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Rêkefta 052019/12/ li rêwresmek da bi amadebûna Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî û Konsolxaneya Dewleta Kuweyt û hejmarek 
berpirsên hikumî, her dû Binkeyên Tendirustiya Behirkê û Herşem hate 
vekirin û li rêwresmê da, Musa Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî gotarek pêşkêş kir û têda spasî dewleta Kuweytê kir ku 
berdewam hevkarî û hemahengiya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî dikin 
û li warên cûda û projeyên cûda cûda de roleke mezin dîtine. Her wiha 
daxwaz ji ajansên ser bi Neteweyên Yekgirtî kir ku hevkar û palpişt bin 
ji bo zêdetir hevkarîkirina kertê tendirustiyê ya li wargehên koçber û 
penaberan da.

Dû Binkeyên Tendirustiyê li wargehên Behirkê û Herşem hate vekirin
Paşê birêz Dr Çeto Mihemed Emîn Birêvebirê Giştî yê Tendirustiya 
Hewlêrê bi wekalet gotarek pêşkêş kir û tîşk xiste li ser rola girîng ya 
rêkxistin û dezgehên xêrxwaziyê yên ji bo karhêsaniya zêdetirê kerta 
tendirustiya li Herêma Kurdistanê da û karîne pêkve xizmetekî gelek 
baş ji bo hemwelatiyên navxweyî û koçber û penaberan bikin. Her 
wiha spasî Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kir ku berdewam li kertê 
tendirustiyê da hevkariyekî zêde ji bo koçber û penaberan kiriye û eve 
jî wiha kiriye bargiraniyeke zêde li ser kerta tendirustiya Hikumeta 
Herêma Kurdistanê kêm bike.
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Bi hemahengiya di navbera Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û 
Wezareta Koç û Koçberên Iraqî, li wargeha Xazir M1 ku taybete 
bi koçberên Mûsil û navçeyên dinê Iraqê, li helmetek da paketên 
xorek û tendirustiyê li ser 1234 malbatên koçber da dabeş kirin.

Koçberên wargeha Xazir hatin hevkarî 

kirin

Rêkefta 08 /12 /2019 şandekî bilinda Komeleya Hawar Hatina 
Kuweytî ya bi serokayetiya Cemal Elnurî serdana Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî kirin û li hevdîtinê da behsa rewşa niha ya 
koçberan li Iraq û Herêma Kurdistanê bi awayeke taybetî kirin. Li 
hevdîtinê da Musa Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
bi kurtî behsa rewşa wargehan û pêdiviyên wan yê zivistanê kir 
û rola Dewleta Kuweytê li vî warî de bilind nirxand ku li rêya 
rêxistinên xêrxwazî û mirovî ve hevkariyan pêşkêş kiriye û li pêş 
hemûyan jî Komeleya Hawar Hatina Kuweytî bûye. Ji aliyê xwe ve 
birêz Endazyar Cemal Elnurî hewlên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
li gihandina hevkariyên ji bo kêmderametan bilind nirxand. Paşê 
wajo li ser çend projeyekî nû kirin ku taybet bû ji bo koçber û 
penaberan pêşkêşkirina pêdiviyên zivistanê wekî betanî û sobeya 
neftê.

Wajokirina çend projeyekî nû ya li navbera Komeleya 

Hawar Hatina Kuweytî û Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî

Roja 03 /12 /2019 Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî, li roja cîhanî 
ya xwediyê pêdiviyên taybet da û li çarçêweya kerta çavdêriya 
kêmendaman de, dû çalakiyên cûr bi cûr birêvebir. Yekemîn 
çalakî bi hevkariya perwerdeya bajaroka Sêmêlê ji bilî li ahengekî 
şox û şeng, heman demî de çanta û pêdiviyên xwendinê li ser 
170 xwendekarên xwediyê pêdiviyên taybet da dabeşkir. Her 
wiha li Komeleya Jîn ya li bajarê Hewlêrê, ahengek ji bo zarokên 
komeleyê hate rêkxistin û li dawiyê da wîlçeyr li ser 9 xwediyê 
pêdiviyên taybet da hate dabeşkirin.

