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 ئاًادةكساوة هةاليةْ

  بةِزَيوةبةزايةتى ِزاطةياُدْ

 وةشازةتى ثالُداُاْ هة
 

 

 لــةم  ذمـارةيــةدا

ى ضــــــــاه ـى     ( 7) ئةَ وةشازةتة بةثَيى ياضــــــــاى ذًازة 
ى ئةجنوًةُـــى ُيػـتـيـٌـاُـى كـوزدضـتـاْ ـ             ( 6002)

عرياق داًةشزاوة، بةًةبةضتى ئاًادةكسدُى ثالُةكاُـى  
ثةزةثَيداُى ٓةزَيٍ و ثَيػخطتِى هةِزووى ئـابـووزى و     

 . كؤًةآليةتـــى و ًسؤيى و ِزؤغـِبرييةوة

ــازى و                     ــاوك ــة ٓ ــاْ ب ــداُ ــالُ ــى ث ــا وةشازةت ــةزوةٓ ٓ
ٓةًآةُطـيـى هـةطـةز وةشازةت و داَ و دةشطـاكـاُـى                    
ديلةى حلوًةت و كةزتـى تـايـبـةت ثـالُــة دزَيـر و                
ًاًـِاوةُد و كوزختـايةُةكـاْ و ثةزةثَيداُى ًـسَويــــى    

   و ثةيوةُدييةكاْ.

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

 دؤزبةدؤزةكاُـــى ٓةزَيٌةوة ٓةية.

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

 

 ىةكـورتـةيـةك دةربـار

 وةزارةتى ثـالنداناى  

   بة ئاًادةبووُى ضةزَوكى حلوًةت بـاه ةناُـةى
 ١كيجـا هة ٓةوهَيس كسايةوة ..... ي 

                كـؤًـجـاُـيـا ،         34ُوَيـلـسُـةوةى ُـاضـِـاًـة )
كؤًجاُياو، بةزشكسدُةوةى ثوـةى   6ثؤهَيِلسدُى 

 2ى ديلة ..... ي 2ثَوهَيِى 

             داُـاُــى بــةزُــاًـةيــةكــا ُــوَ  بـؤ ِزآــَيــِــاُــا
فةزًاُبةزاُا كةزتا طػيت هةضةز بةه طـةُـاًـة    
ضــــــــــتتاُدازدةكاُا طسَيبةضـــــــــــــــــــتـلـسدْ     

 SBDs 3( ..... ي 

       .....ٍكازوضاآلكييةكاُى دةضتةى ئاًازى ٓةزَي
 (٩-4ي  

               كازوضاآلكييةكـاُـى بـةِزَيـوةبـةزايـةتـى طػـتـى
 (11-10ٓاوكازى و ٓةًآةُطى ..... ي  

                كازوضاآلكييةكـاُـى بـةِزَيـوةبـةزايـةتـى طػـتـى
  (12-11..... ي   -كؤُىوىل دؤزى

               كازوضاآلكييةكـاُـى بـةِزَيـوةبـةزايـةتـى طػـتـى
 (14-13ثالُى ثِسؤذةكاْ ..... ي  

         ضوازضَيوةبــــةُديلسدْ بَو ِزةغـِـوضـى ثـالُـى
 15ضــىاتيذى ..... ي 

ِزاثَوزتى كازو ضاآلكييةكاْ بـووكـساوةيـةكـى       
وةزشية،  كة ٓةًوو ضَى ًـاُـج دـازَيـم هـة            
وةشازةتى ثالُداُاْ دةزدةضَيت،  تيايـدا ئـةَ     
كازو ضاآلكية ضةزةكياُة بةغَيوةيةكى كوزت 
و ثونتلساو دةناتةِزوو، كـة هـةَ ًـاوةيـةدا           
ئةجناًى داوة ض هةاليةْ نـودى وةشازةتـةوة       
ــاْ بــة ٓــاوكــازى و ٓــةًــآــةُــطــيــى                      ي
وةشازةتةكاُى ديـلـةى حـلـوًـةت و اليـةُـة              

 .  ُاونَويى و بياُية ثةيوةُديدازةكاْ

ثَيويطتة بطوتسَيت كةوا هةَ ِزاثَوزتةدا تةُٔـا  
ئاًاذة بة كازو ضاآلكية ضةزةكيـةكـاْ كـساوة      
بــةغــَيــوةيــةكــى كــوزت، وة بــــــَو ٓــةز                     
وزدةكازيةن يا بةكازَٓيِاُى داتاكاْ ثَيويطت 
ــى                   ـــ ـــ ـــ ـــ ــةُـ ــؤ الي ــات ب ــةوة دةك ــةِزاُ ــة ط ب
ثةيوةُديداز هـــة وةشازةتى ثـالُـداُــــــاْ يـا           

 ًاه جةِزى وةشازةت.

 

 لةم  ِراثؤرتةدا

 حكومةتى يةرَينى كوردشتاى

 وةزارةتى ثالنداناى
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 كارو ضاآلكييةكانى وةزارةتى ثالنداناى



بة ئامادةبوونى شةرَوكى حكومةت 
  بـاَلةخانةى كيجـا لة يةولَير

 كرايةوة
بة   60٢7ى كاُووُى يةكةًى ٢6هة 

ــاْ          ــري  ــ  ــَي ــصداز ُ ــى زَي ــووُ ــادةب ــاً ئ
بازشاُى، ضةزؤكى حلوًةتى ٓةزَيـٌـى   
كوزدضتاْ و د. عوى ضـِـدى، وةشيـسى       
ثالُداُاْ و ذًـازةيـةن هـة وةشيـس و           
بةزثسضاُى تسى حـلـوًـى و اليـةُـى          
ثةيوةُديدازى كؤزى باه ةناُةى ُوَيـا  
ئةُيطتيتؤى كوزدضتاْ بؤ كـازطـَيـِسى      

 .هة ٓةوهَيس كسايةوة( KIPA)طػتى 
ضةزةتا وةشيسى ثالُداُاْ كوزتةيةكى 
دةزبازةى ًَيرووى كيجا و قؤُاغةكاُى 
ــِسؤذةى            ــةَ ث ــى ئ ــسدُ ــل ــَي ــةد ــب ــَي د
ــة              ــسد ك ــاذةى ك ــاً ــةِزوو، وة ئ ــت نط
كسدُةوةى ئةَ ثِسؤذةية ٓةُـطـاوَيـلـى     
طسُطة هة ثِسؤضةى دَيـبـةدـَيـلـسدُـى       
ُةنػةزَيطاى ضاكطاشى كة حلوًةتـى  
ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ئةجناًى دةدات هة 

بوازة ديادياكاُداو، ٓةزوةٓا ضـوثـاع و       
ثَيصاُيين نةه م و حـلـوًـةتـى ٓـةزَيـٌـى          
كـوزدضـتـاُـى ئـاِزاضـتـةى وآلتـى كـؤزيــاى                
باغووز كسد كة ئةزكى ئـةجنـاًـداُـى ئـةَ        
ثِسؤذةى هة ئةضتؤطست هة ِزَيطاى ئـاذاُطـى     
كؤزياى باغووز بؤ ٓاوكازى َُيودةوه ـةتــــى    

(KOICA )              و ئـةُطـتـيـتـؤى كـؤزى بـؤ
 (.  KDS)ضىاتيذيةتى ثةزةثَيداُى 

ــى            ــل دواتــس ضــةزؤكــى حــلــوًــةت وتــازَي
ثـَيـػـلــةؽ كـسدو تــيـايـدا ثــةزةثـَيـداُــى               
ــج             ــسُ ــة ط ــى ب ــاُ ــةك ــي ــسؤي ــاوة ً ــةزض ض
وضطـكـلـسد بـةتـايـبـةتـى هـة بـوازةكـاُـى                   
حوكٌساُى و كازطـَيـسيـدا. هـةَ بـازةيـةوة            
ِزايطةياُد كة طؤِزاُلازى و ثـَيـػـلـةوتـِـى         
ِزيػــةيــى هـــة ثــةزةثــَيــداُــى ًــسؤيــيــةوة        
ــاز                ــسَيــــت و دوادــ ــاوة دةطــ ضــــةزضــ
دةزئةجناًةكاُـى هــة بـةزةوثـَيـػـ ـووُـى             

ــى وةن            ــاُ ــةزةك ــت ــل ــَي ـــ ــةَ ض ــةزد ض
ــووزى و                 ــــ ــــ ــابــ ــِسى و ئـ ــَيـ ــازطـ كـ
كؤًـةآليــــــــةتــــى و فـةزٓـةُـطـيـدا                 

 .  دةزدةكةوْ
غاياُى باضة ئةُطتيتؤى كيجا تايبةتة 
بة ِزآَيِاُى فةزًاُبةزاُى حلوًةتـى  
ٓةزَيٌى كوزدضتاْ هة ثوـة و ئـاضـتـة         
دياواشةكاُداو، ٓةزوةٓا بـاه ـةنـاُـةى       
كـيــجــا هــة غــازى ٓــةوهــَيـس هــة ضــةز             
ِزووبةزى ضواز ٓـةشاز ًـةتـس دوودـا         

