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كازو ضـاآلكيية ئةجنامدزاوةكاىــى  وةشازةتــى ثـالىداىـان        
 5102( / ئاداز   -شوبات   -كاىوىى دووةو   )

 يــةّ رَـاسةيــةدا

وةصاسةتى ثالْذاْإ ٖةَيظا بةدةسنشدْى ِساثؤستى ناسوضاآلنييةناْى خؤى بؤ             
، نة بشيتني يةو ناسوثِشؤراْةى نة يةَاوةى              5102وةسصى يةنةَى طاَيى      

ئةجناّ دساوٕ. طشْطة بطوتشَيت      (ئاداس  –ػوبات    –ناْوْى دووةّ   )َاْطةناْى  
نةوا ئةّ ِساثؤستة وةى ٖةَيؼة تةْٗا ناسوضاآلنيية طةسةنييةناْى  وةصاسةتى          
ثالْذاْإ ية خؤ دةطشَيت  نة ية اليةٕ خودى وةصاسةت واتة تةواوى داّ و                     
دةصطاناْى بة ئةجناّ طةيةْشاوٕ يا بةٖاوناسى و ٖةَاٖةْطى يةطةأل                           
ٖاوبةػةنإ. وةصاسةت يةّ َاوةيةدا ضةْذئ ضاآلنى دؤساو دؤسى ئةجناّ               
داوة، يةواْة تاوتوَيهشدْى ِسةوػى ئاواسةناْى ٖةسَيِ يةطةٍ بةسثشطى                        
ْوطيٓطةى باَيوَيضى طويذ ية ٖةويَيشو تاوتوَيهشدْى ثالْى طرتاتيذى ْوَى بؤ             
بة دةْطةوةٖاتٓى ئاواسةنإ يةطةأل دَيطشى ْوَيٓةسى تايبةتى ْةتةوة                         

نؤَجاْياو بةَيَيٓذةس و                 0١يةنطشتووةنإ، ٖةسوةٖا ثؤيَيٓهشدْى                
ئةْذاصياسى ٖاوبةؾ        ٤ى ديهةو دةسَٖيٓاْى ْاوى                ١بةسصنشدْةوةى    

يةداَةصساْذْى نؤَجاْيانإ. وة ية بواسى ئاَاسيؽ ضةْذئ ِسووثَيوى                       
ئةجناَذاوة يا ية بواسى ئةجناَذأْ. ٖةسوةٖا دةطتٓيؼاْهشدْى وادةى                      

فةٍ و ثَيذاضووْةوةى ِسةػٓووطى ثالْى               قةدةغةنشدْى  ضيُةْتؤى           
طرتاتيذى ثَيٓر طاَية. وة ضةْذئ ضاآلنى ديهة ية بواسى ثةسةثَيذاْى                         
َشؤييء، طةيَيهى تشيؽ ية بواسى ثالْى ثِشؤرةناْى وةبةسٖيٓإ و ٖاوناسى و            

 ٖةَاٖةْطى يةطةأل اليةٕ و ِسيهخشاوة َْيودةوَيةتيةنإ.  

 ثَيؼةنى

 ـَيـش سِ                 وةصيشى ـةوي  ٖ ـة ـةى طـويـذ ي طةى باَيوَيضخـْا ووطٓي ْٕا و بةسثشطىْ  ةوػـى  ثالْذا
ٖةسيَِ تاوتوَيذةنةٕ.....ٍ   ى   5 ئاواسةنْا

   ٍ..ى دياسبةنش دةنات َةَيةى باصسطٕا و ثيؼةطاصْا ْٕا ثَيؼواصى ية نؤ  5 وةصيشى ثالْذا
             ِ ـةسَيـ  ٖ ـابـووسى ظا ية بةيشوت سِةوػـى ئ ْةى فةسِْة ذى باَيوَيضخا ْٕا و ػْا وةصيشى ثالْذا

  ٍ.....ٕ    ٤ تاوتوَيذةنة
         ـةتـى ـةآلي ـى نـَؤ ى طرتاتيزيةتَيو بؤ ثاساطٓت ْْا َْيودةويَةتى دا هى  ْٕا و بْا وةصيشى ثالْذا

  ٍ.....ٕ    2 تاوتوَيذةنة
                 ٕ ـا ـى وآلت ـةسْا ـٓ ـوَي  ْ ى نـوَْظـوأل ء ْةوةى فشاوْا ْٕا بةػذاسيهشد يةنوَبوو وةصيشى ثالْذا

ٖةويَيش.....ٍ   6 ية
            ـةقـثام ثـالْـى ـٕا ي ْةتةوة يةنطشتـووةن ٓةسى تايبةتى  وَي ْٕا و دَيطشىْ  وةصيشى ثالْذا

 ٍ.....ٕ ٖاتٓى ئاواسةنٕا تاوتوَيذةنة طةوة وَيى بةدْة  7 طرتاتيذيْ 
                ـة ـَيـؼـواصى ي ـٕا ث ى ية قثام، وةصيـشى ثـالْـذْا ى وادةى ئةسنةنْا ٖآت ْةى نؤتايى  بة بؤ

ْةتةوة يةنطشتوةنٕا ية قثام نشد.....ٍ  ٓةسى طهشتَيشى طؼتى   8 ْوَي
                   ـى سِةوػـى ـْا ـتـى دـيٗـ ـةْـذسوط ى سَِيهـخـشاوى ت ٖةسيَُ ٕ و بةسَِيوةبةسى  ْا وةصيشى ثالْذا

 9 تةْذسوطتى ئاواسةنٕا تاوتوَيذةنةٕ.....ٍ  
 ـةى        ( 0١ ) ثؤييَٓهشدْى ـً ـةوةى ث ْياو بةيَيَٓذةسو، بةسصنشْد َجا ـةأل         ( ١ ) نؤ ـةط ـةو، ي ى ديـه

ى  ْٓا َٖي ٕ.....ٍ ( 4 )دةس ْيانا َجا ذْي نؤ َةصسْا ٖاوبةؾ يةدا  01 ئةْذاصياسي 
   ٍ.....ٕ ي نوسدطتا ٕٓا بؤ يةنَييت بةيَيَٓذةسْا َٖي ي سِا َبووْي خويةنْا  00 بةسدةوا
  ٍ..... ْةطاصى و نؤْرتؤىل دؤسى ى دةطتةى ثَيوا  (0١ -05 ) ناسوضاآلنييةنْا
   ٍ.....ٓةوةى سِةػٓووطى ثالْى طرتاتيذي  0٤ ثَيذاضووْةوةو داِسػت
           ََيـهـى طـوجنـاو بـؤ ْيض َيها ى  ْْا ء ، دا ُةنٕا ٖةسَي ى ػاسو  ْْا ْةخؼةدا ى بواسى  تاوتوَيهشْد

َةت.....ٍ   02 دسوطتهشدْى داتابةيظى حهو
                       ٕ ـا ـةنـ ـةتـ ـاطـ ـيـ ــى طـ ـْا ـ ـاتء ثــالْــذْا ـاسةطـ ــى نـ ـةسَِيــوةبــشْد  Disaster)  بـ

Management and Policy Planning06(..... ل 
                           ـاطـةتـي ـاطـاو طـي ـةطـةأل ي ـاساطـة ي ـشؤيـي و ث ـاسيَ  ٖاون ي  ْْذ وؤسنؼؤثي تايبةت بة طةيا

ْذيذا س.....ٍ   07  ثةيوة
   ٍ.....شؤيى ىَ  ى  بةسَِيوةبةسايةتى طؼتى ثةسةثَيذْا  (09 -08 ) ناسوضاآلنييةنْا
   ٍ.....ِ ٖةسَي َاسى  ى دةطتةى ئا  (5٤ - 51 )ناسوضاآلنييةنْا
   ٍ:.....ٕ ى بةسَِيوةبةسايةتى طؼتى ثالْى ثِشؤرةنا  (  56 -52 )ناسوضاآلنييةنْا

  5102  -ْيظإ                               (09)ِساثَوستى ناسو ضاالنييةناْى وةصاسةتى ثالْذاْإ                                  رَاسة  

 0  الثةسِِِِِِِة
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وةشيسى ثالىداىان و بةزثسضى 
ىووضييطةى باَهوَيصخاىةى  

ةوشى ضويد هة هةوهَيس ِز
ئاوازةكاىى هةزَيه 

 تاوتوَيدةكةن 

ــة ــذى،          ،   5102/0/8  ي ــٓ ــى ط ــً د. ق
وةصيشى ثـالْـذاْـإ ثـَيـؼـواصيـهـشد يـة                
خاتوو دَيظيها طظاسدطـرتؤّ، دـَيـطـشى       
باَيوَيضى طـويـذ يـة بـةغـذا، ٖـةسوةٖـا                
بةسثشطى ْووطيٓطـةى بـاَيـوَيـضخـاْـةى         
طويذ ية ٖـةويـَيـشو دـاسـيـذ طـةيـذى،               
ــة              ــاطــى ي ــاسى طــي ــاسوب ــشطــى ن ــةسث ب

 باَيوَيضخاْةى طويذ ية بةغذا.  

َــةبــةطــت يــةّ نــؤبـــووْــةوة يـــة                
تاوتوَيهشدْـى دوايـني ثـَيـؼـٗـاتـةنـاْـى              
ْاوضةنة و ِسةوػى ئـاواسةنـإ بـوو يـة           
ٖةسَيُى نوسدطتإ بةتايبةتى يةاليةْـى  
ٖاوناسى َشؤيى. يةّ باسةيةوة، وةصيـشى   

ثــالْــذاْــإ ئــاَــارةى نــشد نــة ئــةّ           
باسودؤخة قـةيـشاْـَيـهـى بـةسدةواَـة،            
ــإ           ــاواسةنـ ــى ئـ ــى ِسةوػـ ــةسضـ ــةطـ ئـ
ثَيؼهةوتٓى باػى بةخؤوة بيٓيوة بـة    
بةسواسد يةطةأل ضةْذ َاْطى ِسابـشدوو،  

 56بةتايبةتى دواى دسوطـتـهـشدْـى           
ــةؾ                ــةَ ــإ، ئ ــاواسةن ــؤ ئ ــح ب ــةَ ن
بةسٖةَى ٖـاونـاسى و ٖـةَـاٖـةْـطـى            
ــُــى         بــةسدةواَــى حــهــوَــةتــى ٖــةسَي
نــوسدطــتــاْــة يــةطــةأل ئــاراْظــةنــاْــى       
ْةتةوة يةنطشتووةنإ و نـؤَـةَيـطـاى         
َْيودةوَيةتى. ٖةسوةٖا ِسايطـةيـاْـذ نـة        
طــةسةِساى ئــةّ ثــَيــؼــهــةوتــٓــاْــة، يــة        

ئــَيــظــتــادا ثــَيــذاويظــتــى صؤس ٖــةيــة          
طةباسةت بة دابيٓهشدْى نـةٍ وثـةىل       
صطتاْة بةتايبةتى دواى ٖـةَيـهـشدْـى         
ئةّ ػةثؤَيةى طةسَا بؤ طةس ٖةسَيُى 
نوسدطتإ و ْاوضةنة. د. قًى طـٓـذى     
داواى يـة ػـاْـذى ْـاوبـشاو نـشد نـة                  
ٖاوناسى صياتشى حهوَةتى ٖـةسَيـُـى      
نوسدطتإ بهةٕ بؤ ثَيـؼـهـةػـهـشدْـى       

يـةاليـةٕ      ،ٖاوناسى صياتش بؤ ئاواسةنإ
خؤيةوة خاتوو دَيظيها ٖـةَيـوَيظـت و      
ئاَادةباػى وآلتةنةى دووثـاتـهـشدةوة      
ية ثؼتطثيهشدْى ٖةسَيُى نوسدطـتـإ   
 بؤ ِسووبةِسووبووْةوةى ئةّ قةيشاْة.  

 1ِرة  5  الثةسِِِِِِِةvالثة

 وةشيسى ثالىداىان ثَيشواشى هة كؤمةَهةى باشزطان و ثيشةضاشاىى ديازبةكس دةكات  

د. قــًــى طــٓــذى،      ،   5102/0/02يــة   
وةصيشى ثالْذاْاْى حهوَةتى ٖةسَيـُـى   
نوسدطتإ، ثـَيـؼـواصيـهـشد يـة ػـاْـذي               

نؤَةَيةى بـاصسطـإ و ثـيـؼـةطـاصاْـى              
ديـاسبــةنــش بــة طـةسؤنــايــةتــى بــوس          
بــةيظــاأل، طــةسؤنــى ئــةجنــووَــةْــى         

نؤَةَيةنة، و رَاسةيةى خـاوةْـهـاس و        
ــاسى               ــى ػ ــاصاْ ــةط ــؼ ــي ــإ و ث ــاصسط ب

 دياسبةنش.  
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َةبةطت ية طةسداْى ػـاْـذى ْـاوبـشاو       
ثتةونشدْى ثةيـوةْـذيـيـةنـاْـى ْـَيـوإ           
ٖةسَيُى نوسدطتإ و دياسبةنش بـوو يـة     
ٖةَوو بـواسَيـهـذا بـةتـايـبـةتـى بـواسى              

 ئابووسى. 

طةسؤنى ػاْذى ْاوبشاو ِسايطةيـاْـذ نـة      
نؤَةَيةنةيإ بة ْياصٕ يكى خـؤيـإ يـة      
ٖةويَيش بهةْةوة بؤ ئةوةى ية ْضيهـةوة  
ناسةناْيإ بةِسَيوةببةٕ و ٖـةسوةٖـا بـؤ      
بشةودإ بة ثةيوةْذى َْيوإ ديـاسبـةنـش    

و ػاسةنـاْـى ٖـةسَيـُـى نـوسدطـتـإ، و               
داوايإ نـشد نـة ديـاسبـةنـش بـايـةخـى               
صياتشى ثَيبذسَيت ية ِسووى ثتةونـشدْـى   
ثةيوةْذيةنإ و ئاَيوطؤِسنـشدْـى نـاس و        

 ثيؼةطاصى.  

وةصيشى ثالْذاْإ ثؼتطثى حهـوَـةتـى    
ٖةسَيُـى نـوسدطـتـاْـى بـؤ نـؤَـةَيـةى                
بــاصسطــإ و ثــيــؼــةطــاصاْــى ديــاسبــةنــش       
دووثاتهـشدةوةو طـــــــــــــتـايؼـى ِسؤَيـى                
نؤَجاْياناْى طةس بةّ نؤَةَيةية نــشد، 

نة تـةْـاْـةت يـة نـاتـى ِسووداوةنـاْـى                 
َــاْــطــى ئــااء نــاسةطــاتــى ػــةْــطــاٍ           
ناسةناْيإ ْـةوةطـتـاْـذء ْـةنؼـاْـةوة،          
بةَيهو ٖةَيوَيظتى طشْطيإ ْيؼـاْـذا بـة      
نؤنشدْةوةى ثؼتيـواْـى بـؤ ٖـةسَيـُـى           
نوسدطتإ، نة ئةوةؾ َايةى طوثاغ و   
طتايؼهشدْة، ٖةسوةٖا بةَيَيٓى دا نة يـة  
ئايٓذةدا صياتش بايةخ بــــة ثـــةيـوةْـذى    
ئـــابووسى َْيواْـيـــــــإء ٖــــــــةسَيـُـى              

 نوسدطــتإ بــذةٕ. 

