردنداگێڕاوهولهڕوویبههاناوهچوونیخێرابۆئهوانهیتووشیلێقهومانوئاوارهبووندهبنهوه
تاكهدهزگابووهبهپرۆژهوبهرنامهكانیهوهخزمهتیپێشكهشكردووه.دهزگایخێرخوازییبارزانیكاریلهپێشینهیخزمهتكردنیمرۆڤ
لهنێوچینوتوێژهكانداكردۆتهوهو ئایینیونهتهوهییوكولتورییهكان،جێگهیخۆی وپاراستنیشكۆیمرۆڤایهتییهبهبێجیاوازییه

بهپرۆژهوكارهخێرخوازییومرۆییهكانیههوڵیداوههاوسهنگیلهنێوانیاندارابگرێتوخزمهتیجۆراوجۆربهههمووالیهكبكات.
بههاناوهچوونی و هاوكاریكردن لهكاروانی سپۆنسهران و خێرخوازان لهگهڵ ههماههنگی و بهپاڵپشتی بارزانی خێرخوازیی دهزگــای
لێقهوماوانوئاوارهوپهنابهرانبهردهوامدهبێتوچهترێكهبۆكۆكردنهوهیانوگهیاندنیهاوكاریبۆلێقهوماواندهزگالهنێوانخێرخوازان

ولێقهوماوانداپردێكیبههێزهوكاریخێرخوازییومرۆییلهههرێمیكوردستانیعێراقبهرێكخراوهییكردووه
وهكئاشكرایهلهگهڵهاتنیوهرزیگهرمادا،رهوشیژیانیئاوارهوپهنابهرانوچینوتوێژهكانیكۆمهڵگارووبهڕوویكێشهگهلیجیاواز
دهبێتهوه.بۆوهرزیگهرمابهشێكیزۆریئاوارهوپهنابهرانكهلهناوكهمپهكاندانیشتهجێنبهپهنابهرانیشاریعهفرینیشهوهكهپهنایان
بۆههرێمیكوردستانیعێراقهێناوهودهزگالهگهڵهاوبهشوسپۆنسهروخێرخوازانوسهرمایهدارانیكوردستانبهجدیكاربۆئهوه
دهكاتئاوڕیجدیلهرهوشیژیانیانبدرێتهوهوبهدابینكردنیئامێریفێنككهرهوهودابینكردنیئاویخواردنهوهوبهفروپێداویستیهكانی

دیكههاوكاریاندهبێت.
لهوهرزیهاویندابههۆیبهرزبوونهوهیپلهكانیگهرماودروستبوونیكهمئاوینهبوونیئاویسازگاربۆخواردنهوهلهكهمپیئاوارهو
پهنابهرانوچهندگهڕهكێكیناوشاریههولێر،سااڵنهههڵمهتیدابهشكردنیئاویخواردنهوهبهڕێوهدهباتولهڕێگهیتانكهرهوهئاوبۆ
مااڵندهگوازینهوهبهسهریاندادابهشیدهكات،ههروههاههڵمهتیدابهشكردنیبهفرلهڕێگهیخێرخوازانهوهبهسهرئاوارهوپهنابهرانیناو
كهمپهكانودهرهوهیكهمپهكانبهڕێوهدهبرێن،هاوكاتلهگهڵرێكخراوههاوبهشهكانئامێریفێنككهرهوه)موبهریده(بۆژمارهیهكیزۆر

لهئاوارهیكهمپوئاوارهكانیشاریكهركوكدابیندهكات.
لهكۆتاییداداوالهخێرخوازانوسهرمایهدارانوسپۆنسهروهاوبهشهكانماندهكهین،پاڵپشتیزیاتریپرۆژهكانبنبۆئهوهیبتوانین

ههمووپێكهوهخزمهتیگهورهتروپرۆژهیخێرخوازییومرۆییزیاترپێشكهشیچینوتوێژهكانبكهین.
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لهبارهیگرنگیبهستنیكۆبوونهوهكهوبهشداری
بەپرسی مستەفا ئــاوات تیایدا، رێكخراوهكانی
خێرخوازیی دەزگـــای پەیوەندییەکانی بەشی
ــالــەو ــ ــیدەزگـ ــەت ــەرای ــن ــوێ ــی،کـــەبـــەن ــ ــارزان ــ ب
كۆبوونهوهیهدابەشداربووگوتی:گردبوونەوەکە
بێوێنەبوو،زوومیخستبووەسەرستراتیژی
لەگەڵ پــەیــوەنــدی لــە ECOSOC داهــاتــووی
رێکخراوەکانی زیاتری هەماهەنگی و هاوکاری

کۆمەڵگایمەدەنیلەهەمووجیهاندا.
ــایخــێــرخــوازیــیبـــارزانـــی ــ ــ نــوێــنــەریدەزگ
پێشكهشكرد وتــارێــكــی ــهدا ــهوهی ــوون ــۆب ك لــهو

ــهرچــۆنــیــەتــی وتــیــایــداتــیــشــكــیخــســتــهســ
مەدەنی کۆمەڵگای رێکخراوەکانی راکێشانی
چۆنیەتی و ECOSOC پــرۆژەکــانــی نــاو بۆ
ــی ــەت ــودەوڵ ــێ ــگــاین ــیکــۆمــەڵ ــردن ــرک ــات ــوان ــەت ب
بەشداربووانی بــه پێشكەش روونــکــردنــەوەی

گردبوونەوەکهكرد.
ههرلهوبارهیهوهئاواتمستەفاگوتی:دەزگای
بەشداری کاریگەرانەتر بــارزانــی خێرخوازیی
پرۆژەکانیECOSOCدەکاتوپشکێکیزیاتر
لەکارەکانیئەنجوومەنەکەلەئەستۆدەگرێت‹.
کرایەوە ئــەوە لەسەر جەخت ئاماژەیە جێگای

مەدەنیش کۆمەڵگای دیکەی رێکخراوەکانی کە
کەئەندامیئەنجومەنەکەنیندهتواننپشکداری
بۆ ئاسانکاری داهــاتــوودا لە و بن پرۆژەکانی

بوونبەئەندامیئەنجوومەنەکەبکرێت.
دەزگــایخێرخوازیی 2016 چــواری مانگی لە
و ئاوارە بەردەوامی خزمەتی بەهۆی بارزانی،
پەنابەرانلەناوچەکەداوکارەخێرخوازییەکانی،
ئابووری ئەنجوومەنی راوێژکاری ئەندامی بە
یــەکــگــرتــووەکــان ــەوە ــ ــەت ــ ن وکـــۆمـــەاڵیـــەتـــی

)ECOSOC(دیاریکراوە.

لەالیەن و پرۆژەکە بەجێبەجێکردنی دەستکرا باڵەکایەتی دەڤەری لە سهرهتا
بۆ تراکتۆر 3 پاپاگرووپەوە کۆمپانیای و بــارزانــی خێرخوازیی دەزگـــای
جێبەجێكرا پرۆژەکە بارزانیش ــەری دەڤ لە دواتــر کــرا. دابین ناوچەیە ئەو
پرۆژەیەدا لەم کرا. دابین جوتیاران زەوی کێاڵنی بۆ دیکە تراکتۆری 3 و
خێزانیشەهیدانوبریندارانیشەڕیدژیداعشوپەککەوتەوهەژارانو
8 تەراکتۆرێک تیایدارۆژانەهەر ناوچەکەسودمەنددەبنو کەمدەرامەتانی
كاتژمێرکاردەکاتوزەویجوتیارەکانبەبێبەرانبەردەکێڵێت.بەمەشهەر

سەعاتێک٣٠هەزاردیناربۆخاوەنزەوییەکاندەگەڕێنێتەوە.
پرۆژەکەبۆماوەیسێساڵبەردەوامدەبێتوهەرساڵێکلەوەرزیکێاڵندا

بارزانییەوە خێرخوازیی دەزگــای الیەن لە زەوییەکان مانگ، 3 مــاوەی بۆ
دەکێلدرێن.دەزگایخێرخوازییبارزانیبۆهەرتەراکتۆرێکشۆفێرێکیدابین
کردووە،کەموچەیمانگانەیهەرشۆفێرێکبڕی800هەزاردیناریعێراقییە.
کەرتی بەرەوپێشبردنی پرۆژەیە لەم بارزانی خێرخوازیی دەزگای مەبەستی
کشتوکاڵەلەناوچەکەوپاڵپشتیکردنیخێزانەشەهیدانوبریندارانوهەژارو
کەمدەرامهتەکانیناوچەکشتوکاڵییەکانیکوردستانە.لەبەرنامەیئەمپرۆژەیەدا
هاتووەکەبۆساڵیداهاتووژمارەیتراکتۆرەکانبۆ9تراکتۆربەرزبکرێتەوە

وبەمەشجوتیارانیناوچەیسیدەکانیشزیاترسوودمهنددهبن.

داهاتووی کارکردنی ستراتیژی و پالن رێکخستنی بهمهبهستی یەکگرتووەکان نەتەوە گشتی لهبارهگای ٢٠١٨/٦/٢٣ رێككهوتی
ئەنجوومەنیئابووریوكۆمهاڵیهتیECOSOCلەگەڵرێکخراوەکانیکۆمەڵگایمەدەنیئەنداملەئەنجوومەنەکەكۆبوونهوهیهكیان
ئهنجامدا،كهتیایدانوێنهریدهزگایخێرخوازییبارزانیبهشێوهیهكیفهرمیبهشداریلهوكۆبوونهوهیهداكردكهتهوهریسهرهكی

.UNكۆبوونهوهكهبریتیبوولهچۆنێتیكاركردنیداهاتوویئەنجومەنەکەوپەیوەندینێوانرێکخراوەکانو

نوێنهریدهزگابەشدارییهكهمینكۆبوونهوهیECOSOCلهنهتهوهیهكگرتووهكاندهكات

پرۆژەکانی بــەشــداری کاریگەرتر بــارزانــی خێرخوازیی ــای دەزگـ
ئهنجوومهنهكهدەکات

دهزگایخێرخوازییبارزانیوكۆمپانیایپاپاگروپپاڵپشتیكهرتیكشتوكاڵدهكهن

لهپرۆژهیهكدارۆژانه6تراكتۆر8كاتژمێرزەویبەبێبەرانبەربۆجوتیاراندهكێڵن
بهمهبهستیپاڵپشتیزیاتریكهرتیكشتوكاڵلهههرێمیكوردستانوهاندانیجوتیارانبۆبهردهوامیدانبهچاندنومانهوهیانلهگوندهكاندا،
دهزگایخێرخوازییبارزانیبهشێوهیهكیبهردهوامپاڵپشتوهاریكاریجوتیارانوگوندنیشینانبووهوسااڵنهپرۆژهیتایبهتجێبهجێ
دهكات،لهوچوارچێوهیهدادەزگایخێرخوازییبارزانیبەهاوکاریکۆمپانیایپاپاگرووپ،پرۆژەیەکیخێرخوازییگرنگبهدابینكردنی6
تراكتۆررۆژانه8كاتژمێرکێاڵنیزەویبەبێبەرانبەربۆجوتیارانلەهەرێمیکوردستاندائهنجامدهداتوپرۆژەکەبۆماوەیسێساڵ

بەردەوامدەبێتوهەرساڵێکلەوەرزیکێاڵندابۆماوەی3مانگزهویبهبێبهرانبهربۆجوتیاراندهكێڵدرێت.
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نــهوزاد كۆنفرانسهكهدا، پرێس لــهســهرهتــای
بهخێرهێنانی پــاش ههولێر پارێزگاری هــادی
رێكخراوهكه،وتهیهكیپێشكهشكردوسوپاسی
رێكخراویWingsofHelpیئهڵمانیكرد
كهبهردهوامكۆمهكوهاوكارییهكانیانلهگهڵ
دهزگایخێرخوازییبارزانیپێشكهشیئاوارهو
پهنابهرانلهههرێمیكوردستانیعێراقدهكهن
بۆ گــهورهتــری كــاری و هیوایسهركهوتن و
ــهوهدا،كــهله ــ ــامــاژهیب خــواســتــن،هــهروههــائ
پهنابهر ئــاوارهو زۆر ژمارهیهكی كوردستاندا
ــكــخــراوه دهژیــــنكــهئــهمــهشوادهكــــاترێ
جیهانیهكانبهگڕوتینێكیزۆرترهوهبێنهمهیدان
وخزمهتیئهوچینوتوێژانهبكهنكهلهناو

كهمپهكانداژیاندهگوزهرێنن.
ــكفــرانــكــێســهرۆكــی ــران ــكــهف ــیدی ــهك ــهالی ل
ئهڵمانی ی Wings of Help رێــكــخــراوی
وتهیهكی هاوكارییهكانی كــاروانــی ــهبــارهی ل
پێشكهشكردورایگهیاند:كهبۆحهوتهمینجاره
بههاوبهشی و دهكـــات كــوردســتــان ســهردانــی
ــیلهناو ــارزان لــهگــهڵدهزگـــایخــێــرخــوازیــیب
پــهنــابــهرانــداكــاریــكــردووهو ــاوارهو ــ ئ كهمپی
هاوكارییهكانی گهیاندنی له دهبن بهردهوامیش
واڵتیئهڵمانیابۆههرێمیكوردستان.ههروهها
رۆژنامهوانیهكهیدا لێدوانه تری تهوهرێكی له
بــهوهدا، ئاماژهی ناوبرا رێكخراوی سهرۆكی
كۆمپانیاكانی و حكومهت بهپاڵپشتی ئهوان كه
كوردستان رهوانــهی هاوكارییانه ئهم ئهڵمانیا
خۆی كارهكانیان زۆری بهشێكی و دهكـــهن
پهنابهردا ــاوارهو ئـ مندااڵنی خزمهتكردنی له

مندااڵن ناوبراو بهبڕوای چونكه دهبینێتهوه،
به پێویستیان و جیهانن ــووی ــات داه نـــهوهی

هاوكاریویارمهتیدانیزیاتره.
لهدرێژهیپرێسكۆنفرانسهكهدا،فرانكفرانكێ
رایگهیاند،كهجگهلهگهیاندنیهاوكارییهكانیان،
لهناو كۆمپیوتهر به تایبهت قوتابخانهیهكی
ئهمهش كه دهكهن، دروست ئاوارهكان كهمپی
ئــاوارهكــان بۆ دهبێت دڵخۆشكهر مژدهیهكی
زانستی فێری كهمپهكاندا نــاو لهژینگهی كه
پــرۆژهودۆزیــنــهوهیههلیكاردهبن نوێو
بهخۆیان پشت ئاییندهدا له بتوانن ئــهوهی بۆ
ببهستن.لهكۆتاییپرێسكۆنفرانسهكهداخهاڵتی

تایبهتیدهزگایخێرخوازییبارزانیپێشكهشی
رێكخراویWingsofHelpیئهڵمانیكرا.

هاوكارییانهی و كــۆمــهك ئــهو باسه شایانی
ئهڵمانی ی Wings of Help رێــكــخــراوی
لهڕێگهیدهزگایخێرخوازییبارزانیهاوكاری
پێشكهشیخاوهنپێداویستیانیتایبهتوئاواره
عێراقی كوردستانی ههرێمی له پهنابهران و
مندااڵن پرۆتینی )پیسكیتی له بریتین دهكــهن
و )15پالێت( كهمئهندامان دایبی پالێت(، 27(
كۆمپیوتهری )20( و )12پالێت( وشك شیری
الپتۆپبۆدووسهنتهرلهكهمپهكانیخازرو

حهسهنشام.

