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مخيم  �وردستان  اقليم  ح�ومة  رئ�س  بارزا�ي  مسرور  السيد  زار   ٢٠١٩/١١/٩  ��
بردرش لالجئ�ن السور��ن وتفقد اوضاع مع�ش��م �عد ال��وء من شمال سور�ا ا�� 

اقلیم �وردستان.
�� �لمة القا�ا رئ�س ح�ومة اقليم �وردستان السيد مسرور بارزا�ي داخل ا��يم، 
شكر ف��ا جميع الذين �عملون �� ا��يم، وشكر وزارة الداخلية، ومحافظ د�وك 
ومنظمة (UNHCR)  ومؤسسة بارزا�ي ا����ية وجميع املنظمات املشارك� �� العمل 

داخل ا��يم.
وأشار سيادته ا��: "أن �ذا عمل ا�سا�ي عظيم، نحن �إ�سان من واجبنا ان نقدم 
ان  و�جب  استحساننا،  م�ان  و��ون  من�و��ن  ا��اص  �و��م  املساعدات  ال��م 
ا��تلفة  املناطق   �� نازح  ألف  ومائة  مليون  من  اك��  االن  ح��  �ناك  انه  ن����  ال 
العراق، و�عض م��م من س�ان املناطق االخرى �� سور�ا وشمال شر�� سور�ا،   ��
حمال  وضعت  ما  و�ذا  �وردستان.  اقليم  محافظات  داخل  ا��يمات   �� �ع�شون 
ثقيال ع�� عاتق ح�ومة اقليم �وردستان ولتوف�� االحتياجات األساسية نحتاج ا�� 

مليار ونصف مليار �� �ل سنة".

السيد مسرور  بارزا�ي: نحن �� خدمة الالجئ�ن السور��ن 
تقديم   �� مستمرون  �وردستان  �اقليم  "نحن  بارزا�ي:  مسرور  السيد  وأعلن 
ا�� النازح�ن، لكن �� ا��قيقة ان �ذا واجب دو�� ونطالب من جميع  ا��دمات 
تلك  من  جزءا  يضعوا  ان  حلفائنا،  وجميع   (UN) وسائل  و  الدولية  املنظمات 
ا��مل ع�� عاتق�م مثلنا و��تموا بمعانات النازح�ن داخل ا��يمات، الننا �س�� 

نحو فصل الشتاء ونطلب م��م ان يوفروا ل�م جميع احتياجا��م".
 �� مستمرون  السياسية  الناحية  من  �وردستان  اقليم  كح�ومة  اننا  ع��  واكد 
مناطق  ا��  بكرامة  واخواتنا  اخواننا  �عود  ح��  املش�لة،  ل�ذە  حل  ا��  الوصول 
سك��م و�ع�شون ع�� أرض اباء�م، لكن ح�� م��ء �ذا الوقت نبق مستمر�ن �� 
خدم��م ون�لف من جميع ا���ات املعنية �� ا���ومة ان يقدموا ال��م املساعدات 
و�وفروا احتياجا��م وعند وجود اي نقص نحن نقوم �سد�ا، والنقصر �� ذلك 
�ؤالء  ا��  املساعدات  يقدموا  ان  اال�سانية  املنظمات  من  نطلب  اخرى  ومرة 

املن�و��ن".
واكد سيادته انه ع�� مؤسسة بارزا�ي ا����ية واملنظمات االخرى ان ال يقصروا �� 

تقديم املساعدات ا�� الالجئ�ن.
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ا����ية  بارزا�ي  مؤسسة  قامت  مش��كة،  حملة  وضمن   ٢٠١٩/١١/٢  ��
ومنظمة سمار�تان بر�س، �� نقطة ��يال ا��دودية بتوز�ع أدوات النظافة 
والتوترات  الس�ئة  االوضاع  �س�ب  �شردوا  الذين  السور��ن  الالجئ�ن  ع�� 

االخ��ة وتوج�وا ا�� اقليم �وردستات.

