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4102وةزشى ضوازةً ضاىل  كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ  

 

كازو ضـاالكيية ئةجنامدزاوةكانــى  وةشازةتــى ثـالندانـان        
 4102( / كانونى يةكةم   -تشسيهى دووةم   -تشسيهى يةكةم   )

 لــةً ذوـازةيــةدا

ي ِزاثـرزتـي     (  01) وةشازةتي ثالٌداٌاٌى سكووةتى ِةزَيىى كوزدضتاُ، ذوازة 
بـووكـسدةوة، مـةً        4102كازوضاالكييةكاٌي خري بر وةزشي ضوازةوي ضاَلي 

ِزاثرزتة بسيتيية لةو كازو ثِسؤذة ضةزةكيياٌةي كة وةشازةت مـةاـاوـي داوُ          
ياخود بة ِاوكازي و ِةواِةٌطي لةطةأل وةشازةت و داً و دةشطاكاٌـي ديـكـةي      
سكووةت، ياُ لةطةأل ماذاٌظ و ِزَيكخساوة ٌـَيـودةوَلـةتـيـيـةكـاُ بـةمـةاـاوـي                
طةياٌدووُ. وةشازةتي ثالٌداٌاُ ِةويػة طسٌطى داوةتة مةو كـازو ثـِسؤذاٌـةي       
كة شياتـس ثـَيـويطـ  بـر بـووذاٌـدٌـةوةو ثـَيـػـكـةوتـو ِـةزَيـي لـة بـوازة                                

تػـسيـو يـةكـةً، تػـسيـو دووةً،                ) ديادياكاٌدا، لةواوةي وةزشي ضوازةً   
دطة لة كازوضاالكـيـيـةكـاٌـي ٌـووضـيـٍـطـةي               4102ي ضاَلي ( كاٌوٌي يةكةً 

دةٌابي وةشيس، ضةٌديَ كازوثِسؤذةي طسٌط بةمةااً طةياٌـدزاوُ لـة بـوازة        
دياديادا وةك: ثَولَيٍكسدٌي ذوازةيةك كروجاٌياو بةَلـَيـٍـدةزو، مـةاـاوـداٌـى           
ضةٌديَ ِزووثَيو لةِزَيطاي دةضتةي ماواز يا بةِاوكازي و ِةواِةٌطـي لـةطـةأل      
سكووةتي ٌاوةٌدي، وة لةبوازي ثَيواٌةضاشي و كرٌرتؤلي دـرزيػـدا، وةشازةت       
ِةَلطاوة بةمةااوداٌي ضةٌديَ ثػكٍيو ثَيويطت بر منووٌةكاٌي دواٌـكـازي   
و ثاككةزةوةو مةووادداٌةي لةِزَيطاي خاَلة ضٍوزيـةكـاُ و ِـِسؤكـةخـاٌـةكـاٌـي             
ِةزَيي ِاوزدة دةكسَيَ، بَو دَلٍيابووُ لةطوااوي مةو وـادداٌـة، وة لـةبـوازي           
ثالٌداٌاٌي ضرتاتيذي و ِاوكازي و ِةوـاِـةٌـطـي و ثـةزةثـَيـداٌـي وـسَويـؼ،                 
وةشازةت كازوثِسؤذةي طسٌطي بـةمـةاـاً طـةيـاٌـدووة، بـةوـةبـةضـتـى شيـاتـس                    
طةغةثَيداٌى ِةزَيىي كوزدضتاُ و باغـرتكـسدٌـى خـصوـةتـطـوشازيـيـةكـاُ بـة                

  ِاوآلتياُ بةغَيوةيةكى طػتى.

 ثَيػةكى

                        وةشيسى ثالٌداٌاُ و كَوٌطوىل طػـتـى ِـةِزةٌطـا بـازودؤخـى ِـةزَيـي و ٌـاوضـةكـة
 1تاوتوَيدةكةُ. ... ه 

                   سكووةتى ِةزَيىى كوزدضتاُ و باٌكى ديّاٌى مـاضـتـى ثـةزةثـَيـداٌـى مـابـووزى و
 2كروةاَليةتى  بةزش دةكةٌةوة  ......  ه 

 ُبـةزيـتـاٌـيـا لــــة ةـشاـ ِزةوغـــــــــــــى مــــــاوازةكـاُ                             باَلوَيصى و وةشيسى ثالٌداٌا
 4........... ه  تاوتوَيدةكةُ 

                       وةشيسى ثالٌداٌاُ بةغـدازى لـة كـرٌـنـِساٌطـى مـاوـادةكـازى ثـالٌـى (3RP )     لـة
 5غاٌػيٍى موزدُ دةكات ......... ه 

  كروجاٌياؽ خساوٌةتة ليـطـر ِزةؽ          ( 6) كروجاٌيا و بةَلَيٍدةزو،  24ثرلَيٍكسدٌى
 7( كَووجاٌياؽ لةليطتى ِزةؽ دةزَِيٍساوُ ..... ه 3، )

                                 مةااوداٌـي ضـةٌـد ضـيـىـيـٍـازَيـن بـر ِزووٌـكـسدٌـةوةي ٌـاوةزؤكـي ِزةغـٍـووضـي
   8ِزَيٍىاييةكاٌي دَيبةدَيكسدٌي طسَيبةضتة طػتييةكاُ ........... ه 

                ى (    4102  -4102)  داِزغتٍةوةى ِزةغٍووضى ثالٌى ضرتاتـيـذـي ثـَيـٍـر ضـاَلـى
 9سكووةتى ِةزَيىى كوزدضتاُ  ......... ه 

       ،بةوةبةضر دَيبةدَيكسدٌي ثِسؤذةى ثةزةثَيداٌي ثمة باآلكاُ لةسكووةتـي ِـةزَيـي
 11كازكسا لةضةز ديصايو ِرِزوَيكي ِزووثَيوي   ثَيداضووٌةوة ........ ه 

              ثــِسَوذةى مــةكــادِــيــاى ِزاِــَيــٍــاُ لــةطــةه ضــةٌــتــةزىETTC   كــةثــِسَوذةيــةكــى
   13ثةزةثَيداٌى وسَويى ِاوبةغة ....... ه 

  02ثِسؤذةى تواٌاضاشى سكووةتي ِةزَيىى كوزدضتاُ ............ ه 
  01 - 06كازوضاالكيةكاٌى دةضتةى ثَيواٌةضاشى و كرٌرتؤىل درزى .... ه   
  24  - 19كازوضاالكيةكاٌى دةضتةى ماوازى ِةزَيي ......... ه   
         بــةغــدازيــكــسدُ لــة وؤزكػــرثــى (Connecting Voices  )   لــة ةــة ــاٌــى

 25ثايتةختى موزدُ  ......... ه 
  46ديازيكسدٌى دةزةااً وبةِاى ثِسؤذةكاٌى بوددةى وةبةزَِيٍاُ  ... ه 
  كَوبووٌةوة لةطةَه ِزَيكخساوى(GIZ) 42ى مةَلىاٌى .... ه 
                يـةكـطـستـووةكـاُ بـَو داٌـيـػـتـواُ                 ضاالكييةكاٌي تـايـبـةت بـة ضـٍـدوةـي ٌـةتـةوة

UNFPA  41........... ل 

  4102  -كاٌوٌى دووةً                               (01)ِزاثَوزتى كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ                                  ذوازة  
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  وةشيسى ثالندانان و كونطوَهى طشتى فةِزةنطا بازودؤخى هةزَيم و ناوضةكة تاوتوَيدةكةن

، د. ةــمــى ضــٍــدى،          4102/00/6  لــة
وةشيسى ثالٌداٌاٌى سكووةتى ِةزَيـىـى   
كوزدضتاُ، ثَيػواشي لة ماالُ طَيـبـخـات،    
كوٌطوَلى طػتى كـروـازى ِـةِزةٌطـا لـة            

 .  ِةولَيس، وغاٌدى ياوةزى كسد

لة كربووٌةوةيةكدا ضـةزةتـا بـاع لـةو         
بازودؤخة ٌاِةووازة كسا كة ٌـاوضـةكـة    
ثَييدا تَيجةزدةبَيت بة تايبةتـى ِزةوغـى     
وسؤيى ماوازةكـاٌـى ٌـاوضـةكـاٌـى تـسى            
ةشاـ كة ِزووياُ لة ِةزَيىى كوزدضتاُ 
كسدووة كة بة ٌصيكةى وميرُ و ٌيوَيـن  

 .  كةع وةشٌدة دةكسَيت

كوٌطوَلى ِـةِزةٌطـا مـاوـاذةى كـسد كـة               
ويدياكاٌى ِةِزةٌطا بة وزدى ضـاودَيـسى   
ِزةوغى ٌاوضةكة دةكةُ و ِزؤذاٌة بـاع    

لة كوزدضتاُ و ثَيػىةزطة و كـربـاٌـى      
ــى طــةوزةى            ــايػــى ِزؤَل دةكــةُ، وضــت
ــة              ــةُ ل ــاُ دةك ــوزدضــت ــى ك ــى ِــةزَي
ِزووبــــــةِزووبــــــووٌــــــةوةى مــــــةً        
ِةلووةزدةدا، ِةزوةِا ثابةٌدبووٌـى  
وآلتةكةى لة ثاَلجػتى كسدٌى ِةزَيي و 
ِةزوةِا دَلٍـيـايـي لـة ضـةزكـةوتـٍـى             
ثَيػىةزطـة لـة دـةٌـطـى دذى تـشؤز               

 دووثاتكسدةوة.  

لة تةوةزَيكى تـسدا ِزةوغـى مـابـووزى           
تـاوتــوَيـكــسا و تـيــػـن خـسايــة ضــةز              
كازيطةزييةكاٌى مةً بازودؤخة لةضةز 
مــابــووزى ِــةزَيــىــى كــوزدضــتــاُ              
بةتـايـبـةتـى بـةِـرى مـةو ةـةيـساٌـة                 
ــةً              ــسدووة، ل ــك ــَي ــةى ِزووى ت ــي دازاي

بازةيةوة وةشيسى ثالٌداٌاُ ِزايطةياٌـد  
ــة،             ــازودؤخـ ــةً بـ ــةزةِزاى مـ ــة ضـ كـ
كروجاٌياكاٌـى دـيـّـاُ تـا مـَيـطـتـاؽ                
بةزدةواً لة ِةوَلى وةبةزَِيٍـاٌـَ لـة      
ِةزَيىى كوزدضتاُ بـة تـايـبـةتـى لـة           

 ثِسؤذةكاٌى ذَيسخاُ.

لة كرتاييدا، د. ةمى ضٍـدى ضـوثـاضـى        
ســكــووــةت و طــةىل ِــةِزةٌطــاى كــسد         
بةزاوبةز بةو ِزؤَلة ثـرشةتـيـعـةى لـةً        
ــةز              ــب ــةزاو ــة و ب ــٍ ــي ــب دؤخــةدا دةي
ثػتطشى بةزدةواوـيـاُ بـر ِـةزَيـىـى           
كوزدضتاُ، ِـةزوةِـا ِـةزدوو اليـةُ         
ــرةداُ بــة           دــةخــتــيــاُ لــةضــةز دزَي
ِاوكازى و ِةواِةٌطيكسدُ ضةبـازةت  
 بة بةزٌاوةكاٌى ثةزةثَيداُ كسدةوة.  

ة ناوضةى ِزؤذهةآلتى ه UNHCRوةشيسى ثالندانان و بةِزَيوةبةزى 
  دةكةنَيةوشى ئاوازةكانى هةزَيم تاوتوناوةِزاضت ِز

، د. ةــمــى ضــٍــدى،         4102/00/6لــة   
وةشيسى ثالٌـداٌـاُ، ثـَيـػـواشيـكـسد لـة             
مةوني ةةواد، بةِزَيوةبةزى كروطـيـرٌـى    

ضــةز بــة ٌــةتــةوة      بــاآلى ثــةٌــابــةزاٌــى      
لــة      ( UNHCR) يــةكــطــستــووةكــاُ        

ٌاوضةى ِزؤذِةآلتى ٌاوةِزاضـت و بـاكـوزى        
بــةزثــسضــى             مـةِــسيــوــيــا، و ٌــَيــن زايــت،       

 (UNHCR )          لةةـشاـ، ومـيـىـاٌـوَيـن
دٍتياك، بةزثسضى كروطيرٌى ٌـاوبـساو   
لــة ِـــةولـــَيـــس. تـــةوةزى ضـــةزةكـــى            
كربووٌةوةكة بسير بوو لة ضـرٌـيـةتـى     
ثِسكسدٌةوةى برغـايـيـةكـاٌـى ِـاوكـازي          
ــىــى              ــى ِــةزَي ــاٌ ــاوازةك ــر م ــى ب وــسؤي

كوزدضتاُ بة تايبةتـى دابـيـٍـكـسدٌـى         
كةه و ثةىل شضتاٌة كة ثَيويطتـة وةك    
مةولةويةتى كازةكاُ دابٍسَيت كـة لـة       
مَيطتادا ثَيـويطـتـة بـةشووتـسيـَ كـات            
دابني بكسَيَ. مةوني ةـةواد مـاوـاذةى       
كسد كة ٌةتةوة يةكطستووةكاُ ِةوـوو  
ِةوَلَين دةخةٌةطةِز بر دابيـٍـكـسدٌـى     
ضةزدةً مةو ثَيداويطتيياٌة بـةز لـة       
كــرتــايــى ضــاأل، وةشيــسى ثــالٌــداٌــاُ         
لةاليةُ خريةوة دووثاتـيـكـسدةوة كـة       
بة ِةواُ غَيوة سكووةتـى ِـةزَيـىـى       
كوزدضتاُ مةوةى لـة تـواٌـايـدا بـَيـت           
ثــَيــػــكــةغــي دةكــات بــر مــاوازةكــاُ،         

ضةزةِزاى مةو ةةيساٌة دازاييةى ثَييـدا  
تــَيــجــةِزدةبــَيــت، ِــةزوةِــا بــاع لــة         
ثَيداويطتية ضـةزةكـيـةكـاٌـى تـس كـسا            
وةك خرزاك و غوَيـٍـى سـةواٌـةوة و         
تةٌدزوضتى و َِيسكسدُ و ِةوَلداُ بر 
باغرتكسدٌى ِزةوغةكاٌياُ. ضـةزةاـاً      
بــِسيــازدزا كــة كــربــووٌــةوةى شيــاتــس         
مـــةاـــاً بـــدةُ بـــر دؤشيـــٍـــةوةى           
ويكاٌيصوَيكى ثتةو بر مةوةى ِةزضى 
شووة مةً كةه وثةالٌة دابني بـكـسَيـَ،    
ــة           ــةٌ ــاُ ِــاٌــداٌــى الي ــٍــي ــطــرتي طــسٌ
كروةكبةخػةكاٌة بر ِاوبـةغـيـكـسدُ     

 . لةً مةزكةدا

 1  الثةِزة
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حلومةتى هةزَيمى كوزدضتان و بانلى جيوانى ئاضتى 
 ثةزةثَيدانى ئابووزى و كؤمةاَليةتى  بةزشدةكةنةوة

باٌكى ديّاٌـى، مـةشوـووٌـى دـيـّـاٌـى             
خرى لة بوازى ثـةزةثـَيـداٌـى مـابـووزي                  

و كروةآليةتى دةَِيٍَيـت بـر ِـةزَيـىـى          
كوزدضتاُ بةثَيى ضواز ِزَيكـكـةوتـَ كـة       
لــة ِــةولــَيــس واذَوكــساُ، لــة بــةزوازى          

ــى    4102/00/02 ــتــ بــــةوــــةبــــةضــ
دابــيــٍــكــسدٌــى ِــاوكــازى تــةكــٍــيــكــى        
ضاالكيةكاٌى مةً ِزَيكةوتٍاٌة كةتةبـايـة   
لةطةأل ديدطـاى سـكـووـةتـى ِـةزَيـىـى             

ــى           ــر ضــاَل ــاُ ب ، كــة   4141كــوزدضــت
ماوااةكةى ضوودوةٌدبووٌـى خـةَلـكـى       
ــاشادى،             ــة م ــة ل ــىــى كــوزدضــتــاٌ ِــةزَي
تةٌدزوضتى، خرغطوشةزاٌى، و ماضايػـى  
 مابووزى وبةزدةضتةبووٌى دةزِةتةكاُ،

ــة وــيــاٌــى             وــةزاضــيــىــى واذَوكــسدُ ل
ضةزداٌى بةِزَيوةبةزى باٌكى ديّاٌى لـة  
ٌاوضةى ِزؤذِةآلتى ٌاوةِزاضـت، ِـةزيـد      
ــاُ              ــوزدضــت ــى ك ــى ــر ِــةزَي ــاجــاز، ب ب
بــةِزَيــوةضــوو بــر كــربــووٌــةوة لــةطــةأل       
بــةزثــسضــاٌــى ســكــووــةتــى ِــةزَيــىــى        
كوزدضتاُ بةتايبةتى ِزَيـصداز ضـةزؤكـى      
سكووةت و ضةٌديـَ بـةزثـسضـى تـسى          
ــى              ــةوكــسدٌ ــت ــس ث ــات ــر شي ــووــى ب ســك

 ِةواِةٌطيةكاُ لة ٌَيواُ ِةزدووالدا.

