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عدد 53 - ایار 2019 منشور شهري لمؤسسة بارزاني الخيرية

 مؤسسة بارزاني الخيرية توصل مساعدات صحية الى الجئي
روهينغيا في بنغالديش



 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

العدد )53( لشهر 5/ 2019 2

المخيم الثالث للتنمية البشرية نظم من قبل مؤسسة بارزاني 
غير  منظمات  دائرة  برعاية  بروانكةوذلك  ومؤسسة  الخيرية 
المخيم  بدأ  طالبا..  و60  منظمة   16 ومشاركة  الحكومية 
في 2019/4/30 واستمر لمدة ستة أيام وختم في يوم 
في  المشاركون  وقضى  مراسيم خاصة.  في   2019/5/6
هذا المخيم ستة أيام في طبيعة كوردستان وتحت الخيام 
وكانوا يتعاملون بحسب القوانين الموجودة في المخيم، مع 
تقديم ثالث محاضرات خاصة يوميا من قبل بعض مدربين 
ذي خبرة عالية مع تنظيم سفرات ترفيهية للمشاركين في 
صلة  تكون  المخيم  هذا  ادارة  من  الهدف  وكان  المخيم. 
قدراتهم  وتنمية  المختلفة  المنظمات  اعضاء  بين  اجتماعية 

واطالعهم على طبيعة كوردستان وبيئته.
شاركت في المخيم كل من المنظمات )منظمة تنمية المدنية 

)CDO(، شبكة منظمات حلبجة، هاريكار، شبكة شباب 
  ،)PAO( الشعبية  االغاثة  منظمة   ،)NYN( الوطن 
قنديل، REACH، هيئة شؤون االنسانية دهوك، المعهد 
االقتصادي باالرقام، منظمة بنياد، منظمة الدفاع عن حقوق 
جمعية  كوردس،  منظمة  الصحية،  روشنا  منظمة  الحيوان، 
االحمر  هالل  حلبجة،  في  الكيمياوي  القصف  ضحايا 
االعراقي-اربيل، مركز تنسيق االزمات( في المخيم الثالث 
للتنمية البشرية الذي نظم من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية 
ومؤسسة روانكة تحت رعاية دائرة منظسمات غير الحكومية.
في هذا المخيم على الرغم من تقديم ثالث محاضرات خاصة 
من قبل مدربين ذات خبرات عالية، يجرب المشاركون حياة 
جديدة بين صعوبات الحياة والعيش في االجواء الطبيعية، 
طبيعية  اجواء  في  والعيش  مخيمات  هكذا  من  الهدف  ان 

عند  المنكوبين  واالم  بمعانات  الشعور  هو  الخيام،  تحت 
حدوث الكوارث الطبيعية وما يواجهه االنسان في الحاالت 
اولية،  )اسعافات  عن  عبارة  المحاضرات  وكانت  الطارئة. 
مراحل ادارة المشروع، لغة الجسد، المراقبة والتقييم، اهمية 
االستراتيجية،  الخطة  االزمات،  مابعد  مراحل  في  البحث 
االدراة  انموذج  الديبلوماسية،  العالقة  المعلومات،  جمع 
وحقوق  االنسان  حقوق  ربحية،  غير  لمنظمة  الناجحة 

المهاجرين، القيادة، العمل الجماعي(. 
تاريخ  في  مهمة  وتاريخية  مختلفة  منطق  المشاركون  وزار 
كوردستان، منها )الجامع القديم في بارزان، ضريح مؤنفلي 
بارزان، مزار مصطفى البارزاني، كهف شاندةر وقرية بيديال 

لمسيحيي بارزان(.

ژماره  )53( مانگی 5ی 2019 2



 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

العدد )53( لشهر 5/ 2019 3

في تاريخ 2019/5/2 قام مركز محمد مهدي الجواهري في مخيم بحركة 1 بالتعاون 
مع منظمة )بصمة الخیر لالغاثة( بالقاء محاضرة خاصة حول الوقاية من امراض االطفال 
في فصل الصيف الحدى وخمسين امرأة، وفيها القي الضوء على طرق حماية االطفال من 
الحر واالمراض المتناقلة بسبب الحرارة لالطفال الصغار وكيفية الوقاية منها وفي النهاية 

وزع الحليب واحتياجات اخرى على الحضور.

