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وةشيسى ثالُداُاْ ثيَػواشى هة بةزثسضـــــــى ُـويَــــى ُـيَـسدةى
يةكيَتى ًةوزوثــا هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ دةكاد ي ٣
وةشيسى ثالُداُاْ ثيَػواشى هة باهويَصى ٓؤهةُدا هــــــة عـرياق
دةكاد ي ٤
وةشيسى ثالُداُاْ ثيَػواشى هة بةزِيَوةبةزى كوًَطيازى بـاآلى
ي٥
ثةُابةزاْ هة عرياق دةكاد
وةشيــسى ثــالُــداُــاْ بــةغــدازى هــة كـوَبــووُــةوةى وآلتــاُــى
كوًَةكبةنؼ دةكاد ي٦
هيَرُةي تؤًاز و ثؤهيَِلسدُي بةهيَِـدةزاْ (  )٣كـؤبـووُـةوةي
ًاضايي نؤي ًةجناًدا ي 2
بةزدةواًبووْ هة ثيَطةياُـدُـى كـادز هـة بـوازى ـسيَـبـةضـتـة
ػتيةكاْ ي ٨
ًةجناًداُى تةهة كؤُفسِاُطيَم هـة ُـيَـواْ بـة ِزيَـوةبـةزايـةتـى
ي٩
ػتى ثةزةثبَداُى ًسؤيى و KDS
كازوضاآلكييةكاُى دةضتةى ثيَواُةضاشى كؤُـىِؤ جـؤزى
ي( )06-01
ضوازضيَوة بةُديلسدْ ب َو بةزُاًةى ثالُـداُـاُـى ضـىاتـيـ ـي،
ثسِؤضةكاُى ةغةثيَداْ ي 06
كازوضاآلكييةكاُى دةضتةى ًاًاز ي ( )0٨ -0٣
كؤُفسِاضي  3RP Knowledge Sharingي 0٩
ي
ضيٌيِازي تةكِيلي هة ٓةزيٌَي باظازيا ً -ـةهـٌـاُـيـا
61
وؤزكػؤثي  0و  6زِيَلخساوي يوُطلؤ دةزبازةي (ُويَلازي هـة
ي 60
ضيطتةًي نويَِدُي تةكِيلي و ثيػةيةكاْ)
كؤبووُةوةي هيَرُـةي جـيَـبـةجـيَـلـسدُـي ثـسِؤذةكـاُـي قـدزة
ي 60
)(Qudra

ذًازة ()6٦

كـوزتـةيـةن دةزبـازةى
وةشازةتى ثـالندانان
ًةَ وةشازةتة بةثيَى ياضــــــــاى ذًازة ()2ى ضــــــــاهـى
( )611٦ى ًةجنوًةُـــى ُيػـتـيـٌـاُـى كـوزدضـتـاْ ـ
عرياق داًةشزاوة ،بةًةبةضتى ًاًادةكسدُى ثالُةكاُـى
ثةزةثيَداُى ٓةزيٍَ و ثيَػخطتِى هةزِووى ًـابـووزى و
كؤًةآليةتـــى و ًسؤيى و زِؤغـِبرييةوة.
ٓــةزوةٓــا وةشازةتــى ثــالُــداُــاْ بــة ٓــاوكــازى و
ٓةًآةُطـيـى هـة ـةز وةشازةد و داَ و دةش ـاكـاُـى
ديلةى حلوًةد و كةزتـى تـايـبـةد ثـالُــة دزيَـر و
ًاًـِاوةُد و كوزختـايةُةكـاْ و ثةزةثيَداُى ًـسوَيــــى
و ثةيوةُدييةكاْ،
ٓةزوةٓا ثالُى بودجةى وةبةزٓيَِاُى حلوًى بةثيَـى
ضةُد بِةًايةكى تايبةد هـةضـةز ًـاضـتـى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ًـاًـادة دةكــاد وةشازةد ٓـةهـدةضـتـ َى بـة
ًةجناًداُى كسدازى ًـاًـازى جـيـاجـيـا هـة ٓـةزيَـٌـدا
بةتايبةتى ًةواُةى كة ثةيوةُدياْ بـة ضـةزذًـيَـسيـة
ػتيةكاُـى داُـيـػـتـواُـى ٓـةزيَـٍ و نـاُـووةكـاْ و
زِووثــيَـــوى ًـــاًـــادةيـــى 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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حلومةتى هةزيَمى كوزدضتان
وةشازةتى ثالندانان

ًاداز 6102 -

هــةم زِاثؤزتةدا
ًـــةَ زِاثـ ـوَزتـــة ( زِاثـ ـوَزتـــى كـــازو
ضاآلكييةكاْ) بآلوكساوةيـةكـى وةزشيـة،
كــة ٓــةًــوو ضـ َى ًــاُـ جــاز َيــم هــة
وةشازةتى ثالُداُاْ دةزدةضيَت ،تيـايـدا
ًــةَ كــازو ضــاآلكــيــة ضــةزةكــيــاُــة
بــةغـ َيــوةيــةكــى كــوزد و ثــونــتــلــساو
دةناتةزِوو ،كة هةَ ًاوةيةدا ًـةجنـاًـى
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 ًــاًــاذة بــة كــازو ضــاآلكــيــة
ضةزةكيةكاْ كساوة بةغيَوةيةكى كـوزد،
وة بوَ ٓةز وزدةكازيةن يا بةكازٓيَِـاُـى
داتاكاْ ثيَويطت بة ةزِاُةوة دةكاد بـؤ
اليــةُــى ثــةيــوةُــديــداز هــة وةشازةتــى
ثالُداُاْ يا ًاهثةزِى وةشازةد
)(www.mop.gov.krd

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

وةشيسى ثالندانان ثيَشواشى هة بةزثسضـــى
نويَــى نيَسدةى يةكيَتى ئةوزوثــا
هة هةزيَمى كوزدضتان دةكات

زِؤذى  ،610٦101101د عوى ضِدى،
وةشيسى ثالُداُاُى حلوًةتى ٓةزيٌَـى
كوزدضتاْ ،ثيَػواشى هة ناتوو كالزيطة
ثـاضـتـؤز ،بـةزثـسضـى ُـويَـى ُـ َيــسدةى
يــةك ـ َيــتــى ًــةوزوثــا هــة ٓــةز َيــٌــى
كــوزدضــتــاْ ،و غــاُــد َيــلــى يــةكـ َيــتــى
ًةوزوثى كسد.
نــاتــوو كــالزيطــة نــؤغـ ــاهــى نــؤى

دةزبسِى بة كازكسدُى وةن بـةزثـسضـى
ُووضـيـِـطـةى يـةكـيَـتـى ًـةوزوثـا هـة
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و جةنتى كـسدةوة
هةضةز ٓةًآةُطى و ٓـاوكـازى شيـاتـس
هة ةز حلوًةتى ٓةزيٌَـى كـوزدضـتـاْ
بؤ ثـةزةثـيَـداُـى ثـةيـوةُـديـيـةكـاْ و
بـةزةوثـيَــػــردُــى كــازةكــاْ هــةاليــةْ
نؤيةوة وةشيسى ثالُداُاْ ثـريؤشبـايـى
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هة ناتوو كالزيطـة كـسد و ًـاًـادةيـي
بــاغــى وةشازةتــةكــةى دووثــاتــلــسدةوة
بــــــؤ ًةوةى بـةيـةكـةوة كـاز هـةضـةز
ًاًاجنة ٓاوبةغةكاْ بلةْ.
ٓةزوةٓا بـاضـيـؼ هـة ٓـةهـوًـةزجـى
ُاوضةكة كـسا ،بـةتـايـبـةتــــى زِةوغـى
ًسؤيى ًاوازة و ثةُابةزةكاُـى زِوويـاْ
هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ كسدووة.

وةشيسى ثالندانان
ثيَشواشى هة باهَويَصى هؤهَةندا
هـــة عرياق دةكات
زِؤذى  ،610٦1001٣د عــوــى ضــِــدي،
وةشيسى ثالُداُاُـى حـلـوًـةتـى ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ،ثيَػواشى كسد هة ياْ وؤهتٌاُـظ،
باهويَصى غاُػيِـى ٓـؤهـةُـدا هـة عـرياق ،و
كسضتياْ زيبيَـس ـ  ،بـة ِزيَـوةبـةزى ػـتـى
ٓاوكازى ُيَودةوهةتى هة وةشازةتـى دةزةوةى
ٓؤهةُدا ،و غاُدي ياوةزياْ
هة ديدازيَلدا ضةزةتا باع هة غـةزِى داعـؼ
كسا كة شياُيَلى ةوزةى هة ُاوضةكة داوة و

بؤتة ٓؤكازى ًاوازةبووُى ضةداْ ٓـةشاز
كةع ،كة بةغى شؤزى زِووى هة ٓةزيٌَى
كوزدضتاْ كسدووة و كازيطـةزى شؤزيـاْ
هةضةز ًابووزى ٓةزيٍَ دزوضـتـلـسدووة،
كة ٓاوكاد هة ةز قةيساُى ًـابـووزى و
دازايـى بـازى حـلــوًـةتــى ٓــةزيَـٌــيــاْ
قوزضى كسدووة هةَ بازةيـةوة وةشيـسى
ثالُداُاْ ًاًاذةى بة سُـطـى ٓـاوكـازى
ُـ َيــودةوهــةتــى كــسد بــؤ دابــيــِــلــسدُــى
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ثـ ـيَـــداويطـــتـــى ًـــاوازةكـــاْ و
بــاغــىكــسدُــى ــوشةزاُــيــاْ هــة
تةوةزيَلى تسدا باع هة ثةيوةُـدي
دوواليــةُــةى ُ ـ َيــواْ ٓــةز َيــٌــى
كــوزدضــتــاْ و ٓــؤهــةُــدا كــسا و،
ٓةزدوواليةْ دووثاتـيـاْ كـسدةوة
كة ثةيوةُديـيـةكـاُـيـاْ ثـتـةوتـس
بلةْ و ٓاوكازى و ٓـةًـآـةُـطـى
شياتس بلةْ هةبوازى جؤزاوجؤزدا.

