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ژمارە 54 - مانگی 6ی 2019  باڵوكراوه یه كی مانگانه ی دەزگای خێرخوازیی بارزانییه

ئيسحاق تؤتۆملۆ به ئااڵی كوردستان و لۆگۆی ده زگای خێرخوازیی بارزانی بەشداری 
له پێشبڕكێكانی فۆرمۆال وەن له واڵتی ئیسپانیا دەكات
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رێككه وتی 3/6/2019 له کەمپی بەحرکــە ١، ده زگای خێرخوازیی بارزانی 
بە  ده ستكرا   )Help the needy( ڕێکخراوی  له گه ڵ  به هه ماهه نگی 
دابەشکردنی ) 936( فەردەی ئاردی 50 کیلۆی كه تیایدا )936(  خێزان 

سوودمه ندبوون.

كه  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای  شاندێكی   ٢٠١٩/٦/١١ رێكکەوتی 
پێكهاتبوون له ئیسماعیل عەبدولعەزیز بەرپرسی بەشی هاوکاری و فریاگوزاری 
و رەواج حاجی بەرپرسی بەشی راگەیاندن و توێژینەوە سەردانی رێکخراوی 
بەڕێوەبەری  بێرگمان(  )رۆبێرت  لەالیەن  و  کرد  سویدیان  بریجی  هیومان 
رێکخراوەکەوە پێشوازییان لێکرا. له دیداره كه دا شاندی دەزگای خێرخوازیی 
لە  بەرزنرخاند  بریجیان  هیومان  رێكخراوی  ماندووبوونی  و  هەوڵ  بارزانی 
کوردستان  هەرێمی  لە  مرۆیی  و  تەندروستی  کەرتی  لە  هاوکارییەکانیان 
کرایەوە  هاوبەش  کاری  لەسەر  جەخت  هەردووالوە  لەالیەن  و  عێراقدا  و 
ماوەی  بریج  هیومان  رێکخراوی  تاوتوێکرا.  پەنابەران  و  ئاوارە  رەوشی  و 
پێشکەشی  هاوکاری  بارزانییەوە  خێرخوازیی  دەزگای  لەرێگای  ساڵە  پێنج 
خەڵکی هەرێمی کوردستان و عێراق دەکات و بەردەوام بووە لە دابینکردنی 
پێداویستی تەندروستی بۆ نەخۆشخانەکان و جلوبەرگ و پێداویستی ناوماڵه 

بۆ ئاواره و په نابه ران.

له سااڵنی رابردوودا ئیسحاق تۆتۆملۆ شۆفێری فۆرمۆالی ئیسپانی به ره چه ڵه ك كورد، له پێشبڕكێی ئۆتۆمبێلی فۆرمۆال ئااڵی كوردستان و لۆگۆی ده زگای خێرخوازیی بارزانی له سه ر ئۆتۆمبێله كه ی 
ده نه خشێنێت. ئیسحاق تۆتۆملۆی به ڕه چه ڵه ك كورد ئێستاكه دانیشتووی واڵتی ئیسپانیایه ، له ساڵی 2014 له میانی پرۆژه یه كی هاوبه شیدا له گه ڵ ده زگای خێرخوازیی بارزانی جلوبه رگ و 
پێداویستی وه رزشی هه ردوو یانه ی به رشلۆنه و ئه تله تیكۆ مه دریدی ئیسپانی به سه ر مندااڵنی ئاواره له كه مپه كانی هه رشه م و كه ورگۆسك دابه شكرد. ناوبراو له ئێستادا ئۆتۆمبێله كه ی به ئااڵی 

كوردستان و لۆگۆی ده زگای خێرخوازیی بارزانی نه خشاندووه و له پێشبڕكێكانی فۆرمۆال له واڵتی ئیسپانیا پیشانی هه وادارانی ده دات.

