
 حنٍ٘ەتٚ ٕەرێَٚ م٘ردستاُ
 ٗەزارەتٚ پالّداّاُ

 کارو چاڵاکییەکاًی وەزارەتی پالًذاًاى

( ٨١٠٢)وەرزی سێیەهی   

Activities  &  Achievements Report of  
Ministry of Planning - KRG   

٨١٠٢  -تشریٌی دووەم   

تیپالندانانزارهوه
كانیڕاپۆرتینجامهئه

ڕووپێویدیمۆگرافی
نێتیهگهڕاده  



 ٨تشریٌی      ٣٣ژهارە كارو چاڵاكییەكاًي وەزارەتي پالًذاًاى       کورتەیەک لەسەر   

 (www.mop.gov.krd) 

 ئاٍادەمراٗە ىەالیەُ

 بەڕێ٘ەبەرایەتٚ ڕاگەیاّدُ 
 ىە ٗەزارەتٚ پالّداّاُ

 لەم ژهارەیە دا

(7) ئەً ٗەزارەتە بەپێٚ یاسـاٙ ژٍارە   

ئەّـوـٍ٘ەّــــــٚ      (ٙ    600٦ی ساڵی )   

ّیشتیَـاّـٚ مـ٘ردسـتـاُ ــ  ـێـرا                

داٍەزراٗە، بەٍەبەستٚ ئاٍـادەمـردّـٚ    

پــالّەمــاّــٚ پەرەپــێــداّــٚ ٕەرێــٌ ٗ         

پێـشـتـىـتـْـٚ ىەڕٗٗٙ ئـابـ٘ٗرٙ ٗ               

مۆٍەڵایەتــٚ ٗ ٍـرىیـٚ ٗ ٕەرٗەٕـا             

 . ڕىشـْبیریەٗە
ــاُ بە            ــداّ ــالّ ــٚ پ ٕەرٗەٕــا ٗەزارەت

ٕــاٗمــارٙ ٗ ٕەٍــإەّــڵــیــٚ ىەگە         

ٗەزارەت ٗ داً ٗ دەزگـامـاّـٚ دیـنەٙ       

حنٍ٘ەت ٗ مەرتٚ تایبەت پالّـە درێژ ٗ   

ٍــاٍـــْــاٗەّــد ٗ مــ٘رتــتـــــایەّەمـــاُ ٗ        

پەرەپێداّٚ ٍرٗىیــٚ ٗ پەی٘ەّدیـیەمـاُ   

  دادەڕێژێت.

ــ٘دجەٙ              ــٚ ب ــالّ ــاّەن پ ــڵە ىەٍ ج

ٗەبەرٕێْاّٚ حنٍ٘ـٚ بەپـێـٚ دەّـد         

بْەٍایەمٚ تـایـبەت ىەسـەر ئـاسـتـٚ           

ٕەرێَٚ م٘ردستاُ ئـاٍــادە دەمــات.     

بە       ٗەزارەت ٕەرٗەٕــا ٕەڵــدەســتــ     

ئەّوـاٍـداّـٚ ڕٗٗپـێـ٘ی جـیـاجـیـا ىە                

ــٚ ئەٗاّەٙ مە             ــبەت ــای ــدا بەت ــَ ٕەرێ

پەی٘ەّدیاُ بە سەرژٍێریە گشتیەماّـٚ  

داّیشت٘اّٚ ٕەرێـٌ ٗ اـاّـ٘ٗەمـاُ ٗ           

ڕٗٗپێ٘ٙ دیکەی گرّگ کە پەیـ٘ەّـدارُ     

ــاُ ٗ                 ــۆربەجـــۆرەمـ ــە مەرتە جـ بــ

 .سێکتەرەکاُ

کورتەیەک دەربارەی 
 وەزارەتی پالًذاًاى

  ٓٗ ٓزار            ٔ مـاّـی      تـی پـالّـداّـاُ ئەّـوـاٍـ

ڕاپــۆرتــی ڕٗٗپــێـــ٘ی دیــَــۆگــرا ـــی             

 ٣ّێت..... ه یٔ گٔ ڕادٓ

               ٗەزیرٙ پـالّـداّـاُ پـێـشـاّـڵـاٙ ڕٗاّـڵە

ــار               ــٚ م ــْەٗەٙ ٕەى ــۆ دىزی ــ٘ڕەش ب  

 ٤دەماتەٗە ..... ه

      ُبەردەٗاٍبّ٘ٗی ٕەٍإەّڵی ٗ مـارمـرد

ىەگە  ڕێنتراٗە ّێ٘دەٗڵەتیەماُ ىە بـ٘اری  

 ٥گرێبەستە گشتیەماُ ..... ه

  مارٗداڵامییەکاّی بەڕی٘ەبەرایەتٚ گشتی

 ٦پالّداّاّٚ ستراتیوی ..... ه

             ٗ کارٗداڵاکـی دەسـتەی پـێـ٘اّەسـازی

 7کۆّترىىی جۆری ..... ه

  ٔ مـاّـٚ دەسـتەٙ ئـاٍـارٙ             مارٗداڵامییـ

 (٤٤-٨رێٌ ..... ه ) ٕٔ

     ٔ مـاّـٚ بەڕێـ٘ەبەرایەتـی          مار ٗ داڵـامـیـیـ

ــڵــی            گشــتــی ٕــاٗکــاری ٗ ٕەٍــإەّ

 (٤٨-٤٤پەرەپێداُ ..... ه )

  مارٗداڵامییەکاّی بەڕی٘ەبەرایەتٚ گشتی

 ٤١پەرەپێداّی ٍرىیی..... ه 

  مارٗداڵامییەکاّی بەڕی٘ەبەرایەتٚ گشتی

ــی           ــالّــــ ــٚ پــــ ــاّــــ ــداّــــ ــالّــــ پــــ

 (66-60پڕىژەکاُ.................... ه )

ڕاپــۆرتــٚ مــارٗ دــاڵــامــیــیەمــاُ     

ــٚ ٗەرزیە، مە          ــراٗەیەم ــاٗم ــو ب

ٍـاّـگ جـارێـل ىە           ٕەٍ٘ٗ س 

ٗەزارەتٚ پالّداّاُ دەردەدێـت،   

ــارٗ دــا           ــدا ئەً م ــای ــی ــت ــیە ڵ ام

سەرەمیاّە بەشێ٘ەیەمٚ مـ٘رت  

ٗ پ٘اتنراٗ دەااتە ڕٗٗ مە ىەً       

ٍــاٗەیەدا ئەّــوــاٍــٚ داٗە،           

ىەالیەُ ا٘دٙ ٗەزارەتەٗە یاُ بە 

ــڵــیــٚ         ٕــاٗمــارٙ ٗ ٕەٍــإەّ

ٗەزارەتەماّٚ دینەٙ حـنـٍ٘ەت   

ٗ الیەّە ّــاٗاــۆیــٚ ٗ بــیــاّــیە          

  .پەی٘ەّدیدارەماُ

پێ٘یىتە بڵ٘ترێت مەٗا ىەً            

ڕاپۆرتەدا تەّٖا ئاٍاژە بەمارٗ           

داڵامییە سەرەمیەماُ مراٗە بە      

 شێ٘ەیەمٚ م٘رت.  

ٗە بــۆ ٕەر ٗردەماریەك یا               

بەمارٕێْاّٚ داتاماُ پێ٘یىت      

بە گەِراّەٗە دەمات بۆ الیەّـــــٚ     

پەی٘ەّدیدار ىـــە ٗەزارەتٚ             

 .پالّداّاُ یا ٍاڵپەِرٙ ٗەزارەت

 

 لەم ڕاپۆرتە دا
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نێتیهگهكانیڕاپۆرتیڕووپێویدیمۆگرافیڕادهنجامهتیپالندانانئهزارهوه  

بـّ٘ٗـی      ئاٍادٓ  ، ب60٤٨ٔیي٘ىی  ی ئ٤٣ٔڕىژی 
 ٓ تی  زیری پالّداّاّی حنٍ٘ٔ د. يی سْدی، ٗ

ٔ         ٕــٔ ٔ     رێــَــی مــ٘ردســتــاُ ٗ ژٍــارەیــ   ك ىــ
ٔ      بٔ   رپرساّی حنٍ٘ی ٗ مّ٘ى٘ڵی ٗڵـاتـاُ ىـ
ماّی رێنـتـراٗی    راّی ئاژاّىٔ ٗىێر ٗ ّ٘ێْٔ ٕٔ
 ێرا  ٗ ٕەرێـَـی         ماُ ىٔ مڵرت٘ٗٓ یٔ  ٗٓ تٔ ّٔ

ماّی ڕاپۆرتـی ڕٗٗپـێـ٘ی       ّوأٍ م٘ردستاُ، ئٔ
 ّرا. یٔ دیَۆگرا ی ڕاگٔ

ٓ     ئٔ ٔ          ً ڕٗٗپـێـ٘ ی ئـاٍـاری        ىەالیەُ دەسـتـ
ٔ  سٔ  رێَی م٘ردستاُ مٔ ٕٔ تـی     ٗەزارٓ      ر بـ

  بٔ  رێَی م٘ردستأّ تی ٕٔ پالّداّاّی حنٍ٘ٔ
ّڵی رێنـتـراٗی مـۆدـی        ٍإٔ ٕاٗماری ٗ ٕٔ

ٔ     ٗڵٔ ّێ٘دٓ ٔ      تـی سـ ٓ           ر بـ   رێـنـتـراٗی ّەتەٗ
 ُ ــا ــ٘ٗەمـ ــرتـ ــڵـ ــی      (IOM)یەمـ ــدٗ ـ ــْـ ٗ سـ

 (UNFPA)ماُ بۆ داّیشت٘اُ  مڵرت٘ٗٓ یٔ ٗٓ تٔ ّٔ
       ٓ زارەتــی دەرەٗەی      ٗ ٕــاٗمــاری ٍــاددی ٗ

ٔ  ئٔ ٔ    ٍرینا/ ّ٘سیْڵ ّـابەراُ     ی داّیشت٘اُ ٗ پـ
تی  زیری پالّداّاّی حنٍ٘ٔ . ٗٓ ج  مراٗٓ جێبٔ
ماّی  ّوأٍ ٗتارێندا ئٔ  رێَی م٘ردستاُ ىٔ ٕٔ
یاّـد   سفنرد ٗ ڕایڵٔ گرّگ ٗٓ  ی بٔ ً ڕٗٗپێ٘ٓ ئٔ

مـاّـی ڕٗٗپـێـ٘ی          رٓ ّواً ٗ ّیشاّدٓ ئٔ  ڕاستٔ
ٔ   دیَۆگرا ی بٔ رژٍـێـری گشـتـی          ٍاّای سـ

    ٔ ٔ      داّیشت٘اُ ّـایـ ڵـاً ىەبەر گـرّـڵـی            ت، بـ
ٔ    ٣0ٗ دٗای  مٔ تٔ بابٔ ئەّـوـاٍـداّـی           سا  ىـ

ٔ          دٗاییِ سٔ   رژٍێری گشتی داّـیـشـتـ٘اُ ىـ
ٔ        پێ٘یىتَاُ زاّی ئٔ   ێرا  بٔ   ً ڕٗٗپـێـ٘ٓ بـ

 .ّرێت یٔ ّواً بڵٔ ئٔ
ٓ     ٕا ىٔ رٗٓ ٕٔ ی ٗتـارەمەیـدا، د. ـيـی             درێـژ

ً    ماّی ئٔ ّوأٍ ئٔ  مرد مٔ  ٗٓ ی بٔ سْدی ئاٍاژٓ
دەبْە بْاغەیەك بۆ داّاّـی سـیـاسـەتـی          ڕٗٗپێ٘ٓ

ــی               ــاڵ ــاُ ســەر  ــَ ــ٘اُ کە ٗەزارەت ــشــت ــی داّ
 UNFPAئاٍادەکردّیەتی بە ٕاٗکاری ڕێکتراٗی   

بە ٍەبەستی داڕشتْی پالّەکاُ ىە سەربْەٍـای  
 ٔ ٔ       زاّیاری ٗ داتای درٗست. جێڵ   ی ئـاٍـاژەیـٔ ىـ

ٓ     ی ئٔ د٘اردێ٘ٓ  ٤6٧700دا زیـاتـر ىە            ً ڕٗٗپـێـ٘
ً ٗ تشـریـْـی           مٔ ی تشریْی یٔ ٍاٗٓ  اێساُ ىٔ
ری ٕەرێَـی   ىەسەراّىٔ 60٤7ٍی ساڵی  دٗٗٓ

ٓ    ک٘ردستاُ داٗپێکەٗتْیاُ ىەگە  ئٔ ،    ّوـاً دراٗ
ٔ        اۆدٓ اێساّی ئاٗارەن ىٔ  ٤00  مٔ ً    گـرێـت، ئـ

ٔ   ڕٗٗپێ٘ٓ ّـدیـِ ّـیـشـاّـدەری گـرّـڵـی بـۆ                    دـ
رٗٗ،       رێَی م٘ردستاُ اىتۆتٔ داّیشت٘اّی ٕٔ

سـاڵـی     ىّٔداً  ئٔ ٦٧6اێساُ ىە ؛  ەبارەی  ٗأّ ىٔ
. 60٤7ّداً ىٔ سـاڵـی      ئٔ ٥٧٤دابەزی٘ە بۆ  6007
ٓ    مٔ ّدرٗستی دا ڕاپۆرتٔ ب٘اری تٔ  ىٔ   بەٗٓ      ئـاٍـاژ
ٍْدا  بـۆ    6٨ٍردّی ٍْداڵی ساٗا ىە   مات مٔ دٓ
دابەزیـ٘ە بـۆ        60٤٤ٍْدا  ىە ساڵی  ٤٧000ر  ٕٔ
ٍـْـدا  ىە مـۆتـایـی             ٤٧000ر ،  ٍْدا  بۆ ٕٔ 6٣

ڕێـژەی     60٤٥ٕا ىە ساڵی  رٗٓ . 60٤7ٕٔساڵی 
      ٗ بە       بێکاری ىە ٕەرێَی ک٘ردستـاُ گەیشـتـبـ٘

٤٣٧٥    ٔ ً    %، بەڵاً ىەً ڕٗٗپێ٘ە دەرکەٗت٘ە کەٗا ئـ
دابەزیـ٘ٓ بـۆ        60٤7مۆتایـی سـاڵـی          ڕێژەیٔ ىٔ
٤0٧6  ٔ ٓ  ٗٓ ىٔ  جڵٔ  ٍٔ %. ئ ٓ       ی ڕٗٗپێـ٘ ی    مـٔ ڕێـژ
رێـَـی مـ٘ردسـتـاُ ڕُٗٗ           ٕٔ  ٗاری ىٔ ا٘ێْدٓ ّٔ

 60٤7% بـۆ سـاڵـی         6٤  ىٔ  بریتیٔ  مٔ  ٗٓ مردىتٔ
ٔ  ً ڕێژٓ ئٔ  مٔ  ماتێندایٔ  ىٔ  ٍٔ ئٔ ٔ       یـ سـاڵـی         ىـ

  %.67  بریتی ب٘ٗ ىٔ 6007



 ٤٤١، بە بەشـــدارٙ             60٤٨/١/١ىژٙ    ڕ
مۆٍپـاّـیـاٙ اـۆٍـاڵـٚ ٗ بـیـاّـٚ، سـێـیەً                    
پێشاّڵاٙ ڕٗاّڵە  ِ٘رەش بۆ دىزیْەٗەٙ ٕەىٚ 
مار بۆ گەّواّٚ ٕەرێَٚ م٘ردستاُ ىە ٕەٗىێر 

