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کارە سەرەکیەکانی 

خێرای بەدواداچوونی 

 عێراق

 

حوزەیران -شوبات   

٥١٠٢ 

 

 

٥١٠٢شوباتی    عێراقستراتیژی بەهاناوەهاتنی پالنی لە  خێرابەدواداچوونی کارە سەرەکیەکانی         

 

 

 

  

 
 

 ملیۆن خەڵك ٢

کە کۆمەکی  دەخەمڵێندرێت

 فریاگوزاریان وەرگرتووە

 

٥٠٢١١١ 

 ئاوارەی سوری
  
 
 

ملیۆن  ٠٢١
 دۆالری ئەمەریکی

 دارایی لە پێشینەخەمالندنی 
 

 

ملیار دۆالری  ٥.٥
 ئەمەریکی

دارایی پالنی داواکاری پاڵپشتی 
 بەهاناوەهاتنی ستراتیژی

 
 

ملیۆن  ٧٠٨
 دۆالری ئەمەریکی
باری پاڵپشتی دارایی پالنی بەهاناوەهاتنی 

 ستراتیژی
 
 

 ٠٨لەسەدا 
باری پاڵپشتی دارایی پالنی  ڕێژەی

 بەهاناوەهاتنی ستراتیژی
 
 

 

شەست لەسەدای ئۆپەراسیۆنە مرۆییەکان لە عێراق بریتین لە کێشەی دارایی لە چەند 

 ئەگەر پاڵپشتی دارایی وەرنەگیرێت.ەوە دەوەستن یان کەم دەبنهەفتەیەکی داهاتوودا 

ئەمەش کاریگەری کارەساتباری دەبێت بۆ سەدان و هەزاران خەڵك کە لەو پەڕی 

مەترسیدان. ئەم بەڵگەنامەیە کارە سەرەکیەکانی بەدواداچوونی خێرا پێشکەش دەکات کە 

 ناتوانرێت دوابخرێن یان فەرامۆش بکرێن.  

اوەخۆییەکان نەوەت لەسەدای ئەو پاڵپشتیە داراییە داواکراوە کە هاوکاری کەسە ئاوارە ن

دەکات، پێویستیەکانی ڕزگارکردنی ژیانیان و پاراستنیان گەلێك زۆرە، و پێدەچێت گەشە 

 بسێنێت.

و رێکی ناسکدایە با ەی دەکەن لە کاتێكدا کە عێراق لهاوکارانی مرۆیی داوای یارمەت

دروست دەکات لە  بەرچاوبەمەش هاوکاری بۆ ئۆپەراسیۆنی مرۆیی جیاوازیەکی 

 ت. ئاڕاستەی وواڵ

 داواکاری پاڵپشتی دارایی بۆ بەدواداچوونی خێرا بۆ هەر گروپێك
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 ی کارگروپلەالیەن  یانپڕکردنەوەوواڵت و سەرتاسەری ە مرۆییەکانی یپێویستی

 
 سەرچاوە: ئۆچا/ گروپەکان 
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  قەیرانەکە 

 
بە بوونی و  یاندەدات بۆ ڕزگاربوونخەڵك ملیۆنان کە یارمەتی دەمێنێتەوە،  هەر وا بووە و ئەرێنیهێزێکی وەکو عێراق لە مرۆیی ئۆپەراسیۆنی 

 داعش. یاخیبوونی دەرەنجامەکانی لە بەرامبەر ناوبەرێك 
  

ژیان دەکەن ڕزگارکردنی هاوکاری کە داوای ئەو خەڵكەی ژمارەی جیهان. لە قەیرانەکان خێراترین بووە لە یەکێك مرۆیی لە عێراق قەیرانی  .٠
کانوونی لە مانگی ئاوارەبوون، کە زەبەالحانەی ئەو شەپۆڵە دووبارە دوو هێندەی لێهاتووە. و ، لێهاتووەدوو هێندەی  ڕابردووساڵی لە وەتەی 

هەندێ حالەتدا. لە مەترسی ئەو پەڕی خستۆتە  ی خانەخوێخێزانانی پەنابەران و ئاوارە و خەڵكی بە ملیۆنان دەستی پێکرد،  ٥١٠٢ساڵی دووەمی 
دەستنیشان  قەیرانەکە تاکووەرنەگیرێت. بەهەند کۆمەاڵیەتی یەکگرتوویی و سیاسی ژیانی ناتوانرێت ، هەبووە عێراقژێرخانی لەسەر کاریگەری 
مافەکانی بۆ بەرزکردنەوەی وواڵت توانای لە خۆگرتنی و نیشتمانی پێکهاتنەوەی لەسەر ئاستی تێكبدات هەوڵەکان کە هەیە ئەگەری نەکرێت، 
مافەکانی  پێشلکاریە شۆکەکانیبۆ لێدەگیرێت ڕەخنەی لە هەموو جیهان کە ، ی داعشدڕندانەیاخیبوونی ڕێکاری یاسایی لە بەرامبەر مرۆڤ و 
عێراق کۆمەکی فریاگوزاری مامەڵەکردن لەگەڵ لە هەڵەیەك ئەگەر کە نیگەرانن لەوەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەسەتاسەری هاوکاران مرۆڤ. 
بە قەیرانەکە کردنی  می. دەستنیشانهەرێناسەقامگیری کردنەوەی  قوڵلە بەشداری کردن  زیاتر وپارچە پارچەبوونی ببێتە هۆی  یەلەوانەهەبێت 

لە سەری هەڵداوە نێودەوڵەتی بەرپرسیارێتی کۆکراوەیەکی وەکو داهاتوو، ساڵی بۆ ماوەی ئامانجدار زیرەکانە و بە ڕێگایەکی خێرا، شێوەیەکی 
 جیهان. هەرێمەکانی هەڵگەڕاوەترین لە یەکێك 

 
ئاژانسەکان  سەر ۆتەفشاری خست کەوا، سوڕماندووەهاوکارانی زۆربەی سەری  ٥١٠٢ساڵی قەیرانەکەی تینی و  مەوداو  پانتایی قۆناغەکە و .٥
هێلی کاتی لە عێراقن. ئەوانەی کە  بە لێگەڕانی بێ وێنەکان،بارودۆخە لە ژێر بەدەستهێنانیان بۆ  بااڵلەسەر ئاستێكی خێرا بکەن هەوڵەکانیان کو تا

بەهۆی ئاوارەببوون تر خەڵكی  ٠٢١١١١کە زیاتر لە ، ٥١٠٢ساڵی مانگی ئاداری دووەم تاوەکو کانوونی مانگی لە نێوان . بەم شێوەیەیەقەیرانەکە 
حالەتەکان مانگی تەموز، حوزەیران و مانگی لە ڕومادین. فەلوجە و خەڵکی ئەو ئاوارانە زۆرینەی ئەنبار، پارێزگای لە ئاسایش ئەمن و نەبوونی 

پارێزگای ناو خودی لە موسڵ لەوانە ەوە هەاڵتوون، داعشبەهۆی زیانبەرکەوتووەکان تر لە ناوچە خەڵكی  ٢١١١١١کاتێك دووهێندەی لێهاتووە 
کە لەوپەڕی  ئەو خەڵکەیژمارەی کۆی کە بەمەش شنگال، لە بەتایبەتی ئاوارەبوون، تر خەڵكی  ٧١١١١١چەند هەفتەیەك، دوای موسڵ. 

شەڕو شۆڕەوە لە بەهۆی پەنابەر هەزاران بە سەدان و . لەگەڵ ئەوەشدا، ئەیلولمانگی کۆتایی لە ملیۆن  ٠.٧زیاتر لە بریتی یە لە مەترسیدان 
ئاوارەبوون خەڵك ملیۆن  ٥.٥٢لە زیاتر  ٥١٠٢ ساڵیلە سەرەتایی عێراق. لە سەالمەت ژینگەیەکی بەدوای بۆ گەڕان هەاڵتوون لە سوریا کۆبانێ 

 پێشوو. یەك ساڵی لە ماوەی 
 

 ٢١٠٢ناوەخۆیی لە ساڵی  ئاوارەبوونی 
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کۆمەك لەالیەن دارایی پاڵپشتی کردنی لەسەر لەناکاو ڕوویداوە هەژار خەڵكی بەرچاوەی ئەو زیادبوونە بۆ بەهاناوەهاتنی هاوکاران توانای 
  .بەخشان

 
بەشێك وەکو  ٥١٠٢ساڵی شوباتی لە مانگی . هاوبەشانو گەورە بۆ هاوکاران نیگەرانیەکی بریتی بووە لە پاڵپشتی دارایی تەواو جولەپێکردنی  .٠

جەختدەکاتەوە کە بۆ عێراق داناوە ستراتیژی بەهاناوەهاتنی پالنی یان لە دۆالری ئەمەریکملیۆن  ٠١٢هاوکاران جیهانی، مرۆیی دەستپێکردنی لە 
دۆالری ملیۆن  ٠٠٥چاوی پیاخشێندرایەوە بۆ پالنەکە ئاوارەبوون، شەپۆڵی یەکەم لە وەاڵمدانەوەی . پەنابەرانو  ئاوارەکانهاوکاری کردنی لەسەر 

