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  وةشازةتى ثـالُداُاْ 
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 وةشازةتى ثالُداُاْ
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 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             ( 3112)

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 حلوًةد و كةزتـى تـايـبـةد ثـالُــة دزَيـر و                
ًاًـِاوةُد و كوزختـايةُةكـاْ و ثةزةثَيداُى ًـسَويــــى    

   و ثةيوةُدييةكاْ،
ٓةزوةٓا ثالُى بودجةى وةبةزَٓيِاُى حلوًى بةثَيـى  
ضةُد بِةًايةكى تايبةد هـةضـةز ئـاضـتـى ٓـةزَيـٌـى               
كوزدضتاْ ئـاًـادة دةكـاد.  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

 ْبـاضـيـاْ هـةثـالُـى            بةِزَيوةبةزى يوُطيف هةعـرياق ء  وةشيسى ثالُداُا
   2...... يُوَيى ِزَيلخساوى يوُطيف كسد 

 ديدازى وةشيسى ثالُـداُـاْ و بـاه ـوَيـصى ضـويطـِسا جـةنـ  هـةضـةز                       هة
   4ثةزةثَيداُى ثةيوةُدى َُيواْ ٓةزَيٌى كوزدضتاْ و ضويطِسا كسا  ...ي

            وةشيسى ثالُداُاْ ثَيػواشى هة يازيدةدةزى ضلستَيـسى  ػـتـى ُـةتـةوة
 5..... ي  يةكطستووةكاْ دةكاد

               وةشيسى ثالُداُاْ و ِزَيلخساوى ُةتةوةيـةكـطـستـووةكـاْ بـؤ كـازوبـازى
بـةزُـاًـةى دآـاتـووى ِزَيـلـخـساوةكـة              (  UNWOMAN) ئافـسةتـاْ     

 5تاوتوَيدةكةْ.....ي
     وةشيسى ثالُداُاْ و جَيطسى ُوَيِةزى تايبةتى ُةتةوة يةكطستوةكاْ هـة

 2عرياق ضةُد ثِسؤذةيةكى ٓاوبةؽ تاوتوَيدةكةْ ..... ي 
      بة ئاًادةبووُى وةشيسى ثالداُاْ وؤزكػؤثى ِزا ةياُدُى ثالُى ُـوَى بـؤ

     7ثةُابةزة ضوزيةكاْ بةِزَيوةضوو.....ي
     كؤبووُةوةى بةِزَيص د. عوى ضِدى، وةشيسى ثالُداُاْ هة ةز هَيرُةكـاُـى

تايبةمتةُد هة ثةزهةًاُى كوزدضتاْ و هـَيـرُـةى بـاآلى ئـاًـادةكـسدُـى                 
 8ضوازضَيوةى ضىاتيرى ثازاضتِى كؤًةآليةتى.....ي

                    ضوازةَ كؤبووُةوةي ضـاودَيـسي ثـِسؤذةكـاُـك ٓـاوكـازي ثـةزةثـَيـداُـك
ــاْ                          ــت ــوزدض ــك ك ــٌ ــةزَي ــة ٓ ــك ه ــؤُ ــةزشي ذاث ــةز ق ــك ض ــةزً  4thف

Monitoring Meeting on Japanese ODA Loan 
Projects in Kurdistan Region” 4th "  9..... ل 

     هَيرُةي تؤًاز و ثؤهَيِلسدُك بةه َيِدةزاْ هة ضآ ًاُطك وةزشي يـةكـةًـك
 9كؤبووُةوةي ئاضايك نؤي ئةجناًدا ي ( 2)ئةًطاَي  

 02-03بةِزَيوةبةزايةتى  ػتى ٓاوكازى و ٓةًآةُطيك..... ي 
 09-01بةِزَيوةبةزايةتى  ػتى ثةزةثَيداُى ًسؤيى ..... ي   
 33-31كازوضاآلكييةكاُى دةضتةى ئاًازى ٓةزَيٍ..... ي 
 31-32كازوضاال كييةكاُى دةضتةى ثَيواُةضاشى و كؤُِىؤىل جؤزى....ي   

ــازو                   ــى كـ ــَوزتـ ــة ىِزاثـ ــَوزتـ ــةَ ِزاثـ ئـ
ضاآلكييةكاْ( بآلوكساوةيـةكـى وةزشيـة،        
كــة ٓــةًــوو ضــَى ًــاُــ  جــازَيــم هــة             
وةشازةتى ثالُداُاْ دةزدةضَي ،  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 حلوًةد و اليةُة 

 .  ُاونَويى و بياُية ثةيوةُديدازةكاْ
ثَيويطتة بطوتسَي  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 ثَيويط  بة  ةِزاُةوة دةكاد بـؤ    
اليــةُــى ثــةيــوةُــديــداز هــة وةشازةتــى          

 ثالُداُاْ يا ًاه ثةِزى وةشازةد.
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وةشيسى ثالُداُاْء  بةِزَيوةبةزى يوُطيف هةعرياق باضياْ هةثالُى ُوَيى 
 ِزَيلخساوى يوُطيف كسد 

، د. عوى ضِـدى، وةشيـسى      31020007هة 
ثالُداُاُى حلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضتـاْ،  
ثــَيــػــواشيــلــسد هــة ثــيــتــةز ٓــاوكــيــِــص،            

َيلخساوى يوُطيف هة عـرياق  بةِزَيوةبةزى ِز
و ًةوهيد وةزفا، بةزثسضـى يـوُطـيـف هـة          
ٓةوهَيس. هـة كـؤبـووُـةوةيـةكـدا بـاع هـة                
ثالُى ُوَيى ِزَيلخساوى يـوُطـيـف كـسا بـؤ          

كـة  (  3109-3102)ضواز ضاه ى دآاتوو 
ذًازةيةن بوازى  سُ  هةنؤدة سَي  كـة    
بسيتني هـة ثـةزوةزدة و تـةُـدزوضـ  و                

ثازاضتِى ًِداز و ئـاو و ئـاوةِزؤكـاْ، وة              
بِسيازة هة ذًازةيةن ثازَيص اكاُى عـرياقـدا     
ــواُــيــاُــدا               ــَي ــة ُ ــ  ه ــبــةجــَك بــلــسَي جــَي
ثازَيص اكاُى ٓةوهَيس و ضوَيٌاُى و دٓـؤن،      
ئاًاجنى ثالُةكة ِزَيلخطنت و باغىكـسدُـى   
ئةَ بوازاُةى ضةزةوةيـة بـؤ ئـاوازةكـاْ و           
ٓةزوةٓا بؤ كؤًةه ـطـاكـاْ. هـةَ بـازةيـةوة            
ضةزُج و ِزاكاْ تاوتوَيلساْ كة ثالُةكة هـة  
ضــوازضــَيــوةى ئــاًــاجنــةكــاُــى ٓــاوكــازى         
ثةزةثَيداُى ُةتةوة يةكطستووةكـاْ بـَيـ .      

وةشيسى ثالُـداُـاْ جـةنـتـيـلـسدةوة كـة             
ثَيويطتة ثالُةكة ٓةهوًةزجـى ئـَيـطـتـاى        
ٓةزَيٌى كوزدضتاْ هةبةزضاو بطسَيـ  كـة     
هة ئَيطتادا دووضازى قةيساُى ئـابـووزي و     
غةِزى  سوثى تريؤزيطتى داعؼ بـؤتـةوة.   
هة كؤتايدا ٓةزدوو اليةْ  سُطى ٓاوكـازى  
و ٓــةًــآــةُــطــى بــةزدةواًــى ُــَيــواُــيــاْ        
دووثــاتــلــسدةوة بــؤ بــةِزَيــوةبــسدْ و                
ئةجناًداُى كاز و ثالُةكاْ بـة بـاغـىيـّ       

 . غَيوة
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 هة ديدازى وةشيسى ثالُداُاْ و باَهوَيصى ضويطِسا 
جةخت هةضةز ثةزةثَيداُى ثةيوةُدى َُيواْ ٓةزَيٌى 

  كوزدضتاْ و ضويطِسا كسا

د. عوى ضِدى، وةشيسى  310200032هة  
داُاُى حلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضـتـاْ،   ثالُ

ثَيػـواشى كـسد هـة ٓـاُـص ثـيـتـةز هـَيـِـص،                      
باه وَيصى  ُـوَيـى ضـويطـِسا هـة عـرياق، كـة                 
ضةزداُى ٓةزَيٌى كوزدضتـاُـيـاْ كـسد بـؤ          
ثةزةثـَيـداُـى ثـةيـوةُـديـيـةكـاُـى ُـَيـواْ                 
ٓةزَيٌى كوزدضتاْ و وآلتـى ضـويطـِسا بـؤ           
ًةبةضتى ٓاوكازى و ٓةًآةُطيلـسدْ هـة     
ــة بـــوازى                   ــةزدوواليـــةْ هـ ــَيـــواْ ٓـ ُـ

 .  جؤزاوجؤزدا
هــة ديــدازةكــةدا بــاع هــة ٓــةهــوًــةزجــى          

ئَيطتاى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ و ُاوضةكة كسا 
و، وةشيسى ثالُدُاْ ئـاًـاذةى بـة دؤنـى           
ٓةزَيٌى كوزدضتاْ كسد كة كةَ وَيِةية هة 
ُاوضةكة و هة جئاُدا، ئـةًـةؽ بـةٓـؤى         
ئةوةى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ هة يـةن كـاتـدا        
ئةشًووُى غةِز و ئاغتى دة وشةزَيَِي  كـة  
هةاليةن هـة غـةِز دايـة و هـةاليـةكـى تـس                  

ًويؤْ ثةُابـةز و ئـاوازةى          0,8ُصيلةى 
 .  هة ئاًَيص ستووة

هةاليةكى ديلةوة، ئةو قةيساُـة دازايـيـةى      
ِزووى تَيلـسدووة بـةٓـؤى بـِسيـِـى بـةغـة               

بــودجــةى ٓــةزَيــٍ هــةاليــةْ حــلــوًــةتــى        
ُاوةُدةوة و غـةِزى داعـؼ و دابـةشيـِـى              
ُسنى ُةود هة جئاُدا كة قـوِزضـايـةكـى       
شؤزى نطــتــؤتــة ئــةضــتــؤى حــلــوًــةتــى         

 .  ٓةزَيٌى كوزدضتاُةوة
بؤ ئةَ ًةبةضتةؽ ثَيويطتـة كـؤًـةه ـطـاى        
َُيـودةوه ـةتـى ِزؤه ـى نـؤى بـبـيـِـَيـ  هـة                    
ٓاوكازى كسدُى ٓةزَيـٌـى كـوزدضـتـاْ هـة           
ٓــةًــوو ِزوويــةكــةوة ضــوُــلــة غــــــــةِزى          
ٓــةزَيــٌــى كــوزدضــــــــتــاْ غــةِزى ٓــةًــوو         

  .   جئاُــة
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وةشيسى ثالُداُاْ ثَيشواشى هة يازيدةدةزى ضلستَيسى طشتى ُةتةوة 
  يةكطستووةكاْ دةكات

د. عوى ضـِـدى، وةشيـسى       310200032هة 
ى حلوًةتى ٓةزَيٌى كـوزدضـتـاْ،      ثالُداُاُ

ثَيػواشيلسد هة ئةتوي كـٔـازى، يـازيـدةدةزى       
ضلستَيسى  ػتى ُةتةوة يةكطستـووةكـاْ، و     
غاُدى ياوةزى، هة كؤبووُةوةيةكدا باع هـة  
ِزةوغى ثةُابةز و ئاوازةكاُى هـة ٓـةزَيـٌـى         

و يازيدةدةزى ضلستَيـسى  كوزدضتاْ داْ كسا 
 ػتى ضتايػى ٓةزَيٌى كوزدضتاُى كسد هـة    
ٓــاوكــازيــلــسدُــى ئــاذاُطــةكــاُــى ُــةتــةوة         
يةكطستووةكاْ و ئاًَيص ستـِـى ذًـازةيـةكـى        
شؤزى ئــاوازة و ثــةُــابــةز ضــةزةِزاى ئــةو              
بازودؤنة ُآةًوازةى بة ضةز ُـاوضـةكـةدا    

 .  ٓاتووة بة تايبةتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ
وةشيسى ثالُداُاْ وَيِساى بـةزشُـسنـاُـدُـى        
ِزؤىل ُةتةوة يةكطستووةكاْ هـة ِزَيـلـخـطـنت        
كازوبازى ثةُابةزاْ و ٓـاوكـازى كـسدُـيـاْ،          
تــيــػــلــى نطــتــة ضــةز  ــسفــ  ء كــةَ و               

كوِزيةكاْ كة ثَيويطتة اليـةُـةكـاْ شيـاتـس          
كازى هةضةز بلةْ. ٓةزوةٓا ِزايطةياُد كـة     
ئَيطتا كاتى ٓاتووة ئاوازةكاْ ثَيِاضـةيـةكـى    
ديازياْ بؤ بـلـسَيـ  ٓـةزوةن ثـةُـابـةزاْ              

ضوُلة ئةَ بـابـةتـة كـةهـَيـِـى شؤزى هـة               
ضــازةضــةزكــسدُــى كــَيــػــةى ئــاوازةكــاْء      
دابيِلسدُــــــــــــــــــى ثَيداويطتيةكـاُـيـاْ    

 . دزوضتلسدوة

وةشيسى ثالُداُاْ و ِزَيلخساوى ُةتةوةيةكطستووةكاْ بؤ 
بةزُاًةى ( UNWOMAN)كازوبازى ئافسةتاْ 

  دآاتووى ِزَيلخساوةكة تاوتوَيدةكةْ

د. عوى ضِـدى، وةشيـسى        ،310200037هة 
ثالُداُاُى حلوًةتى ٓةزَيٌـى كـوزدضـتـاْ،       
ثَيػواشيلسد هـة نـاتـوو ٓـيـبـة قـةؾـة ،               
بةِزَيوةبةزى تةُفيصى ِزَيـلـخـساوى ُـةتـةوة          
يةكطستووةكـاْ بـؤ كـازوبـازى ئـافـسةتـاْ و                

 .   غاُدى ياوةزى
هة كؤبووُةوةيةكدا باع هـة ضـاآلكـيـةكـاُـى         
ِزَيــلــخــساوى ُــاوبــساو كــسا كــة هــة ضــاآلُــى            

