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االنســانية هــي ان تضحــي بســعادتك مــن أجــل مصلحــة 
والفقــراء  الضعفــاء 

مصطفى البارزاني

Humanity is to sacrifice your delectation for the 
benefit of weak and poor people

Mustafa Barzani
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Kurdish society is renowned for its generosity, its kindness, and its willingness to help 
others regardless of religion, ethnicity or gender. 
The kindness of the Kurdistani peoples was embodied by the legendary Kurdish leader, 
Mustafa Barzani. My grandfather once said that “it is a privilege to serve one’s own people” 
and it is that philosophy that drives the work of the Barzani Charity Foundation (BCF).
The BCF is trusted by its partners to act as a bridge between benefactors and those in need. 
Covering all humanitarian crises from man-made conflicts to natural disasters, BCF stands 
ready to provide essential assistance at short notice. 
This past year, the BCF has worked tirelessly to support those affected by armed conflict in 
Syria and Iraq, providing assistance across eleven sectors, including food assistance, orphan 
care, education, health, disabled care, Non Food Items, shelter, livelihood and security.
ISIS attacks brought devastation to region. Thousands of children lost their fathers, women 
lost their husbands, and many lost their homes. The Kurdistan region responded with open 
arms. On the orders of President Masoud Barzani, the BCF and other authorities delivered 
immediate relief and assistance to the large numbers seeking help. The organisation will 
continue to provide aid to those currently housed in camps as well as working with all 
parties to help displaced people return home. 
The BCF has of course not acted alone but in coordination with a range of humanitarian 
organisations that embrace the same ethos. We must also acknowledge the efforts of all our 
citizens, who have shown immense compassion to those in need. 
By working together, we have shown what can be achieved through a collaborative approach 
to humanitarian crises. We urge the international community to adopt a similar approach 
and support the BCF with its crucial work. 
As Head of the BCF’s Founding Board, I have been proud to witness the foundation’s 
tireless work in the cause of others. The 2018 Annual Report is testament to their efforts. 

  Masrour Barzani
    Head of BCF Founding Board

Masrur Barzani
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وجــدت مؤسســة بــارزاين الخرييــة لخدمــة االنســانية، ومــن أجــل هــذا، قدمــت ســنة تلــو أخــرى، خدمــة أكــر للنازحــن والالجئــن واالشــخاص 

الذيــن كانــوا بحاجــة للمســاعدة، يف قطاعــات عملهــا املختلفــة.

ــق بحــب الخــري  ــة الجانــب املتعل ــادي داخــل املجتمــع، يخطــو خطــوات لتقوي ــذا إن أي انســان اعتي ان العمــل الخــريي ســمة انســانية، ل

ــد املســاعدة  ــذ القــدم، ومــدت ي ــه روح االنســانية من ــه، واملجتمــع الكوردســتاين احــد هــذه املجتمعــات، فكانــت لدي واالنســانية يف داخل

للمنكوبــن والذيــن يقعــون يف الكــوارث، بشــكل دائــم، وقدمــوا املســاعدات اىل الذيــن بحاجــة اليهــا وهــم كرمــاء، ودون مراعــاة الديانــة 

ــد).  ــارزاين الخال ــروح املتســامحة هــذه، أخــذت جذورهــا مــن منهــج (الب ــة والعــرق لهــؤالء االشــخاص. إن ال والقومي

ان تأسيس مؤسسة بارزاين الخريية سنة 2005 كان لتطبيق وتقوية هذه الخصال الجميلة يف العمل الخريي ألهايل كوردستان.

ــة مســاعداتها اىل الذيــن يحتاجــون اليهــا، حاولــت ان تكــون جــرا بــن املحســنن  ــارزاين الخريي ــه مؤسســة ب ــذي قدمــت في يف الوقــت ال

واملعوزيــن ومحــدودي الدخــل، نحــن نعتــز بأننــا كّوننــا هــذه الثقــة، ويومــا بعــد اخــر، يرســخ هــذا الجــر بــن الفئتــن.

عــىل الرغــم مــن وجــود معــارك كثــرية، فــإن الكــوارث الطبيعيــة وغــري املرغوبــة فيهــا مســتمرة، وان االمكانيــات محــدودة للوقــوف بوجههــا 

ــا  ــان الضحاي ــوارث، ف ــذه الك ــتمرار ه ــن اس ــتمرار، وح ــن باس ــن واملترضري ــن املنكوب ــرية م ــبة كب ــود نس ــع وج ــذا نتوق ــا، ل ــع حدوثه ومن

ــا، ونحــن نســتمر يف هــذا العمــل االنســاين. ــذا ان الحاجــة اىل العمــل الخــريي يكــون حتمي ــن يتواجــدان، ل واملنكوب

إن اعــال ونشــاطات مؤسســة بــارزاين الخرييــة اتســعت يف ســنة 2018 بشــكل كبــري، فشــملت مناطــق واســعة منكوبــة مــن العــراق وســوريا. 

قدمــت فــرق املؤسســة مســاعدات أوليــة اىل األشــخاص الذيــن تركــوا ديارهــم ومناطقهــم بســبب تلــك املعــارك، وتــرشدوا اىل مناطــق أخــرى، 

ويف هــذا الجانــب أردنــا أن تجتــاز نشــاطات مؤسســتنا الخرييــة، جميــع الحــدود، ســواء أكانــت عــىل املســتوى املحــي أم االقليمــي، أم عــىل 

املســتوى الــدويل، فقدمنــا املســاعدات اىل املنكوبــن بحســب طاقاتنــا.

ان جوانــب تقديــم املســاعدات يف مؤسســة بــارزاين الخرييــة واســعة، وخــالل هــذه الســنة، نفــذت املؤسســة اعالهــا الخرييــة يف 11 قطاعــا، 

وقدمــت املســاعدات يف كل مــن القطاعــات التاليــة (مســاعدات غذائيــة، رعايــة االعــزاء، الرتبيــة، الصحــة، ذوي االحتياجــات الخاصــة، املــأوى، 

املعيشــة، حايــة االشــخاص... الــخ).

مــع األســف، بســبب املعــارك والقتــل وخاصــة هجــات واحتــالل داعــش، التــي فرضــت عــىل املدنيــن يف دولتــي العــراق وســوريا، حدثــت 

ــا، فتيتــم االف االطفــال وترملــت االف النســاء، ونســبة كبــرية مــن املنكوبــن توجهــوا اىل  مــآيس كبــرية وكثــري مــن املدنيــن اصبحــوا ضحاي

املناطــق االمنــة يف اقليــم كوردســتان العــراق، للحفــاظ عــىل حياتهــم، ويف هــذا الوقــت، نبــه الرئيــس مســعود بــارزاين، املؤسســات والجهــات 

الحكوميــة املعنيــة يف اقليــم كوردســتان، حتــى يقدمــوا املســاعدات اىل املنكوبــن، وهــذا مــا كان ســببا يف ابقــاء النازحــن واملنكوبــن.

نشــكر حكومــة اقليــم كوردســتان وشــعبه الكرمــاء، فعــىل الرغــم مــن االزمــة االقتصاديــة الصعبــة، اســتمروا يف مســاعدة املنكوبــن، نشــكر 

ــن خــالل هــذه الســنة وجهــزوا لهــم االحتياجــات االساســية  ــة النازحــن والالجئ ــوا الغاث ــن لب ــة، الذي ــدول املانحــة واملنظــات الحكومي ال

للحيــاة، نشــكر املســؤولن واملوظفــن يف مؤسســة بــارزاين الخرييــة، الذيــن أدوا واجباتهــم الالمثيلــة لهــا، يف تقديــم املســاعدات اىل جميــع 

الذيــن احتاجــوا اىل املســاعدات.

ــاء  ــى بق ــون اىل مناطــق ســكنهم، لكــن حت ــة، يك يعــود النازحــون والالجئ ــات املعني ــع الجه ــاون وتنســق م ــة تتع ــارزاين الخريي مؤسســة ب

النازحــن يف املخيــات، نســتمر يف تقديــم املســاعدات ونعمــل لتأمــن حيــاة مرشفــة لهــؤالء، ولهــذا نتطلــع اىل املنظــات الدوليــة ان يتعاونــوا 

معنــا بشــكل اكــر.

مرور بارزاين       
رئيس الهيئة التأسيسية ملؤسسة بارزاين الخريية       
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ان تقديــم المســاعدات مــن قبــل مؤسســة بارزانــي الخيريــة، ليــس  فقــط  مــن اجــل 
تحســين اوضــاع العوائــل وحيــاة افرادهــا مــن ناحيــة توفيــر احتياجــات حياتهــم، 
ــة مــن حياتهــم  ــا االســاس والكبيــر هــو ان هــؤالء النــاس فــي مرحل بــل ان هدفن
بحاجــة الــى تقديــم المســاعدات، ونشــجعهم فــي المســتقبل ليمــدوا يــد العــون الــى 
انــاس اخريــن، وينمــو فيهــم روح االنســانية والمســاعدة، ونجعــل منهــم ان يتعاملــوا 
مــن منظــور االنســانية الــى المجتمــع، وهــذا ليــس بالواجــب الهيــن، لكــن بســماعنا 
لقصــة نجــاح )محمــد انــور رشــيد( نقــف مرفــوع الــرأس حيــث اســتطعنا ان نصنــع 

هــذه الروحيــة الكريمــة.
ان افتتــاح التقريــر الســنوي لســنة 2018 لنشــاطات المؤسســة بقصــة )محمــد انــور 
رشــيد( فــي محلــه، النــه كان احــد المســتفيدين مــن مشــروع رعايــة االعــزاء الــذي 
ــع االســف  ــه م ــليمانية، الن ــة الس ــي محافظ ــة ف ــي الخيري ــة بارزان ــره مؤسس يدي

فقــد والــده.
اخبرنــا مســؤول مكتــب المؤسســة، ان االخ )محمــد انــور رشــيد( اتصــل بنــا فــي 
صبــاح يــوم 2018/7/24  وقــال: اليــوم اذا لديكــم مجــال احــب ان ازوركــم فــي 
المكتــب، فوصــل فــي الوقــت المحــدد وكان نشــطا كعادتــه، لكــن هــذه المــرة كان 

مميــزا عــن المــرات االخــرى، وكانــت تشــع فــي وجهــه طاقــة المحــدودة.
بعــد ان ســأل عــن اوضــاع االصدقــاء فــي المكتــب واعمــال المؤسســة قــال: مجيئــي 
هــذه المــرة مختلفــة عــن المــرات الســابقة، اتيــت كــي ادعمكــم بكفالــة عــدد مــن 

االعــزاء واضيفهــم علــى ملفــات االيتــام الموجــودة عندكــم.
طلــب اســتمارة وكتــب فــي نهايتهــا: انــا محمــد أنــور رشــيد اكفــل 20 طفــال يتميــا 
بمبلــغ )12,000$( لمــدة ســنة كاملــة، ووقــع علــى االســتمارة وهــو بكامــل الثقــة 

لنفس.  با
قبل )19( سنة كان )محمد أنور( مثل )20( االيتام الذين ساعدهم االن.

ــرات  ــا عش ــة ولدين ــنوات الماضي ــت كالس ــنة كان ــذه الس ــعداء، أن ه ــم نحــن س ك
القصــص للنجــاح، مثــل هــذه التــي ذكــرت، حيــث اســتمدت مصدرهــا مــن نتائــج 
مشــاريع مؤسســة بارزانــي الخيريــة. كنــا دائمــا نتمنــى ان نصنــع االمــل مــن عدمــه، 
فاالمــال تصنــع رويــدا رويــدا وبازديادهــم الشــك فيــه ان طاقــات موظفــي مؤسســة 

بارزانــي الخيريــة تكــون اكثــر نشــاطا.
ــا  ــاني، هدفن ــل االنس ــي العم ــا ف ــن واحباءن ــن والمتطوعي ــن للمانحي ــد ان نعل نري
صنــع االمــال، وليــس فقــط مســاعدة مــن ال امــل لهــم. لــذا امســكوا ايادينــا بقــوة 
كــي نمســك بيــد االنســانية، وجميعنــا معــا نســاعدهم فــي الوقــوف علــى أرجلهــم، 
ونمنحهــم قــوة، ليــس فقــط كــي يبنــوا حيــاة ناجحــة النفســهم، بــل مضاهيــا لمحمــد 
هدفهــم يكــون صنــع االمــل الشــخاص اخريــن ويســاعدوهم للوقــوف علــى أرجلهــم. 

* رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية

Delivering humanitarian aids for a family is not only to assist 

them and enhance their life condition, but to motivate and 

create a humanitarian and charitable spiritual among the 

people who need help in a period of life, to inspire them to 

lend a helping hand for others who need help in future, and 

treat others as humans in society. It is not an easy duty of 

course. We are proud of Mohammad Anwar Rasheed›s story, 

which we succeed in building this spirit of charity.

It is worth to begin the 2018 report with the success story of 

Mohammad Anwar.

He was one of the beneficiaries of the Orphan Care project of 

Barzani Charity Foundation in Sulaymaniyah Governorates.

On 24 July, 2018 Head of the Sulaymaniyah office informed 

us , we have received a phone call from Mr. Mohammad, 

asking if we are free today to visit our office. He came on 

time, as Sharp as always, but this time unlimited energy 

shinned on his face. After greetings with everyone in the 

office and asking about the foundation›s projects, he said, 

«My visit to your office is for a different reason than my 

previous visits. I am here to donate you with cash assistance 

in order to help some orphans.»

He asked for a form, at the bottom of the form he wrote, 

«I, Mohammad Anwar, hereby donate 12.000$ to provide 

20 orphans with monthly cash assistance for One year.» He 

signed with all his confidence.

19 years ago he was a benefited orphan from our Orphan 

Care project just like these 20 orphans whom he donated for.

We are very proud that like every year this year also we are 

hearing successful story resulted from the Barzani Charity 

Foundation›s projects. 

We have always amid to build hope when there is no hope. 

Every day, there is more hope, increasing the number of 

hopes and dreams gives our members from Barzani Charity 

Foundation more energy and delectation.

We would like to inform our donors, volunteers, and people 

who love humanitarian works, our mission is to build hope 

not just helping hopeless people.

We ask you to continue supporting us to take people›s hand 

and give them the energy to stand on their own feet, in order 

to not just become successful individuals in society, but build 

hope for other people One Mohammad Anwar did.