وةشيسى ثالندانان ثيَشواشى هة بةزِيَوةبةزى كوَمطيازى باآلى
ثةنابةزان هة عرياق دةكات

زِؤذى  ، 610٦10010٣د عوى ضِدى،
وةشيسى ثالُداُاُى حلوًةتى ٓةزيَـٌـى
كوزدضتاْ  ،ثـيَـػـواشيـلـسد هـة بـسوُـؤ
يدؤ ،بة ِزيَـوةبـةزى كـؤًطـيـازى بـاآلى
ثـــةُـــابـــةزاُـــى ضـــةز بـــة ُـــةتـــةوة
يةكطستووةكاْ هة عيَساق و غـاُـديَـلـى
يـاوةزى هـة كـوَبـوُـةوةكـةدا بـاع هـة
زِةوغى ثةُابةز و ًـاوازةكـاْ كـسا ،هـة
ًيَطتادا زِوو هـة شيـادبـووُـة بـة ٓـؤى
دةضـتـثـ َيــلـسدُـى ًـؤثـةزِاضـيــؤُـةكـاُــى
زِش ازكسدُــــــــــى ثازيَص اى ُةيِةوا هـة

دةضتى زِيَلخساوى تريؤزيطتى داعـؼ ،و
ًــاًــادةكــازيــيــةكــاْ بــؤ داًــةشزاُــدُــى
كةًثى ثيَويطت كة بـتـواُـيـت ذًـازةى
شؤزى ًاوازة هةنـؤ بـطـسيَـت غـايـةُـى
باضة ٓةز هةضةزةتاى دةضـتـثـيَـلـسدُـى
ًؤثةزاضيؤُةكاْ تا ًيَطتا ُصيـلـةى ٤٥
ٓــةشاز نـ َيــصاْ زِوويــاْ هــة ٓــةز َيــٌــى
كوزدضتـاْ كـسدوة ٓـةزوةٓـا ـسُـطـى
دابيِلسدُى ثيَداويطتية ضةزةتاييـةكـاْ
بؤ ًةَ ًاوازاُة تاوتويَلسا ،كة ثيَويطـتـة
ٓةًوو اليةُةكـــــــــــــــــــــــــاْ تـيـايـدا
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بةغدازبّ هةاليةكى تسةوة ضةبازةد بـة
ثةُابةزة ضوزيةكـاْ ،ـفـتـو ـؤ هـةضـةز
داُــاُــى ثــالُــى ُــو َيــى تــايــبــةد بــة
ٓاوكازيلسدُى ثةُابةزة ضـــــــــوزيـةكـاْ
( )3RPكسا هـةَ بـازةيـةوة وةشيـسى
ثــالُــداُــاْ جــةنــتــى هــة ــسُــطــى
بةغـدازيـلـسدُـى وةشازةتـى ثـالُـداُـاْ
كسدةوة هة ٓـةُـطـاوةكـاُـى داُـاُـى ًـةَ
ثالُة ،كة بسِيازة هـة ًـاُـطـى كـاُـووُـى
دووةًى ضـاهـى دآـاتـوو هـة بـسؤكطـوـى
ثايتةنتى بةجليلا زِابطةيِسيَت

وةشيسى ثالندانان بةشدازى هة كوَبوونةوةى وآلتانى
كوَمةكبةخش دةكات

زِؤذى  610٦10610٦هــــةضــــةز
باُطٔيَػتى كـؤًـيـطـيـؤُـى يـةكـةتـى
ًةوزِوثا  ،غاُديَلى باآلى حلـوًـةتـى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بة ضةزؤكايةتى ،
د عوى ضِدى  ،وةشيسى ثـالُـداُـاُـى
حــلــوًــةتــى ٓــةزيَــٌــى كــوزدضــتــاْ،
بةغدازى هة كؤبووُةوةيةكى وآلتـاُـى
كؤًةكبةنؼ كسد ،كة تـايـبـةد بـوو
بة دةُطةوة ٓاتِى قةيساُى ًـاوازة و
ثةُابةزاْ هة عيَساق بـة ًـةبـةضـتـى
تاوتويَلـسدُـى ثـسضـى ًـاوازةكـاْ ،و
يازًةتى ًسؤيى و ثالُى دآاتوو بـؤ
دووبـازة ًــاوةداُــلـسدُــةوةى ُــاوضــة
ًــاشادكــساوةكــاْ و ث ـسِؤضـــــــــــــــــةى
ج ـ َيــطــريكــسدُــى ضــةقــاًــطــريى بــؤ
ُاوضةكاْ.

هــة كــؤبــووُــةوةكــةدا كــة  61وآلد
بةغداز بووْ  ،هة ُيَـويـاُـدا  2وآلتـى
يةكيَتى ًةوزوثا  ،غاُديَلى حلوًةتـى
عيَساق ،غاُديَلى حلوًةتى كوزدضتاْ
 ،توزكيا ً ،يَساْ  ،ضـوـوديـة ،قـةتـةز،
ًيٌازاد و ضةُد وآلتيَـلـى ديـلـة ،هـة
ة َي ضةُديّ ِزيَلخـساوى ًـسؤيـى كـة
ٓاوكازى بؤ عيَساق كؤدةكةُةوة.
هة ًـيـاُـةى ووتـازةكـةيـدا  ،وةشيـسى
ثالُداُـاْ زِايـطـةيـاُـد كـة ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ بةزضاوزِووُى تةواوى ٓةية
هة زِووبةزِووبووُةوةى ًـةو قـةيـساُـة
ضةنتاُةى هة بةزدةمماُداْ  ،و وةن
حــلــوًــةتــى ٓــةز َيــٌــى كــوزدضــتــاْ
ًــاًــادةيــّ بــؤ ٓــاوكــازيــلــسدْ هــة
ًاوةداُلسدُةوةى ًةو ُاوضاُـةى تـاشة
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كؤُىِؤهلساوُةتةوة ٓةزوةٓا ًـاًـاذةى
كسد كـة ثـيَـويطـتـة والتـاْ ٓـاوكـازى
كــوزدضــــــــــــــتــاْ بــلــةْ بــؤ زِةوغــى
ًاوازةكاْ  ،ضوُلة ثيَػبيِى ُـاكـسيَـت
ًاوازةكاْ هة ٓةزيٌَـى كـوزدضـتـاْ هـة
ًــاوةيــةكــى ُــصيــلــدا بــطــة ِز َيــِــةوة
غــو َيــِــةكــاُــى نــؤيــاْ هــة دز َيــرةى
ووتــازةكــةيــدا  ،وةشيــسى ثــالُــداُــاْ
زِايطةيـاُـد كـة وآلتــــــــــاْ دةتـواُـّ
بةُازدُى غازةشا و ثطـثـؤ ِز هـة بـوازى
ضــاكطــاشيــؼ ٓــاوكــازى ض ـ َيــلــتــةزة
جـيـاواشةكــاُـى ٓــةزيَـٌـى كـوزدضـتــاْ
بــلــةْ ،كــة هــة ًـ َيــطــتــادا ضــةزقــاهــى
جيَبةجيَلسدُى ًةو ُةنػة زِيَـطـايـةى
ضاكطاشية كة هة ًاُطى ًايازى 610٦
زِايطةياُد.

هيَرنةي تؤماز و ثؤهيَهلسدني بةهَيَهدةزان ( )٣كؤبوونةوةي
ئاضايي خؤي ئةجنامدا
ه ـ َيــرُــةي تــؤًــاز و ثــؤه ـ َيــِــلــسدُــي
بةهيَِدةزاْ ،بة ٓؤي قةيساُي دازايي كة
بووةتة ٓؤكـازي كـةًـبـووُـي داواكـازي
بــةهــيَــِــدةزاْ بــؤ ثــؤهــيَــِــلــسدْ و
بةزشكسدُةوةي ثوةي ثـؤهـيَـِـلـسدْ ،وة
هة ضىَ ًاُطي وةزشي ضوازةًى ًـةًطـايَ
هةجياتي (  )٦كؤبووُةوة ،تـةُـٔـا ( )٣
كؤبووُةوةي ًاضايي نؤي ًـةجنـاًـداوة،
كة هة ًـةجنـاًـدا تـةُـٔـا ( ٓ )٨ـةغـت
كؤًثاُيا و بةهيَِدةزي ثؤهيَـِـلـسدووة و
ثوةي ثـؤهـيَـ (  )٣ضـ َي ى ديـلـةغـى

بةزشكسدؤتةوة ،وة ثوةي ثـؤهـيَـ
ضآ كؤًثاُياغي ٓةهوةغاُدؤتةوة.
وة داواكازي ثـؤهـيَـِـلـسدُـي (  )٤ضـواز
كــؤًــثــاُــيــا هــة ذ َيــسدةض ـ ه ـ َيــرُــةي
ثؤهيَِلسدُة و وزدبي بـؤ دةكـسيَـت و
داواكـــازي (  )6دوو كـــؤًـــثـــاُـــيـــاؽ
زِةتــلــساوةتــةوة بــةٓــؤي ُــة ــوجنــاُــي
تواُاكاُياْ هة ةيَ ثيَوةزةكاُي ٓاتوو هـة
ثةيسِةوي ثؤهيَِلسدْ جطـة هـةًـاُـةؽ
بــة ِزيَــوةبــةزايــةتــي ثــؤهــيَــِــلــسدُــي
بةهيَِدةزاْ ٓةز هـة وةزشي ضـيَـيـةًـي
( )٣
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ًةًطاهدا ٓةهطاوة بـة ُـويَـلـسدُـةوةي
ُــاضــِــاًــةي ثــؤهـ َيــِــلــسدْ بــؤ ()٣٤
كؤًثاُياو بةهيَِدةز.
ضــــــــةزةزِاي ًـةَ كـازاُـةي ضـةزةوة،
زِؤذاُة كازي ًاضايي نؤي ًةجنـاَ داوة
كة بسيـتـيـة هـة وةآلًـداُـةوةي ػـت
وةشازةد و اليــةُــةكــاُــي حــلــوًــي و
زِةشاًةُديداْ هةضةز فسؤغت ثػـلـي
ٓـــاوبـــةغـــاْ و داًـــةشزيَـــِـــةزاُـــي
كؤًثـاُـيـاكـاْ دواي ديـساضـة كـسدُـي
دؤضيَيةكاُياْ

