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1/202020/2/20201KRSO + CSO + ILO-11/2019تابليتتابليت19/9/201919/10/201919/10/201919/11/2019مضح القوة العاملة. 1

19/9/201919/10/20191KRSO________19/7/201919/8/2019حتديث الوحدات االدارية.  2

_________________اصتعداد حلصز وتزقيه لتعداد العاو للضكاٌ. 3 _KRSO + CSO

19/9/201919/10/20191KRSO________19/5/201919/8/2019تقديزات عدد الضكاٌ. 4

KRSO + WFP أشَز 6 كل1/7/20191/8/2019تابليتتابليت14/4/201923/4/20191/5/201915/5/2019رصد ىتائج االمً الغذائي للياسحني والالجئني. 1

KRSO + UNFPAصيوات 5 كل 2/3/20194/4/20191/4/201910/5/20194/5/20195/6/20191/7/20191/1/2020مضح الفتوة والشباب. 2

KRSO + UNFPAصيوات 5 كل 1/10/20191/1/2020تابليتتابليت20/6/201920/7/20191/8/201920/8/2019املضح االوضاع االجتناعية والصحية للنزأة. 3

 KRSO + CSO+ World Bankصيوات 5 كل1/10/20201/1/2021تابليتتابليت1/7/20191/7/20201/7/20201/8/2020املضح االجتناعي واالقتصادي لألصزة. 4

KRSO + WFP أشَز6 كل1/1/202020/1/2020تابليتتابليت10/10/201920/10/201925/10/20195/11/2019رصد ىتائج االمً الغذائي للياسحني والالجئني. 5

وسارة الشراعة + KRSOصيوي20191/7/201931/8/20192/9/201916/9/201917/9/201910/10/201921/10/201916/12/2019مضح احملاصيل املشراعية الشتوية . 1

وسارة الشراعة  + KRSOصيوي20191/9/201915/10/201920/10/20193/11/20194/11/20192/12/20191/3/201931/3/2019مضح احملاصيل الصيفية .  2

KRSO بالشَز20كل املضح الشَزي ألصعار  املضتَلك وإجيار الشقق والبيوت. 1

5/1/20195/2/20197/2/201915/2/201920/2/201928/2/2019

5/4/20195/5/201910/5/201918/5/201920/5/201930/5/2019

5/7/20195/8/20198/8/201916/8/201920/8/201930/8/2019

5/10/20195/11/20199/11/201917/11/201920/11/201930/11/2019

KRSOشَزيالتقزيز الشَزي. 3

KRSOصيوي5/4/202020/12/2020التقزيز الضيوي.  4

KRSOصيوي1/4/20193/4/20192/5/20191/6/20192/6/20193/6/201915/7/201915/8/2019مضح امليشأت الصياعية الكبرية. 1

KRSOصيوي1/4/201930/5/20192/6/20191/7/20192/7/201930/7/201915/8/201915/9/2019مضح امليشأت الصياعية املتوصطة.  2

مضح إجاسات البياء يف دلال االعنار وٍدو وتزميه                .  1 
KRSO صيوات4 كل9/6/20198/7/20199/7/201917/7/201917/7/201931/7/201920/10/201921/11/2019  وتعنري

مجع بياىات واملعلومات عً املشاريع احلكومية يف دلال          .  2
KRSOصيوي9/6/20198/7/20199/7/201917/7/201921/7/201931/7/201930/10/201921/11/2019االعنار على مضتوى االقليه

مجع بياىات واملعلومات عً املشاريع يف دلال االعنار يف          .  3
KRSOصيوي30/8/201930/9/2019____30/5/201915/6/201920/6/201920/7/2019القطاع اخلاص وٍيئة االصتثنار على مضتوى االقليه

 العامة لضياحة كوردصتاٌاهليئة + KRSOصيوي15/5/201915/7/201920/7/201930/12/201920/1/202015/3/202020/3/202020/4/2020صجل الوحدات الضياحية.  1

KRSOصيوياملؤشزات املَنة حول الصادرات واصتريادات.  2

KRSOصيويبعض املؤشزات املَنة حول الضياح القادموٌ اىل اقليه.  3

الرتبية واالجتناعية

4
األرقاو القياصية و 
احلضابات القومية

الصياعة5

الشراعة3

االىشائية 6

التجارة 7

2019 خطة عنل ٍيئة إحصاء إقليه كوردصتاٌ

عيواٌ اليشاط األحصائياألحصائي  قضه#
اجلَات املضاٍنة يف التيفيذدورية الربىامجاصدار التقزيزاعداد التقزيزادخال البياىات ومعاجلتَاالتدقيقالعنل امليداىي

الضكاٌ و القوة العاملة1

2

KRSOفصلي 1/12/201930/4/2020مضح االرقاو القياصية للنيتجات الصياعية. 2
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8102لسنة  إحصاء إقلٌم كوردستان خطة عمل هٌئة  

 قسم إحصاءات السكان والقوى العاملة

 ًالمسح الدٌموغراف 

( حٌث أجري العمل المٌدانً فً UNFPAو IOM)العمل على إكمال هذا المسح بالتعاون مع منظمتً 