لةاليةُ  بةِزَيص د. ةمي ضٍدى، وةشيـسى    
ثالٌداٌـاُ، و بـةِزَيـص ِـةزيـد بـاجـاز،                
ــس              ــات ــر شي ــسا ب ــة واذَوك ــةك ــٍ ــةوت ــك ِزَي
ثتةوكسدٌى ِاوبةغي ٌَيواٌيـاُ كـة لـة        
واوةى ضةٌد ضاَلي ِزابسدوودا ثتةوتس و   
ةووَلرت بووة لة ذَيس ثِسؤطساوى ِاوكـازى  
تــةكــٍــيــكــى طػــتــطــش كــة مــاوــااــى            

ٌةَِيػتٍى ِةذازى و بـةزشكـسدٌـةوةى        
ماضتى خرغطوشةزاٌى خةَلكى ِـةزَيـىـى    

 .كوزدضتاٌة

بةزَيص د. ةمى ضٍدى، وةشيسى ثالٌداٌاُ  
ــِسؤطــساوــى ِــاوكــازيــكــسدٌــى            وتــى رث
تةكٍيكى لة كاتَيكى ِـةضـتـيـازدا ِـاتـة         
ــىــى             كــايــةوة كــة ســكــووــةتــى ِــةزَي
كوزدضتاُ، بة تـايـبـةتـى و ةـشاـ بـة               
طػتى، ثَييدا تَيجـةزدةبـَر. مـازاضـتـةى          
ــةزةو                ــة ب ــةك ــٍ ــةوت ــك ــواز ِزَي ــةز ض ِ
ضازةضةزكسدٌى ثازاضتٍى كروةآليـةتـى،   
طسَيبةضتة طػتـيـةكـاُ، غـيـكـازكـسدٌـى           
طةغةكـسدُ لـةطـةأل ثػـتـطـشيـكـسدٌـى              
مةاووةٌى غوزاي سكووةتى ِةزَيـىـى   
كوزدضتاٌة، كة دةشطـايـةكـة ضـةٌـديـَ           
ــاُ            ــي ــةزك ــت، م ــسَي ــةخــردةط ــرز ل ــج ثط
ثَيداضووٌةوةى ثِسؤذةكاٌة لـة ِـةزَيـي،      
ِةزوةِا لَيكرَلـيـٍـةوةيـةك لـة تـواٌـاى            
ــر               ــت ب ــةاــاً دةدزَي ــسدُ م ــةك ــةغ ط
غيكسدٌةوةى ضةزضاوة ِةوةدرزةكاٌى 
ضاالكيـة مـابـووزيـيـةكـاُ لـةِـةزَيـىـدا               
مةوةؽ يـازوـةتـى بـِسيـازدةزاُ دةدات            
لةماغٍابووُ بةطةغةكـسدٌـي بـةزدةواً      
لةِةووو كةزتـةكـاٌـى دـيـا لـةكـةزتـى             
ٌةوت، ومةطةزةكاٌى بـووٌـى دةزِـةتـى         
داوــةشزاٌــدُ. ثــِسؤطــساوــى ثــازاضــتــٍــى       
ــر            ــةك ب ــوةي ــى ضــوازضــَي ــةت ــروــةآلي ك
ــٍــَيــت كــة          ضــيــاضــةتــةكــاُ دادةوــةشزَي
يةكطاٌى شياتس لة ثَيوةزةكاٌى ذيـاُ لـة     
ِةزَيىى كوزدضتـاُ دابـني دةكـات، كـة           
دةزةااً دةبَيتة وايةى كةوكـسدٌـةوةى   

الواشى وٌــالــةبــازى و بــةزشكــسدٌــةوةى       
ماضتى خـرغـطـوشةزاٌـيـةكـى ِـاوبـةؽ             
مةوةؽ ثَيويطتى بة ديازيكـسدٌـى مـةو      
ضني و ثَيكّاتاٌةى كروةَلطاية كة شياتـس  
دةكةوٌة بـةز ِـةِزةغـةى مـابـووزى و              
كروةآليةتي، مةويؼ بة دزوضـتـكـسدٌـى     
ضــيــاضــةتــى طــواــاو كــة خــةَلــن لــةً          

 .ِةِزةغاٌة بجازَيصَيت

ِاوكازيكسدُ لة بوازى طسَيـبـةضـتـةكـاُ      
يازوـةتـيـدةز دةبـَيـت بـر سـكـووـةتـى                 
ِةزَيىى كوزدضتـاُ لـة ثـَيـػـخـطـتـٍـى              
ضيطتةوى طسَيـبـةضـتـة طػـتـيـةكـاُ و             
بةَِيصكسدٌـى تـواٌـاى بـةِزَيـوةبـسدُ و             
ضاودَيسيكسدُ، بة تايـبـةتـى لـةاليـةٌـى         
بةِزَيوةبسدٌَيـكـى تـوكـىـةو، غـةِـا  و              
بةزثسضيازدا. ِةزوةِا باٌكى دـيـّـاٌـى      
يــازوــةتــى بــةزشكــسدٌــةوةى تــواٌطــتــى      
مــةاــووــةٌــى غــوزا دةدات لــةبــوازى          
ثةزةثَيداٌى بةِزَيوةبسدٌـى كـةيطـةكـاُ،       
ِةيكةىل ِزَيكـخـطـ  و بـةِزَيـوةبـسدٌـى            

 .ضةزضاوة وسؤييةكاُ

ِةزيد باجاز وتى روةك بةغَيـن لـةً       
ِةواَلٌةدا، باٌكى ديّاٌى،  سـكـووـةتـى     
ِةزَيىى كـوزدضـتـاُ دةخـاتـة بـةزدةً             
ثِساكـتـيـصة ثـةيـِسةوكـساوةكـاُ بـةثـَيـى               
ثَيوةزة ديّاٌى و ٌـَيـودةوَلـةتـيـةكـاُر،          
ِةزوةِا  وتىر مةً ضاالكيـاٌـة دةبـٍـة        
ِرى بةَِيصكسدٌى خـرِزاطـسى خـةَلـكـى        
كــوزدضــتــاُ لــة بــةزاوــبــةز تــةٌــطــةذة        
ٌاوخرييةكاُ و دةزةكيةكاُ لةو كـات و    

 .ضاتاٌةدا
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4102وةزشى ضوازةً ضاىل  كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ  

ِزاطةياندنى ثالنى ”كؤنفِسانطى نان بةشدازى هةاوةشيسى ثالند
 هةبةزهني دةكات  “هةزَيمى بؤ بةدةنطةوةهاتهى ثةنابةزانى ضوزيا 

وـيـاٌـةى بـةزدةواوـى ِـةوَلـةكـاٌــى               لـة 
ــر            ــى بـ ــةتـ ــودةوَلـ ــَيـ ــاى ٌـ ــطـ ــةَلـ ــروـ كـ
ضازةضةزكسدٌى ةةيساٌـى ثـةٌـابـةزاٌـى        
ــى              ــازودؤخـ ــرى بـ ــةِـ ــة بـ ــوزي كـ ضـ
تــوٌــدوتــيــرى مــةً وآلتــة ِزوويــاُ لــة           

ــسدووة، ِزؤذى                   ــس كــ ــى تــ ــاٌــ وآلتــ
ــدى،            4102/04/01 ــٍ ــةىل ض ، د. ة

وةشيسى ثالٌداٌاٌى سكووةتى ِةزَيـىـى   
كـرٌـنـِساٌطـى     ) كوزدضتاُ، بةغدازى لـة    

ــر             ــىــى ب ــدٌــى ثــالٌــى ِــةزَي ــاٌ ِزاطــةي

بةدةٌطةوةِاتٍى ثةٌابةزاٌى ضوزيـا بـر     
لة بةزليٍى ثـايـتـةخـتـى       ( 4102ضاَلى 

كروازى مةَلىاٌياى ِيدِزاه كسد، كـة لـة       
اليــةُ وةشازةتــى دةزةوةى مــةَلــىــاٌــيــا         
ويواٌدازيكسا و لـة اليـةُ ِزَيـكـخـساوى              

 2  الثةِزة



4102وةزشى ضوازةً ضاىل  كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ  

ٌةتةوة يةكطستووةكـاُ بـةِزَيـوةضـوو و         
ــازى             ــرو ــسى دةزةوةى ك ــدا وةشي ــاي ــي ت
مةَلىاٌيا، ِساٌـن ووَلـتـةز غـتـيـٍـىـَيـس،              
ــى             ــداٌ ــَي ــةزةث ــازى و ث ــاوك ــسى ِ وةشي
مابووزى مةَلىاٌيا، طَيسد وولةز، دَيطـسى  
ضكستَيسى طػتى بر كازوبازى وسؤيـى و    
بةِاٌاِاتَ، باِزؤٌَيظ ظالَيسى مـةوـرع،     

، ( UNHCR) بــةزثــسضــى مــاذاٌطــى       
مةٌترٌير طـرتـةزيـظ، و بـةِزَيـوةبـةزى           

، َِيمني كـالزك، و      (UNDP)ماذاٌطى 
ذوازةيةك بةزثسع  ٌوَيٍةزاٌى وآلتـاُ    
و دةشطاكاٌى كروةكبةخؼ بـةغـدازيـاُ    

 . كــــسد

بةغدازيكسدٌى ِةزَيىى كوزدضتاُ لـةً    
ــوةى             ــَيـ ــوازضـ ــة ضـ ــة لـ ــِساضـ ــنـ ــرٌـ كـ

بةغدازيكسدٌى مـةً وآلتـاٌـة دَيـت كـة            
ة وثةٌابةزة ضوزيةكاُ ِزووياُ تـَيـكـسدو     

وةك غاٌػـيـٍـى مـةزدةُ و تـوزكـيـا و                
 .ةشاـ وويطس و لوبٍاُ

ماوااى مةً كرٌنِساٌطةؽ بسيتـى بـوو     
لة كركسدٌةوةى كروةك و ِاوكازيي بـر  
ــةوة           ــةت ــخــساوى ٌ ــك ــى ِزَي ــاٌ ــاذاٌطــةك م
يةكطستووةكاُ و ِزَيكخساوة ٌاسـكـووـيـة     
ٌَيودةوَلـةتـيـةكـاُ، كـة لـةو وآلتـاٌـةى               
ماواذةياُ ثَيكسا كازو ضـاالكـيـةكـاٌـيـاُ         

 .  مةااً دةدةُ

وةشيسى ثالٌداٌاُ لة وتازَيـكـدا ِزةوغـى      
مَيطتاى ثـةٌـابـةزةكـاٌـى لـة ِـةزَيـىـى                
كوزدضتاُ خطتةِزوو و دةختـيـكـسدةوة    
كة سـكـووـةتـى ِـةزَيـىـى كـوزدضـتـاُ               

مةوةى لة تواٌايداية ثَيػكةغيكـسدووة  
بة ثةٌابـةزةكـاُ، ِـةزوةِـا مـاوـاذةى           
كــسد كــة دــطــة لــةً ذوــازة شؤزةى              
ثةٌابةزاٌى ضوزي، ِاتٍى بة لـَيـػـاوى    
ماوازةكاٌى ٌاوضة ديادياكاٌى ةـشاـ    
بر ِةزَيىى كوزدضتـاُ كـة ذوـازةيـاُ         

دةطاتة ٌصيكةى   4102تةٌّا لة ضاَلى 
يــةك وــمــيــرُ كــةع، ِــةزَيــىــى                
كوزدضتاٌى دووضـازى بـازطـساٌـيـةكـى         

 .  شؤز كسدووة

غــايــاٌــى بــاضــة ذوــازةى ثــةٌــابــةزة          
 421,111ضوزيةكاُ لة ةـشاـ بـة       

كةع دةخـةوـَمـَيـٍـسَيـت و شيـاتـس لـة                
ى مةً ذوازةيـة لـة ِـةزَيـىـى           %22 

 .  كوزدضتاٌة

 وةشيسى ثالندانان و باَهوَيصى بةزيتانيا هــةعرياق  

 ِزةوشــــــى ئـــاوازةكان  

   تاوتوَيدةكةن

، د. ةمى ضٍدى،  4102/01/44لــــة 
ــاٌــى ســكــووــةتــى          ــداٌ وةشيــسى ثــالٌ
ِةزَيىـى كـوزدضـتـاُ، ثـَيـػـواشي لـة               
ِِساٌن بةيكةز، باَلوَيصى بةزيتاٌيـا لـة     

 ةشاـ، و غاٌدى ياوةزى كسد. 

لة كربووٌـةوةكـةدا بـاع لـة ِزةوغـى            
ــىــى            ــة ِــةزَي ــاوازةكــاٌــى ِزوويــاُ ل م
كوزدضتاُ كسدووة كسا بـةوـةبـةضـتـى        
دةضتـٍـيـػـاٌـكـسدٌـى كـةلـَيـٍـةكـاُ و                 
دابيٍكسدٌى ِاوكازييـة وـسؤيـيـةكـاُ،        

مــةوــةؽ بــر بــاغـــرتكــسدٌـــى مـــةو               
ِةلووةزدةى ماوازةكاُ تيايداُ كـة لـة     
مَيطتادا ثَيويطتـيـاُ بـة ِـاوكـازى شؤز            
ِةية، وةشيسى ثالٌداٌاُ دةختيكسدةوة  
كة سكووةتى ِةزَيي مةوةى لة تـواٌـاى     
دابَيت ثَيػكةغي دةكات بـر مـاوازةكـاُ،        
بةآلً ةةبازةى ةةيساٌةكة ثَيويطتـى بـة     
ِــاوكــازى شؤزى ٌــَيــودةوَلــةتــى ِــةيــة.       
باَلوَيصى بةزيتـاٌـيـا لـةاليـةُ خـريـةوة            
ماوـادةبـاغـى وآلتـةكـةى ٌـيـػـاٌـدا بـر                 

ِةواِةٌطيكسدُ لـةطـةأل سـكـووـةتـى         
ِةزَيىى كوزدضتاُ بر ثَيػكةغكسدٌـى  

 ِاوكازى بر ماوازةكاُ. 

ــيــؼ          ــاٌ ــداٌ ِــةزوةِــا وةشيــسى ثــالٌ
لــةاليــةُ خــَويــةوة ضــتــايػــى ِزؤَلــى          
بةزيتاٌياى كسد لة بةدةٌطـةوةِـاتـٍـى     
مةً ةةيساٌةى كة ٌاوضةكة و ِةزَيىى 
كوزدضتاُ ثَييدا تَيجةِزدةبَيت و داواى   
كسد شياتس ِاوكاز بَ بـر دةزبـاشبـووُ      

 لةً ِزةوغة ٌاِةووازة.  

 2  الثةِزة



4102وةزشى ضوازةً ضاىل  كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ  

وةشيسى ثالندانان بةشدازى هة كؤنفِسانطى ئامادةكازى 
 هةشانشيهى ئوزدن دةكات (3RP)ثالنى 

بــة ِــرى مــاوازةبــووٌــى ذوــازةيــةكــى       
يةكذاز شؤز لة ِاوآلتياٌى ضـــــوزيـا و       
ــة               ــالٌ ــةو ث ـــ ـــ ــوةى مـ ــة ضــوازضــَي ل
ِةزَيىـيـيـةى لـة اليـةُ ِزَيـكـخـساوى                
ٌةتةوةيةكطـستـووةكـاُ داِزَيـرزاوة بـر          

ةـشاـ،  ) ِةز يةك لة وآلتاٌى دزاوضَي   
      ُ و    ( غاٌػيٍى موزدُ، توزكيـا، لـوبـٍـا

ــةزوازى                  ــة بـ ــس، لـ ــطـ ــيـ ــى وـ وآلتـ
ــدى،            4102/00/42 ــٍ ــى ض ــم د. ة

وةشيسى ثالٌداٌاٌى سـكـووـةتـى ِـةزَيـىـى          
كوزدضتاُ،  بةغدازيـكـسد لـة وؤزكػـرثـى          
ثِسؤضةى ثالٌى بةدةٌطةوةِاتٍى ضـوزيـا و     
ماوادةكـسدٌـى ثـالٌـى ِـةزَيـىـى بـر مـةو                  
وآلتــاٌــةى ِــاوآلتــيــاٌــى ضــوزيــا ِزوويــاُ           
تَيكسدووُ ضةبازةت بة ثَيداويطـتـيـةكـاٌـى      
ثةٌابـةزاُ لـة غـوَيـٍـى سـةواٌـةوة، مـاو،                 
خوازدُ، َِيسكسدُ، ِـةزوةِـا ثـازاضـتـٍـى           
ذياُ، وةشيسى ثالٌداٌاُ لة وتازةكةيدا كـة    

ٌــــوَيــــٍــــةزاٌــــى مــــاذاٌطــــةكــــاٌــــى      
ٌةتةوةيـةكـطـستـووةكـاُ و ٌـوَيـٍـةزى             
وآلتاٌى كروةك بـةخػـى مـوضـرتالـيـا،         
كةٌةدا، داٌيىازك، مـةَلـىـاٌـيـا، يـابـاُ،          
ٌةزوير، ضويطسا، ضويد و غـاٌػـيـٍـى       
يــةكــطــستــوو، ِــةزوةِــا ٌــوَيــٍــةزاٌــى       
ِزَيكخساوةكاٌى تسى كـروـةك بـةخـؼ         
ماوادةبووُ، تيػكى خطتة ضـةز مـةو       
ِزَيرة شؤزةى ثةٌـابـةزاٌـى ضـوزيـا كـة           
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ِزووياُ لة ِةزَيىى كوزدضـتـاُ كـسدووة      
ــةز            ــةض ــاُ ل ــي شؤزي ــةك ــي ــةزي ــط ــازي وك
ــاُ            ــوزدضــت ــى ك ــى ــةزَي ــى ِ ــةت ــوو ســك
دزوضتكسدووة بةتايبةتـى دواى مـةوةى       
لة ضـةزةتـاى مـةوطـاَلـةوة سـكـووـةتـى              
ِيدِزاأل بوددةى ِةزَيىى كـوزدضـتـاٌـى       
ــسدووة                 ــةؽ واى كـ ــةوـ ــوة، مـ ــِسيـ بـ
بــازطــساٌــيــةكــى شؤز بــكــةوَيــتــة ضــةز          
ســكــووــةت و ِــاوآلتــيــاٌــى ِــةزَيــىــى         

 كوزدضـــــــــتاُ.

