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االجت�عية  والشؤون  العمل  مديرية  مع  بالتنسيق  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  وزعت 

مساعدات غذائية عىل ٦٤٣ عائلة معوزة.

اقليم  يف  املعوزة  العوائل  عىل  املساعدات  توزيع  اطار  ويف   ٢٠٢٠/٦/٢ تاريخ  يف 

والشؤون  العمل  مديرية  مع  بالتنسيق  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  قامت  كوردستان، 

اعداد   ١٠ طح�،  كيس  من:  مكونة  غذائية  مساعدات  بتوزع  اربيل  يف  االجت�عية 

زيت، ٥ كلغم عدس، علبت� معجون ط�طة.. وتوزيعها عىل ٦٤٣ عائلة معوزة يف 

مخيم بحركة ٢.

تقديم مساعدات غذائية الى 643 عائلة معوزة

بعد تهدئة االوضاع للمدن الواقعة ش�ل رشقي سوريا، عاد ١٢٧٩ الجئا اىل ش�ل 

سوريا حيث كانوا ساكن� يف املخي�ت ويرجعون اىل ديارهم يف ش�ل سوريا.

بدأ  املخي�ت،  يف  وسكنوا  كوردستان  اقليم  اىل  وجاؤا  منازلهم  تركوا  ان  بعد 

الالجئون يرتكون املخي�ت ويعودون اىل ش�ل سوريا. 

عودة  اسباب  حول  بردرش  مخيم  مدير  كريم  بيوار  السيد  قال  الصدد  هذا  يف 

مناطقهم  اىل  مختلفة  السباب  الالجئون  يعود  ديارهم:  اىل  السوري�  الالجئ� 

اىل  عادوا  وبعضهم  االمتحانات،  واجراء  الدراسة  بسبب  منهم  بعض  سوريا،  يف 

اراضيهم بسبب موسم الحصاد، ويف بعض املناطق حيث � يحصل املعارك و� 

يدمر منازلهم يعودون اىل حياتهم الطبيعية، وحتى االن ترك ١٢٧٩ شخصا الجئا 

املخي�ت وعادوا اىل مناطقهم.

عودة (1279) الجيء من مخيم بردرش 
الى شمال سوريا

بتقديم  االمل  شعاع  منظمة  مع  بالتنسيق  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  قامت 

املساعدات اىل ٤٠٠ عائلة نازحة.

يف  النازح�  عىل  واالعانات  املساعدات  توزيع  وضمن   ٢٠٢٠/٦/١٠ تاريخ  يف 

االمل  ومنظمة شعاع  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  ب�  املخي�ت، يف حملة مشرتكة 

قامتا بتوزيع اللحوم الحمراء عىل ٤٠٠ عائلة نازخة يف مخيم خازر.

مساعدة 400 عائلة في مخيم خازر

العراقية  واملهجرين  الهجرة  وزارة  مع  بالتنسيق  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  قامت 

بتوزيع مساعدات غذائية وصحية عىل مخيم النازح�.

ساكني  عىل  والصحية  الغذائية  السلة  توزيع  تم   ٢٠٢٠ حزيران  شهر  خالل 

١، هرشم،  بحركة  الخ�ية وهي:  بارزا�  مؤسسة  قبل  من  تدار  التي  املخي�ت 

خازر، حسن شام U٢ وحسن شام U٣ وديبكة.. حيث استلمت (٦١٣٥) عائلة 

تلك املساعدات.

مساعدة 6135 عائلة نازحة 



www.bcf.krd info@bcf.krd

العدد 66 - حزيران - 2020

3

يف تاريخ ٢٠٢٠/٦/١٤ وضمن مرشوع (نبع الخ�) املخصص لتوزيع املساعدات عىل 

العوائل املتعففة، والذي ينفذ بالتنسيق ب� مؤسسة بارزا� الخ�ية ورجل محسن، 

قام مكتب املوصل ملؤسسة بارزا� الخ�ية بعد اتخاذ اجراءات صارمة للوقاية من 

فايروس كورونا، بتوزيع مساعدات شهرية عىل ٣٠٨ عائلة ، وكل واحدة منها استلمت 

مبلغ ١٠٠ الف دينار عراقي.

توزيع المساعدات 
على 308 عائلة متعففة

توزيع  تم   UNICEF ومنظمة  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  ب�  مشرتك  يف مرشوع 

مستلزمات صحية عىل الالجئ� الساكن� يف مخيم�.

