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Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî hevkariya tendirustî 
digihîne penaberên Rohîngya ya li Bangledeş
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Wargeha pêşxistina mirovî ya rêxistinan ji aliyê Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî û Dezgeha Rewange û li bin çavdêriya 
fermangeha rêxistinên nehikumiyan bi beşdariya 16 rêxistin û 60 
xwendekar li rêkefta 30.04.2019 destpêkir û şeş roja berdewam kir. 
Beşdarbûyan li vê wargehê de 6 roj li xwezaya Kurdistanê da û li 
bin konan da jiyana xwe li ser birin û rojane li gor yasayên konan 
muamele kirin. Li rojên konan da 3 dersên taybet ji aliyê çendîn 
rahênerên bi şiyanan ve dihate gotin û çend geştên zanistî û terfîhî ji 
bo beşdarbûyên konan hate rêkxistin.
Armanc ji birêvebirina vê konê dirûstkirina tora peywendiya li 
navbera endamên rêxistinan û bilind kirina şiyana miroviyan û 
aşnakirina beşdarbûyên jîngehê û xwezaya Kurdistanê. Her yek 
ji rêxistinên (Rêxistina Pêşxistina Medenî CDO), Tora Rêxistinên 
Helebçe, Alîkar, Tora Xortên Niştîmanî (NYN), Rêxistina Hatina 
Hawara Mîllî (PAO), Qendîl, REACH, Desteya Karubarê Mirovî Ya 
Dihokê, Peymangeha Aborî bi Hejmar, Rêxistina Binyad, Rêxistina 
Dakokî li Mafê Ajalan, Rêxistina Roşnay Tendirustî, Rêxistina 
Kurds, Komeleya Qurbaniyên Kîmyabarana Helebçe. Heyva Sora 
Iraqî leqa Hewlêr, Navenda Hemahengiya Qeyranan) li beşdarbûyên 
sêyemîn wargeha pêşxistina mirovî ya rêxistinan bûn ku ji aliyê 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Dezgeha Rewange li bin çavdêriya 

fermangeha rêxistinên nehikumiyan birêveçû.
Li vê wargehê de ji bilî wê yekê ku beşdarbûyan rojane sê waneyên 
taybet ji aliyê rahênerên bi şiyan û şareza ve dihate pêşkêş kirin, 
jiyanekî nû jî li nav dijwarî û nexweşî û xweşiyên xwezayê de 
dibînin, mebesta vê cûre jiyanê zêdetir hest kirina bi wan êş û azarên 
ku lêqewimî di dema karesatên xwezayî ya miroviyan da tuşî dibin.
Ew waneyên li wargehê de hatin pêşkêş kirin bi vî awayî bûn (Hawar 
Hatina Seretayî - Se›adula Tahîr, Qonaxên Birêvebirina Projeyan 
- Nizar Elî, Zimanê Ceste - Dr. Fazil Caf, Çavdêrî û Dûvdaçûn - 
Hogir Çeto, Girîngiya Lêkolînê li qonaxa piştî qeyranê - Awat 
Ehmed, Plandanana Stratejî - Dr. Şêrko Cewdet, Komkirin - Ferhad 
Samî, Peywendî û Dîplomasiyet - Hêmin Hewramî, Mînaka Îdareya 
Serkeftî ya ji bo rêxistinên Qazanc Nexwest - Dr. Hêja Sindî, Mafên 
Mirov û Mafê Koçberan - Dr. Kirmanc Osman, Serkirdayetî kirin - 
Abdulselam Medenî, Karkirina bi tîm - Karzan Nûrî). Beşdarbûyan 
serdana çendîn navçe û cihên girîngê dîrokî ya Kurdistanê kirin. Ew 
navçeyên ku hatin serdan kirin li rojên wargehê da pêkhatibûn ji 
(Mizgefta Kevnar ya Barzan - Mezarê Enfalkiriyên Barzan – Mezarê 
Barzaniyê Nemir, Şikefta Şaneder û Gundê Bêdyalî ya Mesihiyên 
Barzan). Li rêkefta 06.05.2019 li rêwresmek de bi pêşkêşkirina 
bawername li ser beşdarbûyan da dawî bi wargehê hat.
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Li rêkefta 02/05/2019 Navenda Mihemed Mehdî Cewahîrî li 
wargeha Behirke1 bi hevkarî li gel rêxistina (Bisme Xeyr lilaxape) 
waneyekî taybet bi xweparêziya ji nexweşiyên zarokan di demsala 
germayê de ji bo 51 jinên xwedî zarok hate gotin ku têda wanebêj 
tîşk xistin li ser rêyên xweparêziya zarokan li demsala germayê 
de û ew nexweşiyên bi sedema germa ve rûbirûyê zarokên temen 
biçûk dibê û sedemên xweparêziyê rûnkir û li dawiya waneyê da 
şîr û pêdiviyên zarokan li ser amadebûyan da dabeşkir.

