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Piştî agahdarbûna rewşa nîştecihên gundekî Kurdnişînê li 
welatê Yemenê, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî hevkariya 
xorekî gihande 140 malbatên Kurdên li welatê Yemen û li vê 
çalakiyê da 700 kes sudmend bûn.
Li vî derbarî de Musa Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî ragihand: "Em wekû Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî me 

Li Yemenê hevkariya 140 malbatên Kurd kirin
hewl daye sînoran bibezênîn û li her cîhek pêwîstiya wan bi 
hevkariya me hebê palpiştiya wan bikîn. Ji bo vê mebestê jî me 
hevkariyê gihande 140 malbatên Kurd yên li welatê Yemen".
Kurdên Yemenê li gundek bi navê El Kurdiye ya li parêzgeha 
Mihuyt a Yemen dijîn û li rewşeke aboriya gelek xerapdane û ne 
aramiya rewşa emniya wî welatî da jiyana wan dijwartir kiriye.
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Rêkefta 15 /1 /2020 li dirêjahiya çalakiyên hevbeşên 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Wezareta Koç û Koçberên 
Iraqê. li her dû wargehên Behirke 1 û Hesenşam, paketên 
xorek û tendirustiyê li ser 1898 malbatên koçber da dabeş 
kirin.

Hevkariyê pêşkêşî 1898 malbatên 
koçber kirin

Rêkefta 15 / 1/ 2020 bi mebesta xweparêziya li sermaya 
zivistanê û baştirkirina debara wan, li projeyekî hevbeş 
da, Konsolê Koriya li Herêma Kurdistanê bi hevkariya 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi 300 hezar dolaran 4444 
amêrên germkirinê (sopa) pêşkêşî nîştecihên wargehên 
koçber û penaberên sînorê parêzgeha Hewlêrê kirin.

Dabeşkirina amêrên germkirinê 
li ser wargeha koçberan da

Rêkefta 12 / 1 / 2020 li dirêjahiya dabeşkirina hevkariyên 
projeya Kanî Xêr ku bi hevkarî li gel Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî ve tê encamdan, Nivîsîngeha Nînowa ya dezgehê 
hevkariya meha yekê sala nû ku ji 26.800.000 dînarên 
Iraqî pêkhatibû li ser 268 malbatên bê serpereştên bajar 
da dabeşkir.

Hevkarîkirina malbatên bêserpereşt 
berdewame

Roja 14/ 1/ 2020 demjimêr 10ê sibehî Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî karwana şeşem ya hevkariyan ku ji 2 ton derman 
û barhilgireke pêdiviyên pizîşkî û 650 sobayên neftî û 650 
gazên malan pêkhatibû li wargeha Waşokanî ya li bajarê 
Heseke li ser koçberên Serêkanî û Grêspî û navçeyên 
din dabeş kir.

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî karwanekî 
dinê hevkariyê dişîne Rojavayê Kurdistanê
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Li rêkefta 27 /01 /2020 bi mebesta hevkarîkirina kerta 
tendirustiya li Herêma Kurdistanê û jiyanekî tendirust ya 
çînan, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li gel rêxistina 
Human Bridge, dû barhilgirê kereste û pêdivî û amêrên 
tendirustiyê ji bo nexweşxaneya Şinriwê ya xêrxwaziyê li 
bajaroka Seyîd Sadiq dabîn kirin.

Dabînkirina kereste û pêdiviyên pizîşkî 
yên ji bo nexweşxaneya Şinriwê

Rêkefta 23 /01 /2020 li dirêjahiya kar û çalakiyên kerta 
xwediyê pêdiviyên taybet da, Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî bi hevkarî li gel Dezgeha LDS ya Xêrxwaziya 
Amerîkî wîlçeyr û pêdiviyên cûr bi cûr li ser 32 xwediyê 
pêdiviyên taybet li wargeha Domiz û bajarê Zaxo û 
Çoman dabeşkir.

