
   

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

 وةشازةتــى ثالىداىـــان
 
 
 
 
 

 

باَهوَيصخاىةى كةىةدا هة عرياق و ئةزدةن ضينييازَيم بؤ 
 وةشيسى ثالىداىان ضاشدةكات

 
 5105وةزشى دووةمى ضاَهى 



   

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

  5105 -ئاب                                    (51)ِزاثَوزتى تازو ضاآلتييةتاضى وةشازةتى ثالضداضاع                              ذزازة    

 (www.mop-krg.org) 

 ئازادةتسدع: خَيرضةيةح خة
 وةشازةتى ثالضداضاع  

 

e-mail address: 
tayeb_abbasi@yahoo.com 

 

 هــةو  ذمـازةيــةدا

ى ضــــــــاخ ـى     ( 7) ئةص وةشازةتة بةثَيى ياضــــــــاى ذزازة 
ى ئةجنوزةضـــى ضيػـيـيـسـاضـى تـوزدضـيـاع ـ             ( 5116)

عرياة دازةشزاوة، بةزةبةضيى ئازادةتسدضى ثالضةتاضـى  
ثةزةثَيداضى غةزَيش و ثَيػخطيطى خةِزووى ئـابـووزى و     

 . تؤزةآليةتـــى و زسؤيى و ِزؤغـطبرييةوة

ــازى و                     ــاوت ــة غ ــاع ب ــداض ــالض ــى ث ــا وةشازةت ــةزوةغ غ
غةزاغةضطـيـى خـة ـةز وةشازةد و داص و دةش ـاتـاضـى                    
ديثةى حثوزةد و تةزتـى تـايـبـةد ثـالضــة دزَيـر و                
زازـطاوةضد و توزختـايةضةتـاع و ثةزةثَيداضى زـسَويــــى    

   و ثةيوةضدييةتاع،

غةزوةغا ثالضى بودجةى وةبةزغَيطاضى حثوزى بةثَيـى  
ضةضد بطةزايةتى تايبةد خـةضـةز ئـاضـيـى غـةزَيـسـى               
توزدضياع ئـازـادة دةتـاد.  وةشازةد غـةخ ـدةضـيـَى بـة           
ئةجنازداضى تسدازى ئـازـازى جـيـاجـيـا خـة غـةزَيـسـدا                 
بةتايبةتى ئةواضةى تة ثةيوةضدياع بـة ضـةزذزـَيـسيـة          
 ػييةتاضـى داضـيـػـيـواضـى غـةزَيـش و نـاضـووةتـاع و                      
ِزووثـــَيـــوى ئـــازـــادةيـــى تـــايـــبـــةد بــــة تـــةزتـــة                

   جؤزبةجؤزةتاضـــى غةزَيسةوة غةية،

جطة خةزاضى ضةزةوة وةشازةد غةخ دةضيَى بـة داضـاع و       
ثةيِسةوتسدضى ضـيطيةزَيثى ضيػييساضى بؤ ثَيوةزتـازى  
و تــؤضــىؤخـــى جــؤزةتـــى خــــــة غــةزَيــســدا بــــــةثـــَيــى             

 .زواضــــةفاتى عرياقــى و جيػاضـى

 ىةكـوزتـةيـةن دةزبـاز

 وةشازةتى ثـالىداىان  

           ـاآلى ـاضـدَيـثـى ب ـاع             وةشيسى ثالضداضاع ثَيػواشى خـة غ ضـةتـةوة يـةتـطـستـووةت
 5 ...... ر دةتاد

  وةشيسى ثالضداضاع و بةزَِيوةبةزىUNHCR         ـاوضـةى ِزؤذغـةآلتـى         خـ ة ض
 3 زِةوغى ئاوازةتاضى غةزَيش تاوتوَيدةتةع ......ر ضاوةزِاضت

                     ـيـى ـي ـاضػ ـاضـى  خـة غ ـيـػ وةشيسى ثالضداضاع بةغدازى تؤزِبةضدى  ئابـووزى ج
 4 ئوزدع دةتاد ...... ر

             ـاع باخ وَيصناضةى تةضةدا خة عرياة و ئةزدةع ضيسيطازَيج بـؤ وةشيـسى ثـالضـداض
 5 ضاشدةتاد......ر

                             ـا خـة عـرياة ـيـى ئـةوزوث ـَي ـاخ ـوَيـصى يـةت ـَيـػـواشى خـة ب وةشازةتى ثالضداضاع ث
 6 دةتاد ...... ر

                  ـــى ضـوَيـى ـــى ثـالضـ ـاضـدضـ بـةدةزـةوةضـوضـى زـسؤيـ  بـؤ             تؤضفساضطى زِا ـةي
 7 عَيساة ...... ر

  ـَيـ             (  01 )ثؤخيَطثسدضى ـدـةث ثـؤخ ( 7 تؤزثاضياو بةخ يَطدةزو بةزشتسدضةوةى ث
 1 ى ديثةو ضوازيػياع نساوضةتة ضاو خيطيت زِةؽ ...... ر

        ـاع بـؤ تةواوبووضى ثِسؤذةى بطيادضاضى تواضاى تؤزثاضيا بضووح و زازطاوةضـديـةت
 9 بةغدازيثسدع خة ثِسؤضةى  سيَبةضية حثوزيةتاع. ..... ر

                    ـاضـى ـيـػ ـاوض بـةزَِيـوةبـسدضـى     ) ضاشتسدضى وؤزتػؤثَيج خة وآلتـى ئـوزدع  بـةض
 01 ...... ر( - PIMبودجةى وةبةزغَيطاع  

                             ـطـى ـي ـازاض ـيـرى ث ـَيـوةى ضـىات ـاضـى ضـوازض ـازى ثـِسؤذةت داضيػيطـى زِاوَيـرت
 00 تؤزةال يةتى ..... ر

  00 وؤزتػؤثَيج خةضةز ثَيداضووضةوةى تازةتاع ...... ر 
  (04 -05 )تازوضاآلتييةتاضى بةِزَيوةبةزايةتى  ػيى ثةزةثَيداضى زسؤيى ...... ر 
       وة     5151 -5106 زِةغطووض  ثالض  ضىاتيج  بؤ  ثيَطج ضاز(ى داغاتـوو ،

 51 ئةجنازداضى ضةضد ضاآلتييةتى ديثة ...... ر
 (09 -06 )تازوضاآلتييةتاضى دةضيةى ثَيواضةضاشى تؤضىؤىل جؤزى ...... ر 
                      ـطـطـةى ـي ـيـثـسدضـى ضـوض ـي ـثـػ ـاخ  ـازى ث ـاضـى           UNDPضيسيط ـَيـس ـد   -   خـة ض

 51 عَيساة ......ر
  وؤزتػؤث  ثِسؤفايدةز تة خةاليةع(GIZ )02 ئةجنازدزا ...... ر 
                      ـيـى ـاغـةضـط ـازىن غـةز ـاوت ـيـى غ ضاآلتييةتاضى ديثةى بةزَِيـوةبـةزايـةتـى  ػ

 05 ...... ر ثةزةثَيداع
  (55 -55 )تازوضاآلتييةتاتى دةضيةى ئازازى غةزَيش  ...... ر 

ئةص ِزاثَوزتة  ِزاثَوزتى تازو ضـاآلتـيـيـةتـاع(         
بآلوتساوةيةتى وةزشيـة،  تـة غـةزـوو ضـَى                
زــاضــر جــازَيــج خــة وةشازةتــى ثــالضــداضــاع             
دةزدةضَيـت،  تـيـايـدا ئـةص تـازو ضـاآلتـيـة                    
ضةزةتياضة بةغَيوةيةتى توزد و ثونيـثـساو   
دةناتةِزوو، تة خةص زاوةيةدا ئـةجنـازـى داوة      
ــة                  ــاع ب ــةوة ي ــودى وةشازةت ــةع ن ــةالي ض خ
غاوتـازى و غـةزـاغـةضـطـيـى وةشازةتـةتـاضـى                 
ديثةى حثوزةد و اليةضة ضاونَويى و بياضية 

 ثةيوةضديدازةتاع.  
ثَيويطية بطوتسَيت تةوا خةص ِزاثَوزتةدا تةضػـا  
ئازاذة بة تازو ضاآلتية ضةزةتيـةتـاع تـساوة      
بةغَيوةيةتى توزد، وة بَو غةز وزدةتـازيـةح   
يا بةتازغَيطاضى داتاتاع ثَيويطت بة  ةِزاضةوة 
دةتاد بؤ اليةضى ثةيوةضديداز خـة وةشازةتـى       

 ثالضداضاع يا زاخ ثةِزى وةشازةد.

 

 هــةو  ِزاثؤزتةدا

 حلومةتى هةزَينى كوزدضتان

 وةشازةتى ثالىداىان
         كازو ضـاآلكيية ئةجنامدزاوةكاىــى  وةشازةتــى ثـالىداىـان

 ( 5105  -حوشةيسان    -مايظ    -ىيطان   )
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ئةص ِزاثَوزتة  ِزاثَوزتى تازو ضـاآلتـيـيـةتـاع(         
بآلوتساوةيةتى وةزشيـة،  تـة غـةزـوو ضـَى                
زــاضــر جــازَيــج خــة وةشازةتــى ثــالضــداضــاع             
دةزدةضَيـت،  تـيـايـدا ئـةص تـازو ضـاآلتـيـة                    
ضةزةتياضة بةغَيوةيةتى توزد و ثونيـثـساو   
دةناتةِزوو، تة خةص زاوةيةدا ئـةجنـازـى داوة      
ــة                  ــاع ب ــةوة ي ــودى وةشازةت ــةع ن ــةالي ض خ
غاوتـازى و غـةزـاغـةضـطـيـى وةشازةتـةتـاضـى                 
ديثةى حثوزةد و اليةضة ضاونَويى و بياضية 

 ثةيوةضديدازةتاع.  
ثَيويطية بطوتسَيت تةوا خةص ِزاثَوزتةدا تةضػـا  
ئازاذة بة تازو ضاآلتية ضةزةتيـةتـاع تـساوة      
بةغَيوةيةتى توزد، وة بَو غةز وزدةتـازيـةح   
يا بةتازغَيطاضى داتاتاع ثَيويطت بة  ةِزاضةوة 
دةتاد بؤ اليةضى ثةيوةضديداز خـة وةشازةتـى       

 ثالضداضاع يا زاخ ثةِزى وةشازةد.

ئةص ِزاثَوزتة  ِزاثَوزتى تازو ضـاآلتـيـيـةتـاع(         
بآلوتساوةيةتى وةزشيـة،  تـة غـةزـوو ضـَى                
زــاضــر جــازَيــج خــة وةشازةتــى ثــالضــداضــاع             
دةزدةضَيـت،  تـيـايـدا ئـةص تـازو ضـاآلتـيـة                    
ضةزةتياضة بةغَيوةيةتى توزد و ثونيـثـساو   
دةناتةِزوو، تة خةص زاوةيةدا ئـةجنـازـى داوة      
ــة                  ــاع ب ــةوة ي ــودى وةشازةت ــةع ن ــةالي ض خ
غاوتـازى و غـةزـاغـةضـطـيـى وةشازةتـةتـاضـى                 
ديثةى حثوزةد و اليةضة ضاونَويى و بياضية 

 .  ثةيوةضديدازةتاع

ثَيويطية بطوتسَيت تةوا خةص ِزاثَوزتةدا تةضػـا  
ئازاذة بة تازو ضاآلتية ضةزةتيـةتـاع تـساوة      
بةغَيوةيةتى توزد، وة بَو غةز وزدةتـازيـةح   
يا بةتازغَيطاضى داتاتاع ثَيويطت بة  ةِزاضةوة 
دةتاد بؤ اليةضى ثةيوةضديداز خـة وةشازةتـى       

 .ثالضداضاع يا زاخ ثةِزى وةشازةد
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وةشيسى ثالىداىان ثَيشواشى هة شاىدَيلى باآلى ىةتةوة 
 يةكطستووةكان دةكات

د. عدى ضطدى، وةشيسى ثالضداضاضـى   ،510514150خةبةزوازى 
حثوزةتى غةزَيسى توزدضياع، ثَيػواشث خة غـاضـدَيـثـى بـاآلى          

 (UNDP) بةزضازةى ضةتةوة يةتطستووةتاع بؤ ثةزةثـَيـداع     

بة ضةزؤتايةتى دازتؤ زؤضيبؤب، جـَيـطـسى ضـةزؤتـى بـةغـى            
تازوبازى ضياضى خة ضاوضةى ِزؤذغةآلتى ضاوةِزاضت و ِزؤذئاواى 

 تسد. ئاضـــــــــــــــيا 

خة تؤبووضةوةتةدا باع خة تازن ضاآلتيـةتـاضـى ئـاذاضطـةتـاضـى          
ضةتةوة يةتطستووةتاع تسا خة غةزَيسى توزدضياعن ضـاوضـةتـة      

ى بوازةتاضى ئابووزىن تؤزةآليةتىن تـةضـدزوضـيـىن     بةتة شؤز
 ثةزةثَيداع دة سَييةوة.  

زةبةضيى ضةزداضةتةؽ غةخ طةضطاضدضى ضىاتيريةتى ضـةتـةوة   

يةتطستووةتاضة خةو وآلدن ضاوضاضةى تازن ضاآلتييةتاضى تـيـادا   
ئةجناص دةدةع بؤ باغىتسدضى زيثاضيصزى غاوتازيـثـسدضـى ئـةو       
وآلدن ضــاوضــاضــة، غــةزوةغــا بــةزةوثــَيــػــ دضــى ضــؤضــيــةتــى            
بةدةضطةوةغاتطى غةخوزةزجة ضةنواشزاوةتاضـى تـيـوثـِس دَيـطـة           

 ئـــــازاوة. 

خةاليةع نؤيةوة د. عةىل ضطدى وةشيسى ثالضداضاضى حثوزـةتـى    
غةزَيسى توزدضياع،  ـسضـطـى بـووضـى ئـاذاضطـةتـاضـى ضـةتـةوة                    
يةتطستووةتاع خة غةز غوَيطَيج تة ثَيويطيى بَيت نطـيـةِزوون     
ئازاذةى تسد تة ئةص تازة غةضطاوَيثى ثـَيـويطـتن  ـسضـطـة بـؤ            
ئةوةى ضةتةوة يـةتـطـستـووةتـاع ِزؤخ ـى تـازاتـس بـبـيـطـظ خـةو                        

     ضاوضاضةى بووضياع تيادا غةية.
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 UNHCRوةشيسى ثالىداىان و بةِزَيوةبةزى 

ؤذهةآلتى ىاوةِزاضت ِزةوشى هة ىاوضةى ِز
 ئاوازةكاىى هةزَيه تاوتوَيدةكةن

د. عـدـى ضـطـدى، وةشيـسى ثــالضـداضـاضــى                   ،51051515خـة    
حثوزةتى غةزَيسى توزدضياع، ثَيػواشث خة ئـةزـع عـةواد،        
بةِزَيوةبةزى تؤزطيؤضى باآلى ثةضابةزاضى ضـةز بـة ضـةتـةوة         

خـة ضـاوضـةى ِزؤذغـةآلتـى          (  UNHCR) يةتـطـستـووةتـاع       
ضاوةِزاضت و باتوزى ئةفـسيـاـيـا، و ئـيـسـاضـوَيـذ جـطـيـيـاح،                    
بةزثسضــــى تؤزطيـؤضـى ضـاوبـساو خـة غـةوخـَيـس و غـاضـدث                     

 ياوةزياع تسد.  