هة باه ةناُةكةدا دطـة هـة     .  داًةشزاوة
بةغةكاُى تايـبـةت بـة كـازطـَيـِسى و             
دازايى، ئؤفيطى تايبةت بةو بـةغـاُـة      
فــةزآــةًــلــساوْ كــة ثــَيــوضــ  بــؤ          
بةِزَيوةبسدُى نـوهـةكـاُـى ِزآـَيـِـاْ،            
ٓةزوةٓا ٓؤه َيلى كؤُكِساُظ و ضـواز      

 .  ٓؤه ى ضيٌيِازيؼ ٓةْ

1 



2 

بةِزَيوةبةزايةتا ثؤهَيِلسدُا بةه َيِـدةزاْ هـة     
ــا               ــاه  ــا ض ــوازةً ــاوة  وةزش  ض ً60٢7 

كؤًجاُيا  ُوَيـلـسدؤتـةوة.    (  43) ُاضِاًة   
ئةَ دووهةية  بةه َيـِـدةزاْ هـة دةزةجنـاًـا          
بِسياز  نةزدلسدُا بِسة ثازةيةكة هة اليـةْ  
حلوًةتةوة  ٓؤ  داواكاز  بؤ ُوَيلسدُةوة  
ُاضِاًة  ثؤهَيِلسدُا كـؤًـجـاُـيـاكـاُـيـاْ و           
ثػتطرييلسدُياْ هة اليةْ بـةِزَيـوةبـةزايـةتـا      

ثؤهَيِـلـسدُـا بـةه ـَيـِـدةزاْ بـة ُـووضـساو                   
 .  فةزًا

ــاز و                    ــؤً ــة  ت ــرُ ــَي ــسةوة ه ــا ت ــةك ــة الي ه
ثؤهَيِلسدُا بةه َيِدةزاْ هة وةزش  ضـوازةًـا   
ئةًطاه دا بة ٓؤ  شؤز  ثػووةكاْ و كؤتـايـا   

كؤبووُةوة  ئـاضـايـا نـؤ          (  6) ضاَي تةُٔا 
غةؽ (  2) ئةجناًداوة، كة هة ئةجناًدا تةُٔا 

( 6) كؤًجاُيا  ثؤهَيِلسدووة و ثوة  ثؤهَيين   

دوو كؤًجاُيايػا بةزشكسدؤتـةوة، وة ثـوـة         
ــين        ــَيـ ــؤهـ ــا          (  ٢) ثـ ــيـ ــاُـ ــجـ ــؤًـ ــةن كـ يـ

ضواز ئةُداشياز  (  3) ٓةه وةغاُدؤتةوة، وة   
ــا              ــي ــاُ ــج ــؤً ــا ك ــدُ ــةشزاُ ــة داً ــةؽ ه ــاوب ٓ

دوو كؤًجاُيـاؽ  ( 6)دةزَٓيِساوْ و داواكاز  
ِزةتلساوةتةوة بةٓؤ  ُةطوجناُا تواُاكاُـيـاْ   
هةطـةَي ثـَيـوةزةكـاُـا ٓـاتـوو هـة ثـةيـِسةو                    

 .  ثؤهَيِلسدْ

هة اليةكا تسةوة هةضةز داواكاز  دةشطـاكـاُـا    
يةن كؤًجاُيا نساوُةتة (  ٢) حلوًةت ُاو  

هيطيت ِزةؽ، بةَ دؤزة كؤ  طػيت ُاو  ئـةو  
كؤًجاُيا و بةه َيِدةزاُة  هة هيطـيت ِزةغـداْ     

 ( .62)تا ئَيطتا دةبَيتة 

ــةزةوة،                ــازاُــــة  ضــ ضــــةزةِزا  ئــــةَ كــ
بةِزَيوةبةزايةتا ثؤهَيِـلـسدُـا بـةه ـَيـِـدةزاْ          
ِزؤذاُة كاز  ئاضايا نـؤ  ئـةجنـاَ داوة كـة           
بسيتية هة وةآلًـداُـةوة  طػـت وةشازةت و            
اليةُةكاُا حلوًا و ِزةشاًةُديـداْ هـةضـةز      
فسؤغتين ثػلا ٓاوبةغاْ و داًةشزَيِـةزاُـا   
كؤًجاُياكاْ و ثاكتاوكسدُا كؤًجـاُـيـاكـاْ و       
ثػتطرييلسدُا ئةو كـؤًـجـاُـيـايـاُـة  كـاز              
بةه َيِدةزايةتا هة دةزةو  ضـِـووز  ٓـةزَيـٍ       
ئــةجنــاَ دةدةْ دوا  ديــساضــة كــسدُــا                  

 .دؤضَييةكاُياْ

نوَيكرنةوةى  
نـاشـــهامةي 

(43 )
، كؤمجانياء

 ثـؤلَيهكردنـى

 ، كؤمجانياو( 2)

 بةرزكردنةوةى

 ثـَولَيهى ثمةى

 ى ديكة(6)



دانانى بةرنامةيةكي نوَي بؤ 
ِرايَيهاني فةرمانبةراني 

كةرتي طشيت لةشةر 
بةَلطةنامة شتانداردةكاني 

 طرَيبةشتكردى

 (SBDs)  

وةشازةت و   (  ٢٢) نوهَيلا ِزآَيِاْ بـؤ ًـاوة  ٓـةغـت ِزؤذ بـؤ                  
فةزًاُبةز  ياضايا و ئةُداشياز و ذًَيسياز (  46) دةضتة كة تَييدا 

بةغداز بـووْ. ئـةَ قـؤُـاغـة ٓـةًـوو ثـازَيـصطـاكـاْ و ئـيـدازة                            
طــةزًــيــاُــيــؼ طــستــةوة كــة تــَيــيــدا ٓــةز ضــَا بــةه ــطــةُــاًــة                  

 (دَيبةدَيلسدُا كاز، دابيِلسدُا كاه ا و طوجناُدُـا ثـَيـػـوةنـت       ) 
ِزووْ كساُةوة. طسُطة بطوتسَيت كة ئـةَ ضـَا بـةه ـطـةُـاًـةيـة هـة                 

 .دآاتوويةكا ُصيلدا دةكةوُة بواز  دَيبةدَيلسدْ

دةضت ثَيدةكات كـة      60٢2قؤُاغا دووةَ هة ًاُطا ُيطاُا ضاه ا 
دةطـسَيـتـةوة و      (  ٓةوهَيس و ضوَيٌاُا و دٓؤن)  تةُٔا ضَا ثازَيصطا  

تــَيــيــدا بــةه ــطــةُــاًــة  ضــتــاُــدازد  ٓــةه ــبــرازدُــا ِزاوَيــركــازاْ             
ِزووُدةكسَيتةوة كة ئةويؼ هة دآاتوويـةكـا ُـصيـلـدا دةكـةوَيـتـة             

 .  بواز  دَيبةدَيلسدْ

غاُبةغاُا بةزُاًة  كةزتا حلوًا، بةزُاًـةيـةكـا تـؤكـٌـة بـؤ            
كةزتا تايبةت داُساوة و ، طػت بةه طةُاًـة ضـتـاُـدازدةكـاْ ِزووْ          
دةكسَيِةوة بؤ بةه َيِدةزاُا ضةزبة هـيـا يـةكـَيـيت بـةه ـَيـِـدةزاُـا               

 .  كوزدضتاْ هة ثازَيصطاكاُا ٓةزَيٍ و ئيدازة  طةزًياْ

غاياُا باضة ئةَ بةزُاًةية هة كؤتايا ًاُطا كاُووُا يـةكـةَ بـة      
كؤًجـاُـيـا    (  62) نوهَيلا ِزآَيِاْ دةضتيجَيلسد كة تَييدا ُوَيِةز  

 .  بةغدازبووْ و نوهةكة ضَا ِزؤذ  ناياُد

بةِزَيوةبةزايةتا طسَيبةضتـة طػـتـيـةكـاْ هـة وةشازةتـا              
ثالُداُاْ بةزُاًةيـةكـا ُـوَيـا داُـاوة بـؤ ِزآـَيـِـاُـا                   
فـةزًــاُــبــةزاُـا كــةزتــا طػـيت هــةضــةز بـةه ــطــةُــاًــة             

كـة بـة دوو       (  SBDs) ضتاُدازدةكاُا طسَيبةضتلسدْ   
 .قؤُاغ دَيبةدَا دةكسَيت

قؤُاغا يةكةَ هة كؤتايا ًاُطا تػسيين دووةًا ضـاه ـا   
هة غاز  ٓةوهَيس دةضتيجَيلسد بة ئـةجنـاًـداُـا         60٢7
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 ضاآلكييةكانى بةشي ئامارةكاني ثةروةردة و كؤمةآليةتي

بةًةبةضتى ئاًادةكازى بؤ ئةجناًداُى ِزووثَيوى َٓيػوويى 
  60٢71٢٢161-٢1فسةُيػاُدةزى بوازةكاْ، هة بةزوازى 

تيٌى ٓوُةزى دةضتةى ئاًاز بة ٓاوكازى تيـٌـى وةشازةتـى      
تةُدزوضتى ٓةزَيٍ و تـيـٌـى ٓـوُـةزى دةشطـاى ُـاوةُـدى               
ئاًازى عرياق و وةشازةتـى تـةُـدزوضـتـى عـرياق، هـةذَيـس                   