 مرایەٗە. 
ىە دەستپێنٚ مردّەٗەٙ پـێـشـاّـڵـامەدا، د.          
 ەىٚ سـْـدٙ ٗەزیـرٙ پـالّـداّـاُ ٗٗتـاری                
حنٍ٘ەتٚ ٕەرێَٚ م٘ردستاّٚ پێشنەشنرد 
ٗ تیایدا باسٚ ىە دىاٚ ئـابـ٘ٗرٙ ٕەرێـَـٚ         
م٘ردستاُ ٗ ٕەىـٚ مـار بـۆ گەّـوـاُ مـرد.                 
سەرەتا ٗەزیرٙ پالّداّاُ تیشنٚ اىتەسـەر  
گرّڵٚ سازمردّٚ ئەً جۆرە پێشاّڵایە مە ىە   
ڕێڵایەٗە گەّواُ دەت٘اِّ ٕەىٚ مار بدىزّەٗە ٗ 

% داّیشـتـ٘اّـٚ     ٥٥ىەً بارەیەٗە  ڕایڵەیاّد مە 
ساڵە، ٗاتا ٕەرێـَـٚ    6٥ٕەرێٌ تەٍەّیاُ ا٘ار 

م٘ردستاُ ٕەرێَٚ گەّج ٗ دىزیـْەٗەٙ ٕەىـٚ       
ــگ ٗ                     ــرّ ــارە ٕەرە گ ــارە مە ئەٍەن ىە م م

 ىەپێشیْەماّٚ حنٍ٘ەتٚ ٕەرێَە.  
ىە بارەٙ بارٗدىاٚ ئاب٘ٗرٙ ٕەرێـٌ، د.  ەىـٚ        
سْدٙ ئاٍاژەٙ مرد مە شەِرٙ دا ش ٗ بِریـْـٚ   
ب٘دجە ىەالیەُ بەغدا ٗ ٕاتْٚ بەىێشاٗٙ ئاٗارە ٗ 
پەّابەراُ ماریڵەرٙ اراپٚ ٕەب٘ٗ ىەسەر ئاب٘ٗرٙ 
ٕەرێٌ ٗ ٕەىٚ مـار، بەڵـاً مـێـشـەمـاُ بەرەٗ             
دارەسەر دەدِ ٗ ئاب٘ٗرٙ ٕەرێَـیـش بـاشـتـر        
دەبــ  ٗ  ىە دإــاتــ٘ٗدا ٕەىــٚ مــاری زیــاتــر               

 دەِرەاىێت.  
شایەّٚ باسە، ئەً پێشاّڵایە بۆ ٍاٗەٙ دٗٗ ڕىژ 
بەردەٗاً دەبێت ٗ ئاٍاّوٚ ڕەاىاّدّٚ ّسینەٙ 

ٕەىــٚ مــارە بـۆ گەّـوــاّــٚ ٕەرێــَــٚ              ٤000
 م٘ردستاُ.   

 واًگە فوڕەش  ڕوەزیرى پالًذاًاى پێشاًگاى 

 بۆ دۆزیٌەوەى ُەلي كار دەكاتەوە

٤ 



 بەردەواهبووًی ُەهاُەًگی و كاركردى لەگەڵ ڕێكخراوە ًێودەوڵەتیەكاى  

 لە بواری گرێبەستە گشتییەكاى

ــبەســتە        ــرێ ــی گ ــ٘ەبەرایەت بەڕێ
گشـــتـــیەمـــاُ ىە ٗەزارەتـــی       
پالّداّاُ ىە ٍیاّەی ٕەٗڵەماّیدا 
بۆ پەرەپـێـداّـی سـیـىـتـَـی           
ــاُ ىە         ــیەم ــبەســتە گشــت ــرێ گ
ٕەرێَی م٘ردستاّدا بەردەٗاٍە 
ىە مــارمــردُ ٗ ٕەٍــإەّــڵــی       
ــراٗە           ــتـ ــنـ ــردُ ىەگە  ڕێـ مـ
ّــێـــ٘دەٗڵەتــیەمـــاُ. بـــۆ ئەً          
ــی         ــن ــێ ــْ ــنەٗت ــن ٍەبەســتە ڕێ
ٍــۆرمــردٗٗە ىەگە  پـــڕىژەی         
)تناٍو( مە تەٍـ٘یـو دەمـرێـت           

ی ئەٍـریـنـی.      (USAID)ىەالیەُ 

بەپێی ئەٗ ڕێننەٗتْە بەرّاٍەیەك 
داّــراٗە بــۆ جــێــبەجــێــنــردّــی      
مۆٍەڵێـل مـار ٗ دـاڵـامـی ىە              
ب٘اری گرێبەستە گشـتـیەمـاُ،      

 ىەٗاّە:
ــداّـــی           .٤ ــێـ ــاُ ٗ پەرەپـ داّـ

بەڵڵەّاٍەیەمی ستاّدارد بـۆ    
پڕىژەمـاّـی اـسٍەتـڵـ٘زاری        

ــاری      ــژم ــاڕاٗێ ّ–  Standard 
Bidding Documents for 

Non – Consultancy Services  بە

ٕەردٗٗ زٍـــاّـــی  ەرەبـــی ٗ          
 ئیْڵيیسی.

ــی              .6 ــداّــ ــێــ ــاُ ٗ پەرەپــ داّــ
بەڵڵەّاٍەیەمی ستاّدارد بۆ پڕىژە 
بچ٘ٗمەماّی جێبەجێنردّـی مـار     
Standard Bidding Documents 

for Small Works           ٗٗبە ٕەرد

 زٍاّی  ەرەبی ٗ ئیْڵيیسی.
داّاّی پاشنۆیەك بـۆ ڕێـْـَـایـی         .٣

ــبەســتە       جــێــبەجــێــنــردّــی گــرێ
ی سـاڵـی     6گشتیەمـاُ ژٍـارە       

ی تایبەت بە ڕێـنـارەمـاّـی       60٤٦
ــی         ــوــاٍــداّ ٍــاٍەڵەمــردُ ٗ ئەّ

( بە     -LC)ا ــتــَــادات ٍىــتــْــدیە   

ٕەردٗٗ زٍـــاّـــی  ەرەبـــی ٗ          
 ئیْڵيیسی.

ئەّوـاٍـداّـی اـ٘ىـی ڕإـێـْـاُ              .٤
ىەسەر ڕێَْایی جێبەجـێـنـردّـی     
ی 6گرێبەستە گشتیەماُ ژٍـارە      

ــی      ــاڵ ــڵەّــاٍە        60٤٦س ٗ بەڵ
ستاّداردەماّی گـرێـبەسـتـنـردُ      

(SBDs)        بۆ  ەرٍـاّـبەراّـی مەرتـی

 گشتی.
ــی      .٥ ــی اــ٘ى ــوــاٍــداّ ئەّ

ڕإێْاُ ىەسەر ڕێَْـایـی   
جێبەجێنردّی گرێبەستە 
ی 6گشـتــیەمــاُ ژٍــارە      

ٗ بەڵڵەّاٍە  60٤٦ساڵی 
ســـتـــاّـــداردەمـــاّـــی     

بـۆ   (SBDs)گرێبەستنردُ 

ــی      ــی مەرت ــبەراّ ــاّ  ەرٍ
 تایبەت.

بێوڵە ىەٍاّە بەڕێ٘ەبەرایەتی 
ــاُ       ــیەم ــبەســتە گشــت ــرێ گ
بەردەٗاٍە ىە ئەّـوـاٍـداّـی       
اــ٘ىــی ڕإــێــْــاُ ىەســەر      
بەڵڵەّاٍە ستـاّـداردەمـاّـی     

مە ىە    (SBDs)گرێبەستنردُ 

سەرەتای ساڵـی دإـاتـ٘ٗ      
ــ٘اری              دەمەّٗە بـــــــــ
ــۆ ئەً           ــردُ. ب ــن ــبەجــێ جــێ
ــاٗەی           ــتە ىە ٍــ ٍەبەســ
ــی           ــ٘ىـ ــردٗٗدا دٗٗ اـ ڕابـ
ڕإێْاّی ئەّـوـاٍـداٗە بەٗ        
 زاّیاریاّەی الی ا٘ارەٗە:  

 ژٍارەی بەشدارب٘ٗاُ ڕێنەٗتی ئەّواٍداُ ش٘ێْی ا٘ه ژ

 6٨ 60٤٨/١/67 – 6٣ ٕەٗىێر ٤

 ٤٦ 60٤٨/١/60 – ٤٤ دٕۆك 6

 7٤  مۆی گشتی

٥ 



 ژهارەی ئەو كۆهپاًیایاًەی دەخرێٌە لیستی ڕەش لە زیادبووًذایە 
بەڕێ٘ەبەرایەتی پۆىێْنردّی بەڵـێـْـدەراُ ڕىژاّە        
ماری ئاسایی اۆی ئەّواً دەدات مە بریتیە ىە   
ٗەڵاٍداّەٗەی گشـت ٗەزارەت ٗ الیەّەمـاّـی          
حنٍ٘ی ٗ ڕەزاٍەّدیـداُ ىەسـەر  ـرىشـتـْـی           
پشنی ٕاٗبەشاُ ٗ داٍەزرێْەراّی مۆٍپاّیاماُ 
ٗ پامتاٗمـردّـی مـۆٍـپـاّـیـامـاُ ٗ داّـاُ یـاُ                   
دەرٕێْاُ ىە ىیىتی ڕەن ٗ پشتڵیـریـنـردّـی     
ئەٗ مۆٍپاّیـایـاّەی مـاری بەڵـێـْـدەرایەتـی ىە              
دەرەٗی ســْــ٘ٗری ٕەرێــٌ ئەّــوــاً دەدەُ،          
ئەٍەن بــێــڵــٍ٘ــاُ دٗای دیــراســە مــردّــی           

 دىسیەماّیاُ. 
جڵە ىەٍـاّە ٗ ىە ٍـاٗەی ٗەرزی سـێـیەٍـی                
( ٣٦ئەٍىاڵدا ّاسْاٍەی  پـۆىـێـْـنـردُ بـۆ )               

مۆٍپاّیا ٗ بەىێْدەر ّ٘ێنـراٗەتەٗە، دٗای ئەٗەی      
دیراسەی دىسێیەماّیـاُ مـراٗە ٗ بەڵـڵەّـاٍە           

 پێ٘یىتیەماّیاُ پێشنەن مردٗٗە. 
ىە الیەمی ترەٗە ىێژّەی تۆٍار ٗ پـۆىـێـْـنـردّـی       

( ٣بەڵێْدەراُ ىە ٗەرزی سێیەٍی ئەٍىـاڵـدا )     
س  مۆبّ٘ٗەٗەی ئاسایی اۆی ئەّـوـاٍـداٗە،    

( پـێـْـج مـۆٍـپـاّـیـای بـۆ                 ٥مە ىە ئەّواٍـدا )    
( س   ٣یەمەٍوار پۆىێْنردٗٗٓ ٗ پيەی پۆىێْی ) 

( ٣مۆٍپاّیایشی بەرزمردىتەٗە ٗ پيەی پۆىێْی ) 
( یەك    ٤س  مۆٍپاّیان ٕەڵ٘ەشاٗەتەٗە، ٗە ) 

ئەّـــدازیـــاری ٕـــاٗبەن ىە داٍەزراّـــدّـــی           
( دـ٘ار     ٤مۆٍپاّیاماُ دەرٕێْراٗە ٗ داٗامـاری )    

مۆٍپاّیان ڕەتنراٗەتەٗە بەٕۆی ّەگـّ٘ـوـاّـی       
ت٘اّامـاّـیـاُ ىەگە  پـێـ٘ەرەمـاّـی ٕـاتـ٘ٗ ىە                  

 .  6007ی ساڵی  ٤پەیِرەٗی پۆىێْنردُ ژٍارە 
ىە الیەمی ترەٗە ىەسەر داٗاماری دەزگـامـاّـی    

( دە مـۆٍـپـاّـیـا اـراّٗەتە              ٤0حنٍ٘ەت ّاٗی )
ىیـىـتـی ڕەن ٗ ّـاٗی یەك مـۆٍـپـاّـیـان                    
دەرٕێْراٗە. بەً جۆرە مۆی گشتی ّـاٗی ئەٗ       
مۆٍپاّیا ٗ بەڵێْدەراّەی ىە ىیىتی ڕەشداُ تـا  

 ( مۆٍپاّیا.٦٦ئێىتا دەبێتە )
 

ىە درێژەٙ مارٗ داڵامییەماّـٚ بەڕێـ٘ەبەرایەتـٚ      

گشتی پالّداّاّٚ ستراتیوی ىەً ٗەرزەدا ئەً   

 داالکیاّە ئەّواٍدراُٗ:

        مــۆبــّ٘ٗەٗەٙ بەڕێــ٘ەبەرەمــاُ ىەگە  بەِرێــس

بەڕێ٘ەبەرٙ گشتی )بە ٗەمـاىەت(دەربـارەٙ      

 مار ٗداڵامٚ ئەً بەڕێ٘ەبەرایەتٚ گشتیە.

       داّاّی پالّی مار  بۆ ٍاٗەٙ د٘ار ٍـاّـڵـی

ــ٘ٗ )     ــامــ٘       ٨/٤دإــات ــۆ    60٤٨/٤6/٣٤ت ( ب

ــٚ           ــاّ ــداّ ــالّ ــی پ ــٚ گشــت ــ٘ەبەرایەت بەڕێ

 ستراتیوی.

                             گفـتـ٘گـۆمـردُ ىەسـەر سـیـىـتەٍـٚ ئـایـسى

( مە سیىتەٍێنە پێ٘یىـتە ىە     60٤٥  –  ١00٤)

الیەُ داً ٗ دەزگاماُ بریارێنی سـتـراتـیـوـی        

بێت بۆ دامنردّٚ ئەداٙ گشتی ٗە بەشێنـی  

جـیـاّەمـراٗەن بـێـت ىە دەسـتـپـێـشـتەری                 

 پەرەپێداّٚ بەردەٗاً.

               ــ٘  ىە ــاٙ ّ ٗەرگــرتــِ ٗ مــۆمــردّەٗەٙ دات

ٗەزارەتەماّی پەی٘ەّدیدار بە ڕەشْ٘سی پالّی 

ستراتیوی ٗەزارەتَـاُ، ٗە تـۆٍـارمـردّـی ىە             

 ڕەشْ٘سەمە.  

 كاروچاڵاكییەکاًی بەڕێوەبەرایەتي گشتی پالًذاًاًي ستراتیجی

٦ 



 پێواًەسازی و کۆًترۆلی جۆری  دەستەیکی ڵاکاروچا

 کی بەڕێوەبەرایەتی پێواًەسازی و کۆًترۆلی جۆری سلێواًی:ڵائاهاری کاروچا

بڕٗ ّاٗی ٍەٗادە ٕات٘ٗەکاُ ىە ٍەرزەکاّی باشَاغ پەرٗێساـاُ )پـاکـکەرەٗە ، ٍەٗادی بـیـْـاسـازی،                 
 ٍەٗادی کارەبا ، ٍەٗادی دێشتتاّە ،ٍەٗادی پالستیکی ،یاری ٍْداڵاُ ،ٍەٗادی ئ٘تٍ٘بێو ....(  

 بڕی ٕات٘ٗ / داّە بڕی ٕات٘ٗ / کارتۆُ ی ٕات٘ٗ / تەُڕب

 ىەّاٗبراٗ ڕێڵەپێْەدراٗ ڕێڵەپێدراٗ ىەّاٗبراٗ ڕێڵەپێْەدراٗ ڕێڵەپێدراٗ ىەّاٗبراٗ ڕێڵەپێْەدراٗ ڕێڵەپێدراٗ

 ّیە ّیە ّیە ّیە ٣00 66٤0٥٦ ّیە ٣٣،6 6٤٦٥٣،٦٦

 60٤٨( ىە ٍەرزی پەرٗێسااُ بۆ ٗەرزی سێـیەٍـی سـاڵـی           lux agencyئاٍاری ٕات٘ٗ ىە کۆٍپاّیای ) 

 بریتی ب٘ٗ ىە:  

 (٨٦6دأّ ئۆتۆٍبێو . ٥ ) 

 ( تەُ ٍەٗادی ٕات٘ٗ.6٤٥١6٤،٣٥بڕی ) 

 بریتی ب٘ٗ ىە: 60٤٨ٗەبڕی ٍەٗادی ٕات٘ٗ ىە  رىکەااّەی سيێَاّی بۆ ٗەرزی سێیەٍی  ساڵی 

 (6،7تەُ.١٤ ) 

 (٣0کارتۆُ ڕێڵە پێدراٗ ٤٥ ). 

