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ڕکوتی ٥ی ٢ی ٢٠٢٠ بمبستی ھماھنگی زیاتر و درژەدان بکاری ھاوبشی 
مرۆیی، باوزی فڕەنسا ل عراق ب یاوەری کۆنسوی ئو وت ل ھولر و 
شاندکی سنتری قیرانکانی سر ب وەزارەتی دەرەوەی فڕەنسا سردانی 

دەزگای خرخوازیی بارزانی یان کرد.
لدیدارەكدا بڕز پۆنۆ ئۆبرت باوزی فڕەنسا، رۆی دەزگای خرخوازیی 
بارزانی ل بھاناوەچوونی ئاوارە و پنابران ل ھرمی کوردستان و عراق برز 

نرخاند و جختی لسر گرنگی کاری ھاوبشی نوان ھردوو ال کردەوە.
ھوکانی  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  سرۆکی  ئحمد  موسا  لبرانبردا 

شاندكی بایۆزخانی فڕەنسا سردانی دەزگای خرخوازیی بارزانی دەكن
دەوتی فڕەنسای لمڕ بھاناوە چوون و پاپشتی کردنی پۆژەکانی دەزگای 
خرخوازیی بارزانی بۆ ھاوکاریکردنی ئاوارە و پنابران و بتایبتی ل دوای 
 نموون ک لکی می کوردستان، برری نوێ بۆ ھنابکی زۆر پھاتنی ژمارەی

سرکوتووەکانی کاری ھاوبشی دووالین نیشاندا.
شاندی میوان بانگھشتی دەزگای خرخوازیی بارزانی یان کرد بۆ وتی فڕەنسا 
بمبستی کۆبوونوە و ھماھنگی زیاتر لسر کاری ھاوبش و دۆزینوەی 

میکانیزمکی گونجاو بۆ زیاتر خزمتکردنی کسانی لقوماو ل ناوچکدا.
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خرخوازیی  دەزگای   مانگ ئو  كۆتایی  تا   ٢٠٢٠/٢/١٠ رككوتی 
بارزانی بۆ خزانی ھژارو كمدەرامت ل ھرمی كوردستان، چند 
خزان   ٨٠ ھولر  لشاری   وانل دەستپكرد،  فراوانی  ھمتكی 
بوەرگرتنی پارسلی خۆراك و تندروستی و سۆپا و ٨٠ لیتر نوت 
سوودمندبوون. ھاوكات لشاری دھۆك و زاخۆ و درالوك و شیالدزێ 
پارسلی  خزانك  ھر   ك دابشكرا  خزاندا   ٦٥٠ بسر  ھاوكاری 
نوتیان وەرگرت. ھروەھا  لیتر   ٤٠ و  تندروستی و سۆپا  و  خۆراك 
بۆ پنابرانی رۆژھت لشاری كۆی، دەزگای خرخوازیی بارزانی ٤٠ 
ھزار لیتر نوت و لناو شاری ھولر بۆ خزانی كمدەرامت ٥٠٦ 
خزان ٤٠ لیتر نوت  و ل قزای سۆران ١٢٥ خزان ٤٠ لیتر نوت 
و پارسلی خۆراك و تندروستی و ل پارزگای سلمانی و سنووری 
ناحیی سید سادق و سیروان و قرەداغ ٧٥٠ خزان ل وەرگرتنی 

نوت و خۆراك سوودمندبوون.

1,605 خزانی كمدەرامتی ناوخۆ 
ھاوكاری دەكرن

رككوتی ٢٠٢٠/٢/٦ لدرژەی دابشكردنی ھاوكاریی پروەردەییكاندا، 
ئۆفیسی گرمیانی دەزگای خرخوازیی بارزانی جانتاو پداویستی خوندن 
بسر ٢٥ قوتابی ئۆتیزم ل ركخراوی ئایدا بۆ چاودری و سرپرشتی 

ئۆتیزم ل شاری كفری دابش دەكات.

