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ژمارە 55 - مانگی 7ی 2019 دەزگای خێرخوازیی بارزانییه باڵوكراوه یه كی مانگانه ی 

خاوەن پێداویستیانی تایبەت هاوكاری جۆراوجۆر كران
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هاوبه شدا،  پرۆژه یه كی  له چوارچێوه ی   2019/7/1 رێككه وتی 
كونسوڵگه ری ده وڵه تی كوێت به سپۆنسه ری كۆمه ڵه ی فریاگوزاری كوێتی 
و به هاوبه شی له گه ڵ ده زگای خێرخوازیی بارزانی، پرۆژه ی دابه شكردنی 
و  دهؤك  هه ڵه بجه و  و  سلێمانی  و  مووسڵ  له شاره كانی  خۆراك  پارسێلی 
جێبه حێ  داره شه كران  و  كه ورگۆسك  كه مپه كانی  و  شیالدزێ  و  ئاكرێ 
خێزان   )8174( له  پرۆژه یه  ئه م  سوودمه ندانی  تێكڕای  كه  ده كه ن 

پێكهاتووه.

هه ر  چاره سه ركردنی  و  خۆپاراستن  به مه به ستی   2019/6/27 رێككه وتی 
ده زگای  ده بێته وه ،  كه مپ  دانیشتوانی  رووبه ڕووی  كه  نه خوازراو  بارێكی 
خولێكی  عێراقی  سووری  مانگی  له گه ڵ  به هاوكاری  بارزانی  خێرخوازیی 
كه ورگۆسك  په نابه رانی  كه مپی  كوڕی  و  53 كچ  بۆ  فریاگوزاریی سه ره تایی 
له سنوری پارێزگای هه ولێر ده كرێته وه و تیایدا وانه تیۆری و پراكتیكیه كان 

به شێوه یه كی كرداری پێشكه ش كران.

چاالكییه كانی  كارو  له درێژه ی   2019/7/2 رێككه وتی 
سێكته ری چاودێری خاوه ن پێداویستیانی تایبه تی ده زگای 
و  كەالر  و  خانه قین  شاری  له  بارزانی،  خێرخوازیی 
چۆنێتی  به  تایبه ت  سیمینارێكی  شيالدزێ 
پێداویستییه كانی  و  ئامێر  به كارهێنانی 
به ڕێوه چوو  تایبه ت  پێداویستی  خاوه ن 
ویلچه یر  سیمیناره كه دا  له كۆتایی  و 
به سه ر  جۆراوجۆر  پێداویستی  و 
پێداویستی  خاوه ن   )157(

تایبه ت دابه شكرا.

رێككەوتی 2019/7/27 لە كەمپی مامڕەشان لەسنووری 
خانی  پەرتوكخانەی  لەگەڵ  بەهاوكاری  ئاكرێ  قەزای 
رۆشنبیرانی  و  نووسەران  و   )IGFM( رێكخراوی   و 
خۆبەخشان  و  گەنجان  بەناوی  پەرتوكخانەیەك  دەڤەرەكە، 

لە كەمپی مامڕەشان كرایەوە.
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رێككه وتی 2019/7/4 موسا ئه حمه د سه رۆكی ده زگای خێرخوازیی بارزانی و ئیسماعیل عه بدولعه زیز به رپرسی به شی هاوكاری و فریاگوزاریی پێشوازییان كرد له په رله مانتار )نه هرۆ قادر 
به گ( په رله مانتاری كورد له په رله مانی عێراق. له دیدارێكی نێوانیاندا هه ردووال باسیان له كارو چاالكییه خێرخوازیی و مرۆییه كان له هه رێمی كوردستان كردو ته ئكیدیان له سه ر خستنه گه ڕی 
هه وڵه كان بۆ هاوكاریكردنی چین و توێژه كانی كۆمه ڵگا كرده وه . په رله مانتار )نه هرۆ قادر به گ( رایگه یاند له سه ره تای ده ستبه كاربوونیه وه وه كو په رله مانتار بڕیاریداوه سه رجه م مووچه كه ی 
له ڕێگه ی ده زگای خێرخوازیی بارزانییه وه ببه خشێته نه خۆشانی تووش بوو به نه خۆشی تااڵسیما. له الیه ن ده سته ی به رێوه به رانی ده زگای خێرخوازیی بارزانییه وه ئه و هه وڵه ی به ڕێزیان به 