كاروانیهاوكارییهكانیرێكخراویWingsofHelpیئهڵمانیگهیشتهكوردستان

قوتابخانهیهكیكۆمپیوتهربۆئاوارهكاندروستدهكرێت
ئهمڕۆ2018/6/26لهفڕۆكهخانهینێودهوڵهتیههولێر،بهئامادهبوونینهوزادهادیپارێزگاریههولێروموسائهحمهدسهرۆكیدهزگای
خێرخوازییبارزانیوفرانكفرانكێسهرۆكیرێكخراویWingsofHelpیئهڵمانیوگروپیرێكخراوهكهوبهئامادهبوونیكهناڵهكانی
راگهیاندنپرێسكۆنفرانسێكلهبارهیگهیشتنیكاروانێكیگهورهیهاوكاریرێكخراوهئهڵمانییهكهرێكخراكهخۆیلهدابینكردنی)54(
پالێتلهپیسكیتیپرۆتینودایبیوشیریوشكبۆمندااڵنو)20(كۆمپیوتهردهبینێتهوهكهبههاوبهشیلهگهڵدهزگایخێرخوازییبارزانی
بهسهرمندااڵنیئاوارهوپهنابهرلهههرێمیكوردستانیعێراقدابهشیدهكهن،هاوكاتمژدهیكردنهوهیقوتابخانهیهكیتایبهتبهفێربوونی

كۆمپیوتهربۆئاوارهكانراگهیاند.
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6/1بۆیەکەمجارلەساڵی1950وەکورۆژی
بڕیاری مندااڵن مافەکانی پاراستنی جیهانی
جــۆراوجــۆر چاالکی رۆژەدا لــەم ــهســهردرا، ل
لەسەر ئاستیهۆشیاری بردنەســەرەوەی بۆ
کاتێکی بــردنــی بــەســەر و مــنــدااڵن مافەکانی
رۆژە ئــەم بەڕێوەدەبرێت. مندااڵن بۆ خــۆش
یادی جیهانەوە واڵتــی 50 لە زیاتر الیــەن لە
دیکە بەشێکی بەرانبەردا لە دەکرێتەوە. لێوە
وەکوو نۆڤەمبەریان 20ی جیهان واڵتانی لە
لەوانە کردووە، دیاری مندااڵن جیهانی رۆژی
ساڵی لــە رۆژەدا لــەم بریتانیا، و ئەمریکا
دەســتــەی جیهانی راگــەیــەنــدراوێــکــی 1959
مندااڵن مافەکانی بــۆ نەتەوەیەکگرتووەکان

پەسەندکرا.
ــای دەزگ مــنــدااڵن، جیهانی رۆژی بەبۆنەی
منداڵە 200 لە زیاتر بــارزانــی خێرخوازیی
کــۆکــردەوە ئەکواتارین پارکی لە شەهیدی
کاتێکی مەلەوانگەکەدا ناو لە بەبێبەرانبەر و

شادییانبەسەربرد.
هەرلەدرێژەیئەمپرۆژەیەدادیاریلەالیەن
مانگیسوریئیماراتیودەزگایخێرخوازیی

بارزانییەوەپێشکەشبەمنداڵەکانکرا.
سەبارەتبەچاالکییەکانیدەزگایخێرخوازیی
بارزانیلەرۆژیجیهانیپاراستنیمندااڵندا،
ــای ــیدهزگـ ــزمــوســائــهحــمــهدســهرۆك ــهڕێ ب
ــی:ئــێــمــەوەکــو ــ ــیوت ــارزانـ ــیبـ ــرخــوازی خــێ
گرنگییەکی ــی ــارزان ب خێرخوازیی دەزگـــای
بەرنامەوە بە و ــن دەدەی رۆژە بەم تایبەتی
لەزۆربــەی و لەمرۆژە پێشوازی بــەرەو
لە و هەڵدەگرین هەنگاو جیهانییەکان رۆژە
پەروەردەیی مەراسیمی کەمپەکاندا زۆربەی
ــاوارەوپــەنــابــەران وشــادیبــۆمــنــدااڵنــیئـ
بەڕێوەدەبەین.هەروەهالەدرێژەداسهرۆكی
دهزگایخێرخوازییبارزانیوتیشی:لەبیری
شەهید منداڵە 200 رۆژەدا لەم کە نەکەین
بارزانییەوە خێرخوازیی ــای دەزگـ لــەالیــەن
ــهوهو ــن ــرێ ــۆدهك ــنك ــاری ــوات ــەک ــیئ ــارک ــەپ ل
سودمەند پارکەکە یارییەکانی لە بێبەرانبەر
ــنهــاوكــاتهــهمــانرۆژدیـــاریمندااڵن دەب
خــانــهوادهی پێشكهشی خــۆراك پارسێلی و
ئهمهش كــرا، بهشداربوو مندااڵنی سهرجهم
بۆتهنهریتێكیسااڵنهیدهزگایخێرخوازیی

بــارزانــیبــهســوپــاســهوهبــۆبــهڕێــوهبــهرانــی
دهكهن بۆ ئاسانكارییمان ئهكواتارین پارتی
ولهورێگهیهوهتوانیومانپرۆژهكهجێبهجێ
بكهین،ههروههالهنێوكهمپهكانیشدالهڕێگهی
كۆمهاڵیهتیهكانمانهوه و رۆشنبیری سهنتهره
چاالكیجۆراوجۆریهونهریوئاههنگمانبۆ

مندااڵنرێكخستووه.
پهنابهری ئاوارهو مندااڵنی بۆ دیكه لهالیهكی
پاراستنی جیهانی بهبۆنهیرۆژی كهمپهكان،
ــدیــنچــاالكــیجـــۆراوجـــۆرله مـــنـــداڵ،چــهن
و بهڕێوهچوون رۆشنبیرییهكاندا سهنتهره
كهمپ لهسهرتاسهری گشتی بهشێوهیهكی
یادهدا لهو دهزگــادا ئۆفیسهكانی سهنتهرو و
)3009( تیایدا )19(چاالكیبهڕێوهچوونو
وهرگرتنی له و تێداكرد بــهشــداریــان منداڵ
ــوون.كه ــدب ــهن ــاریجـــۆراوجـــۆرســوودم ــ دی
ــهتــی ــهســپــۆنــســهریكــونــســوڵــخــانــهیدهوڵ ب
رێكخراوی خێرخواز، كهسایهتی ئیمارات،
ــار،رێــكــخــراوی ــك ــكــخــراویهــاری ــا،رێ دوســ
پاراستنیمنداڵ،دهزگایروانگه،چاالكیهكان

ئهنجامدراون.

لهرۆژیجیهانیمندااڵنداچاالكیجۆراوجۆربهڕێوهدهچێت

دهزگایخێرخوازییبارزانیئاههنگوخۆشیبۆمندااڵنیشههیدو
یەکەمرۆژیمانگیشەشلەبەشێکیبەرچاویواڵتانیجیهاندابەرۆژیئاوارهوپهنابهردهڕهخسێنێ

مندااڵنیانرۆژیپاراستنیمندااڵنیاددەکرێتەوە،وبەکۆنترینرۆژ
لەواڵتان دیکە هەندێکی لە ئەوەشدا لەگەڵ بکرێتەوە. یاد کە دادەنرێت
رۆژیدیکەبۆمندااڵندیاریکراوەکەدیارترینیانرۆژی٢٠ینۆڤەمبەرە
کەلەئەمریکاوبهریتانیاوچەندینواڵتیدیکەدایاددەکرێتەوە.دەزگای
جیهانی رۆژی سااڵنە مرۆیی رێکخراوێکی وەکو بارزانی خێرخوازیی
بۆ بەڕێوەدەبات، جۆراوجۆر چاالکی جۆرەها و دەکاتەوە یاد مندااڵن
لە شەهیدی منداڵە 200 لهوانه ئهنجامدا، پرۆژهیهكی چهند ئهمساڵیش
پارکیئەکواتارینکۆکردەوەوبەبێبەرانبەرلەناومەلەوانگەکەداکاتێکیپڕ
خۆشیوشادییانبەسەربرد،بهشێوهیهكیگشتیلهسهرتاسهریكهمپ
وسهنتهروئۆفیسهكانیدهزگادالهویادهدا)19(چاالكیبهڕێوهچوونو

تیایدا)3009(منداڵبهشداریانتێداكردوسوودمهندبوون.
راپۆرت:ئەژینشێخی
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بۆ كۆمهك گهیاندنی و هاوكاریكردن لهدرێژهی
و كهركووك لهشاری كه ئاوارانهی خێزانه ئهو
ماڵ ناچاربوون دهوروبـــهری و دوزخورماتوو
ئــارام ناوچه له روو و بهێڵن بهجێ حاڵیان و
بكهن، كــوردســتــان ههرێمی پــارێــزراوهكــانــی و
لهساتهوهختی ــارزانــی ب خێرخوازیی ــای دهزگـ
ــههــهڵــمــهتــی ــیبـ ــتـ ئـــاوارهبـــوونـــیـــانـــهوهدهسـ
هاوكاریكردنیانكردوپاشانلهڕێگهیفۆرمێكی
تــایــبــهتــهوهنــاونــووســیســهرجــهمئــاوارهكــانــی
سنووریپارێزگایههولێرودهۆكیكرد،دواتر
هاوكاریكردنی ــرۆژهی پ تایبهت پالنێكی بهپێی
ناوهكانیان كــه پێكرد دهســت خێزانانهی ــهو ئ
هاوكارییانهدا ئــهو لــهدرێــژهی تــۆمــاركــرابــوون.
لهناوشاریههولێروشارهدێیزاخۆبهردهوامه
ــهكوهـــاوكـــاریخــۆراكــی ــۆم ــهگــهیــانــدنــیك ل
لهو ــان، ــووهك ــاوارهب ئ خێزانه بــۆ نــاخــۆراكــی و
میانهشدالهناوشاریههولێروشارهدێیزاخۆ
وسهلهی پارسێلیخۆراك ههڵمهتێكدا چهند له
ناوماڵ كهلوپهلی و ناخۆراكی و تهندروستی
چاالكیانه ئــهم كــرد. خێزان 2128 پێشكهشی
بارزانی خێرخوازیی دهزگـــای سپۆنسهری به
و ــۆچ ك وهزارهتــــی و ئهلیوسرا كۆمپانیای و

كۆچبهرانیعێراقیبهڕێوهچوون.

سهرۆكیدهزگایخێرخوازییبارزانیلهبارهی
پرۆژهكهوهدهڵێت:سااڵنهوهكنهریتێكچهند
پرۆژهیگرنگبۆچینوتوێژهكانیكۆمهڵگا
دهدهیــن، ئهنجام رهمــهزانــدا پیرۆزی لهمانگی
سوپاسیدهوڵهتیكوێتدهكهینكهتوانیمان
ــهردهوامبــووبۆ ــ ئــهمپـــرۆژهكــهســێرۆژب
شههید بــهشــهنــاوخــۆیــی هـــهردوو قوتابیانی
شهوكهتشێخیهزدینو18یشوباتیكچان

ئامادهبكهین.
ــهكه ــ ــرۆژهك ــ ــایجــێــبــهجــێــكــردنــیپ ــ ــهرهت ســ
خێرخوازیی دهزگـــای لــهنــێــوان بــههــاوبــهشــی
بارزانیودهوڵهتیكوێتلەبەشەناوخۆییەکانی
ــنرێــکــەوتــی ــەزدی ــەتشــێــخی شــەهــیــدشــەوک
دووجــــار بـــه ــرد، ــك ــێ پ دهســـتـــی ٢٠١٨/٦/٣
قوتابی 3500 بەربانگ خوانی ئامادهكردنی
خێرخوازیی دەزگای پاشان سوودمهندبوون.
بارزانیودەوڵەتیکوێتلەبەشەناوخۆییەکانی
خوانی دوو ههولێر له کچان شوباتی 18ی
له قوتابی 2200 تیایدا ئــامــادهكــراو ئــێــواره

خوانیبهربانگسوودمهندبوون.
لهوبارهیهوهموسائهحمهدسهرۆكیدهزگای
رایگهیاند: لهلێدوانێكیدا بارزانی خێرخوازیی
سااڵنهوهكنهریتێكچهندپرۆژهیگرنگبۆ
پیرۆزی لهمانگی كۆمهڵگا توێژهكانی و چین
ئهمساڵیش بــۆ ــن، ــ دهدهی ئهنجام رهمـــهزانـــدا
پاڵپشتیكارانمان و كوێت دهوڵهتی سوپاسی
ــرۆژهی ــ ــنپ ــدی ــمــانچــهن ــی ــوان ــنكـــهت ــهیـ دهكـ
بۆ كوردستان لهسهرتاسهری خێرخوازیی
و قوتابیان و كهمدهرامهت هــهژارو خێزانی

8,391قوتابیبەشەناوخۆییەکانیکچانو بۆ بەربانگ خوانی
هاوکاریکردنیکوڕانئامادەدەکرێت بەمەبەستی پرۆژەیەکیان کوێت دەوڵەتی و بارزانی خێرخوازیی دەزگــای

كۆتایی تاقیکارییەکانی بەڕێوەچوونی کاتی لە و پیرۆز رەمــەزانــی مانگی لە قوتابیان
و کچ قوتابی )5700( بۆ بەربانگ خوانی پیرۆزدا رەمەزانی رۆژی لەسێ و بەڕێوەبرد
کوڕیبەشەناوخۆییەکانیشەهیدشەوکەوتشێخیەزدینیكوڕانو18یشوباتیكچان
خواردنی ئهلیوسرا كۆمپانیای بههاوكاری تریش ناوخۆییهكی بهشه چهند له کرا. ئامادە

جۆراوجۆریبهربانگدابهشكرا.

ئاوارهوپهنابهرانجێبهجێبكهین.بۆپرۆژهیبهربانگكردنهوه،دهزگایخێرخوازییبارزانیپاش
شوبات، 18ی و یهزدین شێخ شهوكهت شههید ناوخۆیی بهشه هــهردوو بۆ بهدواداچوونمان
بۆیه بــوون، ساڵ كۆتایی تاقیكردنهوهی پرۆسهی سهرقاڵی رهمــهزانــدا مانگی له قوتابیان كه
كوڕ و كچ قوتابی )5700( تیایدا و بخهین رێك بۆ بهربانگكردنهوهیان پرۆژهی بهباشمانزانی

سوودمهندبوون.
لهالیهكیدیكهبهبۆنهیمانگیپیرۆزیرهمهزان،دهزگایخێرخوازییبارزانیبههاوبهشیلهگهڵ
18ی یهزدین، )شهوكهتشێخ بهشهناوخۆییهكانی هاوكاریكردنی ههڵمهتی ئهلیوسرا كۆمپانیای
شوبات،لهیالقاسم،زانكۆیتهكنیكیكوڕانوكچان،عهدالهیكوڕانوكچان(یانبهڕێوهبردو
تیایداپارسێلیخۆراككهپێكهاتبوولهخواردنیجۆراوجۆریبهربانگپێشكهشی)2691(قوتابی

كرا.

بههۆینائارامیونهبوونیپاراستنیانئامادهنینبگهڕێنهوهماڵهكانیان

2,128خێزانیئاوارهیكهركوكهاوكاریجۆراوجۆردهكرێن
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بهمهبهستی 2018/6/20-19-18 ــی رۆژانـ
تهكنیكی و بهستن ــارهی ــهب ل ــوێ ن راهــێــنــانــی
ــای دهزگ ووێلچهیر، عــارهبــانــهی بهكارهێنانی
)LDS( ــیورێــكــخــراوی ــارزان ب خــێــرخــوازیــی
خولێكی رۆژ ســێ مـــاوهی بــۆ ئــەمــەریــكــی ی
كارمهندی 19 تیایدا كـــردهوهو بهرفراوانیان
ــارزانـــیژمـــارهیـــهك ــایخــێــرخــوازیــیبـ ــ دهزگـ
به تایبهت كــۆمــهڵــهی و رێــكــخــراو كــارمــهنــدی

كهمئهندامانبهشدارییانتێداكرد.

چۆنێتیدهستپێكیخولهكه

ئامادهبوونی بــه كــه خولهكه یهكهمی رۆژی
ئەمەریكی )LDS(ی رێــكــخــراوی نــوێــنــهرانــی
لهبارهی جۆراوجۆر وانــهی تیایدا بهڕێوهچوو
ووێڵچەیر پاراستنی و بەكارهێنانی چۆنیەتی
ــەوەدراكە ــهوهولــەمبــەشــەدائــامــاژەب ــران وت
تایبهت پێداویستیانی خـــاوهن رێنمایی چــۆن
بكرێتلەبەكارهێنانیووێلچەیروگواستنەوەی
ــەرووێــلــچــەیــر ــۆسـ ب ــەســەرزەوی ل ــان خــۆی
ــەشــەوە،هـــەروەهـــاچــۆنــیــەتــی ــچــەوان ــێ ــەپ وب
رەمپەو و قادرمە لەسەر خۆیان گواستنەوەی
چۆنیەتیراگرتنیووێلچەیربەداگرتنی)برێك-
چۆنیەتی هــەروەهــا گونجاودا. ستۆپ(لەكاتی
پارچەكانی و پاكڕاگرتنیووێلچەیر و پاراستن
و كوشن خاوێنكردنەوەی چۆنیەتی نموونە بۆ
الشەیوێلچەیرەكەوپاراستنیشوێنپێیەكان
گروپ بهشێوهی ــهوهو ــران وت ئــامــادهبــووان به

پراكتیكیانهپرۆڤهیانلهسهردهكرد.
ههڵسهنگاندنبۆخاوهنپێداویستیانیتایبهت

رۆژیدووهمیخولهكهتایبهتبووبهچۆنیەتی
پێوانەكردنیكەمئەندامانوچۆنیەتیفێركردنی
ــەســەرشـــێـــوازیپــێــوانــەكــردنــی كــارمــەنــدانل
كەمئەنداموتاقیكردنەوەیهەستیكەمئەندامەكە
وچۆنیەتیپڕكردنەوەیفۆرمیسودمەندانو

ئاماژەكردنبەژمارەیپێوانەكان.
رێكخراوی كە سیستەمەی ئەو بەپێی خولەكە
دوو بە كران بەشداربووان داینابوو )LDS(ی
بهشهوه،بهشییهكهمیپێكهاتبوولە)8(كارمەند
كەلەبەشیبەستنیووێلچەیربەشداریانكرد
راهێنانیان )Steve bagley( لەالیەن وانهكه
پێدەكرا.ههروههابەشیدووەمپێكهاتبوولە
و پێدان چۆنیەتی بەشی لە كە كارمەند )18(
بەكارهێنانیووێلچەیربەشداریانكردووانهكه
Chalak( و )Mark Anderson( لــەالیــەن

Rafiq(پێشكەشكران.
چهند ــهكــهش خــول كــۆتــایــی و ســێــیــهم رۆژی
چۆنیەتی بابهتی لــهوانــه خــرایــهڕوو تــهوهرێــك

بەستنیووێلچەیر،كهتیایداراهێنانیكارمەندان
لــەســەرچــۆنــیــەتــیبــەســتــنوپــێــكــەوەلــكــانــی
جیاواز جــۆری سێ كە ووێلچەیر پارچەكانی
بەخۆی تایبەت رێنمایی دانەیەكیان هەر بوو
Standard(هەبووجۆرەكانیشبریتیبوونله
ــر دواتـ و ــهوه. ــ ــران ــ وت ),Active ,All trai

بڕوانامهیانپێشكهشكرا.
ــای ــارەگ ــه)ب ل ــهدا ــهك خــول ــهرۆژیســێــیــەمــی ل
بهشێوهیهكی ههولێر شاری له ژین كۆمەڵەی
پراكتیكیپرۆسهیدابهشكردنوجێبهجێكردنی
كرابوو پێشكهشیان خولهكهدا له وانانهی ئهو
ووێلچهیریان عــارهبــانــهی تیایدا جێبهجێكراو
بهسهر17خاوهنپێداویستیتایبهتدادابهشكرد.

دەزگایخێرخوازییبارزانیورێكخراوی)LDS(یئەمەریكیئهنجامیدهدهن

خولیچۆنێتیبەكارهێنانوبەستنیووێلچەیربۆ30كارمەندبەڕێوەچوو
لهبارهیچۆنێتیبهكارهێنانی تایبهتبهخولوراهێنانهكان بهمهبهستیئاشناكردنیزیاتریكارمهندانیدهزگایخێرخوازییبارزانی
كهرهستهوپێداویستیخاوهنپێداویستیانیتایبهت،رێكخراوی)LDS(یئەمەریكیبههاوبهشیلهگهڵدهزگایخێرخوازییبارزانیبۆ
ماوهیسێرۆژلههوتێلجوههینهیشاریههولێرخولێكیتهكنیكیوپاراستنوچۆنێتیبهستنوبهكارهێنانوبهستنیووێلچهیریان
بۆ30كارمهندیدهزگایخێرخوازییبارزانیوكۆمهڵهورێكخراویتایبهتبهكهمئهندامانكردهوهولهكۆتاییخولهكهشدابڕوانامه

بهخشرایهبهشداربووان.
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نووسینهوهی:ئهردهالنگهزنهیی

منناومعایدهتهمهنم40ساڵه،
ئێمه قهیرهوانم. ناحیهی خهڵكی
لهژیانێكی داعـــش هاتنی پێش
بووین ئاگادار دابووین ئاسایی
رفاندن كوشتن لهموسڵ رۆژانــه
ــهوههــهرلهساڵی ــهاڵمئ هــهیــه،ب
حكومهتی هــهبــوو ــــهوه 2007
كۆنترۆڵی نــهیــدهتــوانــی عێراقی
ــكــاتهــهر ــهوبـــارودۆخـــهكـــهب ئـ
ئهوهشبوولهكۆتاییداعشیلێ

دهرچوو.

لهساڵی2010چوومهریزهكانیسوپایعێراقی
لهلیوای10فهوجی3فرقهی3،دهوامیئێمهله
تهلهعفهربووكهداعشهاتهیچبهرگریهكمان
سهربازی جلی پێراگهشتین هێنده نهكرا پێ
داعش كاتێك مــاڵ، بگهڕێینهوه و بدهین فــڕێ
عهسكهری بهسهیارهی بوو قــهیــرهوان داخلی
بهرز بهدهنگی دهسوڕانهوهو گهڕهكهكان بهناو
ئهیانووتاللهاكبرخهڵكێكیزۆردوایانكهوتبوو
لهسهرهتاداخهڵكپشتگیریدهكردن،بهاڵممن
پێشتر من چونكه دهركــهوم، لهماڵ نهمدهوێرا
سهربازبوومدواترعهفویاندهركردبۆپۆلیس
وسهرباز،بهاڵمبهومهرجهیتهوبهبكهینواته
بهڵێننامهپڕبكهینهوهبهحیسابیئهوانئێمهكافر
چهكهكهت دهبا بكهین، تۆبه دهبا بۆیه بووین،
بدهی پــاره دهبێت ئهگهرنا كهیتهوه رادهســت
وتم بــهاڵم ــوو، الب ئهمریكیم تو گی چهكی من
ئهگهریش دا، پێنجسهددۆالرم بۆیه بووه ون
ئێمه دهكــرای، رهمی یهكسهر نهكردایه تۆبهت
دا لــهراســتــی تێگهیشتبووین بــهســادهیــی زۆر
بوو مهبهستیان نهبوو تۆبه مهبهستیان ئهوان
لهكاتی بۆیه بووه، پۆلیس سهربازو كێ بزانن
داخلی و وهردهگــرت زانیاریان سهرجهم تۆبه
زانیاری سیستهمێكی و دهكــرد كۆمپیوتهریان
رۆژ ههموو مــاوهیــهدا لــهو هــهبــوو، بههێزیان

چاودێریهكی نهدههێنا وازیان دهكردین بانكیان
یا لێهاتبوو وای دانــابــوویــن لــهســهر توندیان
ترت رێگایهكی هیچ ههڵبژێری ئهوان یا مهرگ
ئهترسام 11مناڵبووم نهبوو،منیشخاوهنی
دابێنن،نزیكهیدووساڵ ئهوان شتێكبهسهر
بهوشێوهیهبووملهوماوهیههیچكارنهبووئهو
ــارهیهــهمبــووههموویمخــهرجكــردو بــرهپ
مناڵهكانملهخوێندندهرهێنا،لهمانگی2016/6
بهناچاری بوو گهرم زۆر رۆژێكی دێ لهبیرم
بكهین تاكارێك موسڵ هاتینه قهیرهوانهوه له
ههبوو ههیكهلێك كۆنه تهنهك حی لهگهڕهكی
دهرگاوپهنجهرهینهبووتوانایكرێدانمنهبوو
ناچارلهوخانووهكۆنهدانیشتم،مناڵهكانمزۆر
بێزاربوونزۆردهگریان،لهوكاتبووبارودۆخ
تێكچووحكومهتخهریكبوودهستبههێرش
ــهســهرئێمه ــشچـــاودێـــریل ــكــات،بــۆیــهداعـ ب
زیاتركردئهوهشلهبهختیرهشیمنبوویۆیه
لهراستیدا دهرنهكهوتم لهماڵ مانگ دوو رێك
ئهوانلهبههانهدهگهڕانتابتكوژنتهنانهتئهگهر
ههربۆئارهزووشبیانكوشتبایتكێدهیتوانی
حی بڕۆمه ههوڵمدا تر جارێكی بكات، شتێك
مهتاحن،بهاڵملهیهرموكگیرام،لهرێگادادوو
هێشتا كــوژرابــوون بــوون گهنج بینی كهسمان
شار لهناو بكه ــاوهر ب بــوو هــهرشل خوێنیان
چهندینكهسیاندهكوشتلهههرسهركوچهیهك
كهسێكیاندهكوشتتهرمهكهیانبهستوونهكانی
را و بترسێ خهڵك تا هــهڵــدهواســی كــارهبــاوه
بۆ بــردمــانــیــان ــوو ب 2017/2 مانگی نــهكــات،
ــارهگــای ــیزۆربــــهیب ــ ــالحزراع گــهڕهكــیاصـ
سهرهكیانلهوێبوو،لهوێژنومناڵهكانیانله
پیاوهكانجیاكردینهوهوخهڵكێكیزۆرگیرابوو،
بارانێكیزۆردهباریدنیاساردبووئهوخهڵكه
لهوسهرمایهبێچارهمابووچهندانمبینیدهم
بهتایبهتی لهسهرمان ببو خێچ خوار ددانیان و

پیرهكانهیچبهزهییهكیانلهدڵنهبوو.
ههرسێكمان بــوو عاید خێزانی كه الزین حد
بێدهنگ نهیتوانی چیتر دانیشتبووین، بهیهكهوه
له ئێوهیان كاتێك عاید جا قسه... هاته و بێ

ئێمهجیاكردهوهلهاصالحزراعیئێمهلهئێوه
بووین كۆن لهبینایهكی ئێمهش نهبووین دوور
بهرامبهر زراعی اصالح سایدی لهسهرجووت
لێ زۆری یهكجار منداڵێكی و ژن معاملهكان
بووبینایهكهكرابووهبهندیخانه،ئێمهیانحهبس
بوو پێمان زێری پــارهو ههویهو ههموو كردو
لهمن هــاوســهرگــیــریــان حهلقهی ههتا بــردیــان
ــهوێژنبــوون ــد،هــهمــووداعــشــهكــانلـ ســهن
سهربازی بوو لهبهر رهشیان جلی ههموویان
زۆر بهستابوو حیزامهیان هــهمــوویــان ــوون ب
ترسناكبوونبهرپرسهكهیانناویاممستهفا
ژنێكی ههبوو لێكۆڵینهوهژوورێك لهكاتی بوو،
تێدابووكهددانیئاسنینیلهدهمبووههركهس
دهگــرت لهجهستهی گـــازی نــهكــردیــا اعــتــرافــی
كاتێ لێبوو گوێم خۆم من سنگیان بهتایبهتی
رۆژێك چهند دوای ژنهكان، دهكــرد هاواریان
له زۆر تنك گهڕاینهوهحی ئازادكردو ئێمهیان
حاڵێكیناخۆشدابووینترسلهالیهكنهبوونی
بیرمدهكردهوه لهالیهكیترزۆرجار خواردن
پێنهدهم ــژهی بــازۆردرێـ بــاشــتــره، كــهمــردن
گهیانده خۆمان بێت رێگایهك بهههر دواجــار
كهشهڕێكی رۆژێــك و موسڵ راستی ــهری ب
گیرمان داعـــش ــاو ــێــوانســوپ ــهن ل بــههــێــزبــوو
گوله ههرچهنده دهكرد رای خهڵك خواردبوو،
مــهروان كوڕهكهم كرد رامــان ئێمهش ــاری دهب
ههبوو مناڵی دوو بــوو ســاڵ 19 كــهتهمهنی
)ئامینهویاسهمین(كاتێكرامانكردئهولهپێش
كه دابــڕۆیــن بــاش بهرێگایهكی تا بــوو ئێمهوه
نزیكبووینهوهلهسوپائهوبهپهلهگهڕایهوهتا
بهجێ لهدواوه ئهوان بچێت مناڵهكانی بههانای
بوو ــدارم دی دوا گهڕانهوه ئهو بــهاڵم مابوون،
مناڵهكانهاتنومهرواننهگهڕایهوهكهوتبووه
تهرمهكهشم ههتا كوژرا و داعش هێرشی بهر
نهبینیبهیهكجاریماڵئاواییلێكردین،خێزانی
ئامینهو و باوكی ماڵی الی گهڕایهوه مــهروان
یاسهمینیبردئێستاماوهیهكیزۆرهنهمبینیون
زۆربیریاندهكهم،بهاڵمباوهڕبكهپارهیكرێی

هاتوچۆمنیهتابچمهالیان.

ژنهددانئاسنینهكان
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6,456

330

76,472

15,456

78,940

12,218

346,866

65,975

10

-

2.055

-
106,492

19,648

87

-

-

-

3.320

446

75

-

كۆیگشتیچاالكی
BCFTotalNo.activities

767

ژمارەیخێزانیسوودمەند
No. of family Beneficiaries

114,073

ژمارەیکەسیسوودمەند
No. of individual Beneficiaries

620,773

كۆیگشتیچاالكیوسوودمهندبووان
Total No. of Activities & Benefiters

Family
 خێزان

 Person
 كه س

Activities               767چاالكی

114,073 620,773

چاودێریی ئازیزان
Orphans

پاراستن
Protection

ناخۆراك
NonFood

خۆراك
Food

پهروهرده
Education

تهندروستی
Health

ههلیكارو
ژیانهوانی

Livelhood

ئاوهڕۆو
پاككردنهوه
Wash

ههماههنگیو
بهڕێوهبردنیكهمپ

)CCCM(
پرۆژهیتایبهت

Privateproject

چاودێریی
كهمئهندامان

Disabled care 

Sectors per colors     ناساندنی سێکتەرەکان بەپێی رەنگەکان

پێشهكی
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 )16( 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 )1,401,705( ئاواره  ی ناوخۆی عێراق و )225,455( په  نابه ری واڵتانی دراوسێ لە هەرێمی 

کوردستاندا نیشته  جێكراون، له و ژماره  یه   )255,009( هه  زار ئاواره   و )88,206( هه  زار په   نابه  ر له كه  مپه   كاندا ده ژین. 
ده زگا به درێژایی مانگی )6(ی 2018 له )10( سێكته  ری جۆراوجۆردا)767( چاالكی له كه مپی ئاواره و په   نابه ران و ده ره وه ی كه مپه  كان و بۆ دانیشتوانی هه  رێمی 
كوردستان ئه  نجامداوه و )605,288( كه س سودمه   ندبوون. هاوكات له  سه نته  ره   رۆشنبیرییه  كانیشدا )15,374( كه  س له  خول و راهێنانه  په   روه  رده یی و فێركارییه  كاندا  

سوودمه   ندبوون و له  بنكه  ته ندروستییه كانیشدا 111 نه خۆش چاره سه ریان بۆ كراوه . ئەم زانیاریانە به  ئینفۆگرافیك به  پێی چاالكی ئۆفیسه كان روونكراونه ته وه .