 .8108السنة السابقة والعمل جاري إلعداد التقرٌراألولً فً نهاٌة شهر آذار 

 القوى العاملة لفصلٌن مسح 

ٌتم اإلنتهاء من إعداد برنامج العمل فً نهاٌة شهر نٌسان حٌث من المؤمل عقد إجتماع مع مدراء  

إحصاء محافظات إقلٌم كوردستان لمناقشة خطة العمل والتوقٌتات المناسبة. من المقرر إجراء هذا 

والمنهجٌة المعدلة بالتعاون مع منظمة العمل المسح باإلعتماد على التحدٌثات األخٌرة إلستمارة المسح 

 (.ELOالدولٌة )

 مسح خاص بالقوى العاملة للمرأة 

ٌتم العمل على تنفٌذ هذا المسح مع البنك الدولً ومن المؤمل البدء بالتحضٌرات لتنفٌذه فً بداٌة شهر  

ترحة عمل أسرة على مستوى األقلٌم وتتضمن األسئلة المق 0111حٌث تشمل العٌنة  8108شباط 

 المرأة وأسباب عدم العمل.

 اإلعداد لتعداد المنشآت اإلقتصادٌة 

( إلعداد ورقة UNDPهذا المشروع من المشارٌع اإلحصائٌة الكبٌرة وٌتم العمل حالٌاً مع منظمة ال )

 المفاهٌم الخاصة بالمشروع.

 ًجمع المعلومات عن القوى العاملة فً القطاع الحكوم 

تحدٌث اإلستمارات للحصول على مصادقة وزارة التخطٌط للبدء بتنفٌذ هذا ٌتم العمل حالٌاً على  

 العمل.

 إجراء تحدٌث لتقرٌر عدد السكان التقرٌبً لإلقلٌم 

 باإلعتماد على بٌانات المسوح المنفذة حدٌثاً، ٌتم تحدٌث عدد السكان التقرٌبً لإلقلٌم 

 

 قسم إحصاءات التربٌة والصحة

  مراقبة وضع األمن الغذائً للنازحٌن والالجئٌنfood security outcome monitoring (FSOM)  

وهو عبارة عن تقٌٌم ومراقبة وضع األمن الغذائً للنازحٌن والالجئٌن فً داخل وخارج المخٌمات المستفٌدٌن 

والمرحلة الثانٌة ٌتم  8108. المرحلة األولى تنفذ فً شهر شباط سنة  (WFPوغٌرالمستفٌدٌن من منظمة )

 .5-4إنجازها بٌن شهري 

  6المسح العنقودي متعدد المؤشرات مٌكس  

هذا المسح ٌتم إنجازه من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء فً العراق وهٌئة إحصاء إقلٌم كوردستان ووزارة 

الفصل األول من الصحة اإلتحادٌة وإقلٌم كوردستان تحت إشراف منظمة األمم المتحدة للطفولة ٌونسٌف فً 

 هذه السنة.

  مسح خاص حول األوضاع اإلجتماعٌة والصحٌة للمرأةI – WISH 

بعد  UNFPAتم إقتراح تنفٌذ المسح بالتعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء فً العراق وبالتعاون مع منظمة  

 .6إنجاز مسح مٌكس



  مسح مراقبة الوضع المعٌشً فً العراق وإقلٌم كوردستانSWIFT 

المسح ٌتم تنفٌذه بالتعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء فً العراق بالتنسٌق مع البنك الدولً فً الفصل هذا 

 األول من هذه السنة.

 .التنسٌق مع وزارة الصحة للحصول على اإلحصاء السنوي 

 .التنسٌق مع وزارة التربٌة للحصول على اإلحصاء السنوي 

   ًللحصول على اإلحصاء السنويالتنسٌق مع وزارة التعلٌم العال. 

.   

 قسم إحصاءات التجارة واإلتصاالت

   مسح الوحدات السٌاحٌة 

البٌانات فً طور اإلدخال حالٌاً.ومن المؤمل إستخراج المؤشرات  08/01/8107تم البدء بالعمل المٌدانً فً  

 .85/8/8108والتقرٌرالنهائً فً  01/8/8108األولٌة فً 

    الصادرة والواردة من قبل وزارة التجارة والصناعة.الحصول على بٌانات 

  ٌتم العمل على إستحداث سجل لكل وحدة سٌاحٌة لكً ٌتم إدخال البٌانات بصورة شهرٌة وبالتعاون مع هٌئة

 السٌاحة فً اإلقلٌم.

  8102مسح الشركات السٌاحٌة فً إقلٌم كوردستان لسنة 

         هذا المسح سنوي تقوم بتنفٌذه هٌئة إحصاء إقلٌم كوردستان وبالتعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء فً  

  العراق، ولكل سنة ٌتم جمع معلومات السنة السابقة حول عدد ونشاط الشركات والحصول على مؤشر سنوي.  

