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وةشيسى ثالُداُاْ ضةزداُى وآلتى كؤزياي باغوز دةكات و
ضةُد كؤبووُةوةيةن ضاش دةكات ي2
وةشيسى ثالُداُاْ و كوُطوهى ػتى ضني ،ثتةوكسدُى
ٓاوكازى و ٓةًآةُطى ُيَواْ ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و ضني
تاوتويَدةكةْ ي3
وةشازةتى ثالُداُاْ و  ،بةزِيَوةبةزى زِيَلخساوى ُيَودةوهةتى
بؤ كؤض ،زِةوغى ئاوازةكاْ تاوتويَدةكةْ ي4
وةشيسى ثالُداُاْ و بةزثسضي  UNHCRهة عرياق
زِةوغى ئاوازةكاُى ٓةزيٍَ تاوتويَدةكةْ ي5
وةشيسى ثالُداُاْ و يازيدةدةزى ضلستيَسى ػتى ُةتةوة
يةكطستووةكاْ بؤ كازوبازى ًسؤيى زِةوغى ئاوازةكاُى ٓةزيٍَ
تاوتويَدةكةْ ي6
وةشيسى ثالُداُــاْ ثيَػواشى هة ضــــةزؤكى ئةُطتيتؤى
كةُةدى بـــؤ حوكٌسِاُى دةكات ي7
ديَبةديَلسدُي ثسِؤذةي ُويَلسدُةوةي ضيطتٌي تةُدةزيّ هة
ٓةزيٌَي كوزدضتاْ بة ٓاوكازي هة ةز باُلي ُيَودةوهةتي ي8
كؤبووُةوةو بسِيازةكاُــى هيَرُةي تؤًازو ثؤهيَِلسدُــي
بةهيَِدةزاْ ي9
كازوضاآلكييةكاُى دةضتةى ثيَواُةضــــاشى كؤُىؤىل دؤزى ي
()02-01
دةضتلسدْ بة وةز ستّ وكؤكسدُةوةى داتاى ُو َي هة
وةشازةتةكاُي ثةيوةُديداز بة زِةغِوضي ثالُـــي ضــــىاتيذي ي 02
كازوضاآلكييةكاُى دةضتةى ئاًازى ٓةزيٍَ ي()06-03
كؤزبةُدي ةغةثيَداُي تواُايي زِووبةزِوو بووُةوةي
قةيساُةكاْ ي07
وؤزكػؤثي ثالُي بةزدةواًي بةدئيَِاُي ووشةي ناويَّ بؤ
غازةكاْ ي09
ثيَلٔيَِاُــى بؤزديَلي باآل هــــة ٓةزيٌَي كوزدضـــــــتاْ بـــؤ
ثةزةثيَداُى ًسؤيـــي ي21
تاوتويَلسدُي زِةغِووضي ياضاي زِآيَِاْ هة ظيدي َو
كؤُفساضيَلدا ي20
 711كاُديدي تواُاضاشي بة ضةزكةوتوويي ةزِاُةوة ي22

ذًازة ()22

كـوستـةيـةك دةسبـاسةى
وةصاسةتى ثـالنذاناى
ئةَ وةشازةتة بةثيَى ياضــــــــاى ذًازة ()7ى ضــــــــاهـى
( )2116ى ئةجنوًةُـــى ُيػـتـيـٌـاُـى كـوزدضـتـاْ ـ
عرياق داًةشزاوة ،بةًةبةضتى ئاًادةكسدُى ثالُةكاُـى
ثةزةثيَداُى ٓةزيٍَ و ثيَػخطتِى هةزِووى ئـابـووزى و
كؤًةآليةتـــى و ًسؤيى و زِؤغـِبرييةوة.
ٓــةزوةٓــا وةشازةتــى ثــالُــداُــاْ بــة ٓــاوكــازى و
ٓةًآةُطـيـى هـة ـةز وةشازةت و داَ و دةش ـاكـاُـى
ديلةى حلوًةت و كةزتـى تـايـبـةت ثـالُــة دزيَـر و
ًاًـِاوةُد و كوزختـايةُةكـاْ و ثةزةثيَداُى ًـسوَيــــى
و ثةيوةُدييةكاْ،
ٓةزوةٓا ثالُى بوددةى وةبةزٓيَِاُى حلوًى بةثيَـى
ضةُد بِةًايةكى تايبةت هـةضـةز ئـاضـتـى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ئـاًـادة دةكـات .وةشازةت ٓـةهـدةضـتـ َى بـة
ئةجناًداُى كسدازى ئـاًـازى دـيـادـيـا هـة ٓـةزيَـٌـدا
بةتايبةتى ئةواُةى كة ثةيوةُدياْ بـة ضـةزذًـيَـسيـة
ػتيةكاُـى داُـيـػـتـواُـى ٓـةزيَـٍ و نـاُـووةكـاْ و
زِووثــيَـــوى ئـــاًـــادةيـــى تـــايـــبـــةت بــــة كـــةزتـــة
دؤزبةدؤزةكاُـــى ٓةزيٌَةوة ٓةية،
دطة هةًاُى ضةزةوة وةشازةت ٓةهدةضتىَ بـة داُـاْ و
ثةيسِةوكسدُى ضـيطتةًيَلى ُيػتيٌاُى بؤ ثيَوةزكـازى
و كــؤُــىؤهـــى دــؤزةكـــى هــــــة ٓــةز َيــٌــدا بــــــةثــ َيــى
ًواضــــةفاتى عرياقــى و دئاُـى.

غوبات 2106 -

لــةم سِاثؤستةدا
ئةَ زِاثوَزتة (زِاثوَزتى كازو ضـاآلكـيـيـةكـاْ
بآلوكساوةيةكى وةزشيـة ،كـة ٓـةًـوو ضـ َى
ًــاُــر دــاز َيــم هــة وةشازةتــى ثــالُــداُــاْ
دةزدةضيَـ ،،تـيـايـدا ئـةَ كـازو ضـاآلكـيـة
ضةزةكياُة بةغيَوةيةكى كوزت و ثونتـلـساو
دةناتةزِوو ،كة هةَ ًاوةيةدا ئـةجنـاًـى داوة
ض هــةةيــةْ نــودى وةشازةتــةوة يــاْ بــة
ٓاوكـازى و ٓـةًـآـةُـطـيـى وةشازةتـةكـاُـى
ديلةى حلوًةت و ةيةُة ُاونوَيى و بياُية
ثةيوةُديدازةكاْ.
ثيَويطتة بطوتسيَ ،كةوا هةَ زِاثوَزتةدا تةُٔـا
ئاًاذة بة كازو ضاآلكية ضةزةكيـةكـاْ كـساوة
بةغيَوةيةكى كوزت ،وة بوَ ٓةز وزدةكـازيـةن
يا بةكازٓيَِاُى داتاكاْ ثيَويط ،بة ةزِاُةوة
دةكات بؤ ةيةُى ثةيوةُديداز هـة وةشازةتـى
ثالُداُاْ يا ًاهجةزِى وةشازةت.
)(www.mop-krg.org

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

كاسو كارو
ضاالكييةكانى
ثالنذاناى  -وةرزى
وةسصىضوارةم -
وةزارةتى ثالندانان
ضاالكييةكانى
61025102
ضواسةم -
وةصاسةتى
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هةضةز باُطٔيَـػـف فـةزًـي كـؤزيـاي
باغوز  ،زِؤذي  2105 /01/09د.
عوـي ضـِـدي ،وةشيـسي ثـالُـداُـاُـي
حــلــوًــةتــي ٓــةزيَــٌــي كــوزدضــتــاْ
ضةزداُي وآلتي كؤزياي باغوزي كـسد
بــة ًــةبــةضــف ضــاشداُــي ضــةُــد
كؤبووُةوةيةن ضةبازةت بة ثـسِؤذةي
ئةُطتيتؤي كوزدضتاْ بـؤ كـاز ـيَـسي
ػــف (كــيــجــا) و بــةزدةواًــي و
بـةٓـيَــصكــسدُــي ثــةيــوةُــديــيــةكــاُــي
ٓةزدووة .هة ضةزداُي يةكةًيدا بـؤ
ثــةنــاُــطــاي ُــاوةُــدي زِآ ـ َيــِــاُــي
فةزًاُبـةزاْ (  )COTIهـة ـةيَ د.
ئـــؤن دؤُـــر  -ضـــون ضـــةزؤكـــي
ثةناُطاكة كـؤبـوويـةوة كـة تـيـايـدا
وةشيــسي ثــالُــداُــاْ ضــوثــاع و
ث ـ َيــصاُــيــو نــةهــم و حــلــوًــةتــي
ٓةزيٌَي كوزدضتاُي ةيـاُـدة وآلتـي
كؤزيا ،بـؤ يـازًـةتـيـداُـي ٓـةزيَـٌـي
كــوزدضــتــاْ هــةزِووي ثــةزةث ـيَــداُــي
ًسؤيي و بوازةكاُي تس .هةةيةكي تـس
باع هةبةزدةواًي ثةيوةُديـيـةكـاُـي

ُيَواْ ثةناُطاي (  )COTIو وةشازةتـي
ثالُداُاْ كسايةوة ،بؤ ئةَ ًـةبـةضـتـةؽ
ٓةزدووة واذؤياْ هةضةز ُاًـةيـةن كـسد
بؤ ِزيَـلـخـطـتـو كـازو ضـاآلكـيـيـةكـاُـي
دآــاتــووي ثــةنــاُــطــاكــة بــؤ ٓــةز َيــٌــي
كوزدضتاْ.
ضــةزداُــي دواتــسي بــة ِزيَــص وةشيــسي
ثالُداُاْ هة وآلتي كؤزيا بؤ ثـةنـاُـطـاي
تويَريِةوةي كؤزيا بؤ ذيَسناُي ئـابـووزي
( )KRIHSبــوو ،كــة تــيــايــدا ضــاوي
كةوت بة د .كيٍ دؤُـر ئـوْ ضـةزؤكـي
ثةناُطاي ُاوبساو و د .ضـةُـر ئـيـوـٔـ َو
بة ِزيَوةبةزي ضةُتةزي ٓةًـآـةُـطـي بـؤ
ثةزةثيَداُي ػف.
هةَ ضةزداُةدا و َيسِاي دةنتلسدُةوة هـة
ثةيوةُدييةكاْ ،باع هةو ثيَػلةوتِة كسا
هة كؤزياي باغوز هـةزِووي ثـةزةثـيَـداُـي
ذ َيــسنــاْ و يــازًــةتــيــداُــي ٓــةز َيــٌــي
كوزدضتاْ.
هةدزيَرةي ضةزداُةكةي بؤ وآلتي كؤزيـاي
بـاغـوز زِؤذي  2105/01/21وةشيــسي
ثالُداُاْ هة ةيَ بةزِيَص د .ضـؤي ضـةُـر

ٓؤ  ،ضـةزؤكـي ئـاذاُطـي ٓـةًـآـةُـطـي
ُيَودةوهةتي كؤزيا (كؤيلـا) كـؤبـوويـةوة،
كة تيايدا كازو ضاآلكييـةكـاُـي ئـاذاُطـي
كؤيلا هة ًاوةي زِابسدوو باضي هيَـوة كـسا
هة ضوازضيَوةي ثسِؤذةي كـيـجـا .غـايـاُـي
باضة هةَ كؤبووُةوةيةدا دةن ،هـةضـةز
ٓاوكازي و ٓةًآةُطي بةزدةواَ هةُيَواْ
ٓةزدووةدا كسايةوة.
هةةيةكي تسةوة د .عوي ضِدي ضـةزداُـي
شاُلؤي كؤُلوكي كسد  ،هةداُيػـتـِـيَـلـدا
هة ة َي د .ضؤُـر ٓـي يـؤُـر ضـةزؤكـي
شاُلؤكة باع هة زِؤهي شاُلـؤكـة كـسا هـة
ثةزةثيَداُي ًسوَيي هة كؤًةهطةي كـؤزي.
دـيَـي ئـاًـاذةيــة ٓـةًــآـةُـطــي شيـاتــس
هةُيَواْ وةشازةتي ثالُـداُـاْ و شاُـلـؤي
كؤُلون دووثات كسايةوة .
ًةبةض ،هةَ ضةزداُـة بـسيـف بـوو هـة
ثةزةثيَداُي ثةيوةُـديـيـةكـاْ هـة زِووي
ثـةزةثـيَـداُــي ًـسؤيــي فــةزًــاُـبــةزاُــي
حلوًةتي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ كة شاُلؤي
ُاوبساو بةغدازة هـة دـيَـبـةدـيَـلـسدُـي
ثسِؤذةي كيجا.

