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لە دەستپێکی ساڵی نوێی
()2019-2018
خوێندنی
دەزگای خێرخوازیی بارزانی له
پارێزگاكانی ههولێر و ههڵهبجه
و دهۆك و شارۆچكهی ئامێدی
و زاخۆ و دێرهلوك و خورماڵ و
شارهدێی بهمۆ و بهعشیقه جانتا
و پێداویستی خوێندن پێشکەشی
( )6524قوتابیانی قۆناغی بنەڕەتی
دەکات.

سیمپیۆزیۆمی
هاوبهشی دهزگای خێرخوازیی
بارزانی و زانكۆی ئیشك لهشاری ههولێر
بهڕێوهچوو كه تیایدا بابهتگهلی تایبهت به
پێكهوهژیانی كۆمهاڵیهتی نێوان كۆمهڵگای خۆجێی
و كۆمهڵگای ئاوارهو پهنابهر و هاوبهندی كۆمهاڵیهتی
لهبواری كاری رێكخراوهیی مرۆییدا و رهنگدانهوهی
له ههرێمی كوردستان به داتا و پێشكهشكردنی
توێژینهوهیهكی مهیدانی لهبارهی هاوبهندی كۆمهاڵیهتی
كریستیانهكان لهگهڵ كۆمهڵگای خۆجێی
خرانهڕوو.

لهرۆژی جیهانی نا بۆ توندوتیژی ( )10/2دهزگای
خێرخوازیی بارزانی بههاوكاری لهگهڵ گروپی
میوزیكی ئۆركێسترای گهنجانی ههولێر
لهشاری ههولێر به سپۆنسهری كۆمپانیاكانی
(هێمن گروپ ،كۆڕهك تیلیكۆم ،پاپاگروپ،
ڤێرجینیا تۆباكۆ ،ئهلبیت ،تارین نێت)،
ئاههنگێكی میوزیكی خێرخوازیی سازكراو
داهاتهكهشی لهپرۆژهیهكی خێرخوازییدا
بهكاردههێنرێت.
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دهزگای خێرخوازیی بارزانی و دهزگای LDSی
خێرخوازیی ئهمهریكی پرۆژهی دروستكردنی كۆگای كۆكردنهوهی
ئاوی خواردنهوه لهسنووری شارۆچكهی شهنگال له اللش دروست دهكهن
كه توانای ههڵگرتنی  75مهتر سێجا ئاوی ههیه.

بهپاڵپشتی دهزگای خێرخوازیی بارزانی و دهزگای روانگه و كۆمپانیای
قهیوان ،قۆناغی یەکەمی پرۆژەی بنیاتنانی کتێبخانە بۆ چاکسازی
گەوران و ئافرهتان لە پارێزگای سلێمانی جێبهجێ دهكرێت كه
زیاتر لە  4500کتێب و كتێبخانهی مۆدێرن بۆ خوێندنهوه
دروست دهكرێن .وابڕیاره ئهم پرۆژهیه له شارهكانی ههولێر و
دهۆك و ههردوو نهخۆشخانهی نانهكهلی و هیوا ئهنجام بدرێت.

دهزگای خێرخوازیی بارزانی و رێکخراوەکانی (هیس ،ئەدینبوورە
دایرێکت ئەید ،گلۆبال سەمارەتان ریسکۆ) سێ ئامێری (فرێزەری
پالزما) و ئامێرێكی ساردکەرەوەی خوێن بۆ هەڵگرتنی خوێن پێشکەش
بە بانکی خوێنی هەولێر دهكرێن.
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بارزانی
خێرخوازیی
دهزگای
لهگهڵ رێكخراوی  mrdsی
جیهانی گرێبهستێكی تایبهت به
خزمهتگوزاری
پێشكهشكردنی
تهندروستی بۆ ئاوارهكانی كهمپی
بهحركه ئهنجام دهدهن و بهپێی
گرێبهستهكه رێكخراوی ناوبراو
پسپۆڕانی بیانی و ناوخۆیی لهبواری
خزمهتكردنی
بۆ
تهندروستی
دانیشتوانی كهمپهكه دادهمهزرێنێت.
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دهزگای خێرخوازیی بارزانی له پارێزگای نهینهوا بهردهوامه له هاوكاریكردنی
ئهو خێزانانهی كه له بارودۆخێكی زۆر خراپی ژیاندا لهنێو خانووه رووخاوهكانی
دوای شهڕدا دهژین و لهو چوارچێوهیهدا بهتانی و دۆشهك و بالیف و جلوبهرگ و یاری
مندااڵنیان بهسهر  34خێزان دابهش دهكهن.

