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 هــةو  ذمـازةيــةدا

ى ضــــــــاه ـى     ( 7) ئةَ وةشازةتة بةثَيى ياضــــــــاى ذًازة 
ى ئةجنوًةُـــى ُيػـتـيـٌـاُـى كـوزدضـتـاْ ـ             ( 5113)

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 وةشازةت و داَ و دةش ـاكـاُـى                    
ديلةى حلوًةت و كةزتـى تـايـبـةت ثـالُــة دزَيـر و                
ًاًـِاوةُد و كوزختـايةُةكـاْ و ثةزةثَيداُى ًـسَويــــى    

   و ثةيوةُدييةكاْ،

ٓةزوةٓا ثالُى بودجةى وةبةزَٓيِاُى حلوًى بةثَيـى  
ضةُد بِةًايةكى تايبةت هـةضـةز ئـاضـتـى ٓـةزَيـٌـى               
كوزدضتاْ ئـاًـادة دةكـات.  وةشازةت ٓـةه ـدةضـتـَى بـة           
ئةجناًداُى كسدازى ئـاًـازى جـيـاجـيـا هـة ٓـةزَيـٌـدا                 
بةتايبةتى ئةواُةى كة ثةيوةُدياْ بـة ضـةزذًـَيـسيـة          
 ػتيةكاُـى داُـيـػـتـواُـى ٓـةزَيـٍ و نـاُـووةكـاْ و                      
ِزووثـــَيـــوى ئـــاًـــادةيـــى تـــايـــبـــةت بــــة كـــةزتـــة                

   جؤزبةجؤزةكاُـــى ٓةزَيٌةوة ٓةية،

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

 .ًواضــــةفاتى عرياقــى و جئاُـى

 ىةكـوزتـةيـةن دةزبـاز

 وةشازةتى ثـالىداىان  

           ـايػـى نـؤزان بـؤ ـاض ى زِةوغى ئ ُٔا ةى نؤزاكى جي ًُا ْ و بةز ُا وةشيسى ثالُدا
 4 ئاوازةكْا تاوتوَيدةكةْ ..... ي

  و بةزثسضي ْ ُا ـى               UNHCRوةشيسى ثالُدا ـُا ـاوازةك هـة عـرياق زِةوغـى ئ
 5 ٓةزيٍَ تاوتوَيدةكةْ ..... ي

          ـا ـاهـؤثـؤه طـل  ً ـى ةزيٌَ َُيودةوه ةتى ضاآلُةىٓ  هة بيطت و ثيَِجةًني كؤُفسِاضى 
ْ و جَيـطـسى ضـةزؤكـى         ى كوزدضتا ةزيٌَ ى ٓ  ُُا هة ثؤه ةُدا:     وةشيسى   ثالُدا
        ْ ـا ـت ةبةزدى ثَيػٌـةز ـةى كـوزدض ُيةتى وُ  ًا ًاهؤثؤه طلا باع هة قازة ى  ٓةزيٌَ

   3 دةكةْ ..... ي
                    ـاوضـةكـة  ُ ـا هـة عـرياق زِةوغـى ـي وَيى ئـوضـىاه ُْا و باه وَيصىُ  وةشيسى ثالُدا

 7 تاوتوَيدةكةْ ..... ي
           ـازكـسدُـى ـيـلـي تـؤً ْ ضةزثةزغتى كؤبووُةوةى هَيرُةى تةكِ ُا وةشيسى ثالُدا

 8 ئاوازةكْا دةكات ..... ي
            ـِـى ـت ـازاض ـيـرى ث ُْا بةغدازى هة كَوزِبةُدى ضوازضَيوةى ضـىات ُا وةشيسى ثال

ةآليةتى دةكات .....ي  9 كوًَ
  دازدى  سيَبةضتلسدْ ..... ي ُاًةى ضتُا  01 دةزكسدُى دوو بةه طة
  ـَيـ       (    3 ) ثؤهيَِلسدُى ُياو بةه يَِدةزو بةزشكسدُةوةى ثوةي ثـؤه ًجا ى (   3 ) كؤ

ـتـى زِةؽ و             (   0 ) ديلة و  ـيـط ُياؽ نساوةتة ه ًجا ـيـؼ      (    0 ) يةن كؤ ـيـل يـةك
ساوة ..... ي   00 هةهيطتى زِةؽ دةزٓيَِ

                       ـاشىو كـوَُـىَوى جـؤزى ..... ي ـةض ى دةضتةى ثَيـوُا -05 )  كازوضاآلكييةكُا
 03  ) 

   سؤَيى ..... ي ى ب.ط. ثةزةثَيداُىً   (   07  – 01 )  كازوضاآلكييةكُا
    ةزيٍَ ..... ي ًازىٓ  ى دةضتةى ئا  (   50   – 01 ) كازوضاآلكييةكُا
  ى ثازاضتِى كؤًةال يةتى ..... ي  55 كؤِزى ثةزةثَيدُا
                            ـْا و ـةتـةوة يـةكـطـستـوةك  ُ ـَيـوْا  ُ ـْا هـة ـاوبـةغـةك وةشازةتـى  ثِسؤذةٓ 

 55ثالُداُاْ ..... ي 
  ى ضتوساتيجى ..... ي ُُا ى ب.ط. ثالُدا  53 كازوضاآلكييةكُا
             بــةغـــدازيـــلـــسدْ هـــة كـــؤُـــفـــسِاضـــي (From Resilience to 

Development ) 51..... ي 
  52وؤزكػؤثَيم دةزبازةى ثَيداويطتى ئاوازةكاْ ....ي 
  وؤزكػؤثيGIZ  53 دةزبازةي ثِسؤفايويِط ..... ي 

ئةَ ِزاثَوزتة )ِزاثَوزتى كازو ضـاآلكـيـيـةكـاْ          
بآلوكساوةيةكى وةزشيـة،  كـة ٓـةًـوو ضـَى                
ًــاُــط جــازَيــم هــة وةشازةتــى ثــالُــداُــاْ             
دةزدةضَيـت،  تـيـايـدا ئـةَ كـازو ضـاآلكـيـة                    
ضةزةكياُة بةغَيوةيةكى كوزت و ثونتـلـساو   
دةناتةِزوو، كة هةَ ًاوةيةدا ئـةجنـاًـى داوة      
ــة                  ــاْ ب ــةوة ي ــودى وةشازةت ــةْ ن ــةالي ض ه
ٓاوكـازى و ٓـةًـآـةُـطـيـى وةشازةتـةكـاُـى                 
ديلةى حلوًةت و اليةُة ُاونَويى و بياُية 

 .  ثةيوةُديدازةكاْ

ثَيويطتة بطوتسَيت كةوا هةَ ِزاثَوزتةدا تةُٔـا  
ئاًاذة بة كازو ضاآلكية ضةزةكيـةكـاْ كـساوة      
بةغَيوةيةكى كوزت، وة بَو ٓةز وزدةكـازيـةن   
يا بةكازَٓيِاُى داتاكاْ ثَيويطت بة  ةِزاُةوة 
دةكات بؤ اليةُى ثةيوةُديداز هـة وةشازةتـى       

 ثالُداُاْ يا ًاه جةِزى وةشازةت.

 

 هــةو  ِزاثؤزتةدا

 حلومةتى هةزَينى كوزدضتان

 وةشازةتى ثالىداىان
         كازو ضـاآلكيية ئةجنامدزاوةكاىــى  وةشازةتــى ثـالىداىـان

 ( 5102  -ئةيوول   -ئاب   -تةمموش  )
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وةشيسى ثالىداىان و ماىطى ضووزى كوَيتى هاوكازيلسدىى ئاوازةكان هة 
     دةكةنَيهةزَينى كوزدضتان تاوتو

ــدى          51020703هــة    ــِ ، د. عــةى ض
ــى           ــةت ــوً ــل ــى ح ــاُ ــداُ ــالُ ــسى ث وةشي
ٓةزَيٌى كوزدضـــــــتاْ، ثـَيـػـواشي هـة       
د. عوًةز كِدةزي، كـوُطـوه ـى  ػـتـى         
كوَيت هة ٓةوهَيس، و ئةُوةز حـةضـاوى،   
جَيطسى ضةزؤكى ِزَيـلـخـساوى ًـاُـطـى         
ضووزى كوَيـتـى، و غـاُـدى يـاوةزيـاْ             

 . كــسد

ــووُــةوةيــةكــدا بــاع هــة                 ــة كــؤب ه
ًيلاُيصًى ٓاوكازيلسدُى ئاوازةكـاُـى   
هة ٓةزَيٌى كوزدضـتـاْ كـسا هـةاليـةْ          
ِزَيلخساوى ُاوبساو، كة هة ًياُةى ئـةو  

كؤًةكـة دَيـت كـة حـلـوًـةتـى كـوَيـت                  
ثَيػلةغى كسد بؤ ئاوازةكـاُـى ٓـةزَيـٌـى        

ًويـؤْ    511كوزدضتاْ و عرياق بة بِسى 
دؤالز و ِزَيلخساوى ًاُطى ضووزى كوَيتـى  
ضةزثةزغتى و جَيبةجَيى دةكات. بةثَيى  
ثالُةكاُى ًاُطى ضووز ٓـاوكـازيـيـةكـاْ        
بوازةكاُى نؤزان و دةزًاْ و ثـةزوةزدة    
و ثةُا ة هةنؤدة سَيت، و هـة ئـَيـطـتـادا          
دابةغلسدُى نؤزان دةضتى ثـَيـلـسدووة      
وةن ِزا ةياُدَُيم بـؤ دةضـتـجـَيـلـسدُـى            
ٓةه ٌةتى بةٓاُآاتِى ئاوازةكاْ هةاليـةْ  
وآلتى كوَيت. هةاليةْ نـؤيـةوة وةشيـسى        

ثالُداُاْ ضتايػى حـلـوًـةتو  ـةى         
كوَيتى كسد بؤ ئةَ ٓةه وَيطتة ًسؤيية 
بةزشة كة هة ئَيطتادا شؤز ثَيويطتة بـؤ  
ــى              ــسدُـ ــلـ ــِـ ــيـ ــة دابـ ــرةداْ بـ دزَيـ
نصًةتطوشازى و ثـَيـداويطـتـيـةكـاُـى          

 . ئاوازةكاْ

هــة كــؤتــايــيــدا وةشيــسى ثــالُــداُــاْ          
جةنتى هةضةز ئاًادةباغى حلوًةتى 
ٓةزَيٍ و وةشازةتى ثالُداُاْ كـسدةوة    
بؤ ٓةز ٓةًآةُطى و ثػتطرييةن كـة  
بــبــَيــتــة ًــايــةى ئــاضــاُــلــازيــلــسدُــى      

 .   ةياُدُى ٓاوكازييةكاْ
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ئةَهناىيا هة عرياق ِزةوشى وةشيسى ثالىداىان و باَهوَيصى 
    ئَيطتاى ىاوضةكة تاوتوَيدةكةن

ــة    ــدى          ،510207051ه ــِ ــى ض ــو د. ع
وةشيسى ثالُداُاُى حلوًةتى ٓـةزَيـٌـى    
كوزدضتاْ، ثَيػواشي هة ئاكٔـازد بـِسؤشة،     
كوُطوه ى  ػتى كؤًازى ئـةه ـٌـاُـيـا هـة           
عرياق، و ئيلة ٓـَيـِـدزَيـم، كـوُطـوه ـى            
ئةمل اُيا هـة ٓـةوهـَيـس بـة وةكـاهـةت، و                   

   غاُدى ياوةزى كسد.

هة كؤبووُـةوةيـةكـدا بـاع هـة دوايـني             
ثَيػٔاتةكاُـى ُـاوضـةكـة بـة  ػـتـى و                
ٓةزَيٌى كوزدضتاْ و عرياق بة تايبةتـى  
كسا، و تيػم نساية ضةز ِزةوغى ئـاوازة  
و ثةُآةُدةكاْ هة ٓةزَيٌى كوزدضـتـاْ   
و دابيِـلـسدُـى ثـَيـداويطـتـيـةكـاُـيـاْ،              

ٓـةزوةٓـا كـازيـطــةزى ئـةَ بـازودؤنــة             
ُآةًوازةى كة هة ئاكاًى غةِزى  سوثى 
تريؤزيطتى داعؼ و ٓاتِى بة هـَيـػـاوى      
ئاوازةكاْ هة ُاوضةكاُى تسى عـرياق، و      
بــِسيــِــى بــةغــة بــودجــةى ٓــةزَيــٌــى           
كوزدضتاْ هةاليةْ حلوًةتى ُاوةُـدةوة  
ٓاتؤتة ئازاوة هةضةز بـازى ئـابـووزى و        

 .  كؤًةآليةتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ

هـــةَ ًياُةدا وةشيسى ثالُداُـاْ بـاضـى      
هة  سُطى بةدةُطةوةٓـاتـّ و ٓـاوكـازى         
كؤًةه طاى ُـَيـودةوه ـةتـى كـسد ضـوُـلـة             
ثَيداويطتيةكاُى ئاوازةكاْ ِزؤذ بـة ِزؤذ      
هة شيادبووُداية هة كاتـَيـلـدا ٓـةزَيـٌـى         

كوزدضتاْ شيـاتـس هـةتـواُـاى نـؤى هـة                
ٓةوه ى بةزدةواًى ِزووبـةِزووبـووُـةوةى    

 . ئةَ قةيساُة داية

هةاليةْ نؤيةوة، بـاه ـوَيـصى ئـةه ـٌـاُـيـا             
ِزايطةياُد كـة هـة ُـصيـلـةوة ئـا ـادازى                
ئــــةَ ٓةهوًةزجةْ و ضـتـايػـى ِزؤه ـى         
حلوًةت و نةه لى ٓةزَيٌى كوزدضتاُى 
كسد هة بةزاًبةز ئـــــةَ ٓـةه ـوَيــطـــتـة         
ًسؤيية بــــــــَ وَيـِـاُـةى ُـيـــػـــاُـى                    
جئاُياُدا هـةَ بـازةيــــةوة، ٓـةزوةٓـا             
ٓـاوكــازى و ثػـتــطــريى وآلتــةكـةى بــؤ            
ٓــةزَيــٌــى كــوزدضــتــاْ هــة بــوازى                 

 جؤزاوجؤزدا دووثاتلسدةوة.  
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وةشيسى ثالىداىان و بةزىامةى 
خؤزاكى جيواىى ِزةوشى 

ئاضايصى خؤزان بؤ ئاوازةكان 
 تاوتوَيدةكةن

، د. عــوــى ضــِــدى،          510201000هــة   
وةشيسى ثالُداُاُى حلوًةتى ٓـةزَيـٌـى    

هة نـاتـوو جـةيـّ         كوزدضتاْ، ثَيػواشي 
ثريع، بةِزَيوةبةزى بةزُاًةى نـؤزاكـى     

ضةز بـةُـةتـةوة      (  WFP) َُيودةوه ةتى 
يـةكـطـستـووةكـاْ هــة عـرياق و غـاُــدى                
ياوةزى كسد. هة كؤبووُةوةيةكدا باع هة  
ثالُةكاُى ِزَيلخساوى ُـاوبـساو كـساو بـؤ         
دابيِلسدُى نؤزان ودةضتـةبـةزكـسدُـى     
ئــاضــايػــى نــؤزان بــؤ ئــاوازةكــاْ هــة            