ملیۆن  ٢١١بە  بە بەشداری کردنبۆ پێشەوەنا هەنگاوی عەرەبی سعودیە مەملەکەتی دیاریکراو، کاتێكی پێك و ڕێك و لە کارێکی ئەمەریکی. 
یەکەم،  تشرینیلە مانگی خێرا زیاد بکەن. بە شێوەیەکی کۆمەکی گەیاندنی بۆ ئەوەی ڕێگە بە ئاژانسەکان دەدات کە ئەمەش ئەمەریکی، دۆالری 

پالنەکە بە کۆمەڵ، ئاوارەبوونی شەپۆڵی سێیەم بۆ ماندووببوو لە بەهاناوەهاتن تواناکانیان هێلی پێشەوە هاوکارانی هەموو گشتی بە شێوەیەکی کاتێك 
 ی. ئەمەریکدۆالری ملیۆن  ٥.٥بۆ دووەم بۆ جاری چاویپیاخشێندرایەوە 

 
پالنی لەسەدای  ٠٨تەنها سەرچاوەکان، بۆ جولەپێکردنی دراون  کانهەوڵەهەرچەندە تێکەڵ کراوە. ستراتیژی بەهاناوەهاتنی پالنی کاردانەوە بۆ  .٢

باڵوبوەتەوە کە پڕدەکاتەوە پاڵپشتی دارایی کراون. پەنابەران پێویستیەکانی کە هەرێمی، پەنابەری بەرگری پالنی لەسەدای  ٠٢و بەهاناوەهاتن 
لەگەڵ خەڵك دوو ملیۆن بە نزیکەی بۆ گەیشتن لە دوو پالن کە کۆکراونەتەوە بەکارهێناوە هاوکاران سەرچاوەکانیان گروپ،  ٠١لەسەرتاسەری 
وەرگرتووە. ژیانیان ڕزگارکردنی هاوکاری خەڵك نیو و ملیۆنێك زیاتر لە بەرچاوبووە. بەشێوەیەکی کاریگەریەکە مرۆیی. هاوکاری هەندێ شێوەی 

ن شتەکانیاکە زۆربەی لە ماڵەکانیان کەوا هەاڵتوون خێزانەکانی لە خێوەتگەکان. بە سەالمەتی نیشتەجێکراون خەڵك هەزاران و بە دەیان 
سەرۆك خێزانە زۆربەی وەرگرتووە. پارە کاشەکانیان و  ناوماڵکەل و پەلەکانی بەجینەهێشتبێ،  خۆیانئەگەر هەموو موڵکەکانی جێهێشتووە، 
ئاوارە و هەزاران بە گەیشتووە دەستیان گەڕۆکەکان نۆرینگە  داهات.بەدەستهێنانی خۆراك و گەشەپێکردنی بۆ یارمەتی دراون هەژارەکان 

کە کچان ئافرەتان و کاتیەکان. شوێن نیشتەجێبوونە و خێوەتگەکان لە خەڵكەکە بۆ دابەش کراون و دابین کراون هەڵگیراو ئاوی و خاوێنکردنەوە 
 برینە سەختەکانیان. لەگەڵ خۆگونجاندن بۆ یارمەتی دراون وەرگرتووە، یاساییان هاوکاری و هاوکاری قوربانی بوونەتە 

 
تەواوی کردنی  بۆ دەستنیشانلەبەردەستدا نەبووە سەرچاوەکانیان گروپەکان بەدەستیان هێناوە، هاوکاران کە قەبارە گەورەی ئەو سەرەڕای  .٢

کە پاڵپشتیە داراییەی لەو وەرگرتووە یان ٠١لەسەدا تەنها کە ، هەیە مندااڵنبۆ سەرەکی کردنەوەیەکی  جەختپەروەردە، گروپی ە. قەیرانەک
 ٥٢کە ، ی زۆر پێویستپێداویستتەندروستی و بۆ کە زۆر پێویستە خاوێنکردنەوە، ئاو و گروپی . کەس ٢١١١١١پرۆژەیەکی بۆ داواکراوە 
کە گروپەکان لە گرنگترین  ەیەكیكکە پاراستن، گروپی وەرگرتووە؛ لەسەدای  ٠١تەندروستی گروپی ملیۆن.  ٠.٢حالەتی بۆ وەرگرتووە لەسەدای 
دوو لەسەدای تەنها خێوەتگە بەڕێوەبردنی گروپی ، نیگەراننتایبەتی بە شێوەیەکی سەالمەتن. خەڵكی کە دڵنیاکردنەوەی بۆ  پێشکەش دەکاتیارمەتی 

پەرە بە کە ئەو گروپەی  .ئاوارە ناوەخۆییەکانلە خێوەتگەکانی ژمارەیەك خوار ستاندەر دەدات لە ژە بە بارودۆخەکانی کە درێوەرگرتووە، 
وەرگرتووە، لەسەدای  ٠٢داهات بەدەستهێنانی و موڵکەکانیان پاراستنی بۆ دەدات سەرۆك خێزانەکان یارمەتی یەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی دەدات و 

کۆمەکی . لە کێشە دانکۆمەکیە سەرەکیەکان لە ژمارەیەك . بەشداری دەکات فریاگوزاریدرێژەپێدانی لە دەستنیشان دەکرێت، کە خاوێنکردنەوەیەك 
لە کۆتایی دەرمانە زۆر پێویستەکان  کۆمەکیئادار.مانگی پێش دارایی وەرنەگیرێت پاڵپشتی ئەگەر کۆتایی پێدێت ئایار مانگی ناوەڕاستی لە خۆراك 
  ئادار. مانگی 

 (ەوە٥١٥١ی شوباتی ٥١ وەتەیپالنی بەهاناوەهاتنی ستراتیژی )لە بۆ پاڵپشتی دارایی
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 مرۆییبارودۆخی 

نیوەی بگات بە دەستیان  هاوکاران دەتواننڕێگریەکان، بەهۆی ، زیانیان بەرکەوتووە بەهۆی قەیرانەکەوەدانیشتوانان لەسەدای  ٠٢زیاتر هەرچەندە 
 ئەم ژمارەیە. 

 
ملیۆن  ٥.٥٢دەستیان بگات بە کەوا بەنیازن مرۆیی هاوکارانی  ،زیانیان بەرکەوتووە قەیرانەکەوەبەهۆی ئێستا کە خەڵكەی ملیۆن پێنج لەو  .٦

لە  و کە خانەخوێ نینکۆمەڵگاکانی لە خەڵك ملیۆن  ٠،٨و کۆمەڵگا خانەخوێکان لە تر ملیۆن خەڵكی  ٠.٢پەنابەر.  ٥٠٢١١١ئاوارە و خەڵکی 
هاوکاران لەالیەن بگرن  وەریپێناجێت بەاڵم هەیە مرۆیی هاوکاری بە پێویستیان ئەوانیش ئۆپۆزیسیۆن دان گروپە چەکدارەکانی کۆنتڕۆڵی ژێر 
ئەو ژمارەی  واکەدەیخەملێنن هاوکاران بەرەو پێشەوە،  پرۆژە دانانلە زیاد نەکات. پاڵپشتیە داراییەکان و باشتر نەبێت دەست گەیشتن تاکو 

کە لە ، لەگەڵ حالەتەکان ٥١٠٢ساڵی لە کۆتایی  خەڵك ملیۆنحەوت بگاتە لەوانەیە زیانیان بەرکەوتووە قەیرانەکەوە بەهۆی کە خەڵکەی 
 دەبنەوە،. بارودۆخە زۆر ئەستەمەکان دووچاری کەسە ئاوارەکان  دین. سەاڵحەدموسڵ و ئەنبار و  پارێزگاکانی لەبەرزبوونەوەدان 

 
لەو پەڕی برادەران خزمان و کە بەبێ ئەوانەی بەتایبەتی ، کە هەژارنئەو خەڵکەی ئەم دواییە، لە مانگەکانی ئاوارە بوون کە  ئەو خەڵكەی .٨

تریان هیچ هەڵبژاردەیەکی ئەو ئاوارانە زۆربەی خێوەتگەکان، لە نیشتەجێ دەبن تاکو و ن، موڵکەکانیالە کەمێك لەگەڵ خراپ دەژین.  بارودۆخێکی
بۆ مانەوە لە هاوکاری لەسەر  سەربەخۆنکە بەتەواوی کاتیەکان، شوێن نیشتەجێبوونە و چۆڵکراوەکان باڵەخانە لە  ژیان یبەسەر بردن بێجگەلەنیە 

 ژیان. 
 

