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Şandekî Balyozxaneya Fransa serdana Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kirin
Rêkefta 5.02.2020 bi mebesta hemahengiya zêdetir û 
dirêjedana karê hevbeş ya mirovî, Balyozê Fransa li Iraqê 
li gel Konsolê wî welatî li Hewlêrê û şandekî Navenda 
Qeyranan ya ser bi Wezareta Derveya Fransa serdana 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kirin.
Li hevdîtinê de birêz Brono Obert Balyozê Fransa, rola 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li bihanaveçûna koçber û 
penaberên li Herêma Kurdistan û Iraqê bilind nirxand û 
tekez li ser girîngiya karê hevbeş ya di navbera her dû 
aliyan kir.
Li beranber da Musa Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya 

Barzanî hewlên dewleta Fransa ya li ser bihanaveçûn 
û palpiştî kirina projeyên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
ya ji bo hevkarîkirina koçber û penaberan û bi taybetî li 
piştî hatina hejmarekî zêdeyê penaberên nû ya Herêma 
Kurdistanê, yek ji mînakên serkeftiyên karê hevbeşa dû 
aliyene nîşanda.
Şanda mîhvan Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî vexwendin 
welatê Fransa bi mebesta civîn û hemahengiyên zêdetir 
li ser karên hevbeş û peydakirina mekanîzmekî guncaw 
ya ji bo zêdetir xizmetkirina kesên lêqewimiyên navçeyê 
da.
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Rêkefta 10 /02 /2020 heta dawiya vê mehê 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ji bo malbatên hejar 
û kêmderametên li Herêma Kurdistanê, çend 
helmetekî berfireh destpêkir. Li bajarê Hewlêrê 80 
malbat paketên xorek wergirtin û ji tendirustî û sopa 
û 80 lîtir neft sûdmendbûn. Heman demî de li bajarê 
Dihok û Zaxo û Dêraluk û Şêladizê hevkariyê li ser 
650 malbatan da dabeşkirin ku her malbatek paketên 
xorek û tendirustî û sopa û 40 lîtir neft wergirtin. Her 
wiha ji bo penaberên Rojhilat li bajarê Koye, Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî 40 hezar lîtir neft û li nav bajarê 
Hewlêr jî ji bo malbatên kêmderamet 506 malbat 40 
lîtir neft û li qezaya Soran 125 malbat 40 lîtir neft û 
paketên xorek û tendirustiyê û li parêzgeha Silêmanî 
û sînorê nahiyeya Seyîd Sadiq û Sîrwan û Qeredax 
750 malbat ji wergirtina neft û xorekê sûdmendbûn. 
Her wiha ji bo penaberên Rojhilatê Kurdistanê ku li 
bajarê Koyê û dewrubera wê nîştecihin, 40 hezar 
lîtir neft li ser wan da hate dabeşkirin.

 Hevkariya 1,605 malbatên
kêmderametên navxweyî kirin

Rêkefta 06 /02 /2020 li dirêjahiya dabeşkirina 
hevkariyên perwerdeyiyan da, Nivîsîngeha Germiyan 
ya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî çanta û pêdiviyên 
xwendinê li ser 25 xwendekarên Otîzm li rêxistina 
AID ya çavdêrî û serpereştiya Otîzm li bajarê Kifrî 
dabeş dike.

 Pêdiviyên xwendinê ji bo 25
xwendekarên Otîzm hate dabîn kirin Rêkefta 02 /02 /2020 li çarçêweya projeya hevbeş 

ya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Kanî Xêr, 
Nivîsîngeha Nînowa qonaxekî dinê hevkariyan li 
ser 255 malbatên bêsereperşt de dabeşkir ku her 
malbatek 100.000 dînaran wergirtin.

Hevkariya 255 malbatan kirin

Ji bilî dijwariya rê û barînî befrekî zêde koçberbûna 
Kurdên Rojavayê Kurdistanê ji bo Herêma Kurdistanê 
berdewame û li gor amarên dawî ya Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî li dû heftiyên nava meha 2 da 
253 malbat û 1200 kesên penaber gihîştine xala 
sînoriya Welîd û Sihêlan ya li Herêma Kurdistanê. 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û hevbeşên wê li 
pêşwazîkirina wan de berdewamin û xwarina germ 
û pêdivî û cihên mayina wan ya li nav wargeha 
Berdereş da dabîn dike.

