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عدد 49 - كانون الثاني 2019 منشور شهري لمؤسسة بارزاني الخيرية

 في مشروع خاص تم مساعدة 568 طفال من أطفال الشهداء
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في مؤتمر صحفي لرئيس مؤسسة بارزاني الخيرية بحضور المدير 
العام لمركز تنسيق االزمات المشترك في حكومة اقليم كوردستان 
عرض بيانات اعمال ونشاطات السنة الماضية للمؤسسة واالعالن 

عن مشاريع 2019
مؤسسة  رئيس  احمد  موسى  السيد  تحدث  صحفي  مؤتمر  في 
النازحون  تواججها  الى  التحديثات  عن  الخيرية  بارزاني 
ان  اعتقاد  على  »كنا  وقال:  كوردستان  اقليم  في  والالجئون 
في  لكنها  داعش،  معارك  بعد  تقلل  الالجئين  ومعاناة  مشاكل 

تزايد مستمر«.
عند  الضيافة  كرم  تراث  عن  يتحدثون  كانوا  اذا   « وقال: 
المتجولين، فاليوم نسمعه  الكوردستانيين في السابق على لسان 
في جميع المجالس والمؤتمرات المتعلقة باالنسان وقيمه، هناك 
قليل ممن اليعرفون هذا التراث االنساني للكورد والكوردستانيين 
وهذا مصدر المحب لالنسانية عند الرئيس بارزاني وحكومة اقليم 
الذي  الكوردستانيين  تراث  واجلى من كل هذا كان  كوردستان 
وموظفي  المعنية  والجهات  البيشمركة  جهود  من  مصدره  أخذ 

مؤسسة بارزاني الخيرية«.
عرض رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية بيانات واحصاءات حول 
اعمال ونشاطات المؤسسة لسنة 2018، وأشار إلى ان المؤسسة 
انحاء  جميع  في  نشاطا  وتسعة  االف  ثمانية   )8009( نفذت 
 )1,008,681( تفيد  ان  واستطاعت  والعراق  كوردستان  اقليم 
مليونا وثمانية االف وستمائة واحدى وثمانين عائلة، البالغ عدد 

افرادها )5,667,508( خسمة ماليين وستمائة وسبعة وستين 
الفا وخمسمائة وثمانية شخصا.

حول خطة مؤسسة بارزاني الخيرية للسنة الجديدة صرح السيد 
مؤسستنا  ان  االحباء  الكوردستانيين  نخبر   « احمد:  موسى 
لخدمتكم.  جديدة  سنة  الى  أوسع  ومشاريع  مملوءة  بيد  تخطو 
بين  مشترك  مشروع  وهو  كوردستان  اعزاء  بمشروع  االهتمام 
وشركات  االماراتي،  االحمر  والهالل  الخيرية  بارزاني  مؤسسة 
اقليم كوردستان، ففي السنة الماضية استفاد من هذا المشروع في 
فرعيه كوردستان واالمارات كان )24,235( اربع وعشرون الفا 
ومائتان وخمس وثالثين طفال عزيزا، وفي هذه السنة يصل عددهم 
الى )29,064( تسع وعشرون الفا واربع وستون طفال عزيزا. 

من جانبه عرض السيد هوشنك المدير العام لمركز تنسيق االزمات 
المشترك في اقليم كوردستان احصاء النازحين والالجئين وقال: 
»في نهاية سنة 2017 التي اعلن فيها نهاية معركة داعش، 
معركة  بانتهاء  االنسانية  االزمات  تنتهي  ان  امل  لدينا  اصبح 
داعش والنازحون يكونوا قادرين على العودة الى بيوتهم وحياتهم، 
لكن مع االسف ان االزمة االنسانية مستمرة في اقليم كوردستان 
السباب مختلفة. وهناك كثير من النازحين والالجئين مسجلين 
اقليم كوردستان، وان مجموعهم يصل الى مليون وأربعمائة  في 

واحد عشر الفا وخمسمائة واثنان وعشرين شخصا.

لغرض االطالع على نشاطات واعمال االنسانية لمؤسسة 
بارزاني الخيرية وتثمين جهودها في المجال االنساني 
وتقديم المساعدا، زار السيد برونو كيدو ممثل المفوضية 
العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة في العراق 

)UNHCR( يزور مؤسسة بارزاني الخيرية.
في زيارة لمقر مؤسسة بارزاني الخيرية في أربيل، زار 
السيد برونو كيدو ممثل المفوضية العليا لشؤون الالجئين 
التابعة لألمم المتحدة في العراق واستقبل من قبل السيد 
والسيد  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  رئيس  احمد  موسى 

كارزان نوري مسؤول العالقات والبرامج.
الضوء على االوضاع  القي  الطرفين  لقاء جرى بين  في 
مخيمات  في  والنازحين  الالجئين  بمساعدة  الخاصة 
اقليم كوردستان وأكدا على العمل المشترك وتعاون اكثر 
بين المنظمتين من اجل توسيع نشاطات واعمال وتقديم 
خدمات اكثر للنازحين والالجئين في المخيمات وكانت 
الجاري  الحديث  من  اخر  جانبا  االنسانية  االوضاع 

بينهما.
في جانب اخر من اللقاء بين الطرفين قدم السيد برونو 
التابعة  الالجئين  لشؤون  العليا  المفوضية  ممثل  كيدو 
لألمم المتحدة في العراق )UNHCR( شكره وامتنانه 
لمؤسسة بارزاني الخيرية مقابل ما قامت به المؤسسة 
للنازحين  العاجلة  والمساعدات  الخدمات  تقديم  من 

والالجئين في اقليم كوردستان والعراق.
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برعاية الهالل االحمر االماراتي وبهدف حماية سكان المخيمات من برد الشتاء، نفذ مشروع توزيع 
المالبس واحتياجات شتوية واالحذية والمدفأة وأدوات المطبخ على نازحي محافظة نينوى في 
مخيم خازر وهرشم وبحركة وفي هذا االطار استفادت )22,394( عائلة من مخيمات النازحين 

و)6.903( عائلة من مخيمات الالجئين.

