
كوردی

1

راپۆرتیچاالكیهكانی
دهزگایخێرخوازییبارزانی

)2017(



وردی
ك

2

ناواخن

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

7515019400  964+ئۆفیسی سه ره كی:  عێراق/ هه رێمی كوردستان/ هه  ولێر هه ولێری نوێ/ شه قامی 120مه تری ته نیشت ماس سیتی

7512613030  964+ئۆفیسی هه  ولێر:  هه  ولێر هه ولێری نوێ/ شه قامی 120مه تری ته نیشت ماس سیتی 

7508510081 - 7701006624 964+ئۆفیسی كه  ركوك:  كه  ركوك ــ نور ستی خانووی ژماره   )168( 

7501035004 - 7501035002 - 7501035001 964+ئۆفیسی سلێمانی: گه ڕه  كی ئاشتی ــ سه روی فولكه  ی خاڵه  حاجی ــ ته  نیشت قه سابخانه  ی قوبادی

7508196671- 7508196670 964+ئۆفیسی دهۆك: ته  ناهی به  رانبه  ر زانكۆی نه  ورۆز

7703517306 - 772564756 -75150119277 964+نووسینگه ی گه  رمیان: كه  الر ــ شه هیدان ـــ به  رانبه  ر نه  خۆشخانه  ی شێره  ی  نه  قیب

7504501503 - 7503112832 -7508804546 964+ئۆفیسی شه  نگال: نه  ینه  وا ــ چیای شه  نگال

7511298484 964+ئۆفیسی موسڵ :  گه ڕه كی زهور ــ فوولكه ی عه بادی 



كوردی

3

ناواخن

ل4پێشهكی

ل5ناساندنیدەزگا

ل7ئامانجهكانیدهزگا

ل8سنووریكاركردنیدهزگا

ل10كۆیگشتیچاالكیوسوودمهندبووان

ل11وتاریبهڕێزمهسروربارزانی

ل14ئینفۆگرافیشیكردنهوهیسێكتهرهكانوسوودمهندبووان

ل15ئاماریئاوارەوپەنابەرانلەکوردستان

ل16کۆیگشتیئاوارەكان

ل17کۆیگشتیپهنابهران

ل18سنووریپارێزگایههولێر

ل19سنووریپارێزگایدهۆك

ل20سنووریپارێزگایسلێمانی

ل21سنووریپارێزگایكهركوكوئیدارهیگهرمیان

ل22سنووریپارێزگایمووسڵ

ل23ناساندنیسێكتهرهكان

ل24سێكتەریخۆراك

ل26سێكتهریههماههنگی

ل28سێكتەریناخۆراك

ل30سێكتهریئاوهڕۆوپاككهرهوه

ل32سێكتهریتهندروستی

ل34سێكتهریپاراستن

ل36سێكتهریپهروهرده

ل38سێكتهریپرۆژهیتایبهت

ل40سێكتهریچاودێرییئازیزان

ل42سێكتهریههلیكاروژیانهوه

ل44سێكتهریچاودێرییكهمئهندامان

ل46سهنتهرهرۆشنبیرییهكان



وردی
ك

4

پێشهكی
ســاڵی 2017 لــه ڕووی مرۆییــه وه  لــه  عێــراق و واڵتانــی دراوســێ و ناوچه كــه به هــۆی به رده وامــی نائارامییــه كان و شــه ڕ و ئاڵۆزییه كانــه وه   هــه زاران خێــزان و كــه س مــاڵ و حاڵیــان به جێهێشــت و بــه ره و ناوچــه  ئارامه كانــی هه رێمــی 
ــی و ناســۆریی  ــازارو مه ینه ت ــو ئ ــه كان، له نێ ــه  جیهانی ــی شانبه شــانی رێكخــراوه  مرۆیی ــی بارزان ــرده وه .  ده زگای خێرخوازی ــوێ ك ــی ن ــه  ژیانێك ــدا ده ســتیان ب ــو كه مــپ و ده ره وه ی كه مپه كان ــرد و له نێ ــان ك ــراق كۆچی كوردســتانی عێ

ــاواره و په نابــه ر و خه ڵكــی ناوخــۆی كوردســتان كــردووه . ــاواره و په نابه رانــدا شــه و و رۆژی كردۆتــه وه  و زۆرتریــن خزمه تــی له ســه ر ئاســتی عێــراق وه ك ســه ره كیترین رێكخــراوی خێرخوازیــی بــه  لێقه ومــاوان و ئ ئ
ده زگا  لــه  2017 لــه  ســێكته ره  جۆراوجۆره كانیــدا رۆڵێكــی گــه وره ی لــه  به هاناوه چوونــی خێــرای ئــاواره كان و دابینكردنــی شــوێن و په ناگــه  گێــڕاوه  كــه  خۆشــبه ختانه  جگــه  لــه و كارو چاالكیانــه ی ئه نجامیــداوه  هــاوكات ئه ركــی 

نــاو كه مپــه كان به ڕێوه بــردووه . تیمــه  جێگره كانــی  له ڕێگــه ی  ئــاواره  و په نابه ریشــی گرتۆتــه  ئه ســتۆ، كــه  به شــێوه یه كی ســه رده میانه و پرۆفیشــنااڵنه  ئه ركــه  رۆژانه ییه كانیــان  به ڕێوه بردنــی 14 كه مپــی 
ئێمــه  لــه  )11( ســێكته ری جۆراوجــۆردا لــه  ئۆفیــس و شــارو كه مپه كانــدا چاالكــی ئه نجــام ده ده یــن. ئــه و ســێكته رانه ی كاری تێــدا ده كه یــن ســااڵنه  هــه زاران خێــزان و كــه س ســوودمه ند ده بــن  كــه  زۆربــه ی پرۆژه كانمــان هاوته ریبــن  
ــی  ــه  )7,036( چاالك ــه  خــۆی ل ــداوه  ك ــی ئه نجام ــی و مرۆی ــی خێرخوازی ــن چاالك ــه  ســاڵی )2017( ، زۆرتری ــی پێداویســتیه كانه وه . ل ــی و جۆرێت ــه ڕووی ئاســتی كوالێت ــه كان ل ــی و نێوده وڵه تیی ــی رێكخــراوه  جیهان ــه ڵ كارو چاالك له گ

ــه و بوارانــه دا ســوودمه ندبوون. ده بینێتــه وه  و تێیــدا )1,803,058( خێــزان كــه  ده كاتــه  )10,928,202( كــه س ل
ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی  به پێویســتی ده زانێــت سوپاســی یه كــه  ئیدارییــه كان لــه  هه رێمــی كوردســتان و الیه نــه  په یوه ندیــداره كان بــكات كــه  هــاوكار و هه ماهه نگیه كــی له راده به ده ریــان لــه  به جێگه یاندنــی كارو چاالكییه كانــدا 

ــت. ــان زۆربێ ــن نمونه ی ــد ده كه ی ــن و ئومێ ــه ك ده كه ی ــی و به رده وامــی هه مــوو الی ــردووه و ستایشــی هاوكاری ــان ك ــی پرۆژه كانم ــۆ جێبه جێكردن نیشــانداوه  و ئاســانكارییان ب
بــۆ  ســاڵی 2018 لــه  رێگــه ی ســێكته ره كانمان و هــاوكات ئــه و پرۆژانــه ی كــه  له گــه ڵ سپۆنســه ر و هاوبه شــه كانمان ئه نجامــی ده ده یــن، بــه ڕژدی له ســه ر خه تیــن بــۆ ئــه وه ی پــرۆژه ی گه وره تــر و خزمه تــی به رچاوتــری چیــن و توێــژه كان 
به بــێ جیاوازییــه كان بكه یــن و ئــه وه ی له ســااڵنی رابــردوو ئه نجاممانــداوه ، له ســاڵی نوێــدا زیاتــر به ره وپێشــه وه ی  ببه یــن كــه  له گــه ڵ گۆڕانكارییــه  جیهانییــه كان و كاری رێكخراوه یــی بــۆ به هاناوه چوونــی لێقه وماوانــدا یــه ك بگرێتــه وه  
و لــه و روانگه یــه وه  لــه  پالنماندایــه  پــرۆژه ی گه وره تــر و خزمه تــی زیاتــر پێشــكه ش بــه  چیــن و توێــژی لێقه ومــاو بكه یــن. شــان به شــانی ئــه م ئه ركــه ، لــه  خزمه تكردنــی ئــاواره و په نابــه ران بــه رده وام ده بیــن و هه وڵده ده یــن جیاوازتــر 

لــه  ســااڵنی رابــردوو خزمه تگوزارییــان بــۆ دابیــن بكه یــن.
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ناساندنیدەزگا
لــه   لــه  ســاڵی 2005  ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی دەزگایەکــی ناحكومــی و ناسیاســی و قازانــج نەویســتە 
ــۆردی  ــی( ســه رۆكی ب ــز )مه ســروور بارزان ــراق دامــه زراوه  و به ڕێ ــی هه رێمــی كوردســتانى عێ ــری پایته خت هه ولێ

ده كات. كاره كانــى  سه رپه رشــتی  راســته وخۆ  و  بارزانییــه   خێرخوازیــی  ده زگای  دامه زرێنه رانــی 
گرنگــی دامه زراندنــی ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی له كاتێكدابــوو كــه  كوردســتان بــه  بۆشــاییه كی فراوانــی نه بوونــی 
ــاواره و  ــاو و ئ ــه ت و لێقه وم ــی كه مده رام ــوو خه ڵك ــه  وایكردب ــرد، ك ــوزه ری ده ك ــدا گ كاری رێكخــراوی خێرخوازیی
ــه  ســاڵی  په نابــه ر به شــێوه ی سیســتماتیك خزمــه ت نه كرێــن، بۆیــه  دامه زراندنــی )ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی( ل
ــه   ــه و ســه رده مه دا بتوانێــت وه كــو ده زگایه كــی خێرخوازیــی پــه ره  ب 2005،  پێویســتییه كی هه نووكه یــی بــوو، كــه  ل
ــر ئاناڵیــزەی کولتــووری دەوڵەمەنــدی کوردســتان بــکات کــە نموونەیەکــی  ــە هەمــووی گرنگت ــدات و ل كاره كانــی ب
بــەرز و بــێ وێنەیــان هەیــە لــە بەخشــین و خێرخوازیــدا. پــاش خزمه تكردنــی به رده وامــی چیــن و توێژه كانــی 
كۆمه ڵگــه ، پســپۆڕیبوونی ئــه م ده زگایــه لــه  راپه ڕاندنــی ئیشــوكار و چاالكییــه  به رفراوانه كانــی بۆتــه   جێگــه ی ســه رنج 
و تێڕامانــی رێكخــراوه  جیهانییــه كان، لــه و رێگه یــه وه  پــردی پێوه نــدی به هێــز له نێــوان ده زگاو رێكخــراوه  جیهانــی و 
نێوده وڵه تییه كانــدا دروســتبووه  و پــرۆژه ی هاوبــه ش و درێــژ مــه وداو ســوودبه دخش جێبه جــێ دەكه یــن، هــاوكات 
له نێوخــۆی هه رێمــی كوردســتانی عێراقــدا متمانــه و بــاوه ڕی خێرخوازانــی به ده ســتهێناوه  و خێرخــوازان له ڕێگــه ی 
ده زگاوه   لــه  پــرۆژه ی چاودێریــی ئازیزانــدا خزمه تێكــی بێوێنــه  بــه  مندااڵنــی بێبــاوك )ئازیــزان( و پرۆژه كانــی 

دیكه مــان ده كــه ن.
ــه وه ی مانگــی  ــه  كۆبوون ــه  رێكخراوه ییبوونــی ئیشــوكاره كانی ده زگا وایكــرد ل ــه كان و ب به ره وپێشــچوونی پێوه ندیی
4ی 2016ی ئه نجوومه نــی كارگێــڕی و هه ماهه نگــی نه ته وه یه كگرتــووه كان، ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی وه كــو 
ــی )ئیكۆســۆك-  ــووری كۆمه اڵیه ت ــی ئاب ــه  ئه نجوومه ن ــه ت ل ــژكاری تایب ــه  ئه ندامــی راوێ رێكخراوێكــی ناحكوومــی ب

)ECOSOC( ی ســه ر بــه  نه ته وه یه كگرتــووه كان هه ڵبژێردرێــت.
دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی بەنــاوی )مســته فا بارزانــی 1903 - 1979(ـــەوە ناونــراوە، سرووشــی لــه  ره وشــتی 
مرۆڤدۆســتانه ی ئــەم کەســایەتییە سیاســی و نەتەوەیــی و کۆمەاڵیەتــی و مێژووییــەی كــورد وه ر گرتــووه. بارزانیــی 
لــه م ســونگه یه وه  ســه نته ری  بێــت(،  بــۆ مــرۆڤ خزمه تــكاری میلله تــی خــۆی  نه مــر  ده فه رمووێــت: )شــانازییه  
پــرۆژه  خێرخوازییه كانــی ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی )مرۆڤــه (. بۆیــه  لــه  هــه ر كۆمه ڵگــه و ســنوورێکی جوگرافیــدا 
مرۆڤــه كان پێویســتیان بــه  هــاوكاری مرۆیــی هه بــێ ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی بــه  ئه ركــی خــۆی زانیــوە و 

دەزانێــت کــە هاوکارییــان پێشــکەش بــکات .
ســه رۆكایه تی ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی لــه  هه ولێــره  و ئۆفیســی لــه  پارێزگاكانــی )دهــۆك، هه ولێــر، ســلێمانی، 
كه ركــووك، شــنگال و موســڵ( هه یــه . هه روەهــا لــه  ئیــداره ی گه رمیــان نووســینگه ی تایبه تــی كردۆتــه وه  و لــە 

ــدراوه . ــی پێ ــی ئەمه ریــکاش مۆڵەتــی فەرمــی کارکردن ــە یەکگرتووەکان ویالیەت
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تێڕوانینمان
ئێمهلهدەزگایخێرخوازییبارزانیتێڕوانینێكیگشتگیروهەمەالیەنەمانبۆسەرجەمئەو
كێشەوئارێشەوناڕەحەتیانەهەیەكەرووبەڕوویمرۆڤایەتیدەبێتەوەوهەوڵدەدەینلەرێگەیئەو
ناوخۆیدەكەین، پەنابەروخەڵكیكەمدەرامەتی ئاوارەو خزمەتەجۆراوجۆرانەیپێشكەشی
بەكارەكانمانبتوانینپێشەنگیكاریخێرخوازییورێكخراوەییلەسەرئاستیناوخۆییو
جیهانیبینوبەدروشمی)شانازییەبۆمرۆڤخزمەتكاریمیللەتیخۆیبێت(باشترینخزمەت
پێشكەشبەوكەسانەبكەینكەرووبەڕوویقەیرانوماڵوێرانیودەربەدەریوباریلەناكاو

دەبنەوە.
پەیاممان

توێژەجیاوازەكانیكۆمەڵگای كۆیئەوخزمەتوچاالكیانەیرۆژانەپێشكەشیچینو
رزگاركردنی و مرۆڤدۆستی پەیامی ئەویش پەیامێكەكە دەكەین،سەرجەمیانگەیاندنی
نەریتی و پەیامیكولتوور هاوكاتگەیاندنی چەڵەمەكان، و تەنگ و ناڕەحەتی لە مرۆڤە
بەخشینوپێكەوەژیانوبەهاناوەچوونیخێرایەبۆناوچەوشوێنیجیاوازودوورەدەستەكان.
ئامانجمانەئەوپەیامەبگەیەنینكەدەزگایخێرخوازییبارزانیلەسەریدامەزراوەوكۆششی
بۆدەكاتكەئامانجیسەرەكیخۆیلەخزمەتكردنی)مرۆڤ(دادەبینێتەوەلەهەركوێیەكی
و كۆمەك دەستی هەوڵدەدەین بێت بەهاناوەچوون و هاوكاری بە پێویستی جیهانەدابێت ئەم

هاوكاریبۆدرێژبكەین.

خواستەكانمان
دەزگایخێرخوازییبارزانیجگەلەدروشمی)شانازییەبۆمرۆڤخزمەتكاریمیللەتیخۆی
بێت(كەوتەیەكی)بارزانیینەمر(ە،هاوكاتبەهۆیفراوانبوونیزیاتریكاروچاالكیەكانی
دروشمێكیدیكەیلەژێرناوی)كاربۆخزمەتكردنیمرۆڤایەتیدەكەین(بەرزدەكاتەوەو
لەوچوارچێوەیەدابەشێوەیەكیگشتیكاربۆخزمەتیمرۆڤایەتیدەكات،سەرەڕایئەوبەربەستە
جوگرافی،سیاسی،رەگەزییاننەتەوەییانەیدێنەبەردەمكاریخێرخوازییورێگرنلەبەردەم
كارەكانماندا،بڕیارمانداوەكۆڵنەدەینولەوپێناوەداشەونخونیدەكەینتاكودەزگاكەمان
لەڕوویخزمەتكردنەوەدەبێتەگەورەتریندەزگایخێرخوازییكههەمووئاستوبوارەكاندا

بگرێتەوە.
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ئامانجیتایبهتی:
ئامانجه  سه ره كییهكانی ده زگای خێرخوازیی بارزانی:

به شێوه یه كی گشتی كارو پرۆژه  خێرخوازیی و مرۆییه كانی ئه م ده زگایه  له چوارچێوه ی ئه م خااڵنه ی خواره وه دایه :

)كۆمه اڵیه تــی،  بواره كانــی  لــه   خێرخوازیــی  خزمه تگــوزاری  پێشكه شــكردنی 
رۆشــنبیری و هــاوكاری مرۆیــی، هــاوكاری مــاددی( به مه به ســتی باشــتركردنی 
ئاســتی ژیــان و گوزه رانــی چیــن و توێژه كانــی هه رێمــی كوردســتان ـ عێــراق.

بایه خدانــی زیاتــر بــه و پــرۆژه  خزمه تگوزارییانــه ی كــه  ده بێتــه  هــۆی دروســتبوونی 
تاكــی هۆشــیارو ئه نجامدانــی وه به رهێنــان و گرنگیــدان بــه  تواناســازی چیــن و 

توێژه كانــی كۆمه ڵــگا و ئه نجامدانــی پــرۆژه ی گرنــگ.

پێداویســتییه   دابینكردنــی  و  تایبــه ت  پێداویســتیانی  خــاوه ن  هاوكاریكردنــی 
ته ندروســتییه كان و ره خســاندنی هه لــی له بــار بــۆ ســوودوه رگرتن لــه  تواناكانیــان 

جیاجیاكانــدا. له بــواره  

ته ندروســتی  كه رتــی  زیاتــری  ئاســانكاریكردنی  و  دابینكــردن  بــۆ  هه وڵــدان 
ســه ربه رزی  كه ســوكاری  و  په نابــه ران  ئــاواره و  و  كه مده رامــه ت  خه ڵكــی  بــۆ 

پێشــمه رگه . و  ئه نفالكــراوان  و  شــه هیدان 

و  هــه ژار  خێزانــی  یارمه تیدانــی  په ككه وتــوان،  و  به ســااڵچووان  هاوكاریكردنــی 
كه مده رامــه ت، بێبــاوكان، قوربانیانــی كاره ســات و جه نــگ، ماڵباتــی ســه ربه رزی 

پێشــمه رگه کان. ئه نفالكــراوان،  و  شــه هیدان 

گرنگیــدان بــە ژینگــە و ژینگــە پارێــزی و راهێنــان و پەروەردەکردنــی تاکــەکان 
دەســتەبەرکردنی  و  پــاک  ژینگەیەکــی  هەبوونــی  گرنگــی  لەســەر  کۆمەڵــگا  لــە 

هەژارنشــینەکاندا. ناوچــە  لــە  ژینگەپارێــزی  ســەرەتاییەکانی  پێداویســتییە 

و  كه مده رامــه ت  و  هــه ژار  الوانــی  و  قوتابیــان  یارمه تیدانــی  و  هاوكاریكــردن 
له چوارچێــوه ی  هاریكاریكردنیــان  و  خوێنــدن  پێداویســتییه كانی  دابینكردنــی 
كه ســایه تی  و  كۆمه ڵــگا  كارای  ئه ندامێكــی  تاوه كــو  پــه روه رده دا  ســێكته ری 

بــن. واڵته كه یــان  سوودبه خشــی 

له رێــگای  رێزلێگرتنــی  و  نه مــر(  )بارزانیــی  كولتــووری  زیندووڕاگرتنــی   
دامه زراندنــی ناوه ندێكــی نێوده وڵه تــی ســه ر بــه  كوردســتان بــۆ ئه رشــیفكردنی 
جێماوه كانــی ئــه و ســه ركرده  مه زنــه و كۆكردنــه وه ی زانیــاری نــوێ ده ربــاره ی 
كــه   هاوچــه رخ  مۆزه خانه یه كــی  دامه زراندنــی  و  نه ته وه یــی  خه باتــی  و  ژیــان 
ــه و جێگــه و  ــه وه ی ئ ــۆ زیندووكردن ــدان ب ــواره . هه روه هــا هه وڵ ــه م ب ــت ب ــه ت بێ تایب
شــوێنه  مێژووییانــه ی كــه  )بارزانیــی نه مــر( تیایــدا ژیــاوه و بــه كاری هێنــاوه ، له گــه ڵ 
كاری  له بــواری  مه زنــه   ســه ركرده   ئــه م  كۆششــه كانی  و  هــه وڵ  تۆماركردنــی 

خێرخوازیــی و مرۆیــی و بواره كانــی دیكــه ی ژیانــدا.

دروســتكردنی پــردی پێوه نــدی به هێــز له نێــوان ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی و 
رێكخــراو و كۆمه ڵــه و ده زگا خێرخوازییــه  جیهانــی و لۆكاڵــی و هه رێمایه تییه كانــدا 
چینــی  زیاتــری  هاوكاریكردنــی  و  مرۆیــی  چاالكــی  ئه نجامدانــی  به مه به ســتی 

هــه ژار، كه مده رامــه ت و ئــاواره  و په نابــه ران.
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ئامانجمان
ئامانجەكانیدەزگادابەشدەبێتبەسەردووالیەن:

ئامانجیگشتی:
ئامانجیگشتیدەزگایخێرخوازییبارزانیپێشكەشكردنییارمەتیوخزمەتیخێرخوازیجۆراوجۆرەبۆئەوكەسوشوێنوناوچانەیكەپێویستیانبەوهاوكارییانەهەیە،
بۆیەهەوڵدەدەینبەپێیسێكتەرەكانیكاركردنمانخزمەتیجۆراوجۆریانبكەین،جگەلەپێشكەشكردنییارمەتیوكۆمەكیخۆراكیوناخۆراكیەكان،هاوكات
لەرێگەیكردنەوەیسەنتەریرۆشنبیریوكۆمەاڵیەتیوهونەرییەكانەوەپاڵپشتیچاالكیرۆشنبیریوگەشەپێدانیمرۆییبۆبەهێزكردنیتوانایتاكەكانیكۆمەڵگاو

ئاوارەوپەنابەربەهەمووئایینونەتەوەوزمانەجیاوازەكانەوەدەكەینوبەردەوامیشدەبینلەگەیاندنیپەیامەمرۆڤدۆستییەكانمان.
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سنووریكاركردنیدهزگا
ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی وه ك هــه ر ده زگاو رێكخراوێكــی مرۆیــی و خێرخوازیــی لــه  جیهــان، به پێــی پــالن و په یــڕه و و پرۆگرامــی تایبــه ت بــه  
ــه ر، لێقه ومــاو(  ــاواره ، په ناب ــی و پاراســتنی كه ســایه تی )ئ ــاری ده روون ــه  ب ــی ئه نجــام ده دات، گرنگــی و بایه خێكــی زۆر ب ئیشــوكاره كانی، چاالكییه كان
ده دات، هه وڵــده دات به پێــی رێســاو یاســای كاره  نێوده وڵه تییه كانــی تایبــه ت بــه  كاری رێكخراوه یــی كاره كانــی رابپه ڕێنێــت. لــه م روانگه یــه وه  كار بــۆ 
خزمه تكردنــی مــرۆڤ و مرۆڤایه تــی ده كات لــه و چوارچێوانــه ی كــه  به پێــی كارنامــه  و یاســا نێوده وڵه تیــه كان بــۆی دیاریكــراوه هه نگاوه كانــی ده نێــت.
ئــه م ده زگایــه  له وه تــه ی دامــه زراوه  لــه  ناوخــۆی كوردســتان و عێراقــدا كاری بــۆ باشــتركردنی ره وش و ژیــان و گوزه رانــی كه مده رامه تــان و 
ــه وره ی پێشكه شــكردووه . هــاوكات  ــه دا خزمه تێكــی گ ــه و چوارچێوه ی ــه ران كــردووه و ل ــاواره  و په ناب ــاوكان و ئ ــاوان و بێسه رپه رشــتان و بێب لێقه وم
هه وڵیــداوه  زۆرتریــن هــاوكاری پێشكه شــی لێقه وماوانــی ده ره وه ی ســنووری كوردســتان و عێراقیــش بــكات و لــه  ســنووری واڵتانــی دراوســێ 

بپه ڕێتــه وه و ته نانــه ت ئه وروپــاش وه ك )ســووریا، توركیــا، ســڕبیا( و لــه و شــوێنانه ش پــرۆژه و چاالكــی خێرخوازیــی و مرۆیــی ئه نجامــداوه .
ئۆفیســی  دامه زراندنــی  هــاوكاری،  و  باشــترین خزمــه ت  گه یاندنــی  و  ئیشــوكاره كان  راپه ڕاندنــی  باشــتر  بــۆ  عێراقــدا،  كوردســتانی  له ناوخــۆی 
بــه   تایبــه ت  لــه و شــوێن و شــارانه دا ئۆفیســی  تاوه كــو  به پێــی به رنامه كانــی سیســته مێكی گشــتگیری داڕشــت  له شــاره كانی به پێویســت زانیــو 
هاوكاریكــردن بكاتــه وه . لــه و چوارچێوه یــه دا لــه  ســاڵی 2017 لــه  شــاره كانی  )هه ولێــر و دهــۆك و كه ركــووك و ســلێمانی و شــه نگال( ئۆفیــس و لــه  
ئیــداره ی گه رمیــان نووســینگه ی تایبەتــی كردۆتــه وه  و رۆژانــه  بــه  چاالكــی جۆراوجــۆر هــاوكاری ئــاواره و په نابــه ران و كه مده رامه تانــی كوردســتان 

ــزان(.  ــاوك )ئازی ــی بێب ــی مندااڵن ــه ڵ هاوكاریكردن ــه  ن، له گ دهك

شوێن و سنووری كاركردنی BCF له  هه رێمی 
كوردستان و شاره كانی دیكه ی عێراقی فیدراڵ

 BCF گه یاندنــی هــاوكاری  و پێداویســتییه كانی
بــۆ لێقه وماوانــی به شــێك لــه  شــاره كانی   واڵتــی ســوریا

واڵتــی  په نابه رانــی  بــۆ   BCF هاوكاریكرنــی 
بــوون نیشــته جێ  توركیــا  واڵتــی  لــه   كــه   ســوریا 

جێبه جێكردنی 
 BCF پرۆژه یه كــی مرۆیــی
كه مپــی  لــه   یه كێــك  لــه  
ســڕبیا واڵتــی  لــه   په  نابــه ران 
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هاوكارییه كانی BCF بۆ په نابه رانی سوریا له  سنووری واڵتی توركیا

تیمی BCF له  واڵتی رسبیا

هاوكارییه كانی BCF ده گاته  ناوچه  دووره ده سته كانی كوردستانی عێراق

جێبه جێكردنی پرۆژه یه كی خزمه تگوزاری BCF له گه ڵ كۆمه ڵێك خێرخواز له  واڵتی رسبیا

كاروانی هاوكارییه كانی BCF بۆ واڵتی سوریا
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ندبووان
كۆیگشتیچاالكیوسوودمه

شوێنیكاركردنیBCF و رێژه ی 
چاالكییهكانبهپێیپارێزگاویهكه

ئیدارییهكان

7,0361,803,058 10,928,202
چاالكی

دهزگالهمشوێنانهكاردهكات
 3,621,870497,514هه ولێر

 21,721 256,054دهۆك

119,79220,390سلێامنی

90,26015,056كه ركووك

49,3029,049هه ڵه بجه 

76,41513,394ئیداره ی گه رمیان

10,5231,500ئیداره ی راپه ڕین

6,688,0731,222,318نه ینه وا

15,9132,116دیاله 

33.14%
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لەهەرشوێنێکمرۆڤایەتیپێویستیبهم
دهزگایهبووبێت،هەوڵمانداوەرۆڵیتێدابگێڕێت

مه سرور بارزانی
سه رۆكی بۆردی دامه زرێنه رانی ده زگای خێرخوازیی بارزانی:
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ئامادەبووانی ئازیز...
ســااڵنەی  کۆنفرانســی  بــۆ  بێــن  بەخێــر  زۆر  هەمووتــان 

بارزانــی... خێرخوازیــی  دەزگای 
دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی خــاوەن فەلســەفەیەکە کــە لــە 
فەرموودەیەکــی بارزانیــی نه مــر ســەرچاوەی گرتــووە کــە 
دەفەرمــووێ )شــانازییە بــۆ مــرۆڤ خزمەتــکاری میللەتــی 
خــۆی بێــت(، ئــەو لــە هەمــوو تەمەنیــدا هەوڵــی دا خزمــەت بــە 

ــکات. ــی ب گەلەکــەی و مرۆڤایەت
دواتــر هەســتمان بــەوە کــرد کــە ئەرکمانــە درێژەپێــدەری 
رێبــازی ئــەو مرۆڤــە مەزنــە بیــن و دەزگایــەک بــە نــاوی 
بارزانــی  جەنابــی  نــاوی  شایســتەی  کــە  نەمــر  بارزانیــی 
بێــت، دابمەزرێنیــن، هــەر ئەمــەش بــووە بــە وتــار کــە لــە 
ــە ســاڵی ٢٠٠٥  ــی، ل ــی ســەرۆک بارزان ــی جەناب ــر فەرمان ژێ
ــەی  ــەو هیوای ــد، ب ــی بارزانیمــان دامەزران دەزگای خێرخوازی
ببێــت بــە ماڵێــک بــۆ هەمــوو ئــەو کەســانەی کــە پێویســتییان 

ــە. ــی هەی ــە یارمەت ب
مــرۆڤ ئەوکاتــە دەتوانێــت هەســت بــە ئارامــی و ئاســوودەیی 

و  نەبوونــی  دەردی  لــە  دیکــە  مرۆڤێکــی  هیــچ  کــە  بــکات 
هــەژاری نەناڵێنێــت. دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی باوەشــی 
ــرۆر  ــە ترســی تی ــە ل ــەوە ک ــەو کەســانە کردۆت ــوو ئ ــۆ هەم ب
جێهێشــتووە  خۆیــان  شــوێنەکانی  کوشــتن  هەڕەشــەی  و 
بێــدادی  دەردی  لــە  کــردووە.  کوردســتان  لــە  ڕوویــان  و 
خۆیــان  دێهاتەکانــی  و  شــارۆچکە  و  شــار  بێخزمەتیــی  و 
جێهێشــتووە و هاتوونەتــە کوردســتان، لــە نەبوونــی ئــازادی 

روویــان لــە کوردســتان کــرد تاوەکــو بــە ئــازادی بژیــن.
لەژێــر فشــاری زوڵــم و ســتەم رایانکــرد و کوردســتانیان 
بارزانــی  خێرخوازیــی  دەزگای  بۆیــە  پەناگەیــەک،  کــردە 
باوەشــی بــۆ هەمــوو ئــەو ئــاوارە و پەنابەرانــە و لێقەوماوانــە 

کراوەیــە.
دەزگاکــە بەهانــای هەمــوو ئەوانــەوە دەچێــت کــە پێویســتییان 
لــە  جیــاوازی  ئــەوەی  بەبــێ  هەیــە،  بەســەرکردنەوە  بــە 
ئاییــن و ئاینــزا و نەتــەوە یــان بیروبۆچوونــی سیاســی هیــچ 

ــکات. کەســێکدا ب
بارزانــی  خێرخوازیــی  دەزگای  ئەرکــەی  ئــەو  پێمانوایــە 

و  ئەخالقــی  ئایینــی،  ئەرکێکــی  شــان،  ســەر  گرتوویەتیــە 
نیشــتمانییه  لــە مێــژووی دروســتبوونی ئــەم دەزگایــە تاوەکــو 