ئەو چەند لە ماوەی نیشان داوە؛ باشتریان سیمای وەرگیراون کە ئەوانەی 
زۆربەی جار بە کردووە، زیادی هەژاریان  ئاستی، هەرچەندە مانگە

خانەخوێ خێزانانی هەروەك ئەوانەی کە بەرچاو، شێوەیەکی 
بەشێوەیەکی کە ئاوارەکان، لە کەمێك لە بێجگەلە لەگەڵ . دەیانپارێزن

کە هەیانبووە موڵکەی  ئەوخێزانەکان سەرۆك هەموو گشتی 
هاوەڵ،  بێمندااڵنی . دەکاتزیاتر هەژاریان  ئەمەش، فرۆشتوویانە

بە ناکامن کە ئەوانەی و ئافرەتە سەرۆك خێزانەکان بەتەمەنەکان، 
کچان ئافرەتان و بارودۆخی ئەمەش کە ی هەژارن. تایبەتشێوەیەکی 

ڕفاندن انی قوربانیهەیە، سەختیان برینی  یاننهەزارابە ئاگادار دەکاتەوە. 
سێکسی. ڕەگەزی و لەسەر بنەمای توندوتیژی ۆر و بەزبەشودانی  و

ڕێزەکانی هێنراونەتە وە کراونەتە ئامانج،  قورسشێوەیەکی بە مندااڵن 
ماڵەکانیان و لە و گروپە چەکدارەکان میلیشیا و بۆ ناو چەك هەڵگرتن 

 . جیابوونەتەوە کۆمەڵگاکانیان
 

پێش وەختە، ئەستەم؛ نی ابڕیاردبۆ فشاریان خراوەتە سەر خێزانەکان زۆربەی دەبنەوە، ماندووبوون زەحمەت و  بارودۆخیدووچاری 
  یزۆر پێویستکەل و پەلی  لەدیارە  شوێنیان کە بە قوڵیکێشەکان لەگەڵ لە بەرزبوونەوەدان، تاوان چااڵکیەکانی و بەدواداچوونیان ، هەڵقۆستنەوەیان

پرۆسە و بۆ دامەزراوەکان، سیستەمەکان دانیشتوان بۆ ئەو دیوی درێژدەبێتەوە  مرۆییقەیرانی کاریگەریەکەی کۆمەاڵیەتی. کەسی و یەکگرتوویی 
 سیاسیەکان. 

 
دەسەاڵتداران وواڵت، لەسەرتاسەری . قەیرانەکەکردنی  دەستنیشانلە زۆر پێویست بوون  دارایی بەڕێوەبردنیو حکومەت سەرکردایەتی . ٧

لە ڕێگەی کە کردووە بەرنامەکانیان هاوکاری . دابین کردووە بۆ ئاوارەکانڕاستەوخۆیان هاوکاری و  ئەنجام داوەئۆپەراسیۆنەکانیان هەماهەنگی 
بنیاتنراون خێوەتگەکان درێژکراونەتەوە، خزمەتگوزاریەکان لێکراوە، پێشوازیان نەکان خێزا. پاڵپشتی دارایی کراون حکومیەکاننیشتمانی و بودجە 

 ەلبەرپرسیارن دامەزراوەکان هەرچەندە،  ێدایە،تئاوارەکانیان گەورەی لێشاوی کە ناو کۆمەڵگاکانی لە دابەش کراون. کاش پارەی نەوت و و 
لەگەڵ کردن بۆ مامەڵە بوونەتەوە ئەستەمی دووچاری هەندێ کات کەل و پەلە گشتیەکان و خزمەتگوزاری گەیاندنی فەرمان، یاسا و بەرامبەر 
تێچووی ئۆپەراسیۆنەکانی بەڕێوەبردنی لە کردووە ناچاری  نەوتی نرخی وەهاتنە خوارەلەسەدای  ٢١بەرکەوتن بە قەیرانەکە. مەودای قەبارە و 

 بۆزۆر ئەستەم دەبێت کە گەورە دەبێتەوە بۆشاییەکی دووچاری دا  ٥١٠٢لە ساڵی حکومەت داعش، یاخیبووانی لە بەرپەرچدانەوەی زۆر 
کارگێڕە ناوەخۆییەکان و بدەن مامۆستاکان مووچەی نەیاتوانیوە قوتابخانەکان کە  لەبارەیهەن هەندێ نموونە وەختە، پیش . ەچاککبوونەو

بەتایبەتی ، دروست کردووە کۆمەاڵیەتیکاریگەری لەسەر یشی فشارپچڕێنن. یانبدوابخەن یان سەرەکیەکان خزمەتگوزاریە کەوا ناچارکراون 
ڕێگریەکان  دووچاریمرۆیی ئۆپەراسیۆنی نیگەرانیە. ی زۆر جێگاتمانی، نیشچاکسازی بۆ پەرەپێدانی لە ڕێگادان کە هەوڵە گەورەکان لەوکاتەی 
    بووەتەوە.

 
زیانی بەرکەوتووە کارە هەرچەندە،  ئەم لە ئەنجامدانیتوانایان حکومەت. هاوکاری کردنی بۆ تەواوکردن و کردووە کاریان مرۆیی هاوکارانی . ٩

دواخراو کەم و دارایی پاڵپشتی ئاماژە بە هاوکاران خۆیانەوەیە. کۆنتڕۆڵی لەودیوی زۆربەی ، مەترسیەکانو ژمارەیەك لە ڕێگریەکان بە هۆی 
زۆر دەستگەیشتنی دووچاری هاوکاران هەروەها . گروپەکانلەسەرتاسەری حالەتەکان نەگونجاوی پڕکردنەوەی ەورەکان بۆ هۆکارە گوەکو دەکەن 

کەوا دەخەملێندرێن زۆر هەژار خەڵكی زاران هەسەدان و بە ، کۆنتڕۆڵکراون داعشلەالیەن  کە ناوچانەی ولە دەست گەیشتن بەسنورداربوونەتەوە 
کە ئەوەیە ڕاستیەکەی اری؛ بووەتە بەرەنگکە بەشێوەیەکی تایبەتی قەیرانەکە ەکراوەی ینپێشبینئەو سروشتە بە هاوکاری هەبێت. پێویستیان 
بۆ دابین کردووە ئەستەمی بژین کە ئەمەش نە کاتیەکان شوێن نیشتەجێبوولە و چۆڵکراوەکان باڵەخانە لە بۆ ئەوەی ناچارکراون ئاوارەکان زۆرینەی 

 . بۆیان هاوکاریو هەماهەنگی پاکێتەکانی کردنی 
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بە شێوەیەکی بەغداوە لە  شنێودەوڵەتیەکانیکەسایەتیە و چۆڵکردنی سنوردار کردووە، ئاسمانی گەشتی هەڵبژاردەکانی ن، کارگێڕیەکادواخستنە 
 ئەم دواییە. لە مانگەکانی ئەم کۆمەکیانە گەیاندنی لە  هەبووەکاریگەری نەرێنی 

 
بۆ ئامادەکردن خۆی دەستپێکلە کاتی ئێستا بۆ بگیرێنە بەر دەبێت کە هەنگاوەکان لەبارەی  نیگەرانیش هەیەو پاڵپشتی دارایی تەواو بوونی لەگەڵ 

 بەپەلەکان. کارە سەرەکیە بۆ خێرا بەدواداچوونی لە هاوکاری دەگەڕێن بەدوای هاوکاران ، نوێ یە کانوە ئاوارە بوونە بەلێشا هاوشێوەی
 

 باسیان لێوە کراوە ترهاوکارانی لەگەڵ  و دەستنیشان کراون لەالیەن هەموو گروپەکانپێشکەش کراون بەڵگەنامەیە کانی کە لەم ارە سەرەکیەک. ٠١
لە لێکدراونەتەوە و پێویستن زۆر بەپەلە هاوکاری  لە خۆ دەگرێت.پێنج مانگی چوارچێوەیەکی  و ،بەباش زانراوە مرۆیی وواڵتتیمی لەالیەن و 

داهاتوو و ئاوارەبوونی بەهاناوەهاتن بۆ بۆ وەاڵمدانەوە لە ئامادەکاری بکرێت باشتر بە شێوەیەکی بۆ ئەوەی کە زۆر پێویست نین. چااڵکیەکانی 
کە خراونەتە ناو ئۆپەراسیۆنەکانی ، ەتەرخانکراوئاسمانی  خزمەتگوزاری بە ڕێگایلەگەڵ کەل و پەلەکان ێوەیەکی چچوارگەڕانەوەی ئاوارەکان، 

ئامادەکاری بریتی یە لە ئۆپەراسیۆنە ژووری ئەم مەبەستی . سەرەکیكی کلیلی کاروەکو گواستنەوە تواناکانی و مەخزەنە گشتیەکان و ژوورەکان 
ختکردنەوە لەسەر بۆ جەلە پێویستی ئاگاداربوون ت. تێدا پێشبینی دەکرێبە لێشاوی جوالنەوەی کە لە ناوچەکانی کۆمەکیەکان گەیاندنی و پێشوەختە 

، بارودۆخەکانخراپ بوونی ئەگەری خۆ ئامادەکردن بۆ و  ان بە هاوکاری هەیەزیاتر لە پێویستیکە  خەڵكانەی وبەدەست گەیشتن ئۆپەراسیۆن، 
لە پێشبینی کردنی ت، چێبدەر ٥١٠٢  ینیسانمانگی لە ی ۆ ئەوەبتازە ستراتیژی بەهاناوەهاتنی پالنێکی لەسەر کاردەکەن پێش وەختە هاوکاران 

، کە کەش دەکاتپێشستراتیژیەك بۆ هەماهەنگی پالنە نوێ یەکە تەمووز. و حوزەیران لە مانگی لەسەر هێل دەبێت بۆ پالنەکە کەوا پاڵپشتی دارایی 
عێراق لە  تەواویکە تێدایە چڕوپڕی لەناکاوی پالنێکی و ، ەەکانبەستاندەرکراوهەڵسەنگاندنە شەفاف و بنەمای کاری مرۆیی و لەسەر بنەمای 

  خۆدەگرێت. 
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 هەیەخۆراك ئاسایشی ئەمن و  بە ئەوانەی پێویستیان

 

 