خة زياضةث تـؤبـووضـةوةتـةدا بـاع خـة دوايـع بـازودؤ  و                     
 وشةزاضى ئاوازةتاضى غةزَيسى توزدضياع تسا تة خة ئَيـطـيـادا    

تةزث ضيػيةجـَيـثـساوع وجـةنـت خـةضـةز              31خة ضصيثةى 
دابيطثسدضى ثَيداويطيت زسؤي  شياتس تسا بؤ ئـاوازةتـاع بـة        
زةبةضيى باغىتسدضى بازى  وشةزاضى تةزثةتاع. غـةزوةغـا      
باع خة ضؤضيةتى بةِزَيوةبةزدضى تةزـثـةتـاع تـسا خـةاليـةع           
حثوزةتى غةزَيسى توزدضياضةوة بة غـةزـاغـةضـطـى خـة ـةز            
ئاذاضطةتاضـى ضـةتـةوة يـةتـطـستـووةتـاع. تـةوةزَيـثـى تـسى                      
تؤبووضةوةتـة تـايـبـةد بـوو بـة ثـِسؤضـةى تـؤزـازتـسدضـى                       
 ػيطريى ئاوازةتاع خة غةزَيسى توزدضيـاع تـة ئـازـادةتـازى          
تةواوى بؤ تساوة تة خةاليةع وةشازةتى ثالضداضاضى حثوزةتى 
غةزَيسى توزدضـيـاع بـة غـاوتـازى ئـاذاضطـةتـاضـى ضـةتـةوة                    

 يةتطستووةتاع جَيبةجَيدةتسَيت.

 

وةشيسى ثالىداىان و شاىدَيلى باآلى وآلتى 
كوَيت ثتةوكسدىى ثةيوةىدى دووالياىة 

 تاوتوَيدةكةن 

 
، د. عــدــى ضــطــدى، وةشيــسى ثــالضــداضــاضــى             510516101خــة   

حثوزةتى غةزَيسى توزدضياع، ثـَيـػـواشى خـة دتـيـؤز عـوزـةز               
ئةخثطدةزى، قوضطوخ ى  ػيى وآلتى توَيت خة غـةوخـَيـس و نـاخـد          
جاضش، تاز َيِسى بة وةتاخةد خة باخ وَيصناضةى توَيت خـة عـرياة،     

 وغاضدَيثى ِزا ةياضدضى توَييى تسد. 
ضةزةتا وةشيسى ثالضداضاع ثريؤشبايى و ضيايػى نؤى ئاِزاضيـةى  
غاضدةتة تسد بة بؤضةوةى تسدضةوةى ضووضيططةى وآلتى تـوَيـت   
خة غةوخَيـس تـة ئـةزـةؽ غـةضـطـاوَيـثـة بـةزةو ثـيـةوتـسدضـى                         
ثةيوةضديةتاضى ضَيواع حثوزةد و  ةىل غةزَيسى تـوزدضـيـاع و        

 توَيت. 
خةاليةع نؤيةوة توضطوخ ـى  ػـيـى تـوَيـت ِزؤخ ـى حـثـوزـةتـى                   
غةزَيسى توزدضياضى بةزشضسناضد خة بةديػَيطاضى ثَيػثةوتطَيثـى  
بةزضاو خة زاوةيةتى توزتدا.و غيواى نـواضـت ئـةص ضـةزداضـة           
ببَيية غةوَيطى غاوتازى و غةزاغـةضـطـى دوواليـاضـة خـة بـوازى              

 جؤزاوجؤزدا بة تايبةتى وةبةزغَيطاع.   
دواتس باع خة غةخوزةزجى ضاوضـةتـة تـسا بـة ػـيـى و ِزؤخ ـى                
غةزَيسى تـوزدضـيـاع خـة ِزوبـةزووبـووضـةوةى تـريؤزيطـيـاع و                     
غةزوةغا ثَيػواشيثسدضى خة شياتس خة يةح زديؤع و ضيو ثةضابـةز  
و ئاوازةى ضاونؤ تة خة غوَيطـةتـاضـى تـسى عـرياة ِزوويـاع خـة                

 غةزَيسى توزدضياع تسدووة.   
خةص بازةيةوة وةشيسى ثالضداضاع ِزايطةياضد تة بووضى ئةص ذزـازة  
شؤزةى ئاوازة و ثةضابةز خة غـةزَيـسـى تـوزدضـيـاع بـابـةتـَيـثـة                  
ــت                      ــَي ــاب ــة و ض ــةت ــاوض ــى ض ــاض ــوو وآلت ــةز ــة غ ــة ب ــي ــوةض ثــةي
بةزثسضيازَيييةتةى تةضػا خة ئةضيؤى غةزَيسى تـوزدضـــــــــيـاع        

 بَيت. 
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ــاوةى     ــة ز ــى        510515(1 53-50) خ ــد د. ع
ضـطـدى، وةشيـسى ثـالضــداضـاع، بـةغـدازى خــة                
تؤِزبةضدى ئابـووزى جـيـػـاضـى خـة ضـاوضـةى               
ضاوةِزاضتن باتووزى ئةفسياـيـا تـسد تـة خـة            
غاضػيطى ئوزدع ضاشتـسان زـاوةى ضـِ ِزؤذى          

تـةضـايـةتـى       111ناياضدن تيايدا شياتس خـة      
ضياضىن ناوةع بِسيازن ناوةضثاز خة شياتس خة 

وآلد بـــةغــدازبـــووع. خــة زــيـــاضـــةى                51
تؤِزبةضدةتةدا، بةغدازى خـة  ـفـيـو ـؤيـةتـى            

ثـةزةثـَيـداضـى     ) فساواع تسد خةذَيس ضاوضيػاضـى    
و ئــازــاذةى تــسد تــة غــةز                    ( ذَيــسنــاع 

ــة                ــا خ ــةزةت ــداع ض ــَي ــةزةث ــى ث ــةت ــةي ــِسؤض ث
ذَيــسنــاضــةوة دةضــت ثــَيــدةتــادن بــاضــى خــة          
ــســى           ــسنــاضــى غــةزَي بــةزةوثــَيــػــضــووضــى ذَي
توزدضياع تسد خة شؤز بوازدا خة زاوةى ضةضد 
ضــاخ ــَيــثــى تــةزــدا ئــةزــةؽ بــة غــؤى ئــةو             
ضياضةتاضةى حثـوزـةتـى غـةزَيـش ثـةيـِسةوى            

دةتاد تة بايةنَيثى شؤز بـة بـوضـيـاتـطـاضـى            
ذَيسناضَيثى ثيةو دةداد. خـةاليـةتـى تــسةوة        
د. عدى ضطدى بةغدازى تسد خة ثـاضـَيـدـَيـثـى          
تايبـةد بـة بـةدةضـطـةوةغـاتـطـى قـةيـساضـى                  
ثةضابةزاضى ضوزى خة ةَر ضواز تـةضـايـةتـى       

عـيـسـاد    :  تسى جيػاضى تة بسييـى بـووع خـة       
فـةنــوزى، وةشيــسى ثـالضــداضــاعن غــاوتــازى         
ضــَيــودةوخ ــةتــى ئــوزدضــى، و  ــؤزدع بــِساوع،          
ضوَيطةزى تايبةتى ضةتةوة يةتطستووةتاع بـؤ    
ــةزؤح              ــىن ض ــاض ــػ ــي ــةزوةزدةى ج ــوازى ث ب
وةشيساضى ثَيػووى بةزيياضيا، و ئـةضـيـؤضـيـؤ          
 وتةزش، ضةزؤتى تؤزطيؤضى بـاآلى ضـةتـةوة      
ــةزاع                ــابـ ــةضـ ــؤ ثـ ــاع بـ ــووةتـ ــستـ ــطـ ــةتـ يـ

)UNHCR)  ن ئاخع ظيدمياع، بةزثسضـى ،
ِزَيــثــخــساوى ئــَيــستطــؤضــى ضــويــدى، و بــة            

تةضـايـةتـى خـة         511ئازادةبووضى شياتس خة 
ضاوضةتةدا تة خةاليةع تةضاخ ى ئةخـةـةزةبـيـة     

ِزاضيةونؤ ثةنؼ تسا. وةشيسى ثـالضـداضـاع       
تــازيــطــةزى غــاتــطــى ئــةو ثــةضــابــةزاضــةى           
نطــيــةِزوو خــة  ػــت بــوازةتــاضــدا خــةضــةز          
تؤزةخ ثا اضـ  تـيـايـاضـدا دةذيـظ، غـةزوةغـا               
ِزايطةياضد تة حثوزةتى غةزَيسى توزدضيـاع  
دةز اى بـة ِزووى ئـةص ئـاوازاضـة تـسدةوةن              
ِزَيطسى خة ِزووداضى قةيساضَيثى زسؤيى تـسد.  
وة بةثَيويطيى شاضى تة غاوتازى شيـاتـسيـاع      
ثَيػثةؽ بثسَيـت، بـةتـايـبـةتـى خـة بـوازى               
ثةزوةزدةن تةضدزوضيىن تؤزةآليةتـى. خـةص      
بازةيةوة ضةزؤتى تؤزطيؤضى باآلى ضـةتـةوة   
يةتطستووةتاع بؤ ثةضابةزاع ضيايػـى ِزؤخ ـى     
حثوزةتى غةزَيسـى تـوزدضـيـاضـى تـسد خـة              
غاوتازيثسدضى ِزَيثـخـساوةتـةيـاع. غـةزوةغـا          
وةشيسى ثالضداضاع ضةضد تـؤبـووضـةوةيـةتـى      
دووقؤخ ى خـة ـةَر ذزـازةيـةح تـةضـايـةتـىن             

 بةزثسع خة وآلتاضى جياجيا ئةجنازدا.

وةشيسى ثالىداىان بةشدازى كؤِزبةىدى ئابووزى 
 جيواىى هة شاىشييى ئوزدن دةكات
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باخ وَيصناضةى تةضةدا خة عرياة و ئةزدةع تة بازة اتـةى خـة       ،510515154ِزؤذى 
عةمماضى ثاييةنيى غاضػيطى ئةزدةضة ضيسيطازَيثى بؤ د. عـدـى ضـطـدى، وةشيـسى           
ثالضداضاضى حثوزةتى توزدضياع، ضاشتسد، بة ئازادةبووضى باخ وَيصى تةضةدا بـِسؤضـؤ     
ضاتؤزاضى، و باخ وَيصى عـرياة خـة ئـةزدةع، جـواد غـادى عـةبـاع، و ذزـازةيـةح                          
بةزثسضى حثوزى ئةزدةضى و عرياقى و باخ وَيصى ضـةضـد وآلتـَيـج و ضـوَيـطـةزاضـى                 
ِزَيثخساوةتاضى ضـةتـةوة يـةتـطـستـووةتـاع و ضـةضـد ِزَيـثـخـساوَيـثـى ضـاحـثـوزـى                               

 ضَيودةوخ ةتى.  

زةبةضت خةص ضيسيطازةدا نطيطـةِزووى  
ــســى          غــةخــوزــةزجــى ئــَيــطــيــاى غــةزَي
ــاى                ــط ــةخ  ــؤز ــؤ ت ــوو ب ــاع ب ــي ــوزدض ت
ضَيودةوخ ةتـى. خـةص بـازةيـةوة وةشيـسى             
ثــالضــداضــاع ثــسَيــصضــيــةيػــطــَيــثــى             
تَيسوتةضةىل ثَيػثةؽ بة ئازـادةبـوواع   
تسد تة بة ذزازة و داتا زاضـيـيـةتـاضـى      
غةخوزةزجى غةزَيسى توزدضيـاضـى بـة      
ئازادةبوواع ضيػاضدا. و باضـى خـة ضـِ         
تةوةزى ضةزةتى تسد تة بسييت بـووع    
ــؤى               ــةغ ــة ب ــ  ت ــى دازاي ــساض ــةي ــة ق خ
ضةضازدضى بـةغـة بـودجـةى غـةزَيـسـى            
ــداوة و              ــة  ــةع ب ــة الي ــاع خ ــي ــوزدض ت
دابةشيطى ضسنى ضـةود بـاخ ـى بـةضـةز          
غةزَيسى توزدضياع تَيػاوة، و غـاتـطـى        
بةخَيػاوى ئاوازةتاع خـة غـوَيـطـةتـاضـى           
تسى عرياة تة شياتس خة يـةح زـدـيـؤع         
تةضظ و تازيطةزى ئةص بابةتة بـةضـةز   
ــى             ــةت ــةآلي ــؤز ــووزى و ت ــاب ــى ئ ِزةوغ
غةزَيسـى تـوزدضـيـاع، غـةزوةغـا ئـةو              
غةِزةى بةزؤتى غةزَيسى تـوزدضـيـاضـى     
 ـــستـــووة خـــة ِزووبـــةزووبـــوضـــةوةى        
قـازةزــاضــاضــةى غــَيــصى ثــَيــػــســةز ــةى      
ــثــخــساوى         تــوزدضــيــاع بــةزازــبــةز ِزَي
تريؤزيطيى داعؼ. دواتس  فـيـو ـؤتـسا      
خة ضَيـواع ئـازـادةبـوواع و ذزـازةيـةح             
ــسى              ــةى وةشي ــي ــاِزاض ــاع ئ ــازي ــي ــسض ث

 ثالضداضاع تسد.   

باَهوَيصخاىةى كةىةدا هة عرياق و ئةزدةن ضينييازَيم بؤ وةشيسى 
 ثالىداىان ضاشدةكات
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، د. عـدـى ضـطـدى، وةشيـسى ثـالضـداضـاضـى                   510515109 خة
حثوزةتى غةزَيسى توزدضياع، ثَيـػـواشث خـة نـاتـوو جـاضـا              
غايباضثؤظا، باخ وَيصى يةتَييى ئةوزوثا خة عـرياة، و غـاضـدى          
ياوةزى تسد. ضةزةتا باخ وَيصى يةتَيـيـى ئـةوزوثـا بـاضـى خـة               
تسدضةوةى ضووضيططةى ثةيوةضدييةتاضى يةتَييى ئةوزوثا خـة  
غةوخَيس تسد و ِزايطةياضد تة ئةزة غةضطاوَيـثـى  ـسضـطـة بـؤ           
غاوتازى و غةزاغةضطى شياتس خة  ةز حثـوزـةتـى غـةزَيـسـى         
توزدضياع خة بوازى جؤزاوجؤزدا. دواتس باع تسا خة ِزةوغـى   
ئاوازةتاضى غةزَيسى توزدضياع و عرياة بة تايبةتى دواى ئةص 

ياضةى ثازَيص اى ئةضباز و ئاوازةبووضـى ضـصيـثـةى       ثَيػػاتة ضوَي
تةع خـة غـازى زوزـادى. غـةزوةغـا بـاع خـة                      051,111

ئازادةتازييةتاضى ئةو تؤضفِساضة ضَيودةوخ ةتية تسا، تة بِسيازة 
خة ضةزةتاى زاضطـى حـوشةيـساضـى ئـةص ضـاز خـة بـِسؤتطـدـى                     
ثاييةنيى بةجليثا خةاليةع يةتَييى ئةوزوثاوة ضاشبثسَيت تة 

 تيايدا غاضدى حثوزةتى غةزَيسى توزدضياضيؼ بةغدازة. 