في تاريخ 2019/5/2 وفي مخيم نازحي ديبكة الذي يسكن فيه نازحي العراق، قامت 
مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع منظمة bring hope  في المركز الثقافي والفني 
لحلبجة الشهيد باقامة حفل خاص ل )150( طفال عزيزا وقضوا وقتا سعيدا مع بعض. ان 
مخيم ديبكة تدار من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية وخصص لنازحي مدينة الموصل واطرافها 

هؤالء تركوا مدينتهم بسبب قلة الخدمات في مدينتهم ومسقط رأسهم.

لتقديم مساعدات اكثر الى الجئي دولة سوريا في مخيم باسرمة الساكنين في حدود محافظة 
اربيل، قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع الهالل االحمر العراقي  )IRCS(في 
نشاط في تاريخ 2019/5/2 احتياجات صحية مكونة من االجهزة واحتياجات طبية 
 Wheelchair، Blood pressure device ، Diabetes(  من نوع
 test device، ECG، Thermometer، Auto oxygen made

device(   الى المركز الصحي في مخيم باسرمة.

لغرض تحديد )موختار( مخيمي خازر وحسن من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية ومن اجل 
التصويت في 2019/5/2  بدأ  وتلبية دعواتهم،  النازحين  اكثر اليصال صوت  تسهيل 
 EJCC, TDH, المنظمات:  من  كل  كمراقب  وشاركت  حرة  تصويت  عملية  في 
UNHCR, ACTED, QANDIL  من اجل التصويت لتحديد 8 مرشح في 
مخيم واحد، وفي النتيجة من مجموع 32 مرشح استطاع 16 شخصا ان يفوزوا كمختار 

لقطاعات مخيمي حسن شام وخازر.

في تاريخ 2019/5/8 وفي قضاء عنكاوا في اليوم العالمي لمرض ثاالسيما، قامت بحملة 
توزيع السلة الغذائية والصحية على )200( شخص.
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في شهر رمضان المبارك ويومي 6-2019/5/7 من اجل توفير احتياجات غذائية على النازحين، قامت مؤسسة 
 M1 بارزاني الخيرية والهيئة الخيرية االسالمية العالمية بمشروع توزيع السلة الغذائية على سكان مخيمات خازر
وحسن شام U2 وحسن شام U3، في هذا المشروع استفادت )3507( عائلة ساكنة في المخيمات الثالث.

في تاريخ 2019/5/6 وضمن مشروع مساعدة النساء المتعففة وااليتام، التي تنفذه مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع 
المحسنين، في حملة نفذها مكتب المؤسسة في نينوى وزع مساعدة  شهر واحد على )213( امرأة متعففة. وفي جانب 
اخر وبالتعاون مع السيد )مهندس حيدر( المحسن، وزعت المساعدات على )105( عائلة وكانت عبارة عن سلة غذائية 

ومبلغ نقدي.

قدمت مؤسسة بارزاني الخيرية ومنظمة  ICFM  اجهزة طبية واحتياجات صحية الى مديرية 
صحة محافظة دهوك. في 2019/5/8 وبهدف دعم القطاع الصحي في اقليم كوردستان، قدم 
12 جهازا لغسل الكلية وعدة اجهزة واحتياجات اخرى لمديرية صحة محافظة دهوك. هذه 
االحتياجات قدمت من قبل منظمة ICFM ومؤسسة بارزاني الخيرية والهدف منها تقديم 

الخدمات الى المرضى في مستشفيات محافظة دهوك.

