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وةشيـسى ثـالُـداُـاْ ثـيَـػـواشى هـة ضـةزؤن وةشيـساُـى ٓـةزيَـٌــى
فالُدةزش دةكاد ي3
وةشيسى ثالُداُاْ ثيَػواشى هــة جيَطسى ُويَِةزى تايبةتـى ُـةتـةوة
يةكطستوةكاْ هة عرياق دةكاد ي2
وةشيسى ثالُداُاْ ثيَػواشى هة جيَطسى ضةزؤكى يوُطيف كـسد
ي2
وةشيسى ثالُداُاْ هة ةز بةزثسضى زِيَلخساوى  GIZى ئـةهـٌـاُـى
كؤدةبيَتةوة ي5
وةشيسى ثالُداُاْ هـة ـةز جـيَـطـسى ضـلـستـيَـسى ػـتـى ُـةتـةوة
يةكطستووةكاْ كؤبوويةوة ي2
كؤُفسِاُطى زِيفؤزَ هة ئابووزى ٓةزيَـٌـى كـوزدضـتـاُـدا هـة ثـيَـِـاو
بووذاُةوةى ػتى و ثازاضتِى ضيِى ٓةذازاْ ي 7
دازِغتِى يةكةَ زِةغِـووضـث ثـالُـث ضـىاتـيـحـث ضـةزاُطـةزى بـؤ
(ثيَِخ ضاز)ى دآاتوو  4140-4107ي8
ضاآلكييةكاُث بة ِزيَوةبةزايةتث ثؤهيَِلسدُث بةهيَـِـدةزاْ هـة وةزش
دووةًث 4102ي9
تةواوبووُث ثسِؤذة ُويَلسدُةوة ضيطتٌـث ـسيَـبـةضـتـلـسدْ هـة
ٓةزيٌَث كوزدضتاْ ي()01-9
بةزِيَوةبةزايةتى ػتى ٓاوكازى و ٓةًآةُطيث ي ()04-00
كازوضاآلكييةكاُى دةضتةى ئاًازى ٓةزيٍَ ي ()02-03
ي
كازوضاآلكييةكاُى دةضتةى ثيَواُةضاشى و كؤُىِؤىل جـؤزى
( )08-07
بةزِيَوةبةزايةتى ػتى ثةزةثيَداُى ًسؤيى ي ( )41-09

ذًازة ()42

كـوزتـةيـةك دةزبـازةى
وةشازةتى ثـالندانان
ئةَ وةشازةتة بةثيَى ياضــــــــاى ذًازة ()7ى ضــــــــاهـى
( )4112ى ئةجنوًةُـــى ُيػـتـيـٌـاُـى كـوزدضـتـاْ ـ
عرياق داًةشزاوة ،بةًةبةضتى ئاًادةكسدُى ثالُةكاُـى
ثةزةثيَداُى ٓةزيٍَ و ثيَػخطتِى هةزِووى ئـابـووزى و
كؤًةآليةتـــى و ًسؤيى و زِؤغـِبرييةوة.
ٓــةزوةٓــا وةشازةتــى ثــالُــداُــاْ بــة ٓــاوكــازى و
ٓةًآةُطـيـى هـة ـةز وةشازةد و داَ و دةش ـاكـاُـى
ديلةى حلوًةد و كةزتـى تـايـبـةد ثـالُــة دزيَـر و
ًاًـِاوةُد و كوزختـايةُةكـاْ و ثةزةثيَداُى ًـسوَيــــى
و ثةيوةُدييةكاْ،
ٓةزوةٓا ثالُى بودجةى وةبةزٓيَِاُى حلوًى بةثيَـى
ضةُد بِةًايةكى تايبةد هـةضـةز ئـاضـتـى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ئـاًـادة دةكــاد وةشازةد ٓـةهـدةضـتـ َى بـة
ئةجناًداُى كسدازى ئـاًـازى جـيـاجـيـا هـة ٓـةزيَـٌـدا
بةتايبةتى ئةواُةى كة ثةيوةُدياْ بـة ضـةزذًـيَـسيـة
ػتيةكاُـى داُـيـػـتـواُـى ٓـةزيَـٍ و نـاُـووةكـاْ و
زِووثــيَـــوى ئـــاًـــادةيـــى تـــايـــبـــةد بــــة كـــةزتـــة
جؤزبةجؤزةكاُـــى ٓةزيٌَةوة ٓةية،
جطة هةًاُى ضةزةوة وةشازةد ٓةهدةضتىَ بـة داُـاْ و
ثةيسِةوكسدُى ضـيطتةًيَلى ُيػتيٌاُى بؤ ثيَوةزكـازى
و كــؤُــىؤهـــى جــؤزةكـــى هــــــة ٓــةز َيــٌــدا بــــــةثــ َيــى
ًواضــــةفاتى عرياقــى و جئاُـى.

2

حلومةتى هةزيَمى كوزدضتان
وةشازةتى ثالندانان

ئاب 4102 -

لــةم زِاثؤزتةدا
ئـــةَ زِاثـ ـوَزتـــة ( زِاثـ ـوَزتـــى كـــازو
ضاآلكييةكاْ) بآلوكساوةيـةكـى وةزشيـة،
كــة ٓــةًــوو ضـ َى ًــاُـ جــاز َيــم هــة
وةشازةتى ثالُداُاْ دةزدةضيَت ،تيـايـدا
ئــةَ كــازو ضــاآلكــيــة ضــةزةكــيــاُــة
بــةغـ َيــوةيــةكــى كــوزد و ثــونــتــلــساو
دةناتةزِوو ،كة هةَ ًاوةيةدا ئـةجنـاًـى
داوة ض هةاليةْ نودى وةشازةتـةوة يـاْ
بـــة ٓـــاوكـــازى و ٓـــةًـــآـــةُـــطـــيـــى
وةشازةتةكاُى ديلةى حلوًةد و اليةُة
ُاونوَيى و بياُية ثةيوةُديدازةكاْ.
ثيَويطتة بطوتسيَت كةوا هةَ زِاثـوَزتـةدا
تــةُــٔــا ئــاًــاذة بــة كــازو ضــاآلكــيــة
ضةزةكيةكاْ كساوة بةغيَوةيةكى كـوزد،
وة بوَ ٓةز وزدةكازيةن يا بةكازٓيَِـاُـى
داتاكاْ ثيَويطت بة ةزِاُةوة دةكاد بـؤ
اليــةُــى ثــةيــوةُــديــداز هــة وةشازةتــى
ثالُداُاْ يا ًاهثةزِى وةشازةد
)(www.gov.krg.krd

ئاًادةكسدْ :هيَرُةيةن هة
وةشازةتى ثالُداُاْ
e-mail address:
tayeb_abbasi@yahoo.com

وةشيسى ثالندانان
ثيَشواشى لــة
ضةزؤك وةشيسانـى
هةزيَمى فالندةزش
دةكــات
زِؤذى  ،41020207د عــوــى ضــِــدى،
وةشيسى ثالُداُاُى حلـوًـةتـى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ،ثيَػواش كسد هة ريد بؤزجوا،
ضةزؤن وةشيساُـى ٓـةزيَـٌـى فـالُـدةزشى

ضةز بة وآلتـى بـةكـيـلـا ،و غـــــــــاُـدى
ياوةزى.
هــةكــؤبــووُــةوةيــةكــدا ،ضــةزةتــا وةشيــسى
ثالُداُـاُـى ضـتـايػـى ضـةزداُـى ضـةزؤن
وةشيساُى فالُدةزشى كسد وةن ثاهُثػتيـةن
بؤ ٓةزيَـٌـى كـوزدضـتـاْ هـة غـةزِى دذى
ــسوثــى تــريؤزيطــتــى داعــؼ ،و ٓــيــواى
نواضت كة ئةَ ضةزداُة ببيَتـة ٓـةويَـِـى
بوُيادُاُى ثةيوةُدييةكى ثتةو هة ُـيَـواْ
ٓــةزدوو ٓــةزيَــٌــدا هـــــــــــــــة بـــوازى
جؤزاوجؤزدا.
دواتس بـاع هـة ٓـةهـوًـةزجـى ئـيَـطـتـاى
ٓةزيٌَى كـوزدضـتـاْ و ُـاوضـةكـة كـسا و
وةشيسى ثالُداُاْ ٓةهوًةزجةكةى بة ضآ
تةوةز زِووُلسدةوة ،كة بسيتني هـة غـةزِى
داعؼ و قةيـساُـى ئـابـووزى كـة بـةٓـؤى
بسِيـِـى بـودجـةى ٓـةزيَـٍ هـة بـة ـدا و
دابةشيِى ُسنى ُةود دزوضـت بـووة ،وة
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ٓةزوةٓا قةيساُى ًسؤيى كة هـة ئـاكـاًـى
ٓاتـِـى ُـصيـلـةى دوو ًـوـيـؤْ ئـاوازة و
ثةُابةز بؤ ٓةزيٌَى كـوزدضـتـاْ ٓـاتـؤتـة
ئازاوة ،هة بةزاًبةزدا ضـةزؤن وةشيـساُـى
فالُدةزش زِايطةياُد كة ئاًاجنى ضـةزداُـى
كسدُياْ بؤ ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بؤ ئـةوةى
هـة ُــصيـلــةوة ئــاغـِــابـّ بـة بـازودؤنــى
ُاوضةكة و بـوازةكـاُـى ٓـاوكـازيـلـسدُـى
ئاوازة و ثةُابةزةكاْ دةضتِيػاْ بلةْ بة
تــايــبــةتــى هــة بــوازةكــاُــى نــو َيــِــدْ و
تةُدزوضتى و ثةُـا ـة و ٓـتـد ،ضـوُـلـة
ئةًة ئةزكيَلى ضةنتـة ُـاكـسيَـت تـةُـٔـا
هـــــــــــــــــــــة ئــةضـــــــــــــــــــــــــــــتــؤى ٓــةزيَــٌــى
كوزدضـــــــتاْ بيَت.
ٓةزوةٓا باضى هة دةزفةتةكاُى ٓاوكازى و
ٓةًآةُطث كـسد هـة بـوازى ئـابـووزى و
نويَِدُى بــــ اآل هــــــــــة ُـيَـواْ ٓـةزدوو
ٓـةزيٌَدا.

وةشيسى ثالندانان
ثيَشواشى لــة جيَطسى
نويَهةزى تايبةتى
نةتةوة يةكطستوةكان لة
عرياق دةكات
هة بةزدةواًـى ٓـةوهـةكـاُـى حـلـوًـةتـى
ٓةزيَـٌـى كـوزدضـتـاْ بـؤ بـاغـىكـسدُـى
زِةوغى ئاوازة و ثةُابةزةكاُى هة ٓةزيٌَى
كوزدضتـاُـّ ،هـة  ،41020504د عـوـى
ضِدى ،وةشيسى ثالُـداُـاُـى حـلـوًـةتـى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ،ثيَػواش هـة نـاتـوو
هيصا ساُد ،جيَطسى ُـويَـِـةزى تـايـبـةتـى
ُةتةوة يةكطستووةكاْ هة عرياق ،وغاُـدى

ياوةزى كسد هة كؤبووُةوةيةكدا ،ضـةزةتـا
باع هة ٓةهوًةزجى ئـيَـطـتـاى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ و عـرياق و زِووداوةكـاُـى ئـةَ
دواييةى بة دا كسا ،دواتس باع هة زِةوغـى
ئاوازةكاُى ٓةزيٌَـى كـوزدضـتـاْ كـسا كـة
بؤتة قةيساُيَلى ًـسؤيـى دزيَـرنـايـةْ و
ثيَويطتى بـة ٓـةًـآـةُـطـى و ٓـاوكـازى
ٓةًةاليةُة ٓةية ضوُلة ُاكسيَـت تـةُـٔـا

اليةُيَـم ئـةَ ئـةزكـة قـوزِضـة بـطـسيَـتـة
ئـةضــتــؤٓ ،ــةزوةٓــا بـاع هــة بــةزُــاًــةى
ثيَػلةغلسدُى ٓـاوكـازى تـةكـِـيـلـث بـؤ
ٓةُديَم ثسِِِؤذة ،وة هة كؤتـايـيـدا ٓـةزدوو
اليةْ جـةنـتـيـاْ هـةضـةز ٓـةًـآـةُـطـى
بةزدةواَ كسدةوة بؤ بةزةثيَػربدُى كـاز و
ضاالكية ًسؤييةكاُى تايبةد بـة ئـاوازة و
ثةُابةزةكاْ هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ.