Rêkefta 02/05/2019 li wargeha koçberên Dîbege ku ji koçberên Iraqê 
pêkhatibû, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li gel rêxistina 
Bring Hope li navenda rewşenbîrî û hunerî ya Helebçe ahengekî 
xincîlane ji bo (150) zarokên sêwî sazkir û çend demjimêrek bi ken 
û xweşhaliyê li ser birin.
Wargeha Dîbege ji aliyê DXB ve tê birêve birin û taybete bi koçberên 
Mûsil û dewrubera wê û bi sedema nearamî û nebûna xizmetguzariyê 
li bajaran venagerin ser axa bav û kalên xwe.

Ji bo zêdetir hevkarîkirina penaberên welatê Sûriye ku li wargeha 
Basirme ya li sînorê parêzgeha Hewlêrê nîştecihin, DXB bi hevkarî 
li gel komeleya Heyva Sora Iraqî (IRCS) li çalakiyek da rêkefta 
02/05/2019 çendîn kartonên tendirustiyê ku ji amêr û pêdiviyên 
pizîşkî ji cûreyên (Wheelchair, Blood Pressure Device, Diabetes 
Test Device, ECG, Thermometer, Auto Oxygen Made Device) 
pêkhatibûn ji bo Binkeya Tendirustiya Wargeha Basirme hate 
dabînkirin.

Bi mebesta destnîşankirina nûner (muxtar)ê wargeha Xazir û 
Hesenşam ku ji aliyê DXB ve têne birêvebirin, bi navê zêdetir 
hêsankariya nîştecihên her dû wargehan û bi cîh anîna daxwaziyên 
wan birêveçû. Li rêkefta 02.05.2019 proseya dengdanê birêveçû 
û têda bi hevkariya rêxistinên EJCC, TDH, UNHCR, ACTED, 
QANDIL dengdan ji bo destnîşankirina 8 kandîdan bi awayeke 
demokrasiyane birêveçû û li her dû wargehên navbihurî bi giştiya 
32 berbijêr 16 kes karîn wekî nûner (muxtar) kertên wargeha Xazir û 
Hesenşam serkeftinê bi dest ve bînin wate li her wargehek 8 kandîd 
derçûn.

Rêkefta 08/05/2019 li bajaroka Ankawe DXB li roja cîhanî ya 
nexweşiya Talasîma, li helmetek da paketên xorekê û tendirustiyê li 
ser (200) kes dabeş kir.
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Li heyva remezanê da û li rojên 06-07/05/2019 bi navê dabînkirina pêdiviyên xorekê 
ji bo koçberan, DXB û Desteya Xêrxwaziya Îslamî ya Cîhanî pêkve li projeyek da 
paketên xorekê li ser nîştecihên wargehên Xazir, M1, Hesenşam U2 û Hesenşam U3 
dabeş kirin, li vê projeyê da (3507) malbatên koçberên her sê wargehan sûdmend bûn.

Rêkefta 06/05/2019 li çarçêweya projeya hevkarîkirina jinên bêserpereşt û zarokên sêwî ku 
DXB bi hevkarî li gel xêrxwazan birêve dibe, li helmetek da li nivîsîngeha Nînowa hevkariya 
heyvek li ser (213) jinên bêserpereşt da dabeşkir. Ji aliyeke din ve bi hevkariya kesayetiyên 
xêrxwaz (Muhendîs Heyder) hevkarî li ser (105) malbatan da dabeşkir ku ji paketên xorek û 
pereyê kaş pêkhatibû.

Rêkefta 08.05.2019 bi mebesta palpiştîkirina kertê tendirustî li Herêma 
Kurdistanê, 12 amêrên pizîşkî ji bo şûştina gurçîlkan û çendîn amêr 
û pêdiviyên din pêşkêşî tendirustiya Dihokê kirin. Pêdiviyên wan ji 
aliyê rêxistina ICFM û li rêya DXB ve hatibûn dabîn kirin û bi mebesta 
xizmetkirina nexweşan li Kurdistanê li nexweşxaneyên parêzgeha 
Dihokê da sud jê tê wergirtin.

Rêkefta 06/05/2019 bi hevkarî li gel Desteya Xêrxwaziya Îslamî ya Cîhanî û Dewleta 
Kuweyt, li projeyek da bi dirêjahiya heyva pîroza remezanê li bajarê Mûsilê rojane nan li 
ser (1000) malbatên kêmderametê taxên Hey Amil û Musila nû û Hey Xezrec û Bab likiş û 
aliyê çepê Mûsil û beşê navxweyî ya xwendekarên kur û keçan li gor pisuleyekî taybet hate 
dabeşkirin.

Rêkefta 08.05.2019 bi hemahengiya di navbera DXB û Heyva Sora Îmaratî bi amadebûna 
konsulê Dewleta Îmarat li Hewlêr paketên xorekê li ser malbatên koçberên her dû wargeha 
Behirkê û Herşem û Dîbege da dabeşkirin. Ji aliyeke din ve paketên xorekê li ser 4937 
malbatên penaber û koçberên li wargehên Domiz 2 û Şêxan û Akrê û Mamliyan û Germava û 
Gewîlan ya li sînorê parêzgeha Dihokê dabeşkirin.

Rêkewta 09/05/2019 li Parka Şar ya li ber Qela Hewlêrê, li projeyek da bi helkefta meha pîroza remezanê, DXB û Dewleta Kuweyt bi 
amadekirina danê xwarina berbangê û pêşkêş kirina xelkê hejar û kêmderamet û karkeran rêkxist. Her wiha li parêzgeha Nînowa û qeza Soran 
bi heman awayî berbang ji bo xwendekarên beşê navxweyi û Binkeya Nur ya ji bo bi salaçûyan rêkxist.
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Rêkefta 28/05/2019 DXB li 
parêzgeha Helebçe xwarina 
berbangê ji bo xwendekarên 
beşê navxweyiya Zanîngeha 
Helebçe amadekir. Li 
dirêjahiya çalakiyên DXB li 
vê parêzgehê da hevkariya 
xorekî ku pêkhatibû ji 
paketên xorekê pêşkêşî 150 
karmendên bajarvaniyê kirin.

Rêkefta 28/05/2019 DXB bi 
hevkarî li gel rêxistina Mem 
û Zîn, li çarçêweya projeya 
şadiya zarokan, şîvek ji 
bo zarokên sêwî yên li 
wargehên Behirke û Herşem 
amadekir û ciluberg ji bo 
wan pêşkêşkirin. 

Rêkefta 28/05/2019 DXB 
bi hevkarî li gel Dewleta 
Kuweytê paketên xorekê li 
ser 5.522 malbatên wargeha 
Domiz2 ya li parêzgeha 
Dihokê dabeş kirin.

Rêkefta 25/05/2019 li meha 
pîroza remezanê da, DXB bi 
navê dilxweşkirina zarokên 
sêwî li wargeha koçberan, li 
projeyek da li Family Mall 
ya Hewlêrê ji bilî sazkirina 
şîvek ji bo zarokan heman 
demî de, cilubergên cûr bi 
cûr pêşkêşî 200 zarokên sêwî 
(bê dayik û bav) ya wargehên 
Xazir û Hesenşam û Dîbege 
dike ku bi daxwaza xwe 
ciluberg ji bo xwe hildibjêrin.

Bi helkefta hatina meha remezana pîroz, 
rêkefta 09/05/2019 DXB bi hevkarî li gel 
xwaringeha (B to B) paketên xorekê li 
ser (100) malbatên azîzan dabeşkir. Li vê 
çalakiyê de ew zarokên sêwî sûdmend bûn 
ku navê wan hatine tomar kirin û hîç cûre 
muçeyek ji bo wan nehatibû.

Rêkefta 16/05/2019 li dirêjahiya 
dabeşkirina hevkarî li ser malbatên hejar 
û kêmderamet da, nivîsîngeha Kelar ya 
DXB paketên xorekê li ser (100) malbatan 
da dabeşkir.

Rêkefta 20/05/2019 bi hevkarî li gel karsaz û kompanya û xêrxwazên Kurdistanê, beşa 
çavdêriya azîzan ya DXB qonaxekî dinê dabeşkirina hevkariya mehane li ser zarokên sêwî 
(azîzan) li seranserê Herêma Kurdistanê destpêkir, li vê qonaxê da (4377) zarokên sêwî 
(875.400) dolarên Amerîkî hate dabeşkirin, her zarokek (200$) dû sed dolarên Amerîkî li çar 
mehan carek werdigrin.

Rêkefta 28/05/2019 DXB bi hevkarî li gel kompanya Korek Telecom projeyekî mezin ya 
dabeşkirina paketên xorekê li parêzgehên Herêma Kurdistanê û çend parêzgehekî Bakur û 
Başûrê Iraqê bi cîh dike ku çend rojek berdewam dibê û têda li Hewlêr (1000) malbat, Dihok 
(750) malbat, Silêmanî (750) malbat, Kerkuk (500) malbat, Musil (1000) malbat, Basra (500) 
malbat, Nasiriye (500) malbat, Bexda (1000) malbat û Semawe (1000) malbat sûdmendê 
wergirtina paketên xorekê dibin. Bi giştî (7.000) malbatên hejar û kêmderamet li xwe digre.
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Total No of IDP & Refugee in KRG

178,047 827,633

91,087 50,020 2,073 19,634

42,541135,506

5,4919,742

438,750 210,689 11,480 100,456

150,666676,967

20,81445,354

NenevehKirkukDuhok Al-SulaimanyahGarmianErbil

Inside campInside camp
Outside campOutside camp %38%64

%62

18
%

82
%

%36
IDPs Refugees

BCF in May and through (10) working sectors, the BCF conducted (510) activities which benefited (715,352) persons. In addition, BCF 
activities at its major cultural and social centres benefited (1,828) persons.

 KRI Host Community

 Iraqi Host Community

IDP

REF

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

of Iraq 715,352

34,127

81,394

518,716

81,115

Rêkefta 20/05/2019 tîmekî DXB bi mebesta nirxandina rewşa 
penaberan serdana welatê Bangladeş kirin. Li dûvdaçûnan 
da kêşe û gîr û giriftên penaberên misilmanên Borma yên li 
nava wargeha Kutupalonga bajarê Koks Bazar li Bangladeş 
hate diyar kirin û biryar hate dayîn ku binkeyekî tendirustiyê li 
wargehê da bê vekirin.
Kêşeya tendirustiyê li wargeha Kutupalong de metirsî li ser 
jiyana 700.000 heft sed hezar penaberê nîştecihê wargehê dirûst 
kiriye, ev binkeya tendirûstiyê ji aliyê DXB û rêxistina Med 
Global ve ji bo penaberan li wargehê de tê vekirin.
Li vê binkeyê da pişkinîn û çareseriya tendirustiyê pêşkêşî 
penaberan tê kirin û hewl didin li rûyê tendirustiyê ve asayîşa 
jiyana penaberan zêdetir piştrastî hebê û rojane çareseriya 
pişkinînê ji bo 500 nexweşan têda tê kirin.
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Beneficiaries from Cultural Centers

Office Activities

No. ActivitiesOffices

Qushtapa

Dibaga

HassanSham U3

Darashakran

kawrgosik

Barika

Domez 2

Domez 1

1,331

65,840

24,574

123,879

24,358

303,617

60,222

7,147
208,900

43,574

50

4,151

   0

433

5

0

BCF Total No. activities

510

No. of family Beneficiaries
141,243

No. of individual Beneficiaries
715,352

0

0

Total of Activities & Beneficiaries
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BCF Donors And Partners in May  2019

Tel:  +964  7515019400         www.bcf.krd         info@bcf.krd

barzanifoundation    Barzani Charity Foundation        barzaniCF        www.bcf.krd        info@bcf.krd       

Headquarter: Kurdistan Region-Iraq, Erbil, Hawleri Nwe Qtr.,120m Road, Next to Mass City

Data Sources: (Barzani charity Foundation) BCF,  (Joint Crisis Coordination) JCC

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

Kuwait