 جڵە ىەٍاّە ئەً داڵاکییاّەی ا٘ارەٗەن ئەّواٍدراُٗ:

       ٗ ٕۆبەی کۆّترىىی جۆری/ بەدٗدادُ٘ٗ ٗ ٗٗردبیْی کردّی کارەکاّی پشکْیِ ىە بەڕێـ٘ەبەرایەتـی
 ااڵە سْ٘ریەکاُ.

   :سەرداّیکردُ بۆ ش٘ێْە جـیـاٗازەکـاّـی ڕاپەریـِ ،سـەرکـارێـس،ّـاٗدەی               ٤0ٕۆبەی داٗدێری بازار
 پیشەسازی، شە اٍی شەستی ٗ ّاٗ بازار .

              اشتەی پشکْیْی ئەّواٍدراٗ ىە تا یڵەکاّی بەڕێ٘ەبەرایەتی پێ٘اّەسـازی ٗ کـۆّـتـرىىـی جـۆری
 - ـیـسیـایـی          –)ٕۆبەی پیشەسازی اۆراک ( کە پێک دێت ىە پشکْیْەکاّی بایيۆجی   ّی/ سيێَا

 کیَیایی بۆ )ا٘اردەٍەّی ئاٗ ، ج٘اّکاری ، پاککەرەٗە ، جڵەرە(.

 دەرّەد٘ٗ دەرد٘ٗ کۆی پشکْیِ ٍاّڵەکاُ

 ٤١ ٣٤ ٥٣ تەٍ٘ٗز

 ٤١ ٣٦ ٥٥ ئاب

 ٤٥ ٣٣ ٤٨ ئەیي٘ه

 ٥٣ ٤0٣ ٤٥٦ کۆی گشتی

 دٕۆک( -سيێَاّی -ٕۆبەی اشو/ ب. پێ٘اّەسازی ٗ کۆّترىىی جۆری )ٕەٗىێرکی کارٗداڵا 

 دٕۆک سيێَاّی ٕەٗىێر کیالجۆری کارٗ دا

 ٤ ٤ ٤٤ دەرٕێْاّی ٍۆڵەتی زێریْڵری

 - - - دەرٕێْاّی  رىشتْی زێڕ بە کۆٍە 

 6 - ٥ دەرٕێْاّی ٍۆڵەتی ٗەرشەی زێڕ

 ٤٤ ٥ ٤٤ تازەکردّەٗەی ٍۆڵەتی زێریْڵری

 - - - تازەکردّەٗەی  رىشتْی زێر بە کۆٍە 

 ٦ ٤ - تازەکردّەٗەی ٍۆڵەتی ٗەرشەی زێڕ

 پشکْیْی اشيی ٕاٗردە )زێڕ ، زی٘ ، پالتیِ(
شەن سەدٗ  ٥٥0،٦٦7
ٗ حە ت کیيۆ ٗ شەست 

 اًرپێْج سەدٗ پەّوا گ

شەن سەدٗ  ٣٥0،٦٣6
سی ٗ دٗٗ کیيۆٗ سی 
 سەدٗ پەّوا گراً

حە تاٗ پێْج کیيۆ ٗ  7٥،٥٥
 پەّواٗ پێْج گراً

 ٥0 ٥٤ ٣١٤ پشکْیْی پى٘ٗىەی  رىشتْی زێڕ

 ٦ ٤ 6٤ پشکْیْی دٗکاّی ٗەڕشەی زێڕیْڵر

 ٤١ ٦٨ ٣١١ کێش کردّی تەرازٗٗ

 جار ٤6 جار ٥ جار ٤٥ سەرداّی ىێژّەی داٗدێری بازار

 گراً ٤0٣7 گراً ٤٤00 گراً ٥00،٥٤٤0 زێڕی پشکێْراٗ ىە الیەُ ىێژّەی داٗدێری

 زێڕیْڵر ٤0 زێڕیْڵر ٤ یْڵرڕزێ ٤١ تا یکردّەٗەی زێڕیْڵراُ ٗ ااٗەُ ٗەرشەکاُ
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 رێن  ى ئاهارى َُ ستَ كاًي دٍ كاروچاڵاكییَ

رۆكىي دەسىتەى ئىاهىارى            ى سَ وٍ كۆبووًَ
ُەرێىىوىىي كىىوردسىىتىىاى لەگەڵ بىىر ىىكىىارى           

 كاى كگرتووٍ  َ  وٍ تَ سكرتێرى گشتیي ًَ

ٓ   سٔ سـتەٙ ئـاٍـارٙ         رىمٚ د
ٕەرێــــــٌ ىەٍــــــیــــــاّەٙ          

ٙ    ٗٓ مۆبّ٘ٗٔ  شدارینردّٚ ىٔ بٔ
      ٔ   ڕاٗێـــژمـــاریـــٚ تـــایـــبەت بـــ
ســەرژٍــێــریـــٚ گشــتــیـــٚ         

          ٔ ڕىژٙ       داّــیــشــتــ٘اُ  مــ
بەیــرٗتــٚ        ىــٔ   7/6٤/60٤٨

اتٚ ى٘بْاُ سازدرا، داٗٙ  پایتٔ
ڕێس د. ٍحـَـد ـيـٚ       بٔ  ٗت بٔ مٔ

میٌ برینارٙ سنرتـێـرٙ    ىحٔ ئٔ
ماُ  مڵرت٘ٗٓ یٔ  ٗٓ تٔ گشتیٚ ّٔ

ٍیْـدارٙ جـێـبەجـێـنـارٙ          ٗ ئٔ
ــنــتــراٗٙ ئەســنــ٘ا )        -UNڕێ

ESCWA    ٔ ــ ــٚ        ( ب ــداری بەش
تٚ پالّـداّـاّـٚ     زارٓ شاّدٙ ٗٓ

  ێرا ٚ  یدراه.

ٔ         یٔ ٗٓ ٗ مۆبّ٘ٗٔ ىٔ   دا، بـاش ىـ
کـرا     ESCWAڕىڵٚ ڕێنتراٗٙ   

ــٔ ٓ       ى ــ٘ ــٚ       دــ٘اردــێ ــالّ ٙ پ
ٔ      ئٔ رژٍـێـریـٚ       ّواٍـداّـٚ سـ

ڕاٗێـژ      گشتیٚ داّیشت٘اُ، مٔ
ّد ٗٗڵاتێنٚ    دٔ گٔ مر  ىٔ دٓ

بـۆ دـۆّـیەتـٚ             مٔ ترٙ ّاٗدٔ
مارٕێـْـاّـٚ     بٔ  ّواٍداّٚ بٔ ئٔ
ــٔ ــاٙ ســەردەً.        ت ــۆجــی ــْەى م
رىمــٚ دەســتەٙ ئــاٍــار        ســٔ

س٘پاسـٚ بەڕیـس د. ٍـحـَـد             
ٙ مــرد بــۆ ئەٗ       -ىــحەمــیــٌ   ئــٔ

ٗ ٕی٘اٙ اـ٘اسـت       پێش٘ازییٔ
     ٙ ــراٗ ــتـ ــنـ ــٔ ڕێـ  ESCWAمـ

شداریٚ زیـاتـر ٗ مـاراتـرٙ          بٔ
ماّٚ  ئاٍارییٔ  رّأٍەبێت ىەب ٕٔ
 رێٌ. ٙ ئاٍارٙ ٕٔ ستٔ دٓ

فەرهىاًىبەراًىي دەسىتەى ئىاهىارى ُەرێىن و                 ت بَ ى خولێكي تا بَ وٍ كردًَ
 تي ئاهارى ُەولێر بەرا َ بەڕێوٍ

ٓ   ژێر داٗدێرٙ سٔ ىٔ سـتەٙ ئـاٍـارٙ         رىمٚ د
ٔ       ٗٓ مردّٔ ڵىا بٔ رێٌ ٕٔ ٕٔ ت    ٙ ا٘ىێـل تـایـبـ
رێس  َـر اـإـر       ُ بٔ الیٔ مارگێرٙ گشتٚ ىٔ بٔ

ٔ  ّاّٗیشاّٚ شارٓ ر بٔ رٍاّبٔ  سیس  ٔ بـ٘ارٙ     زا ىـ
 مارگێرٙ ٗ دارایٚ.

ٔ  تٔ بابٔ گشتـٚ،   ر بٔ رٍاّبٔ رك ٗ ٍا ٚ  ٔ ماُ/ ئ

ٔ         تڵ٘زارٙ ٗ ئٔ اسٍٔ مـاّـٚ، مـۆگـا،          رك ٗ ٍـا ـ

ٔ         ئٔ ٔ      ڕتـٚ       رشیـ  ٗ دـۆّـیـ ٙ    ٗٓ   ێـنـتـىـتـْـ

ٔ       ماُ، ّأٍ دىسیٔ ٓ    مـارٙ ٗ پـ ٔ      یـ٘ مـاُ،     ّـدیـیـ

ٓ  رٍاّڵٔ رٙ ڕێنتىتْٚ  ٔ ینٔ پٔ   مٔ ٙ ا٘ىٔ . ٍاٗ

٣    ٔ ٔ     ڕىژب٘ٗ ىـ ٔ    60٤٨/٨/٤٤  -٤6ٗتـٚ       رێـنـ   بـ

  ر. رٍاّبٔ  ٔ ٣6شداربّ٘ٗٚ  بٔ
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كاًي تىا ىبەت    كردًي پێشٌیارٍ هي ئاهادٍ هي قۆًاغي دووٍ كَ ى  َ وٍ كۆبووًَ
 كاى راى و ئاوارٍ ًابَ ر پَ سَ ى داتاى ئاهارى لَ وٍ كۆكردًَ  بَ

ٔ          سٔ ىٔ ٙ    ر باّڵـێـشـتـٚ ىـێـژّـ
ــبــٔ ــای ٔ     ت ــ ــاٍــادەمــرّــٚ        ت ب ئ
تـٚ     ر دۆّیٔ سٔ ماُ ىٔ پێشْیارٓ

 ٓ ٙ داتــا ىەســەر           مــۆمــردّەٗ
ّــابەراُ ٗ ئــاٗارەمــاُ ،               پــٔ
ٓ    سٔ سـتەٙ ئـاٍـارٙ         رىمـٚ د
شـدارٙ     رێَٚ م٘ردستاُ بٔ ٕٔ

  ٔ مــۆبــّ٘ەٗەٙ یەمەً/         مــرد ىــ
ٔ       ۆّاغٚ دٗٗٓ ٔ      ٍی تـایـبـ   ت بـ

ىـٔ    ٗ پێشْیارأّ مردّٚ ئٔ ئاٍادٓ
ٙ دٗٗ      ٗٗڵاتٚ س٘یىرا بۆ ٍاٗٓ

.  60٤٨/  ٨/  6١-6٨ّێ٘اُ   ڕىژ، ىٔ
ٔ  تٔ  یٔ ٗٓ ً مۆبّ٘ٗٔ ئٔ  ٣رٙ      ٗاٗمـ

ٔ      ٙ پێش٘ٗترٓ ٗٓ مۆبّ٘ٗٔ ٔ       مـ   ىـ
ڕێنـتـرا    60٤7ٗ  60٤٦ساڵاّٚ 
ٙ ئاٍـار   ستٔ رىمٚ دٓ ب٘ٗ کەسٔ

دٗاّیاّـٚ مـردبـ٘ٗ        شدارٙ ىٔ بٔ
ٔ    بٔ ٔ    ّ٘ێـْـ ٔ       رایـ رێـَـٚ      تـٚ ٕـ

م٘ردستاُ ٗ  ێرا . تیـایـاّـدا     
ٔ     زٍّ٘ٗٚ دٓ ئٔ ٙ ئـاٍـار        سـتـ
ٔ  ٗٓ مۆمردّٔ ىٔ   ٙ داتاماُ ارایـ

سـەه     ڕٗٗ ٗە گفت٘گۆٙ تێرٗتٔ
مـــرا ىەســـەر دـــۆّـــیەتـــٚ        
ــ٘ازٙ         ــێ ــٚ ش ــْ ــىــت ــت یەم
مۆمردّٚ داتاماُ بـۆ ئەٗ دٗٗ      

ر ئاستٚ جیٖـاُ.   سٔ ت٘ێژٓ ىٔ
ڕاپۆرتٚ   ٗأّ ٗ مۆبّ٘ٗٔ دٗاٙ ئٔ

ٔ            تٔ   مْیـنـٚ ڕێـنـتـراٗ اـرایـ
ٓ       ردٓ بٔ   ً مـۆٍىـیـۆّـٚ ّەتەٗ
ماُ بـۆ ئـاٍـارەمـاُ        مڵرت٘ٗٓ یٔ

ّدٙ بنات ٗ، دٗاتـر   سٔ تام٘ پٔ
ٔ   ىٔ ٔ        مۆبّ٘ٗـ ٙ    ٗەٙ سـاڵـاّـ

سـتـٚ    ردٓ بٔ  مۆٍىیۆُ ارایٔ
٣ٍاّڵٚ   ّداً ٗ  ىٔ ٗڵاتاّٚ ئٔ

ّدمرا. جـێـڵـاٙ        سٔ پ60٤٨ٔ/  
ٔ   پێنردّٔ  ئاٍاژٓ ٗا دەزگـاٙ       مـ

ئـــاٍـــارٙ ٗٗڵـــاتـــٚ ّەرٗیـــج،       
ٗ ڕێـنـتـراٗٙ         JIPSڕێنتراٗٙ   

UNHCR  ٔ ــ ــای ــٚ ئەٗ      ســەرىم ت
ٔ      مٔ دٓ  ىێژّەیٔ  6٥      ُ ٗ زیـاتـر ىـ

رێَـٚ مـ٘ردسـتـاُ        ٗٗڵات ٗ ٕٔ
 ُ. مٔ ّداٍٚ ىیژّٔ ئٔ

پـێـش مـۆتـایـٚ ئەً            بریار ٗایٔ
     ٔ ٗەٙ دٗٗەٍـٚ       سا  مـۆبـّ٘ٗـ
ً  ماّٚ ئٔ ٍٚ مارٓ  ۆّاغٚ دٗٗٓ

ڕێنبتر  بەٍەبەسـتـٚ       یٔ ىێژّٔ
ــٔ ــٚ ٗ          ت ــٚ مــارەمــاّ ٗاٗمــردّ

ڕٗٗٙ پێشْـیـارەمـاّـٚ       اىتْٔ
ً مۆٍىیۆّـٚ   ردٓ بٔ  ىٔ  مٔ ىێژّٔ
یەمـــڵـــرتـــ٘ٗەمـــاُ بـــۆ        ّەتەٗٓ

        ٍ ســتــٚ  ەبەئــاٍــارەمــاُ بە 
ّدمردّٚ ٗ مارپـێـنـردّـٚ      سٔ پٔ

ــٚ          ــتــ ــاســ ــەر ئــ ىەســ
 تٚ.   ٗڵٔ ّێ٘دٓ

ت  ى خولێكي تا بَ وٍ كردًَ
رچووى  قوتابیاًي دٍ بَ

هي كۆلێژى  قۆًاغي سێیَ
بردى و ئابوورى لە  ڕێوٍ بَ

 دد ي الحَ زاًكۆى سَ

ڵىا  رێٌ ٕٔ ٙ ئاٍارٙ ٕٔ ستٔ دٓ
  ت بٔ ٙ ا٘ىێنی تایبٔ ٗٓ مردّٔ بٔ 

رێـس/    ُ بٔ الیٔ مارگێرٙ گشتٚ ىٔ
   ٔ ٔ         َر اإر  سیس  ـ   رٍـاّـبەر بـ

        ٔ بـ٘ارٙ     ّاّٗیشـاّـٚ شـارەزا ىـ
 مارگێرٙ ٗ دارایٚ.

