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دەزگای خرخوازیی بارزانی بھماھنگی لگڵ بڕوەبرایتی كارو كاروباری 
كۆمیتی ھاوكاری خۆراكی بسر خزانی كمدەرامتدا دابش دەكن.

خزانی  بسر  ھاوكاری  دابشكردنی  لدرژەی   ٢٠٢٠/٦/٢ رككوتی 
كمدەرامت ل ھرمی كوردستان، دەزگای خرخوازیی بارزانی بھماھنگی 
لگڵ بڕوەبرایتی كارو كاروباری كۆمیتی ھولر پداویستی خۆراكی 
ك پكھاتبوو ل یك فردە ئارد، ١٠ دان زەیت، ٥ كیلۆ نیسك، دوو قوتوی 
ئاوی تمات، بسر ٦٤٣ خزانی كمدەرامت ل كمپی بحرك ٢ دابش 

دەكرت.

ھاوكاری خۆراكی 643 خزانی كمدەرامت دەكرت

پاش ھوربوونوەی دۆخی شارەكانی رۆژئاوای كوردستان، ١٢٧٩  پنابری 
رۆژئاوای كوردستان ل كمپكان دەگڕنوە شونی پشوویان لرۆژئاوای 

كوردستان.
دوابدوای جھشتنی ماڵ و حایان و ھاتنیان بۆ ھرمی كوردستان و 
نیشتجكردنیان لكمپكاندا، پیتا پیتا پنابرانی رۆژئاوای كوردستان 
كمپكان جدن و دەگڕنوە رۆژئاوای كوردستان. لو بارەیوە بوار 
گڕانوەی  ھۆکاری   ب سبارەت  بردەڕەش  کمپی  بڕوەبری  کریم 
پنابرەکان  گوتی:  سوریا  وتی  بۆ  کوردستان  رۆژئاوای  پنابرانی 
ئوەی  بھۆی  بشکیان  سوریا،  بۆ  دەگڕنوە  جیاواز  بھۆکارگلی 
و  گڕاونتوە  تاقیکردنوەکنیان  ئنجامدانی  بمبستی  و  قوتابین   ک
پیی  بو  و  زارەکانیان  و  زەوی  سر  گڕاونتوە  دیکشیان  بشکی 
نداوە  رووی  شر   ک ناوچشدا  ھندک   ل و   یندرو وەرزی  ئستا 
سر  گڕاونتوە  پنابرەکان  تکنچووە  دانیشتوانکی  حای  و  ماڵ 
كمپكیان  پنابر  كسی   ١٢٧٩ ئستا  تاكو  و  خۆیان  ئاسایی  ژیانی 

جھشتووەو گڕاونتوە وتی خۆیان.

گڕانوەی 1279 پنابری کمپی 
بردەڕەش بۆ روژئاوای کوردستان

االمل  شعاع  ركخراوی  لگڵ  بھماھنگی  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای 
ھاوكاری بسر ٤٠٠ خزانی ئاوارەدا دابش دەكن.

دابشكردنی كۆمك و ھاوكاری بسر  لدرژەی  رككوتی ٢٠٢٠/٦/١٠ 
خرخوازیی  دەزگای  ھاوبشدا  ھمتكی   ل لكمپكاندا،  ئاوارەكان 
 ٤٠٠ بسر  االمل ھاوكاری خۆراكی (گۆشت)  ركخراوی شعاع  و  بارزانی 

خزانی كمپی ئاوارەكانی خازردا دابش دەكن.

ھاوكاری 400 خزانی كمپی خازر دەكرت

دەزگای خرخوازیی بارزانی و وەزارەتی كۆچ و كۆچبران ب ھماھنگی 
لكمپی ئاوارەكاندا ھاوكاری خۆراكی و تندروستی دابش دەكن.

و  و خازر  و ھرشم   ١حركب كمپكانی   ل مانگی ٢٠٢٠/٦  بدرژایی 
دەزگای  لالین   ك  گدیب و   U٣ شام  حسن  و   U٢ شام  حسن 
خرخوازیی بارزانییوە بڕوە دەبردرن، دەست ب پرۆژەی دابشكردنی 
پارسلی خۆراك و تندروستی كراو لو میانشدا توانراوە ھاوكاری (٦١٣٥) 

خزاندا دابشكرد.

6135 خزانی ئاوارە ھاوكاری دەكرن
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بھاوبشی   ك خر  كانی  پرۆژەی  لچوارچوەی   ٢٠٢٠/٦/١٤ رككوتی 
 تتایب بارزانی و خرخوازك ئنجام دەدرت و  لگڵ دەزگای خرخوازیی 
ب ھاوكاریكردنی خزانی بسرپرشت. ئۆفیسی مووسی دەزگای خرخوازیی 
كۆرۆنا  ڤایرۆسی   ل توندی خۆپارزی  روشونكی  گرتنبری  پاش  بارزانی 
ھاوكاری مانگانیان بسر ٣٠٨ خزاندا دابشكرد، ك ھر خزانك بی ١٠٠ 

ھزار دیناری چاپی عراقیان وەرگرت.

