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بارزانیی نه مر

بارزاني الخالد

مرۆڤایه تــی ئه وه یــه  قوربانــی بــه  خۆشــی خــۆت بده یــت 
بــۆ به رژه وه نــدی الواز و هــه ژاران

اإلنســانية هــي أن تضحــي بســعادتك مــن أجــل مصلحــة 
الضعفــاء والفقــراء..
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نبذة عن المؤسسة
مؤسســة بارزانــي الخيريــة، مؤسســة غيــر حكوميــة، غيــر سياســية وغيــر ربحيــة، تأسســت عــام 2005 فــي أربيــل العاصمــة، الســيد 
ــى أعمالهــا بشــكل  ــة ويشــرف عل ــي الخيري ــة التأسيســية لمؤسســي مؤسســة بارزان مســرور بارزانــي هــو الرئيــس الفخــري للهيئ
مباشــر. خــذت مؤسســة بارزانــي الخيريــة اإلجــازة مــن الحكومــة العراقيــة وحكومــة إقليــم كوردســتان لتبــدأ أعمالهــا الخيريــة 
ضمــن المنظمــات غيــر الحكوميــة، إن توســيع أعمــال المؤسســة ونشــاطاتها وإغاثتهــا للنازحيــن والالجئيــن، داخــل حــدود إقليــم 
كوردســتان وخارجــه، دفــع بالمنظمــات العالميــة المشــهورة ان تعقــد عالقــات وثيقــة معهــا وتكــون علــى تعــاون وتنســيق معهــا. 
ومــن جانــب اخــر إن تطــور عالقــات مؤسســة البارزانــي الخيريــة بالمنظمــات العالميــة األخــرى ونشــاطاتها النظامــي حســب المعاييــر 
الدوليــة، كان ســببا فــي اصــدار قــرار فــي جعــل مؤسســة بارزانــي الخيريــة عضــوا استشــاريا خاصــا فــي المجلــس االقتصــادي 
واالجتماعــي )ايكوســوك-ECOSOC( التابــع لألمــم المتحــدة بعــد االجتمــاع االداري المنعقــد بالتعــاون مــع األمــم المتحــدة فــي 
شــهر إبريــل عــام 2016. تعمــل مؤسســة بارزانــي الخيريــة باألســاس علــى إيصــال المســاعدات للمحتاجيــن والمنكوبيــن والنازحيــن 
والالجئيــن، وتهتــم بتحســين قطــاع التربيــة )خاصــة تربيــة االطفــال( وتحســين الوضــع الصحــي وتجهيــز احتياجــات ذوي االحتياجــات 
الخاصــة فــي إقليــم كوردســتان.  كان تأســيس )مؤسســة بارزانــي الخيريــة( حاجــة آنيــة فــي إطــار وجــود مؤسســة خيريــة محليــة 

داخــل إقليــم كوردســتان لمســاعدة الفقــراء والمحتاجيــن، واســتطاعت منــذ تأسيســها ان تمــأل هــذه الفجــوة.

باسێك له سه ر ده زگا
ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی دەزگایەکــی ناحكومیــی و ناسیاســی و قازانــج نەویســتە لــه  ســاڵی 2005 لــه  هه ولێــری پایته ختــی 
هه رێمــی كوردســتان- عێــراق دامــه زراوه. ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی له ژێــر وتــه ی )مســته فا بارزانیــی 1٩0٣-1٩٧٩( كــه  
و مێژوویــی كوردســتان و عێراقــه  كارده كات كــه  ده فه رموێــت  نەتەوەیــی و کۆمەاڵیەتــی  و  ســه ركرده یه كی سیاســی 
)شــانازییه  بــۆ مــرۆڤ خزمه تــكاری میلله تــی خــۆی بێــت(. ســه نته ری پــرۆژه  خێرخوازییه كانــی ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی 
)مرۆڤــه (. بۆیــه  لــه  هــه ر كۆمه ڵگــه و ســنوورێکی جوگرافیــدا مرۆڤــه كان پێویســتیان بــه  هــاوكاری مرۆیــی هه بــێ ده زگای 