بةزدةوامبوون هة ثيَطةياندنى كادز هة بوازى طسيَبةضتة طشتيةكان
قوُاغى يةكةًى ثسِؤضةى ُويَلـسدُـةوة
و ثةزةثَداُى ضـيـطـتـٌـى ـسيَـبـةضـتـة
ػتيةكاْ هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ تـةواو
بوو و هة ًاُطى ًةيوو ضـاهـى 610٦
زِا ةيِدزا وة بؤ ًةوةى ًةَ ضيـطـتـٌـة
ُويَية تةُٔا بؤ زِيلالًلسدْ ُةبـيَـت و،
هـــةضـــةز زِةفـــةكـــاُـــى وةشازةد و
فةزًاُطاكاُى حـلـوًـى تـؤشى هـةضـةز
ُةُيػيَت و ،بة غـيَـوةيـةكـى زِاضـت و

دزوضـــت جـــيَــــبــــةجـــيَــــبــــلــــسيَــــت،
بةزِيَوةبةزايةتى سيَبةضتة ػتيةكاْ بة
يازًةتى و ٓةًآةُطـى هـة ـةز بـاُـلـى
ُيَودةوهةتىٓ ،ةهٌةتيَلى نؤبـةنػـاُـةى
ًةجناًدا ،و شجنريةيةن نو زِآـيَـِـاُـى
بؤ شؤزبةى وةشازةتةكاْ و ثازيَص ـاكـاْ و
ًـيــدازة ضـةزبــةنــؤكــاْ هــةضــةزاُطــةزى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ًةجناًدا ،كة بـسيـتـى
بوو هة ض َى قوَُاغ ،هـة وةزشى ضـوازةًـى

 610٦غـــةؽ نـــو زِآـــيَـــِـــاْ
ج ـيَــبــةج ـيَــلــسا بــة بــةبــةغــدازبــووى
(  )6٤٦دووضـــةدو ضـــى و غـــةؽ
فةزًاُبةزى حلوًى هـة ًـةُـداشيـاز و
ياضايى و ذًرييازى و وزدبيِى ،بـؤ بـة
غــازةشابــوواْ هــة ضــيــطــتــٌــى ُــو َيــى
سيَبةضتة ػتيةكاْ و ،زِيٌَِاييةكـاُـى
جيَبةجيَلسدُى سيَبةضتة ػتيةكـاُـى
ذًازةى 6ى ضاهى 610٦

هيطتى ًةو نوالُةى هة وةزشى ضوازةًى ضاهى ً 610٦ةجناًدزاوْ :
ذًازة

وةشازةد/ثازيص ا

غويَِى ًةجناًداُى نوي

ًاوةو زِيَلةوتى نوي

ذًازةى بةغدازبوواْ

0

وةشازةتى ًاوةداُلسدُةوة ُيػتةجيلسدْ

بةزِيَوةبةزايةتى زِيَطاو بآْ/ةوهيَس

(610٦101/)0٣-01

٥٩

6

وةشازةتى دازايى و ًابووزى

ب ط ذًيَسكازى ٓ/ةوهيَس

(610٦1011)61-0٦

٦6

٣

وةشازةتى تةُدزوضتى

ديواُى وةشازةد

(610٦1001)0٦-0٣

٣٨

٤

وةشازةتى ثالُداُاْ

ديواُى وةشازةد

(610٦1001)٣1-62

60

٥

وةشازةتى غازةواُى/دةضتةى ةغت و وشاز

ديواُى دةضتة

(610٦1061)2-٦

66

٦

شاُلؤى ٓةهةجبة /ثازيص اى ٓةهةجبة

بةزِيَوةبةزايةتى ًةُداشةى ثسِؤذةكاْ

(610٦1061)6٨-6٦

٤٤

كؤى ػتى ذًازةى بةغدازبوواْ

بــيَــطــوًــاْ ثــسِؤضــةى ُــويَــلــسدُــةوةو
ثــةزةث ـ َيــداُــى ضــيــطــتــٌــى ــس َيــبــةضــتــة
ػتيةكـاْ بـةزدةواَ دةبـيَـت و قـوُـاغـى

642

دووةًى هة ضةزةتاى ضاهى  6102دةضـت
ثيَدةكاد و هةضةز قةزشى بـةنػـساو بـة
حـــلـــوًـــةتـــى عـــرياقـــى فـــيـــدزا َي

8

جيَبةجيَدةكسيَت كة بـةغـيَـلـى دزاوة بـة
حلوًةتى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و كؤًةهـيَـم
ضاآلكى جؤزاوجؤز هة نؤ دة سيَت

ئةجنامدانى تةهة كؤنفسِانطيَم هة نيَوان بةزِيَوةبةزايةتى طشتى
ثةزةثيَدانى مسؤيى و KDS
زِؤذى ضـيَــػــةممــة02 ،ى كــاُــووُــى
دووةًى  ، 6102كاترًـيَـس ٩3٣1ى
ضةز هةبةياُى تةهةكؤُقـسِاُطـيَـم هـة
ُيواْ  KDSو  KIPAبةزِيَوةضوو
ًاًاجنى تةهةكؤُفسِاُطــــةكة بـسيـتـى
بوو هة جـةنـت كـسدُـةوة هـة ضـةز
ثةيوةُدىو ٓةًآةُطىو ًا ادازبووْ

هة بـة ِزيَـوةضـووُـى كـازةكـاُـى ُـيَـواْ
ٓةزدووال ،كـة تـايـبـةتـّ بـة ثـسِؤذةى
ثــةزةث ـ َيــداُــى كــيــثــآ ،ــةزوةٓــا ًــةَ
بابةتاُةى نوازةوة بـة وزدةكـازيـيـةوة
نساُة بةز باع:
 ثالُى زِآيَِاْ بؤ ضاهى 6102
 بودجةى بـةكـازنطـجي جـيَـبـة -
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جيَلسدْ بؤ نوهةكاُى ضاهى 6102
ثسِؤضةى وةز يَـساُـى ًـاُـويَـوـةكـاُـى
زِآيَِاْ
ثسِؤضةى ثيَداضووُةوة بة بابةتةكاُى
ًاُويَوى زِآيَِاْ
دوايّ ثيَػٔاد و شاُـيـازى دةزبـازةى
ُؤذةُلسدُةوةى باآلناُةى كــيثـا

خوهي فريبووني شماني ئيهطويصي
نــوه ـ َبــلــى شًــاُــي ًــيــِــطــوــيــصي بــؤ
فةزًاُبةزاُي دةضـتـةي ثـيَـواُـةضـاي و
كــؤُــىؤهــي جــؤزي ًــةجنــاًــدزا ،بــة
ضةزثةزغ ًاًؤضـتـايـاُـي ضـةُـتـةزي
دهــيــٌــاْ ( Dleman International
 ،)Language Instituteبـؤ ٓـةزدوو
ًاضتةكاُي ضةزةتـايـي و ُـاوةُـدي ،كـة
ذًازةي بةغدازبواْ (  )٨1فـةزًـاُـبـةز

بــووْ ،نــوهــةكــةؽ هــة بــةزوازي
 610٦10610كــؤتــايــي ٓــاد هــة
كؤتايدا (  )٥0فةزًاُبةز بـسِواُـاًـةي
دةزضــووُــيــاْ ث ـ َي بــةنػــسا بــــــــــــؤ
ٓةزدوو ًـاضـتـةكـاُـي ( ضـةزةتـايـي و
ُاوةُدي) ،بـة ًـاًـادةبـووُــــــــي (د
ؾــبــاس يــوض ـ ا ــا ) ضــةزؤكــي
دةـــــــــــــــــــــطــتــة /بــة وةكــاهــةد و

بةزِيَوةبةزي بةزِيَوةبةزايةتي كازو بـازي
كاز يَسي و ذًـازةيـةن ًـاًـؤضـتـايـاُـي
ضــــــــــــةُتةزي ُاوبساو.
هــة بــةزوازي 610٦10610٨قــؤُــاغــي
دووةَ هة نوهةكة دةضـــــــتـيـثـيَـلـسد و
تيـايـــدا ( )2٦كةع بةغدازيـــــاْ كـسد
بـــــؤ ٓةز ضــــيَ ًاض (يـــــــــةن ،دوو،
ضــــــيَ).

