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پرۆ ژەی چاودێریی ئازیزان 

پێشه كی..

كوردیدا  كۆمه ڵگه ی  نێو  له   بێباوك  منداڵی  یارمه تیدانی 
مێژوویه كی شكۆداری هه یه ، تا ئه و ئاسته ی بۆته  به شێك له  
كولتوری كوردستانییان، له و سۆنگه یه وه  هه میشه  دەستی 
هاوكاریان بۆ لێقه وماوان و بێده ره تان و ئه و چین و توێژانه  
له  و  هه بووه  هاوكاریكردن  به   پێویستیان  كه   درێژكردووه  
 بارودۆخێكی خراپی ژیاندان و ته نگوچه ڵه مه ی ژیان به رۆكی 
كردوون .  دابه �شی  له گه ڵیان  هه یبووه   ئه وه ی  و  گرتوون 
بەاڵم شێوازی یارمه تیدانه كه  له به ر ئه وه ی له  چوارچێوه ی 
بویه   نه بووه ،  تایبه تمه ندا  رێكخراوێكی  یان  ده زگایه ك 
ئه مه ش  نه گرتووه ،  خۆی  جێی  پێویست  وه كو  هه ندێكجار 
له سوودوه رگرتن  جیاوازی   دروستبوونی  بۆ  هۆكارێك  بۆته  
له و خێر و هاوكارییه ی كه  له الیه ن خێرخوازانه وه  پێشكه �شی 

مندااڵنی بێباوك ده كرێت.
كه   هاوكاریانه ی  ئه و  به سیسته مكردنی  و  رێكخستن 
گرنگه   پرۆسه یه كی  ده ڕوات  بێباوك  مندااڵنی  بۆ  سااڵنه  
)ده زگای  هه یه ،  شارەزا  و  پسپۆڕ  كه سانی  به   پێویستی  و 
خێرخوازیی بارزانی( له ته ك ئه نجامدانی ئه ركه  مرۆییه كانی 
یارمه تیدانی  و  لێقه وماوان  )به هاناوه چوونی  وه كو  تری 
كار  تایبه تدا  پرۆژەیە كی  له چوارچێوەی  په نابه ران(  و  ئاواره  
بێباوك  مندااڵنی  هاوكاری  كۆكردنه وه ی  و  رێكخستن  بۆ 
ده كات به شێوه یه ك جگه  له بواری هاوكاری مادی، له رووی 
و  كار  هەلی  رەخساندنی  و  تەندروستی  و  په روه رده یی 
و  زانكو  لە  خوێندن  كور�شی  وەرگرتنی  و  پیشەیی  راهێنانی 
كه موكورتییه كانی  به دواداچوونی  و  نمونییەكان  قوتابخانە 
له  چوارچێوه ی  ئه مه ش  لێ ده داته وه ،  ئاوڕیان  ژیانیش  تری 

پرۆژه ی چاودێری ئازیزاندا خۆی دەبینێتەوە.



3

پرۆ ژەی چاودێریی ئازیزان 

بۆچی دەستەواژەی ئازیز ؟..

بەرانبەر  جۆراوجۆر  بەشێوەی  كۆمەڵگایەكدا  هەر  لەناو 
بێباوكان وشەی بێباوك بەكارهاتووە و بەردەوام ئەم وشەیە 
كاریگەری خراپ لەڕووی دەروونی و كۆمەاڵیەتییەوە لەسەر 

هزر و بیركردنەوەی خودی ئەو مندااڵنە دروست دەكات.
خراپانەی  كاریگەرییە  ئەو   نەهێشتنی  سڕینەوەو   بۆ 
دەزگای  دەبنەوە.  مندااڵن  چینەی  ئەم  رووبەڕووی 
لەبری  ی  )ئازیزان(  دەستەواژەی  بارزانی  خێرخوازیی 
كۆمەڵێك  لە  خۆی  زاراوەیە  ئەم  بەكارهێناوە،  )بێباوك( 
سۆز و خۆشەویستی و میهرەبانی دەبینێتەوە  بەرانبەر بەو 
جیاوازتر  وایكردووە  لەدەستداوەو  باوكیان  كە  مندااڵنەی 
و  دەروون  لەسەر  باشیش  زۆر  كاریگەری  بكەنەوە  بیر 
هەروەها  بكات،  دروست  خەونەكانیان  بیركردنەوەو 
لەداڵ  زۆر  كەسێك  ئەگەر  باوبووە  وەها  لەدێرزەمانەوە 
خۆشەویست بوایە بە )ئازیز( بانگ دەكراو و ناویان دەهێنا.
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پرۆ ژەی چاودێریی ئازیزان 

بێباوك )ئازیز( لە مێژوودا..

لە مێژووی مرۆڤایەتی با�سی بێباوك كراوە بەشێوەیەك ئەوان بوون بە كەسانێكی پایەبەرز و خاوەن سەربەرزی، 
هەروەها پەروەردگار  وای خواستووە هەریەك لە پەیامبەرە مەزنەكان )موسای كوڕی عومران و عیسای كوڕی 
مەریەم و محمدی كوڕی عبدهللا( بە بێباوكی ژیانیان دەست پێبكەن و تاڵی و ناخۆ�سی ژیان بەسەر ببەن. چەندین 
كەسایەتی گەورەی تریش بە بێباوكی دەستیان بە ژیان كردووە و توانیویانە بە سەركەوتووی مێژووی مرۆڤایەتی 

بگۆڕن و ناویان بەپرشنگداری بمێنێتەوە.



پرۆ ژەی چاودێریی ئازیزان 

باكگراوندی ئایینەكان لەسەر پاراستنی مندااڵنی ئازیز

1ـ رێزی بێباوك لە ئایینی ئیسالم...
هاوكاریكردنی مندااڵنی بێباوك له گه ڵ ئه وه ی كارێكی مرۆیی مه زنه ، هاوكات ئه ركێكی ئایینی گه وره یه ، خوای گه وره  له  
قورئانی پيرۆزدا ده فه رموێت:)ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين واالقربين واليتامى واملساكين 
وابن السبيل( واتا: له تۆ ده پرسين ئه ی پێغه مبه ری خوا، كه  چی ببه خشن و به كێ ببه خشن؟ پێیان بڵێ: هه ر خێرێك 

ده یكه ن سه ره تا دایك وباوكتان فه رامۆش نه كه ن، هه روه ها خزمان و بێباوكان و رێبواران و نه دارانیش.
هكذا  الجنة  فی  الیتیم  وكافل  )انا  ده فه رموێت:  بێت  لەسەر  خوای  درودی  )محەمەد(  ئیسالم  پێغەمبەری  هه روه ها 
واشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما( واتا: به خێوكه ری بێباوك ئاوها پێكه وه ین له  به هه شت دا. به  هه ردوو په نجه ی 
ناوه ڕاستی ئیشاره تی پێداوه  و لێكی خشاندووە، بۆیه  ده بینين كه  ئایینی پيرۆزی ئیسالم گرنگییه كی زۆری داوه  به  منداڵی 

بێباوك وموژده ی پاداشتی بێوێنه  و یه كجار گه وره ی به وانه ش داوه  كه  رێز  له  بێباوكان ده گرن و نازیان هه ڵده گرن.
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2ـ رێزی بێباوك لەالی ئاینی كریستیان...

