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عدد 47 - تشرین الثاني 2018 منشور شهري لمؤسسة بارزاني الخيرية

اغاثات عاجلة لمنكوبي الشرقاط و شيخان ومندلي
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في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني 2018 استقبل السيد مسرور بارزاني رئيس الهيئة التأسيسية لمؤسسي مؤسسة بارزاني الخيرية السيد )ارون ابستن( 
مدير منظمة GSMSG االمريكية. وكان سبب الزيارة االطالع على مشروع المنظمة المذكورة بالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية والجامعة االمريكية 
في دهوك، ان المشروع ينفذ من قبل اطباء جاءوا لرؤية المرضى واجراء الفحوصات والعمليات وتدريب االطباء من قبل اخصائيين في مجال الطب االمريكي. 
في نهاية الزيارة شكر السيد مسرور بارزاني المنظمة المذكورة وتأمل سيادته ان تكون منظمتهم فعالة من أجل بناء نظام احسن للصحة في كوردستان. 
ان منظمة GSMSG وبالتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية والجامعة األمريكية في دهوك استقبلوا 42 طبيبا اخصائيا من اجل إجراء فحوصات وعمليات 

بشكل مجاني لمحدودي الدخل في اقليم كوردستان.
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نشاطات مؤسسة بارزاني الخيرية مستمرة ضمن إطار قطاع التربية، ففي دعم العملية 
الدراسية في اقليم كوردستان العراق قامت المؤسسةبحمالت مختلفة في محافظات 
دهوك وحلبجة وكركوك ونينوى والقرى المختلفة في أطراف باشيك في كاني 
غزال و شيخ شيلي وجبران وشيخ علي وقرقوش، وكذلك في مخيم دوميز، وإدارة 
طالبا   )3696( على  مدرسية  وادوات  حقائب  بتوزيع  المؤسسة  قامت  كرميان.. 

وطالبة من الصفوف االولى حتى السادسة من المدارس االساسية.

بعد فتح دورة في 14 يوما لعشرة من محامين في مدينة أربيل من قبل مؤسسة 
واالستشارات  النساء  مشكالت  لعالج  القانونية  العيادة  افتتحت  الخيرية،  بارزاني 
القانونية وعالج مشكالتهم االجتماعية مثل الزواج المبكر واالنفصال.. تقوم هذه 
القانونية بشكل مجاني  االجراءات  بهذه  الخيرية  بارزاني  لمؤسسة  التابعة  العيادة 
والعيادة  بالتعليمات  بتوزيع منشورات خاصة  العمل  الموصل وبدأت هذا  في مدينة 

القانونية.

بدأ مكتب مؤسسة بارزاني الخيرية في مدينة 
توزيع سلة صحية في مركز  السليمانية بحملة 
مخيم  في  واالجتماعي  الثقافي  خوين  جكر 
عدد  وكان  سوريين،  بالجئين  الخاص  باريكة 
السالت الصحية الفي سلة ووزعوها على العوائل 

الالجئة في المخيم.
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لغرض تسجيل اسماء االطفال االيتام )االعزاء( في حدود 
محافظة نينوى وايجاد الكافل بهدف مساعدتهم، بدأ قسم 
للمدينة  بزيارة  الخيرية  بارزاني  لمؤسسة  االعزاء  رعاية 
والبدء بتسجيل اسماء االيتام )االعزاء( في هذا الحدود. 

تقتح مؤسسة بارزاني الخيرية عن طريق مراكزها الثقافية واالجتماعية داخل 
المخيمات وخارجها وبشكل منظم دورات مختلفة مهنية وفنية وثقافية، وفي هذا 
السياق وبالتنسيق مع منظمة bring hope في مركزي حلبجة وقدري جان 

فتحت دورة تعليم الخياطة لسبع عشرة نساء.

تشرين  شهر  من  الخامس  في 
ممثل  حضر   2018 الثاني 
مؤسسة بارزاني الخيرية وممثل 
العام  المقر  20 منظمة عالمية 
لمنظمة أسفير في جنيف وبدأوا 
في  للمنظمة.  السنوي  بالمؤتمر 
فيه  شارك  الذي  المؤتمر  هذا 
ممثل  مصطفى  اوات  السيد 
مؤسسة بارزاني الخيرية، اختير 
لمنظمة  االدارة  وهيئة  رئيس 
المنظمات  من  وعدد  أسفير، 
حددوا  المؤتمر  هذا  في 
لتنظيم  عليا  كمستشارين 
وقد  المنظمة،  اعمال  وتنسيق 
بارزاني  مؤسسة  الى  وكلت 
الخيرية وظيفة المستشار العليا 
على  والعمل  القادمة  للسنوات 
تثبيت وتنفيذ المباديء االنسانية 
جدير  االزمات.  مواجهة  اثناء 
بارزاني  مؤسسة  ان  بالذكر 
منظمة  في  دائم  عضو  الخيرية 

اسفير ومنسقها في العراق.