وةشيسى ثالندانان
ثيَشواشى لة جيَطسى
ضةزؤكى يونطيف كسد
هة  ،41020504د عوى ضـِـدى ،وةشيـسى
ثالُداُاُى حلوًةتى ٓةزيٌَى كوزدضـتـاْ،
ثيَػواش هة هؤزد جان ًاكلؤُيَى ،جيَـطـسى
ضةزؤكى يوُطيف هة بةزيتاُيا و ئةُـداًـى
ئةجنووًةُى هؤزدى بةزيتاُى ،و ًـةوهـيـد
وةزفا ،بةزثسضى يوُطيف هـة ٓـةوهـيَـس ،و
غاُد ياوةزياْ كسد.
ضةزةتا كؤبووُةوةكة وةشيسى ثـالُـداُـاْ
بةنيَسٓاتِى جيَطسى ضـةزؤكـى يـوُطـيـف
كسد كة يةكةَ جـازة ضـةزداُـى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ دةكاد و تيـػـلـى نطـتـة ضـةز

نساثى بازودؤنى ئـاوازة و ثـةُـابـةزاُـى
ضوزى هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ.
ٓةزوةٓا باضى هـة ٓـةهـوًـةزجـى دازايـى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ كسد بةٓؤى دابةشيـِـى
ُسنى ُةود و بـسِيـِـى بـةغـة بـودجـةى
هةاليةْ حـلـوًـةتـى بـة ـداوة ،هـةاليـةْ
نؤيةوة جان ًاكلؤُيَى ضتايػى ٓةزيٌَـى
كــوزدضــتــاُــى كــسد بــؤ ٓــاوكــازى و
ٓـــةًـــآـــةُـــطـــى بـــةزدةواًـــى هـــة ـــةز
ِزيَلخساوةكاُـى ُـةتـةوة يـةكـطـستـووةكـاْ
بة ػتى و هة ةز يوُطيف بةتايبـةتــــــــى
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بــــؤ تيَثةزِاُـدُـى ئـةَ قـةيـساُـة ًـسؤيـيـة،
ٓــةزوةٓــا دووثــاتــيــلــسدةوة كــة ٓــةًــوو
تواُاكاُياْ دةنةُة ة ِز بـؤ ٓـاوكـازيـلـسدُـى
ٓةزيٌَى كوزدضتـاْ ضـةبـازةد بـة ئـاوازة و
ثةُابـةزةكـآْ ،ـةز بـؤ ئـةَ ًـةبـةضـتـةؽ
ضةزداُى ذًازةيـةن هـة كـةًـثـةكـاُـيـاْ هـة
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ كسدبوو.
هة كؤتايدا ٓةزدوو اليةْ سُطى ٓـاوكـازى و
ٓــةًــآــةُــطــى بــةزدةواًــى ُــيَــواُــيــاْ
دووثاتلسدةوة بؤ بةزِيَوةبسدْء ئةجنـاًـداُـى
كازو ضاالكييةكاْ بةباغىيّ غيَواش.

وةشيسى ثالندانان لةطةأل بةزثسضى زِيَلخساوى  GIZى ئةلَمانى
كؤدةبيَتةوة

هة بةزوازى 41020505د عوى ضـــــِـدى،
وةشيسى ثالُداُاُى حـلـوًـةتـى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ هة ـة َي بـة ِزيَـص ئـةهـيـلـطـاُـدةز
بيَتص  ،بةزثسضى ثسِؤ ساًى دابـةغـلـسدُـى
ثازةى كاؽ بةزاًبةز كـاز هـة ِزيَـلـخـساوى
 GIZكؤبوويةوة
بة ِزيَــص ئةهيلطـــاُدةز بيَتـص بـاضـــــــــــــــى
هــــــة ثسِؤ ساًةكة كسد كة ًةبةضتياُة هـة
غـــــــــــــــــازةكـاُـى ٓـةزيَـٌـى كـوزدضـتـاْ
جيَبةج َث بلةْ بؤ ٓـاوكـازيـلـسدُــــــــــــى
ئاوازة و ثةُابةزاْ هـــــــــــــة ٓـةًـاْ كـاد
كـةضــــــــــــــــــــاُـى داُـيــػـتـووى ٓـةزيَـٌــى

كوزدضــــــــــــــــتاْ
ئةَ ثـسِؤ ـساًـة بـسيـتـيـة هــــــــة ثـازةداْ
بــةزاًــبــةز كــازيَــلــى ديــازيــلــساو كــة
فــةزًــاُــطــةكــاُــى حــلــوًــةتــى ٓــةز َيــٌــى
كوزدضتاْ ثيَػِـيـازى دةكـةْ و دةةـةُـة
بةزُاًةى كازةكاُياْ ئةًةؽ دةزفةتيَـلـى
باغة بة تايبةتى بؤ ئة كـةضـاُـةى كـازيـاْ
ثيَِاكسيَت
هةَ كـؤبـووُـةوةيـةدا وةشيـسى ثـالُـداُـاْ
دةضتخؤغى هةَ كازةى وآلتى ئةملاُـيـا كـسد
بؤ بةٓاُاوةٓاتِى ئاوازة و ثةُابةزاْ كة هة
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ دةذيّ بة تايبةتــــــــــى
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هـــــــــــــــة بـازودؤنـى ئــةًـسِؤى ٓـةزيَـٌــى
كوزدضــــــــتآْ ،ةزوةٓا باضيػى هـة زِؤهـى
بةزِيَص سيَد ًوهةز  ،وةشيسى ثـةزةثـيَـداُـى
ئةملاُيا كسد كـة بـةزدةواَ ثػـتـيـواُـى هـة
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ كسدووة هة زِووى ًسؤيى
و ضــةزباشيةوة.
هة كؤتاييدا وةشيـسى ثـالُـداُـاْ جـةنـتـى
هــةضــةز بــةزدةواًــى ثــةيــوةُــديــةكــاُــى
ٓــةزدووال كــسدةوة و ئــاًــاذةى بــة زِؤهــى
زِابــسدووى ِز َيــلــخــساوةكــة كــسد هــة ــةز
وةشازةتى ثالُداُاُى حلـوًـةتـى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضـــــــــــتاْ.

وةشيسى ثالندانان لةطةأل جيَطسى ضلستيَسى طشتى نةتةوة
يةكطستووةكان كؤبوويةوة
هة بةزوازى  41020508د عوـى ضـِـدى
وةشيسى ثالُداُاُى حـلـوًـةتـى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ثيَػواشيلسد هـة نـاتـوو ئـايػـا
كريا بؤ كاضريا ،جيَطسى ضلـستـيَـسى ػـتـى
ُــةتــةوة يــةكــطــستــووةكــاْ و ج ـ َيــطــسى
بــةزِيَــوةبــةزى جـيَــبــةجـيَــلــازى ئــاذاُطــى
ٓابيتاد و غاُدى ياوةزى.
ضةزةتا وةشيسى ثالُداُاْ بـةنـيَـسٓـاتـِـى
غــاُــدةكــةى كــسدو ،بــاع هــة بــازودؤنــى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بة ػتى كسا.
الى نؤيةوة جيَـطـسى ضـلـستـيَـسى ػـتـى
زِيَلخساوى ُةتةوة يةكطستووةكاْ ضوثـاضـى
وةشازةتى ثالُداُاُى حلوًـةتـى ٓـةزيَـٌـى

كوزدضتاُى كسد هة بـةزاًـبـةز ئـةو كـازة
ٓاوبةغاُةى هة زِابسدوو جيَبةجـيَـلـساوْ.
هة اليةكى تسةوة باع هةو باز ساُيةى ئةو
ذًــازة شؤزةى ئــاوازة و ثــةُــابــةزاْ كــسا
هةضةز ئـةضـتـؤى نـةهـم و حـلـوًـةتـى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ.
ٓةز هة كؤبووُةوةكةدا وةشيسى ثالُداُـاْ
د عوى ضِدى ٓ ،يواى نواضـت ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ هة كؤُفسِاُطة ُيَودةوهةتيـةكـاْ
ثػــتــطــو َ ُــةنــس َ و شيــاتــس ــسيــِــطــى
ثيَبدزيَت  ،ضوُلة ئةَ قةيساُة ًسؤييـةى
كة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ثيَداتـيَـثـةزِدةبـيَـت
تةُٔا ئةزكى حلـوًـةتـى ٓـةزيَـٍ ُـيـة ،
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بةهلو كؤًةهطةى ُيَودةوهةتيؼ ثيَويطتـة
زِؤهــى ٓــةبــيَـــت هــة دابـــيــِــلــسدُـــى
ثيَداويطتيةكاْ.
تةوةزيَلى تسى كؤبووُةوةكة بسيتى بـوو
هةَ ثسِؤذة ٓـاوبـةغـةى ُـيَـواْ وةشازةتـى
ثالُداُاْ و ئاذاُطى ٓابيتاد بـؤ داُـاُـى
كؤدو ِزيٌَِايـى بـِـيـاتـِـاْ هـة ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ كة هـةَ دوايـيـةدا بـة ئـةجنـاَ
ةيةُسآ ،ةز ثةيوةضـت بـةَ بـابـةتـةوة
وةشيــسى ثــالُــداُــاْ داواى ٓــاوكــازيــــــى
شياتسى كسد بـؤ جـيَـبـةجـيَـلـسدُـى ئـةَ
كؤداُــة.