ٓةزَيٌى كوزدضتاْ. ٓةزوةٓا باع هـة   
كةًى بودجةى ثَيويطت كسا بـؤ ئـةَ       
بةزُاًةية كة ِزةُـطـة بـبـَيـتـة ٓـؤى              
وةضتاُى هـة ًـاوةى ضـةُـد ًـاُـطـى                
دآــاتــوودا هــة ضــةزاُطــةزى عــرياق.        
وةشيسى ثالُداُاْ جـةنـتـى كـسدةوة       
كة ثَيويطتة كؤًةه طاى ُـَيـودةوه ـةتـى       
ِزؤه ى شياتس بطَيِسَيت بؤ كـؤًـةكـسدُـى     
ئةَ بةزُاًاُة كـة ِزةُـطـة وةضـتـاُـى           
كازةضاتى ًسؤيى هَيـبـلـةوَيـتـةوة. هـة          

تــةوةزَيــلــى تــسدا بــاع هــة ثــِسؤضــةى            
تؤًازكسدُـى  ػـتـطـريى ئـاوازةكـاْ هـة              
ٓـةزَيــٌــى كــوزدضــتــاْ كــسا و بــؤ ئــةَ            
ًةبةضتة وةشيسى ثالُداُاْ داواى كـسد      
كــة ٓــةًــآــةُــطــى شيــاتــس هــة ُــَيــواْ            
ِزَيلخساوى ُاوبساو و دةضـتـةى ئـاًـازى           
ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ٓةبَيت كـة اليـةُـى        
ــةى           ــِسؤضــ ــازى ثــ ــلــ ــَيــ ــةجــ ــبــ ــَيــ جــ
تؤًازكسدُةكـةيـة، ئـةًـةؽ بـؤ بـاغـى              

  .   بةِزَيوةضووُى كازةكاُى ثِسؤضةكة
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هة   UNHCR وةشيسى ثالىداىان و بةزثسضي
  عرياق ِزةوشى ئاوازةكاىى هةزَيه

  تاوتوَيدةكةن

ــة     ــدى،           ،510201057ه ــِ ــى ض ــو د. ع
وةشيسى ثالُداُاُى حلوًةتـى ٓـةزَيـٌـى       
كوزدضتاْ، ثَيػواشي هـة بـِسؤُـؤ جـيـدؤ،          
بةزثسضى كؤًطيؤُى باآلى ثـةُـابـةزاُـى       

ضــةز بــة ُــةتــةوةيــةكــطــستــووةكــاْ                            
 (UNHCR  )        جــوشَيــ    هــة عــرياق، و

بةزثسضى كؤًطيؤُى ُاوبساو هة ٓةوهَيـس،  

   غاُدي ياوةزياْ كسد.و 

هة كؤبووُةوةيةكـدا بـاع هـة دوايـني           
ــى و               ــؤي ــاون ــى ُ ــاُ ــاوازةك ــى ئ ِزةوغ
ثةُابـةزة ضـوزيـةكـاُـى هـة ٓـةزَيـٌـى                
كــوزدضــتــاْ داْ كــسا و، ِزَيــلــخــساوى           
ُـــاوبـــساو ثـــالُـــى داِزغـــتـــووة بـــؤ            
ثَيػلةغلـسدُـى ٓـاوكـازى دازايـى بـؤ             

ئاوازة و ثـةُـابـةزةكـاْ كـة بـة ُـيـاشْ                 
ــى دةزةوةى             ــل ــَي ــصاُ ــَي ــةز ن ــةز ٓ ــةض ب
كةًجةكاْ دابةؽ بلةْ. هـةَ بـازةيـةوة         
ــةَ               ــى ئ ــايػ ــت ــاْ ض ــداُ ــالُ ــسى ث وةشي
ٓةُطاوةى كسدو داواى ٓاوكازى شيـاتـسى     
ــازةى                  ــةب ــى ق ــةوزةي ــةز   ــة ب ــسد ه ك
ثَيداويطتيةكاُياْ كـة ِزؤذ بـة ِزؤذ هـة            
شيادبووُداية بةٓؤى بةزدةواًى ٓاتِياْ 
بؤ ٓةزَيٌى كوزدضتاْ، ٓةزوةٓا ٓةزدوو 
اليةْ جةنتيـاْ هـةضـةز ثـتـةوكـسدُـى            
ٓاوكازى و ٓةًآةُطى َُيواُياْ كـسدةوة  
بـــؤ بـــاغـــى ِزَيـــلـــخـــطـــتـــِـــى كـــازو            

   ضاآلكيةكاُياْ.
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هة بيطت و ثَييجةمني كؤىفِساضى ىَيودةوَهةتى ضاآلىةى 
 :  هةزَينى ماهؤثؤَهطلا هة ثؤَهةىدا

وةشيسى ثالىداىاىى هةزَينى كوزدضتان و جَيطسى ضةزؤكى 
هةزَينى ماهؤثؤَهطلا باس هة قازةماىيةتى و ىةبةزدى 

    ثَيصنةزطةى كوزدضتان دةكةن

، د. عـوـى ضـِـدى، وةشيـسى ثـالُـداُـاُـى                   2015/  9/9ِزؤذى 
حلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ، وةن ُـوَيـِـةزى ضـةزؤكـى            
حلوًةتى ٓـةزَيـٌـى كـوزدضـتـاْ كـة هـةاليـةْ ضـةزؤكـى                    
ٓةزَيٌى ًاهؤثؤه طلاى ضةز بة كؤًازى ثؤه ةُدا باُطٔـَيـػـت    
كسابوو، بةغدازى هة بيـطـت و ثـَيـِـجـةًـني كـؤُـفـِساضـى                  
َُيودةوه ةتى ضاآلُةى ٓةزَيٌى ًاهؤثؤه طلا كسد، كة هة غازى 

بةِزَيـوةضـوو.     510202(010-1)كسيِيطا هةًاوةى َُيواْ 
هة ًياُةى كؤُفِساضةكةدا كـة تـيـايـدا ضـةزؤكـى وآلتـاُـى                 
ثؤه ةُدا و كسواتيا و ًةكدؤُيا و ذًازةيةكى شؤزى وةشيس و 
ثةزهةًاُتاز و باه وَيص و كوُطوَي و كةضاُى ناوةْ بِسيـاز و    
ناوةُلازاْ و ٓتد هة وآلتاُـى جـؤزاوجـؤز بـةغـدازبـووْ،           
وةشيسى ثالُداُاْ هـةاليـةْ يـؤي ـيـا كـؤشاكــ، جـَيـطـسى                   
ضةزؤكى ٓةزَيٌى ُاوبساو، ثَيػواشى هَيلساو هـة ديـدازَيـلـدا       
باع هة ٓةهوًةزجى ئَيطتاى جئاْ كسا بة تايبةتى غةِزى 
داعؼ كة ٓةزَيٌى كوزدضتـاْ ِزووبـةِزووى دةبـَيـتـةوة، و            
باع هة قازةًاُيةتى و نـؤِزا ـسى ٓـَيـصى ثـَيـػـٌـةز ـةى                
كوزدضتاْ كسا كة بةوثةِزى دهَيسى و ئاشايةتى ِزووبـةِزووى    
دِزةُدةتسيّ  سووثى تَيسؤزيطتى بؤتةوة و ئـةَ ئـةزكـةى        
هة جياتى ٓةًوو جئاْ  ستؤتة ئةضتؤ. ٓةزوةٓا باع هـة     
ِزةوغـى ثــةُـابـةزاْ و ئـاوازة ُـاونـؤيــةكـاُـى ٓـةزَيـٌــى                     
كـوزدضـتــاْ كـسا و وةشيـسى ثـالُـداُــاْ ضـتــايػـي ِزؤه ــى                     
ثؤه ةُداى كسد بؤ ثَيػلـةغـلـسدُـى ٓـاوكـازى ًـسؤيـى بـؤ                
ئاوازة و ثةُابةزةكاْ. هة كؤتايى ديدازةكةدا ٓةزدوو اليةْ  
جةنتياْ هـةضـةز ٓـاوكـازى و ٓـةًـآـةُـطـى بـةزدةواَ                     
كسدةوة. غايةُى باضة، ٓةزَيٌـى كـوزدضـتـاْ و ٓـةزَيـٌـى               

ٓاوكازي دوواليةُة هة َُيواُياُدا واذؤ   ًاهؤثؤه طاكا ِزَيللةوتَِيلى
كسد بة ًةبةضتى ٓاوكازى و ئاه و ؤِزكسدُى ئةشًووْ هة بـوازى    
جياجيادا.  هةاليةكى تسةوة، ٓةز هة ًياُـةى ئـةَ كـؤُـفـِساضـة،            
وةشيسى ثالُداُاْ بـةغـدازى كـسد هـة ِزَيـوِزةدـى كـسدُـةوةى                 
ثَيػاُطايةكى فؤتؤ سافى تايـبـةت بـة شـايػـلـسدُـى نـةبـاتـى                 

وٓـةزوةٓـا     5102تـاكـو        0230ثَيػٌةز ة ٓـةز هـة ضـاه ـى             
ضاآلكـيـةكـى تـايـبـةت بـة فـؤهـلـوـؤزى كـوزدى كـة هـة اليـةْ                              
ُوَيِةزايةتى حـلـوًـةتـى ٓـةزَيـٌـى كـوزدضـتـاْ هـة ثـؤه ـةُـدا                       

 .ضاشكساْ

وةشيسى ثـالُـداُـاْ بـةغـدازي كـسد هـة                  ،510202001ِزؤذى 
ضـىاتـيـريـةتـى وةبـةزٓـَيـِـاْ هـة               ) ثاُةهَيم هةذَيس ُاوُيػـاُـى     

كة تيايدا ضةزجنَيلى شؤزى نطـتـة ضـةز بـازودؤنـى             ( ذَيسناْ
ٓةزَيٌى كوزدضتاْ و ئةو قةيساُة دازاييةى دووضازى ٓاتووة، و 
ِزايطةياُد كـة بـووُـى كـةَ وكـوِزى هـة ذَيـسنـاُـى ٓـةزَيـٌـى                           
كوزدضتاْ كازيطةزى تةواوى ٓةية هـةضـةز ئـةوزوثـا، ضـوُـلـة              
ئاوازة و ثةُابةزاْ ُاضازدةكات ِزوو هة ئـةوزوثـا بـلـةْ. بـؤيـة            
ثَيويطتة ئةَ ضىاتيجيةتةى وةبةزَٓيِاْ هة ذَيسناُى ئـةوزوثـا     
دووبازة ثَيِاضة بلسَيتةوة كة ُاوضةكاُـى دةزةوةى ئـةوزوثـاؽ        
بطسَيتةنؤ. ٓةزَيٌى كوزدضتاْ غاُبةغاُى ثاه جػتى ضـيـاضـى و         
ضةزباشى، ثَيويطتة هة ِزووى ئابووزيةوةؽ ثاه جػتى بـلـسَيـت، و      
باُطَٔيػتى وآلتاُى ئـةوزوثـاى كـسد كـة بـَيـّ هـة كـوزدضـتـاْ                       

ٓةزوةٓا هـة ًـاوةى       .  وةبةزَٓيِاْ هة ثِسؤذةكاُى ذَيسناْ بلةْ
كــؤِزبــةُــدةكــةدا، ضــةُــد ديــدازَيــلــي هــة ــةز ضــةُــد وةشيــسو            
ثةزهةًاُتاز و باه وَيص و كةضايةتى ضياضىو ئابووزى هة وآلتـاُـى     

 .  ئةوزوثى ئةجناًدا، و هة ذًازةيةن ثاَُيو ى ديلةغدا ئاًادةبوو
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  وةشيسى ثالىداىان و باَهوَيصى ىوَيى ئوضرتاهيا هة عرياق

  ِزةوشى ىاوضةكة تاوتوَيدةكةن

، د. عــوــى ضــِــدى،          510202003هــة   
وةشيسى ثالُداُاُى حلوًةتى ٓـةزَيـٌـى      
كوزدضتاْ، ثـَيـػـواشي هـة كـسيطـتـؤفـةز             
هؤُطٌاْ، باه وَيصى ُـوَيـى ئـوضـىاهـيـا هـة            

 .  عرياق، و غاُدى ياوةزى كسد

هة ديـدازَيـلـدا بـاع هـة ٓـةهـوًـةزجـى                
ُاوضةكة كسا بة تايبةتى غـةِزى دذ بـة       
ــصى             ــوَي ــاه  ــؼ، و ب ــى داع ــاُ ــت ــسؤزيط ــَي ت
ئوضىاهيا ِزؤه ى ٓةزَيـٌـى كـوزدضـتـاْ و          
ــى           ــاُ ــت ــوزدض ــةى ك ــةز  ــٌ ــػ ــَي ــصى ث ــَي ٓ
بةزشُسناُد هة بةزةُطازبووُـةوةى ئـةَ     

 سوثة تريؤزيطتة، و ِزايـطـةيـاُـد كـة          
ــةو             ــت ه ــَي ــةزدةواَ دةب ــةى ب ــةك وآلت
ٓاوثـةاـاُـيـة ُـَيـودةوه ـةتـيـةى دذى              

 .  داعؼ ثَيلَٔيِساوة

هة اليةكـى تـسةوة بـاع هـة هـَيـػـاوى                
ئاوازةكـاُـى ٓـةزَيـٌـى كـوزدضـتـاْ و               

 .  بازودؤنى  وشةزاُياْ كسا

هــةَ بــازةيــةوة وةشيــسى ثــالُــداُــاْ          
ِزايــطــةيــاُــد كــة ثــَيــداويطــتــيــةكــاُــى      
ــة                   ــة دواى ِزؤذ ه ــاْ ِزؤذ ه ــاوازةك ئ
شيادبووُداية هة ٓةًوو بوازَيلدا بؤية 

ثَيويطـتـة كـؤًـةه ـطـاى ُـَيـودةوه ـةتـى               
ــؤ                  ــدات بــ ــددى بــ ــى جــ ــةوه ــ ٓــ
ٓاوكازيلسدُياْ. ٓةزوةٓا ثـَيـويطـتـة        
ــاوازة               ــؤ ئ ــى ب ــاي ــاض ــى ي ــل ــَي ــةت ــاه  ح
ُاونؤييةكـاْ بـِسيـازبـدزَيـت هـةضـةز            
ئاضتى جئاْ ٓاوغَيوةى ثةُابـةزاْ و    
اليةَُيلى تايبةمتةُد هَيجسضـساوَيـتـيـاْ     
بطسَيتةئةضـتـؤ، ضـوُـلـة ئـةَ جـؤزة              
ــى              ــاغ ــةى ب ــاي ــة ً ــت ــَي ــة دةب ــةت ــاه  ح
ِزَيلخطتِى كازوباز و  وشةزاُى ئـاوازة    

 .  ُاونؤييةكاْ
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وةشيسى ثالىداىان 
ضةزثةزشتى 

كؤبووىةوةى هَيرىةى 
تةكييلي تؤمازكسدىى 

 ئاوازةكان دةكات

ــة ــدى،           ،510202007  ه ــِ ــى ض ــو د. ع
وةشيسى ثالُداُاُى حلوًةتى ٓـةزَيـٌـى      
كوزدضتاْ، ضةزثـةزغـتـى كـؤبـووُـةوةى         
هَيرُةى تةكِيلي تايبـةت بـة ثـِسؤضـةى         
 ػتطـريى تـؤًـازكـسدُـى ئـاوازةكـاْ هـة               