خة تؤتاييدا وةشيسى ثالضداضاع ضيايػى يـةتـَيـيـى ئـةوزوثـاى         
تسد ضةبازةد بة ثاُخثػييثسدضى غةزَيسى توزدضـــــــــيـاع خـة        

 شؤز بـــــوازدا. 

  وةشيسى ثالىداىان ثَيشواشى هة باَهوَيصى يةكَيتى ئةوزوثا

 هة عرياق دةكات
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خةضةز داوةتى يـةتـَيـيـى ئـةوزوثـا و             
ضووضيططةى غةزـاغـةضـطـى تـازوبـازى         

ص زسؤي  ضةتةوة يةتطستووةتاع بـةزيَـ    
وةشيـسى ثـالضـداضـاع،       (  د. عدى ضطدى ) 

( مصطفط ط    حيـدز    ) ص بة ياوةزى بةزَي

ــازث و               ــاوت ــى غ ــي ــةزى  ػ ــوب ــةِزَي ب
 غةزاغةضطي  ثةزةثَيداع،  

ــى             ــةوتــ ــثــ ــة ِزَيــ  51051614خــ

ضوَيطةزايـةتـى حـثـوزـةتـى غـةزَيـسـى              
توزدضياضياع تـسد، خـة ِزا ـةيـاضـدضـى             
ثالضى ضوَيى بةدةزةوةضووضى زـسؤيـ    
بؤ عَيساة خة ثةزخةزاضى ئـةوزوثـا خـة        

زـاضـطـى داغـاتـوو تـا           (  6) بةجليثا بؤ 

توزدضياع ثَيويطيياع بة يـاززـةتـى و        
غاوتازى تةواوى اليةضةتاع غـةيـة بـؤ        

طيا، بـة تـايـبـةتـ  خـة              ئةص دؤنةى ئَي
 ِزووى زادديةوة.  

ثالضى ضوَيى بةدةزةوةضووضـى زـسؤيـ       
بـؤ عـَيـساة تـة دةضـت بـةتـازةتـاضـى                  
دةتاد، غةوخ دةداد تة تواضاتاضى خباتـة  
ــ  و                   ــازاضـ ــاو ثـ ــطـ ــَيـ ــة ثـ ــةز خـ  ـ
ثَيػثةغثسدضـى يـاززـةتـى زـسؤيـى و             
نصزةتطوشازيية ضةزةتاييةتاع، بـةبـَى      
ــى و            ــط ــي ــاي ــى ئ ــةض ــى الي ــسدض ــاوت ِزةض
ئيطييساى حيصبى و غـــــــــــــــــــوَيـطـى            

 جو سافى.

، خةص تؤضفِساضطـةدا وةشيـسى      تؤتاي  ضاَر
ثالضداضاع وتازَيـثـى تـايـبـةد بـة بـازى              

خـةضـةز ئـاضـيـى        ثةضاغةضدةتاع ئاوازة و 
حثـوزـةتـى غـةزَيـسـى تـوزدضـيـاع بـؤ                 

 ئازادةبوواضى تؤضفِساضطةتة نطيةِزوو.  

وَيطةى غةضووتةييـةتـاع ئـةوة ثـيـػـاع           
زـدـيـؤع تـةع         1.5دةدةع تة ضصيثةى   

ثَيويطيياع بة ياززةتى زـسؤيـ  غـةيـة،       
زـدـيـؤع      5.1تة خة ضـَيـو ئـةزـاضـةغـدا           

تةضياع ئاوازة و دةزبةدةزث ضاونؤيـع،  
غـةشاز     551ضصيثةى ضةزةزاث ئةزةؽ 

ــساقــداع.                ــَي ــة ع ــؼ خ ــوزي ــاوازةى ض ئ
حثوزةتى عَيساة و حثوزةتى غةزَيـسـى   

 كؤىفِساىطى ِزاطةياىدىــى ثالىــى ىوَيى 

 بةدةمةوةضووىى مسؤيي بؤ عَيساق

(7)  
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 .دةزغَيطـاوة

ضواز تؤزثاضيا خة بـوازة جـيـاجـيـاتـاضـدا          (  4) خة اليةت  تسةوة خةص زاوةيةدا 
تؤزثاضياؽ خة خـيـطـيت ِزةؽ دةزغـَيـطـساوع.             (  5) نساوضةتة خيطيت ِزةؽ و، 

بةزةؽ تؤث  ػيت تؤزثاضيا و بةخ َيطدةزاع تة خة ئَيطيادا خة خيطـيت ِزةغـداع     
ضواز تؤزثاضيا و بةخ َيطدةز بؤ وةز ستظ يـاع    ( 4)وة داواتازث  .(56)دةتاتة 

بةزشتسدضةوةث ثدةث ثؤخَيظ ِزةتثساوةتةوة بة غؤث غةبووض  تةص وتوِزث خـة    
 .بةخ طةضازة ثَيػثةغثساوةتاع

جطة خةزاضةؽ بةِزَيوةبةزايةت  ثؤخَيطثسدض  بـةخ ـَيـطـدةزاع غـةز خـة وةزشث               
دووةز  ئةزطاز غةخ طاوة بة ضوَيثـسدضـةوةث ضـاضـطـازـةث ثـؤخـَيـطـثـسدع بـؤ                           

( 05) تؤزثاضيا و بةخ َيطدةز، وة داواتازث ضوَيثسدضةوةث ضاضطازة بـؤ    (  031) 

تؤزثاضيا و بةخ َيطدةزث ِزةتثسدؤتـةوة بـةغـؤث غـةبـووضـ  تـةص وتـوِزث خـة                    
داواتازيةتاضـيـاع، وة شؤز ثػـيـطـريث ئـازاضـيـةث وةشازةد و اليـةضـةتـاضـ                            

 ضةبةضىاو بة وةشازةد تسدووة ضةبازةد بة تؤزثاضيا و بةخ َيطدةزاع.

ضةزةِزاث ئةص تازاضةث ضةزةوة، ِزؤذاضة تازث ئاضاي  نؤث ئـةجنـاص داوة تـة          
بـسيــيــيــة خــة وةآلزــداضــةوةث  ػــت وةشازةد و اليــةضــةتــاضــ  حــثــوزــ  و                   
ِزةشازةضديداع خـةضـةز فـسؤغـيـ  ثػـثـ  غـاوبـةغـاع و دازـةشزَيـطـةزاضـ                            

 .تؤزثاضياتاع دواث ديساضة تسدض  دؤضيةتاضياع

ــوةبــةزايــةتــ           ئــةزتــة ضــةزةتــيــةتــاضــ  بــةِزَي
ثؤخَيطثسدض  بةخ َيطدةزاع خـة ديـواضـ  وةشازةتـ          
ثالضداضاع، بـسيـيـيـة خـة ئـازـادةتـسدضـ   ػـت                 
شاضيازث و بةخ طةضازة و دؤتيوزَيطيت ثـَيـويطـت      
بؤ تؤبووضةوةتاض  خَيرضةث تؤزازو ثؤخَيطثسدضـ   
بةخ َيطدةزاع تة زاضطاضة بة غَيوةيةتـ  ئـاضـايـ        

 . دوو تؤبووضةوة ئةجناص دةداد

خَيرضةث تؤزازو ثؤخَيطثسدض  بةخ ـَيـطـدةزاع خــــة        
( 6) ضــِ زــاضــطــ  وةزشث دووةزــ  ئــةزطــاَر،           

تؤبووضةوةث ئاضاي  ئةجنازداوة و خة ئةجنـازـ    
ــةدا        ــةواض ــووض ــؤب ــةص ت ــا و     (  01) ئ ــي ــاض ــث ــؤز ت

( 7) بةخ َيطدةزث ثؤخَيطثسدووةو، ثدةث ثـؤخـَيـ       

تؤزثاضياو بةخ َيـطـدةزيػـى بـةزشتـسدؤتـةوة. وة            
خَيرضةث ثؤخَيطثـسدع خـةضـةز داواتـازث نـاوةع            
تؤزثاضياتاع، وة بة غؤث ثَيػثةغثسدضـ  تـازث     

غةؽ ئةضـداشيـازث   (  6)ئةجنازدزاوث ثَيويطت، 
غاوبةؽ خة دازةشزاضدض  تؤزثاضياتاضــــــــــــــــ         

(1)  

كؤمجاىياو بةَهَييدةزو ( 01)ثؤهَييلسدىى 
ى ديلةو ( 7)بةزشكسدىةوةى ثوةي ثؤهَيين 

 ضوازيشيان خساوىةتة ىاو هيطيت ِزةش 
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بـطـيـادضـاضـ  تـواضـاث تـؤزـثـاضـيـا بضـووح و                      ) ثِسؤذةث 
زازـطـاوةضـديـةتـاع بـؤ بـةغـدازيـثـسدع خـة ثـِسؤضـةث                      

 Capacity Building  - سَيبةضية حثوزيةتاع   

for  MENA SMEs to Enter  in to 
Public Procurement )           تة بة تـةزـويـدـَيـثـ ،

وآلتـ   (  1) تةص خةاليةع باضـثـ  ضـَيـودةوخ ـةتـيـةوة خـة               
 MENA) ِزؤذغةآلت  ضاوةِزاضت و باتووزث ئةفسيايا 

Countries  )             ــ ــس ــةزَي ــت،  غ ــسَي ــَ  دةت ــةج ــب ــَي ج
تــوزدضــيــاع وةح وآلتــاضــ  تــسث ئــةص ضــاوضــةيــة بــة              
بةزضازةيـةح خـة ثـِسؤذةتـةدا بـةغـدازث تـسدووة تـة                   

نـوخـ  ِزاغـَيـطـاع بـؤ           (  01) بسييية خة ئـةجنـازـداضـ          
بةخ َيطدةزاض  توزدضياع.  سَيبةضيت جـَيـبـةجـَيـثـسدضـ            
ثِسؤذةتة خة ضَيـواع بـاضـثـ  ضـَيـودةوخ ـةتـ  و يـةتـَيـيت                    
بةخ َيطدةزاض  توزدضـيـاعد دةضـيـةث بـاآل واذؤتـساوة و                
وةشازةت  ثالضداضاع ضـةزثـةزغـيت ثـِسؤذةتـة دةتـاد و             

 بةغدازث ضةزةتيػة خة جَيبةجَيثسدض  نوخةتاع.

بةزضازةث جَيـبـةجـَيـثـسدضـ  ثـِسؤذةتـة خـة غـةزَيـسـ                    
 5104105155توزدضياع تـة خـة ِزَيـثـةوتــــــــــــــ                   

تؤتـايـ      510515155دةضييثَيثسدووة و خة ِزَيثةوت  
نوخ  ِزاغـَيـطـاع      (  01)غاد، بسييت بوو خة ئةجنازداض  

 بةص غَيوةيةث الث نوازةوة:

    نوخ  ِزاغَيطاع بؤ بةخ َيطدةزاض  ثازَيص اث غةوخَيس.( 3جَيبةجَيثسدض 

   نوخ  ِزاغَيطاع بؤ بةخ َيطدةزاض  ثازَيص اث دغؤح.( 3)جَيبةجَيثسدض 

   نوخ  ِزاغَيطاع بؤ بةخ َيطدةزاض  ثازَيص اث ضدَيساض .( 5)جَيبةجَيثسدض 

   نوخ  ِزاغَيطاع بؤ بةخ َيطدةزاع خة ئيدازةث  ةززياع.( 0)جَيبةجَيثسدض 

   نوخ  ِزاغَيطاع بؤ ضووضـيـطـطـةتـاضـ  ِزاوَيـرتـازث و             (  0) جَيبةجَيثسدض
 ئةضداشيازث خة ثازَيص اث غةوخَيس. 

غاياض  باضة تة غةزَيس  توزدضياع يـةتـةص وآلتـة خـة           
وآلتةث بةغـدازث ثـِسؤذةتـةث تـسدووة         (  1) ضَيواع ئةو 

ثَيؼ غةزووياع بةزضازةتةث بة تةواوث و بةبَ  تَيـػـة   
 و دواتةوتظ جَيبةجَيثسدووة.

ئَيطيا، وة دواث ئةوةث جَيبةجَيثسدض  ثِسؤذةتة بة غـَيـوةيـةتـ        
شؤزباؽ بةِزَيوةضووة و ضوودَيث  شؤزث غةبووة بؤ بـةخ ـَيـطـدةزاع     
و ضووضيططةتاض  ِزاوَيرتازث و ئةضداشيازث، وة خـةضـةز داواتـازث        
يةتَييت بةخ ـَيـطـدةزاضـ  تـوزدضـيـاع و يـةتـَيـيت ئـةضـداشيـازاضـ                        
توزدضياع،  غةوخ دةدةيظ بؤ دزَيرتـسدضـةوةث  ـسَيـبـةضـيـةتـة و             

نوخ  ِزاغَيـطـاضـ  تـس تـة بـةص غـَيـوةيـةث                  (  5) جَيبةجَيثسدض  
 -:نوازةوة دابةؽ دةتسَيت

 .غةوخَيسد دوو نوخ  ِزاغَيطاع بؤ بةخ َيطدةزاع 

 .دغؤحد يةح نوخ  ِزاغَيطاع بؤ بةخ َيطدةزاع 

 .ضدَيساض د يةح نوخ  ِزاغَيطاع بؤ بةخ َيطدةزاع 

 .ضدَيساض د يةح نوخ  ِزاغَيطاع بؤ ضووضيططةتاض  ِزاوَيرتازث و ئةضداشيازث 

خة اليةت  تسةوة بةِزَيوةبةزايةت   ـسَيـبـةضـيـة  ػـيـيـةتـاع خـة                 
وةشازةت  ثالضداضاع بة غاوتازث و غةزاغـةضـطـ  خـة ـةَر بـاضـثـ              
ضَيودةوخ ةت ،  غةخ طاوة بة جَيبةجَيثسدض  وؤزتػؤثَيج دةزبـازةث  

( Framework Agreement  —اتطط ططت طططططت  ا  ططت         ) 

ضوَيثسدضةوةث ضـيـطـيـسـ  تـةضـدةزيـظ خـة              ) بؤئةضدازاض  خَيرضةث 
، وة بة بةغدازيثسدض  ضـوَيـطـةزث شؤزبـةث         (  غةزَيس  توزدضياع

وةشازةد و ثازَيص اتاض  غةزَيـسـ  تـوزدضـيـاع تـة ذزـازةى ئـةو                 
 تةع.  31تةضاضةى تيايدا بةغداز بووع بسييى بووع خة 

غاياض  باضة ئةص وؤزتػؤثة يةتةص وؤزتػؤثـة خـة ضـةزاضطـةزث         
غةزَيس  توزدضياع و بـةخ ـثـو ضـةزاضطـةزث عـرياقـيـؼ خـةضـةز                   

 بابةتَيث  ضوَي  تة خةص جؤزة ئةجناص دةدزَيت.