لە ئایینی كریستیانەكان بە رێزەوە با�سی بێباوك كراوە، چ لەالیەن كەنیسەی یەكەم لە سەرەتاوە گرنگیداوە 
بە سەرپەرشتیكردنی بێوەژن و بێباوكەكانی، ئەوكاتە خزمەتگوزارییەك هەبووە بەناوی خزمەتكردنی خــوانى 
حەوت  كە  رێكوپێك،  بەشێوەیەكی  دەبینیەوە  تر  پێداویستی  و  خواردن  دابەشكردنی  لە  خۆی  كە  خواردن 
كۆمەڵە  و  خێرخوازی  كاری  بە  ناسراوە  ئێستا  كە  خزمەتگوزارییە  بەم  گرنگیدان  بۆ  هەڵدەبژێردرا  قوتابی 

خێرخوازییەكان.
یارمەتیدان و سەرپەرشتیكرن. هەروەكو هاتووە كە حەزرەتی  و  رێزلێگرتن  لە  باسكردنە خۆی دەگرێت  ئەم 
مەسیح )عيسای كوڕی مەریەم( سەالمی خوای لەسەربێت سندوقی تایبەتی هەبووە بۆ یارمەتیدانی هەژار و 

لێقەوماوان و لە هەمانكاتدا بێوەژن و بێباوكەكان لە پێشینە بوونە.
له )أیوب 29:12(، واتا من  الذی ال معين  الذی استغاث، والیتیم  أنقذت املسكين  ))أنی  هەروەك هاتووە: 
فریاكەوتنی  داوای  كە  دەدەم  هەژارە  ئەو  یارمەتی 
كردووە و ئەو بێباوكەی كە هیچ پشت و پەنای نییە.

3ـ رێزی بێباوك لەالی ئاینی جوو...

و  بێباوك  با�سی  بەرێزەوە  ئایینییەكانیش  پەرتوكە 
))ال  هاتووە:  )تەورات(دا  لە  كردووە،  بێوەژنیان 
ی  ْئ ِإلی َأْرَملٍە َما وال يِتیٍم.)22(، ِإْن َأَسْأَت ِإلْیِه َفِإّنِ ُت�سِ
َغضِبی  َفيْحَمی   ،)23( ُصَراَخُه  َأْسَمُع  ِإڵیَّ   

َ
َصَرخ ِإْن 

ۆَأْوالُدُكْم  َأَراِمل  ُكْم 
ُ

ِنَساؤ َفَتِصيُر  ْیِف  ِبالسَّ َأْقُتُلُكْم  و
يَتاَمی)24( .)سفر الخروج، اإلصحاح 22((. 

بێباوك،  و  بێوەژن  لەگەڵ  مەبە  خراپەكار  واتا: 
و هاواریت كرد من گوێبیستی  ئەگەر خراپەت كرد 
و  دەكات  زیاد  توەڕبوونم  ئەوا  دەبم،  هاواركردنی 
دەبێت  بێوەژن  ژنەكانتان  و  دەتانكوژم  شمشێر  بە 
هەڕەشەیەكی  ئەمەش  باوك.  بێ  منداڵەكانتان  و 
خراپە  كە  ئەوانەی  بۆ  تەورات  خاوەنی  لە  تووندە 

دەكەن لەگەڵ بێباوك و بێوەژن.
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3ـ رێزی بێباوك لەالی ئێزیدیەكان ...

لەئاینی ئێزیدی رێز و بەهایەكی زۆر دراوە بە بێباوكان)ئازیز(، هەمیشە ئەوانەی باوكیان لەدەست داوە لە ریزی پێشەوە 
بەناوی  گەورە  ئایينی  كەسایەتیەكی  كراوە،  لەگەڵ  هەڵسوكەوتیان  خێزانەكەیان  گەورەی  وەك  و  بۆكراوە  حسابیان 
شێخی ئێتیمان)شێخی بێ باوكان( بوونی هەبووە و هەمیشە پاڵپشتی و هاوكاربووە بۆ )بێباوكان(، مەزاری ناوبراو لە ناو 

پەرستگای اللش دانراوە بەهۆی بەرزی پلەی ئايینی و كەسایەتی لەناو  ئێزدیەكان .
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كاریگەری سەرپەرشتیاران..

لەدەوروبەرمان  بەهۆی رووداوگەلێك كە 
بەردەوامی  بە  وایكردووە  روودەدات 
و  بن  باوك  بێ  مندااڵن  لە  بەشێك 
بژێوی  و  پاڵپشت  بێ  هاوژینەكانیشیان 
رۆژانە  و  زۆرن  كارەساتەكان  بمێننەوە. 
گیان  بە  جەرگبڕ  جۆراوجۆری  هەواڵی 
و  رێگاوبان  و  سروشتی  لەدەستدانی 
دەبیستین،  كوشتن  و  سووتان  رووداوی 
قوربانی،  دەبێتە  نێوەندەدا  لەم  ئەوەی 
لە  دوور  پەناو  و  پشت  بێ  كە  مندااڵنە 
كەسێك  و  دەبن  گەورە  باوكیان  سۆزی 
شك نابەن نازیان بكێشێت و ئەو بۆشاییە 
پێشتر  كە  بكاتەوە  پڕ  بۆ  گەورەیەیان 

باوكیان لەپێناویاندا شەونخونی دەكرد.
بڕە  بەخشینی  بە  بەڕێز...  بەخشەری 
پارەیەكی دیاریكراو بەم مندااڵنە هۆكارێكی 
و  دەروون  ئاسوودەیی  بۆ  گەورەیە 
رۆژی  لە  گەورەش  پاداشتێكی  هەروەها 
دەكەیت،  مسۆگەر  خۆت  بۆ  دوایی 
بەرزی  نمونەیەكی  بە  دەبیت  هەروەها 
هۆكاری  دەبیتە  و  كۆمەڵگا  لە  مرۆڤایەتی 
كە  خێزانێك  بەختەوەری  و  ئاسوودەیی 
و  بەخشندەیی  لەسەر  چاویان  و  ئومێد 

لەخۆبوردووی ئێوەیە.
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بەشداری تاك لەم پرۆژەیە..

تاكێكی  هەر   ئازیزاندا،  چاودێریی  لەپرۆژەی 
بڕە  دابینكردنی  بە  دەتوانێت  كۆمەڵگا 
پارەیەكی دیاریكراو مانگانە هاوكاری پێشكەش 
لەڕێگەی  )ئازیز(  بێباوك  منداڵێكی  بە 
بڕی  و  بكات  بارزانییەوە  خێرخوازیی  دەزگای 
پێدانی  و  وەرگرتن  شێوازی  و  هاوكارییەكە 
بەشێوەیەكی  كراوەو  دەستنیشان  ئازیزان  بە 
بۆ  هەروەها  و  گشتی  رای  بۆ  شەفاف 
پسولەو  بەڕێزەكانیش  )كافل(ە  سەرپەرشتیار 
دڵنیاییبوونی  بۆ  دەچێت  بۆ  تایبەتیان  فۆرمی 
منداڵێكی  هەر  بۆ  پرۆژەیە  لەم  زیاتریان 
بێباوك مانگانە بڕی )50 $( دەستنیشانكراوە. 
تاكەكان )بەخشەر( وا دەكات  بەشداریكردنی 
باشتربوونی  لەسەر  با�شی  زۆر  كاریگەری 
هەبێت  بێباوك  مندااڵنی  گوزەرانی  و  رەوش 
و   دانەبڕێن  ژیان  جۆراوجۆرەكانی  لەكایە  و 
پەرە بە تواناو خەون و هیواكانیان بدەن. ئەم 
توانا و  بەپێی  پرۆژەیە بەجۆرێك داڕێژراوە كە 
ئیمكانیات و  بارودۆخی ژیان خۆی گونجاندووە 
لە  پڕ  ئەڵقەیەكی  بە  )كافل(  سەرپەرشتیار  و 
میهرەبانی  چاوی  و  بەخشین  و  خۆشەویستی 
لێ  ئاوڕیان  بەردەوام  كە  دەبەستێتەوە 
توێژێكی  و  چین  بەخشینەكانی  بە  بداتەوەو 

