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العمل  يف  املشرتك  العمل  يف  واالستمرار  اك�  تنسيق  وبهدف   ٢٠٢٠/٢/٥ تاريخ  يف 

الخ�ي، زار السف� الفرنيس يف العراق برفقة القنصل العام يف اربيل ووفد من دائرة 

تنسيق االزمات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، مقر مؤسسة بارزا� الخ�ية.

يف هذا اللقاء �ن السيد برونو اوب�ت السف� الفرنيس دور مؤسسة بارزا� الخ�ية 

عاليا يف اغاثة ودعم النازح� والالجئ� يف اقليم كوردستان والعراق، واكد عىل اهمية 

العمل املشرتك ب� الجانب�.

الزائر  الوفد  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  رئيس  احمد  موىس  السيد  شكر  جانبه  ومن 

وفد من السفارة الفرنسية يزور مقر مؤسسة بارزاني الخيرية
وأكد عىل ان جهود دولة فرنسا يف اغاثة ودعم مشاريع مؤسسة بارزا� الخ�ية يف 

الجدد اىل  الالجئ�  النازح� والالجئ� وخاصة بعد مجيء عدد كب� من  مساعدة 

اقليم كوردستان، يعترب احد الن�ذج الناجحة يف العمل املشرتك ب� الجانب�.

الفرنسية  الدولة  اىل  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  الفرنيس،  الوفد  دعا  اخر  جانب  من 

بهدف اجت�ع وتنسيق اك� عىل العمل املشرتك وايجاد الية مناسبة لخدمة املنكوب� 

يف املنطقة.
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يف تاريخ ٢٠٢٠/٢/١٠ وحتى نهاية شهر شباط قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية 

عائلة   ٨٠ استالم  منها  واملحتاجة،  الفق�ة  العوائل  لصالح  واسعة  بحمالت 

االبيض،  النفط  لرتا من  اربيل لسلة غذائية، وصحية ومدفأة و٨٠  يف مدينة 

توزيع سلة غذائية  تم  وكذلك يف مدينة دهوك وزاخو وديرالوك وشيالدزي 

وصحية ومدفأة و٤٠ لرتا من النفط االبيض،عىل ٦٥٠ عائلة، وكذلك يف مدينة 

كويسنجق قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية بتوزيع ٤٠ لرتا من النفط االبيض 

عىل  االبيض  النفط  من  لرتا   ٤٠ توزيع  تم  اربيل  مدينة  ويف  الالجئ�،  عىل 

النفط  ٥٠٦ عائلة محدودة الدخل، ويف قضاء سوران تم توزيع ٤٠ لرتا من 

السلي�نية  الغذائية والصحية عىل ١٢٥ عائلة. ويف محافظة  االبيض والسلة 

وقضاء سيد صادق وس�وان وقرداغ استلمت ٧٥٠ عائلة النفط األبيض واملواد 

الغذائية.  

مساعدة 1,605 عائلة محدودة الدخل

كرميان ملؤسسة  قام مكتب  الرتبوية،  املشاريع  ٢٠٢٠/٢/٦ وضمن  تاريخ  يف 

مصابا  طالبا   ٢٥ عىل  املدرسية  واالدوات  الحقائب  بتوزيع  الخ�ية  بارزا� 

بالتوحد وذلك بالتعاون مع منظمة ايدا لرعاية االوتيزم يف مدينة كفري.

توفير احتياجات دراسية لـ 25 طالبا 
مصاب بالتوحد يف تاريخ ٢٠٢٠/٢/٢ وضمن مرشوع مشرتك ب� مؤسسة بارزا� الخ�ية ونبع 

الخ�، قام مكتب نينوى بتوزيع مرحلة جديدة من املساعدات عىل ٢٥٥ عائلة 

متعففة، وكل عائلة استلمت مبلغ ١٠٠,٠٠٠ دينار.

تقديم المساعدات الى 255 عائلة

عىل الرغم من صعوبة الطرق وتساقط ثلوج كث�ة فان نزوح الكورد يف ش�ل 

سوريا مستمر اىل اقليم كوردستان، وبحسب اخر احصاءات مؤسسة بارزا� 

الخ�ية، فانه خالل اسبوع� اواسط شهر الشباط، وصلت اك� من ٢٥٣ عائلة  

البالغ عددهم ١٢٠٠ الجئا اخرا اىل النقاط الحدودية يف اقليم كوردستان يف 

وليد وسحيالن. لذا ان مؤسسة بارزا� الخ�ية ورشكائها استمروا يف استقبالهم 

وتقديم وجبات ساخنة اليهم وايجاد مأوى لهم داخل مخيم بردرش.

قدوم موجة اخرى من الالجئين

الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  ب�  مشرتك  مرشوع  وضمن   ٢٠٢٠/٢/٤ تاريخ  يف 

من  شخصا   (٢٤) عىل  متحركة  كرايس  توزيع  تم  االمريكية،   LDS ومنظمة 

توزيع  مع  اربيل،  محافظة  ومركز  كالر  مدينة  يف  الخاصة  االحتياجات  ذوي 

احتياجات اخرى. 

مشروع مساعدة 
ذوي االحتياجات الخاصة
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يف تاريخ ٢٠٢٠/٢/١٦ وبهدف مناقشة اوضاع النازح� والالجئ� يف اقليم كوردستان ودور مؤسسة بارزا� الخ�ية يف استقبالهم، زارت السيدة اشيل دورك ممثل 

السفارة الكندية مقر مؤسسة بارزا� الخ�ية.