تةواوبووىي ثِسؤذةي بييادىاىي تواىاي كؤمجاىيا بضوون و مامياوةىديةكان 
 بؤ بةشدازيلسدن هة ثِسؤضةي طسَيبةضتة حلوميةكان

(9)  
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 510515(1 57-54) خـــة بـــةزوازى       

وؤزتػؤثَيج خة عةمماضـى ثـايـيـةنـيـى         
 WBئوزدع خةاليةع باضثى جـيـػـاضـى         

ضـــاشتـــسا خـــة ذَيـــس ضـــاوضـــيـــػـــاضـــى            
بــةِزَيــوةبــسدضـــــــــــــــــــــــــــــــــى بــودجــةى    ) 

، تـة تـيـايـدا ضـوَيـطـةزى              ( وةبةزغَيطـاع 
شؤزبـــةى وال تـــة عـــةزةبـــيـــةتـــاع              

عـَيـساة و     ) بةغدازبووع وةتو وال تـاضـى     
توَيت و عـوزـاع و خـيـبـيـا و زـيـؿـس                    

وة غــاضــدى حــثــوزــةتــى          ( و.....غــيــد     
غةزَيسى توزدضيـاع بـة ضـةزثـةزغـيـى           

بـةِزَيـوةبـةزى       ( بةزَيص  شا سؤع فـيـا      

 ػيى ثالضى ثـِسؤذةتـاضـى بـودجـةى          
وةبةزغَيطاع خة وةشازةتى ثـالضـداضـاع      
وة غاضدى ياوةزى، تة ثَيثػاتبووع خـة  
ضوَيطةزى وةشازةتى دازاي  و ئابـووزى  
و وةشازةتى ثالضداضـاع بـةغـدازبـووع       
خةص وؤزتػؤثة، خة ضاوةِزؤتــــــــــــــــى       
وؤزتػؤثةتةدا باضثسا خة ضؤضـيـةتـى    
بةِزَيوةبسدضــــــــــــــــى ثـِسؤذةتـاع و،         
ديازيثسدضـى ضىاتيجيةتى ثِسؤذةتـاع  
و، ثالضــــــــى تـؤتـسـة بـؤ بـودجـةى           
ــى          ــي ــة ػ ــاع ب ــى وال ت ــاض ــط ــَي ــةزغ وةب

ووال تاضى عةزةبى بةتايبةتـــــــــــــــى،        

خةاليةع تةضاضى غازةشا و ثطثؤِز خةص 
بوازةدا، وة غةزوةغــــــــا غـةز وال تـة     
و ثسيصَيطيةيػطَيثى خةضــــــــــــــــــةز        
بودجةى وةبةزغـَيـطـاضـى وال تـةتـةى         

 ثَيػثةؽ تـــــــسد. 

بةِزَيوةبةزث  ػيى ثالضى ثِسؤذةتاضى 
بودجةى وةبـةزغـَيـطـاضـى وةشازةتـى           
ثالضـداضـاضـى حـثـوزـةتـى غـةزَيـسـى               
توزدضياضيؼ ثـسيـصَيـطـيـةيػـطـَيـثـى            
خــةضــةز ثــِسؤذةتــاضــى بــودجــةى             
وةبةزغَيطـاع و ضـؤضـيـةتـى داضـاضـى              

 بودجةى وةشازةتةتاع نطيةِزوو.

ضاشكسدىى وؤزكشؤثَيم هة واَلتى ئوزدن بة ىاوىيشاىى 
 ( PIM —بةِزَيوةبسدىى بودجةى وةبةزهَييان   )

(01)  



   

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

داىيشتيى ِزاوَيركازى ثِسؤذةكاىى ضوازضَيـوةى  
 ضرتاتيرى ثازاضتيى كؤمةاَليةتى

 

 
ثَيطج داضيػيطى ِزاوَيـرتـازى     510516(1 4-0) خة ِزَيثةوتى 

ئةجنازدزا خة ةَر دازودةش ا ثةيوةضديدازةتاضى حثوزةدن ، 
ثةزخةزاعن شاضثؤتاضى غةزَيش و ِزَيثخساوة ضاحثوزييةتاع و   

 ِزَيثخساوة ضَيودةوخ ةتيةتاع.

ئازاضج خةص ثِسؤ سازة دازةشزاضدضى ضوازضَيوةيةح بـوو بـؤ     
ثــِسؤ ــسازــى ثــازاضــيــطــى تــؤزــةآليــةتــى، بــةزــةبــةضــيــى             
بةدةضـيـػـَيـطـاضـى دادثـةزوةزى خـة ضـيـاضـدازدى ذيـاع بـؤ                        
غاوآلتياضى غةزَيش. ئةص ثِسؤ سازة ضـَ  بـابـةتـى ضـةزةتـى              

 -5تؤِزةتاضى دخ طياي  تـؤزـةآليـةتـى           -0خةنؤوة دة سَيت:  

 ثِسؤ سازةتاضى باشازى تاز. -3بيسةى تؤزةآليةتى 

بةِزَيوةبةزى  ػـيـى   (  شا سؤع فيا ) خةداضيػيطةتةدا بةِزَيص 
ثالضى ثِسؤذةتاضى بودجةى وةبـةزغـَيـطـاع ضـةنػـة ِزَيـطـاى             
جَيبةجَيثسدضى بةزضازةى ضوازضَيوةى ضىاتيرى ثازاضيطـى  

 تؤزةآليةتى ثَيػثةؽ بةئازادةبوواع تسد.

 
هةضةز ثـَيـداضـووىـةوةى      وؤزكشؤثَيم

 كازةكان
 

خة غازى غةوخَيس وؤزتػـؤثـَيـج      510515105خة ِزَيثةوتى 
خة اليةع بةِزَيوةبةزايةتى  ػيى ثالضى ثِسؤذةتاضى بودجـةى  

( شا ـسؤع فـةتـا      ) وةبةزغَيطاع بـة ضـةزثـةزغـيـى بـةزَيـص                

بةِزَيوةبةزى  ػـيـى ئـةجنـازـدزا. خـةص وؤزتػـؤثـة غـةزـوو                      
بةغةتاضى بةِزَيوةبةزايةتى  ػيى تَيدا بـةغـداز بـووع، غـةز           
بةغَيج منايػى نؤياع ثَيػـثـةؽ تـسدو، خـة تـؤتـايـى غـةز                 
منايػَيج ثسضيازةتاع ئازاضيةى اليةضى ثةيوةضديداز تـسا، تـة     
بة غَيوةى توزد و ثونت وةآلص دزاضـةوة. زـةبـةضـيـى ئـةص                
وؤزتػؤثة شاضيطى تازةتاضى بةغةتاع بوو خة بةِزَيوةبةزايةتـى  
 ػيى، غةزوةغا باغى تسدضى تازةتاع و بةزةو ثَيػ دضى بـة    
غَيوةى باغىو، دةضـيـطـيـػـاضـثـسدضـى تـَيـػـةو  ـسفـيـةتـاعن                    
ئازاضيةتسدضى ثَيػطيازةتاع بوو، ئةزةؽ نؤى خة نؤيدا بـة    
ناخَيثى  سضر غةذزاز دةتسَيت بؤ بسةوداع بـة تـازةتـاع بـة         

 غَيوةيةتى باغىن ثونت تس.

 

   بةزىامةى دازايي هاوبةشى
 

ثِسؤذةى  سيطر خة ذَيـس بـودجـةى      (  03)وةشازةتى ثالضداضاع 
وةبةزغَيطاع ئةجنازـدةداد، بـة غـاوبـةغـى خـة ـةز ضـةتـةوة                  
يةتطستووةتاع و وةشازةتة ثةيوةضديـدازةتـاع. ئـةص ثـِسؤذاضـة           
ثِسؤذةى ثةزة ثَيداضة خةبوازة جياجيـاتـاضـدا تـة ِزاضـيـةونـؤ            

 ضوودى دةبَيت بؤ باغى ئةجنازداضى تازةتاضى وةشازةتةتاع.

( شا ـسؤع فـةتـا      ) بـةِزَيـص       510516(541-4)خة ِزَيثةوتى 

تؤبووضةوةى ئةجنازدا خـة ـةز ضـةزثـةزغـيـيـازى          دواضصة   05
ثــِسؤذةتــاضــى حــثــوزــةد بــةزــةبــةضــيــى بــةدواداضــووع و              

 غةخ طةضطاضدضى ثِسؤذةتاضياع.
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ثــِسؤذةى ثــةزةثــَيــداىــي مــسؤيــي     
بةهةماهةىطي ئـاذاىطـي كـؤيـلـاي          

  ىَيودةوَهةتي

بةِزَيوةبةزايةت   ػيت ثـةزةثـَيـداضـ  زـسؤيـ  خـةوةشازةتـى               
ثالضداضاضى حثوزةتى غةزَيسـى تـوزدضـيـاع، خـة ِزَيـثـةوتـ                

ثَيػواشث تسد خة غـاضـدَيـثـى وآلتـى تـؤزيـاى              ،51051513
بـةِزَيـص ثـازح، بـةِزَيـوةبـةزى           ) باغووز تة ثَيج غاتبووع خة   

ثِسؤذةى ثةزةثَيداضى زسؤيى و غـــــــــــاضـدى غـازةشايـاع و                  
 . (ضوَيطةزى تؤيثا خة غةوخَيس

خة شجنرية تؤبووضةوةيةتدا بة ئازادةبووض  جةضاب  وةشيـسن  
ِزاوَيرتازن بةِزَيوةبـةزة  ػـيـيـيـةتـاضـ  وةشازةد، قـؤضـا ـى                 
غةضووتةى ثسؤذةتة نسايةِزوو، غةزوةغا  فيو ؤتسا خةضـةز  
ِزةغطووضى زاضيةزثالضى ِزاغَيطاع تـة بـؤ بـةزشتـسدضـةوةى            
تواضطيى فةززاضبةزاضى تةزتى  ػيى داضساوة. خةزـاوةى دوو     
غةفيةث زاضةوةى غازةشاياع خـة غـةزَيـسـ  تـوزدضـيـاع بـة               
غةزاغةضطى تيسى ثِسؤذةى وةشازةد، تـازيـاع تـسد خـةضـةز              
تؤتايى غـَيـطـاع بـة زـاضـيـةزثـالعن، دةضـيـطـيـػـاضـثـسدضـ                        
ثَيوةزةتاض  غةخ بـرازدعن، ضـازدضـ  تـاززـةضـداع بـؤ وآلتـ                  
تؤزياث باغووز تاوةتو وةح ِزاغَيطةزث ضَيودةوخ ةت  و ضيافى 

 ئازادة بثسَيظ.( KIPA)ثِسؤفَيػطاز خة ئيدازةى نور بؤ 
 

ِزووثَيوَيم بؤ شاىيين زِِِةوشـي  
جَييدةز هة داوءدةشطـاكـاىـي    

 حلومةتي هةزَيه ئةجنامدزا
 

بةزةبةضيت غةخ طةضطـاضـدعن خـة بـةزضـاو  ـستـ  ِزةوغـ                  
جَيطدةز خة داصن دةش اتاض  حثوزةت  غةزَيس  تـوزدضـيـاع،      

غــازةشايــاضــ  تــؤزث بــةغــةزــاغــةضــطــ  تــيــســ  ثــِسؤذة خــة             
بةِزَيوةبةزايةت   ػيت ثةزةثَيداض  زـسؤيـ   ِزووثـَيـوَيـثـ              

وةشازةدن ئةجنوزـةضـ  بـاآلث نـامنـاع          (  01) جَيطدةزث خة 
ئةجنازدا، غةزوةغا بؤ شيـاتـس تـؤتـسدضـةوةى شاضـيـازث خـةو               
بوازةدا ضاوثَيثةوتظ خة ةز ضةضديظ تاززةضدث حـثـوزـةد      
خة ثدةى جؤزانجؤزدا تسا، خة ئَيطيادا ِزووثَيوةتة خة قؤضا   

 غـــــــــــــيثسدضةوةى ئةجنازةتاضة. 

خة زاوةى ئةص وؤزتػؤثةدا ضةنػةِزَيطاث  ؤِزاضثازث خـةضـةز     
خةاليـةع    5151بطةزاث ديد اث حثوزةت  غةزَيش بؤ ضاخ   

بةغدازبوواع داِزَيرزا، بة ئازاجن  ضاآلتـثـسدضـ  ِزَؤخ ـ  ئـةص          
دوو ضــةضــيــةزة وةح اليــةضــَيــثــ  ضــةزةتــ  خــة ثــِسؤضــةث              
 ؤِزاضثازث خة تةزتـ   ػـيـيـدان، بـةديـػـَيـطـاضـ  ئـازـاجنـ                     

 .وةشزاةمتاع خة بةزةوثَيػ دض  ضةزضاوة زسؤييةتاع
 

ضينييازي بـةِزَيـوةبـسدىـي     
شاىيازي بة هـةمـاهـةىـطـي      

  ِزَيلخساوي ئَيطلوا جَيبةجَيلسا
 
 

بةزةبةضيت ضاتطاشث تـةزتـ   ػـيتن جـَيـبـةجـَيـثـسدضـ                  
ضةنػةِزَيطاث  ؤِزاضثازث تة خـة وؤزتػـؤثـ  ئـيـطـيـطـةبـؤَر              
داِزَيرزا، بةِزَيوةبةزايةت   ػـيت ثـةزةثـَيـداضـ  زـسؤيـ  بـة               
غــةزــاغــةضــطــ  ِزَيــثــخــساوث ئــَيــطــثــوا، ثــَيــداضــووضــةوةى            
ئةوخةوياتةتاض  ثَيداويطيت ِزاغَيطاع تـسايـةوة، خـةئـةجنـازـ          
 ــفــيــو ــؤتــسدع غــةغــت ضــيــســيــطــاز بــةثــَيــ   ــسضــطــيــاع            

 دةضيطيػاضثساع.

