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Bi mebesta derbirîna hevxemiyê beranber belavbûn û 
tûşbûn û can ji destana welatiyên Çînê ji ber şewba 
Korona, şandekî Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî serdana 
Konsolxaneya welatê Çîna Netewî ya li bajarê Hewlêrê 
kirin.
Rêkefta 02 /03 /2020 bi mebesta ji nêzîk ve agahdarbûna 
rewşa nîştecihên welatê Çînê û her wiha hewlên wî welatî 
yên ji bo rêgirîkirina zêdetir belavnebûna şewba Korona 
û heman demî de derbirîna hevxemiyê ji bo qurbaniyan, 
şandekî Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi Serokayetiya 
Karzan Nurî Berpirsê Beşê Program û Peywendiyan 
serdana Konsolxaneya Çîna Netewî ya li Hewlêrê kirin û 
ji aliyê birêz (Ne Ruchi) Konsolê Giştî yê wî welatî ve bi 
germî hatin pêşwazî kirin.

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî hevxemiya xwe pêşkêşî Konsolxaneyê Çînê kir
Li hevdîtina her dû aliyan da şand Dezgehê, sersaxî û 
serxweşî û hevxemiya xwe pêşkêşî Konsolxaneyê kirin 
û palpiştiya Dezgehê ji bo welat Çîn derbirî û hêvî xwest 
zûtirîn dem ji bo vê nexweşiyê çareseriyeke guncaw bê 
dîtin û mirovayetî parastîtir bê.
Li beranber da Konsolê Giştî yê Çînê ji bo palpiştiya wan 
spas û pêzanînên xwe pêşkêşî Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî kir û eve jî ragihand, xweşbextane ji niha de rêjeya 
pêgirên vê şewbê li kêmbûnê daye û amadekariyeke 
tevahî hatiye kirin ku welatê wan ji bo rûbirûbûna zêdetir 
belavnebûna wê şewbê amadehiya xwe tevahî nîşanda 
û ji bo hevkarîkirina kerta tendirustiya Herêma Kurdistan 
bi navê rêgirîkirin û xweparêziya li pêgirtina ji şewba 
Korona.
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Hevkarîkirina 290 malbatên 
bêserpereştên li parêzgeha Nînowa

Helmeta xweparêziya li dijî şewba Korona 
li seranserê Kurdistanê hate encamdan

Helmeta reşandin û paqij ragirtina 
wargehan li dijî şewba Korona

Bi mebesta amadekariya tevahî ya pêşwazîkirina 
her tûşbûyekî şewba Korona li bajarê Hewlêrê, 17 
/03 /2020 bi amadebûna Dr. Ferset Sofî Parêzgerê 
Hewlêrê, Dr. Dilovan Mihemed Birêveberê Giştî yê 
Tendirustiya Hewlêrê û Musa Ehmed Serokê Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî li civîneke rojnamevaniyê da 
destpêka dirustkirina nexweşxaneyekî 70 qeryoleyî 
ji bo nexweşên Korona ji aliyê Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî û xêrxwazên Herêma Kurdistanê hate 
ragihandin ku li 45 heta dû mehan de bê dirust kirin.

Dirûstkirina nexweşxaneyekî 70 qeryoleyî 
ji bo pêgirtiyên nexweşiya Korona

Rêkefta 09 /03 /2020 Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
bi mebesta belavkirina hişyariya tendirûstiyê û 
rêgirîkirina belavbûna şewba Korona li tevahiya 
Herêma Kurdistanê da helmetekî belavkirina mask 
û belavokên rênimayiyên tendirûstiyê birêvebir.
Çalakî li bajarên Hewlêr, Şeqlawe, Koye, Xebat, 
Dihok û Silêmanî posterên rênimayiyên xweparêziya 
ji şewba Korona û her wiha dabeşkirina broşurên 
taybet bi vê şewbê li gel dabeşkirina rûpoş û maskên 
xweparêziyê û merhemên paqijiyê destpêkir. Bi 
awayeke giştî li hemû bajaran 4 hezar poster û 10 
hezar broşur û 5 hezar maskên xweparêziyê hatin 
dabeşkirin.

Wargehên koçberan yên li tixûbê parêzgeha 
Hewlêrê, ji aliyê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
ve têne birêvebirin. li vê çarçêweyê da û ji ber 
nêzîkbûna şewba Korona ya ji bo welatên cîran û 
xweparêziya nîştecihên wargehan, li rêkefta 12 /03 
/2020 Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li wargehên 
Herşem, Behirkê, Berdereş û wargehên din jî dest 
bi reşandina paqijkerên kîmyayî ya ji bo paqijkirina 
wargehan kirin.

