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ٗ ەزیری پالّذاّااُ :پاێا٘یطاتە ڕەٗغا دیاَاۆگارافا ّااٗچە
داتڕێْذراٗەماُ ئاضای تنرێتەٗە ئەٗمات پرۆضەی ضاەررٍاێاری
(  ٙ)6006ئەّجٍ٘ەّاااّ ٚیػتیَااّا ٚما٘ردضاتااُ ا
گػت ىەعێراق تەڕێ٘ەتچێت )٢( .....
ٗ ەزیری پالّذاّاّ دنٍ٘ەت ٕەرێٌ‖ ،ىێنتێگەیػتْ تااظ ىە عێراق داٍەزراٗە ،تەٍەتەضت ٚئاٍادەمردّ ٚپالّەماّاٚ
پەرەپێذإّ ٚەرێٌ ٗ پێػخطتْ ٚىە ڕٗٗ ٙئات٘ٗرٗ ٙ
ّێ٘اُ ٕەرێٌ ٗ تەغذا ٕەیە― )٣( .........
ٓٗ زیری پالّذاّاُ دٓضتٔی پێ٘أّضازی ٗ مۆّاتارۆىا جاۆری مۆٍەاڵیەتاٍ ٗ ٚرۆیٕ ٗ ٚەرٗەٕا ڕۆغاْثیرییەٗە.
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ٕەٍإەّگی ٚىەگەڵ ٗەزارەت ٗ داً ٗ دەزگاامااّاٚ
ىەٍەترضیەماّ ٕەرێٌ تۆ تەرێا٘ەچاّ٘ٗا ضاەررٍاێاری تەتاێ
دینە ٙدنٍ٘ەت ٗ مەرت ٚتاایاثەت پاالّااە درێا ٗ
ئاااضااایاا مااردّەٗەی دۆخاا ّاااٗچەداتاارێااْااذراٗەماااُ
ٍاٍاْاٗەّذ ٗ م٘رتخاایەّەمااُ ٗ پەرەپێذاٍّ ٚرٗۆیااٚ
ئاگادارمردۆتەٗە (٥) ..........
ٗ پەی٘ەّذییەماُ دادەڕێ ێت.
ٗ ەزیری پالّذاّاُ ىەگەڵ مّ٘ط٘ی ئەٍرینا ماۆتا٘ەٗە ‖د.دارا
ڕەغیذ ٕااٗمااری ٗ پاایاەاػاتایەمااّا ٗٗاڵتااُ تاۆ ٕەرێاٌ جگە ىەٍاّەظ پالّ ٚت٘دجەٗ ٙەتەرٕێْاّ ٚداناٍ٘اٚ
تەپێ ٚچەّذ تْەٍاایەما ٚتاایاثەت ىەضاەر ئااضاتاٚ
گرّگە― )٦( .........
 مارٗچااڵميیٔمااّا ٚتأڕێا٘ٓتأرايأتا ٚگػاتإ ٚااٗماارٕ ٗ ٙەرێاَا ٚما٘ردضاتاااُ ئاااٍاااادە دەماااتٗ .ەزارەت
ٕەرٗەٕا ٕەیذەضتێ تە ئەّجاٍذاّ ٚڕٗٗپێ٘ی جیاجیاا
ٍٕٔإّٔگي ٚپٔرٓپێذاُ )٨ - ٧( ..........
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 چااڵ ییە اّ تەڕێ٘ەتەرایەت پۆىێْ ردّ
ىە ٕەرێَذا تەتایثەت ٚئەٗاّە ٙمە پەیا٘ەّاذیایااُ تە
 چااڵ ییە اّ تەڕێ٘ەتەرایەت گرێثەضتە گػتیە اُ )٩(.....
ضەررٍێریە گػاتایەمااّا ٚداّایاػاتا٘اّإ ٚەرێاٌ ٗ
 مارٗ چااڵمیایأمااّا ٚتەڕێا٘ەتەرایەتا گػاتا پەرەپاێاذاّا
ە
خاااّاا٘ٗەماااُ ٗ ڕٗٗپااێاا٘ ٙدیاا ەی گاارّاا
ٍرۆی )٠١( .......
پەیاا٘ەّااذیااذارُ تاااە مەرتە جااۆرتەجااۆرەماااُ ٗ
 مارٗ چااڵمایایأمااّا ٚتەڕێا٘ەتەرایەتا گػاتا پاڕۆرە ااّا
ضێ تەرە اُ.
ٗەتەرٕێْاُ )٠٤ - ٠٠( .......
جگە ىەٍاّە ٙضەرەٗە ٗەزارەت ٕەیذەضتێ تە داّااُ
 مارٗ چااڵمییٔماّ ٚدٓضتٔ ٙئاٍارٕٔ ٙرێٌ )٢٣ - ٠٥((....
ٗ پەیڕەٗمردّ ٚضایطاتەٍاێاناّ ٚایاػاتایاَااّا ٚتاۆ
 چااااڵ اایاایە اااّ ا دەضااتەی پااێاا٘اّەضااازی ٗ ااۆّااتاارۆى ا
پێ٘ەرمار ٗ ٙمۆّترۆىاا ٚجاۆرەماا ٚىااااە ٕەرێاَاذا
جۆری)٢٧ - ٢٤(........
 چااڵ ییە اّ تەڕێ٘ەتەرایەت گػت پالّ ضتراتیج  )٢٧(......تااەپاێٍ٘ ٚاضااااەفات ٚعیراقاا ٗ ٚجیٖاّا.ٚ
ئەً ٗەزارەتە تەپێ ٚیااضاااا ٙرٍاارە
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کانونی دووەم٩١٩١ /
لەم ڕاپۆرتە دا
ڕاپۆرت ٚمارٗ چااڵمییەماُ تاوٗماراٗەیەماٚ
ٗەرزیە ،مە ٕەٍ٘ٗ ضێ ٍااّا

جاارێال ىە

ٗەزارەت ٚپالّذاّاُ دەردەچێت ،تیایذا ئەً
مارٗ چااڵمییە ضەرەمیایااّە تەغاێا٘ەیەماٚ
م٘رت ٗ پ٘خاتاناراٗ دەخااتە ڕٗٗ مە ىەً
ٍاٗەیەدا ئەّجاٍ ٚداٗە ،چ ئەٗ چااڵ ییااّەی
ە ىەالیەُ خاا٘دٗ ٙەزارەتەٗە یاااُ تە
ٕاٗماارٕ ٗ ٙەٍاإەّاگایاٗ ٚەزارەتەمااّاٚ
دینە ٙدنٍ٘ەت ٗ الیەّە ّاٗخۆی ٗ ٚتیاّیە
پەی٘ەّذیذارەماُ.
ىەً ڕاپۆرتەدا تەّٖا ئاٍارە تەمارٗ چااڵمیایە
ضەرەمییەماُ مراٗە تە غێ٘ەیەم ٚم٘رت.
تااۆ ٕەر ٗردەماریەمیع یاا تەماارٕاێاْااّاٚ
داتاماُ پێ٘یطت تە گەراّەٗە دەماات تاۆ
الیەّااااا ٚپەیا٘ەّاذیاذار ىااااااە ٗەزارەتاٚ
پالّذاّاُ یا ٍایەەرٗ ٙەزارەت.

)(www.KR.gov.krd
ئاٍادەمراٗە ىەالیەُ
تەڕێ٘ەتەرایەت ٚڕاگەیاّذُ
ىە ٗەزارەت ٚپالّذاّاُ
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ًەزیری پالندانان :پێٌیستە ەًشی دیمۆگرافی ناًچە دابڕێندراًەكان ئااااایای باەارێاتەًە
ئەًكات پرۆاەی اەرژمێری گشتی لەعێراق بە ێٌەبچێت
ئەٍرۆ یەك غەٍە ٢١٠٩٠٩٠٠ىەدیا٘اّا
ٗەزارەت د .دارا ڕەغاایااذ ٗەزیااری
پااالّااذاّاااّاا داانااٍ٘ەتاا ٕەرێااَاا
٘ردضتاُ ،پێػ٘ازینرد ىە جۆُ ٗیينص
تای٘ێسی تەریتاّیا ىەعێراق ٗ غاّاذێانا
یااااٗەری .ىەدیاااذارێاااناااذا تااااش ىە
پەی٘ەّاذیەمااّا ّاێا٘اُ ٕەردٗٗال مارا
تەتایثەت ىەڕٗٗی ئات٘ٗری ٗ تاازرگااّا .
تاییۆزی تەریتاّیا ىەعاێاراق ڕایاگەیااّاذ
رۆی ٕەرێَ م٘ردضتااُ تاۆ ٗاڵتەمەی
گرّگە ىەّاٗچەمە ٗ عێراق .ىەتەغاێانا
تااری دیااذارەمە گاالااتاا٘گااۆ ىەتااارەی
پەی٘ەّذییەماّ ّێ٘اُ ٕەرێٌ ٗ تەغاذاد
ماارا ،تااایاا٘ێااسی تەریااتاااّاایااا ىەعااێااراق
ڕایگەیاّذ تەریتاّیا پایەػت ٗ پێػ٘ازی

ىەٕەٍ٘ٗ دەضتەێػخەری ٗ رێنەٗتْێل دەمات
تەئاااٍاااّااج ا چااارەضااەری مااێااػااەماااُ ٗ
گەیػتْەیەم ّاێا٘اُ ٕەردٗٗال تاۆ ئەٍەظ
تەریتاّیا ٕەٍ٘ٗ ٕەٗىێن خۆی دەخاتەمار.
دٗاتاار تاااٗتاا٘ێ ا ئەّااجاااٍااذاّ ا پاارۆضااەی
ضەررٍێری گػاتا ىەعاێاراق مارای ٗەزیاری
پالّذاّاُ ئااٍاارەی تە تەڕێا٘ەچاّ٘ٗا ئەٗ
پرۆضەیە مرد مە پێ٘یطتە ڕەٗغ ّااٗچەمە
ئاااضااای ا تااناارێااتەٗە تەتااایااثەت ّاااٗچە
داتڕێْذراٗەماُ ٗ ئااضاایا ماردّەٗەی ئەٗ
گۆڕاّنارییاّەی مە ضااڵّێنە ٕەٗی تاۆدراٗە
ٗ ٕەرٗەٕا ٍادەی  040یع جێثەجێثنرێات
ٗ داّیػت٘اّ ڕەضەّ ّاٗچەماُ تاگەڕێاْەٗە
غ٘ێْەماّ خۆیاُ .پاغااُ جەخات ىەضاەر
تەردەٗاٍ ٕاٗماریەماّ تەریتاّیا تاۆ ٕەرێاٌ

٩

مراٗ ،ىەڕێاگەی پاتەٗماردّا پەیا٘ەّاذیە
ضیاضی ٗ مۆٍەاڵیەتا ٗ ئااتا٘ٗریەمااّا
ٕەردٗٗال مە ىەئێطتاادا رٍاارەیەما زۆری
ماۆٍااەااّاایاای ئەٗ ٗٗاڵتە ىەٕەرێاٌ ماااری
ٗەتەرٕااێااْاااُ ئەّااجاااٍااذەدەُ ،تااایاا٘ێااسی
تەریااتاااّاایااا ڕاغاا گەیاااّااذ ٗاڵتەمەی
ٕەٗیذەدات ىەڕێگەی ضەرٍایەگ٘زاری تەتڕی
ٍ 0يیار پاٗەّذی ئیطتەرىیْ ىەعاێاراق ٗ
ٕەرێااَ ا ماا٘ردضااتاااُ رٍااارەیەك پاارۆرە
جێثەجێ تنات ،ىەٗ پێْاٗەظ ٕەٗیەمااّا
زیاتر دەتِ تۆ ٕێاْااّا ماۆٍاەااّایاامااّا
ٗاڵتەمە ٗ ٕاٗمارینردّ ٕەرێٌ ىەت٘ارەماّ
مػت٘ماڵ ٗ گەغت ٗ گ٘زار ٗ تەّذرٗضاتا
ٗ پەرٗەردە ٗ تْایااتاْااُ ٗ تا٘راّاذّەٗەی
تاّنەماُ ىەٕەرێٌ.
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وەزیری پالندانانی حكومەتی هەرێم،
”لێكتێگەیشتنی باش لە نێوان
هەرێم و بەغدا هەیە“
د .دارا ڕەغیذ ٗەزیری پالّذاّاّ دنٍ٘ەت
ٕەرێٌ ڕایذەگەیەّێت مێػەماّ ّێ٘اُ ٕەرێٌ ٗ
تەغذاد ىەضەر ت٘دجە مێػەی تڕی ئەٗ ّەٗتە
ت٘ٗ مە ٕ 650ەزار تەرٍیو ت٘ٗی تە گ٘ێرەی
پرۆرە یاضای ت٘دجەی ضای ّ 6009ەٗت
تْێردرێت یا ّەّێردرێت پێ٘یطتە ت٘دجە
ڕەٗاّە تنرێتی تەاڵً دەت٘اّرێت پارەی ئەٗ
ٕ 650ەزار تەرٍیيە تگەڕێْذرێتەٗەی ئەٗە
ت٘ٗ ىەت٘دجەی ضای  6009تەً غێ٘ەیە
جێثەجێنرا.
ىەتارەی ٕەٗیەماّ ٕەرێٌ ىە پرۆرە یااضاایا
ت٘دجەی ضای دإات٘ٗ د .دارا ڕەغیذ ئاٍاارە
تەٗەدەمات ىە ضای ّ 6060سیل دەتیاْەٗە
ٗ ٕەٍ٘ٗ مۆتاّ٘ٗەٗەمااّایاع تاۆ ئەٗەیە مە
تت٘اّیِ ىە ت٘دجەی ضای  6060مێػاەمااُ
چارەضەر تنرێِ تەتەٗاٗی ،تۆئەٗەی تگەیِ تە
رێنەٗتِ  .خۆغثەختاّە ّسیل تاّ٘ٗەٗەی زۆر
تاظ ٕەیە ىەّاێا٘اُ ٕەردٗٗال تەغاێا٘ەیەك
ىەت٘دجەی ضاى  6009رێنەٗتْێال ٕەتا٘ٗ
ىەّی٘اَّاُ ٗ مێػە ىە ٕ 650ەزار تەرٍایاو
ّەٗتەمە تاإ٘ٗ ،ەرێااٌ ّەٗتەمەی ّەّاااردٗ
تەغذاظ پارەمەی ڕەٗاّەمرد.
ٗەزیاری پاالّاذاّااُ ڕاغا دەگەیەّاێات تاۆ
تێەەراّذّ پارۆرە یااضاای تا٘دجەی ضاایا
ٕ 6060ەٍاا٘ٗ ٕەٗیااێاال تااۆ ئەٗەیە ئەٗ
مێػاّە ّەٍێِْ تەغێ٘ەیەك ّەٗت تْاێاردرێات
یاُ چارەضاەرەمە تەتەٗاٗی تاێات تاۆئەٗەی
پارەمە تەتەٗاٗی تاْاێاردرێات مە ٍا٘ٗچەی
پێػَەرگە ٗ ت٘دجەی پەرەپاێاذاُ ٗغاایطاتە
دارایاایەماااّا ٕەرێااَ ا ماا٘ردضااتاااُ ىەخااۆ
دەگرێت.
ىەتارەی ّیازپام ٕەرێٌ تۆ رێانەٗتاِ ىەگەڵ

تەغذاد د.دارا رەغیذ ڕایذەگەیەّێت ٕەر ىەضەرەتای ماتیْەی ّۆیەً ٕەرێٌ جذی تا٘ٗ
ىەضەر ئەٗەی ە ىەگەڵ تەغاذاد تاگاات تە چاارەضاەر ٗە ىەیەمەً ماۆتاّ٘ٗەٗەی
ئەّجٍ٘ٗەّ ٗەزیراُ ٗ دٗاتر ٗەفذێن تااڵ تەضاەرۆماایەتا ضاەرۆما داناٍ٘ەت ٗ
جێگری ضەرۆم دنٍ٘ەت ضەرداّ تەغذایاُ مرد ّٗ ،یەت پام ٕەرێَا ّایاػااّاذا
تۆیاُ مە ٗەك دنٍ٘ەت ٕەرێٌ ئاٍادەیِ تۆ رێنەٗتِ.
ضەتارەت تە چّ٘ٗ ٗەفذی ٕەرێَ ٘ردضتاُ تۆ تەغذاد ٗەزیری پالّذاّاُ ئااٍاارەی
تەٗە رد ە تریارت٘ٗ ٗەفذێل مە جەّاتیاُ ئەّذاً ت٘ٗ ضەرداّ تەغذاد تناتی تەاڵً
تەغذاد دەضتەێػخەری مرد ٗ ضەرۆك مۆٍار ٗ جێگری ضاەرۆك ٗەزیاراُ ٗ ٗەزیاری
دارای ضەرداّ ٕەرێَیاُ مرد ٗ ،تریارە ضەرۆم ئەّجٍ٘ەّ ّ٘ێْەراّیاع ضاەرداّا
ٕەٗىێر تنات ئەٍەظ ئەٗە دەردەخات مە ىەیەك ّسیل تّ٘ٗەٗەی تاظ ٕەیە ٗ ٕەٗیا
جذی دەدرێت تۆ رێنەٗتِ.
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وهزیریپالندانان

ستهی
ده 

پێوانهسازیو

كۆنترۆلیجۆری
ههرێم

بەسەردەکاتەوە

تٔرێ٘ٓتٔرایٔتیٔماُ ٗ مارٗ ئٔرمٔماّیااُ
ماارا تاأ تااایااثاأت ىاأ پػاانااْاایااِ ٗ
تٔدٗاداچّ٘ٗ تاقیگٔماُ .
دٗاتر ٗٓزیری پاالُ داّااُ تاریااری دا
ىێ ّٔیٔما تااال پاێال تاٖاێاْاێات تأ
ٍٔتٔضت یٔ ك خطتِ ٗ ٕااٗتااماردّا
تاقیگٔٗ ماری دٓرٗازٓ ضْ٘ٗریٔماُ مأ
رۆرأّ پػنْیِ تۆ ئٔٗ ماالیاّأ دٓمأُ
مأ دٕٓاێاْااذرێاْأ ٕأرێاٌ ٕااٗمااات
ٕٔٗىٔماّیع تٔردٓٗاً دٓتِ تاۆ ئأٗٓی
تٔٗاٗی خاىٔ ضْا٘ٗریأمااُ تأ یأك

