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تشرین األول

منشـور شـهري لمؤسسـة بارزاني الخيرية 
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مركز  مع  بالتعاون  ا����ية  بارزا�ي  مؤسسة  قامت   2019/  10/  6 تار�خ   ��
��ية  واحتياجات  غذائية  مواد  بتوز�ع  د�وك،   �� املش��ك  االزمات  ت�سيق 

ع�� 266 عائلة الجئة �� مخيم عقرة.

�� تار�خ 6 /10 /2019 جرى اجتماع ت�سيقي ب�ن رئ�س مؤسسة بارزا�ي ا����ية 
االمر��ي)،  السالم  (ر�اح   PWA و  اليابا�ي)  السالم  (ر�اح   PWJ منظم��  مع 
و�ان ال�دف من ز�ارة املنظمت�ن املذ�ورت�ن توسيع الت�سيق ومناقشة اوضاع 
والالجئ�ن  النازح�ن  وا��ديث عن مشروع مش��ك ��دمة  والالجئ�ن  النازح�ن 

�� �وردستان.

محاولة توسيع املساعدات للنازح�ن والالجئ�نمساعدة 266 عائلة الجئة �� عقرة
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املدن   �� العوائل  نزح آالف  �� شمال سور�ا،  االخ��ة  والتوترات  املعارك  مع حدوث 
الس�ئة  واألوضاع  ال��ديدات  �س�ب  منازل�م  وتر�وا  �وردستان،  غر�ي  ال�وردية 
وتوج�وا ا�� املناطق االمنة �� �عض املدن الشمالية داخل حدود االرا��� السور�ة، 
ا��  ا����ية  بارزا�ي  مؤسسة  توج�ت  كب��ة،  ا�سانية  �وارث  حدوث  منع  اجل  ومن 
شمال سور�ا مع قافلة كب��ة من املساعدات اال�سانية واغاثات عاجلة، وجاء ذلك 
املساعدات م�ونة من  قافلة  �انت  املنطقة.   �� املسؤول�ن  ت�سيقات مع  �عد اجراء 
شاحنة،   (23) طر�ق  عن  م��لية  واحتياجات  الغذائية  املواد  من  طنا   (317.42)
بارسال  وقامت  الطارئة،  ا��االت  ادارة   �� خ��ة  ذات  ميدا�ي  فر�ق  اصطح��ا 
بارزا�ي  مؤسسة  رئ�س  طلب  جانبه  ومن  النازح�ن،  ا��  عاجلة  اغاثية  مساعدات 
العاملية  واملنظمات  والشر�ات  ا��سنة  وال��صيات  املانحة  الدول  من  ا����ية 

ايصال مساعدات عاجلة ا�� النازح�ن املشردين داخل ا��دود السور�ة.

تتكون من 317 طنا من املواد الغذائية واحتياجات اخرى
مؤسسة بارزا�ي ا����ية توصل 23 شاحنة من املساعدات 

ا�� شمال سور�ا
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�� 15 /10 /2019 و�عد املعارك االخ��ة �� شمال سور�ا ��ئت �� االيام 
�وردستان،  اقليم  ا��  املنطقة  تلك  أ�ا��  من  كب��ة  مجموعة  املاضية 
و�� وقت متأخر من الليل وصل 750 ��صا من الج�� شمال سور�ا 
د�وك،  ��افظة  التا�عة  ��يال  منطقة   �� ا��دودية  النقطة  ا�� 
قامت مؤسسة بارزا�ي ا����ية بواج��ا اال�سا�ي وقدمت ال��م الطعام 
واملاء، ووفرت ل�م وجبة الفطور مع منظمة LDSC ومن املقرر ان ينقل 
الالجئون ا�� قضاء بردرش. وح�� ��اية الش�ر العاشر �� مع�� ��يال 
ا��دودي ومخيم بردرش، قدمت ال��م  ما يقارب من (177.570) وجبة 

ساخنة.

م��ء الجئ�ن سور��ن 
ا�� اقليم كوردستان

كالر  مدينة  حدود   �� االعزاء  رعاية  قطاع  وضمن   2019/  10/  21 تار�خ   ��
واطراف�ا، و�عد تقديم سيمنار حول كيفية استخدام وحماية عر�ات وادوات 
ذوي االحتياجات ا��اصة، تم توز�ع كرا��� متحركة ع�� 7 ا��ص من ذوي 

االحتياجات ا��اصة.

مشروع توز�ع الكرا��� املتحركة 
ع�� ذوي االحتياجات ا��اصة

مقابل ما قدم��ا مؤسسة بارزا�ي ا����ية من مساعدات ا�سانية ا�� املن�و��ن 
اكرم  السيد  زار  واملناطق االخرى،  اقليم �وردستان   �� والالجئ�ن  والنازح�ن 
مقر  �وردستان  اقليم   �� ا���ومية  غ��  منظمات  دائرة  رئ�س  جمو  محمد 
مؤسسة بارزا�ي ا����ية، ومقابل خدمات املؤسسة وج�ود�ا قدموا إ�� رئ�س 

املؤسسة درع التكر�م.

