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زِاثوَزتى كازو ضاآلكييةكاُى وةشازةتى ثالُداُاْ

هــةَ ذًـارةيــةدا

كـورتـةيـةن دةربـارةى
وةزارةتى ثـالُداُاْ

 وةشيسى ثالُداُاْ ثيَػواشى هة باهويَصى بة ِزاشيى هة عرياق
دةكاد  .....ي3
 وةشيسى ثالُداُاْ بةغدازى هةكؤُفسِاُطى ناوةُلازو وةبةزٓيَِة
زاُى ئةهٌاُيا و عرياق و ٓةزيٌَى كوزدضتاْ دةكاد  .....ي4 وةشيسى ثالُداُاْ هةطـةز كـوُطـؤش طػـتـى كـؤزيـاى بـاغـووز
كؤدةبيَتةوة  .....ي٥
 وةشيسى ثالُداُاْ هـةطـةز ضـةزوَكـى ٓـةزيَـٌـى ًـاهـوَثـوَهطـلـا
كوَدةبيَتةوة  .....ي2
 ئاًادةكازي بة ِزيَوةبةزايةتي طػيت ثةزةث َيـداُـي ًـسؤيـي بـؤ كـسدُـةوةي بـاهـةنـاُـةي
كيثا  .....ي2
 هةضـــةز داواكازي بـة ِزيَـوةبـةزايـةتـي غـازةواُـيـةكـاْ هـة
ئيدازةي زِاثةزِيــّ نوهيَلي زِآيَِاْ هةبوازى طـسيَـبـةضـتـة
طػتيةكاْ ئةجناًدزا  .....ي٨
 ثؤهيَِلسدُى (  ) 2ذةود كؤًثاُياو بةزشكسدُةوةى ثوـةي
ثؤهيَين (  ) 9دوو كؤًثاُـيـاو ٓـةهـوةغـاُـدُـةوةى ثـوـةي
ثؤهيَين (  ) 3ضــيَ كؤًثاُيا  .....ي٩
 كازوضاآلكييةكاُى دةضتةى ئاًازى ٓةزيٍَ  .....ي( )02 - 01
 بةغدازيلسدْ هة ضةُد نوهيَم و ئةبدةيتلسدُةوةى
 زِةغِوضى ثالُي ضىاتيحي  .....ي02
 كــازوضــاآلكــيــيــةكــاُــى بــة ِز َيــوةبــةزايــةى طػــتــى ٓــاوكــازى و
ٓةٓآةُطيى ثةزةثيَداْ  .....ي( )91 -0٨
 كازوضاآلكييةكاُى دةضتةى ث َيواُةضاشى و كوُىؤش جـؤزى .....
ي( )93 -90
 كازوضاآلكييةكاُى بة ِزيَوةبةزايةى طػتى ثالُى ثسِؤذةكـاْ .....
ي( )92 - 9٢

ئةَ وةشازةتة بةثيَى ياضــــــــاى ذًازة ()2ى ضــــــــاهـى
( )9112ى 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 هـةطـةز وةشازةد و داَ و دةشطـاكـاُـى
ديلةى ذلوًةد و كةزتـى تـايـبـةد ثـالُــة دزيَـر و
ًاًـِاوةُد و كوزختـايةُةكـاْ و ثةزةثيَداُى ًـسوَيــــى
و ثةيوةُدييةكاْ.
ٓةزوةٓا ثالُى بودجةى وةبةزٓيَِاُى ذلوًى بةثيَـى
ضةُد بِةًايةكى تايبةد هـةضـةز ئـاضـتـى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ئـاًـادة دةكـاد .وةشازةد ٓـةهـدةضـتـ َى بـة
ئةجناًداُى كسدازى ئـاًـازى جـيـاجـيـا هـة ٓـةزيَـٌـدا
بةتايبةتى ئةواُةى كة ثةيوةُدياْ بـة ضـةزذًـيَـسيـة
طػتيةكاُـى داُـيـػـتـواُـى ٓـةزيَـٍ و نـاُـووةكـاْ و
زِووثــيَـــوى ئـــاًـــادةيـــى تـــايـــبـــةد بــــة كـــةزتـــة
جؤزبةجؤزةكاُـــى ٓةزيٌَةوة ٓةية.
جطة هةًاُى ضةزةوة وةشازةد ٓةهدةضتىَ بـة داُـاْ و
ثةيسِةوكسدُى ضـيطتةًيَلى ُيػتيٌاُى بؤ ثيَوةزكـازى
و كــؤُــىؤهـــى جــؤزةكـــى هــــــة ٓــةز َيــٌــدا بــــــةثــ َيــى
ًواضــــةفاتى عرياقــى و جئاُـى.
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هةَ رِاثؤرتةدا
(زِاثوَزتى كازو ضاآلكييةكاْ) بآلوكساوةيةكـى
وةزشية ،كة ٓةًوو ض َى ًـاُـج جـازيَـم هـة
وةشازةتى ثالُداُاْ دةزدةضيَت ،تيايـدا ئـةَ
كازو ضاآلكية ضةزةكياُة بةغيَوةيةكى كوزد
و ثونتلساو دةناتةزِوو ،كـة هـةَ ًـاوةيـةدا
ئةجناًى داوة ض هةاليةْ نـودى وةشازةتـةوة
يــاْ بــة ٓــاوكــازى و ٓــةًــآــةُــطــيــى
وةشازةتةكاُى ديـلـةى ذـلـوًـةد و اليـةُـة
ُاونوَيى و بياُية ثةيوةُديدازةكاْ.
ثيَويطتة بطوتسيَت كةوا هةَ زِاثوَزتةدا تةُٔـا
ئاًاذة بة كازو ضاآلكية ضةزةكيـةكـاْ كـساوة
بــةغــيَــوةيــةكــى كــوزد ،وة بــــــ َو ٓــةز
وزدةكازيةن يا بةكازٓيَِاُى داتاكاْ ثيَويطت
بــة طــةزِاُــةوة دةكــاد بــؤ اليــةُـــــــــــــــى
ثةيوةُديداز هـــة وةشازةتى ثـالُـداُــــــاْ يـا
ًاهثةزِى وةشازةد.
)(www.mop.gov.krd

ئاًادةكساوة هةاليةْ
بةزِيَوةبةزايةتى زِاطةياُدْ
هة وةشازةتى ثالُداُاْ
e-mail address:
tayeb_abbasi@yahoo.com
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وةزيرى ثالُداُاْ ثيَشوازى هة باهَويَسى بةرِازيى هة عرياق دةكات

هة  ،9102/٨/01د .عـوـى ضـِـدى،
وةشيــسى ثــالُــداُــاُــى ذــلــوًــةتــى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ،ثيَـػـواشيـلـسد هـة
ًيطيَـى ًـاطـازـايـص ،بـاهـويَـصى وآلتـى
بةزِاشيى هـــة عرياق.
هة ًياُةى كـؤبـووُـةوةكـةدا ،وةشيـسى
ثالُداُاْ باضى ثسِؤضةى زيفساُدؤًـى
كسد كة بسِيازة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ هـة
 9102/2/9٥ئةجنـاًـى بـداد ،ئـةَ
بابةتـةى وةكـو ًـافـيَـلـى ضـسوغـتـى
نةهلى كوزدضتاْ وةضفلسد كة بةثيَى

دةضــتــووزى عــرياقــيــؼ ئــةَ ًــافــةى
دةضتةبةزكساوة .باهويَصى بةزِاشيى ٓيواى
نواضت كة كيَػةكاُى ُيَواْ ٓـةوهـيَـس و
بةغدا بة دايةهؤط ضازةضةزبلسيَّ.
هة تةوةزيَلى تـسدا ،بـاهـويَـصى بـةزِاشيـى
زِايطةياُد كـة وآلتـةكـةى يـةكـيَـلـة هـة
بيطت طةوزةتسيّ ئابووزيةكاُى جـيـٔـاْ
و تةُٔا وآلتة هة ُـيَـواُـيـاُـدا كـة ٓـيـ
ُاكؤكيةكى دةزةكى ُية .وة نواشيـازيػـة
وآلتةكةى ثةيوةُـديـيـة ئـابـووزيـةكـاُـى
هةطةز ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ثـةزةثـيَـبـداد
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هة ٓةًوو بـوازةكـاْ .هـةَ بـازةيـةوة،
وةشيـسى ثــالُـداُـاْ زِايـطـةيــاُـد كــة
ضةزكسدايةتى و ذلوًةتـى ٓـةزيَـٌـى
كــوزدضــتــاْ ٓــةًــيــػــة هــة ٓــةوهــى
دزوضتلسدُى ثـةيـوةُـدى ئـاغـتـى و
دؤضتاُةداية هةطةز ضةزجةَ وآلتـاُـى
جئاْ هة ٓةًوو ئاضت و بوازيَلدا ،و
ئاًادةباغى دةزبسِى بؤ ثـةزةثـيَـداُـى
ثةيوةُدييـةكـاُـى ُـيَـواْ ٓـةزيَـٍ و
بــةزِاشيــى هــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بــوازى
جؤزاوجؤزدا.
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وةزيرى ثالُداُاْ بةشدارى هة كؤُفرِاُصى خاوةُلار و
وةبةرٓيَِةراُى ئةهٌَاُيا و عرياق و ٓةريٌَى كوردشتاْ دةكات

زِؤذى  ،9102/2/2د .عــوــى ضــِــدى
وةشيــسى ثــالُــداُــاْ وةن ُــو َيــِــةزى
ضةزؤكى ذلوًةتى ٓةزيٌَى كوزدضـتـاْ
و ضةزؤكى غاُدى ذلوًةتى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ بـةغـدازي هـة كـؤُـفـسِاُطـى
ناوةُلاز و وةبةزٓيَِةزاُى ئةهٌاُـيـا و
عــرياق و ٓــةز َيــٌــى كــوزدضــتــاْ هــة
ٓاُؤظةزى ثايتةنتى ٓـةزيَـٌـى ُـيَـدةز
ضـــــــــــاكطؤُى ئةهٌاُيــــــا كــــــــــــسد.
هةكؤُفـسِاُطـةكـةدا ُـويَـِـةزى ضـةزؤن
وةشيساُى ٓةزيٌَى ُاوبساو و ذًـازةيـةن
بةزثسعء ناوةُلازء وةبـةزٓـيَـِـةز و
كؤًثاُيا هة ئةهٌاُيا و عرياق و ٓةزيٌَى
كوزدضتاْ ئـاًـادةبـووْ ،كـة ُـصيـلـةى
 011كؤًثاُياى ئةهٌاُي و شيـاتـس هـة
 ٢1كــؤًــثــاُــيــاى عــرياقــى و 011
كؤًثاُياى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بووْ.
ئاًاجنى ئةَ كؤُفسِاُطة دزوضـتـلـسدُـى

ثةيوةُدي بوو هـة ُـيَـواْ نـاوُـلـاز و
وةبةزٓيَِةزاُى ئـةهـٌـاُـيـا و عـرياق و
ٓـةزيَـٌـى كـوزدضـتــاْ بـة ًـةبـةضـتــى
ئةجناًداُــــــــــــــى كـازى بـاشزطـاُـى و
وةبةزٓيَـِـآْ ،ـةزوةٓـا نطـتـِـةزِووى
دةزفةتةكاُى وةبةزٓيَِاْ هـة ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ.
هة ًيـاُـةى كـؤُـفـسِاضـةكـةدا ،وةشيـسى
ثالُداُاْ ووتازيَلى ثـيَـػـلـةؽ كـسد و
باضى هة بازودؤنى ٓةزيٌَى كوزدضـتـاْ
كسد بة تايبةتى هـة بـوازى ئـابـووزى و
زِايطـةيـاُـد كـة ٓـةزيَـٌـى كـوزدضـتـاْ
طةغةثيَداُى شؤزى بـةنـؤوة بـيـِـيـوة
بةآلَ ئيَطتاؽ كازى شؤز ًـاوة ئـةجنـاَ
بدزيَت ،و بة تيَـسوتـةضـةش بـاضـى هـةو
ضـــــــــــيَـلـتـةزاُـة كـسد كـة دةكـسيَـت
كؤًثاُياكاُى ئةهـٌـاُـيـا هـة بـةزضـاوى
بطسْ بة ًةبةضتى ئةجناًداُــــــــــــــــى
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وةبةزٓيَِاْ وةن كػتوكاز و ثيػةضاشى
و ذيَسناْ و طةغتيازى.
دواتــس وةشيــسى ثــالُــداُــاْ بــةغــدازي
ثاُيَويَلى كسد هةطةز ٓـةزدوو بـةزِيَـصاْ
وةشيساُــــــــــــــــــــى ئاوةداُلـسدُـةوة و
ُيػتةجيَلسدْ و غازةواُى و طـةغـت و
طوشازى ٓةزيٌَى كوزدضـتـاْ ،و تـيـايـدا
ٓةهوًةزد و دةزفةتةكاُى وةبةزٓيَـِـاْ
و ثيَداويطتيةكاُى ذيَسناُـى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضــــــتاْ تاوتـويَـلـسا .وة جـةنـت
كسايـةوة هـةضـةز طـسُـطـى بـوذاُـةوةى
كةزتى تايبةد كة دةكـسيَـت هـة ِزيَـطـاى
ٓاوكازى تةكِيلي و وةبةزٓيَِاُى بياُى
زِاضتةونؤ ئةَ ئـاًـاجنـة بـةدى بـيَـت،
ٓةزوةٓا كؤًثاُيـاكـاُـى ئـةهـٌـاُـيـايـاْ
باُطٔيَػت كسد كة بةغــــــــدازى بـلـةْ
هة ِزيَطاى ئةَ ئةشًووُـة شؤز و بـاغـةى
ٓةياُة هة بوازى جؤزاوجؤزدا.
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وةزيرى ثالُداُاْ هةطةأل كوُصؤىل طشتى كؤرياى باشوور كؤدةبيَتةوة

هة زِيَلةوتى  91ئابى  9102د .عـوـى
ضِدى وةشيسى ثـالُـداُـاُـى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ثيَػواشيلسد هة بةزيَص ثـازن
يؤُـج كـيـو ،كـوُطـؤش طػـتـى وآلتـى
كؤزياى باغووز هة ٓـةوهـيَـس و غـاُـدى
يـــــاوةزى.
هة ًياُةى كؤبووُـةوةيـةكـدا بـاع هـة
ثةيوةُديةكاُـــــــــى ُـيَـواْ ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ و كـؤزيـاى بـاغـووز كـسا و
ٓةزدووال جةنتياْ هةضةز بةزدةواًـى
ئةَ ثةيوةُديةى ُيَواُياْ كسدةوة.

