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وةشيسي ثالُداُاْ هة ةز كوُطوهي شيت
كؤزياي باشوز كؤدةبيَتةوة
وةشيسي ثالُداُاْ هة ةز شاُديَلى باآلى
( )UNDPكؤدةبيَتةوة
ضاآلكييةكاُي بةزِيَوةبةزايةتي
ثؤهيَِلسدُي بةهيَِدةزاْ هة وةزشي
دووةًي 8102
بةشدازبووْ هة وؤزكشؤثيَم بة ُاوى ”اهقضايا
املعاصسة يف إصالح ضياضاد و ممازضاد اهتوزيداد
اهعاًة“ كة هة وآلتي كويَت ئةجناًدزا.
كازوضاآلكييةكاُى دةضتةى ئاًازى
ٓةزيٍَ .....ل()01-2
دازِشتِةوةى ثالُــــــــى ةشةثيَداْ بؤ
ٓةزيٌَى كوزدضــــــتاْ بؤ ًاوةى ثيَِض
ضاز
كازوضاآلكييةكاُى دةضتةى ثيواُةضاشى و
كؤُىوىل جوزى .....ل ()0١-08
ئاًادةكازي بةزِيَوةبةزايةتي شيت
ثةزةثيَداُي ًسوَيي بوَ كسدُةوةي
باهةناُةي كيثا

ذًازة ()82

كـورتـةيـةك دةربـارةى
وةزارةتى ثـالىداىان
ئةَ وةشازةتة بةثيَى ياضــــــــاى ذًازة ()2ى ضــــــــاهـى
( )8112ى ئةجنوًةُـــى ُيشـتـيـٌـاُـى كـوزدضـتـاْ ـ
عرياق داًةشزاوة ،بةًةبةضتى ئاًادةكسدُى ثالُةكاُـى
ثةزةثيَداُى ٓةزيٍَ و ثيَشخطتِى هةزِووى ئـابـووزى و
كؤًةآليةتـــى و ًسؤيى و زِؤشـِبرييةوة.
ٓــةزوةٓــا وةشازةتــى ثــالُــداُــاْ بــة ٓــاوكــازى و
ٓةًآةُطـيـى هـة ـةز وةشازةد و داَ و دةش ـاكـاُـى
ديلةى حلوًةد و كةزتـى تـايـبـةد ثـالُــة دزيَـر و
ًاًـِاوةُد و كوزختـايةُةكـاْ و ثةزةثيَداُى ًـسوَيــــى
و ثةيوةُدييةكاْ،
ٓةزوةٓا ثالُى بودجةى وةبةزٓيَِاُى حلوًى بةثيَـى
ضةُد بِةًايةكى تايبةد هـةضـةز ئـاضـتـى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ئـاًـادة دةكــاد وةشازةد ٓـةهـدةضـتـ َى بـة
ئةجناًداُى كسدازى ئـاًـازى جـيـاجـيـا هـة ٓـةزيَـٌـدا
بةتايبةتى ئةواُةى كة ثةيوةُدياْ بـة ضـةزذًـيَـسيـة
شتيةكاُـى داُـيـشـتـواُـى ٓـةزيَـٍ و نـاُـووةكـاْ و
زِووثــيَـــوى ئـــاًـــادةيـــى تـــايـــبـــةد بــــة كـــةزتـــة
جؤزبةجؤزةكاُـــى ٓةزيٌَةوة ٓةية،
جطة هةًاُى ضةزةوة وةشازةد ٓةهدةضتىَ بـة داُـاْ و
ثةيسِةوكسدُى ضـيطتةًيَلى ُيشتيٌاُى بؤ ثيَوةزكـازى
و كــؤُــىؤهـــى جــؤزةكـــى هــــــة ٓــةز َيــٌــدا بــــــةثــ َيــى
ًواضــــةفاتى عرياقــى و جئاُـى.
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لــةو رِاثؤرتةدا
ئـــةَ زِاثـ ـوَزتـــة ( زِاثـ ـوَزتـــى كـــازو
ضاآلكييةكاْ) بآلوكساوةيـةكـى وةزشيـة،
كــة ٓــةًــوو ضـ َى ًــاُـ جــاز َيــم هــة
وةشازةتى ثالُداُاْ دةزدةضيَت ،تيـايـدا
ئــةَ كــازو ضــاآلكــيــة ضــةزةكــيــاُــة
بــةشـ َيــوةيــةكــى كــوزد و ثــونــتــلــساو
دةناتةزِوو ،كة هةَ ًاوةيةدا ئـةجنـاًـى
داوة ض هةاليةْ نودى وةشازةتـةوة يـاْ
بـــة ٓـــاوكـــازى و ٓـــةًـــآـــةُـــطـــيـــى
وةشازةتةكاُى ديلةى حلوًةد و اليةُة
ُاونوَيى و بياُية ثةيوةُديدازةكاْ.
ثيَويطتة بطوتسيَت كةوا هةَ زِاثـوَزتـةدا
تــةُــٔــا ئــاًــاذة بــة كــازو ضــاآلكــيــة
ضةزةكيةكاْ كساوة بةشيَوةيةكى كـوزد،
وة بوَ ٓةز وزدةكازيةن يا بةكازٓيَِـاُـى
داتاكاْ ثيَويطت بة ةزِاُةوة دةكاد بـؤ
اليــةُــى ثــةيــوةُــديــداز هــة وةشازةتــى
ثالُداُاْ يا ًاهثةزِى وةشازةد
)(www.mop.gov.krd

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

وةزيري ثالىداىان لةطةأل كوىسولَي
طشيت كؤرياي باشور
كؤدةبيَتةوة

زِيَلةوتي  ،810212181د عـوـي
ضــِــدي ،وةشيــسي ثــالُــداُــاُــي
حلوًـةتـي ٓـةزيَـٌـي كـوزدضـتـاْ
ثيَشواشيلسد هة بةزِيَص ثازن يـؤُـ
كيو ،كوُطوهي شيت وآلتي كؤزيـاي
بــاشــوز هــة ٓــةوه ـ َيــس و ش ــ ـاُــدي
ياوةزي.
هةًياُةي كؤبووُةوةكةدا بـا هـة
ثةيوةُديةكـاُـي ُـيَـواْ ٓـةزيَـٌـي
كوزدضتاْ و كؤزياي بـاشـوز كـساو،

ٓةزدووال جةنتياْ هـة بـةزدةواًـي
ئةَ ثةيوةُديةي ُيَواُياْ كسدةوة.
ٓــةزوةٓــا بــاضــي زِيَــوشــويَــِــةكــاُــي
زِيَوزِةمسى كسدُةوةي دةش ـاي كـيـثـا
( ثةمياُطاي كوزدضتاْ بؤ كـاز ـيَـسِي
شــيت) هــة ٓــةوهــيَــس كــسا ،كــة
ثةزةثيَداُي ئةَ دةش ايةي زِآـيَـِـاْ
بة ٓاوكازي زِاضتةونؤي حلـوًـةتـي
كؤزياي باشوز و ئـاذاُطـى كـؤيـلـاي
كؤزي ئةجناَ دةدزيَت دواتس با هة
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ٓاوكازي و ٓةًآةُطي ُيَواْ وةشازةتـي
ثالُداُاْ و ئـاذاُطـى كـؤيـلـا كـسا بـ َو
دازِشتِـى ثـالُـيَـم بـؤ داًـةشزاُـدُـى
ثؤزتاهيَم بـؤ كـازوبـازي ـسيَـبـةضـتـة
شتيةكاْ هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ.
ئةَ كازة دواي ئةوة ديَت كة ثيَشى بـة
ٓاوكازي سوثي بـاُـلـي ُـيَـودةوهـةتـي
ِزيٌَِاييةكاُى تايبةد بـة ـسيَـبـةضـتـة
شتيةكـاْ تـةواوكـسا و هـة ئـيَـطـتـادا
كةوتؤتة بوازي جيَبةجيَلسدُةوة.