به رزی نرخێندراو و ئومێدی سه ركه وتنیان بۆ خواست له كاره كه یدا و به نموونه یه كی هه ره به رزی گیانی به خشین و هاوكاریكردنیان له قه ڵه مدا.

خێرخوازیی  LDSی  ده زگای  له گه ڵ  به هاوكاری  ته ندروستییه كاندا  پرۆژه  له چوارچێوه ی   2019/7/4 رێككه وتی 
ئه مه ریكی، پرۆژه ی دابینكردنی ده رمان و پێداویستی پزیشكی پێشكه شی بنكه ته ندروستییه كان له كه مپه كانی )كه ورگۆسك، 
داره شه كران، باسرمه ، قوشته په ( له سنووری پارێزگای هه ولێر كه له الیه ن ده زگای خێرخوازیی بارزانییه وه به ڕێوه ده برێن، 
په نابه ران  بۆ  پزیشكی  پشكنینی  و  چاره سه ر  پێداویستییه كانی  ته واوی  ساڵێكه و  ماوه ی  بۆ  هاوكارییانه  ئه م  ده كه ن، 

له خۆده گرێت.

رێككەوتی 2019/7/11 لەدرێژەی دابەشكردنی پرۆژەی 
بێسەرپەرشت،  خێزانی  هاوكاریكردنی  بۆ  خێر(  )كانی 
خێرخوازێك  بەهاوكاری  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای 
شاری  لە  خێزان   )285( بەسەر  مانگانەیان  هاوكاری 

موسڵ دابەشكرد.

رێز  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای   2019/7/9 رێككەوتی 
چەند  لە  کە  دەگرێت  کەسایەتییەکان  هەموو  هەڵوێستی  لە 
ساڵی رابردوودا درێغیان نەکردووە لە دروستکردنی پەیوەندی 
دەزگاکانی  و  رێکخراو  و  لێقەوماوان  و  ئاوارە  نێوان  لە 
پەرەپێدانی نێودەوڵەتی، لەو چوارچێوەیەدا )د. دالوەر خالید 
یەکێتی  لە  کوردستان  هەرێمی  حکومەتی  نوێنەری  ئاژگەیی 
و  نوێنەر  ئاژگەیی  خەسرۆ  و  جەمال  تاهیر  کاروان  ئەوروپا، 
کارمەندی بااڵی نوێنەرایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە 
بەریتانیا( رێزلێنانیان لێنرا كە لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا 
جێپەنجەیان لە بواری مرۆییدا دیارە و رۆڵی سەرەکییان هەبووە 
لێقەوماو  خەڵکی  بە  نێودەوڵەتییەکان  رێکخراوە  ناساندنی  لە 
و ئاوارە و پەنابەران لە هەرێمی کوردستان و بەرانبەر رۆڵی 
بە  پێشکەش  رێزلێنانی  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای  كارایان 
هەر سێ نوێنەری حکومەتی هەرێمی کوردستان کرد و هەوڵ و 

