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في مشروع مشترك بين مؤسسة بارزاني الخيرية ودولة الكويت ومؤسسة روناهي:

توزيع سلة غذائية وبطانية على 13.948 عائلة

عدد 50 - شباط 2019 منشور شهري لمؤسسة بارزاني الخيرية
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بارزاني  مؤسسة  بين  مشترك  مشروع  ضمن 
الخيرية ومنظمة هيومان بريج السويدية تم توزيع 
مستشفى  في  باالطفال  خاصة  طبية  واحتياجات 
رابرين في مدينة اربيل، من جهة اخرى وفي اليوم 
واحتياجات  واالحذية  المالبس  توزيع  تم  نفسه 
الخاص  كوركوسك  مخيم  سكان  على  شتوية 

بالالجئين السوريين.

قامت مؤسسة بارزاني الخيرية وبالتعاون مع الهالل 
مخيم  في  خاص  مشروع  ضمن  االماراتي  االحمر 
وفي  بالجئين سوريين  الخاص  وكوركوسك  عقرة 
مدينة  ونازحي  بالنازحين  الخاص  هرشم  مخيم 
كركوك في هيران ستي تم توزيع المالبس والبطانية 

والسلة الغذائية على )19,723( عائلة.

قضاء  حدود  في  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت 
عائلة،   )7( لـ  مختلفة  مساعدات  بتقديم  ميركةسور 
وصحية  غذائية  سلة  عن  عبارة  المساعدات  كانت 
وحقائب دراسية واالفرشة والبطانية والصوبة.. مع 
وعربات  وعكازة  والتواليت  المتحركة  العربة  توفير 
ذات اربع فرامل وسرير لذوي االحتياجات الخاصة.

في اطار  توزيع االحتياجات على ذوي االحتياجات الخاصة في اقليم كوردستان وبالتعاون 
الخاصة،  من منظمة LDS االمريكية وضمن اطار مشروع قسم رعاية ذوي االحتياجات 
استخدام  كيفية  حول  سيمنار  بتنظيم  كرميان  ادارة  في  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت 
)19( من ذوي االحتياجات  العربة واحتياجات اخرى على  االدوات، وكذلك قاموا بتوزيع 

الخاصة.

مخيم  في  خيمة   )16( في  نشب حريق  الكهربائي(  )شورت  الكهربائي  الماس  بعد حدوث 
هرشم، وتعويضا لتلك العوائل المتضررة قامت مؤسسة بارزاني الخيرية والهالل االحمر 
عشر  الستة  العوائل  تلك  على  الغذائية  والسلة  والثالجة  الطباخ  لتوزيع  بحملة  االماراتي 

المتضررة من الحريق.
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في 2019/2/11 وبهدف مناقشة اوضاع النازحين 
اجتمع  اليهم ومشكالتهم  تقدم  التي  الخدمات  وقلة 
وفد من مؤسسة بارزاني الخيرية مع السيد نوفل 
بهاء موسى وزير الهجرة والمهجرين العراقية. في 
لقاء بينهما القي الضوء على اوضاع النازحين وقلة 
اليهم ومشكالتهم وثمن وزير  التي تقدم  الخدمات 
مؤسسة  جهود  عاليا  العراقية  والمهجرين  الهجرة 
والالجئين  النازحين  خدمة  في  الخيرية  بارزاني 
على  المحافظة  في  فعال  دور  للمؤسة  كان  وقال: 

النازحين بصورة عامة والمكونات العراقية بشكل 
الهجرة والمهجرين  خاص. وقررا ان تعمل وزارة 
مع مؤسسة بارزاني الخيرية بشكل اكثر من اجل 

تقليل معاناة النازحين داخل المخيمات وخارجها.
احمد  موسى  السيد  التقى  اللقاءات  اطار  وفي 
العليا  المفوضية  رئيس  المنصوري  عقيل  بالسيد 
لحقوق االنسان وتحدثا عن اوضاع حقوق االنسان 
والمعوقات امام العمل االنساني في العراق بصورة 
المؤسسة  بين  العمل  اتفاقية  على  ووقعا  عامة، 

والمفوضية العليا.
بالسيد  احمد  موسى  السيد  التقى  زيارته  وفي 
العراقي،  والرياضة  الشباب  وزير  العبيدي  احمد 
الخيرية  بارزاني  مؤسسة  ان  الوزير:  السيد  وقال 
باعمالها االنسانية الفاضلة تركت بصمتها في قلوب 
وكانت  الصفحات،  على  تتركها  مما  اكثر  االنسان 
العمال المؤسسة دور فاعل في تقليل معاناة شعب 

العراقي.