هــــــــــــــــــــة كـؤبـووُـةوةكـةدا بـاضـى
زِيَوغويَِةكاُى ًةزاضيـٌـى كـسدُـةوةى
دةشطاى كيثا (ثةمياُطاى كوزدضتـاْ بـؤ
كازطيَسى طػتى) هة ٓـةوهـيَـس كـسا كـة
ثةزةثيَداُى ئةَ دةشطايةى زِآيَِاْ بـة
ٓاوكازى زِاضتةونؤى ذلوًةتـــــــــــــى
كؤزياى باغوز و دةشطاى كؤيلاى كـؤزى
ئةجناَ دةدزيَت.
غاياُى باضة ٓةز هــــــــــــــــــة دزيَـرةى
كؤبووُةوةكـةدا تـيـػـم نـسايـة ضـةز
تةوةزيَلى تس هــــــــــةواُـة ٓـاوكـازى و
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ٓةًآةُطى ُيَواْ وةشازةتى ثـالُـداُـاْ
و دةشطاى كؤيلا بة ًةبـةضـتـى داُـاُـى
ثــالُـ َيــم بــؤ داُــاُــى ثــؤزتــاهـ َيــم بــؤ
كازوبازى طسيَبـةضـتـة طػـتـيـةكـاْ هـة
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ  .ئـةَ كـازة دواى
ئةوة ديَـت كـة ثـيَـػـى بـة ٓـاوكـازى
طسوثى باُلى ُـيَـودةوهـةتـى ِزيَـِـٌـايـى
تايبةد بة طسيَبةضتة طػتيةكاْ تـةواو
كسا و ئـــــةَ ِزيٌَِـايـيـة هــــــــــــــــــــــة
ئيَـطــــتـادا كـةوتـؤتــــــــــــــــــة بـوازى
جيَبةجيَلسدْ.
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وةزيرى ثالُداُاْ هةطةأل شةروَكى ٓةريٌَى ًاهوَث َوهَصلا كوَدةبيَتةوة
هــةًــيــاُــةى ً 92ــك كــ َوزِبــةُــدى
ئابووزى جئاُى كـة هـة ئـيَـطـتـادا هـة
ٓةزيٌَى ًاهوَثوَهطلا هة ثوَهةُدا بةزِيَـوة
دةضيَـت ،هـة  ، 9102/2/2د .عـةش
ضِدى  ،وةشيسى ثالُداُاُــــــــــــــــــــــى
ذلوًةتى ٓةزيٌَى كوزدضـــــــــــــــتـاْ،
بةُويَِةزايةتـــــــــى جةُابـــى ضةزوَكى
ٓةزيٌَـى كـوزدضـتـاْ ،وة بـة يـاوةزى
ُويَِةزى ذلوًةتى ٓةزيٍَ هة ثوَهـةُـدا
هةطةيَ بةزِِِيَص ياضيم كسوثا ،ضـةزوَكـى
ٓــةزيَــٌــى ًــاهـوَثـوَهطــلــا كـوَبــووُــةوة.
ضةزةتا ،بةزِيَص ياضيم كسوثا بةطةزًـى
ثيَػواشى هة غاُدى ٓةزيٌَى كوزدضتـاْ
كــسدو نــوَغــرــاهــى دةزبــسِى هــة
بةغدازبووُـــــــى هةَ كـ َوزِبـةُـدةدا ،وة
دواتس ضةُد تةوةزيَلياْ تاوتويَلسد كـة
طـــسُـــطـــىيـــِـــيـــاْ ثـــتـــةوكـــسدُـــى
ثــةيــوةُــديــةكــاُــى ُ ـ َيــواْ ٓــةز َيــٌــى

ًاهوَثوَهطلا هــــــــــــة بوازى جوَزاوجـوَزدا،
بةتايبةتى بوازةكاُـــــــى ئابووزى ،كةهـةَ
بـــــوازةيـــــةوة ٓـــــةزدوو ٓـــــةزيَـــــٍ
ِزيَلةوتِاًةيةكي دوَضتاُـةيـاْ هـة ضـاهـى
 9100ةوة ئــيــٌــصا كــسدوةٓ ،ــةزوةٓــا
ضةزوَكى ٓةزيٌَى ًاهوَثـوَهطـلـا جـةنـتـى
كسدةوة كة ٓةزيٌَةكةيــــــــــاْ بـةزدةواَ
دةبيَت هـــــــة ثيَػلةغـلـسدُـى ٓـاوكـازى
ًسوَيى ب َو ٓةزيٌَى كوزدضـتـاْ .هـةاليـةْ
ن ـوَيــةوة ،وةشيــسى ثــالُــداُــاِْ ،ز َيــصو
ضوثاضى بةزِيَص جةُابى ضةزوَكى ٓةزيٌَى
كـــوزدضـــتـــاُـــى ثـ ـيَـ ـ ِسِِاطـــةيـــاُـــد بـ ـ َو
باُطٔيَػتلسدُى ب َو ئـــــــــةَ كـ َوزِبـةُـدةو
دواتــس بــــــاع هـــــــــــــــة زِيــفــساُــدوًَــى
ضــــــةزبةنوَيى ٓةزيٌَى كوزدضـــــــــــتاْ
و ٓوَكازةكاُــــــــى كـسدو دوثـاتـيـلـسدةوة
كةٓةزيٌَى كوزدضتاْ وةن ضـازةضـةزيَـم
دةزِواُيَتة زِيفسِاُدوََ و ضةزبةنوَيـى بـوَ
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دوَنى ُاوضةكة وةن ٓةُـطـاويَـم
ب َو فـةزآـةًـلـسدُـى ئـاغـتـى و
ئازاًى هةُاوضةكة.هةَ بـازةيـةوة
ضــــــــــــــــــــــــةزؤكـى ٓـةزيَـٌـى
ًاهوَثوَهــطــــــلـا زِايـطـةيـاُـد كـة
ٓةًوو ُةتةوةيةن ًـافــــــــــــــي
بسِيازداُــــــى ضـازةُـوضـى نـوَى
ٓــةيــة .هــةبــةزاًــبــةزدا وةشيــسى
ثالُداُاْ ضوثاضى ذـلـوًـةد و
نةهلى ٓةزيٌَـى ًـاهـوَثـوَهطـلـاى
كسد بوَ ٓاوكازيلسدُـى ٓـةزيَـٌـى
كــوزدضــتــاْ بــةتــايــبــةتــى ب ـ َو
ث ـ َيــػــٌــةزطــة هــةًــاوةى غــةزِى
داعػـدآ .ـةز هـة ضـوازضـ َيــوةى
كؤزِبةُدةكةدا ،وةشيسى ثالُداُـاْ
بةغدازى هـــــــــــــــــــةذًـازةيـةن
ثــاُ ـ َيــو هــة بــوازى ئــابــووزى و
ثةزةثيَداُدا كسد.
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ئاًادةكاري بة ِريَوةبةرايةتي طشيت ثةرةثيَداُي ًرؤيي بؤ كردُةوةي باهَةخاُةي كيجا
هـــة ضـــوازضـ ـيَـــوةي ثـ ـسِؤذةي
ثةزةثيَداُي ًسؤيـي هـة ُـيَـواْ
ذلوًةتي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ و
ذـلـوًـةتـي كـؤزيـاي بـاغــووز،
ٓــــاوكــــاد هــــة ًــــيــــاُــــةي
ئاًادةكازيةكاْ بـؤ ِزيَـوزة ـي
كسدُةوةي بـاهـةنـاُـةي ُـويَـي
ئــةُطــتــيــتــؤي كــوزدضــتــاْ بــؤ
كـازطـيَـسي طػـيت (كـيـثـا) ،هــة
ديــدازيَــلــدا بــة ئــاًــادةبــووُــي
جؤُج ٓايم ثازن ،بـةزثـسضـي
ئاذاُطي ٓاوكازي ُـيَـودةوهـةتـي
كــؤزيــاي بــاغــووز (كــؤيــلــا) و
بةزيَص د.عوي ضـِـدي وةشيـسي،
ثــالُــداُــاْ و غ ـ َيــسواْ قــادز،
بسيلازي وةشازةتــــي ثالُـداُـاْ
و د .عــبــداهــسشاق ــٌــد،
بةزِيَوةبةزي طػيت ثةزةثيَـداُـي
ًسؤيي ،هة ًةزاضيٌيَلـدا واذوو
هةضةز زِادةضـتـلـسدُـي تـةواوي
كةهوثةهي باهةناُةي ُويَي كيثا
و دوو ئؤتؤًبيَوي تـايـبـةد بـة
ثسؤذةكة كــــسا.
ئةًةؽ هـــــــــة ضـوازضـيَـوةي
ئةو ثسؤذةية بوو كة كـيـثـا هـة
ضاهي  910٢دةضيت ثيَلـسدووة
كة ًاوةي ضواز ضاهة بةزدةواًة
و ئيَطتا هـــــــــــــــــــة قـؤُـاغـي
كــؤتــايــي دايــة .وةب ـسِيــازة هــة
ئــايــِــدةيــةكــي ُــصيــم دةضــت
بـــلـــسيَـــت بـــة كـــسدُـــةوةي
باهةناُةي ُويَي كيــــثـا.
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هةشـــةر داواكاري بةرِيَوةبةرايةتي شارةواُيةكاْ هة ئيدارةي رِاثةرِيــّ
خوهيَلي رِآيَِاْ هةبوارى طريَبةشتة طشتيةكاْ ئةجناًدرا
يــةك ـ َيــم هــة ئــةزكــة طــسُــطــةكــاُــي
بةزِيَوةبةزايةتي طسيَبةضتة طػتيـةكـاْ
هة وةشازةتي ثـالُـداُـاْ بـسيـتـيـة هـة
ثيَطةياُدُي فةزًاُبةزاُي ذلوًي هـة
بوازي طسيَبةضتة طػتيةكـاْ ،ئـةويـؼ
هة ِزيَـطـاي جـيَـبـةجـيَـلـسدُـي نـوهـي
زِآيَِاْ و ئةجنـاًـداُـي ضـيـٌـيـِـاز و
وؤزكػؤث .بـؤ ئـةَ ًـةبـةضـتـة ئـةَ
بة ِزيَوةبةزايةتية بةثيَـي تـواُـا ٓـةو َي
دةداد نوهي بةزدةواَ ئةجناَ بداد.
هــةضــةز داواكــازي بــةزِيَــوةبــةزايــةتــي
غازةواُيةكـاْ هـة ئـيـدازةي زِاثـةزِيـّ
نوهيَلي زِآيَِاُي ئةجناًدا هـة غـازي
زِاُــيــة هــة ًــاوةي ( /٨ /90 – 02