كؤنفسِانطى زيفؤزم لة ئابووزى هةزيَمى كوزدضتاندا لة ثيَهاو
بووذانةوةى طشتى و ثازاضتهى ضيهى هةذازان
بة ئاًـادةبـووُـى بـة ِزيَـص ًـةضـزـود بـازشاُـى
ضةزؤكى ٓةزيَـٌـى كـوزدضـتـاْ و ُـيَـ ـري ـاْ
بــازشاُــى ،ضــةزؤن وةشيــساُــى حــلــوًــةتــى
ٓــةز َيــٌــى كــوزدضــتــاْ ــسووثــى بــاُــلــى
ُيَودةوهةتى ،زِيفـؤزَ هـة ئـابـووزى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاُدا هة ث َيَـِـاو بـووذاُـةوةى ػـتـى و
ثازاضتِى ضيِـى ٓـةذازاْ هـة ٓـؤهـى ضـةعـد
عــبــدوهــال بــة ِزيَــوةضــوو هــةدةضــثــيَــلــى
كؤُفسِاُطةكةدا وةشيسى ثالُداُـاْ  ،د عـوـى
ضِـدى تـيـػـلـى نطـتـة ضـةز ٓـؤكـازةكـاُـى
ضـــةزٓـــةهـــداُـــى قـــةيـــساُـــى دازايـــى و
وتى ":بسِيِـى بـةغـة بـوودجـةى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ هةاليةْ حلوًةتى عـيَـساق ،غـةزِى
داعؼٓ ،اتِى ئاوازةكاْ و دابـةشيـِـى ُـسنـى
ُةود جةُد ٓؤكـازيَـلـى ضـةزةكـى بـووْ بـؤ
ضةزٓةهداُى قـةيـساُـى دازايـى هـة ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ً ،اوةى دووضـاهـة بـة ًـةبـةضـتـى
كةًلسدُةوةى كازيـطـةزيـةكـاُـى حـلـوًـةتـى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ٓةو َي و كـؤغـػـى نـؤى
نطتووةتة ةزِ بؤ دؤشيِةوةى زِيَطة ضـازة بـؤ
دةزباشبووْ هةَ قةيساُة.
"وةشيسى ثالُداُاْ هةضثَ ناهدا باضى ُةنػـة
ِزيَطاكةى كسد كة بـسيـتـى بـوو هـة ًـيَـروو و
ُاوةزِؤن و دآاتووى ثالُةكة و زِايطةياُد "
ئةَ ُةنػة ِزيَطاية بةزٓةًى ضـةُـد ضـاهـةى
كــازكــسدُــة هــة ــة َي بــاُــلــى ُـ َيــودةوهــةتــى و
ئاذاُطةكاُى ُةتةوة يةكطـستـووةكـاْ و دةش ـا
ُ ـيَــودةوهــةتــى و ئــاذاُطــةكــاُــى ُــةتــةوة
يةكطستووةكاْ و دةش ا ُـيَـودةوهـةتـيـيـةكـاُـى
ديلة ،هة ٓةًاْ كاتدا ثػتى بةضتووة بـة 25
زِاثؤزد و تويَريِةوةى شاُطتى ".
وةشيسى ثالُداُاْ ئاًاذةى بـة قـؤُـا ـةكـاُـى
ئةَ ثسِؤذةية كسد و ـوتـى  ":ئـةَ قـؤُـا ـة

ُويَية جيَبةجيَلسدُى ضواز ثـسِؤذة بـوو ،كـة
يةكةًياْ ضوازضيَوةى ضىاتيحى ثـازاضـتـِـى
كــؤًــةآليــةتــى بــؤ تــاوتــو َيــلــسدُــى بــابــةتــى
ناُةُيػيِى و بيٌةى كؤًةآليةتى
دووةَ ُــو َيــلــسدُــةوةى ِز َيــِــٌــايــيــةكــاُــى
جيَبةجيَلسدُى ـسيَـبـةضـتـة ػـتـيـيـةكـاْ ،
ضيَيةَ ديـازيـلـسدُـى ـةغـةى ئـابـووزى و
ضوازةَ ئةجنووًةُى غووزا بــوو".
وةشيسى ثـالُـداُـاُـى حـلـوًـةتـى ٓـةزيَـٌـى
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كوزدضتاْ  ،ئـاًـاذةى بـة زِاثـؤزتـةكـة كـسد و
وتــــى :
" زِاثؤزتةكة هة  7بةغى ضةزةكى ثيَلـديـت كـة
 411الثةزِةية و  42كـسدازى جـؤزاوجـؤز هـة
نـؤدة ـس َيــت ،كــة ديــازتـسيــِـيــاْ بــسيـتــني هــة
زِيفؤزًى زِاذةو ًـووضـة ،شيـادكـسدُـى دآـاد،
كةزتةكاُى دازايى ،كػـتـوكـاز ،بـة ِزيَـوةبـسدْ و
ئاضايػى ئاو ،نصًـةتـطـوشازى و ـةغـتـيـازى و
وشةو واضتِةوة و ةياُدْ".

دازِشتهى يةكةم زِةشهووضي ثالني ضرتاتيجي ضةزانطةزى بؤ
(ثيَهج ضاأل)ى داهاتوو 4140-4107
هةذيَس تـيـػـلـث ئـةو ـةغـةضـةُـدُـاُـةدا
وةشازةتـــى ثـــالُـــداُـــاْ ،هـــةضـــؤُـــطـــةى
بةزثسضيازيةتةكاُى وا بيـ هـة ِزيَـطـا
بــةزُــاًــةى ثــالُــداُــاُــى ضــىاتــيــحــث،
ثـسِؤضــةكــاُــى ــةغــةثـيَــداْ ،ضــوازضـيَــوة
بةُد بـؤ بـلـاد تـيَـيـدا ئـةَ وةشازةتـة
يــةكــةَ زِةغــِــووضــث ثــالُــث ضــىاتــيــحــث
ضــــــةزاُطةزى بؤ (ثيَِخ ضاز) ى دآـاتـوو
( )4140-4107دازِغــت بــةغـيَــوةيــةن
ثػت ببةضـتـيَـت بـة ديـديَـلـث زِووْ بـؤ
ئايِدة و غيلسدُةوةيةكث ػتطرياُةؽ بؤ

دؤنى ٓةزيٌَث كوزدضتـاْ ئـةجنـاَ بـداد
ئةَ زِةغِووضة ثالُة هـة ئـاًـادةكـسدُـيـدا
ثػيت بةضتووة بة كؤًةهيم ديـلـوًَـيـِـت
هةثيَؼ ٓةًوويـاُـةوة ديـد ـا ٓـةزيَـٌـث
كوزدضتاْ بؤ ضاهث  4141كة ئاًادةكساوة
هةاليةْ وةشازةتى ثالُداُاْ.
 ضةز هة ُو َ بةثيَث بازودؤنث ٓةزيَـٌـث
كوزدضتاْ ب ،ط ،ثالُداُاُث ضىاتـيـحـث
دووبازة ٓةهدةضتيَـت بـة دازِغـتـِـةوةى
زِةغِووضث ثالُث ضىاتيـحـث بـؤ ضـاهـث
ػـــــــت
(  )4140 -4107هـــــــة
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ضةكتةزةكاْ
بةزدةواَ بووْ هةضةز كؤبـووُـةوةكـاُـث
(سياساتي تشغيل) هة ةز وةشازةتى كازو
كــازوبــازى كــؤًــةآليــةتــث كــة ضــةُــد
فـةزًــاُـبــةز َيــم هــة زِؤذ (0)31-49
 410202هــة ئــةكــادوــيــا ضــويــد
بــةغــدازبــووْ هــةكــةز غــازةشايــاُــث
ُيَودةوهةتى.
دةضتلسدْ بة وةز ستّ وكـؤكـسدُـةوةى
داتاى ُو َ هة وةشازةتةكاُث ثةيوةُديداز
بة زِةغِوضث ثالُث ضىاتيحث وةشازةد.

كؤبوونةوةي ئاضايي ليَرنةي تؤماز و ثؤليَهلسدني بةلَيَهدةزان
هيَرُة تؤًاز و ثؤهيَِلسدُث بةهيَِدةزاْ هـة
ضــآ ًــاُــطــث وةزش دووةًــث ئــةًطــا َي
هةجياتث ( )2كؤبووُةوة ،تـةُـٔـا ( )3ضـثَ
كؤبووُةوة ئاضايث نؤ ئةجنـاًـداوة ،كـة
هة ئةجناًدا تةُٔا (  )5ثيَِخ كـؤًـثـاُـيـا و
بةهيَِدةز ثؤهيَِلسدووة و ثـوـة ثـؤهـيَـ
(  )0يةن كؤًثاُيـا بـةزشكـسدؤتـةوة ،وة
ثــوــة ثــؤه ـيَــ (  )3ضــ َث كــؤًــثــاُــيــا
ٓةهوةغاُدوةتةوة.
هيَرُة ثؤهيَِلسدُـث بـةهـيَـِـدةزاْ هـةضـةز
داواكاز ناوةْ كؤًثاُـيـاكـاْ ،وة بـةٓـؤ
ثيَػلةغلسدُث كاز ئةجناًدزاو ثيَويطـت
بةثيَث ثةيسِةو ثؤهيَِلسدُـث بـةهـيَـِـدةزاْ
ذًــازة ( )4ضــاهــث  )0 ( ،4117يــةن

ئـةُــداشيــاز ٓــاوبــةؽ هــة داًـةشزاُــدُــث
كؤًثاُياكاُث دةزٓيَِاوة هة اليةكث تـسةوة
هةَ ًاوةيةدا (  )3ضآ كؤًثاُيا هة هـيـطـيت
زِةؽ دةزٓيَـِـساوْ بـةًـةؽ كـؤ ػـيت
كؤًثاُيا و بةهيَِدةزاْ كة هة ئـيَـطـتـادا هـة
هيطيت زِةغداْ دةكاتـة (  )52وة ئـيَـطـتـا
دؤضـيـة ( )4دوو كـؤًـثـاُـيــا هـة ذ َيــس
ووزدبي داية بؤ داُاُياْ هة هيطيت زِةؽ
هــةاليــةكـــث تــسةوة داواكــاز (  )4دوو
كؤًثاُيا و بـةهـيَـِـدةز بـؤ وةز ـستـّ يـاْ
بةزشكسدُةوة ثوة ثـؤهيَّ زِةتلساوةتـةوة
بةٓؤ ٓةبووُــــــــــث كةَ وكــــو ِز هــــــة
بـــةهطةُــاًة ثيَػلةغلساوةكاْ.
جــطــة هـــةًــاُــةؽ بــة ِزيَــوةبــةزايــةتــث

ثـــــؤهيَـِـلـسدُـث بـةهـيَـِـدةزاْ ٓـةز هـة
وةزش دووةًث ئـةًطـاهـدا ٓـةهطـاوة بـة
ُويَلسدُةوة ُاضِاًة ثؤهيَـِـلـسدْ بـؤ
(  )42كؤًثاُيا و بةهيَِدةز ،وة داواكـاز
ُويَلسدُةوة ُاضِاًة بؤ (  )2كؤًثـاُـيـا
و بــةهـ َيــِــدةز زِةتــلــسدؤتــةوة بــةٓــؤ
ٓةبووُث كةًوكو ِز هة داواكازيةكاُياْ.
ضةزةزِا ئةَ كـازاُـة ضـةزةوة ،زِؤذاُـة
كــاز ئــاضــايــث نــؤ ئــةجنــاَ داوة كــة
بسيتية هة وةآلًداُةوة ػت وةشازةد و
اليةُةكاُـث حـلـوًـث و زِةشاًـةُـديـداْ
هةضةز فـسؤغـتـ ثػـلـث ٓـاوبـةغـاْ و
داًةشزيَِةزاُث كؤًثاُياكاْ دوا ديساضـة
كسدُث دؤضيَيةكاُياْ.