بهدف مناقشة االوضاع االنسانية في المنطقة، زار وفد برئاسة موسى احمد 
رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية بشكل رسمي دولة الكويت ويعقد مجموعة من 
االجتماعات مع المنظمات الخيرية في هذه الدولة. وفي اطار زيارة الوفد يلتقي 
بالبيت الزكاة الكويتي ويستقلون من قبل السيدين خالج الجبيري نائب المدير 

وعادل خالد مسؤول النشاطات الخارجية لبيت الزكاة. في لقاء بين الوفدين 
أوصل وفد مؤسسة بارزاني الخيرية شكرها وشكر اهالي اقليم كوردستان 
وطالبوا باستمرارهم في اعمالهم الخيرية واالنسانية من اجل تقديم مساعدات 

اكثر الى المعوزين والنازحين والالجئين في اقليم كوردستان.
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في يوم ٢٠١٩/٢/١٣ التقى السيد موسى احمد رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية 
الكويتي  االحمر  الهالل  ادارة  مجلس  رئيس  الساير  هالل  الدكتور  بالسيد 
لمناقشة االوضاع االنسانية والتنموية في العراق. وأعرب موسى عقب لقائه 
والوفد المرافق رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل االحمر الكويتي الدكتور هالل 
الساير عن فخر المؤسسة بالتعاون مع جمعية الهالل االحمر الكويتي، وقال 
فخر للمؤسسة ان تتعاون مع جمعية الهالل االحمر الكويتي. وأضاف السيد 
العراقيين  للنازحين  الخدمات  من  المزيد  ستقدم  المؤسسة  ان  احمد  موسى 
في اقليم كردستان من ناحية الكم والنوع بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية 
والالجئين  النازحين  من  كثير  وهناك  االنسانية مستمرة  االزمة  ان  موضحا 
مسجلين في اقليم كردستان وأن مجموعهم يصل الى مليون وأربعمائة نازح. 

ومن جانبه اكد الساير استمرار الجمعية بتقديم العون والمساعدات لالجئين 
والنازحين في إقليم كردستان إضافة إلى جميع المدن العراقية. 

العراقيين  للنازحين  المساعدات  الكويتي تقدم  الهالل االحمر  وقال ان جمعية 
منذ انطالق ازمة النازحيين على مدار العام بالتعاون والتنسيق مع المنظمات 
اقامتها لمشاريع تنموية  العراقية فضال عن  المحافظات  العامله في  االنسانية 
والمشاريع  المتنقلة  والعيادات  والمدارس  الصحية  المراكز  بناء  منها  عديدة 

االغاثية والصحية والتعليمية.
وأشاد بدور مؤسسة بارزاني الخيرية في تقديم التسهيالت أمام بعثة الهالل 
العراقيين  للنازحيين  المساعدات  التي اسهمت بنجاح وصول  الكويتي  األحمر 

بهدف التخفيف من معاناتهم.

ضمن اعمال ونشاطات مكتب نينوى لمؤسسة بارزاني الخيرية وفي مشروع مختلف قام الكتب بتوزيع هدايا واحتياجات دراسية على 
)350( طفل يتيم في دار رعاية االيتام في الجانب االيمن من مدينة الموصل.
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بتقديم  االماراتي  االحمر  والهالل  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  قامت 
مساعدات الى نازحي جبل سنجار واطرافه الذين يعيشون في اوضاع 
المالبس  بتوزيع  قاموا  الحملة  وفي  الشتاء،  فصل  في  سيئة  انسانية 

والطحين على 5,800 عائلة.

الكويت  ودولة  الخيرية  بارزاني  مؤسسة  بين  مشترك  مشروع  في 
المخيمات  في  النازحين  مساعدات  حملة  نظمت  روناهي  ومؤسسة 

وخارجها وفيها وزعوا البطانية والسلة الغذائية على )13,948( عائلة.

كوردستان  اقليم  في  المتعففة  العوائل  مساعدة  مشرع  تنفيذ  اطار  في 
العراق، قامت مؤسسة بارزاني الخيرية مع مجموعة من الخيرين بتقديم 
مساعدات نقدية لشهر شباط على 372 عائلة متعففة في محافظة دهوك.

