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  5106 -تػسيِى دووةَ                                    (55)ِزاثَوزتى كازو ضاآلكييةكاُى وةشازةتى ثالُداُاْ                              ذًازة    

 ىةكـوزتـةيـةك دةزبـاز لــةً  ذوـازةيــةدا

  وةشازةتى ثـالٌداٌان 

 لــةً  ِزاثؤزتةدا

 حكووةتى هةزَيىى كوزدضتان

 وةشازةتى ثالٌداٌان
Activities &  Achievements Report of Ministry of Planning Activities &  Achievements Report of Ministry of Planning Activities &  Achievements Report of Ministry of Planning    

 (www.mop.gov.krd) 

 ئاًادةكسدْ: هَيرُةيةن هة
 وةشازةتى ثالُداُاْ  

 

e-mail address: 
tayeb_abbasi@yahoo.com 

ى ضــــــــاه ـى     ( 7) ئةَ وةشازةتة بةثَيى ياضــــــــاى ذًازة 
ى ئةجنوًةُـــى ُيػـتـيـٌـاُـى كـوزدضـتـاْ ـ             ( 5116)

عرياق داًةشزاوة، بةًةبةضتى ئاًادةكسدُى ثالُةكاُـى  
ثةزةثَيداُى ٓةزَيٍ و ثَيػخطتِى هةِزووى ئـابـووزى و     

 . كؤًةآليةتـــى و ًسؤيى و ِزؤغـِبرييةوة

ــازى و                     ــاوك ــة ٓ ــاْ ب ــداُ ــالُ ــى ث ــا وةشازةت ــةزوةٓ ٓ
ٓةًآةُطـيـى هـة ـةز وةشازةد و داَ و دةش ـاكـاُـى                    
ديلةى ذلوًةد و كةزتـى تـايـبـةد ثـالُــة دزَيـر و                
ًاًـِاوةُد و كوزختـايةُةكـاْ و ثةزةثَيداُى ًـسَويــــى    

   و ثةيوةُدييةكاْ،

ٓةزوةٓا ثالُى بودجةى وةبةزَٓيِاُى ذلوًى بةثَيـى  
ضةُد بِةًايةكى تايبةد هـةضـةز ئـاضـتـى ٓـةزَيـٌـى               
كوزدضتاْ ئـاًـادة دةكــاد  وةشازةد ٓـةه ـدةضـتـَى بـة              
ئةجناًداُى كسدازى ئـاًـازى جـيـاجـيـا هـة ٓـةزَيـٌـدا                 
بةتايبةتى ئةواُةى كة ثةيوةُدياْ بـة ضـةزذًـَيـسيـة          
 ػتيةكاُـى داُـيـػـتـواُـى ٓـةزَيـٍ و نـاُـووةكـاْ و                      
ِزووثـــَيـــوى ئـــاًـــادةيـــى تـــايـــبـــةد بــــة كـــةزتـــة                

   جؤزبةجؤزةكاُـــى ٓةزَيٌةوة ٓةية،

جطة هةًاُى ضةزةوة وةشازةد ٓةه دةضتَى بـة داُـاْ و       
ثةيِسةوكسدُى ضـيطتةًَيلى ُيػتيٌاُى بؤ ثَيوةزكـازى  
و كــؤُــىؤهـــى جــؤزةكـــى هــــــة ٓــةزَيــٌــدا بــــــةثـــَيــى             

 .ًواضــــةفاتى عرياقــى و جئاُـى

               وةشازةتى ثالُداُــاْ ِزَيٌِايى ُوآ بؤ  سَيـبـةضـتـة  ػـتـيـةكـاْ هـة
 3       ي ٓةزَيٌى كوزدضــــتاْ ِزادة ةَيَِيت

             غــاُــدَيــلــى بــاآلى ذــلــوًــةتــــــى ٓــةزَيــٌــى كــوزدضـــــتــاْ بــة
ضةزؤكايةتى د  عوى ضـِـدى ضـةزداُـى ٓـةزَيـٌـى فـالُـدةزشى                

 4بةجليلى دةكاد       ي

           ذلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ضوازضَيوةى ضىاتـيـرى ثـازاضـتـِـى
 5      ي كؤًةآليةتى ِزادة ةيةَُيت

                             ذلـوًـةتـى ٓـةزَيـٍ كـاز بـؤ نـَيـساكـسدُـى ثـِسؤضـةى ضـاكطـاشى
 6دةكاد       ي

               ثؤهَيِلسدُى ضواز كؤًثاُيا و بةه َيِـدةز و بـةزشكـسدُـةوةى ثـوـة
دوو كؤًثاُيــا و، ٓةه وةغــاُدُةوةى  ثـوـة  ثـؤهـَيـين            ( 5) ثــؤهَيين 

 7ضآ كؤًثاُيــــا       ي( 3)

 ، هة دآاتوويةكي ُصيلدا 

 ٓةُطاو  دووةًي ثِسؤضة  ُوَيلسدُةوة و  

 8      يثةزةثَيداُي ضيطتٌي  سَيبةضتة  ػتيةكاْ دةضت ثَيدةكاد 

                       داِزغتِى يةكةَ ِزةغِووضي ثالُي ضىاتيحي ضةزاُطةزى بؤ
 9      ي (5150-5107) ى دآاتوو(ثَيِخ ضاز)

                كازوضاآلكييةكاُى دةضتةى ثَيواُةضاشىء كؤُِىؤىل جؤزى       ي
 (01-05) 

 (06-05)كازوضاآلكييةكاُى دةضتةى ئاًازى ٓةزَيٍ       ي 

  (50-07)بةِزَيوةبةزايةتى  ػتى ثةزةثَيداُى ًسؤيى       ي 

 (53-55)ي        بةِزَيوةبةزايةتى  ػتى ٓاوكازى و ٓةًآةُطيي 

ــة           ــَوزتـ ــةَ ِزاثـ ــازو       ) ئـ ــى كـ ــَوزتـ ِزاثـ
بآلوكساوةيـةكـى وةزشيـة،        ( ضاآلكييةكاْ

كــة ٓــةًــوو ضــَى ًــاُــ  جــازَيــم هــة             
وةشازةتى ثالُداُاْ دةزدةضَيت،  تيـايـدا   
ــة                 ــاُ ــي ــةزةك ــة ض ــي ــاآلك ــازو ض ــةَ ك ئ
بــةغــَيــوةيــةكــى كــوزد و ثــونــتــلــساو         
دةناتةِزوو، كة هةَ ًاوةيةدا ئـةجنـاًـى      
داوة ض هةاليةْ نودى وةشازةتـةوة يـاْ       
بـــة ٓـــاوكـــازى و ٓـــةًـــآـــةُـــطـــيـــى           
وةشازةتةكاُى ديلةى ذلوًةد و اليةُة 

 .  ُاونَويى و بياُية ثةيوةُديدازةكاْ

ثَيويطتة بطوتسَيت كةوا هةَ ِزاثـَوزتـةدا     
ــة                 ــي ــاآلك ــازو ض ــة ك ــاذة ب ــاً ــا ئ ــٔ ــةُ ت
ضةزةكيةكاْ كساوة بةغَيوةيةكى كـوزد،  
وة بَو ٓةز وزدةكازيةن يا بةكازَٓيِـاُـى   
داتاكاْ ثَيويطت بة  ةِزاُةوة دةكاد بـؤ    
اليــةُــى ثــةيــوةُــديــداز هــة وةشازةتــى          

 ثالُداُاْ يا ًاه ثةِزى وةشازةد 
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وةشازةتى ثالٌداٌــان 
ِزَيٍىايى ٌوآ بؤ 

طسَيبةضتة طشتيةكان 
لة هةزَيىى 

كوزدضــــتان 
  ِزادةطةيةٌَيت

هـة ضـوازضـَيـوةى         ،51060809ِزؤذى 
ثالُى ضآ ضاه ةى ِزيفـؤِزًـى ئـابـووزى،       
ــى          ــةت ــلــوً ــى ذ ــداُــاُ وةشازةتــى ثــالُ
ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بة ٓاوكازى هـة ـةز   
باُلى َُيودةوه ةتى كؤُفـِساُطـَيـلـى بـؤ        
ِزا ةياُدُى ِزَيٌِايي ُوَيى  سَيـبـةضـتـة     
ــٍ           ــةزَي ــى ٓ ــةت ــوً ــى ذــل ــاُ ــةك ــي  ػــت
بةًةبةضـتـى ثـةزةثـَيـداُـى ئـابـووزى             

 .  بةزدةواَ ئةجناًدا

هة ًياُةى كـؤُـفـِساُطـةكـةدا، د  عـوـى             
ضِدى وةشيسى ثالُداُاُى ذـلـوًـةتـى       
ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بـاضـى هـة  ـسُـطـى           
ُوَيلسدُةوةى ئةَ ضيطتةًـة كـسد كـة        
ٓةُطاوَيلى  ـسُـطـة بـةزةو ضـاكطـاشى           
 ػتطري و، ِزايطةياُد كة ُوَيلـسدُـةوةى   
ئةَ ضيطتةًة هة ِزَيطاى بةزُاًـةيـةكـى    
ضاكطـاشى تـَيـسوتـةضـةي و فـسةاليـةْ              
ئــةجنــاًــدزاوة كــة شؤزبــةى داَ و                 
ــى            ــٌ ــةزَي ــى ٓ ــةت ــوً ــل ــى ذ ــاُ ــاك دةش 
كوزدضتاْ ِزؤه ياْ ٓةبووة هة دةزكسدُى 
و هةاليةْ باُلى َُيودةوه ةتى ثػتـطـريى   
دةكسَيت و، هة ٓةًاْ كاتدا ٓاوتةزيـبـة   
هة ةز ديد اى ٓةزَيٌى كوزدضـتـاْ بـؤ      

  ٓةزوةٓا زووُـيـلـسدةوة       5151ضاه ى 
كـة ئـاًــاُـخ هــة ُـوَيـلــسدُـةوةى ئــةَ               
ضيطتةًة ئةجنـاًـداُـى ِزيـفـؤزًـة هـة            
 سَيبةضتـة  ػـتـيـةكـاُـى ذـلـوًـةتـى               
ٓةزَيـٍ هـة ـةز كـةزتـى تـايـبـةد بـؤ                  

بوُياتِاُى ضيطتةًَيلـى  ـسَيـبـةضـتـى         
 ػيت كازيـطـةزو بـةزثـسع هـة ِزووى            
كؤًةآليةتيةوة كة نصًةتـطـوشازى بـة      
كــواهــَيــتــى بــةزش دةضــتــةبــةزبــلــاد و        
وثػتطـريى ثـةزةثـَيـداُـى بـةزدةواًـى            

 .  ذلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بلاد

غاياُى باضة ئةَ ِزَيٌِايية ُوَييـة كـة      
ًاددة ثَيلدَيت بـةغـَيـوةيـةكـى          60هة 

فةزًى هةاليةْ وةشازةتى ثالُداُاْ هـة    
دةزضـووة و      5106كاُوُى دووةًـى      

ِزؤذ هة بآلوكـسدُـةوةى هـة        051دواى 
ِزؤذُاًةى فةزًى ذلوًةتى ٓـةزَيـٌـى    

ْ      ) كوزدضتاْ  هـة     ( وةقايعـى كـوزدضـتـا
ــى      ــات ــوب ــاز        5106غ ــةزك ــة ب ــساي ن

ٓـةُـطــاوى دآـاتــووى ضــيـطـتــةًـةكــة           
ئاًادةكسدُى ثاغلؤيةكى تايـبـةتـة بـة       
ثِسؤذةى ٓاوبةغى َُيواْ كةزتى  ػـتـى   
ــة                    ــس ب ــةد و دوات ــب ــاي ــى ت ــةزت و ك
ئةهيلىؤُيلسدُـى ثـِسؤضـةكـة كـة هـة             