توز�ع أدوات النظافة 
ع�� الالجئ�ن السور��ن

�� ٢٠١٩/١١/٣ و�� مشروع فر�د من نوعه لطالب ال�ليات الطبية �� اقليم 
ع��  ال��ية  االج�زة  بتوز�ع  ا����ية  بارزا�ي  مؤسسة  قامت  �وردستان، 

الطالب.
بارزا�ي  مؤسسة  رئ�س  احمد  مو���  السيد  حضر�ا  خاصة  مراسيم   ��
ا����ية، ورئ�س جامعة �ول�� الطبية وعدد من االساتذة ا��امعي�ن وسكرت�� 
اتحاد طلبة �وردستان، اعلن عن مشروع توز�ع االج�زة الطبية ع�� الطالب 
و�عد تقديم �لمات حول اال�تمام بالقطاع الط�� �� اقليم �وردستان، �عد 
ذلك وزعت ال�دايا من قبل الضيوف ع�� ١٢٠٠ طالبا وطالبة �� جامعة �ول�� 
الطبية و�ل �دية �انت عبارة عن (اج�زة ضغط الدم، سماعة طبية ومحرار 
اقليم �وردستان و�ستفيد منه  انحاء  �� جميع  ينفذ  ا��سم)، �ذا املشروع 

ثالثة االف طالب وطالبة من ا��امعات الطبية.

توز�ع ادوات طبية 
ع�� 3 االف من طالب املراحل الطبية 

�� ٢٠١٩/١١/٥ و�� مشروع ديمقراطي وشفاف جرى عملية اختيار مخات�� 
اك��  �س�يل  ��دف  وذلك  ا����ية،  بارزا�ي  مؤسسة  قبل  من  بحركة  مخيم 
بالت�سيق مع منظمة  إدارة ا��يم  �� ا��يم. قامت  الذين �ع�شون  للعوائل 
UNHCR، EJCC، قنديل و ACTED باجراء عملية اختيار مخات�� ا��يم وف��ا 

اختاروا مختارا واحدا ��ميع الوحدات داخل ا��يم.

إجراء عملية اختيار 
مختار مخيم بحركة

ضمن مشروع (نبع ا����) الذي تديرە مؤسسة بارزا�ي ا����ية بالت�سيق مع 
بتوز�ع  ا����ية  بارزا�ي  ملؤسسة  املوصل  مكتب  قام  طعمة،  طالب  جماعة 

مستحقات نقدية ش�ر�ة ع�� ٢٧٧ عائلة متعففة.

توز�ع املساعدات ع�� 277 عائلة
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بارزا�ي  ومؤسسة  ال�و�ت  دولة  ب�ن  مش��ك  مشروع  وضمن   ٢٠١٩/١١/٦  ��
وقد  سور�ا.   من  الجئة  عائلة   (١٨,١٧١) ع��  غذائية  سلة  توز�ع  تم  ا����ية 
االسالمية  ا����ية  ال�يئة  قبل  من  دوالر  مليون  مبلغ  املشروع  ل�ذا  خصص 
و��  �وردستان،  اقليم   �� لالجئ�ن  الغذائية  املواد  لشراء  ال�و��ية  العاملية 
بتوز�ع  و�دأوا  خاصة  مراسيم   �� املشروع  �ذا  عن  أعلن  دارشكران  مخيم 
السالت الغذائية، �ذا املشروع ينفذ �� مرحلت�ن و�شمل (٩) مخيمات لالجئ�ن 

و�ستفيد م��ا (١٨,١٧١) عائلة. 

توز�ع مواد غذائية ع�� 18,171 عائلة الجئة 
من شمال سور�ا

لالجئ�ن  د�وك  محافظة  حدود  داخل  بردرش  مخيم  و��   ٢٠١٩/١١/٦  ��
ا��تلفة  املساعدات  توز�ع  ا����ية ضمن  بارزا�ي  السور��ن، قامت مؤسسة 
من  ل��  الف   ٥٥ وزعت  وف��ا  ا��روقات  بتوز�ع  ا��يمات   �� الساكن�ن  ع�� 

النفط االبيض و�ل عائلة استلمت ٤٠ ل��ا من النفط االبيض.

توز�ع 55 الف ل�� من ا��روقات 
ع�� الالجئ�ن السور��ن

االعزاء  رعاية  ملشروع  ا��اصة  الشؤون  ع��  قرب  عن  االطالع  ��دف 
زار وفد  املشروع،  تطو�ر  االراء حول  وتبادل  املطاليب  تقديم  وكذلك 
من مؤسسة بارزا�ي ا����ية �� ٢٠١٩/١١/٢ دولة االمارات. �ان الوفد 
م�ونا من (عمر أحمد، عبدالواحد ام�ن وم�دي سليمان)، و�� ا��طة 
االو�� للوفد زاروا (ال�الل االحمر االمارا�ي ومدير�ة الشؤون االسالمية 
ا����ية).  الشارقة  وجمعية  ا����ية  ال��  ودار  د�ي   �� ا����ي  والعمل 
و�ان ال�دف من الز�ارة تبادل االراء حول كيفية تطو�ر مشروع رعاية 
ا��انبان  واتفق  �وردستان.  اقليم   �� االيتام  برعاية  ا��اص  االعزاء 
حول سلك السبل اليصال املساعدات ا�� االطفال االعزاء واتفقوا مع 
املستقبل   �� �� مجاالت  مختلفة  ب�نفيذ مشار�ع اخرى  ا  اتخاذ قرار 

القر�ب.