في ذكرى المولد النبوي قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بتوزيع اللحوم الحمراء التي 
قدمت من قبل فاعل خير، على 550 عائلة الجئة ايرانية )شرقي كوردستان( في 

مدينة كويسنجق.
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منظمة  مع  وبالتنسيق  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت  التنسيق،  قطاع  ضمن 
االغاثة االسالمية في العراق بتوزيع سلة غذائية على عوائل النازحين في مخيمي 

حسن شام U3 وخازر M1 وكل عائلة استلمت سلتين غذائيتين.

بعد حدوث فيضان في اربع قرى في حدود محافظة ديالى بسبب االمطار، 
القرى  الى  عاجلة  مساعدات  بايصال  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت 
المتضررة في ناحية مندلي، وفي هذه المساعدات استفادت 200 عائلة 

واستلموا سلة غذائية وبطانية وافرشة.. الخ.

في السادس من شهر تشرين الثاني 2018 في قاعة تاون في جنيف وبحضور ميرسوف الجيك 
وزير الخارجية لشؤون االتحاد االوربي لجمهورية سلوفاكيا، شارك السيد اوات مصطفى ممثل 
مؤسسة بارزاني الخيرية في اوربا، في اجتماع خاص حول مستجدات السالم في العالم ومستقبله. 
كان االجتماع حوارا مفتوحا، واثناء عرض اراء ممثل المؤسسة أبدى السيد اوات مصطفى قلقه 
على شكل بيانات ومعلومات حول العنف المستمر في الشرق االوسط وبينه للحضور، وطلب من 
المجتمع الدولي واالتحاد االوربي ان يكثفوا جهودهم لتثبيت العدالة واسس حقوق االنسان في 

الشرق االوسط. 
من جانب اخر شارك ممثل مؤسسة بارزاني الخيرية السيد اوات مصطفى في ورشة عمل خاصة 
بارجاع االمن بعد المعارك، وقد نظمت هذه الورشة من قبل جامعة جنيف ومعهد تنمية االمن 
وسيادة القانون، وقد عرض السيد مصطفى موضوعا بين فيه فلسفة واستراتيجية مؤسسة بارزاني 

الخيرية للسالم والتعايش.

التابع  الشرقاط  تغيث متضرري فيضان قضاء  الخيرية  بارزاني  مؤسسة 
 5000 وتشرد  بيت   1100 فيه  غرقت  والتي  الدين  صالح  لمحافظة 
شخص. وفي هذه االغاثة العاجلة وزعت سلة غذائية وسيت مطبخ وبطانية 

ومالبس على المتضررين.

750 عائلة  توزعان سلة غذائية على  الخيرية وجمعية االغاثة الكويتية  بارزاني  مؤسسة 
ممن اليجدن الرعاية، وفي االطار تم توزيع سلة غذائية على 500 عائلة في حي هيران 

ستي في مدينة اربيل.
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في تنسيق بين )الجامعة االمريكية كوردستان -دهوك، مؤسسة بارزاني الخيرية، وزارة البيشمركة، المديرية العامة لصحة دهوك( وعن طريق 42 طبيبا مختصا 
في االمراض والعمليات زاروا اقليم كوردستان للشروع بفحوصات واجراءات مجانية ويكون مركز اعمالهم حدود محافظة دهوك، هذا الفريق شكل بالتعاون بين 
مجموعة المنظمات ولمدة 20 يوما يقومون بنشاطات طبية وفحوصات واجراء العمليات واعطاء العالج للمرضى واالختصاص كان بهذا الشكل )طبيب جراح عام، 
عمليات القلب والصدر، كسور، المخ واالعصاب، النساء، وطبيب مختص تروما والحاالت الطارئة، اخصائي االشعة وتجميل بالستيك، وامراض المعدة والسرطان مع 

وجود فريق من الممرضين مختصين للتعامل مع الحاالت الطارئة والعسكرية... الخ(.