ضمن اعمال ونشاطات مؤسسة بارزاني الخيرية في قطاع التربية، وفي 
المدرسية  واالدوات  الحقائب  بتوزيع  قامت  السليمانية  مدينة  في  حملة 
مدرسة  في  كوردستان  شرق  الجئي  من  وطالبة  طالب   )298( على 

سةريكاني في ناحية بازيان. 

بهدف تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية وايصال المساعدات الى النازحين 
والالجئين واهالي اقليم كوردستان المعوزين، اجتمع وفد من مؤسسة 

بارزاني الخيرية ومركز ملك سلمان لالغاثة والتنمية في مدينة اربيل.
من جانب اخر ولغرض تفقد اوضاع النازحين والالجئين الصعبة داخل 
بارزاني  مؤسسة  برفقة  السعودي  سلمان  ملك  وفد  زار  المخيمات، 

الخيرية مخيمي بحركة ودارشكران.

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

المقدمة
ان مؤسسة بارزاني الخيرية خالل شهر 2 لسنة 2019 قامت بنشاطات مختلفة في قطاعات عملها الحادية عشر، حيث نفذت )516( نشاطا خيريا داخل مخيمات النازحين والالجئين وخارجهما الهالي اقليم كوردستان، 

حيث استفاد من هذه المساعدات )490,283( شخصا. ژمارهی
 (5)

February - 2019

ئۆفیسهكانیدهزگا

ڕێژهیچاالكیسێكتهرهكان

Who are the Beneficiaries

Monthly Report of Barzani Charity Foundation
No. of Activities

516

BeneficiaryNo. of Person 
Beneficiaries

Percentage 
of 

Beneficiaries
Kurdistan
Residents93,81919.14%

IDP275,249 56.14%

Refugee111,11422.66% 
Residents from

Other Parts of Iraq10,1012.06%

Total490,283 %100

چاالكیبهشهكان؟

No. of Activities Persons, Families

ActivityNo. of
Activities

Job
Percentage 
Per Persons

No. of 
Families

No. of 
person

Food5226.13 %26,012128,121

Education40.26 %-1,299

Non Food24946.95 %43,160230,164

Wash358.82 %6,13743,266

CCCM279.63 %8,29547,223

Livelihood230.24 %-1,159

Protect370.44 %-2,149

Health427.47 %-36,600

Orphan Care----

Disabled Care320.01 %-54

Total516100 %490,28383,630

How the Activities are Done
DoerNo. of PersonsPercentage 

of Activities
BCF95,27919.43%

CCCM47,223 9.63%

Partner347,781 70.93 %

Total490,283 %100

ئۆفیسی
ههولێر

ئۆفیسی
دهۆك

ئۆفیسی
سلێمانی

ئۆفیسی
چیاییشنگال

ئۆفیسی
نهینهوا

ئۆفیسی
كهركوك

ئۆفیسی
گهرمیان

خێزان 61,248 9,375 2,561 8,300 646 1,500 -
كهس 354,732 66,661 11,019 49,992 3,351 4,500 28
چاالكی 406 65 17 9 9 1 9

0.08%

43.01%

56.91%

Orphan Dep.

Assistance Dep

Program Dep.

72.35%

13.60%

2.25% 10.20%

0.68% 0.92% 0.01%

Erbil

Duhok

Sulaymaniyah

Sinjar
Mountain
Nineveh

Kirkuk

No. of Activities, Persons, Families in Sectors

ژمارهی
 (5)

February - 2019

Inside Camp Outside Camp Inside Camp Outside Camp
IDPs Refugees

person 14,684 28,270
Family 2,411 5,655

Inside Camp Outside Camp Inside Camp Outside Camp
 IDPs Refugee

Person 13,626 165,328 8,910 23,470
Family 2,831 35,941 2,231 9,053

Inside Camp Outside Camp Inside Camp Outside Camp
IDPs Refugees

Person 20,415 47,811
Family 4,043 10,398

IDP & Refugee Statistics in KRI – New Arrivals and Departures in Officers
Erbil Office Statistics

