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حملة تنظيف المدنحملة تنظيف المدن

توزيع مستحقات االعزاء مستمرة

العدد 45 - ايلول 2018 منشور شهري لمؤسسة بارزاني الخيرية
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ضمن مشروع رعاية االعزاء 
بارزاني  مؤسسة  قامت 
الخيرية برعاية دولة االمارات 
 )8،284،798$( بتوزيع 
كمستحقات  أمريكي  دوالر 
على   )2017-2016( لسنتين 
)يتيم(  عزيز  طفل   )10714(
في جميع انحاء اقليم كوردستان، 
توزيع  طريق  عن  التوزيع  وكان 
صكوك بنكية، وقد استمر التوزيع 
خالل شهر ایلول في جميع محافظات 

اقليم كوردستان.
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زار السيد )ما يالونك( القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية مؤسسة بارزاني الخيرية وفي لقاء بينه وبين رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية جرى الحديث حول 
االوضاع االنسانية في اقليم كوردستان والعراق، ووعد السيد القنصل العام بتنفيذ مشاريع خاصة مع مؤسسة بارزاني الخيرية في السنة القادمة وخاصة ما 

يتعلق بالتدريب المهني وايجاد فرص العمل.
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في  الخيرية  المشاريع  تنفيذ  ضمن 
الخيرية،  بارزاني  مؤسسة  مكاتب 
العوائل  مساعدة  مشروع  تنفيذ 
مستمر،  الدخل  ومحدودة  الفقيرة 
وفي هذا االطار قامت المؤسسة 
االماراتي  االحمر  الهالل  مع 
مادية  مساعدات  بتقديم 
 )1.382( الی  والمالبس 
من  تجد  ال  ممن  عائلة 

يعينها ولديها اطفال.
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تقيم مؤسسة روانكة في كل عام في عاصمة اقليم كوردستان معرضا لالعالن عن فرص العمل، وهذه السنة شاركت 119 منظمة وشركة وجامعة 
ومعهد في اقليم كوردستان العراق، وكانت مؤسسة بارزاني الخيرية من ضمن المشاركين.
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 في يوم )9/15( الذي يوافق اليوم العالمي لتنظيف البيئة تقام فعاليات مختلفة في اكثر من
 في محافظات )أربيل/ السليمانية )NYN( )150( دولة، وقد شاركت شبكة الشباب الوطني
 ودهوك( في حملة تنظيف بيئة المدن بمشاركة )800( متطوع وقد استمرت الحملة لمدة ست

 .ساعات، وكانت مؤسسة بارزاني الخيرية احد الراعين لهذه الحملة

في 2018/9/11 نظم اجتماع في قاعة االجتماعات 
لجمعية حقوق االنسان في جنيف وبحضور المنظمات 
واسيا  وأفريقيا  االوربي  االتحاد  في  الحكومية  غير 
االجتماع.  الخيرية في هذا  بارزاني  شاركت مؤسسة 
مؤسسة  مبعوث  مصطفى  اوات  السيد  فيه  شارك 
بارزاني الخيرية والقى كلمة حول اوضاع االقليات في 
له  يتعرضون  وما  معاناتهم  على  الضوء  ليلقي  العراق 
العراق  مستقبل  ان  وقال:  السياسية  الصراعات  جراء 
التي تعمل  مرتبط بالحفاظ على االقليات والتهديدات 
النساء  مئات  لها  تتعرض  وما  ومحوهم  تهميشهم  على 
من االيزديين حتى االن وبعض منهم مازالوا تحت قبضة 
داعش. وطالب المجتمع الدولي بدعم مؤسسة بارزاني 

الخيرية ألجل التعايش بين المكونات.
وفي اليوم نفسه وعلى هامش االجتماع السنوي لجمعية 
من  منظمة   )45( نظمت  جنيف  في  االنسان  حقوق 
ايكوسوك  واالجتماعي  االقتصادي  المجلس  اعضاء 
سيمنارا في قاعة اجتماعات جمعية حقوق االنسان في 
جنيف حول رؤية المنظمات حول )االحتالل والشعوب 
بارزاني  مؤسسة  مبعوث  والقى  العالم،  في  المحتلة( 