ئێســتا، دەمــەوێ ئامــاژە بــە چەنــد خاڵێــک بــدەم:
بەداخــەوە دوای ئــەو هێرشــە دڕندانــەی داعــش بــۆ ســەر 
بــرا  و  خوشــک  کوردســتان.  هەرێمــی  دواتــر  و  عێــراق 
ئــەم  گــەورەی  هــەرە  قوربانییەکــی  بوونــە  ئێزدییەکانمــان 
کــردەوە تیرۆریســتییە. هــەر لــە رۆژی یەکەمــەوە دەزگای 
خێرخوازیــی بارزانــی هەوڵــی دا ئــەوەی لــە توانایــدا بێــت، 
ــی  ــوون، توان ــە شــنگال گەمــارۆ دراب ــەی ل ــەو کات ــکات و ل بی
بــکات و  خــۆی بگه یه نێتــه  شــاخی شــنگال و هاوکارییــان 
بەردەوامیــش چ لــەوێ و چ دوای رزگارکردنــی شــنگال یــان 
ــە  ــوون، ل ــدا ب ــە کەمپەکان ــەی ل ــرا ئێزدییان ــەو خوشــک و ب ئ

خزمەتیانــدا بێــت.
ــە ماوەیەکــی  ــە ســاڵی 2014ەوە ل ــە، ل ــا هەی ــە دات ــەوەی ب ئ
ــدا، بــە هاوکاریــی رێکخــراوی )دەبلیــو ئێــف پــی(،  زۆر کورت
9.900.000 نــۆ ملیــۆن نۆســه د هــه زار ژەمــە خــواردن لــەو 

ــە ئامــادە کرابــوون. ســەردەمە رۆژان

جگــە لــەوە، هەمــوو ئــەو ئاوارانــەی لــە مووســڵ و ناوچەکانی 
دیکــە هاتبــوون، دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی هــاوکاری 

کــردوون و بــە ئەرکــی زانیــوە.
لەســەر  هەڕەشــەیان  کــە  كریســتیانه كان  بــرا  و  خوشــک 
بــوو، روویــان لــە ماڵــی خۆیــان کــرد و هاتنــەوە کوردســتان، 
کــردن.  هــاوکاری  بارزانــی  خێرخوازیــی  دەزگای  دیســان 
بــرا  و  خوشــک  لەگــەڵ  دەزگاکــە  هاوکاریکردنــەی  ئــەو 
سوپاســی  فەرمــی  بــە  ڤاتیــکان  وایکــرد  کریســتیانەکان، 

بــکات. بارزانــی  خێرخوازیــی  دەزگای 
ئەرکــی  پێمانوایــە  بەڵکــو  نازانیــن،  منــەت  بــە  ئــەوە  ئێمــە 
و  بــرا  و  خوشــک  بــە  خزمــەت  کــە  هاوواڵتییەکــە  هــەر 

بــکات. خــۆی  هاونیشــتمانییانی 
دواتــر کارەســاتی خیانەتــی 16ی ئۆکتۆبەریــش کــە خەڵکێکی 
زۆر ئــاوارە بــوون، دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی دەرگای 
ــە  ــوون ل ــە چــوو کــە هاتب ــەو ئاواران ــای ئ ــە هان کــردەوە و ب

ناوچەکانــی دیکــە نیشــتەجێ ببــوون.
ئەمــە هــاوکات بــوو لەگــەڵ ئــەو بوومەلەرزەیــەی کــە لــە 

لــه  رێككه وتــی 2018/2/5  كۆنگــره ی 
خێرخوازیــی  ده زگای  ســااڵنه ی 
شــه هید  هۆڵــی  لــه   كــه   بارزانــی 
شــاری  لــه   عه بدوڵــا  م.ســه عد 
رێــزدا  تیایــدا  به ڕێوه چــوو،  هه ولێــر 
ــۆردی  ــی ســه رۆكی ب مه ســرور بارزان
ده زگای خێرخوازیــی  دامه زرێنه رانــی 
پێشكه شــكرد  وتارێكــی  بارزانــی 
ئــه م  گرنگــی  خســته ر  تیشــكی  و 
خزمه تانــه ی  و  كار  ئــه و  ده زگایــه و 
دەقــی  ئه مــه ش  كــردووه ،  پێشكه شــی 
وتــاری رێــزدار مەســروور بارزانــی، 
دامەزرێنەرانــی  بــۆردی  ســەرۆکی 

بارزانییــە: خێرخوازیــی  دەزگای 
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هەرێمــی کوردســتان و لــەو دیویــش لــە ســەرپێڵی زەهــاو 
ــە  ــی ل ــی بارزان ــوو، دەزگای خێرخوازی و کرماشــان روویداب
ــدە  ــی خــۆی گەیان ــی کوردســتاندا هاوکاری ســنووری هەرێم
هــاوکاری  بدرێــت  پــێ  رێگــەی  داواشــیکرد  لێقەومــاوان، 
بگەیەندرێــت بــە ناوچەکانــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان، بــەاڵم 

بەداخــەوە رێگــەی پــێ نــەدرا.
چاودێریــی  )پــرۆژه ی  نــاوی  بــە  هەیــە  دیکــە  خزمەتێکــی 
دەســتی  بارزانــی  خێرخوازیــی  دەزگای  کــە  ئازیــزان( 
پێکــردووە بــۆ ئــەو ئازیزانــەی بــێ باوكــن و پێویســتییان بــە 
کەســێک هەیــە کــە ئاوڕیــان لــێ بداتــەوە، لێــرەوە سوپاســی 
شانشــینی  و  کوێــت  عه ره بــی،  )ئیماراتــی  ده وڵه تانــی 
ــە رێگــەی کونســوڵ و رێکخــراوە  ــە ب ــن ک ســعوودیە( دەکەی
بەخشــەر  و  شــەریک  و  هاوبــەش  خێرخوازییەکانیانــەوە 
بــوون بــۆ سەرخســتنی ئــەم پڕۆژەیــە و لــە خزمەتــی ئــەم 

بــوون. ئازیزانــه  
جگــە لەمانــە، دەزگاکــە بــە ئەرکێکــی خــۆی زانیــوە کــە لــە 
خزمەتــی هەمــوو مندااڵنــی شــەهیدە ســەربەرزەکانماندا بێــت 

ــت. ــە هــاوکاری هەبووبێ کــە ئەگــەر پێویســتییان ب
هه رێمــی  لــه   کەمــپ  زۆر  ژماره یه كــی  هەرچەنــدە 
کوردســتاندا هــەن کــە بــە داخــەوە لــە ئەنجامــی سیاســەتێکی 
وایکــرد  ئەمنــی،  و  ئیــداری  و  سیاســی  شکســتخواردووی 
ئــەم خەڵکــە روو لــە کوردســتان بکــەن، چاوەڕێــی ئەوەمــان 
دەکــرد حکوومەتــی عێــراق خاوەندارێتــی ئــەم کەمپانــە بــکات 
ژیانێكــی شایســته  بــۆ ئــه و خه ڵكــه  ســڤیله  ده ســته به ر بكــه ن، 
ئەمــە  جێبه جێنه كــرد،  ئه ركه یــان  ئــه م  به داخــه وه   بــەاڵم 
ئەرکــی دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی و دەزگاکانــی دیکــە و 
حکوومەتــی هەرێمــی کوردســتانیان قورســتر کــرد و دەزگای 
خێرخوازیــی بارزانــی پێشــەنگ بــووە و ئەرکــی بەڕێوەبردنــی 

14 کەمــپ بــە دەزگاکــە ســپێردراوە.
لــەوەی 16 ناوەنــدی پیشــەیی لەالیــەن دەزگاکــەوە  جگــە 
کراوەتــەوە بــۆ ئــەوەی نــەک تەنیــا هــاوکاری بــە خەڵکــی 
بگەیەندرێــت، بەڵکــو هاوکاریــی خەڵــک بکرێــت تاوەکــو فێــری 

ــن. ــوێ بب پیشــەی ن
ســااڵنە 45 هــەزار قوتابیــی هــەژار و کەمدەرامــەت، لەالیــەن 

دەزگای خێرخوازیــی بارزانییــەوە کەرەســتەی خوێندنیــان 
بــۆ دابیــن دەکــرێ و هــاوکاری دەکرێــن. دەزگا تەنیــا لــە 
ببێــت  هەوڵیــداوە  نەکــردووە،  کاری  کوردســتان  هەرێمــی 
ــی  ــە هــەر شــوێنێک مرۆڤایەت ــی. ل ــی نێودەوڵەت ــە دەزگایەک ب
پێویســتی پــێ بووبێــت، هەوڵمــان داوە دەزگاکــە رۆڵــی تێــدا 
بگێڕێــت، بــۆ ئــەوەی هەســتی جوانــی خەڵکــی کوردســتان 
نیشــان بــدات کــە تەنیــا چــاوی لــەوە نییــە هــاوکاری بکرێــت، 
ــە بەخشــندەیی خــۆی،  ــە کــە هەمیشــە ب بەڵکــو چــاوی لەوەی

بتوانێــت هــاوکاری بــە خەڵکــی لێقەومــاو بگەیەنێــت.
دەزگای  دا،  رووی  وان  شــاری  لــە  بوومەلەرزەیــەی  ئــەو 
پێشــتر  خانــووی   400 توانــی  بارزانــی  خێرخوازیــی 
دروســتکراو بــۆ ئــەوێ ببــات و یارمەتیــی خەڵکــی ئــەوێ 
قامیشــلۆ،  کۆبانــێ،  )ئورفــە،  شــارەکانی  لــە  دواتــر  بــدات. 
جەزیــرە، لــە باشــووری عێــراق و چەندیــن شــوێن(دا دەزگاکە 

کــردووە. لێقەوماوانــی  هاوکاریــی 
لــە هەمــوو الیەنــە پەیوەندیــدارەکان دەکەیــن،  ئێســتا داوا 
هــاوکاری بکــەن کــە ئــەو هاوکارییــەی پێویســتە بــە خەڵکــی 

ســڤیلی عەفریــن بگەیەنــن.
بارزانــی  خێرخوازیــی  دەزگای  ســڕبیاش  لــە  هەروەهــا 

بگەیەنێــت. هــاوکاری  توانیویەتــی 
لێــرەوە مــن دەستخۆشــی لــە دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی 
دەکــەم کــە زۆر پرۆفیشــنااڵنە توانیویانــە کار بکــەن و وەک 
کــە  وەربگیرێــن  یەکگرتــووەکان  نەتــەوە  لــە  رێکخراوێــک 
ئــەوەش دان پێــدا نانێکــە بــۆ هەمــوو ئــەو کارانــەی دەزگاکــە 

ــکات. ــی بی توانیویەت
سوپاســی بەڕێوەبــەر و هەمــوو ئــەو کەســانە دەکــەم کــە لــە 
دەزگاکــەدا کاریــان کــردووە، هەروەهــا سوپاســی ســەرجەم 
ئــەو بەخشــەرانە دەکــەم کــە لــە ڕێگــەی دەزگای خێرخوازیــی 
بارزانــی خزمەتیــان بــە خەڵــک و لێقەومــاوان و ئــەو ئازیزانــە 

ده كــه ن کــە پێویســتییان بــە یارمەتــی هەیــە.
ژمارەیەکــی زۆر بەخشــەر هــەن کــە بــەردەوام هــاوکاری 
نەتــەوە  سوپاســی  خەڵــک.  یارمەتیدانــی  بــۆ  دەکــەن 
و  ئیمــارات  هەروەهــا سوپاســی  دەکەیــن،  یەکگرتــووەکان 
هاوکاریــی  تایبەتــی  بــە  کــە  دەکەیــن  کوێــت و ســعوودیە 

کــردووە. دەزگاکەیــان 
سوپاســی هەمــوو ئــەو کەســانەش دەکەیــن کــە هاوکارییــان 

کــردووە لــە کەمپەکانــدا بــۆ دابەشــکردنی کەلوپــەل.
و  دەکــەم  هەمــووان  لــە  دەستخۆشــی  دیکــە  جارێکــی 

دەکــەم. هەمووتــان  بەخێرهاتنــی 
الیەنــە  و  کوردســتان  هەرێمــی  حکوومەتــی  لــە  داواش 
ئامــادەن  بەخشــەرانەی  ئــەو  دەکــەم،  پەیوەندیــدارەکان 
وەکــو  بەڵکــو  بگەیەنــن،  لێقەومــاو  خەڵکــی  بــە  هــاوکاری 
بابەتــی  هانــدەری  یاســایەک  بــە  پێشــکەوتوو،  واڵتانــی 
خۆبەخشــی بکرێــت و کارە بەخشــینەکانیان وەک بەشــێک لــە 

بکرێــت. هەژمــار  باجەکانیــان 
هاوکاریکردنــی  بــە  پێویســتی  دەزگا  چیتــر  هیواداریــن 
ــت و  ــی نەقەومێ ــک لێ ــر خەڵ ــەوەی چیت ــۆ ئ ــت، ب ــک نەبێ خەڵ
هــەژار نەبێــت، ئەوکاتــە دەزگاکــەش دەتوانێــت بەرنامــەی 
پێشــکەوتووتر ئامــادە بــکات، تاوەکــو یارمەتیــی خەڵــک بــدات 
ــان پێــش  ــان هەبێــت و کارەکانی ــان بەرهەمی بــۆ ئــەوەی خۆی
بخــەن، ئەمــە بــە تەنیــا بــە دەزگایــەک ناکرێــت، بــەاڵم دەزگای 

خێرخوازیــی بارزانــی پێشــەنگ دەبێــت.
ــن کــە  ــی دەکەی ــی ســەرۆک بارزان ــی جەناب سوپاســی بێپایان
بــەردەوام هــاوکار و پشــتیوانمان دەبێــت و لەژێــر فەرمانــی 
جەنابــی ســەرۆک بارزانــی، ئێمــە درێژەپێــدەری ئــەم رێبــازە 

دەبیــن.
زۆر سوپاس
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كۆیگشتیچاالكیەکان

7,036

ژمارەیخێزانیسوودمەند
1,803,058

ژمارەیکەسیسوودمەند

10,928,202

812,990

4,820

35,348

4,040

2,13
2,846

416,218

63
,3

63
-

1,
70

5

-

4,803,403

802,601

1,810,468

350,536

1,13
9,210

219,635
92,761

5,018

16,961
190

19,147

ئهوسێكتهرانهیكه
BCFكاریلێدهكاتو
كۆیگشتیخێزانو

كهسیسوودمهندلهساڵی
2017
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199,766 

45,240 

ئاواره  له  ده ره وه ی كه مپ ئاواره   له  ناوه  وه ی  كه مپ 

ئاماریئاوارەوپەنابەرانلە
کوردستانیعێراق

كۆیگشتیژمارهیخێزانیئاوارهوپهنابهر

ژمارهیخێزانیئاوارهلهناوكهمپولهدهرهوهیكهمپ

ژمارهیخێزانیپهنابهرلهناوكهمپولهدهرهوهیكهمپ

68,973 

245,006 

كۆی گشتی ژماره ی خێزانی ئاواره  و په نابه ر

(Refugee( په نابه ر  (IDP( ئاواره  

50,523 

18,450 

ژماره ی خێزانی په نابه ر له  ناو كه مپ و له  ده ره وه ی 
كه مپ

په نابه ر له  ده ره وه ی كه مپ په نابه ر له  ناوه  وه ی كه مپ 
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کۆی گشتی ئاوارە له  هه ولێر

کۆی گشتی ئاوارە

کۆی گشتی ئاوارە له  كه ركوك کۆی گشتی ئاوارە له  دهۆكکۆی گشتی ئاوارە له  سلێامنی

121,59017,471

245,006

26,87179,074 598,96174,221

1,211,635

121,534416,919

114,01815,406 23,28347,059 7,5722,065 3,58832,015

560,09064,975 106,496243,867 38,8719,246 15,038173,052

دەرەوەی کەمپدەرەوەی کەمپ ناوەوەی کەمپدەرەوەی کەمپ ناوەوەی کەمپناوەوەی کەمپ دەرەوەی کەمپناوەوەی کەمپ

ژمارهیدابهشبوونی
خێزانوكهسیئاوارهله
پارێزگاكانیههرێمی
كوردستانیعێراق

وردی
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کۆی گشتی په نابه ر له  هه ولێر

کۆی گشتی په نابه ران

کۆی گشتی په نابه ر له  كه ركوك کۆی گشتی په نابه ر له  دهۆكکۆی گشتی په نابه ر له  سلێامنی

34,964- 8,7696.790 6,918- 2,1639,369

41,882-

68,973

10,93216,159 119,786-

219,762

31,00968,967

89,668- 22,47426,921 30,118- 8,53542,046

دەرەوەی کەمپدەرەوەی کەمپ ناوەوەی کەمپدەرەوەی کەمپ ناوەوەی کەمپناوەوەی کەمپ دەرەوەی کەمپناوەوەی کەمپ

ژمارهیدابهشبوونیخێزان
وكهسیپهنابهرله
پارێزگاكانیههرێمی
كوردستانیعێراق

كوردی
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لــه  ســنووری پارێــزگای هه ولێــردا ئۆفیســمان هه یــه ، ئــه م ئۆفیســه  ده كه وێتــه  ســنووری كارگێــڕی پارێــزگای هه ولێــر و هــاوكاری ده گه یه نێتــه  خه ڵكــی كه مده رامــه ت و ئــاواره و په نابــه ر كــه  له ســنووری ئــه و پارێزگایــه دا نیشــته جێن. به پێــی 
ــی  ــه  كه مپ ــی ده زگا ل ــی داتاكان ــوون. به پێ ــه ر هه ب ــی په ناب ــاواره و )4( كه مپ ــی ئ ــردا )10( كه مپ ــزگای هه ولێ ــه   ســنووری پارێ ــه كان )EJCC( ســاڵی )2017( ل ــدی هه ماهه نگــی قه یران ــی و ناوه ن ــی بارزان ــن ئامــاری ده زگای خێرخوازی دوایی
ئاواره كانــدا )7،572( خێــزان، هه روه هــا لــه  كه مپــی په نابه رانــدا )6,918( خێــزان نیشــته جێكرابوون. هه روه هــا لــه  ده ره وه ی كه مپه كانــدا )114,018( خێزانــی ئــاواره  و )34,964( خێزانــی په نابــه ر له نێــو پارێــزگای هه ولێــردا ده ژیــان. لــه  
كه مپه كانــی ســنووری پارێــزگای هه ولێــردا )8( ســه نته ری رۆشــنبیری و كۆمه اڵیه تــی و پیشــه یی دروســتكراون و بــه رده وام خولــی راهێنانــی پیشــه یی و پــه روه رده و فێركــردن بــۆ فێرخوازانــی ئــاواره و په نابــه ر و دانیشــتوانی كوردســتان 

ــن  . ــه ن ده زگاوه  به ڕێوه ده برێ ــن و له الی ئه نجــام ده درێ

سنووریپارێزگایههولێر

114,018 7،57234,964 6,918

دهرهوهیكهمپ ناوهوهیكهمپ

نهخشهیكاركردنیBCFلهسنووریئیداری
پارێزگایههولێر

  په نابه ر  په نابه ر  ئاواره  ئاواره
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سنووریپارێزگایدهۆك
ــزگای  ــڕی پارێ ــه  ســنووری كارگێ ــه م ئۆفیســه  ده كه وێت ــه ، ئ ــۆك ئۆفیســمان هه ی ــزگای ده ــه  ســنووری پارێ ل
ــاواره و په نابــه ر كــه  له ســنووری ئــه و پارێزگایــه دا  دهــۆك و هــاوكاری ده گه یه نێتــه  خه ڵكــی كه مده رامــه ت و ئ
نیشــته جێن. به پێــی دواییــن ئامــاری ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی لــه  ســنووری دهــۆك )20( كه مپــی ئــاواره و 

)4( كه مپــی په نابــه ر هه یــه .
به پێــی داتاكانــی ده زگا ســاڵی )2017( لــه  كه مپــی ئاواره كانــدا )32,015( خێــزان، هه روه هــا لــه  كه مپــی 
هه ماهه نگــی  ناوه نــدی  ئامــاری  دوا  به پێــی  هه روه هــا  نیشــته جێكراون.  خێــزان   )9,369( په نابه رانــدا 
قه یرانــه كان )DJCC( لــه  ده ره وه ی كه مپه كانــدا )47,059( خێزانــی ئــاواره  و )6,790( خێزانــی په نابــه ر 

له نــاو پارێــزگای دهۆكــدا ژیــاون.
 له كه مپه كانــی ســنووری پارێــزگای دهۆكــدا )12( ســه نته ری رۆشــنبیری و كۆمه اڵیه تــی و پیشــه یی هه یــه 
و بــه رده وام خولــی راهێنانــی پیشــه یی و پــه روه رده و فێركــردن بــۆ فێرخوازانــی ئــاواره و په نابــه ر دانیشــتوانی 

ــن. ــه ن ده زگاوه  به ڕێوه ده برێ ــن و له الی كوردســتان ئه نجــام ده درێ

47,059 32,0156,790 9,369

دهرهوهیكهمپ ناوهوهیكهمپ

نهخشهیكاركردنیBCFلهسنووریئیداری
پارێزگایدهۆك

  په نابه ر  په نابه ر  ئاواره  ئاواره
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سنووریپارێزگایسلێمانی
ــه  ســنووری پارێــزگای ســلێمانی ئۆفیســمان هه یــه ، ئــه م ئۆفیســه  ده كه وێتــه  ســنووری كارگێــڕی پارێــزگای )ســلێمانی و پارێــزگای هه ڵه بجــه(  و هــاوكاری ده گه یه نێتــه  خه ڵكــی كه مده رامــه ت و ئــاواره و په نابــه ر كــه  له ســنووری ئــه و  دوو  ل
ــه   ــا ل ــزان، هه روه ه ــدا )3,588( خێ ــی ئاواره كان ــه  كه مپ ــی ده زگا ســاڵی )2017( ل ــی داتاكان ــه . به پێ ــه  ســلێمانی هه ی ــه ر ل ــی په ناب ــاواره و )4( كه مپ ــی ئ ــی )3( كه مپ ــی بارزان ــن ئامــاری ده زگای خێرخوازی ــی دوایی ــه دا نیشــته جێن. به پێ پارێزگای

ــاون. ــزگای ســلێمانی ژی ــو پارێ ــه ر له نێ ــی په ناب ــاواره  و )8,769(خێزان ــی ئ ــدا )23,283( خێزان ــه  ده ره وه ی كه مپه كان ــا ل ــزان نیشــته جێكراون. هه روه ه ــدا )2,163( خێ ــی په نابه ران كه مپ
له كه مپه كانی سنووری پارێزگای سلێمانی )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 برێت .

23,283 3,5888,769 2,163

  په نابه ر  په نابه ر  ئاواره  ئاواره

دهرهوهیكهمپ ناوهوهیكهمپ
نهخشهیكاركردنیBCFلهسنووری

ئیداریپارێزگایسلێمانی
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سنووریپارێزگایكهركوكوئیدارهیگهرمیان
ــه  ئیــداره ی گه رمیــان نووســینگه یه كمان هه یــه ، ئۆفیســه كه   ده كه وێتــه   ــه  ســنووری پارێــزگای كه ركــووك ئۆفیســێك و ل ل
ســنووری كارگێــڕی پارێــزگای كه ركــووك هــاوكاری ده گه یه نێتــه  خه ڵكــی كه مده رامــه ت و ئــاواره  كــه  له ســنووری ئــه و 
ــه   ــاواره  ل ــی ئ ــی ســاڵی )2017( )9( كه مپ ــی بارزان ــن ئامــاری ده زگای خێرخوازی ــی دوایی ــه دا نیشــته جێن. به پێ پارێزگای
كه ركــووك هه بــووه و و تیایانــدا )2,065( خێــزان نیشــته جێكراون. هه روه هــا لــه  ده ره وه ی كه مپه كانیشــدا )15,406( 
هاوكاریكردنــی  بــۆ  تایبه تمــان  نووســینگه یه كی  گه رمیــان  ئیــداره ی  لــه   هه روه هــا  نیشــته جێكراون.  ئــاواره   خێزانــی 
خه ڵكــی لێقه ومــاو و كه مده رامــه ت و مندااڵنــی بێبــاوك )ئازیــزان( كردۆتــه وه و بــه رده وام هــاوكاری و پێداویســتیان 

به ســه ردا دابــه ش ده كه یــن.

2,065 15,406

ناوهوهیكهمپ دهرهوهیكهمپ

نهخشهیسنووریكاركردنی
BCFلهسنووریئیداریپارێزگای
كهركوك-ئیدارهیگهرمیان

تێبینی: په نابه ر له  كه ركووك نییه 
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سنووریپارێزگایمووسڵ
لــه  ســنووری پارێــزگای مووســڵ ئۆفیســمان هه یــه ، پــاش ئــەو كارەســاتە دڵتەزێنانــەی لەســاڵی 2014 بەســەر دانیشــتوانی شــارۆچكەی شــەنگال و دەوروبــەری دا هــات، 
بەســەدان هــەزار كــەس ئاوارەبــوون بەشــێكی ئــەو ئاوارانــەش بڕیاریانــدا لەســەر چیــای شــەنگال بمێننــەوەو درێــژە بــە ژیــان بــدەن، دەزگای خێرخوازیــی بارزانی ئۆفیســێكی 
بــۆ هاوكاریكردنیــان و پێشكەشــكردنی خزمەتگوزارییەكانــی ژیــان له ســه ر چیــای شــه نگال دامەزرانــد، ئــه م ئۆفیســه  ده كه وێتــه  ســنووری ئیــداری شــارۆچكه ی شــه نگال و 
كار بــۆ گه یاندنــی هــاوكاری بــۆ خه ڵكــی كه مده رامه تــی ناوخــۆی كوردســتان و ئــاواره و په نابــه ران ده كات كــه  له ســنووری شــه نگالدا نیشــتەجێن . به پێــی دواییــن ئامــاری 

ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی )1( كه مپــی ئــاواره  لــەو ســنوورەدا هه بــووه . به پێــی داتاكانــی ده زگا ســاڵی )2017( لــه و كەمپــەدا )2,010( خێــزان نیشــته جێكراون.
لــه م كه مپــه دا ســه نته رێكی رۆشــنبیری و كۆمه اڵیه تــی و پیشــه یی هه یــه و بــه رده وام خولــی راهێنانــی پیشــه یی و په روه رده یــی و فێركــردن بــۆ فێرخوازانــی ئــاواره  

ئه نجــام ده درێــن  و له الیــه ن ده زگاوه  به ڕێــوه  ده برێــت .

2,010

  ئاواره 

ناوهوهیكهمپ

نهخشهیسنووریكاركردنیBCFله
سنووریئیداریپارێزگاینهینهوا
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ناساندنیسێكتهرهكان
ســێكته ردا   )11( لــه   بارزانــی  خێرخوازیــی  ده زگای 
نه خشــه  به پێــی  ســێكته رێكیش  هــه ر  لــه   و  كارده كات 
ده بــات،  به ڕێــوه   كاره كانیــان  خــۆی  پڕۆگرامــی   و 
پوخته یــه ك له ســه ر كاری ســێكته ره كان و چوارچێــوه ی 

ده خه ینــه ڕوو:  2017 ســاڵی  لــه   ئیشــوكاره كانیان 

چاودێریی ئازیزان پاراستن ناخۆراك

خۆراك

تهندروستیپهروهرده

ههلیكارو
ژیانهوه

ئاوهڕۆو
پاككردنهوه

ههماههنگیو
پرۆژهیتایبهتبهڕێوهبردنیكهمپ چاودێریی

كهمئهندامان

ناساندنی سێکتەرەکان   
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ئــەم ســێكتەرە یەكێكــە لــە ســێكتەرە هــەرە گرنگــەكان بــۆ مــرۆڤ جــا چ ئــاوارە 
بێــت یــان پەنابــەر یــان دانیشــتوانی هەرێمــی كوردســتان، خــۆراك بەبنەمــای 
ــی دەزگای  ــردووە هەوڵەكان ــەش وایك ــت، ئەم ــان دادەنرێ ــی ژی بەردەوامبوون
خێرخوازیــی بارزانــی بــۆ ئــەم ســێكتەرە بــە جیــاواز لــە چــاو ســێكتەرەكانی 

تــر گرنگیەكــی تایبەتــی هه بێــت و لــە پێشــینەی بایەخەكانــی دەزگاوه  بێــت.
لــه  دابینكردنــی )خۆراكــی وشــك، خواردنــی  پێكدێــت  ســێكته ری خــۆراك 
ده زگای  ســێكته ره دا  لــه م  گۆشــت (.  خواردنــه وه و  ئــاوی  و  شــیر  گــه رم، 
خێرخوازیــی بارزانــی له ســاڵی )2017( لــه  شــار و ئۆفیــس و نووســینگه 
 و كه مپه كانــدا چاالكــی ئه نجامــداوه  و )4,803,403( كــه س لــه  دانیشــتوانی 
هه رێمــی كوردســتان و ئــاواره و په نابــه ر ســوودمه ندكردووه . له ســه رجه م 
ــی كوردســتان  ــه م ســێكته ره دا )7.30%( دانیشــتووی هه رێم ــی ئ چاالكییه كان
په نابــه ر  كه ســی   )%2.94( ئــاواره و  كه ســی   )%89.76( و  عێــراق  ـ 

ســوودمه ندبوون.
ئەم ســێكتەرە بە گشــتی دابەش دەبێت بەســەر چەند به شــێك ده بێت و بایەخ 
و گرنگــی تایبەتــی خــۆی هەیــە، دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی توانیویەتــی لــە 
هەمــوو بەشــەكان زۆرتریــن كــەس و خێــزان ســوودمەند بــكات، ژمــارەی 
كــە  كــەس   )4,803,403( گەیشــتۆتە   )2017( له ســاڵی  ســوودمەندبووان 
بــە  زۆرە  و  بەرچــاو  ژمارەیەكــی  ئەمــەش  خێــزان.   )802,601( دەكاتــە 
بــەراورد لەگــەڵ ســێكتەرەكانی تــر. لــە هەمانكاتــدا كەســە ســوودمەندبووەكان 
جــۆراو جــۆرن و بەرێــژەی دیاریكــراو دابــەش دەبــن، كــە بریتیــن لــە ئــاوارە 

ــەر و دانیشــتوانی هەرێمــی كوردســتان. و پەناب
ژمــارەی ئــاوارەكان دەگاتــە )4,311,630( كــەس و )718,888( خێــزان بــە 
رێــژەی )%89.76(، و ژمــارەی دانیشــتوانی هەرێمــی كوردســتان دەگاتــە 
ــارەی  ــژەی )%7.30(، و ژم ــە رێ ــزان ب ــەس و )52,675( خێ )350,505( ك

پەنابــەران دەگاتــە )141,268( كــەس و )31,038( خێــزان بــە رێــژەی 
.)2.94%(

ــر  ــەو ســاته مان بی ــت ئ ــەرم دەكرێ ــی گ ــە خواردن ــاس ل ــك ب كاتێ
دێتــەوە كــە ئــەو ئاوارانــەی لــە ســەرەتای ئاوارەبوونیــان یــان 

ئــەو پەنابەرانــەی لە ســەرەتای پەنابەری 
دووچــاری دەبــن و تەنهــا بــە جلــی 

ــوون،  ــاوارە و دەربەدەرب ــان ئ بەری
پێویســتیان بــه  خۆراكــه ، ئەمــەش 
بەمــە دەكرێــت كــە لــە رێــگای 
چێشــتخانه و  دروســتكردنی 

تیمــی تایبــەت به هانایانــه وه  بچیــن 
پێشــكەش  گەرمیــان  خواردنــی  و 

بكه یــن. لــەم بەشــەدا دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی توانیویەتــی لــە ســاڵی 
ــدا  ــكات و تیای ــاوارەكان ب ــە ئ ــن ژه مه خــواردن پێشــكەش ب 2017 دا زۆرتری

ســوودمەندبوون. كــەس   )781.649(
ئــه م هاوكارییــە خێرایــە بایەخێكــی تایبەتــی هەبــووە و كەلێنێكــی گــەورەی 
بەرانبەریشــدا  لــە  پڕكردۆتــەوە.  ئــاواره كان  بــۆ  خــۆراك  له دابینكردنــی 
دانیشــتوانی  و  پەنابــەران  و  ئــاوارە  بــە  گەیانــدووە  بێپایانــی  ســوودێكی 
كه مده رامه تــی كوردســتان و بەتایبــەت لــە بۆنــەو ئاهەنگــەكان، كــە تیایــدا 
)29,487( كــەس ســوودمەند بــوون بەتایبەتــی لــە مانگــی رەمەزانــی پیــرۆز 
لــە دابینكردنــی خــواردن بــۆ بەربانــگ بــۆ چیــن و توێــژەكان رۆڵێكــی گــه وره ی 