بـةغـدازى نـوىل        UNICEF  ضةزثةزغـتـى ِزَيـلـخـساوى       
ِزآَيِاُى ِزآَيِةزاُياْ كسد هــــــــة غـاُػـيـِـى ئــــــــوزدْ                 

 (.  عةمماْ)

ئةَ نوهة دواى ئةو ضاآلكيياُة دَيت كـة تـيـٌـى ٓـوُـةزى           
دةضتةى ئاًاز و دةشطاى ُاوةُدى ئـاًـاز ئـةجنـاًـيـاْ داوة           
ــو و                 ــَي ــى ِزووث ــاُ ــةك ــاً ــازُ ــي ــسض ــى ث ــسدُ ــادةك ــاً ــو ئ وةك

   نوىل ِزآيِاُى ِزآَيِةزاْ بؤ ِزووثَيو   َٓيػوويا

 ( MICS6) فسةُيػاُدةزى بوازةكاْ

ئـــاًـادةكـسدُــــــــــى ثـِسؤطـساًـى تــــؤًـازكـسدُــــى داتــــا بـؤ                            
 . ِزووثَيوةكـــة

ًةبةضت هة ئةجناًداُى ئةَ نوهة بـؤ طـكـتـوطـؤكـسدْ هـةضـةز             
ثسضيازُاًةكاُى ِزووثَيوةكةو ِزَيللةوتّ هةضةز غَيواشى كؤتـايـى   
ثسضيازُاًةكاْ و ثِسؤطساًى تؤًازكسدُـى داتـا بـوو، ٓـةزوةٓـا            
بسياز دزا هةضةز قؤُاغةكاُى تسى ِزووثَيوةكة وةكو ئةجناًداُـى  
تاقيلسدُةوةى ثَيػوةنتة بؤ ثسضيازُـاًـةكـاْ و ئـةجنـاًـداُـى            
نوهــــى ِزآَيِاُى توَيرةزاْ و ئاًادةكازى بؤ ئةجنـاًـداُــــــــــــى         
كازى ًةيداُى ِزووثَيـوةكـة، ٓـةزوةٓـا ِزَيـلـلـةوتـّ هـةضـــــــةز                    
كاتةكاُى ئةجناًداُى قؤُاغةكاْ هــــة ٓةزَيٌى كوزدضــــــتـاْ و    

   .عَيساق

 نوىل ِزووثَيوى ضاودَيسى كسدُى باز  طوشةزاْ هة عَيساق و ٓةزَيٌى كوزدضتاْ

 (SWIFT  ) 7102بؤ ضـــــاه ى 

هة بةزدةواًى كـازكـسدْ هـة قـؤُـاغـةكـاُـى ئـةجنـاًـداُـى                   
ِزووثَيوى ضاودَيـسيـلـسدُـى بـازى طـوشةزاْ هـة عـَيـساق و                    

، قؤُاغَيـلـى تـسى ئـةَ         (    SWIFT)ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 
ِزووثَيوة ئةجناَ دزا كة قؤُاغى كازى ُوَيلسدُةوةى ضاًجـى  

دةضـتـيـجـَيـلـسد و           60٢71٢01٢7بوو، كة هـة بـةزوازى       

ًاوةى ًاُطَيم بةزدةواَ بوو. ٓةًوو كازةكـاُـى ُـوَيـلـسدُـةوةو          
ثسضيازُـاًـة كـؤتـايـى ثـَيـٔـاتـووة و ئـاًـادةكـازى دةكـسَى بـؤ                           
ئةجناًداُى قؤُاغى دواتس، كة طسُطىيّ قؤُاغة ئةويـؼ كـازى     
ًةيداُى ِزووثَيوى ُاوبساوة كة هة وةزشى يـةكـةًـى  ئـةَ ضـايََ            

 دةضَيتة بوازى دَيبةدَيلسدُةوة.

 ضاودَيسيلسدُى ِزةوغى نؤزاكى ئاوازةو ثةُابةزةكاْ هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ

 ) FSOM )  

 WFPدةضتةى ئاًازى ٓةزَيٍ بة ٓـاوكـازى ِزَيـلـخـساوى          

كازى ضاودَيسكسدُى ِزةوغى نؤزاكى ئاوازة و ثةُابـةزةكـاْ   
هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ هـة ُـاوةوة و دةزةوةى كـةًـح هـة                  

 .  ئةجناًدزا 60٢71٢٢1٢6بةزوازى 

ًةبةضت هـةَ كـازة ضـاودَيـسيـلـسدُـى كـازى ِزَيـلـخـساوى                    
WFP        بؤ ٓةه طةُطاُدُى ئةو يازًةتياُةى ِزَيـلـخـساوى ،

ُاوبساو بةضــــةز ئاوازةو ثةُابـةزاْ هــــــــــــــــة ُـاوةوة و                 
دةزوةى كةًح دابةؽ دةكات، بــــــؤ ئــــةوةى ِزَيـلـخـساوى            

ُاوبساو بتواَُيت هــــــة ِزَيـطـاى ئـةو شاُـيـازيـاُـةى دةضـــــــتـى                     
دةكةوَيت ئــــــاًاجنى ضةزةكى نؤى  بـةدـَا بـطـةيـةُـَيـت كـة               
يازًةتى نؤزاكى ية،  ياْ بؤ داُـاُـى ثـالُـى دزَيـرنـايـةْ بـؤ               
ئةوةى ثـالُـةكـة بـؤ ضـاودَيـسى ِزةوغـى ئـاوازةو ثـةُـابـةزاْ                        

 . دابِسَيرَيت بة غَيوةيةكى بةزدةواَ

نَيصاُــــــــــــــــى ئـاوازة و                242قةبازةى منووُة ثَيلٔاتبوو هة 
ثةُابــةز وة ئةًةؽ دوا بةدواى ضــــَا نوهـا ديـلـة دَيـت كـة            

 ئةجناًى دابوو. 60٢7دةضتةى ئاًاز هة ضاه ى 
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 بةشى ئامارةكاني دانيشتواى ويَيسي كار 

  ِزووثَيوى دميَوطسافى

ِزووثَيوى دميؤطسافى هـةاليـةْ دةضـتـةى ئـاًـازى ٓـةزَيـٌـى                
كوزدضتاُةوة دَيبةدى كساو، هة اليةْ ٓـةزدوو ِزَيـلـخـساوى         

IOM,UNFPA                    هــــة ِزووى ًـاددى و تـةكـِـيـلـيـيـةوة
 .ٓاوكازى كسا

داطستِى شاُيازيـيـةكـاُـى طػـت ئـةو نـَيـصاُـاُـةى كـة بـؤ                       
ضاوثَيلـةوتـّ هـة كـازى ًـةيـداُـى ِزووثـَيـوى دميـَوطـسافـى                       
ٓةه برَيسدزابووْ بؤ ئةوةى دواتس هةطةَي ئةو ُاواُةى كة بـة    
كسدازى ضةزداْ كساوْ بةزاوزد بلسَيّ. ئــــــــةَ ُاواُـــــــــــة       
هةو هيطتاُة ٓةه برَيسدزابووْ كة هة قؤُاغى تـاشةكـسدُـةوةى      

 .منووُةى ِزووثَيوةكةدا تؤًاز كسابووْ

دَيبةدَيلـسدُـى قـؤُـاغـى كـازى ًـةيـداُـى هـة ِزووثـَيـوى                        
واتـة  ) ِزؤذى كـازكـسدْ         60دميَوطسافى. ئةَ قؤُاغة ًـاوةى     

 . بةزدةواَ بوو (ضواز ٓةفتة

ِزووثَيوةكة هة ٓةز ضواز ثازَيصطاى ٓةوهَيس، ضوَيٌاُى، دٓـؤن    
نـَيـصاْ     ٢30000و ٓةه ةظة ئةجناَ دزا. هـةَ ِزووثـَيـوةدا          

هةَ   300دةضتِيػاْ كسابووْ بؤ ضاوثَيلةوتّ هةطةه ياْ كة 
نَيصاُاُة بسيتى بووْ هةو ئاوازاُـةى كـة هـة كـةًـجـةكـاُـدا               

 . دةذيـــــّ

نـَيـصاْ هـة ثـازَيـصطـاى ٓـةوهـَيـسو                  30200هةَ ِزووثَيوةدا   
نَيصاُيـؼ    40000نَيصاْ هة ثازَيصطاى ضوَيٌاُى ،   60200

نَيصاْ هة ثازَيصطاى ٓةهةظـة و،      300هة ثازَيصطاى دٓؤن و 
نَيصاُيؼ هة كةًجةكاُى ئاوازةكاْ هـة ٓـةز         300ٓةزوةٓا 

ـــــوــَيــٌــاُــى و دٓــؤن                ـــــــــ ــــــ ضــَى ثــازَيــصطــاى ٓــةوهــَيــسو ضـــ
ٓةهبرَيسدزابووْ، بؤ ضـــــاشداُى ضاوثَيلةوتّ هــــــــةطـةه ـيـاْ        
بـــــؤ ئـةوةى شاُـيـازيـيـةكـاُـى ثـسضـيـازُـاًـةى ِزووثـَيـوى                       