ضةند كارو ضاآلكيةكي
دةستةي ثيَوانةسازي و
كؤنرتؤلي جؤري هةريَم
لة وةرزي ضوارةم6102/
هةتاقيطةى ًةزكةشى ُاو دةضتةى ثيَواُةضاشى و كؤُىؤهى
جؤزى ( )٨٦منووُةى جواُلازى و ثاكلةزةوة ثػلِيـِـى
بـــــؤ ًةجناًدزاوة  ،هةواُة (  )6٤منـووُـةى جـطـةزة و
ُيَس ةهــــــة وة كؤى ػتى ًةو منووُاُةى كة هــــــــــــــــة
وةزشى ضوازةَ زِةواُـــــةى دةضـــتة كـــــساوْ بسيت هـــــة
( ) 001منووُة
 - هة بِلةى فسِؤكة ناُةى ُيوةدةوهةتى ٓةوهيَس بـسِى
ًــةوادى ٓــاتــوو( )01٦0٣16كــطــٍ هــة ًــةوادى
( جواُلازى ،كةزضتةى بـيـِـاضـاشىً ،ـةوادى ضـيـازاد،
ًةوادي كازةباً ،ةوادي ثاكلـةزةوة ) ،وة جـطـةزة
بةٓةًوو جؤزةكـاُـيـاْ هـةواُـةؽ (  )٦6منـووُـةى
جطةزة و  ٣2منووُةى بؤْ ذًازةي ثػـلـِـيـِـى بـؤ
كساوة هة تاقيطةى بِلةى كؤُىؤ جؤزى فسِؤكةناُـة
و وجناوْ هة ةيَ تايبةمتةُدى عيَساقى.
 - ثػلِيِى جطةزة هة بةزِيَوةبةزايةتي ثيَواُـةضـاشى
و كؤُىؤهى جؤزى ٓةوهيَس بـسيـتـيـة هـة (  )٩داُـةى
وجناو  ،و ُري ةهةى وجناويـؼ بـسيـتـيـة هـة ( )0٤
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داُة ،وة توت ُري ةهةؽ بسيتية هـة (  )0منـووُـةى
وجناو.
 هة بة ِزيَوةبةزايةتى ثيَواُةضـاشي وكـؤُـىؤ جـؤزىضويٌَاُـى بـسِى جـطـةزةى ٓـاتـوو هـة وةزشى ضـوازةَ
بسيتية هة (  )2٦6منووُةى دةزضوو ، ،وة بسِى ٓـاتـوو
هة توتِى ثايث  /توتِـى ضـِـساو بـسيـتـيـة هـة ()0٤
منــووُــةى دةزضــوو وة تــوتـ ُـ َيــس ــةهــةؽ ()٣٥
منووُةى دةزضوو .
 هةًاًازى تاقيطةى بةزِيَوةبةزايةتى ثـيَـواُـةضـاشي وكؤُىؤ جؤزى ضويٌَاُى  ،بةغى ضـووتـةًـةُـى ( )٦٩
وجناوة ( )2٤يش ُة وجناو بوو.
هة بة ِزيَوةبةزايةتى ثيَواُـة ضـاشي وكـؤُـىؤ جـؤزى
ثــــــازيَص اى دٓؤكيــؼ بـــسِى ًةوادى ٓاتووى جطةزة
بؤ وةزشى ضوازةَ  ،610٦هـــــــة ًـةزشي ًـيـرآـيـٍ
نةهيى ( )0٩2192تةْ جطةزة  ،و هــــــــة ًـةزشي
ًـــاهوكا (  )٣٨تةْ توتــــــّ و (  )66٦6٨٩كـازتـؤْ
جطةزة

كؤى ًةوادى ٓاتوو هةًةزشةكاُى بامشاغ  ،ثةزويَصناْ ً ،يرآيٍ نةهيى ًاهوكا  ،حاجى ًؤًةزاْ

هة وةزشى ضوازةَ ضاهى 610٦
ُاوى ًةوادة ٓاتووةكاْ ( ثاكلةزةوة ً ،ةوادى بيِاضاشى ً ،ةةوادى كازةبا ً ،ةةوادى ضيَػتخاُة ً ،ةوادى ثالضـتـيـلـى  ،يـازى ًـِـداآلْ،
ًةوادى ضيازاد )
بسِى ٓاتوو  /تةْ

بسِى ٓاتوو  /داُة

بسِى ٓاتوو  /كازتؤْ

زِيَطةثيَدزاوة

زِيَطةثَيِةدزاوة

هةُاوبساو

زِيَطةثيَدزاوة

زِيَطةثيَِةدزاوة

هةُاوبساو

زِيَطةثيَدزاوة

زِيَطةثيَِةدزاوة

هةُاوبساو

٥6٨٩٣٨0٩٤9٤٦

٣٤٩91٩

ُية

٥٨02٩61

ُية

ُية

٣٣0٤0٦

ُية

ُية

بسِي كؤكساوةي بسِواُاًةكاُي  COTECNA, SGS,B.V, TUV , BALTICبؤ ًاُطةكاُي () 610٦1 00،01،٩
بسِواُاًةكاْ

ذًازةى بسِواُاًةكاُى زِيَطةثيَِةداْ

ذًازةى بسِواُاًةكاُى زِيَطة ثيَداْ

SGS

6٩٩٥

06

BV

6٣0٥

000

TUV

٨2٣

ُية

COTECNA

٨0

ُية

Baltic control

٥22

٥

ػتى

22٦1

06٨

نػتةى ثػلِيَِى ًةجناًدزاو هة تاقيطةكاُى بةزِيَوةبةزايةتي ثيَواُةضـــــاشى و كؤُىؤ جؤزى ٓةوهيَس  ،دٓؤن  ،ضـــــويٌَاُى بوَ
( نوازدةًةُى ً ،او  ،جواُلازى  ،ثاكلةزوة ،جطةزة )
كيٌيا

ُاوى غويَّ

بايؤهؤجى

فيصيا

وجناوة

ُة وجناوة

وجناوة

ُة وجناوة

وجناوة

ُة وجناوة

تاقيطةي ثيَواُةضاشي و
كؤُىؤهي جؤزي ٓةوهيَس

02

ُية

٦٩

ُية

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

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

تاقيطةى ب ن دٓؤن

٨٤٨

6٦

00٨1

٥2

٤٨٥

٦

تاقيطةى ب ن ضويٌَاُى

0٩6

0٤

٤٣

٤

61

0٣

ػتى

01٥2

٤1

06٩6

٦0

٥1٥

0٩

كازوضاآلكى وةزشى ضوازةَ ٓؤبةي نػى ( ب ثيَواُةضاشي و كؤُىؤهي جؤزي (ٓةوهيَس  ،ضويٌَاُي  ،دٓؤن) جؤزى كازو ضاآلكييةكاُى
ٓؤبةى ٓوُةزى (ٓةوهيَس ـ ضويٌَاُى ـ دٓؤن) هة وةزشى ضوازةَ ى ضاهى 610٦
ذ
0
6

جؤزي كازوضاآلكي

ٓةوهيَس

ضويٌَاُي

دٓؤن

دةزٓيَِاُي ًؤهةتي شيَسيِطسي

06

6

06

دةزٓيَِاُي ًؤهةتي فسؤغت شيَس بة كؤًةز

-

-

-

11

ذ

جؤزي كازوضاآلكي

٣

دةزٓيَِاُي ًؤهةتي وةزغةي شيَسِ

٤

ضويٌَاُي

ٓةوهيَس

دٓؤن
6

٤

تاشةكسدُةوةي ًؤهةتي شيَسيِطسي

٣

0

-

٥

تاشةكسدُةوةي ًؤهةتي فسؤغت شيَس بة كؤًةيَ

-

-

-

٦

تاشةكسدُةوةي ًؤهةتي وةزغةي شيَسِ

2

ثػلِي نػوي ٓاوزدة

٥٨6٤912٣
ثيَِج ٓةشازو ٓةغت ضةدو

٣٨6٥9٦٦٨
ضيَ ٓةشازو ٓةغت ضةدوو

6٦696٣٨
دوو ضةدوو غةضت و دوو

بيطت و ضواز كيوؤ و حةفتاو
ضيَ سِاَ

بيطت و ثيَِج كيوؤ و غةؽ
ضةدو غةضت و ٓةغت سِاَ

كيوؤ و دوو ضةدو ضي و
ٓةغت سِاَ

٨

ثػلِي ثطووهةي فسؤغت شيَس

00٩

016

00

٩

ثػلِي دوكاُي وةزغةو شيَسيِطسي

06

0٣

٩

01

كيَػلسدُي تةزاشوو

00

ضةزداُي هيَرُةي ضاوديَسي باشاز

06

شيَسي ثػليَِساو هة الياْ هيَرُةي ضاوديَسي

 0٣10سِاَ

0٣

تاقيلسدُةوةي شيَسُطساْ و ناوةْ وةزغةكاْ

 00شيَسيِطس

00٨

016

٩

 01جاز

 2جاز

 ٤جاز

 6111سِاَ

 0211سِاَ

-

 0٦شيَسيِطس

ضوازضيَوة بةنديلسدن بوَ بةزنامةى ثالندانانى ضرتاتيجي ,ثسِؤضةكانى طةشةثيَدان
هة ذيَس تيػلي ةغةضةُدُةكاُدا وةشازةتـى
ثالُداُاْ ،هةضؤُطةى بةزثسضيازيةتةكـاُـى
واي بي هة زِيَطاي بةزُاًةى ثـالُـداُـاُـى
ضـىاتـيـ ـي ،ثـسِؤضـةكـاُـى ـةغـةثـيَـداْ،
ضوازضيَوة بةُدي بؤ بـلـاد تـيَـيـدا ًـةَ
وةشازةتــة يــةكــةَ زِةغــِــووضــي ثــالُــي
ضىاتي ي ضةزاُطةزى بؤ ( ثـيَـِـج ضـاز)ى
دآـــــــــــاتـوو (  )6160-6102دازِغـت،
بةغيَوةيةن ثػت ببةضتيَتة ديديَلي زِووْ
بؤ ًايِدة و غيلسدُةوةيةكي ػتطرياُـةؽ
بؤ دؤنـى ٓـةزيَـٌـي كـوزدضـتـاْ ًـةجنـاَ
بـــدادً .ـــةَ زِةغـــِـــووضـــة ثـــالُـــة هـــة
ًاًادةكسدُيدا ثػ بةضتووة بة كؤًةهيَم
ديلوًيَِت هة ثيَؼ ٓةًووياُةوة ديـد ـاي

ٓةزيٌَي كوزدضتاْ بؤ ضاهي 6161كـة
ًـــاًـــادةكـــساوة هـــةاليـــةْ وةشازةتـــى
ثــالُــداُــاْ جــطــة هــةًــاُــةؽ ًــةَ
ضاالكياُةى نوازةوةؽ هـةَ ًـاوةيـةدا
ًةجناًدزاوْ3
ً ةجناًداُى شجنرية كـؤبـووُـةوةيـةن
هةًاوةى ضـــــــــ َي ًـاُـطـي زِابـسدوو
هة ةز بةزِيَوةبةزى ػ ثالُداُـاُـى
ضـــىاتـــيـ ـ ـــي دةزبـــازةى دووبـــازة
دازِغــتــِــةوةى زِةغــِــووضــي ثــالُــى
ضــىاتــي ـ ــي بــةضــةغــِ ـيَــم هــة ــةي
ٓةهـوًـةزجـي ًـيَـطـتـا و دآـاتـووى
ٓةزيٍَ بطوجنيَت.
 دةضــتــث ـ َيــلــسدْ بــة ًــةجنــاًــداُــى
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تويَريِةوةيةن دةزبازةى (دراسة واقع
خدمات الرتبية والعععيع عيعق ي اقع عيعق
كردسعان).
 بةزدةواًبووُى ثةيوةُديلسدْ هة ـةز
وةشازةتى كاز وكازوبازى كـؤًـةآليـةتـى
هـةضــةز ضــيــاضــةتــى بــةكــازنطـــــــــــج
هةٓةزيٌَي كوزدضــتاْ.
ً ةجناًـداُـى ضـةُـد ضـةزداُـيَـم بـؤ
وةشازةتةكاُى ( كػتوكاز و ثيػـةضـاشى
تــــد) كــــة
وبــــاشز ــــاُــــي و
ثةيوةُديدازْ بـة زِةغـِـوضـي ثـالُـي
ضىاتي ي وةشازةمتـاْ ،بـؤ وةز ـستـّ
وُويَلسدُةوةى داتاو شاُيـازيـةكـاْ ،وة
تؤًازكسدُي هة زِةغِوضةكة.