ــڕا. گێ
و  رێكخــراوەكان  و  سپۆنســەرەكان  رۆڵــی  بــه   ئامــاژه   پێویســتە  لێــرەدا 
گوێــرەی  بــە  كــە  بكه یــن،  ســه رمایه داره كان  و  خێرخــواز  كه ســایه تی 
توانــا دەســتی هاوكاریــان بــۆ ســودمەندبووان درێــژ كــردووە و ســودێكی 
ــە دوای  ــی ده زگای)LDS( ی ئه مه ریكــی كــە ل ــدون. بەتایبەت ــان پێگەیان زۆری
ئۆپەراســیۆنی ئازادکردنــی موســڵ پــرۆژەی دروســتكردنی )2,000,000( 
ژەمــی خۆراکــی گەرمییــان لەگــەڵ واژوو كردیــن، هەروەهــا رێكخــراوی فرێــم 
و مانگــی ســووری ئیماراتــی و كۆمپانیــای یوســرا و مانگــی ســووری كوێــت 
و قونســوڵخانه ی كوێــت و مانگــی ســووری عێراقــی لقــی هه ولێــر و چەندیــن 
كەســایه تی خێرخــواز و كۆمپانیــای تــر لــەم پرۆژەیــەدا رۆڵــی گه وره یــان 

ــڕاوه . گێ
دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی بیــری كردۆتــەوە شــێوازێكی هاوچەرخی پشــت 
پێبەســتراو بدۆزێتەوە، بۆیه  دەســتی كردووە بە دابەشــكردنی خواردنی خێرا 
كــە ئەویــش بریتییــە لــە خواردنــی لــە قوتونــراو كــە چەندیــن جــۆری خۆراكــی 
ئامادەكــراو لــە خــۆ دەگرێــت بەمــەش ئــاوارەكان دەتوانــن ســوودی لــێ ببینــن، 
لــە ســاڵی 2017 دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی توانیویەتــی ســوود 

بــە زۆرتریــن كــەس لــە ئــاوارەكان بگەیەنێــت.
ســەر  دەكەونــە  پەنابــەران  ئــاوارەو  ئــەوەی  دوای 
رێــڕه وی ژیانــی هاوشــێوەی مــاڵ و حاڵــی پێشــوویان 
بەهەمــان  كەمپــەكان  نــاو  لــە 
تەواویــان  هــاوكاری  شــێوە 
پێــدەگات، بــەاڵم ئەمجارەیــان 
هاوكاریەكــە بریتــی دەبێــت 
وشــك،  خۆراكــی  لــە 
لــە  بریتییــە  ئەمــەش  كــە 
كارتۆنێــك خواردنــی وشــك 
كــە لــە )برنــج، ســاوار، شــەكر، 

1-سێكتەریخۆراك

په نابه ر

ئاواره  دانیشتوانی 

كوردستان

7.30%

2.94%

89.76%

كۆی گشتی سوودمه ندبووان له م سێكته ره 

802,601 4,803,403
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206,813

10,387

11,085

10,383

8,382

10,383

543,130

538

1,500

ی سوودمه ندخێزانژماره ی 

ھەولێر

سلێمانی

کەرکوک

دھۆک

ھەڵەبجە

ئیدارەی گەرمیان

نینوی

دیالە

ئیدارەی راپەرین

ــد( پێكهاتــووه و بەشــی  ــە، نیســك، نــۆك ..هت ــاوی تەمات زەیــت، خــوێ، ئ
دەزگای  الیەنــەش  لــەم  دیاریكــراو،  ماوەیەكــی  بــۆ  دەكات  خێزانێــك 
توانیویەتــی  سپۆنســەرەكانی  هــاوكاری  بــە  بارزانــی  خێرخوازیــی 
گەورەتریــن ســوود بگەیەنێــت بــە ئــاوارەو پەنابــەران و دانیشــتوانی 
كەمده رامه تــی كوردســتان، بــە هــاوكاری هاوبەشــەكانی كــە پێكهاتــوون 
و  كــۆچ  وەزارەتــی   ،)WFP( جیهانــی  خۆراكــی  رێكخــراوی  لــە 
كۆچبەرانــی عێــراق، دەوڵەتــی كوەیــت، دەوڵەتــی ئیمــارات، كەنیســەی 
كاســۆلیكی سویســری، كەســایه تی خێرخــواز و چەندیــن كۆمپانیــای 
ناوخۆیــی. ئەوانــەی ســوودمەندبوون لــە خۆراكــی وشــك لــە ســەرووی 
دابینكردنــی خێــوەت و كەرەســتەی  ئاوارەكانــن دوای  هەموویانــەوە 
تــەواوی چێشــتلێنان ئــەم قۆناغــە دێــت و ئــاوارەكان ســوودمەند دەكات، 
لــەم الیەنــەش بــە هــاوكاری سپۆنســەرەكانی توانیومانــه  ســوود بــە 
ئــاوارەو پەنابــەر و دانیشــتوانی هەرێمــی كوردســتان بگەیەنیــن كــە 

بــە گشــتی ژمــارەی ســوودمەندبووان دەگاتــە )628,596( خێــزان كــە 
كــەس.  )3,196,534( دەكاتــە 

هــەر لەســێكتەری خۆراكــدا دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی توانیویەتــی 
لــە بۆنــە و ئاهه نــگ و جــه ژن و یاده وه رییه كانــدا هاوبەشــی كەســانی 
پــرۆژەی  بۆیــەش  ببێــت،  پەنابــەرەكان  و  ئــاوارە  و  كەمدەرامــەت 
گۆشــتی قوربانــی جێبەجێكــردووە كــە ژمــارەی ســودمەندبووان دەگاتــە 
)12,633( خێــزان كــە بەشــی هــەرە زۆری لــە ئــاوارەكان و دانیشــتوانی 
له پلــه ی  په نابه ره كانیــش  و  پێكهاتــوون  كوردســتان  كه مده رامه تــی 
ســێیه مدایه . لــەم الیەنــەش كــە پەیوەســتە بــە خواردنی گــەرم و خواردنی 
خێــرا بــە هەمانشــێوە دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی توانیویەتــی ئــاوی 
ــۆ)64,509(  ــەكان ب ــەوە گازی ــدااڵن و خواردن ــه وه  و شــیری من خواردن

خێــزان دابیــن بــكات.

ژمارهورێژهیخێزانو
كهسیسوودمهندلهسێكتهری
خۆراكبهپێیپارێزگاویهكه

ئیدارییهسهربهخۆكان

نه ینه وا

نه ینه وا

ژماره ی سوودمه ندان به  پێی كه س
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ــه ڵ كاری ســه رژمێری  ــدا، له گ ــو كه مپه كان ــوان رێكخــراوه  خێرخــواز و كۆمه كبه خشــه كان له نێ ــدی له نێ ــه  دروســتكردنی په یوه ن ــت ل پێكدێ
و كۆكردنــه وه ی داتــای دانیشــتوانی نــاو كه مپــه كان. لــه م ســێكته ره دا ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی له ســاڵی )2017( له شــار و ئۆفیــس و 

نووســینگه و كه مپه كانــدا)2,132,846( كه ســی لــه  دانیشــتوانی هه رێمــی كوردســتان و ئــاواره و په نابــه ر ســوودمه ندكردووه .
ــدا ئه ركــی  ــی كه مپه كان ــوه ی ســێكته ری هه ماهه نگــی و به ڕێوه بردن ــی له چوارچێ ــی بارزان له ســه ره تای ســاڵی )2017( ده زگای خێرخوازی
به ڕێوه بردنــی )15( كه مپــی ئــاواره و په نابه رانــی لــه  ئه ســتۆ گرتــووه ، لــه م چوارچێوه یــه دا ئه ركــی ئــه م ســێكته ره  بریتییــه  له دروســتكردنی 
هه ماهه نگــی و كارئاســانی بــۆ رێكخــراوه كان تاكــو له ســه رجه م ســێكته ره كانداو له نێــو كه مپه كانــدا چاالكــی خێرخوازیــی و مرۆیــی 
ئه نجــام بــده ن. بــه  پێــی داتاكانــی ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی به درێژایــی ســاڵی رابــردوو تێكــڕای ســوودمه ندبووان )416,218( خێــزان 

و )2,132,846( كــه س بــووه .

2ـسێكتهریههماههنگی
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ــاڵ،  ــی )پێداویســتییه كانی ناوم ــه  دابینكردن ــت ل ــه م ســێكته ره  پێكدێ ئ
جلوبــه رگ، ســوته مه نی، خێــوه ت و پــاره ی كاش ...هتــد(. ده زگای 
و  ئۆفیــس  و  له شــار   )2017( له ســاڵی  بارزانــی  خێرخوازیــی 
دانیشــتوانی  لــه   )1,810,468( كه ســی  نووســینگه  و كه مپه كانــدا 
ئــاواره  و په نابــه ری ســوودمه ندکردووە.  هه رێمــی كوردســتان و 
ــه م ســێكته ره دا )2,84%( دانیشــتووی  ــی ئ له ســه رجه م چاالكییه كان
ئــاواره و  كه ســی   )%91,42( و  عێــراق  ـ  كوردســتان  هه رێمــی 

ســوودمه ندبوون. په نابــه ر  كه ســی   )%5,74(
ســێكتەری  لــە  نییــە  كەمتــر  گرنگیــەوە  لــەرووی  ســێكتەرە  ئــەم 
لەبــواری  دادەنرێــت  بــەش  گرنگتریــن  بــە  چونكــە  خۆراكــی، 
هەمــوو  بــە  لێقەومــاوان  بــۆ  هــاوكاری  گەیاندنــی  و  خێرخــوازی 
ــەرەكان  ــاوارەكان و پەناب ــە ئ ــاش پێشــوازیكردن ل ــەوە. پ جۆرەكانی
پێویســت دەكات شــوێنێكی شــیاویان بــۆ دابیــن بكرێــت، ئەمــەش 
ــەوە  ــەت بگوازرێن ــی تایب ــە ئۆتۆمبێل ــە ســەرەتاوە ب ــەوە دەكرێــت ل ب
بــۆ شــوێنی تەرخانكــراو كــە بریتییــە لــە كەمپــەكان، لــەم كەمپانــەدا 
رێوشــوێنی  و  ئامادەكــراوە  ســەرەتاییەکان  پێداویســتییە  هەمــوو 
بــە  بارزانــی  خێرخوازیــی  دەزگای  بۆیــە  گیراوه ته بــه ر،  تایبــه ت 
دابیــن  لێقەومــاوان  بــۆ  شــیاو  ژیانێكــی  دەزانێــت  خــۆی  ئەركــی 
بــكات كــە بریتــی دەبێــت لــە دروســتكردن و دابینكردنــی پێداویســتی 
ناخۆراكــی، لــە بچووكتریــن و ســادەترین شــت تــا گەورەتریــن شــت 
کــە خــۆی دەدۆزێتــەوە لــە ئامێــری و ســاردكەرەوە و گەرمكــەرەوە. 
بــەاڵم دابینكردنــی ئــه م پێداویســتیانه ش بــە چەندیــن قۆناغــدا گــوزەر 
ــەكان  ــۆ كەمپ ــەوە ب ــەران دەگوازرێن ــاواره  و پەناب ــه  ئ ــەن، له وان دەك
ژمــارەی  هاوكاریانــەش  لــەم  دەكرێــت  دابیــن  بــۆ  خێوەتیــان  و 
و  كــەس   )1,655,144( دەكاتــە  ئــاوارەكان  لــە  ســوودمەندبوان 
)320,096( خێــزان بــە رێــژەی )91.42%(، و ژمــارەی پەنابەرانــی 
ــە  ــزان ب ــە )103,936( كــەس و )24,750( خێ ســودمەندبوو دەكات
رێــژەی )5.74%(، و ژمــارەی ســوودمه ندبووان لــه  دانیشــتوانی 
هەرێمــی كوردســتان دەكاتــە )51,388( كــەس و )5,690( خێــزان 

بــە رێــژەی )%2.84(.
لــە الیەكــی تریشــەوە بەهــۆی ئــەو بومەلــەرزەی كــە لــە بەشــێك 
ــی  ــی بارزان ــدا دەزگای خێرخوازی ــی كوردســتان رووی ــە ناوچەكان ل
و  دەربەندیخــان  شــارۆچكەی  لێقەومــاوی  بەســەر  خێوەتــی 
ده وروبــه ری دابه شــكرد كــه  ژمــارەی ســوودمەندبووان )5,796( 

كــەس بــوون.
دوای دابینكردنــی شــوێنی نیشــتەجێبوون بــۆ ئــاواره و په نابــه ران، 

دابەشــكردنی  بــە  دەكات  دەســت  بارزانــی  خێرخوازیــی  دەزگای 
كەرەســتەی پێویســت لــە ســێكتەری ناخۆراكــی كــه  لــه  كەرەســتەی 
ئامادەكردنــی  كەرەســتەی  و  ئامێــری چێشــتلێنان  وەكــو  ناومــاڵ 
ژمــارەی  لــەم الیەنــەش  پێكهاتــوون،  قاچــاخ  قــاپ و  و  خــواردن 
ســوودمەندبووان بــە گشــتی دەگاتــە )827,519( كــەس، ئــەوەی 
بارزانــی  خێرخوازیــی  دەزگای  بەشــەدا  لــەم  ســەرنجە  جێــی 
بەهــاوکاری لەگــەڵ هاوبەشــەکانی وردتریــن پێداویســتی لــە بیــر 
نەكــردووە وەكــو ســۆبە، بەتانــی، رایــەخ.. بۆیــە زۆرتریــن كــەس لــەم 

ســوودمەندبوون. ســێكتەرە 
لــەم ســێكتەرەدا جلوبــەرگ و پێــاو و یــاری منــدااڵن بــۆ پەنابــەر و 
ئــاوارە و خەڵكــی كەمدەرامەتــی هەرێمــی كوردســتان دابه شــكراوه ، 

ژمــارەی ســوودمەندبووان دەگاتــە )369,151( كــەس.
ســوتەمەنی  بــە  پێویســتیان  لێقەومــاو  خەڵكانــی  تــر  الیەكــی  لــە 
دەبێــت، چونكــە ســۆبە بەبــێ نــەوت هیــچ ســودێكی نابێــت، لــه م 
میانه شــدا دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی توانیویەتــی )524,150( 
ــان  ــە وەرگرتنــی ســوتەمەنی كــە زۆربەی كــەس ســوودمەند بــكات ل
لــە ئــاوارەی نــاو كەمپــەكان و لێقەوماوانــی دوای 16ی ئۆكتۆبــەری 

ن.  2017
پــارەی كاش به شــێكی تــر لــه م ســێكته ره  كــه  به ســه ر هاواڵتیانــی 
هەرێمــی كوردســتان و ئــاوارە و پەنابــەرەكان دابــه ش ده كرێــت 
بــۆ ئــەوەی بتوانــن لــەم بارودۆخــە ناهەمــوارە و قورســەدا كەمێــك 
ژمارەیــان  ســوودمەندبووان  بكەنــەوە،  كــەم  مەینەتیەكانیــان  لــە 
پــارەی كاش كــە تیایــدا پــرۆژەی  لــە  دەكاتــە )49,039( كــەس، 
هاوكاریكردنــی كەســوكاری شــەهیدان لەخــۆ دەگرێــت كــە لەالیــەن 
رێــزدار )ســیروان بارزانــی( لــە مانگــی رەمەزانــی 2017 جێبەجێكرا، 
كــە تیایــدا بــڕی یــەك ملیــۆن دینــار درا بــە هــەر خانەوادەیــەك كــە 
ژمارەیــان  )1,740( خێزانــی شــه هیدانی ســه ربه رزی شــه ڕی دژ 

بــه  داعــش بــوون.
ئــەم ســێكتەرە دوای ســێكتەری خــۆراك دێــت لــە گرنگــی پێــدان، 
چونكــە تەواوكــەری ســێكتەری خۆراكــی دەبێــت، بەیەكــەوە دەتوانــن 
ژیانێكــی شایســتە بــۆ ئــاوارە و پەنابــەران دابیــن بكــەن و ببنــە 
پاڵپشــتییەك بــۆ دانیشــتوانی هەرێمــی كوردســتان لــەم بارودۆخــەی 

ــن. ــدا ده ژی ــه  بارودۆخــی خراپ ــه ی كــه  ل ــن. ئه وان ــدا دەژی كــە تێی

3ـسێكتەریناخۆراكی
كۆی گشتی سوودمه ندبووان له م سێكته ره 

350,536 1,810,468

2.84%

5.74%

91.42%

په نابه ر

ئاواره  دانیشتوانی 

كوردستان
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ژمارهیخێزانوكهسی
سوودمهندلهسێكتهریناخۆراك
بهپێیپارێزگاویهكهئیدارییه

سهربهخۆكان

نه ینه وا
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ئــاوارە  كــە  دێــت  ئــەوە  دوای  ئــەم ســێكتەرە   
جێگیریەكــی  بــاش  تاڕادەیەكــی  پەنابــەرەكان  و 
ــی  ــە رووی دەروون ــت، ل ــوە دەبینرێ ــان پێ تەواوی
پێداویســتیەكان  ده ســته به ربوونی  لــەرووی  و 
ــەكان،  ــە كەمپ ــوێ ل ــی ن ــە ژیانێك و دەســتكردن ب
ئــاواره و  لــه   جگــه   ســێكتەرەدا  لــەم  هەروەهــا 
كوردســتانیش  هەرێمــی  خەڵكــی  په نابــه ران، 
ســێكتەرە  ئــەم  ئامانجــی  دەبــن.  ســوودمەند 
پاراســتنی  و  ئــارام  ژیانێكــی  فەراهه مكردنــی 
ــی  ــەم ســێكتەرە توانیویه ت ــە ل ته ندروســتیانه . بۆی
پەنابــەر و  بــه  ئــاوارە و  گەورەتریــن خزمــەت 
به گشــتی  بــكات.  كوردســتان  هەرێمــی  خەڵكــی 
ــی )پاكێچــی  ــه  دابینكردن ــه م ســێكته ره  پێكدێــت ل ئ
ــی  ــه وه ، هه ڵمه ت ــی خاوێنكردن پاككــه ره وه ، كه لوپه ل
پاككردنــه وه ، هۆشــیاری پاكوخاوێنــی، پاراســتنی 
ئــاو ...هتــد(. لــه م ســێكته ره دا ده زگای خێرخوازیی 
بارزانــی له ســاڵی )2017( له شــار و ئۆفیــس و 
ــدا )1,139,210( كه ســی  نووســینگه  و كه مپه كان
لــه  دانیشــتوانی هه رێمــی كوردســتان و ئــاواره  
له ســه رجه م  ســوودمه ندکردووە.  په نابــه ری  و 
 )%4.90( ســێكته ره دا  ئــه م  چاالكییه كانــی 
و  عێــراق  ـ  كوردســتان  هه رێمــی  دانیشــتووی 
)89.13%( كه ســی ئــاواره و )5.97%( كه ســی 

ســوودمه ندبوون. په نابــه ر 
ژمــارەی  گشــتی  بــە   2017 ســاڵی  لــە 
دەكاتــە  ئــاوارەكان  لــه   ســوودمەندبووان 
خێــزان   )194,583( و  كــەس   )1,015,445(
بــە رێــژەی )89.13%(، و ژمــارەی پەنابــەری 
و  كــەس   )67,956( دەكاتــە  ســوودمه ند 
و   ،)5.97%( رێــژەی  بــە  خێــزان   )14,528(
دانیشــتوانی هەرێمــی  لــه   ژمــارەی ســوودمه ند 
و  كــەس   )55,809( دەكاتــە  كوردســتان 

.)%4.9( رێــژەی  بــە  خێــزان   )10,524(
ســوودمه ندان  هەوڵدەدرێــت  ســێكتەرەدا  لــەم 
پاكوخاوێنــی  بــە  گرنگیــدان  لەســەر  رابهێنرێــن 
ســەبەتەی  به دابینكردنــی  ئه ویــش  رۆژانه یــان 
پێداویســتی  كەلوپەالنــە  ئــەم  پاكوخاوێنــی، 
توانــراوە  و  دەگرێــت  خــۆ  لــە  پاككــەرەوە 
گشــتی  بــە  ســوودمەندببن  زۆر  ژمارەیەكــی 
كــەس   )1.029.793( دەكاتــە  ژمارەیــان 
بەهــاوكاری  پرۆســه یه   ئــەم  ســوودمەندبوون، 
له گــه ڵ وەزارەتــی كــۆچ و كۆچبەرانــی عێراقــی 
و كەنســیەی كاســۆلیكی سویســری و رێكخراوی 
)EJCC-UNHCR(  و )UNICEF(و دەوڵەتی 
ناوخــۆی  خێرخــوازی  چەندیــن  و  كوەیــت 
لەگــەڵ  ئه نجامــدراوه .  كوردســتان  هەرێمــی 

تــەواو  رێنمایــی  ســەبەتەیە  ئــەم  دابەشــكردنی 
دەدرێــت بــە كەســەكان بــۆ ئــەوەی شــارەزایی 
پەیــدا بكــەن لەســەر چۆنیەتــی پارێزگاریكــردن لــە 

پاكوخاوێنیــان.
ئــەم  گرنگەكانــی  الیەنــە  لــە  تــر  یەكێكــی 
پاككردنــەوەی  هەڵمەتــی  ئەنجامدانــی  ســێكتەرە 
و  كەمپــەكان  نــاو  و  گشــتییەكان  شــوێنە 
ئامانجــی  ئەمــەش  فەرمانگەكانــه ،  و  قوتابخانــە 
ئــەوەی  بــۆ  كەســەكانە  هۆشــیاركردنەوەی 
هەســت بــە بەرپرســیاریەتی و پارێــزگاری بكــەن 
ــەم الیەنەشــدا چەندیــن  ــە شــوێنە گشــتییەكان، ل ل
راهێنانــی  لێــی  ئامانــج  كــە  ئەنجامــدراوە  كار 
كەســەكانه  بــۆ پارێزگاریكــردن لــە پاكوخاوێنــی 
ــاواز  ــەم كارەشــدا پاداشــتی جی ــەر ئ ــە بەرانب و ل
كــەس   )89,811( الیەنــەش  لــەم  وەردەگــرن، 
هەرێمــی  كۆمەڵــگای  جیاوازەكانــی  چینــە  لــە 
پەنابەرانیشــه وه   و  ئــاوارە  بــە  كوردســتان 

ســوودمه ندبوون.
لــە  بریتییــە  ســێكتەرە  ئــەم  تــری  الیەنێكــی 
دابینكردنــی  بــۆ  ئــاوەڕۆ  و  ئــاو  بــە  گرنگیــدان 
تاكــەكان  ئــەوەی  بــۆ  تەندروســت  ژیانێكــی 
تووشــی نەخۆشــییه  گــوازراوه كان نەبــن، ئەمــەش 
ــی هۆشــیاری و  ــن هەڵمەت ــی چەندی ــە ئەنجامدان ب

شــێوازی مەیدانــی ئەنجــام دەدرێــت لــە شــوێنە 
كەمپەكانــدا،  نــاو  و  شــار  نــاو  و  جیــاوازەكان 
ده زگای لەگــەڵ  هاوبەشــی  بــە  پرۆژه یــه   ئــه م 
giz ی ئەڵمانــی ئەنجــام دەدرێــت، لــەم الیەنــەش 
ســوودمەند  پرۆژه كانــدا  لــه   كــەس  به ســه دان 

دەبــن.
پارێزگاریكــردن  و  پاكوخاوێنــی  بــە  گرنگیــدان 
هۆكاره كانــی  لــە  خــۆی  كەســەكان  ژیانــی  لــە 
و  خواردنــەوە  ئــاوی  عەمباركردنــی  چۆنیەتــی 
شــێوازی پاراســتنی ده بینێتــه وه ، لــەم الیەنەشــه وه  
دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی رۆڵێكــی گرنگــی 
بــۆ  هەوڵــدان  و  هۆشــیاركردنەوە  لــە  بینیــوە 
چۆنیەتــی  و  خواردنــەوە  ئــاوی  پاراســتنی 
تەندروســت،  بەشــێوەیەكی  عەمباركردنــی 
هۆشــیاری  خولێكــی  كاتێــك  بۆیــەش  هــەر 
دەبــن  ســوودمەند  كــەس  چەندیــن  دەكرێتــەوە 
و ســود بــە چەندیــن كەســی تــر دەگەیه نــن و 
ســودمەندبووانی به به رده وامبوونــی ئــه م خوالنــه  
ســوومه ندبووان  ژمــارەی  دەبــن،  شــومار  بــێ 
ــە )6,091(  ــە )19,292( كەســن كــە دەكات دەكات

خێــزان.
ئــەم  پرۆژانــەی  ئــەو  گرنگتریــن  لــە  یەكێــك 
ســێكتەرە لــە ســاڵی 2017 دا ئەنجــام درا ئــەو 

ــە الیــەن دەزگای خێرخوازیــی  پــرۆژە بــوو كــە ل
بارزانــی لەســەر چیــای شــەنگال جێبه جێیكــرد، 
ئــاوی  دابینكردنــی  پــرۆژەی  بــوو  بریتــی  كــە 
خواردنــەوە بــۆ ئاوارەكانــی چیــای شــەنگال، ئــەم 
پرۆژیــەش بریتــی بــوو لــە هەڵكەندنــی بیــری ئــاو 
و عەمباركردنــی لــە تەنكــی گــەورە و تانكــه ری 
ئاوارەكانــی  بەســەر  دابەشــكردنی  بــۆ  ئــاو 
شــەنگال، لــە پرۆژەیــەش )2,500( خێــزان بــە 
ئــەم  دەبــن.  ســوودمەند  رۆژانــە  بەردەوامــی 
بــە  ئەنجامــدراون  ســێكتەرەش  لــەم  كارانــەی 
هاوبەشــی لەگــەڵ رێكخــراوەكان و بەشــێوەیەكی 
خێرخوازیــی  دەزگای  لەالیــەن  راســتەوخۆ 

كــراوە.  سپۆنســەر  بارزانییــەوە 
و  دەزگا  کارمەندانــی  بــەردەوام  هەروەهــا 
پێشــەنگی  راهێنــراون  وا  خۆبەخشــەکانی 
بەئەنجــام  لــە  بــن  کەمپــەکان  دانیشــتوانی 
ئــەوەی  پاککردنــەوە.  هەڵمەتــی  گەیاندنــی 
گرانــدی(  )لیــزا  بەڕێــز  باســە  شــایانی 
حەسەنشــام  کەمپەکانــی  بــۆ  لەســەردانێکیدا 
خاوێنتریــن  و  رێکوپێکتریــن  کــە  رایگەیانــد 
ئــەو  عێــراق  ئاســتی  لەســەر  کــە  کەمــپ 
کەمپانــەن کــە لەالیــەن دەزگای خێرخوازیــی 

دەبرێــن. بەڕێــوە  بارزانــی 

كۆی گشتی سوودمه ندبووان له م سێكته ره 4ـسێكتهریئاوهڕۆوپاككهرهوه

219,635 1,139,210

4.90%

5.97%

89.13%

په نابه ر

ئاواره  دانیشتوانی 

كوردستان
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 دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی پاڵپشــتیەكی گــەورەی ســێكتەری تەندروســتییە بــۆ 
حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان بــە گشــت فەرمانگــە و بنكــە تەندروســتیەكانەوە، 
ــاره   ــه و ژم ــی ئ ــووە بوون ــە هەرێمــی كوردســتان تێیكەوت ــەم بارودۆخــەی ك ــە ل چونك
زۆره ی ئــاواره و په نابــه ر وایكــردووه  حكومــه ت به پێــی پێویســت نه توانێــت پێداویســتی 
الیەنــی تەندروســتی دابیــن بــكات. بۆیــە دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی بــە ئەركــی خۆی 
دەزانێــت پاڵپشــتییەكی تــەواوی ئــەم الیەنــە بكات و بە هەمــوو توانایەكیەوە هەوڵدەدات 
كەموكوڕیەكانــی ئــەم ســێكتەرە پــڕ بكاتــەوە ئەمــەش پێكدێــت لــه  )دروســتكردنی بنكــه ی 
دابینكردنــی  ته ندروســتی،  كه ره ســته ی  ده رمــان،  و  داو  دابینكردنــی  ته ندروســتی، 
ــه م  ــد(. ل ــی كوتان...هت ــی و هه ڵمه ت ــی هۆشــیاری ته ندروســتی و ده روون پزیشــك، خول
ســێكته ره دا ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی له ســاڵی )2017( لــه  شــار و ئۆفیــس و 
نووســینگه و كه مپه كانــدا )812,990( كه ســی لــه  دانیشــتوانی هه رێمــی كوردســتان 
و ئــاواره و په نابــه ر ســوودمه ندكردووه . له ســه رجه م چاالكییه كانــی ئــه م ســێكته ره دا 
ــاواره و  ــراق و )3.97%( كه ســی ئ )95.82%( دانیشــتووی هه رێمــی كوردســتان ـ عێ

)0.21%( كه ســی په نابــه ر ســوودمه ندبوون.
لــەم ســێكتەره دا دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی توانیویەتــی پاڵپشــتییه كی بەهێــز بێــت 
بــۆ حكومەتــی هەرێمــی كوردســتان كــە ژمــارەی ســودمەندبووان لــەم ســێکتەرە دەكاتە 
)779,000( كــەس، ئــەم هاوكاریانــە بریتــی بــوو لە )دابینكردنی كەلوپەلی تەندروســتی 

و داو و دەرمــان و كەرەســتەی پزیشــكی و كردنــەوەی خولــی تەندروســتی(.
ــی به هاوبه شــی له گــه ڵ مانگــی  ــی بارزان ــه دا، ده زگای خێرخوازی ــه م چوارچێوه ی هــه ر ل
رۆژانــه ی  كاروبــاری  راییكردنــی  بــۆ  ته ندروســتی  بنكــه ی  دوو  كوێــت  ســووری 
ــی  ــه ڵ دابینكردن ــازر و حه سه نشــام دروســتكردووه  له گ ــی خ ــه  كه مپه كان نه خۆشــان ل
كه لوپــه ل و ده رمــان و پێداویســتی ته ندروســتی و پزیشــك بــۆ پشــكنین و چاره ســه ری 

ــاواره كان. ئ
ــە  ــدووە ب ــەواوی گەیان ــه م ســێكته ره  ســودێكی ت ــی ئ ــە الیەكــی تریشــەوە چاالكیه كان ل
ئــاوارە و پەنابــەران، بۆیــە بیــر لــەوە كراوەتــەوە بــۆ پاراســتنیان بــه  تووشــنه بوونیان 
بــە نەخۆشــی بەهــۆی ئــەو بارودۆخــەی كــە تێیــدا دەژیــن، چەندیــن هــاوكاری و 
خزمەتــی جۆراروجــۆری تەندروســتیان پێشــكەش بكرێــت، بۆیــە هــەر لەســەرەتای 
پێشــوازی لێكردنیــان ئۆتۆمبێلــی تایبــەت بــە فریاكەوتنــی نەخۆشــان ئامــادە ده بــن بــۆ 
هــەر ئەگەرێكــی نەخــوازراو و گواســتنەوی نەخۆشــەكان و پەككەوتــەو بەســااڵچوان 
بــۆ چاره ســه ركردنیان، ئــەم كارەش بــە بەرنامەیەكــی پــالن بــۆ داڕێــژراو ئەنجــام 
دەدرێــت هــەر بۆیــەش دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی لــە ســێكتەری تەندروســتی 
پالنێكــی تۆكمــەی داڕشــتوە، لــەم ســێكتەرەدا )32,320( كەســی ئــاواره و )1,670( 

په نابــه ر  ســوودمه ندبوون. كەســی 

5ـسێكتهریتهندروستی
كۆی گشتی سوودمه ندبووان له م سێكته ره 

4,820 812,990

95.82%

0.21%

3.97%
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6ـسێكتهریپاراستن
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 ئــەم ســێكتەرە تەواوكــەری ســێكتەرەكانی تــری دەزگای خێرخوازیــی را

لــەرووی  تاكــەكان  هۆشــیاركردنەوەی  بــە  پەیوەســتە  بارزانییــه ، 
پێشخســتنیان و گەشــەپێكردنیان لە چەندین رووەوە و هۆشــیاركردنەوەی 
نەبنــەوە،  نەخــوازراو  شــتی  چەندیــن  دووچــاری  ئــەوەی  بــۆ  تاكــەكان 
به گشــتی كاروباره كانــی ئــەم ســێكتەرە پەیوەســتە بــە دانیشــتوانی هەرێمــی 
ــر، ســێكته ره كه   ــی ت ــەك و ئــاوارە و پەنابــەر لــە الیەك كوردســتان لــە الی
گرنگــی دەدات بــە الیەنــی هۆشــیاركردنەوەی عەقڵــی و پێدانــی رێنمایــی لــە 

چەندیــن بــواری جیــاوازدا.
ئــه م ســێكته ره  پێكدێــت لــه  كردنــه وه ی خوله كانــی )هۆشــیاری، یاســایی، 
ــی  ــی بارزان ــد(. ده زگای خێرخوازی ســه المه تی فریاگــوزاری، ده روونی...هت
له ســاڵی )2017( له شــار و ئۆفیــس و نووســینگه و كه مپه كانــدا )92,761( 
په نابــه ر  ئــاواره و  و  كوردســتان  هه رێمــی  دانیشــتوانی  لــه   كه ســی 

ســوودمه ندكردووه . له ســه رجه م چاالكییه كانــی ئــه م ســێكته ره دا رێــژه ی 
 )%20.19( و  عێــراق  ـ  كوردســتان  هه رێمــی  دانیشــتووی   )%6.28(

ســوودمه ندبوون. په نابــه ر  كه ســی   )%73.53( و  ئــاواره   كه ســی 
ــو هۆشــیاری  ــت وەك ــی لەخــۆ دەگرێ ــن چاالك ســێكتەری پاراســتن چەندی
كۆمەاڵیەتــی كــە ژمــارەی ســوودمەندبووان تیایــدا گەیشــتۆتە )9,552( 
كــەس و تیایــدا رێنمایــی تایبــەت بــە هۆشــیاری هەڵســوكەوت لــەرووی 
كۆمەاڵیەتیــان پێــدراوە. لەالیەكــی تــر ئــەم ســێكتەر رێنمایــی دەســتدرێژی 
لەســەر بنەمــای جێنــدەر )gbv(دەدات بــە كەســەكان و تیایــدا ژمــارەی 
ســوودمەندبوان گەیشــتۆتە )121( كــەس، هۆشــیاركردنەوەش بــۆ ئــەوەی 
ئــەم  نادروســت.  كاری  و  نەخــوازراو  شــتی  لــە  دووربــن  كەســەكان 
رێنماییانــەش ژیانــی كەســەكان دەپارێزێــت لــە تووشــبوون بــە الڕێــی. 
لــە الیەكــی تریشــەوە گرنگــی دەدرێــت بــە هۆشــیاركردنەوە لــە میــن و 

زیانەكانــی و ژمــاره ی ســودمەندبووان لــەم رووەشــەوە گەیشــتۆتە )183( 
كــەس.