وةزيري ثالىداىان لةطةأل شاىديَكى
باآلى ( )UDNUكؤدةبيَتةوة

زِؤذى  8102111١د عوـي ضـِـدي،
وةشيسي ثالُداُاُــــــــى حـلـوًـةتـى
ٓةزيٌَى كـوزدضـتـاْ ،ثـيَـشـواشى هـة
شاُديَلي باآلي ئاذاُطي ثةزةثـيَـداُـي
ضـــــةز بة ُةتـةوة يـةكـطـستـووةكـاْ
) )UNDPكسد ،و هــــــــــــــــــــــــة
كؤبووُةوةيةكدا ضةُد تةوةزيَـلـيـاْ
تـــاوتويَلــسد.
ضةزةتا وةشيسي ثالُداُاْ بـاضـي هـة
بازودؤنى ٓةزيٌَي كوزدضـتـاْ كـسد
هـــــــــة ًـاوةي ضـ َي ضـاهـي زابـسدوو
بةتايبـةتـى دواي بـسِيـد بـودجـةي
ٓةزيٍَ هة بـةدـدا ،شـةزِي داعـ و

ٓــاتــِــى ذًــازةيــةكــي شؤزي ئــاوازة
وثةُابةزٓ ،ةزوةٓا دابةشيد ُـسنـي
ُةود شةزِي ئاشاكسدُةوةى ًوضىَ و
ئاكاَ و دةزكـةوتـةكـاُـي تـةوةزيَـلـى
تسى كؤبووُةوةكة بوو
دواتس با هــــــــــــة ًـيَـرووي كـازو
ثسِؤذةكاُي ئاذاُطي  UNDPكسا هة
ٓةزيٌَي كوزدضـتـاْ ٓـةز هـة ضـاهـي
 0٩٩2ةوة تاكو ئيَـطـتـا د عـوـي
ضِدي باضي هة زِؤهي سُطي ئاذاُطـي
ُاوبساو كسد هة ًاوةي زِابـسدوو ٓـةز
هة بةجيَطةياُدُي ديد اي  8181ي
ٓةزيٍَ و ثسِؤ ساًة ٓـاوبـةشـةكـاُـي
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ُيَواْ ٓةزدووال هة ضاهي 8100
ٓــةزوةٓــا د عــوــي ضــِــدي زِؤهــي
وةشازةتـي ثــالُــداُــاُــي حــلــوًــةتــي
ٓةزيٌَي نطتةزِوو كة ٓـاوبـةشـيَـلـي
ضـــةزةكـــي ئـــاذاُطـــةكـــةيـــة هـــة
جيَبةجيَلسدُــــــــي كازةكاُــــــي  ،و
هـــــــــــــة كؤتاييدا ئـــــــــــاًادةباشـى
وةشازةتــةكــةى دووثــاتــلــسدةوة ٓــةز
وةكو ثيَشى بؤ ٓةز ٓةًـآـةُـطـي و
ٓــاوكــازيــةنٓ ،ــةزوةٓــا داواي كــسد
ئــاذاُطــةكــاُــي زِيَــلــخــساوةكــة زِؤهــي
شياتسياْ هــــة ٓةزيٌَي كوزدضــــــتـاْ
ٓـــةبيَت

بةشداربوون لة وؤركشؤثيَك بة ىاوى
”القضايا املعاصرة يف إصالح سياسات و ممارسات التوريدات العامة“
كة لة وآلتي كويَت ئةجنامدرا
بؤ شياتس ئاشِابووْ بة ثيَشلةوتِـةكـاُـي ضـيـطـتـٌـي ُـويَـي
سيَبةضتة شتيةكاْ هة جئاْ و دزوضتلسدْ و ثةزةثيَداُي
ثةيوةُدي بةتني هة ةيَ زِيَلخساوةكاْ و وآلتاُي زِؤذٓـةآلتـي
ُاوةزِاضت و باكووزي ئةفسيقيا ،هةضةز داوةتـِـاًـةي بـاُـلـي
ُيَودةوهةتي ،شاُديَلي ثيَِخ كةضي بـة ضـــــــــــــةزثـةزشـيت
بة ِزيَوةبةزي سيَبةضتة شتيةكاْ هـة وةشازةتـي ثـالُـداُـاْ
بةشدازياُلسد هة وؤزكشؤثيَم بة ُاوي (القضايا املعاارا يف
إرالح سياسات و ممارسات التوريدات العامة) كـة هـة وآلتـي
كويَت هـة ًـاوةي (  810211 1)81-80ئـةجنـاًـدزا ئـةَ
وؤزكشؤثة هـــــــــــة اليةْ ضِدوقي ُةنتيِةي ُيَـودةوهـةتـي
ِزيَلخسابوو ،وة بة ضةزثةزشيت و ئـاًـادةبـووُـي ثطـثـؤزاُـي
باُلي ُيَودةوهةتي.
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وة ُويَِةزاُي شؤزبةي وآلتاُي زِؤذٓـةآلتـي ُـاوةزِاضـت و
باكووزي ئةفسيقيا تيَيدا بةشـدازبـووْ وٓ ،ـةز وآلتـيَـم
ضيطتٌي سيَبةضتة شتـيـةكـاُـي نـؤي نطـتـةزِوو بـؤ
فتو ؤكسدْ ُويَِةزاُـــــــــي حلوًةتـــــــــــي ٓـةزيَـٌـي
كوزدضتاُـيـ ثـسِؤذةي ُـويَـلـسدُـةوة و ثـةزةثـيَـداُـي
ضيطتٌي ُويَـي ـسيَـبـةضـتـة شـتـيـةكـاُـي هـة ِزيَـطـةي
ثسيَصةُتيَشِيَم نطتةزِوو كة بة شايةتي بةشدازبـوواْ و
ثطثؤزاُي جئاُي هةَ بوازة ،ئةَ ضيطتٌة ُويَية يةكيَلـة
هة باشىيّ ضيطتٌةكاُي ُاوضةكة ٓةز بؤية ٓـةز يـةن
هـــــــة وآلتاُي ضعودية و قةتـةز ضـيـطـتـٌـةكـةيـاْ وةن
بيَِحٌازكيَم داُاوة و بةكازي دةٓيَِّ هــــــــــــــــــــةكـاتـي
ُويَلسدُةوةي ضيطتٌي نؤياْ.