ھاوكاری بسر 308 خزانی بسرپرشتدا 
دابش دەكرت

پرۆژەیكی   ل  UNICEF ركخراوی  و  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای 
كمپدا  دوو  پنابری  خزانی  بسر  تندروستی  پداویستی  ھاوبشدا 

دابش دەكن.
 UNICEF كخراویرخوازیی بارزانی و روتی ٢٠٢٠/٦/١١ دەزگای خككر
لپرۆژەیكی ھاوبشدا پداویستی تندروستی بسر پنابرانی ھردوو 
 ٢٢٨٢ چوارچوەیدا  لو  و  دەكن  دابش  قوشتپدا  باسرمو  كمپی 

خزان سوودمندبوون.

پداویستی تندروستی 
بۆ 2282 خزانی پنابر دابین دەكرت

ڤایرۆسی   ب تووشبوو  نیشانیكی  چند  دەركوتنی  پاش   ٢٠٢٠/٦/١٨
دابش  گونددا  دوو  بسر  ھاوكاری  بارزانی  دەزگای خرخوازیی  كۆرۆنا، 

دەكات.
بۆ  پشكنین  تندروستییوە  وەزارەتی  تیمكانی  لالین  ئوەی  پاش 
و  ئنجامدرا  بردەڕەش  و  مرگسۆر  قزاكانی   ل گوند  دوو  دانیشتوانی 
ڤایرۆسی كۆرۆنا (كۆڤید١٩) تۆماركران   ب نیشانیكی تووشبوون  چند 
تیمكانی   جدەستب بكرت.  كرەنتین  گوندە  دوو  ئو  وایكرد  ئمش 
تندروستیان  پارسلی  و  خۆراكی  ھاوكاری  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای 
قزای   ب گوندكی سر  و  مرگسۆر  قزای   ل  كۆرك گوندی  گیاندە 
بردەڕەش، ئم ھاوكارییان بھاوبشی لگڵ دەزگای GIZی ئمانی 

دابین كرابوو.

دانیشتوانی دوو گوندی كرەنتینكراو 
ھاوكاری دەكرن
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بسر  كۆرۆنا  ڤایرۆسی   ب تووشبوون   ل خۆپارزی  بۆ  تندروستی  پداویستی 
ئاوارەكانی كمپی حسن شام یو٣ی دابش دەكرت.

بۆ  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  ھمتكانی  لدرژەی   ٢٠٢٠/٦/٢٨ رككوتی 
خۆپارزی زیاتری دانیشتوانی كمپی ئاوارەكان ل تووشبوون ب ڤایرۆسی كۆرۆنا 
(كۆڤید١٩)، بھاوبشی لگڵ ركخراوی (TDH)  پارسلی تندروستی بسر 

دانیشتوانی كمپی حسن شام یو٣ ل سنووری پارزگای ھولر دابشكرا.

دابشكردنی پداویستی خۆپارزی ل پتای كۆرۆنا 
بۆ ئاوارەكان

دەزگای خرخوازیی بارزانی ھاوكاری بسر خزانی كمدەرامتی چۆمان 
تندروستییوە  وەزارەتی  لالین   ك دەكات  دابش  ئۆمران  حاجی  و 

كرەنتین كرابوون.
رككوتی ٢٠٢٠/٦/١٧ لپرۆژەیكی ھاوبشدا، دەزگای خرخوازیی بارزانی 
پارسلی   ل پكھاتبوو   ك ھاوكاری  ئمریكی  خرخوازیی  LDSی  و 
ئۆمران  حاجی  و  چۆمان  كمدەرامتانی  بسر  تندروستی  و  خۆراك 
دابش دەكن ك بھۆی بوبوونوەی ڤایرۆسی كۆرۆنا (كۆڤید١٩) ئو 

دوو شارە كرەنتین كرابوون.

ھاوكاری بسر دانیشتوانی چۆمان 
و حاجی ئۆمران دابش دەكرت

و  خۆراكی  ھاوكاری  دابشكردنی  لدرژەی   ٢٠٢٠/٦/٢٨ رككوتی 
بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  كمپكان،  نو  دانیشتوانی  بۆ  تندروستی 
لپناو  لپرۆژەیكدا  ئمریكی  LDSی  دەزگای  لگڵ  بھاوبشی 
خۆپارزی ل ڤایرۆسی كۆرۆنا (كۆڤید١٩)، پارسلی خۆراك و تندروستی 
بسر پنابرانی نیشتجی كمپی باریك ل سنووری پارزگای سلمانی 

دابش دەكن.

 مپی باریكھاوكاری دانیشتوانی ك
ل سلمانی دەكرت
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Total No of IDP & Refugee in KRG Inside Camps

64,146 318,827

33,459 4,462 1,731 1,293 13,5479,654

171,424 19,751 9,414 5,773 68,10444,361

NenevehKirkuk GermyanDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in June and through (8) working sectors, the BCF conducted (155) activities which benefited (200,624) 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

 June. 2020 in Kurdistan Region and other

parts of Iraq

200,624

6.918

-

2.626

101.937

89.143

23

112,771

15,361

59,924

4,52249

0

0

23

7,951

BCF Total No. activities

155

No. of family Beneficiaries
41,063

No. of individual Beneficiaries
200,624

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