هەرە كاریگەری واڵتەكەی هاوكاری بكات.
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قۆناغه كانی پرۆژەكە : 

1ـ  پرۆژه ی چاودێریی ئازیزان ــ ئیمارات
)2011( ئیمزاكرا،  بارزانی و مانگی سووری ئیماراتی كه  له ساڵی  به پێی رێككه وتنێكی هاوبه ش له نێوان ده زگای خێرخوازیی 
تایبه ته وه   له ڕێگه ی فۆرمێكی  ئیماراتییه ،  یه كه م كه  مانگی سووری  پابه ندن، الیه نی  پرۆژه كه   به جێبه جێكردنی  هه ردووال 
زۆر  ده كه ن،  په یدا  بۆ  )كافل(ی  سه رپه رشتیار  ئیمارات  واڵتی  له   ئه وانیش  ده كرێت،  پێشكه ش  بێباوكیان  مندااڵنی  ناوی 
بێباوك له  هه رێمی كوردستان  )ئازیزان( له واڵتی ئیماراته وه  بۆ منداڵێكی  بێباوك  جار بڕی ئه و  هاوكارییانه ی بۆ مندااڵنی 
ئاماده یه  بڕێك هاوكاری مانگانه ی زیاتر   ده گه ڕێته وه ، جیاوازی له  بڕه كه یدا هه یه ، ئه ویش به هۆی سه رپه رشتیاره وه یه  كه  
پێشكه ش به  منداڵه كه  بكات یان كەمتر. له بە�شی  ئیماراتدا له ساڵی )2009 تاكو 2017( به پێی قۆناغه كانی دابه شكردن، 
كه  جاری وا هه بووه  سااڵنه  دووجار هاوكارییه كان دابه شكراون و هه ندێكجاریش به هۆی كێشه ی ته كنیكییه وه  دوو ساڵ 
جارێك هاوكارییه كه  به سه ر مندااڵنی بێباوكدا دابه شكراوه  و  توانراوه  بڕی )19,974,697 $( نۆزدە ملیۆن دۆالری ئه مه ریكی 

به سه ر )45,546( منداڵی بێباوك )ئازیز(دا دابه شبكرێت، لێره دا به پێی سااڵنی دابه شكردن روونی ده كه ینه وه :

2016-2017

10.722

8.284.798

2015

6.619

2.974.314

2014

8.373

1.715.768

2013

7.440

1.471.841

2009-2012

12.392

5.527.976

رێژەی سوودمەندان..

مندااڵنی  ناونووسكردنی  پرۆسەی  و  پرۆژەكە  بەڕێوەچوونی  لەكاتی 

لە  ساڵ  دانراوە،  سیستەمەی  ئەو  بەپێی  هاوكاریكردنیان  و   ئازیز 

هاوكاریكردنیشیان  و  )ئازیزان(  بێباوك  مندااڵنی  رێژەی  ساڵ  دوای 

لە  سوودمەندان  رێژەی  )كافل(  سەرپەرشتیار  دۆزینەوەی  بەپێی 

كوردستان،  )ئیمارات،  قۆناغەكە  چوار  هەر  بەپێی  هەڵكشاندایە.. 

كۆتایی  تاكو   )2009( لەساڵی  سعودیە(  عەرەبی  شانشینی  و  كوێت 

قۆناغە  بەپێی  ناونووسكردنیان،  لە  جگە  توانراوە   )2018( ساڵی 

 )131,461( پێشكە�شی  مانگانە  هاوكاری  دابەشكردنی  جیاوازەكانی 

منداڵی بێباوك )ئازیز( بكرێت كە بڕی پارەی دابەشكراو بریتی  بووە 

لە )$37,137,439( دۆالری ئەمەریكی.
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2ـ  پرۆژه ی چاودێریی ئازیزان ــ كوردستان
له   ئازیزان  چاودێریی  پرۆژه ی  لە  گەورە  سه ركه وتنی   پاش 
زۆرتری  رێژه یه كی  هه بوونی  ئیماراتی.  سووری  مانگی  بە�شی 
منداڵی بێباوك له  هه رێمی كوردستاندا، ده زگای خێرخوازیی 
پرۆژه كه ،  زیاتری  فراوانتركردنی  بۆ  دا  جدی  هه وڵی  بارزانی 
به ئاماده بوونی   )2012( له ساڵی  مه به سته ش  ئه م  بۆ 
دامه زرێنه رانی  بۆردی  سه رۆكی  بارزانی(  )مه سروور  رێزدار 
 _ ئازیزان  چاودێری  پرۆژه ی  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای 
پشت  پرۆژه كە  قۆناغه دا  له م  راگه یه نرا.  كوردستان  بە�شی 
و  كوردستان  كۆمپانیاكانی  سپۆنسه ری  و  هاوكاری  به  
خاوه نكار و خێرخوازان ده به ستێت، خۆشبه ختانه سه ره ڕای 

خاوه نكار  و  خێرخوازان  ئابووری  داكشانی  و  هه ڵكشان 
به رنه داو  پرۆژه یان  ئه م  پشتی  كوردستان  كۆمپانیاكانی  و 
له م  هاوكارییه كانیان.   پێشكه شكردنی  له   بوون  به رده وام 
و  ره وش  باشتكردنی  بۆ  باشنرا  هه نگاوی  قۆناغه شدا 
گوزه رانی مندااڵنی بێباوك و پاڵپشتیكردنیان له قۆناغه كانی 
 2012( ژیانیاندا، ئه وه بوو پرۆژه كه  ده ستی پێكردو له ساڵی 
ملیۆن  چواردە   )$  14,680,250( بڕی  توانرا   )2018 تاكو 
)ئازیز( بێباوك  منداڵی   )71,374( به سه ر  ئه مه ریكی  دۆالری 

دا به پێی چه ند قۆناغێكی دابه ش بكرێت. بۆ هه ر منداڵێكی 
ته رخانكرابوو.  ئه مه ریكی  دۆالری  په نجا   )$  50( بڕی  ئازیز 

لێره دا به پێی سااڵنی دابه شكردن روونی ده كه ینه وه :
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2012

2.215
443.000

2017-2018

13.561

3.139.100

2016

12.790

2.500.750

2015

14.303

2.860.600

2014

13.827

2.801.400

2013

14.678

2.935.400
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3ـ پرۆژه ی چاودێریی ئازیزان ــ ده وڵه تی كوێت
پرۆژه یه   ئه م  بۆ  زیاتر  یارمه تیده ری  سپۆنسه رو  ئه وه ی  بۆ  هه وڵدابووه   له   به رده وام  بارزانی  خێرخوازیی  ده زگای 
پرۆژه یه   ئه م  توانرا  خۆشبه ختانه   ئه وه بوو  بكرێن.  هاوكاری  بێباوك  مندااڵنی  زیاتری  رێژه یه كی  تاكو  بدۆزێته وه  
پێشكه �شی الیه نه  په یوه ندیداره كانی ده وڵه تی كوێت بكرێت تاكو بتوانن له م رێگه یه وه  ژماره یه ك منداڵی ئازیز به باوان 
بكه ن، بۆ ئه م مه به سته ش ده وڵه تی كوێت ئاماده یی نیشاندا كه وا بڕی )1,000,000 $( یەك ملیۆن دۆالر هاوكاری 
پێشكەش بە )4000( ئازیز بكات كە بۆ هەر منداڵێك بڕی )250 $( تەرخانكرا، هەر خانەوادەیەك چەند منداڵی 
تایبەتدا  مەراسیمێكی  لەچوارچێوەی   2017 لەساڵی  هاوكارییە  ئەم  كە  سوودمەندبوون،  پرۆژەیە  لەم  هەبووبێت 

پێشكە�شی ئازیزان كرا.

