هاوبەشی كەرتی تایبەت و كەرتی گشتی لەپێناو پەرەپێدانی بەردەوام

پەرەپێدانی زنجیرە
بەهای پەتاتە – هەرێمی
كوردستانی عیراق
پوختە

كەشوهەوای گونجاوو خاكی بەپیتی هەرێمی كوردستانی عیراق ،بارودۆخێكی نمونەیی بۆ بەرهەمهێنانی پەتاتە دەڕەخسێنێت ،لە كاتێكدا كە
چاالكیەكانی كشتوكاڵ و دوای وەرزی دروێنە (هەڵكەندن) سەرچاوەی گرنگی بەكارخستن و داهات لەناوچە الدێیەكاندا دابین دەكات .زەوی و دەستی
.كاریش بەردەستن ،بۆیە ئەگەری زیادبوونی بەرهەم بە شێوەیەكی بەرچاو لە ئارادایە
لەگەڵ ئەوەشدا ،بەهۆی كەمی وەبەرهێنان لە زنجیرەی بەها وئەو راهێنانە سنووردارەی كە راهێنەران وئەو كەسانە وەریدەگرن كە لە بواری
رێبەریدا كاردەكەن ،ئەو فاكتەرانە بە تەواوی سوودیان لێوەرنەگیراوە .سەرەڕای ئەو پێشكەوتنەی لە بواری بەرهەم و بەرهەمهێنانی پەتاتە هاتۆتە
ئارا ،كەچی توانا كشتوكاڵی و ئابووریە تەواوەكانی ئەم بەرهەمە هێشتا بە تەواوی وەدینەهاتووە .لە رێگەی تێكەڵكردنی هاوبەشی لە نێوان هەردوو
كەرتی گشتی و تایبەتدا ،ئامانجی ئەم پرۆژەیە بریتیە لە بەهێزكردنی زنجیرە بەهای پەتاتە لە هەرێمی كوردستان لە رێگەی باشتركردنی بەرهەم و
ئامادەكردن وگەیشتن بە بازاڕەكان وراهێنان وهەلی كار بۆ ئاوارەكانی ناوخۆو بۆ پەنابەران وبنیاتنانی توانای جوتیاران وخاوەن بەرژەوەندی والیەنە
.پەیوەندیدارەكانی دیكە

ئاڵنگاری

وەبەرهێنانی ناتەواو لە كەرتی كشتوكاڵ لە هەرێمی كوردستانی عیراق بووەتە هۆی پشتبەستنی زیاتر بە خۆراكی هاوردەكراوی كوالیتی نزم ،كە بە
نرخێكی كەم پێشكەش بە بەكاربەران دەكرێت ،بۆیە ،جوتیارانی بچووك لە كێبەركێ لەگەڵ كااڵ هاوردەكراوەكان ئەستەم دەبینن و ئەوەش دەبێتە مایەی
قازانجی الوەكی وكەم لەپاڵ نەمانی ئارەزووی وەبەرهێنان لە تەكنەلۆژیاو زیادكردنی بەرهەم .هەروەها زیانەكانی دوای دروێنەش بەهۆی الوازی
ژێرخان و كەمی كۆگەی هەڵگرتنی گونجاوو نەبوونی دەزگاو دامەزراوی ئامادەكردن زۆر دەبن .دەرەنجام ،كشتوكاڵ لە هەرێمی كوردستانی عیراق
.وەك سیستەمێكی “تێخستەی نزم /دەرخستەی نزم” دەمێنێتەوە
جوتیارانی پەتاتە ئاڵنگاری بەرهەمهێنانی گەورەیان دێتەپێش ،بۆ نمونە ،كوالێتی بنەتۆی پەتاتە بە نرخی شیاو كەمە و كەموكوڕی لە گەیشتن بە
جۆرە چاككراوەكانی بنەتۆ هەیە ،لە كاتێكدا بەڕێوەبردنی پێشهاتەكان لەگەڵ خواستەكانی مومارەسە باشە كشتوكاڵیەكاندا یەكناگرێتەوە .سەرەڕای
ئەوەش ،نەبوونی وەبەرهێنان لە بوارەكانی توێژینەوەو دەستنیشانكردن دەبێتە كۆسپ لەبەردەم گەیشتن بەو زانینەی كە بۆیهەیە لە زاڵبوون بەسەر ئەم
گیروگرفتانەدا یارمەتیدەربێت .لەپاڵ ئەوەشدا پەیوەندیە الوازەكانی نێوان توێژینەوەو رێبەریكردن كێشەو گرفتی دیكە زیاد دەكات كە دەبێتە مایەی
بەرهەمهێنانی بەروبوومی نابەردەوام .لە هەمانكات خزمەتگوزاری رێبەریكردن كێشەی كەمی سەرچاوەی هەیە .راهێنان وسەره دانی سنووردار بۆ
.شوێنەكان دەبێتە مایەی الوازی توانای رێبەران لە پێدانی راوێژی باش بە جوتیاران سەبارەت بە بەرهەم ورادەستكردنی دوانی دروێنە