 1ِرة  ١ الثةسِِِِِِِة  vةِرة 
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 1ِرة  ٤  الثةسِِِِِِِةvالثة١ٍ

وةشيسى ثالىداىان و شاىدى باَهوَيصخاىةى  
ةوشى ئابووزى هةزَيه فةِزةىطا هة بةيسوت ِز

  تاوتوَيدةكةن 

و ٖاتٓى طةدإ ٖةصاس ئاواسة و ثةْابةس 
بؤ ٖةسَيُى نـوسدطـتـإ و ْـةْـاسدْـى             
ــةاليــةٕ            ــِ ي بــةػــة بــوددــةى ٖــةسَي
بــةغــذاوة، ِسةوػــى ئــابــووسى ٖــةسَيــِ        
يةطةس ثآ وةطتاوة و نـؤَـجـاْـيـانـاْـى          
ديٗإ تا ئَيظتاؾ بةسدةواّ ية ٖـةوَيـى   
وةبةسَٖيٓأْ ية ٖـةسَيـُـى نـوسدطـتـإ         
بةتايبـةتـى يـة ثـِشؤرةنـاْـى رَيـشخـإ               
ئةَةؾ دةطةِسَيتةوة بؤ ئةو ئاطايؽ و   
طةقاَطثيةى ية ٖةسَيُـذا بـةسقـةساسة      
ــةو دــةْــطــةى بــةسؤنــى            طــةسةِساى ئ

 ٖةسَيُى طشتووة.   

ية نؤتاييذا، د. قًى طـٓـذى طـوثـاطـى           
حــهــوَــةت و طــةىل فــةِسةْظــاى نــشد           
بةساَبةس بةو ِسؤية ثـؤصةتـيـظـةى يـةّ          
دؤخةدا دةيبيٓآ و بةساَبةس ثؼتطـثى  
بةسدةواَيإ بؤ ٖةسَيـُـى نـوسدطـتـإ.        
ٖةسوةٖا ٖـةسدوو اليـةٕ دـةخـتـيـإ             
ــاسى و               ــة ٖــاون ــزةدإ ب ــةطــةس دسَي ي
ــة           ــاسةت ب ــهــشدٕ طــةب ــطــي ٖــةَــاٖــةْ

 بةسْاَةناْى ثةسةثَيذإ نشدةوة.   

د. قـــًـــى       ،5102/0/55يـــةِسَورى    
طٓذى، وةصيشى ثالْذاْاْى حهوَـةتـى   
ٖةسَيُـى نـوسدطـتـإ، ثـَيـؼـواصي يـة               
خــاتــوو ئــاطــات دوَــاسة، ِساوَيــزنــاسى        
ــى              ــةآلت ــةى ِسؤرٖ ــاوض ــؤ ْ ــي ب داساي
ْاوةِساطت ية باَيوَيضخاْةى فةِسةْظا ية 
بةيشوت، و ئاالٕ طَيبخـات، نـوْظـوَيـى       
طؼتى نؤَاسى فةِسةْظا يـة ٖـةويـَيـش،         
ــة                 ــشد. يـ ــإ نـ ــاوةسيـ ــذى يـ ــاْـ وػـ
نـؤبــووْـةوةنــةدا طــةسةتـا بـاغ يــةو           
ــة               ــشا ن ــاٖــةَــواسة  ن ــاسودؤخــة ْ ب
ْاوضةنة ثَييذا تَيجـةِسدةبـَيـت و بـةّ         
بؤْةيةوة نوْظوَيى فةِسةْظا ثؼتطـثى  
وآلتةنـةى بـؤ ٖـةسَيـُـى نـوسدطـتـإ               

دووثاتهشدةوة ية ٖةَوو ئاطتـَيـهـذا و      
ِسايطةياْذ نة وآلتةنةى تـا ئـةوثـةِسى        
تواْاى ٖاوناسى ٖةسَيـُـى نـوسدطـتـإ        
دةنات ية ِسووبةِسووبووْةوةى تثؤسدا. 
ٖةسوةٖا طتايؼى ِسؤَيى ثـَيـؼـُـةسطـةى      
نشد نة تانة َٖيضة ية ئَيظتادا در بـةّ    
تثؤسة وةطتاوة.  ية تـةوةسَيـهـى تـشدا        
ِسةوػى ئابووسى تاوتوَيهـشا و تـيـؼـو         
خشاية طةس نـاسيـطـةسيـيـةنـاْـى ئـةّ             
باسودؤخة يةطةس ئابووسى ْاوضةنة و   
ٖــةسَيــِ بــةتــايــبــةتــى بــةٖــؤى ئــةو         
قةيشاْة داسايـيـةى ِسووى تـَيـهـشدووة            
ٖةسوةٖا ناسيطةسى دابةصيٓـى ْـشخـى      
ْةوت يةطةس ئابووسى و وةبةسَٖيـٓـإ.   
يــةّ بــاسةيــةوة وةصيــشى ثــالْــذاْــإ          
ِسايطةياْذ نة طةسةِساى ناسيطةسى ػةِس 
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ٖةوَيى بةسدةواَى حهوَةتى ٖـةسَيـُـى      
نـوسدطـتـإ بـؤ بـاػـرتنـشدْـى ِسةوػـى                
ٖــةسَيــِ و داْــيــؼــتــواْــى يــة ٖــةَــوو          

د. قـًـى        ،5102/0/57بواسَيهذا، يـة      
طٓذى، وةصيشى ثالْذاْاْى حـهـوَـةتـى       
ٖــةسَيــُــى نــوسدطــتــإ، ثــَيــؼــواصي يــة        

تيَُيهي باْهـى ْـَيـودةوَيـةتـى نـشد بـة              
 طةسؤنايةتى سةصوإ املاحل. 

ية نؤبـووْـةوةنـةدا بـاغ يـة ثـِشؤرةى             
ــٓــى           ــاساطــت ــزيــةتــى ث ــاْــى طــرتاتــي داْ
نؤَةآليةتى ية ٖةسَيُى نوسدطتإ نـشا    
نة بة ٖـاونـاسى بـاْـهـى ْـَيـودةوَيـةتـى              

دــَيــبــةدــَيــذةنــشَيــت. ئــاَــاجنــى ئــةّ      
ثــِشؤرةيــة بــاػــرتنــشدْــى طــوصةساْــى        
داْيؼتواْى ٖةسَيُى نوسدطتاْة و طـآ  
بواس ية خؤدةطشَيت نـة بـشيـتـني يـة            
تؤِسةناْى طـةالَـةتـى نـؤَـةآليـةتـى،            
بيـُـةى نـؤَـةآليـةتـى و بـةسْـاَـةى                
ــإ               ــذاْ ــالْ ــشى ث ــاس. وةصي ــاصاِسى ن ب
دَيبةدَيهشدْـى ئـةّ ثـِشؤرةيـةى يـة            
ٖةسَيُى نوسدطتإ بة طـشْـو وةطـ       
نشد بـؤ بـاػـرتنـشدْـى اليـةْـةنـاْـى                
ئابووسى و نؤَةآليةتى داْـيـؼـتـواْـى        
ــة                ــة طــةسدــةّ وآلت ــة ي ــِ ن ــةسَي ٖ
ثَيؼهةوتووةناْـى دـيـٗـاْـذا ئـةجنـاّ            

 دةدسَيت.  

وةشيسى ثالىداىان و باىلى ىَيودةوَهةتى داىاىى 
ضرتاتيريةتَيم بؤ ثازاضتيى كؤمةآليةتى  

 دةكةن  َيتاوتو
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وةشيسى ثالىداىان بةشدازيلسد هةكَوبووىةوةى فساواىى 
 كَوىطوأل ء ىوَييةزاىى وآلتان هةهةوهَيس

ــة ِسَورى        د. قــةىل       5102/5/5١ي
طٓذى وةصيشى ثالْذاْاْى حهـوَـةتـى    
ٖةسَيُى نوسدطتإ بة ئـاَـادةبـووْــى       
د. ئاػتى ٖةوساَى وةصيـشى ْـةوت ء        
طةسضاوة طشوػـتـيـةنـاْـى ٖـةسَيـُـى           
ــة              ــشد ي ــإ ن ــةػــذاسي ــإ ب ــوسدطــت ن
نؤبووْةوةيـةنـى بـةسفـشاوإ يـةطـةأل           
نوْظوأل و ْوَيـٓـةساْـى دةوَيـةتـإ يـة           

 ٖةويَيش.

َةبةطت يةّ نؤبووْةوةية بشيتى بوو 
ية ِسووْهشدْةوةى دوائ ثَيؼٗـاتـةنـإ     
تايـبـةت بـة بـواسى ْـاسدْـى ْـةوتـى                 
ٖـةسَيـُــى نـوسدطــتـإ يــة اليـةى وة              

يةاليةنى ديهة بوددةى قـثاقـى فـيـذِساأل         
وبـةػـة بـوددـةى ٖـةسَيـِ يـة بـوددـةى                  
فيذِساأل بؤ بةػذاسبوواْى نؤبووْةوةنة. ية  
ٖةَإ نات طةسداْـةنـاْـى ئـةّ دوايـيـةى            
ػاْذى ٖةسَيُى نوسدطتإ بـؤ بـةغـذا بـؤ         

 ئاَادةبووإ ِسووْهشايةوة.  

يةَياْةى وتـةنـةى وةصيـشى ثـالْـذاْـاْـى            
  ٖةسَيُى نوسدطتإ دةختى يةوة نشدةوة   
نة حهوَةتى ٖةسَيُى نوسدطتإ ثابـةْـذة   
بة ِسَيهةوتٓاَةنةى َْيوإ ٖةويَيشو بةغـذا.  
ٖةسوةٖا ئاَارةى بة وةنشد نة  حهوَةتـى  
ٖةسَيُى نوسدطتإ ٖةَوو ٖةوَيَيهى دةدات 
بؤ ضاسةطةسنشدْى قةيشاْى داسايى ٖةسَيـِ  

 بة تايبةتى يةطةأل حهوَةتى فيذِساأل.

ػاياْى باطــــــــــــة يـاطـاى بـوددـةى            
قــثاقــى فــيــذساأل نــة يــة نــؤتــايــى              

ــة     5102نـــاْـــووْـــى دووةَـــى         يـ
ثةِسيةَاْى قثام ثةطٓذ نشاو دوَيـٓـى   
بآلونشايةوة ية ِسؤرْاَةى وةقـائـيـ ـى       
ــوةيــةنــى فــةسَــى،               قــثام بــة  ػــَي
نةتيايذا بة ػَيوةيةنى ِسووٕ  بـاطـى         
يـةَـافـة داسايـيـةنـاْــــــــى ٖـةسَيـُــى                  
نوسدطتاْى نشدووة. بةآلّ حهوَـةتـى    
فيذِساأل ئـاَــــارة بـة وة دةنـات نــة                 
ثــاسةى ْية بؤ ٖةسَيُى نوسدـــظـتـاْـى    

 بَٓيشَيت.  

 6  الثةِسة
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 وةشيسى ثالىداىان و جَيطسى ىوَييةزى تايبةتى ىةتةوة  

 ةكان هةعرياق ثالىى ضرتاتيحي ىوَيى ويةكطستو

 بةدةىطةوةهاتيى ئاوازةكان تاوتوَيدةكةن    

د. قــًــى طــٓــذى،         ،5102/5/52يــة   
وةصيشى ثالْذاْاْى حهوَةتى ٖةسَيـُـى   
نوسدطتإ، ثَيؼـواصي يـة خـاتـوو يـيـضا             
طشاْذ، دـَيـطـشى ْـوَيـٓـةسى تـايـبـةتـى               
ْةتةوة يـةنـطـشتـووةنـإ يـة قـثام و                

 دَيطشةنةى دؤَٓيو باِستؽ نشد.  

ية نؤبووْةوةنةدا، نة بة بؤْةى دةطـت  
بةناسبووْى دؤَٓيـو بـاِستـؽ بـوو يـة            
ثؤطـتـةنـةى، بـاغ يـة ٖـةيـوَـةسدـى                
ئَيظتاى ٖةسَيُى نوسدطتإ و ْاوضـةنـة   
نشا، بةتايبةتـى ِسةوػـى ئـاواسةنـإ يـة            
ٖةسَيُى نوسدطتإ، و دـةخـت نـشايـة         
طــةس ٖــةوَيــى حــهــوَــةتــى ٖــةسَيــُــى         
نوسدطتإ و ْةتةوة يةنطشتووةنـإ بـؤ     
بةدةطتَٗيٓاْى بـوددـةى ثـَيـويظـت يـة           
ِسَيطـاى وآلتـة نـؤَـةى بـةخؼـةنـإ و                
نؤَةَيطاى َْيـودةوَيـةتـى بـةَـةبـةطـتـى           
تةَويًهشدْى ثالْى طـرتاتـيـذـي ْـوَيـى         
ــذاويظــتــيــيــة        بــةدةْــطــةوةٖــاتــٓــى ثــَي
َشؤييةناْـى ئـاواسةنـإ يـة ٖـةسَيـُـى               

 نوسدطتإ. 

ييضا طشاْذ ئاَارةى نشد نـة ِسةوػـةنـة        
ٖاوناسى و ٖةَـاٖـةْـطـى اليـةْـةنـاْـى           
ْاوخؤيى و ْـَيـودةوَيـةتـي دةخـواصَيـت،           
ضوْهة صيادبووْى رَاسةى داْيؼـتـواْـى    

تةْٗا ية َاوةى  % ١1ٖةسَيِ بةسَيزةى 

َـــاْـــطـــذا نـــة صيـــادبـــووْـــى                    9
ثَيذاويظتييةناْى نؤَةَيطـاى ْـاوخـؤ و        
ئاواسةناْى يـَيـهـةوتـؤتـةوة ئـةسنـَيـهـى               
ئَيـذـطـاس قـوِسطـة. ٖـةسوةٖـا بـاغ يـة                   
دةسةجناَى ِساثؤستى نـاسيـطـةسيـيـةنـاْـى        
ٖاتٓى ئاواسةناْى ْاوخؤ و ثةْـابـةساْـى    
ــابــووسى و              ــةطــةس اليــةْــى ئ طــوسى ي
نؤَةآليةتى ٖةسَيُى نوسدطتإ نشا نـة  
ــة اليــةٕ وةصاسةتــى              بــة ٖــاوبــةػــى ي
ثالْذاْاْى ٖةسَيُى نوسدطتإ و باْـهـى   
َْيودةوَيةتى ئاَادةنـشا و دوو ٖـةفـتـة           
بةس ية ئَيظتادا ِساطةيٓذسا. بةثـَيـى ئـةّ       
ــةس                 ــة ط ــةجنــة دةخــات ــة ث ــة ن ــالْ ث

نةيَيٓةنإ و ثَيذاويظتى يةنـة يـةنـةى      
بواسةنإ و ٖةسوةٖـا ٖـةَيظـةْـطـاْـذْـى          
بِشى بوددةى ثَيويظت بؤ ثِشنشدْـةوةى  

ًَيـاس دؤالسى      0,٤ٖةس نةيَيَٓيو، نؤى 
ئةَشيهي ثَيويظتة يـةاليـةٕ خـؤيـةوة،         
وةصيشى ثالْذاْإ طشْطى دابيـٓـهـشدْـى     
بوددةى ثـَيـويظـت بـؤ دابـيـٓـهـشدْـى                
ثـــَيـــذاويظـــتـــيـــيـــةنـــاْـــى ئـــاواسةنـــإ    
دووثاتهشدةوة بةتايبةتى نـة ٖـةسَيـُـى       
نوسدطتإ َـاوةى طـاَيـَيـهـة دووضـاسى             
قةيـشاْـَيـهـى داسايـى ٖـاتـووة بـةٖـؤى                
بِشيٓى بةػة بوددةى ٖةسَيـِ يـةاليـةٕ      

 حهوَةتى ْاوةْذةوة.    
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بة بؤىةى كؤتايى هاتيى وادةى ئةزكةكاىى 
هة عرياق، وةشيسى ثالىداىان ثَيشواشى هة 

ىوَييةزى ضلستَيسى طشتى ىةتةوة 
 يةكطستوةكان هة عرياق كسد

ِسةوػى ئَيظتاى ٖةسَيُى نـوسدطـتـإ و      
قثام و ْـاوضـةنـة نـشا بـةطؼـتـى، و              
ضةْذئ تةوةسى ية بواسى دـيـادـيـادا     
تاوتوَيهشا بةتايبةتــــــــــــــــــــــــى ئـةو                

 ٖةيوَةسدةى ئَيظتا ية ئاساداية. 