بۆ ساتێك دووركهوتنهوه له ژینگهی ناو كهمپهكان ،دەزگای خێرخوازیی
بارزانی و وەزارەتی کۆچ و کۆچبەرانی عێراقی گەشتێکی شادی و خۆشییان
بۆ مندااڵنی کەمپەکانی خازر و حەسەنشام رێکخست و منداڵەکان لە
پارکی گەورەی شارەدێی خەبات کاتێکی پڕ لە خۆشیان بەسەر برد.
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بارزانی له بهرده
پرۆژه خێرخوازییهكانیدا جلوبهرگ و
پێداویستی مندااڵن بهسهر ( )204خێزانی
كریستیانی سنووری شارهدێی بامهڕنێ
و گوندهكانی فیشخاپور و دێربون له
شارۆچكهی زاخۆ دابهش دهكات.

بههاوكاری لهگهڵ دهزگای LDS
ی خێرخوازیی ئهمهریكی ،لهچوارچێوهی
سێكتهری چاودێریی كهمئهندامانی دهزگای
خێرخوازیی بارزانی دا ،پرۆسهی دابهشكردنی
عارهبانهی ویلچهیر و رهوڕهوهو عهكازه و گۆپاڵ
و پێداویستیهكانی دیكهی خاوهن پێداوستیانی
تایبهت بهردهوام دهبێت لهمانگی ()10دا
( )348كهس سوومهند بووه.
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بارزانی
خێرخوازیی
دەزگای
بهمهبهستی ئاشناكردنی دانیشتوانی
رێكاره
له
مووسڵ
شاری
یاساییهكانی بهشوودان و جیابوونهوه
هاوسهرگیری،
جۆرهكانی
نۆرینگەیەکی یاسایی رادهگهیهنێت
و لهو نێوهندهدا خولێكی  10رۆژیی
بۆ ( )9پارێزەری پسپۆڕ و راوێژكاری
كومەاڵیەتی لە كەیسەكانی
توندوتیژی دژ بە ئافرەتان دەکاتەوە
و پاش كۆتاییهاتنی خولهكه
له پارێزگای مووسڵ لهڕێگهی
كردنهوهی نۆرینگهیهكهوه دهست
بهكارهكانیان دهكهن.
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بههاوكاری لهگهڵ رێكخراوی كۆچی نێودهوڵهتی  IOMئۆفیسی
شهنگالی دهزگای خێرخوازیی بارزانی لهسهروبهندی هاتنی وهرزی
زستان سۆپا و بهتانی و جلیكان بهسهر خێزانهكانی سهر چیای
شهنگال دابهش دهكهن.

بههاوكاری و ههماههنگی نێوان كهنیسهی كاسۆلیكی
شاری توێڤنی سویسرا و دهزگای خێرخوازیی بارزانی ،پێداویستی
جۆراوجۆر پێشكهشی ئافرهتان و مندااڵنی كهمپی دیبهگه
دهكرێت كه تێكڕای سوومهندبووان ( )803خێزان بووه.

له رێوڕهسمێكدا به ئامادهبوونی سهرۆكی دهزگای خێرخوازیی بارزانی
و نوێنهری كهنیسهی كاسۆلیكی شاری تۆێڤنی سویسرا 16 ،شێڵتهر
پێشكهش به پهنابهرانی كهمپی باسرمه دهكرێت.

دهزگای خێرخوازیی بارزانی بههاوكاری خێرخوازان مۆلیدهیهكی
بهرههمهێنانی كارهبا پێشكهشی دانیشتوانی گوندی میرستهكێی سهر
به شارۆچكهی ئامێدی دهكات.
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بهههماههنگی لهگهڵ دهزگای خێرخوازیی بارزانی
كاروانێكی گەورەی کەلوپەل و پێداویستی پزیشکی
رێکخراوی ()One World Medical Mission
بهسهر چهند نهخۆشخانهیهك له شارهكانی (ههولێر،
دهۆك ،سلێمانی ،مووسڵ) دابین دهكرێت لهگهڵ
كردنهوهی كلینیكی پزیشكی ددان بۆ
ئاوارهكان له بنكهی تهندروستی كهمپی
حهسهن شام.