هەروەهــا گرنگــی دەدرێــت بــە هۆشــیاركردنەوەی كەســەكان و پێدانــی 
حاڵەتــە  و  ســووتان  و  خنــكان  بــە  تایبــەت  ســەرەتایی  فریاگــوزاری 
نەخــوازراوەکان و چۆنیەتــی خۆپاراســتن لێــی ژمــارەی ســوودمەندبووان 
دەكاتــە )375( كــەس. لــە الیەكــی تریشــەوە هــەر لــەم ســێکتەرەدا بــۆ 
بــە  دراوە  رێنمایــی  جەســتەیی  پاراســتنی  بــۆ  هۆشــیاركردنەوەیان 
)4,119( كــەس. ژمــارەی گشــتی ســودمەندبووان لــەم ســێکتەرەدا دەكاتــە 
)68,205( كەســی پەنابــەر و )18,725( كەســی ئــاوارە و )5,831( كــەس 

لــە دانیشــتوانی هەرێمــی كوردســتان.

6.28%

73.53%

20.19%

كۆی گشتی سوودمه ندبووان له م  سێكته ره 

5,018 92,761
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 بــۆ بەدیهێنانــی ئاییندەیەكــی روون بــۆ نــەوەی داهاتــوو و رۆشــنكردنەوەی 
داهاتــووی هــەر واڵتێــک پێویســتە گرنگییەكــی زۆر بــە ســێكتەری پــەروەردە 
بــۆ  هەبــووە  زۆری  بایەخێکــی  بارزانــی  خێرخوازیــی  دەزگای  بدرێــت. 
پــەروەردە و لــە چەندیــن الیەنــەوە هــاوكاری پێشكەشــكردووە و به هــه زاران 
قوتابــی و فێرخــواز، لــە دانیشــتوانی هەرێمــی كوردســتان و ئــاوارە و پەنابــەر 

ســوودمەندبوون. 
ئــه م ســێكته ره  پێكدێــت لــه  دابینكردنــی پێداویســتی قوتابخانــه و قوتابیــان، 
وانــه كان... زمــان،  )په روه رده یــی،  خوله كانــی  مامۆســتا،  دابینكردنــی 

هتــد(. ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی له ســاڵی )2017( له شــار و ئۆفیــس 
هه رێمــی  دانیشــتوانی  لــه   كه ســی   )63,363( كه مپه كانــدا  نووســینگه و  و 
كوردســتان و ئــاواره و په نابــه ر ســوودمه ندکردووە. بــە گشــتی لــەم ســێكتەرە 
ســوودمەندبووان لــە دانیشــتوانی هەرێمــی كوردســتان ژمارەیــان دەكاتــە  

)45,333( كــەس بــە رێــژەی )%71.54(، وە ژمــارەی ئــاوارەكان دەكاتــە 
)10,908( كــەس بــە رێــژەی )17.22%(، وە ژمــارەی پەنابــەران دەكاتــە 

)7,122( كــەس بــە رێــژەی )% 11.24(.
ســەرەتا بــۆ رۆشــنبیركردنی قوتابیــان و یارمەتیدانیــان بــۆ تێگەیشــتن لــە 
وانــەكان له ســه نته ره  رۆشــنبیرییه كانی ده زگا خــول دەكرێتــەوە كــە جۆرەهــا 
خولــی فێــركاری و پیشــەیی و پەرەپێــدان لــە خــۆ دەگرێــت، هەروەهــا لــە 
ــش ســه نته ری رۆشــنبیری دروســتكراون و  ــاوارە و پەنابەرانی ــی ئ كەمپەكان
ئه وانیــش به هه مانشــێوه  ســوودمه ند ده بــن. بەگشــتی ده زگای خێرخوازیــی 
بارزانــی )16( ســەنتەری رۆشــنبیری و پیشــه یی و هونــه ری هه یــه ، لــه م 
ســه نته رانه دا خولــی جیاوازیــان تێــدا ئەنجــام دەدرێــت، بــۆ نموونــە خولــی 
)بەهێزكردنــی لــە وانــەكان( كــە تیایــدا )4,464( قوتابــی ســوودمەندن و خولــی 
)رۆشــنبیری( كــە تیایــدا )1,930( كــەس ســوودمەندن و خولــی )نەهێشــتنی 

نەخوێنــدەواری( تیایــدا )145( كــەس ســوودمەندبوونە و چەندیــن خولــی 
تــری جۆراوجــۆری تایبــه ت بــه م پرســه  ئەنجــام دراوە. تێچــووی ئــەم خوالنــە 
و دابینكردنــی مامۆســتا لــه  ئەســتۆی دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی دایــه ، بــە 
گشــتی لــە ســاڵی 2017 توانــراوە مووچــە بــۆ )53( مامۆســتا دابیــن بكرێــت 
بــۆ ئــەوەی بــەردەوام بــن لــە وانــە وتنــەوە لــە شــوێنە جیــاوازەكان و بەرانبــەر 

ئەمــەش قوتابیەكــی زۆر ســوودمەند ده بــن.
یەكێكــی تــر لــە پرۆژه كانــی دەزگای خێرخوزایــی بارزانــی وەكــو پاڵپشــتییەك 
ــەكان  ــان و پاڵپشــتیكردنی خێزان ــی قوتابی ــەروەردە و هاندان ــۆ ســێكتەری پ ب
كــه  ســااڵنه  ئه نجامیــده دات، دابینكردنــی جانتــاو پێداویســتیه كانی خوێندنــه ، 
كــه  له ســاڵی رابــردوودا )54,891( قوتابــی لــه م پرۆژه یــه دا ســوودمه ندبوون، 
بــۆ  بنه ڕه تییــه   قۆناغــی  قوتابیانــی  به هێــزی  هانده رێكــی  ئەمــەش 

لــه  خوێنــدن. به رده وامبوونیــان 

7ـسێكتهریپهروهرده

كۆی گشتی سوودمه ندبووان له م سێكته ره 

- 63,363
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8ـسێكتهریپرۆژهیتایبهت
 پێكدێــت لــه  ئه نجامــدان و جێبه جێكردنــی پــرۆژه ی هاوبــه ش له گــه ڵ رێكخــراو 
و كه ســایه تی خێرخــواز خــۆی لــه  دروســتكردن و نۆژه نكردنــه وه ی باڵه خانــه و 
ئــاوی  كاره بــاو  تــه زووی  راكێشــانی  و  قوتابخانــه   و  ته ندروســتی  بنكــه ی 
خواردنــه وه و دروســتكردنی خانــوو و هۆڵــی بۆنــه كان و ســه نته ری رۆشــنبیری  
...هتــد. ده بینێتــه وه ، لــه م ســێكته ره دا ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی له ســاڵی 
كــه   خێــزان   4,040 كه مپه كانــدا  نووســینگه و  و  ئۆفیــس  و  له شــار   )2017(
ده كاتــه  )35,348( كه ســی لــه  دانیشــتوانی هه رێمــی كوردســتان و ئــاواره و 
ســێكته ره دا  ئــه م  چاالكییه كانــی  له ســه رجه م  ســوودمه ندكردووه .  په نابــه ر 
)1.09%( دانیشــتووی هه رێمــی كوردســتان ـ عێــراق و )96.93%( كه ســی 

ســوودمه ندبوون. په نابــه ر  كه ســی   )%1.98( ئــاواره و 

1.09%

1.98%

96.93%

كۆی گشتی سوودمه ندبووان له م  سێكته ره 

4,040 35,348

په نابه ر

ئاواره  دانیشتوانی 

كوردستان

1,140 

2,900 

ژماره ی خێزانی سوودمه ند

ھەولێر  
نینوی  
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نه ینه وا
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ــۆ  ــاوک و جگەرگۆشــەی شــەهیدان کــە ب ــێ ب ــی ب ــە مندااڵن ــە ب ــەم ســێکتەرە تایبەت  ئ
نــاز هەڵگرتنــی زیاتریــان دەزگا نــاوی نــاون )ئازیــز(. هــەر لــە ســەرەتای درووســت 
بوونــی دەزگاوە گرنگییەکــی زۆریــان پێــدراوە و مەبەســتی ســەرەکیش لــەم گرنگــی 
پێدانــە کــە بــە ئــەرک و زانــراوە ئــەوە بــوو کــە تاکێکــی سوودبەخشــی واڵت و 
کۆمەڵــگا و خانەوادەکانیــان بــن و لــە ســەرووی هەمووشــەوە بــەردەوام بــن لــە 
خوێنــدن. ئــه م ســێكته ره  پێكدێــت لــه  ناونوســكردنی مندااڵنــی بێبــاوك و دابینكردنــی 
هــاوكاری مــاددی بــه  سیســته می چــوار مانــگ جارێــك بــۆ مندااڵنــی بێبــاوك )ئازیــز(. 
ــس  ــی له ســاڵی )2017( له شــار و ئۆفی ــی بارزان ــه م ســێكته ره دا ده زگای خێرخوازی ل
ــه  دانیشــتوانی هه رێمــی كوردســتان  ــدا )19,147( ئازیــزی ل و نووســینگه و كه مپه كان

ســوودمه ندكردووه .
بــۆ ئــەو مەبەســتەش جگــە لــەو هاوکارییــە ماددییــەی مانگانــە پێیــان دەدرێ خولیــان 
بــۆ کراوەتــەوە و پێداویســتی خوێندنیــان بەســەردا دابەشــکراوە و گەشــت و ســەیران 
بــۆ شــوێنە گشــتییەکان وەکــو مــۆڵ و مەلەوانگــە و ئەسپســواری و ...هتــد بۆیــان 

رێکخــراوە.
ــۆردی  ــی ســەرۆکی ب ــز مەســرور بارزان ــی بەڕێ ــە ئامادەبوون ــە 11/ 12/ 2012 ب ل
ــی زۆری  ــۆ ژمارەیەک ــی کۆنفرانســێک ب ــی بارزان ــی دەزگای خێرخوازی دامەزرێنەران
ســەرمایەداران و خواپێــداوان و کەســایەتییە کۆمەاڵیەتییــەکان و خێرخــوازان رێکخــرا 
بــۆ مەبەســتی راگەیاندنــی پــرۆژەی چاودێــری ئازیزانــی كوردســتان. بــە سوپاســێکی 
زۆرەوە تــا ئێســتاش پرۆژەکــە هــەر بەردەوامــە و وێــڕای بارودۆخــی نالەبــاری 
خێرومەندانــە  ئــەو  زۆری  بەشــی  هێشــتا  کوردســتان_عێراق  هەرێمــی  ئابــووری 

لەگەڵمــان بەردەوامــن و هیواخوازیــن لــە دەرفەتێکــی نزیکــدا ئەوانــەی کــە بەهــۆی ئــەم 
ــه وه . ــدا بکەن ــر هاوبەشــیمان لەگەڵ ــوە بــەردەوام بــن جارێکــی ت رەوشــەوە نەیانتوانی

خاڵێكــی گرنگــی ئــه م پــرۆژه  كــه  لــه  پرۆژه كانــی هاوشــێوه ی خــۆی جیــای ده كاتــه وه  
ئه وه یــه  کــە وێــڕای ئــەوەی کــە لــە رووی یاســایی و شەرعیشــەوە رێگــە پێــدراوە 
کــە رێــژەی %4 هاوکارییەکــە بــۆ کاروبــاری ئیــداری بەکاربهێنــرێ، بــەاڵم هــەر 
ئیدارییەکانــی  ئەرکــە  هەمــوو  بارزانــی(  )مەســروور  کاک  جەنابــی  لەســەرەتاوە 
کارمەندانــی ئــەو پرۆژەیــە بــە شــوێن و ئیــدارەدان و گواســتنەوەی خســتە ســەر دەزگا 
و هــەر هاوکارییــەک کــە بــۆ ئــەو ئازیزانــە بێــت لەالیــەن خێرۆمەندانــی کوردســتانەوە 

وەکــو خــۆی پێشكه شــیان ده كرێــت.
پرۆژەکە لە سێ بەش پێکهاتووە:

1 - پرۆژەی خێرومەندانی کوردستان.
 2 - پرۆژەی مانگی سووری ئیماراتی

3 - پرۆژەی شانشینی سعودیه  و دەوڵەتی کوێت.
و  ســوودمەندبوون  ئازیــز   8,148 کوردســتاندا  پــرۆژەی  لــە   2017 ســاڵی  لــە 
لــە پــرۆژەی مانگــی ســووری ئیماراتــی ) 5،999 (ئازیــز ســوودمەندبوون و لــە 
پــرۆژەی ســەنتەری شــا ســەلمان 1000 ئازیــز و لــە پــرۆژەی کوێــت 4000  ئازیــز 
ســوودمەندبوون کــە ئــەو دوانــەی کۆتایــی تەنیــا بــۆ یــەک جــار هــاوکار بوونــە و لــە 
هەوڵدایــن بــۆ ئــەوەی بــەردەوام بــن لەگەڵمــان و هاوکارییەکانیــان تەنیــا بــۆ جارێــک 
ــز  ــە ســاڵی 2017 )19,147( ئازی ــارەی ســوودمەندان ل ــەم شــێوەیەش ژم ــت ب نەبێ

بــوون.

9ـسێكتهریچاودێرییئازیزان
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كۆی گشتی سوودمه ندبووان له م سێكته ره 
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ئــه م ســێكته ره  پێكدێــت لــه  )كردنــه وه ی خوله كانــی هه لــی كار، خولــی 
ژیانەوانــی، خوله كانــی )دروومــان و كۆمپیوتــه ر، جوانــكاری، پــاره ی 
كاش به رانبــه ر بــه  کار و...هتــد( . لــه م ســێكته ره دا ده زگای خێرخوازیی 
نووســینگه و  و  ئۆفیــس  و  له شــار   )2017( له ســاڵی  بارزانــی 
كه مپه كانــدا )16,961( كه ســی لــه  دانیشــتوانی هه رێمــی كوردســتان 
و ئــاواره و په نابــه ر ســوودمه ندكردووه . له ســه رجه م چاالكییه كانــی 
ـ  كوردســتان  هه رێمــی  دانیشــتووی   )%5.16( ســێكته ره دا  ئــه م 
ــه ر  ــاواره و )44.72%( كه ســی په ناب ــراق و )50.12%( كه ســی ئ عێ

ســوودمه ندبوون.
چەندیــن  بــە  پێویســتی  مرۆڤێــك  هەمــوو  ئاشــكرایە  هــەروەك 
جێبەجــێ  پێداویســتییەكانی  بتوانێــت  ئــەوەی  بــۆ  هەیــە  دەرفــەت 
بــكات. دەزگای خێرخوازیــی بارزانــی لــە رێــگای ئــەو پەیوەندیــەی 
به هێــزه ی هەیەتــی له گــه ڵ رێكخــراوە جیهانــی و ناوخۆییــەكان و 
كۆمپانیــا و خێرخــوازان، توانیویەتــی كەشــوهەوایەكی دڵڕفێــن بــۆ 
ــە  ــە منــدااڵن و چینــە جیــاوازەكان دروســت بــكات، ل بەشــێكی زۆر ل
الیەكــی تــر و بەهــۆی بارودۆخــی ســەختی ژیــان لــە كوردســتان 
دووچــاری  مرۆڤــه كان  گشــتی  بــە  كار  هەلــی  كەمبوونــەوەی   و 
لەڕوانگــه ی  بۆیــە  بوونەتــەوە،  ژیــان  ناهەمــواری  بارودۆخێكــی 
هەســتكردن بــە بەرپرســیاریەتی و رەخســاندنی هەلــی كاری گونجــاو 
ــەم ســێكتەرە دەزگای  ــە ل ــاوازەكان، بۆی ــەس و شــوێنە جی ــی ك بەپێ
داوە  تاكــەكان  به خۆشــگوزەرانی  گرنگــی  بارزانــی  خێرخوازیــی 
بــۆ  و جیــاوازی نەكــردووە و چەندینجــار گەشــتی دڵخۆشــكەری 
منــدااڵن ئەنجامــداوە و ســەردانی مــۆڵ و یاریــگای ئەسپســواری 
و مه له وانــی و لــە خولــی هونەریــدا بەشــداری پــێ كــردوون، لــەم 
ــدان  ــەر گرنگی ــە بەرانب ــەدا )1,194( كــەس ســوودمەندبووە و ل الیەن
بــە منــدااڵن خولــی جیــاوازی تــر كراوەتــەوە بــۆ ئافرەتــان كــە بریتییــە 
لــە خولــی )دروومــان، رســتن و چنیــن و وێنەكێشــان و جوانــكاری..
لــه   بــووە.  ســوودمەند  ئافــرەت   )2,639( خوالنــەدا  لــەم  و  هتــد( 
خولــی )وەرزشــی، سەرتاشــین، وێنەكێشــان.. هتــد(،  )5,920( الوی 

فێرخــواز ســوودمەند بــوون.
لــە الیەكــی تــر لــەم ســێكتەرە هەوڵــدراوە هەلــی كار بــۆ چەندیــن 
كــەس بڕەخســێنرێت و بەشــداربن لــە چەندیــن پــرۆژەی جیــاواز كــە 
بــە نــاوی )پــارەی كاش بەرانبــەر بــە كار( ئەنجامدەدرێــت و دەزگای 
خێرخوازیــی بارزانــی توانیویەتــی هه لــی کار بــۆ )2.636( كــەس 

بڕه خســێنێت و بــە پــارەی کاش ســوودمه ندبن. 

10ـسێكتهریههلیكاروژیانهوه

5.16%

44.72%

50.12%

كۆی گشتی سوودمه ندبووان له م سێكته ره 

190 16,961

په نابه ر
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جۆراوجــۆره كان  پێداویســتییه   دابینكردنــی  لــه   پێكدێــت  ســێكته ره   ئــه م   
راهێنــان  خولــی  كردنــه وه ی  و  تایبه تــه كان  پێداویســتییه   خــاوه ن  بــۆ 
ده زگای  ســێكته ره دا  لــه م  كه ره ســته كان.  به كارهێنانــی  چۆنێتــی  له بــاره ی 
خێرخوازیــی بارزانــی له ســاڵی )2017( له شــار و ئۆفیــس و نووســینگه و 
كه مپه كانــدا)1،705( كه ســی لــه  دانیشــتوانی هه رێمــی كوردســتان و ئــاواره و 
ســێكته ره دا  ئــه م  چاالكییه كانــی  له ســه رجه م  ســوودمه ندكردووه .  په نابــه ر 
 )%22.23( و  عێــراق  ـ  كوردســتان  هه رێمــی  دانیشــتووی   )%74.55(

ســوودمه ندبوون. په نابــه ر  كه ســی   )%3.22( ئــاواره و  كه ســی 
پێــش کردنــەوەی ئــەم ســێکتەرە لــە کوردســتان بەشــێوەیەکی هەڕەمەکــی 
دەکــران.  دابــەش  پێداویســتییان  خــاوەن  بەســەر  ویلچەیــر  عەرەبانــەی 
بەداخــەوە بەهــۆی شــەڕی درێژخایــه ن و هەبوونــی ژمارەیەکی زۆر ناوچەی 
ــە میــن و کــردەوەی تیرۆریســتی خەڵکانێکــی زۆر زیانمه ندبــوون، ئــه م  پــڕ ل
کەرەســتەی  دەســتەبەرکردنی  و  راهێنــان  بــە  پێویســتییان  زۆره   ژمــاره  
بارزانــی  خێرخوازیــی  دەزگای  بۆیــه   هەیــە.  تایبــەت  پێداویســتی  خــاوەن 
یاخــود  بــن  کوردســتان  هەرێمــی  دانیشــتووی  لــە  چ  کەســانە  ئــەو  بــۆ 
ئــاوارە و پەنابــەر بــن بــەردەوام هه وڵیــداوه  كه ره ســته و پێداویســتیان بــۆ 
ده ســته به ر بــكات. لــە میانــی ئــەو هەواڵنەشــدا توانــی رێکكەوتنێــک لەگــەڵ 
پرۆفیشــناڵ و  بەشــێوەیەکی  تــا  بــکات  ئەمریکــی واژوو  LDSی  دەزگای 
ــدا دابــەش  زانســتییانە پێداویســتییەکانیان بەســەر خــاوه ن پێداویســتی تایبه ت
ــکات. دەزگا یەکــەم رێکخــراو و الیەنــی بەخشــەرە کــە پێــش دابەشــکردنی  ب
ــه وه  و  ــۆ ســوودمه ندان ده كات ــەت ب ــی تایب ــە و پێداویســتییه كان خول عەرەبان
ــی  ــی بەکارهێنان ــری چۆنیەت ــا فێ ــت، هەروەه ــۆ ده کرێ ــی پزیشــکیان ب راپۆرت
کەرەســتەکان بەشــێوەیەکی تەندروســت و چاکكردنــەوەی عەرەبانەکانیــان 
کــراوە واتــا  نیشــتەجێبوون  لــه م ســێكته ره دا رەچــاوی شــوێنی  دەکرێــن. 
عەرەبانەیــەک کــە بــۆ ناوچەیەکــە جــادەی خۆڵــە و بــەرز و نزمــی زۆری 
تیایــە جیــاوازە لــە عەرەبانەیــەک بــۆ جادەیەکــی قیرتــاو و راســتایی، هەروەهــا 
ئەمانــەش  دەگیرێــت.  بەرچــاو  لــە  کێشــه كه ی  كه مئه ندامییه كــه و  جــۆری 
بەگشــتی کاریگــەری زۆریــان هەیــە لــە پاراســتنی جەســتەی نەخۆشــەکە لــە 

بەکارهێنانــی عەرەبانەکــەدا. بەردەوامــی 
ژمــارەی ســودمەندبووانی ئــەم ســێکتەرە لــە ســاڵی 2017 گه یشــته  )1,705( 
هەروەهــا  و  كوردســتان  دانیشــتوانی  لــه   كــه س   )1.271( له وانــه   كــه س، 
هه روه هــا  کــەس،   )379( لــە  بــووە  بریتــی  ئــاوارەی ســودمەند  ژمــارەی 
پێداویســتیانه ی  ئــه و  ســوودمه ندبوون،  ســێكته ره   لــه م  پەنابەریــش   )55(
لــه  )عەرەبانــەی ویلچەیــر، دارشــەقە، رەوڕەوە،  بریتیبــوون  دابه شــكراون 
ــە... ــە دانیشــتن و چوارپێچک ــەت ب ــاڵ، کورســی ئاودەســت، کوشــنی تایب گۆپ

هتد(. 

11ـسێكتهریچاودێرییكهمئهندامان

74.55%

3.22%

22.23%

كۆی گشتی سوودمه ندبووان له م سێكته ره 

- 1,705

په نابه ر

ئاواره  دانیشتوانی 

كوردستان



كوردی

45

596

31
64

294
8

171

190

19

322

ژماره ی كه سی سوودمه ند

ھەولێر

سلێمانی

کەرکوک

دھۆک

ھەڵەبجە

ئیدارەی گەرمیان

ئیدارەی راپەرین

دیالە

نه ینه وانینوی

نه ینه وا

332

48

ژماره ی سوودمه ندان به  پێی كه س



وردی
ك

46

سهنتهرهرۆشنبیرییهكان
جگــه  لــه و 11 ســێكته ره ی كــه  ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی هــاوكاری جۆراوجــۆری ئــاواره و په نابــه رو خه ڵكــی كه مده رامه تــی ناوخــۆی كوردســتان ده كات، هــاوكات 
گرنگــی و بایه خێكــی ئێجــگار زۆر بــه  تــاك ده دات لــه ڕووی به ره وپێشــبردنی تواناكانیــان و دۆزینــه وه ی هه لــی كار و پێگه یاندنیــان تاوه كــو ببنــه  كه ســێكی ســه ركه وتوو 
ــاواره و په نابــه ران  ــه  كه مپــی ئ ــه و مه به ســته  )16( ســه نته ری رۆشــنبیریی و هونــه ری و پیشــه یی كولتــووری ل ــدا. ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی بــۆ ئ ــه  كۆمه ڵگاكه یان ل
ــی  ــه وه ، به درێژای ــۆ فێرخــوازان ده كرێت ــركاری و پیشــه یی ب ــان و فێ ــی راهێن ــه رده وام خول ــه دا به شــێوه یه كی ب ــه و چوارچێوه ی ــات، ل ــوه  ده ب ــه كان به ڕێ و ده ره وه ی كه مپ

ســاڵی )2017( لــه م ســه نته رانه دا )1,207(چاالكــی ئه نجامــدراوه و تیایــدا )109,567( كــه س ســوودمه ندبوونه .
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 ژماره ی چاالكی   ژماره ی كه سی سوودمه ند شوێنسه نته ره كان 

107 14,098 هەولێر-ناحیەی قوشتەپە- کەمپی قوشتەپەسه نته ری رۆشنبیری و هونه ری عوسامن سه بری

70 1,903 دهۆک-قەزای ئامێدی-ناحیەی شیالدزێسه نته ری مه شقی پیشه یی شیالدزێ 

25 692 دهۆک – گەڕهکی تەناهیسه نته ری مه شقی پیشه یی ته ناهی 

51 6,403 شەنگال - سەردەشتسه نته ری پیشه یی و هونه ری چیای شه نگال 

5 34 هەولێر- قه زای مێرگەسۆر- شاره دێی بلێسه نته ری مه شقی پیشه یی بلێ 

54 6,812 هەولێر- مه خمور -  كه مپی دیبەگەسه نته ری رۆشنبیری و پیشه یی هه ڵه بجه ی شه هید 

38 1,531 دهۆک –کەمپی دۆمیز 2سه نته ری رۆشنبیری و هونه ری نه ورۆز 

55 1,445 هەولێر – شاره دێی بەحرکە - کەمپی بەحرکەسه نته ری رۆشنبیری و هونه ری محه مه د مه هدی جه واهیری

13 472 كه مپی حه سه ن شام U3سه نته ری رۆشنبیری و پیشه یی) پێكه وه ژیان (

144 15,312 هەولێر- شەقاڵوە- بارسمە - کەمپی بارسمەسه نته ری رۆشنبیری و هونه ری تیرێژ 

345 18,100 هەولێر – خەبات - کەورگۆسکسه نته ری رۆشنبیری و پیشه یی نورالدین زازا 

55 6,308 قەزای بەردەڕەش- کەمپی گەویالنسه نته ری پیشه یی و هونه ری ره وشه ن به درخان 

49 1,901 دهۆک – ئاکرێ – کەمپی ئاکرێسه نته ری رۆشنبیری و هونه ری جه الده ت به درخان 

36 9,352 سلێامنی - ناحیەی عەربەت – کەمپی باریکەسه نته ری رۆشنبیری و هونه ری جگه ر خوێن 

108 23,425 هەولێر-خەبات- کەمپی دارەشەکرانسه نته ری رۆشنبیری و هونه ری قه دری جان 

52 1,779 دهۆک – دۆمیز - کەمپی دۆمیز 1سه نته ری رۆشنبیری و هونه ری محمد شێخۆ 

1,207 109,567  كۆی گشتی 
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المقدمة
كانــت ســنة 2017 اســتمرارا للســنوات الســابقة مــن حيــث ســوء االوضــاع االنســانية فــي العــراق والمنطقــة، 
وقــد اســتمرت معانــاة واوجــاع ســكان العــراق وبعــض المناطــق فــي دولــة ســوريا، وكانــت المعــارك والويــالت 
دفعــت بالــالف مــن ســكان تلــك المناطــق ان يهجــروا ديارهــم ومناطــق ســكنهم ويتوجهــوا الــى المناطــق االمنــة 

فــي اقليــم كوردســتان ويبــدؤا مــن جديــد حياتهــم فــي المخيمــات وخارجهــا. 
ان مؤسســة بارزانــي الخيريــة ومنــذ بدايــة ســنة 2017 عملــت مــن اجــل تقديــم خدمــات مختلفــة الــى النازحيــن 
والالجئيــن واهالــي اقليــم كوردســتان فــي قطاعــات عملهــا المختلفــة واســتطاعت ان تقــوم بــدور فعــال مــن اجــل 
اغاثــة النازحيــن وتوفيــر الســكن المــالءم لهــم. اضافــة الــى مــا تقــوم بــه مــن دور فعــال مــن اجــل خدمــة هــؤالء 
المنكوبيــن تقــوم المؤسســة بــادارة 14 مخيمــا للنازحيــن والالجئيــن، بشــكل عصــري وباحترافيــة كاملــة عــن 

طريــق فرقهــا المختصــة داخــل المخيمــات.
ــا فــي هــذه األوضــاع الصعبــة وخــالل ســنة 2017 قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتقديــم  هن
مســاعدات مختلفــة فــي قطاعــات مختلفــة ونفــذت مشــاريع مختلفــة منهــا )الغذائــي، غيــر الغذائــي، 
ــذ المشــاريع  ــة ذوي االحتياجــات الخاصــة وتنفي ــام(، رعاي ــة األعــزاء )األيت ــة، الصحــة، رعاي التربي
ــا  ــا افراده ــغ عدده ــا يبل ــة م ــا )1.803.058( عائل ــي المســتفيدين منه ــغ اجمال ــث بل الخاصــة(، حي

)10.928.202( فــردا.
نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي )11( قطاعــا مــن خــالل مكاتــب عملهــا فــي المــدن والمخيمــات 
ــا  ــي تنفذه ــة الت ــع النشــاطات الخيري ــب م ــى جن ــا ال ــت هــذه نشــاطات جنب ــة، وكان نشــاطات مختلف
المنظمــات العالميــة الخيريــة واالنســانية، وفيهــا تقــدم مســاعدات مختلفــة الــى المحتاجيــن مــن اهالــي 
اقليــم كوردســتان والنازحيــن والالجئيــن. وفــي جميــع النشــاطات المؤسســة التفــرق بيــن القوميــات 
ــع مــن  ــم الخدمــات بصــورة متســاوية لجمي ــك تقدي ــل عكــس ذل ــة ب ــات والمذاهــب المختلف والديان
يحتاجــون الــى مــد يــد العــون واالغاثــة، واســتطاعت المؤسســة عــن طريــق مشــاريعها الخيريــة ان 

تقــدم خدمــة كبيــرة لألنســانية جمعــاء. 
ــب  ــع المخيمــات و مكات ــي جمي ــا ف ــذت المؤسســة خــالل ســنة )2017( )7.036( نشــاطا خيري نف
ــن.   ــن والمنكوبي ــم كوردســتان العــراق المحتاجي ــي اقلي ــن واهال ــن والالجئي ــا خدمــة للنازحي عمله

ان مؤسســة بارزانــي الخيريــة لتنفيــذ مشــاريعها واعمالهــا الخيريــة واالنســانية، اعتمــدت علــى مســاعدة واعالــة 
هــؤالء االشــخاص والجهــات الخيريــة الذيــن يســتمرون فــي تأييدهــا ودعمهــا مــن اجــل خدمــة الشــرائح مختلفــة 
ســواء اكانــوا مــن النازحيــن ام الالجئيــن ام المنكوبيــن ام المحتاجيــن فــي اقليــم كوردســتان العــراق.. ونحــن 
بدورنــا كمؤسســة بارزانــي الخيريــة نشــكر جهودهــم ونرجــو ان تزيــد مــن هــذه النمــاذج الخيــرة فــي اقليــم 

كوردســتان.
بعــد انقضــاء ســنة 2017 وتقديــم خدمــات المعيشــة للنازحيــن والالجئيــن ومنكوبــي اقليــم كوردســتان، كانــت 
ــا  ــق قطاعاتن ــي ســنة 2018 عــن طري ــوم ف ــا، ان نق ــا به ــي بدأن ــال المشــاريع الســابقة الت ــد اكم ــا، وبع خطتن
المختلفــة وعــن طريــق المشــاريع المشــتركة مــع شــركاءنا، ان ننفــذ مشــاريع ضخمــة ونقــدم خدمــات جليــة 
للفئــات واالطيــاف المختلفــة، وان نطــور مــا قمنــا بــه فــي الســنة الماضيــة، وان نســاير التغييــرات الحاصلــة علــى 
مســتوى عمــل المنظمــات االنســانية فــي اغاثــة المحتاجيــن المنكوبيــن، وان نقــوم باعمــال عظيمــة فــي خدمــة 
المهاجريــن. وان نولــي اهتمامــا عظيمــا وخدمــة جليلــة باالطيــاف والشــرائح المختلفــة داخــل المجتمــع، وبجانــب 
هــذه االعمــال، فــي خدمــة النازحيــن والالجئيــن ان نســتمر فــي تطويــر حياتهــم ونحــاول ان نكــون مختلفيــن 

عــن الســنة الماضيــة ونخدمهــم بشــكل مختلــف.