10 دابینكردنی الپتۆپ

Computer

Private project Sectorسێكته ری پرۆژهی تایبه ت
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Milk  شیرHot meal خواردنی گەرم

Dry food وشکەخۆراک  Meat گۆشت

Ice  به فر

Food Sectorسێکتەری خۆراك

29,753

2,837

1,179

-

4

- 446

28050

5

2,852

12,599

-

4,399

28,986

7,16654,082

3,50115,898

299

69

1,503

297

2,581

18,850

152,212

88523,605

151,314

6,017

1,127

16

739

Non Food Sectorسێكته ری ناخۆراك
کەلوپەلی ناوماڵ 

 Household itemsCash پارەی کاش

Clothing جلوبەرگ

Kerosene نەوت

خیوه ت و كه ره ڤانه و خانوو  

Shelter

Children Toy یاری مندااڵن

گۆڕینه وه ی ئاگركوژێنه وه 

كاش بۆ هه لی كار
Cash for work

هه لی كار و ژیانه وانی
 Livelihood & Welrafre

Livelhood Sectorسێکتەری هه لی كارو ژیانه وانی

5,924532
  هۆشیاری

Awareness 
سەالمەتی فریاگوزاری

First aid Awareness 

Protection Sectorسێکتەری پاراسنت

WASH Sectorسێکتەری  ئاوه ڕۆ و پاككردنه وه

140

11,461

64,652

219

كه لوپه لی پاککردنەوە

 Cleening Item

هه ڵمه تی پاككردنه وه 

Cleaning campaign

سەلەی تەندروستی

  Hygiene kit 

هۆشیاری پاكوخاوێنی

Social Awareness

Changing fire extinguisher

  CCCM Sectorسێکتەری هەماهەنگی

• This slide is perfect for long text 
descriptions

Non Food 
ناخۆراك 

         Wash
و پاككه ره وه ئاوەڕۆ   

Food  
خۆراك 17,398

90,564

         Protection 
پاراستن

1,947

14,334
303

1,559

00,00

35

پێكدێت له  : سێكته ری هه ماهه نگی
دروستكردنی پردی په يوه ندی له نێوان 

رێكخراوه  خێرخواز و كۆمه كبه خشه كان 
له نێو كه مپه كاندا
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Disabled wheelchair عارەبانە

Crutch دار شەق

خولی راهێنان

Training Course

 Rollator رهوڕهوه gel seat cushion  كوشین

 Disabled care چاودێریی كه مئه ندامان

Elbow crutch عەکازە

WC Chair كورسی ته والێت

Walking stick گۆپال

Beneficiariesسوودمه ندان

TotalJointActivitiesكۆیگشتیچاالكییههاوبهشهكان

87 Educational Course خولی پەروەردەیی

Education Sectorسێكته ری په روه رده 

96211

399 1,349

Health instruction  رێنامیی ته ندروستی

دابینكردنی داو و ده رمان

Providing health instrument

Consultation پشکنینی تەندروستی

كه ره سته ی تەندروستی

Providing health instrument 

Health Sectorسێکتەری ته ندروستی

BCF MOMD  GIZ
Ancf now
children

fund

كه نيسه ی  
كاثه لۆكی 

شاری تۆيفن
Human
Bridge

UNHCR& 
ليژنه ی 

هه ماهانگی 
قه يرانه كانی 
پارێزگای 

EJCCهه ولێر 

 Kuait  LDS UAE
( هه ماهه نگی  

COORDINA
TION )

 IRCS  Wings of
Help

Series1 334,581 91,103 40 111 300 151 23,195 17,925 23 42,860 106,492 3,972 20

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

 300,000

 350,000

 400,000

cccm

H.C

IDP

REF.

114,073 620,773

هاواڵتیهەرێمیکوردستان
10,960 81,022

88,786 473,360

11,985 56,415

ئاواره

IDP

2,342 9,976

هاواڵتیناوچهكانیتریعێراق

   كۆی گشتی   
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Beneficiariesperofficesسودمەندبوانبەپێیئۆفیسەکان

IDP&RefugeestatisticsinKRI-ئاماریئاوارەوپەنابەرانلەکوردستان

کۆی گشتی ئاوارەو پەنابەر
Total No. Of IDP & Refugee

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

284,251

355,388

71,137 1,401,705

1,627,160

1,146,696
51,088

88,206 255,009

225,455

ناوەوەی کەمپ
Inside camp

ناوەوەی کەمپ
Inside camp

دەرەوەی کەمپ
Out camp

دەرەوەی کەمپ
Out camp

236,419
137,249

20,049 47,832

74 1691 45 400
IDPIDPIDPIDPIDP RefugeeRefugeeRefugeeRefugeeRefugee

No.ofcampsinKRIژمارەیکەمپەکانلهكوردستان

50

119 2091

ژمارەیگشتیکەمپەکان
TotalNo.Ofcamps

هەولێر
Erbil

سلێمانی
Sulaymaniyah

دهۆك
Duhok

کەرکوك
Kirkuk

شنگال
Sinjar

هاتورۆیشتوو

Family Coming ژمارەی هاتوو

2,994

582

992

200

Family Leaving ژمارەی رۆیشتوو

Newarrivals&departures

ئۆفيسی هه ولێر   ئۆفيسی دهۆك   ئۆفيسی سلێمانی   ئۆفيسی نه ينه وا  ئۆفيسی كه ركوك نوسينگه ی گه رميان 
خێزان 97,328 6,437 5,653 2,342 2,313
كه س 540,186 36,085 22,999 9,976 11,527
چاالكی 649 78 23 4 13
ڕێژه  84.6% 10.2% 3.0% 0.5% 1.7%

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000

خێزان كه س چاالكی ڕێژه 
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   Sulaymanyah Office
Sulaymaniyah office is located in Sulaymaniyah and Halabja provinces. It oversees the delivery of humanitarian 
aid to host, IDP and refugee communities within those provinces. The province hosts (4) IDP camps and (5) refugee 
camps. There is (1) cultural, social and vocational center in Barika camp in Sulaymaniyah. In June 2018, the BCF 
conducted (23) charity activities in those provinces from which (5,653) families (22,999 individuals) benefited.

ئۆفیسیسلێمانی

IDP&RefugeestatisticsinSuleimaniahئاماریئاوارەوپەنابەرانلەسلێمانی

پاراسنت
Protection

ئاو و ئاوه ڕۆ
WASH

212

8,475
 Jigerkhwen

Center
 سه نته ری
جگەرخوێن Barika باریکە 

8,687

چاالکی سەنتەرەکان لە ئۆفیسی سلێامنی         Center Activities in Sulaymanyah    ئاوارهپه نابه ر

No. of Beneficiariesژماره ی سوودمه ندان

ئاوارەو پەنابەر لە سلێامنی
IDP & Refugee in Suleimaniah

Out camp دەرەوەی کەمپInside camp ناوەوەی کەمپ
54,1246,355

60,479

231,85828,132

259,990

24,536 207,322
IDP      ئاوارەIDP      ئاوارە Refugee   پەنابەرRefugee   پەنابەر

9,313 44,811
13,420 14,712
3,305 3,050

ئه م ئۆفیسه  ده كه وێته  سنووری كارگێڕی پارێزگای سلێمانی و هاوكاری ده گه یه نێته  خه ڵكی كه مده رامه ت و ئاواره و په نابه ر كه  له سنووری ئه و پارێزگایه دا نیشته جێن. له و سنووره دا )4( كه مپی 
ئاواره و )5( كه مپی په نابه ر له  سلێمانی هه یه  و )1( سه نته ری رۆشنبیری و كۆمه اڵیه تی و پیشه یی هه یه و به رده وام خولی راهێنانی پیشه یی و په روه رده و فێركردن بۆ فێرخوازانی ئه نجام 

ده درێن و له الیه ن ده زگاوه  به ڕێوه  ده برێن .
بۆ ئاسانكاری زیاتری خه ڵكی هه ژارو كه مده رامه ت و بێباوكانی پارێزگای هه ڵه بجه ، راسته وخۆ له الیه ن ئۆفیسی سلێمانیه وه  هاوكارییه كانیان بۆ دابین ده كرێت.

له م سنووره دا له مانگی )6( ده زگای خێرخوازیی بارزانی )23( چاالكی ئه نجامداوه  تیایدا )5,653( خێزان و )22,999( كه س سوودمه ندبوون.

مكتبالسليمانية
هـــذاالمكتـــبيقعضمـــنالحدوداإلداريـــةلمحافظةالســـليمانية
ويقـــومبإيصالالمســـاعداتالىالمحتاجيـــنوالنازحينوالالجئين
فـــيحـــدودهـــذهالمحافظـــة.وهناكضمـــنحدودهـــذاالمكتب
)4(مخيمـــاتللنازحيـــنو)5(مخيمـــاتلالجئيـــن،باالضافـــةالى
مركـــزثقافـــيواجتماعـــيومهنيواحدضمنهـــذاالحدودحيث
تنظـــمفيـــهدوراتتدريبيةومهنيـــةوتربويةوتعليميةباســـتمرارمن
قبلمؤسســـةبارزانيالخيريةلطـــالبالنازحينوالالجئينواهالي

اقليمكوردســـتان.
مـــنجانـــباخـــرولمســـاعدةالمحتاجيـــنوالفقـــراءواالعـــزاءفي
محافظـــةالحلبجـــة،يقـــوممكتـــبالســـليمانيةباالشـــرافعلـــى

االعمـــالالخيريـــةالجاريـــةفـــيهـــذهالمحافظـــة.
خـــاللشـــهر)6(نفـــذتمؤسســـةبارزانـــيالخيريـــةضمـــنهـــذا
المكتـــب)23(نشـــاطاخيريا،واســـتفادمنهـــا)5,653(عائلة،

البالـــغعددأفرادهـــا)22.999(شـــخصا.

11,414

2,804

196

45

11,174

2,804
3

-

212

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ئۆفیسهكانیدهزگا

ئۆفیسیكهركوكوئیدارهیگهرمیان

Kirkuk and Garmiyan Office
Kirkuk office is located in Kirkuk Province which oversees the delivery of humanitarian aid to host and IDP 
communities in the province. The BCF also maintains a branch office in Garmiyan district to assist orphan, 
the low-income families and the affected people in the district. In June 2018, the BCF conducted (13) charity 
activities in Kirkuk Province from which (2,313) families (11,527 individuals) benefited.

IDP&RefugeestatisticsinKirkuk&Garmianئاماریئاوارەولهسنوورهكانیكهركوك-گهرمیان

ئاوارە لە كه ركوك  و گه رمیان
IDP in Kirkuk & Garmian

Outside camp دەرەوەی کەمپInside camp ناوەوەی کەمپ
10,7985,073

15,871

49,21126,391

75,602

- -26,391 49,211
IDP      ئاوارەIDP      ئاوارە Refugee   پەنابەرRefugee   پەنابەر

- -5,073 10,798
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ئه م ئۆفیسه  ده كه وێته  سنووری كارگێڕی پارێزگای كه ركووك هاوكاری ده گه یه نێته  خه ڵكی كه مده رامه ت و ئاواره  كه  له  سنووری ئه و پارێزگایه دا نیشته جێن. هه روه ها له  ئیداره ی گه رمیان 
بنكه  یه كی كارگێڕی بۆ هاوكاریكردنی خه ڵكی لێقه وماو و كه مده رامه ت و مندااڵنی بێباوك )ئازیزان( كردۆته وه و به رده وام هاوكاری و پێداویستیان به سه ردا دابه ش ده كه ین. له م سنووره دا له مانگی 

)6( ده زگای خێرخوازیی بارزانی )13( چاالكی ئه نجامداوه  تیایدا )2,313( خێزان و )11,527( كه س سوودمه ندبوون. 

7,010

1,402

252

59

4,260

852
5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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مكتبكركوكوإدارةكرميان
هـــذاالمكتـــبيقعضمنالحـــدوداإلداريـــةلمحافظة
كركـــوكويقومبإيصالالمســـاعداتالىالمحتاجين
والنازحيـــنوالالجئيـــنفـــيحـــدودهـــذهالمحافظـــة،
وهنـــاكمركـــزإداريفـــيإدارةكرميـــانلمســـاعدة
المحتاجيـــنوالفقـــراءواالعـــزاءفـــيإدارةكرميان.

خاللشـــهر)6(نفذتمؤسســـةبارزانيالخيريةضمن
هـــذاالمكتـــب)13(نشـــاطاخيريـــا،واســـتفادمنهـــا
)2,313(عائلـــة،البالـــغعددأفرادهـــا)11,527`(

. شخصا

تێبینی:لهكهركوكوگهرمیان
پهنابهرنییه.
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(Dibaga1), 
(Dibaga2), 

Main Office

Erbil Office

Qushtapa

Basirma

Bahrka
Darashakran

Kawrgosk

Xazir M1

Hasansham U2
Hasansham U3

Harsham

Office 
IDP camp 
Refugee camp 
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پاراسنت
Protection

پاراسنت
Protection

پاراسنت
Protection

هه لی كاروخۆشگوزه رانی
Livelihood 

هه لی كاروخۆشگوزه رانی
Livelihood 

په روه رده 
Education 

ئاو و ئاوه ڕۆ
WASH

ته ندروستی 
Health 

ته ندروستی 
Health 

459

58

89

12

400

750

32

70

84

نوره دین زازا
Nur-Aldin Zaza

قه دری جان
Qadry Jan

 كه ورگۆسك 
Kawrgosic

 داره شه كران
Dare shakran 

چاالکی سەنتەر و بنكه  ته ندروستییه كان لە ئۆفیسی هەولێر         Center Activities in Erbil Office    ئاوارهپه نابه ر

No. of 3,593 ژماره ی سوودمه ندان

IDP&RefugeestatisticsinErbilــاوارەوپەنابەرانلەهەولێر ــ ــاریئ ئامــ

ئاوارەو پەنابەر لە هەولێر
IDP & Refugee in Erbil

Outside camp دەرەوەی کەمپInside camp ناوەوەی کەمپ
164,61013,698

178,308

725,82564,688

790,513

90,29729,895 635,52834,793
IDP      ئاوارەIDP      ئاوارە Refugee   پەنابەرRefugee   پەنابەر

35,2467,058 129,3646,640 لیر
هەو

ی
یس
ۆف
یئ
کان

كیە
اال
چ

BC
F
ac
tiv
iti
es
in
E
rb
il

ئاواره

ئـــه م ئۆفیســـه  ده كه وێتـــه  ســـنووری كارگێڕی پارێـــزگای هه ولێر و هـــاوكاری ده گه یه نێتـــه  خه ڵكی كه مده رامـــه ت و ئاواره و په نابه ر كه  له ســـنووری ئـــه و پارێزگایه دا نیشـــته جێن. 
لـــه م ســـنووره دا )7( كه مپـــی ئـــاواره و )4( كه مپـــی په نابـــه ر هه یـــه . له  ســـنووری پارێـــزگای هه ولێر )8( ســـه نته ری رۆشـــنبیری و كۆمه اڵیه تی و پیشـــه یی له نێـــو كه مپ و 
ده ره وه ی كه مپـــه كان دروســـتكراون و بـــه رده وام خولـــی راهێنانـــی پیشـــه یی و پـــه روه رده و فێركردن بـــۆ فێرخوازانی ئاواره و په نابه ر و دانیشـــتوانی كوردســـتان ئه نجـــام ده درێن و 

له الیـــه ن ده زگاوه  به ڕێوه ده برێـــن  .

له م سنووره دا له مانگی)6( ده زگای خێرخوازیی بارزانی )649( چاالكی ئه نجامداوه  تیایدا )97,328( خێزان و )540,186( كه س سوودمه ندبوون.

اإلداريـــة الحـــدود ضمـــن يقـــع المكتـــب هـــذا
لمحافظـــةأربيـــلويقـــومبإيصـــالالمســـاعداتالى
المحتاجيـــنوالنازحيـــنوالالجئيـــنفيحـــدودهذه
هنـــاك المكتـــب هـــذا ادارة ضمـــن المحافظـــة.
)7(مخيمـــاتللنازحيـــنو)4(مخيمـــاتلالجئين،
وكذلـــكهنـــاك)8(مركـــزاثقافيـــاواجتماعيـــا
ومهنيـــاداخـــلالمخيمـــاتحيثتنظمفيهـــادورات
تدريبيـــةومهنيـــةوتربويـــةوتعليميـــةباســـتمرارمـــن
قبـــلمؤسســـةبارزانـــيالخيريـــةلطـــالبالنازحين

والالجئيـــنواهالـــياقليـــمكوردســـتان.
خـــاللشـــهر)6(نفذتمؤسســـةبارزانـــيالخيرية
خيريـــا، نشـــاطا )649( المكتـــب هـــذا ضمـــن
عـــدد البالـــغ عائلـــة، منهـــا)97.328( واســـتفاد

شـــخصا. )540.186( أفرادهـــا

ئۆفیسیههولێر

مكتبأربيل

293,410

54,459

77,508

11,986

54,028

10,459
63

-

3,934

330

1,955

-

106,492

19,648

10

-

2,744

446

00,00

00,00

42

-

سه نته ری هه ڵه بجه ی شه هید
Halabjay Shahid

دیبه گه  1
Debaga 1
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ErbilOffice
Erbil office is located in Erbil Province which is tasked with delivering assistance to host, IDP and refugee communities 
within the province. According to the latest statistics of the BCF, the province hosts (7) IDP camps and (4) refugee camps. 
There are also (8) cultural, social and vocational centers inside and outside the camps where the BCF runs various training 
courses for IDPs, refugees and host community. In June 2018, the BCF conducted (649) charity activities in Erbil Province 
from which (97,328) families (540,186 individuals) benefited.