تةواوبووني ثسِؤذةي نويَلسدنةوةي ضيطتمي طسيَبةضتلسدن
لة هةزيَمي كوزدضتان
ثسِؤضة ُويَـلـسدُـةوة و ثـةزةثـيَـداُـث
ضيطتٌث سيَبةضـتـلـسدْ ٓـةُـطـاويَـلـث
سُطة هة كازواُث ضاكطاش هة ٓةزيَـٌـث
كوزدضتاْ كة زِيَصداز ضةزؤكث حلوًـةد
ضـــةزثـــةزغـــيت دةكـــاد و وةشازةتـــث
ثالُداُاْ جيَبةجيَث دةكاد ،بة ئاًاجنـث
ٓاتِةديث ديد ا ٓةزيٌَث كوزدضتاْ هـة
ضاهث  4141بةزةو حلوًةتيَلث كـازا و
غــــــــةفاف.
دوا كــازكــسدُــث بــةزدةواَ بــؤ ًــاوة
ُـــصيـــلـــة ضـــآ ضـــاز هـــة ثــسِؤذة
ُويَلسدُةوة ضيطتٌث سيَبـةضـتـلـسدْ
هة ٓةزيٌَث كوزدضتاْ كة بة بـةزُـاًـة
نــؤٓــةهطــةُــطــاُــدُــث ضــيــطــتــٌــث

سيَبةضـتـلـسدْ هـة ئـاداز ضـاهـث 4103
دةضيت ثـيَـلـسد ،دواكـؤبـووُـةوة هـيَـرُـة
ُويَلسدُةوة ضيطتٌث تـةُـدةزيـّ هـة ـة َي
غاُد باُلـث ُـيَـودةوهـةتـث هـة ِزيَـلـةوتـث
 41020204سيَدزا بة ئاًادةبووُث بةزِيَـص
وةشيس ثالُداُاْ د عوث ضِد و بـة ِزيَـص
غيَسواْ أضـزـد قـادز بـسيـلـاز وةشازةد و
ضةزؤكث هيَرُة بؤ زِا ةياُدُث تـةواوبـووُـث
ثــسِؤذة ُـــويَـــلـــسدُـــةوة ضـــيـــطـــتـــٌـــث
سيَبةضتلسدْ هة ٓةزيٌَث كوزدضتاْ.
هةَ ثسِؤذةية حلوًةتث ٓةزيٌَث كـوزدضـتـاْ
هـــة ِزيَـــطـــا وةشازةتـــث ثـــالُـــداُـــاْ
بة ِزيَوةبةزايةتث سيَبةضتـة ػـتـيـةكـاُـةوة
تواُث ثةزة بة ضيطتٌث سيَبةضتلسدْ بداد
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و ــؤزِاُــلــازيــةكــث شؤز ت ـ َيــدا بــلــاد
دةزةجنـاًــث تــةواوبــووُــث ئــةَ ثـسِؤذةيــة
بسيتية هة ئاًادةكسدْ و دةزكـسدُـث ئـةو
زِيٌَِايث و دؤكيوًيَِتاُة ال نوازةوة-:
يــةكــةَ :دةزكــسدُــث ِز َيــِــٌــايــيــةكــاُــث
جيَبةجيَلسدُث ـسيَـبـةضـتـة ػـتـيـةكـاْ
ذًـازة  4ضــاهـث  4102بــةُــوضــساو
وةشازةتــث ثــالُــداُــاْ ذًــازة (  )98هــة
زيَلةوتث  410200000و بآلوكسدُـةوة
هة زِؤذُاًة ( وةقايزث كـوزدضـتـاْ ذًـازة
 095هــة زِيَــلــةوتــث 2ى غــوبــاد ضــاهــى
)4102
دووةَ :تـــةواوكـــسدُـــث بـــةهـــطـــةُـــاًـــة
ضتاُدازدةكاُث كةًلسدُةوة:

 .1بةهطةُاًة ضتاُدازدةكاُث كةًلسدُةوة
بؤ جيَـبـةجـيَـلـسدُـث كـاز – ( وثااقا
املناقصة القياسية لتنفيذ األشغاا ) كـة
بة دةزكسدُث جـيَـطـا (ًـةزجـةكـاُـث
بــــةهـــيَــــِــــدةزايــــةتــــث بــــؤ كــــازة
ئةُداشةييةكاْ) دة سيَتةوة.
 .2بةهطةُاًة ضتاُدازد بؤ ـوجنـاُـدُـث
ثيَػوةنت ( وثاياقاة الاتااملايال املشا ا
القياسية) كة بـة دةزكـسدُـث جـيَـطـا
(زيَـِــٌــايــيــةكــاُـث ذًــازة  4ضــاهــث
 04100غـــيـــاويـــث ثـ ـيَـــػـــوةنـــت)
دة سيَتةوة
 .3بةهطةُاًة ضتاُدازدةكاُث كةًلسدُةوة
بؤ دابيِلسدُث كاآل  -وثاقا املانااقصاة
القياسية لتجهيز الشلع.
 .4زِةغِووضث بةهطةُاًة ٓـةهـبـرازدُـث
زِاويَركازاْ ( اختيار االستشاريني طالا
العزوض املوحد)
 .5زِةغــِــووضــث بــةهــطــةُــاًــة كـسِيــّ -
الاانا ااويا الااقااياااسااي لا االا األسااعااار
(املشرتيات) اهطوع
 .6زِاثؤزتث ٓةهطةُطاُدُث تـةُـدةزةكـاُـث
جيَبةجيَلسدُث كاز و دابيِلسدُث كـاآل
 تقزيز تقييم العا ااتات ( لالاشالاع واألشغا )
 .7زِاثؤزتث ٓةهطةُطاُدُـث ٓـةهـبـرازدُـث
زِاويَركازاْ ( تقزيز تاقايايام الاعازوض

للخدمات االستشارية)
 .8بــةهــطــةُــاًــة كــةًــلــسدُــةوة بــؤ
دزوضتلسدُث ويَبطـايـيت يـةكـطـستـوو
ُةنػةزِيَطا  -وثيقة املناقصة لاتانافاياذ
ال وابة االلكرتونية املاوحاد +خ خاارطاة
ال زي .
 .9ياداغتةكاْ بؤ زِووُلـسدُـةوة بـابـةتـة
ُويَيةكاُث زِيٌَِاييةكاْ  - 7املاذرازات
التوضيحية و عددملا (  7مذرزات ).
.10ثاغلؤ ( زِيَلازةكاُث جيَبةجيَـلـسدُـث
ثسِؤضة سيَبـةضـتـلـسدْ بـة غـيَـواش
بةغدازيلسدُث ٓةزدوو كةزتث ػـيت و
تايبةد – .)PPP
 .11دةزكسدُث زِابـةز ِزيَـثـيـػـاُـدةز بـؤ
ــسيَــبــةضــتــلــسدْ هــة ــةز حــلــوًــةتــث
ٓةزيٌَث كوزدضتاْ بة ٓةز ضـثَ شًـاُـث
(كوزد  ،عةزةبث ،ئيِطويص )
ضيَيةَ :ضاآلكيةكاُث هيَرُة ُويَلسدُـةوة
ضيطتٌث سيَبةضتلسدْ و غـاُـد بـاُـلـث
ُيَودةوهةتث
 )00( جـاز ضـةزداُـث غـاُـد بـاُـلــث
ُـيَـودةوهـةتـث بـؤ ٓـةوهـيَـس وةشازةتــث
ثالُداُاْ كـة ٓـةز ضـةزداُـيَـم ًـاوة
()2- 5زِؤذ ناياُدووة
 )31 ( كؤبووُةوة هـة ُـيَـواْ هـيَـرُـة
ُويَلسدُةوة ضيطـتـٌـث تـةُـدةزيـّ و
غاُد باُلث ُيَودةوهةتث ( بة تيَـلـسِا
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 5ضزاد =  051ضةعاتث كـازكـسدْ)
بؤ دةزكسدُث زِيٌَِاييةكاْ
شياتس هة (  )41كؤبووُةوة ُـيَـواْ
ٓـــةزدوو اليـــةْ بـــؤ دازِغـــتـــ
بةهطةُاًةكاُث تس ثسِؤذةكة
(  )9ضيٌيِاز و ( )8كـؤبـووُـةوة
بة جيـا هـة ـة َي كـةزتـث تـايـبـةد و
ضةُديلا و يةكيَتيةكاْ
(  )3نوهث زِآيَِاْ بـؤ ئـةُـداًـاُـث
ه ـ َيــرُــة و ٓــةُــدر فــةزًــاُــبــةز
هئَاتوو تس حلوًث
(  )5نوهث زِآيَِاْ بؤ فةزًاُـبـةزاُـث
ثازيَص اكاُث (ضويٌَاُث ،دٓؤن ،ئـيـدازة
ــةزًــيــاْ) وةشازةد و اليــةُــةكــاُــث
ُــةبــةضــىاو بــة وةشازد و ثــاز َيــص ــا
ٓةوهيَس هة ٓةوهيَس ثايتةنت
(  )9نوهـث زِآـيَـِـاْ بـؤ يـةكـيَـيت
بـــةهــيَـــِـــدةزاُـــث كـــوزدضـــتـــاْ هـــة
ثازيَص اكـاُـث ( ٓـةوهـيَـس ،ضـوـيَـٌـاُـث،
دٓؤن ،ئيدازة ةزًياْ)كة شياتس هة
( )425بةهيَِدةز بـةغـدازيـاْ تـيَـدا
كــــسد
(  )0نــــوهــــث زِآــ ـيَــــِــــاْ بــــؤ
ُووضيِطةكاُث ئةُداشياز زِاويَركاز
هة ثازيَص ا ٓةوهيَس بـة ٓـاوكـاز و
ٓةًآِطث ضةُديلا ئـةُـداشيـازاُـث
كوزدضـــــــتاْ

وؤزكشؤثي ))LSEدةزبازةي ئاوازةكسدنى شؤزةممىَ لة زِؤذهةآلتى ناوةزِاضتدا
بـةغـدازيـلـسدْ هـة وؤزكػـؤثـيَـم هـةذ َيــس
ُاوُيػاُى "ئاوازةكسدُى بة شؤزةًـوـ َى هـة
زِؤذٓـةآلتـى ُـاوةزِاضــتـدا" هــة ضـةُـتــةزى
زِؤذٓةآلتـى ُـاوةزِاضـت هـة ( London
 )School for Economicsبةضىا
هة زِؤذى ضـيَـػـة ـة  02حـوشةيـساُـى

 ، 4102ئاًاجنى ئـةَ وؤزكػـؤثـة بـسيـيت
بــوو هــة زِةنطــاُــدُــى بــازودؤن ـ َيــم بــؤ
بةغدازيلسدُى سُـطـث بـِـيـاتـِـةزاُـة ،بـؤ
ــفــتــو ــؤكــسدْ دةزبــازةى شؤز َيــم هــةو
حاهةتاُةى كة كيَػةياْ هـةضـةزة ضـةبـازةد
بة قةيساُى ئـاوازةكـاُـى ضـوزيـا هـة وآلتـة

وؤزكشؤثي ) )UNESCOدةزبازةى ليَواتوويي ضوازضيَوةى كاز TVET
بــةزِيَــص ( حــيــدز ًطــتــةفــا ضــةعــيــد)
بـــة ِزيَـــوةبـــةزى ػـــتـــى ٓـــاوكـــازى و
ٓةًآةُطى ثةزةثيَداْ بـةغـدازيـلـسد هـة
وؤزكػــؤث ـ َيــم دةزبــازةى ث ـ َيــػــةكــى بــؤ
هئَاتوويث ضوازضيَوةى كاز هـة زِيَـلـةوتـث
( ُ )03-00يطاُـث  4102هـة ٓـوتـيَـى
زِؤيــاي  -عــة ــاْ -ئــوزدْ ًــةبــةضــتــى
وؤزكػؤثةكة ُاضاُدُى اليةُى جيـاجـيـاى
هـيَـٔـاتـوويـث ضـوازضـيَـوةى كـاز بـوو بــؤ
كازًةُداُى ثيَػلـةوتـووى  ،TVETبـؤ
داُــاُــث بــِــا ــةيــةن بــؤ ــةغــةثـ َيــداُــث
هئَاتوويث ضوازضـيَـوةى كـاز ثـيـػـةيـث