ــان پێشــکەش بــکات . ــوەو دەزانێــت کــە هاوکاریی ــه  ئه ركــی خــۆی زانی خێرخوازیــی بارزانــی ب
ده زگا بۆ ده ســتپێكی ئیش و كاره  خێرخوازییه كانی، مۆڵه تی كاركردنی له  حكومه تی هه رێمی كوردســتان و حكومه تی 
عێــراق له چوارچێــوه ی رێكخــراوه  ناحكومیــه كان وه رگرتــووه . هەروەهــا لــه  ویالیه تــه  یه كگرتــووه كان ئه مه ریــكا له ســاڵی 
ــی 2016ی كارگێــڕی و هه ماهه نگــی  ــه وه ی مانگــی ئه پریل ــه  كۆبوون ــووه ، هه روه هــا ل ــی وه رگرت )2016( مۆڵه تــی كاركردن
نه ته وه یه كگرتــووه كان، بڕیــار درا بــە قبــوڵ كردنــی ئەندامیەتــی ده زگای خێرخوازیــی بارزانــی بــه  ئه ندامــی راوێــژكاری 

ــووه كان. ــه  نه ته وه یه كگرت ــووری و كۆمه اڵیه تــی )ئیكۆســۆك-ECOSOC(ی ســه ر ب ــه  ئه نجوومه نــی ئاب ــه ت ل تایب
ــان-  ــی )توركیا-ســوریا –یۆن ــه  واڵتان ــه ك ل ــدو وه ، له هه ری ــی ســنووری كوردســتان و عێراقــی تێپه ڕان ــی بارزان ده زگای خێرخوازی
بــه  هاوبــه ش و سپۆنســه ره كانی ده به ســتێت كــه  رێكخــراوه   پــرۆژه كان پشــت  بــۆ ئه نجامدانــی  ســربیا(كاری كــردووه ، 

كوردســتانن. ناوخۆییه كانــی  كۆمپانیــا  و  نێوده وڵه تیــه كان 
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خێرخواز كێیە؟
ئــەو مرۆڤێكــی دانیشــتووی عێراقــە خواپێــداوە و باوەڕپێكــراوە و چەندیــن رۆڵــی ئاماژەپێكــراوی هەبــووە 
ــۆ  ــی ماڵەكــەی تەرخانكــردووە ب ــی نەتەوەكــەی و زەكات ــە رۆڵەكان ــەر ب ــەوە بەرانب ــەڕووی خێرخوازیی ل
یارمەتیدانــی خێزانــە هــەژارەكان و بــێ سەپەرشــتان و یارمەتیدانــی بێــوەژن و ئازیــزان. ئــەو لەوانەیــە حــەز 
ــەو  ــە و ئ ــی خودای ــە كــە مــاڵ ماڵ ــەوە هەی ــاوەڕی ب ــرۆژە خێرخوازییــەكان ب ــە پ ــاوی بهێنرێــت ل نــاكات ن
وتەیــەی پێغەمبــەر )د. خ( بێــت پەیــڕەو دەكات ..)پیاوێــك بــە دەســتی راســتی خێــر دەكات و دەیشــارێتەوە 

تــا دەســتی چەپــی نەزانــێ چــی بەخشــیووە( بــەم رێبــازەش پــرۆژەی )كانــی خێــر( ی جێبەجێكــردووە.

من هو المحسن؟
هــو مواطــن عراقــي ميســور الحــال مــن الموثــوق بهــم وممــن لــه مواقــف مشــهودة فــي الجانــب الخيريــة البنــاء 
وطنــه فقــد ســخر زكاة مالــه لمســاعدة العوائــل الفقيــرة مــن المتعففيــن واالرامــل وااليتــام القاصريــن وهــو 
ممــن اليرغــب ذكــر اســمه فــي المشــاريع الخيريــة مؤمنــا ان المــال مــال اللــه ومطبقــا للحديــث النبــوي 
الشــريف: )ورجــل تصــدق بصدقــة فأخفاهــا حتــى التعلــم شــماله مــا تنفــق يمينــه(، وعلــى هــذا النهــج يطبــق 

مشــروع )نبــع الخيــر(..
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پوختە:

و  هــاوكاری  بــە  بارزانــی  خێرخوازیــی  دەزگای 
پــرۆژەی  خێرخــواز  نوێنــەری  لەگــەڵ  هەماهەنــگ 
ئــەم پرۆژەیــە تایبەتــە  )كانــی خێــر( ئەنجــام دەدات، 
لــەو  هەندێــك  و  ئازیــزان  و  بێــوەژن  یارمەتیدانــی  بــە 
لــە  دەســتداوە  لــە  ئافرەتانــەی كــە هاوســەرەكانیان 
هەرێمــی  پارێزگاكانــی  لــە  نەخــوازراو  بارودۆخــی 
كوردســتان و هەندێــك لــە پارێزگاكانــی دیكــەی 
واڵت و لــە هەندێــك لــە كەمپــی ئــاوارەكان لــە ســااڵنی 

