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Li rêkefta 02 /12 /2020 bi mebesta keskkirina jîngeha nava wargehê, li helmetek da îdareya wargeha Herşem ku ji aliyê 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ve tê birêvebirin, 350 nemaman li nava wargehê de çandin, ew nemam jî ji aliyê rêxistina 
Jîngehdostiya Suudiyê ve hatibû dabînkirin.

Helmeta darçandinê li wargeha Herşem birêveçû

Rêkefta 02 /12 /2020 li dirêjahiya dabeşkirina nefta spî ya li ser koçberan da, li wargeha Xazir 1 û Hesenşam U 2 û U 3 
û Behirke 1 bi hemahengî li gel Wezareta Koç û Koçberên Iraqê, neft li ser 4.150 malbatan da hate dabeşkirin.

4150 malbatên koçber nefta spî wergirtin



3

w w w . B C F . c o m

Li dirêjahiya hewlên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
ya bi mebesta dabînkirina pêdiviyên nexweşxaneyên 
Kurdistanê, li rêkefta 06 /12 /2020 helmeteke dinê 
dabeşkirina pêdiviyên pizîşkî li ser nexweşxaneya Elwen 

Pêdiviyên pizîşkî ji bo kertê tendirustiya Germiyan dabînkirin

Hevkariya 1000 xwendekaran kirin
Li dirêjahiya kar û çalakiyên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
ya bi mebesta dabînkirina pêdiviyên xwendekaran, li rêkefta 
02 /12 /2020 li wargeha Behirke 1 bi hevkarî li gel rêxistina 
Unicef çanta û pêdiviyên xwendinê li ser 1000 xwendekarên 
xwendingeha Barzanî 1 û 2 hate dabeşkirin.

ya taybet bi Korona li Xaneqîn û Qela li Kelar birêveçû. 
Ev hevkarî ji aliyê Dezgeha LDS ya Amerîkî û rêxistina 
ANCF ve hatibûn dabîn kirin.
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Dabînkirina tankên avê, ji bo Birêveberiya Perwerdeya Mêrgesorê

Li çarçêweya helmetên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ya 
bi navê pirkirina wan kêmasiyên li demsala zivistanê de 
rûbirûyê koçberan dibin, li helmetek da li rêkefta 15 /12 

Pêdiviyên zivistanê li ser 2453 malbatên koçber da dabeşkirin

Li çarçêweya projeyên Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî ya ji bo pirkirina wan 
kelên û kêmasiyên li kerta perwerdeyê 
da hene, li helmetek da li rêkefta 13 /12 
/2020 Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
42 tankên avê pêşkêşî Birêveberiya 
Perwerdeya Mêrgesorê kir.

/2020 bi hevkarî li gel rêxistina IOM kon û berik û kartoneke 
qap û qaçax û bidonên avê li ser 2453 malbatên koçberên 
wargehên Hesenşam, U3 û U2 û Herşem da dabeşkirin.
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Rêkefta 15 /12 /2020 Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî û Dewleta Kuweyt li rêya Komeleya 
Hawar Hatina Kuweytî ve projeya dabeşkirina 
5 hezar paketên xorekê li ser 5 hezar malbatên 
kêmderamet û koçberên niştecihên bajarên 
Hewlêr û Dihok û Musil û Kerkûkê dabeş kirin.

Hevkariya xorekî
 li 5 hezar malbatan 

kirin

Rêkefta 17 /12 /2020 piştî dûvdaçûna aliyên 
peywendîdarên Hikûmî ya di derbarê wan 
malbatên ku koçberbûne û li wargehan 
da hatine nîştecîh kirin û kêşeya nebûna 
nasnameyê heye, li projeyeke hevbeş da 
bi hemahengî li gel Wezareta Navxweya 
Iraqê û Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî û 
rêxistina Swedo ya Swêdî, projeya dûbare 
tomarkirina wan kesan dest pêdike ku 
nasnameya wan nemaye ku li wargehên 
tixûbê parêzgeha Hewlêrê nêzîkî 3361 
kesan li xwe digre.