ُيػتٌاُث ( )NVQFبؤ عيَساق و ٓةزيَـٌـى
كوزدضـتـاْ ئـاًـاجنـة ضـةزةكـيـيـةكـاْ هـةَ
وؤزكػؤثة ثاهثػتيلسدُى داُـاُـى تـيـٌـيَـلـى
ُيػتيٌاُى بـوو ،كـة ثـيَـلـديَـت هـة اليـةُـة
ضةزةكث و سُـطـةكـاْ بـؤ ٓـاوكـازيـلـسدُـى
كازةكة ،فتو ؤكسدْ دةزبـازةى بـِـ ـيـِـةى
غــيــاو و ئــاًــاجنــةكــاُــى ضــيــاضــةتــةكــة و
ثسةُطيثةكاُى زِيَِويَِيلسدْ ُ ،اضـيـِـةوة و
ــسُــطــيــداْ بــة بــاغــىيــّ زِآــيَــِــاُــة
ُيَودةوهةتييةكاُْ ،ووضيِةوةى زِةغِووضيَـم
دةزبازةى ثالُـى ضـيـاضـةتـةكـة كـة تـيـايـدا
ئاًاجنةكاْ و بةزثسضيازييةتى و ضتووُةكاْ
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دزاوضيَلاُدا  ،غايةُى باضة بـةزِيَـوةبـةز
ػيت ٓاوكاز و ٓةًآةُطث ثـةزةثـيَـداْ
هة ثاُيَويَلى وؤزكػـؤثـةكـة بـةغـدازيـلـسد
دةزبــازةى ئــةو ئــاضــتــةُــطــاُــةى كــة
زِووبةزِووى ئاوازة ضوزييةكاْ دةبيَتةوة هة
ٓةزيٌَى كوزدضتاُدا

زِووُلسابيَتةوة.
ٓــةزوةٓــا جـ َيــطــةى ئــاًــاذةيــة كــة هــةَ
وؤزكػؤثـةدا ئـاًـاذة بـةَ نـاآلُـةى الى
نوازةوةؽ كسا:
 ثـــيَـــداُـــى تـــواُـــا بـــة تـــؤزِة
ُافةزًييةكاْ
 ثــيَــلــةوة ــسيَــداُــى حــاهــةتــة
ياضاييةكـاُـى ئـاوازةكـاْ هـة وآلتـة
ٓاوضيَلاُدا
 بةكازٓيَِاْ و ضـوود وةز ـستـّ هـة
تواُاى ئاوازةكاْ
 فــساواُــلــسدُــى ئــة ــةزةكــاْ بــؤ
كـــازكـــسدْ بـــؤ داُـــيـــػـــتـــواُـــة
ئــاوازةبــووةكــاْ هــــــــــــة والتــــــــــــة
ٓاوضيَلاُدا

كؤزبةندي ناوةندي هاوبةشي
هةماهةنطي قةيسانةكان
ُــويَــِــةز بــةزِيَــوةبــةزايــةتــث ػــتــيــث
ٓــاوكــازىء ٓــةًــآــةُــطــى ثــةزةثـيَــداْ
هةوةشازةتى ثالُداُاْ بـةغـدازيـلـسد هـة
كـــؤزبـــةُـــد ُـــاوةُـــد ٓـــاوبـــةغـــث
ٓةًآةُطث قةيساُةكاْ هـة ِزيَـلـةوتـث
( 4102050)08-07هة ٓؤتيَى زِؤتاُا ،

كة ًةبةضت هة ئةجناًداُث ئةَ كؤزبـةُـدة
نطتِة زِوو ثونـتـةيـةن بـوو دةزبـازة
كازةكاُث ُاوةُد و باضلسدُث زِؤهـث اليـةُـة
ٓاوبةغة ُيَونؤيث و ُيَـودةوهـةتـيـةكـاْ و،
تواُا و ًيـلـاُـيـصًـث زِووبـةزِووبـووُـةوة
قــةيــساُــةكــاْ و تــؤز وةآلًــداُــةوة
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قةيساُةكاْ هة اليةْ حـلـوًـةتـث ٓـةزيَـٌـث
كوزدضتاُةوة ٓةًوو ئةَ بابةتاُة فتو ـؤ
ضس هة بازةوة كسا  ،جطة هةًاُةؽ ضـةُـد
ــسوث ـ َيــم ث ـ َيــم ٓــاد بــؤ ديــازيــلــسدُــث
بؤغـايـيـةكـاْ و دؤشيـيـِـةوة ضـازةضـةز
وجنـاو.

كاز و ضاآلكييةكانى دةضتةى ئامازى هةزيَم

بةشي دانيشتوان و هيَصي كاز
زِووثيَوى هيَصى كاز
دواى تــةواو بــووُــى كــازى ًــةيــداُــى،
ووزدبيِى و دا ستِى داتاكاُى زِووثـيَـوى
ٓيَصى كاز هـة ٓـةزيَـٌـى كـوزدضـتـاْ بـؤ

ُــيــوةى دووةًــى ضــاهــى  4105هــة وةزشى
يةكةًى ئةًطايَ دا ،هةَ وةزشةدا زِاثؤزتى تيَس
و تةضة َي و وزدى تايبةد بـة ئـةجنـاًـةكـاُـى

زِووثيَوةكة تةواو كـسا و ئـاًـادة كـساوة بـؤ
بآلوكسدُةوة هةضةز ويَب ضايتـى دةضـتـة و
ٓةزوةٓا بؤ ضاث كسدْ.

كؤبوونةوة لةطةأل زِيَلـخـساوى كـؤضـى
نيَودةولَةتى ()IOM
ٓاوغيَوةى وةزشى يةكةَ ،هـةَ وةزشةغـدا
كؤبووُةوةكاْ هة ةز زِيَلخساوى كـؤضـى
ُـيَــودةوهــةتــى ( )IOMبــةزدةواًــيــيــاْ
ٓةبوو بة ًةبةضتى ٓةًآةُـطـى و كـاز
كسدُى ٓاوبةؽ هةبازةى ُـويَـلـسدُـةوةى
داتاكاُى تايبةد بة ئاوازةكاْ بة غـيَـوةى
ًاُطاُة.
سُطيى ُويَلسدُةوةى شاُيازيـيـةكـاْ هـة
ضةز ذًازةى ئاوازةكاْ هةوة دةزدةكةويَت
كة تاكو ئيَـطـتـا ٓـيـذ ضـةزذًـيَـسيـيـةن
ُــةكــساوة بــؤ ئــاوازةكــاْ و اليــةُــة
ثــةيــوةُــديــدازةكــاُــيــؼ ٓــةز يــةن بــة
غيَواشيَلى تـايـبـةد بـة نـؤى شاُـيـازى
هةضـةز ئـاوازةكـاْ كـؤ دةكـاتـةوة بـؤيـة
ذًازةكاْ ٓةُدر جاز دووزْ هـــــــــــــــــة
يةكىى
بةشدازيلسدن لة وؤزكشؤثى تايبةت بـة
دؤخى ئاوازة و ثةنابةزان
بةغدازيلسدْ هة داُيػتِى تـايـبـةد بـة
زِا ـةيـاُـدُـى ئـةجنـاًـةكـاُـى زِووثـ َيــوى
ٓةهطةُطاُدُى كازيطةزييةكاُى ئـاوازة و
ثةُابةزةكاْ بةضةز نةهلى نؤجيَيى هـة
ثازيَص اى ٓةوهيَس كة هة اليةْ زِيَلخساوى
 UNHCRجيَبةجيَلسا بوو

ئامادة كسدن بؤ ئةجنامدانى زِووثـيَـويَـلـى
تايبةت بة بازودؤخى باشازِى كاز لة هةزيَمـى
كوزدضتان
هةزِيَلةوتث(4102020)49-42بةغدازوـاْ
كسد هة كؤبووُةوةكاُى ثـةيـوةضـت بـة نـؤ
ئاًادة كسدْ بـؤ ئـةجنـاًـداُـى زِووثـيَـويَـلـى
تايبةد بة بازودؤنى باشازِى كاز هة ٓةزيَـٌـى
كوزدضتاْ و ئاضتى وجناُى ئـةو بـاشازِة هـة
ةز دؤنى شاُطتى و جـؤزى نـويَـِـدْ هـة
قوتاخباُة و ثةواُطة و شاُلؤكاُى ٓـةزيَـٍ و
ٓةوهداْ بؤ شياتس وجناُدُياْ هة ةيَ يـةكـى
كــة ب ـسِيــاز وايــة هــة اليــةْ ِز َيــلــخــساوى
 UNESCOو بة ٓةًآةُطى و ٓـاوكـازى
هــة ــة َي دةضــتــةى ئــاًــازى ٓــةز َيــٍ ئــةجنــاَ
بدزيَت

بةشي ثةزوةزدة و كؤمةآليةتي

ئامادةكسدنى زِاثؤزتيَلى تايبةت
بة مةشندةى ذمازةى دانيشتوانى
هةزيَمى كوزدضتان
دةضتثيَلسدْ بة ئاًـادةكـسدُـى زِاثـؤزتـيَـلـى
ُو َ و تيَس و تةضة َي تايـبـةد بـة ًـةشُـدةى
ذًازةى داُيػتواُى ٓةزيٌَى كـوزدضـتـاْ بـة
ضـــوود وةز ــــستـــّ هــــة شاُـــيــــازيـــيــــة
دوو سافييةكاُى دووايني زِاثؤزتى ٓيَصى كـاز
كة هة كؤتايى  4105دا ئةجناَ دزاوة
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زِووثيَوى ئاضايشى خوَزاك
دةضتةى ئاًازى ٓةزيٍَ وةن اليةُى يـةكـةَ
و بةزثسضياز هة جيَبةجيَـلـسدُـى زِووثـيَـوة
ئاًازيةكاْ ٓةز هـة ضـةزةتـاى ئـةًطـاهـةوة
نــةزيــلــى نــؤ ئــاًــادةكــسدْ بــوو بــؤ
ئــةجنــاًــداُــى نــووىل دووةًــى زِووث ـ َيــوى
ٓةهطةُطاُـدُـى بـازى ئـاضـايػـى نـؤزاكـى
نيَصاْ هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ٓةزوةن نوىل
يةكةًى ئةَ زِووثيَوة هة ضـاهـى  4117هـة
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ئةجناًـدزابـوو دةضـتـةى
ئاًازى ٓةزيٍَ هة ذيَس ضاوديَسى زِيَـلـخـساوى
جــيــٔــاُــى بــؤ نــؤزان  WFPو بــة
ٓةًآةُطى دةش اى ُاوةُدى ئاًازى عيَـساق
و وةشازةتى تةُدزوضتى عيَساق و ٓـةزيَـٌـى
كــوزدضــتــاْ ئــةَ زِووثـ َيــوةى ئــةجنــاًــدزا
ًـــةبـــةضـــتـــى ضـــةزةكـــى زِووثـ ـيَـــوةكـــة
ٓةهطةُطاُدُى بـازى نـؤزاكـى و ئـة ـةزى
تووغبوْ و ًةتسضيـةكـاُـى تـوغـبـووْ بـة
كةخمؤزاكى نيَصاُةكـاْ بـوو هـة ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ و ُويَلسدُةوةى ُيػـاُـدةزةكـاُـى
نـوىل يـةكـةَ بـوو كـة هـة ضـاهـى 4117
ئةجناًدزابوو ئةَ زِووثيَـوة وةكـو ٓـةًـوو
زِووثيَوة ئاًازيةكاُى تس هةضةز ئاضتى قـةشا
ئةجناًدزا هة ٓةزيٌَى كوزدضتـاْ جـطـة هـة

