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سِاثؤستى كاسو ضـاآلكيية ئةجنامذساوةكاىــى وةصاسةتــى ثـالىذاىـاٌ
طاهَى 5102

يــةّ ضِاثؤضتةزا

ثيَؿةنى
وةظاضةتى ثالْساْإ ٖةيَػا بةئاَازةنطزْى ضِاثؤضتى ناضوضاآلنييةنـاْـى

ضاآلكييةكاىى وةسصى يةكةو
الثةسِة ()52-0
 .5ضاآلكييةكاىى وةسصى دووةو
الثةسِة ()94-52
 .3ضاآلكييةكاىى وةسصى طيَيةو
الثةسِة ()22-20
 .9ضاآلكييةكاىى وةسصى ضواسةو
الثةسِة ()42-22

خؤى بؤ غايَى  ، 5102نة ثيَهٗاتوة يةو ناضوثطِؤشاْـةى نـة يـةَـاوةى
وةضظةناْى (يةى  -زوو  -غىَ  -ضواض)ى غايَى  5102ئةجنـاَـسضاوٕ
ثيَويػتة بطوتطيَت نةوا ئةّ ضِاثؤضتة وةى ٖـةَـيـؿـة بـطيـتـيـة يـةو
ضاآلنياْةى نةيةَاوةى غايَى  5102بةؾيَوةى ضِاثوَضتى وةضظى ئاَازة
نطابووٕ ئةّ ضِاثوَضتةف تةْٗا ئةو نـاضوضـاآلنـيـيـة غـةضةنـيـيـاْـةى
وةظاضةتى ثالْساْإ يةخؤ زةططيَت نة يةاليةٕ خـوزى وةظاضة ،،واتـة
تةواوى زاّء زةظطانإ يةزةغتةو بة ِضيَوةبةضايةتـيـة طؿـتـيـةنـاْـى يـا
بةٖاوناضىء ٖةَاٖةْطى يةطةأل ٖاوبةؾةنإ يةو َاوةيةزا بـةئـةجنـاّ
طةيةْطاوٕ
وةظاضة ،يةّ َاوةيةزا ضةْسئ ضـاآلنـى رـؤضاورـؤضى ئـةجنـاّ زاوة،
يةواْة تاوتويَهطزْى ضِةوؾى ئاواضةنـاْـى ٖـةضيَـِ يـةطـةٍ بـةضثـطغـى
ْوغيٓطةى بايَويَعى غويس ية ٖةوييَطو ،تاوتويَهطزْى ثالْى غرتاتيـىـى
ْوىَ بؤ بة زةْطةوةٖاتٓى ئاواضةنإ يةطةأل ريَططى ْويَٓةضى تايبـةتـى
ْةتةوة يةنططتووةنإٖ ،ةضوةٖا ثؤييَٓهطزْى نؤَثاْـيـاو بـةيَـيَـٓـسةضو
بةضظنطزْةوةى ثًةناْيإ ،وة زةضٖيَٓاْى ْاوى ضةْسيـٔ ئـةْـساظيـاضى
ٖاوبةف يةزاَةظضاْسْى نؤَثاْيانإ ية بواضى ئـاَـاضيــ ضـةْـسيـٔ
ضِووثيَو ئةجناَسضاوٕ يا يةبواضى رـيَـبـةرـيَـهـطزْـسإ وة ضـةْـسيـٔ
ضاآلنى زيهةف ية بواضى ثةضةثيَساْى َطؤييءٖ ،ـةضوةٖـا يـة بـواضى
ثالْى ثطِؤشةناْى وةبةضٖيَٓإء ٖاوناضى و ٖةَاٖةْطى يةطـةأل اليـةٕ
و ضِيَهدطاوة ْيَوزةويَةتيةنإ

الثةضِِِِِِِة 0

رِاثؤرتى ساالنةى كارو ضاالكييةكانى وةزارةتى ثالندانان 5102 -

كاسو ضاآلكييةكاىى وةصاسةتى ثالىذاىاٌ
وةسصى يةكةو
(كاىووىى دووةو  -ػوبات  -ئاداس)
5102
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وةصيشى ثالىذاىاٌ و بةسثشطى
ىووطييطةى باهَويَضخاىةى
طويذ هة ٍةوهيَش سِةوػى
ئاواسةكاىى ٍةسيَه
تاوتويَذةكةٌ
يــة  ،51020002ز عــًــى غــٓــسى،
وةظيطى ثـالْـساْـإ ثـيَـؿـواظيـهـطز يـة
خاتوو ريَػيها غظاضزغـرتؤّ ،رـيَـطـطى
بايَويَعى غـويـس يـة بـة ـساٖ ،ـةضوةٖـا
بةضثطغى ْووغيٓطـةى بـايَـويَـعخـاْـةى
غويس ية ٖـةويـيَـطو رـاسـيـس غـةيـسى،
بــةضثــطغــى نــاضوبــاضى غــيــاغــى يــة
بايَويَعخاْةى غويس ية بة سا
َــةبــةغــت يــةّ نــؤبـــووْــةوة يـــة
تاوتويَهطزْـى زوايـث ثـيَـؿـٗـاتـةنـاْـى
ْاوضةنة و ضِةوؾى ئـاواضةنـإ بـوو يـة
ٖةضيَُى نوضزغتإ بةتايبةتى يةاليةْـى
ٖاوناضى َطؤيى يةّ باضةيةوة ،وةظيـطى

ثــالْــساْــإ ئــاَــاشةى نــطز نــة ئــةّ
باضوزؤخة قـةيـطاْـيَـهـى بـةضزةواَـة،
ئـــةطـــةضضـــى ضِةوؾـــى ئـــاواضةنـــإ
ثيَؿهةوتٓى باؾى بةخؤوة بيٓيوة بـة
بةضواضز يةطةأل ضةْس َاْطى ضِابـطزوو،
بةتايبةتى زواى زضوغـتـهـطزْـى 52
نــةَــ بــؤ ئــاواضةنــإ ،ئــةَــةف
بةضٖةَى ٖـاونـاضى و ٖـةَـاٖـةْـطـى
بــةضزةواَــى ةــهــوَــةتــى ٖــةض َيــُــى
نــوضزغــتــاْــة يــةطــةأل ئــاشاْػــةنــاْــى
ْةتةوة يةنططتووةنإ و نـؤَـةيَـطـاى
ْيَوزةويَةتى ٖةضوةٖا ضِايطـةيـاْـس نـة
غــةضةضِاى ئــةّ ثـ َيــؿــهــةوتــٓــاْــة ،يــة

ئ ـ َيــػــتــازا ث ـ َيــساويػــتــى ظؤض ٖــةيــة
غةباضة ،بة زابيٓهطزْى نـةٍ وثـة
ظغتاْة بةتايبةتى زواى ٖـةيَـهـطزْـى
ئةّ ؾةثؤيَةى غةضَا بؤ غةض ٖةضيَُى
نوضزغتإ و ْاوضةنة ز عًى غـٓـسى
زاواى يـة ؾـاْـسى ْـاوبـطاو نـطز نـة
ٖاوناضى ظياتطى ةهوَةتى ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ بهةٕ بؤ ثيَـؿـهـةؾـهـطزْـى
ٖاوناضى ظياتط بؤ ئاواضةنإ ،يـةاليـةٕ
خؤيةوة خاتوو ريَػيها ٖـةيَـويَػـت و
ئاَازةباؾى وآلتةنةى زووثـاتـهـطزةوة
ية ثؿتطرييهطزْى ٖةضيَُى نوضزغـتـإ
بؤ ضِووبةضِووبووْةوةى ئةّ قةيطاْة

وةصيشى ثالىذاىاٌ ثيَؼواصى هة كؤمةهَةى باصسطاٌ و ثيؼةطاصاىى دياسبةكش دةكات
يــة  ،510200002ز عــًــى غــٓــسى،
وةظيطى ثالْساْاْى ةهوَةتى ٖةضيَـُـى
نوضزغتإ ،ثـيَـؿـواظيـهـطز يـة ؾـاْـس

نؤَةيَةى بـاظضطـإ و ثـيـؿـةغـاظاْـى
زيـاضبــةنــط بــة غـةضؤنــايــةتــى بــوض
بــةيػــاأل ،غــةضؤنــى ئــةجنــووَــةْــى
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نؤَةيَةنة ،و شَاضةيةى خـاوةْـهـاض و
بــاظضطــإ و ثــيــؿــةغــاظاْــى ؾــاضى
زياضبةنط
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َةبةغت ية غةضزاْى ؾـاْـسى ْـاوبـطاو
ثتةونطزْى ثةيـوةْـسيـيـةنـاْـى ْـيَـوإ
ٖةضيَُى نوضزغتإ و زياضبةنط بـوو يـة
ٖةَوو بـواضيَـهـسا بـةتـايـبـةتـى بـواضى
ئابووضى
غةضؤنى ؾاْسى ْاوبطاو ضِايطةيـاْـس نـة
نؤَةيَةنةيإ بة ْياظٕ يكى خـؤيـإ يـة
ٖةوييَط بهةْةوة بؤ ئةوةى ية ْعيهـةوة
ناضةناْيإ بةضِيَوةببةٕ و ٖـةضوةٖـا بـؤ
بطةوزإ بة ثةيوةْسى ْيَوإ زيـاضبـةنـط

و ؾاضةنـاْـى ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ ،و
زاوايإ نـطز نـة زيـاضبـةنـط بـايـةخـى
ظياتطى ثيَبسضيَت ية ضِووى ثتةونـطزْـى
ثةيوةْسيةنإ و ئايَوطؤضِنـطزْـى نـاض و
ثيؿةغاظى
وةظيطى ثالْساْإ ثؿتطريى ةهـوَـةتـى
ٖةضيَُـى نـوضزغـتـاْـى بـؤ نـؤَـةيَـةى
بــاظضطــإ و ثــيــؿــةغــاظاْــى زيــاضبــةنــط
زووثاتهـطزةوةو غـــــــــــــتـايؿـى ضِؤيَـى
نؤَثاْياناْى غةض بةّ نؤَةيَةية نــطز،
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نة تـةْـاْـة ،يـة نـاتـى ضِووزاوةنـاْـى
َــاْــطــى ئــااء نــاضةغــاتــى ؾــةْــطــاٍ
ناضةناْيإ ْـةوةغـتـاْـسء ْـةنؿـاْـةوة،
بةيَهو ٖةيَويَػتى ططْطيإ ْيؿـاْـسا بـة
نؤنطزْةوةى ثؿتيـواْـى بـؤ ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ ،نة ئةوةف َايةى غوثاؽ و
غتايؿهطزْةٖ ،ةضوةٖا بةيَيَٓى زا نة يـة
ئايٓسةزا ظياتط بايةر بــــة ثـــةيـوةْـسى
ئـــابووضى ْيَواْـيـــــــإء ٖــــــــةضيَـُـى
نوضزغــتإ بــسةٕ
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وةصيشى ثالىذاىاٌ و ػاىذى باهَويَضخاىةى
فةسِةىظا هة بةيشوت سِةوػى ئابووسى ٍةسيَه
تاوتويَذةكةٌ
زووثاتهطزةوة ية ٖةَوو ئاغتـيَـهـسا و
يـــةضِوَشى  ،510200055ز عـــًـــى
غٓسى ،وةظيطى ثالْساْاْى ةهوَـةتـى
ٖةضيَُـى نـوضزغـتـإ ،ثـيَـؿـواظ يـة
خــاتــوو ئــاطــا ،زوَــاضة ،ضِاو َيــصنــاضى
زاضايــي بــؤ ْــاوضــةى ضِؤشٖــةآلتــى
ْاوةضِاغت ية بايَويَعخاْةى ىةضِةْػا ية
بةيطو ،،و ئاالٕ طيَبدـا ،،نـوْػـويَـى
طؿتى نؤَاضى ىةضِةْػا يـة ٖـةويـيَـط،
وؾـــاْـــسى يـــاوةضيـــإ نـــطز يـــة
نـؤبــووْـةوةنــةزا غــةضةتـا بـاؽ يــةو
بــاضوزؤخــة ْــاٖــةَــواضة نــطا نــة
ْاوضةنة ثيَيسا تيَثـةضِزةبـيَـت و بـةّ
بؤْةيةوة نوْػويَى ىةضِةْػا ثؿتطـريى
وآلتةنـةى بـؤ ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ

ضِايطةياْس نة وآلتةنةى تـا ئـةوثـةضِى
تواْاى ٖاوناضى ٖةضيَـُـى نـوضزغـتـإ
زةنا ،ية ضِووبةضِووبووْةوةى تريؤضزا
ٖةضوةٖا غتايؿى ضِؤيَى ثـيَـؿـُـةضطـةى
نطز نة تانة ٖيَعة ية ئيَػتازا زش بـةّ
تريؤضة وةغتاوة ية تـةوةضيَـهـى تـطزا
ضِةوؾى ئابووضى تاوتويَهـطا و تـيـؿـو
خطاية غةض نـاضيـطـةضيـيـةنـاْـى ئـةّ
باضوزؤخة يةغةض ئابووضى ْاوضةنة و
ٖــةض َيــِ بــةتــايــبــةتــى بــةٖــؤى ئــةو
قةيطاْة زاضايـيـةى ضِووى تـيَـهـطزووة
ٖةضوةٖا ناضيطةضى زابةظيٓـى ْـطخـى
ْةو ،يةغةض ئابووضى و وةبةضٖيَـٓـإ
يــةّ بــاضةيــةوة وةظيــطى ثــالْــساْــإ
ضِايطةياْس نة غةضةضِاى ناضيطةضى ؾةضِ
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و ٖاتٓى غةزإ ٖةظاض ئاواضة و ثةْابةض
بؤ ٖةضيَُى نـوضزغـتـإ و ْـةْـاضزْـى
بــةؾــة بــوزرــةى ٖــةض َيــِ يــةاليــةٕ
بــة ــساوة ،ضِةوؾــى ئــابــووضى ٖــةض َيــِ
يةغةض ثآ وةغتاوة و نـؤَـثـاْـيـانـاْـى
ريٗإ تا ئيَػتاف بةضزةواّ ية ٖـةويَـى
وةبةضٖيَٓأْ ية ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ
بةتايبـةتـى يـة ثـطِؤشةنـاْـى شيَـطخـإ
ئةَةف زةطةضِيَتةوة بؤ ئةو ئاغايـ و
غةقاَطرييةى ية ٖةضيَُـسا بـةضقـةضاضة
غــةضةضِاى ئــةو رــةْــطــةى بــةضؤنــى
ٖةضيَُى ططتووة
ية نؤتاييسا ،ز عًى غـٓـسى غـوثـاغـى
ةــهــوَــة ،و طــة ىــةضِةْػــاى نــطز
بةضاَبةض بةو ضِؤية ثـؤظةتـيـظـةى يـةّ
زؤخةزا زةيبيٓآ و بةضاَبةض ثؿتطـريى
بةضزةواَيإ بؤ ٖةضيَـُـى نـوضزغـتـإ
ٖةضوةٖا ٖـةضزوو اليـةٕ رـةخـتـيـإ
يــةغــةض زض َيــصةزإ بــة ٖــاونــاضى و
ٖــةَــاٖــةْــطــيــهــطزٕ غــةبــاضة ،بــة
بةضْاَةناْى ثةضةثيَسإ نطزةوة
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وةصيشى ثالىذاىاٌ و باىلى ىيَودةوهَةتى داىاىى
طرتاتيزيةتيَم بؤ ثاساطتيى كؤمةآليةتى
تاوتو َيذةكةٌ
ٖةويَى بةضزةواَى ةهوَةتى ٖـةضيَـُـى
نـوضزغـتـإ بـؤ بـاؾـرتنـطزْـى ضِةوؾـى
ٖــةض َيــِ و زاْــيــؿــتــواْــى يــة ٖــةَــوو
بواضيَهسا ،يـة  ،510200052ز عـًـى
غٓسى ،وةظيطى ثالْساْاْى ةـهـوَـةتـى
ٖــةض َيــُــى نــوضزغــتــإ ،ث ـ َيــؿــواظ يــة

تيُيَهي باْهـى ْـيَـوزةويَـةتـى نـطز بـة
غةضؤنايةتى ضةظوإ املاحل
ية نؤبـووْـةوةنـةزا بـاؽ يـة ثـطِؤشةى
زاْــاْــى غــرتاتــيــصيــةتــى ثــاضاغــتــٓــى
نؤَةآليةتى ية ٖةضيَُى نوضزغتإ نـطا
نة بة ٖـاونـاضى بـاْـهـى ْـيَـوزةويَـةتـى
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رـيَــبــةرـيَــسةنــطيَــت ئــاَــاجنــى ئــةّ
ث ـطِؤشةيــة بــاؾــرتنــطزْــى طــوظةضاْــى
زاْيؿتواْى ٖةضيَُى نوضزغتاْة و غـآ
بواض ية خؤزةططيَت نـة بـطيـتـث يـة
تؤضِةناْى غـةالَـةتـى نـؤَـةآليـةتـى،
بيـُـةى نـؤَـةآليـةتـى و بـةضْـاَـةى
بــاظاضِى نــاض وةظيــطى ثــالْــساْــإ
ريَبةريَهطزْـى ئـةّ ثـطِؤشةيـةى يـة
ٖةضيَُى نوضزغتإ بة طـطْـو وةغـ
نطز بـؤ بـاؾـرتنـطزْـى اليـةْـةنـاْـى
ئابووضى و نؤَةآليةتى زاْـيـؿـتـواْـى
ٖــةض َيــِ نــة يــة غــةضرــةّ وآلتــة
ثيَؿهةوتووةناْـى رـيـٗـاْـسا ئـةجنـاّ
زةزضيَت
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وةصيشى ثالىذاىاٌ بةػذاسيلشد هةكوَبووىةوةى فشاواىى
كوَىظوأل ء ىويَيةساىى وآلتاٌ هةٍةوهيَش
يــة ضِوَشى  510205053ز عــة
غٓسى وةظيطى ثالْساْاْى ةهـوَـةتـى
ٖةضيَُى نوضزغتإ بة ئـاَـازةبـووْــى
ز ئاؾتى ٖةوضاَى وةظيـطى ْـةو ،ء
غةضضاوة غطوؾـتـيـةنـاْـى ٖـةضيَـُـى
نــوضزغــتــإ بــةؾــساضيــإ نــطز يــة
نؤبووْةوةيـةنـى بـةضىـطاوإ يـةطـةأل
نوْػوأل و ْويَـٓـةضاْـى زةويَـةتـإ يـة
ٖةوييَط
َةبةغت يةّ نؤبووْةوةية بطيتى بوو
ية ضِووْهطزْةوةى زوائ ثيَؿٗـاتـةنـإ
تايـبـة ،بـة بـواضى ْـاضزْـى ْـةوتـى
ٖـةضيَـُــى نـوضزغــتـإ يــة اليـةى وة

يةاليةنى زيهة بوزرةى عـرياقـى ىـيـسضِاأل
وبـةؾـة بـوزرـةى ٖـةضيَـِ يـة بـوزرـةى
ىيسضِاأل بؤ بةؾساضبوواْى نؤبووْةوةنة ية
ٖةَإ نا ،غةضزاْـةنـاْـى ئـةّ زوايـيـةى
ؾاْسى ٖةضيَُى نوضزغتإ بـؤ بـة ـسا بـؤ
ئاَازةبووإ ضِووْهطايةوة
يةَياْةى وتـةنـةى وةظيـطى ثـالْـساْـاْـى
ٖةضيَُى نوضزغتإ رةختى يةوة نطزةوة
نة ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ثابـةْـسة
بة ضِيَهةوتٓاَةنةى ْيَوإ ٖةوييَطو بة ـسا
ٖةضوةٖا ئاَاشةى بة وةنطز نة ةهوَةتـى
ٖةضيَُى نوضزغتإ ٖةَوو ٖةويَيَهى زةزا،
بؤ ضاضةغةضنطزْى قةيطاْى زاضايى ٖةضيَـِ
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بة تايبةتى يةطةأل ةهوَةتى ىيسضِاأل
ؾاياْى باغــــــــــــة يـاغـاى بـوزرـةى
عــرياقــى ىــيــسضاأل نــة يــة نــؤتــايــى
نـــاْـــووْـــى زووةَـــى  5102يـــة
ثةضِيةَاْى عريام ثةغٓس نطاو زويَـٓـى
بآلونطايةوة ية ضِؤشْاَةى وةقـائـيـ ـى
عــريام بــة ؾ ـ َيــوةيــةنــى ىــةضَــى،
نةتيايسا بة ؾيَوةيةنى ضِووٕ بـاغـى
يـةَـاىـة زاضايـيـةنـاْــــــــى ٖـةضيَـُــى
نوضزغتاْى نطزووة بةآلّ ةهوَـةتـى
ىيسضِاأل ئـاَــــاشة بـة وة زةنـا ،نــة
ثــاضةى ْية بؤ ٖةضيَُى نوضزـــػـتـاْـى
بٓيَطيَت
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وةصيشى ثالىذاىاٌ و جيَطشى ىويَيةسى تايبةتى ىةتةوة
يةكطشتووةكاٌ هةعرياق ثالىى طرتاتيحي ىويَى
بةدةىطةوةٍاتيى ئاواسةكاٌ تاوتويَذةكةٌ
يــة  ،510205052ز عــًــى غــٓــسى،
وةظيطى ثالْساْاْى ةهوَةتى ٖةضيَـُـى
نوضزغتإ ،ثيَؿـواظ يـة خـاتـوو يـيـعا
ططاْس ،رـيَـطـطى ْـويَـٓـةضى تـايـبـةتـى
ْةتةوة يـةنـطـطتـووةنـإ يـة عـريام و
ريَططةنةى زؤَٓيو باضِتـ نطز
ية نؤبووْةوةنةزا ،نة بة بؤْةى زةغـت
بةناضبووْى زؤَٓيـو بـاضِتــ بـوو يـة
ثؤغـتـةنـةى ،بـاؽ يـة ٖـةيـوَـةضرـى
ئيَػتاى ٖةضيَُى نوضزغتإ و ْاوضـةنـة
نطا ،بةتايبةتـى ضِةوؾـى ئـاواضةنـإ يـة
ٖةضيَُى نوضزغتإ ،و رـةخـت نـطايـة
غــةض ٖــةو َيــى ةــهــوَــةتــى ٖــةض َيــُــى
نوضزغتإ و ْةتةوة يةنططتووةنـإ بـؤ
بةزةغتٗيَٓاْى بـوزرـةى ثـيَـويػـت يـة
ِضيَطـاى وآلتـة نـؤَـةى بـةخؿـةنـإ و
نؤَةيَطاى ْيَـوزةويَـةتـى بـةَـةبـةغـتـى
تةَويًهطزْى ثالْى غـرتاتـيـىـي ْـويَـى
بــةزةْــطــةوةٖــاتــٓــى ث ـيَــساويػــتــيــيــة
َطؤييةناْـى ئـاواضةنـإ يـة ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ
ييعا ططاْس ئاَاشةى نطز نـة ضِةوؾـةنـة
ٖاوناضى و ٖةَـاٖـةْـطـى اليـةْـةنـاْـى
ْاوخؤيى و ْـيَـوزةويَـةتـي زةخـواظيَـت،
ضوْهة ظيازبووْى شَاضةى زاْيؿـتـواْـى
ٖةضيَِ بةضيَصةى  %31تةْٗا ية َاوةى

َ 4ــــاْــــطــــسا نــــة ظيــــازبــــووْــــى
ثيَساويػتييةناْى نؤَةيَطـاى ْـاوخـؤ و
ئاواضةناْى يـيَـهـةوتـؤتـةوة ئـةضنـيَـهـى
ئيَـىـطـاض قـوضِغـة ٖـةضوةٖـا بـاؽ يـة
زةضةجناَى ضِاثؤضتى نـاضيـطـةضيـيـةنـاْـى
ٖاتٓى ئاواضةناْى ْاوخؤ و ثةْـابـةضاْـى
غــوضى يــةغــةض اليــةْــى ئــابــووضى و
نؤَةآليةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ نطا نـة
بــة ٖــاوبــةؾــى يــة اليــةٕ وةظاضةتــى
ثالْساْاْى ٖةضيَُى نوضزغتإ و باْـهـى
ْيَوزةويَةتى ئاَازةنـطا و زوو ٖـةىـتـة
بةض ية ئيَػتازا ضِاطةيٓسضا بةثـيَـى ئـةّ
ثــالْــة نــة ثــةجنــة زةخــاتــة غــةض
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نةييَٓةنإ و ثيَساويػتى يةنـة يـةنـةى
بواضةنإ و ٖةضوةٖـا ٖـةيَػـةْـطـاْـسْـى
بطِى بوزرةى ثيَويػت بؤ ثطِنطزْـةوةى
ٖةض نةييَٓيَو ،نؤى ًَ 0,9يـاض زؤالضى
ئةَطيهي ثيَويػتة يـةاليـةٕ خـؤيـةوة،
وةظيطى ثالْساْإ ططْطى زابيـٓـهـطزْـى
بوزرةى ثـيَـويػـت بـؤ زابـيـٓـهـطزْـى
ثــيَـــساويػـــتـــيـــيـــةنـــاْـــى ئـــاواضةنـــإ
زووثاتهطزةوة بةتايبةتى نـة ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ َـاوةى غـايَـيَـهـة زووضـاضى
قةيـطاْـيَـهـى زاضايـى ٖـاتـووة بـةٖـؤى
بطِيٓى بةؾة بوزرةى ٖةضيَـِ يـةاليـةٕ
ةهوَةتى ْاوةْسةوة
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بة بؤىةى كؤتايى ٍاتيى وادةى ئةسكةكاىى
هة عرياق ،وةصيشى ثالىذاىاٌ ثيَؼواصى هة
ىويَيةسى طلشتيَشى طؼتى ىةتةوة
يةكطشتوةكاٌ هة عرياق كشد
يــة  ،51020305ز عــًــى غــٓــسى،
وةظيــطى ثــالْــساْــاْــى ةــهــوَــةتــى
ٖةضيَُى نـوضزغـتـإ ،ثـيَـؿـواظ يـة
ْــيــهــؤالى َــيــالزيــٓــؤسْ ،ــو َيــٓــةضى
غـــهـــطتـ ـيَـــطى طؿـــتـــى ْـــةتـــةوة
يةنططتووةنإ ية عـريام ،و غـونـوأل

نـــؤْـــسىْ ،ـــويَـــٓـــةضى ْـــةتـــةوة
يةنططتووةنإ ية ٖـةويـيَـط ،و ؾـاْـسى
ياوةضيإ نطز
ية نـؤبـووْـةوةنـةزا ،نـة بـة بـؤْـةى
َايَئاوايى َيالزيٓؤس بوو زواى نـؤتـايـى
ٖاتٓى ئةضنةناْى ية عـريام ،بـاؽ يـة
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ضِةوؾى ئيَػتاى ٖةضيَُى نـوضزغـتـإ و
عريام و ْـاوضـةنـة نـطا بـةطؿـتـى ،و
ضةْسئ تةوةضى ية بواضى رـيـارـيـازا
تاوتويَهطا بةتايبةتــــــــــــــــــــــــى ئـةو
ٖةيوَةضرةى ئيَػتا ية ئاضازاية
وةظيــطى ثــالْــساْــإ غــتــايؿــى ضِؤ َيــى
ْويَٓةضى غـهـطتـيَـطى طؿـتـى ْـةتـةوة
يةنططتووةناْى نطز ية عريام بةطؿتـى
و ٖيواى غةضنةوتٓى بـؤ خـواغـت يـة
ثؤغتى ْويَيسا
ٖةضوةٖا ٖـةضزوو اليـةٕ رـةخـتـيـإ
يةغـــــــــــةض ٖاوناضى و ٖـةَـاٖـةْـطـى
بةضزةواّ نطزةوة ية ْيَوإ ةـهـوَـةتـى
ٖةضيَُى نـوضزغـتـإ و ئـاشاْػـةنـاْـى
ْةتةوة يةنططتووةنإ
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وةصيشى ثالىذاىاٌ و بةسِيَوةبةسى ٍةسيَنى سِيَلخشاوى تةىذسوطتى جيَاىى
سِةوػى تةىذسوطتى ئاواسةكاٌ تاوتويَذةكةٌ
يــة  ،510203002ز عــًــى
غٓسى ،وةظيـطى ثـالْـساْـاْـى
ةـــهـــوَـــةتـــى ٖـــةضيَـــُـــى
نوضزغتإ ،بة ئاَازةبووْى ز
ضيَــهــةو ،ةــةَــة ضؾــيــس،
وةظيـــطى تـــةْـــسضوغـــتــــى
ةـــهـــوَـــةتـــى ٖـــةضيَـــُـــى
نوضزغتإ ،ثـيَـؿـواظ يـة ز
عةال ئةي ةيوإ ،بةضِيَـوةبـةضى
ٖـــةضيَـــُـــى ِضيَـــهـــدـــطاوى
تــةْــسضوغـــتــى رــيـــٗــاْـــى
(  )WHOبـــؤ ْـــاوضـــةى
ضِؤشٖةآلتـى ْـاوةضِاغـت ،و ز
غــيــس رــةعــ ــةض ةػــث،
ْويَٓةضى ضِيَهدـطاوى ْـاوبـطاو
ية عريام ،و ؾاْسى يـاوةضيـإ
نطز ية نؤبووْةوةنةزا ،بـاؽ
يــة ضِةوؾــى تــةْــسضوغــتــى
ئاواضةناْى ٖةضيَُى نوضزغتإ
نطا بة تايبةتى ية ثـاضيَـعطـاى

ْــعيــهــةوة ئــاؾـــــــــــٓــاى
ضِةوؾةنة بٔ
زواتط باؽ يـة بـؤؾـايـي و
ثيَساويػتييـةنـإ نـطا نـة
ثيَويػتـة ٖـةَـوو اليـةْـة
ثــةيــوةْــسيــساضةنــإ بــة
رسزى ناضى يةغةض بـهـةٕ
بـؤ زابــيــٓـهــطزْــيــإ يــةّ
بـــــاضةيـــــةوة وةظيـــــطى
ثالْساْإ رةختى يـةغـةض
ثــــــايَــــــثــــــؿــــــتــــــى و
بةزةْطةوةٖاتـٓـى ظيـاتـطى
نؤَةيَطاى ْيَوزةويَةتى نطز
ضوْهة بواضى تةْسضوغـتـى
طــطْــطــى تــايــبــةتــى خــؤ
ٖةية و ىـةضاَـؤؾـهـطزْـى
نــــاضةغــــاتــــى طــــةوضةى
ي ـ َيــسةنــةو َيــتــةوة نــة يــة
ئيَػـتـازا ظيـاتـط يـة يـةى
ًَيـؤٕ و ْـيـو ئـاواضة يـة

زٖـــؤى نـــة بـــةؾـــى ظؤضى
ئاواضةناْى يـةخـؤ طـطتـووة و
ضةْسئ تـةوةضى ثـةيـوةغـت
بةّ بابةتة خطايةضِوو غةضةتا
ز ئةي ةيوإ غـتـايؿـى ضِؤيَـى
ةـــهـــوَـــةتـــى ٖـــةضيَـــُـــى
نـــوضزغـــتـــاْـــى نـــطز يـــة
ضِووبةضِووبووْةوة و ضِيَـطـطتـٔ
يــة تــةؾــةْــةنــطزْــى ئــةّ
قـــةيـــطاْـــة غـــةبـــاضة ،بـــة
ٖــةيــوَــةضرــى تــةْــسضوغــتــى
ئاواضةنإ ،و ثيَؿـهـةؾـهـطزْـى
ئةوةى ية تـواْـاى زابـيَـت يـة
خعَةتطوظاضى تةْسضوغتـى و
زةضَإ بـةتـايـبـةتـى يـةغـةض
ئاغتى ضاوزيَطى تةْسضوغـتـى
غةضةتايى ٖةضوةٖا بـاؽ يـة
غةضزاْيهطزْى ؾاْسى ْاوبطاو
بـؤ نــةَــثــةنــاْــى ثــاضيَــعطــاى
زٖــؤى نــطا بــؤ ئــةوةى يــة
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ٖــةضيَــُــى نــوضزغــتــإ
ْــــيــــؿــــتــــةرــ ـيَــــٔ و
ثـــيَـــؿـــهـــةؾـــهـــطزْـــى
خـــــعَـــــةتـــــطـــــوظاضى
تـــةْـــسضوغـــتـــى بـــاف
ئــةضن ـيَــهــى ئــةغــتــةَــة
بةتايبةتى بـةٖـؤى ئـةو
ٖةيوَةضرةى ئةَطِؤ يـة
ْاوضـةنـة يـة ئـاضازايـة
ٖةضوةٖا زووثاتيـهـطزةوة
نةةهـوَـةتـى ٖـةضيَـُـى
نــوضزغــتــإ ٖــةَــيــؿــة
بــةضزةواّ زةبــيَــت يــة
ئةجناَساْى ئةوةى نة ية
تـــواْـــايـــسا بـ ـيَـــت بـــؤ
ئاواضةنإ
يــة نــؤتــايــيــسا ٖــةضزوو
اليةٕ رةختيإ يـةغـةض
ٖاوناضى و ٖةَـاٖـةْـطـى
بةضزةواّ نطزةوة
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ثؤهيَيلشدىى ( )03كؤمجاىياو بةهَيَيذةسو ،بةسصكشدىةوةى ثوةى ()3ى ديلةو ،هةطةأل
دةسٍيَياىى ( )9ئةىذاصياسي ٍاوبةؾ هةدامةصساىذىي كؤمجاىياكاٌ
ييَصْة تؤَاضو ثؤييَٓهطزْي بةيَيَٓسةضإ
ية غآ َاْطـي وةضظ يـةنـةَـي غـايَـي
 5102تةْٗا ( )9نؤبووْةوة ئاغايـي
ئــةجنــاَــسا ،وة يــةئــةجنــاَــي ئــةّ
نــؤبــووْــةواْــةزا (  )03نــؤَــثــاْــيــاو
بةيَيَٓسةض ثؤييَٓهطزوةو ثًة ثـؤيـيَـ
( )3نــؤَــثــاْــيــاو بــةيَــيَــٓــسةضيؿــى
بةضظنطزؤتةوة
وة ييَصْة ثؤييَٓهطزٕ يةغةض زاوانـاض
خــاوةٕ نــؤَــثــاْــيــانــإ ،وة بــة ٖــؤ
ثيَؿهـةؾـهـطزْـي نـاض ئـةجنـاَـسضاو
ثــيَــويػــت ( )9ضــواض ئــةْــساظيــاض
ٖاوبةؾى يةزاَةظضاْسْي نؤَثـاْـيـانـإ
زةضٖـ َيــٓــاوة يــة اليــةنــي تــطةوة يــةّ
َــاوةيــةزا ( )2نــؤَــثــاْــيــا يــة بــواضة
ريارياناْسا خطاوْةتة ييػـــــــــــــــــ

ضِةف و (  )5نـــؤَـــثـــاْـــيـــاف يـــة
ييػـــــــــــــــــــــ ضِةف زةضٖـيَـٓـطاوٕ
بــةَــةف نــؤ طؿ ـ نــؤَــثــاْــيــا و
بة َييَٓسةضإ نة ية ئيَػـتـازا يـة يـيـػـ
ضِةؾــسإ زةنــاتــة ( )29وة زاوانــاض
(  )2نؤَثاْيا و بةيَيَٓسةض بؤ وةضططتـ
ثًة ثؤيئَ ضِةتهطاوةتةوة بة ٖؤ نـةّ
ونو ِض ية زؤنيـوَـيَـٓـتـةنـاْـيـإ رـطـة
يةَاْةف ،ئاَازةنطزْـــي طؿت ظاْيـاض
و زؤنــيــوَـ َيــٓــتــةنــاْــي ثـ َيــويػــت بــؤ
ئةجناَـساْـي ئـةّ نـاضاْـة غـةضةوة
ي ـ َيــصْــة ثــؤي ـ َيــٓــهــطزٕ ،يــة ِض َيــطــا
بة ِضيَوةبةضايةتـــــــي ثـؤيـيَـٓـهـطزْــــــــي
بــةيَ ـيَــٓــسةضإ ر ـيَــبــةر ـيَــهــطاوة ئــةّ
بة ِضيَوةبةضايةتيـة ٖـةض يـةو َـاوةيـةزا
ٖةيَػاوة بة ْويَهطزْـةوة ْـاغـٓـاَـة

4

ثؤييَٓهـطزٕ بـؤ ( )019نـؤَـثـاْـيـا و
بة َييَـٓـسةض و ضِةتـهـطزْـةوة زاوانـاض
ْويَهطزْةوة ْاغــــــــٓـاَـة بـؤ ( )22
نؤَثاْيا و بةيَيَٓسةض بةٖؤ ٖـةبـووْـي
نةّ ونـو ِض يـة زاوانـاضيـةنـاْـيـإ ،وة
زةيإ ثؿتطري ئـاضاغـتـة وةظاضة ،و
اليةْـةنـاْـي ْـةبـةغـرتاو بـة وةظاضة،
نطزووة غـــــــةباضة ،بة نـؤَـثـاْـيـا و
بة َييَـٓـسةضإ غـةضةضِا ئـةّ نـاضاْـة
غةضةوة ،ضِؤشاْـة نـاض ئـاغـايـي خـؤ
ئـــةجنـــاَـــساوة ،نـــة بـــطيـــتـــيـــة يـــة
وةآلَـــساْـــةوة طؿـــت وةظاضة ،و
اليةْةناْي ةهـوَـي و ضِةظاَـةْـسيـسإ
يةغةض ىطؤؾت ثؿـهـي ٖـاوبـةؾـإ و
زاَةظضيَٓةضاْــــــــــــي نؤَثاْيانإ زوا
زيطاغةنطزْي زؤغيَيةناْيإ
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بةسدةوامبووىي خوهةكاىي سِاٍيَياٌ بؤ يةكيَيت بةهَيَيذةساىي
كوسدطتاٌ
زوا وةضطـــطتـ ـ ضِاوبـــؤضـــووْـــي
وةظاضة ،و اليةْة ثةيـوةْـسيـساضةنـإ
غــةبــاضة ،بــة ضِةؾــٓــووغــــــــــــــــــــي
ضِيَُٓاييةناْـــــــــي ريَبـةرـيَـهـطزْـي
ططيَبةغـــــــــــــــــــتـة طؿـتـيـةنـإ و
زيطاغةنطزْي طؿت ثطغــــــــــــيـاض و
تيَبيٓيةنإ و بةٖةْس وةضطـطتـٓـيـإ،
ييَصْة (ْويَهطزْةوة غـــــيػتُـي
تةْسةضئ ية ٖـةضيَـُـي نـوضزغـتـإ)
غةضيةْوآ ضِةؾٓووغةنة زاضِؾـتـةوة
بؤ ْاضزْي بؤ ( ئـةجنـوَـةْـي ؾـوضا
ٖةضيَِ) بؤ وضزبيٓيهطزْي
ييَصْة ْاوبطاو ية ئيَػتازا غـةضقـايَـي
بـــــةزوازاضووْةوةى بــــــةيَـطـةْـاَـة
غتاْساضزةناْي ططيَبةغتة طؿتيةناْـة
( Standard Bidding
 )Documentsو يــة غــةضةتــازا
زةغ بةناض نـطز بـة بـةيَـطـةْـاَـة
غتاْساضزةناْـــــــــــــــــــــي نطِي ناآل
(  )Goodsو ث ـيَــؿــهــةؾــهــطزْــي
خــــعَـــــــةتـــطوظاض ضِاويـــَصنـــــاض
( Consultancies
 ،)Servicesوة ية زاٖـاتـوويـةنـي
ْعيهسا زةغت زةنطيَت بة بةيَطةْاَـة
غتاْـساضزةنـاْـي نـاض (  )Worksو
ٖةيَػةْطاْسْي ؾــــــــــــــــيـــــــــاويـي
ثيَؿوةخت
( )Prequalification
ية اليةني تـطةوة بـة ِضيَـوةبـةضايـةتـي
ططيَبةغتة طؿتيةنإ بة ٖـاونـاض و

ٖةَـاٖـةْـطـي بـاْـهـي ْـيَـوزةويَـةتـي و
يــةن ـ َي ـ بــة َي ـ َيــٓــسةضاْــي نــوضزغــتــإ،
ٖةيَػاوة و بةضزةواَة يـة ئـةجنـاَـساْـي
ضةْس خوييَهي ضِاٖيَـٓـإ بـؤ نـازيـطاْـي
بة َييَٓسةضاْي غـــــــــــــــةض بـة يـةنـيَـ
بة َييَٓـسةضاْـي نـوضزغـتـإ يـة ٖـةضغـآ
ثاضيَعطاناْي ٖةضيَِ ،وة زةغتثيَهـي ئـةّ
خوالْة ية ثاضيَعطا ٖةوييَط يـــة َـاوة

( 51090050)59-55ئـــــــةجناَـسضا و
بة ئاَازةبووْي ْويَٓةض (  )31نؤَثاْيـا
و بــة َي ـ َيــٓــسةض ،وة ؾــايــاْــي بــاغــة نــة
بــةضْــاَــةنــة يــة  01خــويــي ضِاٖ ـيَــٓــإ
ثيَهٗاتووة و تا ْاوةضِاغـ غـايَـي 5102
بةضزةواّ زةبيَت
تا ئيَػتا ئةّ خوالْة ال خواضةوة
ئةجناَسضاوٕ:

خؿتةى خوية ئةجناَسضاوةنإ
ش

وةظاضة /،ثاضيَعطا

خوٍ

ضِيَهةو،

شَاضة بةؾساضبووإ

0

ثاضيَعطا ٖةوييَط

خويي يةنةّ

(51090050)59-55

31

5

ثاضيَعطا ٖةوييَط

خويي زووةّ

(5102000)55-51

31

3
9

ٖةوييَط
غًيَُاْي
غًيَُاْي
زٖؤى

خويي غيَيةّ
خويي يةنةّ
خويي زووةّ
خويي يةنةّ

(5102030)4-2
(5102050)52-59

31
32

(5102050)52-59
(5102000)02-03

31
52

خويي زووةّ

(5102050)04-02

31

2
2
2

ثاضيَعطا
ثاضيَعطا
ثاضيَعطا
ثاضيَعطا

ثاضيَعطا زٖؤى

 2خوٍ

نؤ طؿ

01
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دةطتةى ثيَواىةطاصى كؤىرتؤىل جؤسى
جطة هةدةطتييؼاىلشدىى وادةى قةدةغةكشدىى
ضينةىتوَى فةل ،ضةىذ ضاآلكييةكى ديلةػى ئةجنامذاوة
 زةغتةى ثيَواْةغـاظى و نـؤْـرتؤ
رؤض يـــــــــة ضِيَهةوتــــــــــــــــــــى
( ٖ )510203050ــــةيَػــــا بــــة
بــآلونــطزْــةوةى ئــاطــازاضيــةى ب ـوَ
باظضطاْاْـى ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ
غــةبــاضة ،بــة قــةزة ــةنــطزْــى
ٖــاوضزةى ضــيــُــةْـتــؤى ىــةٍ ب ـوَ
ٖــةض َيــُــى نــوضزغــتــإء ،ثــاؾــإ
زضيَـــــصنـــــطزْـــــةوةى َـــــاوةى
ٖاوضزةنطزْةنة
 زةغتةى ثيَواْةغـاظى و نـؤْـرتؤ
رؤضى ٖةضيَُى نوضزغتإ بـةثـيَـى
ْـــوغـــطاوى شَـــاضة  0312يـــة
بـــةضواضى ْـــاوبـــطاو يـــةغـــةضةوة،
بطِياضيسا نة ٖاوضزْى ضيـُـةْـتـؤى
ىةٍ تانو بـةضواضى 510209009
ضِيَطاى ثيَسةزض َ بةَـةضرـىَ ثـيَــ
ٖاوضزْى ثؿهٓيٓى ثيَؿوةختـى بـؤ
نطابـ َى و بـطِواْـاَـةى  CoCبـؤ
زةضضووبىَ ،واتة بطِيـاضى ثـيَـؿـرتى
زةغتة بة ْوغطاوى شَاضة  215ية

بةٖةَوو رؤضةناْيإ) ،وة ٖـةضوةٖـا
(  )2منـــووْـــةى رـــطـــةضةء ( )59
منووْةى بؤٕ ثؿهٓيٓى بؤ نـطاوة يـة
تاقيطـةى بـٓـهـةى نـؤْـرتؤ رـؤضى
ىطِؤنـةخـاْـة ،نـة طـوجنـاوة يـةطـةأل
تايبةمتةْسى عيَطاقى
 ثؿــهــٓــيــٓــى رــطــةضة يــة زةغــتــةى
ث ـ َيــواْــةغــاظى و نــؤْــرتؤ رــؤضى
ٖةوييَط بطيتية ية ()9ى طـوجنـاو ،و
(  )5زاْةى ْةطوجناو ،وة ْيَـططـةيـةى
طوجناو (  )51وْ ،ةطوجناويـ بطيتى
بوو ية ()9
 ية ئاَاضى تاقيطةى بةضِيَوةبـةضايـةتـى
نؤْرتؤ رـؤضى غـًـيَـُـاْـى بـةؾـى
رطةضة ()0949ى طـوجنـاوة)0( ،ى
ْــةطــوجنــاوة ،وةٖــةضوةٖــا بــةؾــى
غــوتــةَــةْــى ( )0129ى طــوجنــاوة
()531ى ْةطوجناوة
 ية بةضِيَوةبةضايةتى نـؤْـرتؤ رـؤضى
زٖــؤنــيـــ ب ـطِى َــةوازى ٖــاتــووى
رطةضة بـــــؤ وةضظى يــــــــــــــــةنـةّ
 )2432.425 ( 5102تـــــةْـــــى
ضِيَطةثيَسضاو بوو
 نؤى َـةوازى ٖـاتـوو يـةَـةضظةنـاْـى
بامشاغ  ،ثةضويَعخإ ،ابطاٖيِ خًيـٌ،
ةارى ئـؤَـةضإ يـة وةضظى يـةنـةّ
غـايَـى  5102يـةخؿـتـةى خـواضةوة
زةغٓيؿاْهطاوة

 510205059نة تيايسا ٖـاوضزْـى
ضيُةْتؤى ىـةٍ قـةزة ـة نـطابـوو
تانو  510209009ناضى ثيَٓانطىَ
يـــةّ َـــاوةيـــةؾـــسا بـــابـــةتـــةنـــة
تاوتويَسةنط َ و زواى ئـةّ بـةضواضة
بطِياضى ْويَى بوَ زةضزةضىَ
 يــةوةضظى يــةنــةّ /غــا َيــى 5102
يةتاقيطةى َةضنةظى ْـاو زةغـتـةى
ثـ َيــواْــةغــاظى و نــؤْــرتؤ رــؤضى
(  )054يةمنووْةناْى رواْهاضى و
ثـــانـــهـــةضةوة ثؿـــهـــٓـــيـــٓـــى بـــؤ
ئةجناَـسضاوة ،وة (  )50منـووْـةى
رطةضة و ْيَططةية ،نؤى طؿتى ئـةو
منووْاْةف نـة يـة وةضظى يـةنـةّ
ضِةواْةى زةغـــتـة نـطاوة بـطيـتـيـة
يــــة ( )021منووْة
 يــة بــٓــهــةى ىــطِؤنــة خــاْــةى
ْيَوزةويَةتى ٖةوييَط بـطِى َـةوازى
ٖــاتــوو (  )523224نــطــِ بــوو
يةَةوازى ( رواْـهـاضى ،نـةضغـتـةى
بــيــٓــاغــاظى ،غــةيــاضا ،،رــطــةضة

ْاوى َةوازة ٖاتووةنإ ( ثانهةضةوةَ ،وازى بيٓاغاظىَ ،ةوازى ناضةباَ ،ةوازى ضيَؿتداْةَ ،ةوازى ثالغتيهى ،ياضى َٓساآلَٕ ،ةوازى غياضا،
بطِى ٖاتوو  /ناضتؤٕ

بطِى ٖاتوو  /تةٕ

)

بطِى ٖاتوو  /زاْة

ضِيَطةثيَسضاوة

ضِيَطةثيَٓةزضاوة

يةْاوبطاو

ضِيَطةثيَسضاوة

ضِيَطةثيَٓةزضاوة

يةْاوبطاو

ضِيَطةثيَسضاوة

ضِيَطةثيَٓةزضاوة

يةْاوبطاو

020,540,942,249

39922

0,12

3,252,215

2049

ْيية

052442

3

ْيية

00
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خؿتةى بطِى نؤنطاوةى بطِواْاَةناْى ( )COTECNA, SGS,B.V, TUVبؤ َاْطى ()05ى غايَى  5109و َاْطى (0و)5ى غايَى 5102
بطِواْاَةنإ

شَاضةى بطِواْاَةناْى ضِيَطة ثيَسإ

شَاضةى بطِواْاَةناْى ضِيَطةثيَٓةزإ

B.V

3421

522

SGS

3002

04

TUV

942

2

COTECNA

023

ْيية

طؿتى

2232

523

خؿتةى ثؿهٓيٓى ئةجناَسضاو ية تاقيطةناْى زةغتةى ثيَواْةغاظى و نؤْرتؤ رؤضى ،بةضِيَوةبةضايةتى زٖؤى و غًيَُاْى ( خواضزةَةْى ،ئاو ،رواْهاضى ،ثانهةضوة ،رطةضة )..
نيُيا

ْاوى ؾوئَ

بايؤيؤرى

ىيعيا

طوجناوة

ْةطوجناوة

طوجناوة

ْةطوجناوة

طوجناوة

ْةطوجناوة

تاقيطةى ْاوةْسى زةغتة

22

3

24

93

50

5

تاقيطةى ا ط زٖؤى

0122

99

0225

032

523

2

تاقيطةى ا ط غًيَُاْى

230

0

202

51

24

5

طؿتى

0422

92

5232

510

323

01

رؤضى ناضوضاآلنييةناْى ٖؤبةى ٖوْةضى (ٖةوييَطـ غًيَُاْى ـ زٖؤى) ية (وةضظى يةنةّ) ى غايَى 5102
رؤضى ناضوضاآلنى

ٖةوييَط

غًيَُاْى

زٖؤى

زةضٖيَٓاْى َؤيَةتى ظيَطِيٓططى

51

9

09

زةضٖيَٓاْى َؤيَةتى ىطؤؾتٓى ظيَطِ بة نؤَةأل

_

_

_

زةضٖيَٓاْى َؤيَةتى وةضؾةى ظيَطِ

2

5

2

تاظة نطزْةوةى َؤيَةتى ظيَطِيٓططى

033

529

522

تاظة نطزْةوةى َؤيَةتى ىطؤؾتٓى ظيَطِ بة نؤَةأل

5

03

_

تاظة نطزْةوةى َؤيَةتى وةضؾةى ظيَطِ

02

54

29

ثؿهٓيٓى خؿًَى ٖاوضزة (ظيَطِ ،ثالتث ،ظيو)