 )9102كة كؤًةهيَم فـةزًـاُـبـةزي
غازةواُيةكاْ تيَيدا بـةغـدازبـووْ كـة
ذًازةياْ ( )0٨فةزًاُبةز بوو.
هة نوهةكة ُاوةزِؤكي زِيَِـٌـايـيـةكـاُـي
جيَبةجيَلسدُي طسيَبةضتة طػتـيـةكـاْ
ذًـــازة 9ي ضـــاهـــي  9102بـــؤ
بةغدازبوواْ زِووُلسايةوة و ،طـسُـطـي
شيــاتــس دزا بــة بــابــةتــي ضــؤُــيــةتــي
ئاًادةكـسدُـي تـةُـدةز و ضـؤُـيـةتـي
ئةجناًداُي ثسِؤضةي طسيَـبـةضـتـلـسدْ
بة تايبةي هـــــــــــة ضـةز كـسدُـةوة و
غيلسدُةوةي تةُدةزةكاْ.
بــــةزُــــاًــــةي دآــــاتــــووي ئــــةَ
بــة ِز َيــوةبــةزايــةتــيــة بــسيــتــيــة هــة
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ٓــةًــآــةُــطــيــلــسدْ هــةطــةيَ بــاُــلــي
ُيَودةوهةتي بــــة دوو ئازاضــــــــــــتـة.
ئازاضتةى يةكةًياْ جيَبةجـيَـلـسدُـي
ضةُد نوهـيَـم بـؤ كـةزتـي تـايـبـةد
هةضةز بةهـطـةُـاًـة ضـتـاُـدازدةكـاُـي
طــسيَــبــةضــتــلــسدْ كــة وةشازةتــــــــــــي
ثــالُــداُــاْ بــة ٓــاوكــازي بــاُــلــي
ُيَودةوهةتي دةزيلسدووة.
ئـازاضــتــةي دووةًــيــؼ بــسيــتــيــة هــة
طسيَبةضتلـسدْ هـةطـة َي غـازةشايـةكـي
بـوازي طـسيَـبـةضـتــة طػـتـيـةكـاْ بــؤ
ئةجناًداُي كؤًةهة نوهيَم بؤ كةزتي
طػــيت هــةضــةز ٓــةًــاْ بــةهــطــةُــاًــة
ضــتاُدازدةكاُي طسيَبةضتلسدْ.
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ثؤهيَِلردُى ()2
حةوت كؤًجاُياو
بةرزكردُةوةى ثوةي
ثؤهيَين ( )9دوو
كؤًجاُياو
ٓةهَوةشاُدُةوةى
ثوةي ثؤهيَين ()3
ي كؤًجاُياى
شــ َ
ديلة
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بــةٓــؤي بـسِيــازي نــةزجــلــسدُــي بـسِة ثــازةيــةن
هــــةاليةْ ذلوًةتةوة بؤ بةهيَِدةزاْ ،جووهةيـةن
كةوتؤتة ُاو بةهيَِدةزاْ بــــــــــــؤ ُـويَـلـسدُـةوةي
ُاضِاًةي ثؤهيَِلسدُي كؤًثاُياكاُياْ و داواكسدُي
ثػتطرييلسدُياْ هة اليةْ بةزِيَوةبةزايةتـــــــــــــــي
ثؤهيَِلسدُي بةهيَِدةزاْ بة ُووضساوي فةزًي.
بؤ ئةَ ًةبةضتةؽ بةزِيَوةبةزايةتي ثؤهيَِـلـسدُـي
بةهيَِدةزاْ هة ًاوةي وةزشي ضيَـيـةًـي ئـةًطـاهـدا
ُاضـــِاًــةي ( )9٨كؤًثاُياي ُويَلسدؤتةوة.
هة اليةكي تسةوة هيَرُةي تؤًاز و ثؤهيَِلـسدُــــــــي
بةهيَِدةزاْ هة وةزشي ضيَيةًي ئةًطاهدا بـة ٓـؤي
شؤزي ثػووةكاْ تةُٔا (  )9كؤبووُـةوةي ئـاضـايـي
نؤي ئةجناًداوة ،كة هـة ئـةجنـاًـدا تـةُـٔـا ( )2
ذةود كؤًثاُياي ثؤهيَِلسدووة و ثوةي ثـؤهـيَـين (
 )9دوو كؤًثاُيايػي بـةزشكـسدؤتـةوة ،وة ثـوـةي
ثــؤهـــيَين (  )3ضـــــــــــــــــــــــــ َي كـؤًـثـاُـيـــــــاي
ٓـــةهـــوةغـــاُـــدؤتـــةوة و داواكـــازي (  )٢ضـــواز
كـــؤًـــثـــاُـــيـــــــــــاؽ زِةتـــلـــساوةتـــةوة بـــةٓـــؤي
ُةطوجناُــــــــــــــــــــــــــــــي تـواُـاكـاُـيـاْ هـةطـة َي
ثيَوةزةكاُـــــــــــــــــــــــــــــي ٓـاتـوو هـة ثـةيـسِةوي
ثؤهيَِلسدْ.
هة اليـةكـي تـسةوة ُـاوي (  )٢ضـواز كـؤًـثـاُـيـا
نساوُةتة هيطيت زِةؽ هةضةز داواكازي وةشازةد و
دةشطاكاُي تسي ذلوًي ،بـــــةَ جؤزة كـؤي طػـيت
ُـــــاوي ئةو كؤًثاُيا و بـةهـيَـِـدةزاُـةي هــــــــــــة
هيــطيت زِةغّ تـــــــا ئيَطـــــتا دةبيَتــة (.)٥2
ضـــــةزةزِاي ئـــــةَ كـــــازاُـــــةي ضـــــةزةوة،
بةزِيَوةبةزايةتــــــــــــــي ثؤهيَِلسدُي بـةهـيَـِـدةزاْ
زِؤذاُة كازي ئاضايي نؤي ئــةجناَ داوة كة بسيتيـة
هــــــــــة وةآلًداُةوةي طػت وةشازةد و اليةُةكاُي
ذلوًي و زِةشاًةُديداْ هةضةز فسؤغـتـين ثػـلـي
ٓاوبةغاْ و داًةشزيَِةزاُـي كـؤًـثـاُـيـاكـاْ دواي
ديساضـــةكسدُي دؤضيَيةكاُياْ.
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كارو ضاآلكييةكاُى دةشتةى ئاًارى ٓةريٍَ
بةشي ئاًارةكاُي ثةروةردة و كؤًةآليةتي
زِووثيَوي ٓيَػووي فسةُيػاُدةزى بوازةكاْ ()MICS6
بــةًــةبــةضــتــى نــؤ ئــاًــادةكــسدْ ب ـ َو
ئــةجنــاًــداُــى زِووث ـ َيــوى ٓ ـ َيــػــوويــى
فــسةُــيــػــاُــدةز ( )MICS6دةضــتــةى
ئاًازى ٓةزيٍَ بةٓـةًـآـةُـطـى هـةطـةي

دةشطاى ُاوةُدى ئاًازى بـةغـدا هـةذيَـس
ضاوديَسي زِيَلـخـساوي  UNICEFهـة
بةزوازى  9102/00/2وؤزكػـؤثـيَـم
ئةجناًدزا بؤ زِيَلخطنت و ضـاكـلـسدُـى

بةزُاًةى زِووثيَو ،وةداُاْ و زِيَلخطـتـِـى
تيٌةكاْ ب َو كازى ًـةيـداُـى و ثـسضـيـاز
ُاًـةكـاْ كـة هـةٓـؤتـيَـى ( جـوٓـةيـِـة)
هـةٓةوهيَس بؤ ًاوةي  ٢زِؤذ بةزِيَوةضوو.

وؤزكػؤثى زِووثيَوى SWIFT
بــة ًــةبطــتــى ئــاًــادةكــازى و دوايــك
بسِيازداْ هةضةز ئةجناًداُى زِووثـيَـوى
 ، SWIFTدةضتةى ئـاًـازى ٓـةزيَـٍ
بةغدازيلسد هة وؤزكػؤثيَم هة ئـوزدْ-
عــٌــاْ هــة ( )9102/٨/9٥-93بــؤ

ًــاوةى دوو زِؤذ بــةضــةزثــةزغــتــى
) )World Bankبــة ًــةبــةضــتــى
دوايك بسِيازداْ دةزبازةى ضـؤُـيـةتـى
ئةجناًداُى كازى ًةيداُى و بسِيـازداْ
هةضــــــــــةز دوا طـؤزاُـلـازى هـةضـةز

ثسضيازُاًةكاُـى زِووثـيَـو و ضـاًـثـوـى
زِووثيَوةكة .تا ئيَطتاؽ زِووثيَوة هـةذيَـس
ئاًادةكازية ،وة كازى ًةيداُيؼ بسِيـازة
هةًاُطى 00ى ئةًطا َي بضـيَـتـة بـوازى
جيَبةجيَلسدُةوة.

زِووثيَوى ٓاوبةغى طػتطريى بريَوى ذياْ بؤ ثةُابةزة ضووزيةكاْ هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ
دةضتةى ئاًازى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بـة
ٓــاوكــازى زِيَــلــخــساوى  WFPو بــة
ٓاوبةغـى هــــــــــــــــةطـةز ِزيَـلـخـساوى
ٓ UNHCRةهطـا بـة ئـةجنـاًـداُـى
زِووثيَوى ٓاوبةغى طػـتـطـريى بـريَـوى
ذيــاْ بــؤ ثــةُــابــةزة ضــووزيــةكــاْ هــة
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ هـــــــــــــة ُـاوةوة و
دةزةوةى كةًث ،ئةويؼ بـة ئـاًـاجنـى
ئاطاداز بووْ هة زِةوغي ذياُى ثةُابـةزة
ضووزيةكاْ هة ٓةزيٌَى كوزدضــــــــــتـاْ
ئةَ زِووثيَوة دوا بةدواى ئـةجنـاًـداُـى

زِووثيَوى ئاضايػي نؤزان ديَـت كـة
ضــاهــى زاِِبــسدوو بــؤ داُــيــػــتــواُــى
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نؤجيَيى هـــــــــة ٓةزيٌَـى كـوزدضـتـاْ
ئةجناًدزا.
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بةشى ئاًارةكاُي داُيشتواْ وٓيَسي كار
 9102و وةزطـستـِـى زِةشاًـةُـديـى
دةضتثيَلسدُــــــــــى ئاًادةكازييـةكـاُـى
وةشازةتى دازايى بؤ ثـازةداز كـسدُـى
تايبةد بة زِووثيَوى دميوطسافى كة بـة
ث ـسِؤذةكــة .ب ـسِيــازة هــةدوو ًــاُــطــى
ٓاوكازى و ٓةًآةُطى هةطةز ٓـةزدوو
كؤتـايـى ئـةَ ضـاز زِووثـيَـوةكـة هـة
زِيَـــلـــخـــساوى  IOMو UNFPA
ٓــةز َيــٌــى كــوزدضــتــاْ ج ـ َيــبــةجــَ
ئــةجنــاَ دةدزيَــت .ئــةَ زِووثــيَــوة
بلسيَت.
 0٢111نــيَــصاْ هــة ضــةزاُطــةزى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ هــــــةنؤ دةطـسيَـت  .بةزدةواًـبـووْ هـةطـة َي ِزيَـلـخـساوى
جئاُيى كــاز ( )ILOبؤ ًةبةضـتـى
هـــــــــــــة ًــاُــطـةكــاُــى تـةًــوش و ئــا
تـــــــــــاشةكسدُةوةى ًيتـؤدؤهـؤجـيـى
زِةغِووضى ثسضيازُاًةى زِووثـيَـوةكـة
زِووثيَوى ٓيَصى كازو ضوود وةزطستـّ
ئاًـادة كـساو هـة ُـاوةزِاضـتـى ًـاُـطـى
هةضةًم و ثيَِاضة ُويَيـةكـاُـى ئـةَ
ئةيووهةوة نوهى زِآيَِاُى تايبةد بـةَ
بوازة بؤ ئـةوةى هـة ضـاهـى 910٨
زِووثيَوة هة ٓةز ضــــــــــــَ ثـازيَـصطـاى
بةدواوة كازياْ ثيَبـلـسيَـت .بـؤ ئـةَ
ٓةوهيَس ،ضــــــويٌَاُى و دٓـؤن بـةزِيَـوة
ًةبةضتة زِةغِووضى ثسضيازُاًـةكـة
ضــوو .قــؤُــــــــــــاغــى تــاشةكــسدُــةوةى
ئاًادة كساوة و ُيَسدزاوة بؤ غازةشا و
منــووُــةى تــايــبــةد بــة زِووثــيَــوى
ثطثؤزةكاُى ئةَ زِووثيَوة هة بازةطـاى
دميوطسافى هة ًاُطى ئةيووي ئةجناَ دزا
ضةزةكيى ِزيَلخساوةكة هة جـِـيَـ و
و ًاوةى  09زِؤذى كازكسدْ بـةزدةواَ
بسِيازة هة وةزشى كؤتايى ئـــــــةًطـاز
بوو .بسِيازة هة ضــــــــــةزةتـاى ًـاُـطـى
كاز هةضـــــــــــــــــةز تـاشةكـسدُـةوةى
تػـسيــِــى دووةَ دةضــت بــلــس َيــت بــة
ًيتؤدؤهؤذى تايبةد بة منـووُــــــةى
قؤُاغى كؤكسدُةوةى داتـا كـة ًـاوةى
زِووثيَوةكة بلسيَت.
 91زؤذى كازكسدْ دةنايةُيَت.
 كؤتايى ٓيَِاْ بة كازكسدْ هـةضـةز  دةضتةى ئاًازى ٓةزَيٍ كة هة اليـةْ
ضِدوقى ُةتةوة يـــــةكطستووةكـــــاْ
ئاًادةكسدُى زِاثؤزتى تـايـبـةد بـة
بــــــــــؤ داُـيـػـتـواْ ()UNFPA
تؤًازى طػتطريى ئاوازةكاْ كـة هـة
باُطٔيَػت كسابوو بوَ بةغدازيـلـسدْ
ضاهـى  910٥ئـةجنـاًـدزاوة .ئـةَ
هة ديدازَيم بة ُاوى ديدازى ٓةزيٌَى
زِاثــؤزتــة دواى ضــةُــديــّ جــاز
هــة بــازةى بــةٓ ـ َيــصكــسدُــى تــواُــا
ثيَداضووُةوةى وزد طةيػتؤتـة دوا
ٓةزيٌَايةتيةكاْ بؤ ئازاضتةكسدُـــــى
قــؤُــاغــى نــؤى و ِزيَــلــخــساوى
ئاًاجنةكاُــى طةغةثيَداُى بـةزدةواَ،
 UNFPAبـــــــــــــــةُــيــاشة وةكــو
ئةواُةى هة ضـــــــــــــــــــةز بـِـةًـاى
دؤكيوًيَِتيَم ضاثـــــــــى بـلـاد و
كؤُفسِاُطى ُيَودةوهةتــــــــــى طـةغـة
بــــــآلوى بلاتةوة.
ث ـ َيــداُــى داُــيــػــتــواْ داُــساوْ و،
 تةواو كسدُى ثـالُـى ئـةجنـاًـداُـى
بة ِزيَصاْ ضةزؤكى دةضـتـةى ئـاًـازى
زِووثـ َيــوى ٓـ َيــصى كــاز بــؤ ضــاهــى
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ٓــةز َيــٍ و بــةزثــسضــــــــــــــى بــةغــى
داُيػتـواْ و ٓـيَـصى كـاز بـةغـدازى
ديدازةكةيـاْ كـسد هـة زِؤذاُـى 0٨و
02ى تةًووشى  9102هة عـةاـاُـى
ثايتةنتى غاُػيِـى ئـوزدْ بـؤ ضـ َى
تويَرى ثـةيـوةُـديـداز بـةَ بـابـةتـة
ثةزهةًاُتازةكاْ  ،بـسيـاز ضـاشةكـاْ و
ئـــاًـــاز شاُـــةكـــاْ ،كـــةهـــةوآلتـــة
عةزةبيةكاُـةوة ضـاشدزابـوو .ئـةزكـى
ضةزةكى ئةَ ديدازة طفتـوطـوكـسدْ و
ٓةهطةُطاُدْ بوو بؤ بازودؤنـى 32
ُــيــػــاُــدةزى ثــةيــوةُــديــداز بــة
ُاوُيػاُى ديـدازةكـة كـة هـةو وآلتـة
عةزةبياُةدا بةغيوةيةكى الواش كازياْ
هةضةز كساوة يانود دةكـسيَت.
ًةبةضت هة ديدازةكـة ٓـةهطـةُـطـاُـدُـى
بـــازودوَنـــى ئـــةو ُـــيـــػـــاُـــدةزاُـــةى
ئاًاجنةكاُى طةغةثيداُـى بـةزدةواَ بـوو
كة هةضةز بِةًاى كوُفسِاُى ُيَودةوهـةتـى
طةغثيداُى داُيػتواْ داُساوْ و ،تـيـايـدا
جةنت كسايةوة هـةضـةز طـسوتـك داْ و
نيَساتسكسدُى ِزيَلازةكاُى طـةيػـنت بـةو
ُيػاُدةزاُةٓ .ةزوةٓا ثـةيـوةُـديـةكـاُـى
ُيَواْ اليةُة بةغدازبووةكاُـى ديـدازةكـة
هةٓةز والتيَم نسايةزِوو كة تايبةتـّ بـة
ثــيَـــػـــفـــةضـــووُـــةكـــاُـــيـــاْ هـــةبـــوازى
دةضتةبةزكسدُى ئةَ ُيـػـاُـدةزاُـة ،ئـةَ
ووآلتاُةؽ بسيتك هـة وآلتـاُـى ًـيـطـس،
ئوزدْ ،جةشائريً ،ةغسيب ،ضوداْ ،ضوًاي
و كةُداو .هة كؤتايى ديـدازةكـةدا ضـةُـد
بسِيازوو زِاضثازدةيةن دةزكساْ بؤ بـاغـى
بــةز َيــوةبــسدُــى كــازوبــازى تــايــبــةد بــة
بةدةضتخطتِى ُيػاُدةزةكاْ.
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بةشي ئاًارةكاُي بازرطاُي
رِووثيَوى يةكة طةشتيارييةكاْ
هةٓةريٌَى كوردشتاْ بؤشاهَى 7102
 هةزِيلةوتى 9102/2 /0٢-03
بةغى باشزطـاُـى نـوهـيَـلـى ( )9
زِؤذةى هة ديواُى دةضتةى ئاًازى
ٓـــةزيَـــٍ ئـــةجنـــاًـــدا بــــــــــــؤ
ضــــــــــــــةزجةَ ضةزثةزغتيـازاْ
و تويَرةزاْ هة دةضتةو هة ئاًـازى
ثــازيَــصطــاكــآْ ،ــةزوةٓــا بــ َو
ُويَِةزاُى بةغى ئاًاز هةدةضتةى
طػتى طةغت و طوشازى ٓةزيَـٍ و
ثازيَصطاكاْ دةزبازةى ضـؤُـيـةتـى