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -

يةمايةنطى نيَواى
يةسيَمى كوسدطتاى و
ضني تاوتويَذةكةى
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وةصيشى ثالنذاناى و
كونظولَى طشتى ضني،
ثتةوكشدنى ياوكاسى و

هة زِيَلةوتى  ، 2105/01/00د.
عوى ضِدى ،وةشيـسى ثـالُـداُـاُـى
حلوًةتى ٓـةزيَـٌـى كـوزدضـتـاْ،
ثيَػـواشيـلـسد هـة تـاْ بـاُـطـوـني،
كوُطوهى ػتى كـؤًـازى ضـيـِـى
ًيووى هة ٓةزيٌَـى كـوزدضـتـاْ ،و
ديــاْ فــــــاُـطـِـيـِـر ،دـيَـطـسى
كوُطويَ.
هة كؤبووُةوةيةكدا ضـةزةتـا بـاع
هة ثةيوةُديةكاُى ُيَواْ ٓةزيَـٌـى
كوزدضتاْ و ضني كسا و ،وةشيـسى
ثالُداُاْ ضوثـاضـى حـلـوًـةت و
ةىل ضيِـى كـسد بـؤ كـسدُـةوةى
كـوُطــوهــخــاُــة هـة ٓــةوهـ َيــس ،كــة
ٓةُطاويَلة بةزةو شيـاتـس بـسةوداْ
بــة ثــةيــوةُــدي ُ ـ َيــواْ ٓــةزدوو

ةيةْ ،و دواتس باع هة ٓاوكازيلسُى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ كسا هة بوازةكاُى
ئابـوزى و ذيَـسنـاْ و زِآـيَـِـاْ و
ٓةزوةٓا يازًةتيداُى ئاوازةكاْ.
هةَ بـازةيـةوة وةشيـسى ثـالُـداُـاْ
داوايــلــسد كــة ٓــاوكــازيــةكــاُــيــاْ
بــةزدةواَ بـ َيــ ،بــة تــايــبــةتــى هــة
ٓةهوًـةزدـيَـلـى وةن ئـيَـطـتـا كـة
ٓــةزيَــٌــى كــوزدضــــــــــــــــــــتــاْ ثـيَــدا
تيَجـةزِدةبـيَـ ،هـة غـةزِى داعـؼ و
قةيساُى دازايى و ئابوزى و ٓةزوةٓا
ٓاتِى بة هيَػاوى ئاوازةكاْ.
هــــــــــة كـؤتـايـيـدا ٓـةزدوو ةيـةْ
دةنتياْ هةضــةز شياتس ثتةوكسدُى
ٓةًآةُطى بةزدةواًى ُيَـواُـيـــــاْ
كسدةوة.
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هة زِيَلةوتـــــــى ،2105/01/28
د .عــوــى ضــــــــــــــِــدى ،وةشيــسى
ثالُداُاُــــى حلوًةتى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ،ثيَـػـواشي كـسد هـة د.
تؤًاع هوضةز ظايظ ،بةزِيَوةبةزى
ِزيَلخساوى ُيَودةوهةتــــــــــــــــــــــى
بـــــــــــــــــــــــــــــــ ـؤ كــــــؤض ).)IOM
هةكؤبووُةوةيةكدا باع هة زِةوغى
ئاوازةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ كسا،
بـــةتـــايـــبـــةتــــــــــــــــى ثـ ـسِؤضـــةى
تؤًازكسدُـــى ػتطريى ئـاوازةكـاْ
هةضـــــةزدةَ غازو غازؤضلةكاُـى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ،كـة قـؤُـا ـى
يةكةًى تـةواوكـسدووةٓ .ـةزوةٓـا
دةزةجناًةكـاُـى ئـةَ قـؤُـا ـة و
ٓةُطاوةكاُى دآاتوو تـاوتـويَـلـسا.

وةشيسى ثالُـداُـاْ بـةزدةواًـى
ئةَ ثسِؤضةيةى بة شؤز ـسُـر
وةضــــد كــــسد ،ضــــوُــــلــــة
بةدةضتٔيَِاُى داتـا و شاُـيـازى
شياتسو وزدتس شؤز ثيَويطتـة بـؤ
ئةجناًداُــــــــى ٓةهطةُطاُـدُـى
تةواوى زِةوغـــــــى ئـاوازةكـاْ ،
باغى دةضـــــــــــتِيـػـاُـلـسدُـى
ثيَداويطتييةكاْ ٓ ،ـةزوةٓــــــا
ثـالْ دازِغنت بــؤ باغــىكـسدُـى
بوازة ضةزةكييةكاُـــــــــــى وةن
تةُدزوضــــــــــــتى و نـؤزان و
حةواُـــةوة ثــــــــــــــةزوةزدةو
كــؤًــةآليــةتــى تــايــبــةت بــة
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ئاوازةكاْ .هــــةةيةْ نؤيــــــــــةوة
بةزِيَوةبـةزى (  )IOMضـــتـايػـى
زِؤهــى حــلــوًــةتــى ٓــةزيَــٌــى
كــــوزدضــــتــــاُــــى كــــسد بــــؤ
ثاهجػتيلسدُـــــــــــــى بـةزدةواًـى
زِيَلخساوة ُيَودةوهةتيةكــــاْ هــــــة
ئةجناًداُى كازةكاُيآْ ،ـةزوةٓـا
ٓةزدووةيةْ دةنـتـيـاْ هـةضـةز
ٓاوكازى و ٓةًآةُطـى بـةزدةواَ
كسدةوة بؤ شياتس بةزةوثيَػـددُـى
كازةكاُياْ.
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وةصاسةتى ثالنذاناى و ،
بة ِسيَوةبةسى ِسيَلخشاوى نيَودةولَةتى بؤ كؤض،
سِةوشى ئاواسةكاى تاوتويَذةكةى

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -

وةصيشى ثالنذاناى و بةسثشطي  UNHCRلة عرياق
سِةوشى ئاواسةكانى يةسيَم تاوتويَذةكةى
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هــــة  ،2105/00/23د .عوـى ضـِـدى،
وةشيسى ثالُداُاُى حلوًةتى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ،ثيَػواشي هة بـسِؤُـؤ دـيـدؤ،
بةزثسضى كؤًطيؤُى باآلى ثـةُـابـةزاُـى
ضـــــــــــةز بــــــة ُةتةوةيةكطـستـووةكـاْ
( )UNHCRهــــة عـرياق  ،دـوشيَـد
ًيَسكظ ،بةزثسضى كؤًطيؤُـى ُـاوبـساو
هــــــة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ،و غــــــــاُـدي
ياوةزياْ كسد.
هة كؤبـووُـةوةيـةكـدا بـاع هـة دوايـني
زِةوغى ئاوازةكاُى ٓةزيٌَـى كـوزدضـتـاْ
كسآ ،ةزوةٓا كؤضح و بةزبـةضـتـةكـاُـى
بةزدةَ بة ِزيَوةضووُـــــــــــــــى كـازةكـاْ
تاوتويَلسآ .ؤكازى ضةزةكى بووُى ئـةَ

بــةزبــةضــتــاُــةؽ دة ــة ِز َيــتــةوة بــؤ
ُةبـووُـى ئـاذاُطـيَـلـى تـايـبـةت بـة
ئاوازةي ُاونؤيـــــــــــــى ٓـاوغـيَـوةي
ثةُابةزاُــــــــــى دةزةكـى .ئـةًـةؽ
وايلسدووة كة كازةكاُى تـايـبـةت بـة
ٓــاوكــازيــلــسدُــى ئــاوازةكــاْ بــةضــةز
ذًازةيةكى شؤزى زِيَلخساو و ئـاذاُطـي
و ةيةُـى تـس دابـةؽ بـلـسيَـّ و هـة
دةزةجنــاًــدا دووبـــــــــازةبــووُــةوة و
بةزيةكلةوتِى كـازةكـاُــــــــــــــــــــــى
هيَبلةويَـتـةوة .هـة تـةوةزيَـلـى تـسدا
كــؤًطــيــؤُــى ُــاوبــساو بــاضــى هــة
ئاشادكسدُى غةُطاي كسد ،بة تايبـةتـى
كة هة ئيَطـتـادا ضـةزقـاهـى دازِغـتـِـى

ثالُّ ضـــــــــــــةبـازةت بـة ضـؤُـيـةتـى
ٓــاوكــازيــلــسدُــى ئــةَ ُــاوضــةيــة و
ُــؤذةُــلــسدُــةوةى كــة بــة تــةواوةتــى
ناثووز كـساوة هـةةيـةْ تـريؤزيطـتـاُـى
داعػةوة .وةشيسى ثالُـداُـاْ دـةنـتـى
كسدةوة كة ثيَويطتة ٓةًوو ةيـةُـةكـاْ
ٓةوهةكاُياْ ضسِبلةْ و يـةكـبـخـةْ بـؤ
ئـةوةى ٓــةزضـى شووة ئــةَ ُــاوضـةيــة
دووبازة ئاوةداْ بـلـسيَـتـةوة  ،نـةهـلـى
غةُطاي بطةزِيَِةوة شيَدى نؤياْ.
هة كؤتاييدا ٓةزدوو ةيـةْ دـةنـتـيـاْ
هةضةز ثتـةوكـسدُــــــــــــــــى ٓـاوكـازى
ٓةًآةُطى ُيَواُياْ كسدةوة بـؤ بـاغـى
زِيَلخطتِى كازو ضاآلكيةكاُياْ.
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زِيَــلــةوتــى  2105/00/31د .عــوــى
ضِدى ،وةشيسى ثالُداُـاُـى حـلـوًـةتـى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ،ثيَػواشي هـة نـاتـوو
كيوُر وا كاُر ،يازيدةدةزى ضـلـستـيَـسى
ػــتــى ُــةتــةوة يــةكــطــستــووةكــاْ بــؤ
كازووبازى ًسؤيى و ديَطـسى زِيَـلـخـةزى
كازووبازى بــــةٓـاُــآاتِى ضـــــــــــــــــةز
بـــة ُةتةوةيةكطستووةكاْ ،و هيصا ساُـد،
ديَطسى ُويَِةزى تـايـبـةتـى ضـلـستـيَـسى
ػتى ُةتةوة يةكطستووةكاْ هة عرياق ،و
غــــــــــــاُدي ياوةزياْ كسد.
هة كؤبـووُـةوةيـةكـةدا كـة هـة ًـيـاُـةى