خێزانی  به سه ر  هاوكاری  دابه شكردنی  درێژه ی  له   2019/6/8 له رێككه وتی 
بێسه رپه رشت و مندااڵنی بێباوك له سنووری پارێزگای مووسڵ، ده زگای خێرخوازیی 
بارزانی به هاوبه شی له گه ڵ پرۆژه ی نه بع الخیر كه له الیه ن كۆمه ڵێك كه سایه تی 
به سه ر  مانگانه  هاوكاری  دابه شكردنی  له درێژه ی  ده چێت،  به ڕێوه  خێرخوازه وه 
ده زگای  مووسڵی  ئۆفیسی  له سنوری  بێباوك  مندااڵنی  و  بێسه رپه رشت  خێزانی 
خێرخوازیی بارزانی ده ستكرا به دابه شكردنی )27340000( دیناری عێراقی 

به سه ر )267( خێزان و )1121( كه س سوودمه ند ده بن.
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تی  و ێکە ر
 2 0 1 9 /6 /1 حکومەتی 5 شاندێکی 

ئەمینداری  ئەلغەزری  حەمید  سه رۆكایه تی  بە  عێراقی 
سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و نوێنەری عادل عەبدولمەهدی 
سەرۆک وەزیران، د. نوری دلیمی وەزیری پالندانانی عێراق و مەنسور 
مەرعی پارێزگاری موسڵ سەردانی کەمپەکانی خازر و حەسەنشامییان 
کەمپەکان  بااڵی  بەڕێوەبەری  دەروێش  رەشید  لەالیەن  کرد. شاندەکە 
لە دەزگای خێرخوازیی بارزانی و کارگێڕی کەمپەکانەوە پێشوازییان 
لێکرا. مەبەست لەم سەردانە لە نزیکەوە ئاگاداربوون لە بارودۆخی 
ئاوارەکانی نیشتەجێی کەمپەکانە و دانانی رێگەچارەی گونجاوە 

بۆ گەڕانەوەیان بۆ شار و گوندەکانی خۆیان.

تی  ێككه و ر
له درێژه ی  دابه شكردنی هاوكارییه كانی ئۆفیسی 2019/6/17 

مووسڵی ده زگای خێرخوازیی بارزانی به سه ر خێزانی هه ژارو كه مده رامه تی 
خۆراك  پارسێلی  دابه شكردنی  به  ده ستكرا  هه ڵمه تێكدا  له  پارێزگاكه دا،  سنووری 

به سه ر 75 خێزانی هه ژارو كه مده رامه تدا كه له نێو كه الوه و خانووه رووخاوه كاندا ژیان 
به سه ر ده به ن.

تی  ێككه و ر
ژێر  لە  هەرێمی 2019/6/25  حکومەتی  چاودێری 

کوردستان و وەزارەتی ناوخۆی عێراق و UNHCR و بە هاوکاری دەزگای 
خێرخوازیی بارزانی و رێکخراوی قەندیل، به مه به ستی دووباره سوودمه ندبوونه وه له 

مافه كانی هاوواڵتیبوون، پرۆسه ی ده رهێنانه وه ی بەڵگەنامەی یاسایی بۆ ئاوارەکانی موسڵ لە 
كه مپی حەسەنشام به ڕێوه چوو.

ــە رێـــکـــەوتـــی  ــ ل
بەمەبەستی  ــە بــەشــداری ٢٠١٩/٦/١٨  کــــــــردن ل

ئایفڵ،  گرووپ  هێڵفس  رێکخراوی  مانگانەی  کۆبوونەوەی 
بنکەی  سەردانی  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگــای  شاندێکی 
گروێل  ویلی  بەڕێز  لەالیەن  و  کرد  رێکخراوەکەیان  سەرەکی 
لێ  پێشوازییان  کارگێڕییەوە  ئەندامانی  و  رێکخراوەکە  سەرۆکی 

دەکرێت.
له )ئیسماعیل  پێكهاتبوون  بارزانی  دەزگای خێرخوازیی  شاندی 
به شی  به رپرسی  و  كارگێڕی  ده سته ی  ئه ندامی  عه بدولعه زیز 
هاوكاری و فریاگوزاری و ره واج حاجی به رپرسی به شی راگه یاندن 
راپۆرتی  و  ناسێندران  رێکخراوەکە  ئەندامانی  بە  توێژینه وه (  و 
بۆ  کوردستان  هەرێمی  لە  رێکخراوەکە  کاروچاالکییەکانی 