* President of Barzani Charity Foundation
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تعريف المؤسسة
مؤسســة بارزانــي الخيريــة، مؤسســة غيــر حكوميــة غيــر سياســية غيــر ربحيــة، تأسســت عــام 2005 فــي مدينــة أربيــل عاصمــة اقليــم كوردســتان _العــراق، 

الســيد مســرور بارزانــي هــو رئيــس الهيئــة التأسيســية لمؤسســة بارزانــي الخيريــة.
تعمــل مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي ظــل مقولــة )مصطفــى البارزانــي 1903-1979( عندمــا يقــول ))فخــر لإلنســان ان يكــون فــي خدمــة شــعبه((، وهــو 
ــذا فــي اي مجتمــع  قائــد سياســي وقومــي واجتماعــي وتاريخــي فــي كوردســتان والعــراق. ان االنســان هــو مركــز مشــاريع مؤسســة بارزانــي الخيريــة، ل
وحــدود جغرافــي احتــاج االنســان الــى مســاعدات انســانية وفــي اي قطــاع مــن قطاعــات عمــل مؤسســة بارزانــي الخيريــة رأت المؤسســة مــن واجبهــا ان 

تقــدم اليــه المســاعدات.
ــر  ــم كوردســتان فــي اطــار المنظمــات غي ــة اقلي ــة وحكوم ــة العراقي ــة اخــذت االجــازة مــن الحكوم ــدء بأعمالهــا الخيري ــة للب ــي الخيري ان مؤسســة بارزان
الحكوميــة، وبعــد ان توســعت اعمالهــا ونشــاطاتها فــي اغاثــة النازحيــن والالجئيــن فــي حــدود اقليــم كوردســتان، أخــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة اجــازة 
العمــل فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة فــي عــام )2016(، إن توســيع عالقاتهــا وتنظيــم اعمالهــا كان ســببا فــي ان تصبــح عضــوا استشــاريا خاصــا فــي 
المجلــس االقتصــادي واالجتماعــي  )ايكوســوك- ECOSOC( التابــع لأمــم المتحــدة وذلــك فــي شــهر ابريــل 2016 بعــد اجتمــاع مجلــس االداري 

والتنســيق لالمــم المتحــدة.
ــي  ــا(، وف ــوريا وصربي ــا، س ــة )تركي ــدان التالي ــن البل ــي كل واحــد م ــت ف ــراق، وعمل ــتان والع ــم كوردس ــة حــدود اقلي ــي الخيري ــة بارزان ــازت مؤسس اجت

ــة فــي  ــة والشــركات المحلي ــون مــن المنظمــات الدولي ــن يتكون ــن الذي ــى المشــاركين والمانحي ــذ مشــاريعها تعتمــد عل قليــم تنفي ا
كوردســتان والعــراق. ان مؤسســة بارزانــي الخيريــة تعــرض جميــع نشــاطاتها بشــكل واضــح للــرأي العــام وتســتقبل 

ــة والتدقيــق. جميــع فــرق الرقاب
ان مؤسســة بارزانــي الخيريــة تعمــل فــي االســاس علــى إيصــال المســاعدات الــى المنكوبيــن ومحــدودي الدخــل 
والنازحيــن والالجئيــن، وتهتــم بقطاعــات )التربيــة، الصحــة، ادارة المخيمــات، اإلحيــاء، الغذائــي، غيــر الغذائــي، 
ــام وســمت  ــذوي االحتياجــات الخاصــة وااليت اإليــواء والمــاء والمجــاري..( وكذلــك لديهــا مشــاريع خاصــة ل

الثانيــة مشــروع رعايــة االعــزاء.
ان المكتــب الرئيســي لمؤسســة بارزانــي الخيريــة يقــع فــي محافظــة أربيــل فــي اقليــم كوردســتان – العــراق، 

ولديهــا مكاتــب تنفيذيــة فــي محافظــات )أربيــل، دهــوك، الســليمانية، كركــوك، ســنجار، نينــوى وإدارة كرميــان( 
ولديهــا ممثليــة فــي الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

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.

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.

The BCF has obtained official license from Iraqi and Kurdistan Regional Governments as a nongovernmental organization. It has 

also license to operate in the United States. The increasing activities of the foundation in the area of the humanitarian response 

to internally displaced persons (IDPs) and refugees inside and outside KRI have given great credibility to the BCF. Moreover, it 

was granted a Consultative Status at the United Nations Economic and Social Council (ECOSOC) in the organization’s meeting 

in April 2016.

The BCF has also operated outside Iraqi borders such in Turkey, Syria, and Serbia. The foundation relies on its sponsors and 

partners which are local, international companies and organizations in conducting its humanitarian projects.

The BCF publicizes all its activities via its official website in a transparent way and welcomes any monitoring or auditing teams.

The BCF places enormous importance on the sectors of education, health, camp management, livelihood, food, shelter, and water. 

The foundation also runs projects for orphans and people with disabilities.

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

Garmiyan. It has also representatives in Europe and the United States.
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Aiming to help the old and 
disabled people, BCF opened 
a convalescent home on 
4-thousand-meter square in 
Erbi l.

Barzani Charity Foundation in a 
ceremony on 17 November, 2011 
with the presence of Mr. Masrour 
Barzani, government officials, 
and business owners, delivered 
400 caravans, in two phases, 
included all the necessary needs 
to people who become homeless 
du to the earthquake incident 
hitted in Van Governorates.

On 17 November, 2014.  40 tons of 
food were sent, airlift, to IDPs who 
were in a dire situation on Sinjar 
Mount, surrounded by ISIS.

The first aid of BCF arrived 
at the city of Kobani, Syria 
on (25/09/2014), The aid was 
continued through 8 more 
caravans to the towns of 
(Gresey, Sare Kane, Qamishlo, 
Kobani, Derk).

Barzani Charity Foundation›s 
(BCF) activities went beyond 
the borders and assisted refugees 
from other countries such as 
(Turkey, Syria, Serbia).

BCF was granted a Consultative Status at the United 
Nations Economic and Social Council (ECOSOC) in the 
organization’s meeting in April 2016.

BCF, in coordination with WFP, 
was able to provide 9,900 meals in 
45 days for Yazidi (Ezidi) IDPs.

For the first time in 2014, BCF 
in collaboration with EJCC & 
UNHCR took the responsibility to 
administrate the Iraqi IDPs camps.

2010

2008

2014

2014

2016

2016

Barzani Charity Foundation launched a campaign 
on (17/08/2007), in the city of Erbil and Permam, to 
assist the victims of the terroristic attack in Siba Sheikh 
Khdir and Grawzery community, Sinjar (Shngal). The 
attack left more than 396 people dead and many others 
wounded.
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Barzani Charity Foundation 
obtained official license from the 
Kurdistan Regional Government 
(KRG), on (04/08/2005) based 
on rule No.15 specified for the 
non-governmental organization.

On 09/ May /2013, BCF 
delivered 100 tons of food 
parcels and householding to 
flood-affected families in the 
South of Iraq.

In return to its continued support and 
service to the Syrian refugees in the camps 
of Kurdistan Region, on (04/11/2013), Mr. 
William Toll, representative of UNHCR 
awarded an honorable prize to the BCF.

A health center was opened in the 
Shahidan neighborhood, Sinjar 
distrct on 3.500-meter square, 
the total budget provided for 
this project was 600,000 $ which 
included everything.

In a humanitarian campaign on 
(18/03/2013) 2 thousand tons of 
food and supplies, almost 100 
trucks, were sent to Deraluk, 
Qameshlo, and Hassaka.

In (2008-2009), under the motto 
of Immortal Barzani which says, 
«Put the weapon of science on 
your shoulders and rescue your 
nation from illiteracy», Barzani 
Charity Foundation announced 
the education support project 
which thousands of students 
will be benefited from schools 
supplies Which are bags and 
school staiionries.

With the presence of officials of 
BCF and Emirates Red Crescent, 
the Orphan Care Project was 
signed on (04/04/2018), to 
provide (4.500) children who 
lost their father with cash 
assistance. During this year, 
almost 20 thousand children 
benefited from this project.

The second phase of Orphan 
Care - Kurdistan project carried 
out on (11/12/2018), with 
the presence of Mr. Masrour 
Barzani, businessmen, officials, 
Charitiable religious men. The 
project is sponsored by local 
companies and benefactors in 
Kurdistan.

2005

2013

2013

2008

2011

2012

In the years (2007 to 2017), Barzani Charity Foundation in 
coordination with international organizations opened 20 cultural 
and vocational centers inside and outside the camps to help poor 
people find a Their hidden talent and have an income.

9
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BCF activities and projects have been divided into three different types:

First: Projects BCF implemented along with its sponsors.

Second: Coordination projects.

Third: Partnership projects.

BenefciariesFamiliesIndividuals ActivitiesOperator

33.88%315,9051,895,3763,228BCF

16.78%174,574938,814523  COORDINATION 

49.34%503,3752,760,5424,390  partner   

100.00%993,8545,594,7328,141Total

What does 2018 tell 
us in numbers ? 8,141

Activities

993,8545,594,732

Indiviual Beneficiaries ImplementationLocation & Beneficiaries in 201810
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Doners

12

Beneficiaries 
)Percentage(

FamiliesIndividualsActivitiesImplementer

33.88%315,9051,895,3763,228 BCF

0.20%2,09211,3746 WFP 

25.41%276,1261,421,416834 MOMD 

0.11%1,1926,08112 GIZ 

0.05%-2,66445 Act now children fund 

1.03%9,21957,74470Catholic Parish Church Teufenn

0.69%2,46638,63933 Human Bridge 

0.05%-3,0482 Health Care Germany 

16.78%174,574938,814523Coordination

0.24%2,57513,62446 EJCC 

0.11%1,1356,0624 Wings of Help 

0.26%2,42314,3845 Hilfsgruppe Eifel

1.27%13,90271,26668 IRCS

4.03%39,232225,46396 Kuwait

0.25%2,44313,774299LDSC 

7.23%74,199404,669284 UAE 

6.26%74,196350,3452,508 UNHCR

2.14%2,175119,98978 UNICEF

100.00%993,8545,594,7328,141Total       
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مشروع ماء الشرب لمدينة البصرة
مــن المشــاريع التــي تقــوم مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتنفيذهــا علــى شــكل اغاثــات عاجلــة، وهــو مشــروع توفيــر مــاء الشــرب لســكان مدينــة البصــرة 
جنــوب العــراق، هــذه المدينــة اصيبــت باوضــاع انســانية وصحيــة وســوء التغذيــة نتيجــة لتلــوث ميــاه الشــرب. قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة باغاثة 

المدينــة وقامــت بايصــال ميــاه الشــرب وتوزيعهــا علــى ســكان المدينــة.
بلــغ تكاليــف المشــروع )85,601,000( دينــار عراقــي واســتفاد منــه )100,000( عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا )500,000( شــخصا، كان تنفيــذ 

ــى 2018/8/31(. ــن )2018/8/28 حت المشــروع م

Clean Water Project for Basrah
Residents of Basrah, located in the south of Iraq, faced many struggles and diseases for the lack of clean water. In a 

project, from 28/08/2018 to 31/08/2018, the Barzani Charity Foundation provided drinking water to (100, 000) families 

(500, 000 individuals), and the total budget used for this project was (85,601,000 IQD).

Relief Activities 2018
االغاثات العاجلة 2018
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مشروع القسائم الغذائية لمتضرري 
دربنديخان

قدمــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بالتعــاون مــع 
منظمــة LDSC االمريكيــة بتقديــم المســاعدات 
ــاء  ــرري قض ــن متض ــة م ــى 1,000 عائل ــة ال المادي
دربنديخــان عــن طريــق القســيمة الغذائيــة التــي 
ــه  ــا يشــترون ب ــى )30$( دوالرا امريكي ــوي عل تحت
االغــراض بســوق قريــب منهــم، ان المشــروع نفــذ فــي 
2018/1/22 مــع توفيــر الســلة الغذئيــة لـــ 1,000 

ــة. عائل

Food Voucher Project in 
Darbandikhan

BCF in partnership with LDSC assisted 

1000 families, which affected by the 

earthquake in the town of Darbandikhan, 

with cash assistance, giving them a 

voucher with 30$ to buy food. Also, food 

parcels distributed to 1000 families, the 

project took place on (22/01/2018).

المستفيدون من مشروع القسائم الغذائية في احد االسواق في المدينة

16
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Delivering help and relief to the earthquake affected people
Barzani Charity Foundation in coordination with LDSC and PASS organization delivered help and relief, households, to 

the earthquake affected people in the town of Darbandikhan which hundreds of people became homeless because of the 

earthquake.

The total number of beneficiaries in this project, which continued from 16/01/2018 until 09/02/2018, was 3,300 families 

(16,500 persons) the quantity of funding was (100,000 USD).
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مشروع اغاثة متضرري الزالزل
فــي 2017/11/12 حــدث هــزة ارضيــة قويــة جنــوب وشــرق كوردســتان وتضــرر قضــاء دربنديخــان اضــرارا ماديــا ولقــي بعــض ســكانه مصرعهــم، وفــي 
اليــوم االول مــن الحادثــة قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بايصــال احتياجــات ومســاعدات غذائيــة وادوات منزليــة وخيــام وكرافانــات الــى )1,554( 
عائلــة متضــررة فــي قضــاء دربنديخــان وناحيتــي بمــو وميــدان. وكذلــك وبالتعــاون مــع منظمــة one vision international   االمريكيــة شــرعتا 
بتوفيــر )958( فلتــر لتصفيــة ميــاه الشــرب لســكان المنطقــة، وفــي هــذه االغاثــة العاجلــة وزعــت المســاعدات الغذائيــة والمنزليــة علــى )5,510( عائلــة. 
ــي ومتضــرري الكــوارث  ــة لمنكوب ــم مســاعدات عاجل ــي اطــار مشــروع تقدي ــة pass  وف ــة ومنظم ــة LDSC  االمريكي ــع منظم ــاون م ــك بالتع وكذل
الطبيعيــة نفــذوا مشــروعا واســتفادت )3,300( عائلــة وجمعــوا لهــم احتياجــات منزليــة بقيمــة )100,000$(دوالر امريكــي خــالل فتــرة  )2018/1/16 
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اغاثة متضرري فيضانات 
قضاء مندلي في محافظة 

ديالى
ــرى  ــع ق ــي ارب ــررت اهال ــد ان تض بع
فــي محافظــة ديالــى بســبب الفيضانات 
فــي 2018/11/09  االمطــار  وســقوط 
الخيريــة  بارزانــي  مؤسســة  قامــت 
الــى  العاجلــة  المســاعدات  بايصــال 
ــي  ــاء مندل ــي قض ــررة ف ــرى المتض الق
ومــن هــذه المســاعدات اســتفادت 200 
عائلــة حيــث وزعــت عليهــم )2,450( 

ــة. ــة وافرش ــة وبطاني ــلة غذائي س

Assisting Flood-Affected Families in Mandaly, Diyala Governorate
Barzani Charity Foundation provided essential household needs and food supplies to the villages of Mandaly town in Diyala 

governorate which were severely affected by the flood and high level of rain, 200 families (2,450 individuals) benefited from this 

project.

اغاثة المتضررين جراء الفيضانات في محافظات اقليم كوردستان والعراق
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قســم  كان   2018 ســنة  خــالل 
االغاثــة العاجلــة فــي اتــم اســعداه 
اليصال المســاعدات الــى متضرري 
الفيضانــات الناجمــة عــن االمطــار 
الغزيــرة فــي محافظــات اقليــم 
كوردســتان والعــراق، اســتطاعت 
الخيريــة  بارزانــي  مؤسســة 
ايصــال مســاعدات عاجلــة الــى 
وســهل  )بالكايتــي(  منطقــة 
ــي  ــاه فــي 2018/10/28 الت خانق
وكذلــك  عائلــة   300 افــادت 
ــي  ــى اهال ــت المســاعدات ال اوصل
ــي محافظــة  ســوران وباســرمة، وف
دهــوك افــادت )1,106(عائلــة 
فــي )ســيميل، زاخــو، باطوفــا، 
ــة  ــي محافظ ــدة وكلكجــي( وف فاي
الموصــل ســاعدت عوائــل فــي 
واوصلــت  والحمدانيــة  شــيخان 
الفيضانــات  متضــرري  الــى 

اغاثــات عاجلــة.

Helping Flood-Affected People in The Governoratess of Kurdistan Region and 
Iraq

In the very beginning of 2018 until the end of the year, aid and relief department of BCF has always been prepared to assist the 

flood-affected people. On 28/10/2018, 300 families in the districts of Balakayate and Dolly Khanaqa were assisted, and people in 

Soran and Basirma town were assisted as well. BCF provided aids to 1106 families in the towns of (Semel, Zakho, Batifa, Faida, 

Kalakche) in Duhok governorate. Also, aids and relief were delivered to Shekhan and Hamdaniya in Mosul governorate.

