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ھاوكاری خۆراكی و تندروستی پشكشی ئو خزانان دەكن ك ل كمپكانوە 
برەو زدی خۆیان ل شنگال و دەوروبری دەگڕنوە.

ل سرەتای مانگی ٧ی ٢٠٢٠ پیتا پیتا خزان ئیزدییكان لنو كمپكانوە 
ب گڕأنوە  ل شنگال و دەوروبرەی دەستیان  باپیرانیان  باب و  برەو زدی 
كرد، تیمكانی ئۆفیسی شنگالی دەزگای خرخوازیی بارزانی بھاوكاری لگڵ 
و  دھۆك  پارزگای  لسنووری  ئمریكی  خرخوازیی  ئسی  دی   ئ دەزگای 
لرگادا پشوازییان لكردن و پارسلی خۆراك و تندروستی و ئاوی خواردنوە و 
جلوبرگیان پشكشكردن و تكا ھاوكاری پشكشی (٧,٣٧٦) خزان كراوە.

ھاوكاری پشكشی ئاوارە گڕاوەكانی شنگال دەكرت

دەزگای خرخوازی بارزانی برھەمی تماتی 
جوتیارانی دھۆك و ھولر دەكتوە و 

بسر 34,284 خزاندا دابشی دەكات

دی   ئ دەزگای  و  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای   ٢٠٢٠/٧/٣ رككوتی 
ئسی خرخوازیی ئمریكی پارسلی خۆراك و تندروستی بسر خزانی 
 ی سیریگرەلوك و كۆمدی و دسنووری شیالدزێ و ئامت لمدەرامك
چوارچوەیدا  لو  و  دەكن  دابش  دەوروبریدا  و  ھیتیت  كۆمگای  و 

(٢,٠٠٠) خزان ھاوكاری كراون.

ھاوكاری بسر خزانی كمدەرامتدا 
دابش دەكرت

 ل  ك خزانانی  ئو  ھاوكاریكردنی  بمبستی   ٢٠٢٠/٧/٤ رككوتی 
بھۆی  و  نیشتجن  كركووك  پارزگای  سنووری   ل  ٢ لیالن  كمپی 
دەزگای  كرابوو،  كرەنتین   كمپك كۆرۆناوە  ڤایرۆسی  بوبوونوەی 
ئمریكی  خرخوازیی  ئسی  دی   ئ دەزگای  و  بارزانی  خرخوازیی 

پارسلی خۆراك و تندروستیان بسر ٢٥ خزاندا دابش كرد.

ھاوكاری ئاوارەكانی كركووك 
كمپی لیالن دەكرت

رككوتی ٢٠٢٠/٧/٧ ل كۆنفرانسكی رۆژناموانیدا عبدولواحید ئمین، 
رایگیاند،  دھۆك   ل بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  ئۆفیسی  برپرسی 
لالیك وەك ھاوكاریكردنی پنابران و لالیكی دیكش بۆ ھاوكاریكردنی 
 پرۆژەی ئم  دەكنوەو  جوتیاران  تماتی  تن   ٣٠  رۆژان جوتیاران، 
لرگی  تا دەگات ٢٣٠ تن دەخاینت، و دواتر  بۆ ماوەی ھەفتیك 
تیمكانمانوە بسر كمپی پنابرو ئاوارەكانی سنووری پارزگای دھۆكدا 

دت دابشكردن و تیایدا (٢١,٠٠٠) خزان سوودمندبوون.
تماتی  برھمی  نچوونی  بفیۆ  لپناو  پرۆژەكدا  لدرژەی  ھر 
 ب ھدەستت  گرووپ  كار  كۆمپانیای  كوردستان،  ھرمی  جوتیارانی 
كینوەی برھمكانیان و دابشكردنی بسر كمپی ئاوارەو پنابران 

لسنووری پارزگای ھولر.
لمانگی ٧ی ٢٠٢٠ دەزگای خرخوازیی بارزانی بھاوكاری لگڵ كۆمپانیای 
گرتبووە  جوتیارانی  تماتی  برھمی  كینوەی  ئركی   ك گرووپ  كار 
ئستۆ، سرجم ئو برھمان لڕگی دەزگای خرخوازیی بارزانییوە 
 شكرد، كر دابولزگای ھسنووری پارران لنابمپی ئاوارەو پر كسب
تیایدا (١٣,٢٨٤) سندوقی تمات بسر (١٣,٢٨٤) خزاندا دابشكرا.
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رككوتی ٢٠٢٠/٧/٨ لدرژەی ھاوكاریكردنی قوتابیانی 
كۆلژە پزیشكییكانی ھرمی كوردستان، لچوارچوەی 
بارزانی  دەزگای خرخوازیی  قوتابیاندا،  ھاندانی  پرۆژەی 
ئامری پزیشكی (گرمی پو، پستانی خون و بیستری 
پزیشكی)ی پشكشی (٧٤٠) قوتابی لسنووری پارزگای 

دھۆك كرد.