پرۆژە

رووبەری پرۆژى :2

لە پارێزگای دهۆك لە هەرێمی كوردستان جێبەجێدەكرێت ،لە میانەی هاوبەشی نێوان هەردوو  CABIئەم پرۆژە پێنج سااڵنەیە بە سەركردایەتی
.كەرتی گشتی و تایبەتدا
ئامانجەكە بریتیە لە وەدیهێنانی خواست لەسەر بەرهەمەكانی پەتاتەی بەرهەمهێنراوی ناوخۆو ئامادەكراو لە رێگەی پەرەپێدانی زیاترو تەواوكردنی
زنجیرەی بەهای پەتاتە .ئامانجی پرۆژەكە بریتیە لە وەدیهێنانی داهاتی زیاترو بەرگەگرتر بۆ جوتیاران وزنجیرەی بەهای بەردەوام لە سەرچاوە
.ناوخۆییەكان وكە بەشی بازاڕ دابین بكات ز لە گەشەپێدانی ئابووری ناوخۆ بەشداربێت
پرۆژەكە دوو بواری سەرەكی بۆ چاالكی دەگرێتەوە :بنیاتنانی تواناكانی گروپە بە ئامانجگیراوەكان لە رێگەی راهێنانی راهێنەران ودابینكردنی
سەرچاوەكانی زانیاری .هەروەها دامەزراندنی خزمەتگوزاریەكانی دوای دروێنەو ،كارگەیەك بۆ ئامادەكردنی پەتاتە و كۆگای ساردكراو لە رێگەی
وەبەرهێنان لە ژێرخان ومەشق وراهێنانەوە (بڕوانە بەرامبەر بۆ زانیاری زیاتر(.

ئایندەی زنجیرەی بەهای پەتاتە لە هەرێمی كوردستانی عیراق
تێخستەكان
پەینی بنەتۆ
بەرهەمهێنانی
تۆوی خۆماڵی
ئاودان
ماشێنەكان

بەرهەمی
سەرەتایی
بەرهەمی پەتاتە
كۆنترۆڵكردنی
ئافات و نەخۆشی
بەڕێوەبردنی
بەپیتی خاك

ئامادەكردنی كااڵ
سەرەكیەكان
سیستەمی
زانیاریەكان دروێنە
بازرگانی كااڵكان
كۆگەكردنی سارد
گواستنەوە

(رەگەزی پێشوو و تازە(
كارگەی
ئامادەكردنی
الوەكی و پەتاتەی
سووركراوە
پەتاتەی ئامادەكراو
پەتاتەی بەستوو
پەتاتەی
سووركراوە

دابەشكردنی و
فرۆشتن بە تاك
لۆجستیەكانی
ژێرخان
خۆراكفرۆشانی
بە كۆ
خۆراكفرۆشانی
بە تاك

دامەزراندنی خزمەتگوزاریەكانی دوای دروێنەو ،كارگەیەك
بۆ ئامادەكردنی پەتاتە و كۆگای ساردكراو لە رێگەی
وەبەرهێنان لە ژێرخان و مەشق و راهێنانەوە كە دەبێتە
:مایەی
• بەرهەمهێنانی ناوخۆی پەتاتەی سووركراوە بە
بەكارهێنانی پەتاتەی خۆماڵی
• دامەزراندن و بەكارخستنی راهێنراوان لە
ئاوارەكانی ناوخۆ ،پەنابەران یان توێژە
كەمدەستەكانی تر (ژنان و الوان (
• زیادكردنی گەیشتن بە دامەزراوەكانی
ئامادەكردنی پەتاتەی بەرهەمهێنراوی خۆماڵی