غاياٌى باضة مةً شاـشة وؤزكػـرثـاٌـة       
لـة    4102/6/42يةكةً ِةٌطاوى لـة    

بسؤكطن دةضتجَيكسدووة كـة وـةبـةضـت       
لَيياُ بسيتية لة مـاوـادةكـسدٌـى ثـالٌـى         

و    ( SRP) بةدةٌطةوةِاتـٍـى ضـوزيـا         
ثالٌى ِةزَيىى بـر بـةدةٌـطـةوةِـاتـٍـى            

 ُ  4102بـر ضـاَلـى           ( 3RP) ماوازةكـا

تاوةكو لـةو ِزَيـطـةيـةوة مـاذاٌطـةكـاٌـى               
ــاُ و            ــاُ، وآلت ــووةك ــست ــط ــةك ــةوةي ــةت ٌ
ِزَيكخساوة كروةك بةخػةكاُ، ِةزوةِـا  

ِزَيــكــخــساوة ٌــاســكــووــيــةكــاُ بــتــواٌــَ       
يازوةتى دازايي ثَيػكةؽ بـةو وآلتـاٌـة      
ــا              ــوزي ــى ض ــاٌ ــةزةك ــاب ــةٌ ــةث ــةُ ك ــك ب
ــايــي مــةوطــاأل          ــةكــرت ــدةدةدةُ كــةل داَل
ِزادةطــةيــةٌــسَى. دــَيــي مــاوــاذةيــة لــة           
ضةزةتاى مـةوطـاَلـةوة تـاوةكـو مـَيـطـتـا              
ــة            ــابــةزةكــاٌــى ضــوزيــا ل ذوــازةى ثــةٌ
ِةزَيىى كوزدضتاُ دةطـاتـة شيـاتـس لـة            

كةع كةدةكاتـة ٌـصيـكـةى         421,111
 ى ذوازةى داٌيػتوواٌي ِةزَيي. 2%

 (UNDP)وةشازةتى ثالندانـان و ِزَيلخساوى  

 

 دانانى ميلانيصمَيم بؤ بةدواداضوونى ” 

 ثِسؤذة و ضاَهاكيةكانى تايبةت بة 

 “ هاوكازيلسدنى ئاوازةكان

 

، بــةِزَيــص   4102/01/46لــةبــةزوازى   
دكتوز ةمى ضٍدى، وةشيسى ثالٌـداٌـاٌـى    
سكووةتى ِةزَيىى كوزدضتاُ، ثَيػواشي 
لة دكتَوز مادةً ةبداملولال، بةِزَيوةبـةزى  
بةزٌاوةى ٌةتةوة يـةكـطـستـووةكـاُ بـر         

لـة ةـشاـ        ( UNDP) ثةزةثَيداُ        
 .  كـــــــــسد

لـة كــربــووٌــةوةيــةكــدا بــاع لــة كــازو          
كسا لـة ِـةزَيـىـى           UNDPبةزٌاوةى 

كوزدضتاُ، ِةزوةِا بة وزدى بـاع لـة       

ــر                  ــسا ب ــن ك ــَي ــصو ــي ــاٌ ــك ــي ــى و ــاٌ داٌ
بةدواداضووٌى كاز و ثِسؤذةكاٌى تايبةت 
بة ِاوكازيكسدٌى ماوازةكاٌى ِـةزَيـىـى      
ــى                ــسدٌـ ــكـ ــٍـ ــيـ ــاُ و دابـ ــتـ ــوزدضـ كـ
ــة           ــاُ مــةوــةؽ ب ــاٌــي ــداويطــتــيــةك ثــَي
ــاآلى            ــةى بـ ــرٌـ ــَيـ ــى لـ ــطـ ــةٌـ ــاِـ ــةوـ ِـ
ِةَلطـةٌـطـاٌـدٌـى ثـَيـداويطـتـيـةكـاُ و                

UNDP  . 

ِةزوةِا ِزَيكخساوى ٌاوبساو لة مَيطـتـادا   
ٌووضيٍـطـةى خـرى لـة ثـازَيـصطـاكـاٌـى                

ِـةزَيــي داوــةشزاٌــدووة بــةوــةبــةضــتــى      
لةٌصيـكـةوة ضـاودَيـسيـكـسدٌـى ِزةوغـى             
ماوازةكاُ و ِاوكازيكسدٌياُ ، لة ِةواُ 
تةوةزدا باع لة مـةاـاوـداٌـى ثـِسؤذةى        
ضرتاتيذى ِاوبةؽ لة ٌَيواُ سكووةتـى  
ــةوة                ــةت ــى ٌ ــاٌ ــةك ــاذاٌط ــي و م ــةزَي ِ
يةكطستووةكـاُ كـسا بـر مـاوازةكـاُ لـة               
مةطةزى بةزدةواً بووٌى مةً ةةيساٌـةى  
مَيطتا بر واوةي دزَيرتس، بـة مـاوـااـى         

 .  باغرتكسدٌى ِةلووةزدى ماوازةكاُ
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لَيرٌةي ثرلَيٍكسدٌي بةَلَيٍدةزاُ لة ضـة  
 4102واٌطي وةزشي ضوازةوي ضـاَلـي       

ــي           ــداٌـ ــاوـ ــةاـ ــةمـ ــاوة بـ ــةَلطـ ( 2) ِـ

كربووٌةوةي ماضايي، وة لةمةااوي مةً 
كــروــجــاٌــيــا و      ( 24) كــربــووٌــةواٌــةدا   

بةَلَيٍدةزي ثرلَيٍكسدوةو، ثمةي ثرلـَيـو   
ــةوة.         ( 02)  ــسدَوت ــةزشك ــةغــى ب ــك ى دي

وةلَيرٌةي ثرلَيٍكسدُ لـةضـةز داواكـازي      
( 0) خاوةُ كروجاٌياكاُ ثمةي ثرلـَيـو     

( 2) كروجـاٌـيـاي ِـةَلـوةغـاٌـدؤتـةوةو             

مةٌداشيازي ِاوبةؽ لـة داوـةشزاٌـدٌـي       
 كروجاٌياكاٌى دةزَِيٍاوة.

( 6) لة اليةكـي تـسةوة لـةً وـاوةيـةدا              

كــروــجــاٌــيــا لــة بــوازة دــيــادــيــاكــاٌــدا        

ــر ِزةؽ و                  ــط ــي ــة ل ــةت ــساوٌ ( 2) خ

كروجاٌياؽ لة ليطر ِزةؽ دةزَِيٍساوة. 
بــةوــةؽ كــري طػــر كــروــجــاٌــيــا و             
بةَلَيٍدةزاُ كة لة مَيطـتـادا لـة لـيـطـر           

، وةداواكــــــــازي           ( 21) ِزةغداُ دةكاتة   
كروجاٌيا و بةَلَيٍدةز بر وةزطستـو   ( 1) 

ثمةي ثرلَيَ ِزةتكساوةتةوة بة ِري كـةً  
 وكوِزي لة دؤكيووَيٍتةكاٌياُ.

مــاوـــادةكــسدٌـــي طػــت شاٌــيـــازي و              
ــر            ــويطــت ب ــَي ــاٌــي ث ــتــةك ــٍ دؤكــيــووــَي
مةااوـداٌـي مـةً كـازاٌـةي ضـةزةوةي             
ــطــاي             ــٍــكــسدُ، لــة ِزَي ــَي ــرٌــةي ثــرل ــَي ل
بةِزَيوةبةزايةتـــــــــــــي ثـرلـَيـٍـكـسدٌـي           
بةَلـَيـٍـدةزاُ دـَيـبـةدـَيـكـساوة. دـطـة                 

لةواٌةؽ مةً بةِزَيـوةبـةزايـةتـيـة ِـةز         
لةو واوةيةدا ِةَلطاوة بة ٌوَيكسدٌـةوةي  

كروجاٌيا و بةَلَيٍـدةز   ( 22) ٌاضٍاوة بر 
و دةياُ ثػتطشي مازاضتةي وةشازةت و     
اليةٌـةكـاٌـي ٌـةبـةضـرتاو بـة وةشازةت              
كــسدووة ضــةبــازةت بــة كــروــجــاٌــيــا و           
بةَلَيـٍـدةزاُ. ضـةزةِزاي مـةً كـازاٌـةي              
ضةزةوة، ِزؤذاٌـة كـازي مـاضـايـي خـري             
مـــةاـــاً داوة كـــة بـــسيـــتـــيـــة لـــة              
ــداٌـــةوةي طػـــت وةشازةت و                وةآلوـ
اليةٌةكاٌي سكـووـي و ِزةشاوـةٌـديـداُ          
لةضةز ِسؤغتو ثػـكـي ِـاوبـةغـاُ و            
داوـةشزَيــٍــةزاٌــي كــروــجــاٌـيــاكــاُ دواي       

 ديساضة كسدٌي دؤضييةكاٌياُ.

( 2)كؤمجانياش خساونةتة هيطيت ِزةش و،          (  6)كؤمجانيا و بةَهَيهدةزو،       24ثؤهَيهلسدنى  

 كَومجانياش هة هيطيت ِزةش دةزهَيهساون
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 ئةجنامداني ضةند ضيميهازَيم بؤ ِزوونلسدنةوةي ناوةِزؤكي ِزةشهووضي

 ِزَيهماييةكاني جَيبةجَيلسدني طسَيبةضتة طشتيةكان 

ِزةغٍووضـــــــي ِزَيٍىاييةكاٌـــــــــــــــي     
دَيبةدَيكسدٌي طسَيبةضتة طػتيةكـاُ  
لة ٌاوةِزاضر واٌطي تػسيو دووةوـي  

طػتاٌدٌي بـر كـسا، وة          4102ضاَلى 
دوا وادة بر وةزطستو ِزاوبـرضـووُ و     
تَيبيٍيةكاٌي وةشازةت و اليـةٌـةكـاٌـي     
تــسي ثــةيــوةٌــديــداز لــة ٌــاوةوة و            

دةزةوةي سكووةت ديازيكسا كة دةكـاتــة   
 ي كاٌوٌي يةكةوي مةوطاأل.  (02)

لـــــــة واوةي طػـتـاٌـدٌـي ِزةغـٍـووضـي            
ِزَيـٍــىــايــيـةكــاُ و بـر ِزووٌــكــسدٌــةوةي          
ٌاوةِزؤكـــــــــــي ِزةغــــــــٍووضــــــــــةكـة،       
بةِزَيوةبةزايةتي طسَيبةضتة طػـتـيـةكـاُ       
بة ِاوكازي مةٌداواٌــــــــــــــي لـَيـرٌـةي         

ٌوَيكسدٌةوةي ضيـطـتـىـي تـةٌـدةزيـَ لـة             
ِةزَيىي كوزدضتـاُ،  ِـةَلطـــــــــــــــا بـة                  
مـةاـاوـداٌـي ضــةٌـد ضـيـىــيـٍـازَيـن بــر                 
ِةزواٌبةزاٌي وةشازةتةكـاٌـى سـكـووـةتـى         
ِةزَيىى كوزدضتاُ و ثـازَيـصطـاكـاٌـى، وة            
ضيىيٍازةكاٌيؼ بـةثـَيـي مـةً خػـتـةيـة            

 دَيبةدَيكساُ:

 ذ وةشازةت/ ثازَيصطا ِزَيكةوت مةااودةزي ضيىيٍاز

 ةىس ةازب محد
 0 ثازَيصطاي ِةولَيس 4102/00/02 ِاِطس ايب ةبدالسمحَ

 ةىس ةازب محد
 دسا ةىس ؾاحل

 4 وةشازةتى غازةواٌي و طةغت وطوشاز 4102/00/42

 سكيي ولي حمىد
 ضسا ةىس ؾاحل

 2 مةاووةٌي وةشيساُ 4102/04/2

 2 وةشازةتى ثةزوةزدة 4102/04/2 ةىس ةازب محد

 ةىس ةازب محد
 ضسا ةىس ؾاحل

 2 وةشازةتى كازةبا 4102/04/2

 ةىس ةازب محد
 6 ثازَيصطاي ضمَيىاٌي 4102/04/1 بَيطتوُ ةمي ةادز

 2 وةشازةتى تةٌدزوضر 4102/04/01 ةىس ةازب محد

 1 ديواٌي ضاودَيسي دازايي 4102/04/00 ةىس ةازب محد

بةِزَيوةبةزايةتــــــي طسَيبةضــــــــــــتـة      
طػتيةكاُ كركسدٌةوة و ثرلَيٍكسدٌـي  
تَيبيٍيةكاٌـــــــــي اليةٌةكـاُ لـةضـةز      
ِزةغٍووضي ِزَيٍىاييةكاُ لة مـةضـتـري    
خري دةطسَيت و ثَيػكةغي لـَيـرٌـةي      
ٌوَيكسدٌةوةي ضيطتىـي تـةٌـدةزيـو       

 دةكات بر ديساضةكسدٌياُ.

ِةٌطاوي دووةوـي دةزكـسدٌــــــــــــي            
زَيٍىاييةكاٌـــــــي دَيبةدَيكسدٌـــــــي  
طسَيبةضتة طػتـيـةكـاُ بـسيـتـيـة لـة             

بةِـةٌـد وةزطـستـو تـَيـبـيـٍـيـةكـاُ و                  
ٌووضيٍةوةي ِزةغٍووضةكة ضةزلةٌوآ و   
ٌازدٌي بر مةاووةٌي غـووزاي ِـةزَيـي      
بر وزدبيٍيكسدٌـي و دواتـس دةزكـسدٌـي           
ِزَيٍىاييةكاُ بة غَيوةيةكـي ِـةزوـي لـة         

 وةشازةتي ثالٌداٌاُ.  

لــــــة اليةكي تـسةوة بـةِزَيـوةبـةزايـةتـي         
طسَيبةضتة طػتـيـةكـاُ بـة ِـاوكـازي و             
ِةوـاِـةٌـطـي بـاٌـكـي ٌـَيـودةوَلـةتـي و                  
يةكَير بةَلَيٍدةزاٌــــي كوزدضـــــــــــتـاُ،        

ِةَلدةضَر بة مةااوداٌي ضةٌد خولَيكـي  
ِزاَِيٍاُ بر كاديساٌي بةَلَيٍدةزاٌي ضةز بة 
يةكـَيـر بـةَلـَيـٍـدةزاٌـي كـوزدضـتـاُ لـة                  
ِةزضــــة ثازَيـصطـاكـاٌــــــــي ِـةزَيـي، وة              
دةضتجَيكـي مـةً خـوالٌـة لـة ثـازَيـصطـاي                 

(/42-44) ِةولَيس مةداودزاو لة واوةي 

بة ماوـادةبـووٌـي ٌـوَيـٍـةزي                4102/04
ــدةز، وة              (  20)  ــٍ ــَي ــةَل ــا و ب ــي ــاٌ ــج ــرو ك

 4102بةزٌاوةكة تا ٌـاوةِزاضـر ضـاَلـي           
 بةزدةواً دةبَيت.

 1  الثةِزة
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ى ( 4102 -4102 )داِزشتهةوةى ِزةشهووضى ثالنى ضرتاتيجي ثَيهج ضاَهى 
 حلومةتى هةزَيمى كوزدضتان

بةِزَيوةبـةزايـةتـى طػـتـى ثـالٌـداٌـاٌـى              
ضرتاتيذى ثَيداضووٌةوةو داِزغـتـٍـةوةى    
ِزةغٍووضى ثالٌى ضرتاتيذي ثَيٍر ضاَلى

ــى       ( 4102  -4102)  ــةتـ ــووـ ــكـ ى سـ
ِةزَيىى كوزدضتاُ، بـة ِـةوـاِـةٌـطـى           
لةطةأل وةشازةتة ثةيوةٌدازةكاُ مـةاـاً   
دةدات، مةويؼ بةٌوَيـكـسدٌـةوةى داتـاو       
شاٌــيـــازى ٌـــوَى و ٌـــوَيــكـــسدٌـــةوةى            
ٌيػـاٌـدةزةكـاُ بـة ثػـت بـةضـ  بـة                 

، 4141ديدطاى كـوزدضـتـاُ بـر ضـاَلـى            
ــي         ــاٌ ــةزةك ــت ــك ــَي ــةض ــر،   ) ل ــدزوض ــةٌ ت

كروةآليةتى، ذيٍطة ووني، ثيـػـةضـاشي،      

 .(كازةبا، كػتوكاأل، ذَيسخاُ، ِتد

ئامادةكسدنى ِزاثؤزتَيلي شيلـازى   
هَيصي كاز بؤ فةزمانبةزانـى نـاو     

 ديوانى وةشازةت

لةً ِزاثَوزتةدا بة وزدى باضى َِيصى كـاز  
كساوة لة ٌاو ديـواٌـى وةشازةت لـةطـةأل           
ــوِزى و                 ــةً و كـ ــى كـ ــسدٌـ ــكـ ــازيـ ديـ
ماضتةٌطةكـاٌـى ثـَيـؼ بـةكـازخطـتـٍـى              
تــةواوى تــواٌـــا و غـــازةشايــى مـــةً                
كازوةٌداٌة بة غـَيـوةيـةكـى دزوضـت و          
 لةباز لة ثَيٍاو ثَيػخطتٍى ِزةوتى كاز. 

ئامادةكسدنى ثِسؤثؤشةَهـَيـم بـؤ      
دانانى داتابةيطَيم  بؤ ثازَيصطاكـان  

 و قةشاو ناحيةكانى هةزَيم  

داٌــاٌــى مــةً داتــابــةيطــة كــة ِــةوــوو          
بــوازةكــاُ بــر ثــازَيــصطــاكــاُ و ةــةشاو            
ٌاسيـةكـاٌـى ِـةزَيـي دةطـسَيـتـةوة بـة                
ضةغٍَين كـة ِـةوـوو داتـاو شاٌـيـازى               
لةضةز يةكة ميدازيةكاٌى تَيدابـَيـت لـة      
طوٌد و ٌاسيـة و ةـةشاو ثـازَيـصطـا، لـة               
ضــٍــووزى مــةً يــةكــة مــيــدازيــاٌــة بــة         
ٌةخػةو ِةزوةِا ذوازةى داٌـيـػـتـواُ،     

 2  الثةِزة
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بةغَيوةيةكى دياواش و غـيـكـسدٌـةوةى       
بازى تةٌدزوضتى وثَيداويطـتـيـةكـاُ و       
ديازيكسدٌى ِزؤَلى كةزتى تـايـبـةت لـةً       
بوازةدا، كة لةً ضاآلٌةى دوايـى دا بـة         
غــَيــوةيــةكــى بــةزضــاو شيــاديــكــسدووة،      
ِةزوةِا دطة لةواٌةؽ دابـةغـبـووٌـى     
َِيصى كاز لة ٌاو وةَلبةٌـدى ثـازَيـصطـاو       
دةوزوبةز وضرٌيةتـى دابـةغـبـووٌـيـاُ         

 بةغَيوةيةكى وزد. 
 