بابەتەماُ بریتی بُ٘ٗ ىە مارگێرٙ 
 ٔ تـڵـ٘زارٙ      گشتٚ، یاساٙ اسٍـ
 ٓ سـاڵـٚ      6٤      شارستاّٚ ژٍـار

٤١٦0       ٔ ــ ــراٗ، ئ ــ٘ارم رك ٗ      ٕەٍ
ٔ   ٍا ٔ ت ٗ      ماّٚ  ەرٍاّبەر، ٍـۆڵـ
ٔ      ماّٚ، سساٙ  ٔ جۆرٓ ر،    رٍـاّـبـ
ٓ    مارٙ ٗ پٔ ّأٍ ّـدٙ مـردُ،        یـ٘
 مارٙ. ماّٚ ّأٍ جۆرٓ

ٔ         رٗٓ ٕٔ ٔ            ٕا اـاتـ٘ٗ شـٖيـ رپـرسـٚ بەشـٚ         ٕـاّـٚ  ـيـٚ بـ
ماُ ٗ اات٘ٗ رێژیـِ ٍـاٍـْـد حـَـد  ەرٍـاّـبەر بـٔ                   ییٔ پێ٘أّ ژٍارٓ
ٔ          ٗٓ شٚ شینردّٔ بٔ ّاّٗیشاّٚ ئاٍارگر ىٔ     ٙ داتـا ٕەڵىـاُ بـ

ٚ   ربارٓ ك دٓ یٔ ٙ ٗأّ ٗٓ ٗٗتْٔ ٗ دەرمـردّـٚ         SPSSٙ سیىـتەٍـ
تٚ  ماّٚ بەشەماُ بەگشتٚ ٗ دۆّیٔ ر مارٗداڵامییٔ سٔ راپۆرت ىٔ
 مردّٚ ڕاپۆرت.  ئاٍادٓ
ٔ   ٘تابیاّٚ دٓ  ت ب٘ٗ بٔ تایبٔ  ً ا٘ىٔ ئٔ ٍـٚ     رد٘ٗٙ  ۆّاغٚ سێیـ

ٓ     رێ٘ٓ مۆىێژٙ بٔ ٔ      ٤ٙ      بردُ ٗ ئاب٘ٗرٙ بـۆٍـاٗ ٔ     ڕىژ ىـ ٗتـٚ     ڕێـنـ
  ٘تابٚ. ٤١شداربّ٘ٗٚ  بٔ  ب١ٔ/7/60٤٨
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  تی ڵایَ و كۆهَ  ردٍ روٍ كاًی پَ شی ئاهارٍ بَ

 ٨١٠2بۆ ساڵي  SWIFTرێوي كوردستاى  عێراق و َُ  راًي خێساى لَ ژارى و بارى گوزٍ ڕووپێوى چاودێریكردًي َُ 

ٔ       ستٔ رىمٚ دٓ سٔ داٗدێریژێر  ىٔ   ٙ ئاٍـار ٗ بـ
   ٓ ، مـارٙ    World Bankٗىـٚ       ٕاٗمارٙ باّنـٚ د

ٚ   یداّٚ  ڕٗٗپێ٘ٙ  ٍٔ ٔ    داٗدێریـنـردّـ ژارٙ ٗ      ٕـ
ٔ    SWIFTراّٚ اـێـساُ      بارٙ گ٘زٓ  ـێـرا  ٗ           ىـ

رٗارٙ  بٔ  ىٔ 60٤7رێَٚ م٘ردستاُ بۆ ساڵٚ  ٕٔ
ٔ     ەد   ٤/7/60٤٨   ٕەرســ      ســتــی پــێــنــرد ىــ

رێـَـٚ مـ٘رسـتـاُ ٗە بەپـێـٚ                 پارێسگاکاّٚ ٕٔ
 ڵبژاردّٚ ساٍپيٚ دیارمراٗ . ٕٔ
ٔ          ستٔ ئێىتادا تیَٚ دٓ ىٔ   رێـٌ     ٙ ئـاٍـارٙ ٕـ

ٔ            سٔ ٗەٙ    ر اڵٚ مارٙ ٗٗردبـیـْـٚ ٗ پـامـنـردّـ
ٗەی    بُ٘ٗ بۆ  ۆّاغٚ شینردّٔ داتاکاِّ بۆ ئاٍادٓ

  . ئەً داتایاّە

 رێوي كوردستاى َُ راى لَ ًابَ و پَ وشي ئاوارٍٍ چاودێریكردًي ڕ 

رێٌ  ٙ ئاٍارٙ ٕٔ ستٔ دٓ 60٤٨/7/6٥بەرٗارٙ  ىٔ
ٔ          دٓ    WFP ٕاٗمارٙ ڕێنتراٗٙ  بٔ   سـتـیـنـرد بـ

ــٚ ســ          ــ٘ى ــٚ ا ــداّ ــاٍ ــو ــئەّ ــارٙ    ێ ــٚ م یەٍ
ٔ       رٓ   ّابٔ ٗ پٔ ٗشٚ ئاٗارٓ داٗدێرمردّٚ ڕٓ   مـاُ ىـ

ٍپ  ٙ مٔ ٗٓ رٓ دٓ  ّاٗەٗەٗ رێَٚ م٘ردستاُ ىٔ  ٕٔ

ٔ           60٤٨بۆ سـاڵـٚ          . ٍەبەسـت ىەً دـاٗدێـریـ
ٙ   ڵىٔ ٕٔ بـۆ  بـ٘ٗ     WFP ّڵاّدّٚ مارٙ ڕێنـتـراٗ
تـیـاّەٙ ڕێـنـتـراٗٙ           ٗ یارٍٔ ّڵاّدّٚ ئٔ ڵىٔ ٕٔ

ّابەراُ کە ىە ّـاٗەٗٓ ٗ         ٗ پٔ ر ئاٗارٓ سٔ ّاٗبراٗ بٔ
 .مات شی دٓ ٍپ دابٔ ٙ مٔ رەٗٓ دٓ

 ووڵاتي لوبٌاى   وۆركشۆپي ڕووپێوى الواى لَ

ٔ        ستٚ ئاٍادٓ بٔ ٍٔ بٔ  ّـوـاٍـداّـٚ        مـارٙ بـۆ ئـ
  ٔ ٔ         ڕٗٗپــێــ٘ٙ ٕــ ٕەرێــَــٚ    رزەمــاراُ ٗ الٗاُ ىــ

       ٔ -60ٗتــٚ      ڕێــنــٔ      مــ٘ردســتــاُ ٗ  ــێــرا  ىــ
ٔ    UNFPAڕێنـتـراٗٙ      7/6٤/60٤٨ ٔ       ٕـ   ڵىـا بـ

 –ٗڵـاتـٚ ىـ٘بـْـاُ              ّواٍداّٚ ٗىرمشۆپێل ىٔ ئٔ
ٔ             بٔ ٍٔ  بیرٗت بٔ ر    سـتـٚ گـفـتـ٘گـۆمـردُ ىەسـ
مـاراُ   رزٓ ّواٍداّٚ ڕٗٗپێ٘ٙ ٕٔ مارٙ بۆ ئٔ ئاٍادٓ

ٔ           ێرا  ٗ ٕٔ  ٗ الٗاُ ىٔ   رێَـٚ مـ٘ردسـتـاُ، بـ
ٔ  بٔ ٓ     شدارٙ تیَٚ ّٕ٘ـ سـتەٙ ئـاٍـار ٗ           رٙ د
ّدٙ ئاٍارٙ  ـێـرا  ٗ ّـ٘ێـْەراّـٚ           زگاٙ ّاٗٓ دٓ
 ێرا  ٗ ّـ٘ێـْەرٙ         رزن ٗ الٗاُ ىٔ تٚ ٗٓ زارٓ ٗٓ
تٚ ڕىشْبـیـرٙ ٗ الٗاُ ىـٔ ٕەرێـٌ، بـۆ                 زارٓ ٗٓ

مارٙ بۆ دەسـتـپـێـنـردّـٚ          داّاّٚ پالُ ٗ ئاٍادٓ
 . مٔ ڕٗٗپێ٘ٓ
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 MICS6كردًي ڕاپۆرتي  و ئاهادٍ وٍ وۆركشۆپي شیكردًَ
ٗاٗ بّ٘ٗٚ مارٙ ٗٗردبیْٚ مردّٚ داتـا   دٗاٙ تٔ

  ٔ مــاّــٚ ڕٗٗپــێــ٘ٙ ٕــێــشــ٘ٗیــٚ         ٗ زاّــیــاریــ
ٔ  MICS6ّــیــشــاّــدەر        ــرٓ ــ -٤٨رٗارٙ      ، ىەب

 ــَــاُ،   –ٗٗڵــاتـٚ ئــ٘ردُ            ىــٔ   67/60٤٨/١
شدارینردّٚ تیَـٚ ٕـّ٘ەرٙ دەسـتەٙ         بٔ بٔ

ئاٍار  ٗ تـیـَـٚ ٕـّ٘ەرٙ دەزگـاٙ ّـاٗەّـدٙ              
ئاٍارٙ  ـیـرا  ٗ شـارەزایـاّـٚ ڕێـنـتـراٗٙ                

UNICEF           ٔ ــ ــل ئ ــێ ــدرا     ، ٗىرمشــۆپ ــاٍ ــو ّ
ٔ   رٓ ر دٓ ستٚ گفت٘گۆمردُ ىەسٔ بٔ ٍٔ بٔ   ّوـاٍـ

ٔ       ســٔ ــ ــاُ م ــیەم ــای ــٔ      رەت ٔ       ى ــ ــ٘ەم ــێ   ڕٗٗپ
ٔ     دٓ بٔ ٔ      ستٖاتُ٘ٗ، بـۆ ئـ ر ٕەٍـ٘ٗ       ٗەٙ ىەسـ
مـاُ ٗ ّـیـشـاّـدەرەمـاُ ئـاٍـادەمـارٙ                 تٔ بابٔ

ٓ  پێ٘یىت ئەّواٍبدرێت تا دٗاتر بٔ یەمـٚ     شێـ٘
رٍٚ ىەالیەُ ڕێـنـتـراٗٙ ّـاٗبـراٗ پەسـْـد                ٔ

بنرێت ٗ پـان ئەٍـاّەن دەرەّـوـاٍەمـاّـٚ               
ُ دەزگاٙ ّـاٗەّـدٙ ئـاٍـارٙ          ىەالیٔ  مٔ ڕٗٗپێ٘ٓ

        ٔ ــ ــت ــرا  ٗ دەس ــی ــٌ             ــارٙ ٕەرێ ــاٍ ٙ ئ
 ّرێت.   یٔ رٍٚ ڕابڵٔ مٚ  ٔ یٔ شێ٘ٓ بٔ

 كاًی داًیشتواى و ُێسی كار شی ئاهارٍ بَ

 رێوي كوردستاى َُ  ُێسى كار لَ  ت لَ شذاریكردًي ئافرٍ كاًي الوازبووًي بَ ستٌیشاًكردًي ُۆكارٍ دٍ  ت بَ ڕووپێوى تایبَ

 ّٔڵـٚ ٗ     ٍإٔ ٕاٗمارٙ ٗ ٕٔ  بٔ  ً ڕٗٗپێ٘ٓ ئ
ر داٗاٙ باّنـٚ جـیـٖـاّـٚ ئەّـوـاً             سٔ ىٔ
ٔ  دٓ ٓ     ً ىٔ ّێنٚ سێیٔ درێت. الی دا    ً ڕٗٗپـێـ٘

مـۆٍـپـاّـیـایەمـٚ           ىٔ  بریتییٔ  مات مٔ مار دٓ
تٚ ب٘ارٙ ئاٍـار ٗ ڕٗٗپـێـ٘. ٕـۆمـارٙ              تایبٔ
ٔ  ٗ رێىایأّ بۆ ئٔ  ٗٓ ِرێتٔ گٔ ن دٓ ٍٔ ئٔ   ٙ مـ

ٓ   یِرٓ پٔ  ٗٓ ٗىییٔ ُ باّنٚ دٓ ىەالیٔ مـرێـِ.      ٗ د
ٔ  ً ڕٗٗپێ٘ٓ ٙ ئاٍار ىٔ ستٔ ڕىڵٚ دٓ   دا بریتییـ

ٔ               ڕێ٘ٓ بٔ  ىٔ   بـردّـٚ مـارەمـاّـٚ تـایـبەت بـ
  ٔ ، اــ٘ىـٚ ڕإــێـْـاُ ٗ ٕەرٗەٕــا               ّـَـّ٘ٗــ
ٔ          رپٔ سٔ   رشتینردّٚ مارٙ ٍەیـداّـی ٗ ىـ

مۆتاییشدا ٗٗردبیْینردّٚ داتامـاُ. گشـت      
ً ڕٗٗپـێـ٘ٓ ىەالیەُ مـۆٍـپـاّـیـا               ستا ٚ ئٔ

ٔ         ر دٓ بٔ ستٔ دٓ  ٗٓ مٔ تٔ تایبٔ   مرێـِ جـڵـٔ ىـ
ٔ         رپٔ سٔ یـداّـٚ ٗ،        رشتیـاراّـٚ مـارٙ ٍـ
مردُ ٗ    تٚ ئاٍادٓ بابٔ  ٙ ىٔ ٗأّ ٕا ئٔ رٗٓ ٕٔ

ٓ    مٔ ڕامێشاّٚ َّّ٘ٗٔ ٔ    دا مـار د ُ، ٕەر      مـ
دا    ً ڕٗٗپێ٘ٓ ٙ ئاٍار ىٔ ستٔ ڕىڵٚ دٓ  بۆیەن
ٔ  سْ٘ردارٓ ٔ   .ئ   ژٍارمردُ ٗ ڕامێشاّٚ َّـّ٘ٗـ

ستْیشـاّـنـردّـٚ      دٓ  ت بٔ بۆ ڕٗٗپێ٘ٙ تایبٔ
ماّٚ الٗازبّ٘ٗـٚ بەشـداریـنـردّـٚ         ٕۆمارٓ

     ٔ ٔ              ئـا ـرەت ىـ ٕەرێـَــٚ        ٕـێـسٙ مـار ىـ
ّسٍـتـریـِ      ىٔ  مێنٔ یٔ  م٘ردستاُ مە ئەٗیش

ڕێــژەمــاُ ىەســەر ئــاســتــٚ جــیــٖــاُ، ٗە         
ّواٍـداّـٚ اـ٘ىـٚ ڕإـێـْـاُ ٗ مـارٙ                  ئٔ
ٍٔ             ٓ پـێـنـراٗٙ       یداّـٚ بـۆ ڕٗٗپـێـ٘ٙ ئـاٍـاژ
ٔ            ٗٓ رٓ سٔ ٕەر دٗٗ         . اـ٘ڵـٚ ڕإـێـْـاُ ىـ

ٗىـێـر    شدارب٘ٗاّٚ ٕٔ ٗىێر بۆ بٔ پارێسگاٙ ٕٔ
ٗە سيێَاّٚ ٗ پارێسگای دٕۆمیش سازمـرا  

 ر ا٘ڵێنیش د٘ار ڕىژی اایاّد.  ٙ ٕٔ ٍاٗٓ
 ٓٗ٤٣بـۆ       ٤٤یداّٚ ىٔ ّێ٘اُ  ٙ مارٙ ٍٔ ٍا 

  مٔ شبّ٘ٗٚ َّّ٘ٗٔ ٗ دابٔ  بارٓ پێٚ  ٔ  ڕىژ ب٘ٗ بٔ
پـارێـسگـامـاُ، ٕەرٗەٕـا ٗٗردبـیـْـیـنـردُ ٗ                   ىٔ