ىٔ رێانأٗتا ( )٢١٠٩٠٩٠٢٤تأرێاس
(د.دارا رغیذ ) ٗٓزیری پاالّاذاّااّا
داانااٍ٘اأتا ٕاأرێااَا ماا٘ردضااتاااُ
ضٔرداّ دٓضاتأی پاێا٘اّأضاازی ٗ
مۆّترۆى جۆری ٕٔرێَ م٘ردضتااّا
مرد ٕەٍ٘ٗ تٔغٔماّ تٔضٔر ماردٓٗٓ
ٗٓ دٗاتر ىٔگٔه تٔرێ٘ٓتٔراّ گػاتا
مۆّترۆى جۆری پارێسگاماّا ٕأرێاٌ
مۆتۆٗٓ.
ىٔضٔرٓتای مۆتّ٘ٗٔٗٓمٔ گقاتا٘ٗ گاۆ
مرا ىٔ تارٓی مێػٔ ٗ گارفاتأمااّا

٤

ضیطتًٔ مار تانأُ ىأگأڵ پاتأٗماردّا
ٍٕٔإّٔگیٔماُ ّێ٘اُ تٔرێ٘ٓتٔرایٔتیٔماُ تٔ
ٍٔتٔضت زیاتر پێػخطتْ ماارٓمااّایااُ ٗ
ئاااگااادارتااُ٘ٗ ىاأ یاأمااتااری .پاااغاااُ تاأ
ضتاّذاردمردّ دٓضتٔی پاێا٘اّأضاازی ٗ
مۆّترۆى جۆری تاٗت٘ێنرا مٔ تٔغاێا٘ٓیأك
تێت رۆه ٗ ئٔر م زیاتر تگێرێات ىأخااىأ
ضْ٘ٗریٔماُ ٗ ىٔ چاٗدێرینردّ تاازارٓمااُ
تٔدٗاداچُ٘ٗ تۆ ئٔٗ ماالٗ غتٍ٘ٔمأّی مأ
ٕاٗردٓی ٕأرێاٌ دٓمارێات ٗ رٓزاٍأّاذی
تاقیگٔماّ پێ٘یطتٔ.
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وەزیری پالندانانی حكومەتی هەرێم ،بەغدامان لەمەترسیەكانی
هەرێم بۆ بەرێوەچوونی سەرژمێری بەبێ ئاسایی كردنەوەی
دۆخی ناوچە دابرێندراوەكان ئاگاداركردۆتەوە
ڕۆری پااێااْ ا غااەٍە ٢١٠٩٠٩٠٠٩
ىەدی٘اّ ٗەزارەت تەضاەر پەرغاتا
د.دارا ڕەغیاذ ٗەزیاری پاالّاذاّااّا
دنٍ٘ەتا ٕەرێاٌ ٗ ئااٍاادەتاّ٘ٗا
تەڕێااساُ خاااىاایااذ غاا٘اّا ٗ ،ەزیااری
مارٗتاری ّێ٘اُ ٕەرێٌ ٗ تەغاذاد ٗ،
ضەرۆم دەضتەی ئاٍاری ٕەرێاٌ ٗ،
راٗێ ماراُ ٗ ٍٖذی عالق راٗێا مااری
ضەرۆك ٗەزیراّ عێراق ٗ ضاەرۆما
دەزگاای ئااٍاااری ّااٗەّااذ ،ضااێاایەً
مۆتّ٘ٗەٗەی ٗەفاذی تاااڵی ئااٍااری
ٕەرێٌ ٗ تەغذاد تەرێ٘ەچ٘ٗ.

ىەٗ مۆتّ٘ٗەٗەیەدا تاش ىە ئاٍادەماریەمااُ ٗ
ٍیناّیسٍەماّ ئەّجاٍذاّ ضەررٍێری گػاتا
ىەعێراق مرای ىە مۆّگرەیەم رۆرّاٍەٗاّیاػاذا
ٗەزیااری پااالّااذاّاااُ ئاااٍااادەی ا ٕەرێااَ ا
م٘ردضاتااّا ّایاػااّاذا تاۆ تەغاذاریاناردُ
ىەپرۆضەی ضەررٍێری ىەعێاراق تەغاێا٘ەیەك
ئەً ضەررٍێریە ٕیچ ٍەراً ٗ ٍەتەضاتاێانا
ضیاضی ىەپػت ّەتاێااات ٗ ئااٍااّا ىاێا
پەرەپێذاّ رێرخاّ عێراق ٗ ٕەرێاٌ تاێات.
د.دارا رەغیذ راغیگەیاّذ ٕەرێَ م٘ردضاتااُ
عێراق ىەٍەتارضایەمااّا ئەٗ ضاەررٍاێاریە
ئاااگااادارمااردۆتەٗە تەتااایااثەت ىەّاااٗچە اااّا

٥

دەرەٗەی ٕەرێاَا ا٘ردضاتااُ ،مە
پێ٘یطت تەئاضای مردّەٗەی رەٗغ
ّاااٗچەمە ٕەیە ىەرێااگەی داّاااّاا
ٍیناّیسٍەماّ جێثەجێنردّ ٍادەیا
ٗ 040ەك ىەدەضااتاا٘ر ٕاااتاا٘ٗە.
ٗەزیری پالّذاّاّ د ٍ٘ەت ٕەرێَا
٘ردضتاُ ئاٍاارەی تەٗەغانارد ئەً
ضەررٍێریە تۆ عێراق ٗ ٕەرێٌ گارّاگە
مە ضااڵّێن زۆرە ئەّجااً ّەدراٗە ٗ
تەرێاا٘ەچااّ٘ٗاا ضااەررٍااێااریەماا
درٗضتیع پێا٘یطاتا تە ٕەٍااّاگا
تەٗاٗی ّێ٘اُ ٕەٗىێر ٗ تەغذاد ٕەیە.
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ًەزیری پالندانان لەگەڵ كٌنسٌڵی ئەمریەا كۆبٌەًە
”د.دارا ەشید ىاًكاری ً پاڵپشتیەكانی ًًاڵتان بۆ
ىەرێم گرنگە“
ىە ڕۆری پێْ غەٍاَەی ٢١٠٩٠٠١٠٠٧
ىە دیاا٘اّا ٗەزارەت د.دارا ڕەغاایااذ،
ٗەزیری پاالّاذاّااُ پاێاػا٘ازیانارد ىە
ضتیڤِ فیاگاِ ،ماّ٘طا٘یا ئەٍاریاناا
ىەٕەرێااٌ .ىە دیااذارێاانااذا تاااش ىە
پەی٘ەّذیەماّ ّاێا٘اُ ٕەردٗٗال مارا،
ٕەرٗەك ٗەزیری پالّذاّاُ ٕااٗمااری ٗ
پایەػتیەماّا ئەٍاریاناا ٗ ٗٗاڵتااّا
دّٗاایااای تەگاارّاا ٗەضاالااناارد مە
پێػنەغ ٕەرێَ دەمەُ.

ىەتەغااێاان ا تااری دیااذارەمەدا ٗەزیااری
پااالّااذاّاااُ تاایااػااناا خطااتەضااەر
پەی٘ەّذیەماّ ّێ٘اُ ٕەرێٌ ٗ تەغاذا ،مە
پێاػانەٗتاْا زۆری تەخاۆیەٗەتایاْایا٘ە
تەتایاثەت ىە پارضا ّەٗت ٗ تا٘دجەٗ
ّامۆمیەماّ ضاااڵّا راتاردٕٗٗ ،ەر ىەٗ
ڕٗەغەٗە مّ٘ط٘ی ئەٍریناا پاایاەاػاتا
ٗٗاڵتەمەی تۆ چارەضەرمردّ مێػەمااّا
ٕەٗىێر ٗ تەغذا دٗٗپاتناردەٗە ٗ ،ڕاغا
گەیاّذ ە ٗٗاڵتەمەی پێػ٘ازی ىەٕەٍا٘ٗ

دەضتەاێاػاخەری ٗ ّاسیال تاّ٘ٗەٗەیەك
دەمات .دٗاتر گلت٘گاۆ ىەتاارەی پاالُ ٗ
تەرّاٍەماّ دنٍ٘ەت ٕەرێاٌ مارا ،ىەٗ
پێْاٗەغذا ٗەزیری پاالّاذاّااُ تایاػانا
خطااتەضااەر چااامطااازی ٗ ئەٗ پااالّە
ضتراتی یاّەی ە دنٍ٘ەت تۆ ئەٗ چا٘ار
ضایە دایْاٗە ىە ضێنتەرە جیاجیاامااُ ٗ
ٕاّ ئەٍرینایذا ىەڕێگەی مۆٍەاّیاماّیااُ
ٗەتەرٕێْاُ ىە ٕەرێٌ ئەّاجااً تاذەُ ٗ
پرۆرەٗ ضەرٍایەماّیاُ تیادا تخەّەمار.
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كارًچااڵكيیوكانَ بو ێٌهبورايوتَ گشتَ ىاًكارٍ ً ىوماىونگيَ پورهپێدان
 مۆتّ٘ٗٔٗٓ  ٙضااڵّٔ ٓٗ ٙزارٓ ت ٗ ئاراّطّ ٚێ٘دٓٗیٔت ٚجاينا()JICA
تٔڕێس تٔڕێ٘ٓتٔر ٙگػتٕ ٚاٗمارٍٕٔ ٗ ٙإّٔگي ٚپٔرٓپێذاُ ( ديذر ٍطتەفا
ضعيذ) تٔغذار ٙىٔ مۆتّ٘ٗٔٗٓ ٙضااڵّٔ ٙئاراّطّ ٚێ٘دٓیٔت ٚجاايانااٙ
( )JICAياتاّّ٘ ٗ ٚێْٔرآّٗ ٚزارٓت ٚپالّذاّاّ ٚعيراق ٚمرد تٍٔأتأضاتاٚ
داڕغتِ ٗ داّاّ ٚپالّ ٚتٔرّأٍ ٙڕإێْاُ ٗ ٕاٗمار ٙتٔمْين ٚتۆ ضاایاٚ
( )6060تٍٔٔتٔضت ٚتٕٔێسمردّ ٚت٘اّا ٙفٔرٍاّثٔراُ ىٔ ٕٔرێَ ٚم٘ردضتاُ
ٗ عيراق.
 داڕغتْ ٚمارّأٍ ٙچ٘ارضایٔ ٙتٔڕێ٘ٓتٔرائ ت ٚگػتٕ ٚاٗمارٍٕٔ ٙإّٔگيٗ ٚ
پٔرٓپێذاُ
تە ئاٍادەتّ٘ٗ تەڕێساُ ٗەزیری پالّذاّاُ ٗ تریا ااری ٗەزارەت تأڕێا٘ٓتأرٙ
گػتٕ ٚاٗمارٍٕٔ ٗ ٙإّٔگي ٚپٔرٓپێذاُ تٔڕێس ( ديذر ٍطتەفاا ضاعاياذ )
تٔغذار ٙىٔ مۆتّ٘ٗٔٗٓماّ ٚئاٍادٓمار ٙمارّأٍ ٙداناٍ٘أت تاۆ ٗٓزارٓتاٚ
پالّذاّاُ مرد ،تٍٔٔتٔضت ٚخطتاْأ ڕٗٗ ٗە تأردٓضاتاناردّا ٚماارّااٍأٙ
تٔڕێ٘ٓتٔرائت ٚگػتٕ ٚاٗمارٍٕٔ ٗ ٙإّٔگي ٚپٔرٓپێذاُ تاۆ چا٘ار ضاایاٚ
ئايْذٓ ىٔ ماتئّْ ٙۆئٍ ٚدنٍ٘ٔتٕٔ ٚرێَ ٚم٘ردضتاُ.

 ۆٍطیۆّ ئات٘ٗری ٗ ۆٍەاڵیەت ّەتەٗەیە گرت٘ٗە اُ تاۆ خاۆرئااٗای
ئاضیا UNESCWA
ىٔ(  69ئات )6009 ٚتٔڕێس تٔڕێ٘ٓتٔر ٙگػتٕ ٚاٗمارٕ ٗ ٙأٍاإأّاگاياٚ
پٔرٓپێذاُ تٔغذاری رد ىٔ گەغەپێذاّ ضیاضەت ّیػتیَاّ ىەضەر پێرضتا
فرەڕەٕەّذی ٕەراری تۆ عیراق  ، MPIئاٍاّ ىەً چااڵ ییە ضا٘د ٗەرگارتاِ
ت٘ٗ ىە داتای MICS6ی ضای ٗ ،٢١٠٨ەٕەرٗەٕا پێ٘ەرە تەردەضتە اُ ىە
ڕٗٗپێ٘یە اّ تری پەی٘ەضت تە ٍْذااڵُ ٗ خێساّە اُ.
 خ٘ى ٚجێْذٓر تۆ خاَّاُ تٔڕێ٘ٓچ٘ٗ
ىٔ رۆراّ  07 ٗ 06ی ئٔیي٘ٗى  6009ئأّاجاٍ٘أّا تاااڵی ماارٗتااری
خاَّاُ ،تٔ ٕاٗماری ئاراّط "UN-Womenیٗ تٔ پایاەاػاتا یأماێاتا
ئٔٗرٗپا ،ىٔچ٘ارچێ٘ٓی پرۆرٓی پایەػت ئافرٓتاُ ٗ مچاّ ئاٗارٓی ض٘ٗریاٗ

٣

مۆٍٔیگٔ ٍی٘اّذارٓماّیاُ ىٔ عێراقذا ،مأ ّااضاراٗٓ تأ
پرۆرٓی یٍٔدٓدی ،خ٘ىێن رإێْاّ ٚردەٗە ە تایاثأت
ت٘ٗ تٔ یٔمٔماّ یٔمطاّ جۆری مۆٍأاڵیأتا ىأضأر
داّاّ پالّا ٗٓاڵٍاذاّأٗٓی پارۆگاراً ٗ تا٘دجأ تاۆ
ئّٔذاٍاّ یٔمٔماّ یٔمطاّ جێْذٓری تۆ رٍارٓیٔك ىأ
فەرٍاّثەراُ ىە ٗٓزارٓت ٗ داٍ٘دٓزگامااّا داناٍ٘أتا
ٕٔرێَ م٘ردضتاُ.
خ٘ىٔمٔ تايثٔت ت٘ٗ تٔ یرۆى جێْذٓر ىٔ ئاٍااّاجأمااّا
پٔرٓضّٔذّ تٔردٓٗاً ٗ تٔرّأٍی مااری داناٍ٘أتاذای
ىٔالیُٔ ڕإێْٔر یدٔیذٓر ٍطتٔفا ضٔعیذی تأڕێا٘ٓتأرٙ
گػتٕ ٚاٗمارٍٕٔ ٗ ٙإّٔگي ٚپٔرٓپێذاُ ىأ ٗٓزارٓتاٚ
پالّذاّاُ ضٔرمٔٗت٘ٗأّ تٔڕێ٘ٓچ٘ٗ.
ٍٔتٔضت ىٔ خ٘ىٔمٔ تٕٔێسمردّ یٔمٔمااّا یأمطااّا
جێْذٓری ت٘ٗ ىٔ ٕٔرێَ م٘ردضتاّذا.
 مۆتّ٘ٗەٗەی راٗێ اری رەغْ٘ض تەرّاٍەی اری یّ٘طێف
( )CPDتۆ ضااڵّ ()٢١٢٤ – ٢١٢١
ٗەزارەتا پااالّااذاّاااُ ٗ یااّ٘طااێااف ااۆتااّ٘ٗەٗەیە ا
راٗێ اریاُ ىە رێ ەٗت  ٢١٠٩٠٧٠٠١ىە ٕاۆتاێاو رۆتااّاا
تەڕی٘ەترد  ،تاّگٖێػت ّ٘ێْەرە پيە تااڵ اُ را ەتیایذا
 ٠٧داً ٗ دەزگااای داا ااٍ٘ەت تەغااذارتااُ٘ٗ ە
پەی٘ەّذیذارُ تە اری یّ٘طێف تە ٍەتەضاتا راٗێا پاێ
ردّیاُ تۆ چ٘ار ضایا ئاایایاْاذە ،رەغاْا٘ضاە ە ىەً
تەغاّە پێک ٕاتث٘ٗ (تەّاذرٗضاتا  ،ئااٗ ٗئااٗەرۆ ،
پەرٗەردە  ،پاراضتْ ٍْذاڵ ،تێ ەیثّ٘ٗ اۆٍەاڵیەتا ،
ت٘اّای فریا ەٗتِ ٗ ٕەٍإەّگی ردُ).
 یە ەٍییِ ۆتّ٘ٗەٗەی (ىی ّەی ئاضاّ اری) تایثەت
تە پرۆرە اّ پرۆگراٍ (  )MASARە ىەالیەُ
ئاراّط ) )VNGتەری٘ەچ٘ٗ
تەغذاری اردُ ىە یە ەٍایایاِ اۆتاّ٘ٗەٗەی (ىایا ّەی
ئاااضاااّ ا اااری) تااایااثەت تە پاارۆرە اااّ ا پاارۆگااراٍ ا
) )MASARە ىەالیەُ ئااااراّطااا )ٗ (VNG
ٕاٗتەغە اّ ىە رێ ەٗت  ٢١٠٩٠٧٠٠٠تەرێ٘ەچا٘ٗ .ئەً
پرۆگراٍە ىە پارێسگای دٕاۆ جاێاثەجاێ دە ارێات تە
ٕەٍإەّگ ىەگەڵ ضاتاافا ( Board of Relief and
 ،)Humanities Affairsە ّا٘ێاْەری چەّاذیاِ داً ٗ
دەزگای دا اٍ٘ەت ىە دٕاۆ ٗ ّا٘ێاْەری ٗەزارەتا
پالّذاّاّیع ئەّذاٍِ ىە ىی ّە ە.

کارو چااڵکیىکاهی وەزارەتی پالهداهان  -وەرزی ٣ی ٩١٠٢
 تەغذاری ردُ ىە ۆتّ٘ٗەٗە راٗێ اری ( ) CPDرەغْ٘ض تەرّاٍەی
اری  UNFPAتۆ ضااڵّ ()٢١٢٤ – ٢١٢١
چەّذ ارٍەّذێ ٗەزارەت تەغاذارتاُ٘ٗ ىە اۆتاّ٘ٗەٗەی راٗێا ااری
رێ خراٗی  UNFPAىە  ٢١٠٩٠٧٠٢٢ەتایثەت ت٘ٗ تە تەرّاٍەی اری
چ٘ار ضای دإات٘ٗیاُ تۆ ضااڵّ ( ،)٢١٢٤ – ٢١٢١ىەگەڵ ّا٘ێاْەراّا
د ٍ٘ەت ٗ رێ خراٗە اُ تە ٍەتەضت راٗێ پێ ردّیاُ ىەً تەرّاٍەیە.
 ۆتای پێٖێْاّ تەغ یە ەٍ پرۆرەی پیػە:
تەغذاری ردُ ىە تۆّەی ۆتای پێٖێْاّ تەغ یە ەٍ پرۆرەی پیاػاە
ٔ ىەرێ ەٗت  ٢١٠٩٠٨٠٣ئەّجااٍاذرا ئەً پارۆرەیە تاایاثەت تا٘ٗ تە
رإێْاّ پیػەی ە رێ خراٗی) )BFZتە ٕااٗ ااری ٗ ٕەٍاإەّاگا
ٗەزارەت پالّذاّاُ ٗ ٗەزارەت ار ٗ ارٗتاری ۆٍەاڵیەت جاێاثەجاێا
رد ،ە ىە پێْ پیػەی ّ٘ێ ٗ جیاٗاز رإێْاّ رإێْەراّیااُ()TOT
ئەّجاٍذاٗە ئەٗاّیع ىە دٗای داّاّ تەرّاٍە رإێْەراّیااُ تاۆ خەیا ا
تێ ار تەرێ٘ەتردٗٗە ە تەغ یە ەٍ پرۆرەیە ە( )٣ضێ ضاڵ ت٘ٗ.

 چااڵم ٚئاراّطّ ٚێ٘دٓٗیٔت ٚجاينا:
ىە چ٘ارچێ٘ەی ٕاٗمارٕ ٗ ٙەٍاإەّاگا ٚتەردەٗاٍاّ ٚاێا٘اُ ٗەزارەتاٚ
پالّذاّاُ  ٠تەرێ٘ەتەرايەت ٚگػتٕ ٚاٗمارٕ ٗ ٙەٍإەّگي ٚپەرەپێذاُ ٗ
ئاراّطJICA ٚی راپۆّ ،ٚىە ٍاّگاّ ٩٠٨٠٧ی ضایا)٠٨(، )٢١٠٩(ٚ
فەرٍااّاثەر ٙداناٍ٘ەتاإ ٚەرێاَا ما٘ردضااتااُ ضا٘ٗدٍەّاذتاُ٘ٗ ىە
تەغذارینردُ ىە( )٠٢خ٘ىٍ ٚەغق ٗ رإێْاّ ئااراّطاّ ٚااٗتاراٗ ،مأ
خ٘ىە اُ ىە ٕٔردٗٗ ٗٗالت ٚراپُ٘ ٗ ٍٔثۆدیا ئّٔجاٍذراُ.
 تٔخػیْ زاّیاری:
ئّٔجاٍذاّ ۆتّ٘ٗٔٗٓی ىٔگٔڵ چّٔذ دأٍزراٗٓیٔ دنٍ٘ەتٕ ٚەرێَا
م٘ردضتاُ تٔ ٍٔتٔضت ئاٍادٓ ااری ٗ تأخػایاْا زاّایااری ىأضأر
ئاٍادٓ ردّ پێذاٗضتیٔ اّیاُ ضٔتارٓت تە خ٘ىٔ اّ ئاراّط JICA

 تٔغذارینردّ ٚخ٘ىێل ىٔ ٗٗاڵت ٚراپۆُ:
تٔغذاری ردّ تأڕێا٘ٓتأری گأغأپاێاذاّا ضاتاراتایا ی ىأ خا٘ىا
Development Course through the Collaboration
among Local Government, NGOs and Community
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راپااۆُ

 Based Organizationsاأ ىاأ ٗٗاڵت ا
ئّٔجاٍذرا.
 چااڵمئماّ ٚقٔرز ٙراپۆّ:ODA ٚ
ىە تەرٗاری  ٢١٠٩٠٧٠٩تەڕێ٘ەتەرایەت گػتا ٕااٗ ااری
ٕەٍااإەّااگاایا پەرەپااێااذاُ ٕەیطااا تە ڕێا ااخااطااتااْا
چ٘اردەٕەٍیِ ۆتّ٘ٗەٗەی(  ٠ )ODAپڕۆرە اّ قەرزی
یاتاّ ىە دیا٘اّا ٗەزارەتا پاالّاذاّااُ ،تە تەغاذاری
ئاراّط جاایا اا()JICAی یااتااّا ىەگەڵ ّا٘ێاْەراّا
ٗەزارەتە پەی٘ەّذیذارە اُ تە ئەّجاٍذاّ پڕۆرە اُ.

ىە ۆتّ٘ٗەٗە ەدا تاض دٗإەٍایاِ پەرەضاەّاذّە ااُ ٗ
ئاضتەّگە اّ تەردەً تەڕێا٘ەچاّ٘ٗا پاڕۆرە ااُ ارا،
ٕەرٗەٕا تاش ىەٗ ڕێ اراّە را ە پەی٘ضتِ تەٗەی تا ىە
دإات٘ٗدا اری زیاتریاُ ىەضەر ت رێت.
ىە تەرٗاری  ٢١٠٩٠٩٠٥ - ٢داضتاُ عثاذاىاجاثاار جااٍا ،
تەرپرض فایي پاڕۆرە ااّا (  )ODAقەرزی یااتااّا ،
تەغذاری رد ىە خ٘ىێ ڕإێْاُ دەرتارەی ڕێا اارە ااّا
داّ٘ضتاُ ىە پڕۆرە اّ قەرزی یاتاّ ە ىەغاری تەضرە
تەڕێاا٘ەچاا٘ٗ تە تەغااذاری ّاا٘ێااْەری زۆرتەی ئەٗ
ٗەزارەتاااّەی ە تەغااذارُ ىە جااێااثەجااێ ا ااردُ یاااُ
چاٗدێری ردّ پڕۆرە اُ ىە ضەرتاضەری عێڕاقذا.

کارو چااڵکیىکاهی وەزارەتی پالهداهان  -وەرزی ٣ی ٩١٠٢
چااڵکییەکانی بەڕێوەبەرایەتی پۆلێنکردنی بەڵێندەران
ىێ ّەی تۆٍار ٗ پۆىیْنردّ تەیێْذەراُ ىە ٗەرزی ضاێایەٍا
ئەٍطایذا تەّاٖاا ( )3ضاێ ماۆتاّ٘ٗەٗەی ئااضاایا خاۆی
ئەّجاٍذاٗە ،مە ىە ئەّجاٍذا ( )٠٦غاازدە ماۆٍاەااّایاای تاۆ
یەمەٍجار پۆىیْنردٗٗە ٗ پيەی پۆىیْ (  )6دٗٗ مۆٍەاّایااظ
ٕەی٘ەغاّذۆتەٗەٗ ،ە تەّٖا ( )٢دٗٗ ئەّذازیااری ٕااٗتەظ ىە
داٍەزراّذّ مۆٍەاّیاماُ دەرٕێْراٗەٗ .ە تەٕۆی ّەگاّ٘اجااّا
ت٘اّاماّیاُ ىەگەڵ پێ٘ەرەماّ ٕات٘ٗ ىە پەیڕەٗی پۆىیْاناردُ
رٍارە  0ی ضای  6007داٗاماری ( )٦غەظ ماۆٍاەااّایاا
رەتنراٗەتەٗەٗ .ە تۆ یەمەٍجار ٗ تەٕۆی ّەتّ٘ٗا داٗامااری،
پيەی پۆىیْ ٕیچ مۆٍەاّیایەك تەرزّەمراٗەتەٗە.
ىە الیەم ترەٗە تەڕێ٘ەتەرایەت پۆىایاْاناردّا تەیاێاْاذەراُ
رۆراّە ماری ئاضای خاۆی ئەّاجااً دەدات مە تاریاتایە ىە
ٗەآلٍااذاّەٗەی گػاات ٗەزارەت ٗ الیەّەماااّا داانااٍ٘ا ٗ
رەزاٍەّااذیااذاُ ىەضااەر فاارۆغااتااْا پػاانا ٕاااٗتەغاااُ ٗ

داٍەزرێْەراّ مۆٍەاّیاماُ ٗ پامتاٗمردّا ماۆٍاەااّایاامااُ داّااُ یااُ
دەرٕێْاُ ىە ىیطت رەظ ٗ پػتگیرینردّ ئەٗ مۆٍاەااّایاایااّەی مااری
تەیێْذەرایەت ىە دەرەٗی ضاْا٘ٗری ٕەرێاٌ ئەّاجااً دەدەُ ،ئەٍەظ
تێگٍ٘اُ دٗای دیراضە مردّ دۆضێیەماّیاُ .
جگە ىەٍاّە ٗ ىە ٍاٗەی ٗەرزی ضێیەٍ ئەٍطایذا ّاضْاٍەی پۆىیْاناردُ
تۆ (ّ )90ەٗەد ٗ یەك مۆٍەاّیا ٗ تەىێْذەر ّ٘ێنراٗەتەٗە ،دٗای ئەٗەی
دیراضەی دۆضێیەماّیاُ مراٗە ٗ تەیگەّاٍە پێ٘یطتیەماّیااُ پاێاػانەظ
مردٗٗەٗ .ە ٕەرٗەٕا رەزاٍەّذی دراٗە تە گۆڕیْ تەڕێ٘ەتەری رێەێذراٗ تۆ
(  )6غەظ مۆٍەاّیا ىەگەڵ گ٘اضتْەٗەی تارەگا ٗ ّٗثّ٘ٗ ّاضْااٍە تاۆ
یەك مۆٍەاّیا .ىە الیەم ترەٗە ىەضەر داٗاماری دەزگاامااّا داناٍ٘ەت
ّاٗی ( )3ضێ مۆٍەاّیا خاراٗەتە ىایاطاتا رەظ ٗ ّااٗی ( )6دٗٗ
مۆٍەاّیاظ ىە ىیطت رەظ دەرٕێْراٗە ،تەً جۆرە مۆی گػت ّاٗی ئەٗ
مۆٍەاّیا ٗ تەیێْذەراّەی ىە ىیطت رەغذاُ تا ئاێاطاتاا دەتاێاتە ()60
غەضت مۆٍەاّیا ٗ تەیێْذەر.

چااڵکییەکانی بەڕێوەبەرایەتی گرێبەستە گشتیەکان
تەڕێ٘ەتەرایەت گرێثەضتە گػتیەماُ ىە ٗەزارەتا پاالّاذاّااُ
تەردەٗاٍە ىە ّ٘ێنردّەٗە ٗ پەرەپێذاّ ضیطتَا گارێاثەضاتە
گػتیەماُ ىە ٕەرێَ م٘ردضتاُ .ىە ٍیااّەی رێانانەٗتاْاَااُ
ىەگەڵ پرۆرەی (تناٍو)ی تەٍ٘یينراٗ ىەالیەُ) )USAIDی
ئەٍرین ٗ ،ە دٗای ٗەرگرتاْا راٗتاۆچاّ٘ٗا ٕەردٗٗ مەرتا
گػت ٗ تایثەتٕ ،ەیطایِ تە دەرماردّا دٗٗ تەیاگەّااٍەی
ضتاّذاردی تر تەً غێ٘ەی الی خ٘ارەٗە :
 تەیگەّاٍەی ضاتااّاذارد تاۆ پارۆرەمااّا خاسٍەتاگا٘زاری
ّاااااااراٗێاااااا ماااااااری – Standard Bidding
Documents for Non – Consultancy
Services.
 تەیگەّاٍەی ضتاّذارد تۆ جێثەجێنردّ پرۆرەی تاچا٘ٗك
Standard Bidding Documents for
Small Works.
 داّاّ رەغاْا٘ٗضا ّااٍایايانەیەك تە ّااٗی (رێاثەری
رێْیػاّذەر تۆ دٗٗرمەٗتْەٗە ىە ٍيَاالّاێ ىە گارێاثەضاتە
گػتیەماُ ٗ رێگەماّ یەمالیینردّەٗەیاُ)
ىە الیەما تارەٗە تەڕێا٘ەتەرایەتا گارێاثەضاتە گػاتایەمااُ
تەردەٗاٍە ىە جێثەجێنردّ خ٘ى رإێْاُ تاۆ فەرٍااّاثەراّا
مەرت گػت  .ئەّجاٍذاّ چەّذ خ٘ىاێانا رإاێاْااُ مە ىەٗ
خػتەی ٕات٘ٗدا ٕات٘ٗە:

خ٘ىەماّ رإێْاُ مە ىە ٗەرزی ضێیەٍ  ٢١٠٩ئەّجاٍذراُٗ
ّاٗی خ٘ى رإێْاُ

پارێسگا

رٍارەی
تەغذارت٘ٗاُ

تەیگەّاٍە ضتاّذەرەماُ تۆ خسٍەتگ٘زاری
راٗێ ماری

ضيێَاّ

65

تەیگەّاٍە ضتاّذەرەماُ تۆ داتیْنردّ ماآل

دٕۆك

63

رێَْای جێثەجێنردّ گرێثەضتە گػتیەماُ
رٍارە 6ی ضای 6006

ٕەٗىێر

68

رێَْای جێثەجێنردّ گرێثەضتە گػتیەماُ
رٍارە 6ی ضای 6006

ضيێَاّ

30

مۆی گػت تەغذارت٘ٗاُ
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كارو چااڵكییوكاني بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەرەپێدانی مرۆیی
سیمینارو خولە ئەنجامدراوەکانی کیپا )تەمموز  -ئاب  -ئەیلول)

ضیطتَ تە
ئەىی ترۆّی ردّ گرێثەضتە
گػتییە اُ
(ضیَیْار)
چاال

ٗ خ٘ىە اُ

ٕەیَەت ّەٍاً چاّذُ ىە تیْای یەا
ٕۆغیاری یاضای ىە ەرت گػت
ارگێڕی گػت
ضیَیْاری ٕێَِ ئەض ەّذەر-ئەزٍّ٘ٗ  9ضای
ارگێڕی گػت
ضەرداّی ردّ ٗ .غارەٗاّ تۆ ّاضاّذّ یەا

یەا

ضیطتَ تە ئەىی ترۆّی ردّ گرێثەضتە گػتییە اُ  -ضیَیْار
تەڕێ٘ەتردّ ٍەترض ٗ قەیراّە اُ
چارەضەر ردّ ئاریػە ٗ تڕیارداُ
پەی٘ەّذییە ّێ٘دەٗیەتییە اُ
رەٗغتە اّ ار ردُ ىە ەرت گػت
ىێٖات٘ٗی ٗ غارەزای ەضێت
ىێٖات٘ٗی ٗ غارەزای ىە پەی٘ەّذی ردُ
ڕەٗغتە اّ ار ردُ ىە ەرت گػت
ىێٖات٘ٗی ٗ غارەزای ىە پەی٘ەّذی ردُ
خ٘ى پەی٘ەّذییە ارگێڕییە اُ
ۆی ا

ۆتّ٘ٗەٗەی ب .گػت ٗ تەرپرض
تیر ردّەٗەی ضتراتی ی
تەرێ٘تردّ تیٌ
رێَْای جێ تەجێ ردّ گرێثەضتە گػتییە اُ
ضەرداّ ٗەزیر تۆ یەا ٗ پێػ ەغ ردّ گ٘تار
پەی٘ەّذییە ارگێڕییە اُ
ارگێڕی ئەىی ترۆّ
تەڕێ٘ەتردّ زاّیاری
ٕۆغيار ردّەٗە تۆ یە طاّ جێْذەری
ڕەٗغتە اّ ار ردُ ىە ەرت گػت

٠١

رٍارەی تەغذارت٘ٗاُ

ٍاّ

ضتاف ب .گ .پەرەپێذاّ ٍرۆی
63
60
ضتاف ب .گ .پەرەپێذاّ ٍرۆی
66
ب .پەی٘ەّذییە اُ ٗ تازاڕ اری

تەٍَ٘ز

ٗەزیر ٗ تەڕێ٘ەتەراّ گػت
68
60
65
64
11
66
05
69
30

ئاب

غاّذی ٕەردٗٗال
60
66
68
ضتاف ب .گ .پەرەپێذاّ ٍرۆی
60
60
60
66
60

ئەیي٘ٗه
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كارو چااڵكییوكاني بەڕێوەبەرایەتی گشتی پڕۆژەکانی وەبەرىێنان
پرۆژەی بە ئەلیکترۆنیکردنی ایستمی گرێبەاتی گشتی
پاارۆرەیە ا ضااتااراتاایااج ا گاارّااگە،
د ٍ٘ٗەت ۆریای تاغا٘ٗر ىە ڕێاگەی
ئاراّط ۆی اٗە تە غێ٘ەی ۆٍە تۆ
د ا ااٍ٘ٗەتا ٕەرێااَ ا اا٘ردضااتاااّ ا
جێثەجێ دە ات .پارۆرە ە ضاێ ضااڵ
دەخایەّاێات ٗ ىە ٍااّاگا غا٘تااتا
٢١٠٩اەٗە دەضت تە جاێاثەجاێا اردّا
راٗە ،تیَاێا ا پطاەاۆڕی اۆری تە
ٕەٍإەّگ ىەگەڵ ىی ّەیە تایثەت ىە
ٗەزارەت ا پااالّااذاّاااُ ە ّاا٘ێااْەری
ٗەزارەتە پەی٘ەّذیذارە اّیاػا تاێاذایە
ضەرقای جێثەجی ردّ پرۆرە ەُ.
تا ئێطتا دٗٗ قۆّاغ گرّگا پارۆرە ە
تەٗاٗ راٗە ە تریتیِ ىە (غی اردّەٗە

ٗ پێذاچّ٘ٗەٗەی ضیطتَ ئاێاطاتاای
گرێثەضتا اردُ ،دیاسایاْا ٍاۆدێايا
دإات٘ٗی ضیطتَ گرێثەضت اردُ تە
غێ٘ەی ئەىیت رۆّایا ا )ٕ .ااٗتەریاة
ىەگەڵ ئەً قاااۆّااااغەٗ ،ەزارەتااا
پالّذاّاُ ىە ڕێگەی تەڕێا٘ەتەرایەتایا
گػااتاایاا تاا٘دجەی پاارۆرە اااّاا
ٗەتەرٕێْاّەٗە ٗ تە ٕەٍااّاگایا اردُ
ىەگەڵ پطەۆڕاّ ۆری ،اار ىەضاەر
ئاٍادە اردّا ىایاطاتا ەىا٘پەه ٗ
ئاٍێرە اُ راٗە ە تۆ ئەً ضیطاتاَە
پێ٘یطتە.
دٗای چەّذیِ ۆتاّ٘ٗەٗە ٗ دیاذار ٗ
تاٗت٘ێا اردّا ەىا٘پەىە پاێا٘یطاتە