ئامادةكازى بؤ ديـساضـةيـةكـى       
تايبةت هةضةز بوازى كشتوكاأل هـة  

 هةزَيمي كوزدضتان
   

مةً ديـساضـةيـة تـايـبـةتـة بـة بـوازى                  
كػتوكاأل لـة ِـةزَيـىـي كـوزدضـتـاُ و                
ــر               ــواــاو ب ــازةى ط ــةض ــط ــى ِزَي ــاٌ داٌ
ثَيػخطتٍى مةً بوازةو ضوود وةزطستـَ  
لة داِاتةكاٌى ماوى شةوى بـةشؤزتـسيـَ      
بـــةزِـــةً وبـــاغـــرتيـــَ كـــوالـــيـــتـــى         
ودةضتٍيػاٌكسدٌى كـةً وكـوِزيـةكـاٌـى        
ــر                ــداُ ب ــةوَل ــاأل و ِ ــوك ــت ــوازى كػ ب
ضازةضةزكسدٌياُ، لةطةأل ِةوَلـداُ بـر     
ــة               ــػــخــطــتــى مــةً بــوازة، ِــةز ل ثــَي
دابيٍكسدٌى ثَيداويطتى دووتيـازاُ لـة     
ثةيٍى كيىيايـى و مـاوـَيـسى طـواـاوو             
لةباز بـر ِزاثـةزاٌـدٌـى كـازةكـاٌـيـاُ و               
دابيٍكسدٌى ضةزضاوةى ماو لـة ِزَيـطـاى        
دزوضتكسدٌى بةٌداوو طواضتٍةوةى مـاو  
لة ِزووبـازةكـاٌـةوة بـة ِـرى بـرزى و               
دابيٍكسدٌى بِسَيكى شؤز لة ماوَيسةكـاٌـى   

ماودَيسى دَلرثاٌدُ و ثِسذاٌدُ ... ِتـد     
ــاتــس خــصوــةتــكــسدٌــى           ــاو شي ــٍ ــَي ــةث ل
ــازاُ              ــي ــو دــووت ــاك ــاُ وة ت ــدةك ــوٌ ط
طوٌدةكاٌياُ بةدَي ٌةَِيَمَ و طـةغـة       

 .  بةكازةكاٌياُ بدةُ
 

ئامادةكسدنى ِزاثؤزتَيلي شيلازى 
هــَيــصي كــاز بــؤ وةشازةتــى       

 ِزؤشهبريي و وةزشش  والوان  

مةً ِزاثَوزتةؽ مـاوـادة دةكـسَيـت بـر            
وةشازةتى ِزؤغٍبشي و وةزشؽ والواٌي 
ــاُ           ــى ِــةزِــى كــوزدضــت ــووــةت ســك
ــصى كــازى وةشازةت و            دةزبــازةى ِــَي
ثةيكةزى ِزَيكخـطـ  و ديـازيـكـسدٌـى           
دابــةغــبــووٌــى كــازوــةٌــداُ بــةضــةز       
بةِزَيوبةزايةتيةكاٌى ضـةزبـة وةشازةت     
و ديازيكـسدٌـى ثطـجـرِزيـةكـاٌـيـاُ وة             
ماواذةكسدُ بةوةى تا ضـةٌـد لـةطـةأل         
ثــَيــداويطــتــى وةشازةتــى ِزؤغــٍــبــشى       
دةطواَيَ و ثَيػـٍـيـازكـسدٌـى ضـةٌـد          
ــى             ــسدٌ ــرتك ــاغ ــر ب ــةك ب ــازدةي ــج ِزاض
ثةيكةزى ِزَيكخط  و بازى ِيصى كـاز    
لــة وةشازةتـــى ِزؤغٍـبـشى و وةزشؽ       

 .والواُ

ِــةزوةِــا مــةاــاوــداٌــى ضــةٌــديــَ        
ــةأل              ــةط ــت ل ــويط ــَي ــةوةى ث ــووٌ ــرب ك
كازوةٌداٌى بةِزَيوةبةزايةتى طػتى بر 
ديــازيــكــسدٌــى غــَيــواشى كــازكــسدُ و        
دةضتٍيػاٌكسدٌى كـةً وكـوزتـيـةكـاُ          
بةوةبةضتى ثَيػخطتٍى ِزةوتى كـاز و    
داٌاٌى بةزٌاوةى ضرتاتيذـى وطـواـاو      
بر ِزاثـةزاٌـدٌـى كـاز بـةغـَيـوةيـةكـى                

 شاٌطتى و دووز لة ِزؤتني.

ــدُ          ــٍ ــوَي ــازى خ ــةذوــازةى      ) ب ــةز ل ِ
ةوتاخباٌـة و ةـوتـابـى و وـاوـرضـتـا و                   
ــوشازو         ــطــ ــةتــ ــصوــ ــدى خــ ــةٌــ ــازوــ كــ

. بــووٌــى داً      ( ثـَيــداويطــتــى .... ِــتــد         
ودةشطاى سكووى و وـصطـةوت و بـازى            
ــةً             ــوٌــةى ل ــةوَي ــةو داٌ ــوكــاأل، م كػــت
ٌاوضاٌة دةضَيٍسَيَ، ضـاوـاٌـى مـاذةَه و          
بةزِـةوـى كػـتـوكـاأل بـة ضـةغـٍـَيـن                 
باغرتيَ ضةزضاوة بَيت بر ِةوـوو مـةو     
اليةٌاٌةى كة ثَيويطتـيـاُ بـة شاٌـيـازى          
ِةية دةزبازةى مةو يةكة ميدازيـاٌـة       
ــى              ــالٌـ ــةو ثـ ــاوـ ــى بـــةزٌـ ــاٌـ بـــر داٌـ
خصوةتطوشازى بَيت ياُ بر وـةبـةضـتـى       

     توَيريٍةوة .... ِتد.
ئةجنامدانى هَيلؤَهيـهـةوةيـةكـى     
بةزايي هةضةز  بازى خصمةتطوشازى 

 ضاودَيسى تةندزوضتى و هَيصى كاز
 

مةً لَيكرَليٍةوةية مةاـاً دةدزَيـت لـة        
وةشازةتــى تــةٌــدزوضــتــى ســكــووــةتــى        
ــةً                 ــاُ و مـ ــتـ ــوزدضـ ــى كـ ــىـ ــةزَيـ ِـ
ــةُ            ــةالي ــة ل ــةى ك ــاٌ ــوشازي ــط ــةت خــصو
وةشازةتى تةٌدزوضـتـى ثـَيـػـكـةؽ بـة            
ِاوآلتياُ دةكسَيت، لةطةأل ديازيـكـسدٌـى    
َِيصى كاز لـة وةشازةت و ٌـيـػـاٌـداٌـى             
بازى ِزاضتةةيٍـةى لـة شيـادى وكـةوـى            

ثـصيػـن، ثـصيػـكـى         ) كازوةٌداٌى وةك   
دداُ، دةزواٌطاش، كـازوـةٌـدى ِـوٌـةزى          
وثــــةزضــــتــــيــــازو كــــازوــــةٌــــدى            

ــد        ــتـ ــسى....ِـ ــَيـ ــازطـ ــة      ( كـ ــةكـ ــةزيـ ِـ
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4102وةزشى ضوازةً ضاىل  كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ  

 بةمةبةضيت جَيبةجَيلسدني ثِسؤذةى ثةزةثَيداني ثوة باآلكان هةحلومةتي هةزَيم،

 كازكسا هةضةز ديصايين فؤِزمَيلي ِزووثَيوي ء ثَيداضوونةوة

بةماوادةبووٌى ِزاوَيركازى ثَيـػـكـةوتـوو     
لة وةشازةتى ثالٌداٌـاُ ، بـةِزَيـوةبـةزي         
طػر ثةزةثَيداٌي وسؤيي ثَيػـواشيـكـسد    
ــي              ــساو ــِسؤط ــاآلي ث ــي ب ــةزاٌ ــٍ ــوَي ــة ٌ ل
ثةزةثَيداٌي ٌـةتـةوة يـةكـطـستـووةكـاُ            
) U n i t e d  N a t i o n s 
Development Program) 

ُ           ) خاتوو   (وازيا مـةٌـتـواٌـَيـت ِـمـووـيـا
ضةزؤكي  مـةٌطـتـيـتـري سـكـووـِساٌـي                      

 (Institute of Governance) 
و غــاٌــدي يــاوةزي لــة مــةٌطــتــيــتــري           
كةٌةدي بةوةبةضر دَيـبـةدـَيـكـسدٌـي       
ثِسؤذةى ثةزةثَيداٌـي ثـمـة بـاآلكـاُ لـة             

 سكووةتي ِةزَيي.

ضةٌد كـربـووٌـةوةيـةك مـةاـاوـدزاو             
كــازكــسا لــةضــةز ديــصايــو ِــرِزوــَيــكــي        

ِزووثَيـوي  ثـَيـداضـووٌـةوةى لـةاليـةُ            
ــس             ــِسؤذةى وةشازةت، دواتـ ــىـــي ثـ ــيـ تـ
ِرِزوةكاُ وةزطَيسدزايـة ضـةز ِـةزدوو        

 شواٌي كوزدي  ةةزةبي.
  

لةضةزةتاي واٌـطـي تػـسيـو يـةكـةوـي            
تــــيــــىــــي ثــــِسؤذة لـــــة                  4102

بةِزَيوةبةزايـةتـي طػـر ثـةزةثـَيـداٌـي            
وسؤيــــي بـــــة ِةوـــــــــــــــاِةٌــــــطـي   

(UNDP)   (IoG  )  دةضتياٌكسد بـة
ــوي بــةزايــي            ٌــازدٌــي ِــرِزوــي ِزووثــَي
ــكــرتؤٌــي وةك           ــي ــةل ــةكــي م ــوةي ــةغــَي ب

ــر         ــةوة ب ــكــسدٌ ــاةــي ــاز      21ت ــرك ِزاوَي
ــة                 ــر لـــ ــةزي طػـــ ــوةبـــ ــةِزَيـــ بـــ
وةشازةتةكاُ.ِاوكات بـةِزَيـوةبـةزايـةتـي       
طػر ثةزةثَيداٌي وسؤيي ٌووضساوَيـكـي   

ِةزوي مازاضتةي طػت داً  دةشطاكـاٌـي   
ــةبـــةضـــر           ــووـــةت كـــسد، بـــةوـ ســـكـ
كركسدٌةوةي داتا ضةبازةت بـة ذوـازةى     
ثمة باآلكاُ، لة مَيطتادا داتاكاُ مـاوـادةُ   
بـر دةضـتــكـسدُ بـة ِزووثـَيــوةكـة، كــة               
ذوازةيةكي شؤز لة ماضت باآلكاُ لـةخـر     
دةطسَيت، وة لـةً ِزووثـَيـوةدا تـواٌطـر          
ِةٌووكةيي   ثَيداويطر ِزاَِيٍاٌي ثمـة  

 باآلكاُ دةضتٍيػاُ دةكسَيت.
 

ــواشي               ــَيــ ــةدا غــ ــوةكــ ــَيــ ــة ِزووثــ لــ
ضاوثَيكةوتٍيؼ دةضتٍيـػـاُ دةكـسَيـت       
بر كركسدٌةوةى داتاي شياتس لةضةز ثمـة  
باآلكاُ بر مةوةي ديصايو ثِسؤطساوَيكـي  
ــة                  ــت ل ــسَي ــك ــر ب ــاُ ب ــي ــداٌ ــَي ــةزةث ث

  ضوازضَيوةي مةً ثِسؤذةيةدا.
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4102وةزشى ضوازةً ضاىل  كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ  

وةشازةتى ثالندانان و تيمَيلى شازةشاى كؤزى ضيطتةمَيلى 
  كازاى ضةزضاوةى مسؤيى دزوضت دةكةن

لــة دزَيــرةى ِــةوَلــي  دزوضــتــكــسدٌــي          
ضيطتةوَيكي كازاي ضةزضاوةى وـسؤيـي     
تا ِةزواٌبةزاُ لـة مـاضـتـةكـاٌـي بـاآلو            
ماضر دَيبةدَيكازى طػـتـى لـة طػـت           
داً دةشطاكاٌـي سـكـووـةتـي ِـةزَيـىـي             
كــوزدضــتــاُ تــَيــيــدا ضــوودوــةٌــد بــَ،         
بةِزَيوةبةزايـةتـي طػـر ثـةزةثـَيـداٌـي            
وسؤيي لةوةشازةتى ثالٌداٌاُ، لة ِزَيطةي 
ثةيوةٌديكسدُ    ظيـديـر كـرٌـنـساٌـظ         
لةطةأل تيىي ثـِسؤذةى كـرزي بـةزدةواً        

بووة لةكازكسدُ  مةااوداٌــــــــى مـةً        
 ضاالكيياٌةى خوازةوة:

          ــي ــاوــ ــةاــ ــةِزووي مــ ــٍــ ــتــ خطــ
ِزاثسضيـيـةكـاُ  طـنـتـوطـر لـةضـةز              
كــسدٌــيــاُ كــة لــةضــةزةتــاي ضــاَلــي        

  دةضتجَيكسا. 4102

  واضتةزثالٌـَيـكـي ضـَي       ماوادةكسدٌي
ضـاَلــي بــر ثــةزةثــَيــداٌــي وــسؤيــي/       

KIPA .ثيََِداضووٌةوةى   

  ديصايو ضـــــةٌتةزيبةدواداضووٌي 

ــي         ــوَيــــكــــسدٌــ ــاوتــ ــاُ  تــ ــٍــ ــَيــ ِزاِــ
ــر           ــازدٌــةوةي ب ــيــةكــاُ  ٌ ــكــازي طــرِزاٌ
غازةشاياٌي بوازي ديصايَ لة كـرزيـا بـر        
ثَيداضووٌةوة لةِزَيطةي ماذاٌطـــــــــــــــي    

(KOICA).   

دواي وةزطستو ثَيػٍيازةكاُ ديصايٍةكة 
بةغَيوةيةك ضاك كسايـةوة كـة لـةطـةأل         
واضتةز ثالٌـةكـة بـطـواـَيـت  ثـاغـاُ             
ــةي                ــِسؤض ــر ث ــسا ب ــادةك ــاو ــة م ــازةك ك

 تةٌدةزيٍط.

 Decisive)ثِسؤذةيةن بؤ ئامادةكسدني ِزابةز ء بةِزَيوةبةز هةطةأل 

Operations)ي بةزيتاني 

ــساوي          ــخــــ ــكــــ  Decisive) ِزَيــــ

Operations )     ي بةزيتاٌي كة تـاكـة
ِزَيكـخـساوي ِزَيـجـَيـدزاوي مـةٌطـتـيـتـري               

ــة                           ــسدٌـــ ــةِزَيـــــوةبـــ ــةزدي بـــ ــازتـــ ضـــ
 (Chartered Management 

Institute ) ،لة ضـــــةزتاضةزي ةَيساـ 

 4102لـة وــاٌــطــي كــاٌــوٌــي دووةوــي          
ثِسؤثرشةَلَيكياُ ثَيػكـةؽ بـة وةشازةتـى        
ثــالٌــداٌــاُ كــسدووة بــةوــةبــةضــر              
ثــَيــطــةيــاٌــدٌــي بــةِزَيــوةبــةز  ِزابــةزي        
ثِسؤَِيػٍاأل  بةخػيو بِسواٌاوةي دبمرً 
ثَيياُ. مةً ِزَيكخساوة بِسواٌاوةكاٌياُ لـة   

ي بـةزيـتـاٌـيـا        ( CMI) اليةُ شاٌـكـرى       
ثةضـةٌـد دةكـسَيـت، دوابـةدواي ضـةٌـد              
داٌيػتٍَين  طنتوطركسدُ ضةبـازةت بـة     

ٌـاوةِزؤك  وـاوةي خـولـةكـة  غـوَيــو             
كاتروَيس (  041)مةااوداُ، خولــــةكة 
ِـةِـتـة دا،      (  2) دةخايةٌَيت لة واوةى 

ثِسؤذةكة لة ةرٌاغي داٌـوضـــــتـاٌـكـسدُ        
داية لةضــــةز  ديازيكسدٌـى تـَيـنـووٌـى        

 ثـــِسَوذةكة.
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ثِسؤذةى ئةكادميياى ِزاهَيهان هةطةأل 
كة ثِسؤذةيةكى  ETTCضةنتةزي 

 ثةزةثَيدانى مسؤيي هاوبةشة

ِزاوَيــركــازى ثــَيــػــكــةوتــووى وةشازةتــى      
ــى             ــوةبــةزى طػــت ــةِزَي ــاُ و ب ــداٌ ثــالٌ
ثةزةثَيداٌى وسؤيــــــــــــــى لـــــة ِزؤذي    

ثَيػـواشيـاٌـكـسد لـة        (  4102/01/02)
ــص     ــةزَي ــطــة    ) ب ــةٌ ــسُ ل ــَي ضــةزؤكــى     ( ب

تةكٍةلـردـيـاو ِزاِـَيـٍـاٌـى مـةوزووثـى             
)European Training and 

Technology Center ) و غاٌدى
ٌوَيٍةزى  ( ِايدى وَيسك) ياوةزي خاتوو

تــايــبــةت كــة لــة وآلتــى مــةَلــىــاٌــيــاوة          
ِاتبووُ،  لةً كربووٌةوةيـةدا، تـيـػـن       
خساية ضةز بازودؤخى مَيطتاى ِةزَيىي 
كـــوزدضـــتـــاُ و ضـــرٌـــيـــيـــةتــــى                
ِةوـاِـةٌـطـيـكـسدُ لـةطـةأل وةشازةتـى              
ــة              ــى ل ــكــسدٌ ــةغــدازي ــاُ و ب ــداٌ ثــالٌ

ضازةضةزى مةو كَيػاٌة كة ِزووبـةِزووى    
 ِةزَيىى كوزدضتاُ برتةوة لة مَيطتادا.

و تـةواوى    ( بَيسُ لـةٌـطـة     ) دواتس بةزَيص 
مةٌداواٌى برزدةكة مـاوـادةيـى خـريـاُ          
دةزبِسى لة ِةواِةٌطيكـسدٌـى وةشازةت     
بر مةااوداٌى ثِسؤذة ِـاوبـةغـةكـاُ و         
دةضتٍيػاٌكسدٌياُ، بر مةً وةبةضتةؽ 

طسٌـطـى كـرغـػـى        ( ِايدى وَيسك) خاتوو
بةزدةواً و بـةِـَيـصكـسدٌـى كـازطـَيـِسى             
ــةوةو         ــووٌ ــةِزووب ــر ِزووب ــةِزوو، ب خطــت
 ضازةضةزكسدٌى ةةيساٌةكاٌى ِةزَيي. 