ٔ    داتاماّٚ تایبٔ  بٔ  ٗٓ پێدادّ٘ٗٔ ڕٗٗپـێـ٘ٙ         ت بـ
ستْیشاّنردّٚ ٕـۆمـارەمـاّـٚ الٗازبـّ٘ٗـٚ          دٓ
ٔ      بٔ ٔ              شدارینردّٚ ئـا ـرەت ىـ   ٕـێـسٙ مـار ىـ
 رێَٚ م٘ردستاُ. ٕٔ

 ّٔــوــاٍــداّــٚ ڕێــ٘رەســَــٚ ڕاگەیــاّــدّــٚ           ئــ
ّــوــاٍەمــاّــٚ ڕٗٗپــێــ٘ٙ دیــَــ٘گــرا ــٚ ىە           ئــٔ

ٙ  ستٔ ّێ٘اُ دٓ  ٕاٗمارٙ ىٔ  بٔ  مٔ 60٤٨/١/٤٣
ٓ   ئاٍارٙ ٕٔ ٗڵەتـٚ مـۆ             رێٌ ٗ رێنتراٗٙ ّـێـ٘د

 (IOM ٔ مـڵـرتـ٘ٗەمـاُ بـۆ           یٔ ٗٓ تٔ ( ٗ سْدٗ ٚ ّ
ٔ UNFPAداّیشت٘اُ )   60٤7یي٘ىٚ    ّێ٘اُ ئٔ  (، ى

 د٘ٗ. ڕێ٘ٓ بٔ 60٤٨یي٘ىٚ  تام٘ ئٔ
 ٔا٘ىٚ "ٕۆشـیـارمـردّەٗٓ بـۆ          شدارینردُ ىٔ ب

ٔ  مىاّٚ جێْدٓ یٔ ّیىتی٘تٚ  ُ ئٔ الیٔ  ىٔ  رٙ" م
              ٔ   م٘ردستاُ بۆ مـارگـێـِریـٚ گشـتـٚ سـەر بـ

پێداّـٚ ٍـرىیـٚ       رٓ تیٚ گشتیٚ پٔ رایٔ بٔ ڕێ٘ٓ بٔ
 تٚ پالّداّاُ سازدراب٘ٗ. زارٓ ٗٓ

 ّٔٗ٘ردٓ رٗٓ تٚ پٔ زارٓ راّٚ ٗٓ   ّ٘ێْٔ گٔ ىٔ  ٗٓ مۆب  
ٔ   ٗٓ ستٚ پێدادّ٘ٗٔ بٔ بۆ ٍٔ شـێـ٘ازەمـاّـٚ           بـ
ك  ریٔ ٕٔ  ٗارٙ مٔ ا٘ێْدٓ ٙ ّٔ ژٍارمردّٚ ڕێژٓ ئٔ
دٗٗ   ردٓ رٗٓ تٚ پٔ زارٓ تٚ پالّداّاُ ٗ ٗٓ زارٓ ٗٓ  ىٔ

ٔ     ٍٔ ٕێِْ ٗ ئٔ مار دٓ شێ٘ازٙ جیاٗاز بٔ   ن بـۆتـ
ا٘ێـْـدەٗارٙ    ٙ ّٔ ڕێژٓ  ٕۆٙ بّ٘ٗٚ جیاٗازٙ ىٔ

 رێَٚ م٘ردستاُ. ٕٔ  ىٔ
 ٓرٓ ٙ ّیشاّدٓ ٗٓ مردّٔ تاز          ٔ ٔ      مـاّـٚ تـایـبـ   ت بـ

ٔ                 بٔ ر    شٚ داّـیـشـتـ٘اُ ٗ ٕـێـسٙ مـار ىەسـ
 رێٌ. ٙ ئاٍارٙ ٕٔ ستٔ ٗێبىایتٚ دٓ

 ٓمردُ ٗ پێداّٚ داتا ٗ زاّیاریٚ پـێـ٘یىـت     ئاٍاد
ٓ   ٗ مٔ بۆ ئٔ ٔ            ش ٗ داً ٗ د   زگـا ٗ الیەّـاّەٙ مـ

 . داٗایاُ مردٗٗٓ
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 یاًذى  وگَ  وٍ كاًی گواستٌَ ئاهارٍشی  بَ

 ى ئاسواًي وٍ ر ڕاپۆرتي چاڵاكي گواستٌَ سَ لَ  وٍ ڕووًكردًَ

ٙ پـالّـٚ جـێـبە جـێـنـردّـٚ                   د٘اردێ٘ٓ ىٔ 
ٙ ئاسَاّٚ بـۆ     ٗٓ ٙ گ٘استْٔ ڕاپۆرتٚ ساڵأّ

ٔ      60٤7ساڵٚ    ٔ          ٙ بـ ٗ    ٗٓ   شـٚ گـ٘اسـتـْـ
ٔ    جێبٔ  ماُ ، ٗٓ ّدییٔ ی٘ٓ پٔ   جێنردّٚ پالّەکە ىـ

ٕـاٗمـارٙ ٗ ٕەٍـإەّـڵـٚ            بٔ 60٤٨ساڵٚ 
           ٓ   ىەگە  ٗەزارەتٚ گـ٘اسـتـْەٗەٗ گەیـاّـدُ ٗ

  ستنرا بٔ ئەّواٍداّی بەڕێ٘ەبەرایەتی پالُ، دٓ
بەدٗادادُ٘ٗ بە ٍەبەستی بەدەسـتـٖـێـْـاّـٚ       

ٙ ئـاسـَـاّـٚ بـۆ             ٗٓ زاّیارٙ داڵامٚ گ٘استْٔ
، کە ئەٗیــش بــریــتــی بــ٘ٗ ىە            60٤7ســاڵــٚ   

ستٖێـْـاّـٚ ّـیـشـاّـدەرەمـاُ دەربـارەٙ               دٓ بٔ
ژٍــارەٙ  ــِرىمەکــاّــٚ ٕــاتــ٘ٗ ٗ  ــڕىکەکــاّــی         

 ڕىیشت٘ٗ.
ّــاٗاــۆیــٚ ٗ            ٕەرٗەٕــا گەشــتەکــاّــی      

ٕـا   رٗٓ ماّٚ تر ٕٔ اأّ تییەماُ بۆ  ِرىمٔ ٗڵٔ ّێ٘دٓ
 ٙ ماڵاکاُ.         گ٘استْەٗٓ

ٓ  ئاٍادەماری تٔ ٔ          ٗاٗ مـراٗ ّـوـاٍـداّـی        بـۆ ئـ
ٗ ٍاً ّـاٗەّـد بـۆ          ٗرٓ سازی گٔ ڕٗٗپێ٘ی پیشٔ

ٓ    رێَی م٘ردستاُ مٔ ٕٔ  ىٔ 60٤٨ساڵی    بـڕیـار
 .ّواً بدرێت تشريْي دٗٗەً ئٔ ٍاّڵی   ىٔ

 سازی كاًی پیشَ شی ئاهارٍ بَ

 بردًی داتا ڕێوٍ و بَ وٍ شي شیكردًَ بَ

           ــ٘ی ــێـ ــای ڕٗٗپـ ــردّەٗەی داتـ ــکـ ــْـ ــاٗێـ اـ
 رەّیشاّدەری ٕـێـشـ٘ٗیـی اـێـساّـڵەری            

ٗە ّاردّی داتای  MICS6شەشەً ىە ٕەرێٌ 
 .UNICEFٕەرێَی ک٘ردستاُ بۆ رێکتراٗی 

                سەرپەرشتـیـکـردّـی ٍەیـداّـی بـۆ کـاری
تەکْیکی ڕٗٗپێ٘ی باری گـ٘زەراّـی اـێـساُ         

SWIFT         ىە ٕەرێَی ک٘ردسـتـاُ ىە ٍـاٗەی
 بۆ  ۆرٍی ک٘رت. ٨/٥تا  ٤/7

            ــاری ــۆٍ ــاری ت ــی ک ــردّ ــک ــی ســەرپەرشــت
زاّیارییەکاُ بـۆ ڕٗٗپـێـ٘ی بـاری گـ٘زەراّـی             

ىە ٕەرێَی کـ٘ردسـتـاُ بـۆ         SWIFTاێساُ 
 ۆڕٍی درێـژ ىە ٕەرسـ  بەڕێـ٘ەبەرایەتـی           
)ٕەٗىێر،سيێَاّی،دٕۆک( کە تایبەت ب٘ٗ بە       

تـاکـ٘      7/٤٥اەرجیەکاّی اێساُ ىە ٍـاٗەی    
٨/٤٥ /60٤٨. 

         اــاٗێــْــکــردّەٗەی داتــای ڕٗٗپــێــ٘ی بــاری

ىە ٕەرێـَـی        SWIFTگ٘زەراّی اـێـساُ       
 60٤٨/١/٤تـا       7/٤٥ک٘ردستاُ ىەٍاٗەی 
 بۆ  ۆڕٍی ک٘رت.

              ااٗێْکردّەٗەی داتـای  ڕٗٗپـێـ٘ی بـاری
ىە ٕەرێـَـی           SWIFTگ٘زەراّی اێساُ   

بــۆ    ١/60تــا   ٨/٥کــ٘ردســتــاُ ىەٍــاٗەی     
  ۆرٍی درێژ.

   سەرپەرشتیکردُ ٗ ااٗێْکردّەٗەی داتـای
ڕٗٗپێ٘ی داٗدێری باری اۆراکـی اـێـساّە      
پەّــابەرەکــاُ ىە ٕەرێــَــی کــ٘ردســتــاُ        

FSOM6. 
  ٨/6٥تاکـ٘     ٨/٤٥گەڕی سێیەً ىە ٍاٗەی 

بەشداریکردّە ىە ٗىرکشۆپـی تـایـبەت بە        
گەّڵەشە ٗ ئەّـوـاٍە سـەرەتـایـیەکـاّـی            

ىە ٗٗڵــاتــی ئــ٘ردُ ىە           MICS6ڕٗٗپـێــ٘ی 
  .60٤٨/١/67تاک٘  ١/٤٨ٍاٗەی 

 ٨١٠٢رێوی كوردستاى و پارێسگاكاى بۆ هاًگی حوزیراى/   ر ئاستی َُ سَ ی لَ ی پێواًَ ر و ژهارٍ كاربَ ًرخی بَ

CONSUMER PRICE INDEX - CPI  
CPI FOR KURDISTAN REGION FOR JUNE - 2018 

 Erbil Suly Duhok KR Division گرٗپەماُ

 90.9 88.6 94.6 87.9 ا٘اردُ ٗ ا٘اردەٍەّٚ
Food and Non-Alcoholic Beverag-

es 

 Alcoholic Beverages, Tobacco 123.2 138.7 110.0 129.7 ا٘اردەٍەّیە مح٘ىیەماُ ٗ ت٘تِ

 Clothes and Footwear 89.9 99.5 89.0 85.5 جو ٗ بەرگ ٗ پێواٗ

 Housing, Water & Electricity 100.8 115.3 97.0 97.1 مڕيێٚ ااّ٘ٗ ئاٗ ٗ مارەبا  ٗ س٘تەٍەّٚ

٤6 



 ٨١٠٢رێوی كوردستاى و پارێسگاكاى بۆ هاًگی حوزیراى/   ر ئاستی َُ سَ یی لَ ی پێواًَ رو  ژهارٍ كاربَ ًرخی بَ

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR JUNE - 2018 

 Erbil Suly Duhok KR Division گرٗٗپەماُ

 93.7 93.2 88.3 100.3 پێداٗيىتیەماّٚ ّاٗ ٍا  ٗدامنردّەٗە
House Supplies , Appliances & 

Maintenance 

 Health 117.7 136.6 110.3 115.7 تەّدرٗستٚ

 Transportation 89.8 91.2 84.5 95.1 گ٘استْەٗە

 Communications 103.9 109.9 99.0 106.3 پەي٘ەّدٙ

 Recreation and Culture 93.1 81.7 108.2 82.1 ىشْبیرٙڕ

 Education 115.6 135.0 119.7 100.1 رٗەردەەپ

 Restaurants 99.5 100.0 97.3 101.7 دێشتتاّەماُ

  Miscellaneous Services 90.4 93.2 93.8 85.0 مەرستەٗ اسٍەتڵ٘زاريیە جۆراٗ جۆرەماُ

 General Index Number 95.3 98.6 93.3 95.8 شتٚگتێنڕاٙ 

٨١٠٢هووز/  رێوی كوردستاى و پارێسگاكاى بۆ هاًگی تَ ر ئاستی َُ سَ یی لَ ی پێواًَ رو  ژهارٍ كاربَ ًرخی بَ  

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR JULY - 2018 

٨١٠٢رێوی كوردستاى و پارێسگاكاى بۆ هاًگی ئاب/   ر ئاستی َُ سَ ی لَ ی پێواًَ ر و  ژهارٍ كاربَ ًرخی بَ  

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR AUG - 2018 

CONSUMER PRICE INDEX - CPI  

 Erbil Suly Duhok KR Division گرٗپەماُ

 Food and Non-Alcoholic Beverages 92.0 88.6 94.9 90.5 ا٘اردُ ٗ ا٘اردەٍەّٚ

 Alcoholic Beverages, Tobacco 123.2 138.7 110.0 129.7 ا٘اردەٍەّیە مح٘ىیەماُ ٗ ت٘تِ

 Clothes and Footwear 89.4 98.1 89.0 85.1 جو ٗ بەرگ ٗ پێواٗ

 Housing, Water, Electricity 102.6 118.0 99.9 97.1 مڕيێٚ ااّ٘ٗ ئاٗ ٗ مارەبا س٘تەٍەّٚ

 93.1 93.2 87.6 99.3 پێداٗيىتیەماّٚ ّاٗ ٍا  ٗدامنردّەٗە
House Supplies , Appliances & 

Maintenance 

 Health 117.6 136.1 110.3 115.7 تەّدرٗستٚ

 Transportation 89.4 90.2 84.1 94.9 گ٘استْەٗە

 Communications 103.8 107.1 98.8 107.7 پەي٘ەّدٙ

 Recreation and Culture 94.1 85.6 109.4 81.4 ڕىشْبیرٙ

 Education 115.6 135.0 119.7 100.1 پەرٗەردە

 Restaurants 99.5 100.0 97.3 101.7 دێشتتاّەماُ

مەرستەٗ اسٍەتڵ٘زاريیە جۆراٗ 

 جۆرەماُ
83.6 91.9 94.2 89.3 Miscellaneous Services  

 General Index Number 95.8 98.8 93.7 96.6 شتٚگتێنڕاٙ 

 Erbil Suly Duhok KR Division گرٗپەماُ

 Food and Non-Alcoholic Beverages 91.6 88.7 95.1 89.2 ا٘اردُ ٗ ا٘اردەٍەّٚ

 Alcoholic Beverages, Tobacco  123.2 138.7 110.0 129.7 ا٘اردەٍەّیە مح٘ىیەماُ ٗ ت٘تِ

٤٣ 



٨١٠٢رێوی كوردستاى و پارێسگاكاى بۆ هاًگی ئاب/   ر ئاستی َُ سَ ی لَ ی پێواًَ ر و  ژهارٍ كاربَ ًرخی بَ  

CPI FOR KURDISTAN REGION FOR AUG- 2018 

 كاًي بەڕێوەبەرایەتی گشتی ُاوکاری و ُەهاُەًگی پەرەپێذاى  كار و چاڵاكییَ

  ى بازرگاًي لَ باشتركردًي ژ ٌگَ
 عێراق –رێوي كوردستاى  َُ

ّ٘ێْەری ٗەزارەتـیـش       رێَٚ م٘ردستاّٚ مرد.  ٕٔ
ماربُ٘ٗ  ست بٔ دٓ  رتٔ ً مٔ رینردُ بۆ ئٔ م٘ ڕابٔ ٗٓ
 رتٚ گشتٚ. ت ٗ مٔ رتٚ تايبٔ ّێ٘اُ مٔ  ىٔ
ىەٍیاّەی کۆبّ٘ٗەٗەکەدا بەڕێس بەڕێ٘ەبەری               

