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Li rûbirûbûna Koronayê de dabîn kirina pêdiviyên kerta tendirustiyê
Rêkefta 01 /04 /2020 li kongreyeke rojnamevaniya hevbeş ya 
di navbera Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Cîgirê Konsolê Çînê 
li Hewlêr projeya hevkarî kirina kerta tendirustiya Hikumeta 
Herêma Kurdistanê hate ragihandin. Li civînê de grûpa China Oil 

Hejmarek Parlementer piştgiriya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî dikin
Rêkefta 01 /04 /2020 Parlementerên Kurdistanê bi mebesta piştgirî 
kirina projeyên dezgehê û beşdarî kirina li hevkarî kirina malbatên 
kêmderamet serdana Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kirin. 
Şand ji Fraksiyona Partiya Demokrata Kurdistanê û Şêwirmendên 
Parlemenê pêkhatibûn, bi mebesta destxweşî kirina karên 
dezgehê û gihandina alîkariyên komkiriyên taybet bi Fraksiyon 

HBP li rêya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 5.400 kîtên têstên bi lez 
li gel 30.000 rûpêç(maske) li rûbirûbûna virusa Korona (kovid-19) 
de dibexşê Herêma Kurdistanê.

û Şêwirmendan û dûpatkirina piştevaniyê, serdana Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî kirin. Li hevdîtinê da li gel Serok û Endamên 
Dezgehê, çalakî û xizmetên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ya ji 
bo xelkê kêmderametên tevahiya navçeyên Herêma Kurdistanê 
bilind nirxandin û spas û destxweşiya Parlemena Kurdistanê 
pêşkêş kirin.
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Rêkefta 06 /04 /2020 li dirêjahiya palpiştiyên Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî ya ji bo kerta tendirustiya Hikumeta 
Herêma Kurdistanê û helmeta rûbirûbûna virusa Korona 
(kovid-19) Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Heyva Sora Iraqî 
ya Leqa Hewlêrê, hemû pêdiviyên tendirustiyên Pêşangeha 
Navdewletiya Hewlêrê dabîn dike ku ji nexweşxaneyekê 150 
qeryoleyî pêkhatibû.

Li Hewlêrê dabînkirina pêdiviyên 
nexweşxaneya 150 qeryoleyî

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi fermî ji aliyê komîsyona 
rêxistinên xêrxwaziyên Brîtanya ve muhleta karkirinê bi dest 
ve anî û li vî derbarî de daxuyaniyek belav kirine ku eve jî 
naveroka wê ye:
Li çarçêweya girîngîdana pêgehên navdewletî û bi hêzkirina 
peywendiya li navbera dezgehê û rêxistinên navdewletî, 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi qonax û plana dariştî kariye 
li ser asta navdewletî bibê navekî naskirî. Ji niha de Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî wekî rêxistineke Kurdistanî û niştimanî 
bandoreke bi hêz li navxwe û li ser asta navdewletî de heye.
Awayê kar kirina Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li navçeyekê pir 
li kêşe û girift li gor standardên navdewletî û bêyî cûdakariya 
li navbera (Netewe, ol û ideolojiya siyasî) wiha kiriye, bala 
rêxistin û navendên cîhanî bikşîne û li nûtirîn destkeftê da 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi fermî muhleta karkirinê ji 
aliyê komîsyona rêxistinên xêrxwaziyên Brîtanya ve wergirt.
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî hewl dide xizmetên zêdetir 
li cîvaka Kurdistanî ya li Brîtanya û welatên dinê Ewrupa 
bike. Li heman demê de jî dezgeh li rêya palpiştî û hevkariya 
Kurdên derveyê welat, dikarê xizmetên zêdetir û baştir li 
Kurdistaniyên hemû bajar û navçeyên Herêma Kurdistan û 
cîhanê bike.
Diyare bi wergirtina muhleta Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
li Amerîka û Brîtanya û Endametiya dezgehê li Rêxistina 
ECOSOC ya ser bi Neteweyên Yekgirtî xizmetên zêdetir 
bi koçber û penaberên nîştecihên Herêma Kurdistanê û 
nîştecihên Herêma Kurdistanê bi giştî dike.
Bi vê helkeftê ve pîrozbahiyê li xelkê Kurdistanê û dostên me 
yên li hemû cîhanê dikîn.

