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 پشتی بارودۆخەکان 
 

 و توندوتیژی بەهۆی هەاڵتوون کە عێراقیەکان ئاوارە خەملێنراوەی ملیۆنە ٥.١ لەو ،٤١٥٢ ی٥ مانگی لەوەتەی
 چەند لە ن،ئاوارە ١٠١١١١ کە لەخۆگرتووە ئاوارەکانی نیوەی نزیکەی عێراق کوردستانی هەرێمی نائارامی،
 شەپۆڵەکانی لە ئاوارە ٤١١١١١ لە زیاتر بۆ ئەوەشدا لەگەڵ ئاوارەبوون تازە کە خەڵكەی ئەو .ئاوارەبوون شەپۆڵێکی

  ٥ .سوری ئاوارەی ٤١١١١١ لە زیاتر و ٤١١٢ ساڵی لەوەتەی توندوتیژی پێشووی
  

 بە پاڵدەنێت و کردووە دروست مرۆیی گەورەی قەیرانێکی کورت ماوەیەکی لە ئاوارەکان زۆرەی لێشاوە ئەو
 لە و مرۆیی گەورەتری کۆمەڵگای یەکگرتووەکان، نەتەوە کورستان، میهەرێ حکومەتی توانای سنورەکانی
 خۆی وەکو بارودۆخەکە .دەکەنەوە پڕ ئاوارەکان سەرەکیەکانی پێویستیە ،ستاندکور هەرێمی خەڵکی ڕاستیشدا،
 پێویستیەکی و نگەڕۆك دەمێننەوە، ئاوارەبوون فراوانیبەر ڕووبەرێکی لە ئاوارەکان دانیشتووانی چونکە دەمێنێتەوە

  .هەیە هاوکاری بە زۆریان

 
  دان، دەست لەبەر کە سنوردارانەی سەرچاوە ئەو دان، دەست لەبەر کە زۆرانەی پێویستیە ئەو

 
 ئامادەکردنخۆ پالنی مانگەی دوو ئەم زستان، وەرزی دەستپێکردنی پێش چارەسەریەکان دۆزینەوەی دەستبەجیێ

 :ێراقع کورستانی هەرێمی لە بەرکەوتووە زیان زۆرترین کە ئاوارانەی ئەو لەسەر دەکاتەوە جەخت

 
 دەژین قوتابخانەکان لە کە ئاوارانەی ئەو  
 دەژین داکراوە شوێنی لە کە ئاوارانەی ئەو  
 دەژین تەواونەکراوەکان باڵەخانە لە کە ئاوارانەی ئەو   

 
  ئەو وە نیشتەجێبوون، قوتابخانەکان لە کە ئاوارانەی ئەو بۆ چارەسەریەکان دۆزینەوەی بۆ بەپەلەیە و بەتایبەتی
  .دواخراو ئەکادیمی ساڵی دەستپێکی بۆ بکرێن ئامادە و دەبێت چۆڵکردن بە پێویستیان باڵەخانانە
 هاوبەشی هەوڵێکی ئەنجامی ،عێراق کوردستانی هەرێمی بۆ ئاوارەکان بەپەلەی وەاڵمدانەوەی پالنەی ئەم مەبەستی

 دانانی بۆ ناحکومیەکان، ڕێکخراوە بەشداریکردنی لەگەڵ ،ەیەکگرتووەکان نەتەوە و کوردستان هەرێمی حکومەتی
 پێویستیە پڕکردنەوەی بۆ ٥١/٥٥/٤١٥٢ و ئێستا نێوان لە بدرێت ئەنجام ئەوەی بۆ سەرەکی هەرە کاری لە پالنێك

 لە یە بریتی پەروەردە .ئاوارەکان بۆ خاوێنکەرەوە و ئاو و تەندروستی و خۆراك و نیشتەجێبوون شوێنی بۆ بەپەلەکان
  .یەبەڵگەنامە ئەم ناو خراونەتە پێویستیەکان سەرەتاییەکانی ئاماژە لە هەندێ و سەرەکی کاری

 
 :نەکەرتاااااااااا ئەو و کەرت لەم بکااااااااارێن ئاماااااااااادە پێویساااااااااتە زیااااااااااتر زۆر پێویساااااااااتی کە تێگەیشاااااااااتوون بااااااااااش وەلە

 تیمااااااای وەاڵمااااااادانەوەی ساااااااتراتیژی پالنااااااای باااااااۆ پێویساااااااتە وواڵت لەسەرتاساااااااەری درێژتااااااار و زیااااااااتر پێویساااااااتی
 ماااااااااااانگی ساااااااااااەرەتای لە باڵودەکااااااااااارێتەوە کە ،(كلقێاااااااااا لە یە بریتااااااااااای پاااااااااااالنە ئەم کە لەوەی) وواڵت مرۆیاااااااااای

 پەرەی نااااااااااوێ زانیاااااااااااری هەرکە دەکاااااااااارێتەوە نااااااااااوێ و دایە بەرەوپێشااااااااااچوون لە کااااااااااارەکەی پااااااااااالنە ئەم .٥١
 .دوایاااااااااااااااااااااااااااااااااااااای هەتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا پڕدەکاااااااااااااااااااااااااااااااااااااارێنەوە، بۆشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااییەکان پێاااااااااااااااااااااااااااااااااااااادەدرێ،

 
 

 پاڵپشتی بۆشاییەکی دان بەردەست لە کە دەکات سەرچاوانە ئەو وەسفی کە لەخۆدەگرێت خشتانە ئەو بەڵگەنامەیە ئەم
 قورسی وەرزی دەستپێکی پێش بەپەلەکان دەستپێشخەریە بۆ تەنها ئەمەریکی دۆالری ٢٠١ نزیکەی دەگاتە کە دارایی
 بابەتە هەروەها دەسەاڵتداران لەالیەن نرخەکان تێچووی لەبارەی تێدایە ئاماژەکانی پالنە ئەم هەروەها .زستان

 دەستدایە، لەبەر کە داراییەی پاڵپشتیە ئەو بۆ هاوکاری گەیاندنی کاتەکانی خشتەی پێویستیەکان، تەسەلەکانیوتێر
  .دەدات نیشانیان پالنە ئەم کە کەرتەی چوار لەو یەك هەر بۆ سەرەکی، یچااڵکیەک هەر بۆ بۆشاییەکان

 
 هەرێمی حکومەتی دەسەاڵتدارانی و بەغدا فیدراڵی حکومەتی نێوان لە ناکۆکی بەردەوامی لە یە بریتی تر هۆکارێکی
 پاڵپشتی هاوکاری چارەسەری و نەدراون مانگێکە چەند کە فەرمانبەران مووچەکانی پێدانی بە سەبارەت کورستان

    .کراوە لێوە باسی جیاواز بەشێکی لە بۆشاییە ئەم لەسەر زیاتر تێروتەسەلی بابەتی  .هەولێر بۆ بودجە
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 ڕەنگدانەوەی نە نیە، بکرێن زیاد یان بێت بەردەوام پێویستە کە پڕۆژەکانی و تر کەرتەکانی ڕەنگدانەوەی پالنە ئەم

 نێوان گفتوگۆیەکانی .گەڕانەوەیە ڕەنگدانەوەی نە ئاوارەبوون، شەپۆڵی تری ئەگەرێکی هەر بۆ فریاگوزاریە
  .هەیە بەردەوامیان بابەتانە ئەو لەسەر مرۆیی هاوکارانی و دەسەاڵتداران

  

 :دان عێراق کوردستانی هەرێمی لە کە ئاوارەکان ژمارەی کۆی
 

 جێبەجێ ڕاهێنانێکیان پەنابەران بۆ نێودەوڵەتی ڕێکخراوی و کوردستان هەرێمی حکومەتی پالندانانی وەزارەتی
 کە ،باکور پارێزگاکانی سێ هەر لەسەرتاسەری ئاوارەبوو خەڵکانی کۆکراوەکانی حالەتە دەستنیشانکردنی بۆ کرد

 زۆر هاوبەش تۆمارکردنی ڕاهێنانیکی ؛لێنراونخەم ژمارانە ئەو .خوازان بەرژەوەند لەالیەن ڕێککەوتوون
  .مندااڵن و ئافرەتان بۆ بەتایبەتی مرۆییەکان پێویستیە پڕکردنەوەی لە هەبێت کاریگەری زۆرتر ئەوەی بۆ پێویستە

 
 ،٤١٥٢ ساڵی سەرەتای وەتەی لە ئاوارەبوون کە خەملێنراون عێراق لە کە ئاوارەی یخەڵكە ملیۆن ٥.١ لەو

 ژمارەی زۆرترین دهۆك شاری .هەن عێراق کورستانی هەرێمی لە ماڵ خاوەن ٥٢٢١١١ یان ئاوارە ١٠٤١١١
 لەسەدا) اتەدەگ کە سلێمانیش و (٤١ لەسەدا) اتەدەگ کە هەولێر دوابەدوای (٠٢ لەسەدا) اتەدەگ کە هەیە ئاوارەی

٥٠).  
 

 و بۆشاییەکان لە بڕیاردان بۆ گرنگە زۆر ئامێرێکی کەمپەکان دەرەوەی لە و کەمپەکان لە ئاوارەکان تۆمارکردنی
  .دەبن نادیار پێویستیەکان و بۆشاییەکان کۆی پێدێ، کۆتایی تۆمارکردن بەتوانای پرۆسەیەکی هەتا .پێویستیەکان

 
 گریمانەکانی پالندانان 

 
 ؛٥١/٥٥/٤١٥٢ و ئێستا نێوان لە نابێت ئارادا لە ئاوارەبوون بەرچاوی شەپۆڵێکی هیچ  
 شوێنی بۆ بگەڕێنەوە پێناچێت ئاوارەکان و دەمێنێتەوە گۆران بەبێ خۆی وەکو ئاسایش و ئەمن بارودۆخی 

  ؛داهاتوو مانگی ٠ تا ٢ لە خۆیان زێدی
 پڕکردنەوەی بۆ وەردەگرن پێویست سەرچاوەی یەکگرتووەکان نەتەوە و کوردستان هەرێمی حکومەتی 

  ؛پالنە ئەم ناو دەستنیشانکراوەکانی بۆشاییە
 دەرەوە هەوڵەکانی ڕێگای لە یان ندەکرێ ئامادە ناوەخۆ ڕێگای لە یان ماددەکان و کۆمەکیەکان.  
 پێك و ڕێك وەاڵمدانەوەیەکی دڵنیاکردنەوەی بۆ  تایبەتی کەرتی کانیسەرچاوە.  