پداویستی خوندن بۆ 25 قوتابی ئۆتیزم دابین 
دەكرت رككوتی ٢٠٢٠/٢/٢ لچوارچوەی پرۆژەی ھاوبشی دەزگای خرخوازیی 

بارزانی و كانی خر، ئۆفیسی نینوا ھستان ب دابشكردنی قۆناغكی 
دیكی ھاوكارییكان بسر ٢٥٥ خزانی بسرپرشت، ك ھر خزانك 

بی ١٠٠٠٠٠ دینار پدرا.

255 خزان ھاوكاری دەكرن

سڕەڕای سختی رگاو بارینی بفرکی زۆر ئاوارەبوونی كوردانی رۆژئاوای 
كوردستان بۆ ھرمی كوردستان بردەوام و بپی دوایین ئاماری دەزگای 
خرخوازیی بارزانی لماوەی دوو ھفتی ناوەڕاستی مانگی٢دا ٢٥٣ خزان و 
 ی سنوری وەلید و سحیالن لخا ب تیشتوونری تر گنابسی پ١٢٠٠ ك
ھرمی كوردستان، دەزگای خرخوازیی بارزانی و ھاوبشكانی بردەوامن 
ل پشوازیكردنیان و پشكشكردنی خواردنی گرم و پداویستی و شونی 

مانوەیان لنو كمپی بردەڕەش .

ردەوامران بنابپۆلی ھاتنی پش

دەزگای  ھاوبشی  پرۆژەی  لچوارچوەی   ٢٠٢٠/٢/٤ لرككوتی 
خرخوازیی بارزانی و ركخراوی LDSی خرخوازی ئمریكی، لشاری 
كالر و ناوشاری ھولر ویلچر و پداویستی دیكی كمئندامان بسر 

(٢٤) خاوەن پداویستی تایبتدا دابشكرا.

پرۆژەی ھاوكاریكردنی خاوەن پداویستی تایبت 
ردەوامب
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رکوتی ٢٠٢٠/٢/١٦ بمبستی تاوتوکردنی بارودۆخی پنابر و ئاوارەکان ل ھرمی کوردستان و رۆی دەزگای خرخوازیی بارزانی ل پشوازیی وھاوكاركردنیاندا، 
خاتوو ئاشلی دورک نونری باوزی کندا سردانی دەزگای خرخوازیی بارزانی کرد.

ل دیداری نوان بڕز موسا ئحمد سرۆکی دەزگای خرخوازیی بارزانی و ئاشلی دورک نونری باوزی کندا، باس ل رۆی دەزگا کرا ل پشوازییکردن و 
ب ھاناوەچوونی پنابرانی رۆژئاوای کوردستان، ک بھۆی ئاۆزییکانی ئم دواییانی وتی سوریاوە رووەو ھرمی کوردستان کۆچبر بوون و ل کمپکانی 

بردەڕەش و گویالن نیشتجکراون. ل درژەی دیدارەکدا باس ل کش و گیروگرفتی ئزیدییکان کرا و رۆی دەزگا ل ھاوکاریکردنیان برز نرخندرا.

شاندكی بایۆزخانی كندا سردانی دەزگا دەكن

 ك ئاوارەكان  بۆ  كوت  دەوتی  ھاوكارییكانی  دابشكردنی  لدرژەی 
بھاوبشی لگڵ دەزگای خرخوازیی بارزانی ئنجام دەدرت، ل رككوتی 
عراق،  ئاوارەكانی   ب تایبتن   ك حسنشام  كمپكانی   ل  ٢٠٢٠/٢/١٧

بتانی و سۆپا بسر ٩٨٠ خزانی ئاوارەدا دابشكرا.