 .دميوطسافييـــــــاْ ىَل وةزبطريَيت

دواى تةواوبووُى كازى كؤكسدُةوةى داتا، كازى ناوَيّ كسدْ 
و ضازةكسدُى داتاكاْ دةضتيجَيلسد و طػـت ئـةو داتـايـاُـةى          
وةزطريا بووْ هة نَيصاُـةكـاْ ثـَيـداضـووُـةوةيـاْ بـؤ كـساو،                
هــــةٓةز غوَيَِيم ٓةه ةيةن هة وةزطستّ يـاْ تـؤًـازكـسدُـى          

 .  داتاكاْ َزوويدا بَيت ضازةضةز كساْ

ئةَ قؤُاغة بسيتى بوو هة دوو بـةؽ  بـةغـى يـةكـةَ ئـةو                

شاُيازيياُةى كة ثـَيـويطـت بـوو هـة نـَيـصاُـةكـاْ ثـسضـيـاز                     
بلسَيـِـةوة و ِزاضـت بـلـسَيـِـةوة. بـةغـى دووةًـيـؼ ئـةو                          
شاُيازيياُةى كة دةكسا ِزاضتةونؤ هـةاليـةْ ئـةو كـةضـاُـةى           
كازياْ هةضةز ناوَيّ كسدُةوةى داتاكاُةوة دةكسد بة غَيوةى 
ِزاضتةونؤ و بآ طةِزاُةوة بؤ نَيصاُةكاْ ِزاضت بـلـسَيـِـةوة.       

 . دطة هةًاُةؽ ئةَ كازاُة ئةجناًدزاوْ

          ئاًادةكسدُى ثِسؤذةيةن بؤ وةشازةتى ثـالُـداُـاْ بـؤ
ًةبةضتـى كـؤكـسدُـةوةى وزدةكـاز  ضـةبـازةت بـة                 
شاُيازييةكاُى تايبةت بة ًووضـةنـؤزاُـى ٓـةزَيـٌـى         
كوزدضتاْ بؤ ئةوةى ثِسؤذةى ضيطتةًى بايـؤًـةتـسى    
ثَيؼ خبسَيت و بةَٓيصتس بلسَيـت و، بـتـواُـسَيـت بـة             

 .غــــــــــَيوةيةكى بةزدةواَ ضوودى ىَل وةزبطريَيت

                 كــازكسدْ هةضـةز كـؤتـا ِزةغـِـووضـى ئـاًـادةكـساوى
ِزاثؤزتى تؤًازى طػتطريى ئــــــــــاوازة و ثـةُـابـةزاْ        

كـة هـة ضـاه ـى         (  CRDP) هة ٓةزَيٌى كوزدضـــــتاْ 
و بة ٓاوبةغـــــى هةَُيواْ دةضـتـةى ئـاًـازى         60٢6

و ضِدوقى ُـةتـةوة     (  KRSO) ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 
و (  UNFPA) يـةكــطــستــووةكــاْ بــؤ داُــيــػــتــواْ        

   ْ و (  UNHCR)   كؤًيطيازى بـــــاه اى ثةُـــــــابـةزا
ئةجنـاًـدزا،      IOMٓةزوةٓا ِزَيلخساوى دئاُى كؤض

وة ئازاضتةكسدُى تَيبيِـيـيـةكـاُـى تـايـبـةتـيـؼ بـة                
ديصايّ و ضاثى ِزاثؤزتةكة. ئةَ زاثـؤزتـةؽ بـِسيـازة          

ى ضـةز بـة         UNFPAهةضةز ئةزكى ِزَيـلـخـساوى      
 .ُةتةوة يةكطستووةكاْ ضاخ بلسَيت

   بةزدةواًبووْ هة ٓةًآةُطيلسدْ هةطةز ِزَيلخـساوى
، بؤ ًةبةضتى تاشةكسدُـةوة و    (  ILO) دئاُيى كاز 

ِزَيلخطتِةوةى ًيتؤدؤهؤذيى ِزووثَيوى َٓيصى كاز، كـة  
هــةاليــةْ دةضــتــةى ئــاًــازةوة ئــةجنــاَ دةدزَيــت و              
بِسيازيؼ وايـة بــــــــة ثـَيـى دوايـيـــــــّ ثـَيـوةز و                           
ضـــــــــتاُدازدة دئاُييـةكـاْ طــــــــؤِزاُـلـازى تـَيـدا               
بلسَيت و هــــةضـــــــــــاه ى دآاتووةوة كازى ثــــــــــــَا         

 .بلسَيت
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  بةشى ئامارةكاني بازرطاني

  ِزووثَيوى يةكة طةغتيازييةكاْ ئةجناًداُى كازى ًةيداُا
  7102هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ ضاه ى 

كاز  ًةيـداُـا ِزووثـَيـو  يـةكـة طـةغـتـيـازيـةكـاْ دوا                      
دووًاُج كوتايا ٓات. كاز  ًةيداُيؼ بؤ ئةَ ِزووثَيوة هة  

كَوتايـا   160٢71٢6 ٢0دةضتجَيلساو هة  60٢71٢01٢0
ثَئات. يةكة طةغتيازيةكاْ ثَيلدَيت هة  ٓوتَيى و ًوتَيى و  
غووقةى طةغتيازى و كـوًـةه ـطـا  طـةغـتـيـاز ، وة ئـةَ                    
ِزووثــَيــوة بــة غــَيــوةيــةكــا طػــيت بــَو  ٓــةًــوو يــةكــة                  

 .طةغتيازيةكاُا ٓةزَيٌا كوزدضتاْ ئةجناًدزا

ئـاًـازى ثـازَيـصطـاكـاْ               زًاُبةز هة فة(  ٢2)هةَ ِزووثَيوةدا 
ن توَيرةز بو كاز  ًـةيـداُـا بـةغـدازبـووْ، ٓـةزوةٓـا                 وة

كةع وةن ضـةزثـةزغـتـيـازى ُـاوةُـدى و              ( ٢0)هـــــةطةَي 
ضتةى ئاًازو دةضتةى طةغت وطوشازى ٓـةزَيـٍ،    ُاونَو هة دة

 .بَو كاز  بةدواداضووُا ئةَ ِزووثَيوة

هة دةضتة  ئاًاز  ٓةزَيٍ كازى ووزدبيِى  بـَو فـَوِزًـةكـاْ       
دةكسَيت بؤ ئةو فَوِزًاُة  كة هـة ًـةيـداْ طـةِزاوُـةتـةوة.             
دواى ئةًاُةؽ دةضت دةكسَيت بة ثِسَوضـة  تـَوًـازكـسدُـا        
فَوِزًةكاْ، وة هة كَوتايا ًاُطا كـاُـووُـا يـةكـةًـا ضـاه ـى             

تا ئةو كاتة  ئـةَ كـازة بـةكـؤتـا دَيـت، ِزاثـؤزتـا                     60٢7
 .دا ئاًادة دةكسَيت60٢2ضةزةتايا هة ضةزةتا  ضاه ا 

  ضاالكييةكانى بةشى طواشتهةوة وطةياندى

 دةزكسدُى ِزاثؤزتى ِزووداوةكاُى ٓاتووضؤ

هة ثازَيصطـاكـاُـى      دةزكسدُى ِزاثؤزتى ِزووداوةكاُى ٓاتووضؤ
، بـة ٓـاوكـازى و            60٢2ٓةزَيٌى كوزدضتاْ  بـؤ ضـاه ـى        

ٓةًآةُطى هةطةَي بةِزَيوةبةزايةتى طػـــــــتى ٓاتـووضـؤ و     
ــصطــاكــاْ، ضــاال ُــة              ــة ثــازَي ـــ ـــ ـــ ــوةبــةزايــةتــيــةكــاْ هـ بــةِزَي

 .  ئةجناًدةدزَيت

ًةبةضت هةَ كازةؽ بسيتية هة  بةدةضتَٔيِاُى ُيػاُـدةزى  
ئاًازى ديا، ٓةزوةٓا ديازيلـسدُـى ذًـازةو دـؤزى ِزووداو           

  . هةطةز ذًازةى  قوزباُيـــاْ
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  بةشي شيكردةنةوةي داتـا

 :هةَ بةغةدا ئةَ كازاُةى نوازةوة هةَ وةزشةدا ئةجناًدزاوْ

       ئاًادةكسدُى داتابةيطى تايـبـةت بـة
ُــــوَيــــلــــسدُــــةوةى بــــوــــوكــــة            

ــَيــوى            ــى ِزووث ــسدزاوةكــاُ ــرَي ــب ــةه  ٓ
ضاودَيسيلـسدُـى بـازى طـوشةزاْ هـة            