 

 ئامانجەکانی کە دەبێت بەدەستبهێنرێن هەتا ٤١٠٢/٠٠/٠١
 

 پێش دەکرێت دابین بۆ نیشەجێبوونیان شوینی چارەسەری ەبەرکەوتوو یانزیان کە ئاوارە ٢٩١ نزیکەی -１
  زستان؛ وەرزی دەستپێکی

 و تەندروستی و خاوێنکەرەوە و ئاو لەوانە سەرەکیەکان، خزمەتگوزاریە بە دەگات دەستیان ئاوارەکان -２
  خۆراك؛ و قوتابخانەکان و پێدان خۆراك

 خانەخوێ کۆمەڵگای بۆ کۆمەاڵیەتیەکان خزمەتگوزاریە کردنی دابین لەسەر قەیرانە ئەم کاریگەری  -３
  .بچوكکراوەتەوە

 تاوەکو قوتابخانەکان بە ڕێگەدان بۆ کات زووترین بە دەگوازرێنەوە قوتابخانەکان ناو ئاوارەکانی هەموو  -４
  .پێبکات دەست ٤١٥٢/٤١٥١ ئەکادیمی ساڵی و بکرێنەوە نۆژەن

  .دادەنرێن سەرەکیەکان کارە ئاوارەکان هەموو تۆمارکردنی لە  -５
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  ئێستا بارودۆخی

 

 شوێنی نیشتەجێبوون

  

 پێویستی گرنگترین لە یە بریتی بەرکەوتووە زیانیان زۆرترین کە ئاوارەکانی بۆ نیشتەجێبوون شوێنی کردنی دابین

 ،ۆتەوەکرد ئاوارەکان بۆ ماڵەکانیان دەرگای کوردستان خەڵکی کە ئەوەی بەهۆی بەرز متمانەی .مرۆیی

 توانای هەروەك .ئاوارەبوون یسەرەتاکان شەپۆڵە لە ئاوارە دانیشتووانی ی سێ لەسەر یەك لە زیاتر نیشتەجێکردنی

 ناچارکراون خەڵكی کە بینیوە بەخۆیەوە ئەوەی ئاوارەبوون دواهەمین خنکێنکراوە، خانەخوێکان کۆمەڵگا هەڵمژینی

 سەنتەرەکانی نافەرمیەکان، نیشتەجێبوونی یشوێن تەواونەکراوەکان، باڵەخانە وەکو هەڵبژێرن جیاواز هەڵبژاردەی

 کوردستانی هەرێمی لە ئاوارەبوو یشتووانیناد کۆی لە .تر مەترسی ئامادەکاریەکانی و ئاوارەکان کۆکردنەوەی

 خەمالندن باشترین ژمارانە ئەو .دەژین مەترسی شوێنی ئامادەکاریەکانی لە ئێستا ئاوارانە ئەو ٢١ لەسەدا عێراق،

  .تۆمارکردن ڕاهێنانی لە  دەستدان لەبەر کە دەکەن

 
 لە زیاتر لە باڵوبوونەتەوە دابەرفراوان ڕووبەرێکی لە و گەڕۆکن زۆر گەلێك شێوەیەکی بە ئاوارە دانیشتووانی

 بۆ بگیرێن لەبەرچاو نزیکبوونەوەکان زۆری ژمارەیەکی کە پێویستە بارودۆخێكدا، وەها ژێر لە .شوێن ٥١١١

 دیاری خێزانانە ئەو نیشتەجێبوون گروپی هاوکارانی .ئاوارەکان ینیشتەجێبوون بەپەلەکانی پێویستیە پڕکردنەوەی

 نیشتەجێبوونی یشوێن و تەواونەکراوەکان باڵەخانە و پارکەکان و کراوە شوێنی و قوتابخانەکان لە کە دەکەن

 خزمەتگوزاریەکان بە ناتەواو دەستگەیشتنی لەگەڵ و گوزەران و ژیان ستاندارادی بارودۆخی لە دەژین نافەرمی
   .خاوێنکردنەوە و ئاو لەوانە

 

 پەیوەنااادیەکی هااای  یاااان کەمێاااك لەگەڵ کەمانەتەوایەتیەکاااان لەوانە لەساااەر مەترسااایان زۆرتااارین کە گروپەکاااانی

 بریناااااای هااااااۆی ببێااااااتە لەوانەیە کە ئاااااااڵۆز زۆر بااااااارودۆخی لە یااااااان خانەخوێکااااااان کۆمەڵگااااااا لەگەڵ دامەزراو

  .ڕەگەزی بنەمااااااااااااااااااااااااااااای لەسااااااااااااااااااااااااااااەر توناااااااااااااااااااااااااااادوتیژی و دەرووناااااااااااااااااااااااااااای سااااااااااااااااااااااااااااەختی
 
 

 پلەی و ،(تێدەپەڕێنێت گەرمی پلەی ٢١ لە کە گەرما پلەکانی) کوردستان میهەرێ لە گەرما ئەوپەڕی پلەکانی

 مەترسی ،ناڕێك نیشتەجێبوونی بارودۆخی لەگەڵ دراونگرێ پێکەوە زستان، وەرزی لە سفریش ژێر گەرمی

 پێداوستی خاوەن کەسانی و دووگیان ئافرەتی و بەتەمەن و گەنج بۆ بەتایبەتی دەکات دروست بەرچاو تەندروستی

  .تایبەت

 

 کۆمەکی دڵنیاکردنەوەی بۆ .دەستپێکەوە لە مرۆیی وەاڵمدانەوەی پالنی ناو بخرێتە دەبێت زستان وەرزی کارەکانی

 ەک ئەوەی بەهۆی زستانە وەرزی پالنی ستراتیژی بۆ پێویستە زۆر نێودەوڵەتی و هەرێمی و نیشتمانی پشتبەستراوی

   .هەن پەلەکان و کەل و نیشتەجێبوون شوێنی بەرچاوی داواکاریەکانی
 

 خۆراك
 

 کردنی دابین بۆ پێویستی بەهۆی لەسەرە زۆریان بارگرانیەکی کە کردووە ڕاپۆرتیان دەسەاڵتداران لە هەندێ
 زۆربەی .ئاوارەکان وبوونەوەیباڵ شوێنەکانی و ئاوارەکان ژمارەی بەهۆی ئاوارەکان بۆ خۆراك هاوکاری
 خۆراکی پرۆگرامی ڕێکخراوی .داهاتوو بۆ بمێنێتەوە وا دەکرێ پێشبینی و خۆراك ئاسایشی نەبوونی لە ئاوارەکان

 خۆراکی پارچەی لە تێکەڵەیەك بەکارهێنانی بە خۆراك دابەشکردنی هەوڵەکانی کردنی زیاد بە کرد دەستی جیهانی
  .گەرم ژەمی خزمەتکردنی بە مەیدانی چێشلێنانی و بەپەلە خۆراکی مدانەوەیوەاڵ خێزانی،
 .خەڵك ١١١١١١ بۆ کرد دابین خۆراکی هاوکاری جیهانی خۆراکی پرۆگرامی ڕێکخراوی ،دائاب مانگی لە بەتەنها

 زیاتر هەوڵی بەدوای .دکر دابین ئاوارە ٤١١١١١ بۆ اکیانخۆر خێرخوازیەکان دەزگا و ناوەخۆ دەسەڵآتدارانی
 بۆ کالۆری کیلۆ ٤٥١١ ستانداردی خۆراکی تەنها نەك کە دڵنیاکردنەوەی بۆ پالنەکە سەر بخرێتە تاوەکو ندەگەڕێ

 بە دان گەرەنتی بۆ دۆزراونەتەوە هەڵبژاردەکان کە ئەوەش بەاڵم دڵنیاکراوەتەوە ڕۆژێك هەر بۆ کەسێك هەر
 پێویستە فریاگوزاری  ئەوەشدا، لەگەڵ .پارە پسوولەی و دارایی هاوکاری لەوانە تەواوکاریەکان دەستپێشخەریە
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   .ئاوارەبوون لەناکاوی جولەیەکی هەر ئامادەکاری بۆ بنرێت بنیات
 

  خاوێنکەرەوە پێداویستی و ئاو پیگرو

 

 دەسەاڵتدارانی توانای خراپ شێوەیەکی بە عێراق کوردستانی هەرێمی ناو بۆ ئاوارە ٠١١١١١ لە زیاتر لێشاوی

 بۆ خاوێنکردنەوە و خاوێن ئاوی تاوەکو مرۆیی هاوکارانی بۆ و تاقیکردۆتەوە کوردستانی هەرێمی مەتیحکو

 لە هەبووە ڕۆڵیان هاوکاران ،پالنە ئەم ماوەکەی درێژایی بە .بکەن دابین بەرکەوتوو زیان ووانیدانیشت

 ئاوارەبوو دانیشتووانی کۆی لە خۆیان ئامانجی کردە کەسیان ٠١١١١١ کە خاوێنکردنەوە و ئاو دەستپێشخەریەکانی

  .ستانداردەکانە لەگەڵ کە
 

 تەندروستی 
 

 دەست کەلەبەر تەندروستیانەی خزمەتگوزاریە ئەو سەر خستۆتە بارگرانی ئاوارە دانیشتووانی خێرای زیادبوونی
 ،مرۆییەکان سەرچاوە هەبوونی و پزیشکیەکان کۆمەکیە و دەرمان ،(چارەسەری و پاراستن خۆ هەردوو) دان

 مووچەکانی ،پچڕێندراوە هەن بەغدا لە کۆمەکیەکانی زنجیرە کە ڕاستیەی ئەو ئەستۆگرتنی لە بەتایبەتی
  .نەدراون یەك لەسەر مانگە چەندین تەندروستی فەرمانبەرانی

 
  :دەژین مەترسیداردا بارودۆخی لە ەک ئاوارەکان زۆربەی لەگەڵ

 و گران تای و گورچیلە هەوکردنی و ووشكبوونەوە) وەکو گواستراوەکان نەخۆشیە ڕووداوەکانی و ژمارە 
  بینیوە؛ بەخۆیەوە بەرچاوی زیادبوونی (دوایی هەتا و سۆریکە

 (دوایی هەتا و زەخت و شەکرە نەخۆشی) وەکو درێژخایەنەکان نەخۆشیە دەست بە دەناڵێنن کە خەڵکەی ئەو 
 .چارەسەری بۆ هەیە سنورداریان دەستگەیشتنی

 لە دەکەن بەش بێ ئاوارەکان تەندروستیەکان خزمەگوزاریە لەبارەی زانیاری کەمی و زۆر والنەوەیج 
   .دووگیانی پاش ئافرەتانی بۆ تەندروستی خزمەتگوزاری بە دەستگەیشتن

 یانزۆربە و ئاوارە دانیشتووانی سەر خستۆتە دەروونی فشاری لە زۆر گەلێك زنجییرەیەکی بارودۆخەکە 
  .سەخت برینی پاڵەپەستۆی دوای بەدەست دەناڵێنن

 هەبوونی سەر کاردەکاتە زۆر بەشێوەیەکی هەیە ئێستا تەندروستی سیستەمی شانی لەسەر ئەرکەی ئەو 
  .خانەخوێکان کۆمەڵگا بۆ خزمەتگوزاری

 
 پەروەردە

  
 ئاوارەی ئاوارە ١٠١١١١ لە زیاتر ملیۆن ٥.١ و خەڵك ملیۆن ٧ لە زیاتر سەر خستۆتە کاریگەری ملمالنێیەکە

 ساڵین ١ تەمەنی خوار اڵنیمندا کە ٥٤٩١١١ یخەملێنراو ژمارەیەکی ژمارانە، لەو .بوون عێراق کوردستانی هەرێمی
 .ساڵی ٥١ تەمەنی خوار منداڵی ٢٢٢١١١ خەمالندنی و

 
 بۆ سەرەکی توخمێکی لە یە بریتی و ئاوارە دانیشتووانی و نیشتەجێ بۆ سەرەکی کاری لە یە بریتی ەروەردەپ

 لە شکستهێنان .ملمالنێ بەهۆی ڕابردوو مانگەکانی لە بوونەوە دووچاری مندااڵن کە برینەی ئەو دەستنیشانکردنی
  .دەکات زیاد کۆمەاڵیەتی بارگرژی مەترسی پەروەردەییەکان تەحەددایە چارەسەرکردنی

 .اونکر داگیر ئاوارەکانەوە لەالیەن ئێستادا کاتی لە کە قوتابخانەکان نۆژەنکردنەوەی بۆ سەرەتایی تێچووی تەنها پالنەکە

 بڕیار لەبارەیانەوە کەم لەماوەیەکی تر بەرکەوتووی زیان مندااڵنی و کانئاوارە بۆ پەروەردە بۆ کارکردن تێچووی

   .دەدرێت
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 حکومەتی ئۆپەڕاسیۆنی پالنی واکە کەرتەکان چوار هەر لە خەملێنراو دارایی پاڵپشتی داواکاری

  خۆی گرێتەیدە کوردستان هەرێمی
 

 پێویستیە مامەڵەکردنیبۆ دەکات بەپەلەکان داواکاریە تەواوی بە ئاماژە کە خشتەیەك لە یە بریتی خوارەوە ئەمەی

 لە دەکەن ئاماژە چااڵکیەکان و بودجە تێچووی و کارەکان بابەتەکان، تێروتەسەلی .سەرەکیەکان کەرتە بەپەلەکانی

 حالەتە هاوکاریکردنی بۆ دەسەاڵتداران نلەالیە خەملێنراو خەرجی لەسەر زیاتر زانیاری .ەکانکەرت پالنەکانی
  .بەشە لەم دەکەن ئاماژە ئاوارەکانیش کەلەکەبووەکانی

  :ئەمانەن خۆی دەگرێتە ئۆپەڕاسیۆن پالنی لەالیەن کە کەرتەکان چوار هەر لە دارایی پاڵپشتی داواکاری :٠ خشتەی

 (دۆالری ئەمەریکی) بۆشایی کەرت

 ٤١١ ملیۆن نیشتەجێبوون

 ٤١ ملیۆن ئاو و خاوێنکەرەوە

 *سفر خۆراك

 **٢١،١ ملیۆن تەندروستی

 ٤١ ملیۆن پەروەردە

 ٢١١.١ ملیۆن کۆی گشتی

* 

 وەدەمێنێتە درێژ ماوەیەکی بۆ خۆراك بۆ ئێستا سەرچاوەکانی دەستپێبکات، دووبارە گشتی یندابەشکرد سیستەمی ئەگەر
 خۆراكی نە و دەگرێتەوە جیهانی خۆراکی پرۆگرامی ڕێکخراوی خۆراكی بەشە تەنها ئەمە .پالنە ئەم ماوەی لە

 تەرخانکردنی ئەگەر ئەمەریکی دۆالری ملیۆن ٥٠.١ بۆ دەکرێتەوە کەم تەندروستی کەرتی بۆ بودجە **تەواوکاری
 دۆالری ،ملیۆن ٥٥.١ بۆ دەکرێتەوە کەم زیاتر .وەربگیرێت فیدراڵ حکومەتی ئاستی لەسەر دەرمانەکان تەواوی

 بەشێك تێچووەکانی و دەرمانەکان کردنی دابین بە هەڵبستێ فیدڕاڵ حکومەتی تەندروستی وەزارەتی ئەگەر ئەمەریکی
    .خۆی ئەستۆی بگرێتە کوتان  هەڵمەتەکانی لە
 

 هەرێمی حکومەتی بۆ ئاوارەیەك هەر بۆ تێچووی کەوا دەیخەملێنن کوردستان هەرێمی حکومەتی دەسەاڵتدارانی

 کانیخزمەتگوزاریە ئەمە .انگێكم هەر بۆ کەسێك هەر بۆ دەبێت ئەمەریکی دۆالری ٤٠٤ نزیکەی کوردستان

 بۆ ناوەخۆ حکومەتی سەرچاوەکانی .ناڕاستەوخۆ و ڕاستەوخۆ هاوکاری ئاسایش، وەکو لەخۆدەگرێت پاڵپشتی
  .ماندووبوون زۆر ئاوارەکان پێویستیەکانی پڕکردنەوەی

 

 ئاوارەکان بۆ خزمەتگوزاریەکان کردنی دابین بۆ کوردستان هەرێمی حکومەتی خەملێنراوی تێچووی :٤ خشتەی

  (ئەمەریکی دۆالری)

 جۆری خزمەتگوزاری 
 

 /  تێچووی کەس
 مانگ

ژمارەی 

ئاوارەکانی 

 ئامانجکراو

مانگ/تێچوو  تێچوو بۆ دوو مانگ 

سیاسەتپاراستنی ئاسایش و   38 850,000 32,300,000 64,600,000 
 59,500,000 29,750,000 850,000 35 تەندروستی

 21,000,000 10,500,000 500,000 21 خۆراك

بەنزین کارەبا و  پێویستیە سەرەکیەکان لەوانە

بەڕێوەبردنی کەمپکیڕۆسین و و  , 
105 390,000 40,950,000 81,900,000 

لەوانە پێداویستیەکان خاوێنکردنەوەی ئاو و 

 بەستنەوەی تۆڕەکانی ئاو
47 500,000 23,500,000 47,000,000 

 18,000,000 9,000,000 250,000 36 پەروەردە
 292,000,000 146,000,000   282 کۆی گشتی
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 بەردەوامی لەبارەی ناگرێ لەبەرچاو ئەرێنی چارەسەرێکی ئەگەری پێکراوە ئاماژەیان وەلەسەرە کە بودجەکانی

 فیدڕاڵ حکومەتی ئاستی سەر هاوکارانی لەگەڵ کوردستان هەرێمی حکومەتی دەسەاڵتدارانی نێوان گفتوگۆیەکانی

 هاوکاریەك هەر و کەمپەکان بنیاتنانی بودجە، هاوکاری دواکەوتنی مووچەکان، پێدانەوەی بە سەبارەت بەغدا لە

 لەم هەروەك .ئاوارەکان لەجیاتی پاشکۆکانیان قەرەبووکردنەوەی بۆ کوردستان هەرێمی حکومەتی بە سەبارەت

 لە .دوایی هەتا ،سنوردار کاتی دایە، لەبەردەست کە داراییەی پاڵپشتیە ئەو و چااڵکیەکان تێروتەسەلی نووسینەدا،
 هاوکاری زۆر بەشێوەیەکی کێشانە ئەو چارەسەری .دەمێنێتەوە ئاشکرایی و ڕوون بەبێ کە هاوکاریەك وەها

   .دەکات مرۆیی پرۆگرامدانانی و پالندانان

 

 فیدڕاڵ حکومەتی هاوکاری گریمانەی لە یە بریتی هەوڵەکان کردنی دابین لە دەکات هاوکاری کەوا تر هۆکاری یەك

 .فیدڕاڵ حکومەتی هاوکاری هەڵپەساردنی بەهۆی ڕاوەستێنراون کە ژێرخان سەرەکی پڕۆژەی ٢١١١ لە زیاتر بۆ

 سوودی ئاوارەکان کەوا کار و ئیش دەرفەتەکانی زیادکردنی هۆی دەبێتە بکرێن، دارایی پاڵپشتی پڕۆژانە ئەو ئەگەر

 ئەو زۆربەی بۆ خزمەتگوازاریەکان کردنی دابین لەسەر دەبێت ئەرێنی کاریگەریەکی هەروەها لێدەبینن

 هەتا و کارەبا و ئاو کۆمەکی وەکو تەندروستیەکان ەخزمەتگوزاری بنیاتنانی بە پەیوەندیدارن کە دەستپێشخەریانە

  .دوایی
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  تەحەددایەکان و چااڵکیەکان و ئامانجەکان :کەرتەکان پالنی – یەك پاشکۆی

  نیشتەجێبوون

  سەرەکیەکان کارە

 دەژین قوتابخانەکان لە کە خێزانانەی ئەو  
 دەژین پارکەکان و کراوە شوێنی لە کە خێزانانەی ئەو  
 و نافەرمی نیشتەجێبوونی شوێنی لە و نیشتەجێن چۆڵکراوەکان و تەواونەکراوەکان باڵەخانە لە کە خێزانانەی ئەو 

 و ئاو وەکو خزمەتگوزاریەکانی بە ناگات دەستیان تەواوی بە و دەژین ستاندارد گوزەرانی بارودۆخی ژێر

   .خاوێنکردنەوە
 

 ئامانجەکان
  

 و تەواو نیشتەجێبوونی شوێنی  هاوکاری بەرکەوتووە زیانیان زۆرترین کە ئاوارە ٠٠١١١١ ، ٥١/٥٥/٤١٥٢ لە 

  .وەردەگرن ماڵ ناو پەلەکانی و کەل
 دەدات پێ توانایان کە وەردەگرن زستان وەرزی پاکێتی (خێزان ٠١١١١) کەس ٢٠١١١١ ،٥٥ مانگی کۆتایی لە 

 ؛(دان خانەخوێکان کۆمەڵگا لە کە ئەوانەی لەوانە) زستان وەرزی تێپەڕاندنی بۆ
 بە ڕێگە تاوەکو جێگرەوە نیشتەجێبوونی شوێنی ۆب دەگوازرێنەەوە قوتابخانەکان لە  کە ئاوارەکان دڵنیاکردنەوەی 

 گواستنەوەی هاوبەشی کارێکی گوێرەی ەب دەکرێنەوە نۆژەن قوتابخانەکان و و دەستپێکردنەوە بە بدات قوتابخانەکان

  .نۆژەنکردنەوە پالنی و قوتابخانە
 

 ستانداردەکان

  

 هەر بۆ چوارگۆشە مەتر ٠.١ دەکاتە کە هەیە نیشتەجێبوونیان شوێنی کەمترین زیانبەرکەوتووەکان کەسە هەموو 

  .کەسێك
 تەمەنە گروپی نێوان لە داواکراوە، ڕەگەزەکان نێوان لە وەکو خسوسیەت و سەالمەت جیاکردنەوەی بە توانادان 

  .داواکراوە ماڵێك خاوەن خودی لەناو جیاواز خێزانی نێوان لە و جیاوازەکان
 بارودۆخەکانی بۆ ماڵ ناو پەلی و کەل و نیشتەجێبوون شوێنی بە دەگات دەستیان زیانبەرکەوتووەکان کەسە هەموو 

  پاراستن؛ و ئاڵوگۆركێ و وێنە بێ گەرمی پلەی وەکو وەرزەکان هەموو بۆ دیاریکراو هەوای و کەش
 دەکرێت دابین بۆ کارەبایان و شەقامەکان ئاسایشی کەمپەکان هەموو.  