   کشتوکاڵ و  خۆراكڕێکخراوی خۆراکی جیهانی، بەرنامەی گروپ: سەرکردایەتی ئاژانسەکانی 
 (valentina.giorda@wfp.org) گیۆرداڤالێنتینا : ەکەهەماهەنگیکاری گروپکردن بە پەیوەندی بۆ زانیاری 

 

کە کۆی ئەو خەڵكەی 

 ٢.٢ە هاوکاریپێویستییان بە 

  کەسملیۆن 

کە کراونەتە ئەو خەڵكەی 

 ٢.٢بریتی یە لە  ئامانج

  خەڵكملیۆن 

 ٢٢٨٤ پێداویستی لە پێشینە

 ئەمەریکیدۆالری ملیۆن 
 

لەو خەڵك  ٢١١١١١خەمالندنێکی لەوانە هەیە، خۆراك بە هاوکاری پێویستیان کە کردووە  دەستنیشانخەڵكی ملیۆن  ٥.٧گروپەکە 
کە لە ناوچەکە  خۆراكئەمن و ئاسایشی کانی خێرا هەڵسەنگاندنەلەسەر بنەمای ، ێتگەیەنردەدەستیان پێ  کە بەئەستەم ناوچانەن

ڕێکخراوی گەڕۆکی شیکاری کردن و  چاودێریسیستەمی و کە دەکرێ دەست بەو خەڵكە بگەیەنرێت ی لەو شوێنەجێبەجێ کراون 
خەڵك دەکات هاوکاری زیاتر لە دوو ملیۆن لە ئێستادا گروپەکە پێ دەگەیەنرێت. بە ئەستەم دەستیان کە لەو ناوچانەی جیهانی خۆراکی 

بەهۆی زیان بەرکەوتوو خەڵكانی کەسە ئاوارەکان، لەوانە گروپەکە  حالەتەکانی ئامانجیتەواوی ئاوارەببوون.  ٥١٠٢لە ساڵی  ەک
ملیۆن  ٥.٠دەست گەیشتن بە بریتی یە لە گروپ هاوکارانی پالنی ئەم دواییە. ئاوارە گەڕاوەکانی و خانەخوێکان کۆمەڵگا ملمالنێ، 

گروپەکە بۆ کەسە ئاوارە نوێ یە کان. هاوکاری بەردەوامی خۆراك و هاوکاری ی تنخۆگر لەلەوانە وواڵت، لەسەرتاسەری خەڵك 
 دەکاتەوە لەسەر:  جەخت

  

بۆ جیهانی خۆراکی پرۆگرامی ڕێکخراوی کۆمەکی لە ڕێگەی گەورەیان لەسەرە مەترسی کە بۆ ئەو خەڵکەی خۆراك  کردنیدابین .٠

  دەکات:  یەئەم بڕە پارەداوای  ی خوارەوەئەم هاوکارەئەم کارە، بۆ ئەنجام دانی تر؛ نیوێکی و  مانگ

 ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ٢٢جیهانی: خۆراکی  پرۆگرامی ڕێکخراوی
 

و  خۆراك ڕێکخراویفریاگوزاری کۆمەکی لە ڕێگەی ەکان ئاوارەبوو جوتیارەسەرۆك خێزانە بۆ پێشینە کشتوکاڵیەکان دابین کردنی .٥

 ئەم هاوکارەی خوارەوە داوای ئەم بڕە پارەیە دەکات: ئەم کارە، بۆ ئەنجامدانی ؛ کشتوکاڵ

 دۆالری ئەمەریکی  ملیۆن ٠.٨جیهانی: خۆراکی  پرۆگرامی ڕێکخراوی     
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 هەیەکەل و پەلە ناخۆراکیەکان شوێنی حەوانەوە و  پێویستیان بە ئەوانەی

 

 بۆ پەنابەران بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان کۆمیسیاری : ڕێکخراوی گروپسەرکردایەتی ئاژانسی 
پەنابەرانی ئەنجومەنی هەماهەنگیکاران: ڕێکخراوی کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران و 

  نەرویجی 
  (kazakov@unhcr.org)ئەندری کازاکۆڤ  :بە هەماهەنگیکاری گروپەکە پەیوەندی کردن بۆ زانیاری

  (coord3.iraq@sheltercluster.org)گێرهارت تاوسچێر 

 

 کەئەو خەڵکەی کۆی 

پێویستییان بە هاوکاری 

 نکەس ٠٠١١١١ هەیە
شوێنی بۆ پێویستیەکانی 

 حەوانەوە

بۆ پێویستیەکانی ملیۆن  ٥.٥

  کەل و پەلە ناخۆراکیەکان

 

ئەو خەڵکەی کە کراونەتە 
بۆ  کەس ٩٦١١١١ئامانج 

 هاوکاری شوێنی حەوانەوە
بۆ هاوکاری ملیۆن  ٠.٠و 

 کەل و پەلە ناخۆراکیەکان

 

ملیۆن  ٢٢ پێداویستی لە پێشینە

 دۆالری ئەمەریکی

 

 ٩٦١١١١بریتی یە لە ئامانجی گروپەکە ، هەیە گروپەکەهاوکاری  بە کە پێویستیان دەکاتدەستنیشان  خەڵكملیۆن  ٠.٠خەمالندنێکی گروپەکە 
لەالیەن  کە لەسەر ئەو بنەمایەی، ٥١٠٢ساڵی لە ناخۆراکیەکان کەل و پەلە هاوکاری بۆ خەڵك ملیۆن  ٠.٠شوێنی حەوانەوە و بۆ هاوکاری خەڵك 

کەل هاوکاریەکانی بە هەندێ لە کردووە یەك ملیۆن خەڵکی زیاتر لە هاوکاری گروپەکە ئیمڕۆ تاوەکو . هەیە نائاوارەبووبەدواداچوونی سیستەمی 
فەرمیەکان، خێوەتگە لە ئاوارەبوو خەڵکانی لەوانە حالەتەکان شوێنی حەوانەوە. بە پێدانی هاوکاری خەڵك  ٠٨٨١١١و ناخۆراکیەکان، و پەلە 

ئەو و چۆڵکراوەکان، و تەواونەکراوەکان ، باڵەخانە گشتیەکان، باڵەخانە حەوانەوە نافەرمیەکان شوێنیپێویستی، لەسەر بنەمای سەنتەرەکانی 
بۆ دەستگەیشتن کاری سەرەکی  لە داراییپاڵپشتی داواکردنی لە  گروپهاوکارانی پالنی لەگەڵ خانەخوێ دەمێننەوە. خێزانانی کە لەگەڵ ی خەڵكە

 کە جەخت دەکاتەوە لەسەر: پێنج مانگی داهاتوودا، خەڵك لە ماوەی  ٥٩٧٢١١بە 
 

ئەم بڕە پارەیە داوای خوارەوە ئەم هاوکارەی ئەم کارە، بۆ ئەنجامدانی سلێمانی؛ بەغدا و لە کەرکوك، ئاوارەی ناوەخۆیی خێوەتگەی سێ  بنیاتنانی.٠
 دەکات: 

ئەمەریکیدۆالری ملیۆن  ٠٢.٢بۆ پەنابەران: بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان کۆمیسیاری ڕێکخراوی 

ئەو بڕە پارانە داوای خوارەوە هاوکارانەی  ئەمئەم کارە، بۆ ئەنجامدانی ئاوارەی تازە؛ بۆ کەسانی کەل و پەلە ناخۆراکیەکان  دابەشکردنی .٥
 دەکەن: 

 ئەمەریکی دۆالری ملیۆن  ٠.١٢نەرویجی: پەنابەرانی ئەنجومەنی             
 ئەمەریکی دۆالری  ٢١١١١١: CRS ئاژانسی مرۆیی نێودەوڵەتی

 دۆالری ئەمەریکی  ٢٢١١١١: کە پێویستیان بە هاوکاریەئەو خەڵكەی 
 دۆالری ئەمەریکی ملیۆن  ٠نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران: ڕێکخراوی 
 دۆالری ئەمەریکی ملیۆن  ٨: کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەرانڕێکخراوی 

 
 یکارانە داوائەم هاوئەم کارە، بۆ ئەنجامدانی دەژین؛ خێوەتگەکان لە دەرەوەی کە شوێنی حەوانەوە بۆ کەسە ئاوارەکان  دابین کردنی.٠

 دۆالری ئەمەریکی  ٩٢١١١١نەرویجی: ی پەنابەرئەنجومەنی 
 ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٠.١٢:  ACTEDڕێکخراوی 

دۆالری ئەمریکی  ٨١١١١١:  CARITAS ڕێکخراوی خێرخوازی     
دۆالری ئەمەریکیملیۆن  ٠.٠:  CRS ئاژانسی مرۆیی نێودەوڵەتی   

دۆالری  ٢٢١١١١: PIN خەڵکی کە پێویستیان بە هاوکاریە 

  ئەمەریکی

 ملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ٠: HABITAT –نەتەوە یەکگرتووەکان 
دۆالری ئەمەریکی  ٧٢١١١١نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران: ڕێکخراوی   

بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کۆمیسیاری ڕێکخراوی 

 دۆالری ئەمەریکی ملیۆن  ٠،٢: پەنابەران
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 ەتەندروستی پێویستیان بە ئەوانەی   

 

