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Li rêkefta 06 /10 /2019 Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî hevkarî li 
gel Nivîsîngeha Bersîvdana Qeyranan li Dihokê (DJCC) azuqe û 
pêdiviyên paqijkirinê li ser 266 malbatên penaberên li wargeha 
Akrê dabeşkirin.

Rêkefta 06 /10 /2019 civîna hemahengiya Serokê Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî li gel her dû rêxistinên PWJ (Bahoza Aştî ya 
Japonî) û PWA (Bahoza Aştî ya Amerîkî) armanca civîna serdana her 
dû rêxistinên navbihurî ya ji bo zêdekirina hemahengî û guftûgo 
kirina rewşa koçber û penaberan û behskirina çend projeyekî hevbeş 
ya xizmetkirina koçber û penaberên li Kurdistanê kirin.

Hevkariya 266 malbatên penaberên li Akrê kirin Hewla berfirehtir kirina hevkariyên ji bo koçber û
penaberan tê dayîn

Piştî dirustbûna şer û aloziyan û êrîşa Tirkiye ya ser Bakûrê Sûriye ku li 
encamê da sedan hezar kes ji bajarên Kurdnişînên Rojavayê Kurdistanê 
bi sedema nearamî û gefan ve mal û warên xwe bi cîh hiştin û rû li cihên 
aramên dinê nav welatê Suriye kirin. Bi navê rûbirûbûn û bergirtina 
serhildana karesatekî mezina mirovî, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî piştî 
dirustkirina hemahengiya li gel berpirsên Rojavayê Kurdistanê, li rêkefta 
15 /10 /2019 biryar da (322.42) ton xorek û pêdiviyên nav malê li rêya 
(23) barhilgiran ve û bi tîmeke berfirehê karmendan ve biçê Rojavayê 
Kurdistanê û hevkariya bi lez bigihîne koçberan û Serokê Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî jî daxwaz ji welatên alîkarbexş û kesayetiyên xêrxwaz 
û karsaz û rêxistinên cîhanî kir ku bi lez hevkariya koçberên li navxweya 
Suriye bikin.

Ji 317 ton xorek û pêdiviyan pêkhatiye
 Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 23 barhilgirên

hevkariyê digihîne Rojavayê Kurdistanê
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15/ 10/ 2019 piştî şer û pevçûnên Rojavayê Kurdistanê hejmarekî 
zêdeyê hemwelatiyên penaberên welatê Sûriye, piştî birîna rêyekî 
dijwar û çend rojî ya li derengên şevê da nêzîkî 1000 penaberên 
Kurdên Rojavayê Kurdistanê gihîştin xala sînorî û li navçeya Sihêlan 
ya li parêzgeha Dihokê. Li gel gihîştina wan Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî xorek û avê pêşkêşî wan kirin û li gel rêxistina LDSC Amerîkî 
danên xwarina germ, heta wê demê ku aram dibin ji bo wan tê 
dabînkirin. Heta dawiya meha 10 li derbasgeha sînorê Sihêla û 
wargeha Berdereş (177.570) danên xoreka germ bi hevkariya 
rêxistina LDS hatiye dabeşkirin

 Hatina penaberên Suriye ya li Herêma
Kurdistanê destpêkir

Rêkefta 21 /10 /2019 li dirêjahiya kar û çalakiyên Navenda 
Çavdêriya Kêmendamên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li sînorê 
bajarê Kelar û dewrubera wê, piştî pêşkêşkirina waneyekî taybet bi 
çawayiya parastin û bikaranîna pêdiviyên wan, arebaneya Wîlçeyr 
li ser 7 xwediyê pêdiviyên taybet da dabeşkir.

 Projeya dabeşkirina wîlçeyr ji bo xwediyê
pêdiviyên taybet berdewame

Beranber kar û projeyên berdewam yên bi navê hevkarîkirina xelkê 
lêqewimî û kêmderamet û koçber û penaberên li Herêma Kurdistan 
û navçeyên din, şandekî fermangeha Rêxistinên Nehikumiyên 
Herêma Kurdistanê bi Serokayetiya Ekrem Mihemed Cemo, 
serdana Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kirin. Li beramber xizmet û 
xebata rêxistinên rêzlênanê pêşkêşî Serokê DXB kirin.