اغاثة المتضررين جراء الفيضانات في محافظات اقليم كوردستان والعراق
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في فيضانات الشرقاط لقي المدنيون حتفهم
بعــد حــدوث فيضانــات كبيــرة تضــررت اهالــي عــدد كبيــر مــن القــرى واالقضيــة وتضــرر اكثــر مــن 1,100 منــزل وتشــرد اكثــر مــن 5,000 شــخص، طالــب محافــظ 
صــالح الديــن باغاثــات عاجلــة مــن مؤسســة بارزانــي الخيريــة وفــي 11/26/ 2018 اســتجابت المؤسســة لنــداء االغاثــة وقامــت بايصــال االغاثــات العاجلــة الــى 
متضــرري قضــاء شــرقاط التابــع لمحافظــة صــالح الديــن، وفــي هــذه الحملــة قامــت بايصــال الســلة الغذائيــة والبطانيــة والمالبــس الــى )1,100( عائلــة، وفــي هــذا 

اليــوم وزعــت مبلــغ )500,000( دينــار لــكل عائلــة مــن العوائــل التــي فقــدت احــد افرادهــا جــراء الفيضانــات.

Flood in Shargat, Death of 
People

The recent flooding in Shirqat town in Salahaddin 

Governorates caused serious damage to 1,100 

houses and 5,000 people displaced. After the 

Governor of Salahaddin Governorates asked help 

from the BCF, the Aid and Relief Department of 

Barzani Charity Foundation (BCF) immediately 

responded and delivered life-saving assistance to 

the flood-affected people on November 26, 2018. 

Food parcels, kitchen kits, blankets, and clothes 

distributed to 1,100 families, 8 families who lost 

their family members assisted with 500,000 IQD, 

per family, cash assistance.
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ايصال المساعدات الى متضرري فيضانات جبل سنجار
بعــد موجــة امطــار غزيــرة علــى جبــل ســنجار فــي 08 / 05 / 2018 وفــي مخيــم سردشــت الــذي يضــم نازحيــن أيزدييــن، حدثــت كارثــة طبيعيــة، 
وطالبــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة عــن طريــق اصــدار بيــان عاجــل بابــداء كامــل اســتعدادها الــى اليصــال المســاعدات الــى الجبــل، وكذلــك ابــدت القنصليــة 
العامــة لدولــة الكويــت وحكومــة اقليــم كوردســتان اســتعدادهما عــن طريــق مؤسســة بارزانــي الخيريــة بايصــال المســاعدات الــى المتضرريــن علــى الجبــل، وفــي 
اليــوم التالــي تــم ايصــال قافلــة كبيــرة مــن المســاعدات الغذائيــة واحتياجــات منزليــة الــى النازحيــن البالــغ عددهــم )1,021( عائلــة، والتــی یبلــغ عــدد 

افرادهــا )7,433( شــخصا.

The intense flood on (08/05/2018) struck Sardasht camp on Mount Sinjar
where the internally displaced persons (IDPs) from Sinjar settled. BCF, through an official statement, asked for collecting aids to 

deliver for the affected people, on the mountain, by the natural diseases and flood. Kuwait Consulate General also showed their 

readiness to extend their help through BCF, the next day a great procession was sent to the mountain, assisting 1,021 families 

(7,433 individuals) with food and household supplies.
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Orphan Care Project Statistics 2018

Orphan Care Project – Emirates Red 
Crescent

Barzani Charity Foundation (BCF), in partnership with 

Emirates Red Crescent, launched another phase of Orphan 

Care Project in 2018. In (2016-2017), the quantity of 

funding was (8,117,092 USD) allocated to (10,722).

مرشوع االعزاء مع الهالل االحمر االمارايت
بــدأت مؤسســة بارزانــي الخيريــة برعايــة الهــالل االحمــر االماراتــي  فــي ســنة 2018 بحملــة توزيــع مســاعدات نقديــة علــى مســتفيدي قســم رعايــة االعــزاء و 
وزعــت )8,117,092 $( دوالرا امريكيــا كمســتحقات لســنتي )2016-2017( واســتفاد منهــا 10,722 طفــال عزيــزا )يتيمــا( فــي جميــع انحــا إقليــم كوردســتان 

واغلــب هــذه المســتحقات وزعــت عــن طريــق النظــام البنكــي.
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Special Projects 2018
المشاريع الخاصة 2018

Orphan Projecct Fund - Kurdistan
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Disabled Care Sector Statistics 2018

No. BeneficiariesNo. Beneficiaries Per Governorate

Provided Equipment in this Sector
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مرشوع رعاية االعزاء 

كوردستان
االعــزاء  رعايــة  مشــروع  ان 
مــن  بدعــم  ينفــذ  الــذي 
ــن  ــنين المحليي الشــركات والمحس
ويتــم  الخيــرة  والشــخصيات 
المســتحقات  توزيــع  فيــه 
النقديــة علــى االطفــال االيتــام 
)االعــزاء(. فــي ســنة 2018، قــام 
ــنة 2016  ــتحقات س ــع مس بتوزي
بمرحلتيــن علــى  )8,915( طفــل 
ــن  ــغ ع ــز( وكان المبل ــم )عزي يتي
)2,650,900 $( دوالر امريكــي.

Orphan Care Project - Kurdistan
Orphan Care Project - Kurdistan sponsored by local companies and benefactors to provide financial assistance to children who lost their 

father. In 2018, the donation of 2016 was distributed in two phases, (2,650,900 USD) donated for the project (8,915) orphans benefited.
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مشروع رعاية النساء المتعففات
ــدن  ــي فق ــاء الالت ــاص بالنس ــروع خ ــذا المش ه
ــا  ــال م ــن اطف ــن الي ســبب كان ولديه ازواجه
دون 18 ســنة وال يســتطيعن ان يعملــن ويكســبن 

معيشــتهن.
بارزانــي  مؤسســة  قامــت   2018 ســنة  فــي 
بتوفيــر  محســن  شــخص  مــع  الخيريــة 
ســمي  مشــروع  ضمــن  اليهــن  المســاعدات 
بتوزيــع  يقــوم  حيــث  الخيــر(  )نبــع  ب 
المســاعدات النقديــة عليهــن واســتطاعوا ايصــال 
ــغ  ــة ووزع مبل ــى )2,374( عائل المســاعدات ال

عليهــن. دينــار   )228,125,000(

Widows Project
This project targets women who lost their husband for any reason and having children under 18 

years under. 

BCF in coordination with benefactors, in 2018, assisted (2,374) widows with cash assistance, the 

amount of budget provided for this project was (228,125,000 IQD).
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مشروع رعاية ذوي 
االحتياجات الخاصة

ــم  ــاء اقلي ــع انح ــي جمي ــذ ف ــروع ينف ــذا المش ه
ــر  ــو خــاص بتوفي ــراق، وه كوردســتان وشــمال الع
ــة،  ــات الخاص ــى ذوي االحتياج ــات ال االحتياج
فــي ســنة 2018 اســتفاد مــن هــذا المشــروع 
)الكرســي  بتوفيــر  وذلــك  شــخصا   )1489(
المتحــرك )ويلجــر( وعصــا وعربــة ذات اربــع 
ــا(، ان  ــن وغيره ــب، وكش ــي توالي ــل وكراس فرام
ــروع  ــذا المش ــذ ه ــة تنف ــي الخيري ــة بارزان مؤسس

بالتعــاون مــع منظمــة LDSC االمريكيــة.

Disabled Care Project
This project takes place in Kurdistan and North of Iraq, it aims to assist the disabled people. In 2018, (1,489) disabled people were 

provided with mobility aids such as wheelchair, walkers, crutches and other types of equipment. The project was in collaboration with 

LDSC.
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مشروع الرفاهية لالطفال
ــذي  ــال الشــهداء ال مشــروع خــاص باطف
ــي  ــية ف ــادي الفروس ــل ن ــن قب ــول م يم
اربيــل وتنفــذ فــي جميــع محافظــات 
اقليــم كوردســتان، ان النشــاط ينظــم فــي 
احــد المــوالت ثــم تقــدم لالطفــال وجبــة 
طعــام وتــوزع عليهــم الهدايــا والمالبــس 
وفــي  االطفــال،  احتياجــات  بحســب 
ســنة 2018 اســتفاد مــن هــذا المشــروع 
)1,065( طفــال وكان اعمارهــم مــا بيــن 

ــنة. ــى 15( س ) ال

Children›s Happiness Project
Children of Martyrs are benefited from this project in all the Governoratess. The children will be served dinner in a mall and receive 

presents in which Erbil International Equestrian Club sponsored this project. In 2018, (1,065) children of Martyrs benefited this project, 

between the ages of (7 to 15).
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مشروع رعاية المراكز 
الثقافية

الخيريــة  بارزانــي  لــدى مؤسســة 
)20( مركــزا ثقافيــا ومهنيــا داخــل 
ــام  ــث تق ــا حي ــات وخارجه المخيم
ودورات  ثقافيــة  نشــاطات  فيهــا 
ــتفاد  ــنة 2018 اس ــي س ــة، فف مهني
 )149,094( المراكــز  هــذه  مــن 
ــة  ــاطاتها المختلف ــن نش ــخصا وم ش
حيــث تنظيــم )798( دورة تدريبيــة 
وســيمنارا، الهــدف مــن هذا المشــروع 
ــن  ــاء م ــال والنس ــة االطف ــو حماي ه
العنــف مــع تنظيــم دورات تدريبيــة 
ــن. ــراء والمعوزي ــن للفق ــاد مه وايج

Vocational Centers Management
Barzani Charity Foundation is owning 22 vocational, cultural, and art centers in the IDP and refugee camps. These centers are 

providing training courses for IDPs and refugees. In 2018, the total number of training courses and seminars arranged in these 

centers was (798), and (149,094) persons benefited.
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لــدى مؤسســة بارزانــي الخيريــة تنســيقات عديــدة الدارة المخيمــات فــي جميــع العــراق واقليــم كوردســتان وداخــل المخيمــات، ففــي ســنة 2018 وبالتنســيق مــع 
المفوضيــة العليــا لالجئيــن التابعــة لالمــم المتحــدة و مركــز تنســيق المشــترك/ اربيــل تديــر المؤسســة 4 خيــام لالجئيــن الســوريين و7 مخيمــا للنازحيــن العراقييــن.
ان النشــاطات التــي لهــا عالقــة بتوزيــع وايصــال المســاعدات جــرى عــن طريــق التنســيق داخــل المخيمــات وخارجهــا، فــي ســنة 2018 نفــذوا )523( نشــاطا مختلفــا، 

واســتفادت منهــا )174,574( عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا )938,814( شــخصا. 
كما نوضحه في هذا الجدول:

Barzani Charity Foundation, in collaboration with UNHCR and EJCC, administrates 11 camps, 4 Syrian refugee camps, and 7 Iraqi IDP camps. 

They implement the projects in coordination with other organizations. The total number of activities in 2018 was 523 activities, the number of 

beneficiaries was 174,574 families (938,814 individuals).

Beneficiaries in PercentageFamiliesIndividualsActivitiesGovernorates

%13.8523,394130,016209 Erbil 

%0.051225001Sulaymaniyah

%86.10151,058808,298313Nineveh

%100174,574938,814523Total

Camps Coordination & Management Project
ادارة المخيمات والتنسيق المشترك
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No. Beneficiaries

Activities

Beneficiaries in Camps Coordination & Management Project Beneficiaries Per Governorate 

 Beneficiaries Per Sector
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IDP Camps Management
In August 2014, Barzani Charity Foundation was honored to manage 

the administration of first IDP camp. Since then, BCF, in collaboration 

with EJCC and UNHCR, runs 8 IDP camps with inhabitation of  32,770 

families (64,440 individuals).

ادارة مخيمات النازحين
ــروع ادارة  ــة ادارة مش ــي الخيري ــة بارزان ــتلمت مؤسس ــنة 2014 اس ــن لس ــهر الثام ــذ الش من
مخيمــات النازحيــن بالتنســيق مــع مركــز تنســيق االزمــات فــي اربيــل وقامــت بــادارة مخيــم 
ــي  ــة بارزان ــتطاعت مؤسس ــنة 2018 اس ــي س ــة، ف ــم بحرك ــتلمت ادارة مخي ــم اس ــازر ث خ
الخيريــة اســتالم ادارة )8( مخيــم للنازحيــن العراقييــن بنجــاح مــع مركــز تنســيق االزمــات 
ــي  ــش ف ــدة، يعي ــم المتح ــة لالم ــن التابع ــا لالجئي ــة العلي ــل والمفوضي ــي اربي ــترك ف المش

ــة. ــم )32,770( عائل ــغ عدده ــث يبل ــخصا حي ــات )64,440( ش المخيم
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Refugee Camps Management
Since (01/01/2016) BCF, in coordination with 

EJCC and UNHCR, administrates 4 refugee 

camps, 6,702 families (29,186 individuals) 

inhabited in these camps.

ادارة مخيمات الالجئين
اســتطاعت مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي 1/1/ 2016 والول 
مــرة ان تاخــذ ادارة مخيــم الالجئيــن وحتــى ســنة 2018 
مســتمرة فيهــا، تقــوم المؤسســة بــادارة المخيمــات بشــكل منظــم 
البالــغ عددهــا اربــع مخيمــات لالجئيــن فــي حــدود محافظــة 
ــا  ــغ عــدد افراده ــة البال ــل، يعيــش فيهــا )6,702( عائل اربي
)29,186( شــخصا. هــذا المشــروع ينفــذ بالتنســيق مــع مركــز 
تنســيق االزمــات المشــترك فــي اربيــل EJCC والمفوضيــة 

.UNHCR العليــا لالجئيــن التابعــة لالمــم المتحــدة
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مشروع اختيار مختار المخيمات
ان مؤسســة بارزانــي الخيريــة تنظــر بجديــة الــى عمليــة اختيــار مختــار المخيمــات بشــكل ديمقراطــي وتدريــب الســكان علــى انهــاء الصــراع عــن طريــق الحــل 
الســلمي واالنتخابــات، فــي هــذا االطــار وعــن طريــق صنــدوق االقتــراع تصــوت اهالــي المخميــات ويختــارون القطاعــات كــي يمثلونهــم ويوصلــون طلباتهــم الــى 

.EJCC و  UNHCR الجهــات المعنيــة كــي يســدوا احتياجاتهــم، هــذا المشــروع ينفــذ تحــت رعايــة

Sector Leader
Barzani Charity Foundation motivates the refugees and IDPs to elect their sector leader in their camp sector to deliver their needs and 

struggles to the camp management. The process is done under the direct supervision of EJCC and UNHCR.
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Camp Coordination Meeting
Barzani Charity Foundation in collaboration with its partners managed the (CCCM) meeting in 2018. (17,62%) of BCF activities have 

been completed through the department of coordination which benefited (938,814) persons inside the camps.

االجتماعات التنسيقية في 
المخيمات

فــي ســنة 2018 قامــت مؤسســة بارزانــي 
محافظــة  فــي  شــركائها  مــع  الخيريــة 
اربيــل باالشــراف علــى جميــع اجتماعــات 
)cccm(، وعــن طريــق التنســيق مــع 
دعمــا  تجــد  ان  اســتطاعت  شــركائها 
المخيمــات  لســكان  كثيــرة  ومســاعدات 
 )%17,62( نســبة  ان  لــذا  وخارجهــا، 
مــن نشــاطات المؤسســة تنفــذ عــن طريــق 
منهــا)938,814(  اســتفاد  التنســيقات 

شــخصا.
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Beneficiaries PercentageFamiliesIndividualsActivitiesGovernorates
%52.4257035,03569 Erbil 
%16.67-11,13939 Duhok 
%30.91-20,65770 Nineveh
%10057066,831178Total

فــي ســنة 2018 قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة عــن طريــق شــركاءها بانشــاء مركزيــن صحييــن داخــل المخيمــات، واســتمرت عــن طريــق المتطوعيــن 
خــارج العــراق بتجهيــز احتياجــات صحيــة واالدويــة للمستشــفيات الحكوميــة التــي تقــدم الخدمــات دون المقابــل، وكذلــك اســتمرت فــي حملــة نشــر ثقافــة 

الحمايــة والتوعيــة الصحيــة عــن طريــق الموظفيــن والمتطوعيــن وشــاركت فــي حمــالت التبــرع بالــدم لمرضــى الثاالســيما.
فــي القطــاع الصحــي خــالل هــذه الســنة نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة )178( نشــاطا مختلفــا واســتفاد منهــا )66,831( شــخصا الذيــن يوزعــون علــى 

)570(عائلة:
كما نوضحه في هذا الجدول:

In 2018, BCF in coordination with its partners run two health centers in the camps. This year, in health sector, they 

conducted 178 activities, in which 570 families (66,831 individuals) benefited, as the following table shows:

القطاع الصحي
Health Sector
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First Aid
Barzani Charity Foundation, in coordination with WHI Medical Relief, launched a two-day first aid training course, eight hours per day.