پداویستی زستان بسر 980 خزانی ئاوارەدا 
دابش دەكرت

 ل پنابران  ئاوارەو  بۆ  بارزانی  دەزگای خرخوازیی  پرۆژەكانی  لدرژەی 
ھرمی كوردستاندا، ل پرۆژەیكی ناوازەدا ك بھاوبشی لگڵ ركخراوی 
موس بۆ پرەپدان لچوارچوەی پرۆژەی سند، لرككوتی ٢٠٢٠/٢/٢٣ 
ماراسۆنكی راكردنی بكۆمڵ بناونیشانی (با رابكین لپناو مرۆڤایتی) 
 ش بشكت پكۆتاییدا دیاری تایبنجامدراو لژایی ٥ كم ئدرب كخرا كر

١٠ ل سركوتووانی ریزبندی یكمی پشبكك كرا.

بڕوەچوونی راكردنكی بكۆمڵ 
ل كمپی حسن شام
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له  ركه وتی ١٧ی ٢ ی ٢٠٢٠ كونسوی كۆریای باشوور به ڕز كوانگ خۆچی سه ردانی ئۆفیسی سه ره كی ده زگای خرخوازی بارزانی كردو له الیه ن به رز موسا ئه حمه د 
سه رۆكی ده زگا پشوازی كرا. له  دیدارەكدا باس له  بارودۆخی مرۆیی ناوچه كه  به گشتی و ئنجامدانی پرۆژه و چاالكی ھاوبه ش كرا. سه رۆكی ده زگا ڕۆی وتی 
كۆریای له  ھاوكارییه  مرۆییه كان بۆ كوردستان به رزنرخاند و لبه  به رامبه ردا كونسوی كۆریا رایگیاند: ده زگا ھاوبه شكی گونجاوه  بۆ ئه نجامدانی كاری پكه وه یی 

له گه ڵ كۆریا.

دەزگا و كۆریای باشوور ئنجامدانی پرۆژەی ھاوبش تاوتو دەكن

دەزگای خرخوازیی  ھاوبشدا،  پرۆژەیكی  لچوارچوەی  رككوتی ٢٠٢٠/٢/٢٨ 
بارزانی و كسای كاسۆلیكی شاری تۆیفنی سویسرا، بۆ بسربردن و رەخساندنی 
كشكی خۆش بۆ مندان، شاری یاری مندان ل كمپی ئاوارەكانی حسنشام 

U٢ كرایوە.

شاری یاری 
بۆ مندانی كمپی حسن شام كرایوە

خرخوازیی  دەزگای  چاالكییكانی  كارو  لدرژەی 
كوردستاندا،  ھرمی   ل پنابران  ئاوارەو  بۆ  بارزانی 
كسای  لگڵ  ھاوبشدا  پرۆژەیكی  لچوارچوەی 
خۆراك  پارسلی  سویسرا،  تۆیفنی  شاری  كاسۆلیكی 
ب ١١٥ خزانی كریســتیانی  تندروستی پشكش  و 
كریستیانی  دیكی  خزانی   ٦٠ و  سووریا  پنابری 
ھولر   ل عنكاوە  لشارۆچكی   مدانیح ئاوارەی 

دەكات.

ھاوكاری پشكش ب 175 خزانی 
كریستیان دەكرت
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Total No of IDP & Refugee in KRG

168,577 781,098

35,413 4,717 7,190 15,5179,822

174,546 21,048 31,153 76,28645,279

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in December and through (11) working sectors, the BCF conducted (413) activities which benefited (287,582) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (3,136) 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 Feb.

 2020 in Kurdistan Region and other parts

of Iraq

287,582

32.936

-

2.260

236.058

16.328

1,796

71,952

81,452

55,820

7,39463,435

361

111

274

104

BCF Total No. activities

413

No. of family Beneficiaries
52,925

No. of individual Beneficiaries
287,582

4,883

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

    Darkar

Khanki

Tanahi

    Basirma

    Baharka

    Shiladze

Akre

Domez 2

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

دەزگای خێرخوازیی بارزانی 

LDS

UAE

act now children,s fund

MOMD giz

Kuwait

CCCM Coordination

IRCS

catholic tufin

khalsa aid

UNHCR

unicef

 Total Number of Beneficiaries Per Implementors in Feb. 2020


