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الجديدة  الدراسية  السنة  بداية  منذ 
مؤسسة  وزعت   )2019-2018(
واالدوات  الحقائب  الخيرية  بارزاني 
طالب   )6524( على  المدرسية 
المدارس  طالب  من  وطالبة 
واالقضية  المدن  في  االساسية 
ودهوك، قضاء  أربيل  التالية: مدينة 
خورمال  ديرالوك،  زاخو،  عمادية، 

وناحية بمو وبعشيقة.

تنظيم 
ندوة مشتركة بين مؤسسة 

بارزاني الخيرية وجامعة ايشك في 
مدينة اربيل وفيها عرضت مجموعة من القضايا 

المتعلقة باالنسجام االجتماعي بين المجتمع المضيف 
والنازحين والالجئين، وعرضت بيانات وابحاث حول 

االنسجام االجتماعي.. وكانت الندوة بعنوان: مرحلة جديدة 
في العمل الخيري، االنسجام االجتماعي بين المجتمع 
المضيف والالجئين والنازحين في اقليم كوردستان.

الموافق  للعنف(  )ال  العالمي  اليوم  في 
)2018/10/2( قامت مؤسسة بارزاني الخيرية 
لشباب  الوترية  اوركيسترا  فرقة  مع  بالتعاون 
اربيل وبرعاية شركات )هيمن كروب، كورك 
تيلكوم، بابا كروب، فيرجينيا توباكو، البت و 
تارين نت( نظمت المؤسسة حفلة خيرية والغرض 

منها دعم المشاريع الخيرية.
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 HIS, Edinburgh Direct( قدمت مؤسسة بارزاني الخيرية ومنظمة  
Aid and Global Samaritan Resources( ثالث اجهزة )برادات بالزما( 

وجهاز تبريد لحفظ الدم وقدموها الى بنك الدم في اربيل.

 LDS ومنظمة  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت 
االمريكية بانشاء خزان لماء الشرب في حدود قضاء سنجار في اللش 

حيث باستطاعته تخزين 75 متر مكعب من ماء الشرب.

وشركة  روانكة  ومؤسسة  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  من  بدعم 
في  مكتبات  انشاء  مشروع  من  االولى  المرحلة  بدأت  قيوان، 
سجن االصالح للكبار والنساء في محافظة السليمانية والتي 
تضم 4500 كتاب في مكتبة حديثة للقراء، من المقرر 
ودهوك  اربيل  محافظتي  في  مشابهة  مشاريع  تنفذ  ان 

ومستشفى نانةكةلي وهيوا.
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الهجرة  ووزارة  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت  المخيمات  بيئة  عن  لالبتعاد 
والمهجرين العراقية بتنظيم سفرة ترفيهية في بارك ناحية خبات ألطفال مخيم 

خازر وحسن شام.

مؤسسة بارزاني الخيرية مستمرة في تقديم المساعدات الى العوائل الذين يعيشون في 
اوضاع انسانية صعبة بين انقاض البيوت المهدمة في مدينة الموصل، وفي هذا االطار 

قدموا مساعدات غير غذائية والعاب االطفال على 34 عائلة.

مع  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  وقعت 
اتفاقية  العالمية   MRDS منظمة 
الى  صحية  خدمات  بتقديم  خاصة 
هذه  وحسب  بحركة  مخيم  نازحي 
المذكورة  المنظمة  تعين  االتفاقية 
لخدمة  الصحي  القطاع  في  اخصائيين 

سكان المخيمات.
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الخيرية  بارزاني  مؤسسة  مشاريع  ضمن 
 )204( الى  واحتياجات  مالبس  تقديم 
بامةرني وقريتي  ناحية  عائلة من مسيحيي 

خابور وديربون في قضاء زاخو.

ومنظمة  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  بين  بالتعاون 
ذوي  رعاية  قطاع  وضمن  االمريكية   LDS
االحتياجات الخاصة قامت المؤسسة بتوزيع عربة 
هذه  على  اخرى  واحتياجات  وعكازة  المعاقين 
االول  تشرين  شهر  وفي  المجتمع  من  الشريحة 

استفاد من هذه التوزيعات )348( شخصا.

الموصل  مدينة  اهالي  اطالع  بهدف 
حول  القانونية  واالجراءات   بالقضايا 
والقضايا  والطالق  المبكر  الزواج 
اعلنت  بالنساء،  المتعلقة  االخرى 
المؤسسة عن فتح عيادة قانونية وفي 
دورة  المؤسسة  افتتحت  الجانب  هذا 
المحامين  من  لتسعة  أيام   10 في 
في  للعمل  القانونيين  والمستشارين 
قضايا العنف ضد المرأة وبعد انتهاء 
عيادة  بفتح  المؤسسة  تقوم  الدورة 
العمل  المستشارون  ويباشر  قانونية 

فيها.
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بالتعاون والتنسيق بين الكنيسة الكاثوليكية في مدينة تويفن 
السويسرية ومؤسسة بارزاني الخيرية، تم تقديم احتياجات اطفال 

ونساء المختلفة الى )803( من سكان مخيم ديبكة.