38

دورات اسعافات اولية
قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة ومنظمــة WHI Medical Relief  بفتــح دورة فــي يوميــن حــول كيفيــة تقديــم االســعافات االوليــة، كان محتــوى الــدورة عبــارة 
عــن )8( ســاعات دروس نظريــة وعمليــة فــي يوميــن مختلفيــن، وقدمــت ارشــادات حــول )اساســيات عمــل االســعافات االوليــة، ايقــاف النزيــف، انعــاش قلــب الشــخص 

الصغيــر والبالــغ عــن الحــاالت الطارئــةCPR.  االســعاف الصدمــات والخنــق وموقفــات التنفــس وحــاالت الجــرح والتــداوي(.
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حملة التوعية الصحية من مرض )السرطان(
نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي اليــوم العالمــي لمكافحــة الســرطان وبالتعــاون مــع طــالب جامعــة هوليــر الطبيــة فــي ســنة 2018 نشــاطات مختلفــة فــي فاملــي 

مــول، وفــي هــذا النشــاط تــم نشــر ارشــادات صحيــة وتوعويــة عــن طريــق منشــورات وقامــوا بتوزيعهــا علــى النــاس.

Cancer Awareness Campaign
On World Cancer Day, BCF in partnership with Hawler Medical University students, in this  event, distributed brochures of cancer 

awareness, in Family Mall.
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حملة لمكافحة المرض السكري
ــة  ــذت مؤسس ــكري نف ــرض الس ــة م ــي لمكافح ــوم العالم ــي الي ف
بارزانــي الخيريــة مــع جامعــة هوليــر الطبيــة نشــاطا طبيــا وتقديــم 
ارشــادات خاصــة للتوعيــة مــن المــرض وفحــص نســبة الســكر فــي 
الــدم دون مقابــل لمواطنيــن فــي )باركــي شــار( امــام القلعــة اربيــل 
مــع اعطــاء ارشــادات الحمايــة وحيثيــات االصابــة بهــذا المــرض.

Diabetes Campaign
During a campaign BCF and Hawler Medical University launched an activity to 

promote diabetes awareness, care, prevention and a cure in Shar Park, Erbil.
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حملة التبرع بالدم واالجهزة الطبية
فــي حملــة نفذهــا موظفــوا مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي 16/ 10/ 2018 للتبــرع بالــدم قامــوا بالتبــرع لمرضــى الثاالســيما فــي كوردســتان، وفــي هــذا اليــوم اســتطاعت 
المؤسســة مــع شــركاءها )منظمــة HIS البريطانيــة، وادنبــورا دايريكــت ايــد، كلوبــاب ســمارتيان ريسورســز( تقديــم )3( اجهــزة بالزمــا الــدم و )1( )بــراد بالزمــا( 

الــى مركــز التبــرع بالــدم فــي مدينــة اربيــل.

Blood Donation and 
Medical Equipments

During a blood donation campaign, 

BCF staff members donated blood 

for the patients with Thalassemia in 

Kurdistan, on (16/10/2018). BCF, in 

cooperation with the organizations 

of HIS, Edinburgh Direct Aid and 

Global Samaritan Resources, provided 

three plasma freezers and one blood 

bank refrigerator to the blood bank 

of Erbil.
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المركزين الصحيين في حسن شام وخازر
ــرا،  ــي اهتمــت بهــا كثي ــة والت ــي الخيري ــل مؤسســة بارزان ــة لعم ان القطــاع الصحــي احــد القطاعــات المهم

واســتطاعت مــع القنصليــة العامــة لدولــة الكويــت فــي اربيــل بافتتــاح مركزيــن صحييــن فــي 
ــالج  ــا الع ــدم يومي ــروع تق ــذا المش ــي ه ــة 2016، ف ــي نهاي ــازر ف ــام وخ ــن ش ــي حس مخيم
واالدويــة والفحوصــات للمرضــى وتقــدم اليهــم مســاعدات طبيــة. بصــورة عامــة خــالل ســنة 
2018 اســتطاع المركــزان الصحيــان تنفيــذ نشــاطات كثيــرة ومختلفــة منهــا ارشــادات طبيــة لـــ 
)37,529( شــخصا، واجــراء التحاليــل المخبريــة لـــ )20,246( شــخصا وتــداوي )6,314(

شــخصا.

Hassan Sham and Khazir Health Centers
Barzani Charity Foundation in partnership with Kuwait Consulate General in Erbil, since the end of 2016, 

opened two healthcare centers in Hassan Sham and Khazir camps. In 2018, in both centers, (37,529) persons 

benefited from health consultancy, (20,246) clinical test, and (6,314) persons were provided with dental care.
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Medical Equipment to Hospitals in Kurdistan Region
During 2018, BCF in coordination with organizations of LDSC, Human Bridge, Kurdistan Doctors Community provided 

medical needs and equipment to the hospitals in Kurdistan region and Iraq, the total number of beneficiaries (39,568) 

individuals.

احتياجات وادوات طبية ضرورية لمستشفيات كوردستان
خــالل ســنة 2018 قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة ومنظمــات )Human bridge ,LDSC ( جمعيــة اطبــاء الكــورد بتوفيــر المســاعدات واحتياجــات 

طبيــة وايصالهــا الــى مستشــفيات اقليــم كوردســتان والعــراق، وفيهــا اســتفاد )39,568( شــخصا..
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GSMSG Group and The American University of Kurdistan - Duhok
After an agreement between the BCF, American University of Kurdistan- Duhok and a team from GSMSG, consisted of (42) 

doctors in both Erbil and Duhok governorate, provided treatments for the patients, those who are in need of surgery were sent 

to Azadi hospital in Duhok to receive treatments.

44

جماعة GSMSG  مع الجامعة االمريكية في كوردستان-دهوك
بعــد االتفــاق بيــن مؤسســة بارزانــي الخيريــة والجامعــة االمريكيــة فــي كوردســتان – دهــوك وفريــق مكــون مــن )42( طبيبــا مختصــا تابعــا لـــ GSMSG ، تــم 
اجــراء المقابلــة فــي مدينتــي اربيــل ودهــوك مــع مرضــى كانــوا بحاجــة الــى عمليــات جراحيــة ونقلوهــم الــى مستشــفى ازادي فــي مدينــة دهــوك لتلقــي العــالج 

الــالزم، كان المســتفيدون مــن الفقــراء وذات الدخــل المحــدود والبيشــمركة وجرحــى المعــارك.
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مشروع استقبال النازحين
مؤسســة  قامــت  مشــترك  مشــروع  فــي 
 )ANCF( بارزانــي الخيريــة ومنظمــة
ــن  ــتقبال النازحي ــة باس ــنة كامل وخــالل س
ــوى  ــي نين ــن محافظت ــن م الجــدد المتدفقي
وكركــوك الــى اقليــم كوردســتان، واحتاجــوا 
ــة  ــة واحتياجــات اولي ــات عاجل ــى اغاث ال
)7,293( اســتفاد  المشــروع  هــذا  فــي 

ــخصا. ش

Receiving IDPs
BCF, in collaboration with 

ANCF organization, was 

receiving and greeting internally 

displaced persons (IDPs) in the 

Governoratess of Kirkuk and 

Nineveh, for one year. The total 

number of beneficiaries, who left 

their homes to camps and were 

in need of first aids was (7,293) 

IDPs.
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ان مؤسســة بارزانــي الخيريــة تنظــر باهتمــام الــى توفيــر الغــذاء للذيــن يحتاجــون اليهــا بــاي شــكل مــن االشــكال، مــن ذلــك اهتمامهــا بالمحاصيــل الغذائيــة عــن 
طريــق صنــع البيــوت البالســتيكية وفتــح دورات لتعليــم الزراعــة وانتــاج المحاصيــل الغذائيــة.

فــي القطــاع الغذائــي  وخــالل ســنة 2018 نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة مجموعــة مــن المشــاريع المهمــة مــع توزيــع مــواد غذائيــة جافــة، وتوفيــر الوجبــات 
الســاخنة، حليــب االطفــال والفواكــه، وحاولــت ان توفــر النســبة الكافيــة مــن البروتيــن للنازحيــن والالجئيــن داخــل المخيمــات عــن طريــق توزيــع اللحــوم الحمــراء. 
ــا  ــدد افراده ــغ ع ــة البال ــادت )361,815( عائل ــا واف ــاطا مختلف ــي )955( نش ــاع الغذائ ــي القط ــنة 2018 ف ــالل س ــة خ ــي الخيري ــة بارزان ــذت مؤسس نف

ــة. ــات العراقي ــن المحافظ ــدد م ــتان وع ــم كوردس ــي اقلي ــة ف ــدن واالقضي ــع الم ــي جمي ــتفادوا ف ــخصا اس )1,938,658( ش

During the year of 2018, BCF conducted various projects assisting IDPs, refugees, and needy people in host communities. Food 

Sector of BCF conducted (953) various activities which benefited 361,815 families (1,923,871 individuals) in the Kurdistan 

region and Iraq, as the below table shows:

BeneficiariesFamiliesIndividualsActivitiesGovernorates
31.70%111,112614,565475 Erbil 

3.15%9,45261,134100 Duhok 
1.50%4,07629,11221 Al-Sulaymaniah 
0.03%975361 Kirkuk 

0.83%3,10015,99415 Halabja 
0.87%3,20016,78910Garmian
0.34%1,1006,5088Raparin
61.46%229,4781,191,570324 Neneveh
0.13%2002,4501 Diala 

100.00%361,8151,938,658955Total

Food Sector
القطاع الغذائي

No. Beneficiaries Per City
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0.78%

1.51%

5.37%

1.14%

56.69%

1.18%

0.08%

25.99%

6.32%

0.27%

0.67%
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شير 

(WFP( خۆراكی  
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گۆشت 
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پرۆژه ی خۆراكی گه رم 
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Food Parcels - BCF
Department of Relief and Aids of 

Barzani Charity Foundation (BCF), 

gives special attention to reduce 

the hardship of poor, low-income, 

people in need, and natural disease 

affected people through delivering 

food parcels. In 2018, BCF assisted 

26,362 families (178,999 individuals) 

with food parcels.ش

السلة الغذائية للمؤسسة
قســم المســاعدات واالغاثــة لمؤسســة بارزانــي الخيريــة يهتــم بشــكل خــاص بالقطــاع الغذائــي، وذلــك انــه يســتطيع عــن طريــق توفيــر ســلة غذائيــة ان 
تخفــف مــن كاهــل العوائــل المعــوزة، ففــي ســنة 2018 عملــت المؤسســة باهتمــام فــي هــذا القطــاع عــن طريــق توزيــع الســلة الغذائيــة اســتطاعت ان 

تقــدم المســاعدات الــى )26,362( عائلــة معــوزة ومنكوبــة والبالــغ عــدد افرادهــا )178,999(شــخصا.
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الغذاء مع دولة الكويت
نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة مــع دولــة الكويــت فــي اربيــل مشــاريع مــن اجــل مســاعدة الفقــراء والمعوزيــن الذيــن ســاءت احوالهــم بســبب االوضــاع 
الســيئة التــي يمــرون بهــا، وذلــك لتقديــم المســاعدات لهــذه الفئــات فــي ســنة 2018. شــملت المســاعدات الغذائيــة كل مــن المناطــق )أربيــل، الســليمانية، 
قضــاء شــيخان، زاخــو، حريــر، شــقالوة، ســوران، جومــان، ميركــة ســور، حلبجــة الشــهيد، وناحيتــي ســيروان وخورمــال(، اســتفادت مــن هــذه المســاعدات 

)35,089( عائلــة.

Food Parcels with The State of Kuwait
Barzani Charity Foundation in partnership with Kuwait Consulate General in Erbil provided food parcels to poor and 

needy people in the cities of (Erbil, Sulaymaniyah, Duhok, Shekhan, Zakho, Harir, Shaqlawa, Soran, Mergasour, Choman, 

Halabja, Sirwan, Khurmal) in 2018, total number of beneficiaries in all the cities was (35,089) families.
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Food Parcels for Dormitory Students in Kurdistan Region
In the holy month of Ramadan, in 2018, BCF, in collaboration with (Teammart, Kar Group, Falcon Group, al-Brahin Company, 

Ivan Company, Lanas Company), provided iftar for (39,184) students living in dormitories in the Governoratess of Kurdistan 

Region.

توزيع السلة الغذائية على االقسام الداخلية في كوردستان
نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة حملــة واســعة مــع كل مــن الشــركات )تیــم مــارت، مجموعــة كار، مجموعــة فالكــون، شــركة البراهیــن، شــركة ايفــان، شــركة النــاس( 

لمســاعدة )39,184( طالبــا وطالبــة فــي االقســام الداخليــة ســنة2018 وشــملت تلــك الحملــة جميــع طــالب االقســام الداخليــة فــي محافظــات اقليم كوردســتان.
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Iftar for Dormitory Students
BCF in partnership with State of Kuwait prepared iftar for (5,700) students who are living in dormitories of (Shahid Shawkat 

Sheikh Yazdin for males and 18 Shubat for females), for three days in the holy month of Ramadan.

وجبة االفطار لطالب االقسام الداخلية
نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة ودولــة الكويــت مشــروعا مشــتركا بهــدف مســاعدة الطــالب فــي شــهر رمضــان واثنــاء ســير االمتحانــات النهائيــة وخــالل 
ثالثــة ايــام جهزتــا وجبــات االفطــار الكثــر مــن )5,700( طالبــا وطالبــة فــي كل االقســام الداخليــة شــهيد شــوكت شــيخ يزديــن للذكــور و18 شــباط لالنــاث 

وعــدد مــن االقســام الداخليــة االخــرى بمســاعدة شــركة اليســرا وقدمــوا وجبــات مختلفــة لوجبــة االفطــار.
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Greenhouses Project for Bahirka Camp
BCF in partnership with Kurdish American Friendship organization implemented a project of providing 5 greenhouses for Iraqi IDPs in Bahirka 

camp. The total number of beneficiaries was 5 families (27 individuals) who have no source of income.

بيوت بالستيكية في مخيم بحركة
قامــت جمعيــة الصداقــة الكورديــة االمريكيــة بالتعــاون مــع مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي مخيــم النازحيــن العراقييــن فــي بحركــة ببنــاء البيــوت البالســتيكية، وكان 
المشــروع عبــارة عــن بنــاء )5( بيــوت واســتفادت 5 عوائــل مــن هــذا المشــروع البالــغ عــدد افرادهــا 27 شــخصا، وجميعهــم كانــوا مــن النازحيــن وســكان المخيمــات 
ولــم يكــن لديهــن اي مصــدر للعيــش، وقامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة خــالل ســنة 2018 باعــادة اعمــار البيــوت البالســتيكية مــع كامــل مســتلزماتها مــن البــذور 

والــري الســماد.
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مشروع البيوت البالستيكية في مخيم باسرمة 
بهــدف تكويــن مصــدر معيشــة وتوفيــر مــواد غذائيــة طبيعيــة فــي مخيــم باســرمة لالجئيــن ســوريين نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة مشــروع البيــوت البالســتيكية 
ل )12( عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا )72( فــردا فــي مــكان قــرب شــقالوة، كان المشــروع عبــارة عــن )4( بيــوت بالســتيكية بجميــع احتاجاتهــا للــري والــزرع، 

وهــذا المشــروع نفــذ بالتعــاون مــع الكنيســة الكاثوليكيــة فــي مدينــة تويفــن السويســرية وبلغــت تكلفتهــا 25,500 $ دوالرا. 