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî
13 /4 /2020

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi 
fermî li Brîtanya wekî rêxistineke 

xêrxwaziyê muhleta karkirinê wergirtRêkefta 09 /04 /2020 şandekê bilinda Parlemena Iraqê bi 
Serokayetiya Dr Beşîr Xelîl Hedad Cîgirê Serokê Encûmena 
Nûnerên Iraqê serdana dezgehê kirin û palpiştî û hevkariya 
xwe ji bo dezgehê û karên xêrxwaziyê ragihandin.
Li daxuyaniyekê rojnamevaniyê da Cîgirê Serokê Encûmena 
Nûnerên Iraqê ragihand: Bi navê Encumena Nûnerên Iraqê, 
destxweşiyê li Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û karmendên 
wê dikîn ku li van rojên dijwar de û ji ber belavbûna virusa 
Korona (kovid-19) yarmetî û hevkariyan pêşkêşî xelkê hejar 
û kêmderamet û koçber û penaberan dikin û me biryar da 
hevbeşekê biçûkê projeya hêla germ ya dezgehê bikîn ji bo 
zêdetir hevkarîkirina xelkê hejar û kêmderametên seranserê 
Herêma Kurdistanê.

Şandekê bilinda Parlemena Iraqê serdana 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî kirin
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Li dirêjahiya hêla germ ya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ku taybete bi hevkarîkirina malbatên hejar û kêmderametên li seranserê 
Herêma Kurdistanê, li meha 4ê 2020 hevkariya xorekî pêşkêşî (26.322) malbatan hatiye kirin.
Piştî dirêjkirina qedexeya hatin û çûnê ya bi mebesta xweparêziya ji virusa Korona Kovid-19, bi palpiştiya kesayetiyên xêrxwaz 
û kompanyayên navxweyî, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li seranserê parêzgeh û bajarên Herêma Kurdistanê hêla germ ya ji bo 
hevkarîkirina malbatên kêmderamet li Herêma Kurdistanê ragihand û piştî tomarkirina navê malbatan, li rêya tîman ve hevkariyan 
li ser malbatên li bajar û bajarokan de dabeşkir. Bi awayeke giştî heta dawiya meha 4 hemû malbatên sûdmend bûyîn ji (26.322) 
malbatan pêkdihat.

Li rêya hêla germ (26.322) malbat, li Herêma Kurdistanê hatin hevkarî kirin
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Rêkefta 01 /04 /2020 bi mebesta zêdetir palpiştiya kerta tendirustiyê û 
xweparêziya ji virusa Korona (kovid-19) civîneke rojnamevaniyê ji aliyê 
Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Nûnerê Tendirustiya Parêzgeha 
Hewlêrê li Elweya Hemdem ya Hewlêrê hate sazkirin û têda 2000 paketên 
hevkariyên xorekî û 20 hezar paketên vîtamîn D hate dabînkirin ku li 
rêya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ve pêşkêşî Birêveberiya Tendirustiya 
Hewlêrê û malbatên hejar û kêmderametan kirin.

Pêdiviyên tendirustiyê pêşkêşî Tendirustiya 
Hewlêrê kirin

Rêkefta 17 /04 /2020 bi mebesta palpiştiya projeya hêla germ ya Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî ku taybete bi hevkarîkirina malbatên hejar û kêmderametên 
li seranserê Herêma Kurdistanê, şandekê Jûra Bazirganiya Herêma Kurdistanê 
serdana dezgehê kirin. Li hevdîtinê de Dara Celîl Xeyat Serokê Yekîtiya Jûrên 
Bazirganî û Pîşesaziyên Herêma Kurdistanê û şandekê li gel bi mebesta 
palpiştîkirina projeyên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî serdana dezgehê kirin ku bi 
taybetî jî piştgiriya projeya hêla germ kirin ku xwe ji hevkarîkirina malbatên hejar 
û kêmderametên li seranserê Herêma Kurdistanê de dibîne.
Li beranber da Musa Ehmed Serokê dezgehê ji bo hevkarî û palpiştiya berdewam 
ya li projeyên xêrxwazî û miroviyan de spas û pesna şanda mîhvanan kir û hêviya 
serkeftin û berdewambûnê ji bo wan xwest.

Jûra Bazirganiya Herêma Kurdistanê palpiştiya dezgehê kirin

Rêkefta 14 /04 /2020 li çarçêweya projeya dabeşkirina 
paketên xorekê ji bo malbatên koçber û penaberên li 
Herêma Kurdistanê, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi 
palpiştiya kompanya Kar Grup, paketên xorekê ji bo 1800 
malbatên penaberên wargeha Kevirgoskê dabeş kirin û 
li wargehên dinê penaberên sinorên parêzgeha Hewlêrê 
proje berdewam dibe.