ضةزداُى يازيدةدةزى ضلستيَسى ػـتـى
ُةتةوة يةكطستووةكاْ بـؤ كـازووبـازى
ًسؤيى بؤ ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و عـرياق
ديَ ،،بة ًةبةضتى بـةضـةزكـسدُـةوةى
بازودؤنى ئاوازةكاْ هة عرياق ،دوايـني
زِةوغى ئاوازةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضـتـاْ
و ثالُةكاُــــــــــــــى ٓـاوكـازيـلـسدْ و
دابيِلسدُـــــــــــــى ثيَداويطتيةكاُـيـاْ
تاوتويَلسآ ،ةزوةٓا باع هـة كـيَـػـة و
بةزبةضتةكاُى بةزدةَ بةزِيَـوةضـووُـى
كــازةكــاْ كــسا .وةشيــسى ثــالُــداُــاْ
دــةنــتــى كــسدةوة كــة ث ـ َيــويطــتــة
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وةصيشى ثالنذاناى و ياسيذةدةسى طلشتيَشى طشتى
نةتةوة يةكطشتووةكاى بؤ كاسوباسى مشؤيى سِةوشى
ئاواسةكانى يةسيَم تاوتويَذةكةى

ٓــةهــوًــةزدــى ٓــةز َيــٌــى كــوزدضــتــاْ
هةبـةزضـاو بـطـرييَـ ،و تـايـبـة ـةُـدى
ثيَبدزيَ ،،ضوُلة هة ئيَطتـادا ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ هة حاهةتى غةزِ و ئاغتى داية
كــة هــةةيــةن زِووبــةزِووى ــسوثــى
تيَسؤزيطتى داعؼ دةبيَتةوة و هةةيةكـى
تسةوة ثةُا ةية بؤ شياتس هة يةن ًويـؤْ
وُيو ئاوازة و ثةُابةز ،كة ٓـةزدووكـيـاْ
ثيَويطتياْ بة نصًةتطوشازى و ٓاوكـازى
ٓةية كة هة ٓيض وآلتاُى ُاوضةكـة بـةَ
غيَوةية ُيةٓ .ةزوةٓا ٓؤكازيَلى تس ئةو
قةيساُة دازاييةى بةٓؤى بسِيِـى بـةغـة
بوددةى ٓـةزيَـٍ هـةةيـةْ حـلـوًـةتـى
ُاوةُدةوة ٓاتؤتة ئازاوة .هـة كـؤتـايـيـدا
ٓــةزدوو ةيــةْ دــةنــتــيــاْ هــةضــةز
ثتةوكسدُى ٓـاوكـازى و ٓـةًـآـةُـطـى
شياتس كسدةوة بـؤ بـاغـى ِزيَـلـخـطـنت و
بةزِيَوةضووُى كازو ضاآلكيةكاْ.
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حوكمشِانى دةكات
هة  ،2105/02/03د .عوى ضِـدى،
وةشيــسى ثــالُــداُــاُــى حــلــوًــةتــى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ،ثـيَـػـواشي كـسد
هة ناتوو ًازى ئةُتواُيَ ،فوؤًيـاْ،
ضةزؤكى ئةُطتيـتـؤى كـةُـةدى بـؤ
حـوكـٌـسِاُـى ،و ضـتـيـفــّ تـيَـسُــى،
بــة ِزيَــوةبــةزى دــيَــبــةدــيَــلــازى
ثسِؤ ساًى حـوكـٌـسِاُـى ،و هـؤزيـاْ
كؤز ،بةزِيَوةبةزى ضـــــــــــــــةزضـاوة
ًسؤييةكاْ هة ئةُطتيتؤى ُـاوبـساو.
هــة كــؤبــووُــةوةيــةكــةدا بــاع هــة
ٓاوكازى حلوًةتى كةُةدا كـسا بـؤ

ٓةزيٌَى كـوزدضـتـاْ و عـرياق ،هـة
ُيَواُيدا ئةجناًداُى دوو ثسِؤذة بـة
ٓــةًــآــةُــطــى هــة ــةز وةشازةتــى
ثالُداُاْ ،كة يةكةًياْ تايبةتة بة
ةًةزكةشيـةتـى دازايـى و ثـسِؤذةى
دووةًيؼ ثةزةثيَداُى تواُاكـاْ هـة
بــــوازى ٓــــاوكــــازى ًــــسؤيــــى
هةنؤدة سيَ.،
غايةُى بـاضـة ئـةَ دوو ثـسِؤذةيـة
ًـاوةى ضــا ضــاز دةنــايــةُـ َيــ ،و
هــةةيــةْ حــلــوًــةتــى كــةُــةداوة
تةًويى دةكسيَّ.
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ٓةزوةٓا بة ًةبةضتى ديَبةديَلسدُـيـاْ
ئــةُطــتــيــتــؤى ُــاوبــساو بــة ُــيــاشة
ُووضيِطةيـةن هـة ٓـةوهـيَـس بـلـاتـةوة.
وةشيسى ثـالُـداُـاْ ئـةَ ثـسِؤذاُـةى بـة
سُر وةضـــــــــفـلـسدو زِايـطـةيـاُـد كـة
ثيَويطتة هــــــــــــةكـاتـى ئـةجنـاًـداُـيـاْ
ٓةهوًةزدى ئيَطتاى ٓةزيٌَى كوزدضـتـاْ
و عرياق هةبةزضاو بطرييَّ.
هة كؤتاييدا ٓـةزدوو ةيـةْ دـةنـتـيـاْ
كسدةوة هةضةز ٓاوكازى و ٓـةًـآـةُـطـى
شياتس بؤ ديَبةديَلسدُـى ثـسِؤذةكـاْ بـة
باغىيّ غيَوة.

كارو ضاالكييةكانى وةزارةتى ثالندانان  -وةرزى ضوارةم 5102 -

وةصيشى ثالنذانــاى ثيَشواصى لة طــــةسؤكى
ئةنظتيتؤى كةنةدى بـــؤ

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -

جيَبةجيَلشدني ثشِؤرةي نويَلشدنةوةي طيظتمي تةنذةسيو لة يةسيَمي
كوسدطتاى بة ياوكاسي لةطةأل بانلي نيَودةولَةتي
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كارو ضاالكييةكانى وةزارةتى ثالندانان  -وةرزى ضوارةم 5102 -

ثـسِؤذةي ُــويَــلــسدُــةوةي ضــيــطــتــٌــي
تةُدةزيّ هة ٓةزيٌَي كـوزدضـتـاْ كـة
هــةةيــةْ هــيَــرُــةيــةكــي وةشازيــي
تايبة ةُد و بة ضـــــــــــــــةزثـةزغـف
وةشازةتي ثالُداُاْ و بة ٓةًآـةُـطـي
هة ة َي باُلي ُيَودةوهةتـي دـيَـبـةدـ َي
دةكسيَ ،،تا ئيَطتا شياتس هـة  %75ي
كازةكاُي تةواو كسدووة كة بسيتني هـة
ُووضني و دازِغتو ئةَ بةهطةُاًاُـةي
ةي نوازةوة:
 .0زِيٌَِاييةكاُـــــــي ديَبةديَـلـسدُـي
سيَبةضتة ػتيةكاْ.
 .2ثاغلؤي زِيٌَِاييةكاْ كة تـايـبـةتـة
بة سيَبةضتـةكـاُـي ٓـاوبـةؽ هـة
ُيَـواْ ٓـةزدوو كـةزتـي ػـف و
تايبةت — Public Private
Partnership- PPP
 .3بــةهــطــةُــاًــة ضــتــاُــدازدةكــاُــي

سيَبةضتلسدْ بؤ دابيِلسدُي كاآل.
 .4بةهطةُاًة ضـــــــتاُدازدةكاْ بــــــؤ
ٓةهبرازدُي زِاويَركازاْ.
 .5زِاثؤزتــــــي يةكطستوو بــــــــــــــــــؤ
ٓةهطةُطـاُـدُـي تـةُـدةزةكـاْ هـة
ٓةزدوو بوازي ( دابيِلسدُي كاآل و
ديَبةديَلسدُي كاز ).
 .6زِاثؤزتـــــــــــــــــي يـةكـطـستـوو بـؤ
ٓةهطـةُـطـاُـدُـي تـةُـدةزةكـاْ و
ٓةهبرازدُي زاويَركازاْ.
 .7بةهطةُاًة ضـــتاُدازدةكاُي كـسِيـّ
( املـشـرتيـــات) و زِاثؤزتــــــــــــــــــي
ٓةهطةُطاُدُي ئؤفةزةكاْ.
 .8بةهطةُاًة ضــــتاُدازدةكاْ هـة ـةيَ
(  )R o a d M a pبـــــــــــــــؤ
ديــصايــِــلــسدُــي ويَــبــطــايــت ـيَــلــي
يةكطـستـووي تـايـبـةت بـة بـوازي
سيَبةضتة ػتيةكاْ.

دطة هـةو كـازاُـةي ضـةزةوة ،هـيَـرُـةي
( ُويَلسدُةوةي ضيطتٌي تـةُـدةزيـّ هـة
ٓةزيٌَي كوزدضــــــتـاْ)  ،نـويَـِـدُـةوةو
ديــساضــةي زِةغــِــووضــي يــةكــةًــي دوو
بةهطةُاًـةي تـسي بـوازي ـسيَـبـةضـتـة
ػتيةكاُي تةواوكسدووة كة بسيتني هة:
 )0بةهطةُاًة ضـــــــــــــــتاُدازدةكاُــــــي
ديَبةديَلسدُي كاز ( Standard
Bidding Documents for
.)Works
 )2بةهطةُاًة ضـــــــــــــــــتاُدازدةكاُــــي
ضةضجاُدُي غــياويـي ثيَـــػـــوةنـ،
(.)Prequalification
ئةَ دوو بةهطةُاًةية هة كؤتايي ًـاُـطـي
غــوبــاتــي دآــاتــوو تــةواو دةب ـ َيــ ،و
ػتاُدُي بـؤ دةكـسيَـ ،بـؤ وةز ـستـو
تيَبيِيةكاُي وةشازةت و ةيةُةكاُي تـسي
حلوًي و كةزتي تايبةت.

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -

بــةٓــؤي ئــةو قــةيــساُــيــة دازايــيــةي
زِووبةزِووي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ بووةتـةوة
ضـــاآلكـــيـــةكـــاُـــي بـــةزِيَـــوةبـــةزايـــةتـــي
ثؤهـيَـِـلـسدُـي بـةهـيَـِـدةزاْ هـة وةزشي
ضوازةًدا هة كصبووُداية ،بؤية هـيَـرُـةي
تؤًازو ثؤهيَِلسدُي بةهيَِـدةزاْ هـة ضـا
ًاُطي وةزشي ضيَيةًي ئةًطايَ هةديـاتـي
(  )6كؤبووُةوة ،تةُٔا ( )4كؤبووُـةوةي
ئاضـــــــايي ئةجناًداوة ،كة هــة ئةجنـاًـدا
(  )01كــؤًــجــاُــيــا و بــةهــيَــِـــدةزي
ثؤهيَِـلـسدووة و ثـوـةي ثـؤهـيَـو ( )00
كؤًـجـاُـيـــــــــا و بـةهـيَـِـدةزي تـسيػـي
بةزشكسدؤتةوة ،وة ثوةي ثؤهيَو ( )3ضـا
كؤًجاُياؽ ٓةهوةغاوةتةوة.
هيَرُةي ثـؤهـيَـِـلـسدْ هـةضـةز داواكـازي
نــاوةْ كــؤًــجــاُــيــاكــاْ ،وة بــة ٓــؤي
ثـ َيــػــلــةغـلــسدُــي كـازي ئــةجنــاًــدزاوي
ثيَويط )5 ( ،،ثيَِر ئةُداشيازي ٓاوبةؽ