بەردەوامــە. پرۆژەیــە  ئــەم  و   )2018-201٧-2016(

خالصة المشروع:

يقــوم ممثــل المحســن الكريــم بتنفيــذ مشــروع )نبــع 
الخيــر( بالتعــاون مــع مؤسســة بارزانــي الخيريــة هــذا 
المشــروع خصــص لتوزيــع المســاعدات النقديــة شــهريا 
ــى بعــض النســوة  ــن وعل ــام القاصري ــى االرامــل وااليت عل
ضمــن  قاهــرة  ظــروف  فــي  أزواجهــن  فقــدن  ممــن 
وفــي  القطــر  محافظــات  وبعــض  االقليــم  محافظــات 
-201٧-2016( اعــوام  مــدى  علــى  النازحيــن  مخيمــات 

االن. لحــد  مســتمر  والمشــروع   )2018

5 نشاطات مكتب محافظة كركوك
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چۆن دەستمان پێكرد؟

لــە كۆتایــی ســاڵی 2015 دەســتكرا بــە ئەنجامدانــی ئــەم پرۆژەیــە 
لــە هــەردوو پارێــزگای بەغــدا و بابــل پاشــان گواســتراوە بــۆ 
لەگــەڵ  و هەماهەنــگ  هــاوكاری  بــە  هەرێمــی كوردســتان 
و  پێكــرد  دەســتی  پرۆژەكــە  بارزانــی  خێرخوازیــی  دەزگای 
تیایــدا یارمەتــی مــادی بەشــێوەی مانگانــە لەســەر ئــاوارەكان لــە 
كەمپــەكان كــە دەكەونــە شــارەكانی )هەولێــر، ســلێمانی، 
پــاش گەڕانــەوەی  و  تــا ســاڵی 201٧  دهــۆك و كەركــوك(، 
ئاوارەكانیــش بــۆ شــوێنی نیشــتەجێبوونیان پرۆژەكــە بــەردەوام 
دەبێــت و یارمەتییەكــەش تایبــەت بــوو بــە بێــوەژن و ئازیــزان لەنــاو 
ئــەو پارێزگایانــەی لــە ســەرەوە بــاس كــراوە و پاشــان پارێــزگای 
ــاو كەمپەكانــی خــازر و حەســەن  ــاد كــرا كــە لەن ــەوا زی نەین

شــام U2-U٣ دەژیــان.

كيف بدأنا؟

ــذ هــذا المشــروع فــي اواخــر عــام 2015 فــي كل مــن  ــدأ تنفي ب
ــد  ــم كوردســتان بع ــى اقلي ــل ال ــم انتق ــل ث ــداد وباب ــي بغ محافظت
التعــاون والتنســيق مــع مؤسســة بارزانــي الخيريــة وبــدأ بتوزيــع 
المســاعدات النقديــة علــى شــكل وجبــات شــهرية علــى النازحيــن 
)أربيــل،  محافظــات  مــن  فــي كل  الموجــودة  المخيمــات  فــي 
الســليمانية، دهــوك وكركــوك( واســتمر لغايــة 201٧ وبعــد عــودة 
النازحيــن الــى اماكــن ســكنهم فــي المحافظــات التــي يقطنــون 
فيهــا اثتصــر تويــع المســاعدات فــي حينهــا علــى االرامــل وااليتــام 
ضمــن المحافظــات المذكــورة اعــاله واضيفــت اليهــم محافظــة 

ــوى فــي مخيمــات الخــازر وحســن شــام 2-٣. نين

6
الحنان و الرعاية سعادة لليتيم
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المستفيدون حتى االن:

عــدد المســتفيدين مــن هــذا المشــروع والمبالــغ 
الموزعــة عليهــم نوضحهــا فــي الجــدول التالــي:

سودمەندان تائێستا!
سوودمەندب،وان تا ئێستا:

ژمــارەی ســوودمەندبووان لــەم پرۆژەیــە و ئــەو 
بــڕە هاوكارییــەی پێیــان دراوە لــەم خشــتەیەی 

خــوارەوە باســی دەكەیــن:

8

AmountOrphanWidowyear

50,150,0007043522015

214,673,500343017152016

236,697,500510225512017

359,000,000712223742018

The project is in progress2019

نشاطات مخيم خازر و حسن شام 2 و 3
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اهدافنا:

ئامانجه كانی ئێمه له م پرۆژه یه

1ـ رســم البســمة علــى وجــوه االرامــل وااليتــام 
وزرع االمــل والســعادة فــي نفوســهم.