ضاآلكييةكاىى بوارى ئامار
بةشي ثةروةردة و كؤمةآليةتي
رِووثيَوي هيَشووي
فرةىيشاىدةرى بوارةكان
)(MICS 6

بةًـةبـةضـتـى نـؤ ئـاًـادةكـسدْ بـ َو
ئـةجنـاًـداُــى زِووثـيَـوى ٓـيَـشـوويــى
فسةُيشاُدةز (  )MICS6شاُديَلـى
دةضتةى ئـاًـازى ٓـةزيَـٍ بـةشـدازى
وؤزكشؤثى ( )Survey Design
كـسد هـة وآلتـى هـوبـِـاْ (بـةيــسود)
هـــةبـــةزوازى ( 810212 )82-02
شاُدةكة ثـيَـلـٔـاتـبـوو هـة ضـةزؤكـى
دةضتةى ئـاًـازو تـيـٌـى ٓـوُـةزى و
ٓةًآةُطلازى زِووثـيَـو هـةدةضـتـةى

وؤركشؤثى رِووثيَوى SWIFT
بة ًـةبـةضـتـى نـؤئـاًـادةكـسْ بـؤ
ئةجناًـداُـى زِووثـيَـوى SWIFT
دةضتةى ئاًازى ٓـةزيَـٍ و دةش ـاى

وؤركشؤثــى WFU
بؤ دةضت ثيَلـسدُـى ٓـاوكـازى هـة
ُيَواْ بةزُاًةى نؤزاكى جئـاُـى
(  ) WFPو فةزًاُطةكاُى ئـاًـاز
هــة ٓــةُــد َى والتــى ئــاضــيــا و
زِؤذٓــةآلتــى ئــةوزوثــاو بــاكــووزى
ئةفسيقيا هــــــــــــــــــــــــــة ُـيَـواْ
(8102111)00-2شـــــــاُـديَـلـي
عيَساقى بةشـدازى ووزكشـؤثـيَـلـى

ئـاًـازٓ ،ـاوكـاد ُـويَـِــةزاُـى دةش ــاى
ُاوةُدى ئاًاز هة بةددا بةشدازى ئـةَ
وؤزكشؤثة بووْ كة هةاليةْ زِيلخساوى
 UNICEFبــة ِزيَــوةبــساو ،ضــةُــد
والتيليـ ئـاًـادةى ئـةَ وؤزكشـؤثـة

بووْ و ،ثيَشِيازو تيَبيِيةكاْ هةاليةْ
ٓةز والتـيَـم بـة ـويَـسةى ٓـةبـووُـى
تواُاى ئةجناًداُى نـساُـة زِوو هـةَ
وؤزكشــؤثــةدا بــا هــةضــؤُــيــةتــى
ئةجناًداُى قؤُادةكاُى ئةَ زِووثيَوة كسا.

ُاوةُدى ئاًازى بةددا بةشـدازيـاْ هـةَ
وؤزكشؤثيةدا كسد كة هةبـةزوازى 1٩12
 8102هة ٓوتيَى زِؤتاُا بؤًاوةى ضـواز
زِؤذ بةزدةواَ بوو كة هـةاليـةْ بـاُـلـى
جئاُــــــــــــــــــــى ( )world Bank

زِيَلخسابوو هةَ وؤزكشؤثةدا با هـة
قؤُادةكاُـى ئـةجنـاًـداُـى زِووثـيَـوى
ُــاوبــساو كــساو ،وة ــفــتــو ــؤ كــسا
هةضةز ثسضـــــــــــــــــــيـازُـاًـةكـاْ وة
ثسضيازةكاُي بةووزدى شيلسايةوة.

كسد كة تـايـبـةد بـوو بـة زِةوشـي
ئاضايشي نؤزان و ُـسنـى زِؤذاُـةى
باشاز شاُدى عيَساقى ثيَلٔـاتـبـوو هـة
ُويَِةزاُى دةضتةى ئاًازى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ و دةش اى ُاوةُـدى ئـاًـاز
هة بةددا ئـةَ شـاُـدة زِاثـؤزتـيَـلـى
تيَسو تةضةىل هةضةز دؤنى ئاضايشـى
نؤزان نطتةزِووٓ ،ةزوةٓا ئاًادةيى
نــؤي دةزب ـسِى بــؤ ثشــتــطــريى هــة
بــةزُــاًــةى ئــاضــايشــي نــؤزان و
ٓاوكازى بةزدةواَ هةَ بوازةدا.

ٓةز هةَ ووؤكشؤثةدا با هة ضيطتةًى
ئا ادازكسدُةوةى تؤزِي ضـــــــــــةالًةتـى
( )SNAPكـــــــــــــسا.
زِواُطةى ئــــــــــا ـادازكـسدُـةوةى تـؤزي
ضـــــــــــةالًةتـــــــــــــــــــى ( )SNSP
ضـــيطتةًيَلى ِزيَلخساوة هةضــــــــــــــــةز
ٓةهطوكةوتى نيَصاْ و ضـاوديَـسى بـاشاز
بـــــؤ ئا ـادازكـسدُـةوةي ثـيَـ وةنـت
هـــــــــــــــة زِةوشي ئاضـايشـى نـؤزان و
ضازةضةزكسدُى زِةوشة تسضِـاكـةكـاْ و
ضاوديَسى كؤًةآليةتى.
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بةشى داىيشتوان
رِووثيَوى "دةستييشاىكردىى ثيَويستييةكاىى بازارِى كار
لة كةرتة ئابوورييةكاىدا جطة لة كةرتى حكومى
لةبارةى ثسجؤرِيية تةكييكى و ثيشةييةكان
كـؤتـايـى ٓـيَـِــاْ بـة زِووثـيَـوى كدةضـتــِـيـشــاُـلـسدُــى
ثيَويطتييةكاُى باشازِى كاز هة كةزتة ئابووزييةكاُدا جطة
هة كةزتى حلوًـى هـةبـازةى ثطـثـؤزِيـيـة تـةكـِـيـلـى و
ثيشةييةكاْك كة هة ًـاُـطـى كـاُـوُـى يـةكـةًـى ضـاهـى
زِابسدوو دةضت ثيَلسا بوو دوا قـؤُـادـى ئـةَ زِووثـيَـوة
ناويَِلسدُةوةى داتاكاْ و ثيَداُى داتابيَـطـةكـة بـوو بـة
زِيَلخساوى يوُيطلؤ كة هة ًاُطى ُيطاُدا جيَبةجآ كـساو،
كؤتايى بة كازةكاُى زِووثيَوةكة ٓاد زِاثـؤزتـى كـؤتـايـى
ٓاتِى كازةكاُى زِووثيَوةكة هةاليةْ زِيَلخساوى يوُطلـؤ
ئةجناًدزا كة بسيتى بوو هة:
 كازكسدْ هةضةز ئاًادةكسدُى زِاثـؤزتـى تـايـبـةد بـة
تؤًازى شتطريى ئـاوازةكـاْ كـة هـة ضـاهـى 8101