بەشداربووان روونکرایەوە.
چەند  لەرێگەی  داهاتوودا  لە  کە  بڕیاردرا  کۆبوونەوەکەدا  لە 
رێکخراوێکی دیکەی ئەڵمانی و دەزگای خێرخوازیی بارزانییه وه 
نەخۆشی  بە  بوو  تووش  مندااڵنی  پێشکەشی  چارەسەر 
شێرپەنجەی خوێن بکرێت و نەشتەرگەری چاندنی مۆخی 

ئێسکیان بۆ ئەنجام بدرێت لە هەرێمی کوردستاندا.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

179,901 838,991

91,276 48,565 10,820 21,337

42,532137,369

7,903

438,434 204,286 51,127 107,484

150,659688,332

37,660

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

Inside campInside camp
Outside campOutside camp %38.26%61.86

%61.74

17.96
%

82.4
%

%38.14
IDPs Refugees

BCF in June and through (10) working sectors, the BCF conducted (400) activities which benefited (269,254) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (        ) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

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

parts of Iraq 269,254

11,271

19,595

189,985

48,403

5,415

61,601

48,117

127,366

7,92518,118

65

109   

359

79

BCF Total No. activities

400

No. of family Beneficiaries
49,776

No. of individual Beneficiaries
269,254

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities
No. ActivitiesOffices

Qushtapa

Dibaga

Rawshan Badirkhan

HassanSham U3

jaladat Badirkhan

Darashakran

kawrgosik

Barika

Domez 2

Domez 1

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter
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BCF Donors And Partners in June  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
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ژمارهیكهمپهكانلهكوردستانچاالكیسهنتهرهكان
ژمارهیكهسیبواریچاالكیپارێزگاناویكهمپناویسهنتهر

سوودمهند

IDP

سهنتهریههڵهبجهی
241پاراستنپهروهرده،ههولێردیبهگهشههید

وسهنتهریرۆشنبیری
152تهندروستینهینهواU3حهسهنشام(انیپێكهوهژی)پیشهیی

دهۆكدهركارسهنتهریدهركار
،ههلیكاروژیانهوانی

236پاراستن

،ههلیكاروژیانهوانیههولێربهحركهمحمدمهدىجواهیري
1،464پاكوخاوێنی،پاراستن

Refugee

پاراستن،پهروهرده،ههولێرقوشتهپهعثمانصبری
783تهندروستیههلیكار

،ههلیكاروژیانهوانیدهۆك2دۆمیزسهنتهرینهورۆز
864تهندروستی،پاراستن

374تهندروستی،پاراستنههولێركهورگۆسكنورالدینزازا

73پاراستنسلێمانییاریكهجگهرخوێن

640پاراستنههولێردارهشهكرانقهدریجان

پهروهرده،تهندروستیدهۆك1دۆمیزمحمدشێخۆ
100ههلیكار

681تهندروستی،پاراستنههولێرباسرمهتیرێژ

350پاراستندهۆكگهویالنرهوشهنبهدرخان

200پاراستندهۆكئاكرێجهالدهتبهدرخان

هاواڵتی

24ههلیكاروژیانهوانیدهۆككهمپنیههىتةنامهشقیپیشهیی

چاالكیبنكهتهندروستیهكان
نهخۆشژمارهیبواریچاالكیپارێزگاناویكهمپبنكهناوی

سوودمهند
IDP

1,023تهندروستینهینهواخازرM1بنكهیتهندروستیخازر

1,482تهندروستینهینهواحهسهنشامU3بنكهیتهندروستیحهسهنشام

1،158تهندروستیههولێربهحركهبهحركهبنكهیتهندروستی

628تهندروستیههولێرههرشهمبنكهیتهندروستیههرشهم

كۆیگشتیشنگالگهرمیانكهركوكسلێمانیدهۆكههولێر

616364136ئاواره

9---441پهنابهر

1020434145كۆیگشتی

ڕێژهوسوودمهندبوانیالیهنیئهنجامدهریچاالكیهكانیمانگی
حوزهیران

cccm

BCF MOMD Ancf ههماههنگ صالون
(Luvion)

EJCC IRCS Kuait LDS UAE UNHCR

Kuwait


