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مصطفى البارزاين

االنسانية هي أن تضحي بسعادتك من أجل مصلحة 
الضعفاء والفقراء ..

العنوان : اقليم كوردستان – العراق - أربيل - هولريي نوي - شارع 120 مرتي - بجانب ماس ستي

العنوان: تقرير نشاطات املؤسسة لسنة 2019

العدد: 1000 عدد

سنة الطبع: 2020

التسلسل: 43

Info@bcf.krd+  964 (751) 501 94 00 
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تعريف المؤسسة:
مؤسسة بارزاين الخريية، مؤسسة غري حكومية، غري سياسية وغري ربحية، تاسست سنة 2005 يف أربيل عاصمة إقليم كوردستان – العراق، والسيد 

)مرسور بارزاين( هو رئيس هيئة مؤسيس مؤسسة بارزاين الخريية.

يف ضوء مقولة )مصطفى البارزاين(: )فخر لإلنسان أن يكون يف خدمة شعبة( رشعت مؤسسة بارزاين الخريية بأعاملها، وأخذت إجازة العمل من 

حكومة أقليم كوردستان وحكومة العراق، ويف اجتامع شهر )نيسان( إلدارة ومنسقي االمم املتحدة، قبلت مؤسسة بارزاين الخريية كعضو استشاري 

يف املجلس االقتصادي واالجتامعي )ECOSOC(، ويف السنة نفسها سجلت املؤسسة يف وزارة الخارجية الكويتية كمؤسسة خريية. يف سنة 2018 

حددت كممثل )إسفري( يف كوردستان وترجمت دليل )إسفري( اىل اللغة الكوردية الذي يعترب دستورا للعمل االنساين يف العامل. يف شهر 4 لسنة 2020 

اخذت إجازة العمل بشكل رسمي من مفوضية املنظامت الخريية يف بريطانيا.

اجتازت االعامل االنسانية ملؤسسة بارزاين الخريية حدود كوردستان والعراق، وعملت يف كل من )تركيا، سوريا، السعودية، اسرتاليا، رصبيا، بنغالديش 

واليمن(. تدعم مشاريع املؤسسة عن طريق )املمولني واملانحني( وللمتطوعني دور بارز يف نشاطاتها.

يقع املقر الرئييس ملؤسسة بارزاين الخريية يف أربيل محافظة اقليم كوردستان – العراق، ولديها املمثلية يف أوربا والواليات املتحدة االمريكية، ويف 

اي مكان احتاجت اىل تنفيذ مشاريعها تفتح فيه مكتبها.

الرؤية:
نبذل جهودنا من أجل عامل خال من الفقر، ويعيش فيه االنسان من 

ناحية الخدمات الرضورية والرتبوية البناءة وبيئة محفوظة بشكل 

متساوي وعادل.

الرسالة:
إيصال الخدمات واملساعدات.. 

من اجل السالم واالمان للبيئة 

واالنسانية.
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مسرور بارزاني*كلمة رئيس هيئة المؤسـسين

تتنامى عىل نحو متزايد،  الخريية  بارزاين  اإلنسانية ملؤسسة  النشاطات  أرى  أن  من دواعي سعاديت 

واليوم وعىل الرغم من الوضع االقتصادي العصيب يف خضم تفيش جائحة كورونا يف إقليم كوردستان 

والعامل بأرسه، إال إن مؤسسة بارزاين الخريية، ولحسن الحظ، مل تتوقف وال تزال متواصلة يف تقديم 

هذه  شّمرت  حني  ذلك  وتجىّل  وللمترضرين،  املحدود  الدخل  لذوي  والعطاء  اإلنسانية  اإلعانات 

بطش  من  هرباً  كوردستان  بإقليم  الذوا  ممن  والنازحني  الالجئني  ملساعدة  سواعدها  عن  املؤسسة 

اإلرهاب واالضطهاد والعنف.

