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قدمت مساعدات غذائية وصحية اىل العوائل االيزدية التي عادت اىل مناطق سكنها يف 

مدينة سنجار واملناطق املحيطة بها.

مع بداية شهر �وز لسنة ٢٠٢٠ بدات العوائل االيزدية الساكن� يف املخي�ت بالرجوع 

اىل ديارهم يف مدينة سنجار واطرافها، قامت فرق مكتب سنجار ملؤسسة بارزا� الخ�ية 

بالتعاون مع مؤسسة LDS االمريكية يف حدود محافظة دهوك باستقبال تلك العوائل 

اليهم،  واملالبس  الرشب  ومياه  غذائية وصحية  وتقديم مساعدات  مناطقها  اىل  العائدة 

وبلغ عدد العوائل املستفيدة من تلك املساعدات (٧٣٧٦) عائلة.

تقديم المساعدات 
الى الالجئين العائدين الى سنجار

مؤسسة بارزاني الخيرية 
تشتري محاصيل الفالحين من الطماطم في اربيل 

االمريكية ودھوك وتوزعھا على 34384 عائلة  LDS ومؤسسة  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  قامت   ٢٠٢٠/٧/٣ يوم  يف 

وع�دية  املعوزة يف حدود شيالدزي  العوائل  غذائية وصحية عىل  سلة  بتوزيع 

استلمت  املساعدات  واطرافه، وضمن هذه  وهيتيت  وديرالوك ومجمع س�يي 

تلك املساعدات (٢٠٠٠) عائلة.

توزيع المساعدات 
على العوائل المعوزة

يف تاريخ ٢٠٢٠/٧/٤ لغرض تقديم املساعدات اىل العوائل الساكن� يف مخيم ليالن ٢ يف 

حدود محافظة كركوك والتي فرض عليهم الحجر الصحي بسبب انتشار ف�وس كوفيد 

١٩ ، قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية و LDSاالمريكية بتوزيع سلة غذائية وصحية عىل 

٢٥ عائلة من تلك العوائل.

مساعدة نازحي كركوك 
ومخيم ليالن

بارزا�  مؤسسة  قامت  كوردستان  اقليم  يف  الصحي  والقطاع  الفالح�  دعم  بهدف 

الخ�ية باالعالن عن مرشوع يستغرق سبعة ايام، من خالله تقوم برشاء ٣٠ طنا من 

الط�طم من محاصيل الزراعية للفالح� يف محافظة دهوك وثم تقوم بتوزيعها عىل 

النازح� والالجئ� يف املخي�ت.

يف يوم ٢٠٢٠/٧/٧ ويف مؤ�ر صحفي نظم يف محافظة دهوك أعلنت مؤسسة بارزا� 

الخ�ية عن مرشوعها لرشاء محاصيل الفالح� وخاصة الط�طة، ويأ� هذا املرشوع 

بعد ان وجد الفالحون ان محاصيلهم ال تلقى رواجا يف اسواق اقليم كوردستان، ويف 

تقوم  ثم  الط�طم  من  طنا   ٢٣٠ برشاء  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  تقوم  املرشوع  هذا 

بتوزيعها عىل النازح� والالجئ� يف اقليم كوردستان واستفادت منها (٢١٠٠٠) عائلة.

اقليم  يف  الزراعية  املحاصيل  وح�ية  للفالح�  الشجيعي  املرشوع  هذا  وضمن 

كوردستان، قامت رشكة كار كروب برشاء محاصيل الفالح� وتوزيعها عىل مخي�ت 

النازح� والالجئ� يف حدود محافظة اربيل.

يف شهر �وز لسنة ٢٠٢٠ قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية بالتعاون مع رشكة كار كروب 

طريق  عن  وزعت  املحاصيل  هذه  وجميع  الط�طم  من  الفالح�  محاصيل  برشاء 

وفيه وزع  اربيل  والالجئ� يف حدود محافظة  النازح�  الخ�ية عىل  بارزا�  مؤسسة 

(١٣٢٨٤) صندوق ط�طة عىل (١٣٢٨٤) عائلة.
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الكليات  تشجيع طالب  اطار  ٢٠٢٠/٧/٨ ويف  تاريخ  يف 

الطبية يف اقليم كوردستان، ودعم املشاريع التشجيعية 

للطالب، قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية بتوزيع ادوات 

طبية مثل (املحرار الطبي، جهاز ضغط الدم والس�عة 

الطبية) عىل (٧٤٠) طالبا يف حدود محافظة دهوك.