كربووٌةوةكة كرتايى ِـات بـة ضـةٌـد           
ثَيػٍيازَين بر مةوةى وةك دةضـتـجـَيـن       
كـازيـاُ لـةضــةز بـكـسَيـت و ِـةٌـطــاوة                 
كسدازيةكاٌيؼ لةداٌـيـػـتـٍـى داِـاتـوو          

لــةطــةأل ضــةٌــتــةزى ٌــاوبــساو تــاوتــوَي        
 .بكسَيَ

ثَيداضووٌةوةى ثِسؤطـساوـي ِـاوبـةغـي        
ٌَيواُ وةشازةت   ضةٌتةزي ٌاوبساو كـة  
خري لـة دوو ثـِسؤذةدا دةبـيـٍـَيـتـةوة                

 مةواٌيؼ بسيتني لة:

         ثــِسؤطــساوــي خــولــي ِزاِــَيــٍــاُ بــر
ــةً           ــةزدــ ــي ضــ ــداٌــ ــةٌــ ــازوــ كــ

 داً دةشطاكاٌي سكووةت.

           ثِسؤذةى مةكادِيـاي ِزاِـَيـٍـاُ كـة
ثِسؤذةيةكي ِاوبةغة  طواـاٌـدٌـي    

 بةثَيي بازودؤخي مَيطتا.

ــة              ــةدا داوا ل ــةوةك ــووٌ ــرب ــةك ــس ل دوات
كـسا كـةدـرز         ETTC() ضةٌـتـةزي     

ِزاددةي مــــــةو خـصوـةتـطـوشازيـيـاٌـةى           
مـــــاوـادة بـكـات، كـةدةتـواٌـَيـت وةكـو                 
خـــصوـــةتـــطـــوشازي لـــةطـــةأل وةشازةت       
بةغَيوةيةكي ِاوبـةؽ ثـَيـػـكـةؽ بـة           
ماوازةكاٌي بكةُ، بةتايـبـةتـي لـةِزووي       
بةكازَِيٍاٌي ِـَيـصي كـاز  كـسدٌـةوةى          
ــةبــوازي             ــي ثــيــػــةيــي بــريــاُ ل خــول

 درزا درزدا.
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ثِسؤطسامي هاوبةش هةطةأل ِزَيلخساوي 
 ئَيطلوا بَو تاشةطةزى هةكةزتى طشتى 

لةضوازضَيوةى ثِسَوذةى تاشةطةزى كةزتـى  
 UNDPطػتى ةشاـ كةبةِةواِةٌطى   

دَيبةدَيدةكسَيت كة بةغَيكياُ دـةخـت   
لةضةز بٍياتٍاُ و تواٌطت   ثةزةثَيداٌى 
كازطَيِسى دةكـات ، بـَو مـةً وـةبـةضـتـة                
بةِزَيـوةبـةزايـةتـي طػـر ثـةزةثـَيـداٌـى              
وسَويى ضةٌد كربووٌةوةيةكي مةاـاوـدا    

ضــةبــازةت بــة ثــِسؤطــساوــي ِــاوبــةغــي       
وةشازةت لـةطـةأل ِزَيـكـخـساوي مـَيـطـكـوا              

)ESCWA)         بـــــة وـــــةبـــــةضـــــر
ــداويطــتــيــيــةكــاٌــي        خطــتــٍــةِزووي ثــَي
ِزاِـــَيـــٍـــاٌـــي وةشازةتـــةكـــاُ  ضـــوود        
وةزطستو شيـاتـس لـة مـةشوـووٌـي مـةً              
ِزَيكـخـساوة، دواي طـنـتـوطـركـسدُ مـةو               

بوازاٌـةي كـة مـةولـةويـاتـيـاُ ِـةبـوو                
  دةضتٍيػاٌكساُ، لــــة كرتاييدا بِسيازدزا

ضواز وؤزكػرثي ثَيٍر ِزؤذي بـر ضـاَلـي      
ــطــي ِــةزدووال         4102 ــاِــةٌ ــةِــةو ب

ــة بــوازةكــاٌــي:           ــَ ل ــبــكــسَي ــبــةدــَي دــَي
ــاُ،         )  ــةكـ ــساٌـ ــةيـ ــي ةـ ــسدٌـ ــوةبـ ــةِزَيـ بـ

توَيريٍةوةى طـسِـاٌـةي مـابـووزي بـر             
ثِسؤذةكاُ، ماضاٌكـازيـيـكـسدٌـي ثـِسؤضـة          
ميدازييةكاُ، بةِزَيوةبسدٌى ثةيوةٌدييـة  
طػتيـيـةكـاُ  ِـوٌـةزي ِـةَلطـوكـةوت             

 .(لةطةأل ِاواَلتياُ

 (5102)ثالنى ضاآلنةي خوىل ِزاهَيهان بؤ ضاَهى 

مةٌطتيتيري كـوزدضـتـاُ بـر كـازطـَيـِسي            
ثــالٌــَيــكــى خـــوىل        (  KIPA) طػــر     

(،  4102) ِزاَِيٍاٌي ماوادةكسد بر ضاَلى   

وةبةضت لـةً خـولـةؽ ثـِسكـسدٌـةوةى             
بةغَيكة لة ثَيداويطتيةكاٌي ِزاَِيٍاُ كـة    

ضــاآلٌــة لــة مــةاــاوــي غــيــكــازي                  
ثَيداويطتـيـيـةكـاٌـةوة دةضـت دةكـةوُ             
ياخود لة وةشازةتةكاٌةوة ثَيىاُ دةطـات،  
خــولــةكــاٌــيــؼ بــابــةتــي دــرزاودــرز        
لةخردةطسُ لةبوازي دازايي  كازطَيـِسي،  

بـاآل، ٌـاوةٌـد،      ) لة ضةز ماضتى ثمةكاٌـى    
دَيبةدَيكسدٌى كاز، ِةزوـاٌـبـةزة تـاشة       

 ُ ــا ــةشزاوةكـ ــساوُ      وا    ( داوـ ــَ كـ ــصايـ ديـ
كــةضــةزدــةً وةشازةتــةكــاٌــى ِــةزَيــىــى     

ِةولَيس، دِرك، ) كوزدضتاُ  ثازَيصطاكاُ 
ضمَيىاٌى، ِةَلةجبة و ميدازةى طةزوياُ  

 تيايدا ضوودوةٌد دةبَ. (ِزاثةِزيَ

 ثِسؤذةى تواناضاشى حلومةتي هةزَيمى كوزدضتان

بــةوــةبــةضــتــى بــةزشكــسدٌــةوةى تــواٌــا       
وسؤييةكاُ لةضوازضَيوةى خوَيٍدٌى باآل 

لـةدةزةوةى وآلت،       ( واضتةز و دكـتـرزا      ) 
ضــةٌــديــَ ِــةزوــاٌــبــةز كــاٌــديــدكــساوُ     
لةضةزدةً داوو دةشطـاكـاٌـى سـكـووـةت         
لــةضــوازضــَيــوةي ثــِسؤذةي تــواٌــاضــاشى،       
كةيةكَيكة لـةثـِسؤذة ضـرتاتـيـذـيـةكـاٌـى              
سكووةتى ِةزَيىى كوزدضتاُ، لـة كـازو       
 ضاالكييةكاٌى مةً وةزشةؽ بسيتني لة:

 ِزاييكسدٌى واوةَلةى مـةو كاٌديـداٌةى 

 ِزَوذاٌة بَو داواكازى دَوزاودَوز لةضةز     

ثـــِسَوذةى تـــواٌـــاضـــاشى ضـــةزداٌـــى        
بةزَيوةبةزايةتيي طػر ثةزةثَيـداٌـى   
وسَويى دةكةُ و لـةاليـةُ لـيـرٌـةى            

 وةشازةتةوة بِسيازياُ لةضةز دةدزَيت.           

             ــر ــظ ب ــةي ــاب ــى دات ــسدٌ ــك ــت دزوض
كــاٌــديــدكــساواٌــى ضــةزدــةً داً و        
دةشطاكاٌى ِةزَيىى كـوزدضـتـاُ كـة       

كـاٌـديـدة، بـة       (  0224) ذوازةيـاُ    
ــدا ضــةزدــةً             ــاي ــي ــن كــة ت دــرزَي
شاٌــيــازيــيــةكــاُ لــةخــردةطــسَيــت و       
بــةزضــاوِزووٌــى ٌــيــػــاُ دةدات            

ضــةبــازةت بــةو ةــرٌــاغــاٌــةى كــة          
 كاٌديدكساو تيايةتى.

         ٌـــوَيـــٍـــةزاٌـــى وةشازةت لـــةطـــةأل
ٌوَيٍةزاٌى ضةزؤكايةتى مةاووةٌى 
وةشيساُ  وةشازةتى خوَيٍدٌى بـاآلو    
توَيريٍةوةى شاٌطـتـى كـربـووٌـةوة           
مةااودةدةُ، بـَو ثـَيـداضـووٌـةوةو        
داِزغتٍةوةى ضةزدةً مـةو بـِسيـازو      
ِزَيــٍــىــايــيــاٌــةى كــةتــايــبــةتــَ بــة        
ــاشى ،         ــاضــ ــواٌــ ــةى تــ ــاوــ ــةزٌــ بــ
ــي         ــةك ــوةي ــَي ــةغ ــاُ ب ــةوةي ــٍ داِزغــت
شاٌطر  يةكطستوو كة بـتـواٌـسَيـت       

 بةِزووٌي كازي ثَي بكسَيت.
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ــة         ــةك ل ــةوةي ــووٌ  4102/04/2كــرب
غـاٌـدَيـكـى تـوزكـى            ألمةااودزا لـةطـة    

لةضةز ماضتَيكى بةزش كة ثَيكّاتبووُ لة 
ــابــووزى و            بــةزثــسضــاٌــى وةشازةتــى م
بةزثسضاٌى ضتاٌـدةزد و ثـَيـواٌـةضـاشى           

ضةيـةز  ) كرٌرتؤىل درزى توزكى  بةِزَيص 
بةزثسضى كـازوبـازى مـابـووزى          ( مَيسبن

ــس،              ــَي ــة ِــةول ــي تــوزكــي ل ــول ـــ ةــوٌطـــ
كةضةزداٌى دةضـتـةى ثـَيـواٌـةضـاشى و             
كرٌرتؤىل درزى ِةزَيىى كوزدضتـاٌـيـاُ    

لة ِةولَيس، لـةاليـةُ وةشازةتـى      كسدبوو 
  ةتثالٌداٌاٌةوة، بةِزَيص بسيـكـازى وةشاز    

و ضـةزؤكــــــــى         ( غَيسواُ مةضعد ةادز) 
د. ؾـبـا       ) دةضــــــتةى ٌاوبساو بةِزيـَص   

و بـةِزَيـوةبـةزى طػـتـى           ( يوضف تروا
ــص           ــةِزَي ــواٌــى وةشازةت ب ــوب  ) دي ــةي م
ــى          ــةآلَل ــش ط ــاب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــةأل     (، ض ــةط ل

ــاٌــى دةضــتــة مــاوــادةى          ـــ ـــ بــةزثــسضـــ
 كربووٌةوةكة بووُ.

وةبـةضـتـى مـةً ضـةزداٌـةى غـاٌـدى               
توزكى بةَِيـصكـسدُ و بـاغـرتكـسدٌـى           
ثةيوةٌديية مابووزى و باشزطاٌيةكاٌـى  
ٌَيواُ ِةزَيي و سكووـةتــــى تـوزكـيـا         

ٌـ  بوو، بة تايبةتى لةبـوازى     تـى  يـة ضـر
بةِزَيوةضووٌى كازى ِـاوزدُ لـةِزووى       
ثػــكــٍــني و تــايــبــة ــةٌــديــةكــاُ و         
داوـــةشزاٌـــدٌـــى تـــاةـــيـــطـــةو كـــازة         
كازطَيِسيةكاُ و طـرِزيـٍـةوةى شاٌـيـازى        

 دةزبازةى بةزِةوةكاُ.

لة كرتاييـدا ضـةزؤكـى دةضـتـة ِزووٌـى             
كسدةوة كة دةضتة ماوادةية دةضت بـكـا     
بةو ِةواِةٌطيةى كة اليـةٌـى تـوزكـى       
ــة ِــاوكــازى                ــةوةى ب ــر م ــا ب داوا دةك
سكووةتى توزكى تاةـيـطـة لـة ِـةزَيـي           
دامبةشزَيٍسَيت، ِةزوةِا ضيطتـةوـَيـكـى     
باغرت دابٍسَيت برطرِزيـٍـةوةى شاٌـيـازى       
لة بوازى ثػكـٍـيـٍـى بـةزِـةوـةكـاُ و             
كازوبازى بـاشزطـاٌـى بـة طػـتـى. دواى              
كربووٌةوةكاُ غاٌدى توزكى ضـةزداٌـى     
ٌاو باشاِزى ِةولَيسياُ كـسد بـر مـةوةى          
ضةٌـد منـووٌـةيـةكـي خـرزاك لـةطـةَه               

 خرياُ ببةُ بر توزكيا بر ثػكٍني.

شاندَيلى حلومةتى توزكيا و دةضتةى ثَيوانةضاشى و 
 كؤنرتؤهـى جؤزى كؤبوونةوة 
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ضاَهاكيية ئةجنامدزاوةكانى ديلةى دةضتةى 
 ثَيوانةضاشى و كَونرتَوىل جَوزى

لةتاةيطةى وةزكةشى ٌاو دةضتةى ثَيـواٌـةضـاشى و كـرٌـرتؤىل          
لـة منـووٌـةكـاٌـى دـواٌـكـازى و ثـاكـكـةزةوة                    (  26) درزى   

منـووٌـةى طـرغـتـى        (  01) ثػكٍيٍى بر مةااودزاوة  لةطةأل 
بةضتوو، وة كرى طػتى مةو منووٌاٌةؽ كة لة وةزشى ضوازةً 

 منووٌة.( 002)ِزةواٌةى دةضتة كساوة بسير بووُ لة 

بِسى وةوادى ِاتوو لة بٍكةى ِِسؤكة خـاٌـةى ٌـَيـودةوَلـةتـى           
كـطـي لـة وـةوادى         (  420122) ِةولَيس  بسيتـى بـوو لـة:           

دواٌكازى، كةزةضتةى بيٍاضاشى، ووادى ضيازات، وة دـطـةزة   ) 
   (.بةِةووو درزةكاٌيـاُ

منووٌةى برُ ثػكـٍـيـٍـى     (  01) منووٌةى دطــةزة و (  1) وة 
بر كساوة لة تاةيطةى بٍكةى كرٌرتؤىل درزى ِِسؤكةخاٌة كـة    

 دةطواَيت لةطةأل تايبة ةٌدى ةشاةى.  

ثػكٍيٍى ٌَيسطةلةؽ لة دةضتةى ثـَيـواٌـةضـاشى و كـرٌـرتؤىل           
داٌــةى (  4) ى طــواــاو، وة        ( 46) دــرزى بــسيــر بــوو لــة        

 ٌةطواــاو.

لة بةزَيوةبةزايةتى كرٌرتؤىل درزى ضمَيىاٌيؼ بِسى دـطـةزة/   
( 0414124) توتٍى ٌـَيـسطـةلـة ِـاتـووى وةزشى ضـوازةً                

كازترُ دةزضوو، وةبِسى ِاتووى توتٍى ثايح/ توتٍى ضـٍـساو     
 تةٌى ِزَيطةثَيدزاو بوو.( 0222)

لة بةِزَيوةبةزايةتى كرٌرتؤىل درزى دِركيـؼ بـِسى وـةوادى        
تـةٌـى   (  1411.616) ِاتووى دطةزة بر وةزشى ضـوازةً         

 ِزَيطةثَيدزاو بوو.

لةخوازةوة خػتةى كرى وةوادى ِاتوو لةوةزشةكاٌى بامشـا،،  
ثةزوَيصخاُ، ميرباِيي خةلـيـن، سـادـى مـروـةزاُ لـةوةزشى              

ُ            4102ضوازةوى ضاَلى  ، كةبسيتني لـة: وـةوادة ِـاتـووةكـا
ثاككةزةوة، وةوادى بـيـٍـاضـاشى، وـةوادى كـازةبـا، وـةوادى               ) 

ضَيػتخاٌة، وةوادى ثـالـضـتـيـكـى، يـازى وـٍـدااَلُ، وـةوادى                   
 ديازكساوُ بةً غَيوةية: (ضيازات .... 