هة داًةشزاُـدُـي كـؤًـجـاُـيـاكـاُـي
دةزٓيَِاوة.
هة ةيةكــي تسةوة هــــةَ ًـاوةيـةدا
( )0يــةن كــؤًــجــاُــيــا نــساوةتــة
هـــيـــطـــف زِةؽ و (  )0يـــةن
كــؤًــجــاُــيــاؽ هــة هــيــطــف زِةؽ
دةزٓيَِساوة .بةًـةؽ كـؤي ػـف
كؤًجاُيـا و بـةهـيَـِـدةزاْ كـة هـة
ئيَطتادا هـة هيطف زِةغداْ دةكـاتـة
( .)54ئةًةو داواكـازي وةشازةتـي
ثةزوةزدة بؤ داُاُي ُاوي ( )3ضـا
كــؤًــجــاُــيــا هــة هــيــطــف زِةؽ
زِةتلساوةتةوة ،وة ئيَطتـا دؤضـيـةي
( )7حــةوت كــؤًــجــاُــيــا هــة ذيَــس
وزدبيو داية بؤ داُاُياْ هة هيطف
زِةؽ ،هـةةيـةكـي تـسةوة داواكـازي
(  )4ضواز كؤًجاُيا و بةهيَِدةز بؤ
وةز ستّ ياْ بةزشكسدُةوةي ثوـةي
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ثؤهيَّ زِةتلساوةتةوة بة ٓـؤي ٓـةبـووُـي
كــــةَ كــــوزِي هــــة بــــةهــــطــــةُــــاًــــة
ث ـيَــػــلــةغــلــساوةكــاْ.دــطــة هــةًــاُــةؽ
بةزِيَوةبةزايةتي ثؤهيَِلسدُي بةهيَِـدةزاْ
ٓــةز هــة وةزشي ضــوازةًــي ئــةًطــاهــدا
ٓةهطاوة بة ُـويَـلـسدُـةوةي ُـاضـِـاًـةي
ثؤهـيَـِـلـسدْ بـؤ (  )002كـؤًـجـاُـيـا و
بةهيَِـدةز ،وة داواكـازي ُـويَـلـسدُـةوةي
ُاضِاًة بؤ (  )6كؤًجاُيا و بـةهـيَـِـدةزي
زِةتــلــسدؤتــةوة ،بــةٓــؤي ٓــةبــووُــي
كةَ كوزِي هة داواكازيةكاُياْ.
ضةزةزِاي ئةَ كـازاُـةي ضـةزةوة ،زِؤذاُـة
كازة ئـاضـايـيـةكـاْ ئـةجنـاَ دازاوْ ،كـة
بسيتني هة وةآلًداُةوةي ػ ،وةشازةت و
ةيةُةكاُـي حـلـوًـي و زِةشاًـةُـديـداْ
هةضةز فـسؤغـتـو ثػـلـي ٓـاوبـةغـاْ و
داًةشزيَِةزاُي كؤًجاُياكاْ دواي ديساضـة
كسدُي دؤضيَيةكاُياْ.

كارو ضاالكييةكانى وةزارةتى ثالندانان  -وةرزى ضوارةم 5102 -

كؤبوونةوةو بشِياسةكانــى ليَزنةي تؤماسو ثؤليَهلشدنــي
بةلَيَهذةساى

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -

لة دةطتةى ثيَوانةطاصىء كؤنرتؤىل جؤسى خوليَلي ثالني
طرتاتيجي ئةجنامذسا

ثشلهني ء ضاآلكييةكانى ديلةى دةطتةى ثيَوانةطاصىء
كؤنرتؤىل جؤسى
 .0هـــــةوةزشى ضـــــوازةَ 2105 /
هةتاقيطةى ًةزكةشى ُاو دةضـتـةى
ثيَـواُـةضـاشى و كـؤُـىؤىل دـؤزى
( )024هة منووُةكاُى دـواُـلـازى
و ثــاكــلــةزةوة ثػــلــِــيــِــى بــؤ
ئــةجنــاًــدزاوة  ،هــة ــةي ( )45
منــووُــةى دــطــةزة و ُ ـ َيــس ــةهــة.
كؤى ػتى ئةو منووُاُةى كـة هـة
وةزشى ضــوازةَ زِةواُــةى دةضــتــة
كــساوْ بــسيــتــني هــة ()069
منووُة.
 .2هـــة بـــِـــلـــةى فـ ـسِؤكـــةنـــاُـــةى
ُيوةدةوهةتى ٓةوهيَس بسِى ًـةوادى
ٓاتوو بسيـتـيـة هـة ( )938169

كــطــٍ هــة ًــةوادى (دــواُــلــازى،
كــةزضــتــةى بــيــِــاضــاشى ً ،ــةوادى
ضــيــازاتً ،ــةوادي كــازةبــاً ،ــوادي
ثاكلةزةوة)  ،وة دـطـةزة بـةٓـةًـوو
دــؤزةكــاُــيــــــــاْ ،كــة ( )38ضــى و
ٓــةغــ ،منــووُــةى دــطــةزةو ،وة
ٓةزوةٓا ( )7حةوت منـووُـةى بـؤْ
ثػلِيِـى بـؤ كـساوة هـة تـاقـيـطـةى
بِلةى فسؤكةنـاُـة كـة دة ـوجنـيَـّ
هة ةيَ تايبة ةُدى عيَساقى.
 .3ثػلِيِى دطةزة هة بةزِيَوةبةزايةتـي
ث ـيَــواُــةضــاشى كــؤُــىؤىل دــؤزى
ٓةوهيَس ( ُية)  .وة ُري ةهةى وجنـاو
(  )42و ُـــة ـــوجنـــاويـــؼ ( .)3
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وةٓةزوةٓا دطةزةى كوبية ( ضلايـس
دسوت) (ُية) .
 .4هة بة ِزيَوةبةزايةتى ثـيَـواُـةضـاشي
وكؤُىؤىل دؤزى ضويٌَـاُـيـؼ بـسِى
دطةزة /توتِى ُيَس ةهةى ٓـاتـووى
وةزشى ضــوازةَ ( )0640كــازتــؤْ
زِيَطـةثـيَـدزاو )2 ( ،كـازتـؤْ زيَـطـة
ثيَـِـةدزاو ،بـسِى ٓـاتـووى تـوتـِـى
ثايح  /توتِى ضِساو (  )35تـةُـى
زِيَطةثيَدزاو.
 .5هة ئاًازى تاقيطةى بةزِيَوةبةزايةتى
ثـيَــواُــةضــاشي و كــؤُــىؤىل دــؤزى
ضويٌَاُى ،بـةغـى ضـوتـةًـةُـى بـؤ
ًاُطي( )001( )9ـوجنـاوة ()2

كارو ضاالكييةكانى وةزارةتى ثالندانان  -وةرزى ضوارةم 5102 -

نوهيَلي ثالُي ضىاتيـذـي هـة دةضـتـةي
ثـيَـواُـةضـاشي و كـؤُـىؤهـي دـؤزي هــة
زِيَـــلـــةوتـــي ( 2105/02 /)07 -05
ئــةجنــاًــدزا ًــاوةي نــوهــةكــة  3زِؤذي

ناياُد ،كة بة ضةزثةزغف ثسِؤفيطـؤز
د .حمٌد اي ياضني بةزِيَوةضوو.
ئاًاجني ئةَ نوهةؽ ثالُي ضىاتيذـي
و ضؤُيةتي بة ِزيَـوةبـسدُـي كـازةكـاُـي

فةزًاُطةكاْ بــــــــوو ،هـةنـوهـةكـةدا
بة ِزيَـوةبـةزةكـاُـي دةضـتـةو ضـةزؤن
بةغةكاْ هة دةضتةي ثيَـواُـةضـاشي و
كؤُىؤهي دؤزي بةغداز بووْ.

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -
دووغياْ ُـة ـوجنـاوة ،وة بـةغـي
دطةزةؽ بسيتى بــــوو هة ()617
وجناو (ُة وجناو) يؼ ُية.

ضوازةَ  )737٧58 ( 2105تـةُـى
زِيطةثيَدزاو بوو.

 .6هة بةزِيَوةبةزايةتى ثيَواُةضــــــاشي
و كــؤُــىؤىل دــؤزى دٓــؤكــيــؼ ب ـسِى
ًــةوادى ٓــاتــووى دــطــةزة بــؤ وةزشى

بسِى ٓاتوو  /تةْ
زِيَطةثيَدزاوة
517389661,80

بسِى ٓاتوو  /داُة

بسِى ٓاتوو  /كازتؤْ

زِيَطةثَيِةدزاوة

هةُاوبساو

زِيَطةثيَدزاوة

زِيَطةثيَِةدزاوة

هةُاوبساو

زِيَطةثيَدزاوة

زِيَطةثيَِةدزاوة

هةُاوبساو

8093,81

1,72

9982198

62

ُية

351683

155

ُية

بسِى كؤكساوةى بسِواُاًةكاُى ( )BALTIC ,COTECNA,SGS,B.V,TUVبؤ ًاُطى ( )00,01,9 ,8ضاهى  2105كة هةنوازةوة ديازى كساوة
بسِواُاًةكاْ

ذًازةى بسِواُاًةكاُى زِيَطةثيَِةداْ

ذًازةى بسِواُاًةكاُى زِيَطة ثيَداْ

SGS

5071

12

BV

4090

177

TUV

1381

2

COTECNA

466

0

Baltic control

362

74

ػتى

11270

265

نػتةى ثػلِيِى ئةجناًدزاو هة تاقيطةكاُى بةزِيَوةبةزايةتي ثيَواُةضاشى و كؤُىؤىل دؤزى ٓةوهيَس دٓؤن و ضويٌَاُى
( نوازدةًةُى  ،ئاو  ،دواُلازى  ،ثاكلةزوة ،دطةزة)....
ُاوى غويَّ

كيٌيا

بايؤهؤدى

فيصيا

وجناوة

ُة وجناوة

وجناوة

ُة وجناوة

وجناوة

ُة وجناوة

تاقيطةي ثيَواُةضاشي و كؤُىؤهي
دؤزي ٓةوهيَس

22

2

117

19

ُية

ُية

تاقيطةى ب.ن دٓؤن

351

10

494

48

166

10

تاقيطةى ب .ن ضويٌَاُى

278

2

85

19

30

ُية

651

14

696

86

196

10

ػتى

11
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كؤى ًةوادى ٓاتوو هةًةزشةكاُى بامشاغ  ،ثةزويَصناْ  ،ئيدآيٍ نويى  ،حادى ئؤًةزاْ هة وةزشى ضوازةَ ضاهى  2105كة بسيتني هة:
( ثاكلةزةوة ً ،وادى بيِاضاشى ً ،ةوادى كازةبا ً ،ةوادى ضيػتخاُةً ،ةوادى ثالضتيلى  ،يازى ًِداآلْ ً ،ةوادى ضيازات ).......