ــاو و                ــةزض ــى ب ــةك ــوةي ــَي ــةغ ــسدوو ب ِزاب
ضةزكةوتوو ئةجناًـيـاْ دابـوو، ٓـةزوةٓـا          
تيػم نـسايـة ضـةز بـةزُـاًـة و ثـالُـى                 
ُةتةوة يةكطستووةكاْ هـة بـوازى جـؤزى          
كؤًةآليةتيةوة كة بـِسيـازة هـة دآـاتـوودا          
ثةيِسةوى بلةْ كة بة يةكَيم هة ئـاًـاجنـة    
بةزدةواًةكـاُـى ُـةتـةوةيـةكـطـستـووةكـاْ            

 . دادةُسَي 

هةاليةْ نؤيةوة وةشيسى ثالُداُاْ داواى   
كـــسد شيـــاتـــس كـــازبـــلـــسَيـــ  هـــةضـــةز            
ٓةًآةُطيلسدُى كازًةُداُى حلـوًـةد   
هــة ِزووى ثــةزةثــَيــداْ و ِزآــَيــِــاْ بــة             
تايبةتى بؤ ئافسةتاُى ئاوازة و ثـةُـابـةز        

(  UNWOMAN)ئةويؼ هة ِزواُطةى 

بة يةكَيم هة بةزُاًة ضةزةكيةكاُياْ   كة
دادةُسَي ، ٓـةزوةٓـا بـةزدةواًـبـووْ هـة           
ٓــةًــآــةُــطــى شاُــلــؤكــاُــى ٓــةزَيــٍ بــؤ        
بسةوداْ بة ًةُٔةجةكـاُـى ثـةزوةزدة و        
فَيسكسدْ، وةشيسى ثالُداُاْ شياتس داواى   
كسد كـة بـوازةكـاُـى ديـد ـاى ٓـةزَيـٌـى                

هة بةزضاو بطريَي  بـة   3131كوزدضتاْ 
 . ًةبةضتى جَيبةجَيلسدُى
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، د. عوى ضِدى، وةشيـسى   31020209هة  
ثالُداُاُى حلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضتـاْ،  
ثَيػواشي هة ناتوو هيصا  ـساُـد، جـَيـطـسى          
ُوَيِةزى تايبةتى ُةتةوة يةكـطـستـووةكـاْ     
هــة عــرياق، وغــاُــدى يــاوةزى كــسد. هــة               
كؤبووُـةيـةكـدا، بـاع هـة ٓـةهـوًـةزجـى                
ئَيطتاى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ و عـرياق كـسا،       
بةتايبةتى ِزةوغى ئاوازةكاْ هـة ٓـةزَيـٌـى       
كــوزدضــتــاْ، ٓــةزوةٓــا بــاع هــة ثــِسؤذة           

ٓاوبةغةكاُى َُيواْ حلـوًـةتـى ٓـةزَيـٌـى         
كوزدضتاْء ُةتةوة يةكطستووةكاْ كـسا كـة     
بة ٓاوبةغى ئـةجنـاًـى دةدةْ شؤزَيـم هـة            
ضـــَيـــلـــتـــةزةكـــاْ هـــةنـــؤدة ـــسَيـــ  وةن       
ــداُــى          تــةُــدزوضــتــى، ثــةزوةزدة، ثــةزةثــَي

 ًسؤيى، 
ٓةزوةٓا بوازةكاُى ًسؤيىء يازًـةتـيـداُـى     
ئاوازةكاْ هة ٓةزَيٌى كوزدضتـاْ. غـايـةُـى        
باضة ئةَ ثِسؤذاُـة هـة ِزؤغـِـايـى ديـد ـاى              

ــتــاْ                ــٌــى كــوزدض ــةتــى ٓــةزَي ــلــوً ح
ــى              ــت ــةض ــةب ــةً ــّ ب ــسَي ــدةك ــَي ــةج ــب ــَي ج
ــاْء          ــةك ــوشازي ــط ــةت ــصً ــى ن ــسدُ ــىك ــاغ ب
ــوازى                  ــة ب ــاْ ه ــاك ــواُ ــى ت ــداُ ــَي ــةزةث ث

 .  جؤزاوجؤزدا
هة كؤتاييدا ٓـةزدوو اليـةْ جـةنـتـيـاْ             
هةضةز ٓاوكازىء ٓةًاُةٓةُطى بةزدةواَ 
هة َُيواُياُدا كسدةوة بؤ بـةِزَيـوةضـووُـى       

 .  كازةكاْ بة باغىيّ غَيوة

وةشيسى ثالُداُاْ و جَيطسى ُوَيِةزى تايبةتى ُةتةوة 
يةكطستوةكاْ هة عرياق ضةُد ثِسؤذةيةكى ٓاوبةش 

  تاوتوَيدةكةْ   
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وؤزكشؤثى ِزاطةياُدُى ثالُى ُوَى بؤ ثةُابةزة  بة ئاًادةبووُى وةشيسى ثالداُاْ
   ضوزيةكاْ بةِزَيوةضوو

بةئاًـادةبـووُـى       310200032ِزَيلةوتى 
د. عــوــى ضــِــدى، وةشيــسى ثــالُــداُــاُــى             
حلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ، وؤزكطؤثى 
ِزا ةياُدُى بةغى عرياق هة ثالُى ٓةزَيٌى 
ــاْ و                  ــةكــ ــوزيــ ــةزة ضــ ــابــ ــةُــ ــؤ ثــ بــ

    ْ ، ( 3RP) بةزةُطازبووُةوةى قـةيـساُـةكـا
ــى                ــةت ــودةوه  ــَي ــى ُ ــاذاُط ــةْ ئ ــةالي ــة ه ك
ثةُابةزاُى ضةز بـة ِزَيـلـخـساوى ُـةتـةوة             

ِزَيلخـسابـوو   (  UNHCR)يةكطستووةكاْ 
ــةن               ــازةي ــدا ذً ــاي ــي ــة ت ــوو، ك ــوةض ــةِزَي ب
بةزثسضاُى حلوًةتى ٓةزَيٍ و ُوَيِةزاُى 
ئاذاُطةكاُـى ُـةتـةوة يـةكـطـستـووةكـاْ و               
ُوَيِةزاُى ضـةُـد وآلتـَيـم هـة ٓـةزَيـٌـى                 

كوزدضـتـاْ و اليـةُـة كـؤًـةكـبـةنػـةكـاْ                 
ئاًادةبووْ. ئةَ ثالُة تايـبـةتـة بـة ضـاه ـى            

و ضَيلتةزةكاُى ثـازاضـتـِـى       3107و3102
كؤًةآليةتى و ئاضايػى نؤزان و ثـةزوةزدة  
و تةُدزوضتى و ثَيداويطتية ضةزةكييـةكـاْ   
و ثةُا ة و ئاو و ئـاوةِزؤ هـة نـؤدة ـسَيـ .            
ئةًة هةكاتَيلداية ٓةزَيٌى كوزدضتاْ شياتـس  

ــة     ــة                % 95ه ــوزى ه ــى ض ــةزاُ ــاب ــةُ ى ث
نؤ ستووة كة هة عرياق توًازكساوْ. غاياُى 
باضة ثةُابـةزاُـى ضـوزى بـةضـةز وآلتـاُـى              
ٓةزَيٌى دابةغبووْ كة ضاوةِزواْ دةكـسَيـ      

ًـوـيـؤْ ثـةُـابـةز تـا            1،   7ذًازةياْ بطاتة 
كؤتايى ئةًطـاَي هـة ٓـةزيـةن هـة وآلتـاُـى                

عرياق، ئوزدةْ، توزكيا، هوبِاْ و ًـيـطـس.                              
وةشيسى ثالُداُاْ هـة وتـازَيـلـدا ئـاًـاذةى           
كــسد كــة ٓــةزَيــٌــى كــوزدضــتــاْ تــوغــى            
قةيساَُيلى دازايى ضةنـ  بـووة ، ئـةًـة           
جطة هةوةى هةغةِزَيلى قوِزع داية هة ـةَي  
زَِِِيلخساوَيلى تريؤزيطتى ، ٓةزوةٓا بووُـى  
ذًازةيةكى شؤز هة ثـةُـابـةز و ئـاوازةكـاْ          
ئةزكى قوزضى كسدووة . بـؤيـة داواى هـة           
ئاذاُطةكاْ و وآلتى كؤًةكبةنؼ كسد كـة  
ٓاوكازى شياتسى ئاوازة و ثةُابةزاْ بـلـةْ   
بة تايبـةتـى ئـاوازة ُـاوةنـؤيـيـةكـاْ كـة                
هةُاوضةكاُى تـسى عـرياقـةوة ِزوويـاْ هـة            

 ٓةزَيٌى كوزدضتاْ كسدووة.
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بــةِزَيــص د. عــوــى          03102  2005هــة   
ضِدى ، وةشيسى ثالُداُاُى حـلـوًـةتـى     
ٓةزَيٌى كـوزدضـتـاْ بـة ئـاًـادةبـووُـى             
بةِزَيص د. حمٌد ٓاودياُى ، وةشيسى كـازو   
كازوبازى كؤًةآليةتى هة ةز ضـةزؤن و      
هَيرُةى باآلى ئاًادةكسدُى ضوازضـَيـوةى   
ضىاتيـرى ثـازاضـتـِـى كـؤًـةآليـةتـى و                
ئةُـداًـاُـى ٓـةزيـةن هـة هـَيـرُـةكـاُـى                  
ثةيوةُدية كؤًةآليةتيةكاْ ، ًـِـداز و         
نَيصاْ ، بةز سيلسدْ هة ًافةكاُى ذُـاْ  
، كازوبازى ياضايى ٓـةزوةٓـا ضـةُـتـةزى        
هَيلؤه يِةوةكاْ هة ثةِزهةًاُى كوزدضـتـاْ   
هة ٓوتَيى زؤتاُا هة ٓةوهَيس كؤبـوويـةوة.   

تيٌـى  ئةُداًاُى هةَ كؤبووُةوة فساواُة 
ئـــاًـــادةكـــسدُـــى تـــؤِزى ثـــازاضـــتـــِـــى        
ــى                 ــل ــاُ ــةب ــةز ب ــة ض ــى ك ــةت ــةآلي ــؤً ك

ــووْ.                                                        ــادةبـــ ــاًـــ ــةتـــــني ئـــ ــودةوه ـــ ــَيـــ ُـــ
ًةبةض  هةَ كؤبووُةوةية  ؤِزيِـةوةى ِزاو    
بؤضووُةكاْ بوو يؤ شياتس ئـاغـِـابـووْ بـة        
كازةكاُى هـَيـرُـةكـة و نطـتـِـةِزووى ئـةَ               
كازاُـة بـووْ كـة تـا ئـَيـطـتـا تـةواوبـووْ                     
بةتايبةتى هة ةز ئـةُـداًـاُـى ثـةِزهـةًـاْ.          
ئةًة هةكاتَيلداية كة ئَيطتا كاز هةضـةز دوا    
قؤُاغةكاُى ئةَ ثِسؤذةية دةكـسَيـ  و هـةَ          
كؤبووُةوةية ثـَيـػـِـيـازةكـاْ نـساُـة بـةز              

ــوواْ.                                                                             ــادةبــــــــ ــاًــــــــ ــاوى ئــــــــ ضــــــــ
هــةاليــةْ وةشيــسى ثــالُــداُــاْ ثــَيــػــةكــى          
ــى                 ــل ــاُ ــةى ب ــرُ ــَي ــةزدوو ه ــى ٓ ــاُ ــازةك ك
َُيودةوه ةتى و هَيرُةى باآل كة هة ُـوَيـِـةزى    
وةشازةتــةكــاْ ثــَيــلــدَيــ  بــؤ ئــاًــادةبــوواْ        
ِزووُلسايةوة، ٓةزوةٓا تيايدا تيػم نسايـة  
ضةز ئاًاجنةكاُى ئةَ ثِسؤذةية بـةوةى كـة       

ئــةَ ثــِسؤذةيــة هــةضــةز بــِــةًــاى شاُطــتــى           
داِزَيرزاوة هةاليةْ كةضاُى غازةشا هة بـاُـلـى    
َُيودةوه ةتـى. بـةٓـةًـاْ غـَيـوة ِزاضـثـازدةو                
ثَيػِيازةكاُى تيـٌـى بـاُـلـى ُـَيـودةوه ـةتـى              
نساُة ِزوو و  فتوو ؤيـاْ هـةضـةز كـسا كـة            
بـسيـتـيـبـووْ هـة داِزغـتـِـى ضـَى يـاضـا هــة                       
ثةِزهةًاُى كوزدضتاْ ئةواُيؼ ياضاى كـاز و    
ياضاى نـاُـةُػـيـِـى و يـاضـاى ثـازاضـتـِـى                  
كؤًةآليةتني. غاياُى بـاضـة ئـةَ ثـِسؤذةيـة             
يــةكــَيــلــة هــة ضــواز ثــِسؤذةكــاُــى بــاُــلــى             
َُيودةوه ةتى كة هةاليةْ وةشازةتى ثالُـداُـاْ   
ضةزثةزغتى دةكسَي ، بـؤ ئـةَ ًـةبـةضـتـة             
هَيرُةيةكى فساواْ كة هة كةضاُى غـازةشا هـة     
وةشازةتة ثـةيـوةُـديـدازةكـاُـى حـلـوًـةتـى               
ٓةزَيٍ ثَيلدَي  ضوازضَيوةى ضـىاتـيـرى بـؤ       

 ثازاضتِى كؤًةآليةتى دادةُسَي . 