Greenhouses Project for Basirma Camp
BCF in partnership with Catholic Parish Church Teufenn Switzerland implemented a project of providing 4 greenhouses for 12 

families (72 persons) in Basirma camp, the total quantity of funding was (25.500 USD).
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NFI Sector of BCF targets the families who are displaced to set refuge. Barzani Charity Foundation conducted (3,410) various activities 

in 2018, the total number of beneficiaries 252,312 families (1,406,900 individuals). The following table shows the activities details.

ان قطــاع غيــر الغذائــي يشــمل احتياجــات يوميــة حيــث تقــوم المؤسســة مــع المشــاركين معهــا بتوزيعهــا علــى العوائــل المتعففــة والنازحيــن والالجئيــن مثــل: )المالبــس، 
بطانيــة، صوبــة، مبــردة واحتياجــات اخــرى للمطبــخ.. الــخ(، ان المؤسســة تحــاول باســتمرار توفيــر االحتياجــات للعوائــل التــي تتعــرض للنــزوح والمآســي والفيضانــات 

وحــرق المنــازل والتشــرد، وتحــاول ان تســد ولــو بجــزء قليــل مــن احتياجــات حياتهــم.
ان مؤسســة بارزانــي الخيريــة خــالل ســنة )2018( فــي القطــاع غيــر الغذائــي  قامــت بنشــاطات مختلفــة بلغــت)3,410( نشــاطا وقدمتهــا الــى )252,312( عائلــة 

البالــغ عــدد افرادهــا )1,406,900( شــخصا حيــث اســتفادوا منهــا، كمــا نبينــه فــي هــذا الجــدول:

BeneficiariesFamiliesIndividualsActivitiesGovernorates

45.29%120,027637,1351,725 Erbil 
7.20%3,089101,284170 Duhok 
0.09%2841,20258 Al-Sulaymaiah 

0.05%1667588 Kirkuk 
0.01%4234 halabja 
0.86%2,92812,03327Garmian
46.00%125,214647,1151,415 Neneveh

0.52%6007,3503 Diala 
100.00%252,3121,406,9003,410Total

NFI Sector
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مشروع الغذاء مع دولة االمارات 
خــالل ســنة 2018 قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة مــع الهــالل االحمــر االماراتــي بتوزيــع الســلة الغذائيــة علــى )21,223( عائلــة فــي جميــع انحــاء 

اقليــم كوردســتان بمــا فيهــا النازحيــن والالجئيــن واهالــي اقليــم كوردســتان والعوائــل العائــدة الــى مدينــة نينــوى.

56

Food Parcels with Emirates
BCF in coordination with Emirates Red Crescent distributed food parcels to (21,223) refugees, IDPs, host communities, 

and returned families, in 2018.
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Distributing Meat in Camps
Food Sector of BCF, in coordination with Erbil Steel Company, in August 2018, distributed meat for refugees in Basirma camp in 

Erbil Governorates.

57

مشروع لحوم االضحية للمخيمات
فــي اطــار القطــاع الغذائــي تهتــم مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتوزيــع اللحــوم الحمــراء علــى النازحيــن والالجئيــن بهــدف توفيــر البروتيــن كعنصــر اساســي للغــذاء. 
ففــي مخيــم باســرمة الواقــع فــي ناحيــة باســرمة فــي شــهر اب 2018 وبالتعــاون مــع شــركة اربيــل ســتيل قامــت المؤسســة بتوزيــع اللحــوم علــى الجئــي المخيــم.
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مشروع الغذاء لذوي االحتياجات الخاصة في اربيل
فضــال عــن توفيــر احتياجــات ذوي االحتياجــات الخاصــة تقــوم مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتوفيــر المــواد الغذائيــة لهــذه الشــريحة مــن المجتمــع فــي جميــع 

انحــاء اقليــم كوردســتان والمناطــق االخــرى وخــالل ســنة 2018 قامــت بمســاعدة )1,131( شــخصا مــن ذوي االحتياجــات الخاصــة.

58

Food Parcels for People with Disabilities in Erbil
Besides providing mobility equipment, BCF distributed food parcels to (1,131) disabled people in Kurdistan Region.
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Food Parcels for Kirkuk IDPs with Catholic Parish Church Teufenn Switzerland
In 2018, BCF, in collaboration with Catholic Parish Church Teufenn Switzerland, continuously, provided food parcels to the 

people who displaced in Kirkuk after the conflicts happened on 16th October 2017.

59

مشروع الغذاء لنازحي كركوك مع الكنيسة الكاثوليكية في مدينة تويفين السويسرية
قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بايصــال المســاعدات الــى نازحــي كركــوك الســاكنين فــي مدينــة اربيــل بعــد احــداث 16 اكتوبــر ســنة 2017، وفــي 2018 قامــت 

بتوفيــر المــواد الغذائيــة لـــ 200 عائلــة بالتعــاون مــع الكنيســة الكاثوليكيــة فــي مدينــة تويفــن السويســرية.
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مشروع الحليب والحفاضة مع وينكس اوف هيلب
منظمــة Wings of Help  االلمانيــة وبالتعــاون مــع مؤسســة بارزانــي الخيريــة قامــت بتوزيــع )54( باليــت مــن البســكويت والبروتيــن وحفاضــة وحليــب 
الجــاف علــى االطفــال النازحيــن والالجئيــن فــي اقليــم كوردســتان باالضافــة الــى تجهيــز )20( كومبيوتــر لــدورات تعليميــة خاصــة بتعليــم الكومبيوتــر للنازحيــن 

فــي مخيــم حســن شــام، فــي هــذا المشــروع اســتفادت )1,135( عائلــة.

Milk & Diaper Project with Wings of Help
BCF, in coordination with the German organization, Wings of Help, distributed 54 sets of (Biscuits, Protein, Diaper, and milk) for 

(1,135) children, also provided 20 computers to the IDPs and refugees children in the Kurdistan Region.
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توزيع المساعدات على الجئي عفرين
منــذ بدايــة المعــارك والتوتــرات والقصــف فــي مدينــة عفريــن الســورية تشــرد االف العوائــل مــن ســكان المدينــة ونزحــوا الــى المــدن والمناطــق القريبــة منهــم 
ودول الجــوار وبعــض مــن اهالــي عفريــن وبعــد جهــد كبيــر اســتطاعوا ان يصلــوا الــى حــدود اقليــم كوردســتان ويســكنوا فــي محافظتــي اربيــل ودهــوك، وفــي 
هــذا االطــار قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة وبالتعــاون مــع عــدد مــن المنظمــات االخــرى بتقديــم البطانيــة وصوبــة و االفرشــة ومــواد غذائيــة جافــة وســيت 

مطبــخ واحتياجــات صحيــة الــى )198( عائلــة الجئــة.

Delivering Aids to Afrin Refugees
After the recent ISIS conflicts in Syria, many families were seeking refuge in the Kurdistan Region. BCF in coordination with 

some organizations provided 198 families with (blankets, heaters, food, kitchen kite).
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Delivering Blankets and Mattress to Mount Sinjar
BCF in coordination with IOM delivered (heaters, blankets, clothes) to people living on Sinjar (Shngal) Mountain, the total 

number of beneficiaries (3,100).

تأمين 
االفرشة 

والبطانية في جبل سنجار 
ــي  ــة بارزان ــط مؤسس ــرد، تخط ــتاء والب ــل الش ــول فص ــع حل م

الخيريــة بشــكل خــاص لتقديــم احتياجــات شــتوية الــى النازحيــن والالجئيــن 
ــة ــة الهجــرة الدولي ــع منظم ــاون م ــب وبالتع ــي هــذا الجان ــم كوردســتان، وف ــي اقلي واهال

ــى جبــل ســنجار واطرافهــا  ــى العوائــل عل ــة وبطانيــة وجليــكان( ال IOM  قدمــت المؤسســة )صوب
ــة. ــا )3,100( عائل ــتفادت منه واس
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احتياجات منزلية مع الهالل االحمر االماراتي
فــي اطــار توفيــر ادوات واحتياجــات منزليــة للنازحيــن والالجئيــن واهالــي اقليــم كوردســتان المعوزيــن قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة وبالتعــاون مــع 
الهــالل االحمــر االماراتــي وقنصليــة االمــارات فــي اربيــل، بمشــروع توزيــع احتياجــات منزليــة وفــي ســنة )2018( قدمــوا المســاعدات الــى )7,574( 

عائلــة.

Households with Emirates Red Crescent
BCF, in collaboration with Emirates Red Crescent and Emirates Consul in Kurdistan Region, provided households for 

(7,574) IDPs, refugees, needy people in Kurdistan in 2018.
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مساعدة ذوي الشهداء مع منظمة االغاثة االسالمية العالمية
ان مؤسســة بارزانــي الخيريــة وضمــن المشــاريع المختلفــة مســتمرة فــي تقديــم المســاعدات واالحتياجــات الــى ذوي الشــهداء، وبالتعــاون مــع منظمــة االغاثــة 

االســالمية العالميــة قامــت بتوزيــع )االفرشــة، البطانيــة والمخــدة والســلة الغذائيــة( علــى )150( عائلــة مــن ذوي الشــهداء فــي معــارك ضــد داعــش.

Assisting Families of Martyrs in Coordination with International Islamic Relief Organization
BCF continuously supported and assisted families of Martyrs, through its sectors. BCF in coordination with International 

Islamic Relief Organization assisted 150 families of Martyrs in ISIS conflicts with (mattress, blankets, pillow, food parcels).
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مشروع حماية 
االطفال من برد 

الشتاء
ــنة 2018  ــة س ــذ بداي من
ــي  ــة بارزان ــت مؤسس قام
بالتعــاون  الخيريــة 
يونيســيف  منظمــة  مــع 
ــس  ــر المالب ــروع توفي بمش
لـــ 70 الــف طفــل ما دون 
ــات  ــي مخيم ــنة ف 18 س
ــتمر  ــوك، اس ــة ده محافظ
ــذ  ــهر ونف ــروع 3 اش المش
ــون  ــق مك ــق فري ــن طري ع

مــن 19 شــخصا.

Protect Children from Winter Cold
In a project, BCF in coordination with UNICEF provided winter clothes for (70,000) children, below 18 years old, in the camps of 

Erbil and Duhok Governoratess. The project lasted for 3 months, though a team consisted of 19 members.
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Providing New Tents in Khazir and Ashty Camps with LDSC
BCF, in coordination with LDSC, provided new tents for 500 IDP families in Khazir camp M1, in Erbil. The second phase 

was in Ashty camp, in Sulaymaniyah governorate, 250 families received new tents.

Shelter
قطاع المأوى
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LDSC تجديد الخيام في مخيمي خازر واشتي مع
فــي مشــروع مشــترك بيــن مؤسســة بارزانــي الخيريــة ومنظمــة LDSC االمريكيــة فــي مخيــم خــازر M1 الخــاص بنازحيــن عراقييــن فــي محافظــة 
اربيــل، بــدأوا بتغييــر الخيــام المترهلــة، وفــي هــذا المشــروع غيــروا الخيــام لـــ 500 عائلــة واعطوهــم خيــام جديــدة، وقســم اخــر مــن المشــروع نفــذ  فــي 

مخيــم اشــتي فــي محافظــة الســليمانية واســتفادت منــه 250 عائلــة نازحــة.
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مشروع تجديد المأوى 
دعمــت الكنيســة الكاثوليكيــة فــي مدينــة تويفــن السويســرية مشــروع اعــادة تعميــر )30( مــأوى فــي مخيــم باســرمة لالجئيــن الســوريين شــرقي مدينــة اربيــل 
فــي ســنة 2018، وكل مــأوى كان مكونــا مــن غرفــة وهــول ومرافــق وحمــام ومطبــخ، نفــذ المشــروع خــالل ثالثــة اشــهر وكان بدايــة جديــدة لحيــاة الالجئيــن.

Shelters Renovation Project
Catholic Parish Church Teufenn Switzerland funded a project to renovate 30 shelters in Basirma camp for Syrian refugees in 

Erbil governorate. The shelters included (a room, hall, toilet, bathroom, kitchen), the project implemented in 3 months, in 2018.
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Education Sector of Barzani Charity Foundation on the yearly bases plays a significant role to improve education in the area by 

reconstructing schools and providing school supplies. Education Sector of BCF, conducted 116 activities in the Governoratess of 

Kurdistan Region and Governoratess of the north of Iraq, in 2018. The total number of beneficiaries was (21,834) families, as the 

following table shows:

تنظــر مؤسســة بارزانــي الخيريــة باهتمــام الــى قطــاع التربيــة فــي جميــع االماكــن التــي بحاجــة اليــه، مــع ذلــك ان ترميــم واعــادة اعمــار المــدارس وتوفيــر الحقائــب 
واالدوات المدرســية بشــكل ســنوي لطــالب المــدارس االساســية فــي المخيمــات وخارجهــا والمناطــق الفقيــرة، تعتبــر مــن اهــم اعمــال المؤسســة وتعمــل عليــه بجديــة، 

وعــن طريــق المراكــز الثقافيــة والمهنيــة مســتمرة فــي فتــح دورات التقويــة والدراســة الالرســمية ودورات تعليــم اللغــات والــدروس المنهجيــة.
ان مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي ســنة )2018( نفــذت فــي القطــاع التربــوي )116( نشــاطا مختلفــا، حيــث اســتفاد منهــا )21,834( شــخصا فــي اقليــم كوردســتان 

والمحافظــات الشــمالية العراقيــة، كمــا نبينــه فــي هــذا الجــدول:

IndividualsBeneficiariesActivitiesGovernorate
7,911%36.2343 Erbil 
2,601%11.9126Duhok
140%0.643Sulaymaniya

1,074%4.923 Kirkuk 
2,271%10.406 Halabja 
237%1.095Garmian
25%0.111Raparin

6,847%31.3625 Nineveh 
728%3.334 Diyala

21,834%100116Total

36.23%

11.91%

0.64%4.92%

10.40%1.09%

0.11%
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Beneficiaries

84.46%

9.80%

0.05%

5.70%

 BCF

 Human Bridge

 Wings of Help

 Hilfsgruppe Eifel

Education Sector
قطاع التربية

 Erbil 
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84.46%

9.80%

0.05%

5.70%

 BCF

 Human Bridge

 Wings of Help

 Hilfsgruppe Eifel

Beneficiaries Percentage

Partners

Beneficiaries Inside & Outside the Camps

21.52%

5.06%

19.01%

54.41%

Stationary Distribution

Educational Courses

Providing School Bags

Providing School Bags and Stationaries

84.46%

9.80%

0.05%

5.70%

 BCF

 Human Bridge

 Wings of Help

 Hilfsgruppe Eifel

H.C, 38.44%

IDP, 32.93%

Refugee, 
18.36%

People from 
other parts of 
Iraq, 10.26%
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فتح مدرسة في جزنيكان وتوزيع حقائب وادوات مدرسية
ان بنــاء واعــادة اعمــار المــدارس تعتبــر مــن االعمــال الرئيســة لمؤسســة بارزانــي الخيريــة التــي تســتمر فــي دعــم العمليــة التعليميــة فــي اقليــم كوردســتان، 

وفــي هــذا االطــار فــي ســنة )2018( اســتطاعت المؤسســة اعــادة اعمــار مدرســة جزنيــكان مــع شــركائها وتــوزع الهدايــا علــى طالبهــا.