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -
ٓؤبةي نػى ( ب .ثيَواُةضاشي و كؤُىؤهي دؤزي (ٓةوهيَس  ،ضويٌَاُي  ،دٓؤن)
دؤزى كازوضاآلكييةكاُى ٓؤبةى ٓوُةزى (ٓةوهيَسـ ضويٌَاُى ـ دٓؤن) هة (وةزشى ضوازةَ)ى ضاهى 2105
ٓةوهيَس

دؤزي كازوضاآلكي

دٓؤن

ضويٌَاُي

دةزٓيَِاُي ًؤهةتي فسؤغتو شيَس بة كؤًةيَ

-

-

-

دةزٓيَِاُي ًؤهةتي وةزغةي شيَسِ

1

-

4

تاشةكسدُةوةي ًؤهةتي شيَسيِطسي

5

-

-

تاشةكسدُةوةي ًؤهةتي فسؤغتو شيَس بة كؤًةيَ

-

-

-

تاشةكسدُةوةي ًؤهةتي وةزغةي شيَسِ

5924,028
ثيَِح ٓةشازو ُؤضةد و بيط ،و ضواز كيوؤ و بيط ،و
ٓةغ ،ساَ

5019,070
ثيَِر ٓةشا و ُؤشدة كيوؤو حةفتا
سِاَ

249,230
دووضةد و ضى و ُؤ كيوؤو
دووضةد و ضي سِاَ

ثػلِيو ثطووهةي فسؤغتو شيَس

40

53

14

ثػلِيو دوكاُي وةزغةو شيَسيِطسي

15

7

16

كيَػلسدُي تةزاشوو

22

53

15

ثػلِيو نػوي ٓاوزدة

ضةزداُي هيَرُةي ضاوديَسي باشاز

-

 4داز

 2داز

شيَسي ثػليَِساو هة ةياْ هيَرُةي ضاوديَسي

 11شيَسيِطس

 3000سِاَ

 1600سِاَ

 2شيَسيِطس

 13شيَسيِطس

تاقيلسدُةوةي شيَسُطساْ و ناوةْ وةزغةكاْ

دةطتلشدى بة وةسطشتو وكؤكشدنةوةى داتاى نويَ لة وةصاسةتةكاني ثةيوةنذيذاس بة
سِةشهوطي ثالني طرتاتيجي

هةذيَس تيػلي ئةو ةغةضةُدُاُةدا وةشازةتى ثالُداُاْ  ،هةضؤُطةى بةزثسضيـازيـةتـةكـاُـى واي بـيـو هـة ِزيَـطـاي بـةزُـاًـةى
ثالُداُاُى ضىاتيذي  ،ثسِؤضةكاُى ةغةثيَداْ  ،ضوازضيَوة بةُدي بؤ بلات.
تيَيدا ئةَ وةشازةتة يةكةَ زِةغِووضي ثالُي ضىاتيذي ضةزاُطةزى بـؤ (ثـيَـِـر ضـاز)ى دآـاتـوو ( )2121-2106دازِغـ،
بةغيَوةيةن ثػ ،ببةضتيَتة ديديَلي زِووْ بؤ ئايِدة و غيلسدُةوةيةكي ػتطرياُةؽ بؤ دؤنى ٓـةزيَـٌـي كـوزدضـتـاْ ئـةجنـاَ
بدات .ئةَ زِةغِووضة ثالُة هة ئاًادةكسدُيدا ثػف بةضتووة بة كؤًةهيم ديلوًيَِ ،هةثيَؼ ٓةًـويـاُـةوة ديـد ـاي ٓـةزيَـٌـي
كوزدضتاْ بؤ ضاهي  2121كة ئاًادةكساوة هةةيةْ وةشازةتى ثالُداُاْ .وة ئيَطتا ئةَ زِةغِووضة كـؤتـاي ثـيَـٔـاتـووة و ئـاًـادة
كساوة.
 بةغدازى كسدُـى بـةزِيَـص
بـــةزِيَـــوةبـــةزى ػـــف
ثـالُـداُـاُـى ضـىاتـيـذــي
ئةُداشياز ( ُوشاد توفيـ )
هة وؤزكػؤثيَم دةزبـازةى
( ئاو و ثسِؤذةكـاُـى ئـاو)
هة عرياق و كوزدضتاْ كة هة بةزوازى( 2105/02/04الوكالة الفرنسية للتنمية) هة وآلتى ئوزدْ زِيَلي نطتبوو.
 بةغدازى كسدْ هة كؤبووُةوةكاُى تايبةت بة ( ضياضةتي بةكازنطنت هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ ) كة هة وةشازةتى كـاز ئـةجنـاَ
دةدزيَ.،
 بةغدازى كسدْ هة كؤبووُةوةى (ئةجنوًةُى دادوةزى) كة ُويَِةزى وةشازةتةكاْ هةنؤ دة سيَ ،بؤ داُـاُـى ضـىاتـيـذـيـةتـى
ثةزةثيَداُى دةضةةت و ضيطتةًى دادوةزى هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ.
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دةزٓيَِاُي ًؤهةتي شيَسيِطسي

10

5

9

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -

ووَسكشؤثى ثالنذانانى ياوضةسخ بؤ
بةكاسييهانى وصةى ريهطة ثاسيَضى

زِؤذاُى (  2105/02 /)07,06بـةئـاًـادةبـووُـى ضـةزؤكـى
دةضتةى ئاًازى ٓةزيٍَ و ضةزؤكى دةش اى ُاوةُـدى /بـة ـدا
كؤبووُةوةى بةدواداضووْ هةضةز ثيَػلةوتِةكاُى بةديلـساو
هةثسِؤذةى ( ُويَلسدُةوةى ضيطتةًى ئاًاز) كـة بـةٓـاوكـازى
زِيَلخساوى  UNFPAهةًاوةى  3ضاهى زِابسدوو ديَبـةدـىَ
كــسا.
ئةَ ثسِؤذةية هةةيةْ غازةشايـاُـى كـؤًـجـاُـيـاى GOPAى
ئةهٌاُى دـيَـبـةدـيَـلـساو تـيـايـدا (  )57ضـةزداْ هـةةيـةْ
غازةشاياُى ُيَودةهةتى ئةجناًـدزا .كـة  9غـازةشا بـووْ هـة
وآلتاُى:
( ئايطوِدا ،ئيتاهيا ،توزكيا ،فةزةُطا و فةهةضتني)ٓ ،ـةزوةٓـا
هــةَ كــؤبــووُــةوةيــة ب ـسِيــازدزا ئــةو بــابــةتــاُــةى ًــاوْ
هةضوازضيَوةى ثالُى ثسِؤذةكـة هـةكـؤتـايـى ضـاهـى ، 2105
ٓةويَ بدزىَ ديَبةديَ بلسيَّ تاوةكو ضوود هةو شاُـيـازيـاُـةى
كة وةز رياوْ وةزبطرييَ ،و ُةفةوتيَّ.

ضةزؤكى دةضتةى ئاًازى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بةغـدازى كـسد
هة وؤزكػؤثى تايبةت بة ُاوى ( ثـالُـداُـاُـى ٓـاوضـةز بـؤ
بةكازٓيَِاُى وشة) كـة هـةةيـةْ ِزيَـلـخـساوى  UNDPوة
زِيَلخسابوو هة ئيطتاُبوي هة ُـيَـواْ ( 2105/02/)04-03
ُويَِةزاُـى ثـازيَـص ـاكـاُـى ٓـةزيَـٌـى كـوزدضـتـاْ و ضـةُـد
ثازيَص ايةكى تسى عرياق بةغدازييـاْ كـسد هـةَ وؤزكػـؤثـة،
تيايدا ئةشًووُى ضةُد وآلتيَم هة ثالُداُاْ بؤ بةكازٓيَِـاُـى
وشةى ذيِطة ثازيَصى نسايةزِوو.
ٓةزوةٓا ضةزؤكى دةضتةى ئاًاز ئـاًـاذةى دا بـة ِزيَـلـةوتـِـى
COP21هةثازيظ كة  096وآلت واذوَياْ هةضـةز كـسد هـة
2105/02/02تايبةت بة ثازاضتِى شةوى هة بةزشبووُـةوةى
ثوةى ةزًا بؤ شياتس هة 2ثوة تا كؤتايى ئةَ ضةدةية.

كشدنةوةى خوىل سِاييَهاى بؤ سِووثيَوى ييَضي كاس

هة ِزوَذاُى ض َى غـةةـة تـاكـو ثـيَـِـر غـةةـة (/)30-29
 2105/02نوهى زِآيَِاُى ضةزثةزغتيـاز ،ضـةزؤن تـيـٍ و
تويَرةزاُى ًةيداُى هة زِووثيَوى ٓيَصى كاز بوَ ضـاهـى 2105
هةٓةزيٌَى كوزدضتاْ ،بةٓاوكازى ِزيَـلـخـساوى ُـيَـودةوهـةتـى

13

كارو ضاالكييةكانى وةزارةتى ثالندانان  -وةرزى ضوارةم 5102 -

كؤبوونةوةى بةدواداضووى لةطةس
ثيَشلةوتهةكانى طيظتةمى ئاماس لةدةطتةى
ئاماسو دةصطاى ناوةنذى ئاماس /بةغذا

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -

هةضوازضيَوةى ثالُى ديَبـةدـيَـلـسدُـى زِووثـيَـوى ضـاةُـةى
بــةغــى ــواضــتــِــةوةو ــةيــاُــدْ بــؤ ضــاهــى  2103وة
ديَبةديَلسدُى هة ضاهى  2104بة ٓاوكازى و ٓـةًـآـةُـطـى
هة ة َي دةش اى ُـاوةُـدى ئـاًـازى بـة ـدا  CSOوة نـوىل
ًــةغــ و زِآــيَــِــاْ ئــةجنــاًــدزا بــة بــةغــدازبــووُــى
بـة ِزيَـوةبـةزايـةتـيــةكـاُـى ئـاًــازى ثـازيَـص ـاكــاُـى ٓـةزيَـٌــى
كوزدضــتاْ بةًةبةضتى غيلسدُةوةى (فؤزَِ) .ئاًـاجنـى ئـةَ
زِاثــؤزتــة ــةيػــتــِــة بــة داتــاو شاُــيــازى هــةضــةز ذًــازةى
كؤًجاُياكاْ و ذًازةى كـسيَـلـازاْ بـؤ شاُـيـِـى دآـاتـى بـة
دةضتٔاتوو كةثيَلٔيَِةزى دآاتى ناوةْ كـؤًـجـاُـيـاكـاُـة كـة
كازيطةزى ٓةية هةضةز دآاتى ُيػتٌاُى.

دةسكشدنى سِاثؤستى ئؤتؤمؤبيَمةكانى كةستى
تايبةت

دةزكسدُى زِاثؤزتى ئؤتؤًؤبـيَـوـةكـاُـى كـةزتـى تـايـبـةت كـة
تؤًازكساوْ هة بةزِيَوةبةزايةتيةكاُى ٓاتووضؤى ثازيَص اكـاُـى
ٓــةزيَــٍ بــؤ ضــاهــى  ,2104بــة ٓــاوكــازى هــة ـــة َي
بة ِزيَوةبةزايةتيةكاُى ٓاتووضؤى ثازيَص اكاْ .ئـاًـاجنـى ئـةَ
زِاثؤزتة بؤ ـةيػـتـِـة بـة داتـاو شاُـيـازى هـةضـةز ذًـازةى
ئؤتؤًؤبيَوةكاْ بة ويَسةى دؤزى ئؤتؤًؤبيَى (ُةفةز ٓةهطـس،
بازٓةهطس) وة دؤزى ضوتةًةُى بةكازٓاتوو (بةُصيّ ،ديـصي)
وة ٓةزوةٓا ئؤتؤًؤبيَوةكاْ بة ويَسةى ضاهى دزوضتلسدُياْ.