Dirustkirina nasname ji bo koçberên wargehên tixûbê parêzgeha Hewlêrê
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Li çarçêweya projeya Kanî Xêr ku Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî bi hevkarî li gel xêrxwazek mehane hevkariya malbatên 
bêserpereşt dike, li rêkefta 23 /12 /2020 hevkariya mehane li ser 196 malbatên bêserpereştên li parêzgeha Musilê 
dabeşkirin.

Havkariya 196 malbatên bêserpereşt kirin

Li çarçêweya hewlên Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî ya bi mebesta dabînkirina pêdiviyên zivistanê ya ji bo koçberan, li 
helmetek da li rêkefta 27 /12 /2020 bi hemahengî li gel rêxistina We Care betanî û bidonên neftê û sopa li ser 100 malbatên 
koçberên wargehên Hesenşam U2 û Xazir 1 dabeş kirin.

Pêdiviyên zivistanê ji bo 100 malbatên koçber dabînkirin
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Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî projeyên sala 2020 û 2021 eşkere kir
Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî li sala 2020 li 11 
kertan da 60 projeyan 
encamdaye û 6 milyon 
kesan jê sûdmend kiriye
Li sala 2021 da projeya 
Navenda Îmaratî ya ji bo 
Otîzm û Mala Barzanî 
û hevkariya 15 hezar 
zarokên ezîz bi cîh dike
Rêkefta 30 /12 /2020 li 
Serokayetiya Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî 
li bajarê Hewlêrê, li 
civîneke rojnamevaniyê 
da bi amadebûna kanalên 
ragihandinê, Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî bi 
giştiya projeyên xêrxwazî 
û miroviyên li sala 2020 ji 
bo raya giştî xisterû û li gel 
balkişandina wan projeyên 
girîng da ku biryare li sala 
nû ya 2021 da bi cîh bike. 

Xistinerûya projeyên 2020
Ew projeyên ku Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî li sala 
2020 bi navê xizmetkirina 
çîn û twêjên civaka 
Kurdistanê û her wiha ji 
bo koçber û penaberan û 
nîştecihên navçeyên dinê 
Iraqê û welatên derve 
encam daye pêkhatine 
ji (60) projeyên mezin 
ku ji ber wan projeyan 
(6,054,340) kes hatine 
sûdmendkirin.
Li destpêka civîna 
rojnamevaniyê da, 
Musa Ehmed Serokê 
Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî spasî kanalên 
ragihandinê û medyayê 
kir ku berdewam hevkar 
û hemahengê projeyên 
Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî bûne. Her wiha 
tîşk xiste li ser sala 2020 
ku ji bilî qeyran û kêşeyan, 
kariye hevkariyên cûr 
bi cûr pêşkêşî xelkê 
Kurdistan û Iraq û koçber 

û penaberan bikîn. Her wiha 
li derveyê welat jî kar û 
çalakiyên me berdewamin 
bi navê dirustkirina pira 
peywendiyeke bi hêz ya li 
gel rêxistinên alîkarbexşên 
cîhanê.

Birêvebirina 30 wargehan
Di derbarê birêvebirina 
wargehan û ew projeyên 
li nava wargehan da ji 
bo penaber û koçberan 
encam dide, Serokê 
Dezgehê ragihand: Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî yekemîn 
rêxistina nehikumiye li 
Herêma Kurdistan û Iraqê 
ku li erkê birêvebirina 
30 wargehên koçber û 
penaberên li Herêma 
Kurdistanê birêve dibe.

Projeyên derveyê 
Kurdistanê
Ji bilî wê yekê ku Dezgeha 
Xêrxwaziya Barzanî li (13) 
bajarên Iraq û Herêma 
Kurdistanê kar kiriye, 
heman demê de çendîn sale 
Dezgeha Xêrxwaziya Barzanî 
hewldaye projeyên girîng li 
derveyê welat û li welatên 
din, ji bo lêqewimiyan encam 
bide. Li sala 2020 kariye li 
rêya peywendiyên xwe ve 
çendîn projeyan li welatên 
(Yemen, Sûriye, Awustralya, 
Lubnan, Iraq, Brîtanya) 
encamdaye û rêjeyeke ber 
bi çav li kes û malbatan 
sûdmend kiriye.

