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لڕككوتی ٢٠٢٠/١٢/٢ بمبستی سوزكردنی ژینگی نو كمپك، ل ھمتكدا ئیدارەی كمپی ھرشم ك لالین دەزگای خرخوازیی بارزانییوە 
بڕوە دەبرت، ھستان ب چاندنی ٣٥٠ نمام لناو كمپكدا، نمامكان لالین رێ:خراوی ژینگدۆستی سویدییوە دابینكرابوو.

ھمتی دارچاندن ل كمپی ھرشم بڕوەچوو

رككوتی ٢٠٢٠/١٢/٢ لدرژەی دابشكردنی نوتی سپی بسر ئاوارەكاندا، ل كمپی خازر١ و حسنشام یو٢ و یو٣ و بحرك١ بھماھنگی لگڵ 
وەزارەتی كۆچ و كۆچبرانی عراقی نوت بسر ٤١٥٠ خزاندا دابشكرا.

4150 خزانی ئاوارە نوتی سپی وەردەگرن
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لدرژەی ھوكانی دەزگای خرخوازیی بارزانی بمبستی دابینكردنی 
 ٢٠٢٠/١٢/٦ رككوتی   ل كوردستان،  نخۆشخانكانی  پداویستی 
ھمتكی دیكی دابشكردنی پداویستی پزیشكی بسر نخۆشخانی 

ئوەنی تایبت ب كۆرۆنا ل خانقین و ق ل كالر بڕوەچوو، كم 
 ANCF کخراویر و  ئمریکی  دەزگای LDSی  لالین   ھاوكارییان

دابین كرابوون.

دابینكردنی پداویستی پزیشكی بۆ كرتی تندروستی گرمیان

1000 قوتابی ھاوكاری دەكرن
لدرژەی كارو چاالكییكانی دەزگای خرخوازیی بارزانی بمبستی دابینكردنی 
پداویستی قوتابیان، ل رككوتی ٢٠٢٠/١٢/٢ ل كمپی بحرك١ بھاوكاری 
لگڵ ركخراوی یونیسف ھستان ب دابشكردنی جانتاو پداویستی خوندن 

بسر ١٠٠٠ قوتابی قوتابخانی بارزانی ١ و ٢.
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خرخوازیی  دەزگای  پرۆژەكانی  لچوارچوەی 
بارزانی بۆ پكردنوەی ئو كلن و كموكوڕیانی 
ھمتكدا   ل ھن،  پروەردەدا  سكتری   ل
خرخوازیی  دەزگای   ٢٠٢٠/١٢/١٣ رككوتی   ل
بارزانی ٤٢ تانكی ئاوی پشكشی بڕوەبرایتی 

پروەردەی مرگسۆركرد.

دابینكردنی تانكی ئاو بۆ بڕوەبرایتی پروەردەی مرگسۆر

لچوارچوەی ھمتكانی دەزگای خرخوازیی بارزانی لپناو پكردنوەی 
 ل دەبتوە،  ئاوارەكان  رووبڕووی  زستان  وەرزی   ل كموكوڕییانی  ئو 
 IOM كخراویڵ رگھاوكاری لوتی ٢٠٢٠/١٢/١٥ بككر كدا لتمھ

 ٢٤٥٣ بسر  ئاویان  جلیكانی  و  قاچاخ  و  قاپ  كارتۆنی  و  رایخ  و  چادر 
ھرشــمدا  و  یو٢  و  یو٣  شـــام  حســـن  كمپكانی  ئاوارەی  خزانی 

دابشـــكرد.

پداویستی زستان بسر 2453 خزانی ئاوارەدا دابشكرا
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بارزانی  خرخوازیی  دەزگای   ٢٠٢٠/١٢/١٥ رككوتی 
فریاگوزاریی  كۆمی  لڕگی  كوەیت  دەوتی  و 
پارسلی  ھزار   ٥ دابشكردنی  پرۆژەی  كوەیتیوە 
خۆراك بسر ٥ ھزار خزانی كمدەرامت و ئاوارەی 
و  دھۆك  و  ھولر  شارەكانی  شارەكانی  نیشتجی 

نینواو كركووك دابش دەكن.

ھاوكاری خۆراكی 5 ھزار 
خزان دەكرت

الینی  بدواداچوونی  پاش   ٢٠٢٠/١٢/١٧ رككوتی 
پیوەندیداری حكومی لبارەی ئو خزانانی ئاوارەبوون 
نبوونی  كشی  و  نیشتجكران  كمپكاندا   ل و 
ناسنامیان ھی، ل پرۆژەیكی ھاوبشدا بھماھنگی 
لگڵ وەزارەتی ناوخۆی عراق و دەزگای خرخوازیی 
بارزانی و ركخراوی سویدوی سویدی، پرۆژەی دووبارە 
تۆماركردنی ئو كسان دەست پدەكات ك ناسنامیان 
نماوە ك نزیكی ٣٣٦١ كس دەگرتوە. ل کمپکانی 

سنوری پاڕزگای ھولر.