خوىل (:االنتاج األحصائي)

بةًةبةضتى باغىكسدُـى كـازةكـاْ دةزبـازةى ضـيـطـتـةًـى
ضاكطاشى ئاًاز  ،دةضتةى ئاًازى ٓـةزيَـٍ بـةغـدازيـلـسد هـة
نــوىل ( االنــتــاج االحصــائــي) كــة هــةبــةزوازى (/)22-09
 2105/02ى ئـةجنـاًـدزا ،هـةَ نـوهـةدا فـةزًـاُـبـةزاُـى
دةضتةى ئاًازو دةش اى ُاوُدى ئاًاز هة بة دا بةغداز بـووْ
كــــة بــــة ٓــــاوكــــازى ِزيَــــلــــخــــساوى UNFPAو
كوًَجاُـيـاى  GOPAبـة ِزيَـوة ضـوو ،كـةتـيـايـدا بـاع هـة
ضوَُيةتى كازكسدْ هةضةز ٓةُطاوةكـاُـى ئـةو زِووثـيَـواُـةى
ئةجناَ دةدةزيَّ كة بةثـيَـى ثـيَـوةزى ( )GSBPMبـىَ و
بةغيَوةى ضتاُدةزدى دئاُيؼ بيَ.،

خولي ضةملةكانى ئاماسو ثشِوَطشامى
شيلشدنةوةى ئاماسى SPSS

بة ًةبةضف بةزش كسُةوةي ئاضف شاُطـف فـةزًـاُـبـةزاُـي
دةضتةي ئاًازي بةتايبةت فةزًاُبةزة سيَبةضتةكـاْ تـيـٌـى
دةضتةى ئاًاز كة ثيَلٔاتبوو هة بةزِيَصاْ (زقيـ بـٔـاء اهـديـّ
حمٌد) ضةزوَكى بةغى غيلسدُةوةى داتا ،وة (غـواْ عـبـاع
خضر ) ضةزوَكى بةغى كوًَةآليةتىٓ ،ـةهطـا بـة كـسدُـةوةي
نوهي ضةًلةكاُى ئاًازو ث ِس َو ساًى غـيـلـسدُـةوةى ئـاًـازى
 SPSSهة ديواُي دةضتةي ئاًاز كة ًاوةي )ٓ )0ـةفـتـةي
ناياُد هة زِؤذاُي ( )00/29تا ( , 2105/ )02/3زِوَذاُـة
هة كاترًيَس  02- 9ى بةياُى.
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 ، UNFPAبةزِيَوةضوو.
هة دةضتجيَلى نوهةكةدا ،بة ِزيَص ضـةزوَكـى دةضـتـةى ئـاًـازى
ٓةزيٍَ ،ئاًاذةى دا بة سُطيى زِووثـيَـوةكـة و ثـيَـويطـتـيـى
ٓةبووُى ُيػاُدةزة تايبةتةكاُى ثةيوةض ،بة دؤنـى كـازو
بيَلازى هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ،بـةتـايـبـةت هـةَ بـازودؤنـة
ئابووزى و دازاييةى كة ئيَطتا ٓةزيَـٌـى كـوزدضـتـاْ ثـيَـيـدا
تيَدةثة ِزيَٓ .،ةزوةٓا دةن ،كسايةوة هـةضـةز ئـةوةى ئـةو
داتاياُةى كة هة كازى ًةيداُيدا كؤ دةكسيَِةوة زِةُطداُـةوةى
واقع بّ و بة ِزيَم و ثيَلى و بـة ئـةًـاُـةت و دهطـؤشيـيـةوة
كازةكاْ بة ِزيَوة بضّ .ديَطاي ئاًـاذة ثـيَـلـسدُـة كـة نـوهـي
ًةغ و زِآيَِاْ هة ٓةًاْ كاتةدا هة ٓةًوو ثـازيَـص ـاكـاْ و
ئيدازةكاُي ٓةزيٍَ بةزيَوةضوو.

سِوونلشدنةوة لةطةس سِووثيَوى كؤمجانياكانى
طةشت و طوصاس

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -

ئةَ نوهة كوًَةهيَم بابةتى ئاًازى و غيـلـسدُـةوةى ئـاًـازى  08فةزًاُبةز هةةيةْ واُةبيَراْ (زقـيـ بـٔـاءاهـديـّ حمـٌـد)
هةنوَ ستبوو .ذًازةى بةغدازبوواُى نوهةكة ثيَلٔاتبووْ هـة (غواْ عباع خضر) فةزًاُبةز هة دةضتةى ئاًاز دةوتسايةوة.

نوهي  Meta Dataهـة بـةزوازى  2105/00/07هـة
ةيةْ تـيـٌـي كـازي(  ) Meta Dataكـة فـةزًـاُـبـةزْ
هــةدةضــتــةدا بــة ِز َيــوةضــوو ،وة هــةًــاوةى  3زِوَذدا ٓــةًــوو

نشخي بةكاسبةس لةطةس ئاطيت يةسيَمي كوسدطتاى و ثاسيَضطاكاى بوَ مانطي ئةيموىل 5102

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR SEP - 2015
سووثةكاْ

Erbil

Suly

Duhok

KR

نوازدْ و نوازدةًةُى

165.9

151.5

167.0

160.0

نوازدةًةُية كحوهيةكاْ و توتّ

131.2

131.9

117.1

128.6

دى و بةزط وثيَالو

166.5

134.2

142.9

147.9

Clothes and Footwear

كسيَى ناُوو ئاو و كازةباو ضووتةًةُى

105.7

98.1

113.0

104.0

Housing, Water,Electricity

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وداكلسدُةوة

138.4

116.8

129.3

127.3

& House Supplies , Appliances
Maintenance

تةُدزوضتى

253.8

238.0

159.3

227.6

Health

واضتِةوة

87.2

134.3

95.1

108.8

Transportation

ثةيوةُدى

83.3

82.8

91.5

84.8

Communications

زِؤغةُبريى

93.4

114.1

99.9

103.5

Recreation and Culture

ثةزوةزدة

307.1

224.9

212.9

252.8

Education

ضيَػتخاُةكاْ

191.2

160.5

127.1

164.9

Restaurants

كةزضتةو نصًةت وشازيية دؤزاو دؤزةكاْ

147.2

146.9

163.7

150.5

Miscellaneous Sevices and

161.9

141.5

144.3

149.6

تيَلسِاى ػتى
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Division
Food and Non-Alcoholic
Beverages
Alcoholic Beverages,Tobacco

General Index Number
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كشدنةوةي خولي Meta Data

فةزًاُبةزاُى دةضتة بةغدازبووْ هةَ نوهة ،تـيـايـدا بـاع هـة
ضوَُيةتى كازكسدْ هةو بابةتة و ُاضاُدُـى بـابـةتـى ( Meta
 )Dataبة ٓةًوو فةزًاُبةزاْ كسا ،وةٓةزوةٓا باع هـةضـةز
ئةو كازاُة كسا كة تا ئيَطتا ئةجناًدزاوْ هةضةز ئةَ بابةتـة كـة
يةكيَلة هة بابةتةكاُى ضيطتةًى ضاكطاشي ئاًاز.

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -

نشخي بةكاسبةس لة طةس ئاطيت يةسيَمي كوسدطتاى و ثاسيَضطاكاى بوَ مانطي تششيين يةكةم 5102

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR OCT-2015
Erbil

Suly

Duhok

KR

نوازدْ و نوازدةًةُى

167.3

150.2

167.2

160.0

نوازدةًةُية كحوهيةكاْ و توتّ

131.2

131.9

117.1

128.6

دى و بةزط وثيَالو

165.3

134.2

142.3

147.3

Clothes and Footwear

كسيَى ناُوو ئاو و كازةبا وضووتةًةُى

110.7

98.1

92.6

101.6

Housing, Water, Electricity

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وداكلسدُةوة

137.1

116.8

129.0

126.8

& House Supplies , Appliances
Maintenance

تةُدزوضتى

253.8

238.0

159.3

227.6

Health

واضتِةوة

87.2

134.3

95.9

109.0

Transportation

ثةيوةُدى

83.3

82.8

87.4

83.9

Communications

زِؤغةُبريى

93.8

114.1

99.9

103.7

Recreation and Culture

ثةزوةزدة

307.1

224.9

212.9

252.8

Education

ضيَػتخاُةكاْ

191.2

160.5

127.1

164.9

Restaurants

كةزضتةو نصًةت وشازيية دؤزاو دؤزةكاْ
تيَلسِاى ػتى

151.1

146.9

162.0

151.6

161.9

141.6

143.7

149.5

Food and Non-Alcoholic
Beverages
Alcoholic Beverages, Tobacco

Miscellaneous Sevices and
General Index Number

نشخي بةكاسبةس لةطةس ئاطيت يةسيَمي كوسدطتاى و ثاسيَضطاكاى بوَ مانطي تششيين دووةم 5102

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR NOV– 2015
سووثةكاْ

Erbil

Suly

Duhok

KR

نوازدْ و نوازدةًةُى

166.0

150.6

163.9

159.0

Food and Non-Alcoholic
Beverages

نوازدةًةُية كحوهيةكاْ و توتّ

131.2

131.9

117.1

128.6

Alcoholic Beverages, Tobacco

دى و بةزط وثيَالو

165.8

134.1

143.9

147.9

Clothes and Footwear

كسيَى ناُوو ئاو و كازةبا و ضووتةًةُى

104.0

101.4

81.8

98.3

Housing, Water, Electricity

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وداكلسدُةوة

132.3

117.6

129.1

125.4

& House Supplies , Appliances
Maintenance

تةُدزوضتى

253.8

238.0

159.3

227.6

Health

واضتِةوة

87.1

134.7

95.8

109.1

Transportation

ثةيوةُدى

83.3

82.8

87.4

83.9

Communications

زِؤغةُبريى

94.2

114.1

99.9

103.8

Recreation and Culture

ثةزوةزدة

307.1

224.9

212.7

252.7

Education

ضيَػتخاُةكاْ

191.2

160.5

127.1

164.9

Restaurants

كةزضتةو نصًةت وشازيية دؤزاو دؤزةكاْ

146.3

145.0

158.6

148.3

Miscellaneous Sevices and

160.3

141.6

142.0

148.6

تيَلسِاى ػتى
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Division

General Index Number
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سووثةكاْ

Division

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -

هةزِيَلةوتي( 2105/00/ )9-8بةزِيَوةبةزي ػف ٓـاوكـازي
و ٓةًآةُطي ثةزةثـيَـداْ (حـيـدز مصـفـفـ ضـيـيـد) بـة
ُويَِةزايةتي وةشازةتي ثالُداُاْ ،بةغدازي هة كؤزبـةُـديَـلـي
دوو زِؤذيدا كسد كة (  )UNDPهة وآلتي ئوزدْ ئةجنـاًـيـدا
بةًةبةضف فتو ؤ دةزبازةي بةزُاًةي ُويَـي تـايـبـةت بـة
( تواُاي زِووبةزِوو بووُةوةي قـةيـساُـةكـاْ)  ،بـة بـةغـدازي
ُويَِةزاُي وآلتاُي (عيَساق ،ئوزدْ  ،هوبِاًْ ،يطـس ،تـوزكـيـا،

ضوزيا) بةزِيَوةضوو  ،ئةًة دطة هة بةغدازي ُويَِةزاُـي بـاآلي
ئاذاُطةكاُي ُةتةوة يةكطستووةكاْ و زِيَلخساوة ُيَودةوهةتـي و
ُاونؤييةكاْ .هة ًاوةي كؤزبةُـدةكـةدا بـة ِزيَـوةبـةزى ػـتـى
ٓاوكازي و ٓةًآـةُـطـي ثـةزةثـيَـداْ تـيـػـلـي نطـتـة ضـةز
بازودؤني ٓةزيٌَي كوزدضتاْ و ٓاوكازي نةهلي و حلوًـةتـي
كوزدضتـاْ و ثػـتـطـريي ثـيَـويطـ ،بـؤ زِووبـةزِووبـووُـةوةي
قةيساُي ئاوازةكاْ هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ.