Li dirêjahiya dabeşkirina projeya Kanî Xêr ku 
bi hevkariya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û 
xêrxwazan ve birêve diçê û taybete bi yarmetîdana 
darayî ya mehaneya jinên bêserpereşt, li rêkefta 
12 /03 /2020 li Nivîsîngeha Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî ya li Nînowa qonaxekî dinê dabeşkirina 
hevkariyan birêveçû û têda 290 malbat hevkariyê 
wergirtin, heman demî de ji bo xweparêziya li şewba 
Korona, rûpoş û mask û pêdiviyên paqijiyê li ser wan 
da dabeşkirin.
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Ragihandina hêla germ ya ji bo dabeşkirina paketên xorekê li rojên qedexeya hatin û çûnê

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li bajar û bajarokên Herêma Kurdistanê birêve dibe
Piştî ragihandina qedexeya hatin û çûnê û her wiha girtina bazaran ji aliyê Hikumeta Herêma Kurdistanê ve, 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hemahengî li gel parêzgeha Hewlêrê, bi hevkariya kompanyayên navxweyiyan 
û çend kesayetiyekî xêrxwaz, hêla germ ya ji bo hevkarîkirina malbatên kêmderametên li Herêma Kurdistanê 
ragihand. Ev helmet li 17 /03 /2020 destpêkir ku pêşî li bajarê Hewlêrê hate encamdan û li rêya sê hêlên telefonê 
ve navê malbatên hejar hatin wergirtin û paşê li rêya formek ve nirxandina rewşa wan malbatan dihate kirin û 
paşê jî li rêya tîmên gerok ve, hevkariyan li ser malbatan li taxan de hate dabeşkirin. Paşê ev proje berfirehtir 
bû û li hemû bajar û bajarokên Herêma Kurdistanê destpêkir. Bi awayeke giştî heta dawiya meha 3 ê malbatên 
ku sûdmend bûyî ji (11.461) malbatan pêkhat.
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Li rêkefta 18 /03 /2020 bi mebesta xweparêziya 
nîştecihên wargehan li şewba Korona, Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî li rêya tîmên pizîşkî ve li wargeha 
koçberên Hesen Şam, Behirke, Xazir, Herşem) 
yên sînorê parêzgeha Hewlêrê, poster û belavok û 
rênimayiyên tendirustiyê li ser nîştecihên wargehan 
de dabeşkirin.

Birêveçûna helmeta xweparêziyê li 
wargehên koçberan

Rêkefta 20 /03 /2020 ji ber dirustbûna lehiyê li parêzgeha Dihok 
û qezaya Zaxo, tîmên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî paketên 
xorekê û tendirustî û betanî pêşkêşî lêqewimiyên lehiyê kirin û li 
qezaya Zaxo 500 malbat hatin hevkarîkirin. Her wiha li parêzgeha 
Dihokê jî bi heman awayî ji ber lehiyê hejmareke zêdeyê malbat 
û malên ziyanmendbûyî û li wê çarçêweyê da tîmên Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî li Nivîsîngeha Dihok dest bi dabînkirina 
paketên xorekê û tendirustî û betaniyê ji bo nêzîkî 45 malbatên 
ziyanlêketiyên lehiyê kirin.

Hevkariyê gihandin ziyanlêketiyên lehiyên 
Dihok û Zaxo

Nexweşxaneyekî 50 qeryoleyî pêşkêşî tendirustiya Hewlêrê kirin
Rêkefta 31 /03 /2020 Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî nexweşxaneyekî 50 qeryoleyî pêşkêşî Birêveberiya Giştî ya 
Tendirustiya Hewlêrê kir. Li rêwresmek da bi amadebûna Dr. Dilovan Mihemed Birêveberê Giştî yê Tendirustiya 
Hewlêrê û Karzan Nurî Berpirsê Program û Peywendiyên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî nivîsa hevdû têgihiştinê 
di derbarê terxankirina nexweşxaneyek ji bo çareseriya nexweşên şewba Korona li Hewlêrê ji aliyê Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî ve îmzakirin. Nexweşxane ji aliyê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Heyva Sora Îmaratî ve 
hatibû dirustkirin û ji bo çareseriya nexweşên Korona hate terxan kirin.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

168,507 780,757

35,413 4,717 3,056 15,4659,808

174,546 21,048 15,625 76,04045,203

NenevehKirkuk + GermyanDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in March and through (8) working sectors, the BCF conducted (229) activities which benefited (353,187) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (764) 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

 March. 2020 in Kurdistan Region and

other parts of Iraq

353,187

127.100

-

1.913

218.896

5.278

82

73,038

14,854

136,365

104,60324,060

0

0

162

23

BCF Total No. activities

229

No. of family Beneficiaries
53,076

No. of individual Beneficiaries
353,187

0

Total of Activities & Beneficiaries



 www.bcf.krd                info@bcf.krd       

Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities

No. Activities Offices

Qushtapa

Hassan Sham U3

Darashakran

kawrgosik

Barika

Domiz 1

    

    Basirma

    Baharka

    Shiladze

Akre

Domez 2 54

18

467

225

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

دەزگای خێرخوازیی بارزانی 

LDS

MOMD

Kuwait

CCCM Coordination

IRCS

UNHCR

 Total Number of Beneficiaries Per Implementors in March. 2020