دروستكردنی ناسنام بۆ ئاوارەكانی كمپی سنووری پارزگای ھولر
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لچوارچوەی پرۆژەی كانی خر ك دەزگای خرخوازیی بارزانی بھاوكاری لگڵ خرخوازك مانگان ھاوكاری خزانی بسرپرشت دەكات، ل رككوتی 
٢٠٢٠/١٢/٢٣ ھاوكاری مانگانیان بسر ١٩٦ خزانی بسرپرشت ل پارزگای نینوا دابشكرد.

196 خزانی بسرپرشت ھاوكاری دەكرن

 ٢٠٢٠/١٢/٢٧ رككوتی   ل ھمتكدا   ل ئاوارەكان،  بۆ   زستان پداویستی  دابینكردنی  بمبستی  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای  ھوكانی  لچوارچوەی 
بھماھنگی لگڵ ركخراوی We Care ھستان ب دابشكردنی بتانی و جلیكانی نوت و سۆپا بسر ١٠٠ خزانی ئاوارەی كمپكانی حسنشام یو٢ 

و خازر١.

پداویستی زستان بۆ 100 خزانی ئاوارە دابینكرا
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دەزگای خرخوازیی بارزانی لسای 2020 
ل 11 سكتردا 60 پرۆژەی ئنجامداوەو 6 ملیۆن كسی سوودمند كردووە

 ل  ٢٠٢٠/١٢/٣٠ رككوتی 
خرخوازیی  دەزگای  سرۆكایتی 
پرس   ل ھولر،  لشاری  بارزانی 
 ب رۆژناموانیدا  كۆنفرانسی 
ئامادەبوونی كناكانی راگیاندن، 
كۆی  بارزانی  خرخوازیی  دەزگای 
مرۆییكانی  و  خرخوازیی  پرۆژە 
گشتی  رای  بۆ   ٢٠٢٠ لسای 
بو  ئاماژەدان  لگڵ  دەخاتڕوو و 
پرۆژە گرنگدانی ك بیارە ل سای 

نوی ٢٠٢١دا جبجی بكات. 

خستنڕووی پرۆژەكانی ٢٠٢٠
ئو پرۆژانی ك دەزگای خرخوازیی 
لپناو   ٢٠٢٠ لسای  بارزانی 
توژەكانی  و  چین  خزمتكردنی 
ھروەھا  و  كوردستان  كۆمگای 
بۆ ئاوارەو پنابران و دانیشتوانی 
ناوچكانی دیكی عراق و وتانی 
 ل بریتین  ئنجامیداون  دەرەوە 
بھۆی   ك گورە  پرۆژەی   (٦٠)
 (٦,٠٥٤,٣٤٠) پرۆژانوە  ئم 

كس سوودمندكراون.
كۆنگرە  دەستپكی   ل
ئحمد  موسا  رۆژناموانیكدا، 
سرۆكی دەزگای خرخوازیی بارزانی 
و  راگیاندن  كناكانی  سوپاسی 
میدیاكانی كرد ك بردەوام ھاوكار 
دەزگای  پرۆژەكانی  ھماھنگی  و 
خرخوازیی بارزانی بوون. ھروەھا 
 ٢٠٢٠ سای  خستسر  تیشكی 
كشكان،  و  قیران  سرەڕای   ك
جۆراوجۆر  ھاوكاری   توانیومان
و  كوردستان  خكی  پشكشی 
بكین.  پنابران  ئاوارەو  و  عراق 
كار  وتیش  دەرەوەی   ل ھروەھا 
وچاالكییكانمان بردەوامن لپناو 
دروستكردنی پردی پیوەندی بھز 
كۆمكبخشكانی  ركخراوە  لگڵ 

جیھان.

بڕوەبردنی ٣٠ كمپ
كمپكان  بڕوەبردنی  لبارەی 

بۆ  كمپكاندا  لنو  پرۆژانی  ئو  و 
دەدات،  ئنجامی  ئاوارەكان  پنابرو 
دەزگای  رایگیاند:  دەزگا  سرۆكی 
خرخوازیی بارزانی یكمین ركخراوی 
كوردستان  ھرمی   ل  ناحكومیی
 ٣٠ بڕوەبردنی  ئركی   ك عراق  و 
ھرمی   ل پنابران  ئاوارەو  كمپی 

كوردستان بڕوە دەبات

پرۆژەكانی دەرەوەی كوردستان
خرخوازیی  دەزگای  لوەی   جگ
و  عراق  شاری   (١٣)  ل بارزانی 
كردووە،  كاری  كوردستان  ھرمی 
دەزگای   سا چندین  ھاوكات 
خرخوازیی بارزانی ھویداوە پرۆژەی 
لوتانی  و  وت  دەرەوەی   ل گرنگ 
بدات،  ئنجام  لقوماوان  بۆ   دیك
لڕگی  توانیویتی   ٢٠٢٠ لسای 
 ل پرۆژە  چندین  كۆنتاكتكانیوە 
ئوسترالیا،  سووریا،  (یمن،  وتانی 
لوبنان، عراق، بریتانیا) ئنجامداوەو 
خزانی  و  كس   ل برچاو  رژەیكی 

سوودمندكردووە.

