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منشـــور شـــهري لمؤســســـة بــارزاني الخيريـة 
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يف يوم ٢٠٢٠/١٢/٢ ولغرض تشج� بيئة املخي�ت، اطلقت حملة تشج� محيم هرشم من قبل مؤسسة بارزا� الخ�ية، وقاموا بزرع ٣٥٠ شجرة داخل املخيم، وقدمت االشجار 

من قبل منظمة ح�ية البيئة السويدية.

اطالق حملة التشجير في مخيم ھرشم

يف يوم ٢٠٢٠/١٢/٢ وضمن اطار توزيع املحروقات عىل النازح�، تم توزيع النفط االبيض عىل سكان مخي�ت: خازر ١ وحسن شان يو٢ ويو ٣ و بحركة ١، وذلك بالتنسيق 

مع وزارة الهجرة واملهجرين العراقية واستفادت ٤١٥٠ عائلة.

4150  عائلة نازحة يستلمون النفط االبيض
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يف  املستشفيات  احتياجات  تجهيز  لغرض  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  جهود  ضمن 

كوردستان، قامت املؤسسة يف يوم ٢٠٢٠/١٢/٦ بحملة توزيع احتياجات طبية عىل 

مستشفى ئةلوةن املخصص للمصاب� بف�وس كورونا يف خانق� وقةال يف كالر، 

.ANCF االمريكية ومنظمة LDS هذه املساعدات قدمت من قبل منظمة

تجھيز احتياجات طبية لقطاع الصحة في منطقة كرميان

تقديم المساعدات الى 1000 طالب
يف اطار اع�ل ونشاطات مؤسسة بارزا� الخ�ية بهدف توف� احتياجات الطالب، 

منظمة  مع  وبالتعاون   ١ بحركة  مخيم  يف   ٢٠٢٠/١٢/٢ يوم  يف  املؤسسة  قامت 

يونسيف بتوزيع الحقائب واالدوات املدرسية عبى ١٠٠٠ طالبة وطالبة يف مدرسة 

بارزا� ١ و٢.
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احتياجات  ملأل  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  مشاريع  ضمن 

مساعدات  تقديم  حملة  ويف  الرتبية،  قطاع  ونواقص 

اىل  للمياه  خزانا   ٤٢ بتقديم   ٢٠٢٠/١٢/١٣ يف  قامت 

مديرية تربية م�كةسور.

تجھيز خزانات مياه لمديرية تربية ميركةسور

يف اطار حمالت مؤسسة بارزا� الخ�ية من اجل سد احتياجات النازح� مع مجيء 

منظمة  مع  بالتعاون   ٢٠٢٠/١٢/١٥ تاريخ  يف  واسعة  بحملة  قامت  الشتاء  فصل 

عائلة  املياه عىل ٢٤٥٣  والفرش ومواع� وجليكان  الخيام  بتوزيع  IOM وقامت 

نازحة يف مخي�ت حسن شام يو ٢ و يو٣ وهرشم.

توزيع احتياجات شتوية على 2453 عائلة نازحة 
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يف تاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٥ بدأت مؤسسة بارزا� الخ�ية ودولة 

الكويت عن طريق الجمعية الكويتية لالغاثة بتنفيذ مرشوع 

توزيع ٥ االف سلة غذائية عىل ٥ االف عائلة محدودة الدخل 

ونازح� يسكنون يف مدن أربيل ودهوك ونينوى وكركوك.

تقديم 
مساعدات غذائية 
على 5 االف عائلة

يف يوم ٢٠٢٠/١٢/١٧ وبعد متابعة الجهات الحكومية املعنية 

ومشكلة  املخي�ت  يف  الساكن�  النازحة  العوائل  احوال  يف 

مرشك  مرشوع  يف  املدنية،  االحوال  لهوية  امتالكهم  عدم 

بارزا�  ومؤسسة  العراقية  الداخلية  وزارة  مع  بالتنسيق 

�رشوع  البدء  تم  السويدية،  سويدوي  ومنظمة  الخ�ية 

املدنية  االحوال  هوية  ال�لكون  الذين  االشخاص  تسجيل 

مخي�ت  يف  ويسكنون  شخصا،   ٣٣٦١ اىل  يصل  وعددهم 

حدود محافظة أربيل.