 

 داواکراوە کە کارەکانی

 

 لە و ٥٢ دهۆك لە) پارێزگاکان سێ هەر لە ناوەخۆ دەسەاڵتدارانی لەالیەن دەستنیشانکراون کە کەمپەکان شوێنی ٤٢

 بۆ ناوە پێشەوە بەرەو هەنگاوی ڕێکخراو .خەڵك ٤٤٢١١١ لەخۆگرتنی توانای لەگەڵ (١ سلێمانیش لە و ١ هەولێر

 کەمپی بنیاتنانی بۆ زەوی پارچە لەوانە تر، نیشتەجێبوونی شوێنی چارەسەریەکانی .کەمپانە ٤٢ لەو کەمپ پێنج بنیاتنانی

 گروپی هاوکارانی لەگەڵ بەهەماهەنگی دەسەڵآتداران لەالیەن تبکرێ دەستنیشان کەوا دەبێت پێویست زیاتر،

   .نیشتەجێبوون

 نیشتەجێبوون گروپی کارەکانی :سێیەم خشتەی

 بۆشایی پالنەکان  بارودۆخی ئێستا  کارنامە

١ چارەسەری 
نیشتەجێبوون بۆ 
 ٠٠٣٣٣٣٣ ئاوارە

٢١١١١ کەس ئێستا لە ناو 
 کەمپەکان نیشتەجێن

نزیکەی ٥٧٢١١١ ئاوارە کەوا 
نیشتەجێدەکرێن لە کەمپەکان 
ئێستا لەوێن یان کەمپەکان لە 

 ژێر بنیاتنان دان

 بنیاتبنرێن، کەمپەکان هەموو ئەگەر
 لە یە بریتی لەخۆگرتنیان توانای

 بە بەجێدێڵێ بۆشاییەك کە ٤٤٢١١١
 ئەوانە ئەوەش .ئاوارە ٥٠٠١١١
 هەر و کەمپەکان وەکو دەگرێتەوە

 شوێنی تری چارەسەرێکی
 ٤١٢ کە .جێگرەوە نیشتەجێبوونی

 دۆالرە ملیۆن



9 

 

٢ پێویستیەکانی وەرزی 
زستانە بۆ ٠٠٣٣٣٣ 

 ئاوارە

٤٢١١١١ ئاوارە پێداویستیەکانی  سفر
وەرزی زستانەیان وەرگرتووە 
 بە گەیشتن بە ٢١ مانگی ٥٥

بۆشاییەکی خەملێنراو هەیە لەبارەی 
٤٢١١١١ پێداویستی – ٢١.٥ ملیۆن 

 دۆالری ئەمەریکی

 

  .دەستدان لەبەر کە سەرچاوانەی ئەو بۆ نیشتجێکردن گروپی کارەکانی بۆ کاتی خشتەی .چوارەم خشتەی

 لە ٥٥/٥١ لە ٥١/٢٥ لە ٥١/٥١ لە ٢١ ئەیلول 

نزیکەی ١٠٠٣٣٣ ئاوارە نیشتەجێدەکرێن لە کەمپەکان کە 
 تەواوبوونە یان لە ژێر بنیاتناندان

47,000 30,000 52,000 44,000 

٢- ٢٠٣٣٣٣ ئاوارە پێداویستی وەرزی زستانەیان 
 وەرگرتووە

0 0  240,000 

 

  کێشەکان /نیگەرانیەکان /تەحەددایەکان

 نیشتەجێبوونیان شوێنی چارەسەری کە ئەوانەی بۆ ئاوارە ٥٠٠١١١ بۆ شوێنەکان و سەرچاوەکان دەستنیشانکردنی 
  نەدۆزراوەتەوە بۆ

 نخزمەتگوزاریەکا گەیاندنی لە هاوکاران تواناکانی و سنوردار ژمارەی.  
 هەماهەنگی 
 ناوەندی حکومەتی پالندانانی و هاوکاری  
 کەمپەکان پەرەپێدانی کاتی خشتەی خێرایی و کات بەندەکانی و کۆت.  

 
  خاوێنکەرەوە پێداویستی و ئاو

 

 ئامانجەکان

 

 بۆ ئامانجی بەپەلەی دانیشتووانی ١٠١١١١ ئاوارە
 و چێشتلێنان و خواردنەوە بۆ تەواو و زۆر ئاوی بە دەگات دەستیان بەرکەوتووە زیانیان زۆرترین کە ئەوانەی 

  .شەخسی پێداویستی بۆ دان بەردەوامی
 کە چارەسەریەکان، و خاوێنکردنەوە بە دەگات دەستیان بەرکەوتووە زیانیان زۆرترین کە ئاوارانەی ئەو 

 لەوانە و ڕەگەزەکان بۆ گونجاوە کە ،پێداویستیە پڕکەرەوەی و هەیە ئاسایشی و ئەمن گونجاوە، کلتوری بەشێوەیەکی

  پەروەردەییەکان ژینگە خودی لەناو
 نەخۆشی لە ڕێگری زانیاری بە پەوەندیدارن کە وەردەگرن گرنگ زۆر ئاووئاوەڕۆی زیانبەرکەوتوو دانیشتووانی 

  .ەوەووشکبوون بەتایبەتی و
 

 

 کارە سەرەکیەکان 

 

 لە کە یلەوانە بریتین ئامانج دووەمین .نیشتەجێن شوێنی بەبێ و قوتابخانەکانن لە کە کەسەکان تاییسەرە ئامانجی 

  ئاوارەکانن؛ کۆکردنەوەی سەنتەرەکانی و تەواونەکراوەکان باڵەخانە
 خاوێنکردنەوە کردنی دابین لە خێراکردن بۆ تراتیژیەکانس  
 پێداویستی هۆشیاری بەرزکردنەوەی بەهێزتری توخمێکی لە کردن هەماهەنگی  
 کەمپەکان لە ئاووئاوەڕۆ خزمەتگوزاریەکانی کردنی جێبەجێ لە خێراکردن  
 وپێكی ڕێك پێناسەی نجکردنیائام ئاستی لەسەر لەوانە حکومەت، ئاستی لەسەر هەماهەنگی زیادکردنی 

  .سەرەکیەکان کارە پۆلینکردنی و پێویستیەکان
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  ستانداردەکان

 

  سەرەکیەکان ستانداردە لەگەڵ دەبێت هێڵ لەسەر ئاووئاوەڕۆ فریاگوزاری بەپەلەکانی دەستپێشخەریە
 ئەوا دەبێاااااات تەواو هەمااااااووی کاتێااااااك .بەپەلە ماااااادانەوەیوەاڵ لە تەوالێاااااات یەك بااااااۆ خەڵااااااك ١١ :ەوالێتەکااااااانت 

  تەوالێت یەك بۆ خەڵك ٤١ دەبێتە
 هەر باااۆ کەساااێك هەر باااۆ لیتااار ١١ دەبێاااتە .باااڕ کەمتااارین وەکاااو ژێاااكڕۆ هەر باااۆ کەساااێك هەر باااۆ لیتااار ٤١ :ئااااو 

 ژێكڕۆ
 هەماااااووی کاتێااااك .بەپەلە وەاڵمااااادانەوەی بااااۆ خۆششاااااتن شااااوێنی یەك باااااۆ خەڵااااك ١١ :نخۆششااااات باڵەخانەکااااانی 

  .خۆششاااااااااااااااااااااااااااتن شاااااااااااااااااااااااااااوێنی یەك بااااااااااااااااااااااااااۆ خەڵاااااااااااااااااااااااااااك ٤١ ێاااااااااااااااااااااااااااتەدەب ئەوا دەبێاااااااااااااااااااااااااات تەواو
 
 

  کارەکان
 

 ڕێكخراوە و یەکگرتووەکان نەتەوە ئاژانسەکانی و کورستان هەرێمی حکومەتی لەگەڵ ڕاوێژکردنەکان لەدوای
 ،٥١/٥٥/٤١٥٢ تا ئاورەڕۆ و ئاو گروپی پێشخەریەکانیتدەس چوارچێوەی لە بریتیە خوارەوە ئەمەی کان،ناحکومیە

 حکومەت ئاستی لەسەر تەنها پالنەکان لە زیاتر تێروتەسەلی جێبەجێکردنی .لەوانە خەملێنراون کە بودجەکانی لەگەڵ
  .پەروەردە و نیشتەجێبوون گروپەکانی بەتایبەتی تر، گروپەکانی تێکهەڵکێشکردنی لەگەڵ و بدرێت ئەنجام دەتوانرێت

 ئاوەڕۆ ئاوو گروپی کارەکانی :پێنجەم خشتەی

 بۆشایی پالنەکان بارودۆخی ئێستا کارەکان

هەفتەی یەکەم. دابین کردنی ئاو لە 
 کەمپەکان بۆ ١٢١١١١ خەڵك

٢٢١١١١ خەڵك کە دەکاتە 
٥.١ ملیۆن دۆالری 

 ئەمەریکی

٥٠١١١١ خەڵك کە دەکاتە ٢.١ 
 ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

٠٣٣٣٣ خەڵك  کە دەکاتە ١ 
 ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

هەفتەی دووەم. دابین کردنی 
ئاسانکاریەکانی خاوێنکردنەوە بۆ 

 ١٢١١١١ خەڵك

٥٤٧١١١ خەڵك کە دەکاتە 
 ١ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

٤٠١١١١ خەڵك کە دەکاتە ٥٥ 
 ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

*١٠٠٣٣٣ خەڵك کە 
دەکاتە ١٠٨٠ ملیۆن 
 دۆالری ئەمەریکی

هەفتەی سێیەم. دابین کردنی 
کۆمەکیەکانی پاك و خاوێنی و 

بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و 
 خاوێنی بۆ ١٢١١١١ خەڵك

٢٤١١١١ خەڵك کە دەکاتە 
٥.٥ ملیۆن دۆالری 

 ئەمەریکی

١٢١١١١** خەڵك کە دەکاتە 
 ٥.١ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

١٠٣٣٣٣ خەڵك کە دەکاتە 
 ٣٨٠ دۆالری ئەمەریکی

 
  

 کە ستانداردەکان لەگەڵ هێڵ لەسەر کەمپەکان لە خاوێنکردنەوە خزمەتگوزاریەکانی دابینکردنی بۆ بۆشاییەکە ئەمە *
 دابین بەرەو بجولێین ئێمە ئەگەر ،ئەمەریکی دۆالری ملیۆن ٢١ خەمالندنی بە ت،دەبێ زیاتر بۆشاییە ئەم هەتا ١١:٥
 لە دەژمێردرێن دابینکردن و چاککردنەوە بۆ تر بۆشایی پاڵپشتیەکی .باڵەخانە ٥ :خەڵك ٤١ بۆ خزمەتگوزاری کردنی

    .چاودێریکردن ئەنجامەکانی بە بەستن پشت بە دواتر هانگاوێکی
 حالەتەکە ئەوە .دەدرێت گەرەنتی ٥١/٥١/٤١٥٢ هەتا تەواو لەخۆگرتنی بە لەبەردەستدایە کە ەیپاڵپشتی ئەو لەگەڵ **

   .داهاتوو مانگەکانی بۆ نیە
 

  دەستدان لەبەر کە سەرچاوانەی ئەو بۆ ئاووئاوەڕۆ گروپی کارەکانی کاتی خشتەی :٦ خشتەی

 ٥٥/٥١ ٥١/٢٥ لە ٥١/٥١ لە ٢١ /٩ 

 490,000 450,000 410,000 360,000 (نەك خەڵك) هەفتەی یەکەم. دابین کردنی ئاو

 387,000 331,000 263,000 195,000 (نەك خەڵك) هەفتەی دووەم. دابین کردنی خاوێنکردنەوە

هەفتەی سێیەم دابین کردنی کۆمەکیەکانی پاك و خاوێنی و 

 (نەك خەڵك )بەرزکردنەوەی هۆشیاری پاك و خاوێنی
325,000 530,000 530,000 530,000 

 



11 

 

 کێشەکان/نیگەرانیەکان/تەحددایەکان

 

 هەمان لە کەمپەکان دامەزراندنی لەوکاتەی کەمپەکان دەرەوەی دانیشتووانی پێویستیەکانی پڕکردنەوەی توانای 
  کاتدا؛

 هێڵ لەسەر ئاووئاوەڕۆ گروپی ئاسانکاریەکانی نەخشەی لەسەر نتووڕێكکەو کە الیەنەکان هەموو ڵنیاکردنەوەید 
  ستانداردەکان لەگەڵ

 گروپی پێکهاتەکانی جێبەجێکردنی و نیشتەجێبوون شوێنی بنیاتنانی و کەمپ هەڵبژاردنی نێوان لە هەماهەنگی 
  ئاووئاوەڕۆ

 درێژ ماوە چارەسەریەکانی دڵنیاکردنەوەی .نخایە درێژ ستراتیژی بۆ ناوەند – کەمپەکان لەماوەی کراوە پێشبینی 
  .چاککردنەوە و ئۆپەڕاسیۆنەکان چووەکانیتێ بۆ خایەن

 ئاوارەکانەوە لەبارەی سەرەکیەکان کارە پۆلینکردنی و پێناسەکردن.  
 