  ٔ ّڵیٚ پەرەپێداُ )حیدر     ٍإٔ  گشتی ٕاٗمارٙ ٕ
  ٔ ٓ      ٍصطفٚ سعید( ب رٙ   سٔ  پێ٘يىتٚ زاّٚ دار

 پەرەپێداّٚ داٍەزراٗەماُ بنرێت. 
  ٔ گرّڵٚ       پێ٘يىت زاّرا     بٔ    ٗەیەدا  ٕەر ىەً مۆبّ٘ٗ

 ٔ ٔ     زياتر ب بازاڕمردُ ٗ ٍارمێتیْگ        ب٘ارەماّٚ ب
مردُ بدرێت ٗ، دەستْیشاّٚ ئاستەّڵەماُ ٗ          

      ٔ تٚ پ     ٗئ  ٗىٔ  مێشەماّٚ ئەً ب٘ارٓ بنرێت ٗ ئ
           ٔ ٔ     بدرێت. بەپێ٘یىتیش زاّرا کە بۆ ئ   ً مەرت

   ٓ ٔ     ٕەٍ٘ٗ الیەک د ّێ٘اُ مەرتٚ      ست بەماربِ ى
تايبەت ٗ گشتیدا ٗ ، ٕەرٗەٕا ئەٗ مۆٍپاّیاٗ                

ٔ       ّێ٘دٓ      رێنتراٗٓ ب٘ارٙ مار ٗ           ٗڵەتیاّەٙ کە ى

 . ُ مٔ بازرگاّٚ ماردٓ

ياّٚ(  بٔ ٤0:00( ماتژٍێر )60٤٨/٨/٤٤ڕىژٙ ) ىٔ 
بـاشـتـرمـردّـٚ      ٙ )   ەدەربـار       ٗٓ   ً مۆبّ٘ٗٔ مٔ ئ

ٚ   ٕٔ  ٙ بازرگاّٚ ىٔ ژيْڵٔ  –مـ٘ردسـتـاُ         رێـَـ
 ٔ ىۆژياٙ ڕإـێـْـاّـٚ       مْٔ رٙ تٔ ّتٔ سٔ   ێرا (  ى

ٔ    ٤٥شدارٙ    بٔ  د٘ٗ ، بٔ ڕێ٘ٓ ٗرٗپٚ بٔ ئٔ ش    مـ
کە کۆّىو ٗ ّـ٘ێـْەراّـٚ ٗەزارەتەمـاُ تـیـایـدا              

 شدار بُ٘ٗ.  بٔ
ٔ  رٓ سٔ بەڕێـ٘ەبەرٙ  سـريـِ اـيـیـو(            تا اات٘ٗ )ّ

       ٔ سـازٙ ٗ       ّ٘ٗسیْڵەٙ پەي٘ەّديەمـاّـٚ پـیـشـ
ٔ DWI)  ێرا    بازرگاّٚ ىٔ متر ّاسیـِ،   ( دٗاٙ ي

  ٔ ٓ     گفت٘گۆٙ مۆبـّ٘ٗـ ٔ            ٗەمەٙ د   سـتـپـێـنـرد. ىـ
 ٔ ٙ ٗٗتەمـاّـٚ بـاسـٚ دەّـد مـێـشـەٗ                    ٍیاّـ
ٔ    رٓ گٔ تٔ ٓ      يـ ٔ              مـٚ بەرد   ً بـازرگـاّـی مـردُ ىـ

 Erbil Suly Duhok KR Division گرٗپەماُ

 Clothes and Footwear 89.5 98.7 89.0 85.1 جو ٗ بەرگ ٗ پێواٗ

 Housing, Water, Electricity 98.0 114.9 91.7 95.8 مريێٚ ااّ٘ٗ ئاٗ ٗ مارەبا ٗ س٘تەٍەّٚ

 93.5 93.2 88.6 99.3 پێداٗيىتیەماّٚ ّاٗ ٍا  ٗجامنردّەٗە
House Supplies, Appliances & Mainte-
nance 

 Health  117.6 136.1 110.3 115.7 تەّدرٗستٚ

 Transportation 90.2 90.0 84.8 96.4 گ٘استْەٗە

 Communications  102.9 106.5 99.0 105.3 پەي٘ەّدٙ

 Recreation and Culture  94.2 82.3 111.2 81.4 رىشْبیرٙ

 Education  115.6 135.0 119.7 100.1 پەرٗەردە

 Restaurants  99.4 99.7 97.3 101.7 دێشتتاّەماُ

  Miscellaneous Sevices  89.1 95.1 91.9 82.7 مەرستەٗ اسٍەتڵ٘زاريیە جۆراٗ جۆرەماُ

 General Index Number  95.2 98.2 92.6 96.5 تێنڕاٙ گشتٚ

٤٤ 



  (ODAکۆبووًەوەی پڕۆژەی قەرزی یاباًی )

 60٤٨/7/6٥ىە بەرٗاری         
ــی       ــْ ــی ــّ٘ٗەٗەی دەیەٍ ــۆب ک
ــی          ــاّ ــاب ــڕىژەی  ەرزی ی پ
ــی         ــدرا ىە ٗەزارەت ــاٍ ــو ئەّ
پالّداّاُ بە بەشداری بەڕێـس     
ــادر          ــعەد   ــرٗاُ ئەس ــێ ش
بریکـاری ٗەزارەت ٗ، بەڕێـس         
حیـدر ٍىـتە ـا سـە ـیـد،           

بەڕێ٘ەبەری گشتی ٕاٗکـاری  
ٗ ٕەٍـإەّـڵـی ٗ دەّـدیـِ          
الیەّــی تــری ٗەزارەتەکــاّــی     
س٘ٗدٍەّد ىە  ەرزی یاباّـی،  
 ىەگە  بەرپرساّی جایکا. 

ــاســی        ــّ٘ٗەٗەکەدا ب ــۆب ىە ک
بەرّاٍە ٗ پالّی دإاتـ٘ٗ کـرا     
ىەســــەر دــــۆّــــیــــیەتــــی     

بەردەٗاٍبُ٘ٗ ٗ بـرەٗداُ بەٗ        
پڕىژاّەی کە تەٗاٗ ّەکراُٗ ٗ ،   
ــی         ــ٘ى ــاســی ا ٕەرٗەٕــا ب
ڕإــێــْــاّــی جــایــکــا کــرا بــۆ       
ــ٘اّــا            ــْــی ت ــت ــتــى ــش ــێ پ
ٍرىیـیەکـاّـی  ەرٍـاّـبەراّـی         
ــی        ــَـ ــی ٕەرێـ ــٍ٘ەتـ ــکـ حـ

 ک٘ردستاُ.  

 ى هذاد(  تاقیگَ –وروپا  كێتي ئَ كاروچاڵاكی بەرًاهەکاًی  َ

ٔ  درێژەٙ بٔ  ىٔ میێتٚ  رّاٍەماّٚ )ي
ٔ   –ٗرٗپا  ئٔ ٕا  رٗٓ تا یڵەٙ ٍداد( ٕ
ئــاٍــادەبــّ٘ٗــٚ بەڕێــ٘ەبەرٙ          بــٔ
ٔ ٥شٚ )  بٔ ٓ  ( ى ٔ  ) در ڕێس ااتـ٘ٗ   ( ب

 ٔ ٔ   ) داگَ ييـ٘ىـٚ    ئٔ 6٤ڕىژٙ   ر(، ى
ٔ       ىٔ 60٤٨ ً    ٕۆتێو ديڤاُ سـێـیـ
 Innovation lab IIٙ    ٗٓ مۆبّ٘ٗٔ

ٔ  ڕێ٘ٓ بٔ ٔ  ٗٓ ً مۆبّ٘ٗٔ د٘ٗ. ئ ٔ       يـ   ىـ
ڕينترابـ٘ٗ    اليەُ بەرّاٍەٙ  درەٗٓ

ٔ    گٔ  بٔ  تايبەتٔ  مٔ سـەّـدّـٚ       شـ
ــّ٘ەٗەٙ         ــۆ ڕٗٗبەڕٗٗب ــاٗبەن ب ٕ

     ٔ ٔ     ئەزٍەٙ ئێىتـاٙ مـۆٍـ ٙ    ڵـڵـ
ٔ     رٗٓ ٕٔ س٘ٗريا ٗ  ێرا .   ً    ٕـا ئـ

بەرّـــاٍەيـــٔ بـــۆ ئـــاٗەرٓ ٗ                
ماّٚ ٕەر دـ٘ار ٗڵـاتـٚ           رٓ ّابٔ پٔ

ُ -)تـ٘رمـیـا     ُ   -ئـ٘رد بـامـ٘رٙ   -ىـ٘بـْـا
ــرێــت، ٗ                ــۆ دەگ ــرا ( ىەا ــێ  

  ٔ ٔ     مــیــٔ   ســْــدٗ ــٚ يــ ٓ       تــٚ ئــ تــٚ ئــابــ٘ٗرٙ ٗ        زارٓ   ٗرٗپــا ٗ ٗ
سـتـۆ گـرتـبـ٘ٗ.           ڵَاّیا ٕاٗمارٙ دارايیاُ ىە ئٔ ّدّٚ ئٔ سٔ شٔ گٔ
(  ـۆڕٍـٚ پـڕىژٓ دٗاتـر            7٥دابەشنردّـٚ )      ستنرا بٔ تا دٓ رٓ سٔ
ٓ ٤0ّٖا )  ستْیشاّٚ تٔ دٓ   شنردُ ىٔ مارٙ پێشنٔ بۆ ئاٍادٓ  ( پڕىژ

 (.  60٤٨/١/6٤ڕىژٙ )

 ٓٗمـۆبـّ٘ٗەٗەٙ    ڕىمٚ سێیٔ ّا ً
(Innovation lab II)      ٚبــريــتــ

( ٤0شـنـردّـٚ )       ب٘ٗ ىٔ پێشنٔ
( ٣٣)       ُ الئ  ٙ ّ٘  کە ىٔ پرىژٓ
ٓ     گــٔ مــرابــ٘ٗ، دٗاتــر       ّــج ئــاٍــاد
ّڵاّدُ ٗ پۆىێْنـردُ بـۆ       ڵىٔ ٕٔ
 (٤0 ٓ . پۆىێْنـردُ ٗ      مرا مٔ  ( پڕىژ
ٔ      ڵىٔ ٕٔ   ّڵاّدّٚ پـڕىژەمـاُ ىـ

          ٔ ــ ــ٘ٗ م ــژّەيەمەٗە ب ــێ   اليەُ ى
ٗەزارەتی پالّداّاّـیـش تـیـایـدا         

ٔ         ئٔ دـ٘ار        ّداٍێتـٚ ٕەبـ٘ٗ. ىـ
        ٔ ــ ــڕىژەيـ ــ٘ەٙ ئەً پـ ــێـ ،     دـ

( ٣)   شدارب٘ٗاُ پێنٖاتبُ٘ٗ ىٔ بٔ
راُ،    ّابٔ ماّٚ پٔ ٍپٔ ّوٚ مٔ گٔ

ٔ       شٔ بۆ  گٔ   پێداّٚ تـ٘اّـامـاُ ىـ

ٔ   ٍاّڵٔ  ىٔ  ٙ ديسايِ مٔ ب٘ارٙ بیرىمٔ  –يـيـ٘ىـی         ماّٚ ) ئاب ٗ ئـ
 .  ر مردب٘ٗ سٔ ( ماریاُ ى60٤٨ٔ

٤٥ 



سەرداًی شاًذی حكوهەتی ُەرێوی کوردستاى بۆ ووڵاتی 
 ٨١٠٢/2/2تا  ٠/٣١ئەلواًیا لە ڕێكەوتی 

دٗابەدٗای ئەّواٍداّی زّویرەیەك مـۆبـّ٘ٗەٗەی   
ّاٗەاۆ -ٕاٗبەن ىەّێ٘اُ ٗەزارەتەماّی پالّداّاُ 

مار ٗ مارٗبـاری مـۆٍەڵـایەتـی ٗ  ەرٍـاّـڵەی              -
،     ETTCڕێنتراٗە ّاحنٍ٘ـیەمـاُ ٗ سـەّـتەری        
ی  GIZبەٕاٗماری ٗ پـاڵـپـشـتـی ڕێـنـتـراٗی              

 Returning toئەىَاّی  ىەد٘اردێ٘ەی پڕىگراٍی
new opportunities         کەتــایــبەتە بەڕەٗشــی

مۆدبەراّی گەڕاٗە بۆ ٗڵات ٗ ، گـفـتـ٘گـۆمـردُ            
ىەسەر شێ٘ازی پاڵپشتـی مـردّـیـاُ ىە ڕٗٗی           
دارایی ٗ ڕەاىاّدّی ٕەىی مـارٗ ڕإـێـْـاّـی        
پــیــشــەیــی ٗ پەرٗەردە ٗ تەّــدرٗســتــی، ٗە             
 ٕەرٗەٕا دۆّیەتی تێنە  مردّەٗەیاُ بەکۆٍەڵڵا.
دٗایی  ەرٍاّی شـاّـدمـرُ ىە سـەرىمـایەتـی           
 ئەّوٍ٘ەّی ٗەزیراُ بۆ ٗڵاتی ئەڵَاّیا دەّدیِ

مۆبّ٘ٗەٗە ٗىرمشـۆ  ٗ سـەرداّـی ٍەیـداّـی            
مەٍپی پەّـابەراُ ئەّـوـاٍـدرا بە ٍەبەسـتـی               
ئاگاداربـُ٘ٗ ىە ڕەٗشـی ڕەٗەّـدی مـ٘ردی ٗ               
دۆّیەتی ٕاٗماری مردّی پەّـابەراُ ىە مـاتـی        
گەڕاّەٗەی ئارەزٍٗٗەّـداّە بـۆ ٗڵـات.مـارّەٍەی          
 سەرداّەماُ بەً شێ٘ەیەی ا٘ارەٗە ڕێنتراب٘ٗ:

تەٗاٗی ئەّـداٍـاّـی       60٤٨/٦/٣0. ىە ڕێنەٗتی ٤
شاّد بەسـەرپەرشـتـی بەڕێـ٘ەبەری گشـتـی             
ٕاٗمارٙ ٕٗەٍإەّـڵـٚ ٗ پەرەپـیـداُ )حـیـدر              
ٍصطفٚ سعید( مۆبّ٘ٗەٗەی تـایـبەت سـازمـرا        
تیشل ارایە سـەر تەٗەرەمـاّـی مـۆبـّ٘ٗەٗە ٗ            
سیاسەتی حنٍ٘ەتی ٕەرێَی م٘ردسـتـاُ مە     

 دژی بەزىر ّاردّەٗەی پەّابەراّە.
مـۆبـّ٘ٗەٗە ىەگە         60٤٨/٦/٣0. ىە ڕێنەٗتی   6

بەڕێـس      ( ETTC)بەڕێ٘ەبەری ئەّوٍ٘ەّی بـاڵـای     
(Jankowski)   گفت٘گۆمردُ دەربارەی ڕەٗشـی ٗ

مــۆ  ٗ مــۆدــبەراُ ىە ٗڵــاتــی ئەىــَــاّــیــا ٗ                
ڕّٗٗنردّەٗەی پـالّـی سـەرداّەمـاُ بە پـێـی               

 اشتەی مار.
مـۆبـّ٘ٗەٗە ىەگە         60٤٨/7/6. ىە ڕێـنەٗتـی      ٣

گەٗرە ڕاٗێــژمــاری      (Nina Hoferichter)بەڕێــس   
ــراٗی   ــت ــن ــ٘اری           ( GIZ)ڕێ ــی ىەب ــاّ ــَ ی ئەڵ

Reintegration )         دٗٗبــارە تــێــنەڵــنــردّەٗە بە
ــىــی       ــی ــۆ  ــا ىەئ ــڵ ــۆٍەڵ   GIZ Registrationم

ئەّواٍدرا ىە شاری ٍْشِ ٗ پێشنەن مردّـی  
 Comingٗىرمشــۆپــێــل دەربــارەی پــڕىگــراٍــی    

Home  ( ڕاگەیـاّـدرابـ٘ٗ ٗە       ٤١١٦کە ىە ساڵی )
مەٗتە ب٘اری جێبەجێنـردُ، مە     6000ىە ساڵی 

ئەٗیش تـایـبەت بـ٘ٗ بە پـڕىسـەی گەڕاّەٗەی              

پەّابەراُ بۆ ٗڵاتی دایل مە اۆی دەبیْێـتەٗە ىە    
 دابیْنردّی ئەٍاّەی ا٘ارەٗە:

    اەرجیەماّی گ٘استْەٗە )تنتی  ڕىمەٗ تنتـی

 گ٘استْەٗەی زەٍیْی(.  
  ( ٤000€ ( بـۆ )       ٥00€ اەرجی گیر اُ بە بڕی  )

 یۆرى.
            اەرجی پێداٗیىتی پـسیشـنـی بـۆ ئەٗاّەی

 ّەاۆشی درێژاایەّیاُ ٕەیە.
             اەرجــی اــ٘ێــْــدُ بــۆ ئەٗاّەی دەســت بە

 ا٘ێْدُ دەمەّەٗە ىە ٗٗڵاتی دایل.
                 پاڵپـشـتـی مـردُ ىە داٍەزراّـدّـی پـرىژەی

 بچ٘ٗك.