تقديم ادوات طبية 
على طالب الكليات الطبية

يف تاريخ ٢٠٢٠/٧/١٤ وضمن جهود مؤسسة بارزا� الخ�ية يف دعم املستشفيات 

والقطاع الصحي يف اقليم كوردستان يف التصدي ف�وس كورونا كوفيد ١٩، قامت 

بف�وس  مصا�  عالج  مستشفى  خدمة  يف  الصناعي  للتنفس  جهازين  بوضع 

كورونا.

اىل  بارزا�  س�وان  السيد  قبل  من  قدما  االصطناعي  للتنفس  الجهازان  هذان 

املستشفى املركزي الذي خصص لعالج مرىض كورونا يف محافظة أربيل.

مع بداية انتشار ف�وس كورونا، اضافة اىل ما قامت به مؤسسة بارزا� الخ�ية 

مع نشاطات مختلفة يف مجال التوعية والح�ية من االصابة بهذا الف�وس، كذلك 

قامت بالتعاون مع الهالل االحمر االمارا� فرع أربيل، بتوف� مستلزمات صحية 

ملعرض أربيل الدويل، حيث خصص املعرض لحاالت الطواريء اثناء ازدياد املصاب� 

بالف�وس � يأخذوا العالج منه.

تقديم جھازين للتنفس االصطناعي 
إلى المستشفى المركزي 

في أربيل

 ١ بحركة  لسكان  واالحتياجات  االدوات  تجهيز  وضمن   ٢٠٢٠/٧/١٣ تاريخ   يف 

واغلبهم من النازح� العراقي�، قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية بالتعاون مع وزارة 

الهجرة واملهجرين العراقية و Mercy Corbs) بتوزيع سلة صحية عىل (٨٣٩) 

عائلة.

تجھيز سلة صحية للنازحين 
في مخيم بحركة1

قامت  املخي�ت،  يف  الالجئ�  اىل  املساعدات  تقديم  وضمن   ٢٠٢٠/٧/١٦ يف 

مؤسسة بارزا� الخ�يةبالتعاون مع مؤسسة LDS االمريكية بتوزيع سلة غذائية 

عىل ٤٣٦ عائلة الجئة.

مساعدة 436 عائلة الجئة 
في مخيم باسرمة
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بارزا�  ملؤسسة  كرميان  مكتب  قام  الدخل،  محدودة  العوائل  املساعدات عىل  تقديم  اطار  يف 

الخ�ية بتوزيع املساعدات عىل (٧٤٩) عائلة محدودة الدخل.

يف تاريخ ٢٠٢٠/٧/١٨ وضمن توزيع املساعدات عىل العوائل محدودة الدخل، وضمن مرشوع 

مشرتك ب� مؤسسة بارزا� الخ�ية ومؤسسة LDS االمريكية، تم توزيع سلة غذائية عىل (٧٤٩) 

عائلة محدودة الدخل يف كل من املناطق التالية: خانق� وكالر وناحية رزكاري يف حدود ادارة 

كرميان وكذلك يف مدينة كركوك.

كرميان... 
مساعدة العوائل محدودة الدخل مستمرة

يف اطار مرشوع مشرتك ب� مؤسسة بارزا� الخ�ية ومؤسسة LDS االمريكية تم 

توزيع مساعدات غذائية عىل (٨٩٢) عائلة محدودة الدخل يف مدينة املوصل.

محدودة  العوائل  اىل  املساعدات  تقديم  مرشوع  ضمن   ٢٠٢٠/٧/٢٠ تاريخ  ويف 

الدخل يف اقليم كوردستان ومدينة املوصل، قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية ومؤسسة 

LDS االمريكية يف مدينة املوصل بتوزيع سلة غذائية عىل (٨٩٢) عائلة.

الموصل... 
مساعدة 892 عائلة محدودة الدخل

الهجرة  وزيرة  زارت  املخي�ت،  النازح� يف  اوضاع  قرب عىل  االطالع عن  بهدف 

واملهجرين العراقية مخيم خازر يف حدود محافظة أربيل، يف تاريخ ٢٠٢٠/٧/٢٥ 

زار وفد من وزارة الهجرة واملهجرين العراقية برئاسة السيدة (ايفان فائق) وزيرة 

النازح� عن قرب، وعقد  للنازح� وتفقد احوال  الهجرة واملهجرين مخيم خازر 

الخ�ية  النشاطات  بتنفيذ  تقوم  التي  واملنظ�ت  املخيم  اجت�عا مه� مع مدير 

يف املخيم.

