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 دەزگای خێرخوازیی بارزانی هاوكاری تەندروستی
 دەگەیەنێتە پەنابەرانی رۆهینگیا لە بەنگالدیش
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خێوەتگای پەرەپێدانی مرۆیی رێکخراوەکان لەالیەن دەزگای 
خێرخوازیی بارزانی و دەزگای روانگە و لە ژێر چاودێری 
 ١٦ بەشداری  بە  ناحکومییەکان  رێکخراوە  فەرمانگەی 
دەستی  رێکەوتی ٢٠١٩/٤/٣٠  لە  قوتابی  و ٦٠  رێکخراو 
لەم  بەشداربووان  خایاند.  رۆژی  شەش  دوای  و  پێکرد 
خێوەتگایەدا بۆ ماوەی ٦ رۆژ لە سروشتی کوردستاندا و لە 
ژێر خێمەدا ژیانیان بەسەر دەبرد و رۆژانە بەپێی یاساکانی 
خێوەتگا مامەڵەیان دەکرد. لە رۆژانی خێوەتگادا ٣ وانەی 
دەوترانەوە  بەتواناوە  راهێنەری  چەندین  لەالیەن  تایبەت 
بەشداربووانی  بۆ  تەرفیهی  و  زانستی  گەشتی  چەند  و 

خێوەتگاکە رێکخرا.
ئامانج لە بەڕێوەبردنی ئەم خێوەتگایە درووستکردنی تۆڕی 
پەیوەندی لە نێوان ئەندامانی رێکخراوەکان و بەرزکردنەوەی 
و  ژینگە  بە  بەشداربووان  ئاشناکردنی  و  مرۆییەکان  توانا 
سرووشتی کوردستان. هەریەک لە رێکخراوەکانی )رێکخراوی 
رێكخراوەكانی  تۆڕی   ،)CDO مەدەنی  پەرەپێدانی 
 ،)NYN(نیشتیمان گەنجانی  تۆڕی  هاریکار،  هەڵەبجە، 
قەندیل،   ،)PAO( میلی  فریاکەوتنی  رێکخراوی 

REACH، بۆردی کاروباری مرۆیی دهۆک، پەیمانگای 
ئابوری بە ژمارە، رێکخراوی بونیاد، رێکخراوی داکۆکی لە 
مافی ئاژەاڵن، رێکخراوی رۆشنای تەندروستی، رێکخراوی 
کوردس، کۆمەڵەی قوربانیانی كيميا بارانى هەڵەبجە، مانگی 
سوری عێراقی لقی هەولێر، ناوەندی هەماهەنگی قەیرانەکان( 
مرۆیی  پەرەپێدانی  خێوەتگای  سێیەمین  بەشداربووانی  لە 
رێکخراوەکان بوون کە لەالیەن دەزگای خێرخوازیی بارزانی 
لە ژێر چاودێری فەرمانگەی رێکخراوە  روانگە  و دەزگای 

ناحکومییەکان بەڕێوەچوو.
سێ  رۆژانە  بەشداربووان  لەوەی  بێجگە  خێوەتگایەدا  لەم 
شارەزاوە  و  بەتوانا  راهێنەرانی  الیەن  لە  تایبەتیان  وانەی 
پێشەکەش دەکرێت، ژیانێکی نوێش ئەزموون دەکەن لەناو 
سەختی و ناخۆشیی و خۆشییەکانی سرووشتدا، مەبەست 
لەم جۆرە ژیانە زیاتر هەست کردنە بە ئەو ئێش و ئازارەی 
مرۆییەکاندا  سروشتی  کارەساتە  کاتی  لە  لێقەوماوان  کە 

دووچاری دەبنەوە.
شێوەیە  بەم  پێشکەشکران  خێوەتگاکەدا  لە  وانانەی  ئەو 
بوون )فریاگوزاری سەرەتایی_ سەعدواڵ تاهیر، قۆناغەکانی 