ئارانظي كؤيلا و كؤمةلَةي دةسضوواني خولةكاني
كؤيلا ئايةنطي كؤتاي طالَياى بةسِيَوةبشد

سفتةكاُياًْ .ةبةضف ضةزةكي ئةَ ئـآـةُـطـة ثـيـػـاُـداُـي
ٓازيلازي و ثةزةثيَداُي ثةيوةُدي ٓـاوزيَـيـةتـي و ٓـاوكـازي
ُيَواْ كوزدضتاْ و كؤزيا بووٓ ،ـةزدوو ةيـةْ ئـاًـادةبـووُـي
كؤزي و كوزدضتاُي ،دةنتياْ هةضـةز ـسُـطـي و ثـيَـويطـف
بةزدةواَ بووُي ٓاوكازي و ٓةًآةُطيياْ كسد بة ًـةبـةضـف
بةٓيَص كسدْ و ثيَػخطتو حلوًةتي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ .

هة زِيَلةوتي  2105/00/25ئؤفيطي كؤيـلـا هـة ٓـةوهـيَـسو
كؤًةهةي دةزضوواُي نوهةكاُي كـؤيـلـا هـة ذيَـس ضـاوديَـسي
كؤيلاو وةشازةتي ثالُداُاْ ،هة ٓؤهـي (بـيَـطـ ،ئـني ازبـيـى)
ئآةُطي كـؤتـاي ضـاهـيـاْ بـة ِزيَـوة بـسد .ئـآـةُـطـةكـة بـة
ثيَػلةغلسدُي ضةُد وتازيَلي بـةنـيَـسٓـاتـّ و ثـريؤشبـايـي
هةةيةْ بةزِيَص ( هيٍ بيوُر) بةزِيَوةبةزي ئؤفيطي كؤيلا هـة
ٓةوهيَسو بةزِيَص (حيدز مصفف ضييد) بةزِيَـوةبـةزي ػـف
ٓاوكازي و ٓةًآةُطيي ثةزةثيَـداْ و ضـةزؤكـي كـؤًـةهـةي
دةزضوواُي نوهـةكـاُـي كـؤيـلـا و بـةزيَـص ( ُـٔـسؤ ضـيـيـد)
زِاويَركازي وةشيس هـة وةشازةتـي ثـةزوةزدة دةضـف ثـيَـلـسد.
ثسِؤ ساًي ئآةُطةكة ثيَلٔاتبوو هة نواُي ئيَوازةو ٓـةُـديَـم
منايػي كوـتـوزي و ئـةكـادنـي و ثـيـػـاُـداُـي ئـةشًـووُـي
بةغدازبوواُي نوهةكاُي كؤيلا و ئاهو ؤزكسدُي كـؤًـةهـيَـم
بــريو زِا هــةضــةز ئــةشًــووُــي بــةغــدازبــوواْ هــة كــؤزيــا و
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كؤسبةنذي
طةشةثيَذاني توانايي
سِووبةسِوو بوونةوةي
قةيشانةكاى

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -

ضةنذ كؤبوونةوةيةكي يةك لة دواي يةك طةباسةت بة
طياطةتي دانيشتواى و نيشتةجيَلشدى

ياسمةتيذاني ثةميانطاي نابيهاياى لةاليةى ئـارانظـي
كؤيلاي كؤسي

وؤسكشؤثي بةسِيَوةبشدني مممالنيَ لة سِيَطةي
دانوطتاى و نيَوةنذطريي

بةغدازي كسدمناْ وةن ُـويَـِـةزي بـة ِزيَـوةبـةزايـةتـي ػـف
ٓاوكازي و ٓةًآةُطيي ثةزةثيَداْ هة وؤزكػـؤثـيَـم هـة ذيَـس
ُاوُيػاُي ( بة ِزيَوةبسدُي ًوٌالُـ َي هـة ِزيَـطـةي داُـوضـتـاْ و
ُيَوةُد ريي) كة هة ةيةْ زِيَلخساوي ) )IOMضاش كسابوو هـة
زِيَلةوتي( 2105/00/)02-9هة ٓؤتيَى كـاُـيـؤْ هـة غـازي
ٓةوهيَس ،ضةُديّ ةيةُي ديا ديا هة ٓةزيَـٌـي كـوزدضـتـاْ و
ُاوضةكاُيىي عرياق بةغدازبووي ئةَ وؤزكػؤثة بووْ .

دواي ٓـةوهــداُـ َيــلـي شؤز ب.ط ٓـاوكـازي وٓـةًــآـةُــطـيــي
ثةزةثيَداْ تواُي بة ٓاوكازي هة ـة َي ئـاذاُطـي كـؤيـلـا بـسِي
( )$ 5111ثيَِر ٓةشاز دؤةزي ئةًـسيـلـي وةن يـازًـةتـي

ئاًاُر هةو وؤزكػؤثة ثيػاُداُي ضؤُيةتي داُوضتاْ و ُيَوةُد ريي
كسدْ بوو هة ُيَواْ ئةو كةع وةيةُاُةي كة كيَػة و ًوٌالُيَياْ هة
ُيَواْ داية ٓةزوةٓا ٓةوهدزا ئةو بابةتة بـلـسيَـتـة ٓـةويَـِـيَـم بـؤ
يازًةتيداُي ئاوازةكاْ بؤ ئةوةي بتواُدزيَ ،كيَػة و سفتـةكـاُـيـاْ
ضازةضةز بلسيَ.،

زِيَــلــخــساوي )( UNESCOبــة ٓــةًــآــةُــطــي وةشازةتــي
ثالُداُاْ ٓةضتا بة ئـةجنـاًـداُـي يـةكـةًـني كـوَبـووُـةوةي
هيَرُةي باآلي ) )TVETهة ديواُي وةشازةتـي ثـالُـداُـاْ هـة
بــةزوازي (  ,)2105/02/0بــة بــةغــدازيــلــسدُــي ةيــِــة
ثـةيــوةُـديــدازةكــاْ هــة ضـةُــد وةشازةتـ َيــم (ضــةزوَكـايــةتــي
ئةجنوةو وةشيساْ ،وةشازةتي نويَِدُي بـاآلو تـويَـريـِـةوةي

شاُطــف ،وةشازةتــي ثــةزوةزدة ،وةشازةتــي ضــــــــــــــــــــاًــاُــة
ضـسوغـتـيـةكـاْ ،وةشازةتـي كــاز و كـازوبـازي كـوًَـةآليـةتــي،
وةشازةتــي ثالُداُاْ ،دةضتةي و بةزٓيَِاْ  ،ذووزي بـاشز ـاُـي
و ثيػةضاشي)  .بة ًةبةضف دهِيابووْ ناوةُدازيَف ثـسِوَذةي
زِآيَِاْ و زِآيَِاُـــــي تةكِيلي ثـةزوةزدةيـي و ـوجنـاُـيـاْ
هــــة ةيَ باشازي كاز.

يةكةمني كؤبوونةوةي ليزنةي باالَي ( )TVET
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هة زِيَلةوتي ( 2105/01/29تا  )2105/00/6 -هة ٓؤهي
كؤبووُةوةكاُي وةشازةتي ثالُداُاْ زِيَلخساوي ))UNFPA
بة ٓـةًـآـةُـطـي هـة ـة َي وةشازةتـي ثـالُـداُـاْ ،ضـةُـديـّ
كؤبووُةوةياْ ئةجناًدا هة ةز وةشازةتة ثةيوةُديدازةكاْ بـة
بابةتي (ضياضةتي داُيػتواْ و ُيػتةديَلسدْ) تايـبـةت بـة
ٓةزيٌَي كوزدضتاْ بسيتى بووْ هة ( وةشازةتي نويَِدُي باآل،
وةشازةتي ثةزوةزدة ،وةشازةتي كاز و كازوبازي كـؤًـةآليـةتـي،
وةشازةتي زِؤغِبريي و ةواْ ،وةشازةتي ئةوقاف و كـازو بـازي
ئاييو ،دةضتةي وةبةزٓيَِاْ ).
ًةبةض ،هةَ كؤبـووُـةواُـةؽ ـفـتـو ـؤكـسدْ بـوو هـةضـةز
ثسِؤذةي ( ضياضةتي داُيػتواْ ) و ثالُداُاْ بؤ ئةجناًـداُـي
يةكةًني كؤُفسِاضي ضياضةتي داُيػتواْ و ُيػتةديَلسدْ هة
ٓةزيٌَي كوزدضتاْ.

دابــني بــلــات بــؤ ثــةنــاُــطــاي ُــابــيــِــايــاْ  ،هــة ِز َيــلــةوتــي
 2105/00/06بة ئـاًـادةبـووُـي بـة ِزيَـص (هـيـٍ بـيـوُـر)
بةزِيَوةبةزي ئاذاُطي كؤيلا و بةزيَص (حيدز مصفف ضـيـيـد)
بة ِزيَوةبةزي ػف ٓاوكازي و ٓـةًـآـةُـطـيـي ثـةزةثـيَـداْ و
بةزيَص (حطّ يوضد كسيٍ ) بةزِيَوةبةزي ثةناُطاي ُابيِـايـاْ
ئـةو بـسِة ثــازةيـة زِادةضــف ثــةنـاُــطــا كــسا بــة ًــةبــةضــف
داًةشزاُدُي ضتؤديويةن بؤ قوتابية ُابيِاكاْ كـة ذًـازةيـاْ
( )003قوتابية هة ثؤهي ( )9-0بِةزةتي.

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -

وؤسكشؤثي ثالني بةسدةوامي بةديًيَهاني ووصةي خاويَو بؤ شاسةكاى

ئةَ نوةُةي هة ًاوةي (ً )3اُطي زِابسدوو ئةجناَ دزاوْ بسيتني هةًاُة :
ذ .نوي

ذ.بةغدازبوواْ

ئاذاُطي

غويَو نوي

داًةشزاوة

21

93

دايلا

ئوزدْ

وةشازةتي كازةبا

21

16

دايلا

ئوزدْ

دةضتةي ثازاضنت و ضاكلسدُةوةي ذيِطة

2

1

دايلا

ذاثؤْ

وةشازةتي كازةبا

2

9

دايلا

ذاثؤْ

وةشازةتي كػتوكايَ و ضةزضاوةكاُي ئاو

1

وةشازةتي كازةبا

2
1

دةضتةي ثازاضنت و ضاكلسدُةوةي ذيِطة

3

26

ذ.بةغدازبوواْ
39

ذ .نوي
50

40

30

20

12

وةشازةتي كازةبا

12

وةشازةتي كػتوكايَ و ضةزضاوةكاُي ئاو
0

10

ضوودًةُدبوواُي نوهةكاُي دايلا بةَ غيَوةية بوو )71( :فةزًاُبةز ضوودًةُد بووْ هة كؤي ( )26نوي.
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غاُديَلي كوزدضتاْ كة ثيَم ٓاتبوو هـة بـة ِزيَـصاْ غـريواْ
اضيد قادز بسيلازى وةشازةت و بةزِيَوةبةزي ػف ٓاوكـازي
و ٓةًآةُطي ثةزةثيَداْ ،هة ة َي ُويَِةزاُـي ئـةجنـوًـةُـي
ٓةز ض َي ثازيَـص ـاكـةي ٓـةزيَـٍ و ُـويَـِـةزاُـي ضـةزدـةَ
ثازيَص اكاُي تسي عرياق و ُويَـِـةزاُـي ضـةُـد وةشازةتـيَـم
هةبة دا ،بةغدازياْ كسد هة وؤزكػؤثي ثالُـي بـةزدةواًـي

دابيِلسدُي ووشةي ناويَّ بؤ غـازةكـاْ ،كـة ()UNDP
هةزِيَلةوتي( 2105/02/)04-03هة غازي ئةضـتـةُـبـوز
بةزِيَوةي بسد .بة ًةبةضف ٓيَِاُةدي و ديَبةدـيَـلـسدُـي
ضياضةتي حلوًةتة نؤديَيةكاْ هةضؤُيةتي بةكازٓيَـِـاْ
و شيادكسدُـــي تواُـاكـاْ هـةبـوازي بـةديـٔـيَـِـاُـي ووشةي
ناويَّ بؤ غــازةكاْ .