وفد من مؤسسة بارزا�ي ا����ية 
ضمن املشار�ع املش��كة ملؤسسة بارزا�ي ا����ية بالت�سيق مع ديمن وش�ار، يزور  دولة االمارات العر�ية

�وردستان،  اقليم  انحاء  جميع   �� االحدث  ��ون   �� مكتبات  فتح  ��دف 
باالضافة ا�� مدين�� ار�يل والسليمانية، نفذ مشروع اخر �� محافظة د�وك 
�� تار�خ ٢٠١٩/١١/١٢ و�ان عبارة عن افتتاح مكتبة �� ��ن االحداث �� 
اقليم  ���ومة  االجتما��  لالصالح  العامة  املدير�ة  برعاية  ا��افظة  �ذه 
�وردستان، و�� مراسيم خاصة افتتحت مكتبة ديمن وش�ار الرا�عة ل��ون 

االحداث ال�ساء واالطفال �� مدينة د�وك.

افتتاح مكتبة �� ��ن االحداث �� د�وك
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ضمن مشروع رعاية ذوي االحتياجات ا��اصة �� ١١/١٢/ ٢٠١٩ نظمت مؤسسة بارزا�ي ا����ية ومنظمة LDS االمر�كية محاضرة 
توز�ع  تم  الفئة  �ذە  ع��  تلقى  ال��  ا��اضرات  �ذە  وضمن  �وردستان،  اقليم  محافظات   �� ا��اصة  االحتياجات  لذوي  ��يا 
احتياجات ع�� ذوي االحتياجات ا��اصة العضاء جمعية ز�ن �� مدينة ار�يل والسليمانية و�� قضاء كفري و��نجو�ن وقلعة دزة 

حيث وزعوا كرا��� متحرك� واحتياجات اخرى ع�� ٧١ ��صا من ذوي االحتياجات ا��اصة.

مساعدة ذوي االحتياجات ا��اصة

�� ٢٠١٩/١١/١٥ شاركت مؤسسة بارزا�ي ا����ية كمنظمة خ��ية �وردية �ش�ل رس��  �� معرض بروكسل لالعمال وال�شاطات 
و�شاطات  اعمال  عرض  تم  حیث  اورو�ا   �� املؤسسة  ممثل  مصطفى)  (اوات  السيد  ممثل�ا  بمشاركة  وذلك  وا����ية  اال�سانية 

املؤسسة ع�� الزائر�ن للمعرض.

املعرض الدو�� للمؤسسات ا����ية �� بروكسل

داخل  االعمال  لتمشية  ا��تار  اختيار  ��دف 
�رشم  مخيم   ��  ٢٠١٩/١١/١٢  �� ا��يمات، 
ا��يم  ادارة  قبل  من  انتخابات  عملية  اجراء  تم 
بارزا�ي ا����ية وذلك  ال�� تدار من قبل مؤسسة 
ف��ا  وشارك  ا��يم)  (مختار  اختيار  اجل  من 
شفاف  �ش�ل  العملية  وجرت  ا��اص  عشرة 
ا��يم  س�ان  اختار  حيث  من  وديموقراطي 

ملمثل�م.

مشروع اختيار مخات�� ا��يمات
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�عد م��ء موجة كب��ة من الالجئ�ن السور��ن ا�� اقليم �وردستان، سكن كث�� 
من تلك العوائل الذين توج�وا ا�� اقليم �وردستان �� مخي�� بردرش و�و�الن. 
ال��م �ش�ل يومي، و��  بارزا�ي ا����ية تقوم بتوف�� املساعدات  ان مؤسسة 
الالجئ�ن  ع��  ا��مرا  ال��وم  من  كيلوغرام   ٣٥٠٠ توز�ع  تم  خ��یة  حملة 

السور��ن �� مخيم بردرش.