د.  جەستە_  زمانی  عەلی،  نزار  پڕۆژە_  بەڕێوەبردنی 
چەتۆ،  هۆگر  بەدواداچوون_  و  چاودێری  جاف،  فازڵ 
ئاوات  قەیران_  دوای  قۆناغی  لە  توێژینەوە  گرنگی 
جەودەت،  شێرکۆ  د.  ستراتیژی_  پالندانانی  ئەحمەد، 
دیپلۆماسیەت_ و  پەیوەندی  سامی،  کۆکردنەوەی_فەرهاد 
هێمن هەورامی، نمونەی ئیدارەی سەرکەوتوو بۆ رێکخراوی 
قازانج نەویست_د. هێژا سندی، مافەکانی مرۆڤ و مافی 
کردن_  سەرکردایەتی  عوسمان،  کرمانج  د.  کۆچبەران_ 
عەبدولسەالم مەدەنی، کارکردن بە تیم_ کارزان نووری(. 
گرنگی  شوێنی  و  ناوچە  چەندین  سەردانی  بەشداربووان 
مێژووی کوردستانیان کرد. ئەو ناوچانەی کە سەردان کران 
كۆنی  )مزگەوتی  لە  بریتیبوون  خێوەتگاکەدا  رۆژانی  لە 
بارزانی  مەزاری  بارزان –  ئەنفالكراوانی  مەزاری  بارزان- 
نه مر، ئەشكه وتی شانەدەر و گوندی بێدیاڵی كرێستیانەكانی 
به   مەراسیمێكدا  لە   ٢٠١٩/٥/٦ رێکەوتی  لە   .) بارزا 
به   كۆتایی  به شداربوواندا  به سه ر  بڕوانامه   پێشكه شكردنی 

خێوه تگه كه  هات.
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له  رێككه وتی 2019/5/2 سه نته ری محه مه د مه هدی جه واهیری له  كه مپی به حركه 1 
به هاوكاری له گه ڵ رێكخراوه ی )بصمة خیر لالغاثة( وانه یه كی تایبه ت به  خۆپارێزی له  
تیایدا  كه   گوترایه وه   منداڵدار  ئافره تی   51 بۆ  گه رما  وه رزی  له   مندااڵن  نه خۆشییه كانی 
وانه بێژ تیشكی خسته سه ر رێگاكانی خۆپارێزی مندااڵن له وه رزی گه رماو ئه و نه خۆشیانه ی 
خۆپارێزی  هۆكاره كانی  و  ده بێته وه   بچووك  ته مه ن  مندااڵنی  رووبه ڕووی  گه رماوه   به هۆی 
روونكرده وه  و له كۆتایی وانه كه دا شیرو پێداویستی مندااڵنیان به سه ر ئاماده بوواندا دابه شكرد.

رێككه وتی 2019/5/2 له  كه مپی ئاواره كانی دیبه گه  كه  پێكهاتوون له  ئاواره كانی عێراق، 
ده زگای خێرخوازیی بارزانی به هاوكاری له گه ڵ رێكخراوی bring hope له  سه نته ری 
بێباوك  منداڵی   )150( بۆ  خنجیالنه یان  ئاهه نگێكی  هه ڵه بجه   هونه ری  و  رۆشنبیری 

سازكرد و بۆ ماوه ی چه ند كاتژمێرێكیان به  خه نده  و خۆشحاڵی برده  سه ر.
شایانی باسه ، كه می دیبه گه  له الیه ن ده زگای خێرخوازیی بارزانییه وه  به ڕێوه  ده برێت و 
تایبه ته  به  ئاواره كانی مووسڵ و ده وروبه ری و به هۆی نائارامی و نه بوونی خزمه تگوزاری 

له شاره كانیان ناگه ڕێنه وه  بۆ زێدی خۆیان.

سنووری  له   باسرمه   كه مپی  له   كه   سووریا  واڵتی  په نابه رانی  زیاتری  هاوكاریكردنی  بۆ 
كۆمه ڵه ی  له گه ڵ  به هاوكاری  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای  نیشته جێن،  هه ولێر  پارێزگای 
چه ندین   2019/5/2 رێككه وتی  چاالكییه كدا  )IRCS(له   عێراقی  سووری  مانگی 
جۆره كانی  له   پزیشكی  پێداویستی  ئامێرو  له   پێكهاتبوون  كه   ته ندروستی  كارتۆنی 
 Wheelchair، Blood pressure device ، Diabetes test(
 device، ECG، Thermometer، Auto oxygen made

device(  بۆ بنكه ی ته ندروستی كه مپی باسرمه  دابینكرا.