وال يسعني هنا إال أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان لشعب كوردستان الذي فتح أبوابه بكرم وسخاء 

الضيافة  بكرم  يتسم  فتئ  وما  كوردستان،  وغرب  وسوريا  العراق  من  والنازحني  الالجئني  ليحتضن 

وبحسن استقبال الضيوف كام هو معهود عىل ذلك، وغدا مثاالً يُقتدى به يف العامل، وأتطلع أن تسنح 

الظروف يك يعود النازحون والالجئون، متى شاءوا، إىل ديارهم كراماً آمنني.

العون  يد  مّدت  حني  اإلنسانية  مسريتها  يف  مضيئة  عالمة  الخريية  بارزاين  مؤسسة  سجلت  لقد 

واملساعدة للفقراء واملحتاجني خارج إقليم كوردستان والعراق، وكام هو َجيلٌّ فإن شعب كوردستان ال 

ينىس دعم املنظامت اإلنسانية ومساعداتها يف أحلك أيامه، وباألخص يف مستهل انتفاضة آذار 1991 

املجيدة وأثناء الهجرة املليونية، وعىل هذا األساس فإن من مدعاة الفخر واالعتزاز أن منظمة إنسانية 

مثل مؤسسة بارزاين الخريية ، ترشع اآلن بهذا الدور النبيل والسامي يف غوث الفقراء باملساعدات 

واملعونات يف أنحاء العامل دون متييز ديني أو مذهبي أو قومي أو ِعرقي.

ومن هنا، أجد من الواجب أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لجميع الجهات واملساهمني والدول املانحة 

و املنظامت اإلنسانية عىل تنسيقهم املشرتك وعملهم الدؤوب مع مؤسسة بارزاين الخريية، والذي 

بفضله، ال تزال املؤسسة مواظبة وبتصاعد يف تقديم عطائها اإلنساين، وكذلك أشدُّ عىل أيدي العاملني 

يف مؤسسة بارزاين الخريية، الذين يوصلون الليل بالنهار، ألداء واجبهم اإلنساين بتفاٍن وإخالص، وأمتنى 

لهم التوفيق ومزيداً من العطاء والتقدم.

*  رئيس الهيئة التأسيسية ملؤسسة بارزاين الخريية
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خطواتنا تكون كبيرة وسريعة...
قلقا  شكل  الذي  االمر  األوىل  خطواتها  الخريية  بارزاين  مؤسسة  بدأت  هكذا  جدا،  بسيطة  بدائية  خطوات 

لألناس األوفياء للمؤسسة، فهذه الخطوات األوىل مل تكن مبستوى اسم )البارزاين(. هؤالء الناس و آخرون كانوا 

يعتقدون أن وجود منظمة بهذا االسم، يجب أن تكون متوافقة مع الرسالة وهذا املحتوى الكبري، بحيث  تكون 

بحرا تغطي أمواجه جميع االطراف، وتغمر بخرياتها جميع املنازل.

يف الحقيقة أن هذه أمنية نابعة من حضارة اإلنسان يف الرشق االوسط، فريون ان وجود اسم بهذا املقام، واالن 

يف قمة السلطة يف هذا البلد، يعتربونه دامئا حالال ملشكالتهم يف وقت الحاجة بأية طريقة كانت. والجدير 

بالتمعن، أنه يف الوقت ذاته  هذه املؤسسات بقدر ما هي مؤسسة تابعة لجهة أو لهيئة محددة أو للحكومة، 

ليست مؤسسة جامهريية عامة وإنسانية بهذا القدر وليست باستطاعتها إيصال املحتوى الداخيل للرسالة االنسانية، بل أنها تعطي املادة فقط.

وعند حدوث النكبات، بقدر ما يكون االنسان بحاجة إىل املواد املادية، يحتاج ضعف ذلك إىل غذاء الروح، الن املصائب تؤثر يف روحية االنسان.

إن شخصية مصطفى البارزاين التاريخية، ونوعية تفكريه كانت شعبية وجامهريية، وهذا ما جعل من عمل مؤسيس ومنظمي املؤسسة أصعب، ويف الوقت 

يف  توجد  التي  األخرى  املؤسسات  كعرشات  أخرى  إدارية  منظومة  تأسيس  أو  انسانية  وحركة  مؤسسة جامهريية  لوالدة  الرحى  دفتي  بني  جعلهم  ذاته 

كوردستان.