تكر�م مؤسسة بارزا�ي ا����ية
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 ��  2019/  10/  21 تار�خ   ��
والتعا�ش  السالم  برنامج  مجال 
اوات  السيد  التقى  أورو�ا،   ��
بارزا�ي  مؤسسة  ممثل  مصطفى 
ا����ية بالدكتور عبدهللا صاحب 
ال��يطانية  االم��اطور�ة  ميدالية 
�يئة  رئ�س  و   OBE للمملكة 
اونكس فاوند�شن �� و�لز والوفد 

املرافق ل�م.
�� اللقاء ثمن الدكتور عبدهللا دور 
ا����ية  بارزا�ي  مؤسسة  واعمال 
وكرم ج�ود ومحاوالت املؤسسة �� 
خدمة اال�سانية وقال: �� منطقة 
وان  السالم  م�ان  ا��رب  حلت 
سيطرا  النفس  وفرض  ال��ديد 
ا����ي  العمل  الناس،  ارادة  ع�� 
مؤسسة  لكن  س�ال،  ي�ون  ال 
وخارج  استطاعت  ا����ية  بارزا�ي 
ي�ون  ال  ان  وحدود�ا  قدرا��ا 
 .

ً
مسيطرا ال�يمنة  وفرض  ال��ديد 

تقديم  ا��  اشار  اخر  جانب  من 
�وردستان   �� للنازح�ن  ا��دمات 
التمي��،  دون  والعمل  والعراق 
كدليل ع�� اعمال مؤسسة بارزا�ي 

ا����ية.
االس�شاري  االجتماع  �ذا   ��
العمل  عن  ا��انبان  تحدث 
والية  السالم  مجال   �� املش��ك 
مؤسسة  من  وطلبوا  التعا�ش 
مجلس  تزور  ان  ا����ية  بارزا�ي 
بح�ام  وااللتقاء  و�لز   �� النواب 
ومسؤو�� و�يئة بالتفورم التعا�ش 

�� البلد.
او�س  �يئة  رئ�س  واشار 
برنامج�م   �� ا��م  ا��  فاوند�شن 
يق��بوا  �ي  �وردستان  اقليم  ز�ارة 
واالعمال  التعا�ش  تجر�ة  من 

ا����ية �� �وردستان.

تكر�م ج�ود مؤسسة بارزا�ي ا����ية �� السالم والتعا�ش
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تم  لألدو�ة،  اواميدي�ا  وشركة  ا����ية  بارزا�ي  مؤسسة  ب�ن  ��في  مؤتمر  و��   2019/  10/  24  ��
توف�� وايصال ثمانية اطنان من األدو�ة ا�� املس�شفيات �� غرب �وردستان من قبل مؤسسة بارزا�ي 

ا����ية و شركة اواميدي�ا.

ارسال ثمانية اطنان من األدو�ة ا�� املس�شفيات �� غرب كوردستان
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�� تار�خ 30 /10 /2019 قامت مؤسسة بارزا�ي ا����ية بالتعاون مع مجموعة من املنظمات العاملية 
وشر�ات �وردستان بايصال القافلة الثالثة من املساعدات ا�� غرب �وردستان، و�انت املساعدات 

م�ونة من مواد غذائية وماء الشرب واالدو�ة.

ارسال قافلة املساعدات الثالثة ا�� غرب كوردستان



 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

Total No of IDP & Refugee in KRG

177,035 828,816

35,214 4,763 5,533 16,2979,822

176,430 21,232 29,292 81,90445,341

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in August and through (11) working sectors, the BCF conducted (454) activities which benefited (427,498) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (3,087) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

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

other parts of Iraq 427,498

6,174

1,581

171,386

248,357

1,010

96,914

44,320

196,086

2,14174,804

8.949

2,484   

571

178

BCF Total No. activities
454

No. of family Beneficiaries
55,370

No. of individual Beneficiaries
427,498

41

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities
No. ActivitiesOffices

Qushtapa

Dibaga

Hassan Sham U3

Khanke

Darashakran

kawrgosik

Barika

    Darkar

    Terezh

    Baharka

    Shiladze
     Tanahi

Domez 2

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

UNICEFدەزگای خێرخوازیی بارزانی 

LDS

CCCM

UAE

MOMDKuwait

CoordinationIRCS

UNHCROne world Medical

132.0306.646

121.4842.560

79.818842

74.804361

8.91835

 Total Number of Beneficiaries Per Implementors in October 2019