عريب

51

تعريفالمؤسسة
مؤسســة بارزانــي الخيريــة، مؤسســة غيــر حكوميــة، غيــر سياســية وغيــر ربحيــة، 
تأسســت عــام 2005 فــي أربيــل العاصمــة، الرئيــس الفخــري لهيئــة مؤسســي 
ــا  ــى أعماله ــي ويشــرف عل ــة هــو الســيد مســرور بارزان ــي الخيري مؤسســة بارزان

بشــكل مباشــر.
العراقيــة  الحكومــة  مــن  الرســمية  اإلجــازة  الخيريــة  بارزانــي  أخــذت مؤسســة 
وحكومــة إقليــم كوردســتان لتبــدأ أعمالهــا الخيريــة ضمــن المنظمــات غيــر الحكومية، 
إن توســيع أعمــال المؤسســة ونشــاطاتها وإغاثتهــا للنازحيــن والالجئيــن، داخــل 
حــدود إقليــم كوردســتان وخارجــه، دفــع بالمنظمــات العالميــة المشــهورة ان تعقــد 
ــى تعــاون وتنســيق معهــا. ومــن جانــب اخــر إن تطــور  عالقــات وثيقــة وتكــون عل
عالقــات مؤسســة البارزانــي الخيريــة بالمنظمــات العالميــة األخــرى ونشــاطاتها 
النظاميــة حســب المعاييــر الدوليــة، كان ســببا فــي اصــدار قــرار فــي جعــل مؤسســة 
بارزانــي الخيريــة عضــوا استشــاريا خاصــا فــي المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي 
ــد  ــاع االداري المنعق ــد االجتم ــم المتحــدة بع ــع لألم )ايكوســوك-ECOSOC( التاب

بالتعــاون مــع األمــم المتحــدة فــي شــهر إبريــل عــام 2016.
تعمــل مؤسســة بارزانــي الخيريــة باألســاس علــى إيصــال المســاعدات للمحتاجيــن 
والمنكوبيــن والنازحيــن والالجئيــن، وتهتــم بتحســين قطــاع التربيــة )خاصــة تربيــة 
االطفــال( وتحســين الوضــع الصحــي وتجهيــز احتياجــات ذوي االحتياجــات الخاصــة 

فــي إقليــم كوردســتان.
كمــا ســميت مؤسســة بارزانــي الخيريــة باســم القائــد الكــوردي مصطفــى البارزانــي 
)1903-1979(، كذلــك جعلــت مــن قــول هــذه الشــخصية السياســية والقوميــة 
واالجتماعيــة والتاريخيــة: ))فخــر لالنســان ان يكــون خادمــا لشــعبه((، أساســا 
لعملهــا وفلســفتها، وحســب هــذه الفلســفة يكــون االنســان مركــزا رئيســا لمشــاريع 
مؤسســة بارزانــي الخيريــة، أينمــا كان أو فــي أيــة رقعــة جغرافيــة، ومتــى مــا 
احتــاج الــى المســاعدات فــي قطاعــات عمــل المؤسســة: )الغذائيــة، التربويــة، الثقافيــة، 
الصحيــة، االجتماعيــة والخدميــة( وجــدت مؤسســة بارزانــي الخيريــة مــن واجبهــا 

ــك.   ــي ذل ــه دون ان تقتصــر ف ــدم المســاعدة إلي ان تق
كان تأســيس )مؤسســة بارزانــي الخيريــة( حاجــة آنيــة فــي إطــار وجــود مؤسســة 
خيريــة محليــة داخــل إقليــم كوردســتان لمســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن، واســتطاعت 

منــذ تأسيســها ان تمــأل هــذه الفجــوة.
ان المكتــب الرئيســي للمؤسســة يقــع فــي مدينــة أربيــل ولديهــا مكاتــب أخــرى فــي 
محافظــة )أربيــل، الســليمانية، دهــوك، كركــوك وســنجار( وكذلــك فــي إدارة كريمــان 
ــات  ــي المخيم ــات وف ــن المخيم ــرة م ــة كبي ــر مجموع ــا الخــاص، وتدي فتحــت مكتبه
التــي ال تديرهــا لديهــا مكاتــب أو مراكــز خاصــة أو ممثــل تديــر أعمالهــا الخيريــة. ان 
المؤسســة تديــر )14( مخيمــا بالتنســيق مــع مركــز تنســيق األزمــات فــي محافظــة 

أربيــل.
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أن تصبح مؤسسة بارزاني الخيرية رائدة في العالم الخيري على المستوى المحلي واالقليمي ونقدم االفضل لإلنسان تحت راية ))فخر لإلنسان أن يكون في خدمة شعبة((. 

خدمــة اإلنســان أينمــا كان وتقديــم المســاعدات اليــه فــي كافــة الجوانــب خــالل آليــات وأســاليب تمنحهــم توفيــر كل مــا يحتاجــون اليــه مــن االحتياجــات االساســية ورفاهيــة العيــش الكريــم 
ليكونــوا متســاويين فــي الحقــوق والواجبــات ويكونــوا فــي خدمــة المجتمــع والوطــن.


تؤمن مؤسسة بارزاني الخيرية بالقيم التي تشكل مجمل ثقافتها وأسلوب عملها، وهي:

1 - التعاون في ميدان العمل الخيري، فاالنسان اليستطيع ان يحقق طموحاته اذا لم يتعاون مع اخية.
2 - إفادة الناس حتى بشيء قليل، لنكون مجتمعا متعاونا متناسقا فيما بينها.

3 - اإلخالص في العمل، نعتبر المؤسسة بيتنا االول واالخير ونكون مخلصين لها.
4 - اإلبداع في العمل وتحقيق األهداف المرسومة قبل البدء بالعمل.

5 - االنسان هو ما يقوم به، فقيمة االنسان يعتمد على ما يقوم به وال فرق بين االنسان اال بالعمل.
6 - تنمية االنسان والحفاظ على كرامته، فهو صاحب كرامة يجب المحافظة عليها.

فــي ضــوء شــعارنا )نعمــل لخدمــة االنســانية( نطمــح ان نخــدم االنســان اينمــا كان واينمــا وجــد فــي اي مــكان وال يحــده الحــدود الجغرافــي او السياســي أو العرقــي او الطائفــي وان تتحــول 
الــى اكبــر مؤسســة خيريــة علــى الصعيــد المحلــي. 

ؤيتنا
ر

التنا
رس

يمنا
ق

حاتنا
طمو
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أهدافنا
إن اهداف مؤسسة بارزاني الخيرية تنقسم على جانبين: 

االهدافالعامة:
تقديم المساعدات والخدمات الخيرية المختلفة حسب القطاعات المختلفة، ودعم األنشطة الثقافية والتنموية والرقي باالنسان ليعيش في مجتمع يسود فيه التعايش بين مكوناته المختلفة.

األهدافالخاصة:تحاول مؤسسة بارزاني الخيرية الوصول الى تحقيق هذه االهداف الخاصة سواء أكان في الوقت الحالي أم في المستقبل، وهي:

تقديــم مســاعدات إنســانية فــي مجــاالت )اجتماعيــة، ثقافيــة وإنســانية( لغرض 
تحســين مســتوى المعيشــة وأوضــاع مكونــات المجتمــع وطبقاتهــا المختلفــة 

فــي اقليــم كوردســتان.

التعــاون مــع مؤسســات و جمعيــات ومنظمــات خيريــة وانســانية أجنبيــة 
ومحليــة لغــرض تفعيــل نشــاطات إنســانية فــي القطاعــات المختلفــة.

مســاعدة المعاقيــن وتجهيــز احتياجاتهــم الصحيــة والضروريــة، وإيجــاد 
فــرص عمــل مناســبة لالســتفادة مــن قدراتهــم فــي مختلــف المجــاالت.

االهتمــام بمشــاريع ايجــاد العمــل لالفــراد وأصحــاب القــدرات، وإيجــاد 
فــرص عمــل للعاطليــن عــن العمــل وايجــاد العمــل للفقــراء حتــى يعتمــدوا 

ــى انفســهم.  عل

مســاعدة المســنين واألســر الفقيــرة والمعوزيــن وضحايــا الكــوارث والحروب 
والجــوع، لهــذا الغــرض تقــوم المؤسســة بتشــكيل فــرق خاصــة تقيــم وضــع 

حياتهــم وتســاعدهم وتغيثهــم فــي حــاالت طارئــة.

والمهاجريــن  للمعوزيــن  الصحيــة  الرعايــة  وتســهيل  تجهيــز  محاولــة 
ــذ مباشــرة أو  ــل ينف ــذا العم ــن. ه ــارب الشــهداء والمؤنفلي ــن واق والنازحي

عــن طريــق تعــاون المؤسســة والمراكــز الصحيــة العامــة.

 مساعدة البيشمركة القدامى وعوائل الشهداء والمؤنفلين.
العمــل علــى تخليــد تــراث البارزانــي الخالــد وتقديــره عــن طريــق تأســيس 
مركــز دولــي تابــع لكوردســتان لتوثيــق بقايــا هــذا القائــد العظيــم وجمــع 
معلومــات جديــدة حــول حياتــه ونضالــه القومــي وإنشــاء متحــف معاصــر 
تخلــد  أن  المؤسســة  تحــاول  ذلــك  عــن  فضــال  العمــل.  بهــذا  خــاص 
ــك  ــع ذل ــي واســتخدمها، م ــا البارزان ــاش فيه ــي ع ــة الت ــن التاريخي االماك
تحــاول المؤسســة تســجيل محــاوالت البارزانــي الخالــد فــي مجــال العمــل 

ــف المجــاالت. ــري فــي مختل االنســاني والخي

دعــم ومســاعدة الطلبــة والشــباب المحتاجيــن والمعوزين وتوفيــر احتياجاتهم 
حتــى يكملــوا الدراســة بتفــوق ويصبحــوا اعضــاء فعالة داخــل المجتمع.
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نینوی

دھوك

أربيل

كركوك
السليمانية

كرميان

مجموعالفعالياتوالمستفيدين

مواقععملBCF ونسبة النشاطات حسب 
المحافظات و الوحدات االدارية

7,0361,803,058 10,928,202
نشاطات

تقومالمؤسسةبنشاطاتهافيهذهاالماكن
 3,621,870497,514اربيل

 21,721 256,054دهوك

119,79220,390السليامنية

90,26015,056كركوك

49,3029,049حلبجة

76,41513,394ادارة كرميان

10,5231,500ادارة رابرين

6,688,0731,222,318نينوى

15,9132,116دیالة 
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 أيها الحضور الكرام

بارزانــي  لمؤسســة  الســنوي  المؤتمــر  فــي  بكــم  أهــال وســهال 
الخيريــة

مقولــة  مــن  منبعثــة  فلســفة  الخيريــة صاحــب  بارزانــي  ان مؤسســة 
البارزانــي الخالــد: )فخــر لالنســان ان يكــون فــي خدمــة شــعبه(، كان 

البارزانــي فــي جميــع حياتــه فــي خدمــة شــعبه وخدمــة االنســانية.
ثــم رأينــا مــن الضــروري وانــه مــن واجبنــا ان نكمــل نهــج هــذا االنســان 
ــا  ــد( وتكــون الئق ــي الخال ــم وان نؤســس مؤسســة باســم )البارزان العظي
باســم حضــرة البارزانــي. تحــول هــذا الــكالم وتحــت قــرار حضــرة 
الرئيــس بارزانــي فــي ســنة 2005 اسســنا مؤسســة بارزانــي الخيريــة، 

ــى المســاعدات. ــع مــن يحتاجــون ال ــا لجمي ــى أمــل ان تكــون بيت عل
إن االنســان يشــعر بالطمأنينــة والفــرح عندمــا اليجــد مــن حولــه يعانــون 
الخيريــة فتحــت  مــن مــرض االنعــدام والفقــر، ان مؤسســة بارزانــي 
ســكنهم  مناطــق  تركــوا  الذيــن  االشــخاص  هــؤالء  لجميــع  احضانهــا 

خوفــا مــن اإلرهــاب والتهديــد القتــل وتوجهــوا الــى كوردســتان. وتركــوا 
ــدن  ــي الم ــات ف ــدام الخدم ــر وانع ــن الفق ــون م ــا يعان ــم نتيجــة لم مناطقه
ــي  ــة ك ــدام الحري ــن انع ــى كوردســتان، م ــرى وجــاءوا ال ــة والق واالقضي

يعيشــوا احــرارا.
هربــوا مــن بطــش الظلــم واختــاروا كوردســتان مــالذا امنــا، لهــذا ان 
مؤسســة بارزانــي الخيريــة فتحــت احضانهــا لجميــع النازحيــن والالجئيــن 

ــن.  والمنكوبي
ان المؤسســة تســتغيث جميــع الذيــن يحتاجــون الــى اإلعانــة، دون ان 
ــكار السياســية الي شــخص مــن  ــات واالف ــات والقويم ــن الديان ــرق بي تف

هــؤالء.
نحــن علــى يقيــن ان مــا أخــذت بــه مؤسســة بارزانــي الخيريــة علــى 
ــى  ــذ تأســيس المؤسســة حت ــي. من ــي و وطن ــي، أخالق ــا، عمــل دين عاتقه

االن اريــد ان اشــير الــى النقــاط التاليــة:
مــع االســف، بعــد الهجمــات الشرســة لداعــش علــى العــراق ثــم اقليــم 
كبيــرة  ضحيــة  االيزدييــن  واخواتنــا  اخواننــا  اصبــح  كوردســتان، 
لهــذه االعمــال االرهابيــة. ومنــذ اول يــوم حاولــت مؤسســة بارزانــي 

نص كلمة السيد مسرور بارزاني رئيس مؤسسي 
الهئية التأسيسية لمؤسسة بارزاني الخيرية
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الخيريــة ان تقــوم مــا باســتطاعتها، وفــي وقــت كان ســنجار محاصــرا، 
اســتطاعت المؤسســة ان تصــل الــى جبــل ســنجار وتوصــل المســاعدات 
اليهــم وبشــكل مســتمر اســتطاعت ان تقــدم اليهــم المســاعدات ســواء 
بعــد تحريــر ســنجار او عندمــا كان اخواننــا واخواتنــا االيزدييــن فــي 

. المخيمــات، 
ومــا موجــود علــى شــكل بيانــات، ففــي ســنة 2014 وفــي وقــت قصيــر، 
9,900 وجبــة غذائيــة ســاخنة  قدمــت   ،)WFP( وبمســاعدة منظمــة 

بشــكل يومــي حضــرت لهــم.
فضــال عــن هــذا، ان جميــع النازحيــن عندمــا جــاءو مــن مدينــة الموصــل 
بمســاعدتهم  الخيريــة  بارزانــي  مؤسســة  قامــت  االخــرى،  والمناطــق 

ــا. ــن واجبه ــره م واعتب
اخواتنــا واخواننــا االيزدييــن عندمــا واجهــوا التهديــد، توجهــوا الــى بيتهــم 
وجــاءو الــى كوردســتان، مــرة اخــرى قدمــت اليهــم المســاعدات مــن قبــل 
مؤسســة بارزانــي الخيريــة. ان هــذه المســاعدات للمؤسســة ألخواتنــا 
والتقديــر  الشــكر  تقــدم  ان  بالفاتيــكان  دفعــت  المســيحيين،  واخواننــا 

ــي بشــكل رســمي. لمؤسســة بارزان
نحــن النــرى هــذا فضــال، بــل نؤمــن ان مــن واجبنــا ان يخــدم المواطنــون 

نظيرهــم اخواتنــا واخواننــا عندمــا يحتاجــون اليهــم.
وبعــد مأســاة خيانــة 16 اكتوبــر نــزح كثيــر مــن النــاس، ففتحــت مؤسســة 
بارزانــي الخيريــة ابوابهــا وأغاثــت هــؤالء النازحيــن الذيــن جــاؤا الــى 

المناطــق االخــرى وســكنوا فيهــا.

ــي  ــم كوردســتان وف ــذي ضــرب اقلي ــزال ال ــع الزل ــذه م ــت ه ــد تزامن وق
الجانــب االخــر ضــرب منطقــة ســربيل زهــاو وكرمانشــاه، فــي حدودهــا 
أوصلــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة مســاعداتها الــى المنكوبيــن، وطلبــت 
ان تســتأذن كــي توصــل المســاعدات الــى المناطــق االخــرى فــي شــرقي 

كوردســتان، لكــن مــع االســف لــم يعطوهــا االذن بذلــك.
هنــاك خدمــة اخــرى باســم )االعــزاء( التــي بــدأت بهــا مؤسســة بارزانــي 
الخيريــة لاليتــام الذيــن اليجــدون مــن يعطيهــم الحنــان ويحتاجــون الــى 
ــة  ــت والمملك ــارات، الكوي ــا نشــكر االم ــم، هن ــه به ــي اهتمام شــخص تول
العربيــة الســعودية الذيــن وعــن طريــق قنصلياتهــم والمنظمــات الخيريــة 
كانــوا مشــاركين ومتعاونيــن ومانحيــن لتنصيــر هــذا المشــروع وكانــوا 

فــي خدمــة هــؤالء األعــزاء.
ــع اطفــال  ــك، رأت المؤسســة مــن واجبهــا ان تخــدم جمي فضــال عــن ذل
الشــهداء االبطــال اذا احتاجــوا الــى المســاعدات، كانــت المؤسســة فــي 

ــم. خدمته
علــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن المخيمــات فــي كوردســتان، مــع االســف 
نتيجــة لسياســة فاشــلة مــن الناحيــة السياســية واالداريــة واالمنيــة، 
جعلــت مــن هــؤالء النــاس ان يتوجهــوا الــى كوردســتان، كنــا ننتظــر مــن 
الحكومــة العراقيــة ان تجعــل مــن نفســها صاحبــا لهــذه الخيــام، لكــن 
لــم يأتــوا،  وهــذا مــا صعــب مــن واجــب مؤسســة بارزانــي الخيريــة 
والمؤسســات االخــرى وحكومــة اقليــم كوردســتان وكانــت مؤسســة 
ــى عاتقهــا ادارة 14 مخيمــا. ــة فــي الطليعــة واخــذت عل ــي الخيري بارزان

فضــال عــن ذلــك تديــر المؤسســة 16 مركــزا ثقافيــا ومهنيــا كــي تســاعد 
النــاس فــي تعليــم مهنــة مــا علــى الرغــم مــن تقديــم المســاعدات اليهــم.

توفــر ســنويا ادوات دراســية ل 45 الــف طالــب فقيــر ومعــوز مــن قبــل 
مؤسســة بارزانــي الخيريــة وتقــدم اليهــم المســاعدات. 

ان المؤسســة لــم تعمــل فقــط فــي حــدود اقليــم كوردســتان بــل حاولــت 
ان تتحــول الــى مؤسســة دوليــة، فــي اي مــكان احتاجــت اليهــا االنســانية، 
حاولنــا ان يكــون للمؤسســة دور بــارز فيــه، كــي تظهــر المواقــف الجميلــة 
ــل  ــط، ب ــه المســاعدة فق ــدم الي ــر ان تق ــذي الينتظ ــي كوردســتان ال الهال
تتطلــع عــن طريــق كرمــه ان تقــدم المســاعدات الــى االشــخاص المنكوبين.
هــذا الزلــزال الــذي حــدث فــي مدينــة وان، اســتطاعت المؤسســة ان 
ــا  ــة وتســاعد اهله ــدات الضروري ــزا بالمع ــا مجه ــا 400 بيت توصــل اليه
المنكوبيــن، ثــم فــي مــدن )أورفــة، كوبانــي، قامشــلي، جزيــرة، وجنــوب 

العــراق ومناطــق اخــرى( ســاعدت المؤسســة المنكوبيــن.
االن نطلــب مــن الجهــات المســؤولة ان تســاعدوا كــي نوصــل المســاعدات 

الــى اهالــي عفريــن.
وفي صربيا ايضا استطاعت المؤسسة ان توصل المساعدات اليهم.

تعمــل  ان  اســتطاعت  التــي  الخيريــة  بارزانــي  مؤسســة  اشــكر  هنــا 
باحترافيــة وان تقبلــوا كمنظمــة فــي االمــم المتحــدة وهــذا اعتــراف صريــح 

لجميــع االعمــال التــي اســتطاعت المؤسســة ان تقــوم بهــا.
المؤسســة،  فــي  يعملــون  الذيــن  االشــخاص  وجميــع  المــدراء  أشــكر 
ــاس والمنكوبيــن  ــع المانحيــن الذيــن قدمــوا المســاعدات للن واشــكر جمي

وهــؤالء االعــزاء عــن طريــق مؤسســة بارزانــي الخيريــة.
هنــاك عــدد كبيــر مــن المانحيــن الذيــن يقدمــون المســاعدات للنــاس. 
وأشــكر االمــم المتحــدة، وأشــكر االمــارات والكويــت والســعودية الذيــن 

شــكروا المؤسســة بشــكل خــاص.
أشــكر جميــع الذيــن قدمــوا الينــا المســاعدة فــي المخيمــات ووزعــوا 

االحتياجــات.
مرة اخرى اشكر الجميع وأهال وسهال بكم..

واطلــب مــن حكومــة اقليــم كوردســتان والجهــات المســؤولة، هــؤالء 
المانحيــن الذيــن علــى اســتعداد لتقديــم المســاعدات للمنكوبيــن، ان ينظموا 
العالــم، وان  فــي  المتقدمــة  الــدول  بالمانحيــن كســائر  قانونــا خاصــا 

تحســب اعمالهــم ومــا يمنحونــه كجــزء مــن الضرائــب.
أتمنــى ان التحتــاج المؤسســة الــى مســاعدات النــاس، كــي ال تيتشــرد 
النــاس واليكــون فقيــرا، ووقتهــا تســتطيع المؤسســة ان تنظــم برامــج 
اكثــر رقيــا، كــي تســاعد النــاس والمنكوبيــن كــي تكــون لهــم نتاجهــم 
وتطــور اعمالهــم، وهــذا مــا التســتطيع المؤسســة ان تقــوم بــه، لكنهــا 

ــب. ــذا الجان ــي ه ــة ف ســتكون الطليع
أشــكر حضــرة جنــاب الرئيــس الــذي ســاعدنا باســتمرار وأيدنــا وتحــت 

أوامــر حضــرة الرئيــس، نحــن نســتمر علــى هــذا النهــج.
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قطاعاتالمؤسسةومجموع
العوائلواالفرادالمستفيدة

لسنة2017

عددالعوائلالمستفيدة
1,803,058

عدداالفرادالمستفدين

10,928,202

مجموعالنشاطات

7,036

812,990

4,820

35,348

4,040

2,13
2,846

416,218

63
,3

63
-

1,
70

5

-

4,803,403

802,601

1,180,468

350,536

1,13
9,210

219,635
92,761

5,018

16,961
190

19,147
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199,766 

45,240 

ئاواره  له  ده ره وه ی كه مپ ئاواره   له  ناوه  وه ی  كه مپ 

احصاءعددالنازحینوالالجئینفیاقلیم
كوردستانالعراق

عددالعوائلالنازحة
داخلوخارج
المخيمات

عددالعوائلالالجئةداخلوخارجالمخيمات

68,973 

245,006 

كۆی گشتی ژماره ی خێزانی ئاواره  و په نابه ر

(Refugee( په نابه ر  (IDP( ئاواره  

50,523 

18,450 

ژماره ی خێزانی په نابه ر له  ناو كه مپ و له  ده ره وه ی 
كه مپ

په نابه ر له  ده ره وه ی كه مپ په نابه ر له  ناوه  وه ی كه مپ 

المجموعالكليللنازحينوالالجئين

الالجئینداخلالمخیماتالالجئینخارجالمخیماتالنازحينالالجئین

النازحينداخلالمخیماتالنازحينخارجالمخیمات



عريب

60

121,59017,471

245,006

26,87179,074 598,96174,221

1,211,635

121,534416,919

114,01815,406 23,28347,059 7,5722,065 3,58832,015

560,09064,975 106,496243,867 38,8719,246 15,038173,052

مجموع النازحني

مجموع النازحني يف كركوكمجموع النازحني يف اربيل مجموع النازحني يف دهوكمجموع النازحني يف السليامنية

خارج املخيمخارج املخيم خارج املخيم داخل املخيمداخل املخيم داخل املخيمداخل املخيم خارج املخيم

34,964- 8,7696.790 6,918- 2,1639,369

41,882-

68,973

10,93216,159 119,786-

219,762

31,00968,967

89,668- 22,47426,921 30,118- 8,53542,046

خارج املخيمخارج املخيم خارج املخيم داخل املخيمداخل املخيم داخل املخيم

مجموع الالجئني

مجموع الالجئني يف كركوكمجموع الالجئني يف اربيل مجموع الالجئني يف دهوكمجموع الالجئني يف السليامنية

داخل املخيم خارج املخيم
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نطاقعملالمؤسسة
ان مؤسســة بارزانــي الخيريــة لتســيير اعمالهــا الخيريــة وتنفيذهــا وإيصــال المســاعدات الــى المحتاجيــن والنازحيــن والالجئيــن بأقــرب وقــت ممكــن قامــت بفتــح مكاتــب لهــا فــي المحافظــات وتديــر مخيمــات و 
وضعــت ممثليــن لهــا داخــل المخيمــات التــي ال تديرهــا، وبصــورة عامــة هنــاك مكاتــب كثيــرة للمؤسســة فــي المــدن واالقضيــة والنواحــي، باالضافــة الــى مكتبهــا الرئيســي فــي أربيــل لديهــا مكتــب أربيــل يديــر 
مخيمــات فــي حــدود المحافظــة وكذلــك لديهــا مكاتــب فــي محافظــات: الســليمانية، دهــوك، كركــوك وفــي االقضيــة مثــل ســنجار وفــي إدارة كرميــان، فضــال عــن ذلــك نفــذت مشــاريع خيريــة مختلفــة فــي حــدود 

محافظــة نينــوى وصــالح الديــن واألنبــار.

ــة  ــي مدين ــى اهال مســاعدات المؤسســة ال
ــري ســبي الســورية ــي و ك كوبان

حــدود واماكــن عمــل مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي اقليــم 
كوردســتان العــراق والمــدن االخــرى  فــي وســط وجنــوب العــراق.
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داخــل  ســوريين  مهاجريــن  مســاعدة 
تركيــا دولــة 

المخيمــات   احــد  فــي  مشــروع  تنفيــذ 
صربيــا دولــة  فــي  لالجئيــن 
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حدودمحافظةأربيل
هــذا المكتــب يقــع فــي حــدود ادارة محافظــة أربيــل ويقــوم بايصــال المســاعدات الــى المحتاجيــن والنازحيــن والالجئيــن الســاكنين فــي هــذا الحــدود. وحســب اخــر احصــاء لمؤسســة بارزانــي الخيريــة و مركــز تنســيق األزمــات 
المشــترك )EJCC( يقــع فــي هــذا الحــدود )10( مخيمــا للنازحيــن و)4( مخيمــا لالجئيــن. وحســب بيانــات المؤسســة تســكن )7.572( عائلــة فــي مخيمــات النازحيــن، وتســكن )6.918( عائلــة الجئــة داخــل مخيمــات الالجئيــن، 
وتعيــش )114.018( عائلــة نازحــة خــارج المخيمــات، و)34.964( عائلــة الجئــة خــارج المخيمــات فــي حــدود محافظــة أربيــل، وهنــاك فــي حــدود محافظــة اربيــل )8( مركــزا ثقافيــا واجتماعيــا ومهنيــا داخــل المخيمــات فــي 

هــذه الحــدود، عملهــا يكمــن فــي فتــح دورات مهنيــة وتدريبيــة وتعلــم فيهــا الطــالب مــن النازحيــن والالجئيــن وتــدار مــن قبــل مؤسســة بارزانــي الخيريــة.

114,018 7،57234,964 6,918

النازحينالنازحين الالجئينالالجئين

خارجالمخيمات داخلالمخيمات
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حدودمحافظةدهوك
هــذا المكتــب يقــع فــي حــدود ادارة محافظــة دهــوك ويقــوم بايصــال المســاعدات الــى المحتاجيــن 
والنازحيــن والالجئيــن الســاكنين ضمــن الحــدود االداريــة للمحافظــة. وحســب اخــر احصــاء لمؤسســة 
بارزانــي الخيريــة يقــع فــي هــذا الحــدود )20( مخيمــا للنازحيــن و)4( مخيمــا لالجئيــن. تســكن )32.015( 
عائلــة فــي مخيمــات النازحيــن، وتســكن )9.369( عائلــة لالجئيــن داخــل المخيمــات ، وحســب اخــر 
احصــاء لمركــز تنســيق األزمــات المشــترك )DJCC( تعيــش )47.059( عائلــة نازحــة ســاكنة خــارج 
المخيمــات، و)6.790( عائلــة الجئــة خــارج المخيمــات داخــل محافظــة دهــوك، وهنــاك )12( مركــزا 
ثقافيــا واجتماعيــا ومهنيــا ضمــن هــذا الحــدود، عملهــا يكمــن فــي فتــح دورات مهنيــة وتدريبيــة وتعليميــة 

للطــالب مــن النازحيــن والالجئيــن وتــدار مــن قبــل مؤسســة بارزانــي الخيريــة.