ئــةجنــاًــدزا بــوو وةئــاًــادةكــسدُــى بــؤ ضــاثــلــسدْ ،كــة
زِيَلخساوى  UNFPAبة ُياشة وةكـو دؤكـيـوًـيَـِـتـيَـم
ضاثى بلاد و بآلوى بلاتةوة
ئاًادةكازى بؤ ئةجناًداُى زِووثيَوى ٓيَصى كاز بـؤ ضـاهـى
 8102و داُاُى بةزُاًة و بودجةى ثـيَـويطـت بـؤ ئـةَ
زِووثيَوة
بةزدةواًبووْ هـة ـة َي ِزيَـلـخـساوى جـيـٔـاُـيـى كـاز بـؤ
ًةبةضتى تاشةكسدُةوةى ًـيـتـؤدؤهــــــــؤجـيـى زِووثـيَـوى
ٓيَصى كاز و ،ضـوود وةز ـستـّ هـة ضـةًـم و ثـيَـِـاضـة
ُويَيةكاُى ئةَ بوازة ،بؤ ئةوةى هة ضاهى  8102بـةدواوة
كازياْ ثيَبلسيَت و دواتس زِووثـيَـوى ٓـيَـصى كـاز هـةضـةز
بِةًا ُويَيةكاْ ئةجناَ بدزيَت

بةشى بازرطاىي
رِووثيَوى يةكة طةشتيارييةكان لةهةريَنى كوردستان بؤ سالَى 8102
ئاًادةكازي تةواو كساوة هة داُاُي بـودجـةي ثـيَـويطـت بـؤ
ئةجناًداُي زِووثيَوي يةكة ـةشـيـازيـةكـاْ هـة ٓـةزيَـٌـي

كــوزدضــتــاْ بــؤ ضـــاهــي 8102وة هـــةضــاهــي 8102
جيَبةجيَبلسيت كة زِةواُةكساوة بؤ وةشازةتي دازايي .

بةشى ثيشةسازي
رِووثيَوى دامةزراوةي ثيشةسازي
طةورة وماو ىاوةىد
ئاًادةكازي ثيَويطت كساوة بــــــــــــؤ
ئةجناًداُــــــــــــــــى ُويَـلـسدُـةوةى
ضوازضيَوةى داًةشزاوة ثيشـةضـاشيـة

( ةوزة وًاَ ُاوةُديةكاْ) و زِووثـيَـو
كسدُياْ ٓـةزوةٓـا داُـاُـي بـودجـةى
ثيَويطت بـؤ زِووثـيَـوةكـة كـةئـةويـ
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زِةواُة كساوة بؤ وةشازةتى ثالْ داُـاْ
بؤتةزناُلسدُــــــــــــــــــــى بـودجـةى
نةًةهيَِساو.

بةشي شيكردةىةوةي داتا
 ضةزثـةزشـتـيـلـسدُـى زِووثـيَـوى
تايبةد بة ئاًاجنلسدُى ٓـةذازي
هة ة َي وةشازةتى كـازو كـازوبـازى
كؤًةآليةتــــــــــــــــى هـةضـِـووزي
قــةشاى دةشــتــى ٓــةوه ـ َيــس هــــــة
بةزوازي (.8102121)82-١
ِ زيَــلــخــطــر و ثــاكــلــسدُــةوةى
داتاكاُى زِووثيَوةكة و ُازدُى بـؤ
تـيـٌـى بـاُـلـى ُـيَـودةوهـةتـى هـة
بـــــةزوازي (  2182تـــــاكـــــو
)81021111

 ضةزثةزشتيـلـسدْ و ِزيَـلـخـطـر و
ناويَِلسدُةوةى داتاكاُى زِووثـيَـوى
ضاوديَسى نؤزاكـى كـة بـةٓـاوكـازى
زِيَلخساوى  WFPئةجناَ دةدزيَـت
و ُازدُى داتاكاْ بؤ زِيَلخساوةكة هــة
بـــةزوازي ( 810212182تـــاكـــو
.)810211102
 بةشدازيلسدْ هة وؤزكشؤث تـايـبـةد
بة ديصايِلسدُى زوثيًوى ٓيًـشـوويـى
فسةُيشاُدةز نوىل شةشةَ هة وآلتـى
هــوبــِــاْ هــة زِيًــلــةوتــى(1)82-0٩

.810212
 بةشدازيلسدْ هةوؤزكشؤثى تايبةد بة
ُووضـيـِـةوةى زِاثـؤزتـى ضـىاتـيـحـى
كــةًــلــسدُــةوةى ٓــةذازى -8102
8188هــة عــرياق نــوىل دووةَ هــة
زِيًلةوتى(.810211)١0-82
 بةشدازيلسدُى هةئاًادة كازيية كـاُـي
زووث ـ َيــوى شــتــطــريى بــازوودؤنــى
ثــةُــابــةزاُــى ضــوزى هــة ٓــةز َيــٌــى
كوزدضتاْ هة ًاوةى ًاُطى حـوشيـساْ
.8102

بةشي كشتوكالَ
رِووثيَوى رِووبةرى ضاىدراوى بةروبوومى زستاىة
7102 -7102
زِووثيَـوى زِووبـةزى ضـاُـدزاوى
بةزوبووًى شضتاُة زِووثيَـويَـلـى

ًةبةضتى كـؤكـسدُـةوةى شاُـيـازى

 21زِؤذى كـازكـسدْ تـيـٌـةكــاْ
زِاضتةونؤ ضةزداُى وُـدةكـاُـى

زِووبةزة ضاُدزاوةكاْ هة ضةزجـةَ
وُدةكاُى ٓةزيٌَى كـوزدضـتـاْ و
بة شيَوةيةكى ضةزةكى كاز دةكـاد
بؤ دةضتةبةزكسدُى داتا و شاُيـازى

وةزشية هة ًاُطةكاُى شـوبـاد و
ئاشاز دةضت ثىَ دةكاد بؤ ًـاوةى

ٓةزيَـٌـى كـوزدضـتـاْ دةكـةْ بـة

شــتــطــس و ٓــةًــةاليــةْ بــؤ ئــةوةى
زِوًــاه ـ َيــلــى بــازودؤنــى ضــاُــدزاوى
شةويةكاُى ذيَـسدةضـتـى جـوتـيـازةكـاْ
بلاد ودواتس بة شيَوةى ُـيـشـاُـدةز و
ذًازةى زِاضـتـةقـيـِـة بـازودؤنـةكـاْ
خباتة زِوو .