الخيرية كلمة حول اوضاع كوردستان والمنطقة.
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دول  من  توفر مساعدات  ان  الخيرية عن طريق عالقاتها  بارزاني  مؤسسة  تحاول 
اقليم كوردستان. في هذا االطار وفي  للقطاع الصحي ومستشفيات  العالم 
لقاء للسيد اوات مصطفى عضو الهيئة االدارية لمؤسسة بارزاني الخيرية 
البريطانية،   HIS منظمة  مع  وايكوسوك  اوروبا  في  ومبعوثها 
قدمت المنظمة المذكورة 4 مبردات و برادات بالزما لبنك 
الدم في اقليم كوردستان العراق، هذه البرادات صنعت 

بتقنية متطورة وتستخدم في البريطانيا.

رعاية  مشروع  استمرار 
ذوي االحتياجات الخاصة في 

اقليم كوردستان العراق، في هذا 
الخيرية  بارزاني  مؤسسة  فتحت  االطار 

والكنيسة  االمريكية   LDS ومؤسسة 
دورة  السويسرية  تويفن  مدينة  في  الكاثوليكية 

ويوزعون  الشريحة،  هذه  ادوات  استخدام  حول كيفية 
عليهم االدوات الخاصة بهم، في هذا الشهر استفاد )168( 

اربع  عكازة،  الجلوس،  كراسي  للعربة،  استالمهم  من  شخصا 
فرامل، كشن، سرير.. الخ.
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مع بالتعاون  شهريا  تقدم  الخيرية  بارزاني   مؤسسة 
 الخيرين مساعدات مادية الى العوائل التي ال تجد
 من يرعاها داخل وخارج اقليم كوردستان، وخالل
 شهر ايلول وفي مدن )أربيل، السليمانية، كرميان،
 دهوك ونينوى( قدمت مساعدات مادية الى )156(
 عائلة وقد بلغ حجم المساعدات )26.750.000(

.دينار عراقي
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المقدمة
ان مؤسسة بارزاني الخيرية خالل الشهر التاسع لسنة 2018 قامت بنشاطات مختلفة في قطاعات عملها الحادية عشر، حيث نفذت )666( نشاطا خيريا داخل مخيمات النازحين والالجئين وخارجها واهالي اقليم 

كوردستان، حيث استفاد من هذه المساعدات )686.454( شخصا وكذلك في المراكز الثقافية استفاد )4.708( شخصا من الدورات والتدريبات التعليمية والتربوية التي تقام في المراكز.
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مجموع النشاطات

666

عدد العوائل المستفيدة
87,053

عدد االشخاص المستفيدين
686,454

مجموع النشاطات وعدد المستفيدين

مجموع النازحين والالجئين

مجموع النازحين

مجموع الالجئين

داخل املخيامت

داخل املخيامت

خارج املخيامت

خارج املخيامت

والالجئين  النازحين  مجموع 
في  وخارجها  المخيمات  في 
 – كوردستان  اقليم  حدود 

العراق في شهر ایلول.

املجموع
مواطني اقليم كوردستان

النازحني

اهالي المناطق االخرى في العراق

الالجئني

مجموع المستفيدين في شهر أب والذي يتكون من النازحين 
واهالي  اقليم كوردستان  الدخل في  والالجئين ومحدودي 

المناطق االخرى في العراق.
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نشاط المكاتب

المستفيدين من المراكز الثقافية
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دوميز 1 

دارشكران

باریكة     

مصادر االحصاءات:
)Barzani charity Foundation( BCF
 )Joint Crisis Coordination( JCC

109 دوميز 2 
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عدد النشاطات المكاتب
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Tel:  +964  7515019400         www.bcf.krd         info@bcf.krd

barzanifoundation    Barzani Charity Foundation        barzaniCF        www.bcf.krd        info@bcf.krd       

CCCM
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المانحون والمشاركون مع مؤسسة بارزاني الخيرية في شهر ایلول

المكتب الرئيسي: اقليم كوردستان العراق/ اربيل/ هوليري نوي/ شارع 120م بجانب ماس ستي