ماندوو بوونیانی بەرز نرخاند.
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 2019/7/24 ــی  ــەوت ــك ــك رێ
ــرۆژەی  ــ ــ لــــەچــــوارچــــێــــوەی پـ
زیندانییەكانی  بەكتێبخانەكردنی 
ــای  ــ ــی كـــوردســـتـــان دەزگ ــم ــەرێ ه
ــی بـــارزانـــی پـــرۆژەی  ــرخــوازی خــێ
لە  شكار(  و  )دیــمــەن  كتێبخانەی 
نەوجەوانانی  چاكسازی  بەندیخانەی 
دوو  بیرۆكەی  كە  كـــردەوە،  هەولێر 
هاوواڵتین بەناوەكانی )دیمەن و شكار( 
بە ئامانجی رۆشنبیركردنیانە لەڕێگەی 
زیندانیانی  بۆ  كتێبەوە  خوێندنەوەی 
چاكسازییەكان. لە مەراسیمەكەدا موسا 
ئەحمەد سەرۆكی دەزگای خێرخوازیی 
دەكەین  ئومێد  رایگەیاند:  بارزانی 
تەنیا  گرتووخانەكان  كتێبخانەی  كە  
شوێنی كتێب خوێندنەوە نەبن، بەڵكو 
دیراسەكردنی  بۆ  بێت  سەنتەرێك 
زیندانەكان.  لە  کە  بێت  كەسانە  ئەو 
كتێخانانە  ئەو  هیواخوازین  گوتیشی: 
ببنە شوێنی گفتوگۆی رژد و پڕۆژە و 
هەل بڕەخسێندرێ، خەڵك لە زانكۆ و 
ناوەندەكانی دیكە بێن و گفتوگۆ لەگەڵ 
خۆیەوە  لەالی  بكەن.  زیندانییەكان 
دیمەن محەمەد بەڕێوەبەری چاكسازی 
ئــامــاژەی  هەولێر  نــەوجــەوانــانــی  و 
كتێبخانەیە  ئەو  كردنەوەی  ــەوەدا:  ب
كە  هەیە  زیندانییان  بۆ  زۆری  گرنگی 
ڕوونیكردەوە،  بدەنەوە.  بەخۆیان  پەرە 
ناوەندی  بە  ببن  زیندانەكان  پێویستە 
بۆ  بن  شوێنێك  نەوەك  خۆبنیاتنانەوە 

داڕوخانی كەسایەتی.

رێکكەوتی 2019/7/10 دەزگای خێرخوازیی بارزانی 
بە هەماهەنگی گرووپی کار، لە هەڵمەتێكدا هاوکاری خۆراکی 
پێشکەشی 1275 خێزانی ئاوارەی کەمپی خازر دەكات.

رێككەوتی 2019/7/12 دەزگای خێرخوازیی بارزانی 
كڕینی  پرۆژەی  ماكس  كۆمپانیای  لەگەڵ  بەهاوكاری 
جلوبەرگ و پێداویستی مندااڵن بۆ 42 منداڵی بێباوك و 

قوتابی پەنابەری كەمپی دۆمێز2 بەڕێوەچوو.

رێككەوتی 2019/7/21 لەدرێژەی هەوڵەكانی دەزگای خێرخوازیی بارزانی بۆ باشتركردنی ئاستی پەروەردەیی و 
زانست الی مندااڵنی بێباوك )ئازیزان( خولێكى به هێزكردن بۆ )20(  ئازيزى ناو شارى كه الر  بۆ زمانى ئينگليزى 

پۆلى نۆى بنەڕه تى دەكاتەوە كە ماوه ى خوله كه  20 رۆژ ده خايه نێت .

ــای خــێــرخــوازیــی  ــ ده زگـ
ڕه خساندنی  بۆ  بــارزانــی 
به ئاماده كاری  كــار  هه لی 
له ڕێكه وتی  پێشوه خته 
خولێكی   2019/7/14
ئافره ت   24 بۆ  درومانی 
به هاوبه شی له گه ڵ  یه كێتی 
الوانی دیموكراتی كوردستان 
كردەوە كە بۆ ماوەی مانگێك 

بەردەوام دەبێت.
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ژماره  )55( مانگی 7ی 2019 رێككەوتی 2019/7/29 پاش ئەنجامدانی پرۆژەی دووبارە نۆژەنكردنەوەی قوتابخانەكانی ئەبو شیتەو ئەبو 5
جەردە لەسنووری پارێزگای نەینەوا، لە رێوڕەسمێكدا بە ئامادەبوونی )د.عومەر ئەلكەندەری( كونسوڵی گشتی 
دەوڵەتی كوێت لە هەولێر و موسا ئەحمەد سەرۆكی دەزگای خێرخوازیی بارزانی و چەندین كەسایەتی حكومی 

و ناوداری ناوچەكە كرایەوە.