خةضوازضَيوةث غةزاغةضطيثسدع خة ةَر ئةص ِزَيـثـخـساوة، خـة       
ــ   ــةوت ــث ــاز         510514(1 50-09) ِزَي ــط ــي ــس ــي ــع ض ــةز ــةت ي

جَيبةجَيثسا بؤ تـاززـةضـداضـ  وةشازةتـةتـاضـ  حـثـوزـةتـ                   
غةزَيس  توزدضياع. خة زاوةث ئةص ضَ  ِزؤذةدا بةغـدازبـوواع   
ئاغطاتساع بة  سضط ن ضؤضيةت  بـةزَيـوةبـسدضـ  شاضـيـازثن         
بةتـازغـَيـطـاضـ ، خـة نـصزـةد ضـاتطـاشث تـةزتـ   ػـيتن                        
نطيطةِزووث ئةشزووض  ضةضـد وآلتـَيـج. ئـةص ضـيـسـيـطـازة                 

 (بةياع ديديثطيطـر ) خةاليةع ِزاغَيطةزث ضَيودةوخ ةت  بةِزَيص 
تاززةضد خـة ثـدـةث بـةِزَيـوةبـةز           (  51) ثَيػثةغثساو تيايدا 

 . بةغـــــــدازياع تسد
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خة ضوازضَيوةث ثِسؤضةث ضـاتطـاشث تـةزتـ   ػـيت عـَيـساة، خـيـرضـةيـةح خـة                       
، ( UN ESCWA) ِزَيــثــخــساوث ئــَيــطــثــواث ضــةتــةوة يــةتــطــستــووةةتــاع              

وَوزتػؤثَيث  خة ئيطيةضبَؤز ئةجنازدا خةضةز "بـةِزَيـوةبـسدضـ   ـِؤِزاضـثـازث خـة              
بـة    ،510514(1 59-51) ثِسؤضةث ضاتطاشث تةزتـ   ػـيت " خـة ِزَيـثـةوتـ                

بةغدازبوو خة غةزَيس  توزدضياع، تة ثَيثػاتبووع خـة بـةزَيـص      (  7)ئازادةبووض  
بةِزَيوةبةزث  ػيت ثةزةثَيداض  زسؤي ن، ِزاوَيرتازَيجن، دوو بـةِزَيـوةبـةزن ضـَ          

(05) ِزاغَيطةز خة وةشازةتةتاض  حثوزةتـ  غـةزَيـسـ  تـوزدضـيـاع، غـةزوةغـا                  

بةغدازبوو خة وةشازةت  ثالضداضاض  حثوزةت  عَيساة. ئازاجن  ئةص وَوزتػـؤثـة      
 فيو ؤتسدع بوو خةضةز ثَيداويطـيـيـيـة ضـىاتـيـجـيـةتـاع بـؤ بـةِزَيـوةبـسدضـ                       

 5103 ؤِزاضثازث تة بةغَيثة خة ثسؤضةث ضاتطاشث تةزت   ػيت تة خةضـاخ ـ      
 خة عَيساة ن غةزَيس  توزدضياع دةضيثَيثساوة خةاليةع ِزَيثخساوث ضاوبساو. 

بةزشتسدضةوةى تواضطيت غةزدوو ضةضيـةزةتـاضـ     ئازاجنَيث  تسث ئةص وَوزتػؤثة 
ث عـَيـساة بـوو ضـوضـثـة ئـةص ضـةضـيـةزاضـة                      NCMDITن   KIPAِزاغَيطاع   

 .بةزثسضظ خة بةزةوثَيػ دض  تواضطيت تاززةضدةتاض  حثوزةد

 
 
 

 خوىل بيةما ضةزةكيةكاىى كازطَيِسى بؤ فةزماىبةزاىى تاشة
خة دزَيرةى غةوخ ى ثةزةثَيداضى تواضطيى فةززاضبـةزاضـى حـثـوزـةتـى غـةزَيـسـى              

نـوخـَيـثـى ضـَى           KIPAتوزدضياع، ئةضطيييؤى توزدضياع بؤ تاز َيِسى  ػيـى    

ــا                  ــةز ــط ــى "ب ــاض ــػ ــي ــاوض ــس ض ــة ذَي ِزؤذى خ
ضةزةتيةتاضى تاز َيِسى بؤ فةززـاضـبـةزاضـى     

تـاوةتـو     510516106تاشة" خة ِزَيثةوتى    
خة غؤخ ى ديواضـى وةشازةتـى       510516101

ثالضداضاع ئةجنازدا، ئـةص نـوخـة خـةاليـةع            
زازؤضيا خة تؤخَيرى   ،( وزيا حمسد) ِزاغَيطةز 

( 54) بةِزَيوةبسدع و ئابوزى ثَيػثةغثساو، 

فةززاضبةز خة ديواضى وةشازةتى ثـالضـداضـاع      
بةغدازياع خةص نوخةدا تسد، دواتس فـؤِززـى   
غةخ طةضطاضدعن بِسواضازةى بةغـدازبـوضـيـاع     
بة ضةزتةوتويى بـة ضـةز بـةغـدازبـوواع            

تـاضـديـد    (  615) دابةغثسا. خة ئـَيـطـيـادا          
نوَيطدضةتةياع بة ضـةزتـةوتـوويـ  تـةواو        

 .تسدووةو دةضيبةتازع خة فةززاضطةتاضياع

 

 طؤِزاىلازي هة ثِسؤضةي ضاكطاشي كةزتي طشيت "وَوزكشؤثي"بةِزَيوةبسدىي  
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خة ضوازضَيوةى تازوضاآلتـيـيـةتـاضـى بـةِزَيـوةبـةزايـةتـ              
 ػيت ثةزةثَيداض  زسؤي  تايبةد بة تواضـاضـاشى دازايـ       
تسدضى زازةخ ةى ئةو تاضديداضـةى ِزؤذاضـة بـؤ داواتـازى           
جؤزاوجؤز ضةزداضى وةشازةد دةتةع و دواتس خـة اليـةع       

 خيرضةى تواضاضاشى وةشازةد بِسيازياع خةضةز دةدزَيت.

     بؤ تاضديدتساواضى ضةزجةص داص و دةش اتاضى غـةزَيـسـى
تاضديدة داتابةيطَيج (  0475)توزدضياع تة ذزازةياع 

داضساوة، بة جؤزَيج تة تيايدا ضةزجةص شاضيـازيـيـةتـاع     

خةنؤدة سَيت و بةزضاوِزووضى ضيػـاضـدةداد ضـةبـازةد بـةو          
 قؤضا اضةى تة تاضديدتساو تيايدايةتى.

    ضوَيطةزى وةشازةتى ثالضداضاع خة ةَر ضوَيطةزاضى ضةزؤتايـةتـى
ئةجنوزةضى وةشيساع و وةشازةتى نوَيطدضى باخ او توَيريطةوةى 
شاضطيى تؤدةبطةوة، بة ئازاجنى ضازةضةزتـسدع و بـسيـازداع        
خةضةز تؤزةخ َيج  سفت و بابةتى  سضطى تايبةد بة ثـِسؤذةى    
تواضاضاشى خةضــةز ئاضيى تاضديداضـى وةشازةتـى نـوَيـطـدضــى           

 باخ او ثالضداضاع.

 ذزازةى ضةفةزتسدووةتاع بِسواضازة

 زاضيةز
169 

 66 دتيؤزا

 935 تؤى  ػيى

  

 ذزازةى ضةفةز تسدووةتاع ثازَيص ا

 491 غةوخَيس

 314 ضدَيساضى

 033 دغؤح

 935 تؤى  ػيى

 نػيةى شاضيازى تاضديداضى ضةفةزتسدوو بة ثَي  ئاضيى بِسواضازة و ثازَيص اتاع

 بةِزَيوةبسةايةتي طشيت ثةزةثَيداىي مسؤيي تايبةت بة تواىاضاشى   كازوضاآلكييةكاىى
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  ِزةشيووضي

 ثالىي ضرتاتيجي بؤ )ثَييج

 ضاأل(ى داهاتوو

 5106-5151    
 

خةذَيس تيػث  ئةو  ةغةضـةضـدضـاضـةدا وةشازةتـى ثـالضـداضـاع،             
خةضؤضطةى بةزثسضيازيةتةتاضى واث بي  خة ِزَيطاث بةزضازةى 
ثالضداضاضى ضىاتيج ، ثِسؤضةتاضى  ةغةثـَيـداع، ضـوازضـَيـوة          

 .بةضدث بؤ بثاد

تيايدا ئةص وةشازةتة  وةشازةتى ثالضداضاع( يةتةص ِزةغطووض     
ى داغـاتـوو     ( ثـَيـطـج ضـاز      ) ثالض  ضىاتيج  ضةزاضطـةزى بـؤ       

داِزغت بةغَيوةيةح ثػت ببةضيَيية ديدَيث    5106-5151
ِزووع بؤ ئايطدة و غيثسدضةوةيةت   ػيطرياضـةؽ بـؤ دؤنـى        

 .  غةزَيس  توزدضياع ئةجناص بداد

 سضطة ئازاذةؽ بةوة بدزَيت تةوا ِزةغطووضى ئةص ثـالضـة خـة      
ئازادةتسدضيدا ثػيت بةضيووة بة تؤزـةخ ـَيـج ديـثـيـوزـَيـطـت،            
خةثَيؼ غةزووياضةوة ديد اث غةزَيس  توزدضـيـاع بـؤ ضـاخ ـ           

تــة خــةزـةو بــةز ئــازــادةتــساوة خــةاليــةع وةشازةتــى              5151
 .  ثالضداضاضى حثوزةتى غةزَيسى توزدضياع

وة خة ئَيطياغدا ئةص ِزةغطووضة تؤتاي  ثـَيـػـاتـووة و ئـازـادة           
 .تساوة

 

  ئامادةكازيةكان بَو

  ئةجنامداىى

  هَيلَوَهييةوةيةن
 

ئازادةتسدضى خَيثوخ يطةوةى بةزاي  بؤ بـازى نـصزـةتـطـوشازى          
ضاودَيـسث تـةضـدزوضـيت و ضـازـاضـى زـسؤيـ  خـة وةشازةتـى                        

 .تةضدزوضيت غةزَيس  توزدضياع

 

 

 الزيازة    بةشدازيلـسدن هـة )       

 (Study Tour) -االستطالعية 
 

ــة                     ــيت خ ــةزى  ػ ــوةب ــةِزَي ــ  ب ــسدض ــث ــدازي ــةغ الططارططت    ) ب
خــةضــةز ئــاضــيت عــرياة         Study Tour( ا سططالططفطط  ططططط  

دةزبازةى تَيػةى ئاوو، ضؤضيةتى بةزدةوازى، خة وآلتى زؿـس     
بـةغـ  ئـاو خـة         (  اجلتمع  العربطط  () اجمللس العربي للمطته) خة 

 . وةشازةتى دةزةوةى زؿس

 

  بةشدازيلسدن هة

 داِزشتيى ثالىي ضرتاتيجي

 )منهجية اخلطة(
 

بةغدازيثسدضى تاديساضى بةِزَيوةبةزايةتى  ػيى ثـالضـداضـاضـى       
ضىاتيج ، وة غاوتازيثسدضياع خة داِزغيطى ثالض  ضـىاتـيـجـ      

 .بؤ ئةجنوزةضى دادوةزى (منهجط  اخلف )

 

 بةشدازيلسدن هة 

 كؤبووىةوةى هَيرىةى طؤِزاىلازى

  كةش و هةواى

   هةزَينى كوزدضتان
 

بةغدازيثسدضى تاديساضى بةِزَيوةبةزايةتى  ػيى ثـالضـداضـاضـى       
ضىاتيج  خة وةشازةتى ثالضداضاع، خة تـؤبـووضـةوةى خـَيـرضـةى         
 ــؤِزاضــثــازى تــةؽ و غــةواى غــةزَيــســى تــوزدضــيــاع تــة                  

 :تَوبووضةوةتة تايبةد بوو بة

 
 تاوتوَيثسدضى بازودؤن  ئَيطياى تةؽ و غةوا 

               وةتــازتــسدع بــؤ  ــوجنــاضــدضــى ثــِسؤذةتــاع بــةثــَيــ
 .  ضيػاضدةزى جيػاضى
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 تاوتوَيلسدىي ثَيداىـــي ثشلييين خؤزان 

هة ثَيش هاوزدة بة كؤمجاىيا ثشلَييةزة 
 جيواىيةكان

ِزؤذث (  5) تــؤبــووضــةوةيــةتــ       15105  4(1   59-51) خــة   
ئازادةتسا خة غؤتَيد  غةوخَيسث ضَيودةوخ ةت ، بؤ تاوتوَيثـسدضـ    
ثَيداض  ثػثطي  نؤزاح خـة ثـَيـؼ غـاوزدة بـة تـؤزـثـاضـيـا                   
ثػثَيطةزة جيػاضيةتاع. خةص تؤبووضةوةيةدا بةغ  ِزا ةياضـدع   
و ثةيوةضديةتاع ِزؤخ َيث  ضةزةتياع بـيـ  خـة ِزَيـثـخـطـيـ                

ثـالع داضـاع، تـةضـدزوضـيت،           ) تؤبووضةوةتة، بةِزَيصاع وةشيسى 
( 01) ، خة ـةز شيـاتـس خـة           ( تػيوتاَر، باشز اض  و ثيػةضاشث 

بةِزَيوةبةزث  ػـيت و، غـةزوةغـا دةيـاع فـةززـاضـبـةزث تـس                    
بةغدازبووع. خةص  تؤبووضةوةيةدا تؤزثاضيــــا ثػثَيـطـةزةتـاع     

 (SGS, BaLTICA , TUVRheinland, 
Cottecna)                   ــيت ــة  ػ ــاع دا، ب ــؤيــاع ثــيــػ ــواضــاث ن ت

 ِزةشازةضدث ثيػاع ضةدزا خةضةز ئةص تازة.
 

مايف بةكازبةزو ضيطتني دةزبازةى  ضينييازَيم 
 كواهَييت كؤىرتؤل هة هةزَيني كوزدضتان

( خَيرضةث باشز اض  و زايف بةتـازبـةز  ) ثةزخةزاض  توزدضياع د  

، غـةخ طـا بـة ئـةجنـازـداضـ               ( ضةضيةزث تـوَيـريـطـةوة      )خة ةز 
زايف بةتازبةزو ضيطيـسـ  تـواخـَيـيت        ) ضيسيطازَيث  تايبةد بة 

، بة ِزَيـص د. ؾـبـا  يـوضـ              ( تؤضىؤر خة غةزَيس  توزدضياع
زازـص  ) املاحل، ضةزؤت  دةضية د بة وةتاخةد خة  ةَر بةِزَيـصاع     

بـةغـدازيـاع خـةص          ( بـةِزَيـص ضـابـس        اثطائيذ زريشا، د. ضاالز،      
مسيطازة تسد، زةبةضت خةص مسيطازة بسييى بوو خـةوةى تـة       
غةزوو اليةضةتاع خة وةشازةتة ثةيوةضديدازةتاضـ  غـةزَيـسـ        
توزدضياع ِزؤخ   نؤياع خة تازوثِسؤضةتاض  ئةو بوازة خبةضـة  
ثَيؼ ضاوث خَيرضة تايبةمتةضدةتاض  ثةزخةزاض  تـوزدضـيـاع،    
تا ثَيثةوة غةوَر بدةع بؤ داضاض  ضيطييسَيث  زـؤدَيـسع، تـة      
خة ئةجنازدا ضازةضـــــــةزيةح بَيت بـــؤ تَيػةث غـاوآلتـيـاع      
خة نساث  نـؤزاح و دةززـاع و غـةزـوو تـاآلو غـــــــــــت                        

 وزةتَيج.