ــل المتعففــة لمواجهــة  2ـ دعــم واســناد العوائ
ــاة.  بعــض متطلبــات الحي

لتوفيــر  دائــم  شــبه  مــادي  دخــل  ايجــاد  ٣ـ 
والــدواء. الطعــام 

التشــرد  مــن  االيتــام  علــى  الحفــاظ   -4
النحــراف. وا

1ـ وێنەكردنــی خەنــدە لەســەر رووی بێــوەژن 
لــە  خۆشــی  هیــواو  چاندنــی  و  ئازیــزان  و 

دەروونیانــدا.
-2پاڵپشــتیكردنی ژنــە بێسەرپەرشــتەكان 
لــە  هەندێــك  رووبەڕووبوونــەوەی  بــۆ 

ژیانیــان. پێداویســتیەكانی 
نیمچــە  مانگانــەی  داهاتــی  -3دۆزینــەوەی 
بــەردەوام بــۆ دابینكردنــی خــواردن و دەرمــان 

ــد. و ..هت
لــە  ئازیــزان  لــە  -4پارێزگاریكــردن 
لێكتــرازان. و  الڕێبــوون  و  دەربــەدەری 

10
نشاطات مكتب محافظة اربيل
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نشاطات مكتب محافظة السليامنية
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كيف نعمل؟

1-قيــام مكاتبنــا بالبحــث والتقصــي عــن االرامــل وااليتــام الموجوديــن فــي 
محافظاتهــم.

2-يتــم تســجيل ممــن تتوفــر فيهــم الشــروط المطلوبــة واســتالم المستمســكات 
الالزمــة منهــم.

٣-يجرى تبليغهم عند ورود المساعدات لغرض الحضور واالستالم.
4-يتــم توزيــع كل وجبــة شــهريا بحضــور ممثــل المحســن الكريــم وبالتعــاون 
مــع كــوادر مؤسســة بارزانــي الخيريــة ويجــرى توثيــق عمليــة التوزيــع اعالميــا.
5-القيــام بمتابعــة كافــة التطــورات التــي تحــدث علــى االرملــة واطفالهــا بيــن 
ــزواج والوفــاة  ــى المتغيــرات التــي طــرات عليهــا )كال ــرة واخــرى للوقــوف عل فت

وتغييــر اماكــن الســكن.. الــخ(، التخــاذ االجــراءات الالزمــة بصددهــا.
6-يتــم توفيــر وتهيئــة كافــة االمــور االداريــة مــن قبــل مؤسســة بارزانــي الخيريــة 

وعلــى مــدار أشــهر الســنة لتســهيل عمليــة توزيــع المســاعدات.

چۆن كار ده كه ین؟ 

1 -نووســینگەكانمان دەســت دەكــەن بــە گــەڕان و بەدواداچــوون بــە دوای 
بێــوەژن و ئازیــزان لــە پارێزگاكانیــان.

2 -ناونووســین بــۆ ئەوانــە دەكرێــت كــە مەرجــە پێویســتییەكانیان تێدایــە بــە 
وەرگرتنــی بەڵگەنامــەی پێویســت لێیــان.

3 -ئــاگادار دەكرێنــەوە لــە كاتــی هاتنــی یارمەتــی بەمەبەســتی ئامادەبــوون 
ــان. ــی هاوكارییەكانی وەرگرتن

4 -هەمــوو مانگێــك بــڕە پارەكــە دابــەش دەكرێــت بەســەریان بــە ئامادەبوونــی 
نوێنــەری خێرخوازەكــە و بــە یارمەتــی كارمەندانــی دەزگای خێرخوازیــی 
دۆكیۆمێنــت  ڤیدیــۆ  و  وێنــە  بــە  دابەشــكردنەكان  پرۆســەی  و  بارزانــی 