 9159.224ضواض ٖةظاضو بيػت و
ضواض نيًؤو ؾةف غةزو ٖةؾتاو ْؤ
ططِاّ

 01922.521زة ٖةظاضو ضواض
غةزو ثةجناو ٖةؾت نيًؤو زووغةزو
ؾةغت ططِاّ

 022.321غةزوؾةغت و ؾةف
نيًؤو غآ غةزو ثةجنا ططِاّ

ثؿهٓيٓى ثػوويةى ىطؤؾتٓى ظيَطِ

511

029

303

ثؿهٓيٓى زوناْى وةضؾة و ظيَطِيٓططى

51

2

54

نيَؿهطزْى تةضاظوو

039

029

302

غةضزاْيةناْى ييَصْةى ضاوزيَطى باظاضِ

01راض

03راض

 2راض

ظيَطِى ثؿهيَٓطاو ية اليةٕ ييصْةى ضاوزيَطى

 0514ططِاّ

_

 0255ططِاّ

تاقيهطزْةوةى ظيَطِيٓططإ و خاوةٕ وةضؾةنإ

 54ظيَطِيٓطط

2ظيَطِيٓطط

 53ظيَطِْطط

05
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ثيَذاضووىةوةو داسِػتيةوةى سِةػيووطى ثالىى طرتاتيحي ثيَيخ طـــاهَى
()5151 -5102ى حلومةتى ٍةسيَنى كوسدطتاٌ
بـة ِض َيــوبـةضايــةتـى طؿـتــى ثــالْـساْــاْــى
غــــــــــــــرتاتيىى ٖةيَػاوة بة:
 ثيَساضووْةوةو زاضِؾـــــــــــــــتـٓـةوةى
ضِةؾٓووغــــــى ثالْى غرتاتيىي ثيَٓـ
غايَى ( )5151-5102ى ةهوَةتــى
ٖةضيَُى نوضزغتإ نة بةٖةَاٖةْطـى
يةطةأل وةظاضةتـة ثـةيـوةْـسيـساضةنـإ
ئـــةجنـــاَـــى زةزا ،،ئـــةويــــ بـــة
ْويَهطزْـةوةى زاتـاو ظاْـيـاضى ْـوىَء
ْويَهطزْةوةى ْيؿاْسةضةنإ ،بة ثؿت
بةغــــنت بة زيسطـاى نـوضزغـتـإ بـؤ
غايَى  ، 5151ية غةنتـةضةنـاْــــــــــي
( تةْسضوغ  ،نؤَةآليةتــــــــــــــــــــى،
شيٓطةء َث ،ثيؿةغاظ  ،ناضةبــــــــــا،
نؿتوناأل ،شيَطخإٖ ،تس)
 نـؤتـايـى ٖـيَـٓــإ بـة ئــاَـازةنـطزْــى

( يـ ـيَـــهـ ـوَيـــيـــٓـــةوةيـــةى يـــةبـــواضى
تــةْــسضوغــتــى) بــةظَــاْــى نــوضزىء
عةضةبى يةشيَط ْـاوْـيـؿـاْـى ( دراسة
لىاقع خدمات الرعاي الصخً والقىى
البشري العامل فة واار الصةخة )
ي ـ َيــهــؤ َيــيــٓــةوةى بــةضايــى بــؤ بــاضى
خعَةتطوظاضى ضاوزيَطى تةْسضوغـتـى
و غـــاَـــاْـــى َـــطؤيـــى يـــةوةظاضةتـــى
تةْسضوغتى.
 ئاَازةنطزْى ثطِؤثؤظةيَيَو بـؤ زاْـاْـى
زاتابةيػيَو ية ٖةَـوو بـواضةنـإ بـؤ
ثـاضيَـعطـانـإ و قـةظاو ْــاةـيـةنـاْــى
ٖةضيَِ بة ضةؾٓيَو نة ٖةَوو زاتـاو
ظاْياضى يةغةض يـةنـة ئـيـساضيـةنـاْـى
تيَسابيَت ٖةض يةطوْسو ْاةيةو قـةظاو
ثــاض َيــعطــا يــةغــٓــووضى ئــةّ يــةنــة

03

ئيساضياْة بةْةخؿةٖ ،ةضوةٖا شَاضةى
زاْيؿتوإ ،باضى خـويَـٓـسٕ (شَـاضةى
قــوتــا،ــاْــة ،قــوتــابــىَ ،ــاَــؤغــتــا،
نـــاضَـــةْـــسى خـــعَـــةتـــطـــوظاضى و
ثيَساويػتى ٖتس) ،وة زاّ وزةظطـاى
ةهوَى و َعطةو ،و باضى نؿتونايَـى،
زاْةويًََة ،غاَاْى ئاشةأل و بـةضٖـةَـى
نؿتوناأل تا باؾرتئ غةضضاوة بيَت بؤ
ٖةَوو ئةواْةى نة ثـيَـويػـتـيـإ بـة
ظاْياضى ٖةيـة زةضبـاضةى ئـةّ يـةنـة
ئيساضياْة ضى بؤ زاْـاْـى بـةضْـاَـةو
ثالْى خعَةتـطـوظاضى بـيَـت يـإ بـؤ
َةبةغتى تويَصيٓةوة ٖتس
 ثيَؿواظيهطزٕ ية نؤَـةيَـيَـو قـوتـابـي
ئاَازةيىء ؾـيـهـاضنـطزْـى َـاْـانـاْـى
ثالْي غرتاتيىي و رؤضةناْى ثـالٕ و
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بــوزرــةو ٖــتــس يــةْ ـ َيــو زيــواْــى
وةظاضة،
 ئــةجنــاَــساْــى وؤضنؿــؤث ـ َيــو بــؤ
زةغتةى طةؾت وطوظاض ية بـةضواضى
510203030ية بـاضةطـاى زةغـتـة،
يةغةض تويَصيٓةوةى ( بةضِيَـوةبـطزْـى

خاؾاى يــــــة غــــــــةيطاْطاناْــــــــــى
ٖةضيَُى نوضزغــتإ)  ،نـة يـةَـاوةى
ضِابــطزووزا ئــةجنــاَــسضا بــوو يــةغــةض
زياضزةى نةيةنـةبـووْـى خـاؾـاى يـة
غةيطاْطانإ و زةغـتـٓـيـؿـاْـهـطزْـى
َةتطغيةناْى ئةّ زياضزةية و ،زاْاْى

َيهاْيعَى طوجناو بؤ بٓربِنطزْـى يـة
ضِيَطاى اليةْــــة ثــــةيوةْساضةنـــــــإ
ئــةوةى رـيَــطــاى ئــاَــاشة ثـيَــهــطزْــة
ظؤضبـــةى بـــة ِضيَـــوبـــةضو غـــةضؤنـــى
بةؾةناْى زةغــــــــــــــتـةى طـةؾـتء
طوظاض ئاَازةى ئةّ ووَضنـؿـوَثة بووٕ

تاوتويَلشدىى بواسى ىةخؼةداىاىى ػاسو ٍةسيَنةكاٌء  ،داىاىى
ميلاىيضميَلى طوجناو بؤ دسوطتلشدىى
داتابةيظى حلومةت

 بةؾساضيهـطزٕ يـة نـؤبـووْـةوةنـاْـى
بة ِضيَوبةضايةتـى طؿـتـى ثـالْـساْـاْـى
غرتاتيىى بة َةبةغتى زاْاْى ثـالْـى
نــاضى ؾــةف َــاْــطــةى غــةضةتــايــى
 5102و زاْاْى َيهاْيعَى طـوجنـاو
بؤ زضوغتهطزْى زاتابةيػى ةهوَةتى

ٖـةضيَـُـى نـوضزغــــــــــــتــإء ضـةْــس
بواضيَهى زيهة
 ئةجناَساْى زيساضيَو يةطـةأل بـةضِيَـع
ناضوإ تةٖا خويَٓسنـاضى زنـتـؤضا يـة
بواضى ْةخؿةزاْاْى ؾاضو ٖةضيَُةنإ
ية ظاْهؤى ؾةىيًس ية وآلتى ئيٓـطـًـرتا
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يـــــة بـــــةضواضى 510203054
بةَةبةغـتـى تـاوتـويَـهـطزْـى بـواضى
ْةخؿةغاظىو ثيَساْى ظاْياضى يةغـةض
باضى ئيَػتاى نوضزغتإ و ثالْــــــــــى
زاٖاتوو يةّ بـواضةزا تـا يـةزاٖـاتـووزا
غووزى ييَوةض بطرييَت
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بةسِيَوةبشدىى كاسةطاتء ثالىذاىاىى طياطةتةكاٌ
) (Disaster Management and Policy Planning

يـــة ِضوَشاْـــى ( 510203 0)02 -3
ٖــةؾــت ىــةضَــاْــبــةضى ةــهــوَــةتــى
ٖةضيَُى نوضزغتإ زةغت ْيؿاْـهـطإ
بوَ بةؾـــــــــــــساضيهطزٕ ية خويـــــــى
( بة ِضيَوةبطزْــــــــــــــــــــى نـاضةغـا،ء
ثالْساْاْـى غـيـاغـــــــــةتـةنـإ) نـة
يةوآلتى يابإ ئةجناَسضا ،ئـةويــ 4
بابةتى يةخوَ ططتبوو نة بطيتث ية:








ٖةَاٖةْطىَ :يهاْيعَى ٖةَاٖةْطى ْيَوإ غيَهتةضة بابةتيةناْــى رياريا
ِضيَهدطاوة ْاةهوَـيـةنـإ ،ئـاشاْػـة ْـيَـوزةويَـةتـيـةنـإ ،نـةضتـى طؿـتـى – بـوَ
ٖــةيَػــةْــطــاْــسٕء ضــاوز َيــطيــهــطزٕٖ ،ــةضوةٖــا ِض َو َيــى نـوََــة َيــطــاى َــةزةْــىء
ٖةيَػةْطاْسْى ضِيَهدطاوة ةهوَيةنإ
ثةيوةْسى نطزْةنإ يةناتـى ضِووزاْـى نـاضةغـا – ،غـرتاتـيـىـيـةنـإ يـةبـواضى
بةضِيَوةبطزْى ظاْياضيةنإ – ضِ َويَى َيسيانإ
بة ِضيَوةبطزْــــــــــى زاتانإ :نـوَنـطزْـةوةى زاتــــــــــــانـإٖ ،ـةيَػـةْـطـاْـسْـيـإ،
ؾيهطزْةوةو غــــــــــــــةالَةتيإ ،ضوَْيةتى ٖةيَػةْطاْسٕء ؾيـهـطزْـةوةى بـاضى
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ناضةغاتةنإ
خ ـوَئــاَــازةنــطزٕ ب ـ َو نــاضةغــا:،



زةضنــطزْــى يــاغــاى ث ـيَــويػــتء
ئاَازةناضية يوَريػتيةنإ





وةآلَساْةوةى خيَطا :ضـوَْـيـةتـى
ثــةضةثــيَــساْــى وةآلَــساْــةوةى
يةْاناو ب َو قوَْـا ـى ثـالْـساْـاْـى
يةْاناو



ثـــالْـــساْـــإ ،بـــة ِضيَـــوةبـــطزٕ،
غرتاتيىى :زاْاْى نـطزاضةنـإ يـة
ناضوباضى غياغـة ،،غـرتاتـيـىـى،
بـــة ِضيَـــوةبـــطزْـــى غـــةضضـــاوة

يةطةأل بوزرةى ثيَويػت بوَ وةآلَساْةوةى ناضى يةْاناو
ثيَؿبيٓيهطزْى ْاوةْس تا زضيَص َةوزانإ :ضوَْيةتى ئـاغـايـى نـطزْـةوةى شيـاْـى
خةيَهةنةو ناضيطةضيةناْى زاْيؿتواْى ْاوضةنةو ثيَؿدػتٓى ثالْةنإ
ٖةيَػةْطاْسْى ناضيطةضى ياغــاء ِضيَػانإ يـةغـةض نـةّ نـطزْـةوةى نـاضيـطـةضى
ناضةغـــا،ء ضِووزاوة يةْاناوةنإ

غرتاتيىيةنإ نة ضاوزيَطى ناضة
َةيساْـيـةنـإ زةنـاٖ ،ـةضوةٖـا

وؤسكؼؤثي تايبةت بة طةياىذىي
ٍاوكاسي مشؤيي و ثاساطنت هةطةأل
ياطاو طياطةتي ثةيوةىذيذاس
يةضِيَهةوتي  51020 3 052بة ِضيَوةبةض طؿـ ٖـاونـاض و
ٖةَاٖـةْـطـي ثـةضةثـيَـسإ ،بـةؾـساض نـطز يـة وؤضنؿـؤثـي
(طةياْسْي ٖاوناض َطؤيي و ثاضاغنت يةطةأل ياغاو غياغـةتـي
ثةيوةْسيساض) نـة بـةٖـاونـاض ِضيَـهـدـطاو (  )PHAPيـة
(زبــي) ئــةجنــاّ زضا بــةؾــساضبــووإ زةغــتــةبــةضنــطإ بــة
تيَطةيؿتٓيَهي باؾرت بؤ ضِووبةضِوو بووْةوة ططى ياغايـي و
غياغي زياضيهطاو َطؤيي ،بؤ بةزةغت ٖيَـٓـاْـي طـةيـاْـسْـي
ياضَةتي َطؤيي نة ية ئةجناَي ؾةضو ْانؤني ثـةيـسازةبـيَـت
ئةّ وؤضنؿؤثة ثيَساضووْةوةيةني نطز بؤ بريؤنة ضِاٖـيَـٓـإ
يةغةض ياضَةتيية َطؤيييةنإ ية ضواضضيَوة ياغاٖ ،ـةضوةٖـا
تيؿو خطاية غةض َاف و ييَـثـطغـطاويـةتـي نـاضا غـةضةنـي
يةضِؤش زواتط باؽ ية زةغت ْيؿاْهطزْي ٖةَوو ئةو اليـةْـة

ناضاياْة نطا نة ثيَويػتة بةؾساضبٔ ية ط توطؤ طـةيـاْـسْـي
ياضَةتيية َطؤييةنإ وة ئةّ ططىتاْـة نـة زضوغـت زةبـٔ
يةباضوزؤخي رياواظ و ئةو ؾتاْـةى نـة زةتـواْـطيَـت غـوزى
ييَوةضبطرييَت بؤ ييَٗاتواْى ياضَةتى َطؤيى بـؤ زاْـيـؿـتـواْـى
غـــــــظيٌ
غٓوضزاضنطزْـى يـاغـا َـطؤيـى ْـيَـوزةويَـةتـى يـةضِواْـطـةى
باغهطزْى بانططِاوْـسى َـيَـصوويـىء يـاغـايـىء غـيـاغـى بـؤ
بةؾساضبووإ ؾيهطايةوةو يةطةأل ئةّ ضِاٖيَٓاْة ؾيهـطزْـةوةى
قوأل نطا بؤ ثؤييَٓهطزْى ْانؤنى ضةنـساضى و زضوغـتـبـووْـى
ططشى و ثؤييَٓهطزٕ يةغةض ئاغتى ياغايى و غياغى
ثاؾإ بةضْاَةنة باغى ية ِضيَهدطاوى ناضى تـوْـسوتـيـصى نـطز
نة ية ئةجناَى ثطِؤغةى غةضبـاظى زضوغـت زةبـيَـت يـةطـةأل
يةبةضضاوططتٓى ناضى َطؤيى
زواى ئةَة بةؾساضبووإ ؾيهطزْةوة و ناضييَههطزْى ية ْيَوإ
ياغاى َطؤيى و ْيَوزةويَةتى بةؾيَوةيةنى تايـبـة ،و يـاغـاى
َــاىــى َــطؤس و تــاواْــى ْـ َيــوزةو َيــةتــى نــطز يــةطــةأل يــاغــا
ْاوخؤييةنإ
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ئةجنامذاىى كؤبووىةوةيةكى طيَ كاتزميَشي بة ػيَوةى
(ظيذيؤ كؤىفشِاىع) هةطةأل تينى ػاسةصاياىى كؤسى

بة ئاَازةبووْى بة ِضيَع بـطيـهـاضى وةظاضة،ء ضِاويَـصنـاضإء ئـةْـساظيـاضى زيـعايـٔء
ئةْساَاْي تط (ثطِؤشةى ثةضةثيَساْى َـطؤيـى) ضِؤش غـيَـؿـة ـة ،يـة بـةضواضى
 510205001بة ِضيَوةبةضايةتى طؿتى ثةضةثيَساْى َطؤيى نـؤبـووْـةوةيـةنـى غـ َي
ناتصَيَط بة ؾيَوةى (سيسيؤ نؤْ طِاْؼ) ئةجناَسا يةطةأل تيُى ؾاضةظاياْى نـؤضى
بةَةبةغ ئايَوطؤضِنطزْي ظاْياضية تاظةنإء بةزوازاضووْي ثطِؤشةنة
ية نؤبووْةوةنةزا باؽ ية َاغتةضثالْي نؤتايي ضِاٖيَٓإ نطا نة ؾاضةظاياْـي نـؤض

دسوطتلشدىى ثةيوةىذى و ٍةما ٍةىطيلشدٌ
هةىيَواٌ وةصاسةمتاٌ و ِسيَلخشاوى ئاطا

بة ئاَازةبووْى ضِاويَصناضى وةظاضة ،و بةضِيَوةبةضى نيثاو بةضِيَوةبةضى ثةيوةْسييـة
طؿتييةنإ و باظاضِطةض  ،ية بـةضواضى  510203002بـة ِضيَـوةبـةضايـةتـى طؿـتـى
ثةضةثيَساْى َطؤيى ثيَؿواظى نطز ية ِضيَهدطاويَـهـي ْـاوخـؤ بـةْـاو ئـاطـا نـة

02

بــةٖــةَــاٖــةْــطــي يــةطــةأل وةظاضةتــى
ثالْساْإ ناضيـإ يـةغـةضنـطزووة بـة
غــووز وةضطــطتــٔ يــةو زاتــايــاْــة
نؤنطاوْةتةوةء يةطةأل ئةو ضِاثطغياْةى
يــة َــاْــطــى ئــازاضو ْــيــػــاْــى 5109
ئةجناَسضابووٕ ٖةضوةٖا طـ ـتـووطـؤف
يةغةض ثوختة َاغتةضثالْةنة نـطاء،
زوا زيعايٓى ثطِؤشةنةؾيإ يةبةضزةغتـة
بؤ ثيَـساضـووْـةوةى نـؤتـايـي يـةاليـةٕ
وةظاضة،
يةنؤتاييسا بطِياضزضا نةثيَـساضـووْـةوةى
ثوخـتـة َـاغـتـةضثـالْـةنـة يـةاليـةٕ
ئـةْـساَـاْـي ثـطِؤشةنـة يـة وةظاضةمتــإ
بهطيَت و تيَبيٓيةنـإ بـؤ ؾـاضةظايـاْـى
نـــؤضى بـــٓـــيَـــطزضيَـــٔ ٖـــةضوةٖـــا
زةغتهاضيهطزْي ىؤضَِي ضِووثـيَـوةنـةف
بهطيَت نة يةاليةٕ ؾاضةظا بـيـٓـاغـاظ
نؤض ئاَازةنطاوة بؤ غووز وةضططتٔ ية
ثـطِؤغـةى زووبـاضة زيـعايـٓــهـطزْــةوةى
غــرتانرــةض ثــةضةث ـ َيــساْــي َــطؤيــي
ية KIPA
ِضيَهدطاويَهى خـؤبـةخؿـى ثـيَـؿـةْـطـة
يةبواضى ضِاٖيَٓإ و ٖـؤؾـيـاضنـطزْـةوة
بة َةبةغتى زضوغتهطزْى ثـةيـوةْـسى
و ٖــةَــاٖــةْــطــى نــطزٕ يــةْــيَــوإ
وةظاضةمتــإ و ِض َيــهــدــطاوى ْــاوبــطاو
يةنـؤبـووْـةوةنـةزا طـ ـتـوطـؤ يـةغـةض
بابة،ء بواضةناْي ضِاٖيَٓاْـي ٖـةضزووال
غــووزوةضطــطتــٔ
نــطا بــةَــةبــةغ ـ
يةئةظَووْي يةنرتء ٖةَاٖةْطـيـهـطزٕ
يــةضِيَــطــةى ر ـيَــبــةر ـيَــهــطزْــى خــو
رؤضاورؤض بةثـيَـى ئـةظَـووْـى نـاضى
ٖةضزووال و ٖةويَسإ بؤ ئـةجنـاَـساْـى
ضةْس خوييَهى ٖاوبةف
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ئةجنامذاىى سِووثيَويَلى تةجشييب
ية ضواضضـيَـوة ثـطِؤشةى ٖـاوبـةؾـي وةظاضةمتـإ يـةطـةأل ِضيَـهـدـطاو ْـةتـةوة
يةنهططتووةنإ ثطؤططاَي ثـةضةثـيَـسإ  UNDPءئـةْػـتـيـتـؤ ةـهـوَـطِاْـي
نةْةز  ،IoGنة بؤ ثةضةثيَساْي ئاغت باآلناْة ،ضِووثيَو تةرطييب ئةجنـاَـسضاو
بةؾيَوةيةني ئةييهرتِؤْي ْيَـطزضا بـؤ بـةؾـساضبـوواْـي ئـةّ ثـطِؤشةيـة ،ؾـيـهـاض
ئةجناَةناْيـ يةاليةٕ ؾاضةظا ئةْػتيتؤ ْاوبطاو ئةجنـاَـسضاوة يـة ئـيَـػـتـازا

زاتا تةواو يةبةضزةغـتـة يـةغـةض ثـًـة
بــاآلنــإء ئــاَــازة زةغــتــث ـ َيــهــطزْــي
ضِووثيَوة ىطاواْةنةئ نـة شَـاضةيـةنـي
ظؤض يةّ ئاغتة بةؾساض زةنةٕ ئاَاْـ
يةّ ضِووثيَوة زةغـتـٓـيـؿـاْـهـطزْـي ئـةّ
بواضء اليةْاْةية نة بتواْـطيَـت نـاضيـإ
يةغةض بهطيَتء ثةضةيإ ثيَبسضيَت

ئةجنامذاىى خوهيَلي ضواس سِؤرى هةريَش ىاوىيؼاىي "ضؤىيةتى دسوطتلشدىى
بةضِيَوةبةض بووٕ بةؾساضبووٕ ،خويـةنـة
تينى ضاآلن " بؤ كاسكشدٌ
ية زضيَصةى ٖةويَى ثةضةثيَساْى تواْػتـى ىـةضَـاْـبـةضاْـى ةـهـوَـةتـى ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ ية ثالْى غايَى  5102بؤ خو ضِاٖيَٓإ ئةْػـتـيـتـؤى نـوضزغـتـإ بـؤ
ناضط َيطِى طؿتى ) ، )KIPAخوييَهي ضواض ضِؤشى يةشيَط ْـاوْـيـؿـاْـي ضـؤْـيـةتـى
زضوغتهطزْى تيُى ضايَاى بؤ ناضنطزٕ ئةجناَسا ،نة تيايسا ( )50ناضَةْس ثًـةى

ثشِوَرةى تواىاطاصى
تواْاغاظى وةى ثطِؤشةيةني غـرتاتـيـىـي
ةهوَـةتـى ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ ،نـة
تــايــبــة ،نــطاوة بــة ْــاضزْــة زةضةوةى
ىــةضَــاْــبــةضإ يــة غــةضرــةّ زاّ و
زةظطاناْى ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ
بؤ تةواونطزْي َاغتةض يإ زنـتـؤضا يـة
زةضةوةى ويَا،ء يةو بواضة ثيَـويػـتـاْـة
نة ئةويةوياتي ٖةض وةظاضةتيَهة ،ئاَاجني
ئةّ ثطِؤشةيـة بـةضظنـطزْـةوةى ئـاغـتـى
تواْا َطؤيي ناضَـةْـساْـة يـة نـةضتـي
طؿتيسا ،ناضوضاآلنييةناْى ئةّ وةضظةف
بطي بووٕ ية:

ية بـةضواضى ( 51020)905 (-)3031
ية ٖؤيَى زيـواْـى وةظاضةتـى ثـالْـساْـإ
بة ِضيَوةضوو ،وة ية اليةٕ ضِاٖـيَـٓـةض (ز
حمُس اٍ ياغث) ضِاويَصناض ية وةظاضة،
ثيَؿهةؾهطا ،يـة نـؤتـايـيـسا بـطِواْـاَـة
بةغةض بةؾساضبووإ زابةؾهطا

 ضِايهطزْى َاَةيَـةى ئـةو نـاْـسيـساْـةى ضِؤشاْـة بـؤ زاوانـاضى رـؤضاورـؤض
غةضزاْى بة ِضيَوةبةضايةتيية طؿتييةنـةَـإ زةنـةٕ و يـة اليـةٕ يـيَـصْـةى
وةظاضة ،بطِياضيإ يةغةض زةزضيَت
 زضوغتهطزْى زاتابةيؼ بؤ نـاْـسيـسنـطاواْـى غـةضرـةّ زاّ و زةظطـانـاْـى
ٖةضيَُى نوضزغتإ نة شَاضةيإ ( )0925ناْسيسة ،بة رؤضيَو نـة تـيـايـسا
غةضرةّ ظاْياضييـةنـإ يـةخـؤزةطـطيَـت و بـةضضـاوضِووْـى ْـيـؿـإ زةزا،
غةباضة ،بةو قؤْا اْةى نة ناْسيسنطاو تيَسايةتى
 نؤبووْةوة ْويَٓةضى وةظاضة ،يةطةأل ْويَٓةضاْى غةضؤنايةتى ئةجنوَـةْـى
وةظيطإ و وةظاضةتى خويَٓسْى باآل وتويَـصيـٓـةوةى ظاْػـتـى بـةَـةبـةغـتـى
ثيَساضووْةوةو زاضِؾتٓةوةى غةضرةّ ئةو بطِياضو ضِيَُٓايياْةى نة تـايـبـةتـٔ
بة بةضْاَةى تواْاغاظى و زاضِؾتٓةوةيإ بة ؾيَوةيةنى ظاْػتى و يةنطـطتـوو
بة رؤضيَو بتواْطيَت بة ضِووْى ناضى ثيَبهطيَت
ية ئيَػتازا ( )521ناْسيس خويَٓسْةنةيإ بة غةضنةوتـوويـي تـةواو نـطزووةو
طةضِاوْةتةوةو زةغتبةناضبووٕ ية ىةضَاْطةناْيإ
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دوايني ٍةهَويَظتى ثشِؤطةى تؤماسى طؼتطريى ئاواسةكاٌ تا كؤتايى وةسصى يةكةمى طاهَى 5102
زواى زةغتثيَهطزْى ئاَازةناضييةناْـى
تؤَاضى طؿتطريى ئاواضةنإ ية نؤتايـى
غايَى  ،5109ية غةضةتاى ئةَػايَيــ
بةضزةواَى زضا بة ثطِؤغةنة يةَـاوةى
َاْطى ؾوبا ،طؿت ئةو بةيَطةْاَاْةى
ثيَويػـنت بـؤ ضِووثـيَـوى ئـةظَـووْـى
ئاَـازة نـطإ نـة بـطيـتـى بـووٕ يـة
ىؤضَِى تؤَـاضنـطزْــــــــــــــــــــــــــــــــى
ظاْــيــاضيــيــةنــإِ ،ض َيــٓــُــايــيــةنــاْــى

ثطِنطزْةوةى ىـؤضَِـةنـة ،تـؤَـاضةنـاْـى
نــاضى ْــو َيــهــطزْــةوةى ضــواضض ـ َيــوة،
تؤَـاضةنـاْـى بـة ِضيَـوةبـةضى ئـاَـاض يـة
ثاضيَعطا ،غةضثةضؾتياض ،غةضؤنى تيِ و
ٖةضوةٖا تويَصةضى َةيساْى ئيٓىا ،يـة
نــؤتــايــى َــاْــطــى ئــازاضزا ث ـطِؤغــةى
ضِووثيَوى ئةظَووْى بةضِيَوةضوو ،نة بؤ
َــاوةى  2ضِؤش بــةضزةواّ بــوو ،زواى
تةواو بووْى ناضى َةيساْى بطِياض وايـة

ٖــةضزوو ث ـطِؤغــةى وضزبــيــٓــيــهــطزْــى
ظاْياضييةنإ و غهاْهـطزٕ و زاطـطتـٓـى
زاتانإ بـؤ ْـاو نـؤَـثـيـوتـةض ئـةجنـاّ
بسضئَء ،ضِاثؤضتى ئةجناَةناْى ضِووثيَـوة
ئةظَووْيـيـةنـةف ئـاَـازة بـهـطيَـت و
،طيَتة بةضزةغت ئةْساَـاْـى يـيَـصْـةى
تةنٓيهيى ثطِؤغةنة ،بؤ ئةوةى بـطِيـاضى
يةغةض بـسضيَـت و ئـاَـؤشطـاضيـيـةنـاْـى
ضِاثؤضتةنة برٓة بواضى ريَبةريَهطزٕ

كوَبووىةوةي بة ِسيَوةبةسايةتيةكاىي ئاماس طةباسةت بة توَماسي طؼتطريي ئاواسةكاٌ
510203001
ِضوَش
يــــــــة
ن ـوَبــووْــةوةيــةى بــة غــةضثــةضؾ ـ
غةضوَني زةغتة ئاَـاض ٖـةضيَـِ بـة

ئاَازةبووْي ٖةضيةى ية بـةضِيَـوةبـةض
ئــاَــاض زٖ ـوَى ،طــةضَــيــإ ،غ ـوَضإ،
ضِاثةضِئ ،و ْويَٓةضاْي ئاَاض ٖةوييَط و

غًـيَـُـاْـي ئـةجنـاَـسضا ،طؿـت طـ َوضِإء
ثيَؿٗاتةنإ نة ية ىـ َوضَِـةنـةزا نـطابـوو
خطاْة بةضباؽ

كشدىةوةي خوهيَلى تايبةت بةسِووثيَوي تؤماسكشدىي طؼتطريي ئاواسةكاٌ
ية  510203059خـويـيَـهـي ضِاٖـيَـٓـإ
ِض َيــهــدــطا ،غــةبــاضة ،بــة ثــطِؤغــة
(تؤَاضنطزْي طؿتطري ئـاواضةنـإ) يـة
زيواْي زةغتة ئاَاض ٖةضيَِ ،تايبـة،
بة ئةجناَساْى ثايًؤ( ،ئاَازةناض ) بـؤ
ئـــــةّ ثــــطِؤغـــــةيـــــة غـــــةضؤنـــــي
زةغتـةيـةووتـةيـةنـى زا طـطْـطـي ئـةّ
بةؾة ثطِؤشةنةى ؾيـهـطزةوة ،وبـاغـى
يةططْطي بةضِيَوةضووْي ثطِؤغةنة نـطز،
نة بؤ يةنةّ راضة بة ٖاوناض ْـةتـةوة
يةنططتوةنإ ئةجناّ زةزضيَت غةباضة،
بة َاوةو ضـؤْـيـةتـي بـة ِضيَـوةضـووْـي
ث ـطِؤغــةنــة بــةطؿ ـ ء ثــايــًــؤتــةنــة
بةتايبةتي ،ضِووْهطزْةوة ثيَويػتى

ثيَؿهةف نطز ئـةّ خـويـة غـآ ضِؤش
خاياْس ،ضِؤش يةنةَيإ بوَ ضـؤْـيـةتـي
ثطِنـطزْـةوة ىـؤضَِـةنـةء ،زوو ضِؤش
زواتـطيـــ بـ َو تـ َيــبــيــٓــيـةنــاْــى نــاض
َــةيــساْــي بــوو يــة ِضوَش ؾــة ــة
 510205052ضةْس تيُيَهي زةغتـة
ئــاَــاض ٖــةضيَــِ ( زيــواْــي زةغــتــة و
بةضِيَـوةبـةضايـةتـيـةنـإ) ٖ ،ـةيَػـإ بـة
غةضزاْي َةيساْي بوَ نةَثي بةةـطنـة،
نــةَــثــي طــطزرــوتــيــاضو طــةضِةنــي
ضـــواضضـــطا  ،0بـــ َو َـــةبـــةغـــ
ريَبةريَهـطزْـي بـطِطـة ثـايـًـوَ ،بـ َو
ظاْي ضِةوؾي و زياضيـهـطزْـي ،نـة يـة
ثالْي ثطِوَشةنةزا ٖةية ( ثـطِنـطزْـةوة
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ى ـ َوضَِــةنــةو ض ـوَْــيــةتــي نــاضنــطزْــي
تويَصةضةنإ) و ٖةضوةٖا ٖةيَػةْـطـاْـسٕ
و ؾطِوَسة تيَبيٓية توََاضنـطاوةنـإ يـة
َةيسإ يـــــة اليةٕ ييَصْة تةنٓيهي
زواتط تيُةنإ ضووْة نـاضى َـةيـساْـى
بوَ ئةجناَساْى ضِووثيَوى ئةظَـوْـى نـة
ئةويـ َاوةى ثيَٓ ضِؤشى خايةْس بـةّ
ؾ ـيَــوةيــة 5 ( :ضِوَش ْــويَــهــطزْــةوةى
ضواضضـيَـوةِ 3 ،ضوَش نـاضى َـةيـساْـى)
زواى ئةجناَـساْــــى ضِاٖـيَـٓـإ بـ َو 02
نةؽ بوَ  3ضِوَش ية نوَتايــــى ٖـةىـتـةى
ضِابــــــطزوو ئــةجنــاَــى ث ـ ِطوَغــةنــةف
ضِازةطةيٓط َى زواى ئـاَـازة نـطزْـى يـة
زةوضوبةضى ْ 01يػإ .5102
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بةػذاسيلشدٌ هة وؤسكؼؤثى
ضاكظاصى طيظتةمى ئاماسى هة داو و دةصطاكاىى حلوومةت
يــة ضــواضض ـ َيــوةى نــؤبــووْــةوةنــإ و
ناضنطزٕ ية غةض ضانػاظى غيـػـتـةَـى
ئاَاضى ية زاّ و زةظطاناْى ةهـووَـة،،
نؤبووْةوةيـةنـى بـاآل ئـةجنـاَـسضا بـة
غةضثةضؾ غةضؤني زةغـتـة ئـاَـاض
يةطةأل زةظطا ْاوةْس ئاَاض بة سا و
بة ٖةَاٖةْطى ضِيَهدطاوى UNFPA
 ،و نؤَثاْياى GOPAى ئـةيَـُـاْـى،
نة ية ٖوتيًَي سإ ضوياٍ ية ٖةوييَط نـة
ية  510205052ئةجناَسضا
يةّ ووَضنؿوَثةزا ْويَٓةضاْى ضِيَهدطاواْى
ْاوبطاو ،ييَصْةنـاْـى زةغـتـةى ئـاَـاضى
ٖةضيَِ ية بابةتى غيػتةَى ضـانػـاظى
ئاَاض ،و زةظطاى ْاوةْسى ئاَاضى بة ـسا
ئاَازةبووٕ ،بةَةبةغتـى ثـيـؿـاْـساْـى

نــاضةنــإ يــةغــةض بــابــةتــةنــإ و
خ ـوَئــاَــازةنــطزْــى زةغــتــة ب ـ َو ئــةو

ناضاْةى نة ثيَويػتة ية غـايَـى 5102
زا ئةجناّ بسضئَ

ووَسكؼؤثى ئاطايؼي خوَسان (  )Food Securityهة طةس ثشِؤطشامي STATA
زةغــتــةى ئــاَــاضى ٖــةض َيــِ و زةظطــاى
ئاَاضى ْاوةْس بة سا ية بـــــــــةضواضى
( 5102030 )02-03بةؾساضيإ نـطز
ية ووَضنؿوَثى ئاغـــــــــــــــايؿي خـوَضاى
()Food Security
ئةّ ووَضنؿوَثة بة ٖاوناض ضِيَـهـدـطاو
(  ،(WFPية ٖـوتـيَـٌ ؾـــــــــــرياتـوَٕ
بةضِيَوة ضوو
بابةتى غةضةنى ئةّ ووَضنؿوَثة بـطيـتـى
بوو ية ناضنطزٕ و ضِاٖـيَـٓـإ يـة غـةض
ثطِوَططاَي  ، STATAبـةَـةبـةغـ

زةضخػــت ـ ن ـ َو يــةنــة طــةضَــي
بةناضٖاتوو خوَضاى بة ثؿت بـةغـنت
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بة زاتا ضِووثيَو  IHSES2بوَ ٖةض
ثاضيَعطايةى.
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ديضاييلشدىي ثشطياسىامةء ئامادةكشدىي بؤ ضاثء دسوطتلشدىي
داتابةيظيَم بوَ تؤماسي صاىياسييةكاٌ
ية َاوة غ َي َـاْـطـي ضِابـطزووزا ئـةّ
بةؾة بةؾساض نوَبووْةوةناْي تايبـة،
بة ث ِطوَشة ضِووثـيَـو طؿـ تـوََـاض
ئاواضةناْي ْاوخ َو عـيَـطاقـى نـطزووة،
غةباضة ،بة ئاَازةنطزْي ثطغياضْاَة

تايبة ،بةّ ضِووثـيَـوة زوا طـةيؿـنت
بةزوا ثـطغـيـاضْـاَـة ،نـاضى زيـعايـٓـى
ثطغياض ْاَةنة ئةجناَسضاء ،ئـاَـازةنـطا
ب ـ َو ضــاق و ق ـوَْــا ــي زواتــط رــطــة
يةزيعاي ثطغيـاضْـاَـة ،بـة ٖـاونـاض

تــيــُ ـ َيــهــي بــة ــسا زةغــتــهــطا بــة
زضوغتهطزْي زاتابةيػيَهي تايبة ،بوَ
َةبةغ توََاضنطزْي ظاْياضييـةنـإ،
ئــةويـــ بــة غــوز وةضطــطتــٔ يــة
غهاْةض ظيطةى

سِووثيَوى ثةهةوةس
بةؾى ئاَاضى نؿتـونـاأل يـة زةغـتـةى
ئاَاضى ٖـةضيَـِ ،زوا تـةواو بـووْـي
ناض َةيساْي بؤ ضِووثيَوى نيًََطةناْـى
ثةيةوةض ية غايَى  5109زا ية َـاوةى
غ ـ َى َــاْــطــى يــةنــةَــى ئــةَػــا َيــسا
( ناْووْـى زووةّ  -ؾـوبـا - ،ئـازاض)
 5102ناضى ضِيَهدػنت و وضزبيـٓـى و
ضــاضةغــةضنــطزْــى زاتــاى ضِووث ـ َيــوى
ئةجناّ زاوة تـاوةنـو طـةيؿـتـووة بـة
قؤْا ي ؾيهطزْةوةى زاتــــــــــــــــــــاو
ْووغـــث

ئاَازةنطزْى ضِاثؤضتةنة بايةخى ظؤضى
زةبيَت بؤ طؿت اليـةى بـة تـايـبـةتـى
اليةْى ثةيوةْساض نة ية ٖـةيـوَـةضرـى
ئيَػتازا ىؿاضيَهـى ظؤض نـةوتـؤتـة غـةض
وةظاضةتى نؿتوناٍَ و غةضضاوةناْى ئـاو

50

بــــــــــؤ ضانػـاظيـهـطزٕ يـة نـةضتـى
بةخيَونـطزْـى ثـةيـةوةض بـؤيـة ئـةّ
ضِاثؤضتة زةتواْيَت ياضَةتيـسةض بـيَـت
بؤ ئاَازةنطزْى ثالْيَهـى ظاْػـتـى و
غةضنةوتوو
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ْطخي بةناضبةض ية غةض ئاغ ٖةضيَُي نوضزغتإ و ثاضيَعطانإ ب َو َاْطي ناْووْي يةنةَي 5109
CPI FOR KURDISTAN REGION FOR DEC - 2014
ططووثةنإ

ٖةوييَط

غًيَُاْي

زٖوَى

ٖةضيَِ

Division

خواضزٕ و خواضزةَةْى

022.1

092.9

023.2

022.9

Food and Non-Alcoholic Beverages

خواضزةَةْية نحوييةنإ و توتٔ

030.5

059.2

002.0

052.2

Alcoholic Beverages, Tobacco

رٌ و بةضط وثيَآلو

022.2

032.2

092.2

021.2

Clothes and Footwear

نطيَى خاْوو ئاو و ناضةبا و غوتةَةْى

030.2

012.2

23.4

005.1

Housing, Water, Electricity

ثيَساويػتيةناْى ْاو َاألورانهطزْةوة

032.5

002.2

054.2

052.4

House Supplies , Appliances & Maintenance

تةْسضوغتى

523.2

502.0

022.3

502.3

Health

طواغتٓةوة

42.4

032.4

42.0

009.0

Transportation

ثةيوةْسى

22.2

22.0

22.9

29.5

Communications

ضِؤؾةْبريى

42.2

22.4

011.5

49.1

Recreation and Culture

ثةضوةضزة

332.2

502.0

505.2

520.9

Education

ضيَؿتداْةنإ

040.5

023.5

052.2

020.2

Restaurants

نةضغتةو خعَة ،طوظاضيية رؤضاو رؤضةنإ

022.9

092.2

024.2

023.2

Miscellaneous Services and

تيَهطِاى طؿتى

022.2

034.1

094.2

025.0

General Index Number

ْطخي بةناضبةض ية غةض ئاغ ٖةضيَُي نوضزغتإ و ثاضيَعطانإ ب َو َاْطي ناْووْي زووةَي 5102
CPI FOR KURDISTAN REGION FOR JAN - 2015
ططووثةنإ

ٖةوييَط

غًيَُاْي

زٖوَى

ٖةضيَِ

Division

خواضزٕ و خواضزةَةْى

022.2

092.0

022.2

022.9

Food and Non-Alcoholic
Beverages

خواضزةَةْية نحوييةنإ و توتٔ

030.5

059.2

002.0

052.2

Alcoholic Beverages, Tobacco

رٌ و بةضط وثيَآلو

022.2

032.5

092.4

094.1

Clothes and Footwear

نطيَى خاْوو ئاو و ناضةبا و غوتةَةْى

032.0

001.0

010.1

002.2

Electricity Housing, Water,

ثيَساويػتيةناْى ْاو َاأل ورانهطزْةوة

054.1

002.3

039.2

052.2

& House Supplies , Appliances
Maintenance

تةْسضوغتى

523.2

502.0

022.3

502.3

Health

طواغتٓةوة

22.2

032.0

42.0

001.1

Transportation

ثةيوةْسى

22.2

22.0

22.9

29.5

Communications

ضِؤؾةْبريى

42.2

22.2

011.5

43.4

Recreation and Culture

ثةضوةضزة

332.2

502.0

505.2

520.9

Education

ضيَؿتداْةنإ

040.5

023.5

052.2

020.2

Restaurants

نةضغتةو خعَة ،طوظاضيية رؤضاو رؤضةنإ

023.3

023.2

025.5

024.1

Miscellaneous Services and

تيَهطِاى طؿتى

022.5

032.1

094.1

021.9

General Index Number
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ْطخي بةناضبةض ية غةض ئاغ ٖةضيَُي نوضزغتإ و ثاضيَعطانإ ب َو َاْطي ؾوبا5102 ،
CPI FOR KURDISTAN REGION FOR FEB - 2015
ططووثةنإ

ٖةوييَط

غًيَُاْي

زٖوَى

ٖةضيَِ

Division

خواضزٕ و خواضزةَةْى

022.2

093.4

020.2

025.2

Food and Non-Alcoholic
Beverages

خواضزةَةْية نحوييةنإ و توتٔ

030.5

059.2

002.0

052.2

Alcoholic Beverages, Tobacco

رٌ و بةضط وثيَآلو

022.9

033.2

093.3

092.2

Clothes and Footwear

نطيَى خاْوو ئاو و ناضةبا و غوتةَةْى

030.1

001.2

014.3

002.4

Housing, Water, Electricity

ثيَساويػتيةناْى ْاو َاأل ورانهطزْةوة

039.2

002.2

039.3

052.1

& House Supplies , Appliances
Maintenance

تةْسضوغتى

523.2

550.1

022.1

551.0

Health

طواغتٓةوة

22.2

033.3

42.2

012.4

Transportation

ثةيوةْسى

22.2

22.0

22.9

29.5

Communications

ضِؤؾةْبريى

42.2

22.4

011.5

49.1

Recreation and Culture

ثةضوةضزة

332.2

502.2

505.2

521.2

Education

ضيَؿتداْةنإ

040.5

020.9

052.2

020.1

Restaurants

نةضغتةو خعَة ،طوظاضيية رؤضاو رؤضةنإ

023.3

021.5

023.2

022.2

Miscellaneous Services and

تيَهطِاى طؿتى

022.1

032.0

092.0

094.9

General Index Number

ْطخي بةناضبةض ية غةض ئاغ ٖةضيَُي نوضزغتإ و ثاضيَعطانإ ب َو َاْطي ئازاضى 5102
CPI FOR KURDISTAN REGION FOR MARCH - 2015
ططووثةنإ

ٖةوييَط

غًيَُاْي

زٖوَى

ٖةضيَِ

Division

خواضزٕ و خواضزةَةْى

022.9

094.4

025.3

022.1

Food and Non-Alcoholic
Beverages

خواضزةَةْية نحوييةنإ و توتٔ

030.5

059.2

002.0

052.2

Alcoholic Beverages, Tobacco

رٌ و بةضط وث َيالَو

022.9

033.2

091.0

092.1

Clothes and Footwear

نطيَى خاْوو ئاو و ناضةبا وغوتةَةْى

000.0

000.2

012.2

001.2

Housing, Water, Electricity

ثيَساويػتيةناْى ْاو َاٍَ ورانهطزْةوة

039.2

002.9

039.3

052.3

& House Supplies , Appliances
Maintenance

تةْسضوغتى

523.2

532.2

022.1

552.5

Health

طواغتٓةوة

22.1

031.1

42.2

012.0

Transportation

ثةيوةْسى

22.2

22.0

22.9

29.5

Communications

ِضؤؾةْبريى

42.2

22.1

011.5

49.1

Recreation and Culture

ثةضوةضزة

312.0

502.2

505.2

594.5

Education

ضيَؿتداْةنإ

040.5

024.3

052.2

029.9

Restaurants

نةضغتةو خعَة ،طوظاضيية رؤضاو رؤضةنإ

023.9

025.2

020.1

022.9

Miscellaneous Services and

تيَهطِاى طؿتى

029.2

032.9

092.4

094.2

General Index Number
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كؤىفشِاىظيَم هة وآلتى مةغشيب بة ىاوىيؼاىى ”بةػذاسي يةكظاىى ٍةسدوو
سِةطةصى ىيَشو ميَ هة ثشِؤرةكاىى وةبةسٍيَياٌ“
ئةّ نـؤْـ ـطِاْػـة يـة بـةضواضى ( -51
 5102000)50يــة وآلتــى َــة ــطي ـ
غاظنطا ية شيَط ْاوْـيـؿـاْـى (بـةؾـساض
يةنػاْى ٖةضزوو ضِةطةظى ْيَطو َـيَ يـة

ثطِؤشةناْى وةبةضٖيَٓإ) نـة يـةاليـةٕ
ِضيَـهـدـطاوى ْـةتـةوة يـةنـطـطتـوةنــإ
ِ WHOضيَهدـطابـوو ،نـة ْـويَـٓـةضى
ظؤضبــةى وآلتــاْــى عــةضةبــى تــيــايــسا

بةؾساضبـووٕ ،وة ٖـةضوةٖـا ْـويَـٓـةضى
وةظاضةتى ثالْساْاْى ةهوَةتى ٖةضيَُى
نــوضزغــتــاْــيـــ يــةّ نــؤْ ـ ـطِاْػــةزا
بةؾــــساض بــــوو

طينيياسيَم دةسباسةى بة ِسيَوةبشدىى طةالمةتى كاسمةىذاٌ هة جيَبةجيَلشدىى
ثشِؤرةكاٌ ( )Safety Managementهةػاسى ٍةوهيَش
ئـــةّ غـــيـــُـــيـــٓـــاضة يـــة بـــةضواضى
 510205002ية اليـةٕ ِضيَـهـدـطاوى
ِ JAICAضيَــهــدــطابــوو يــة ؾــاضى
ٖةوييَط ،وةضةْس ؾاضةظايةنى شاثـؤْـى
ؾــاضةظا يــة بــواضى بــة ِضيَــوةبــطزْــى
ثطِؤشةنإ و غةالَةتى ناضَةْسإ ئـةّ
غــيــُــيــٓــاضةيــإ ث ـ َيــؿــهــةف نــطز
يــةغــيــُــيــٓــاضةنــةزا بــةؾـيَــهــى ظؤضى
ئةْساظياضإ يةظؤضبةى زاّ و زةظطاناْى
ةــهــوَــةتــى ٖــةضيَــُــى نــوضزغــتــإء
ٖـــةضوةٖـــا ْـــويَـــٓـــةضى وةظاضةتـــى

ثالْساْاْيــ بـةؾـساض بـووٕ رـيَـى
ئاَاشةية نةغيُيٓاضةنة ظؤض غوزَةْس
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بوو بؤ ئةْساظياضإ و بؤ بةضِيَـوةبـطزْـى
ثطِؤشةناْى ةهوَة ،ية زاٖاتووزا
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طينيياسيَلى تايبةت هةطةس ثشِؤرةكاىى بةقةسص هةطةس
باىلى ىيَودةوهَةتى ()World Bank
ئــةّ غــيــُــيــٓــاضة بــة َــةبــةغــتــى
ث ـ َيــؿــهــةوتــٓــى بــواضى نؿــتــونــا َيــى
يةٖةضيَُى نوضزغتإ بؤ َـاوةى غـيَ
ضِؤش ية بـةضواضى ( 510203 0)3-0
يةاليةٕ وةظاضةتى نؿتوناأل ية ؾـاضى
ٖةوييَـط يـة ْـاو وةظاضةتـى ْـاوبـطاو
ئةجناَسضا ،بة َةبةغتى ئةجناَساْـى

ضــةْــس ث ـطِؤشةيــةنــى نؿــتــونــا َيــى و
ئــاوز َيــطى يــة ضــةْــس ْــاوضــةيــةنــى
ٖةضيَُى نوضزغتإ بة ؾـيَـوةى قـةضظ،
يــةاليــةٕ بــاْــهــى ْ ـ َيــوزةو َيــةتــى و
زيــاضيــهــطزْــى ؾــو َيــٓــى طــوجنــاو بــؤ
ريَبةريَهطزْـى ثـطِؤشةنـإ ،نـة يـةّ
غــيــُــيــٓــاضةزا زوو ئــةْــساظيــاض وةى

ْــويَــٓــةضى وةظاضةتــى ثــالْــساْـــإ
بةؾساضبووٕ و ،ضِاو غـةضجنـى خـؤيـإ
يةّ بواضةو ؾويَٓى رـيَـبـةرـيَـهـطزْـى
ثطِؤشةنإ و ؾيَوةى ريَبةريَهطزْـيـإ
خػتةضِوو ،وة ضِاوو غـةضجنـةنـاْـيـإ
بةٖةْس وةضطريا بة تايبة ،ية ؾـيَـوةو
قةباضةى ثطِؤشةنإ

ضةىذضاآلكييةكى ديلةى بةسِيَوةبةسايةتى طؼتى ثالىى ثشِؤرةكاىى
بودجةى وةبةسٍيَياٌ




زاْإ و ِضيَهـدـػـتـٓـى شيَـطخـاْـى
غــايَــى 5102ى ثــطِؤشةنــاْــى
بوزرةى وةبةضٖيَٓإ ،بةتايـبـة،
ثطِؤشة ططيَبةغت بؤ نطاوةنإ نة
ية اليةٕ وةظاضةتةناْى ةهوَةتى
ٖةضيَُى نوضزغتإ ططيَبةغـتـيـإ
بـــؤ نـــطاوةو بـــةضزةواَـــٔ يـــة
ريَبةريَهطزْى ثطِؤشةنإ ،وة بـة
ؾيَوةى ييػتيَهى طوجناو ضِةواْـةى
وةظاضةتى زاضايـي نـطاوة تـاوةنـو
ناضى ثطِؤشةنإ ضِايي بهـطيَـت بـؤ
غايَى 5102
زاْإء ناضثيَهطزْى نـوَز نـة يـة
اليــةٕ وةظاضةتــى ثــالْــساْــإ/
بة ِضيَوةبةضِايـةتـى طؿـتـى ثـالْـى
ثطِؤشةناْى بوزرةى وةبةضٖيَٓـإ
زاْـــطاوة ،نـــة نـــؤزى ٖـــةض

ث ـطِؤشةيــةى رــيــاواظة يــة نــؤزى
ثطِؤشةيةنى تطو بة ثـيَـي وةظاضة،
و غايَى بـوزرـة رـيـانـطاوةتـةوة،
بةؾيَوةيةى نة ٖـةض وةظاضةتـيَـو
نــؤز َيــهــى خــؤ ٖــةيــةو غــا َيــى