كؤبووُةوةى بةِزَيص د. عوى ضِدى، وةشيسى ثالُداُاْ هةطةأل هَيرُةكاُى 
تايبةمتةُد هة ثةزهةًاُى كوزدضتاْ و هَيرُةى باآلى ئاًادةكسدُى 

 ضوازضَيوةى ضرتاتيرى ثازاضتِى كؤًةآليةتى 
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ضوازةَ كؤبووُةوةي ضاودَيسي ثِسؤذةكاُي ٓاوكازي ثةزةثَيداُي فةزًي ضةز قةزشي ذاثؤُي هـة ٓـةزَيـٌـي       
  "4th Monitoring Meeting on Japanese ODA Loan Projects in Kurdistan Region” 4thكوزدضتاْ  

هةذَيس ضاودَيسي و بة ئاًادةبووُك بةزَيص د. عـوـك ضـِـدي وةشيـسي           
ثالُداُاْ و بسيلازي وةشازةد و  ػ  داًةشزاوة ثةيـوةُـديـدازةكـاْ     
ضوازةَ كؤبووُةوةي ضاودَيسي ثِسؤذةكاُك ٓـاوكـازي ثـةزةثـَيـداُـك           

 فةزًك ضةز قةزشي ذاثؤُك هة ٓةزَيٌك كوزدضتاْ
 " 4th Monitoring Meeting on Japanese ODA 

Loan Projects in Kurdistan Region  " هــــــة
وةشازةتـك  )  ئةجناًدزا . داًةشزاوة بةغدازبووكـاْ     310200020

ثالُداُاْ ، وةشازةتك كازةبا ، وةشازةتك غازةواُك و  ةغ  و  ـوشاز  
، وةشازةتك كػتوكاَي و ضـةزضـاوةكـاُـك ئـاو ، ئـاذاُطـك ٓـاوكـازي                  

 .(UNDPِزَيلخساوي " "JICAَُيودةوه ةتك ذاثؤُك 

قةيساُـك دازايـك كـة ًـاوةي دوو ضـاه ـة                 
بةزؤكك ٓةزَيٌك كـوزدضـتـاُـك  ـستـووة،         
كـــازيـــطـــةزيـــك شؤزي كـــسدؤتـــة ضـــةز           
بةه ـَيـِـدةزاْ، بـؤيـة هـَيـرُـةي تـؤًـاز و                   
ثؤهَيِلسدُك بةه َيِدةزاْ هة ضـآ ًـاُـطـك         

( 2) وةزشي يةكةًك ئةًطاَي هـةجـيـاتـك       

كـؤبـووُـةوةي    (  2) كؤبـووُـةوة، تـةُـٔـا          
ئاضايك نؤي ئةجناًداوة، كة هة ئةجناًدا 

ضواز كؤًثاُيا و بـةه ـَيـِـدةزي     (  1) تةُٔا 
دوو (  3) ثؤهَيِلسدووة و ثوـةي ثـؤهـَيـ          

ــك                ــسيػ ــدةزي ت ــِ ــَي ــةه  ــا و ب ــي ــاُ ــث ــؤً ك
( 3) بةزشكسدؤتةوة، وة ثـوـةي ثـؤهـَيـ             

دوو كؤًثاُيا ٓةه وةغـاوةتـةوة. هـَيـرُـةي         
ثؤهَيِلسدُك بةه َيِدةزاْ هةضةز داواكـازي    
نــاوةْ كــؤًــثــاُــيــاكــاْ، وة بــة ٓــؤي              

ثَيػلةغلسدُك كازي ئةجناًدزاوي ثـَيـويطـ       
بةثَيك ثةيِسةوي ثؤهَيـِـلـسدُـك بـةه ـَيـِـدةزاْ           

ضـــآ (  2، )    3117ي ضـــاه ـــك           3ذًــازة     
ــة داًــةشزاُــدُــك             ئــةُــداشيــازي ٓــاوبــةؽ ه
كؤًثاُياكاُك دةزَٓيِاوة. هـة اليـةكـك تـسةوة            

ضآ كؤًثاُيـا نـساوةُـةتـة       ( 2)هةَ ًاوةيةدا 
يـةن كـؤًـثـاُـيـاؽ هـة            (  0) هيط  ِزةؽ و       

هيط  ِزةؽ دةزَٓيِساوة. بةًةؽ كؤي  ػـ    
كؤًثاُيا و بةه َيِدةزاْ كـة هـة ئـَيـطـتـادا هـة                

وة ئـَيـطـتـا         . ( 57) هيطـ  ِزةغـداْ دةكـاتـة           
ضآ كؤًثاُيا هة ذَيـس وزدبـيـ       (  2)دؤضيةي 

داية بؤ داُاُياْ هة هيـطـ  ِزةؽ. هـةاليـةكـك           
ــازي        ــسةوة داواك ــا و         (  3) ت ــي ــاُ ــث ــؤً دوو ك

بةه َيِدةز بؤ وةز ستـّ يـاْ بـةزشكـسدُـةوةي          
ثوةي ثؤهَيّ ِزةتلساوةتةوة بة ٓؤي ٓةبـووُـك   

كةَ وكوِزي هة بةه طةُاًة ثَيػلةغلساوةكاْ. 
جطة هةًاُةؽ بةِزَيوةبةزايةتك ثؤهَيِلسدُك 
ــَيــِــدةزاْ ٓــةز هــة وةزشي ضــوازةًــك             بــةه 
ئــةًطــاه ــدا ٓــةه طــاوة بــة ُــوَيــلــسدُــةوةي           

كؤًثاُـيـا و     (  23)ُاضِاًةي ثؤهَيِلسدْ بؤ 
بــةه ــَيــِــدةز، وة داواكــازي ُــوَيــلــسدُــةوةي          

كؤًثاُيا و بـةه ـَيـِـدةزي         (    2)  ُاضِاًة بؤ 
ِزةتلسدؤتةوة بةٓؤي ٓةبووُك كـةَ وكـوِزي     

ضةزةِزاي ئـةَ كـازاُـةي        .  هة داواكازيةكاُياْ
ضةزةوة، ِزؤذاُة كازي ئاضايك نـؤي ئـةجنـاَ      
داوة كة بـسيـتـيـة هـة وةآلًـداُـةوةي  ػـ                
وةشازةد و اليـــةُــةكـــاُـــك حــلـــوًـــك و               
ِزةشاًـةُـديـداْ هـةضـةز فـسؤغـتـ  ثػـلــك                
ٓاوبةغاْ و داًةشزَيِةزاُـك كـؤًـثـاُـيـاكـاْ          

  دواي ديساضةكسدُك دؤضـــَييةكاُياْ.

كؤبووُةوةي ئاضـايـي   (  2) هَيرُةي تؤًاز و ثؤهَيِلسدُي بةَهَيِدةزاْ هة ضآ ًاُطي وةزشي يةكةًي ئةًطاَي  
 خؤي ئةجناًدا
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ثِسؤذةي ُوَيلسدُةوةي ضيطتٌي طسَيبةضتلسدْ هة ٓةزَيٌي كوزدضتاْ 
 بة ٓاوكازي هةطةأل باُلي َُيودةوَهةتي

و هة ًـيـاُـةي ٓـةوه ـةكـاُـك             3102هة وةزشي يةكةًك ضاه ك 
حلوًةتك ٓةزَيٌك كوزدضتاْ بؤ ضاكطاشيلسدْ، بة تايـبـةتـك    
هة بوازي  سَيبةضتة  ػتيةكاْ، وةشازةتك ثالُداُاْ هة ِزَيـطـاي   
ثَيلَٔيِاُك هَيرُةيةكك وةشازيك تايبةمتةُدو بة بةِزَيوةبسدُـك  
بةِزَيوةبةزايةتك  سَيبةضـتـة  ػـتـيـةكـاْ و بـة ٓـاوكـازي و                    
ٓةًآةُطك هـة ـةَي بـاُـلـك ُـَيـودةوه ـةتـك، بـةزدةواًـة هـة                       
جــَيــبــةجــَيــلــسدُــك ثــِسؤذةي ُــوَيــلــسدُــةوةي ضــيــطــتــٌــك             

  سَيبةضتلسدْ هة ٓةزَيٌك كوزدضتاْ.
يــةكــَيــم هــة دةزةجنــاًــةكــاُــك ئــةَ ثــِسؤذةيــة دةزكــسدُــك               

ِزَيٌِاييةكاُك جَيبةجَيلسدُك  سَيبةضتـة  ػـتـيـةكـاْ ذًـازة               
 3102ي غوباتك   4هة ِزَيلةوتك ية، كة   3102ي ضاه ك ( 3)

 095ذًــازة      ( وةقــايــوــك كــوزدضــتــاْ           ) هــة ِزؤذُــاًــةي      

واتـة دواي    ) هةَ ِزَيلةوتة    ( ِزؤذ  051)بآلوكساوةتةوة و ثاؽ 
دةكةوَيتة بوازي جَيبةجَيلـسدْ. بـة      (  31020702ِزَيلةوتك 

دةزكسدُك ئةَ ِزَيٌِايياُة،  ػ  ِزَيـِـٌـايـيـةكـاُـك ثـَيـػـووي               
دةزضوو هة حلوًةتك ٓةزَيٌك كوزدضتاْ ٓـةه ـدةوةغـَيـِـةوة،      

 هةواُة:
  ِزَيٌِاييةكاُك جَيبةجَيلسدُك  سَيبةضتة  ػتيةكاْ ذًازة

 3100ي ضاه ك (0)
    (3) ِزَيٌِاييةكاُك ضةضثاُدُك غياويك ثَيػوةن  ذًازة

 3100ي ضاه ك 
                         ِزَيٌِايـيـةكـاُـك جـَيـبـةجـَيـلـسدُـك ثـِسؤذة بـة غـَيـوةي

  3102ي ضاه ى (0)ِزاضتةونؤ ذًازة 
   ػتاُدُك اليـةُـة ثـةيـوةُـديـدازةكـاْ هـة               بِسيازو ِزَيٌِايك و  ػ 

حلوًةتك ٓةزَيٌك كوزدضتاْ كة ُاكؤكّ هة ةَي ٓاتوو هة ُاوةِزؤكك 
 ئةَ ِزَيٌِايياُة.

هة اليةكك تس، وة بة ًةبةضـ  ثـَيـطـةيـاُـدُـك ِزآـَيـِـةزاْ هـة بـوازي                     
 سَيبةضتة  ػتيةكاْ و بة تايبةتك بؤ ِزآَيِاُك فةزًـاُـبـةزاْ هـةضـةز        
ئةَ ِزَيٌِايياُة، بةِزَيوةبةزايةتك  سَيبةضتة  ػـتـيـةكـاْ بـة يـازًـةتـك             
ثطثؤِزاُك باُلك َُيودةوه ةتك، ٓةه طا بـة جـَيـبـةجـَيـلـسدُـك نـوهـَيـلـك                 
ِزآَيِاُك تايبةد بؤ ئةُداًـاُـك هـَيـرُـةي ُـوَيـلـسدُـةوةي ضـيـطـتـٌـك                     
 سَيبةضتلسدْ و ٓةُدَي فةزًاُبةزي تس هة وةشازةد و ثازَيص ـاكـاْ بـؤ      

 فةزًاُبةز تَييدا بةغدازبووْ. 31ًاوةي ضآ ِزؤذ كة 
ُوَيلسدُةوةي ضيطتٌك تةُـدةزيـّ   ) جطة هةو كازاُةي ضةزةوة، هَيرُةي 

، نـوَيـِـدُـةوة و ديـساضـةي ِزةغـِـووضـك دوو                    ( هة ٓةزَيٌك كوزدضتاْ
 بةه طةُاًةي تسي بوازي  سَيبةضتة  ػتيةكاُك تةواوكسدووة كة بسيتني هة:

 

            بةه طةُاًة ضتاُدازدةكاُك جَيبـةجـَيـلـسدُـك كـاز (Standard 
Bidding Documents for Works  ) 

                                      بةه طةُاًة ضتاُـدازدةكـاُـك ضـةضـثـاُـدُـك غـيـاويـك ثـَيـػـوةنـ
 (Prequalification .) 

بةه طةُاًةي يةكةًك ضةزةوة هة ئـَيـطـتـادا  ػـتـاُـدُـك بـؤ كـساوة بـؤ                    
وةز ست  ِزاوبؤضووْ و تَيبيِيـةكـاُـك وةشازةد و اليـةُـةكـاُـك تـسي                 
حلوًك و كةزتك تايبةد و دواوادةؽ بـؤ وةز ـستـ  تـَيـبـيـِـيـةكـاْ                     

 ديازيلساوة. 310201001ِزَيلةوتك 
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 (  3130-3107)داِزشتِى ِزةشِووضي ثالُي ضرتاتيجي ضةزاُطةزى بؤ ثَيِج ضاَهى دآاتوو 

هةذَيس تيػلك ئةو  ـةغـةضـةُـدُـاُـةدا         
ــاْ،          ــداُ ــالُ ــى ث ــةى   وةشازةت ــط ــؤُ ــةض ه

بةزثسضـيـازيـةتـةكـاُـى واي بـيـ  هـة                
ِزَيــطـــاي بـــةزُــاًـــةى ثـــالُــداُـــاُـــى          
ضىاتيجك ، ثِسؤضةكاُى  ـةغـةثـَيـداْ،        

 ضوازضَيوة بةُدي بؤ بلاد.
تَييدا ئةَ وةشازةتة يةكةَ ِزةغـِـووضـك    
ثالُك ضىاتيجك ضةزاُطةزى بؤ ثـَيـِـج    

( 3130-3107) ضـــاه ـــى دآـــاتـــوو       

داِزغ  بةغَيوةيةن ثػ  بـبـةضـ  بـة       
ــدةو                  ــِـ ــايـ ــؤ ئـ ــك ِزووْ بـ ــلـ ــدَيـ ديـ

غيلسدُةوةيةكك  ػتطرياُةؽ بؤ دؤنـى    
 .ٓةزَيٌك كوزدضتاْ ئةجناَ بداد

ئةَ ِزةغِووضة ثالُة هة ئـاًـادةكـسدُـيـدا      
ثػ  بةضتووة بة كؤًةهيم ديلـوًـيـِـ      
هةثَيؼ ٓةًووياُةوة ديـد ـاي ٓـةزَيـٌـك        

ــك             ــاه  ــؤ ض ــاْ ب ــت ــوزدض ــة (  3131) ك ك
ئاًادةكساوة هةاليةْ وةشازةتى ثالُـداُـاْ.   
وة ئيطتا ئةَ ِزةغِووضة كؤتاي ثَئـاتـووة   

 و ئاًادة كساوة.
 الورشة التدريبيةية   ) بةغدازيلسدُى هة

تطوير قدرات نقاط االرتيايا      )   ( اخلاصة

للمشاركة يف اعداد خطة تيهيذيةيا ةيةياةية            
 3102شباط ( 01 - 8) أربةل /(التشغةل

           ــة كــؤبــووُــةوةكــاُــى بــةغــدازيــلــسدْ ه
هَيرُةى ضـصاى جـَيـطـسةوة بـؤ          ) ًاُطاُةى 

كة هة وةشازةتى كاز ئةجنـاَ   ( ُةوجةواُاْ
 دةدزَي .