دهزگای خێرخوازیی بارزانی بههاوكاری ژمارهیهك
كهسایهتی و رێكخراوی خێرخواز پرۆژهی
هاوكاریكردنی دایكانی ئازیز (بێسهرپهرشت)
له ههرێمی كوردستان و ناو كهمپی ئاوارهكان
جێبهجێدهكهن و بهشێوهی مانگانه پارهی
كاشیان بهسهردا دابهش دهكهن ،لهدرێژهی
جێبهجێكردنی پرۆژهكهدا ( )102خێزان
سوودمهند دهبن.

بە هۆ ی
ز ۆ ر ی
با ر ا نبا ر ین
دروستبوونی
و
الفاو له دەڤەری
كارمهندان و خۆبهخشانی دهزگای خێرخوازیی بارزانی ههڵمهتێكی بهخشینی خوێن بۆ تووشبووانی
باڵەکایەتی و دۆڵی
نهخۆشی شێرپهنجه له شاری ههولێر ئهنجام دهدهن.
خانەقای سەر بە پارێزگای
هەولێر به سهدان ماڵ و
خانوو زیانیان بهركهوت ،لهو
چوارچێوهیهدا دەزگای خێرخوازیی
بارزانی رێکەوتی  ٢٠١٨/١٠/٢٨دوو
کاروانی هاوکاری كه پێكهاتبوو
له پێداویستییهكانی ناوماڵه و خۆراكی
گەیاندە دەڤەری باڵەکایەتی و دۆڵی خانەقا و له
.ههڵمهتهكهدا هاوکاری ( )300خێزان دهكرێت
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پێشهكی
ره
دهزگای خێرخوازیی بارزانی بهدرێژایی مانگی ()10ی  2018له ( )10سێكتهری جۆراوجۆردا ( )661چاالكی له سهرجهم ئۆفیسهكاندا ئهنجامداوه ( )295,411كهس سودمهندبوون .هاوكات له سهنته 
رۆشنبیرییهكانیشدا ( )5,062كهس له خول و راهێنانه پهروهردهیی و فێركارییهكاندا سوودمهندبوون.

كۆی گشتی سوودمهندبووان له مانگی
 10كه پێكدێن له ئاوارهو پهنابهرو و
خهڵكی كهمدهرامهتی ههرێمی كوردستان
و هاوواڵتیانی ناوچهكانی تری عێراق

21,327

2,766

هاواڵتی ههرێمی كوردستان

4,180

836

هاواڵتی ناوچهكانی تری عیراق

230,784

43,929

ئاواره

39,120

6,696

IDP

پهنابهر

REF

کۆی گشتی ئاوارە

كۆی گشتی ئاوارهو
پهنابهر له كهمپ و دهرهوهی
كهمپهكان له سنووری
ههرێمی كوردستانی عێراق
له مانگی 10

HC

كۆی گشتی

کۆی گشتی ئاوارەو پەنابەر
1,609,490

1,400,952

350,026

54,227
295,411

ناوەوەی کەمپ

دەرەوەی کەمپ

46,599

236,240

246,782

1,154,170

282,839

کۆی گشتی پەنابەر
208,538

ناوەوەی کەمپ

67,187

72,579

135,959

16,397

50,790

كۆی گشتی چاالكی و سوودمهندبووان
2,570

78,957

0

15,674

0

6,572

0

0

كۆی گشتی چاالكی
661

800

75,492

ژمارەی کەسی سوودمەند

14,575

0

295,411

ژمارەی خێزانی سوودمەند
54,227

47,291

2,432

9,170

0
2,414

77,182
14,449

1,701

359

0
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چاالكی ئۆفیسهكان
ئۆفیسهكان

ژمارهی چاالكی

سوودمهندان لهسهنتهره رۆشنبیرییهكان
باسرمه

181

قوشتهپه

266

چهمشكۆ

85

بهحركه

362

دهركار

165

كهورگۆسك

169

باریكه

2,179

گهویالن

33

دۆمێز 2

290

دارهشهكران

341

دۆمێز 1

517

تهناهی

359

ئاكرێ

115

362

سەرچاوەی ئامارەکان
(Barzani charity Foundation) BCF
(Joint Crisis Coordination) JCC
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بهخشین لهالیهن كارمهندانی
دهزگای خێرخوازیی بارزانییهوه
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سپۆنسهرو هاوبهشهكانی دهزگای خێرخوازیی بارزانی له مانگی ئۆكتۆبهری 2018

CCCM

ئۆفیسی سهرهكی :ههرێمی كوردستان  -عێراق /ههولێر /ههولێری نوێ /شهقامی 120مهتری تهنیشت ماس
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