 .  ٓةزَيٌى كوزدضتاْ كسد

هة كؤبووُةوةكةدا كة تيايدا ُوَيـِـةزاُـى    
ــي و                   ــوً ــل ــا ح وةشازةت و داَ ودةش 

ــة        ــيــ ــَيــــودةوه ــــةتــ ِزَيــــلــــخــــساوة ُــ
ثةيوةُديدازةكاْ ئاًادةبووْ،  فتـو ـؤ   
هةضةز داتا كؤكساوةكاُى ثِسؤضةكة كـسا  
كة هة قؤُاغى يـةكـةًـى ثـِسؤضـةكـةدا         
ــى             ــاُ ــةك ــاً ــدزاوة و دةزةجن ــاً ــةجن ئ
تاوتوَيلسا. غاياُى باضة ئاًـاجنـى ئـةَ       
ثِسؤضةية كـة وةشازةتـى ثـالُـداُـاُـى             
ــاْ          ــت ــوزدض ــى ك ــٌ ــةزَي ــى ٓ ــةت ــوً ــل ح

ئــةجنــاًــى دةدات بــة ٓــةًــآــةُــطــى       
هة ةز اليةُة ثةيوةُديدازةكاُـى تـس،     
تــؤًــازكــسدُــى ضــةزجــةَ ئــاوازة              
ُـاونـؤيـيـةكـاُـى ُـاوضـةكـاُـى تــسى               
عرياقة هة ٓـةزَيـٌـى كـوزدضـتـاْ بـؤ              
بةدةضتَٔيِاُى شاُيازى و داتاى تـةواو    
هةضةز ئاوازةكاْ بة ًةبةضتى شيـاتـس     

 .  ِزَيلخطتِى كازوبازةكاُياْ
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وةشيسى ثالىداىان 
بةشدازى هة 

كَوِزبةىدى 
ضوازضَيوةى 

ضرتاتيرى 
ثازاضتيى 

 كَومةآليةتى دةكات

ــص ضــةزؤكــى           ــسى بــةِزَي ــس ضــاودَي هــةذَي
حلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ، ِزَيـصداز    

 510202050َُي ريياْ بازشاُى، ِزؤذى 

كــؤزبــةُــدى ضــوازضــَيــوةى ضــىاتــيــرى     
ثازاضتِى كؤًةآليةتى هة اليةْ د.عـوـى      
ضِدى ، وةشيسى ثالُداُاُى حلـوًـةتـى    
ــة            ــةوة ب ــساي ــتــاْ ك ــوزدض ــى ك ــٌ ٓــةزَي
ــادز             ــد ق ــٌ ــص   ــةِزَي ــى ب ــووُ ــادةب ــاً ئ
ٓاودياُى ، وةشيـسى كـازو كـازووبـازى             

بـةزثـسضـى      21كؤًةآليةتىو شياتس هة   
حلـوًـى و ُـوَيـِـةزاُـى داَ و دةش ـا                  

حلوًـى و ِزَيـلـخـساوة ُـَيـودةوه ـةتـيـة                
ثةيوةُديدازةكاْو ِزَيلخساوةكاُــــــــــــى     

 .  كؤًةه طةى ًةدةُى

ــة                ــوو ب ــةت ب ــب ــاي ــدة ت ــةُ ــؤزب ــةَ ك ئ
تاوتوَيلسدُى دةزئةجناًةكاُى قـؤُـاغـى    
يةكةًى ثِسؤذةى ثازاضتِى كؤًةآليةتـى  
حلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضـتـاْ كـة بـة         
ٓةًآةُطى هة َُيواْ حلوًةتى ٓةزَيـٍ  

 .  و باُلى َُيودةوه ةتى جَيبةجَيدةكسَيت

وةشيسى ثالُداُاْ هة وتازَيلدا باضى هـة    
 سيِطى ئةَ ضىاتيرية ُوَيية كـسد بـؤ       

باغىكسدُى  وشةزاُى نةه لى ٓةزَيـٌـى   
كوزدضتـاْو ِزاغـيـطـةيـاُـد كـة ئـةًـة                
ٓةُطاوَيلة هة ضوازضَيوةى ئةو بةزُاًة 
ضاكطاشيةى كة بةِزَيص ضـــــــــــــــةزؤكـى       
حلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ثالُى بـؤ  

 داِزغتووة هة ضَيلتةزة جياواشةكاْ.

غاياُى بـاضـة ثـِسؤذةكـة ٓـةزيـةن هـة              
بــوازةكــاُــى بــيــٌــةى كــؤًــةآليــةتــى و         
ناُةُيػيِى، بـاشاِزى كـازو تـؤِزةكـاُـى            
ثازاضــــتِى كؤًةآليةتـــــــــى هـــــــةنـؤ  

 دة سَيت.
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 دةزكسدىي دوو بةَهطةىامةي ضتاىدازدي طسَيبةضتلسدن 

ُـوَيـلـسدُـةوةي ضـيـطـتـٌـي            ) هَيرُـةي    
             ْ ( تةُدةزيّ هـة ٓـةزَيـٌـي كـوزدضـتـا

بةضةزثةزغيت وةشازةتـي ثـالُـداُـاْ/         
بةِزَيوةبةزايةتي  سَيبةضتة  ػتيةكـاْ،  
وة دواي تــةواوكــسدُــي ِزةغــِــووضــي          
ِزَيــِــٌــايــيــةكــاُــي جــَيــبــةجــَيــلــسدُــي     
 ـسَيـبـةضـتـة  ػـتـيـةكـاْ، ُـووضـيــ                 
ِزةغــِــووضــي دوو بــةه ــطــةُــاًــةي              
ــة              ــت ــةض ــب ــسَي ــوازي   ــدازدي ب ــاُ ــت ض
 ػــتــيــةكــاُــي تــةواوكــسد ئــةواُــيــؼ      

بــةه ـــطـــةُـــاًـــة ضـــتـــاُـــدازدةكـــاُـــي     ) 
– سَيبةضتلسدْ بؤ دابيِلسدُي كـاآل      

Standard Bidding Document 

for Goods )        ــة ــاًــ ــةُــ ــطــ ــةه ــ و )بــ
ــي             ــرازدُ ــب ــةه  ــؤ ٓ ــاْ ب ــدازدةك ــاُ ــت ض

 ْ  Standard Bidding  -  ِزاوَيــركــازا

Document for  Consultancy 
Services)  . 

وة هـة كــؤُـفـِساُطــَيـلـي فــساواُـدا هــة               

ــةوتــي     ــل ــازي      510201031ِزَي هــة غ
ٓةوهَيس و بة ئاًادةبووُي ُـوَيـِـةزاُـي       
ــي               ــةزت ــاْ و ك ــاك ــص  ــازَي وةشازةت و ث
ــةو دوو              ــي ئـ ــسدُـ ــةت، دةزكـ ــبـ ــايـ تـ

   .بةه طةُاًاُة ِزا ةياُدزا
ئةَ دوو بةه طةُاًةية هة ًيـاُـةي ئـةو      
كازاُة دَيت كة وةشازةتي ثالُداُـاْ بـة     
ٓةًآةُطي هة ةز باُلي َُيـودةوه ـةتـي    
جَيبـةجـَيـي دةكـات هـة ذَيـس ثـِسؤذةي                
ُوَيلسدُةوةو ثةزةثَيـداُـي ضـيـطـتـٌـي          
 سَيبةضتلسدْ هةٓةزَيٌي كـوزدضـتـاْ.      
ــلــي          ــطــةُــاًــةكــاْ بــة ُــووضــساوَي بــةه 
وةشازةتي ثالُداُاْ  ػتاُدُي بؤ كساوة 
بؤ  ػت وةشازةت و ثازَيص او فةزًاُطـة  
ُةبةضىاوةكاْ بةوةشازةت و يةكَيـيت و    
ضةُديلاكاْ هة ٓةزَيٌي كوزدضتـاْ بـؤ     
ــةز          ــةض ــاْ ه ــي ــووُ ــؤض ــ  ِزاوب ــست وةز 
ُاوةِزؤكي ئةَ بةه طةُاًاُة، وة بؤ شياتس 

ِزووُلسدُةوةي ٓـةُـدَي شازاوةي ُـوَي          
ــي             ــووضـ ــِـ ــي ِزةغـ ــاوةِزؤكـ ــةُـ ــة هـ كـ
ِزَيــِــٌــايــيــةكــاُــي جــَيــبــةجــَيــلــسدُــي      
 سَيبةضتة  ػتيةكاْ ٓـاتـووةو شيـاتـس         
ــي            ــاُ ــل ــوَي ــواشة ُ ــَي ــةغ ــووْ ب ــاب ــِ ــاغ ئ
ٓـــةه طـــةُـــطـــاُـــدُـــي تـــةُـــدةزةكـــاْ،     
بةِزَيوةبةزايةتي  سَيبةضتة  ػتـيـةكـاْ    
بةٓاوكازي باُلي َُيودةوه ـةتـي ٓـةه طـا       
بة ئةجناًداُي وؤزكػؤثَيلي دوو ِزؤذي 

فـةزًـاُـبـةزي     (  52) بة بةغدازبووُي   
 .حلوًي

 

هَيرُةي ُاوبساو هة ئَيطـتـادا ضـةزقـاه ـي        
ُووضي  ِزةغِووضي دوو بةه طـةُـاًـةي    
تسي بوازي  سَيبةضتة  ػـتـيـةكـاْ بـة        
ُاوي بةه طةُاًة ضتاُدازدةكاُي كــــــــاز    

 (Standard Bidding Documents 

for Works   )        و ضةضجاُدُي غـيـاويـي
   .(Prequalification)ثَيػوةنت 
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ــي           ــةت ــةزاي ــوةب ــةِزَي ــي ب ــاُ ــةك ــي ــاآلك ض
ثؤهَيِلسدُـي بـةه ـَيـِـدةزاْ هـة وةزشي             
ضَييةًدا هة كصبووُداية بـةٓـؤي ئـةو        
قةيساُة دازاييةي ِزووبةِزووي ٓةزَيٌـي  
كوزدضتاْ بـووةتـةوة، بـؤيـة هـَيـرُـةي            
تؤًاز و ثؤهَيِلسدُي بـةه ـَيـِـدةزاْ هـة          
ضَ ًاُطي وةزشي ضـَيـيـةًـي ئـةًطـاَي         

كــؤبــووُــةوةي ئــاضــايــي     (  3) تــةُــٔــا    
كؤًجاُيا و   (  3) ئةجناًداوة، كة تيايدا 

بةه َيِدةزي ثؤهَيِلسدووةو ثوةي ثؤهَي  
كؤًجاُيا و بـةه ـَيـِـدةزي تـسيػـي         (  3) 

( 0) بةزشكسدؤتةوة، وة ثوةي ثـؤهـَيـ       

يةن كؤًجاُيا ٓةه وةغاوةتةوة. هَيرُـةي   
ثؤهَيِلـسدْ هـةضـةز داواكـازي نـاوةْ            
ــؤي                ــة ٓـ ــاْ، وة بـ ــاكـ ــيـ ــاُـ ــجـ ــؤًـ كـ
ثَيػلةغـلـسدُـي كـازي ئـةجنـاًـدزاوي            

ــت      ــويط ــَي ــازي     (  1) ث ــداشي ــةُ ــواز ئ ض

ٓاوبةؽ هة داًةشزاُدُي كؤًجاُـيـاكـاْ    
 دةزَٓيِاوة.

( 0) هة اليةكي تـسةوة هـةَ ًـاوةيـةدا           

يةن كؤًجاُيا نساوةتة هيطيت ِزةؽ و     
يةن كؤًجاُياؽ هة هـيـطـيت ِزةؽ      ( 0)

دةزٓــَيــِــساوة. بــةًــةؽ كــؤي  ػــيت          
كؤًجاُيا و بةه َيِدةزاْ كة هة ئـَيـطـتـادا     

 (. 22)هة هيطيت ِزةغداْ دةكاتة 

ــا و        (  3) داواكــازي    ــاُــي ــؤًــج ــةؽ ك غ
ــاْ             ــّ ي ــست ــؤ وةز  ــؼ ب ــدةزي ــِ ــَي ــةه  ب
بـــةزشكـــسدُـــةوةي ثـــوـــةي ثـــؤهـــَيـــّ        
ِزةتلساوةتةوة بة ٓؤي ٓـةبـووُـي كـةَ       
ــة                ــاًــ ــةُــ ــطــ ــةه ــ ــة بــ ــوِزي هــ وكــ

 ثَيػلةغلساوةكاْ.

جــطــة هــةًــاُــةؽ بــةِزَيــوةبــةزايــةتــي       
ثؤهَيِلسدُي بةه َيِدةزاْ ٓةز هة وةزشي 
ضــَيــيــةًــي ئــةًطــاه ــدا ٓــةه طــاوة بــة          

ُوَيلسدُةوةي ُاضِاًةي ثؤهَيِلسدْ بؤ 
كؤًـجـاُـيـا و بـةه ـَيـِـدةز، وة               (  003)

داواكازي ُوَيلسدُـةوةي ُـاضـِـاًـة بـؤ               
ى ديلةى ِزةتـلـسدؤتـةوة بـةٓـؤي        (  1)

ٓـــةبــــووُــــي كـــةَ وكــــوِزي هــــة               
داواكـازيـةكـاُـيـاْ، وة شؤز ثػـتـطــريي              
ئــازاضــتــةي وةشازةت و اليــةُــةكــاُــي          
ُةبةضىاو بة وةشازةت كساوة ضةبـازةت  

 .  بة كؤًجاُيا و بةه َيِدةزاْ

ضةزةِزاي ئةَ كازاُةي ضةزةوة، ِزؤذاُـة    
كازي ئاضايـي نـؤي ئـةجنـاَ داوة كـة              
ــت             ــةوةي  ػ ــداُ ــة وةآلً ــة ه ــي ــت ــسي ب
وةشازةت و اليــةُــةكــاُــي حــلــوًــي و          
ِزةشاًةُديداْ هةضةز فسؤغت  ثػـلـي     
ــي           ــةزاُـ ــِـ ــةشزَيـ ــاْ و داًـ ــةغـ ــاوبـ ٓـ
كــؤًــجــاُــيــاكــاْ دواي ديــساضــةكــسدُــي      

 دؤضَييةكاُياْ.

  ثؤهَييلسدىى كؤمجاىياو بةَهَييدةزان
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هة بِلةى فـِسؤكـة نـاُـةى ُـَيـودةوه ـةتـى             
( 331170) ٓةوهَيس بِسى ًةوادى ٓاتوو   

جـواُـلـازى، كـةزضـتـةى         ) كطٍ هة ًةوادى 
بيِاضاشى، ًوادى ضيازات، ًـوادي كـازةبـا،        

ــةزةوة ....             ــل ــاك ــوادي ث ــةزة       ( ً ــط وة ج
شووُـةى  (  51)بةٓةًوو جؤزةكاُياْ، وة 

شووُةى بؤْ ثػلـِـيـِـى     (  01) جطةزة و 
بؤ كساوة هة تاقيـطـةى بـِـلـةى كـؤُـىؤى            
جؤزى فِسؤكةناُة كة دة وجنَيـت هـة ـةز      

تايبةمتةُدى عَيساقى. ثػلِيـِـى جـطـةزة        
هــة بــةِزَيــوةبــةزايــةتــي ثــَيــواُــةضــاشى و          

( 2) كؤُىؤى جؤزى ٓةوهَيس بسيتـيـة هـة        

 ( ـوجنـاو  ) داُةى ُة وجناو، و َُيس ةهــــــة    
 (ضــلايـس جـسوت    ) و جطةزةى كوبية (  7) 
داُةى  وجناو. هة ئاًـازي تـاقـيـطـةى         (  3)

بةِزَيوةبةزايةتى ثَيـواُـةضـاشي وكـؤُـىؤى        
جؤزى ضوَيٌـاُـى بـِسى جـطـةزة/ تـوتـِـى                

ــس ــةهــةى ٓــاتــوو        كــازتــؤْ (  0535) ُــَي

كازتؤُـى ِزَيـطـة ثـَيـِـةدزاو           (  7) دةزضوو،  
بوو. بِسى ٓاتووى توتِـى ثـايـح/ تـوتـِـى             

تةُى ِزَيطةثـَيـدزاو بـوو.      (  01) ضِساويؼ 
 ـوجنـاو   (  102) هة بةغى ضوتةًـةُـيـؼ      

ُــة ــوجنــاو بــوو. هــة             (  31) هــة ــةز     
بةِزَيوةبةزايةتى  ثَيواُة ضاشي وكـؤُـىؤى     
جؤزى دٓؤكـيـؼ بـِسى ًـةوادى ٓـاتـووى             

 5102جطةزة بؤ وةزشى ضَييةًى ضــــاى     
 تةُى ِزيطةثَيدزاو بوو.(  2521) 

 ..(ثاكلةزةوة، ًوادى بيِاضاشى، ًةوادى كازةبا، ًةوادى ضَيػتخاُة، ًةوادى ثالضتيلى، يازى ًِداال ْ، ًةوادى ضيازات ) ُاوى ًةوادة ٓاتووةكاْ 

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

 هةُاوبساو ِزَيطةثَيِةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة هةُاوبساو ِزَيطةثَيِةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة هةُاوبساو ِزَيطةَثيِةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة

 ُية 502312 525331 ُية 111 7121017 052 31012 031171231

 : هةنػتةى نوازةوة ديازى كساوة 5102  ضاه ى 7، 6بؤ ًاُطى )( COTECNA, SGS,B.V, TUV)بِسى كؤكساوةى بِسواُاًةكاُى 

 ذًازةى بِسواُاًةكاُى ِزَيطة ثَيِةداْ ذًازةى بِسواُاًةكاُى ِزَيطة ثَيداْ بِسواُاًةكاْ

B.V 5510 013 

SGS 5112 3 

TUV 213 ُية 
COTECNA 330 ُية 

Baltic control 33 0 

 003 2333  ػتى

نوازدةًةُى، ئاو، جواُلازى، ثاكلةزوة، ى )نػتةى ثػلِيِى ئةجناًدزاو هة تاقيطةكاُى بةِزَيوةبةزايةتي  ثَيواُةضاشى و كؤُىؤى جؤزى ٓةوهَيس، بةِزَيوةبةزايةتى دٓؤن و ضوَيٌاُ

 كازو ضاآلكييةكاىى دةضتةى ثَيواىةضاشىء كَوىرتَوىل جَوزى
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 ُاوى غوَيّ

  

 بايؤهؤجى فيصيا كيٌيا

 ُة وجناوة  وجناوة ُة وجناوة  وجناوة ُة وجناوة  وجناوة

تاقيطةي ثَيواُةضاشي و كؤُىؤهي 
 جؤزي ٓةوهَيس

 ُية ُية ُية ُية ُية ُية

  

 تاقيطةى ب.ن  دٓؤن
313 01 121 23 012 2 

 تاقيطةى ب. ن

 ضوَيٌاُى
11 3 01 5 0 0 

 3 013 22 131 51 320  ػتى
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 دٓؤن ضوَيٌاُي ٓةوهَيس جؤزي كازوضاآلكي

 02 2 2 دةزَٓيِاُي ًؤه ةتي شَيسيِطسي

 - - - دةزَٓيِاُي ًؤه ةتي فسؤغت  شَيس بة كؤًةَي

 1 3 0 دةزَٓيِاُي ًؤه ةتي وةزغةي شَيِس

 1 015 2 تاشةكسدُةوةي ًؤه ةتي شَيسيِطسي

 - 2 - تاشةكسدُةوةي ًؤه ةتي فسؤغت  شَيس بة كؤًةز

 - 3 - تاشةكسدُةوةي ًؤه ةتي وةزغةي شَيِس

 ثػلِي  نػو ي ٓاوزدة

10129105 
ٓةغت ٓةشازو ضةدو ضى و ُؤ كيوؤ و ٓةغت ضةدو 

 دواُصة  ِساَ

001229131 
ياُصة ٓةشاز و ضوازضةدو ُوةدو ُؤ 

 كيوؤ و ٓةغت ضةدو ضي  ِساَ

3119335 
غةؽ ضةدو ضى و ٓةغت كيوؤ 

 و ضَي ضةدو ضي و دوو  ِساَ

 02 10 023 ثػلِي  ثطووهةي فسؤغت  شَيس

 03 2 01 ثػلِي  دوكاُي وةزغةو شَيسيِطسي

 03 10 023 كَيػلسدُي تةزاشوو

 جاز 7 جاز 1 جاز 7 ضةزداُي هَيرُةي ضاودَيسي باشاز

  ِساَ 0171  ِساَ 5011  ِساَ 213 شَيسي ثػلَيِساو هة الياْ هيرُةي ضاودَيسي

 شَيسيِطس 02 شَيسيِطس 01 شَيسيِطس 00 تاقيلسدُةوةي شَيسُطساْ و ناوةْ وةزغةكاْ

 (ٓةوهَيس، ضوَيٌاُي، دٓؤن)ب .ثَيواُةضاشي و كؤُىؤهي جؤزي  )كازوضاآلكى وةزشى ضَييةَ ٓؤبةي نػى 
 5102ى ضاه ى  (وةزشى ضَييةَ)هة  (ٓةوهَيسـ ضوَيٌاُى ـ دٓؤن)جؤزى كازوضاآلكييةكاُى ٓؤبةى ٓوُةزى 

 شَيسي ثػلَيِساو هة الياْ هيرُةي ضاودَيسي
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ضَي تيه هة شازةشاياىى كؤزى طةيصتية هةزَينى كوزدضتان بؤ 
 جَيبةجَيلسدىي ثِسؤذةى ثةزةثَيداىى مسؤيى

بةِزَيوةبةزايةتي  ػيت ثةزةثَيداُي ًسؤيـي هـة ًـاوةى ئـةَ           
ضَي ًاُطةدا ضةُد ضاآلكييةكي ئةجناًداوة هةضـةز ثـِسؤذةى     

، ثـِسؤ ـساًـي         KIPA  -ثةزةثَيداُي ضةزضـاوةى ًـسؤيـي        
تواُاضاشيو جَيبةجَيلـسدُـي نـوي هـة ثـالُــي ِزآـَيـِـاُـي                   

. ضةزداُي تيٌي ًاضتةزثالُي ِزآـَيـِـاْ هـة          5102ضـــــاى 
وآلتي كؤزياي باغووز بؤ ٓةزَيٌي كوزدضتاْ هة ضوازضَيوةي 

 -  ٓةًآةُطيلسدْ هة  ةز ئاذاُطي كـؤيـلـاي ُـَيـودةوه ـةتـي         

KOICA  بؤ جَيبةجيـلـسدُـي      510207057هة ِزَيلةوتي
بـةِزَيـوةبـةزايـةتـي        KIPA  -ثِسؤذةى ثةزةثَيداُي ًـسؤيـي     

 ػيت ثةزةثَيداُى ًسؤيى ثـَيـػـواشي كـسد  هـة تـيـٌـَيـلـي                     
ثطجـؤِزي بـوازي     (  7) غازةشاياُى كؤزى كة ثَيم ٓاتبووْ هة 

 . كاز َيسي هة شاُلؤي كؤُلؤكي كؤزياي باغووز

هةَ ضةزداُةي ضَييةًياُدا  بة ٓاوكازي ئةُداًاُي ثِسؤذةكة 
هة وةشازةت ًاضتةز ثالُى ثـِسؤذةى ثـةزةثـَيـداُـى ًـسؤيـى              
ثَيداضووُةوةى وزدي بؤ كسا ، كة هة غةؽ بـةغـي جـيـاواش       
ثَيم ٓاتبوو بؤ  وجناُي ُاوةِزؤكي ًاضتةز ثالُةكة هـة ـةز     

 واقيعي كوزدضتاْ.

هةًاوةى شياتس هةٓةفتةيةن ٓةزدوو تيٌةكة ِزؤذاُة كـازيـاْ     
 كسد هةضةز ئةَ ناآلُةي نوازةوة:

 .تاوتوَيلسدُى ثَيلٔاتةي ئاييِدةي كيجاو بةغةكاُي 

  و ثـَيـػـِـيـاشكـسا بـة              ( كيـجـا  ) ثالُى ضاآلُةى نوهةكاُى ،
شيادكسدُى ٓةُدَى نـوي بـؤ ثـالُـى ضـاآلُـة بـة ثـَيـى                      

 .  ئاضتةكاْ و ثَيويطتى نوهةكاْ هة بوازى ثةزةثَيداُدا

    غَيواشي ثَيػلةغلسدُي نوهةكاُيؼ هةِزووي ِزَيلخطنت و
ــةوةى                ــؤئ ــةكــاْ ب ــوه ــسى ِزؤذاُــةى ن ــَي ــاتــرً ــى ك داُــاُ
بةغَيوةيةن بَيت كة هة  ةز ضيطتٌى دةواًـى ِزؤذاُـةى       

 فةزًاُبةزاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بطوجنَيت.

               هة كؤتاييدا، ثَيػِياشكسا كة ثالَُيـلـي كـازي تـؤكـٌـة هـة
كؤتابةغي ًاضتـةزثـالُـةكـة دابـِسَيـرزَيـت بـة ٓـاوكـازي                 

 ٓةزدوو تيٌةكة.

      تؤًازكسدُى تَيبيِيةكاْ بؤ  ضاكلسدْو كؤتايئَيِـاْ بـة
ًاضتةزثالُي ِزآَيِاْ. هة ئَيطتـادا كـازدةكـسَيـت هـةضـةز            
ِزةضاوكسدُي ثَيػِيازو تَيبيِـيـةكـاْو ِزَيـلـخـطـتـِـةوةي            

 .  ًاضتةز ثالُةكة

 ضةزداىي تيني داىاىي كؤزضبوونء ثِسؤطسامي ِزاهَييان هة وآلتي كؤزياي باشووز بؤ هةزَيني كوزدضتان

تيٌى داُاُى ثةيِسةوو ثِسؤ ـساًـي     51020103هة ِزَيلةوتي 
ِزآَيِاْ وةن بةغى دووةًى ضتـافـى ثـِسؤذةكـة  ـةيػـتـِـة             
ٓةزَيٌى كوزدضتاْو هةاليةْ بةزثـسضـاُـى بـاآلى وةشازةتـى          

( 7) ثالُداُاْ ثَيػواشياْ هَيلسا. ئةَ تيٌةثَيلٔـاتـبـووْ هـة          

. دواتـس هـة        ( نـاتـوو ٓـا ـني      ) غازةشاو ِزَيلخةزي ثِسؤذةكة 
كؤبووُةوةكة بـاع هـة بـاكـطـساوُـدو ئـاًـاجنـى ضـةزداُـي                    
ضَييةًياْ كساو ئةجَيِداى ًاُةوةى نؤياْ هة كوزدضتاْ بؤ 

 .ًاوةى يةن ًاُط و بةزُاًةو ثالُي ِزؤذاُةياْ تاوتوَيلسد

وؤزكػؤثَيلياْ كـسدةوة كـة     510201(0 2  -7)هة ِزَيلةوتي 
تيايدا شؤزبةي ضتايف ثةزةثـَيـداُـي ًـسؤيـي بـةغـدازبـووْ.             
وؤزكػؤثةكة ًاوةى ضَى ِزؤذي ناياُد و هـة اليـةْ دكـتـؤز           
ضــةُــيو غــازةشاكــاُــي تــسي بــوازي ثــةيــِسةوي ِزآــَيــِــاْ              

ثَيػلةغلسا. ئاًاجنةكةغى ِزووُلسدُةوةى شيـاتـسي ثـِسؤذةي       
ثةزةثَيداُي ًسؤييو قؤُاغي ٓةُووكةيي ثِسؤذةكـة بـوو بـؤ        
ضتافةكة، ٓةزوةٓا ئاغِاكسدُي ضةًلي ثةزةثـَيـداْ و كـازة        

 (.كيجا)ثةيوةُدازةكاُي ضةزضاوةي ًسؤيي بوو بؤ ضتافى 

ئةَ تيٌة بةٓاوكازي ضتايف ثةزةثـَيـداُـي ًـسؤيـي ضـةزداُـى            
ضةُد وةشازةتَيلياْ كسد بة ًةبةضتى ئـةجنـاًـداُـى ضـةُـد         
ضاوثَيلةوتّ و توَيريِةوةيةن و ئاه و ؤِزكسدُى شاُـيـازى هـة        
بةغَيم هة داَ و دةش اكاُى حلوًةتى ٓـةزَيـٌـى كـوزدضـتـاْ         
ضة بـازةت بـة ثـِسؤذةى ثـةزةثـَيـداُـى ًـسؤيـى. ٓـةزوةٓـا                         
ِزَيلخساوةكاُيػي بةضةزكسدةوة بـةًـةبـةضـيت تـَيـطـةيػـنتو           
ٓــةه طــةُــطــاُــدُــي ئــةو ثــسؤ ــِساًــةي كــة ثــَيــػــلــةؽ بــة              
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ئاًادةبوواُي نوهـةكـة دةكـسَيـت. بـؤ ئـةَ ًـةبـةضـتـة بـة                       
ُوَيِةزايةتـي تـيـٌـةكـة، دكـتـؤز غـني هـة ـةز ضـةُـتـةزي                        

تةكِةهؤجياو ِزآَيِاُي ئةوزوثي، ٓةزوةٓا هة ةز ِزَيلخساوي 
 ئا اؽ كؤبووُةوة.  

 هة وآلتي كؤزياي باشووز بؤ هةزَيني كوزدضتان  KIPAضةزداىي بةِزَيوةبةزي ثِسؤذةى ثةزةثَيداىى مسؤيى/ 

بةِزَيص ثازن كة ضةزؤكى             510201053هة ِزَيلةوتى        
ثِسؤذةكةية  ةيػتة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ و هةاليةْ                           
بةزثسضاُى باآلى وةشازةتى ثالُداُاْ ثَيػواشى كسا، ضةزةتا           
باع هة بةِزَيوةضووُى ئيؼ و كازةكاُى ثِسؤذةكة بة                        

 غَيوةيةكى  ػتى كسا.