 Returning to newدٗاتر ّاساّدّی پـڕىژەی )    
Opportunities)     ىە الیەُ بەرپرسی پڕىگراً ىە

مــ٘ردســتــاُ بەرێــس ســۆراُ ٗ، ڕّٗٗــنــرّەٗەی          
شـــێـــ٘ازی مـــارمـــردّـــی ٕـــاٗبەن ىەگە            
ٕاٗبەشەماّیاُ ٗ ئـاٍـاژەداُ بە ئەّـوـاٍـداّـی           
مۆّفڕاّىێل ىە دٗٗ ٍاّڵی دإـاتـ٘ٗ ىەشـاری        
ٕەٗىێر بۆ ٗەرگـرتـْـی ڕاٗ سـەرّـوـی الیەّـی              

 پەی٘ەّدیدار ىەً ب٘ارەدا.
مـۆبـّ٘ٗەٗە ىەگە         60٤٨/7/٣. ىە ڕێـنەٗتـی      ٤

بەڕێ٘ەبەری مۆدـبەراُ    Martina Sommerبەرێس 
ىە      AWOٗ تێنەڵبُ٘ٗ بە مۆٍەڵڵا ىە ڕێنتراٗی 

شاری ّـۆرّـبـێـرگ ٗ ٕەرٗەٕـا بـاسـنـردّـی                  
مێشەی پەّابەراُ ىە ٕەرێَی باڤاریا ، شێـ٘ازی  
پێش٘ازی ىێنردّیاُ ٗ تـێـنە  مـردّەٗەیـاُ بە             

 مۆٍەڵڵا ٗ ڕاٗێژماری ىە دٗٗ ب٘اری جیاٗاز دا:
 

               ڕاٗێژمـاری بـۆ ئەٗ پەّـابەراّەی دەیـاّەٗێـت
 بڵەڕێْەٗە بۆ ٗڵاتی دایل.
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              ڕاٗێژماری بـۆ ئەٗ پەّـابەراّەی دەیـاّەٗیـت
ٍا ی پەّابەری بەدەست بێِْ، مە یارٍەتـی  
دەمرێِ ىە ڕٗٗی زٍاّەٗاّی ٗ پـڕمـردّەٗەی       
 ۆڕٍی دەزگا ٍیـریەمـاُ ٗ شـیـنـردّەٗەی          

یــاســا ٗ ڕێىــامــاّــی ەٗڵــات ٗ ٕەرٗەٕــا            
ڕإێْاّی پیشەیی ىە بـ٘اری جـیـا جـیـا دا              
ئەٗیش بەٍەبەسـتـی تـێـنە  بـّ٘ٗـیـاُ بە                

 مۆٍەڵڵا.

 Qaraman Mahmud   پاشاُ بە یاٗەری بەڕێس 
ڕاٗێژماری مۆٍەڵایەتـی پەّـابەراُ سـەرداّـی         
ــراٗ                   ــاٗب ــرا مە ّ ــاُ م ــپەم ــل ىە مەٍ ــێ یەم
سەرپەرشتیاری مەٍپەمە ب٘ٗ مە بەشـێـل ىە         
پەّابەری م٘ردیشی تـێـدابـ٘ٗ، ٗە بـیـْـیـْـی               
ــی                ــ٘زەراّـ ــ٘ازی گـ ــێـ ــاُ ٗ شـ ــەمـ بەشـ

 ّیشتەجێب٘ٗاُ.
سـەرداّـیـنـردّـی      60٤٨/  ٤/7. ىە ڕێنەٗتی    ٥

   ( GIZ)ئــۆ ــیــىــی ســەرەمــی ڕێــنــتــراٗی     
ئیـشـبـۆرُ مـۆبـّ٘ٗەٗە           (Ashburn)ىەشاری 

ــس         ــ٘ەبەری     Jochem Langeىەگە  بەڕێـ بەڕێـ
بەڕێــ٘ەبەری     Sebastian Luedtkeٕەرێــَــی ٗ     

ٕەرێَی  ێرا ، بەتایبەت باسنردُ ىە پڕىگرٍـی  
Returning to new Opportunities     شـێـ٘ازی ٗ

جێبەجێنردّـی ٗ مـارمـردُ ىەگە  ٕـاٗبەشـی              
ٗەزارەتی مار ٗ مارٗباری مۆٍەڵایەتی  -سەرەمیاُ

ىە حنٍ٘ەتی  ـێـرا  ٗ حـنـٍ٘ەتـی ٕەرێـَـی              
م٘ردستاُ ٗ مارمردُ ىەشارەماّی بەغدا، بەسرە 
ــَــاّــی ٗ               ــێ ــر، دٕــۆك، ســي ــێ ٍــ٘ســو، ٕەٗى

 تر.الیەّە پەی٘ەّدیدارەماّی ٕەٍإەّڵینردّی 
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سەرداّـیـنـردّـی      60٤٨/7/٥. ىە ڕێنەٗتی  ٦

ٗەزارەتی گەشەپێداُ ٗ ٕەرەٗەزی ئـابـ٘ٗری   

ىە شاری بەرىیـِ ٗ       BMZئەىَاّیای  یدرا  

ــس          ــّ٘ٗەٗە ىەگە  بەڕێ  Dr. Bernhard)مــۆب

Braune )    بەڕێ٘ەبەری ٕەرێَی گەڕاّەٗەی /

پەّابەراُ ٗ تێنە  بّ٘ٗەٗە بە مۆٍەڵڵا ٗ دٗاتـر  

پێشنەشنردّی پرێسّـتەیشـْـێـل دەربـارەی        

مارٗ داڵامیەماّی ئەٗ بەشەٗ ىەٕەٍاُ کاتـدا  

تیشل اىتْە سـەر گـرّـڵـی پـڕىگـراٍـی              

Returning to new Opportunities        ٗ

ئاٍاّوە سـەرەکـیـیەکـاُ ىە ڕەاىـاّـدّـی              

ٕەىی زیاتر بۆ ٗڵاتاّی ٕاٗبەن ٗ بەٕێسمردُ 

ٗ  راٗاّنردّی پڕىژەماُ بۆ پـێـشـتـىـتـْـی        

 ئاب٘ٗری ّاٗدەمە.

ىە ٕەٍاُ کاتدا باش ىە دەسـتـپـێـشـتەری       

ــاُ ٗ                ــی گەڕاٗەم ــشــت ــپ ــاڵ ــاٗبەن ٗ پ ٕ

سەراىتْی پڕىسەی تێنەڵنـردّەٗەیـاُ بە     

 ٔ ٍاُ ڕىژدا سەرداّـی   مۆٍەڵڵا کرا. ٕەر ىٔ ٕ

 یەمێل ىە مەٍپەماُ مرا ىە شاری بەرىیِ.

سەرداّـیـنـردّـی      60٤٨/7/٥. ىە ڕێنەٗتی  7

پەرىەٍاّی ئەىَاّیا ٗ مۆبّ٘ٗەٗە ىەگە  بەرێـس      

Markus Grubel            ڕێپێـدراٗی حـنـٍ٘ەت بـۆ

مارٗبار ٗ ئازادی ئایْەماُ ىە ئەىَـاّـیـا ٗ دٗٗ        

ئەّداً پەرىەٍاّی تر ٗە باسنردّی دیـاردەی    

مۆ  ٗ مۆدبەراُ ٗ سیاسەتی ٗڵـات بەراٍـبەر ئەً         

پرسە ٗ باسنردُ ىە مێشە سیاسیەماّی  ێرا  ٗ   

 ّاٗدەمە.

سـەرداّـیـنـردّـی ژٗٗری           60٤٨/7/٦ىە ڕێنەٗتی   

ىە شـاری بەرىـیـِ ٗ                 DIHKبازرگاّی ئەىَاّـیـا     

بەڕێـ٘ەبەری     Philipp Andreaمۆبّ٘ەٗە ىەگە  بەڕێس 

بام٘ٗری ئە ریقیا ٗ ڕىژٕەڵاتی ّاٗەراست ىە ژٗٗری   

 بازرگاّی. 

ٕەر ىەً کۆبّ٘ٗەٗەیەدا باسی جەّد بابەتێک تایـبەت  

بە شێ٘ازی پاڵپشتینردّی بازرگاُ ٗ پڕىژەمـاُ کـرا     

ٕەرٗەٕا دۆّیەتی گرّڵی داّیاُ بە پڕىژەی بچـ٘ٗك  

ژٗٗری بازرگـاّـی    7١ٗ ٍاٍْاٗەّد، ئەٗیش ىە ڕێڵای 

ىق ىە ٗڵـاتە   ١٤ىە سەرتاسەری ئەىَاّیای  یدرا  ٗ 

 جیاٗازەماُ.
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 ڕاپۆرتی خولەکاًی کیپا
 KIPA -ئەًستیتۆی کوردستاى بۆ کارگێڕی گشتی 

ژ   ٍاّگ  ژٍارەی بەشدارب٘ٗاُ ڕێکەٗت ّاٗی ا٘ه 

 66 6-٤ یەکىاّی جێْدەر ٤

 تەٍَ٘ز

 67 ٤٤-٤0 ڕەٗشتەکاّی کارکردُ ىە کەرتی گشتی 6

 ٣0 ٤٤-٨ زٍاّی ئیْڵيیسی ىە ئیدارە ٣

 ٣٤ ٤٨-٤٥ بەڕێ٘ەبردّی زاّیِ ٤

 ٣٦ 6٦-6٣ بەڕێ٘ەبردّی تیٌ ٥

 6٤ 6-٤ یەکىاّی جێْدەر ٦

 ئاب

 6٥ ٨-٥ ئاٍادەکردّی ب٘دجە 7

 6٦ ٨-٥ گرێبەستە گشتییەکاُ ٨

 6٨ ٤٦-٤٣ بەڕێ٘ەبردّی زاّیِ ١

 ٣٥ ٤٦-٤٣ کارگێڕی گشتی ٤0

 6١ ٤٦-٤٥ ڕەٗشتەکاّی کارکردُ ىە کەرتی گشتی ٤٤

 6٦ ٨/6-7/٣0 پەی٘ەّدییە کارگێڕییەکاُ ٤6

 ٤١ ٦-٥ ڕەٗشتەکاّی کارکردُ ىە کەرتی گشتی ٤٣

 ئەیي٘ه

 66 ٤6-٤٤ یەکىاّیی جێْدەر ٤٤

 6٤ ٤6-١ کارگێڕیی ئەىیکترىّی ٤٥

 67 ٤١-٤٦ دارەسەرکردّی ئاریشە ٤٦

 6٣ ٤١-٤٦ ٕۆشیاریی یاسایی ٤7

 ٤٨ ٤١-٤٦ پەی٘ەّدییە ّێ٘دەٗڵەتییەکاُ ٤٨

 6٤ 6٦-6٣ کارگێڕی گشتی ٤١

 ٤٨ 6٦-6٣ پەی٘ەّدییە ّێ٘دەٗڵەتییەکاُ 60
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60 

 پـڕىژەی   60٤٨ىە دارەکی سـێـیەٍـی سـاڵـی          
سْدٗ ی پاىپشتی دارایی بۆ داکىازی ئاب٘ٗری 
ىە ٕەرێــٌ دەّــدیــِ دــاالکــیــی ئەّــوــاٍــدا کە           
سەرجەٍـیـاُ ىە الیەُ ٗەزارەتـی پـالّـداّـاّەٗە               

ىەٍاٗەی ئەً ڕاپـۆرتەدا     یشُٗ. داالکیەکاّ اداٗاکر
 بەً شێ٘ەیەی ا٘ارەٗە ب٘ٗ :   

  ّەتەٗە یەکڵرت٘ەکاُ بـۆ گەشـەپـێـداّـی        تیَی

پڕىژەی سـْـدٗ ـی پـاىـپـشـتـی دارایـی بـۆ                 
 UNFAOداکىازی ئاب٘ٗری ىەگە  ڕێکتـراٗی 

کاریاّکرد بۆ ٕێْاّی دٗٗ ڕاٗێژکار ىە دٗٗ بـ٘اری  
سەرەکی کشت٘کاڵدا )بەرٕەٍی کشت٘کـا  ٗ     
زّویرەی بەٕا( بۆ ٕەرێـَـی کـ٘ردسـتـاُ بە             
ٍەبەستی ئەّواٍداّی ا٘ێْدّەٗەی  ٘ٗ  ىەٗ   
ب٘اراّەدا ىەک٘ردستاُ. ىەئێىتادا ئەً پـڕىژەیە       
دەستیپێکردٗٗە ٗ تیَی ّەتەٗە یەکڵـرتـ٘ەکـاُ    
بۆ گەشەپێداُ پڕىژەی سْدٗ ی پـاڵـپـشـتـی      
دارایی بۆ داکىـازی ئـابـ٘ٗری ىە ٕەرێـَـی            
ک٘ردستاُ بە بەردەٗاٍـی کـۆبـّ٘ٗەٗە ىەگە           
ٗەزارەتی کشت٘کا  ٗ ٗەزارەتـی پـالّـداّـاُ/         
بەڕێ٘ەبەری گشتی پالّی پڕىژەکاّی ب٘دجەی 
ٗەبەرٕــیــْــاُ ئەّــوــاٍــدەدات، بەٍەبەســتــی      
تاٗتۆکردّی پڕىژەٗ دۆّیەتی جێبەجـێـکـردّـی.     
ــیــَــی پــڕىژە ٕەڵىــاُ             ىەٕەٍــاُ کــاتــدا ت
بەسەرداّیـکـردّـی ٕەرسـ  پـارێـسگـاکـاّـی              
ٕەرێَی ک٘ردستاُ بەٍەبەستی کۆکردّەٗەی 
داتاٗ زاّـیـاری کە ىەالیەُ ڕاٗێـژکـاراّـی ئەً                
پڕىژەیە داٗاکراب٘ٗ. ٗابریارە ڕاٗیژکاری ئـاٗدێـری    

ی ئەً سـاڵەدا بـڵـاتە ٕەٗىـێـرٗ          ٤0ىە ٍاّڵی 
دەست بە کاربێت.جێڵای باسە کە ئەً ڕاپۆرتە  
 ىە ٍاّڵی دٗازدەی ئەٍىا  ئاٍادە دەبێت.

