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منشور شهري لمؤسسة بارزاني الخيرية

العدد  - 44آب 2018

إيصال وتوزيع 100
ألف سيت ماء الشرب
ألهالي مدينة البصرة
في هذا العدد:
توزيع كفاالت سنتين لـ  10,714طفل عزيز بالتعاون مع الهالل األحمر اإلماراتي ..ص 2
منح ميدالية البارزاني الخالد لمؤسسة بارزاني الخيرية ..ص4
مساعدة محدودي الدخل في حلبجة والسليمانية ..ص4
اتفاقية مشتركة مع منظمة هیومان بریج..ص5
مشروع مد انابيب مياه الشرب في محافظة دهوك ..ص7
 13,578عائلة يستلمون لحوم األضاحي..ص8
info@bcf.krd

www.bcf.krd

2018
( )44آب
2018
( )44آب
العددالعدد

2 2

قامت مؤسسة بارزاني الخيرية باالعالن عن حملة توزيعات جديدة في قطاع رعاية االعزاء وذلك برعاية
دولة اإلمارات ،حيث وزعت ( )8،284،798$دوالرا امريكيا كمستحقات سنتي ( )2017-2016على
 10714طفل عزيز (يتيم) في جميع انحاء اقليم كوردستان عن طريق صكوك بنقية .كانت طريقة التوزيع
بهذا الشكل :في مدينة أربيل واطرافها يستفيد ( )3200طفل يتيم والمبلغ الموزع عليهم ( )2.341.671$دوالر
أمريكي .وفي مدينة السليمانية واطرافها يستفيد ( )2872طفل يتيم والمبلغ الموزع عليهم ()1،572،197$
دوالر أمريكي .وفي مدينة كركوك وإدارة كرميان يستفيد ( )2631طفل يتيم والمبلغ الموزع عليهم
( )2،070،909$دوالر أمريكي.
وفي مدينة دهوك واطرافها يستفيد ( )2011طفل يتيم والمبلغ الموزع عليهم ( )2،300،021$دوالر أمريكي.
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اصيبت محافظة البصرة بشحة مياه الشرب بسبب الحرارة وتقليل مستوى مياه االنهار وفي بعض المناطق تلوثت مياه
الشرب واصبحت غير صالحة للشرب ،نتيجة لهذا اصيب بعض اهالي المدينة بأمراض مختلفة ،لمساعدة اهالي مدينة البصرة
وصلت مؤسسة بارزاني الخيرية في  2018/8/30الى مدينة البصرة وقامت بايصال  100.000سيت من ماء الشرب والذي
يصل الى  1.200.000قنينة ماء ووزعتها على اهالي المدينة.
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مقابل ما تقوم به مؤسسة بارزاني
الخيرية من االعمال االنسانية
والخيرية للفقراء والمحدودين
الدخل والنازحين والالجئين وجميع
فئات المجتمع المحتاجين في
اقليم كوردستان والمناطق االخرى
والدول المجاورة ،قام السيد (مسعود
بارزاني) بمنح ميدالية (البارزاني
الخالد) الى السيد موسى أحمد
رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية.

بمناسبة عيد االضحى المبارك ،تم توزيع السلة الغذائية والصحية على  1400عائلة فقيرة ومحدودة الدخل وذوي االحتياجات
الخاصة في حدود محافظة حلبجة والسليمانية وناحية خورمال وقضاء سيد صادق.
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مؤسسة بارزاني الخيرية ومنظمة هيومان بريج يوقعان اتفاقية مشتركة من اجل تطوير
العمل االنساني وتقديم مساعدات اكثر الى الفقراء والمنكوبين ورفع مستوى المساعدات
في اقليم كوردستان والعراق.

