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زار وفد من مؤسسة بارزا� الخ�ية القنصلية العامة لجمهورية الص� الشعبية يف 

اربيل لغرض تقديم مواساتها للضحايا املدني� جراء انتشار فايروس كورونا.

دولة  أوضاع سكان  قرب عىل  عن  واالطالع  الوقوف  وبهدف   ٢٠٢٠/٣/٢ تاريخ  يف 

الضحايا،  لذوي  املواساة  وابدا  كورونا  فايروس  وانتشار  الحتواء  وجهودها  الص� 

زار وفد من مؤسسة بارزا� الخ�ية برئاسة السيد كارزان نوري مسؤول العالقات 

والربامج القنصلية العامة لجمهورية الص� الشعبية يف مدينة أربيل، واستقبلوا من 

قبل السيد (� روجي) القنصل العام لدولة الص� استقباال حارا.

يف لقاء جرى ب� الطرف�، بلغ وفد املؤسسة تعاطفه ومواساته للقنصل وأبدى دعم 

مؤسسة بارزاني الخيرية تزور قنصلية الصين
الفايروس � يبعدوا االنسانية  املؤسسة لدولة الص� متمنيا ان يجدوا عالجا لهذا 

من كوارثه.

الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  الشعبية  الص�  لجمهورية  العام  القنصل  شكر  املقابل  يف 

لجهودها يف هذه الدعم والتعاطف، واعلن لحسن الحظ ان عدد املصاب� يف الوقت 

الفايروس  لهذا  اك�  انتشار  ملنع  كاملة  بتحض�ات  الدولة  وقامت  يزيد  ال  الحايل 

وأبدى استعدادهم لدعم القطاع الصحي يف اقليم كوردستان من اجل منع االنتشار 

والح�ية من االصابة بفايروس كورونا.
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يف اطار توزيع املساعدات ضمن مرشوع (نبع الخ�) بالتعاون ب� مؤسسة 

بارزا� الخ�ية واملحسن�، الذي يشمل توزيع مساعدات نقدية عىل النساء 

 ٢٠١٠/٣/١٢ تاريخ  الخ�ية يف  بارزا�  ملؤسسة  نينوى  مكتب  نفذ  املتعففة، 

والجل  اخر  جانب  ومن  عائلة،   ٢٩٠ عىل  نقدية  مساعدات  توزيع  حملة 

اخرى  واحتياجات  الك�مات  بتوزيع  قاموا  كورونا  فايروس  من  الح�ية 

للنظافة عليهم.

تقديم المساعدات الى 290 عائلة متعففة 
في مدينة نينوى

بهدف  واسعة  الخ�ية حمالت  بارزا�  مؤسسة  نفذت   ٢٠٢٠/٣/٩ تاريخ  يف 

اقليم  انحاء  كورونا يف جميع  فايروس  الح�ية من  كيفية  الوعي حول  نرش 

كوردستان، وقامت بتوزيع الك�مات، والربوشورات وفليكس ولوحات اعالنية 

صحية.

كانت النشاطات بهذا الشكل، يف كل من املدن واملناطق التالية: اربيل، دهوك، 

السلي�نية، شقالوة، كويسنجق وخبات.. قام الفريق الصحي بنرش بوسرتات 

الح�ية من فايروس كورونا مع  الح�ية واالرشادات حول كيفية  لتعلي�ت 

نرش برورش خاص بهذا املرض مع توزيع ك�مات طبية ومعق�ت لتنظيف 

اليدين. وقد وزعت يف جميع املدن ٤ االف بوسرت و١٠ االف برورش و ٥ االف 

ك�مة للح�ية.

تنفيذ حمالت الحماية ضد فايروس كورونا 
في جميع انحاء اقليم كوردستان 

يف  النازح�  مخيم  يف  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  قبل  من  الحملة  هذه  تنفذ 

حدود محافظة اربيل، ويف هذا االطار ومع اقرتاب فايروس كورونا اىل دول 

مؤسسة  قامت  الفايروس،  هذا  من  املخي�ت  سكان  ح�ية  والجل  الجوار 

بارزا� الخ�ية يف تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٢ برش مواد كيمياوية ومعق�ت يف كل 

من املخي�ت: هرشم، بحركة، بردرش واملخي�ت االخرى.