47,059 32,0156,790 9,369

خارجالمخيمات داخلالمخيمات

النازحينالنازحين الالجئينالالجئين
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حدودمحافظةالسليمانية
هــذا المكتــب يقــع فــي حــدود ادارة محافظــة )الســليمانية ومحافظــة حلبجــة(  ويقــوم بايصــال المســاعدات الــى المحتاجيــن والنازحيــن والالجئيــن الســاكنين فــي هــذا الحــدود. وحســب اخــر احصــاء لمؤسســة بارزانــي 
الخيريــة يقــع هــذا الحــدود )3( مخيمــا للنازحيــن و)4( مخيمــا لالجئيــن فــي محافظــة الســليمانية. وحســب احصــاءات المؤسســة لســنة 2017 تســكن )3.588( عائلــة فــي مخيمــات النازحيــن، وتســكن )2.163( عائلــة 
مــن الالجئيــن داخــل المخيمــات، وتعيــش )23.283( عائلــة نازحــة خــارج المخيمــات و)8.769( عائلــة الجئــة خــارج المخيمــات فــي حــدود محافظــة الســليمانية، وهنــاك مركــز ثقافــي واجتماعــي ومهنــي واحــد فــي 

هــذا الحــدود، عملــه يكمــن فــي فتــح دورات مهنيــة وتدريبيــة وتعليــم الطــالب مــن النازحيــن والالجئيــن وتــدار مــن قبــل مؤسســة بارزانــي الخيريــة.

23,283 3,5888,769 2,163

خارجالمخيمات داخلالمخيمات

النازحينالنازحين الالجئينالالجئين
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حدودمحافظةكركوكوادارةكرميان
هــذا المكتــب يقــع فــي حــدود ادارة محافظــة كركــوك ويقــوم بايصــال المســاعدات الــى المحتاجيــن والنازحيــن 
والالجئيــن الســاكنين ضمــن هــذا الحــدود. وحســب اخــر احصــاء لمؤسســة بارزانــي الخيريــة يقــع ضمــن هــذا 
الحــدود )9( مخيمــا للنازحيــن وتعيــش فيــه )2.065( عائلــة نازحــة وهنــاك خــارج المخيمــات )15.406( عائلــة 
نازحــة. وفــي حــدود ادارة كرميــان لــدى المؤسســة مكتــب خــاص لمســاعدة المنكوبيــن والمعوزيــن وااليتــام 

)االعــزاء( وتقــدم اليهــم المســاعدات المختلفــة بشــكل مســتمر.
2,06515,406

خارجالمخيماتداخلالمخيمات

الالجئينالنازحين

 مالحظة: ليس هناك الجئون في مدينة كركوك
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حدودمحافظةنينوى
ــة لســكان قضــاء ســنجار  ــدات االرهابي ــي ســنة 2014 بســبب التهدي ــد االحــداث المأســاوية ف ــوى، بع ــة نين ــي حــدود محافظ ــب ف ــدى المؤسســة مكت ل
والمناطــق المحيطــة بــه، نزحــت االف مــن أهالــي تلــك المناطــق وبعضهــم قــرروا البقــاء علــى جبــل ســنجار ويســتمرون فــي حياتهــم، وهنــا رأت مؤسســة 

بارزانــي الخيريــة مــن الضــروري ان تفتــح مكتبــا إليصــال المســاعدات الــى النازحيــن علــى جبــل ســنجار.
هــذا المكتــب يقــع فــي حــدود ادارة قضــاء ســنجار ويقــوم بايصــال المســاعدات الــى المحتاجيــن والنازحيــن والالجئيــن الســاكنين فــي حــدود هــذا القضــاء. 
وحســب اخــر احصــاء لمؤسســة بارزانــي الخيريــة يقــع ضمــن هــذا الحــدود مخيــم واحــد للنازحيــن وتعيــش فيــه )2.010( عائلــة نازحــة. وهنــاك مركــز 
ثقافــي واجتماعــي ومهنــي واحــد، عملــه يكمــن فــي فتــح دورات مهنيــة وتدريبيــة وتعلــم فيهــا الطــالب مــن النازحيــن وتــدار مــن قبــل مؤسســة بارزانــي 

الخيريــة.

2,010

النازحين

داخلالمخيمات
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القطاعاتعملمؤسسةبارزانيالخيرية
هــذه  فــي  عامــة  بصــورة  الخيريــة  بارزانــي  مؤسســة  تعمــل 

القطاعــات:
ــة فــي )11( قطاعــا، وكل قطــاع  ــي الخيري تعمــل مؤسســة بارزان
يعمــل حســب خطــط وبرامــج الخاصــة وهنــا نعــرض خالصــة 
ــة،  عمــل كل قطــاع مــن قطاعــات عمــل مؤسســة بارزانــي الخيري
ونتطــرق الــى اهــم القطاعــات التــي تعمــل فيهــا مؤسســة بارزانــي 

ــة. الخيري

االعزاء الحماية غيرالغذائية

الغذائية

الصحيةالتعليم

فرصالعمل النظافةوالمياه
والمجاري

ادارةالمخيمات
مشاريعخاصة ذوياالحتياجات

الخاصة

تعريف القطاعات
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7.30%

2.94%

8.76%

مجموع املستفيدين يف هذا القطاع

802,601 4,803,403

1-القطاعالغذائي
يعتبــر هــذا القطــاع مــن أهــم وأنشــط قطــاع مــن قطاعــات عمــل 
مؤسســة بارزانــي الخيريــة حتــى االن، كمــا هــو معــروف ان القطــاع 
الغذائــي لــه اهميــة كبيــرة لالنســان ويعتبــر اساســا لالســتمرارية في 
العيــش، وهــذا مــا جعــل مــن مؤسســة بارزانــي الخيريــة ان تصــب 

اهتمامهــا علــى الجانــب المعيشــي وتجعلــه مــن اولــى اهتماماتهــا.
ــات  ــة، وجب ــة جاف ــواد غذائي ــر )م ــن توفي ــون م ــاع يتك ــذا القط ان ه
ســاخنة، الحليــب ومــاء الشــرب(، وقــد نفــذت مؤسســة بارزانــي 
الخيريــة فــي هــذا القطــاع خــالل ســنة 2017 ومــن خــالل مكاتبهــا 
ــة واســتفادت  ــن النشــاطات الخيري ــرا م ــة كثي ــدن واالقضي ــي الم ف
)4,803,403(  شــخصا مــن اهالــي اقليــم كوردســتان والنازحيــن 
اســتفاد  القطــاع  هــذا  فــي  النشــاطات  جميــع  وفــي  والالجئيــن. 
مــن  و)89.76%(  كوردســتان،  اقليــم  اهالــي  مــن   )7.30%(

الالجئيــن.  مــن  النازحيــن و)2.94%( 
بحســب  اقســام  عــدة  مــن  يتكــون  عامــة  بصــورة  القطــاع  هــذا 
االهميــة واالولويــة، وحاولــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة ان تفيــد 
ــد وصــل  ــي فق ــاع الغذائ ــة اقســام القط ــي كاف ــن ف ــة المحتاجي اغلبي
مــا يصــل  )4,803,403( شــخصا اي  الــى   المســتفيدين  عــدد 
)802,601( عائلــة، وهــذا عــدد كبيــر مقارنــة بالقطاعــات االخــرى. 
ــات مختلفــة   ــى فئ وفــي الوقــت نفســه ان المســتفيدين موزعــون عل
ــد وصــل  ــم كوردســتان، فق ــي اقلي ــن واهال ــن والالجئي ــن النازحي م
عــدد النازحيــن الــى )4,311,630( شــخصا مــا يبلــغ )718,888( 
عائلــة وبنســبة )%89.76(، وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن اهالــي 
اقليــم كوردســتان )350,505( شــخصا مــا يبلــغ )52,675( عائلــة 
بنســبة )%7.30(، ووصــل عــدد الالجئيــن )141,268( شــخصا ما 

يبلــغ )31,038( عائلــة وبنســبة )2.94%(. 
الغذائــي وزعــت بحســب االحتياجــات االنيــة، ومنهــا  القطــاع  ان 
)الوجبــات الســاخنة، الوجبــات الســريعة، ومــواد غذائيــة جافــة، 

حليــب االطفــال ومــاء الشــرب(. 
عندمــا نتحــدث عــن الوجبــات الســاخنة نتذكــر اللحظــات التــي تتدفــق 
ــه، وهــم يتركــون  ــا يتعرضــون ل ــون وم ــا النازحــون او الالجئ فيه

ديارهــم واليأتــون بشــيء معهــم ســوى مــا يلبســونه 
وهــم بحاجــة الــى اغاثــات عاجلــة وتقديــم مســاعدات ســريعة كــي 
ينســون معاناتهــم ومــا تعرضــوا لــه ونقلــل مــن االمهــم، وهــذا مــا 
تتكفــل بهــا الوجبــات الســاخنة والوجبــات الســريعة عــن طريــق 
تقديــم هــذه الوجبــات التــي تحضــر فــي المطابــخ وتــوزع عليهــم 
مــن قبــل فــرق ميدانيــة مختصــة فــي هــذا المجــال. فــي هــذا القطــاع 

بتقديــم   2017 الخيريــة خــالل ســنة  بارزانــي  قامــت مؤسســة 
بلــغ عــدد  للنازحيــن حيــث  الســاخنة  الوجبــات  مــن  اكبــر عــدد 

شــخصا. المســتفيدين)781.649( 
هــذه المســاعدات العاجلــة كانــت لهــا اهميــة خاصــة، ومــألت فجــوة 
كبيــرة مــن توفيــر الغــذاء للنازحيــن. ومقابــل هــذا افــادت النازحيــن 
واهالــي اقليــم كوردســتان المحتاجيــن كثيــرا ومــا تقــدم اليهــم فــي 
ــي  ــث اســتفاد )29.487( شــخصا اخــر ف المناســبات الخاصــة حي
شــهر رمضــان المبــارك حيــث تقــام وجبــات االفطــار الهالــي اقليــم 

كوردســتان المحتاجيــن.
ان العمــل فــي هــذا القســم متعــب جــدا، الن النازحيــن يعيشــون فــي 
اوضــاع غيــر مســتقرة، ولهــذا ان كثيــر مــن الجهــات الخيريــة تبعــد 
نفســها مــن هــذا العمــل لكــن مؤسســة بارزانــي الخيريــة تهتــم بهــا 

كثيــرا وتعمــل فيهــا باســتمرار.
هنــا البــد ان نشــير الــى دور المموليــن والمنظمــات والشــخصيات 
الذيــن يدفعــون لهــذا القســم، وقــد مــدوا يــد  الخيــرة واالغنيــاء 
 )LDS( المســاعدة للمســتفيدين وافادوهــم كثيــرا، وخاصــة منظمــة
االمريكيــة التــي اخــذت علــى عاتقهــا تحضيــر مليونــي وجبــة ســاخنة 
بعــد البــدء بتحريــر مدينــة الموصــل ووقعــت مــع مؤسســة بارزانــي 
والهــالل  فريــم  منظمــة  وكذلــك  الغــرض.  لهــذا  عقــدا  الخيريــة 
الكويتــي  االحمــر  والهــالل  اليســرا  وشــركة  االماراتــي  االحمــر 
ــل وعــدد  ــرع أربي ــي ف ــة والهــالل االحمــر العراق ــة الكويتي والقنصلي
مــن الشــخصيات الخيريــة والشــركات شــاركوا فــي هــذا المشــروع 

ــه. ــارز في ــم دور ب وكان له
بعد ان يصل النازحون الى المخيمات ويعيشــون في فترات االولى 
مــن االســتقرار النســبي مقارنــة بمــا مضــى، حيــث اليســتطيعون 
تقبــل العيــش الجديــد وهــم تركــوا حالهــم وبيوتهــم واليجــدون مــا 
يحضــروا بــه الوجبــات الغذائيــة واليحصلــون علــى المــواد الغذائيــة 
الكافيــة، واليتســطيعون ان يجهــزوا الوجبــات بشــكل كامــل. ان 
ــت الصعــب أيضــا  ــذا الوق ــس ه ــم تن ــة ل ــي الخيري مؤسســة بارزان
بــل دعمــت النازحيــن بطريقــة جديــدة وحســب المعاييــر الدوليــة 
لالغاثــة، فقامــت بتوزيــع الوجبــات الســريعة المعلبــة وبهــذا يســتطيع 
النازحــون حســب مــا يرغبــون فيــه ان يحضــروا تلــك الوجبــات 
وحســب رغباتهــم، وفــي هــذا الجانــب اســتطاعت مؤسســة بارزانــي 

الخيريــة ان تفيــد اكبــر نســبة مــن النازحيــن فــي ســنة 2017.
بعــد ان يســتقر النازحــون ويجــدون مكانــان مضاهيــا لمــا يعيشــون 
فيــه فــي المخيمــات توصلهــم مســاعدات مختلفــة مــن قبــل مؤسســة 
ــارة  ــف وهــي عب ــة، لكــن هــذه المــرة بشــكل مختل ــي الخيري بارزان
عــن توزيــع مــواد غذائيــة جافــة حيــث توضــع فــي كارتــون يســمى 
بالســلة الغذائيــة، وهــي عبــارة عــن )رز، برغــل، ســكر، زيــت، ملــح، 

معجــون طماطــة، عــدس، حمــص الــخ.( التــي تكفــي لــكل عائلــة لمــدة زمنيــة محــددة. 
وفــي هــذا الجانــب قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتوزيــع الســلة الغذائيــة علــى 
النازحيــن والالجئيــن واهالــي اقليــم كوردســتان، بالتعــاون مــع المموليــن لهــذا 
المشــروع وخاصــة برنامــج االغذيــة العالمــي )WFP(، وزارة الهجــرة والمهجرين، 
دولــة الكويــت، دولــة االمــارات،  الكنيســة الكاثوليكيــة السويســرية، والشــخصيات 
الخيــرة وعــدد مــن الشــركات المحليــة. الذيــن اســتفادوا مــن المــواد الغذائيــة الجافــة 
كان اغلبهــم مــن النازحيــن بعــد ان اســتقروا فــي المخيمــات ووفــرت لهــم ادوات 
ــع  ــب اســتطاعت المؤسســة م ــذا الجان ــي ه ــون، وف ــم الالجئ ــي بعده ــخ، ويأت الطب
مموليهــا ان تفيــد عــددا كبيــرا مــن النازحيــن والالجئيــن واهالــي اقليــم كوردســتان 
والذيــن يصــل عددهــم الــى )628.596( عائلــة التــي يبلــغ عددهــا )3.196.534( 

شــخصا.  
وكذلــك فــي هــذا القطــاع اســتطاعت مؤسســة بارزانــي الخيريــة ان تفيــد المحتاجين 
ــذت مشــروع  ــذا نف ــة، له ــاد المختلف ــي المناســبات واالعي ــن ف ــن والالجئي والنازحي
األضاحــي واســتفادت منهــا )12,633( عائلــة وكانــت اغلبهــم مــن النازحيــن 

والمحتاجيــن فــي اقليــم كوردســتان، ويأتــي الالجئــون فــي المرتبــة الثالثــة.
وفــي هــذا القطــاع المرتبــط بالجانــب الغذائــي اســتطاعت مؤسســة بارزانــي الخيرية 
ان تفيــد المحتاجيــن بحليــب االطفــال ومــاء الشــرب والميــاه الغازية حيث اســتفادت 

مــن هــذا الجانــب )64,509(عائلة.

الالجئني

النازحني اهايل اقليم 

كوردستان
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عددونسبةالعوائلواالفرادالمستفيدةفي
القطاعالغذائيحسبالمحافظاتوالوحداتاالدارية
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2-قطاعالتنسيقوادارةالمخيمات
أحــد القطاعــات التــي تعمــل فيهــا مؤسســة بارزانــي الخيريــة هــو قطــاع إدارة مخيمــات النازحيــن والالجئيــن. هنــاك عــدد كبيــر مــن المخيمــات فــي المناطــق المختلفــة فــي إقليــم كوردســتان، مــع القيــام باحصــاءات 
وجمــع المعلومــات عــن الســاكنين فــي المخيمــات، فــي هــذا القطــاع قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة خــالل ســنة 2017 وفــي مكاتبهــا فــي المــدن واالقضيــة بافــادة )2,132,846( شــخصا مــن اهالــي اقليــم كوردســتان 

والنازحيــن والالجئيــن.
منذ بداية سنة 2017 قامت مؤسسة بارزاني الخيرية في قطاع التنسيق وادارة المخيمات بإدارة )15( مخيما للنازحين والالجئين، 

ويقــوم مجموعــة مــن الكــوادر المتمكنــة واصحــاب الخبــرات بــإدارة المخيــم. وتــدار مــن خــالل تنظيــم المخيــم وتوفيــر االحتياجــات الرئيســية مثــل المــاء والكهربــاء وإيصــال صــوت النازحيــن والالجئيــن وتنظيــم العالقــات 
والتنســيق مــع الحكومــة المحليــة والمنظمــات والمؤسســات االنســانية االخــرى كــي يقــوم بالعمــل علــى خدمتهــم، وخــالل ســنة 2017 بلــغ المســتفيدون مــن هــذا القطــاع )416,218( عائلــة التــي يبلــغ عــدد افرادهــا 

)2,132,846( شــخصا. 
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3-القطاعغيرالغذائي:
هــذا القطــاع يتكــون مــن توفيــر )احتياجــات المنــزل، المالبــس، المحروقــات، الخيــام والمبالــغ النقديــة.. الــخ(، افــادت 
مؤسســة بارزانــي الخيريــة خــالل ســنة 2017 مــن خــالل مكاتبهــا فــي المخيمــات )1,810,468( شــخصا مــن 
اهالــي اقليــم كوردســتان والنازحيــن والالجئيــن. ومــن مجمــل النشــاطات فــي هــذا القطــاع بلغــت نســبة المســتفيدين 
مــن اهالــي اقليــم كوردســتان )2,84%( شــخصا ونســبة النازحيــن )91,42%( شــخصا ونســبة الالجئيــن 

)5,74%( شــخصا. 
هــذا القطــاع مــن حيــث االهميــة اليقــل قيمــة مــن القطــاع الغذائــي، النــه يعتبــر جانبــا مهمــا فــي العمــل الخيــري وايصال 
المســاعدات الــى المنكوبيــن بمختلــف انواعهــم. بعــد ان ينتهــي اســتقبال النازحيــن والالجئيــن يتطلــب االمــر ايجــاد 
ــى المــكان المخصــص لهــم وهــي  ــق توصيلهــم بباصــات خاصــة ال ــم عــن طري مــكان مناســب لهــم، وهــذا مــا يت
المخيمــات، حيــث جهــزت لهــم جميــع االحتياجــات الرئيســة واتخــاذ االجــراءات، حيــث ان مؤسســة بارزانــي الخييــة 
تــرى مــن واجبهــا ان توفــر لهــم حيــاة كريمــة الئقــة بهــم، باالضافــة الــى وتوفيــر االحتياجــات غيــر الغذائيــة، مــن 

اصغــر حاجــة الــى اكبرهــا التــي تكمــن فــي توفيــر اجهــزة التبريــد والتدفئــة. 
ان توفيــر هــذه االحتياجــات تمــر بمراحــل مختلفــة، فبعــد ان يتــم اســتقبال النازحيــن والالجئيــن بحــرارة ونقلهــم 
الــى المخيمــات يتــم توزيــع االحتياجــات االخــرى عليهــم، وفــي هــذا القطــاع اســتفاد )1,655,144( شــخصا مــن 
النازحيــن الــذي يبلــغ )320,096( عائلــة بنســة )%94,42(. وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن الالجئيــن )103,936( 
شــخصا الــذي يبلــغ )24,750( عائلــة بنســبة )5.74%(، وبلــغ عــدد المســتفيدين مــن اهالــي اقليــم كوردســتان مــن 

هــذا القطــاع )51,388( شــخصا الــذي يبلــغ )5,690( عائلــة بنســبة )%2.84(.
ومــن جانــب اخــر وبســبب الهــزات االرضيــة التــي ضــرب بعضــا مــن مناطــق اقليــم كوردســتان قامــت مؤسســة 
بارزانــي الخيريــة بتوزيــع الخيــام علــى عــدد مــن المنكوبيــن فــي قضــاء دربنديخــان واطرافــه وبلــغ عــدد المســتفيدين 

)5,796( شــخصا.
بعــد تأميــن المــكان المالئــم لســكن النازحيــن والالجئيــن، تقــوم مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتوزيــع االحتياجــات 
واالدوات الضروريــة فــي قطــاع غيــر الغذائــي، مــن ادوات المنــزل وتجهيــز الغــذاء مثــل المواعيــن وغيرهــا، وفــي 
هــذا الجانــب بلــغ عــدد المســتفيدين )827,519( شــخصا. ان مؤسســة بارزانــي الخيريــة وفــي هــذا القطــاع تقــوم 
بالتعــاون مــع المتعاونيــن معهــا بتوفيــر ادق االحتياجــات مثــل الصوبــة، البطانيــة، الفــراش، وغيرهــا وتفيــد اكبــر 

عــدد مــن المحتاجيــن.
فــي هــذا القطــاع يتــم توفيــر المالبــس والعــاب االطفــال لــكل مــن النازحيــن والالجئيــن واهالــي اقليــم كوردســتان، 

ــغ عــدد المســتفيدين )369,151( شــخصا. وبل
وفــي جانــب اخــر نــرى ان المنكوبيــن يحتاجــون الــى المحروقــات، الن توفيــر الصوبــة اليكــون ذا فائــدة دون توفيــر 
المحروقــات، وفــي هــذا الجانــب قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بإفــادة )524,150( شــخصا مــن حيــث توزيــع 

المحروقــات والنفــط االبيــض داخــل المخيمــات، وخاصــة بعــد احــداث 16 اكتوبــر 2017.
ان توزيــع المبالــغ النقديــة علــى اهالــي اقليــم كوردســتان والنازحيــن والالجئيــن يتــم كــي توفــر المســتلمون 
ــن  ــم ضم ــب )49,039( شــخصا، ويت ــذا الجان ــي ه ــم ف ــاة، ووصــل عدده ــات الحي ــوا صعوب ــم ويتحمل احتياجاته
هــذا القطــاع توزيــع المبالــغ النقديــة علــى اهالــي الشــهداء وذويهــم وقــد قــام الســيد )ســيروان بارزانــي( فــي شــهر 
رمضــان المبــارك ســنة 2017 بتوزيــع مبلــغ مليــون دينــار علــى )1,740( عائلــة مــن عوائــل الشــهداء ضــد معركــة 

داعــش.
ان القطــاع غيــر الغذائــي يأتــي مــن حيــث االهميــة بعــد قطــاع الغذائــي، النــه مكمــل لــه، ومعــا يســتطيعان ان يوفــران 

حيــاة الئقــة للنازحيــن والالجئيــن واهالــي اقليــم كوردســتان وتعينهــم فــي هــذا الظــروف التــي يعيشــون فيهــا.

مجموع املستفيدين يف هذا القطاع

350,536 1,810,468

2.84%

5.74%

91.42%

الالجئني

النازحني اهايل اقليم 

كوردستان
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ــون فــي  ــي هــذا القطــاع بعــد ان يســتفر النازحــون والالجئ يأت
ــة، مــن  المخيمــات وتــرى عليهــم مظاهــر االســتقرار والطمأنين
ــدة  ــاة جدي ــدء بحي ــر االحتياجــات والب ــة النفســية وتوفي الناحي
داخــل المخيمــات، وهــذا القطــاع يشــمل اهالــي اقليم كوردســتان 
كمــا يشــمل النازحيــن والالجئيــن، ان الهــدف مــن هــذا القطــاع 
هــو توفيــر حيــاة الئقــة و آمنــة مــن الناحيــة الصحيــة. ولهــذا 
اســتطاعت مؤسســة بارزانــي الخيريــة مــن خــالل هــذا القطــاع 
ان تقــدم خدمــات جليلــة الــى النازحيــن والالجئيــن واهالــي 
اقليــم كوردســتان, بصــورة عامــة ان هــذا القطــاع يتكــون مــن 
)خدمــات التنظيــف، ادوات النظافــة، حمــالت تنظيفيــة، التوعيــة، 

الحفــاظ علــى المــاء.. الــخ(.   
فــي هــذا القطــاع نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة خــالل 
ســنة 2017 فــي المــدن ومــن خــالل مكاتبهــا فــي االماكــن 
المختلفــة وداخــل المخيمــات أفــادت )1,139,210( شــخصا 

مــن النازحيــن والالجئيــن واهالــي اقليــم كوردســتان.
وفــي مجمــل هــذه النشــاطات فــي هــذا القطــاع افــادت المؤسســة 
)4.90%( شــخصا مــن اهالــي اقليــم كوردســتان- العــراق، 
و)89.13%( شــخصا مــن النازحيــن، و)5.97%( شــخصا 

مــن الالجئيــن.
خــالل ســنة 2017 بصــورة عامــة بلــغ عــدد المســتفيدين 
مــن النازحيــن )1,015,445( شــخصا مــا يبلــغ )194,583( 
مــن  المســتفيدين  عــدد  وبلــغ   ،)%89.13( بنســبة  عائلــة 
عائلــة   )14,528( يبلــغ  مــا  شــخصا   )67,956( الالجئيــن 
ــم  ــي اقلي ــن اهال ــدد المســتفيدين م ــغ ع بنســبة )5.97%(، وبل
كوردســتان )55,809( شــخصا مــا يبلــغ )10,524( عائلــة 

.)%4.9( بنســبة 
هــذا القطــاع يهــدف الــى ان تتعــود المســتفيدون مــن االهتمــام 
ــة، وادوات  ــر الســلة الصحي ــث توفي ــة مــن حي ــة اليومي بالنظاف
 )1.029.793( يبلــغ  الــذي  كبيــر  عــدد  واســتفاد  التنظيــف 
شــخصا حيــث وزعــت عليهــم الســالت الصحيــة. هــذا المشــروع 
يتــم عــن طريــق وزارة الهجــرة والمهجريــن العراقيــة والكنيســة 
 )UNICEF( و )EJCC-UNHCR( الكاثوليكيــة ومنظمــة
ودولــة الكويــت وعــدد اخــر مــن المنظمــات الخيريــة داخــل 

ــم كوردســتان. اقلي
جانــب اخــر مهــم فــي هــذا القطــاع يتــم فيــه حمــالت التنظيــف 
لالماكــن العامــة وداخــل المخيمــات والمــدارس والمؤسســات، 

ــراد لكــي يشــعروا بالمســؤولية ويحافظــون  ــة االف ــم توعي ويت
علــى االماكــن العامــة، ومقابــل هــذا يأخــذون المبالــغ والمكافآت 
قــدر  تحــاول  الخيريــة  بارزانــي  مؤسســة  وان  المختلفــة. 
االمــكان ان تجعــل مــن االفــراد يحســون بالمســؤولية وفــي 
هــذا الجانــب اســتفاد )89,811( شــخصا مــن الفئــات المختلفــة 
فــي مجتمعــات اقليــم كوردســتان ومــن ضمنهــم النازحــون 

والالجئــون.
جانــب اخــر مــن هــذا القطــاع عبــارة عــن االهتمــام بالمــاء 
االمــراض،  عــن  وبعيــدة  الئقــة  حيــاة  وتأميــن  والمجــاري 
وهنــا يتــم حمــالت توعيــة واعمــال ميدانيــة لالماكــن المختلفــة 
وداخــل المــدن والمخيمــات، وهــذا المشــروع يتــم بالتعــاون مــع 
منظمــة )GIZ( االلمانيــة، ويســتفيد مئــات االشــخاص مــن هــذا 

المشــروع.
ان االهتمــام والمحافظــة علــى حيــاة االشــخاص تكمــن فــي 
كيفيــة تخزيــن مــاء الشــرب والحفــاظ عليــه، وفــي هــذا الجانــب 
قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بــدور كبيــر فــي التوعيــة 
ــه بشــكل  ــة تخزين ــى مــاء الشــرب وكيفي ــة الحفــاظ عل ومحاول
صحــي، ولهــذا عندمــا تفتــح دورة للتوعيــة يســتفيد عــدد كبيــر 
بصــورة مباشــرة وعــدد آخــر بصــورة غيــر مباشــرة مــن 
جانــب اخــر، وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين )19,292( شــخصا 

ــة. ــغ )6,091( عائل ــا يبل م
ان اهــم مشــروع نفــذ ضمــن هــذا القطــاع فــي ســنة 2017 
كان مشــروع توفيــر مــاء الشــرب علــى جبــل ســنجار مــن قبــل 
مؤسســة بارزانــي الخيريــة للنازحيــن، حيــث يتــم تخزيــن المــاء 
وتوزيعــه علــى النازحيــن بشــكل صحــي، يســتفيد مــن هــذا 

ــة بشــكل يومــي. المشــروع )2,500( عائل
ومــا قامــت بــه مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي هــذا القطــاع 
قبــل  مــن  ونفــذ  الخيريــة  المنظمــات  مــع  بالتعــاون  كان 
مؤسســة بارزانــي الخيريــة، قــد عــودت موظفــي مؤسســة 
بارزانــي الخيريــة فــي المخيمــات ان يكونــوا فــي طليعــة ســكان 
المخيمــات فــي القيــام بحمــالت تنظيفيــة. وفــي شــهادة ادليــت 
بهــا الســيدة )ليــزا غرانــدي( لمخيمــات حســن شــام حيــث 
قالــت: ان المخيمــات التــي تقــع ضمــن ادارة مؤسســة بارزانــي 

الخيريــة تعتبــر مــن انظــف المخيمــات فــي العــراق اطالقــا.

مجموع املستفيدين يف هذا القطاع

219,635 1,139,210

4.90%

5.97%

89.13%

4-قطاعالمياهوالصرفالصحيوالنظافة

الالجئني

النازحني
اهايل اقليم 

كوردستان
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5-القطاعالصحي
إن توفيــر احتياجــات الرعايــة الصحيــة عمــل صعــب فــي اقليــم كوردســتان، ســواء أكان 
للمواطنيــن أم والنازحيــن والالجئيــن. إن المراكــز الصحيــة التابعــة للحكومة ليســت بالمســتوى 
المطلــوب وال بمســتوى عــدد ســكان إقليــم كوردســتان وخاصــة بعــد ارتفــاع مفاجــيء للســكان 
بســبب نــزوح مئــات اآلالف مــن المهاجريــن والنازحيــن فــي اقليــم كوردســتان بســبب الحــروب 
وبعــد أن ســاءت االوضــاع فــي ســوريا ومناطــق مختلفــة فــي العــراق. نلخــص نشــاطات 

مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي القطــاع الصحــي فــي النقــاط التاليــة:
ــى المستشــفى،  ــاء المستشــفى أو المشــاركة فــي تعميرهــا فــي مناطــق بحاجــة ماســة ال - بن

خاصــة فــي المناطــق البعيــدة والقــرى.
- تجهيز معدات طبية واألدوية للمستشفيات الحكومية.

- تأميــن أطبــاء مختصيــن فــي القطــاع الصحــي ألشــخاص معوزيــن وفقــراء ونازحيــن و 
الجئيــن. وفــي كثيــر مــن المــرات تأتــي المؤسســة أطبــاء مختصيــن خــارج اقليــم كوردســتان 

ــة للمرضــى. ــة مجاني إلجــراء فحوصــات طبي
- تجهيز االحتياجات واالجهزة الخاصة بالمعاقين وذوي احتياجات خاصة.