 

  خۆراك
 

 و بەرکەوتاوو، نزیاا دانیشاتووانی بگەیەنارێتە گونجااو هاوکااری ئەساتەمە کەوا دەکەن ڕاپۆرت تداراناڵەدەس لە هەندی
 مااااوەیەکی چەناااد باااۆ وواڵت لەسەرتاساااەری بێااات بەردەوام دەکاارێ پێشااابینی ئااااوارەبوون و ئاساااایش و ئەمااان نەبااوونی
   .داهاتوو

 

  یەکانسەرەک کارە

 

 مەیدانی ئاستی لەسەر هەماهەنگی زیادکردنی 
 ئاوارەکان تۆمارکردنی بۆ ڕاکێشان سەرنج  
 هەیە بوونیان کە سوریەکان ئاوارە و خانەخوێ کۆمەڵگای ئاوارە، دانیشتووانی خۆراكی ئاسایشی پێویستیەکانی 

  .لەوێ
 ناوەخۆ ئابوری لەسەر هەیە کە قەیرانەی ئەو کاریگەری لەبارەی نزیکەوە لە چاودێریکردنی.  
 ژەمە لە پێك و ڕێك ستنەوەیەکیاگو کە دڵنیاکردنەوەی بۆ ئاوارەکان خێزانە هەموو بۆ تەباغەکان کردنی دابین 

   لێبنێن چێشت خۆیان بۆ تاوەکو خێزانەکان بە دەدات ڕێگە کە ووشك خۆراکی بۆ و گەرمەکان
 تەباغەکان بۆ نەوت کردنی دابین لە بکاتەوە دڵنیایی حکومەت دەبێ  
 وەاڵمدانەوە کاریگەری و هەماهەنگی باشترکردنی بۆ حکومەت کارەکانی بە سەبارەت زانیاری بەشداریپێکردنی.  

 

 گریمانەکان
 

هەتا ٥٥/٥١ – ئەو ماوەیەی کە پالنی وەاڵمدانەوەی بەپەلەی ئاوارەکانە – ئەگەری سێ سیناریۆ بە ئەنجام گەیەنراون 
 لەمانەی خوارەوە، لەگەڵ سیناریۆی سەرەتایی کە ئاماژەی پێکراوە لەسەرەوە. 

 

  دەمێنێتەوە سەقامگیری بە مرۆیی بارودۆخی داهاتوو مانگی دوو لە -٠ سیناریۆی

  خۆراك گروپی کارەکانی -٧ خشتەی

 بۆشایی پالنەکان بارودۆخی ئێستا کارەکان

هاوکاری خۆراك بۆ 
١٠١١١١ کەس )کۆی 

 پێویستی(

هاوکاری خۆراك بۆ ١٢٤١١١ 
 کەس دابین کراوە بۆ هەر مانگێك

٠٠٧١١١ ئاوارە هاوکاری 
کراون لەالیەن ڕێکخراوی 

پرۆگرامی خۆراکی جیهانی، 
و ٥٤١١١١ کەس هاوکاری 
کراون لەالیەن دەسەاڵتداران، 

١١١١١ کەس هاوکاری 
کراون لەالیەن ڕێکخراوە 

لەسەدا ١ی بۆشایی پڕکراوەتەوە 
 بەهۆی باشتربوونی دەستگەیشتن
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ناحکومیەکان و ئاژانسەکان 
 بۆ هەرمانگێك

 

  دان لەبەردەست کە سەرچاوانەی ئەو بۆ خۆراك گروپی کارەکانی بۆ کاتی خشتەی .٨ خشتەی

 لە ٥٥/٥١ لە ٥١/٢٥ لە ٥١/٥١س لە ٢١ ئەیلول 

 860,000 860,000 860,000 842,000 هاوکاری خۆراك بۆ ٠٠٣٣٣٣ کەس )خەڵك(

 

 

 

 جیهانی خۆراكی پرۆگرامی ڕێکخراوی لەالیەن بگەیەنرێت کە دانراوە بۆ پالنی خۆراك گروپی هاوکاری :٩ خشتەی

 نێوان لە

 

  (مانگێك و ئاوارەیەك هیچ) ٠١/٠٠ تاوەکو ئەیلول/٠١ 

 خۆراکی پارچەی پارێزگا
 خێزانی

IRR* C&V گشتی کۆی 

 420,000 50,000 10,000 370,000 دهۆك
 110,000 65,000 15,000 45,000 هەولێر
 137,000 88,000 25,000 49,000 سلێمانی

 667,000 203,000 50,000 464,000 گشتی کۆی

 لەگەڵ .ژماردن وجاردو نەك  و ئۆکتۆبەر ی٥٢ ماوەی لە نوێیەکان کەمپە بۆ ئاوارەکان گواستنەوەی ئەگەری بەهۆی*

 بۆ خۆدەگرێت لە خێرخوازیانە و دەسەاڵتانە ئەو کە خۆراك ئاسایشی گروپی تری ئەندامانی و تر هاوکارانی ئەوەشدا

  .لەسەدایە ١ بۆ ٠ :خەملێنراو بۆشایی .١١١١١ :ئاژانسەکان و تر ناحکومیەکانی ڕێكخراوە ئاوارە؛ ٥٤١١١١

 

 کەسی ١ خێزانێكی بۆ تەواو بڕێکی) دەکات دابین خێزانی خۆراکی پارچەی خۆراك ئاسایشی گروپی هاوکارانی 
 ماوەی بۆ کەسی ١ خێزانێكی بۆ تەواو بڕێکی) بەپەلە وەاڵمدانەوەی خۆراکی بۆنەیەوە بەم و (ڕۆژ ٢١ ماوەی بۆ
 حکومەتی ناو بۆ ژوورەوە دێنە کە نوێیەکان ئاوارە بۆ یان جولەدان، لە هێشتا کە ئاوارانەی ئەو بۆ (ڕۆژ ٢

  .زۆر ژمارەی بە کوردستان هەرێمی
 زیاتر خێزانی خۆراکی پارچەی داهاتوودا، ڕۆژی دە لە دەکرێن جێبەجێ مەیدانیەکان چێشتلێنەرە هەروەك 

 کەم کەوا ووشك خۆراكی بۆ داواکاریەك لەبارەی هەیە پێشبینیەك هەروەها .جێگرەوە شێوەی لە دابەشدەکرێت
  دەبێت سەقامگیر زیاتر بارودۆخەکە هەروەك بکرێتەوە

 ٥١ مانگی دەستپێکی لە بچێت پێشەوە بەرەو باش شێوەیەکی بە پارە پسوولەی و دارایی پاڵپشتی پرۆگرامی. 
 ٥/٥١ مانگی ماوەی درێژایی بە خێزانی خۆراکی پارچەی ژمارەی کردنەوەی کەم لە دەبێت کاریگەری ئەمەش

 مانگی بۆ سوودمەندبوو ٤١١١١١ دەستی بگاتە کەوا دەکرێ پێشبینی خۆراك پسوولەی پڕۆگرامی .٥٥/ ٢١ تاکو
  .یەکەم

 
o پڕۆگرامێکی .کوردستان هەرێمی پارێزگاکانی هەموو لەسەرتاسەری پێکردووە دەستی پێشنیارەکان بۆ انگەشەب 

 خۆراکیە پەلە و کەل بە بگات دەستیان کەوا دەدات ئاوارەکان بە ڕێگە پارە پسوولەی و دارایی پاڵپشتی
 بەرژەوەند و سوودمەندبووان بۆ دڵنیایی و سەقامگیری کردنی دابین و ناوەخۆ بازاڕەکانی هاوکاری گونجاوەکان،

  .(خانەخوێ کۆمەڵگای و نیشتمانی دەسەاڵتدارانی و ناوەخۆیی) خوازان
 

 لەوکاتەیبەرکەوتوو زیان دانیشتووانی بە سەبارەت بکرێنەوە کەم پێدان خۆراك و خۆراك ناسەقامگیری ئەوەی بۆ 
 گروپی ئەندامانی خانەخوێکان، کۆمەڵگا و ئاوارەکان، بەردەوامی گوزەرانی و ژیان و پشتبەخۆبەستن بەهێزکردنی

  :کرد خوارەوەیان بابەتانەی ئەم دەستنیشانی خۆراك کەرتی
o و بەرکەوتووەکان زیان جوتیارە داهاتی دڵنیاکردنەوەی و ماڵی خۆراکی وەبەرهێنانی  یادکردنیز 

  .وەبەرهێنان توانای بۆ و بازاڕ بۆ هەیە تەواویان دەستگەیشتنی ئاژەڵ بەخێوکەرانی
o مەدەنی و حکومڕانی شوێنەکانی هەردوو لە کار هەلی ڕەخساندنی لە ناوەخۆ یبازاڕ هاوکاری  
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o ئەو زەرانیگااااااااااو و ژیاااااااااان بە سااااااااااەبارەت بەڕێاااااااااوەبردن و زانیاااااااااااری هەباااااااااوونی باشاااااااااترکردنی 
  .هاوکااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااریە بە پێویساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتیان کە دانیشاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتووانەی

 
  

  :سەرەوە بابەتەکانی بۆ ڕاستەوخۆ بەشداریکردنی وەکو دەستنیشانکراون خوارەوە چااڵکیانەی ئەو

 

 کە دەستپێشخەریەکانی و ستراتیژیانە بەرهەمهێنانی دەستنیشانکردنی بۆ ئامانجکراوە پێویستیەکان هەڵسەنگاندنی 
 و چااڵکیەکان دەستنیشانکردنی و کشتوکاڵی پیشەسازی کەرتی پەرەپێدانی و بەرزکردنەوە بۆ داواکراوە

  .سوودمەندبووان
 لەسەر پارێزگا ئاستی لە مەزنتر زانیاریەکی بۆ گوزەران و ژیان و خۆراك ئاسایشی هەڵسەنگاندنی ڕێگای 