لـ  الكويت، بدء مشروع توفير ارغفة  العالمية ودولة  الهيئة والخيرية االسالمية  في تاريخ 2019/5/6 وبالتعاون مع 
)1000( عائلة خالل شهر رمضان المبارك في احياء سكنية مثل: حي العامل، موصل الجديدة، حي الخزرج، باب لكش، 

والجانب االيسر من الموصل واالقسام الداخلية للبنات واالوالد وذلك بحسب بطاقة خاصة وزعت عليهم لهذا الغرض.

في تاريخ 8/5/2019 في تنسيق بين مؤسسة بارزاني الخيرية والهالل االحمر االماراتي نفذتا مشروع حضر في قنصل 
دولة االمارات في اربيل ووزعتا السلة الغذائية على نازحي مخيمات بحركة وهرشم وديبكة. ومن جانب اخر قاما بتوزيع 
السلة الغذائية على 4937 عائلة نازحة والجئة في مخيمات دوميز 2وشيخان وعقرة ومامليان وكرماوا وكويالن في حدود 

محافظة دهوك.

في تاريخ 2019/5/9 وفي منتزه )باركي شار( امام قلعة اربيل، بدأت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع دولة الكويت بمشروع وجبات افطار صائم للفقراء والكاسبين والعمال. وفي 
محافظة نينوى وقضاء سوران نظموا وجبات افطار صائم لطالب االقسام الداخلية ولمركز نور للمسنين في اربيل.
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نفذت   2019/5/28 تاريخ   في 
الخيرية نشاطاتها في  بارزاني  مؤسسة 
محافظة حلبجة برعاية اصحاب المهن 
نشاطاتها  ومن  كوردستان،  وشركات 
عزيز  طفل   105 مستحقات  تقديم 
لطالب  افطار  مأدبة  وتنظيم  )يتيم(، 
حلبجة،  جامعة  في  الداخلية  االقسام 
على  الغذائية  السلة  توزيع  وكذلك 

150 شخصا من موظفي البلدية.

قامت   2019/5/28 تاريخ  في 
مع  بالتعاون  الخيرية  بارزاني  مؤسسة 
عشاء  وجبة  بتنظيم  وزين،  مم  منظمة 
بحركة  مخيمات  في  االيتام  الطفال 
عليهم،  المالبس  توزيع  مع  وهرشم 
تأتي هذه المساعدات في اطار مشروع 

الرفاهية لالطفال.

قامت   2019/5/28 تاريخ  في 
مع  بالتعاون  الخيرية  بارزاني  مؤسسة 
الغذائية  السلة  بتوزيع  الكويت  دولة 
دوميز  مخيم  في  عائلة   5522 على 

2 في محافظة دهوك.

من   2019/5/25 تاريخ  في 
في  االيتام  اطفال  رفاهية  ادخال  اجل 
مخيمات النازحين وادخال الفرحة على 
بارزاني الخيرية  قلوبهم قامت مؤسسة 
مول،  فاملي  في  عشاء  وجبة  بتنظيم 
على  المالبس  توزيع  مع  عن   فضال 
خازر  مخيمات  في  يتيم  طفل   200
اختاروا  حيث  وديبكة  شام  وحسن 

المالبس حسب رغباتهم.

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، في 2019/5/9 
 B( قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع مطعم
to B(  بتوزيع السلة الغذائية على )100( عائلة 
االطفال  المساعدات  هذه  من  استفاد  االعزاء.  ذوي  من 
او مستحقات  لم يستفيدوا من اي رواتب  الذين  االيتام 

وقد سجلت اسماؤهم. 

في تاريخ 2019/5/16 في اطار توزيع المساعدات 
على العوائل الفقيرة والمتعففة، قام مكتب كالر لمؤسسة 
على )100(  الغذائية  السلة  بتوزيع  الخيرية  بارزاني 

عائلة.

في تاريخ 2019/5/20 وبالتعاون مع اصحاب المهن والشركات والمحسنين في اقليم كوردستان، قام قسم رعاية االعزاء 
بتوزيع مساعدات شهرية على االطفال االيتام )االعزاء( في جميع انحاء اقليم كوردستان، في هذه المرحلة يستلم )4377( 

طفل عزيز مبلغ )875400( دوالر امريكي، كل طفل يستلم مبلغ )$200( كمستحقات الربعة اشهر.