پشكشكردنی ئامری پزیشكی بۆ 
قوتابیانی كۆلژە پزیشكییكان

دەزگای خرخوازیی بارزانی بھاوكاری لگڵ كۆمپانیای كۆڕەك تیلیكۆم، 
ڤایرۆسی  رووبڕووبوونوەی  و  تندروستی  كرتی  پاپشتی  بمبستی 
 ب پشكش  دەستكرد  ھناسدانی  ئامری  دوو  (كۆڤید١٩)  كۆرنا 

نخۆشخانی ناوەندی ھولر دەكن
رككوتی ٢٠٢٠/٧/١٤ ل درژەی ھوکانی دەزگای خرخوازیی بارزانی 
ب مبستی ھاوکاریکردنی نخۆشخانکان و کرتی تندرووستی ھرمی 
کوردستان ل رووبڕووبوونوەی ڤایرۆسی کۆڕۆنا (كۆڤید١٩)، ٢ ئامری 
ھناسدانی دەستکردی پشكش ب نخۆشخانی ناوەندی ھولر كرد. 

ئم ٢ ئامرە لالین بڕز (سیروان بارزانی)یوە دابینكرابوو.
بوبوونوەی  دەستپکی   ل بارزانی  خرخوازیی  دەزگای   ،باس شایانی 
ڤایرۆسی کۆڕۆنا، ب ھاوکاری مانگی سوری عراقی لقی ھولر، پداویستی 
ئگری   ل  ک دابینکرد،  ھولر  نودەوتی  پشانگای  بۆ  تندرووستی 
نخۆش  لودا  کۆڕۆنا  ڤایرۆسی   ب تووشبووان  ژمارەی  برزبوونوەی 

چارەسر وەربگرن.

پشكشكردنی
 2 ئامری ھناسدانی دەستكرد 
ب نخۆشخانی ناوەندی ھولر

رككوتی ٢٠٢٠/٧/١٣ لدرژەی دابینكردنی كلوپل و پداویستییكان 
بۆ  دانیشتوانی كمپی بحرك١ ك سرجمیان ئاوارەی عراقن، دەزگای 
خرخوازیی بارزانی بھاوكاری لگڵ (وەزارەتی كۆچ و كۆچبرانی عراق 
خزاندا   (٨٣٩) بسر  تندروستیان  پارسلی   (Mercy Corbs و 

دابشكرد.

دابینكردنی پارسلی تندروستی 
1حركمپی ببۆ ئاوارەكانی ك

كمپكان،  پنابرانی  ھاوكاریكردنی  لدرژەی   ٢٠٢٠/٧/١٦ رككوتی 
ئسی  دی   ئ دەزگای  لگڵ  بھاوكاری  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای 
پنابردا  خزانی   ٤٣٦ بسر  خۆراك  پارسلی  ئمریكی  خرخوازیی 

دابشكرا.

ھاوكاریكردنی 436 خزانی پنابر 
مپی باسرمك ل
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لدرژەی دابشكردنی ھاوكاری بسر خزانی كمدەرامتان، ئۆفیسی گرمیانی 
دەزگای خرخوازیی بارزانی ھاوكاری بسر (٧٤٩) خزانی كمدەرامتدا دابش 
خزانی  بسر  ھاوكاری  دابشكردنی  لدرژەی   ٢٠٢٠/٧/١٨ رككوتی  دەكات. 
و  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  ھاوبشی  پرۆژەی  لچوارچوەی  كمدەرامتان، 
بسر  پارسلی خۆراك  ئمریكی، ھاوكاری  ئسی خرخوازیی  ئ دی  دەزگای 
(٧٤٩) خزانی كمدەرامت لسنووری ئیدارەی گرمیان دابش كرا ك ل شارەكانی 

خانقین و كالر و شارەدی رزگاری و كركووك چاالكییك ئنجامدرا.

گرمیان... 
ردەوامت بمدەرامزانی كھاوكاریكردنی خ

 رخوازیی بارزانی و دەزگای ئشی دەزگای خوەی پرۆژەی ھاوبچوارچل
دی ئسی خرخوازیی ئمریكی، لشاری مووس ھاوكاری بسر (٨٩٢) 
لچوارچوەی   ٢٠٢٠/٧/٢٠ لرككوتی  دابشكردا.  كمدەرامتدا  خزانی 
بردەوامی پرۆژەی ھاوكاریكردنی خزانی كمدەرامت ل ھرمی كوردستان 
ئسی  دی   ئ دەزگای  و  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای   ،مووس شاری  و 
دەزگا  ئۆفیسی   ،مووس لشاری  دەدەن،  ئنجامی  ئمریكی  خرخوازیی 

پارسلی خۆراكیان بسر (٨٩٢) خزاندا دابشكرد.