         دةضتلسدْ بة وةز ـستـّ وكـؤكـسدُـةوةى
داتاى ُوَي هة وةشازةتةكاُك ثةيوةُـديـداز   
بة ِزةغِوضك ثالُك ضىاتيـجـك وةشازةد،     
بؤ ُوَيلسدُةوةى داتاو نػـتـةكـاُـى ُـاو          

 ثالُة ضىاتيجيةكة.



 

 12 

   UNHCRاثؤزتي ٓاوبةشي باُلي َُيودةوَهةتيء  باَلوكسدُةوةي ِز

َيـلـةوتـك    كؤبـووُـةوةي ثـازيـظ كـة هـة زِ              
ئةجنـاًـدزا ٓـةزيـةكـة هـة             310203005

ُوَيِةزاُك وآلتاُك ِزؤذٓةآلتك ُاوةزاض  و   
ئةوزوثا غاُبةغاُك ِزَيلخساوةكاُك ًـسؤيـك   
و  ةغةثَيداْ و ئةكادميك و هـَيـلـؤه ـيـِـةوة       
بةغدازبووْ ، جَيطةي ئاًاذةية كة بـةزَيـص  

بةِزَيوةبةزي  ػـ   (  حيدز ًطتةفا ضويد) 
ٓاوكازي و ٓةًـآـةُـطـك ثـةزةثـَيـداْ بـة             
ُوَيِةزايةتك جةُابك وةشيسي ثالُـداُـاُـك    

د. عـوـك      ) حلوًةتك ٓةزَيٌك كـوزدضـتـاْ        
بـة غـدازي هـةَ كـؤبـووُـةوةيـةدا               ( ضِدي

 كسد.
هةَ كؤبـووُـةوةيـةدا ِزاثـؤزتـك ٓـاوبـةغـك             

هـة ذَيـس      UNHCRباُلك َُيودةوه ةتك و 

ئاوازةكاُك ضوزيا : بةه ـطـة هـة        ) ُاوُيػاُك 
بال و كسايةوة كة تـيـػـم     ( ئوزدْ و هوبِاْ 

دةناتة ضةز بازي كؤًـةآليـةتـك و دازايـك         
ئاوازةكاُك ضوزيا هة ٓةزدوو وآلتدا  و ئـةو  
ًةتسضياُةؽ دةناتة ِزوو وةكـو ٓـةذازي         
ــاْ               ــاوازةك ــةِزووي ئ ــة ِزووب ــةي ــةواُ ــة ه ك

 .  ببَيتةوة
ٓةزوةٓا ٓةوه داْ بؤ دابيِلـسدُـك ذيـاْ و        
ــاْ و                ــاوازةك ــى بــؤ ئ ــاغ ــك ب ــل ــَي  ــوشةزاُ
ِزةنطاُدُك ٓةهك كازكسدْ بؤياْ تا وايـاْ    
هَيبلسَي  كة ثػـ  بـة نـؤيـاْ بـبـةضـنت،              
ئةًـةؽ ئـةوة دةزدةنـاد كـة  ـوشةزاُـك               
ئابووزي و ضـيـاضـةتـك بـةدةًـةوة ٓـاتـّ                  
ثَيويطتة ئاوازةكاْ و ئةو كؤًـةه ـطـايـاُـةؽ      

بطسَيتةوة كة تيايدا دةذيّ ، هةَ بـوازةغـدا   
ئوزدْ و هبِاْ غازةشايـك بـاغـيـاْ ٓـةيـة.           
دواجاز ئةَ ِزاثؤزتة يازًةتيدةز دةبي  بـؤ  
ئةوةي كة وآلتاُك ِزؤذٓـةآلتـك ُـاوةزاضـ          
هةاليةن و هةاليةكك تسةوة وآلتاُك ئةوزةثا 
بتواُّ ٓاوبةغك بة شاُيـازيـيـةكـاْ بـلـةْ         

 .  دةزبازةي بازودؤنك ئاوازةكاْ
 

ضوازةَ كؤبوُةوةي ضاودَيسي ثـِسؤذةكـاُـك    
ٓاوكازي ثةزةثَيداُك فةزًك ضـةز قـةزشي     

 ذاثؤُك هة ٓةزَيٌك كوزدضتاْ

"4th Monitoring Meeting on 

Japanese ODA Loan Projects 

in Kurdistan Region"   

كؤبووُةوةي ئاضيت بااَل هةضةز ٓاوبةشيلسدْ هة بةزثسضيازييةتي جئاُي هة ِزَيطةي 
  دةزواشةكاُي وةزطستين ئاوازة ضوزيةكاْ

بةزَيـص بـةِزَيـوةبـةزي  ػـ  ٓـاوكـازي و                
ٓةًآةُطك ثةزةثَيداْ بة ُـوَيـِـةزايـةتـك      
جةُابك وةشيسي ثالُداُـاُـك حـلـوًـةتـك         

 (د. عـوـك ضـِـدي         ) ٓةزَيٌـك كـوزدضـتـاْ         
بةغدازيلسد  هة كؤبووُةوةي ئـاضـ  بـاآل      
ــةوة                ــةتـ ــاآلي ُـ ــك بـ ــؤُـ ــيـ ــؤًطـ ــة كـ كـ

يةكطستووةكاْ بؤ كازوبازي ئـاوازةكـاْ كـة      
هـة جـِـَيـف         310202021هة ِزَيلـةوتـك     
 . ضاشي كسدبوو

ئةَ كؤبووُةوةية هة ئاكاًك ئةوة بـوو كـة     
ذًازةي ئاوازة ضوزييةكاْ ض هـة ُـاوةوةي         
ضــوزيــا و ض هــة دةزةوة بــة ِزَيــرةيــةكــك              

بةزضاو شيـاد بـووة و بـةزدةواًـيـؼ هـة                 
ًوـيـؤْ   (  02.5) شيادبووْ داية ، ُصيلةي 

( 1.8) هة ُاوةوةي ضـووزيـا و ٓـةزوةٓـا             

ًويؤْ ئاوازة هة دةزةوةي ضـوزيـادا ٓـةْ.          
ــك               ٓــةزضــةُــدة هــة ًــاوةي ثــَيــِــج ضــاه 
ِزابسدوودا هة ةز ئةوةي وال تاُك دزاوضـَيـك   
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ضــوزيــا بــةوثــةزي نــؤبــةنػــاُــة ئــاوازة            
ضوزييةكاُياْ  ستؤتة باوةؽ بةآلَ ٓـَيـػـتـا     
بــازودؤنــك ئــاوازةكــاْ شؤز نــساثــة و                  

تــؤتــة ضــةز    وثــاه ــةثــةضــتــؤيــةكــك شؤز كــة       
ئاوازةكاْ و وآلتـة دزاوضـَيـلـاْ، تـةُـاُـةد                

 .  بةغَيم هة وآلتة ئةوزوثيةكاُيؼ
هة كؤُفِساضةكةدا تيػم نساية ضةز ئةو 

دةتـواُـدزَي   ثالُاُةي كة هة ِزَيـطـةيـةوة        
يازًةتك ئاوازةكاْ بدزَي  وةكو ظـيـصةي     
ًسؤيك و يةكخطتِةوةي نـَيـصاُـةكـاْ و       

نوَيِدْ و تـةُـدزوضـ  و كـازكـسدْ بـؤ               
دابيِلسدُك برَيوي ذياْ هة ِزَيطةي كـةزتـك   
تايبةد. ٓةزوةٓا ِزاضثازدُك ئـةجنـاًـداُـك        
كــؤبــووُــةوةيــةكــك تــسي ئــاضــ  بــاآل هــة           

  .3102ضَيثتَيٌبةزي 

 ئةجناَ دزاوْ  (كاُووُك دووةَ و غوباد و ئاشاز )نوالُةي هة ًاُطك ئةَ 

 ُاوُيػاُك نوي ئاذاُظ غوَي  نوي ًاوةي نوي ذ.بةغدازبوواْ داًةشزاوة #
 Seminar on Aviation Security جايلا ذاثؤْ ِزؤذ( 29) فةزًاُبةز( 3) وةشازةتك  واضتِةوة و  ةياُدْ -0

 Health Policy Development جايلا ذاثؤْ ِزؤذ( 02) فةزًاُبةز( 3) وةشازةتك تةُدزوض  -3

 فةزًاُبةز( 0) ضةزؤكايةتك ٓةزَيٍ -2

 إعادة األعمار و بهاء السالم بعد احلرب جايلا ذاثؤْ ِزؤذ( 08)

ــةُــك           -1 ــةجنــوً ــك ئ ــايــةت ــةزؤك ض
 وةشيساْ

 فةزًاُبةز( 3)

دةضتةي ضةزبةنؤي ًـافـةكـاُـك        -5
 ًسؤف

 فةزًاُبةز( 0)

 Training for Trainer جايلا ذاثؤْ ِزؤذ( 03) فةزًاُبةز( 1) وةشازةتك كازةبا -2

وةشازةتــــك كػــــتــــوكــــاَي و               -7
 ضةزضاوةكاُك ئاو

 Research on Veterinary جايلا ذاثؤْ ِزؤذ( 301) فةزًاُبةز( 0)
Technology 

 . نوي ( 5)فةزًاُبةز هة كؤي ( 02)ضوودًةُدبوواُك نوهةكاُك جايلا : 
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وةشازةتك  
 واضتِةوة و 

 ةياُدْ

وةشازةتك  
تةُدزوض 

ضةزؤكايةتك  
ٓةزَيٍ

ضةزؤكايةتك  
ئةجنوًةُك  

وةشيساْ

دةضتةي  
ضةزبةنؤي  

ًافةكاُك   
ًسؤف

وةشازةتك  
كازةبا

وةشازةتك  
كػتوكاَي و 

ضةزضاوةكاُك  
ئاو

دزاوْ( ئاداز-غوباد- نىذًازةى بةغدازبواْ هةو نوالُةى كة هةًاوةى َُيواْ ًاُطةكاُى   ئةجنًا
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 و ٓةُطاوةكاُي دآاتوو HRDخوهي  –تةهةكؤُفِساُظ 

بةِزَيوةبـةزايـةتـك  ػـ  ثـةزةثـَيـداُـك              
ًسؤيك، بـة ئـاًـادةبـووُـك ِزاوَيـركـازاْ،            

  21بةِزَيوةبةزي كيثا و ضةزتيٌك نوهك 

هــــــة كــــــؤزيــــــا              HRDِزؤذةي       
تةهةكؤُفِساضَيلياْ هة ةَي بـةِزَيـوةبـةزي    
ثــِسؤذةي ثــةزةثــَيــداُــك ًــسؤيــك ثــازن         
كـيـوُـ  بـةي و بـةِزَيـوةبـةزي تـيـٌــك                  
ثِسؤ ساًك ثةزةثَيداُـك تـواُـاكـاْ كـيـٍ           

 ٓاي جني ئةجناًدا.
ــِسؤذةي              ــةزي ثـ ــوةبـ ــةِزَيـ ــا بـ ــةزةتـ ضـ
ثةزةثَيداُك ًسؤيك كيوُـ  بـةي ثـازن        

هـة كـؤزيـا كـسد و             HRDباضك نوهك   
ضتايػك بةغدازبوواُك كسد بةو ئاضتةي 
ُيػاُياُداوة. بةتايبةتك دةضـتـخـؤغـيـك       
هة ضةزتيٌك بةغدازبوواْ كـسد بـةوةي       
ئــةًــةكــك شؤزي ٓــةبــووة، ٓــةَ وةن            
وةز َيِس ٓةًيؼ وةن ضةزتيٍ. ُـاوبـساو      
ٓةزوةٓا ضِ  فساواُيك نـؤي بـؤ ٓـةز        
تــَيــبــيــِــيــةن دةزبــِسي هــةبــازةي ئــةو           
ِزآَيِـةزاُـةي كـؤزيـا كـة نـوهـةكـةيـاْ                
ــةوة              ــؤيــ ــوةبــــسدووة. الي نــ ــةِزَيــ بــ

بةِزَيوةبةزي كيـثـا ئـاًـاذةيـلـسد كـة شووتـس               
كؤبووُةوةياْ هةًةِز ئةَ بابةتة ئةجناًـداوة  
و هــة ــةَي اليــةُــك ثــةيــوةُــديــدازي كــؤزي           

 . يةكالياْ كسدؤتةوة
بةِزَيوةبةزي ثِسؤذةي ثـةزةثـَيـداُـك ًـسؤيـك           
هـةبـازةي ٓـةُــطـاوي دآـاتــووي ثـِسؤ ـساًــك              
نوهةكاُك ِزآَيِاُةوة دوا و  وتك كة ٓـاتـِـة    
ٓةزَيٌك كوزدضتاْ ًـاُـوَيـو ـك ئـاًـادةكـساوي            
نؤياْ منايؼ دةكةْ و بةزاوزدي ثَك دةكـةْ  
هة ةز بريؤكةي ئةو ًاُوَيو ةي ٓةُـووكـة هـة      
كيثا كازي ثَيدةكسَي . جطة هـةوة ئـاه ـو ـؤِزي       
شاُـــيـــازي هـــةبـــازةي دوايـــني قـــؤُـــاغـــك             
كازوبازةكاُك بيِاي كيثا كسا و بـةِزَيـوةبـةزي    
كيثا  وتك كة هة ٓةز  ؤِزاُلازييةن اليـةُـك     

 كؤزي ئا اداز دةكاتةوة.
كيوُ  بةي ثازن باضك هة غاُدي ثطثؤِزاُـك  
كؤزيا كسد كة بِسيازة هة دآاتووَيلك ُـصيـلـدا    
بطةُة ٓـةزَيـٌـك كـوزدضـتـاْ و  ـوتـك هـةو                  
ًاوةيةدا ٓةُطاوي  سُ  دةُـسَيـ . ُـاوبـساو        

هـة ِزؤه ـك        HRDبة ثَيويط  شاُـك ِزؤه ـك         
ِزآَيِةزاْ جيابلسَيتةوة. ئةوة هة كاتَيلـدايـة    

كة ثطثؤِزاُك كؤزي بةثَيك ثالُك داِزَيرزاو 
ًاوةيةن هة ةَي ِزآَيِةزاْ كـاز دةكـةْ و       

 01ًاوةيـةكـيـؼ تـايـبـةد دةكـةْ بـةو                 

يـاْ هـة     HRDفةزًاُبةزةي كـة نـوهـك        
 كؤزياي باغووز بيِيوة.