٠٠

ئەىی ترۆّییە اّ ضیطتاَە ە ،ىە ڕۆری
 ٢١٠٩٠٠١٠٣ىیطت ۆتایا ەىا٘پەه ٗ
ئاٍێرە اُ ە پێ٘یطتِ تۆ ئەً پارۆرەیە
ئاٍادە را ٗ ىەالیەُ ٕەریە ىە تەڕێاساُ
زاگرۆش فەتاح تەڕێ٘ەتەری گػت پالّا
ت٘دجەی پرۆرە اُ ٗ یٌ ت٘یاْا گا٘اُ
تەڕێ٘ەتەری ئۆفیط ٕەٗىێاری ئااراّطا
ۆی ا ٗارۆ را.
تڕیار ٗایە ىە ٍاّگ ّۆڤەٍثەری ٢١٠٩ااذا
تیَ پطەاۆڕاّا اۆری ئەٗ ئااٍاێاراّە
تگەیەّْە ٕەرێَ ٘ردضتاُ ٗ ىە غ٘ێْ
ٍەتەضت جایاگایار تا ارێاِ ٗ ڤاێاررّا
تاقیا ااری پارۆرە ە پایاػااّا الیەّا
پەی٘ەّذیذاری د ٍ٘ٗەت ٕەرێٌ تذرێت.
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خٌلەکانی ایستەمی زانیاری پڕۆژەکان ( )KDMSبۆ
ًەزارەتەکان
ىە ٍاّگە اّ پێاػا٘ٗ دٗای تەٗاٗتاّ٘ٗا
(
گلتگ٘ اُ ىە گەڵ ڕێ خراٗی
ٗ ٗ )USAIDەرگرتْ ڕەزاٍەّاذی ئەً
ڕێ خراٗە تە ٍەتەضت ٕااٗ ااریا اردُ ىە
ئەّجاٍذاّ خ٘ى ڕإێْاُ تۆ ٗەزارەتە ااُ
ٗ داتیْ ردّ غ٘ێْ ّیػتەجاێاثاُ٘ٗ تاۆ
تەغذارت٘ٗاّ دەرەٗەی ٕەٗىێر ٗ ٕەرٗەٕاا
داتیْ ردّ غ٘ێاْا خا٘ىا ڕإاێاْااُ ٗ
ڕەزاٍەّذ تاّ٘ٗا ئەً ڕێا اخاراٗە تاۆ ىە
ئەضتۆگرتْ خەرجیە اّ خ٘ى ڕإێاْااُ
ىە ضەر ضیطتەٍ زاّایااری پاڕۆرە ااّا
ٕەرێٌ ( ٗ )KDMSتاّگٖێػات اردّا
ٗەزارەتە اُ تۆ تەغذاری اردُ ىە خا٘ىا
ئاغْای تە ضیطتەٍ زاّیاری پڕۆرە ااُ،
ىە ٠٧ی ٍااّاگا تەٍا٘ٗز یە ەً خا٘ىا
ڕإێْااُ دەضاتا پاێا ارد تە تەغاذاری
ٗەزارەت دارای ٗ ئااتا٘ٗری ٗ ٕەرٗەٕاا

ٗەزارەت خ٘ێْذّ تااڵ تاۆ ٍااٗەی دٗٗ
ڕۆر ە ىە ّ٘ێْەری ٗەزارەتە اُ ىە ٕەر
چ٘ار پارێسگای ٕەرێٌ تەغاذار تاُ٘ٗ ٗ
ضااەرەڕای ئاااغااْااای ا تە ضاایااطااتەً،

پێػْیارە اّیػیااُ ضاەتاارەت تە تەٕاێاس
ردّ ضیطتەٍ زاّایااری پاڕۆرە ااُ ىاێ
ٗەرگیراُ ە ىە ضیطتەٍ تازەی پرۆرە اُ
دادەّذرێت.

بەدًاداچًٌن بۆ پەرەپێدانی ایستەمی زانیاری پڕۆژەکانی
ىەرێم – کٌبًٌنەًەی ()KOICA( ً )USAID
تە ٕەٍاُ غێ٘ازی ٍاّگ تەٍ٘ٗز خ٘ىە اّ
ضیطتەٍ زاّایری پڕۆرە اُ ( )KDMS
()USAID
تە ٕاٗ اری ڕێ خراٗی
ٗ تە ٕەٍإەّگ ىە گەه تەڕێا٘ەتەرایەتا
گػاات ا پااالّ ا پااڕۆرە اااّ ا تاا٘دجەی
ٗەتەرٕێْاُ ىە ٍاّگ ئاب تەردەٗاً تُ٘ٗ ٗ
ّ٘ێْەراّ چەّذ ٗەزارەتە تری د ٍ٘ەت
ٕەرێَ ٘ردضتاُ ىە تەغە اّ پالّاذاّااُ
ٗ تەدٗاداچّ٘ٗ پاڕۆرە ااُ ٗ رٍاێاریااری
تەغااذار تااُ٘ٗ ە تااریااتاا تااُ٘ٗ ىە
ٗەزارەتە اااّا (پەرٗەردە ٗ تااازرگاااّ ا ،
تەّذرٗضت ٗ ئاٗەداّا اردّەٗە ،اارەتاا ٗ
ػت٘ اڵ) ە تە غێ٘ازی ٕەفتاّە تاۆ دٗٗ

ٗەزارەت تەڕێ٘ەدەچ٘ٗ.
ىە ٍاّگ ئااتا  ٢١٠٩اۆتاایا ٕاات تە
خ٘ىە اّ ٗەزارەتە ااُ ىە  ٥خا٘ه ٗ ٠١
ٗەزارەت ىە خۆ دەگرت .دٗای تەٗاٗ تاّ٘ٗا
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ئەً خاا٘الّە ىە ٕەٍاااُ ٍاااّااگا ئاااب
ئاٍادە اری را تۆ تااّاگاٖاێاػاتا اردّا
پارێسگا اُ ٗ ئاێاذارە ااّا دا اٍ٘ەتا
ٕەرێَ ٘ردضتاُ.
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دانانی ً بانگيێشتکردنی ًەزارەتەکانی بۆ خٌلی
( (KDMSکۆبًٌنەًەکانی ((E. Procurement
دٗای تەٗاٗتّ٘ٗ خ٘ى ڕإێْاُ ىە ضەر ضیطتەٍ زاّیااری
پڕۆرە اّ ٘ردضتاُ ( )KDMSتۆ چەّاذ ٗەزارەتە ا
گرّ ە پڕۆرەی زۆری ٗەتەرٕێْاّیاُ ٕەتا٘ٗ ،ىە ٍااّاگا
ئەیي٘ه دەضت را تە ئەّجاٍذاّ ٕەٍاُ خ٘ىا ڕإاێاْااُ تە
ٍەتەضت ئاغْای تە ضیطتەٍ ّاٗتاراٗ تاۆ پااریاسگاا ااُ
ٗئیذارە اّ ٕەرێَ ا٘ردضاتااُ ىە ٍااٗەی دٗٗ ٕەفاتە،
چّ٘ا ە تاێاجاگە ىە پاڕۆرە ااّا تا٘دجەی ٗەتەرٕاێاْااُ
(ٗەزارەتە اُ) گػت پاڕۆرە ااّا تا٘دجەی پەرەپاێاذاّا
پارێسگا اُ ىە ّاٗ ئەً ضیطتەٍ اری ىە ضەر دە ارێات ٗ
تە پێ پالّ پەرەپێذاُ تە ضایاطاتەٍا ئاێاطاتاا گػات
پارێسگا اّ ٕەرێٌ دەت٘اِّ ئەً ضیطتەٍە تە ارتێِْ.

بەشداریکردن لە ًًرکشۆپی (ًًردبینی قەزایی ًً ،ردبینی
مەترای  ،بەىێسکردنی ًًردبینی دەرەکی)
تاّ ّێ٘دەٗیەت تە ٕاٗ اری ٗەزارەت پاالّاذاّااُ
ٗۆر ػۆپێ ىەرێر ّاّٗٗیػاّ (ٗٗردتیْ قەزای ،
ٗٗردتیْ ٍەترض  ،تەٕێس ردّ ٗٗرتیْ دەرە ).
تۆ ٗٗردتیْاُ ٗ یاضاّاضاّ ٕەردٗٗ دی٘اّ چاٗدێری
دارای ٕەرێَ ٘ردضتاُ ٗ دا اٍ٘ەتا فایاذراىا
عیراق ئەّجاٍاذا ،ىە ٍااٗەی چا٘ار ڕۆر ىە غااری
ٕەٗىێر ىە ڕی ەٗت  ٢١٠٩٠٩٠٢٩تا ٘ ، ٢١٠٩٠٠١٠٢
ە زیاااتاار ىە  ٤١ەش تەغااذارتااُّ٘ٗ .اا٘ێااْەری
ٗەزارەت پالّذاّاُ تەڕێس ٕیذایەت ات٘ت ر عثذاىردَِ
ىەً ٗۆر ػۆپە تەغذار ت٘ٗ .ئەً ٗۆر ػاۆپە ىەالیەُ
ضتاف غارەزایاّا دارایا ٗ ٗٗردتایاْا تااّا ا
ّااێاا٘دەٗیەتاا ضااەرپەرغااتاا دە ااراٗ ٗاّە اااُ
دەٗتراّەٗە .گلت٘گۆ ىەضەر الیەّە تە ْیا ایایە ااّا
ٗٗردتیْ ٗ چۆّیەت تْەٍا اّ اری ٗٗردتایاْا ٗ
ضتراتیجەت ٗٗردتیْ ٗ ٕەرٗەٕاا ٍەتارضایە ااُ ٗ
ئاضتەّگە اّ تەردەً اری ٗٗردتیْ ارا .ىەٍاٗەی
چ٘ار ڕۆردا تیػک خرایەضەر چۆّییەت تە ارٕێْاّا

تە ْەىۆجیا ىە اری ٗٗردتیْ ٗ تْەٍا اّ ضاتاراتایاجا
ٕەرٗەٕا چۆُ ٗٗردتیْیە ارا ئەّجاً تذرێت.
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ٗٗردتایاْا

ٗ
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ەل یۆسوڵائ یۆسسچیچ ۆسایساڵادڵیقسپڵاپ یقسدنس
ننیسدۆساپیس یڵه
Funding Facility Economic Reform-KRG
)(UNDP

 .٠داٍەزراّذّ ضیطتەٍ خاّەّػیاْا :
گاارێااثەضااتااێااک ئەّااجاااٍااذراٗە ىەگەڵ
ۆٍەاّیایە تا٘اری تە اْاۆىاۆری تاۆ
داٍەزراّذّ ضیطاتەٍا خااّەّػایاْا .
ۆٍەاّیای جێثەجێ اار ٍااٗەیە ا زۆر
ىەگەڵ تەڕێااا٘ەتەرایەتااا گػاااتااا
خاااّەّػاایااْاا اااریاا ااردٗٗە ٕەتااا
داٗا اااریە اااُ ٗ پااێاا٘یطااتاایاایە اااّ ا
ضیطتەٍە ە دەضتاْایاػااُ تا اات .ىە
ئاێاطاتاادا ضایااطاتەٍا تەڕێا٘ەتاردّا
زاّااایااااریە ااااّااا تەٗاٗ اااردٗٗە ٗ
ضیاطاتەٍە ە ىەالیەُ تەڕێا٘ەتەرایەتا
گػت خاّەّػیْ تااقا دە ارێاتەٗە.
دٗای تاااقاای ا ااردّەٗەی ضاایااطااتەٍە ە
ۆٍەاّیای جێثەجێ ار دەضتاذە اات تە
گااا٘اضاااتاااْەٗەی زاّااایااااری ٕەٍااا٘ٗ
خاّەّػیْە اُ تۆ ّاٗ ضیطتەٍ تازە ٗ
دەضتەاێا اردّا خا٘ىا ڕإاێاْااُ تاۆ
ارٍەّذاّ خاّەّػیْ .
 .٢ڕەغااْاا٘ٗضاا یاااضااای ااارەتااا:
گرێثەضتێک ىەگەڵ ڕاٗێ ارێ یاضایا
دا ئەّجاٍذراٗە .ڕاٗێ ارە ە ىە ٍااّاگا
٨ی  ٢١٠٩دا ضااەرداّاا ٕەرێااَاا
٘ردضتاّ رد ٗ ىەگەڵ تەرپارضااّا
ٗەزارەت ارەتا ۆتّ٘ەٗەی ئاّجاٍاذا ٗ
تااۆ ئەً ٍەتەضااتەظ ڕاپااۆرتااێاا اا

پێػ ەظ ردٗٗە .دٗاتەدٗای ضەرداّا
یە ەً ،ڕاٗێ ارە ە دەضتایا اردٗٗە تە
ئاٍادە ردّ ڕەغْ٘ٗض یاضای ارەتاا
ٗ تڕیارە ىە ۆتای ٍاّگا ٠١ی ٢١٠٩
دا تەٗاٗ تااێاات ٕەتااا تااتاا٘اّاارێاات ىە
ضااەرداّ ا دٗٗەً دا (ٍاااّااگ ا )٠٠
پێػ ەغ ٗەزارەت ارەتا ت رێات تاۆ
ڕاٗٗ تۆچُ٘ٗ.
ٕ .٣اٗتەغ ەرت گػاتا ٗ ەرتا
تایثەتٕ :ااٗتەغا ەرتا گػاتا ٗ
ەرت تایثەت گرێثەضتێا ە ىە ّاێا٘اُ
دااااا اااااٍ٘ەت ٗ
داٍەزراٗەیە ااااا
داٍەزراٗەیە ەرت تایثەت ،ە داٗا
ىە ٕاٗتەغ ەرت تایثەت دە رێت تاا
خسٍەتگ٘زاری داٗا راٗ پێػ ەظ تا اات
ٗ ٍەترضییە پەی٘ەّذارە اّ ىە ئەضاتاۆ
تگرێات .تاۆ ئەً ٍەتەضاتە ڕاٗێا اار
یە ەً ضەرداّ ئەّجاً دا ىەگەڵ ٕەر
یە ە ىە ٗەزارەت پالّذاّاُ ٗ ضاەرجەً
ٗەزارەتە اّ تایثەتَەّذ تەً تا٘ارەدا،
ضەرداّ دٗٗەً ىە ضاەرەتاای ٍااّاگا
تػریْ دٗٗەً دەتێت .پێذاچّ٘ٗەٗە تە
چ٘ارچێ٘ەی ٕاٗتەغ ەرت گػتا ٗ
ەرت تایثەت تەٗاٗ دەتێت.
 .٤پطەۆڕی پااراضاتاْا اۆٍەاڵیەتا :
ڕاٗێاا اااری پطااەااۆڕی پاااراضااتااْاا
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ۆٍەاڵیەت ڕەغْ٘ٗض ڕێاْەٍاایایە ااّا
تۆڕی پاراضتْ ٕەراراُ پێػ ەظ ردٗٗە
ە ىەئێطتادا ٗەرگێراّ تۆ دە رێت ٗ ىە
ٍاٗەیە ەٍذا دەدرێت تە ٗەزارەت اار
ٗ ارٗتاری ۆٍەاڵیەت د ٍ٘ەت ٕەرێَ
٘ردضتاُ ،ضەرداّ دٗٗەٍ ىەضاەرەتاای
ٍاّگ تػریْ دٗٗەً دەتاێات .تاۆ ئەً
ٍەتەضتە چەّذیِ ۆتّ٘ٗەٗە ئەّجااٍاذراٗە
ىەگەڵ ىاای ا ّەی چااا طااازی ڕێااْااَااای ا
پاراضتْ ۆٍەاڵیەت ىە ٗەزارەت اار ٗ
ارٗتاری ۆٍەاڵیەت تاۆ گالاتا٘گاۆ اردُ
ىەضەر ئەٗ پارضایاار ٗ ضاەرّاجااّەی ە
ڕاٗێ ارە ە ئاراضتەی ردُٗٗ ،ىە ٕەٍااُ
اتذا ڕاٗێ ارە ە ئاٍادە ااری پاێا٘یطات
دە ااات تااۆ ضااەرداّاا دٕٗٗەٍاا تااۆ
٘ردضتاُ ٕەتا ىە ّسی ەٗە گلت٘گۆ ىەگەڵ
ىی ّەی ّااٗتاراٗ تاۆ ٗەاڵٍا اۆتاایا ٗ
ٕەرٗەٕا ئاٍادە ردّ ڕەغْ٘ٗض پاڕۆضاە
ٗ ڕێ ارە اُ ت ات.
ٗ .٥ەزارەت پالّذاّاُ تەٕاٗ اری UNDP
ٗ  ،USAIDئاٍادە اری پێ٘یطات دە اات
تۆ گرێثەضت ردُ ىەگەڵ ٕەّذێک ڕاٗێا اار
ىەت٘ارە اّ پیػەضازیٗ ،ەتەرٕاێاْااُ ٗ
خاّەّػیْ تۆ یارٍەتایاذاّا دا اٍ٘ەتا
ٕەرێَ ٘ردضتااُ ىە جاێاثەجاێا اردّا
چا طازییە ئات٘ٗرییە پێ٘یطتە اُ.
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كارو چااڵكییوكاني دهستوى ئامارى ىورێم
كۆبًٌنوًهٍ گشتَ بۆ تاًتٌێەردنَ
اورژمێريَ گشتيَ دانيشتٌانَ
 ٍ-0202عێراق
ىاااأ رۆراّاااا٢١٠٩٠٩٠٢٤-٢٢ ٚ
مۆتّ٘ٗٔٗٓ ٙتايثٔت تٔ غاارٓزايااُ
تۆ تاٗتا٘ێاناردّا ٚقاۆّااغأمااُ ٗ
ٕاأّااگاااٗٓماااّاا ٚجااێااثاأجااێاانااردّااٚ
ضٔررٍێري ٚگػتيا ٚداّاياػاتا٘اّاٚ
عااێااراق تااۆ ضااایاا 6060 ٚىاأ
عاأٍااَاااّاا ٚپااايااتاأخااتاا ٚئاا٘ردُ
تٔڕێ٘ٓچ٘ٗ.
ىًٔ مۆتّ٘ٗٔٗٓئدا مٔ تٔ ٕاٗماارياٚ
ضْذٗقّٔ ٚتٔٗٓ ئمگرت٘ٗٓمااُ تاۆ
داّيػت٘اُ ٗ ٕەرٗەٕا پٔياَااّاگأٙ
عااأرٓتااا ٚتاااۆ دياااراضاااات ٗ
ىێنۆیئْٗٓماُ تٔڕێ٘ٓچ٘ٗ.
جگٔ ىٔ دٓضتٔ ٙئاٍارٕ ٙأرێاٌ ٗ
دٓزگاّ ٙاّٗٓذي ٚئااٍاار ٙتأغاذا،
غارٓزاياّٗ ٚاڵتاّ ٚئ٘ردٍُ ،اياطار،
تاااّ٘اااص ،ضاااْاااذٗقاااّ ٚااأتااأٗٓ
ئمگرت٘ٗٓماُ تۆ داّاياػاتا٘اُٗ ،
راٗێ مارّ ٙيػتيَاّي ٚضٔررٍێارياٚ
عێراق تٔغذاريياُ مرد ٗ گلت٘گۆ ٗ
تاٗت٘ێا ٚتاێارٗتأضأیا ٚتااتأتاٚ
ضاأررٍااێاار ٗ ٙقااۆّاااغاأماااّااٚ
جااێااثاأجااێاانااردُ ٗ ٕاأّااگاااٗٓ