كازوضاآلكييةكانى دةضتةى ئامازى هةزيَم
بةشي ثةزوةزدة و كؤمةآليةتي
زِووثيَوي تةندزوضيت دايلان و
مهداالَني خواز تةمةن  5ضـاََ
MNCHS

ثيَِج ضايَ  MNCHSكة بؤ ٓةز قةشايةن  6٥بواز و بؤ ٓةز بـوازيَـم6٤
نيَصاْ هةنـؤوة دة ـسيَـت و ،بـة ػـتـى بـؤ ٓـةز قـةشايـةن  ٦11نـيَـصاْ
ضاوثيَلـةوتـِـى بـؤ ًـةجنـاًـدزاوة ،كـة هـة بـةزوازى 610٦106101كـازى
ًةيداُى دةضتيثيَلسد بوو ،وة هة بةزوازى  610210101كـؤتـايـى بـةكـازى
ًةيداُى ٓاد

هة ًةجناًى زِووثيَوى  MICS4كة هة ضـاهـى
 6100هة اليةْ دةضتةى ًاًازى ٓـةزيَـٍ بـة
ضــاوديَــسى زِيَــلــخــساوى UNICEFو بــة
ٓةًآةُطى دةش اى ُاوةُدى ًاًازى عيَساق و
وةشازةتى تـةُـدزوضـتـى ٓـةزيَـٍ ًـةجنـاًـدزا
دةزكةود كـةوا ُـيـػـاُـدةزةكـاُـى قـةشاكـاُـى
( ًيَس ةضؤز ،غازباذيَس ً ،ـاًـيـدى  ،غـيَـخـاْ)
ثيَويطتياْ بة بةدواداضوُةوة ٓةيـة بـؤ ًـةَ
ًــةبــةضــتــةؽ دووبــازة دةضــتــةى ًــاًــاز
زِاضــث ـ َيــسدزاوة بــؤ ًــةجنــاًــداُــى زِووث ـ َيــوي
تةُدزوض دايلاْ و ًِداآلُي نـواز تـةًـةْ

كوَبوونةوةى هيَرنةى باآلى
زِووثيَوى تةندزوضتى دايلانء
مهداآلنى تاشة هةدايم بوو — MNCH
هةًياُةى بةزدةواًى كازكسدْ هة زِووثيَوى تةُدزوضتى دايلاْ و ًِـداآلُـى تـاشة هـة
دايم بوو (  ،)MNCHو دواى ضـةزداُـيـلـسدُـى ٓـةًـآـةُـطـلـازى زِووثـيَـوو و
ضةزثةزغتيازاُى ُاوةُدى هة دةضتةى ًاًاز بؤ تيٌةكاْ هة قةشاكاُـى غـازبـاذيَـس ،
ًيَس ةضووز  ،غيَخاْ ً ،اًيَدى ) ،بة ًةبةضتى شيـاتـس بـةدواداضـووْ هـةضـةز كـازى
ًةيداُى و ٓةًآةُطيلسدْ هة ةز تيٌةكاْ هة بةزِيَوةبةزايةتيةكاُى ًاًاز.
بؤ ًةَ ًةبةضتة هة بةزوازى ٤ى كاُووُى دووةًى  6102هة ديواُى دةضتةى ًاًـاز
يةكةَ كؤبووُةوةى هيَرُةى باآلى زِووثيَوةكة بة ًاًادةبووُى ( ضـريواْ مـٌـد مـى
اهديّ) ضــــــةزؤكى دةضتةى ًاًاز بـة ِزيَـوةضـوو ،وة بـةًـاًـادةبـووُـى ُـويَـِـةزاُـى
زِيَلخساوى ( )UNICEFو بةزِيَوةبةزاُى ًاًاز هــــة ثازيَص اكاْ و ضةزثةزغتيازاُى
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ُاونؤى ًاًازو تةُدزوضتى ،
ٓةز هةًياُةى كؤبووُةوةكةدا تيػم
نساية ضةز ضؤُيةتى بةزِيَوةضووُى
كازى ًةيداُى زِووثـيَـوةكـة وً ،ـةو
كــازاُــةى تــةواوكــساوْ تــا كــاتــى
ًةجناًداُى زِووثـيَـوةكـة و ،بـووُـى
تيَبيِى و ًاضتةُطةكاْ كـة هـةكـاتـى
ًــةجنــاًــداُــى كــازى ًــةيــداُــى
بةديلساوة فتو ؤياْ هةضةز كسا.

بةشي دانيشتوان و هيَصي كاز
بةزدةوام بوون هةضةز داطستهى داتاى ضةزذميَسى طشتى دانيشتوان ضاهَى ى 0592ثازيَصطاى هةوهيَس






ًاًادةكازى بؤ ًةجناًداُى زِووثيَوى باشازِى كاز و كازاًـةيـيـة
ثيػةييةكاْ كة بسِياز بوو هة ًاُطى تػسيِـى دووةَ ًـةجنـاَ
بدزيَت بؤ ًةَ ًةبةضتة زِةغِووضـى فـؤزًِـى ًـاًـادة كـساو
وةز َيسِدزاية ضةز شًاُى كوزدى و كـؤبـووُـةوةيـةن هـة ـةز
بةزِيَوةبةزايةتييةكاُى ًاًازى ٓةوهيَس و ضويٌَاُى ًةجنـاَ دزا
بؤ فتو ؤ و ـةُـطـةغـة هـةضـةز ًـاًـاجنـةكـاْ و ِزيَـلـازى
جيَبةجآ كسدُى ًةو زِووثيَوة.
بةغدازيلسدْ هة كؤُفسِاُطى ُيَودةوهةتى ًاًازة فةزًييةكـاْ
كــة هــة (610٦106/ )٨-٦هــة وآلتــى ًــيــٌــازاد– غــازى
ًةبوشةيى بة ِزيَوة ضوو و ،هة زِؤذى دووةًـى كـؤُـفـسِاضـةكـة
هةاليةْ بة ِزيَص بةزثسضى بةغى ًاًازى داُيػـتـواْ و ٓـيَـصى
كازةوة بابةتيَم هةبازةى بةزةو ثـيَـػـنـووُـةكـاُـى دةضـتـةى
ًاًازى ٓةزيٍَ بة ُاوُيػاُى "ُاضاُدُى ًوديَـسُـيـصة بـووُـى
ضيطتةًى ًاًاز هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ" ثيَػلةؽ كسا.
بةغدازيلسدْ هة كؤبووُةوةى تايبةد بة دوا ٓةهطةُطاُـدُـى
زِووثيَوى باشازِى كاز ،كة هة ضةزةتاى ًاُطى كـاُـووُــــــــــــــى
يــــةكــــةَ هــــة غــــازى بــــةغــــدا بــــة ِزيَــــوة ضــــوو
هــة كؤبووُةوةكةدا ثيَداضووُةوة بة ػت ثسضيازةكاُدا كـسا
و ٓةُدآ ؤزِاُلازيى بِنيِةيى هة ثسضيازُاًةكـةدا ًـةجنـاَ
دزاْ بؤ ًاضاُى كسدُى كازى تيٌةكـاُـى كـازى ًـةيـداُـى و،
ٓةزوةٓا بةٓيَصتس كسدُى ًةو داتا و شاُيازييـاُـةى بـةدةضـت
ديَّ ًةَ زِووثـيَـوة كـة ِزيَـلـخـساوى  CIDEجـيَـبـةجـيَـى
دةكـــاد ،بؤ بةكاز ٓيَِاُى هة ثسِؤذةى ضاكطاشى هة ثـةزوةزدة
و زِآيَِاُى ثيػةيى و تـةكـِـلـيـى هـة عـيَـساق و ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ًةجناَ دةدزيَت و ،ثسِؤذةكة هـةاليـةْ ِزيَـلـخـساوى
 UNESCOةوة ضةزثةزغتى دةكسيَت بسِيازيؼ واية كـة
هة ضةزةتاى ضاهى دآاتوو دةضت بلسيَت بة كـازى ًـةيـداُـى
زِووثيَوةكة و ،دواى وزدبـيـِـيـلـسدُـى ثـسضـيـازُـاًـةكـاْ و
دا ستِياْيً ،ةجناًةكاُى زِووثيَوةكةؽ بؤ كـؤتـايـى ًـاُـطـى
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ُيطاْ بةدةضت بيَّ.
وةز ــستــِــى داتــاى تــايــبــةد بــة ثطــوهــةى نــؤزان هــة
بةزِيَوةبةزايةتيى ػتيى باشز اُى هة وةشازةتى باشز اُـى
و ثيػةضاشى وً ،اًادةكـسدُـيـاْ بـؤ ًـةبـةضـتـى ضـوود
وةز ــستــّ ه ـ َيــيــاْ هــة ث ـسِؤضــةى ًــةشُــدةى ذًــازةى
داُيػتواُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ هةبةز ًةوةى هـة ًـاوةى
 ٣1ضاهى زِابسدوودا ٓيض ضةزذًيَسيـيـةن هـة ٓـةزيَـٌـى
كوزدضتاْ ُةكساوة ،بؤ ًةشُدةى ذًـازةى داُـيـػـتـواُـى
ٓةزيٍَ ،ثيَويطتى بـة ضـةزضـاوةى جـؤزاوجـؤزى داتـا و
شاُيـازى ٓـةيـة بـؤ ًـةوةى بـة غـيَـوةيـةكـى وزدتـس و
شاُطتياُة تس ًةجناَ بدزيَت.
بةزدةواًيداْ بة ثةيوةُدى هة ةيَ زِيَلخساوى جئـاُـيـى
كــاز بــة ًــةبــةضــتــى ث ـ َيــداضــووُــةوة بــة غ ـ َيــواشى
ًةجناًداُى زِووثـيَـوى ٓـيَـصى كـاز ،كـة ضـاآلُـة هـة
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ هـــــة اليـــــــــــةْ دةضـــــــــــــتـةى
ًـاًـازةوة ًـةجنــاَ دةدز َيــت بـؤ ًـةَ ًـةبــةضـتــةؽ
ُويَِةزيَلى ِزيَلخـساوى ُـاوبـساو ضـةزداُـى دةضـتـةى
ًاًازى ٓةزيٌَى كوزدضـــــــتاُى كسد و ًاوةى دوو زِؤذ
ثيَداضووُةوةيةكــى وزدى كـــــسد هةضةز زِووثيَوةكاُى
ثيَػووتسى ٓيَصى كاز وٓ ،ةزوةٓا ٓةهطــــــةُـطـاُـدُـى
فـــــؤزًـــــى زووثـــ ـيَـــــوةكـــــةى كــــــــــــــــــــــــسد
هة زِؤذى كؤتايى ضةزداُةكةداُ ،ويَِةزى زِيَلـخـساوةكـة
ثسيَصيَِتيَػِيَلى هةضةز ًةو ؤزِاُلازيـيـة ُـويَـيـاُـةى
بةضةز ضةًم و ثيَِاضة و ُيػاُدةزةكاُى بـوازى كـاز
و بيَلازيدا ٓاتووْ ثيَػلةؽ كسد و ،دواتـس هـةاليـةْ
ضةزؤكى دةضتةوة بسِياز دزا ثةيسِةوى ؤزِاُلازييةكـاْ
بلسيَت وٓ ،ـةًـآـةُـطـيـيـةكـاْ هـة ـة َي ِزيَـلـخـساوى
جــيــٔــاُــيــى كــاز بــةزدةواَ بــّ تــا ــةيػــج بــة
ُويَلازييةكاُى بوازى كاز و بيَلازى.