Xelata rêzlênanê bi DXB dibexşin
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Rêkefta 21 /10 /2019 Awat 
Mistefa Nûnerê Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî li Ewrupa 
hevdîtineke taybetî li warê 
programa aştî û pêkvejiyanê li gel 
birêz Dr Abdula xwediyê madalya 
Împaratorê Şahnişîn OBE û Serokê 
Desteya UNKS Foundation li Wîlz 
û şanda li gel encamda.
Li hevdîtinê de Dr Abdula pesnê 
erk û karên Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî kir û hewl û têkoşîna 
Dezgehê ya li xizmetkirina 
mirovayetiyê bilind nirxand û got: 
Li navçeyek ku cengê ye cihê aştiyê 
girtiye û gef û xwesepandinê li ser 
îradeya xelkê da hatiye zalkirin, 
karê mirovayetiyê hêsan nîne. 
Lê belê Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî kariye zêdetir li sînorên 
desthilata xwe hewl daye nehêlê 
gef û xwesepandin bala desttir 
bibê”. Her wiha balkişandin li ser 
xizmeta koçberên li Kurdistan 
û Iraqê ya bi bê cûdahî û wekî 
belgeyeke ji bo karên Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî.
li vê civîna şêwirînê da karên 
hevbeş li warê aştî û mekanîzma 
bi pêkvejiyanê hate behs kirin û 
daxwaz ji Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî kirin ku serdana 
Parlemena Wêlz bike û hevdîtinan 
li gel desthilatdaran û kesayetiyên 
navdarên desteya şêwirmendî û 
desteya platforma pêkvejiyanê ya 
li welatî da encam bide.
Serokê Desteya UNKS Foundation 
balkişand li ser wê yekê ku niyeta 
wan heye serdana Herêma 
Kurdistanê bikin û ji bo wê yekê 
ku ji nêzîk ve ezmûna pêkvejiyanê 
û karên xêrxwaziyên li Kurdistanê 
da ji nêzîk ve bibînin.

Hewlên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ya ji bo aştî û pêkvejiyanê bilind hate nirxandin

Li rêkefta 24 /10 /2019 li civîneke rojnamevaniyê da, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li 
gel kompanya Awa Medica, projeya dabînkirina heşt ton derman û pêdiviyên tendirustiyê ji bo 
nexweşxaneyên Rojavayê Kurdistanê ragihand.

 Heşt ton derman ji bo nexweşxaneyên Rojavayê Kurdistanê
hate şandin

Hejmar 58 - Cotmeh - 2019



www.bcf.krd info@bcf.krd5

Rêkefta 30 /10 /2019 Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkariya çend rêxistineke 
cîhanî û kompanya û xelkê Herêma Kurdistanê, sêyemîn karwana hevkariyan 
ku ji xorek û pêdiviyên nexorekî û av û derman pêkhatibû gihandin koçberên li 
Rojavayê Kurdistanê.

Şandina sêyemîn karwana hevkariyan ya ji bo 

Rojavayê Kurdistanê
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Total No of IDP & Refugee in KRG

177,035 828,816

35,214 4,763 5,533 16,2979,822

176,430 21,232 29,292 81,90445,341

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in August and through (11) working sectors, the BCF conducted (454) activities which benefited (427,498) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (3,087) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

Total Total number of beneficiaries from IDP,
 refugee and host communities during
 November 2019 in Kurdistan Region and

other parts of Iraq 427,498

6,174

1,581

171,386

248,357

1,010

96,914

44,320

196,086

2,14174,804

8.949

2,484   

571

178

BCF Total No. activities
454

No. of family Beneficiaries
55,370

No. of individual Beneficiaries
427,498

41

Total of Activities & Beneficiaries
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities
No. ActivitiesOffices

Qushtapa

Dibaga

Hassan Sham U3

Khanke

Darashakran

kawrgosik

Barika

    Darkar

    Terezh

    Baharka

    Shiladze
     Tanahi

Domez 2

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

UNICEFدەزگای خێرخوازیی بارزانی 

LDS

CCCM

UAE

MOMDKuwait

CoordinationIRCS

UNHCROne world Medical

132.0306.646

121.4842.560

79.818842

74.804361

8.91835

 Total Number of Beneficiaries Per Implementors in October 2019


