
www.bcf.krd info@bcf.krd

منشـور شـهري لمؤسسـة بارزاني الخيرية 
<l^õ^éfl÷]<Ö^f}_

57
2019

أيلول



www.bcf.krd info@bcf.krd 2

ا��� تقدم� ال��� املساعدات� اطار� ���
وضمن� ا��اصة،� االحتياجات� ذوي�
بارزا�ي� مؤسسة� ب�ن� مش��ك� مشروع�
قام� االمر�كية،� �LDS ومنظمة� ا����ية�
املوصل� محافظة� ��� املؤسسة� مكتب�
املعاق�ن� عر�ة� بتوز�ع� �٢٠١٩/٩/٤ ���
��صا� �(٤٠) ع��� اخرى� واحتياجات�
وكذلك� ا��اصة،� االحتياجات� ذوي� من�
و��� ��صا� �١١ السليمانية� محافظة� ���
و��� اخر� ��صا� �١١ ��م� در�ار� مخيم�
من� استفادوا� ��صا� �١٦ كفري� مدينة�

تلك�املساعدات.

من�اجل�تقديم�خدمات�اك���للنازح�ن�وتوف���احتياجا��م�االساسية،�
بارزا�ي� مؤسسة� قامت� �٢٠١٩/٩/٣ ��� نفذتا� مختلفت�ن� حملت�ن� و���
ا����ية�بالتعاون�من�وزارة�ال��رة�وامل��ر�ن�العراقية،����مخي���ديبكة�

و�رشم�بتوز�ع�امل��دات�ع���(٣٦١)�عائلة�نازحة.

مساعدة 78 ��صا من ذوي االحتياجات ا��اصة

توز�ع 361 م��دة ع�� النازح�ن

��دف�حماية�واغاثة�املصاب�ن����ا��االت�الطارئة�داخل�ا��يمات�
قامت�مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية�بالتعاون�مع�منظمة�ال�الل�االحمر�
العرا������٢٠١٩/٩/٤�بفتح�دورة�لالسعافات�االولية�لـ�٢٤���صا�

داخل�مخيم�باسرمة.

فتح دورة االسعافات االولية 
�� داخل مخيم للنازح�ن

ضمن�تنفيذ�املشار�ع�ا��اصة�لتقديم�املساعدات�ا���العوائل�املعوزة�ومحدودة�الدخل����اقليم��وردستان،�قامت�مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية����٢٠١٩/٩/١١�
بالت�سيق�مع�دائرة�الت�سيق�املش��ك�الدارة�االزمات����ار�يل�ejcc�بتوز�ع�السلة�الغذائية�ع���٢٥٠�عائلة����مدينة�رواندوز.

تقديم املساعدات ا�� 250 عائلة محلية معوزة
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مع�بداية�السنة�الدراسية�ا��ديدة�قامت�مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية����
٢٠١٩/٩/١٤�بالتعاون�مع���ص�محسن�وتحت�عنوان�(العودة�ا���
املدارس)�بتوز�ع�ا��قائب�واالدوات�املدرسية�ع���١١٠�طالبا�(ي�يما)�

عز�زا. 

توز�ع ا��قائب وأدوات مدرسية 
ع�� 110 طفال عز�زا 

���اطار�املساعدات�ال���تقدم�ا���ذوي�االحتياجات�ا��اصة،�قامت�
�MRDS�مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية����٢٠١٩/٩/١٢�بالتعاون�مع�منظمة
بتوز�ع�عر�ة�املعاق�ن�ع���١٢���صا�من�ذوي�االحتياجات�ا��اصة�مع�
اعطاء�االرشادات�ا��اصة�حول�كيفية�استخدام�تلك�األدوات�من�قبل�

املستفيدين.

 MRDS منظمة
تقدم املساعدات ا�� ذوي االحتياجات ا��اصة

ضمن�مشروع�مش��ك�ب�ن�مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية�والكن�سة�ال�اثوليكية����مدينة�تو�فن�السو�سر�ة�تم�اعادة�اعمار�من��ة�االلعاب����تار�خ�٢٠١٩/٩/١٦����مخيم�
�من�االلعاب�املوجودة�فيه��عرضت�للكسر�والتدم��،�و�عد�اعادة�اعمار�ا�ادخلت�الفرحة�ع���قلوب�االطفال����

ً
�رشم،��ذا�املن��ة�ب���منذ�ف��ة�طو�لة�لكن�جزءا

مخيم��رشم.