 بِسى ِاتوو / داٌة بِسى ِاتوو / كازترُ بِسى ِاتوو / تةُ

 لةٌاوبساو ِزَيطةثَيٍةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة لةٌاوبساو ِزَيطةثَيٍةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة لةٌاوبساو ِزَيطةثَيٍةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة

 ٌيية 011 211621 ٌيية 0214212 4242611 4122 22441 222206221

بر واٌطةكاٌــى  (  SGS,B.V)بِسى كركساوةى بِسواٌاوةكاٌى 
لةخوازةوة   4102ى وةزشى ضوازةوى ضاىل (00،  01،  2)

طسَيـبـةضـت       4102ديازى كساوة، وة لة وةزشى ضَييةوى ضاىل 

( TUV & COTECNA) لةطةأل كروجاٌياى ثػكَيٍةزى   

كساو لـــــة وـاوةى مـةً وةزشةغـدا كـازى ِزيـطـة ثـَيـداٌـيـاُ                       
 .  كسدةوة

   ذوازةى بِسواٌاوةكاٌى ِزَيطةثَيٍةداُ ذوازةى بِسواٌاوةكاٌى ِزيطةثَيداُ بِسواٌاوةكاُ

B.V 2222 401 

SGS 4222 04 

TUV 422 4 

COTECNA 12 ٌيية 

 424 2612 كَوى طػتى

 02  الثةِزة



4102وةزشى ضوازةً ضاىل  كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ  

 خػتةى ثػكٍيٍى مةااودزاو لة تاةيطةكاٌى 

 (خوازدةوةٌى، ماو، دواٌكازى، ثاككةزةوة، دطةزة ....)دةضتةى ثَيواٌةضاشى و كرٌرتؤلـى درزى، بةِزَيوةبةزايةتى دِرك و ضمَيىاٌى 

 ٌاوى غوَيَ
 بايرلَودى ِيصيا كيىيا

 ٌةطوااوة طوااوة ٌةطوااوة طوااوة ٌةطوااوة طوااوة

 2 22 42 44 2 22 تاةيطةى ٌاوةٌدى دةضتة

تاةيطةى ب.ك  دِرك   0062 22 0111 026 426 22 

 تاةيطةى ب. ك
 ضمَيىاٌى

0001 00 224 42 022 2 

 22 261 411 4262 20 4224 طػتى

 كازوضاَهاكيةكانى دةضتةى ثَيوانةضاشى و كؤنرتؤىل جؤزى هة بوازى خـشـأل

 دِرك ضمَيىاٌى ِةولَيس درزى كاز وضاالكى ذ

 01 ـــ 02 دةزَِيٍاٌى ورَلةتى شَيِسيٍطسى 0

 ـــ ـــ ـــ دةزَِيٍاٌى ورَلةتى ِسؤغتٍى شَيِس بة كروةَه 4

 02 ـــ 0 دةزَِيٍاٌى ورَلةتى وةزغةى شَيِس 2

 0 2 0 تاشة كسدٌةوةى ورَلةتى شَيِسيٍطسى 2

 ـــ ـــ ـــ تاشة كسدٌةوةى ورَلةتى ِسؤغتٍى شَيِس بة كروةَه 2

 ـــ 4 ـــ تاشة كسدٌةوةى  ورَلةتى وةزغةى شَيِس 6

(شَيِس، ثالتني، شيو)ثػكٍيٍى خػَمى ِاوزدة  2  

6120.220 

غةؽ ِةشازو ِةغت ضةدو ٌةوةدو 
يةك كيمرو ضواز ضةدو ٌةوةدو 

 يةك طِساً

2214.220 

ٌر ِةشازو ضَى ضةدو ِةغتاو دوو 
كيمرو ثَيٍر ضةدو سةِتاو يةك 

 طِساً

412.122 

دوو ضةدو ثَيٍر كيمرو ٌةوةدو 
 ثَيٍر طِساً

 02 411 021 ثػكٍيٍى ثطوولةى ِسؤغتٍى شَيِس 1

كٍيٍى دوكاٌى وةزغة و شَيِسيٍطسىػث 2  21 2 06 

 06 412 021 كَيػكسدٌى تةزاشوو 01

داز 04 ضةزداٌى لَيرٌةى ضاودَيسى باشاِز 00 داز 41  داز 2   

طِساً 642 شَيِسى ثػكَيٍساو لة اليةُ لَيرٌةى ضاودَيسى 04 طِساً 1111  طِساً 0002   

شَيِسيٍطس 01 تاةيكسدٌةوةى شَيِسيٍطساُ و خاوةُ وةزغةكاُ 02 شَيِسيٍطس 4  شَيِسيٍطس 46   

 01  الثةِزة



4102وةزشى ضوازةً ضاىل  كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ  

 بةشي كشتوكاأل

 ئةجنامدانى ذمازةيةن ِزووثَيويى هة بوازى جياجيادا

ِزووثَيوى كَيَمـطـةكـاٌــــــــــــــى ثـةلـةوةز               
ِزووثَيوَيكى دةوزية كة دةضـتـةى مـاوـاز       
بة ِاوكازى ثيػةيى لـةطـةأل وةشازةتـى        
كػتوكاأل و ضةزضاوةكـاٌـى مـاو ضـةٌـد          
ضاأل دازَيـن مـةاـاوـى دةدات، بــــــــر               
وةزطستٍى داتا و شاٌيازى ثةيوةضـت بـة     
بازودؤخى كَيَمطةكــــاُ و خطـتـٍـةِزووى    
ٌيػاٌدةزى تايبةت بة وةبةضــــــــــــتـى        
 بةزةوثَيػنووٌى مةً كـةزتـة طـسٌـطـة.         

دواى كرتايــــــــــــى ِـاتـٍـى ِزووثـَيـوى                
 21كَيَمطةكـاٌـى ثـةلـةوةز كـة وـاوةى               

ِزؤذى كازكسدٌى خـايـاٌـد لـة بـةزوازى            
تاوةكو بــــــــــــــةزوازى           4102/6/02
بر دَيبةدَيكسدٌــــــــــى        4102/2/42

كازى وةيداٌـــــى و وةزطـستـٍـى داتـاى           
تايبةت بة كَيَمطةكاٌى ثةلةوةز لة ِزووى 
شاٌيازيةكاٌــــــى غوَيـٍـى دـوطـساِـى و          
ِةبووةكاٌـــــى كـَيـَمـطـة و بـةزِـةً و                

 .تَينووٌةكاُ

ِةزوةِا دواى كرتايى ِاتٍى ثـِسؤضـةى     
تروازكسدٌى ِرِزوةكاٌـــــى ِزووثـَيـو لـة      
بةِزَيوةبةزايةتيةكاٌـــــــــــــــــى مـاوـازى      

ثازَيصطاكاُ لة دةضتةى ماوـازى ِـةزَيـي      
ــةزوازى        ــة ب ــازى   4102/01/46ل ك

يةكخط  و خاوَيٍكسدٌةوةى داتاكاٌــــي 
دةضــــــــــتـجـَيـكـسدووةو لـةً وـاوةيـةدا               
ِةوَلدزاوة  بة غــــَيوةيةكى مـةكـادِـى    
ِةَلةكاٌى وةيداُ و مـةً ِـةآلٌـةى لـة         
كاتـــــــى تـروـازكـسدٌــــــى ِـرِزوـةكـاُ                
ِزوويــداوة ديــازي بــكــسَيــت و دواتــــــس           
بــــــةِــةوــاِــةٌــطــــــــى لـــــــــةطــةأل                
بةِزَيوةبةزايةتيةكاٌـــــى مــــــــــــــاوـازى       

 ثازَيصطاكاُ ضازةضــــةز بكسَيت.

 ِزووثَيوى ثةهةوةز

 بةشي كَومةَهايةتى و تةندزوضتى

 ِزووثَيوى تاوان و قوزبانيانى تاوان

ثـــاؽ ِزَيكخطتٍـى ثـسضـيـازٌـاوـةكـاٌـى           
ِزووثَيوى ٌاوبساو، مـةاـاوـداٌــــــــــــــى             
تاةيكسدٌةوةى ضةزةتايى بر ِزووثَيوةكة 
بــــةَِوى بازودَوخـى دازايـى ِـةزَيـىـى          
كوزدضتاُ بازى ماضــايؼ لة ٌاوضةكاٌى 
تسى ةشاـ بةتايبةتى و ِـةَلـبـرزادٌـى         
ثازَيصطاكاُ لة ِةووو ةشاـ ٌةتواٌـــــسا  

 مــــــةً ِزووثَيوة مةااً بدزَيت.

خاضيةتةكاٌـى مـةً ِزووثـَيـوة بـسيـتـى              
بووُ لة دوو بـةؽ: بةغـــــــــى يـةكـةً      

كركسدٌةوةى داتا بة غَيواشَيكى مـاوـازى     
و بةثَيى ِةَلبرازدٌــــــى  ضـاوـجـو بـوو       
بةغى دووةويؼ كركسدٌةوةى داتا بـوو    
لةاليةٌة ثةيوةٌديدازةكاٌـــــــــــى وةكـو    

وةشازةتــى ٌــاوخــر، وةشازةتــــــى كــازو         ) 
بر مـةً   ( كازوبازى كروةآليةتى، دادطا...   

وةبةضـتـة، دةضـتـةى مـاوـازى ِـةزَيـي               
ِةَلطا بةمةااوداٌـــــى كَوبووٌةوةيـةك  
لةطةأل اليـةٌـة ثـةيـوةٌـديـدازةكـاُ بـة             
ماوادةبووٌــى ٌوَيٍةزى مةاووةٌـــــــــــى      

دادوةزى و وةشازةتى دادو وةشازةتــى كازو 
لـةبـةزوازى   كازوبازى كَووةآليةتــــــــــــى       

، كة لةً كَوبووٌـةوةيـةدا   4102/2/00
باع لة كَوكسدٌةوةى داتا لةو بةِزَيصاٌـة  
كـــــــسا ضـةبـازةت بـةو لـيـطـتـةى كـة                    

ــساوى           ــخـ ــكـ ــةُ ِزَيــ ــةاليـ  UNDPلــ
UNODC       ماوادةكسابــــــــــوو بــــــــــَو

كَوكسدٌةوةى داتا لةضــــــــةز ِزووثـَيـوى     
ٌاوبساو، ثاغـــــــــــــــــاُ كـَوكـسدٌـةوةى              

 داتاكاُ مةااودزا.

 02  الثةِزة



4102وةزشى ضوازةً ضاىل  كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ  

 بةشي ثيشةضاشى

   4102/2(  41-0) لــــة ِزَيكةوتـــــــي   

ٌوَيكسدٌةوةى ضوازضَيوةي كاٌطاكاُ بـة  
ِاوكازي ديواٌي ثازَيـصطـاكـاٌـي ِـةزَيـي         
بةغي ووَلـكـايـةتـي مـةاـاً دزا. كـَوى               
طػر ذوـازةي كـاٌـطـاكـاُ لـة ِـةزضـَي               
ثازَيصطاي ِةولَيس، دَِوك و ضـمـَيـىـاٌـي          

 كاٌطاية بوو. 202ٌصيكةي 

ــى            ــداٌـ ــةيـ ــازى وـ  4102/2/41كـ

ِزؤذ. دواي   21دةضتيجَيكسد  بر  واوةي 
تَوواز كسدُ و وزدبيٍكسدٌي ِرِزوـةكـاُ   

  4102/00/42، لـــة ِزَيـــكـــةوتـــي           
 214ِرِزوةكاُ  كة ذوازةياُ ٌصيكةي  

ِرِزً بـوو ِزةواٌـةي دةشطـاي ٌـاوةٌـدي            

ماوازي بةغدا / بةِزَيوةبةزايةتـــــــــــــي      
 ماوازي ثيػةضاشي كسا. 

ماوااى مةً ِزووثَيوة لةكةزتـى ثـيـػـة       
ضاشى و وةبـةزِـَيـٍـاُ لـة ثـَيـػـةٌـطـى               
كةزتةكاٌى كـرى مـابـووزى ٌـةتـةوةيـى           
ــةز              ــا ِ ــةزوةِ ــت، ِ ــسَي ــاز دةك ِــةذو
ثَيػكةوتٍَيكيؼ لةً بـوازةدا بـةوـاٌـاى         
ثَيػكةوتٍى مابووزى ٌـةتـةوةيـى دَيـت،       
لةواوةى غـيـكـسدٌـةوةو كـركـسدٌـةوةى          
شاٌيازي مـــةً ٌيػاٌدةزاٌةمشـاُ دةضـت     

 دةكــةوَيت:
 

               ٌيػاٌدةزى تـايـبـةت بـة ذوـَيـسيـازى
ٌــةتــةوةيــى كــة بــةزِــةً ِــَيــٍــاٌــى         

 ٌاوخريى مةً كةزتة دةٌوَيٍَى.

  ُ(الثابتة املوجودات)ِةبووة دَيطشةكا. 

 كةه وثةىل دزوضتكساو لةكاٌطا. 

         ًدرزى ثَيداويطتيةكاٌــــــــى بـةزِـة
   (خاوةكاُ  وكةزضتة ضةزةتاييةكاُ)

        ثَيداويطتيةكاٌى كةه وثـةىل تـس وةك
وة    ( ضـــوتةوـةٌــــــــى، مـاو، كـازةبـا            ) 

 ثَيداويطتى خصوةتطوشازى.  

   .ُذوازةي كسَيكازاُ وكسَيـــى ثَيدزاو ثَييا 

  ُاملزااـززززززززززا      ) شيادةى دزاو بة كسَيكازا 
 .(املدفوعززززة للمشتغلني

           دــرزى مــاوــَيــسو كــةلــو ثــةلــةكــاُ و
 ِركازةكاٌى طواضتٍةوة لةكاٌطا.

  (املقالع)ِزووثَيويى كانطاكان 

 كَوي طػر دَِوك ضمَيىاٌي ِةولَيس ثازَيصطا

 214 041 414 011 ذوازةي منووٌةكاُ

 بةشي باشزطانى

لةدواى تـةواوكـسدٌـى كـازى وـةيـداٌـى            
مـوتـَيـن    ) ِزووثَيوى يةكة طةغتيازيةكاُ   

بَو  ( وووتَين وكَووةَلطاى طةغـــــــــتيازى
 . 4102ضــــــاَلى 

َِوِزوةكــــاُ دواتس طةِزيـٍَساوٌةتــةوة بَو  
دةضتةى ماوازى ِةزَيي و تـواٌـسا كـازى      
ثَيويطتى لـــة وزدبيٍى و تَووـازكـسدٌـدا    
بر مةااً بدزَيت لةِرَلى تـةزوـيـص، وة      

مَيطتاكة كازى ثَيويطـتـى تـسى لـةضـةز          
دةكسَيت لة بةغى غيكسدٌةوة بر ماوادة 
 كسدٌى ِزاثرزتى ضاآلٌةى مةً ِزووثَيوة.

ــةً                ــى م ــداٌ ــةاــاو ــة م ــت ل ــةض ــةب و
ــة                 ــوو لـ ــى بـ ــتـ ــسيـ ــوةؽ بـ ــَيـ ِزووثـ

 بةدةزخطتٍى:

          ذوــازةى مــــــــــــــــــوتــَيــن و يــــــــــــةكــة
 طةغتيازييةكاُ.

 .ذوازةى كازوةٌدى كازكسدوو 

        ُذوازةى ويواُ و غةواٌـى وـاٌـةوةيـا
 بة ثَيى  ِزةطةشو وآلت.

                ةةبـازةى داِـات و خـةزدـيـةكـاُ و
 طةلَين بابةتى تس.

         داِات لةً كةزتة دا طسٌـطـة ضـوٌـكـة
خصوةت بةذوَيسيازى ٌةتةوةيـــــــــــى     

 دةكــات.

 ِزووثَيوى ئوتَيى و يةكة طةشتيازييةكان
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4102وةزشى ضوازةً ضاىل  كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ  

  بةشي ذيهطة

 ئةجنامدانى ِزووثَيوى 

  ِزؤشهبريي ضؤنيةتى بةكازهَيهانى ئاو

بةغي ذيٍطة بـة ِـةوـاِـةٌـطـى لـةطـةأل               
دةشطاى ماوازى ٌاوةٌدى لة بـةغـدا و بـة        

 (يوٌطيف) ِةواِةٌطى لةطةأل ِزَيكخساوى 
ــوى            ِــةَلطــاُ بــة مــةاــاوــداٌــى ِزووثــَي

ِزؤغٍبشي ضرٌيةتى بةكازَِيـٍـاٌـى مـاو       ) 
، مـةً    ( 4102لة كروةَلطـادا بـر ضـاَلـى           

ِزووثَيوةؽ بة غَيوةيةكـى ِزَيـن و ثـَيـن           
مةااوـدزا لـةضـةز مـاضـتـى ةـشاـ، كـة                 
دةزمةااوى ِزووثَيوةكة شؤز بـة طـسٌـط          
دادةٌسَيت بر شاٌيٍى ِزؤغٍبشي كروـةَلـطـا    
بةزاوبةز بة طسٌطى مـاو، وة ضـرٌـيـةتـى          

بةكازَِيٍاٌى، ماضتى بةِـِشؤداٌـى مـاو      
وة ضرٌيـةتـى وـاوـةَلـةكـسدُ لـةطـةأل             
ثامشاوة ماوييةكاُ دا، مةوةؽ طسٌطـى  
خري دةبَيت لة ديازيكـسدٌـى مـاضـتـى        
ثازاضتٍى مـــــــــــــــاو كـة مـةزكـَيـكـى                 
ٌيػتيىاٌيية لةضــــــــــــةز ذيـٍـطـة و             
ــة             ــة ل ــوةك ــَي ــاُ، وة ِزووث ــةو ــةك وآلت

دةضتيـجـَيـكـسد       4102/6/2ِزَيكةوتى 
بة دةضتٍيػاٌكسدٌى تيىى كـــــــاز لـة     

ِةزَيي و بـةغـدا، وة لـة ِزَيـكـةوتـى                       
ــر       4102/6(/ 02-41)   ـــ ـــ خــوه بـ

مةٌداواٌى ِزووثَيوةكة كسايةوة و دةضـت  
كسا بة ديصايٍكسدٌى ِزَيِسةوى كازةكة بـة  
غَيوةيةكى ِةِزةوةكى بة ثػت بـةضـ    

، بـةوـةبـةضـتـى      MICS2بة ِزووثَيوى 
ُ   ) ديازيـكـسدٌـى       وة كـازى       ( منـووٌـةكـا

 4102/2/02وةيداٌى لة ِزَيـكـةوتـى        

ى خـايـاٌـد وة        4102/01/41تاوةكو 
ِزووثَيوةكة لة بةغدا تَوواز كسا، مَيـطـتـا    
لةةرٌاغي غيكـسدٌـةوةدايـة وا بـِسيـازة          
لةضـةزةتـاى ضـاَلـى داِـاتـوو ِزاثـرزتـى               

 ِزووثَيوةكة تةواوببَيـت.