 فً محافظات إقلٌم كوردستان.ٌشمل إطار المسح جمٌع الشركات السٌاحٌة وشركات الحج والعمرة  
 

 قسم تحلٌل البٌانات 

  ٌقوم هذا القسم وحسب خطة األقسام األخرى بالمشاركة فً تنفٌذ المسوح بتحظٌر برنامج إلدخال المعلومات إما

بشكل مباشر كإستعمال تابلٌت أو بإدخال البٌانات داخل مركز الهٌئة، أو ٌكون فً المحافظات، وكذلك ٌساعد 

 تحلٌل البٌانات حسب حاجة األقسام وكذلك المشاركة فً كتابة التقارٌر.وٌشارك فً 

  لقسم تحلٌل البٌانات: 8102أهم المشارٌع لسنة- 

  ( بمساعدة منظمة الٌونسٌف.6المسح العنقودي متعدد المؤشرات )مٌكس 

  الدولً.مسح مراقبة األوضاع اإلجتماعٌة واإلقتصادٌة فً إقلٌم كوردستان )سوٌفت( بمساعدة البنك 

 

 قسم اإلحصاء الصناعً

تنفٌذ مسح المنشآت الصناعٌة الكبٌرة والمتوسطة وتحظٌر اإلطار بعد الحصول على مٌزانٌة مناسبة من 

 قبل حكومة إقلٌم كوردستان.

 

 



 قسم اإلحصاء الزراعً والبٌئً

 ( 8102 - 8102مسح المساحة المزروعة لموسم الشتوي) 

  ( ٌوم حٌث ٌقوم الباحثون بشكل مباشر بزٌارة 45هذا المسح فصلً ٌبدأ فً شهر شباط و أذار لمدة )

 قرى إقلٌم كوردستان لغرض جمع المعلومات عن المساحة المزروعة.

 /)مسح شامل ٌبدأ فً بداٌة شهر  مسح المزارع والحدائق وأشجار الفواكه )مساحة ، عدد ، إنتاج

( ٌوم بالتعاون مابٌن هٌئة إحصاء إقلٌم كوردستان ووزارة الزراعة الموارد 61حزٌران وٌستمر لمدة )

 المائٌة.

 قسم إحصاءات البناء والتشٌٌد

 .مسح أسعار مواد البناء وأجور العمل الٌومً فً القطاع الخاص 

 .مسح فصلً إلجازات البناء فً مجال التوسع والهدم والتعمٌر فً القطاع الخاص 

  ومعلومات حول شركات البناء فً مجال البناء واإلنشاءات على مستوى األقلٌم.جمع بٌانات 

 .جمع بٌانات ومعلومات حول المشارٌع فً مجال البناء واإلنشاءات فً القطاع العام على مستوى األقلٌم 

 )على  جمع بٌانات ومعلومات حول المشارٌع فً مجال البناء واإلنشاءات فً القطاع الخاص )هٌئة اإلستثمار

 مستوى األقلٌم والمحافظات.

  جمع البٌانات والمعلومات حول عدد إجازات البناء فً مجال البناء واإلنشاءات فً القطاع الخاص على

 مستوى األقلٌم والبلدٌات.

 

 قسم األرقام القٌاسٌة

  ( سلعة فً ثالث محافظات المركز وقضاء )أربٌل، دهوك، 011شهرٌاَ بجمع األسعار بقرابة ) القسمٌقوم

 سلٌمانٌة(.

  سكنٌة فً ثالث محافظات.ال الوحداتمرات فً السنة( ألسعار إٌجارات  4) ةفصلٌبصورة جمع األسعار 

 .)إصدار خبر صحفً وتقرٌر )شهري وسنوي( بثاللثة لغات )كوردي، عربً، إنكلٌزي 

 

معلوماتالقسم تكنلوجٌا   

  فً هٌئة إحصاء إقلٌم كوردستان. البٌاناتمتوسط لجمٌع قاعدة بٌانات وضع 

 البٌاناتجدٌد لقاعة إدخال نصب سٌرفر. 

  الهٌئة على سٌرفرتعرٌف مستخدمً الشبكة إعادة (SERVER.) 

 عند الحاجة ، لغرض إستعماله من جدٌدخزن البٌانات القدٌمة. 
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7102خط١ عٌُ ١٦ٖٝ احصا٤ اقًِٝ نٛزدضتإ يط١ٓ   

 قطِ ايطهإ ٚ ايك٣ٛ ايعا١ًَ

تٓفٝر َطح ايتخدٜد احتٝاجات ضٛم ايعٌُ يف ايكطاعات االقتصاد١ٜ عدا ايكطاع اذتهَٛٞ َٔ ايتدصصات ايتك١ٝٓ  .1
 " 7117ٚامل١ٝٓٗ يط١ٓ 

ٖرا املطح جص٤ َٔ َشسٚع نبري باضِ َشسٚع اصالح ايتعًِٝ ٚايتدزٜب املٗين، ٚايتكين يف ايعسام ٚ إقًِٝ نٛزدضتإ"  
ٚ ٚشازات ايرتب١ٝ، ايتعًِٝ ايعايٞ، ايعٌُ ٚايشؤٕٚ االجتُاع١ٝ بٗدف دزاض١ ٚضع  UNESCOبايتعإٚ َع َٓظ١ُ 