52

ثةغٓسنطزْى ٖةض ثـطِؤشةيـةنـيــ يـة
ثةضِيةَاْى نوضزغتإ زةبـيَـتـة غـايَـى
بــوزرــةى ئــةو ث ـطِؤشةيــة ،يــيــػــتــى
خــواضةوةف ْــاوى وةظاضةتــةنــإ و
نوَزةناْيإ زةضزةخا:،
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كاسو ضاآلكييةكاىى وةصاسةتى ثالىذاىاٌ
وةسصى دووةو
(ىيظاٌ  -مايع  -حوصةيشاٌ)
5102
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ئةوةى ْةتةوة يـةنـطـطتـووةنـإ ضِؤيَـى نـاضاتـط بـبـيـٓـٔ يـةو
ْاوضاْةى بووْيإ تيازا ٖةية

وةصيشى ثالىذاىاٌ و بةسِيَوةبةسى UNHCR
هة ىاوضةى سِؤرٍةآلتى ىاوةسِاطت سِةوػى
ئاواسةكاىى ٍةسيَه تاوتويَذةكةٌ
وةصيشى ثالىذاىاٌ ثيَؼواصى هة
ػاىذيَلى باآلى ىةتةوة
يةكطشتووةكاٌ دةكات

يةبةضواضى  ،510209050ز عًى غٓسى ،وةظيطى ثالْساْاْـى
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ،ثيَؿواظ ية ؾـاْـسيَـهـى بـاآلى
بةضْاَةى ْةتةوة يةنططتووةنإ بؤ ثةضةثـيَـسإ ()UNDP
بة غةضؤنايةتى زاضنؤ َؤغيبؤا ،رـيَـطـطى غـةضؤنـى بـةؾـى
ناضوباضى غياغى ية ْاوضةى ضِؤشٖةآلتى ْاوةضِاغت و ضِؤشئاواى
ئاغـــــــــــــــيا نطز
ية نؤبووْةوةنةزا باؽ ية ناضء ضاآلنيـةنـاْـى ئـاشاْػـةنـاْـى
ْةتةوة يةنططتووةنإ نطا ية ٖةضيَُى نوضزغتإء ْـاوضـةنـة
نة ظؤضبةى بواضةناْى ئابووضىء نؤَةآليةتىء تـةْـسضوغـتـىء
ثةضةثيَسإ زةططيَتةوة
َةبةغتى غةضزاْةنةف ٖةيَػةْطاْسْى غرتاتيصيةتى ْـةتـةوة
يةنططتووةناْة يةو وآل،ء ْاوضاْةى ناضء ضاآلنييةناْى تيازا
ئةجناّ زةزةٕ بؤ باؾرتنطزْى َيهاْيعَى ٖاوناضيهطزْـى ئـةو
وآل،ء ْــاوضــاْــةٖ ،ــةضوةٖــا بــةضةوثـ َيــؿــربزْــى ضــؤْــيــةتــى
بةزةْطةوةٖاتٓى ٖةيوَةضرة ْةخواظضاوةناْى نـتـوثـ ِط زيَـٓـة
ئـــــاضاوة
يةاليةٕ خؤيةوة ز عة غٓسى وةظيطى ثالْساْاْى ةهوَةتى
ٖةضيَُى نوضزغتإ ،طـطْـطـى بـووْـى ئـاشاْػـةنـاْـى ْـةتـةوة
يةنططتووةنإ ية ٖةض ؾويَٓيَو نة ثيَويػتى بيَت خػتـةضِووء
ئاَاشةى نطز نة ئةّ ناضة ٖةْطاويَهى ثيَـويػـتء طـطْـطـة بـؤ

يــة  ،51020202ز عــًــى غــٓــسى ،وةظيــطى ثــالْــساْــاْــى
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ،ثيَـؿـواظ يـة ئـةَـث عـةواز،
بة ِضيَوةبةضى نؤَػيؤْى باآلى ثةْابـةضاْـى غـةض بـة ْـةتـةوة
يــةنــطــطتــووةنــإ ( )UNHCRيــة ْــاوضــةى ضِؤشٖــةآلتــى
ْاوةضِاغت و بانـوضى ئـةىـطيـكـيـا ،و ئـيـُـاْـويَـٌ رـٓـتـيـاى،
بةضثطغــــى نؤَػيؤْى ْاوبطاو ية ٖةوييَط و ؾاْس يـاوةضيـإ
نطز ية َياْة نؤبووْةوةنةزا باؽ يـة زوايـث بـاضوزؤر و
طوظةضاْى ئاواضةناْى ٖةضيَُى نوضزغتإ نطا نة ية ئيَػتازا يـة
ْعيهـةى  31نـةَـ ْـيـؿـتـةرـيَـهـطاوٕ ورـةخـت يـةغـةض
زابيٓهطزْى ثيَساويػ َطؤيي ظياتط نـطا بـؤ ئـاواضةنـإ بـة
َةبةغتى باؾرتنطزْى باضى طوظةضاْى نةَـثـةنـإ ٖـةضوةٖـا
باؽ ية ضؤْيةتى بة ِضيَوةبةضزْـى نـةَـثـةنـإ نـطا يـةاليـةٕ
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتاْـةوة بـة ٖـةَـاٖـةْـطـى يـةطـةأل
ئـاشاْػــةنــاْــى ْــةتـةوة يــةنــطــطتــووةنـإ تــةوةض َيــهــى تــطى
نؤبووْةوةنة تايبة ،بوو بة ثطِؤغةى تؤَاضنطزْى طؿـتـطـريى
ئاواضةنإ ية ٖةضيَُى نوضزغتإ نة ئـاَـازةنـاضى تـةواوى بـؤ
نطاوة نة يةاليةٕ وةظاضةتى ثالْساْاْى ةهـوَـةتـى ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ بة ٖاوناضى ئاشاْػةناْى ْـةتـةوة يـةنـطـطتـووةنـإ
ريَبةريَسةنطيَت
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وةصيشى ثالىذاىاٌ ثيَؼواصى هة
وةصيشى ثالىذاىاٌ و ػاىذيَلى
باهَويَضى يةكيَتى ئةوسوثا
باآلى وآلتى كويَت ثتةوكشدىى
ثةيوةىذى دووالياىة تاوتويَذةكةٌ هة عرياق دةكات

يـة  ، 510202001ز عــًـى غـٓــسى ،وةظيــطى ثــالْـساْــاْــى
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ،ثيَـؿـواظى يـة زنـتـؤض عـوَـةض
ئةيهٓسةضى ،قوْػويَى طؿتى وآلتى نويَت ية ٖةويـيَـط و خـايـس
راغِ ،ناضط َيطِى بة وةناية ،ية بايَويَعخاْةى نويَت ية عـريام،
وؾاْسيَهى ضِاطةياْسْى نويَتى نطز.
غةضةتـا وةظيـطى ثـالْـساْـإ ثـريؤظبـايـى و غـتـايؿـى خـؤى
ئاضِاغتةى ؾاْسةنة نطز بة بؤْةوةى نطزْةوةى ْـووغـيـٓـطـةى
وآلتى نويَت ية ٖـةويـيَـط نـة ئـةَـةف ٖـةْـطـاويَـهـة بـةضةو
ثتةونطزْى ثةيوةْسيةناْى ْيَوإ ةهوَة ،و طـة ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ و نويَت.
يةاليةٕ خؤيةوة نوْػويَى طؿـتـى نـويَـت ضِؤيَـى ةـهـوَـةتـى
ٖةضيَُى نوضزغتاْى بةضظْطخاْس ية بةزيٗيَٓاْى ثيَؿهةوتٓيَهى
بةضضاو ية َاوةيةنى نوضتسا و ٖيواى خواغـت ئـةّ غـةضزاْـة
ببيَتة ٖةويَٓى ٖاوناضى و ٖةَاٖةْـطـى زوواليـاْـة يـة بـواضى
رؤضاورؤضزا بة تايبةتى وةبةضٖيَٓإ.
زواتط باؽ ية ٖةيوَةضرى ْاوضةنـة نـطا بـةطؿـتـى و ضِؤيَـى
ٖةضيَُى نـوضزغـتـإ يـة ضِوبـةضووبـووْـةوةى تـريؤضيػـتـإ و
ٖةضوةٖا ثيَؿواظيهطزْى ية ظيـاتـط يـة يـةى َـًـيـؤٕ و ْـيـو
ثةْابةض و ئاواضةى ْاوخؤ نة ية ؾويَٓةناْى تطى عريام ضِوويإ
ية ٖةضيَُى نوضزغتإ نطزووة.
يةّ باضةيةوة وةظيطى ثالْساْإ ضِايـطـةيـاْـس نـة بـووْـى ئـةّ
شَاضة ظؤضةى ئاواضة و ثةْابةض ية ٖةضيَُى نوضزغتإ بابةتيَهـة
ثــةيــوةغــتــة بــة ٖــةَــوو وآلتــاْــى ْــاوضــةنــة و ْــاب ـ َيــت
بةضثطغياضيَتيةنة

يــة  ،510202004ز عــًــى غــٓــسى ،وةظيــطى ثــالْــساْــاْــى
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغـتـإ ،ثـيَـؿـواظ يـة خـاتـوو رـاْـا
ٖايباغهؤسا ،بايَويَعى يةنيَتى ئـةوضوثـا يـة عـريام ،و ؾـاْـسى
ياوةضى نطز غةضةتا بايَويَـعى يـةنـيَـتـى ئـةوضوثـا بـاغـى يـة
نطزْةوةى ْووغيٓطةى ثةيوةْسييةناْى يةنيَتى ئـةوضوثـا يـة
ٖةوييَط نطز و ضِايطةياْس نة ئةَة ٖـةْـطـاويَـهـى طـطْـطـة بـؤ
ٖاوناضى و ٖةَاٖةْطى ظياتط ية طـةأل ةـهـوَـةتـى ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ ية بواضى رؤضاورؤضزا زواتط باؽ نـطا يـة ضِةوؾـى
ئاواضةناْى ٖةضيَُى نوضزغتإ و عريام بة تايبةتـى زواى ئـةّ
ثيَؿٗاتة ْو َي ياْةى ثاضيَعطاى ئةْباض و ئـاواضةبـووْـى ْـعيـهـةى
 021,111نــةؽ يــة ؾــاضى ضوَــازى ٖــةضوةٖــا بــاؽ يــة
ئاَازةناضييةناْى ئةو نؤْ طِاغة ْيَوزةويَةتية نطا ،نة بـطِيـاضة
ية غةضةتـاى َـاْـطـى ةـوظةيـطاْـى ئـةّ غـاأل يـة بـطِؤنػـًـى
ثايتةختى بةجليها يةاليةٕ يةنيَتى ئةوضوثاوة غاظبهطيَـت نـة
تيايسا ؾاْسى ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتاْيـ بةؾساضة
ية نؤتاييسا وةظيطى ثالْساْإ غتايؿى يةنيَتى ئةوضوثاى نـطز
غةباضة ،بة ثايُثؿتيهطزْى ٖةضيَُى نوضزغــــــــــــتـإ يـة ظؤض
بـــــواضزا
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وةصيشى ثالىذاىاٌ بةػذاسى كؤسِبةىذى ئابووسى
جيَاىى هة ػاىؼييى ئوسدٌ دةكات

ية َاوةى( 5102020)53-50ز عًى غـٓـسى ،وةظيـطى ثـالْـساْـإ،
بةؾساضى ية نؤضِبةْسى ئابووضى ريـٗـاْـى يـة ْـاوضـةى ْـاوةضِاغـتء
بانووضى ئةىطيكيا نطز نة ية ؾاْؿيٓى ئوضزٕ غـاظنـطاء َـاوةى غـآ
ضِؤشى خاياْسء تيايسا ظياتط ية  211نـةغـايـةتـى غـيـاغـىء خـاوةٕ
بطِياضء خاوةْهاض ية ظياتط ية  21وآل ،بـةؾـساضبـووٕ يـة َـيـاْـةى
نؤضِبةْسةنـةزا ،بـةؾـساضى يـة طـ ـتـوطـؤيـةنـى ىـطاوإ نـطز يـةشيَـط
ْـاوْــيـؿــاْـى (ثـةضةثـيَــساْـى شيَـطخــإ) و ئــاَـاشةى نـطز نـة ٖــةض
ثطِؤغةيةنى ثةضةثيَسإ غةضةتا ية شيَطخاْةوة زةغت ثيَسةنا،ء باغـى
ية بةضةوثيَؿرووْى شيَطخاْى ٖةضيَُى نوضزغتإ نطز يـة ظؤض بـواضزا
ية َاوةى ضةْس غا َييَهى نةَسا ئةَةف بة ٖـؤى ئـةو غـيـاغـةتـاْـةى
ةهوَةتى ٖةضيَِ ثةيطِةوى زةنا ،نة بايةخيَهى ظؤض بة بوْيـاتـٓـاْـى
شيَطخاْيَهى ثتةو زةزا ،يةاليةنى تـطةوة ز عـًـى غـٓـسى بـةؾـساضى
نطز ية ثاْيًَيَهى تايبة ،بة بةزةْطةوةٖاتٓى قـةيـطاْـى ثـةْـابـةضاْـى
غوضى يةطة ٍَ ضواض نةغايةتى تطى ريٗـاْـى نـة بـطيـتـى بـووٕ يـة:
عيُاز ىةخوضى ،وةظيطى ثالْساْإء ٖاوناضى ْيَوزةويَةتى ئـوضزْـى ،و
طؤضزٕ بطِاوْٕ ،ويَٓةضى تايبةتى ْةتةوة يـةنـطـطتـووةنـإ بـؤ بـواضى

ثةضوةضزةى ريٗاْىء غةضؤى وةظيـطاْـى ثـيَـؿـووى بـةضيـتـاْـيـا ،و
ئةْتؤْيؤ طوتةضظ ،غةضؤنى نؤَػيؤْى باآلى ْةتةوة يةنططتووةنـإ
بـؤ ثــةْــابــةضإ ) ،)UNHCRء ئــايــث ســيــسثــإ ،بــةضثــطغــى
ِضيَهدطاوى ئيَطنػؤْى غويسى ،و بة ئاَازةبووْـى ظيـاتـط يـة 511
نةغايةتى ية ْاوضةنةزا نة يةاليةٕ نةْايَى ئةي ةضةبية ضِاغتةوخـؤ
ثةخـ نطا وةظيطى ثالْساْإ ناضيطةضى ٖاتٓى ئةو ثـةْـابـةضاْـةى
خػتةضِوو ية طؿت بواضةناْسا يةغةض نؤَةيَهاطاْي تيايـاْـسا زةشيـٔ،
ٖةضوةٖا ضِايطةياْس نة ةهوَةتى ٖةضيَُى نـوضزغـتـإ زةضطـاى بـة
ضِووى ئةّ ئاواضاْة نطزةوةء ضِيَططى ية ضِووزاْى قةيطاْيَهى َـطؤيـى
نطز وة بةثيَويػتى ظاْى نة ٖاوناضى ظياتطيإ ثيَؿهةف بـهـطيَـت،
بةتايبةتى ية بواضى ثةضوةضزةء تةْسضوغـتـىء نـؤَـةآليـةتـى يـةّ
باضةيةوة غةضؤنى نؤَػيؤْى بـاآلى ْـةتـةوة يـةنـطـطتـووةنـإ بـؤ
ثةْابةضإ غتايؿى ضِؤيَى ةهوَةتى ٖةضيَُى نـوضزغـتـاْـى نـطز يـة
ٖاوناضيهطزْى ضِيَهدطاوةنةيإ ٖةضوةٖا وةظيطى ثالْساْـإ ضـةْـس
نؤبووْةوةيةنى زووقؤيَى يةطةٍَ شَاضةيةى نةغايـةتـىء بـةضثـطؽ
ية وآلتاْى رياريا ئةجناَسا
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باهَويَضخاىةى كةىةدا هة عرياق و ئةسدةٌ طينيياسيَم بؤ وةصيشى
ثالىذاىاٌ طاصدةكات

ضِؤشى  ،510202059بايَويَعخاْةى نةْةزا ية عريام و ئـةضزةٕ نـة بـاضةطـانـةى يـة
عة اْى ثايتةختى ؾاْؿيٓى ئةضزةْة غيُيٓاضيَـهـى بـؤ ز عـًـى غـٓـسى ،وةظيـطى
ثالْساْاْى ةهوَةتى نوضزغتإ ،غاظنطز ،بة ئاَازةبووْى بـايَـويَـعى نـةْـةزا بـطِؤْـؤ
غانؤَاْى ،و بايَويَعى عريام ية ئةضزةٕ ،رواز ٖازى عةباؽ ،و شَاضةيةى بـةضثـطغـى
ةهوَى ئةضزةْى و عرياقى و بايَويَعى ضةْس وآلتيَو و ْـويَـٓـةضاْـى ِضيَـهـدـطاوةنـاْـى
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ْــةتــةوة يــةنــطــطتــووةنــإ و ضــةْــس
ضِيَهدطاويَهى ْاةهوَى ْيَوزةويَةتى
َةبةغت يةّ غيُيٓاضةزا خػتـٓـةضِووى
ٖــةيــوَــةضرــى ئ ـ َيــػــتــاى ٖــةض َيــُــى
نــوضزغــتــإ بــوو بــؤ نــؤَــةيَــطــاى
ْيَوزةويَـةتـى يـةّ بـاضةيـةوة وةظيـطى
ثالْساْإ ثطيَعْتةيؿٓيَهى تيَطوتةغـة
ثيَؿهةف بة ئاَازةبووإ نـطز نـة بـة
شَاضة و زاتا ضاغتيةناْى ٖـةيـوَـةضرـى
ٖةضيَُى نوضزغتاْـى بـة ئـاَـازةبـووإ
ْـيــؿــاْــسا و بــاغــى يـة غــآ تــةوةضى
غــةضةنــى نــطز نــة بــطيـ بــووٕ يــة
قةيطاْى زاضايي نة بـةٖـؤى ْـةْـاضزْـى
بةؾة بوزرةى ٖةضيَُى نوضزغـتـإ يـة
اليةٕ بـة ـساوة و زابـةظيـٓـى ْـطخـى
ْةو ،بايَى بةغةض ٖةضيَُى نـوضزغـتـإ
نيَؿاوة ،و ٖاتٓى بةييَؿاوى ئاواضةنإ ية
ؾويَٓةناْى تطى عـريام نـة ظيـاتـط يـة
يةى ًَيؤٕ نةغـٔ و نـاضيـطـةضى ئـةّ
بــابــةتــة بــةغــةض ضِةوؾــى ئــابــووضى و
نــؤَــةآليــةتــى ٖــةضيَــُــى نــوضزغــتــإ،
ٖةضوةٖا ئةو ؾةضِةى بةضؤنى ٖـةضيَـُـى
نــــوضزغــــتــــاْــــى طــــطتــــووة يــــة
ضِووبةضووبوْةوةى قاضةَاْاْـةى ٖـيَـعى
ثـيَـؿـُـةضطـةى نـوضزغـتـإ بـةضاَـبــةض
ِضيَهدطاوى تـريؤضيػـتـى زاعــ زواتـط
ط توطؤنطا يـة ْـيَـوإ ئـاَـازةبـووإ و
شَاضةيةى ثطغياضيإ ئاضِاغتةى وةظيطى
ثالْساْإ نطز
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كؤىفشِاىظى سِاطةياىذىــى ثالىــى ىويَى
بةدةمةوةضووىى مشؤيي بؤ عيَشاق

يةغةض زاوةتى يةنيَتى ئةوضوثا و ْووغيٓطـةى ٖـةَـاٖـةْـطـى
ناضوباضى َطؤيي ْةتةوة يـةنـطـطتـووةنـإ بـةضيَـع (ز عـًـى
غــٓــسى) وةظيــطى ثــالْــساْــإ ،بــة يــاوةضى بــةض َيـع (ةــيــسض
مصطف ) بـة ِضيَـوبـةضى طؿـتـى ٖـاونـاض و ٖـةَـاٖـةْـطـيـي
ثــةضةث ـيَــسإ ،يــة ضِيَــهــةوتــى ْ 51020209ــويَــٓــةضايــةتــى
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتاْيإ نطز ،ية ضِاطةيـاْـسْـى ثـالْـى
ْويَى بةزةَةوةضووْى َطؤيـي بـؤ عـيَـطام يـة ثـةضيـةَـاْـى
ئةوضوثا ية بةجليها بؤ (َ )2اْطى زاٖاتوو تـا نـؤتـايـي غـا ٍَ،
يةّ نؤْ طِاْػةزا وةظيطى ثالْساْإ وتاضيَهى تايبة ،بـة بـاضى
ئاواضة و ثةْاٖةْسةنإ يةغةض ئاغـتـى ةـهـوَـةتـى ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ بؤ ئاَازةبوواْى نؤْ طِاْػةنة خػتةضِوو
ويَٓةى ٖةْوونةييةنإ ئةوة ثيؿإ زةزةٕ نة ْعيهةى 2.5

ًَيؤٕ نةؽ ثيَويػتيإ بة ياضَةتى َطؤيي ٖةية ،نة ية ْيَو
ئةَـاْـةؾـسا َ 5.2ـًـيـؤٕ نـةغـيـإ ئـاواضة و زةضبـةزةض
ْاوخؤيث ،غةضةضا ئةَةف ْعيهةى ٖ 521ـةظاض ئـاواضةى
غوضيـ ية عيَطاقسإ ةـهـوَـةتـى عـيَـطام و ةـهـوَـةتـى
ٖةضيَُى نوضزغتإ ثيَويػـتـيـإ بـة يـاضَـةتـى و ٖـاونـاضى
تةواوى اليةْةنإ ٖةية بؤ ئةّ زؤخةى ئيَػتا ،بة تـايـبـةتـي
ية ضِووى َاززيةوة
ثالْى ْويَى بةزةَةوةضووْى َطؤيي بؤ عـيَـطام نـة زةغـت
بةناضةناْى زةناٖ ،،ةويَسةزا ،نة تواْاناْى ،ـاتـة طـةض يـة
ثيَٓاو ثـاضاغـنت و ثـيَـؿـهـةؾـهـطزْـى يـاضَـةتـى َـطؤيـى و
خعَةتطوظاضيية غةضةتاييةنإ ،بةب َى ضِةضاونـطزْـى اليـةْـى
ئاييٓى و ئيٓتيُاى ةيعبى و ؾــــــــــويَٓى روططاىى
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ثؤهيَيلشدىى ( )02كؤمجاىياو بةهَيَيذةسو
بةسصكشدىةوةى ثوةي ثؤهيَين ( )2ى ديلةو
ضواسيؼياٌ خشاوىةتة ىاو هيظيت سِةؾ

ئةضنة غةضةنيةناْي بةضِيَوةبةضايةتي ثؤييَٓهطزْي بةيَيَٓـسةضإ
ية زيواْي وةظاضةتي ثالْساْإ ،بطيتية ية ئاَازةنـطزْـي طؿـت
ظاْــيــاض و بــة َيــطــةْــاَــة و زؤنــيــوَ ـ َيــٓ ـ ث ـ َيــويػــت بــؤ
نؤبووْةوةناْي ييَصْة تؤَاضو ثؤييَٓهطزْي بـةيَـيَـٓـسةضإ نـة
َاْطاْة بة ؾيَوةيةني ئاغايي زوو نؤبووْةوة ئةجناّ زةزا.،
ييَصْة تؤَاضو ثؤييَٓهطزْي بةيَيَٓسةضإ يــة غآ َاْطي وةضظ
زووةَي ئةَػاٍَ )2 ( ،نؤبووْةوة ئاغايي ئةجناَـساوة و يـة
ئةجناَي ئةّ نؤبووْةواْةزا ( )02نؤَثاْـيـا و بـةيَـيَـٓـسةض
ثؤييَٓهطزووةو ،ثًة ثؤييَ ( )2نؤَثاْـيـاو بـةيَـيَـٓـسةضيؿـى
بةضظنطزؤتةوة وة ييَصْة ثؤييَٓهطزٕ يةغةض زاواناض خاوةٕ
نؤَثاْيانإ ،وة بة ٖؤ ثيَؿهةؾهطزْي نـاض ئـةجنـاَـسضاو
ثيَويػت )2( ،ؾةف ئةْساظياض ٖـاوبـةف يـة زاَـةظضاْـسْـي
نؤَثاْياناْـــــــــي زةضٖيَٓـاوة.
ية اليةني تطةوة يةّ َاوةيةزا ( )9ضواض نؤَثاْـيـا يـة بـواضة
ريارياناْسا خطاوْةتة ييػ ضِةف و )5( ،نـؤَـثـاْـيـاف يـة
ييػ ضِةف زةضٖيَٓطاوٕ بةَةف نـؤ طؿـ نـؤَـثـاْـيـا و

بةيَيَٓسةضإ نة ية ئيَػتازا ية ييػ ضِةؾسإ زةنـاتـة ( )22
وة زاواناض ( )9ضواض نؤَثاْيا و بةيَيَٓسةض بؤ وةضططتٔ يـإ
بةضظنطزْةوة ثًة ثؤيئَ ضِةتهطاوةتةوة بة ٖؤ ٖةبـووْـي
نةّ ونو ِض ية بةيَطةْاَة ثيَؿهةؾهطاوةنإ.
رطة يةَاْةف بةضِيَوةبةضايةتي ثؤييَٓهطزْي بةيَيَٓسةضإ ٖةض
ية وةضظ زووةَـي ئـةَػـاأل ٖـةيَػـاوة بـة ْـويَـهـطزْـةوة
ْاغٓاَة ثؤييَٓهطزٕ بؤ (  )032نؤَثاْيا و بةيَيَـٓـسةض ،وة
زاواناض ْويَهطزْةوة ْـاغـٓـاَـة بـؤ (  )02نـؤَـثـاْـيـا و
بة َييَٓسةض ضِةتهطزؤتةوة بةٖؤ ٖةبووْـي نـةّ ونـو ِض يـة
زاواناضيةناْيإ ،وة ظؤض ثؿـتـطـري ئـاضاغـتـة وةظاضة ،و
اليةْةناْي ْةبةغـرتاو بـة وةظاضة ،نـطزووة غـةبـاضة ،بـة
نؤَثاْيا و بةيَيَٓسةضإ غـةضةضِا ئـةَـاْـةف ضِؤشاْـة نـاض
ئاغايي خؤ ئةجناّ زاوة نة بطيتية ية وةآلَساْـةوة طؿـت
وةظاضة ،و اليةْةناْي ةـهـوَـي و ضِةظاَـةْـسيـسإ يـةغـةض
ىطؤؾت ثؿهي ٖاوبةؾإ و زاَةظضيَٓةضاْـي نـؤَـثـاْـيـانـإ
زوا زيطاغة نطزْي زؤغيةناْيإ.
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تةواوبووىي ثشِؤرةي بييادىاىي تواىاي كؤمجاىيا بضوون و
مامياوةىذيةكاٌ بؤ بةػذاسيلشدٌ هة ثشِؤطةي طشيَبةطتة حلوميةكاٌ
ثطِؤشة ( بٓيازْاْي تواْا نؤَثاْيا برووى و َآَاوةْـسيـةنـإ
بؤ بةؾساضيهطزٕ ية ثـطِؤغـة طـطيَـبـةغـتـة ةـهـوَـيـةنـإ -
Capacity Building for MENA SMEs to
 ، )Enter into Public Procurementنـــة بـــة
تةَويًيَهي نةّ يةاليةٕ باْهي ْيَوزةويَـةتـيـةوة يـة ( )2وآلتـي
ضِؤشٖـةآلتـي ْــاوةضِاغـت و بـانـووض ئـةىـطيـكــيـا ( MENA
 )Countriesريَبةريَ زةنطيَتٖ ،ةضيَُي نـوضزغـتـإ وةى
وآلتاْي تط ئةّ ْاوضـةيـة بـة بـةضْـاَـةيـةى يـة ثـطِؤشةنـةزا
بةؾساض نطزووة نة بطيتـيـة يـة ئـةجنـاَـساْـي ( )01خـويـي
ضِاٖيَٓإ بؤ بةيَيَٓسةضاْي نوضزغتإ ططيَبةغ ريَبةريَهـطزْـي
ثطِؤشةنة ية ْيَوإ باْهي ْيَوزةويَةتي و يةنيَـ بـةيَـيَـٓـسةضاْـي
نوضزغتإ /زةغـتـة بـاآل واشؤنـطاوة و وةظاضةتـي ثـالْـساْـإ
غةضثةضؾـ ثـطِؤشةنـة زةنـا ،و بـةؾـساض غـةضةنـيـؿـة يـة
ريَبةريَهطزْي خويةنإ
بةضْاَة ريَبةريَهطزْي ثطِؤشةنة ية ٖةضيَُي نـوضزغـتـإ نـة
ية ِضيَهةوتـــــــــــــي  5109005055زةغـتـيـثـيَـهـطزووة و يـة
ضِيَــهــةوتــي  510202052نــؤتــايــي ٖــا ،،بــطي ـ بــوو يــة
ئةجناَساْي ( )01خويي ضِاٖيَٓإ بةّ ؾيَوةية ال خواضةوة:
 ريَبةريَهطزْي ( )3خويي ضِاٖيَٓإ بؤ بةيَيَٓسةضاْي ثاضيَعطا ٖةوييَط
 ريَبةريَهطزْي ( )3خويي ضِاٖيَٓإ بؤ بةيَيَٓسةضاْي ثاضيَعطا زٖؤى
 ريَبةريَهطزْي ( )5خويي ضِاٖيَٓإ بؤ بةيَيَٓسةضاْي ثاضيَعطا غًيَُاْي
 ريَبةريَهطزْي ( )0خويي ضِاٖيَٓإ بؤ بةيَيَٓسةضإ ية ئيساضة طةضَيإ
 ريَبةريَهطزْي ( )0خويي ضِاٖيَٓإ بؤ ْووغيٓطةناْي ضِاويَصناض و ئـةْـساظيـاض يـة
ثاضيَعطا ٖةوييَط
ؾاياْي باغة نة ٖةضيَُي نوضزغتإ يةنةّ وآلتة ية ْيَوإ ئةو (
 )2وآلتة بةؾـساض ثـطِؤشةنـة نـطزووة ثـيَــ ٖـةَـوويـإ
بــةضْــاَــةنــة بــة تــةواو و بــةب ـ َي ن ـ َيــؿــة و زوانــةوتــٔ
ريَبةريَهطزووة
ئيَػتا ،وة زوا ئةوة ريَبةريَهطزْي ثطِؤشةنة بة ؾيَـوةيـةنـي
ظؤضباف بةضِيَوةضووة و غووزيَهي ظؤض ٖةبووة بؤ بةيَيَـٓـسةضإ

و ْووغيٓطةناْي ضِاويَصناض و ئةْساظياض  ،وة يةغةض زاواناض
يةن َي بة َييَٓسةضاْي نـوضزغـتـإ و يـةنـيَـ ئـةْـساظيـاضاْـي
نوضزغتإٖ ،ةويَسةزةئ بؤ زضيَصنطزْةوة ططيَبـةغـتـةنـة و
ريَبةريَهطزْي (  )2خويي ضِاٖيَٓاْي تط نـة بـةّ ؾـيَـوةيـة
خواضةوة زابةف زةنطيَت-:
ٖ ةوييَط /زوو خويي ضِاٖيَٓإ بؤ بةيَيَٓسةضإ
 زٖؤى /يةى خويي ضِاٖيَٓإ بؤ بةيَيَٓسةضإ
 غًيَُاْي /يةى خويي ضِاٖيَٓإ بؤ بةيَيَٓسةضإ
 غًيَُاْي /يةى خويي ضِاٖيَٓإ بؤ ْووغيٓطةناْي ضِاويَصناض و ئةْساظياض
ية اليةني تطةوة بة ِضيَوةبةضايةتي ططيَبةغتـة طؿـتـيـةنـإ يـة
وةظاضةتي ثالْساْإ بة ٖاوناض و ٖةَاٖةْطي يةطـةٍَ بـاْـهـي
ْيَوزةويَةتيٖ ،ةيَػاوة بـة رـيَـبـةرـيَـهـطزْـي وؤضنؿـؤثـيَـو
زةضبـــاضة ( اتةةةفةةةاقةةةًةةةات ا ةةةار — Framework
 )Agreementبؤئةْـساَـاْـي يـيَـصْـة (ْـويَـهـطزْـةوة
غيـػـتـُـي تـةْـسةضيـٔ يـة ٖـةضيَـُـي نـوضزغـتـإ)  ،وة بـة
بةؾساضيهطزْي ْويَٓةض ظؤضبـة وةظاضة ،و ثـاضيَـعطـانـاْـي
ٖةضيَُي نوضزغتإ نة شَاضةى ئةو نةغاْةى تيـايـسا بـةؾـساض
بووٕ بطيتى بووٕ ية  31نةؽ
ؾاياْي باغة ئةّ وؤضنؿؤثة يةنةّ وؤضنؿؤثة ية غـةضاْػـةض
ٖةضيَُي نوضزغتإ و بةيَهو غـةضاْػـةض عـرياقـيــ يـةغـةض
بابةتيَهي ْويَي نة يةّ رؤضة ئةجناّ زةزضيَت
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طاصكشدىى وؤسكؼؤثيَم هة والَتى ئوسدٌ بة ىاوىيؼاىى
( بةسِيَوةبشدىى بودجةى وةبةسٍيَياٌ — )PIM

ية بةضواضى ( 5102020)52-59وؤضنؿؤثيَو يـة عـة ـاْـى
ثايتةختى ئوضزٕ يةاليةٕ باْهى ريٗاْى  WBغاظنطا ية شيَـط
ْاوْيؿاْى ( بةضِيَوةبطزْـــــــــــى بوزرةى وةبـةضٖـيَـٓـإ) ،نـة
تيايسا ْويَٓةضى ظؤضبةى والَتة عةضةبيةنإ بةؾساضبووٕ وةنـو
والَتاْى ( عيَطام و نويَت و عوَإ و ييبيا و َيكط و ٖتـس)
وة ؾاْسى ةهوَةتى ٖةضيَُى نـوضزغـتـإ بـة غـةضثـةضؾـتـى
بةضيَع (ظاططؤؽ ىتاح) بةضِيَوةبةضى طؿتى ثالْى ثـطِؤشةنـاْـى
بوزرةى وةبةضٖيَـٓـإ يـة وةظاضةتـى ثـالْـساْـإ وة ؾـاْـسى
ياوةضى ،نة ثيَهٗـاتـبـووٕ يـة ْـويَـٓـةضى وةظاضةتـى زاضايـي و
ئابووضى و وةظاضةتى ثالْساْإ بةؾساضبووٕ يةّ وؤضنؿؤثة ،يـة

ْاوةضِؤنى وؤضنؿؤثةنةزا باغهطا ية ضؤْيةتى بـةضِيَـوةبـطزْــى
ثطِؤشةنـإ و ،زيـاضيـهـطزْـى غـرتاتـيـىـيـةتـى ثـطِؤشةنـإ و،
ثالْــــــــى تؤنُة بؤ بوزرةى وةبةضٖيَٓاْى والَتـإ بـةطؿـتـى
ووالَتاْى عةضةبى بةتايبةتـــــــــى ،يةاليةٕ نةغاْى ؾـاضةظا و
ثػثؤضِ يةّ بواضةزا ،وةٖةضوةٖا ٖةض والَتة و ثطيعيَٓتةيؿٓيَهـى
يةغةض بوزرةى وةبةضٖيَٓاْى والَتةنةى ثيَؿهةف نــــــــــــطز
بةضِيَوةبةض طؿتى ثالْى ثطِؤشةناْى بوزرةى وةبةضٖـيَـٓـاْـى
وةظاضةتى ثالْساْاْى ةـهـوَـةتـى ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـاْـيــ
ثطيعيَٓتةيؿٓيَهى يةغةض ثطِؤشةناْى بوزرةى وةبةضٖيَـٓـإ و
ضؤْيةتى زاْاْى بوزرةى وةظاضةتةنإ خػتةضِوو
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داىيؼتيى سِاويَزكاسى ثشِؤرةكاىى ضـواسضـيَـوةى
طرتاتيزى ثاساطتيى كؤمةالَيةتى

بةؾةناْى بة ِضيَوةبةضايةتى طؿتى تيَـسا بـةؾـساض بـووٕٖ ،ـةض
بةؾيَو منايؿى خؤيإ ثـيَـؿـهـةف نـطزو ،يـة نـؤتـايـى ٖـةض
منايؿيَو ثطغياضةنإ ئاضاغتةى اليةْى ثةيوةْسيساض نـطا ،نـة
بة ؾيَوةى نوض ،و ثوخـت وةآلّ زضاْـةوة َـةبـةغـتـى ئـةّ
وؤضنؿؤثة ظاْيٓى ناضةناْى بةؾةنإ بوو ية بةضِيَوةبةضايـةتـى
طؿتىٖ ،ةضوةٖا باؾرت نطزْى ناضةنإ و بةضةو ثيَؿربزْـى بـة
ؾيَوةى باؾرتو ،زةغـتـٓـيـؿـاْـهـطزْـى نـيَـؿـةو طـطىـتـةنـإء
ئاضاغتةنطزْى ثيَؿٓياضةنإ بوو ،ئةَةف خؤى ية خـؤيـسا بـة
خاييَهى ططْو ٖةشَاض زةنطيَت بؤ بطةوزإ بـة نـاضةنـإ بـة
ؾيَوةيةنى باؾرتء ثوخت تط

بةسىامةى داسايي ٍاوبةػى

ية ضِيَهةوتى ( 5102020)9-0ثيَٓ زاْـيـؿـتـٓـى ضِاويَـصنـاضى
ئةجناَسضا يةطة ٍَ زاَوزةظطا ثةيوةْسيساضةناْـى ةـهـوَـة،ء ،
ثةضيةَإء ظاْهؤناْى ٖةضيَِ و ِضيَهدطاوة ْاةـهـوَـيـيـةنـإ و
ضِيَهدطاوة ْيَوزةويَةتيةنإ
ئاَاْ يةّ ثطِؤططاَة زاَةظضاْسْى ضـواضضـيَـوةيـةى بـوو بـؤ
ثطِؤططاَى ثاضاغتٓى نؤَةآليةتى ،بةَةبةغتى بةزةغتٗـيَـٓـاْـى
زازثةضوةضى ية غتاْساضزى شيإ بؤ ٖاوآلتـيـاْـى ٖـةضيَـِ ئـةّ
ثطِؤططاَة غيَ بابةتى غةضةنى يةخؤوة زةططيَت -0 :تؤضِةناْـى
ز َيــٓــيــايــي نــؤَــةآليــةتــى  -5بــيــُــةى نــؤَــةآليــةتــى -3
وةظاضةتى ثالْساْإ ( )03ثطِؤشةى ططيٓو ية شيَـط بـوزرـةى
ثطِؤططاَةناْى باظاضى ناض
وةبةضٖيَٓإ ئةجنـاَـسةزا ،،بـة ٖـاوبـةؾـى يـةطـةأل ْـةتـةوة
يةزاْيؿتٓةنةزا بةضِيَع (ظاططؤؽ ىـتـاح) بـة ِضيَـوةبـةضى طؿـتـى
يةنططتووةنإ و وةظاضةتة ثةيوةْـسيـساضةنـإ ئـةّ ثـطِؤشاْـة
ثالْى ثطِؤشةنـاْـى بـوزرـةى وةبـةضٖـيَـٓـإ ْـةخؿـة ِضيَـطـاى
ثطِؤشةى ثةضة ثيَساْة يةبواضة ريارـيـانـاْـسا نـة ضِاغـتـةوخـؤ
ريَبةريَهطزْى بةضْاَةى ضواضضيَوةى غرتاتـيـصى ثـاضاغـتـٓـى
غووزى زةبيَت بؤ باؾرت ئةجناَساْى ناضةناْى وةظاضةتةنإ
نؤَةآليةتى ثيَؿهةف بةئاَازةبووإ نطز
ية ضِيَهةوتى (  510202 0)59-9بـةضِيَـع (ظاطـطؤؽ ىـةتـاح)
 05زواْعة نؤبووْةوةى ئةجناَسا يـةطـةأل غـةضثـةضؾـتـيـاضى
وؤسكؼؤثيَم هةطةس ثيَذاضووىةوةى كاسةكاٌ
ث ـطِؤشةنــاْــى ةــهــوَــة ،بــةَــةبــةغــتــى بــةزوازاضــووٕ و
ية ضِيَهةوتى  510202005ية ؾاضى ٖةوييَط وؤضنؿؤثـيَـو يـة ٖةيَػةْطاْسْى ثطِؤشةناْيإ
اليةٕ بة ِضيَوةبةضايةتى طؿـتـى ثـالْـى ثـطِؤشةنـاْـى بـوزرـةى
وةبةضٖـيَـٓـإ بـة غـةضثـةضؾـتـى بـةضيَـع (ظاطـطؤؽ ىـةتـاح)
بـة ِضيَـوةبـةضى طؿـتـى ئــةجنـاَـسضا يـةّ وؤضنؿـؤثــة ٖـةَــوو
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ثشِؤرةى ثةسةثيَذاىي مشؤيي بةٍةماٍةىطي ئاراىظي كؤيلاي ىيَودةوهَةتي

بة ِضيَوةبةضايةتـي طؿـ ثـةضةثـيَـساْـي َـطؤيـي يـةوةظاضةتـى
ثالْساْاْى ةهوَةتى ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ ،يـة ِضيَـهـةوتـي
 ،51020203ثيَؿواظ نـطز يـة ؾـاْـسيَـهـى وآلتـى نـؤضيـاى
باؾووض نة ثيَو ٖاتبـووٕ يـة ( بـة ِضيَـع ثـاضى ،بـة ِضيَـوةبـةضى
ثطِؤشةى ثةضةثيَساْـى َـطؤيـى و ؾـــــــــــاْـسى ؾـاضةظايـإ و
ْويَٓةضى نؤيها ية ٖةوييَط)
ية ظجنرية نؤبووْةوةيةنسا بة ئاَازةبووْي رةْـابـي وةظيـطء
ضِاويَصناضء بـة ِضيَـوةبـةضة طؿـتـيـيـةنـاْـي وةظاضة ،،قـؤْـا ـى
ٖةْوونةى ثطؤشةنة خطايةضِووٖ ،ةضوةٖا ط توطؤنـطا يـةغـةض
ضِةؾٓووغى َاغتةضثالْى ضِاٖـيَـٓـإ نـة بـؤ بـةضظنـطزْـةوةى
تواْػتى ىةضَاْبةضاْى نةضتى طؿتى زاْطاوة.
يةَاوةى زوو ٖـةىـتـة َـاْـةوةى ؾـاضةظايـإ يـة ٖـةضيَـُـي
نوضزغتإ بة ٖةَاٖةْطى تيُى ثطِؤشةى وةظاضة ،،ناضيإ نطز
يةغةض نؤتايى ٖيَٓإ بة َاغتةضثالٕء ،زةغـتـٓـيـؿـاْـهـطزْـي
ثيَوةضةناْي ٖةيَـبـصاضزٕءْ ،ـاضزْـي نـاضَـةْـسإ بــــؤ وآلتـي
نؤضيـــــا باؾووض تاوةنـو وةى ضِاٖـيَـٓـةض ْـيَـوزةويَـةتـي و
غتاىى ثطِؤىيَؿٓاأل ية ئيـساضةى خـوٍ بـؤ (  )KIPAئـاَـازة
بهطئَ

سِووثيَويَم بؤ صاىيين سِِِةوػـي
جيَيذةس هة داوءدةصطـاكـاىـي
حلومةتي ٍةسيَه ئةجنامذسا

بةَةبةغ ٖةيَػةْطـاْـسٕء يـة بـةضضـاو طـطتـ ضِةوؾـي
ريَٓسةض ية زاّء زةظطاناْي ةهوَةتي ٖةضيَُي نـوضزغـتـإ،
ؾــاضةظايــاْــي نــؤض بــةٖــةَــاٖــةْــطــي تــيــُــي ث ـطِؤشة يــة
بة ِضيَوةبةضايةتي طؿ ثةضةثيَساْـي َـطؤيـي ضِووثـيَـويَـهـي
ريَٓسةض ية (  )01وةظاضة،ء ئةجنـوَـةْـي بـاآل خـامنـإ
ئةجناَساٖ ،ةضوةٖا بؤ ظيـاتـط نـؤنـطزْـةوةى ظاْـيـاض يـةو
بواضةزا ضاوثيَهةوتٔ يةطةأل ضةْسئ ناضَةْـس ةـهـوَـة،
ية ثًةى رؤضاءرؤضزا نطا ،ية ئيَػتازا ضِووثيَوةنة ية قؤْا ـي
ؾـــــــــــــيهطزْةوةى ئةجناَةناْة
ية َاوةى ئةّ وؤضنؿؤثةزا ْةخؿةضِيَطا طؤضِاْهـاض يـةغـةض
بٓةَا زيسطا ةهوَةتي ٖةضيَِ بؤ غايَي  5151يـةاليـةٕ
بةؾساضبووإ زا ِضيَصضا ،بة ئاَاجني ضـاآلنـهـطزْـي ِض َؤيَـي ئـةّ
زوو غــةْــتــةضة وةى اليــةْـ َيــهــي غــةضةنــي يــة ثـطِؤغــة
طؤضِاْهاض ية نـةضتـي طؿـتـيـساء ،بـةزيـٗـيَـٓـاْـي ئـاَـاجنـي
وةظضاةمتإ ية بةضةوثيَؿربزْي غةضضاوة َطؤييةنإ.
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طينيياسي بـةسِيَـوةبـشدىـي خوىل بيةما طةسةكيةكاىى كاسطـيَـشِى بـؤ
صاىياسي بة ٍـةمـاٍـةىـطـي فةسماىبةساىى تاصة
ية زضيَصةى ٖةويَى ثةضةثـيَـساْـى تـواْػـتـى ىـةضَـاْـبـةضاْـى
سِيَلخشاوي ئيَظلوا جيَبةجيَلشا
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ،ئةْػتـيـتـؤى نـوضزغـتـإ بـؤ
ناضطـيَـطِى طؿـتـى  KIPAخـويـيَـهـى غـ َى ضِؤشى يـة شيَـط
ْاوْيؿاْى بٓةَا غةضةنيةناْى ناضط َيطِى بؤ ىةضَاْـبـةضاْـى
تاظة ية ضِيَهةوتى  510202002تاوةنو  510202002يـة
ٖؤيَى زيواْى وةظاضةتـى ثـالْـساْـإ ئـةجنـاَـسا ،ئـةّ خـويـة
يةاليةٕ ضِاٖـيَـٓـةض (وضيـا حمـُـس)َ ،ـاَـؤغـتـا يـة نـؤيـيَـصى
بةضِيَوةبطزٕ و ئابوضى ثيَؿهةؾهطاو )59( ،ىـةضَـاْـبـةض يـة
زيواْى وةظاضةتى ثالْساْإ بـةؾـساضيـإ يـةّ خـويـةزا نـطز،
زواتط ىؤضَِى ٖةيَػةْطاْسٕء بطِواْاَةى بةؾـساضبـوْـيـإ بـة
غةضنةوتويى بة غةض بةؾساضبووإ زابةؾهـطا يـة ئـيَـػـتـازا
( )212ناْسيس خويَٓسْـةنـةيـإ بـةغـةضنـةوتـوويـي تـةواو
نطزووةو زةغتبةناضٕ ية ىةضَاْطةناْيإ.

بةَةبةغـ ضـانػـاظ نـةضتـي طؿـ ء رـيَـبـةرـيَـهـطزْـي
ْةخؿةضِيَطا طؤضِاْهاض نة ية وؤضنؿؤثي ئيػتٓةبؤٍَ زاضِيَصضا،
بة ِضيَوةبةضايةتي طؿ ثةضةثيَساْي َطؤيي بـة ٖـةَـاٖـةْـطـي
ضِيَهدطاو ئيَػهوا ،ثيَساضووْةوةى ئةويةوياتةناْي ثيَساويػ
ضِاٖيَٓإ نطايةوة ،يةئةجناَي ط توطؤنطزٕ ٖةؾـت غـيـُـيـٓـاض
بةثيَي ططْطيإ زةغتٓيؿاْهطإ
يةضواضضيَوة ٖةَاٖةْطيهطزٕ يـةطـة ٍَ ئـةّ ِضيَـهـدـطاوة ،يـة
ضِيَــهــةوتــي(  510209 0)50-04يــةنــةَــث غــيــُــيــٓــاض
ريَبةريَهطا بؤ ناضَةْساْي وةظاضةتةناْي ةهوَةتي ٖةضيَـُـي
نوضزغتإ ية َاوة ئةّ غيَ ضِؤشةزا بةؾساضبووإ ئاؾـٓـانـطإ
بة ططْطيء ضؤْيةتي بةضيَوةبطزْي ظاْياض ء بةناضٖيَٓاْي ،يـة
خعَة ،ضانػاظ نةضتي طؿـ ء خػـتـٓـةضِوو ئـةظَـووْـي
ضةْس وآلتيَو ئةّ غيُيٓاضة يةاليةٕ ضِاٖيَٓةض ْـيَـوزةويَـةتـي
بةضِيَع (بةياؽ زيًيثػيٓـو) ثـيَـؿـهـةؾـهـطاو تـيـايـسا ( )52
ناضَةْس ية ثًة بةضِيَوةبةض بةؾـــــــساضيإ نطز.