 بةشي دانيشتوان وهَيصي كاز

 ئةجنامدانى ِزووثَيوي 

 تؤمازكسدني طشتطريي ئاوازةكان

ــةِزووي             ــاُ ِزووب ــت ــوزدض ــي ك ــى ــةزَي ِ
ذوازةيةكي شؤز لة ماوازةكاٌي ٌاوخريـي  

بـووةتـةوة      ( ثةٌابةزاٌي ضوزيـا ) وبياٌي 
كــة ِزوويــاُ لــة ِــةَزِــى كــوزدضــتــاُ          
كسدووة. بر مةً وـةبـةضـتـةؽ شاـشة           
كربووٌةوةيةك ضاش دزا لـةطـةأل ضـةٌـد       
اليــةٌــَيــكــى ثــةيــوةٌــديــداز وةكـــو               
وةشازةتةكاٌى ثةزوةزدة، تةٌدزوضتـى و    

باشزطاٌى، بـةِزَيـوةبـةزايـةتـى كـر  و             
كرضبةزاُ و ِةزوةِا ِزَيكخـساوةكـاٌـى    
ــو            ــاُ وةك ــووةك ــست ــط ــةك ــةوة ي ــةت ٌ 

UNFPA  ،IOM    وUNHCR .
لــة كــربــووٌــةوةكــاٌــدا كــة لــةاليــةُ         
ضـةزؤكـى دةضـتـةى مـاوـازى ِـةزَيــي              
بةِزَيوة ضووُ، باع لة ضـرٌـيـةتـى و         
غَيواشى مةااوداٌـــــــــــــــــى تـروـازة             

طػتطشةكة و ِةزوةِا ثـالٌـى كـازةكـة         
كساو بِسيازى ثَيويطتيؼ لة بـازةيـاٌـةوة    
وةزطــشا، وة ِــةزوةِــا داٌــاٌــي ذووزي         
ةــةوــةلــيــات و لــَيــرٌــةكــاٌــي كــاز وة            
ديصايٍكسدٌى  ِرِزوي تايـبـةت بــــــــــة          
كازي تروازي طـػــتـطـشي مـاوازةكـاُ و          
دةزكسدٌي ِزَيٍىايي بر دَيبةدَيـكـازاٌـي    

 .  مــةً كازة

 40  الثةِزة



4102وةزشى ضوازةً ضاىل  كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ  

 

 بةشدازيلسدنى ضةند كازمةندَيلى 

 دةضتةى ئامازى هةزَيم 

 هة ضةند وَوزكشَوثَيم 

  ضةٌد   4102/01/44لة بةزوازي
كازوةٌدَيكى دةضتة بةغدازبووُ لـة  
ــي          ــدٌ ــاٌ ــط ــةٌ ــةَلط ــي ِ ـــ وؤزكػــرثـ
خةزدييةكاٌي ٌايةكطاٌـي ِزةطـةشي     
ــة                     ــازدا بـــ ــاشاِزي كـــ ــة بـــ لـــ
ضـــــــــــــــــةزثـةزغـر ِزَيـكـخـساوي               
تواٌاضاشي مـاِـسةت  بـة ِـاوكـازي              

كـة    (UN Women(ِزَيكخساوي 
تَيـيـدا بـاع لـة بـةزبـةضـتـةكـاٌـي                 

  بةغدازبووُ لة وؤزكػرثي خاَلي
بـةيــةك طــةيػـتــو ثــةيـوةٌــدي        
ضياضاتي داٌيػتواُ لة  ِةزَيىـي  

 Focal Points) كوزدضتاُ 

R e l a t e d  T o 
Kurd is tan  Reg ion 

Population Policy ) ،
 4102/ 00/ 1كةلة بةزوازي 

 مةااودزا.     

ــازو،             ــة ك ــي ِزةطــةشي ل ــةكطــاٌ ــاي ٌ
ِزووٌكسدٌةوةي يـاضـاو دةضـتـووزي         

 كاز كسا.

      ضــــةٌــــد      4102/01/42لــــة
كازوةٌدَيكى دةضتة بةغدازبووُ لـة  
وؤزكػــرثــي دؤشيــٍــةوةي داتــاي           
   ثةيوةضـــــــــــــــت بــــة كر  كسدُ

   Migration Research 
and data management.    

 كسدنةوةي خوهَيلى تايبةت بة 

 ”كاِزطَيسى ودازايي ” 

لةذَيس ضاودَيـسى ضـةزؤكـى دةضـتـةي          
ماوازي ِةزَيي، خولَيكى تـايـبـةت بـة         
كاِزطـَيـسى ودازايـي بـر كـازوـةٌـداٌـي               
بــةِزَيــوةبــةزايــةتــيــةكــاٌــي مــاوــاز لــة       
ثازَيـصطـاكـاٌـي ِـةزَيـىـى كـوزدضـتـاُ               

ِزؤذ لــة   (  2) مـةاـاوــدزا بــر وــاوةي         
، بـة    4102/  00(  42،42) ِزؤذاٌي 

كازوةٌد مةً خولـة لـة       41بةغدازي 
ــي              ــةزَي ــازى ِ ــاو ــةى م ــت ــةُ دةض الي

 لة:باضكسا بةِزَيوةضوو كة تيايدا 

       ُطــةيــاٌــدُ، دــرزةكــاٌــي طــةيــاٌــد
 طسٌطي طةياٌدٌي كازا.

     ٌاوةكازي، دَوزةكاٌى ٌاوةكازيـةكـاٌـي
ســـكـــووـــي، ِزاثـــوزت، دـــرزةكـــاٌـــي        

 ضــــــــيناتي ِزاثرزتي باؽ.

              ُثالٌداٌـاُ، دـرزةكـاٌـي ثـالٌـداٌـا
ثسٌطيجـةكـاٌـي ثـالٌـداٌـاُ و كـازا              

 كسدٌي ثالٌداٌاُ.

             ــةي ــاض ــٍ ــَي ــاز، ث ــِسي ــو ب ــست وةزط
وةزطـستـو بـِسيـاز، ِـةٌـطـاوةكـاٌــي             

 ضازةضةزكسدٌي وةزطستو بسياز.

    املسكصية والالوسكصية، ِركازةكاٌـي
بةثةيِسةوكسدٌي وةزكـةشيـيـةت و      
الوةزكصيـيـةت، دـيـاواشي ٌـَيـواُ           

 وةزكةشييةت و الوةزكصييةت.

       ،ِزؤتــني، كــةوــكــسدٌــةوةي ِزؤتــني
كةوكسدٌةوةي سةلـوـة شيـادةكـاُ       
لــةمــيــؼ وكــازةكــاٌــي ِزؤذاٌــة              
طسٌطرتيَ ضينـاتـي بـةِزَيـوةبـةزي        

 ضةزكةوتووة.
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4102وةزشى ضوازةً ضاىل  كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ  

 لةضةز ماضتى ِةزَيي وِةزضَى ثازَيصطاكاٌى   4102ذوازةي ثَيواٌةيي ٌسخةكاٌي بةكازبةز بَو واٌطى مةيموه /

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR SEP -  2014  

 Erbil Sulymani Duhok KR Division طسووثةكاُ

 163.8 167.1 149.8 178.0 خوازدُ و خوازدةوةٌى 
Food and Non-Alcoholic Bever-
ages 

 Alcoholic Beverages, Tobacco  125.5 117.1 124.6 131.2 خوازدةوةٌية كشوليةكاُ و توتَ 

 Clothes and Footwear  149.3 141.2 139.1 165.5 دن و بةزط وثَيوو 

 Housing, Water, Electricity  97.1 81.7 94.4 108.8 كسَيى خاٌوو ماو و كازةبا و ضوتةوةٌى  

 127.4 129.8 119.3 135.4 ثَيداويطتيةكاٌى ٌاو واأل وضاككسدٌةوة 
 House Supplies , Appliances & 
Maintenance 

 Health  218.4 157.1 217.4 253.8 تةٌدزوضتى 

 Transportation  113.6 97.1 135.4 97.9 طواضتٍةوة 

 Communications  74.2 86.4 67.1 75.6 ثةيوةٌدى 

 Recreation and Culture  94.0 100.2 88.2 97.3 ِزؤغٍبشى 

 Education  258.4 198.3 218.1 338.5 ثةزوةزدة 

 Restaurants  159.5 126.9 153.2 185.0 ضَيػتخاٌةكاُ 

  Miscellaneous Services  154.7 159.9 148.6 158.8 كةزضتةو خصوةتطوشازيية درزاو درزةكاُ 

 General Index Number  148.7 142.0 136.9 165.9 تَيكِساى طػتى

 لةضةز ماضتى ِةزَيي وِةزضَى ثازَيصطاكاٌى  4102ذوازةي ثَيواٌةيي ٌسخةكاٌي بةكازبةز بَو واٌطى تػسيو يةكةً /

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR OCTOBER  -  2014  

 Erbil Sulymani Duhok KR Division طسووثةكاُ

 166.3 169.9 150.5 182.4 خوازدُ و خوازدةوةٌى
Food and Non-Alcoholic Bever-
ages 

 Alcoholic Beverages, Tobacco  125.5 117.1 124.6 131.2 خوازدةوةٌية كشوليةكاُ و توتَ

 Clothes and Footwear  148.4 142.4 136.5 165.5 دن و بةزط وثَيوو

 Housing, Water, Electricity  99.5 77.5 101.1 110.1 كسَيى خاٌوو ماو و كازةبا و ضوتةوةٌى

 127.0 129.3 118.5 135.4 ثَيداويطتيةكاٌى ٌاو واأل وضاككسدٌةوة
 House Supplies , Appliances & 
Maintenance 

 Health  218.4 157.3 217.4 253.8 تةٌدزوضتى

 Transportation  114.7 97.8 137.6 97.9 طواضتٍةوة

 Communications  74.2 86.4 67.1 75.6 ثةيوةٌدى

 Recreation and Culture  94.0 100.2 88.2 97.3 ِزَوغٍبشى

 Education  258.4 198.3 218.1 338.5 ثةزوةزدة

 Restaurants  159.5 126.9 153.2 185.0 ضَيػتخاٌةكاُ

 Miscellaneous Services and  155.7 159.1 150.3 160.1 كةزضتةو خصوةتطوشازيية درزاو درزةكاُ

 General Index Number  150.0 143.8 138.0 167.2  تَيكِساى طػتى  
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4102وةزشى ضوازةً ضاىل  كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ  

 لةضةز ماضتى ِةزَيي وِةزضَى ثازَيصطاكاٌى   4102ذوازةي ثَيواٌةيي ٌسخةكاٌي بةكاز بةز بَو واٌطى تػسيو دووةً /

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR NOV - 2014 

 Erbil Sulymani Duhok KR Division طسووثةكاُ

 173.6 180.1 157.2 188.8 خوازدُ و خوازدةوةٌى 
Food and Non-Alcoholic Bever-
ages 

 Alcoholic Beverages, Tobacco  125.5 117.1 124.6 131.2 خوازدةوةٌية كشوليةكاُ و توتَ 

 Clothes and Footwear  150.2 146.7 137.9 166.5 وودن و بةزط وثَي 

 Housing, Water, Electricity  108.0 81.7 100.4 131.5 كسَيى خاٌوو ماو و كازةبا  وضوتةوةٌى  

 126.9 129.4 118.2 135.4 ثَيداويطتيةكاٌى ٌاو واأل وضاككسدٌةوة 
 House Supplies , Appliances & 
Maintenance 

 Health  218.3 157.3 217.1 253.8 تةٌدزوضتى 

 Transportation  114.4 98.1 136.8 97.9 طواضتٍةوة 

 Communications  74.2 86.4 67.1 75.6 ثةيوةٌدى 

 Recreation and Culture  94.0 100.2 87.9 97.5 ِزؤغٍبشى 

 Education  258.4 198.3 218.1 338.5 ثةزوةزدة 

 Restaurants  161.8 126.9 153.2 191.2 ضَيػتخاٌةكاُ 

  Miscellaneous Services  152.2 157.6 148.1 154.0 كةزضتةو خصوةتطوشازيية درزاو درزةكاُ 

تَيكِساى طػتى   169.4 139.6 148.2 152.4  General Index Number 
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4102وةزشى ضوازةً ضاىل  كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ  

 ( Connecting Voices)بةشدازيلسدن هة وؤزكشؤثى 

 هة عةممانى ثايتةختى ئوزدن 

مةً وؤزكػرثة لة ذَيس ٌاوٌيــــػـــــــاٌـى     
 (c o n n e c t i n g  vo i c e s )

ــةزوازى  ــةبــ  4102/04(/ 02-02) لــ
لةةة اٌى ثايتةختى مـوزدُ لـةاليـةُ      

( World Bank) باٌكـى دـيـّـاٌـى          

ِزَيكخسابوو كة تيايدا شؤزبةى وآلتـاٌـى   
( MENA) ِزؤذِــةآلتــى ٌــاوةِزاضــت      

ــةزى             ــٍ ــوَي ــووُ، وة ضــَي ٌ ــةغــدازب ب
بـةغـدازبـووُ    وةشازةتى ثالٌداٌاٌيـؼ    

وةكو ٌوَيٍةزى سكووـةتـى ِـةزَيـي و         

مةً وؤزكػرثة بسيتى بوو لـةوةزطـستـٍـى     
شاٌيازى دةزبازةى ِاوكازى وِةواِةٌـطـي   
ِزَيكخساوى باٌكى ديّاٌـى لـةً وآلتـاٌـةو         
غيكسدٌةوةى دةزمـةاـاوـةكـاٌـى لـةضـةز          

 .مابووزى مةً وآلتاٌة

    KDMS -ضيطتةمى ثةزةثَيدانى هةزَيمى كوزدضتان 

    (ئزشزشز زا     ) كازكسدُ لةضةز خةزدى 
ثــِسؤذة بــةزدةواوــةكــاٌــى بــوددــةى        

ــٍــاُ و        ــكــسدٌــى             وةبــةزِــَي ــدةيــت ــاب م
(update )ى ِزؤذاٌة. 

   طرِزاٌكازى و داخمكسدٌى شاٌيازى ٌـوَي
و    4102بر ثِسؤذة ثَيػـٍـيـازةكـاٌـى        

ثَيداضووٌةوةى كـةً و كـوِزيـةكـاٌـى            
 .KDMSضيطتةوى 

        كازكسدُ لةضةز ضيـطـتـةوـى (off-

line  )      لــة ثــِسؤذةىKDMS    وة
ثـــةيـــوةٌـــدى بـــةزدةواً لـــةطـــةأل        

بــر    SYNERGYكــروــجــاٌــيــاى   
ــازى دابـــةشاٌـــدٌـــى مـــةً          تـــةواوكـ
ضيطتةوة لةضةز كروجيـوتـةزةكـاٌـى     
بةغى ثالٌى ثـِسؤذةكـاٌـى بـوددـةى        

 .    وةبةزَِيٍاُ

     ضةزداٌيكسدٌى ثازَيصطاى ضمَيىاٌى بـة
ِـــاوكـــازى ِزَيـــكـــخـــساوى ٌـــةتـــةوة         

و كربووٌـةوة   UNDPيةكطستوةكاُ 
لةطةأل بةغى ثالٌى ثِسؤذةكاُ لـةضـةز   
ضرٌيةتى داخمكسدُ و بةكازِـَيـٍـاٌـى     
ثِسؤذةكاٌى بـوددـةى طـةغـةثـَيـداٌـى          
ثــازَيــصطــاكــاُ لــةضــةز ضــيــطــتــةوــى         

KDMS. 
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ديازيلسدنى دةزةجنام وبةهاى ثِسؤذةكانى بودجةى 
 وةبةزهَيهان 

بة وةبةضتى ِزَيـكـخـطـتـٍـى شاٌـيـازى             
ــاٌــى بــوددــةى          ثــِسؤذة بــةزدةواوــةك
وةبــةزِــَيــٍــاٌــى طػــت وةشازةتــةكــاُ،      
ــاُ ِـــةَلطـــا              ــى ثـــالٌـــداٌـ وةشازةتـ

 (خػتةيـةك ) بةماوادةكسدٌى ِرِزوَين 
لةضـةز مـاطـادازبـووُ و دةزخطـتـٍـى              
دةزةااً و بةِاى ِةز ثِسؤذةيةك لـة    
ثــِسؤذةكــاٌــى وةشازةتــةكــاُ وة بــِسي          
ديــازيــكــساو لــة ضــَيــكــتــةزةكــاٌــةوةو        
بةِاوكازى وةشازةتةكـاُ كـة مـةوـةى         

خوازةوةؽ ِـةٌـدَيـن لـة دةزةاـاوـى             
 ثِسؤذةكاٌة:

  (4ً) ةشتاوكسدٌى ِزَيطاوباٌةكاُ بة

 .(كي)و بة 

  (2ً)كركسدٌةوةى بِسي ماو بة. 

  (دؤمن)بِسي شةوى ثازاوكساو بة. 

        بِسي دزوضتكسدٌى بيٍـاى سـكـووـى
 .(ذوازة)

            ــرغــةى ــوازط ــةتــس ض ــةزى و ِزووب
 .(4ً)باَلةخاٌةى سكووى 

             بِسي توَيريـٍـةوة و ٌـةخػـةضـاشى و
 .(ذوازة)ديصايٍى ثِسؤذةكاُ ذوازة 

               بِسي كازةبـاي بـةزِـةً ِـَيـٍـساو بـة
 .(وَيطاوات)

             وـةتــس  ) بـِسي مـاوةِزؤى دزوضـتـكـساو
 .(دزَيرى، كي دزَيرى

       ِزووبةزى وةتس ضوازطرغةى بـٍـكـةى
 .(2ً)تةٌدزوضتى 

    ُذوازةى ةةزةوَيمة لة ٌةخرغخاٌـةكـا
 .....ِتد. (ذوازة)
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4102وةزشى ضوازةً ضاىل  كازو ضاالكييةكاٌى وةشازةتى ثالٌداٌاُ  

 بــَو ئاوازةكان IRP2وَوزكشَوثي ِزاوَيركازي بَو دووةمني ثالنــي وةآلمدانةوةي خَيسا 

ــي            ــي ــط ــةٌ ــاِ ــووُ و ِــةو ــةغــدازب ب
وِاوكازيكسدُ بَو مةااوداٌي ضـةٌـد   
وَوزكػَوثَيكي ِزاوَيركازي يـةك ِزَوذي      
لة ِةزيةك لة ثازَيصطاكاٌي ضمَيىـاٌـي   

و دِــَوك و ِــةولــَيــس لــة بــةزوازي                  
 (4 2 ، 4 2 ، 0 2 / )4 1 0 2 / 0 0 

بةوةبةضر طـنـتـوطـَوكـسدُ لـةضـةز            
ثالٌي ِاوبةغي سكووةتي ِـةزَيـىـي    
كوزدضتاُ و ٌةتةوة يةكـطـستـووةكـاُ     
بَو وةآلوداٌةوةي خَيـسا بـةةـةيـساٌـي        

مــاوازةكــاُ و لــةً ضــوازضــَيــوةيــةغــدا       
ثَيػكةغكسدٌي مةوةي كةضي بةمةااً 
طةيةٌدزاوة  لـةضـوازضـَيـوةي ثـالٌـي             

كـة   IRP1وةآلوداٌةوي خَيساي يةكةً 
كَوتاي ثـَيـّـات و،          4102/00/02لة 

ثاغاُ طةغةثـَيـداٌـي خـولـي دووةوـي           
بـَو     IRP2ثالٌي وةآلوداٌةوةي خَيـسا    

(02) واوةي وةزشي شضتاُ لةبةزوازي   

ى مـاشاز،    ( 20) ى تػسيو دووةً تاكـو    
ــةغــدازبــوواٌــيــؼ بــسيــر بــووُ              ب

لةٌوَيٍةزي ثازَيـصطـاكـاُ، كـازوـةٌـداٌـي          
ٌةتةوة يةكطستووةكاُ، بـةِزَيـوةبـةزاٌـي       
طػر ثالٌـداٌـاُ لـةِـةز وةشازةتـَيـكـي            
ــاُ،            ــىــي كــوزدضــت ــي ِــةزَي ســكــووــةت
ذوازةيةك ِزَيكخساوي ٌاسكووي كـة لـة       
ثازَيصطاكاُ كازدةكةُ، ِزَيكخةزي طسوثـي  
بوازةكاٌي كازي ِةزَيىي و ٌيػتىاٌي لة 
ٌةتـةوةيـةكـطـستـووةكـاُ و ِزَيـكـخـساوة              
ٌاسكووييةكاُ، ِةزوةِـا بـةِزَيـوةبـةزة       
 ضةزةكيةكاُ لةٌةتةوة يةكطستووةكاُ.