الشتاء  ومع مجيء فصل   IOM الدولية  الهجرة  منظمة  مع  بالتنسيق 
قام مكتب مؤسسة بارزاني الخيرية في سنجار بتوزيع صوبة وبطانية 

وجليكان على العوائل الذين يسكنون على جبل سنجار.

قدمت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع الخيرين مولدة كهربائية الى 
سكان قرية ميرستةك التابعة لقضاء عمادية.

في مراسيم خاصة حضرها رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية وممثل الكنيسة 
الكاثوليكية في مدينة تويفن السويسرية قامت مؤسسة بارزاني الخيرية 

بتوزيع 16 منزال على الالجئين في مخيم باسرمة.
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بالتنسيق مع مؤسسة بارزاني الخيرية تم توزيع قافلة كبيرة من 
 One World( ادوات واحتياجات طبية مقدمة من منظمة
Medical Mission( على عدد من المستشفيات في 
فتح  مع  والموصل(  السليمانية  دهوك،  )اربيل،  مدن 
حسن  مخيم  في  للنازحين  االسنان  طبيب  عيادة 

شام.

 بسبب
 كثرة

 االمطار
 وحدوث

 فيضانات في منطقة
 بالةكايةتي ووادي

 خانقا التابعين لمحافظة
 اربيل تشرد مئات العوائل

 وهدمت منازلهم، وفي هذا االطار
 قامت مؤسسة بارزاني الخيرية في

 2018/10/28 بايصال قافلتين من
 المساعدات التي تكونت من احتياجات

 منزلية وغذائية الى منطقة بالةكايةتي ووادي
.خانقا واستفادت )300( عائلة

السرطان في  بامراض  للمصابين  بالدم  للتبرع  الخيرية حملة  بارزاني  ومتطوعو مؤسسة  نفذ موظفو 
مدينة اربيل.

من  عدد  مع  بالتعاون  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت 
مشروع  بتنفيذ  الخيرية  والمنظمات  الخيرة  الشخصيات 

في  الرعاية(  اليجدن  )الالتي  االعزاء  امهات  مساعدة 
وتقوم  النازحين  مخيمات  وداخل  كوردستان  اقليم 

نقدية  مبالغ  بتوزيع  المشروع  المؤسسة ضمن هذا 
هذا  من  عائلة   )102( واستفادت  عليهن، 

المشروع.
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ان مؤسسة بارزاني الخيرية خالل الشهر العاشر لسنة 2018 قامت بنشاطات مختلفة في قطاعات عملها الحادية عشر، حيث نفذت )661( نشاطا خيريا داخل مخيمات النازحين والالجئين وخارجها واهالي اقليم 
كوردستان، حيث استفاد من هذه المساعدات )295.411( شخصا وكذلك في المراكز الثقافية استفاد )5,062( شخصا من الدورات والتدريبات التعليمية والتربوية التي تقام في المراكز.

 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

مجموع النشاطات

661

عدد العوائل المستفيدة
54,227

عدد االشخاص المستفيدين
295,411

350,026

282,839

46,599

16,397

236,240

50,790

246,782

72,579

1,154,170

135,959 67,187

1,609,490

1,400,952

208,538

2,766

54,227

295,411

21,327

836 4,180

43,929 230,784

6,696 39,120

 HC

 IDP

 REF

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 تشرين الثاني.

املجموع
مواطني اقليم كوردستان

النازحني

اهالي المناطق االخرى في العراق

الالجئني

مجموع المستفيدين في شهر تشرين االول والذي يتكون من 
النازحين والالجئين ومحدودي الدخل في اقليم كوردستان 

واهالي المناطق االخرى في العراق.

مجموع النشاطات وعدد المستفيدين
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ژماره ی چاالكی ئۆفیسه كان
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كوركوسك 

بحركة 

قوشتبة

كويالن 

آكري 

جمشكو

دركار

تناهي

باسرمة  

دوميز 1 

دارشكران

باریكة     

دوميز 2 

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

المانحون والمشاركون مع مؤسسة بارزاني الخيرية في شهر تشرين االول

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

 موظفو مؤسسة بارزاني الخيرية
في حملة للتبرع بالدم