ثسِكسدُـةوةى فـؤزًِـى زِووثـيَـوى
يـــــــةكـة طـةغـتـيـازيـيـةكـاْ هـة
ٓةزيٍَ كة ثيَلديَت هـة (ئـوتـيَـى،
ًوتيَى ،كؤًةهطةى طةغتيـــــازى) ،
وة هة زِؤذى يـةكـةًـدا نـوهـةكـة
هةضةز ضؤُـيـةتـى ثـسِكـسدُـةوةى
فــؤزًِــةكــة بــوو هـــــــــــــــــــــةاليــةْ
بــة ِز َيــوةبــةزى ث ـسِؤذةكــة ،وة هــة
دووةَ زِؤذدا دابةغـلـساْ بـةضـةز
ضواز تيٍ بؤ ثسِكسدُةوةى فؤزًِى

ئــــــــــاًاذة ثيَلساو هةًةيداُةوة هة
ُــاو غــازى ٓــةوه ـ َيــس بــؤ دةضــت
ُيػاُلسدُى ٓةز تـيَـبـيـِـيـةن كـة
هةًةيداُةوة ٓةضتى ثيَبلسيَت.
 دةضتثـيَـلـى كـازى ًـةيـداُـى ئـةَ
زِووثيَوة هة ثازيَصطاكاُى ٓةزيٍَ هـة
زِيَلةوتى  9102/01/01ئـةجنـاَ
دةدز َيــت كــة ًــاوةى (ً )9ــاُــج
دةنايةُيَـت وة بـةزدةواَ دةبـيَـت
تاكو .9102/09/01

بةشي ئاًارةكاُــي ثيشةشــــازي
زِووثيَوى داًةشزاوةي ثيػةضاشي طةوزة وًاَ ُاوةُدي
ئاًادةكازي تةواو كساوة بؤ ئةجناًداُى
ُويَلسدُةوةى ضوازضيَـوةى داًـةشزاوة
ثيػةضاشية( طةوزة وًاَ ُاوةُديـةكـاْ)

و زِووثيَو كسدُيـــآْ .ـةزوةٓـا داُـاُـي
بودجةى ثيَويطت بـؤ زِووثـيَـوةكـة كـة
ضاوةزِواُى ٓاتِى بوجةى تـةزنـاُـلـساو
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دةكسيَت بؤ دةضت ثيَلسدُى كازةكة .بوَ
ئةًةؽ طػت هيَرُةكاُى ثيَويطت بــــؤ
ئةَ زِووثيَوة دةضتِيــػـــاْ كساوْ.
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بةشي شيلردةُةوةي داتا








دزوضتلسدُـــى داتا بةيطى تايبـةد
بــة زِووثـ َيــوى نــريا SWIFT
تايبةد بةٓةذًازكسدُى دآـاد و
نةزجى نـيـصاْ كـة هــــة اليـةْ
باُلى ُيودةوهةتـى ٓـاوكـازى و
ثاهثػتى دةكسيَت هـــــــــة ٓـةزضـ َى
ًــاُــطــى زِابــــــسدووٓ .ــةزوةٓــــــــــــا
بةغدازيلسدْ هــــــــــة وؤزكػـؤثـى
تايبةد بــــــــــــــــة زِووثيَوى نـريا
(  )Swiftهة والتى ئوزدْ بــــــــؤ
بسيازى كؤتايى جـيَـبـةجـيَـلـسدُـى
ئةَ زِووثيَوة هة عرياق.
داُاُى دوو داتا بةيظ و ضـــــــةز
ثةزغتيلسدُى تـؤًـازى شاُـيـازى
ٓــةزدوو زِووثـ َيــوى ضــاُــدزاوى
شضــتــاُــة و تـ َيــضــووى هــة ًــاوةى
 9102/٨/0تاكو .9102/01/0
بةغدازيلسدْ هــــــة كـؤبـووُـةوةو
وؤزكػؤثةكاُـــــــــــى تايـبـةد بـة
زِووثيَوى طػتطريى بازى ئاضـايػـى
نؤزان بؤ ثةُابةزة ضــــووزيـةكـاْ
هة دازغتتِى ثسضـــــــــيـازُـاًـة و
داتابةيظ و ضـةزثـةزغـتـيـلـسدُـى
زِآيِاْ و ثان كسدُى داتـاكـاْ هـة
ًـــاوةى  9102/2/0٥تـــــاكــــو
. 9102/٨/9٥
بــةغــدازيــلــسدْ هــة وؤزكػــؤثــى
دووةًــى زِووث ـ َيــوةى ٓ ـ َيــػــويــى
فسُيػاُدةز بؤ تيٌى عـرياق كـة
بؤ ًاوةى ( )٢زِؤذ هة ٓةوهـيَـس هـة
زِيَلةوتى  9102/2/ 0٢-00بـة
ٓاوكازى ِزيَـلـخـساوى ()Unicef



بؤ بةدواداضووُى كازةكاُى تايبةد
بة ثسِؤضيَطلسدُى داتاكاْ.
هــة وآلتــى تــوُــظ وؤزكػــؤثــى
زِووثيَوى ٓيَػويى فسةُيػاُدةز بـؤ
ضازةضـــــــــــــةزى داتا ( ثسؤضيَطـى
داتاكاْ) بةزِيَوة ضوو.

بةًةبةضتـى ئـةجنـاًـداُـى زِووثـيَـوى
ٓيَػويى فسةُيػـاُـدةز ( Multiple
)Cluster Indicator Survey
طةزى غةغةَ هـةعـيَـساق و ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ،وؤزكػؤثى ضازةضةزى داتـا
(  )Data Processingهــةاليــةْ
زِيَلخساوى يوُيـطـيَـ ( )UNICEF
هةوآلتـى تـوُـظ ِزيَـلـخـسا هـة ُـيَـواْ
 9102/2/02-09بؤ فةزًاُبـةزاُـى
تــايــبــةد بــة ث ـسِؤطــساًــى تــؤًــازى
شاُيازييةكاْ هةطػت ئةو وآلتاُةى كـة
هة ُاوضةكة ئـةَ زِووثـيَـوة هـةًـاوةى
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ئةًطاهدا ئةجناَ دةدةْ.
غاُديَلى تايبةد هةٓةزيٌَى كوزدضتـاْ
بةغدازى ئةَ وؤزكػؤثةياْ كسد و بـؤ
يةكةَ جازيؼ هـةضـةز ئـاضـــــــــــــتـى
عيَساق و ٓـةزيَـٍ بـة بـةكـازٓـيَـِـاُـى
تاثويَت شاُيازييةكاْ كؤ دةكسيَـِـةوة و
ثاغاْ زِاضتةونؤ بؤ ضةُتةزى شاُيازى
دةضتةى ئاًازى ٓـةزيَـٍ يـاْ دةشطـاى
ُاوةُدى ئاًازى بةغدا زِةواُة دةكسيَّ.
ثسِؤطساًى ئاًادةكـساو بـةغـيَـوةيـةكـى
ِزيَلوثيَم كؤُىؤش ًـةيـداُــــــــــــــى و
تؤًازى شاُيازييةكاْ دةكاد كة دةبيَتة
ٓؤى بةزشبووُةوةى ئاضتـى كـواهـيـتـى
شاُيازييةكاْ.
غايةُى ئاًاذةثيَلسدُة بة ثيَى ثـالُـى
كازى ئةَ زِووثيَوة كازى ًةيداُــــــــــى
هـــــة ًاُطى تػسيِى يةكةًـى 9102
دةضت ثيَدةكاد.
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بةشى ئاًارةكاُي كشتوكاأل وذيِطة
زِووثيَوى زِووبةزى ضاُدزاوى بةزووبوًى شضتاُة 9102 -9102
دةضتثيَلسدُى كازى ًةيداُى زِووثـيَـوى
زِووبةزى ضاُدزاوى شضـتـاُـة -9102
 9102هة ًاُطةكاُى تةًووش و ئا كة
زِِِووثيَويَلى وةزشية تيٌةكاُى ًةيـداُـى
بـؤ ًــاوةى  ٢٥زِؤذ بــةزدةواَ بــووْ
زِاضــتــةونــؤ ضــةزداُــى طــوُــدةكــاُــى

ٓــةز َيــٌــى كــوزدضــتــاُــيــاْ كــسد
بةًةبةضتى كـؤكـسدُـةوةى شاُـيـازى
زِووبةزة ضاُدزاوةكاْ كـة ٓـةزيـةن
هة زِووبةزى ضاُدزاوى (طةمن  ،جـؤ،
ُؤن ُ ،يطم  ،ضةوشةواتى شضـتـاُـة)
دةطسيَتةوة بة غيَوةيةكى ضـةزةكـى

كاز دةكاد بـؤ دةضـتـةبـةزكـسدُـى داتـاو
شاُيازى طػتطري و ٓـةًـةاليـةْ بــــــــــؤ
ئةوةى زِوًاهيَلى بـازودؤنـى ضـاُـدزاوى
شةويةكاُى ذيَسدةضتى جوتيازةكاْ بـلـاد
و دواتس بةغيَوةى ُيـػـاُـدةز و ذًـازةى
زِاضتةقيِة بازودؤنةكاْ خباتة زِوو.

زِووثيَوى بسغت و بةزٓةَ و تيَضووى بةزوبووًى شضتاُة 9102 - 9102
هةٓةًاْ كاتى ئةجناًداُـى زِووثـيَـوى
ضـــاُـــدزاوى شضـــتـــاُـــة زِووثـ ـيَـــوى
نةًالُدُى بسغت و بةزٓةَ و تيَضوو

بؤ بةزوبووًى شضتاُةؽ ئـةجنـاَ دزا
كــة بــةغ ـ َيــوةى ضــاًــثــوــى وةزطــرياو
ضــةزداُــى طــوُــدةكــاْ كــساوة بــؤ

وةزطستِى داتاى تايبةد بة تـيَـضـوو و
بسغــــتـى بــــةزوبـووًـةكـاْ هــــــــةَ
وةزشةدا.

بةشي ذًيَريارى ُةتةوةيى
نوش ذًيَسيازى ُةتةوةيى
بة ضةزثةزغتـى ضـةزؤكـى دةضـتـةى
ئــاًــازو بــة ٓــاوكــازى ِز َيــلــخــساوى
 Eurostatهة بـةزوازى(/)90-0٨
 9102/2هة ديواُى دةضتـةى ئـاًـاز
نـــوش ذًـ ـيَـــسيـــازى ُـــةتـــةوةيـــى
بةزِيَوةضوو كة تيايدا باع هـة ديـازى
كسدْ و ٓةذًازكسدُى ُيػاُـدةزةكـاْ
و ضؤُيةتى داُـاُـى هـة  GDPوة
ديـــازيـــلـــسدْ و طـــسُـــطـــى ٓـــةز
ُيػاُدةزيَم هـة ٓـةز بـابـةتـيَـم بـؤ
 GDPكسا .
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بةشي ذًارةي ثيَواُةيي
زِووثيَوى كسيَيةكاْ
دةضتثيَلسدُى كازى زِووثيَوى كسيَيةكاْ
هـــةًـــاوةى ( 9102/01 /)31-٥بـــؤ
وةزشى ضوازةَ هة ثازيَصطاكاُـى ٓـةزيَـٍ
ئةَ زِووثيَوة بؤ ضواز وةزش هة ضاهيَلدا
ج ـ َيــبــةج ـ َيــدةكــس َى  ،وةزشى يــةكــةَ
( كــاُــووُــى دووةَ  ،غــوبــاد  ،ئــاشاز)
وةزشى دووةَ ( ُــيــطــاْ ً ،ــايــظ ،

ذوشةيساْ) وةزشى ضيَـيـةَ (تـةًـووش ،
ئا  ،ئةيووي) وةزشى ضوازةَ (تػسيِـى
يةكةَ  ،تػـسيـِـى دووةَ  ،كـاُـووُـى
يةكةَ) هـةثـازيَـصطـاى ٓـةوهـيَـس( )9٨9
منووُة ٓةية ،هـــــــــــةثازيَصطـاى دٓـؤن
(  )939منووُة ٓـةيـة  ،هـةثـازيَـصطـاى
ضويٌَاُى( )319منووُة ٓةية .كـةواتـة

كوَى طػتى دةكاتة (  )٨02منووُة ،كة
هة ٓةز ثازيَصطايةن دابةؽ كـساوة  ،وة
دةزئــةجنــاًــى ئــةَ زِووث ـ َيــوةؽ شيــاد
دةكسيَت هةضةز زِووثيَوى ُسنةكـاْ كـة
ًاُطاُة جيَبةجيَدةكسيَت هةضةز ذًـازة
ثيَواُةييةكاْ بؤ ُسنةكاُى بةكازبةز و
ٓةالوضاُى ًاُطاُة.