، (  SWIFT) ٓةزَيٌى كوزدضـتـاْ     
كة هة ٓةز ثـازَيـصطـايـةن ذًـازةيـاْ           

بـــوـــون بـــوو كـــة هـــةضـــةز            ٢60
ضيطتةًى ئـةُـدزؤيـدو، بـؤ يـةكـةَ           
دـــاز بـــؤ كـــازى ُـــوَيـــلـــسدُـــةوة           
بةضةزكـةوتـويـيـى تـابـوـَيـت بـةكـاز               
َٓيِسا. ٓـةزوةٓـا كـسدُـةوةى نـوىل           
ِزآَيِـاْ بـؤ بـةغـدازبـوواُـى كـازى              
ُوَيلسدُةوة هة ثازَيصطاكاُى ٓةزَيٍ ، 
بةدواداضووُى ِزؤذاُة بةو داتـايـاُـة      
كة ِزؤذاُة دةٓاتِة ضـةز ضـَيـس ـةزى       

دةضتة هة ِزَيـطـاى بـةكـازٓـَيـِـاُـى           
 ٢01٢ئــةُــتــةزُــَيــت هــة ًــاوةى       

ــو  ــاكـ ــازى      160٢7   ٢61٢0تـ . كـ
ثاكلسدُةوةى داتا و ٓـةه ـبـرازدُـى     
نـَيـصاُـةكـاُـى تــايـبـةت بـؤ ئــةَ               

 2ِزووثَيوة كة هة ٓةز بوـوكـَيـلـدا       

هــةًــاوةى نــَيــصاْ ٓــةه ــبــرَيــسدزاْ     
 .160٢7 ٢61٢تا  ٢01٢6

       ئاًادةكسدُى ثِسؤطساًى داطـستـِـى
داتا بؤ ِزووثَيوى ٓـَيـػـوويـا فـسة        

MICS) ُيػاُدةز طةزى غةغةَ 

بــة ٓــاوكــازى و ثــاه ــجــػــتــى        (  2-
كـة هـة        UNICEFِزَيلخـساوى    

ئــةَ ضــاَي ئــةجنــاَ دةدزَيــت، بــؤ          
ٓةزدوو شازاوةى كوزدى ضؤزاُى و   

ــا            ــةوةى دات ــى كــة كــؤكــسدُ بــاديــِ
بةغَيواشى تابوَيت دةبـَا هـة ًـاوةى        

. 60٢71٢614٢تــــــــــا  ٢01٢
بةغدازيلسدْ هةوؤزكػؤثى كَوتـايـا   
تايبـةت بـةَ ِزووثـَيـوة هـة ًـاوةى               

هـة    60٢71٢٢162تاكـو     ٢٢166
 وآلتى ئةزدةْ.

          ــوى ــَي ــاى ِزووث ــةوةى دات ــسدُ ــل ــاك ث
ضاودَيسى نؤزان بؤ ثـةُـابـةزاْ و        

هة ضـِـووزى     (  FSOM)ئاوازةكاْ 
 ٓةزَيٍ طةزى ضوازةَ.

  بةغدازيلسدْ هة نوهَيلا تايبـةت
 ,Power BI, ARC GIS)بة 

Kobo collect  )      4بــؤ ًــاوة 

ــا          ــلــةوت ــة ِزَي ــة ه -66-6٢ِزؤذ، ك

ــيت     60٢71٢٢164 ــةزغ ــةزث ــةض ب
 . ئةجناًدزا IMMAPِزَيلخساو  

  ضاَلاكييةكانى بةشى ئامارةكاني كشتوكاَل و ذيهطة

 ِزووثَيوى ِزووبةزى ضاُدزاوى بةزوبوًى شضتاُة

 7102- 7102  

              ناوَيِـلـسدْ و يـةن نطـتـِـى
داتاكاُى ِزووثـَيـوى بـةزوبـوًـى          
ضاُـدزاوى شضـتـاُـة بـؤ وةزشى            

 .60٢7-60٢2ضاُدُى 

          غيلسدُةوةى داتـــــــــــــــاكـاْ و
( Syntax) دزوضتلسدُـــــــــى      

بؤ ضـــــــــــةزدـةَ طـؤِزاوةكـاُـى            
فؤِزًـى ِزووثـَيـو بـةبـةزُـاًـةى            

 (STATA)ئاًازى  

        ــوة دزوضــتــلــسدُــى نػــتــةو غــَي
 .ُيػاُدةزةكاْئاًازيةكاْ بؤ ذًازةو 

   كؤتايى ٓاتِى ِزاثؤزتى ِزووثَيـوى
ِزووبةزى ضاُدزاوى بـةزوبـوًـى      

 .60٢7 -60٢2شضتاُة 

       ضةزداُلسدُى دةضتةى ثـازاضـ
و ضــاكــلــسدُــةوةى ذيــِــطــة هــة        

ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بة ًةبةضتى 
وةزطستِى ُوَيىيّ داتاو شاُيازى 

 .ضةبازةت بةَ كةزتة

    ئاًادةكسدُى ُوضساوى دةضـتـةى
ئــاًــاز بــؤ وةزطــستــِــى ضــةُــد         
ُيػاُدةزَيلى ثَيويطت ضةبـازةت  
بةكةزتى ذيـِـطـة بـؤ وةشازةتـى          

 .غازةواُى  طةغت  طوشاز

 ِزاثؤزتى ِزووثَيوى ِزووبةزى ضاُدزاوى بةزوبووًى شضتاُةئاًادةكسدُى 

 60٢2-60٢7  
  ئاًادةكسدُى ِزاثؤزتةكة ئةَ قؤُاغاُةى نوازةوة دةطسَيتةوة 
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  ِزاطةياُدُى دةزةجناًةكاُى ِزووثَيوى تةُدزوضتى

 دايلاْ ، ًِداآلُى تاشة هةدايلبوو و ًِداآلْ

 (MNCHS)  

ــوى                    ــَي ــى ِزووث ــداُ ــةي ــازى ً ــى ك ــووُ ــةواو ب ــةدواى ت دوا ب
تةُدزوضتى دايلاْ ، ًِداه اُى تاشة هةدايم بوو و ًِداه اْ كـة  
ــى ِزابــسدوو هــةاليــةْ دةضــتــةى ئــاًــازو وةشازةتــى                 هــةضــاه 
تــةُــدزوضــتــى ئــةجنــاًــدزا، هــةذَيــس ضــاودَيــسى ِزَيــلــخــساوى          

UNICEF      و دواى طةيػ  بةقؤُاغى كؤتايى ِزووثـَيـوةكـة
و ِزاطةياُدُى دةزةجناًةكـاْ، هـةضـةز داواكـازى ِزَيـلـخـساوى              

UNICEF                   ضةزؤكـى دةضـتـةى ئـاًـاز بـةغـدازيـلـسد هـة ،
ِزَيوِزةمسى فةزًى ِزاطةياُدُى دةزةجناًةكـاْ هـة بـةغـدا هـة            

 . 60٢71٢613بةزوازى 

غازباذَيـس  ) هة قةشاكاُى   60٢2ئةَ ِزووثَيوة هة كؤتايى ضاه ى 
ئةجناًدزا بة ًةبـةضـتـى     ( و ًَيسطةضووز و غَيخاْ و ئاًَيدى

دةضت طةيػ  بة ُيػاُدةزةكاُى تةُدزوضتى بـؤ دايـلـاْ و        
ــا                     ــى دةشط ــاُ ــةك ــوشازي ــط ــةت ــصً ــى و ن ــت ــة طػ ــاْ ب ــداه  ــِ ً

تةُدزوضـــــتيةكاْ كة تـــا ئَيطتا ُيػاُدةزةكاْ هــــــــــة ذَيـس        
غــــــــيلسدُةوة داية و هـــــــة دواى ضةزى ضــــــــاه ـا ُـوَيـؼ       

  ِزاثؤزتةكة تةواو دةبَيت.

  7102/ 0ت - ُسنا بةكازبةز و ذًازة  ثَيواُة  هةضةز ئاضيت ٓةزَيٌا كوزدضتاْ و ثازَيصطاكاْ

Consumer Price Index-CPI 

For Kurdistan REGION-Oct. / 2017 

 Erbil Suly Duhok KR Division طسووثةكاْ

 90.5 89.9 92.4 88.8 نوازدْ و نوازدةًةُى
Food and Non-Alcoholic 
Beverages 

 119.0 118.6 110.0 129.7 نوازدةًةُية كحوهيةكاْ و توتّ
 Alcoholic Beverages, To-
bacco 

 Clothes and Footwear  90.9 95.3 88.3 91.4 دى و بةزط و ثَيال و

 Housing, Water, Electricity  104.6 123.7 102.4 96.5 كسَيى ناُوو ئاو و كازةباو ضوتةًةُى 

 92.3 96.0 85.2 98.2 ثَيداويطتيةكاُى ُاو ًاَي وداكلسدُةوة
 House Supplies , Applianc-
es & Maintenance 

 Health  106.3 130.1 101.5 98.5 تةُدزوضتى

 Transportation  82.5 81.8 77.7 88.5 طواضتِةوة

 Communications  93.3 93.8 88.2 98.8 ثةيوةُدى

 Recreation and Culture  74.9 66.4 80.1 73.8 ؤغِبريىِز

 Education  118.3 132.5 124.2 103.4 ثةزوةزدة

 Restaurants  91.2 99.7 86.9 91.4 ضَيػتخاُةكاْ

  Miscellaneous Services  92.5 96.7 94.8 87.6 كةزضتةو نصًةت طوشازيية دؤزاو دؤزةكاْ

 General Index Number  93 96.8 90.7 92.7 تَيلِساى طػتى
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 Erbil Suly Duhok KR Division طسووثةكاْ