فــي هــذا القطــاع نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة خــالل ســنة 2017 فــي المــدن ومــن 
ــادت )812,990( شــخصا مــن  ــة وداخــل المخيمــات أف خــالل مكاتبهــا فــي االماكــن المختلف
النازحيــن والالجئيــن واهالــي اقليــم كوردســتان. وفــي مجمــل هــذه النشــاطات فــي هــذا القطــاع 
اســتفاد )95.82%( مــن اهالــي اقليــم كوردســتان- العــراق، و)3.97%( فــردا مــن النازحيــن، 

و)0.21%( فــردا مــن الالجئيــن.
اســتطاعت مؤسســة بارزانــي الخيريــة ان تكــون دعمــا قويــا لحكومــة اقليــم كوردســتان، وبلــغ 
عــدد المســتفيدين مــن هــذا القطــاع )779,000( شــخصا، وكانــت هــذه المســاعدات عبــارة عــن 

توفيــر ادوات صحيــة واالدويــة واالحتياجــات الطبيــة وفتــح دورات صحيــة..
وكذلــك قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بالتعــاون مــع الهــالل االحمــر الكويتي بفتــح مركزين 
صحييــن فــي مخيــم حســن شــام وخــازر لتســيير االعمــال اليوميــة للمرضــى فــي المخيميــن 

مــع توفيــر االدوات واالدويــة واحتياجــات صحيــة مــن الفحوصــات والعــالج للمرضــى.
وقــد افــادت هــذا القطــاع النازحيــن والالجئيــن بصــورة مباشــرة، ولهــذا حفاظــا علــى ســالمتهم 
مــن عــدم االصابــة باالمــراض بســبب مــا يعيشــونه مــن اجــواء، حيــث تقــدم اليهــم مســاعدات 
ــاك ســيارات اســعاف  ــزوح هن ــاء الن ــذ اســتقبالهم اثن ــذا ومن ــة، وله ــة مختلف ــات صحي وخدم
خاصــة جاهــزة أليــة حالــة طارئــة ويتــم نقــل المرضــى والمســنين وذوي االحتياجــات الخاصــة 
للعــالج، وهــذا العمــل يتــم حســب برامــج منظمــة مــن قبــل مؤسســة بارزانــي الخيريــة، وقــد 
افــاد هــذا القطــاع كالقطاعــات االخــرى االف االشــخاص مــن النازحيــن حيــث بلــغ عددهــم 

)32,320( شــخصا وبلــغ عــدد الالجئيــن )1,670( شــخصا.

95.82%

0.21%

3.97%

مجموع املستفيدين يف هذا القطاع

4,820 812,990

الالجئني

النازحني اهايل اقليم 

كوردستان
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قطــاع اخــر مــن قطاعــات عمــل مؤسســة بارزانــي الخيريــة، وكمــا يظهــر مــن اســم القطــاع، انــه مرتبــط بتوعيــة االفــراد مــن 
حيــث تطويرهــم وتنميتهــم فــي عــدة جوانــب ومــن اهمهــا توعيــة االفــراد كــي اليصيبــون بحــوادث غيــر مرجــوة، وبصــورة 
عامــة ان نشــاطات هــذا القطــاع مرتبــط باهالــي اقليــم كوردســتان والنازحيــن والالجئيــن فيمــا بينهــم، ان قطــاع الحمايــة يهتــم 
بتوعيــة العقــل واعطــاء تعليمــات فــي كثيــر مــن الجوانــب، ويتكــون مــن فتــح دورات توعيــة ودورات قانونيــة واالســعافات 

االوليــة والســالمة.. الــخ.
فــي هــذا القطــاع نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة خــالل ســنة 2017 فــي المــدن واالقضيــة ومــن خــالل مكاتبهــا فــي االماكــن 
المختلفــة وداخــل المخيمــات نشــاطات كثيــرة و اســتفاد منهــا )92,761( شــخصا مــن النازحيــن والالجئيــن واهالــي اقليــم 

كوردستان.
ــراق، و))%19.66(  ــم كوردســتان- الع ــي اقلي ــن اهال ــاع اســتفاد )6.33%( م ــذا القط ــي ه ــذه النشــاطات ف ــل ه ــي مجم وف

ــن. ــن الالجئي ــن، و)74.01%( شــخصا م ــن النازحي شــخصا م
يضــم قطــاع الحمايــة عــدة نشــاطات مثــل التوعيــة االجتماعيــة حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين منــه )9,552( شــخصا، وفيــه 
يتــم اعطاءهــم تعليمــات خاصــة حــول التوعيــة وكيفيــة التعامــل مــن الناحيــة االجتماعيــة. ومــن جانــب اخــر يهتــم هــذا القطــاع 
باالهتمــام االعتــداء علــى اســاس الجنــدر )gbv( وبلــغ عــدد المســتفيدين منــه )121( شــخصا وتوعيــة هــؤالء علــى ان يبتعــدوا 
عــن االعمــال غيــر المرغوبــة فيهــا، وهــذه التعليمــات تحافــظ علــى حيــاة هــؤالء االشــخاص مــن االنحرافــات. ومــن جانــب اخــر 

يهتــم هــذا القطــاع باعطــاء تعليمــات عــن االلغــام واضرارهــا وتوعيــة االفــراد، واســتفاد فــي هــذا الجانــب )183( شــخصا.
ــة  ــر المرغوب ــاق والحــروق والحــاالت غي ــة االفــراد واعطــاء اســعافات اوليــة حــول االختن وفــي هــذا القطــاع يهتمــون بتوعي
فيهــا وكيفيــة الحمايــة منهــا وبلــغ عــدد المســتفيدين منــه )375( شــخصا. ويتــم ايضــا توعيــة االفــراد حــول المحافظــة علــى 
اجســادهم واســتفاد منــه )4,119( شــخصا. بصــورة عامــة بلــغ عــدد المســتفيدين مــن هــذا القطــاع )68,205( شــخصا مــن 

الالجئيــن و )18,725( شــخصا مــن النازحيــن و )5,831( شــخصا مــن اهالــي اقليــم كوردســتان.

6-قطاعالحماية

6.33%

74.01%

19.66%

مجموع املستفيدين يف هذا القطاع

5,018 92,761

الالجئني

النازحني اهايل اقليم 

كوردستان
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ــع،  ــي المجتم ــه ف ــذا القطــاع نظــرا الهميت ــة به ــي الخيري ــم مؤسســة بارزان تهت
وتحــاول قــدر االمــكان ايصــال مســاعداتها الــى جميــع اهالــي اقليــم كوردســتان 
ــة  ــي الخيري ــن. بصــورة عامــة نشــاطات مؤسســة بارزان ــن والالجئي والنازحي
فــي القطــاع التربــوي تتلخــص فــي توزيــع احتياجــات مدرســية وأدوات دراســية 
للطــالب. وبنــاء المدرســة او المشــاركة فــي ترميمهــا فــي جميــع مناطــق إقليــم 
كوردســتان، وفتــح دورات تربويــة وتعليميــة للطــالب، منهــا دورات تعليــم اللغــة 

والتقويــة وتعليــم الكومبيوتــر، وفتــح دورات تأهيليــة ومهنيــة.
 2017 ســنة  خــالل  الخيريــة  بارزانــي  مؤسســة  نفــذت  القطــاع  هــذا  فــي 
فــي المــدن ومــن خــالل مكاتبهــا فــي االماكــن المختلفــة وداخــل المخيمــات 
نشــاطات افــادت )63,363( شــخصا مــن النازحيــن والالجئيــن واهالــي اقليــم 

كوردســتان.
وفــي مجمــل هــذه النشــاطات فــي هــذا القطــاع اســتفاد )45,333( شــخصا 
عــدد  وبلــغ  العــراق،  كوردســتان-  اقليــم  اهالــي  مــن   )71.54%( بنســبة 
المســتفيدين مــن النازحيــن )10,908( شــخصا بنســبة )17.22%(، وبلــغ 
عــدد الالجئيــن )7,122( شــخصا بنســبة )% 11.24( فــردا مــن الالجئيــن.

بدايــة لتثقيــف الطــالب ومســاعدتم مــن مــواد الدراســة تنظــم فــي المراكــز 
الثقافيــة دورات مختلفــة لتقويــة الطــالب، تقــام فيهــا دوات مهنيــة وتنمويــة، 
وفــي مخيمــات النازحيــن والالجئيــن انشــئت المراكــز الثقافيــة لتفيــد النازحيــن 
والالجئيــن. ان مؤسســة بارزانــي الخيريــة تديــر )16( مركــزا ثقافيــا ومهنيــا 
وفنيــا، فــي هــذه المراكــز تنظــم دورات مختلفــة، مثــال دورات التقويــة فــي 
المــواد الدراســية، حيــث اســتفاد )4,464( طالبــا وطالبــة، واســتفاد )1,930( 
شــخصا مــن دورات ثقافيــة، واســتفاد )145( شــخصا مــن دورات محــو 

ــة. ــة ومهني ــت دورات اخــرى ثقافي ــدورات نظم ــذه ال ــع ه ــة، م االمي
مؤسســة  عاتــق  علــى  المدرســين  وتأميــن  الــدورات  هــذه  تكاليــف  كانــت 
ــة، وبصــورة عامــة خــالل ســنة 2017 اســتطاعت مؤسســة  ــي الخيري بارزان
بارزانــي الخيريــة ان تصــرف رواتــب شــهرية لـــ )53( معلمــا كــي يســتمرون 
فــي القــاء المحاضــرات فــي االماكــن المختلفــة ومقابــل هــذا اســتفاد عــدد كبيــر 

مــن الطــالب.
مشــروع اخــر لمؤسســة بارزانــي الخيريــة كدعــم لقطــاع التربيــة ودعــم الطــالب 
وعوائلهــم حيــث وفــرت المؤسســة الحقائــب وادوات دراســية وخــالل هــذه 
الســنة اســتفاد )54.891( طالبــة وطالبــة، وهــذا لــه اثــر واضــح ودعــم كبيــر 

الســتمرارهم فــي الدراســة.

7-القطاعالتربوي:
مجموع املستفيدين يف هذا القطاع
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71.54%

11.24%

17.22%

الالجئني

النازحني اهايل اقليم 

كوردستان
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يتكــون هــذا القطــاع مــن تنفيــذ مشــاريع مشــتركة مــع المنظمــات والشــخصيات 
الخيريــة، وتكمــن نشــاطاتها فــي بنــاء وترميــم المبانــي والمراكــز الصحيــة 
والمــدارس وايصــال انبــوب المــاء وحفــر االبــار وايصــال الطاقــة الكهربائيــة 

ــخ. ... ال
فــي هــذا القطــاع نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة خــالل ســنة 2017 فــي 
المــدن ومــن خــالل مكاتبهــا فــي االماكــن المختلفــة وداخــل المخيمــات مشــاريع 
ــي  ــن واهال ــن والالجئي ــن النازحي ــا )35,348( شــخصا م ــة اســتفاد منه مختلف

ــم كوردســتان. اقلي
ــي  ــن اهال ــاع اســتفاد )0.33%( م ــذا القط ــي ه ــذه النشــاطات ف ــل ه ــي مجم وف
ــردا  ــن، و)2%( ف ــن النازحي ــردا م ــراق، و)97.67%( ف ــم كوردســتان- الع اقلي

ــن. مــن الالجئي

8-قطاعالمشاريعالخاصة

0.34%

2%

97.67%

مجموع املستفيدين يف هذا القطاع

4,040 35,348

الالجئني

النازحني اهايل اقليم 

كوردستان
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يعــد مشــروع رعايــة األعــزاء مــن المشــاريع الرئيســية والناجحــة لمؤسســة بارزانــي الخيريــة هــذا المشــروع أســس عــام 
2009 وهــو مســتمر فــي نشــاطه حتــى االن ويتوســع دائمــا. يتكــون هــذا المشــروع مــن قســمين:

ــي، ويضــم  ــة ومســاعدة مؤسســة الهــالل االحمــر االمارات ــة األعــزاء/ االمــارات: هــذا المشــروع برعاي أوال: مشــروع رعاي
أكثــر مــن 5,999 االف طفــل يتيــم دون ســن ثامنــة عشــر، وعــن طريــق هــذا المشــروع يأخــذ كل طفــل يتيــم 35 دوالرا 

امريكيــا كل شــهر أو أكثــر مــن ذلــك.
ــن  ــة بالتعــاون مــع خيري ــي الخيري ــة مؤسســة بارزان ــة االعــزاء/ كوردســتان: هــذا المشــروع برعاي ــا: مشــروع رعاي  ثاني
محلييــن داخــل اقليــم كوردســتان، وتشــارك فــي تأميــن موازنــة هــذا المشــروع الشــركات والشــخصيات الخيــرة واصحــاب 
العمــل واالغنيــاء، ويضــم المشــروع أكثــر مــن 4500 طفــل يتيــم دون ســن ثامنــة عشــر، وعــن طريــق هــذا المشــروع يأخــذ 

كل طفــل 50 دوالرا امريكيــا فــي كل شــهر.
مــن جانــب آخــر وفــي مشــروع ثالــث لرعايــة االعــزاء برعايــة الدولتيــن )الكويــت والســعودية(، يســتفيد )5000( خمســة 
االف طفــل يتيــم )عزيــز( اخــر، ومجمــوع االطفــال األعــزاء المســتفيدين مــن المشــاريع الثالثــة لمؤسســة بارزانــي الخيريــة 

يصــل الــى أكثــر مــن )17( آالف طفــل.
ــن  ــي االماك ــا ف ــن خــالل مكاتبه ــدن وم ــي الم ــة خــالل ســنة 2017 ف ــي الخيري ــادت مؤسســة بارزان ــاع اف ــذا القط ــي ه ف
ــي اقليــم كوردســتان. ولهــذا الغــرض تــوزع عليهــم مســاعدات  المختلفــة وداخــل المخيمــات )19.147( شــخصا مــن اهال
ــوم  ــى ماذكــر ان المؤسســة تق ــة ال ــة، باالضاف ــة وآني ــم احتياجــات مادي ــوزع عليه ــح لهــم دورات وت ــة شــهرية وتفت مادي
بتنظيــم اجــواء ترفيهيــة كتنظيــم زيــارات للمــوالت والمســابح ونــادي الفروســية .. الــخ وكذلــك تكــرم المؤسســة المتفوقيــن 

منهــم فــي الدراســة.
فــي الحــادي عشــر مــن شــهر كانــون االول 2012 وبحضــور الســيد مســرور بارزانــي رئيــس الهيئــة التأسيســية لمؤسســي 
مؤسســة بارزانــي الخيريــة وفــي مؤتمــر لعــدد مــن الموســرين واالغنيــاء والشــخصيات االجتماعيــة والخيريــة اعلــن عــن 
مشــروع رعايــة االعــزاء – كوردســتان. وهــذا المشــروع مســتمر حتــى االن علــى الرغــم مــن االوضــاع الصعبــة التــي يعيــش 
فيهــا اهالــي اقليــم كوردســتان وحتــى االن هــؤالء الخيريــن مســتمرون معنــا ونتمنــى مــن الذيــن لــم يســتطيعوا ان يســتمروا 

معنــا الســباب االوضــاع االقتصاديــة ان يعــودوا مــرة اخــرى للمشــاركة فــي هــذا المشــروع الخيــري.
ففــي ســنة 2017 فــي مشــروع كوردســتان اســتفاد )8.148( طفــال عزيــزا واســتفاد مــن مشــروع هــالل االحمــر االماراتــي 
ــة الكويــت  ــز ومــن مشــروع دول ــزا ومــن مشــروع مركــز الملــك ســلمان اســتفاد )1000( طفــل عزي )5،999( طفــال عزي
اســتفاد )4000( طفــل، فالجانبيــن االخيريــن شــاركوا لمــرة واحــدة ونحــاول ان يســتمروا معنــا وان التكــون المســاعدات 

المقدمــة لمــرة واحــدة وعلــى هــذا الشــكل وصــل عــدد المســتفيدين فــي ســنة 2017 الــى )19,147( طفــال عزيــزا.
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يتكــون هــذا القطــاع مــن اعطــاء فــرص العمــل، دورات اإلحيــاء، دورات )الخياطــة، كومبيوتــر، فــن التجميــل، اعطــاء مبالــغ 
نقديــة مقابــل العمــل.. الــخ. قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي هــذا القطــاع خــالل ســنة 2017 فــي المــدن ومكاتــب 
عملهــا فــي المخيمــات بإفــادة )16.961( شــخصا مــن اهالــي اقليــم كوردســتان والنازحيــن والالجئيــن. وفــي مجمــل 
نشــاطات المؤسســة فــي هــذا القطــاع اســتفادت ســكان اقليــم كوردســتان بنســبة )%5.16( واســتفاد النازحــون بنســبة 

)%50.12( واســتفاد الالجئون بنســبة )44.72%(.
كمــا هــو معلــوم ان االنســان بحاجــة الــى فــرص عمــل ليســد احتياجاتــه، وان مؤسســة بارزانــي الخيريــة عــن طريــق 
عالقاتهــا مــع المنظمــات العالميــة والمحليــة والشــركات والخيريــن، اســتطاعت ان تخلــق اجــواء مفرحــة لكثيــر مــن االطفــال 
والفئــات المختلفــة وفــي جانــب اخــر وبســبب االوضــاع الصعبــة للحيــاة، ومــا واجهتــه النــاس مــن اوضــاع غيــر مرجــوة، 
ــة، ولهــذا اهتمــت  شــعرت المؤسســة بالمســؤولية فقامــت باعطــاء فــرص العمــل حســب االشــخاص والمناطــق المختلف
ــارات  ــم ســفرات وزي ــة، فقامــت بتنظي ــات المختلف ــن الفئ ــة بي ــاس دون التفرق ــوب الن المؤسســة بادخــال الفرحــة فــي قل
لالطفــال مثــل زيــارة المــوالت والمالعــب وقاعــات الفروســية والســباحة وفتــح دورات فنيــة وشــاركوا فيهــا. فــي هــذا 
الجانــب اســتفاد )1.194( شــخصا. ومقابــل االهتمــام باالطفــال قامــت المؤسســة بتنظيــم دورات اخــرى للنســاء، منهــا 
دورة الخياطــة والحياكــة والرســم وفــن التجمبل..الــخ، فــي هــذا الــدورات اســتفاد )2.639( امــرأة، وفتحــت دورات 

خاصــة بالرجــال، مثــل: الرياضــة، الحالقــة، الرســم.. الــخ. وفــي النهايــة اســتفاد )5.920( رجــال مــن الــدورات.
وفــي هــذا القطــاع اســتطاعت المؤسســة ان توفــر فــرص العمــل لكثيــر مــن االشــخاص وفــي مشــاريع مختلفــة مثــل 
)المبالــغ النقديــة مقابــل العمــل( واســتطاعت المؤسســة ان تفيــد )2.636( شــخصا مــن حيــث توفيــر فــرص العمــل.
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يتــم مــن خــالل هــذا القطــاع توفيــر االحتياجــات المختلفــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة وفتــح دورات 
تدريبيــة وتعليمــة حــول كيفيــة التعامــل مــع هــذه الشــريحة وكيفيــة اســتخدام االدوات الخاصــة بهــم.
فــي هــذا القطــاع نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة خــالل ســنة 2017 فــي المــدن المختلفــة ومــن 
خــالل مكاتبهــا فــي االماكــن المختلفــة وداخــل المخيمــات مشــاريع كثيــرة اســتفاد منهــا )1.705( 
فــردا مــن النازحيــن والالجئيــن واهالــي اقليــم كوردســتان. وفــي مجمــل هــذه النشــاطات فــي 
ــردا مــن  ــم كوردســتان- العــراق، و)%22.23( ف ــي اقلي هــذا القطــاع اســتفاد )%74.55( مــن اهال

النازحيــن، و)%3.22( فــردا مــن الالجئيــن.
قبــل فتــح هــذا المشــروع كانــت تــوزع عربــات المعاقيــن بشــكل عشــوائي علــى ذوي االحتياجــات 
الخاصــة، لكــن مــع االســف مــع الحــروب طويلــة المــدى، ووجــود مناطــق ملغمــة واعمــال ارهابيــة 
تضــرر عــدد كبيــر مــن النــاس، وهــؤالء بحاجــة الــى التدريــب وتوفيــر االدوات الخاصــة بهــم. لــذا 
ــر احتياجــات هــؤالء المعاقيــن ســواء  ــة دائمــة لتوفي ــة فــي محاول ــي الخيري قامــت مؤسســة بارزان
اكانــوا مــن اهالــي اقليــم كوردســتان ام مــن النازحيــن و الالجئيــن، وقامــت المؤسســة بعقــد اتفــاق 
مــع منظمــة LDS األمريكيــة كــي تعمــل معهــا بشــكل احترافــي وعلمــي وتــوزع عليهــم احتياجاتهــم 
الخاصــة. ان مؤسســة بارزانــي الخيريــة مــن اولــى المنظمــات الخيريــة والجهــات المانحــة التــي تقــوم 
بتنظيــم دورة خاصــة لــذوي االحتياجــات الخاصــة قبــل التوزيــع وتقــوم بمــأل اســتمارة خاصــة بهــم، 
تعلمهــم كيفيــة اســتخدام االدوات بشــكل صحــي وكيفيــة صيانتهــا. فــي هــذا القطــاع  تراعــى مــكان 
الســكن اذا ان العربــة التــي تــوزع عليهــم يجــب ان تكــون مالئمــة مــع مــكان عيــش لــذوي االحتيــاج 
الخــاص وتالئــم مــع الطــرق المختلفــة كــي يســروا عليهــا بســهولة، وهــذا مــا لــه اثــر واضــح علــى 

نفســية وجســد الشــخص المعــاق والحفــاظ علــى العربــة المخصصــة لهــم.
وصــل عــدد المســتفيدين فــي هــذا القطــاع خــالل ســنة 2017 الــى )1.705( شــخصا، ومنهــم 
)1.271( مــن ســكان اقليــم كوردســتان، وعــدد النازحيــن المســتفيدين مــن هــذا القطــاع )379( 
شــخصا، امــا عــدد الالجئيــن كان )55( شــخصا. وكانــت االدوات الموزعــة عليهــم هــي )عربــة 
المعاقيــن، عــكازة، عربــة المشــي، عصــا، كراســي )w.c(، كراســي خاصــة، عربــات ذات اربــع 

فرامل...الــخ(.
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المراكزالثقافية
فضــال عــن وجــود هــذه القطاعــات 
بارزانــي  لمؤسســة   )11( الـــ 
فيهــا  تقــوم  التــي  الخيريــة 
بمســاعدة اهالــي اقليــم كوردســتان 
كذلــك  والالجئيــن،  والنازحيــن 
اهتمــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة 
تطويرهــم  حيــث  مــن  بالفــرد 
وتنميــة قدراتهــم وايجــاد فــرص 
يكونــوا  كــي  وتنميتهــم  العمــل 

للمجتمــع.  نافعــة  اشــخاصا 
مؤسســة  قامــت  الغــرض  ولهــذا 
 )16( بفتــح  الخيريــة  بارزانــي 
مركــزا ثقافيــا وفنيــا ومهنيــا داخــل 
والالجئيــن  النازحيــن  مخيمــات 
الجانــب  هــذا  وفــي  وخارجهمــا، 
دورات  بفتــح  المؤسســة  تقــوم 
ومهنيــة  وتعليميــة  تدريبيــة 
 2017 ســنة  وخــالل  للطــالب، 
نفــذت )1.207( نشــاطا واســتفاد 

شــخصا.  )109.567( منهــا 

عددالنشاطاتعدداالشخاصالمستفيدةالموقعالمراكز
14,098107أربيل،ناحيةقوشتبة،مخيمقوشتبةعثمانصبری

1,90370دهوك،قضاءآميدي،ناحيةشيالدزيمركزالتدريبالمهنيفيشيالدزي
69225دهوك،محلةتناهيمركزالتدريبالمهنيفيتناهي

6,40351سنجار،سردشتمركزجبلسنجار
345أربيل،قضاءميركةسوورناحيةبليمركزالتدريبالمهنيفيبلي

6,81254أربيل،ديبكةمركزالحلبجةالشهيد
1,53138دهوك،مخيمدوميز2مركزنوروز

13 472مخيمحهسنشامU3مركز)التعايش(الثقافيوالمهني
1,44555أربيل،بحركة،مخيمبحركةمحمدمهدیجواهری

15,312144أربيل،باسرمة،مخيمباسرمةتيريز
18,100345أربيل،/خبات/كوركوسكنورالدینزازا

6,30855دهوك،عقرة،مخيمكويالنروشنبدرخان
1,90149دهوك،عقرة،مخيمعقرةجالدتبدرخان
9,35236السليمانية،ناحيةعربت،مخيمباريكةجكرخوين
23,425108أربيل/خبات/دارشكرانقدريجان

1,77952دهوك،مخيمدوميز1محمدشيخو
109,5671,207مجموعالنشاطاتوعدداالشخاصالمستفيدة
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سپۆنسهروهاوبهشهكانمان

الشركاءوالمانحين

Donors & Partners
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Cultural Centers

Apart from the previous 

sectors, Barzani Charity 

Foundation runs 

)16( cultural, art and 

vocational centers across 

the KRI cities, including 

camps, which offer 

continuous educational 

courses and vocational 

training to IDPs, refugees 

and local residents. In 

2017, a total number of 

activities conducted in 

those centers reached 

)1,207( which benefited 

)109,567( persons.

Centers Location Number of Beneficiaries Number of Activities

Othman Sabri Center Qushtapa Camp, Erbil 14,098 107

Shiladze Vocational Training Center Shiladze, Amedi, Duhok 1,903 70

Tanahi Vocational Training Center Tanahi, Duhok 692 25

Mount Sinjar Center Sardasht Camp, Sinjar 6,403 51

Ble Vocational Training Center Ble District, Erbil 34 5

Halabja Center Debaga, Erbil 6,812 54

Nawroz Center Domiz 2 Camp, Duhok 1,531 38

Mohamed Mahdi Jawahiri Center Bahrka Camp, Erbil 1,445 55

Tirezh Center Basirma Camp, Erbil 15,312 144

Nuraddin Zaza Center Kawrgosk Camp, Erbil 18,100 345

Rawshan Badirkhan Center Gawilan Camp, Akre, Duhok 6,308 55

 Jaladat Badirkhan Center Akre Camp, Duhok 1,901 49

 Jgar Khwen Center Arbat, Barika Camp, Sulaymaniyah 9,352 36

 Qadri Jan Center Darashakran Camp, Erbil 23,425 108

PekeweZhiyan Hasansham U3 Camp, Nineveh 472 11

Mohamed Shekho Center Domiz 1 Camp, Duhok 1,779 52

  Total 109,567 1,217
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11 - Disabled Care

Refugee

H.C

74.55%

3.22%

22.23%

IDP

The Disabled Care Sector provides various mobility 

aids to the people with special needs and offers 

training courses on how to utilize the equipment. 

In this sector in 2017, )1,705( people with special 

needs among the IDPs, refugees and host community 

benefited. The beneficiaries throughout the activities 

of this sector were )74.55%( KRI host community, 

)22.23%( IDPs and )3.22%( refugees.

Barzani Charity Foundation is continuously working 

to reach out to all segments of the society, it has thus 

placed incredible emphasis on meeting the needs of 

the disabled persons among the refugees, IDPs and 

the host community as well.

The total number of the beneficiaries in this sector in 

2017 was )1,271( persons from the host community, 

)379( IDPs and )55( refugees.

Among the items distributed in this sector are 

wheelchairs, crutches, walking aids, walking sticks, 

chairs, wheelchair cushions, walkers and others.

The assistance delivered in this sector was provided 

by the LDS Charities. The BCF and the LDS launched 

a joint project on February 18, 2015 to deliver aids to 

the people with special needs.

Due to the conflicts and the landmines in the region, 

a large number of people became disabled, who need 

care and equipment to lead a normal life within their 

communities. The BCF, therefore, has made ultimate 

efforts to meet their needs by providing them with 

mobility aids and training courses.

Total No. Beneficiaries in this sector

- 1,705

 Beneficiaries in 
this sector
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Refugee

H.C

5.16%

44.72%

50.12%
IDP

Total No. Beneficiaries in this sector

190 16,961

10 - Livelihood 

This sector offers livelihood and vocational courses, including tailoring, 

computer, beautification as well as cash for work project and others. In 

this sector in 2017, )16,961( people from the IDPs, refugees and host 

communities benefited.

The beneficiaries from overall activities in this sector were )5.16%( host 

community, )50.12%( IDPs and )44.72%( refugees.

The livelihood sector opens up opportunities for people and provides 

welfare for them in order to help them live a better life. The BCF has 

taken the financial crisis of the region into consideration and took the 

opportunity of its relations with other humanitarian actors and benefactors 

to achieve the aim of this sector. The foundation has also emphasized on 

rejoicing children. The foundation has organized joyous trips for children, 

including horse riding, swimming, city tours and other recreational 

activities and art courses. )1,194( children benefited from these activities 

in 2017. 

In this sector, the foundation also offered women training courses in 

different areas including sewing, knitting, weaving, painting, beautician 

courses and others. These courses benefited )2,639( women. Also, )5,920( 

men benefited from different training courses such as barbering, sports, 

painting and so on.

This sector was also able to provide employment to )2,636( people within 

the project of Cash for Work in 2017.

 Beneficiaries in 
this sector

3,758
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This sector registers orphans and provides them with 

financial assistance. In this sector, )19,147( orphans from 

the host community benefited in 2017.

The BCF has established the orphan care sector since its 

foundation to serve the orphans who have no one to take 

care of them, especially the children of the Peshmerga 

martyrs who have sacrificed their lives to protect their 

homeland. This sector has considerably supported the 

orphans across KRI and provides a monthly allowance to 

)19,147( orphans.

The orphan care sector runs several projects which are 

funded by different donors. The projects include 1( 

Kurdistan Benefactors Project, 2( Emirate Red Crescent 

Project, and 3( Kuwait and Saudi Arabia Project. 

In Kurdistan project, funded by local companies and 

individual philanthropists, )8,148( orphans received 

monthly allowances in 2017. The Kurdistan Project for 

orphans was announced in a conference attended by H.E. 

Masrour Barzani, Head of the BCF Board of Founders, 

and a large number of local businessmen on December 

11, 2012.

Emirate Red Crescent Project, funded by the UAE, provided 

a monthly allowance to )5,999( orphans. The Kuwaiti state 

provided monthly allowances to )4,000( orphans and 

)1,000( others received their monthly allowances from 

King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre in 2017.

However, the BCF covers the entire administrative 

expenses of the projects in this sector.

Apart from financial support, the BCF delivers various 

other kinds of assistance to the orphans, including the 

provision of school supplies, offering entertaining events 

and trips to help them succeed in their school life and 

become useful members for the society. 

However, the majority of the assistance distributed by this 

sector is provided by the local companies and individual 

philanthropists.

9 - Orphan Care 

Total No. Beneficiaries in this sector

- 19,147

Refugee

H.C

100%

0%

0%
IDP

 Beneficiaries in 
this sector
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8 - Special Projects

This sector conducts joint projects with charitable organizations and people. It includes construction and 

renovation of buildings, health centers, schools, electrical cables installation, providing drinking water, etc.

In this sector in 2017, )35,348( people from the IDPs, refugees and host communities benefited.

The beneficiaries throughout the activities in this sector were )0.33%( host community, )97.67%( IDPs and )2%( 

refugees.

The Special Project sector conducts various projects such as providing construction materials, building health 

centers, establishing cultural centers, and launching other projects. These projects, funded by the individual 

philanthropists, provide great support to the host community, IDPs and refugees. 

Total No. Beneficiaries in this sector

4,040 35,348

Refugee

H.C

0.33%

2%

97.67%
IDP

 Beneficiaries in 
this sector
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7 - Education

The Education sector provides school supplies to students and schools, employing teachers for schools as well 

as offering educational courses, language courses, etc.

In this sector, )63,363( people from the IDPs, refugees and the host communities benefited in 2017.

The beneficiaries throughout the activities in this sector were )71.54%( host community, )17.22%( IDPs and 

)11.24%( refugees.

The BCF places great emphasis on the education sector to help the future generation in many areas. This 

sector has benefited a total of )45,333( persons from the KRI host community, )10,908( IDPs and )7,122( 

refugees.

To reinforce students’ learning, the BCF offers continuous educational courses in the centers it has established 

across the KRI and in the camps of refugees and IDPs. There are )16( centers where various types of courses 

are offered. In 2017, )4,464( students benefited from school subjects reinforcement courses, )1,930( people 

benefited from other educational courses and )145( others were offered eradication of illiteracy courses.

The BCF covers the expenses of the courses and pays the teachers. In 2017, the foundation paid 53 teachers 

to help them continue to provide education to a large number of students in different areas.

The BCF was able to provide school bags and other school supplies to )54,891( children, aiming to encourage 

them and help them with their education.

Total No. Beneficiaries in this sector

- 63,363
H.C

71.54%

11.24%

17.22%
IDP

Refugee

 Beneficiaries in 
this sector
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6 - Protection

This sector offers courses in areas of awareness, law, safety, emergency and psychology.

In this sector in 2017, the BCF assisted )92,761( people from IDPs, refugees and host communities.

The beneficiaries throughout the activities in this sector were )6.33%( host community, )19.66%( IDPs 

and )74.01%( refugees.

The Protection sector is complementary to other sectors of the BCF which is tasked with raising 

awareness of individuals to be protected from unwanted incidents and potential harms. It also places 

emphasis on mental awareness and providing instructions in different areas, therefore, the sector is 

named protection. 