دەكرێــن.
5 -بەدواداچــوون بــۆ گشــت ئــەو پێشــهاتانە دەكرێــت كــە بەســەر بێوەژنەكــە 
و منداڵەكــەدا دێــت لــە نێــوان ماوەیــەك بــۆ ماوەیەكــی تــر بــۆ زانینــی ئــەو 
گۆڕانكاریــەی كــە بەســەریاندا دێــت وەكــو شــووكردن یــان مــردن یــان 
گۆڕینــی شــوێنی دانیشــتن. هتــد، بــۆ ئــەوەی رێوشــوێنی تایبــەت بگیرێتــە بــەر.
6 -هەمــوو رێوشــوێنە كارگێڕییــەكان ئامــادە دەكرێــت لــە الیــەن دەزگای 
ئاســانكاریی  بــۆ  ســاڵ  مانگەكانــی  لەمــاوەی  و  بارزانــی  خێرخوازیــی 

یارمەتییــەكان. دابەشــكردنی 
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زرع البسمة عىل وجوه االرامل و االيتام غايتنا
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دەرئەنجام:
النتائج:

دابینكردنــی خواردنــی پێویســت بۆیــان بــۆ 
تەندروســتیان  لەســەر  پارێزگاریكــردن 
مەترســی  لــە  دوورخســتنەوەیان  و 

بەدخۆراكــی.
على  للمحافظة  لهم  الالزم  الطعام  توفير 

صحتهم وابعاد شبح سوء التغذية عنهم.

ســۆزی  بــە  ئازیــزان  قەرەبووكردنــەوەی 
و  سەرپەرشــتیكردنیان  لەڕێــی  باوكایەتــی 

تەواویــان. پاڵپشــتی 
تعويض االيتام حنان االبوة من خالل رعايتهم 

وتوفير الدعم الالزم لهم.

بەردەوامــی خوێندنــی ئازیــزان لــە قوتابخانــەكان 
لــە  پارێزگاریكــردن  و  پارێزگاكانیــان  لــە 

دواڕۆژیــان
والمحافظة  المدارس  في  االيتام  دوام  استمرار 

على مستقبلهم الدراسي.

16
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نشاطات مكتب كرميان
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1919 نشاطات مكتب محافظة دهوك
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كۆی گشتی سوودمه ندان 
مجموع المستفيدين

2,3747,122358
1074

269
807

101
303

397
1191

20
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اين ينفذ المشروع؟ 

1-مخيمات النازحين في بغداد وبابل.
2-مقرات عدد من المنظمات الخيرية.

٣-مكاتــب مؤسســة بارزانــي الخيريــة فــي كل مــن )اربيــل، 
الســليمانية، دهــوك، كركــوك، كرميــان وســنجار( ومخيمــات 

النازحيــن فيهــا.

پرۆژەكە لە كوێ جێبەجێ دەكرێت؟
1-كەمپی ئاوارەكان لە بەغدا و بابل.

2-ئۆفیسی هەندێك لە رێكخراوە خێرخوازییەكان.
لــە  بارزانــی  خێرخوازیــی  دەزگای  ٣-نووســینگەكانی 
كەركــوك،  دهــۆك،  ـ  ســلێمانی  )هەولێــر،  شــارەكانی 
لــە  ئــاوارەكان  كەمپــی  و  شــەنگال(  و  گەرمیــان 

كوردســتان. هەرێمــی  پارێزگاكانــی 

10
35

396
1188

554
1662

289
867
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2016 تا 2018
2016 اىل 2018

بڕی پاره ی دابه شكراو:

كمية  المبلغ الموزع:

564,250,000
دینار

22
نشاطات مكتب محافظة نينوى
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پوخته ی دابه شكردنی هاوكارییه كان و ژماره ی سوودمه ندان به پێی پارێزگاكان له ساڵی )2016(
  ملخص توزيع المساعدات وعدد المستفيدين بحسب المحافظات في سنة )2016(

رێژه ی دابه شكردنی هاوكارییه كان به پێی پارێزگاكان له ساڵی )2017(
 نسبة توزيع المساعدات بحسب المحافظات لعام )2017(

23

Duhok
39%

Erbil
31%

Kirkuk
24%

Al-Sulaimaniah
6%

Duhok Erbil Kirkuk Al-Sulaimaniah

Duhok, 
87,000,000, 

45%

Erbil, 
82,250,000, 

43%

Kirkuk, 
11,350,000, 

6%

Al-Sulaimaniah, 
10,850,000,

6%
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كۆی دابه شكردنی هاوكارییه كان و ژماره ی سوودمه ندان به پێی پارێزگاكان له ساڵی )2018(
مجمل توزیع لمساعدات و عدد المستفیدین بحسب المحافظات في سنة )2018(