اصدار الھويات لنازحي مخيمات حدود محافظة أربيل
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يف اطار مرشوع (نبع الخ�) الذي ينفذ عن طريق مؤسسة بارزا� الخ�ية واحد املحسن�، تقدم شهريا مساعدات نقدية اىل العوائل املتعففة، ويف تاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٣ 

قدمت مساعدات شهرية إىل ١٩٦ عائلة متعففة يف محافظة نينوى.

تقديم المساعدات الى 196 عائلة متعففة 

ضمن جهود مؤسسة بارزا� الخ�ية بهدف تجهيز احتياجات شتوية للنازح�، ويف حملة اطلقت يف ٢٠٢٠/١٢/٢٧ بالتنسيق مع منظمة We Care قاموا بتوزيع البطانية وجليكان 

النفط وصوبة عىل ١٠٠ عائلة نازحة يف مخي�ت حسن شام يو ٢ وخازر ١.

تقديم مساعدات شتوية الى 100 عائلة نازحة



7

w w w . B C F . c o m

خالل سنة 2020 
نفذت مؤسسة بارزاني الخيرية 60 مشروعا في 11 قطاعا واستفاد منھا 6 مليون شخص

مرشوع  افتتاح  يتم   ٢٠٢١ عام  يف 

واملتحف  اإلمارا�  التوحد  مركز 

الف   ١٥ مساعدة  ويتم  البارزا� 

طفل عزيز (يتيم).

مؤ�ر  عقد   ٢٠٢٠/١٢/٣٠ يوم  يف 

مؤسسة  رئاسة  مقر  يف  صحفي 

اربيل،  مدينة  يف  الخ�ية  بارزا� 

فيه  وبينت  االعالم،  قنوات  حرضته 

الخ�ية  مشاريعه  جميع  املؤسسة 

واالنسانية التي نفذتها خالل ٢٠٢٠  

عن  وأعلنت  والحضور  العام  للرأي 

مشاريعها املهمة التي تنفذها خالل 

عام ٢٠٢١.

عرض مشاريع ٢٠٢٠

مؤسسة  نفذتها  التي  املشاريع  إن 

بارزا� الخ�ية خالل عام ٢٠٢٠ من 

اىل  املختلفة  الخدمات  تقديم  أجل 

املجتمع الكوردستا� بجميع اطيافه 

وكذلك اىل النازح� والالجئ� وسكان 

والدول  العراق  يف  االخرى  املناطق 

 (٦٠) عن  عبارة  كانت  االخرى 

هذه  من  واستفاد  كب�ا،  مرشوعا 

يف  شخصا.   (٦,٠٥٤,٣٤٠) املشاريع 

السيد  قدم  الصحفي،  املؤ�ر  بداية 

االعالم  لقنوات  شكره  احمد  موىس 

والتنسيق  التعاون  يف  الستمرارهم 

يف  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  مع 

عام ٢٠٢٠  الضوء عىل  والقى  مشاريعها، 

واملعاناة،  االزمات  من  الرغم  وعىل  بانه 

استطعنا ان نقدم مساعدات مختلفة اىل 

سكان اقليم كوردستان والعراق والنازح� 

والالجئ�، وكذلك ان نشاطاتنا مستمرة يف 

البالد الجل تكوين جرس مت� مع  خارج 

املنظ�ت املانحة العاملية.

إدارة ٣٠ مخي�

التي  واملشاريع  املخي�ت  ادارة  وحول 

النازح� والالجئ�،  تنفذ داخل مخي�ت 

مؤسسة  ان  أحمد:  موىس  السيد  يقول 

بارزا� الخ�ية أول منظمة غ� حكومية 

تدير  التي  والعراق  كوردستان  اقليم  يف 

إقليم  يف  والالجئ�  للنازح�  مخي�   ٣٠

كوردستان.