Jezhnikan: Opening School and Distributing Bags
Opening schools is one of the BCF main projects to support the education sector in Kurdistan Region. BCF, in coordination 

with its partners, renovated Jazhnikan school in 2018 and distributed gifts to the students.
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مشروع تشجيع الطالب
وتوفيــر  الطــالب  تشــجيع  بهــدف 
مؤسســة  تقــوم  الدراســة،  احتياجــات 
بتنفيــذ  ســنويا  الخيريــة  بارزانــي 
مشــاريع فــي قطــاع التربيــة، مــع بدايــة 
الســنة الدراســية )2017ــــ2018( قامت 
بتوزيــع الحقائــب وادوات مدرســية لســنة 
ــة  ــا وطالب ــى )20,729( طالب ــة عل كامل
فــي جميــع انحــاء اقليــم كوردســتان 

ومحافظتــي نينــوى وديالــى.

Motivation to Study
In order to study motivate 

students to education, every 

year, BCF provides bags and 

stationaries to students in poor 

areas. For the year (2017-2018) 

education, BCF delivered 

bags and school supplies to 

(20,729) poor students across 

the Kurdistan region and the 

Governoratess of Nineveh and 

Diyala.
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اعادة اعمار روضة االطفال في )كوربن(
فــي نشــاط فريــد مــن نوعــه، قــام عمــال مشــروع النقــد مقابــل العمــل فــي قطــاع المــاء والمجــاري باعــادة اعمــار روضــة لالطفــال كانــت 
بحاجــة ماســة اليهــا وتــم ذلــك بشــكل تطوعــي مــن قبــل عمــال هــذا المشــروع وباشــراف المؤسســة، وفــي مراســيم خاصــة بفتــح روضــة 

االطفــال وزعــوا الحقائــب واحتياجــات اخــرى علــى الطــالب.

Kindergarten Renovation in Kewreben
In a project, the beneficiaries of Cash for Work project, with the supervision 

of BCF, renovated a kindergarten in Kewerben, bags and stationaries were 

distributed to the students.
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دورة تعليم اللغة لأعزاء 
حاولــت المؤسســة ان تهتــم بشــكل مســتمر بتربيــة االطفــال، لــذا فــي 2018/7/15 وعــن طريــق مركــز ايدوينــا، نظمــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة دورة خاصــة 

لتعليــم اللغــة االنكليزيــة والتقويــة فــي المــواد الدراســية وتعليــم الكومبيوتــر ألعــزاء كوردســتان، وفــي هــذه الــدورة اســتفاد )69( طفــال مــن االعــزاء.

Language Course for Orphans
At EDWINA center for learning, Barzani Charity Foundation (BCF) opened computer learning course for 69 Kurdistan 

orphans on (15/07/2018).
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حمايــة النســاء واالطفــال مــن التعــرض للمشــكالت االجتماعيــة والنفســية تعتبــر جــزءا 
مهمــا مــن اعمــال مؤسســة بارزانــي الخيريــة، ففــي مراكــز المخيمــات وخارجهــا تنفــذ 

نشــاطات توعيــة مســتمرة وخاصــة بالنســاء واالطفــال.
وعــن طريــق مشــروع العيــادة القانونيــة يحــل المشــكالت التــي تواجههــا النســاء وتفتــح 

دورات توعويــة بشــكل مســتمر.
ــا  ــتفاد منه ــة واس ــا لـــ )380( عائل ــاطا مختلف ــذ )490( نش ــة نف ــاع الحماي ان قط

)81,780( شــخصا. كمــا نبينــه فــي هــذا الجــدول:

BCF gives special attention to women and children 

protection throughout activities and courses. 

Protection Sector of BCF conducted (490) activities, 

the beneficiaries from these activities were (380) 

families (81,780 individuals), as the following table 

explains:

Beneficiaries PercentageFamiliesIndividualsActivitiesGovernorate
%19.1936015,692226 Erbil 

%55.30-45,227142 Duho 

%1.37-1,11726 Al-Sulaimaniah 

%0.12201001Garmain
%24.02-19,64495 Nineveh 

%10038081,780490Total

Individual Beneficaries Beneficiaries Per Governorate

 Protection
قطاع حماية االطفال و النساء

2.33%

72.19%

25.47%
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0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

H.C IDP Refugee People from other
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نشاطات المراكز في قطاع حماية النساء واالطفال
ان مؤسســة بارزانــي الخيريــة تنظــر باهميــة فــي نشــاطات حمايــة النســاء واالطفــال مــن العنــف والمشــكالت االجتماعيــة والنفســية، وعــن طريــق المراكــز 
ــا قامــت بتنفيــذ )88( نشــاطا،  ــة، ففــي ســنة 2018 وفــي )20( مركــزا ثقافي ــوم بفتــح دورات وتنظــم ســيمنارات ونشــاطات مختلف ــة تق ــة والمهني الثقافي

واســتفاد منهــا )5,287( شــخصا.

Vocational Centers Activities for Women and Children Protection
In 2018, BCF conducted 88 activities through 20 vocational centers, (5,287) persons participated and benefited from the 

activities.
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مشروع العيادة القانونية في الموصل
بعــد دورة نظمتهــا مؤسســة بارزانــي الخيريــة واســتغرقت 14يومــا لـــ 10 محاميــن فــي مدينــة اربيــل، قامــت المؤسســة بفتــح عيــادة قانونيــة خاصــة بالنســاء 
وتقديــم استشــارات وعــالج المشــكالت االجتماعيــة والــزواج المبكــر والطــالق، تعمــل هــذه العيــادة بشــكل مجانــي فــي مدينــة الموصــل وبــدأت العمــل بنشــر 

بروشــرات وتعليمــات خاصــة بعمــل هــذه العيــادة، اســتمر المشــروع 3 اشــهر وافــادت نســاء المدينــة كثيــرا.

Law Clinic Project in Mosul
After a 14 day course for 10 lawyers, BCF opened a Law Clinic in Mosul for consultative and help to solve problems likely, 

(social problems, early marriage, divorce). The project lasted for 3 month and many women benefited from this project for 

free.
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تهتــم مؤسســة بارزانــي الخيريــة بنشــاطات هــذا القطــاع، وحاولــت بجديــة فــي ســنة 2018 ان تطــور مشــاريع هــذا القطــاع. ان مشــاريع النقــد مقابــل العمــل تســير بشــكل 
منظــم فــي مخيمــات اربيــل كــي تدخــل الســكان النازحيــن الذيــن لديهــم القــدرة علــى العمــل فــي مشــاريع خاصــة وتوفــر لهــم فــرص العمــل، حيــث نفــذت مشــاريع مــد 
انبــوب الميــاه ضمــن هــذا المشــروع كــي يســتفيد منهــا عــدد كبيــر مــن ســكان المخيمــات بشــرط ان ال يكونــوا مــن موظفــي الحكومــة. وعــن طريــق المراكــز تفتــح عشــرات 

الــدورات المهنيــة للشــباب حيــث يتدربــون علــى احتــراف مهنــة مالئمــة بهــم تســد معيشــتهم وتوفــر لهــم مبالــغ ماليــة.
في قطاع االحياء نفذ )759( نشاطا لـ )3,207( عائلة واستفاد )26,688( شخصا.

كما نبينه في هذا الجدول:.

BCF runs the project of Cash for Work in undertaking its projects. Livelihood Sector of BCF conducted (759) activities in 2018, the 

total number of beneficiaries was (3,207) families (26,688 individuals), below table shows the details:

BeneficiariesFamiliesIndividualsActivitiesGovernorates
%63.292,26316,892515 Erbil 

%10.72-2,86275 Duhok 

%0.17-461 Al-Sulaymaniah 

%25.819446,888168 Nineveh 
%1003,20726,688759Total

No. Beneficiaries Beneficiaries Per Governorate

Livelihood Sector
قطاع المعيشة )االحياء(
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مشروع النقد مقابل العمل في المخيمات
توفيــر فــرص العمــل لجميــع الذيــن يحتاجــون الــى فــرص العمــل فــي ادارة المخيمــات، ويشــارك فيــه جميــع المنظمــات واصحــاب المهــن عــن طريــق 
ــن، ففــي ســنة )2018( اســتطعنا ان نشــغل  ــن العاملي ــا بي ــون عــن العمــل لمــأ الشــواغر فيم ــن يبحث ــع الذي ــه اســماء جمي ــات خاصــة تســجل في بيان

ــخصا. )29,260( ش

Cash for Work in 
Camps
Job opportunities will be 

provided through a database 

prepared for the companies 

and organizations in the camp 

for needy people, (29,260) 

persons in the camps were 

able to get use of these job 

opportunities in 2018.
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Cash for Work with 
GIZ
BCF in partnership with GIZ 

run the project of Cash for 

Work, (266) people were able 

to have an opportunity for 60 

days in the villages of Erbil 

governorate (Kewerben-Khabat, 

Brakhy Bchuk-Behrka, Bwikey 

Gawra-Kesnazan, Amokan-Harir, 

Heyresan, Jaweka- Smilan). Also 

in villages of (Shele, Malta), in 

Duhok governorate, 118 benefited 

from the project of Cash for Work.
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مشروع النقد مقابل العمل مع منظمة giz  االلمانية
فــي الشــهر الثالــث 2018 انتهــى مشــروع النقــد مقابــل العمــل مــع منظمــة giz  االلمانيــة فــي قــرى محافظــة اربيــل مثــل )كەورەبــەن – خبــات، براغــی 
الصغيــر – بحركــە، بویكــەی الكبيــر- كســنزان، ئامــوكان- حريــر، وقريتــي هبرســان و جاوكــە فــي ســمیالن( الــذي اشــتغل فيــه 266 عامــل لمــدة )60( يومــا.
وكذلــك فــي محافظــة دهــوك اشــتغل )118( شــخصا فــي منطقتــي )شــيلي و مالطــا( حيــث كانــوا يقومــون بتنظيــف ممــرات وجــدول الميــاه مــع بنــاء جــدار 

داعمــة لحمايــة المنــازل خشــية حــدوث الفيضانــات، كان الهــدف مــن هــذا المشــروع ايجــاد فرصــة عمــل للشــباب العاطليــن عــن العمــل.
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ــق  ــن طري ــاع ع ــذا القط ــرا به ــت كثي ــنة 2018 اهتم ــي س ــة ف ــي الخيري ــة بارزان ان مؤسس
المشــاركين معهــا، مثــل مشــروع مــد ميــاه الشــرب وحفــر االبــار فــي محافظــة دهــوك، توفيــر 
مصافــي ميــاه لســكان دربنديخــان، وكذلــك لالحيــاء التــي تعانــي مــن شــحة الميــاه فــي اربيــل 
وفــرت المؤسســة تنكــرات اليصــال ميــاه الشــرب، وكذلــك قامــت بايصــال ميــاه الشــرب الــى 
ــة  ــة متكون ــارة عــن توفيــر ســالت صحي محافظــة البصــرة. جــزء اخــر مــن هــذا القطــاع عب
مــن احتياجــات ومنظفــات صحيــة وذلــك بالتعــاون مــع المنظمــات االخــرى وتنظيــم حمــالت 

التوعيــة والمحافظــة علــى نظافــة وعــدم اســراف المــاء وحمــالت تنظيــف االماكــن العامــة.
فــي هــذا القطــاع نفــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة خــالل ســنة )2018(، )839( نشــاطا 
مختلفــا وبســببها اســتفادت )198,560( عائلــة البالــغ عــدد افرادها )1,075,199( شــخصا، 

كمــا نبينــه فــي هــذا الجــدول:

BeneficiariesFamiliesIndividualsActivitiesGovernorates 
%40.3480,168433,743429 Erbil
%11.8725,000125,0001 Basra 
56.279,55766,02189 Duhok 
%3.174,67433,40317Sulaymaniya
%0.001-21 Kirkuk 
%0.761,3008,01512 Halabja 
%0.427554,3857Garmian
%0.344003,5977Raparin
%37.3076,711401,033276 Nineveh 
%100198,5601,075,199839Total

Individual Beneficiaries Beneficiaries
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WASH
قطاع الماء والمجاري والنظافة 

Water, Sanitation and Hygiene (WASH) sector includes the 

provision of drinking water to the affected areas, establishing 

water networks and sewers, building water closets, organizing 

cleaning campaigns, raising cleaning awareness and distributing 

hygiene supplies.

Barzani Charity Foundation conducted (839) various 

activities in under WASH Sector, in 2018. The total number 

of beneficiaries was (198,560) families which were (1,075,199 

individuals), the following table shows more details:
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Providing Water to Neighborhoods Struggling Lack of Water

Barzani Charity Foundation in collaboration with Erbil Municipality provided clean water to the neighborhoods struggling 

lack of water in Erbil, the total number of beneficiary families was (1,295).
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مشروع توفير الماء 
لالحياء السكنية 

التي تعاني من شحة 
المياه

بســبب ارتفــاع درحــات الحــرارة 
الصيــف  فصــل  بدايــة  مــع 
ــاء الســكنية  تعــرض بعــض االحي
ــكلة  ــى مش ــل ال ــة اربي ــي مدين ف
الشــرب، ولعــالج  ميــاه  شــحة 
هــذه المشــكلة قامــت مؤسســة 
بالتعــاون  الخيريــة  بارزانــي 
ــاه  ــر مي ــل بتوفي ــة اربي ــع بلدي م
الشــرب وتوزيعهــا علــى االحيــاء 
ــاه،  ــن شــحة المي ــي م ــي تعان الت
واســتفادت منــه )1,295( عائلة.
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Water for Khazir Camp
Barzani Charity Foundation, in 

coordination with Kuwait Takaful, 

provided clean water to residents of 

Khazir camp.
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مشروع ماء مخيم خازر
فــي مشــروع مشــترك بيــن مؤسســة بارزانــي 
ــق  ــة عــن طري ــل الكويتي ــة التكاف ــة ومنظم الخيري
محطــة تنقيــة مــاء نهــر خــازر اســتطاعت ان توفــر 
ميــاه الشــرب لســكان مخيــم خــازر الذيــن تعرضــوا 

ــاه. لشــحة المي

2018التقرير السنوي لمؤسسة بارزاني الخيرية
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مشروع سلة صحية لالقسام الداخلية
قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بتوزيــع الســالت صحيــة علــى طــالب االقســام الداخليــة فــي اقليــم كوردســتان، ففــي ســنة )2018( وفــي مشــروع 

فــي هــذا القطــاع وزعــت علــى )41,123( طالــب وطالبــة فــي محافظــات )اربيــل، الســليمانية، دهــوك وحلبجــة(.

Medical Parcel Project for Dormitories
BCF distributed medical parcels to (41,123) students living in dormitories in Governoratess of (Erbil, Duhok, 

Sulaymaniyah).
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اليوم العالمي للنظافة
 فــي يــوم )9/15( الــذي يوافــق اليــوم العالمــي لنظافــة البيئــة، والــذي يحيــه )150( دولــة فــي العالــم كل ســنة، دعمــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة نشــاطات 
شــبكة الشــباب الوطنيــة)NYN( فــي المحافظــات )اربيــل، الســليمانية ودهــوك( وشــاركت بشــكل فعــال فــي حملــة تنظيــف البيئــة فــي المحافظــات بمشــاركة 

)800( متطوعــا.