پاراسنت
Protection

پاراسنت
Protection

پاراسنت
Protection 

په روه رده 
Education 

هه لی كاروخۆشگوزه رانی
Livelihood 

ته ندروستی 
Health 

282

120

1,100

10

16

111

عثامن صربی
 Othman Sabri 

Center

تیرێژ
Terezh

 M1 بنكه ی ته ندروستی خازر
Khazir M1 health center

سه نته ری رۆشنبیری و پیشه یی)پێكه وه ژیان(
Pekawazhiyan Educational and 

Vocational Center
   

قوشتەپە
Qushtapa

بارسمه 
Basirma

    خازر       
       Khazir   

U3 حه سه ن شام
Hasansham U3

چاالکی سەنتەر و بنكه  ته ندروستییه كان لە ئۆفیسی هەولێر         Center Activities in Erbil Office    ئاوارهپه نابه ر

بنكه ی    
ته ندروستی

ئـــه م ئۆفیســـه  ده كه وێتـــه  ســـنووری 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 ســـنووری شـــه نگالدا نیشـــتەجێن . لـــه م ســـنووره دا )1( كه مپـــی ئـــاواره  لەو ســـنوورەدا هه یه  . لـــه م كه مپه دا ســـه نته رێكی رۆشـــنبیری و كۆمه اڵیه تی و پیشـــه یی دامـــه زراوه  و 

بـــه رده وام خولـــی راهێنانـــی پیشـــه یی و په روه رده یـــی و فێركردن بـــۆ فێرخوازانی ئـــاواره  ئه نجام ده درێـــن  و له الیه ن ده زگاوه  به ڕێـــوه  ده برێن .

ئۆفیسیشهنگاڵ

SinjarOffice
Sinjar office is located in Sinjar town and provides humanitarian aid to residents, IDPs and refugees in the area. There is 
(1) IDP camp in the town. There is also a cultural, social and vocational center in the camp in which BCF offers continuous 
courses to the inhabitants of the camp. 

مكتبسنجار
هـــذاالمكتـــبيقـــعضمـــنالحـــدوداإلداريـــةلقضاءســـنجارويقومبإيصالالمســـاعداتالـــىالمحتاجينوالنازحيـــنوالالجئينفيحدودإدارةســـنجار.وهنـــاكضمنحدودهـــذاالمكتبمخيم
واحـــدللنازحيـــن،باالضافـــةالـــىمركـــزثقافيواجتماعيومهنـــيواحدضمنحيثتنظمفيهدوراتتدريبيةومهنيةوتربويةوتعليميةباســـتمرارمنقبلمؤسســـةبارزانـــيالخيريةلطالبالنازحين

واهالياقليمكوردســـتان.

حوزهیرانمانگی راپۆرتیمانگانەیدهزگایخێرخوازيیبارزانی

(Refugee)کەمپی پەنابەر (IDP)کەمپی ئاوارە
سنوریشهنگاللەئاماریئاوارە

IDP statistics in Sinjar

Legend
BCF Impact Border 
Main office 
IDP Camp 
Refugee Camp یەنابەرنیەش ن الهە-

دەرەوەی کەمپ کەمپناوەوەی

ئاوارەو پەنابەر لە شه نگال

10,5002,100

10,5002,100

00,0000,00

ئاوارە

پەنابەر

43,5007,600

IDP

Refugee

Inside compOut comp

IDP statics in Sinjar

33,0005,500

33,0005,500

00,0000,00
پەنابەر

IDP

Refugee
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ئۆفیسهكانیدهزگا16
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IDP&RefugeestatisticsinDuhokئاماریئاوارەوپەنابەرانلەدهۆك

ئاوارەو پەنابەر لە دهۆك
IDP & Refugee in Duhok

Outside camp دەرەوەی کەمپInside camp ناوەوەی کەمپ
52,47540,655

93,130

244,051213,504

457,555

44,891 168,613
IDP      ئاوارەIDP      ئاوارە Refugee   پەنابەرRefugee   پەنابەر

9,686 30,964

پهنابهرئاواره

Legend
BCF Impact Border 
Main office 
IDP Camp 
Refugee Camp

Duhok Office

22,416 221,635
6,529 45,946

ئـــه م ئۆفیســـه  ده كه وێتـــه  ســـنووری كارگێڕی پارێـــزگای دهۆك و هـــاوكاری ده گه یه نێته  خه ڵكـــی كه مده رامـــه ت و ئاواره و په نابه ر كه  له ســـنووری ئـــه و پارێزگایه دا نیشـــته جێن. 
لـــه و ســـنووره دا )16( كه مپـــی ئـــاواره و )4( كه مپـــی په نابـــه ر هه یه .  له ســـنووری پارێـــزگای دهۆكدا )12( ســـه نته ری رۆشـــنبیری و كۆمه اڵیه تی و پیشـــه یی لـــه  كه مپ و 
ده ره وه ی كه مپه كانـــدا دروســـتكراون و بـــه رده وام خولـــی راهێنانی پیشـــه یی و پـــه روه رده و فێركردن بـــۆ فێرخوازانی ئاواره و په نابه ر و دانیشـــتوانی كوردســـتان ئه نجـــام ده درێن و 

له الیـــه ن ده زگاوه  به ڕێوه ده برێـــن.
له م سنووره دا له مانگی )6( ده زگای خێرخوازیی بارزانی )78( چاالكی ئه نجامداوه  تیایدا )6,437( خێزان و )36,085( كه س سوودمه ندبوون.

25,269

5,010

774

86

7,010

1,341
1

-

2,310

-

100

-

-

-

-

-

576

-

-

-

45

-

مكتبدهوك
الحـــدود ضمـــن يقـــع المكتـــب هـــذا
اإلداريـــةلمحافظـــةدهوكويقـــومبإيصال
المســـاعداتالـــىالمحتاجيـــنوالنازحين
والالجئيـــنفـــيحـــدودهـــذهالمحافظة.
ضمـــنادارةهـــذاالمكتـــبهناك)16(
مخيمـــاللنازحينو)4(مخيماتلالجئين،
واجتماعيـــا ثقافيـــا مركـــزا )8( و
ومهنيـــاداخـــلالمخيمـــاتوتنظـــمفيهـــا
دوراتتدريبيـــةومهنيـــةوتربويـــةوتعليمية
بارزانـــي مؤسســـة قبـــل مـــن باســـتمرار
والالجئيـــن النازحيـــن لطـــالب الخيريـــة

واهالـــياقليـــمكوردســـتان.
خاللشـــهر)6(نفذتمؤسســـةبارزاني
)78( المكتـــب هـــذا الخيريـــةضمـــن
نشـــاطاخيريا،واســـتفادمنها)6.437(
عائلـــة،البالغعددأفرادهـــا)36.085(

. شخصا
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     Duhok Office
Duhok office is located in Duhok Province. It delivers humanitarian aid to host, IDP and refugee communities within the 
province. The province hosts (16) IDP camps and (4) refugee camps. There are also (12) cultural, social and vocational 
centers inside and outside the camps at which the BCF offers various training courses to IDPs, refugees and host community. 
In June 2018, the BCF conducted (78) charity activities in Duhok Province from which (6,437) families (36,085 individuals) 
benefited.

ئاو وئاوه ڕۆ
WASH 

پاراسنت
Protection 

هه لی كار و  ژیانه وانی
Livelihood

په روه رده 
Education 

هه لی كار و  ژیانه وانی   
Livelihood 

ئاو وئاوه ڕۆ
WASH 
پاراسنت

Protection 

ته ندروستی
Health 

پاراسنت
Protection 

ئاو وئاوه ڕۆ
WASH 

پاراسنت
Protection 

هه لی كار و  ژیانه وانی
Livelihood

پاراسنت
Protection 

پاراسنت
Protection 

هه لی كار و  ژیانه وانی
Livelihood

هه لی كار و  ژیانه وانی   
Livelihood

119

1,020

220

45

160

25

100

100

220

30

905

15

30

35

21

160

رەوشەن بەدرخان
Rawshan Badrkhan

ده ركار
 Darkar

سه نته ری چه مشكۆ
Chamshko Center

جه الده ت بەدرخان
Jaladat Badrkhan

سەنتەری نەورۆز
Nawroz Center

محمد شێخۆ
Muhammad Shekho

سه نته ری مه شقی پیشه یی شیالدزێ
Shiladze Vocational Center

سه نته ری مه شقی پیشه یی ته ناهی
Tanahi Vocational Center

گەویالن
Gawilan

ده ركار
 Darkar

چه مشكۆ
Chamshko

دۆمیز - 2
Domiz2

ئاکرێ
Akre

دۆمیز١
Domiz1

 شیالدزێ
Shiladze

 ته ناهی
Tanahi

No. of beneficiaries 3,205 ژماره ی سوودمه ندان

چاالکی سەنتەرەکان لە ئۆفیسی دهۆك         Center Activity in Erbil Duhok    ئاوارهپه نابه ر
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ئۆفیسینهینهوا:
بهمهبهســـتیهاوكاریكردنـــیخهڵكـــیلێقهومـــاووئـــاوارهگهڕاوهكانـــیشـــارهكهوپاڵپشـــتیكردنیانبـــۆدووبـــارهدهســـتپێكردنهوهیژیانـــیئاســـاییانوههروههـــابـــۆهاوكاریكردنیئهو
خێزانانـــهیكـــهشـــارهكهیانجـــێنههێشـــتووه،دهزگایخێرخوازیـــیبارزانیلهســـااڵنیرابردوودابهشـــێوهیبـــهردهوامهاوكاریوپێداویســـتیخۆراكـــیگهیاندۆتهزۆربـــهیگهڕهكهكانی
شـــارهكهدا،هـــاوكاتدهزگابهپێویســـتیزانـــیبـــۆئاســـانكاریزیاتـــریخهڵكـــیناوچهكـــهئۆفیســـێكیتابیـــهتلهشـــارینهینـــهوادابمهزرێنێـــت،كـــهبهشـــێوهیهكیرێكخـــراوخۆراكو

پێدایوســـتیوهاوكارییهكانـــیبـــهخهڵكـــیكهمدهرامـــهتوهـــهژاردادابـــهشدهكهن.
لهمسنوورهدالهمانگی)6(دهزگایخێرخوازییبارزانی)4(چاالكیئهنجامداوهتیایدا)2,342(خێزانو)9,976(كهسسوودمهندبوون.

Food Sector9,763سێکتەری خۆراك

210

3

2,300

42

-

Nineveh Office 
The BCF opened an office in Mosul to support the war-affected people of Mosul and the returning IDPs to start a new life 
in their places of origin. The office is aimed at regulating the delivery of the humanitarian assistance to the impoverished 
people in the province. The BCF has also been continuously helping residents of Mosul over the last few years despite the 
fact that it didn’t have an office in the city. In june 2018, the BCF conducted (4) charity activities in Nineveh Province from 
which (2,342) families (9,976 individuals) benefited.

لغـــرضمســـاعدةالمنكوبيـــنوالنازحيـــنالعائديـــنالـــىالمحافظـــةودعمهـــمللبدءمـــنجديدبحياتهـــمالطبيعيةولمســـاعدةالعوائلالتيلـــمتتركالمدينة،قامتمؤسســـةبارزانـــيالخيريةفي
الســـنواتالماضيـــةبشـــكلمســـتمربتقديـــمالمســـاعداتالمختفـــة،وتـــمذلكعـــنطريقفرقهـــاالميدانيحيثيتـــمايصالالمســـاعداتاليهم.وتســـهيالاليصالتلـــكالمســـاعداتالىاهالي

محافظـــةنينـــوىرأتمؤسســـةبارزانـــيالخيريـــةضـــرورةفتحهذاالمكتب،كيتســـاعدبشـــكلمباشـــرومنظمالمحتاجيـــنومحدوديالدخـــلوالفقراء.
خاللشهر)6(نفذتمؤسسةبارزانيالخيريةضمنهذاالمكتب)4(نشاطاخيريا،واستفادمنها)2,342(عائلة،البالغعددأفرادها)12,976(شخصا.

مكتبنينوى

Non Foodسێكته ری ناخۆراك

 Disabled care چاودێریی كه مئه ندامان
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من االول
ــرانيــعــرف ــزيـ شــهــرحـ

باليومالعالميلالطفالفيبعضدول
العالموفياقليمكوردستان،معذلكبعضالدول

من العشرين يوم واشهرها لالطفال اخرا يوما حددوا االخرى
شهرنوفمبرفيامريكاوبريطانياوعدداخرمنالدول.وفيهذااليومتنظم

احتفاالتمختلفةومراسيمترفيهيةمناجلتوعيةالناسوالعملعلىالحفاظعلىحقوق
االطفالوتسخيروقتممتعلهم.

فيهذااليومالمعروفباليومالعالميلألطفالتقوممؤسسةبارزانيالخيريةبتنظيمنشاطاتمختلفةدعمالالطفال
فيمناطقمختلفة،فيهذهالسنةقامتبتنفيذمشاريععديدة،منهانظمتالمؤسسةاجواءاممتعالالطفالفياكواتارينحيثقضى

200طفلمناطفالالشهداءوقتاممتعافيهذااليوم.بصورةعامةوفيجميعالمخيماتوالمكاتبالتابعةلمؤسسةبارزانيالخيريةتماحياءهذا
اليومحيثقامتالمؤسسةبتنظيم)19(نشاطاواستفادمنها)3,009(طفالوشاركوافيها.

لالطفال
العالمي

ياليوم
مختلفةف

فعاليات
تنظيم

والالجئين
والنازحين

لالشهداء
ختلفةألطفا

احتفاالتم
خيريةتقيم

بارزانيال
مؤسسة

تاريخاليومالعالميلألطفال
أوصت وخمسين وأربعة وتسعمائة ألف عام في
عالمي يوم إلقامة المتحدة لألمم العامة الجمعية
للتفاهم يوما بوصفه العالم، دول فيجميع للطفل
إضافة األطــفــال، بين العالم نطاق على والتآخي
الثاني تشرين من الخامس يــوم تحديد تم لهذا
من عدد اإلعــالن هذا وسبق العالمي، للطفل كيوم
وفي الطفل، حقوق تتناول التي الدولية االتفاقيات
العشرينمنتشرينالثانيمنعامألفوتسعمائة
وتسعةوثمانين،تمتوقيعاتفاقيةحقوقالطفلالتي
تستندإلىإعالنحقوقالطفلالتيتمتفيالتاريخ
وخمسين. وتسعة وتسعمائة ألف عام من نفسه
الفعالياتاالحتفاليةفيهذا تمتخصيصعددمن
اليوم،يتخللهاعددمنالتظاهراتمنقبلناشطين
فرنسا ففي العالم، حــول الطفل حقوق مجال في
تقوممنظمةتضمعددامنالمدافعينعناألطفال،
برفعتقريرسنويلمجلسالنوابالفرنسيورئيس
تقوم فإنها اليونيسيف أما الفرنسية. الجمهورية
بتنظيمعددمناألنشطةوالفعالياتلالحتفالبهذا
بوضع العربية الــدول قامت به. والتعريف اليوم
عددمنالتحفظاتمنناحيةحريةالمعتقداتفي
حقوقالطفل.يحتفىبيومالطفلالعالميفيغالبية
دولالعالمفيالعشرينمنتشرينالثانيمنكل
في الطفل لحقوق المتحدة األمم تحديد بعد عام
يوم فإن الشيوعية الدول في أما اليوم، هذا مثل
عام. كل من حزيران من األول يصادف الطفل
اتفاقيةحقوقالطفلعلىالحقوقالسياسية تنص
والمدنيةوالثقافيةواالقتصاديةلألطفال،إضافةإلى
قبل من االتفاقية في الــواردة البنود تنفيذ مراقبة
لجنةحقوقالطفلالتابعةلألممالمتحدةالتيتضم
أعضاءمنكافةدولالعالم.اليومالعالميللطفولة
عام2010فيالذكرىالحاديةوالستينوالحادية
حقوق إلعــالن والعشرين والحادية والخمسين
اتفاقية إلى إضافة الطفل، واتفاقياتحقوق الطفل
جنيف،قامتاللجنةالدوليةللصليباألحمرفيعام
ألفينوعشرةبنشرعددمنالكتيباتوالمنشورات
الــحــروبوعــناألطــفــالحول الــتــيتتحدثعــن
العالم.تتناولهذهالكتيباتوالمنشوراتالمخاطر
بالنزاعات المتأثرون األطفال لها يتعرض التي
المسلحةـفيمحاولةالتخاذالتدابيرالالزمةلتلبية

احتياجاتهؤالءالصغار،إضافةإلىسنالقوانين
التيتمنحهمحمايةخاصة.قامتهومانيومبهذه
إلكترونيةخاصة المناسبةبالعملعلىفتحبوابة
الموقع هــذا يقوم حيث رسمي، بشكل لألطفال
والمعلومات الموارد من ثروة بتوفير اإللكتروني
حولحقوقالطفل،إضافةإلىتيسيرالوصولإلى

هذهالمعلومات.