في زيارة مهمة لوفد من المفوضية العليا لحقوق االنسان في العراق ،طلبت المفوضية من مؤسسة بارزاني الخيرية وبشكل
رسمي إدارة مخيم آشتي للمسيحيين في مدينة أربيل.
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بمناسبة حلول عيد األضحى المبارك قامت مؤسسة
بارزاني الخيرية بتوزيع المبالغ النقدية والمالبس على ()5450
عائلة نازحة في حي مامزاوة في مدينة أربيل وناحية شمامك
وحي هيران ستي وذلك بالتعاون مع دولة االمارات.
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في مشروع مشترك قامت مؤسسة بارزاني الخيرية بالتعاون مع منظمة
( )GIZاأللمانية بتوفير ماء الشرب ألربع قرى في محافظة دهوك .بسبب الجفاف
اصيب بعض المناطق في اقليم كوردستان بشحة المياه .هذا المشروع يتكون من
إنشاء خزانات ماء وحفر آبار وايصال انابيب الى البيوت في كل من القرى (سكرين،
ايمينكي ،رابانكا ومانكيش) في حدود محافظة دهوك .هذا المشروع بدأ العمل
فيه في ( )2018/6/1ويستمر لمدة خمسة شهور ويستفيد منها ( )11453شخصا.
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بمناسبة حلول عيد االضحى المبارك ،نفذت مؤسسة بارزاني الخيرية مشروعها السنوي في توزيع لحوم االضاحي ،وبهذه المناسبة وبرعاية
كل من :الهالل االحمر اإلماراتي ،قنصلية اإلمارات ،منظمة يد الرحمة لإلغاثة والتنمية ،الهالل االحمر التركي ،هيئة اغاثة االنسان وحقوق االنسان
والحريات ..في هذه المشروع تم توزيع لحوم االضاحي على ( )13.578عائلة داخل مدينة اربيل ،شقالوة ،حمدانية ،مخمور ،قضاء خبات وشيخان.
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في اطار مشروع رعاية ذوي االحتياجات الخاصة ،وبالتعاون مع منظمة ( )LDSاالمريكية قامت مؤسسة بارزاني الخيرية
في هذه المناطق :أربيل ،شقالوة ،سوران ،ميركةسور ،خبات ،السليمانية ،شارزور ،كالر ،دربنديخان ،رانية /قلعةدزة ،حمدانية..
بتوزيع االحتياجات على ( )171شخصا من ذوي االحتياجات الخاصة.

info@bcf.krd

www.bcf.krd

10 10
10

2018
2018
( )44آب
آب
()44
()44
العددالعدد
2018
آب
العدد

المقدمة

إن مؤسسة بارزاني الخيرية في اقليم كوردستان  -العراق تأخذ على عاتقها إدارة ( )7مخيمات للنازحين و ( )4مخيمات لالجئين ،وكذلك تملك ( )16مركزا ثقافيا واجتماعيا ومهنيا وفنيا ،التي تفتح فيها دورات تعليمية
ومهنية للطالب وتدار فيها دورات تدريبية مختلفة .وحسب اخر احصاءات مؤسسة بارزاني الخيرية ومركز التنسيق المشترك إلدارة األزمات هناك ( )1.427.724نازحا من العراق ،و( )223.916الجئا من الدول
الجوار يسكنون في اقليم كوردستان .من بين هذا العدد يعيش ( )252.017نازح و( )86.667الجيء داخل المخيمات.
ان مؤسسة بارزاني الخيرية خالل الشهر الثامن لسنة  2018قامت بنشاطات مختلفة في قطاعات عملها الحادية عشر ،حيث نفذت ( )702نشاطا خيريا داخل مخيمات النازحين والالجئين وخارجها وأفادتهم اهالي
اقليم كوردستان ،حيث استفاد من هذه المساعدات ( )735.586شخصا من هذه المساعدات .وكذلك في المراكز الثقافية استفاد ( )3.489شخصا من الدورات والتدريبات التعليمية والتربوية التي تقام في المراكز ،وقد
تم عالج ( )228شخصا في المراكز الصحية ،وفيما يلي نعرض البيانات عن هذه المساعدات بحسب نشاطات المكاتب للمؤسسة.

مجموع المستفيدين في شهر أب والذي يتكون من النازحين
والالجئين ومحدودي الدخل في اقليم كوردستان واهالي
المناطق االخرى في العراق.

14,568

2,251

مواطني اقليم كوردستان

HC

231

51

اهالي المناطق االخرى في العراق

IDP

663,857

127,190

النازحني

56,930

11,328

IDP

الالجئني

REF

املجموع
140,820
735,586

داخل املخيامت

مجموع النازحين
مجموع النازحين والالجئين

مجموع النازحين والالجئين في
المخيمات وخارجها في حدود اقليم
كوردستان – العراق في شهر اب.

1,651,640

354,858

خارج املخيامت

47,441

236,574

252,017

1,175,707

284,015

1,427,724

مجموع الالجئين
70,843

223,916

داخل املخيامت

خارج املخيامت

19,755

51,088

86,667

137,249

مجموع النشاطات والمستفيدين
Partner:
CCCM %53.7
% 57

467

BCF: %37.6
%8.7
Partner CCCMBCF
%
30
% 13

-

132,203
25,054

38

2,012

8

-

140,820

مجموع النشاطات
702

519

222,213

عدد االشخاص المستفيدين

42,851

-

735,586

النشاطات

عدد العوائل المستفيدة

702

140,820

265,839

3,476
-

53,212
2,821

96,053
19,360

735,586
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قطاع الغذائي:

يتكون مـــن توفير (مواد غذائية جافة ،وجبات ســـاخنة،
حليب ومياه الشرب).
النشاطات ()86
42,851