 ١ٜ7102 ْٝطإ ايتعًِٝ املٗين يف ايعسام ٚإقًِٝ نٛزدٜتإ املد٠/ ْٗا

 2017َطح ايك٣ٛ ايعا١ًَ )جٛيتني( يط١ٓ  .7

ادتٛي١ االٚىل يف شٗس حصٜسإ حٝح مت ٚضع ارتط١ يًتٓفٝر باملٓاقش١ َع َدٜسٜات احصا٤ احملافظات ٚمت ٚضع 
 7102املٝصا١ْٝ ارتاص١ بإْتظاز َٛافك١ املاي١ٝ ملد٠ اب 

 :اجسا٤ تكدٜس حدٜح َٔ ضهإ إقًِٝ نٛزدضتإ حٍٛ .3

 عدد ايطهإ جدٍٚ املٝاٙ، تٛقع ايعُس، ايٓطب١ ارتطٛب، َٚؤشسات اخس٣ املد٠ ْٗا١ٜ حصٜسإ 

 اجسا٤ َطح خاص ملعازف١ تسنٝب١ ايطهإ يف إقًِٝ نٛزدضتإ .4

 / قٝد ايدزاضUNFPA١بايتعإٚ َع صٓدٚم االَِ املتخد٠ يًطهإ  

 فصٌَتكسٜس ع٢ً  اعداد ٚ ت١٦ٝٗ .5

َٔ قبٌ ١٦ٖٝ احصا٤ االقًِٝ َٚكازْتٗا ٚتشدٝص اضباب املتػريات اييت طسأت ع٢ً  ملطٛحات ايك٣ٛ ايعا١ًَ املٓفر٠ 
 7102َؤشسات ايعٌُ ٚايبطاي١ املد٠/ ْٗا١ٜ 

 اجسا٤ َطح خاص بايالج٦ني القًِٝ نٛزدضتإ  .6

املد٠/ ايٓصف ايجاْٞ  IOMٚمجع بٝاْات دميٛغساف١ٝ حٍٛ تسنٝب١ ايالج٦ني، بايتعإٚ َع َٓظ١ُ اهلجس٠ ايدٚي١ٝ 
7102 

يف ايعسام بني ايطجالت املتاح١ ألجٌ  1987ٚ  1977ٚ  1957تٓصٌٜ ٚادخاٍ بٝاْات ايتعداد ايعاّ يًطهإ يطٓٛات  .7
 7117ا٥د٠ ايكص٣ٛ فٝٗا املد٠ / ْٗا١ٜ ايف

 

 

 

 

 

 

 



 قطِ ايرتب١ٝ ٚايصخ١ 

 َطح َساقب١ ايٛضع ايتػر٣ٚ يالج٦ني ٚايٓاشحني .1

ج٦ني ر٣ٚ يالملساقب١ ايٛضع ايتػ wfpمت تٓفٝر ٖرا املطح َٔ قبٌ ١٦ٖٝ احصا٤ االقًِٝ بايتعإٚ َع١ َٓظُ٘  
 از ٚايجا١ْٝ بني شٗسٟ ْٝطإ ٚاٜاز .ٚايٓاشحني داخٌ ٚ خازج املدُٝات .ادتٛي٘ االٚىل ْفرت يف شٗس اذ

 ِ نٛزدضتإ املطح ايعاّ املشرتى حٍٛ ايٛضع ايتػد٣ٚ يالج٦ني ايطٛزٜني يف اقًٝ .7

تٓفٝر ٖرا  دُٝات ،َٔ املكسزٖرا املطح خاص بايالج٦ني ايطٛزٜني ايطانٓني حايٝا ف٢ اقًِٝ نٛزدضتإ داخٌ ٚ خازج امل
 7102املطح ْٗا١ٜ شٗس زَطإ اٟ اٚا٥ٌ متٛش 

 MICS6َطح  .3

قًِٝ ٚبدعِ َٔ َٓظ١ُ شازتٞ ايصخ١ يف بػداد ٚاالٗاش املسنصٟ يالحصا٤ يف ايعسام ٜٚٓفر ٖرا املطح بايتعإٚ َع ادت
UNICEF  7102يف ْٗا١ٜ 

 SWIFTضسٙ يألاملطح االجتُاعٞ ٚاالقتصادٟ  .4

 .بدعِ يف ايبٓو ايدٚيٞ ٚايتعإٚ َع ادتٗاش املسنصٟ يالحصا٤ يف بػداد 7102ٜٓفر ٖرا املطح يف شٗس متٛش  

 

 قطِ ايتجازٙ ٚايٓكٌ ٚاالتصاالت 
 َطح شسنات ضفس ٚايطٝاح١ يف اقًِٝ نٛزدضتإ .1

ٜتِ تٓفٝر ٖرا املطح بايتعإٚ َع ادتٗاش املسنصٟ يالحصا٤ يف بػداد يًخصٍٛ ع٢ً بٝاْات َٚعًَٛات عٔ عدد شسنات  
ايٓكٌ َٚعسف٘ ْشاطِٗ ٚاضتدساج َؤشسات ض١ٜٛٓ عِٓٗ مبعسف٘ ايدخٌ ايطٟٓٛ ٚاالجٛز ٚايهًف ٚحسن١ َطافسٟ ٜٚشٌُ 

يًٛضع املايٞ  7102دازٙ نسَٝإ( مل ٜٓفر ٖرا املطح خالٍ إ –قطا٤ ضٛزإ -دٖٛى –ايطًُٝاْٝ٘ –ٖرا املطح )ازبٌٝ 
 ٚعدّ تٛفس املٝصاْٝ٘ .