 
 

بؤ دةضتةى   UNIDOضةزداىى ىوَييةزاىى 
 ثَيواىةضاشى و كؤىرتؤىل جؤزى 

 ،UNIDOغاضدَيثى ِزَيثخـساوى      510516(1 07-06)خة 
بة غةزاغةضطى خـة ـةز دوو ضـوَيـطـةزى دةش ـاى ضـاوةضـدى                   
ثَيواضةضاشى و تؤضىؤىل جؤزى ضةز بة وةشازةتى ثالضداضاضـى  
حثوزةتى عَيساقى فيدزاَر، ضةزداضى دةضيةى ثَيواضةضاشى و 

 تؤضىؤىل جؤزى غةزَيسياع تسد.

 -:غاضدةتة ثَيثػاتبوو خة

   غـازةشا،   ( بةِزة ةش ئوزدضى) عيطى عدى عيطى اخبييوض .
ــى       ــةت ــةزاي ــط ــوَي ــةض ــةوة          UNIDOب ــةت ــة ض ــةز ب ى ض

 يةتطستووةتاع غاتبوو.

               ئـةضـداشيــازى     امحط   طاط الططاحلطتظ الطتخطط  ال ططط طلططي ،
ثَيػثةوتوود دةش اى ضاوةضدى ثَيواضةضـاشى و تـؤضـىؤىل         

 جؤزى بة دا خةبةغى ثيػةضاشى نؤزاح.

 ئـةضـداشيـازى تػـيـوتـاز خـةدةش ـاى               مهمني ضطتء رتسر ،
ضاوةضدى  ثَيواضةضاشى و تؤضىؤىل جؤزى بة دا د بةغـى   

 ثيػةضاشى نؤزاح.

ئــازــاجنــى ضــةزداضــةتــة بــسيــيــى بــوو خــةوةى ِزَيــثــخــساوى            
UNIDO    ثِسؤذةيةح جَيبةجَى دةتاد، تة بةغةزاغةضـطـى

خة ةز وةشازةتى ثالضداضى عرياقى ئازادةتساوة، بةزةبةضـيـى   
بةزشتسدضةوةى ثَيػِ تَيى تؤزثاضياتاضى ثيػةضاشى خةِزيطـاى  
بةزشتسدضةوةى تواخييـى ودزوضـيـى نـؤزاح، تـة خـةاليـةع                

 تؤزثاضياتاضى عرياقى بةزغةص دةغَيطسَيظ.
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،       ضـــــويطـسى    (ی    SGS) ،   ( COTECNA)ى ئةخ ساض ، 
(BV    ی)  فةزةضط ، بؤ جَيبةجَيثسدض  بةزضازةث ثػثطي

ثَيؼ غاوزدع، واتا تاآلتاع ثػثطيـطـيـاع بـؤ دةتـسَث ثـَيـؼ              
ئةوةث غاوزدةث غـةزَيـسـ  تـوزدضـيـاع بـثـسَيـت، ئـيـطـجـا                      

ى ثَيدةدزَيت، تة دةيطـةملـَيـ     COCبةخ طةضازةث غاوتاي  
تاآلتة غاوتاية خة ةز تايبةمتةضدث عرياق  و جيػاضـيـةتـاع،    
بة ثَي  خيطيَيث  تايبةد تة دةضية ئازادةث تسدووة، تيايدا 
ئةو بـةزغـةص و تـاآليـاضـة ديـازيـثـساوع تـة بـةزضـازـةتـة                          

 دةياضطسَييةوة. خيطيةتةؽ بسييية خة:

 .يازث زطداآلع 

 . بةزغةز  تازةباي  و ئةخيثِىؤض 

 .غؤيةتاض   واضيطةوة و تةزضيةث يةدةط 

 .تةزضيةث بيطاضاشث 

 .نوازدضةوة تػوخيةتاع و نوازدضةوة وشة بةنػةتاع 

 . تةزضيةث جواضثازث و ضاودَيسث تةض 

 .ئازَيسو تةر و ثةخ  ضاو زاز 

   .تةر و ثةخ  ضاضديظ 

   .زاددة تيسياييةتاع 

 .بةزغةزةتاضى ِزض  و ضطع 

   زطداآلع.ضةوت  تةر و ثةخ 

      .تةر و ثةخ  ثةِزاو ة 

  .ئازَيسةتاض  ثَيواع 

 

ضةىد ضاآلكييةكى ديلةى دةضتةى 
 ثَيواىةضاشىء كَوىرتَوىل جَوزى

                    خةتاقيطةى   5105خةوةزشى دووةزى ئةص ضاز
زةزتةشى بةِزَيوةبةزايةت  ثَيواضةضاشث و تؤضىؤخ               

خة منووضةتاضى جواضثازى و         (  45)جؤزث غةوخَيس،      
( 53)ثاتثةزةوة ثػثطيطى بؤ ئةجنازدزاوة، وة                      

منووضةى جطةزةو ضَيس ةخة، تؤى  ػيى ئةو منووضاضةى         
تة خة وةزشى يةتةص ِزةواضةى دةضية تساوع بسييية خة               

 منووضة.( 65)

             خة بطثةى فِسؤتة ناضةى ضَيـوةدةوخ ـةتـى غـةوخـَيـس بـِسى

 -:قؤضا   يةتةزى ثِسَؤذةتة 

ضةزداضيثسدضى تؤزثاضياى ثيػةضـاشى بـةزغـةزـػـَيـطـةزةتـة           
بةغؤيةوة غيثسدضةوةيةح بثسَى بـؤ تـةص و تـوزيـةتـاع و                
ثَيداوضييةتاع، بـَو شاضـيـطـى ِزادةى  ـوجنـاوى ضـيـطـيـةزـى                    
بةزغةزػَيطاضـةتـة خـة ـةز زـةزجـةتـاع و داواتـازيـةتـاضـى                    

 بةزغةزػَيطاضى دزوضت. 

ثَيداويطيةتاضػياع ديازى دةتـسَيـظ بـة جـؤزَيـج تـة ثـالع                
دادةضــسَيــت بــؤ قــؤضــا ــى داغــاتــوو خــة ثــِسؤذةتــةدا. ئــةص                 

 ثِسؤذةيةؽ خةاليةع وآلتى ضويد ثػييواضى دازايى خَيدةتسَى.

  ضةزداضى تؤزثاضياى ؾافى داضوع تـسا    510516106خة
 تة دةتةوَيية ضصيج غازَوضثةى ثسدَى. 

  ضةزداضى تـاز ـةى فـازـيـدـى تـسا خـة                 510516107خة
خةضاوضةى ثيػةضاشى،  خةو تاز ةيـةدا ضـؤع       -غةوخَيس 

و شةزدة ضةو دزوضت دةتسَيـت، وةبـِسيـازيػـة ِزاثـؤزتـى           
بــطــَيــسدزَيــت بــؤ تــاز ــةتــةو بــؤ        UNIDO غــازةشاى   

 دةضيةؽ بةزةبةضيى بةدوا داضووع.
 

واذؤكسدىى طسَيبةضتَيم هةطةأل ثَييج 
 كؤمجاىياي جيواىي 

                      دةضيةث ثـَيـواضـةضـاشث و تـؤضـىؤخـ  جـؤزث ضـةز بـة
وةشازةت  ثالع داضاض  حثوزةت  غةزَيس  توزدضياع، بـة  
غةزاغةضط  خة ةز دةش ـاث ضـاوةضـدث ثـَيـواضـةضـاشث و                
تؤضىؤخ  جؤزث حثوزةت  عرياق  فيدزاز  ـسَيـبـةضـيت       

 خة ةز ئةص ثَيطج تؤزثاضيا جيػاضياضة واذؤتسدووة: 

(BALTICA    ی)     داضيسازت  و (TUVRheinland )

(07)  
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جواضثـازى،  ) تطش خة زةوادى (  541150)زةوادى غاتوو
ضــيــازاد، تــازةبــا،    ) تــةزضــيــةى بــيــطــاضــاشى، زــةوادى         

، وة جـطـةزة بـةغـةزـوو جـؤزةتـاضـيـاع،                      ( ثاتثةزةوة ....  
منووضةى بؤع ثػثطـيـطـى    (  35)منووضةى جطةزة، ( 01)

بــؤ تــساوة خــة تــاقــيــطــةى بــطــثــةى تــؤضــىؤىل جــؤزى                
 فِسؤتةناضة و دة وجنَيت خة ةز تايبةمتةضدى عرياقى.

             ثػثطيطى جطةزة خة بةِزَيوةبةزايةتـ   ثـَيـواضـةضـاشى و
( ضـيـة  )  وجناوة،    ( ضية) تؤضىؤىل جؤزى غةوخَيس بسييية:  

، ضــة ـوجنـاوى      ( 1) داضة ضة وجناوة، ضَيس ةخـة  ـوجنـاوة        
 .(ضية)

               خة بةِزَيوةبةزايةتى ثـَيـواضـةضـاشث وتـؤضـىؤىل جـؤزى
بِسى جطةزةد توتطى ضَيس ةخة غاتـووى وةزشى     ضدَيساضى

تازتـؤع ِزَيـطـة      ( 5)تازتؤع دةزضوو، ( 0430)دووةص 
ثَيطةدزاو، بِسى غاتووى توتطى ثايث د تــوتطى ضـطـساو      

 تةضى ِزَيطةثَيدزاو.( 3)

             خةئازازى تاقيطةى بةِزَيوةبةزايةتـى  ثـَيـواضـةضـاشث و
( 576) تؤضىؤىل جؤزى ضدَيساضى، بةغى ضوتـةزـةضـى      

 ضة وجناوة.( 47) وجناوة 

               ، خة ثازَيص اى دغؤح بِسى زـةوادى غـاتـووى جـطـةزة
 تةضى ِزَيطةثَيدزاو بوو.( )01547.03

 (ثاتثةزةوة، زوادى بيطاضاشى، زةوادى تازةبا، زةوادى ضيػيخاضة، زةوادى ثالضييثى، يازى زطداآلع ، زةوادى ضيازاد ...) ضاوى زةوادة غاتووةتاع 

 بِسى غاتوو د داضة بِسى غاتوو د تازتؤع بِسى غاتوو د تةع

 خةضاوبساو ِزَيطةثَيطةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة خةضاوبساو ِزَيطةثَيطةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة خةضاوبساو ِزَيطةثَيطةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة

 ضيية 0931 365506 ضيية 9679 00447154 ضية 169164 517937564,541

 .ضيسةضيؤ تطش 071161تَيبي  د تؤث  ػيت بازة  ةِزاوةتاع بؤ وآلت  ئرياع بسييية خة : 

 خة نوازةوة ديازى تساوة. 5105ضاخ ى ( 5, 4, 3)زاضطى بؤ    (COTECNA, SGS,B.V, TUV)بِسى تؤتساوةى بِسواضازةتاضى 

 ذزازةى بِسواضازةتاضى ِزَيطةثَيطةداع ذزازةى بِسواضازةتاضى ِزَيطة ثَيداع بِسواضازةتاع

B.V 3403 550 

SGS 3556 03 

TUV 564 4 

COTECNA 419 ضية 

 531 00355  ػيى

 (.نوازدةزةضى، ئاو، جواضثازى، ثاتثةزوة، جطةزة)ى نػيةى ثػثطيطى ئةجنازدزاو خة تاقيطةتاضى بةِزَيوةبةزايةت   ثَيواضةضاشى و تؤضىؤىل جؤزى غةوخَيس، بةِزَيوةبةزايةتى دغؤح و ضدَيساض

 ضاوى غوَيظ
 بايؤخؤجى فيصيا تيسيا

 ضة وجناوة  وجناوة ضة وجناوة  وجناوة ضة وجناوة  وجناوة

تاقيطةث ثَيواضةضاشث و 
 تؤضىؤخ  جؤزث غةوخَيس

05 9 09 9 00 3 

 53 305 17 0549 39 717 تاقيطةى ب.ح  دغؤح 

 0 05 03 305 50 451 تاقيطةى ب. ح ضدَيساضى

 55 335 019 0113 69 0039  ػيى

(01)  
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 تازوضاآلتى وةزشى دووةص غؤبةث نػذ  ب .ثَيواضةضاشث و تؤضىؤخ  جؤزث

 (غةوخَيس، ضدَيساض ، دغؤح) 

 دغؤح ضدَيساضى غةوخَيس جؤزى تازوضاآلتى ذ

 51 6 01 دةزغَيطاضى زؤخ ةتى شَيِسيططسى 0

 - - - دةزغَيطاضى زؤخ ةتى فسؤغيطى شَيِس بة تؤزةز 5

 1 3 3 دةزغَيطاضى زؤخ ةتى وةزغةى شَيِس 3

 015 007 571 تاشة تسدضةوةى زؤخ ةتى شَيِسيططسى 4

 - 6 6 تاشة تسدضةوةى زؤخ ةتى فسؤغيطى شَيِس بة تؤزةَر 5

 59 07 41 تاشة تسدضةوةى  زؤخ ةتى وةزغةى شَيِس 6

 (شَيِس، ثالتع، شيوو)ثػثطيطى نػد ى غاوزدة  7

4074,337 

ضواز غةشازو ضةدو حةفياو 
ضواز  تيدؤوضَ  ضةدو ضى 

 وحةود  ِساص

6567,551 

غةؽ غةشازو دوضةدو 
غةضت و حةود تيدؤو 
 ثيطج ضةدو بيطت  ِساص

069,611 

ضةدو غةضت و ضؤ تيدؤو 
 غةؽ ضةد  ِساص

 34 067 41 ثػثطيطى ثطووخةى فسؤغيطى شَيِس 1

 04 05 43 ثطيطى دوتاضى وةزغة و شَيِسيططسىػث 9

 53 067 31 تَيػثسدضى تةزاشوو 01

 جاز 5 جاز 9 جاز 6 ضةزداضى خَيرضةى ضاودَيسى باشاِز 00

  ِساص 711  ِساص 411  ِساص 354 شَيِسى ثػثَيطساو خة اليةع خَيرضةى ضاودَيسى 05

 شَيِسيططس 51 شَيِسيططس 5 شَيِسيططس 55    تاقيثسدضةوةى شَيِسيططساع و ناوةع وةزغةتاع 03

               خَيرضةى ضةزثةزغيـيـثـسدع و بـةدواداضـووضـى ثـِسؤذةى
دزوضيثسدضى بيطاى بـةِزَيـوةبـةزايـةتـى ثـَيـواضـةضـاشث و              
تــؤضــىؤىل جــؤزى ضــدــَيــســاضــى تــة خــةاليــةع دةضــيــةى              
ثَيواضةضاشى و توضىؤىل جؤزى داضـساوة، ئـَيـطـيـا ِزَيـرةى             

، غـةزوةغـا تـا        %   99ئةجنازدزاوى تازةتاع بسييية خة   
ئَيطيا تازتسدع تيايدا بـةزدةوازـة، غـةفـيـاضـة خـَيـرضـةث                
تايبةمتةضدض  بةِزَيوةبةزايةت  ضةزداض  ثِسؤذةتة دةتـاد  
و خة وزدةتازث و ضـؤضـيـةتـ  ثـِسؤذةتـة دةتـؤخ ـَيـيـةوةو                 

ــةوة                       ــةت ــب ــاي ــ  ت ــؤزت ــةث ِزاث ــط ــة ِزَي ــةؽ خ ــاض ــط ــاض ز
بةِزَيوةبةزايةت  دةضـيـةث ثـَيـواضـةضـاشث و تـؤضـىؤخـ                 

 جؤزث ئا اداز دةتاتةوة.