جێثٔجێنراٗٓماُ ٗ ٕٔرٕٗٓا ئااضاتأّا ٗ
تٔرتٔضتٔماّ ٚتٔردًٓ قۆّاغٔماّ ٚدإااتا٘ٗ
ٗ مۆ ٙپرۆضٔ ٙضٔررٍێر ٙمرا .تاتٔتٔماّٚ
مۆتّ٘ٗٔٗٓمٔ تريت ٚتُ٘ٗ ىٔ پالّ ٚگػتاياٚ
ضٔررٍێر ،ٙچۆّئت ٚپػتثٔضتِ تٔ تاْأٍاا
ٗ راضەاردٓماّّ ٚأتأٗٓ يأماگارتا٘ٗٓمااُ
ىٔتارٓ ٙضٔررٍێري ٚگػتي ٚداّياػاتا٘اُ ٗ
غ٘ێْٔماّّ ٚيػتٔجێثُ٘ٗ.
رۆى ٚچاٗٓڕٗاّنراٗ ٙدٓضتٔ ٙئاٍارٕٔ ٙرێٌ
ىٔ پڕۆضٔمٔدا ،رۆىا ٚمأرتأمااّا ٚماارٙ
ٍٔيذإّّٔ ٗ ٚگاٗٓ جێثٔجێنراٗٓماّا ٚئأً
ماأرتاااّاأ ،ئاااىااياأتاا ٚمااارٍ ٙاأيااذاّاا،ٚ
پێػنٔغناردّا ٚئااىايأتا ٚئأّاجااٍاذاّاٚ
ضٔررٍێري ٚئٔىينترۆّ ،ٚرۆى ٚضاياطاتأٍاٚ
زاّياري ٚج٘گارافا ٚىأ جاێاثأجاێاناردّاٚ
ضٔررٍێري ٚئٔىينترۆّٕ ،ٚأيانأىا ٚماارٙ
ضٔررٍێر ٙىٔ ٕٔرێٌ ٗ غا٘ێاْأمااّا ٚتارٙ
عێراق ،ئاضايػ ٚداتا ٗ ّٖێْيثّ٘ٗياُ ،رۆىاٚ
چاٗٓڕٗاّنراٗ ٙگٔياّذُ ٗ پٔيّ٘ٓذيايأمااُ،
راگٔياّذُ ٗ رۆى ٚچاٗٓڕٗاّنراٗ ،ٙئاضتّٔا
ٗ تٔرتٔضتأمااّا ٚتأردًٓ ضأررٍاێارٗ ٙ
رێگاچارٓ پێػْيارمراٗٓماُ تٔ دٗٗرٗدرێا ٙ
ٗ تٔ ٗرد ٙتاضياُ ىێا٘ٓمارا ٗ گالاتا٘گاۆٙ

تێرٗتٔضٔیياُ ىٔتارٓٗٓ مرا.
ىًٔ مۆتّ٘ٗٔٗأّدا تڕيار ىٔضأر ئااٍاادٓماردّاٚ
تٔیگّٔأٍئمّ ٚيػتيَاّ ٚتۆ جێثأجاێاناردّاٚ
ضٔررٍێري ٚگػتي ٚداّيػت٘اُ مرا مٔ ىٔ اليأُ
الئّٔ ضياضيئمأّٗٓ ٗارۆ تنرێت ٗ ٕااٗماار ٗ
ٕۆمار تِ تۆ جێثٔجێثّ٘ٗ ٚضٔررٍێري ٚگػتياٚ
داّيػت٘اُ ىٔ عێراقٕٔ .رٕٗٓا جٔخات ىأضأر
گرّگي ٚپالّ ٚرإێْاُ ٗ مۆّترۆى ٚچّ٘ايأتاياٚ
داتاماُ مرا ٗ تاش ىٔ ٍٕٔإّٔگ ٗ ٚپػتي٘اّيٚ
مۆٍٔیگٍٔٔ ٙدّٓ ،ٚمٔرت ٚتايثٔت ٗ دأٍزراٗٓ
ئٔماديَيئماُ مرا ىٔ پڕۆضٔمٔدا.
گرّگيذاُ تٔ رإێْأّماُ ٗ پٔرٓپێاذاّا ٚتا٘اّاا
ّێ٘خۆيئماُ تۆ داتيْنردّ ٚپێذاٗيطتييأمااّاٚ
ضٔررٍێري ٚتٔ تاغتريِ غێ٘ٓ ،غاۆڕماردّأٗٓٙ
دٓضٔاڵتٔماُ تۆ خا٘ارٓٗٓ ٗ مأٍاناردّأٗٓٙ
ئيجرائاات ٗ تأدٗٗرگارتاْا ٚضأررٍاێار ٙىأ
دٓضت٘ٓرداّ ٚضياض ،ٚتاتٔت ٚتر ٙگرّگّ ٚاێا٘
مۆتّ٘ٗٔٗٓمٔ تُ٘ٗ.
ىٔ مۆتاييذا تڕياردرا تۆ ٍٕٔإّٔگايا ٚزۆرتار ٗ
تٔرٍٕٔذارتر ٗەتٔردٓٗاٍ ٚتذرێت تٔ مۆتاّ٘ٗأٗٓ
ٕاٗتٔظ ٗ ٍٕٔأاليأّأمااّا ٚپأيا٘ٓضات تأ
ضٔررٍێر ٙىٔ ّێ٘اُ اليأّأ ئااٍااريايأمااُ ٗ
الئّٔماّ ٚتر ٙپٔيّ٘ٓذيذار تًٔ تاتٔتٔٗٓ.
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كۆبًٌنوًهٍ نێٌان شاندٍ دهزگاٍ ناًهنديَ ئاماارٍ باوغادا ً دهااتاوٍ ئااماارٍ ىاورێاماَ كاٌردااتاان باۆ
تاًتٌێەردنَ اورژمێريَ گشتيَ دانيشتٌانَ  ٍ-0202عێراق
ىٔ رۆراّ٠٩ ٗ ٠٨ ٚی ئەیي٘ه-ی ٢١٠٩مۆتّ٘ٗٔٗٓئك ىأ ديا٘اّاٚ
ٗٓزارٓت ٚپالّذاّإّٔ ٚرێَ ٚم٘ردضتاُ رێنخارا تاۆ ٍأتأضاتاٚ
تاٗت٘ێنردّّٕٔ ٚگاٗٓماّ ٚتايثٔت تٔ ضٔررٍێري ٚداّاياػاتا٘اُ ٗ
ئاگادارتُ٘ٗ ىٔ پالُ ٗ تٔرّاٍأ ٗ ٕأّاگااٗٓمااّا ٚدإااتا٘ٗ ٗ،
درٗٗضتنردٍّٕٔ ٚإّٔگٕ ٗ ٚاٗماري ٚزياتر ىأ ّاێا٘اُ ٕأردٗٗ
الئّٔ ئاٍاريئ ضأرٓمايايأمأ ٙپأياّ٘ٓاذياذار تأ پاڕۆضأٙ
ضٔررٍێري ٚگػتي ٚداّيػت٘اُ ىٔ عێراق ٗ ٕٔرێَ ٚما٘ردضاتااُ.
ئًٔ مۆتّ٘ٗٔٗٓئ تٔ ضٔرپٔرغتيا ٚتأڕێاس ضأرۆما ٚدٓضاتأٙ
ئاٍارٕٔ ٙرێٌ ٗ تٔ تٔغذاري ٚتٔڕێس راٗێ مارّ ٙيػتيَاّي ٚعێاراق
تۆ مارٗتار ٙضٔررٍێر ،ٙتٔڕێساُ ضأرۆما ٚدٓزگااّ ٙااّٗٓاذياٚ
ئاٍار ٙتٔغذا ،تٔڕێ٘ٓتٔراّ ٚجێثٔجێنار ٙضٔررٍێر ٙىٔ تٔغاذا ٗ
ىٔ ٕٔرێٌ ،تٔڕێ٘ٓتٔراّ ٚئاٍار ىٔ پارێسگامإّٔ ٚرێاٌ ٗ ضاتاافاٚ
تايثٔت تٔ تاتٔتٔماّ IT ٗ GIS ٚىأ ٕأردٗٗال ٗ ٕأرٕٗٓاا
ّ٘ێْٔر ٙضاْاذٗقاّ ٚأتأٗٓيأماگارتا٘ٗٓمااُ تاۆ داّاياػاتا٘اُ
) (UNFPAتٔڕێ٘ٓچ٘ٗ.
ىٔ مۆتّ٘ٗٔٗٓمٔدا ّٕٔگاٗٓمااّا ٚضأررٍاێار ٙمأ تاا ئاێاطاتاا

جێثٔجێنراُٗ خرأّ رٗٗ ٗ تاش ىٔ ّٕٔگاٗ ٗ پالّٔماّا ٚدإااتا٘ٗٙ
ضٔررٍێر ٙمرإٔ .رٕٗٓا تٔ تێرٗتٔضٔی ٚتاض ٚرۆڵ ٗ پێگإٔ ٙأر
دٗٗ تاتٔت IT ٗ GIS ٚىٔ پڕۆضٔ ٙضٔررٍێري ٚئٔىينترۆّ ٚمارا ٗ
گػت ّٕٔگاٗ ٗ پێذاٗيطتيئماّ ٚئًٔ دٗٗ ماايأيأ گأّاگأغأ ٗ
گلت٘گۆياُ ىٔتارٓٗٓ مرا .ىٔ مۆتاّ٘ٗأٗٓمأ تااش ىأ ئااضاتأّاگأ
ضٔرٓميئمٔ ٙتٔردًٓ دٓضتٔ ٙئاٍارٕٔ ٙرێٌ تۆ دٓضتەێاْأماردّاٚ
مارٍٔ ٙيذاّ ٚىٔ ضٔررٍێري ٚداّيػت٘اُ مرا ،مٔ ئٔٗيع ئاضتّٔاگاٚ
دارائّ ٗ ٚتّ٘ٗ ٚت٘ٗدجٔئ ٗ ٕۆمارٓماّ ٚچارٓضٔرّأماردّا ٚئأً
مێػٔئ ٗ دٓرٕاٗێػتٔماّ ٚىٔضٔر مۆ ٙپڕۆضأ ٙضأررٍاێار ٙىأ
عێراق تاٗت٘ێ مراُ ٗ ،تڕياردرا ٍٕٔ٘ٗ الئّٔماُ تٔتايثٔت دٓزگااٙ
ّاّٗٓذي ٚئاٍاار ٙتأغاذا ٕأٗیأمااّايااُ تاخأّأگأڕ تاۆ زٗٗتار
چارٓضٔرمردّ ٚئًٔ گرفتإٔ .أرٕٗٓاا تاڕيااردرا تأردٓٗاٍا ٚتأً
مۆتّ٘ٗٔٗأّ تذرێت ىٔ ّێ٘اُ دٓضتٔ ٙئاٍارٕٔ ٙرێَ ٚم٘ردضتااُ ٗ
دٓزگاّ ٙاّٗٓذي ٚئاٍار ٙعێراق مٔ دٗٗ الئّ ٚئاٍاري ٚضٔرٓميِ ىٔ
جێثٔجێنردّ ٚپڕۆضٔ ٙضٔررٍێري ٚگػتي ٚداّيػاتا٘اّا ٢١٢١ ٚىأ
عێراق ٗ ٕٔرێَ ٚم٘ردضتاُ.

٠٦
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بىشی ئامارهكاهی پىروهرده و كۆمىالیىتی
ًۆركشۆپَ راًێژكارٍ تایبوت بو رًًپێٌٍ ئابًٌرٍ ً كۆمواڵیوتَ خێسان ً پرۆاوٍ ااورژماێارٍ
گشتَ دانیشتٌان
تٍٔٔتٔضت ٚئاٍادٓمار ٙتۆ ئّٔجااٍاذاّاٚ
رٗٗپێ٘ ٙئات٘ٗر ٗ ٙمۆٍٔاڵیٔت ٚخاێاساُ
ىٔ عێراق تٔگػتٕٔ ٗ ٚرێَ ٚم٘ردضتااُ
تٔ تایثأت ٗ گالاتاۆگاۆماردُ ىأضأر
پرضیاارّااٍأ ٙپارۆضأ ٙضأررٍاێارٙ
گػت ٚداّیػت٘اُ ٗ چاۆّایأتا ٚضا٘ٗد
ٗٓرگرتِ ىٔ ّٕٔذێ ىأ پارضایاارٓمااّاٚ
ضٔررٍێر ٙگػت ٚتۆ ٕٔرٍارمردّ ٚرێا ٓ
ٗ ٕێئٕ ٚرار ،ٙىٔتٔرٗار٠ ٠٨ ٗ٠٧ ٙ
 ٢١٠٩ ٠٩ىٔ ٕۆتێو رۆتاّا ىٕٔٔٗىێار تأ
تٔغذار ٙضٔرۆم ٚدٓضتٔ ٙئاٍار ٗ تأ
ئاٍادٓتّ٘ٗا ٚراٗێا ماارّ ٙاياػاتاَااّاٚ

ضاأررٍااێاار ٙعااێااراق ٗ تاایااَاا ٚتاااّاانااٚ
ّێ٘دٓٗىٔت ٚىٔ ّ٘ٗضیْگأٗ ٙاغاْاتاۆُ ٗ
ّ٘ێْٔراّ ٚرێنخاراٗٓمااّاٗ UNICEF ٚ
 ،UNFPAتاأرێاا٘ٓتاأراّاا ٚئاااٍااارٙ
پارێسگامإّٔ ٚرێَ ٚم٘ردضتاُ ٗ تایاَاٚ
ّٕ٘ٔر ٙدٓزگاّ ٙاّٗٓذ ٙئاٍار ٙعێاراق ٗ
دٓضتٔ ٙئاٍارٕٔ ٙرێَ ٚم٘ردضاتااُ ئأً
ٗۆرمػۆپٔ ئّٔجاٍذراٗ .ۆرمػاۆپأمأ دٗٗ
تٔٗٓر ٙىٔخۆٗٓ گرتث٘ٗ یٔمێنیاُ تایاثأت
ت٘ٗ تٔ ئّٔجاٍذاّ ٚرٗٗپاێا٘ ٙئااتا٘ٗرٗ ٙ
مۆٍٔاڵیٔت ٚخاێاراُ ٗ ،IHSESضا٘ٗد
ٗٓرگرتِ ىأ داتاامااّا ٚرٗٗپاێا٘ٓمأ تاۆ
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ٕٔرٍارمردّٕٔ ٚرارٍٕٔ ٙأچػاِ MPI
ٗ داّاّ ٚپاالّا ٚتاازٓ تاۆ ئأّاجااٍاذاّاٚ
رٗٗپێ٘ٓمٔ مٔ دٗاخراٗٓ تۆ دٗا ٙپرۆضأٙ
ضٔررٍێر ٙگػت ٚداّیػت٘اُ.
تٔٗٓر ٙدًٗٗٓ تریت ٚت٘ٗ ىٔ تٔضاتاْأٗٓٙ
پاارضاایااارّاااٍاأماااّاا ٚرٗٗپااێاا٘ٓماأ تاأ
پرضیارّأٍ ٙپرۆضٔ ٙضٔررٍێر ٙگػاتاٚ
داّیػت٘اُ ىٔ عێراق ،مٔ تریارٓ ىٔ ضااىاٚ
 ٢١٢١ئّٔجاٍثذرێت تاۆ ئأٗٓ ٙدٗاتار تأ
پػت تٔضتِ تٔ داتامااُ رێا ٓ ٗ ٕاێاياٚ
ٕٔرار ٙىٔضٔر تچ٘متریِ یٔمٔ ٙمارگاێارٙ
(قٔزاّ ،ادیٔ) ٕٔرٍارتنُٔ.

کارو چااڵکیىکاهی وەزارەتی پالهداهان  -وەرزی ٣ی ٩١٠٢

ڕووپێٌى چاودێرى رهوشٍ خۆراكٍ ئاوارهكان لى پارێزگاى ديۆك

رٓٗغ ٚخاۆراما ٚئااٗارٓمااّا ٚداّایاػاتا٘ٗ ٙمأٍاەأمااّاٚ
(چاأٍػاانااۆ ،غاااریااار ،ئاایااطاایاااُ) ىاأ پااارێااسگااا ٙدٕااۆك
ئّٔجاٍثذرێت.
ىٔتٔرٗار ٢١٠٩٠٩٠٨ٙمارٍٔ ٙیاذاّا ٚدٓضاتایاەاێاناردٗٗٓ تأ
تٔغذار ٣٧ ٙفٔرٍاّثٔر ٗ  ٣ضٔرپٔغتیارّ ٙاٗخاۆ ٙئااٍاارٙ
پارێسگا ٙدٕۆك ٗ ،تیَّٕٔ٘ ٚر ٙدٓضتٔ ٙئااٍاار چااٗدێارٙ
تٔرێ٘ٓچّ٘ٗ ٚمارٓمٔ دٓمُٔ مٔ ٍاٗٓ ٠٣ ٙرۆر ٙماارماردُ
دٓخایّٔێت جگٔ ىٔرۆرإّٔ ٚیْ.ٚ

دٗا تٔدٗا ٙچاالمییٔماّ ٚدٓضتٔ ٙئاٍارٕٔ ٙرێٌ تٔ ٍٕٔإّٔگاٚ
ىٔگٔه رێنخراٗ WFP ٙتۆ چاٗدێر ٙمردُ ٗ ٕٔىطّٔاگااّاذّاٚ
رٓٗغاا ٚخااۆراك تااۆ ئاااٗارٓماااّااّ ٚاایااػااتاأجااێااثاا٘ٗ ىاأ
مٍٔۀمإّٔ ٚرێَ ٚم٘ردضتاُ ،تٔ ٍٔتأضاتا ٚرێاناخاطاتاِ ٗ
داّاّ ٚپالّ ٚتازٓ ىٔالیُٔ رێنخراٗ.WFP ٙ
تٔپێ ٚتٔرّأٍ ٙرێنخراّٗ ٙااٗتاراٗ ٗە تإٔااٗتأغا ٚىأگأه
دٓضتٔ ٙئاٍار ىٔرێگا ٙتٔرێ٘ٓتٔرایٔت ٚئاٍار ٙپارێسگا ٙدٕاۆك
تریاردراٗٓ مارٍٔ ٙیذاّ ٚرٗٗپێ٘ ٙگػتگیر تۆ ٕٔىطأّاگااّاذّاٚ

ًًپاااێاااٌٍ نااایاااشاااتااامااااناااَ
ىاااورزهكااااران ً نًان باااۆ
ااڵَ ٩١٠٢
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دٗا ٙتأٗاٗ تاّ٘ٗا ٚماار ٙداگارتاْا ٚداتااٙ
رٗٗپێّ٘ ٙایاػاتاَااّإ ٚأرزٓمااراُ ٗ الٗاُ
ىٕٔٔرێَ ٚم٘ردضتاُ ،ار ٙپا اردّەٗە ٙداتاا
ىەالیەُ تاایااَاا ٚدەضااتە ٙئاااٍااارٕ ٙەرێااٌ
ىەڕێ ەٗتا ٢١٠٩٠٧٠٠ٚدەضاتا ٚپاێا اردٗ تاۆ
ٍاٗە ٙزیاتر ىە ٍاّگێ  ٚخایاّذ.
ئًٔ رٗٗپێ٘ٓ تٕٔاٗمار ٙرێنخراٗUNFPA ٙ
ئّٔجاً دٓدرێ ٗ تٔ ٕاٗتٔغ ٚىٔگأڵ دٓزگااٙ
ّاّٗٓذ ٙئاٍار ٙعێراق ٗ ٗٓزارٓت ٚرۆغْثایارٙ
ٗ الٗإّٔ ٚرێَ ٚم٘ردضتاُ ٗ ٗٓرزظ ٗ الٗاّٚ
عێراق ٚفیذراڵ ئاٍادٓئ تۆ غينردّٓٔٗٓ.