 7116َطح ايٛحدات ايطٝاحٝ٘ يف اقًِٝ نٛزدضتإ  .7

جيب تٓفٝر ٖرا املطح ضٜٓٛاً ٚيهٔ ايٛضع املايٞ اذتسج ٚعدّ تٛفس املٝصاْٝ٘ حايت دٕٚ ايتٓفٝر ، ٚالُٖٝ٘ املطح تكسز 
ٚبصٛز٠ عاَ٘ يشٍُٛ نٌ احملافظات ٚفل اضتُازٙ َعدٙ هلرا ايػسض َتظُٓ٘ دتٛاْب   7102تٓفٝرٙ خالٍ ٖرٙ ايطٓ٘ 

 –اجملُعات ايطٝاحٝ٘ ٚفل دزجات تصٓٝف ٚعدد ايطٛاح ٚيٝاىل املبٝت –املٛتٝالت -عدٜدٙ َٓٗا )عدد ايفٓادم

 .ايك٣ٛ ايعاًَ٘ يف ايكطاع ايطٝاحٞ ٚغري ذيو َٔ ايبٝاْات  –املصسٚفات ايسأمساٍ -االٜسادات

 

 

 

 

 

 

 

 



 قطِ ايتخًٌٝ
 َشسٚع َطح اضتٗداف ايفكس 

جتُاع١ٝ قاَت حه١َٛ اقًِٝ نٛزدضتإ َٔ بٗدف اصالح ٚضع ْظاّ شبه١ ايسعا١ٜ االجتُاع١ٝ يف ٚشاز٠ ايعٌُ ٚايشؤٕٚ اال
ه١ املشُٛي١ بشب بٝاْات ارتاص٘ َٔ ايعٛا٥ٌ ٚاالضسخالٍ ٚشازٙ ختطٝط ٚ بايتعإٚ َع ايبٓو ايدٚيٞ باعادٙ حتدٜح اي

ٙ ريفكايصخ٘ نْٛٗا َٔ ايعٛا٥ٌ ايسعاٜ٘ االجتُاعٝ٘ ،ٚذيو ملعسف١ اذتاي١ املاي١ٝ ٚاالقتصاد١ٜ يتًو ايعٛا٥ٌ ٚايتأند َٔ 
 .َطح جتسٜب٢ يف احد٣ االقطٝ٘ قسٜب٘ َٔ َسنص حمافظ٘ ازبٌٝ  ٚالجٌ ٖرا تكسز اجسا٤

ٚمت إعداد اضتُاز٠ خاص١ حتٝط بادتٛاْب ايعاَ٘ يًعٛا٥ٌ ٚاألضس ٚاذتاي٘ املايٝ٘ هلا ٚاعدت  ٚمت اختٝاز قطا٤ ضٌٗ ازبٌٝ.
مت  72/3/7102-72ٛجب اْظُ٘ االْدزٜٚد َٔ قبٌ ١٦ٖٝ احصا٤ اقًِٝ نٛزدضتإ .ٚف٢ مب  Tabletقاعد٠ بٝاْات ع٢ً 

 .  نٛادز ١٦ٖٝ االحصا٤(ني يًُطح )ٕٚ االجتُاعٝ٘ ٚاملشسفني املسنصٜتدزٜب نٛادز ٚشازٙ ايعٌُ ٚايشؤ

٤ ٖرا اجملاٍ يف ايبٓو ٚبعد االْتٗا٤ َٔ ايعٌُ املٝداْٞ ٚتٓكٝ٘ ايبٝاْات تطًِ اىل خربا 7102ايعٌُ املٝدا٢ْ يف ْٝطإ  ٚبدأ
 ضتدساج املعادي١ ارتاص١ بٗرا املشسٚع.ايدٚيٞ ال

 

 قطِ االحصا٤ ايصٓاعٞ 

 حمافظات اقًِٝ نٛزدضتإَطح املؤضطات ايصٓاعٝ٘ )ايهبريٙ ٚاملتٛضط٘( يف 

ٚحتدٜح اطاز املؤضطات ايصٓاعٝ٘ ٚايبد٤ بايعٌُ  7102ٜتِ حايٝاً باعداد املٝصاْٝ٘ ارتاص٘ باملطح الجٌ تٓفٝر ٙ يف  
 املٝداْٞ يًخصٍٛ ع٢ً بٝاْات ٚاملعًَٛات املطًٛب٘ ٚفل اضتُازٙ َعدٙ هلرا ايػسض 

 

 قطِ االحصا٤ ايصزاعٞ ٚايب٦ٝ٘ 
  7113-7117ع١ باحملاصٌٝ ايشت١ٜٛ َطح املطاحات املصزٚ .1

ازبعٕٛ َٜٛاً ذيو بكٝاّ ايفسم االحصا٥ٝ٘ بصٜازٙ مجٝع قس٣ ذاز ٚملدٙ مخط٘ َٚطح فصًٞ ٜبدأ يف شٗسٟ شباط ٚا
يًفالحني ٚاعداد َؤشسات دقٝك٘ عٔ ايٛضع  َات ختص املطاحات املصزٚع٘ ٚاالْتاجنٛزدضتإ َٝداْٝاً يًخصٍٛ ع٢ً َعًٛ

 ايصزاعٞ يف االقًِٝ .
 