  .بەرکەوتووەکان زیان کۆمەڵگا پێویستیەکانی
 داوایە بەم بازاڕ باشتری وەاڵمدانەوەی کردنی هاوکاری بۆ بازاڕ یکاریش 
 (.کیمیاوی مەوادی و دانەوێڵە) وەکو تۆیەکان دابەشکردنی / کەلەبەردەستدان تۆیانەی ئەو کردنی باشتر  
 و حکومەت کۆمەڵگا، بنەمای بە پەیوەندی کە ڕێکخراوەکانی جوتیارەکان، بۆ تەکنیکی هاوکاری کردنی دابین 

  .هەیە جێبەجێکار هاوکارانی
 بەرکەوتووی زیان کۆمەڵگاکانی لە ئاژەڵ مێگەلی پاراستنی توانای باشترکردنی .ئاژەڵ مێگەلی بۆ کوتان ڵمەتیهە 

  .ملمالنێ
 مەرج بێ کاشی پارەی دارایی پاڵپشتی و کاش پارەی پڕۆگرامەکانی 
 نموونە بۆ گوزەران، و ژیان چااڵکیەکانی بەهێزکردنەوەی و دەستپێکردن  

o دامەزراندن دەرفەتەکانی ڕەخساندنی لە هاوکاریکردن و بەرهەمهێن کۆمەڵگای دانانەوەی دووبارە.  
o چااڵکیەکانی داهاتی باشترکردنی و خانەخوێکان کۆمەڵگا بۆ داهات کۆکردنەوەی چااڵکیەکانی 

 لێهاتوویی نوێکردنەوەی ئامانجکراو، بازاڕی پەیوەندی ڕێگەی لە پیشەسازی بازاڕی کۆکردنەوەی
   .کار و ئیش پالندانانی چااڵکیەکانی و بەڕێوەبردن ناوەڕۆکی

o کشتوکاڵی پیشەسازیەکانی و وەبەرهێنان گروپەکانی چااڵککردنی یان و دامەزراندن کردنی هاوکاری 
o کار و ئیش دانانی خزمەتگوزاریەکانی گەیاندنی و ئاوارەکان تۆمارکردنی لە حکومەت کردنی هاوکاری 
o لێهاتوویی نوێکردنەوەی بۆ کراوەکان ئامانج کۆمەڵگا لە ڕاهێنان سەنتەرەکانی پڕئامێرکردنی و دانانەوە 

 دەستنیشانکردنی و سوودمەندبووەکان، گروپە بۆ بازاڕ کەرتی لە لێهاتوویی و تەکنیك و ڕاهێنان و مەشق
  .ڕاهێنەران

 

 و کراوەکان پێشنیار کەمپە ناو بۆ گواستراونەتەوە بەرکەوتووەکان زیان ئاوارە هەموو – ٤ یناریۆیس

   نیشتەجێبوون شوێنی تری چارەسەریەکانی
 

 پااااارەی پڕۆگرامەکااااانی .دابەشاااادەکرێت مانگێااااك هەر بااااۆ خێزاناااای خااااۆراکی پااااارچەی ٥٤١١١١  ساااایناریۆیەدا، لەم
 پسااااوولەی و کااااش پاااارەی پرۆگرامااای هەتاااا خااااۆراك دابەشاااکردنی لەگەڵ بەڕێاااوەدەبردرێ پاااارە پساااوولەی و کااااش
 ڕۆلاااای ساااایناریۆیە ئەم هەروەهااااا .دەکرێاااات کە شااااوێنەی لەو دەگاااارێتەوە خااااۆراك جااااۆری هاوکاااااری شااااوێنی پااااارە

 دەکاااارێن، دەستنیشااااان باشااااتر پێویسااااتیەکان و بۆشاااااییەکان هەروەك .سااااەقامگیر ئاااااوارەی دانیشااااتووانێکی لە دەبێاااات
  .دەکرێاااااااااااااااااااااااااااااااااااااات دابااااااااااااااااااااااااااااااااااااااین هاوکاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااری جااااااااااااااااااااااااااااااااااااااۆری لە زیادکردنێااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك

 

 کە دەدات گوزەران و ژیان چاککردەنەوەی پرۆگرامەکانی جێبەجێکردنی بە ڕێگە سەقامگیر کەمپی دانیشتووانی
 .خۆراك هاوکاری بە  بەردەوامیدان لەسەر سەربەخۆبن کەمتر کەوا دەدات هاوکاریکراو دانیشتووانی بە ڕێگە ئەویش

 هاوکاری گەیاندنی بە دەبێت توانای لە و دان، سەرەتایی قۆناغی لە پێشوەختە گوزەران و ژیان پڕۆگرامەکانی
    .زیاتر بەردەوامی

 

 عێراق یکوردستان هەرێمی بۆ ئاوارەکان لێشاوی بەرفراوانی ڕووبەرێکی – ٣ سیناریۆی
 

 باااااۆ خاااااۆراك پێویساااااتیەکانی خێااااارای بەرزکردنەوەیەکااااای نیشااااااندرا، دهاااااۆك پارێزگاااااای ئەزماااااوونی لەگەڵ هەروەك
 پێشاااااوو، ئەزموونەکاااااانی بنەماااااای لەساااااەر  .دەبێاااااتەوە تەساااااك و دەکاااااات دروسااااات بۆشااااااییەکان زۆر ژماااااارەیەکی

  .١١١١١١ ناااااااااااااااازیکەی دەگاااااااااااااااااتە گەیشااااااااااااااااتوون کە نوێیەکااااااااااااااااان ئاااااااااااااااااوارە خەملێنااااااااااااااااراوی ژمااااااااااااااااارەی
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 بنچینەی سروشتی و دەبێت هاوشێوە ڕووبەرێکی سەرەتایی وەاڵمی سەرهەڵبدات، سیناریۆیە ئەم دەبێ ئایا
 بەهۆی .بەرکەوتوو زیان پارێزگای لە کەلەکەبووەکان حالەتە بۆ بکرێت دەبێت زیاتر سەرنجڕاکێشانی  .فریاگوزاری

 گوزەران و ژیان ئێستای دەستپێشخەریەکانی خانەخوێکان، کۆمەڵگا لەسەر دەبێت کاریگەری کە بەرچاو فشارێکی
  .بکرێت زیاد دەبێت

 

 کێشەکان/نیگەرانیەکان /تەحددایەکان

 

 هەنگاوی لە بەدخۆراکی دەستنیشانکردنی بۆ بکرێت چاودێری دەبێت دانیشتووان پێدانی خۆراك بارودۆخی 
   .ئافرەتان و مندااڵن بۆ تایبەتی بە چارەسەری خۆراکی گەیاندنی و سەرەتایی

 لەسەر فشار کردنی دروست هۆی ببیتە لەوانەیە دیمۆگرافیا فشارەکانی زیادبوونی و ئابووری چااڵکیەکانی پچڕانی 
  .کۆمەاڵیەتیەکان بارگرژیە لەبارەی دەکات زیاد مەترسیەکان .سەرچاوەکان بە گەیشتن دەست

 داواکراوە زیاتر سەرچاوەی /لەبەردەستدان کە سەرچاوانەی ئەو.  

 
 تەندروستی

 

 سەرەکیەکان کارە

 
 دابین بەردەوام بەرزی جۆری ناوەندی و سەرەتایی تەندروستی چاودێری خزمەتگوزاریەکانی دڵنیاکردنەوەی 

  .خانەخوێکان کۆمەڵگا بۆ کراون دابین کە خزمەتگوزاریەکانی بە گەیاندن زیان بەبێ ئاوارەکان هەموو بۆ دەکرێن
 و سۆریکە ئیفلیجی، دژی لە تر تەمەنەکانی گروپی و مندااڵن کوتانی دڵنیاکردنەوەی VPDs 

 ئاوارەکان نێوان ئافرەتەکانی و منداڵەکان هەموو بۆ پێدان خۆراك و سەالمەت گەیاندنی دڵنیاکردنەوەی.  
 نەخۆشیەکان باڵوبوونەوەی لە کردن ڕێگری بۆ شوێنە لەو قەبارەکان دانانی.  

 

 بابەتەکان

 

 خزمەتگوزاریەکانی و ژیان سەرەتایی تەندروستی چاودێری خزمەتگوزاریەکانی سنورداری کاتی کردنی دابین 
  .پشتپێبەستراو ڕەوانەکردنی

 بداتەوە ئاوارەکان زۆرەی لێشاوە ئەو وەاڵمی بتوانێ تاوەکو ەهەی کە تەندروستی سیستەمەی ئەو بەهێزکردنی. 
 سەرچاوە و ئامێر و دەرمان ڕووی لە دەستگەیشتن باڵەخانەکان، فراوانکردنی بۆ بداتڕێگە لەوانە ئەمەش

  .هەیە کە خزمەتگوزاریانەی ئەو جۆری باشترکردنی هەروەها مرۆییەکان
 ئامێر کۆمەکیەکانی زنجیرە و دەرمانەکان بەردەوامی بەڕێوەبردنی.  
 بەدخۆراکی و گواستراوەکان نەخۆشیە وەاڵمدانەوەی و کاتی دەستنیشانکردنی.  
 لەسەر تایبەت کردنەوەیتجەخ لەگەڵ عێراق دانیشتووانی هەموو بۆ کوتان نیخزمەتگوزاریەکا دڵنیاکردنەوەی 

  .سۆریکە و ئیفلیجی
 نەخۆشیەکان باڵوبوونەوەی لە ڕێگرتن  
 درێژخایەن نەخۆشی نەخۆشەکانی چاودێری  
 مندااڵن و دووگیان خانمانی وەکو بەرکەوتووە زیانیان زۆرترین کە دانیشتووانی پێویستیەکانی دەستنیشانکردنی  
 ئاوارەکان بۆ دەروونی هاوکاری و مێشك تەندروستی  

 

 کارەکان 
 

 پزیشکی چاودێری کردنی دابین و ئاوارەکان شوێنی بە گەیشتن بۆ تەندروستی گەڕۆکەکانی تیمە هاوکاریکردنی 
 بەردەست سەرەتایی تەندروستی چاودێری خزمەتگوزاریەکانی و دەکرێنەوە کەمپەکان هەتا) ەداواکراو بەپەلە
  .(دەبێت

 دڵنیاکردنەوەی بۆ ئاوارەکان بۆ دانراوەکان بۆ پالن کەمپە لەناو تەندروستیەکان خزمەتگوزاریە کردنی دابین 
 و لێهاتوو ستافی لەالیەن دەکرێن دابین بەرز جۆری سەرەتایی ندروستیتە چاودێری خزمەتگوزاریەکانی

  .ڕاهێنراو
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 یەکانبۆشای بەپەلەی پڕکردنەوەی بۆ پزیشکی پێداویستی و دەرمان لە پزیشکی کۆمەکی زنجیرەی بە بەردەوامیدان 
 .تەندروستیەکان باڵەخانە لە

 بۆ تەندروستیەکان باڵەخانە توانای باشترکردنی بۆ زیاتر داواکراوی تەندروستی ستافی دامەزراندنی لە هاوکاری 