زِووثيَوى ضاوديَسى زِةوشى ئاضايشى خوَزان بؤ ئاوةزة و ثةنابةزان
دوا بةدواي ًةجناًداُي زِووثيَوي ًاضايػي نؤزان كة هة ًاُطي ًـايـازي 610٦
دةضتةى ًاًازى ٓةزيٍَ ًةجناًيـدا  ،دواى بـةزشُـسنـاُـدُـى كـازةكـة هـةاليـةْ
زِيَلخساوى  ، WFPبؤ جازيَلي تس دةضتةي ًاًاز زِاضثيَـسدزا بـؤ ًـةجنـاًـداُـي
زِووثيَوي ضاوديَسي كسدُي زِةوغي ًاضايػي نؤزان  ،بوَ ًاوازة و ثةُابةزاْ ،كـة
هة ًيَطتادا داُيػتووي ٓةزيٌَي كوزدضتاُّ هة ُاوةوةو دةزةوةي كـةًـث كـازي
ًةيداُي بوَ ًةَ زِووثيَوة هة بةزوازي 610٦106101هة ثازيَص اكاُي ٓـةزيَـٌـي
كوزدضتاْ دةضتيثيَلسدوو و ،بة ثيَى ضاًثأل وة ًاوةي  01زِؤذي نــايــاُد.

بةشى شيلسدنةوةى
داتاو داتابةييظ






بـــةغـــدازيـــلـــسدْ هـــةكـــؤبـــووُـــةوةو
وؤزكػؤثةكاُى تايبةد بـةثـسِؤذةى بـة
ًــاًــاجنــلــسدُــى ٓــةذازى هــةديــواُــى
وةشازةتــةكــاُــى ثــالُــداُــاْ و كــازو
كازوبازى كوًَةهايةتى هة ًـاُـطـةكـاُـي
.601٦ 106-00-01
ًاًادةكسدُى ثسضيازُاًةى تايبةد بـة
ُويَلسدُةوةى منووُةكاُى ثسِؤذةى بـة
ًــاًــاجنــلــسدُــى ٓــةذازى هــة ًــاُــطــي
.610٦101
ًاًادةكسدُى ثسضيازُاًةى تايبةد بـة

خوهي زِاهيَهان هةضةز
نيشاندةزةكاني ثةزةثيَداني
بةزدةوام )) SDGs
هةضةزداواي زِيَلخساوي كازي جئاُي ILO
ضةزوَكي دةضتةي ًـاًـاز بـةغـدازيـلـسد هـة





ثسِوذةى بة ًاًاجنلسدُى ٓةذازى بـؤ
كـــؤكـــسدُـــةوةى شاُـــيـــازى ووزدى
ًةيداُى هةًاُطي  01ى .610٦
بةغدازيلسدْ هة وؤزكػؤثى تايبـةد
بـــةضـــاوديَـــسى و بـــوـــاوكـــسدُـــى
ُيػاُدةزةكاُى بةزدةواَ  SDGهـة
وهاتى ًوزدْ بؤًاوةى 2زِؤذ هة ًاُطي
.610٦100
ًاًادةكـسدُـى ثـسِؤ ـساًـى تـؤًـازى
شاُــيــازى تــايــبــةد بــة زِووث ـ َيــوى
تةُدزوضتى دايلاْ و ًِداهاُى تـاشة
هـــةدايـــم بـــوو كـــة هـــةاليـــةْ
زِيَلخساوى UNICEFو دةضـــتـةى
ًاًازو وةشازةتى تـةُـدزوضـتـى هـة
ٓةزيٍَ بـةزيَـوةدةضـيَـت هـةًـاُـطـي
.610٦100
نوهي زِآيَِاْ بـؤ ًـاوةي  6زِؤذ هـة
ضةُتةزي زِآيَِاُي ُيَو دةوهةتي ضـةز
بة  ILOهة وآلتي ًيتاهـيـا هـة ُـيَـواْ
( ً 610٦1)٨-٦ةَ نـوهـة ِزيَـلـخـسا
بـوو بــة ٓــاوبــةغــي هــةُـ َيــواْ ILO
و  ، ESCWAكة تيـايـدا زِآـيَـِـاْ
كسا هـةضـةز ضـؤُـيـةتـي دةزٓـيَـِـاُـي
ُيػاُدةزةكاُي تايبةد بةكازو بـاشازي
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كسدُةوةى نو زِآـيَـِـاْ هـةضـةز
ضـــؤُـــيـــةتـــى ثـــسِكـــسدُـــةوةى
ثسضيازُاًةى تايبةد بـة ثـسِؤذةى
بة ًاًاجنلسدُى ٓةذازى هـةٓـةزيَـٍ
هة زِيَلةوتي .610٦1061٤
ضةزثةزغتيلسدْ و بةغـدازيـلـسدْ
هةزِووثيَوى ضاوديَسى نؤزان كة هة
اليةْ زِيَلخساوى WFPو ٓاوكازى
دةضتةى ًاًاز دةكسيَت ،هة ًاُـطـي
610٦106



بــةغــدازيــلــسدْ هــةكــؤبــووُــةوةو
وؤزكػــؤثــةكــاُــى تــايــبــةد بــة
ضىاتي ى كةًلـسدُـةوةى ٓـةذازى
هةعرياق هة ًـاُـطـةكـاُـي -00-01
.610٦106



كـــازو بـــةكـــازٓـ ـيَـــِـــاُـــيـــاْ هـــة
جيَبـةجـيَـلـسدُـي ُـيـػـاُـدةزكـاُـي
ثةزةثيَداُي بـةزدةواَ )،)SDGs
جيَطاي ًاًاذةثيَلسدُة كة ًةَ نوهة
وةن ضةزةتايةن ديازي كسا بـؤ ًـةَ
بابةتةو ثيَويطتى بةنوهي تس ٓةيـة
تاكو بة تـةواوي ًـةوُـيـػـاُـدةزاُـة
غسؤظة بلسيَّ.

بةشي ذمازةي ثيَوانةييةكان
هةبةز ًةو ؤزِاُلازياُةى ٓـاتـِـة ضـةز
ضةبةتى كاآلكاْ و ،جياواشى نـةزجـى
نيَصاْ هة دواى زِووثيَوى كؤًـةآليـةتـى
و ًــابــووزى ن ـ َيــصاْ ) )IHSE2و،
بةثػت بةضج بةضاهى بِةزتـى تـاشةى
(  ،)6106كةهةاليةْ دةضتةى ًاًـازى

ٓةزيٌَةوة ًةجناَ دزا بةٓةًآةُطى هة ة َي دةش ـاى ُـاوةُـدى ًـاًـازً ،ـيَـطـتـا كـاز
بةضةبةتى ُويَى كاآلكاْ دةكسيَت بؤ ًةَ ًةبةضتـةؽ هـةًـاُـطـى ًـابـى 610٦وة
دةضت كسا بة ٓةذًازكسدُى ذًازةى ثيَواُةيى هةضةز بِةًاى ضةبةتى ُوىَ جـيَـطـاى
ًاًاذة ثيَداُة كة ذًازةى ثيَواُةيى كازى ثيَلسا بة ةزاُةوة بؤٓةذًازكسدُى ذًـازةى
ثيَواُةيى هةضةزةتاى ًاُطى كـاُـووُـى دووةًـى  ،610٥بـؤ دةضـتـِـيـػـاُـلـسدُـى
ٓةهاوضاُى ضاهاُة بةثػت بةضج بة ضةبةتى تاشةى كاآلكاْ.