تنظيمنشاطاتمختلفةفياليومالعالميلالطفال
مؤسسة نظمت لالطفال، العالمي اليوم بمناسبة
بارزانيالخيريةتجمعاممتعالألطفالحيثقضى
200طفلمناطفالالشهداءوقتاممتعافياكوا
تارينبمناسبةاليومالعالميلألطفال،وخاللهذا
مؤسسة و االمــاراتــي االحمر هــالل قــام التجمع

بارزانيالخيريةبتوزيعالهداياعليهم.
حولنشاطاتمؤسسةبارزانيالخيريةفياليوم
رئيس احمد موسى السيد قال لالطفال، العالمي
كمؤسسة »نــحــن الــخــيــريــة: بــارزانــي مؤسسة
اليوم بهذا خاصا اهتماما نهتم الخيرية بارزاني
برنامجخاصةونستقبله احتفاالتبحسب وننظم
بحرارة،وفيهذااليومواغلبااليامالعالميةنخطو
مراسيم ونقيم العالمية، المنظمات نساير خطوات

تربويةوترفيهيةخاصةفيجميعالمخيماتخدمة
ان »يجب سيادته: وقــال والالجئين«. للنازحين
من طفال 200 نجمع اليوم هــذا في انــه الننسى
تارينويلعبونبال اكوا بارك الشهداءفي اطفال
مقابلفيهذاالباركويقضوناوقاتاممتعاوفي
اليومنفسهنوزععليهمهداياونوزععلىعوائلهم
سلةغذائية،وهذامادأبتعليهمؤسسةبارزاني
تارين اكــوا ادارة ونشكر سنة كل في الخيرية
الشهداء، الطفال خدمة وتسهيالتها معنا لوقوفها
ومنجانباخروداخلالمراكزهناكمراكزثقافية
فنية مختلفة نشاطات فيها نقيم حيث واجتماعية

وترفيهيةلالطفال«.
تزامنافيهذااليومقامتمؤسسةبارزانيالخيرية
بتنظيم والالجئين، للنازحين المخيمات داخــل
احتفاالتمختلفةفيالمراكزالثقافيةوبصورةعامة
لمؤسسة التابعة والمكاتب المخيمات جميع في
بارزانيالخيريةوفياحياءهذااليومنظمت)19(
وشاركوا طفال )3,009( منها واستفاد نشاطا
في ومشاركتهم لهدايا استالمهم حيث من فيها
الفعالياتالمختلفة،التينظمتبرعايةقنصليةدولة
،منظمةدوسا،منظمةهاريكار،منظمة االمارات،

حفظاالطفال،مؤسسةروانكةوالخيريين.
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تنظيموجباتافطارصائملـ8391شخصامنطالبوطالباتاالقسامالداخلية20

الكويت دولة مع الخيرية بارزاني مؤسسة نظمت
مشروعامشتركاضمنالمشاريعالخاصةفيشهر
رمضانالمبارك،يأتيهذاالمشروعكدعمللطالب
االمتحانات موعد يوافق والتي الفضيل الشهر في
النهائية،وفيثالثةاياممنشهررمضانالمبارك
نظمتالمؤسسةوجباتافطارالصائمل)5700(
منطالبوطالباتقسميالداخليين)شهيدشوكت
شيخيزدينو18شباط(.باالضافةالىتوزيعمواد
اليسرا. معشركة بالتعاون لالفطار اخرى غذائية
احمد موسى السيد قــال المساعدات هــذه وحــول
رئيسمؤسسةبارزانيالخيرية:»فيكلسنة،كما
المجتمع لفئات مهمة مشاريع بتنفيذ نقوم تعودنا
دولة المبارك،ونشكر المختلفةفيشهررمضان
الكويتفيدعمنالتنفيذهذاالمشروعالخيريالذي
شهيد الداخليين: قسمي لطالب ايام لثالثة استمر

شوكتشيخيزدينو18شباط«.

بينمؤسسة بالتعاون المشروع تنفيذ بداية كانت
بارزانيالخيريةودولةالكويتفياالقسامالداخلية،
وقدبدأفيالثالثمنشهرحزيران2018،وكان
بتحضير المؤسسة قــامــت حيث مرحلتين فــي
وجبتينمنافطارالصائمل3500طالبافيالقسم
الشهر في ثم يزدين، الداخليشهيدشوكتشيخ
في االفطار وجبات بتجهيز المؤسسة قامت نفسه
المرحلتينفيالقسمالداخلي18شباطواستفادت

منها2200طالبة.
حولهذاالمشروعقالالسيدموسىاحمدرئيس
مؤسسةبارزانيالخيريةفيتصريحله:»فيكل
سنة،كماتعودنانقومبتنفيذمشاريعمهمةلفئات
المجتمعالمختلفةفيشهررمضانالمبارك،وفي
اذاستطعنا لدعمنا الكويت السنةنشكردولة هذه
اقليم انــحــاء جميع فــي خيرية مشاريع ننفذ ان
كوردستانلصالحالمعوزينوالنازحينوالالجئين

والطلبةوفيمايخصمشروعوجباتافطارالصائم،
قسمي بتنفيذ الخيرية ــي ــازان ب مؤسسة قــامــت
الداخليين:شهيدشوكتشيخيزدينو18شباط،
بسبب بالدراسة مشغولون الطالب ان لنا وظهر
ان المستحسن من وجدنا لذا النهائية، االمتحانات
)5700( منها واستفاد االفطار وجبات لهم نجهز

طالبوطالبة.
ومنجانباخرقامتمؤسسةبارزانيالخيريةفي
اليسرا بالتعاونمعشركة المبارك شهررمضان
الداخلية االقسام على المساعدات توزيع بحملة
)شهيدشوكتشيخيزدين،18شباط،ليلىقاسم،
للطالب عدالة والطالبات، للطالب التقنية الجامعة
والطالبات(وفيهاوزعتالسلةالغذائيةوهيعبارة
)2691(من منها واستفاد غذائيةجافة مواد عن

طالبهذهاالقسامالداخلية.

اقليم في الــزراعــي والقطاع الفالحين دعــم بهدف
في لالستمرار الفالحين وتشجيع كــوردســتــان
مؤسسة تستمر ــراهــم، ق فــي وبــقــاءهــم ــة ــزراع ال
الفالحين دعم في سنوي بشكل الخيرية بارزاني
لفالحي القرىوتنفذمشاريعخيريةمهمة واهالي
مع وبالتعاون السياق هذا وفي كوردستان، اقليم
مشروع بتنفيذ قامت ،)pape Group(  شركة
اخروهووفيهذاالمشروعتمتوفير6جرارات
زراعيةلحرثاراضيالفالحينفياقليمكوردستان
ولمدة8ساعاتيوميا،المشروعيستمرلمدةثالث
االراضي حرث موسم من سنة كل وفي سنوات
تقومالجراراتالستبحرثاالراضيالزراعيةلمدة
ما مقابل ماديا مقابال تاخذ ان دون اشهر ثالث

تقومبها.
بدأالمشروعفيمنطقةبالكايتيمنقبلمؤسسة
الخيريةوشركة)papeGroup(،حيث بارزاني
للمنطقة. االخــيــرة قبل من جـــرارات ثــالث ــرت وف
بــارزانووفــرتثالث المشروعفيمنطقة نفذ ثم
للفالحين. االراضي لحرث للمنطقة اخرى جرارات
الشهداءوجرحى المشروععوائل هذا يستفيدمن
معاركداعشوالمصابينوالفقراءواصحابالدخل

المحدود،وكلجرارةزراعيةتعمللثمانساعات
خالليومواحدوتحرثاالراضيالزارعيةللفالحين
دونمقابل،وهكذاخاللساعةواحدةتعودمبلغ

ثالثونالفدينارللفالحنفسه.
انالمشروعيستمرلمدةثالثةأشهرفيكلسنة،
وفيكلسنةتقومتلكالجراراتبحرثاالراضي
وذلك المذكور، المشروع ضمن المنطقة لسكان
قامت حيث الخيرية، بارزاني مؤسسة من بدعم
شهرية برواتب زراعية جرارة لكل سائق بتأمين

)800(الفدينار.
انهدفمؤسسةبارزانيالخيريةمنهذاالمشروع
هوتنميةالقطاعالزراعيفيالمنطقةودعمالفالحين
والمحتاجين والفقراء والجرحى الشهداء وعوائل
وقد كوردستان. اقليم في الزراعية المناطق في
ان القادمة للسنة المشروع هــذا برنامج في جــاء
عددالجراراتيزدادالىتسعجرارةوبهذايستفيد

سكانمنطقةسيدكان.

مؤسسةبارزانيالخيريةوشركة)papeGroup(يدعمانالقطاعالزراعي

فيمشروعخيريتوفر6جراراتزراعيةلحرثاراضيالفالحينلمدة8ساعاتيوميا
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ممثلمؤسسةبارزانيالخيريةتشاركفيأولاجتماعلمجلسECOSOCفياالممالمتحدة

مؤسسةبارزانيالخيريةتشاركبشكلبفاعليةتأثيرافيمشاريعالمجلس

المجلس فــي عضو الخيرية ــي ــارزان ب مؤسسة
والتي المتحدة، لالمم واالجتماعي االقــتــصــادي
جنيف. في المنعقد االجتماع الى المؤسسة دعيت
عالقات مــســؤول مصطفى اوات السيد شـــارك
الخيريةفيهذااالجتماعكممثل بارزاني مؤسسة
عنها،وقال:كاناالجتماعمميزا،حيثالقيالضوء
ECOSOC لمجلس المستقبل استراتيجية على
منظمات مع اكثر وتعاون مساعدات مع وعالقاته

المجتمعالمدنيفيجميعانحاءالعالم.
قامممثلمؤسسةبارزانيالخيريةفيهذااالجتماع
جذب كيفية حــول للحضور توضيحات بتقديم
ECOSOCمنظماتالمجتمعالمدنيالىمشاريع
اوات السيد وقال الدولي. المجتمع تقوية وكيفية
مصطفى:»تشاركمؤسسةبارزانيالخيريةبشكل
اكثرفاعليةفيمشاريعECOSOCوتأخذعلى

عاتقهانسبةأكبرمناعمالالمجلس«.
العضاء المنعقد المجلس هــذا فــي بالذكر جدير
االخــرى المنظمات ان على ــزوا رك ECOSOC
للمجتمعالمدنيوهماعضاءفيالمجلسيستطيعون
المستقبل وفي االخرى المشاريع في يشاركوا ان
في عضوا يصبح ان يريد لمن تسهيالت تقدم

المجلس.

بــارزانــي مؤسسة قبلت 2016 ابــريــل شهر فــي
الخيريةكعضواستشاريفيالمجلساالقتصادي
وذلك ECOSOC المتحدة لالمم واالجتماعي
بارزة خدمات تقديم من المؤسسة به قامت لما
اعمالها وبسبب المنطقة في والالجئين للنازحين

الخيرية.
منظومة قلب هو واالجتماعي االقتصادي المجلس
للتنمية الــثــالثــة ــاد ــع األب لتحقيق المتحدة األمـــم
المستدامة-االقتصاديةواالجتماعيةوالبيئية.وهو
المبتكرة، النقاشواألفكار لتشجيع الرئيسي المنبر
الجهود وتنسيق قدما، للسير التوافق وصياغة
المتفقعليهادوليا.وهومسؤول األهداف لتحقيق
أيضاعنمتابعةمؤتمراتاألممالمتحدةالرئيسية

ومؤتمراتالقمة.
وقدأنشأميثاقاألممالمتحدةالمجلساالقتصادي
الفروع أحد بوصفه 1946 عام في واالجتماعي
االقتصادي المجلس يربط المتحدة. لألمم الستة
واالجتماعيأسرةمتنوعةمنكياناتاألممالمتحدة
المستدامة، للتنمية المكرسة التنظيمي( )الهيكل
لتوفيرالتوجيهاتالعامةوالتنسيق.وتشملالكيانات
واللجان اإلقليمية، واالجتماعية االقتصادية اللجان
الدولية الحكومية المناقشات تيسر التي الفنية

للقضاياالعالميةالرئيسية،والوكاالتالمتخصصة،
أنحاء جميع في تعمل التي والصناديق والبرامج
العالملترجمةالتزاماتالتنميةإلىتغييراتحقيقية
المجلساالقــتــصــادي الــشــعــوب.ويــعــد فــيحــيــاة
واالجتماعيبوابةلشراكةاألممالمتحدةومشاركة
بقيةالعالم،بناءعلىدورهالتنسيقيداخلمنظومة
التقاءعالميةفريدة المتحدة.فهويوفرنقطة األمم
منأجلالحوارالمثمرفيمابينمقرريالسياسات،
والبرلمانيين،واألكاديميين،والمؤسسات،وشركات
األعمال،والشباب،و200+3منظمةمنالمنظمات

غيرالحكوميةالمسجلة.
كل عمله واالجتماعي االقتصادي المجلس ينظم
أهمية على ينطوي ســنــوي مــوضــوع حــول عــام
عالميةبالنسبةللتنميةالمستدامة.وهذايكفلتركيز
المجلس في المشاركين مجموعة بين االهتمام
األمم جهاز نطاق وعلى واالجتماعي، االقتصادي

المتحدةاإلنمائي.
االقتصادية الشواغل على التركيز طريق وعــن
المجلس يشجع المترابطة، والبيئية واالجتماعية
سياسات على االتــفــاق واالجتماعي االقــتــصــادي
وإجراءاتمتسقةتشكلروابطأساسيةبينجميع

الشواغلالثالثة.

