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خرخوازیی  دەزگای  ئامادەبوونی   ب مراسیمكدا   ل  ٢٠١٩/١٢/٥ رككوتی 
بارزانی و كونسوگری دەوتی كوت و ژمارەیك برپرسی حكومی، ھردوو 
بنكی تندروستی بحركو ھرشم كرایوە و ل مراسیمكدا، موسا ئحمد 
سرۆكی دەزگای خرخوازیی بارزانی وتیكی پشكشكرد و تیایدا سوپاسی 
خرخوازیی  دەزگای  ھماھنگی  و  ھاوكار  بردەوام   ك كرد  كوتی  دەوتی 
بارزانی دەكن و لبوارو پرۆژە جیاوازەكاندا رۆی گورەیان گاوە. ھروەھا 
داوای ل ئاژانسكانی سر ب نتوەیكگرتووەكان كرد ك ھاوكارو پاپشت بن بۆ 

ھاوكاریكردنی زیاتری كرتی تندروستی بۆ ئاوارەو پنابران ل كمپكاندا.

دوو بنكی تندروستی ل كمپكانی بحركو ھرشم دەكرتوە
دواتر بڕز دكتۆر چتۆ محمد ئمین بڕوەبری گشتی تندروستی ھولر 
ركخراو  گرنگی  رۆی  خستسر  تیشكی  و  پشكشكرد  وتیكی  بوەكالت 
ھرمی   ل تندروستی  كرتی  زیاتری  كارئاسانی  بۆ  دەزگا خرخوازییكان  و 
و  ناوخۆ  ھاووتیانی  باشی  زۆر  خزمتكی  پكوە  توانراوە  كه  كوردستاندا 
كرد  بارزانی  دەزگای خرخوازیی  ھروەھا سوپاسی  بكرت.  پنابران  ئاوارەو 
بۆ  تندروستی  كرتی  زۆری  ھاوكارییكی  تندروستیدا  لكرتی  بردەوام   ك
ئاوارەو پنابران كردووەو ئمش وایكردووە بارگرانی لسر كرتی تندروستی 

حكومتی ھرمی كوردستان كمبكاتوە.
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و  كۆچ  وەزارەتی  و  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  نوان  بھماھنگی 
 ئاوارەكانی مووس ب تتایب ك Mمپی خازر ١كراقی، لرانی عكۆچب
و ناوچكانی دیكی عراق، ل ھمتكدا پارسلی خۆراك و تندروستی 

بسر ١٢٣٤ خزانی ئاوارەدا دابش دەكرت.

ئاوارەكانی كمپی خازر 
ھاوكاری دەكرن

 ب كوتی  فریاگوزاری  كۆمی  بای  شاندكی   ٢٠١٩/١٢/٨ رككوتی 
سرۆكایتی جمال ئلنوری سردانی دەزگای خرخوازیی بارزانی دەكن 
و ل دیداركدا باسیان ل بارودۆخی ئستای ئاوارەكان كرد ل عراق و 
ئحمد  موسا  لدیدارەكدا  تایبتی،  شوەیكی   ب كوردستان  ھرمی 
سرۆكی دەزگای خرخوازیی بارزانی كورت باسكی دەربارەی بارودۆخی 
كمپكان و پداویستی زستان خست روو و رۆی دەوتی كوەیتی برز 
پشكشی  مرۆییكانیوە  و  خرخوازی  ركخراوە  رگای   ل  ك نرخاند 
لالین  كوتی.  فریاگوزاری  كۆمی  ھموویانوە  پش   ل و  كردووە 
ئلنوری ھوكانی دەزگای خرخوازیی  ئندازیار جمال  بڕز  خۆیوە 
ل گیاندنی ھاوكاریكان بۆ كمدەرامتان. پاشان  بارزانی برز نرخاند 
واژوو لسر چند پرۆژەیكی نوێ كرا ك تایبت بوو ب پشكشكردنی 

پداویستی زستان وەكو بتانی و سوبی نوتی بۆ ئاوارەو پنابران.

واژوكردنی چند پرۆژەیكی نوێ ل نوان كۆمی 
فریاگوزاری كوەیتی و دەزگای خرخوازيی بارزانی

خاوەن  جیھانی  لرۆژی  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای   ٢٠١٩/١٢/٣ رۆژی 
پداویستیانی تایبت، لچوارچوەی سكتری چاودریی كمئنداماندا، 
دوو چاالكی جۆراوجۆری بڕوەبرد. یكمیان بھاوكاری لگڵ پروەردەی 
جانتاو  ھاوكات   ،خنجیالن ئاھنگكی   ل  جگ سیمل  شارۆچكی 
تایبتدا  پداویستی  خاوەن  قوتابی   ١٧٠ بسر  خوندنیان  پداویستی 
بۆ  ئاھنگك  ھولر،  شاری   ل ژین  كۆمی   ل ھروەھا  دابشكرد. 
مندانی كۆمك ركخراو لكۆتاییدا ویلچیر بسر ٩ خاوەن پداویستی 

تایبتدا دابشكرا.

لرۆژی جیھانی كمئنداماندا، دیاری و ھاوكاری 
دابش دەكرت

رۆژی ٢٠١٩/١٢/٤ لچوارچوەی پرۆژەی ھاوبشی دەزگای خرخوازیی بارزانی 
و خرخوازك (نبع الخیر)، ئۆفیسی مووسی دەزگای خرخوازیی بارزانی 
 ش دەكات، كرشتدا دابرپسزانی بر ٢٢٧ خسیان بھاوكاری مانگان

ھر خزانك بی (١٠٠,٠٠٠) سد ھزار دیناری عراقی وەردەگرن.