پرۆژەكانی سای ٢٠٢١
دەزگای   ك پرۆژانی  بو  سبارە 
نوی  لسای  بارزانی  خرخوازیی 
رۆژناموانیكدا  كۆنگرە   ل  ،٢٠٢١
سنتری  نوێ  لسای  لوەكرا:  باس 

ئیماراتی بۆ نخۆشی ئۆتیزم ل شاری 
مندانی  تیایدا   ك دەكرتوە  ھولر 
نخۆشی ئۆتیزم ل خۆدەگرت و لو 
 ت بی تایبنان و وانرەدا راھنتس
ھروەھا  دەكرت.  پشكش  فربوون 
پرۆژەی لچوارچوەی پرۆژەی زەكاتدا 
كمدەرامتان  خزانی   ب ھاوكاری 
كردنوەی  ھروەھا  دەكرت، 
قی  لسر  بارزانی  مۆزەخانی 
 ی بارزانی كناوی مۆزەخانر، بولھ
تیایدا كولتور و كلوپل و بگنامی 
بارزانیی  خباتی  مژووی   ب تایبت 
نمر و گلی كورد بشوەیمی مۆدرن 
 دایرنامب  ل ھروەھا  دەخرتوە. 
ھزار   (١٥) ھاوكاری  نودا  لسای 
مندای ئازیزی بباوك دابش دەكات. 
سنترك  كردنوەی  لچوارچوەی 
رزگاربووی  مندانی  و  ئافرەتان  بۆ 
ركخراوی  بھاوكاری  داعش  بندەستی 
ئمریكی  خرخوازیی  ئسی  دی   ئ
دەكرت.  خزمتیان  دەكاتوەو 
دەزگای  لبرنامی  ئاییندەدا  لسای 
سنتركی  بارزانیدا  خرخوازیی 
(دایك) بۆ مندانی خاوەن پداویستی 
لچوارچوەی  دەكاتوە،  تایبت 
پشكش  تایبت  ھاوكاری  كارەكانیدا 
ب كسانی خاوەن پداویستی تایبت 
پرۆژەی  لگڵ  دەكات.  پشكش 
دروستكردنی (پلی دەستكرد) بۆ ئو 

جستیان  بشكی   ك كسانی 
لدەستداوە. ھروەھا ل سكتری 
برچاو  خزمتی  تندروستیدا، 
پشكش ب دانیشتوانی كمپكان 
نۆژەنكردنوەی  لگڵ  دەكرن، 
بۆ  خلیفان   ل نخۆشخانیك 
دانیشتوانی ناوچك ك سوودكی 

باشی بۆیان دەبت.

بپی  پرۆژەكان  سوودمندانی 
سكترەكان

 ل بارزانی  خرخوازیی  دەزگای 
جۆراوجۆری  سكتری   (١١)
خرخوازیی و مرۆییدا كار دەكات، 
 (٢٠٢٠) لسای  میانشدا  لو 
سكترەكانیدا  لچوارچوەی 
(٦٠) پرۆژەی گرنگی ئنجامداوە و 
 ،م جۆرەبوونندان بتیایدا سوودم
خۆی   ك پروەردە  سكتری   ل
ل دابینكردنی پداویستی خوندن 
دەبینتوە  قوتابخانكان  و 
سوودمند  كسی   (٢٧,٦٤٢)
تندروستی   ل ھروەھا  كردووە، 
ڤایرۆسی  بوبوونوەی  بھۆی   ك
پشكشیكردووە  كۆرۆنا 
كس   (٣١١,٤٣٩) تیایدا 
ھروەھا  سوودمندبوون، 
سكتری   ل كس   (٢,٠٥٨)
ھلی كارو ژیانوانی و (٤٠,٠٥٦) 
نختینیان  یارمتی  كس 
كس   (٤,٥٤٨,٢١٤) وەرگرتووە، 
بڕوەبردنی  و  ھماھنگی   ل
كس   (٧٤,٨١١) و  كمپكان 
 (٨٠,٢٨٤) و  ئاوەڕۆ  و  ئاو   ل
كلوپلی  وەرگرتنی   ل كس 
سوودمندبوون،  ناخۆراكی 
خۆراكیان  كس   (١,٠٠٣,٥٣٢)
 (١,٦٧٣) دابشكراوە،  بسردا 
پاراستندا  سكتری   ل كسیش 
ھرچی  وەرگرتووە.  ھاوكاریان 
سكتری پرەپدان (٥٨١) كس 
جۆراوجۆرا  راھنانی  و  خول   ل

سوودمندكراون.

دەزگای خرخوازیی بارزانی پرۆژەكانی سای 2020 و 2021 ئاشكرا دەكات



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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