ووَسكؼؤثي"بةسِيَوة
بشدىي طؤسِاىلاسي
هــة ثــشِؤطــةي
ضاكظاصي كةستـي
طؼيت "
ية ضـواضضـيَـوة ثـطِؤغـة ضـانػـاظ نـةضتـي طؿـ عـيَـطام،
ييصْةيةى ية ضِيَهدطاو ( ،)UN ESCWAووَضنؿؤثيَـهـي يـة
ئيػتةْبؤَأل ئةجناَـسا يـةغـةض بـة ِضيَـوةبـطزْـي طـ ِؤضِاْـهـاض يـة
يـة ِضيَـهـةوتـي( 0)54-51
ثطِؤغة ضانػاظ نـةضتـي طؿـ
 ،510209بــة ئــاَــازةبــووْــي ( )2بــةؾــساضبــوو يــة ٖــةضيَــُــي
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نوضزغتإ ،نة ثيَهٗاتبووٕ ية بةضيَع بـة ِضيَـوةبـةض طؿـ
ثةضةثيَساْي َطؤييء ،ضِاويَصناضيَوء ،زوو بةضِيَوةبةضء غـيَ
ضِاٖيَٓةض ية وةظاضةتةناْي ةهوَةتي ٖةضيَُي نـوضزغـتـإ،
ٖةضوةٖا (  )05بـةؾـساضبـوو يـة وةظاضةتـي ثـالْـساْـاْـي
ةهوَةتي عيَطام ئاَاجني ئةّ ووَضنؿؤثة طـ ـتـوطـؤنـطزٕ
بوو يةغةض ثيَساويػتيية غرتاتيىيةنإ بؤ بـةضِيَـوةبـطزْـي
طؤضِاْهاض نة بةؾيَهة ية ثطؤغة ضانػاظ نةضتي طؿ
نة يةغايَي  5103يـة عـيَـطام ء ٖـةضيَـُـي نـوضزغـتـإ
زةغتثيَهطاوة يةاليةٕ ضِيَهدطاو ْاوبطاو ئاَاجنيَهـي تـط
ووَضنؿــؤثــةنــة بــةضظنــطزْــةوةى تــواْػــ ٖــةضزوو
غةْتةضةناْي ضِاٖيَٓإ KIPAء  NCMDITعـيَـطام
بوو ضوْهة ئةّ غةْتةضاْة بةضثطغٔ يةبـةضةوثـيَـؿـربزْـي
تواْػ ناضَةْسةناْي ةهوَة.،
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كاسوضاآلكييةكاىى بةسِيَوةبةسايةتي طؼيت ثةسةثيَذاىي مشؤيي تايبةت بة تواىاطاصى
ية ضواضضيَوةى ناضوضاآلنييةنـاْـى بـة ِضيَـوةبـةضايـةتـي طؿـ
ثةضةثيَساْي َطؤيي تايـبـة ،بـة تـواْـاغـاظى زاضايـي نـطزْـى
َاَةيَةى ئةو ناْسيـساْـةى ضِؤشاْـة بـؤ زاوانـاضى رـؤضاورـؤض
غةضزاْى وةظاضة ،زةنةٕ و زواتط ية اليةٕ ييصْةى تواْـاغـاظى
وةظاضة ،بطِياضيإ يةغةض زةزضيَت
 بؤ ناْسيسنطاواْـى غـةضرـةّ زاّ و زةظطـانـاْـى ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ نة شَاضةيـإ (  )0925نـاْـسيـسة زاتـابـةيػـيَـو
زاْطاوة ،بة رؤضيَو نـة تـيـايـسا غـةضرـةّ ظاْـيـاضيـيـةنـإ

يةخؤزةططيَت و بةضضاوضِووْى ْيؿاْسةزا ،غـةبـاضة ،بـةو
قؤْا اْةى نة ناْسيسنطاو تيايسايةتى
ْ ــو َيــٓــةضى وةظاضةتــى ثــالْــساْــإ يــةطــة ٍَ ْــو َيــٓــةضاْــى
غةضؤنايةتى ئةجنوَةْى وةظيطإ و وةظاضةتـى خـويَـٓـسْـى
بايَاو تـويَـصيـٓـةوةى ظاْػـتـى نـؤزةبـٓـةوة ،بـة ئـاَـاجنـى
ضاضةغةضنطزٕ و بطيـاضزإ يـةغـةض نـؤَـةيَـيَـو طـطىـت و
بابةتى ططْطى تايبة ،بـة ثـطِؤشةى تـواْـاغـاظى يـةغـــــةض
ئاغتى ناْسيساْى وةظاضةتى خويَٓسْـى بايَاو ثالْساْإ

بطِواْاَة

شَاضةى غةىةضنطزووةنإ

َاغتةض

224

زنتؤضا

22

نؤى طؿتى

432

ثاضيَعطا

شَاضةى غةىةض نطزووةنإ

ٖةوييَط

942

غًيَُاْى

319

زٖؤى

033

نؤى طؿتى

432

خؿتةى ظاْياضى ناْسيساْى غةىةضنطزوو بة ثيَي ئاغتى بطِواْاَة و ثاضيَعطانإ
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سِةػيووطي
ثالىي طرتاتيحي بؤ (ثيَيخ
طاأل)ى داٍاتوو
5151-5102
يةشيَط تيؿهي ئةو طةؾةغـةْـسْـاْـةزا وةظاضةتـى ثـالْـساْـإ،
يةغؤْطةى بةضثطغياضيةتةناْى وا بي ية ضِيَطا بةضْاَةى
ثالْساْاْى غرتاتيىي ،ثطِؤغةناْى طةؾةثـيَـسإ ،ضـواضضـيَـوة
بةْس بؤ بها.،
تيايسا ئةّ وةظاضةتة (وةظاضةتى ثالْساْإ) يةنةّ ضِةؾٓووغي
ثالْي غرتاتيىي غةضاْػـةضى بـؤ (ثـيَـٓـ غـاأل)ى زاٖـاتـوو
 5151-5102زاضِؾت بةؾيَوةيةى ثؿت ببةغتيَتة زيسيَهي
ضِووٕ بؤ ئايٓسة و ؾيهطزْةوةيةني طؿتطرياْـةف بـؤ زؤخـى
ٖةضيَُي نوضزغتإ ئةجناّ بسا.،
ططْطة ئاَاشةف بةوة بسضيَت نةوا ضِةؾٓووغى ئةّ ثـالْـة يـة
ئاَازةنطزْيسا ثؿ بةغتووة بة نؤَـةيَـيَـو زيـهـيـوَـيَـٓـت،
يةثيَـ ٖةَووياْةوة زيسطا ٖةضيَُي نوضزغـتـإ بـؤ غـايَـي
 5151نــة يــةَــةو بــةض ئــاَــازةنــطاوة يــةاليــةٕ وةظاضةتــى
ثالْساْاْى ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ.
وة ية ئيَػتاؾسا ئةّ ضِةؾٓووغة نؤتايي ثـيَـٗـاتـووة و ئـاَـازة
نطاوة.

ئامادةكاسيةكاٌ بوَ
ئةجنامذاىى
هيَل َوهَييةوةيةن
ئاَازةنطزْى ييَهويَيٓةوةى بةضايي بؤ بـاضى خـعَـةتـطـوظاضى
ضاوزيَـط تـةْـسضوغـ و غـاَـاْـى َـطؤيـي يـة وةظاضةتـى
تةْسضوغ ٖةضيَُي نوضزغتإ.

بةػذاسيلشدٌ هـة ( الزيازة
االستطالعية (Study Tour -
بــةؾــساضيــهــطزْــي بــة ِضيَــوةبــةضى طؿــ يــة (الةةايةةار
ا سةةالةةط ة عةةً ة )  Study Tourيــةغــةض ئــاغ ـ عــريام
زةضباضةى نيَؿةى ئاوو ،ضؤْيةتى بةضزةواَى ،ية وآلتى َكـط
ية ( اجمللس العربٌ للنًاه  -اجلامع العربً ) بـةؾـي ئـاو يـة
وةظاضةتى زةضةوةى َكط.

بةػذاسيلشدٌ هة
داسِػتيى ثالىي طرتاتيحي
(منهجية اخلطة)
بةؾساضيهطزْى نازيطاْى بةضِيَوةبةضايةتى طؿتى ثـالْـساْـاْـى
غرتاتيىي ،وة ٖاوناضيهطزْيإ ية زاضِؾتٓى ثالْي غـرتاتـيـىـي
(منهجً اخلط ) بؤ ئةجنوَةْى زازوةضى.

بةػذاسيلشدٌ هة
كؤبووىةوةى هيَزىةى طؤسِاىلاسى
كةؾ و ٍةواى
ٍةسيَنى كوسدطتاٌ
بةؾساضيهطزْى نازيطاْى بةضِيَوةبةضايةتى طؿتى ثـالْـساْـاْـى
غرتاتيىي ية وةظاضةتى ثالْساْإ ،ية نـؤبـووْـةوةى يـيَـصْـةى
طــؤضِاْــهــاضى نــةف و ٖــةواى ٖــةض َيــُــى نــوضزغــتــإ نــة
نوَبووْةوةنة تايبة ،بوو بة:
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تاوتويَهطزْى باضوزؤخي ئيَػتاى نةف و ٖةوا
وةنــاضنــطزٕ بــؤ طــوجنــاْــسْــى ث ـطِؤشةنــإ بــةث ـ َيــي
ْيؿاْسةضى ريٗاْى.
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تاوتويَلشدىي ثيَذاىـــي ثؼلييين خؤسان
هة ثيَؽ ٍاوسدة بة كؤمجاىيا ثؼليَيةسة
جيَاىيةكاٌ

غةضؤني زةغتة  /بـة وةنـايـة ،يـة طـة ٍَ بـة ِضيَـعإ (ضاَـع
اثٓائيٌ َريظا ،ز غـاالض ،بـةضِيَـع غـابـط) بـةؾـساضيـإ يـةّ
مسيٓاضة نطزَ ،ةبةغت يةّ مسيٓاضة بطيتى بـوو يـةوةى نـة
ٖةَوو اليةْةنإ ية وةظاضةتة ثةيوةْسيساضةنـاْـي ٖـةضيَـُـي
نوضزغتإ ضِؤيَي خؤيإ ية ناضوثطِؤغةناْي ئةو بواضة ،ـةْـة
ثيَـ ضاو ييَصْة تايبةمتةْسةناْي ثةضيةَاْي نوضزغتإ ،تا
ثيَهةوة ٖةو ٍَ بسةٕ بؤ زاْاْي غيػتيُيَهي َؤزيَـطٕ ،نـة يـة
ئةجناَسا ضاضةغـــــــةضيةى بيَت بـــؤ نيَؿة ٖـاوآلتـيـإ يـة
خطاثي خؤضاى و زةضَإ و ٖةَوو ناآلو ؾـــــت وَةنيَو

طةسداىى ىويَيةساىى  UNIDOبؤ دةطتةى
ثيَواىةطاصى و كؤىرتؤىل جؤسى

يــة ( 5102 090) 54-52نــؤبــووْــةوةيــةنــي ( )5ضِؤش
ئاَازةنطا ية ٖؤتيًَي ٖةوييَط ْيَوزةويَةتي ،بؤ تـاوتـويَـهـطزْـي
ثيَساْي ثؿهٓي خـؤضاى يـة ثـيَــ ٖـاوضزة بـة نـؤَـثـاْـيـا
ثؿهيَٓةضة ريٗاْيةنإ يةّ نؤبووْةوةيةزا بةؾي ضِاطةياْسٕ و
ثةيوةْسيةنإ ضِؤيَـيَـهـي غـةضةنـيـإ بـيـ يـة ِضيَـهـدـػـتـ
نؤبووْةوةنة ،بةضِيَعإ وةظيـطى ( ثـالٕ زاْـإ ،تـةْـسضوغـ ،
نؿتوناٍَ ،باظضطاْي و ثيؿةغـاظ ) ،يـةطـةأل ظيـاتـط يـة ( )01
بـة ِضيَـوةبـةض طؿـ وٖ ،ـةضوةٖــا زةيـإ ىـةضَــاْـبـةض تــط
بةؾساضبووٕ يةّ نؤبووْةوةيةزا نؤَثاْيــــا ثؿهيَٓـةضةنـإ (
SGS, BaLTICA , TUVRheinland,
) Cottecnaتواْا خؤيإ ثيؿإ زا ،بة طؿ ضِةظاَـةْـس
ثيؿإ ْةزضا يةغةض ئةّ ناضة

طينيياسيَم دةسباسةى مايف بةكاسبةسو طيظتني
كواهيَيت كؤىرتؤل هة ٍةسيَني كوسدطتاٌ

ثةضيةَاْي نوضزغتإ  ( /ييَصْة باظضطاْي و َـا بـةنـاضبـةض)
يةطةأل ( غـةْـتـةض تـويَـصيـٓـةوة) ٖ ،ـةيَػـا بـة ئـةجنـاَـساْـي
غيُيٓاضيَهي تايبة ،بة ( َا بةناضبةضو غـيـػـتـُـي نـوايـيَـ
نؤْرتؤٍ ية ٖةضيَُي نوضزغتإ) ،بة ضِيَع ز قباح يوغ املـاحل،

ية ( 5102020)02-02ؾاْسيَهى ضِيَـهـدـطاوى ،UNIDO
بة ٖةَاٖةْطـى يـةطـةأل زوو ْـويَـٓـةضى زةظطـاى ْـاوةْـسى
ثيَواْةغاظى و نؤْرتؤ رؤضى غةض بة وةظاضةتى ثالْـساْـاْـى
ةهوَةتى عيَطاقى ىيسضاٍَ ،غةضزاْى زةغتةى ثيَواْةغـاظى و
نؤْرتؤ رؤضى ٖةضيَُيإ نطز
ؾاْسةنة ثيَهٗاتبوو ية-:
 عيػى عًى عيػى ايبيتوْي (بةضِةطةظ ئوضزْـى) ؾـاضةظا،
بــةْــويَــٓــةضايــةتــى UNIDOى غــةض بــة ْــةتــةوة
يةنططتووةنإ ٖاتبوو
 امحةةد عةةبةةدالةةىظةةاش الةةافة الشةةًة ةةلةةٌ ،ئــةْــساظيــاضى
ثيَؿهةوتوو /زةظطاى ْاوةْسى ثيَـواْـةغـاظى و نـؤْـرتؤ
رؤضى بة سا يةبةؾى ثيؿةغاظى خؤضاى
 مهنني ضًاء يةاسةر ،ئـةْـساظيـاضى نؿـتـونـاأل يـةزةظطـاى
ْاوةْسى ثيَواْةغاظى و نؤْرتؤ رؤضى بة سا  /بـةؾـى
ثيؿةغاظى خؤضاى
ئــاَــاجنــى غــةضزاْــةنــة بــطيــتــى بــوو يــةوةى ِض َيــهــدــطاوى
 UNIDOثطِؤشةيةى ريَبةرىَ زةنا ،،نة بةٖةَـاٖـةْـطـى
يةطةأل وةظاضةتى ثالْساْى عرياقى ئاَازةنطاوة ،بةَةبـةغـتـى
بةضظنطزْةوةى ثيَؿربِنيَى نؤَثاْياناْى ثيؿةغاظى يةضِيـطـاى
بةضظنطزْةوةى نواييـتـى وزضوغـتـى خـؤضاى ،نـة يـةاليـةٕ
نؤَثاْياناْى عرياقى بةضٖةّ زةٖيَٓطئَ
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قؤْا ي يةنةَى ثطِؤَشةنة-:
غةضزاْيهطزْى نؤَثاْياى ثـيـؿـةغـاظى بـةضٖـةَـٗـيَـٓـةضةنـة
بةٖؤيةوة ؾيهطزْةوةيةى بـهـط َى بـؤ نـةّ و نـوضيـةنـإ و
ثيَساوغتيـةنـإ ،بـ َو ظاْـيـٓـى ضِازةى طـوجنـاوى غـيـػـتـةَـى
بةضٖةَـٗـيَـٓـاْـةنـة يـةطـةأل َـةضرـةنـإ و زاوانـاضيـةنـاْـى
بةضٖةَٗيَٓاْى زضوغت
ثيَساويػتةناْؿيـإ زيـاضى زةنـطيَـٔ بـة رـؤضيَـو نـة ثـالٕ
زازةْطيَت بؤ قؤْا ى زاٖاتوو ية ثطِؤشةنةزا ئةّ ثـطِؤشةيـةف
يةاليةٕ وآلتى غويس ثؿتيواْى زاضايى ييَسةنطىَ
 ية  510202002غةضزاْى نؤَثاْياى قاىـى زاْـوٕ نـطا
نة زةنةويَتة ْعيو ؾاضوَضهةى ثطزىَ
 ية  510202002غـةضزاْـى نـاضطـةى ىـاَـيـًـى نـطا يـة
ٖةوييَط  -يةْاوضةى ثيؿةغاظى ،يةو ناضطةيةزا غـؤؽ و
ظةضزة ضــةو زضوغــت زةنــط َيــت ،وةبـطِيــاضيؿــة ضِاثــؤضتــى
ؾاضةظاى  UNIDOبٓيَطزضيَت بؤ ناضطةنةو بؤ زةغتـةف
بةَةبةغتى بةزوا زاضووٕ


وارؤكشدىى طشيَبةطتيَم هةطةأل ثيَيخ
كؤمجاىياي جيَاىي

( )BALTICAی زاْيُاضنـي و ()TUVRheinland
ى ئةيَُاْي)SGS( ،)COTECNA ( ،ی غـــــويػـطى،
( )BVی ىةضةْػي ،بؤ ريَبةريَهطزْي بةضْاَة ثؿهٓـيـ
ثيَـ ٖاوضزٕ ،واتا ناآلنإ ثؿهـٓـيـٓـيـإ بـؤ زةنـط َ ثـيَــ
ئةوة ٖـاوضزة ٖـةضيَـُـي نـوضزغـتـإ بـهـطيَـت ،ئـيـٓـىـا
بةيَطةْاَة ٖاوتايي COCى ثيَسةزضيَت ،نـة زةيػـةملـيَـ
ناآلنة ٖاوتاية يةطةأل تايبةمتةْس عرياقي و ريـٗـاْـيـةنـإ،
بة ثيَي ييػتيَهي تايبة ،نة زةغتة ئاَازة نطزووة ،تيـايـسا
ئــةو بــةضٖــةّ و نــاآليــاْــة زيــاضيــهــطاوٕ نــة بــةضْــاَــةنــة
زةياْططيَتةوة ييػتةنةف بطيتية ية:
 ياض َٓساآلٕ
 بةضٖةَي ناضةبايي و ئةييهرتِؤْي
ٖ ؤيةناْي طواغتٓةوة و نةضغتة يةزةط
 نةضغتة بيٓاغاظ
 خواضزْةوة نٗوييةنإ و خواضزْةوة وظة بةخؿةنإ
 نةضغتة رواْهاض و ضاوزيَط نةغي
 ئاَيَطو نةٍ و ثةيي ْاو َاأل
 نةٍ و ثةيي ْاْسئ
َ اززة نيُياييةنإ
 بةضٖةَةناْى ضِغنت و ضٓث
 نةٍ و ثةيي ْةوتي َٓساآلٕ
 نةٍ و ثةيي ثةضِاوطة
 ئاَيَطةناْي ثيَوإ

ضةىذ ضاآلكييةكى ديلةى دةطتةى
ثيَواىةطاصىء كوَىرتوَىل جوَسى



زةغتة ثيَواْةغاظ و نؤْرتؤيي رؤض غةض بة وةظاضةتـي
ثــالٕ زاْــاْــي ةــهــوَــةتــي ٖــةض َيــُــي نــوضزغــتــإ ،بــة
ٖةَاٖةْطي يـةطـةأل زةظطـا ْـاوةْـس ثـيَـواْـةغـاظ و
نؤْرتؤيي رؤض ةهوَةتي عرياقي ىـيـسضاأل طـطيَـبـةغـ
يةطةأل ئةّ ثيَٓ نؤَثاْيا ريٗاْياْة واشؤنطزووة:

 يةوةضظى زووةَى ئةّ غاأل  5102يةتاقيطةى َةضنةظى
بةضِيَوةبةضايةتي ثيَواْةغاظ و نؤْرتؤيي رؤض ٖةوييَط،
( )95ية منووْةناْى رواْهاضى و ثانهةضةوة ثؿهٓيٓى
بؤ ئةجناَسضاوة ،وة ( )53منووْةى رطةضةو ْيَططةية،
نؤى طؿتى ئةو منووْاْةى نة ية وةضظى يةنةّ ضِةواْةى
زةغتة نطاوٕ بطيتية ية ( )22منووْة
ية بٓهةى ىطِؤنة خاْةى ْيَوةزةويَةتى ٖةوييَط بطِى
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َةوازى ٖاتوو( )591120نطِ ية َـةوازى (رـواْـهـاضى،
نــةضغــتــةى بــيــٓــاغــاظىَ ،ــةوازى (غــيــاضا ،،نــاضةبــا،
ثانهـةضةوة )  ،وة رـطـةضة بـةٖـةَـوو رـؤضةنـاْـيـإ،
( )01منووْةى رطةضة )35( ،منووْةى بؤٕ ثؿهٓيٓى بـؤ
نطاوة ية تاقيطةى بٓهةى نؤْرتؤ رؤضى ىـطِؤنـةخـاْـة و
زةطوجنيَت يةطةأل تايبةمتةْسى عرياقى
ثؿهٓيٓى رطةضة ية بـة ِضيَـوةبـةضايـةتـي ثـيَـواْـةغـاظى و
نؤْرتؤ رؤضى ٖةوييَط بطيتيةْ( :يـة) طـوجنـاوةْ( ،ـيـة)
زاْة ْــةطوجناوةْ ،يَـططـةيـة طـوجنـاوة ( ْ ،)2ــةطـوجنـاوى
(ْية)

ية بـة ِضيَـوةبـةضايـةتـى ثـيَـواْـةغـاظ ونـؤْـرتؤ رـؤضى
غًيَُاْى بطِى رطةضة /توتٓى ْيَـططـةيـة ٖـاتـووى وةضظى
زووةّ (  )0930ناضتؤٕ زةضضـوو )5( ،نـاضتـؤٕ ضِيَـطـة
ثيَٓةزضاو ،بطِى ٖاتووى توتٓى ثاي  /تــــوتـٓـى ضـٓـطاو
( )3تةْى ضِيَطةثيَسضاو
يةئاَاضى تاقيطةى بـة ِضيَـوةبـةضايـةتـى ثـيَـواْـةغـاظ و
نؤْرتؤ رؤضى غًيَُاْى ،بـةؾـى غـوتـةَـةْـى ( )522
طوجناوة (ْ )92ةطوجناوة
ية ثاضيَعطـاى زٖـؤى بـطِى َـةوازى ٖـاتـووى رـطـةضة ،
( )01292.03تةْى ضِيَطةثيَسضاو بوو







ْاوى َةوازة ٖاتووةنإ ( ثانهةضةوةَ ،وازى بيٓاغاظىَ ،ةوازى ناضةباَ ،ةوازى ضيؿتداْةَ ،ةوازى ثالغتيهى ،ياضى َٓساآلٕ َ ،ةوازى غياضا) ،
بطِى ٖاتوو  /تةٕ
ضِيَطةثيَسضاوة
512432229,292

بطِى ٖاتوو  /زاْة

بطِى ٖاتوو  /ناضتؤٕ

ضِيَطةثيَٓةزضاوة

يةْاوبطاو

ضِيَطةثيَسضاوة

ضِيَطةثيَٓةزضاوة

يةْاوبطاو

ضِيَطةثيَسضاوة

ضِيَطةثيَٓةزضاوة

يةْاوبطاو

224229

ْية

00992259

4224

ْيية

325502

0432

ْيية

تيَبي  /نؤ طؿ باضة طةضِاوةنإ بؤ وآلتي ئريإ بطيتية ية  021121 :نطِ ضيُةْتؤ.
بطِى نؤنطاوةى بطِواْاَةناْى )(COTECNA, SGS,B.V, TUVبؤ َاْطى ( )2 ،9 ،3غايَى  5102ية خواضةوة زياضى نطاوة
شَاضةى بطِواْاَةناْى ضِيَطة ثيَسإ

شَاضةى بطِواْاَةناْى ضِيَطةثيَٓةزإ

بطِواْاَةنإ
B.V

3903

550

SGS

3252

03

TUV

229

9

COTECNA

914

ْية

طؿتى

532

00352

خؿتةى ثؿهٓيٓى ئةجناَسضاو ية تاقيطةناْى بةضِيَوةبةضايةتي ثيَواْةغاظى و نؤْرتؤ رؤضى ٖةوييَط ،بةضِيَوةبةضايةتى زٖؤى و غًيَُاْى (خواضزةَةْى ،ئاو ،رواْهاضى ،ثانهةضوة ،رطةضة).
ْاوى ؾوئَ

نيُيا

بايؤيؤرى

ىيعيا

طوجناوة

ْةطوجناوة

طوجناوة

ْةطوجناوة

طوجناوة

ْةطوجناوة

تاقيطة ثيَواْةغاظ و
نؤْرتؤيي رؤض ٖةوييَط

05

4

04

4

00

3

تاقيطةى ا ى زٖؤى

212

34

0294

22

305

53

تاقيطةى ا ى غًيَُاْى

951

50

302

03

05

0

طؿتى

0034

24

0223

014

332

52
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ناضوضاآلنى وةضظى زووةّ ٖؤبة خؿٌ ا ثيَواْةغاظ و نؤْرتؤيي رؤض
(ٖةوييَط ،غًيَُاْي  ،زٖؤى)
ش



رؤضى ناضوضاآلنى

ٖةوييَط

غًيَُاْى

زٖؤى

02

2

51

-

2

0

زةضٖيَٓاْى َؤيَةتى ظيَطِيٓططى

5

زةضٖيَٓاْى َؤيَةتى ىطؤؾتٓى ظيَطِ بة نؤَةأل

-

3

زةضٖيَٓاْى َؤيَةتى وةضؾةى ظيَطِ

3

3

9

تاظة نطزْةوةى َؤيَةتى ظيَطِيٓططى

522

002

012

2

تاظة نطزْةوةى َؤيَةتى ىطؤؾتٓى ظيَطِ بة نؤَةٍَ

2

2

-

2

تاظة نطزْةوةى َؤيَةتى وةضؾةى ظيَطِ

92

02

54

2

ثؿهٓيٓى خؿًَى ٖاوضزة (ظيَطِ ،ثالتث ،ظيوو)

9029,332
ضواض ٖةظاضو غةزو ةةىتاو

2522,251
ؾةف ٖةظاضو زوغةزو

ضواض نيًؤوغيَ غةزو غى
وةةو ،ططِاّ

ؾةغت و ةةو ،نيًؤو
ثيٓ غةزو بيػت ططِاّ

ؾةف غةز ططِاّ

2

ثؿهٓيٓى ثػوويةى ىطؤؾتٓى ظيَطِ

92

022

39

4

ثؿهٓيٓى زوناْى وةضؾة و ظيَطِيٓططى

93

02

09

01

نيَؿهطزْى تةضاظوو

31

022

53

00

غةضزاْى ييَصْةى ضاوزيَطى باظاضِ

 2راض

 4راض

 2راض

05

ظيَطِى ثؿهيَٓطاو ية اليةٕ ييَصْةى ضاوزيَطى

 359ططِاّ

 911ططِاّ

 221ططِاّ

03

تاقيهطزْةوةى ظيَطِيٓططإ و خاوةٕ وةضؾةنإ

 55ظيَطِيٓطط

 2ظيَطِيٓطط

 52ظيَطِيٓطط

ييَصْةى غةضثـةضؾـتـيـهـطزٕ و بـةزوازاضـووْـى ثـطِؤشةى
زضوغتهطزْى بيٓـاى بـة ِضيَـوةبـةضايـةتـى ثـيَـواْـةغـاظ و
نؤْرتؤ رؤضى غًيَُاْى نة يةاليةٕ زةغتةى ثيَواْةغاظى
و نوْرتؤ رؤضى زاْطاوة ،ئيَػـتـا ِضيَـصةى ئـةجنـاَـسضاوى
ناضةنإ بطيتية ية ٖ ،% 44ةضوةٖا تا ئيَػـتـا نـاضنـطزٕ
تيايسا بةضزةواَةٖ ،ـةىـتـاْـة يـيَـصْـة تـايـبـةمتـةْـسْـي
بةضِيَوةبةضايةتي غةضزاْي ثطِؤشةنة زةنا ،و ية وضزةنـاض
و ضؤْيةتي ثطِؤشةنة زةنؤيَيَتةوةو َاْطاْةف يـة ضِيَـطـة
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024,211
غةزو ؾةغت و ْؤ نيًؤو

ضِاثــؤضتــي تــايــبــةتــةوة بــة ِض َيــوةبــةضايــةتــي زةغــتــة
ثيَواْةغاظ و نؤْرتؤيي رؤض ئاطازاض زةناتةوة
بةثيَى ييَصْةى غةضثـةضؾـتـيـهـطزٕ و بـةزوازاضـووْـى
ث ـطِؤشةى زضوغــتــهــطزْــى بــيــٓــاى بــة ِض َيــوةبــةضايــةتــى
ثـ َيــواْـةغــاظ و نــؤْـرتؤ رــؤضى زٖــؤى ،ثـطِؤشةنــة
وةغــتــاوة بــةث ـ َى ْــوغــطاوى شَــاضةى (  )9094يــة
 51090404يةبةض ئةوة ِضيَصةى تـةواوى ئـةجنـاّ زضاو
ْةظاْسضاوة
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طينيياسى ثاهَجؼتيلشدىى ىوطييطةى  UNDPهة طويَناىى  -عيَشاق

بةضيَع (ةيسض مصةطةفة ) بـة ِضيَـوةبـةضى طؿـتـى ٖـاونـاضى و
ٖةَاٖةْطيى ثةضةثيَسإ بةؾساضيهطز يةطةأل تيـُـى UNDP
ية عيَطام يـة ؾـاضى غـًـيَـُـاْـى يـة ( )02 – 02ى ئـايـاضى
5102
يةّ نؤبووْـةوةيـسا ضـةْـس تـةوةضيَـهـى ىـطاواْـى نـيَـؿـةنـإ
ط ـ ــتــوطــؤيــإ يــة بــاضةوة نــطا ،نــة طــطْــو بــووٕ بــةالى
ْووغيٓطةى  – UNDPعيَطام ،يةواْة ناضة ٖةْوونةييةنـإ
و ئةو طةؾةغةْسْاْةى نة بة خيَطايي ضِووزةزةٕ وٖ ،ـةضوةٖـا
ئةو بةضبةغتاْةى نة زيَٓة بةضزةّ ٖةويَةناْى ةـهـوَـة ،بـؤ
زووباضة بٓياتٓاْةوة و غةقاَطريى
بةضيَع بةضِيَوةبةضى طؿتى ٖاوناضى و ٖةَاٖةْطيي ثةضةثيَـسإ،

وؤسكؼؤثي ثشِؤفايوةس كة
هةاليةٌ ) )GIZئةجنامذسا
ئاشاْػي ) )GIZبة ٖاوناض يةطةٍَ بةضِيَـوةبـةضايـةتـي طؿـ
ٖاوناض و ٖةَاٖةْطي ثـةضةثـيَـسإ يـةوةظاضةتـى ثـالْـساْـإ،
ٖةيَػا بة ئةجناَساْي زوو وؤضنؿؤق غةباضة ،بة (ثطِؤىايًةض)
ية ظاْهؤ ثؤيي تةنٓيهي ٖةوييَط
ئاَازةبـوواْـي وؤضنؿـؤثـةنـة بـطيـ بـووٕ يـة ( وةظاضةتـي
ثالْساْإ  ،وةظاضةتي خويَٓسْي باآل -ظاْهؤ ثؤيي تةنـٓـيـهـي،

ية ثةْا َييَهى ئةّ نؤبووْةوةيـةزا بـاغـى يـة ضِؤيَـى ئـيَـػـتـاو
زاٖاتووى ِضيَهدطاوى  UNDPنطز يـة ثـةضةثـيَـساْـى زاّ و
زةظطـا و نــةغــيــيـةنــإ يــة ٖــةض َيــُـى نــوضزغــتــإ ،ضــةْــس
ثيَؿٓياضيَهى ناضى زاٖـاتـووؾـى خػـتـةضِوو نـة خـؤيـإ يـة
ئةويةوياتةناْى ةهوَةتي ٖةضيَُى نوضزغــــــتإ زةبيٓـٓـةوة
ية ضِواْطةى تيَطواْيٓةناْى زيسطاى 5151
ية تةوةضيَهي تطزا باؽ يةوة نطا نة ٖةَـاٖـةْـطـى نـاضيـطـةض
يةطة ٍَ اليةْة ْيؿتيُاْيةنإ بـٓـةَـايـةنـى غـةضةنـيـيـة بـؤ
غةضنةوتٓى طؿتى ،ئةوةى ططْطة نة اليـةْـى ْـيـؿـتـيـُـاْـى
ٖاوناضَإ بٔ ية زةضخػتٓى ؾاضةظايى و ضاوزيَطى خؤيإ يـة
ناضنطزٕ يةطةٍَ UNDP
وةظاضةتي ثةضوةضزة ،وةظاضةتي ناضو ناضوباض نؤَةآليةتي)
 وؤضنؿــؤثــي يــةنــةّ :يــة ِض َيــهــةوتــي(5102090)00-4
ئةجناَسضا نة تيايسا بة ؾيَواظيَهي ثطانتيهياْة ناض يـةغـةض
ثطِؤىايًيٓو و رؤض تيَػتةناْي و ضؤْيةتي ضِاطةيـاْـسْـي
زةضئةجناَةنإ نطا
 وؤضنؿؤثي زووةّ  :يـة ِضيَـهـةوتـي( 5102090)52-52
ئةجناَسضا ،نة تيايسا باؽ ية ئةجناَةناْي ثـطؤىـايـًـيـٓـو
نطاوٖ ،ةضوةٖا بة ؾيَوةيةني غةضةني باؽ ية ضـؤْـيـةتـي
بةضِيَوةبطزْي ثطِؤغــــــة ثطِؤىايًيٓو نـــطا
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ضاآلكييةكاىى ديلةى بة ِسيَوةبةسايةتى طؼتى ٍاوكاسىء ٍةماٍةىطيى ثةسةثيَذاٌ














ئةجناَساْي يةنةّ نـؤبـووْـةوة ضـاوزيَـط ثـطِؤشةنـاْـي
ٖاوناض ثةضةثيَساْـي ىـةضَـي غـةض قـةضظ شاثـؤْـي يـة
ٖةضيَُي نـوضزغـتـإ 0st Monitoring Meeting
on Japanese ODA Loan Projects in
 "Kurdistan Regionنــة يــة ش َيــط ضــاوز َيــط و
بةؾساضيهطزْي بةضيَع وةظيط ثالْساْإ و طؿت زاَةظضاوة
ثةيوةْسيساضةنإ نـة يـة خـواضةوة ئـاَـاشةيـإ ثـيَـهـطاوة
ئةجناَسضا:
وةظاضةتي ثالْسْإ
وةظاضةتي ناضةبا
وةظاضةتي ؾاضةواْي و طةؾت و طوظاض
وةظاضةتي نؿتوناٍَ و غةضضاوةناْي ئاو
ئاشاْػي ٖاوناض ْيَوزةويَةتي شاثؤْي
ضيَهدطاو UNDP
نـــؤبـــووْـــةوة يـــةطـــة ٍَ ئـــاشاْػـــي شاثـــؤْـــي يـــةغـــةض
ئاَازةناضييةناْي غـةضزاْـي غـةضؤنـي ئـاشاْػـي ْـاوبـطاو
ونؤبووْةوة يةطةٍَ بةضيَع غةضؤني ةهوَةتي ٖـةضيَـُـي
نوضزغتإ
بةؾساضيهطزٕ و ْويَٓةضايةتي نطزْي وةظاضةتي ثـالْـساْـإ
ية Workshop for Project Management
"and Performance Evaluation" 5102
تايبة ،بة ثطِؤشةناْي غةض قةضظ شاثـؤْـي يـة ٖـةضيَـُـي
نوضزغتإ و عـيَـطام يـة وآلتـي تـوضنـيـا نـة يـة اليـةٕ
ضِيَهدطاو  UNDPبةضِيَوةضوو
ْويَٓةضايةتي نطزْي وةظاضةتي ثالْـساْـإ يـة َـةضاغـيـُـي
واشؤنطزْي ططيَبةغ ريَبـةرـيَـهـطزْـي بـةؾـي زووةَـي
ثطِؤشة ويَػتطة ٖايسضؤثاوةض زيَطةيوى "IQ-P02
" – Package IIنة يـةغـةض قـةضظ شاثـؤْـي بـاضبـؤ
زةنطيَت ،ية ْيَوإ وةظاضةتي ناضةبا و ٖةضزوو نـؤَـثـاْـيـا
ىاضاا و بؤالْس ثايا ية وةظاضةتي ناضةبا ،بـة ئـاَـازةبـووْـي
بةضيَعإ وةظيط ناضةبا و ريَطط وةظيـطو ضِاويَـصنـاضإ و

بةضِيَوةبةضاْي طؿ وةظاضةتي ْاوبطاو و ئاشاْػي ٖاوناض
ْيَوزةويَةتي شاثؤْي و ضِيَهدطاو UNDP
 نؤبووْةوة يةطة ٍَ ضةْـس زاَـةظضاوةيـةنـي ةـهـوَـةتـي
ٖةضيَُي نوضزغتـإ بـةَـةبـةغـ زةغـتـٓـيـؿـاْـهـطزْـي
ث ـ َيــساويػــتــيــيــإ يــةٖــةضزوو بــواض " Individual
 "Trainingو " Technical Cooperation
 Projectبؤ ئاشاْػي ٖاوناض ْيَوزةويَةتـي شاثـؤْـي و
ؾيهطزْةوةو ِضيَٓـويَـ نـطزْـيـإ يـة غـةض ضـؤْـيـةتـي
ئاَازةنطزٕ و ثطِنطزْةوة ىؤضَِي تايـبـة ،بـة ٖـةضزوو
بواض
ئةّ خووالْة ية َاوة (َ )3اْطي ضِابـطزوو ئـةجنـاّ زضاوة
بطيتث يةَاْة:
زاَةظضاوة

ش بةؾساضبووإ

ئاشاْؼ

ؾو َي
خوٍ

َاوة خوٍ

وةظاضةتي ناضةبا

( )2ىةضَاْبةض

رايها

َكط

( )04ضِؤش

وةظاضةتي ناضةبا

( )9ىةضَاْبةض

رايها

َكط

( )05ضِؤش

وةظاضةتي ؾاضةواْي و
طةؾت و طوظاض

( )5ىةضَاْبةض

رايها

شاثؤٕ

( )09ضِؤش

وةظاضةتي تةْسضوغ

( )0ىةضَاْبةض

رايها

شاثؤٕ

( )22ضِؤش

وةظاضةتي ثةضوةضزة

( )5ىةضَاْبةض

رايها

شاثؤٕ

( )90ضِؤش

( )05زاَةظضاوة
غووزَةْس بووٕ

( )04ىةضَاْبةض

نؤيها

نؤضيا

( )09ضِؤش

19

شَاضةى بةؾساضبووإ يةخو رياريا ية وةضظى ى غا

2
( ) زاَةظضاوة وةظاضةتي
غووزَةْس
بووٕ

ثةضوةضزة

1

2

وةظاضةتي
تةْسضوغ

وةظاضةتي

وةظاضةتي

وةظاضةتي

ؾاضةواْي و

ناضةبا

ناضةبا

طةؾت و
طوظاض
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جيَبة جيَلشدىى قؤىاغةكاىى ثشِؤطةى تؤماسى طؼتطريى ئـاواسةكـاٌ هـة
ٍةسيَنى كوسدطتاٌ
سِووثيَوى ئةصمووىى تايبةت بة ثشِؤطةى ثـــشِؤرةى توَماسى طؼتطريى ئاواسةكاٌ
تؤماسى طؼتطريى ئاواسةكاٌ هة ٍةسيَنى هــــة ٍةسيَنى كوسدطتاٌ
كوسدطتاٌ
قوَْا ى زووةَى ث ِطوَشةى تـوََـاضى طؿـتـطـريى ئـاواضةنـإ يـة
ية ٖةىتةى نؤتايى َاْطى ئازاض و غةضةتاى َاْطى ْيـػـإ نـاضى
َةيساْي ضِووثيَوى ئةظَووْى تايبة ،بة ثطِؤغةنة ئـةجنـاّ زضا
ئةّ ثطِؤغةية بة ضةْس قؤْا يَهسا تيَثةضِى نة بطيتى بووٕ يـة:
ئاَازةناضى ،ضِاٖيَٓإ  -بؤ َاوةى غ َى ضِؤشْ ،ـويَـهـطزْـةوة  -بـؤ
َــاوةى زوو ضِؤش ،تــؤَــاضنــطزٕ  -بــؤ َــاوةى غــ َى ضِؤش،
وضزبيٓيهطزْى ىؤضَِةنإ  -بؤ َاوةى زوو ضِؤش ،زاططتٓى زاتانـإ
و ؾيهطزْةوةيإ  -بؤ َاوةى ثيَٓ ضِؤش زواتـط ئـةجنـاَـةنـاْـى
ثطِؤغة ئةظَوْييةنة ية ضِاثؤضتيَهسا بة ؾيَوةى ؾياو و بة وضزى
خطاْة ضِوو و نطإ بة بٓةَاى غةضةنى بؤ قؤْا ى ْويَهطزْةوة
نة ية نؤتايى َاْطى ئاياض خـويـةنـاْـى ضِاٖـيَـٓـاْـى قـؤْـا ـةنـة
زةغتياْثيَهطز و ناضى َةيساْى قؤْا ـةنـةف يـة ْـاوةضِاغـتـى
َاْطى ةوظةيطإ نـؤتـايـى ثـيَـٗـا ،ئـةجنـاَـةنـاْـى قـؤْـا ـى
ْويَهطزْةوةى ثطِؤغةنة بطِياضة ية غةضةتاى َاْـطـى تـةَـووظ و
زواى نؤبووْةوة يةطةأل ييصْةى تةنٓيهى ،شووضى عةَةيـيـا ،و
ٖةضوةٖا ييصْةى باآلى ثطِؤغةنة ضِابطةيٓسضئَ
ية ئيَػتازا ئاَازةناضى زةنطيَت بؤ زاططتٓـى زاتـانـاْـى تـؤَـاضى
ْويَهطزْةوةى ضـواضضـيَـوةى خـيَـعاْـة ئـاواضةنـإ و ٖـةضوةٖـا
ضِيَهدػتٓى تيُةناْى ناضى َةيساْى ية قؤْا ى تؤَاضنطزْسا

ٖــةض َيــُــى نــوضزغــتــإ يــة ِض َيــهــةوتــي  51020200تــانــو
 51020202خـــويـ ـيَـــهـــي (  )2ضِؤش بـــؤ ضِاٖـ ـيَـــٓـــاْـــي
غةضثةضؾتياضإ و ضِاٖيَٓةضاْي ثطِؤغةنة زةغتيثيَهطز
شَاضة ئةو غةضثةضؾــتياضو ضِاٖيَٓةضاْة (  )034نةؽ بـووٕ
بؤ ٖةض غيَ ثاضيَعطا(ٖةوييَط ،زٖوى ،غًيَُاْي)
ية ضِيَهةوتي (  )51020202تـةواونـةض قـوَْـا ـى زووةَـى
ثطِوَشةنة زةغتيثيَهطز ،نة بطيتية ية خو َةؾل بوَ غـةضوَى
تيُةنإ ،ية تيُةناْي ناض َةيساْي ،ئةواْيـ نة شَـاضةيـإ
(  )200غةضوَى تيُةو ،ية َ ٖ 02ويَي ضِاٖـيَـٓـإ يـة ٖـةَـوو
ْاوضةناْي ٖةضيَُي نوضزغتإ بةّ ؾيَوةية:
ية ٖةوييَط (ٖ )2وَأل ،زٖوَى (ٖ )2وٍََ ،غًيَـُـاْـي (ٖ )5ـوٍََ،
طةضَيإ (ٖ )0وٍََ ،ضِاثةضِئ (ٖ )0ـ َوٍَ ،غـوَضإ (ٖ )0ـوٍََ
َاوة ئةّ َةؾكة بةضزةواّ بوو تاوةنو ()51020202
يةّ خويةزا َةؾل بة غةضوَى تيُةنإ نطاو ؾـــــــــــــطوَسـة
ى َوضَِي ئاواضةنإ و ى َوضَِي ْويَهطزْةوة طؿـ بـوَخـيَـعاْـي
ئاواضة عيَطاقيةنإ يـــــــة َةيسإ و يةغـــــــةض ضوَْيـةتــــــــي
ثطِنطزْةوة ى َوضِّ يةطةأل خيَعاْة ئاواضةناْسا نطاوٖ ،ةضوةٖـا
ضوَْيةتي بةزوازاضووٕ و ضِيَهدػت ناضةناْى َةيساْى
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وارؤكشدىي ياداػتى ٍاوكاسى و هيَم تيَطةيؼنت هةباسةى ية ضِيَهةوتي  510202001زةغتةى ئـاَـاضى
ٖــةضيَــُــى نــوضزغــتــإ يــة ِضيَــطــاى بــة
ثشِؤرةي تؤماسى طؼتطريي ئاواسةكاٌ
ِض َيــوةبــةضايــةتــيــةنــاْــى ئــاَــاض يــة ٖــةض َيــِ،
زةغتيهطز بة ريَبة ريَهطزْى ناضى َةيساْـى
ْويَهطزْةوةى ضواضضيَوةى ناضنطزْى بصَيَـط،
ية ث ِطوَشةى توََاضى طؿتـطـريى ئـاواضةنـإ يـة
ٖةضيَُى نوضزغتإ
ْعيهةى (  )221بصَيَط ضووْة َـةيـسإ يـة
ٖةَوو ؾـاضو ؾـاضوضـهـةنـإ ،بـة ٖـاونـاضى
زةظطاناْى ةهوَة ،بوَ توََاضنطزْى خيَـعاْـة
ئاواضةنإ بوََاوةى ()2ضِوَش
ريَطاى ئاَاشة ثيَهطزْة ئةّ ثطِوَشةيـة رـيَـبـة
ريَسةنط َى يةغةض ضِاغـثـاضزةى غـةضوَنـايـةتـى
ئــةجنــوَــةْــى وةظيــطاْــى بــةض َيــع ،بــة ثـ َيــى
بطِياضيإ شَاضة  09ية  510902002و ،يـة
شيَط ضاوزيَطى بـة ِضيَـع وةظيـطى ثـالْـساْـاْـى
يةضِيَهةوتي (  ،)51020202بة ئاَازةبووْي غةضوَني زةغتة ئاَاضى ٖةضيَِ و ةهوَةتى ٖةضيَِ
ييَثطغطاوى ْووغيٓطةى ضِيَهدطاو ْيَوزةويَةتى نؤ ية ٖةضيَُى نـوضزغـــــــتـإ كؤتايى ٍاتيى قوَىاغى ىويَلشدىةوةى
يازاؾتيَهى ٖاوناضى و ييَو تيَطةيؿنت ية ْـيَـوإ زةغـتـةى ئـاَـاضى ٖـةضيَـِ و ضواسضيَوةى خيَضاىة ئاواسةكاٌ
ضِيَهدطاوى ْيَوزةويَةتى نؤ ( )IOMواشؤ نطا
ية زضيَصةى ناضةنـاْـى تـايـبـة ،بـة ثـ ِطوَشةى
ئةّ يازاؾتٓاَةية ثةيوةغتة بة ؾيَواظى ٖاوناضى و ٖةَاٖةْطي ٖةضزوو اليـةٕ توََاضى طؿـتـطـريى ئـاواضةنـإ يـة ٖـةضيَـُـى
نة ئةضى و بةضثطغياضةتييةناْيإ ية ثطِؤغةى تؤَاضى طؿتطريى ئاواضةنـإ يـة نوضزغتإ ،قوَْا ى زووةَـى ثـ ِطوَشةنـة واتـة
خؤ زةططيَت
ْويَهطزْةوةى ضواضضيَوةى ىـ َوضَِـى خـيَـعاْـة
دةطتجيَلشدىى كاسى مةيذاىى قوَىاغى ىويَلشدىةوةى ئاواضةنإ نة بؤَاوةى  2ضِوَش بـةضزةواّ بـوو،
ية طؿت ْاوضةناْى ٖةضيَُى نوضزغـتـإ ،نـة
ضواسضيَوةى خيَضاىة ئاواسةكاٌ
يــــة بــــةضواضى  510202001تــــانــــو
 510202002بة غةضنةوتويى نوَتايى ٖا،
ئـــةّ ثـ ـ ِطوَغـــةيـــة يـــة اليـــةٕ بـــة ِضيَـــوة
بةضايةتيةناْى ئاَاض ية ثاضيَعطاو ئيساضةنـاْـى
ٖةضيَِ بةضيَوة ضوو ،ناضة َةيـساْـيـةنـاْـيــ
بـة ٖــةَـاٖــةْـطــى و غـةضثــةضؾـتــى تــيـُــى
غةضثةضؾتى ْاوةْسى ية زةغتةى ئاَـاضو ،بـة
ٖاوناضى زةظطاناْى ةـهـوَـةتـى ٖـةضيَـِ بـة
ؾيَوةيةنى ضِيَو وثيَو وطوجناو بة نوَتاٖا،
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وارؤكشدىى ياداػتيَلى ٍاوكاسىء هيَم
تيَطةيؼنت

شَاضةيإ  3ىةضَاْبةض بوو بةؾساض بووٕ يةّ
ووَضنؿوَثة ية بةضواضى (.5102020)02-05

ضاكظاصى طيظتةمى
ئــاماسى هـة كةستــى
طؼتى
خوىل بيةنةت وصفية Meta Data -

ية ضِيَهةوتــــــــــــي  510202002يـــــــــــــــة ْـوغـــــــــــــــيـٓـطـةى بـة ِضيَـع
غــــــةضوَنى زةغتةى ئاَاضى ٖةضيَُى نوضزغتإ ،ططيَبةغت و يازاؾتى يـيَـو
تيطةيؿنت ية ْيَوإ زةغتةى ئاَاضى ٖةضيَُى نوضزغتإ و نوََيػوَْـى بـاآلى
ثةْابةضاْى غةض بة ْةتةوة يةنططتوةنإ واشؤ نطا
ئةّ يازاؾتى ييَو تيَطةيؿتٓة ثةيوةْسيساضة بة ضِيَهدػتٓى ئةو ٖاوناضيـيـةى
نة ضِيَهدطاوى ْاوبطاو ية ضِووى َاززى و تةنٓيهيةوة ثيَؿهةؾي زةنا ،بـؤ
زةغتة ئاَاض ٖةضيَـُـى نـوضزغـتـإ غـةبـاضة ،بـة ثـطِؤشة طؿـتـطـري
ئاواضةنإ ية ٖةضيَُي نوضزغتإ ريَطاى ئاَاشة ثيَهطزْة ،ئةّ ِضيَـهـهـةوتـٓـة
زواى واشؤنطزْى زوو ِضيَههةوتٓى تط زيَت يةطةأل ِضيَـهـدـطاوى ْـيَـوزةويَـةتـى
نوَ و ضِيَهدطاوى ْةتةوةيةنططتوةنإ بوَ زاْيؿتوإ

بةػذاسيلشدٌ هة وؤسكؼؤثى Data
 Managementهة وآلتى هوبياٌ

بةَةبةغتى بةؾساضيهطزْى وؤضنؿؤثى  Data Managementية
وآلتى يوبٓإ ،تيُى زةغتةى ئاَاض يةطةأل تيُى زةظطاى ْاوةْسى ئاَاضى
عريام ،بةؾساض بووٕ ية ووَضنؿوَثى باْهى ْيَوزةويَةتى بةَةبةغتى
ئةجناَساْى ضِووثيَويَهى تطى ٖاوؾيَوةى ضِووثيَوى نوََةآليةتى وئابووضى
خيَعإ ) ، )IHSESنة بة ْياظٕ ية غايَى  5102ئةجناَي بسةٕ،
ٖاوؾيَوةى خوويةناْى ضِابطوو نة ية غايَى  5112و  5105ئةجناَسضإ
وة ئاَازةنطزْى ث ِطوَططاَى توََاضنطزْى ظاْياضى ،تيُى زةغتةى ئاَاض نة
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زةغتةى ئاَـاضى ٖـةضيَـِ ٖـةيَػـا بـةنـطزْـةوةى
زووةَث خوٍ زةضباضى غـيـػـتـةَـى ضـانػـاظى
ئاَاض( ،بياْا ،وق ية) ف يـةنـيَـهـة يـةبـابـةتـة
ططْطةناْى غيـػـتـةَـى ضـانػـاظى ئـاَـاض ،يـةّ
خويةزا باؽ يـة ضـوَْـيـةتـى بـةنـاضٖـيَـٓـإ و،
ضوَْيةتى ناضنطزٕ ية غةض ئـةو نـاضاْـةى نـةيـة
َاوةى خو يةنةّ تانو ئيَػتا ئةجناَسضاوٕ ئةّ
خووية يةاليةٕ ؾاضةظاى ىةيةغـتـيـٓـى ( غـ ـيـإ
ابوةطا) زةوتطايةوة بوَ ىةضَاْبـةضاْـى زةغـتـة
نة يةبةضواضى  510209004زةغتيـثـيَـهـطز بـؤ
َاوةى ( )2ضِوَش بةضزةواّ بوو

كشدةىةوةي خوىل بآلوكشدىةوة

يةَياْة بةضزةواَي يةبةضْاَة ضـانػـاظ يـة
غيػتةَي ئاَاض ية عيَطام و زةغـتـة ئـاَـاض
ٖةضيَِ ،نة بة ٖـاونـاض ضِيـهـدـطاو غـٓـسوقـى
ْةتةوة يةنططتوةنإ بؤ زاْيؿـتـوإ UNFPA
 ، United Nations Population Fundبؤ
ىةضَاْبةضاْى زةغتةى ئاَاض خوييَهى تايبة ،بـة
بــآلونــطزْــةوة يــةزيــواْــى زةغــتــة يــةاليــةٕ
ؾاضةظايةى بةضِيَوة ضوو ،ئةّ خـويـة يـةبـةضواضى
 510202030زةغتيثيَهطز ،وة بـؤ َـاوةى 2
ضِؤش بــةضزةواّ بــوو ،نــة بــاغــى ض ـوَْــيــةتــى
غتاْساضز بآلونطاوةنإ وضوْيةتـي زةضنـطزْـي
ٖــةوا َيــي ضِؤشْــاَــةواْــي نــطا بــؤ َــةبــةغــتــى
باؾرتنطزْى ناضةناْى زةغتةى ئاَاضى ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ.
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دةسضووىى سِاثؤستى ك َيوَطةكاىى ثةهةوةس هة ٍةسيَنى كوسدطتاٌ 5103
بةؾى ئاَاضى نؿتونايَى ية َاْطى ْـيـػـاْـى  ،5102زوايـث
ضِاثؤضتى خؤى غةباضة ،بة ن َيًَطةناْى ثةيـةوةض يـة ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ زةضنطز ئةّ ضِاثؤضتة زواى ضِاثؤضتيَهى تط زيَـت بـؤ

ٖةَإ َةبةغت نة زةغتةى ئاَـاضى ٖـةضيَـِ بـة ٖـاونـاضى
وةظاضةتــــــــــــى نؿتونـا ٍَ و غـةضضـاوةنـاْـى ئـاو يـة طـة ٍَ
زةظطــاى ْــاوةْــسى ئــاَــاض يــة بــة ــسا يــة غــا َيــى 5119
زةضيهطزبوو

ْطخي بةناضبةض ية غةض ئاغ ٖةضيَُي نوضزغتإ و ثاضيَعطانإ بوَ َاْطي ْيػاْي 5102
CPI FOR KURDISTAN REGION FOR APRIL - 2015
ططووثةنإ

Erbil

Suly

Duhok

KR

خواضزٕ و خواضزةَةْى

022.4

092.2

023.9

029.0

خواضزةَةْية نحوييةنإ و توتٔ

030.5

059.2

002.0

052.2

رٌ و بةضط وث َيالَو

022.9

031.4

091.0

092.4

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

نطيَى خاْوو ئاو و ناضةبا و غوتةَةْى

015.0

42.2

42.9

44.2

ثيَساويػتيةناْى ْاو َاأل ورانهطزْةوة

034.1

004.2

031.5

052.4

تةْسضوغتى

523.2

532.2

022.1

552.5

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

طواغتٓةوة

22.1

031.1

42.5

012.4

Transportation

ثةيوةْسى

22.2

22.5

42.2

22.2

Communications

ضِؤؾةْبريى

42.2

22.4

011.1

49.9

Recreation and Culture

ثةضوةضزة

312.0

502.2

505.2

594.5

Education

ضيَؿتداْةنإ

040.5

021.0

052.0

029.2

Restaurants

نةضغتةو خعَة ،طوظاضيية رؤضاو رؤضةنإ

020.1

023.2

022.3

024.1
021.
2

Miscellaneous Services and

تيَهطِاى طؿتى

029.2

092.5

090.1

General Index Number

ْطخي بةناضبةض ية غةض ئاغ ٖةضيَُي نوضزغتإ و ثاضيَعطانإ بوَ َاْطي ئاياض 5102
CPI FOR KURDISTAN REGION FOR MAY– 2015
ططووثةنإ

Erbil

Suly

Duhok

KR

Division
Food and Non-Alcoholic
Beverages

خواضزٕ و خواضزةَةْى

029.2

021.2

022.3

022.5

خواضزةَةْية نحوييةنإ و توتٔ

030.5

059.2

002.0

052.2

Alcoholic Beverages, Tobacco

رٌ و بةضط وث َيالَو

022.2

031.4

032.2

092.0

Clothes and Footwear

نطيَى خاْوو ئاو و ناضةبا و غوتةَةْى

015.0

42.2

29.2

42.0

ثيَساويػتيةناْى ْاو َاأل ورانهطزْةوة

034.1

004.2

031.5

052.4

تةْسضوغتى

523.2

532.2

022.2

552.3

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

طواغتٓةوة

22.2

031.1

42.5

012.2

Transportation

ثةيوةْسى

22.2

22.5

42.2

22.2

Communications

ضِؤؾةْبريى

42.2

22.4

011.1

49.9

Recreation and Culture

ثةضوةضزة

312.0

502.2

505.2

594.5

Education

ضيَؿتداْةنإ

040.5

021.0

052.0

029.2

Restaurants

نةضغتةو خعَة ،طوظاضيية رؤضاو رؤضةنإ

025.2

022.2

022.0

020.9

Miscellaneous Services and

تيَهطِاى طؿتى

029.1

090.2

092.3

94

020.0

General Index Number
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وةصيشى ثالىذاىاٌ و ماىطى طووسى كويَتى ٍاوكاسيلشدىى ئاواسةكاٌ هة
ٍةسيَنى كوسدطتاٌ تاوتويَذةكةٌ
يــة  ، 51020202ز عــة غــٓــسى وةظيــطى ثــالْــساْــاْــى
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغـــــــتإ ،ثـيَـؿـواظ يـة ز عـوَـةض
نٓسةض  ،نوْػويَـى طؿـتـى نـويَـت يـة ٖـةويـيَـط ،و ئـةْـوةض
ةةغاوى ،ريَططى غةضؤنى ضِيَهدطاوى َاْطى غووضى نـويَـتـى،
و ؾاْسى ياوةضيإ نــطز.
ية نؤبووْةوةيةنسا باؽ يـة َـيـهـاْـيـعَـى ٖـاونـاضيـهـطزْـى
ئاواضةناْى ية ٖةضيَُى نوضزغـتـإ نـطا يـةاليـةٕ ِضيَـهـدـطاوى
ْاوبطاو ،نة ية َياْةى ئةو نؤَةنة زيَت نة ةهوَةتى نـويَـت
ثيَؿهةؾى نطز بؤ ئاواضةناْى ٖةضيَُى نوضزغتإ و عـريام بـة
بطِى ًَ 511يؤٕ زؤالض و ِضيَهدطاوى َاْطـى غـووضى نـويَـتـى
غةضثةضؾتى و ريَبةريَى زةنا.،
بةثيَى ثالْةناْــــــى َاْطى غــووض ٖاوناضييةنإ بواضةناْــــى

خؤضاى و زةضَإ و ثةضوةضزة و ثةْاطة يةخؤزةططيَت ،و يـة
ئيَػتـازا زابـةؾـهـطزْـى خـؤضاى زةغـتـى ثـيَـهـطزووة وةى
ضِاطةياْسْيَو بؤ زةغتثيَهـطزْـى ٖـةيَـُـةتـى بـةٖـاْـاٖـاتـٓـى
ئاواضةنإ يةاليةٕ وآلتى نويَت يـةاليـةٕ خـؤيـةوة وةظيـطى
ثالْساْإ غتايؿى ةهوَة،ء طـة نـويَـتـى نـطز بـؤ ئـةّ
ٖةيَويَػتة َطؤيية بةضظة نة ية ئيَػتازا ظؤض ثـيَـويػـتـة بـؤ
زضيَصةزإ بة زابيٓهطزْى خعَةتطوظاضى و ثيَساويػتيـةنـاْـى
ئاواضةنإ.
ية نؤتاييسا وةظيطى ثالْساْإ رةختى يةغةض ئـاَـازةبـاؾـى
ةهوَةتى ٖةضيَِ و وةظاضةتى ثـالْـساْـإ نـطزةوة بـؤ ٖـةض
ٖةَاٖةْطى و ثؿتطرييةى نة ببيَتة َايةى ئاغاْهاضيهـطزْـى
طةياْسْى ٖاوناضييةنإ.
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وةصيشى ثالىذاىاٌ و باهَويَضى ئةهَناىيا هة عرياق سِةوػى ئيَظتاى ىاوضةكة
تاوتويَذةكةٌ

يــة  ،510202052ز عــًــى غــٓــسى وةظيــطى ثــالْــساْــاْــى
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ،ثيَؿـواظ يـة ئـانـٗـاضز بـطِؤظة،
نوْػويَى طؿتى نؤَاضى ئةيَُاْيا ية عريام ،و ئيهة ٖيَـٓـسضيَـو،
نوْػويَى ئةملَاْيا ية ٖةوييَط بـة وةنـايـة ،،و ؾـاْـسى يـاوةضى
نطز ية نؤبووْةوةيةنـسا بـاؽ يـة زوايـث ثـيَـؿـٗـاتـةنـاْـى
ْاوضةنة بة طؿتى و ٖةضيَُى نوضزغتإ و عريام بة تـايـبـةتـى
نطا ،و تيؿو خطاية غةض ضِةوؾى ئاواضة و ثـةْـاٖـةْـسةنـإ يـة
ٖةضيَُى نوضزغتإ و زابيٓهطزْى ثيَساويػتيةناْيإٖ ،ـةضوةٖـا
ناضيطةضى ئةّ باضوزؤخة ْاٖةَواضةى نـة يـة ئـانـاَـى ؾـةضِى
ططوثى تريؤضيػتى زاعـ و ٖاتٓى بة يـيَـؿـاوى ئـاواضةنـإ يـة
ْاوضةناْى تطى عريام ،و بطِيٓـى بـةؾـة بـوزرـةى ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ يةاليةٕ ةهوَةتى ْاوةْسةوة ٖاتؤتة ئـاضاوة يـةغـةض
باضى ئابووضى و نؤَةآليةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ.

يـــــــــةّ َــيــاْــةزا وةظيــطى ثــالْــساْــإ بــاغــى يــة طــطْــطــى
بةزةْطةوةٖاتٔ و ٖاونـاضى نـؤَـةيَـطـاى ْـيَـوزةويَـةتـى نـطز
ضــوْــهــة ث ـ َيــساويػــتــيــةنــاْــى ئــاواضةنــإ ضِؤش بــة ضِؤش يــة
ظيازبووْساية ية ناتيَهسا ٖةضيَُى نوضزغتإ ظياتـط يـةتـواْـاى
خؤى ية ٖةويَى بةضزةواَى ضِووبةضِووبووْةوةى ئةّ قةيـطاْـة
زاية.
يةاليةٕ خؤيةوة ،بايَويَعى ئةيَُاْيا ضِايطةياْس نة ية ْعيـهـةوة
ئاطازاضى ئــــةّ ٖةيوَةضرةٕ و غتايؿى ضِؤيَـى ةـهـوَـة ،و
خةيَهى ٖةضيَُى نوضزغتـاْـى نـطز يـة بـةضاَـبـةض ئــــــــــةّ
ٖةيَــويَـػـتة َطؤيية بــــآ ويَٓاْةى ْيـؿـاْــــى رـيـٗـاْـيـاْـسا
يـــــــةّ باضةيــةوةٖ ،ةضوةٖا ٖاوناضى و ثؿتـطـريى وآلتـةنـةى
بــــــــــــؤ ٖــةض َيــُــى نــوضزغــتــإ يــة بــواضى رــؤضاورــؤضزا
زووثاتهطزةوة
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وةصيشى ثالىذاىاٌ و بةسىامةى خؤساكى
جيَاىى سِةوػى ئاطايؼى خؤسان
بؤ ئاواسةكاٌ تاوتويَذةكةٌ
ية  ،510202000ز عـًـى غـٓـسى ،وةظيـطى ثـالْـساْـاْـى
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ،ثيَـؿـواظ يـة خـاتـوو رـةيـٔ
ثريؽ ،بةضِيَوةبةضى بةضْاَةى خؤضانى ْيَوزةويَةتى ( )WFP
غةض بةْةتةوة يةنططتووةنإ ية عـريام و ؾـــــاْـسى يـاوةضى
نـــطز.
ية نؤبووْةوةيةنسا باؽ ية ثالْةناْى ضِيَهدطاوى ْاوبطاو نطاو
بؤ زابيٓهطزْى خؤضاى وزةغتةبةضنطزْى ئاغايؿى خؤضاى بـؤ
ئاواضةنإ ية ٖةضيَُى نوضزغتإ ٖـةضوةٖـا بـاؽ يـة نـةَـى
بوزرةى ثيَويػت نطا بؤ ئةّ بةضْاَةية نـة ضِةْـطـة بـبـيَـتـة
ٖــؤى وةغــتــاْــى يــة َــاوةى ضــةْــس َــاْــطــى زاٖــاتــووزا يــة

غةضاْػةضى عريام وةظيطى ثالْساْإ رةختـى نـطزةوة نـة
ثيَويػتة نؤَةيَطاى ْيَوزةويَةتى ضِؤيَى ظيـاتـط بـطـيَـ ِطيَـت بـؤ
نؤَةنطزْى ئةّ بةضْاَاْة نة ضِةْطـة وةغـتـاْـى نـاضةغـاتـى
َطؤيى ييَبهةويَتةوة ية تةوةضيَهى تطزا بـاؽ يـة ثـطِؤغـةى
تؤَاضنطزْى طؿتطريى ئاواضةنإ ية ٖةضيَُى نوضزغتإ نطا و
بــؤ ئــةّ َــةبــةغــتــة وةظيــطى ثــالْــساْــإ زاواى نــطز نــة
ٖةَاٖةْطى ظياتط ية ْيَوإ ِضيَهدطاوى ْـاوبـطاو و زةغـتـةى
ئاَاضى ٖةضيَُى نوضزغتإ ٖةبيَت نة اليةْى ريَبةرـيَـهـاضى
ثطِؤغةى تؤَاضنطزْةنةية ،ئةَةف بؤ باؾرت بةضِيَـوةضـووْـى
ناضةناْى ثطِؤغةنة.
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وةصيشى ثالىذاىاٌ و بةسثشطي UNHCR
هة عرياق سِةوػى ئاواسةكاىى ٍةسيَه تاوتويَذةكةٌ

ية  ،510202052ز عـًـى غـٓـسى ،وةظيـطى ثـالْـساْـاْـى
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ،ثيَؿواظ يـة بـطِؤْـؤ رـيـسؤ،
بــةضثــطغــى نــؤَػــيــؤْــى بــاآلى ثــةْــابــةضاْــى غــةض بــة
ْةتةوةيةنططتووةنإ (  )UNHCRية عريام ،و رـوظيَـ
بةضثطغــى نؤَػيؤْى ْاوبطاو ية ٖةوييَط ،و ؾاْس يـاوةضيـإ
نــطز
ية نؤبووْةوةيـةنـسا بـاؽ يـة زوايـث ضِةوؾـى ئـاواضةنـاْـى
ْاوخؤيى و ثةْابةضة غوضيةناْى ية ٖةضيَُى نـوضزغـتـإ زإ
نطا وِ ،ضيَهدطاوى ْاوبطاو ثالْى زاضِؾتووة بؤ ثيَؿهةؾهـطزْـى

ٖاوناضى زاضايى بؤ ئاواضة و ثـةْـابـةضةنـإ نـة بـة ْـيـاظٕ
بةغةض ٖةض خيَعاْيَهى زةضةوةى نةَثةنـإ زابـةف بـهـةٕ
يةّ باضةيةوة وةظيطى ثالْساْإ غـتـايؿـى ئـةّ ٖـةْـطـاوةى
نطزء زاواى ٖاوناضى ظياتطى نطز ية بةض طةوضةيى قـةبـاضةى
ثيَساويػتيةناْيإ نة ضِؤش بة ضِؤش ية ظيازبووْسايـة بـةٖـؤى
بةضزةواَى ٖاتٓـيـإ بـؤ ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإٖ ،ـةضوةٖـا
ٖةضزوو اليةٕ رةختيإ يةغةض ثـتـةونـطزْـى ٖـاونـاضى و
ٖةَاٖةْطى ْيَواْيإ نطزةوة بؤ باؾرت ِضيَـهـدـػـتـٓـى نـاضو
ضاآلنيةناْيإ
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هة بيظت و ثيَيحةمني كؤىفشِاطى ىيَودةوهَةتى طاآلىةى ٍةسيَنى
ماهؤثؤهَظلا هة ثؤهَةىذا :وةصيشى ثالىذاىاىى ٍةسيَنى كوسدطتاٌ و
جيَطشى طةسؤكى ٍةسيَنى ماهؤثؤهَظلا باغ هة قاسةماىيةتى و
ىةبةسدى ثيَؼنةسطةى كوسدطتاٌ دةكةٌ

ضِؤشى  ، /9/9ز عًى غٓسى ،وةظيطى ثالْساْاْى ةهوَـةتـى
ٖةضيَُى نوضزغتإ ،وةى ْويَٓةضى غةضؤنى ةهوَةتى ٖةضيَُى
نوضزغتإ نة يةاليةٕ غةضؤنى ٖةضيَُى َايؤثؤيَػهاى غـةض بـة
نؤَاضى ثؤيَةْسا باْطٗيَؿت نـطابـوو ،بـةؾـساضى يـة بـيـػـت و
ثيَٓىةَث نؤْ طِاغى ْيَوزةويَةتى غاآلْةى ٖةضيَُى َايؤثؤيَػها
نطز ،نة ية ؾاضى نطيٓيػا يةَاوةى ْيَوإ (5102040)01-2
بة ِضيَوةضوو ية َياْةى نؤْ طِاغةنـةزا نـة تـيـايـسا غـةضؤنـى
وآلتاْى ثؤيَةْسا و نطواتيا و َـةنـسؤْـيـا و شَـاضةيـةنـى ظؤضى
وةظيط و ثةضيةَاْتاض و بايَويَع و نـوْػـو ٍَ و نـةغـاْـى خـاوةٕ
بطِياض و خاوةْهاضإ و ٖتس ية وآلتاْى رؤضاورؤض بةؾساضبـووٕ،
وةظيطى ثالْساْإ يةاليةٕ سؤيريذ نؤظانـ ،رـيَـطـطى غـةضؤنـى
ٖةضيَُى ْاوبطاو ،ثيَؿـواظى يـيَـهـطاو يـة زيـساضيَـهـسا بـاؽ يـة
ٖةيوَةضرى ئيَػتاى ريٗإ نطا بة تايبةتى ؾةضِى زاعــ نـة
ٖــةض َيــُــى نــوضزغــتــإ ضِووبــةضِووى زةب ـ َيــتــةوة ،و بــاؽ يــة
قاضةَاْيةتى و خؤضِاططى ٖيَعى ثيَؿُةضطةى نوضزغتإ نطا نـة
بةوثةضِى زييَطى و ئاظايةتى ضِووبةضِووى زضِةْسةتطيـٔ طـطووثـى
تيَطؤضيػتى بؤتةوة و ئةّ ئةضنةى ية رياتى ٖـةَـوو رـيـٗـإ
ططتؤتة ئةغتؤ ٖةضوةٖا باؽ ية ضِةوؾى ثـةْـابـةضإ و ئـاواضة
ْاوخؤيةناْى ٖةضيَُى نوضزغـتـإ نـطا و وةظيـطى ثـالْـساْـإ
غتايؿي ضِؤيَى ثؤيَةْساى نطز بـؤ ثـيَـؿـهـةؾـهـطزْـى ٖـاونـاضى
َطؤيى بؤ ئاواضة و ثةْابةضةنإ ية نؤتايى زيساضةنةزا ٖةضزوو
اليةٕ رةختيإ يةغةض ٖـاونـاضى و ٖـةَـاٖـةْـطـى بـةضزةواّ
نطزةوة ؾايـةْـى بـاغـةٖ ،ـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ و ٖـةضيَـُـى
َايؤثؤيَػانا ِضيَههةوتٓيَهى ٖاوناض زوواليةْة يـة ْـيَـواْـيـاْـسا

واشؤ نطز بة َةبةغتى ٖاوناضى و ئايَوطؤضِنطزْى ئةظَووٕ يـة
بواضى رياريازا يةاليةنى تـطةوةٖ ،ـةض يـة َـيـاْـةى ئـةّ
نؤْ طِاغة ،وةظيطى ثالْساْإ بةؾـساضى نـطز يـة ِضيَـوضِةمسـى
نطزْةوةى ثيَؿاْطايةنى ىؤتؤططاىى تايبة ،بة منـايؿـهـطزْـى
خةباتى ثيَؿُةضطـة ٖـةض يـة غـايَـى  0420تـانـو 5102
وٖةضوةٖا ضاآلنيةنى تايبة ،بة ىؤيـهـًـؤضى نـوضزى نـة يـة
اليةٕ ْويَٓةضايةتى ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ية ثؤيَـةْـسا
غاظنطإ.ضِؤشى  ،510204001وةظيطى ثالْساْـإ بـةؾـساض
نطز ية ثاْةييَو يةشيَط ْاوْيؿاْى (غرتاتيصيةتى وةبةضٖيَـٓـإ
ية شيَطخـإ) نـة تـيـايـسا غـةضجنـيَـهـى ظؤضى خػـتـة غـةض
باضوزؤخى ٖةضيَُى نـوضزغـتـإ و ئـةو قـةيـطاْـة زاضايـيـةى
زووضاضى ٖاتووة ،و ضِايطةياْس نـة بـووْـى نـةّ ونـوضِى يـة
شيَطخاْى ٖةضيَُى نوضزغتإ ناضيطةضى تةواوى ٖةية يـةغـةض
ئةوضوثا ،ضوْهة ئاواضة و ثـةْـابـةضإ ْـاضـاضزةنـا ،ضِوو يـة
ئـةوضوثــا بــهـةٕ بـؤيــة ثـ َيــويػـتــة ئــةّ غــرتاتـيــىـيــةتــةى
وةبةضٖيَٓإ ية شيَطخاْى ئةوضوثا زووباضة ثيَٓاغة بهـطيَـتـةوة
نة ْاوضةناْى زةضةوةى ئةوضوثاف بـطـطيَـتـةخـؤ ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ ؾاْبةؾاْى ثايَثؿتى غياغى و غةضباظى ،ثيَـويػـتـة
ية ضِووى ئابووضيةوةف ثايَثؿتى بهطيَت ،و باْطٗيَؿتى وآلتاْى
ئةوضوثاى نطز نـة بـيَـٔ يـة نـوضزغـتـإ وةبـةضٖـيَـٓـإ يـة
ثطِؤشةناْى شيَطخإ بهةٕٖ .ةضوةٖا يةَاوةى نؤضِبةْسةنـةزا،
ضةْس زيساضيَهي يةطةأل ضةْس وةظيطو ثةضيةَاْتاض و بايَويَع و
نةغايةتى غياغىء ئابووضى ية وآلتاْى ئةوضوثى ئـةجنـاَـسا،و
يةشَاضةيةى ثاْيًََى زيهةؾسا ئاَازةبوو.
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وةصيشى ثالىذاىاٌ و باهَويَضى ىويَى
ئوطرتاهيا هة عرياق
سِةوػى ىاوضةكة تاوتويَذةكةٌ

ية  ،510204002ز عـًـى غـٓـسى ،وةظيـطى ثـالْـساْـاْـى
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغـتـإ ،ثـيَـؿـواظ يـة نـطيػـتـؤىـةض
يؤْطُإ ،بايَويَعى ْويَى ئوغرتاييا ية عريام ،و ؾاْـسى يـاوةضى
نطز .ية زيساضيَهسا باؽ ية ٖةيوَةضرى ْـاوضـةنـة نـطا بـة
تايبةتى ؾةضِى زش بـة تـيَـطؤضيػـتـاْـى زاعــ ،و بـايَـويَـعى
ئوغرتاييا ضِؤيَى ٖةضيَُى نوضزغتـإ و ٖـيَـعى ثـيَـؿـُـةضطـةى
نوضزغتاْى بةضظْطخاْس ية بةضةْطاضبـووْـةوةى ئـةّ طـطوثـة
تريؤضيػتة ،و ضِايطةياْس نة وآلتةنةى بـةضزةواّ زةبـيَـت يـةو
ٖاوثةثاْية ْيَوزةويَةتيةى زشى زاعـ ثيَهٗيَٓطاوة.
يـــــة اليةنى تطةوة باؽ يـــة ييَؿاوى ئاواضةناْـــــــى ٖةضيَُى

نوضزغتإ و باضوزؤخى طوظةضاْيإ نطا.
يــةّ بــاضةيــةوة وةظيــطى ثــالْــساْــإ ضِايــطــةيــاْــس نــة
ثيَساويػتيةناْى ئاواضةنإ ضِؤش ية زواى ضِؤش ية ظيازبووْسايـة
ية ٖةَوو بواضيَهسا بؤية ثيَويػتة نؤَـةيَـطـاى ْـيَـوزةويَـةتـى
ٖةويَى رسزى بسا ،بؤ ٖاوناضيهطزْيإ ٖةضوةٖا ثـيَـويػـتـة
ةايَةتيَهى ياغايى بؤ ئاواضة ْاوخؤييةنإ بطِياضبسضيَت يةغةض
ئاغتى ريٗإ ٖاوؾيَوةى ثةْابةضإ و اليةْيَهى تايـبـةمتـةْـس
ييَثطغطاويَتيإ بططيَتةئةغتؤ ،ضوْهـة ئـةّ رـؤضة ةـايَـةتـة
زةبيَتة َايةى باؾرت ِضيَهدػتٓى ناضوباض و طـوظةضاْـى ئـاواضة
ْاوخؤييةنإ.
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وةصيشى ثالىذاىاٌ طةسثةسػتى كؤبووىةوةى هيَزىةى
تةكييلي تؤماسكشدىى ئاواسةكاٌ دةكات

يـة  ،510204002ز عــًـى غـٓــسى ،وةظيـطى ثــالْـساْـاْــى
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ،غـةضثـةضؾـتـى نـؤبـووْـةوةى
ييَصْةى تةنٓيهي تايبة ،بة ثطِؤغةى طؿتطريى تؤَـاضنـطزْـى
ئاواضةنإ ية ٖةضيَُى نوضزغتإ نطز.
ية نؤبووْةوةنةزا نة تيايسا ْويَٓةضاْى وةظاضة ،و زاّ وزةظطـا
ةهـوَـي و ِضيَـهـدـطاوة ْـيَـوزةويَـةتـيـة ثـةيـوةْـسيـساضةنـإ
ئاَازةبووٕ ،ط توطؤ يةغةض زاتا نؤنطاوةناْى ثـطِؤغـةنـة نـطا
نــة يــة قــؤْــا ــى يــةنــةَــى ثـطِؤغــةنــةزا ئــةجنــاَــسضاوة و

زةضةجناَةناْى تاوتويَهـطا ؾـايـاْـى بـاغـة ئـاَـاجنـى ئـةّ
ثطِؤغةية نة وةظاضةتى ثالْـساْـاْـى ةـهـوَـةتـى ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ ئةجناَى زةزا ،بة ٖةَاٖةْـطـى يـةطـةأل اليـةْـة
ثةيوةْسيساضةناْــــــى تـــط ،تؤَاضنطزْــــــى غـــــــــــةضرـةّ
ئاواضة ْاوخؤييةناْــــــــــى ْـاوضـةنـاْـى تـطى عـرياقـة يـة
ٖةضيَُى نوضزغتإ بؤ بةزةغتٗيَٓاْى ظاْياضى و زاتاى تـةواو
يـةغــةض ئــاواضةنــإ بــة َــةبــةغــتـى ظيــاتــط ِضيَـهــدــػــتــٓــى
ناضوباضةناْيإ.
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وةصيشى ثالىذاىاٌ
بةػذاسى هة ك َوسِبةىذى
ضواسضيَوةى طرتاتيزى
ثاساطتيى كوَمةآليةتى
دةكات

يةشيَط ضاوزيَطى بةضِيَع غةضؤنى ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتـإ
 ،ضِيَعزاض ْيَرريسإ باضظاْى ،ضِؤشى  510204050نـؤضبـةْـسى
ضواضضيَوةى غرتاتيصى ثاضاغتٓى نؤَةآليةتى ية اليةٕ ز عـًـى
غٓسى  ،وةظيطى ثالْساْاْى ةهوَةتـى ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ
نطايةوة بة ئاَازةبووْـــى بـة ِضيَـع حمـُـس قـازض ٖـاوزيـاْـى ،
وةظيطى ناضو ناضووباضى نؤَةآليةتىء ظياتط ية  21بةضثطغـى
ةهوَى و ْويَـٓـةضاْـى زاّ و زةظطـا ةـهـوَـى و ِضيَـهـدـطاوة
ْيَوزةويَةتية ثةيوةْسيساضةنإء ضِيَهدطاوةناْــــــــى نؤَةيَطـةى
َةزةْـــى.
ئةّ نؤضبةْسة تايبة ،بوو بة تاوتويَهطزْى زةضئـةجنـاَـةنـاْـى
قؤْا ى يةنةَى ثطِؤشةى ثاضاغتٓى نؤَـةآليـةتـى ةـهـوَـةتـى

ٖةضيَُى نوضزغتإ نة بة ٖةَاٖةْطى ية ْيَـوإ ةـهـوَـةتـى
ٖةضيَِ و باْهى ْيَوزةويَةتى ريَبةريَسةنطيَت.
وةظيطى ثالْساْإ يـة وتـاضيَـهـسا بـاغـى يـة طـطيـٓـطـى ئـةّ
غرتاتيصية ْويَية نطز بؤ بـاؾـرتنـطزْـى طـوظةضاْـى خـةيَـهـى
ٖةضيَُى نوضزغتإء ضِاؾيطةياْس نة ئـةَـة ٖـةْـطـاويَـهـة يـة
ضــواضض ـ َيــوةى ئــةو بــةضْــاَــة ضــانػــاظيــةى نــة بــة ِض َيــع
غــــــــــةضؤنى ةهوَةتـى ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ ثـالْـى بـؤ
زاضِؾتووة ية غيَهتةضة رياواظةنإ
ؾاياْى بـاغـة ثـطِؤشةنـة ٖـةضيـةى يـة بـواضةنـاْـى بـيـُـةى
نـؤَـةآليـةتـى و خـاْـةْـيـؿــيـٓـى ،بـاظاضِى نـاضو تـؤضِةنـاْــى
ثاضاغــــتٓى نؤَةآليةتـــــــــى يـــــــةخؤ زةططيَت
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دةسكشدىي دوو بةهَطةىامةي
طــتاىذاسدي طشيَبةطـــتلشدٌ

ثالْساْإ بة ٖـةَـاٖـةْـطـي يـةطـةأل بـاْـهـي ْـيَـوزةويَـةتـي
ريَبةريَي زةنا ،ية شيَط ثطِؤشة ْويَهطزْةوةو ثةضةثيَـساْـي
غيػتُي ططيَبةغتهطزٕ يةٖةضيَُي نوضزغتإ بةيَطةْاَةنـإ

ييَصْة ( ْويَهطزْةوة غيـػـتـُـي تـةْـسةضيـٔ يـة ٖـةضيَـُـي

بة ْووغطاويَهي وةظاضةتي ثالْساْإ طؿتاْسْي بؤ نـطاوة بـؤ
طؿــت وةظاضة ،و ثــاض َيــعطــاو ىــةضَــاْــطــة ْــةبــةغــرتاوةنــإ

نـــوضزغـــتـــإ) بـــةغـــةضثـــةضؾــ وةظاضةتـــي ثـــالْـــساْـــإ/
بة ِضيَوةبةضايةتي ططيَبةغتة طؿتيةنإ ،وة زوا تـةواونـطزْـي
ضِةؾٓووغي ِضيَُٓايـيـةنـاْـي رـيَـبـةرـيَـهـطزْـي طـطيَـبـةغـتـة
طؿتيةنإْ ،ووغي ضِةؾٓووغي زوو بةيَطةْاَة غـتـاْـساضز
بواض ططيَبةغتة طؿتيةناْي تةواونطز ئةواْيـ(بـةيَـطـةْـاَـة
غتاْساضزةناْي طـطيَـبـةغـتـهـطزٕ بـؤ زابـيـٓـهـطزْـي نـاآل –
 )Sta nda rd Bid din g D ocu men t f or Goo dsو
( بةيَطةْاَة غـتـاْـساضزةنـإ بـؤ ٖـةيَـبـصاضزْـي ضِاويَـصنـاضإ -
Standard Bidding Document for Consultancy
.)Services
وة ية نؤْ طِاْػيَهي ىطاواْسا ية ضِيَهـةوتـي  510202031يـة
ؾاض ٖةوييَط و بـة ئـاَـازةبـووْـي ْـويَـٓـةضاْـي وةظاضة ،و
ثاضيَعطانإ و نةضتي تايبة ،،زةضنطزْي ئةو زوو بةيَطةْاَـاْـة
ضِاطةياْسضا.
ئةّ زوو بةيَطةْاَةية ية َياْة ئةو ناضاْة زيَت نة وةظاضةتي

بةوةظاضة ،و يةنيَ و غةْسيهانإ ية ٖةضيَُـي نـوضزغـتـإ
بــؤ وةضطــطت ـ ضِاوبــؤضــووْــيــإ يــةغــةض ْــاوةضِؤنــي ئــةّ
بةيَطةْاَاْة ،وة بؤ ظياتط ضِووْـهـطزْـةوة ٖـةْـس َ ظاضاوة
ْــو َ نــة يــةْــاوةضِؤنــي ضِةؾــٓــووغــي ِض َيــٓــُــايــيــةنــاْــي
ريَبةريَهطزْي طـطيَـبـةغـتـة طؿـتـيـةنـإ ٖـاتـووةو ظيـاتـط
ئاؾٓابووٕ بةؾيَواظة ْويَهاْي ٖةيَػةْطـاْـسْـي تـةْـسةضةنـإ،
بة ِضيَوةبةضايةتي ططيَبةغتة طؿتيـةنـإ بـةٖـاونـاض بـاْـهـي
ْيَوزةويَةتي ٖةيَػا بة ئةجناَساْي وؤضنؿؤثـيَـهـي زوو ضِؤش
بة بةؾساضبووْي ( )54ىةضَاْبةض ةهوَي.
ييَصْة ْاوبطاو ية ئيَػتازا غةضقايَي ْـووغـيـ ضِةؾـٓـووغـي
زوو بةيَطةْاَة تط بواض ططيَبةغتة طؿتيةنإ بـة ْـاو
بةيَطةْاَة غتاْساضزةناْي نــــــــــاض ( Standard Bidding
 ) Documents for Worksو ضــةغــثــاْــسْــي ؾــيــاويــي
ثيَؿوةخت ()Prequalification
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ثؤهيَيلشدىى كؤمجاىياو بةهَيَيذةساٌ
ضاآلنيةناْي بة ِضيَوةبةضايةتي ثؤييَٓـهـطزْـي بـةيَـيَـٓـسةضإ يـة
وةضظ غيَيةَسا ية نعبووْساية بةٖؤ ئةو قةيطاْة زاضايـيـة
ضِووبةضِوو ٖةضيَُي نوضزغتإ بووةتةوة ،بؤية ييَصْة تـؤَـاض
و ثؤييَٓهطزْي بة َييَٓسةضإ ية غـآ َـاْـطـي وةضظ غـيَـيـةَـي
ئةَػاٍَ تةْٗا (  )3نؤبووْةوة ئاغايي ئةجناَساوة ،نة تيايـسا
(  )3نؤَثاْيا و بةيَيَٓسةض ثؤييَٓهطزووةو ثًة ثؤيـيَـ ()3
نؤَثاْيا و بةيَيَٓسةض تطيؿي بةضظنطزؤتةوة ،وة ثًة ثؤييَـ
(  )0يةى نؤَثاْيا ٖةيَوةؾاوةتةوة ييَصْة ثؤييَٓهطزٕ يةغةض
زاواناض خاوةٕ نؤَثاْيانإ ،وة بة ٖؤ ثيَؿهةؾهطزْي نـاض
ئةجناَسضاو ثيَويػت ( )9ضـواض ئـةْـساظيـاض ٖـاوبـةف يـة
زاَةظضاْسْي نؤَثاْيانإ زةضٖيَٓاوة
ية اليةني تطةوة يةّ َاوةيةزا ( )0يةى نؤَـثـاْـيـا خـطاوةتـة
ييـػـ ضِةف و (  )0يـةى نـؤَـثـاْـيـاف يـة يـيـػـ ضِةف
زةضٖيَٓطاوة بةَةف نؤ طؿ نؤَثاْيا و بةيَيَٓسةضإ نة يـة
ئيَػتازا ية ييػ ضِةؾسإ زةناتة (.)22

زاواناض (  )2ؾةف نؤَثاْيا و بةيَيَٓسةضيـ بؤ وةضططتٔ يـإ
بةضظنطزْةوة ثًة ثؤيئَ ضِةتهطاوةتةوة بة ٖؤ ٖـةبـووْـي
نةّ ونو ِض ية بةيَطةْاَة ثيَؿهةؾهطاوةنإ
رطة يةَاْةف بةضِيَوةبةضايةتي ثؤييَٓهطزْي بةيَيَٓـسةضإ ٖـةض
ية وةضظ غيَيةَي ئـةَػـايَـسا ٖـةيَػـاوة بـة ْـويَـهـطزْـةوة
ْاغٓاَة ثؤييَٓهطزٕ بؤ ( )002نؤَثاْيـا و بـةيَـيَـٓـسةض ،وة
زاوانــاض ْــو َيــهــطزْــةوة ْــاغــٓــاَــة بــؤ ( )9ى زيــهــةى
ضِةتهطزؤتةوة بةٖؤ ٖةبووْي نةّ ونو ِض ية زاواناضيةناْيإ،
وة ظؤض ثؿتطري ئاضاغتة وةظاضة ،و اليةْةناْي ْـةبـةغـرتاو
بة وةظاضة ،نطاوة غةباضة ،بة نؤَثاْيا و بةيَيَٓسةضإ.
غةضةضِا ئةّ ناضاْة غةضةوة ،ضِؤشاْـة نـاض ئـاغـايـي خـؤ
ئةجناّ زاوة نة بطيتيـة يـة وةآلَـساْـةوة طؿـت وةظاضة ،و
اليةْةناْي ةهوَي و ضِةظاَةْسيسإ يةغةض ىطؤؾـتـ ثؿـهـي
ٖاوبةؾإ و زاَةظضيَٓةضاْي نؤَثاْيانإ زوا زيـطاغـةنـطزْـي
زؤغيَيةناْيإ
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كاسو ضاآلكييةكاىى دةطتةى ثيَواىةطاصىء كوَىرتوَىل جوَسى
ية بٓهةى ىطِؤنة خاْةى ْيَوزةويَةتى ٖةوييَط بطِى َـةوازى ٖـاتـوو
( )239120نطِ ية َةوازى ( رواْهاضى ،نـةضغـتـةى بـيـٓـاغـاظى،
َوازى غياضاَ ،،واز ناضةباَ ،واز ثـانـهـةضةوة ) وة رـطـةضة
بةٖـةَـوو رـؤضةنـاْـيـإ ،وة (  )59منـووْـةى رـطـةضة و ()01
منووْةى بؤٕ ثؿهٓيٓى بؤ نطاوة ية تـاقـيـطـةى بـٓـهـةى نـؤْـرتؤ
رؤضى ىطِؤنةخاْة نة زةطوجنيَت يةطةأل تـايـبـةمتـةْـسى عـيَـطاقـى
ثؿهٓيٓى رطةضة ية بة ِضيَـوةبـةضايـةتـي ثـيَـواْـةغـاظى و نـؤْـرتؤ
رؤضى ٖةوييَط بطيتية ية ( )2زاْةى ْةطوجنـاو ،و ْـيَـططـةيــــــــــة
(طوجناو) (  )2و رطةضةى نوبية ( غـــــهـايـط رـطو )3( )،زاْـةى

طوجناو ية ئاَاض تـاقـيـطـةى بـة ِضيَـوةبـةضايـةتـى ثـيَـواْـةغـاظ
ونؤْرتؤ رؤضى غًيَُاْى بطِى رطةضة /توتٓى ْيَططةيـةى ٖـاتـوو
(  )0525ناضتؤٕ زةضضوو )2( ،ناضتؤْى ِضيَطـة ثـيَـٓـةزضاو بـوو
بطِى ٖاتووى توتـٓـى ثـايـ  /تـوتـٓـى ضـٓـطاويــ ( )01تـةْـى
ِضيَطةثيَسضاو بوو ية بةؾى غوتةَةْيـ ( )904طوجنـاو يـةطـةأل
(ْ )31ةطوجناو بوو.
ية بة ِضيَوةبةضايةتى ثيَواْة غاظ ونـؤْـرتؤ رـؤضى زٖـؤنـيــ
بطِى َةوازى ٖاتووى رطةضة بؤ وةضظى غيَيةَى غـــــايَـى 5102
(  ) 2541تةْى ضِيطةثيَسضاو بوو

ْاوى َةوازة ٖاتووةنإ ( ثانهةضةوةَ ،وازى بيٓاغاظىَ ،ةوازى ناضةباَ ،ةوازى ضيَؿتداْةَ ،ةوازى ثالغتيهى ،ياضى َٓساالََٕ ،ةوازى غياضا).. ،
بطِى ٖاتوو  /تةٕ
ضِيَطةثيَسضاوة
031222232

بطِى ٖاتوو  /زاْة

بطِى ٖاتوو  /ناضتؤٕ

ضِيَطةثَيٓةزضاوة

يةْاوبطاو

ضِيَطةثيَسضاوة

ضِيَطةثيَٓةزضاوة

يةْاوبطاو

ضِيَطةثيَسضاوة

ضِيَطةثيَٓةزضاوة

يةْاوبطاو

29024

052

2929012

211

ْية

525322

502314

ْية

بطِى نؤنطاوةى بطِواْاَةناْى ( )COTECNA, SGS,B.V, TUVبؤ َاْطى ( )7 ،6غايَى  5102يةخؿتةى خواضةوة زياضى نطاوة :
بطِواْاَةنإ

شَاضةى بطِواْاَةناْى ضِيَطة ثيَٓةزإ

شَاضةى بطِواْاَةناْى ضِيَطة ثيَسإ

B.V

5520

012

SGS

5994

2

TUV

212

ْية

COTECNA

330

ْية

Baltic control

22

0

طؿتى

2233

003

خؿتةى ثؿهٓيٓى ئةجناَسضاو ية تاقيطةناْى بةضِيَوةبةضايةتي ثيَواْةغاظى و نؤْرتؤ رؤضى ٖةوييَط ،بةضِيَوةبةضايةتى زٖؤى و غًيَُاْى ( خواضزةَةْى ،ئاو ،رواْهاضى ،ثانهةضوة ،رطةضة
ْاوى ؾوئَ

تاقيطة ثيَواْةغاظ و نؤْرتؤيي
رؤض ٖةوييَط
تاقيطةى ا ى زٖؤى
تاقيطةى ا ى
غًيَُاْى
طؿتى

ىيعيا

نيُيا
طوجناوة

ْةطوجناوة

طوجناوة

)

بايؤيؤرى
طوجناوة

ْةطوجناوة

ْةطوجناوة

ْية

ْية

ْية

ْية

ْية

ْية

313

09

929

43

022

2

92

2

09

5

0

0

320

922

51

20

42

022

2
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ناضوضاآلنى وةضظى غيَيةّ ٖؤبة خؿٌ ( ا ثيَواْةغاظ و نؤْرتؤيي رؤض (ٖةوييَط ،غًيَُاْي ،زٖؤى)
رؤضى ناضوضاآلنييةناْى ٖؤبةى ٖوْةضى (ٖةوييَطـ غًيَُاْى ـ زٖؤى) ية (وةضظى غيَيةّ) ى غايَى 5102
ٖةوييَط

رؤض ناضوضاآلني

زٖؤى

غًيَُاْي

زةضٖيَٓاْي َؤيَةتي ظيَطيٓطط

4

2

02

زةضٖيَٓاْي َؤيَةتي ىطؤؾت ظيَط بة نؤَةٍَ

-

-

-

زةضٖيَٓاْي َؤيَةتي وةضؾة ظيَطِ

0

9

3

تاظةنطزْةوة َؤيَةتي ظيَطيٓطط

2

015

9

تاظةنطزْةوة َؤيَةتي ىطؤؾت ظيَط بة نؤَةأل

-

2

-

تاظةنطزْةوة َؤيَةتي وةضؾة ظيَطِ

-

2

-

ثؿهٓي خؿًَي ٖاوضزة

2094,205
ٖةؾت ٖةظاضو غةزو ضٌ و ْؤ نيًؤ و ٖةؾت غةزو
زواْعة ططِاّ

292,335
00944,231
ياْعة ٖةظاض و ضواضغةزو ْوةزو ْؤ ؾةف غةزو ضٌ و ٖةؾت نيًؤ
و غيَ غةزو غي و زوو ططِاّ
نيًؤ و ٖةؾت غةزو غي ططِاّ

ثؿهٓي ثػووية ىطؤؾت ظيَط

042

20

04

ثؿهٓي زوناْي وةضؾةو ظيَطيٓطط

01

2

02

نيَؿهطزْي تةضاظوو

042

20

02

غةضزاْي ييَصْة ضاوزيَط باظاض

 2راض

 9راض

 2راض

ظيَط ثؿهيَٓطاو ية اليإ ييصْة ضاوزيَط

 292ططِاّ

 5011ططِاّ

 0121ططِاّ

تاقيهطزْةوة ظيَطْططإ و خاوةٕ وةضؾةنإ

 00ظيَطيٓطط

 01ظيَطيٓطط

 04ظيَطيٓطط

ظيَط ثؿهيَٓطاو ية اليإ ييصْة ضاوزيَط

ظ يَط ثؿهيَٓطاو ية اليإ ييصْة ضاوزيَط  /طِ
2500

2100

2000
ظيَط

ثؿهيَٓطاو ية اليإ ييصْة

1500

1070

ضاوزيَط  /طِ

546

1000
500
0

2

3
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طيَ تيه هة ػاسةصاياىى كؤسى طةيؼتية ٍةسيَنى كوسدطتاٌ بؤ
جيَبةجيَلشدىي ثشِؤرةى ثةسةثيَذاىى مشؤيى
وةظاضةتى ثالْساْإ ضةْس ضاآلنييـةنـي ئـةجنـاَـساوة يـةغـةض
ث ـطِؤشةى ثــةضةث ـ َيــساْــي غــةضضــاوةى َــطؤيــي ، KIPA -
ثطِؤططاَي تواْاغـاظ ء رـيَـبـةرـيَـهـطزْـي خـوٍ يـة ثـالْــي
ضِاٖيَٓاْي غـــــايَى  5102غـةضزاْـي تـيـُـي َـاغـتـةضثـالْـي
ضِاٖيَٓإ ية وآلتي نؤضيا باؾووض بؤ ٖةضيَـُـي نـوضزغـتـإ يـة
ضواضضيَوة ٖةَاٖةْـطـيـهـطزٕ يـة طـةأل ئـاشاْػـي نـؤيـهـا
ْيَوزةويَةتـي  KOICA -يـة ِضيَـهـةوتـي  510202052بـؤ
ريَبةريـهـطزْـي ثـطِؤشةى ثـةضةثـيَـساْـي َـطؤيـي KIPA -
بة ِضيَوةبةضايةتي طؿ ثةضةثيَساْى َطؤيى ثيَـؿـواظ نـطز يـة
تيُيَهي ؾاضةظاياْى نؤضى نة ثيَو ٖاتبووٕ يـة (  )2ثػـثـؤضِ
بواض ناضطيَط ية ظاْهؤ نؤْـهـؤنـي نـؤضيـا بـاؾـووض .يـةّ
غةضزاْة غيَيةَياْسا بة ٖاوناض ئةْساَـاْـي ثـطِؤشةنـة يـة
وةظاضةَ ،ــاغــتــةض ثــالْــى ث ـطِؤشةى ثــةضةث ـ َيــساْــى َــطؤيــى
ثيَساضووْةوةى وضز بؤ نطا  ،نة ية ؾةف بةؾي رياواظ ثيَـو
ٖاتبوو بؤ طوجناْي ْاوةضِؤني َاغتةض ثالْةنة يةطةأل واقـيـ ـي
نوضزغتإ يــةَاوةى ظياتط يةٖةىتـةيـةى ٖـةضزوو تـيـُـةنـة

ضِؤشاْة ناضيــــاْهطز يةغةض ئةّ خاآلْة خواضةوة:
 تاوتويَهطزْى ثيَهٗاتة ئاييٓسة نيثاء بةؾةناْي
 ثالْى غاآلْةى خويةناْى (نيـثـا)  ،و ثـيَـؿـٓـيـاظنـطا بـة
ظيازنطزْى ٖةْس َى خـوٍ بـؤ ثـالْـى غـاآلْـة بـة ثـيَـى
ئاغتةنإ و ثيَويػتى خويةنإ ية بواضى ثةضةثيَساْسا.
 ؾيَواظ ثيَؿهةؾهطزْي خويةناْيـ يةضِوو ضِيَهدػنت و
زاْــاْــى نــاتــصَ ـ َيــطى ضِؤشاْــةى خــويــةنــإ بــؤئــةوةى
بةؾيَوةيةى بيَت نة ية طةأل غيػتُى زةواَـى ضِؤشاْـةى
ىةضَاْبةضاْى ٖةضيَُى نوضزغتإ بطوجنيَت
 ية نؤتاييسا ،ثيَؿٓياظنطا نة ثالْيَـهـي نـاض تـؤنـُـة يـة
نؤتابةؾي َاغتـةضثـالْـةنـة زابـ ِطيَـصضيَـت بـة ٖـاونـاض
ٖةضزوو تيُةنة
 تؤَاضنطزْى تيَبيٓيةنإ بؤ ضانهطزٕء نؤتاييٗيَٓـإ بـة
َاغتةضثالْي ضِاٖيَٓإ ية ئيَػتـازا نـاضزةنـطيَـت يـةغـةض
ضِةضاونطزْي ثيَؿٓياضء تيَبيٓـيـةنـإء ِضيَـهـدـػـتـٓـةوة
َاغتةض ثالْةنة.