رِووثيَوى برشت و بةرهةو و تيَضووى بةروبوومى زستاىة
7102 - 7102
هــةضــةز بــِــةًــاى داتــاكــاُــى
زِووثيَوى زِووبةزى ضـاُـدزاو هـة
ًــاُــطــةكــاُــى تــةًــووش و ئــا
زِووثيَوى نةًالُدُى بـسشـت و
بةزٓةَ و تيَضوو بؤ بةزوبووًـى
شضتاُة دةضـت ثـ َى دةكـاد ،كـة
ًــاوةى زِووثــيَــوةكــة  ١1زِؤذ
دةنايةُيَت.
شـــــــــ ـ َيــواشى زِووث ـ َيــوةكــة بــة

ضــاًــثــوــى وةز ــرياو دةب ـ َيــت و،
ضــةزداُــى ــوُــدةكــة دةكــس َيــت و
ثاشاْ ثازضة شةوى ديازيـلـساو بـة
شيشى ئاضّ هة ٓةز ضوازاليـةكـةى
بة زِووبةزى  2َ 81بة ـوزيطـيَـم
دةوزة دةدزيَـــت و ،ئـــيـــِـــحـــا

جيادةكسيَتةوة
ثيَواُةى داُةويَوةكة بـة تـةزاشووى
تايبةد دةكسيَت بؤ شتاُدُى هةضةز
زِووبةزى يةن دؤُــــٍ شةوى ،دواتـس
ئةَ نةًالُدُة دةكـسيَـتـة بـِـةًـاى
ديازيلسدُى بـسشـت و دةزٓـيَـِـاُـى

بةزوبووًةكة دزويَِةى بؤ دةكسيَت
و هةضةز ثازضة نيٌَةى تايبةد بة
كوتلى داز داُةويَوةكة هة كـايـةكـة

قةبازةى بةزٓـةَ بـؤ بضـوكـىيــــــّ
يـــةكـــةى ئـــيـــدازى ضـــــــــــــــِـــوزى
تاقيلسدُةوةكة.
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8102 ْذًازةي ثيَواُةيي ُسنةكاُي بةكازبةز هةضةز ئاضيت ٓةزيٌَي كوزدضتاْ و ثازيَص اكاْ ب َو ًاُطي ُيطا
CONSUMER PRICE INDEX(CPI) FOR KURDISTAN REGION / APRIL – 2017
ْسووثةكا

Division

KR

Duhok

Suly

Erbil

Food and Non-Alcoholic
Beverages

92.2

89.5

95.7

89.7

نوازدْ و نوازدةًةُى

Alcoholic Beverages,
Tobacco

119.9

122.7

110.0

129.7

ّنوازدةًةُية كحوهيةكاْ و توت

Clothes and Footwear

91.6

96.6

89.5

91.4

جى و بةزط وثيَالو

Housing, Water, Electricity

108.4

120.9

110.6

99.0

كسيَى ناُوو ئاو و كازةبا و ضوتةًةُى

House Supplies , Appliances & Maintenance

91.3

95.5

83.4

98.0

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وضاكلسدُةوة

Health

106.8

131.9

103.4

96.7

تةُدزوضتى

Transportation

87.5

93.1

80.3

92.7

واضتِةوة

Communications

94.8

94.7

91.3

98.8

ثةيوةُدى

Recreation and Culture

81.2

78.2

86.4

77.0

زِؤشِبريى

Education

116.8

125.2

124.2

103.4

ثةزوةزدة

Restaurants

97.4

100.3

86.9

107.8

ْضيَشتخاُةكا

Miscellaneous Services

90.4

92.1

94.3

84.8

ْكةزضتةو نصًةد وشازيية جؤزاو جؤزةكا

General Index Number

94.5

98.9

93.3

93.5

تيَلسِاى شتى

8102 ذًازةي ثيَواُةيي ُسنةكاُي بةكازبةز هةضةز ئاضيت ٓةزيٌَي كوزدضتاْ و ثازيَص اكاْ ب َو ًاُطي ئاياز
CONSUMER PRICE INDEX(CPI) FOR KURDISTAN REGION / MAY – 2017

ْسووثةكا

Division

KR

Duhok

Suly

Erbil

Food and NonAlcoholic Beverages

91.4

91.0

95.5

87.0

نوازدْ و نوازدةًةُى

Alcoholic Beverages,
Tobacco

119.9

122.7

110.0

129.7

ّنوازدةًةُية كحوهيةكاْ و توت

Clothes and Footwear

92.4

96.5

91.2

91.4

جى و بةزط وثيَالو

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

107.6

119.8

108.4

99.7

كسيَى ناُوو ئاو و كازةبا و ضوتةًةُى

91.6

95.4

84.0

98.2

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وضاكلسدُةوة

108.6

131.9

106.0

98.5

تةُدزوضتى

Transportation

86.6

89.0

80.1

92.7

واضتِةوة

Communications
Recreation and Culture
Education

94.6

93.2

91.7

98.8

ثةيوةُدى

81.2

78.1

83.3

80.6

زِؤشِبريى

116.7

125.2

124.2

103.4

ثةزوةزدة

Restaurants

97.4

100.3

86.8

108.0

ْضيَشتخاُةكا

Miscellaneous Services
General Index
Number

90.3

92.1

92.2

87.1

ْكةزضتةو نصًةد وشازيية جؤزاو جؤزةكا

94.1

98.1

92.9

93.3

تيَلسِاى شتى

9

ذًازةي ثيَواُةيي ُسنةكاُي بةكازبةز هةضةز ئاضيت ٓةزيٌَي كوزدضتاْ و ثازيَص اكاْ بوَ ًاُطي حوشةيساْ 8102
CONSUMER PRICE INDEX(CPI) FOR KURDISTAN REGION / JUNE – 2017

سووثةكاْ

Division

Erbil

Suly

Duhok

KR

نوازدْ و نوازدةًةُى

85.2

95.2

93.0

91.1

نوازدةًةُية كحوهيةكاْ و توتّ

129.7

110.0

122.7

119.9

جى و بةزط وثيَالو

92.3

89.5

98.2

92.3

كسيَى ناُوو ئاو و كازةبا و ضوتةًةُى

100.6

108.3

119.4

107.7

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وضاكلسدُةوة

98.7

84.5

95.3

92.0

تةُدزوضتى

101.6

106.1

131.9

109.8

واضتِةوة

92.6

80.4

85.4

85.9

Transportation

ثةيوةُدى

99.1

91.3

92.2

94.4

Communications

زِؤشِبريى

80.0

82.8

78.1

80.8

Recreation and Culture

ثةزوةزدة

103.7

124.2

125.2

116.8

Education

ضيَشتخاُةكاْ

108.7

86.9

100.3

97.7

كةزضتةو نصًةد وشازيية جؤزاو جؤزةكاْ

83.8

92.7

92.1

89.3

Restaurants
Miscellaneous Services

تيَلسِاى شتى

93.1

92.8

97.8

93.9

General Index Number

Food and NonAlcoholic Beverages
Alcoholic Beverages,
Tobacco
Clothes and Footwear
Housing, Water
,Electricity
House Supplies , Appliances & Maintenance
Health