دواتس، بةِزَيص ثازن وةن بةِزَيوةبةزي  ػتى ثِسؤذةكة هة ةَي          
بةزثسضة باآلكاُي وةشازةت هة ضةُد كؤبووُةوةيةكي تسدا            
 فتو ؤياْ هةبازةى ثِسؤ ساًةكاُي ِزآَيِاْ هة وآلتي كؤزياي         

 باغووز كسد كة بسيتينت هة: 

                         ْثِسؤ ساًَيلي دوو ٓةفتةيي بؤ بةزثسضة باآلكا
ئةجناًدزا بؤ ئاغِابووْ بة ئةشًووْو ضياضاتو ياضاي           
ِزآَيِاْ هة وآلتي كؤزياي باغووز، وة داِزغت  ئةَ ياضاية   

 .  هة ٓةزَيٌي كوزدضتاْ دواي  ةِزاُةوةياْ

                           ثِسؤ ساًَيم بؤ ئةواُةى كة دةبّ بة ِزآَيِةزي
َُيودةوه ةتي بؤ كيجاو ٓاوكاز دةبّ هة جَيبةجَيلسدُي              

 .ثالُي ِزآَيِاُي ضاآلُةى كيجا

               ثِسؤ ساًَيليؼ بؤ ثالُداُةزو ديصايِةزي ِزآَيِاْ كة
 .ضتايف بةِزَيوةبسدُي نوهةكاْ دة سَيتةوة

بؤ ئةَ ًةبةضتةؽ ٓةزدوو تيٌي ثِسؤذةكة هة ةَي وةشازةت           
ضاوثَيلةوتّو كؤبووُةوةو باع هة غَيواشى بةِزَيوةضووُى           

داُاُي ضتاُدازدي ٓةه طةُطاُدُى ضتافى ِزآَيِةزاْو                    
 .ئيدازةى نوهةكاُيؼ كسا

         ْدوابةدواي  ػتاُدُي ُوضساوى وةشازةت بؤ وةشازةتةكا
بةًةبةضيت ُازدُي          5102هة ًاُطي تةمموشي              

كاُديدي غايطتة بة ِزةضاوكسدُي ًةزجةكاُي                        
فةزًاُبةز هة ئاضيت         321ثَيػلةغلسدْ، شياتس هة         

جياواش هة  ػت داَودةش اكاُي حلوًةتي ٓةزَيٍ بة               
ثازَيص اكاْو ٓةزوةٓا ئيدازةكاُي ِزاثةزيّ و                           
 ةزًياُيؼ ضيظي نؤياْ ثَيػلةؽ كسد تا دواتس                    

 تاقيلسدُةوةياْ بَو ئةجناَ بدزَيت.

                    ،تاقيلسدُةوةكة بؤًاوةي ضواز ِزؤذ بةزدةواَ بوو
فةزًاُبةزاْ هة بوازةكاُي كاز َيِسيو ثةيوةُديية                  
 ػتييةكاْو بةِزَيوةبسدُي ثِسؤذةو شًاُي ئيِطويصيو           
كؤًةه ِاضيو ياضا وة تةكِةهؤجياي شاُيازي كة هةاليةْ          
غازةشاياُي كؤزي و تيٌي باآلي وةشازةت                                    
ٓةه طةُطاُدُياْ بؤ كسا، كة ئةًةؽ هةضةز بِةًاي                
ًةزجو ضـــــــــــتاُدازةكاُي ٓةه طةُطاُدْو ِزادةي                 
ثابةُدبووُياْ بة نصًةتلسدْ هة كيجا وةن ِزآَيِةز بؤ         
ًاوةيةن بةًةزجَيم كةًى ُةبَيت هة ضَي ضاَي يةكاليى         

 كسايةوة.

                    01هة ئةجناًدا هيطيت كؤتايي بِسيازي هةضةزدزاو 

هة وآلتي كؤزياي باغووز           5102ِزآَيِةز بؤ ضاه ي         
ِزآَيِةزي   01ئاًادة دةكسَيت هةًاوةى ضَي ًاُط، وة            

 .  ئاًادةدةكسَيّ 5103تسيؼ هة ضاه ي 
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 تيني ِزةطةش
ٓةز هةضةزةتاي ثِسؤذةي ثةزةثَيداُي ًسؤيي ثسضي جـَيـِـدةز      
ِزةضاو كساوة هةاليةْ ئـةُـداًـاُـي ثـِسؤذةكـة هـة وةشازةت و                  
هةاليةْ غازةشاياُي كؤزياؽ، بؤ ئةَ ًةبـةضـتـةؽ ضـةُـديـّ         

 ضاوثَيلةوتّو ِزاثسضي كساوْ هة ضةزداُي يةكةَو دووةًدا.

هة ضةزداُي ضَييةًياْ، د.ضؤيظ ثطجؤزي َُيودةه ـةتـي بـوازي       
جَيِدةز بةٓةًآةُطي ضتايف بةِزَيوةبةزايةتي  ػيت ضةُديـّ  
ضاوثَيلةوتّ هة ةَي ئةجنوًةُـي بـاآلي نـاشـاْو، وةشازةتـي            
ــوةبــةزايــةتــي  ػــيت             كــازوكــازوبــازي كــؤًــةآليــةتــيو بــةِزَي

 بةزةُطازبووُةوةى توُدوتيري دذي ئافسةتاْ ئةجناًدزاوة.

ــوةبــةزي  ػــيت                د.ضــؤيــظ ضــاوثــَيــلــةوتــ  هــة ــةَي بــةِزَي
ــي             ــوةبــةزاُ ــركــازةكــاْو بــةِزَي ــي ًــسؤيــيو ِزاوَي ــداُ ثــةزةثــَي

ثةزةثَيداُي ًسؤيي كسد بؤ وةز ست  بريوِزاياْ ضةبازةت بـةَ   
ثسضة هة ٓةزَيٌي كوزدضتاْو شاُيازيةكي باغي هة ضةزضاوةى 
جؤزبةجؤز هةضةز ثسضي جَيِدةزو ِزةوغي توُـدوتـيـري دذي      
ئافسةتاْ كؤكسدةوة. بـابـةتـةكـاْ بـؤي كـساُـةوة بـة شًـاُـي                    
ئيِطوـيـصي تـاوةكـو بـتـواُـَيـــت ضـووديـاْ هـَيـوةز ـسَيـت هـة                           
ديصايِلسدُي ثِسؤ ساًَيم هةضةز جَيِدةزو داُـاُـي ثـةيـِسةوي       
ِزآَيِاْ هة ضوازضَيوةي ًـاضـتـةزثـالُـي زآـَيـِـاُـي كـة بـؤ                    

 كازًةُداُي حلوًةتي ٓةزَيٍ ديصايّ دةكسَيت.

ثَيصواشيلسدن هة ىوَييةزي ىوَيي كؤيلـا  
 هة هةوهَيس

بة ًةبةضيت يةكىُاضنيو ثتةوكسدُي ثـةيـوةُـدي وةشازةتـى       
ثالُداُاْ هة ةز ِزَيلخساوو ئاذاُطة ُـَيـودةوه ـةتـيـيـةكـاْ، هـة             

بـةِزَيـوةبـةزي  ػـيت ثـةزةثـَيـداُـي               51020203ِزَيلـةوتـي     

ًسؤيي ثَيػواشي كسد هةبةِزَيصاْ ضيوْ ٓـاْ و بـةزَيـص هـيـٍ            
وةن ُــوَيــِــةزاُــي ئــاذاُطــي كــؤيــلــا هــة ٓــةوهــَيــس. وَيــساي               
بةنَيسٓاتّ، بةِزَيوةبةزي  ػـيت ثـةزةثـَيـداُـي ًـسؤيـي بـة               
ئاًادةبووُي ئةُداًاُي ثـِسؤذةي ثـةزةثـَيـداُـي ًـسؤيـي هـة               
وةشازةتى ثـالُـداُـاْ، ضـوثـاضـي ٓـاوكـازيو ٓـةًـآـةُـطـي                      
بةزدةواًـي وآلتـي كـؤزيـاي بـاغـووزي كـسد بـؤ ٓـةزَيـٌـي                        

  -كوزدضتاْ بة  ػيتو، هة ثـِسؤذةي ثـةزةثـَيـداُـي ًـسؤيـي              

KIPA      بةتايبةتي، كة بةٓةًآةُطي غازةشا كؤزييةكاْ هـة
 .قؤُاغي جَيبةجَيلسدُداية

هة كؤبووُةوةكةدا باع هة كازيطةزي ئةو بـازودؤنـةؽ كـسا      
كة هة ئَيطتادا هة ٓةزَيٌي كوزدضتاُدا بؤتة ٓـؤي دواكـةوتـّ      
هة ثِسؤضةى بوُيادُاُي بـاه ـةنـاُـةى كـيـجـاو ٓـةوه ـداْ بـؤ                   
دؤشيِةوةى ِزَيطةضازة بؤي، يانود دؤشيِةوةى ِزَيـطـةضـازةى      
جَيطس بؤ ئةوةى بتواُسَيت هـةاليـةن ثـِسؤذةكـة بـةزدةواًـي           

 ثَيبدزَيتو ثِسؤضةى ِزآَيِاْ ُةوةضتَيت.

دواتس، تيػم نساية ضةز ُازدُي فةزًاُبةزاُي حلوًةت بـؤ  
بةغدازيلسدْ هة ثِسؤ ساًةكاُي داُاُي ضياضـاتـي ِزآـَيـِـاْ،        
ئاًادةكسدُي ِزآَيِةزاْ، ٓةزوةٓا ثِسؤ ساًي بةزشكسدُـةوةى  
تواُطيت فةزًاُبةزاْو كـازاًـةيـيـاْ هـة ِزووي ضـةزضـاوةى              
ًسؤيي هة وآلتي كؤزياي باغووز. ئاذاُطي ُاوبساو نؤغخـاه ـي    
نؤي دةزبِسي بة ٓةوه ى ئـةُـداًـاُـي ثـِسؤذةي وةشازةت هـة             
ٓةًآةُطيلسدُي غازةشا كؤزييةكاْ بـؤ جـَيـبـةجـَيـلـسدُـي             
بةغَيلي ثِسؤذةكة ضةزةِزاي ئـةو بـازودؤنـة كـة ٓـةزَيـٌـي                
كوزدضتاُي  ستؤتةوة. هة كؤتاييدا،  ئاًادةيي نؤي ُيػاْ دا  
بؤ ئاضاُلازي كسدْ بؤ كاُديداُي حـلـوًـةت كـة بـةغـدازي           

 ثِسؤ ساًةكاْ دةكةْ هة وآلتي كؤزياي باغووزدا.
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خوهي بةِزَيوةبسدىي خؤجَييي/ ثَيداىي 
 دةضةآلتةكان

هة دزَيرةى ٓةوه ي ثـةزةثـَيـداُـي تـواُطـيت فـةزًـاُـبـةزاُـي                   
حلوًةتي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ هة ثِسؤذةي تاشة ةزي هة كةزتـي  

( KIPA)  ػتيدا، ئةُطتيتؤي كوزدضتاْ بؤ كاز َيِسي  ػـيت      

هـةِزَيــطــةي ٓــةًــآــةُــطــي بــةِزَيــوةبــةزايــةتــي ثــةيــوةُــديــيــة         
(،  UNESCWA)  ػتيةكاْو باشاِزكازي هة ةَي ِزَيلخساوي 

وؤزكػــؤثــَيــلــى ضــَي ِزؤذي هــةذَيــس ُــاوُــيــػــاُــي  نــوهــي                  
بةِزَيوةبسدُي نَوجيَ/ ثَيداُي دةضةآلتةكـاْ  هـة ِزَيـلـةوتـي                

ئةجناًـدا. ئـةَ وؤزكػـؤثـة هـةاليـةْ                510201(020 -07)
ثَيـػـلـةغـلـسا، كـة تـيـايـدا                     (  وبةزت دؤًيت) ِزآَيِةز بةِزَيص 

فةزًاُبةز بةغدازياْ هةَ وؤزكػؤثةدا كـسد هـة  ػـت          (  33) 
وةشازةتةكاْ ودةضتةكاُي حـلـوًـةتـي ٓـةزَيـٍ. هـة كـؤتـايـي                    

ــةزي                ــوةب ــةِزَي ــي ب ــووُ ــادةب ــاً ــة ئ ــة ب ــةك ــؤث  KIPAوؤزكػ
 بِسواُاًةكاْ بةضةز بةغدازبواوْ ثَيػلةؽ كساْ.

بةغدازبواْ هـة فـؤِزًـى ٓـةه طـةُـطـاُـدْ دا ئـةَ نـوهـةيـاْ                       
بةنوهَيلى ضودبةنؼو شؤز باؽ هةقةه ةًدا، دةضتخؤغياْ هـة  

و ِزآَيِةزكـسد بـؤ كـسدُـةوةي          KIPA  -وةشازةتي ثالُداُاْ 
 .ئةو جؤزة نوالُة

بة ًةبةضتى بةزشكسدُةوةى ئاضـتـى تـواُـا ًـسؤيـيـةكـاْ هـة                
هـة دةزةوةى       ( ًاضتةز و دكـتـؤزا    ) ضوازضَيوةى نوَيِدُى باآل 

وآلت، كازو ضاآلكييةكاُى تواُاضاشي بؤ ئةَ وةزشة بسيتيـبـووْ   
 هة:

               ْدواى ئــةوةى كـة ضــةزَوكـايــةتــى ئــةجنــوًـةُــى وةشيــسا
 510202055هـة ِزَيـلـةوتـي         (  3132) فةزًاُى ذًـازة    

دةزكسد و، تَييدا بـِسيـازدزا بـة ِزا ـستـّ هـة ِزايـيـلـسدُـى                     
كازوبازى كاُديداُي تواُاضاشى ، ئةًةؽ بـةٓـَوى نـساثـى       
بازودَونى دازايى حلوًةتـى ٓـةزَيـٍ، بـةآلَ دواجـاز بـة               

ٓةوه ى ُـوَيـِـةزاُـى ٓـةزضـَي اليـةُـى ضـةزَوكـايـةتـى                   
حلوًةتى ٓةزَيٍ و وةشازةتى ثـالُـداُـاْ و وةشازةتـى         
نوَيِدُى باآل بة ٓةًآةُطى هة ةَي وةشازةتـى دازايـى     

هـة ِزَيـلـةوتـي       (  3210) تواُسا بة فـةزًـاُـى ذًـازة           
ــةت              510201053 ــوً ــل ــى ح ــةت ــاي ــةزَوك ــة ض ــة ه ك

دةزضووة، ِزَيطة بدزَيت كة دووبازة كاُديدةكاْ دةضـت    
بلةُةوة بة ًاًةه ةكاُياْ، بة ًةزجَيم كة هة ئَيطـتـادا   

هــةضــةز نــةزجــي نــؤيــاْ ضــةفــةز بــلــةْ و ٓــيــ                 
داواكازيةكياْ ُةبَيت هة حلوًةت بـَو نـةزجـلـسدُـى          
ثازة بَوياْ، تا ئةو كاتةى كة بازودَونى دازايى ٓـةزَيـٍ   

 .ضازةضةز دةبَيت

   هيرُةى ٓاوبةغي تواُاضاشي كة ثَيلٔاتووة هة ُوَيِـةزى
وةشازةتى ثالُداُاْ هة ةَي ُوَيـِـةزاُـى ضـةزؤكـايـةتـى          
ئةجنوًةُـى وةشيـساْ و وةشازةتـى نـوَيـِـدُـى بـاآلو                   
توَيريِةوةى شاُطتى، ٓةفتاُة دووجاز  كؤدةبِةوة بـة    
ئاًاجنى ضازةضةزكسدْ و بِسيازداْ هةضةز  سفتةكـاُـي   
دازاييو كَيػةي تسي ثةيوةُدازو  تايبةت بة ثـِسؤذةى    
تواُاضاشى هةضةز ئاضتى كاُديداُى ٓـةزدوو وةشازةتـى     

 نوَيِدُى باآلو ثالُداُاْ.