األعباء عىل كاهل  اعدادا جيدا، وتقلل من  الخريي وتعدهم  العمل  املؤسسة بطريقة معارصة عاملني ومتطوعني محرتفني يف  تنتج هذه  أن  الغرض  كان 

الحكومة واالوضاع االجتامعية للناس يف جميع النواحي، وتكون جرسا متينا بني املانحني وحتى املنظامت وبالذات الدول املانحة وبني الكوردستانيني وخاصة 

املعوزين ومحدودي الدخل، وأهم من كل هذا، إيصال مساعدات روحية، وخدمة هذه الروحية املوجودة يف ذروة فلسفة البارزاين، ويف الوقت الحايل أن 

كوردستان واإلنسانية يحتاجون إىل هذه الروحية اكرث من أي وقت آخر.

أن تعترب نفسك خادما للناس كام جاء يف كالم )البارزاين الخالد( حني قال: )فخر لإلنسان أن يكون يف خدمة شعبه(، أصبح شعارا ألعامل املؤسسة، ولهذا 

داللة كبرية، ويف الحقيقة طوال هذا الوقت كانت هذه املقولة اساس عملنا، اشتغلنا عليها بجدية واهتامم، حتى يف استامرة قبول العاملني كانت إحدى 

النقاط ان يكون العامل عىل أتم االستعداد للمشاركة يف أي عمل خريي تقوم به املؤسسة، والغاية يف ذلك ان نربط املواطنني أكرث بالوطن وان يحبوا وطنهم 

وبعضهم بعضا بشكل اكرث.

يف الحقيقة، كوردستان غنية بحضارة العطاء، لكن لعدم وجود دولة اصبحت كسائر األفكار األخرى الجميلة لشعوب كوردستان غري منظمة، أو أستطيع 

القول إنها مل تنظم.

لذا أن تنظيم العطاء وترتيبه يحتاجان إىل الوقت، بطريقة يعرب عن الجانب الرتايث للمكونات، يجب ان تسخر له ارضية مناسبة وآمنة، ويف الوقت ذاته يحتاج 

إىل فريق خاص تغمره االنسانية وحب الوطن.

وصلت أعامل املؤسسة اآلن مرحلة جيدة، لكن هناك الكثري من املراحل أمامنا، الشك هناك أفكار ومشاريع كثرية لتتقدم إىل األمام، لكن ما تبقى أسهل بكثري 

مام مررنا به، يجب ان نقول إن هذا امليدان ليس بالنهاية، مع أن )14( سنة ليست بقليلة، لكن العمل االنساين يحتاج إىل أكرث، سواء عىل املستوى الدويل 

واملحيل فإن كسب الثقة تكون من أهم املراحل، ما اصعب الثقة عندما تحصل عليها من البداية، وما أسهلها حني تخرسها.

جميع جهودنا منصبة عىل كسب ثقة أكرب سواء أكانت عىل املستوى املحيل أو عىل املستوى العاملي، فهذا النوع من املؤسسات قبل ان توثق وتفتخر بها 

وتدافع عنها من قبل العاملني فيها، يجب ان توثق وتفتخر بها من قبل مجتمعات مواطني كوردستان وخاصة االغنياء، بوجود دعم مثقفي وأغنياء كوردستان 

نبني أسس نجاحنا .

* رئيس مؤسسة بارزاين الخريية

موسى أحمد*
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نسبة األشخاص المستفيدين بحسب القطاعات
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BCF عدد المستفيدين بحسب الشركاء والمنسقين مع

عدد النشاطات بحسب القطاعاتعدد العوائل المستفيدة بحسب القطاعات

عدد األشخاص المستفيدين بحسب القطاعات

552

165

4,952,568

4,194
11

موظفا

متطوعا

عدد المستفيدين

نشاطا

قطاعا

نسبة النشاطات لمكاتب مؤسسة بارزاني الخيرية