یاری  شاری  له گه ڵ  به هاوكاری  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای  شه هیدان،  مندااڵنی  دڵخۆشكردنی  به مه به ستی   2019/7/9 رێككه وتی 
پڕ  كاتژمێرێكی  )ئازیز( چه ند  بێباوك  مندااڵنی  له  زۆر  ژماره یه كی  تیایدا  كه  ئه نجامدا،  مندااڵنیان  پرۆژه ی شادی  ئه كتواتارین، 
له خۆشی و شادییان له نێو مه له وانگه و شوێنه كانی شاره كه دا به سه ربرد و دواتر له الیه ن به شی چاودێریی ئازیزانی ده زگای 

دیاری  بارزانییه وه  جۆراوجۆریان به سه ر مندااڵندا دابه شكرد.خێرخوازیی 

رێككەوتی 2019/7/15 دەزگای خێرخوازیی بارزانی بەخستنەڕووی كارو چاالكییەكانی و هەلی كار، بەشداری 
پێشانگای كاری نێودەوڵەتی روانگە فورەسی 2019 دەكات كە تیایدا 166 گەورە كۆمپانیای ناوخۆیی و دەرەكی 

و رێكخراوەكان دەكات.

كەرتی  زیاتری  پێشخستنی  پێناو  لە   2019/7/23 رێككەوتی 
و  كوردستان  هەرێمی  لە  جۆراوجۆرەكان  بەرهەمە  و  كشتوكاڵی 
لە  بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای  جوتیاران،  زیاتری  پاڵپشتیكردنی 
بنەتۆی  تەن   7 پێشکەشکردنی  پرۆژەی  رۆژنامەوانیدا  كۆنفرانسێكی 
کشتوکاڵی بە وەزارەتی کشتوکاڵ، بەڕێوەبەرایەتی توێژینەوەی هەولێر 

راگەیاند.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

179,404 836,787

90,806 48,563 5,491 19,504

42,526136,878

9,711

436,409 204,278 20,814 99,815

150,644686,143

45,158

NenevehGarmianDuhok Al-SulaimanyahErbil

Inside campInside camp
Outside campOutside camp 57,642424,568

93,002

18
%

82
%

261,575
IDPs Refugees

BCF in July and through (11) working sectors, the BCF conducted (430) activities which benefited (621,872) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (4,124) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

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

of Iraq 621,872

21,274

13,375

549,503

37,720

2,061

37,907

54,227

402,033

14,168109,696

314

7   

648

311

BCF Total No. activities

430

No. of family Beneficiaries
121,900

No. of individual Beneficiaries
621,872

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities
No. ActivitiesOffices

Qushtapa

Dibaga

Rawshan Badirkhan

Mam Rashan

jaladat Badirkhan

Darashakran

kawrgosik

Barika

Khanke

Domez 1

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter
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BCF Donors And Partners in July  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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چاالكی دۆنه ره كان▪
دۆنەروهاوبەشێێێێەکانیدەزگێێێێای▪

خێرخێێێوازییبێێێازرانیبەڕێێێێژەی
جیێێێێێاوازچاالکییێێێێێانئێێێێێهنجام
داوه،بێێێێهپێیژمێێێێارەیکەسێێێێی
سێێێێێودمەندبووچاالكیێێێێێهكانیان

.خراونەتەڕوو

ژمارهیكهسیسوودمهندبهپێیدۆنهرهكان

Kuwait