                 بةثَيى خَيرضةى ضـةزثـةزغـيـيـثـسدع و بـةدواداضـووضـى
ثــِسؤذةى دزوضــيــثــسدضــى بــيــطــاى بــةِزَيــوةبــةزايــةتــى            
ثَيواضةضاشث و تؤضىؤىل جؤزى دغؤح، ثِسؤذةتة وةضياوة 

 51041919خـة    (  4049) بةثـَى ضـوضـساوى ذزـازةى           

 خةبةز ئةوة ِزَيرةى تةواوى ئةجناص دزاو ضةشاضدزاوة.

(09)  
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(51)  

( بةِزَيوةبةزى  ػيى غاوتازى و غةزاغةضطيـى  مصف  ص  حيدز بةزَي
خة عَيساة خـة غـازى       UNDPداع بةغدازيثسد خة ةز تيسى ثةزةثَي

 .5105ى ئايازى (01 – 07)ضدَيساضى خة 

خةص تؤبووضةوةيدا ضةضد تةوةزَيثى فساواضى تَيػةتاع  فيو ؤياع خـة    
عَيـساة،    –   UNDPبازةوة تسا، تة  سضر بووع بةالى ضووضيططةى

خةواضة تازة غةضووتةييةتاع و ئةو  ةغةضةضدضاضةى تة بة نَيـسايـ    
ِزوودةدةع و، غــةزوةغــا ئــةو بــةزبــةضــيــاضــةى تــة دَيــطــة بــةزدةص                

 ةتاضى حثوزةد بؤ دووبازة بطياتطاضةوة و ضةقازطريى.  غةوخ 

ص بةِزَيوةبةزى  ػيى غاوتازى و غةزاغةضطي  ثـةزةثـَيـداع، خـة         بةزَي
ثةضاخ َيثى ئةص تؤبووضةوةيةدا بـاضـى خـة ِزؤخ ـى ئـَيـطـيـاو داغـاتـووى                   

تسد خة ثةزةثَيداضى داص و دةش ا و تةضييـةتـاع     UNDPِزَيثخساوى
خة غةزَيسى توزدضياع، ضـةضـد ثـَيـػـطـيـازَيـثـى تـازى داغـاتـووغـى                       
نطيةِزوو تة نؤياع خة ئـةوخـةويـاتـةتـاضـى حـثـوزـةتـ  غـةزَيـسـى                    
توزدضــــــياع دةبيططةوة خـة ِزواضـطـةى تـَيـسواضـيـطـةتـاضـى ديـد ـاى                     

5151. 

خة تةوةزَيث  تسدا باع خةوة تسا تة غةزاغةضطـى تـازيـطـةز خـة ـةَر           
اليةضة ضيػييساضيةتاع بطةزايةتى ضةزةتيية بؤ ضةزتةوتطى  ػـيـى،   

تة اليةضى ضيػييساضى غاوتاززاع بظ خـة دةزنطـيـطـى         ئةوةى  سضطة 
 .UNDPغازةشايى و ضاودَيسى نؤياع خة تازتسدع خة ةَر 

وؤزكشؤثي ثِسؤفايوةز 
 (GIZ(كة هةاليةن 

 ئةجنامدزا  

ــ        ــاذاضطـ ــةَر              (GIZ(ئـ ــة ـ ــازث خـ ــاوتـ ــة غـ بـ
َيوةبةزايةت   ػيت غـاوتـازث و غـةزـاغـةضـطـ               بةِز

ثــةزةثــَيــداع خــةوةشازةتــى ثــالضــداضــاع، غــةخ طــا بــة         
ــةبــازةد بــة                    ــةجنــازــداضــ  دوو وؤزتػــؤب ض ئ

 خة شاضثؤث ثؤخ  تةتطيث  غةوخَيس.( ثِسؤفايدةز)

ئــازــادةبــوواضــ  وؤزتػــؤثــةتــة بــسيــيت بــووع خــة           
 -وةشازةت  ثالضداضاع ، وةشازةتـ  نـوَيـطـدضـ  بـاآل          ) 

شاضثـؤث ثـؤخـ  تـةتـطـيـثـ ، وةشازةتـ  ثـةزوةزدة،                   
 .  (وةشازةت  تازو تازوبازث تؤزةآليةت 

          (001-9) وؤزتػــؤثــ  يــةتــةص: خــة ِزَيــثــةوتــ

ئةجنازدزا تة تيايدا بة غـَيـواشَيـثـ          510514
ثساتييثياضة تاز خةضةز ثِسؤفايديـطـر و جـؤزث        
ــ               ــاضــدض ــ  ِزا ــةي ــؤضــيــةت ــ  و ض ــيــةتــاض ــط تــَي

 دةزئةجنازةتاع تسا. 

             (511-56) وؤزتػؤث  دووةص : خـة ِزَيـثـةوتـ

ئــةجنــازــدزا، تــة تــيــايــدا بــاع خــة            510514
ئةجنازةتاض  ثسؤفايديطر تـساو، غـةزوةغـا بـة           
غــَيــوةيــةتــ  ضــةزةتــ  بــاع خــة ضــؤضــيــةتــ            

 بةِزَيوةبسدض  ثِسؤضــــــةث ثِسؤفايديطر تـــسا. 

جشتيلسدىى ضينييازى ثاَه
  هة UNDPىوضييطةى 

 عَيساق  -ناىى  ضوَي
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  ضاآلكييةكاىى ديلةى بةِزَيوةبةزايةتى طشتى هاوكازىء هةماهةىطيى ثةزةثَيدان

            ئةجنازداض  يةتةص تؤبووضةوةث ضـاودَيـسث ثـِسؤذةتـاضـ
غاوتازث ثةزةثَيداض  فةززـ  ضـةز قـةزشث ذاثـؤضـ  خـة               

0غةزَيس  توزدضيـاع    
st
 Monitoring Meeting 

on Japanese ODA Loan Projects in 
Kurdistan Region "                 تـة خـة ذَيـس ضـاودَيـسث و

و  ػـت    بةغـدازيـثـسدضـ  بـةزَيـص وةشيـسث ثـالضـداضـاع                   
دازةشزاوة ثةيوةضديدازةتاع تة خـة نـوازةوة ئـازـاذةيـاع          

 :ثَيثساوة ئةجنازدزا

   وةشازةت  ثالضدضاع 

   وةشازةت  تازةبا 

  وةشازةت  غازةواض  و  ةغت و  وشاز 

  وةشازةت  تػيوتاَر و ضةزضاوةتاض  ئاو 

    ئاذاضط  غاوتازث ضَيودةوخ ةت  ذاثؤض 

  زَيثخساوثUNDP   

                        تــؤبــووضــةوة خــة ــةَر ئــاذاضطــ  ذاثــؤضــ  خــةضــةز
ئازادةتازييةتاض  ضةزداض  ضـةزؤتـ  ئـاذاضطـ  ضـاوبـساو           
وتؤبووضةوةث خة ةَر بةزَيص ضةزؤت  حثوزةت  غةزَيسـ   

 توزدضياع. 

   بةغدازيثسدع و ضوَيطةزايةت  تسدض  وةشازةت  ثالضداضـاع
ــة               Workshop forخــــــــــ  Pro ject  

Management  and  Performance 
Evaluation" 5105 "       تايبةد بة ثِسؤذةتـاضـ  ضـةز

قةزشث ذاثؤض  خة غةزَيس  توزدضياع و عَيساة خـة وآلتـ      
 بةِزَيوةضوو.   UNDPتوزتيا تة خة اليةع ِزَيثخساوث 

          ضوَيطةزايةت  تسدض  وةشازةت  ثالضداضاع خـة زـةزاضـيـسـ
واذؤتسدض   سَيبةضيت جَيبةجَيثـسدضـ  بـةغـ  دووةزـ           

 IQ-P05"ثِسؤذةث وَيطيطةث غايدزؤثاوةزث دَيسةخوح  

– Package II"             تة خةضةز قـةزشث ذاثـؤضـ  بـازبـؤ
دةتسَيت، خة ضَيواع وةشازةت  تازةبا و غةزدوو تؤزثاضـيـاث   
فازاب و بؤالضد ثايا خة وةشازةت  تازةبا، بة ئازـادةبـووضـ     
بةزَيصاع وةشيسث تازةبا و جَيطسث وةشيسو ِزاوَيـرتـازاع و     
بــةِزَيــوةبــةزاضــ   ػــيت وةشازةتــ  ضــاوبــساو و ئــاذاضطــ             

 . UNDPغاوتازث ضَيودةوخ ةت  ذاثؤض  و ِزَيثخساوث 

                تؤبووضةوة خة ةَر ضةضـد دازـةشزاوةيـةتـ  حـثـوزـةتـ
غةزَيس  توزدضياع بـةزـةبـةضـيت دةضـيـطـيـػـاضـثـسدضـ                  

 Individual" ثــَيــداويطــيــيــيــاع خــةغــةزدوو بــوازث         

Training  "   و "Technical Cooperation 

Project         بؤ ئاذاضط  غاوتازث ضَيودةوخ ةتـ  ذاثـؤضـ  و "
غيثسدضةوةو ِزَيطـوَيـ  تـسدضـيـاع خـة ضـةز ضـؤضـيـةتـ                     
ئازادةتسدع و ثِستسدضةوةث فؤِزز  تايبـةد بـة غـةزدوو        

 بواز. 

زاضط  ِزابسدوو ئـةجنـاص دزاوة       (  3) نووالضةث خة زاوةث ئةص 
 بسييع خةزاضة:   

 ئاذاضظ ذ. بةغدازبوواع دازةشزاوة
غوَي  

 نور
 زاوةث نور

 ِزؤذ( 09) زؿس جايثا فةززاضبةز( 5) وةشازةت  تازةبا

 ِزؤذ( 05) زؿس جايثا فةززاضبةز( 4) وةشازةت  تازةبا

وةشازةت  غازةواض  و 
  ةغت و  وشاز

 ِزؤذ( 04) ذاثؤع جايثا فةززاضبةز( 5)

 ِزؤذ( 55) ذاثؤع جايثا فةززاضبةز( 0) وةشازةت  تةضدزوضيت

 ِزؤذ( 40) ذاثؤع جايثا فةززاضبةز( 5) وةشازةت  ثةزوةزدة

دازةشزاوة ( 05)
 ضوودزةضد بووع

 ِزؤذ( 04) تؤزيا تؤيثا فةززاضبةز( 09)

5 4
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    ى ضاىل  ذزازةى بةغدازبوواع خةنوىل جياجيا خة وةزشى 
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  جَيبة جَيلسدىى  قؤىاغةكاىى ثِسؤضةى تؤمازى طشتطريى ئاوازةكان

 هة هةزَينى كوزدضتان

ِزووثَيوى ئةشمووىى تايبةت بة ثِسؤضةى تؤمازى طشتطريى       
 ئاوازةكان هة هةزَينى كوزدضتان

خة غةفيةى تؤتايى زاضطى ئاداز و ضةزةتـاى زـاضـطـى ضـيـطـاع تـازى زـةيـداضـ                     
ِزووثَيوى ئةشزووضى تايبةد بة ثِسؤضةتة ئةجناص دزا. ئةص ثِسؤضةية بـة ضـةضـد       

بـؤ زـاوةى ضـَى          -قؤضا َيثدا تَيثةِزى تة بسييى بووع خة: ئازادةتازى، ِزاغَيطـاع     
بـؤ زـاوةى ضـَى ِزؤذ،            -بؤ زـاوةى دوو ِزؤذ، تـؤزـازتـسدع               -ِزؤذ، ضوَيثسدضةوة 

بــؤ زــاوةى دوو ِزؤذ، دا ــستــطــى داتــاتــاع و               -وزدبــيــطــيــثــسدضــى فــؤِززــةتــاع     
بؤ زاوةى ثَيطج ِزؤذ. دواتس ئةجنازةتاضى ثِسؤضة ئةشزوضييةتة    -غيثسدضةوةياع 

خة ِزاثؤزتَيثدا بة غَيوةى غياو و بة وزدى نساضـة ِزوو  و تـساع بـة بـطـةزـاى                   
ضةزةتى بؤ قؤضا ى ضوَيثسدضةوة تة خة تؤتايى زاضطى ئاياز نوخةتاضى ِزاغَيطاضـى  
قؤضا ةتة دةضيياضثَيثسد و تازى زةيداضى قؤضا ةتةؽ  خة ضاوةِزاضـيـى زـاضـطـى        
حوشةيساع تؤتايى ثَيػاد. ئةجنازةتاضى قؤضا ى ضوَيثسدضةوةى ثِسؤضةتة بـِسيـازة    
خة ضةزةتاى زاضطى تةزووش و دواى تؤبووضةوة خة ةز خيرضةى تةتطيثـى، ذووزى    

 عةزةخياد و غةزوةغا خيرضةى باآلى ثِسؤضةتة ِزابطةيطدزَيظ.  

خة ئَيطيادا ئازادةتازى دةتسَيت بؤ دا ستطى داتاتـاضـى تـؤزـازى ضـوَيـثـسدضـةوةى             
ضوازضَيوةى نَيصاضة ئاوازةتاع و غةزوةغا ِزَيثخطيطى تيسةتاضى تازى زةيـداضـى   

 خة قؤضا ى تؤزازتسدضدا.
 

ثـــِسؤذةى تَومازى طشتطريى ئاوازةكان هــــة هةزَينى      
 كوزدضتان

ــازى              ــَوز ــِسَوذةى ت ــى ث ــى دووةز ــا  ــَوض ق
 ػيطريى ئاوازةتاع خة غةزَيسى توزدضياع 

ــ           ــثـــةوتـ ــو   51051610خـــة ِزَيـ ــاتـ تـ
ِزؤذث بــؤ   (  5) نــوخــَيــثــ       51051616

ِزاغَيطاض  ضةزثةزغييازاع و ِزاغـَيـطـةزاضـ      
 ثِسؤضةتة دةضييثَيثسد.  

ذزازةث ئةو ضةزثةزغــييازو ِزاغَيطـةزاضـة   
تةع بووع بؤ غةز ضَ  ثازَيـص ـا  (  039) 
 .(غةوخَيس، دغوح، ضدَيساض )

تـةواوتـةزث   (  51051617) خة ِزَيثةوت  
قَوضا ى دووةزى ثِسَوذةتة دةضييـثـَيـثـسد،     
تة بسييية خة نوىل زـةغـب بـَو ضـةزَوح           
تيسةتاع، خة تيسةتاضـ  تـازث زـةيـداضـ ،          

ضـةزَوح  (  600) ئةواضيؼ تة ذزـازةيـاع     
غَوخ   ِزاغَيطاع خـة غـةزـوو       06تيسةو، خة 

ضاوضةتـاضـ  غـةزَيـسـ  تـوزدضـيـاع بـةص                
 غَيوةية:

غـَوَر،  (  6) غَوز، دغـَوح       (  5) خة غةوخَيس 
غـَوَر،  (  0) غَوَر،  ةززيـاع     (  5) ضدَيساض  
غـَوَر .    (  0) غـَوَر، ضـَوزاع        (  0) ِزاثةِزيظ 

زاوةث ئةص زةغاة بةزدةواص بوو تـاوةتـو     
(51051611). 