World Cleanup Day
BCF supported an activity conducted by Nishtiman Youth Networking (NYN), on 15/09/2018. The activity took place in 

Governoratess of Erbil, Duhok, and Sulaymaniyah, (800) BCF volunteers participated.
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مشروع ماء لعدد من القرى 
في دهوك وزاخو 

فــي اطــار المشــاريع الخدميــة قامــت مؤسســة 
بارزانــي الخيريــة ومنظمــة GIZ االلمانيــة 
ــابع  ــهر الس ــي الش ــي ف ــروع خدم ــذ مش بتنفي
ــد  ــارة عــن م لســنة 2018، وكان المشــروع عب
انبــوب ميــاه الشــرب لقــرى )ربنــكا فــي زاخو، 
ســكرين وسرســنك، مانكيــش وايمينكــي( لمــدة 

خمســة اشــهر بتكلفــة )260,369( يــورو.
ــرب  ــاه الش ــر مي ــم توفي ــروع ت ــذا المش ــي ه ف
ألربــع قــرى فــي محافظــة دهــوك ممــن تعرضوا 
لشــحة الميــاه كمــا المناطــق االخــرى فــي اقليم 
كوردســتان. وجــد المشــروع فــي بنــاء خزانــات 
ميــاه الشــرب وحفــر البئــر وايصــال االنابيــب 
ــازل فــي قــرى )ســكرين، ايمينكــي،  ــى المن ال
محافظــة  حــدود  فــي  ومانكيــش(  رابانــكا 
دهــوك واســتفاد منــه مــا يقــارب )600( 
عائلــة البالــغ عــدد افرادهــا )3000( شــخصا.

Water Project for Villages in Zakho and Duhok
BCF in coordination with German organization GIZ launched a project to deliver water to (Rebenka- Zakho, Skrin, Sarsang, 

Mangish, Emink), in July 2018. The project took five months, the quantity of funding for this project was (260,369 Euro). In 

this project, four villages were provided with clean drinking water, the total number of beneficiaries was (600) families (3,000 

individuals).
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مشروع تصفية مياه الشرب للمنازل في دربنديخان
بعــد حــدوث الهــزة االرضيــة فــي بعــض مــدن اقليــم كوردســتان، تضــرر قضــاء دربنديخــان 
التابــع لمحافظــة الســليمانية كثيــرا، اســتجابت مؤسســة بارزانــي الخيريــة لســكان المنطقــة 
ــاه الشــرب قامــت  ــوث مي ــن، ومــع تل ــى المتضرري وقامــت بايصــال قوافــل مســاعدات ال
المؤسســة بالتعــاون مــع منظمــة )One Vision( بتنفيــذ مشــروع توفيــر )960( فلتــرا 

لتصفيــة ميــاه الشــرب لـــ )960( عائلــة مــن ســكان قضــاء دربنديخــان.

Water Infiltration Project for 
Darbandikhan
After the recent earthquake hit the city of 

Darbandikhan, BCF in coordination with 

One Vision organization distributed 960 water 

infiltrations to the people of Darbandikhan. 

مشروع توزيع سلة صحية لمؤسسة بارزاني الخيرية 
لغــرض الحمايــة مــن المــرض وصحــة دائمــة لنازحــي والجئــي واهالــي اقليــم كوردســتان، اســتطاعت مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي ســنة 2018 تقديــم ســلة 

صحيــة علــى )19,187( عائلــة، كانــت الســالت الصحيــة تحتــوي علــى ادوات واحتياجــات للتنظيــف.

BCF, Food Parcels Distribution Project
Medical Parcels of BCF Aiming to the prevention of disease, BCF distributed medical parcels for (19,187) IDPs, refugees, 

host community, in 2018.
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Distributing Medical Parcels with Ministry of Displacement and 
 Migration of Iraq
The Ministry of Displacement and Migration of Iraq and BCF distributed medical parcels to (211,126) persons in the camps of 

Erbil governorate.

مشروع توزيع سلة صحية مع وزارة الهجرة والمهجرين العراقية 
قامــت وزارة الهجــرة والمهجريــن العراقيــة مــع مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي ســنة 2018 بتوزيــع الســلة الصحيــة علــى )211,126( شــخصا فــي مخيمــات 

حــدود محافظــة اربيــل.
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استقبلت مؤسسة بارزاني الخيرية السيد رعد دهلكي ورئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي

ــة  ــات الكويتي ــل المنظم ــل وممث ــي اربي ــة ف ــة الكويتي ــن القنصلي ــع م ــد رفي ــارة وف زي
ــة ــي الخيري ــة بارزان لمؤسس

زيارة وفد مؤسسة بارزاني الخيرية الى نائب رئيس نادي برشلونة ومدير منظمة الشؤون االنسانية في النادي

مؤسســة بارزانــي الخيريــة تشــارك فــي المؤتمــر العليــا لالجئيــن للحــوار فــي 
جنيــف
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استقبلت مؤسسة بارزاني الخيرية السيد رعد دهلكي ورئيس لجنة الهجرة والمهجرين في البرلمان العراقي

زيارة مسؤول )PRM(  في القنصلية االمريكية في اربيل الى مقر مؤسسة بارزاني الخيرية  95
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In a ceremony which was launched to reward the persons and organization who helped the education in Kurdistan region, on (29/09/2018), with 

the presence of Prime Minister, Nechirvan Barzani, and Ministry of Education in Iraqi Kurdistan, Pshtiwan Sadiq, BCF also was honored to 

receive the reward.

زيارة السيد )هيغو ماس( وزير الخارجية االلمانية الى مخيم للنازحين في حسن شام
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دالور ئاژگەیــی ممثــل حكومــة اقليــم كوردســتان فــي االتحــاد االوربــي ووفــد مــن البرلمــان 
االوربــي يــزورون مؤسســة بارزانــي الخيرية

وفد من منظمة االغاثة االسالمية يزور مؤسسة بارزاني الخيرية

القنصل العام لدولة صين السيد )ما يالونغ( يزور مؤسسة بارزاني الخيرية
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Development
التنمية

مخيم الكشافة
فــي تاريــخ 2018/4/25 وبرعايــة شــركة )داریــن(، نظمــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة ألول مــرة مخيمــا كشــفيا للتنميــة البشــرية وتطويــر القــدرات فــي منطقــة بــارزان 
وعلــى مســتوى موظفــي مكاتــب المؤسســة واقســامها، شــارك فيــه )60( شــخصا مــن موظفــي المؤسســة والقيــت )22( محاضــرة وســيمنارا مــن قبــل االســاتذة والمختصيــن 

لمــدة 8 ايــام، مــع زيــارة المشــاركين لعــدة اماكــن تاريخيــة وحضاريــة فــي المنطقــة.

Capacity Building Camp
Sponsored by Darin Company, BCF for the first time launched a capacity building camp in Barzan district, on (25/04/2018). The 

camping lasted for 8 days, 60 BCF members from all offices and departments participated, 22 seminars and lectures were presented to 

the participants. Moreover, they visited some historical places in the area.
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تدريب ادارة الموارد البشرية  
نظمت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتنسيق مع منظمة االغاثة االسالمية في العالم دورة 

تدريبية لمشاركة 26 موظفا للمؤسسة، والقیت المحاضرات من قبل االستاذ )منهل دخل الله( 
حول كيفية تكوين القائد وتطوير العمل االنساني، استمرت الدورة لمدة ثالثة ايام.

99

HR Management  Course
BCF in coordination with Islamic Relief opened a Three Day Training Course for HR Management for 26 BCF members, 

the trainer and lecturer was Manhal Dakhlala.
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تدريب كيفية استخدام وتصليح ويلجر 
مــع اســتمرار مشــروع مســاعدة ذوي االحتياجــات الخاصــة فــي اقليــم كوردســتان، نظمــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة ومنظمــة LDSC االمريكيــة دورة 
حــول كيفيــة اســتخدام االدوات لــذوي االحتياجــات الخاصــة وثــم يوزعــون عليهــم االحتياجــات ولــذا تقــام دورات خاصــة لعاملــي هــذا القســم، وفــي جميــع 

المحافظــات يشــارك اعضــاء المنظمــات الخاصــة فــي معرفــة كيفيــة التعامــل مــع هــذه الفئــة.

Training to Repair and Use Wheelchair
Barzani Charity Foundation in coordination with American organization (LDSC), hosted a training session about wheelchair 

usage and repair for organizations› members who work are working in this disabled sector.
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Rwanga Foras International Job Fair
Every year, Rwanga Foundation hosts International Job Fair in the capital of the Kurdistan region, Erbil. 119 employers were present in 

the Job Fair, included companies, organizations, universities, and institutions in the Kurdistan region of Iraq (KRI). BCF participated 

in the event and received CVs of job seekers.
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معرض روانكة لفرص العمل
تقــام ســنويا فــي عاصمــة اقليــم كوردســتان معــرض روانكــة لتوفيــر فــرص العمــل، فــي ســنة )2018( وبمشــاركة 119 شــركة ومنظمــة وجامعــة ومعهــد فــي اقليــم 

كوردســتان العــراق ومؤسســة بارزانــي الخيريــة نظــم المعــرض واســتقبلوا الــزوار واخــذوا منهــم ) CV( للتعييــن.
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World Book Day Activity
On World Book Day, 22/04/2018, Barzani Charity Foundation hosted an activity in Sami Abdulrahman Park to show its activities and 

explained the projects for the people visiting.
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نشاط اليوم العالمي للكتاب
شــاركت مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي اليــوم العالمــي للكتــاب فــي 2018/4/22، الــذي اقيــم فــي بــارك الشــهيد ســامي عبدالرحمــن وعرضــت فيهــا منشــوراتها 

ومطبوعاتهــا علــى الحضــور والزائريــن للمعــرض.



2018التقرير السنوي لمؤسسة بارزاني الخيرية

مشاركة المؤسسة في معرض 13 الدولي في السليمانية
بهــدف عــرض اعمــال ونشــاطات مؤسســة بارزانــي الخيريــة وتعريــف الزائريــن للمعــرض بمشــاريعها، شــاركت المؤسســة فــي المعــرض الدولــي الثالــث عشــر وفيــه 

عرضــت اعمالهــا ونشــاطاتها المختلفــة علــى الزائريــن.

10
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BCF›s Participation in the 13th International Sulaymaniyah Exhibition
BCF participated in the 13th Sulaymaniyah Exhibition and presented its charitable and humanitarian activities.
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الندوة المشتركة حول االنسجام االجتماعي
نظمــت نــدوة مشــتركة بيــن مؤسســة بارزانــي الخيريــة وكليــة ايشــك فــي مدينــة اربيــل و جــرى الحــوار حــول االنســجام االجتماعــي بيــن ســكان محلييــن ومجتمــع 
النازحيــن والالجئيــن واالنســجام االجتماعــي فــي مجــال عمــل المنظمــات االنســانية وانعكاســها فــي اقليــم كوردســتان، عرضــت بيانــات وارقــام وتحاليــل وبحــوث 

ميدانيــة حــول االنســجام والتوافــق االجتماعــي بيــن المســيحيين والمجتمــع المضيــف.

Social Cohesion Symposium 
Ishik University’s IRD department is collaborating with Barzani Charity Foundation to organize a joint symposium on ‘Social 

Cohesion in the Kurdistan Region’. The main focus of the symposium was on the conceptual and research basis of ‘social cohesion’ 

and current status of social cohesion in Iraq and the Kurdistan Region especially where concerns the relation between the host 

community and the massive population of refugees and internally displaced persons (IDPs) in the Region.

10
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مشروع كتاب اسفير
بعــد ان قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة بترجمــة وطبــع كتــاب )مشــروع اســفير( الول مــرة الــى اللغــة الكورديــة، نظمــت ســيمنارا خاصــا 
حــول اهميــة الكتــاب وترجمتــه الــى اللغــة الكورديــة حضــره شــخصيات تهتــم بجانــب المعاييــر المتبعــة فــي عمــل المنظمــات االانســانية، هــذا 

الكتــاب خــاص باالتفاقيــة االنســانية حــول ادنــى معاييــر لالغاثــة االنســانية فــي العمــل االنســاني.

Sphere Project Handbook
After BCF published the Sphere Handbook in the Kurdish language, which is particular to Humanitarian Charter 

and minimum standards in humanitarian response, held a seminar about the importance of the book.

10
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الحفل الموسيقي ال للعنف 
فــي اليــوم العالمــي ال للعنــف )2018/10/2( قامــت مؤسســة بارزانــي الخيريــة مــع مجموعــة اوركســترا لشــباب اربيــل برعايــة شــركات )هيمــن كــروب، كــورك 

تيليكــوم، Pape Group، فيرجينــاي البيــت وتاريــن نــت( بتنظيــم احتفــال خيــري تعــود عائداتهــا الــى مشــروع خيــري خــاص.

Non-Violence Concert
On the International Day of Non-Violence, (02/10/2018), BCF in coordination with Jezhar Orchestra music group of Erbil youth, 

sponsored by (Hemn Group, Korek Telecom, Papa Group, Virginia Tobacco, Al-beat, Tarin Net) hosted a concert, the revenue 

was spent on a humanitarian project.

10
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احتفال ذكرى ميالد 
البارزاني 

فــي 3/14 فــي كل عــام تحيــا ذكــرى ميــالد 
البارزانــي الخالــد فــي المراكــز الثقافيــة 
النازحيــن  مخيمــات  داخــل  والمهنيــة 
والالجئيــن للتعبيــر عــن فرحتهــم بهــذه 
اغانــي وموســيقى  تقــدم  المناســبة وفيــه 
لهــذه  احيــاء  ومســرحيات  واحتفــاالت 

الخالــدة. الذكــرى 

Anniversary Birthday of Barzani
Every year, vocational centers of BCF at IDP and 

refugee camps, commomerate the anniversary 

birthday of Immortal Barzani with music and songs.

10
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جزء من منشورات المؤسسة في سنة 2018

المؤسسة في االعالم العالمي
ان اعمــال ونشــاطات مؤسســة بارزانــي الخيريــة التــي تقــام لخدمــة النازحيــن والالجئيــن والمنكوبيــن نتيجــة المعــارك والكــوارث الطبيعيــة، اصبحــت موضــع اهتمــام 
ونظــر المواقــع والمراكــز الخبريــة العالميــة والمحليــة المشــهورة، فــي هــذا االطــار نقــل عــدد كبيــر مــن المواقــع العالميــة علــى شــكل اخبــار وتقاريــر مشــاريع مؤسســة 

بارزانــي الخيريــة الــى العالــم الخارجــي، هنــا نوضــح عــددا مــن النمــاذج التــي نشــرت فــي المواقــع العالميــة.

BCF in International 
Media

Humanitarian works of BCF for 

IDPs, refugees, natural and hand 

made diseases affected people have 

attracted the attention of local and 

international media. Majority of 

international media and presses 

published BCF humanitarian 

projects, as the following samples:
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مؤسسة بارزاني الخيرية
قسم رعاية األعزاء

مشروع رعاية االعزاء
لهالل االحمر اإلماراتي

2017  -  2016  
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ژمارە43-تهمموزی2018

كردنه وه ی خولی زمانی ئینگلیزی بۆ مندااڵنی بێباوك
ئاو بۆ گەڕەکە کەم ئاوەکان دابین دەکرێت

پەنابەری زیاتر روو له  هەرێمی کوردستان ده كه ن
خوێندنه وه یه ك بۆ كتێبی پرۆژە ی سفێر

داتاو زانیاری
 

له م ژماره یه دا: 

ههواڵنامه
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دابه شكردنی مووچه ی 2 ساڵی 10,714 مندالی ئازیز به  هاوكاری مانگی سووری ئیماراتی..ل2
به خشینی مه دالیای        بارزانی نه مر به  ده زگای خێرخوازیی بارزانی..ل4

هاوكاریكردنی خه ڵكی كه مده رامه تی هه ڵه بجه و سلێمانی..ل4
رێككه وتنێكی هاوبه ش له گه ڵ رێكخراوی هیومان بریج..ل5
پرۆژه ی راكێشانی ئاوی خواردنه وه  له  پارێزگای دهۆك..ل7

13,578 خێزان گۆشتی قوربان وه رده گرن..ل8

له م ژماره یه دا: 

ژمارە 44 - ئابی 2018  باڵوكراوه یه كی مانگانه ی دەزگای خێرخوازیی بارزانییه

گه یاندن و دابه شكردنی 
100 هه زار سێتی 

ئاو له  به سره 
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پڕۆژه ی “سفێر”

پەیامننامەی مرۆیی و الیەنی هەرە کەمی 

پێوەرەکان لە بەدەنگەوەهاتنی مرۆییانەدا

مافی ژیان بە شکۆمەندیی

پێوەرانەی کە  پڕۆژەی سفێر دەستپێشخەرییەکە بۆ دیاریکردن و پەرەپێدانی ئەو 

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە ڕێیانەوە بەدەم هاواری ئەو کەسانەوە دەچێت کە تووشی 

کارەسات هاتوون. 