       كـاُـديـد نـوَيـِـدُـةكـةيـاْ بـة               (  370) هة ئَيـطـتـادا
ــةوةو             ــةت ــةزاوُ ــسدووةو،   ــةواو ك ــي ت ــووي ــةوت ــةزك ض

 .دةضتبةكازبووْ هة فةزًاُطةكاُياْ
 

نػــتــةى نــوازةوة بــسيــتــيــة هــة شاُــيــازى كــاُــديــداُــى             
 ضةفةزكسدوو بة ثَيي ئاضتى بِسواُاًة وثازَيص اكاْ.

 ذًازةى ضةفةزكسدووةكاْ     بِسواُاًة

 869 ًاضتةز

ادكتؤر  33 

 232 كؤى  ػتى

 ذًازةى ضةفةز كسدووةكاْ      ثازَيص ا

 121 ٓةوهَيس

 311 ضوَيٌاُى

 033 دٓؤن

 232 كؤى  ػتى
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كاز و ضاآلكييةكاىى ضةزؤكى دةضتةى ئامازى هةزَيه ثةيوةضت بة ثِسؤذةى 
  تؤمازى طصتطريى ئاوازةكان هة ماىطةكاىى تةموش، ئاب و ئةيوول

  كؤبووُةوةى هيرُةى تةكِيلـى    51020705هة ِزَيلةوتى
بةِزَيوةضوو بؤ ًةبةضـتـى ئـا ـاداز بـووُـى ئـةُـداًـاُـى                 
هيرُةكة هة دوايني ٓةُطاوةكاُى ثةيوةُديداز بة ثِسؤذةى 
تؤًازى ئاوازةكاْ و تةواو بووُى كازى ًةيداُيى قؤُاغى 

ــةى.                                      ــوةكــــ ــَيــــ ــوازضــــ ــةوةى ضــــ ــسدُــــ ــلــــ ــوَيــــ ُــــ
دواتس ئةجناًة ضةزةتاييةكاُى ُوَيلسدُةوةى ضـوازضـَيـوة    
بؤ ئاًادة بوواْ نساُة ِزوو و غيلسدُةوةياْ بؤ كسا. هـة     
كؤتاييدا ئةو ئاضتةُط و  ريو  سفتاُةؽ باع كـساْ كـة     
هة كاتى ئةجناًداُى كازى ًةيداُيدا ٓاتووُةتة ثـَيـؼ و     

 ضؤُيةتى ضازةضةزكسدُيػياْ نساوُةتة ِزوو.

      هـة ٓـؤى كـؤبـووُـةوةكـاُـى              51020703هة ِزَيلـةوتـى
دةضتةى ئاًازى ٓةزَيٍ، كؤبووُةوةى تايبةت بـة ذووزى      
عةًةهيات هـة ثـِسؤذةى تـؤًـازى  ػـتـطـريى ئـاوازةكـاْ                    
بةِزَيوةضوو تيايدا ئةُداًاُى ذووزةكة هة ئاضتى جَ بـة    
جَ كسدُى ثِسؤذةكة و ضؤُيةتى بةِزَيوةضووُى قؤُـاغـى   
ُوآ كسدُةوةى ضوازضَيوة ئا اداز كساُةوة. ٓةزوةٓـا بـة      
كوزتى ئةجناًة ضةزةتاييةكاُى قؤُاغى ُوَيلـسدُـةوة بـؤ      
ئــاًــادةبــوواْ غــيــلــساُــةوة و بــاع هــة  ــــــػـــــت ئــةو               
 ريو سفتاُـة و ضـازةضـةزةكـاُـيـاْ كـسا كـة هـة كـاتـى                        
بةِزَيوةضووُى كازى ًةيداُى بـؤ تـيـٌـةكـاْ ٓـاتـبـووُـة              

 ثَيؼ.

  يةكةًني كؤبووُةوةى هيرُـةى   51020707هة ِزَيلةوتى
ــة                    ــاْ ب ــاوازةك ــريى ئ ــط ــت ــازى  ػ ــؤً ــِسؤذةى ت ــاآلى ث ب
ضةزؤكايةتيى بةِزَيص وةشيسى ثالُداُاْ هة ُـووضـيـِـطـةى      
بةِزَيصياْ بةِزَيوة ضوو، و  ػت ٓةُطاوةكاُى ثِسؤذةكة هـة  
ــةوةو                        ــساُ ــاْ ِزووْ ك ــؤي ــات ب ــةو ك ــا ئ ــاوة ت ــةزةت ض
وزدةكازييةكاُياْ نساُة بةز باع. هة دواييػدا ئةجناًـة   
كؤتاييةكاُى قؤُـاغـى ُـوآ كـسدُـةوة بـؤ ئـاًـادةبـوواْ                  

نساُة ِزوو. دواى  فتو ـَوكـسدُـَيـلـى تـَيـسو تـةضـــــــةي                   
هةضـةز ئـةجنـاًـةكـاْ و بـةزاوزد كـسدُـيـــــاْ هــة ـةَي                        

شاُيازييةكاُــــى اليةُةكـاُـى تـس بـِسيـازدزا هـة ٓـؤكـازى                 
جيـاواشيـيـةكـاْ بـلـؤه ـدزَيـتـةوة و دواتـس ئـةجنـاًـةكـاْ                       

 ِزابطةيِدزَيّ.

 كؤبووُةوةيةكى تـايـبـةت بـة           510202051هة ِزَيلةوتى
هيرُةي تةكِيلي ثـِسؤذةكـة بـة ضـةزثـةزغـتـيـى بـةِزَيـص                 
وةشيسى ثالْ داُاْ و، هة ُووضيِطةى بةِزَيـصيـاْ بـةِزَيـوة       
ضوو كة تيايدا بةِزَيصاْ ضةزؤكى دةضتةى ئاًازى ٓـةزَيـٍ   
و بــةِزَيــوةبــةزى ثــِسؤذة، ُــوَيــِــةزاُــى ِزَيــلــخــساوةكــاُــى           

UNFPA ،UNHCR ،WFP ،IOM   و، ٓةزوةٓـا
ُوَيِةزاُى ُووضيِطةى كؤض و كؤضبةزاْ، وةشازةتـةكـاُـى      
ثةزوةزدة، تةُدزوضتى و باشز اُى ئاًادةى كؤبووُـةوةكـة   
بووْ. ًةبةضتى ضةزةكيى كؤبووُةوةكة يةكى ُـاضـيـِـى        
بةِزَيص وةشيسى ثالْ داُاْ بوو هة  ةَي ئةُداًاُى هيرُةكة 
و ٓةزوةٓا باضلسدُى ِزَيطاكاُى دؤشيِةوةى ٓـؤكـازةكـاُـى       
بووُى جـيـاواشى هـة ذًـازةى ئـاوازةكـاْ هـةالى اليـةُـة                      
جياواشةكاُى وةكو دةضتةى ئاًازى ٓةزَيٍ، ُـووضـيـِـطـةى      
كؤض و كؤضبةزاْ، ئاضايػى  ػتى و ٓةزوةٓا ِزَيـلـخـساوى    

 . َُيودةوه ةتيى كؤض

دواى باع كسدَُيلـى تـَيـس و تـةضـةه ـى بـابـةتـةكـاْ، هـة                      
كؤتايـيـدا بـِسيـاز دزا كـة دةضـتـةى ئـاًـازى ٓـةزَيـٍ و                           
ِزَيلخساوةكاُى. ضةُديّ كؤبووُةوةى تـسى تـايـبـةت بـة             
بابةتى تؤًازى  ػتطريى ئاوازةكاْ هـة ـةَي اليـةُـةكـاُـى           
وةكو بةِزَيوةبةزايةتيى  ػتيى ئاضايؼ، ُووضيِطةى كـؤض  
و كؤضبةزاُى حلوًةتى فيدزاز، ِزَيلخساوى َُيودةوه ةتيـى  

، و بــةِزَيــوةبــةزايــةتــيــيــةكــاُــى ئــاًــاز هــة            IOMكــؤض   
ثازَيص اكاُى ٓةزَيـٌـى كـوزدضـتـاْ ضـــــــــــــــاشدزاوْ بـؤ                     
ــى بــابــةتــةكــة و دؤشيــِــةوةى                 ـــ ـــ ـــ ـــ  ــةُــطــةغــة كــسدُـ
ِزَيطةضازةكاُى ئاضــــــتةُط و بةزبةضتةكاْ و ٓـةزوةٓـا       
بؤ باغى جـَيـبـةجـَيـلـسدُــــى قـؤُـاغـةكـاُـى دآـاتـووى                      

 ثِسؤذةكة.
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   بةشى داىيصتوان
   ضاالكييةكاْ بسيتني هة:

           ضاودَيسى كسدْو ثَيداضووُةوة و يـازًـةتـيـداْ هـةكـاتـى
دا ستِى داتاكاُى ضوازضَيوةى ئاوازةكاْ. ئةَ ضـاآلكـيـيـة      

ِزؤذ  هـة         18دةضتيجَيلسد و دواى ًاوةى     51020701هة
كــؤتــايــى   51020103كــازى  فــيــعــوــى  هــة بــةزوازى              

ِزؤذ كـازى      01بةدا ستِى  داتاكاْ ٓات. دواتس بؤ ًاوةى  
ثَيداضووُةوة بةداتا دا رياوةكاْ كـساو وَيـِـةى كـؤتـايـى             

 ئاًادةكسا. 510201003داتاكاْ هةبةزوازى 

                  كازكسدْ هةضةز داتـاى ُـوَيـلـسدُـةوةى تـؤًـازي ئـاوازة
عَيساقيةكاْ هةٓةزَيٌى كوزدضتاْ و ئاًادةكسدُى ِزاثؤزت 
بؤ كؤبووُةوةكاُى هيرُةى باآل و هـيـرُـةى تـةكـِـيـلـيـى            
ثِسؤذةكة. داتاكاْ هةضةز ئاضتى ثـازَيـص ـا، ئـيـدازةكـاْ و            
ــساوْ و                         ــادةك ــاً ــاْ ئ ــةك ــي ــاح ــةشا و  ُ ــا  ق ــةزوةٓ ٓ
هةكؤبووُةوةكاُدا بؤ ئاًادةبوواْ ُيػاْ دزاوْ بؤ ئةوةى 
هةٓةز تَيبيـِـيـيـةن ئـة ـةز ٓـةيـاْ بـَيـت ئـا ـادازًـاْ                      

 بلةُةوةبؤ بةدواداضووُى.

         كـةضـةُـديـّ       5101ئاًادةكسدُى ِزاثؤزتى ٓـَيـصى كـاز
ُيػاُدةزى  سُط ضةبازةت بةدؤنى كـازو بـَيـلـازى هـة            

 15ٓةزَيٌى كوزدضتاْ هـةنـؤ دة ـسيـت. ئـةَ ِزاثـؤزتـة                
نػتةى تايبةت بة ُيػاُدةزةكاُى بوازى كـازو بـَيـلـازى         
هةنؤ دة سَيت كةبةغَيوةيةكى تـةفطـيـوـى و بـةئـاضـتـة               
جياواشةكاُةوة شاُيازيى وزد هةضةز دؤنى كازو بـَيـلـازى      
هة ٓـةزَيـٌـى كـوزدضـتـاْ ثـيـػـاْ دةدةْ. هـةضـةزةتـاى                      
ِزاثؤزتةكةدا، ئةجناًة ضةزةكييةكاْ و دواتـس ضـةًـم و          
ثَيِاضةكاْ و، ئـيـِـجـا كـوزتـةيـةن هـةضـةز ضـؤُـيـةتـى                    
ئةجناًداُى ِزووثَيوةكة ٓاتووةو هة كؤتاييػدا نػتـةكـاْ   
داُدزاوْ. ئـةَ ِزاثـؤزتـة بـة ٓـةزضـَي شًـاُـى كـوزدى،                       

 عةزةبى و ئيِطويصى ئاًادة دةكسَيت.

        كازكسدْ هةضةز داتاى ًسدُى دايلاْ و هةدايـم بـوواْ و
ئاًادةكسدُياْ بؤ غيلسدُةوة. ثسضيازُاًةى ئةَ داتاياُة  
وةكو ٓاوثَي َيم هة ةز ِزووثـَيـوى كـازو بـَيـلـازيـدا ثـِس                 

 .  كساوةتةوة

               ــة   ضــازةضــةزكــسدُــى ٓــةُــدَيــم  ــريو ــسفــت هــة يــةك

كاز َيِسييةكاْ و ُوَيلسدُةوةياْ و ِزَيلخطتـِـيـاْ، هـةبـةز        
    ْ بـؤ بـةغـى         ئةوةى يةكَيلة هة ثَيويطتيية ضةزةكـيـيـةكـا

داُيػتواْ، ٓةزوةٓا هةبةز ئةوةى يةكةكاُى كاز َيِسى هـة  
ــى      ــاه ـ ــة                            5112ضـ ــاوةيـ ــةَ ًـ ــو دواى ئـ ــدزاوُـ داُـ

ُوَيلسدُياْ تيايدا ئةجناَ ُةدزا بوو، بؤية بـة ثـَيـويطـت       
شاُدزا كة ئةو  ةِزةن و  ـوُـداُـةى كـة هـةدواى ضـاه ـى                

بِيات ُساوْ خبسَيِة َُيو ِزَيـبـةزى يـةكـةكـاُـى             5112
 كاز َيِسيى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ.

                بةغدازيلسدْ هة وؤزكػؤثـى تـايـبـةت بـةئـاوازةكـاْ هـة
ٓةزَيٌى كوزدضتاْ كة ئاًادةكازى بـؤ كـسابـوو هـةاليـةْ            

ــساوى        ــخــ ــلــ ــةَ                             UNHCRِزَيــ ــت هــ ــةضــ ــةبــ ًــ
غــَيــواشة  ــةُــطــةغــةكــسدُــى   وؤزكػــؤثــة ُــيــػــاُــداْ و       

 وجنـاوةكـاُـى كـؤكـسدُـةوةى داتـا بـوو، ضـةبـازةت بـة                      
ئاوازةكاُى ُاو ٓةزَيٌى كوزدضتاْ. ئـاًـاجنـى دواى ئـةَ            
وؤزكػؤثة بسيتيية هة دؤشيِةوةى ِزَيطاضازةى  وجناو، بؤ 
ئةجناًداُى ِزووثَيوَيـلـى تـايـبـةت بـة بـازودؤنـى ئـةو                  
ئاوازةو ثةُابةزاُةى كة هـةدةزةوةى كـةًـجـةكـاُـدا ذيـاْ            
بةضةز دةبةْ و، ٓةزوةٓا غسؤيةى ئةو كازيطـةزيـيـاُـةى     
كة هةواُةية هةضةز كؤًةهطةى ًيواُداز، واتة داُيػتواُى 

 ٓةزَيٌى كوزدضتاْ، ٓةبَيت هة دوا ِزؤذدا.

            ِزَيلخطنت و بةغدازيلسدْ هةكـؤبـووُـةوةكـاُـى هـَيـرُـةى
تةكِيليى ثـِسؤذةى تـؤًـازى  ػـتـطـريى ئـاوازةكـاْ هـة                    
ٓةزَيٌى كوزدضتاْ. ئةَ كؤبووُةواُة بؤ بةدواداضووْ و    
ٓةزوةٓا ثَيداضووُةوة هـة كـازوبـازةكـاُـى تـايـبـةت بـة                
ثِسؤذةكة ئةجناَ دةدزَيّ، بؤ ئةوةى ئةُداًاُى هيرُـةكـاْ   
ئا ادازى دوا ٓةُطاوةكاُى ثِسؤذةكةبّ و هةكاتى ٓةبووُى 
ٓةز ئاضتةُط ياْ  ريو  سفـتـَيـم ٓـةُـطـاوى ثـَيـويطـت              

 بٔاوَيرزَيت بؤ ضازةضةزكسدْ و ُةَٓيػتِى.