وزيرة الھجرة والمھجرين العراقية 
تزور مخيم خازر

مصطفى  اوات  السيد  شارك 

يف يوم ٢٠٢٠/٧/٢٠ يف منتدى 

لالحزاب  برملاني�  مجموعة 

وخرباء  واملختص�  الربيطانية 

وحرية  االنسان  حقوق 

هذا  عقد  العا�.  يف  الديانات 

املشكالت  لعرض  االجت�ع 

واملعانات التي تواجه مسلمي 

الطريقة االحمدية يف باكستان 

وبريطا�، تقام هذه املنتديات 

حقوق  وتأييد  لدعم  الخ�ية سنويا  بارزا�  مؤسسة  ممثل  شارك  الشعوب. 

يف كلمة القاها حول توف� وتأم� حقوق االقليات ومعاناتهم يف كوردستان. �نت 

بارزا�  مؤسسة  مشاركة  االنسان  وحقوق  االنسانية  للشؤون  االحمدية  الج�عة 

الخ�ية عاليا، واعترب موقفها الثابت لدعم وتأييد جميع الديانات يف العراق بحدث 

تاريخي.

شاركت مؤسسة بارزاني الخيرية في منتدى مجموعة برلمانيين 
لالحزاب البريطانية 

املوصل،  مدينة  يف  االيرس  الجانب  تنظيف  حملة  اطلقت   ٢٠٢٠/٧/٢٦ يوم  يف 

شاركت فيها مؤسسة بارزا� الخ�ية عن طريق ١٥٠ من العامل� واملتطوع� فيها، 

والغرض منها تنظيف املدينة مع حلول عيد األضحى املبارك.

شـــــــــارع  طريق  تنظيف  فيها  ويتم  يوم�  ملدة  الحملة  هذه  اســـتمرت 

بلدية  مع  بالتعاون  وذلك  ودركزلية  العتيق  وجرس  الفيصلية  وحي  األســــدي 

املوصل.

شاركت مؤسسة بارزاني الخيرية 
في حملة تنظيف مدينة الموصل
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نبع  مرشوع  وضمن   ٢٠٢٠/٧/٢٧ تاريخ  يف 

الخ� القائم ب� مؤسسة بارزا� الخ�ية وأحد 

املحسن�، ويف مرشوع فريد من نوعه �ناسبة 

العيد  كسوة  توزيع  تم  االضحى،  عيد  حلول 

عىل ١٠٠٠ طفل عزيز.

توزيع 
كسوة العيد 

على 1000 طفل

تقوم مؤسسة بارزا� الخ�ية سنويا بتوزيع لحوم حمراء عىل العوائل محدودة الدخل والنازح� والالجئ� �ناسبة حلول عيد االضحى املبارك.

يف تاريخ ٢٠٢٠/٨/٣٠ و�ناسبة عيد االضحى املبارك، نفذت مؤسسة بارزا� الخ�ية بالتعاون مع دولة الكويت ووزارة االوقاف الكويتية، مرشوع توزيع لحوم االضاحي، واستمر املرشوع 

خالل ايام العيد وفيه استفادت (٨٫٣١٢) عائلة محدودة الدخل ومن النازح� والالجئ�. 

يف جانب اخر وللمناسبة نفسها، وبالتنسيق مع قنصلية االمارات يف أربيل، نفذ مرشوع اخر للحوم االضاحي وفيه وزعت اللحوم عىل (١٫٦٩٧) عائلة.

(10.009) عائلة 
يستفيدون من توزيعات لحوم االضاحي



 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

Total No of IDP & Refugee in KRG Inside Camps

63,121 317,135

33,399 4,462 1,695 1,293 13,4679,505

171,092 19,751 9,205 5,773 67,66343,651

NenevehKirkuk GermyanDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in July and through (9) working sectors, the BCF conducted (285) activities which benefited (697,532) 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

 July. 2020 in Kurdistan Region and other

parts of Iraq

697,532

133.760

-

9.059

438.445

116.268

19

57,552

64,000

525,541

36,0118

3.200

0

374

10,827

BCF Total No. activities

285

No. of family Beneficiaries
140,681

No. of individual Beneficiaries
697,532

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