 یجیهانتەندروستی ڕێکخراوی گروپ: سەرکردایەتی ئاژانسی 
ڕێکخراوی و  نێودەوڵەتی پزیشکی دەستەی تەندروستی جیهانی و ڕێکخراوی گروپ: هەماهانگیکارانی 

 بۆ پەنابەران بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان کۆمیسیاری 
 (abouzeida@who.int)  عەلالئەبو زەید : ەکەگروپهەماهەنگیکاری کردن بە پەیوەندی  بۆ زانیاری

 

کە ئەو خەڵکەی کۆی 
 یان بە یارمەتی هەیەپێویستی

  کەسملیۆن  ٠.٥

کە کراونەتە ئەو خەڵکەی 
ملیۆن  ٠ئامانج بریتی یە لە 

  کەس

ملیۆن  ٠٩.٦ پێداویستی لە پێشینە
 ئەمەریکیدۆالری 

 

بریتی  خۆی ئامانجی کردویەتی بەگروپەکە  خەڵكەی ئەوە، تەندروستی هەیهاوکاری کە پێویستیان بە دەکات  دەستنیشان خەڵكملیۆن  ٠.٥کۆی  گروپەکە
وەزارەتی کە لەالیەن ئەو زانیاریەی و تەندروستی جیهانی ڕێکخراوی خێرای ستاندەری هەڵسەنگاندنی ئامرازی لەسەر بنەمای ن خەڵك، ملیۆ ٠یە لە 

خانەخوێکان کۆمەڵگا و ملمالنێ کە زیانیان بەرکەوتووە بەهۆی ئەو خەڵكەی ، کەسە ئاوارەکانلەوانە حالەتەکان . دابین کراوە تەندروستی
گروپ بۆ هاوکارانی پاڵپشتی دارایی لەالیەن داواکاری پالنی لەگەڵ باکور دان. کە لە  ئەو خەڵكەیزۆرینەی لەگەڵ پارێزگا،  ٠٧لەسەرتاسەری 
 دەکاتەوە لەسەر:  کە جەختداهاتوودا، سێ مانگی لە ماوەی تر خەڵكی  ٢٢١١١١بە دەست گەیشتن و زۆر پێویست هاوکاری بە بەردەوامیدان 

 

ڕێکخراوی تەندروستی هاوکارانی گروپ لە ڕێگەی و  هێلی پێشەوەتەندروستی بۆ سەنتەرەکانی دەرمانە زۆر پێویستەکان کردنی دابین .٠
خوارەوە داوای ئەم بڕە پارانە دەکەن: ئەم هاوکارانەی   بۆ ئەنجامدانی ئەم کارە، ؛ یهاوکارکۆمەکیەکانی و  جیهانی

دۆالری  ٠٠١١١١١تەندروستی جیهانی: ڕێکخراوی 
 ئەمەریکی

 ٠١١١١١١نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ مندااڵن: ڕێکخراوی 
 دۆالری ئەمەریکی

دۆالری  ٢١١١١١ەتەوە یەکگرتووەکان بۆ پەنابەران: نسندوقی 

 ئەمەریکی
دۆالری ئەمەریکی ٠٢١١١١:  MEDAIR   فریاگوزاری نێودەوڵەتی

 دۆالری ئەمەریکی ٢٠١١١١فریاگوزاری ئیتاڵی: 
دۆالری ئەمەریکی ٢٠١١١١:  PU-AMI ڕێکخراوی   

  ئەمەریکیدۆالری  ٢٠١١١١: دەستەی پزیشکی نێودەوڵەتی 
 دۆالری ئەمەریکی  ٠١١١١: JHASIڕێکخراوی 

دۆالری ئەمەریکی ٢٤١١١١:  KSMA ڕێکخراوی      
 دۆالری ئەمەریکی ٢١١١١١: وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران

دۆالری  ٢٢١١١١نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران: ڕێکخراوی 

 ئەمەریکی
دۆالری ئەمەریکی ٤٠١١١:  HEEVIE تیمی پزیشکی 

دۆالری ئەمەریکی ٢١١١١پێدان: بۆ پەرەدەستی سپی 

 

ڕێکخراوی فریاگوزاری کۆمەکی لە ڕێگەی گروپ هاوکاری و  هێلی پێشەوەبۆ سەنتەرەکانی تەندروستی  دەرزیەکانی کوتاندابین کردنی  ٥
  :داوای ئەم بڕە پارەیە دەکاتخوارەوە ئەم هاوکارەی ئەم کارە، بۆ ئەنجام دانی بۆ مندااڵن؛ نەتەوە یەکگرتووەکان 

  دەکاتملیۆن دۆالری ئەمەریکی  ٠ داوای بۆ مندااڵن:نەتەوە یەکگرتووەکان ڕێكخراوی      
 

بۆ ؛ هەژارەکانشتوانە بۆ دانیخزمەتگوزاریە تەندروستیەکان ی بۆ دابین کردنپێشەوە تەندروستیەکانی هێلی  ئاسانکاریە دابین کردنی. ٠
دەکەن:  ەیەئەم بڕە پارخوارەوە داوای ئەم هاوکارانەی کارە، ئەم ئەنجامدانی 

دۆالری  ٦٥١١١١١: جیهانیتەندروستی ڕێکخراوی 
 ئەمەریکی

 ٠٢٧١١١١مندااڵن: بۆ ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان 
 دۆالری ئەمەریکی 

دۆالری  ٢١١١١١بۆ پەنابەران: سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان 

 ئەمەریکی
دۆالری ئەمەریکی ٢١١١١١:  MED AIR فریاگوزاری نێودەوڵەتی    

 دۆالری ئەمەریکی ٠٠١١١١: ئیتاڵیفریاگوزاری 
PU-AMI  دۆالری ئەمەریکی ٠١٢١١١١:  ڕێکخراوی   

 ئەمەریکیدۆالری  ٠٤١١١١:  دەستەی پزیشکی نێودەوڵەتی      
دۆالری ئەمەریکی ٠٢١١١١:  JHASI ڕێکخراوی        
دۆالری ئەمەریکی ٠٢١١١١:  KSMA   ڕێکخراوی     

 دۆالری ئەمەریکی ٠١١١١١: وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران    
دۆالری  ٢١١١١١نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران: ڕێکخراوی     

     ئەمەریکی
دۆالری ئەمەریکی ٠٢٠١١١:  HEEVIE   پزیشکیتیمی     

دۆالری ئەمەریکی ٤١١١١ :بۆ پەرەپێدان دەستی سپی     
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  هەیە پێداویستی پاك و خاوێنیخاوێنکردنەوە و ئاو و  ان بەئەوانەی پێویستی

 

 بۆ مندااڵننەتەوە یەکگرتووەکان سەرکردایەتی گروپ: ڕێکخراوی ئاژانسی 

 ACFبۆ مندااڵن و نەتەوە یەکگرتووەکان گروپ بریتین لە: ڕێکخراوی هەماهەنگی کارانی 
مانچۆب : فرێدی ەکەگروپهەماهەنگیکاری کردن بە پەیوەندی  بۆ زانیاری

(fmantchombe@unicef.org) 

 

کە ئەو خەڵكەی کۆی 

هەیە  هاوکارییان بە پێویستی

کەسملیۆن  ٢     
 

کە کراونەتە ئەو خەڵكەی 

 ئامانج بریتین لە 
٨٠١١١١ 

 

  پێداویستی لە پێشینە
دۆالری  ملیۆن ٠٢٨٤

 ئەمەریکی

 
کە ئەو کەسانەی پێداویستی پاك و خاوێنی هەیە٨ خاوێنکردنەوە و ئاو و بە هاوکاری کە پێویستیان دەکات دەستنیشان خەڵك ملیۆن  ٢کۆی گروپەکە 

لە کردنەکان  چاودێریو  (REACH)ڕێکخراوی هەڵسەنگاندنەکانی ٨ لەسەر بنەمای ملیۆن ٤٠.١ بریتی یە لەبە ئامانجی خۆی  یەتیکردوگروپەکە 

ئەو لەگەڵ خێوەتگەکان. دەرەوەی و خێوەتگەکان دامەزراوەکانی لە کەسە ئاوارەکان لەوانە حالەتەکان خانەخوێ. کۆمەڵگای حەوت و خێوەتگە  ٤٢

ی پالنو خەڵك  ٠٠٠١١١بۆ زۆر گرنگ بەردەوامی لەهاوکاری بەردەوام دەبێت  کە گروپەوە داواکراوەهاوکارانی کە لەالیەن پاڵپشتی داراییەی 

 کە جەخت دەکاتەوە لەسەر: داهاتوودا٨ مانگی پێنج لە ماوەی خەڵكی تر  ٠٠١١١زیاتر لە بۆ دەست گەیشتن بە  داناوە
 

ئاوی خواردنەوەی دەستپێشخەریەکانی لەوانە  ەزۆر پێویستکە پاك و خاوێنی پێداویستی خاوێنکردنەوە و ئاو و هاوکاری کەمترین  دابین کردنی.٠

ئەم ، ئەم کارەبۆ ئەنجام دانی زۆر هەژارن؛ کە بۆ خەڵكانی پێداویستیەکان پێداویستی پاك و خاوێنی و پەرەپێدانی خاوێنکردنەوە و و سەالمەت 

