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Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hemahengî li gel Birêveberiya kar û 
karubarê civakî hevkariya xorekî li ser malbatên kêmderamet da dabeş 
kirin.
Rêkefta 02.06.2020 li dirêjahiya dabeşkirina hevkariyê li ser malbatên 
kêmderametên li Herêma Kurdistanê, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi 
hemahengî li gel birêveberiya kar û karubarê civakî ya Hewlêrê pêdiviyên 
xorekî ku ji yek kîs ard, 10 dane zeyt, 5 kîlo nîsk, 2 qutî ava tamata pêkhatibûn, 
li ser 643 malbatên kêmderametên li wargeha Behirke du dabeş kirin.

Hevkariya xorekî li 643 malbatên kêmderamet kirin

Piştî arambûna rewşa bajarên Rojavayê Kurdistanê 
1.279 kesên penaberên Rojavayê Kurdistanê ji wargehan 
vedigerin ser warên xwe yên li Rojavayê Kurdistanê.
Piştî bi cîh hiştina mal û warê xwe û hatina wan ya 
Herêma Kurdistanê û nîştecîh kirina wan li wargehan de, 
hêdî hêdî penaberên Rojavayê Kurdistanê wargehan bi 
cîh dihêlin û vedigerin Rojavayê Kurdistanê. Li vî derbarî 
de Bêwar Kerîm Birêveberê Wargeha Berdereş di derbarê 
sedemên vegerana penaberên Rojavayê Kurdistanê ya 
welatê Suriye got: Penaber ji ber gelek sedemên cûda 
vedigerin Suriye, beşek ji wan ji ber ku xwendekarin û bi 
mebesta encamdana taqîkirinan vedigerin û beşeke din 
jî vegeriyan li ser zevî û warên xwe ku niha dema dirûnê 
ye û hinek navçeyan de jî ku şer rû nedaye mal û warê 
wan têkneçûye ew penaberan jî vedigerin ser jiyana xwe 
ya asayî û heta niha 1.279 kesên penaber wargehan bi 
cîh hiştine û vegeriyane welatê xwe.

1.279 penaberên wargeha Berdereş 
vegeriyan Rojavayê Kurdistanê

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hemahengî li gel 
rêxistina Şa' Alamel hevkariyê li ser 400 malbatên koçber 
da dabeş kirin.
Rêkefta 10.06.2020 li dirêjahiya dabeşkirina alîkarî û 
hevkariyên li ser koçberên wargehan da, li helmeteke 
hevbeş da Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û rêxistina 
Şa' Alamel hevkariya xorekî (goşt) li ser 400 malbatên 
wargeha koçberên Xazir da dabeş kirin.

Hevkariya 400 malbatên wargeha Xazir kirin

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Wezareta Koç û Koçberan 
bi hemahengî li wargeha koçberan da hevariya xorekî û 
tendirustiyê dabeş kirin.
Bi dirêjahiya meha 6 ya 2020 li wargehên Behirke 
1, Herşem, Xazir, Hesen Şam U2 û Hesen Şam U3 û 
Dîbege ku ji aliyê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ve dihate 
birêvebirin, dest bi projeya dabeşkirina paketên xorek û 
tendirustiyê kirin. Li vê helmetê de hevkariyê li ser (6.135) 
malbatan dabeşkirin.

Hevkariya 6.135 malbatên koçber kirin



www.bcf.krd info@bcf.krd

Poşper. 2020 No. (66)

3

Rêkefta 14.06.2020 li çarçêweya projeya Kanî Xêr ku bi 
hevbeşî li gel Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û xêrxwazek 
hate encamdan û taybet bû bi hevkarîkirina malbatên 
bêserpereşt, Nivîsîngeha Mûsil ya Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî piştî li ber girtina rêkarên tundê xweparêziyê ji virusa 
Korona hevkariya mehane li ser 308 malbatan da dabeşkir 
ku her malbatek 100 hezar dînarên Iraqî wergirtin.

Hevkarî li ser 308 malbatên bêserpereşt da hate 
dabeş kirin

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û rêxistina UNICEF 
li projeyeke hevbeş da pêdiviyên tendirustiyê li ser 
malbatên penaberên du wargehan da dabeş kirin.
Rêkefta 11.06.2020 Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û 
rêxistina UNICEF li projeyeke hevbeş da pêdiviyên 
tendirustiyê li ser penaberên her du wargehên Basirme 
û Quştepe da dabeş kirin û li vê çarçêweyê da 2.282 
malbat sûdmendbûn.

Pêdiviyên tendirustiyê ji bo 2.282 
malbatên penaber dabîn kirin

Li 18.06.2020 piştî derketina çend nîşaneyeke pêketiyên 
virusa Korona, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî hevkariyê li 
ser du gundan de dabeş kir.
Piştî ku ji aliyê tîmên Wezareta Tendirustiyê ve pişkinîn ji 
bo nîştecihên du gundên li qezayên Mêrgesor û Berdereş 
hatin encamdan û çend nîşaneyeke tûşbûna virusa 
Korona (kovîd19) hatin tomarkirin eve jî wiha kir ew du 
gund bêne karantîn kirin. Tîmên Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî jî hevkariya xorekî û paketên tendirustiyê 
gihandin gundên Korkê li qeza Mêrgesorê û gundeke ser 
bi qeza Berdereş, ev hevkarî bi hevbeşî li gel Dezgeha 
GIZ ya Almanî hatibû dabîn kirin.

Hevkariya nîştecihên du gundên 
karantînkirî kirin
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Pêdiviyên tendirustiyê ji bo xweparastina ji tûşbûna virusa Korona 
li ser koçberên wargeha Hesen Şam U3 hate dabeş kirin.
Rêkefta 28.06.2020 li dirêjahiya helmetên Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî ya ji bo xweparêziya zêdetirê nîştecihên wargeha 
koçberan ji tûşbûna virusa Korona (kovîd19), bi hevbeşî li gel 
rêxistina (TDH) paketên tendirustiyê li ser nîştecihên wargeha 
Hesen Şam U3 ya li tixûbê parêzgeha Hewlêrê hate dabeş kirin.

Ji bo koçberan dabeşkirina pêdiviyên 
xweparastina ji virusa Korona

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî hevkariyê li ser malbatên 
kêmderametên Çoman û Hacî Omeran dabeş kirin ku ji 
aliyê Wezareta Tendirustiyê ve hatibûn karantîne kirin.
Rêkefta 17.062020/ li projeyeke hevbeş da, Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî û LDS ya Xêrxwaziya Amerîkî 
hevkariya paketên xorek û tendirustiyê li ser nîştecihên 
Çoman û Hacî Omeran dabeş kirin ku ji ber belavbûna 
virusa Korona (kovîd19) ew du bajar hatibûn karantîne 
kirin.

Hevkarî li ser nîştecihên Çoman û Hacî 
Omeran hate dabeş kirin

Rêkefta 28.06.2020 li dirêjahiya dabeşkirina hevkariya 
xorekî û tendirustiyê ji bo nîştecihên nava wargehan, 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevbeşî li gel Dezgeha 
LDS ya Amerîkî li projeyek da bi navê xweparêziya ji 
virusa Korona (kovîd19), paketên xorek û tendirustiyê li 
ser penaberên nîştecihê wargeha Barîke ya li parêzgeha 
Silêmanî dabeş kirin.

Hevkariya nîştecihên wargeha Barîke 
li Silêmanî kirin
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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