إعادة إعمار من��ة األلعاب �� مخيم �رشم
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وفد�رفيع�املستوى�من�منظم���LDS��و�
ب��ك��� انتو�ي� السيد� من� امل�ون� �PASS
املدير� في��ج��� و�و�س� الوفد� رئ�س�
املدير� بو��� ودانيال� للمنظمة� االقلي���
كرس��� والسيدة� �PASSملنظمة املنفذ�
زاروا� راسيل� موز�ان� والسيدة� بيك���
من� واستقبلوا� ا����ية� بارزا�ي� مؤسسة�
ال�يئة� واعضاء� املؤسسة� رئ�س� قبل�

االدار�ة�للمؤسسة.
���بداية�اللقاء�استقبل�م�السيد�مو����
احمد�استقباال�حارا،�وتحدثوا�عن�اوضاع�
النازح�ن�والالجئ�ن،�وثمن�اعمال�منظمة�
LDS�االمر�كية�مقابل�ج�ود�ا����تنفيذ�
النازح�ن� خدمة� ��� ودعم�م� املشار�ع�
�وردستان،� اقليم� وا�ا��� والالجئ�ن�
وخاصة�مشروع�رعاية�ذوي�االحتياجات�
ا��اصة�وتوف���االدو�ة�للمراكز�ال��ية�
���مخيمات�الالجئ�ن. وثمن�السيد�مو����
�LDS منظمة� دور� اخر� جانب� من� احمد�
االمر�كيةملواقف�م�واستمرار�م����تقديم�
ا��دمات����وقت�ترك�اغلب�املنظمات�
شكر� ذلك� ومقابل� �وردستان.  اقليم�
مؤسسة� موظفي� جميع� ب��ك��� السيد�
اجل� من� به� يقومون� ملا� ا����ية� بارزا�ي�
مؤسسة� "ان� وقال:  اال�سانية� خدمة�
بارزا�ي�ا����ية�افضل�شر�ك�ح���االن�
موظف��ا� وان� املنطقة� ��� مع�ا� شاركنا�
ا��تاج�ن� ��دمة� ج�ود�م� يبذلون�

و�عملون�كعائلة�واحدة".

مؤسسة بارزا�ي ا����ية ومنظم�� LDS  و PASS  يمتنان عالقا��م 

��دف�ايصال�املساعدات�ا���تلك�العوائل�ال���تركت�منازل�ا��س�ب�االضطرابات�ال���تحدث����ا��دود،�قامت�مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية����٢٠١٩/٩/١٦�بايصال�
مساعدات�غذائية�و��ية�وتقديم�ا�ا���(٢٠٠)�عائلة�تركت�منازل�ا����وادي�بالةييان����ناحية�قسري،�تلك�العوائل�تركت�مناطق�سك��ا��س�ب�القصف�املدف���

من�قبل�تركيا�حيث�اضطروا�ا���ترك�منازل�م.

تقديم املساعدات ا�� 200 عائلة مشردة جراء اضطرابات حدثت �� ا��دود
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مع�أول�يوم����السنة�الدراسية�ا��ديدة،�و���٢٠١٩/٩/٢١،�قامت�
مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية�بالتعاون�مع�شركة�البت�كروب�بتوز�ع�حقائب�

وادوات�مدرسية�ع���١٣٠٠�طالبا�وطالبة�من�املدارس�االساسية.

توز�ع حقائب وادوات مدرسيةع�� 1300 طالبا 
من املراحل االساسية

��عنوان�"مستقبل�التعا�ش�ما��عد�داعش"�وعرضت�بحث�ن�����ذا�
ً
عقدت�مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية����يوم�٢٠١٩/٩/٢١�الذي�يوافق�اليوم�العاملي�للسالم،�مؤتمرا

ا��ال. شارك����املؤتمر��ل�واحد�من�وز�ر�الداخلية�واالوقاف�والشؤون�الدي�ية����اقليم��وردستان�وممث���امل�ونات�والديانات����اقليم��وردستان�واملنظمات�الدولية�
واإلقليمية.