Pêl û şepola hatina penaberan berdewame

Li rêkefta 04 /02 /2020 li çarçêweya projeya hevbeş 
ya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û rêxistina LDS 
ya xêrxwaziya Amerîkî, li bajarê Kelar û nav bajarê 
Hewlêrê wîleçeyr û pêdiviyên dinê kêmendaman li ser 
(24) xwediyê pêdiviyên taybet da hate dabeşkirin.

 Projeya hevkarîkirina xwediyê
pêdiviyên taybet berdewame
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Rêkefta 16 .02 .2020 bi mebesta nirxandina rewşa penaber û koçberên li Herêma Kurdistanê û rola Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî li pêşwazî kirina wan da, xanima Ashly Durik Nûnera Balyozê Kanada serdana Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî kir.
Li hevdîtinê de birêz Musa Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Ashly Durik Nûnerê Balyozê Kanada, 
behsa rola DXB ya li pêşwazî kirin û bi hanaveçûna penaberên Rojavayê Kurdistanê kirin ku bi sedema aloziyên 
vê dawiyê ya welatê 
Suriye rû li Herêma 
Kurdistanê kirin 
û koçber bûn û li 
wargehên Berdereş 
û Gewîlan hatin 
nîştecîh kirin.
Li dirêjahiya hevdîtinê 
de behsa kêşe û gîr 
û giriftên Êzîdiyan 
kirin û rola DXB li 
hevkarîkirina wan de 
bilind nirxandin.

Şandekî Balyozxaneya Kanada serdana DXB kirin

Li dirêjahiya dabeşkirina hevkariyên dewleta 
Kuweytê ji bo koçberan ku bi hevbeşî li gel Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî têne encamdan, li rêkefta 17 
/02 /2020 li wargehên Hesenşam ku taybetin bi 
koçberên Iraqê, betanî û sopa li ser 980 malbatên 
koçber da dabeşkirin.

 Pêdiviyên zivistanê li ser 980
malbatên koçber da hatin dabeş kirin

Li dirêjahiya projeyên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
ya ji bo koçber û penaberên li Herêma Kurdistanê da, 
li projeyekî bêhempa de ku bi hevbeşî li gel rêxistina 
Musil ya ji bo pêşxistinê li çarçêweya projeya Sened, 
li rêkefta 23 /02 /2020 maratonekî bazdana bi kom bi 
navnîşana (Bila bi navê mirovayetiyê baz bidîn) hate 
rêkxistin ku bi dirêjahiya 5 km hate encamdan û li 
dawiyê da diyariyên taybet pêşkêşî 10 ji serkeftiyên 
rêzbenda yekema pêşbirkê kirin.

 Birêveçûna Bazdana bi kom li
wargeha Hesenşam
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Li rêkefta 17 .02 .2020 Konsolê Koriya Başûr birêz Kwang Khochî serdana Nivîsîngeha Serekiya Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî kirin û ji aliyê birêz Musa Ehmed Serokê DXB ve hatin pêşwazî kirin. Li hevdîtinê de behsa 
rewşa mirovî ya navçeyê bi giştî û encamdana proje û çalakiyên hevbeş kirin. Serokê DXB rola welatê Koriya li 
hevkariyên miroviyên ji bo Kurdistanê bilind nirxand û li beramber da Konsolê Koriya ragihand: DXB hevbeşekî 
guncawe ji bo encamdana karên pêkveyî li gel Koriya.

DXB û Koriya Başûr encamdana projeyên hevbeş guftûgo dikin

Rêkefta 28 /02 /2020 li çarçêweya projeyekî hevbeş da, 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Dêra Katolîkî ya bajarê 
Toyfina Swîsre, ji bo bi serbirin û rexsandina keşekî xweş 
ya ji bo zarokan, bajarê lîstokan ji bo zarokên wargeha 
koçberên Hesenşam U2 hate vekirin.

 Bajarê lîstokan ji bo zarokên wargeha
Heşenşam hate vekirin

Li dirêjahiya kar û çalakiyên Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî ya ji bo koçber û penaberên li Herêma 
Kurdistanê da, li çarçêweya projeyekî hevbeş 
da li gel Dêra Katolîkî ya bajarê Toyfina Swîsre, 
paketên xorek û tendirustiyê pêşkêşî 115 
malbatên mesihiyên penaberên Sûriye û 60 
malbatên dinê mesîhiyên koçberên Hemdaniye 
ya li bajaroka Enkawe li Hewlêrê kirin.

 Hevkarî pêşkêşî 175 malbatên
mesihiyan tê kirin
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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