كه   شام  حه سه ن  و  خازر  كه مپه كانی  )موختار(ی  نوێنه ر  ده ستنیشانكردنی  به مه به ستی 
زیاتری  ئاسانكاری  له پێناو  ده برێت،  به ڕێوه   بارزانییه وه   خێرخوازیی  ده زگای  له الیه ن 
دانیشتوانی هه ردوو كه مپ و به ده مه وه چوونی داواكارییه كانیان. له رێككه وتی ۲/٥/۲٠۱۹ 
 EJCC, TDH, ڕێکخراوەکانی  به هاوكاری  تیایدا  و  به ڕێوه چوو  ده نگدان  پرۆسه ی 
كاندید   8 ده ستنیشانكردنی  بۆ  ده نگدان   UNHCR, ACTED, QANDIL
به شێوه یه كی دیموكراسیانه  به ڕێوه چوو و له  هه ردوو كه مپی ناوبراو له كۆی 32 به ربژێر 16 
كه س توانیان وه ك نوێنه ر )موختاری( سێكته ره كانی كه مپی خازر و حه سه ن شام سه ركه وتن 

به ده ست بێنن واتا له  هه ر كه مپێك 8 كاندید ده رچوون.

رێككه وتی 2019/5/8 له  شارۆچكه ی عه نكاوه  ده زگای خێرخوازیی بارزانی له  رۆژی 
جیهانی نه خۆشی تاالسیما، له  هه ڵمه تێكدا پارسێلی خۆراك و ته ندروستی به سه ر )200( 

كه س دابه ش ده كات.
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ده زگای  ئاواره كان،  بۆ  خۆراكییه كان  پێداویستیه   دابینكردنی  له پێناو   2019/5/7-6 رۆژانی  له   ره مه زانداو  له مانگی 
خێرخوازیی بارزانی و ده سته ی خێرخوازیی ئیسالمی جیهانی پێكه وه  له  پرۆژه یه كدا پارسێلی خۆراك به سه ر دانیشتوانی 
كه مپه كانی خازر M1  و حه سه ن شام U2   و حه سه ن شام U3 دابه ش ده كه ن، له م پرۆژه یه دا )3507( خێزانی 

ئاواره ی نیشته جێی هه ر سێ كه مپه كه  سوودمه ند ده بن.

رێككه وتی 2019/5/6 له چوارچێوه ی پرۆژه ی هاوكاریكردنی ئافره تانی بێسه رپه رشت و مندااڵنی بێباوك، كه  ده زگای 
خێرخوازیی بارزانی به هاوكاری له گه ڵ خێرخوازان به ڕێوه ی ده بات، له  هه ڵمه تێكدا له  ئۆفیسی نه ینه وا هاوكاری مانگێك 
به سه ر )213( ئافره تی بێسه رپه رشتدا دابه شكرا. له الیه كی دیكه  به هاوكاری كه سایه تی خێرخواز )مهندس حیدر( هاوكاری 

به سه ر )105( خێزاندا دابه شكرا كه  پێكهاتبوون له  پارسێلی خۆراك و پاره ی كاش.

کوردستان،  هەرێمی  لە  تەندروستی  کەرتی  پاڵپشتیکردنی  بەمەبەستی  رێکكەوتی ٢٠١٩/٥/٨ 
پێشکەشی  دیکە  پێداویستی  و  ئامێر  چەندین  و  گورچیله   شۆردنی  بۆ  پزیشکی  ئامێری   ١٢
تەندروستی دهۆک کران. پێداویستییەکان لەالیەن رێکخراوی ICFM و لە رێگای دەزگای 
خێرخوازیی بارزانییەوە دابین کرابوون و بەمەبەستی خزمەتکردنی نەخۆشان لە کوردستان لە 

نەخۆشخانەکانی پارێزگای دهۆکدا سودیان لێوەردەگیرێت.

رێككه وتی 2019/5/6 به هاوكاری له گه ڵ ده سته ی خێرخوازیی ئیسالمی جیهانی و ده وڵه تی كوێت، له  پرۆژه یه كدا 
به درێژایی مانگی پیرۆزی ره مه زان له شاری مووسڵ رۆژانه  نان به سه ر )1000( خێزانی كه مده رامه تی گه ڕه كه كانی حه ی 
عامل و موسڵی نوێ و حه ی خه زره ج و باب لكش و الی چه پی مووسڵ و به شه  ناوخۆیی قوتابیانی كوڕان و كچان به پێی 

پسوله یه كی تایبه ت دێته  دابه شكردن.

رێككه وتی 8/5/2019 به  هه ماهه نگی نێوان ده زگای خێرخوازیی بارزانی و مانگی سووری ئیماراتی بە ئامادەبوونی 
كۆنسوڵی ده وڵه تی ئیمارات له  هه ولێر پارسێلی خۆراك به سه ر خێزانه  ئاواره كانی هەردوو کەمپی بەحرکە و هەرشەم و دیبه گه  
دابه شكرا، له الیه كی دیكه  پارسێلی خۆراك به سه ر 4937 خێزانی په نابه ر و ئاواره  له  كه مپه كانی دۆمێز 2 و شێخان و 

ئاكرێ و ماملیان و گه رماواو گه ویالن له  سنوری پارێزگای دهۆك دابه شكرا.