ضاآلكييةكاىي بة ِريَوةبةرايةتي ثؤليَيكردىي
بةلَيَيدةران لة وةرزي دووةمي 8102
بةٓؤي بسِيازي نةزجلسدُي بـسِة
ثازةيةن هةاليةْ حلوًةتـةوة بـؤ
بةهيَِدةزاْ ،جووهةيةن كةوتـؤتـة
ُاو بةهيَِدةزاْ بؤ ُويَـلـسدُـةوةي
ُــاضــِــاًــةي ثــؤهــيَــِــلــسدُــي
كـؤًـثـاُـيـاكــاُـيـاْ و داواكـسدُــي
ثشــتــطــرييــلــسدُــيــاْ هــةاليــةْ
بة ِزيَوةبـةزايـةتـي ثـؤهـيَـِـلـسدُـي
بــةهــيَــِــدةزاْ بــة ُــووضــساوي
فــةزًــي بــؤ ئــةَ ًــةبــةضــتــة
بة ِزيَوةبـةزايـةتـي ثـؤهـيَـِـلـسدُـي
بةهيَِدةزاْ بة ُووضساوي فـةزًـي

(  )82ثشــــتــــطــــريي كــــسدووة بــــؤ
كــؤًــثــاُــيــاكــاْ و ُــاضــِــاًــةي ()١8
كؤًثاُياشي ُويَلسدؤتةوة
هــةاليــةكــي تــسةوة ه ـ َيــرُــةي تــؤًــازو
ثؤهيَِلسدُي بةهيَِدةزاْ ٓةز هة وةزشي
دووةًي ئةًطـاهـدا (  )١كـؤبـووُـةوةي
ئــاضــايــي نــؤي ئــةجنــاًــداوة ،كــة هــة
ئةجناًدا تةُٔا (  )١ضـ َي كـؤًـثـاُـيـاي
ثؤهيَِلسدووة و ثوةي ثؤهيـد (  )١ضـيَ
كؤًثاُيايشي بةزشكسدؤتةوة ،وة ثـوـةي
ثــؤهــيَــد (  )8دوو كــؤًــثــاُــيــاشــي
ٓــةهــوةشــاُــدؤتــةوة و ،داواكــازي ()2

11

كــؤًــثــاُــيــا زِةتــلــساوةتــةوة بــةٓــؤي
ُة وجناُـــــــــــي تـواُـاكـاُـيـاْ هـة ـة َي
ثيَوةزةكاُــــــــــــي ٓـاتـوو هـةثـةيـسِةوي
ثؤهيَِلسدْ.
ضـــةزةزِاي ئـــةَ كـــازاُـــةي ضـــةزةوة،
بــة ِزيَــوةبــةزايــةتــي ثــؤهــيَــِــلــسدُــي
بةهيَِدةزاْ زِؤذاُة كازي ئـاضـايـي نـؤي
ئةجناَ داوة كة بسيتية هة وةآلًداُةوةي
شت وةشازةد و اليةُةكاُي حـلـوًـي و
زِةشاًةُديداْ هةضةز فسؤشـتـد ثشـلـي
ٓاوبةشاْ و داًةشزيَِةزاُي كؤًثاُياكاْ
دواي ديساضة كسدُي دؤضيةكاُياْ

دارِشتيةوةى
ثالىــــــــى طةشةثيَدان
بؤ هةريَنى كوردســــــتان
بؤ ماوةى ثيَيض ساأل
ضــــةز هةُو َى ط ثالُداُاُى ضىاتيحى هـة وةشازةتـى
ثالُداُاْ ٓةهدةضتيَت بة دازِشـتـِـةوةى ثـالُــــــــــــــــى
ةشةثيَداْ بؤ ٓةزيٌَى كوزدضــــــتاْ بؤ ًـاوةى ثـيَـِـض
ضــــــــــاز.
بؤ ئةَ ًةبةضتة وةشازةد ٓـةضـتـاوة بـة دازِشـتـِـى
ثالُيَم بؤ ضؤُيةتى جيَبةجيَلسدُى ثالُى ةشةثـيَـداْ
بةثيَى بازودؤنى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و ثيَداويطـتـى يـة
ضةزةكييةكاُى ٓةزيٍَ ،وة ٓةزوةٓـا زِيـصبـةُـديـلـسدُـى
تةوةزةكاْ بةثي سيِطياْ.
بؤ ئةجناًداُى ئةَ كازاُة ضةُد هيَـرُـةيـةن داُـساوة
بؤ تةواوبووُى ثالُةكة

ط ثالُداُاُى ضـىاتـيـحـى

ٓةزوةٓا هة ًاوةى ديازيلساوى ئةَ زِاثوَزتةدا ضـةُـديـّ

ضاالكى ديلةى ٓةبووة هةًاُة:
 بــةشــدازيــلــسدْ هــة وؤزكشــؤثــى ضــودوةز ــستــّ هــة ووشة
نؤزِضلةكاُى هة وآلتى ئةملاُيا و بةزيتاُيا بؤ ًاوةى ثـيَـِـخ
زِؤذ.
 بةشدازيلسدْ هـة وؤزكشـؤثـى ( الانا ال الادو ) دةزبـازةى
قةزشى بضون و ثشتطرييلسدُى عرياق و كوزدضتاْ .
 ئةجناًداُى هيَلؤهيِةوةى بةزايى بؤ ذيـِـطـة هـة ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ،بؤ ئةَ ًةبةضتة ضةُد ُوضساويَم ئازاضـتـةى
داَ و دةش اكاُى حلوًةتى ٓةزيٌَى كـوزدضـتـاْ كـساوة بـؤ
وةز ستِى شاُيازى.
 بةشدازيلسدْ هة دازِشتِةوةى ثالُى ضىاتيحى بؤ دةضـتـةى
ذيِطة .

11

ضةىد ضاآلَكييةكى دةستةى ثيَواىةسازىء كوَىرتوىل جوَرى


ثيَواُةضاشي وكؤُىوىل جؤزى
هةبة ِزيَوةبةزايةتى
ضويٌَاُى بسِى جطةزةي ٓاتووهة وةزشى دووةَ بسيتية
هة ( )011١منووُةي دةزضوو ،وة ( )0ى دةزُةضوو.



هةئاًازى تاقيطةى بة ِزيَوةبةزايةتى ثيَواُةضاشي و
كؤُىوىل جؤزى ضويٌَاُى  ،بةشى ضوتةًةُى ()0٩2
منووُـــــة وجناوة ( )١1منووُة ُة وجناو بوو.

