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 ايصال اغاثات عاجلة الى منكوبي فياضات
مخيمي نمرود والسالمية في نينوى
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عدد 48 - كانون االول 2018 منشور شهري لمؤسسة بارزاني الخيرية
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في المؤتمر السنوي بخصوص االقليات في جنيف، شاركت مؤسسة 
وخاصة  االقليات  بدعم  طالبت  و  فعال،  بشكل  الخيرية  بارزاني 
المؤتمر  هذا  في  والفيليين.  والكاكائيين  والمسيحيين  االيزديين 
عن  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  سفير  مصطفى  اوات  السيد  شارك 
اوضاع  يحسنوا  ان  منهم  وطالب  مختلفة  توصيات  تقديم  طريق 
المختلفة،  المكونات  لهذه  االمن االجتماعي واالقتصادي واالمني 
هذه  هوية  على  الحفاظ  مع  االيزديين،  بتعويض  ايضا  وطالب 

االقليات واالهتمام بالمشكالت والمعاناة التي تواجههم.

ضمن قطاع رعاية ذوي االحتياجات الخاصة، قامت مؤسسة بارزاني الخيرية باالشتراك مع منظمة LDS االمريكية 
بتوزيع االدوات واالحتياجات على )108( من ذوي االحتياجات الخاصة.
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قامت  الشتاء  فصل  في 
مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع منظمة 

واحتياجات  المالبس  بتوزيع  قامتا   UNICEF
 14 مادون  28914 طفال  على  االطفال 

عشر، وكان ذلك في مخيمات الالجئين 
والنازحين.

منظمة  من  رسمية  بدعوة 
من  وفد  شارك  االماراتي،  االحمر  الهالل 

مؤسسة بارزاني الخيرية في منتدى الشؤون االنسانية 
في مدينة بغداد الذي استغرق يومين وفيه شارك 

في  المعنية  والمؤسسات  المنظمات  عشرات 
المجال االنساني على مستوى الدولي.

في اطار مشروع توزيع سلة 
الخيرية  بارزاني  مؤسسة  شرعت  غذائية، 

بالتعاون مع دولة الكويت، في حي هيران ستي 
في مدينة اربيل بتوزيع سلة غذائية على )500( عائلة 
من  عائلة   1000 بمساعدة  قامتا  وكذلك  نازحة، 
عائلة  و500  الشرقاط  قضاء  فيضان  متضرري 

في مخيم السالمية في محافظة نينوى.
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ضمن قطاع التنسيق وادارة المخيمات، قامت مؤسسة 
بارزاني الخيرية بالتعاون مع منظمة LDS االمريكية 
بمشروع فريد من نوعه في مخيم خازر M1 الخاص 
المترهلة  الخيام  بتغير  قاموا  حيث  عراقيين،   بنازحين 
لـ500 عائلة حيث كانوا يعيشون في اوضاع سيئة.

في قطاع التربية قامت مؤسسة بارزاني الخيرية 
على  المدرسية  واالدوات  الحقائب  بتوزيع 
)757( طالبا وطالبة في المدارس االساسية.

 ضمن قطاع التنسيق وادارة المخيمات قامت 
الهجرة  وزارة  و  الخيرية  بارزاني  مؤسسة 
السلة  بتوزيع  المخيمات،  وادارة  والمهجرين 
عائلة   20219 على  والصحية  الغذائية 

نازحة في المخيمات.
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الخيرية  بارزاني  مؤسسة  شرعت  االعزاء،  رعاية  مشروع  ضمن 

جميع  في  )االيتام(  االعزاء  االطفال  على  المساعدات  بتوزيع 

زيزا بمبلغ 
فاد منها )4.458( طفال ع

م كوردستان واست
انحاء اقلي

ل استلم )$300(دوالر امريكي.
)$1,337,400( وكل طف

شرد عدد من العوائل، 
يم ديبكة 2 ت

بسبب حدوث فيضان في مخ

وادارة  التنسيق  قطاع 
اطار  في  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  وقامت 

السلة  بتوزيع   
االنسانية المنظمات  ن 

م عدد  بمساعدة  المخيمات 

الفرشة والمالبس وحليب االطفال ومياه الشرب 
والبطانية وا

الغذائية 

لة نازحة في المخيم.
على 131 عائ

اقليم  ي 
ف السوريين  لالجئين  اكثر  ت 

مساعدا تقديم  بهدف   

الغذائية،   
السلة بتوزيع   

الخيرية بارزاني  مؤسسة  قامت  كوردستان، 

عائلة   )116( على  والمالبس  الصحية  السلة  المطبخ،  احتياجات 

الجئة من عفرين في اربيل ودهوك.
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في  الفيضانات  حدوث  بسبب   
حدود محافظة نينوى، تضرر عدد 
نمرود  مخيمي  نازحي  من  كبير 
والسالمية، وفي هذا االطار قامت 
بايصال  الخيرية  بارزاني  مؤسسة 
العوائل  تلك  الى  المساعدات 
المتضررة وكانت المساعدات عبارة 
وبطانية  وصحية  غذائية  سلة  عن 
 )1000( على  توزيعها  وتم 

عائلة.