رێككه وتی 2019/5/9 له  پاركی شار له به رده م قه اڵی هه ولێر، له پرۆژه یه كدا به بۆنه ی مانگی پیرۆزی ره مه زان، ده زگای خێرخوازیی بارزانی و ده وڵه تی كوێت هه ڵده ستن به  ئاماده كردنی 
ژه مه  خواردنی به ربانگ كردنه وه بۆ خه ڵكی هه ژارو كه مده رامه ت و كرێكار و كاسبكار . هه روه ها له  پارێزگای نه ینه وا و قه زای سۆران به هه مان شێوه  به ربانگ بۆ قوتابیانی به شه ناوخۆییه كان 

و بنكه ی نور بۆ په ككه وته و به سااڵچووان رێكخرا.
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دەزگای   2019/5/28 رێككه وتی 
پارێزگای  لە  بارزانی  خێرخوازیی 
هەڵەبجە خوانی بەربانگی بۆ قوتابیانی 
هەڵەبجە  زانکۆی  بەشەناوخۆییەکانی 
چاالکییەکانی  درێژەی  لە  ئاماده كرد، 
لەو  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای 
كه   خۆراکی  هاوکاری  پارێزگایەدا 
پێكهاتبوو له  پارسێلی خۆراك پێشکەشی 

150 کارمەندی شارەوانی کرد.

دەزگای   2019/5/28 رێككه وتی 
خێرخوازیی بارزانی به هاوكاری له گه ڵ 
له چوارچێوه ی  زین،  و  مه م  رێكخراوی 
پرۆژه ی شادی مندااڵن، ئێواره خوانێكیان 
كه مپه كانی  بێباوكی  مندااڵنی  بۆ 
له گه ڵ  ئاماده كرد  هه رشه م  به حركه و 

پێشكه شكردنی جلوبه رگ بۆیان. 

دەزگای   2019/5/28 رێككه وتی 
خێرخوازیی بارزانی به هاوكاری له گه ڵ 
ده وڵه تی كوێت پارسێلی خۆراك به سه ر 
له   دۆمێز2  كه مپی  خێزانی   5522

پارێزگای دهۆك دابه ش ده كه ن.

له مانگی   2019/5/25 رێككه وتی 
پیرۆزی ره مه زاندا، دەزگای خێرخوازیی 
بارزانی له پێناو دڵخۆشكردنی مندااڵنی 
له   ئاواره كان،  له كه مپی  بێباوك 
پرۆژه یه كدا لە فامیلی مۆڵی هەولێر جگه  
له  سازكردنی ئێوارەخوانێک بۆ مندااڵن 
جۆراوجۆری  جلوبەرگی  هاوكات، 
منداڵی بێ دایک و  پێشکەشی 200 
و حەسەنشام  کەمپەکانی حازر  باوکی 
به خواست  كه   دەکات  دیبەگە  و 
جلوبه رگیان  خۆیان  ئاره زووی  و 

هه ڵده بژارد..

رێككه وتی   ، پیرۆز  رەمەزانی  مانگی  بۆنەی  بە 
2019/5/9 ده زگای خێرخوازیی بارزانی به هاوكاری 
پارسێلی خۆراكیان   )B to B( له گه ڵ چێشتخانه ی
بە سەر )100( خانەوادەی ئازیزان دابه شكرد. شایانی 
بوون  سوودمەند  باوكانە  بێ  ئەو  چاالكیە  لەم  باسە  
بۆ  موچەیەكیان  جۆرە  هیچ  و  كراوە  تۆمار  ناویان  كە 

نەهاتووەته وه .

دابه شكردنی  له درێژه ی   2019/5/16 رێككه وتی 
هاوكاری به سه ر خێزانی هه ژار و كه مده رامه تدا، ئۆفیسی 
كه الری ده زگای خێرخوازیی بارزانی پارسێلی خۆراكیان 

به سه ر )100( خێزاندا دابه شكرد.

ئازیزانی  چاودێریی  به شی  كوردستان،  خێرخوازانی  كۆمپانیاو  خاوه نكارو  له گه ڵ  به هاوكاری   2019/5/20 رێككه وتی 
ده زگای خێرخوازیی بارزانی قۆناغێكی دیكه ی دابه شكردنی هاوكاری مانگانه  به سه ر مندااڵنی بێباوك )ئازیزان( له سه رتاسه ری 
هه رێمی كوردستان ده ست پێده كات، له م قۆناغه دا )4377( منداڵی بێباوك بڕی )875400( دۆالری ئه مه ریكی دابه ش 

ده كرێت، هه ر منداڵێك بڕی )$200( دووسه د دۆالری ئه مه ری له بری چوار مانگ پێده درێت.