4ـ پرۆژە ی چاودێریی ئازیزان ــــــــ شانشینی عه رە بی سعودیه 
ده زگای خێرخوازیی بارزانی له ڕێگه ی ناوه ندی شاسه ملانی سعودییه وه  توانی له ڕێگه ی پرۆژه ی چاودێریی ئازیزانه وه  هاوكاری 
زیاتر بۆ ئه م پرۆژه یه  كۆبكاته وه و ژماریه كی زۆرتری مندااڵنی بێباوك له سه رتاسه ری هه رێمی كوردستان سوودمه ند بكات، 
هەزار  سەد  شەش   )$  600,000( بڕی  پێشكه شكردنی  به   سعودییه   شاسه ملانی  ناوه ندی  خه تی  سه ر  به هاتنه   ئه مه ش 
گیانیان  تیرۆردا  رووبه ڕوونه وه ی  له شه ڕی  باوكیان  كه   )ئازیز(  بێباوك  منداڵی   )1000( بۆ  هاوكاری  وەك  ئه مه ریكی  دۆالری 

له ده ستدابوو،  كە هەر ئازیزێك بڕی )600 $(ی پێ بەخشرا. پرۆژه كه  له ساڵی )2017( جێبه جێكرا.
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      چۆنیەتی دەستنیشانكردنی ئازیزان
بارزانی  خێرخوازیی  دەزگای  ئازیز،  مندااڵنی  سوودمەندكردنی  و  ناونووسكردن  پرۆژەیەو  ئەم  جێبەجێكردنی  بۆ 
چەندین پێوەری تایبەتی داناوە كە زۆرترین خانەوادە سوودمەند بێت لە پرۆژەی ئازیزان، كە خۆی لەچەند خاڵێكدا 

دەبینێتەوە، لەوانە:
1ـ پرۆژه كه  هه موو منداڵێكی بێباوك ده گرێته و ە  تا ته مه نی )18 ساڵ و 22 ساڵ( ئه گه ر لە خوێندن بەردەوام بێت .

2ـ پرۆژه كه  هه موو منداڵێكی بێباوك ده گرێته وه  جا چ له ناو خێزاندا بێت، یان له  ده ره وه ی خێزاندا بێت وه كو خانه ی 
به خێوكردنی مندااڵن.

ئه لیكترۆنی  ناونیشانی  مۆبایل،  ژماره ی  منداڵ،  وێنه ی  وه كو  وەفات،  شەهادەی  پێویست،  زانیارییه كی  هه موو  3ـ 
)ئه گه ر هه بێت( ده درێت به و خێرخوازه ی كه  یارمه تی مندااڵنی بێباوك ده دات.

4ـ راپۆرتی سااڵنه ی سه باره ت بەباری ئابووری و كۆمه اڵیه تی و ره و�شی ژیانی بێباوك به  گشتی ئاماده  ده كرێت له الیه ن 
تیمه كانی چاودێری كۆمه اڵیه تی ده زگای خێرخوازیی بارزانی ییەوە و وێنه یه كی ده درێته  سەرپەرشتیار )كافل(.

       دەرئەنجامەكانی پرۆژەكە
1ـ پرۆژەكە پردێكی پێوه ندی له  نێوان خه ڵكی خێرخواز و خه ڵكی كه مده رامه ت دروستده كات، به مه ش چینه كانی نێو 

كۆمه ڵگه  لێك نزیك ده كاته وه  و چینی ناوه ند فراوان ده كات.
2ـ ئه م پرۆژه یه  هۆكارێكه  بۆ ئه وه ی مندااڵنی بێباوك بێبه ش نه بن له  نازی باوك و سه ربه رزانه  ژیان بگوزه رێنن، چونكه  
پرۆژه كه  به  شێوازیك رێكخراوه  كه  ئه و ئازیزانه ی 
سوودمه ند ده بن راسته وخۆ هاوكارییه كه یان له  
خێرخواز وه رناگرن، به ڵكو له  رێگه ی ده زگایه كی 
ناوداره وه  وه ری ده گرن و به مه ش هیچ كاریگه ری 

نه رێنی له سه ر كه سایه تیان دروست نابێت.
3ـ ئه م پرۆژه یه ، پاڵپشتی منداڵ دەكات بۆ ئەوەی 
لە  دووربكەونەوە  و  بن  بەردەوام  خوێندن  لە 

كاركردن لەسەر شەقامەكان.
هۆكارێكه   ئازیزان  چاودێریی  پرۆژه ی  4ـ 
نێو  له   هه ژاری  رێژه ی  كه مكردنه وه ی  بۆ 
مندااڵنی  به یارمه تیدانی  چونكه   كۆمه ڵگه دا، 
بێباوك بار و گوزه رانی ئه و مندااڵنه  به ره و با�شی 
منداڵه كه ش  به خێوكه ری  هاوكات  ده چێت، 

بارسوكی ئابووری بۆ په یدا ده بێت.
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سوودەكانی پرۆژەكە:

گه وره بوونیدا  له كاتی  منداڵه   ئه و  به شێوه یه ك  مرۆڤایەتی،  بنەمای  له سه ر  بێباوك  مندااڵنی  په روه رده كردنی  1ـ 
خزمه ت به  مرۆڤایه تی بكات.

ئاماده ده بن بۆ  تا ئه وكاته ی  تاوه كو خوێندن ته واو ده كه ن، یاخود  بێباوك  2ـ دابینكردنی بژێوی ژیان بۆ مندااڵنی 
ئه نجامدانی كارێكی پیشه یی شایسته  كه  بتوانن بژێوی خۆیان دابین بكه ن.

4ـ دابینكردنی خزمه تی ته ندروستی و كۆمه اڵیه تی بۆ بێباوكان له  ناو خێزانە كه ی بۆ ئه وه ی هاوسه نگی و ئاسای�شی 
جه سته یی و ده روونی پارێزراو بێت.

5ـ دابینكردنی پێداویستییه  سه ره كییه كانی ژیان، وه كو خواردن و  پۆشاك.