  کۆگاکانی و تاقیگەکان نەشتەرگەری، هۆڵەکانی و ژوورەوە لە ،OPDs لەسەر زیاد بارێکی لەگەڵ گونجاندن خۆ

  .پزیشکی
 سۆریکە و ئیفلیجی دژی کوتان تایبەتی بە و نیشتمانی کوتانی هەڵمەتەکانی کردنی هاوکاری.  
 فراوانکردنی ICUs زیاتر دانیشتوانی بۆ داواکراو چاودێری کردنی دابین بۆ نەخۆشخانە نەشتەرگەری یەکەکانی و 

  .تر کۆمەکیەکانی و داواکراو پزیشکی ئامێری کردنی دابین ڕێگەی لە
 تەندروستیەکانی باڵەخانە بۆ پزیشکی ئامێری داواکراوە، کە سەرەکیەکانی پێویستە زۆر دەرمانە کردنی دابین 

 تەندروستی خزمەگوزاری کردنی دابین و زیاتر باری لەگەڵ بگونجێنێ خۆی بتوانێ تاوەکو یناوەند و سەرەتایی
  .باشتر

 پێدان خۆراك چارەسەری و  خۆپاراستن یەکانیکۆمەک کردنی دابین.   
 و مێشك تەندروستی خزمەتگوزاریەکانی کردنی دابین بۆ تەندروستی ستافی بنەمای لەسەر کۆمەڵگا نیامەزراندد 

 لەبەردەستدایە کە تۆڕەی ئەو فراوانکردنی ڕێگەی لە ئاوارەکان بۆ دەروونی بەپەلەی سەرەتایی فریاگوزاری
 تەندروستی چاودێری خزمەتگوزاریەکانی ناو بۆ تەندروستی هەماهەنگی لەسەر و کۆمەڵگا ستافی لەسەر

  .مێشك تەندروستی نیشتمانی تۆکۆڵیپرۆ بنەمای لەسەر ناوەندی و سەرەتایی
 لەسەر جەختکردنەوە لەگەڵ نەخۆشیەکان چااڵکی چاودێریکردنی و هەیە کە ئێواران سیستەمی باشترکردنی 

 و خاوێنکردنەوە ئاوو ) وەکو ئاوارەکان بۆ کراوە دابین کە گشتی تەندروستی بە پەیوەندیدار خزمەتگوزاریەکانی
 لەگەڵ گوستراوەکان نەخۆشیە مامەڵەی خزمەتگوزاریەکان، دابەشکردنی بە گەیشتن دەست و خاوێنکەرەوە

 و (کۆلێرا و ڤایرۆس کۆنترۆلی و گران تای و تا و VPDو ئیفلیجی و سۆریکە لەسەر تایبەت جەختکردنەوەی

  .پێدان خۆراك لەوانە
 دڵنیاکردنەوەی بۆ زانیاری کۆکردنەوەی میکانیزمی و تەندروستی زانیاری سیستەمی باشترکردنی و ەهێزکردنب 

 هەفتانە ڕاپۆرتکردنی خشتەی لەگەڵ داوەتەوە ڕەنگی سیستەمەکە لە ئاوارەکان بۆ خزمەتگوزاریەکان کردنی دابین
 باڵەخانە تواناکانی بە گەیشتن دەست بۆ هەروەها زانیاری؛ جۆری و چااڵك کردنی چاودێری لەوانە مانگانە و

  .کراوەکان دابین خزمەتگوزاریە و تەندروستیەکان
 بەڕێوەبردن و نەخۆشیەکان دەستنیشانکردنی لە تەندروستی کارمەندانی توانای بەهێزکردنی  
 و وەاڵمدانەوە و فریاگوزاری، پالندانانی لە تەندروستی بەشی تەندروستی وەزارەتی ستافی توانای بەهێزکردنی 

  .ئامادەباشی
 

 

  تەندروستی کەرتی کارەکانی -٠١ خشتەی

 بۆشایی پالنەکان بارودۆخی ئێستا کارەکان

 نۆرینگەی ٥٢ کردنی دابین-٥
 ئامێری بە) تەندروستی گەڕۆکی

 دهۆك تەندروستی بەشی بۆ (تەواو

٢ دانە هەن )٢ دانەیان 
لە هەولێر و دانەیەکیان 

 لە دهۆكە

٥١ دانەی تر لەالیەن 
ڕێکخراوی تەندروستی 
 جیهانیی دابین دەکرێن

 سفر

٤. هاوکاریکردنی ٥١ تیمی گەڕۆك 
کە لەالیەن بەشی تەندروستی دهۆك و 

 سلێمانی دەستپێکراوە

٤١ تیم هاوکاریکراون 
)٥١ تیم لەالیەن 

ڕێکخراوی تەندروستی 
 جیهانی و ٥١ تیم لەالیەن

 IMC   لە دهۆك(

٤ تیم هاوکاری دەکرێن 
لەالیەن ڕێکخراوی 

تەندروستی جیهانی  و ٠ تی 
بی تیم  لەالیەن ڕێکخراوی 
نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران 

 هاوکاری دەکرێن

 سفر

٢-دابین کردنی خزمەتگوزاریەکانی 
تەندروستی سەرەتایی خۆپاراستن و 
چارەسەری لە کەمپی ئاوارەکان بۆ 
ئاوارەکان )لەوانە خزمەتگوزاریە 

تەندروستیەکانی بۆ ئافرەتانی دووگیان 
بە هەماهەنگی لەگەڵ سندوقی نەتەوە 

١ نۆرینگەی تەندروستی 
گشتی بنیاتنراون یان 
پالنیان بۆ دانراوە 
لەالیەن ڕێکخراوە 

 ناحکومیەکان

٥٢ نۆرینگەی  سفر
تەندروستی گشتی لە 

کەمپە تازە 
دامەزراوەکان کە 

تێچووی ٠.١ ملیۆن 
 دۆالری ئەمەریکیە
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یەکگرتووەکان بۆ دانیشتووان( ٥١ 
 نۆرینگەی تەندروستی گشتی پێویستن

٢-هاوکاریکردن لە دامەزراندنی 
دکتۆرەکان، پەرستارەکان، یاریدەدەرانی 
تەندروستی خۆپاراستن و پرۆفیسۆرانی 
تەندروستی کە ژمارەیان دەگاتە )٢٠١( 

 بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان

 لەالیەن ٤١٢) ٢١٢
 تەندروستی رێکخراوی

 لەالیەن ١١ و جیهانی
 نەتەوە سندوقی

 بۆ یەکگرتووەکان
 لەالیەن ١١ و دانشتووان
 ١١ و یونیسێف ڕێکخراوی

 IMC  لەالیەن

٢٠١ )هاوکاری کراوە لەالیەن 
ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی 

کە پابەندە  هەتا مانگی ٢ی 
)٤١٥١ 

 سفر

١-دابین کردنی دەرمانە زۆر پێویستەکان 
وەکو ڕێککەوتوون لەگەڵ وەزارەتی 

تەندروستی حکومەتی هەرێمی 
 کوردستان

١ ملیۆن دۆالری 
ئەمەریکی )پالنی بۆ 
دانراوە بۆ دوو مانگ 

لەگەڵ بودجەی ئێستا کە لە 
الیەن ڕێکخراوی 

 تەندروستی جیهانیەوەیە(

٥ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی 
دەخملێنرێت کەوا 

بەشداریپێبکرێت لەالیەن 
 هاوکارانی ترەوە

٥٢ ملیۆن دۆالری 
 ئەمەریکی

 پزیشکی ئامێری کردنی دابین-٠
 کاراکردنی بۆ کۆمەکیەکان و داواکراو

  ICUsو نەشتەرگەری هۆڵەکانی

٤.١ ملیۆن )ڕێکخراوی 
تەندروستی جیهانی پابەندە 

 پێوەی(

٥.١ ملیۆن دۆالری  سفر
 ئەمەریکی

٧-بەهێزکردنی سیستەمی زانیاری 
تەندروستی و کۆکردنەوەی زانیاری لە 

ڕێگەی چااڵککردنی کۆکردنەوەی 
زانیاری یەکگرتووی ئەلیکتڕۆنی )پالن 
بۆ ٠١١ نۆرینگەی تەندروستی گشتی 
دانراوە لەالیەن حکومەتی هەرێمی 

 کوردستان

١١ نۆرینگە )پێشوەختە 
لەوێن کە هاوکاری کراوە 

لەالیەن ڕێکخراوی 
 تەندروستی جیهانی

١١١ )پالنی بۆ دانراوە – 
هاوکاری کراوە لەالیەن 

ڕێكخراوی تەندروستی جیهانی 
) 

 سفر

١-دامەزراندنی ٤١١ ستافی تەندروستی 
مێشك لەسەر بنەمای کۆمەڵگا بۆ دابین 
کردنی خزمەتگوزاریە تەندروستیەکانی 
 بەپەلەی دەروونی و مێشك بۆ ئاوارەکان.

٤١١ )لە پالن دایە کە 
هاوکاری ڕێکخراوی 

 تەندروستی جیهانی بکات

 سفر سفر

٩-هاوکاریکردن بەشێوەی تەکنیکی و 
دارایی وەزارەتی تەندروستی حکومەتی 

هەرێمی کوردستان بۆ هەڵمەتەکانی 
کوتان دژی ئیفلیجی و سۆریکە )بە 

 هەماهەنگی لەگەڵ ڕێکخراوی یونیسکۆ(

١ ملیۆن دۆالری 
ئەمەریکی )بودجەی بۆ 

دانراوە لەالیەن ڕێکخراوی 
یونیسێف و ڕێکخراوی 

تەندروستی جیهانی بۆ دوو 
 مانگی داهاتوو

١ ملیۆن دۆالری  سفر
 ئەمەریکی

٥١- هاوکاری چاودێری کردنی جۆری 
ئاو  و پاشماوە پزیشکیەکان )بە 

هەماهەنگی لەگەڵ ڕێکخراوی یونسکۆ و 
 ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی(

٢ ملیۆن دۆالری 
ئەمەریکی کە بودجەی 
ئامادەکراوە لەالیەن 

ڕێکخراوی یونیسێف و 
ڕێکخراوی تەندروستی 

 جیهانی

٤ ملیۆن دۆالری  سفر
 ئەمەریکی

٥٥-هاوکاری وەزارەتی تەندروستی و 
نەخۆشخانەکان لە بەڕێوەبردنی 

 نۆرینگەکانی بەدخۆراکی

٤.١ ملیۆن دۆالری 
ئەمەریکی کە بودجەی 
ئامادەکراوە لەالیەن 

ڕێکخراوی یونیسێف و 
ڕێکخراوی تەندروستی 

 جیهانی

 ١.١ دۆالری ئەمەریکی سفر
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 گرێبەست ناحکومیەکانی کخراوەڕێ -٤٥
 هەر لە) خزمەتگوزاری کردنی دابین بۆ