227 خزانی بسرپرشت ھاوكاری دەكرن
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قوتابیانی  بسر  دیاری  دابشكردنی  پرۆژەی  جبجكردنی  لدرژەی 
قۆناغكانی پزیشكی بمبستی پاپشتیكردنیان ل سكتری تندروستیدا، 
دەزگای خرخوازیی بارزانی ئامرەكانی پوەری پستان، ئامری پشكنین، 
شیكاری  و  پرستیاری  بشی  ھردوو  قوتابی   ٤٠٠ بسر  پو  گرمی 
نخۆشییكان ل زانكۆی پۆل تكنیكی پیمانگای تكنیكی ھبجو ٢٥٠ 
دابش  كالر  تكنیكی  پیمانگای  قوتابی   ٤٦ و  راپڕین  زانكۆی  قوتابی 

دەكات.

696 قوتابی قۆناغكانی پزیشكی 
دیارییان پشكش دەكرت

بۆ  ھاوكارییكان  و  كۆمك  گیاندنی  لدرژەی   ٢٠١٩/١٢/١٠ رككوتی 
بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  كوردستان،  رۆژئاوای  لناوخۆی  ئاوارەكان 
پداویستی  تۆن   ١٢٠  ل پكھاتبوو   ك ھاوكارییكانی  كاروانی  ششمین 
نیشتجی  ئاوارەكانی   تنیدەگ ئاو)  فلتری  و  و دۆشك   موەك (خ

كمپكانی رۆژئاوای كوردستان.

39 ترل پداویستی جۆراوجۆر رەوانی 
رۆژئاوای كوردستان دەكرت

دەزگای خرخوازیی بارزانی لچوارچوەی پرۆژەكانی لسكتری پروەردە، 
قوتابیانی  بسر  خوندن  پداویستی  جانتاو   ٢٠١٩/١٢/١٧ رككوتی   ل
قوتابی   ٥٠٠ تیایدا   ك دەكن،  دابش  ھولر  لشاری  كۆری  گوندی 

سوودمند بوون.

500 قوتابی قۆناغی بنڕەتی ھاوكاری دەكرن

دەزگای خرخوازیی بارزانی لچوارچوەی ھو مرۆییكانی بۆ بھاناوەچوون 
و  كوردستان  ھرمی   ل پنابران  ئاوارەو  و  لقوماوان  یارمتیدانی  و 
عراقدا، ل پرۆژەیكی نودا ھاوكاری ماددی بسر ئو خزاناندا دابش 
خزانكیان  ئندامكی  عراقوە  خۆپیشاندانكانی  بھۆی   ك دەكات 
ل كۆنگرەیكی  بارزانی  ئو ھاوكارییی دەزگای خرخوازیی  لدەستداوە. 
ئوە  بیاننامیكدا  لچوارچوەی  راگینرا،  بغدا  لشاری  رۆژناموانی 
بغداو  خۆپیشاندانكانی  قوربانیانی   ل سرەخۆشی  سرەڕای  خرایڕوو، 
رۆكانی  خونی  چیتر  دەكات  داوا  ھاوكات  عراق،  خوارووی  پارزگاكانی 
ئستای  دۆخی  ئو  بۆ   ئاشتیان چارەسركی  و  نڕژت  بھدەر  گل 
عراق بدۆزرتوە ك خزمت ب چین و توژەكانی كۆمگای عراقی بكات، 
ھر ل كۆنگرە رۆژناموانیكدا ستافی دەزگای خرخوازیی بارزانی ئامانجی 
سردانكیان بۆ بغدا خستڕوو و تیایدا رایانگیاند، وەكو ئرككی مرۆیی 
و خرخوازیی ھدەستن ب دابشكردنی ھاوكاری بسر ئو خانوادانی 
 ل ش بریتییكو ھاوكاریی ھیدبوونكاندا شخۆپیشاندان كانیان لرۆ ك
بخشینی بی (١,٠٠٠,٠٠٠) یك ملیۆن دیناری عراقی بۆ ما شھیدك 

بھزە ئمنیكانیوە.

ھاوكاری كسوكاری شھیدانی خۆپیشاندانكانی 
عراق دەكرت

بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  تندروستیدا،  سكتری  لچوارچوەی 
لپرۆژەیكدا  ئمریكی،  خرخوازیی  LDSی  دەزگای  لگڵ  بھاوكاری 
چوار  باسرمو  ھریرو  نخۆشخانكانی  بۆ  دەرمان  و  پزیشكی  پداویستی 

كمپی پنابران ل سنووری پارزگای ھولر دابین دەكرت.

پداویستی بۆ نخۆشخانكانی ھریر و چوار 
كمپ دابین دەكرت
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Total No of IDP & Refugee in KRG

805,897 174,170

35,219 4,729 3,177 16,15110,012

172,601 21,090 16,540 80,88745,180

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in December and through (10) working sectors, the BCF conducted (413) activities which benefited (386,123) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (4.653) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

Total Total number of beneficiaries from IDP,

 refugee and host communities during

 December 2019 in Kurdistan Region and

other parts of Iraq

386,123

18.408

1.967

263.048

102.700

3,357

57,272

93,690

135,214

21,05674,492

557

1

349

135

BCF Total No. activities

413

No. of family Beneficiaries
72,014

No. of individual Beneficiaries
386,123

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

    Darkar

Mam Rashan

Tanahi

Basirma

    Baharka

Shiladze

Akre

Domez 2

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

دەزگای خێرخوازیی بارزانی 

UNICEF

LDS

UAE

MOMD

Kuwait

CCCM Coordination

IRCS

EJCC

UNHCR

 Total Number of Beneficiaries Per Implementors in December 2019