 دەکەن:  رەیەبڕە پا ئەمداوای خوارەوە هاوکارانەی 

 :ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٥ :ACFڕێکخراوی 

  ڕێکخراوی ACTED: ٠.٢ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

ملیۆن دۆالری  ٠.١٨:  ئەنجومەنی پەنابەری دانیمارکی     

 ئەمەریکی

 ملیۆن دۆالری ئەمەریکی ٠: ئەنجومەنی پەنابەری نەرویجی 

          ڕێکخراوی PU AMI: ٠.٢ ملیۆن دۆالری ئەمەریکی

دۆالری  ٧٠١١١١: لێژنەی ڕزگارکردنی نێودەوڵەتی

  ئەمەریکی
 

بڕە  داوای ئەمخوارەوە ەی ئەم هاوکارئەم کارە، بۆ ئەنجام دانی نوێ؛ لە سێ خێوەتگەی ئاو و خاوێنکردنەوە ئاسانکاریەکانی  دابین کردنی.٥

 : اتدەک یەەپار

 دۆالری ئەمەریکی ملیۆن  ٦بۆ مندااڵن: نەتەوە یەکگرتووەکان ڕێکخراوی 
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 هەیە پاراستن یان بەئەوانەی پێویست

 

 بۆ پەنابەراننەتەوە یەکگرتووەکان بااڵی گروپ: ڕێکخراوی کۆمیسیاری سەرکردایەتی ئاژانسی 
بۆ پەنابەران و نەتەوە یەکگرتووەکان بااڵی کۆمیسیاری گروپ بریتین لە: ڕێکخراوی هەماهەنگی کارانی 

 دانیمارکیپەنابەرانی ئەنجومەنی 
 : کریستین ماثیوسەکەگروپهەماهەنگیکاری  کردن بەپەیوەندی  بۆ زانیاری

(matthews@unhcr.org) 

 

کۆی ئەو خەڵكەی کە 

  ان بە هاوکاریەپێویستی
 ملیۆن  ٢.٢

 

ئەو خەڵكەی کە کراونەتە 

 ئامانج
 ملیۆن  ٠.٥

 

لە پێشینەداواکاریەکانی   
ملیۆن دۆالری  ٤.٢

 ئەمەریکی
 

خۆی ئامانجی دەیانکاتە کە گروپەکە لەو ژمارەیە یە، پاراستن هەدەکات کە پێویستیان بە هاوکاری دەستنیشان ۆن خەڵك دوو ملیزیاتر لە گروپەکە 
حالەتەکان لەوانە خێراکان. هەڵسەنگاندنە پاراستنی بەردەوام و چاودێری کردنی النەوە، جوبەدواداچوونی ملیۆن، لەسەر بنەمای  ٠.٥لە بریتی یە 

بۆ پاڵپشتی دارایی لەگەڵ لە مەترسیدایە. شەرەفیان سەالمەتی و کە مندااڵن، ئافرەتان و بەتایبەتی تریش کۆمەڵگا خانەخوێکان، وو کەسە ئاوارەکان 
بۆ دەست و خەڵك  ٦١١١١١بۆ هاوکاری زۆر پێویست لەسەر بۆ بەردەوام بوون گروپەوە هاوکارانی کە داواکراوە لەالیەن سەرەکی کاری 

پێنج مانگی داهاتوودا، لە ماوەی وواڵت لەسەرتاسەری پاراستن، هاوکاری هەندێ جۆری لە ڕێگەی کەس تاکە  ٦١١١١١خەمالندنێکی گەیشتن بە 
 دەکاتەوە لەسەر:  کە جەخت

 

دەست سەنتەرەکانی لە ڕێگەی  وەبەرنامەکەکە خراوەتە ناو و هاوکاری یاساییەکان خزمەتگوزاریە لەوانە هاوکاری پاراستن دابین کردنی .٠
 ئەم بڕە پارەیە دەکات: خوارەوە داوای ئەم هاوکارەی ئەم کارە، بۆ ئەنجام دانی گەیشتن؛ 

ئەمەریدۆالری ملیۆن  ٥.٠: ن بۆ پەنابەرانبااڵی نەتەوە یەکگرتووەکاکۆمیسیاری ڕێکخراوی     
 

  ئەم بڕە خوارەوە داوای ی ئەم هاوکارانەئەم کارە، بۆ ئەنجام دانی زۆر هەژار؛ بۆ خەڵکانی ڕاستەوخۆ کاشی پارەی هاوکاری  کردنیدابین .٥
 : ەندەکپارەیە 

 ئەمەریکی دۆالری  ٩١١١١١دانیمارکی: ی پەنابەرئەنجومەنی    
 دۆالری ئەمەریکی  ٩١١١١١: سوری عێراقیخاچی    
و خزمەتگوزاریە گشتیەکان لە دەرهێنراون  وبە بەڵگەنامە نەکراون یان تۆمارنەکراون بۆ کەسە ئاوارەکانی کە هاوکاری .دابین کردنی ٠

 ئەم بڕە پارەیە دەکات: خوارەوە داوای هاوکارەی ، ئەم ئەم کارەبۆ ئەنجام دانی لێدەکرێت؛ مەترسی دەستگیرکردنیان 
 ئەمەریکیدۆالری ملیۆن  ٠.٥: یەکگرتووەکان بۆ پەنابەرانەتەوە بااڵی نکۆمیسیاری ڕێكخراوی     

  ڕەگەزی لەسەر بنەمای سێکسی و کە بەر توندوتیژی کوڕان و کچان، پیاوان بۆ ئافرەتان و خزمەتگوزاریەکان و هاوکاری دابین کردنی .٢
 : دەکەنئەم بڕە پارەیە خوارەوە داوای ی ئەم هاوکارانەئەم کارە، بۆ ئەنجام دانی کەوتوون؛ 

 دۆالری ئەمەریکی  ٠١٠٨٢١١انیشتوان: بۆ دنەتەوە یەکگرتووەکان سندوقی   
 دۆالری ئەمەریکی  ٢١١١١١بۆ پەنابەران: بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان کۆمیسیاری ڕێکخراوی   
 ئەمەریکی دۆالری  ٠٦٥٩١١عێراقی: سوری خاچی   
مندااڵن، مافەکانی پێشێلکاریەکانی دەستی قوربانیانی پاراستن بۆ تەواوی کۆمەاڵیەتی و  دەروونیهاوکاری پاراستن، ژینگەکانی  دابین کردنی.٢

خوارەوە ئەم هاوکارەی ؛ بۆ ئەنجام دانی ئەم کارە، نمندااڵ لە دژیتوندوتیژی تری جۆرەکانی و کردنیان،  سەرزەنیشتو هەڵقۆستنەوەیان 
 ئەمەریکیدۆالری ملیۆن  ٠.٧بۆ مندااڵن: نەتەوە یەکگرتووەکان ڕێکخراوی ئەم بڕە پارەیە دەکات: داوای 

ناوچانە دەژین  ولە تیانەیئەو هاوواڵو ئاوارە گەڕاوەکان زۆری ژمارەیەکی بۆ بەتایبەتی ، مینلەبارەی مەترسی پەروەردەی  .دابین کردنی٦
 دەکات: داوای ئەم بڕە پارەیە خوارەوە ئەم هاوکارەی ئەم کارە، بۆ ئەنجام دانی ، ئازاد کراون تازە  کە

 ئەمەریکی دۆالری  ٢٢٢١١١مین هەڵگرتنەوە:  کاریگروپی 
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 پێویستیان بە پەروەردە یە وانەیئە

 

 (UNICEF) بۆ مندااڵن: ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان سەرکردایەتی گروپئاژانسی 
 ن بپارێزن مندااڵااڵن، ڕێکخراوی بۆ مندنەتەوە یەکگرتووەکان پ: ڕێکخراوی گروهەماهەنگی کارانی 

و گۆریل   (yhaile@unicef.org)ێشی هایل : ەکەگروپهەماهەنگیکارانی پەیوەندی کردن بە  بۆ زانیاری
 (goril.tormen@reddbarna.no) تۆرمین 

 

ان کە پێویستیکۆی ئەو خەڵكەی 
 بە هاوکاریە

472,000 
 

کە کراونەتە ئەو خەڵكەی 
 ئامانج

157,000 
 

   لە پێشینەداواکاریەکانی 

 ئەمەریکیدۆالری  ملیۆن 
2.5  

گروپەکە لەو ژمارەیە پەروەردە هەیە، هاوکاری بە پێویستیان کە دەستنیشان کردووە ئاوارەی  مندااڵنی ٢٨٥١١١کۆی گروپەکە 

ی بەدواداچوونی ئاوارەبوون، سیستەملە ڕێگەی کە دابین کراوە ئەو زانیاریەی لەسەر بنەمای خۆی ئامانجی منداڵ دەکاتە  ٠٢٨١١١

بۆ بەردەوامی دان هاوکارانی گروپەوە داواکراوە لەالیەن پاڵپشتی دارایی کە لەگەڵ حکومەت. زانیاری و فرە گروپ هەڵسەنگاندنی 

پێنج مانگی لە ماوەی تر منداڵی  ٢٦١١١دەست گەیشتن بە بە ئامانجی منداڵ و  ٠٠١١١بۆ زۆر گرنگ پەروەردەی هاوکاری بە 