ذًازةي ثيَواُةيي ُسنةكاُي بةكازبةز هةضةز ئاضيت ٓةزيٌَي كوزدضتاْ و ثازيَصطاكاْ بوَ ًاُطي تةاوش 9102
CONSUMER PRICE INDEX (CPI) FOR KURDISTAN REGION - JULY - 2017
طسووثةكاْ

Erbil

Suly

Duhok

KR

Division

نوازدْ و نوازدةًةُى

83.7

92.3

88.8

88.4

Food and Non-Alcoholic
Beverages

نوازدةًةُية كروهيةكاْ و توتّ

129.7

110.0

122.7

119.9

Alcoholic Beverages,
Tobacco

جى و بةزط وثيَالو

92.3

86.6

97.6

91.0

Clothes and Footwear

كسيَى ناُوو ئاو و كازةبا و ضوتةًةُى

98.3

104.9

122.8

106.2

Housing, Water,
Electricity

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وضاكلسدُةوة

98.7

86.8

95.3

93.0

House Supplies , Appliances & Maintenance

تةُدزوضتى

101.6

106.1

131.9

109.8

Health

طواضتِةوة

92.6

78.4

85.6

85.1

Transportation

ثةيوةُدى

99.1

88.6

93.5

93.5

Communications

زِؤغِبريى

80.0

84.6

78.1

81.6

Recreation and Culture

ثةزوةزدة

103.7

124.2

125.2

116.8

Education

ضيَػتخاُةكاْ

108.7

86.9

100.3

97.7

Restaurants

كةزضتةو نصًةد طوشازيية جؤزاو جؤزةكاْ

84.9

93.6

91.2

89.9

Miscellaneous Services
and

تيَلسِاى طػتى

93.3

91.4

97.5

93.3

General Index Number
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9102 ذًازةي ثيَواُةيي ُسنةكاُي بةكازبةز هةضةز ئاضيت ٓةزيٌَي كوزدضتاْ و ثازيَصطاكاْ ب َو ًاُطي ئابى

CONSUMER PRICE INDEX (CPI) FOR KURDISTAN REGION - AUG. 2017
ْطسووثةكا

Division

KR

Duhok

Suly

Erbil

Food and Non-Alcoholic Beverages

89.6

89.7

91.9

86.8

نوازدْ و نوازدةًةُى

Alcoholic Beverages, Tobacco

119.9

122.7

110.0

129.7

ّنوازدةًةُية كروهيةكاْ و توت

Clothes and Footwear

90.1

95.0

86.6

91.4

جى و بةزط وثيَالو

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

107.0

123.2

105.0

100.4

كسيَى ناُوو ئاو و كازةبا و ضوتةًةُى

92.7

95.1

86.8

98.2

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وضاكلسدُةوة

107.5

131.9

103.4

98.5

تةُدزوضتى

Transportation

85.4

85.4

78.7

93.0

طواضتِةوة

Communications

93.1

92.2

88.6

98.8

ثةيوةُدى

Recreation and Culture

80.7

77.1

82.9

80.2

زِؤغِبريى

Education

116.8

125.2

124.2

103.7

ثةزوةزدة

Restaurants

97.5

100.3

86.9

108.3

ْضيَػتخاُةكا

Miscellaneous Services and

90.4

91.4

93.9

85.7

كةزضتةو نصًةد طوشازيية جؤزاو
ْجؤزةكا

General Index Number

93.7

97.4

91.3

94.4

تيَلسِاى طػتى

9102 ذًازةي ثيَواُةيي ُسنةكاُي بةكازبةز هةضةز ئاضيت ٓةزيٌَي كوزدضتاْ و ثازيَصطاكاْ ب َو ًاُطي ئةيووش
CONSUMER PRICE INDEX (CPI) For KURDISTAN REGION - SEP. 2017

Division

ْطسووثةكا

KR

Duhok

Suly

Erbil

89.7

90.4

92.1

86.6

نوازدْ و نوازدةًةُى

119.9

122.7

110.0

129.7

ّنوازدةًةُية كروهيةكاْ و توت

Clothes and Footwear

90.0

94.6

86.6

91.4

جى و بةزط وثيَالو

Housing, Water ,Electricity

108.2

124.0

106.9

100.9

كسيَى ناُوو ئاو و كازةبا و ضوتةًةُى

House Supplies , Appliances & Maintenance

92.3

94.5

86.1

98.2

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وضاكلسدُةوة

Health

106.7

131.9

101.5

98.5

تةُدزوضتى

Transportation

84.6

82.3

78.1

93.4

طواضتِةوة

Communications

92.9

92.2

88.2

98.8

ثةيوةُدى

Recreation and Culture

80.1

77.1

81.5

80.2

زِؤغِبريى

Education

116.8

125.2

124.2

103.4

ثةزوةزدة

Restaurants

97.5

100.3

86.9

108.3

ْضيَػتخاُةكا

Miscellaneous Services and

91.5

94.9

94.8

85.7

كةزضتةو نصًةد طوشازيية جؤزاو
ْجؤزةكا

General Index Number

93.8

97.2

91.5

94.5

تيَلسِاى طػتى

Food and Non-Alcoholic
Beverages
Alcoholic Beverages,
Tobacco
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بةشداريلردْ هة ضةُد خوهيَم و ئةبدةيتلردُةوةى
رِةشِوشى ثالُي شرتاتيجي

هة ذيَس تيػلي ئةو طةغةضةُـدُـاُـةدا وةشازةتـى ثـالُـداُـاْ،
هةضؤُطةى بةزثسضيازيةتةكاُيدا واي بـيـين كـة ضـوازضـيَـوة
بةُدي بلاد هة ِزيَطاي بةزُاًةى ثالُداُاُى ضىاتيـحـي  ،بـ َو
ثسِؤضـةكـاُـى طـةغـةثـيَـداْ .تـيَـيـدا ئـةَ وةشازةتـة يـةكـةَ
زِةغِووضي ثالُي ضىاتيحي ضةزاُطةزى بؤ (ثـيَـِـخ ضـايَ)ى
دآاتووى  9190-9102دازِغـت بـةغـيَـوةيـةن تـا ثػـت
ببةضتيَت بة ديديَلي زِووْ بؤ ئايِـدة و غـيـلـسدُـةوةيـةكـي
طػتطرياُةؽ بؤ دؤنى ٓةزيٌَي كوزدضتاْ ئةجناَ بداد.
ئةَ زِةغِووضة ثالُة هة ئاًادةكسدُيدا ثػـيت بـةضـتـووة بـة
كؤًةهيَم دوكيوًيَِت هة ثيَؼ ٓةًووياُةوة ديدطاي ٓةزيٌَـي
كوزدضتاْ بؤ ضاهي  9191كة ئاًادةكساوة هة اليةْ وةشازةتى
ثالُداُـــاْ.
طسُطة ئاًاذة بلسيَت بـةوةى كـة بـة ِزيَـوةبـةزايـةتـى طػـتـى
ثالداُاُى ضىاتيحى هة وةشازةتى ثالُداُاْ ضةُديـّ ضـاآلكـى
ٓةبووة هةًاوةى وةزشى ضيَيةًى ئةَ ضايَ هةواُة:
 بةغدازيلسُى بةزِيَص  .ط .ثالُداُاُي ضـىاتـيـحـي هـة
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نــوهــــــــــــى ( الًــةزكــةشيــلــسدُــي دازايــي و كــازك ـ َيـسِى
نؤطوجناُدْ هةطةي قةيساُةكاْ) كة هةاليةْ ذلوًةتـي
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و زِيَلخساوى  IOGى كـةُـةدي هـة
بةزوازى  .2011/٩/ 21 - ٩زِيَلخسابوو هة وآلتي كةُةدا.،
بــةغـــــــــــــــــــــــــــــــــــدازيــلــسدْ هــة نــوهــــــــــــي
( planning and introducing effective
) and transparent office procedures
كة هة ضةُتةزى ئةوزوثي بؤ تـةكـِـةهـؤجـيـاو زِآـيـِـاْ
ئةجناًدزا.
بةٓةًاْ غيَوة بةغــــــــــــــدازيـلـسدْ هـة نـوهــــــــــــي
) )project managementهـــة ضـــةُـــتـــةزى
ئةوزوثي بؤ تةكِةهؤجياو زِآيِاْ.
ي هـة وةشازةتـةكـاُـي
وةزطستّ و كؤكسدُةوةى داتاى ُـو َ
ثةيوةُديداز بة زِةغِوضي ثالُي ضىاتيـحـي وةشازةد و
تــؤًــازكــسدُــي هــة زِةغــِــوضــةكــة بــة ًــةبــةضــتــى
ئةبدةيتلسدُةوةى.

Activities & Achievements Report of the Ministry of Planning - KRG
بةشداريلردُى وةزارةتى ثالُداُاْ هة كوَُفرِاشى يوُصلوَ
هة وآلتى هوبِاْ  -بةيروت

وةكو ُويَِةزاُى وةشازةتى ثالُداُاْ و
ٓاوضةزؤكى هيَرُةى باآلى نويَـِـدُـى
تةكـِـيـلـى هـة عـيَـساق و ٓـةزيَـٌـى
كــوزدضــتــاْ (بــة ِز َيــوةبــةزى طػــتــى
ٓاوكازى و ٓةٓآةُطيى ثـةزةثـيَـداْ)
بــةغــدازيــلــسد هــة كــؤُــفــسِاُطــى
( ضاكطاشى هة ضيطتةًـى نـويَـِـدُـى
تةكِيلى و ثـيـػـةيـى هـة عـيَـساق و
كوزدضتاْ) كة هة غازى بـةيـسود هـة
وآلتى هوبـِـاْ هـة ِزيَـلـةوتـى(/)2-0
 9102/٨بة ضةزثةزغتى زِيَلخساوى
يوُطلؤ ئةجناًدزا .ئةَ كـؤُـفـسِاُطـة
بـــة بـــةغـــدازى  9٨كـــةع وةكـــو
ُويَِةزايةتــــى اليةْ و وةشازةتةكاُـى
ثةيوةُديداز هة ٓـةزدوو ذـلـوًـةتـى
عــرياق و ذــلــوًــةتــى ٓــةزيَــٌــى

كوزدضـتـاْ بـةغـدازيـاْ تـيَـدا كـسد.
طفتووطؤكـاْ هـة ضـةزةتـادا بـاع هـة
دزوضتلسدُى ضوازضيَوةيةكى طـوجنـاو
بؤ ديصايِلسدُـى بـِـاغـة و تـواُـايـى
ُيػتٌاُى هة ضيطـتـةًـى نـويَـِـدُـى
تةكِيلى و ثـيـػـةيـى هـة عـيَـساق و
كوزدضتاْ كسا.
بــةغــيَــوةيــةكــى طػــتــى كــازةكــاْ
جةنتلسدُةوة بوو هة ٓةًآـةُـطـيـى
شيــاتــسى اليــةُــةكــاْ و وةشازةتــة
ثــةيــوةُــديــدازةكــاْ بــة نــويَــِــدُــى
ضيطتةًى تةكِيلى و ثـيـػـةيـى بـؤ
ئةوةى شياتس كـازبـلـسيَـت هـة ثـيَـِـاو
بةزةوثيَػربدُى زِؤهى ئةَ ضيـطـتـةًـة
هة وآلتــاُدا.
هــةَ كــوُــفــساضــةدا زِاو ضــةزجنــى
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ُويَِةزاْ و وةشازةتـةكـاُـى ذـلـوًـةتـى
ٓةزيٍَ ئاًاذةى ثيَدزا كة بةكاَ ئـاضـت و
ٓةهطةُطاُدُيَلى دزوضـتـى ُـاونـؤيـى ،
ثػتبةضنت بة ضيطـتـةًـةكـاُـى وآلتـاُـى
ثيَػلةتوو هة بوازى نويَِدُى تةكِيلى و
ثيػةيى ببةضىيَت .دواتـس طـفـتـووطـؤ و
ضةزجنةكاْ شياتس باضلسدْ بـوو هـةضـةز
ضؤُيةتى دةضت ُـيـػـاُـلـسدُـى ئـاضـتـى
تواُاكاْ كة بةضةُد ئاضت تيَثةزبىَ.
هــة ٓةًاُلاتدا كاز بلسيَت بؤ داُاُـــــــــى
ضيطتةًى ناهبةُدى بــــؤ دابيِـلـسدْ و
داُاُى بسِواُاًةكاْ بةغيَوةيـةكـى بـاغـى
كــة بــطــوجن ـ َيــت هــةطــة َي ضــيــطــتــةًــة
ُيَودةوهةتيةكاْ ،بة تايبةتى ضــــيطتةًى
(  )٨ئاضـــتى ،كـة هــــــــــة شؤز وآلتـاُـى
ثيَػلةوتـــوو ثةيسِةو دةكسيَت.