کارو چااڵکیىکاهی وەزارەتی پالهداهان  -وەرزی ٣ی ٩١٠٢

بىشی ئامارهكاهی داهیشتٌان و يێزی كار
 تٔردٓٗاٍثُ٘ٗ ىٔضٔر ئاٍادٓمارییٔماّا ٚجاێاثأجاێاناردّاٚ
رٗٗپێٕ٘ ٙێس ٙمار مٔ تریار ٗایٔ ىٔ تػریْ ٚیٔمٍٔ ٚضاىٚ
 ٢١٠٩تٔ ٕاٗماری ٚرێنخراٗ ٙمارّ ٙێ٘دٓٗیٔت ٚدٓضات تأ
جێثٔجێنردّ ٚتنرێت.
 ئاٍادٓمردّ ٚچااڵم ٗ ٚپرۆرٓ تٔردٓٗاً ٗ پێػْیارمراٗٓماّٚ
تٔغ ٚئاٍارٓماّ ٚداّیػت٘اُ ٗ ٕێس ٙماار تاۆ چا٘ارضاایاٚ
دإات٘ٗ تۆ جێگیرمردُ ٗ پٔضّٔذمردّ ٚىٔ ّێ٘ تأرّااٍأٙ
مار ٙماتیّْٔ ٙۆیٍٔ ٚدنٍ٘ٔتٕٔ ٚرێَ ٚم٘ردضتاُ.
 ئاٍادٓماردّا ٚراپاۆرتاێانا ٚتاێارٗتأضأڵ ضأتاارٓت تأ
ضٔررٍێري ٚداّيػت٘اُ ٗ ّياػاتأجاێاناردُ ٗ ٍأتأضات
ٗتٔمارٕيْأّماٍّ ٗ ٚاێا ٗٗ ٙضأررٍاێار ٙىأ عاێاراق ٗ
ئّٔجأٍماُ ٗ تٔراٗردّ ٙێ٘اُ ضٔررٍێريئمااّا ٚراتاردٗٗٙ

عێراق تۆ تٔڕێس ٗٓزير ٙپالّذاّاُ.
 تٔغذارینردُ ىٔ ٗۆرمػۆپ ٚیضٔررٍێری ٚداّایاػاتا٘اّا ٚعاێاراق ٗ
ئاراضتٔمٔ ٙىٔگٔڵ رٗٗپێ٘ ٙضێیٍٔ ٚتاارٗدۆخا ٚماۆٍأاڵیأتا- ٚ
ئات٘ٗری ٚخێساّ ٚعێراق()IHSES IIIی ىأ رۆراّاٙ-٠٨ ٗ ٠٧ ٚ
ئٔیي٘ه مٔ تٔ تأغاذاریا ٚدٓزگااّ ٙااّٗٓاذیا ٚئااٍاار ٙتأغاذا،
رێنخراٗٓماّّ ٙ-UNFPA ٗ UNICEF ٚأتأٗٓیأماگارتا٘ٗٓمااُ ٗ
ٕٔرٕٗٓا تاّنّ ٚێ٘دٓٗی ٚىٔغارٕٗٔ ٙىێر ئّٔجااٍاذراٍ .أتأضاتاٚ
ضٔرٓمیٗ ٚۆرمػۆپٔمٔ ٕٔیطّٔگاّذّ ٚچۆّیٔت ٚیٔك ئاراضتٔماردُ
ٗ تاغتر ض٘ٗدٗٓرگرتِ ت٘ٗٓ ىٔپرۆضٔ ٙضأررٍاێاریا ٚعاێاراق مأ
تریارٓ ىٔضای ٢١٢١ ٚئّٔجاٍثذرێت ٕٗٔ ،رٕٗٓا رٗٗپێ٘ٓ مۆٍٔاڵیٔتاٚ
 ئات٘ٗرییٔمٔ ٙتاّن ٚدٓٗى ٚتۆ ٍٔتٔضتٕٔ ٚرٍارمردّ ٚرێ ٓیٔماٚراضتٔقیْٕٔٔ ٙرار ٙىٔ عێراق ٗ ٕٔرێَ ٚم٘ردضتاُ.

بىشٍ ئامارى پيشىسازى
رووپێٌى دامىزراوهى پیشىسازى

گىورهو مام هاوههد

دٗا ٙتٔٗاٗ تّ٘ٗ ٚخ٘ى ٚرإێْاُ ٗئاٍادٓمارئمااُ
تااۆ دٓضاات پااێاانااردّاا ٚرٗٗپااێاا٘ ٙداٍاأزراٗٓٙ
پێػٔضااز ٙگأٗرٓ ٍٗااً ّااّٗٓاذلىأ تأرٗارٙ
 ٢١٠٩٠٦٠٠١دٓضتنرا تٔ ماری ٍٔيذاّ ٚتۆ ٍاٗٓٙ
دٍٗٗاّ تا تٔرٗار ٢١٠٩٠٨٠٠١ ٙىٔ پارێسگاامااّاٚ
ٕٔرێاٌ  .پااظ چااٗديارياناردّا ٚتأردٓٗاً تاۆ
رٗٗپێ٘ٓمٔ تاا تأٗاٗتاّ٘ٗا ٚماارٍ ٙأياذاّاٗ ٚ
ٗٗردتياْا ٗ ٚتاٍ٘اارماردّا ٚزاّايااريايأمااُ ىأ
پارێسگاماُ ٗ ئێطتا ىٔ قّ٘اغ ٚغينردّٓٔٗٓ دائ.

بىشی ئامارهكاهی كشتٌكاڵ و ژيوگى
 .٠ضٔرپٔرغتينردُ ٗدرٗضتنردّ ٚخػتٔٗ فۆرٍٔماُ تۆ داّاّاٚ
پالّ ٚدٓضتٔ ٙئاٍاارٕ ٙأرێاٌ تاۆ چا٘ار ضاایا ٚدإااتا٘ٗٙ
دنٍ٘ٔتٕٔ ٚرێٌ مٔ تريتيِ ىًٔ خااڵّٔ ٙخ٘ارٓٗٓ:
 .Iدرٗضتنردّ ٚخػتٔٗ فۆرً تاۆ پارۆرٓ ٗ چاااڵمايايأمااّاٚ
دٓضتٔ ٙئاٍارٕٔ ٙرێٌ تۆ چ٘ار ضای ٚدإات٘ٗ ٙدنٍ٘أتاٚ
ٕٔرێٌ.
.IIئمخطتْ ٚخػتٔٗ فۆرٍٔماُ تۆ پرۆرٓٗ چاااڵمايايأمااّاٚ
دٓضتٔ ٙئاٍارٕٔ ٙرێٌ تۆ چ٘ار ضای ٚدإات٘ٗ ٙدنٍ٘أتاٚ

ٕٔرێَ ٘ردضتاُ.
.IIIپۆىێْنردّ ٚپرۆرٓٗ چااڵميئماّ ٚدٓضتٔی ئاٍار تأپاێإ ٚاێا أ
گػتيئماّ ٚتٔرّأٍ ٙدنٍ٘ٔت تۆ چ٘ار ضای ٚدإات٘ٗ.
 .٢پێذاچّ٘ٗٔٗٓٗ ّ٘ێنردّٔٗٓ ٙداتاماّ ٚمٔرت ٚمػت٘مااڵ ٗ ضااٍااّاٚ
ئارٓڵ.
 .٣ضٔرپٔرغاتاياناردّا ٚتاياَأمااّا ٚڕٗٗپاێا٘ ٙرٓٗغا ٚئااٗارٓمااُ
)ٗ )FSOMە خاٗێْنردّٔٗٓٗ ئاٍادٓمردّ ٚداتاا ٙخااٗ ٙڕٗٗپاێا٘ٙ
(.)FSOM
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بىشٍ ئامارهكاهٍ گٌاستوىوه و گىياهدن

ٗٗ ردتیْ ٚمردّ ٚداتامااّا ٚرٗٗداٗٓمااّإ ٚااتا٘ٗچاۆ،
ئۆتۆٍثێي ٚمٔرت ٚتايثٔت  ،چااالما ٚگا٘اضاتاْأٗٓٙ
ئاضَاّ ىٔ پارێسگامإّٔ ٚرێٌ تۆ .٢١٠٨
 ئاٍادٓمردّ ٚراپۆرت ٚچاالم ٚگ٘اضتْٔٗٓ ٙئاضَاّ ٚىأ
فرۆمٔخإّٔٔ ٙرێَ ٚما٘ردضاتااُ تاۆ ضاایا٢١٠٨ ٚ
تۀٍٕإّٔگ ٚىٔگٔڵ ٗٓزارٓت ٚگ٘اضتْٔٗٓٗ گأیااّاذُ،
ٗٓ تٔرێ٘ٓتٔرایٔت پالُ ،دٓضتنرا تٔ تٔدٗاداچُ٘ٗ تاۆ
تٔدٓضتٖێْاّ ٚداتاٗ زاّیاار ٙچااالما ٚگا٘اضاتاْأٗٓٙ
ئاضَاّ ٚتاۆ ضاایا ٓٗ ، ٢١٠٨ ٚتأدٓضاتاٖاێاْااّاٚ
ّیػاّذٓرٓماُ دٓرتارٓ ٙرٍاارٓ ٙفارۆمإٔ ٙااتا٘ٗ ٗ
رۆیػت٘ٗٓماُ ٗٓگٔغتٔ ّاٗخۆّ ٗ ٙێ٘دٓٗیٔتییٔماُ تۆ

فرۆمٔخأّماّ ٚتر ٕٔ ،رٕٗٓا گ٘اضتْٔٗٓ ٙمااڵ.
 دٓرمردّ ٚراپۆرت ڕٗٗداٗٓمإّ ٚات٘ٗچاۆ ىأپاارێاسگاامااّإ ٚأرێاَاٚ
م٘ردضتااُ تاۆ ضاایا ،٢١٠٨ ٚتإٔااٗماارٕٗ ٙأٍاإأّاگا ٚىأگأڵ
تٔرێ٘ٓتٔرائت ٚگػتٕ ٚات٘ٗچۆ ٗ تٔرێ٘ٓتٔرائتئماُ ە ىٔپارێسگاماّ
ٕەرێَ ٘ردضتاُ ئّٔجاٍذٓدرێت تۆ تٔدٓضتٖێْاّّ ٚيػاّذٓر ٙئااٍاارٙ
جيا ٕٗٓەرٗەٕا ديااریاناردّا ٚرٍاارٓ ٗ جاۆر ٙرٗٗداٗ ٓٗ ،رٍاارٓٙ
ق٘رتاّياُ.
 ئاٍادٓمردّّ٘ ٚضراٗ ٙفٔرٍ ٚتۆ ٗٓزارٓت ٚگ٘اضتْٔٗٓٗ پٔيّ٘ٓذييأمااُ
تٔرێ٘ٓتٔرائت ٚگػت ٚتٔمْيل تٍٔٔتٔضت ٚتٔدٓضت ٕێْاُ چا٘اچاێا٘ە-
(اطار) ٙتاٗٓرٓماّ ٚئيْتٔرّيت ىٔ ضأرئااضاتا ٚگأرٓك ىإٔأرێاَاٚ
م٘ردضتاُ تٔپێ پارێسگا ،قٔزا ّ ،ادئ ،گٔڕە .

بىشٍ ئامارى بيواسازى
ٓٗ رگرتْ ٚداتاٗ زاّاياار ٙدٓضاتأٓٗ ٙتأرٕاێاْااُ
تايثٔت تٔ ضایٔماّ. ٢١٠٨ - ٢١٠٣ ٚ
ٗٗ رتيْ ٚمردّ ٚىأ رٍاارٍٓ ٙاۆىأتا ٚتاياْاامااُ ٗ
پرۆرٓمآّٗ ٚتٔرٕێْاُ ىٔ ضأر ئااضاتإ ٚأر ضاێ
پارێسگامإّ ٚەرێَ ٘ردضتإُٗٔ :ىێر ٗ ضييَاّاٗ ٚ
دٕۆكٗ ،ە تٔ تاياثأتا پارۆرٓمااّا ٚتأٗاٗ ماراٗ ٗ
تٔردٓٗاً  ،تٔ پێ ٚمۆٍەاّياماُّ ٠اٗخ٘ي ٗ ٚتياّٗ ٚ
ٕاٗتٔظ.
ٕ اٗمارٕ ٗ ٙأٍاإأّاگا ٚىأگأڵ تأغا ٚئااٍاارٙ

پيػٔضاز ٙپاظ مارٍٔ ٙيذآّٗ ٚم٘ ضٔرپٔرغتاياارّ ٙااّٗٓاذ ٙىأ
راضتنردّٔٗ ٙداتاٗ زاّيار ٙرٗٗپێ٘ ٙپيػٔضاز ٙمارگٔمااّا ٚگأٗرٓ،
ٍاٍْاّٗٓذ ٙىٔپارێسگامإّٗٔ(ٚىێر ،ضيێاَااّا ،ٚدٕاۆكٗ ،ە ئاياذارٙ
گٔرٍياُ).
 داّاّ ٚپالّّ٘ ٚێ تٔ پێ ٚتٔرّأٍ ٙمار ٙماتئْ)٩( ٙی دناٍ٘أتاٚ
ٕٔرێَ ٚم٘ردضتاُ تۆ چ٘ار ضای ٚدإات٘ٗ ٗٓم٘ پالّ ٚماار ٙتأغاٚ
ئاااٍااار ٙتاايااْاااضاااز ٙىاأ چاا٘ارچااێاا٘ٓ ٙپاارۆرٓماااّاا ٚتاأردٓٗاً ٗ
پێػْيارمراٗٓماُ ٗ مارٗ چاالميئماُ دا مٔ پایەػت ٚجێثٔجێاناردّاٚ
ٕێي ٚگػت ٚتٔرّأٍمار ٙدنٍ٘ٔتِ.

بىشٍ ئامارى بازرگاهٍ

خٌلٍ رايێوان لىيىولێر بۆ رووپێٌى خىرجٍ گىشت و گٌزار
ىٔرێر ضٔرپٔرغتا ٚدٓضاتأ ٙئااٍاارٕ ٙأرێاَا ٚما٘ردضاتااُ
تٕٔاٗمار ٙدٓزگاّ ٙاّٗٓذ ٙئاٍار ٙعيراقل رؤر٢١٠٩٠٨٠٢٧ ٙ
دٓضاات ماارا تاأخاا٘ىاا ٚرإااێااْاااُ تااۆ تاا٘ێ ا ٓراّااٍ ٚاأيااذاّااٚ
تٔرێ٘ٓتٔرائتيئماّ ٚئااٍاار ىإٔأرێاَا ٚما٘ردضاتااُ تااياثأت
تٔرٗٗپێ٘ ٙخٔرج ٚگٔغت ٗ گ٘زار مٔ ىٔ ضٔرٓتاٍ ٙاّگ٠٢١٠٩ ٚ
 9دٓضت تٔمارٓماّ ٚمرد ىٔعيراق ٗ ٕٔرێَ ٚما٘ردضاتااُ .ئأً

خ٘ىٔ تۆٍاٗٓ  ٣رۆر تأردٓٗاً تا٘ٗ تأ تأغاذار ٙتا٘ێا ٓراّاٚ
تاأرێاا٘ٓتاأراياأتااياأماااّاا ٚئاااٍااارٕ ٙاأرێااٌ ٗ ٕاأردٗٗ تاايااَااٚ
ضٔرپٔرغتياراّ ٚرٗٗپێ٘ ىٔدٓضتٔ ٙئااٍاارٕ ٙأرێاٌ ٗ دٓزگااٙ
ّاّٗٓذ ٙئاٍار ٙعاياراق .ئأً رٗٗپاێا٘ٓ ىأفارۆمأخااّأمااُ ٗ
خاىٔضْ٘ٗريئماُ ئّٔجاً دٓدرێ ٗە ماارٍ ٙأياذاّایاع تاۆيأك
ٕٔفتٔ تٔردٓٗاً دٓتێ.

٩١
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دهستپێكردهٍ كارى مىيداهٍ ڕووپێٌى خىرجٍ
گىشت و گٌزار لىيىرێمٍ كٌردستان

دٗا ٙتٔٗاٗمردّ ٚئاٍادٓماريئماّ ٚپێ٘يطت تۆ جێثٔجێاناردّاٚ
رٗٗپێ٘ ٙخٔرج ٚگٔغت ٗ گ٘زار ،مارٍٔ ٙيذاّ ٚدٓضت ٚپێنارد
ىٍٕٔٔ٘ٗ پارێسگامإّٔ ٚرێَ ٚم٘ردضتاُ ٗ عيراق ىٔتٔرٗار-٤ ٙ
 ٢١٠٩٠ ٩٠ ٠١تٔ رۆرٓمإّٔ ٚيْ ٗ ٚغٍَٔە اُ.
ىٔضٔر تْاغٔ ٙئٔٗٓ ٙتئَماّ ٚضٔرپٔرغتاياارّ ٙااٗخاۆياٗ ٚ
ّاّٗٓذ ٙداتأظ تاُ٘ٗ تأضأر پاارێاسگاامااُ تأٍأتأضاتاٚ
تٔدٗاداچّ٘ٗ ٚمار ٙتا٘ێا ٓرٓمااُ ىأفارۆمأخااّأ ٗ دٓرٗازٓ
ضْ٘ٗرئماُ تٔپێ  ٙتٔرّأٍ ٙداّراٗ تۆ رٗٗپێ٘ٓمٔ.