حملة رش وتعقيم المخيمات 
ضد فايروس كورونا

بهدف اجراء التحض�ات الكاملة الستقبال املصاب� بفايروس كورونا يف مدينة 

أربيل، عقد مؤ�ر صحفي يف تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٧ بحضور الدكتور فرست صويف 

محافظ أربيل، والدكتور دلوفان محمد املدير العام لصحة أربيل والسيد موىس 

أحمد رئيس مؤسسة بارزا� الخ�ية، اعلن يف املؤ�ر الصحفي عن البدا ببناء 

مستشفى ذو ٧٠  رسيرا للمصاب� بفايروس كورونا من قبل مؤسسة بارزا� 

الخ�ية واملحسن� يف اقليم كوردستان والذي يستغرق بناءه ٤٥ يوما اىل ٦٠ 

يوم.

بناء مستشفى ذو 70 سريرا
 للمصابين بفايروس كورونا
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التجوال واغالق االسواق واملحالت من قبل حكومة اقليم كوردستان، بدأت مؤسسة بارزا� الخ�ية بالتنسيق مع محافظة أربيل، وبالتعاون مه  بعد اعالن الظر 

الرشكات املحلية والشخصيات املحسنة، باالعالن عن الخط الساخن لتقديم املساعدات اىل العوائل ذوي الدخل املحدود يف اقليم كوردستان، بدات هذه الحملة يف 

٢٠٢٠/٣/١٧ ونفذت يف البداية يف مدينة أربيل عن طريق االتصال بثالثة خطوط حيث يتم تسجيل اس�ء العوائل وتسجل يف است�رات خاصة وبعد التقييم واملتابعة 

توصل اليهم املساعدات بواسطة فرق ميدانية للمؤسسة. توسع هذا املرشوع ليشمل جميع املحافظات واالقضية يف اقليم كوردستان، وبصورة عامة حتى نهاية شهر 

الثالث استفادت اك� من (١١٤٦١) عائلة.

اعالن خط ساخن لتوزيع السلة الغذائية في ايام حظر التجوال

تقوم مؤسسة بارزاني الخيرية بتنفيذ ھذه الحملة في اقليم كوردستان
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يف تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ ولغرض ح�ية سكان املخي�ت من فايروس كورونا، قامت 

مؤسسة بارزا� الخ�ية عن طريق فرقها الطبية يف مخي�ت حسن شام، بحركة، 

خازر وهرشم، الواقعة يف حدود محافظة أربيل، بنرش البوسرتات والربورش واعطاء 

تعلي�ت صحية لسكان املخي�ت.

تنفيذ حمالت الحماية 
في مخيمات النازحين

وقضاء  دهوك  محافظة  يف  فيضانات  حدوث  وبسبب   ٢٠٢٠/٣/٢٠ تاريخ  يف 

طريق  عن  الخ�ية  بارزا�  مؤسسة  وقامت  العوائل،  من  كث�  ترضرت  زاخو، 

فرقها امليدانية بايصال السلة الغذائية والصحيية والبطانية اىل املترضرين ففي 

دهوك  محافظة  يف  وكذلك  املساعدات،  تلك  عائلة   ٥٠٠ استلمت  زاخو  قضاء 

نتيجة لتساقط االمطار بغزارة حدثت فيضانات وترشدت كث� من العوائل، لذلك 

قامت الفرق امليدانية التابعة ملؤسسة بارزا� الخ�ية عن طريق مكتب دهوك 

وصحية  غذائية  سلة  وتوف�  املترضرين،  اىل  عاجلة  اغاثات  بايصال  للمؤسسة 

والبطانية ملا يقارب من ٤٥ عائلة مترضرة جراء الفيضانات.

ايصال المساعدات الى المتضررين جراء الفيضانات 
في دھوك وزاخو

يف تاريخ ٢٠٢٠/٣/٣١ قامت مؤسسة بارزا� الخ�ية بتسليم مستشفى من ٥٠ رسيرا اىل املديرية العامة لصحة أربيل.

ويف مراسيم خاصة حرضها الدكتور دلوفان محمد املدير العام لصحة أربيل والسيد كارزان نوري مسؤول قسم العالقات والربامج يف مؤسسة بارزا� الخ�ية بتوقيع 

اتفاقية تفاهم ب� الجانب� حول تخصيص املستشفى لعالج املصاب� بفايروس كورونا يف اربيل من قبل مؤسسة بارزا� الخ�ية. تم بناء املستشفى من قبل مؤسسة 

بارزا� الخ�ية والهالل االحمر االمارا� وخصص لعالج املصاب� بفايروس كورونا.

تخصيص مستشفى من 50 سريرا للمصابين بفايروس كورونا
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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
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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