وةصيــشى ثــالْــذاْــإ طــتــايؼــى ِسؤَيــى         
ْوَيٓةسى طـهـشتـَيـشى طؼـتـى ْـةتـةوة             
يةنطشتووةناْى نشد ية قثام بةطؼتـى  
و ٖيواى طةسنةوتٓى بـؤ خـواطـت يـة         

 ثؤطتى ْوَييذا. 

ٖةسوةٖا ٖـةسدوو اليـةٕ دـةخـتـيـإ             
يةطـــــــــــةس ٖاوناسى و ٖـةَـاٖـةْـطـى      
بةسدةواّ نشدةوة ية َْيوإ حـهـوَـةتـى     
ٖةسَيُى نـوسدطـتـإ و ئـاراْظـةنـاْـى              

 ْةتةوة يةنطشتووةنإ.  

نـــؤْـــذى، ْـــوَيـــٓـــةسى ْـــةتـــةوة                
يةنطشتووةنإ ية ٖـةويـَيـش، و ػـاْـذى          

 ياوةسيإ نشد.  

ية نـؤبـووْـةوةنـةدا، نـة بـة بـؤْـةى                 
َاَيئاوايى َيالديٓؤس بوو دواى نـؤتـايـى    
ٖاتٓى ئةسنةناْى ية قـثام، بـاغ يـة          

د. قــًــى طــٓــذى،         ،5102/١/5يــة   
وةصيــشى ثــالْــذاْــاْــى حــهــوَــةتــى        
ٖةسَيُى نـوسدطـتـإ، ثـَيـؼـواصي يـة              
ْــيــهــؤالى َــيــالديــٓــؤس، ْــوَيــٓــةسى        
ــةوة            ــةتـ ــى ْـ ــتـ ــشى طؼـ ــَيـ ــشتـ ــهـ طـ
يةنطشتووةنإ ية قـثام، و طـونـوأل        
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 َيلخساوى تةىدزوضتى جيواىى وةشيسى ثالىداىان و بةِزَيوةبةزى هةزَينى ِز

 ِزةوشى تةىدزوضتى ئاوازةكان تاوتوَيدةكةن 

د. قــًــى      ،5102/١/02يــة   
طٓذى، وةصيـشى ثـالْـذاْـاْـى        
ــى         ــُـ ــةسَيـ ــى ٖـ ــةتـ ــوَـ ــهـ حـ
نوسدطتإ، بة ئاَادةبووْى د. 
ــة سػــيــذ،            ــهــةوت حــةَ سَي
وةصيـــشى تـــةْـــذسوطـــتــــى         
ــى         ــُـ ــةسَيـ ــى ٖـ ــةتـ ــوَـ ــهـ حـ

يـة د.    نوسدطتإ، ثـَيـؼـواصي        
قةال ئةي ةيوإ، بةِسَيـوةبـةسى   
ٖـــةسَيـــُـــى ِسَيـــهـــخـــشاوى          

تــةْــذسوطـــتــى دــيـــٗــاْـــى                   
 (WHO  )       بـــؤ ْـــاوضـــةى

ِسؤرٖةآلتـى ْـاوةِساطـت، و د.          
طــيــذ دــةقــ ــةس حظــني،            
ْوَيٓةسى ِسَيهخـشاوى ْـاوبـشاو      
ية قثام، و ػاْذى يـاوةسيـإ     
نشد. ية نؤبووْةوةنةدا، بـاغ   
ــى            ــت ــذسوط ــةْ ــى ت ــة ِسةوػ ي
ئاواسةناْى ٖةسَيُى نوسدطتإ 
نشا بة تايبةتى ية ثـاسَيـضطـاى      

دٖـــؤى نـــة بـــةػـــى صؤسى          
ئاواسةناْى يـةخـؤ طـشتـووة و         
ضةْذئ تـةوةسى ثـةيـوةطـت       
بةّ بابةتة خشايةِسوو. طةسةتا  
د. ئةي ةيوإ طـتـايؼـى ِسؤَيـى          
ــى         ــُـ ــةسَيـ ــى ٖـ ــةتـ ــوَـ ــهـ حـ
ــة             ــشد يـ ــى نـ ــاْـ ــتـ ــوسدطـ نـ
ِسووبةِسووبووْةوة و ِسَيـطـشتـٔ    
ــةّ            ــى ئ ــشدْ ــةن ــةْ ــةػ ــة ت ي
قـــةيـــشاْـــة طـــةبـــاسةت بـــة        
ٖــةيــوَــةسدــى تــةْــذسوطــتــى   
ئاواسةنإ، و ثَيؼـهـةػـهـشدْـى      
ئةوةى ية تـواْـاى دابـَيـت يـة          
خضَةتطوصاسى تةْذسوطتـى و    
دةسَإ بـةتـايـبـةتـى يـةطـةس            
ئاطتى ضاودَيشى تةْذسوطـتـى   
طةسةتايى. ٖةسوةٖا بـاغ يـة        
طةسداْيهشدْى ػاْذى ْاوبشاو 
بـؤ نــةَــجــةنــاْــى ثــاسَيــضطــاى      
ــة             دٖــؤى نــشا بــؤ ئــةوةى ي

ــاى           ــٓ ـــ ـــ ـــ ــاػ ــةوة ئ ــه ــضي ْ
 ِسةوػةنة بٔ. 

دواتش باغ يـة بـؤػـايـي و         
ثَيذاويظتييـةنـإ نـشا نـة         
ثَيويظتـة ٖـةَـوو اليـةْـة          
ــة         ــإ ب ــذاسةن ــذي ــوةْ ــةي ث
دذدى ناسى يةطةس بـهـةٕ     
بـؤ دابــيــٓـهــشدْــيــإ. يــةّ        
ــشى         ــةوة وةصيـــ ــاسةيـــ بـــ
ثالْذاْإ دةختى يـةطـةس     
ثــــــاَيــــــجــــــؼــــــتــــــى و       
بةدةْطةوةٖاتـٓـى صيـاتـشى       
نؤَةَيطاى َْيودةوَيةتى نشد 
ضوْهة بواسى تةْذسوطـتـى   
طــشْــطــى تــايــبــةتــى خــؤي     
ٖةية و فـةساَـؤػـهـشدْـى        
ــةوسةى       ــى طــ ــاتــ ــاسةطــ نــ
ــة         ــتــةوة نــة ي ــذةنــةوَي ــَي ي
ئَيظـتـادا صيـاتـش يـة يـةى             
ًَيـؤٕ و ْـيـو ئـاواسة يـة              

ــإ        ــت ــوسدط ــى ن ــُ ــةسَي ٖ
ْــــيــــؼــــتــــةدــــَيــــٔ و      
ــى       ــشدْـ ــهـ ــةػـ ــهـ ــؼـ ــَيـ ثـ
خـــــضَـــــةتـــــطـــــوصاسى    
ــاؾ        ــى بـ ــتـ ــذسوطـ ــةْـ تـ
ئــةسنــَيــهــى ئــةطــتــةَــة     
بةتايبةتى بـةٖـؤى ئـةو        
ٖةيوَةسدةى ئةَِشؤ يـة    
ْاوضـةنـة يـة ئـاسادايـة.          
ٖةسوةٖا دووثاتيـهـشدةوة   
نةحهـوَـةتـى ٖـةسَيـُـى         
نــوسدطــتــإ ٖــةَــيــؼــة      
بــةسدةواّ دةبــَيــت يــة          
ئةجناَذاْى ئةوةى نة ية 
تـــواْـــايـــذا بـــَيـــت بـــؤ        

 ئاواسةنإ. 

يــة نــؤتــايــيــذا ٖــةسدوو       
اليةٕ دةختيإ يـةطـةس     
ٖاوناسى و ٖةَـاٖـةْـطـى     

 بةسدةواّ نشدةوة.  
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يَيزْةي تؤَاسو ثؤيَيٓهشدْي بةَيَيٓذةسإ 
ية طآ َاْطـي وةسصي يـةنـةَـي طـاَيـي             

نؤبووْةوةي ئاطايـي  (  ٤)تةْٗا  5102
ئــةجنــاَــذا، وة يــةئــةجنــاَــي ئــةّ                 

ــةدا      ــووْــةواْ ــاو   (  0١) نــؤب ــي ــاْ نــؤَــج
بةَيَيٓذةسي ثؤيَيٓهشدوةو ثًةي ثـؤيـَيـ    

ــى           (  ١)  ــذةسيؼ ــٓ ــَي ــةَي ــاو ب ــي ــاْ ــج ــؤَ ن
 بةسصنشدؤتةوة.  

وة يَيزْةي ثؤيَيٓهشدٕ يةطةس داوانـاسي    
خــاوةٕ نــؤَــجــاْــيــانــإ، وة بــة ٖــؤي           
ثَيؼهـةػـهـشدْـي نـاسي ئـةجنـاَـذساوي             

ــت      ــويظ ــَي ــاسي      (  ٤) ث ــذاصي ــةْ ــواس ئ ض
ٖاوبةػى يةداَةصساْذْي نؤَجـاْـيـانـإ     
دةسٖــَيــٓــاوة. يــة اليــةنــي تــشةوة يــةّ            

نــؤَــجــاْــيــا يــة بــواسة       (  2) َــاوةيــةدا   
ديادياناْذا خشاوْةتة ييظـــــــــــــــــيت          

ــة       (  5) ِسةؾ و         ــاؾ يـ ــيـ ــاْـ ــجـ ــؤَـ نـ
ييظـــــــــــــــــــــيت ِسةؾ دةسٖـَيـٓـشاوٕ.               
بــةَــةؾ نــؤي طؼــيت نــؤَــجــاْــيــا و             
بةَيَيٓذةسإ نة ية ئَيظـتـادا يـة يـيـظـيت           

وة داوانــاسي          . ( 2٤) ِسةػــذإ دةنــاتــة      
نؤَجاْيا و بةَيَيٓذةس بؤ وةسطشتـ   (  6) 

ثًةي ثؤيَئ ِسةتهشاوةتةوة بة ٖؤي نـةّ  
ونوِسي ية دؤنيـوَـَيـٓـتـةنـاْـيـإ.دـطـة            
يةَاْةؾ، ئاَادةنشدْـــي طؼت صاْيـاسي  
و دؤنــيــوَــَيــٓــتــةنــاْــي ثــَيــويظــت بــؤ        
ئةجناَـذاْـي ئـةّ نـاساْـةي طـةسةوةي             
ــطــاي             ــٓــهــشدٕ، يــة ِسَي ــَي ــزْــةي ثــؤي ــَي ي
بةِسَيوةبةسايةتـــــــي ثـؤيـَيـٓـهـشدْــــــــي          

ئــةّ    . بــةَيــَيــٓــذةسإ دــَيــبــةدــَيــهــشاوة    
بةِسَيوةبةسايةتيـة ٖـةس يـةو َـاوةيـةدا             
ٖةَيظاوة بة ْوَيهشدْـةوةي ْـاطـٓـاَـةي        

نـؤَـجـاْـيـا و        (  01٤) ثؤيَيٓهـشدٕ بـؤ       
بةَيَيـٓـذةس و ِسةتـهـشدْـةوةي داوانـاسي             

( 72) ْوَيهشدْةوةي ْاطــــــــٓـاَـة بـؤ        

نؤَجاْيا و بةَيَيٓذةس بةٖؤي ٖـةبـووْـي    
نةّ ونـوِسي يـة داوانـاسيـةنـاْـيـإ، وة              
دةيإ ثؼتطثي ئـاساطـتـةي وةصاسةت و          
اليةْـةنـاْـي ْـةبـةطـرتاو بـة وةصاسةت              
نشدووة طـــــــةباسةت بة نـؤَـجـاْـيـا و          
بةَيَيـٓـذةسإ. طـةسةِساي ئـةّ نـاساْـةي              
طةسةوة، ِسؤراْـة نـاسي ئـاطـايـي خـؤي             
ئـــةجنـــاَـــذاوة، نـــة بـــشيـــتـــيـــة يـــة           
ــذاْـــةوةي طؼـــت وةصاسةت و                وةآلَـ
اليةْةناْي حهـوَـي و ِسةصاَـةْـذيـذإ          
يةطةس فشؤػت  ثؼـهـي ٖـاوبـةػـإ و            
داَةصسَيٓةساْــــــــــــي نؤَجاْيانإ دواي 

 ديشاطةنشدْي دؤطَييةناْيإ.

ى ديلةو، هةطةأل (١)كؤمجاىياو بةَهَييدةزو، بةزشكسدىةوةى ثوةى ( 0١)ثؤهَييلسدىى 
 ئةىداشيازي هاوبةش هةدامةشزاىدىي كؤمجاىياكان( ٤)دةزهَيياىى 
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بةزدةوامبووىي خوهةكاىي ِزاهَييان بؤ يةكَييت بةَهَييدةزاىي 
  كوزدضتان

ــي          ــووْـ ــؤضـ ــشتـــ  ِساوبـ دواي وةسطـ
وةصاسةت و اليةْة ثةيـوةْـذيـذاسةنـإ     
ــي           ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ طــةبــاسةت بــة ِسةػــٓــووطـــ
ِسَيُٓاييةناْـــــــــي دَيبـةدـَيـهـشدْـي      
طشَيبةطـــــــــــــــــــتـة طؼـتـيـةنـإ و                 
ديشاطةنشدْي طؼت ثشطــــــــــــيـاس و         
تَيبيٓيةنإ و بةٖةْذ وةسطـشتـٓـيـإ،     

ْوَيهشدْةوةي طـــــيظتُـي  ) يَيزْةي   
        ٕ  (تةْذةسئ ية ٖـةسَيـُـي نـوسدطـتـا
طةسيةْوآ ِسةػٓووطةنةي داِسػـتـةوة   

ئـةجنـوَـةْـي ػـوساي        ) بؤ ْاسدْي بؤ   
 بؤ وسدبيٓيهشدْي.   (ٖةسَيِ

يَيزْةي ْاوبشاو ية ئَيظتادا طـةسقـاَيـي    
بـــــةدواداضووْةوةى بــــــةَيـطـةْـاَـة        

طتاْذاسدةناْي طشَيبةطتة طؼتيةناْـة                   
 (St an da rd  B id d i ng  

Documents  )      و يــة طــةسةتــادا
دةطيت بةناس نـشد بـة بـةَيـطـةْـاَـة              
طتاْذاسدةناْـــــــــــــــــــــي نِشي  ناآل 

 (Goods  )       ــي ــشدْ ــؼــهــةػــه ــَي و ث
خــــضَـــــــةتـــطوصاسي ِساويـــَزنـــــاسي   

 (C o n s u l t a n c i e s  
Services )     وة ية داٖـاتـوويـةنـي ،

ْضيهذا دةطت دةنشَيت بة بةَيطةْاَـة  
و (  Works) طتاْـذاسدةنـاْـي نـاس         

ٖةَيظةْطاْذْي ػــــــــــــــــيـــــــــاويـي               
 ثَيؼوةخت  

 (Prequalification). 

