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الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  رئيس  حرضها  خاصة  مراسيم  ويف   ٢٠١٩/١٢/٥ تاريخ  يف 

والقنصل العام لدولة الكويت وعدد من املسؤول� الحكومي�، افتتح كال من املركزين 

احمد  السيد موىس  قدم  املراسيم  شام. يف هذه  بحركة وحسن  مخيمي  الصحي� يف 

رئيس مؤسسة بارزا� الخ�ية كلمة وشكر فيها دولة الكويت التي استمرت يف تقديم 

تنفيذ مشاريع مختلفة وكانت  الخ�ية يف  بارزا�  والتنسيق مع مؤسسة  املساعدات 

بتقديم دعمهم  املتحدة  التابعة لألمم  املؤسسات  لها دور كب� يف ذلك. وطالب من 

للقطاعات الصحية الخاصة بالنازح� والالجئ� يف املخي�ت.

افتتاح مركزين صحيين في مخيمات بحركة وھرشم
ثم قدم السيد جتو محمد ام� املدير العام لصحة اربيل وكالة كلمة والقى الضوء عىل 

الدور املهم الذي تقدمه املنظ�ت واملؤسسات الخ�ية لتسهيل وتقديم خدمات جليلة 

اىل القطاع الصحي يف اقليم كوردستان، واستطاعوا معا تقديم خدمة كب�ة للمواطن� 

املحلي� والنازح� والالجئ�. وشكر مؤسسة بارزا� الخ�ية التي استمرت يف تقديم 

املساعدات يف القطاع الصحي اىل النازح� والالجئ� وهذا ما خفف من اعباء موجودة 

عىل القطاع الصحي يف اقليم كوردستان.
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بالتنسيق ب� مؤسسة بارزا� الخ�ية ووزارة الهجرة واملهجرين العراقية، قامت 

املوصل  مدينة  بنازحي  الخاص   M١ خازر  مخيم  يف  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة 

بتوزيع سلة غذائية وصحية عىل ٣٤ عائلة نازحة.

تقديم المساعدات الى النازحين 
في مخيم خازر

لالغاثة  الكويتية  للجمعية  املستوى  رفيع  وفد  زار   ٢٠١٩/١٢/٨ تاريخ  يف 

برئاسة ج�ل النوري مؤسسة بارزا� الخ�ية ويف لقاء جرى ب� الطرف� جرى 

ويف  خاصة.  بصور  كوردستان  واقليم  العراق  يف  النازح�  اوضاع  عن  الحديث 

اوضاع  عن  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  رئيس  احمد  موىس  السيد  تحدث  اللقاء 

عالياً   الكويت  دولة  دور  و�ن  الرضورية  الشتوية  واالحتياجات  املخي�ت 

لتقد�ها املساعدات االنسانية عن طريق املنظ�ت الخ�ية التابعة لها يف ايصال 

لالغاثة  الكويتية  الجمعية  تتصدر  والتي  واملحتاج�،  املعوزين  اىل  املساعدات 

اوىل هذه املنظ�ت، من جانبه �ن السيد املهندس ج�ل النوري جهود مؤسسة 

بارزا� الخ�ية عاليا يف ايصال املساعدات اىل املعوزين. ثم وقع الجانبان عىل 

البطانية  مثل  شتوية  احتياجات  بتقديم  الخاصة  الجديدة  املشاريع  من  عدد 

والصوبة النفطية اىل النازح� والالجئ�.

توقيع مشاريع جديدة بين الجمعية الكويتية 
لالغاثة ومؤسسة بارزاني الخيرية

يف يوم ٢٠١٩/١٢/٣ الذي يوافق اليوم العاملي لذوي االحتياجات الخاصة، قامت 

بتنظيم  الخاصة  الخ�ية، ضمن قطاع رعاية ذوي االحتياجات  بارزا�  مؤسسة 

نشاط� مختلف�، االول كان �ساعدة تربية قضاء سميل ففضًال عن تنظيم حفل 

بهيج قامت ايضاً بتوزيع الحقيبة واالدوات املدرسية عىل ١٧٠ طالباً من ذوي 

االحتياجات الخاصة. وكذلك وبالتعاون مع منظمة زين يف مدينة أربيل، نظمت 

حفال ألطفال املجمعة ويف األخ� وزعت الكرايس املتحركة عىل ٩ أشخاص من 

ذوي االحتياجات الخاصة.

توزيع الھدايا والمساعدات في اليوم العالمي 
لذوي االحتياجات الخاصة

بارزا�  مؤسسة  ب�  املشرتك  الخ�)  (نبع  وضمن مرشوع   ٢٠١٩/١٢/٤ يوم  يف 

بتقديم  الخ�ية  بارزا�  ملؤسسة  املوصل  مكتب  قام  محسن،  ورجل  الخ�ية 

مساعدات شهرية عىل ٢٢٧ عائلة متعففة، وكل عائلة تستلم (١٠٠٫٠٠٠) مائة 

الف دينار عراقي.