كؤى ًةوادى ٓاتوو هةًةزشةكاُى بامشاغ  ،ثةزويَصناْ  ،هة وةزشى دووةَ ضاهى 8102
بسِو ُاوي ًةوادة ٓاتووةكاْ
(ثاكلةزةوة ً ،ةوادى بيِاضاشى  ،كازةبا  ،ضيشتخاُة  ،ثالضتيلى  ،يازى ًِداالْ ً ،ةوادى ضيازاد
بسِى ٓاتوو  /كازتؤْ

بسِى ٓاتوو  /تةْ

)

بسِى ٓاتوو  /داُة

زِيَطةثيَدزاوة

زِيَطةثَيِةدزاوة

هةُاوبساو

زِيَطةثيَدزاوة

زِيَطةثيَِةدزاوة

هةُاوبساو

زِيَطةثيَدزاوة

زِيَطةثيَِةدزاوة

هةُاوبساو

881021822

ُية

ُية

0811222

ُية

ُية

ُية

ُية

ُية

نشتةى ثشلِيَِى ئةجناًدزاو هة تاقيطةكاُى بة ِزيَوةبةزايةتي ثيَواُةضاشى و كؤُىوىل جؤزى بة ِزيَوةبةزايةتى
ضويٌَاُى ( نوازدةًةُى  ،ئاو  ،جواُلازى  ،ثاكلةزوة ،جطةزة )
كيٌيا

ُاوى شويَّ

بايؤهؤجى

فيصيا

وجناوة

ُة وجناوة

وجناوة

ُة وجناوة

وجناوة

ُة وجناوة

تاقيطةي ثيَواُةضاشي و كؤُىوهي جؤزي ٓةوهيَس

ُية

ُية

ُية

ُية

ُية

ُية

تاقيطةى كؤُىوهي جؤزي دٓؤن

ُية

ُية

ُية

ُية

ُية

ُية

2١1

٩

1١١

12

21

0

2١1

٩

1١١

12

21

0

تاقيطةى كؤُىوهي جؤزي ضويٌَاُى
شتى

حوَزى ثازيَص اكاُى
ثشلِيِى ئةجناًدزاو هة تاقيطةكاُى بةزِيَوةبةزايةتى كوَُىوَىل .
ٓةوهيَسو ضويٌَاُى دٓوَن
630
533

80

58

وجناوة

ُة وجناوة

1
ُة وجناوة
بايووجى

9
وجناوة
فيصيا

12

وجناوة

ُة وجناوة
كيٌيا

700
600
500
400
300
200
100
0

كازوضاآلكى وةزشى يةكةَ ٓؤبةي نشى ( ثيَواُةضاشي و كؤُىوهي جؤزي (ٓةوهيَس  ،ضويٌَاُي  ،دٓؤن)
جؤزى كاز و ضاآلكى يةكاُى ٓؤبةى ٓوُةزى (ٓةوهيَسـ ضويٌَاُى ـ دٓؤن) هة (وةزشى دووةَ) ى ضاهى 8102
ٓةوهيَس

ضويٌَاُي

دٓؤن

جؤزي كازوضاآلكي
دةزٓيَِاُى ًؤهةتى شيَسِيِطسى

2

8

2

دةزٓيَِاُى ًؤهةتى فسؤشتِى شيَسِ بة كؤًةيَ

ــ

ــ

ــ

دةزٓيَِاُى ًؤهةتى وةزشةى شيَسِ

1

0

8

تاشة كسدُةوةى ًؤهةتى شيَسِيِطسى

١28

8٩2

810

تاشة كسدُةوةى ًؤهةتى فسؤشتِى شيَسِ بة كؤًةيَ

2

01

ــ

تاشة كسدُةوةى ًؤهةتى وةزشةى شيَسِ

١8

١2

22

2282.٩21
ضواز ٓةشازو ضواز ضةدو بيطت

0222،221
ٓةشازو شة ضةدو ٓةشتاو

٩11 21

و حةود كيوؤ و ُؤ ضةدو
ٓةشتاو ثيَِخ سِاَ

ٓةشت كيوؤو حةفت ضةدو
حةفتا سِاَ

ثشلِيِى ثطووهةى فسؤشتِى شيَسِ

81١

2١

02

ثشلِيِى دوكاُى وةزشة و شيَسِيِطسى

02

١١

8

8١١

٩1

١٩

 0١جاز

 2جاز

 0جاز

 222سِاَ

ــ

 ٩21سِاَ

ثشلِيِى نشوى ٓاوزدة (شيَسِ ،ثالتني ،شيو)

كيَ

كسدُى تةزاشوو

ضةزداُى هيرُةى ضاوديَسى باشازِ

شيَسِى ثشليَِساو هة اليةْ هيرُةى ضاوديَسى

13

شةضت و ثيَِخ كيوؤ و ُؤضةد
سِاَ

ئامادةكاري بةرِيَوةبةرايةتي طشيت
ثةرةثيَداىي مروَيي
بوَ كردىةوةي بالَةخاىةي كيجا
هــةضــوازض ـ َيــوةي ث ـ ِسوَذةى ًــسوَيــي
هــةُ ـ َيــواْ حــلــوًــةتــي ٓــةز َيــٌــى
كـوزدضـتــاْ و حــلـوًـةتــي كـوَزيــاي
بــاشــوزٓ ،ــاوكــاد هــة ًــيــاُــةي
ئــاًــادةكــازيــةكــاْ ب ـ َو كــسدُــةوةي
باهةناُةي ئةُطتيتوَي كوزدضتاْ بـوَ
كاز يَسي شيت (كيثا)  ،جوُ ٓايـم
ثازن ،بةزثسضـي ئـاذاُطـي ٓـاوكـازي
ُيَودةوهةتي كوَزياي باشـووز(كـوَيـلـا)ٍ
هــــــــــــــــــــة اليـةْ د عـبـداهـسشاق

حمــٌــد ،بـــــــــــــــةزِيَــوةبــةزي شــيت
ثــةزةثـيَــداُــــــــــــــــــــــــي ًــسوَيــيــةوة
ثيَشواشي هيَلــــــسا
هة ديدازيَلي دوو كاترًيَسيـدا بـا
هة دوايني قوَُادةكاُي ٓةًآةُـطـي
كاز هةُيَواْ ٓةزدووحلوًةتـدا كـسا
و با هةو زِيَلازو ٓةُطاواُـة كـساْ
كة هــــــةبوازي ثةزةثيَداُــــــــــــــــي
ًسوَييةوة ُساوْ.
ٓةزوةٓا فتو ـ َو هـةبـازةي كـاد و
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ضوَُيَتيي كسدُـةوةي بـاهـةنـاُـةي
كــيــثــا كــسا و ــةشــةضــةُــدُــي
ثالُةكاُي كاز بـ َو قـوَتـادـي دواي
كاٍزابووُي باهةناُة كــــــــــسا
بــــــــسِيـازة زوَذي 08ي تشـسيـد
يــــــةكةًـــــــــــــي  8102هــــــــة
زِيَــوزةمس ـيَــلــدا بــةئــاًــادةبــووُــي
ذًــازةيــةن ًــيــواْ هــة ُــاويــاُــدا
ثوةباآلكاُـي حـلـوًـةتـيـ ٓـةْ،
باهةناُةي كيثا بلسيتةوة