خةص نوخةدا زةغب بة ضةزَوح تـيـسـةتـاع       
تساو غــــــسَوظـةث فـَوِززـ  ئـاوازةتـاع و            
فَوِزز  ضوَيثسدضةوةث  ػـيت بـَونـَيـصاضـ         
ئاوازة عَيساقيةتاع خــــــــــــــة زـةيـداع و              
خةضـــــــةز ضَوضيـةتــــــــ  ثـِستـسدضـةوةث           
فَوِزص خة ةز نَيصاضة ئـاوازةتـاضـدا  تـساو،         
غــةزوةغــا ضــَوضــيــةتــ  بــةدواداضــووع و        

 ِزَيثخطي  تازةتاضى زةيداضى.  
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واذؤكسدىي ياداشتى هاوكازى و هَيم تَيطةيشنت            
 هةبازةى ثِسؤذةي تؤمازى طشتطريي ئاوازةكان 

، بة ئازادةبووض  ضـةزَوتـ  دةضـيـةث ئـازـازى             ( 51051617) خةِزَيثةوت  
غةزَيش و خَيثسضساوى ضووضيططةى ِزَيثخساوث ضَيودةوخ ةتى تؤض خة غـةزَيـسـى    
توزدضـــياع ياداغيَيثى غاوتازى و خَيج تـَيـطـةيػـ  خـة ضـَيـواع دةضـيـةى                  

 واذؤ تسا. ( IOM)ئازازى غةزَيش و ِزَيثخساوى ضَيودةوخ ةتى تؤض 

ئةص ياداغيطازةية ثةيوةضية بة غَيواشى غاوتازى و غةزاغـةضـطـ  غـةزدوو       
اليةع تة ئةزح و بةزثسضيازةتييةتاضياع خة ثِسؤضةى تـؤزـازى  ػـيـطـريى          

 ئاوازةتاع خة نؤ دة سَيت.
 

دةضتجَيلسدىى كازى مةيداىى قَوىاغى ىوَيلسدىةوةى      
 ضوازضَيوةى خَيصاىة ئاوازةكان

دةضيـةى ئـازـازى        510516101خة ِزَيثةوت   
غــةزَيــســى تــوزدضــيـــاع خــة ِزَيـــطــاى بـــة                    
ِزَيوةبةزايةتيةتاضى ئازاز خة غةزَيش، دةضييثـسد  
ــى                 ــداض ــةي ــازى ز ــى ت ــسدض ــث ــَي ــة ج ــب ــَي ــة ج ب
ضوَيثسدضةوةى ضوازضَيوةى تازتسدضى بـرزـَيـس،      
خة ثِسَوذةى تَوزـازى  ػـيـطـريى ئـاوازةتـاع خـة              

 غةزَيسى توزدضياع. 

برزَيس ضـووضـة زـةيـداع خـة            (  671) ضصيثةى 
غــةزــوو غــازو غــازوضــثــةتــاع، بــة غــاوتــازى          
دةش اتاضى حثوزةد بَو تَوزازتسدضـى نـَيـصاضـة       

 ِزَوذ.(1)ئاوازةتاع بَوزاوةى 

جَيطاى ئازاذة ثَيثسدضة ئةص ثـِسَوذةيـة جـَيـبـة          
جَيدةتسَى خـةضـةز ِزاضـثـازدةى ضـةزَوتـايـةتـى             
ئةجنوزةضى وةشيساضى بةزَيص، بة ثَيى بِسيـازيـاع   

ــازة     ــة      04ذز ــس         510411107خ ــة ذَي و، خ
ضاودَيسى بةِزَيص وةشيسى ثالضداضاضى حثوزةتـى  

 غةزَيش. 

كؤتايى هاتيى قَوىاغى ىوَيلسدىةوةى    
 ضوازضَيوةى خَيصاىة ئاوازةكان

 

خة دزَيـرةى تـازةتـاضـى تـايـبـةد بـة ثـِسَوذةى                  
تـَوزـازى  ػـيـطــريى ئـاوازةتــاع خـة غـةزَيـســى                 
توزدضياع، قَوضـا ـى دووةزـى ثـِسَوذةتـة واتـة             
ضوَيثسدضةوةى ضوازضـَيـوةى فـَوِززـى نـَيـصاضـة            

ِزَوذ بةزدةواص بوو، خـة    1ئاوازةتاع تة بؤزاوةى 
 ػت ضاوضةتاضى غةزَيسى تـوزدضـيـاع، تـة خـة           

 510516101تـاتـو       510516101بةزوازى 

 بة ضةزتةوتويى تَوتايى غاد. 

ئةص ثِسَوضةية خة اليةع بةِزَيوة بةزايةتيةتـاضـى   
ئازاز خة ثازَيص او ئيدازةتاضى غـةزَيـش بـةزَيـوة       
ضوو، تازة زةيداضيةتاضيؼ  بة غةزاغةضطـى و     
ضةزثةزغيى تيسى ضةزثةزغيـى ضـاوةضـدى خـة         
دةضــيــةى ئــازــازو، بــة غــاوتــازى دةش ــاتــاضــى          
حثوزةتى غةزَيش بة غَيوةيـةتـى ِزَيـج وثـَيـج          

  و وجناو بة تَوتاغاد.
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واذؤكسدىى ياداشتَيلى  هاوكازىء هَيم 
 تَيطةيشنت 

خـــــــــــــة ضـوضـــــــــــــــيـطـطـةى بـةِزَيـص                        510516101خة ِزَيثةوتــــــــــــ   
ضــــــةزَوتى دةضيةى ئازازى غةزَيسى توزدضياع،  سَيبةضت و ياداغيى خـَيـج   
تيطةيػ  خة ضَيواع دةضيةى ئازازى غةزَيسى توزدضياع و تَوزيطَوضـى بـاآلى     

 ثةضابةزاضى ضةز بة ضةتةوة يةتطستوةتاع واذؤ تسا. 

ئةص ياداغيى خَيج تَيطةيػيطة ثةيوةضديدازة بة ِزَيثخطيطى ئةو غاوتازيـيـةى   
تة ِزَيثخساوى ضاوبساو خة ِزووى زاددى و تةتطيثيةوة ثَيػثةغ  دةتاد  بـؤ      
دةضيةث ئازازث غةزَيـسـى تـوزدضـيـاع ضـةبـازةد بـة ثـِسؤذةث  ػـيـطـريث                       

ئاوازةتاع خة غةزَيس  توزدضياع. جَيطاى ئازاذة ثَيثسدضة، ئةص ِزَيـثـثـةوتـطـة         
دواى واذؤتسدضى دوو ِزَيثثةوتطى تس دَيت خة ةز ِزَيـثـخـساوى ضـَيـودةوخ ـةتـى          

 تَوض و ِزَيثخساوى ضةتةوةيةتطستوةتاع بَو داضيػيواع.
 

 Dataبةشدازيلسدن هة وؤزكشؤثى 

Management   هة وآلتى هوبيان  

خة   Data Managementبةزةبةضيى بةغدازيثسدضى وؤزتػؤثى         
وآلتى خوبطاع، تيسى دةضيةى ئازاز خة ةز تيسى دةش اى ضاوةضدى ئازازى                  
عرياة، بةغداز بووع خة وَوزتػَوثى باضثى ضَيودةوخ ةتى بةزةبةضيى                         
ئةجنازداضى ِزووثَيوَيثى تسى غاوغَيوةى ِزووثَيوى تَوزةآليةتى وئابووزى               

ئةجناز  بدةع،     5106، تة بة ضياشع خة ضاخ ى                (  (IHSESنَيصاع   
 ئةجنازدزاع.  5105و  5117غاوغَيوةى نووخةتاضى ِزابسوو تة خة ضاخ ى 

وة ئازادةتسدضى ثِسَو سازى تَوزازتسدضى شاضيازى، تيسى دةضيةى ئازاز تة                

فةززاضبةز بوو بةغداز بووع خةص           3ذزازةياع   
 .510516(051-05)وَوزتػَوثة خة بةزوازى 

 
 

 ضاكطاشى ضيطتةمى

  ئــامازى هـة كةزتــى

 طشتى
 

 Meta Data  -بيةنةت وصفية  خوىل 

دةضيةى ئازازى غـةزَيـش غـةخ طـا بـةتـسدضـةوةى              
دووةزع نور دةزبازى ضـيـطـيـةزـى ضـاتطـاشى          

ؽ يـةتـَيـثـة خـةبـابـةتـة             ( بياضاد وؾفية)ئازاز، 
 سضطةتاضى ضيـطـيـةزـى ضـاتطـاشى ئـازـاز، خـةص                
نوخةدا باع خة ضـَوضـيـةتـى  بـةتـازغـَيـطـاع و،                  
ضَوضيةتى تازتسدع خة ضةز ئةو تـازاضـةى تـةخـة         
زاوةى نوىل يةتةص تاتو ئَيـطـيـا ئـةجنـازـدزاوع.         

ضفياع ) ئةص نووخة خةاليةع غازةشاى فةخةضييطى 
دةوتسايةوة بَو فةززاضبـةزاضـى دةضـيـة        ( ابوحسب

دةضييثـَيـثـسد بـؤ         510514109تة خةبةزوازى 
 ِزَوذ بةزدةواص بوو.( 5)زاوةى 

  كسدةىةوةي خوىل بآلوكسدىةوة

خةزياضةث بةزدةواز  خةبةزضازةث ضـاتطـاشث خـة      
ضيطيةز  ئازازث خة عَيساة و دةضيـةث ئـازـازث      
غةزَيش، تة بة غـاوتـازث ِزيـثـخـساوث ضـطـدوقـى             

 UNFPAضةتةوة يةتطستوةتاع بؤ داضيػـيـواع  
United Nations Population Fund   ،

بؤ فةززاضبةزاضى دةضيةى ئازاز نوخَيثى تايبـةد  
بة بـآلوتـسدضـةوة خـةديـواضـى دةضـيـة خـةاليـةع                   
غازةشايةح بةِزَيوة ضوو، ئةص نوخـة خـةبـةزوازى      

 5دةضييثَيثسد، وة  بـؤ زـاوةى           510515130

ِزؤذ  بــةزدةواص بــوو، تــة بــاضــى ضــَوضــيــةتــى                 
ضياضدازدث بآلوتساوةتاع وضوضيةت  دةزتـسدضـ      
غــةواخ ــ  ِزؤذضــازــةواضــ  تــسا بــؤ زــةبــةضــيــى             
باغىتسدضى تازةتاضى دةضيةى ئازازى غـةزَيـسـى    

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

  5103دةزضووىى ِزاثؤزتى كَيَوطةكاىى ثةهةوةز هة هةزَينى كوزدضتان 

، دوايـع ِزاثـؤزتـى نـؤى           5105بةغى ئازازى تػيوتاخ ى خة زاضطى ضـيـطـاضـى       
ضةبازةد بة تَيد طةتاضى ثةخةوةز خة غةزَيسى توزدضياع دةزتسد. ئـةص ِزاثـؤزتـة         
دواى ِزاثؤزتَيثى تس دَيت بؤ غةزاع زةبةضت تة دةضيةى ئـازـازى غـةزَيـش بـة            

غاوتازى وةشازةتــــــــــــــــــــى تػـيـوتـاَر و                
ضةزضاوةتاضى ئاو خة  ةَر دةش اى ضـاوةضـدى   

ــى                    ــاخ  ــة ض ــدا خ ــة  ــة ب ــاز خ ــاز   5114ئ

 دةزيثسدبوو.

 5105ضسن  بةتازبةز خة ضةز ئاضيت غةزَيس  توزدضياع و ثازَيص اتاع بَو زاضط  ضيطاض  

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR APRIL - 2015 

 Erbil Suly Duhok KR Division  سووثةتاع

 064.0 073.4 041.5 076.9 نوازدع و نوازدةزةضى
Food and Non-Alcoholic 

Beverages 

 055.5 007.0 054.6 030.5 نوازدةزةضية تحوخيةتاع و توتظ
 Alcoholic 

Beverages,Tobacco 

 Clothes and Footwear  045.9 041.0 031.9 066.4 جذ و بةزط وثَيال و

 Housing, Water,Electricity  99.5 91.4 97.7 015.0 تسَيى ناضوو ئاو و تازةبا و ضوتةزةضى 

 051.9 031.5 009.5 039.1 ثَيداويطييةتاضى ضاو زاز وجاتثسدضةوة
 House Supplies , Appliances 

& Maintenance 

 Health  557.5 051.1 537.1 553.1 تةضدزوضيى

 Transportation  016.9 95.5 031.1 17.1  واضيطةوة

 Communications  76.1 91.1 67.5 75.6 ثةيوةضدى

 Recreation and Culture  94.4 011.1 11.9 97.5 ِزؤغةضبريى

 Education  549.5 505.7 506.6 317.0 ثةزوةزدة

 Restaurants  064.1 057.0 061.0 090.5 ضَيػيخاضةتاع

 Miscellaneous Services and  059.1 066.3 053.7 060.1 تةزضيةو نصزةد  وشازيية جؤزاو جؤزةتاع

 046.5 040.1 064.6 تَيثِساى  ػيى
051.

7 
 General Index Number 

 5105ضسن  بةتازبةز خة ضةز ئاضيت غةزَيس  توزدضياع و ثازَيص اتاع بَو زاضط  ئايازث 

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR MAY  – 2015 

 Erbil Suly Duhok KR Division  سووثةتاع

 065.5 071.3 051.7 074.6 نوازدع و نوازدةزةضى
Food and Non-Alcoholic 

Beverages 

 Alcoholic Beverages, Tobacco  055.5 007.0 054.6 030.5 نوازدةزةضية تحوخيةتاع و توتظ

 Clothes and Footwear  045.0 037.6 031.9 065.7 جذ و بةزط وثَيال و

 Housing, Water, Electricity  97.0 14.5 91.1 015.0 ضوتةزةضى وتسَيى ناضوو ئاو و تازةبا  

 051.9 031.5 009.5 039.1 ثَيداويطييةتاضى ضاو زاز وجاتثسدضةوة
 House Supplies , Appliances 

& Maintenance 

 Health  557.3 051.5 537.1 553.1 تةضدزوضيى

 Transportation  016.1 95.5 031.1 16.7  واضيطةوة

 Communications  76.1 91.1 67.5 75.6 ثةيوةضدى

 Recreation and Culture  94.4 011.1 11.9 97.5 ِزؤغةضبريى

 Education  549.5 505.7 506.6 317.0 ثةزوةزدة

 Restaurants  064.1 057.0 061.0 090.5 ضَيػيخاضةتاع

 Miscellaneous Services and  060.4 067.0 057.6 065.6 تةزضيةو نصزةد  وشازيية جؤزاو جؤزةتاع

 General Index Number  050.0 047.3 040.6 064.1 تَيثِساى  ػيى
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