 ي ئةملانـي  (GIZ)كؤبوونةوة هـةطةأل ِزَيلخساوي 

بةزَيص  بةِزَيوةبةزي طػر ِاوكازي و 
ِةواِةٌـطـي ثـةزةثـَيـداُ ضـةزداٌـي            

ي مةملاٌي كسد لـة  (GIZ(زَيكخساوي  
غازي ِـساٌـكـنـرزت لـة ِزَيـكـكـةوتـي                

لة كربووٌةوةكـةدا    4102/   04/02
بــر   (GIZ(لــةطــةَه بــةزثــسضــي           

ٌــاوضــةي بــاكــووز و خــرزِــةآلتــي           

ٌاوةِزاضت و ضةٌد طةوزة بةزثسضَيـكـي   
تس باضياُ لة بةزٌاوةكـاٌـي ثـَيـػـووي        
ِزَيكخساوي ٌاوبساو كسد  كة لة ضـاآلٌـي     

 مةااودزاوة.  (4102-4102)

ــووي               ــات ــة داِ ــاُ ل ــي ــاض ــا ب ــةزوةِ ِ
كسد لـة ِـةزَيـىـي         (GIZ(ثِسؤذةكاٌي 

كوزدضتاُ. بةزَيص بةِزَيـوةبـةزي طػـر       

ِاوكازي و ِـةوـاِـةٌـطـي ثـةزةثـَيـداُ             
ــةي               ــازاضــت ــو م ــي ــصاٌ ــَي ــاع و ث ضــوث
ــةو               ــساو كــسد بــر م ــكــخــساوي ٌــاوب ِزَي
ِاوكازيياٌـةي ثـَيـػـكـةغـي ثـةٌـابـةزو              
مــاوازةو كــــــــروـةَلـطـاي خـاٌـةخـوَيـي                
كوزدضـــتاُ دةكةُ وة بـة تـايـبـةت لـة          

 غازي دِرك. 

ى (Reach)هةاليةن ِزَيلخساوي كامح هةَهطةنطاندني ثَيويطتييةكاني ئاوازةكاني دةزةوةي 
 نَيودةوَهةتي

ِاوكازيكسدُ و ِةواِةٌطيكـسدُ بـَو     
ــي           ــدٌ ــاٌ ــط ــةٌ ــةَلط ــي ِ ــداٌ ــةاــاو م
ــي          ــاٌ ــة دــَوزاودــَوزةك ــي ــي ــويطــت ــَي ث
ــاُ لـــةضـــةزدـــةً ةـــةشاو          مـــاوازةكـ
ٌاسييةكـاٌـي ِـةزَيـىـي كـوزدضـتـاُ             
ــي              ــساوي ِزينـ ــخـ ــكـ ــةُ ِزَيـ ــةاليـ لـ
ٌَيودةوَلةتي، كة لةاليةُ ِةزيةك لـة  

غـــــازةواٌــي طـةغـت     ) وةشازةتةكاٌي 

  طـــوشاز، ثةزوةزدة، ماوةداٌـكـسدٌـةوة    
ٌيػتةدَيبووُ، باشزطاٌي و ثيػةضـاشي  
و وةشازةتي تـةٌـدزوضـر سـكـووـةتـي          

. وـةبـةضـر       ( ِةزَيي ِـاوكـازي كـساوة     
ِــةَلــــــطــةٌــطــاٌــدُ بــسيــر بــوو لــــــة        
وةزطــستــو ِزاوضــةزاــي مــاوازةكــاُ و       
ــي           ــاٌ ــةك ــي ــي ــت ــويط ــَي ــي ث ــسدٌ ــك ــازي دي
ٌيػـةتـةدـَيـبـووُ و مـاوو خـَوزاك و                

تةٌدزوضر و ثـةزوةزدة و ثـَيـويطـر         
ضــةزةتــايــي تــسي مــاوازةكــاُ كــة لــة            
دةزةوةي كاوجةكاٌدا دةذيَ لة ِةزَيىي 
كوزدضتاُ، كة دةبَيتة ضـةزضـاوةيـةكـي     
ــازةي              ــازداُ دةزب ــِسي ــَو ب ــةز ب ــط ــازي ك
ِسياطوشازي وسَويي لة اليةُ سكووةتي 
ِــةزَيــىــى كــوزدضــتــاُ و مــاذاٌــظ و            

 ِزَيكخساوة وسَوييةكاُ.
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ضاالكييةكاني تايبةت بة ضهدوقي نةتةوة 
 UNFPAيةكطستووةكان بَو دانيشتوان 

مةااوداٌي ضةٌديَ كَوبووٌـةوةو وَوزغـكـَوخ بـةبـةغـدازي           
وةشازةتة ثةيوةٌديدازةكاُ لـةطـةأل ضـــــــــٍـدوةـي ٌـةتـةوة                  

و ِزاوَيـركـازي        UNFPAيةكطستووةكاُ بـَو داٌـيـػـتـواُ          
(/44-01) تايبةت بة ضيـاضـةتـي داٌـيـػـتـواُ، لـة وـاوةي               

بةوةبةضر وةزطستـو    4102/00( 41-42و ) 4102/2
ِزاوضةزاي وةشازةت و دةشطا تايبة ةٌدةكاُ و طةآلَلةكسدٌي 
ِزةغـٍـوضـي ضـيـاضـةتــي داٌـيـػــتـواُ، كـةوةك بـٍـةوـايــةك                      
بةكازدةَِيٍدزَيت لة طَوٌطسةي داٌيػتواُ، كـة يـةكـَيـكـة لـة           
ثالٌةكاٌي داِاتوي وةشازةتي ثالٌداٌاُ. دـَيـطـاي مـاوـاذةيـة            
ماواٌر لة ضياضةتي داٌيػتواُ بسير ية لة بةتوواٌـاكـسدٌـي    
ــة                 ــازي و خــصوــةتــطــوشازيــي داٌــيــػــتــواُ دةزبــازةي وغــي
تةٌدزوضتييةكاُ، بةتوواٌاكسدٌي طـةاـاُ و ضـاالكـكـسدٌـي           
بةغدازياُ لة ِةوَلةكاٌي طةغةثَيداُ لة مـَيـطـتـاو داِـاتـوو،         
ثةزةثَيداٌي شاٌيازي و تواٌايي خـوَيـٍـدُ و تـةٌـدزوضـر و             
ثيػةيي و ِزَوغٍبشي داٌيػتواُ و دابيٍكـسدٌـي مـاضـايـؼ و          
ضةةاوطشي داٌـيـػـتـواُ لـة طـةغـةثـَيـداُ و دابـةغـكـازي                       

 داٌيػتواُ.

ئةجنومةني بااَلي ضياضةتي 
دانيشتوان هة هةزَيمي 

 كوزدضتان
       وةشازةتي ثالٌداٌاُ / بةِزَيوةبةزايةتي طػر ِـاوكـازي و

  (UNFPA(ِةواِةٌطي ثـةزةثـَيـداُ بـة ِـاوكـازي             

ِـةَلطـاُ بـة ضـاشداٌـي وؤزكػـرثـَيـن لـةضـةز بـابـةتـي                        
لـة    4102/1/04لة ِزَيـكـةوتـي       ( ضياضةتي داٌيػتواُ) 

 ِرتَين ظاُ ِزؤيــــاه. 

          بة ماوادةبووٌي ضةٌد وةشازةتَيكي تايـبـة ـةٌـد لـةضـةز
وةشازةتـي ثـالٌـداٌـاُ/       ) مةً بابةتة كة بسير بووُ لـة      

دةضتةي مـاوـاز، وةشازةتـي خـوَيـٍـدٌـي بـاآل، وةشازةتـي                    
تةٌدزوضر، وةشازةتي ٌاوخـر، وةشازةتـي ِزؤغـٍـبـشي و            
الواُ، وةشازةتـي ثـةزوةزدة، وةشازةتــي كـازو كـازوبــازي               
كروةآليةتي، دةضتةي وةبةزَِيٍاُ، مةاـوووـةٌـي بـاآلي       

 . (خامنــاُ

  بة وةبةضر طنتوطر كسدُ و ماَلوطرِزكسدٌي ِزاوضةزٌر و
ثَيػٍيازةكاُ لةضةز مةً بـابـةتـة بــــــر مـاوـادةكـسدٌـي                 

كـة     (UNFPA(ِزاثرزتي شاٌطر ثَيؼ ِاتو غازةشاي
ضاوةزواُ دةكسَيت لة داِاتوويـةكـى ٌـصيـكـدا ضـةزداٌـي            

   ِةزَيي بكات.  

 Regional)كؤنفسانطي 

Refugee Resilience Plan)  
بةزَيص بةِزَيوةبةزي طػر ِاوكازي و ِةواِةٌطي ثةزةثَيـداُ  

وةشيسي ثالٌـداٌـاٌـي كـسد        (، د. ةمي ضٍدي ) ِاوةَلي دةٌابي 
 3RP)   -Regionalلة كرٌنساٌطـي دةضتجَيكسدٌي ثالٌي

Refugee Resilience Plan  )   ،بر ماوازةكاٌي ضوزيا
ى ديطةوبةز لة بةزليٍى ثايتةخر مةملاٌيـا،  01وة لة ِزؤذي 

 4102بة وةبةضر داواكسدٌي كروةكي ثَيويطت بر ضـاَلـي     
، كـة بـةزثـسع و ٌـوَيـٍـةزاٌـي              )3RP(بر دَيبةدَيكسدٌي 

سكووةتـةكـاٌـي ثـةيـوةٌـديـداز بـة مـاوازةكـاٌـي ضـوزيـا و                        
و ضـةٌـد        (UNHCR(، بة تايبةتي  (UN(ماذاٌطةكاٌي

وةشيسَيكي سكـووـةتـي مـةملـاٌـيـاي ِـيـدزاأل و ِزَيـكـخـساو و                       
 باَلوَيصاٌي ضةٌديَ وآلتي كروةكبةخؼ ماوادةى بووُ .
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 ى وةشازةتـى ثـالندانــان ةكـوزتـةيـةن دةزبـاز

ــة           ــَوزتـ ــةً ِزاثـ ــى كـــازو       ) مـ ــَوزتـ ِزاثـ
بووكـساوةيـةكـى وةزشيـة،         ( ضاالكييةكاُ

كــة ِــةوــوو ضــَى وــاٌــط دــازَيــن لــة              
وةشازةتى ثالٌداٌاُ دةزدةضَيت،  تـيـايـدا    
مــةً كــازو ضــاالكــيــة ضــةزةكــيــاٌــة                 
بــةغــَيــوةيــةكــى كــوزت و ثــوخــتــكــساو          
دةخاتةِزوو، كة لةً وـاوةيـةدا مـةاـاوـى        
داوة   لةاليةُ خودى وةشازةتةوة ياُ بة 
ِاوكازى و ِةواِةٌطيـى وةشازةتـةكـاٌـى       
ديكةى سكووةت و اليةٌـة ٌـاوخـَويـى و         

 بياٌية ثةيوةٌديدازةكاُ.  

ثَيويطتة بطوتسَيت كةوا لـةً ِزاثـَوزتـةدا        
ــة                  ــي ــازو ضــاالك ــة ك ــاذة ب ــاو ــا م ــّ ــةٌ ت
ضةزةكيةكاُ كساوة بةغَيوةيةكـى كـوزت،     
وة بَو ِةز وزدةكازيةك يا بةكازَِيـٍـاٌـى    
داتاكاُ ثَيويطت بة طةِزاٌةوة دةكـات بـر     
اليــةٌــى ثــةيــوةٌــديــداز لــة وةشازةتــى           

 ثالٌداٌاُ يا واَلجةِزى وةشازةت.

(4116) ى ضاَلى   ( 2) مةً وةشازةتة بةثَيى ياضاى ذوازة 

ى مةاووةٌى ٌيػتيىاٌى كوزدضتاُ ـ ةشاـ داوـةشزاوة،    
بةوةبةضتى ماوادةكسدٌى ثالٌةكاٌى ثةزةثَيداٌى ِـةزَيـي   
و ثَيػخطتٍى لةِزووى مابووزى و كروةآليةتـــى و وسؤيـى  
و ِزؤغـــٍـبـشيـةوة. ِـةزوةِـا وةشازةتـى ثـالٌـداٌـاُ بـة                      
ِـاوكــازى و ِـةوــاِـةٌــطـيــى لــةطـةأل وةشازةت و داً و                    
دةشطاكاٌى ديكةى سكووةت و كـةزتـى تـايـبـةت ثـالٌــة              
دزَير و واوـٍاوةٌد و كوزختــايـةٌـةكــاُ و ثـةزةثـَيـداٌـى             
وسَويــى و ثةيوةٌدييةكـاُ، ِـةزوةِـا ثـالٌـى بـوددـةى              

وةبةزَِيٍاٌى سكووى بةثَيى ضةٌد بٍةوايةكى تايبةت لةضـةز  
مــاضــتــى ِــةزَيــىــى كــوزدضــتــاُ مـــاوـــادة دةكـــات.  وةشازةت                
ِةَلدةضتَى بة مةااوداٌى كسدازى ماوازى دياديا لة ِةزَيىدا 
بـةتـايــبـةتــى مـةواٌــةى كــة ثـةيــوةٌـديــاُ بـة ضـةزذوــَيـسيــة                    
طػتيةكاٌى داٌيػتواٌى ِـةزَيـي و خـاٌـووةكـاُ و ِزووثـَيـوى                  
ماوادةيى تايبةت بـة كةزتة درزبةدـرزةكـاٌــــــى ِـةزَيـىـةوة           
ِةية، وة ِةزوةِا داٌاُ و ثـةيـِسةوكـسدٌـى ضـــيـطـتـةوـَيـكـى                   
ٌيػتيىاٌى بر ثَيوةزكازى و كرٌرتؤلـى درزةكـى لــة ِـةزَيـىـدا    

 بــةثـَيى وواضــــةِاتى ةشاةــى و ديّاٌـى.

 (www.mop-krg.org) 

 

 ماوادةكسدُ: لَيرٌةيةك لة

 وةشازةتى ثالٌداٌاُ  
 

e-mail address: tayeb_abbasi@yahoo.com 
 

ٌصين ضةزَوكايةتى مةاووةٌى وةشيساُ   -وةتسى   61غةةاوى   -ِةولَيس     

 ئــاماجنة ضــرتاتيجيةكانـــى وةشازةتى ثالندانان 
 

دةتواٌـسَيـت مـاوـااـة ضـةزةكـيـةكـاُ بـةً                 
ى مـاوـاذةيـاُ      ــــــ   غَيوةيةى خوازةوة بةكوزت

 ثَيبدزَيت:

    ماوادةكسدٌى ثالٌى ثةزةثَيداٌى ِـةزَيـي
لةِزووى مابووزى و كروةآليةتـى و وـسؤيـى        

 و ِزؤغٍبشى.

                 داٌاٌى ثـالٌــى دزَيـر و وـاوــٍـاوةٌـد و
كوزختـايةٌةكـاُ بة بةغدازى وةشازةتـةكـاُ     

 .    و كةزتة سكوويةكاُ و كةزتى تايبةت

         داٌاٌى ثالٌى وةبةزَِيٍاٌى سـكـووـى و
ــٍــةكــى           ثــازةى تــةزخــاٌــكــساوى وةبــةزِــَي

لة بوددةى طػتى دةوَلـةتـدا    ( األستثما ـة) 
 بةثَيى دابةغبووٌى دوطـساِــــــــــى.

                 ــش و ــط ــت ــةى طػ ــاو ــةزٌ ــى ب ــسدٌ ــادةك ــاو م
ــر                   ــرخــايــةُ و كــوزختــايــةُ و ضــاآلٌــة ب دزَي

 ثةزةثَيداٌى َِيصى كاز.

              تاشةكسدٌةوة و بـاغـرتكـسدٌـى ِزَيـكـخـطـتـٍـى
ميـدازى و بـةزشكـسدٌـةوةى مـاضـتـى تـواٌطـتـى                   
ِزاثــةِزاٌــدٌــى كــاز تــيــايــاٌــدا و طــةغــةثــَيــداٌــى          
تواٌطتى ضةزكسدة مـيـدازى و ِـوٌـةزيـةكـاُ و             
وةغق ثَيداٌى ماضتة درزبةدرزةكـاُ، مـةويـؼ      
لةِزَيطاى ماوادةكسدٌى لَيكرَليـٍـةوةى ثـَيـويطـت،        
وة بةِـاوكـازى لـةطـةَه دةشطـا سـكـووـيـةكـاٌـى                  

 ديكة.

         كــازكــسدُ بــر دزوضــتــكــسدٌــى ِــاوضــةٌــطــى
ــةت و                ــى دةزاوـ ــاٌـ ــاوةكـ ــةزضـ ــواُ ضـ ــَيـ ــةٌـ لـ

 ثَيداويطتيةكاٌى طـةغــةثَيداُ.  

               ِاٌداٌى كةزتى تـايـبـةت و وةبـةزِـَيـٍـى
خروـاَلـى و بـيـاٌـي، بـر بـةغـدازيـكـسدُ لـة                      

 طةغةثَيداٌى مابووزى ِــةزَيــي.

          ،مةااوداٌى ثِسؤضةى ماواز لـة ِـةزَيـىـدا
بةتايبـةتـى مـةواٌـةى كـة ثـةيـوةٌـديـاُ بـة                    
ضةزذوَيسية طػتيةكاٌى داٌيػتواٌى ِةزَيي و   
خاٌووةكاُ و ِزووثَيوى ماوادةيى تـايـبـةت بـة       

 كةزتة درزبةدرزةكاٌى ِةزَيىةوة ِةية.  

   ثةيِسةوكسدٌى ضيطتةوَيكي ٌيػتيىاٌى بـر
لة ِـةزَيـىـدا،       ثَيوةزكازى و كرٌرتؤىل درزةكى

كة بطواَيت لةطةأل وـواضـةِـاتـى ةـشاةـى و             
 .  ديّاٌـــى
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