ذمازةى ثيَوانةيى نسخةكانى بةكازبةز هةضةز ئاضتى هةزيَمى كوزدضتان ء ثازيَصطاكان بوَ مانطى حوشةيسانى ضاهَى 6102
CONSUMER PRICE INDEX (CPI) FOR KURDISTAN REGION FOR JUNE – 2016
سووثةكاْ

Erbil

Suly

Duhok

KR

Division

نوازدْ و نوازدةًةُى

٨٦.2

٩٣.٣

٨٨.6

٨٩.٨

Food and Non-Alcoholic Beverages

نوازدةًةُية ك وهيةكاْ و توتّ

06٩.2

001.1

06٨.٦

060.0

Alcoholic Beverages, Tobacco

جى و بةزط و ثيَالو

٩0.2

01٥.0

٩٩.2

٩٩.0

Clothes and Footwear

كسيَى ناُوو ًاو و كازةبا و ضوتةًةُى

012.2

006.٣

000.1

001.٣

Housing, Water, Electricity

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وجاكلسدُةوة

011.٩

٨٦.1

٩٥.1

٩٣.٤

House Supplies , Appliances
& Maintenance

تةُدزوضتى

٩٩.1

01٤.٥

0٣0.٨

01٨.0

Health

واضتِةوة

٩٣.٥

٩٦.٣

٩0.٩

٩٤.٤

Transportation

ثةيوةُدى

٩٥.٦

٩٣.2

012.٨

٩2.٣

Communications

زِؤغةُبريى

011.٤

٨٥.1

016.2

٩٤.٣

Recreation and Culture

ثةزوةزدة

016.2

00٨.٦

000.٩

000.٣

Education

ضيَػتخاُةكاْ

01٩.0

٩2.٣

010.٣

016.٥

Restaurants

كةزضتةو نصًةد وشازيية جؤزاو جؤزةكاْ

٨٩.٨

٩٤.٦

٩٣.6

٩6.٥

Miscellaneous Services

تيَلسِاى ػتى

٩٥.6

٩٦.٦

٩٩.٤

٩٦.٦

General Index Number
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6102 ذمازةى ثيَوانةيى نسخةكانى بةكازبةز هةضةز ئاضتى هةزيَمى كوزدضتان ء ثازيَصطاكان بوَ مانطى تةمموش ضاهَى
CONSUMER PRICE INDEX (CPI) FOR KURDISTAN REGION FOR JULY – 2016
Division
Food and Non-Alcoholic
Beverages
Alcoholic Beverages,
Tobacco
Clothes and Footwear

ْسووثةكا

KR

Duhok

Suly

Erbil

٨٩.٩

٨2.٩

٩٣.٣

٨2.6

نوازدْ و نوازدةًةُى

060.0

06٨.٦

001.1

06٩.2

ّنوازدةًةُية ك وهيةكاْ و توت

٩٩.٩

011.٣

012.1

٩0.2

جى و بةزط وثيَالو

000.0

000.٨

00٤.٥

01٦.2

كسيَى ناُوو ًاو و كازةبا و ضوتةًةُى

٩0.٣

٩٤.٩

٨٦.1

٩٥.٣

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وجاكلسدُةوة

012.2

0٣1.٥

01٤.٥

٩٨.٦

تةُدزوضتى

Transportation

٩٣.٩

٩6.0

٩٦.٥

٩0.٩

واضتِةوة

Communications

٩2.٤

01٨.٥

٩٣.٦

٩٥.٦

ثةيوةُدى

Recreation and Culture

٩٣.1

01٣.1

٨٤.٦

٩2.0

زِؤغةُبريى

000.٨

000.٩

00٨.٦

01٤.1

ثةزوةزدة

Restaurants

٩٦.٩

010.٩

٨٦.٩

01٥.٦

ْضيَػتخاُةكا

Miscellaneous Services

٩6.٤

٩٣.6

٩٤.٨

٨٩.٣

ْكةزضتةو نصًةد وشازيية جؤزاو جؤزةكا

General Index Number

٩٦.٦

٩٩.0

٩٦.٨

٩٥.1

تيَلسِاى ػتى

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

Education

6102 ذمازةى ثيَوانةيى نسخةكانى بةكازبةز هةضةز ئاضتى هةزيَمى كوزدضتان ء ثازيَصطاكان بوَ مانطى ئابى ضاهَى
CONSUMER PRICE INDEX (CPI) FOR KURDISTAN REGION FOR AUGUST – 2016
ْسووثةكا

Division

KR

Duhok

Suly

Erbil

Food and Non-Alcoholic Beverages

٩1.0

٨٨.6

٩٣.٩

٨٦.2

نوازدْ و نوازدةًةُى

Alcoholic Beverages, Tobacco

060.0

06٨.٦

001.1

٨2.0

ّنوازدةًةُية ك وهيةكاْ و توت

Clothes and Footwear

٩٩.٣

٩٩.2

01٩.1

٩1.٣

جى و بةزط وثيَالو

Housing, Water, Electricity

006.6

006.2

002.1

01٦.٣

كسيَى ناُوو ًاو و كازةبا و ضوتةًةُى

House Supplies , Appliances &
Maintenance

٩6.٤

٩٥.1

٨2.٩

٩٦.6

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وجاكلسدُةوة

Health

012.٩

0٣0.٨

01٥.٦

٩2.٣

تةُدزوضتى

Transportation

٩٣.6

٩0.٩

٩2.٦

٨٨.٩

واضتِةوة

Communications

٩٦.٩

012.٨

٩٣.٦

٩٤.2

ثةيوةُدى

Recreation and Culture

٩0.٦

016.2

٨٤.٦

٩٣.٣

زِؤغةُبريى

Education

001.٨

000.٩

00٨.٦

010.6

ثةزوةزدة

Restaurants

٩2.٦

010.٣

٨٦.٩

012.٩

ْضيَػتخاُةكا

Miscellaneous Services

٩٤.٨

٩٣.6

٩٦.٩

٩٣.٤

ْكةزضتةو نصًةد وشازيية جؤزاو جؤزةكا

General Index Number

٩٦.٦

٩٩.٤

٩2.٥

٩٤.1

تيَلسِاى ػتى
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6102 ذمازةى ثيَوانةيى نسخةكانى بةكازبةز هةضةز ئاضتى هةزيَمى كوزدضتان ء ثازيَصطاكان بوَ مانطى ئةيووَ ضاهَى
CONSUMER PRICE INDEX (CPI) FOR KURDISTAN REGION FOR SEPTEMBER – 2016
ْسووثةكا

Division

KR

Duhok

Suly

Erbil

Food and Non-Alcoholic Beverages

3. 4

43 3

38 9

4. 8

نوازدْ و نوازدةًةُى

Alcoholic Beverages, Tobacco

727 7

724 1

77. .

723 .

ّنوازدةًةُية ك وهيةكاْ و توت

Clothes and Footwear

34 .

7.. 1

7.3 .

4. 2

جى و بةزط وثيَالو

Housing, Water, Electricity

77. 8

772 2

778 4

7.8 9

كسيَى ناُوو ًاو و كازةبا و ضوتةًةُى

House Supplies , Appliances &
Maintenance
Health

37 4

38 3

4. .

3. .

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وجاكلسدُةوة

7.4 .

792 .

7.. 1

34 4

تةُدزوضتى

Transportation

3. .

31 9

3. 1

32 .

واضتِةوة

Communications

31 .

7.9 .

39 .

38 .

ثةيوةُدى

Recreation and Culture

37 .

7.2 .

48 1

39 1

زِؤغةُبريى

Education

772 9

777 3

774 1

7.. 8

ثةزوةزدة

Restaurants

3. .

7.7 .

41 3

7.. 1

ْضيَػتخاُةكا

Miscellaneous Services and

39 .

3. .

31 .

4. 9

ْكةزضتةو نصًةد وشازيية جؤزاو جؤزةكا

General Index Number

31 .

34 .

34 7

39 1

تيَلسِاى ػتى

6102  ضاهَى1ذمازةى ثيَوانةيى نسخةكانى بةكازبةز هةضةز ئاضتى هةزيَمى كوزدضتان ء ثازيَصطاكان بوَ مانطى ت
CONSUMER PRICE INDEX (CPI) FOR KURDISTAN REGION FOR OCTOBER – 2016
ْسووثةكا

Division

KR

Duhok

Suly

Erbil

Food and Non-Alcoholic Beverages

3. .

43 9

38 7

4. .

نوازدْ و نوازدةًةُى

Alcoholic Beverages, Tobacco

727 7

724 1

77. .

723 .

ّنوازدةًةُية ك وهيةكاْ و توت

Clothes and Footwear

34 8

7.. 8

7.3 .

4. 2

جى و بةزط وثيَالو

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

77. 1

77. 9

77. .

7.9 8

كسيَى ناُوو ًاو و كازةبا و ضوتةًةُى

39 2

38 3

4. 4

34 8

ثيَداويطتيةكاُى ُاو ًايَ وجاكلسدُةوة

7.. 3

797 4

7.. .

3. 4

تةُدزوضتى

Transportation

3. 4

3. 9

3. .

32 3

واضتِةوة

Communications

31 .

7.9 .

39 .

38 .

ثةيوةُدى

Recreation and Culture

4. .

3. 7

49 4

42 .

زِؤغةُبريى

Education

772 9

777 3

774 1

7.. 8

ثةزوةزدة

Restaurants

3. 1

7.7 .

41 3

7.2 .

ْضيَػتخاُةكا

Miscellaneous Services and

37 2

39 3

38 8

41 .