( 3) ي ًـايـظ       7جَيك باضة بِسيازة ِزؤذي 

ثطثؤِز هة كؤزياوة بـطـةُـة ٓـةزَيـٍ و هـة               
ُصيلةوة ضاودَيسيك ئـةو فـةزًـاُـبـةزاُـة           
دةكــةْ كــة نــوهــةكــاُــك ِزآــَيــِــةزي و             

HRD                 ــا هــة ــةزوةٓ ــوة. ٓ ــي ــِ ــي ــاْ ب ي
دآـــاتـــووَيـــلـــك ُـــصيـــلـــيـــػـــدا ضـــةُـــد       
ثطثؤِزَيليىي كؤزي بة ئةزكك جياجيا هـة  

 ٓةوهَيس دةضتبةكاز دةبّ.
ئـةوة هــة كــاتــَيـلــدايــة كــة ٓـةزيــةن هــة              
بةِزَيصاْ بةِزَيوةبةزي  ػ  ثـةزةثـَيـداُـك       
ًسؤيك و بةِزَيوةبةزي كيثا ٓةُـطـاوةكـاُـك     

ــةَ     ــة            2ئـ ــاْ هـ ــطـــةي ِزابـــسدوويـ ــاُـ ًـ
كــؤبــووُــةوةيــةكــدا بــؤ بــةِزَيــص وةشيــسي          
ثالُداُاْ باضلسدووة و جـةُـابـك وةشيـس           
نؤغحاه يك نؤي هةًةِز ئةَ ثـَيـػـٔـاتـاُـة         

 . دةزبِسيوة

 تةهةكؤُفِساُطَيم هةبازةي خوهي ِزآَيِةزاُي كؤزيا ئةجناًدزا

  3102ي كاُووُك دووةًـك      32ِزؤذي 

بةِزَيوةبةزايـةتـك  ػـ  ثـةزةثـَيـداُـك            
ًسؤيك هة وةشازةمتـاْ، بـة ًـةبـةضـ             
بةدواداضووُـى ثـِسؤذةى ثـةزةثـَيـداُـى           
ًسؤيى ، ٓةزوةٓا بـؤ وتـوَيـري شيـاتـس            
هــــة ــــةَي ثطــــثــــؤِزاُــــك كــــؤزي                

 . تةهةكؤُفِساُطَيلك ضاشدا
هةو تةهةكـؤُـفـِساُطـةدا  ـوَي بـؤ ِزا و               
ثَيػِياشي ضتـا  فـةزًـاُـبـةزامنـاْ هـة            
كؤزياي باغووز  ريا و ٓةه طةُـطـاُـدُـك     

 . بــؤ كــسا
ٓــةزوةٓــا شيــاتــس جــةنــ  كــسايــة ضــةز              
ٓةه بـرازدُـك بـابـةتـةكـاْ و ضـوازضـَيـوةي                
ثطـثـؤِزي هـةو بـابـةتـاُـةي هـة نـوهـةكـةدا                    
دةنوَيِدزَيّ. بة ثَيويط  شاُسا كة بـابـةتـك     
نوَيِساو هة نوهةكةدا شؤز ضِووزداز ُةبَي  
و تا ِزادةيةن  ػـتـطـري بـَيـ ، ئـةويـؼ بـة               
ًــةبــةضــ  ئــةوةي ِزآــَيــِــةزاْ هــةكــاتــك           
 ةِزاُةوةياُدا بـتـواُـّ ضـوودي شيـاتـس بـة                

 فةزًاُبةزاْ بطةيةُّ.

جـــَيـــك ئـــاًـــاذةيـــة بـــةغـــك دووةًـــك            
تــةهــةكــؤُــفــِساُطــةكــة تــايــبــةد كــسا بــة         
ضؤُيةتك ٓةه برازدُك ضتا  ِزآَيِةزاْ بؤ 
نوهك دآاتووي ِزآَيِةزايةتك هة كـؤزيـاي   
باغووز و داِزغت  ثَيوةزَيلك ضيطتٌاتيـم  
بؤ ثاآلوت  ئةو فةزًاُبـةزاُـة، بـِسيـازدزا       
ثَيوةزَيم هةاليـةْ وةشازةمتـاُـةوة ئـاًـادة          
بلسَي  و بَِيسدزَي  بــؤ ثطثؤِزاُك كـؤزيـا     
و هـــةاليةْ ئةواُةوة ٓـةه طـةُـطـاُـدُــــــك         

 . بـــؤ بلسَي 
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 تةهةكؤُفِساُظ هةطةأل طسوثي ِزآَيِةزامناْ هة كؤزيا

ــك                 ــةغ ــاوب ــِسؤذةي ٓ ــوةي ث ــَي ــوازض ــة ض ه
ــاي                ــل ــؤي ــك ك ــاذاُط ــةز ئ ــة  ــاْ ه وةشازةمت
َُيودةوه ـةتـك بـة ًـةبـةضـ  ثـةزةثـَيـداُـك                 
ًسؤيك و  ؤِزيِةوةي بريوِزا هة ةَي دةضتـةي  
ِزآـَيـِــةزاُـك ُــَيـسدزاو بــؤ وآلتـك كـؤزيــاي               

ي كــاُــووُــك دووةًــك      00بــاغــووز، ِزؤذي      
بــة ئــاًــادةبــووُــك ٓــةزيــةكــة هــة           3102

بةِزَيصاْ بةِزَيوةبـةزي  ػـ  ثـةزةثـَيـداُـك           
ًسؤيـك، ِزاوَيـركـازاْ، بـةِزَيـوةبـةزي كـيـثـا،                 
بةِزَيوةبةزي ثةيـوةُـديـيـة  ػـتـيـيـةكـاْ و              
ذًازةيةن هة فةزًاُبـةزاُـك ثـةيـوةُـديـداز         
تةهةكؤُفِساُطَيم هةاليةْ بةِزَيـوةبـةزايـةتـك     
 ػــ  ثــةزةثــَيــداُــك ًــسؤيــك هــة بــيــِــاي            

 . وةشازةمتاْ بةِزَيوةضوو

ضــةزةتــا بــاع هــة بــةزةوثــَيــػــ ــووُــك         
ثِسؤذةكة و داِزغت  ياضاي ِزآَيِاْ كـسا.  
دواتـس  ـسوثـك يـةكــةًـك ِزآـَيـِـةزاُــك               
َُيسدزاو بؤ كؤزياي باغـووز بـاضـيـاْ هـة          
ِزةوغك ئةو نوهة كسد كة بـةغـدازيـيـاْ       
تَييـدا كـسدووة و ضـةُـد ثـَيـػـِـيـاش و                    
داواكازييةكياْ بؤ بةِزَيوةبةزي  ػـتـيـك      

 ثةزةثَيداُك ًسؤيك بةزشكسدةوة.
ثَيػِياش و داواكازييةكاْ تاوتـوَيـلـساْ و      
بِسيازدزا هة ُصيلىيّ كاتدا بة ًةبةض  
داِزغت  ثةيِسةو و ثِسؤ ساًـك ِزآـَيـِـاْ       
بة ٓـةًـآـةُـطـك هـة ـةَي غـازةشايـاُـك                 
ثةيوةُديداز هة كؤزيا، ئةو بابةتاُـة بـؤ     
ِزآـــَيـــِـــةزاْ بـــِـــَيـــسدزَيـــّ كـــة هـــة            

ــك            ــات ــةوي ــةوه ــة وةن ئ ــةك ــالُ ــةزث ــت ــاض ً
 .حلوًةد دةضتِيػاُلساوْ

جــَيــك بــاضــة هــة تــةهــةكــؤُــفــِساُطــةكــةدا        
ٓةه وةضتـة هـةضـةز ٓـةُـطـاوةكـاُـك دواي               
 ةِزاُةوةي ِزآَيِـةزاْ كـسا. بـةتـايـبـةتـك             
قطة هةضةز ئةوة كسا كة دواي  ـةِزاُـةوة،     
ئةَ ِزآَيِةزاُة بتواُّ هة كيثا ٓـاوغـاُـك      
غازةشاياْ بةزدةواَ بّ هةضةز تةواوكـسدْ  
و ثــَيــػــلــةغــلــسدُــك ئــةو ئــةشًــووْ و            

 .ثِسؤ ساًةي كازياْ هةضةز كسدووة

هةكؤتاييـدا بـاع هـة داُـاُـك ثـَيـوةز بـؤ                   
ــبــرازدُــك ضــتــا         كــسا، كــة    (  HR) ٓــةه 

ِزؤذةياْ هة وآلتك كـؤزيـا بـؤ        21نوهَيلك 
كسايةوة، هةَ نوهةدا بةغدازبوواْ ئـاغـِـا      
كساْ بة ضؤُيةتـيـك داُـاُـك ثـِسؤ ـساَ و             

 .ديصاي  ِزآَيِاْ
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 ثَيشواشي هة شاُدَيلي كؤزيا

ٓــةزيــةن هــة     3102ي غــوبــاتــى     35ِزؤذي   
بــةِزَيــوةبــةزي  ػــ  ثــةزةثــَيــداُــك ًــسؤيــك،        

بةِزَيوةبةزي  وِزاوَيركازاُك وةشيسي ثالْ داُاْ 
كيثا ثَيػواشيياْ كسد هة غاُدَيـلـك كـؤزيـا كـة          
ثَيلٔاتبوو هة بةِزَيوةبةزي تـيـٌـك ثـِسؤ ـساًـك           
ثةزةثَيداُك ًسؤيك و يازيدةدةزي بةِزَيوةبةزي 

 .نوهةكاُك ثةزةثَيداُك ًسؤيك
ضةزةتا بةِزَيوةبةزي  ػ  ثةزةثَيداُك ًسؤيـك  
بةنَيسٓات  غاُـدةكـةي كـسدو نـؤغـحـاه ـيـك             
نؤي دةزبِسي بة تةغسيف ٓـَيـِـاْ و  ـسُـطـك           
داُياْ بة ثـِسؤذةي ثـةزةثـَيـداُـك ًـسؤيـك هـة               

 .  ٓةزَيٌك كوزدضتاْ

 .ئاه و ؤز كسد
جَيك وةبريٓـَيـِـاُـةوةيـة هـة ًـيـاُـةي              
ضةزداُـك غـاُـدَيـلـك بـاآلي وةشازةتـى              
ــووز،                 ــاغ ــاي ب ــؤزي ــؤ ك ــاْ ب ــداُ ــالُ ث
ُـــوضـــساوَيـــلـــك فـــةزًـــك دةزبـــازةى         

زآةًلسدُك  ضةزضاوةيةكك دازايـك    ةف
، ئازاضتـةي   KIPAبؤ بِياتِاُك بيِاي

KOICA كسابوو. 
الي نؤياُةوة ٓةزدوو ثطثـؤِزي كـؤزي     
ضوثاضطوشازيياْ بؤ ئةو ثـَيـػـواشيـيـةي      
وةشازةتـــك ثـــالُـــداُـــاْ دةزبـــِسي و            
ــةَ                 ــةك ــة ي ــةً ــة ئ ــد ك ــاُ ــةي ــط ــاُ ِزاي
ضةزداُياُة بؤ ٓةزَيٌـك كـوزدضـتـاْ و         

 . شؤز نؤغحاه ّ

بةِزَيصيـــاْ دواي تيػم نطتِة ضةز كـاز    
و ٓةًآةُـطـيـيـةكـاُـك نـؤيـاْ هـة ـةَي               
كؤزييةكاْ، ٓةه طةُطاُدَُيطك ئةزَيِيـيـاْ   
بؤ ٓـةه ـوَيطـ  كـؤزيـاي بـاغـووز كـسدو               

 . نؤغحاه يك نؤياْ بة ٓاتِياْ دةزبِسي
هة ُاوةِزؤكـك كـؤبـووُـةوةكـةدا ثـِسؤذةي           
ثةزةثَيداُك ًسؤيك و ثـِسؤ ـساًـك كـازي         
ٓةًآةُطيك َُيواْ ٓةزَيٌك كوزدضتاْ و 
كؤزياي باغـووز بـة غـَيـوةيـةكـك  ػـ               
نساُة بةز بـاع، ٓـةزوةٓـا ئـاًـاذة بـة               
ثــِسؤذةي بــِــيــاتــِــاُــك بــيــِــاي كــيــثــا و          
ٓةزيةكة هة غــاُدي كؤزي و بةزثسضاُك 
وةشازةمتاْ كساو ِزاو تَيبيِييـاْ هـةبـازةي      
ضؤُيةتيك بِياتِاْ و  وذًةي ثـِسؤذةكـة   

ة كؤزياي ه   HRDخوهي 
  باشووز

بة ًـةبـةضـ  شيـاتـس بـةزةوثـَيـػـ دْ و                
بسةوداْ بـة نـوهـةكـاُـك ِزآـَيـِـاْ و هـة                  
ضـوازضــَيـوةي ثـالُــك داِزَيــرزاو هــةُـَيــواْ           

وةشازةتى ثطثؤِزاُك ثةزةثَيداُك ًسؤيك هة 
 نـوهـَيـلـك      و غازةشاياُك كـؤزيـا،     ثالُداُاْ

 01ِزؤذة هــة كــؤزيــاي بــاغــووز بــؤ              21

 .فةزًاُبةز كسايةوة
ئةَ نوهة تايبةد بـوو بـة ثـةزةثـَيـداُـك             

و تَييدا شياتـس  (  HRD) تواُاكاُك ًسؤيك 
بابةتك ثَيويط  و  سُ  وتساُـةوة    31هة 