طةسداىي تيني داىاىي كؤسطبوونء ثشِؤطشامي سِاٍيَياٌ هة وآلتي كؤسياي باػووس بؤ
ٍةسيَني كوسدطتاٌ
ية ضِيَهةوتي  51020202تيُى زاْاْى ثـةيـطِةوو ثـطِؤطـطاَـي
ضِاٖيَٓإ وةى بةؾى زووةَـى غـتـاىـى ثـطِؤشةنـة طـةيؿـتـٓـة
ٖةضيَُى نوضزغتإء يـةاليـةٕ بـةضثـطغـاْـى بـاآلى وةظاضةتـى
ثالْساْإ ثيَؿواظيإ ييَهطا ئةّ تيُـةثـيَـهـٗـاتـبـووٕ يـة ( )2
ؾاضةظاء ضِيَهدةض ثطِؤشةنة (خاتوو ٖاجيث).
زواتط ية نؤبووْةوةنة باؽ ية بانططاوْسو ئاَاجنى غـةضزاْـي
غيَيةَيإ نطاو ئةريَٓساى َاْةوةى خؤيإ ية نوضزغـتـإ بـؤ
َاوةى يةى َاْو و بةضْاَةء ثالْي ضِؤشاْةيإ تاوتويَهطز .ية
ضِيَهةوتــي ( 510202 0)4 -2وؤضنؿـؤثـيَـهـيـإ نـطزةوة نـة
تيايسا ظؤضبة غـتـا ثـةضةثـيَـساْـي َـطؤيـي بـةؾـساضبـووٕ
وؤضنؿؤثةنة َاوةى غ َى ضِؤش خـايـاْـس و يـة اليـةٕ زنـتـؤض
غةْيء ؾاضةظاناْي تط بواض ثةيطِةو ضِاٖيَٓإ ثيَؿهةؾهـطا

ئاَاجنةنةؾى ضِووْهطزْةوةى ظياتط ثطِؤشة ثـةضةثـيَـساْـي
َطؤييء قؤْا ي ٖةْوونةيي ثطِؤشةنة بـوو بـؤ غـتـاىـةنـة،
ٖــةضوةٖــا ئــاؾــٓــانــطزْــي ضــةَــهــي ثــةضةث ـ َيــسإ و نــاضة
ثــةيــوةْــساضةنــاْــي غــةضضــاوة َــطؤيــي بــوو بــؤ غــتــاىــى
(نيثا) .ئةّ تيُة بةٖاونـاض غـتـا ثـةضةثـيَـساْـي َـطؤيـي
غةضزاْى ضةْس وةظاضةتيَهيإ نطز بة َةبةغتى ئةجناَـساْـى
ضةْس ضاوثيَهةوتٔ و تـويَـصيـٓـةوةيـةى و ئـايَـوطـؤضِنـطزْـى
ظاْياضى ية بةؾيَو ية زاّ و زةظطاناْى ةهوَـةتـى ٖـةضيَـُـى
نوضزغـــــــــــتإ غةباضة ،بة ثـطِؤشةى ثـةضةثـيَـساْــــــــــــــى
َطؤيــــــى.
ٖةضوةٖا ِضيَهدـطاوةنـاْـيـؿـي بـةغـةضنـطزةوة بـةَـةبـةغـ
تيَطةيؿنتء ٖةيَػةْطاْسْي ئةو ثطؤططِاَة نة ثيَؿهةف بـة
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ئاَازةبوواْي خويةنة زةنطيَت.
بؤ ئةّ َةبةغتة بة ْويَٓةضايـةتـي تـيـُـةنـة ،زنـتـؤض ؾـث

يةطةأل غةْتةض تةنٓةيؤرياء ضِاٖيَٓاْي ئةوضوثيٖ ،ـةضوةٖـا
يةطةأل ضِيَهدطاو ئاطاف نؤبووْةوة

طةسداىي بةسِيَوةبةسي ثشِؤرةى ثةسةثيَذاىى مشؤيى KIPA /هة وآلتي
كؤسياي باػووس بؤ ٍةسيَني كوسدطتاٌ
ية ِضيَهةوتى  510202053بة ِضيَع ثاضى نة غةضؤنى
ثطِؤشةنةية طةيؿتة ٖةضيَُى نوضزغتإ و يةاليةٕ بةضثطغاْى
باآلى وةظاضةتى ثالْساْإ ثيَؿواظى نطا ،غةضةتا باؽ ية
بة ِضيَوةضووْى ئيـ و ناضةناْى ثطِؤشةنة بة ؾيَوةيةنى طؿتى
نطا
زواتط ،بة ِضيَع ثاضى وةى بة ِضيَوةبةض طؿتى ثطِؤشةنة يةطة ٍَ
بةضثطغة باآلناْي وةظاضة ،ية ضةْس نؤبووْةوةيةني تطزا
ط توطؤيإ يةباضةى ثطِؤططاَةناْي ضِاٖيَٓإ ية وآلتي نؤضيا
باؾووض نطز نة بطيتينت ية:
 ثطِؤططاَيَهي زوو ٖةىتةيي بؤ بةضثطغة باآلنإ ئةجناَسضا
بؤ ئاؾٓابووٕ بة ئةظَووٕء غياغا،ء ياغا ضِاٖيَٓإ ية
وآلتي نؤضيا باؾووض ،وة زاضِؾت ئةّ ياغاية ية ٖةضيَُي
نوضزغتإ زوا طةضِاْةوةيإ.
 ثطِؤططاَيَو بؤ ئةواْةى نة زةبٔ بة ضِاٖيَٓةض
ْيَوزةويَةتي بؤ نيثاء ٖاوناض زةبٔ ية ريَبةريَهطزْي
ثالْي ضِاٖيَٓاْي غاآلْةى نيثا.
 ثطِؤططاَيَهيـ بؤ ثالْساْةضء زيعايٓةض ضِاٖيَٓإ نة
غتا بةضِيَوةبطزْي خويةنإ زةططيَتةوة.
بؤ ئةّ َةبةغتةف ٖةضزوو تيُي ثطِؤشةنة يةطة ٍَ وةظاضة،
نؤبووْةوةء باؽ ية ؾيَواظى بة ِضيَوةضووْى ضاوثيَهةوتٔء

زاْاْي غتاْساضز ٖةيَػةْطاْسْى غتاىى ضِاٖيَٓةضإء
ئيساضةى خويةناْيـ نطا.
 زوابةزوا طؿتاْسْي ْوغطاوى وةظاضة ،بؤ وةظاضةتةنإ
ْاضزْي
ية َاْطي تة وظ  5102بةَةبةغ
ؾايػتة بة ضِةضاونطزْي َةضرةناْي
ناْسيس
ثيَؿهةؾهطزٕ ،ظياتط ية  321ىةضَاْبةض ية ئاغ
رياواظ ية طؿت زاّءزةظطاناْي ةهوَةتي ٖةضيَِ بة
ثاضيَعطانإء ٖةضوةٖا ئيساضةناْي ضِاثةضئ ء
طةضَياْيـ غيظي خؤيإ ثيَؿهةف نطز تا زواتط
تاقيهطزْةوةيإ بوَ ئةجناّ بسضيَت
 تاقيهطزْةوةنة بؤَاوة ضواض ضِؤش بةضزةواّ بوو،
ىةضَاْبةضإ ية بواضةناْي ناضط َي ِط ء ثةيوةْسيية
طؿتييةنإء بة ِضيَوةبطزْي ثطِؤشةء ظَاْي ئيٓطًيع ء
نؤَةيَٓاغيء ياغا وة تةنٓةيؤريا ظاْياض نة يةاليةٕ
وةظاضة،
ء تيُي باآل
ؾاضةظاياْي نؤض
ٖةيَػةْطاْسْيإ بؤ نطا ،نة ئةَةف يةغةض بٓةَا
َةضجء غـــــــــــتاْساضةناْي ٖةيَػةْطاْسٕء ضِازة
ثابةْسبووْيإ بة خعَةتهطزٕ ية نيثا وةى ضِاٖيَٓةض بؤ
َاوةيةى بةَةضريَو نةَرت ْةبيَت ية غ َي غا ٍَ يةناليى
نطايةوة
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تيني سِةطةص

ٖةض يةغةضةتا ثطِؤشة ثةضةثيَساْي َطؤيي ثطغي ريَـٓـسةض
ضِةضاو نطاوة يةاليةٕ ئةْـساَـاْـي ثـطِؤشةنـة يـة وةظاضة ،ء
يةاليةٕ ؾاضةظاياْي نؤضياف ،بؤ ئةّ َةبةغتـةف ضـةْـسيـٔ
ضاوثيَهةوتٔء ضِاثطغي نطاوٕ ية غةضزاْي يةنةّء زووةَسا
ية غةضزاْي غيَيةَيإ ،ز ضؤيؼ ثػثؤض ْيَوزةيَةتي بـواض
ريَٓسةض بةٖـةَـاٖـةْـطـي غـتـا بـة ِضيَـوةبـةضايـةتـي طؿـ
ضةْسئ ضاوثيَهةوتٔ يةطة ٍَ ئةجنوَـةْـي بـاآل خـامنـإء،
وةظاضةتي ناضءناضوباض نؤَةآليةتيء بةضِيَوةبةضايةتي طؿـ
بةضةْطاضبووْةوةى توْسوتيص زش ئاىطةتإ ئةجناَسضاوة
ز ضــؤيــؼ ضــاوث ـ َيــهــةوت ـ يــةطــة ٍَ بــة ِض َيــوةبــةض طؿ ـ
ثــةضةث ـ َيــساْــي َــطؤيــيء ضِاو َيــصنــاضةنــإء بــة ِض َيــوةبــةضاْــي
ثةضةثيَساْي َطؤيي نطز بؤ وةضططت بـريوضِايـإ غـةبـاضة،
بةّ ثطغة ية ٖةضيَُي نوضزغتإء ظاْـيـاضيـةنـي بـاؾـي يـة
غةضضاوةى رؤضبةرؤض يـةغـةض ثـطغـي رـيَـٓـسةضو ضِةوؾـي
توْسوتيص زش ئـاىـطةتـإ نـؤنـطزةوة بـابـةتـةنـإ بـؤ
نطاْةوة بة ظَاْي ئيٓطًيع تـاوةنـو بـتـواْـيَـــت غـووزيـإ
ييَوةضططيَت ية زيعايٓهطزْي ثطِؤططاَيَو يـةغـةض رـيَـٓـسةضء
زاْاْي ثةيطِةو ضِاٖيَٓإ يـة ضـواضضـيَـوة َـاغـتـةضثـالْـي
ضاٖيَٓاْي نة بؤ ناضَةْـساْـي ةـهـوَـةتـي ٖـةضيَـِ زيـعايـٔ
زةنطيَت

ثيَؼواصيلشدٌ هة ىويَيةسي ىويَي كؤيلـا
هة ٍةوهيَش

بة َةبةغ يةنرتْاغثء ثتةونطزْي ثةيوةْـس وةظاضةتـى
ثالْساْإ يةطةأل ِضيَهدطاوو ئاشاْػة ْيَـوزةويَـةتـيـيـةنـإ ،يـة

ضِيَهةوتي  51020402بـة ِضيَـوةبـةض طؿـ ثـةضةثـيَـساْـي
َطؤيي ثيَؿواظ نطز يةبة ِضيَعإ غيوٕ ٖـإ ء بـةضيَـع يـيـِ
وةى ْــو َيــٓــةضاْــي ئــاشاْػــي نــؤيــهــا يــة ٖــةويـ َيــط و َيــطا
بةخيَطٖاتٔ ،بة ِضيَوةبةض طؿـ ثـةضةثـيَـساْـي َـطؤيـي بـة
ئاَازةبووْي ئةْساَاْي ثـطِؤشة ثـةضةثـيَـساْـي َـطؤيـي يـة
وةظاضةتى ثـالْـساْـإ ،غـوثـاغـي ٖـاونـاض ء ٖـةَـاٖـةْـطـي
بةضزةواَـي وآلتـي نـؤضيـا بـاؾـووض نـطز بـؤ ٖـةضيَـُـي
نوضزغتإ بة طؿ ء ،ية ثـطِؤشة ثـةضةثـيَـساْـي َـطؤيـي -
 KIPAبةتايبةتي ،نة بةٖةَاٖةْطي ؾاضةظا نؤضييةنإ يـة
قؤْا ي ريَبةريَهطزْساية.
ية نؤبووْةوةنةزا باؽ ية ناضيطةض ئةو بـاضوزؤخـةف نـطا
نة ية ئيَػتازا ية ٖةضيَُي نوضزغتاْسا بؤتة ٖـؤ زوانـةوتـٔ
ية ثطِؤغةى بوْيازْاْي بـايَـةخـاْـةى نـيـثـاء ٖـةويَـسإ بـؤ
زؤظيٓةوةى ضِيَطةضاضة بؤ  ،ياخوز زؤظيٓةوةى ضِيَـطـةضـاضةى
ريَطط بؤ ئةوةى بتواْطيَت يـةاليـةى ثـطِؤشةنـة بـةضزةواَـي
ثيَبسضيَتء ثطِؤغةى ضِاٖيَٓإ ْةوةغتيَت
زواتط ،تيؿو خطاية غةض ْاضزْي ىةضَاْبةضاْي ةهوَة ،بـؤ
بةؾساضيهطزٕ ية ثطِؤططاَةناْي زاْاْي غياغـاتـي ضِاٖـيَـٓـإ،
ئاَازةنطزْي ضِاٖيَٓةضإٖ ،ةضوةٖا ثطِؤططاَي بةضظنطزْـةوةى
تواْػ ىةضَاْبةضإء نـاضاَـةيـيـإ يـة ضِوو غـةضضـاوةى
َطؤيي ية وآلتي نؤضيا باؾووض ئاشاْػي ْاوبطاو خؤؾحـايَـي
خؤ زةضب ِط بة ٖةويَى ئـةْـساَـاْـي ثـطِؤشة وةظاضة ،يـة
ٖةَاٖةْطيهطزْي ؾاضةظا نؤضييةنإ بـؤ رـيَـبـةرـيَـهـطزْـي
بةؾيَهي ثطِؤشةنة غةضةضِا ئـةو بـاضوزؤخـة نـة ٖـةضيَـُـي
نوضزغتاْي ططتؤتةوة ية نؤتاييسا ،ئاَازةيي خؤ ْيؿإ زا
بؤ ئاغاْهاض نطزٕ بؤ ناْسيساْي ةـهـوَـة ،نـة بـةؾـساض
ثطِؤططاَةنإ زةنةٕ ية وآلتي نؤضيا باؾووضزا
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خوهي بةسِيَوةبشدىي خؤجيَيي/
ثيَذاىي دةطةآلتةكاٌ

ية زضيَصةى ٖةويَي ثةضةثـيَـساْـي تـواْػـ ىـةضَـاْـبـةضاْـي
ةهوَةتي ٖةضيَُي نـوضزغـتـإ يـة ثـطِؤشة تـاظةطـةض يـة
نةضتي طؿتيسا ،ئةْػتيتؤ نوضزغتإ بـؤ نـاضطـيَـ ِط طؿـ
(  )KIPAيــة ِض َيــطــة ٖــةَــاٖــةْــطــي بــة ِض َيــوةبــةضايــةتــي
ثةيوةْسيـيـة طؿـتـيـةنـإء بـاظاضِنـاض يـةطـة ٍَ ِضيَـهـدـطاو
( ،)UNESCWAوؤضنؿــؤث ـ َيــهــى غ ـ َي ضِؤش يــةش َيــط
ْـاوْـيـؿــاْـي خـويـي بـة ِضيَـوةبـطزْــي خـوَرــيـآ /ثـيَـساْــي
( 5102020)04 -02
زةغةآلتةنـإ يـة ِضيَـهـةوتـي
ئةجناَسا ئةّ وؤضنؿؤثة يةاليةٕ ضِاٖيَٓةض بةضِيَـع (طـًـبـةض،
زؤَيـت) ثـيَـؿـهـةؾـهـطا ،نـة تـيـايـسا ( )33ىـةضَـاْـبـةض
بةؾساضيإ يـةّ وؤضنؿـؤثـةزا نـطز يـة طؿـت وةظاضةتـةنـإ
وزةغتةناْي ةهوَةتي ٖةضيَِ ية نؤتايي وؤضنؿـؤثـةنـة بـة
ئاَازةبووْي بـة ِضيَـوةبـةض  KIPAبـطِواْـاَـةنـإ بـةغـةض
بةؾساضبواوٕ ثيَؿهةف نطإ
بةؾساضبوإ ية ىـؤضَِـى ٖـةيَػـةْـطـاْـسٕ زا ئـةّ خـويـةيـإ
بةخوييَهى غوزبةخـء ظؤض باف يةقةيَةَسا ،زةغتـدـؤؾـيـإ
يــة وةظاضةتــي ثــالْــساْــإ  KIPA -و ضِاٖ ـيَــٓــةضنــطز بــؤ





باضوزوَخى زاضايى ةهوَةتى ٖةضيَِ ،بـةآلّ زوارـاض بـة
ٖـةويَـى ْـويَـٓــةضاْـى ٖــةضغـ َي اليــةْـى غــةضوَنـايـةتــى
ةهوَةتى ٖةضيَِ و وةظاضةتـى ثـالْـساْـإ و وةظاضةتـى
خويَٓسْى باآل بة ٖةَاٖةْطى يةطـة ٍَ وةظاضةتـى زاضايـى
تواْـطا بـة ىـةضَـاْـى شَـاضة ( )2410يـة ضِيَـهـةوتـي
 510202052نة ية غةضوَنايةتى ةهوَة ،زةضضـووة،
ضِيَطة بسضيَت نة زووباضة ناْسيسةنإ زةغت بهةْةوة بـة
َاَةيَةناْيإ ،بة َةضرـيَـو نـة يـة ئـيَـػـتـازا يـةغـةض
خةضري خؤيإ غةىةض بهةٕ ء ٖـيـ زاوانـاضيـةنـيـإ
ْةبيَت ية ةهوَة ،بوَ خةضرهطزْى ثاضة بوَيإ ،تا ئـةو
ناتةى نة باضوزوَخى زاضايى ٖةضيَِ ضاضةغةض زةبيَت
ييصْةى ٖاوبةؾي تواْاغاظ نة ثيَهٗاتووة ية ْـويَـٓـةضى
وةظاضةتى ثالْساْإ يةطـة ٍَ ْـويَـٓـةضاْـى غـةضؤنـايـةتـى
ئةجنـوَـةْـى وةظيـطإ و وةظاضةتـى خـويَـٓـسْـى بـاآلو
تويَصيٓةوةى ظاْػتىٖ ،ةىتاْة زووراض نـؤزةبـٓـةوة بـة
ئاَاجنى ضاضةغةضنطزٕ و بطِياضزإ يةغةض طـطىـتـةنـاْـي
زاضاييء نيَؿة تط ثةيوةْساضء تايبـة ،بـة ثـطِؤشةى
تواْاغاظى يةغةض ئاغتى ناْسيـساْـى ٖـةضزوو وةظاضةتـى
خويَٓسْى باآلو ثالْساْإ
ية ئـيَـػـتـازا (  )220نـاْـسيـس خـويَـٓـسْـةنـةيـإ بـة
غــةضنــةوتــوويــي تــةواو نــطزووةو ،طــةضاوْــةتــةوةو
زةغتبةناضبووٕ ية ىةضَاْطةناْيإ.

خؿتةى خواضةوة بطيتية ية ظاْياضى ناْسيساْى غةىةضنطزوو بة ثيَي ئـاغـتـى
بطِواْاَة وثاضيَعطانإ
ثاضيَعطا

نطزْةوة ئةو رؤضة خوالْة.
بة َةبةغتى بةضظنطزْةوةى ئاغتى تـواْـا َـطؤيـيـةنـإ يـة
ضواضضيَوةى خويَٓسْى باآل (َاغتةض و زنـتـؤضا) يـة زةضةوةى
وآل ،،ناضو ضاآلنييةناْى تواْاغاظ بؤ ئةّ وةضظة بطيتيبووٕ
ية:
 زواى ئةوةى نـة غـةضوَنـايـةتـى ئـةجنـوَـةْـى وةظيـطإ
ىةضَاْى شَاضة (  )3122يـة ِضيَـهـةوتـي 510202055
زةضنطز و ،تيَيسا بطِيـاضزضا بـة ضِاطـطتـٔ يـة ضِايـيـهـطزْـى
ناضوباضى ناْسيساْي تواْاغاظى  ،ئةَةف بةٖوَى خـطاثـى

شَاضةى غةىةض نطزووةنإ
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كاس و ضاآلكييةكاىى طةسؤكى دةطتةى ئاماسى ٍةسيَه
ثةيوةطت بة ثشِؤرةى تؤماسى طؼتطريى ئاواسةكاٌ هة ماىطةكاىى تةموص ،ئاب
و ئةيوول






ية ضِيَهةوتى  51020205نؤبووْةوةى ييصْةى تةنٓـيـهـى
بة ِضيَوةضوو بؤ َـةبـةغـتـى ئـاطـازاض بـووْـى ئـةْـساَـاْـى
ييصْةنة ية زوايث ٖةْطاوةناْى ثةيوةْسيساض بة ثـطِؤشةى
تؤَاضى ئاواضةنإ و تةواو بووْى ناضى َةيساْيى قـؤْـا ـى
ْــــــويَــــــهــــــطزْــــــةوةى ضــــــواضضــــــيَــــــوةنــــــةى
زواتط ئةجناَة غةضةتاييةناْى ْويَهطزْـةوةى ضـواضضـيَـوة
بؤ ئاَازة بووإ خطاْة ضِوو و ؾيهطزْةوةيإ بـؤ نـطا يـة
نؤتاييسا ئةو ئاغتةْو و طريو ططىتاْةف بـاؽ نـطإ نـة
ية ناتى ئةجناَساْى ناضى َةيساْيسا ٖاتووْـةتـة ثـيَــ و
ضؤْيةتى ضاضةغةضنطزْيؿيإ خطاوْةتة ضِوو
يـة ِضيَـهـةوتـى  51020202يـة ٖـؤ نـؤبـووْـةوةنـاْــى
زةغتةى ئاَاضى ٖةضيَِ ،نؤبووْةوةى تايـبـة ،بـة شووضى
عةَةيـيـا ،يـة ثـطِؤشةى تـؤَـاضى طؿـتـطـريى ئـاواضةنـإ
بةضِيَوةضوو تيايسا ئةْساَاْى شووضةنة ية ئاغتى رـآ بـة
رآ نطزْى ثطِؤشةنة و ضؤْيةتى بةضِيَوةضووْى قـؤْـا ـى
ْوآ نطزْةوةى ضواضضيَوة ئاطازاض نطاْةوة ٖـةضوةٖـا بـة
نوضتى ئةجناَة غةضةتاييةناْى قؤْا ى ْـويَـهـطزْـةوة بـؤ
ئاَازةبووإ ؾيهطاْةوة و باؽ ية طــؿـت ئةو طريوططىتاْة
و ضاضةغةضةناْيإ نطا نة ية ناتى بـة ِضيَـوةضـووْـى نـاضى
َةيساْى بؤ تيُةنإ ٖاتبووْة ثيَـ
ية ضِيَهةوتى  51020202يةنةَث نؤبووْةوةى يـيـصْـةى
بــاآلى ثــطِؤشةى تــؤَــاضى طؿــتــطــريى ئــاواضةنــإ بــة
غةضؤنايةتيى بة ِضيَع وةظيطى ثالْساْإ يـة ْـووغـيـٓـطـةى
بةضِيَعيإ بةضِيَوة ضوو ،و طؿت ٖةْطاوةناْى ثطِؤشةنـة يـة
غــةضةتــاوة تــا ئــةو نــا ،بــؤيــإ ضِووٕ نــطاْــةوةو
وضزةناضييةناْيإ خطاْة بةض باؽ ية زواييؿسا ئـةجنـاَـة
نؤتاييةناْى قؤْا ى ْوآ نطزْةوة بؤ ئاَازةبووإ خـطاْـة
ضِوو زواى ط توطوَنطزْيَـهـى تـيَـطو تـةغـــــــةٍ يـةغـةض
ئةجناَةنإ و بةضاوضز نطزْيــإ يـةطةٍَ ظاْياضييةناْـــــــى
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اليةْةناْى تط بـطِيـاضزضا يـة ٖـؤنـاضى رـيـاواظيـيـةنـإ
بهؤيَسضيَتةوة و زواتط ئةجناَةنإ ضِابطةيٓسضئَ
ية ضِيَهةوتى 510204059نؤبووْةوةيةنى تايـبـة ،بـة
ييصْة تةنٓيهي ثطِؤشةنة بـة غـةضثـةضؾـتـيـى بـة ِضيَـع
وةظيطى ثالٕ زاْإ و ،ية ْووغيٓطةى بةضِيَعيـإ بـةضِيَـوة
ضوو نة تيايسا بةضِيَعإ غةضؤنى زةغتةى ئاَاضى ٖةضيَـِ
و بــة ِض َيــوةبــةضى ثـطِؤشةْ ،ــويَـٓــةضاْــى ِضيَـهــدــطاوةنــاْــى
 IOM ،WFP ،UNHCR ،UNFPAو،
ٖةضوةٖا ْويَٓةضاْى ْووغـيـٓـطـةى نـؤ و نـؤضـبـةضإ،
وةظاضةتةناْى ثةضوةضزة ،تةْسضوغتى و باظضطاْى ئاَـازةى
نؤبووْةوةنة بووٕ َةبةغتى غةضةنيى نـؤبـووْـةوةنـة
يةنرت ْاغيٓى بة ِضيَع وةظيطى ثالٕ زاْـإ بـوو يـة طـة ٍَ
ئةْساَاْى ييصْةنة و ٖةضوةٖـا بـاغـهـطزْـى ِضيَـطـانـاْـى
زؤظيٓةوةى ٖؤناضةناْـى بـووْـى رـيـاواظى يـة شَـاضةى
ئاواضةنإ يةالى اليـةْـة رـيـاواظةنـاْـى وةنـو زةغـتـةى
ئاَاضى ٖةضيَِْ ،ووغيٓطةى نؤ و نؤضبةضإ ،ئـاغـايؿـى
طؿتى و ٖةضوةٖا ضِيَهدطاوى ْيَوزةويَةتيى نؤ .
زواى باؽ نطزْيَهى تـيَـط و تـةغـةيَـى بـابـةتـةنـإ ،يـة
نؤتاييـسا بـطِيـاض زضا نـة زةغـتـةى ئـاَـاضى ٖـةضيَـِ و
ِضيَهدطاوةناْى ضةْسئ نؤبووْةوةى تـطى تـايـبـة ،بـة
بابةتى تؤَاضى طؿتطريى ئاواضةنإ يـةطـة ٍَ اليـةْـةنـاْـى
وةنو بة ِضيَوةبةضايةتيى طؿتيى ئـاغـايــْ ،ـووغـيـٓـطـةى
نؤ و نؤضـبـةضاْـى ةـهـوَـةتـى ىـيـسضاألِ ،ضيَـهـدـطاوى
ْيَوزةويَةتيى نؤ  ،IOMو بةضِيَوةبةضايةتييةناْى ئاَاض
ية ثاضيَعطاناْى ٖةضيَُى نوضزغتإ غـــــــــــــــاظزضاوٕ بـؤ
طــةْــطــةؾــة نــطزْـــــــــــــــى بــابــةتــةنــة و زؤظيــٓــةوةى
ضِيَطةضاضةناْى ئاغــــــتةْو و بةضبةغتةنإ و ٖـةضوةٖـا
بؤ باؾرت ريَـبـةرـيَـهـطزْــــى قـؤْـا ـةنـاْـى زاٖـاتـووى
ثطِؤشةنة
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بةػى داىيؼتواٌ

ضاالنييةنإ بطيتث ية:
 ضاوزيَطى نطزٕء ثيَساضووْةوة و ياضَـةتـيـسإ يـةنـاتـى
زاططتٓى زاتاناْى ضواضضيَوةى ئاواضةنإ ئةّ ضاآلنـيـيـة
ية 51020202زةغتيثيَهطز و زواى َاوةى  02ضِؤش يـة
نــاضى ىــيـ ــًــى يــة بــةضواضى  51020202نــؤتــايــى
بةزاططتٓى زاتانإ ٖا ،زواتط بؤ َاوةى  01ضِؤش نـاضى
ثيَساضووْةوة بةزاتا زاطرياوةنإ نـطاو ويَـٓـةى نـؤتـايـى
زاتانإ يةبةضواضى  510202002ئاَازةنطا
 ناضنطزٕ يةغةض زاتـاى ْـويَـهـطزْـةوةى تـؤَـاض ئـاواضة
عيَطاقيةنإ يةٖةضيَُى نوضزغتإ و ئاَازةنطزْى ضِاثؤض،
بؤ نؤبووْةوةناْى ييصْةى باآل و يـيـصْـةى تـةنـٓـيـهـيـى
ثطِؤشةنة زاتانإ يةغةض ئاغتى ثـاضيَـعطـا ،ئـيـساضةنـإ و
ٖــةضوةٖــا قــةظا و ْــاةــيــةنــإ ئــاَــازةنــطاوٕ و
يةنؤبووْةوةناْسا بؤ ئاَازةبووإ ْيؿإ زضاوٕ بؤ ئةوةى
يةٖةض تيَبيٓـيـيـةى ئـةطـةض ٖـةيـإ بـيَـت ئـاطـازاضَـإ
بهةْةوةبؤ بةزوازاضووْى
 ئاَازةنطزْى ضِاثؤضتى ٖـيَـعى نـاض  5109نـةضـةْـسيـٔ
ْيؿاْسةضى ططْو غةباضة ،بةزؤخى نـاضو بـيَـهـاضى يـة
ٖةضيَُى نوضزغتإ يـةخـؤ زةطـطيـت ئـةّ ضِاثـؤضتـة95
خؿتةى تايبة ،بة ْيؿاْسةضةناْى بواضى نـاضو بـيَـهـاضى
يةخؤ زةططيَت نةبةؾيَوةيةنى تـةىػـيـًـى و بـةئـاغـتـة
رياواظةناْةوة ظاْياضيى وضز يةغةض زؤخى ناضو بـيَـهـاضى
ية ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ ثـيـؿـإ زةزةٕ يـةغـةضةتـاى
ضِاثؤضتةنةزا ،ئةجناَة غةضةنييةنإ و زواتـط ضـةَـو و
ثيَٓاغةنإ و ،ئـيـٓـىـا نـوضتـةيـةى يـةغـةض ضـؤْـيـةتـى
ئةجناَساْى ضِووثيَوةنة ٖاتووةو ية نؤتاييؿسا خؿتـةنـإ
زاْسضاوٕ ئـةّ ضِاثـؤضتـة بـة ٖـةضغـ َي ظَـاْـى نـوضزى،
عةضةبى و ئيٓطًيعى ئاَازة زةنطيَت
 ناضنطزٕ يةغةض زاتاى َطزْى زايهإ و يةزايـو بـووإ و
ئاَازةنطزْيإ بـؤ ؾـيـهـطزْـةوة ثـطغـيـاضْـاَـةى ئـةّ
زاتاياْة وةنو ٖاوثيَريَو يةطةأل ضِووثيَوى ناضو بيَـهـاضيـسا
ثطِ نطاوةتةوة.
 ضــاضةغــةضنــطزْــى ٖــةْــس َيــو طــريوطــطىــت يــة يــةنــة







22

ناضط َيطِييةنإ و ْويَهطزْةوةيإ و ضِيَهدػتٓيإ ،يـةبـةض
ئةوةى يةنيَهة ية ثيَويػتيية غةضةنييةنإ بـؤ بـةؾـى
زاْيؿتوإٖ ،ةضوةٖا يةبةض ئةوةى يةنةناْى نـاضطـيَـطِى
يــة غــايَــى  5114زاْــسضاوْــو زواى ئــةّ َــاوةيــة
ْويَهطزْيإ تيايسا ئةجناّ ْةزضا بوو ،بؤية بة ثيَـويػـت
ظاْسضا نة ئةو طةضِةى و طوْساْـةى نـة يـةزواى غـايَـى
 5114بٓياْ ،طاوٕ ،طيَٓة ْيَو ضِيَبةضى يـةنـةنـاْـى
ناضط َيطِيى ٖةضيَُى نوضزغتإ
بةؾساضيهطزٕ ية وؤضنؿؤثى تايبـة ،بـةئـاواضةنـإ يـة
ٖةضيَُى نوضزغتإ نة ئاَازةناضى بؤ نطابـوو يـةاليـةٕ
ضِيَــــهــــدــــطاوى َ UNHCRــــةبــــةغــــت يــــةّ
وؤضنؿؤثة ْـيـؿـاْـسإ و طـةْـطـةؾـةنـطزْـى ؾـيَـواظة
طوجناوةناْى نـؤنـطزْـةوةى زاتـا بـوو ،غـةبـاضة ،بـة
ئاواضةناْى ْاو ٖةضيَُى نوضزغتإ ئاَاجنـى زواى ئـةّ
وؤضنؿؤثة بطيتيية ية زؤظيٓةوةى ضِيَطاضاضةى طـوجنـاو،
بؤ ئةجناَساْى ضِووثيَويَهى تايبة ،بة بـاضوزؤخـى ئـةو
ئاواضةو ثةْابةضاْةى نة يةزةضةوةى نةَثـةنـاْـسا شيـإ
بةغةض زةبةٕ وٖ ،ةضوةٖا ؾطؤسةى ئةو ناضيطةضيياْةى
نة يـةواْـةيـة يـةغـةض نـؤَـةيـطـةى َـيـواْـساض ،واتـة
زاْيؿتواْى ٖةضيَُى نوضزغتإٖ ،ةبيَت ية زوا ضِؤشزا
ِضيَهدػنت و بةؾساضيهطزٕ يةنؤبووْةوةنـاْـى يـيَـصْـةى
تةنٓيهيى ثطِؤشةى تـؤَـاضى طؿـتـطـريى ئـاواضةنـإ يـة
ٖةضيَُـى نـوضزغـتـإ ئـةَـةف بـؤ بـةزوازاضـووٕ و
ثيَساضووْةوة ية ناضوباضةناْى تـايـبـة ،بـة ثـطِؤشةنـة
ئةجناّ زةزضيَـٔ ،بـؤ ئـةوةى ئـةْـساَـاْـى يـيـصْـةنـإ
ئاطازاضى زوا ٖـةْـطـاوةنـاْـى ثـطِؤشةنـةبـٔ و يـةنـاتـى
ٖةبووْى ٖةض ئاغتةْو يإ طريو ططىتـيَـو ٖـةْـطـاوى
ثيَويػت بٗاويَصضيَت بؤ ضاضةغةضنطزٕ و ْةٖيَؿتٓى
بةؾــساضيهطزٕ ية نؤبووْةوةناْــــــــى يـيـصْـةى بـاآلى
تؤَاضى طؿتطريى ئاواضةنإ ية ٖةضيَُى نوضزغــــــــتـإ
ئةّ نؤبووْةواْة بؤ بطِياضزإ يةغـــــــةض ضِاطـةيـاْـسْـى
ئةجناَةناْـــى قـؤْـا ـى يـةنـةَـى ثـطِؤشةى تـؤَـاضى
طؿــتــطــريى ئــاواضةنــإ يــة ٖــةضيَــُــى نــوضزغــتــإ
بةضِيَوةزةضووٕ
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بةػى ئاماسى ثيؼةطاصي

خوىل بةسِيَوةبةسدىى خؤجييى /ثيَذاىى دةطـةالَتـةكـاٌ

(الالمركياة /تفواض السلطةت):

يــة ضِيَــهــةوتــي  510202000بــةضثــطغــى بــةؾــى ئــاَــاضى
ثيؿةغاظى بةؾساضيهطز ية خو (بةضِيَوةبةضزْى خـؤرـيـيـى/
ثيَساْى زةغةالَتةنإ ( ال مركاي  /تفىيض السلطات) نـة يـة
اليةٕ بةضِيَوةبةضايةتى طؿتى ثةضةثيَساْى َطوَيى ثـةثـاْـطـاى
ئةْػتيتوَى نوضزغتإ بؤ ناضطيَطى غاظنطابوو بؤ َــــــــــاوةى
( )3ضِؤش و  ،ية خويةنة ( )33ىةضَاْبةض بةؾساضيهطزبوو ية
زاّ و زةظطاناْى ةهوَةتى ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ ،خـويـةنـة
يةاليةٕ ضِاٖيَٓةض ريًرب بـة ِضيَـوة زةضـوو نـة ضِاٖـيَـٓـةضيَـهـى
يوبٓاْــــــــى بوو

بةػى ػيلشدىةوةى داتا

زضوغتهطزْى زاتابةيؼ بوَ ثطِوَشةى ضِووثيَوى طؿتى ئاواضةنـإ
و غةضثةضؾتيهطزْى توََاضى ظاْياضيةناْـى ئـةّ ثـطِوشةيـة و
خاويٓهطزْةوةى زاتانإٖ ،ةضوةٖا ئاَازة نطزْي خؿتةنـاْـى
ضِاثوَضتى ضِووثيَوى ضِوَؾٓبريى و ضوَْيةتى بةناضٖيَٓاْى ئاو يـة
نوََةيطا بوَ غايَى  5109ية ٖةضيَُى نوضزغتإ

بةػى رييطة

ية ضِيَهةوتى (  510202 0)2-5زةغـتـة ئـاَـاض ٖـةضيَـُـي
نوضزغتإ ٖةيَػا بـة نـطزْـةوةى خـويـيَـو بـؤ تـويَـصةضإ و
غــةضثــةضيؿــتــيــاضاْــى َــةيــساْــى بــؤ ضِووثـ َيــوى شيــٓــطــة بــؤ
ضاآلنيةناْى خعَةتطوظاضى تةْسضوغتى بؤ غايَي 5102بـة
ٖــةَــاٖــةْــطــى يــةطــةأل زةظطــاى ئــاَــاضى ْــاوةْــسى بــة ــسا
( )CSOئةّ خويةف يةبةضِيَوةبةضايةتى ئاَاضى ثـاضيَـعطـاى

ٖةوييَط بةضِيَوةضوو
يــةضِيَــهــةوتــى ( 510204 0)59-2نــاضى َــةيــساْــى بــؤ
ضِووثيَوى شيٓطة بؤ ضاآلنيةناْى خعَةتطوظاضى تةْسضوغتـى
بؤ غايَى  5102بة ِضيَوةضوو يةّ َاوةيةزا بـةؾـى شيـٓـطـة
يةْعيهةوة ضاوزيَط و غةضثـةضؾـتـى نـاضوبـاضى ئـيـساضىـو
ٖوْةضى و ضؤْيةتى بـة ِضيَـوةضـووْـى نـاضوبـاضةنـإ نـطزوة
يةضِيَطاى ٖةَاٖةْطى يةْيَوإ ٖةضغىَ ثاضيَعطانـاْـي ئـاَـاض
(ٖةوييَط  -غًيَُاْى  -زٖؤى) و وةظاضةتـى تـةْـسضوغـتـى و
زةغتة شيٓطة بةضِيَوةبةضيةتيةناْي(زٖوى  -غًيُاْى).
ئيَػتاف ناضةنإ ب َو وضزبيٓيهطزْى ىـؤضَِـةنـاْـى َـةيـساْـى
يةزيواْى زةغتةزا بةضزةواَة

بةػى رماسة ثيَواىةييةكاٌ

خوىل سِاٍيَياٌ بوَ بةػى ىشخةكاٌ و رماسة ثيَواىةييةكاٌ

بةغةضثةضؾتياضى بةضِيَع غةضوَنى زةغتةى ئـاَـاضى ٖـةضيَـِ
وة بةٖةَاٖةْطى يةطةأل زةظطاى ْـاوةْـسى ئـاَـاضى بـة ـسا
 CSOخوييَهى ضِاٖيَٓإ نطايةوة ب َو بـةؾـى ْـطر و شَـاضة
ثيَواْةييةنإ ية ٖ َو َةؾكى زةغتةى ئاَـاضى ٖـةضيَـِ بـ َو
َــــاوةى (  )2ضِوَش يــــةبــــةضواضى  510202031تــــانــــو
 51020403وة نــاضَــةْــساْــى بــةؾــى ْــطر و شَــاضة
ثيَواْةييةنـإ يـةبـة ِضيَـوةبـةضايـةتـيـةنـإ ئـاَـاضى ٖـةضيَـِ
بةؾساضييإ تيَسا نطز .
بةؾساض بووإ ضِاٖيَٓطإ بـة طـويَـطةى ئـةرـيَـٓـساى بـطِيـاض
يةغةضزضاو يةغةضةتازا نـوضتـة بـاغـيَـو زةضبـاضةى شَـاضةى
ثيَواْةييى باؽ نطا وة زواتـط بـاغـى بـةضْـاَـةى زاطـطتـٔ
(ازخــاٍ)بــة  Accessيــةن ـوَنــطزْــةوةى ْــطر نــطا .وة
ط توطوَو ضِاط َوضِيٓةوةو تيَبيٓيةنإ زةضباضةى بةضْاَـةنـة يـة
زوو ِضوَشى يةنةّ يةزةغتثيَهى خـويـةنـةزا بـاغـهـطإ و يـة
ضِوَشى نوَتاييـ باغـهطاوة ية ضوَْيةتى ضِيَطاى ئاَـازةنـطزْـى
شَاضةى ثيَواْةييى ب َو ْطخةناْـى بـةنـاضبـةض ،وة ٖـةضوةٖـا
ِضيَُٓايى و تـيَـبـيـٓـى زضا زةضبـاضةى ىـ َوضَِـةنـاْـى ْـطر و
ضوَْيةتى ضاضةغةض نطزْى نةٍ و ثـة وةضظى زواتـط بـاؽ
يةو ٖةالَْة نطإ نة يةَةيساْةوة ٖاتبووٕ يةطةٍ ضؤْيةتـى
ضاضةغــــةض نطزْيإ.
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5102 ْطخي بةناضبةض ية غةض ئاغ ٖةضيَُي نوضزغتإ و ثاضيَعطانإ ب َو َاْطي تة وظ
CPI FOR KURDISTAN REGION FOR JULY - 2015
KR

Duhok

Suly

Erbil

ٕططووثةنا

Food and Non-Alcoholic Beverages

024.9

024.1

021.2

029.0

خواضزٕ و خواضزةَةْى

Alcoholic Beverages, Tobacco

052.2

002.0

030.4

030.5

ٔخواضزةَةْية نحوييةنإ و توت

Clothes and Footwear

092.5

095.1

033.2

022.2

رٌ و بةضط وث َيالَو

Housing, Water, Electricity

009.2

22.2

005.4

030.5

نطيَى خاْوو ئاو و ناضةبا و غوتةَةْى

House Supplies , Appliances &
Maintenance

054.3

031.5

051.5

034.0

ثيَساويػتيةناْى ْاو َاٍَ ورانهطزْةوة

Health

552.2

024.5

532.1

523.2

تةْسضوغتى

Transportation

012.5

42.5

033.5

22.2

طواغتٓةوة

Communications

22.3

42.2

23.2

22.2

ثةيوةْسى

Recreation and Culture

42.0

011.1

41.2

42.2

ضِؤؾةْبريى

Education

592.2

505.2

505.2

312.0

ثةضوةضزة

Restaurants

023.2

052.0

022.2

040.5

ٕضيَؿتداْةنا

Miscellaneous Services and

021.3

022.2

092.2

020.0

ٕ طوظاضيية رؤضاو رؤضةنا،نةضغتةو خعَة

General Index Number

02165

0..65

0.561

0.360

تيَهطِاى طؿتى

Division

5102 ْطخي بةناضبةض ية غةض ئاغ ٖةضيَُي نوضزغتإ و ثاضيَعطانإ بوَ َاْطي ئابي
CPI FOR KURDISTAN REGION FOR AUG – 2015
Division
Food and Non-Alcoholic Beverages
Alcoholic Beverages, Tobacco

KR

Duhok

Suly

Erbil

ٕططووثةنا

024.2

020.2

025.3

022.3

خواضزٕ و خواضزةَةْى

052.2

002.0

059.2

030.5

ٔخواضزةَةْية نحوييةنإ و توت

Clothes and Footwear

052.2

002.0

030.4

030.5

رٌ و بةضط وث َيالَو

Housing, Water, Electricity

092.1

032.2

039.2

022.2

نطيَى خاْوو ئاو و ناضةبا و غوتةَةْى

052.2

054.3

004.9

034.0

ثيَساويػتيةناْى ْاو َاٍَ ورانهطزْةوة

552.2

024.5

532.1

523.2

تةْسضوغتى

012.2

42.2

039.3

22.2

طواغتٓةوة

Communications

20.4

40.2

25.2

22.2

ثةيوةْسى

Recreation and Culture

012.1

44.4

009.0

42.2

ضِؤؾةْبريى

Education

525.2

505.2

559.4

312.0

ثةضوةضزة

Restaurants

029.4

052.0

021.2

040.5

ٕضيَؿتداْةنا

Miscellaneous Services and

094.0

024.5

092.0

092.1

ٕ طوظاضيية رؤضاو رؤضةنا،نةضغتةو خعَة

General Index Number

02162

0.063

0.36.

0.361

تيَهطِاى طؿتى

House Supplies , Appliances &
Maintenance
Health
Transportation
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كؤسِى ثةسةثيَذاىى ثاساطتيى كؤمةالَيةتى

يةضواضضيَوةى ٖاوناضى بةضزةواَى ْيَوإ وةظاضةتى ثالْـساْـإ
و باْهى ريٗاْى ،نؤضِغي ثةضةثيَساْى ثاضاغتٓى نـؤَـةالَيـةتـى
ية 50ى ئةيًو  5102ية ٖةوييَط ية ٖؤيَى غةعس عـبـسايـًـة
ئـةجنـاَـسضا بـة ِضيَـع ز عـًـى غـٓـسى وةظيـطى ثـالْـساْـاْـى
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ نؤضِةنةى زةغتثيَهطز ٖةضوةٖـا
بة ِضيَع حمُس قـازض وةظيـطى نـاض و نـاضوبـاضى نـؤَـةآليـةتـى
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ئاَازةبـوو نـؤضِةنـة رـةخـتـى
يةغةض ضانػاظى ثطِؤططاَى ثاضاغتٓى نؤَةآليـةتـى ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ نـطز وة طـؤضِيـٓـى غـيـاغـةتـى نـاضثـيَـهـطاو يـةّ

ثطِؤططاَة نة ضيٓى ٖةشاض بةؾيَوةيةنى غةضةنى غـوزَـةْـس
ْث وة ئةّ ثطِؤططاَةف ئـةضنـيَـهـى قـوضغـة يـةغـــــــــــةض
بوزرةى ٖةضيَِ نـؤضِةنـة ثـيَـٓـاغـةى ئـاَـاجنـى بـةضْـاَـةى
ٖاوناضى تةنٓيهى ية ْيَوإ وةظاضةتى ثالْساْإ ية ٖـةضيَـِ و
باْـهـى رـيـٗـاْـى ثـيَـؿـهـةف نـطز ،نـة ٖـةو ٍَ زةزا ،بـؤ
ئاَازةنطزْى ضواضضيَوةى غرتاتيىى ثاضاغتٓى نؤَـةآليـةتـى.
ية نؤضِةنةزا ظياتط ية ثةجنا بةؾساضبوو ية نـةضتـى طؿـتـى و
تايبة،ء ْويَٓةضى وةظاضةتةنإ و ثـةضِيـةَـإ و ضِيـهـدـطاوة
ْاةهوَى و ْـاوخـؤيـي و ْـيَـو زةويَـةتـيـةنـاْـيــ تـيـايـسا
بةؾـــــساضبووٕ

ثشِؤرة ٍاوبةػةكاٌ هة ىيَواٌ ىةتةوة يةكطشتوةكاٌ و وةصاسةتى ثالىذاىاٌ
ييَصْةى بـةزوازاضـووْـى ثـطِؤشةنـإ بـةغـةضثـةضؾـتـى بـة ِضيَـع
( ظاططؤؽ ىـةتـاح) بـة ِضيَـوةبـةضى طؿـتـى ثـالْـى ثـطِؤشةنـاْـى
بوزرةى وةبةضٖيَٓإ ية وةظاضةتى ثالْساْإ يـة ضِؤشى( 0)2-2
 510204ظجنريةيةى نؤبووْةوةيإ ئةجناَساَ ،ةبـةغـت يـةّ
نــؤبــووْــةواْــةف بــطيــتــى بــووٕ يــة بــةزوازاضــووْــى ثـطِؤشة
ٖاوبةؾةنإ ية ْيَـوإ ْـةتـةوة يـةنـطـطتـووةنـإ و وةظاضةتـة

رياواظةناْى ةهوَـةتـى ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ ،يـة بـاضةى
ثطِؤشةناْى وةبةضٖيَٓإ يـة ْـيَـوإ ٖـةضزووال ،يــــــــــــــــةّ
نؤبووْةواْةزا نة غةضثةضؾتياضى ثطِؤشةناْـى ةـهـوَـة ،و
ْةتةوة يـــةنططتووةنإ ئـاَــازةى بووٕ ،ناضوضاآلنيةنإ و
ئاغــــــتةْو و ئــــــــــــةجنـاَـةنـإ بــــــــــــــةبـاؾـــــــــــــــى
ٖةيَػةْطيَٓسضإ.
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بةػذاسيلشدٌ هة دوو (جولة د اسية)،
بة مةبةطتى بةػذاسيلشدٌ هة (هيَزىةى باآل دةسباسةى ئاو) ،
وة بةو ػيَوةية:




ئاَازةبووٕء بـةؾـساضيـهـطزْـى
ئــةْــساظيــاض ْــوظاز تــوىــيــل
غةضٖةْو ا ط ثـالْـساْـاْـى
غـــرتاتـــيـــىـــى يـــةوةظاضةتـــى
ثالْساْاْى ةهوَةتى ٖةضيَـُـى
نوضزغتإ ،ئةْساَى ( الةلةجةنة
الالىجةًةهةًة ر مشةروء بةنةاء
القدرات الةعةراقةًة وا قةالةًةه
ل دار املسالدام للنىارد املائً
ور جمال الالفاوض حىل املةًةاه
املشرتكة ودبةلةىمةاسةًة املةًةاه
وا من املائٌ) ْ ،ويٓةضى ٖةضيَِ
يةّ بـواضةزا بـطيـتـى بـوو يـة
بــةؾــساضيــهــطزْــى نــاضا يــة
نوَبووْةوةنإ ية بة سا نة يـة
َـــــــاوةى (  )02 - 00ى
تؿــطيــٓــى يــةنــةَــى غــايَــى
5102ى خايةْس.
ئـــاَـــازةبـــووٕ يـــة بـــة ـــسا
بةَةبةغ بةؾساضيهـطزٕ يـة
(ييَصْةى باآل زةضباضةى ئاو) بـة
ْاوْيـؿـاْـي ( تةعةايةا مةهةارات
الالفاوض دار الصراء وتسىي
النااعات حىل املةًةاه الةدولةًة
والداخلةًة ) بـؤ َـاوةى ضـواض
ضِؤش ،ئــاَــازةنــطابــوو يــةاليــةٕ
ئــةَــطيــهــا ،بــة ــسا ،يــةطــةٍ









UNDP
بةؾساضيهطزٕ ية زوو (جىل دراسً ) ية وآلتى َكط بؤ ٖةَإ َةبةغـ بـطِطـةى
( )0بؤ َاوةى زوو ٖةىتة
بةؾساضيهطزٕ ية نؤبووْةوةناْى تايبة ،بة ييَصْةى باآلى غيـاغـاتـي بـةنـاضخػـنت
يةطةأل وةظاضةتى ناض وة ٖةضوةٖا نؤبووْةوةناْى ييَصْةى (ٖةَاٖةْطي) تايبة ،بـة
غياغةتى بةناضخػنت
بةؾساضيهطزْى ناضَةْساْى بة ِضيَوةبةضايةتى طؿـتـى ثـالْـساْـاْـى غـرتاتـيـىـى يـة
وةظاضةتى ثالْساْإ ،ية ييَصْةى ْووغيٓى غــــــــــــــرتاتـيـىـي بـؤ ئـةجنـوَـةْــــــــى
زازوةضى
بةؾساضيهطزٕ ية ييَصْةى غعاى ريَططةوة بؤ ْةورةواْـإ بـة َـةبـةغـتـى زاْـاْـى
غرتاتيىي تايبة ،بةّ بواضة ٖةض ية زاْاْى غياغة ،،ياغــــــــــــــــــــــــا تـايـبـة،،
ثةيهةضى ِضيَهدػنت و ٖةْطاوْإ بؤ ئةجناَساْـــــــــــى ثطِؤشةيةنـي ضـطِو تـايـبـة،
بــةّ بواضة

25

رِاثؤرتى ساالنةى كارو ضاالكييةكانى وةزارةتى ثالندانان 5102 -

بةػذاسيلشدٌ هة كؤىفشِاطي
( ( From Resilience to Development
ضِيَهةوتــــي  5102 0 4 02بةؾساضيهطزٕ بة ْويَٓةضايةتـي
بــةض َيــع وةظيــط ثــالْــساْــإ يــة نــؤْ ـ ـطِاغــي ( From
 - )Resilience to Developmentيـــــــــة
( َاضغيًيا  -ىطْػا ) ئةجناَسضا
يةّ نوَْ طِاْػةزا نة تيايسا ( ْ )21ويَٓةض خاوةٕ بطيـاض يـة
وآلتى ( َكط ،عريام ،ئوضزٕ ،يـبـٓـإ  ،تـوْـؼ  ،تـوضنـيـا و
ٖةْسيَو ية وآلتاْي ئةوضوثي ٖ ،اوبةؾةنإ ية طةؾةثيَسإ و
نؤَةى بةخؿـإ ،ؾـاضةظايـاْـي تـةنـٓـيـهـي) نـؤبـووْـةوةنـة
ئةجناَسضا ،بؤ باغهطزٕ ية نـيَـؿـة و طـطىـ ئـاواضةنـإ بـة