ية اليةني تـشةوة بـةِسَيـوةبـةسايـةتـي           
طشَيبةطتة طؼتيةنإ بة ٖـاونـاسي و       

ٖةَـاٖـةْـطـي بـاْـهـي ْـَيـودةوَيـةتـي و                  
ــَيــٓــذةساْــي نــوسدطــتــإ،          يــةنــَيــيت بــةَي
ٖةَيظاوة و بةسدةواَة يـة ئـةجنـاَـذاْـي          
ضةْذ خويَيهي ِساَٖيـٓـإ بـؤ نـاديـشاْـي           
بةَيَيٓذةساْي طـــــــــــــــةس بـة يـةنـَيـيت          
بةَيَيٓـذةساْـي نـوسدطـتـإ يـة ٖـةسطـآ               
ثاسَيضطاناْي ٖةسَيِ، وة دةطتجَيهـي ئـةّ     
خوالْة ية ثاسَيضطاي ٖةويَيش يـــة َـاوةي    

ئـــــــةجناَـذسا و      05/510٤(/55-5٤)
نؤَجاْيـا  (  ١1) بة ئاَادةبووْي ْوَيٓةسي 

ــَيــٓــذةس، وة ػــايــاْــي بــاطــة نــة                و بــةَي
خــويــي ِساٖــَيــٓــإ      01بــةسْــاَــةنــة يــة      

 5102ثَيهٗاتووة و تا ْاوةِساطـيت طـاَيـي        
 بةسدةواّ دةبَيت.  

تا ئَيظتا ئةّ خوالْةي الي خواسةوة                  
 ئةجناَذساوٕ:

 00  الثةِسة

خوٍ  ِسَيهةوت رَاسةي بةػذاسبووإ  
 

 وةصاسةت/ ثاسَيضطا
  

 ر

١1 (55-5٤/)510٤/05  0 ثاسَيضطاي ٖةويَيش خويي يةنةّ 

١1 
  (51-55/)5102/0  5 ثاسَيضطاي ٖةويَيش خويي دووةّ 

١1 (7-9/)5102/١  ١ ثاسَيضطاي ٖةويَيش خويي طَييةّ 

١6 (5٤-56/)5102/5  ٤ ثاسَيضطاي طًَيُاْي خويي يةنةّ 

١1 (5٤-56/)5102/5  2 ثاسَيضطاي طًَيُاْي خويي دووةّ 

52 (0١-02/)5102/0  6 ثاسَيضطاي دٖؤى خويي يةنةّ 

١1 (07-09/)5102/5  7 ثاسَيضطاي دٖؤى خويي دووةّ 

خوٍ 7    500   نؤي طؼيت 

 خؼتةى خوية ئةجناَذساوةنإ 



 

 كازو ضاآلكييةكاىى وةشازةتى ثالىداىان

 

 5102وةزشى يةكةمى ضاَهى 

 دةضتةى ثَيواىةضاشى كؤىرتؤىل جؤزى 

 جطة هةدةضتييشاىلسدىى وادةى قةدةغةكسدىى 

 ضينةىتَوى فةل، ضةىد ضاآلكييةكى ديلةشى ئةجنامداوة

  ثَيواْةطـاصى و نـؤْـرتؤىل        دةطتةى
دؤسي يـــــــــة ِسَيهةوتــــــــــــــــــــى   

ظــــا بــــة     ٖــــةَي(  50/١/5102) 
بــآلونــشدْــةوةى ئــاطــاداسيــةى بــَو       
باصسطاْاْـى ٖـةسَيـُـى نـوسدطـتـإ            
ــى           ــشدْ ــةن ــةدةغ ــة ق ــاسةت ب طــةب

تــؤى فــةٍ بــَو     ْــٖــاوسدةى ضــيــُــة  
ــإء، ثــاػــإ          ــُــى نــوسدطــت ٖــةسَي
ــةوةى َـــــاوةى           ــزنـــــشدْـــ دسَيـــ

 ٖاوسدةنشدْةنة.  

         دةطتةى ثَيواْةطـاصى و نـؤْـرتؤىل
دؤسى ٖةسَيُى نوسدطتإ بـةثـَيـى      

يـــة     0١16ْـــوطـــشاوى رَـــاسة        
بـــةسواسى ْـــاوبـــشاو يـــةطـــةسةوة،       
بِشياسيذا نة ٖاوسدْى ضيـُـةْـتـؤى     

 5102/٤/0٤فةٍ تانو بـةسواسى    

ِسَيطاى ثَيذةدسَي بةَـةسدـَى ثـَيـؽ       
ٖاوسدْى ثؼهٓيٓى ثَيؼوةختـى بـؤ     

بـؤ     CoCنشابـَى و بـِشواْـاَـةى           
دةسضووبَى، واتة بِشيـاسى ثـَيـؼـرتى       

ية  815دةطتة بة ْوطشاوى رَاسة 

نة تيايذا ٖـاوسدْـى     5102/5/5٤
ضيُةْتؤى فـةٍ قـةدةغـة نـشابـوو          

ناسى ثَيٓانشَى.   5102/٤/0٤تانو 
يـــةّ َـــاوةيـــةػـــذا بـــابـــةتـــةنـــة       
تاوتوَيذةنشَي و دواى ئـةّ بـةسواسة       

 بِشياسى ْوَيى بَو دةسدةضَى.

          5102يــةوةسصى يــةنــةّ/ طــاَيــى 
يةتاقيطةى َةسنةصى ْـاو دةطـتـةى      

ثـَيــواْــةطــاصى و نــؤْــرتؤىل دــؤسى                
يةمنووْةناْى دواْهاسى و    ( 059) 

ثـــانـــهـــةسةوة ثؼـــهـــٓـــيـــٓـــى بـــؤ        
منـووْـةى   (  50) ئةجناَـذساوة، وة      
، نؤى طؼتى ئـةو    يةدطةسة و َْيشطة

منووْاْةؾ نـة يـة وةسصى يـةنـةّ           
ِسةواْةى دةطـــتـة نـشاوة بـشيـتـيـة           

 منووْة.( 021)يــــة 

                  يــة بــٓــهــةى فــِشؤنــة خــاْــةى
َْيودةوَيةتى ٖةويَيش بـِشى َـةوادى       

ــوو     ــات ــوو     (  52١729) ٖ ــِ ب ــط ن
دواْـهـاسى، نـةسطـتـةى        ) يةَةوادى 

ــةسة           ــاسات، دــط ــاطــاصى، طــةي ــٓ ــي ب

بةٖةَوو دؤسةناْيإ(، وة ٖـةسوةٖـا      
( 5٤) منـــووْـــةى دـــطـــةسةء        (  8) 

منووْةى بؤٕ ثؼهٓيٓى بؤ نـشاوة يـة     
تاقيطـةى بـٓـهـةى نـؤْـرتؤىل دـؤسى              
فِشؤنـةخـاْـة، نـة طـوجنـاوة يـةطـةأل               

 تايبةمتةْذى قَيشاقى.

           ثؼــهــٓــيــٓــى دــطــةسة يــة دةطــتــةى
ــواْــةطــاصى و نــؤْــرتؤىل دــؤسى           ثــَي

ى طـوجنـاو، و          ( ٤) ٖةويَيش بشيتية ية 
داْةى ْةطوجناو، وة َْيـشطـةيـةى    (  5) 

بشيتى و، ْةطوجناويؽ (  51) طوجناو 
 .(٤) بوو ية

     ية ئاَاسى تاقيطةى بةِسَيوةبـةسايـةتـى
نؤْرتؤىل دـؤسى طـًـَيـُـاْـى بـةػـى                

ى ( 0) ى طـوجنـاوة،       ( 0٤9٤)دطةسة 
ــى            ــةػ ــا ب ــةسوةٖ ــوجنــاوة، وةٖ ــةط ْ

ى طــوجنــاوة         ( 017٤) طــوتــةَــةْــى    
 ى ْةطوجناوة.(5١1)

       ية بةِسَيوةبةسايةتى نـؤْـرتؤىل دـؤسى
دٖــؤنــيــؽ بــِشى َــةوادى ٖــاتــووى         
دطةسة بـــــؤ وةسصى يــــــــــــــــةنـةّ              

ــى (  79١8.925)   5102 ــةْـــ تـــ
 ِسَيطةثَيذساو بوو.

             نؤى َـةوادى ٖـاتـوو يـةَـةسصةنـاْـى
بامشاغ ، ثةسوَيضخإ، ابشاٖيِ خًيـٌ،  
حادى ئـؤَـةسإ يـة وةسصى يـةنـةّ              

يـةخؼـتـةى خـواسةوة         5102طـاَيـى     
 دةطٓيؼاْهشاوة.

 05  الثةِسة

 (ثانهةسةوة، َوادى بيٓاطاصى، َةوادى ناسةبا، َةوادى ضَيؼتخاْة، َةوادى ثالطتيهى، ياسى َٓذاآلٕ، َةوادى طياسات .......)ْاوى َةوادة ٖاتووةنإ 

 بِشى ٖاتوو / داْة بِشى ٖاتوو / ناستؤٕ بِشى ٖاتوو / تةٕ

 يةْاوبشاو ِسَيطةثَيٓةدساوة ِسَيطةثَيذساوة يةْاوبشاو ِسَيطةثَيٓةدساوة ِسَيطةثَيذساوة يةْاوبشاو ِسَيطةثَيٓةدساوة ِسَيطةثَيذساوة

 ْيية ١ 056996 ْيية 709٤ 252,215,١ 0,16 ١٤٤67 ٤98,29٤,070,590



 

 كازو ضاآلكييةكاىى وةشازةتى ثالىداىان

 

 5102وةزشى يةكةمى ضاَهى 

 0١  الثةِسة

  5102ى طاَيى (5و0)و َاْطى  510٤ى طاَيى (05)بؤ َاْطى  (COTECNA, SGS,B.V, TUV)خؼتةى بِشى نؤنشاوةى بِشواْاَةناْى 

 

 بِشواْاَةنإ
  

 رَاسةى بِشواْاَةناْى ِسَيطة ثَيذإ
 

 رَاسةى بِشواْاَةناْى ِسَيطةثَيٓةدإ
  

B.V ١971 528 

SGS ١006 09 

TUV ٤96 6 

COTECNA 02ْيية ١ 

 58١ 77١2 طؼتى

 ..(خواسدةَةْى، ئاو، دواْهاسى، ثانهةسوة، دطةسة.)خؼتةى ثؼهٓيٓى ئةجناَذساو ية تاقيطةناْى دةطتةى ثَيواْةطاصى و نؤْرتؤىل دؤسى، بةِسَيوةبةسايةتى دٖؤى و طًَيُاْى 

 ْاوى ػوَئ
  

 بايؤيؤدى فيضيا نيُيا
 ْةطوجناوة طوجناوة ْةطوجناوة طوجناوة ْةطوجناوة طوجناوة

 5 50 ٤١ 69 ١ 27 تاقيطةى ْاوةْذى دةطتة

 6 58١ 0١8 0825 ٤٤ 0188 تاقيطةى ا. ط  دٖؤى 

 5 69 51 706 0 8١0 تاقيطةى ا. ط طًَيُاْى

 01 ١7١ 510 56١7 ٤8 0976 طؼتى

 5102ى طاَيى  (وةسصى يةنةّ)ية  (ٖةويَيشـ طًَيُاْى ـ دٖؤى)دؤسى ناسوضاآلنييةناْى ٖؤبةى ٖوْةسى 

 دٖؤى طًَيُاْى ٖةويَيش دؤسى ناسوضاآلنى

 0٤ ٤ 51 دةسَٖيٓاْى َؤَيةتى صَيِشيٓطشى

 _ _ _ دةسَٖيٓاْى َؤَيةتى فشؤػتٓى صَيِش بة نؤَةأل

 8 5 6 دةسَٖيٓاْى َؤَيةتى وةسػةى صَيِش

 567 56٤ 0١١ تاصة نشدْةوةى َؤَيةتى صَيِشيٓطشى

 _ 0١ 5 تاصة نشدْةوةى َؤَيةتى فشؤػتٓى صَيِش بة نؤَةأل

 2٤ 59 06 تاصة نشدْةوةى  َؤَيةتى وةسػةى صَيِش

(صَيِش، ثالتني، صيو)ثؼهٓيٓى خؼًَى ٖاوسدة   
ضواس ٖةصاسو بيظت و  689.٤15٤

ضواس نيًؤو ػةؾ طةدو ٖةػتاو ْؤ 
 طِشاّ

دة ٖةصاسو ضواس  01٤28.561
طةدو ثةجناو ٖةػت نيًؤو دووطةدو 

 ػةطت طِشاّ
طةدوػةطت و ػةؾ  ١21.066

 نيًؤو طآ طةدو ثةجنا طِشاّ

 ١0١ 07٤ 511 ثؼهٓيٓى ثظوويةى فشؤػتٓى صَيِش

هٓيٓى دوناْى وةسػة و صَيِشيٓطشىؼث  51 2 59 

 ١06 07٤ 0١٤ نَيؼهشدْى تةساصوو

داس01 طةسداْيةناْى يَيزْةى ضاودَيشى باصاِس داس0١  داس 8   

طِشاّ 0519 صَيِشى ثؼهَيٓشاو ية اليةٕ ييزْةى ضاودَيشى  طِشاّ 0255 _ 

صَيِشيٓطش 59 تاقيهشدْةوةى صَيِشيٓطشإ و خاوةٕ وةسػةنإ صَيِشيٓطش2  صَيِشْطش 5١   



 

 كازو ضاآلكييةكاىى وةشازةتى ثالىداىان

 

 5102وةزشى يةكةمى ضاَهى 

  ثَيداضووىةوةو داِزشتيةوةى ِزةشيووضى ثالىى ضرتاتيحي ثَييخ ضـــاَهى  

 ى حلومةتى هةزَينى كوزدضتان (5151 -5106)

بـةِسَيــوبـةسايــةتـى طؼـتــى ثــالْـذاْــاْــى          
 طــــــــــــــرتاتيذى ٖةَيظاوة بة:

           ثَيذاضووْةوةو داِسػـــــــــــــــتـٓـةوةى
ِسةػٓووطــــــى ثالْى طرتاتيذي ثَيٓـر  

ى حهوَةتــى  ( 5151-5106) طاَيى 
ٖةسَيُى نوسدطتإ نة بةٖةَاٖةْطـى  
يةطةأل وةصاسةتـة ثـةيـوةْـذيـذاسةنـإ           
ئـــةجنـــاَـــى دةدات، ئـــةويـــؽ بـــة           
ْوَيهشدْـةوةى داتـاو صاْـيـاسى ْـوَىء            
ْوَيهشدْةوةى ْيؼاْذةسةنإ، بة ثؼت 
بةطــــة بة ديذطـاى نـوسدطـتـإ بـؤ          

، ية طةنتـةسةنـاْــــــــــي         5151طاَيى 
تةْذسوطيت، نؤَةآليةتــــــــــــــــــــى،           ) 

ريٓطةء َني، ثيؼةطاصي، ناسةبــــــــــا،      
 .(نؼتوناأل، رَيشخإ، ٖتذ

                نـؤتـايـى ٖـَيـٓــإ بـة ئــاَـادةنـشدْــى

ــواسى        )  ــٓـــةوةيـــةى يـــةبـ ــيـ ــَويـ ــهـ ــَيـ يـ
بــةصَــاْــى نــوسدىء       ( تــةْــذسوطــتــى 

دراسة   ) قةسةبى يةرَيش ْـاوْـيـؼـاْـى          
لواقع خدمات الرعاي  الصحي  والقوى 
. ( البشري  العامل  فة  واار  الصةحة          

ــيــٓــةوةى بــةسايــى بــؤ بــاسى           يــَيــهــؤَي
خضَةتطوصاسى ضاودَيشى تةْذسوطـتـى   

ــى               ــشؤيـ ــى َـ ــاْـ ــاَـ ــى  و طـ ــةوةصاسةتـ يـ
 .  تةْذسوطتى

       ئاَادةنشدْى ثِشؤثؤصةَيَيو بـؤ داْـاْـى
داتابةيظَيو ية ٖةَـوو بـواسةنـإ بـؤ         
ثـاسَيـضطـانـإ و قـةصاو ْــاحـيـةنـاْــى               
ٖةسَيِ بة ضةػَٓيو نة ٖةَوو داتـاو    
صاْياسى يةطةس يـةنـة ئـيـذاسيـةنـاْـى          
تَيذابَيت ٖةس يةطوْذو ْاحيةو قـةصاو  
ــةطــٓــووسى ئــةّ يــةنــة             ــضطــا ي ثــاسَي

ئيذاسياْة بةْةخؼة، ٖةسوةٖا رَاسةى 
رَـاسةى  ) داْيؼتوإ، باسى خـوَيـٓـذٕ         

ــا،           ــابــى، َــاَــؤطــت قــوتــا،ــاْــة، قــوت
نـــاسَـــةْـــذى خـــضَـــةتـــطـــوصاسى و         

، وة داّ ودةصطـاى    ( ثَيذاويظتى ... ٖتذ  
حهوَى و َضطةوت و باسى نؼتوناَيـى،  
ًَة، طاَاْى ئارةأل و بـةسٖـةَـى        داْةوَي
نؼتوناأل تا باػرتئ طةسضاوة بَيت بؤ 
ٖةَوو ئةواْةى نة ثـَيـويظـتـيـإ بـة         
صاْياسى ٖةيـة دةسبـاسةى ئـةّ يـةنـة            
ئيذاسياْة ضى بؤ داْـاْـى بـةسْـاَـةو          
ثالْى خضَةتـطـوصاسى بـَيـت يـإ بـؤ             

 َةبةطتى توَيزيٓةوة....ٖتذ.  