قةشاى خمٌوز هـةبـةز ُـا جـيَـطـريى بـازى
ئاضايؼ ثاؽ بسيازداْ هة اليةْ زِيَلخساوى
 WFPكازى ًةيداُى هةو قةشاية ئةجنـاَ
ُـــةدزا  ،ثـــاؽ ئـــةجنـــاًـــداُـــى كـــازى
ُويَلسدُةوةى ضـاًـثـة هـة قـةشاكـاْ هـة
بةزوازى  410205001كازى ًةيداُى هـة
قةشاكاُى ضةز بـة ثـازيَـص ـاكـاُـى ٓـةزيَـٍ
دةضــتــيــثــيَــلــسد بــؤ ًــاوةى  02زِؤذ
بةزدةواًى ٓةبـوو بـة جـؤزيَـم بـؤ ٓـةز
قةشايةن  45بواز و بؤ ٓـةز بـوازيَـم 7
نيَصاْ ضاوثيَلةوتِى بؤ ئةجناًدةدزا واتة
بـــؤ ٓـــةز قـــةشايـــةن  075نـ ـيَـــصاْ
ضــاوث ـ َيــلــةوتــِــى بــؤ ئــةجنــاًــدزا و بــة
غيَوةيةكى ػتى هة ٓةزيَـٌـى كـوزدضـتـاْ
 5211نيَصاْ بة ويَـسةى ٓـةهـبـرازدُـى
ضاًثة هة قةشاكاْ ضـاوثـيَـلـةوتـِـيـاْ بـؤ
ئةجناًدزا جياواشيةكى تسى ئةَ زِووثـيَـوة
هة ةز زِووثـيَـوةكـاُـى تـس ئـةوة بـوو كـة
ضاوثيَلةوتـِـى بـؤ نـيَـصاُـة ئـاوازةكـاُـى
ثازيَـص ـاكـاُـى تـسى عـيَـساق كـة ئـيَـطـتـا
ُيػتةجىَ ٓةزيٌَى كوزدضتاْ هة نـؤ ـسد
بــةغ ـ َيــوةن دواى تــةواو بــووُــى كــازى
ًــةيــداُــى بــؤ نـ َيــصاُــةكــاُــى ٓــةز َيــٌــى
كوزدضتـاْ بـؤ ًـاوةى  2زِؤذ بـةثـيَـى

ٓــةهــبــرازدُــى ضــاًــثــة بــة جــؤز َيــم هــة
ثازيَص اكاُى ٓةوهيَس و ضويٌَاُى  08بـواز
و هـــة ثـــازيَـــص ـــاى دٓـــؤن  42بـــواز
ضاوثيَلةوتِى نيَصاُة ئاوازةكاْ ئةجناًدزا
بــةغ ـ َيــوةكــى ػــتــى ذًــازةى ن ـ َيــصاُــة
ئاوازةكاْ  241نيَصاْ ضاوثيَلةوتِـى بـؤ
ئةجناًدزا
كازى ووزدبـيـِـى بـؤ ثـسضـيـازُـاًـةكـاُـى
زِووثيَو هة دةضـتـةى ئـاًـاز ئـةجنـاًـدةدزا
ثاؽ ٓاتِةوةى ثسضيازُاًةكاْ هة ًـةيـداْ

تيٌى ووزدبيِى دةضتة كازى ووزدبـيـِـيـاْ
ئةجناًدزا ثاغاْ ثسضيازُاًةكـاْ زِةواُـةى
ضــةُــتــةزى تــؤًــازكــسدُــى داتــا دةكــسا
بةًةبةضتى تؤًازكسُدُى داتاكاْ
تيٌى دةضتةى ئاًاز ئـيَـطـتـا هـة قـؤُـا ـى
ثـاكــلــسدُــةوةى داتـلــاُــة بــة ًــةبــةضــتــى
ئــاًــادةكــسدُــى داتــاكــة بــؤ وؤزكػــؤثــى
غيلسدُةوة كة بسيازة زِيَلخساوى WFP
هـــة بـــةزوازى ( 410207 0)31-42هـــة
ٓةوهيَس ئةجناًى بداد.

بةشي ذيهطة
دازِشتهى ِزووثيَووي ذيهطةي (ضؤنيةتي بةكاز هيَهاني ئاو)
هةضةزةتا ًاُطث ُيطاُث ئةًطاز بة ًةبةضيت ئةجنـاَ داُـث
زِووثيَوو ذيِطـة ( ضـؤُـيـةتـث بـةكـاز ٓـيَـِـاُـث ئـاو) هـة
ضةزتاضةز عرياق بؤ ضاهث  4102بةٓـةًـآـةُـطـث هـة ـة َي
دةش ـا ئــاًــاز ُــاوةُــد هــة بــة ــدا هــة ـة َي ِز َيــلــخــساو
))Unicefبسِيازدزا بة كسدُةوة نوهيَم كة ًـاوة ضـواز
زِؤذ ناياُد
نـــوهـــةكـــة هـــة 41020202تـــاوةكـــو  41020207هـــة
بة ِزيَوةبةزايةتث ئاًـاز ٓـةوهـيَـس بـة ِزيَـوة ضـوو كـة ػـت

تويَرةزو ضةزثةزغتتياز ًةيداُث زِووثـيَـوةكـةو ُـويَـِـةز دةش ـا
ئاًاز ُاوةُـد هـة بـة ـدا ئـاًـادة نـوهـةكـة بـووْ وةتـويَـرةزو
ضةزثةزغتيازى ُاوةُدى هة ػت بةزِيَوةبةزايةتيةكاُى ئاًـاز ضـةزبـة
دةضتةكةًاْ دةضت ُيػاْ كساوْ ثاؽ زِةشاًةُـدى ضـةزؤكـى دةضـتـة
كازى ًةيداُى هـة ِزيَـلـةوتـى  410202001تـاوةكـو 410202040
ئةجناَ دزا بةضةزكةوتوويى وةثاؽ ووزدبيِى كسدُى ( اضـتـٌـازةكـاْ)
هةاليةْ ضةزثةزغتيازى ًةيداُى بـة ِزيَـوةبـةزايـةتـيـةكـاْ (ٓـةوهـيَـس-
دٓؤن  -ضويٌَاُى) واضىاُةوة بؤ دةش اى ُاوةُدى ئاًازى بة ـدا بـة
ًةبةضتى كؤكسدُةوةى داتاى ناو هةزِيَطاى دانولسدُى فؤزًِةكاْ
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بةشي ذمازةي ثيَوانةييةكان
زِووثيَوى ثسِوطسامي بةزاوزدكازييةكاني نيَودةولَةتى
دةضتةى ئاًازى ٓةزيٍَ ثسِؤذةى كـازى زِووثـيَـوى بـةكـازبـسدُـى
نـيَـصاُــى ئــةجنـاًــدا بــة ثـيَـى ى بــةزُـاًــةى (بـةزاووزدكــازى
ُيَودةوهةتى) بؤ ٓةز ضواز وةزشةكاْ زِووثيَوى نيَصاُى بة ثيَى
ى بــةزُــاًــةى (بــةزاووزدكــازى ُـيَــودةوهــةتــى) جـيَــبــةجـيَــلــسا
هةزِيَلـةوتـى  70204102 -09بـؤ ًـاوةى ( )3زِؤذ نـوهـةكـة
بةزدةواَ بوو وة بؤ ًاوةى (  )01كاز هةضةز زِووثـيَـوةكـة كـسا ،
شؤزى ذًازةى داُيػتواْ و بووُى باشازى ةوزة تيايدا ٓؤكاز بوو
بؤ دةضت ُيػاُلسدُى ثازيَص اى ضويٌَاُى بؤ وةزشى يةكةًى ئـةَ
زِووثيَوة وةزشى دووةًى ٓـةًـاْ زِووثـيَـوى ئـاًـاذة ثـيَـلـساوى
بسِ ةى يةكةَ بؤ ًاوةى ( )01زِؤذ بة ضةزكـةوتـوويـى ئـةجنـاَ
دزا بةضةز ثةزغتى دةش اى ُاوةُدى عيَساقى فيدزاز
بةشى شيلسدنةوةى داتا




هــــــــــــةُيَواْ بةزوازى ( 4102020)02-04بة بةغدازى ئةُداًاُى
هيرُةى تةكِيلى ضياضةتى كةَ كسدُةوةى ٓةذازى.
هةَ ووزكػؤثة تيػم نساية ضةز ضياضةتى يةكةًى كـةَ كـسدُـةوةى
ٓةذازى كة هة ضاهى  4119ثةضةُدكسا و جيَبـة جـيَـلـسا و ئـاضـتـى
جيَبة جيَلسدُى ٓةهطةُطيَِسا تاكو ضوود هة واُةكاُـى وةزبـطـري َ و
ٓةو َي بدز َى ضياضةتى ُو َى بة ثػت بةضتِى بة بازودؤنـى ئـيَـطـتـاى
عيَساق دا بِسى
هةَ ووزكػؤثة ،ضةزؤكى دةضتةى ئاًازى ٓةزيٍَ ثسيـصةُـتـةيػـِـيَـلـى
ئاًادة كسدو ُيػاُى دا هـة ضـةز بـازودؤنـى ٓـةذازى هـة ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ بؤ ضاهى  4102كة دوايّ دزاضـةد كـساوة هـة ضـةزى بـة
ٓاوكازى باُلى دةوىل و تيايدا زِيَرةى ٓةذازى هة ٓـةزيَـٍ  %9شيـادى
كسدووة هة ضاهى  4102بةبةزاوزد بة ِزيَـرةكـةى ضـاهـى  4104كـة
 %3.5بوو وة بووة  %04.5بـسيـازة كـةضـواز وؤزكػـؤثـى تـس
تاكؤتايى ئةًطايَ ئةجناَ بدزىَ بؤ تةواوكسدُى زِةغِووضى ضـيـاضـةتـى
ُويَى ى كةَ كسدُةوةى ٓةذازى تاكوخبسيَتة بةزدةضت هيرُةى باآل بـؤ
ثةضةُدكسدْ و ثةيسِةوكسدُى .

ئاًادةكسدُى داتابةيطـى تـايـبـةد بـة زِووثـيَـوى ئـاضـايػـى
نؤزان . 4102
ضةزثةزغتيلسدُى تؤًازى شاُيازييةكاُى زِووثيَوى ئاضـايػـى
نؤزان بؤ ًاوةى ً 0اُ
ثاكلسدُةوةى داتاى زِووثيَوى ئاضايػـث نـؤزان بـؤ ًـاوةى
يةن ٓةفتة

وؤزكشـؤثي نيشاندةزكاني هةذازي لة وآلتي فةزةنطا
هة ذيَس ضةزثةزغيت باُلث ُـيَـودةوهـةتـى ) (WBوؤزكػـؤثـيَـم
ِزيَلخسا هة وآلتث فةزةُطا ًةزضـيـوـيـا هـة ُـيَـواْ (0)09-08
 ،410205بة بةغدازيلسدُث  9وآلد  ،كة تـيـايـاُـدا دةضـتـة
ئاًاز ٓةزيٌَث كوزدضتاْ هة ِزيَطـا ضـةزؤكـث دةضـتـة ئـاًـاز
بةغداز هةَ وؤزكػؤثةدا كسد ًةبةضت هةَ وؤزكػـؤثـة ئـةوة
بوو كة ُويَىيّ ًيتؤد ٓةذًاز كسدُث ٓةذاز هة وآلتاْ عـةزش
بلس َ و تاوتويَبلس َ هة اليةْ غازةشاياْ تاكو ضوود هة ئةشًووُث
وآلتاْ وةزبطري َ و ئةَ ئةشًووُاُة بةٓةُد وةزبطري َ.
وؤزكشؤثي يةكةمي داناني ضياضةتي نويَي ي كةم كسدةنـةوةي
هةذازي لة عيَساق
هة ذيَس ضةزثةزغيت باُلـث ُـيَـودةوهـةتـى ( )WBووزكػـؤثـى
يةكةَ دةزبازةى داُاُى ضـيـاضـةتـى ُـويَـى كـةَ كـسدُـةوةى
ٓةذازى هة عيَساق بة ئةجناَ ةيةُسا هة والتى ئوزدْ عـة ـاْ،
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4102 نسخي بةكازبةز لة ضةز ئاضيت هةزيَمي كوزدضتان و ثازيَصطاكان بوَ مانطي نيطاني
CPI FOR KURDISTAN REGION FOR APRIL – 2016
ْسووثةكا