مشاريع خارج كوردستان

عىل الرغم من أن مؤسسة بازا� الخ�ية 

عراقيا  مدينة   (١٣) يف  مشاريعها  نفذت 

محاولة  يف  فانها  كوردستان،  اقليم  ويف 

مستمرة ومنذ سنوات اىل تنفيذ مشاريع 

االخرى  الدول  ويف  البلد  خارج  مهمة 

 ٢٠٢٠ عام  ففي  واملرشدين،  للمنكوب� 

تنفذ  ان  رشكائها  طريق  عن  استطاعت 

عدة مشاريع يف بعض الدول منها (اليمن، 

سوريا، اسرتاليا، لبنان، العراق، بريطانيا)، 

من  كب�  عدد  مشاريعها  من  واستفاد 

العوائل.

إعالن مشاريع ٢٠٢١

أعلنتمؤسسة بارزا� الخ�ية خالل املؤ�ر 

التي تنفذ خالل  الصحفي عن مشاريعها 

٢٠٢١ ومنها: افتتاح املركز االمارا� ملرض 

االوتيزم يف مدينة أربيل والتي تضم االطفال 

املصاب� �رض التوحد ورعايتهم وتقديم 

واالهت�م  كالتعليم  االخرى  الخدمات 

الزكاة  مرشوع  وضمن  وكذلك  بصحتهم. 

املتعففة،  العوائل  اىل  املساعدات  تقدم 

البارزا� يف قلعة أربيل،  مع فتح متحف 

ووثائق  وأدوات  تراث  عرض  يتم  والذي 

الخالد  البارزا�  نضال  حول  تاريخية 

والشعب الكوردي بشكل حديث. وضمن 

مساعدات  تقديم  الجديدة  السنة  برامج 

اىل (١٥) ألف طفل عزيز (يتيم). وكذلك 

فتح مركز خاص بالنساء واالطفال الناج� 

ال  منظمة  من  بالتعاون  داعش  يد  من 

الرعاية  اليهم  وتقدم  االمريكية  اس  دي 

التي  املشاريع  ضمن  ومن  الخدمات. 

ستنفذ يف العام الجديد افتتاح مركز (األم) 

الخاصة،  االحتياجات  ذوي  من  لألطفال 

اىل  خاصة  خدمات  بتقديم  يقوم  الذي 

االستمرار يف مرشوع  الفئة. وكذلك  هذه 

من  جزءا  فقدوا  للذين  الصناعي  الطرف 

تقدم  الصحي  القطاع  ويف  اجسامهم. 

خدمات كب�ة لسكان املخي�ت، مع إعادة 

لسكان  خليفات  مستشفى  تأمهيل 

املنطقة الذين يستفيدون منها.

بحسب  املشاريع  من  املستفيدون 

القطاعات

يف  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  تعمل 

وانسانيا،  خ�يا  مختلفا  قطاعا   (١١)

وقامت بتنفيذ (٦٠) مرشوعا يف هذه 

بهذا  املستفيدون  وكان  القطاعات، 

الشكل: ففي قطاع الرتبية الذي يقوم 

والطالب  املدرسة  احتياجات  بتجهيز 

شخصا،   (٢٧,٦٤٢) منه  استفاد 

انتشار  وبسبب  الصحي  قطاع  ويف 

ف�وس كورونا قدمت املساعدات اىل 

(٣١١,٤٣٩) شخصا، واستفاد (٢,٠٥٨) 

شخصا يف قطاع فرص العمل واملعيشة 

مساعدات  شخصا   (٤٠,٠٥٦) واستلم 

 (٤,٥٤٨,٢١٤) استفاد  وكذلك  نقدية، 

وادارة  تنسيق  قطاع  يف  شخصا 

شخصا   (٧٤,٨١١) واستفاد  املخي�ت 

واستفاد  واملجاري  املاء  قطاع  يف 

مواد  استالم  من  شخصا   (٨٠,٢٨٤)

توزيع مواد غذائية  غ� غذائية، وتم 

واستفاد  شخصا،   (١,٠٠٣,٥٣٢) عىل 

الح�ية  قطاع  يف  شخصا   (١,٦٧٣)

يتعلق  ما  اما  املساعدات.  واستلموا 

(٥٨١) شخصا  استفاد  التنمية  بقطاع 

من دورات وتدريبات مختلفة نظمت 

لهم.



BCF in August and through (11) working 
sectors, the BCF conducted (531) activities 

which benefited (1,101,691) persons. 
In addition, BCF activities at its health centres 

benefited (7.713) persons.
Total No of IDP & Refugee in KRG

 57,866  284,001 
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