Activities & Achievements Report of the Ministry of Planning - KRG
بةشداريلردْ هة واذوَكردُى
رِيَللةوتِِاًةيةن هةُيَواْ
حلوًةتى ٓةريٌَى كوردشتاْ و
ئاذاُصى جايلاى ياباُى
هـة زِيَـلــةوتــى ( ،9102/ ٨/)99-0٨بـةزِيَــوةبــةزى طػــتــى
ٓاوكازى و ٓةًآةطيى ثـةزةثـيَـداْ هـة وةشازةتـى ثـالُـداُـاْ
هةطة َي دوو هة فةزًاُبةزاُى ٓةًاْ بـة ِزيَـوةبـةزايـةتـى طػـتـى
بةغدازياُلسد هة واذؤكسدُـى ِزيَـلـةوتـِـاًـةى ٓـاوكـازيـةكـاُـى

ئاذاُطى جايلاى ياباُـى كـة هـة والتـى ئـوزدْ  /عـةاـاْ
بةزِيَوةضووٓ .ةزوةٓا ُويَِةزاُى وةشازةتى ثالُداُاْ هةطـةيَ
غاُدى ذلوًةتى ُاوةُدى عرياق بة ٓةًآةُطى ئاًــــادةى
كؤبووُةوةكة بووْ.

بةشداريلردْ هة زجنرية كوَبووُةوةيةكى بريتش كوُصى
هةزِؤذاُى(  9102/٨/)02-02دوو فةزًـاُـبـةزى وةشازةتـى
ثالُداُاْ بةغدازياْ كسد هة شجنرية كؤبووُةوةكاُى (بسيتـؼ
كوُطى) كة هةاليةْ بسيتؼ كةُطوةوة زِيلخـسابـوو .بـابـةتـى
ضةزةكى كؤبووُةوةكة بسيتى بوو هة(دةضتِيػاُلسدُى كةًـو
كوزِيةكاُى ثةزوةزدة بـؤ ضـيـِـى كـةَ ئـةُـداًـاْ و ئـةو
ًِداالُةى واش هةقوتاخباُة دةٓيَِّ) ٓةزوةٓا بةغـدازبـوواُـى هـــة كؤبووُةوةكة بةغدازبووْ .هــة ًاوةى ئةَ دوو زؤذدا تيـػـم
ٓةزدوو وةشازةتى ( ثةزوةزدة و كازو كازوبازى كؤًـةاليـةتـى) نساية ضةز ناهةكاُى ضازةضةزى بؤ كيَػةكاُى ثةزوةزدة .

بةشداريلردْ هة دوو خوي هة شةُتةرى ETTC
ضـواز فـةزًـاُـبـةز هـة زِؤذاُـى (01/2تـاكـو )9102/2/90
بةغدازياُلسد هة ٓةزدوو نوش ( ثالُداُاْ و ثيَػـلـةغـلـسدُـى
ِزيَلازة غةفاف و كازيطةزيةكاُى فةزًاُطـة ،وةن ضـيـطـتـةًـى
ضاوديَسيلسدْ و ئاًادةكسدُـى زِاثـؤزتـلـسدْ) و ( ضـؤُـيـةتـى
ثالُداُاْ و جيَبةجيَلسدُى ثسِؤذة بة غيَواشيَلى ِزيَـم و ثـيَـم
بة طويَسةى ضةزوةزى ياضاو بسِيازداْ هة بـةزذةوةُـدى طػـتـى) بوو بؤ بةغدازبوواْ ،كة تيايدا تواُسا بةضةز كةوتوويى كؤتايى
كــة هــةاليــةْ (ضــةُــتــةزى زِآــيــِــاْ و شاُــيــازى ئــةوزوثــى) بيَت ،وة هة كؤتايى دا هةاليةْ كوُطوى طػتى ئةملاُيا هة ٓةوهيَـس
ِزيَلخسابوو .غاياُى باضلسدُة كة نوهةكة شؤز ضـوود بـةنـؼ بسِواُاًةى بةغدازبووْ بةنػسا بة فةزًاُبةزاُى بةغدازبوو.
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شاُدكردُى بة ِريَوةبةرى طشتى ٓاوكارى و ٓةًآةُطى
ثةرةثيَداْ ب َو وآلتى كةُةدا
هـــــــة (  9102/2/00تـــــــاكـــــــو
 ،)9102/2/02بةزِيَص بـةزيَـوةبـةزى
طػــتــى ٓــاوكــازى و ٓــةًــآــةُــطــيــى
ثةزةثيَداْ ( ذيدز مصطفط ط ضـيـيـد)
ضـــةزداُـــى والتـــى كـــةُـــةداي كـــسد
بةًةبةضتى بةغدازيلسدْ هـة شجنـرية
نــوهــةكــاُــى ثــةميــاُــطــاى ذــلــوًــى
(Institute on Governance
 - IOG).ئــــــاًــــــاُــــــخ هــــــةَ
ضةزداُيلسدُةؽ ثيَداُى ئاًـؤذطـازى و

زِيٌَِايى بوو هةاليةْ زِآيَِةزاُى والتـى
كةُـةدا دةزبـازةى بـسِيـازداُـى بـاؽ و
جيَطري هة زِووبةزِووبـووُـةوةى زِووداوة
ُـــةنـــواشزاوةكـــآْ ،ـــةزوةٓـــا بـــؤ
بةزشكسدُةوةى ئاضتى شاُيازى بـةغـداز
بــوواْ هــةَ بــازةيــةوة ،ضــوُــلــة ئــةَ
بةغدازبوواُة تـايـبـةدـةُـد بـووْ بـة
بة ِزيَوةبـةزةكـاُـى ُـاو ئـةو داًـةشزاوة
ذلوًياُةى كة ثةيوةضنت بة كيَػةكـاْ
و زِووبةزِووبووُةوةياْ .يةكيَلى تس هـة
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ئاًاجنةكاْ ئةوة بوو كة ضاوثيَلـةتـّ و
زِواُـــيـــِـــى تـــايـــبـــةد ٓـــةبـــوو بـــة
تاقيلسدُةوةى بةزِيَوةبسدُى كيَػطةكـاْ
هةضةز ئاضتى ذـلـوًـةتـى ُـاوةُـدى و
ثازيَصطاكاْ و ُـاونـؤيـى بـة ئـاًـاجنـى
دةضتِيػاُلسدُى هيَلؤهيِةوة هـة كـاتـى
جيَبةجيَلسدُى هة عيَـساق .وةٓـةزوةٓـا
بةغدازبـواُـى بـةزثـسضـى ذـلـوًـةتـى
كةُةدى بة طـفـتـووطـؤ و زِاطـؤزيـِـةوة
بةغدازبووْ هة زِآيَِاُةكةدا.
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داُاُي ًيلاُسًيَلي طوجناو بؤ ٓاوردةكردْ و ثشلِيين خشىَ
هةرِيَطاي ٓةردوو فرِؤكةخاُةي ُيَودةوهَةتي
ٓةوهيَر و شويٌَاُي
هـــة بـــةزوازي 9102/2/0٨
دةضتةي ثيَواُةضاشي و كؤُـىؤهـي
جــؤزي ٓــةزيَــٍ كــؤبــووُــةيــةكــي
بةضةزثةزغيت (د.ؾـبـاي يـوضـ
املـــاس) ضـــةزؤكـــي دةضـــتـــةي
ثيَواُةضاشي و كؤُىؤهي جؤزي بة
وةكــاهــةد ئــةجنــاًــدا هــةطــة َي
بةزِيَوةبةزايةتي طػـيت طـوًـسطـي
ٓـةزيَــٍ بــة ئــاًــادةبــووُـــــــــــــــــي

داُاُي ًيلاُسميي
ضاوديَريلردُي خاهَة شِورييةكاْ
هةبةزوازي  9102/2/٥دةضـتـةي
ثيَواُةضـاشي و كـؤُـىؤهـي جـؤزي
كــؤبــووُــةوةيــةكــي ئــةجنــاًــدا بــة
ئاًادةبووُـــــــــــــــــــــي ضـةزجـةَ
بةزِيَوةبةزاُي بةغةكـاُـي دةضـتـة،
تــةوةزي كــؤبــووُــةوةكــة بــاع
هةئةزكة ُويَلةي دةضـتـة بـوو كـة
ثيَلٔاتبوو هــــــــــــــة ضـاوديَـسي و
ضةزثةزغتيلسدُــــــــــي ثـسِؤضـةي
ثػلِيين كةي و ثةهي ٓـاوزدةكـساو

(ضاًاْ عبداهسمحّ عصيص) بةزِيَوةبـةزي

هةَ كوَبووُةوةيةدا بـاع هـةضـةز ضـؤُـيـةتـي

طػيت طوًسط و (عـبـداهـكـادز عـبـدا )
جيَطسي بة ِزيَوةبةزي طػـيت طـوًـسط و

ٓاوزدةكسدْ و ثػلـِـيـين نػـ َى (شيَـسِ ،شيـو،
ثــالتــك) كــسا كــة هــــــة ِز َيــطــاي ٓــةزدوو

غاُدي ياوةزي .هـة كـؤبـووُـةوةكـة بـة

فسِؤكةناُة ُيَودةوهةتي ٓةوهيَس و ضـوـيَـٌـاُـي

ئاًادةبووُـي بـة ِزيَـوةبـةزي كـؤُـىؤهـي

ٓاوزدة دةكسيَّ.

جــؤزي و ث ـ َيــواُــةضــاشي و كــازوبــازي
كــــازطـــيَـــسِي و بــــة ِزيَــــوةبــــةزاُــــي
بـة ِزيَـوةبـةزايــةتـي كــؤُـىؤهـي جــؤزي
ٓةوهيَس و ضويٌَاُي و دٓـؤنٓ .ـةزوةٓـا

جـةنـتــيـؼ هـةضـةز داُـاُــي ِزيَـِــٌـايــيـةكــي
يــةكــطــستــوو كــسايــةوة بــؤ ٓــاوزدةكــسدُــي و
ثػــلــِــيــين نػــ َى هــة ِزيَــطــةي ٓــةزدوو
فسِؤكةناُةكة.

بةثيَي بسِيازي (  ، )223هةكؤبووُةوةكةدا طفتوطؤ هـــةضـــــةز ضةُد بابةتيَلي طسُـم كـسا
بؤ باغى بة ِزيَوةبسدْ و زِاثةزِاُدُي كازةكاُي دةضتةي ثيَواُةضــــــاشي و كـؤُـىؤهــــــــــــي
جؤزي كة بةغيَوةيةكي طػيت باع هــــةَ تةوةزاُةي نوازةوة كسا:
 داُاُي ئاهيةتيَلي طوجناو بؤ بة ِزيَوةبسدُي كازةكاُي دةضتة بة ٓـةًـآـةُـطـي هـةطـةز
اليةُي ثةيوةُديداز.
 بةكازٓيَِاْ و ضوود وةزطستّ هة ضيطتةًي داتابةيظ بـؤ جـيَـبـةجـيَـلـسدُـي ئـةزكـة
ُويَيةكةي دةضتة.
 بِلةي دةضتة هة ناهة ضِوزييةكاْ بةزثسع دةبيَت هة ٓةًآةُطي و ٓـاوكـازيـلـسدْ
هةطةيَ ناهةضِوزييةكاُدا بؤ جيَبةجيَلسدُي ئةزكي ضاوديَسي و ضةزثـةزغـتـيـلـسدُـي
ٓاوزدةكسدُي كاها.
 بة ِزيَوةبةزايةتي كؤُىؤهي جؤزي و بة ِزيَوةبةزايةتي ثيَواُةضاشي و بـة ِزيَـوةبـةزايـةتـي
ذًيَسيازي ٓةهدةضنت بة داُاُي ًيلاُصًي بةزِيَوةبسدُي كازةكاُيـــــــاْ بةثيَ بـسِيـازي
( )223بةوزدي و بةغيَوةيةكي زِيَم و ثيَػلةغلسدُي بةضةزؤكي دةضتة.
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رِادةشتلردُةوةي قؤُاغي يةكةًي شــيصــتةًي تؤًاركردُي زاُيــارييةكاْ ))Database
ه ةاليةْ كؤًجاُياي طيَطاُت بؤ دةشتةي ثيَواُةشازي و كؤُرتؤهي جؤري
هة بةزوازي  9102/٨/٨دةضـتـةي ثـيَـواُـةضـاشي و
كؤُىؤهي جؤزي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ بـةضـةزثـةزغـيت
( د.ؾباي يوض املاس) كؤبـووُـةوةيـةكـي ئـةجنـاًـدا
هــةطــة َي كــؤًــثــاُــيــاي ط ـ َيــطــاُــت ) )Gigantبــؤ
زِادةضتلسدُـةوةي قـؤُـاغـي يـةكـةًـي ضـيـطـتـةًـي
تؤًـازكـسدُـي شاُـيـازيـيـةكـاْ ) )Databaseكـة
كؤًثاُياي ُاوبساو بـةثـيَـي طـسيَـبـةضـيت وازذوَكـساو
ٓةهطا بة دزوضتلسدُي ئةَ ضيطتةًة ،بـؤ دةضـتـةي
ثيَواُةضاشي و كؤُىؤهي جؤزي هة ًاوةي ضاهيَلدا.