ؾيَوةيةني طؿ ناضنطزٕ يةغةض نؤَـةيَـطـا خـاْـةخـويَـي
ئاواضةنإ
يةنيَو ية ثيَؿٓياضةناْي ْـويَـٓـةض ةـهـوَـةتـي ٖـةضيَـُـي
نوضزغتإ ئاَاشةزإ بوو بةوة نة ثـيَـويػـتـة نـاضنـطزْـي
بــةضزةواّ يــةطــةألزاَــةظضاوةنــإ ٖــةبــ َيــت يــة ث ـيَــٓــاو
بةضظنطزْةوة تواْانإ و طةياْسْي خعَةتطوظاض خيَطاتـط
بوَ ثةْابةضإ و ئـــــــــــاواضةنإ ،يـةطةأل ثيَويػ َـاْـةوة و
ٖاوناض يةاليةٕ نوََـةيَـطـة ْـيَـوزةويَـةتـي بـ َو ٖـةضيَـُـي
نوضزغتإ بوَ طةياْسْي ٖاوناضيية َطوَييةنإ
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وؤسكؼؤثيَم دةسباسةي ثيَذاويظيت
ئــــاواسةكاٌ

بةؾساضيهطزٕ وةى ْويَٓةض بةضيَوةبةضايةتي طؿ ٖـاونـاض
و ٖةَاٖةْطـيـي ثـةضةثـيَـسإ يـة وؤضنؿـؤثـي (ثـيَـساويػـ
ئاواضةنإ)  ،نة بة ٖاوبـةؾـي يـةاليـةٕ ْـاوةْـس ٖـاوبـةؾـي
ٖةَاٖةْطي قةيطاْةنإ و تؤض ْةوةناْي ئاؾ غاظنطا بـوو
ية ضِيَهةوتي  510202059ية ٖؤتيٌَ ضواضضطا
َةبةغت يةّ ط توطؤ نطاوةية زةغتٓيؿاْهطزْي ثيَساويػتـيـة
ٖةْوونةييةنإ و ثيَساويػتيةنـاْـي ئـايـٓـسة ئـاواضةنـإ و
ضِيَعبةْسنطزْيإ ية يةى بةيَطةْاَة و زواتط بـالَونـطزْـةوة
بةيَطةْاَةنة ،بة َةبةغ بةناضٖيَٓاْي وةنو غةضضاوةيةنـي
غرتاتيىي ٖةيَػةْطاْسْي ثيَساويػتيةنإ و ،بةناضٖيَٓاْي بـؤ
بةزةغت ٖيَٓاْي نؤَةني زاضايي ية ئاغ ْاوخؤ و عـريام و
ْيَوزةويَةتي يةاليةٕ ٖةَوو ئـةواْـة يـة بـواض نـاضوبـاض
َطؤيي ية ٖةضيَُي نوضزغتإ ناض زةنةٕ.
ضةْسئ اليةْي ةهوَي ثةيوةْسيساض بةّ بابةتة باْطٗـيَـؿـت
نطابووٕ يةطةأل ٖةْسيَـو ِضيَـهـدـطاو نـؤَـةيَـطـا َـةزةْـي
ْاوخؤيي و ْـيَـوزةويَـةتـي نـة بـاغـيـإ يـة زوو ئـاضاغـتـة
بابةتةنة نطز :ضي نـــــطا وة ؟ وة ثيَويــــــــــــــــػـتـة ضـــــي
بهطيَت ؟

كؤىفشِاطي ئةجنامةكاىي
ٍةهَظةىطاىذىـــي خةسجييةكاىي
ىايةكظاىـي جةىذةسي هة طيَلتةسي كاس
هة ٍةسيَني كوسدطتاٌ

بةؾساضيهطزٕ ية نؤْ طِاغي ْاوبطاو نة ضِيَهدطاو تواْاغاظ
ئاىـطة )WEO ( ،بـة ٖـاونـاض ( )UN Womenيـة
ضِيَهةوتي  510204003ية ٖؤتيٌَ ضؤتـاْـا ئـةجنـاَـسضا ،بـة
َةبةغ ضِاطةياْسْي ئةجناَي ئةو ضِووثيَوة ضةْسيَـ يـة
نة ضِيَهدطاو ْاوبطاو ناض يةغةض نطزبوو بؤ نؤنطزْـةوة
زاتا زةضباضة بةؾـساض ئـاىـطةتـإ يـة ئـابـووض ٖـةضيَـُـي
نوضزغتإ.
ية ضِواْطة نؤَثاْيا بةؾساضبووةنإ نة بـة طؿـ ( )922
نؤَثاْيا رياواظ ية ضِوو غيَهتةضو قةباضةوة بةؾساضبـووٕ،
وة ظؤضبةيإ نؤَثاْيا بروى و َآَاوةْـس بـووٕ نـة (-5
 )01نــاضَــةْــسيــإ ٖــةيــة و ِض َيــصة زاٖــاتــيــؿــيــإ يــة
(  )01.111.111زة َـًـيـؤٕ زؤالض نـةَـرتة .ضـةْـسيـٔ
اليةْي رياواظ ية ةـهـوَـة ،و ئـاشاْـؼ و ِضيَـهـدـطاوةنـإ
بـةؾـساض ئـةّ نـؤْـ ـطاغـةيـإ نـطز وةنـو  ( :وةظاضةتـي
ثالْساْإ ،وةظاضةتي ثةضوةضزة ،وةظاضةتي ْـاوخـؤ – يـةنـة
ضِووبةضِو بووْةوة توْس و تيص  ،وةظاضةتي ناض و ناضوبـاض
نؤَةآليةتي ،ئةجنوَةْي باآل خامنإ ،ثاضيَـعطـا ٖـةويـيَـط،
شووض باظضطاْي و ثيؿةغـاظ ،)UNICEF، USAID ،
ٖةض يـةى يـة وةظاضةتـي نـاضو نـاضوبـاض نـؤَـةآليـةتـي و
وةظاضةتي ثةضوةضزةو ئةجنـوَـةْـي بـاآل خـامنـإ ضِاثـؤضتـي
خؤيإ تايبة ،بةّ بابةتة خويَٓسةوة.
ية نؤتاييسا ضةْسئ غةضْ و ثيَؿٓياض يةّ باضةيةوة خطايـة
ضِوو و يةنيَو ية ثيَؿٓياضةناْي ئيَُة ئةوة بوو نة ثيَـويػـتـة
بؤ ئيـ نطزٕ يةغةض ئةّ بابةتة ثؤييَٓهطزْيَو ٖـةبـيَـت يـة
ْيَوإ ئاىطةتي خاوةٕ بـطِواْـاَـة ئـةنـازثـي و ئـاىـطةتـي
خويَٓسواض بيَ بطِواْاَة و ئاىطةتي ْةخويَٓـسةواض ،ضـوْـهـة
ٖةض يةنيَو يةَاْة ثيَويػ بة رؤضيَـهـي تـايـبـةتـي ئـيــ
يةغةضنطزٕء خوٍ بؤ نطزْةوةية.
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وؤسكؼؤثي  GIZدةسباسةي
ثشِؤفايوييط
ية ضِيَـهـةوتـي  51020204ئـاشاْػـي ( )GIZغـيَـيـةَـث
وؤضنؿؤثي زةضباضة ثطِؤىايًيٓو ئةجناَسا بة بةؾساض ئـةّ
اليةْاْة ( وةظاضةتي ثـالْـساْـإ ،وةظاضةتـي نـاض و نـاضوبـاض
نؤَةآليةتي ،نؤَثاْيا نيا . )DWI ، DRC ،
َةبةغــــــ غـــــــــــةضةني ئـــــةّ وؤضنؿؤثة ئةوةبــــوو نة

َيهاْيعَيَهي طوجناو زةغتٓيؿإ بهطيَت بؤ زةغتثيَهطزٕ بـة
ثطِؤغة ثطِؤىايًيٓو يــة نةَـثـةنـإ  )GIZ ( ،بـة ْـيـاظة
ضةْس خوييَهي تايبة ،بهاتةوة بؤ شَاضةيةى يــــة ئـاواضةنـإ
و ثاف تةواو بووْي خويةنةف ٖةيي ناضيإ بؤ ثةيسا بهـا،،
بــةآلّ ٖــة َيــبــصاضزْــي نــةغــةنــإ بــؤ خــويــةنــة بــة ث ـ َيــي
زةضئةجناَةناْي ثطِؤىايًيٓو زةبيَت نة نةغيَو بريَتـة
بةؾيَو ،غــــــــــةضةتا ئـةّ نـاضةف بـة ئـاىـطةتـإ زةغـت
ثيَسةنا ،بؤية يةّ وؤضنؿؤثة ظياتط ط توطؤ يــــــــــة بـاضة
ئةوة نطا نة خوييَو طوجناوة بؤ ئاىطةتـــــــإ .

ئةّ خوالْة ية َاوة (َ )3اْطي ضِابطزوو ئةجناَسضاوٕ بطيتث ية
زاَةظضاوة

ش بةؾساضبووإ

ئاشاْػي

ؾو َي خوٍ

َاوة خوٍ

وةظاضةتي ْاوخؤ

( )09ىةضَاْبةض

نؤيها

نؤضيا

( )05ضِؤش

وةظاضةتي ؾاضةواْي و طةؾت و طوظاض

( )0ىةضَاْبةض

نؤيها

نؤضيا

( )05ضِؤش

وةظاضةتي ئاوةزاْهطزْةوة و ْيؿتةريَبووٕ

( )5ىةضَاْبةض

نؤيها

نؤضيا

( )05ضِؤش

وةظاضةتي طواغتٓةوة و طةياْسٕ

( )3ىةضَاْبةض

نؤيها

نؤضيا

( )05ضِؤش

وةظاضةتي ؾاضةواْي و طةؾت و طوظاض

( )0ىةضَاْبةض

رايها

شاثؤٕ

( )35ضِؤش

وةظاضةتي ؾاضةواْي و طةؾت و طوظاض

( )5ىةضَاْبةض

رايها

شاثؤٕ

( )04ضِؤش

وةظاضةتي ؾاضةواْي و طةؾت و طوظاض

( )3ىةضَاْبةض

رايها

شاثؤٕ

( )53ضِؤش

وةظاضةتي باظضطاْي و ثيؿةغاظ

( )0ىةضَاْبةض

رايها

شاثؤٕ

( )35ضِؤش

وةظاضةتي ئاوةزاْهطزْةوة و ْيؿتةريَبووٕ

( )5ىةضَاْبةض

رايها

شاثؤٕ

( )54ضِؤش

وةظاضةتي نؿتوناأل و غةضضاوةناْي ئاو

( )3ىةضَاْبةض

رايها

شاثؤٕ

( )05ضِؤش

وةظاضةتي نؿتوناأل و غةضضاوةناْي ئاو

( )5ىةضَاْبةض

رايها

شاثؤٕ

( )05ضِؤش

وةظاضةتي نؿتوناأل و غةضضاوةناْي ئاو

( )3ىةضَاْبةض

رايها

شاثؤٕ

( )05ضِؤش

وةظاضةتي نؿتوناأل و غةضضاوةناْي ئاو

( )5ىةضَاْبةض

رايها

شاثؤٕ

( )092ضِؤش

غووزَةْسبوواْي خويةناْي رايها  )04( :ىةضَاْبةض ية نؤ ()4
خوٍ.
غووزَةْسبوواْي خويةناْي نؤيها  )51( :ىةضَاْبةض ية نؤ ()0
خوٍ.
شَاضى طؿتى خويةنإ

غووزَةْسبوواْي

ْاوى ضِيَهدطاو

9

19

جايكا

1

20

نوَيها

غوزَةْس بوو ية
شَاضةى ىةضَاْبةضى
20
19
خويةنإ

25

20
15

9

10
5

1
0
شَاضى طؿتى خويةنإ
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كاسو ضاآلكييةكاىى وةصاسةتى ثالىذاىاٌ
وةسصى ضواسةو
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وةصيشى ثالىذاىاٌ طةسداىى وآلتى كؤسياي باػوس
دةكات و ضةىذ كؤبووىةوةيةن
طاص دةكات

يةغةض باْطٗيَؿ ىةضَي نـؤضيـا بـاؾـوض  ،ضِؤش 001004
 5102ز عًي غٓس  ،وةظيط ثالْساْاْي ةهوَةتي ٖةضيَُي
نوضزغتإ غةضزاْي وآلتي نؤضيا باؾوض نطز بة َـةبـةغـ
غــاظزاْــي ضــةْــس نــؤبــووْــةوةيــةى غــةبــاضة ،بــة ث ـطِؤشة
ئةْػتيتؤ نوضزغتإ بؤ ناضطيَط طؿ (نيثا) و بةضزةواَـي
و بةٖيَعنطزْي ثةيوةْسييةناْي ٖةضزووال.
ية غةضزاْي يةنةَيسا بـؤ ثـةثـاْـطـا ْـاوةْـس ضِاٖـيَـٓـاْـي
ىــةضَــاْــبــةضإ ( )COTIيــةطــة ٍَ ز ئــؤى زؤْــو  -غــوى
غةضؤني ثةثاْطانة نؤبوويةوة نة تيايسا وةظيط ثـالْـساْـإ
غوثاؽ و ثيَعاْي خةيَو و ةهوَةتي ٖةضيَُي نـوضزغـتـاْـي
طةياْسة وآلتي نؤضيا ،بؤ ياضَةتيـساْـي ٖـةضيَـُـي نـوضزغـتـإ
يةضِوو ثةضةثيَساْي َطؤيي و بواضةناْي تط.
يةاليةني تط باؽ يـةبـةضزةواَـي ثـةيـوةْـسيـيـةنـاْـي ْـيَـوإ
ثةثاْطا ( )COTIو وةظاضةتي ثالْساْإ نطايةوة ،بـؤ ئـةّ
َةبةغتةف ٖـةضزووال واشؤيـإ يـةغـةض ْـاَـةيـةى نـطز بـؤ
ِضيَهدػت ناضو ضاآلنييـةنـاْـي زاٖـاتـوو ثـةثـاْـطـانـة بـؤ
ٖةضيَُي نوضزغتإ.
غةضزاْي زواتط بةضِيَع وةظيط ثالْساْإ ية وآلتي نؤضيـا بـؤ
ثـةثـاْـطــا تـو َيــصيـٓـةوة نــؤضيـا بــؤ شيَـطخـاْــي ئـابــووض

( )KRIHSبوو ،نة تيايسا ضاو نةو ،بة ز نيِ رـؤْـو
ئوٕ غـةضؤنـي ثـةثـاْـطـا ْـاوبـطاو و ز ضـةْـو ئـيـًـٗـ َو
بةضِيَوةبةض غةْتةض ٖةَاٖةْطي بؤ ثةضةثيَساْي طؿ
يةّ غةضزاْةزا و َيطِا رةختهطزْةوة يـة ثـةيـوةْـسيـيـةنـإ،
باؽ يـةو ثـيَـؿـهـةوتـٓـة نـطا يـة نـؤضيـا بـاؾـوض يـةضِوو
ثةضةثيَساْي شيَطخإ و ياضَةتيساْي ٖةضيَُي نوضزغتإ.
يةزضيَصة غـةضزاْـةنـة بـؤ وآلتـي نـؤضيـا بـاؾـوض ضِؤش
 5102001051وةظيط ثالْساْإ يةطة ٍَ بـة ِضيَـع ز ضـؤ
غةْو ٖؤ  ،غةضؤني ئاشاْػي ٖةَاٖةْطي ْيَوزةويَةتي نـؤضيـا
(نؤيها) نؤبوويةوة ،نة تيايسا ناضو ضاآلنييـةنـاْـي ئـاشاْػـي
نؤيها ية َاوة ضِابطزوو باغـي يـيَـوة نـطا يـة ضـواضضـيَـوة
ثطِؤشة نيثا
ؾاياْي باغة يةّ نؤبووْةوةيةزا رةخت يةغـةض ٖـاونـاض و
ٖةَاٖةْطي بةضزةواّ يةْيَوإ ٖةضزووالزا نطايةوة.
يةاليةني تطةوة ز عًي غٓس غةضزاْي ظاْـهـؤ نـؤْـهـونـي
نطز  ،يةزاْيؿتٓيَهسا يةطة ٍَ ز غؤْو ٖـي يـؤْـو غـةضؤنـي
ظاْهؤنة باؽ ية ضِؤيي ظاْهؤنة نطا ية ثةضةثيَساْي َطوَيي يـة
نؤَةيَطة نؤض ريَي ئاَاشةية ٖةَاٖةْطي ظياتط يـةْـيَـوإ
وةظاضةتي ثالْساْإ و ظاْهؤ نؤْهوى زووثا ،نطايةوة .

22

رِاثؤرتى ساالنةى كارو ضاالكييةكانى وةزارةتى ثالندانان 5102 -

وةصيشى ثالىذاىاٌ و كوىظوهَى
طؼتى ضني ،ثتةوكشدىى
ٍاوكاسى و ٍةماٍةىطى ىيَواٌ
ٍةسيَنى كوسدطتاٌ و ضني
تاوتويَذةكةٌ
يــة ضِيَــهــةوتــى  ، 5102001000ز عــًــى غــٓــسى ،وةظيــطى
ثالْساْاْى ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ،ثيَؿواظيهطز يـة تـإ

باْطًث ،نوْػويَى طؿتى نؤَاضى ضيٓى َيًـًـى يـة ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ ،و ريــإ ىــــاْطٓيٓو ،ريَططى نوْػوٍَ
ية نؤبووْةوةيةنسا غةضةتا باؽ ية ثةيـوةْـسيـةنـاْـى ْـيَـوإ
ٖةضيَُى نوضزغتإ و ضث نطا و ،وةظيطى ثالْساْإ غوثـاغـى
ةهوَة ،و طة ضيٓى نطز بؤ نطزْةوةى نـوْػـويَـدـاْـة يـة
ٖةوييَط ،نة ٖةْطاويَهة بةضةو ظياتط بطةوزإ بـة ثـةيـوةْـس
ْيَوإ ٖةضزوو اليةٕ ،و زواتط باؽ ية ٖاوناضيهطْى ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ نطا ية بواضةناْى ئابوضى و شيَطخإ و ضِاٖـيَـٓـإ و
ٖةضوةٖا ياضَةتيساْى ئاواضةنإ.
يةّ باضةيةوة وةظيطى ثالْساْإ زاوايهطز نة ٖاوناضيـةنـاْـيـإ
بةضزةواّ بيَت بة تايبةتى ية ٖةيوَةضريَهى وةى ئيَػـتـا نـة
ٖةضيَُى نوضزغــــــتإ ثيَسا تيَثةضِزةبيَت ية ؾـةضِى زاعــ و
قةيطاْى زاضايى و ئابوضى و ٖـةضوةٖـا ٖـاتـٓـى بـة يـيَـؿـاوى
ئاواضةنإ.
يــــــة نؤتاييسا ٖةضزوو اليةٕ رـةخـتـيـإ يـةغـــــةض ظيـاتـط
ثتةونطزْى ٖةَاٖةْطى بةضزةواَى ْيَواْيــإ نطزةوة.
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وةصاسةتى ثالىذاىاٌ و ،
بة ِسيَوةبةسى ِسيَلخشاوى ىيَودةوهَةتى بؤ كؤض،
سِةوػى ئاواسةكاٌ تاوتويَذةكةٌ

ية ضِيَهةوتـــــى  ،5102001052ز عـًـى غـــــــــٓـسى،
وةظيطى ثالْساْاْــــى ةهوَةتى ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ،
ثيَؿواظ نطز ية ز تؤَاؽ يوغةض سايؼ ،بـةضِيَـوةبـةضى
ضِيَهدطاوى ْيَوزةويَةتـــــــــــى بـــــــــــؤ نــــؤ ))IOM
يةنؤبووْةوةيةنسا باؽ ية ضِةوؾى ئاواضةناْى ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ نطا ،بةتايبةتــــى ثطِؤغـةى تـؤَـاضنـطزْــــــى
طؿتطريى ئاواضةنإ يةغـــــةضرةّ ؾاضو ؾاضؤضـهـةنـاْـى
ٖةضيَُى نوضزغتإ ،نة قؤْا ى يةنةَى تـةواونـطزووة
ٖةضوةٖا زةضةجناَةناْى ئةّ قؤْا ة و ٖـةْـطـاوةنـاْـى
زاٖاتوو تاوتويَهطا وةظيطى ثالْساْإ بـةضزةواَـى ئـةّ
ثـطِؤغــةيــةى بــة ظؤض طــطْــو وةغـ نــطز ،ضــوْــهــة
بةزةغتٗـيَـٓـاْـى زاتـا و ظاْـيـاضى ظيـاتـطو وضزتـط ظؤض

ثيَويػتة بؤ ئةجناَساْــــــــى ٖةيَػةْـطـاْـسْـى تـةواوى
ضِةوؾـــى ئاواضةنإء ،باؾرت زةغـــــــــــــتـٓـيـؿـاْـهـطزْـى
ثيَساويػتيـيـةنـإءٖ ،ـةضوةٖــــــا ثــالٕ زاضِؾـنت بــــؤ
بــاؾـــــرتنــطزْــى بــواضة غــةضةنــيــيــةنــاْــــــــــــــــــى وةى
تةْسضوغـــــــــــــــــــــــتـى و خـؤضاى و ةـةواْــــــةوةء
ثـــــــةضوةضزةو نؤَـةآليـةتـى تـايـبـة ،بـة ئـاواضةنـإ
يــــةاليةٕ خؤيـــــةوة بةضِيَوةبةضى ( )IOMغـــتـايؿـى
ضِؤ َيــى ةــهــوَــةتــى ٖــةض َيــُــى نــوضزغــتــاْــى نــطز بــؤ
ثايَثؿتيهطزْـى بةضزةواَى ضِيَهدطاوة ْيَوزةويَةتيةنــــإ
يــــــة ئةجناَساْى ناضةناْيإٖ ،ـةضوةٖـا ٖـةضزوواليـةٕ
رةختيإ يةغةض ٖاوناضى و ٖـةَـاٖـةْـطـى بـةضزةواّ
نطزةوة بؤ ظياتط بةضةوثيَؿربزْى ناضةناْيإ.
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وةصيشى ثالىذاىاٌ و بةسثشطي  UNHCRهة عرياق
سِةوػى ئاواسةكاىى ٍةسيَه تاوتويَذةكةٌ

يــــة  ،5102000053ز عًى غـٓـسى ،وةظيـطى ثـالْـساْـاْـى
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ،ثـيَـؿـواظ يـة بـطِؤْـؤ رـيـسؤ،
بةضثطغى نؤَػيؤْى باآلى ثةْابةضاْى غــــــــــــــــةض بــــــــــــة
ْةتةوةيةنططتووةنإ (  )UNHCRيــــة عـريامء ،رـوظيَـ
َيَطنؼ ،بةضثطغى نؤَػـيـؤْـى ْـاوبـطاو يــــــــــــة ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ ،و ؾــــاْس ياوةضيإ نطز
ية نؤبووْةوةيةنسا باؽ ية زوايث ضِةوؾى ئاواضةناْى ٖةضيَُى
نوضزغتإ نطاٖ ،ةضوةٖا نؤغـ و بـةضبـةغـتـةنـاْـى بـةضزةّ
بة ِضيَوةضووْـــــــــــى ناضةنإ تـاوتـويَـهـطا ٖـؤنـاضى غـةضةنـى
بووْى ئةّ بةضبةغتاْةف زةطةضِيَتةوة بؤ ْةبووْى ئاشاْػيَـهـى
تايبة ،بة ئاواضة ْاوخؤيـــــــــى ٖاوؾيَوة ثةْابةضاْــــــــــــى
زةضةنى ئـةَـةف وايـهـطزووة نـة نـاضةنـاْـى تـايـبـة ،بـة
ٖاوناضيهطزْى ئاواضةنإ بةغةض شَاضةيةنى ظؤضى ضِيَـهـدـطاو و
ئـاشاْػــي و اليـةْــى تــط زابــةف بـهــطيَـٔ و يــة زةضةجنــاَــسا

زووبـــاضةبووْةوة و بـةضيـةنـهـةوتـٓـى نـاضةنـاْــــــــــــــــــــــى
ييَبهةويَتةوة.
ية تةوةضيَهى تطزا نؤَػيؤْى ْاوبطاو باغـى يـة ئـاظازنـطزْـى
ؾةْطاٍ نطز ،بة تايبةتى نة ية ئيَػتازا غةضقـايَـى زاضِؾـتـٓـى
ثالْٔ غـــــــةباضة ،بة ضؤْيةتى ٖاوناضيهطزْى ئةّ ْاوضةية
و ْؤشةْهطزْةوةى نة بة تةواوةتى خـاثـووض نـطاوة يـةاليـةٕ
تريؤضيػتاْى زاعؿةوة.
وةظيطى ثالْساْإ رةختى نـطزةوة نـة ثـيَـويػـتـة ٖـةَـوو
اليةْةنإ ٖةويَةناْيإ ضطِبـهـةٕ و يـةنـبـدـةٕ بـؤ ئـةوةى
ٖةضضى ظووة ئةّ ْاوضةيـة زووبـاضة ئـاوةزإ بـهـطيَـتـةوةء،
خةيَهى ؾةْطاٍ بطةضِيَٓةوة ظيَسى خؤيإ.
ية نؤتاييسا ٖةضزوو اليةٕ رةختيإ يةغةض ثتةونطزْــــــــى
ٖاوناضىء ٖةَاٖةْطى ْيَواْيإ نطزةوة بؤ باؾرت ضِيَهدػـتـٓـى
ناضو ضاآلنيةناْيإ.
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وةصيشى ثالىذاىاٌ و ياسيذةدةسى طلشتيَشى طؼتى ىةتةوة يةكطشتووةكاٌ بؤ
كاسوباسى مشؤيى سِةوػى ئاواسةكاىى ٍةسيَه تاوتويَذةكةٌ
ضِيَــهــةوتــى  5102000031ز عــًــى غــٓــسى ،وةظيــطى
ثالْساْاْى ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ،ثيَؿواظ ية خـاتـوو
نيوْو وا ناْـو ،يـاضيـسةزةضى غـهـطتـيَـطى طؿـتـى ْـةتـةوة
يةنططتووةنإ بؤ ناضووباضى َطؤيـى و رـيَـطـطى ِضيَـهـدـةضى
نــاضووبــاضى بــــــــــــةٖـــاْــــــاٖــاتــٓــى غــــــــــــــــــــــــــــــــةض بـــــــــة
ْةتةوةيةنططتووةنإ ،و يـيـعا طـطاْـس ،رـيَـطـطى ْـويَـٓـةضى
تايبةتى غهطتيَطى طؿتى ْةتةوة يةنططتووةنإ ية عـريام ،و
ؾــــــــــــاْس ياوةضيإ نطز.
ية نؤبووْةوةيةنةزا نة ية َـيـاْـةى غـةضزاْـى يـاضيـسةزةضى
غهطتيَطى طؿتى ْةتةوة يةنططتووةنإ بؤ ناضووباضى َـطؤيـى
بـؤ ٖــةضيَـُــى نــوضزغـتــإ و عــريام ز َيــت ،بــة َـةبــةغــتــى
بةغةضنطزْةوةى بـاضوزؤخـى ئـاواضةنـإ يـة عـريام ،زوايـث
ضِةوؾــى ئــاواضةنــاْــى ٖــةض َيــُــى نــوضزغــتــإ و ثــالْــةنــاْـــى
ٖاوناضيهطزٕ و زابيٓهطزْـى ثيَساويػتيةنـاْـيـإ تـاوتـويَـهـطا،
ٖــةضوةٖــا بــاؽ يــة ن ـ َيــؿــة و بــةضبــةغــتــةنــاْــى بــةضزةّ

بة ِضيَوةضووْى ناضةنإ نـطا وةظيـطى ثـالْـساْـإ رـةخـتـى
نطزةوة نة ثيَـويػـتـة ٖـةيـوَـةضرـى ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ
يةبةضضاو بطرييَت و تايبةمتـةْـسى ثـيَـبـسضيَـت ،ضـوْـهـة يـة
ئيَػتازا ٖةضيَُى نوضزغتإ ية ةايَةتى ؾةضِ و ئاؾتى زاية نـة
يةاليةى ضِووبةضِووى ططوثى تيَطؤضيػتى زاعـ زةبـيَـتـةوة و
يةاليةنى تطةوة ثةْاطةية بؤ ظياتـط يـة يـةى َـًـيـؤٕ وْـيـو
ئــاواضة و ثــةْــابــةض ،نــة ٖــةضزوونــيــإ ث ـ َيــويػــتــيــإ بــة
خعَةتطوظاضى و ٖاوناضى ٖةية نة ية ٖي وآلتاْى ْاوضـةنـة
بةّ ؾيَوةية ْية.
ٖةضوةٖا ٖؤناضيَهى تط ئةو قةيطاْة زاضاييةى بةٖؤى بـطِيـٓـى
بةؾة بوزرةى ٖةضيَِ يةاليةٕ ةهوَةتى ْاوةْسةوة ٖـاتـؤتـة
ئاضاوة.
ية نؤتاييسا ٖةضزوو اليةٕ رةختـيـإ يـةغـةض ثـتـةونـطزْـى
ٖاوناضى و ٖةَاٖةْطى ظياتط نطزةوة بؤ باؾرت ضِيَـهـدـػـنت و
بةضِيَوةضووْى ناضو ضاآلنيةنإ.

20

رِاثؤرتى ساالنةى كارو ضاالكييةكانى وةزارةتى ثالندانان 5102 -

وةصيشى ثالىذاىــاٌ ،
ثيَؼواصى هة طــــةسؤكى
ئةىظتيتؤى كةىةدى بـــؤ
حوكنشِاىى دةكات
ية  ،5102005003ز عـًـى غـٓـسى ،وةظيـطى ثـالْـساْـاْـى
ةهوَةتى ٖةضيَُى نوضزغتإ ،ثيَؿواظ نطز ية خـاتـوو َـاضى
ئةْتواْيَت ىًـؤَـيـإ ،غـةضؤنـى ئـةْػـتـيـتـؤى نـةْـةزى بـؤ
ةونُطِاْى ،و غتي ٔ تيَطْـى ،بـة ِضيَـوةبـةضى رـيَـبـةرـيَـهـاضى
ث ـطِؤطــطاَــى ةــونــُ ـطِاْــى ،و يــؤضيــإ نــؤأل ،بــة ِض َيــوةبــةضى
غــــــــــةضضاوة َطؤيـيـةنـإ يـة ئـةْػـتـيـتـؤى ْـاوبـطاو يـة
نؤبووْةوةيةنةزا باؽ ية ٖاوناضى ةهوَةتى نةْةزا نـطا بـؤ
ٖةضيَُى نوضزغتإ و عريام ،ية ْـيَـواْـيـسا ئـةجنـاَـساْـى زوو
ثطِؤشة بة ٖـةَـاٖـةْـطـى يـةطـةأل وةظاضةتـى ثـالْـساْـإ ،نـة
يةنةَيإ تايـبـةتـة بـة الَـةضنـةظيـةتـى زاضايـى و ثـطِؤشةى
زووةَيـ ثةضةثيَساْى تواْانإ يـة بـواضى ٖـاونـاضى َـطؤيـى

يةخؤزةططيَت.
ؾايةْى باغة ئةّ زوو ثطِؤشةية َاوةى غآ غاأل زةخايةْـيَـت
و يةاليةٕ ةهوَةتى نةْةزاوة تةَويٌ زةنطئَ.
ٖةضوةٖا بة َةبةغتى ريَبةريَهطزْيإ ئةْػتيتؤى ْاوبـطاو
بة ْياظة ْووغيٓـطـةيـةى يـة ٖـةويـيَـط بـهـاتـةوة وةظيـطى
ثالْساْإ ئةّ ثطِؤشاْةى بة ططْو وةغــــ هطزو ضِايـطـةيـاْـس
نة ثيَويػتة يــــــــةناتى ئةجناَساْيإ ٖةيوَةضرى ئيَػـتـاى
ٖةضيَُى نوضزغتإ و عريام يةبةضضاو بطريئَ.
ية نؤتاييـسا ٖـةضزوو اليـةٕ رـةخـتـيـإ نـطزةوة يـةغـةض
ٖاوناضى و ٖةَاٖةْطى ظياتط بؤ ريَبةريَهطزْى ثـطِؤشةنـإ
بة باؾرتئ ؾيَوة.
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جيَبةجيَلشدىي ثشِؤرةي ىويَلشدىةوةي طيظتني تةىذةسيً هة ٍةسيَني
كوسدطتاٌ بة ٍاوكاسي هةطةأل باىلي ىيَودةوهَةتي

ثطِؤشة ْويَهطزْةوة غـيـػـتـُـي تـةْـسةضيـٔ يـة ٖـةضيَـُـي
نوضزغتإ نة يةاليةٕ ييَصْةيةني وةظاضيي تايبـةمتـةْـس و بـة
غـــــــــةضثةضؾ وةظاضةتي ثالْساْإ و بة ٖةَاٖةْطي يةطـةٍَ
باْهي ْيَوزةويَةتي ريَبةر َي زةنطيَـت ،تـا ئـيَـػـتـا ظيـاتـط يـة
 %22ناضةناْي تةواو نطزووة نة بطيتـث يـة ْـووغـث و
زاضِؾت ئةّ بةيَطةْاَاْة ال خواضةوة:
 .0ضِيَُٓاييةناْـــــــي ريَبةريَهطزْي ططيَبةغتة طؿتيةنإ.
 .5ثاؾهؤ ِضيَُٓاييةنإ نة تايـبـةتـة بـة طـطيَـبـةغـتـةنـاْـي
ٖاوبةف ية ْيَوإ ٖةضزوو نةضتي طؿـ و تـايـبـة— ،
Public Private Partnership- PPP
 .3بةيَطةْاَة غتاْساضزةناْي ططيَبةغتهطزٕ بؤ زابيٓهطزْي ناآل.
 .9بةيَطةْاَة غـــــــتاْساضزةنإ بـــؤ ٖةيَبصاضزْي ضِاويَصناضإ
 .2ضِاثؤضتـــي يةنططتوو بــؤ ٖةيَػةْطاْسْي تـةْـسةضةنـإ يـة
ٖةضزوو بواض (زابيٓهطزْي ناآل و ريَبةريَهطزْي ناض ).
 .2ضِاثؤضتـــــــــــــي يةنططتوو بؤ ٖةيَػةْطاْسْي تةْسةضةنإ و
ٖةيَبصاضزْي ضاويَصناضإ.
 .2بةيَطةْاَة غــــتـاْـساضزةنـاْـي نـطِيـٔ ( املةةشةةةرتيةةةةةةات) و

ضِاثؤضتــــــــــي ٖةيَػةْطاْسْي ئؤىةضةنإ.
 .2بةيَطةْاَة غــــتاْساضزةنإ يةطـةٍَ ( )Road Mapبـؤ
زيعايٓهطزْي ويَبػايتيَهي يةنططتوو تايبة ،بـة بـواض
ططيَبةغتة طؿتيةنإ
رطة يةو ناضاْة غةضةوة ،ييَصْة (ْويَهطزْةوة غيـػـتـُـي
تةْسةضئ ية ٖةضيَُي نوضزغـــــتإ) ،خويَٓسْةوةو زيـطاغـة
ضِةؾٓووغي يةنةَي زوو بةيَطةْاَة تط بواض ططيَـبـةغـتـة
طؿتيةناْي تةواونطزووة نة بطيتث ية:
 )0بةيَطةْاَة غـــــــــــــــتاْساضزةناْــــي ريَبةريَهـطزْـي نـاض
( Standard Bidding Documents for
)Works
 )5بةيَطةْاَة غـــــــــــــــــــــتـاْـساضزةنـاْــــــي ضـةغـثـاْـسْـي
ؾــــــــــــــــــــيــــــاويـــــــي ثــــ ـيَـــــــــــــؿـــــــــــــوةخــــــت
(.)Prequalification
ئةّ زوو بةيَطةْاَةية ية نؤتايي َاْطي ؾوباتي زاٖاتوو تةواو
زةبيَت و طؿتاْسْي بؤ زةنطيَت بؤ وةضططت تيَـبـيـٓـيـةنـاْـي
وةظاضة ،و اليةْةناْي تط ةهوَي و نةضتي تايبة.،
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كؤبووىةوةو بشِياسةكاىى هيَزىةي تؤماسو ثؤهيَيلشدىي بة َهيَيذةساٌ
بةٖؤ ئةو قةيطاْية زاضايية ضِووبةضِوو ٖةضيَُي نوضزغتإ
بووةتةوة ضـاآلنـيـةنـاْـي بـة ِضيَـوةبـةضايـةتـي ثـؤيـيَـٓـهـطزْـي
بةيَيَٓسةضإ ية وةضظ ضواضةَسا ية نعبووْساية ،بؤية ييَـصْـة
تؤَاضو ثؤييَٓهطزْي بةيَيَٓسةضإ ية غآ َاْطي وةضظ غيَيةَـي
ئةَػاٍَ يةرياتي ( )2نؤبووْةوة ،تـةْـٗـا ( )9نـؤبـووْـةوة
ئاغـــــــايي ئةجناَساوة ،نة يــة ئةجناَسا ( )01نـؤَـثـاْـيـا و
بةيَيَٓسةض ثؤييَٓهطزووة و ثًة ثؤييَ (  )00نؤَثاْيــــــا و
بةيَيَٓسةض تطيؿي بةضظنطزؤتةوة ،وة ثًة ثؤيـيَـ ( )3غـآ
نؤَثاْياف ٖةيَوةؾاوةتـةوة .يـيَـصْـة ثـؤيـيَـٓـهـطزٕ يـةغـةض
زاواناض خاوةٕ نؤَثاْيانإ ،وة بة ٖؤ ثيَؿهةؾهطزْي ناض
ئةجناَسضاو ثيَويػت )2 ( ،ثيَٓ ئـةْـساظيـاض ٖـاوبـةف يـة
زاَةظضاْسْي نؤَثاْياناْي زةضٖيَٓاوة ية اليةنــي تطةوة يـــــةّ
َاوةيةزا (  )0يةى نؤَثاْيا خـطاوةتـة يـيـػـ ضِةف و ()0
يةى نؤَثاْياف ية ييػ ضِةف زةضٖيَـٓـطاوة بـةَـةف نـؤ
طؿ نؤَثاْيا و بةيَيَٓسةضإ نة ية ئيَػتازا يـة ييػ ضِةؾـسإ
زةناتة ( .)29ئةَةو زاواناض وةظاضةتي ثةضوةضزة بؤ زاْـاْـي

ْاو (  )3غآ نؤَثاْيا ية ييـػـ ضِةف ضِةتـهـطاوةتـةوة ،وة
ئيَػتا زؤغية (  )2ةةو ،نؤَثاْيا ية شيَط وضزبـيـ زايـة
( )9
بؤ زاْاْيإ ية ييػ ضِةف ،يةاليةني تطةوة زاواناض
ضواض نؤَثاْيا و بةيَيَٓسةض بؤ وةضططتٔ يـإ بـةضظنـطزْـةوة
ثًة ثؤيئَ ضِةتهطاوةتةوة بة ٖؤ ٖةبووْي نـةّءنـو ِض يـة
بةيَطةْاَة ثيَؿهةؾهطاوةنإ رطة يةَاْةف بةضِيَوةبةضايـةتـي
ثؤييَٓهطزْي بةيَيَٓسةضإ ٖةض ية وةضظ ضواضةَـي ئـةَػـايَـسا
ٖةيَػاوة بة ْويَهطزْةوة ْاغٓاَة ثؤييَٓهطزٕ بـؤ ()005
نؤَثاْيا و بةيَيَٓسةض ،وة زاواناض ْويَهطزْةوة ْاغٓاَـة بـؤ
( )2نؤَثاْيا و بةيَيَٓسةض ضِةتهطزؤتةوة ،بةٖؤ ٖـةبـووْـي
نةّءنـو ِض يـة زاوانـاضيـةنـاْـيـإ .غـةضةضِا ئـةّ نـاضاْـة
غةضةوة ،ضِؤشاْة ناضة ئاغاييةنإ ئةجناّ زاضاوٕ ،نة بـطيـتـث
ية وةآلَساْةوة طؿت وةظاضة ،و اليـةْـةنـاْـي ةـهـوَـي و
ضِةظاَــةْــسيــسإ يــةغــةض ىــطؤؾــتـ ثؿــهــي ٖــاوبــةؾــإ و
زاَــةظض َيــٓــةضاْــي نــؤَــثــاْــيــانــإ زوا زيــطاغــة نــطزْــي
زؤغيَيةناْيإ
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هة دةطتةى ثيَواىةطاصىء كؤىرتؤىل جؤسى خوهيَلي ثالىي
طرتاتيحي ئةجنامذسا
خوييَهي ثالْي غرتاتيىي ية زةغتة ثيَواْةغاظ و نؤْـرتؤيَـي
رؤض ية ضِيَهةوتي ( 51020050)02-02ئةجناَـسضا َـاوة
خويةنة  3ضِؤش خاياْس ،نة بة غةضثةضؾـ ثـطِؤىـيـػـؤض ز
حمُس اٍ ياغث بةضِيَوةضوو.

ئاَاجنـي ئـةّ خـويـةف ثـالْـي غـرتاتـيـىـي و ضـؤْـيـةتـي
بة ِضيَوةبطزْي ناضةناْي ىةضَاْطةنإ بــــــــوو ،يـةخـويـةنـةزا
بة ِضيَوةبةضةناْي زةغـتـةو غـةضؤى بـةؾـةنـإ يـة زةغـتـة
ثيَواْةغاظ و نؤْرتؤيي رؤض بةؾساض بووٕ

ثؼليني ء ضاآلكييةكاىى ديلةى دةطتةى ثيَواىةطاصىء
كؤىرتؤىل جؤسى
 .0يةوةضظى ضواضةّ  5102 0يـةتـاقـيـطـةى َـةضنـةظى ْـاو
زةغتةى ثـيَـواْـةغـاظى و نـؤْـرتؤ رـؤضى (  )059يـة
منووْةناْـى رـواْـهـاضى و ثـانـهـةضةوة ثؿـهـٓـيـٓـى بـؤ
ئةجناَسضاوة  ،يةطةٍ (  )92منووْةى رطةضة و ْيَططةيـة
نؤى طؿتى ئةو منووْاْةى نة ية وةضظى ضواضةّ ضِةواْـةى
زةغتة نطاوٕ بطيتث ية ( )024منووْة.
 .5ية بٓهةى ىطِؤنـةخـاْـةى ْـيـوةزةويَـةتـى ٖـةويـيَـط بـطِى
َةوازى ٖاتوو بطيتية ية (  )432124نطِ ية َـةوازى
( رواْهاضى ،نةضغـتـةى بـيـٓـاغـاظى َ ،ـةوازى غـيـاضا،،
َةواز ناضةباَ ،واز ثانهةضةوة)  ،وة رطةضة بـةٖـةَـوو
رؤضةناْيــإ ،نة ( )32غى و ٖةؾت منووْةى رـطـةضةو،
وة ٖةضوةٖا (  )2ةةو ،منووْةى بؤٕ ثؿهٓيٓى بؤ نطاوة يـة
تاقيطةى بٓهةى ىطؤنةخاْة نة زةطوجنئَ يةطةٍَ تايبةمتةْسى
عيَطاقى.

 .3ثؿهٓيٓى رطةضة ية بة ِضيَوةبةضايةتـي ثـيَـواْـةغـاظىء
نؤْرتؤ رؤضى ٖةوييَط ( ْية) وة ْـريطـةيـةى طـوجنـاو
( )95و ْةطوجناويـ ( )3وةٖةضوةٖا رطةضةى نوبيـة
(غهايط رطوْ( )،ية) .
 .9ية بة ِضيَوةبةضايةتـى ثـيَـواْـةغـاظ ونـؤْـرتؤ رـؤضى
غًيَُاْيـ بطِى رطةضة /تـوتـٓـى ْـيَـططـةيـةى ٖـاتـووى
وةضظى ضواضةّ (  )0290نـاضتـؤٕ ِضيَـطـةثـيَـسضاو)5( ،
ناضتؤٕ ضيَطة ثيَٓةزضاو ،بطِى ٖـاتـووى تـوتـٓـى ثـايـ /
توتٓى ضٓطاو ( )32تةْى ضِيَطةثيَسضاو.
 .2ية ئاَاضى تاقيطةى بة ِضيَوةبـةضايـةتـى ثـيَـواْـةغـاظ و
نؤْرتؤ رؤضى غًيَُاْى ،بةؾى غوتةَةْى بـؤ َـاْـطـي
(  )001( )4طوجناوةء ()5دووؾيإ ْـةطـوجنـاوة ،وة
بةؾي رطةضةف بطيتى بــــوو ية ()212
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طوجناو (ْةطوجناو) يـ ْية
 6يــــة بةضِيَوةبةضايةتــــــــــى ثيَواْةغــــــاظ و نـؤْرتؤيــــــى

رؤضى زٖؤنيـ بطِى َـةوازى ٖـاتـووى رـطـةضة بـؤ وةضظى
ضواضةّ  )232,22( 5102تةْى ضِيطةثيَسضاو بوو.

نؤى َةوازى ٖاتوو يةَةضظةناْى بامشاغ  ،ثةضويَعخإ  ،ئيرباٖيِ خًيٌ  ،ةارى ئؤَةضإ ية وةضظى ضواضةّ غايَى  5102نة بطيتث ية:
)
( ثانهةضةوة َ ،وازى بيٓاغاظى َ ،ةوازى ناضةبا َ ،ةوازى ضيؿتداْةَ ،ةوازى ثالغتيهى  ،ياضى َٓساآلٕ َ ،ةوازى غياضا،
بطِى ٖاتوو  /تةٕ

ضِيَطةثيَسضاوة

517389661,80

بطِى ٖاتوو  /زاْة

بطِى ٖاتوو  /ناضتؤٕ

ضِيَطةثَيٓةزضاوة

يةْاوبطاو

ضِيَطةثيَسضاوة

ضِيَطةثيَٓةزضاوة

يةْاوبطاو

ضِيَطةثيَسضاوة

ضِيَطةثيَٓةزضاوة

يةْاوبطاو

8093,81

1,72

9982198

62

ْية

351683

155

ْية

بطِى نؤنطاوةى بطِواْاَةناْى ( )BALTIC ،COTECNA,SGS,B.V,TUVبؤ َاْطى ( )00،01،4 ،2غايَى  5102نة يةخواضةوة زياضى نطاوة
بطِواْاَةنإ

شَاضةى بطِواْاَةناْى ضِيَطةثيَٓةزإ

شَاضةى بطِواْاَةناْى ضِيَطة ثيَسإ

SGS

5071

12

BV

4090

177

TUV

1381

2

COTECNA

466

0

Baltic control

362

74

طؿتى

265

11270

خؿتةى ثؿهٓيٓى ئةجناَسضاو ية تاقيطةناْى بةضِيَوةبةضايةتي ثيَواْةغاظى و نؤْرتؤ رؤضى ٖةوييَطء زٖؤى و غًيَُاْى
( خواضزةَةْى  ،ئاو  ،رواْهاضى  ،ثانهةضوة ،رطةضة )
نيُيا

ْاوى ؾوئَ

بايؤيؤرى

ىيعيا

طوجناوة

ْةطوجناوة

طوجناوة

ْةطوجناوة

طوجناوة

ْةطوجناوة

تاقيطة ثيَواْةغاظ و نؤْرتؤيي
رؤض ٖةوييَط

22

2

117

19

ْية

ْية

تاقيطةى ا ى زٖؤى

351

10

494

48

166

10

تاقيطةى ا ى غًيَُاْى

278

2

85

19

30

ْية

651

14

696

86

196

10

طؿتى
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ٖؤبة خؿٌ ( ا ثيَواْةغاظ و نؤْرتؤيي رؤض (ٖةوييَط  ،غًيَُاْي  ،زٖؤى)
رؤضى ناضوضاآلنييةناْى ٖؤبةى ٖوْةضى (ٖةوييَطـ غًيَُاْى ـ زٖؤى) ية (وةضظى ضواضةّ)ى غايَى 5102
ٖةوييَط

رؤض ناضوضاآلني
زةضٖيَٓاْي َؤيَةتي ظيَطيٓطط

10

غًيَُاْي
5

زٖؤى
9

زةضٖيَٓاْي َؤيَةتي ىطؤؾت ظيَط بة نؤَةٍَ

-

-

-

زةضٖيَٓاْي َؤيَةتي وةضؾة ظيَطِ

1

-

4

تاظةنطزْةوة َؤيَةتي ظيَطيٓطط

5

-

-

تاظةنطزْةوة َؤيَةتي ىطؤؾت ظيَط بة نؤَةٍَ

-

-

-

تاظةنطزْةوة َؤيَةتي وةضؾة ظيَطِ

5924,028
ثيَٓح ٖةظاضو ْؤغةز و بيػت و ضواض نيًؤ و بيػت و
ٖةؾت ططاّ

5019,070
ثيَٓ ٖةظا و ْؤظزة نيًؤو ةةىتا
ططِاّ

249,230
زووغةز و ضٌ و ْؤ نيًؤو
زووغةز و غي ططِاّ

ثؿهٓي ثػووية ىطؤؾت ظيَط

40

53

14

ثؿهٓي زوناْي وةضؾةو ظيَطيٓطط

15

7

16

نيَؿهطزْي تةضاظوو

22

53

15

ثؿهٓي خؿًَي ٖاوضزة

غةضزاْي ييَصْة ضاوزيَط باظاض

-

 4راض

 2راض

ظيَط ثؿهيَٓطاو ية اليإ ييَصْة ضاوزيَط

-

 3000ططِاّ

 1600ططِاّ

تاقيهطزْةوة ظيَطْططإ و خاوةٕ وةضؾةنإ

 11ظيَطيٓطط

 2ظيَطيٓطط

 13ظيَطيٓطط

غرتاتيىي غةضاْػةضى بؤ (ثيَٓ غاأل)ى زاٖاتوو ( )5151-5102زاضِؾت بةؾيَـوةيـةى ثؿـت
دةطتلشدٌ بة
ببةغتيَتة زيسيَهي ضِووٕ بؤ ئايٓسة و ؾيـهـطزْـةوةيـةنـي طؿـتـطـرياْـةف بـؤ زؤخـى ٖـةضيَـُـي
وةسطشتً
نوضزغتإ ئةجناّ بسا ،ئةّ ضِةؾٓووغة ثالْة ية ئاَازةنطزْيسا ثؿ بةغتـووة بـة نـؤَـةيـيـو
وكؤكشدىةوةى
زيهوَيَٓت يةثيَـ ٖةَوياْةوة زيسطا ٖةضيَُي نوضزغتإ بؤ غـايَـي  5151نـة ئـاَـازةنـطاوة
داتاى ىويَ هة
يةاليةٕ وةظاضةتى ثالْساْإ وة ئيَػتا ئةّ ضِةؾٓووغة نؤتا ثيَٗاتووة و ئاَازة نطاوة.
وةصاسةتةكاىي
 بةؾساضى نطزْى بةضِيَع بةضِيَوةبةضى طؿ ثالْساْاْى غرتاتيىي ئةْساظياض (ْوظاز توىيل) يـة
ثةيوةىذيذاس بة
وؤضنؿــؤث ـيَــو زةضبــاضةى( ئــاو و ث ـطِؤشةنــاْــى ئــاو) يــة عــريام و نــوضزغــتــإ نــة يــة
سِةػيووطي ثالىي
بةضواضى( 5102005009الىكال الفرنسً للالننً ) ية وآلتى ئوضزٕ ضِيَهي خػتبوو.
 بةؾساضى نطزٕ ية نؤبووْةوةناْى تايـبـة ،بـة ( غـيـاغـةتـي بـةنـاضخػـنت يـة ٖـةضيَـُـي
طرتاتيحي
نوضزغتإ ) نة ية وةظاضةتى ناض ئةجناّ زةزضيَت
يــةشيَــط تــيــؿــهــي ئــةو
طةؾةغةْسْاْةزا وةظاضةتـى  بةؾساضى نطزٕ ية نؤبووْةوةى (ئةجنوَةْى زازوةضى) نـة ْـويَـٓـةضى وةظاضةتـةنـإ يـةخـؤ
زةططيَت بؤ زاْاْى غرتاتيىيةتى ثةضةثيَساْى زةغةال ،و غيػتـةَـى زازوةضى يـة ٖـةضيَـُـي
ثــالْــساْــإ  ،يــةغــؤْــطــةى
نوضزغتإ.
بةضثطغياضيـةتـةنـاْـى وا
بي ية ضِيَطا بـةضْـاَـةى
ثالْـساْـاْـى غـرتاتـيـىـي ،
ثطِؤغةناْى طةؾـةثـيَـسإ ،
ضــواضض ـ َيــوة بــةْــس بــؤ
بها،
تيَيسا ئةّ وةظاضةتة يـةنـةّ
ضِةؾــــٓــــووغــــي ثــــالْــــي

22

رِاثؤرتى ساالنةى كارو ضاالكييةكانى وةزارةتى ثالندانان 5102 -

وؤسكؼؤثى ثالىذاىاىى ٍاوضةسخ بؤ
بةكاسٍيياىى وصةى رييطة ثاسيَضى
غةضؤنى زةغتةى ئاَاضى ٖةضيَُى نوضزغتإ بـةؾـساضى نـطز
ية وؤضنؿؤثى تايبة ،بة ْاوى ( ثـالْـساْـاْـى ٖـاوضـةضر بـؤ
بةناضٖيَٓاْى وظة) نـة يـةاليـةٕ ِضيَـهـدـطاوى  UNDPوة
ضِيَهدطابوو ية ئيػتاْبوٍ ية ْـيَـوإ (51020050)09-03
ْويَٓةضاْى ثـاضيَـعطـانـاْـى ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ و ضـةْـس
ثاضيَعطايةنى تطى عريام بةؾساضييإ نـطز يـةّ وؤضنؿـؤثـة،
تيايسا ئةظَووْى ضةْس وآلتيَو ية ثالْساْإ بؤ بةناضٖيَٓاْـى
وظةى شيٓطة ثاضيَعى خطايةضِووٖ .ةضوةٖا غةضؤنى زةغـتـةى
ئاَاض ئاَاشةى زا بةضِيَهةوتٓى COP21يةثاضيؼ نة 042
وآل ،واشوَيإ يةغةض نـطز يـة 5102005005تـايـبـة ،بـة
ثاضاغتٓى ظةوى ية بةضظبووْةوةى ثًةى طةضَا بؤ ظيـاتـط يـة
5ثًة تا نؤتايى ئةّ غةزةية.