Division

KR

Duhok

Suly

Erbil

Food and Non-Alcoholic Beverages
Alcoholic Beverages, Tobacco
Clothes and Footwear

151.4

155.5

151.0

149.6

نوازدْ و نوازدةًةُى

129.2

117.1

131.9

132.9

ّنوازدةًةُية كحوهيةكاْ و توت

141.7

143.6

135.1

148.2

جى و بةزط وثيَالو

Housing, Water, Electricity

96.2

113.8

95.7

87.1

كسيَى ناُوو ئاو و كازةبا و ضوتةًةُى

House Supplies , Appliances
& Maintenance

118.5

130.1

118.0

112.7

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وجاكلسدُةوة

Health

226.6

157.8

238.0

251.9

تةُدزوضتى

Transportation

106.0

93.2

130.7

84.9

واضتِةوة

Communications

81.0

87.4

75.8

83.3

ثةيوةُدى

Recreation and Culture

103.7

99.3

114.1

94.4

زِؤغةُبريى

Education

246.8

194.1

224.3

302.1

ثةزوةزدة

Restaurants

165.0

126.8

160.5

191.4

ْضيَػتخاُةكا

Miscellaneous Services and

155.7

164.5

155.3

151.4

ْكةزضتةو نصًةد وشازيية جؤزاو جؤزةكا

General Index Number

142.1

140.5

138.7

146.9

تيَلسِاى ػتى

4102 نسخي بةكازبةز لة ضةز ئاضيت هةزيَمي كوزدضتان و ثازيَصطاكان بوَ مانطي ئايازى
CPI FOR KURDISTAN REGION FOR MAY – 2016
Division
Food and Non-Alcoholic Beverages
Alcoholic Beverages, Tobacco
Clothes and Footwear

ْسووثةكا

KR

Duhok

Suly

Erbil

146.3

156.9

142.3

144.9

نوازدْ و نوازدةًةُى

129.2

117.1

131.9

132.9

ّنوازدةًةُية كحوهيةكاْ و توت

141.5

143.2

134.9

148.2

جى و بةزط وثيَالو

Housing, Water, Electricity
House Supplies , Appliances
& Maintenance
Health

95.5

101.0

94.7

93.2

كسيَى ناُوو ئاو و كازةبا و ضوتةًةُى

118.3

130.1

117.4

112.7

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وجاكلسدُةوة

226.6

157.8

238.0

251.9

تةُدزوضتى

Transportation

106.1

94.4

130.2

84.9

واضتِةوة

Communications

81.0

87.4

75.8

83.3

ثةيوةُدى

Recreation and Culture

103.7

99.3

114.1

94.4

زِؤغةُبريى

Education

246.8

194.1

224.3

302.1

ثةزوةزدة

Restaurants

164.1

122.5

160.5

191.4

Miscellaneous Services and

157.8

169.1

158.0

151.4

ْضيَػتخاُةكا
كةزضتةو نصًةد وشازيية جؤزاو
ْجؤزةكا

General Index Number

140.7

139.8

136.4

146.2
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تيَلسِاى ػتى

خوىل ( )ISOوشيازكسدنةوةو ووزدبيين ناوخؤ
Awareness and Internal Auditing
هة وةزش دووةَ نـوهـث وغـيـازكـسدُـةوةو
ووزدبي ُاونؤ بؤ (  )45هة بةزِيَوةبةز و
فةزًـاُـبـةزاُـث دةضـتـة ثـيَـواُـةضـاش و
كؤُىؤهث جؤز هة اليةْ واُةبيَر (د امحـد
عـبـدادـيـد) وة نــوهـةكـة بـة دوو بــةؽ
بــة ِز َيــوة ضــوو بــةغــث يــةكــةَ ( )2زِؤذ
ناياُد هة بةزواز ( 4102 020)2-3بوو
كة تيادا ( )04فةزًاُبةز بـةغـداز تـيـادا
كسدووة وة بةغث دووةَ بـةٓـةًـاْ غـيَـوة
(  )2زؤذ ناياُد هة بةزواز (0)02-00
 410202كــة تــيــادا ( )03فــةزًــاُــبــةز
بةذدازيلسدووة .
ضةند كازو ضاآلكيةكي دةضتةي ثيَوانةضاشي كؤنرتؤلي جؤزي هةزيَم لة وةزشي دووةم4102/
ثػلِيـِـى جـطـةزة هـة بـة ِزيَـوةبـةزايـةتـث
ثيَواُةضاشى و كـؤُـىؤىل جـؤزى ٓـةوهـيَـس
بسيتية( ُية ) داُة وجناوة ،و (ُية) داُة
ُة وجناوة  ،و ُري ةهة ـوجنـاوة ( )07و
ُة وجناوى( ُية) و جطةزة كوبية (ضـلـايـس
(جسود) (ُية) داُة وجناوة (ُـيـة) داُـة
ُة وجناوة.
هة بةزِيَوةبةزايةتى ثيَواُةضاش وكؤُـىؤىل
جؤزى ضويَـٌـاُـى بـسِى جـطـةزة ٓـاتـووى
وةزشى يــــةكــــةَ (  )0212كــــازتــــؤْ
زِيَطةثيَدزاوُ( ،ية) كازتؤْ زِيَطة ثـيَـِـةدزاو
 ،بسِى ٓاتووى توتِى ثايث توتِى ضِـساو
(  )81تةُى ِزيَـطـةثـيَـدزاو (ُـيـة) تـةُـث



هــة بــِــلــةى فــسِؤكــة نــاُــةى
ُيوةدةوهةتى ٓةوهيَس بسِى ًـةوادى
ٓـــاتـــوو(  ) 290430كـــطـــٍ هـــة
ًةوادى ( جـواُـلـازى ،كـةزضـتـةى
بيِاضاشىً ،وادى ضيـازادً ،ـواد
)وة
كازةباً ،واد ثاكـلـةزةوة
جطةزة بةٓـةًـوو جـؤزةكـاُـيـاْ ،
(  )42منووُةى جـطـةزة و ()45
منــووُــةى بــؤْ وة ( )2ذًــازة
ئؤتؤًبيَى ثػلِيِى بـؤ كـساوة هـة
تاقيطةى بِلـةى كـؤُـىؤىل جـؤزى
فسِؤكةناُة و دة ـوجنـيَـت هـة ـة َي
تايبةمتةُدى عيَساقى



كازةكاُى ثسِؤذةى دزوضتـلـسدُـى بـيـِـاى بـة ِزيَـوةبـةزايـةتـى
ثيَواُةضاش و كؤُىؤىل جؤزى ضـوـيَـٌـاُـى  % 99ى تـةواو
بووة تا ئيَطتا كازكسدْ تيَدا بةزدةواًـة ٓـةفـتـاُـة هـيَـرُـة
تايبةمتةُدُث بةزِيَوةبةزايةتيٌاْ ضةزداُث ثسِؤذةكة دةكاد









زِيَطةثيَِةدزاو
هةئاًازى تـاقـيـطـةى بـة ِزيَـوةبـةزايـةتـى
ثيَواُةضاش و كؤُىؤىل جؤزى ضويٌَاُى ،
بــةغــى ضــوتــةًــةُــى ( )074ــوجنــاوة
(ُ )424ة وجناوة .
هـة بـة ِز َيــوةبـةزايــةتــى ثـ َيــواُـة ضــاش
وكؤُىؤهــــــــــى جـؤزى دٓـؤن بــــسِى
ًــةوادى ٓــاتـــووى جــطــةزة بــؤ وةزشى
دووةَ  4102هــة ًــةزش ابــسآــيــٍ
( )00210722تةْ وة هة
نةهيى
ًةزش ئاهوكا ( )025072كـازتـؤْ و
(  )08تـــةْ وة ( )0342
تــوتــّ
كازتــؤْ.

ٓةزوةٓا ثسِؤذةى دزوضتلسدُى بيِاى بةزِيَوةبةزايةتى ثيَواُـةضـاش
و كؤُىؤىل جؤزى دٓؤكيؼ هة ئـيـطـتـادا ثـسِؤذةكـة وةضـتـاو بـةثـ َى
ذًازةى (  )2029هة زِيَلةوتى  41020909هـةبـةز ئـةوة ِزيَـرةى
تةواوى ئةجناَ دزاوة ُةشاُدزاوة
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كؤى ًةوادى ٓاتوو هةًةزشةكاُى بامشاغ  ،ثةزويَصناْ  ،ابسآيٍ نويى ئاهوكا ،حاجى ئؤًةزاْ هة وةزشى دووةَ ضاهى 4102

ُاوى ًةوادة ٓاتووةكاْ ( ثاكلةزةوة ً ،وادى بيِاضاشى ً ،ةوادى كازةبا ً ،ةوادى ضيػتخاُة ً،ةوادى ثالضتيلى  ،يازى ًِداآلْ ً ،ةوادى ضيازاد
بسِى ٓاتوو كازتؤْ

بسِى ٓاتوو تةْ

)

بسِى ٓاتوو داُة

زِيَطةثيَدزاوة

زِيَطةثَيِةدزاوة

هةُاوبساو

زِيَطةثيَدزاوة

زِيَطةثيَِةدزاوة

هةُاوبساو

زِيَطةثيَدزاوة

زِيَطةثيَِةدزاوة

هةُاوبساو

45235232805

4181222

ُية

225929
8

9811

ُية

517482

ُية

ُية

بسِ كؤكساوة بسِواُاًةكاُث  COTECNA, SGS,B.V, TUV , BALTICبؤ ًاُطةكاُث () 4102 05،2،3
بسِواُاًةكاْ

ذًازةى بسِواُاًةكاُى زِيطة ثيَداْ

ذًازةى بسِواُاًةكاُى زِيَطةثيِةداْ

SGS
BV
TUV

4802
4499
258

2
370
0

COTECNA

221

ُية

Baltic control
ػتى

545

4

2758

381

نػتةى ثػلِيَِى ئةجناًدزاو هة تاقيطةكاُى بةزِيَوةبةزايةتث ثيَواُةضاشى و كؤُىؤىل جؤزى ٓةوهيَس بةزِيَوةبةزايةتى دٓؤن و ضويٌَاُى ( نوازدةًةُى  ،ئاو  ،جواُلازى  ،ثاكلةزوة ،جطةزة).........
ُاوى غويَّ
تــاقــيــطــة ثــيَــواُــةضــاش
كؤُىؤهث جؤز ٓةوهيَس

و

تاقيطةى ب ن دٓؤن
تاقيطةى ب ن ضويٌَاُى
ػتى

وجناوة

كيٌيا

فيصيا

بايؤهؤجى

ُة وجناوة

ُة وجناوة

وجناوة

ُة وجناوة

وجناوة

............

...............