بەشەكانی دیكەی پرۆژەكە :

له پرۆژه ی چاودێریی ئازیزاندا، ده زگای خێرخوازیی بارزانی جگه  له  دابینكردنی هاوكاری ماددی مانگانه  بۆ مندااڵنی 
بێباوك )ئازیزان(، هاوكات هه وڵیداوه  له م پرۆژه یه دا بایه خ به سێكته رو الیه نی دیكه ی مندااڵن له چوارچێوه ی ئه م 

پرۆژه یه دا بدات، له وانه :
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1ـ دابه شكردنی پێداویستی خوێندن
مندااڵنی)ئازیزان(  بۆ  مانگانه   هاوكاری  دابه شكردنی  له ته ك 
پرۆسه ی  له سه ر  بدات  هانیان  كە  هه وڵده دات  هاوكات 
خوێندن و په روه رده  به رده وام بن، بۆ ئه م مه به سته ش له ساڵی 
قوتابیدا   )3541( به سه ر  خوێندنی  پێداویستی  جانتاو   )2017(
تێچووی  ئه مه ریكی  دۆالری   )$42492( بڕی  كە  دابه شكردووه  

پرۆژه كه  بووه .
2ـ كردنه وه ی خول

خولی  ئازیزان،  چاودێریی  پرۆژه ی  به ڕێوه چوونی  گرنگی  الیه نێكی 
نه وه یه كی  ئه وه ی  بۆ  دەكاتەوە  زمان  به هێزكردنی  و  په روه رده یی 
چوارچێوه یه دا  له م  بێت،  به رهه م  لێ  زانستخوازی  و  كاریگه ر 
بایه خ به  توانا پیشه یی و رۆشنبیرییه كانیان له ڕێگه ی كردنه وه ی 

خولی زمان و كۆمپیوتەر و راهێنانی جۆراوجۆر به ڕێوه  ده چێت.
3ـ پرۆژەی شادی مندااڵنی بارزانی 

بۆ  شادی  و  خۆ�شی  ساتێكی  به سه ربردنی  به مه به ستی 
به هاوكاری   )2019-2018-2017( له سااڵنی  مندااڵنی)ئازیزان( 
له گه ڵ یانەی ئەسپ سواری نێودەوڵەتی هەولێر و  شاری یاری 
خۆش  مندااڵیان  دڵی  جیاوازدا  بۆنه یه كی  له چه ند  و  ئه كواتارین 
هەروەها  كردن  مەلەوانی  و  سواری  ئەسپ  یاری  بە  كردووە 
و  دیاری  پێشكەشكردنی  و  گەورەكان  مۆڵە  كردنی  سەردانی 
مندااڵنی  بەتایبەتی  بۆمندااڵن  بەكۆمەڵ  خوانی  ئامادەكردنی 

شەهیدانی شەڕی داعش لە هەموو كوردستان 
3ـ پرۆژەی پەروەردەیی خێزان

خێرخوازیی  دەزگای  ئازیزاندا،  چاودێریی  پرۆژەی  لەچوارچێوەی 
پێدانی  لەڕووی  داوە  پەروەردەیی  بواری  بە  بایەخی  بارزانی 
زانیاری سەردەم لەڕێگەی زنجیرە سیمنارێكەوە لەبارەی چۆنێتی 
مامەڵەكردنی خێزانەكان لەگەڵ منداڵەكانیاندا و خۆگونجاندن 
لەگەڵیان و پەروەردەكردنێكی تەندروست كە لەگەڵ دەوروبەر 
و گۆڕانكارییە جیهانییەكانی تایبەت بە مافی مندااڵندا بگونجێت.
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چی پێویستە 
بۆ تۆماركردنی منداڵێك لەم پرۆژەیە ؟

فۆتۆكۆپی رەنگی هەریەك لەمانەی خوارەوە :

1- بەڵگەنامەی كۆچی دوایی)شهادة الوفاة(ی باوكی ئازیز.
2- ناسنامەی ئازیز)بێباوك(.

3- ناسنامەی دایكی ئازیز.
4- فۆرمی خۆراك )البطاقة التموينية(.

5- پشتگیری نیشتەجێ بوونی بەخێوكەر.
6- پشتگیری یا كارتی دەرچوونی قوتابخانەی ئازیز.

7- )2( وێنەی بچوكی بێ باوك.
8- )1( وێنەی منداڵی بێ باوك بە كاملی .

9- )2 تا 3( ژمارەی تەلەفۆن بۆ كاتی پەیوەندی كردن.
ئەگەر  الوصايا(  )حجة  سپێردن  پێ  بەڵگەنامەی   -10

بەخێوكەر دایكی نەبوو.
11- دوو ژمارەی تەلەفۆنی كەسوكاری بێ باوك.

فۆرمی )ئازیز( بێباوك: 

هاتووە  هاوپێچدا  فۆرمی  له   زانیارییانه ی  ئه و 
به رده ستی  ده خرێنه   بێباوك  به منداڵی  سه باره ت 
له   سه رپشكبن  خۆتان  ئه وه ی  بۆ  بەڕێزتان 
ته واوتان  زانیاری  و  بێباوك  كه سانی  هەڵبژاردنی 
به ڕێزتان  هه روه ها  هه بێت،  له سه ریان 
ده تانه وێ  راده یه ك  چ  تا  له وه ی  سه رپشكده بن 
و  هه بێت  بێباوك  منداڵی  له گه ڵ  پێوه ندیتان 
و  بكه ن  به ڕێزتان  ناوی  پاراستنی  داوای  ده توانن 

ته نها كۆدی تایبه تتان به كار بێت.   

پرۆفایلی به باوانكردن:

1ـ فۆرمی زانیاری گشتی بۆ هه ر  بێباوكێك 
2ـ پسوله ی وه رگرتنی یارمه تی .

3ـ پسوله ی وه رگرتنی دیاری و جه ژنانه  ...هتد
پێشكه �شی  كۆپییه كی  و  وێنه وه   به   سه ردانه كان  راپۆرتی  4ـ 

خێرخوازه كه  )كافل( ده كرێت.
پێشكه �شی  كۆپییه كی  و  راپۆرتی چاالكییه  جۆراوجۆركان  5ـ 

خێرخوازه كه  )كافل( ده كرێت.
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مكتب أربيل - قسم األعزاء:
اإليميل:

0751 501 92 10 
head.orphans.erbil@bcf.krd

اسم املشروع: مشروع رعاية األعزاء

الجهة املستفيدة: األطفال األعزاء )األيتام(

عدد:  1000

تسلسل: 40

مكتب كرميان - قسم األعزاء:
اإليميل:

0751 501 92 77 
garmian@bcf.krd 

مكتب كركوك - قسم األعزاء:
اإليميل:

0750 504 08 21 
dist.krd@bcf.krd

مكتب السليمانية - قسم األعزاء:
اإليميل:

0750 103 50 03 
sulaymani@bcf.krd

رقم موبايل قسم األعزاء للمكتب الرئي�سي: 
اإليميل: 

0751 501 92 94 
orphans.department@bcf.krd

مكتب دهوك - قسم األعزاء:
اإليميل:

0750 819 66 71 
dataentry   .duhok@bcf.krd3
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مقدمة..