Projeyên sala 2021
Di derbarê wan projeyên 
ku Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî li sala nû ya 2021 
de, li civîna rojnamevaniyê 
da behsa wan hate kirin ku li 
sala nû Navenda Îmaratî ya ji 
bo nexweşiya Otîzm li bajarê 
Hewlêrê tê vekirin ku têda 
zarokên nexweşên Otîzm li 
xwe digrê û li wê navendê 
da rahênan û waneyên 
taybet bi fêrbûnê tê pêşkêş 
kirin. Her wiha projeya li 
çarçêweya projeya zekatê 
da hevkariyê bi malbatên 
kêmderametan tê kirin, her 
wiha vekirina Muzexaneya 
Barzanî li ser qela Hewlêrê, 
bi navê Muzexaneya Barzanî 
ku têda kultur û kelupel û 
belgenameyên taybet bi 
dîroka xebata Barzaniyê 
Nemir û gelê Kurd bi awayeke 
nûjen têne nîşandan. Her 
wiha li bernameyêdaye li 
sala nû da hevkariyê li ser 
(15) hezar zarokên ezîz 
(sêwî) de dabeş bike. Li 
çarçêweya vekirina navendek 
ji bo jinan û zarokên 
rizgarbûyê bindestên Da'îş 
bi hevkariya rêxistineke LDS 
ya xêrxwaziya Amerîkî tê 
vekirin û xizmeta wan tê kirin. 
Li sala nû da li bernameya 
Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî da navendeke 
(Dayik) ji bo zarokên xwediyê 
pêdiviyên taybet tê vekirin, 
li çarçêweya karên xwe da 
hevkariyên taybet pêşkêşî 

kesên xwediyê pêdiviyên 
taybet dike. Li gel projeya 
dirustkirina (pela destkird) 
ya ji bo wan kesên 
ku beşeke laşê xwe ji 
destdane. Her wiha li kerta 
tendirustiyê da, xizmeteke 
ber bi çav pêşkêşî 
nîştecihên wargehan tê 
kirin, li gel nûjenkirina 
nexweşxaneyek li Xelîfan 
ya ji bo nîştecihên navçeyê 
ku sûdeke baş ji bo wan 
dibe.

Sûdmendên projeyan li 
gor kertan
Dezgeha Xêrxwaziya 
Barzanî li (11) kertên 
cûr bi cûrên xêrxwazî û 
mirovî da kar dike, li wê 
demê de jî li sala (2020) 
li çarçêweya kertên 
xwe de (60) projeyên 
girîng encamdaye û têda 
sûdmend bi vî awayî bûne, 
li kertê perwerde ku xwe 
ji dabînkirina pêdiviyên 
xwendin û xwendingehan 
dibîne (27,642) kesan 
sûdmend kiriye. Her wiha 
li hevkariyên tendirustiyê 
de yên ji ber belavbûna 
virusa Korona pêşkêş 
kiriye, têda (311,439) kes 
sûdmendbûne. Her wiha 
(2,058) kes li kerta hela 
kar û jiyanevanî û (40,056) 
kes yarmetiyên nexdî 
wergirtine (4,548,214) 
kes li hemahengî û 
birêvebirina wargehan û 
(74,811) kes li av û avero 
û (80,284) kes li wergirtina 
kelupelên nexorekî de 
sûdmendbûne, xorek li 
ser (1,003,532) kesan de 
hatiye dabeşkirin, (1,673) 
kes jî li kerta parastinê 
da hevkariyê wergirtine. 
Her wiha kerta pêşxistinê 
de (581) kes li xul û 
rahênanên cûr bi cûr da 
sûdmend bûne.



BCF in August and through (11) working 
sectors, the BCF conducted (531) activities 

which benefited (1,101,691) persons. 
In addition, BCF activities at its health centres 

benefited (7.713) persons.
Total No of IDP & Refugee in KRG

 57,866  284,001 
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