 90.7 91.5 92.3 88.3 نوازدْ و نوازدةًةُى
Food and Non-Alcoholic  

Beverages 

 122.7 118.6 110.0 139.7 نوازدةًةُية كحوهيةكاْ و توتّ
Alcoholic Beverages,  

Tobacco 

 Clothes and Footwear 90.6 95.9 89.4 89.0 دى و بةزط وثَيو او

 Housing, Water, Electricity 103.3 122.1 100.3 96.3 كسَيى ناُوو ئاو و كازةباو ضوتةًةُى 

 91.3 96.3 83.1 98.1 ثَيداويطتيةكاُى ُاو ًاَي وضاكلسدُةوة
House Supplies , Appliances 

& Maintenance 

 Health  105.6 130.5 99.6 98.5 تةُدزوضتى

 Transportation  84.1 81.8 77.5 93.0 طواضتِةوة

 Communications  88.6 93.0 88.0 86.8 ثةيوةُدى

 Recreation and Culture  74.9 66.4 80.1 73.8 ِزؤغِبريى

 Education  118.3 132.5 124.2 103.4 ثةزوةزدة

 Restaurants  91.3 100.2 86.9 91.4 ضَيػتخاُةكاْ

  Miscellaneous Services  91.5 96.7 94.8 84.8 كةزضتةو نصًةت طوشازيية دؤزاو دؤزةكاْ

 General Index Number  92.5 96.9 90.0 92.9 تَيلِساى طػتى

***** 
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 ُسنا بةكازبةز و ذًازة 

 ثَيواُة  هة ضةز ئاضيت ٓةزَيٌا

 كوزدضتاْ و ثازَيصطاكاْ

 7102/  7ت 

Consumer Price 
Index-CPI 

For Kurdistan REGION 
 Nov./ 2017  



 َلنانيا  شداريكردنى شينيهارَيك لة وآلتى ئة ةب

غــاُــدَيــلــى  (  60٢71٢0161تاا       ٢0166) هــة ِزؤذى         
بةغدازى فةزًاُـبـةاُـى      حلوًةتى  ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بة

وةشازةتى ثالُداُاْ / ب.ط. ٓـاوكـازى و ٓـةًـآـةُـطـيـى                  
ثةزةثَيداْ، بةغدازى هة ضيٌيِازَيم كسد هــــــــةذَيـس ُـاوى      

كؤكسدُةوة و دووبازة بةكازَٓيِاُةوةى نؤَي و ناغــــاكـو    ) 

كة هة وآلتى ئـةه ـٌـاُـيـا هـة ٓـةزَيـٌـى بـا ـازيـا                      ( ئاوى قوِزع
بةِزَيوةضوو، ئاًاُـر هـة بـةغـدازيـلـسدُـى ئـةَ ضـيـٌـيـِـازة                       
وةزطستِى شاُيازى بوو بة تايبةتى هـة بـوازى كـؤكـسدُـةوة و            
دووبازة بةكازَٓيِاُةوةى نؤَي و ناغان و ئـاوى قـوزع، كـة         

  .هةاليةْ ووآلتَيلى ثَيػلةوتووى وةكو ئةه ٌاُيا ِزَيخلسابوو

دابةشكردنى 
يةندَيك كةل و ثةل 

و ثَيداويصتى 
قوتاخبانة 

بةشةر  (قرطاسية)
قوتابى ئاوارة   400

   ورىـو ثةنابةرى ش

وةشازةتى ثالُداُاْ / ب.ط. ٓاوكازى و ٓةًـآـةُـطـيـى         (  60٢71٢616)هة ِزؤذى 
ثةزةثَيداْ هةطةَي ئاذاُطى ُاوبساو ٓةه طا بة ئةجناًداُى ضاآلكيةن ئةويؼ بسيتى 

بـة  (  قرطاسيةي   ) بوو هة دابةغلسدُى ٓةُدَيم كةي و ثةي و ثَيداويطتى قوتاخباُة 
ئـاًـادةيـى دـطـةز        ) قوتابى ئاوازة و ثةُابةزى ضوزى هة قـوتـاخبـاُـةى         400ضةز 

  .هة كةًجى كةوزطؤضم( نوَيِى تَيلةآلو
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  شينيهارى كؤيكاى ئةلومهاى

( 60٢71٢617) هــــــــــــة ِزؤذى          

ئاذاُطى كؤيلـا بــــــــــة ٓـاوكـازى             
هــةطــةَي وةشازةتــى ثــالُــداُــاْ /          
بةِزَيوةبةزايةتى طػـتـى ٓـاوكـازى         
ٓةًآةُطيى ثةزةثَيـداْ ٓـةه طـاْ      
بة ِزَيلخط  و ضـــــــــــــــــاشداُـى               

ضيٌيِازَيلى ضـــــــــــــــاآلُـة بـة ُـاوى                
 (ضـــــــــــيٌيِازى كؤيلاى ئةهـوًـِـاى    ) 

ــا              ــاُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــى ِزؤتـ ــَي ــؤت ــة ٓ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ هـ
 . ضــــــــــــــاشدزا

ئاًاجنيؼ هة ِزَيلخطتِى ئةَ ضيٌيِازة 
ــى                ــِ ــي ــاض ــى ُ ــةك ــة ي ــوو ه ــيت ب ــسي ب

ــــــــى نــوهــة        ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ بــةغــدازبــوواُـ
دياديـاكـاُـى ئـاذاُطـى ُـاوبـساو، وة              
ثَيػلةغلسدُى ثَيػِيـاز، كـة ضـاآلُـة          
وةكــو ٓــاوكــازى و ثــةزةثــَيــداْ بــؤ           
فةزًاُبةزاُى حـلـوًـةتـى ٓـةزَيـٌـى          

 .كوزدضتاْ ِزَيليدةنات

 ضةند ضاآَلكييةكى دةشتةى ثَيوانةشازىء كَونرتؤىل جَورى

 نوها ِزآَيِاُا فةزًاُبةزاْ

ٓةه طا بة ئـةجنـاًـداُـى ِزآـَيـِـاُـا               TUV()كؤًجاُيا   
فةزًاُبةزاُا دةضتة  ثَيواُةضاش  و كؤُىؤها دـؤز  و،      
بةِزَيوةبةزايةتيةكاُا ضةز بةدةضتة  و غاُد كسدُـيـاْ بـؤ      

)بةضواز غاُـد كـة ذًـازةيـاْ            ( دوبة ) وه اتا ئيٌازات /  

 .فةزًاُبةز بوو( 36

ــةَ         ــةك ــد  ي ــاُ ــةزواز            غ ــة ب ــا   60٢71٢٢1٢2  ه ت
ِزؤذ بـةغـدازيـاُـلـسد هـة           (  2) بؤ ًاوة    60٢71٢٢166

 . ISO 22000+18000نوها ِزآَيِاُــــــا 

تــا    60٢71٢٢166  هــة بــةزواز             غــاُــد  دووةَ        
ِزؤذ بـةغـدازيـاْ كـسد         (  2) بـؤ ًـاوة           60٢71٢٢162

  ISO 17025هةنوها ِزآَيِاُـــــا

 160٢71٢6 ٢تا  60٢71٢٢166غاُد  ضَييةَ   هة بةزواز  

 TBTِزؤذ بةغدازياُلسد هـة نوها ِزآَيِـاُــا  (  2) بـؤ ًــاوة  

STANDERDS PREPERATION    غــــــاُــــــد
بــــؤ     160٢71٢6   6تا     60٢71٢٢161هة بةزواز  : ضوازةَ 
 ISOِزؤذ بـةغـدازيـاُـلـسد هـةنـوهـا ِزآـَيـِـاُـا                  (  2) ًاوة    

دــطــة هــةَ نــوالُــةى ضــةزةوةؽ هــة            .  17020+17021
بـِس   بةِزَيوةبةزايةتا ثَيواُةضاش  و كؤُىؤها دؤز  ضوَيـٌـاُـا      

( 66٢)   دطةزة  ٓـاتـوو هـة وةزش  ضـوازةَ بـسيـيت بـوو هـة                    

هـةئــاًــاز  تــاقـيــطــة  بــةِزَيــوةبـةزايــةتــا        منـووُــة  دةزضــوو.       
 (26) ثَيواُةضاش  و كؤُىؤها دـؤز  / بـةغـا ضـوتـةًـةُـا                   

 . ُةطوجناو بوو ى(٢4)منووُة  طوجناو وة 
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 بِسو ُاو  ًةوادة ٓاتووةكاْ

(ثاكلةزةوة ، ًةوادى بيِاضاشى ، ًةوادى كازةبا ، ًةوادى ضَيػتخاُة ، ًةوادى ثالضتيلى ، يازى ًِداال ْ ، ًةوادى ضيازات.....)    