اليوم  وبمناسبة  الطبية  هولير  جامعة  مع  بالتعاون  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت 
واجراء  المرض  بهذا  خاصة  وتوعوية  طبية  بنشاطات  السكري  لمرض  العالمي 
فحص نسبة السكر في الدم للمواطنين بشكل مجاني، مع اعطاء تعليمات الحماية 

للمواطنين وحاالت االصابة بهذا المرض.  

في مراسيم خاصة في محافظة دهوك انتهى مشروع اخر من مشاريع مؤسسة بارزاني 
االلمانية،   GIZ منظمة  مع  بالتعاون  ينفذ  والذي  العمل  فرص  توفير  في  الخيرية 
سرسنك،  في  سكرين  زاخو،  في  )ربنكا  الى  الشرب  ماء  انابيب  مد  فيه  ونفذ 
اشهر  المشروع خمسة  العمل في اكمال هذا  واستغرق  ايمينكي(  مانكيش في 

بكلفة)260.369( يورو.
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لنازحي مخيم شيخان،  30 خيمة  بسبب االمطار وحدوث فيضان دمرت وغرقت 
الى  اغاثات عاجلة  بايصال  الخيرية  بارزاني  فرق مؤسسة  قامت  نوعي  وفي عمل 

المتضررين ووزعت عليهم سلة غذائية صحية والبطانية واحتياجات اخرى.

الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت 
 WHI منظمة  مع  بالتنسيق 
دورة  بفتح   Medical Relief
في يومين حول االسعافات االولية. 
عن  عبارة  الدورة  محتوى  كان 
وعملية  نظرية  دروس  ساعات   8(
المشاركون  واطلع  يومين(،  خالل 
االولي  االسعاف  عمل  اسس  على 
وانعاش  النزيف  ايقاف  وكيفية 
قلب الطفل والناشيء عند الحاالت 
وكيفية   CPR للقلب  الطارئة 
الصدمة،  حاالت:  في  االسعاف 
الغرق، انعاش القلب لحديثي الوالدة 
CPR، الحساسية وعوائق التنفس، 
حاالت الجرح واالصابة، واستخدام 
ذلك  تم  القلب،   النعاش  اجهزة 
للحاالت  سيناريو  تمثيل  خالل  من 

الطارئة.

بهدف عرض اعمال 
ونشاطات مؤسسة بارزاني 
الخيرية واطالع الزائرين 

td معرض السليمانية 
الدولي، شارك فريق 
من مؤسسة بارزاني 

الخيرية وعرضوا نشاطات 
المؤسسة امام ضيوف 

وزائري المعرض. 
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مجموع النشاطات وعدد المستفيدين

المقدمة
ان مؤسسة بارزاني الخيرية خالل \شهر 11 لسنة 2018 قامت بنشاطات مختلفة في قطاعات عملها الحادية عشر، حيث نفذت )661( نشاطا خيريا داخل مخيمات النازحين والالجئين وخارجهما الهالي اقليم 

كوردستان، حيث استفاد من هذه المساعدات )328,347( شخصا واستفاد في المراكز الثقافية )4,748( شخصا من الدورات والتدريبات التعليمية والمهنية التي تقام في المراكز.
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مجموع النشاطات

661

عدد العوائل المستفيدة
60,566

عدد االشخاص المستفيدين
328,347

348,504

278,926

46,596

18,655

232,330

50,923

246,157

82,887

1,136,906

139,539 69,578

1,605,489

1,383,063

222,426

574

60,566

328,347

7,993

6,378 40,403

48,092 252,992

5,522 26,959

 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 11.

املجموع
مواطنو اقليم كوردستان

النازحون

اهالي المناطق االخرى في العراق

الالجئون

من  يتكون  والذي   11 شهر  في  المستفيدين  مجموع 
النازحين والالجئين ومحدودي الدخل في اقليم كوردستان 

واهالي المناطق االخرى في العراق.
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نشاطات المكاتب

المستفيدون في المراكز الثقافية

عدد النشاطات المكاتب

182

146

219

28

172

10

1,662

1,260

91

105

473

175

مصدر البيانات:
-)Barzani charity Foundation( BCF
-)Joint Crisis Coordination( JCC

225

كوركوسك 

بحركة 

قوشتبة

كويالن 

آكري 

جمشكو

ديبكة

تناهي

باسرمة  

دوميز 1 

دارشكران

حسن شام    

دوميز 2 
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المانحون والمشاركون مع مؤسسة بارزاني الخيرية في شهر تشرين الثاني

Tel:  +964  7515019400         www.bcf.krd         info@bcf.krd

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

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

CCCM

 بتوزيع الحقائب واالدوات الدراسية ندعم العملية
الدراسية بشكل مستمر