          ثَيؼواصيهشدٕ ية نؤَـةَيـَيـو قـوتـابـي
ئاَادةيىء ػـيـهـاسنـشدْـى َـاْـانـاْـى            
ثالْي طرتاتيذي و دؤسةناْى ثـالٕ و    

 0٤  الثةِسة
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            بةػذاسيهـشدٕ يـة نـؤبـووْـةوةنـاْـى 
بةِسَيوبةسايةتـى طؼـتـى ثـالْـذاْـاْـى            
طرتاتيذى بة َةبةطتى داْاْى ثـالْـى   
نــاسى ػــةؾ َــاْــطــةى طــةسةتــايــى          

و داْاْى َيهاْيضَى طـوجنـاو       5102
 بؤ دسوطتهشدْى داتابةيظى حهوَةتى

ٖـةسَيـُـى نـوسدطــــــــــــتــإء ضـةْــذ               
 بواسَيهى ديهة.

        ئةجناَذاْى ديذاسَيو يةطـةأل بـةِسَيـض
ناسوإ تةٖا خوَيٓذنـاسى دنـتـؤسا يـة         
بواسى ْةخؼةداْاْى ػاسو ٖةسَيُةنإ 
ية صاْهؤى ػةفيًذ ية وآلتى ئيٓـطـًـرتا    

ــةسواسى             ــة بـــ  5102/١/59يـــ

بةَةبةطـتـى تـاوتـوَيـهـشدْـى بـواسى             
ْةخؼةطاصىو ثَيذاْى صاْياسى يةطـةس  
باسى ئَيظتاى نوسدطتإ و ثالْــــــــــى     
داٖاتوو يةّ بـواسةدا تـا يـةداٖـاتـوودا          

 طوودى يَيوةس بطثَيت.

 02  الثةِسة

بــوددــةو ..ٖــتــذ يــةْــَيــو ديــواْــى           
 وةصاسةت.

           ــؤ ــو ب ــَي ــى وؤسنؼــؤث ئــةجنــاَــذاْ
دةطتةى طةػت وطوصاس ية بـةسواسى    

بـاسةطـاى دةطـتـة،         ية١/١0/5102
بةِسَيـوةبـشدْـى    ) يةطةس توَيزيٓةوةى 

خاػاى يــــــة طــــــــةيشاْطاناْــــــــــى   
، نـة يـةَـاوةى         ( ٖةسَيُى نوسدطــتإ

ِسابــشدوودا ئــةجنــاَــذسا بــوو يــةطــةس        
دياسدةى نةيةنـةبـووْـى خـاػـاى يـة           
طةيشاْطانإ و دةطـتـٓـيـؼـاْـهـشدْـى             
َةتشطيةناْى ئةّ دياسدةية و، داْاْى 

َيهاْيضَى طوجناو بؤ بٓرِبنشدْـى يـة     
ِسَيطاى اليةْــــة ثــــةيوةْذاسةنـــــــإ.              

ئــةوةى دــَيــطــاى ئــاَــارة ثــَيــهــشدْــة       
صؤسبـــةى بـــةِسَيـــوبـــةسو طـــةسؤنـــى        
بةػةناْى دةطــــــــــــــتـةى طـةػـتء      
 طوصاس ئاَادةى ئةّ وَوسنـؼـَوثة بووٕ. 

داىاىى ،  ءتاوتوَيلسدىى بوازى ىةخشةداىاىى شازو هةزَينةكان
 ميلاىيصمَيلى طوجناو بؤ دزوضتلسدىى 

 داتابةيطى حلومةت
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 ةِزَيوةبسدىى كازةضاتء ثالىداىاىى ضياضةتةكانب

 ) (Disaster Management and Policy Planning 

ــى          ــة ِسَوراْـ  5102/١(/ 02-١) يـ

فــةسَــاْــبــةسى حــهــوَــةتــى       ٖــةػــت
ٖةسَيُى نوسدطتإ دةطت ْيؼاْـهـشإ     
بَو بةػـــــــــــــذاسيهشدٕ ية خويـــــــى  

بةِسَيوةبشدْــــــــــــــــــــى نـاسةطـاتء         ) 
            ٕ نـة     ( ثالْذاْاْـى طـيـاطـــــــــةتـةنـا

 9يةوآلتى يابإ ئةجناَذسا، ئـةويـؽ       
 بابةتى يةخَو طشتبوو نة بشيتني ية:

 .ٖةَاٖةْطى: َيهاْيضَى ٖةَاٖةْطى َْيوإ طَيهتةسة بابةتيةناْــى دياديا 

                           بـَو    –ِسَيهخشاوة ْاحهوَـيـةنـإ، ئـاراْظـة ْـَيـودةوَيـةتـيـةنـإ، نـةستـى طؼـتـى
ٖــةَيظــةْــطــاْــذٕء ضــاودَيــشيــهــشدٕ،  ٖــةسوةٖــا ِسَوَيــى نــَوَــةَيــطــاى َــةدةْــىء                

 ٖةَيظةْطاْذْى ِسَيهخشاوة حهوَيةنإ.

            طـرتاتـيـذـيـةنـإ يـةبـواسى             –ثةيوةْذى نشدْةنإ يةناتـى ِسووداْـى نـاسةطـات
 ِسَوَيى َيذيانإ. –بةِسَيوةبشدْى صاْياسيةنإ 

                          ،ٕبةِسَيوةبشدْــــــــــى داتانإ: نـَونـشدْـةوةى داتــــــــــــانـإ، ٖـةَيظـةْـطـاْـذْـيـا
ػيهشدْةوةو طــــــــــــــةالَةتيإ، ضَوْيةتى ٖةَيظةْطاْذٕء ػيـهـشدْـةوةى بـاسى       
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 ناسةطاتةنإ.

       :خــَوئــاَــادةنــشدٕ بــَو نــاسةطــات
ــويظــتء        دةسنــشدْــى يــاطــاى ثــَي

 ئاَادةناسية يَوديظتيةنإ.

         وةآلَذاْةوةى خَيشا: ضـَوْـيـةتـى
ثــةسةثــَيــذاْــى وةآلَــذاْــةوةى         
يةْاناو بَو قَوْـاغـى ثـالْـذاْـاْـى         

 يةْاناو.

          ،ٕــشد ــوةبـ ــةِسَيـ ــإ، بـ ــذاْـ ــالْـ ثـ
طرتاتيذى: داْاْى نـشداسةنـإ يـة       
ناسوباسى طياطـةت، طـرتاتـيـذـى،        
ــاوة          ــةسضـ ــى طـ ــشدْـ ــوةبـ ــةِسَيـ بـ
طرتاتيذيةنإ. نة ضاودَيشى ناسة  
َةيذاْـيـةنـإ دةنـات ٖـةسوةٖـا           

 يةطةأل بوددةى ثَيويظت بَو وةآلَذاْةوةى ناسى يةْاناو.

             ريـاْـى   ثَيؼبيٓيهشدْى ْاوةْذ تا دسَيز َةودانإ: ضَوْيةتى ئـاطـايـى نـشدْـةوةى
 .خةَيهةنةو ناسيطةسيةناْى داْيؼتواْى ْاوضةنةو ثَيؼخظتٓى ثالْةنإ

                  ٖةَيظةْطاْذْى ناسيطةسى ياطــاء ِسَيظانإ يـةطـةس نـةّ نـشدْـةوةى نـاسيـطـةسى
 ناسةطـــاتء ِسووداوة يةْاناوةنإ.

 

وؤزكشؤثي تايبةت بة طةياىدىي 
هاوكازي مسؤيي و ثازاضنت هةطةأل 

  ياضاو ضياضةتي ثةيوةىديداز

بةِسَيوةبةسي طؼـيت ٖـاونـاسي و          5102/   ١/  58يةِسَيهةوتي 
ٖةَاٖـةْـطـي ثـةسةثـَيـذإ، بـةػـذاسي نـشد يـة وؤسنؼـؤثـي                       

طةياْذْي ٖاوناسي َشؤيي و ثاساطة يةطةأل ياطاو طياطـةتـي   )
يـة  (  PHAP) نـة بـةٖـاونـاسي ِسَيـهـخـشاوي                 ( ثةيوةْذيذاس

ئــةجنــاّ دسا. بــةػــذاسبــووإ دةطــتــةبــةسنــشإ بــة               (  دبــي) 
تَيطةيؼتَٓيهي باػرت بؤ ِسووبةِسوو بووْةوةي طشفيت ياطايـي و    
طياطي دياسيهشاوي َشؤيي، بؤ بةدةطت َٖيـٓـاْـي طـةيـاْـذْـي          
ياسَةتي َشؤيي نة ية ئةجناَي ػةسو ْانؤني ثـةيـذادةبـَيـت.       
ئةّ وؤسنؼؤثة ثَيذاضووْةوةيةني نشد بؤ بثؤنةي ِساٖـَيـٓـإ      
يةطةس ياسَةتيية َشؤيييةنإ ية ضواسضَيوةي ياطا، ٖـةسوةٖـا   
تيؼو خشاية طةس َاف و يَيـجـشطـشاويـةتـي نـاساي طـةسةنـي.             
يةِسؤري دواتش باغ ية دةطت ْيؼاْهشدْي ٖةَوو ئةو اليـةْـة     

ناساياْة نشا نة ثَيويظتة بةػذاسبٔ ية ط توطؤي طـةيـاْـذْـي       
ياسَةتيية َشؤييةنإ وة ئةّ طشفتاْـةي نـة دسوطـت دةبـٔ           
يةباسودؤخي دياواص و ئةو ػتاْـةى نـة دةتـواْـشَيـت طـودى             
يَيوةسبطثَيت بؤ يَيٗاتواْى ياسَةتى َشؤيى بـؤ داْـيـؼـتـواْـى         

 طـــــــظيٌ.

طٓوسداسنشدْـى يـاطـاي َـشؤيـى ْـَيـودةوَيـةتـى يـةِسواْـطـةى                     
باطهشدْى بانطِشاوْـذى َـَيـزوويـىء يـاطـايـىء طـيـاطـى بـؤ                    
بةػذاسبووإ ػيهشايةوةو يةطةأل ئةّ ِساَٖيٓاْة ػيهـشدْـةوةى   

ضةنـذاسى و دسوطـتـبـووْـى           قوأل نشا بؤ ثؤيَيٓهشدْى ْانؤنى
 طشرى و ثؤيَيٓهشدٕ يةطةس ئاطتى ياطايى و طياطى. 

ثاػإ بةسْاَةنة باطى يةِسَيهخشاوى ناسى تـوْـذوتـيـزى نـشد        
نة ية ئةجناَى ثِشؤطةى طةسبـاصى دسوطـت دةبـَيـت يـةطـةأل             

 يةبةسضاوطشتٓى ناسى َشؤيى.

دواى ئةَة بةػذاسبووإ ػيهشدْةوة و ناسيَيههشدْى ية َْيوإ 
ياطاى َشؤيى و َْيودةوَيةتى بةػَيوةيةنى تايـبـةت و يـاطـاى         
َــافــى َــشؤس و تــاواْــى ْــَيــودةوَيــةتــى نــشد يــةطــةأل يــاطــا                

  ْاوخؤييةنإ.
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ئةجنامداىى كؤبووىةوةيةكى ضَي كاترمَيسي  بة شَيوةى 
 هةطةأل تينى شازةشاياىى كؤزى (ظيديؤ كؤىفِساىظ)

بة ئاَادةبووْى بةِسَيض بـشيـهـاسى وةصاسةتء ِساوَيـزنـاسإء ئـةْـذاصيـاسى ديـضايـٔء                   
. ِسؤري طـَيـؼـة ـة، يـة بـةسواسى                ( ثِشؤرةى ثةسةثَيذاْى َـشؤيـى  ) ئةْذاَاْي تشي 
بةِسَيوةبةسايةتى طؼتى ثةسةثَيذاْى َشؤيى نـؤبـووْـةوةيـةنـى طـَي          5102/5/01

ئةجناَذا يةطةأل تيُى ػاسةصاياْى نـؤسى   ( سيذيؤ نؤْ ِشاْع) ناتزََيشي  بة ػَيوةى 
 بةَةبةطيت ئاَيوطؤِسنشدْي صاْياسية تاصةنإء بةدواداضووْي ثِشؤرةنة.

ية نؤبووْةوةنةدا باغ ية َاطتةسثالْي نؤتايي ِساَٖيٓإ نشا نة ػاسةصاياْـي نـؤسي     

ــى           ــةطــةأل وةصاسةت ــطــي ي ــةٖــةَــاٖــةْ ب
ثالْذاْإ ناسيـإ يـةطـةسنـشدووة  بـة            
طــوود وةسطــشتــٔ يــةو داتــايــاْــةي                
نؤنشاوْةتةوةء يةطةأل ئةو ِساثشطياْةى 

 510٤يــة َــاْــطــى ئــاداسو ْــيــظــاْــى          
ئةجناَذسابووٕ. ٖةسوةٖا طـ ـتـووطـؤؾ        
يةطةس  ثوختةي َاطتةسثالْةنة نـشاء،  
دوا ديضايٓى ثِشؤرةنةػيإ يةبةسدةطتـة  
بؤ ثَيـذاضـووْـةوةى نـؤتـايـي يـةاليـةٕ             

 وةصاسةت.