له  الكوردي  املجتمع  في  اليتيم  مساعدة  ان 
لدى  التراث  من  نوعا  اصبحت  حتى  عميق،  تاريخ 
املجتمع  مد  املنطلق  هذا  ومن  الكوردستانيين، 
للمنكوبين  واملساعدة  العون  يد  دائما  الكوردي 
الى  احتاجت  التي  والفئات  الدخل  ومحدودي 
التي  االوضاع  من  بمساعدتهم  وقام  املساعدة 
عاشوا فيها في الحياة وواجهوا املآ�سي والفقر، وما 
طريقة  لكن  معهم.  تقاسموها  اموال  من  ملكوا 
وجود  لعدم  منظم  غير  وضع  في  كانت  املساعدة 
بالشكل  تكن  ولم  خيرية،  مؤسسة  او  منظمة 
كان  وهذا  الحقيقي،  مسارها  لتأخذ  املطلوب 
السبب في عدم التساوي في توزيع املساعدات التي 

قدمت من قبل الخيرين وخاصة ما تقدم لأليتام.
ان تنظيم ووضع مسار لهذه املساعدات التي تقدم الى 
اخصائيين  الى  وتحتاج  مهمة  عملية  سنويا،  االطفال 
بارزاني  مؤسسة  ان  املجال،  هذا  في  الخبرة  وذوات 
وواجبها  الخيرية  باالعمال  قيامها  بجانب  الخيرية 
الالجئين  ومساعدة  املنكوبين  )اغاثة  من  االنساني 
ضمن  قامت  املختلفة(،  عملها  قطاعات  في  والنازحين 
بشكل  االيتام  االطفال  وجمع  بتنظيم  خاص  مشروع 
منظم، فضال عن تقديم مساعدات مادية اليهم، فانها 
تقدم اليهم الخدمات في مجال التربية والصحة وإتاحة 
في  دراسية  مقاعد  وتخصيص  والتدريب  العمل  فرص 
الجامعات واملدراس األنموذجية، وكذلك تقوم بمتابعة 
حياتهم لسد الثغرات التي تواجههم والنواقص االخرى 

في حياتهم.
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ملاذا كلمة االعزاء؟

مختلفة  كلمات  استخدمت  مختلف  وبشكل  مجتمع  كل  داخل 
مقابل كلمة اليتيم، وهذه الكلمات وجدت بشكل مستمر تأثيراتها 
ومخيلة  فكر  وعلى  واالجتماعية  النفسية  الناحية  من  السلبية 

الطفل اليتيم نفسه.
من  الفئة  هذه  تواجه  التي  السلبية  التأثيرات  هذه  وازالة  ملحو 
)االعزاء(  كلمة  بوضع  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت  االطفال، 
من  مجموعة  تحمل  ذاته  حد  في  الكلمة  هذه  )االيتام(،  مقابل 
الدالالت العاطفية والحب والرحمة لالطفال الذين فقدوا اباءهم 
وجعل منهم ان يفكروا بشكل مختلف وتؤثر عليهم بشكل ايجابي 
على نفسيتهم وتفكيرهم واحالمهم، كذلك منذ القدم كان معهودا 
وينادونه  عليه  يطلقون  كانوا  القلب  على  محبوبا  الطفل  كان  اذا 

بكلمة )عزيز(.
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 )العزيز( اليتيم في التأريخ

في تاريخ االنسانية جاء الحديث عن اليتيم بأنهم كانوا اشخاص مرموقين وذات كرامة، وكذلك ان هللا 
سبحانه وتعالى اراد ان يكون أغلب الرسل واالنبياء و ذوي العزم أيتاما مثل ) مو�سى ابن عمران، عي�سى 
ابن مريم ومحمد ابن عبدهللا( على نبينا وعليهم الصالة والسالم، بدأوا حياتهم وهم ايتام وذاقوا مرارة 
العيش وصعوباتها، وكذلك هناك شخصيات كبيرة عاشوا وهم ايتام وبدأوا حياتهم دون ان يجدوا اباهم 
اسماءهم  ويبقى  االنسانية  حياة  ويغيروا  منتصرون  وهم  يعيشوا  ان  استطاعوا  هؤالء  بيدهم،  يمسك 

خالدا.
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حث الديانات على حماية الطفل العزيز

1ـ مكانة اليتيم في الدين االسالمي
اليتيم فضال عن كونه عمال انسانيا عظيما، كذلك يعتبر واجبا دينيا كبيرا، يقول هللا سبحانه  ان مساعدة الطفل 
واليتامى واملساكين  فللوالدين واالقربين  أنفقتم من خير  ما  ينفقون قل  ))ويسألونك ماذا  الكريم:  القران  في  وتعالى 
وابن السبيل((، بمعنى: عندما يسألونك يا أيها النبي، ماذا ينفقون ويعطونه ملن؟ قل لهم: اي صدقة تقدمونه في االول 

تعطونه لوالدكم ووالدتكم وال تهملوهما، وكذلك اقاربكم وااليتام وعابري السبيل واملساكين.
وكذلك قال )محمد( رسول االسالم صلى هللا عليه وسلم: ))انا وكافل الیتیم فی الجنة هكذا واشار بالسبابة والوسطى 
وفرج بينهما(( بمعنى: ان من يراعي اليتيم ويكفله يكون مع الرسول )صلى هللا عليه وسلم( في الجنة واشار بالسبابة 
والوسطى وفرج بينهما،  لذا نرى ان الدين االسالمي اهتم كثيرا بالطفل اليتيم و بشر  بثواب كبير  للذين يحترمون االيتام 

ويتشاطرون معهم آالمهم.

23



مشروع رعاية األعزاء

24

2ـ مكانة اليتيم في الدين املسيحي

الديانة املسيحية تحدثت عن اليتيم بكل احترام، سواء إذا كان من قبل الكنيسة االولى منذ البداية التي اهتمت 
برعاية االرامل وااليتام، في هذا الوقت كانت تقدم خدمة الطعام وكانت عبارة عن توزيع الطعام واحتياجات 
اخرى بشكل منظم، وكانوا يختارون سبعة من الطالب لتنفيذ هذه الخدمة والتي عرفت االن بالعمل الخيري 

والجمعيات الخيرية، هذا الحديث يجد نفسه من احترام ومساعدة ورعاية.
وكذلك وضع سيد املسيح )عي�سى بن مريم( عليه السالم، صناديق خاصة ملساعدة الفقراء واملنكوبين وكانت 
االرامل وااليتام في مقدمتهم، وجاء ايضا قوله : ))أنی أنقذت املسكين الذی استغاث، والیتیم الذی ال معين له(( 

)أیوب 29:12(.

3ـ مكانة اليتيم في الديانة اليهودية

والكتب الدينية االخرى تحدث باحترام عن االرامل واليتيم، ففي التوراة جاء: ))ال ُتِسْئ ِإلی َأْرَملٍە َما وال يِتیٍم.
ْیِف َفَتِصیُر  )22(، ِإْن َأَسْأَت ِإلْیِە َفِإنِّی ِإْن َصرََخ ِإلیَّ َأْسَمُع ُصرَاَخُە )23(، َفیْحَمی َغضِبی وَأْقُتُلُكْم ِبالسَّ
ِنَساُؤُكْم َأرَاِمل وَأوالُدُكْم يَتاَمی)24( .)سفر الخروج، اإلصحاح 22((. وهذا تهديد مخيف من إله التوراة 

ملن ي�سيء إلى اليتيم أو األرملة ألن غضب اإلله سوف يحمى عليه وسوف يقتله اإلله بالسيف.



3ـ  مكانة اإليتام عند اإليزيديين ..

قيمة  اعطيت  االيزدية  الديانة  في 
كانوا  حيث  لاليتام،  بارزة  ومكانة 
واعطوهم  االول  الصف  في  دائما 
معهم  وتعاملوا  خاصة،  مكانة 
هناك  كان  العائلة،  ككبار 
شيخ  باسم  كبيرة  دينية  شخصية 
االيتام(  )شيخ  بـ  عرف  ائتمان 
ونظرا  ويساعدهم،  االيتام  يدعم 
ملكانته الرفيعة ودرجته العالية في 
الدين داخل املجتمع االيزدي كان 

لديه مزار داخل معبد اللش.