  7117-7116َطح َعدٍ ايػً٘ ٚن١ُٝ االْتاج ٚنًف٘ احملاصٌٝ ايشتٜٛ٘  .7

ٜتِ باْتداب عٝٓات َٔ املطح ايطابل ٚتكّٛ ايفسق٘ االحصا٥ٝ٘ بصٜازٙ ايكس١ٜ ٚحتدٜد  اًٜطتػسم ٖرٙ املطح ثالثٕٛ َٜٛ
 ٚ ٚشْٗا ملعسف٘ َعدٍ اْتاج ايدٚ م ايٛاحد ٚتعُُٝٗا نبتٚتصفٝ٘ اذتبٛب َٔ اي 71ّ7َطاح٘ ٌ املصزٚع ٚاْتداب اذتك

 ع٢ً املطاح٘ ايهًٝ٘ ٚالضتدساج َعدٍ ايػً٘ .
 
 
 



 7117ٝفٝ٘ َطح احملاصٌٝ ايص .3

َطح فصًٞ تٓفٝرٖا ضٜٓٛاً يف بداٜ٘ شٗس اًٍٜٛ ٚملدٙ ثالثٕٛ َٜٛاً عُا َٝداْٞ عٔ طسٜل اْتداب عٝٓات احصا٥ٝ٘ 
ايباَٝا ...... اخل( ٚاضتدساج َعدٍ -ايكسع -جنإايباذ-احملاصٌٝ ايصٝفٝ٘ )ايطُاط٘ يًخصٍٛ ع٢ً بٝاْات ختص

 ٚاْتاج ٚنًف٘ شزاع٘ ايدٚ م ايٛاحد باحملاصٌٝ .

 

 قطِ ايبٓا٤ ٚايتشٝٝد
 َطح االضعاز َٛاد ايبٓا٤ ٚاجسٙ ايعاٌَ اي١َٝٛٝ ٚاضعاز املٛاد االْشا١ٝ٥ يًكطاع ارتاص. 1

 دّ ٚايتعُري يًكطاع ارتاص.الجاشات ايبٓا٤ ٚاهل َطح فصًٞ .1
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6102بسْاَج ًُٖٔ احصاْ اقًًِ نىزدضتإ يطُٓ   

بىضع صعب حًح تىاجٗٗا َشانٌ عديده وايتِ اُٖٗا : 6102متس نىزدضتإ وَٓر ضُٓ   

 أالشَُ املايًُ وذيو يكطع ًَصاًُْ حهىَُ االقًًِ َٔ قبٌ اذتهىَُ االحتاديُ. -0

 ًًَىٕ وْصف املًًىٕ َٔ ايٓاشحني َايالجٔني. 0011111وجىد أنجس َٔ  -6

 اذتسب املفسوضُ َع داعش االزٖابٌ. -3

نٌ ٖره االضباب جعًت حهىَُ االقًًِ يف وضع ال ميهٓٗا اعداد ًَصاًُْ ضٓىيُ نايطٓىات ايطابكُ يًصسف عًِ 
 املشازيع اذتهىًَُ و بضُٓٗا َشازيع ًُٖٔ احصاْ االقًًِ.

ظُات االَِ املتخدَ، وذيو املشهًُ مل متٓعٓا َٔ االتصاالت ايسمسًُ وايشخصًُ َع ًٖٔات وَٓ إال إٔ ٖره
يتٓفًر عدد َٔ املطىحات املُُٗ يف االقًًِ وتىفري َؤشسات زًٓطًُ يتكًًِ ايىضع االقتصادٍ واالجتُاعٌ 

 .6102وادْاه املشازيع املكرتحُ يًتٓفًر يف ضُٓ 

ايىضع  وٖى بسْاَج َعد َٔ قبٌ ايبٓو يتكSWIFTًًِأوالً/ األتفام َع ايبٓو ايدويٌ عًِ تٓفًر َطح ضسيع 
و عًِ َطتىّ احملافظات نُطح دآٌُ وذيو يتخديح ضًاضات ايتخفًف َٔ  ه يف اقًًِ نىزدضتإ َٔ نافُ ايىجى

 ايفكس عٔ طسيل اختًاز عًٓات صػريَ وذمٔ االٕ بصدد اعداد املًصاًُْ.

َ َطتُسَ قِٗ املًداًُْ يتخديح بًاْات ايٓاشحني بصىزيًعٌُ َعاً وَع فس IOMثاًْاً/ االتفام َع َٓظُُ 
ايتخضري يهًفًُ تٓفًر ٖرا ايعٌُ املشرتى يف وذمٔ يف َسحًُ  6100وباالعتُاد عًِ َشسوعٓا املٓر يف ضُٓ 

 احملافظات.