يف لقاء ب� السيد موىس احمد رئيس مؤسسة بارزا� الخ�ية والسيدة اشيل دورك ممثل السفارة الكندية، جرى الحديث عن دور مؤسسة بارزا� الخ�ية يف استقبال 

واغاثة الالجئ� من ش�ل سوريا، الذين توجهوا اىل اقليم كوردستان بسبب التوترات االخ�ة الحاصلة يف دولة سوريا ويسكنون يف مخيمي بردرش وكويالن.

ويف اللقاء ب� الجانب� تطرقوا اىل املشكالت واملعانات التي يعا� منها االيزديون و�نوا دور املؤسسة عاليا.

وفد من السفارة الكندية يزور مؤسسة بارزاني الخيرية

يف اطار توزيع مساعدات دولة الكويت عىل النازح� التي تنفذ بالتعاون مع 

مؤسسة بارزا� الخ�ية، تم توزيع البطانية واملدفأة عىل ٩٨٠ عائلة نازحة يف 

مخيم حسن شام يف تاريخ ٢٠٢٠/٢/١٧.

توزيع احتياجات شتوية 
اقليم على 980 عائلة نازحة  يف  والالجئ�  للنازح�  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  مشاريع  اطار  يف 

كوردستان، ويف مرشوع مشرتك بالتعاون مع منظمة املوصل للتنمية يف اطار 

مرشوع السند، نظم ماراثون تحت شعار (ل�كض من أجل السالم) يف تاريخ 

من   ١٠ عىل  خاصة  جوائز  وزعت  النهاية  ويف  كلم   ٥ �سافة   ٢٠٢٠/٢/٢٣

الفائزين يف املاراثون.

تنظيم ماراثون في مخيم حسن شام
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يف تاريخ ٢٠٢٠/٢/١٧ زار السيد كوانك خوجي القنصل العام لكوريا الجنوبية مقر مؤسسة بارزا� الخ�ية يف اربيل واستقبل من قبل السيد موىس احمد رئيس 

املؤسسة، يف اللقاء جرى الحديث عن االوضاع االنسانية يف املنطقة بصورة عامة وتنفيذ مشاريع مشرتكة ب� الجانب�، �ن رئيس املؤسسة دور دولة الكوريا الجنوبية 

عاليا يف تقديم املساعدات االنسانية اىل اقليم كوردستان ويف املقابل اعلن القنصل الكوري: ان مؤسسة بارزا� الخ�ية رشيك فريد من نوعه لتنفيذ مشاريع مشرتكة 

مع دولة الكوريا الجنوبية.

مناقشة مشاريع مشتركة بين مؤسسة بارزاني الخيرية والكوريا الجنوبية 

الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  قامت  مشرتك،  مرشوع  وضمن   ٢٠٢٠/٢/٢٨ تاريخ  يف 

والكنيسة الكاثوليكية يف مدينة تويفن السويرسية، بافتتاح مدينة العاب يف مخيم 

حسن شام الخاص باالطفال بهدف توف� مكان لقضاء اجواء مفرحة وادخال الفرحة 

عىل قلوب االطفال وقضاء اوقات جميلة. 

افتتاح مدينة العاب لالطفال 
في مخيم حسن شام

مؤسسة  قبل  من  النافذة  والنشاطات  االع�ل  اطار  يف 

بارزا� الخ�ية للنازح� والالجئ� يف اقليم كوردستان، ويف 

اطار املشاريع املشرتكة مع الكنيسة الكاثوليكية يف مدينة 

عىل  وصحية  غذائية  سلة  توزيع  تم  السويرسية،  تويفن 

١١٥ عائلة مسيحية من الجئي سوريا و٦٠ عائلة الجئية 

الساكن� يف قضاء عنكاوة  الحمدانية  اخرى من  مسيحية 

يف اربيل.

تقديم المساعدات الى 175 عائلة 
مسيحية
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Total No of IDP & Refugee in KRG

168,577 781,098

35,413 4,717 7,190 15,5179,822

174,546 21,048 31,153 76,28645,279

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in December and through (11) working sectors, the BCF conducted (413) activities which benefited (287,582) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (3,136) persons.

 KRI Host Community

Persons of Another Countries

 Iraqi Host Community

IDP

REF

Total Total number of beneficiaries from IDP,

 refugee and host communities during Feb.

 2020 in Kurdistan Region and other parts

of Iraq

287,582

32.936

-

2.260

236.058

16.328

1,796

71,952

81,452

55,820

7,39463,435

361

111

274

104

BCF Total No. activities

413

No. of family Beneficiaries
52,925

No. of individual Beneficiaries
287,582

4,883

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities

No. Activities
 Offices

Qushtapa

Hassan Sham U3

Darashakran

kawrgosik

Barika

Domiz 1

    Darkar

Khanki

Tanahi

    Basirma

    Baharka

    Shiladze

Akre

Domez 2

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

دەزگای خێرخوازیی بارزانی 

LDS

UAE

act now children,s fund

MOMD giz

Kuwait

CCCM Coordination

IRCS

catholic tufin

khalsa aid

UNHCR

unicef

 Total Number of Beneficiaries Per Implementors in Feb. 2020