كؤبووىةوةى بةدواداضووٌ هةطةس
ثيَؼلةوتيةكاىى طيظتةمى ئاماس هةدةطتةى
ئاماسو دةصطاى ىاوةىذى ئاماس /بةغذا

ضِؤشاْى ( 51020050)02،02بـةئـاَـازةبـووْـى غـةضؤنـى
زةغتةى ئاَاضى ٖةضيَِ و غةضؤنى زةظطاى ْاوةْسى /بـة ـسا
نؤبووْةوةى بةزوازاضووٕ يةغةض ثيَؿهةوتٓةناْى بةزيهطاو
يةثطِؤشةى ( ْويَهطزْةوةى غيػتةَى ئاَاض) نـة بـةٖـاونـاضى
ضِيَهدطاوى  UNFPAيةَاوةى  3غايَى ضِابطزوو ريَبةرـىَ
نــطا.
ئةّ ثطِؤشةية يةاليةٕ ؾاضةظاياْـى نـؤَـثـاْـيـاى GOPAى
ئةيَُاْى ريَـبـةرـيَـهـطاو تـيـايـسا (  )22غـةضزإ يـةاليـةٕ
ؾاضةظاياْى ْيَوزةيَةتى ئةجناَسضا نـة  4ؾـاضةظا بـووٕ يـة
وآلتاْى:
( ئايػًٓسا ،ئيتاييا ،توضنيا ،ىةضةْػا و ىةيةغتث)ٖ ،ـةضوةٖـا
يــةّ نــؤبــووْــةوةيــة ب ـطِيــاضزضا ئــةو بــابــةتــاْــةى َــاوٕ
يةضواضضيَوةى ثالْى ثطِؤشةنة يـةنـؤتـايـى غـايَـى ، 5102
ٖةوٍَ بسضىَ ريَبةريَ بهطئَ تاوةنو غووز يةو ظاْيـاضيـاْـةى
نة وةضطرياوٕ وةضبطرييَت و ْةىةوتئَ

كشدىةوةى خوىل سِاٍيَياٌ بؤ سِووثيَوى ٍيَضي كاس

ية ضِوَشاْى غىَ ؾة ة تانو ثيَٓ ؾة ة (0)30-54
5102005خويَى ضِاٖيَٓاْى غةضثةضؾتياض ،غةضؤى تيِ و
تويَصةضاْى َةيساْى ية ضِووثيَوى ٖيَعى ناض بوَ غايَى 5102
يةٖةضيَُى نوضزغتإ ،بةٖاوناضى ضِيَهدطاوى ْيَوزةويَةتى
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 ، UNFPAبةضِيَوةضوو
ية زةغتثيَهى خويَةنةزا ،بة ِضيَـع غـةضوَنـى زةغـتـةى ئـاَـاضى
ٖةضيَِ ،ئاَاشةى زا بة ططْطـيـى ضِووثـيَـوةنـة و ثـيَـويػـتـيـى
ٖةبووْى ْيؿاْسةضة تايبةتةناْى ثةيوةغت بـة زؤخـى نـاضو
بيَهاضى ية ٖةضيَُى نوضزغـتـإ ،بـةتـايـبـة ،يـةّ بـاضوزؤخـة
ئابووضى و زاضاييةى نة ئيَػتا ٖـةضيَـُـى نـوضزغـتـإ ثـيَـيـسا
تيَسةثة ِضيَت ٖةضوةٖا رةخت نـطايـةوة يـةغـةض ئـةوةى ئـةو
زاتاياْةى نة ية ناضى َةيساْيسا نؤ زةنطيَٓةوة ضِةْـطـساْـةوةى
واقع بٔ و بة ِضيَو و ثيَهـى و بـة ئـةَـاْـة ،و زيػـؤظيـيـةوة
ناضةنإ بةضِيَوة برٔ ريَطا ئاَاشة ثيَهطزْة نة خويي َةؾل
و ضِاٖيَٓـإ يـة ٖـةَـإ نـاتـةزا يـة ٖـةَـوو ثـاضيَـعطـانـإ و
ئيساضةناْي ٖةضيَِ بةضيَوةضوو.

سِووىلشدىةوة هةطةس سِووثيَوى كؤمجاىياكاىى
طةػت و طوصاس

يةضواضضيَوةى ثالْى ريَبـةرـيَـهـطزْـى ضِووثـيَـوى غـاالَْـةى
بــةؾــى طــواغــتــٓــةوةو طــةيــاْــسٕ بــؤ غــا َيــى  5103وة
ريَبةريَهطزْى ية غايَى  5109بة ٖاوناضى و ٖةَـاٖـةْـطـى
يةطة ٍَ زةظطاى ْـاوةْـسى ئـاَـاضى بـة ـسا  CSOوة خـو
َــةؾــل و ضِاٖــيَــٓــإ ئــةجنــاَــسضا بــة بــةؾــساضبــووْــى
بة ِضيَـوةبـةضايـةتـيـةنـاْـى ئـاَـاضى ثـاضيَـعطـانـاْـى ٖـةضيَـُـى
نوضزغــتإ بةَةبةغتى ؾيهطزْةوةى (ىؤضِّ) .ئاَاجنـى ئـةّ
ضِاثــؤضتــة طــةيؿــتــٓــة بــة زاتــاو ظاْــيــاضى يــةغــةض شَــاضةى
نؤَثاْيانإ و شَاضةى نطيَـهـاضإ بـؤ ظاْـيـٓـى زاٖـاتـى بـة
زةغتٗاتوو نةثيَهٗيَٓةضى زاٖاتى خاوةٕ نـؤَـثـاْـيـانـاْـة نـة
ناضيطةضى ٖةية يةغةض زاٖاتى ْيؿتُاْى

دةسكشدىى سِاثؤستى ئؤتؤمؤبيَوةكاىى
كةستى تايبةت

زةضنطزْى ضِاثؤضتى ئؤتؤَؤبيَـًـةنـاْـى نـةضتـى تـايـبـة ،نـة
تؤَاضنطاوٕ ية بةضِيَوةبةضايةتيةناْى ٖاتووضؤى ثاضيَعطاناْـى
ٖــةضيَــِ بــؤ غــايَــى  ،5109بــة ٖــاونــاضى يــةطــة ٍَ
بةضِيَوةبةضايةتيةناْى ٖاتووضؤى ثاضيَعطانإ ئاَـاجنـى ئـةّ
ضِاثؤضتة بؤ طـةيؿـتـٓـة بـة زاتـاو ظاْـيـاضى يـةغـةض شَـاضةى
ئؤتؤَؤبيًَةنإ بة طويَطةى رؤضى ئؤتؤَؤبيٌَ (ْةىةض ٖةيَطط،
باضٖةيَطط) وة رؤضى غوتةَةْى بةناضٖاتوو (بةْعئ ،زيعٍ)
وة ٖةضوةٖا ئؤتؤَؤبيًَةنإ بة طويَطةى غايَى زضوغتهطزْيإ

خوىل (:ا نالاج األحصائٌ)

بةَةبةغتى باؾـرتنـطزْـى نـاضةنـإ زةضبـاضةى غـيـػـتـةَـى
ضانػاظى ئاَاض  ،زةغتةى ئاَاضى ٖةضيَِ بةؾساضيهطز ية خو
(ا نالاج ا حصائٌ) نة يةبةضواضى ( 51020050)55-04ى
ئةجناَسضا ،يةّ خويةزا ىةضَاْبةضاْى زةغتةى ئاَاضو زةظطـاى
ْاوْسى ئاَـاض يـة بـة ـسا بـةؾـساض بـووٕ نـة بـة ٖـاونـاضى
ضِيَهدطاوى UNFPAو نـوََـثـاْـيـاى  GOPAبــــــةضِيَـوة
ضــوو ،نــةتــيــايــسا بــاؽ يــة ضـوَْــيــةتــى نــاضنــطزٕ يــةغــةض
ٖةْطاوةناْـــى ئةو ضِووثيَواْةى ئةجناّ زةزةضيَـٔ نـة بـةثـيَـى
ثـيَــوةضى ( )GSBPMبـ َى و بــةؾـ َيــوةى غـــــــــــتــاْــسةضزى
ريٗاْيـ بيَت

خوهي ضةملةكاىى ئاماسو ثشِوَطشامى
ػيلشدىةوةى ئاماسى SPSS

بة َةبةغ بةضظ نطْةوة ئاغ ظاْػـ ىـةضَـاْـبـةضاْـي
زةغتة ئاَاض بةتايبة ،ىةضَاْبةضة ططيَبةغتةنـإ تـيـُـى
زةغتةى ئاَاض نة ثيَهٗاتبوو ية بةضِيَعإ (ضقي بـٗـاء ايـسيـٔ
حمُس) غةضوَنى بةؾى ؾيهطزْةوةى زاتا ،وة (ؾوإ عـبـاؽ
خضر ) غةضوَنى بةؾى نوََةآليةتىٖ ،ةيَػـا بـة نـطزْـةوة
خويي ضةَهةناْى ئاَاضو ث ِطوَططاَى ؾيـهـطزْـةوةى ئـاَـاضى
 SPSSية زيواْي زةغتة ئاَاض نة َاوة )ٖ )0ـةىـتـة
خاياْس ية ضِؤشاْي ( )00054تا ( ، 51020 )0503ضِوَشاْـة
ية ناتصَيَط  05- 4ى بةياْى.خوية نوََةييَو بابةتى ئاَاضى
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و ؾيهطزْةوةى ئاَاضى يةخوَ ططتبوو شَاضةى بةؾـساضبـوواْـى
خويةنة ثيَهٗاتبووٕ ية  02ىةضَاْبـةض يـةاليـةٕ واْـةبـيَـصإ

كشدىةوةي خوهي Meta Data
خـويـي  Meta Dataيـة بــةضواضى  5102000002يــة
اليـةٕ تــيـُــي نــاض (  ) Meta Dataنـة ىـةضَــاْـبــةضٕ
يــةزةغــتــةزا بــة ِض َيــوةضــوو ،وة يــةَــاوةى  3ضِوَشزا ٖــةَــوو

(ضقي بٗاءايسئ حمُس) (ؾوإ عباؽ خضر) ىةضَاْبةض يـة
زةغتةى ئاَاض زةوتطايةوة

ىةضَاْبةضاْى زةغتة بةؾساضبووٕ يةّ خوية ،تيايسا باؽ يـة
ضوَْيةتى ناضنطزٕ يةو بابةتة و ْاغاْسْى بابةتى ( Meta
 )Dataبة ٖةَوو ىةضَـاْـبـةضإ نـطا ،وةٖـةضوةٖـا بـاؽ
يةغةض ئةو ناضاْة نطا نة تا ئيَػتا ئةجناَسضاوٕ يـةغـةض ئـةّ
بابةتة نة يةنيَهة ية بابةتةناْى غيػتةَى ضانػاظ ئاَاض

ىشخي بةكاسبةس هةطةس ئاطيت ٍةسيَني كوسدطتاٌ و ثاسيَضطاكاٌ بوَ ماىطي ئةيووىل 5102

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR SEP - 2015
ططووثةنإ

Erbil

Suly

Duhok

KR

خواضزٕ و خواضزةَةْى

165.9

151.5

167.0

160.0

خواضزةَةْية نحوييةنإ و توتٔ

131.2

131.9

117.1

128.6

رٌ و بةضط وث َيالَو

166.5

134.2

142.9

147.9

Clothes and Footwear

نطيَى خاْوو ئاو و ناضةباو غووتةَةْى

105.7

98.1

113.0

104.0

Housing, Water,Electricity

ثيَساويػتيةناْى ْاو َاٍَ ورانهطزْةوة

138.4

116.8

129.3

127.3

& House Supplies , Appliances
Maintenance

تةْسضوغتى

253.8

238.0

159.3

227.6

Health

طواغتٓةوة

87.2

134.3

95.1

108.8

Transportation

ثةيوةْسى

83.3

82.8

91.5

84.8

Communications

ضِؤؾةْبريى

93.4

114.1

99.9

103.5

Recreation and Culture

ثةضوةضزة

307.1

224.9

212.9

252.8

Education

ضيَؿتداْةنإ

191.2

160.5

127.1

164.9

Restaurants

نةضغتةو خعَة ،طوظاضيية رؤضاو رؤضةنإ

147.2

146.9

163.7

150.5

Miscellaneous Sevices and

161.9

141.5

144.3

149.6

تيَهطِاى طؿتى
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Division
Food and Non-Alcoholic
Beverages
Alcoholic Beverages,Tobacco

General Index Number
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5102 ىشخي بةكاسبةس هة طةس ئاطيت ٍةسيَني كوسدطتاٌ و ثاسيَضطاكاٌ بوَ ماىطي تؼشيين يةكةو

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR OCT-2015
Division

ٕططووثةنا

KR

Duhok

Suly

Erbil

160.0

167.2

150.2

167.3

خواضزٕ و خواضزةَةْى

128.6

117.1

131.9

131.2

ٔخواضزةَةْية نحوييةنإ و توت

Clothes and Footwear

147.3

142.3

134.2

165.3

رٌ و بةضط وث َيالَو

Housing, Water, Electricity

101.6

92.6

98.1

110.7

نطيَى خاْوو ئاو و ناضةبا وغووتةَةْى

House Supplies , Appliances &
Maintenance

126.8

129.0

116.8

137.1

ثيَساويػتيةناْى ْاو َاٍَ ورانهطزْةوة

Health

227.6

159.3

238.0

253.8

تةْسضوغتى

Transportation

109.0

95.9

134.3

87.2

طواغتٓةوة

Communications

83.9

87.4

82.8

83.3

ثةيوةْسى

Recreation and Culture

103.7

99.9

114.1

93.8

ضِؤؾةْبريى

Education

252.8

212.9

224.9

307.1

ثةضوةضزة

Restaurants

164.9

127.1

160.5

191.2

ٕضيَؿتداْةنا

Miscellaneous Sevices and

151.6

162.0

146.9

151.1

ٕ طوظاضيية رؤضاو رؤضةنا،نةضغتةو خعَة

149.5

143.7

141.6

161.9

Food and Non-Alcoholic
Beverages
Alcoholic Beverages, Tobacco

General Index Number

تيَهطِاى طؿتى

5102 ىشخي بةكاسبةس هةطةس ئاطيت ٍةسيَني كوسدطتاٌ و ثاسيَضطاكاٌ بوَ ماىطي تؼشيين دووةو

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR NOV– 2015
Division

ٕططووثةنا

KR

Duhok

Suly

Erbil

Food and Non-Alcoholic
Beverages

159.0

163.9

150.6

166.0

خواضزٕ و خواضزةَةْى

Alcoholic Beverages, Tobacco

128.6

117.1

131.9

131.2

ٔخواضزةَةْية نحوييةنإ و توت

Clothes and Footwear

147.9

143.9

134.1

165.8

رٌ و بةضط وث َيالَو

Housing, Water, Electricity

98.3

81.8

101.4

104.0

نطيَى خاْوو ئاو و ناضةبا و غووتةَةْى

House Supplies , Appliances &
Maintenance

125.4

129.1

117.6

132.3

ثيَساويػتيةناْى ْاو َاٍَ ورانهطزْةوة

Health

227.6

159.3

238.0

253.8

تةْسضوغتى

Transportation

109.1

95.8

134.7

87.1

طواغتٓةوة

Communications

83.9

87.4

82.8

83.3

ثةيوةْسى

Recreation and Culture

103.8

99.9

114.1

94.2

ضِؤؾةْبريى

Education

252.7

212.7

224.9

307.1

ثةضوةضزة

Restaurants

164.9

127.1

160.5

191.2

ٕضيَؿتداْةنا

Miscellaneous Sevices and

148.3

158.6

145.0

146.3

ٕ طوظاضيية رؤضاو رؤضةنا،نةضغتةو خعَة

148.6

142.0

141.6

160.3

General Index Number
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كؤسبةىذي
طةػةثيَذاىي تواىايي
سِووبةسِوو بووىةوةي
قةيشاىةكاٌ

يةضِيَهةوتي(51020000 )4-2بةضِيَوةبةض طؿ ٖـاونـاض و
ٖـةَـاٖــةْـطــي ثــةضةثـ َيــسإ (ةـيـسض مصةطةةفة غـ ــيـس) بــة
ْويَٓةضايةتي وةظاضةتي ثالْساْإ ،بةؾساض يـة نـؤضبـةْـسيَـهـي
زوو ضِؤشيسا نطز نة ( )UNDPية وآلتي ئـوضزٕ ئـةجنـاَـيـسا
بةَةبةغ ط توطؤ زةضباضة بةضْـاَـة ْـويَـي تـايـبـة ،بـة
( تواْا ضِووبـةضِوو بـووْـةوة قـةيـطاْـةنـإ) ،بـة بـةؾـساض
ْويَٓةضاْي وآلتاْي (عيَطام ،ئوضزٕ  ،يوبٓـإَ ،ـيـػـط ،تـوضنـيـا،

ئاراىظي كؤيلا و كؤمةهَةي دةسضوواىي خوهةكاىي
كؤيلا ئاٍةىطي كؤتاي طاهَياٌ بةسِيَوةبشد

ية ضِيَهةوتي  5102000052ئؤىيػي نـؤيـهـا يـة ٖـةويـيَـطو
نؤَةيَة زةضضوواْي خويةناْي نـؤيـهـا يـة شيَـط ضـاوزيَـط
نؤيهاو وةظاضةتي ثالْساْإ ،ية ٖؤيَـي ( بـيَـػـت ئـث اضبـيـٌ)
ئاٖةْطـي نـؤتـا غـايَـيـإ بـة ِضيَـوة بـطز ئـاٖـةْـطـةنـة بـة
ثيَؿهةؾهطزْي ضةْس وتاضيَهي بـةخـيَـطٖـاتـٔ و ثـريؤظبـايـي
يةاليةٕ بةضِيَع ( ييِ بيوْو) بةضِيَوةبةض ئؤىيػي نؤيهـا يـة
ٖةوييَطو بةضِيَع (ةيسض مصطف غ يس) بـةضِيَـوةبـةض طؿـ
ٖاوناض و ٖةَاٖةْطيي ثةضةثيَـسإ و غـةضؤنـي نـؤَـةيَـة
زةضضوواْي خـويـةنـاْـي نـؤيـهـا و بـةضيَـع (ْـٗـطؤ غـ ـيـس)
ضِاويَصناض وةظيط يـة وةظاضةتـي ثـةضوةضزة زةغـ ثـيَـهـطز
ثطِؤططاَي ئاٖةْطةنة ثيَهٗاتبوو ية خواْي ئيَواضةو ٖـةْـسيَـو
منايؿي نـًـتـوض و ئـةنـازثـي و ثـيـؿـاْـساْـي ئـةظَـووْـي
بةؾساضبوواْي خويةناْي نؤيها و ئايَوطؤضنطزْـي نـؤَـةيَـيَـو

غوضيا) بة ِضيَوةضوو  ،ئةَة رطة ية بـةؾـساض ْـويَـٓـةضاْـي
باآل ئاشاْػةناْي ْـةتـةوة يـةنـطـطتـووةنـإ و ِضيَـهـدـطاوة
ْيَوزةويَةتي و ْاوخؤييةنإ يـــــة َــاوة نؤضبـــةْـسةنـةزا
بةضِيَوةبةضى طؿتى ٖاوناض و ٖـةَـاٖـةْـطـي ثـةضةثـيَـسإ
تيؿهي خػتة غــةض باضوزؤخي ٖةضيَُي نوضزغتإ و ٖاوناض
خةيَهي و ةهوَةتي نوضزغـتـإ و ثؿـتـطـري ثـيَـويػـت بـؤ
ضِووبةضِووبووْةوة قةيطاْي ئاواضةنإ ية ٖةضيَُي نوضزغتإ.
بــريو ضِا يــةغــةض ئــةظَــووْــي بــةؾــساضبــووإ يــة نــؤضيــا و
ططىتةناْيإ َةبةغ غةضةني ئةّ ئاٖـةْـطـة ثـيـؿـاْـساْـي
ٖاضيهاض و ثةضةثيَساْي ثةيوةْس ٖـاوضيَـيـةتـي و ٖـاونـاض
ْيَوإ نوضزغتإ و نؤضيا بووٖ ،ـةضزوو اليـةٕ ئـاَـازةبـووْـي
نؤض و نوضزغتاْي ،رةختيإ يةغةض طـطْـطـي و ثـيَـويػـ
بةضزةواّ بووْي ٖاوناض و ٖةَاٖةْطييإ نطز بة َةبـةغـ
بةٖيَع نطزٕ و ثيَؿدػت ةهوَةتي ٖةضيَُي نوضزغتإ .
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ضةىذ كؤبووىةوةيةكي يةن هة دواي يةن طةباسةت بة
طياطةتي داىيؼتواٌ و ىيؼتةجيَلشدٌ

ية ضِيَهةوتي ( 5102001054ت  )510200002 -ية ٖؤيَي
نؤبووْةوةناْي وةظاضةتي ثالْساْإ ضِيَهدطاو ))UNFPA
بة ٖـةَـاٖـةْـطـي يـةطـة ٍَ وةظاضةتـي ثـالْـساْـإ ،ضـةْـسيـٔ
نؤبووْةوةيإ ئةجناَسا يةطةأل وةظاضةتة ثةيوةْسيساضةنإ بـة
بابةتي (غياغةتي زاْيؿتوإ و ْيؿتةريَهطزٕ) تايـبـة ،بـة
ٖةضيَُي نوضزغتإ بطيتى بووٕ ية ( وةظاضةتي خويَٓسْي باآل،
وةظاضةتي ثةضوةضزة ،وةظاضةتي ناض و ناضوباض نـؤَـةآليـةتـي،
وةظاضةتي ضِؤؾٓبري و الوإ ،وةظاضةتي ئةوقاف و نـاضو بـاض
ئايي  ،زةغتة وةبةضٖيَٓإ ).
َةبةغت يةّ نؤبـووْـةواْـةف طـ ـتـوطـؤنـطزٕ بـوو يـةغـةض
ثطِؤشة ( غياغةتي زاْيؿتوإ ) و ثالْساْإ بؤ ئةجناَـساْـي
يةنةَث نؤْ طِاغي غياغةتي زاْيؿتوإ و ْيؿتةريَهطزٕ ية
ٖةضيَُي نوضزغتإ.

ياسمةتيذاىي ثةمياىطاي ىابيياياٌ هةاليةٌ ئـاراىظـي
كؤيلاي كؤسي
زوا ٖـةو َيــساْـ َيــهـي ظؤض ا ط ٖـاونـاض وٖـةَــاٖـةْــطـيــي
ثةضةثيَسإ تواْي بة ٖاوناض يةطـة ٍَ ئـاشاْػـي نـؤيـهـا بـ ِط
( )$ 2111ثيَٓ ٖةظاض زؤالض ئةَـطيـهـي وةى يـاضَـةتـي
زابث بـهـا ،بـؤ ثـةثـاْـطـا ْـابـيـٓـايـإ  ،يـة ِضيَـهـةوتـي

يةكةمني كؤبووىةوةي هيزىةي باالَي ( (TVET
ضِيَهـدـطاو )( UNESCOبـة ٖـةَـاٖـةْـطـي وةظاضةتـي
ثالْساْإ ٖةغتا بة ئةجناَساْـي يـةنـةَـث نـوَبـووْـةوة
ييَصْة باآل ))TVETية زيواْي وةظاضةتي ثـالْـساْـإ يـة
بــةضواض (  ،)510200500بــة بــةؾــساضيــهــطزْــي اليــٓــة
ثةيوةْـسيـساضةنـإ يـة ضـةْـس وةظاضةتـيَـو (غـةضوَنـايـةتـي

 5102000002بة ئاَـازةبـووْـي بـة ِضيَـع (يـيـِ بـيـوْـو)
بةضِيَوةبةض ئاشاْػي نؤيها و بةضيَع (ةيسض مصطف غ يـس)
بة ِضيَوةبةض طؿ ٖاوناض و ٖةَاٖةْـطـيـي ثـةضةثـيَـسإ و
بةضيَع (ةػـٔ يـوغـ نـطيـِ ) بـة ِضيَـوةبـةض ثـةثـاْـطـا
ْابيٓايإ ئةو بطِة ثاضةية ضِازةغ ثةثاْطا نطا بة َةبـةغـ
زاَةظضاْسْي غتؤزيويةى بؤ قوتابية ْابيٓانإ نة شَـاضةيـإ
( )003قوتابية ية ثؤيي ( )4-0بٓةضةتي.

وؤسكؼؤثي بةسِيَوةبشدىي مونالىيَ هة سِيَطةي
داىوطتاٌ و ىيَوةىذطريي

بةؾساض نطزمنإ وةى ْويَـٓـةض بـة ِضيَـوةبـةضايـةتـي طؿـ
ٖاوناض و ٖةَاٖةْطيي ثةضةثيَسإ ية وؤضنؿؤثيَـو يـة شيَـط
ْاوْيؿاْي ( بة ِضيَوةبطزْي ًَُالْ َي يـة ِضيَـطـة زاْـوغـتـإ و
ْيَوةْسطري ) نة ية اليةٕ ضِيَهدطاو ) )IOMغاظ نـطابـوو
ية ضِيَهةوتي( 51020000)05-4ية ٖؤتيٌَ ناْيؤٕ ية ؾاض
ٖةوييَط ،ضةْسئ اليةْي ريا ريا ية ٖةضيَُي نـوضزغـتـإ و
ْاوضةناْيرت عريام بةؾساضبوو ئةّ وؤضنؿؤثة بووٕ .
ئاَاْ يةو وؤضنؿؤثة ثيؿاْساْـي ضـؤْـيـةتـي زاْـوغـتـإ و
ْيَوةْسطري نطزٕ بوو ية ْيَوإ ئةو نـةؽ واليـةْـاْـة نـة
نيَؿة و ًَُالْيَيإ ية ْيَوإ زايـة ٖـةضوةٖـا ٖـةويَـسضا ئـةو
بابةتة بهطيَتة ٖةويَٓيَو بؤ ياضَةتيساْي ئاواضةنإ بؤ ئةوة
بتواْسضيَت نيَؿة و ططىتةناْيإ ضاضةغةض بهطيَت
ئةجنووَةْي وةظيطإ ،وةظاضةتي خويَٓسْي باآلو تويَصيٓـةوة
ظاْػ ـ  ،وةظاضةتــي ثــةضوةضزة ،وةظاضةتــي غــــــــــــــــــــاَــاْــة
غطوؾتيـةنـإ ،وةظاضةتـي نـاض و نـاضوبـاض نـوََـةآليـةتـي،
وةظاضةتــي ثالْساْإ ،زةغتة و بةضٖيَٓإ  ،شووض باظضطاْي
و ثيؿةغاظ ) بـة َـةبـةغـ زيَـٓـيـابـووٕ خـاوةْـساضيَـ
ث ِطوَشة ضِاٖيَٓإ و ضِاٖيَٓاْـــــي تـةنـٓـيـهـي ثـةضوةضزةيـي و
طوجناْيإ يــــةطةٍَ باظاض ناض
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وؤسكؼؤثي ثالىي بةسدةوامي بةديَيَياىي ووصةي خاويًَ بؤ ػاسةكاٌ

ووظة خاوئَ بؤ ؾاضةنـإ ،نـة (  )UNDPيـةضِيَـهـةوتـي
( 51020050)09-03يةؾاض ئةغتةْبوأل بةضِيَوة بطز.
بة َةبةغ ٖيَٓاْـةز و رـيَـبـةرـيَـهـطزْـي غـيـاغـةتـي
ةهوَةتة خـؤرـيَـيـةنـإ يـةضـؤْـيـةتـي بـةنـاضٖـيَـٓـإ و
ظيازنطزْـــي تواْانإ يةبواض بةزيٗيَٓاْي ووظة خاوئَ بؤ
ؾــاضةنإ .

ؾاْسيَهي نوضزغتإ نة ثيَو ٖاتبوو ية بةضِيَعإ ؾريوإ اغ س
قازض بطيهاضى وةظاضة ،و بـة ِضيَـوةبـةض طؿـ ٖـاونـاض و
ٖةَاٖةْطي ثةضةثيَسإ ،يةطةٍَ ْويَٓةضاْي ئةجنـوَـةْـي ٖـةض
غيَ ثاضيَعطانة ٖةضيَِ و ْويَٓةضاْي غةضرةّ ثـاضيَـعطـانـاْـي
تط عـريام و ْـويَـٓـةضاْـي ضـةْـس وةظاضةتـيَـو يـةبـة ـسا،
بةؾساضيإ نطز ية وؤضنؿؤثي ثالْي بةضزةواَي زابيٓـهـطزْـي

ئةّ خوالْة ية َاوة (َ )3اْطي ضِابطزوو ئةجناّ زضاوٕ بطيتث يةَاْة :
ش .خوٍ

ش بةؾساضبووإ

ئاشاْػي

ؾو َي خوٍ

زاَةظضاوة
وةظاضةتي نؿتوناٍَ و غةضضاوةناْي ئاو

05

34

رايها

ئوضزٕ

وةظاضةتي ناضةبا

05

52

رايها

ئوضزٕ

زةغتة ثاضاغنت و ضانهطزْةوة شيٓطة

0

5

رايها

وةظاضةتي ناضةبا

0

3

رايها

3

وةظاضةتي ناضةبا

1

زةغتة ثاضاغنت و ضانهطزْةوة شيٓطة

2
1
26

ش بةؾساضبووإ
39

ش خوٍ
50

40

30

20

12

وةظاضةتي ناضةبا

12

وةظاضةتي نؿتوناٍَ و غةضضاوةناْي ئاو
0

10

غووزَةْسبوواْي خويةناْي رايها بةّ ؾيَوةية بوو )21( :ىةضَاْبةض غووزَةْس بووٕ ية نؤ ( )52خوٍ.
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ثيَلَيَياىــى بؤسديَلي باآل
هــــة ٍةسيَني كوسدطتاٌ بؤ ثةسةثيَذاٌ مشؤيـــي

ية ضواضضيَوة ثطِؤشةى ٖاوبةؾي وةظاضةتى ثالْساْإ يـةطـةٍَ
وآلتي نؤضيا باؾووض ية ِضيَطة ئاشاْػي نؤيهـا ْـيَـوزةويَـةتـي
) ،)KOICAؾاْسيَهي باآل ية ٖةضيَُي نوضزغـــتإ نة ثـيَـو
ٖاتبووٕ ية ئةْساّ ثةضيةَإء ضِاويَصناضء بةضِيَوةبةض طؿـ ء
ثػثؤضاْي بواض ثةضةثيَساْي َطؤيي غةضزاْي وآلتـي نـؤضيـا
باؾووضيإ نطز ية ضِيَهةوتي (.51020000)54-02
َةبةغت يةّ غةضزاْة غووز وةضططتٔ بوو ية ئةظَوْـي وآلتـي
ْاوبطاو ية بواض ثةضثيَساْي َطؤيي ،بؤ ئةوةى غرتاتيـىـيـةتـي
غةضضاوةى َطؤيي بؤ ٖةضيَُـي نـوضزغـتـإ بـٓـووغـطيَـتـةوةء
ياغايةى بؤ ضِاٖيَٓإ زابـ ِطيَـصٕ يـة شيَـط ضِؤؾـٓـايـي (زيـسطـا
ةهوَةتي ٖةضيَِ  )5151ؾـايـةْـي بـاغـة زوا طـةيؿـتـ
ؾاْسةنة يةاليةٕ ٖةضزوو اليةْة غةضةنييةنةى ئةّ ثـطِؤشةيـة
زةظطا ( )KDSثةضةثيَساْي غـرتاتـيـىـي نـؤضيـا و ظاْـهـؤ
نؤْهؤى ،ثطِؤططاَيَهي تؤنُةيـإ ئـاَـازةنـطزبـوو نـة ضـةْـس
وؤضنؿؤقء غةضزاْي َةيساْيي بؤ شَاضةيةى ية ثةثاْطةناْي
ضِاٖيَٓإ ئةجناَسا ،يةواْة :ثةثاْطا  ،LOGODIثةثاْطـا
ثةضةثيَساْي َطؤيي طيؤْطي و غةْتةض طيؤْطي بؤ زاٖيَـٓـإء
تاظةطةض ئابووض غةضةتـا ثـطِؤطـطاَـةنـة ؾـاْـس ْـاوبـطاو
ويَٓةيةني يةغةض باضوزؤخي ٖةْوونةيي ٖةضيَُي نوضزغـتـإء
ضِؤيَي ثةضةثيَسإء بةضظنطزْةوةى ئاغ ىةضَاْبةضاْي نـةضتـي
طؿ ية طةؾةغةْسْي ئابووضيسا بؤ ؾاضةظايإ خػتةضوو

زواتــط ثــالْ ـ َيــهــي نــاض بــة َــةبــةغ ـ َػــؤطــةضنــطزْــي
غةضضاوةيةني زاضايي بؤ بٓياتٓاْي بايَةخاْةى نيثـا KIPA
زاض َيــصضا يــةاليــةٕ ؾــاْــسةنــةء ،ضِازةغـ نــؤيــهــاء اليــةْــي
ريَبةريَهاض نطإ.
ٖةض ية ضواضضيَوة ئةّ غةضزاْةزا بة وضز ثـيَـساضـووْـةوة
بؤ خؿـتـة ثـطِؤطـطاَـي غـ َي َـاْـطـي طـطوثـي يـةنـةَـي
ئــاَــازةنــطزْــي ضِاٖ ـ َيــٓــةضإ نــطا ٖــةضوةٖــا يــةن ـ َيــو يــة
بةؾساضبووإ وةى ضِابةض تيِ زةغتٓيؿاْهـطا يـة نـؤتـايـيـسا
بطِياضزضا بؤضزيَهي باآل ية ٖةضيَُي نوضزغتإ بؤ ثةضةثـيَـسإء
ضِاٖيَٓإ ثيَهبٗيَٓطيَت ،بـة رـؤضيَـو ئـةْـساَـاْـي ْـويَـٓـةض
ثةضيةَاْي نوضزغتإ ء غةضؤنايةتيي ئةجنوَةْي وةظيطإ ء
وةظاضةمتإ بـٔ يـيـصْـةيـةنـيــ بـؤ ْـووغـث ء زاضِؾـتـ
ضِةؾٓووغي ياغاء غياغاتي ثةضةثيَسإ ء ضِاٖيَٓإ بـؤ نـةضتـي
طؿ يـة ٖـةضيَـُـي نـوضزغـــــــــتـإ ،يــــةاليـةٕ وةظاضةتـى
ثالْساْاْةوة زابٓطيَت زوابةزوا ئاضاغتةنطزْـي ْـووغـطاو
ىــةضَــيــي وةظاضةمتــإ بــؤ  ،KOICAبــةَــةبــةغــ
ىة ضاٖةَـهـطزْـي غـةضضـاوةيـةنـي زاضايـي بـؤ بـٓـيـاتـٓـاْـي
بايَةخاْةى  ،KIPAثـيَـؿـٓـيـاظ بـةزوازاضـووْـي بـةضزةواّ
يةاليةٕ  KDSء وةظاضةمتإ يةَةضِ ئةّ بابةتة نطا.
ئةَة رطة ية تةضخاْهطزْي بوزرةيةني غاآلْة تايبة ،بـؤ
خويةناْي ضِاٖيَٓإ ،نة َةبةغت تـيَـيـسا رـيَـبـةرـيَـهـطزْـي
َاغــــتةضثالْــــــي (  )KIPAيةء ،تاوةنو ببيَـتـة نـاضايـةنـي
ياضيسةزةض بؤئةوةى ضِاٖيَٓةضاْي ئاَازةنطاو بتوأْ خويةناْـي
َاغتةضثالْةنة ريَبةريَبهةٕ يةناتي طةضِاْةوةياْسا.
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تاوتويَلشدىي سِةػيووطي ياطاي سِاٍيَياٌ
هة تةهةكؤىفشاىظيَلذا
بة َةبةغ بةزوازاضووْى ثطِؤشةى ثةضةثيَساْى َطؤيى ضِؤشى
زووؾة ة  510200502بةضِيَوةبةضايةتي طؿ ثةضةثيَساْـى
َطؤيى تةيةنؤْ طاغيَهيإ ئةجناَسا ية ْيَوإ ئةْساَاْى بـاآلى
ثطِؤشةنةو ؾاضةظاياْى نؤضى.
ئةّ تةيةنؤْ طاْػة زوا طةضِاْةوةى ؾاْـسى بـاآلى ٖـةضيَـُـى
نوضزغتإ ية نؤضياى باؾووض ،نة بة َةبةغتى زاضِؾتٓى ياغـاو
غياغاتى ضِاٖيَٓإ بؤ ةهوَةتى ٖةضيَِ غةضزاْى ئةّ وآلتـةيـإ
نطزبوو ،ضِيَهدطا
يةَياْةى تةيةنؤْ طاْػةنةزا رةخت يـةغـةض ئـةّ خـاآلْـة
خواضةوة نــطا:
 خػتٓةضِووى بةضةو ثيَـ ضووْةناْى تـيـُـى بـاآل يـةغـةض
زاضِؾتٓى غرتاتيىيةتي ثةضةثيَـساْـي َـطؤيـيء غـيـاغـاتـى

ضِاٖيَٓإ بؤ ةهوَةتي ٖةضيَِ.
 بةزوازاضووْى ْووغطاوى ىةضَِيي وةظاضةمتإ بؤ نـؤيـهـا
بةَةبةغتى زابث نـطزْـى غـةضضـاوةيـةنـى زاضايـى بـؤ
زضوغت نطزْى بايَةخاْةى نيثا
 بةزوازاضووْي ثطِؤططاَى ططوثى يةنةَى ضِاٖـيَـٓـةضإ و
ئاغتى ثابةْسبووْيإ يةو نؤضغة غيَ َاْطـيـيـة وآلتـي
نؤضيا باؾووض.
 وةضططتـٓـى بـريوضِاى ضِاٖـيَـٓـةضإ يـة غـةض ثـطِؤطـطاَـي
َاْطاْةيإ
ية ئاناَي تةيةنؤْ طاْػـةنـةزا بـطِيـاضزضا ضِاثـؤضتـيَـهـى زوو
ٖةىتةيى و َاْطاْة يةَـة ِض ضِةوؾـى ضِاٖـيَـٓـةضإ ئـاضاغـتـة
بةضِيَوةبةضايةتى طؿتيي ثةضةثيَساْى َطؤيى بهطيَت.
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111

كاىذيذي تواىاطاصي بة طةسكةوتوويي طةسِاىةوة

زواى ئةوةى بة ىةضَاْى غةضؤنـايـةتـى ئـةجنـوَـةْـى وةظيـطإ
شَـاضة ( )3122يــة  510902055غــةضرـةّ َـاَـةيَــةنـاْــى
تواْاغاظى بةٖؤ ططىتـى زاضايـيـةوة وةغـتـيَـٓـطإْ ،ـويَـٓـةضى
وةظاضةمتإ يةطةٍَ ْويَٓةضاْى غةضؤنايةتيي ئةجنوَةْى وةظيطإ
و وةظاضةتى خويَٓسْى باآل ،بة َةبةغ ضؤْيةتي ضِاثـةضِاْـسْـي
ناضوباض ناْسيسإ نؤبووْةوةيـةنـيـإ غـاظزا ئـةوةبـوو ضِؤش
 52ئــابــي  5102بــة ىــةضَــاْــى شَــاضة ( )2410ى
غةضؤنايةتيي ئةجنوَةْى وةظيـطإ ثـطِؤغـةى َـاَـةيَـةنـطزْـى
ناْسيساْى تواْاغاظى زةغتيثيَهطايةوة ريَي ئـاَـاشةيـة ضِؤشاْـة
ضةْسئ َاَةيَةى تـواْـاغـاظى يـة وةظاضةتـى ثـالْـساْـإ ضِايـي
زةنطئَ
ئةوة يةناتيَهساية نة ْـويَـٓـةضى وةظاضة ،يـةطـة ٍَ ْـويَـٓـةضاْـى
غةضؤنايةتيي ئةجنوَةْى وةظيطإ و وةظاضةتى خويَٓسْى بـاآل و
تويَصيٓةوةى ظاْػتى ٖةَوو ضِؤشاْى زووؾة ة و ضـواضؾـة ـة
بة َةبـةغـتـى بـةزوازاضـووٕ و ضـاضةغـةضنـطزْـى زاوانـاضيـي
ناْسيساْى تواْاغاظ نؤزةبيَتةوة.
بــةثــيَــي زوايــث ئــاَــاض (  )211ةــةو ،غــةز نــاْــسيــس

خــو َيــٓــسْــةنــةيــإ بــة غــةضنــةوتــوويــي تــةواو نــطزووةو
طةضِاوْةتةوة وةظاضةٖ ،اوناضيي غةضرةَيـاْـى نـطزووة بـؤ
ئةوةى ية ىةضَاْطةناْيإ زةغتبةناضبووْةوةيإ بؤبهطيَت
ٖيًََهاضيي ئةو وآلتاْة ناْسيسامنإ ييَي زةخويَٓٔ و خؿتـة
تايبة ،بة شَاضة ناْسيساْي طةؾتهطزوو بةثيَي بطِواْاَة و
ثاضيَعطانإ ية خواضةوة ْيؿاْسضاوة

خؿتةى ناْسيساْى طةؾتهطزووإ بةثيَى بطِواْاَة
بطِواْاَة

شَاضة طةؾتهطزووإ

َاغتةض

869

زنتؤضا

66

نؤى طؿتى

935

خؿتةى طةؾتهطزووإ بةثيَى ثاضيَعطا
ثاضيَعطا

شَاضة طةؾتهطزووإ

ٖةوييَط

498

غًيَُاْى

304

زٖؤى

133

نؤى طؿتى

935
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كـوستـةيـةن دةسبـاسةى وةصاسةتـى ثـالىذاىــاٌ
ئةّ وةظاضةتة بةثيَى ياغاى شَاضة ()2ى غايَى ()5112
ى ئةجنوَةْى ْيؿتيُاْى نوضزغتإ ـ عريام زاَـةظضاوة،
بةَةبةغتى ئاَازةنطزْى ثالْةناْى ثةضةثيَساْى ٖـةضيَـِ
و ثيَؿدػتٓى يةضِووى ئابووضى و نؤَةآليةتـــى و َطؤيـى
و ضِؤؾـــٓـبـرييـةوة ٖـةضوةٖـا وةظاضةتـى ثـالْـساْـإ بـة
ٖـاونــاضى و ٖـةَــاٖـةْــطـيــى يــةطـةأل وةظاضة ،و زاّ و
زةظطاناْى زيهةى ةهوَة ،و نـةضتـى تـايـبـة ،ثـالْــة
زضيَص و َاَـٓاوةْس و نوضختــايـةْـةنــإ و ثـةضةثـيَـساْـى
َطوَيــى و ثةيوةْسييةنـإٖ ،ـةضوةٖـا ثـالْـى بـوزرـةى

وةبةضٖيَٓاْى ةهوَى بةثيَى ضةْس بٓةَايةنى تايبة ،يةغـةض
ئــاغــتــى ٖــةض َيــُــى نــوضزغــتــإ ئـــاَـــازة زةنـــا ،وةظاضة،
ٖةيَسةغتىَ بة ئةجناَساْى نطزاضى ئاَاضى رياريا ية ٖةضيَُسا
بـةتـايــبـةتــى ئـةواْــةى نــة ثـةيــوةْـسيــإ بـة غـةضشَـيَـطيــة
طؿتيةناْى زاْيؿتواْى ٖـةضيَـِ و خـاْـووةنـإ و ضِووثـيَـوى
ئاَازةيى تايبة ،بـة نةضتة رؤضبةرـؤضةنـاْــــــى ٖـةضيَـُـةوة
ٖةية ،وة ٖةضوةٖا زاْإ و ثـةيـطِةونـطزْـى غـــيـػـتـةَـيَـهـى
ْيؿتيُاْى بؤ ثيَوةضناضى و نؤْرتؤيـى رؤضةنـى يــة ٖـةضيَـُـسا
بــةثـيَى َواغــــةىاتى عرياقــى و ريٗاْـى

ئـــةّ ضِاثـــوَضتـــة ( ضِاثـــوَضتـــى نـــاضو
ضاآلنييةنإ) بآلونـطاوةيـةنـى وةضظيـة،
نــة ٖــةَــوو غ ـ َى َــاْــو رــاض َيــو يــة
وةظاضةتى ثالْساْإ زةضزةضيَت ،تـيـايـسا
ئــةّ نــاضو ضــاآلنــيــة غــةضةنــيــاْــة
بــةؾ ـ َيــوةيــةنــى نــوض ،و ثــوخــتــهــطاو
زةخاتةضِوو ،نة يةّ َـاوةيـةزا ئـةجنـاَـى
زاوة يةاليةٕ خوزى وةظاضةتةوة يإ بة
ٖاوناضى و ٖةَاٖةْطيـى وةظاضةتـةنـاْـى
زيهةى ةهوَة ،و اليةْـة ْـاوخـوَيـى و
بياْية ثةيوةْسيساضةنإ
ثيَويػتة بطوتطيَت نةوا يـةّ ضِاثـوَضتـةزا
تــةْــٗــا ئــاَــاشة بــة نــاضو ضــاآلنــيــة
غةضةنيةنإ نطاوة بةؾيَوةيةنـى نـوض،،
وة بوَ ٖةض وضزةناضيةى يا بةناضٖيَـٓـاْـى
زاتانإ ثيَويػت بة طةضِاْةوة زةنـا ،بـؤ
اليــةْــى ثــةيــوةْــسيــساض يــة وةظاضةتــى
ثالْساْإ يا َايَثةضِى وةظاضة،

)(www.mop-krg.org

ٖةوييَط  -ؾةقاَى َ 21ةتطى ْ -عيو غةضوَنايةتى ئةجنوَةْى وةظيطإ

ئاَازةنطزٕ :ييَصْةيةى ية
وةظاضةتى ثالْساْإ

e-mail address: tayeb_abbasi@yahoo.com

ئــاماجنة طــرتاتيحيةكاىـــى وةصاسةتى ثالىذاىاٌ
زةتواْـطيَـت ئـاَـاجنـة غـةضةنـيـةنـإ بـةّ
ؾيَوةيةى خواضةوة بةنوضتــــــى ئـاَـاشةيـإ
ثيَبسضيَت:
 ئاَازةنطزْى ثالْى ثةضةثيَساْى ٖـةضيَـِ
يةضِووى ئابووضى و نؤَةآليةتـى و َـطؤيـى
و ضِؤؾٓبريى
 زاْاْى ثـالْــى زضيَـص و َـاَــٓـاوةْـس و
نوضختـايةْةنـإ بة بةؾساضى وةظاضةتـةنـإ
و نةضتة ةهوَيةنإ و نةضتى تايبة.،
 زاْاْى ثالْى وةبةضٖيَٓاْى ةـهـوَـى و
ثــاضةى تــةضخــاْــهــطاوى وةبــةضٖ ـ َيــٓــةنــى
( األسالثناري ) ية بوزرةى طؿتى زةويَـةتـسا
بةثيَى زابةؾبووْى روطـطاىــــــــــى

 ئــاَــازةنــطزْــى بــةضْــاَــةى طؿــتــطــري و
زض َيــصخــايــةٕ و نــوضختــايــةٕ و غــاآلْــة بــؤ
ثةضةثيَساْى ٖيَعى ناض
 تاظةنطزْةوة و بـاؾـرتنـطزْـى ِضيَـهـدـػـتـٓـى
ئيـساضى و بـةضظنـطزْـةوةى ئـاغـتـى تـواْػـتـى
ضِاثــةضِاْــسْــى نــاض تــيــايــاْــسا و طــةؾــةثـ َيــساْــى
تواْػتى غةضنطزة ئـيـساضى و ٖـوْـةضيـةنـإ و
َةؾل ثيَساْى ئاغتة رؤضبةرؤضةنـإ ،ئـةويــ
ية ِضيَطاى ئاَازةنطزْى ييَهؤيَيـٓـةوةى ثـيَـويػـت،
وة بةٖـاونـاضى يـةطـة ٍَ زةظطـا ةـهـوَـيـةنـاْـى
زيهة
 نــاضنــطزٕ بــؤ زضوغــتــهــطزْــى ٖــاوغــةْــطــى
يـــةْـ ـيَـــوإ غـــةضضـــاوةنـــاْـــى زةضاَـــة ،و

ثيَساويػتيةناْى طـةؾــةثيَسإ
ٖ اْساْى نةضتى تـايـبـة ،و وةبـةضٖـيَـٓـى
خؤَـايَـى و بـيـاْـي ،بـؤ بـةؾـساضيـهـطزٕ يـة
طةؾةثيَساْى ئابووضى ٖــةضيَــِ
 ئةجناَساْى ثطِؤغةى ئاَاض يـة ٖـةضيَـُـسا،
بةتايبـةتـى ئـةواْـةى نـة ثـةيـوةْـسيـإ بـة
غةضشَيَطية طؿتيةناْى زاْيؿتواْى ٖةضيَِ و
خاْووةنإ و ضِووثيَوى ئاَازةيى تـايـبـة ،بـة
نةضتة رؤضبةرؤضةناْى ٖةضيَُةوة ٖةية
 ثةيطِةونطزْى غيػتةَيَهي ْيؿتيُاْى بـؤ
ثيَوةضناضى و نؤْرتؤ رؤضةنى ية ٖـةضيَـُـسا،
نة بطوجنيَت يةطةأل َـواغـةىـاتـى عـرياقـى و
ريٗاْـــى.
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