توز�ع ال��وم ا��مراء 
ع�� الالجئ�ن السور��ن

ضمن قطاع ال��بية قامت مؤسسة بارزا�ي ا����ية �� ٢٠١٩/١١/١٤ بتوز�ع 
مع  بالتعاون  وذلك  م��كةسور  تر�ية  حدود   �� مدرسية  وادوات  ا��قائب 
مؤسسة ح�� يحيا ا����ية حيث وزعتا ا��قيبة وادوات مدرسية ع�� (٧٢٠) 

طالبا وطالبة ك���يع ل�م ولالستمرار �� الدراسة.

توز�ع ا��قائب وادوات مدرسية 
ع�� الطالب

��دف االطالع ع�� اوضاع ومع�شة النازح�ن واخذ االراء لل�يئة االدراية 
للمخيم حول الية ادارة ا��يمات، زار وفد امر��ي �� ٢٠١٩/١١/١٨ 
مخيم حسن شام الذي تديرە مؤسسة بارزا�ي ا����ية، و�ان الوفد 
االمر�كية  ا��ارجية  وز�ر  نائب  مساعد  اول��ايت  ر��شارد  م�ونامن 

لشؤون االس�ان وال��رة وامل��ر�ن وعدد من املرافق�ن له.
�� اجتماع مش��ك ب�ن الطرف�ن و�عد ان أشادوا بدور مؤسسة بارزا�ي 
ا����ية �� استمرار�ا �� تقديم ا��دمات ا�� النازح�ن، جرى ا��ديث 
سك��م  مناطق  ا��  عود��م  عدم  واسباب  النازح�ن  اوضاع  عن 
االجتماع  من  اخر  جانب  و��  يواج�و��ا،  ال��  ال��ية  واملشكالت 
جرى ا��ديث عن العملية الدراسية. ثم زار الوفد االمر��ي مجموعة 
اوضاع�م  ع��  لالطالع  عائالت   ١٠ ممثل  مع  وا��ديث  ا��يام  من 

ومعانا��م عن قر�ب.

وفد امر��ي 
ي�باحث اوضاع النازح�ن

ضمن ايصال املساعدات ا�� النازح�ن شمال سور�ا، قامت مؤسسة بارزا�ي 
قافلة  بايصال  االمر�كية  ب��س  سمار�تان  منظمة  مع  بالتعاون  ا����ية 
افرشة،  بطانية،  ��ية،  سلة  (خيام،  من  امل�ونة  الرا�عة  املساعدات 
احتياجات املطبخ، مواد غذائية) و�انت عبارة عن ١١٠ طن تم ايصال�ا عن 

طر�ق ٢٠ شاحنة ا�� شمال سور�ا ووزعت ع�� النازح�ن �� مدينة ا��سكة.

ايصال قافلة املساعدات الرا�عة 
ا�� شمال سور�ا
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القافلة  بارسال  ا����ية  بارزا�ي  مؤسسة  قامت 
النازح�ن   ا��  اال�سانية  املساعدات  ا��امسة من 
 ٣٠ من  م�ونة  املساعدات  و�انت  سور�ا  شمال 
واحتياجات  والبطانية  با��يام  محملة  شاحنة 
مطبخ ومصفى مياە واحتياجات االطفال واالحذية 
املؤسسة  قامت  سور�ا  شمال  و��  واملال�س.. 
�الل  مع  النازح�ن  ع��  املساعدات  تلك  بتوز�ع 

االحمر ال�وردي .

ارسال 30 شاحنة محملة باملساعدات اال�سانية ا�� شمال سور�ا
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Total No of IDP & Refugee in KRG

178,807 812,058

35,313 4,729 3,186 16,68113,667

174,742 21,090 16,022 83,18442,935

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in August and through (11) working sectors, the BCF conducted (358) activities which benefited (160,500) persons. In addition, BCF activities 
at its major cultural and social centres benefited (2,800) 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

160,590

490

1,847

46,659

111,594

1,007

13,066

54,868

62,363

5,82422,101

520

7

368

186

BCF Total No. activities

358

No. of family Beneficiaries
30,638

No. of individual Beneficiaries
160,590

280

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities

No. Activities
 Offices

Qushtapa

Hassan Sham U3

Darashakran

kawrgosik

Barika

     Tanahi

Domez 2

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

دەزگای خێرخوازیی بارزانی 

UNICEF

LDS

UAE

MOMD

Kuwait

CCCM Coordination

IRCS

EJCC

UNHCR

One world Medical

 Total Number of Beneficiaries Per Implementors in November 2019