يةنؤتاييذا بِشياسدسا نةثَيـذاضـووْـةوةى    
ثوخـتـةي َـاطـتـةسثـالْـةنـة يـةاليـةٕ               
ئـةْـذاَـاْـي ثــِشؤرةنـة يـة وةصاسةمتــإ             
بهشَيت و تَيبيٓيةنـإ بـؤ ػـاسةصايـاْـى          
ــا                ــةسوةٖـ ــٔ. ٖـ ــشدسَيـ ــَيـ ــٓـ ــؤسى بـ نـ
دةطتهاسيهشدْي فؤِسَي ِسووثـَيـوةنـةؾ      
بهشَيت نة يةاليةٕ ػاسةصاي بـيـٓـاطـاصي     

ئاَادةنشاوة بؤ طوود وةسطشتٔ ية   نؤسي
ثـِشؤطـةى دووبـاسة ديـضايـٓــهـشدْــةوةى           
ــي           ــي َــشؤي ــذاْ ــَي ــةسةث طــرتانرــةسي ث

 . KIPAية

هةما هةىطيلسدن  دزوضتلسدىى ثةيوةىدى و
 هةىَيوان وةشازةمتان و ِزَيلخساوى ئاطا

بة ئاَادةبووْى ِساوَيزناسى وةصاسةت و بةِسَيوةبةسى نيجاو بةِسَيوةبةسى ثةيوةْذييـة  
بـةِسَيـوةبـةسايـةتـى طؼـتـى             5102/١/06طؼتييةنإ و باصاِسطةسي، ية بـةسواسى      

ثةسةثَيذاْى َشؤيى ثَيؼواصى نشد ية ِسَيهخشاوَيـهـي ْـاوخـؤ بـةْـاوي  ئـاطـا  نـة                    

ِسَيهخشاوَيهى خـؤبـةخؼـى ثـَيـؼـةْـطـة           
يةبواسى ِساَٖيٓإ و ٖـؤػـيـاسنـشدْـةوة           
بة َةبةطتى دسوطتهشدْى ثـةيـوةْـذى    

ــوإ               و ــَي ــةْ ــشدٕ ي ــى ن ــط ــةْ ــاٖ ــةَ ٖ
ــهــخــشاوى ْــاوبــشاو.           وةصاسةمتــإ و ِسَي
يةنـؤبـووْـةوةنـةدا طـ ـتـوطـؤ يـةطـةس               
بابةتء بواسةناْي ِساَٖيٓاْـي ٖـةسدووال     
نــشا بــةَــةبــةطــيت  طــوودوةسطــشتــٔ         
يةئةصَووْي يةنرتء ٖةَاٖةْطـيـهـشدٕ    
يــةِسَيــطــةى دــَيــبــةدــَيــهــشدْــى خــوىل       
دؤساودؤس بةثـَيـى ئـةصَـووْـى نـاسى           
ٖةسدووال و ٖةوَيذإ بؤ ئـةجنـاَـذاْـى       

 ضةْذ خويَيهى ٖاوبةؾ.
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ية ضواسضـَيـوةي ثـِشؤرةى ٖـاوبـةػـي وةصاسةمتـإ يـةطـةأل ِسَيـهـخـشاوي ْـةتـةوة                           
ءئـةْظـتـيـتـؤي حـهـوَـِشاْـي              UNDPيةنهطشتووةنإ ثشؤطشاَي ثـةسةثـَيـذإ        

، نة بؤ ثةسةثَيذاْي ئاطت باآلناْة، ِسووثَيوي تةدشييب ئةجنـاَـذساو   IoGنةْةدي 
بةػَيوةيةني ئةييهرِتؤْي َْيـشدسا بـؤ بـةػـذاسبـوواْـي ئـةّ ثـِشؤرةيـة، ػـيـهـاسي                       
ئةجناَةناْيؽ يةاليةٕ ػاسةصاي ئةْظتيتؤي ْاوبشاو ئةجنـاَـذساوة. يـة ئـَيـظـتـادا             

داتاي تةواو يةبةسدةطـتـة يـةطـةس ثـًـة           
ــهــشدْــي          بــاآلنــإء ئــاَــادةي دةطــتــجــَي
ِسووثَيوة فشاواْةنةئ نـة رَـاسةيـةنـي         
صؤس يةّ ئاطتة بةػذاسي دةنةٕ. ئاَاْـر   
يةّ ِسووثَيوة دةطـتـٓـيـؼـاْـهـشدْـي ئـةّ            
بواسء اليةْاْةية نة بتواْـشَيـت نـاسيـإ       

 يةطةس بهشَيتء ثةسةيإ ثَيبذسَيت.

 ِزووثَيوَيلى تةجسييب   ئةجنامداىى 

ئةجنامداىى خوهَيلي ضواز ِزؤذى هةذَيس ىاوىيشاىي "ضؤىيةتى دزوضتلسدىى 
 " بؤ كازكسدن ضاآلن تينى 

ية دسَيزةى ٖةوَيى ثةسةثَيذاْى تواْظتـى فـةسَـاْـبـةساْـى حـهـوَـةتـى ٖـةسَيـُـى                    
ئةْظـتـيـتـؤى نـوسدطـتـإ بـؤ             بؤ خوىل ِساَٖيٓإ   5102نوسدطتإ ية ثالْى طاَيى 

، خويَيهي ضواس ِسؤرى يةرَيش ْـاوْـيـؼـاْـي  ضـؤْـيـةتـى             (KIPA(ناسطَيِشى طؼتى 
ناسَةْذ ثًـةى   ( 50)جناَذا، نة تيايذا دسوطتهشدْى تيُى ضاَياى  بؤ ناسنشدٕ ئة

بةِسَيوةبةس بووٕ بةػذاسبووٕ، خويـةنـة   
 5102(/ ٤/5) -( ١/١1) ية بـةسواسى      

ية ٖؤَيى ديـواْـى وةصاسةتـى ثـالْـذاْـإ           
د. ) بةِسَيوةضوو، وة ية اليةٕ ِساٖـَيـٓـةس        

ِساوَيزناس ية  وةصاسةت      ( حمُذ اٍ ياطني
ثَيؼهةػهشا، يـة نـؤتـايـيـذا بـِشواْـاَـة               

 بةطةس بةػذاسبووإ دابةػهشا.

 ثِسَوذةى تواىاضاشى

تواْاطاصى وةى  ثِشؤرةيةني طـرتاتـيـذـي     
حهوَـةتـى ٖـةسَيـُـى نـوسدطـتـإ، نـة                
تــايــبــةت نــشاوة بــة ْــاسدْــة دةسةوةى           
ــة طــةسدــةّ داّ و                ــةسإ ي ــب ــاْ ــةسَ ف
دةصطاناْى حهوَةتى ٖةسَيُى نوسدطتإ 
بؤ تةواونشدْي َاطتةس يإ دنـتـؤسا يـة        
دةسةوةى وَياتء يةو بواسة ثَيـويظـتـاْـةي     
نة ئةويةوياتي ٖةس وةصاسةتَيهة، ئاَاجني  
ئةّ ثِشؤرةيـة بـةسصنـشدْـةوةى ئـاطـتـى            
تواْاي َشؤيي ناسَـةْـذاْـة يـة نـةستـي           
طؼتيذا، ناسوضاآلنييةناْى ئةّ وةسصةؾ   

 :بشييت بووٕ ية

                         ِسايهشدْى َاَةَيـةى ئـةو نـاْـذيـذاْـةى ِسؤراْـة بـؤ داوانـاسى دـؤساودـؤس
طةسداْى بةِسَيوةبةسايةتيية طؼتييةنـةَـإ دةنـةٕ و يـة اليـةٕ يـَيـزْـةى                   

 وةصاسةت بِشياسيإ يةطةس دةدسَيت.

                    دسوطتهشدْى داتابةيع بؤ نـاْـذيـذنـشاواْـى طـةسدـةّ داّ و دةصطـانـاْـى
ناْذيذة، بة دؤسَيو نـة تـيـايـذا       (  0٤75)ٖةسَيُى نوسدطتإ نة رَاسةيإ 

طةسدةّ صاْياسييـةنـإ يـةخـؤدةطـشَيـت و بـةسضـاوِسووْـى ْـيـؼـإ دةدات                       
 طةباسةت بةو قؤْاغاْةى نة ناْذيذنشاو تَيذايةتى.

     نؤبووْةوةي ْوَيٓةسى وةصاسةت يةطةأل ْوَيٓةساْى طةسؤنايةتى ئةجنوَـةْـى
وةصيشإ و وةصاسةتى خوَيٓذْى باآل وتوَيـزيـٓـةوةى صاْظـتـى بـةَـةبـةطـتـى               
ثَيذاضووْةوةو داِسػتٓةوةى طةسدةّ ئةو بِشياسو ِسَيُٓايياْةى نة تـايـبـةتـٔ     
بة بةسْاَةى تواْاطاصى و داِسػتٓةوةيإ بة ػَيوةيةنى صاْظتى و يةنطـشتـوو   

 بة دؤسَيو بتواْشَيت بة ِسووْى ناسى ثَيبهشَيت.

ناْذيذ خوَيٓذْةنةيإ بة طةسنةوتـوويـي تـةواو نـشدووةو         (  561) ية ئَيظتادا 
 طةِساوْةتةوةو دةطتبةناسبووٕ ية فةسَاْطةناْيإ.

 09  الثةِسة
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ــة ِسَوري                     5102/١/01يــــــ

ــة طــةسثــةسػــيت          ــووْــةوةيــةى ب نــَوب
طةسَوني دةطتةي ئاَـاسي ٖـةسَيـِ بـة         

ئاَادةبووْي ٖةسيةى ية بـةِسَيـوةبـةسي      
ــاَــاسي دٖــَوى، طــةسَــيــإ، طــَوسإ،              ئ
ِساثةِسئ، و ْوَيٓةساْي ئاَاسي ٖةويَيش و  

طًـَيـُـاْـي ئـةجنـاَـذسا، طؼـت طـَوِسإء                
ثَيؼٗاتةنإ نة ية فـَوِسَـةنـةدا نـشابـوو        

 خشاْة بةسباغ.  

  كَوبووىةوةي  بةِزَيوةبةزايةتيةكاىي ئاماز ضةبازةت بة تَومازي طشتطريي ئاوازةكان

خـويـَيـهـي ِساٖـَيـٓـإ           5102/١/5٤ية 
ــِشؤطــةي              ــة ث ــاسةت ب ــةب ــخــشا، ط ــه ِسَي

 (    ٕ يـة     ( تؤَاسنشدْي طؼتطثي ئـاواسةنـا
ديواْي دةطتةي ئاَاسي ٖةسَيِ، تايبـةت  

بـؤ   ( ئاَادةناسي) بة ئةجناَذاْى ثايًؤت 
طـــــةسؤنـــــي   ئـــــةّ ثـــــِشؤطـــــةيـــــة.      

دةطتـةيـةووتـةيـةنـى دا طـشْـطـي ئـةّ                
بةػةي ثِشؤرةنةى ػيـهـشدةوة، وبـاطـى       
يةطشْطي بةِسَيوةضووْي ثِشؤطةنة نـشد،  
نة بؤ يةنةّ داسة بة ٖاوناسي ْـةتـةوة   
يةنطشتوةنإ ئةجناّ دةدسَيت. طةباسةت  
بة َاوةو ضـؤْـيـةتـي بـةِسَيـوةضـووْـي             
ــة            ــةن ــؤت ــً ــاي ــِشؤطــةنــة بــةطؼــيتء ث ث

 بةتايبةتي، ِسووْهشدْةوةي ثَيويظتى

ئـةّ خـويـة طـآ ِسؤري             ثَيؼهةؾ نشد. 
خاياْذ، ِسؤري يةنةَيإ بَو ضـؤْـيـةتـي     
ثِشنـشدْـةوةي فـؤِسَـةنـةء، دوو ِسؤري            
دواتـشيــؽ بــَو تـَيــبــيــٓــيـةنــاْــى نــاسي          

ــوو      ــي ب ــذاْ ــةي ــة ِسَوري ػــة ــة        .  َ ي
ضةْذ تيَُيهي دةطتـةي   5102/5/58

ديــواْــي دةطــتــة و      ) ئــاَــاسي ٖــةسَيــِ     
      ٕ ، ٖـةَيظـإ بـة        ( بةِسَيـوةبـةسايـةتـيـةنـا

طةسداْي َةيذاْي بَو نةَجي بةحـشنـة،   
نــةَــجــي طــشددــوتــيــاسو طــةِسةنــي              

، بـــَو َـــةبـــةطــــيت            0ضـــواسضـــشاي  
دَيبةدَيهـشدْـي بـِشطـةي ثـايـًـَوت بـَو               
صاْي  ِسةوػي و دياسيـهـشدْـي، نـة يـة          

ثـِشنـشدْـةوةي    ) ثالْي ثِشَورةنةدا ٖةية 

فــَوِسَــةنــةو ضــَوْــيــةتــي نــاسنــشدْــي         
و ٖةسوةٖا ٖةَيظةْـطـاْـذٕ     (توَيزةسةنإ

و ػِشَوسةي تَيبيٓية تَوَاسنـشاوةنـإ يـة      
   َةيذإ يـــــة اليةٕ يَيزْةي تةنٓيهي.

دواتش تيُةنإ ضووْة نـاسى َـةيـذاْـى       
بَو ئةجناَذاْى ِسووثَيوى ئةصَـوْـى نـة      
ئةويؽ َاوةى ثَيٓر ِسؤرى خايةْذ بـةّ  

ــة:       ــوةي ــةوةى       5  ) ػــَي ــشدْ ــه ــوَي ِسَور ْ
( ِسَور نـاسى َـةيـذاْـى          ١ضواسضـَيـوة،     

 07دواى ئةجناَـذاْــــى ِساٖـَيـٓـإ بـَو              
ِسَور ية نَوتايــــى ٖـةفـتـةى         ١نةغ بَو 

ــِشَوطــةنــةؾ           ــشدوو. ئــةجنــاَــى ث ـــ ِسابـ
ِسادةطةيٓشَى دواى ئـاَـادة نـشدْـى يـة              

   . 5102ْيظإ  01دةوسوبةسى 

 كسدىةوةي خوهَيلى  تايبةت بةِزووثَيوي تؤمازكسدىي طشتطريي ئاوازةكان

 51  الثةِسة

  5102دوايني هةَهوَيطتى ثِسؤضةى تؤمازى طشتطريى ئاوازةكان تا كؤتايى وةزشى يةكةمى ضاَهى 

دواى دةطتجَيهشدْى ئاَادةناسييةناْـى  
تؤَاسى طؼتطثى ئاواسةنإ ية نؤتايـى  

، ية طةسةتاى ئةَظاَييـؽ  510٤طاَيى 
بةسدةواَى دسا بة ثِشؤطةنة. يةَـاوةى  
َاْطى ػوبات طؼت ئةو بةَيطةْاَاْةى 
ثَيويظـة بـؤ ِسووثـَيـوى ئـةصَـووْـى              
ئاَـادة نـشإ نـة بـشيـتـى بـووٕ يـة                   
فؤِسَى تؤَـاسنـشدْــــــــــــــــــــــــــــــــى                   
ــى          ــاْ ــةن ــي ــاي ــُ ــٓ ــإ، ِسَي ــةن ــي ــاسي ــي صاْ

ثِشنشدْةوةى فـؤِسَـةنـة، تـؤَـاسةنـاْـى          
ــوة،           ــةوةى ضــواسضــَي ــهــشدْ ــوَي ــاسى ْ ن
تؤَـاسةنـاْـى بـةِسَيـوةبـةسى ئـاَـاس يـة                
ثاسَيضطا، طةسثةسػتياس، طةسؤنى تيِ و   
ٖةسوةٖا توَيزةسى َةيذاْى. ئيٓذا، يـة     
ــاداسدا ثــِشؤطــةى            ــايــى َــاْــطــى ئ نــؤت

بةِسَيوةضوو، نة بؤ ِسووثَيوى ئةصَووْى 
ــوو، دواى           2َــاوةى     ِسؤر بــةسدةواّ ب

تةواو بووْى ناسى َةيذاْى بِشياس وايـة  

ٖــةسدوو ثــِشؤطــةى وسدبــيــٓــيــهــشدْــى        
صاْياسييةنإ و طهاْهـشدٕ و داطـشتـٓـى         
داتانإ بـؤ ْـاو نـؤَـجـيـوتـةس ئـةجنـاّ                  
بذسَئء، ِساثؤستى ئةجناَةناْى ِسووثَيـوة  
ئةصَووْيـيـةنـةؾ ئـاَـادة بـهـشَيـت و                
،شَيتة بةسدةطت ئةْذاَـاْـى يـَيـزْـةى        
تةنٓيهيى ثِشؤطةنة، بؤ ئةوةى بـِشيـاسى   
يةطةس بـذسَيـت و ئـاَـؤرطـاسيـيـةنـاْـى                
 ِساثؤستةنة برٓة بواسى دَيبةدَيهشدٕ.