 بِسى ٓاتوو / داُة كازتؤْبِسى ٓاتوو /  تةْبِسى ٓاتوو / 

 هةُاوبساو ِزَيطةثَيِةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة هةُاوبساو ِزَيطةثَيِةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة هةُاوبساو ِزَيطةَثيِةدزاوة ِزَيطةثَيدزاوة

 ُية ُية ُية ُية ُية 4272٢22 ُية ُية 64022061

 نػتة  ثػلِيين ئةجناًدزاو هة تاقيطةكاُا بةِزَيوةبةزايةتا ثَيواُةضاش  و كؤُىؤها دؤز  هة بةِزَيوةبةزايةتا ضوَيٌاُا

(نوازدةًةُا ، ئاو ، دواُلاز  ، ثاكلةزةوة ، دطةزة)  

 ُاوى غوَيّ

  

 بايؤهؤدى فيصيا كيٌيا

 ُةطوجناوة طوجناوة ُةطوجناوة طوجناوة ُةطوجناوة طوجناوة

 ُية ُية ُية ُية ُية ُية تاقيطة  ثَيواُةضاش  و كؤُىؤها دؤز  ٓةوهَيس

 ُية ُية ُية ُية ُية ُية تاقيطةى ب.ن.  دٓؤن

 ُية ُية 26 262 ٢6 214 تاقيطةى ب. ن. ضوَيٌاُى

 ُية ُية 26 262 ٢6 214 طػتى

(ٓةوهَيس ، ضوَيٌاُا ، دٓؤن)كازوضاه اكا وةزش  ضوازةَ هة ٓؤبة  نػى/ ب. ثَيواُةضاش  و كؤُىؤها دؤز    

(ٓةوهَيس ، ضوَيٌاُا ، دٓؤن)دؤز  كازو ضاه اكييةكاُا ٓؤبة  ٓوُةز    

 دٓؤن ضوَيٌاُا ٓةوهَيس دؤز  كازوضاه اكا

 - 4 2 دةزَٓيِاُا ًؤه ةتا شَيِسيِطس 

 - - - دةزَٓيِاُا ًؤه ةتا فسؤغتين شَيِس بة كؤًةَي

 - 4 ٢ دةزَٓيِاُا ًؤه ةتا وةزغة  شَيِس

 ٢ - 6 تاشةكسدُةوة  ًؤِهةتا شَيِسيِطس 

 - - - تاشةكسدُةوة  ًؤِهةتا فسؤغتين شَيِس بة كؤًةَي

 - - - تاشةكسدُةوة  ًؤه ةتا وةزغة  شَيِس

 (شَيِس ، ثالتني ، شيو)ثػلِيين نػوا ٓاوزدة 
ضى و ُؤ كيوؤ و  310710

 حةفت ضةدو ُةوةد طِساَ
 دوو ضةدو بيطت طِساَ 660

حة دة كيوؤ و  ٢7،240
 ٓةغت ضةدو ضا طِساَ

 - - 2 ثػلِيين ثطووهة  فسؤغتين شَيِس

 - 2 2 ثػلِيين دووكاُا وةزغةو شَيسيِطس

 64 70 2 كَيػلسدُا تةزاشوو

 داز4 داز ٢3 داز 3 ضةزداُا هَيرُة  ضاودَيس  باشاز

 - طِساَ ٢60 طِساَ 6361 شَيِس  ثػلَيِساو هةاليةْ هَيرُة  ضاودَيس 

 - شَيِسيِطس 2 شَيِسيِطس 1 تاقيلسدُةوة  شَيِسيِطساْ و ناوةْ وةزغةكاْ
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  شــهدوقى ثاَلجشـتى دارايــى

  بؤ ضاكصـازى ئابوورى

 لـة يةرَينى كوردشـــتاى
 

Funding facility Economic Reform-KRG 

ضِدوقى ثاه جػتى دازايا بؤ ضاكطاشى ئـابـووزى هـة ٓـةزَيـٌـى             
كوزدضتاْ، ضِدوقَيلى دازايية كة داًةشزاوة هةاليةْ ثِسؤطساًى 

و وةشازةتـى       UNDPُةتةوة يةكطستوةكاْ بـؤ طـةغـةثـَيـداْ          
بـة ًـةبـةضـتـى        حلوًةتى ٓةزَيـٌـى كـوزدضـتـاْ.             -ثالُداُاْ 

كؤكسدُةوةى كؤًةكى دازايى بؤ َٓيِاُى غازةشاياْ و ٓـاوكـازى       
ثاه جػتى كسدُى ثسؤضةى ضـاكطـاشى ئـابـووزى هـة          تةكِيلى بؤ 

ثسؤذةى ضِـدوقـى ثـاه ـجـػـتـى دازايـى بـؤ                .  ٓةزَيٌى كوزدضتاْ
بـة ٓـةًـآـةُـطـى            ضاكطاشى ئابووزى هة ٓةزَيٌى كـوزدضـتـاْ،   

                 ْ ــا ــت ــوزدض ــى ك ــٌ ــةزَي ــى ٓ ــاُ ــداُ ــالُ ــى ث ــةَي وةشازةت ــةط  -  ه

َيوبةزايةتى طػتى ثالُى ثِسؤذةكاُى بوددةى وةبةزٓـَيـِـاْ    بةِز
هيطتى ثِسؤذة طسُطةكاْ هة بوازى ضاكطاشى ئابووزى ٓـةزَيـٌـى      
كوزدضتاُياْ دةضتِيػاُلسد. هة كؤى هـيـطـتـى ثـِسؤذةكـاْ ضـَى             
ثسؤذة دةضتِيػاُلساْ بةًةبةضتى دـَيـبـةدـَى كـسدُـيـاْ هـة               
بوددةى ثِسؤذةى ثاه جػتى دازايى بـؤ ضـاكطـاشى ئـابـووزى هـة             
ٓةزَيٌى كوزدضتاْ. طسُطىيّ ضاه اكيةكاُـى بـةغـى ضـوازةًـى          

ى ثـِسؤذةى ضـِـدووقـى ثـاه ـجـػـتـى دازايـى بـؤ                        60٢7ضاه ى   
 :ضاكطاشى ئابووزى هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بسيتى بوو هة

بـة ٓـةًـآـةُـطـى           UNFAOتيٌى ثِسؤذة و ِزَيلخـساوى     .1
هةطةَي وةشازةتى كػتوكاَي كـازيـاْ كـسد بـؤ دةضـتـِـيـػـاْ                  

بـةزٓـةًـى    ) كسدُى ضَى بوازى ضـةزةكـى هـة كػـتـوكـاه ـدا                
بــةًــةبــةضــتــى    ( كػــتــوكــاَي ، شجنــريةى بــةٓــا، ئــاودَيــسى           

دابــيــِــلــسدُــى  غــازةشايــى ثــَيــويطــت بــؤ ئــةجنــاًــداُــى              
نوَيِدُةوةى قووَي هةو بوازاُةدا. ثَيػبيِى دةكـسَيـت ئـةَ         

 60٢2ضَى ِزاويـركـازاُـة هـة ًـاُـطـى ئـادازى ئـةَ ضـاَي                         

 .          دةضتبةكازبّ

ٓةًآةُطى ئةجناًدزا هةطةَي تيٌى باُلى ُـيـودةوه ـةتـى و        .2
بةِزَيوبةزايةتى طػتى ناُةُػيِى بؤ كؤكسدُةوةى شاُيـازى  
ثَيوضت دةزبـازةى داتـاكـاُـى نـاُـةُػـيـِـى هـة ٓـةزَيـٌـى                      
كوزدضتاْ ، بؤ ٓةه طةُطاُدْ هةاليةْ باُلى ُـَيـودةوه ـةتـى.      

ٓةزوةٓا ئاًادةكازى كساوة بَو داًةشزاُدُى ِزاوَيركازَيلـى  
غازةشا هة بوازى تةكِةهَوذيايـى شاُـيـازى بـةًـةبـةضـتـى             
ئاًادةكسدُى ُةنػة ِزَيطايةن بَو ئةجناًداُى ضـاكطـاشى   

 هة بوازى ضيطتةًى بةِزَيوةبسدُى شاُيازى ناُةُػيِى.                                        
ٓةًآةُطيلسدْ هـةطـةز بـاُـلـى ُـَيـودةوه ـةتـى تـيـٌـى                    .3

ثازاضتِـى كـَوًـةآليـةتـى، بـةًـةبـةضـتـى ئـةجنـاًـداُـى                      
ضاكطاشى هة ضـــــــــــىاتيذى ثازاضتِى كَوًةه ايةتــــــــــى      
هــــة ٓـةزَيـٌـى كـوزدضـتـاْ، هـة ِزَيـطـةى ئـةجنـاًـداُـى                      
ثِسَوطساًى بـة ئـاًـاُـر كـسدُـى ٓـةذازى هـة ٓـةزَيـٌـى                      
كوزدضــــــتاْ. بَو ئةَ ًةبةضتة ضةُد كـَوبـووُـةوةيـةن        
ئةجناًدزا هــــــــــــةطـةَي بـاُـلـى ُـَيـودةوه ـةتــــــــــــــــى                            
بَوئاًادةكسدُـــــــــى نػتةى كازو بوددةى ثَيويطـت بـَو     