Duhok Office Statistics

Duhok Office Statistics

Sulaymaniyah Office Statistics

Kirkuk / Garmian
Office Statistics

Kirkuk / Garmian
Office Statistics

Sinjar Office Statistics

Sinjar Office Statistics

Total Statistics of New Arrivals & Departures in Kurdistan Camps

92%

8%

دهرهوهیكهمپ

ناوهوهیكهمپ

ناوكهمپ دهرهوهیكهمپ ناوكهمپ دهرهوهیكهمپ
ئاواره پهنابهر

كهس 41,143 635,528 21,260 90,297
خێزان 8,440 129,364 4,766 35,246

Erbil Office Statistics

53%

47% دهرهوهیكهمپ

ناوهوهیكهمپ

ناوكهمپ دهرهوهیكهمپ ناوكهمپ دهرهوهیكهمپ
ئاواره پهنابهر

كهس 166,962 211,380 44,251 25,197
خێزان 30,970 40,396 9,475 6,670

Sulaymaniyah Office Statistics

89%

11%

outside Camp

Inside Comp

70%

30%
دهرهوهیكهمپ

ناوهوهیكهمپ

66%

34%
Outside camp

Inside Comp

Offices
No. of ArrivalsNo. of Departures

PersonFamilyPersonFamily

Erbil Office880204713141

Duhok Office36599914188

Sulaymaniyah Office--7312

Kirkuk Office48111,215225

Sinjar Office428107--

Total1,7214213,336566

ئۆفیسینهینهواو/ تێبینی Garmian .ئاماریهاتنهوچونیاننهناردووه

Germian 
Office

Kirkuk 
Office

Sinjar
Office

Nineveh 
Office

Duhok 
Office

Erbil
 Office

Family

Person

Activities

Sulaumaniah 
Office

Departments Activities

Outside Camp

Inside Camp

Outside Camp

Outside Camp

Outside Camp Inside Camp

Inside Camp

Inside Camp

Person
Family

IDPs Refugees

Outside Camp

Outside Camp

Outside Camp Inside Camp

Inside Camp

Inside Camp

Person
Family

IDPs Refugees
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February - 2019
Monthly Report of Barzani Charity Foundation

Activity of CentersCamp Statistics in Kurdistan

Center 
NameCamp NameGovernorateActivity

No. of
Person 

Beneficiari
es

IDP

Martyr Halabja
CenterDibagaErbilLivelihood (Protect)992

Cultural Center 
(Coexistence)Hassan Sham U3NinevehLivelihood ،

Education،Protect715

Darkar CenterDarcarDuhokLivelihood80

Sinjar Mountain 
CenterNo camp

Nineveh
Protect57

Refugee

Othman SabryQushtapaErbilProtect،Health687

Nawroz CenterDomiz 2DuhokEducation،Protect،
Health231

Nuradin ZazaKawrgoskErbilEducation،Protect،
Livelihood415

Raushan
BadirkhanGawelanNinevehProtect،

Livelihood
50

Jaladat
BadirkhanAkreNinevehProtect80

Jigar XwenYarikaSulaymaniya
hProtect164

Qadry JanDarashakra
nErbil

Protect،
Livelihood

74

Muhamad 
ShekhoDomiz 1Duhok

Health،
Livelihood

127

Shiladze
CenterNo campDuhokLivelihood140

Tanahi CenterNo campDuhok
Livelihood21

Activities of Heath Centers

Center NameCamp 
Name

Governor
ateActivity

No. of
Person 

Beneficiari
es

IDP

Khazir Health CenterKhazirNinevehHealth1,258

Hassan Sham Health 
CenterHassan ShamNinevehHealth1,273

Harsham Health CenterHarshamErbilHealth1,253

 BCF  WFP  MOMD
 Act now
children

fund

 Human
Bridge

ههماههنگی
 (

COORDIN
ATION )

 EJCC
&UNHCR  IRCS  Kuait  LDS  UAE  UNICEF

ژمارهیكهس 95279 58 61324 1253 45354 47223 21898 1828 55681 18613 133476 8298
ڕێژهیكاربهكهس 19.43% 0.01% 12.51% 0.26% 9.25% 9.63% 4.47% 0.37% 11.36% 3.80% 27.22% 1.69%

0.0001

0.001

0.01

0.1

1

10

100

1000

10000

100000

1000000

ErbilDuhokSulayma
niyahKirkukGarmia

nSinjar

IDP7163341

Refugee341---

Total10204341

Percentage and No. of Donor 
Beneficiaries for February

cccm

Person No.
Job Precent