رێككه وتی 2019/5/28 ده زگای خێرخوازیی بارزانی به هاوكاری له گه ڵ كۆمپانیای كۆڕه ك تیلیكۆم پرۆژه یه كی گه وره ی 
باكور و باشووری عێراق جێبه جێ  پارێزگایه كی  له پارێزگاكانی هه رێمی كوردستان و چه ند  پارسێلی خۆراك  دابه شكردنی 
ده كات كه  بۆماوه ی چه ند رۆژێك به رده وام ده بێت و كه  تیایدا له  هه ولێر )1000( خێزان، دهۆك )750( خێزان، 
سلێمانی )750( خێزان، كه ركوك )500( خێزان، موسڵ )1000( خێزان، به سره  )500( خێزان، ناسریه  )500( 
خێزان، به غدا )1000( خێزان و سه ماوه  )1000( خێزان سوودمه ند ده بن له  وه رگرتنی پارسێلی خۆراك. كه  تێكڕا 

)7000( خێزانی هه ژارو كه مده رامه ت ده گرێته وه . 
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Total No of IDP & Refugee in KRG

178,047 827,633

91,087 50,020 2,073 19,634

42,541135,506

5,4919,742

438,750 210,689 11,480 100,456

150,666676,967

20,81445,354

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahGarmianErbil

Inside campInside camp
Outside campOutside camp %38%64

%62

18
%

82
%

%36
IDPs Refugees

BCF in May and through (10) working sectors, the BCF conducted (510) activities which benefited (715,352) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (1,828) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

Total Total number of beneficiaries from IDP,
 refugee and host communities during May
 2019 in Kurdistan Region and other parts

of Iraq 715,352

34,127

81,394

518,716

81,115

بەمەبەستی  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای  تیمێکی   2019/5/20 رێككه وتی 
لە  کرد،  بەنگالدشیان  واڵتی  سەردانی  پەنابەرەکان  بارودۆخی  هەڵسەنگاندنی 
بەدواداچوونەکاندا کێشە و گیروگرفتەکانی پەنابەرانی موسڵمانی بۆڕما لە ناو کەمپی 
کوتوپالۆنگی شاری کۆکس بازاڕ لە بەنگالدش دیاری کران و بڕیاردرا کە بنکەیەکی 

تەندروستی لە کەمپەکەدا بکرێتەوە.
هەزار   ٧٠٠ ژیانی  سەر  لە  مەترسی  کوتوپالۆنگ  کەمپی  لە  تەندروستی  کێشەی 
لەالیەن  تەندرووستییە  بنکە  ئەم  کردووە،  درووست  کەمپەکە  دانیشتووی  پەنابەری 
دەزگای خێرخوازیی بارزانی و رێکخراوی مێد گڵۆباڵەوە بۆ پەنابەران لە کەمپەکەدا 

دەکرێتەوە.
لەم بنکەدا پشکنین و چارەسەری تەندروستی پێشکەشی پەنابەرەکان دەکرێت و هەوڵ 
دەدرێت لە رووی تەندروستییەوە ئاسایشی ژیانی پەنابەرەکان دڵنیایی زیاتری هەبێت 

و رۆژانە چارەسەر پشکنین بۆ ٥٠٠ نەخۆش تیایدا دەکرێت.
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities

No. ActivitiesOffices

Qushtapa

Dibaga

HassanSham U3

Darashakran

kawrgosik

Barika

Domez 2

Domez 1

1,331

65,840

24,574

123,879

24,358

303,617

60,222

7,147
208,900

43,574

50

4,151

   0

433

5

0

BCF Total No. activities

510

No. of family Beneficiaries
141,243

No. of individual Beneficiaries
715,352

0

0

Total of Activities & Beneficiaries
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BCF Donors And Partners in May  2019

Tel:  +964  7515019400         www.bcf.krd         info@bcf.krd

barzanifoundation    Barzani Charity Foundation        barzaniCF        www.bcf.krd        info@bcf.krd       

Headquarter: Kurdistan Region-Iraq, Erbil, Hawleri Nwe Qtr.,120m Road, Next to Mass City

Data Sources: (Barzani charity Foundation) BCF,  (Joint Crisis Coordination) JCC

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

Kuwait


