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قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية بالتعاون مع رشكة ادراك بتأم� األدوية وأدوات 

طبية للمستشفيات واملراكز الصحية.

القطاع  دعم  يف  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  حمالت  وضمن   ٢٠٢٠/٨/٩ تاريخ  يف 

اقليم كوردستان، وبالتعاون مع رشكة ادراك قامت املؤسسة بتأم�  الصحي يف 

�انية (palet) من األدوية والعالج ملستشفيات ومراكز صحية داخل مخي�ت 

النازح� والالجئ�.

توفير االدوية والعالج 
للمخيمات

توزيع 
مستلزمات دراسية 

 HELP THE NEEDY منظمة مع  بالتنسيق  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  قامت 

بتوزيع مساعدات غذائية عىل النازح�.

مؤسسة  قبل  من  تدار  الذي   U٢ شام  مخيم حسن  ويف   ٢٠٢٠/٨/١٣ تاريخ  يف 

بارزا� الخ�ية، وبالتنسيق مع منظمة HELP THE NEEDY قامت بتوزيع 

طح� ورز وسلة غذائية عىل ٨٨٧ عائلة نازحة داخل املخيم.

تقديم مساعدات غذائية 
الى 887 عائلة نازحة

يف اطار دعم مؤسسة بارزا� الخ�ية للقطاع الرتبوي، قامت بتوزيع مستلزمات 

دراسية والحقائب عىل ٧٧٢ طالب وطالبة يف املراحل االبتدائية.

يف تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٢ قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية وبالتعاون مع منظمة سوت 

بتوزيع مستلزمات دراسية عىل ٧٧٢ طالب وطالبة يف مخيم  املسن� والعائلة، 

بحركة ١.
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يف اطار مشاريع تقديم املساعدات اىل العوائل محدودة الدخل يف اقليم كوردستان الذين تأثروا 

بسبب انتشار ف�وس كورونا، قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية بتوزيع مساعدات غذائية عىل ٣٨٠ 

عائلة محدودة الدخل.

يف تاريخ ٢٠٢٠/٨/١٣ ويف اطار املشاريع املستمرة ملؤسسة بارزا� الخ�ية الخاصة �ساعدة العوائل 

تم توزيع سلة    LWF اقليم كوردستان، وبالتعاون مع منظمة انحاء  الدخل يف جميع  محدودة 

غذائية عىل ٣٨٠ عائلة.

تقديم المساعدات الى 380 عائلة محدودة الدخل 
في حدود محافظة دھوك

بعد االنفجار الذي حصل يف تاريخ ٢٠٢٠/٨/٤ يف مرفأ ب�وت عاصمة لبنان، وبناء 

بالتنســـيق مع عدد  الخ�ية  بارزا�  بارزا�، قامت مؤسسة  الرئيس  عىل توصيات 

بتقديم مســـاعدات اىل مترضري االنفجار والذين  الشـــخصيات املحســــنة،  من 

لجؤوا اىل الشـــوارع للـعيــــش فيها، ويف ٢٠٢٠/٨/١٢ وصل فريق ملؤســـسة بارزا� 

عائلة  اىل ٥٠٠  املســـاعدات  بايصال  قامت  نشـــاط دويل  املدينة ويف  اىل  الخ�ية 

مترضرة.

لبنان... 
مساعدة 500 عائلة متضررة جراء االنفجار

منظمة  مع  وبالتنسيق  املخي�ت،  داخل  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  مشاريع  اطار  يف 

قرية االطفال الدولية SOS تم تقديم مساعدات اىل ٥٠٠ عائلة داخل مخيمي حسن 

شام وخازر.

النازح�  مخيم  تدير  التي  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  قامت   ٢٠٢٠/٨/٢٦ تاريخ  يف 

 SOS والالجئ� يف حدود محافظة اربيل، بالتنسيق مع منظمة قرية االطفال الدولية

بتنفيذ نشاطات خ�ية يف مخيمي حسن شام وخازر وقامت بتوزيع طح� ورز وسلة 

غذائية عىل ٥٠٠ عائلة نازحة.

تقديم المساعدات 
الى 500 عائلة نازحة

العائدة من  العوائل  اىل  املســـــــاعدات  تقديم  اطـــــار مرشوع  يف 

بارزا�  مؤسـسة  قامت  واطرافها،  ســـــنجار  منطقة  اىل  املخي�ت 

الخ�ية بتقديم مســــــاعدات غذائية وصحية واملالبــس اىل العوائل 

العائدين.

نقاط  الخ�ية يف  بارزا�  استمرت فرق مؤسسة  خالل شهر  ٢٠٢٠/٨ 

التفتيش يف بدرية التابعة ملدينة املوصل وسحيال، بتوزيع سلة غذائية 

وصحية ومالبس عىل ٥٣٠ عائلة من الذين يرتكون املخي�ت ويعودون 

اىل ديارهم ومناطق سكنهم يف سنجار واملناطق املحيطة به ويبدأون 

بالحياة من جديد.

تقديم المساعدات 
الى 530 عائلة في سنجار
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Total No of IDP & Refugee in KRG

61,290 302,418

28,782 4,321 1,682 1,293 15,7409,472

145,599 19,408 9,064 5,773 79,17343,401

NenevehKirkuk GermyanDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in August and through (8) working sectors, the BCF conducted (198) activities which benefited (334,413) 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

 August 2020 in Kurdistan Region and

other parts of Iraq

334,413

32.796

2.250

7.979

194.591

96.797

35

10,198

3,500

59,263

4,228257,146

0

0

39

4

BCF Total No. activities

198

No. of family Beneficiaries
68,494

No. of individual Beneficiaries
334,413

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Office Activities

No. Activities Offices

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter Activity Center
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