لە رێگەی ئەم رابەرنامەیەوە، سفێر کار بۆ جیهانێک دەکات کە مافی ژیان و گوزەرانی 

هەموو ئەو کەسانە  کە تووشی کارەسات هاتوون، جێگیر بکرێت و کاری لەسەر بکرێت 

بە جۆرێک کە رێز لە دەنگەکەیان بگیرێت و پەرە بە شکۆمەندی و ئاسایشیان بدرێت.

ئەم رابەرنامەیە ئەمانە لەخۆی دەگرێت:

مافەکانی  رەنگدانەوەی  کە  ئیتیکی  و  یاسایی  بنەمایەکی  مرۆیی، چەند  پەیامننامەیەکی   •
خەڵکی کارەساتبارە.

• بنەماکانی پاراسنت.

مرۆیی:  ژیانپارێزی  سەرەکی  بواری  چوار  لە  پێوەرەکان  النیکەمی  و  بنەڕەتییەکان  پێوەرە   •

دابینکردنی ئاوو ئاوەڕۆ و پەرەپێدانی پاکوخاوێنیی؛ ئاسایشی خۆراک و خواردنپێدان؛ پەناگەو 

نشینگەو کەرەستە ناخۆراکییەکان؛ کردەی تەندروستی. ئەو بەشانە دەستنیشانی ئەوە دەکەن 

کە پێویستە لە بەدەنگەوەچوونی مرۆییدا چی بکرێت بۆ ئەوەی خەڵکی کارەساتبار لە بارێکی 

جێگیر و پڕشکۆمەندیدا دەربازی ببێت و ببووژێتەوە.

و  ئاژانس  کۆمەڵێک  الیەن  لە  هەیە  بەرفراوانی  خاوەنداریەکی  سفێر  رابەرنامەی   •

کەسایەتییەوە و زمانێکی هاوبەش پێشکەش دەکات بۆ پێکەوە کارکردن لە پێناوی کواڵێتی 

و بەرپرسیاریەتی لە هەلومەرجی کارەسات و ملمالنێدا.

رابەرنامەی سفێر چەند کۆمەڵە ستانداردێکی هاوشانی خۆی هەیە بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو 

گۆڕانکارییانەی کە لە بواری مرۆییدا دەرکەوتوون.

پڕۆژەی سفێر لە ساڵی 1997 لەالیەن کۆمەڵێک رێکخراوی مرۆیی ناحکومی 

و بزوتنەوەکانی خاچی سوور و مانگی سوورەوە دەستی پێکرد

پەیامننامەی مرۆیی 

و الیەنی هەرە کەمی پێوەرەکانی 

بەدەنگەوەچوونی مرۆییانە
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پڕۆژه ی “سفێر”

پەیامننامەی مرۆیی و الیەنی هەرە کەمی 

پێوەرەکان لە بەدەنگەوەهاتنی مرۆییانەدا

مافی ژیان بە شکۆمەندیی

پێوەرانەی کە  پڕۆژەی سفێر دەستپێشخەرییەکە بۆ دیاریکردن و پەرەپێدانی ئەو 

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە ڕێیانەوە بەدەم هاواری ئەو کەسانەوە دەچێت کە تووشی 

کارەسات هاتوون. 

لە رێگەی ئەم رابەرنامەیەوە، سفێر کار بۆ جیهانێک دەکات کە مافی ژیان و گوزەرانی 

هەموو ئەو کەسانە  کە تووشی کارەسات هاتوون، جێگیر بکرێت و کاری لەسەر بکرێت 

بە جۆرێک کە رێز لە دەنگەکەیان بگیرێت و پەرە بە شکۆمەندی و ئاسایشیان بدرێت.

ئەم رابەرنامەیە ئەمانە لەخۆی دەگرێت:

مافەکانی  رەنگدانەوەی  کە  ئیتیکی  و  یاسایی  بنەمایەکی  مرۆیی، چەند  پەیامننامەیەکی   •
خەڵکی کارەساتبارە.

• بنەماکانی پاراسنت.

مرۆیی:  ژیانپارێزی  سەرەکی  بواری  چوار  لە  پێوەرەکان  النیکەمی  و  بنەڕەتییەکان  پێوەرە   •

دابینکردنی ئاوو ئاوەڕۆ و پەرەپێدانی پاکوخاوێنیی؛ ئاسایشی خۆراک و خواردنپێدان؛ پەناگەو 

نشینگەو کەرەستە ناخۆراکییەکان؛ کردەی تەندروستی. ئەو بەشانە دەستنیشانی ئەوە دەکەن 

کە پێویستە لە بەدەنگەوەچوونی مرۆییدا چی بکرێت بۆ ئەوەی خەڵکی کارەساتبار لە بارێکی 

جێگیر و پڕشکۆمەندیدا دەربازی ببێت و ببووژێتەوە.

و  ئاژانس  کۆمەڵێک  الیەن  لە  هەیە  بەرفراوانی  خاوەنداریەکی  سفێر  رابەرنامەی   •

کەسایەتییەوە و زمانێکی هاوبەش پێشکەش دەکات بۆ پێکەوە کارکردن لە پێناوی کواڵێتی 

و بەرپرسیاریەتی لە هەلومەرجی کارەسات و ملمالنێدا.

رابەرنامەی سفێر چەند کۆمەڵە ستانداردێکی هاوشانی خۆی هەیە بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو 

گۆڕانکارییانەی کە لە بواری مرۆییدا دەرکەوتوون.

پڕۆژەی سفێر لە ساڵی 1997 لەالیەن کۆمەڵێک رێکخراوی مرۆیی ناحکومی 

و بزوتنەوەکانی خاچی سوور و مانگی سوورەوە دەستی پێکرد
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پڕۆژه ی “سفێر”

پەیامننامەی مرۆیی و الیەنی هەرە کەمی 

پێوەرەکان لە بەدەنگەوەهاتنی مرۆییانەدا

مافی ژیان بە شکۆمەندیی

پێوەرانەی کە  پڕۆژەی سفێر دەستپێشخەرییەکە بۆ دیاریکردن و پەرەپێدانی ئەو 

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە ڕێیانەوە بەدەم هاواری ئەو کەسانەوە دەچێت کە تووشی 

کارەسات هاتوون. 

لە رێگەی ئەم رابەرنامەیەوە، سفێر کار بۆ جیهانێک دەکات کە مافی ژیان و گوزەرانی 

هەموو ئەو کەسانە  کە تووشی کارەسات هاتوون، جێگیر بکرێت و کاری لەسەر بکرێت 

بە جۆرێک کە رێز لە دەنگەکەیان بگیرێت و پەرە بە شکۆمەندی و ئاسایشیان بدرێت.

ئەم رابەرنامەیە ئەمانە لەخۆی دەگرێت:

مافەکانی  رەنگدانەوەی  کە  ئیتیکی  و  یاسایی  بنەمایەکی  مرۆیی، چەند  پەیامننامەیەکی   •
خەڵکی کارەساتبارە.

• بنەماکانی پاراسنت.

مرۆیی:  ژیانپارێزی  سەرەکی  بواری  چوار  لە  پێوەرەکان  النیکەمی  و  بنەڕەتییەکان  پێوەرە   •

دابینکردنی ئاوو ئاوەڕۆ و پەرەپێدانی پاکوخاوێنیی؛ ئاسایشی خۆراک و خواردنپێدان؛ پەناگەو 

نشینگەو کەرەستە ناخۆراکییەکان؛ کردەی تەندروستی. ئەو بەشانە دەستنیشانی ئەوە دەکەن 

کە پێویستە لە بەدەنگەوەچوونی مرۆییدا چی بکرێت بۆ ئەوەی خەڵکی کارەساتبار لە بارێکی 

جێگیر و پڕشکۆمەندیدا دەربازی ببێت و ببووژێتەوە.

و  ئاژانس  کۆمەڵێک  الیەن  لە  هەیە  بەرفراوانی  خاوەنداریەکی  سفێر  رابەرنامەی   •

کەسایەتییەوە و زمانێکی هاوبەش پێشکەش دەکات بۆ پێکەوە کارکردن لە پێناوی کواڵێتی 

و بەرپرسیاریەتی لە هەلومەرجی کارەسات و ملمالنێدا.

رابەرنامەی سفێر چەند کۆمەڵە ستانداردێکی هاوشانی خۆی هەیە بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو 

گۆڕانکارییانەی کە لە بواری مرۆییدا دەرکەوتوون.

پڕۆژەی سفێر لە ساڵی 1997 لەالیەن کۆمەڵێک رێکخراوی مرۆیی ناحکومی 

و بزوتنەوەکانی خاچی سوور و مانگی سوورەوە دەستی پێکرد

پەیامننامەی مرۆیی 

و الیەنی هەرە کەمی پێوەرەکانی 
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پڕۆژه ی “سفێر”

پەیامننامەی مرۆیی و الیەنی هەرە کەمی 

پێوەرەکان لە بەدەنگەوەهاتنی مرۆییانەدا

مافی ژیان بە شکۆمەندیی

پێوەرانەی کە  پڕۆژەی سفێر دەستپێشخەرییەکە بۆ دیاریکردن و پەرەپێدانی ئەو 

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە ڕێیانەوە بەدەم هاواری ئەو کەسانەوە دەچێت کە تووشی 

کارەسات هاتوون. 

لە رێگەی ئەم رابەرنامەیەوە، سفێر کار بۆ جیهانێک دەکات کە مافی ژیان و گوزەرانی 
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پڕۆژه ی “سفێر”

پەیامننامەی مرۆیی و الیەنی هەرە کەمی 

پێوەرەکان لە بەدەنگەوەهاتنی مرۆییانەدا

مافی ژیان بە شکۆمەندیی

پێوەرانەی کە  پڕۆژەی سفێر دەستپێشخەرییەکە بۆ دیاریکردن و پەرەپێدانی ئەو 

کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لە ڕێیانەوە بەدەم هاواری ئەو کەسانەوە دەچێت کە تووشی 

کارەسات هاتوون. 

لە رێگەی ئەم رابەرنامەیەوە، سفێر کار بۆ جیهانێک دەکات کە مافی ژیان و گوزەرانی 

هەموو ئەو کەسانە  کە تووشی کارەسات هاتوون، جێگیر بکرێت و کاری لەسەر بکرێت 

بە جۆرێک کە رێز لە دەنگەکەیان بگیرێت و پەرە بە شکۆمەندی و ئاسایشیان بدرێت.

ئەم رابەرنامەیە ئەمانە لەخۆی دەگرێت:

مافەکانی  رەنگدانەوەی  کە  ئیتیکی  و  یاسایی  بنەمایەکی  مرۆیی، چەند  پەیامننامەیەکی   •
خەڵکی کارەساتبارە.

• بنەماکانی پاراسنت.

مرۆیی:  ژیانپارێزی  سەرەکی  بواری  چوار  لە  پێوەرەکان  النیکەمی  و  بنەڕەتییەکان  پێوەرە   •

دابینکردنی ئاوو ئاوەڕۆ و پەرەپێدانی پاکوخاوێنیی؛ ئاسایشی خۆراک و خواردنپێدان؛ پەناگەو 

نشینگەو کەرەستە ناخۆراکییەکان؛ کردەی تەندروستی. ئەو بەشانە دەستنیشانی ئەوە دەکەن 

کە پێویستە لە بەدەنگەوەچوونی مرۆییدا چی بکرێت بۆ ئەوەی خەڵکی کارەساتبار لە بارێکی 

جێگیر و پڕشکۆمەندیدا دەربازی ببێت و ببووژێتەوە.

و  ئاژانس  کۆمەڵێک  الیەن  لە  هەیە  بەرفراوانی  خاوەنداریەکی  سفێر  رابەرنامەی   •

کەسایەتییەوە و زمانێکی هاوبەش پێشکەش دەکات بۆ پێکەوە کارکردن لە پێناوی کواڵێتی 

و بەرپرسیاریەتی لە هەلومەرجی کارەسات و ملمالنێدا.
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مرتبة الموقع الرسمي لمؤسسة بارزاني الخيرية
بجانــب توســيع اعمــال ونشــاطات مؤسســة بارزانــي الخيريــة تهتــم ايضــا بتطويــر الموقــع الرســمي لهــا مــن 
اجــل ايصــال رســالتها االنســانية وتعريفهــا بالداخــل والعــراق والعالــم الخارجــي، وفــي هــذا الجانــب وبحســب 
بيانــات موقــع )اليســكا( الخــاص بتحديــد تسلســل المواقــع العالميــة، فــإن مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي ســنة 
)2017( كانــت فــي مســتوى العالمــي فــي مرتبــة )2,720,469( للمواقــع العالميــة، وعلــى مســتوى العــراق كان 
فــي مرتبــة )4,935(. لكــن فــي ســنة )2018( مــع اجــراء تغييــرات مهمــة فــي الموقــع حيــث يتالئــم مــع 
العالــم اســتطعنا ان نصــل الــى مرتبــة )832,463( علــى مســتوى العالــم، و )1,585( علــى مســتوى العــراق.

BCF Official Website Ranking
BCF gives great attention to its official website, to be locally and internationally known. 

After some core changes in its website, BCF website ranking in the world and Iraq went 

up widely in 2018. In the 2017 worldwide ranking, BCF was ranked in (2,720,469) and 

ranked (4,935) in Iraq. In 2018, the BCF official website was improved and ranked up in 

the world and Iraq, (832,463) in the worldwide, (1,585) in Iraq.

شبكات التواصل االجتماعي
كانــت الشــبكات االجتماعيــة فيــس بــوك فــي ســنة )2017( 
فــي المســتوى المتوقــع واخــذت موقعهــا فــي الشــبكات 
ــري واالنســاني، وكان لديهــا  ــي المجــال الخي ــة ف االجتماعي
ــا. وفــي ســنة )2018(  فــي هــذه الســنة )49,100( اعجاب
الــى  ووصــل  كبيــرة  بنســبة  االعجــاب  نســبة  ازدادت 

اعجــاب.  )206,300(
الشــبكة االجتماعيــة انســتكرام، كانــت تنشــر بشــكل ملحــوظ 
نشــاطات المؤسســة، ففي ســنة )2017( كان لديها )3,100( 
ــة  ــة منظم ــب خط ــنة )2018( وبحس ــي س ــن ف ــع، لك متاب
تقدمــت اكثــر باالعتمــاد علــى الدعــم اســتطعنا ايصالهــا الــى 
مســتوى الصديــق )فولــور( ويصــل الــى )21,700( متابــع.

ــار ورســالة  ــر، وهــي مخصصــة بنشــر االخب ــا شــبكة تويت ام
المؤسســة باللغــة االنكليزيــة، كانــت فــي ســنة )2017( 
ــد  ــنة )2018( بع ــي س ــا ف ــع، لكنه ــا )1,900( متاب لديه
ــى  ــون ال ــل المتابع ــم وص ــار والدع ــر االخب ــرات ونش التغيي

متابــع.  )3,000(

Social Media
In 2017, the BCF Facebook page was active and doing well, the page had (49,100) likes, 

but in 2018 elevated to (206,300) likes.

Instagram account of BCF, had only (3,100) follower in 2017, after a thorough plan by 

the Media Department in 2018, the Instagram followers hit (21,700) followers.

BCF activities are shared on Twitter account in English. In 2017, the account had 

(1,900) followers, but due some changes and organization in its content, the Twitter 

account in 2018 reached 3,000 follower and counting. 
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