 .و كازياْ هةضةز كسا
بةغدازبوواْ شاُيازيك ثسؤفـيـػـِـاآلُـةيـاْ       
هةًـةِز ٓـةًـآـةُـطـك و بـةِزَيـوةبـسدْ و                  

ديصاي  نوهةكاُك ِزآَيِاْ ثَيدزا. نوهةكـة   
هة شاُلؤي كؤُلون هة ضيئؤهـك ثـايـتـةنـ         
هةاليةْ  ئةُطتيتؤي كؤزيا بؤ ضىاتيجيةتك 

ئـاذاُطـك      و(  KDS) ثةزةثَيداُك ًـسؤيـك     
كــؤزيــا بــؤ ٓــةًــآــةُــطــيــك ُــَيــودةوه ــةتــك                 

(KOICA )بةِزَيوةبسا . 
ِزآَيِةزاُك نوهةكة هةضةز ئاضـ  و ِزاذةي      

 .  ثطثؤِزي ٓةه برَيسدزابووْ
ــساْ               ــِـ ــوَيـ ــةي نـ ــاُـ ــةو واُـ ــةدةز هـ بـ
ــد              ــةُ ــة ض ــوه ــةَ ن ــى ئ ــوواُ ــدازب ــةغ ب
داًــةشزاوةيــةكــيــاْ بــةضــةزكــسدةوة كــة       
ثــةيــوةُــديــدازبــووْ بــة ِزةٓــةُــدي              
ثَيػلةوتّ و  ثـةزةثـَيـداُـك ًـسؤيـك هـة            

 . كؤزياي باغووز
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هةًياُةي ثِسؤذةي ٓةًآةُطيي حلوًةتى ٓةزَيٍء  كؤزيا، ضةُد ضةُتةزَيلي 
 جَوزى كَوًةاَليةتى هة ٓةزَيٍ بةضةزكساُةوة

هــةًــيــاُــةي بــةِزَيــوةضــووُــك ثــِسؤذةي        
بـةِزَيـوةبـةزايـةتـك      ٓةًآةُطك هة َُيواْ 

 ػ  ثةزةثَيداُك ًسؤيك هـة وةشازةتـك       
حــلــوًــةتــك ٓــةزَيــٌــك     ثــالْ داُــاُــك      

كوزدضتاْ و حلوًةتك كؤزياي بـاغـووز     
ضةُد ضةزداُييةن بـؤ ضـةُـتـةزةكـاُـك         
جــَوزى كــَوًــةال يــةتــى ِزَيــلــخــساْ. ضــؤ         
يــؤُــطــطــون كــة غــازةشايــة هــة بــوازي            
جَيِـدةز دواي ئـةوةي بـة ضـةزداُـَيـم               
 ةيػتة ٓةوهَيـسي ثـايـتـةنـ ، هـة ـةَي            

بةِزَيوةبةزي ئةُطـتـيـتـؤي كـوزدضـتـاْ بـؤ             
شجنــرية  (  KIPA) كــاز ــَيــِسيــك  ػــ            

ضــــةزداَُيلياْ ئةجنـاًـدا. ًـةبـةضـ  هـةَ            
ضةزداُاُة وةز ست  شاُيازي بوو هـةبـازةي     
ضيطتٌك نوَيِدْ و واُةكاُك ِزآَيـِـاْ هـة      

 .  شاُلؤكاْ و ضةُتةزةكاُدا
و   32هةًياُةي ئـةَ ضـةزداُـاُـةدا ِزؤذي           

ــك         31 ــات ــوب ــةن هــة        3102ي غ ــةزي ٓ
ثازَيص اي ضوـَيـٌـاُـك، شاُـلـؤي ضـوـَيـٌـاُـك،                

( NGO) ٓةزدوو ضةُتـةزي ُـاحـلـوًـك          

بةضةزكساُةوةو، وزدةكـازي   ئاضوودةو وادي
ي 08هةبازةياُةوة وةز ريا، ٓةزوةٓا ِزؤذي 

بــة ٓــةًــاْ ًــةبــةضــ        3102غـوبــاتــك    
ضةزداُك شاُلؤي ضـؤزاُـيـؼ كـسا. هـَيـسةدا            
غـازةشايــاُـك كــؤزي هــة بــوازي جـَيــِــدةز،            
ًةبةضتيـاُـة بـةزُـاًـةي ثـَيـػـلـةوتـووي               
نــوَيــِــدْ و ِزآــَيــِــاْ دةزبــازةى جــَوزى          
كَوًةال يةتى بــــؤ شاُلؤ و ضـــــةُـتـةزةكـاْ     
دابِسَيرْ بةو ًةبةضتـةي رـسَيـتـة بـوازي          

 .جَيبةجَيلسدُةوة و كازي هةضةز بلسَي 

 ضةزداُيلسدُى شاُدى باآلى وةشازةت بؤ ثازَيصطاى ضوَيٌاُى 

هة ضواز ضَيوةى ثـِسؤذةى ثـةزةثـَيـداُـى        
ي ئـادازي    1ضةزضاوة ًسؤييةكاْ ِزؤذي   

ــلــى بــاآلى وةشازةتــى        ،   3102 غــاُــدَي
ثالُداُاْ كة ثَيلٔاتبوو هة ِزاوَيـركـازاُـك    
وةشيسي ثالُداُاْ، بـةِزَيـوةبـةزي  ػـ        
ثةزةثَيداُك ًسؤيك و بةِزَيوةبةزي كيـثـا   

بة ٓاوبةغى هة ةَي غـازةشايـاُـى ئـاذاُطـى          
. ضةزداُى ثازَيص اى ضوَيٌاُياْ كسد ( كؤيلا) 

ًـــةبـــةضـــتـــى ضـــةزةكـــى ضـــةزداُـــةكـــة         
ئا ادازكسدُةوةي اليةُك ثةيوةُداز بوو هـة    

 . ثِسؤذةي ثةزةثَيداُك ًسؤيك
جــطــة هــةًــةؽ شةًــيــِــةضــاشي بــوو بــؤ             

ٓةًآةُطيك َُيواْ وةشازةتى ثـالُـداُـاْ و        
ثازَيص اى ضوَيٌاُى. هة ديدازةكةدا بـاع هـة        
 سُطيك ئةو ثِسؤذةية كسا بؤ ضـةزجـةَ داَ     

 .دةش اكاُى حلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ
بةِزَيوةبةزى  ػتى ثـةزةثـَيـداُـى ًـسؤيـى            

ــى                   ــةزةك ــازى ض ــة ك ــسد ك ــةوة ك ــى ه ــاض ب
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بةِزَيوةبةزايةتى  ػتى ثةزةثَيداُى ًسؤيـك  
بسيتية هة ثةزةثَيداُى تواُا ًـسؤيـيـةكـاْ،       
ئةويؼ هة ِزَيى كسدُةوةى نوي و ضـاآلكـك   
هــة ضــةز ئــاضــتــى حــلــوًــةتــى ٓــةزَيــٌــى          
كوزدضتاْ. ُاوبساو ئاًـاذةيـلـسد كـة كـازي           
جددي بؤ بةزةو ثَيػ دُى بوازى ِزآَيـِـاْ   
دةكةْ و ِزووُـيـلـسدةوة كـة كـازةكـة بـة                  
ِزآَيِاْ دةضتيثـَيـلـسدووة، بـةآلَ بـابـةتـى            

 .ضةزةكى ضةزضاوة ًسؤييةكاُة
الي نؤيةوة ِزاوَيركازي وةشيسي ثالُـداُـاْ   
د. جةًاي زةضوي  وتك  ئةَ ثِسؤذةيـة كـة      
هة َُيواْ حلوًةتى ٓةزَيٌى كـوزدضـتـاْ و      
وآلتى كؤزيا و ضةُد ِزَيلخساوَيلى جـيـاواش     

ًـوـيـؤْ      2هةو وآلتة كـازي بـؤ دةكـسَيـ ،           
دؤالزي بؤ تةزناْ كساوة، ثـِسؤذةكـةؽ هـة      
ضةُد بةغَيم ثَيـم ٓـاتـووة، يـةكـَيـم هـة              
بةغةكاُـى ثـِسؤذةكـة ُـازدُـى ذًـازةيـةن              
فةزًـاُـبـةزة بـؤ وآلتـى كـؤزيـا كـة دواى                   

 HRDٓاتـِـةوةيـاْ وةكـو ِزآـَيـِـةزو              

دةضتبةكاز دةبّ. بـةِزَيـوةبـةزى  ػـتـى           
ثةزةثَيداُى ًسؤيى ِزايـطـةيـاُـد كـة بـة           
ثَيويطتياْ شاُيوة ثازَيص اى ضوَيـٌـاُـيـؼ     
ضوودًةُد بَي  هـةو ثـسِذؤذةيـةو ضـةُـد          

 .كةضَيم دةض  ُيػاْ بلاد
غـازةشا هـة        ( ثازن كيـوُـ  بـةى     ) دواتس 

ئاذاُطى كؤيلا و ضةزؤكى غاُدى اليةُـى  
كؤزيا   وتى: ًّ ثَيػى بيطـتـووًـة كـة        
ضوَيٌاُى غازَيلى  ـسُـطـة هـة ٓـةزَيـٌـى            
كوزدضتاْ، كة  سُطيةكى شؤزى ٓةية بؤ 
ــاوة                ــةزضـ ــوازى ضـ ــة بـ ــاْ هـ ــِـ ــَيـ ِزآـ
ًــسؤيــيــةكــاُــدا. ئــةو كــةضــاُــةغــى كــة         
بــةغــدازى ثــِسؤذةكــة دةكــةْ دةتــواُــّ         
ضودَيلى شؤزياْ ٓةبَي  و كـةضـاُـك تـس         

 .  ِزابَٔيِّ
وة  وتى، ٓيوادازيّ ثازَيص اى ضوـَيـٌـاُـى     
ضةُد فةزًاُبةزَيلك  وجناو بـؤ ئـَيـٌـة         

دةضتِـيـػـاْ بـلـةْ، تـاوةكـو ثـازَيـص ـاى                 
 .ضوَيٌاُيؼ ضود ًةُد بَي  هةو ثِسؤذةية

عوًةز ئةمحةد ئةًني جَيطسى ثازَيص ـاى  
ضوَيٌاُى بة ُاوى ثازيََص اوة دةضتخؤغـيـك   
هـة غــاُــدةكــة كــسد بــؤ ئــةَ ثــِسؤذةيــةو            
ئــاًــاذةيــلــسد كــة هــة  ــسُــطــى كــازةكــة            
تَيطةيػتووْ. بـةِزَيـصيـاْ ثـَيـيـوابـوو كـة              
ــاوة                  ــةزض ــى ض ــةُ ــة الي ــداْ ب ــي ــط ــسُ  
ــلــة بــؤ              ــك دةضــتــثــَي ًــسؤيــيــةكــاْ نــاه 
دزوضتبووُك دةوه ةد. ُـاوبـساو ٓـةزوةٓـا        
 وتك وةكو ثازَيص اى ضـوـَيـٌـاُـى بـةه ـَيـّ             
دةدةْ كة ٓـةزضـيـيـاْ ثـَى بـلـسَيـ  بـؤ                
ثَيػـخـطـتـِـى ئـةو ثـِسؤذةيـة ئـةجنـاًـى                  

ــاْ             .  دةدةْ ــةً ــؤ ٓ ــة ب ــاذةي ــاً ــك ئ ــَي ج
ًةبةض  غاُدي بةِزَيوةبةزايـةتـك  ػـ       
ثةزةثَيداُك ًسؤيك ضـةزداُـك ثـازَيـص ـاي        
دٓؤكيػك كسد و هة ةَي ضةُد اليةُـَيـلـك    

 .ثةيوةُيداز كؤبوُةوةى ئةجناًدا

ثِسؤذةى 
 تواُاضاشى

تواُاضاشى يةكَيلة هة ثِسؤذة ضىاتيجيةكاُى 
حلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ، كة تايبـةتـة   
بــة ُــازدُــة دةزةوةى فــةزًــاُــبــةزاْ هــة            
ــى               ــٌ ضــةزجــةَ داَ و دةش ــاكــاُــى ٓــةزَي

 كوزدضتاْ،  
بة ًةبةضتى بةزشكسدُةوةى ئاضـتـى تـواُـا       
ًسؤييةكاْ هة ضوازضَيوةى نوَيِـدُـى بـاآل      

هـة دةزةوةى وآلد.         ( ًاضتةز و دكتـؤزا ) 
كازو ضاآلكييةكـاُـى ئـةَ وةزشة  ثػـ              

بة دوايني داتاكاْ هـةَ ضـةُـد        ئةضتووز 
 :ناه ةي نوازةوة ضِس دةكسَيِةوة

 
هة ضوازضَيوةى كازوضاآلكـيـيـةكـاُـى       -0

تــايــبــةد بــة تــواُــاضــاشى ِزايــيــلــسدُــى         
ًاًةه ةى ئةو كـاُـديـداُـةى ِزؤذاُـة بـؤ             
داواكــــازى جــــؤزاوجــــؤز ضــــةزداُــــى         
بةزَيوةبةزايةتك  ػتيك دةكةْ و دواتـس    
هة اليةْ هـَيـرُـةى تـواُـاضـاشى وةشازةد           

 .بِسيازياْ هةضةز دةدزَي 
 

دزوضــتــلــسدُــى داتــابــةيــظ بــؤ                -3
كــاُـــديــدكـــساواُـــى ضـــةزجــةَ داَ و             
دةش ــاكــاُــى ٓــةزَيــٌــى كــوزدضــتــاْ كــة        

كاُديدة، بة جؤزَيم (  0173) ذًازةياْ 
كة ضةزجةَ شاُيازييةكاْ هةنؤدة سَيـ   

و بةزضاوِزووُى ُيػاْ دةداد ضـةبـازةد       
 .بة قؤُاغك ٓةُووكةيك كاُديدكساواْ

 
ُوَيِةزى وةشازةتى ثالُداُاْ هـة ـةَي       -2

ُوَيِةزاُـى ضـةزؤكـايـةتـى ئـةجنـوًـةُـى              
وةشيــساْ و وةشازةتــى نــوَيــِــدُــى بــاآل           
وتوَيريِـةوةى شاُطـتـى ٓـةًـوو ِزؤذاُـى             
دووغةممة و ضوازغةممة كؤدةبِةوة كـة    
ــووْ و                ــةدواداض ــدا ب ــي ــَي ــ  ت ــةض ــةب ً
ضازةضةزكسدُـى داواكـازيـك كـاُـديـداُـى            