222,213

قطاعات عمل مؤسسة بارزاني الخيرية
قطاع غير الغذائي
يتكـــون مـــن توفيـــر احتياجـــات منزليـــة ،مالبـــس،
محروقـــات ،الخيـــام والمبالـــغ النقديـــة.
النشاطات ()267
53,212

265,839

قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة:
يتكـــون مـــن توفيـــر ادوات تنظيف ،حمـــات تنظيف،
توعيـــة صحيـــة والحفاظ علـــى الماء.
النشاطات ()61
96,053

19,360

قطاع فرص العمل واإلحياء:
يتكـــون من فتـــح دورات فرص العمـــل ،دورات ترفيهية،
ودورات (الخياطـــة  ،الكومبيوتـــر والتجميل) ،اضافة الى
إعطـــاء مبالغ نقديـــة مقابل العمل.
النشاطات ()76
335

2,821

قطاع الحماية:
يتكـــون من فتـــح دورات توعوية  ،قانونية  ،الســـامة ،
النفسية واالغاثة.
النشاطات ()28
9,945

--

قطاع رعاية ذوي االحتياجات الخاصة:
يتكون من توفيـــر احتياجات مختلفـــة  :عربة ،عكازة...
الـــخ ،لـــذوي االحتياجـــات الخاصة مع فتـــح دورات
وتدريـــب حول كيفية اســـتخدام االحتياجـــات الخاصة
بهم .
النشاطات ()72
-

519

قطاع المشاريع الخاصة:
القطاع التربوي:
يتكون من توفيـــر احتياجات المـــدارس والطالب ،تأمين
المدرســـين ،فتح دورات تربوية ولغوية ومواد دراســـية.

يتكـــون مـــن تنفيذ مشـــاريع مشـــتركة مـــع المنظمات
والشـــخصيات الخيريـــة إلنشـــاء وترميم وإعـــادة تأهيل
المبانـــي والمراكـــز الصحية والمـــدارس ..الخ.
النشاطات ()2
38

8

النشاطات ()8
-

2,012

قطاع التنسيق وادارة المخيمات:
مشروع رعاية االعزاء:
يتـــم تســـجيل االطفـــال االيتـــام (االعـــزاء) وتوفيـــر
مســـاعدات مادية بشـــكل شـــهري مع فتح دورات تقوية
ثقافيـــة وتوفير فـــرص العمل.
النشاطات ()27
3,476

القطاع الصحي:
يتكـــون مـــن انشـــاء المراكز الصحيـــة ،توفيـــر االدوية،
وادوات صحيـــة ،وتأمين االطباء ،اضافـــة الى فتح دورات
توعية صحية ونفســـية وحمـــات التلقيح.

-

النشاطات ()14
-

467
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يتكـــون مـــن فتـــح اواصـــر بيـــن المنظمـــات الخيرية
والمانحـــة داخـــل المخيمات مع عمـــل احصائية وجمع
المعلومـــات عن ســـكان المخيمات
النشاطات ()61
25,054

132,203
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العدد المخيمات

نازح
الجيء

50
دهوك

اربيل

11

7

السليمانية

20
4

16

کرکوك  -گرمیان

9

4

4

سنجار

9
5

9

1

0

0

1

چاالكی ئۆفیسهكان
المكاتب

عدد النشاطات

المستفيدين من مراكز الصحية
M1

U3

سوودمهندان لهسهنتهره رۆشنبیرییهكان
كوركوسك

بحركة

قوشتبة

چمشكو

دارشكران

دركار

باسرمة

كويالن

دوميز 2

دوميز 1

شيالدزي

باریكة

عقرة

سنجار

مصادر االحصاءات

اعتمد المؤسسة بارزاني الخيرية في
تنفيذ النشاطات وجمع االحصاءات
عن النازحين والالجئين في اقليم
كوردستان على المصادر التالية:
(Barzani charity
Foundation) BCF
(Joint Crisis
Coordination) JCC
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كفالة االيتام
)(االعزاء

اكفلني و كن رفيق
حبیبك يف الجنة
RT BANK:

IQ48RTBA003003143821601

CIHAN BANK:

IQ96CIHB001010002963601

Tel: +964 7515019400

barzanifoundation

Barzani Charity Foundation

barzaniCF

www.bcf.krd

info@bcf.krd

الخيرية
مؤسسة بارزاني
والمشاركين مع
المانحونالمانحين
نشاطات
شهر آب
الخيرية في
مؤسسة بارزاني
والمشاركون مع

CCCM

م بجانب ماس ستي120  شارع/ هوليري نوي/ اربيل/ اقليم كوردستان العراق:المكتب الرئيسي
Tel: +964 7515019400

barzanifoundation

www.bcf.krd

www.bcf.krd
Barzani Charity
Foundation
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