 

 كازو ضاآلكييةكاىى وةشازةتى ثالىداىان

 

 5102وةزشى يةكةمى ضاَهى 

 بةشدازيلسدن هة وؤزكشؤثى 

  ضاكطاشى ضيطتةمى ئامازى هة داو و دةشطاكاىى حلوومةت

يــة ضــواسضــَيــوةى نــؤبــووْــةوةنــإ و          
ناسنشدٕ ية طةس ضانظاصى طيـظـتـةَـى     
ئاَاسى ية داّ و دةصطاناْى حهـووَـةت،   
نؤبووْةوةيـةنـى بـاآل ئـةجنـاَـذسا بـة              
طةسثةسػيت طةسؤني دةطـتـةي ئـاَـاس         
يةطةأل دةصطاي ْاوةْذي ئاَاسي بةغذا و 

 UNFPAبة ٖةَاٖةْطى ِسَيهخشاوى 

ى ئـةَيـُـاْـى،       GOPAو نؤَجاْياى ، 
نة ية ٖوتَيًي سإ سوياٍ ية ٖةويَيش نـة  

 ئةجناَذسا.  5102/5/56ية 

يةّ وَوسنؼَوثةدا ْوَيٓةساْى ِسَيهخشاواْى 
ْاوبشاو، يَيزْةنـاْـى دةطـتـةى ئـاَـاسى            
ٖةسَيِ ية بابةتى طيظتةَى ضـانظـاصى     
ئاَاس، و دةصطاى ْاوةْذى ئاَاسى بةغـذا   
ئاَادةبووٕ، بةَةبةطتـى ثـيـؼـاْـذاْـى         

ــإ و                ــةن ــةت ــاب ــةس ب ــةط ــإ ي ــاسةن ن
خــَوئــاَــادةنــشدْــى دةطــتــة بــَو ئــةو         

 5102ناساْةى نة ثَيويظتة ية طـاَيـى       
 دا ئةجناّ بذسَئ.

  STATAهة ضةز ثِسؤطسامي (   Food Security)وَوزكشؤثى ئاضايشي خَوزان 

دةطــتــةى ئــاَــاسى ٖــةسَيــِ و دةصطــاى          
ئاَاسى ْاوةْذي بةغذا ية بـــــــــةسواسى   

بةػذاسيإ نـشد    ١/5102( /07-0١)
ية وَوسنؼَوثى ئاطـــــــــــــــايؼي خـَوساى  

Food Security(). 

ئةّ وَوسنؼَوثة بة ٖاوناسي ِسَيـهـخـشاوي    
 ((WFP               ٕية ٖـوتـَيـٌ ػـــــــــــثاتـَو ،

 بةِسَيوة ضوو. 

بابةتى طةسةنى ئةّ وَوسنؼَوثة بـشيـتـى    
بوو ية ناسنشدٕ و ِساٖـَيـٓـإ يـة طـةس              

، بـةَـةبـةطـيت          STATAثِشَوطشاَي 

دةسخظــتــ  نــَوي يــةنــةي طــةسَــي          
بةناسٖاتووي خَوساى بة ثؼت بـةطـة   

بَو ٖةس  IHSES2بة داتاي ِسووثَيوي 
 . ثاسَيضطايةى

 50  الثةِسة



 

 كازو ضاآلكييةكاىى وةشازةتى ثالىداىان

 

 5102وةزشى يةكةمى ضاَهى 

ديصاييلسدىي ثسضيازىامةء ئامادةكسدىي بؤ ضاثء دزوضتلسدىي 
 داتابةيطَيم بَو تؤمازي شاىيازييةكان 

َاوةي طَي َـاْـطـي ِسابـشدوودا ئـةّ            ية 
بةػة بةػذاسي نَوبووْةوةناْي تايبـةت  
بة ثِشَورةي ِسووثـَيـوي طؼـيت تـَوَـاسي            
ئاواسةناْي ْاوخَوي قـَيـشاقـى نـشدووة،         
طةباسةت بة ئاَادةنشدْي ثشطياسْاَةي 

ــة             ــهــي بــةغــذا دةطــتــهــشا ب تــيــُــَي
دسوطتهشدْي داتابةيظَيهي تايبةت بَو 
َةبةطيت تَوَاسنشدْي صاْياسييـةنـإ،   
ــة                ــٔ ي ــشت ــة طــود وةسط ــؽ ب ــةوي ئ

 طهاْةسي صيشةى.  

تايبةت بةّ ِسووثـَيـوة. دواي طـةيؼـة            
بةدوا ثـشطـيـاسْـاَـة، نـاسى ديـضايـٓـى                
ثشطياس ْاَةنة ئةجناَذساء، ئـاَـادةنـشا    
بــَو ضــاخ و قــَوْــاغــي دواتــش. دــطــة               
يةديضاي  ثشطيـاسْـاَـة، بـة ٖـاونـاسي           

 55  الثةِسة

 ِزووثَيوى ثةهةوةز

بةػى ئاَاسى نؼتـونـاأل يـة دةطـتـةى          
ئاَاسى ٖـةسَيـِ، دواي تـةواو بـووْـي              
ًَطةناْـى   ناسي َةيذاْي بؤ ِسووثَيوى نَي

دا ية َـاوةى     510٤ثةيةوةس ية طاَيى 
ناْـوْـى   ) طَى َاْطى يةنةَى ئةَظاَيذا 

ناسى   5102  ( ئاداس  -ػوبات   -دووةّ 
ــى و                   ــيـــٓـ ــظـــة و وسدبـ ــهـــخـ ِسَيـ
ــوى          ــَي ــاى ِسووث ضــاسةطــةسنــشدْــى دات
ئةجناّ داوة تـاوةنـو طـةيؼـتـووة بـة                
قؤْاغي ػيهشدْةوةى داتــــــــــــــــــــاو             

 ْووطـــني.

 ئاَادةنشدْى ِساثؤستةنة بايةخى صؤسى

دةبَيت بؤ طؼت اليـةى بـة تـايـبـةتـى              
اليةْى ثةيوةْذاس نة ية ٖـةيـوَـةسدـى       
ئَيظتادا فؼاسَيهـى صؤس نـةوتـؤتـة طـةس            
ٍَ و طةسضاوةناْى ئـاو   وةصاسةتى نؼتونا

بــــــــــؤ ضانظـاصيـهـشدٕ يـة نـةستـى           
بةخَيونـشدْـى ثـةيـةوةس بـؤيـة ئـةّ              
ِساثؤستة دةتواَْيت ياسَةتيـذةس بـَيـت      
بؤ ئاَادةنشدْى ثالَْيهـى صاْظـتـى و        

 طةسنةوتوو.



 

 كازو ضاآلكييةكاىى وةشازةتى ثالىداىان

 

 5102وةزشى يةكةمى ضاَهى 

 510٤ْشخي بةناسبةس ية طةس ئاطيت ٖةسَيُي نوسدطتإ و ثاسَيضطانإ بَو َاْطي ناْووْي يةنةَي 

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR DEC -  2014  

 Division ٖةسَيِ دَٖوى طًَيُاْي ٖةويَيش طشووثةنإ

 Food and Non-Alcoholic Beverages 026.٤ 06١.6 0٤2.٤ 062.1 خواسدٕ و خواسدةَةْى

 Alcoholic Beverages, Tobacco 052.2 007.0 05٤.6 0١0.5 خواسدةَةْية نحوييةنإ و توتٔ

 Clothes and Footwear 021.8 0٤7.8 0١8.6 066.6 دٌ و بةسط وثَيآلو

 Housing, Water, Electricity 005.1 8١.9 018.6 0١0.2 نشَيى خاْوو ئاو و ناسةبا و طوتةَةْى

 House Supplies , Appliances & Maintenance 056.9 059.6 008.2 0١2.5 ثَيذاويظتيةناْى ْاو َاألودانهشدْةوة

 Health 508.١ 027.١ 507.0 52١.8 تةْذسوطتى

 Transportation 00٤.0 98.0 0١2.9 97.9 طواطتٓةوة

 Communications 7٤.5 86.٤ 67.0 72.6 ثةيوةْذى

 Recreation and Culture 9٤.1 011.5 87.9 97.2 ِسؤػةْبثى

 Education  560.٤ 505.7 508.0 ١١8.2 ثةسوةسدة

 Restaurants  060.8 056.8 02١.5 090.5 ضَيؼتخاْةنإ

 Miscellaneous Services and  02١.8 029.6 0٤8.7 026.٤ نةسطتةو خضَةت طوصاسيية دؤساو دؤسةنإ

 General Index Number  025.0 0٤9.8 0١9.1 068.2 اى طؼتىتَيهِش

 5102ْشخي بةناسبةس ية طةس ئاطيت ٖةسَيُي نوسدطتإ و ثاسَيضطانإ بَو َاْطي ناْووْي دووةَي 
CPI FOR KURDISTAN REGION FOR JAN -  2015  

 Division ٖةسَيِ دَٖوى طًَيُاْي ٖةويَيش طشووثةنإ

 062.٤ 076.8 0٤8.0 078.8 خواسدٕ و خواسدةَةْى
Food and Non-Alcoholic 
Beverages 

 Alcoholic Beverages, Tobacco  052.2 007.0 05٤.6 0١0.5 خواسدةَةْية نحوييةنإ و توتٔ

 Clothes and Footwear  0٤9.1 0٤2.9 0١2.5 066.6 دٌ و بةسط وثَيآلو

 Housing, Water, Electricity  007.8 010.1 001.0 0١6.0 نشَيى خاْوو ئاو و ناسةبا و طوتةَةْى

 052.6 0١٤.2 008.١ 059.1 ثَيذاويظتيةناْى ْاو َاأل ودانهشدْةوة
 House Supplies , Appliances & 

Maintenance 

 Health  508.١ 027.١ 507.0 52١.8 تةْذسوطتى

 Transportation  001.1 98.0 0١6.0 86.7 طواطتٓةوة

 Communications  7٤.5 86.٤ 67.0 72.6 ثةيوةْذى

 Recreation and Culture  9١.9 011.5 87.8 97.2 ِسؤػةْبثى

 Education  560.٤ 505.7 508.0 ١١8.2 ثةسوةسدة

 Restaurants  060.8 056.8 02١.5 090.5 ضَيؼتخاْةنإ

 Miscellaneous Services and  029.1 065.5 02١.7 06١.١ نةسطتةو خضَةت طوصاسيية دؤساو دؤسةنإ

 General Index Number  021.٤ 0٤9.1 0١8.1 062.5 تَيهِشاى طؼتى

 5١  الثةِسة



 

 كازو ضاآلكييةكاىى وةشازةتى ثالىداىان

 

 5102وةزشى يةكةمى ضاَهى 

 5٤  الثةِسة

 5102ْشخي بةناسبةس ية طةس ئاطيت ٖةسَيُي نوسدطتإ و ثاسَيضطانإ بَو َاْطي ػوبات 

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR FEB - 2015 

 Division ٖةسَيِ دَٖوى طًَيُاْي ٖةويَيش طشووثةنإ

 065.2 070.7 0٤١.9 078.6 خواسدٕ و خواسدةَةْى
Food and Non-Alcoholic 
Beverages 

 Alcoholic Beverages, Tobacco  052.2 007.0 05٤.6 0١0.5 خواسدةَةْية نحوييةنإ و توتٔ

 Clothes and Footwear  0٤7.8 0٤١.١ 0١١.8 066.٤ دٌ و بةسط وثَيآلو

 Housing, Water, Electricity  007.9 019.١ 001.6 0١0.1 نشَيى خاْوو ئاو و ناسةبا و طوتةَةْى

 057.1 0١٤.١ 006.7 0١٤.8 ثَيذاويظتيةناْى ْاو َاأل ودانهشدْةوة
 House Supplies , Appliances & 

Maintenance 

 Health  551.0 028.1 550.1 52١.8 تةْذسوطتى

 Transportation  018.9 98.6 0١١.١ 86.7 طواطتٓةوة

 Communications  7٤.5 86.٤ 67.0 72.6 ثةيوةْذى

 Recreation and Culture  9٤.1 011.5 87.9 97.2 ِسؤػةْبثى

 Education  561.7 505.7 506.6 ١١8.2 ثةسوةسدة

 Restaurants  060.1 056.8 020.٤ 090.5 ضَيؼتخاْةنإ

 Miscellaneous Services and  027.8 06١.8 021.5 06١.١ نةسطتةو خضَةت طوصاسيية دؤساو دؤسةنإ

 General Index Number  0٤9.٤ 0٤7.0 0١6.0 066.1 تَيهِشاى طؼتى

 Division ٖةسَيِ دَٖوى طًَيُاْي ٖةويَيش طشووثةنإ

 062.1 075.١ 0٤9.9 078.٤ خواسدٕ و خواسدةَةْى
Food and Non-Alcoholic 
Beverages 

 Alcoholic Beverages, Tobacco  052.2 007.0 05٤.6 0١0.5 خواسدةَةْية نحوييةنإ و توتٔ

 Clothes and Footwear 0٤7.1 0٤1.0 0١١.6 066.٤ دٌ و بةسط وثَياَلو

 Housing, Water, Electricity  001.8 018.6 000.6 000.0 نشَيى خاْوو ئاو و ناسةبا وطوتةَةْى 

ٍَ ودانهشدْةوة  057.١ 0١٤.١ 007.٤ 0١٤.8 ثَيذاويظتيةناْى ْاو َا
 House Supplies , Appliances & 
Maintenance 

 Health  557.5 028.1 5١7.7 52١.8 تةْذسوطتى

 Transportation  017.0 92.8 0١1.1 87.1 طواطتٓةوة

 Communications  7٤.5 86.٤ 67.0 72.6 ثةيوةْذى

 Recreation and Culture  9٤.1 011.5 88.1 97.2 ؤػةْبثىِس

 Education  5٤9.5 505.7 506.6 ١17.0 ثةسوةسدة

 Restaurants  06٤.٤ 056.8 029.١ 090.5 ضَيؼتخاْةنإ

 Miscellaneous Services and  028.٤ 060.1 025.7 06١.٤ نةسطتةو خضَةت طوصاسيية دؤساو دؤسةنإ

 General Index Number  0٤9.8 0٤6.9 0١8.٤ 06٤.2 تَيهِشاى طؼتى

 5102ْشخي بةناسبةس ية طةس ئاطيت ٖةسَيُي نوسدطتإ و ثاسَيضطانإ بَو َاْطي ئاداسى 

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR MARCH - 2015 



 

 كازو ضاآلكييةكاىى وةشازةتى ثالىداىان

 

 5102وةزشى يةكةمى ضاَهى 

بةشدازي يةكطاىى هةزدوو ”كؤىفِساىطَيم هة وآلتى مةغسيب بة ىاوىيشاىى 
 “ِزةطةشى ىَيسو مَي هة ثِسؤذةكاىى وةبةزهَييان

 -51) ئةّ نـؤْـ ـِشاْظـة يـة بـةسواسى               

يــة وآلتــى َــةغــشيــ         5102/0(/ 50
بـةػـذاسي   ) طاصنشا ية رَيش ْاوْـيـؼـاْـى       

يةنظاْى ٖةسدوو ِسةطةصى َْيشو َـَي يـة     

نـة يـةاليـةٕ       ( ثِشؤرةناْى وةبةسَٖيٓإ
ِسَيـهـخـشاوى ْـةتـةوة يـةنـطـشتـوةنــإ              

WHO             ِسَيهخـشابـوو، نـة ْـوَيـٓـةسى
صؤسبــةى وآلتــاْــى قــةسةبــى تــيــايــذا         

بةػذاسبـووٕ، وة ٖـةسوةٖـا ْـوَيـٓـةسى             
وةصاسةتى ثالْذاْاْى حهوَةتى ٖةسَيُى 
ــ ــِشاْظــةدا           ــةّ نــؤْ ــيــؽ ي نــوسدطــتــاْ

 بةػــــذاس بــــوو.