مشروع رعاية األعزاء
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كفالة اليتيم

من  كثير  حولنا  من  تحصل  التي  االحداث  بسبب 
معينات  بال  النساء  وتكون  يتامى  أصبحوا  االطفال 
مختلفة  أخبارا  نسمع  ويوميا  كثيرة  االحداث  املعيشة،  في 
الطبيعية  الكوارث  بسبب  املوت  من  وموجعة  حزينة 
يكون  والذي  والقتل..  حرائق  ونشوب  الطرق  وحوادث 
من  يحرمون  حيث  االطفال  هو  املحيط  هذا  في  ضحية 
من  يجدون  وال  عنه  بعيدا  ويكبرون  وحنانه  االب  عطف 
الذي  الفراغ  هذا  لهم  ويمأل  الحنين،  ويشاطرهم  يرعاهم 
ان  اجل  من  ساهرا  الليالي  ويق�سي  لهم  يمأله  ابوه  كان 

يكسب لهم ويحضر لهم لقمة العيش.
ايها الكافل املحترم... بعطائك مبلغا محددا من املال لهؤالء 
قلوبهم  على  الفرحة  الدخال  كبيرا  سببا  تكون  االطفال 
وكذلك تأخذ ثوابك ليوم القيامة، وتكون أنموذجا عظيما 
في املجتمع وتكون سببا في طمأنينة وسعادة عائلة ينتظرون 

كرمك وعطائك.

مشاركة الفرد في هذا املشروع

يستطيع  املجتمع  من  فرد  كل  االعزاء،  رعاية  مشروع  في 
تقدم  ان  االموال،  من  محددة  كمية  تقديم  خالل  من 
املساعدات الى االطفال االيتام )االعزاء( عن طريق مؤسسة 
استالمه  وكيفية  املبلغ  اعطاء  طريقة  وان  الخيرية  بارزاني 
وكذلك  العام  للرأي  شفاف  بشكل  وضع  لألعزاء  واعطائه 
للكافل نفسه، حيث ترسل اليه استمارة خاصة للتأكد من 
هذا املشروع حيث حدد مبلغ )50$( لكل طفل يتيم )عزيز(، 
ان مشاركة الفرد )الكافل( في دعم املشروع تؤدي إلى خلق 
ومعيشة  اوضاع  تحسين  على  الكبيرة  املؤثرات  من  كثير 
املهمة  املحطات  عن  ينعزلوا  ال  وان  االيتام،  االطفال 
احالمهم.  ويحققوا  مهاراتهم  ويطوروا  الحياة  في  واملختلفة 
واوضاع  امكانيات  مع  ينسجم  بطريقة  وضع  املشروع  هذا 
الحياة وكذلك يربط الكافل بحلقة مليئة باملحبة والعطاء 
والرحمة ويربطهم بااليتام بشكل مستمر  عن طريق عطائه 

ويصبح فردا مؤثرا في الحياة.
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مراحل املشروع : 

1ـ  مشروع رعاية االعزاء -االمارات

التزم الجانبان   ، بارزاني الخيرية والهالل االحمر االماراتي الذي وقع في سنة )2011(  حسب اتفاق مشترك بين مؤسسة 
باالتفاقية، الجانب  االول وهو الهالل االحمر االماراتي، عن طريق استمارة خاصة تقدم اليهم اسماء االيتام، وهم في دولة 
واحد،  لطفل  كوردستان  اقليم  الى  االمارات  دولة  من  املساعدة  تأتي  املرات  من  وكثير  الكافل،  بإيجاد  يقومون  االمارات 
وهناك اختالف في نسبته، وذلك بسبب الكافل الذي هو على استعداد ان يقدم نسبة اكثر  لهذا الطفل اليتيم. في قسم 
في بعض السنوات وزعت  االمارات منذ سنة )2009( وحتى سنة )2011( وزعت املساعدات بحسب املراحل املختلفة، 
املساعدات ملرتين ومرات والسباب فنية وزعت املساعدات مرة واحدة خالل سنتين على االطفال االعزاء، واستطعنا ان 

نوزع مبلغ )19,974,697 $( دوالرا امريكيا على )45,546( طفال عزيزا )يتيما(، وهنا نوضح التوزيعات بحسب السنوات:

2016-2017

10.722

8.284.798

2015

6.619

2.974.314

2014

8.373

1.715.768

2013

7.440

1.471.841

2009-2012

12.392

5.527.976

نسبة املستفيدين..

األطفال  االسماء  تسجيل  وعملية  املشروع  تنفيذ  عند 
املوضوعة،  االلية  حسب  ومساعدتهم  )االيتام(  االعزاء 
سنة تلو اخرى تزداد نسبة االطفال االعزاء الذين تقدم 
اليهم املساعدات وذلك بحسب ايجاد الكفالء، وبحسب 
واململكة  كويت  كوردستان،  )االمارات،  االربعة  املراحل 
سنة  نهاية  وحتى   )2009( سنة  منذ  السعودية(  العربية 
)2018( استطعنا فضال عن تسجيل اسماءهم، بحسب 
شهرية  مساعدات  عليهم  توزع  ان  املختلفة،  املراحل 
املوزع  املبلغ  وكان  )يتيم(  عزيزا  طفال   )131.461( على 

)37,137,439( دوالرا امريكيا.
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2ـ  مشروع رعاية االعزاء - كوردستان

االحمر  الهالل  قسم  في  االعزاء  رعاية  قسم  نجاح  بعد 
االماراتي، ووجود نسبة كبيرة من االطفال االيتام في اقليم 
كبيرة  جهودا  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  بذلت  كوردستان، 
 )2012( سنة  في  الغرض  ولهذا  املشروع،  هذا  لتوسيع 
وبحضور السيد )مسرور بارزاني( رئيس الهيئة التأسيسية 
االعزاء  رعاية  مشروع  عن  اعلن  الخيرية،  بارزاني  ملؤسسة 
على  املشروع  يعتمد  املرحلة  هذه  في  كوردستان.  قسم 
في  واملحسنين  املهن  واصحاب  الشركات  ورعاية  مساعدة 

و  صعود  وجود  من  الرغم  على  الحظ  لحسن  كوردستان، 
هبوط  في الجانب االقتصادي للكفالء لهذه املرحلة لكنهم 
خطونا  املرحلة  هذه  وفي  املساعدات.  تقديم  في  استمروا 
االعزاء  االطفال  ومعيشة  اوضاع  لتحسين  جيدة  خطوات 
بدء املشروع  املعيشة وحياتهم، ومنذ  في  )االيتام( ودعمهم 
مبلغ  نوزع  ان  استطعنا   )2018( وحتى   )2012( سنة  في 
طفال   )71,374( على  امريكيا  دوالرا   )$  14,680,250(
عزيزا )يتيما( وبحسب عدة مراحل من التوزيع، وكل طفل 
تلك  نوضح  وهنا  امريكيا،  دوالرا   )$50( مبلغ  استلم  عزيز 

التوزيعات بحسب السنوات املختلفة:
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2012

2.215

443.000

2017-2018

13.561

3.139.100

2016

12.790

2.500.750

2015

14.303

2.860.600

2014

13.827

2.801.400

2013

14.678

2.935.400
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      كيفية تسجيل اليتيم
لتنفيذ هذا املشروع وتسجيل االسماء وافادة االطفال االعزاء، وضعت مؤسسة بارزاني الخيرية مجموعة من املعايير 

حتى يستفيد اغلبية العوائل من مشروع االعزاء، والتي تجد نفسها في هذه النقاط، منها:
1ـ ان املشروع يشمل جميع االطفال االيتام حتى سن  )18 سنة و 22 سنة( في حال استمر في الدراسة.