 . تةواودةبَيت 5108كؤتايى ضاىل 
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شاٌدَيكى باآلى حكووةتــى 
هةزَيىى كوزدضـتان بة 

ضةزؤكايةتى د. عمى ضٍدى 
ضةزداٌى هةزَيىى فالٌدةزشى 

 بةجليكى دةكات 

بةًةبةضتى ثتةوكسدُى ثةيوةُديةكاُى ُـَيـواْ     
ٓةزَيٌى كـوزدضـتـاْ و ٓـةزَيـٌـى فـالُـدةزشى                 
بةجليلا و ٓةزوةٓا يةكَيتى ئةوزوثا ، و هـةضـةز   

ضـةزؤن     ( نَيـسد بـؤزذوا    ) داواى فةزًى بةِزَيص 
وةشيـساُــى ٓــةزَيــٌــى فــالُــدةزشى بــةجلــيــلــا ،          
غاُدَيلى باآلى ذلوًةتى ٓةزَيـٌـى كـوزدضـتـاْ        
بة ضـةزؤكـايـةتـى د  عـوـى ضـِـدى ، وةشيـسى                     
ثالُداُاْ و وةشيسى باشز اُى و ثيػـةضـاشى بـة      

وةكــاهــةد ، ضــةزداُــى ٓــةزَيــٌــى فــالُــدةزشى            
ــواْ                                         ــَيـ ــاوةى ُـ ــة ًـ ــسد هـ ــى كـ ــلـ ــيـ ــةجلـ بـ

هــــــــــة (  0510609   5  -510608031) 
ضـوازضــَيــوةى ضــةزداُــةكــة غــاُــدى ٓــةزَيــٌــى        
كوزدضتاْ ضاوى كةود بـة ضـةزؤن وةشيـساُـى         
ٓةزَيٌى فالُدةزشى بةجليلاو  هـة ـةز وةشيـسى      

 .  دةزةوةو وةشيسى ئابووزى و باشز اُى

ٓةزوةٓا غاُدى ٓةزَيٌى كوزدضـتـاْ ضـةزداُـى       
ضةُد غوَيَِيلى بةجليلاى كـسد و هـةُـصيـلـةوة          

ضــةُــد ثــِسؤذةيــةكــى ضــىاتــيــحــى       
ٓةزَيٌى فالُدةزشى بةضةز كسدةوة  
ئةَ ضـةزداُـة هـة دواى ضـةزداُـى              

  (نــَيـسد بــؤزذوا   ) فـةزًـى بــةِزَيـص        
ضـــةزؤن وةشيـــساُـــى ٓـــةزَيـــٌـــى        
فالُدةزشى بةجليـلـا بـؤ ٓـةزَيـٌـى           
كوزدضتاْ دَيت كة هةضةز باُطَيػتى 
فةزًى بةِزَيص ُـَيـطـري ـاْ بـازشاُـى           
ضــةزؤكــى ذــلــوًــةتــى ٓــةزَيــٌــى        
كوزدضتاْ هة ًاُطى ئايازى ِزابـسدوو  
بؤ ٓةزَيٌى كـوزدضـتـاْ ئـةجنـاًـى           
دابوو  فالُدةزش يـةكـَيـلـة هـة ضـَي            
ٓةزَيٌةكةى بةجليلاى فـيـدِزاز  و         

داُيػتواُى ٓـؤه ـةُـدى شًـاُـةو هـة            

ًـوـيـؤْ كـةع ثــَيـم دَيــت               6.5
فــالُــدةزش هــةِزووى ئــابــووزيــةوة       
ثَيطةى بةَٓيصى ٓةية و بةيةكَيـم  
هةدةوه ـةًـةُـىيـّ ٓـةزَيـٌـةكـاُـى            
ئةوِزوثا و جئاْ ٓةذًازدةكسَيـت   
ٓةز هة ضوازضَيـوةى ضـةزداُـةكـة       
غاُدى ٓةزَيـٍ ضـاوى كـةود بـة           
بةزثسضاُى يـةكـَيـتـى ئـةوِزوثـا و           
ــص ضــتــيــوــيــاُــيــظ          هــة ــةز بــةِزَي
كؤًيطازياى يةكَيتى ئـةوِزوثـا بـؤ      
كازوبازى ًـسؤ ـى كـؤبـووُـةوة و            
ضةُديّ كؤبووُةوةى تـس هـة ـةز      
اليــةُــة  ــسُــطــةكــاُــى يــةكــَيــتــى       

 ئةوِزوثا ئةجناًدزاْ 
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حكووةتى هةزَيىى كوزدضتان ضوازضَيوةى ضرتاتيرى ثازاضتٍى 
  كؤوةآليةتى ِزادةطةيةٌَيت

، بةئاًادةبووُـى    510609050ِزؤذى  
ٓةزدوو وةشيساُى ثالُداُـاْ و كـازو و         
كازوبازى كؤًـةآليـةتـى و ُـوَيـِـةزاُـى            
باُلى َُيودةوه ةتى و ذًازةيةكى شؤز هـة  
بــةزثــسضــاُــى ذــلــوًــةتــى ٓــةزَيــٌــى        
ــى           ــٌ ــةزَي ــى ٓ ــةت ــوً ــل ــاْ، ذ ــت ــوزدض ك
ــى          ــوةيــةكــى ُــوَي كــوزدضــتــاْ ضــواضــَي
ــى               ــسدُـ ــةوكـ ــتـ ــؤ ثـ ــرى بـ ــيـ ــىاتـ ضـ
ثِسؤ ساًةكاُى ثازاضتِى كؤًةآليةتى هة 
ٓةزَيٍ ِزا ةياُد  هةَ بازةيةوة د  عـوـى       
ضِدى ، وةشيسى ثالُداُاْ ئاًاذةى كـسد  
كة ئةَ ضوازضَيوة ُوَييـة ضـيـطـتـةًـى         
ثازاضتِـى كـؤًـةآليـةتـى تـةبـا دةكـاد               

ى ذـلـوًـةتـى         5151هة ةز ديد اى   
ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ، هةِزَيطةى ُاضاُدُى 
ضىاتيرَيلى تسى كازا بؤ باشازى كاز، بـؤ  
بيٌةى كؤًـةآليـةتـى و بـؤ تـؤِزةكـاُـى              
ثـازاضــتـِــى كـؤًــةآليـةتــى، بـؤ ئــةوةى            
ٓةذازاْ و كةًدةزاًةتـــــــاْ بثازَيصَيـت  
و دةزفةد بـــــــــؤ الواْ دابـك بـلـاد             
ئــــــةًــةؽ هـــة ضــوازضــَيــوةى ثــالُــى          
ضــاكطـــاشى ئـــابـــووزى ذـــلـــوًـــةتـــى        

 5106ٓةزَيٌداية ، كة هة ذوشةيساُـى    

ــة              ــاشةك ــوة ت ــَي ــوازض ــدزا  ض ــةُ ــةي ِزا 
داِزَيرزاوة بة ضةزثةزغتى هَيـرُـةيـةكـى     
باآل بة ضةزؤكايةتى وةشيسى ثـالُـداُـاْ    

ــاز،            ــاُــى ك ــةك ــى وةشازةت ــت ــداًــَي ــةُ و ئ
ثــةزوةزدة، تــةُــدزوضــتــى و دةضــتــةى         
ئاًازى ٓـةزَيـٌـى كـوزدضـتـاْ، هـة ـةز               
ثاه ثػتى و ِزَيٌِايى تةكِـيـلـى هـةاليـةْ        
باُلى َُيودةوه ةتييةوة   ٓةزوةٓا ِزاوَيـر   
و  فتو ؤى وزد ئةجناًدزاوة هة ئـايـازى     

ــى     ــى           5105ضــاه  ةوة تــا ئــادازى ضــاه 
ــى،             5106 ــتـ ــى  ػـ ــةزتـ ــةز كـ ــة ـ هـ

ثـــةِزهـــةًـــاُـــتـــازاْ، ِزَيـــلـــخـــساوة ُـــا         
ذلوًييةكاْ، كةزتى تايبةد، كؤًـةه ـطـة    
ــيــيــةكــاْ، ئــةكــاد ــيــيــةكــاْء        نــؤجــَي
ِزَيلخساوة َُيودةوه ةتييةكاْ بةًةبةضتـى  

 .داِزغتِى ضوازضَيوةكة بةباغىيّ غَيوة
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حكووةتى هةزَيي كاز بؤ خَيساكسدٌى ثِسؤضةى 
 ضاكطاشى دةكات 

بة ًةبةضتـى نـَيـساكـسدُـى ثـِسؤضـةى            
ــٌــى               ــةزَي ــى ٓ ــوًــةت ــل ــاشى ذ ــاكط ض

 ،  510609058كوزدضـــــــتاْ، ِزؤذى     
د  عوى ضـِـدى، وةشيـسى ثـالُـداُـاُـى               
ذلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ، و ًـوُـري   

ــةزى        ــوةب ــةِزَي ــةد، ب ــاب ــة   UNDPت ه
عرياق ، ِزَيللةوتَِيلياْ ئيٌصا كـسد بـؤ       
داًةشزاُدُى ضِدوقَيـلـى تـايـبـةد بـة           
كــؤًــةكــلــسدُــى ضــاكطــاشى ئــابــووزى        
ٓةزَيٌى كوزدضتاْ هة ِزَيطـاى ٓـَيـِـاُـى        
غازةشايـاُـى بـاآلى ُـَيـودةوه ـةتـيـى بـؤ                

ٓةزَيٌى كوزدضتاْ  بؤ ٓاوكازيلـسدُـى   
ذلوًةتـى ٓـةزَيـٍ هـة ئـةجنـاًـداُـى               
ــة             ــووزى ب ــاب ــاشى ئ ــاكط ــةى ض ــِسؤض ث
غــــــَيوةيةكى نَيساتس   هــةَ بازةيـةوة   
د  عوى ضِدى ِزايطةياُد كة ذلوًةتـى   
ٓةزَيٍ ضووزة هـة ضـةز ئـةجنـاًـداُـى           
ــى             ــاُ ــِ ــَي ــاشى، وة ٓ ــاكط ــةى ض ــِسؤض ث
غازةشايـاُـى بـاآلى ُـَيـودةوه ـةتـى هـةَ               
بوازةدا ثَيويطتة و يةكَيلة هة ًـةزجـة   
ثَيػوةنتة  سُطةكاْ بؤ شاًـِـلـسدُـى       
ــة            ــةك ــِسؤض ــةواوى ث ــى ت ــِ ــةوت ــةزك ض

كـسد    UNDPٓةزوةٓا ضتايػى ِزؤىل 
هةضةز ئةَ دةضتثَيػخةزية كة هةكاتـى  
نؤيداية و ٓـيـواى نـواضـت كـة هـة                 

 . دآاتوودا شياتس ثَيلةوة كاز بلةْ 

ــةزى             ــوةب ــةِزَي ــةوة، ب ــؤي ــةْ ن ــةالي ه
UNDP       هـــــــــــة عرياق ِزايـطـةيـاُـد

كـــــة ٓـةزَيـٌـى كـوزدضـــــــــــــــــتـاْ                    
كازيـطـةزى شؤز تـوُـدى قـةيـساُــــــى                
ئابووزى هةضةزة، و ذلوًةتى ٓـةزَيـٍ   
ــةوة          ــاكطــاشيــي ــةزُــاًــةى ض هــةِزيــى ب
دةيةوَيت ئةَ بازودؤنة ضـان بـلـاد،      
ٓةزوةٓا نؤغراه ى نؤى دةزبـِسى بـؤ       
جَيبةجَيلسدُى ئةَ ثِسؤذةية تاكـو هـة     
ِزَيطاى بوذاُةوةى ئـابـووزى ٓـةزَيـٌـى          
كــوزدضــتــاْ بــةزةو نــؤغــطــوشةزاُــى        