ى ئــــــــــةَ ثسَوذةية. ثَيػبيِى دةكسَيت هـة     ُـــــئةجناًدا
 دةضت بةكازبلسَيت. 60٢2ًاُطى غوباتى 

بة ٓةًـآـةُـطـى هـةطـةَي دةضـتـةى ئـاًـازى ٓـةزَيـٌـى                       .4
كـوزدضـتـاْ ًـةزدـةكـاُـى كــاز ئـاًـادةكـسا بـَوثـَوضـتــى                      
ِزاوَيركازى غازةشا هة بوازى ضةزذًَيسى كةزتى تـايـبـةت.      
ئةزكى ئةَ غازةشاية بسيتية هـة ئـاًـادةكـسدُـى ثـِسَوذةو           
غَيواشو فَوزًى ئاًـازى وضـةُـد  ثـَيـداويطـتـى تـس كـة                    
هةاليةْ دةضتةى ئـاًـاز دةضـتـِـيـػـاْ دةكـسَيـت، بــــــَو                   

                ثــــِسَوذةى ضــــةزذًــــَيــــسى كــــةزتــــى تــــايــــبــــةت.                                                                                                           
ئــاًــاجنـى ُــوَيــلــسدُــةوةى ضــيــطــتــٌــى         PFMثـِسؤذةى 

بةِزَيوةبسدُى دازايى طػتيية هـة حـلـوًـةتـى ٓـةزَيـٌـى                 
كوزدضتاْ، ثِسؤذةكة هـةاليـةْ بـاُـلـى ُـَيـودوةه ـةتـيـةوة                
بــوددــةى بــؤ تــةزنــاُــلــساوة و وةشازةتــى ثــالُــداُــاْ            
ِزاضتةونؤ دَيبةدَيى دةكات، ضاه اكيةكاُـى ثـِسؤذةكـةؽ      
بؤ دوو بةغى ضةزةكى ثؤهـَيـّ كـساوة كـة بـسيـتـني هـة                 
ضيطتٌى بـةزَيـوةبـسدُـى ثـِسؤذةكـاُـى وةبـةزٓـَيـِـاْ و                    

  ضيطتٌى طسَيبةضتةكاُى حلوًةتى ٓةزَيٍ.
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 ضةند ضاآلكييةكى ديكة لة بةِرَيوةبةرايةتى شيصتةمى بةِرَيوةبردنى

 (KDSM) -ثةرةثَيدانى يةرَينى كوردشتاى  

 ْكازكسدْ هةضةز غايطتةى دازايى بةه َيِدةزا Title: 

 :Date 60٢7ًاُطى تػسيِى يةكةًى 

كازكسدْ هةضةز هيطتى بةه َيِدةزاْ كة هةاليةْ وةشازةتةكاْ و، ٓةزوةٓا هةاليةْ يةكَيتى بةه َيِدةزاْ بة ًةبةضتى ديازيلسدُـى  
بة ًةبةضتى نةزدلسدُى ئةَ ِزَيرةية بؤ ئةو بـةه ـَيـِـدةزاُـةى كـة          %( 3)غايطتةى دازايى بةه َيِدةزاْ بةِزَيرةى ديازيلساوى 

 َٓيػتا ضةكى باُلياْ الًاوة. دواى بةدواداضووْ بةِزاضتى شاُيازيةكاْ بة ُووضساوى فةزًى ئازاضتةى وةشازةتى دازايى كسا.

  60٢2ُازدُى هيطتى ثِسؤذة بةزدةواًةكاْ بة ًةبةضتى داُاُى تةزناُلساوى Title: 

 :Date 60٢7ًاُطى كاُووُى يةكةَ 

و دواى ديازيلسدُى ِزَيرةى تةزناُى ضاآلُة هيـطـتـى طػـت ثـِسؤذة بـةزدةواًـةكـاُـى                60٢2بةًةبةضتى داُاُى تةزناُلساوى 
بوددةى وةبةزَٓيِاْ و بوددةى ثازَيصطاكاْ ِزةواُة كسا و، ئيؼ هةضةز بةدواداضووُى شاُيـازيـةكـاْ دةكـسَيـت بـةًـةبـةضـتـى               
داُاُى تةزناُى ديازيلساو بؤ ٓةز اليةَُيم و، ُازدُى بة ُووضساوى فـةزًـى بـؤ وةشازةتـى دازايـى بـؤ نـةزدـلـسدُـى بـِسى                          

 ديازيلساو بؤ ثِسؤذةكاْ.

  طرنطرتيو

ضااَلكيية  
ئةجنامدراوةكانى 

  PFMَوذةى ثِر

                     ئةجناًداُى نوىل ِزآَيِـاْ هـةضـةز بـةه ـطـةُـاًـة ضـتـاُـدةزدةكـاُـى
كةًلسدُةوة هة طسَيبةضتى ثـِسؤذة. ئـةَ نـوهـة هـة ثـازَيـصطـاكـاُـى                    
ٓةوهَيس، ضوَيٌاُى، دٓؤن، ٓةه ةظة و ضـِـوزى ئـيـدازةى طـةزًـيـاْ                   
ئةجناًدزا، وة بةغدازبوواُى نوهةكة بـيـتـى بـووْ هـة ثطـجـَوِزاُـى                 
طسيبةضتة طػتيةكاْ هة وةشازةت و داَ و دةشطـاكـاُـى حـلـوًـةتـى                
ٓةزَيٍ. ئاًاجنى نوهةكةؽ ئاغِاكسدُى فةزًاُبةزاُى كةزتى طػـيت     
بوو بؤ ئةو بةه طةُاًة ضتاُدةزداُةى كة ٓاوثَيض هةطةَي ِزَيـِـٌـايـيـة        

ى وةشازةتـى    60٢2ى ضـاه ـى       6طػتيةكاُى طسَيبةضتـلـسدْ ذًـازة        
 .وثالُداُاْ كة بة ٓاوكازى باُلى َُيودةوه ةتى دةزيلسدبو

                        كازكسدْ هةضةز وةزطَيساُى يـاضـايـى بـؤ ِزَيـِـٌـايـيـة طػـتـيـةكـاُـى
 .60٢2ى ضاه ى 6طسَيبةضتلسدْ ذًازة 
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 ضوارضَيوةبــــةنديكردى بَو ِرةشهوشى 
 ثالنى شــرتاتيجى  

وةشازةتى ثالُداُاْ، هةذَيس تـيـػـلـا        
ئةو طةغةضةُدُاُةدا وة هة ضؤُطةى 
بةزثسضيازيةتةكاُى وا  بـيـين هـة           
ِزَيطا  بةزُاًةى ثالُداُاُــــــــــــــــى       
ضــــــــــــــــــــــىاتيذا، ثِسؤضـةكـاُـى     
طةغةثَيداْ ، ضوازضَيوة بــــــــةُـد        

 بـــؤ بلات.

تــَيــيــدا ئــةَ وةشازةتــة يــةكــةَ                
ِزةغِووضا ثالُا ضـــــــــــــــىاتيذـا  
ضـــــــةزاُطةزى بؤ  ثَيِر ضــــــاَي(ى   

داِزغــــــت،      606٢-60٢7دآــاتوى
بةغَيوةيةن كة ثػت ببةضـــــــتـَيـت     

ــدة                 ــِ ــاي ــؤ ئ ــا ِزووْ ب ــل ــدَي ــة دي ب
غيلسدُـةوةيـةكـا طػـتـطـرياُـةؽ بـؤ             
دؤنى ٓةزَيٌا كوزدضـــــــتاْ ئـةجنـاَ     
بــدات. ئــةَ ِزةغــِــووضــة ثــالُــة هــة            
ئاًادةكسدُـيـدا ثػـيت بـةضـتـووة بـة              
كؤًةهَيم ديلَوًَيِـت هــــــــــــة ثـَيـؼ              
ٓةًوياُــــــــــةوة ديـدطـا  ٓـةزَيـٌـا           

كـة    6060كوزدضتاْ بؤ ضـــــــــــاه ـا       
ئاًادةكساوة هـــــــــــــةاليـةْ وةشازةتـى           
ثالُداُاْ. كازة ثةيوةُدازةكاُيؼ هـةَ   

 : بوازةدا بسييت بووْ هة

بةغدازيلسدُى بةِزَيوةبةزةكاُــــــا   .1

ئةَ بةِزَيوةبةزايـةتـيـة طػـتـيـة هـة             
كؤُكِساُطا غـازةواُـا و طـةغـت و           

 طـوشاز.

وةزطستّ و كؤكسدُةوةى داتاى ُـوَ      .2
هـــــــــــــة وةشازةتـةكـاُــــــــــــــــــــا                     
ثةيوةُديداز بة ِزةغِوضــــــــــــــــــا       
ثــالُــا ضـــــــــــىاتــيــذــا وةشازةت          

 تؤًازكسدُا هة ِزةغِوضةكة دا.

كؤبووُــةوةى بـــــــةزَيـوةبـةزةكــــاْ        .3
هةطةَي بةِزَيـص بـةِزَيـوةبـةزى طػـيت          
دةزبــــــــازةى كازوضـاال كــــــــى ئـةَ         

 .بةِزَيوةبةزايةتية طػتية