2ـ ان املشروع يشمل جميع االطفال االيتام سواء أكانوا داخل العائلة، او خارج العائلة كذويه او من يقوم برعايته 
من اقربه.

3ـ جميع املعلومات، شهادة الوفاة، كصورة الطفل، رقم املوبايل، العنوان االلكتروني )في حال وجوده( تعطى للكافل 
الذي يقوم بمساعدة الطفل اليتيم.

4ـ التقرير السنوي حول االوضاع االقتصادية واالجتماعية والوضع املعي�سي لليتيم بصورة عامة، تجهز من قبل فرق 
الرعاية االجتماعية في مؤسسة بارزاني الخيرية تعطى نسخة منه الى الكافل.

      نتائج املشروع
املجتمع  بين فئات  تقارب  الدخل، وبهذا يحصل  بين املحسنين واشخاص محدودة  يكون جسر تواصل  1ـ املشروع 

ويكون مجاميع كبيرة.
2ـ هذا املشروع سبب كي ال يحرم االطفال 
االيتام من حنان االبوة ويعيشون بكرامة، 
االطفال  ان  بشكل  نظم  املشروع  الن 
املساعدات  يستلمون  ال  املستفيدين 
بل يستلمونها  الكافل،  بصورة مباشرة من 
تبقي  عن طريق مؤسسة مشهورة وبهذا ال 

اثرا سلبيا على شخصياتهم.
3ـ هذا املشروع يدعم االطفال كي يستمروا 
في  العمل  عن  ويبتعدون  الدراسة  في 

الشوارع.
لتقليل  سبب  االعزاء  رعاية  مشروع  ان  4ـ 
وبسبب  النه  املجتمع،  في  الفقراء  نسبة 
اوضاع  تتحسن  االعزاء  االطفال  مساعدة 
هؤالء االطفال وتسير نحو األفضل، اضافة 
كاهله  على  يبعد  الطفل  مربي  ان  ذلك  الى 
الثقل االقتصادي الناتج جراء فقدان االب.
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فوائد املشروع

1ـ تربية االطفال االيتام على اسس االنسانية، بشكل يجعل من االطفال عندما يكبروا يمكنهم ان يقدموا خدمات 
كبيرة لالنسانية.

2ـ توفير متطلبات املعيشة لألطفال االيتام حتى يكملوا الدراسة، او حتى يأتي الوقت ويبدأون استعدادهم لتنفيذ 
عمل شخ�سي يستطيعون من خالله توفير مصروفاتهم واحتياجات معيشتهم.

4ـ توفير خدمات صحية واجتماعية لأليتام داخل عوائلهم كي يكون التوازن والسالمة االمنية والجسدية والنفسية 
محفوظة.

 5ـ توفير احتياجات اساسية للحياة كالغذاء واملالبس.

االقسام االخرى للمشروع

ضمن مشروع رعاية االعزاء، اضافة الى توفير املساعدات املادية لألطفال األعزاء )االيتام(، يتم االهتمام بقطاعات 
مختلفة تخص االطفال وكلها يدخل ضمن هذه املشروع، منها: 
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1ـ توزيع احتياجات مدرسية
بجانب التوزيع الشهري على االطفال االعزاء، تقوم املشروع 
والتربوية،  الدراسية  العملية  في  االستمرار  على  بتشجيعهم 
املدرسية  واالدوات  الحقائب  وزعت   )2017( سنة  منذ  لهذا 
 )$42492( املشروع  كلف  حيث  وطالبة،  طالب   )3541( على  

دوالرا امريكيا.

2ـ فتح دورات
جانب اخر مهم ضمن مشروع رعاية االعزاء، وهو فتح دورات 
من  للعلم  وطالب  مؤثر  جيل  ينتج  كي  للغات  وتقوية  تعليمية 
املهنية  االطفال  بقدرات  اهتمام  يولى  االطار  هذا  وفي  االعزاء، 
الكومبيوتر  تعليم  و  اللغة  دورات  فتح  طريق  عن  والثقافية 
وتدريبات مختلفة، وذلك بالتعاون مع عدد من املراكز التعليمية 

تفتح هذه الدورات.

3ـ مشروع فرحة االطفال 
سنوات  في  )االيتام(  االعزاء  لألطفال  ممتع  وقت  قضاء  بهدف 
وذلك  لهم  ترفيهية  جوالت  تنفيذ  يتم   )2019-2018-2017(
بمساعدة نادي الفروسية الدولية في اربيل ومدينة العاب اكوا 
الى  االطفال  يذهب  االطفال  قلوب  على  الفرحة  والدخال  تارين 
النادي الفروسية واملوالت الكبيرة وتقدم اليهم الهدايا وتحضر 
لهم وجبة طعام جماعية وخاصة اطفال الشهداء ضد معارك 

داعش في جميع اقليم كوردستان.

4ـ مشروع تربية العوائل
الخيرية  بارزاني  مؤسسة  تهتم  االعزاء،  رعاية  مشروع  ضمن 
بالجانب التربوي من حيث اعطاءاالرشادات عن طريق سلسلة 
من املحاضرات العصرية حول كيفية تعامل العائلة مع االطفال 
بحقوق  الخاصة  العاملية  والتغييرات  املحيط  مع  والتكيف 

االطفال.
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ماذا يحتاج لتسجيل االطفال االعزاء )االيتام(
 في هذا مشروع رعاية االعزاء؟ 

نسخة ملونة من املستمسكات التالية:
1 - شهادة الوفاة ألب العزيز )اليتيم(.

2 - هوية العزيز )اليتيم(
3 - هوية ام العزيز)اليتيم(.

4 - البطاقة التموينية.
5 - تأييد السكن لرب االسرة.

6 - تأييد او بطاقة نجاح ملدرسة العزيز.
7 - )2( صورة لوجه لليتيم.

8 -  )1( صورة لليتيم بصورة كاملة.
9 -  )2-3( رقم املوبايل لوقت االتصال.

10 - حجة الوصايا اذا كان اليتيم بال ام.
11 - رقمان للموبايل ألهل اليتيم.

استمارة االيتام: 

املرفقة  االستمارة  في  جاءت  املعومات  هذه 
كي  ايديكم  بين  نضعها  اليتيم  الطفل  حول 
لديكم  وتكون  االيتام  اختيار  في  تكونوا منصفين 
معلومات كاملة عليهم، وتكونوا احرار الى اي حد 
اليتيم  بالطفل  اتصال  على  تكونوا  ان  تريدون 
باسماءكم  االحتفاظ  تطلبوا  ان  وتستطيعون 

وتستخدموا شفرة خاصة بكم. 

استمارة الكفالة:

1ـ بطاقة املعلومات لكل يتيم
2ـ بطاقة استالم املساعدات.

3ـ بطاقة استالم الهدايا والعيدية... الخ
4ـ تقارير الزيارات بالصور وتسلم نسخة منها الى الكافل.

5ـ تقرير النشاطات املختلفة وتسلم نسخة الى الكافل.
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سپۆنسەرو هاوبەشانی لە پڕۆژەی چاودێریی ئازیزان سپۆنسەرو هاوبەشانی دەزگا لە پڕۆژەی چاودێریی ئازیزان 
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املمولون والشركاء للمؤسسة في مشروع رعاية األعزاء



شركة ڕاگرشركة منصوراألشخاص الخيرين 
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