المجلس. في المدني المجتمع منظمات مع المستقبل في ECOSOC مجلس عمل واستراتيجية جلسةحولخطط المتحدة االمم نظمت
2018مع الثالثوالعشرينمنشهرحزيران الخيريةفي بارزاني الحكوميةمؤسسة للمنظماتغير المنعقد وشاركتفيهذااالجتماع
االعضاءفيهذاالمجلساالقتصاديواالجتماعيلالممالمتحدةECOSOCوقدنظمهذااالجتماعمنقبلاالممالمتحدة،حولمستقبل

مجالعملالمجلسوالعالقةمعالمنظماتواالممالمتحدة.
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نوزاد السيد رحب الصحفي المؤتمر بداية في
منظمة فيها شكر كلمة، وقــدم بالمنظمة، هــادي
على دأبــت التي االلمانية Wings of Help
تقديمالمساعداتوتوزعهابالتعاونمعمؤسسة
بارزانيالخيريةعلىالنازحينوالالجئينفياقليم
والنجاح الموفقية لهم متمنيا العراق كوردستان
وانيقومواباعمالخيريةكبيرة،وأشارالىان
هناكعددكبيرمنالنازحينوالالجئينيعيشون
بالمنظمات يدفع ما وهــذا كوردستان اقليم في
المساعداتبحجماكبرخدمة العالميةانيقدموا

لهؤالءالذينيعيشونفيالمخيمات.
ومنجانباخرقدمالسيدفرانكفرانكيرئيس
منظمةWingsofHelpااللمانيةكلمةحولهذه
فيها أزور السابعة المرة هذه وقال: المساعدات
اقليمكوردستان،وقدعملنامعمؤسسةبارزاني
ونحن والالجئين النازحين مخيمات في الخيرية
نستمرفيايصالمساعداتدولةألمانياالىاقليم
كوردستان.وفيجانباخرمنالمؤتمرالصحفي
أشاررئيسالمنظمةااللمانيةالىانهموبدعممن
حكومةوشركاتالمانيايوصلونهذهالمساعدات
على اعمالهم اغلبية وتركز كوردستان اقليم الى
يظنون النهم والالجئين، النازحين أطفال خدمة
الى ويحتاجون العالم مستقبل هم االطفال ان

المساعداتودعماكثر.
وفيسياقكالمهاعلنالسيدفرانكفرانكي،رئيس

نحن المساعدات، ايصال عن انهفضال المنظمة،
نقومبإنشاءاكبرمدرسةلتعليمالكومبيوترعلى
مستوىالعالمداخلمخيماتالنازحينوالالجئين،
وهذهبشرىسارةلهمكييتعلمواعلوماجديدة
داخلالمخيماتوهذامايساعدهماليجادفرص
المستقبل. في انفسهم على يعتمدوا كي العمل
تقدير قدمتجائزة الصحفي المؤتمر نهاية وفي
الىمنظمةWingsofHelpااللمانيةمنقبل

مؤسسةبارزانيالخيرية.

التيقدمتمن المساعدات بالذكرانهذه جدير
والتي االلمانية Wings of Help منظمة قبل
توزعبالتعاونمعمؤسسةبارزانيالخيريةعلى
العراق، اقليمكوردستان النازحينوالالجئينفي
كانتعبارةعن:)بسكويتبروتينلالطفال)27(
منصة،حفاضاتذوياالحتياجاتالخاصة)15(
)20( مــع منصة )12( اطــفــال وحليب منصة،
البتوبلمركزينثقافيتينفيمخيميحسنشام

وخازر.

وصولمساعداتمنظمةWingsofHelpاأللمانيةالىإقليمكوردستان

إنشاءمدرسةلتعليمالكومبيوترخاصبالنازحين

فيالسادسوالعشرينمنشهرحزيران2018وعنطريقالمطارأربيلالدولي،وبحضورالسيدنوزادهاديمحافظأربيلوالسيدموسى
أحمدرئيسمؤسسةبارزانيالخيريةوالسيدفرانكفرانكيرئيسمنظمةWingsofHelpااللمانيةوجماعةالمنظمةوحضورمجموعة
منالقنواتالمحليةوصلتقافلةكبيرةمنمساعداتمنظمةWingsofHelpااللمانيةالىمدينةأربيل.ونظممؤتمرصحفيحولوصول
المساعداتااللمانية،والتيكانتتضم)54(منصةلألشياءتتكونمنبسكويتبروتينوحفاضةوحليباطفالو)20(البتوبا،والتيتوزع
بالتعاونمعمؤسسةبارزانيالخيريةعلىاطفالالنازحينوالالجئينفياقليمكوردستانالعراق،ومعهذهالمساعداتاعلنواعنفتحمدرسة

خاصةلتعليمالكومبيوترتخصصللنازحين.
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2018 ــران ــزي ح شــهــر مــن 20-19-18 فــي
ولغرضالتدريبحولكيفيةربطاجزاءكراسي
نظمت عليها، والحفاظ واستخدامها المعاقين
)LDS( ومنظمة الخيرية بــارزانــي مؤسسة
االمريكيةدورةفيثالثةاياموشاركفيهاتسعة
من وعدد المؤسسة موظفي من عشرةشخصا
بــذوي الخاصة والجمعيات المنظمات موظفي

االحتياجاتالخاصة.

بدايةالدورة
)LDS(فياليوماالولللدورةحضرممثلمنظمة
حول مختلفة محاضرات القي وفيها االمريكية
استخدامعربةالمعاقينوالحفاظعليهاوفيهابينوا
كيفيةاعطاءالتعليماتلذوياالحتياجاتالخاصة
من انفسهم ونقل العربة استخدام كيفية حــول
علىالكرسيالىاالرضوالعكس،وكذلككيفية
والمرتفعة الملتوية والطرق الــدرج على االنتقال

وكيفيةاستخداماداةالتوقفعندالحاجة.وكذلك
كيفية مثال واجزائها، العربة نظافة على الحفاظ
على والمحافظة العربة واجـــزاء المقعد تنظيف
الفرامل..وقدالقيهذهالمحاضراتعلىالحضور

بشكلعمليوالمشاركونتدربواعليها.

تحديدنسبةاالعاقة
خصصاليومالثانيللدورةحولكيفيةتقييمذوي
االحتياجالخاصوكيفيةتعليمالموظفعلىطريقة
قياسالمعاقواختبارحواسهوكيفيةمألاالستمارة

الخاصةبهمواالشارةالىاالرقامالقياسية.
حددته الــذي النظام هــذا حسب الــدورة أجريت
المشاركون قسم وقد االمريكية، )LDS( منظمة
علىقسمين،القسماالولتكونمن)8(اشخاص
وكانت الكراسي ربــط قسم فــي شــاركــوا حيث
Steve(تلقىعليهمامحاضراتمنقبلالمدرب
)18( مــن تكونت الــثــانــي والــقــســم .)bagley

شخصاالقيعليهممحاضراتحولكيفيةتوزيع
المحاضرات وكانت المعاقين عربة واستخدام
Chalak(و)MarkAnderson(تلقىمنقبل

.)Rafiq
وفياليومالثالثواالخيرللدورة،عرضتمجموعة
منالمحاورمنهاتقديمموضوعحولاالختالف
بيناحجامالكراسيوكيفانكلنوعمنهالديه
Standard(تعليماتخاصةبهاوكانتاالنواع
وزعت الــدورة نهاية وفي ..),Active ,All trai

عليهمالشهادات.
زين جمعية مقر وفي للدورة الثالث اليوم وفي
عملي بشكل المشاركون قــام اربيل مدينة في
بتوزيععربةالمعاقينعلى17شخصامنذوي
درسوه ما بتطبيق وقاموا الخاصة، االحتياجات
خاللااليامالثالثةفيالدورةالتياقيمتبالتعاون
)LDS( ومنظمة الخيرية بارزاني مؤسسة بين

االمريكية.

مؤسسةبارزانيالخيريةومنظمةLDSاالمريكيةيقومانبتنظيمالدورة

تنظيمدورةحولكيفيةربطكراسيالمعاقينلثالثينمنالموظفين
بهدفتمكينالموظفينلمؤسسةبارزانيالخيريةتفتحدوراتخاصةوتدريباتحولكيفيةاستخدامادواتذوياالحتياجاتالخاصة،في
هذاالجانبقامتمنظمة)LDS(االمريكيةبالتعاونمعمؤسسةبارزانيالخيريةبفتحدورةفنيةحولكيفيةربطاجزاءكراسيالمعاقين
واستخدامهاوالحفاظعليها،خاللثالثةايامفيفندقجهينةفيمدينةاربيل،وقدشاركفيهاثالثونشخصامنموظفيمؤسسةبارزاني
الخيريةوالمنظماتوالجمعياتالخاصةبذوياالحتياجاتالخاصة،وفينهايةالدورةوزعتعليهمشهاداتتقديريةللمشاركةفيالدورة.
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وطوزخورماتو كركوك مدينة اهالي نــزوح منذ
اكتوبر من عشر السادس في االخــرى والمناطق
مؤسسة تــقــوم منظم بــرنــامــج وبحسب 2017
االف على االحتياجات بتوزيع الخيرية بــارزانــي
بسبب المناطق تلك مــن ــاءوا جـ الــذيــن الــعــوائــل
في االمنة المدن الى وتوجهوا االخيرة المعارك
المساعدات هذه وضمن العراق. كوردستان اقليم
والمالبس الغذائية السلة بتوزيع المؤسسة قامت
في نازحة عائلة )564( على صحية واحتياجات

مدينةاربيلوزاخو.
التي العوائل الى العون وايصال مساعدات ضمن
واطرافها، وطوزخورماتو كركوك مدينة تركت
قامتمؤسسةبارزانيالخيريةمنذنزوحهمبحملة
استمارات طريق وعــن واسعة مساعدات توزيع
خاصةقامتبتسجيلاسمائهمفيحدودمحافظة
التي العوائل بمساعدة بــدأت ثم ودهــوك، اربيل
وفي منظم، برنامج لديهاحسب اسماؤهم سجلت
سياقهذهالمساعداتالمستمرةلمؤسسةبارزاني

الخيريةداخلمدينةاربيلقامتبايصالالمساعدات
العوائل تلك الى واالعانات الغذائية وغير الغذائية
في المؤسسة قامت حيث  كركوك، من النازحة
مدينةاربيلبحملةتوزيعالسلةالغذائيةوالصحية

بتوزيع قامت زاخو ناحية وفي عائلة، 550 على
16 على والمالبس والصحية الغذائية المساعدات

عائلةنازحةمنكركوك.

بقلم:أردالنكزنةيي
اسميعائد،عمري)40(سنة،منسكانناحيةقيروان،قبلمجيءداعش
مدينة داخــل يوميا يحدث بما علم على وكنا اعتيادية حياة نعيش كنا
منذسنة كانتموجودة االحداث لكنهذه والخطف، القتل الموصلمن
2007والحكومةالتقدرانتسيطرعليها،وهذامامهدلظهورداعشفي

النهاية.
فوج العاشر لواء في العراقي الجيش بصفوف التحقت 2010 سنة في
لكننا داعــش، مجيء عند تلعفر في نــداوم وكنا الثالثة، والفرقة الثالث
العسكرية المالبس خلع كان به القيام استطعنا ما المقاومة، نستطع لم
والرجوعالىالبيت،وعندمادخلداعشالىمنطقةقيروان،كانوايطوفون
شوارعقيروانويصيحونبأعلىصوتهماللهأكبر،وكانيلحقبهماناس
اخرجمن ان اتجرأ لم لكني يؤيدونهم، الناس كان البداية كثيرين،وفي
البيت،كونيفيالسلكالعسكريسابقا،لكنفيمابعداطلقواالعفوللشرطة
والعسكر،بشرطانيتوبوانيتعهدبوالئه،وكانوايحسبوننامنالكفرة،
لذااشطرتواعليناالتوبة،وكانالبداننسلمهمالسالحالذيبحوزتنا،واال
كانوايأخذونمناسعرالسالح،ومقابلالسالحالذيضيعتهدفعتخمسة
االفدوالرأمريكي،ومنلميتبويسلمالسالحاويدفعالمبلغالمحددكان

يعدمويرمىبالرصاص.
ان هدفهم يكن لم الحقيقة في البداية، منذ بسذاجة الموضوع فهمنا لقد
اوشرطيا،وكانوا يعرفوامنكانعسكريا ان يريدون كانوا بل نتوب،
نظام لديهم وكان الكومبيوتر، في ويدخلونها عنا المعلومات يسجلون
معلوماتيمتين.وخاللهذهالفترةكانوايطلبوننابكثرةوكانوايراقبوننا
بشدة،حتىوصلناالىمرحلةكانوايخيروننابينالموتاواتباعهم.كنت
ابالـ11طفال،واخافعليهمكثيرامنانيحصلعليهمشيء.بقيتلمدة
سنتينعلىهذاالشكل،وخاللهذهالمدةلماجدعمالاقومبه،وماكنت

املكهقدصرفتواطفاليتركواالدراسة.
اتذكرفيشهرالسادس2016كانيوماحاراجدا،انجبرتاناذهبالى
مدينةالموصلبحثاعنعملاقومبهواكسببهرزقي،وعندماوصلت
التنكولميكنبمقدوريانادفع المدينةحاولتاناسكنفيحي الى
فاضطررت واالبواب، الشبابيك بدون قديما هيكال فوجدت البيت، ايجار
للعيشفيه.اطفاليشعروابالمللوكانوايبكوندائما،واثناءذلكاضطربت
االوضاعوبدأتالحكومةبالهجومعلىالمدينةلتحريرها،لذاشددداعش
مراقبتهعلينا،ولسوءحظيلماستطعاناخرجمنالبيتلمدةشهرين،
وكانوايبحثونعنحجةكييقتلونك،حتىاذاقتلوكرغبةمنعندهملم

يكنهناكمنيعترضعلىذلك.لذاحاولتمرةاخرىاناذهبالىحي
المطاحن،لكنهماوقفونيفيحياليرموك،والقواالقبضعلي،فيالطريق
رأيتشابينمقتولين،ومازالتالدماءتسيلمنجسديهما،وداخلالمدينة
يقتلونشخصاويعلقونه قتلواعشراتاالشخاص،ففيكلشارعكانوا

علىاعمدةالكهرباء،كييخوفواالناسويمنعوهممنالهرب.
فيشهرشباط2017اخذوناالىحياصالحالزراعي،حيثكانمقرهم
الرئيسيهناك،وسجنواكثيرامناهاليالمدينةهناك،ويفصلونالنساء
واالطفالعنالرجال،وكانتامطاركثيرةتتساقطوفيهذاالبردالقارس
به،ووجدت انفسهم ويغطون البرد من الناس يقي هناكشيء يكن لم
مناعوجفمهواسنانهمنالبردوخاصةالشيوخوالكباربالعمر،لميكن

يرأفونحتىبالكبار.
حدالزينكانتزوجةعايد،وكناثالثتناجالسينمعا،لمتستطعالسكوت

اكثر..قالت:
-عندمافرقوابيننافيحياالصالحالزراعيلمنكنبعيدينعنبعض،
بلكنامسجونينفيبنايةقديمةعلىسايدينفيحياالصالحالزراعي
في السجن داخــل كثيرين واطفال نساء هناك وكانت المعامل، مقابل
البناية،حبسوناواخذوامناجميعالهوياتواالموالوالذهب،حتىسلبونا
حلقاتزواجنا،جميعالدواعشكانوامنالنساء،بمالبسسوداءوكنمن
العسكرييات،كلهنيلبسناحزمة،كنمخيفات،كانتمسؤولتهماسمهاام
مصطفى،اثناءالتحقيقكانتهناكامرأةبفمهااسنانمنحديد،ومنلم

تعترفكانتتعضهاباسنانهاالحديدية،
وخاصةتعضصدورهن،وكنانسمعصراخهنبشدة.بعدأيامحررونا
ورجعناالىحيالتنكوكنافياوضاعانسانيةمزرية،الخوفمنجهة
وانعداماالكلمنجهةاخرى،وكنتافكربانالموتاهونممانعيشفيه.
مهماتحدثناعنايامناتحتحكمداعشالنستطيعاننعبرعنمأساتنا
الكبيرة،بعدمدة،وجدتطريقةللنجاةبانفسناووصلناالىالجانبااليسر
والناس والجيش، داعــش بين ضارية معارك تجري كانت ذلك واثناء
يهربونعلىالرغممنتساقطالرصاصبكثرةعلينا،ونحننهرببحثا
ولديه سنة عشرة تسع عمره كان الــذي مــروان ابني امــن. مخرج عن
طفالن)امنةوياسمين(كانيسبقناكييجدطريقاامنالنا،عندمااقتربنا
المدينة،فجاءاالطفاللكن ابنناالىطفليهوهمابقيافي منالجيشعاد
ابنيلميعدووقعتحتهجماتداعشولقيحتفه،وودعنادوناننجد
طفليها،ومضى معها اهلها،واخذت بيت الى عادت جثته.زوجةمروان
وقتطويلولماراها،وحتىاالنالاستطيعانازورهابسببانيالامك

مصاريفالطريقوالرجوعالىالمدينة.

بسببانعداماالمنوعدمالمحافظةعليهماليعودونالىمنازلهم
2,128عائلةمنكركوكتقدماليهممساعداتمختلفة

المرأة.. ذات االسنان الحديدية
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The United Nations )UN( organized a meeting on 
June 23, 2018, for Non-Governmental Consultations 
of the Committee with NGOs in consultative status 
with ECOSOC regarding the evolving relationship 
between the NGOs and the UN.