بدأ�املؤتمر�ب�لمة�القا�ا�السيد�مو����احمد�رئ�س�مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية�وجاء�ف��ا: "اليوم�٩/٢١��و�يوم�حدد�من�قبل�االمم�املتحدة��اليوم�العاملي�للسالم،�و����ل�
سنة�و��دف�احياء��ذة�املناسبة�تدق�ناقوس�السالم����مقر�االمم�املتحدة. وقد�صنعت��ذا�الناقوس�من�العمالت�املعدنية�ال���ت��عت���ا�اطفال�االمم�ا��تلفة�للعمل�

اال�سا�ي. ����ذا�اليوم�يطالب�بايقاف�ا��روب�ح���توصل�املساعدات�اال�سانية�ا���املدني�ن�بدال�من�اعمال�العنف".
���املؤتمر�القى�معا���وز�ر�االوقاف�والشؤون�الدي�ية����اقليم��وردستان�الدكتور���ش�يوان�صادق��لمة�وقال�ف��ا: "ان�مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية��انت�سباقة����اعمال�

و�شاطات�خ��ية�وخاصة����االزمات�وقامت�بتقديم�مساعدات�كث��ة�للنازح�ن�والالجئ�ن����جميع�انحاء�العراق".
وع����امش�املؤتمر�تم�توقيع�كتاب�(ح�ايات���يم�داعش)،�لل�اتبة�رسالة�شر�ا�ي،�واخذت�مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية�ع���عاتق�ا�ترجمة�وطبع�الكتاب�و�شرة.

ا�عقاد مؤتمر مستقبل التعا�ش ما �عد داعش
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مؤسسة�بارزا�ي�ا����ية�مستمرة����العمل�ع���مساعدة�ودعم�االطفال�
االعزاء�االيتام����جميع�انحاء�اقليم��وردستان،�و����ذا�االطار�ومنذ�
سنة�٢٠١٢�اعلنت�عن�مشروع�رعاية�االعزاء�قسم��وردستان�وح���
االن�مستمرة����تقديم�املساعدات�ا���عدد�كب���من�االيتام�ودون�
التمي���بي��م�تقدم�ال��م�مساعدات�ش�ر�ة،��ذا�املشروع�يتم�تنفيذه�
وا��اب� محسنة� محلية� و��صيات� شر�ات� من� بدعم� باستمرار�
امل�ن�ا��لي�ن����اقليم��وردستان،�و���مرحلته�ا��ديدة�ال���نفذت�
���٢٠١٩/٩/٢٣��تم�توز�ع�مبلغ�(٨٧١٢٠٠)�دوالرا�امر�كيا�ع��(٤٣٥٦)�
طفال�عز�زا�و�ل�طفل�م��م�استلم�مبلغ�(٢٠٠$) دوالر�امر��ي،�وقبل�
توز�ع�املبالغ�النقدية�تقدم�عل��م�سيمنار�حول�كيفية�تر�ية�ومعاملة�

العوائل�مع�اطفال�م.

مؤسسة بارزا�ي ا����ية تقدم املساعدات املالية ا�� (4356) طفال
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Total No of IDP & Refugee in KRG

179,262 836,067

36,521 4,837 6,690 13,8489,841

181,495 21,351 35,618 71,57745,444

NenevehGarmian + kirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in September and through (10) working sectors, the BCF conducted (440) activities which benefited (256,637) persons. In 
addition, BCF activities at its major cultural and social centres benefited (5,143) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

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

other parts of Iraq 256,637

10,136

1,356

232,425

12,720

2,511

28,698

20,791

130,687

5,22865,553

132

2109   

571

357

BCF Total No. activities

440

No. of family Beneficiaries
49,398

No. of individual Beneficiaries
256,637

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities
No. ActivitiesOffices

Qushtapa

Dibaga

Rawshan Badirkhan

Harsham

jaladat Badirkhan

Darashakran

kawrgosik

Barika

Debagah

Domez 2

Terezh

Baharka

    Shiladze
Khanke

Domez 1

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

BCF Donors And Partners in September  2019