 دەکاتەوە لەسەر:  جەخت وەداهاتوودا، 

ئەم خوارەوە داوای ئەم هاوکارانەی ئەم کارە، بۆ ئەنجام دانی قوتابخانە؛ دەرەوەی بۆ مندااڵنی جێگرەوە پەروەردەی  دابین کردنی.٠

 بڕە پارەیە دەکەن: 

 ئەمەریکی دۆالری  ٢١١١١١نەرویجی: ی ەرپەنابئەنجومەنی 

 دۆالری ئەمەریکی  ٦٨٧١١١: INTERSOSڕێکخراوی 

 دۆالری ئەمەریکی  ٠٥٥٥٩٢١بۆ مندااڵن: نەتەوە یەکگرتووەکان ڕێکخراوی 

کە برینی سەختیان بۆ مندااڵنی دەروونی کۆمەاڵیەتی هاوکاری و گونجاو ڕێبەریکردنی لە دابین کردنی مامۆستاکان  . یارمەتیدانی٥
 دەکات: داوای ئەم بڕە پارەیە خوارەوە ئەم هاوکارەی ئەم کارە، هەیە؛ بۆ ئەنجام دانی 

 ئەمەریکی دۆالری  ٩٩١٦١بۆ مندااڵن: نەتەوە یەکگرتووەکان ڕێکخراوی  
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 یەخێوەتگە بەڕێوەبردنی هەماهەنگی خێوەتگە و پێویستیان بە  ئەوانەی

 

 UNHCRبۆ پەنابەران کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان ایەتی گروپەکە: ڕێکخراوی سەرکردئاژانسی 
ڕێکخراوی و بۆ پەنابەران کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان گروپەکە: ڕێکخراوی هەماهەنگیکارانی 

ACTED 
 (young@unhcr.org)جۆن یونگ : ەکەگروپزانیاری بۆ پەیوەندی کردن بە هەماهەنگیکاری 

 

کە ئەو خەڵکەی کۆی 

یان بە هاوکاریەپێویست  
920,000 

 

کە کراونەتە ئەو خەڵكەی 

  ئامانج
324,000 

 

 لە پێشینەداواکاریەکانی 
ملیۆن  2.55

 دۆالری ئەمریکی
 

لەو ژمارەیە خێوەتگە هەیە٨ بەڕێوەبردنی هەماهەنگی خێوەتگە و بە هاوکاری کە پێویستیان دەستنیشان کردووە ئاوارەی کەسی  ٤٢١١١١گروپەکە 

شوێن زۆری ژمارەیەکی و خێوەتگەکان بەردەوامی چاودێری کردنی لەسەر بنەمای خۆی ئامانجی کردووەتە خەڵكی  ٢٢٢١١١گروپەکە 

لە زۆرینەیان ٨ دان عێراقلەسەرتاسەری نافەرمی خێوەتگەی  ٢٠لە کەسی ئاوارەی ناوەخۆیی  ٢٠٢١١١لەوانە  ئێستاحالەتەکانی نیشتەجێکان. 

 ٦٠١١١ئاوارەکانن، کۆکردنەوەی لە سەنتەرەکانی ئاوارەی ناوەخۆیی  ٠٢١١١لەوانە هەروەها . عێراقن لە هەرێمی کوردستانی هەرێمی کوردستان

لە یان  ٠٨٢٢١١و دەژین گشتیەکان باڵەخانە لە یان  ٥٥٢١١١ئاوارەکانن، کۆکردنەوەی سەنتەرەکانی لە یان شوێن نیشتەجێ نافەرمیەکان یان لە 

 ٦٦٦١١١خانەخوێ دەمێننەوە و خێزانانی ئاوارەی ناوەخۆیی لەگەڵ  ٦١٧١١١هەروەها دەژین. چۆڵکراوەکان تەواونەکراوەکان و باڵەخانە 

 چااڵکیەلە کە بەردەوام دەبێت گروپ هاوکارانی لەالیەن داواکراو دارایی پاڵپشتی لەگەڵ بە کرێگیراو دەمێننەوە. شوێن نیشتەجێ ی  لە کەسیان

ینی پێشبکانن بەاڵم شوێن نیشتەجێ ژمارەیەکی زۆر لە کە لەلە ئێستادا ئاوارەی ناوەخۆیی  ٠١١١١١زیاتر لە دەست گەیشتن بە و زۆر پێویستەکان 

 دەکاتەوە لەسەر:  جەختیش ەوتازە دامەزراو، خێوەتگەی  ٠١بگوازرێنەوە بۆ کەوا دەکرێن 
 

ئەم بۆ ئەنجام دانی شوێن نیشتەجێکان؛  وخێوەتگەکان کاراکردنی بۆ یارمەتیدانی خێوتگە هاوکاری ڕاستەوخۆ بۆ بەڕێوەبەرانی  دابین کردنی.٠

 دەکات:داوای ئەم بڕە پارەیە خوارەوە ئەم هاوکارەی کارە٨ 

ئەمەریکیدۆالری  ٩١١١١١:  ACTED ڕێکخراوی          

 ئەمەریکی دۆالری  ٤١١١١١: دانیمارکیی رپەنابەئەنجومەنی 

ئەم بۆ ئەنجام دانی ئامانجی خۆی؛ بگاتە بتوانرێت هاوکاری پاکێتەکانی بۆ ئەوەی خێوەتگەکان لە بارودۆخەکان هەڵسەنگاندنی و .نەخشەدانان ٢

  داوای ئەم بڕە پارانە دەکەن:خوارەوە ئەم هاوکارانەی کارە٨ 

 دۆالری ئەمەریکی  ٠١١١١١: ACTED-REACH دەستپێشخەری 

 ئەمەریکی دۆالری  ٢٠١١١١ نێودەوڵەتی بۆ پەنابەران: ڕێکخراوی 
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 ەژیان و گوزەران بەردەوامیدان بەکۆمەاڵیەتی و یەکگرتوویی  ئەوانەی پێویستیان بە

 

 نەتەوە یەکگرتووەکان پەرەپێدانی پرۆگرامی سەرکردایەتی گروپ: ئاژانسی 
 Mercy Corpsو نەتەوە یەکگرتووەکان پرۆگرامی پەرەپێدانی گروپ: هەماهەنگیکارانی 

-rosemary.willey): ڕۆزماری ویلی ئەلسەنە بە هەماهەنگیکاری گروپەکە زانیاری بۆ پەیوەندی کردن
alsanah@undp.org) ستیڤ کالبۆرن و(sclaborne@iq.mercycorps.org) 

 

بە  انکە پێویستیئەو خەڵكەی 

ەهاوکاری  

800,000 

 

کە کراونەتە ئەو خەڵكەی 

 ئامانج

95,460 
 

لە پێشینە داواکاریەکانی   

ملیۆن  2.3  

ەوامیدان بە ژیان و گوزەران هەیە٨ بەردیەکگرتوویی کۆمەاڵیەتی و هاوکاری بە پێویستیان کە خۆی کردۆتە ئامانجی خەڵكی  ٢١١١١١گروپەکە 

ئەو حالەتەکان لەوانە گروپ. فرە فرە کەرت و پێویستیەکانی و هەڵسەنگاندنەکانی  سەرەکیشارەزایانی کۆمەڵگا٨ نەخشەدانانی لەسەر بنەمای 

کاری  بەرزدەبێتەوە.تیایاندا کۆمەاڵیەتی بارگرژیەکانی کە ئەو کۆمەڵگایانەی و کەسە ئاوارەکان لەخۆ دەگرن لێشاوە گەورەکانی کە کۆمەڵگایانەی 

 کەس بەتەمەنەکان و هاوکاری  کەئەو خێزانانەی و ئافرەتەکان سەرۆك خێزانە و کە زۆر هەژارن دراوە بە سەرۆك خێزانەکان سەرەکی 

لە خەڵك  ٤٠١١١زیاتر لە بۆ دەست گەیشتن بە گروپ هاوکارانی ەن لەالیپاڵپشتی دارایی داواکراو بۆ کاری سەرەکی کان دەکەن. لەگەڵ پەککەوتە

 : وە جەختیشدەکاتەوە لەسەرپێنج مانگی داهاتوودا و ماوەی 
 

هەیە؛ کۆمەاڵیەتیان بارگرژی تیایاندا بەرزە و بێکاری کە ڕێژەی  یکۆمەڵگاکان ناو لە داهات بۆ سەرۆك خێزانەکانبۆ کۆکردنەوەی .یارمەتیدان ٠

 دەکەن: پارەیە  ئەم بڕەخوارەوە داوای ی ئەم هاوکارانەئەم کارە، بۆ ئەنجام دانی 

 کۆمەکی نێودەوڵەتی: ٢١١١١١ دۆالری ئەمەریکی

 ڕێکخراوی ACTED:٢١١١١١ دۆالری ئەمەریکی

        ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ ئافرەتان: ٢١١١١١  

  دۆالری ئەمەریکی     

پرۆگرامی پەرەپێدانی نەتەوە یەکگرتووەکان:٢١١١١١ دۆالری 

 ئەمەریکی

       ڕێکخراوی خێرخوازی Mercy Corps: ٠١١١١١ دۆالری ئەمەریکی
 ئەنجومەنی پەنابەری دانیمارکی: ٢١١١١١ دۆالری 

ئەمەریکی
 

بۆ ئەنجام دانی ئەم کارە٨ ئەم . زۆر هەژاری دان لە بارودۆخێکی کەمۆڵکەکان بۆ سەرۆك خێزانەکان دووبارە بنیاتنانەوەی بۆ  یارمەتیدان.٢