مساعدة 227 عائلة متعففة
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الجامعات  يف  املختلفة  املراحل  يف  الطالب  عىل  الهدايا  توزيع  مرشوع  ضمن 

بتوزيع  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  قامت  الصحي،  القطاع  دعم  وبهدف  الطبية 

الفحص واملحرار عىل ٤٠٠ طالبا وطالبة يف  الدم، واجهزة  اجهزة قياس ضغط 

قسمي التضميد والتحليالت املرضية يف جامعة التقني ملعهد التقني يف حلبجة 

و٢٥٠ طالبا يف جامعة رابرين و٢٦ طالبا اخرى يف معهد كالر.

تقديم الھدايا إلى 696 طالبا 
في الجامعات الطبية 

املحلي� ش�ل  النازح�  اىل  املساعدات  ايصال  تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٠ وضمن  يف 

سوريا، قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية بايصال القافلة السادسة من املساعدات 

التي تكونت من ١٢٠ طنا من االحتياجات مثل (خيمة، افرشة ومصفى مياه) اىل 

النازح� املقيم� يف املخي�ت ش�ل سوريا.

ايصال 39 شاحنة من االحتياجات المختلفة 
إلى شمال سوريا

قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية يف تاريخ ٢٠١٩/١٢/١٧ ضمن مشاريع قطاعات 

القرية  املدرسية عىل ٥٠٠ طالبا وطالبة يف  الحقيبة واالدوات  بتوزيع  الرتبية، 

الكورية يف مدينة اربيل.

تقديم المساعدات إلى 500 طالبا في المراحل األساسية

املنكوب�  ومساعدة  اغاثة  يف  االنسانية  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  جهود  ضمن 

قدمت  جديد  مرشوع  ويف  والعراق،  كوردستان  اقليم  يف  والالجئ�  والنازح� 

مساعدات مادية اىل عوائل ضحايا التظاهرات االخ�ة يف العراق. اعلن عن هذا 

عن  الصادر  البيان  ووضح ضمن  بغداد،  مدينة  يف  مؤ�ر صحفي  يف  املرشوع 

املؤسسة: نحن كمؤسسة انسانية قلقون بجعل املدني� ضحايا لتلك االحداث، 

لذا نطلب من جميع الجهات ان يعملوا باقرب وقت عىل تحس� اوضاع العراق 

واجبنا  من  نرى  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  يف  نحن  ذاته  الوقت  ويف  االنسانية، 

االنسا�، ك� فعلنا سابقا يف املايض، ويف أي فاجعة انسانية كانت لدينا رسالتنا 

البرصة وذي  مدينة  فعلنا يف  العراقية ك�  املكونات  اخواننا يف جميع  لجميع 

قار وواسط، كذلك كان لدينا دور مهم يف تقديم الخدمات اىل النازح� الذين 

التفريق، ونعمل من اجل  اقليم كوردستان، نحن مستمرون دون  اىل  توجهوا 

تحس� اوضاع املدني� يف اي مكان يحتاجون اليها.

وكانت املساعدات عبارة عن تقديم (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار عراقي اىل عائلة 

كل شهيد من شهداء التظاهرات االخ�ة يف العراق.

مساعدة عوائل ضحايا تظاھرات العراق 
األخيرة

 LDS ضمن القطاع الصحي قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية  بالتعاون مع منظمة

االمريكية، بتنفيذ مرشوع تجهيز األدوية واالحتياجات الطبية ملستشفيات حرير 

وبارسمة وأربع مخي�ت أخرى لالجئ� يف حدود محافظة اربيل.

تجھيز احتياجات لمستشفى حرير وأربع مخيمات اخرى
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Total No of IDP & Refugee in KRG

805,897 174,170

35,219 4,729 3,177 16,15110,012

172,601 21,090 16,540 80,88745,180

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in December and through (10) working sectors, the BCF conducted (413) activities which benefited (386,123) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (4.653) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

Total Total number of beneficiaries from IDP,

 refugee and host communities during

 December 2019 in Kurdistan Region and

other parts of Iraq

386,123

18.408

1.967

263.048

102.700

3,357

57,272

93,690

135,214

21,05674,492

557

1

349

135

BCF Total No. activities

413

No. of family Beneficiaries
72,014

No. of individual Beneficiaries
386,123

0

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

Mam Rashan

Tanahi

Basirma

    Baharka

Shiladze

Akre

Domez 2

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

دەزگای خێرخوازیی بارزانی 

UNICEF

LDS

UAE

MOMD

Kuwait

CCCM Coordination

IRCS

EJCC

UNHCR

 Total Number of Beneficiaries Per Implementors in December 2019