 بطةِزَيتةوة 
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هَيرُة  تؤًاز و ثؤهَيِلسدُي بةه َيِدةزاْ، بة ٓؤ  قـةيـساُـي      
دازايي كة بووةتة ٓؤكاز  كةًبووُي داواكاز  بـةه ـَيـِـدةزاْ       
بؤ ثؤهَيِلسدْ و بةزشكسدُةوة  ثوة  ثؤهَيِلسدْ،  هـة ضـآ         

كـؤبـووُـةوة،    (  6) ًاُطي وةزش  ضَييةًي ئةًطاز هةجيـاتـي     
كؤبووُةوة  ئاضايي نـؤ  ئـةجنـاًـداوة  هــــــــة                (  3) تةُٔا 

ضــواز كــؤًــثــاُــيــا و بــةه ــَيــِــدةز         (  4) ئــةجنــاًــدا تــةُــٔــا     
دوو كـؤًـثـاُـيـاغـي         (  5) ثؤهَيِـلـسدووة و ثـوـة  ثـؤهـَيـين                

ضـآ كـؤًـثـاُـيـا          (  3) بةزشكسدؤتةوة، وة ثـوـة  ثـؤهـَيـين              
كؤًثاُيا هـة    (  4) ٓةه وةغاُدؤتةوة  وة داواكاز  ثؤهَيِلسدُي  

ذَيسدةضيت هَيرُة  ثؤهَيِلسدُة و ووزدبيـين بـؤ دةكـسَيـت و           
كؤًثاُياؽ ِزةتلساوةتةوة بةٓؤ  ُـة ـوجنـاُـي     (  5) داواكاز  

تـواُــاكــاُـيــاْ هــة ـةَي ثــَيـوةزةكــاُــي ٓـاتــوو هـة ثــةيــِسةو                  
 . ثــؤهـَيِلسدْ

جطة هةًاُةؽ بةِزَيوةبةزايةتي ثؤهَيِلسدُي بةه ـَيـِـدةزاْ ٓـةز       
هة وةزش  ضَييـةًـي ئـةًطـاه ـدا ٓـةه طـاوة بـة ُـوَيـلـسدُـةوة                      

كـؤًـثـاُـيـا و بـةه ـَيـِـدةز، وة                (  53) ُاضِاًة  ثؤهَيِلسدْ بؤ 
كـؤًـثـاُـيـا و        (  55) داواكاز  ُوَيلسدُـةوة  ُـاضـِـاًـة  بـؤ             

بةه َيِدةز  هة ذَيس ووزدبيين داية و ُووضساوياْ بـؤ كـساوة بـؤ        
بةِزَيوةبةزايةتي  ػيت تؤكازكسدُي كؤًثاُيـاكـاْ هـة وةشازةتـي         
باشز اُي و ثيػةضاش ، بؤ وةز ستين شاُياز  هةضةز ثَيلـٔـاتـة     

 .  كؤًثاُيــاكاْ

ضةزةِزا  ئةَ كازاُة  ضـةزةوة، ِزؤذاُـة كـاز  ئـاضـايـي نـؤ                 
ئةجناَ داوة كة بسيـتـيـة هـة وةآلًـداُـةوة   ػـت وةشازةد و                  
اليةُةكاُي ذلوًي و ِزةشاًةُديداْ هةضةز فـسؤغـتـين ثػـلـي          
ٓاوبةغاْ و داًةشزَيِةزاُي كؤًثاُياكاْ دوا  ديساضـة كـسدُـي      

 دؤضَييةكاُياْ 

ثؤلَيٍكسدٌى ضواز كؤوجاٌيا و بةَلَيٍدةز و بةزشكسدٌةوةى ثمةي ثــؤلَيين 
ضآ ( 3)دوو كؤوجاٌيــا و، هةَلوةشــاٌدٌةوةى  ثمةي ثؤلَيين ( 5)

 كؤوجاٌيــــا 
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 لة داهاتوويةكي ٌصيكدا ،

 هةٌطاوي دووةوي ثِسؤضةي ٌوَيكسدٌةوة و 

  ثةزةثَيداٌي ضيطتىي طسَيبةضتة طشتيةكان دةضت ثَيدةكات

دوا  تةواوبووُي ٓـةُـطـاو  يـةكـةًـي           
ثِسؤضة  ُـوَيـلـسدُـةوةو ثـةزةثـَيـداُـي             
ضــيــطــتــٌــي  ــسَيــبــةضــتــة  ػــتــيــةكــاْ       
ــى            ــاْ، وةشازةت ــت ــوزدض ــي ك ــٌ ــةزَي ــةٓ ه
ثالُداُاْ ٓةه ٌةتَيلي نوهي ِزآـَيـِـاُـي       
دةضتثَيلسدووة، هةضةز ئـةَ ضـيـطـتـٌـة           
ُوَييةو ِزَيٌِاييةكاُي جَيـبـةجـَيـلـسدُـي       

  ضـاه ـي       5 سَيبةضتة  ػتيةكاْ ذًازة 
كة هة ضةزةتا  ًاُطي تةمموش    5106

 .  ئةًطاه دا كةوتة بواز  جَيبةجَيلسدْ

-50) نوهي ِزآَيِاُي يةكةَ هة ًـاوة     

ــّ        510608(0 53 ــةِزي ــؤ  ِزاث ــل ــةشاُ ه
ئةجناًدزا بؤ فةزًـاُـبـةزاُـي ئـيـدازة          
ــة                ــّ، ب ــةِزي ــؤ  ِزاث ــل ــّ و شاُ ــةِزي ِزاث

فةزًاُبةز   نوهـي   (  45)بةغدازبووُي 
( 310-58) ِزآَيِاُي دووةَ هة ًاوة    

هة غاز  ضوَيٌاُي ئـةجنـاًـدزا      510608
بــؤ كــؤًــةه ــَيــم هــة ُــووضــيــِــطــةكــاُــي        
ِزاوَيركاز  ئـةُـداشيـاز  هـة ثـازَيـص ـا               
ضـوــَيــٌــاُــي و ئــةُــداشيــازاُـي يــةكــَيــيت         

 (51) ئــةُــداشيــازاُــي كــوزدضــتــاْ كــة        
 ئةُداشياز تيايدا بةغداز بووْ 

-4) نوهي ِزآَيِاُي ضَييةَ هـة ًـاوة          

ــة            510609(0 6 ــة  ــةه  ــاز  ٓ ــة غ ه
ئةجناًدزا بـؤ فـةزًـاُـبـةزاُـي ديـواُـي             
ثازَيص ا  ٓةه ة ة و فةزًاُطةكاُي ضةز 

فةزًاُبـةز تـيـايـدا       (  31) بة ثازَيص ا و 
بةغداز بووْ، ئةًةؽ يةكةجمازة نوهي 
ِزآَيِاْ هة بواز   سَيبةضتة  ػتيـةكـاْ   

 .  هة ثازَيص ا  ٓةه ة ة ئةجناَ بدزَيت

 بةغدازبوواْ ًاوة و ِزَيلةوتي نوي غوَيين ئةجناًداُي نوي ثازَيص ا ذًازة

 45  510608(530-50) شاُلؤ  ِزاثةِزيّ  ئيدازة  ِزاثةِزيّ 0

 51  510608( 310-58) يةكَييت ئةُداشيازاُي كوزدضتاْ ثازَيص ا  ضوَيٌاُي 5

 31  510609(60-4) ديواُي ثازَيص ا ثازَيص ا  ٓةه ة ة 3
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ثـَيـٍـ     ) داِزشتٍى يةكةً ِزةشٍووضي ثالٌي ضرتاتيجي ضةزاٌطةزى بؤ 
 ( 5150-5107)ى داهاتوو (ضاأل

هةذَيس تيػلي ئـةو  ـةغـةضـةُـدُـاُـةدا          
ــةى             ــط ــؤُ ــةض ــاْ، ه ــداُ ــالُ ــى ث وةشازةت
بةزثسضيازيةتةكاُى وا  بيين هة ِزَيطا  
بــةزُــاًــةى ثــالُــداُــاُــى ضــىاتــيــحــي،      
ثِسؤضةكاُى  ـةغـةثـَيـداْ، ضـوازضـَيـوة           

 . بةُد  بؤ بلاد

وةشازةتــى ثــالُــداُــاْ تــيــايــدا يــةكــةَ        
ِزةغــِــووضــي ثــالُــي ضـــىاتــيــحـــي              
ضــــــــــةزاُطـةزى بـؤ سثـَيـِـخ ضـاز ى                    

داِزغـت،  (ى     5150-5107)دآاتوو  
بةغَيوةيةن ثػت ببةضتَيـتـة ديـدَيـلـي        
ِزووْ بؤ ئـايـِـدةو غـيـلـسدُـةوةيـةكـي            
 ػــتــطــرياُــةؽ بــؤ دؤنــى ٓــةزَيــٌــي          

 كوزدضتاْ ئةجناَ بداد 

ئةَ ِزةغِووضة ثالُة هة ئاًادةكسدُـيـدا   
ثػيت بةضتووة بة كؤًةه َيم ديلوًَيِـت  
هةثَيؼ ٓةًووياُةوة ديد ا  ٓـةزَيـٌـي    

ــي             ــاه  ــؤ ض ــاْ ب ــت ــوزدض ــة    5151ك ك
ــى            ـــ ـــ ــةْ وةشازةتـ ــةالي ــساوة ه ــادةك ــاً ئ
ثــالُــداُــاْ  جــطــة هــةًــةؽ ئــةَ                  

 :  ضاالكيياُةى نوازةوةؽ ئةجناًدزاوْ

    َوةز ستّ و كؤكسدُةوةى داتاى ُـو
هة وةشازةتةكاُي ثـةيـوةُـديـداز بـة        
ــي            ــح ــي ــىات ــي ض ــالُ ــي ث ــوض ــِ ِزةغ
وةشازةمتــاْ، وة تــؤًــازكــسدُــي هــة         

 .ِزةغِوضةكة

              ــةز ــةضـــ ــووْ هـــ ــةزدةواَ بـــ بـــ
ضــيــاضــاتــي    ) كــؤبــووُــةوةكــاُــي        

ــ   ــازنط ــةك ــى        ( ب ــةز وةشازةت ــة  ه
كازوكازوبازى كؤًةآليـةتـي، كـة هـة         

هة بيِايةى    5106001005ِزؤذ  
ئةَ وةشازةتـةدا ، ئـاًـادةكـازى بـؤ               
ــخــساوى              ــل ــةزى ِزَي ــِ ــين ُــوَي ــات ٓ

 .َُيودةوه ةتي كسا

         ــِــةزى كــؤبــووُــةوة هــة ــةز ُــوَي
( ِزَيلخساوى كـازى ُـَيـودةوه ـةتـى         ) 

ٓـةزوةٓــا هـة ــةز غـازةشايــاْ هــة          
بـؤ     (، ثالُي كـاز   ) بوازى دازغتين 

داُاُي ثـالُـي جـَيـبـةجـَيـلـسدُـى            
ضياضاتي بةكازنط ، هة ضؤُطـةى   
ئةوةى كةوا وةشازةتـى ثـالُـداُـاْ       
دةوزى باآلى ٓـةيـة هـة هـَيـرُـةى             
باآل   ضياضةتى بةكازنط ، ئـةَ     
ــى           ــة وةشازةت ــةؽ ه ــةوةي ــوُ ــؤب ك