 Barzani Charity Foundation )BCF( participated in 
a meeting held by UN for the Non-governmental 
Organizations )NGOs( which have a consultative 
status with United Nations Economic and Social 
Council )ECOSOC(. The meeting discussed the 
future arena of the ECOSOC’s work towards 
broadening ties between NGOs and the UN. 

  BCF was one of the ECOSOC members which 

contributed to the meeting from Geneva. Awat 
Mustafa, who represented the BCF in the meeting, 
said the meeting was first of its kind, focusing on 
the future strategies of the ECOSOC to cooperate 
and coordinate more effectively with the NGOs in 
all communities around the world. 

 The BCF is one of the few NGOs in Iraq which have 
been granted a consultative status in the ECOSOC. 
During the meeting, the BCF representative 
elaborated on the strategies the ECOSOC can 
employ to involve more NGOs in its projects to 
empower the world communities. 

 “The BCF will have more effective participation 

in the ECOSOC and make a greater contribution 

to the work of the council,” Mustafa said, adding 

that they suggested that other NGOs need to be 

provided with the opportunities to contribute 

to the policymaking of the ECOSOC, and their 

participation should be facilitated.

 The BCF was granted a consultative status by 

the ECOSOC in April 2016 due to its increasing 

activities in the area of humanitarian response 

which has given credibility to the foundation. 

LDS Charities offered an intensive 
training course to BCF staff from the 
disabled care sector on different aspects 
of wheelchair training and provision.

The training which lasted for three days, 
June 18 - 20, 2018 provided techniques 
on assembling, using and maintaining 
wheelchair to 30 people, 19 of whom 
from the BCF Disabled Care sector and 
the rest were from other organizations. 

The first day of the training, attended 
by the LDS Charities representatives, 
provided techniques to the participants 
about how to train the disabled 
individuals in order to use and protect 
wheelchair properly. On the second 
day, the trainees were provided with 
disability measuring techniques and 
procedures. Moreover, the participants 
were trained on wheelchair assembly 
techniques on the last day. 

BCF Participates in ECOSOC Meeting on Evolving Ties between UN and NGOs

 BCF Staff from Disabled Care Sector Receive Training on Wheelchair
The training course was provided by LDS Charities
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Barzani Charity Foundation )BCF( celebrated 
the International Children,s Day on June 1 by 
organizing multiple activities for refugee and IDP 
children across the camps, as well as children from 
the host community. 

 On June 1, 2018, the BCF teams organized various 
activities for children from refugee and IDP camps 
across the Kurdistan Region. 

 On this occasion, the BCF provided children with 
different kinds of gifts and food assistance as well. 

Moreover, the foundation also organized 

entertaining activities for 200 children of the 
martyred Peshmergas in Aqua Tarin Water Park in 
Erbil where they spent a joyous time. The children 
later were provided with food parcels and toys.

 The BCF also delivered food parcels to all children 
hospitalized in Raparin Hospital for Children in 
central Erbil.

In total, 2,219 children took part in 19 activities 
organized by the BCF across the camps and the 
BCF offices in the KRI.

 Catholic Church Teufen
 Bühler Stein in Switzerland,
 an Active Humanitarian
Actor in KRI

By: Ueli Schleuniger, operational project manager of the 
Catholic Church Teufen Bühler Stein in Switzerland

Since February 2016, the Catholic Church 
Teufen Bühler Stein in Switzerland is engaged 
in humanitarian work in Kurdistan Region of 
Iraq )KRI(. Thanks to generous donors, we 
were able to provide help in nearly every area 
of everyday life to improve living conditions 
of the refugees and IDPs in the camps around 
Duhok, Erbil and the Sindjar region. Head of 
mission is Stefan Staub )three trips to KRI(, 
Ueli Schleuniger )ten trips( is operational 
project manager on site.

We have experienced high professionality in the 
camps which BCF manages. In addition, the 
magnificent assistance provided by the people 
in the camps helping to prepare distributions 
must be mentioned.

We have experienced many moments of 
thankfulness and happiness: Sparking eyes and 
laughter from children after receiving a toy, 
a timid smile of thankfulness from a mother 
after receiving diapers for her baby or body 
care product for herself. On the other hand, it is 
painful to watch people line up to receive food. 
The dependence on food donations must be 
very humiliating since providing food is a basic 
task for every caring father and loving husband.

One of the most important aspects of everyday 
life in the camps is security and the fact that 
BCF personnel is on site. At least someone will 
keep harm away from the camp inhabitants 
and a highly motivated crew helps to manage 
everyday life.

After meeting children, you realize that youths 
have grown up only looking through a fence. 
If the international community does not 
undertake appropriate measures, the camps’ 
children generation is the breeding ground for 
new conflicts in the KRI region.

What keeps us going: We are convinced that 
we give hope to the refugees and IDPs and 
that someone far away is thinking of them and 
helping as much as we can. We must never let 
hope die, no hope is the first step dying.

 BCF Celebrates International Children,s Day
Different activities were held for children from host, IDP 
and refugee communities 
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Barzani Charity Foundation )BCF( organized 
Iftar )dinner( for university students living in 
dormitories in central Erbil. The event which was 
fully funded by Kuwaiti state benefited 8,391 boys 
and girls from public universities living in two 
major dormitories in central Erbil.
 During the holy month of Ramadan )in June 2018(, 
the BCF, in cooperation with Kuwait, organized 
Iftar for students living in Shaheed Shawkat Sheikh 

Yazdin and 18-Shubat dormitories. 
 This project was aimed at supporting the students 
from public universities, especially during the final 
exams. The BCF prepared dinner for 2,200 students 
in 18-Shubat dormitory for girls in two rounds of 
the event.
 Moreover, 3,500 students in Shaheed Shawkat 
Sheikh Yazdin dormitory for boys were provided 
with Iftar )dinner( in two rounds in the first half 

of June, 2018.
  The project was carried out on the occasion of 
the holy month of Ramadan during which Muslims 
fast )abstain from food and drink from dawn to 
sunset(.
meanwhile, the BCF, in cooperation with Al-Yusra 
Company, assisted 2,691 more university students 
residing in different dormitories in Erbil. The 
students received food parcels for Iftar )dinner(.

Barzani Charity Foundation )BCF( launched a long-
term project in the agricultural sector, in a bid to 
encourage farming and facilitating the efforts of the 
farmers.

The project includes ploughing land for farmers with 
no charges, while it costs a discouraging amount of 
money to get their agricultural fields ploughed up.  

The project is currently being carried out in 
Balakayati and Barzan regions in northern Erbil 
province and expected to cover a wider area in the 
agricultural regions of the Kurdistan Region. 

The project is now being conducted by six tractors, 
donated by Pape Group Company. Each tractor 
works 8 hours a day, ploughing 25000 sq meter of 
land. 

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 (7 ) 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 (JCC) , 
as for now KRI hosts (1,401,705) IDPs and (225,455 ) refugees. Of this number ( 255,009) IDPs and (88,206 ( 
refugees live in major camps located in various areas of the region.  
In June and through (10) working sectors, the BCF conducted (767) activities which benefited (605,288) persons. 
In addition, BCF activities at its major cultural and social centres benefited (15,374) persons. Furthermore,111 
patients received medical treatment at BCF-run health centers.

Large Iftar Event Organized for University Students in Dormitories
Iftar project, funded by Kuwait, benefited 8,391 students in Erbil

BCF Launches Significant Project for Local Farmers
The project assists farmers with ploughing their land
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In a joint project for internally displaced persons 
)IDPs(, Barzani Charity Foundation )BCF( and 
Wings of Help organization opened a school 
for computer training in Hasansham camp in 
Nineveh Province.

On June 28, 2018, the two organizations 
opened the school in a ceremony attended by 
a delegation from Wings of Help organization 
headed by Frank Franke, the president of the 
organization, and the Head of the BCF Erbil 
office Karzan Nouri. 

The German organization provided 20 computers 
to the school where the children receive training 
on different computer programs.
Apart from managing the camp, the BCF has 
opened an educational, social and vocational 

center in Hasansham camp, providing various 
training courses to its inhabitants. The 

foundation has also opened a center to shelter 
the orphans living in the camp.

Moreover, the German organization delivered 
a large-scale amount of food and non-food 
supplies consisting of 27 pallets of protein 
biscuits, 15 pallets of diapers, and 12 pallets of 
formula milk for children in IDP and refugee 
camps across the KRI.
 
The assistance was received by the BCF on June 
26, 2018 at Erbil International Airport during a 
joint press conference attended by the president 
of the LOG Frank Franke, the BCF president 
Musa Ahmed as well as Erbil Governor Nawzad 
Hadi.

BCF Publishes Sphere Project Handbook in Kurdish Language
It is a significant step towards improvement of  humanitarian response in KRI

The Kurdish version of the Sphere Handbook 2011 edition is now available in the Kurdish 
language. The translation of this handbook was led by Barzani Charity Foundation )BCF(, 
with maintaining its international quality standards.
 
The Sphere Handbook, Humanitarian Charter and Minimum Standards in Humanitarian 
Response, is internationally recognized sets of common principles and minimum 
standards in life-saving areas of humanitarian response.
 
The handbook is the result of the Sphere project which was a joint initiative 
taken by a range of humanitarian agencies, aiming to improve the quality of 
humanitarian assistance and the responsibility of those agencies towards 
their constituents, donors and affected populations.
 
The Sphere Handbook establishes shared principles and a set of 
universally acknowledged minimum standards in four life-saving 
areas of humanitarian response: water and sanitation, food, 
shelter and healthcare.

The translation and publishing of the Sphere Handbook 
is a huge step of the BCF towards the improvement of 
the humanitarian response in the Kurdistan Region of Iraq. 
The BCF aims to enhance the quality of the humanitarian aid by 
the application of the minimum standards in humanitarian response 
set out by the Sphere Project.

 Computer School Opened in Hasansham Camp for IDPs
The school was established by BCF and German LOG organization

2011
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پڕۆژه ی “سفێر”

پەیامننامەی مرۆیی و الیەنی هەرە کەمی 

پێوەرەکان لە بەدەنگەوەهاتنی مرۆییانەدا

مافی ژیان بە شکۆمەندیی

پێوەرانەی کە  پڕۆژەی سفێر دەستپێشخەرییەکە بۆ دیاریکردن و پەرەپێدانی ئەو 

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە ڕێیانەوە بەدەم هاواری ئەو کەسانەوە دەچێت کە تووشی 

کارەسات هاتوون. 

لە رێگەی ئەم رابەرنامەیەوە، سفێر کار بۆ جیهانێک دەکات کە مافی ژیان و گوزەرانی 

هەموو ئەو کەسانە  کە تووشی کارەسات هاتوون، جێگیر بکرێت و کاری لەسەر بکرێت 

بە جۆرێک کە رێز لە دەنگەکەیان بگیرێت و پەرە بە شکۆمەندی و ئاسایشیان بدرێت.

ئەم رابەرنامەیە ئەمانە لەخۆی دەگرێت:

مافەکانی  رەنگدانەوەی  کە  ئیتیکی  و  یاسایی  بنەمایەکی  مرۆیی، چەند  پەیامننامەیەکی   •
خەڵکی کارەساتبارە.

• بنەماکانی پاراسنت.

مرۆیی:  ژیانپارێزی  سەرەکی  بواری  چوار  لە  پێوەرەکان  النیکەمی  و  بنەڕەتییەکان  پێوەرە   •

دابینکردنی ئاوو ئاوەڕۆ و پەرەپێدانی پاکوخاوێنیی؛ ئاسایشی خۆراک و خواردنپێدان؛ پەناگەو 

نشینگەو کەرەستە ناخۆراکییەکان؛ کردەی تەندروستی. ئەو بەشانە دەستنیشانی ئەوە دەکەن 

کە پێویستە لە بەدەنگەوەچوونی مرۆییدا چی بکرێت بۆ ئەوەی خەڵکی کارەساتبار لە بارێکی 

جێگیر و پڕشکۆمەندیدا دەربازی ببێت و ببووژێتەوە.

و  ئاژانس  کۆمەڵێک  الیەن  لە  هەیە  بەرفراوانی  خاوەنداریەکی  سفێر  رابەرنامەی   •

کەسایەتییەوە و زمانێکی هاوبەش پێشکەش دەکات بۆ پێکەوە کارکردن لە پێناوی کواڵێتی 

و بەرپرسیاریەتی لە هەلومەرجی کارەسات و ملمالنێدا.

رابەرنامەی سفێر چەند کۆمەڵە ستانداردێکی هاوشانی خۆی هەیە بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو 

گۆڕانکارییانەی کە لە بواری مرۆییدا دەرکەوتوون.

پڕۆژەی سفێر لە ساڵی 1997 لەالیەن کۆمەڵێک رێکخراوی مرۆیی ناحکومی 

و بزوتنەوەکانی خاچی سوور و مانگی سوورەوە دەستی پێکرد

پەیامننامەی مرۆیی 

و الیەنی هەرە کەمی پێوەرەکانی 

بەدەنگەوەچوونی مرۆییانە

2018

2018

2011
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پڕۆژه ی “سفێر”

پەیامننامەی مرۆیی و الیەنی هەرە کەمی 

پێوەرەکان لە بەدەنگەوەهاتنی مرۆییانەدا

مافی ژیان بە شکۆمەندیی

پێوەرانەی کە  پڕۆژەی سفێر دەستپێشخەرییەکە بۆ دیاریکردن و پەرەپێدانی ئەو 

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە ڕێیانەوە بەدەم هاواری ئەو کەسانەوە دەچێت کە تووشی 

کارەسات هاتوون. 

لە رێگەی ئەم رابەرنامەیەوە، سفێر کار بۆ جیهانێک دەکات کە مافی ژیان و گوزەرانی 

هەموو ئەو کەسانە  کە تووشی کارەسات هاتوون، جێگیر بکرێت و کاری لەسەر بکرێت 

بە جۆرێک کە رێز لە دەنگەکەیان بگیرێت و پەرە بە شکۆمەندی و ئاسایشیان بدرێت.

ئەم رابەرنامەیە ئەمانە لەخۆی دەگرێت:

مافەکانی  رەنگدانەوەی  کە  ئیتیکی  و  یاسایی  بنەمایەکی  مرۆیی، چەند  پەیامننامەیەکی   •
خەڵکی کارەساتبارە.

• بنەماکانی پاراسنت.

مرۆیی:  ژیانپارێزی  سەرەکی  بواری  چوار  لە  پێوەرەکان  النیکەمی  و  بنەڕەتییەکان  پێوەرە   •

دابینکردنی ئاوو ئاوەڕۆ و پەرەپێدانی پاکوخاوێنیی؛ ئاسایشی خۆراک و خواردنپێدان؛ پەناگەو 

نشینگەو کەرەستە ناخۆراکییەکان؛ کردەی تەندروستی. ئەو بەشانە دەستنیشانی ئەوە دەکەن 

کە پێویستە لە بەدەنگەوەچوونی مرۆییدا چی بکرێت بۆ ئەوەی خەڵکی کارەساتبار لە بارێکی 

جێگیر و پڕشکۆمەندیدا دەربازی ببێت و ببووژێتەوە.

و  ئاژانس  کۆمەڵێک  الیەن  لە  هەیە  بەرفراوانی  خاوەنداریەکی  سفێر  رابەرنامەی   •

کەسایەتییەوە و زمانێکی هاوبەش پێشکەش دەکات بۆ پێکەوە کارکردن لە پێناوی کواڵێتی 

و بەرپرسیاریەتی لە هەلومەرجی کارەسات و ملمالنێدا.

رابەرنامەی سفێر چەند کۆمەڵە ستانداردێکی هاوشانی خۆی هەیە بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو 

گۆڕانکارییانەی کە لە بواری مرۆییدا دەرکەوتوون.

پڕۆژەی سفێر لە ساڵی 1997 لەالیەن کۆمەڵێک رێکخراوی مرۆیی ناحکومی 

و بزوتنەوەکانی خاچی سوور و مانگی سوورەوە دەستی پێکرد

پەیامننامەی مرۆیی 

و الیەنی هەرە کەمی پێوەرەکانی 

بەدەنگەوەچوونی مرۆییانە

2018

2018