Li roja cîhanî ya kêmendaman da, 
diyarî û hevkarî têne dabeşkirin

Li roja 04 /12 /2019 li çarçêweya projeya hevbeş ya Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî û xêrxwazek (Nebî Elxeyr), Nivîsîngeha Mûsil 
ya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî hevkariya mehane li ser 227 
malbatên bêserpereşt da dabeş kir ku her malbatek (100.000) sed 
hezar dînarên Iraqî wergirtin.

227 malbatên bêserpereşt hatin hevkarî kirin
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Li dirêjahiya bi cîhkirina projeya dabeşkirina diyariyan li ser 
xwendekarên qonaxên pizîşkî, ya bi mebesta palpiştîkirina wan li 
kerta tendirustiyê da, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî amêrên pêvera 
çerm, amêra pişkinîna têhnpîvê li ser 400 xwendekarên her dû 
beşên perestyarî û şîkarî nexweşiyan li Zanîngeha Politeknîka 
Peymangeha Teknîkî ya Helebçe û 250 xwendekarên zanîngeha 
Raperîn û 46 xwendekarên Peymangeha Teknîkî ya Kelar dabeş 
kir.

Diyariyan pêşkêşî 696 xwendekarên 

qonaxên pizîşkî kirin

Rêkefta 10 /12 /2019 li dirêjahiya gihandina alîkarî û hevkariyên 
ji bo koçberên li navxweya Rojavayê Kurdistanê, Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî şeşemîn(6.) karwana hevkariyên xwe ku ji 
120 ton pêdiviyên wekî (Kon û doşek û amêrên paqijkirina avê) 
pêkhatibûn gihande koçberên nîştecihên wagehên Rojavayê 
Kurdistanê.

39 barhilgirên bi pêdiviyên cûr bi cûr 

şandin Rojavayê Kurdistanê

Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî li çarçêweya 
projeyên kerta perwerde 
da, li rêkefta 17 /12 /2019 
çanta û pêdiviyên xwendinê 
li ser xwendekarên Gundê 
Korî (Korean Village) ya li 
bajarê Hewlêrê dabeş kirin 
ku 500 xwendekar ji vê 
projeyê sûdmend bûn.

Hevkariya 500 xwendekarên 

qonaxa bingehîn kirin

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li çarçêweya hewlên miroviyên ji bo 

bihanaveçûn û yarmetîdana lêqewimiyan û koçber û penaberan li 

Herêma Kurdistan û Iraqê da, li projeyeke nû da hevkariya maddî li 

ser wan malbatan da dabeş kir ku bi sedema xwepêşandanên Iraqê 

endameke malbata xwe ji dest dane. Vê hevkariyê Dezgeha Xêrxwaziya 

Barzanî li civîneke rojnamevaniya li bajarê Bexda de ragihand, li 

çarçêweya beyannameyek da ewe xistin rû ku ji bilî serxweşîkirina li 

qurbaniyên xwepêşandanên Bexda û parêzgehên xwarê ya Iraqê, heman 

demî de daxwaz kir ku êdî xwîna zarok û gedeyên gel bi vala neyê rijandin 

û çareseriyeke aştiyane ji bo wê rewşa niha ya Iraqê bê peydakirin ku 

xizmeta çînên civaka Iraqê bike. Her li kongreya rojnamevaniyê da 

karmendên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî armanca serdana xwe ya 

Bexdayê xistin rû û têda ragihandin ku wekî erkekî mirovî û xêrxwaziyê 

bi dabeşkirina hevkariya li ser wan malbatan radibin ku zarok û gedeyên 

wan li xwepêşandanan da şehîdbûne û hevkarî jî ji bo her mala şehîdekê 

bexşîna (1.000.000) yek milyon dînarên Iraqî pêkhatiye.

Hevkariya kesukarên şehîdên 

xwepêşandanên Iraqê kirin

Li çarçêweya kerta 
tendirustiyê da, Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî bi 
hevkarî li gel Dezgeha LDS 
ya Xêrxwaziya Amerîkî, 
li projeyek da pêdiviyên 
pizîşkî û dermanan ji bo 
nexweşxaneyên Herîr û 
Basirme û çar wargehên 
Penaberan li sînorê parêzgeha 
Hewlêrê hate dabîn kirin.

Pêdiviyên Nexweşxaneyên Herîr û çar 

wargehan hate dabîn kirin
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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