 خوارەوە داوای ئەم بڕە پارەیە دەکاتهاوکارەی 

 دۆالری ئەمەریکی  ٢١١١١١ەوڵەتی بۆ پەنابەران: نێودڕێکخراوی 
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 هەیە فریاگوزاریپەیوەندی کەل و پەل و  پێویستیان بە ئەوانەی

بۆ دامەزراندنی بڕیارەکە لە عێراق. مرۆیی ڕێکخراوی  ٦١بۆ ڕاستەوخۆ دابین دەکات هاوکاری پەیوەندی فریاگوزاری گروپی کەل و پەل و 

لە دەستنیشان کردووە بۆشاییەکانی کە ئۆپەراسیۆنی ئێستا چاوپیاخشاندنەوەکانی کە لەسەر بنەمای مرۆیی کەل و پەلی چوارچێوەیەکی خستنەناوەوەی 

هاوکارانی ئاوارە گەڕاوەکان. و بە کۆمەڵەکان بۆ ئاوارەبوونە کاریگەر خێرای بەهاناوەهاتنێکی لە بەردەم ئاستەنگەکان کە زیاد دەبێت و وەكچواچێوەکە 

وە و مانگی داهاتوو پێنج لە ماوەی هەتا بکرێت ناوچە ئۆپەراسیۆنیەکان زۆربەی بۆ لە خۆگرتنی تۆڕەکە بۆ فراوانکردنی گروپ پالن دادەنێن 

 لەسەر: جەختیشدەکاتەوە 

فریاگوزاری زۆر  ەکانیناردنی کۆمەکیهەولێر بۆ ئاسانکردنی لە ئۆپەراسیۆنە مرۆییەکان خستنە ناوەوەی بنکەیەکی .دامەزراندنی ٠

  .لە هەمان کاتدا پێویست

 . بەغدالە کردن  چاودێریهەماهەنگی و هاوبەشی بۆ خانەی تەکنیکی هاوکاری .دابین کردنی ٢

 .(UNHAS) مرۆیی تەرخان کراوئاسمانی هێلی خزمەتگوزاریەکی .دامەزراندنی ٢

 . فریاگوزاریگواستنەوەی ئاسانکاریەکانی ی خەزنەی فریاگوزاری کردنهەماهەنگی و  .فراوانکردن٢

دەستیان پێ  کە ناتوانرێت و ناوچانەیپەراسیۆنەکان لەلە هاوکاری کردنی ئۆنای کۆمەکی بەڕێگای ئاسمانی توا .بەرزکردنەوەی٠

 بگەیەنرێت. 

ئەم بۆ ئەنجام دانی ڕێکخراوە مرۆییەکان؛ لە هاوکاری کردنی  زانیاریو  فریاگوزاریپەیوەندی خزمەتگوزاریەکانی . فراوانکردنی ٠

  : اتدەکداوای ئەم بڕە پارەیە خوارەوە ی ئەم هاوکارەکارە٨ 

 ئەمەریکی دۆالری ملیۆن  ٤خۆراکی جیهانی: پرۆگرامی ڕێکخراوی       

 
  

 

 خۆراکی جیهانی  پرۆگرامی ڕێکخراویسەرکردایەتی گروپ: ئاژانسی 
 :ەکەپەیوەندی کردن لەگەڵ هەماهەنگیکارانی گروپبۆ زانیاری 

 (tania.regan@wfp.org)تانیا ڕێگان  –کەل و پەل 
 (john.bursa@wfp.org)جۆن بورسا  -پەیوەندی فریاگوزاری

 

ان بە ئەو خەڵكەی کە پێویستی

ەهاوکاری  
 نیە

 

ئەو خەڵكەی کە کراونەتە 

  ئامانج
 نیە

 

 لە پێشینەداواکاریەکانی 
دۆالری  ملیۆن ٤

 ئەمەریکی
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 فرە کەرتی بۆ پەنابەرەکان گروپی 
 

 

 بۆ پەنابەرانبااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان کۆمیسیاری سەرکردایەتی: ڕێکخراوی ئاژانسی 
 پەنابەری: نیل ڕایت گیکاری نەهەماه

 (merkx@unhcr.org): جۆزیڤ مێرکس لەگەڵ هەماهەنگیکاری گروپەکە بۆ پەیوەندی کردنزانیاری 

 

حالەتەکانی ئێستاکۆی    
235,000  

ئەو خەڵكەی کە کراونەتە 

  ئامانج
235,000 

 

کاری سەرەکیداواکاریەکانی    
ملیۆن  9.5 

 
زۆرینەی خێوەتگە. دەرەوەی ناوەوە و فرە کەرت بۆ پەنابەرانی پێویستیەکانی هەڵسەنگاندنەکانی لەسەر بنەمای پەنابەر   ٢٢٢١١١ ەکانیحالەت

نەتەوە ئاژانسی  ٠١لەالیەن جێبەجێ کراوە پەنابەران بۆ پرۆگرامی فرە کەرت نزیك بوونەوەی هەولێر دەژین. دهۆك و لە ئێستا حالەتەکانی 

کەل و پەلە پێداویستیەکان٨ ئاو و شوێنی حەوانەوە٨ تەندروستی٨ پەروەردە٨ خۆراك٨ پاراستن٨ لەوانە: نۆ کەرت لە خۆ دەگرێت و یەکگرتووەکان 

ڕێکخراوی لەالیەن خێوەتگە کە سەرکردایەتی دەکرێن بەڕێوەبردنی هەماهەنگی و ژیان و گوزەران و پێداویستی پاك وخاوێنی٨ خاوێن کردنەوە و 

 ٢٢٠١١١لە هاوکاری کردنی بۆ بەردەوام بوون بەهاناوەهاتن بۆ پەنابەران هاوکارانی پالنی بۆ پەنابەران٨ بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان کۆمیسیاری 

 جەختیشدەکاتەوە لەسەر: بۆ پێنج مانگی داهاتوو و پەنابەران و حالەتەکانی خەڵك 

داوای خوارەوە ئەم هاوکارەی ئەم کارە، بۆ ئەنجام دانی خێوەتگە؛  دەرەوەیپەنابەرانی ناو خێوەتگە و بۆ هاوکاری زۆر پێویست دابین کردنی .٠

 دەکات: ئەم بڕە پارەیە 

 ئەمەریکی دۆالری ملیۆن  ٩.٢بۆ پەنابەران: بااڵی نەتەوە یەکگرتووەکان کۆمیسیاری ڕێکخراوی 
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Cluster
Total Cluster 

requirements (USD)
Priority 1 2

Cluster partner WFP FAO

Required funding USD 45,000,000 3,700,000

Priority 1

Cluster partner UNHCR NRC CRS PIN IOM UNHCR NRC ACTED CARITAS CRS PIN UNHABITAT IOM UNHCR

Required funding USD 15,500,000 1,050,000 500,000 450,000 1,000,000 7,000,000 950,000 1,800,000 700,000 1,100,000 450,000 1,000,000 850,000 650,000

Priority 2

Cluster partner WHO UNICEF UNFPA MEDAIR EMERGENCY ITALIA PU-AMI IMC JHASI KSMA MDM IOM HEEVIE WHITE HANDS UNICEF

Required funding USD 3,100,000 1,000,000 200,000 130,000 250,000 360,000 210,000 50,000 270,000 300,000 230,000 75,000 30,000 1,000,000

Priority

Cluster partner WHO UNICEF UNFPA MEDAIR EMERGENCY ITALIA PU-AMI IMC JHASI KSMA MDM IOM HEEVIE WHITE HANDS

Required funding USD 6,200,000 1,480,000 400,000 300,000 510,000 1,040,000 570,000 120,000 580,000 600,000 400,000 125,000 70,000

Priority 2

Cluster partner ACF ACTED DRC NRC PU AMI IRC UNICEF

Required funding USD 2,000,000 1,400,000 1,070,000 1,000,000 1,400,000 830,000 6,000,000

Priority 1 4 5

Cluster partner UNHCR DRC IRC UNHCR UNFPA UNHCR IRC UNICEF MAG

Required funding USD 2,300,000 900,000 900,000 1,200,000 1,037,400 400,000 362,900 1,800,000 545,000

Priority 2

Cluster partner NRC INTERSOS UNICEF UNICEF

Required funding USD 500,000 678,000 1,222,940 99,060

Priority

Cluster partner ACTED DRC ACTED IOM

Required funding USD 900,000 900,000 500,000 250,000

Priority 2

Cluster partner RI ACTED UN WOMEN UNDP MERCY CORPS DRC IOM

Required funding USD 300,000 300,000 300,000 400,000 400,000 300,000 300,000

Priority 1

Cluster partner WFP

Required funding USD 9,000,000

Priority 1

Cluster partner UNHCR

Required funding USD 9,500,000

2,500,000

2,550,000

2,300,000

9,000,000

9,500,000

Partner Requirements by Cluster Priorities

48,700,000

33,000,000

19,600,000

13,700,000

9,445,300

1

2 3

1

3

2 3

1

1

Health

Shelter and NFI

Food Security

Social Cohesion and 

Sustainable 

Livelihoods

Logistics and ETC

Refugee Multi- Sector

1 2

CCCM

Education

Protection

WASH