رووبەری پرۆژی :1

بنیاتنانی تواناكانی گروپە بە ئامانجگیراوەكان لە رێگەی
راهێنانی راهێنەران ودابینكردنی سەرچاوەكانی زانیاری،
:كە دەبێتە مایەی
• هۆشیاری وزانینی زیاتر سەبارەت بە
باشترین كردارەكان
• زیادبوونی گەیشتن بە دەرخستەی
كوالیتی بەرز
• گرتنەبەری شێوازی بەرهەمهێنانی
تازە لەالیەن جوتیارانەوە
• زیابوونی بەرهەم وبەرهەمهێنان،
لەوانەش زیادبوونی رووبەری بەرهەم

لە رێگەی ئەو چاالكیانەوە ،پرۆژەكە كاردەكات بۆ گەشەپێدانی ئابوری گشتی بەردەوام لە كەرتی بەرهەمهێنان و پیشەسازی پەتاتە .ئەم گەشەسەندنە
یارمەتیدەر دەبێت بۆ چاالككردنی كەرتەكانی خزمەتگوزاری كشتوكاڵی ورەخساندنی هەلی كار بۆ هەندێك توێژی هەرە الواز لە هەرێمی كوردستانی
.عیراق

دەستكەوتە پێشبینیكراوەكانی پرۆژەكە

 8,000جوتیار
دەستكەوتە
پێشبینیكراوەكانی پرۆژەكە

دابینكردنی هەلی
كار لە چاندنی
پەتاتە

وەدیهاتنی راستەوخۆ لە رێگەی چاالكیەكانی
بنیاتنانی تواناكان سەبارەت بە مومارەسە
كشتوكاڵیە باشەكان
وەدەستهێنانی بنەتۆی پەتاتەی كوالیتی بەرز

 6,000تۆن سااڵنە
 1,750تۆن لە كۆگەی
ئامادە دەكرێت
سارد هەڵدەگیرێت

گەیشتنی گرێنتی كراو
بە بازاڕی پەتاتەی
سووركراوە

 10,000كرێكار

 800جوتیار

160

دەرفەتی كارو كارامەیی پەرەپێدراو لە ئامادەكردنی پەتاتە

 8,000جوتیار

بە داهاتی /بەرهەمهێنانی
زیادەو بەرگەگرتر بەرامبەر
زەبرەكانی داهات

هاوبەشانی پرۆژە

.ئەم پرۆژە تەماخوازە نایەتە دی ئەگەر بە هاوكاری نێوان هاوبەشانی هەردوو كەرتی گشتی و تایبەت نەبێت
هاوبەشی كەرتی گشتی ،وەزارەتی كشتوكاڵ وسەرچاوە ئاویەكان لە هەرێمی كوردستان ،بەشداری دەكات ،بە هاوكاری لەگەڵ هاوبەشانی زانین،
.لە بنیاتنانی تواناكانی جوتیاران وفەرمانبەرانی رێبەریكردن وتوێژەران و چاودێری پرۆژەو هەڵسەنگاندن و فێربوون CABI،زانكۆی دهۆك و
كە بەرپرس دەبن لە دروستكردنی دامەزراوو خزمەتگوزاریەكانی كۆگەكردنی ساردو  HZPC،و  KHهاوبەشانی كەرتی تایبەت بریتی دەبێت لە
ئامادەكردنی ئەو كارگانەی كە پشتگیری رەگەزەكانی دوای دروێنە دەكات لە زنجیرەی بەهادا ،سەرەڕای دامەزراندن وراهێنانی كرێكارانی كارگەكان
.و پەرەپێدانی پێویستی بازاڕ

نێودەوڵەتی

نیشتمانی
گشتی

زانین

وەزارەتی كشتوكاڵ وسەرچاوە
ئاویەكان لە هەرێمی كوردستان

زانكۆی دهۆك

پارەداركردنی پرۆژە

تایبەت

زانین

KH

تایبەت

CABI

HZPC

دابیندەكرێت كە سەر بە ئاژانسی پرۆژەكانی هۆڵەندییە .بە نوێنەرایەتی ) (SDG-Pپارەو دارایی لەالیەن هاوبەشیی ئامانجەكانی پەرەپێدانی بەردەوام
.لە هەرێمی كوردستان  KHوەزارەتی دەرەوەی هۆڵەندا ،بە رێژەی 50%ی پارەداركردنی هاوبەش لەالیەن

پێشكەشكراون  HZPCوێنەكان لەالیەن ©