 .ثالُداُاْ بةِزَيوة ضوو

            كــــؤبــــووُــــةوةى ضــــتــــا ــــى
بةِزَيوةبـةزةكـاْ هـة       ػـيت                
ثـالُـداُـاُــي ضـىاتـيــحـي هـة ــةز            
بــةِزَيـــوةبـــةزى  ػـــيت هـــةضـــةز        
بةِزَيوةبسدْ و كاز و ضـاآلكـي ضـَى      

 .ًاُطي دآاتوو
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  وشيازكسدٌةوةو ووزدبيين ٌاوخؤ(  ISO)خولي ئةجناوداٌى 

(Awareness and Internal Auditing) 

هة وةزش  دووةَ نوهي وغيازكسدُـةوةو  
ووزدبيين ُـاونـؤ بـؤ فـةزًـاُـبـةزاُـي             

ة  ثــَيــواُــةضــاش  و كــؤُــىؤهــي       تــدةضــ
جؤز  و وة فةزًاُبةزاُي  ٓةز ضَي بـة  

ِزَيوةبةزايةتيةكـاُـي ضـةز بـة دةضـتـة              
 -:ئةجناَ دزا  بةَ غَيوة  نوازةوة 

هة بة ِزَيوةبـةزايـةتـي ثـَيـواُـةضـاش  و            
كؤُىؤهي جؤز  ضوَيٌاُي  هة ٓـؤتـيـوـي     
تايتاُيم  نوهةكـة بـة دوو بـةؽ بـة             

ِزَيوة ضوو بةغي يـةكـةَ هـة بـةزواز               
ذًازة  بةغدازبـواْ  (  7058تا 7055) 

فةزًاُبةز وة بـة غـي دووةَ هـة              05
ــةزواز      ــازة  (  9058تااا    8055) ب ذً

   ، فةزًاُبةز 05بةغدازبواْ 

هة بة ِزَيوةبـةزايـةتـي ثـَيـواُـةضـاش  و            
كؤُىؤهي جؤز  دٓؤن  هـة ٓـؤتـيـوـي            
دهػاد ثاالص  نوهةكـة بـة دوو بـةؽ          

َيوة ضوو بةغي يةكةَ  هة بـةزواز   بةِز
ــازة  (  7051تااااااااا         7007)  ذًــــــ

فةزًاُبةز وة بـةغـي     05بةغدازبوواْ 
( 9055تاا    9009) دووةَ هة بـةزواز     

 . فةزًاُبةز 05ذًازة  بةغدازبوواْ 

وة هة بةِزَيـوةبـةزايـةتـي ثـَيـواُـةضـاش            
كــؤُــىؤهــي جــؤز  نــوهــي  ضــةزةكــي          

وغــيــازكــسدُــةوةو ووزدبــيــين ُــاونــؤ           
lead Auditing- 

َيـوة  هة ٓؤتَيوي غرياتؤْ نـوهـةكـة بـةزِ        
ِزؤذ هـة بـةزواز             01ضوو بؤ ًـاوة     

ــازة       (    804تااااا           7054)  وة ذًــ
 .  فةزًاُبةز 05بةغدازبوواْ 

ــؤ                ــص  ب ــي ــو ــط ــِ ــي ــؤ ــي ئ ــاُ ــي شً ــوه ن
فةزًاُبةزاُي دةضتة  ثـَيـواُـةضـا  و         
كــؤُــىؤهــي جــؤز  نــوهــةكــة بــة                 

   ضةزثةزغيت ًاًؤضتاياُي

ــاْ            ــٌ ــي ــةز  ده ــت ــةُ  dleman) ض

international  language 
institute   )     بؤ ٓةزدوو ئاضتةكـاُـي

ــازة                   ــد   ذً ــاوةُ ــي و ُ ــاي ــةزةت ض
   فةزًاُبةز( 81)بةغدازبوواْ 

ضةٌد كازو ضاآلكيةكي ديكةى دةضتةي ثَيواٌةضاشي ئةجناوداٌى 
   5106كؤٌرتؤلي جؤزي هةزَيي  لة وةزشي ضَييةوى 

                      هةتاقـيـطـةى ًـةزكـةشى ُـاو دةضـتـة
هةمنووُةكاُى جـواُـلـازى و         ( 050) 

ثاكلةزةوة ثػلِيِى بؤ ئةجنـاًـدزاوة،   
منووُةى جطةزة و ُـَيـس ـةهـة،       (  08) 

كؤى  ػتى كة ِزةواُةى دةضتة كـساوة    
 منووُة ( 069)بسيتية هة 

  هة بِلةى فِسؤكة ناُةى ُيوةدةوه ةتى
ٓــةوهــَيــس بــِسى ًــةوادى ٓــاتــوو                           

ــةوادى       (    806354)  ــةًـ ــٍ هـ ــطـ كـ
جواُلـازى، كـةزضـتـةى بـيـِـاضـاشى،             )

 ...(.  ضةيازاد، كازةبا، ثاكلةزةوة 

  ( 014) منووُةى جطـةزةو    (  68) وة

منووُةى بؤْ ثػلِيِـى بـؤ كـساوةو        
دة وجنَيـت هـة ـةَي تـايـبـةمتـةُـدى             

 عَيساقى 

       (07)   ثػلِيِى ُري ةهةى  ـوجنـاو  

ضـلـايـس    ) ثػلِكء جطةزة كـوبـيـة        
 .  داُةى  وجناو( 0( )جسود

             هة بةِزَيوةبةزايـةتـى  ثـَيـواُـةضـاش
وكؤُىؤىل جـؤزى ضـوـَيـٌـاُـى بـِسى              

وةزشى يــةكــةَ        جــطــةزةت ٓــاتــووى       
( 0) كازتؤُى ِزَيطةثـَيـدزاو،      (  540)

كــازتــؤْ ِزَيــطــة ثــَيــِــةدزاو ، بــِسى           
ٓاتووى توتِى ثايثت توتِى ضـِـساو    

تةُـى ِزَيـطـة ثـَيـدزاو،  تـوتـين                (  5) 
تـةُـي زَيـطـةثـَيـدزاو              (  57) َُيس ةهة   

 .تةُي ِزَيطةثَيِةدزاو( 8)

          هةئاًازى تاقيطةى بـةِزَيـوةبـةزايـةتـى
ــؤزى            ــىؤىل ج ــؤُ ــاش  و ك ــةض ــواُ ــَي ث

( 74) ضوَيٌاُى، بةغـى ضـوتـةًـةُـى          

 .  ُة وجناوة( 531) وجناوة 

       هــةبــةِزَيــوةبــةزايــةتــى ثــَيــواُــةضــاش
وكؤُىؤىل جؤزى دٓؤن بِسى ًـةوادى    
ٓاتووى جطـةزة هـةًـةزش  ابـسآـيـٍ           

ــى       ــيـ ــةهـ ــةْ وة     (  080584) نـ تـ
  .  كازتؤْ( 071701)هةًةزش  ئاهوكا 
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كؤى وةوادى هاتوو لةوةزشةكاٌى بامشاغ ، ثةزوَيصخان ، ابساهيي 
 5106ضَييةً ضاَلى  ئالوكا ، حاجى ئؤوةزان لة وةزشى   خمين

ثاكلةزةوة ، ًوادى بيِاضاشى ، ًةوادى كازةبا ، ًةوادى ضيػتخاُة ، ًةوادى ثالضتيلى ، يازى ًِداآلْ، ًـةوادى     ) ُاوى ًةوادة ٓاتووةكاْ 
 (ضيازاد    

 داُةت بِسى ٓاتوو  بِسى ٓاتوو ت كازتؤْ بِسى ٓاتوو ت تةْ

 هةُاوبساو ِزَيطةثَيِةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة هةُاوبساو ِزَيطةثَيِةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة هةُاوبساو ِزَيطةَثيِةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة

 ُية ُية 0175534 ُية ُية 57163719 ُية 085845 535011745858

  5106( ى 8،7،6)بؤ     COTECNA, SGS,B.V, TUV،BALTICبِس  كؤكساوة  بِسواُاًةكاُي 

  ذًازةى بِسواُاًةكاُى ِزَيطةثيِةداْ ذًازةى بِسواُاًةكاُى ِزيطة ثَيداْ  بِسواُاًةكاْ

SGS 0705 4 

BV 5145 035 

TUV 803 ُية 

COTECNA 594 ُية 

Baltic control 456 0 

 041 5351  ػتى

بةِزَيوةبةزايةتى دٓؤن و ضـوـَيـٌـاُـى          نػتةى ثػلَِيِى ئةجناًدزاو هة تاقيطةكاُى بةِزَيوةبةزايةتي  ثَيواُةضاشى و كؤُىؤىل جؤزى ٓةوهَيس
 (نوازدةًةُى ، ئاو ، جواُلازى ، ثاكلةزوة ، جطةزة          )

 ُاوى غوَيّ
 بايؤهؤجى فيصيا كيٌيا

 ُة وجناوة  وجناوة ُة وجناوة  وجناوة ُة وجناوة  وجناوة

تاقيطة  ثَيواُةضاش  و كؤُىؤهي جؤز  
 ٓةوهَيس

 ............... ............ ُية 001 ُية 40

  

 تاقيطةى   ن  دٓؤن
467 31 659 58 095 3 

 0 83 7 38 ُية 053 تاقيطةى    ن ضوَيٌاُى

 4 575 35 777 31 660  ػتى
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جـؤزى كـازوضـاآلكـيـيـةكـاُـى              ( ٓةوهَيس ، ضوَيٌاُي ، دٓـؤن       )    ثَيواُةضاش  و كؤُىؤهي جؤز    ) كازوضاآلكى وةزشى يةكةَ ٓؤبة  نػى 
 5106ى ضاه ى  (وةزشى ضَييةَ)هة ( ٓةوهَيسـ ضوَيٌاُى ـ دٓؤن)ٓؤبةى ٓوُةزى 

 دٓؤن ضوَيٌاُي ٓةوهَيس جؤز  كازوضاآلكي ذ

 3 5 7 دةزَٓيِاُي ًؤه ةتي شَيسيِطس  0

 - - - دةزَٓيِاُي ًؤه ةتي فسؤغتين شَيس بة كؤًةَي 5

 7 0 5 دةزَٓيِاُي ًؤه ةتي وةزغة  شَيِس 3

 5 05 00 تاشةكسدُةوة  ًؤه ةتي شَيسيِطس   4

 - - - تاشةكسدُةوة  ًؤه ةتي فسؤغتين شَيس بة كؤًةَي 5

 - 3 3 تاشةكسدُةوة  ًؤه ةتي وةزغة  شَيِس 6

 ثػلِيين نػو ي ٓاوزدة 7

غةؽ ٓةشازو  61908435
ُةوةدو يةن كيوؤ و ضواز ضةدو 

  ضي و ثَيِخ  ِساَ

39178645 

ضَي ٓةشازو ُؤضةدو ذةفت كيوؤ و غةؽ 
 ضةدو ضى و دوو  ِساَ

3118845 

ضَي ضةد كيوؤ و ٓةغت ضةدو ضى و 
  ثَيِخ  ِساَ

 3 015 74 ثػلِيين ثطووهة  فسؤغتين شَيس 8

 8 00 9 ثػلِيين دوكاُي وةزغةو شَيسيِطس  9

 8 015 73 كَيػلسدُي تةزاشوو 01

 جاز 3 جاز 7 جاز 3 ضةزداُي هَيرُة  ضاودَيس  باشاز 00

  ِساَ 0111 -  ِساَ 35598711 شَيس  ثػلَيِساو هة الياْ هَيرُة  ضاودَيس  05

 شَيسيِطس 04   شَيسيِطس 9 شَيسيِطس  9 تاقيلسدُةوة  شَيسُطساْ و ناوةْ وةزغةكاْ 03

  داتاى وؤزكشؤثى

  شيكسدٌةوةى ِزووثَيوى

  ئاضايشى خؤزاك

بة ضةزثـةزغـتـى     5106ى تةمموشى ضاه ى 54هةبةزوازى 
ــساوى  ــخ ــل ــى                  WFPِزَي ــٌ ــي ــى ت ــووُ ــادةب ــاً ــة ئ ، وة ب