بىشی شیکردهىوە و بىڕێٌهبردهٍ داتا
 پا ردّەٗە ٗ رێ خطتْ داتای رٗٗپێ٘ی ّیػاتاَااّا الٗاُ ٗ
ٕەرزە اراُ ىە عیراق ٗ ٕەرێَ ٘ردضتاُ ىە رێ ەٗتا ٠٧٠٠
 ٢١٠٩تا ٘ .٢١٠٩ ٠٧٠٣٠
 ردّەٗەی خ٘ى تایثەت تە رٗٗپێ٘ی پیػەضاازی ( داٍەزراٗەی
گەٗرە ٗ ٍاٍْاٗەّذ( تۆ ت٘ێ ەراّ ٕەرضێ تەرێ٘ەتەرایەتییە اّ
ئاٍاری (دٕۆ ٕ ،ەٗىێر ،ضيێَاّ )
 ضەرپەرغتی ردُ ٗ پا ردّەٗەی داتای رٗٗپێا٘ی پایاػاەضاازی
داٍەزراٗەی گەٗرە ٗ ٍاٍْاٗەّذ ىە رێ ەٗت  ٢١٠٩٠٨٠٠تاا ا٘
٢١٠٩٠٠١٠٠

 ئاٍادە ردّ ٕەٗای رۆرّاٍەٗاّ تایثەت تە رٗٗپێا٘ی خاێارای
تاری گ٘زەراّ خاێاساُ ىە عایاراق ٗ ٕەرێاَا ا٘ردضاتااُ
) (SWIFTتە زٍاّ عەرەت .
 تەغذاری ردُ ىە ٗۆر ػۆپ راٗێ اری تاایاثەت تە رٗٗپاێا٘ی
ئات٘ٗری ٗ ۆٍەاڵیەت خێساُ ٗ پرۆضەی ضەررٍێاری گػاتا
داّیػت٘اُ ىە ٕ٘تێي رۆتاّا ىە رێ ەٗت ٠٨٠٠٧ی ٢١٠٩٠٩
تەغذاری ردُ ىە ٗۆر ػۆپ تایثەت تە دەرٕێْاّ ٚخػاتە ااّاٚ
رٗٗپاێا٘ی الٗاُ ىە تەغاذا ىە رێا ەٗتا  ٢١٠٩٠٩٠٢٨تاا اا٘
٢١٠٩٠٠١٠٣

كردهىوهى خٌلێكٍ تايبىت بىكارگێررى گشرترٍ برۆ برٌترابريراهرٍ زاهركرۆى
سىالحىددین— كۆلێژى كارگێرى و ئابٌورى

ردّٔٗٓ ٙخ٘ىێن ٚتايثٔت تٔمارگێر ٙگػت ٚتاۆ قا٘تااتايااّاٚ
زاّنۆ ٙضٔالدٔدديِ— ماۆىاێا  ٙماارگاێار ٗ ٙئااتا٘ٗر ٙأ
تۆٍاٗٓ 4 ٙرۆر ىٔدي٘اّ ٚدٓضتٔ ٙئاٍارٕٔ ٙرێَ ٚما٘ردضاتااُ
تٔردٓٗاً ت٘ٗ تۆ  05ق٘تات ٚمٔ تاتٔتە اُ تارياتا ٚتاُ٘ٗ ىأ

مارگێر ،ٙئات٘ٗر ،ٙئاٍار ،رٍێريار . ٙتاتٔتٔماُ ىٔالئُ تأرێاس
عَر طإر عسيس فٔرٍاّثٔر تّٔاّٗيػاّ ٚغارٓزا گا٘تارايأٗٓ تأ
ٍٔتٔضت ٚزياتر غارٓزاتّ٘ٗ ٚق٘تااتايااُ ىأتا٘ار ٙماارگاێارٗ ٙ
ئات٘ٗر.ٙ
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بىشٍ ژمارهى پێٌاهىيٍ وژمێريارى هىتىوهيٍ

وۆرك شۆپٍ تایبىت

بىمىهًىجیىتٍ يىژماركردهٍ

ژمارهى پێٌاهىیٍ بۆ هرخىكاهٍ
بىركاربىر  CPIو ژمارهى

پێٌاهىیٍ بۆ بىريىمىكاهٍ
پیشىسازی ()PPI

ىٔضٔر تاّگٖێػت ٚضّٔتٔر ٙضّٔذٗق ٚدراّٗ ٙێ٘دٓٗیٔت ٚتاۆ
یارٍٔتیذإّّٔ٘ ٚر ٙىٔرۆرٕٔاڵتّ ٚااٗٓراضات ٗ METAC
 DFIDغاّذٕ ٙاٗتٔظ ىٔدٓضتٔ ٙئاٍارٕٔ ٙرێٌ ٗ دٓزگاٙ
ّاّٗٓذ ٙئاٍار ٙعیراق تٔغذارییاُ مرد ىأ ٗٗرك غاۆپأمأ
ىٍٔاٗٓ٠٦-٦ ٙی  ٢١٠٩٠٧ىٔپایتٔخت ٚغاّػیْ ٚئ٘ردُ ىە
عَاُٗٗ .رك غاۆپأمأ تاایاثأت تا٘ٗ تأ پاێاذاچاّ٘ٗأٗٓ

تٍّٖٔٔٔجیٔتٕٔ ٚرٍارمردّ ٚرٍاارٓ ٙپاێا٘اّأیا ٚتاۆ ّارخأمااّاٚ
تٔرمارتٔر ٗ CPIە  ،PPIتەرّاٍەی  Rمرێیٔماُ ،ماااڵّٗ ٙاثا٘ٗ،
داتا ٙگٔٗرٓ تۆ مااڵ ،زّجیرٓماّ ٚمات تاۆ رٍاارٓ ٙپاێا٘اّأیا،ٗ ٚ
چۆّیٔت ٚگۆریْ ٚىٔضای ٚتْٔرٓت 6007 ٚتاۆ ضاایا ٚتاْأرٓتاٚ
ٕٔٗ ، 6006رٕٗٓا دٓرٕێْاّ ٚمێع ىّٔیاػااّاذٓرٓمااّا ٚخأرجاٚ
ىٔرٗٗپێ٘ ٙمۆٍٔاڵیٔتٗ ٚئات٘ٗر ٙخێساُ . IHSES

هرخی بىكاربىر و ژمارهی پێٌاهىی لى سىر ئاستی يىرێمی كٌردستان و پارێزگاكان بۆ ماهگی حٌزەيران ٩١٠٢
CONSUMER PRICE INDEX-CPI FOR KURDİSTAN REGION FOR JUNE - 2019
گرٗٗپەماُ

Erbil

Suly

Duhok

KR

Division

خواردن و خواردةمةنى

90.3

100.3

93.0

95.1

Food and Non-Alcoholic

خواردةمةنية كحوليةكان و توتن

129.7

101.3

138.7

119.5

Alcoholic Beverages, Tobacco

جل و بةرگ وثيَالَو

92.1

91.8

103.3

94.3

Clothes and Footwear

كريَى خانوو ئاو و كارةبا و شوتةمةنى

87.8

89.8

109.2

93.1

Housing, Water, Electricity

ثيَداويصتيةكانى ناو مالَ وضاككردنةوة

99.1

90.9

88.2

93.4

تةندروشتى

115.0

112.5

132.7

117.6

Health

گواشتنةوة

94.7

84.6

84.9

88.4

Transportation

ثةيوةندى

116.1

109.3

110.9

112.1

Communications

رؤشنبريى

91.3

105.0

80.3

94.9

Recreation and Culture

ثةروةردة

103.0

126.5

119.0

116.3

Education

ضيَشتخانةكان

101.7

92.7

102.4

98.0

Restaurants

كةرشتةو خسمةت گوزاريية جؤراو جؤرةكان

88.8

96.1

100.7

94.4

Miscellaneous Sevices and

تيَكرِاى گشتى

96.7

94.2

97.4

95.8

General Index Number

٩٩

& House Supplies , Appliances
Maintenance

٩١٠٢ ی٣  وەرزی- کارو چااڵکیىکاهی وەزارەتی پالهداهان

٩١٠٢ هرخی بىكاربىر و ژمارهی پێٌاهىی لى سىر ئاستی يىرێمی كٌردستان و پارێزگاكان بۆ ماهگی تىممٌز
CONSUMER PRICE INDEX-CPI/ CPI FOR KURDISTAN REGION FOR JULY 2019

گرووثةكان

Division

KR

Duhok

Suly

Erbil

Food and Non-Alcoholic
Beverages

93.9

90.7

100.3

88.2

خواردن و خواردةمةنى

Alcoholic Beverages, Tobacco

119.5

138.7

101.3

129.7

خواردةمةنية كحوليةكان و توتن

Clothes and Footwear

94.0

102.9

91.8

91.5

جل و بةرگ وثيَالَو

Housing, Water, Electricity

93.6

108.1

91.4

88.1

كريَى خانوو ئاو و كارةبا و شوتةمةنى

House Supplies , Appliances &
Maintenance

93.4

88.2

90.9

99.1

ثيَداويصتيةكانى ناو مالَ وضاككردنةوة

Health

117.6

132.7

112.5

115.0

تةندروشتى

Transportation

89.7

91.1

84.6

94.7

گواشتنةوة

Communications

112.8

114.0

109.3

116.1

ثةيوةندى

Recreation and Culture

94.5

81.4

105.0

89.7

رؤشنبريى

Education

116.3

119.0

126.5

103.0

ثةروةردة

Restaurants

98.0

102.4

92.7

101.6

ضيَشتخانةكان

Miscellaneous Sevices and

95.0

101.7

96.1

90.1

كةرشتةو خسمةت گوزاريية جؤراو جؤرةكان

General Index Number

95.9

98.1

94.5

96.3

تيَكرِاى گشتى

٩١٠٢ هرخی بىكاربىر و ژمارهی پێٌاهىی لى سىر ئاستی يىرێمی كٌردستان و پارێزگاكان بۆ ماهگی ئاب
CONSUMER PRICE INDEX-CPI/ CPI FOR KURDISTAN REGION FOR FOR AUGUST 2019
Division

KR

Duhok

Suly

Erbil

گرووثةكان

Food and Non-Alcoholic
Beverages

91.6

89.7

97.8

85.6

خواردن و خواردةمةنى

Alcoholic Beverages, Tobacco

119.5

138.7

101.3

129.7

خواردةمةنية كحوليةكان و توتن

Clothes and Footwear

94.3

104.8

91.7

91.6

جل و بةرگ وثيَالَو

Housing, Water, Electricity

94.1

108.1

91.6

89.3

كريَى خانوو ئاو و كارةبا و شوتةمةنى

92.9

88.4

89.8

99.1

ثيَداويصتيةكانى ناو مالَ وضاككردنةوة

Health

116.8

131.7

111.0

115.0

تةندروشتى

Transportation

90.3

91.2

84.6

96.5

گواشتنةوة

Communications

113.6

113.6

108.6

119.4

ثةيوةندى

Recreation and Culture

93.0

83.1

102.0

88.2

رؤشنبريى

Education

116.4

119.0

126.7

103.0

ثةروةردة

Restaurants

98.6

102.4

94.2

101.6

ضيَشتخانةكان

Miscellaneous Sevices and

97.5

104.5

98.9

92.1

كةرشتةو خسمةت گوزاريية جؤراو جؤرةكان

General Index Number

95.7

98.3

93.8

96.5

تيَكرِاى گشتى

House Supplies , Appliances &
Maintenance
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چااڵکییەکانی دەستەی پێوانەسازی و کۆنترۆلی جۆری
بىرێٌهچٌوهی خٌلی رايێوان بۆ كارمىهداهی بىشی تایبىتمىهدی
تٔرێ٘ٓتٔری پێ٘اّەضازی ىأگأه تأرپارضا
تٔغ تایثٔتَّٔذی ٕەیطاُ تأئأّاجااٍاذاّا
خ٘ىێن چ٘ار رۆری ىٔ دٓضتٔی پێ٘اّأضاازی
ٗ مۆّترۆى جۆری تٔ ضٔرپٔرغت ٍاٍاۆضاتاا
عصام /تٔڕێ٘تٔری تٔغ تایثأتاَأّاذتا ىأ
دٓزگای ّاّٗٓذی تۆ پێ٘أّضازی ٗ مۆّتارۆىا
جۆری دنٍ٘ٔت عیراق فایاذراه .خا٘ىأمأ
پێنٖاتث٘ٗ ىٔ ٍٕٔ٘ٗ ڕێنارٓماّ دٓرٕاێاْااّا
تایثٍٔٔتَّٔذی عێراق .
 تٔغ تایثٔتَّٔذی ىأ ٗٓرزی ضاێایأً
ٕٔیطاٗٓ تٔ ئاٍادٓمردّ تایاثەتاَأّاذیأ
پێ٘یطتٔماّ تأپاێا داٗامااری الیأّأ
پاأیااّ٘ٓااذیااذارٓماااّ ا ٗٓك ٗٓزارٓت ٗ

دٓرٗازٓ ٗ مۆٍەاّیاماُ ،ىٔ الیُٔ تٔغ تایثٔتَّٔذی ٗ ىی ّٔی تاایاثأتاَأّاذی
پطەۆڕ ىٔ دٓضتٔ.
 ئّٔجاٍذاّا ماۆتاّ٘ٗأٗٓی جاێاثأجاێانارّا مااری ISO 9000:6005
ەمۆٍەاّیای  BVضٔرپٔرغت دە ات.

بىرێٌهچٌوهی خٌولٍ ميترولٌجٍ لى دهستىی پێٌاهىسازی و كۆهترۆلی جۆری يىرێم
تٔرێ٘ٓتٔری پێ٘اّەضازی ىأگأه تأرپارضا
تٔغ پێ٘أّماُ ٕەیطاُ تأ ئأّاجااٍاذاّا
خاا٘ىاأم ا چاا٘ار رۆری ىاأ دٓضااتاأ تاأ
ضٔرپٔرغت ڕإێْەر ٍطع٘د دیارفایاع —
پطەۆر ىٔ ت٘اری پێ٘أّمردُ ىأ تااقایاگأی
ضاأّااگاایااػاااراُ  -ایااراُ ىاأ رێااناأٗتا (
 ٢١٠٩٠٧٠٨تا  ) ٢١٠٩٠٧٠٠٠ىٔ ضٔر تاتەت
ٍیترۆىۆج ٗ ّادیْیای ىٔ پێا٘اّأماردُ تاۆ
مارٍّٔذاّ تٔغ پێ٘أّماُ.
ئاٍاّج ئًٔ خ٘ىٔظ ّٕٔگااٗٓما ضأرٓتاا
ت٘ٗ تۆ پرۆضأی داٍأزراّاذّا تااقایاگأی
ٍیترۆىۆج ىٔ دٓضتٔ.
دٓضتٔی پێ٘أّضازی ٗ ماۆّاتارۆىا جاۆری
ٕەرٗەٕااا تاأ ٕاأٍااإاأّااگاا ىاأگاأه
تاأرێاا٘ٓتاأرایاأت ا پااێاا٘اّاأضااازی تاأغ ا
پێ٘أّماُ ،ىٔ ٗٓرزی ضێ یًٔ ٕٔىطااٗٓ تأ
ئّٔجاٍذاّ ماری تٔردٓٗاً تۆ درٗضتناردّا
تاقیگٔی پێا٘اّأمااُ تاۆ دٓضاتاەاێاناردّا
پێ٘أّمردّ یاضای ىٔضەر ئاضت ٕٔرێاَا
م٘ردضتاُ.

٩٤
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سىرداهی شاهدی دهستى بۆ دهزگای هاوههدی بۆ پێٌاهىسازی و كۆهترۆلی جۆری حكٌمىتی عێرابی فیدرال

تٔ ّرخٔماُ (زێر ،زی٘ ،پالتیِ) ٗ .یأمطاخاتاْا
مارٗتاری چاٗدێرینردّ ٕاٗردٓمردّ خػڵ.
 ماری یٔمخطتْ تایثٔتَّٔذیٔ عێراقیٔماُ ٕٔرٗٓك ىأ تاریااری
(  )773ئّٔجٍّ٘ٔ ٗٓزیراُ داٗامراٗٓ.ضٔرداّ ماردّا تایاَا
تٔغ پێ٘أّماُ تۆ زاّیْ چۆّیٔ ت رێاناارٓمااّا پاێا٘اّأ
مردّ یاضای تۆ ٕٔیطاُ تًٔ چاالمیٔ ىٔ ٕٔرێَ م٘ردضتاُ .

غاّذێن دەضتەی پێ٘اّەضاازی ٗ اۆّاتارۆىا جاۆری ٕەرێاٌ
ضەرداّ دەزگای ّاٗەّذی تۆ پێ٘اّەضازی ٗ ۆّاتارۆىا جاۆری
د ٍ٘ەت عیراق فیذراىیاُ ردٍٔ .تٔضت ىًٔ ضٔردأّی تریت
ت٘ٗ ىٔ:
 تۆ ٍٔتٔضاتا گالاتا٘گاۆماردُ ىأضأر تاریااری ()335
ئّٔجٍّ٘ٔ ٗٓزیراّ عێراق تایثٔت تٔ ٕاٗردٓمردّ مااّاسا

جگە ىەٍاّەظ دەضتە ئەً اراّەی خ٘ارەٗەی ئەّجاٍذاٗە:

تٔغ خػو ىٔ ٗٓرزی ضێ یًٔ ٕٔىطاٗٓ تٔ ضٔرداّ مردّ تٔڕێ٘تٔرایٔت پارێسگاماُ تۆ ئاگادار تُ٘ٗ ىٔ چۆّیٔت
پارێسگایأّ ٗ ڕێنارٓماّ دٓرٕێْاُ ٗ ٕٔى٘ٓغاّذّٔٗٓی ٍۆىٔت زێڕیْگری تٔ غێ٘ٓی تٔردٓٗاً.