34

ُية

037

0

5

390

37

210

44

442

052

45

018

09

05

2

579

24

822

24

420

9

كازوضاآلكى وةزشى يةكةَ ٓؤبة نػى ( ب ثيَواُةضاش و كؤُىؤهث جؤز (ٓةوهيَس  ،ضويٌَاُث  ،دٓؤن) جؤزى كاز وضاآلكييةكاُى ٓؤبةى ٓوُةزى (ٓةوهيَسـ ضويٌَاُى ـ دٓؤن) هة (وةزشى دووةَ) ى ضاهى 4102
جؤز كازوضاآلكث

ٓةوهيَس

ضويٌَاُث

دٓؤن

دةزٓيَِاُث ًؤهةتث شيَسيِطس
دةزٓيَِاُث ًؤهةتث فسؤغت شيَس بة كؤًةيَ
دةزٓيَِاُث ًؤهةتث وةزغة شيَسِ
تاشةكسدُةوة ًؤهةتث شيَسيِطس
تاشةكسدُةوة ًؤهةتث فسؤغت شيَس بة كؤًةيَ
تاشةكسدُةوة ًؤهةتث وةزغة شيَسِ

09
339
49
 29010499غةؽ ٓةشازو
ُؤضةدو دة كيوؤ و دوو ضةدو
ُةوةدو ُؤ سِاَ
490
45
403
 00جاز
09شيَسِيِطس

5
321
0
421
05
 20350125ضواز ٓةشازو
ضةدو ضث و ثبَخ كيوؤ و ضى و
ثيَِخ سِاَ
77
3
77
2جار
 911سِاَ
 2شيَسِيِطس

01
2
80
45
 0240781ضةدو ضى و دوو
كيوؤ و حةفت ضةد و ٓةغتا
سِاَ
08
05
08
 5جاز
 521سِاَ
01شيَسِيِطس

ثػلِي نػوث ٓاوزدة
ثػلِي ثطووهة فسؤغت شيَ ِس
ثػلِي دوكاُث وةزغةو شيَسِيِطس
كيَؼ كسدُث تةزاشوو
ضةزداُث هيَرُة ضاوديَس باشاز
شيَسِ ثػليَِساو هة الياْ هيَرُة ضاوديَس
تاقيلسدُةوة شيَسُِطساْ و ناوةْ وةزغةكاْ
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قؤناغي هةنووكةيي  HRDلة نووضيين مانو َيمَي خولةكاني كيجا

تيٌث  HRDهة بةزِيَوةبةزايةتث ثةزةثيَداُـث
ًسؤيث نوهيَلث  31زِؤذة هة وآلتث كـؤزيـا
بــاغــووز بــة ضــةزكــةوتــوويــث تــةواو كــسد
بةغدازبوواْ ،دوا ةزِاُةوةياْ بؤ كوزدضتـاْ
هة بيِا وةشازةمتاْ هة ة َي ثطـثـؤزِاُـث كـؤز
بةزدةواًـّ هـة وةز ـستـ داتـا و شاُـيـازيـث
ثيَويطت بةدزيَرايث ًاُطث ًايظ كاز هـةضـةز
ُويَلسدُةوة شاُيازييةكاْ و دازِغت ًاُويَـىَ
و ضؤُيَيت ئةجناًداُث ؤزِاُلاز هة ًـاُـويَـوـث
زِآيَِاُث كيثا كسا و كازةكاْ بةزدةواًّ
هة ٓةفتة يةكةًدا ثيَداضووُةوةيةكث ػـيت
بةو شاُيازيياُةدا كـساْ كـة هـة وآلتـث كـؤزيـا
نويَِسابووْ و ناهة سُطةكـاْ تـاوتـويَـلـساْ
جطة هةوة ضةُد ئةزكـيَـم بـة بـةغـدازبـوواْ
ضـثـيَـسدزا ٓــةزوةٓـا هــة ٓــةفــتـة دووةًــدا

ئــةزكــةكــاْ هــةاليــةْ بــةغــدازبــوواُــةوة
ثيَػلةؽ كساْ و دةز ا فتو ؤ واآلكسا
ثاغاْ واُةكة بةزدةواًث ثيَدزا
جــيَــث ئــاًــاذةيــة ذًــازةيــةن هــةو
فةزًاُبةزاُةؽ كة بةغدازيث نوهةكـة
كــؤزيــايــاْ ُــةكــسدووة ئــةَ واُــاُــةيــاْ
نويَِد.
جطة هة وةز ست ضةُد واُةيةن هةًةزِ
ٓةهطةُطاُدْ و زِؤهث ٓةهطةُطـاُـدْ هـة
بةزةو ثيَػربدُث نوهـةكـاْ ،ثـسِؤ ـساًـث
زِؤذاُة بـؤ ـسووثـةكـاْ داُـسا و واُـة
دازِغت ًاُويَوياْ ثيَدزايةوة.
ئـــةَ واُـــاُـــة وةن ئـــاًـــادةكـــسدْ و
دةوهةًةُدكسدُث نةشيِـة شاُـيـاز و
ثطثـؤزيـث (  )HRDةكـاُـة تـا بـتـواُـّ
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ًاُويَويَلث بةٓيَص بؤ كيثا دابسِيَرْ.
بــؤ ئــةَ ًــةبــةضــتــة بــةغــدازبــوواْ
دابةغلساُة ضـةز  2ـسووث كـة ٓـةز
ــسووث ـ َيــم بــةزثــسضــة هــة دازِغــت ـ
بةغيَلث ًاُويَوث كيثا.
هةٓةًاْ كاتدا ٓـةفـتـاُـة ـسووثـةكـاْ
واُةيـةكـث تـايـبـةد بـة بـابـةتـةكـة
نؤياُياْ ٓةبوو
هة واُةيةكيػدا وةن ويَـطـس بـةغـداز
دةبووْ ئيَطتايؼ هة قؤُا ث دازِغتـ
ًاُويَوداْ و ٓةفتاُة دوو كـؤبـووُـةوة
ئةجناًدةدزيَت يةكيَلياْ تايبـةتـة بـة
ضةزتيٌث سووثةكاْ و ئةوةيـىيػـيـاْ
هةُيَواْ ـسووثـةكـاْ نـؤيـاْ ئـةجنـاَ
دةدزيَت.

تةلةكؤنفسانظ – خولي  HRDو هةنطاوةكاني داهاتوو
بة ِزيَوةبةزايةتث ػـتـيـث ثـةزةثـيَـداُـث
ًسؤيث ،هة زِؤذ ً 8ايطث  ،4102بة
ئاًادةبووُث زِاويَركازاْ  ،بـةزِيَـوةبـةز
كيثا و ضـةزتـيـٌـث نـوهـث  31زِؤذة
 HRDهة كؤزيا تةهـةكـؤُـفـساضـيَـلـيـاْ
هة ةيَ بةزِِِيَوةبةز ثسِؤذة ثةزةثيَداُث
ًسؤيث ثازن كيوُ بة و بةزِيَوةبةز
تيٌث ثسِؤ ساًث ثةزة ثيَداُث تـواُـاكـاْ
كيٍ ٓا جني ئةجناًدا
ضـــةزةتـــا بـــة ِزيَـــوةبـــةز ثـــسِؤذة
ثةزةثيَداُث ًسؤيث كيوُـ بـة ثـازن
باضث نوهث  HRDهـة كـؤزيـا كـسد و
ضتايػث بةغدازبوواُث كسد بةو ئاضتة
ُيػاُياُداوة بةتايبةتث دةضتخؤغث هـة
ضةزتيـٌـث بـةغـدازبـوواْ كـسد بـةوة
ئــةًــةكــث شؤز ٓــةبــووةٓ ،ــةَ وةن
وةز يَسِ ٓةًيؼ وةن ضةزتيٍ ُـاوبـساو
ٓةزوةٓا ضِ فساواُيث نـؤ بـؤ ٓـةز
تـ َيــبــيــِــيــيــةن دةزبـ ِس هــةبــازة ئــةو
زِآيَِـةزاُـة كـؤزيـا كـة نـوهـةكـةيـاْ
بــــة ِزيَــــوةبــــسدووة ال نــــؤيــــةوة

بة ِزيَوةبةز كيثا ئـاًـاذةيـلـسد كـة شووتـس
كــؤبــووُــةوةيــاْ هــةًــة ِز ئــةَ بــابــةتــة
ئةجناًداوة و هة ةيَ اليةُث ثةيوةُديـداز
كؤز يةكالياْ كسدؤتةوة.
بةزِيَوةبةز ثسِؤذة ثةزةثيَداُـث ًـسؤيـث
هةبازة ٓةُـطـاو دآـاتـوو ثـسِؤ ـساًـث
نوهةكاُث زِآـيَـِـاُـةوة دوا و ـوتـث كـة
ٓــاتــِــة ٓــةز َيــٌــث كــوزدضــتــاْ ًــاُــو َيــوــث
ئــاًــادةكــساو نــؤيــاْ منــايــؼ دةكــةْ و
بةزاوزد ثثَ دةكةْ هة ةيَ بريؤكـة ئـةو
ًــاُــو َيــوــة ٓــةُــووكــة هــة كــيــثــا كــاز
ثيَدةكسيَت جطة هةوة ئـاهـو ـؤ ِز شاُـيـاز
هةبازة دوايـني قـؤُـا ـث كـازوبـازةكـاُـث
بيِا كيثا كسا و بةزِيَوةبةز كيـثـا ـوتـث
كة هة ٓةز ؤزِاُلـازيـيـةن اليـةُـث كـؤز
ئا اداز دةكاتةوة
كــيــوُـ بــة ثــازن بــاضــث هــة غــاُــد
ثطــثــؤزِاُــث كــؤزيــا كــسد كــة بـسِيــازة هــة
دآـاتــوويَـلــث ُـصيــلــدا بــطـةُــة ٓـةز َيــٌــث
كوزدضتاْ و وتث هةو ًاوةيةدا ٓـةُـطـاو
سُ دةُسيَت ُاوبساو بة ثيَويطـيت شاُـث
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زِؤهــث  HRDهـــة زِؤهـــث زِآــيَـــِـــةزاْ
جيابلسيَتةوة ئـةوة هـة كـاتـيَـلـدايـة كـة
ثطثؤزِاُث كؤز بـةثـيَـث ثـالُـث دا ِزيَـرزاو
ًاوةيةن هة ة َي زِآيَِةزاْ كـاز دةكـةْ و
ًـاوةيـةكـيـؼ تـايــبـةد دةكـةْ بـةو 01
فةزًاُبةزة كـة نـوهـث HRDيـاْ هـة
كؤزيا باغووز بيِيوة.
جيَث باضة بسِيازدزا زِؤذ ً 7ـايـظ 4
ثطثؤز هة كؤزيـاوة بـطـةُـة ٓـةزيَـٍ و هـة
ُصيلةوة ضاوديَسيـث ئـةو فـةزًـاُـبـةزاُـة
بــلــةْ كــة نــوهــةكــاُــث زِآ ـ َيــِــةز و
 HRDيــاْ بــيــِــيــوة ٓــةزوةٓــا هــة
دآاتوويَلث ُصيليػدا ضةُد ثطثؤزيَليى
كؤز بة ئـةزكـث جـيـاجـيـا هـة ٓـةوهـيَـس
دةضتبةكاز دةبّ.
ئةوة هة كاتيَلداية كة ٓةزيةن هة بةزِيَصاْ
بةزِيَوةبةز ػيت ثةزةثيَداُث ًـسؤيـث و
بة ِزيَوةبةز كيثـا ٓـةُـطـاوةكـاُـث ئـةَ 3
ًاُطة زِابسدووياْ هــــــة كؤبووُةوةيةكدا
بــــــــــــؤ بــة ِز َيــص وةشيــس ثــالُــداُــــــاْ
باضــــلسدووة