 وقد َٓا إيًِٗ َشسوعني وٖى األٕ قًد ايدزاضُ يديِٗ. UNFPAثايجاً/  إعداد َطىدَ بسْاَج ضٓىٍ َع َٓظُُ 

بايتعاوٕ َعٓا حىٍ اعداد وتٓفًر َطح يًكىّ ايعاًَُ وايعاطني يطُٓ زابعاً/  يكىّ فسيل اخس َٔ ايبٓو ايدويٌ 
6102. 

يتِ تٓفًر ٖرا املطح يًُسَ ايجاًُْ  6102َطح يتكًًِ األَٔ ايػرآٌ القًًِ نىزدضتإ يطُٓ خاَطاً/ 
، وذيو بايتٓطًل َع ادتٗاش املسنصٍ يألحصاْ ودآستٌ املساقبُ ايصخُ يف وشازتٌ ايصخُ يف ايعسام و االقًًِ 

وذيو يتكًًِ األَٔ  WFPيتكًًِ ايىضع ايػرآٌ وخطىزتٗا عًِ األضسَ يف األقًًِ وبدعِ َايٌ َٔ َٓظُُ 
ايػرآٌ وإحتُاالت ايٓكص يف االقًًِ، وبٗدف املطح اىل اعداد دزاضُ َتهاًَُ يف جماٍ االَٔ ايػرآٌ وايىضع 

ِ األَٔ ايػرآٌ وضىْ ايتػريُ يدٍ االطفاٍ وتكًًِ االضباب املؤديُ يريو ويدعاذتسج القًًِ نىزدضتإ 
وتشخًص املخاوف احملتًُُ اييت حتتاج اىل ايتأَني وايتعاوٕ يف املطتكبٌ ومت ايتخضري هلرا املطح عٓد بدايُ 

 .6102شٗس اذاز وايعٌُ املًداٌْ اضتُس يٓٗايُ شٗس اياز 



 UNHCRسافٓا ومبطاعدَ َٔ َٓظُُ قاَت َديسيُ احصاْ حمافظُ ازبًٌ وحتت اش 6100يف ْٗايُ  ضادضاً/ 
بادماش َشسوع اعداد بسوفايٌ دتًُع ايٓاشحني وايالجٔني وضهإ ازبًٌ شذيو ملعسفُ األوجُ ايدميىغسافًُ/ 

 ايكىّ ايعاًَُ/ االيساد و االْفام/ وعده َىاضًع أخسّ.

ايفكسَ ايطادضُ اعاله ويهٔ  ضابعاً/ املشسوع األخري ايرٍ يتِ تٓفًر حايًاً ٖى َشسوع ايبٓو ايدويٌ وايكسيب َٔ
بصىزَ أوضع وأمشٌ وأضًُٔ خمتًفُ ختتص باالوضاع االجتُاعًُ واالقتصاديُ يالجٔني وايٓاشحني وايبًُٔ 

 .6100املضًفُ وميهٔ االضتفادَ َٔ االطاز املعدوٕ ًٖٔتٓا وايرٍ ْفر يف ضُٓ 
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انٗيٍانٗيٍانٗيٍ

ػذد - يسبحت)يسح اشجبس انفٕاكّ    -1

2015   (إَخبس- اشجبس 
 سُٕاث1/6/201530/7/20152/8/201512/8/201516/8/201531/8/201530/11/201530/12/201510

(KRSO+Mnistry Of 

Agriculture) 

- إَخبس - يسبحت)يسح يحبصٛم انصٛفٛت - 2

2015(كهفت
س1/9/201515/10/201518/10/20151/11/20152/11/201530/11/201529/2/201631/3/2016ُٕ٘

(KRSO+Mnistry Of 

Agriculture) 

حسب انحبنت30/4/20151/5/2015يسح انذٔاجٍ-3
(KRSO+Mnistry Of 

Agriculture) 

جًغ اجبصاث انبُبء انخبصت  فٙ  -1

2014يحبفظبث االلهٛى نسُت 
30/12/20145/1/201512/1/201527/2/20152/3/20151/4/201515/6/201530/8/2015

KRSOسُٕٚت

اصذاس انخمشٚش انخبص ببجبصاث انبُبء   -2

2013انخبصت نسُت 
30/4/201531/5/2015

KRSOسُٕٚت

KRSO +CSOفصهٛتيسح اسؼبس انًٕاد االَشبٚٛت  -3

( KRSO + CSO )كم سُخ201415/2/201531/3/201530/9/201515/11/2015ٍٛيسح َشبط يمبْٙ االَخشَج   -1

(  KRSO )س201415/1/20151/4/201530/9/201515/11/2015ُٕ٘حمشٚش احصبء انُمم انجٕ٘ نسُت  -2