                 بةغــدازيلسدْ هة كؤبـووُـةوةكـاُــــــــى هـيـرُـةى بـاآلى
تؤًازى  ػتطريى ئاوازةكاْ هة ٓةزَيٌى كوزدضـــــــــــتـاْ.        
ئةَ كؤبووُةواُة بؤ بِسيازداْ هةضـــــــــــةز ِزا ـةيـاُـدُـى            
ئةجناًةكاُــــــى قـؤُـاغـى يـةكـةًـى ثـِسؤذةى تـؤًـازى                     
ــاْ                      ــت ــوزدض ــى ك ــٌ ــةزَي ــة ٓ ــاْ ه ــاوازةك ــريى ئ ــط ــت  ػ

 بةِزَيوةدةضووْ.
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  بةشى ئامازى ثيصةضاشي

خوىل بةِزَيوةبةزدىى خؤجييى/ ثَيداىى دةضةاَلتةكان  
 (:الالمركزية/ تفويض الشلطات)

بـةزثـسضـى بـةغـى ئـاًـازى               510201000هة ِزَيـلـةوتـي      
بةِزَيوةبةزدُى نؤجيـيـى/  ) ثيػةضاشى بةغدازيلسد هة نوى 

كة هة  ( الالمركزية/ تفويض السلطات   ) ثَيداُى دةضةال تةكاْ 
اليةْ بةِزَيوةبةزايةتى  ػتى ثةزةثَيداُى ًسَويى ثةااُـطـاى   
ئةُطتيتَوى كوزدضتاْ بؤ كاز َيسى ضاشكسابوو  بؤ ًـــــــاوةى   

فةزًاُبةز بةغدازيـلـسدبـوو    (  33) ِزؤذ و ، هة نوهةكة (  3) 
هة داَ و دةش اكاُى حلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ، نـوهـةكـة      
هةاليةْ ِزآَيِةز جيورب بةِزَيـوة دةضـوو كـة ِزآـَيـِـةزَيـلـى               

  هوبِاُــــــــى بوو.

 بةشى شيلسدىةوةى داتا
دزوضتـلـسدُـى داتـابـةيـظ بـَو ثـِسَوذةى ِزووثـَيـوى  ػـتـى                       
ئاوازةكاْ و ضةزثةزغتيلسدُى تَوًازى شاُـيـازيـةكـاُـى ئـةَ           

ثِسوذةية و ناويِلسدُةوةى داتاكاْ، ٓةزوةٓا ئاًادة كـسدُـي    
نػتةكاُى ِزاثـَوزتـى ِزووثـَيـوى ِزَوغـِـبـريى و ضـَوُـيـةتـى                    

هـة ٓـةزَيـٌـى          5101بةكازَٓيِاُى ئاو هة كَوًةهطا بَو ضاه ى   
   كوزدضتاْ.

 بةشى ذييطة
دةضتةي ئـاًـازي ٓـةزَيـٌـي            510201(0 3-5) هة ِزَيلةوتى 

كوزدضتاْ ٓةه طا بة كـسدُـةوةى نـوهـَيـم بـؤ تـوَيـرةزاْ و                 
ضةزثـةزيػـتـيـازاُـى ًـةيـداُـى بـؤ ِزووثـَيـوى ذيـِـطـة بـؤ                          

بـة    5102ضاآلكيةكاُى نصًةتطوشازى تةُدزوضتى بؤ ضاه ي

ٓــةًــآــةُــطــى هــة ــةز دةش ــاى ئــاًــازى ُــاوةُــدى بــةغــدا                
)CSO(     ئةَ نوهةؽ هةبةِزَيوةبةزايةتى ئاًازى ثازَيص ـاى

 ٓةوهَيس بةِزَيوةضوو.                                       

كازى ًةيداُى بؤ ِزووثَيوى    510202(510-1)هةِزَيلةوتى 
ذيِطة بؤ ضاآلكيةكاُى نصًةتطوشازى تةُدزوضتى بـؤ ضـاه ـى      

بةِزَيوةضوو . هةَ ًاوةيةدا بةغى ذيِطة هةُصيـلـةوة      5102
ضاودَيسي و ضةزثةزغتـى كـازوبـازى ئـيـدازىـو ٓـوُـةزى و                 
ضؤُيةتى بـةِزَيـوةضـووُـى كـازوبـازةكـاْ كـسدوة هـةِزَيـطـاى                    

 -ٓةوهَيـس    ) ٓةًآةُطى هةَُيواْ ٓةزضَى ثازَيص اكاُي ئاًازي 

و وةشازةتـى تـةُـدزوضـتـى و دةضـتـةي                   ( دٓؤن  -ضوَيٌاُى 
 (.  ضويٌاُى -دٓون )ذيِطةي  بةِزَيوةبةزيةتيةكاُي

ئَيطتاؽ كازةكاْ بَو وزدبيِيلسدُى فـؤِزًـةكـاُـى ًـةيـداُـى            
 هةديواُى دةضتةدا بةزدةواًة.

 

 بةشى ذمازة ثَيواىةييةكان 

 خوىل ِزاهَييان بَو بةشى ىسخةكان و ذمازة ثَيواىةييةكان

بةضةزثةزغتيازى بةِزَيص ضةزَوكى دةضتةى ئاًازى ٓةزَيٍ وة 
بةٓةًآةُطـى هـة ـةز دةش ـاى ُـاوةُـدى ئـاًـازى بـةغـدا                      

CSO              نوهَيلى ِزآَيِاْ كسايةوة بـَو بـةغـى ُـسذ و ذًـازة
ثَيواُةييةكاْ هة َٓوى ًةغقى دةضتةى ئـاًـازى ٓـةزَيـٍ بـَو          

 51020203تاكو  510201031ِزَوذ هةبةزوازى( 2)ًاوةى 

وة كــازًــةُــداُــى بــةغــى ُــسذ و ذًــازة ثــَيــواُــةيــيــةكــاْ               
هةبةِزَيوةبةزايةتيةكاْ ئاًازى ٓةزَيٍ بةغدازيياْ تَيـدا كـسد     
و بةغداز بوواْ ِزآَيِساْ بة  ـوَيـسةى ئـةجـَيـِـداى بـِسيـاز               
هةضةزدزاو هةضةزةتـادا كـوزتـة بـاضـَيـم دةزبـازةى ذًـازةى                 
ثَيواُةييى باع كـسا وة دواتـس بـاضـى بـةزُـاًـةى دا ـستـّ                    

ــةكــَوكــسدُــةوةى ُــسذ كــسا         Accessبــة   ( ادنــاي)  وة .  ه
 فتو َوو ِزا َوِزيِةوةو تَيبيِيةكاْ دةزبازةى بةزُـاًـةكـة هـة       
دوو ِزَوذى يةكةَ هةدةضتجَيلى نوهةكةدا باضلساْ و هة ِزَوذى 
كَوتاييؼ باضـلساوة هة ضَوُيةتى ِزَيطاى ئاًادةكسدُى ذًازةى 
ثَيواُةييى بَو ُسنةكاُى بةكازبةز، وة ٓةزوةٓا ِزَيِـٌـايـى و      
تَيبيِى دزا دةزبازةى فَوِزًةكاُى ُسذ و ضَوُيةتى ضـازةضـةز   

دواتس باع هةو ٓةال ُـة كـساْ كـة        كسدُى كةي و ثةى وةزشى. 
هةًةيداُةوة ٓـاتـبـووْ هـة ـةي ضـؤُـيـةتـى ضـازةضـــــــــةز                      

 .كسدُياْ

20 



   

Activities &  Achievements Report of Ministry of Planning Activities &  Achievements Report of Ministry of Planning Activities &  Achievements Report of Ministry of Planning ---   KRGKRGKRG   

 

 

  

 2015ُسني بةكازبةز هة ضةز ئاضيت ٓةزَيٌي كوزدضتاْ و ثازَيص اكاْ بَو ًاُطي تةمموشي 

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR JULY - 2015 

 Erbil Suly Duhok KR Division  سووثةكاْ

 022.1 032.1 021.7 031.0 نوازدْ و نوازدةًةُى
Food and Non-Alcoholic Bever-
ages 

 Alcoholic Beverages, Tobacco 051.3 007.0 030.2 030.5 نوازدةًةُية كخوهيةكاْ و توتّ

 Clothes and Footwear 017.5 015.1 033.2 032.7 جى و بةزط وثَيال و

 Housing, Water, Electricity 001.7 11.1 005.2 030.5 كسَيى ناُوو ئاو و كازةبا و  ضوتةًةُى 

 052.3 031.5 051.5 032.0 ثَيداويطتيةكاُى ُاو ًاَي وجاكلسدُةوة
House Supplies , Appliances & 
Maintenance 

 Health 557.3 022.5 531.1 523.1 تةُدزوضتى

 Transportation 011.5 22.5 033.5 13.7  واضتِةوة

 Communications 72.3 21.1 33.7 72.3 ثةيوةُدى

 Recreation and Culture 22.0 011.1 21.1 27.2 ِزؤغةُبريى

 Education 517.2 505.7 505.2 317.0 ثةزوةزدة

 Restaurants 033.1 057.0 027.1 020.5 ضَيػتخاُةكاْ

 Miscellaneous Services and 021.3 021.7 012.2 020.0 كةزضتةو نصًةت  وشازيية جؤزاو جؤزةكاْ

 General Index Number 02165 65..0 0.561 0.360 تَيلِساى  ػتى

 5102ُسني بةكازبةز هة ضةز ئاضيت ٓةزَيٌي كوزدضتاْ و ثازَيص اكاْ بَو ًاُطي ئابي 

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR AUG  – 2015 

 Erbil Suly Duhok KR Division  سووثةكاْ

 022.1 030.2 025.3 037.3 نوازدْ و نوازدةًةُى
Food and Non-Alcoholic Bever-
ages 

 Alcoholic Beverages, Tobacco  052.2 007.0 051.3 030.5 نوازدةًةُية كخوهيةكاْ و توتّ

 Clothes and Footwear  051.3 007.0 030.2 030.5 جى و بةزط وثَيال و

 Housing, Water, Electricity  017.1 031.1 031.3 032.7 ضوتةًةُى وكسَيى ناُوو ئاو و كازةبا  

 051.7 052.3 002.1 032.0 ثَيداويطتيةكاُى ُاو ًاَي وجاكلسدُةوة
 House Supplies , Appliances & 
Maintenance 

 Health  557.3 022.5 531.1 523.1 تةُدزوضتى

 Transportation  011.1 22.2 031.3 13.1  واضتِةوة

 Communications  10.2 20.2 15.1 72.3 ثةيوةُدى

 Recreation and Culture  012.1 22.2 001.0 27.2 ِزؤغةُبريى

 Education  525.7 505.7 551.2 317.0 ثةزوةزدة

 Restaurants  031.2 057.0 031.2 020.5 ضَيػتخاُةكاْ

 Miscellaneous Services and  012.0 022.5 013.0 017.1 كةزضتةو نصًةت  وشازيية جؤزاو جؤزةكاْ

 General Index Number  02162 0.063 .0.36 0.361 تَيلِساى  ػتى
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هَيرُةى بةدواداضووُى ثِسؤذةكـاْ بـةضـةزثـةزغـتـى بـةِزَيـص              
بةِزَيـوةبـةزى  ػـتـى ثـالُـى ثـِسؤذةكـاُـى                (  شا سؤع فةتاح) 

بودجةى وةبـةزٓـَيـِـاْ هـة وةشازةتـى ثـالُـداُـاْ هـة ِزؤذى                             
شجنـريةيـةن كـؤبـووُـةوةيـاْ ئـةجنـاًـدا،                510202(7-10)

ًةبةضت هةَ كؤبووُةواُةؽ بسيتى بووْ هة بةدواداضـووُـى   
ثِسؤذة ٓاوبةغةكاْ هـة ُـَيـواْ ُـةتـةوة يـةكـطـستـووةكـاْ و                   

 كؤِزى ثةزةثَيداىى ثازاضتيى كؤمةاَليةتى
هةضوازضَيوةى ٓاوكازى بةزدةواًى َُيواْ وةشازةتى ثالُداُـاْ  
و باُلى جئاُى، كؤِزضي ثةزةثَيداُى ثازاضتِى كؤًـةال يـةتـى    

هة ٓةوهَيس هة ٓؤه ى ضةعد عبـداهـوـة     5102ى ئةيووى 50هة 
عـوـى ضـِـدى وةشيـسى ثـالُـداُـاُـى                .  ئةجناًـدزا. بـةِزَيـص د        

حلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ كؤِزةكةى دةضتجَيلسد. ٓةزوةٓا  
بةِزَيص  ٌد قادز وةشيـسى كـاز و كـازوبـازى كـؤًـةآليـةتـى                   
حلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ئاًادةبوو. كـؤِزةكـة جـةنـتـى           
هةضةز ضاكطاشى ثِسؤ ساًى ثازاضتِى كؤًةآليةتـى ٓـةزَيـٌـى       
كوزدضتاْ كسد  وة  ـؤِزيـِـى ضـيـاضـةتـى كـازثـَيـلـساو هـةَ                         
ثِسؤ ساًة كة ضيِى ٓةذاز بةغَيوةيةكى ضةزةكى ضـودًـةُـد      
ُني. وة ئةَ ثِسؤ ساًةؽ ئةزكَيلى قوزضة هـةضـةز بـودجـةى       

 ٓةزَيٍ.