في اطار قطاع ادارة المخيمات برعاية منظمة LDS االمريكية قامت مؤسسة بارزاني الخيرية 
بتغيير الخيام المترهلة في مخيم اشتي في مدينة السليمانية حيث قاموا بتوزيع )250( خيمة 

جديدة على العوائل في المخيم.

في مشروع مشترك، وفي فصل الشتاء قامت مؤسسة 
بارزاني الخيرية مع منظمة LDS االمريكية بتوزيع 
النازحين  مخيمات  ساكني  على  والبطانية  االفرشة 

والالجئين واستفادت )12,162( عائلة.

دائرة  من  المستوى  رفيع  وفد  زار   2019/1/11 في 
برئاسة  العراقية  الحكومة  في  الحكومية  غير  منظمات 
من  وعدد  الدائرة  رئيس  التميمي  طاهر  محمد  السيد 
واستقبلوا  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  البارزة  الشخصيات 
بارزاني  مؤسسة  رئيس  احمد  موسى  السيد  قبل  من 
الخيرية والسيد ابراهيم سمين واسماعيل عبدالعزيز عضوا 

مجلس االدارة وعدد من المسؤولين في المؤسسة.
قدم مدير دائرة المنظمات غير الحكومية شكره وتقديره 
ايصال  في  لجهودها  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  الى 
الموصل  مدينة  الى  الماضية  الشهور  في  المساعدات 
المناطق  هذه  في  فيضانات  حدث  عندما  واطرافها 
كون  نفتخر  »نحن  التميمي:  طاهر  محدم  السيد  وقال 
مؤسسة خيرية كبيرة بهذا الحجم موجودة في المنطقة 
ونأمل ان تشمل خيراتها وخدماتها جميع المناطق في 
للنكبات«. وتحدث عن  تتعرض  التي  والمناطق  العراق 
للمنكوبين  اغاثة  بها  قامت  التي  السريعة  االستجابة 

والطريقة التي قامت بايصال تلك المساعدات اليهم.
مؤسسة  رئيس  احمد  موسى  السيد  رحب  جانبه  من 
بارزاني الخيرية بالوفد وتحدث عن المعاناة التي يمرون 
بها اثناء اداء واجبهم االنساني وحال ايصال المساعدات 
الدانبين  بين  اكبر  تعاونا  وطلب  المنكوبة  المناطق  الى 
اكثر  نهتم  ان  وقال: »علينا  االنسانية  االعمال  لتيسير 
احتياجاتهم  جميع  لهم  ونوفر  والالجئين  بالنازحين 
اجواء  لهم  نوفر  وان  المحروقات  وخاصة  المختلفة 

يشعرون فيها بالراحة والطمأنينية داخل المخيمات«.
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منظمة  مع  بالتعاون  والالجئين  النازحين  مخيم  في  االطفال  واحتياجات  المالبس  توزيع  مشروع  تنفيذ 

الى )26,140( طفل.UNICEF في فصل الشتاء في محافظتي اربيل ودهوك، وفي هذا االطار استطاعوا تقديم المساعدات 

برعاية نادي الفروسية الدولي في اربيل، وفي مشروع فريد من نوعه ألطفال االعزاء الذين استشهد اباؤهم 

في معارك داعش في محافظة دهوك، قامت مؤسسة بارزاني الخيرية في فاملي مول في محافظة دهوك 

بتنظيم وجبة غذاء وشراء المالبس لـ )333( طفل عزيز.

في اطار مشروع خاص ألطفال االعزاء االيتام قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بتوزيع المالبس على 235 

طفل من ابناء شهداء زاخو في فاملي مول في دهوك.

شاركت مؤسسة بارزاني الخيرية في احتفال مدرسة وانو لذوي الحتياجات الخاصة في مدينة كالر الذي 

نظم في المديرية العامة للرعاية االجتماعية في كرميان. وقام مكتب كرميان لمؤسسة بارزاني الخيرية 

بتوزيع الحقائب واالدوات المدرسية على )100( شخصا من طالب هذه المدرسة.
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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 1.

املجموع
مواطنو اقليم كوردستان

النازحون

اهالي المناطق االخرى في العراق

الالجئون

مجموع المستفيدين في شهر 1 والذي يتكون من النازحين 
واهالي  اقليم كوردستان  الدخل في  والالجئين ومحدودي 

المناطق االخرى في العراق.

المقدمة
ان مؤسسة بارزاني الخيرية خالل شهر 1 لسنة 2019 قامت بنشاطات مختلفة في قطاعات عملها الحادية عشر، حيث نفذت )397( نشاطا خيريا داخل مخيمات النازحين والالجئين وخارجهما الهالي اقليم كوردستان، 

حيث استفاد من هذه المساعدات )450,953( شخصا واستفاد في المراكز الثقافية )937( 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
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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

المانحون والمشاركون مع مؤسسة بارزاني الخيرية في شهر كانون الثاني 2019

استمرار مشروع توزيع مالبس واحتياجات شتوية على النازحين والالجئين

CCCM