This sector carries out activities on a daily basis particularly in the area of the social awareness and the 

number of beneficiaries from this sector for 2017 was )9,552( persons who received special instructions 

on social behaviors and code of conduct. Also, )121( people were provided with guiding principles and 

instructions for prevention of and response to any form of gender-based violence )GBV(. Moreover, 

)183( people were provided with instructions on mine awareness in 2017.

This sector also provides first aid training in regards to drowning, burning and other incidents and the 

self-protection techniques. )375( people benefited from first aid training in 2017. )4,119( others also 

benefited from self-protection courses, receiving instructions on how to maintain and protect their 

physical bodies. 

A total number of )68,205( refugees, )18,725( IDPs and )5,831( people from the host community 

benefited from this sector in 2017.
Total No. Beneficiaries in this sector

5,018 92,761

Refugee

H.C

6.33%

74.01%

19.66%
IDP

 Beneficiaries in 
this sector
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5 - Health 

The Health sector is tasked with building health centers, employment of physicians, providing medical 

supplies and equipment, offering health care awareness courses, vaccination, etc.

In this sector in 2017, the BCF provided aid to )812,990( people from the IDP, refugee and host 

communities.

The beneficiaries throughout the activities of this sector were )95.82%( host community, )3.97%( IDPs 

and )0.21%( refugees.

The health sector of the BCF is a great support to the Kurdistan Regional Government’s health 

institutions, especially during the current financial crises the KRG is undergoing. The BCF, therefore, 

has taken responsibility for filling the gaps of the government’s health sector. It assisted )779,000( people 

in 2017 by providing them with medical equipment, drugs, other medical supplies and health-related 

courses. 

The BCF, in coordination with Kuwaiti Red Crescent, established two primary health centers )PHC( 

in Hasnasham and Khazir camps where the patients among the IDPs receive necessary treatment and 

health services provided to IDPs on a daily basis. The two PHCs were established by Kuwaiti State 

through its diplomatic mission in KRI and handed over their management to the BCF.

This sector has also delivered significant assistance to the IDPs and refugees after their arrival in the 

camps. Various kinds of medical support were given to the IDPs and refugees in 2017. They were 

provided with necessary medical treatment and supplies through a systematic procedure. A total number 

of )32, 320( IDPs and )1,670( refugees were assisted by this sector in 2017.

Total No. Beneficiaries in this sector

4,820 812,990

Refugee

H.C

95.82%

0.21%

3.97%
IDP

 Beneficiaries in 
this sector
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4 - WASH 

This sector is mostly related to IDP and refugees in camps which includes 

providing )WASH-related packages, cleaning tools, cleaning campaigns, 

raising cleaning awareness, etc.(.

In this sector in 2017, the BCF provided assistance to )1,139,210( people 

from the IDPs, refugees and host communities.

The beneficiaries throughout the activities of this sector were )4.90%( host 

community, )89.13%( IDPs and )5.97%( refugees.

This sector begins its duty after the IDPs and refugees are settled in the camps 

and given the essential food and non-food needs.  This sector helps deliver 

water, sanitation and hygiene )WASH( supplies to the IDPs, refugees and 

host communities to protect them from potential diseases and provide a 

healthy life for them. In 2017, this sector benefited )1,015,445( IDPs, )67,956( 

refugees and )55,809( people from the host community.

This sector is also tasked with raising cleaning awareness of the people and 

distributing hygiene kits. The total number of beneficiaries from hygiene kits 

in 2017 was )1,029,793(. The aid was distributed in cooperation with Iraqi 

Ministry of Migration and Displacement, Swiss Catholic Church, EJCC, 

UNHCR, UNICEF, Kuwaiti State and a number of local benefactors.

The WASH sector also organizes cleaning campaigns for public places like 

camps, schools, government offices, aiming at enhancing the awareness of 

those involved in the campaigns. Apart from this, the BCF rewards them 

with financial assistance. The total number of the individuals participated in 

the campaigns and received financial awards in 2017 reached )89,811( people 

from IDPs, refugees and the host community.

Another facet of this sector is to provide a healthy environment to the society 

and protect them from transmissible diseases by organizing awareness 

campaigns in different cities and camps across KRI, in partnership with GIZ.

Water storage and preserving drinking water is essential to a disease-free 

life, therefore, the BCF conducted awareness courses through which 19,292 

people )6,091 families( benefited in 2017.

One of the most important projects conducted by the BCF in 2017 was the 

project of providing drinking water to IDPs in Mount Sinjar by digging wells 

and storing water in big tanks to be distributed to Sinjar IDPs. The project 

provided drinking water to )2,500( families who benefit from it on a daily 

basis. The activities conducted in this sector were in partnership with other 

organizations and sponsored directly by the BCF.

Moreover, the BCF staff have always been the role models for the camp 

inhabitants in cleaning campaigns. During her visit to the Hasansham IDP 

camp, Lise Grande, the UN humanitarian coordinator in Iraq, said the camp 

is of highest standards in Iraq due to its successful management by the BCF.

Total No. Beneficiaries in this sector

219,635 1,139,210

Refugee

H.C

4.90%

5.97%

89.13%
IDP

 Beneficiaries in 
this sector
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3 - Non-Food Items (NFI)

This sector covers household items, clothes, fuel, tents, cash assistance, etc. In this sector in 2017, )1,810,468( people from 

the IDPs, refugees and host community benefited.

The beneficiaries from overall activities in this sector were )2.84%( host community, )91.42%( IDPs and )5.74%( refugees.

The BCF has been working in this sector since its foundation to provide non-food assistance provided to IDPs, refugees 

and local residents. The foundation provided everyday life needs and equipment to )1,655,144( IDPs which amounts 

to 320,096 families, )103,936( Syrian refugees )24,750 families( and  )51,388( people or 5,690 families from the host 

community.  

The BCF also delivered tents to )5,796( people in Darbandikhan who were affected by a major earthquake in November 

2017. The foundation also distributed all necessary household items to 827,519 people of the town.

In this sector, the foundation also delivered clothes, shoes and children’s toys to )369,151( IDPs, refugees and the low-

income people from the host community.

The BCF could provide kerosene to )524,150( people, predominantly the IDPs in camps and the people affected by the 

post-October 16 events in 2017. To warm up their tents and homes, those IDPs are in dire need of the kerosene.

The NFI sector also covers cash assistance to all the three categories to help alleviate their financial problems during the 

current economic crisis in the country. The number of the beneficiaries from the cash assistance in 2017 reached )49,039( 

people. As part of this assistance, )1,740( families of Peshmerga martyrs of the war against ISIS were given financial 

support which was funded by Sirwan Barzani, Chairman of the board of Directors of Korek Telecom in 2017.

The NFI sector is complementary to the food sector, they together provide a relatively suitable welfare for the IDPs, 

refugees and the host communities. 

No. of Family Beneficiaries

Total No. Beneficiaries in NFI sector

350,536 1,810,468
Refugee

H.C

2.84%

5.74%

91.42%
IDP

 Beneficiaries in 
this sector
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2 - Coordination 

The Coordination sector establishes relations with humanitarian organizations and collects data about the camp inhabitants and 

their numbers. The BCF’s activities in this sector benefited )2,132,846( people in 2017.

Barzani Charity Foundation provided management in )15( camps of IDPs and refugees since 2017. This sector coordinates with 

other humanitarian actors and facilitates their humanitarian operations in all sectors.

This sector benefited a total number of )416,218( families which amounts to )2,132,846( individuals in 2017.

Food secter

None Food 
secter

Wash 
sector

Livelihoods  
Sector

Protection 
secter

 
Health 
sector

 

Education 
secter 
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Number and percentage
of beneficiary families and
individuals from sectors per
governoratesandadminstrative
units.
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1- Food

 The food sector has been one of the main working sectors of the BCF. This 

sector provides dry food, ready meals, milk and drinking water. In 2017, the 

BCF benefited )4,803,403( people from IDPs, refugees and the host communities 

through the activities carried out in this sector.

)7.30%( of host community, )89.76%( of displaced people and )2.94%( of refugees 

benefited from the total charity activities in this sector.

Food provision has been one of the most crucial working sectors of the BCF 

since it is of enormous importance for all categories — IDPs, refugees and local 

residents. Food is an essential element of life which help the human race continue. 

The BCF, therefore, has placed greater attention on this sector compared to other 

sectors and has prioritized it.

This sector provided different types of food, including ready meal, fast-food, dry 

food, milk, water and meat. The number of beneficiaries from this sector reached 

)4,803, 403( individuals which amounts to )802,601( families in 2017, including 

4,311,630 IDPs )718,888 families(, 350,505 people )52,675 families( from KRI 

host community and 141,268 refugees )31,038 families(.

In 2017, the BCF provided ready meals to 781,649 IDPs who fled their homes in 

Nineveh Governorate and were settled in camps administered by the foundation.

The ready meals played a significant role in helping the IDPs as well as refugees 

and the local residents. 29,487 people benefited from this type of food assistance 

in the holy month of Ramadan alone.

The role of the donors from organizations, benefactors and others that made 

great contributions to the food sector of the BCF cannot be taken for granted, 

especially the LDS Charities which signed a project with the BCF for preparing 

)2,000,000( ready meals for IDPs during Mosul operation. The FRRME, Emirate 

Red Crescent, Kuwaiti Red Crescent, Yusra Company, Kuwaiti Consulate in Erbil 

and other personalities and companies also contributed to the project.

After the IDPs arrived at the camps, leaving their homes and all their properties 

behind, they were unable to prepare food due to lack food supplies and 

psychological adversities resulted from being displaced. The BCF, therefore, 

made utmost efforts in 2017 to provide as many IDPs as possible with different 

types of prepared canned food to alleviate their severe hardships.

The BCF continued to provide them with dry food after they were settled and 

Refugee

H.C

7.30%

2.94%

89.76%

IDP
Total No. of Beneficiaries in Food sector

802,601 4,803,403

given the basic needs and equipment in the camps. The BCF has been able to offer outstanding assistance to IDPs, refugees and the host community in 

cooperation with its partners, including WFP, Iraqi Ministry of Migration and Displacement, Kuwaiti State, UAE, the Swiss Catholic Church, individual 

philanthropists and a number of local companies. The total number of beneficiaries from dry food was )628,596( families or )3,196,534( individuals from 

IDPs, refugees and host communities.

Furthermore, the BCF distributed meat to )12,633( families, mainly IDPs, on Eid al-Adha occasion. It also delivered drinking water, formula milk and fizzy 

drinks to )64,509( families in 2017.
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OrphanCare


Protection


Non-Food

Food

EducationHealth

Livelihood WASH)CCCM(SpecialProjects


Disabled Care 

Sectors per colors    
BCF Working Sectors

Barzani Charity Foundation works in )11( different 

sectors, each of which operates according to its own 

plans and procedures. A summary of each sector’s 

function and framework is provided below.
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Nineveh Office

After the heartbreaking disasters in Sinjar region and its surrounding areas in 2014, hundreds of 

thousands of people were displaced and many of the displaced families decided to stay on Mount 

Sinjar. The BCF established an office in the mountain to reach out to help those IDPs. 

Sinjar Office, located in Sinjar town in Nineveh Province, delivers assistance to low-income 

people from the host community, internally displaced persons )IDPs( and refugees settled in 

the area. According to the latest data from BCF, there is )1( IDP camp in the area which shelters 

)2,010( IDPs. The BCF has established a cultural, social and vocational center in the camp in 

Sinjar where it offers continuous courses and vocational training to the IDPs.

2,010

IDPs

InsidetheCamps

Nineveh
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Kirkuk - Garmiyan Office

This office, located in Kirkuk Governorate, delivers assistance to low-income 

people from the local community and internally displaced persons )IDPs( settled 

in the province. According to the latest data from the BCF, there are )9( IDP 

camps which host )2,065( families in Kirkuk and  )15,406( displaced families are 

living outside the camps across the governorate. The foundation also maintains 

an office in Garmiyan district for delivering aid to IDPs, needy people from the 

host community and the orphans in the area.

   Note: No refugees settled in Kirkuk 

2,06515,406

IDPsIDPs

OutsidetheCamps InsidetheCamps

Kirkuk
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Sulaymaniyah Office 

The Sulaymaniyah Office is located in Sulaymaniyah and Halabja governorates. Its 

mission is to deliver assistance to low-income people from the host community, 

internally displaced persons )IDPs( and refugees settled in the area. According 

to the latest data from BCF, there are )3( IDP camps and )4( refugee camps in 

Sulaymaniyah. According to the statistics of the foundation, )3,588( families are 

living in the IDP camps and there are )2,163( families in the refugee camps. There 

are also )23,283( displaced families and )8,769( refugee families living outside the 

camps in Sulaymaniyah. The BCF has established )1( cultural, social and vocational 

center in Sulaymaniyah where it runs continuous courses and vocational training 

for learners.

23,283 3,5888,769 2,163

OutsidetheCamps InsidetheCamps

Sulaymaniyah

RefugeesRefugees IDPsIDPs



English

113

Duhok Office 

This office, located in Duhok Province, delivers assistance to low-income people from 

the local community, internally displaced persons )IDPs( and refugees settled in the 

province. According to the latest data from BCF, there are )20( IDP camps and )4( 

refugee camps in Duhok. According to the statistics of the foundation, )32,015( families 

are living in the IDP camps and there are )9,369( families in the refugee camps. According 

to the DJCC, there are )47,059( displaced families and )6,790( refugee families living 

outside the camps in Duhok. The BCF has established )12( cultural, social and vocational 

centers in the camps in Duhok where it runs continuous courses and vocational training 

for IDPs, refugees and the host community.

47,059 32,0156,790 9,369

Refugees IDPs Refugees IDPs
OutsidetheCamps InsidetheCamps

Duhok
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Erbil Office

Erbil Office is located in Erbil, the capital of the Kurdistan Region of Iraq. It delivers assistance to low-

income people, internally displaced persons )IDPs( and refugees settled in the governorate. According 

to the latest data from BCF and JCC, there are )10( IDP camps and )4( refugee camps in Erbil. 

According to the statistics of the foundation, )7,572( families are living in the IDP camps and there are 

)6,918( families in the refugee camps. There are also )114,018( displaced families and )34,964( refugee 

families living outside the camps in Erbil. The BCF has opened )8( cultural, social and vocational 

centers in the camps in Erbil where continuous courses and vocational training are offered to the IDPs, 

refugees and the host communities.

114,018 7،57234,964 6,918

OutsidetheCamps InsidetheCamps
RefugeesRefugees IDPsIDPs
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Geographical Scope of BCF’s Operation 

Barzani Charity Foundation covers Erbil, Duhok, Sulaymaniyah, Sinjar, Kirkuk and Garmyan 

where it has offices in order to deliver the assistance to the internally displaced people, refugees 

and needy people among the host communities more urgently and easily. Various charity 

activities are carried out by those offices on a daily basis. Apart from these offices, the BCF has 

also conducted activities in Diyala, Salahuddin, Anbar and Nineveh governorates in central Iraq 

as well as in Syria, Turkey and Serbia.

BCF humanitarian aid to people of Kobani, Syria

BCF humanitarian aid to refugees in Serbia

Syrian refugees on Turkey-Syria border
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34,964- 8,7696.790 6,918- 2,1639,369

41,882-

68,973

10,93216,159 119,786-

219,762

31,00968,967

89,668- 22,47426,921 30,118- 8,53542,046

Outside campOutside camp Outside camp Inside campInside camp Inside camp

 Total No. Refugees

 Total No. Refugees in Erbil Total No. Refugees in Kirkuk  Total No. Refugees in Sulaymaniah Total No. Refugees in Duhok

Inside camp Outside camp

121,59017,471

245,006

26,87179,074 598,96174,221

1,211,635

121,534416,919

114,01815,406 23,28347,059 7,5722,065 3,58832,015

560,09064,975 106,496243,867 38,8719,246 15,038173,052

Outside campOutside camp Outside campInside camp Inside campInside camp Inside campOutside camp

 Total No. IDPs

 Total No. IDPs in Erbil Total No. IDPs in Kirkuk  Total No. IDPs in Sulaymaniah Total No. IDPs in Duhok
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TotalofActiviries

7,036

No.ofFamilyBeneficiaries
1,803,058

No.ofIndividualBeneficiaries
10,928,202

812,990

4,820

35,348

4,040

2,13
2,846

416,218

63
,3

63
-

1,
70

5

-

4,803,403

802,601

1,180,468

350,536

1,13
9,210

219,635
92,761

5,018

16,961
190

19,147

BCF Charity sectors and 

total number of beneficiary 

families and individuals in 

each sector in 2017
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199,766 

45,240 

ئاواره  له  ده ره وه ی كه مپ ئاواره   له  ناوه  وه ی  كه مپ 

StatisticsofIDPsandRefugeesin
KurdistanRegionofIraq

No.ofIDP
familiesinside
andoutside

camps

No.ofIDPs&
Refugeesinsideand

outsidecamps

68,973 

245,006 

كۆی گشتی ژماره ی خێزانی ئاواره  و په نابه ر

(Refugee( په نابه ر  (IDP( ئاواره  

50,523 

18,450 

ژماره ی خێزانی په نابه ر له  ناو كه مپ و له  ده ره وه ی 
كه مپ

په نابه ر له  ده ره وه ی كه مپ په نابه ر له  ناوه  وه ی كه مپ 

TotalNo.ofIDPs&refugees

RefugeesIDPs
Refugeesoutside

camps

IDPsoutsidecamps

Refugeesinside
camps

IDPsinsidecamps
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Care’ to support the orphans in the Kurdistan Region of Iraq, which by 2017 

the number of orphans have and will receive assistance reached to 19,147. The 

project aim is to provide support to these orphans so orphans do not feel they 

are alone in their journey of life. I would like to take this opportunity to thanks 

UAE, Kuwait and KSA which have greatly contributed to the success of this 

project by funding it through their consulates and charity organizations.

 Barzani Charity Foundation has also shouldered the responsibility to assist the 

children of our glorious martyrs whenever they are in need of aid.

 As a result of the failed political, administrative and security systems of the Iraqi 

federal government a large number of Iraqis sought shelter in the Kurdistan 

Region which hosts many camps.  We expected the Iraqi government to claim 

ownership over these camps and provide better assistance to them, but when 

it failed to do so, a further burden was put on Barzani Charity Foundation 

and the Kurdistan Regional Government as well. Apart from administering 

14 camps of IDPs and refugees, Barzani Charity foundation has been at the 

forefront in delivering humanitarian aid to the displaced Iraqis in those camps.

 Furthermore, Barzani Charity Foundation has opened 16 vocational centers to 

help people learn new skills. 45,000 impoverished students are provided with 

school supplies every year by Barzani Charity Foundation.

 The scope of Barzani Charity Foundation’s work is not limited to the Kurdistan 

Region of Iraq; it has also tried to become an international humanitarian actor. 

The foundation has tried to contribute to helping humanity wherever there’s a 

need for it to show the generosity of the people of Kurdistan who do not only 

expect to be supported but also to support the people in need everywhere in 

the world.

In the past BCF has also delivered assistance to the earthquake-affected 

population of Van Province in Turkey. The foundation provided 400 caravans 

to the people of Van province.  Also humanitarian assistance delivered to 

the Syrian refugee in province of Urfa in Turkey and Kobani, Qamishlo and 

Jazeera in northern Syria and other areas in southern Iraq.

 We call on all the concerned authorities to help the BCF deliver necessary 

assistance to civilians in Afrin who are currently in dire need, the aid operation 

of Barzani charity foundation has also reached the refugees in Serbia through 

a number of projects.

 I commend the BCF for been able to obtain a Consultative Status membership 

at the United Nations Economic and Social Council )ECOSOC( in 2016, I 

hope this membership will provide further platform for BCF to provide further 

needs to the effected population.  

 I also thank the executive staff and all members of the foundation who have 

been providing outstanding support to our brothers and sisters. I also thank all 

the donors who assisted the people in need through the BCF.

 We’ve had a significant number of donors who continuously contribute 

to helping people. I extend my gratitude to the UN and all international 

organizations which have supported the BCF, particularly the UAE, Kuwait 

and the KSA for their continued support to the BCF. We also appreciate all the 

volunteers who helped the foundation with the distribution of the assistance 

in the camps, particularly the volunteers from AUK Foundation. I once again 

thank you all.

 I also call on the Kurdistan Regional Government and the relevant sides to 

encourage donation by introducing a legislation which would consider the 

amount donated by the companies as part of their required taxes.

 I hope the foundation will no longer be obliged to deliver assistance to the 

affected people, meaning there would be no more conflict and poverty-stricken 

people. The foundation’s future programs would then support people to 

develop their skills and become productive members of their society instead of 

providing them with humanitarian assistance. 

 We express our deep sense of gratitude to President Barzani who has always 

supported us and we will continue on this path under his guidelines and 

recommendations.
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The following statement is the translation of H.E 
Masrour Barzani speech of the first BCF Annual 
Conference in Feb 2018.

Dear Attendees, 

 It is with great pleasure I welcome you to the annual conference of 

Barzani Charity Foundation.

 Barzani Charity Foundation carries a philosophy stemmed from a word 

of the legendary Kurdish leader Mustafa Barzani which says   “It is an 

honor for a man to serve his own nation.” his entire life was to serve his 

people, country and humanity.

 To commemorate his philosophy and to continue to walk on the path of 

this great person, we established a foundation worthy of his efforts and 

service to his people to be of great support to the people of the Kurdistan 

Region.  Under the instruction of president Barzani, in 2005 Barzani 

Charity Foundation was established, hoping that the establishment of 

BCF would serve as a platform to serving underprivileged people in 

the region. 

 

The BCF has embraced all people who fled their areas due to death 

and terrorism threats and those who left their homes as a result of 

lack of justice, freedom and public services in their cities, towns and 

villages and sought shelter in the Kurdistan Region in hopes of enjoying 

freedom. They escaped from persecution and considered Kurdistan as 

a safe haven.

 The BCF receives all displaced people, refugees and affected people 

with open arms and assists all those in need regardless of their ethnicity, 

religion or political views.

 Since the foundation of the foundation, BCF have respond to every 

humanitarian situation with humanitarian law code of conduct and 

felt its duty for respond to the crisis in the region with great national 

responsibility. The following is some of the services which BCF have 

provided since its birth. 

 Sadly, our Ezidis brothers and sisters became the major victims of 

the brutal attack of ISIS on Iraq and the Kurdistan Region. Barzani 

Charity Foundation spared no efforts to help Ezidis and while Shangal 

Mount was besieged the foundation managed to reach the mountain 

and deliver life-saving assistance to those who were stranded there. BCF 

continued to support them whether in Shangal or in the camps even 

after the liberation of their area.

 According to the statistics, BCF, in cooperation with WFP, delivered 

9,900 ready meals to the fleeing people mainly from Shangal in a short 

period of time in 2014.

 Barzani Charity Foundation has also provided great assistance to all the 

displaced people from Mousel and other provinces of Iraq who found 

safety and security in Kurdistan region of Iraq. 

 Barzani Charity Foundation also assisted the Christian brothers and 

sisters who had to flee their homes due to the threats from terrorist 

groups and took refuge in the Kurdistan Region, which BCF’ aid to 

the Christians led the Vatican to officially express its gratitude to the 

foundation.

 We do not take this as a favor, but it is a duty. I believe it is the 

responsibility of every individual not to fall short of serving their fellow 

citizens when they have the capacity to serve.

 Barzani Charity Foundation also reached out to the huge number 

of people who were displaced by the October 16 turmoil and settled 

in other areas of the Kurdistan Region. This was coincident with the 

earthquake which took place in Germyan, Halabja districts in Kurdistan 

region of Iraq and Kermanshah and Sarpol-e Zahab in Iran, leaving a 

great number of casualties. BCF did whatever it could to deliver aid 

to the affected people within the Kurdistan Region borders, and also 

offered to deliver assistance to the affected civilians across the border 

[in the mentioned Kurdish areas in Iran], but unfortunately, it was not 

allowed to deliver its humanitarian aid to other side of the border. 

 Despite the mass displacement war and tragedy, Barzani Charity 

Foundation managed to accommodate the need of Orphans and 

therefore BCF has established a special program and named as ‘Orphan 

The Head of the BCF Founding Board, Mr. Masrour Barzani:

BCF has helped the humanity wherever needs
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T

otalofActivitiesandBeneficiaries

Geographical scope of BCF 
operation and precentage of 
activities per governorates and 
adminstration units

7,0361,803,058 10,928,202
Activities

3,621,870497,514 Erbil

256,054 21,721 Duhok

119,79220,390Al-Sulaimanyah

90,26015,056Kirkuk

49,3029,049Halabja

76,41513,394Garmian

10,5231,500Raparin

6,688,0731,222,318Nineveh

15,9132,116Diala

BCF Activity Places
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Specific Aims:  

Barzani Charity Foundation has employed a number of goals and strives to achieve them 

through its numerous types of activities.

BCF Goals

General Aims:
The general aims of the BCF are to provide various types of assistance to the people in need whenever people are in crisis, also BCF works toward social cohesion, reconciliation among community and 

coexistence of multi-cultural, ethno- religious society, BCF works towards better education for the new generation in the region, and will work to eradicate poverty and hunger. 

 1

 5

 2

 6

 4

To Provide service in the areas of )social, cultural and humanitarian( in 

order to improve living condition and welfare of communities who may need 

assistance. 

Coordinating and collaborating with other charitable and humanitarian 

institutions and organizations )local and international( for a better delivery of 

humanitarian assistance and post crisis development.

Empowering people by providing assistance with their special needs by 

providing them with necessary mobility needs and suitable opportunities to 

participate in social and cultural and employment opportunities.  

Working on social investment and capacity-building projects to create equal 

opportunities for all, especially the impoverished individuals and groups. 

The ultimate aim is to help people to stand on their feet and to become self-

dependent.

Assisting low-income students and youth through providing means to 

enable them to complete their education successfully and become productive 

members of the KRI society.

 7

 9
 8

Making efforts to provide better health and medical care for people-in-need, 

refugees, internally displaced people, families of the Martyrs and victim of 

Anfal.

Preserving the heritage of the legendary Kurdish leader Mustafa Barzani 

through the establishment of a national Museum where his heritage, history 

and his charitable and humanitarian efforts are documented and venerated. 

Taking care of the environment by raising awareness of the individuals to 

maintain a safe environment and providing basic services for protecting the 

environment in poor areas.

 3 Assisting the elderly, low-income families, victims of disasters and war, 

families of martyrs and victims of Anfal genocide as well as veterans in order 

to improve their welfare.
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BCF Operational Procedure 

Barzani Charity Foundation )BCF(, like other 

international humanitarian organizations, executes 

its activities systematically and professionally. BCF 

is mandated and operates under the international 

laws. The foundation takes the political, social, 

psychological, ethnic and religious situation of the 

individuals into consideration. This is the key factor 

to the success and progress of the BCF, as it has 

been witnessed by all the regional and international 

organizations operating in the Kurdistan Region of 

Iraq.

BCF received the Syrian refugees and Iraqi displaced 

people upon their arrival in KRI and provided 

them with shelter and assistance in a systematic 

manner and in the shortest time by its skilled and 

hardworking teams. The BCF teams registered the 

IDPs and refugees to provide them with everyday 

needs.

The BCF has opened offices in Erbil, Duhok, 

Sulaymaniyah, Sinjar, Kirkuk and Garmiyan in 

order to deliver the assistance to the IDPs, refugees 

and needy people in KRI in the easiest way and in 

shortest possible time. These branch offices are of 

great importance for the IDPs and refugees settled 

in those areas as well as for the humanitarian 

organizations to distribute their aid through these 

offices.

Barzani Charity Foundation has always had its 

own plans and strategy for its operations in order 

to successfully accomplish its charitable duties 

in a modern manner with the least problems 

and shortcomings and benefit as many people as 

possible. The foundation’s teams and volunteers 

have many times faced dangers while delivering aid. 

They managed to reach out to the affected people 

in the city of Van in Turkey and Kobani and Jazira 

region in northern Syria. It also opened a mobile 

school for the refugees in Serbia. 

Our Vision
Barzani Charity Foundation )BCF( has a comprehensive 

vision towards all the issues and predicaments facing the 

humanity in the region. We endeavor to be at the forefront 

of helping humanity on local and regional level by providing 

all types of assistance to the IDPs, refugees and the host 

community. We exert ultimate efforts to offer best service 

to the vulnerable persons affected by conflicts or natural 

disasters under the slogan “It‘s an honor for a man to serve 

his own people.”

Our Mission
The overall humanitarian efforts we make and the assistance 

we provide to the different segments of the society on a daily 

basis serve as a philanthropist message, a message of saving 

humanity from sufferings and hardships. Meanwhile, it is 

message of the culture of giving, coexistence and responding 

to humanitarian emergencies. We aim to spread the message 

for which the BCF has been founded. Humanity is the 

centre of the BCF’s humanitarian work. Therefore, where 

there is a need for humanitarian assistance, the BCF takes 

the responsibility to help.

Our Ambitions 
Apart from the slogan “It’s an honor for a man to serve his 

own people,” the BCF has employed the slogan “We strive 

to serve humanity.” The BCF works to serve the humanity. 

Despite the geographical, political and racial barriers in front 

of our humanitarian efforts, we will continue to help the 

humanity until we reach the forefront of the humanitarian 

work in the region and our efforts cover all areas.
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About BCF

Barzani Charity Foundation is a non-governmental, non-political and non-profit organization which was founded 

in 2005 in Erbil, the capital city of the Kurdistan Region of Iraq )KRI(. )Mr Masrour Barzani( is the head of BCF’s 

board of founders and directly oversees the activities of the foundation. 

The increasing activities of the BCF in the area of humanitarian response to internally displaced persons )IDPs( and 

refugees inside and outside KRI has given great credibility to the BCF in relation to reputable intergovernmental 

and international organizations and resulted in increased cooperation and coordination between the BCF and 

other humanitarian parties. These factors led to the BCF being granted a Consultative Status at the United Nations 

Economic and Social Council )ECOSOC( in the organization’s meeting in April 2016.

Barzani Charity Foundation has been named after the legendary Kurdish leader Mustafa Barzani )1903 -1979(. The 

working philosophy of the foundation is based on a statement by Barzani which says “It is an honor to serve one’s 

own people.” Therefore, people or humanity make the center for the BCF’s humanitarian work. For that, where there 

is a need for humanitarian assistance, the BCF considers its own responsibility to help, especially where it falls within 

its capacity and working sectors.

The BCF’s headquarter is located in Erbil and it has branch offices in Erbil, Duhok, Sulaymaniyah, Kirkuk, Mosul, 

Sinjar and Garmiyan. In addition, in cooperation with Erbil Joint Crisis Coordination Centre )EJCC(, the BCF 

manages )14( camps within Erbil Governorate. The BCF also maintains offices and representatives at all other camps 

in the KRI. The foundation has also the official license to operate in the USA.



English

127

Introduction

Due to the unstable security situation in Iraq and 

the neighboring countries in 2017, thousands of 

civilians were forced to flee their homes and headed 

to the Kurdistan Region of Iraq )KRI( to find a safe 

haven to begin a new life inside and outside the 

camps. 

Barzani Charity Foundation )BCF(, along with other 

international humanitarian actors worked day and 

night to assist the internally displaced persons )IDPs( 

and refugees. It has been the most active charitable 

organization in the country in providing assistance 

to IDPs, refugees and the host communities. 

The BCF has conducted charity activities in )11( 

different sectors in its offices, cities and camps in KRI. 

These sectors work parallel to the activities of the 

international humanitarian organizations. The BCF’s 

mission is to reach out to the IDPs, refugees and the 

poor families inside KRI. The foundation delivers its 

projects impartially and helps all vulnerable people 

regardless of their religion or ethnicity.  During 

2017, the foundation accomplished )7,036( charity 

activities in all its sectors and offices from which 

)1,803,058( families, amounting to )10,928,202( 

individuals, benefited. 

The BCF extends deep gratitude to the KRI 

administrative institutions for their significant 

cooperation and coordination with the foundation 

in conducting its charity activities. Their efforts are 

highly valued. 

The BCF is planning to accomplish projects of 

massive importance through its sectors and in 

cooperation with its donors and partners in 2018. 

It aims to provide significant service to all walks 

of life regardless of their faith and ethnicity. The 

foundation has also plans for improvement of its 

projects to conform with the global developments 

and the humanitarian response to meet the needs 

of the vulnerable people more effectively. We will 

continue to shoulder the responsibility to assist the 

IDPs and refugees and try to provide them with 

further support in the following years.
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Annual Activity Report
2017