كارو چاالكیىكاهی

ڕێاناارٓمااّا

مااری خػاو ىأً

بىشی پالن و بىرێٌهبردهی جۆری  /دهستى :

تٔدٗاداچُ٘ٗ تٔ چۆّیٔت جێ تٔجێنردّ ٍٕٔ٘ٗ جاۆرٓمااّا
خ٘ى رإێْاُ مٔ ئاراضتٔی دٓضتٔی پێ٘أّضازی ٗ مۆّترۆىا
جۆری ٕٔرێٌ دٓمرێت.

پرۆرٓی پێناّذّ تایثٔتَّٔذی ّێ٘دٓٗىٔت ISO 9001:2015
تٔردٓٗاً ٗ ىٔ مۆتای ئًٔ ضاىٔٗ دٓضتٔی پێ٘أّضازی ٗ مۆّاتارۆىا
جۆری ٕٔرێٌ تثٔخػرێت.

كارو چاالكیىكاهی بىشی كۆهترۆلی جۆری /دهستى :

ڕۆراّە اردە ات تۆ تەدٗاداچّ٘ٗ ىەضەر اارە ااّا ضاەرجەً خاایە
ضْ٘ٗریایە ااّا ٕەرێاٌ ٗ تە ٕەٍاإەّاگا ىەگەڵ تەڕێا٘ەتەرایەتا
پێ٘اّەضاز ٗ ٙۆّتڕۆی جۆر ٙپارێسگا اُ.
 تەڕێ٘ەتەرایەت پێ٘اّەضاز ٗ ٙۆّتڕۆی جاۆر ٙتەغاذاری دە ەُ تە
غێ٘ەٍ ٙاّگاّە ىە ۆتّ٘ٗەٗە ٙپارێسگا اُ تاایاثەت تە تەرّااٍە ااّا
پػ ْیِ ٗ تەدٗاداچُ٘ٗ تۆ ەه ٗپەىە اُ ە ىەّاٗ تازار ٙپارێسگاا ااُ
ئەّجاً دەدرێت.
 ئاٍادە رّ ارّاٍە ٙدەضتە ٙپێ٘اّەضاز ٗ ٙۆّتڕۆی جاۆرٕ ٙەرێاٌ
تۆ ضای .٢١٢١
 ئاٍادە رّ ارّاٍە ٙدەضتە ٙپێ٘اّەضاز ٗ ٙۆّتڕۆی جاۆرٕ ٙەرێاٌ
تەپێ ٕ ٙێيە گػتییە اُ ە جەّااتا رێاسدار ضاەرۆ ا دا اٍ٘ەت
دیاری ردٗٗە.

 ئاٍادە ردّ چاال  ٚپڕۆگاراٍا چااٗدێار اردّا تەرٕەٍا
ارگە ّااٗخاۆیایە ااّا ٕەرێاٌ تەتەغاذاریا اردّا ىەگەڵ
تەڕێ٘ەتەرایەت گػت گەغەپێذاّ پیػەضاز.ٙ
 ئاٍادە ردّ پڕۆگراٍ چاال تۆ پێذاّ پػاتاگایار ٙیااُ
ٍۆیەت ارگە تۆ الیەّ پێگەیاّذُ ٗ پػ ْیِ.
 تە ٕەٍإەّگ ىەگەڵ دەضتەٍ ٙتَاّە تەخػیْ ّیػتیَاّ
د ٍ٘ەت عێراق فیذراڵ تۆ تەدٗاداچُ٘ٗ ٗ ٗردتیاْایا اردُ
ىەچۆّییەت ٍتَاّە تەخػیِ تۆ تاقیگە اُ ىەّااٗ ٕەرێاَاٚ
٘ردضتاُ.
 تەڕێ٘ەتەرایەت ۆّتڕۆی جاۆر ٙدەضاتە تە غاێا٘ەیە ا

ئاٍاری ارٗچاال ّ٘ێْەرایەت تەرێ٘ەتەرایەت پێ٘اّەضازی ٗ ۆّترۆى جۆری ضيێَاّ تۆ ٗەرزی ضێ یًٔ ضاى  ٢١٠٩ىێ ّە اّ قائیَقاٍیەت ە پێک دێت ىەً ىی ّاّە
ىێ ّە اُ

رٍارەی
ضەرداُ

پط٘ٗىەی
ضەرپێچ

ئاگادار ردّەٗە

داخطتِ

دادگا

غەراٍە

ٍەٗادٗ االی دەضت تەضەرگیراٗ تە
تەُ ٗ داّەٗ پارچە

ىێ ّەی تاال

 0084جار

 00پط٘ٗىٔ

 596جار

 4غ٘ێِ

ّیٔ

ّیٔ

 6.378تُٔ

ىێ ّەی ۆگا اُ

 673جار

 38پط٘ٗىٔ

 69جار

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

657ل 54تُٔ
 08مارتۆُ
 5346دأّ

ىێ ّەی ض٘تەٍەّ

 480جار

 4پط٘ٗىٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ىی ّەی ضٔرتاغخأّ

 443جار

 66پط٘ٗىٔ

 69جار

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

 6987دأّ

ىێ ّەی تە دٗاداچّ٘ٗ ۆٍەاّیا
ػت٘ اىیە اُ ٗ خاّ٘ٗ پالضتی یە اُ

 534جار

 60پط٘ٗىٔ

 86جار

 2غ٘ێِ

ّیٔ

ّیٔ

 6799دأّ

ىێ ّەی مارگٔٗ گۆگای ئاٗ

 36جار

 7پط٘ٗىٔ

 4جار

 0غ٘ێِ

ىێ ّەی چاٗدێری ضیطتەٍ غاز

 600جار

 64پط٘ٗىٔ

 065جار

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ىێ ّەی ٕاٗتەغ تەّذرٗضت

 065جار

 104پط٘ٗىٔ

 8جار

 41غ٘ێِ

 5غ٘ێِ

 3غ٘ێِ

ضٔرجًٔ

 3300جار

 1046پط٘ٗىٔ

 4909جار

 49غ٘ێِ

 5غ٘ێِ

 2غ٘ێِ

ّیٔ
 57تُٔ
 138مارتۆُ  11132دأّ

٩٥

 060مارتۆُ ٠ ٠پاىێت
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ئاٍاری ئّٔجاٍ ضٔرداّ ىێ ّٔی ٕاٗتٔغ ّ٘ێْەرایەت تەرێ٘ەتەرایەت پێ٘اّەضازی ٗ ۆّترۆى جۆری دٕۆك تۆ ٗەرزی دًٗٗٓ ٗ ضێ یًٔ
ضاى  ٢١٠٩ىێ ّە اّ قائیَقاٍیەت مٔ پێک دێت ىەً غ٘ێْأّ :
ّاٗی غ٘ێِ

رٍارەی
ضەرداُ

پط٘ٗىەی ضەرپێچ

ئاگادار ردّەٗە

گرتِ

دادگا

ٍەٗادٗ االی دەضت
تەضەرگیراٗ تە تەُ ٗ
داّەٗ پارچە

غەراٍە
دیْار

خ٘اردّگٔ

 44جار

07پط٘ٗىٔ

 07جار

6

1

 1.105یٔك تُٔ ٗ
ضٔدٗ پێْخ مگٌ

000ل450ل4

ّأّٗاخأّ

 00جار

 7پط٘ٗىٔ

0

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

000ل650

ضٍّٔ٘خأّ

 6جار

 1پط٘ٗىٔ

 4جار

1

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ٍارمێت

 36جار

 8پط٘ٗىٔ

 64جار

ّیٔ

ّیٔ

5 .500پێْ تٔ ُ ٗ
پێْ ضٔد مگٌ

2,400,000

مارگٔ

 06جار

 6پط٘ٗىٔ

6

ّیٔ

ّیٔ

 1تُٔ

600،000

مۆگا

 67جار

 8پط٘ٗىٔ

00جار

ّیٔ

ّیٔ

 3تُٔ

000ل050

ج٘اّناری

 6جار

 0پط٘ٗىٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّ٘ٗضیْگٔ

 0جار

ّیٔ

 0جار

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

تّٔسیالت

 0جار

ّیٔ

 0جار

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

تٔزیات

 8جار

 6پط٘ٗىٔ

 0جار

ّیٔ

ّیٔ

 30مگٌ

000ل500

ت٘رغ فرۆظ

 0جار

 0پط٘ٗىٔ

 3جار

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

چٔرٓزات فرۆظ

 05جار

 1پط٘ٗىٔ

 2جار

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

گۆغت فرۆظ

 7جار

ّیٔ

 2جار

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ماف غ٘پ

 6جار

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ئ٘تێو

 0جار

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

مۆٍەاّیا

 6جار

 2پط٘ٗىٔ

1جار

1

ّیٔ

 399مگٌ

2,500,000

گٍ٘رگ

 0جار

ّیٔ

 1جار

1

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

زٓرزٓٗات فرۆظ

3جار

ّیٔ

 1جار

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ضٔرجًٔ

 088جار

 50پط٘ٗىٔ

 72جار

5

1

 11تٔ ُ  34مگٌ

 10,450,000دیْار

(پا ەرەٗە ٍ،ەٗادی تیْاضازی ٍ،ەٗادی ارەتا ٍ ،ەٗادی چێػتخاّە ٍ،ەٗادی پالضتی
تری ٕات٘ٗ ٠تەُ

،یاری ٍْذاالُ ٍ ،ەٗادی ضیارات)....
تری ٕات٘ٗ ٠داّە

تری ٕات٘ٗ ٠ارتۆُ

رێگەپێذراٗە

رێگەپێْەدراٗە

ىەّاٗتراٗە

رێگەپێذراٗ

ریگەپێْەدراٗە

ىەّاٗتراٗە

رێگەپێذراٗە

ریگەپێْەدراٗە

ىەّاٗتراٗ

 28056.515تیطت ٗ ٕٔغت
ٕٔزارٗ پّٔجاٗ غٔظ تُٔ ٗ ّی٘

ّیٔ

ّیٔ

 300028ضێ ضٔد ٕٔزارٗ
تیطت ٗ ٕٔغت مارتۆُ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

ئاماری ياتٌو لى کۆمپاهیای lux agency -

ئاٍاری ٕات٘ٗ ىە ۆٍەاّیای (  )lux agencyىە ٍەرزی پەرٗێسخاُ ٗ تۆ ٍاّگٔماّ  ٓٗ ٩،٨،٧،٦تۆ ٍٔرزی ضٔرتٔك تۆ ٍاّگٔمااّا ،٨،٧،٦تۆ ٗەرزی ضێیًٔ
ترٗ ّاٗی ٍەٗادە ٕات٘ٗە اُ ىٔ ٍٔرزی داج ئۆٍٔراُ ىە ٗەرزی ضێیًٔ تۆ ٍاّگٔماّ ( )٩ ٗ ٨ضای ٢١٠٩
(پا ەرەٗە ٍ ،ەٗادی تیْاضازی ٍ،ەٗادی ارەتا ٍ ،ەٗادی چێػتخاّە ٍ ،ەٗادی پالضتی  ،یاری ٍْذاالُ ٍ ،ەٗادی ضیارات)....
تری ٕات٘ٗ ٠مگٌ
رێگەپێْەدراٗە
رێگەپێذراٗە
 54,480پّٔجاٗ چ٘ار
 52,139,040پّٔجاٗ دٗٗ ٍيیۆُ ٗ
ٕٔزارٗ چ٘ارضٔدٗ ٕٔغتا
ضٔدٗ ض ٗ ّۆ ٕٔزار ٗ چو

ىەّاٗتراٗە

رێگەپێذراٗ

تری ٕات٘ٗ ٠ارتۆُ
رئیگەپێْەدراٗە

ىەّاٗتراٗە

ّیٔ

ّیٔ

 066ضٔدٗ غٔضت ٗ دٗٗ

ّیٔ

تری ٕات٘ٗ ٠داّە
رئیگەپێْەدراٗە
رێگەپێذراٗە
ّیٔ

ّیٔ

خػتەی پػ ْیْ ئەّجاٍذراٗ ىە تاقیگە اّ تەرێ٘ەتەرایەت پێ٘اّەضازی ٗ ۆّترۆى جۆری ضيێَاّ ٕ( ٠ۆتەی پیػەضازی خاۆرا
ٍاّگە اُ
تٍٔ٘ٗز
ئاب
ئٔیي٘ه
ۆ ٛگػت

دەرچ٘ٗ

ۆی پػ ْیِ
8
16
38
62

6
12
33
51

٩٦

دەرّەچ٘ٗ
2
4
5
11

ىەّاٗتراٗ
ّیٔ

) ە
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:تەدٗاداچاُ٘ٗ ٗٗردتایاْا

ارٗچاال ٕۆتەی ۆّترۆى جۆری ىە تەرێ٘ەتەرایەت پێ٘اّەضازی ٗ ۆّترۆى جۆری ضيێَااّا
ارە اّ پػ ْیِ ىە خاىە ضْ٘ٗریە اُ پػْنْیْ ( )٧٠ماالی جۆراٗ جۆر .
تٔ دٗاداچُ٘ٗ تۆ پػنْی دٓتٔی ئاٗی پالضتین
چاٗدێری ماری تْنٔماّ مۆّترۆى جۆری ىٔ فرۆمٔخأّٗ دٓرٗازٓماُ ٗ ٗٗردتْ ىٔ فۆرٍ رێگٔپێذاّ تْ ٔی پٔرٗێسخاُ
ضٔرداُ مردّ تْنٔی مۆّترۆى تاغَاخ ٗ پٔرٗێس خاُ .

اردّا

ارٗچاال ٗەرزی ضێیًٔ ىە ٕۆتەی خػو ٠ب.پێ٘اّەضازی ٗ ۆّترۆى جۆری
(ٕەٗىێر  -ضيێَاّ  -دٕۆ )
جۆری ارٗ چاال ییە اّ ٕۆتەی ّٕ٘ەری (ٕەٗىێر  -ضيێَاّ  -دٕۆ )
ضيێَاّ

دٕۆ

جۆری ارٗ چاال

ٕەٗىێر

دەرٕێْاّ ٍۆىەت زێریْگری

7

7

06

دەرٕێْاّ فرۆغتْ زێر تە ۆٍەه

ّیٔ

0

ّیٔ

دەرٕێْاّ ٍۆىەت ٗەرغەی زێر

6

0

8

تازە ردّەٗەی ٍۆىەت زێریْگری

5

7

0

تازە ردّەٗەی فرۆغتْ زێر تە ۆٍەه

ّیٔ

0

ّیٔ

تازە ردّەٗەی ٍۆىەت ٗەرغەی زێر

ّیٔ

ّیٔ

ّیٔ

پػ ْیْ خػي ٕاٗردە (زێر  ،زی٘ ،پالتیِ)

 77مگٌ دٔفتاٗ دٔٗت
میيۆگراً

650لٕٔ 878غت ضٔدٗ دٔفتاٗ ٕٔغت
میيۆٗ غٔضت ضٔدٗ پّٔجا گراً

ٕٔ 83،609غتاٗ ضێ میيۆٗ
غٔضت ضٔدٗ ّۆزدٓ گراً

پػ ْیْ پط٘ٗىەی فرۆغتْ زێر

46

07

60

پػ ْیْ دٗٗ اّ ٗەرغەی زێریْگر

00

00

08

ێػ ردّ تەرازٗٗ

04

66

60

ضەرداّ ىێ ّەی چاٗدێری تازار

4

03

00

زێری پػ ێْراٗ ىە الیەُ ىێ ّەی چاٗدێری

 0،350یٔك میيۆ ٗ ضێ
ضٔدٗ پّٔجا گراً

ّیٔ

 559،309پێْ ضٔدٗ پّٔجاٗ ّۆ
میيۆ ٗ ضێ ضٔدٗ ّۆزدٓ گراً

تاقی ردّەٗەی زێریْگراُ ٗ خاٗەُ ٗەرغە اُ

9

3

40

كارو چااڵكییوكاني بەڕێوەبەرایەتی گشتی پالندانانی ستراتیجی
دیاریكردهی ئاماهجى گشتیىكان و بىربىستىكان داڕشتوٍ پالهی ستراتیجی و چىهد
چااڵکییىکی دیکى







پرمردّٔٗٓ ٙفۆرٍ ٚپرۆرٓ پێػْایاارٓمااُ ٗٓ جاێاثأجاێ
مردّٕ ٚێي ٚگػت ٚتٔرّااٍأ ٙماار ٙداناٍ٘أت(پاالّاٚ
ضتراتیج ٚتۆ ٍاٗٓ ٙچ٘ار ضاى ٚئاییْذٓ – دیذگایٔك تاۆ
ئاییْذٓ .)6030
دیاری مردّ ئاٍاّجٔ گػتیٔماُ ٗ تٔرتٔضتٔماُ داڕغتْاٚ
پالّ ضتراتیج تۆ چ٘ارضای دإات٘ٗ.
دیاری مردّ ئاٍاّجٔ گػتیٔماُ ٗ تٔرتٔضتٔماُ داڕغاتاْاٚ
دیذگایٔك تۆ ئایْذٓ 6030 ٙتۆ ٕٔرێَ م٘ردضتاُ.
ٗٓرگرتْ ٚداتاٗ زاّیارّ٘ ٙێ ىأ ٗٓزارٓتأمااّا(ٚماارٓتاا-
تّٔذرٗضت - ٚمػت٘مااه  -دٓضاتأٓٗ ٙتأرٕاێاْااُ) ٗٓ






٩٣

ّ٘ێنردّٔٗٓ ٙرٓغْ٘ٗض پالّ ضتراتیج .
تەغذار ٙمۆتّ٘ٗەٗە ٙىێا ّە ٙگاۆراّاناار ٙمەظ ٗ ٕەٗ ىە
دەضتە ٙریْگە ىەتەرٗار.٢١٠٩٠٠١٠٣ ٙ
تەغذارٗ ٙۆرك غۆپ تایثەت تە گۆراّنار ٙمەظ ٗ ٕەٗا تاۆ
ٍاٗە ٙدٗٗ ڕۆر ( )٢١٠٩٠٠١٠٠٧ ٗ ٠٦ل دەرتارە ٙچاۆّایەتاٚ
داٗامردّ ٚپرۆرەماّ ٚدۆضت ریْگە ىە ڕێاناخاراٗە() GCF
ڕێنخراٗ ٙمەظ ٕٗەٗای ضەٗزی ّێ٘دەٗیەت.ٚ
ئەّااجاااٍااذاّاا ٚمااۆتااّ٘ٗەٗە ٙتەڕێااس تەڕێاا٘ەتەر ٙگػااتا ٗ
فەرٍاّثەراّ تەڕێ٘ەتەرایەتیَاُ دەرتارە ٙمار ٗ چاالمیەمااّاٚ
ڕۆراّە ىە تەڕێ٘ەتەرایەت گػت پالّذاّاّ ٚضتراتیج .