موس... ھاوكاری 892 خزانی كمدەرامت دەكرت

بمبستی لنزیكوە ئاگاداربوون ل رەوش و گوزەرانی سختی ئاوارەكانی 
ئاوارەكانی  كمپی  عراق سردانی  و كۆچبرانی  وەزیری كۆچ  كمپكان، 
خازر لسنووری پارزگای ھولر دەكات. رككوتی ٢٠٢٠/٧/٢٥ شاندكی 
وەزارەتی كۆچ و كۆچبرانی عراقی بسرۆكایتی (ئیڤان فایق) وەزیری 
لنزیكوە  و  كرد  خازری  ئاوارەكانی  كمپی  سردانی  كۆچبران  و  كۆچ 
ھروەھا  و  بوو   كمپك دانیشتوانی  گوزەرانی  و  رەوش  ئاگاداری 
كۆبوونوەیكی گرنگی لگڵ بڕوەبری كمپ و ئو ركخراواندا ئنجامدا 

ك ل كمپكاندا چاالكی خرخوازیی و مرۆیی ئنجام دەدەن.

وەزیری كۆچ و كۆچبرانی عراق سردانی كمپی خازر دەكات

بڕز   ٢٠٢٠/٧/٢٠ رككوتی 
نونری  مستفا  ئاوات 
گفتوگۆیكی  بشداری  دەزگا، 
پرلمانتارانی  گروپی 
پسپۆڕ  و  بریتانیا  پارتكانی 
و  مرۆڤ  مافی  شارەزایانی  و 
جیھاندا   ل ئایینزاكان  ئازادی 
كرد. ك سان بۆ پشتیوانی و 
ئنجام  مافی گالن  پشتگیری 
كۆبوونوەیدا  لو  دەدرت. 
 شانك و  گیرگرفت  لو  باس 

كران ك رووبڕووی موسمانانی تریقتی ئحمدی ل پاكستان و بریتانیا 
تیشكی  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  نونری  لكۆبوونوەكدا  دەبنوە. 
ئو  و  نتوەكان   مك مافی  فراھمكردنی  و  رەخساندن  خستسر 

گرفتانی دن پشیان لعراق.

بشداریكردنی دەزگا ل گفتوگۆیکی گروپی پرلمانتارانی 
دیحممانانی ئموس ت بی تایب APPG ریتانیاکانی بپارت

قوربانی  جژنی   ل کردن  پشوازیی  مبستی   ب  ٢٠٢٠/٧/٢٦ ركکوتی 
پیرۆز، ھمتکی خاونکردنوەی الی چپی موس بڕوەچوو. تیمکی 
لم  خۆبخش  و  کارمند   ١٥٠  ل پکھاتبوو  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای 
رگای  تیایدا  بوو  بردەوام  رۆژ  دوو  ماوەی  بۆ  کردو  بشداری  ھمتدا 
ئسدی و گڕەککانی فیسیی و پردی ئلعتیق و دەرکزلی ب ھاوکاری 

شارەوانی موس خاون كرانوە.

دەزگای خرخوازیی بارزانی 
ل ھمتی خاونکردنوەی شاری موس بشداری دەكات
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رككوتی ٢٠٢٠/٧/٢٧ لچوارچوەی پرۆژەی 
كانی خر ك دەزگای خرخوازیی بارزانی و 
لپرۆژەیكی  دەدەن،  ئنجامی  خرخوازك 
لشاری  قوربان،  جژنی  ببۆنی  ناوازەدا 
 ١,٠٠٠ پشكشی  جژن  جلوبرگی   مووس

مندای بنازی باوك دەكرت.

جلوبرگی جژن
 پشكشی 1,000 منداڵ 

دەكرت

دەزگای خرخوازیی بارزانی سان ببۆنی جژنی قوربانی پیرۆزەوە گۆشتی خر بسر خزانی كمدەرامت و ئاوارەو پنابراندا دابش دەكات.
رككوتی ٢٠٢٠/٨/٣٠ ببۆنی جژنی قوربانی پیرۆزەوە، دەزگای خرخوازیی بارزانی بھاوكاری لگڵ دەوتی كوت و وەزارەتی ئوقافی كوەیتی، پرۆژەی 
ئاوارەو پنابرو كمدەرامتدا  تیایدا بسر (٨,٣١٢) خزانی  بڕوەچوو و   كژن پرۆسژایی رۆژانی جدرب دابشكردنی گۆشتی قوربانیان جبجكرد و 

دابشكرا.
لالیكی دیك بھمان بۆنوە، بھماھنگی لگڵ كونسوخانی ئیمارات ل ھولر، پرۆژەیكی دیكی گۆشتی قوربان بڕوەچوو و تیایدا (١,٦٩٧) خزان 

گۆشتیان بسردا دابشكرا.

(10.009) خزان 
ل پرۆژەی دابشكردنی گۆشتی قوربان سوودمندبوون
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Total No of IDP & Refugee in KRG Inside Camps

63,121 317,135

33,399 4,462 1,695 1,293 13,4679,505

171,092 19,751 9,205 5,773 67,66343,651

NenevehKirkuk GermyanDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in July and through (9) working sectors, the BCF conducted (285) activities which benefited (697,532) 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

 July. 2020 in Kurdistan Region and other

parts of Iraq

697,532

133.760

-

9.059

438.445

116.268

19

57,552

64,000

525,541

36,0118

3.200

0

374

10,827

BCF Total No. activities

285

No. of family Beneficiaries
140,681

No. of individual Beneficiaries
697,532

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