  گشتی پالّی پڕىژەکاّی ب٘دجەی بەڕێ٘ەبەری

ٗەبەرٕـــێـــْـــاّـــی ٗەزارەتـــی پـــالّـــداّـــاُ        
بەٕەٍــإەّــڵــی ىەگە  تــیــَــی ّەتەٗە               
یەکــڵــرتــ٘ەکــاُ بــۆ گەشــەپــێــداُ/ پــڕىژەی           
سْدٗ ی پاڵپشتـی دارایـی بـۆ دـاکىـازی            

ــاُ             ــتـ ــابـــ٘ٗری ىە ٕەرێـــَـــی کـــ٘ردسـ ئـ
کۆبـّ٘ٗەٗەیەکـی بەر ـراٗاّـی ئەّـوـاٍـدا بـۆ               
ــی             ــَ ــاُ ىە ٕەرێ ــدارەک ــدی ــ٘ەّ ٗەزارەتە پەی
ک٘ردستاُ بە ٍەبەسـتـی ئـاشـْـاکـردّـیـاُ               
دەربارەی پڕىژەکاّی سْـدٗ ـی پـاىـپـشـتـی          
دارایی بۆ دـاکىـازی ئـابـ٘ٗری ىە ٕەرێـٌ،              
ٕەرٗەٕــا گــفــتــ٘گــۆکــردُ دەربــارەی پــڕىژە         
پـــێـــشـــْـــیـــارکـــراٗەکـــاُ بە ٍەبەســـتـــی        
جێبەجـێـکـردّـیـاُ ىە دـ٘اردـێـ٘ەی پـڕىژەی                
سْدٗ ی پاڵپشتی دارایـی بـۆ دـاکىـازی           
ــّ٘ٗەٗەیەدا ٕەریەک ىە              ــۆب ــ٘ٗری. ىەً ک ــاب ئ
ــاری                ــارٗب ــارٗ ک ــاُ ٗ ک ــداّ ــالّ ــی پ ٗەزارەت
کۆٍەڵایەتی ٗ دارایی ٗ ئاب٘ٗری ٗ کشت٘کا  ٗ   
سەرجاٗەکاّی ئاٗ ٗ کارەبا ٗ پیـشـەسـازی ٗ      
بازرگاّی ٗ دەستەی ٗەبەرٕێْاُ ٗ دەسـتەی    

 گەشت ٗگ٘زار ئاٍادەبُ٘ٗ.
  بەڕێـ٘ەبەری گشـتـی       60٤٨/٨/6٨ىە بەرٗاری

پالّی پـڕىژەکـاُ بـ٘دجەی ٗەبەرٕـیـْـاُ ىە               
ٗەزارەتی پالّداّـاُ بە ٕەٍـإەّـڵـی ىەگە            
تیَی ّەتەٗە یەکڵرت٘ەکاُ پڕىژەی سْـدٗ ـی   
پاڵپشتی دارایی بۆ دـاکىـازی ئـابـ٘ٗری ىە         
ٕەرێَی ک٘ردستاُ کۆبّ٘ٗەٗەیەکی ئەّواٍـدا   
ىەگە  دەســتەی ٗەبەرٕــێــْــاُ ٗ ٗەزارەتــی         
ــی ٗ                  ــاّ ــازرگ ــی ب ــا  ٗ ٗەزارەت ــ٘ک ــت کش
پیشەسازی، ٕەرٗەٕا دەسـتەی گەشـت ٗ         
گ٘زار بە ٍەبەستی تاٗتۆکـردّـی پـڕىژەکـاّـی        
ٗەبەرٕێْاُ ىە ٕەرێـَـی کـ٘ردسـتـاُ. ىەً               
کۆبّ٘ٗەٗەیەدا دەّد ڕاٗ بۆدّ٘ێل گـفـتـ٘گـۆیـاُ      
ىەسەر کرا دەربارەی ئـاٍـادەکـردّـی پـڕىژەی        
گّ٘واٗ ىەسەکـتەری جـیـاٗازدا ٗ دىزیـْەٗەی           
ٍیکاّیسٍی جێبەجێکردّـیـاُ ىەالیەُ پـڕىژەی        
سْدٗ ی پاڵپشتی دارایـی بـۆ دـاکىـازی           
ئاب٘ٗری بە ٕێْاّی ڕاٗێژکاری شارەزا ىە بـ٘ارە  
جیاجیاکاّدا، ٗە ئەّوـاٍـداّـی اـ٘ێـْـدّەٗەی         

  ٘ٗه ىەً ب٘اراّەدا.

سٌذوقی پاڵپشتی دارایی بۆ چاکسازی ئابووری لە ُەرێن پڕۆژەیچەًذ چاڵاکییەکی   



 (PFM)پڕۆژەی 

ئاهادەکردًی ڕێککەوتٌی 

 چوارچێوە

 

 framework 

agreement for 

health 

ئەً پڕىژەیە بریتییە ىە ّ٘ێکردّەٗەی سیىتَی دارایی 
گشــتــی، بــ٘دجەی پــڕىژەکە ىەالیەُ بــاّــکــی                   
ّێ٘دەٗڵەتییەٗە دابیِ کراٗە ٗ ٗەزارەتـی پـالّـداّـاّـی            
حکٍ٘ٗەتی ٕەرێـَـی کـ٘ردسـتـاُ/ بەڕێـ٘ەبەرایەتـی             

گشتـی پـالّـی بـ٘دجەی پـڕىژەکـاّـی              
 ٗەبەرٕێْاُ جێبەجێی دەکات.

 60ساڵە ٗ زیاتر ىە      ٥پڕىژەکە بۆ ٍاٗەی 
بڕگەی جیاٗاز ىە اۆ دەگرێت، یەکێک ىەٗ   
بڕگە گرّڵاّەی کە ٗەزارەتی پالّداّـاُ ىە    
ٗەرزی ڕابردٗٗی ئەٍىاڵدا دەسـتـی بە       
جێبەجێکردّی کردٗٗە بریتییە ىە داّـاّـی   

 framework)ڕێــکــکەٗتــْــی دــ٘اردــیــ٘ە  
agreement)          ــی ــاّ ــبەســتەک ــرێ ــۆ گ ب

 ٗەزارەتی تەّدرٗٗستی.
داّاّی ئەً دىکیٍ٘ێْتە یارٍەتـیـدەرێـکـی     
بان دەبێت بۆ بـاشـتـر بەڕێـ٘ەدـّ٘ٗـی           
کارەکاّی گـرێـبەسـتـکـردُ تـایـبەت بە              
ٗەزارەتی تەّدرٗٗستی، بە تـایـبەتـتـر ىە       
گــرێــبەســتەکــاّــی کــڕیــْــی دەرٍــاُ ٗ        
ــاٍــێــرەکــاّــی بــ٘اری         دابــیــْــکــردّــی ئ
ــردُ ٗ             ــک ــێ ــبەج ــێ ــدا. ج ــی ــدرٗٗســت تەّ
ئاٍادەکردّی ئەً دىکیٍ٘ێْتەن تـایـبەتە     

 بە ٗەزارەتی تەّدرٗٗستی. 
ٗەزارەتـی پــالّـداّــاُ ىەســەر بــ٘دجەی         

گـرێـبەسـتـێـکـی ىەگە              PFMپڕىژەی   
ڕاٗێژکارێکی ّێ٘دەٗڵەتی ئەّواٍـداٗە  ٗ      
ــی  ەرەبــی                 ــىــتــادا ڤــێــرژّ ىە ئــێ
دىکــیــٍ٘ــێــْــتەکە ئــاٍــادەیە ٗ ڤــێــرژّــی       
ئیْڵيیـسیـش ىە  ـۆّـاغـی گـفـتـ٘گـۆ ٗ                  

ــاریشــە ىە            ــڕی ــدایە. ب ــی 6٥تەٗاٗکــاری ـ
ّۆڤەٍبەر ا٘ىێکی تایبەت بـۆ دـۆّـیەتـی       
بەکارٕێْاّی ئەً دىکیـٍ٘ـێـْـتە ىە الیەُ         
ڕاٗێژکارەکەٗە بۆ کادیراّی حـکـٍ٘ـی ىە        
ــتەٗە،          ــکــرێ ــبەســت ب ــی گــرێ ــ٘ارەکــاّ ب
بەشدارب٘ٗەکـاُ ىە دیـ٘اّـی ٗەزارەتـی           
ــڵە ٗ                 ــاّـ ــی ٗ  ەرٍـ ــتـ ــدرٗٗسـ تەّـ
بەڕێــ٘ەبەرایەتــیــیە گشــتــیــیەکــاّــی            
تەّدرٗٗستی ىە پارێسگاکاّەٗە باّڵٖێشت 
دەکرێِ ٗ، ىە ٕەٍـاُ کـاتـیـشـدا دەّـد           
 ەرٍاّبەرێکی دیکەی ب٘اری گـرێـبەسـت    
ىە ٗەزارەتەکاّی ترەٗە بەشدار دەبِ ىەً   

 ا٘ىەدا.  
ڕىژ دەبــێــت ٗ        ٣اـ٘ٗىەکە بــۆ ٍــاٗەی        

تەٗاٗی بڕگەکاّی دىکیَـێـْـتەکە ىەالیەُ      
ــ٘            ــاٗت ــ٘ٗاّەٗە ت ــژکــار ٗ بەشــدارب ڕاٗێ
دەکرێت، پان بەٕەّدٗەرگرتْی تێبیـْـی   
بەشدارب٘ٗاُ ٗ ئەّواٍداّی گۆڕاّـکـاریـیە    
پێ٘یىتییەکاُ تێیدا، دىکـیـَـێـْـتەکە بە          
ٕەردٗٗ زٍاّی  ەرەبی ٗ ئیْـڵـيـیـسی ىە       
الیاُ ٗەزارەتی پالّداّاّەٗە گشتـاّـدّـی    
بــۆ دەکــرێــت ٗ دٗاتــریــش کــاری پــ             

 دەکرێت.
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 خولی  شذار بووى لَ بَ
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ر بـاّـڵـٖـێـشـتـْـاٍەی              سٔ ىٔ

بـارەت     تی سٔ ٗڵٔ باّکی ّێ٘دٓ

ٔ      بٔ  بٔ اـ٘ىـی         شـداربـُ٘ٗ ىـ

ٔ  ڕإێْاّی تایبٔ پـڕىژەی        ت بـ

PFM   ٔژێــر ّــاّٗــیــشــاّــی       ىــ

(D isbursement - C l ien t 

Connection Platform)  ٔىٔ  ک  

 ٔ ڕێـکەٗتـی            ٗٗڵاتی ى٘بْاُ ىـ

ڕێکترا بـ٘ٗ،   ٤٨/60٤٨/٤0-٤٤

ری شاّدکراٗ  بەڕێـس        رٍاّبٔ  ٔ

) ٕیدایت اب٘بکر  بداىرحَِ (  

تَاُ ب٘ٗ بـۆ   زارٓ ری ٗٓ ّ٘ێْٔ  کٔ 

ا٘ىی ّاٗبـراٗ     شدار بُ٘ٗ ىٔ بٔ

ئەٗ      Client)کــــٔ ٗەک )          

ئۆّالیْٔ   ئەىکترىّیٔ  سیىتۀٍ

ٔ     ٕێْێت کاردٓ بٔ ٔ       ، تـایـبەتـ   بـ

کـاّـی    رجیٔ ب٘اری دارایی ٗ أ

ٓ PFMی   پڕىژٓ ی ّاٗبـراٗ   . پڕىژ

ّدیِ داالکی جـۆراٗ جـۆر        دٔ

گرێت ٗ کـار ىەسـەر          اۆ دٓ ىٔ

ّ٘ێـکـردّەٗەی سـیـىـتەٍـی         

دارایـــی گشـــتـــی دەکـــات       

ــٔ ــی          بـ ــکـ ــاّـ ــاری بـ ــاٗکـ ٕـ

ــی         ــکـ ــاّـ ــی. بـ ــ٘دەٗڵەتـ ــێـ ّـ

ّـــێـــ٘دەٗڵەتـــی ىە ڕێـــڵەی        

ســیــىــتەٍــی ئەىــکــتــرىّــی    

 Client Connectionئۆّالیْی   

کاّی دەکـات   رجیٔ پاکتاٗی أ

  کات بٔ کاُ دٓ ٍ٘یيی پڕىژٓ ٗ تٔ

ڕایـی      ئاٍاّوی ئاساّکاری ىٔ

بـردُ     ڕێ٘ٓ کاُ ٗ بٔ کردّی کارٓ

کـاتـی      ٗتی کات، ىٔ کٔ ٗ پاشٔ

کـاُ ٗ دابـیـِ         پێداّی پێشیْٔ

ــ٘یىــت         ــێ ــارەی پ ــی پ کــردّ

 کاُ.  کاتی گّ٘واٗ بۆ پڕىژٓ ىٔ

  ٔ دا باســـــی ئەٗ        ىەً ا٘ىـــــ

ــٔ ٔ      گۆڕاّکارییاّـ ــ ــرا کـ ىەٗ     کـ

ٔ   ّواً دراٗٓ ئٔ  ّ٘ێیٔ  ٍٔ سیىتٔ ٔ    ٗٓ  بۆ ک٘رتکردّ ٓ   ی ٕـ کاّـی    ّڵـاٗ

ٔ   گۆڕاّکارییٔ  کٔ  یٔ تازٓ  ً پالتفۆرٍٔ ر ئٔ سٔ کارکردُ ىٔ ٔ   کاُ ىـ ر   سـ

ٔ   ئٔ    ٍٔ سىتٔ ئاستی دااو بُ٘ٗ ىٔ ٔ   ىکترىّییـ ٔ      کـ ٔ     ٗ ٕـ ٗ   ٍـ٘ٗ ئـ

ٔ   گۆڕاّکارییاّــٔ ٔ   ّــاٗٓ    ىــٔ    ی کــ ٔ     کــٔ  ٍــٔ  ڕىکــی سیــىت   کــراُٗ، ىــ

ٔ  زیادکردّی زاّیاری بۆ ٕٔ ٓ     ٍ٘ٗ  ۆّاا ٔ   کـاّی پـڕىژ ٔ    کـ ٔ    . ئـ   ً ا٘ىـ

ٍ٘یيی باّکـی    ڕێڵای تٔ ىٔ ی کٔ ٗ پڕىژأّ بۆ ئٔ  بێت س٘دی زىری دٓ

ٓ   تی ئٔ ٗڵٔ ّێ٘دٓ ٔ     ّواً د ٔ   درێـِ بـ ٔ     ٕاٗبـ ٔ    شـی ىەگـ تـی      حکٍ٘ـ

ٕٔ  ٓ ٔ       زارٓ  رێَی ک٘ردستاُ ٗ ٗ دإـات٘ٗدا. بّ٘ٗـی      تـی پالّـداّاُ ىـ

ٔ       رجیٔ پاکتاٗی أ  زٍّ٘ٗێکی ّ٘  ىٔ ئٔ کـاُ    کاُ ٗ پێـداّی پێـشیْ

ٓ   ٗڵٔ راُ ٗ ڕاٗێژکاراّی ّێ٘دٓ ڵێْدٓ بٔ  بٔ ٔ     تی ٗ ّـاٗ ٔ   اۆیـی ىـ ی   ڕێڵـ

ٔ      ٍیأّ  ردٓ ىیکترىّی سٔ ٍێکی ئٔ بّ٘ٗی سىتٔ جێکردّـی    ٗ جێبـ

ٔ    ّڵاٗێکی گرّگ دٓ تی پالّداّاُ ٕٔ زارٓ ٗٓ  ىٔ ٔ   بێت بۆ بـ ی   ٗٓ  سـتْ

ٔ     دٓ   ک٘ردستاُ بٔ ٓ        زگـا گرّڵـ ک باّکـی     کـاّی دارایـی جیٖـاّی ٗ

 تی.    ٗڵٔ ّێ٘دٓ
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