غيلسدُةوةى داتا هة دةضتةى ئاًازى ٓةزَيٍ،  وة ُوَيِةزى  
بةغى ضاودَيسى نَوزان هةوةشازةتى تةُدزوضتى، وة تيٌـى  
ــدا ،                   ــة  ــازى ب ــاً ــدى ئ ــاوةُ ــاى ُ ــةوةى دةش  ــسدُ ــل ــي غ
وَوزكػَوثَيم بةِزَيوةضوو دةزبازةى ضَوُيةتى غيلسدُةوةى 
ئةو داتاو شاُيازياُةى كة هة قَوُا ةكاُى تسى ئةجناًداُـى  
ئةَ ِزووثَيوة بةدةضت  ةيػتبوو  ئةَ وَوزكػـَوثـة ًـاوةى       

دواى تةواو بووُى كازى دا ستِى داتاو نـاوَيـِـلـسدُـةوةى داتـا،            .ذةود ِزَوذى ناياُد

 ضاآلكييةكاٌى دةضتةى ئاوازى هةزَيي

 بةشى ثةزوةزدةو كَووةآليةتى
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كوبووٌةوةى ضــةزؤكى 
 دةضــتةى

  ئــاوازى هةزَيي

 لــةطةأل

شـــاٌدى ِزَيكخساوى 
WFP  

ــى          ــووُـ ــةواو بـ دواى تـ
وؤزكػــؤثــى تــايــبــةد         

بةغـيـلـسدُـةوةى داتـاى         
ِزووثـــَيـــو  ئـــاضـــايػـــي    
ــي          ــٌ ــةزَي ــة ٓ ــؤزان ه ن

 كوزدضتاْ ، وة

ــيت         ــةضـــ ــةبـــ ــة ًـــ بـــ
ٓةه طةُطاُدُي ضؤُيةتي 
بـــــةِزَيــــــوةضـــــووُــــــي   
ــة          ــةز ه ــة ٓ ــوةك ــَي ِزووث
ضةزةتا  دةضتثَيـلـسدُـي    
تا كـؤتـايـي، غـاُـدَيـلـي            

ــساو          ــخــ ــلــ ــاآل  ِزَيــ بــ
WFP    ضــــــةزداُــــــي

ــاز         ــاًــ ــة  ئــ ــتــ دةضــ
  . ٓةزَيٌياْ كسد

ٓةز هةًياُة  ضةزداُةكـة  
 -تةواو  ِزةوغـي بـةِزَيـوة       

ضووُــي وؤزكػؤثةكـةيـاْ   
بة ضةزؤكي دةضتةى ئاًاز 
ِزا ــةيــاُــد و  ــفــتــو ــؤ        
فساواُـيـاْ ئـةجنـاًـدا بـؤ           
ضؤُـيـةتـي داِزغـتـِـةوة          
ــةو،       ــوةك ــَي ــي ِزووث ــؤزت ِزاث
ــةَي          ــة ـــــ ــس هـــــ دواتـــــ
ٓةًةٓةُطلاز  ِزووثَيـو و    
بةِزَيوةبةز  غيلسدُـةوة   
داتاى ِزووثَيوةكة، تـةواو     

بةغة ٓوُةزيةكاُي دةضتة  
ــي          ــسدُ ــازك ــؤً ــي ت ــؤه  و ٓ
ــــــــةز       ـــ ـــ ــايــاْ بــةض    ـــ ـــ ـــ داتـ

 كـسدةوة 
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دوا  بةغدازيلسدُي ضةزؤكي دةضتـة   
ئاًاز  ٓةزَيٍ هة وؤزكػؤثي ضياضةتـي  
كةًلسدُةوة  ٓةذاز  هـة عـَيـساق هـة         

كةهة بـة ـدا        510607051بةزواز  
 .  ئةجناًدزا

بة ًةبةضيت كازاكسدْ و ٓةُطاوُاْ بؤ 
جَيبةجَيـلـسدُـي ئـةَ ضـيـاضـةتـة هـة                
ٓــةزَيــٌــي كــوزدضــتــاْ، هــة بــةزواز           

هــة ديــواُــي دةضــتــة        510608031
ــاز              ــاً ــة  ئ ــت ــي دةض ــةزؤك ــاز، ض ــاً ئ
كؤبووُةوةيةكي ِزيلخطت بة بةغـداز   
بةِزَيوبةزاُي  ػيت هـة وةشازةتـةكـاُـي         

  ثةزوةزدة ، تةُدزوضـــــيت ، دازايي،)

، كـــازوكــــازوبــــاز  كـــؤًــــةآليــــةتــــي      

كةثـةيـوةُـدازْ بـؤ بـةَ بـابـةتـة، بـة                  
ــسدْ و               ــادةك ــاً ـــ ـــ ــؤ ئـ ــيت ن ــةض ــةب ً
ٓةُطاوُاْ بؤ جَيبةجَيلسدُي ضياضةتـي  
كةًلـسدُـةوة  ٓـةذاز  هـة ٓـةزَيـٌـي              

   كوزدضتاْ 

ٓةز هةًياُة  كؤبووُـةوةكـةدا تـةواو       
ــةَ           ــةتــي ك ــيــاض ــي ض ــاُ ــيــةك ــيــح ضــىات
ــا               ــطـ ــة ِزَيـ ــةذاز  هـ ــةوة  ٓـ ــسدُـ كـ

ثسيصُتةيػَِيم، كة هة اليـةْ تـيـٌـي         
ٓوُةز  دةضتة  ئاًاز ئاًـادةكـسابـوو    
ــساو              ــؼ ك ــاي ــوواْ من ــداز ب ــةغ ــؤ ب ب
 فتو ؤ  هةضةز كسا ، ئةوة  جَيـطـا    
ئاًاذةية ئةًة بةيةكةَ كـؤبـووُـةو       
ضةزؤكي دةضـتـة دادةُـسيـت و ثـاؽ            
ُازدُي تـةواو  ضـىاتـيـحـيـةكـاْ بـؤ             
وةشازةتــةكــاُــي ُــاوبــساو بــِسيــازة             

 .  كؤبووُةوة  تس ئةجناَ بدزَيت

 

كؤبووٌةوةي لَيرٌةي 
ضياضةتي 

كةوكسدٌةوةي 
  هةذازي

  بةشي داٌيشتوان و هَيصي كاز

             كازكسدْ هةضةز ًـةشةُـدةكـسدُـى ًـسدواْء هـةدايـم
 بواْ 

                غلاُدُى ًةشةُدةى ذًـازةى داُـيـػـتـواْ و بـةثـَيـى
 سوثى تةًةْ بؤ تةًةْ بة ضاز بةثَيى ثـازَيـص ـا بـؤ       

 .5151 -5119ضاال ُى 

  ثَيداضووُةوة بة ِزاثؤزتى َٓيصى كاز 

   ثَيداضووُةوة بة وةز َيسدزاوى ِزاثؤزتى َٓيصى كاز بـة
 .شًاُى عةزةبى و ئيِطويصى

                     كازكسدْ هةضةز يـةكـخـطـتـِـى داتـاكـاُـى  ضـاال ُـى
ى ِزووثـَيـوى        5105و      5104،   5103، 5105

 .َٓيصى كاز

         دا ستِى داتاى ضةزذًَيسى  ػتى داُيـػـتـواْ ضـاه ـى
 .ثازَيص اكاُى ًوضى و ٓةوهَيس 0957

         دةضتةبةزكسدُى شاُيازى كؤًثاُياكاْ بـة ٓـاوكـازى
وةشازةتى كازوكازوبازى كؤًةآليةتى بـؤ ِزَيـلـخـساوى       

UNESCO  . 
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 كؤبووٌةوةى ضةزؤكى دةضتةى ئاواز لةطةأل ِزَيكخساوى يوٌطَيف 

وةزشةيةك دةزبازةى 
  ذوازة ثَيواٌـةييةكــان

هة ذَيس ضاودَيسى بةزَيص ضريواْ حمـٌـد   
حمى اهديّ ضةزؤكى دةضتـةى ئـاًـازى      
ٓةزَيٍ بة ٓةًآةُطى هة ةز دةش ـاى    
ُاوةُدى ئاًاز وةزغـةيـةن هـةديـواُـى        

 510608(0 55-50) دةضتة ِزؤذاُـى    

ضاشكسا دةزبازةى كـازى بـةغـى ذًـازة         
ثَيـواُـةيـيـةكـاْ  تـيـايـدا ووزدبـيـِـى                 

ضةبةتةى كـاآلكـاْ هـة ضـاه ـى             ( كَيؼ) 
ــواْ           5105 ــَي ــةُ ــساْ ه ــةزاوودك وة ب

ــة               ــظ ه ــةكط ــى و ئ ــةكط ــةى ئ ــاً ــةزُ ب
كؤكسدُةوةو غيلسدُةوةى ُسنى كـاآل و    
نصًةتـطـوشازيـيـةكـاْ، وة دةزٓـَيـِـاُـى              

 .  ذًازة ثَيواُةييةكاْ

بؤية بِسيازدزا كة بـةزُـاًـةى ئـةكطـظ          
ثةيسةو بلسَى، و فـةزًـاُـبـةزاُـى بـةؽ         
ِزآَيِِساْ هةضةز بةزُاًةكة، ٓـةزوةٓـا     

ــى           ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاُـ ــةك ــي ــداُ ــةي ــرةزة ً ــوَي ت
ثـازَيـص ـاى    بةِزَيوةبةزايةتيةكاُى ئاًازى   

ٓةوهَيسو دٓؤن و ضوَيٌاُى تَيدا بـةغـداز   
بووْ و  فت و  ؤى تةواو هـةضـةز بـريو        
بؤضووُةكـاْ كـسا  دواتـسيـؼ جـةنـت              
هـــةضـــةز كـــؤكـــؤدُـــةوةى ُـــسنـــةكـــاْ       

 . بةغــَيوةيةكى دزوضــــــت كـــسايةوة

  بةشي ذوازةي ثَيواٌةييةكان

ضـةزؤكـى     510608030هةِزَيـلـةوتـى      
دةضتةى ئاًاز ثَيػواشيلسد  هةغاُدَيلـى  

ــ            ــَيـ ــوُطـ ــساوى يـ ــخـ ــلـ ــاآلى ِزَيـ  -  بـ

UNICEF         هــــــة ديـواُـى دةضـتـةى
 . ئاًـــــــــــــــاز

ــةدا            ــةوةك ــووُ ــؤب ــةى ك ــاُ ــي ــةً ــةز ه ٓ
بةزثسضى بةغى ئاًازةكاُى ثـةزوةزدةو  

كؤًةآليةتى دةضتةى ئاًاز بةغدازبـوو،  
ــسدْ        ــتـــو ـــؤكـ ــفـ ــتـــى  ـ بـــةًـــةبـــةضـ
هةضةزنؤئاًادةكسدْ و ٓةُطـاوُـاْ بـؤ      
جَيبةجـَيـلـسدُـى نـوهـَيـلـى ُـوَى هـة                 
ِزووثَيوى َٓيػوويي فـسة ُـيـػـاُـدةزى          