Hevkariya 32 xwediyê pêdiviyên taybet 
kirin

Rêkefta 29 /01 /2020 li dirêjahiya projeyên tendirustiyên 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li Herêma Kurdistanê, 
li Nivîsîngeha Germyan komek pêdiviyên pizîşkî wekî 
(Têhnpîv,(Germpêv), pêverên çerm û pişkinîn)ê li ser 90 
xwendekarên Kolêja Pizîşkî ya qonaxa yekem û duyem 
da dabeşkirin.

Amêrên pizîşkiyê pêşkêşî 90 
xwendekaran kirin
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Hevkariya lêqewimiyên rûdana agirketina li welatê Awustralya kirin

Rêkefta 30 /01 /2020 şandekî Heyva Sora Kurdî ya Rojavayê 
Kurdistanê bi mebesta spas kirin û rêzlênana hewl û wan 
hevkariyên ku Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî pêşkêşî xelkê 
Rojavayê Kurdistanê kiriye, serdana Navenda Dezgehê 
kirin.
Li vê serdanê da şanda Heyva Sora Kurdî spasnameyek 
pêşkêşî birêz Musa Ehmed Serokê Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî kir û birêz Musa Ehmed kar û çalakiyên Heyva Sora 
Kurdî li xizmeta mirovahiyê bilind nirxand.

Heyva Sora Kurdî serdana Dezga kir

Rêkefta 19 /01 /2020 li projeyekî hevbeş 
da, Dewleta Kuweyt li rêya Komeleya 
Hawar Hatina Kuweytî ve bi hemahengî 
li gel Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî, 
helmeta dabeşkirina paketên xorekê li li 
bajarên Nînowa, navenda bajarê Hewlêrê 
û Şeqlawe û Soran û parêzgeha Diyale 
û wargehên Başûrê Nînowa û parêzgeha 
Dihokê birêve dibin, li vê projeyê da (5521) 
malbat sûdmend bûn.

5521 malbat paketên xorekê 
werdigrin

Bi sedema agirketina li her dû Wîlayeta Newsaws Welz û 
Kuynis Land li beşa Rojavayê Awustralya (2) hezar û (683) 
yekîneyên nîştecîhbûna hemwelatiyan şewitiye û nêzîkî (34) 
kes canê xwe ji destdane. Her wiha bi vê sedemê nêzîkî 
rûberê (3) milyon hêktar zevî û daristan şewitî.
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li çarçêweya çalakiyên 
navdewletî da, hevkariya ziyanmendên vê rûdanê dabîn 
kir. Hevkariya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî xwe ji dehan 
hezar lîtir ava vexwarinê pêkhatibû ku li rêya Nûnerayetiya 

Hikumeta Herêma Kurdistanê li Awustralya ji bo lêqewimiyan 
hate dabîn kirin. Heval Siyan Nûnerê Hikûmeta Herêma 
Kurdistanê Bi Kurdistan 24ê ragihand, dabînkirina hevkariya 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ji bo gelê Awustralya wateyekî 
gewheriye wê wateyê digihîne ku Kurd herdem destê 
hevkariyê ji bo hemû gelên cîhanê dirêj dike. Ji bo vê hevkarî 
û bi dengve çûna Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî, aliyên 
taybetmendên warê mirovî li Awustralya spasî Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî kirin.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

168,633 781,707

86,739 48,391 7,202 16,4799,819

418,169 203,476 31,208 83,61545,239

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in December and through (11) working sectors, the BCF conducted (337) activities which benefited (396,211) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (2,041) 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

 January 2020 in Kurdistan Region and

other parts of Iraq

396,211

159.177

7.020

16.846

163.880

49.288

925

43,290

28,567

97,177

6,22674,214

465

34

188

149

BCF Total No. activities

337

No. of family Beneficiaries
46,464

No. of individual Beneficiaries
251,374

139

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

    

Mam Rashan

Tanahi

Shiladze

Akre

Domez 2

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

دەزگای خێرخوازیی بارزانی 

LDS

UAE

MOMD

Kuwait

CCCM Coordination

IRCS

Human Bridge

UNHCR

 Total Number of Beneficiaries Per Implementors in January 2020