ضينييازَيم دةزبازةى بةِزَيوةبسدىى ضةالمةتى كازمةىدان هة جَيبةجَيلسدىى 
 هةشازى هةوهَيس  (Safety Management) ثِسؤذةكان

ئـــةّ طـــيـــُـــيـــٓـــاسة يـــة بـــةسواسى            
ية اليـةٕ ِسَيـهـخـشاوى           5102/5/06

JAICA             ــاسى ــة ػ ــوو ي ــشاب ــخ ــه ِسَي
ٖةويَيش، وةضةْذ ػاسةصايةنى راثـؤْـى     
ــى              ــشدْ ــوةب ــةِسَي ــواسى ب ــة ب ــاسةصا ي ػ
ثِشؤرةنإ و طةالَةتى ناسَةْذإ ئـةّ  
ــشد.             ــؼــهــةؾ ن ــَي ــإ ث ــاسةي ــٓ ــي ــُ طــي
يــةطــيــُــيــٓــاسةنــةدا بــةػــَيــهــى صؤسى      
ئةْذاصياسإ يةصؤسبةى داّ و دةصطاناْى 
حــهــوَــةتــى ٖــةسَيــُــى نــوسدطــتــإء       
ــى            ــةسى وةصاسةتـ ــٓـ ــوَيـ ــا ْـ ــةسوةٖـ ٖـ

ثالْذاْاْيـؽ بـةػـذاس بـووٕ. دـَيـى              
ئاَارةية نةطيُيٓاسةنة صؤس طودَةْذ 

بوو بؤ ئةْذاصياسإ و بؤ بةِسَيـوةبـشدْـى    
 ثِشؤرةناْى حهوَةت ية داٖاتوودا.
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 ضينييازَيلى تايبةت هةضةز ثِسؤذةكاىى بةقةزش هةضةز 

  (World Bank)باىلى ىَيودةوَهةتى 

ئــةّ طــيــُــيــٓــاسة بــة َــةبــةطــتــى           
ثــَيــؼــهــةوتــٓــى بــواسى نؼــتــونــاَيــى        
يةٖةسَيُى نوسدطتإ بؤ َـاوةى طـَي       

 5102/ ١(/ ١-0) ِسؤر ية بـةسواسى      
يةاليةٕ وةصاسةتى نؼتوناأل ية ػـاسى    
ٖةويَيـش يـة ْـاو وةصاسةتـى ْـاوبـشاو               
ئةجناَذسا، بة َةبةطتى ئةجناَذاْـى  

ضــةْــذ ثــِشؤرةيــةنــى نؼــتــونــاَيــى و         
ئــاودَيــشى يــة ضــةْــذ ْــاوضــةيــةنــى         
ٖةسَيُى نوسدطتإ بة ػـَيـوةى قـةسص،      
ــةتــى و             ــودةوَي ــَي ــهــى ْ ــاْ ــةاليــةٕ ب ي
ديــاسيــهــشدْــى ػــوَيــٓــى طــوجنــاو بــؤ         
دَيبةدَيهشدْـى ثـِشؤرةنـإ، نـة يـةّ            
طــيــُــيــٓــاسةدا دوو ئــةْــذاصيــاس وةى         

ْــوَيــٓــةسى وةصاسةتــى ثــالْــذاْـــإ             
بةػذاسبووٕ و، ِساو طـةسجنـى خـؤيـإ       
يةّ بواسةو ػوَيٓى دـَيـبـةدـَيـهـشدْـى        
ثِشؤرةنإ و ػَيوةى دَيبةدَيهشدْـيـإ   
خظتةِسوو، وة ِساوو طـةسجنـةنـاْـيـإ            
بةٖةْذ وةسطثا بة تايبةت ية ػـَيـوةو   

 قةباسةى ثِشؤرةنإ.

ضةىدضاآلكييةكى ديلةى بةِزَيوةبةزايةتى طشتى ثالىى ثِسؤذةكاىى 
 بودجةى وةبةزهَييان

            داْإ و ِسَيهـخـظـتـٓـى رَيـشخـاْـى
ــى      ــِشؤرةنــاْــى      5102طــاَي ى ث

بوددةى وةبةسَٖيٓإ، بةتايـبـةت   
ثِشؤرة طشَيبةطت بؤ نشاوةنإ نة 
ية اليةٕ وةصاسةتةناْى حهوَةتى 
ٖةسَيُى نوسدطتإ طشَيبةطـتـيـإ    
بـــؤ نـــشاوةو بـــةسدةواَـــٔ يـــة          
دَيبةدَيهشدْى ثِشؤرةنإ، وة بـة  
ػَيوةى ييظتَيهى طوجناو ِسةواْـةى  
وةصاسةتى داسايـي نـشاوة تـاوةنـو           
ناسى ثِشؤرةنإ ِسايي بهـشَيـت بـؤ      

 .5102طاَيى 

           داْإء ناسثَيهشدْى نـَود نـة يـة
ــإ/           ــذاْ ــالْ ــى ث ــةٕ وةصاسةت الي
بةِسَيوةبةِسايـةتـى طؼـتـى ثـالْـى           
ثِشؤرةناْى بوددةى وةبةسَٖيٓـإ  
داْـــشاوة، نـــة نـــؤدى ٖـــةس                

ثــِشؤرةيــةى دــيــاواصة يــة نــؤدى         
ثِشؤرةيةنى تشو بة ثـَيـي وةصاسةت     
و طاَيى بـوددـة دـيـانـشاوةتـةوة،           
بةػَيوةيةى نة ٖـةس وةصاسةتـَيـو        
ــى           ــهــى خــؤي ٖــةيــةو طــاَي نــؤدَي

ثةطٓذنشدْى ٖةس ثـِشؤرةيـةنـيـؽ يـة        
ثةِسيةَاْى نوسدطتإ دةبـَيـتـة طـاَيـى          
ــيــظــتــى           بــوددــةى ئــةو ثــِشؤرةيــة، ي
خــواسةوةؾ ْــاوى وةصاسةتــةنــإ و             

 نَودةناْيإ دةسدةخات:
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 ى وةشازةتـى ثـالىداىــان ةكـوزتـةيـةن دةزبـاز

ــة           ــَوستـ ــةّ ِساثـ ــى نـــاسو       ) ئـ ــَوستـ ِساثـ
بآلونـشاوةيـةنـى وةسصيـة،         ( ضاآلنييةنإ

نــة ٖــةَــوو طــَى َــاْــو دــاسَيــو يــة              
وةصاسةتى ثالْذاْإ دةسدةضَيت،  تـيـايـذا    
ئــةّ نــاسو ضــاآلنــيــة طــةسةنــيــاْــة                 
بــةػــَيــوةيــةنــى نــوست و ثــوخــتــهــشاو          
دةخاتةِسوو، نة يةّ َـاوةيـةدا ئـةجنـاَـى        
داوة   يةاليةٕ خودى وةصاسةتةوة يإ بة 
ٖاوناسى و ٖةَاٖةْطيـى وةصاسةتـةنـاْـى       
ديهةى حهوَةت و اليةْـة ْـاوخـَويـى و         

 بياْية ثةيوةْذيذاسةنإ.  

ثَيويظتة بطوتشَيت نةوا يـةّ ِساثـَوستـةدا        
ــة                  ــي ــاسو ضــاآلن ــة ن ــارة ب ــاَ ــا ئ ــٗ ــةْ ت
طةسةنيةنإ نشاوة بةػَيوةيةنـى نـوست،     
وة بَو ٖةس وسدةناسيةى يا بةناسَٖيـٓـاْـى    
داتانإ ثَيويظت بة طةِساْةوة دةنـات بـؤ     
اليــةْــى ثــةيــوةْــذيــذاس يــة وةصاسةتــى           

 ثالْذاْإ يا َاَيجةِسى وةصاسةت.

(5116) ى طاَيى   ( 7) ئةّ وةصاسةتة بةثَيى ياطاى رَاسة 

ى ئةجنوَةْى ْيؼتيُاْى نوسدطتإ ـ قثام داَـةصساوة،    
بةَةبةطتى ئاَادةنشدْى ثالْةناْى ثةسةثَيذاْى ٖـةسَيـِ   
و ثَيؼخظتٓى يةِسووى ئابووسى و نؤَةآليةتـــى و َشؤيـى  
و ِسؤػـــٓـبـثيـةوة. ٖـةسوةٖـا وةصاسةتـى ثـالْـذاْـإ بـة                      
ٖـاونــاسى و ٖـةَــاٖـةْــطـيــى يــةطـةأل وةصاسةت و داّ و                    
دةصطاناْى ديهةى حهوَةت و نـةستـى تـايـبـةت ثـالْــة              
دسَيز و َاَـٓاوةْذ و نوسختــايـةْـةنــإ و ثـةسةثـَيـذاْـى             
َشَويــى و ثةيوةْذييةنـإ، ٖـةسوةٖـا ثـالْـى بـوددـةى              

وةبةسَٖيٓاْى حهوَى بةثَيى ضةْذ بٓةَايةنى تايبةت يةطـةس  
ئــاطــتــى ٖــةسَيــُــى نــوسدطــتــإ ئـــاَـــادة دةنـــات.  وةصاسةت                
ٖةَيذةطتَى بة ئةجناَذاْى نشداسى ئاَاسى دياديا ية ٖةسَيُذا 
بـةتـايــبـةتــى ئـةواْــةى نــة ثـةيــوةْـذيــإ بـة طـةسرَــَيـشيــة                    
طؼتيةناْى داْيؼتواْى ٖـةسَيـِ و خـاْـووةنـإ و ِسووثـَيـوى                  
ئاَادةيى تايبةت بـة نةستة دؤسبةدـؤسةنـاْــــــى ٖـةسَيـُـةوة           
ٖةية، وة ٖةسوةٖا داْإ و ثـةيـِشةونـشدْـى طـــيـظـتـةَـَيـهـى                   
ْيؼتيُاْى بؤ ثَيوةسناسى و نؤْرتؤيـى دؤسةنـى يــة ٖـةسَيـُـذا    

 بــةثـَيى َواطــــةفاتى قثاقــى و ديٗاْـى.

 (www.mop-krg.org) 

 

 ئاَادةنشدٕ: يَيزْةيةى ية

 وةصاسةتى ثالْذاْإ  
 

e-mail address: tayeb_abbasi@yahoo.com 
 

ْضيو طةسَونايةتى ئةجنوَةْى وةصيشإ   -َةتشى   61ػةقاَى   -ٖةويَيش     

 ئــاماجنة ضــرتاتيحيةكاىـــى وةشازةتى ثالىداىان 
 

دةتواْـشَيـت ئـاَـاجنـة طـةسةنـيـةنـإ بـةّ                 
ى ئـاَـارةيـإ      ــــــ   ػَيوةيةى خواسةوة بةنوست

 ثَيبذسَيت:

    ِئاَادةنشدْى ثالْى ثةسةثَيذاْى ٖـةسَيـ
يةِسووى ئابووسى و نؤَةآليةتـى و َـشؤيـى        

 و ِسؤػٓبثى.

                 داْاْى ثـالْــى دسَيـز و َـاَــٓـاوةْـذ و
نوسختـايةْةنـإ بة بةػذاسى وةصاسةتـةنـإ     

 .    و نةستة حهوَيةنإ و نةستى تايبةت

         داْاْى ثالْى وةبةسَٖيٓاْى حـهـوَـى و
ــٓــةنــى           ثــاسةى تــةسخــاْــهــشاوى وةبــةسٖــَي

ية بوددةى طؼتى دةوَيـةتـذا    ( األستثماري ) 
 بةثَيى دابةػبووْى دوطـشافــــــــــى.

                 ــث و ــط ــت ــةى طؼ ــاَ ــةسْ ــى ب ــشدْ ــادةن ــاَ ئ
ــؤ                   ــزخــايــةٕ و نــوسختــايــةٕ و طــاآلْــة ب دسَي

 ثةسةثَيذاْى َٖيضى ناس.

              تاصةنشدْةوة و بـاػـرتنـشدْـى ِسَيـهـخـظـتـٓـى
ئيـذاسى و بـةسصنـشدْـةوةى ئـاطـتـى تـواْظـتـى                   
ِساثــةِساْــذْــى نــاس تــيــايــاْــذا و طــةػــةثــَيــذاْــى          
تواْظتى طةسنشدة ئـيـذاسى و ٖـوْـةسيـةنـإ و             
َةػل ثَيذاْى ئاطتة دؤسبةدؤسةنـإ، ئـةويـؽ      
يةِسَيطاى ئاَادةنشدْى يَيهؤَييـٓـةوةى ثـَيـويظـت،        
ٍَ دةصطـا حـهـوَـيـةنـاْـى                   وة بةٖـاونـاسى يـةطـة

 ديهة.

         نــاسنــشدٕ بــؤ دسوطــتــهــشدْــى ٖــاوطــةْــطــى
ــةت و                ــى دةساَـ ــاْـ ــاوةنـ ــةسضـ ــوإ طـ ــَيـ ــةْـ يـ

 ثَيذاويظتيةناْى طـةػــةثَيذإ.  

               ٖاْذاْى نةستى تـايـبـةت و وةبـةسٖـَيـٓـى
خؤَـاَيـى و بـيـاْـي، بـؤ بـةػـذاسيـهـشدٕ يـة                      

 طةػةثَيذاْى ئابووسى ٖــةسَيــِ.

          ،ئةجناَذاْى ثِشؤطةى ئاَاس يـة ٖـةسَيـُـذا
بةتايبـةتـى ئـةواْـةى نـة ثـةيـوةْـذيـإ بـة                    
طةسرََيشية طؼتيةناْى داْيؼتواْى ٖةسَيِ و   
خاْووةنإ و ِسووثَيوى ئاَادةيى تـايـبـةت بـة       
 نةستة دؤسبةدؤسةناْى ٖةسَيُةوة ٖةية.  

   ثةيِشةونشدْى طيظتةََيهي ْيؼتيُاْى بـؤ
ية ٖـةسَيـُـذا،       ثَيوةسناسى و نؤْرتؤىل دؤسةنى

نة بطوجنَيت يةطةأل َـواطـةفـاتـى قـثاقـى و             
 .  ديٗاْـــى
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