بوازةكاْ، كة بِسيازة هةضةزةتـاى ضـاه ـى      
ــوو     ــات ــت         5107دآ ــدزَي ــاَ ب ــةجن ئ

ٓةزوةن نـوهـةكـاُـى تـسى ِزووثـَيـوى              
 5100و    5116ُاوبساو كة هةضاآلُى 

 دةضتةى ئاًاز ئةجناًى دا 
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  خولَيكى تــايبةت

  بة كازطَيسى و

دازايى بة بةشدازى 
فةزواٌبةز  31

  لـةدةضـــتةى

ئاوازى هةزَيــي و 
بةِزَيوةبةزايةتى 
  ئاوازى هةولَيس

  ئةجناودزا

هةذَيس ضـاودَيـسى بـةزَيـص       
ضةزؤكى دةضتةى ئاًـازى  
ــاْ         ــت ــوزدض ــى ك ــٌ ــةزَي ٓ

(570-55) هـــةِزؤذاُـــى    

ــى     510607 ــلـ ــَيـ ــوهـ نـ
ــازى        ــازوب ــةك ــةد ب ــب ــاي ت
كــاز ــَيــسى و دازايــى بــة       

فةزًاُبـةز    31بةغدازى 
ــاز و            ــاً ــةى ئ ــت ــة دةض ه
بةِزَيوةبةزايةتـى ئـاًـازى      
ٓةوهَيس هة ديواُى دةضتـة  

 كسايةوة 

عمر طاهرار     تَييدا بةزَيص 
هةو بوازة،  ( غازةشا) عزيز 

تــةواوى ضــةًــلــةكــاْ و      
ِزَيطـــا كـــاز ـــَيـــسى و            
دازاييةكاُى ِزووُـلـسدةوة   
ٓةزوةٓا ئةو كازوبازاُةى 
ــةى        ــلـــ ــةِزَيطـــ كـــــة هـــ
بةِزَيوةبسدْ و دازايـي و        
ضؤُيةتى ئـاًـادةكـسدُـى       
بودجة و ِزووُلسدُـةوةى  
ــى،        ــاُ ــةك ــةت ــاب ــةو ب ــِس  ب
تةوةزَيلى تسى نـوهـةكـة    

ــواشى        ــَي ــة ــةي غ بــووْ، ه
ِزَيللخطتِـى ًـيـالكـاد و         
ِزةضاوكـسدُـى ثـَيـويطـتـى         
ئيـدازى هـةجـوًـطـةكـاُـى          
فةزًاُطة  هـةاليـةكـى تـس          
ضؤُيةتى عةًبازكـسدْ و    
ثازاضتِى غـت و ًـةن و         
ثيداويطتى فـةزًـاُـطـة و         
 ستـِـى تـؤًـازى ِزَيـم و            
ثَيم بؤ كؤ او ضـؤُـيـةتـى     
ــى      ــسدُــ ــلــ ــفــ ــيــ ــةزغــ ئــ

 .ضةزدةًياُة نسايةِزوو

ئةًةو هة كةغَيلى بساياُة 
و ثس هة فتو ؤى بـةضـوود   
كؤتايى بةنـوهـةكـة ٓـاد،       
كــةتــَيــيــدا فــةزًــاُــبــةزاْ   
ضوثاضى نؤياْ ثَيػـلـةؽ   
بـة دةضـتـة كـسد هـةضــةز            
كسدُةوةى ئـةو نـوالُـةو      
داواياْ كسد ئـةو نـوالُـة      
بةزدةواَ بـّ بـؤ بـةٓـَيـص          
كسدُى ئةداى فةزًـاُـبـةز    
ــةوةى         ــسدُـــ ــاشةكـــ و تـــ

 .شاُيازيةكاْ
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بة ًةبـةضـيت ثـةزةثـَيـداُـي ضـةزضـاوة             
 HRDًسؤييةكاْ و ُاضاُدُي ضةًلي 

و وةز ستين ئةشًووُـي وآلتـي كـؤزيـا          
بــاغــووز، دوا  بــةغــدازبــووُــي ضــتــا         

ثــةزةثــَيــداُــي ضــةزضــاوة ًــسؤيــيــةكــاْ            
 (HRD  )     ِزؤذة هــة     31هــة نــوهــَيــلــي

وآلتي كـؤزيـا  بـاغـووز دةضـتـلـسا بـة                 
داِزغتِةوة  ًاُوَيو ي جَيـبـةجـَيـلـسدُـي       
نوهةكاُي ئةُطتيـتـؤ  كـوزدضـتـاْ بـؤ           

 (.KIPA)كاز َيِسيي  ػيت

هة ئَيـطـتـادا ضـةزقـاه ـي         (  HRD)ضتا  
داِزغـ  و ئــاًـادةكــسدُـي ِزةغـِــووضــي           

 .  ًاُوَيو ي بةِزَيوةبسدُي نوهةكاُّ

ئةًة هة ضؤُـطـة  ثـِسؤذة  ٓـاوبـةغـي           
َُيـواْ ٓـةزدوو ذـلـوًـةتـي ٓـةزَيـٌـي                
كوزدضتاْ و كؤزيا  باغووزة كة ئاًاُـخ  

تــَيــيــدا ثــةزةثــَيــداْ و ثــَيــػــخــطــتــين          
 .ضةزضاوة  تواُا  ًسؤييية

ثطثؤِزاُي كؤزيا بؤ دزَيرةداْ و  ةيػـ   
ــة                   ــة هـ ــةكـ ــؤِزضـ ــي كـ ــاجنـ ــاًـ ــة ئـ بـ
بةِزَيوةبةزايةتيي  ػتيـي ثـةزةثـَيـداُـي        

بـةزدةواَ     HRDًسؤيي هة ةَي ضتـا     
 .  هة كازكسدُداْ

    

 4بةغدازبوواْ دابـةغـلـساْ بـة ضـةز              

 سووث و ضيطتٌَيلي وةٓاياْ بؤ داِزَيرزا 
كة يازًةتـيـدةز و ثـاه ـثـػـت بـَيـت بـؤ                  
ُووضيِـةوة  ًـاُـوَيـو ـي ئـةُطـتـيـتـؤ                 

ــيت                           ــي  ػ ــِسي ــَي ــاز  ــؤ ك ــاْ ب ــت ــوزدض ك
(KIPA  .) 

ئَيطتا ثِسؤضة  داِزغتِةوة  ًاُوَيـَى هـة     
قؤُا ةكاُي كؤتاييداية و فةزًـاُـبـةزاْ    
بة ٓاوبةغي هـة ـةز ثطـثـؤِزاُـي كـؤز            

ثَيـداضـووُـةوة  بـؤ دةكـةْ و ِزؤذاُـة               
بابةتةكاْ بةغَيوةيـةكـي ووزد تـاوتـوَ          

جَيي ئاًاذةية ذًـازةيـةن هـةو      دةكسَيّ   
ــي           ــدازي ــةغ ــة ب ــؼ ك ــةي ــةزاُ ــب ــاُ ــةزً ف
نوهةكة  كؤزياياْ ُةكسدبوو بـةغـدازْ   
هـة داِزغـتــِــةوة  ًــاُــوَيـو ــةكــة و جــَي            
ثةجنةياْ ديـازة  ًـاُـوَيـو ـةكـة، كـة هـة                
دوايك قؤُا ةكاُيداية وةن ِزَيِاًةيـةن  
كاز  هةضةز دةكسَيت و، ٓـةُـطـاوةكـاُـي        
بةِزَيوةضووْ و ٓـةه طـووِزاُـدْ بـةثـَيـي         
ئةوةوة ئةجناَ دةدزَيـّ  ًـةبـةضـت هـة             
ــِــاًــةيــة بــة            ــِــاُــي ئــةَ ِزَي بــةكــازٓــَي
ضيطـتـٌـاتـيـم كـسدُـي كـازوبـازةكـاُـة،                
بةجؤزَيـم غـَيـواش  بـةِزَيـوةبـسدُـَيـلـي              
ضتاُدازد و دووز هـة ًـيـصاجـي نـود             

 .  بةزدةضت بلسَيت

 

  ٌووضيٍةوةي واٌوَيَمي جَيبةجَيكسدٌي خولةكانئاوادةكسدن و 
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دوا   ةِزاُةوة  هيرُة  باآل  تـايـبـةد    
بة ثِسؤذة  ثـةزةثـَيـداُـي ًـسؤيـي كـة              
هةاليةْ ٓةزدوو ذلـوًـةتـي ٓـةزَيـٌـي         
كـــوزدضـــتـــاْ و كـــؤزيـــا  بـــاغـــووز            

  ئـابـي     0بةِزَيوةدةضـَيـت، ِزَيـلـةوتـي          
ــس        5106 ــَي ــرً ــات ــي     01، ك ــاُ ــةي   ب

ــةزداُـــي                ــلـــا ضـ ــؤيـ ــةز  كـ ــِـ ــوَيـ ُـ
بةِزَيوةبةزايةتي  ػتـيـي ثـةزةثـَيـداُـي         

ًسؤيي هة وةشازةتي ثالُـــــــــــــداُــــــاْ       
كــسد   ضــةزةتــا بــةِزَيــوةبــةز   ػــيت             
ثــةزةثــَيــداُــي ًــسؤيــي بــةنــَيــسٓــاتــين     
ُوَيِـةزاُـي كـؤيـلـا  كـسد و ٓـةوَي و                  
كــازةكــاُــيــاُــي بــةزش ُــسنــاُــدْ   بــة           
غَيوةيةكي  ػيت هـة ديـدازةكـةدا بـاع           
ـــــة ئــةجنــاًــي  ــةغــتــةكــة كــسا و              ـــ هـ
ضؤُيةتـيـي و ضـةُـدَيـتـيـي  ـوذًـة                  

 5106  تــــةممــــوش          09ِزؤذ      
ذًازةيةن هةو ِزآَيِةزاُة  هة كؤزيـا   

ًاُطةياْ بـيـين بـوو         3باغووز نوهي 
بة ًةبةضيت ديداز و وتـوَيـر ٓـاتـِـة            
ــةْ                ــةاليــ ــي وةشازةد و هــ ديــــواُــ
بـةِزَيــوةبــةز   ػــتــيـي ثــةزةثــَيــداُــي       

ةوة ثَيػواشيياْ هَي كسا   ضةزةتا  ًسؤيي
ي ًسؤيـي  بةِزَيوةبةز   ػيت ثةزةثَيداُ

بةنَيسٓاتِةوة  هة ِزآَيِةزاْ كـسد و      

تةزناُلساو بؤ باه ةناُة  ئـةُطـتـيـتـؤ       
( KIPA) كوزدضتاْ بؤ كاز َيِس   ػيت   

نساُة بةز باع  هة ئاكاًـي ديـدازةكـةدا       
ٓةزدووال  ـةيػـتـِـة ئـةوة  ثـالُـَيـلـي              
تؤكٌة بؤ ضؤُيةتي نـةزجـلـسدُـي بـِسة        
 وذًة  تةزنـاُـلـساو و ئـاًـادةكـسدُـي            

 .  باه ةناُةيةن دابِسَيرزَيت

جَيي باضة ثَيػى هـَيـرُـة  وةشازةد بـؤ         
ٓــةًــاْ ًــةبــةضــت ضــةزداُــي اليــةُــي         
ثةيوةُديدازياْ هة وآلتي كـؤزيـا كـسدبـو       
ضةُد ديداز و وتوَيرَيلياْ هةًةِز ثسضـي  