يف تاريخ ٢٠٢٠/٦/١١ وزعت مؤسسة بارزا� الخ�ية ومنظمة UNICEF ضمن 

مرشوع مشرتك ب� الجانب� مساعدات صحية عىل الالجئ� يف مخيمي بارسمة 

وقوشتبة واستفادت منها ٢٢٨٢ عائلة.

توزيع احتياجات صحية 
على 2282 عائلة نازحة

يف تاريخ ٢٠٢٠/٦/١٨ بعد ظهور اعراض لالصابة بفايروس كورونا، قامت مؤسسة 

بارزا� الخ�ية بتوزيع املساعدات عىل سكان قريت�.

فبعد اجراء الفحوصات للكشف عن االصابة بفايروس كورونا من قبل فرق وزارة 

لالصابة  حاالت  وتسجيل  وبردرش،  م�كةسور  قضا�  يف  قريت�  لسكان  الصحة 

الصحي.  الحجر  يف  القريت�  بوضع  دفع  ما  هذا   (١٩- (كوفيد  كورونا  بف�وس 

وبعد ذلك قامت فرق مؤسسة بارزا� الخ�ية بايصال مساعدات غذائية وسلة 

صحية اىل قرية كور� يف قضاء م�كة سور وقرية اخرى تابعة لقضاء بردرش، هذه 

املساعدات كانت باالشرتاك مع مؤسسة GIZ االملانية.

تقديم المساعدات الى قريتين 
في الحجر الصحي
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بهدف الح�ية من االصابة بفايروس كورونا تقوم مؤسسة بارزا� الخ�ية بتوزيع مستلزمات 

.Uصحية عىل النازح� يف مخيم حسن شام ٣

يف تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٨ ضمن حمالت مؤسسة بارزا� الخ�ية لتوعية اك� يف الح�ية من 

فايروس كورونا (كوفيد ١٩)، وباالشرتاك مع منظمة (TDH) تم توزيع سلة صحية عىل 

سكان مخيم حسن شام U٣ الواقع يف حدود محافظة اربيل.

توزيع مستلزمات الحماية من فايروس كورونا 
على النازحين

تقوم مؤسسة بارزا� الخ�ية بتوزيع املساعدات عىل العوائل املحتاجة يف منطقة 

جومان وحاجي عمران، تلك العوائل التي فرضت عليهم الحجر الصحي من قبل 

وزارة الصحة.

يف تاريخ ٢٠٢٠/٦/١٧ ويف مرشوع مشرتك، قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية ومنظمة 

LDS الخ�ية االمريكية بتوزيع مساعدات مكونة من سلة غذائية وصحية عىل 

الحجر  عليهم  الذين فرض  الدخل يف جومان وحاجي عمران  العوائل محدودة 

الصحي بسبب تفيش فايروس كورونا (كوفيد ١٩).

توزيع المساعدات على سكان 
جومان وحاجي عمران

يف تاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٨ ويف اطار تقديم املساعدات الغذائية والصحية اىل سكان 

املخي�ت، قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية باالشرتاك مع منظمة LDS االمريكية، 

توزيع  وتم  (كوفيد-١٩)،  كورونا  فايروس  الح�ية من  اجل  بتنفيذ مرشوع من 

محافظة  حدود  يف  الواقع  باريكة  مخيم  يف  الالجئ�  عىل  وصحية  غذائية  سلة 

السلي�نية.

تقديم المساعدات الى سكان مخيم باركية 
في السليمانية
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Total No of IDP & Refugee in KRG Inside Camps

64,146 318,827

33,459 4,462 1,731 1,293 13,5479,654

171,424 19,751 9,414 5,773 68,10444,361

NenevehKirkuk GermyanDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in June and through (8) working sectors, the BCF conducted (155) activities which benefited (200,624) persons. In addition, BCF activities 
at its major cultural and social centres benefited (0) persons.

 KRI Host Community

Persons of Another Countries

 Iraqi Host Community

IDP

REF

Total Total number of beneficiaries from IDP,

 refugee and host communities during

 June. 2020 in Kurdistan Region and other

parts of Iraq

200,624

6.918

-

2.626

101.937

89.143

23

112,771

15,361

59,924

4,52249

0

0

23

7,951

BCF Total No. activities

155

No. of family Beneficiaries
41,063

No. of individual Beneficiaries
200,624

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Office Activities

Companies 

Benefactor

Governmental Organizations and Officials

International NGOs

No. Activities Offices

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

Local NGOs