ضمن مشروع رعاية العوائل التي التجد رعاية، قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع احد المحسنين 
بتوزيع المبالغ النقدية والمالبس على 248 عائلة.

مقابل  التقدير  و  الشكر  تقديم  بهدف 
اغاثة المنكوبين في كوردستان والعراق، 
الخيرية  بارزاني  مؤسسة  من  وفد  زار 
رئيس  احمد  موسى  السيد  برئاسة 
السيد  وحضور  الخيرية  بارزاني  مؤسسة 
كارزان نوري مسؤول العالقات والبرامج 
الكنيسة  التقى باعضاء  دولة سويسرا، و 
وقدموا  تويفن  مدينة  في  الكاثوليكية 
منهم  طلبوا  و  تقديرهم  و  شكرهم 
و  المنكوبين  مساعدة  في  االستمرار 

النازحين.
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 زار وفد من مؤسسة بارزاني الخيرية مكون من السيد موسى احمد رئيس المؤسسة والسيد اوات مصطفى سفير المؤسسة في جنيف والسيد كارزان 
نوري مسؤول العالقات والبرامج، نائب رئيس نادي برشلونة ومدير منظمة الشؤون االنسانية في بارشلونة واستقبلوا من قبل جوردي كاردونيز وساريا 
االس نائب. وفي لقاء بينهما تحدثوا عن االوضاع االنسانية وخدمة االطفال وتطوير اوضاع اطفال النازحين وطلبوا من نادي برشلونة تقديم المساعدات 

االنسانية وابدوا استعداد المؤسسة الية تسهيالت بخدمة االطفال النازحين والالجئين.

بهدف عرض االعمال والنشاطات الخيرية واالنسانية لمؤسسة بارزاني 
من  وفد  زار  والالجئين،  والنازحين  المنكوبين  الى  تقدم  التي  الخيرية 
الجالية  مع  واجتمعوا  وسويسرا  فرنسا  دولتي  الخيرية  بارزاني  مؤسسة 
الكوردية في الدولتين وتناولوا عدة محاور انسانية في الشرق االوسط 
وفد  طلب  العراق،  كوردستان  اقليم  في  والالجئين  النازحين  واوضاع 
المؤسسة من الجالية الكوردية ايصال صوت المنكوبين الى المنظمات 

المانحة في الدولتين من اجل خدمة النازحين والالجئين والمنكوبين.
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 قامت مؤسسة بارزاني الخيرية ضمن مشاريعها الخاصة وبالتعاون مع شركة Pape group بحرث االراضي لذوي الشهداء والمؤنفلين 
ومحدودي الدخل وذوي االحتياجات الخاصة في ناحية بارزان، جومان وميركةسور لزراعة الحنطة.

بارزاني  وفد من مؤسسة   شارك 
المفوضية  مؤتمر  في  الخيرية 
جنيف  في  للحوار  لالجئين  العليا 
مصطفى  اوات  السيد  قدم  وفيه 
كلمة  جنيف  في  المؤسسة  سفير 
اقليم  مساعدة  على  الضوء  والقى 
كوردستان لالجئين والنازحين كي 
يوفر لهم حياة الئقة بهم. وطالب 
سفير المؤسسة ان تعطى االولوية 
برامج  ضمن  البيئة  للتطوير 
اقليم  في  الدولي  المجتمع  تطوير 
المحافظات  ومساعدة  كوردستان 
بهدف الحفاظ على سالمة البيئة.

بمناسبة اعياد كريسماس المسيحية، قامت مؤسسة 
وصحية  غذائية  سلة  بتوزيع  الخيرية  بارزاني 
ومالبس على 50 عائلة محدودة الدخل في قضاء 

عنكاوة التابع لمحافظة اربيل.
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مجموع النشاطات

646

عدد العوائل المستفيدة
56,111

عدد االشخاص المستفيدين
324,848
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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 12.

املجموع
مواطنو اقليم كوردستان

النازحون

اهالي المناطق االخرى في العراق

الالجئون

من  يتكون  والذي   12 شهر  في  المستفيدين  مجموع 
النازحين والالجئين ومحدودي الدخل في اقليم كوردستان 

واهالي المناطق االخرى في العراق.

المقدمة
ان مؤسسة بارزاني الخيرية خالل شهر 12 لسنة 2018 قامت بنشاطات مختلفة في قطاعات عملها الحادية عشر، حيث نفذت )646( نشاطا خيريا داخل مخيمات النازحين والالجئين وخارجهما الهالي اقليم 

كوردستان، حيث استفاد من هذه المساعدات )324,848( شخصا واستفاد في المراكز الثقافية )3,864( شخصا من الدورات والتدريبات التعليمية والمهنية التي تقام في المراكز.
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نشاط المكاتب

المستفيدون في المراكز الثقافية

عدد النشاطات المكاتب

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

بحركة 

قوشتبة

كويالن 

آكري 

شیالدزی

ديبكة

تناهي

باسرمة  

دوميز 1 

دارشكران

دوميز 2 

390

584

30

90

109

1,796

14

136

27

625

63
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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

المانحون والمشاركون مع مؤسسة بارزاني الخيرية في شهر كانون االول

بالتعاون مع دولة الكويت تم 
مساعدة  2000 عائلة نازحة من 

متضرري الفيضانات