 . بيِا  كيثا ضاشدا

بةِزَيوةبةزايةتى  لةطةهكؤبووٌةوةي ٌوَيٍةزي كؤيكا 
 طشتيي ثةزةثَيداٌي وسؤيي

ي ًسؤيـي  بةِزَيوةبةز   ػيت ثةزةثَيداُ
ــةوة             ــِس  ب ــؤ  دةزب ــي ن ــي ــؤغ ــخ ده 
ٓةُدَيم هـة كـازةكـاْ بـة تـةذـةدا و               
ثَيدا سييةوة بووة و كـواهـَيـتـيـيـاْ هـة          

 .ئاضتَيلي باغدا ِزا ري و ثازَيصزاو بووة

ٓةزوةٓا ئاًاذة بةو  ريو سفتاُـة كـسا     
كة ِزووبةِزوو  ِزآَيِةزاْ دةبـِـةوة و،     
بِسيازيػدزا بة دؤشيِةوة  ِزَيطةضـازة   

 .ياضايي بؤياْ

ِزايطةياُد كة ئةواْ تا ِزادةيـةكـي شؤز       
ده ِيابووْ هةوة  كازةكاْ بةَ غَيوةية، 

 .  ضةزكةوتوواُة ئةجناَ دةدزَيّ

ُاوبساو ٓةزوةٓا  وتي ًةزد ُييـة هـة     
يةكةَ ٓةُطاودا ضاوةِزَيي بةزٓةًَيلـي  
ُاواشة و ثِس بة ويطيت كازةكاْ بلـسَيـت   
بةه لو ئةوة  سُطة كة ئَيٌة ثِسؤضـةكـة   
جَيطري بـلـةيـّ و بـةزدةواًـيـي ثــــَي               

 .  بدةيــّ

ئةجناوداٌى كؤبووٌةوةيةك 
لة ٌَيوان بةِزَيوةبةزايةتى 

طشتيي ثةزةثَيداٌي 
وسؤيي لة وةشازةتى 

ثالٌداٌانء ِزاهَيٍةزاٌي 
 طةِزاوة لة كؤزياي باشووز
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  ديدازى ب.ط.ثةزةثَيداٌى وسؤيى وبةزثسضى

 ٌووضيٍطةى كؤيكا لة بةغدا

 5106ى تػسيِى يةكةًى    05ِزؤذى 

بةِزَيص ضؤ كواُـ   ـيـؤي، بـةزثـسضـى           
ُــووضــيــِــطــةى ئــاذاُطــى كــؤزيــا بــؤ           
ٓــاوكــازيــى ُــَيــودةوه ــةتــى هــة بــة ــدا        
ضــةزداُــى وةشازةتــى ثــالُــداُــاُــى             

             ْ  –  ذلـوًـةتـى ٓـةزَيـٌـى كـوزدضـتـا

بةِزَيوةبةزايةتيى  ػتى ثـةزةثـَيـداُـى       
ًسؤيى كسد و هة اليـةْ بـةِزَيـوةبـةزى         
 ػتييةوة ثَيػواشى هَيلسا   ًـةبـةضـت       
هـةَ ديــدازة شيــاتــس ُــصيــلــبــووُــةوةى        
شياتسى وةشازةمتـاْ بـوو هـة ٓـةزدوو             
ُووضيِطةى ئاذاُطى كؤزيا بؤٓـاوكـازى   
ُــَيــودةوه ــةتــى هــة بــة ــداو ٓــةزَيــٌــى       
ــى             ــت ــةزى  ػ ــوةب ــةِزَي ــاْ  ب ــت ــوزدض ك

ــى هــة دةزواشةى           ــى ًــسؤي ــداُ ثــةزةثــَي
دؤضتاييةتى َُيواْ كـؤزيـاى بـاغـووز و         
ٓةزَيٌةوة دةضتى بة وتةكـاُـى كـسد و        
ٓيواى نـواضـت ئـةَ دؤضـتـايـةتـيـيـة                

 بةزدةواَ و تؤكٌةتس بَيت 

هة ديـدازةكـةدا بـاع هـة ثـِسؤذةكـاُـى                
ثةزةثَيداُـى ًـسؤيـى كـسا كـة تـَيـيـدا                 
بةزثسضى ُووضيِطةى ئـاذاُطـى كـؤزيـا       
بؤ ٓاوكازيى ُـَيـودةوه ـةتـى هـة بـة ـدا            

 ثاه ثػتيى نؤياْ بؤ ٓةزَيٍ ُيػاُدا 

ــوةبــةزى  ػــتــى             دواى ئــةوةى  بــةِزَي
ــاشى           ــي ــِ ــػ ــى ثــَي ــسؤي ــى ً ــداُ ــَي ثــةزةث
داِزغتِةوةى ضيطتٌَيلى ضةزدةًيـاُـةى   
هة بةِزَيوةبسدُى ضةزضاوة ًسؤيـيـةكـاْ    

(HRM   )  ،بؤ ٓةزَيٌى كوزدضتاْ كـسد
بؤ ضووْ و وتةكاُى هةاليةْ بةزثـسضـى   
ُووضيِطةى ئاذاُطى كؤزيا بؤ ٓاوكازيى 

 .َُيودةوه ةتـى هة بة دا ثاه ثػتياْ هـَيلسا

ــى              ــت ــةزى  ػ ــوةب ــةِزَي ــة ب ــاض ــى ب ــَي ج
ثةزةثَيداُى ًسؤيى  سفتةكاُى ٓةزَيٌى 
كوزدضتاُى وةبري ًيواُاْ َٓيـِـايـةوة و      
ثةجنةى نطتة ضةز قـةيـساُـى دازايـى،         
غةِزى داعؼ ، ٓاتِى ئاوازة بؤ ٓـةزَيـٍ     
،هة ةز ئةًةغدا ٓـيـواى نـواضـت كـة            
ذلوًةتى كـؤزيـاى بـاغـووز بـةزدةواَ            
بَيت هةثاه ثػتى و ٓاوكـازيـيـةكـاُـى بـؤ         

  ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 
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  دةزبازةى جَيٍدةز كؤبووٌةوةي واوؤضتاياٌي ئاييين و ثطجؤِزاٌي كؤزي

هة ضوازضَيوة  ثِسؤذة  ثةزةثـَيـداُـي    
ًسؤيي هة ٓةزَيٌي كوزدضتاْ كـة بـة     
ٓاوبةغي هةاليةْ ٓةزدوو ذلوًـةتـي   
ٓـــةزَيـــٍ و كـــؤزيـــا  بـــاغـــووزةوة          
بةِزَيوةدةضَيت، وةشازةتـى ثـالُـداُـاْ         
ــؤ             ــةوة  ب ــِ ــؤِزي ــدازو ِزا  ــي دي ــةه ٓ
ــاْ و              ــاي ــيت شاُ ــَي ــةك ــي ي ــةزاُ ــِ ــوَي ُ
ثةزهةًاُتازَيلـي كـوزدضـتـاْ هـة ـةَي           
ثطثؤزاُي جـَيـِـدةز ِزةنطـاُـد  هـةَ              
ديــدازةدا نــاتــوو ضــؤيــظ ثطــثــؤز         
كــؤز  هـــةبــواز  جـــَيــِــدةز وةن              
ضةزثةزغتياز  بـةغـي جـَيـِـدةز هـة           
ًاُوَيو ي ئةُطتيتـؤ  كـوزدضـتـاْ بـؤ          
كـــاز ـــَيـــِسيـــي  ػـــيت بـــةغـــدازيـــي       
ديدازةكة  كسد  ضةزةتـا د  ضـؤيـظ          
باضَيلي كوزتي ثِسؤذة  ثـةزةثـَيـداُـي     
ًسؤيي ذلوًةتـي ٓـةزَيـٌـي كـسد و            
جةنيت هةضةز ثسضي تـوُـدوتـيـريـي      
ئافـسةتـاْ كـسدةوة و، ئـةو كـازاُـة                
نطــــتــــةِزوو كــــة هــــةَ بــــازةوة             
ئةجناًدزاوْ  ُاوبساو  وتي نةزيـلـي    

نوَيِدُةوة  قـوزئـاُـة و شؤز نـاه ـي              
ٓاوبةغي هة َُيواْ كازةكاُـي ئـةواْ و       
قوزئاُى دؤشيوةتةوة  ال  نـؤيـةوة د         
عةبدوهال ضـةعـيـد وةيطـي ضـةزؤكـي             
يةكَيتيي شاُاياُي كوزدضتاْ ئـاًـادةيـي    
نؤياُي بؤ ٓةز كازَيلي باؽ دةزبـِس ،    
بــةآلَ داوايــلــسد ئــةَ ثــِسؤذةيــة                
ثطــثــؤِزاُــي كــؤز  دةيــاُــةوَ  هــة               
كوزدضتاْ ئةجناًي بدةْ، بة ًةبةضيت 
تاوتوَيلسدْ و ٓةه طةُطاُدْ وَيِةيةكي 
بؤ اليةْ و ًـاًـؤضـتـايـاُـي ئـايـيـِـيـي              

 ثةيوةُديداز بَِيسدزَيت 

ٓةزوةٓا ثـةزهـةًـاُـتـاز  كـوزدضـتـاْ             
ذاجي كازواْ بة سُطي شاُـي ِزةضـاو      
ضوازضَيوة  ئايك و كةهتووز و عـوز   
بلسَيت  بةتايبةد دةبَي ئـةوة بـصاُـك       
كة شؤزيِة  كؤًةه ـطـة ًـوضـو ـٌـاُـة و            
ئَيسةيؼ كوزدضتاُة، بؤية ُابَيت ٓـيـ    
ناه َيلي ئةَ ثِسؤذةية هة ةَي ئيطـالَ و    
 ؤًةه طة  كوزديـدا ُـة ـوجنـاو بـَيـت            
ُاوبساو ثَيػِياشيػي كسد ٓةُطاوةكاُـي  

ئةَ ثِسؤذةية بة غَيوةيةكي ٓـاوتـةزيـ       
هةاليةْ غازةشاياُي ئاييين و ثطـثـؤِزاُـي    
ــّ              ــسَي ــِ ــةوة ب ــي ــسؤي ــي ً ــداُ ــَي ــةزةث ث
بةجؤزَيم ٓـةزدوو ال  ـةوآـيـدةز بـّ            

 .  بةضةز  ؤِزاُلازييةكاُةوة

هة ئةجناًى  كـؤبـووُـةوةكـةدا هـَيـرُـة           
فتوا و بةِزَيص ئةُداًى ثـةزهـةًـاْ كـؤن       
بووْ هةضةز ئةوة  ِزةغِووضي ثِسؤذةكة 
بــة غــَيــوةيــةكــي ُــوَيــلــساوة  ــسَيــتــة          
بةزدةضــــــــتـيـاْ وة هـة ٓـةُـطـاوةكـاْ                 
ئا ادازبــّ، دوا  ِزةشاًةُدبووُيـــــــــــاْ      
ــةَ              ـــ ــسدْ هـ ــل ــي ــط ــةُ ــآ ــةً ــةز ٓ ــةض ه

 .ثِسؤذةيةدا

ال  نــؤيــةوة بــةِزَيــص دكــتــؤز ضــؤيــظ          
ثَيػِياش و تَيبيِييةكاُي اليةُي دووةًي 
قةبووه لسد و ِزايطةياُد ًـةبـةضـيت هـةَ       
كؤبووُةوةية ئاغـِـابـووْ و وةز ـستـين          
ِزةشاًــةُــديــي ئــةواْ بــووة و، ٓــةزكــة          
ِزوغــِــووضــي ثــِسؤذةكــةؽ تــةواو بــوو         
كـؤثــيـيــةكـيــاْ بــؤ دةُـَيــسَيـت و ئــيــى              

 .  بةيةكةوة ٓةُطاو دةَُيّ
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  ضاآلكييةكاٌي ثِسؤذةي ثةزةثَيداٌي وسؤيي لة هةزَيىي كوزدضتان