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -

هة ضوازضيَوةي ثـسِؤذةى ٓـاوبـةغـي وةشازةتـى ثـالُـداُـاْ
هة ة َي وآلتي كؤزياي باغووز هـة ِزيَـطـةي ئـاذاُطـي كـؤيـلـاي
ُيَودةوهةتي ) ,)KOICAغـاُـديَـلـي بـاآل هـة ٓـةزيَـٌـي
كوزدضـــتاْ كة ثـيَـم ٓـاتـبـووْ هـة ئـةُـداَ ثـةزهـةًـاْ
زِاويَركاز بةزِيَوةبةزي ػف ثطجؤزاُي بوازي ثةزةثيَداُـي
ًسؤيي ضةزداُي وآلتي كؤزياي باغووزياْ كسد هة زِيَـلـةوتـي
(.2105/00/)29-05
ًةبةض ،هةَ ضةزداُة ضوود وةز ـستـّ بـوو هـة ئـةشًـوُـي
وآلتي ُاوبساو هة بـوازي ثـةزثـيَـداُـي ًـسؤيـي ،بـؤ ئـةوةى
ضىاتيذيةتي ضةزضاوةى ًسؤيي بـؤ ٓـةزيَـٌـي كـوزدضـتـاْ
بِووضسيَتةوة ياضـايـةن بـؤ زِآـيَـِـاْ دابـ ِسيَـرْ هـة ذيَـس
زِؤغِايي (ديد اي حلوًةتي ٓةزيٍَ .)2121
غايةُي باضة دواي ةيػـتـو غـاُـدةكـة هـةةيـةْ ٓـةزدوو
ةيةُة ضةزةكـيـيـةكـةى ئـةَ ثـسِؤذةيـة دةش ـاي ( )KDS
ثــةزةث ـ َيــداُــي ضــىاتــيــذــي كــؤزيــا و شاُــلــؤي كــؤُــلــؤن،
ثسِؤ ساًيَلي تؤكٌةياْ ئاًادةكسدبوو كة ضةُـد وؤزكػـؤخ
ضةزداُي ًةيداُيي بؤ ذًازةيةن هة ثةناُطةكاُي زِآيَـِـاْ
ئةجناًدا ،هةواُة :ثـةنـاُـطـاي  ،LOGODIثـةنـاُـطـاي
ثةزةثيَداُي ًسؤيي ـيـؤُـطـي و ضـةُـتـةزي ـيـؤُـطـي بـؤ
دآيَِاْ تاشة ةزي ئابووزي.
ضةزةتاي ثسِؤ ساًةكة غاُدي ُاوبـساو ويَـِـةيـةكـي هـةضـةز
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ثيَلًيَهانــى بؤسديَلي باآل
لــــة يةسيَمي كوسدطـــــــتاى
بـــؤ ثةسةثيَذانى مشؤيـــي

بازودؤني ٓةُووكةيي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ زِؤهي ثـةزةثـيَـداْ
بــةزشكــسدُــةوةى ئــاضــف فــةزًــاُــبــةزاُــي كــةزتــي ػــف هــة
ةغةضةُدُي ئابووزيدا بؤ غازةشاياْ نطتةزوو.
دواتس ثالُيَلي كاز بة ًةبةضف ًطؤ ةزكسدُي ضـةزضـاوةيـةكـي
دازايي بؤ بِياتِاُي باهةناُةى كيجا  KIPAدازيَـرزا هـةةيـةْ
غاُدةكة  ،زِادةضف كؤيلا ةيةُي ديَبةديَلاز كساْ.
ٓةز هة ضوازضيَوةي ئةَ ضةزداُةدا بة وزدي ثيَداضـووُـةوة بـؤ
نػتةي ثسِؤ ساًي ض َي ًاُطي سوثي يةكـةًـي ئـاًـادةكـسدُـي
زِآيَِةزاْ كسآ .ةزوةٓا يةكيَم هة بةغـدازبـوواْ وةن زِابـةزي
تيٍ دةضتِيػاُلسا.هة كـؤتـايـيـدا بـسِيـازدزا بـؤزديَـلـي بـاآل هـة
ٓةزيٌَي كوزدضتاْ بؤ ثةزةثيَداْ زِآيَِاْ ثيَلـبـٔـيَـِـسيَـ ،،بـة
دــؤز َيــم ئــةُــداًــاُــي ُــو َيــِــةزي ثــةزهــةًــاُــي كــوزدضــتــاْ
ضــةزؤكــايــةتــيــي ئــةجنــوًــةُــي وةشيــساْ وةشازة ــاْ بــّ.
هيرُةيةكيؼ بؤ ُووضني دازِغتو زِةغِووضي ياضا ضياضـاتـي
ثةزةثيَداْ زِآيَِاْ بؤ كةزتي ػف هة ٓةزيٌَي كوزدضـــــتـاْ،
هــــــةةيــةْ وةشازةتــى ثــالُــداُــاُــةوة دابــِــس َيــ .،دوابــةدواي
ئازاضتةكسدُي ُووضساوي فةزًـيـي وةشازة ـاْ بـؤ ،KOICA
بةًةبةضف فةزآةًلسدُي ضةزضاوةيةكي دازايي بؤ بِياتِاُـي
باهةناُةى  ،KIPAثيَػِياشي بةدواداضووُي بةزدةواَ هةةيـةْ
 KDSوةشازة اْ هةًةزِ ئةَ بابةتة كسا.
ئةًة دطة هة تةزناُلسدُي بوددةيةكي ضاآلُةي تـايـبـةت بـؤ
نوهةكاُي زِآيَِاْ ،كـة ًـةبـةضـ ،تـيَـيـدا دـيَـبـةدـيَـلـسدُـي
ًاضــــتةزثالُــــــي ( )KIPAية  ،تـاوةكـو بـبـيَـتـة كـازايـةكـي
يازيدةدةز بؤئةوةى زِآيَِةزاُي ئاًادةكساو بتـواُـّ نـوهـةكـاُـي
ًاضتةزثالُةكة ديَبةديَبلةْ هةكاتي ةزِاُةوةياُدا.

وةرزى ضوارةم ( تشريهى يةكةم  -تشريهى دووةم  -كانونى يةكةم) 5102 -

تاوتويَلشدني سِةشهووطي ياطاي سِاييَهاى
لة ظيذي َو كؤنفشانظيَلذا
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بة ًةبةضف بةدواداضووُـى ثـسِؤذةى ثـةزةثـيَـداُـى ًـسؤيـى
زِؤذى دووغــةةــة  2105/02/7بــةزِيَــوةبـةزايــةتــي ػــف
ثةزةثيَداُى ًسؤيى تةهةكؤُفساضيَلياْ ئـةجنـاًـدا هـة ُـيَـواْ
ئةُداًاُى باآلى ثسِؤذةكةو غازةشاياُى كؤزى.
ئةَ تةهةكؤُفساُطة دواي ةزِاُةوةى غاُدى بـاآلى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ هة كؤزياى باغووز ،كة بة ًةبةضتى دازِغتِى ياضـاو
ضياضاتى زِآيَِاْ بؤ حلوًةتى ٓةزيٍَ ضةزداُى ئةَ وآلتةيـاْ
كسدبوو ،زِيَلخسا.
هةًياُةى تةهةكؤُفساُطةكةدا دةن ،هةضـةز ئـةَ نـاآلُـةي
نوازةوة كــسا:
 نطتِةزِووى بةزةو ثيَؼ ضووُةكاُى تيـٌـى بـاآل هـةضـةز
دازِغتِى ضىاتيذيةتي ثةزةثيَداُـي ًـسؤيـي ضـيـاضـاتـى

زِآيَِاْ بؤ حلوًةتي ٓةزيٍَ.
 بةدواداضووُى ُووضساوى فةزًِيي وةشازة ـاْ بـؤ كـؤيـلـا
بةًةبةضتى دابـني كـسدُـى ضـةزضـاوةيـةكـى دازايـى بـؤ
دزوض ،كسدُى باهةناُةى كيجا.
 بةدواداضووُي ثسِؤ ساًى سوثى يةكـةًـى زِآـيَـِـةزاْ و
ئاضتى ثابةُدبووُياْ هةو كؤزضة ض َي ًـاُـطـيـيـةي وآلتـي
كؤزياي باغووز.
 وةز ــستــِــى بــريوزِاى زِآـ َيــِــةزاْ هــة ضــةز ثـسِؤ ــساًــي
ًاُطاُةياْ.
هة ئاكاًي تةهةكـؤُـفـساُطـةكـةدا بـسِيـازدزا زِاثـؤزتـيَـلـى دوو
ٓةفتةيى و ًاُطاُة هـةًـة ِز زِةوغـى زِآـيَـِـةزاْ ئـازاضـتـةي
بةزِيَوةبةزايةتى ػتيي ثةزةثيَداُى ًسؤيى بلسيَ.،
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دواى ئةوةى بة فةزًاُى ضةزؤكايةتى ئةجنـوًـةُـى وةشيـساْ
ذًازة ( )3165هة  2104/5/22ضـةزدـةَ ًـاًـةهـةكـاُـى
تواُاضاشى بةٓؤي سفتى دازاييةوة وةضـتـيَـِـساُْ ،ـويَـِـةزى
وةشازة اْ هة ة َي ُويَِةزاُـى ضـةزؤكـايـةتـيـي ئـةجنـوًـةُـى
وةشيساْ و وةشازةتى نويَِدُى باآل ،بة ًةبةضف ضـؤُـيـةتـي
زِاثةزِاُدُي كازوبازي كاُديـداْ كـؤبـووُـةوةيـةكـيـاْ ضـاشدا.
ئـةوةبـوو زِؤذي 26ي ئـابـي  2105بـة فـةزًــاُـى ذًــازة

(  )6910ى ضةزؤكايةتيي ئـةجنـوًـةُـى وةشيـساْ ثـسِؤضـةى
ًاًةهةكسدُى كاُديداُى تواُاضاشى دةضتيجيَلـسايـةوة .دـيَـي
ئاًاذةية زِؤذاُة ضةُديّ ًاًةهةى تواُـاضـاشى هـة وةشازةتـى
ثالُداُاْ زِايي دةكسيَّ.
ئةوة هةكاتيَلداية كة ُويَِةزى وةشازةت هـة ـة َي ُـويَـِـةزاُـى
ضةزؤكايةتيي ئةجنوًةُى وةشيساْ و وةشازةتى نويَِدُى بـاآل
و تــو َيــريــِــةوةى شاُطــتــى ٓــةًــوو زِؤذاُــى دووغــةةــة و
ضوازغةةة بة ًةبةضتى بةدواداضووْ و ضـازةضـةزكـسدُـى
داواكازيي كاُديداُى تواُاضاشي كؤدةبيَتةوة.
بــةث ـ َيــي دوايــني ئــاًــاز (  )711حــةوت ضــةد كــاُــديــد
نــو َيــِــدُــةكــةيــاْ بــة ضــةزكــةوتــوويــي تــةواو كــسدووةو
ةزِاوُةتةوة .وةشازةت ٓاوكازيي ضةزدةًيـاُـى كـسدووة بـؤ
ئةوةى هة فةزًاُطةكاُياْ دةضتبةكازبووُةوةياْ بؤبلسيَ.،
ٓيَولازيي ئةو وآلتاُةي كاُديدامناْ هيَي دةنويَِّ و نػتـةي
تايبةت بة ذًازةي كاُديداُي ةغتلسدوو بةثيَي بسِواُاًة و
ثازيَص اكاْ هة نوازةوة ُيػاُدزاوة.