 (ارنسنورد حکومەت تواناکانی شوێنێك
 تەندروستی نۆرینگەکانی بەڕێوەبردنی بۆ

 نۆرینگە و کەمپەکان لە سەرەتایی
 گەڕۆکەکان

 بۆ پالنی دۆالر ملیۆن ٥
 لە ماوەیە ئەم بۆ دانراوە

 ڕێکخراوی ڕێگای
 جیهانی تەندروستی

 – ئەمەریکی دۆالری ملیۆن ٢
 دەستپێشخەری ئەگەری

 خۆبەخشانە

 دۆالری ملیۆن ٥
 ئەمەریکیە

 وەزارەتی کردنی هاوکاری -٥٢
 هەرێمی حکومەتی تەندروستی

 لە پەل و کەل خەزنکردنی بۆ کوردستان
 و دەرمانەکان گواستنەوەی و کۆگا

 کۆمەکیەکان

 پالنی) دۆالر ملیۆن ١.١
 لەالیەن دانراوە بۆ

 تەندروستی ڕێکخراوی
 جیهانی

 سفر سفر

 

  دەستدان لەبەر کە سەرچاوانەی ئەو بۆ تەندروستی کەرتی کارەکانی بۆ کاتی خشتەی .٠٠ خشتەی

 لە ٥٥/٥١ لە ٥١/٢٥ لە ٥١/٥١ لە ٢١ی ئەیلول  

 6 4 4 0 ٥-٥١ نۆرینگەی گەڕۆك دامەزراون

 18 18 18 20 ٤-هاوکاری کردنی تیمی گەڕۆك دەستەجەمعی

٢-خزمەتگوزاریەکانی چاودێری تەندروستی سەرەتایی لە 
 کەمپەکان

 )پشتدەبەستێتە سەر ڕێکەوتی دامەزراندنی کەمپەکان

5 3 5 5 

 360 360 360 453 ٢-دامەزراندنی ستاف )دەستە جەمعی(

 ١-کڕینی دەرمانەکان
 

0 2 2 2 

 2.5 0 0 0 ٠-ئامێری پزیشکی

 350 250 150 50 ٧-بەهێزکردنی کۆکردنەوەی زانیاری

 100 50 0 0 ١هاوکاری دەروونی بۆ ئاوارەکان

 5M 0 0 0 $ ٩هەڵمەتەکانی کوتان

٥١-چاودێری کردنی جۆری ئاو و فرێدانی پاشماوەی 
 پزیشکی

0 0.5 1 1.5 

 
 ٥٥بەڕێوەبردنی نۆرینگەی بەدخۆراکی

0 0.5 1 1 

٥٤-خزمەتگوزاریەکانی ڕێکخراوە ناحکومیەکان بۆ 
بەڕێوەبردنی نۆرینگەکانی تەندروستی گەڕۆك لە کەمپەکان و 

 نۆرینگە گەڕۆكەکان

$1 M 0 0 0 

 M 0.5$ 0 0 0 ٥٢گواستنەوە و خەزنکردن لە کۆگا

 

 کێشەکان /نیگەرانیەکان /تەحەددایەکان

 (ئاسایش تەحەددای لەوانە) پەرتەوازەبوو ئاوارەی دانیشتووانانی بە دەستگەیشتن.   
 مرۆیی وەاڵمدانەوەی لە دەستپێشخەری بۆ لێهاتوو تەندروستی کارمەندی هەبوونی.  
 لە تەندروستی چاودێری کەرتی لە تەندروستی پێویستیەکانی پڕکردنەوەی بۆ تەواو دارایی پاڵپشتیەکی هەبوونی 

 .٤١٥٢ دوای
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  پەروەردە
 

 لە زیاتر ،ئاوارەکردووە خەڵكی ملیۆن ٥.١ ونزیکەی خەڵك ملیۆن ٧ لە زیاتر بە گەیاندووە زیانی ملمالنێیەکە
 تەمەنی مندااڵنی لە بریتین ئاوارە ٥١١١١١ دەوروبەری .بوون عێراق کوردستانی هەرێـمی ئاوارەی ئاوارە ١٠١١١١

  .ساڵی ٥٧ تا ٢ نێوان
 

 سەرەکیەکان کارە

 

 ئاوارەکان گواستنەوەی دوابەدوای قوتابخانەکان نۆژەنکردنەوەی لە نیشتەجێبوون کەرتی لەگەڵ بەیەکەوە انپالندان 
  .پارێزراو و سەالمەت ی نیشتەجێ شوێنی بۆ

 ،داگیرکرابوون ئاوارەکان لەالیەن کە قوتابخانەکانی هەموو خاوێنکردنەوەی و دانانەوە دووبارە نۆژەنکردنەوە 
  .سەالمەت شوینی بۆ ئاوارەکان گواستنەوەی دوای لە بەپەلە

 دەنرێن بنیات فابریکەیتیەکان پۆلە کە لەوکاتەی ئاوارە، فێرکردنی باڵەخانەی وەکو ڕەشماڵەکان چەسپاندنی  
 خانەخوێ کۆمەڵگای قوتابخانەکانی لە خوێندن پۆلەکانی فراوانکردنی.   
 کان،پارێزگا پێکردنی جولە ئامانجی بە کۆمەاڵیەتی و کردن پەیوەندی جولەی هەوڵەکانی چڕوپڕی، پارێزگاری 

 بۆشایی ئەو لەبارەی هۆشیاری بەرزکردنەوەی بۆ هاوکار ڕێکخراوەکانی و بەخشەران و کۆمەڵگاکان هاوکاران،
  .کەمپەکان دەرەوەی و کەمپ ناو مندااڵنی و ئاوارەکان بۆ هەیە کە یەی

 بۆ مامۆستاکان و قوتابخانەکان مندااڵن، بۆ پەروەردەیی پێویستی زۆر کۆمەکی دابەشکردنی و كڕین 
  .پەروەردە بۆ باوكانە و دایك نیشا کەلەسەر ئەرکەی ئەو کردنەوەی مکە و بەردەوام فێربوونی دڵنیاکردنەوەی

 

 ئامانجەکان

 

 ساڵی دەستپێکردنی بە دەدات ڕێگە کراونەتەوە نۆژەن دووبارە و چۆڵکراون قوتابخانەکان و دامەزراون کەمپەکان 
 ٤١٥٢/٤١٥١ ئەکادیمی

 قوتابخانە ساڵی دەستپێکی پێش دەکرێنەوە ۆژەنن دووبارە قوتابخانەکان 
 دراون مووچەکانیش و نێردراون مامۆستاکان 
 ،بەدەستبێنن پەروەردە جۆری دەتوانن تر، مندااڵنی و کچ منداڵی لەوانە مندااڵن  
 وەڵآمدانەوەی لە دەکرێن جێبەجێ مامۆستاکان و مندااڵن بۆ دەروونی و تەندروستی خزمەتگوزاریەکانی 

 ییپەروەردە
 

 بۆشاییەکان

 

 بەپەلەکان دەستپێشخەریە بۆ داواکراوە تر ملیۆنی ٤١ .ملیۆن ٥٥.٤ بۆ سنوردارن دەستدان لەبەر کە سەرچاوانەی ئەو
 کۆمەلگا و ئاوارەکان پەروەردەیی هاوکاری بۆ درێژ ماوە زیاتری دارایی پاڵپشتی .داهاتوودا مانگی دوو لە

  .نیە تێچووەکەی خانەخوێکان

 
 کێشەکان/نیگەرانیەکان/تەحەددایەکان

 

 بخایەنێت کات هەندێ لەوانەیە ئاوارەکان نێوان لە مامۆستاکان ناردنی و پێناسەکردن 
 ئاستەنگەکانی لەوانە جۆراوجۆر هۆکاری بەهۆی پەروەردە دەرفەتی بە بگات دەستیان نیە لەوانە مندااڵن لە هەندێ 

   .تۆمارکردن خۆ یەکانیئاڵۆز و خوێندن مەنهەجی لە جیاوازی و زمان
 قوتابخانەکان لە مندااڵن ئامادەبوونی سەر کاربکاتە لەوانەیە زیاتر ئاوارەبوونی و ئاسایش و ئەمن نەبوونی 
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 پاشکۆی ٤- لیستی کەمپی ئاوارەکان 
 

 خشتەی ٥٤. لیستی ٤٢ کەمپەکانی ئاوارەکان دەستنیشانکراون

 شوێن ژمارە

 پێشنیارکراو/*ڕاستەقینە
دانیشتووان بۆ هەر ژمارەی 

                                                       کەمپێك
 (ئاوارەکان)

 خشتەی کاتی لە الیەن کێ

 هەولێر

 تەواو کراوە UNHCR/UNICEF 3,300 *بەحرکەی کۆن 1

 مانگی تر ٤ UNHCR/UNICEF 6,000 بەحرکەی نوێ 2

 مانگی تر ٤ UNHCR/UNICEF 4,000 شارەوانی عەنکاوە 3

 تەواو کراوە UNHCR/UNICEF 1,800 زەوی کشتوکاڵی 4

 نازانرێ MoDM 1,500 نووسینگەی کۆچ و کۆچبەرانی عەنکاوە 5

 
 16,600 کۆی گشتی لە هەولێر

  
    
 

   
 دهۆك

 نازانرێ Minist. Comm./KRG 30,000 (قەزای زاخۆ) شوێنی توێژینەوەی کشتوکاڵی 1
(ئامێدیقەزای  بامەڕنێ 2 ) 5,880 UNHabitat مانگی تر ٥  
٥باجێت کەندەڵە  3  تەواو کراوە UNHCR/UNICEF 9,000 *(قەزای زاخۆ) 
٤باجێت کەندەڵە  4  تەواو کراوە UNHCR/UNICEF 5,760 *(قەزای زاخۆ) 
٥شوێنی بەرسڤێ  5  تەواو کراوە AFAD 15,000 *(قەزای زاخۆ) 
٤بەرسڤێ  6  لە پڕۆسەدایە UNHCR/UNICEF 10,920 (قەزای زاخۆ) 
ەکراو واوەت AFAD 1,728 *(قەزای زاخۆ) ناوچەی دێرابوون 7  
٥گەرماوە  8 ەکراو واوەت UNHCR 3,840 *(قەزای شێخان)   
 نازانرێ Unknown 3,552 (قەزای شێخان) گەرماوەی فراوانکراو 9

 نازانرێ Minist. Comm./KRG 23,334 گیرشین 10
) کەبەرتۆ 11 سمێڵقەزای  ) 20,040 Unknown نازانرێ 
مانگی تر ٤ Duhok Governorate 6,000 (قەزای زاخۆ) خادیە 12  
٥خانکێ  13  تەواو کراوە UNHCR/UNICEF 8,016 *(قەزای سمێڵ) 
 لە پڕۆسەدایە UNHCR 11,520 (قەزای سمێڵ) خانکێ ی فراوانکراو 14
ترمانگی  ٥ AFAD 24,000 (قەزای دهۆك) شوێنی شاریە 15  
مانگی تر ٤ IHP 7,200 شێخان 16  

 
 185,790 کۆی گشتی لە دهۆك

  
 

 سلێمانی
مانگی تر ٤ UNHCR/UNICEF 6,000 چەمچەماڵ ,مزەفەر 1  
مانگی تر ٤ UNHCR 6,000 کەالر ,قەرەتوو 2  
هەفتەی تر ٠ UNHCR/UNICEF 6,000 عەربەت 3  
 نازانرێ نازانرێ 2,400 زەرگویس و  سیتەك 4
مانگی تر ٤ UN-Habitat 1,000 باینجان 5  

 
 21,400 کۆی گشتی لە سلێمانی

  

 
 223,790 کۆی توانای هەموو کەمپەکان

  
 
 

 