ْكةزضتةو نصًةد وشازيية جؤزاو جؤزةكا

General Index Number

3. 3

3. 3

34 7

32 9

تيَلسِاى ػتى

18

كؤنفسِاضي 3RP Knowledge Sharing

بـــةزيَـــوةبـــةزي ػــ ٓـــاوكـــازي و
ٓةًآةُطيي ثةزةثيَداْ ،حيدز ًطتةفا
ضةعيد بةغدازي كسد هة كؤُفساضـــــــي
( )3RP Knowledge Sharing
كـــة هـــة ِزيَـــلـــةوتـــي ( 1)0٥-0٤
 610٦101هة دوبةي – ًـيـٌـازاد هـة
اليـــةْ ِزيَـــلـــخـــساوي ( )UNDP
ًةجناًدزا.
ًةبةضت هةَ وؤزكػؤثة ثيَداضـووُـةوة
بوو بة كازي زِيَلخساوة ُيَودةوهةتيةكـاْ

و اليـةْ و وآلتــاُـي كــؤًـةكــبـةنــؼ،
ضةزةزاي ثـةزةثـيَـداُـي ٓـةًـآـةُـطـي
ُيَواْ وآلتاُي نـاُـةنـويَـي ثـةُـابـةزة
ضووزيةكاْ.
هــة ــفــتــو ــؤكــاُــدا ًــاهــو ــؤزِي واُــة
ضةزكةوتووةكاْ و دةضتِـيـػـاُـلـسدُـي
نــاهــة الواشةكــاُــــــــــــــــــي ٓــاوكــازي و
ٓــةًــآــةُــطــيــيــةكــاْ نــساُــة زِوو و،
ضةُديّ زِاضثازدة بؤ بـةٓـيَـص كـسدُـي
ثــــةيــــوةُــــدي ُــ ـيَــــواْ اليــــةُــــة
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ثــةيــوةُــديــدازةكــاُــي ثــةُــابــةزاُــي
ضــــــــــوزي هةو وآلتـــــــــــــاُـة نـساُــــة
زِوو.
جـيَــطــةي ًــاًــاذةيــة كــةًــاذاُطــــــــــــــــــــى
 UNDPهة زِيَطةي زِاويَركازي تـايـبـةد
ًيدازةي ًةَ كؤُفسِاضةي ستة ًةضتؤ و،
هة وةزشي يةكةًي ًةًطاهدا زِاثـؤزتـيَـلـي
تـــايـــبـــةد بـــةَ كـــؤُـــفـــسِاضـــة و
زِاضـــــــــــــــــــثازدة و ثـيَـػـِـيـازةكـاْ و
ٓةُطاوي دآاتوو دةناتـة بـةزدةضـــــت

ضيميهازي تةكهيلي هة هةزيَمي باظازيا  -ئةهَمانيا
()Water & Waste Management and Clean Energy
هةضةز باُطٔيَػ فةزًـي حـلـوًـةتـي
باظازيا هة زِيَطةي زِيَلـخـساوي ))BFZ
غاُديَلي حلوًةتي ٓةزيٌَي كوزدضتاْ
كــة ث ـ َيــم ٓــاتــبــوو هــة ُــو َيــِــةزاُــي
( وةشازةتــــــــــــي ثــالُــداُــاْ ،وةشازةتــي
غازةواُي و ـةغـت و ـوشاز ،وةشازةتـي
كــازةبــا) هــة ــةيَ ُــو َيــِــةزاُــي كــةزتــي

تايبةد بةغدازبوويّ هة ضيـٌـيـِـازي )Water & Waste Management
) and Clean Energyهة زِيَلةوتي ( 01102تا ٓ610٦/ )101166ـةزيَـٌـي
باظازيا ً -ةهٌاُيا هةَ ضيٌيِازة تواُسا شاُـيـازي شؤز بـةضـوود دةضـتـةبـةز بـلـسيَـت،
ضــــــةبازةد بة ضؤُـيـةتـي ضـازةضـةزكـسدُـي نـؤ َي و نـاغـان و ًـاوةزؤي قـوزع،
دابيِلسدُي ًاوي ناويَّ بؤ ًـاآلْ  ،بةدةضتٔيَِاُي وشةي ثان (وشةي ُويَ).
بةغدازبواُيؼ بسيتى بووْ هةُ :ويَِةزاُـــي كةزتي ػ ( )٩كةع بوو ُويَِةزاُـــي
كةزتي تايبةد ( )٨كــةع بوو.
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وؤزكشؤثي  0و ِ 6زيَلخساوي
يونطلؤ دةزبازةي ( نويَلازي هة
ضيطتةمي خويَهدني تةكهيلي
و ثيشةيةكان )
بةغـدازيـلـسدْ هـة بـةغـي يـةكـةًـي
وؤزكػــؤثــي ِزيَــلــخــساوي يــوُطــلــؤ
دةزبازةي ( ُويَـلـازي هـة ضـيـطـتـةًـي
نويَِدُي تةكِـيـلـي و ثـيـػـةيـةكـاْ
وةن ُويَِةزي بةزِيَوةبةزايةتـي ػـ
ٓاوكازي و ٓةًآةُطيي ثةزةثيَداْ هة
وةشازةتى ثالُداُاْ) ووَزكػوَثةكة هـة
زِ َيــلــةوتــي( 610٦1011)0٨-02هــة
ٓؤتيَى ديدةًاْ ٓ -ةوهيَس بةزِيَوةضـوو
كـة تــيـايــدا ُــويَـِــةزاُــي ( وةشازةتــي
ثالُداُاْ  ،وةشازةتي نـويَـِـدُـي بـاآل،
وةشازةتي ثةزوةزدة ،وةشازةتـي كـاز و
كـــازوبـــازي كـــؤًـــةآليـــةتـــي ،ذووزي
باشز ـاُـي و ثـيـػـةضـاشيُ ،ـويَـِـةزي

حــلــوًــةتــي ُــاوةُــدي) ًــاًــاُــج هــةَ
ييَزكػؤثة داُاُـي ضـيـطـتـةًـيَـلـة بـؤ
نـــويَـــِـــدُـــة ثـــيـــػـــةيـــيـــةكـــاْ و
بةزشكسدُةوةي تواُا ثطثؤزييةكاْ ًـةَ
كــازةؽ دةب ـ َيــتــة ٓــؤكــاز بــؤ ًــةوةي
ٓاووآلتياْ بتواُّ بة ًـاوةيـةكـي كـةَ
فيَسي جؤزايةتي هة ًيؼ كسدْ و ثيػة
جياجياكاْ بنب ًةًةؽ وا دةكـاد كـة
ٓاووآلتياْ تةُٔا زِوو ُةكةُة شاُلـؤكـاْ
بؤ بةدةضتٔيَِاُي بسواُاًة.
هة وؤزكػؤثي دووةًدا كة هة زِيَلـةوتـي
( 610٦1061)٨-2هة ٓؤتيَى ديدةًاْ
هة ٓةوهيَس بةزيَوةضوو.

كؤبوونةوةي هيَرنةي
جيَبةجيَلسدني ثسِؤذةكاني
قدرة ()Qudra
بةزِيَوةبةزي ػ ٓاوكازي و ٓةًآةُطيي ثةزةثيَداْ (حـيـدز
ًطتةفا ضةعـيـد) بـةغـدازيـلـسد هـة يـةكـةًـ كـؤبـووُـةوةي
هيرُةي بةزيَوةبسدْ) كة وةن دةضتثيَليَلة بؤ ثـسِؤذةي قـدزة
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دةضــتــةي جـ َيــبــةجـ َيــلــسدْ شيــاتــس
جــةنــتــيــاْ هــة بــةزةو ثـ َيــػــردُــي
تواُاكاْ كـسدؤتـةوة هـةضـوازضـيَـوةي
وة ةزنطج و داُاُي ضيـطـتـةًـيَـلـي
ػتطريي ُو َي بـؤ ٓـةهطـةُـطـاُـدْ و
داُاُي ثوةي ثيَوةزي هـة نـويَـِـدُـطـا
ثيػـةيـيـةكـاْ و شاُـلـؤكـاُـي ثـؤهـي
تةكِيلي دا بة ٓةًآةُـطـي ٓـةًـوو
اليــةُــة ثــةيــوةُــديــدازةكــاْ ًــةَ
ثسِؤضةية ثةزةي ثـ َي دةدزيَـت و بـة
ثيَي ثالُي ضاكطاشي ضاآلُي دآـاتـوو
دةتواُسيَت ثسِؤذةكة تةواو بلـسيَـت و
ًيؼ بلسيَـت هـةضـةز ًـةجنـاًـداُـي
ثسِؤضةكة بة غيَوةيةكي كسدازي.

كة هة اليةْ يةكيَ ًةوزوثي (  )EUو وةشازةتي ًـابـووزي
ًةهٌاُي (  )BMZهةَ ووآلتاُة جيَبةجيَدةكسيَت ( ًوزدْ ،
هبِاْ  ،توزكيا و ٓةزيٌَي كوزدضتاْ) هةَ كـؤبـووُـةوةيـةدا
فتـو ـؤي ضـس و ثـسا كـسا بـؤ ثـةضـِـدكـسدُـي زِاثـؤزتـة
ضةزةتاييةكاْ و ضةزجةَ ًةو بابـةتـة ثـةيـوةُـيـدازةكـاْ
هيرُةي جيَبةجيَلسدْ ثيَم ٓاتووة هة يةكيَ ًةوزوثــــــــي
(  )EUو وةشازةتي ًابووزي ًةهٌاُـــــي (ُ )BMZويَِةزي
ًةَ ووآلتاُة ( ًوزدْ  ،هبِاْ ،توزكيا و ٓةزيٌَي)  ،اليـةُـي
جـ َيــبــةجـ َيــلــازيــؼ ث ـ َيــم ٓــاتــووة هــة ( GIZ , EF ,
 )AECIDكة بة ٓةًاْ غيَـوة ًـةُـداًـي هـيـرُـةكـةْ و
اليةُة كؤًةكبةنػةكاُيؼ زِؤهي ضاوديَسياْ ٓةية .