 .تواُاضاشيية
 
كــاُــديــد   (  711) هــة ئــَيــطــتــادا             -1

نوَيِدُةكةياْ بة ضةزكةوتوويـك تـةواو     
كسدووةو  ةِزاوُةتةوة، ٓةزوةٓا وةشازةد   
ٓاوكـازيـك ضـةزجـةًـيـاُـى كـسدووة بـؤ                
ــاْ               ــيـ ــاُـ ــةكـ ــطـ ــاُـ ــةزًـ ــة فـ ــةوةى هـ ئـ

 .دةضتبةكازبووُةوةياْ بؤبلسَي 
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خشتةى شاُيازى 
كاُديداُى 

ضةفةزكسدوو بة ثَيي 
ئاضتى بِسواُاًة و 

  ْثازَيصطاكا

 ذًازةى ضةفةزكسدووةكاْ بِسواُاًة

 829 ًاضتةز

 22 دكتؤزا

 925 كؤى  ػتى

  

 ذًازةى ضةفةز كسدووةكاْ ثازَيص ا

 198 ٓةوهَيس

 211 ضوَيٌاُى

 022 دٓؤن

 925 كؤى  ػتى

ئةو وآلتاُةى كة 
كاُديداُى تواُاضاشى 

 هَيى دةخوَيِّ
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 ِزاثؤزتى كازوضاآلكييةكاُى دةضتةى ئاًازى ٓةزَيٍ 

 بةشي داُيشتواْ و َٓيصي كاز

 ِزووثَيوي َٓيصي كاز

تةواو كسدُى ِزووثَيوى َٓيصى كاز كة هـة  
ًاُطى كـاُـووُـى يـةكـةًـى ضـــــــــــــاىل                  

ئاًادةكازييةكاُى دةضـتـثـَيـلـسا          3105
بــــوو و ٓــــةزوةٓــــا دةضــــ  بــــة                   

 . جَيبةجَيلسدُى كسابوو
هــةَ وةزشةدا كــازةكــاُــى تــايــبــةد بــة            
ِزووثَيوى َٓيصى كاز بةزدةواًياْ ٓةبـوو  
و كازى ووزدبيِى و دا ستِى داتاكاْ تـا    

دزَيـرةيـاْ كـَيـػــا.         2كـؤتـايـى ًـاُـطـى           
   ووزدبيِيلسدُى ثسضـيازُاًةكاْ بــــــــؤ

 .  ًاوةى دوو ٓةفتة بةزدةواَ بوو
ٓةزوةٓا هة قؤُاغى دا ستِى داتـاكـاُـيـؼ       

ــى               ــةوتـ ــلـ ــة ِزَيـ ــة هـ  310200037كـ

 31020209دةضتثَيلـساو هـة ِزَيـلـةوتـى            

كؤتايى ثَئاد.جطة هةًةؽ بةغى ئـاًـازى    
داُيػتواْ و َٓيصى كاز هةدةضتةى ئـاًـازى     
ٓةزَيٍ بةغدازييةكى كـازيـطـةزى ٓـةبـوو          
هةن كازاُةداو دواى تـةواو كـسدُـى كـازى           
دا ستّ و ضازةكسدُى داتاكاْ و وةز ستِـى  
ــةوةى                ــسدُ ــل ــي ــساو، غ ــّ ك ــاوَي ــاى ن دات

ضةزةتايياْ بؤ كسا و ئةجناًة ضةزةتاييةكـاُـى   
ِزووثَيوى َٓيصى كاز ئاًادةكساْ و َُيـسدزاْ بـَو     

 . بةِزَيص ضةزؤكى دةضتةى ئاًازى ٓةزَيٍ
كازى غيلـسدُـةوةى كـؤتـايـى و ووزدةكـازيـى              
داتاكاْ ِزاضتةونؤ دواى دةزضووُـى ئـةجنـاًـة       
ضةزةتاييةكاْ دةضتثَيلساو ثَيػبيِى دةكـسَيـ      
كــة هــة ُــاوةِزاضــتــى ًــاُــطــى ُــيــطــاْ كــازى              
غيلسدُةوةى داتاكاْ بةكؤتا بَيـ  و ِزاثـؤزتـى        
تايبةد بة ِزووثَيوةكة بةز هة كؤتايـى ًـاُـطـى       

 .ُيطاْ ئاًادة بلسَي 

 (IOM)كؤبووُةوة هةطةأل ِزَيلخساوى كؤضى َُيودةوَهةتى 
 3102هة ًاوةى وةزشى يةكةًى ضاه ى   

ضةُديّ كؤبـووُـةوة ضـاشدزاْ هـة ـةَي          
( IOM) ِزَيلخساوى كؤضى َُيودةوه ةتى 

بة ًةبةضتى ٓةًآةُطى و كاز كـسدُـى   
ــةوةى            ــسدُ ــل ــوَي ــازةى ُ ــةب ــةؽ ه ــاوب ٓ
داتـاكــاُـى تـايــبـةد بـة ئـاوازةكــاْ بــة               
غَيوةى ًاُـطـاُـة. ئـةجنـاًـةكـاُـى ئـةَ               

ُوَيلسدُةوةية  سُطييةكـى شؤزى دةبـَيـ         
بؤ ئا ادازبووْ هة دوايني  ؤِزاُلازييةكاُـى  
ذًازةى ئاوازةكاْ و شاُيِى ضؤُيةتى ئـةو    
ــاْ داوةو،               ــة ِزووي ــةى ك ــاُ ــي ــازي ــل ــؤِزاُ  
وةٓةزوةٓا كازيطةزيى ِزووداوةكاْ بـةضـةز   
دؤنى ئاوازةكاْ. ثَيويطتة ئاًاذة بـلـسَيـ       
ــةْ                      ــة اليـ ــازة هـ ــةَ كـ ــة ئـ ــةوةى كـ بـ

بةِزَيوةبةزايةتييةكاُى ئاًاز هـة ثـازَيـص ـا و           
ئيدازةكـاُـى ٓـةزَيـٌـى كـوزدضـتـاْ ئـةجنـاَ                 
دةدزَيــ  و دةضــتــةى ئــاًــازى ٓــةزَيــٌــيــؼ          
ــى              ــى كــازةكــاْ و ضــؤُــيــةت ضــةزثــةزغــتــي
ــة                 ــؼ ب ــةوي ــاد ئ ــاْ دةك ــي ــووُ ــوةض ــةِزَي ب
ٓــةًــآــةُــطــى هــة ــةَي ِزَيــلــخــساوى كــؤضــى        

 .َُيودةوه ةتــــــى

 بةشدازيلسدْ هة وؤزكشؤثى تايبةت بة دؤخى ئاوازة و ثةُابةزاْ
بةغدازيلسدْ هة وؤزكػؤثى تايبةد بـة  
دؤنــــى ئــــاوازةو ثــــةُــــابــــةزاْ و              
كازيطـةزيـيـةكـاُـيـاْ هـةضـةز نـةه ـلـى                
نؤجَييى ٓةزَيٍ. ئـةَ وؤزكػـؤثـة هـة            

ضـاشدزا     UNFPAاليةْ ِزَيـلـخـساوى      
بوو هة وآلتى ئوزدْ و، بـةغـدازبـوواُـى     
وؤزكػؤثةكة بسيتى بووْ هة دةضـتـةى     

ئاًازى ٓةزَيٍ، دةش ـاى ُـاوةُـدى ئـاًـازى          
بــةغــدا، وةشازةتــى كــؤض و كــؤضــبــةزاُــى          

ــساوى             ــخـ ــلـ ــدزاَي، ِزَيـ ــيـ ، UNFPAفـ
كةتايبةتة بة كـازوبـازى    IOMِزَيلخساوى 

ئـــاوازةكـــاْ و ٓـــةزوةٓـــا ِزَيـــلـــخـــساوى           
UNHCR                كة تـايـبـةتـة بـة كـازوبـازى

ثــةُــابــةزاْ. هــة وؤزكػــؤثــةكــةدا دوايــني         

دؤنى ئاوازةكاْ و كازيطةزييـةكـاُـى ئـاوازة و         
ثةُابةزاْ هةضةز نةه لى نؤجَييى غوَيِـةكـاْ   
باع و غيلسدُةوةياْ بؤ كساو، تـاوتـوَيـى ئـةو       
ِزَيــلــازاُــةؽ كــساْ كــة  ــرياوُــةتــةبــةز بــؤ             
يازًةتيداُـى شيـاتـسى ئـاوازةو ثـةُـابـةزاْ و                
كةًىكسدُى كازيطةزيية ُةزَيِييةكاُى هةضةز 

 .كؤًةه طةى نؤجَييى
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 ِزووثَيوى ئاضايشى خؤزان

 بةشي ثةزوةزدة و كؤًةآليةتي

دةضتةى ئاًازى ٓةزَيـٍ بـةٓـةًـآـةُـطـى          
هة ةز دةش اى ُاوةُدى ئاًاز بـةٓـاوكـازى    

بةُيـاشْ ٓـةه طـّ بـة           WFPِزَيلخساوى 
دووبــازة كــسدُــةوةى ِزووثــَيــوى ُــاوبــساو        

ئــةجنــاًــدزابــوو، وة      3117كــةهــةضــاه ــى    
دةضتةى ئاًاز ٓـةز هـةضـةزةتـاى ًـاُـطـى              
ئاشازةوة نةزيلى نـَو ئـاًـادةكـسدُـة بـَو             
ئةجناًداُى ئةَ ِزووثَيوة ئَيطتا نـةزيـلـى      

ئاًادةكسدْ و وةز َيساُى ثسضياز ُـاًـةيـة      
 1بَو شًاُى كوزدى كةوا بسيازة هة ًاُطى   

دا دةضــ  بــة نــووىل ضــةزثــةزغــتــيــازاْ          
 . بلسَي 

  ِزووُلسدُةوة هةضةز ِزاثؤزتى طواضتِةوةى ئامساُى

 بةشى طواضتِةوةو طةياُدْ 

هةضوازضَيوةى ثـالُـى جـَيـبـةجـَيـلـسدُـى            
ِزاثؤزتى  ضـاآلُـةى بـةغـى  ـواضـتـِـةوةو             

ــاه ـــى              وة ،    3101 ـــةيـــاُـــدْ بـــؤ ضـ
بــة   3105جــَيــبــةجــَيــلــسدُــى هــةضــاه ــى      

ٓاوكازى و ٓةًآةُطـى هـة ـةز وةشازةتـى         
 واضتِةوةو بةِزَيوةبةزايةتك ثـالْ دةضـ      
كسا بة بةدواداضووْ بؤ  بـةدةضـتـٔـَيـِـاُـى        

بـؤ    3101شاُيازى   واضتِةوة  بؤ ضاه ـى    

بة دةضتَٔيِاُى ُـيـػـاُـدةزةكـاْ، دةزبـازةى         
ذًازةى فِسؤكةى ٓاتوو  و ِزؤيػتـووةكـاْ و     
 ةغتة ُاونـؤيـىء ُـَيـودةوه ـةتـيـةكـاْ بـؤ              

 .   واضتِةوةى غتوًةنفِسؤكةناُةكاُى تسو 

 ئةذًاكسدُي كَيشى منووُةى ضةبةتةى خَوزان

 ِزووثَيوى ثِسوطساًي بةزاوزدكازييةكاُي َُيودةوَهةتى

ئَيطتا هة بةغى ذًازة ثَيواُةيـيـةكـاْ كـاز       
هةئةذًاكسدُك كَيػى منووُـةى ضـةبـةتـى       

ِزؤذاُةي ثَيويط  بؤ نَيصاْ دةكـسَيـ  بـة        
ثَيك نةزجك نـَيـصاُـةكـاْ هـة ِزووثـَيـوي              

ــى                          ــاه  ــؤ ض ــووزي ب ــاب ــك و ئ ــةت ــةآلي ــؤً ك
3103- IHSES ( ). 

بةغك  ذًازة ثَيواُةيـيـةكـاْ هـةدةضـتـةي         
ئــاًــازي ٓــةزَيــٍ بــةغــدازي دةكــاد هــة             
ــك              ــساً ــِسَو  ــة ث ــةد ب ــب ــاي ــك ت ــؤث وؤزكػ

 (ICP(بةزاوزدكازييةكاُك َُيودةوه ـةتـك     

كةبة دةض  ثَيػـخـةزيـةكـك جـيـٔـاُـيـيـة             

وباُلك جئـاُـك ضـةزثـةزغـ  دةكـاد و،             
وآلد هـةٓـةًـوو جـيـٔـاْ             071شياتس هـة    

بةغدازْ و، وآلتك عَيساقيؼ بةغدازة وةن 
 -االضلـو ) كَوًةه ةي وآلتاُك ِزَوذئاواي ئاضيا 

SCWA  ) وآلد هةنـَودة ـسَيـ .      01كة

ئاًاجنك ئةَ ثِسَو ساًـة ئـةوةيـة كـة ػـ           
ئةذًازي تواُاي كـِسيـّ بـَو بـابـةتـةكـاُـك               

بلاد و  ػ   HHCبةكازبسدُك نَيصاُك 
بابةتةكاُك بةزٓةًٔيِاُـك ُـاونـَويـك تـس          

 .هةنَودة سَي

  بةشى شيلسدُةوةى داتا

           ئاًادةكسدُك داتابـةيطـيـلـك تـايـبـةد
بةبةغك بآلوكسدُةوة بؤ ئةو كةضاُـة  
كة داواى داتـا و شاُـيـازيـيـةكـاْ هـة                  

 .دةضتةى ئاًاز دةكةْ
          ئاًادةكسدُك داتابةيطك تـايـبـةد بـة

         ئـــاًـــادةكـــسدْ و ديـــصايـــِـــلـــسدُـــك
ِزووثَيويلك تايبةد  بة  ـواضـتـِـةوةي     
ثازةي ُةقدي ًـةزجـداز بـؤ ثـِسؤذةي         
ثازاضت  تؤِزي كؤًةآليةتك هة ٓةزَيـٍ  