1800 malbatên penaber hevkariya 
xorekî werdigrin

Rêkefta 16 /04 /2020 bi hevbeşî li gel Wezareta Koç û 
Koçberên Iraqê nivîsîngeha Herêma Kurdistanê, Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî hevkariya xorekî û pêdiviyên xorekê 
li ser penaberên Rojavayê Kurdistanê li wargehên sînorê 
parêzgeha Hewlêrê dabeş kirin û roja yekem ya helmetê 
li wargeha Dareşekran destpêkir û li wargehên din jî hate 
dabeş kirin û bi awayekê giştî hejmara sûdmendên vê 
projeyê ji (6872) malbatan pêkhat.

Ji bo 14 hezar malbatan hevkariya xorekî 
hate dabîn kirin
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Rêkefta 24 /04 /2020 li çarçêweya projeyekê hevbeş da 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li gel Komeleya 
Hawar Hatina Kuweytî, li meha remezanê da projeya 
dabeşkirina nanê rojane li ser 2000 malbatên kêmderametên 
bajarê Mûsilê birêve birin û 38 taxên her dû aliyên rast û 
çepên Mûsil sûdmendbûn.

Nan li ser 38 taxên bajarê Mûsilê da 
dabeş kirin

Rêkefta 22 /04 /2020 li çarçêweya projeya Kanî Xêr, 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkariya li gel xêrxwazek, 
li Nivîsîngeha Mûsil hevkariya meha 4 li ser 300 jinên 
bêserpereşt dabeşkir û her malbatek 100 hezar dînar 
wergirtin.

Hevkarîkirina malbatên bêserpereşt 
berdewame

Rêkefta 29 /04 /2020 ji ber meha remezanê û zêdetir 
hevkarîkirina malbatên koçber û penaberên li Herêma 
Kurdistanê, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li 
gel Konsolê Dewleta Kuweyt li Herêma Kurdistanê û bi 
palpiştiya Sekreteriyeta Giştî ya Ewqafa Kuweytî, li civîneke 
rojnamevaniyê da bi amadebûna Dr. Omer Elkenderî û 
Musa Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî, projeya 
dabînkirina 1300 paketên xorekê ji bo 500 malbatên 
kêmderametên xwecihî û 500 malbatên koçber û 300 
malbatên penaber ragihandin û di dema çar rojan da projeyê 
bi cîhkirin.

Dabînkirina paketên xorekê li ser 1300 
malbatan

Rêkefta 23 /04 /2020 li çarçêweya projeya hêla germ ya 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ya ji bo hevkarîkirina malbatên 
hejar û kêmderamet li Herêma Kurdistanê, li Nivîsîngeha 
Dihokê ya dezgehê bi dabeşkirina paketên xorekê li ser 90 
malbatên kêmderamet li gundê Hewrîskê ya Ermeniyan li 
qezaya Sêmêlê ya parêzgeha Dihokê dabeşkir.

Hevkarîkirina 90 malbatên Ermenî li 
Sêmêlê
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Rêkefta 24 /04 /2020 li meha remezana pîroz 
da, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Komeleya 
Hawar Hatina Kuweytî li çarçêweya projeya 
Kuweyt (Bi canibkum) projeya dabeşkirina 
danê xwarina germê berbangê li ser 30 hezar 
malbatên hejar û kêmderametên li taxên 
hejarnişînên bajarê Hewlêrê da bi cîhkir û li 
rêya tîmekê xwarinan digihînin malan.

30 hezar danên xoreka germ li ser kêmderametên bajarê Hewlêrê dabeş kirin
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Total No of IDP & Refugee in KRG

168,380 780,044

38,320 4,565 3,049 12,5589,795

186,715 20,466 15,563 63,77045,435

NenevehKirkuk + GermyanDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in April and through (7) working sectors, the BCF conducted (333) activities which benefited (430,874) 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

 April. 2020 in Kurdistan Region and other

parts of Iraq

430,874

138.214

-

10.369

183.345

98.946

0

78,617

6,618

292,919

37,168126

0

0

1,121

14,305

BCF Total No. activities

333

No. of family Beneficiaries
76,409

No. of individual Beneficiaries
430,874

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Office Activities

No. Activities Offices

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter


