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Hevkariya xorekî û tendirustî pêşkêşî wan malbatan kirin ku ji 
wargehan ve ber bi warê xwe ya li Şingal û dewrubera wê vedigerin. 
Li destpêka meha 7ê 2020 hêdî hêdî malbatên Êzdiyan yên li nava 
wargehan ber bi warê bab û bapîrên xwe yên li Şingal û dewrubera 
wê dest bi vegeranê kirin, tîmên Nivîsîngeha Şingalê ya Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî bi hevkariya li gel Dezgeha LDS ya xêrxwaziya 
Amerîkî li tixûba parêzgeha Dihokê û li rêda pêşwaziya wan kirin û 
paketên xorek û tendirustî û ava vexwarinê û ciluberg pêşkêşî wan 
kirin û bi giştî hevkariya (7.376) malbatan hate kirin.

Hevkariyê pêşkêşî koçberên vegeriyayîn Şingalê kirin

BCF berhemê temata ya cotkarên Dihok 
û Hewlêrê dikire û li ser 34.284 malbatan 

da dabeş dikeRêkefta 03 /07 /2020 Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
û Dezgeha LDS ya xêrxwaziya Amerîkî paketên 
xorek û tendirustiyê li ser malbatên kêmderametên li 
tixûbê Şêladizê, Amêdî, Dêreluk û komelgeha Sîryê û 
komelgeha Hêtît û dewrubera wê da dabeş kirin û li vê 
çarçêweyê da (2000) malbat hatin hevkarî kirin.

Hevkariyê li ser malbatên 
kêmderamet da dabeş kirin

Rêkefta 04 /07 /2020 bi mebesta hevkarîkirina wan 
malbatên ku li wargeha Leylan 2 ya li tixûbê parêzgeha 
Kerkûkê nîştecîhin û ji ber belavbûna virusa Korona li 
wargehê hatibûn karantîn kirin, Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî û Dezgeha LDS xêrxwaziya Amerîkî paketên 
xorek û tendirustiyê li ser 25 malbatan da dabeş kirin.

Hevkariya koçberên Kerkûk 
wargeha Leylan kirin

Rêkefta 07 /07 /2020 li civîneke rojnamevaniyê da 
Abdulwahîd Emîn Berpirsê Nivîsîngeha Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî li Dihokê ragihand, ji aliyek ve 
wekî hevkarîkirina penaberan û ji aliyeke din ve jî ji 
bo hevkarîkirina cotkaran, rojane 30 ton temataya 
cotkaran dikirîn û ev proje heta heftiyek ku digihe 230 
tonan berdewam dibe û paşê li rêya tîmên me ve li 
ser wargehên penaber û koçberên tixûbê parêzgeha 
Dihokê da têne dabeşkirin û têda (21.000) malbat 
sûdmendbûn.
Her li dirêjahiya projeyê da bi navê bi vala neçûna 
berhemên temateya cotkarên Herêma Kurdistanê, 
kompanya Kar Group bi kirîna berhemên cotkaran radibe 
û dabeşkirina li ser wargehên koçber û penaberên li 
tixûbê parêzgeha Hewlêrê tê kirin.
Li meha 7ê 2020 Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi 
hevkariya li gel kompanya Kar Group ku erkê kirîna 
berhemên temateya cotkaran girtibû stûyê xwe, ew 
hemû berhem li rêya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ve li 
ser wargehên koçber û penaberên li tixûbê parêzgeha 
Hewlêrê dabeşkirin ku têda (13.284) sindoqê temata li 
ser (13.284) malbatan da dabeşkirin.
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Rêkefta 08 /07 /2020 li dirêjahiya hevkarîkirina 
xwendekarên Kolêjên Pizîşkiyên Herêma 
Kurdistanê, li çarçêweya projeya handana 
xwendekaran da, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
amêrên pizîşkî (Germpîv, pestana xwîn û 
bihîsterê pizîşkî) pêşkêşî (740) xwendekarên 
li tixûbê parêzgeha Dihokê kirin.

Pêşkêşkirina amêrên pizîşkî ji bo 
xwendekarên Kolêjên Pizîşkî

Pêşkêşkirina 2 amêrên henasedana 
destkird bi Nexweşxaneya Navendî 

ya Hewlêrê

Rêkefta 13 /07 /2020 li dirêjahiya dabînkirina kelupel 
û pêdiviyên ji bo nîştecihên wargeha Behirke 1 ku 
hemû koçberên Iraqî ne, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
bi hevkariya li gel Wezareta Koç û Koçberên Iraqî û 
Mercy Corbs paketên tendirûstiyê li ser (839) malbatan 
de dabeşkirin.

Dabînkirina paketên tendirûstiyê ji 
bo koçberên wargeha Behirke 1

Rêkefta 16 /07 /2020 li dirêjahiya hevkarîkirina 
penaberên wargehan, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
bi hevkariya li gel Dezgeha LDS xêrxwaziya Amerîkî 
paketên xorekê li ser 436 malbatên penaber da hate 
dabeşkirin.

Hevkarîkirina 436 malbatên 
penaber li wargeha Basirme

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li gel kompanya 
Korek Telecom, bi mebesta palpiştîkirina kerta 
tendirustiyê û rûbirûbûna virusa Korona (kovid-19) du 
amêrên henasedana destkird pêşkêşî Nexweşxaneya 
Navendî ya Hewlêrê kirin.
Rêkefta 14 /07 /2020 li dirêjahiya hewlên Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî bi mebesta hevkarîkirina 
nexweşxaneyan û kerta tendirûstiya Herêma Kurdistanê 
li rûbirûbûna virusa Korona (kovid-19) 2 amêrên 
henasedana destkird pêşkêşî Nexweşxaneya Navendî 
ya Hewlêrê kirin. Ev 2 amêr ji aliyê birêz Sîrwan Barzanî 
ve hatibûn dabînkirin.
Hêjayî gotinêye Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li 
destpêka belavbûna virusa Korona, bi hevkariya Heyva 
Sora Iraqî ya leqa Hewlêrê, pêdiviyên tendirûstiyê ji bo 
pêşangeha Navdewletiya Hewlêrê dabînkir ku li egera 
bilindbûna hejmara tûşbûyên bi virusa Korona li wir da 
nexweş dikarin çareseriyê werbigrin.
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Li dirêjahiya dabeşkirina hevkariyên li ser malbatên kêmderamet, 
Nivîsîngeha Germiyan ya Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî hevkariyê li 
ser (749) malbatên kêmderamet da dabeş kir. Rêkefta 18 /07 /2020 
li dirêjahiya dabeşkirina hevkariya li ser malbatên kêmderamet, li 
çarçêweya projeya hevbeşa Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Dezgeha 
LDS xêrxwaziya Amerîkî, hevkariya paketa xorekê li ser (749) malbatên 
kêmderamet yên li tixûbê Îdareya Germiyan dabeş kirin ku li bajarên 
Xaneqîn û Kelar û bajaroka Rizgarî û Kerkûkê çalakiyan encamdan.

Li Germiyan 
hevkarîkirina malbatên kêmderamet berdewame

Li çarçêweya projeya 
hevbeş ya Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî 
û Dezgeha LDS 
xêrxwaziya Amerîkî, 
li bajarê Mûsilê 
hevkariyê li ser (892) 
malbatên kêmderamet 
da dabeşkirin. Li 
rêkefta 20 /07 /2020 

li çarçêweya berdewamiya projeya hevkarîkirina 
malbatên kêmderametên li Herêma Kurdistanê û bajarê 
Mûsilê, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û Dezgeha LDS 
xêrxwaziya Amerîkî encam didin, li bajarê Mûsilê, 
Nivîsîngeha Dezgehê paketên xorekê li ser (892) 
malbatan da dabeşkir.

Li Musilê hevkariya 892 malbatên 
kêmderamet kirin

Bi mebesta ji nêzîk 
ve agahdarbûna 
li rewşa dijwar 
ya koçberên 
wargehan, Wezîra 
Koç û Koçberên 
Iraqê serdana 
koçberên li 

wargeha Xazir ya li tixûbê parêzgeha Hewlêrê kir. Rêkefta 
25 /07 /2020 şandekê Wezareta Koç û Koçberên Iraqê 
bi Serokayetiya Îvan Fayeq Wezîra Koç û Koçberan 
serdana koçberên li wargeha Xazir kir û ji nêzîk ve 
agahdarî rewş û guzeraniya nîştecihên wargehê bû û 
her wiha civîneke girîng li gel birêveberê wargehê û wan 
rêxistinan encamda ku li wargehê da çalakiyên xêrxwazî 
û mirovî encam didin.

Wezîra Koç û Koçberên Iraqê serdana 
wargeha Xazir kir

Beşdarîkirina dezgehê li guftûgoyekî grupa 
Parlementerên partiyên Brîtanya APPG taybet 

bi misilmanên Ehmediye

Rêkefta 26 .07 .2020 bi mebesta pêşwazî kirina cejna 
Qurbana Pîroz, helmeteke paqijkirina aliyê çepê Musilê 
birêveçû, tîmeke Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ku ji 
150 karmend û xwebexşan pêkhatibûn beşdariyê li vê 
helmetê da kirin, heta du rojan ev helmet berdewam 
bû û têda rêya Esedî û taxên Feyseliye û Pira Eletîq 
û Derkizliye bi hevkariya bajarvaniya Musilê hate paqij 
kirin.

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî li helmeta 
paqijkirina bajarê Musilê de beşdarî kir

Rêkefta 20 /07 /2020 
birêz Awat Mistefa Nûnerê 
Dezgehê, beşdariya 
guftûgoyekê grupa 
parlementerên partiyên 
Brîtanya û pîspor û 
şarezayên mafê mirov û 
azadiya olan li cîhanê da 
kir ku salane ji bo piştevanî 

û piştgîriya mafê gelan tê encamdan. Li vê civînê de 
behsa wan kêşeyan kirin ku rûbirûyê misilmanên 
terîqeta Ehmedî li Pakîstanê û Brîtanya dibin. Li civînan 
de Nûnerê Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî tîşk xiste li ser 
rexsandin û ferahemkirina mafên kêm neteweyan û ew 
giriftên ku li Iraqê têne pêşiya wan.
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Rêkefta 27 /07 /2020 li çarçêweya 
projeyên Kanî Xêr ku Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî û xêrxwazek 
encam didin, li projeyeke bêhempa 
de bi helkefta cejna qurbanê, li bajarê 
Mûsilê cilubergên cejnê pêşkêşî 1.000 
zarokên sêwî kirin.

Cilubergên cejnê pêşkêşî 
1.000 zarokan kirin

Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî salane bi helkefta cejna qurbana pîroz goştê xêrê li ser malbatên kêmderamet û koçber û 
penaberan da dabeş dike.
Rêkefta 30 /08 /2020 bi helkefta cejna qurbana pîroz, Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li gel dewleta Kuweyt û 
Wezareta Ewqafa Kuweytî, projeya dabeşkirina goştê qurbanê bi cîhkirin û bi dirêjahiya sê rojên cejnê prose birêveçû û 
têda li ser (8.312) malbatên koçber û penaber û kêmderamet da dabeşkirin.
Ji aliyeke din ve bi heman helkeftê bi hemahengî li gel Konsolxaneya Îmarat li Hewlêrê, projeyeke dinê goştê qurbanê 
birêveçû û têda (1.697) malbat goşt li ser wan da hate dabeşkirin.

(10.009) malbat ji projeya dabeşkirina goştê qurbanê 
sûdmendbûn
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Total No of IDP & Refugee in KRG Inside Camps

63,121 317,135

33,399 4,462 1,695 1,293 13,4679,505

171,092 19,751 9,205 5,773 67,66343,651

NenevehKirkuk GermyanDuhok Al-SulaimanyahErbil

BCF in July and through (9) working sectors, the BCF conducted (285) activities which benefited (697,532) 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

 July. 2020 in Kurdistan Region and other

parts of Iraq

697,532

133.760

-

9.059

438.445

116.268

19

57,552

64,000

525,541

36,0118

3.200

0

374

10,827

BCF Total No. activities

285

No. of family Beneficiaries
140,681

No. of individual Beneficiaries
697,532

0

Total of Activities & Beneficiaries
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Office Activities

Companies 

Benefactor

Governmental Organizations and Officials

International NGOs

No. Activities Offices

Health Center Activities

Camp Name Governorate Secter ActivityCenter

Local NGOs