بة ٓاوكازي هة ةز بـاُـلـك جـيـٔـاُـك                 
 (WB  )            ــة ــسدْ هـ ــلـ ــدازيـ ــةغـ و بـ

 .وؤزكػؤثَيلك تايبةد بةَ ثِسؤذةية

ــك                ــةغ ــؤ ب ــاز ب ــيــصي ك ــوي ٓ ِزووثــي
داُيػتواْ و ٓـيـصي كـاز هـة ٓـةزَيـٍ               

 .3102بؤضاه ك 
         ضـةزثــةزغـتــيـلــسدُــك كــازي تــؤًــازي

شاُيازييةكاُك ِزووثَيـوي ٓـَيـصي كـازو         
ــاْ و             ــاكـ ــةوةي داتـ ــسدُـ ــلـ ــِـ ــاوَيـ نـ

  SPSS واضتِةوةي داتاكاْ بؤ ضةز 



 

 22 

  3102ُسخي بةكازبةز هة ضةز ئاضيت ٓةزَيٌي كوزدضتاْ و ثازَيصطاكاْ بَو ًاُطي كاُوُى دووةًى  

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR JAN  – 2016 
 Erbil Suly Duhok KR Division  سووثةكاْ

 157.6 168.4 151.1 158.9 نوازدْ و نوازدةًةُى
Food and Non-Alcoholic Bev-
erages 

 129.2 117.1 131.9 132.9 نوازدةًةُية كحوهيةكاْ و توتّ
 Alcoholic Beverages, 
Tobacco 

 Clothes and Footwear  144.0 142.5 134.1 156.2 جى و بةزط وثَيآلو

 Housing, Water, Electricity  107.0 121.5 115.5 89.0 كسَيى ناُوو ئاو و كازةبا و ضوتةًةُى 

 118.4 130.0 116.5 114.0 ثَيداويطتيةكاُى ُاو ًاَي وجاكلسدُةوة
 House Supplies , Appliances 
& Maintenance 

 Health  227.0 159.2 238.0 252.2 تةُدزوضتى

 Transportation  107.0 94.3 131.5 85.8  واضتِةوة

 Communications  81.0 87.4 75.8 83.3 ثةيوةُدى

 Recreation and Culture  103.8 99.5 114.1 94.4 ِزؤغةُبريى

 Education  248.9 194.3 224.9 307.0 ثةزوةزدة

 Restaurants  165.7 127.1 160.5 193.3 ضَيػتخاُةكاْ

كةزضتةو نصًةد  وشازيية جؤزاو 
 جؤزةكاْ

144.0 147.0 157.9 148.1  Miscellaneous Services and 

 General Index Number  145.1 144.9 141.1 149.8 تَيلِساى  ػتى

3102ُسخي بةكازبةز هة ضةز ئاضيت ٓةزَيٌي كوزدضتاْ و ثازَيصطاكاْ بَو ًاُطي شوباتي   
CPI FOR KURDISTAN REGION FOR FEB  – 2016 

 Erbil Suly Duhok KR Division  سووثةكاْ

 156.0 158.3 152.7 158.6 نوازدْ و نوازدةًةُى
Food and Non-Alcoholic Bev-
erages 

 129.2 117.1 131.9 132.9 نوازدةًةُية كحوهيةكاْ و توتّ
 Alcoholic Beverages, Tobac-
co 

 Clothes and Footwear  141.4 142.1 134.8 148.6 جى و بةزط وثَيآلو

 Housing, Water, Electricity  117.9 109.3 110.6 131.0 كسَيى ناُوو ئاو و كازةبا و ضوتةًةُى 

 118.9 130.0 117.9 113.7 ثَيداويطتيةكاُى ُاو ًاَي وجاكلسدُةوة
 House Supplies , Appliances 
& Maintenance 

 Health  226.6 157.7 238.0 251.9 تةُدزوضتى

 Transportation  106.6 93.2 131.7 85.1  واضتِةوة

 Communications  81.0 87.4 75.8 83.3 ثةيوةُدى

 Recreation and Culture  103.8 99.5 114.1 94.4 ِزؤغةُبريى

 Education  247.1 194.3 224.9 302.1 ثةزوةزدة

 Restaurants  165.0 127.1 160.5 191.4 ضَيػتخاُةكاْ

كةزضتةو نصًةد  وشازيية جؤزاو 
 جؤزةكاْ

148.8 148.0 162.5 151.2  Miscellaneous Services and 

 General Index Number  144.2 140.8 141.5 149.4 تَيلِساى  ػتى
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 كازء ضاآلكييةكاُى دةضتةى ثَيواُةضاشىء كَوُرتؤىل جؤزى

   تاقيطةى ًةزكةشى ُاو دةضتةى ثَيواُةضاشى و كؤُىؤىل جـؤزى
منووُةكاُى جواُلازى و ثـاكـلـةزةوة ثػـلـِـيـِـى بـؤ              (  038) 

منووُةى جطةزة و َُيس ةهة . كؤى  ػتـى   (  05) ئةجناًدزاوة، 
ئةو منووُاُةى كة هة وةزشى يةكةَ  ِزةواُـةى دةضـتـة كـساوة             

 .منووُة(  012) بسيتية هة 
           هة بِلةى فِسؤكة ناُةى ُيوةدةوه ةتى ٓـةوهـَيـس بـِسى ًـةوادى

جواُلازى، كةزضـتـةى    ) كطٍ هة ًةوادى (  0113511)ٓاتوو 
ــةوادي                      ــا، ً ــازةب ــةوادي ك ــازاد، ً ــي ــوادى ض ــاشى، ً ــاض ــِ ــي ب

( 23) وة جطةزة بـةٓـةًـوو جـؤزةكـاُـيـاْ،              (،  ثاكلةزةوة ....    

منووُةى بؤْ ثػلِيِى بؤ كساوة هـة    (  12)منووُةى جطةزة و 
تاقيطةى بِلةى كؤُـىؤىل جـؤزى فـِسؤكـةنـاُـةو دة ـوجنـَيـ                 

 .هة ةَي تايبةمتةُدى عَيساقى
         ثػلِيِى جطةزة هةبةِزَيوةبةزايةتك  ثَيواُةضـاشى و كـؤُـىؤىل

داُـة     ( ُـيـة  ) داُة   وجناوة، و      ( ُية  ) جؤزى ٓةوهَيس بسيتية 

 (.2)و ُة وجناوى ( 13)ُة وجناوة ، و ُري ةهة  وجناوة
   هة بةِزَيوةبةزايةتى  ثَيواُةضاشي وكؤُىؤىل جؤزى ضوَيٌاُى بـِسى

كازتؤُى ِزَيـطـةثـَيـدزاو     (  0280)جطةزة/ ٓاتووى وةزشى يةكةَ 
كازتؤُيؼ ِزَيطة ثَيِةدزاو، وة بِسى ٓـاتـووى تـوتـِـى          (  2) بوو.   

( 3) تةُى ِزَيـطـةثـَيـدزاو بـوو. كـة                (  92) ثايث/ توتِى ضِساو  

 .تةُك ِزَيطةثَيِةدزاو بوو
                هةئاًازى تاقيطةى بةِزَيوةبةزايةتى  ثـَيـواُـةضـاشي و كـؤُـىؤىل

يؼ (  28) وجناوةو ( 585)جؤزى ضوَيٌاُى، بةغى ضوتةًةُى 
 ــوجنــاو و   (  217) ُــة ــوجنــاوة، وةٓــةزوةٓــا بــةغــك جــطــةزة          

 .ُية (يشُة وجناو)
         هةبةِزَيوةبةزايةتى  ثَيواُة ضاشي وكؤُىؤىل جـؤزى دٓـؤن بـِسى

هـةًـةزشي     3102ًةوادى ٓاتووى جطـةزة بـؤ وةزشى يـةكـةَ             
تـــةْ، وة هــــــة ًةزشي ئـــاهوكاؽ (  829.90)ئي آيٍ نةهيى 

 .  كازتؤْ( 302737)

 3102ضاه ى ئاهوكا  ، حاجى ئؤًةزاْ هة وةزشى يةكةَ    ًةوادى ٓاتوو هةًةزشةكاُى بامشاغ ، ثةزوَيصخاْ ، ابسآيٍ خويى

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

 بِسى ٓاتوو / داُة بِسى ٓاتوو / كازتؤْ بِسى ٓاتوو / تةْ

 هةُاوبساو ِزَيطةثَيِةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة هةُاوبساو ِزَيطةثَيِةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة هةُاوبساو ِزَيطةَثيِةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة

021221113,21 222,13 - 2737905 811 - 510791 -  - 

(  3102ى 3،0وة   3105ى030)بؤ ًاُطةكاُك     COTECNA, SGS,B.V, TUV , BALTIC   بِسي كؤكساوةي

  ذًازةى بِسواُاًةكاُى ِزَيطةثيِةداْ ذًازةى بِسواُاًةكاُى زِِِيطة ثَيداْ بِسواُاًةكاْ

SGS 3827 3 

BV 0877 212 

TUV 729 ُية 
COTECNA 217 ُية 

Baltic control 213 0 

 212 2293  ػتى
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بةِزَيوةبةزايةتى دٓؤن و ضوَيـٌـاُـى      نػتةى ثػلَِيِى ئةجناًدزاو هة تاقيطةكاُى بةِزَيوةبةزايةتك  ثَيواُةضاشى و كؤُىؤىل جؤزى ٓةوهَيس
 (نوازدةًةُى ، ئاو ، جواُلازى ، ثاكلةزوة ، جطةزة......... )

 ُاوى غوَيّ
 بايؤهؤجى فيصيا كيٌيا

 ُة وجناوة  وجناوة ُة وجناوة  وجناوة ُة وجناوة  وجناوة
تاقيطةي ثَيواُةضاشي و 
 كؤُىؤهك جؤزي ٓةوهَيس

 ............... ............ 2 001 ُية 31

تاقيطةى ب.ن  دٓؤن   182 28 291 79 218 33 

 تاقيطةى ب. ن

 ضوَيٌاُى
 ُية 11 20 000 0 371

 66 781 007 100 29 777  ػتى 

  (ٓةوهَيس ، ضوَيٌاُك ، دٓؤن)بةِزَيوةبةزايةتى ثَيواُةضاشي و كؤُىؤهك جؤزي ) كازوضاآلكى وةزشى يةكةَ ٓؤبةي نػى 
 3102ى ضاه ى  (وةزشى يةكةَ)هة  (ٓةوهَيسـ ضوَيٌاُى ـ دٓؤن)جؤزى كاز وضاآلكييةكاُى ٓؤبةى ٓوُةزى 

 دٓؤن ضوَيٌاُك ٓةوهَيس جؤزي كازوضاآلكك ذ
 5 - 01 دةزَٓيِاُك ًؤه ةتك شَيسيِطسي 0

 2 - - دةزَٓيِاُك ًؤه ةتك فسؤغت  شَيِس بة كؤًةز 3

 - -ب - دةزَٓيِاُك ًؤه ةتك وةزغةي شَيِس 2

تاشةكسدُةوةي ًؤه ةتك شَيسيِطسي  1  053 027 215 

 - 2 5 تاشةكسدُةوةي ًؤه ةتك فسؤغت  شَيس بة كؤًةز 5

 72 02 00 تاشةكسدُةوةي ًؤه ةتك وةزغةي شَيِس 2

 ثػلِي  نػو ك ٓاوزدة 7

2289,218 
ضَك ٓةشاز و غةؽ ضةد و 

ٓةغتاو ُؤ كيوؤ و غة ضةدو 
  ٓةغ   ِساَ

1121,101 
ضوازٓةشازو ضك كيوؤ و 

   ضواز ضةدو دة  ِساَ

028,22 
ضةدو غةض  و ٓةغ  كيوؤ 

  و ضك و ضَك  ِساَ

 318 13 017 ثػلِي  ثطووهةي فسؤغت  شَيس 8

 9 1 09 ثػلِي  دوكاُك وةزغةو شَيسيِطسي 9

 352 13 98 كَيػلسدُك تةزاشوو 01

 جاز 1 جاز2 جاز 2 ضةزداُك هَيرُةي ضاودَيسي باشاز 00

  ِسا0111َ  ِسا5511َ - شَيسي ثػلَيِساو هة الياْ هيرُةي ضاودَيسي 03

 شَيسيِطس8  - شَيسيِطس01 تاقيلسدُةوةي شَيسُطساْ و ناوةْ وةزغةكاْ 02

                هــَيــرُــةى ضــةزثــةزغــتــيــلــسدْ و بــةدواداضــووُــى ثــِسؤذةى
دزوضتلسدُى بيِاى بةِزَيوةبةزايةتى ثَيواُـةضـاشي و كـؤُـىؤىل         
جؤزى ضوَيٌاُى كة هةاليةْ دةضتةى ثَيواُـةضـاشى و كـوُـىؤىل         

%    99جؤزى داُساوة ، و ئيطتا ِزَيرةى ئةجناَ دزاوى كازةكاْ   

ثِسؤذةكة تةواو بووة تا ئـَيـطـتـا كـازكـسدْ تـَيـدا بـةزدةواًـةو،                 
ٓةفتاُةؽ هَيرُةي تـايـبـةمتـةُـدُـك ئـةَ بـةِزَيـوةبـةزايـةتـيـة                  
ضةزداُك ثِسؤذةكة دةكاد و هة وزدةكازي و ضؤُيةتك ثـِسؤذةكـة   

دةكؤه َيتـةوةو ًـاُـطـاُـة هـة ِزَيـطـةي ِزاثـؤزتـك تـايـبـةتـةوة                         
بةِزَيوةبةزايةتك دةضتةي ثَيواُةضـاشي و كـؤُـىؤهـك جـؤزي            

 ئا اداز دةكاتةوة.
           هــَيــرُــةى ضــةزثــةزغــتــيــلــسدْ و بــةدواداضــووُــى ثــِسؤذةى

دزوضتلسدُى بيِاى بةِزَيوةبةزايةتى ثَيواُةضاشي و كؤُىؤه ى 
بـةثـَيـى      ةجؤزى دٓؤن، هة ئـيـطـتـادا ثـِسؤذةكـة وةضـــــــتـاو                 

  03101 909هة ِزَيلةوتى ( 1019)ُوضساوى ذًازةى 