بدأت مؤسسة بارزاني الخيرية وشركة كورك تيليكوم بحملة واسعة لمساعدة العوائل الفقيرة والمعوزة في اقليم كوردستان 
والعراق. في يوم الخميس الموافق 2019/5/28 اعلنت مؤسسة بارزاني الخيرية عن حملة واسعة لتقديم المساعدات الى 
الفقراء والمعوزين في اقليم كوردستان والعراق، وهذه المساعدات تقدم من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية وشركة كورك تليكوم 
وتشمل كل من المحافظات التالية )بغداد، اربيل، السليمانية، دهوك، كركوك، نينوى، البصرة، الناصرية والسماوة(. من مجموع 
المحافظات التسع تقدم المساعدات الغذائية الى 7000 عائلة فقيرة ومتعففة وينتهي توزيع المساعدات قبل نهاية شهر 
رمضان المبارك. وكانت المساعدات مزعة بحسب المحافظات بهذا الشكل: محافظة اربيل )1000( عائلة، السليمانية 
)750( عائلة، كركوك )500( عائلة، نينوى )1000( عائلة، البصرة )500( عائلة، والناصرية )500( عائلة، بغداد 

)1000( عائلة والسماوة )1000( عائلة استفادوا من تلك المساعدات.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

178,047 827,633

91,087 50,020 2,073 19,634

42,541135,506

5,4919,742

438,750 210,689 11,480 100,456

150,666676,967

20,81445,354

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahGarmianErbil

Inside campInside camp
Outside campOutside camp %38%64

%62

18
%

82
%

%36
IDPs Refugees

BCF in May and through (10) working sectors, the BCF conducted (510) activities which benefited (715,352) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (1,828) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

Total Total number of beneficiaries from IDP,
 refugee and host communities during May
 2019 in Kurdistan Region and other parts

of Iraq 715,352

34,127

81,394

518,716

81,115

في تاريخ 2019/5/20 زار فريق من مؤسسة بارزاني الخيرية دولة بنغالديش 
بهدف تفقد اوضاع الالجئين المسلمين البورميين، وفي زيارتهم بينوا مشكالت واوضاع 
مدينة  وهي  بازار  كوكس  مدينة  في  كوتوبالونغ  مخيم  داخل  المسلمين  الالجئين 
سياحية تطل على خليج البنغال، وتتبع لوالية شيتاغونغ الواقعة في الجنوب الشرقي 
من بنغالديش على الحدود مع ميانمار )بورما(. وبعد اطالع الفريق لمؤسسة بارزاني 
المشكلة  ان  المخيم.  داخل  مركز صحي  بناء  قرروا  الالجئين  اوضاع  على  الخيرية 
الصحية في مخيم كوتوبالونغ تؤثر على حياة 700 الف الجيء يعيشون في المخيم، 
وهذا المركز الصحي الذي ينشأ من قبل مؤسسة بارزاني الخيرية ومنظمة ميد كلوبال 

يفتتح لخدمة الالجئين داخل المخيم.
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities

No. ActivitiesOffices

Qushtapa

Dibaga

HassanSham U3

Darashakran

kawrgosik

Barika

Domez 2

Domez 1

1,331

65,840

24,574

123,879

24,358

303,617

60,222

7,147
208,900

43,574

50

4,151

   0

433

5

0

BCF Total No. activities

510

No. of family Beneficiaries
141,243

No. of individual Beneficiaries
715,352

0

0

Total of Activities & Beneficiaries
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BCF Donors And Partners in May  2019

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

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

Headquarter: Kurdistan Region-Iraq, Erbil, Hawleri Nwe Qtr.,120m Road, Next to Mass City

Data Sources: (Barzani charity Foundation) BCF,  (Joint Crisis Coordination) JCC

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

Kuwait