هــةًــيــاُــة  بــةِزَيــوةضــووُــي ثــِسؤذة       
ثةزةثَيداُي ًسؤيي كـة بـة ٓـاوبـةغـي          
هةاليةْ ذلوًةتي ٓةزَيٌي كـوزدضـتـاْ    

بةِزَيوةبةزايةتيي  ػتيي ثةزةثَيـداُـي   ) 
ْ        -ًــسؤيــي  و    ( وةشازةتــي ثــالُــداُــا

ذــلــوًــةتــي كــؤزيــا  بــاغــووزةوة              
  07ٓــةه ــدةضــووِزَيــِــسَيــت، ِزؤذ             

ناتوو ضؤيظ يؤُـ     5106تةمموش  
ثطثؤِز هة بواز  جَيِدةز هـة كـؤزيـا و          
ثػلداز هة ثِسؤذة  ُاوبساو ثـَيـػـواشيـي     
ــِــةزاُــي ِزَيــلــخــساو  ذيــاُــي           هــة ُــوَي

 .  تةُدزوضيت كسد

ُــوَيــِـــةزاُــي ِزَيــلـــخــساو  ذيــاُـــي             
تةُدزوضيت ثَيلٔاتبـووْ هـة ضـةزؤكـي         
ــي،                ــةه ــص ع ــةشي ــٍ ع ــاض ــساو ق ــخ ــل ِزَي
بةِزَيوةبةز  كاز َيِس  و دازايـي عـةهـي        
ــةز              ــخ ــل ــةْ و ِزَي ــةض ــٍ ذ ــي ــمآ ــي ئ

 . ثةيوةُدييةكاْ كاوة عوًةز ثريداود

دوا  بةنَيسٓـَيـِـاْ د ضـؤيـظ بـاضـي             
ئةُطتيتؤ  كوزدضتاْ بـؤ كـاز ـَيـِسيـي          

  بؤ كسدْ و تيـػـلـي    ( KIPA) ػيت 
نطتة ضةز ديد ا و كاز و ثـِسؤذةكـاُـي    

 .ذلوًةتي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ

هة ديدازةكةدا باع هة نوهةكاُي كؤزيا 
كـسا و       HRDبؤ ِزآَيِةزاْ و ضتـا     

جةنت هةضةز بـةزدةواًـيـي ثـِسؤذة          
ثــةزةثــَيــداُــي ًــسؤيــي هــة ٓــةزَيــٌــي         
كوزدضتاْ كسا كـة هـة ئـَيـطـتـادا وةن               
ثِسؤذةيةكي ضىاتير  قـؤُـا ـي بـاغـي        

 بِسيوة و ئاًادةكازيي باغي بؤ كساوة 

ٓةزوةٓا ناتوو ضؤيظ باضي جَيـِـدةز   
و تَيطةيػتين هةَ ضةًلـة كـسد و بـة          
ثَيويطيت شاُي دةضةآلد بة غَيوةيـةكـي   
ــــــــة ــةَي         تــةُــدزوضــتــاُــة ًــاًــةه ــة هـ
ِزَيلخساوة ذلوًي و ُـاذـلـوًـيـيـةكـاْ        
بلـاد و شةًـيـِـة بـِسةنطـَيـِـَيـت بـؤ                   
ُاضاُدْ و بـال وكـسدُـةوة  ضـةًـلـي             
جَيـِـدةز  ئـاًـاذةغـيـلـسد كـة بـواز                  
جَيِدةز هة ًـاُـوَيـو ـي كـيـثـادا بـووُـي              

 .  ٓةية و كاز  هةضةز دةكسَيت

ال  نؤياُةوة ُوَيـِـةزاُـي ِزَيـلـخـساو          
ذياُي تةُدزوضيت ئاًادةيي نؤيـاْ بـؤ     
ــساو و              ــخـ ــةَي ِزَيـــلـ ــسدْ هـــة ـ ــازكـ كـ
ــي           ــةِزَيـ ــا، هـ ــؤزيـ ــي كـ ــاُـ ــةشزاوةكـ داًـ
وةشازةتــةوة ُــيــػــاُــدا  ٓــةزوةٓــا بــة          
ثــَيــويطــتــيــاْ شاُــي هــةِزَيــي ئــةَ                 
ٓةًآةُطيـيـةوة ئـاضـيت هـَيـٔـاتـوويـي              
نؤياْ بـةزش بـلـةُـةوة  جـَيـي بـاضـة                
ذياُي تةُدزوضيت ِزَيلخساوَيـلـة هــــــــة         

داًــةشزاوة و كـــاز           5113ضــاه ـــي     
بال وكسدُةوة  ٓؤغيازيي تـةُـدزوضـيت    
و  ةياُدُي نصًةتطوشازيي ثصيػليـيـة   
بـــة غـــوَيِة دووزة دةضـــتةكاْ  كـاز      
ٓـةُـووكــةيـي ئـةو ِزَيـلــخـساوة شيـاتــس              
بال وكسدُةوة  ٓؤغيازيي تـةُـدزوضـيت    
و ٓاوكازيية هـة كـاًـثـةكـاُـدا  ذيـاُـي              
تةُدزوضيت شياتس كاز  هةضةز ِزَيٌِايي 
و ٓاوكازيي ثصيػلي و جَيِدةز كسدووة 
و ضةُد ثِسؤذةيةكيــػـــي ٓـةبــــــــووة           

 . هـــةَ بــازةوة
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هةَلطةٌطاٌدٌــي 
هةلي ئابووزي 
هةزَيىي لـــة 

بةهاٌاهاتين 
  قةيساٌةكاٌــي ضوزيا

( ذيدز ًطتـةفـا ضـةعـيـد       ) بةِزَيص 

بــةِزَيــوةبــةز   ػــيت ٓــاوكــاز  و       
هــة ٓــةًــآــةُــطــيــي ثــةزةثــَيــداْ      

بـةغـدازيـلـسد        وةشازةتى ثالُداُاْ
هة دةضتثَيػخةزية ثَيلةوةييةكـة   

WFP, ILO, UNDP)   )  هـة
ٓةه طـةُـطـاُـدُـي      )  ذَيس ُاوُيػاُي 

ــة             ــي ه ــٌ ــةزَي ــووز  ٓ ــاب ــي ئ ــةه ٓ
كة هـة     ( بةزاًبةز قةيساُي ضوزيا 

هـة    51060905ِزؤذ  دووغةممة 
 .  بةيسود بةِزَيوةضوو

ًةبةضيت داُيػتِةكة بسيـيت بـوو     
هة بـةِزَيـوةبـسدُـي  ـفـتـو ـؤيـةن              
ــي          ــداُــ ــةه ــ ــةزٓــ ــازة  ضــ دةزبــ
ــاْ          ــازدةك ــث ــاْ و ِزاض ــةوةك ــِ دؤشي
هة ةَي ئـةُـداًـاُــــــي  ـسوثــــــي               

هـة    (ECGs(ِزاوَيركاز  ٓةزَيٌي
و غـــةؽ وآلتـــي نـــاُـــةنـــوَ             

ــاه ـــثـــػـــتـــيـــلـــسدُـــي وآلتـــة             ثـ
بةغدازبـووةكـاْ هـة نـَيـساكـسدُـي            
ثــابــةُــدبــووُــة  ــسُــطــةكــاُــي كــة       
بةه َيِـدزاْ جـَيـبـةجـَيـبـلـسَيـّ هـة               

 .  كؤُفِساضةكة  ثَيػوو

ئاًاجني ٓةه طةُطاُدُةكاْ بسيتييـة  
دؤشيِةوة  بؤغـايـي  ـسُـ        )أ( هة 

 .  هة بازة  ٓةهي داًةشزاُدْ

كؤكسدُـةوة  ٓـاوبـةغـةكـاْ،        )ب(   
ئةواُة  كة ٓةْ و ئةواُـةغـي كـة      
هةواُةيـة بـةغـدازيـبـلـةْ هـةضـةز             
ئــاضــيت ٓــةزَيــٌــي بــؤ ئــةوة  بــة          
نَيسايي ٓةهي داًـةشزاُـدْ و كـاز          

 .  شياد بلسَيت

بةَٓيصكسدُي ثاه ثػتيلسدْ بـؤ  )ج(   
ــة           ــاْ ك ــي ذي ــاُ ــةك ــي ــي ــت ــداويط ــَي ث
ثاه ثػتيلساو بـَيـت هـةضـةز ئـاضـيت           

 وآلد و ٓةزَيٌةكاْ 
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 (قؤٌاغي ثَيٍجةً  -ثِسؤطساوي بوذاٌدٌةوةي كؤوةَلطة )كؤبووٌةوةي هاوبةشي 

Community Revitalization Program 

ُوَيِةز  بةِزَيوةبةزايةتي  ػيت 
ٓـــــاوكاز  و ٓـــــةًآـةُـطـيـي     
ثـةزةثــَيــداْ بــةغــدازيــلــسد هــة      
كؤبــووُــــــةوة  ٓــاوبــــــةغـي     

سؤ ساًي بـــــوذاُـــــدُةوة  ـــث) 
 Communityكــؤًــةه ــطــة    

R e v i t a l i z a t i o n 
Programm   -       قــؤُــا ــي

كة هةاليةْ ِزَيلخـساو    ( ثَيِحةَ
-IOM(َُيودةوه ةتي بـؤ كـؤض       

Iraq(        هـــــة ِزَيـــــلـــــةوتـــــي
هة ٓؤه ي زؤتـاُـا     510608031

هة ٓـةوهـَيـس بـةِزَيـوةبـسدزا، بـة            
ًةبةضــــــــــــــيت نطتـِـةِزوو    
ثَيػوةضووُــــــــــــي ثِسؤ ـساًـي   
بــــــوذاُـدُـةوة  كـؤًـةه ـطـة و           
دةزئةجناًةكاْ و ئاضتةُطـةكـاْ   

و دآاتـووى ثـِسؤ ـساًـةكـة  ئـاًـاجنـي ئـةَ                 
ثِسؤ ساًةؽ دؤشيِةوة  ٓةهــــــــي كـازة بـؤ       

تاكةكاُـــــــي كؤًةه طة هــــــــة ِزَيـطـة            
 .   ِزآَيِاُة ثيػةييةكاْ

 

 (UNESCO) وؤزكشؤثي

ضاكطاشي خوَيٍدٌي 
ِزاهَيٍاٌي   و تةكٍيكي 

 ثيشةيي

(TVET) 

بـةِزَيـوةبـةزى  ػـتـى ٓـاوكـازى و               ( ذيدز ًطتةفا ضةعيد)بةِزَيص 
ضـاكطـاش    ) ٓةًآةُطى ثةزةثَيداْ بةغدازيـلـسد هـة وؤزكػـؤثـي            

                يكـة ئـاذاُطــ       ( نـوَيـِـدُـي تـةكـِـيـلـي و ِزآـَيـِـاُـي ثـيـػـةيـي                         
(UNESCO )هة كواالملبـوز  510609(0 31-51)هة ِزَيلةوتي- 

ًةبةضتى ثَيػاُداُي جتسبة  وآلتي ًاهيصيا هـة  ئةجناًي دا ًاهيصيا 
ِزآَيِاُـي ثـيـػـةيـي كـة            ِزوو   ةغةثَيداُي نوَيِدُي تةكِيلي و

ئةَ بوازة يةكَيلة هة ٓؤكازة ضةزةكييةكاُي  ةغةثَيداُي ئـابـووز    
ٓةز وآلتَيم بة ِزَيطة  دابيِلسدُي نوَيِدُي تةكِيلي ئاضت بةزش 

 . بؤ  ةجناْ بة ثَيي ثَيداويطيت باشاز  كاز