هة كؤبووُةوةكةدا كة بةزِيَوةبةزي كؤُىؤهي جؤزي و بةزِيَوةبـةزي
ذًيَسيازي و بة ِزيَـوةبـةزي ثـيَـواُـةضـاشي و بـة ِزيَـوةبـةزي بـةغـي
كازوبازي ياضايي دةضـتـة ئـاًـادةيـبـووْ ،جـةنـت هـة ثـسِؤضـةي
جيَبةجيلسدُي ناهةكاُي طـسيَـبـةضـتـةكـة كـسايـةوة .وة بـةثـيَـي
طسيَبةضتةكة دواي ثيَداُي قوُاغي يةكةًي ضـيـطـتـةًـةكـة دةبـ َي
كؤًثاُيا زِآيَِاْ بة فةزًاُبةزاُي بـةغـي داتـا و شاُـيـازيـيـةكـاْ
بلاد ،بؤ فيَسبووُي كـازكـسدْ هـةضـةز ضـيـطـتـةًـةكـةٓ ،ـةزوةٓـا
كؤًثاُيا هةًاوةي ضاهيَلدا ئاًادة دةبـيَـت بـؤ ٓـةز دةضـتـلـازي و
ضاكسدُيَلي ضيطتةًةكة كة هةاليةْ دةضتةوة ئازاضتةي بلسيَت.

كؤبووُةوةي دةشتةي ثيَواُةشازي و كؤُرتؤهي جؤري ٓةريٌَي كوردشتاْ هةطةيَ
بةرِيَوةبةراُي دةروازةي شِوري حاجي ئوًةراْ
هة بةزوازي  9102/2/30هة ُووضيِـطـةي بـةزِيَـص
ضةزؤكي دةضـتـة بـة ئـاًـادةبـووُـي بـة ِزيَـوةبـةزي
كؤُىؤهي جؤزي كؤبووُةوةيةن ئةجنـاًـدزا هـةطـةيَ
بــة ِز َيــص ضــةزثــةزغــتــيــازي كــؤًــةهــطــاي دةزواشةي
ُيَودةوهةتي ذاجي ئوًَـةزاْ ،وة ٓـةزوةٓـا هـةطـةز
هيَثطساوي بِلةي تةُدزوضيت هة ذاجي ئوًَـةزاْ ،و
هيَثطساوي بِلةي كؤُىؤهـي جـؤزي هــــــــة ذـاجـي
ئوًَةزاْ.
كؤبووُةوةكة جةنيت كسدةوة هةضةز دزوضتلـسدُـي
ٓةًآةُطي هـةُـيَـواْ دةضـتـةو دةزواشةي ُـاوبـساو
بةًةبةضتى جيَبةجيَلسدُي بسِيازي ذًـازة ( )223

كة هة  9102/9/2هةاليةْ بة ِزيَص ضةزؤكي ذلـوًـةتـي ٓـةزيَـٌـي
كوزدضــــــتاُةوة دةزضوو بوو.

 هة بةزِيَوةبةزايةتى ثيَواُةضاشي وكؤُىؤش جؤزى ضويٌَـاُـى  هة ئاًازى تاقيطـةى بـة ِزيَـوةبـةزايـةتـى ثـيَـواُـةضـاشي و
بسِى جطةزةي ٓـاتـوو هـةوةزشى ضـيَـيـةَ بـسيـيت بـوو هـة
كؤُىؤش جؤزى ضويٌَاُى  ،بةغى ضـووتـةًـةُـى ()910
( )0٢20منووُةي دةزضوو ،وة()٢ي دةزُةضوو.
منووُةى طوجناوو ( )02منووُةؽ ُةطوجناو بوو.
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بسِو ُاوي ًةوادة ٓاتووةكاْ
( ثاكلةزةوة ً ،ةوادى بيِاضاشى ً ،ةوادى كازةبا ً ،ةوادى ضيَػتخاُة ً ،ةوادى ثالضتيلى  ،يازى ًِداالْ ً ،ةوادى ضيازاد ).......
بسِى ٓاتوو  /تةْ

بسِى ٓاتوو  /داُة

بسِى ٓاتوو  /كازتؤْ

زِيَطةثيَدزاوة

زِيَطةثَيِةدزاوة

هةُاوبساو

زِيَطةثيَدزاوة

زِيَطةثيَِةدزاوة

هةُاوبساو

زِيَطةثيَدزاوة

زِيَطةثيَِةدزاوة

هةُاوبساو

2122٥.0٨2

0.٢2

ُية

0٢0٨231

ُية

ُية

ُية

ُية

ُية

نػتةى ثػلِيَِى ئةجناًدزاو هة تاقيطةكاُى بةزِيَوةبةزايةتي ثيَواُةضاشى و كؤُىؤش جؤزى بةزِيَوةبةزايةتى ضويٌَاُى
( نوازدةًةُى  ،ئاو  ،جواُلازى  ،ثاكلةزوة  ،جطةزة).........
كيٌيا

ُاوى غويَّ

بايؤهؤجى

فيصيا

طوجناوة

ُةطوجناوة

طوجناوة

ُةطوجناوة

طوجناوة

ُةطوجناوة

ُية

ُية

ُية

ُية

ُية

ُية

تاقيطةى .ن دٓؤن

ُية

ُية

ُية

ُية

ُية

ُية

تاقيطةى  .ن ضويٌَاُى

03٨1

9٥

222

٥2

922

9

طػتى

03٨1

9٥

222

٥2

922

9

تاقيطةي ثيَواُةضاشي و كؤُىؤهي جؤزي
ٓةوهيَس

كازوضاآلكى وةزشى ضيَييةَ هة ٓؤبةي نػى . /ثيَواُةضاشي و كؤُىؤهي جؤزي (ٓةوهيَس  ،ضويٌَاُي  ،دٓؤن) /
جؤزى كازوضاالكى يةكاُى ٓؤبةى ٓوُةزى (ٓةوهيَس ـ ضويٌَاُى ـ دٓؤن)
جؤزى كازوضاآلكى

ٓةوهيَس

ضويٌَاُى

دٓؤن

دةزٓيَِاُى ًؤهةتى شيَسِيِطسى

2

9

2

دةزٓيَِاُى ًؤهةتى فسؤغتِى شيَسِ بة كؤًةيَ

ــ

ــ

ــ

دةزٓيَِاُى ًؤهةتى وةزغةى شيَسِ

٥

ــ

0

تاشة كسدُةوةى ًؤهةتى شيَسِيِطسى

00

3

03

تاشة كسدُةوةى ًؤهةتى فسؤغتِى شيَسِ بة كؤًةيَ

ــ

ــ

ــ

تاشة كسدُةوةى ًؤهةتى وةزغةى شيَسِ

0

ــ

ــ

ٓ 02٨٨،221ةشازو غةؽ

2٥.211
غةضت و ثيَِخ كيوؤ و ُؤضةد

ثػلِيِى نػوى ٓاوزدة (شيَسِ ،ثالتك،شيوو)

٢٢92.2٨٥
ضواز ٓةشازو ضواز ضةدو
بيطت و ذةود كيوؤ و ُؤ

ضةدو ٓةغتاو ٓةغت كيوؤو
ذةفت ضةدو ذةفتا طسِاَ

طسِاَ

ثػلِيِى ثطووهةى فسؤغتِى شيَسِ

٢٥9

9٨

91

ثػلِيِى دوكاُى وةزغة و شيَسِيِطسى

03

9

2

كيَػلسدُى تةزاشوو

٢٥9

0٥0

09

ضةزداُى هيَرُةى ضاوديَسى باشازِ

 0٢جاز

 03جاز

 3جاز

شيَسِى ثػليَِساو هة اليةْ هيَرُةى ضاوديَسى

 ٢٢2طسِاَ

ــ

 221طسِاَ

تاقيلسدُةوةى شيَسيِطساْ و ناوةْ وةزغةكاْ

 09شيَسِيِطس

 9شيَسِيِطس

 01شيَسِيِطس

ضةدو ٓةغتاو ثيَِخ طسِاَ
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دواكةوتِى شايصتةى دارايى ثرِؤذةكاْ
دواى قةيساُى دازايى هة ضـاهـى 910٢
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ُةيتواُى غايطـتـةى
دازايى ثسِؤذةكاُى ٓـةزيَـٍ وةن نـؤى
نةزد بلاد و بةهيَِدةزاْ هة وةزطستِى
ثازةى غايطتـةى نـؤيـاْ دواكـةوتـّ ،
تـةُـاُــةد شؤزيَـم هـة ثـسِؤذةكـاْ يــاْ
وةضتاوْ ياْ ُةياُتواُـى بـة نـيَـسايـى
جازاْ جيَبةجيَبلسيّ .
ضــةزةزِاى وةضــتــاُــى ٓــةُــديَــم هــة
ثــسِؤذةكـــاْ ،بـــةآلَ ٓـــةُـــديَـــم هـــة
بةهيَِدةزاْ بة ثـيَـى تـواُـاى دازايـيـاْ
بةزدةواَ بـووْ هـة جـيَـبـةجـيَـلـسدُـى

ثسِؤذةكاُياْ و هةجياتى نةزجلسدُى
غايطتة دازايـيـةكـاُـيـاْ ذـلـوًـةتـى
ٓةزيٍَ بة غيَوةى ضةن ثـازةيـاْ بـؤ
نــةزد دةكــسد .هــةضــاهــى 9102
ذلوًةتى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بسِيـازى
دا كة بودجةيةكى تـايـبـةد بـؤ ئـةَ
ضةكاُة تةزناْ بلسيَت بة ًةبةضتـى
نةزجلسدُى زِيَرةيةكى ديازيلساو هـة
زِةضيدى بةهيَِدةزاْ ،كة هة باُلةكاُى
ٓــةزيَــٍ ٓــةيــاْ بــوو .وةشازةتــى
ثــالُــداُــاْ بــة ٓــاوكــازى وةشازةتــى
دازايــى تــواُــيــاْ ئــةَ بــسِة ثــازة

تةزناُلساوةى بؤ دووجـاز و ٓـةزجـاز
بــةزِيَــرةى  %01زِةضــيــدى بــاُــلــى
بةهيَِدةزاْ بؤ بودجـةى ثـةزةثـيَـداُـى
ثازيَصطاكاْ نةزد بلةْ  .هـة قـؤُـاغـى
دآاتوو وة تا ثيَؼ كؤتاى ضاهى 9102
بسِيَلى تس بة زِيَرةيةكى ديازيلساوى تـس
بؤ ثسِؤذةكاُى بـودجـةى وةبـةزٓـيَـِـاْ
( وةشازةتةكاْ) كة بةُووضساوى فةزًـى
هــةاليــةْ وةشازةتــةكــاْ بــؤ وةشازةتــى
ثالُداُاْ ُيَسدزاوة نـةزد دةكـسيَـت و
هة دواى ثيَداضووُةوة بة فايوـةكـاُـيـاْ
بؤ وةشازةتى دازايى زِةواُة دةكسيَت.

زِيَرةى غايطتةى نةزجى ضةكى بةهيَِدةزاْ (بودجةى وةبةزٓيَِاْ)
#

غويّ

ذ.ثسِؤذة

نةزجى ثسِؤذةكاًْ /ويؤْ ديِاز

زِةضيدى باُمً /ويؤْ ديِاز

زِيَرةً /ويؤْ ديِاز

0

ٓةوهيَس

01٥

3٥1722٥

2٢7٢2٢

97٥22

9

ضويٌَاُى

02٥

9297٥12

2٢7٨٥9

9722٢

3

دٓؤن

0٥2

٥3٥73٨1

0٢27٨12

٥7٨29

طوذًةى طػتى

٢٥2

070٥٨7٥٥0

9٨2703٥

007٢٢٥

ثرِؤذةى بة ِريَوةبردُى دارايى )(PFM
ئةَ ثسِؤذةية بسيتية هة ُويَلسدُةوةى ضيطتٌى بةزِيَوةبسدُـى
دازايى طػتى  ،ثسِؤذةكة هـةاليـةْ بـاُـلـى ُـيَـودةوهـةتـيـيـةوة
بودجةى بؤ تةزنـاُـلـساوة و هـةوةزشى كـؤتـايـى  9102وة
دةضت بة جـيَـبـةجـيَـلـسدُـى بـسِطـةكـاُـى ثـسِؤذةكـة كـساوة.
بــة ِز َيــوةبــةزايــةتــى طػــتــى ثــالُــى بــودجــةى ث ـسِؤذةكــاُــى
وةبةزٓيَِاْ اليةُى جيَبةجيَلازى ثسِؤذةكةية  .ديازتسيّ ئـةو
بسِطة طسُطاُةى كة هةَ ثسِؤذةيةدا كـازيـاْ هـةضـةز دةكـسيَـت
بسيتك هــــــة
ُ )0ويَلسدُةوةو طةغةثيَداُى داتا بةيطى بـةزِيَـوةبـسدُـى
ثسِؤذةكاُى وةبةزٓيَِاْ .