بةشداريكردن لة كؤىفرِاىسى
(سياسةت و سرتاتيجيةتى وةآلمداىةوة و
بةرِيَوةبردىى قةيراىةكاىى هةريَه
كة بوو ٓ ،ةزوةٓا ُاوةزِؤكى كؤُفسِاُطةكة بسيتيبوو
هة بةٓيَصكسدْ و بة ِزيَوةبسدُى ثةيوةُدازاْ هةٓةزيٌَى
كوزدضتاْ هةكاتى بووُى قةيساُةكاُدآ ،ةزوةٓا
ثابةُدبووُى داَ و دةش اكاُى حلوًةتى ٓةزيٌَى
كوزدضتاْ بة وجناُدُى هة ةز قةيساُةكاُدا وة ٓةوهداْ
بؤ ضازةضةزكسدْ و ثةزةثيَداْ و بةٓيَصكسدُى تواُاكاْ .

بةزيَص بة ِزيَوةبةزى شتى ٓاوكازى و ٓةًآةُطى
ثةزةثيَداْ هة ةز ٓةُديَم هة فةزًاُبةزاُى وةشازةد
بةشدازى هة كؤُفسِاُطى (ضياضةد و ضىاتيحيةتى
وةآلًداُةوة و بةزِيَوةبسدُى قةيساُةكاُى ٓةزيَــــٍ) ياْ
كسد كة هة ووآلتى ئووزدْ بة ِزيَوةضوو ئةَ كؤُفسِاُطة
ًاوةى  6زِؤذى نايةُد وة ذًازةى بةشدازبوواْ ()33

بةشداريكردن لة كؤبووىةوةيةك لة ووآلتى لبيان
دةريارةى باشرتكردىى ضييى طةجنة ئاوارةكان و ثةىابةرة سووريةكان لةطةأل
هاووآلتياىى ىاوخؤي هةريَنى كوردستان
ئاوازةكاْ و ثةُابةزة ضووزيةكاْ هة ةز ٓاووآلتياُى
ُاونؤي ٓةزيٌَى كوزدضتاْ  .بةشدازبوواْ هةضةُد
ووآلتيَلى جيا جيا ٓاتبووْ بة ًةبةضتى بةشدازيلسدْ
هة وؤزكشؤثةكة  ،وة ئاًاجنيَلى تسى بسييت بوو هة
ٓةًآةُطيلسدْ هةُيَواْ ئاوازةكاْ و ٓاوآلتياْ ،وة
ِزيَص ستّ هة بريو زِاكاُيـــــــاْ و سيِطيداْ بةو
ثسِؤذاُةى كة ثيَشلةشى دةكةْ .

هة شجنرية كؤبووُةوةكاُى ِزيَلخساوى ()GIZى ئةملاُى
كؤبووُةوةيةن ِزيَلخسا هة ووآلتى هبِاْ بؤ ًاوةى دوو
زِؤذ ،كة هة زِؤذاُى  821218102-8٩بةزِيَوةضوو  ،وة
( )43كة بةشدازى تيَدا كسدٓ .ةزوةٓا بةزِيَوةبةزى
شتى ٓاوكازى و ٓةًآةُطى و ثةزةثيَداْ هة وةشازةتى
ثالُداْ  ،ئاًادةى كؤبووُةوةكة بو .سُطى ئةَ
كؤبووُةوة بسييت بوو هة باشىكسدُى ضيِى ةجنة

بةشداريكردن لة كؤبووىةوةيةك دةربارةى دروستكردىى
كةشيَكى ئاراو بؤ ئاوارة و ثةىابةرة سوريةكان
لةطةل خةلَكى ىاوةوةى ووآلت
سُطى داْ بةبابةتة ًسؤيى و دةضتةبةزكسدُى
ًافةكاُياْ بوو كة هة وآلتيَلى تس دةذيّ ،واتة دةبيَت
زِةضاوى ئةَ بازة ُآةًوازاُةياْ بلسى ٓةزوةٓا
يةكيةتى ئةوزوثا بةشدازى ئةَ كؤبووُةوةى كسدبوو ،
وة ُويَِةزى حلوًةتى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بة ِزيَص
حةيدةز ًطتةفا بة ِزيَوةبةزى شتى ٓاوكازى و
ٓةًآةُطى ثةزةثيَداْ بوو هة وةشازةتى ثالُداُاْ .

ئةَ كؤبووُةوةية هةاليةْ ِزيَلخساوى ئةملاُى (/ )GIZ
ثسِؤ ساًى ( )QUADRA GIZكة هة ئةُقةزةى
ثايتةنتةى ووآلتى توزكيا بة ِزيَوةضوو ،وة ًاوةى
كؤبووُةوة كة تةُٔا يةن زِؤذ بوو كة هة 2317/5/11
ئةجناًدزا وة ئاًاجنى ضةزةكى ئةَ كؤبووُةوة بسيتى
بوو هة دزوضتلسدُى كةشيَلى ئازاَ بؤ ئاوازة و ثةُابةزة
ضوزيةكاْ هة ةي نةهلى ُاوةوةى ووآلد ٓ ،ةزوةٓا

15

وؤركشؤثى
بةرىامةى هةريَنى بؤ ووالتة عةرةبييةكان

هــــــــــة ًاُطى ًايطى
زِابــــــــــــــسدوو بـــــؤ
ًــــــــــــــاوةى دوو زِؤذ
زِيَــــــــــــــــــــــــــلخساوى
 UNDPوؤزكشؤثيَلى
زِيَلخطتبوو هة ووآلتى
ئوزدْ هةزِؤذاُى -88
 810211 18١هةذيَس
ُــــــــــاوى (بةزُاًةى
ٓةزيٌَى بؤ ووآلتة
عةزةبيـــــــةكاْ)
كــــــــة شياتس هة 233
بةشـــــــــــدازى
كة
وؤزكشؤثةياْ
ئةَ
كسدبـــــــوو ،بةزِيَــــــص
بةزِيَوةبةزى شــــــتى
و
ٓــــــــــــــاوكازى
ٓـــــةًآةُطى يةكيَم
بوو هـــةَ بةشدازبوواُة
وة ُــــــــــــــــــاوةزِؤكى
وؤزكشؤثةكة بـــسيتى
بوو هة داُاُى ياضا و
زيَطايةن بؤ ووآلتاُى
عةزةبـــــــــــــى هـــــــة
ضــــــاآلُى ()2321-2318
ٓةزوةٓا بةٓيَصكسدُـــى
ثةيوةُدية كؤًةآليةتى
و باشز اُى هة ُيَواْ
ووآلتاُــــــــــى عةزةبية
ٓةزيٌَيةكاُـــــــدا.
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