 كؤِزةكة ثَيِاضةى ئاًاجنى بةزُاًةى ٓاوكازى تةكِيلى  

هة َُيواْ وةشازةتى ثالُداُاْ هة ٓةزَيٍ و بـاُـلـى جـيـٔـاُـى          
ثــَيــػــلــةؽ كــسد، كــة ٓــةوَي دةدات بــؤ ئــاًــادةكــسدُــى                  

 .  ضوازضَيوةى ضىاتيجى ثازاضتِى كؤًةآليةتى

هة كؤِزةكةدا شياتس هة ثةجنا بةغدازبوو هة كةزتى  ػـتـى و       
تايبةتو ُوَيِةزى وةشازةتةكاْ و ثـةِزهـةًـاْ و ِزيـلـخـساوة             
ُاحلوًى و ُاونـؤيـي و ُـَيـو دةوه ـةتـيـةكـاُـيـؼ تـيـايـدا                      

 .بةغدازبووْ

وةشازةتة جياواشةكاُى حلوًةتى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ، هة بـازةى    
ثِسؤذةكاُى وةبـةزٓـَيـِـاْ هـة ُـَيـواْ ٓـةزدووال، هــــــــــــــــةَ                            
كؤبووُةواُةدا كة ضةزثةزغتـيـازى ثـِسؤذةكـاُـى حـلـوًـةت و               
ُةتةوة يـــةكطستووةكاْ ئـاًــادةى بووْ،  كـازوضـاآلكـيـةكـاْ و         
ئاضــــــتةُـط و ئــــــــــــــةجنـاًـةكـاْ بــــــــــــــةبـاغـــــــــــــــى                                  

 .  ٓةه طةُطَيِدزاْ

 ثِسؤذة هاوبةشةكان هة ىَيوان ىةتةوة يةكطستوةكان و وةشازةتى ثالىداىان
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 ، (جولة دراسية)بةشدازيلسدن هة دوو  

 ،  (هَيرىةى باآل دةزبازةى ئاو)بة مةبةضتى بةشدازيلسدن هة 

 : يةوة بةو شَيوة

       ئاًادةبووْو بـةغـدازيـلـسدُـى
ــ             ــي ــوف ــوشاد ت ــاز ُ ــداشي ــةُ ئ
ضةزٓةُط ب.ط. ثـالُـداُـاُـى         
ــى        ــةوةشازةتـ ــى هـ ــجـ ــيـ ــىاتـ ضـ
ثالُداُاُى حلوًةتى ٓةزَيٌـى  

اللللةل لة     ) كوزدضتاْ، ئةُداًى   
التوجيليليلة ش معلرنا  ل لا              
القدرات اللرلراةليلة نايةلالليله          
لالدارة املستدامة للنوارد املائية 
نش جمال التفانض حول املليلا      
املعرتكلة ند لللوملااليلة املليلا              

، ُويِةزى ٓةزَيٍ ( نايمن املائي
هةَ بـوازةدا بـسيـتـى بـوو هـة               
ــة            ــازا ه ــى ك ــسدُ ــل ــدازي ــةغ ب
كَوبووُةوةكاْ هة بةغدا كة هـة  

ى (  03  -  00) ًـــــــاوةى        
تػــسيــِــى يــةكــةًــى ضــاى            

 .  ى نايةُد5102

          ــدا ــووْ هـــة بـــةغـ ــادةبـ ــاًـ ئـ
بةًةبةضيت بةغدازيلـسدْ هـة     

بة  ( هَيرُةى باآل دةزبازةى ئاو) 
تلرلزيلز مليلارات        ) ُاوُيػـاُـي     

اللللتلللفلللانض يدارة ال لللراا         
نتسوية ال زاعات حلول املليلا         

بـؤ ًـاوةى     (  الدنلية نالداخلية

 .UNDPضواز ِزؤذ، ئاًادةكسابوو هةاليةْ ئةًسيلا، بةغدا، هة ةي 

  هة وآلتى ًصس بؤ ٓةًاْ ًةبةضـيت بـِس ـةى       (  جولة درااية) بةغدازيلسدْ هة دوو
 بؤ ًاوةى دوو ٓةفتة.( 0)

          بةغدازيلسدْ هة كؤبووُةوةكاُى تايبةت بة هَيرُةى باآلى ضيـاضـاتـي بـةكـازنطـنت
تايبةت بـة     ( ٓةًآةُطي) هة ةز وةشازةتى كاز وة ٓةزوةٓا كؤبووُةوةكاُى هَيرُةى 

 ضياضةتى بةكازنطنت.

                      بةغدازيلسدُى كازًةُداُى بةِزَيوةبةزايةتـى  ػـتـى ثـالُـداُـاُـى ضـىاتـيـجـى هـة
 وةشازةتى ثالُداُاْ، هة هَيرُةى ُووضيِى ضىاتيجي بؤ ئةجنوًةُى دادوةزى.

                بةغدازيلسدْ هة هَيرُةى ضصاى جَيطسةوة بؤ ُةوجةواُـاْ بـة ًـةبـةضـتـى داُـاُـى
ضىاتيجي تايبةت بةَ بوازة ٓةز هة داُاُى ضياضةت، يـاضـاي تـايـبـةت، ثـةيـلـةزى                 

 ِزَيلخطنت و ٓةُطاوُاْ بؤ ئةجناًداُى ثِسؤذةيةكي ضِسو تايبةت بةَ بوازة.
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 كؤىفِساضيبةشدازيلسدن هة 

  (From Resilience to Development   ) 

  05102    02  1هــة ِزَيــلــةوتــــــــــــي         

بةغدازيلسدْ بة ُوَيِةزايةتي بـةزَيـص   
وةشيـسي ثــالُــداُـاْ هــة كـؤُــفــِساضــي                

 (From Resi l ience to  
Development ــة     -  (   هـــــــــ

 ئةجناًدزا. (فسُطا  -ًازضيويا  )

( 31) هةَ كَوُفِساُطـةدا كـة تـيـايـدا            

ُــوَيــِــةزي نــاوةْ بــسيــاز هــة وآلتــى          
ًصس، عرياق، ئوزدْ، هبِاْ ، تـوُـظ   )  

، توزكيا و ٓةُدَيم هة وآلتاُي ئةوزوثي 
، ٓاوبةغةكاْ هة  ةغةثَيداْ و كؤًـةن  

( بــةنػــاْ، غــازةشايــاُــي تــةكــِــيــلــي        

كؤبووُةوةكة ئةجناًدزا، بؤ بـاضـلـسدْ      
هــة كــَيــػــة و  ــسفــيت ئــاوازةكــاْ بــة             
غـَيــوةيـةكــي  ػــيت كــازكـسدْ هـةضــةز           

 كؤًةه طاي ناُةنوَيي ئاوازةكاْ.

يةكَيم هة ثـَيـػـِـيـازةكـاُـي ُـوَيـِـةزي             
حلوًةتي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ ئاًاذةداْ 

بوو بةوةي كة ثـَيـويطـتـة كـازكـسدُـي          
بةزدةواَ هة ةزداًةشزاوةكاْ ٓـةبـَيـت    
هة ثَيِاو بةزشكـسدُـةوةي تـواُـاكـاْ و          
 ةياُدُي نصًةتطوشازي نـَيـساتـس بـَو       
ثةُابةزاْ و ئـــــــــــاوازةكـاْ، هــة ـةز      
ثَيويطيت ًاُةوة و ٓـاوكـازي هـةاليـةْ       
كَوًةه طةي َُيودةوه ةتـي بـَو ٓـةزَيـٌـي          
كوزدضتاْ بَو  ةيـاُـدُـي ٓـاوكـازيـيـة          

 ًسَوييةكاْ.
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وؤزكصؤثَيم دةزبازةي ثَيداويطيت 
 ئــــاوازةكان

بةغدازيـلـسدْ وةن ُـوَيـِـةزي بـةزَيـوةبـةزايـةتـي  ػـيت                     
ٓـاوكـازي و ٓـةًـآـةُـطـيــي ثـةزةثـَيـداْ هـة وؤزكػـؤثــي                       

، كة بة ٓاوبةغي هةاليـةْ ُـاوةُـدي      ( ثَيداويطيت ئاوازةكاْ) 
ٓاوبةغي ٓةًآةُطي قةيساُةكاْ و تؤزي ُةوةكاُي ئـاغـيت   

هــة ٓــؤتــَيــى     510201051ضــاشكــسا بــوو هــة ِزَيــلــةوتــي          
 ضوازضسا.

ًـةبـةضـت هـةَ  ـفــتـو ـؤ كـساوةيـة دةضــتـِـيـػــاُـلـسدُــي                       
ثَيداويطتية ٓةُووكةييةكاْ و ثَيداويطتيةكـاُـي ئـايـِـدةي        
ئاوازةكاْ و ِزَيصبةُدكسدُياْ هة يةن بةه ـطـةُـاًـة و دواتـس          
بال وكسدُةوةي بةه طةُاًةكة، بة ًةبـةضـيت بـةكـازٓـَيـِـاُـي           
ــي               ــدُ ــاُ ــط ــةُ ــةه ط ــي ٓ ــج ــي ــىات ــي ض ــةك ــاوةي ــةزض ــو ض وةك
ثَيداويطتيةكاْ و، بةكـازٓـَيـِـاُـي بـؤ بـةدةضـت ٓـَيـِـاُـي                   
كؤًةكي دازايي هة ئاضيت ُاونؤ و عـرياق و ُـَيـودةوه ـةتـي            
هةاليةْ ٓةًوو ئةواُةي هـة بـوازي كـازوبـازي ًـسؤيـي هـة                

 .  ٓةزَيٌي كوزدضتاْ كاز دةكةْ

ضةُديّ اليةُي حلوًي ثةيوةُديداز بةَ بابةتة باُطَٔيػت 
كسابووْ هة ةز ٓةُدَيم ِزَيلـخـساوي كـؤًـةه ـطـاي ًـةدةُـي             
ُاونؤيي و َُيودةوه ةتـي كـة بـاضـيـاْ هـة دوو ئـازاضـتـةي                    

 ؟  بابةتةكة كسد: ضي كسا وة ؟ وة ثَيويطتة ضي بلسَيت 

ىفِساضي ئةجنامةكاىي هةَهطةىطاىدىـــي كؤ
خةزجييةكاىي ىايةكطاىـي جةىدةزي هة 

 ضَيلتةزي كاز هة هةزَيني كوزدضتان 

بةغدازيلسدْ هة كؤُفِساضي ُاوبـساو كـة ِزَيـلـخـساوي تـواُـاضـاشي               
هة ِزَيلـةوتـي   (  UN Women)بة ٓاوكازي ( WEO)ئافسةت 

هة ٓـؤتـَيـى زؤتـاُـا ئـةجنـاًـدزا، بـة ًـةبـةضـيت                         510202003
ِزا ةياُدُي ئةجناًي ئةو ِزووثَيوة ضةُدَييت يةي كـة ِزَيـلـخـساوي       
ُاوبساو كازي هةضةز كسدبـوو  بـؤ كـؤكـسدُـةوةي داتـا دةزبـازةي                  

 .  بةغدازي ئافسةتاْ هة ئابووزي ٓةزَيٌي كوزدضتاْ

( 122) هة ِزواُطةي كؤًجاُـيـا بـةغـدازبـووةكـاْ كـة بـة  ػـيت                    

كؤًجاُياي جياواش هة ِزووي ضَيلتةزو قةبـازةوة بـةغـدازبـووْ، وة         
( 01-5) شؤزبةياْ كؤًجاُياي ب ـون و ًـاًـِـاوةُـد بـووْ كـة                    

دة (  01.111.111) كازًةُدياْ ٓةية و ِزَيرةي دآاتيػياْ هـة    
ضةُديّ اليةُـي جـيـاواش هـة حـلـوًـةت و                .  ًويؤْ دؤالز كةًىة

ئاذاُظ و ِزَيلخساوةكاْ بةغدازي ئةَ كؤُفساضةيـاْ كـسد وةكـو :          
 –وةشازةتي ثالُداُاْ، وةشازةتي ثـةزوةزدة، وةشازةتـي ُـاونـؤ              ) 

يةكةي ِزووبةِزو بـووُـةوةي تـوُـد و تـيـري ، وةشازةتـي كـاز و                         
كازوبازي كؤًةآليةتـي، ئـةجنـوًـةُـي بـاآلي نـاشـاْ، ثـازَيـص ـاي                    

 USAIDٓــةوهــَيــس، ذووزي بــاشز ــاُــي و ثــيــػــةضــاشي،                        

،UNICEF ) ٓةز يةن هة وةشازةتي كازو كازوبازي كؤًةآليةتي ،
و وةشازةتي ثةزوةزدةو ئةجنوًةُي باآلي ناشاْ ِزاثؤزتـي نـؤيـاْ      

 .  تايبةت بةَ بابةتة نوَيِدةوة

هة كؤتاييدا ضةُديّ ضةزُج و ثَيػِياز هةَ بازةيةوة نساية ِزوو و 
يةكَيم هة ثَيػِيازةكاُي ئَيٌة ئةوة بوو كة ثـَيـويطـتـة بـؤ ئـيـؼ            
كسدْ هةضةز ئةَ بابةتة ثؤهَيِلسدَُيم ٓةبَيت هة َُيواْ ئـافـسةتـي      
ناوةْ بِسواُاًةي ئةكاداي و ئافسةتي نوَيِدوازي بَي بِسواُاًة و   
ئافسةتي ُةنوَيِدةواز، ضوُلة ٓةز يةكَيم هةًاُة ثـَيـويطـيت بـة         

 .  جؤزَيلي تايبةتي ئيؼ هةضةزكسدْو نوي بؤ كسدُةوةية
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دةزبازةي  GIZوؤزكصؤثي 
 ثِسؤفايوييط

ضـَيـيـةًـني     (  GIZ) ئـاذاُطـي       51020102هة ِزَيلـةوتـي      
وؤزكػؤثي دةزبازةي ثِسؤفايويِط ئـةجنـاًـدا بـة بـةغـدازي           

وةشازةتي ثالُداُاْ، وةشازةتي كاز و كازوبـازي  ) ئةَ اليةُاُة 
 ( . DRC   ،DWIكؤًةآليةتي، كؤًجاُياي كيا ، 

ــة                    ــوو ك ــة ئــةوة ب ــؤث ــةَ وؤزكػ ــي ئ ــيت ضــةزةك ــةض ًــةب
ًيلاُيصًَيلي  وجناو دةضتِيػاْ بلسَيت بؤ دةضـتـجـَيـلـسدْ      

بة ُيـاشة  (  GIZ) بة ثِسؤضةي ثِسؤفايويِط هــة كةًجةكاْ ، 
ضةُد نوهَيلي تـايـبـةت بـلـاتـةوة بـؤ ذًـازةيـةن هــــــــة                        
ئاوازةكاْ و ثاؽ تةواو بووُي نوهةكةؽ ٓةهي كـازيـاْ بـؤ      
ثةيدا بلات، بةآلَ ٓةه برازدُي كةضةكاْ بـؤ نـوهـةكـة بـة            
ثَيي دةزئةجناًةكاُي ثِسؤفايويِط دةبـَيـت كـة ض كـةضـَيـم             
ب َيتة ض بةغَيم، ضــــــــــةزةتاي ئةَ كازةؽ بـة ئـافـسةتـاْ       
دةضت ثَيدةكات بؤيـة هـةَ وؤزكػـؤثـة شيـاتـس  ـفـتـو ـؤي                   
هــــــــــة بازةي ئـةوة كـسا كـة ض نـوهـَيـم   ـوجنـاوة بـؤ                          

 .اْ ـــــــئافسةت

    ًاُطي ِزابسدوو ئةجناَ دزاوة بسيتني هة3نوالُةي هة ًاوةي )ئةَ 

 ًاوةي نوي غوَي  نوي ئاذاُطي ذ. بةغدازبوواْ داًةشزاوة

 ِزؤذ( 05) كؤزيا كؤيلا فةزًاُبةز( 01) وةشازةتي ُاونؤ

 ِزؤذ( 05) كؤزيا كؤيلا فةزًاُبةز( 0) وةشازةتي غازةواُي و  ةغت و  وشاز

 ِزؤذ( 05) كؤزيا كؤيلا فةزًاُبةز( 5) وةشازةتي ئاوةداُلسدُةوة و ُيػتةجَيبووْ

 ِزؤذ( 05) كؤزيا كؤيلا فةزًاُبةز( 3) وةشازةتي  واضتِةوة و  ةياُدْ

 ِزؤذ( 35) ذاثؤْ جايلا فةزًاُبةز( 0) وةشازةتي غازةواُي و  ةغت و  وشاز

 ِزؤذ( 02) ذاثؤْ جايلا فةزًاُبةز( 5) وةشازةتي غازةواُي و  ةغت و  وشاز

 ِزؤذ( 53) ذاثؤْ جايلا فةزًاُبةز( 3) وةشازةتي غازةواُي و  ةغت و  وشاز
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