 )9غ ـ َيــواشو ِز َيــطــاكــاُــى بــة ِز َيــوةبــسدُــى ث ـسِؤذةكــاُــى
وةبةزٓيَِاْ.
 )3ئــةجنــاًــداُــى نــوش زِآ ـ َيــِــاْ بــؤ ئــاغــِــاكــسدُــى
فةزًاُبةزاُى ذـلـووًـةتـى ٓـةزيَـٍ بـة ضـتـاُـدازدة
طػتييةكاُى طسيَبةضتلسدْ.
 )٢ئاًادةكسدُى زِيٌَِايية طػتيييةكاُى طسيَـبـةضـتـلـسدْ
بة شًاُى كوزدى و بـآلوكـسدُـةوةى بـؤ داَ و دةشطـا
ثةيوةُديدازةكاُى ذلووًةتى ٓةزيٍَ و ٓتد...
بةثيَى ثالُى دازِيَرزاو ًاوةى ثسِؤذةكة  ٢ضاز دةنايةُيَـت و
تا  9190بةزدةواَ دةبيَت .
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شِدوقى كؤًةكى ضاكصازى ئابوورى حلوًةتى ٓةريٌَى كوردشتاْ
Funding Facility Economic Reform -KRG
ضِدوقى كؤًةكى ضاكطاشى ئـابـووزى
ذــلــوًــةتــى ٓــةزيَــٌــى كــوزدضــتــاْ
ضِدوقيَلى دازايية داًةشزاوة هةاليةْ
ثسِؤطساًى ُةتةوة يةكطستووةكاْ بـؤ
طةغةثيَداْ و وةشازةتى ثالُداُـاْ –
بــة ِز َيــوةبــةزايــةتــى طػــتــى ثــالُــى
ثـــــــسِؤذةكـــــــاْ بـــــــودجـــــــةى
وةبـــةزٓـ ـيَـــِـــاْ .بـــةًـــةبـــةضـــتـــى
كــؤكــسدُــةوةى كــؤًــوكــى دازايــى ،
ٓ ـ َيــِــاُــى غــازةشايــاْ و ٓــاوكــازى
تةكِيلى بؤ ثاهثػتيلسدُى ثـسِؤضـةى
ضــاكطــاشى ئــابــووزى هــة ٓــةز َيــٌــى
كوزدضتاْ  .ضاآلكييةكاُى ضـِـدوقـى

كؤًةكى ضاكطاشى ئابووزى ذلوًةتـى
ٓةزيٌَى كوزدضـتـاْ هـة ضـَ ًـاُـطـى
زِابسدوو بسيتيبوو هة:
 )1ئــاًــادةكــسدْ بــؤ ئــةجنــاًــداُــى
هيَلؤهيِةوةيةكى طػتطري هة بـوازى
كػتوكاز هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بة
ٓةًآةُـطـى هـةطـةز ثـسِؤطـساًـى
ُــةتــةوة يــةكــطــستــووةكــاْ بـــــــــؤ
نـــــؤزان و كػـــــتـــــوكـــــاز
.UNFAO
 )9دةضــتــث ـيَــلــسدُــى ئــةجنــاًــداُــى
ضــاكطــاشى هــة بــوازى كــازط ـ َيــسى
ناُةُيػيِى هة بةزِيَـوةبـةزايـةتـى

طػــتــى نــاُــةُــيــػــيــِــى ٓــةز َيــٌــى
كوزدضتاْ.
ٓ )3ـةًــآــةُـطــيــلــسدْ هــةطــةز بــاُــلــى
ُيَودةوهةتى بؤ ئةجناًداًى ضاكطـاشى
هة بوازى ثازاضتِى كـؤًـةآليـةتـى هـة
ٓةزيٌَى كـوزدضـتـاْ و ئـةجنـاًـداُـى
ثسِؤذةى بـــــة ئـاًـاجنـلـسدُــــــــــــــى
ٓةذازى.
 )٢ئاًادةكسدُى ضوازضيَوةى ضاوديَسى و
ٓةهطةُطاُدْ بؤ ضاكطـاشى ئـابـووزى
بــؤ ضــ َى ضــةكــتــةز ( كػــتــوكــاز،
ثــازاضــــــــتــِــى كــؤًــةآليــةتــى و
ثيػةضاشى).

حلوًةتى ٓةريٌَى كوردشتاْ ثرِؤطراًيَلى ئةزًووُى بة ئاًاجنلردُى ٓةذاراُى
دةشتجيَلردوة ,هة ِريَطةى بةكارٓيَِاُى ثشلِيِى ئاشتى طوزةراْ
Proxy Means -Testing
ثسِؤطساًةكة ئةشًووُيَلة هـة قـةشاى
دةغتى ٓةوهيَس جيَبةجيَـلـسا  ،كـازة
ًةيداُيةكاْ هة 9ى ُيطاُى 9102
دةضتياُثيَلسد و هة ُيطـاُـى 9102
تةواوكساْ  .ثيَؼ كازة ًةيداُييةكاْ
باُلى ُيَودةوهةتى ٓاوكازى تةكِيلـى
و بوُياتِاُى تـواُـاكـاُـى ثـيَـػـلـةؽ
كسد .كـازة ًـةيـداُـيـةكـاْ هـةاليـةْ
تويَرةزة كؤًةآليةتييةكاُى وةشازةتـى
كـــازو كـــازوبـــازى كـــؤًـــةآليـــةتـــى
ئــةجنــاًــدزا ،بــة ضــةزثــةزغــتــيــازى
دةضتةى ئاًازى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و

بةزِيَوةبةزايةتى طػتى ثالُـى ثـسِؤذةكـاْ
بــودجــةى وةبــةزٓــ َيــِــاْ هــةوةشازةتــى
ثالُداُاْ.
ثاهـثـػـتـى دازايـؼ دابـيـِـلـسا بـؤ كـازة
ًةيداُييةكاْ هةزِيَطةى ضِدوقى كؤًةكى
ضاكطاشى ئابووزى ذلـوًـةتـى ٓـةزيَـٌـى
كــــوزدضــــتــــاْ Funding Facility
 Economic Rform,كةتيَضووةكاُـى
بةطةزنطنت و تابـوـيَـتـى ثـيَـويطـتـى بـؤ
زِووثيَوةكـة دابـيـِـلـسد .تـيـٌـى بـاُـلـى
ُيَودةوهةتيؼ ،ضؤفتويَسى زِووثـيَـوةكـةى
دابيِلسد و زِآيَِاُى ضسِيػى ثـيَـػـلـةؽ
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كسد بة تويَرةزة كؤًةآليةتييةكاْ.
وةشازةتى كازو دةضتةى ئاًاز ثـسِؤضـةى
ٓــةهطــةُــطــاُــدُــى كــازى ًــةيــداُــيــاْ
ئاًادةكسد .باُلى ُيَودةوهةتى غـيـلـازى
كسدوة بؤ داتا بـةدةضـتـٔـاتـووةكـاْ هـة
كازى ًةيداُى زِوثيَوةكةوٓ ،ةزوةٓا هـة
ُـــصيـــلـــةوة كـــازي كـــسدوة هـــةطـــةز
وةشازةتةكاُى كازو ثالُداُاْ و هـةطـةي
دةضــتــةى ئــاًــاز ،بــؤ ئــاًــادةكــسدُــى
زِاثؤزتى كؤتايى وةشازةتةكاُى ثالُداُاْ
و كـاز كـة ثـيَـػـلـةغــى ئـةجنـوًـةُــى
وةشيساُى دةكةْ بؤ بسِياز وةزطستّ.

Activities & Achievements Report of the Ministry of Planning - KRG
ثرِؤذةى بيٌةى
كؤًةآليةتى بؤ
ثةرةثيَداْ
ذلوًةتى عـرياق بـة ٓـةًـآـةُـطـى
هةطةز باُلى ُيَودةوهةتى كاز دةكـاد
هــة ث ـ َيــِــاو ث ـ َيــلــٔ ـ َيــِــاُــى تــيــٌــى
ثةزةثيَداُـى بـيـٌـةى كـؤًـةآليـةتـى
هـــةضـــةز ئـــاضـــتـــى عـــرياق ،وة
جيَبـةجـيَـلـسدُـى ثـسِؤذةى بـيـٌـةى
كؤًةآليةتى بؤ ثةزةثيَداْ.
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ضودًةُد دةبيَـت
هةَ ثسِؤذةية كـة بـة ضـةزثـةزغـتـى
وةشازةتى ثالُداُـاْ  /بـة ِزيَـوةبـةزى
طػـــتـــى ثـــالُـــى ثـــسِؤذةكـــاُـــى
وةبةزٓيَِاُة.
ئــاًــاجنــى ث ـسِؤذةكــة بــسيــتــيــة هــة
طــةغــةث ـيَــداْ و بــةزةوث ـيَــػــربدُــى
طوشةزاُى ٓاوآلتياْ و ٓيَِاُةكـايـةى
ٓــةش كــازكــسدْ بــؤ كــؤًــةهــطــة
شةزةزًةُدةكاْ هة عرياق و ٓةزيَـٌـى
كوزدضتاُدا .هةضةز ئاضـتـى عـرياقـدا
ض َي ثازيَصطا بـؤ قـؤُـاغـى يـةكـةًـى
ثسِؤذةكة دةضتِيػاُلساوْ ئةواُـيـؼ
ثازيَصطاكاُى ؾالي اهديّ  ،ديـاهـة و
دٓؤكّ.
بِةًاى ضةزةكى ثسِؤذةكة بسيتية هـة
فةزآةًلـسدُـى ٓـةش يـةكطـاْ بـؤ
بةدةع طةيػتـِـى نـصًـةتـطـوشازيـة
ضةزةتايةكاْ و دةزفةتى كازكسدْ بة
ًةبةضتى طةغةضةُدُى ضةقاًطـريى

و ئاضايؼ  .بةآلَ  ،هة ئـيَـطـتـادا بـة
ٓؤى غةزى ُةنواشزاوى دذ بة تريؤز
ُــاوضــةكــة بــة غـيَــوةيــةكــى طػــتــى
دوضازى نساثى ذيَسناُى ئابووزى و
كؤًةآليةتى ٓاتووة .بة زِةضاوكسدُى
ئةَ ٓةهوًةزجة  ،ثـسِؤذةى ُـاوبـساو
ٓــةوهــدةداد كــة يــةكــة كــازطـ َيــسيــة
نؤجيَيةكاْ بـةٓـيَـصتـس بـلـاد ،بـؤ
طةياُدُى نصًةتطوشازيةكاْ و ٓـةش
كاز بؤ كؤًةهطةكاُياْ.
ئةًةؽ بـة بـسةوداْ بـة ثـسِؤضـةى
الًــةزكــةشى هــة يــةكــة كــازط ـ َيـسِيــة
نؤجيَيةكاْ و بـةٓـيَـصكـسدُـيـاْ هـة
جيَبةجيَلسدُى ثسِؤذةكاْ هة ُـاوضـة
ضِوزيةكاُى نؤياُدا.
ئةشًووُة ُيَودةوهةتيةكاْ ئـةوةيـاْ
ُيـػـاُـداوة كـةثـسِؤذةى هـةَ جـؤزة
ضةزكةوتِى بةزضاوى بةدةضتٔيَِـاوة
هة دووبازة بِياتِاُـةوةى كـؤًـةهـطـة
شياُويَلةوتووةكاْ هة زِووى ئـابـووزى
و كؤًـةآليـةتـي ،وة ٓـيَـِـاُـةكـايـةى
دةزفةتى كاز .هةٓةًاُلاتدا كؤًةهطـة
نؤى ضةقـى ثـسِؤذةكـة دةبـيَـت هـة
ثالُداُاُى ضةزةتايـى و طـةيـاُـدُـى
نصًـةتـطـوشازيـةكـاْ  ،بـؤ منـووُـة
دةضتِيػاُلسدُـــــــــــــى ثـسِؤذةكـاْ،
ضـؤُــيــةتــى جـيَــبــةجـيَـلــسدُــيــاْ و
ضــاود َيــسيــلــسدُــيــاْ ،كــة هــةاليــةْ
كــؤًــةهــطــة يــاْ يــةكــة كــازط ـ َيــسيــة
نـؤجـيَـيــةكـاْ جـيَـبـةجـيَـدةكـس َيــت
ئةًةؽ ًتٌاُةى شيـاتـس هـة ُـيَـواْ
ٓاوآلتياْ و دةضـتـةى بـة ِزيَـوةبـسدْ
بِياتدةُدزيَتةوة.
هة ٓةًووى طسُطى  ،ضـىاتـيـريـةتـى
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ثسِؤذةكة هةوةدايـة كـة بـتـواُـدزيَـت
ٓةذازى هة كؤًةهطة شةزةزًةُـدةكـاْ
كةًبلسيَتةوة ،بة هةبـةزضـاوطـستـِـى
ئــةوةى كــة كــةًــدةزاًــةتــاْ ٓــةَ
بةغدازى جيَبةجيَلسدُى ثـسِؤذةكـاْ
بنب وةكو ٓيَصى كاز ،وةٓةَ ثـسِؤذةى
ج ـيَــبــةج ـيَــلــساو بــب ـيَــتــة ٓــؤكــازى
ئـــــةوةى كة ئاضتى نـصًـةتـطـوشازى
بةزشبلاتةوة.
هــة ٓــةزيَــٌــى كــوزدضــتــاُــدا بــؤ
دةضتثيَلى ثسِؤذةكة ثازيَصطاى دٓؤن
دةضتِيػاُلساوة بة ٓـؤكـازى ضـةُـد
فاكتةزيَم  .ئةو فاكتةزاُةؽ بسيتك
هـــة ِزيَـــرةى ٓـــةذازى و ذًـــازةى
ئاوازةكاْ هةَ ضِوزةدا ،وة ثازيَـصطـاى
دٓؤن شؤزتسيــــــــّ زِيَـرةى ٓـةذازى
و ذًــازةى ئــاوازةى ت ـ َيــدايــة ،بــة
بةزاوزد بة ثازيَصطاكاُي تسى ٓةزيَـٍ،
ئةًةؽ بؤتة ٓؤكازى ضـــــــــــةزةكـى
بؤ ٓةهبرازدُى ئةَ ثازيَصطايةدا.
هــــــــــــة كؤتايدا  ،ثـسِؤذةى بـيـٌـةى
كؤًةآليةتــــــــــــــى بـؤ ثـةزةثـيَـداْ
ٓةوهدةداد بؤ جيَبةجيَلسدُـــــــــــــى
ثسِؤذةى قةبازة بضون بؤ ًاًِـاوةُـد
هـــة كؤًةهطة شياُويَلةوتووةكاُدا ،بـؤ
شياتس بِياتِاُـى ًـتـٌـاُـة هـةُـيَـواْ
ٓاوآلتى و دةضــــــــــــتـة كـازطـيَـسِيـة
نؤجيَيةكاْ ،وة هــــــــــــــــــة ثـيَـِـاو
بةٓيَصكسدُى دةضـــتة كازطيَـسِيـةكـاْ
هة زِووى جيَبةجيَلسدُى ثسِؤذةكـاُـدا
و نصًةتلـسدُــــــــــــــى ٓـةذازاْ و،
ٓةزوةٓا بةزشكسدُةوةى ئاضــــــــــتـى
نصًةتطوشازى هــــــــــــــة كـؤًـةهـطـة
شةزةزًةُدةكاْ.