حمشٚش إحصبء حٕادد انًشٔس نسُت   -3

2013/2014
(  KRSO )س1/2/201515/4/201530/10/20151/12/2015ُٕ٘

يسح سٛبساث اجٓضة انذٔنت     -4

ٔانمغبػٍٛ انحبو ٔانًخخهظ نسُت 

31/21/014

( KRSO + CSO )كم سُخ15/2/20155/3/201530/7/201529/10/2015ٍٛ

يسح كهفت حشغٛم سٛبساث االجٓضة  -5

2014انمغبع انخبص نسُت 
( KRSO + CSO )أل يشة1/3/20151/4/201515/7/201530/12/2015

يسح انفُبدق ٔانًجًؼبث  االٕٚاء - 1

2014انسٛبحٛت 
س20/01/201515/04/201516/04/201516/05/201517/05/201510/6/201512/8/20151/9/2015ُٕ٘

KRSO + CSO

يسح  انًُشأث انخحٕٚم  إػذاد حمشٚش  -2

انًبنٙ ٔانصشافت فٙ اإللهٛى ٔانؼشاق نسُت 

 ببنهغت انكٕسدٚت2013

 سُٕاث2014 15/02/20153حى فٙ سُت 

KRSO + CSO

يسح  انًُشأث انًغبػى  إػذاد حمشٚش  -3

ٔانغبصُْٕٚبث فٙ اإللهٛى ٔانؼشاق ببنهغت 

انكٕسدٚت

 سُٕاث2014 20/2/20153حى فٙ سُت 

KRSO + CSO

يسح  اصٓشانفُبدق  إػذاد حمشٚش  -4

ٔانًجًؼبث  االٕٚاء انسٛبحٛت نسُخٍٛ 

2012ٔ 2013

س2014 25/2/2015ُٕ٘حى فٙ سُت 
KRSO 

KRSO + RANDس2014 30/1/2015ُٕ٘حى فٙ سُت حمشٚش انخذيبث ٔانُمم ٔانًخبصٌ   -1

KRSO + RANDس2014 30/1/2015ُٕ٘حى فٙ سُت حمشٚشششكبث لغبع انبُبء ٔاالَشبءاث  -2

KRSO + UNDPانًُشأث اإللخصبدٚت (حؼذاد)ػذد انكهٙ   -3

KRSO + CSOسُٕ٘يسح االسخزًبس االجُبٙ انًببشش    -4

5  انحسبببث انمىييت

  احصبءاث انتجبرة4

2015انخطت انسنىيت نهيئت احصبء الهيى كىردستبٌ نسنت 

دوريت 

انبزنبيج
انجهبث انًسبهًت في انتنفيذ انمسى

ادخبل انبيبنبث ويعبنجتهبانتذليك انًكتبي
اصذار انتمزيزاعذاد انتمزيز

انعًم انًيذاني

االحصبء انزراعي

2

عنىاٌ اننشبط االحصبئي#

  احصبء اننمم 

واالتصبالث
3

  االحصبءاث 

االنشبئيت

1



انٗيٍانٗيٍانٗيٍ

KRSOَصف س6/4/201531/5/20151/6/201512/6/201515/6/201510/7/201528/8/20157/9/2015ُٕ٘(انُصف االٔل)يسح انمٕٖ انؼبيهت 

KRSOسُٕٚت6/4/201531/5/20151/6/201512/6/201515/6/201510/7/201528/8/20157/9/2015يسح انٕالداث ٔانٕفٛبث

KRSOَصف سُٕ٘ 9/11/201520/11/201523/11/20154/12/20157/12/201531/12/201512/2/201622/2/2016(انُصف انزبَٙ)يسح انمٕٖ انؼبيهت 

KRSOسُٕٚت1/9/201525/9/201528/9/20159/10/201513/10/201530/10/201513/11/201530/11/2015جًغ بٛبَبث انمٕٖ انؼبيهت نهذٔائش انحكٕيٛت

KRSO + CSOأٔل يشةيسح حسجٛم انشبيم نهُبصحٍٛ

ححذٚذ انٕحذاث االداسٚت ٔيؼشفت ػذد 

سكبٌ كم َبحٛت
KRSOسُٕٚت1/9/201525/9/201528/9/20159/10/201513/10/201530/10/201513/11/201530/11/2015

KRSO + CSOس201515/6/201530/7/201530/7/20152/8/20155/8/20151/9/201530/9/201515/10/2015ُٕ٘يسح انًُشأث انصُبػٛت انكبٛشة  - 1
يسح انًُشأث انصُبػٛت انًخٕسغت  -2

2014
KRSO + CSOس15/5/201515/6/201515/6/20151/8/20155/8/201510/8/201515/8/201530/8/2015ُٕ٘

يسح انًُشأث انصُبػٛت انصغٛشة   -3

2014
KRSO + CSOس1/6/201515/7/201515/7/201516/7/201530/7/201525/9/20151/10/20151/11/2015ُٕ٘

انًسح انبٛئٙ نُشبط انخذيبث انغبٛت فٙ - 1

2014انؼشاق 
 + KRSO + CSO )س1/6/201526/6/20156/7/201524/7/201527/7/201531/8/201521/9/201531/12/2015ُٕ٘

Environment Agency)

حمشٚش يسغ يؼبسف ٔانًٕالف - 2

ٔيًبسسبث  انًجخًغ حٕا اسخخذايبث انًٛبِ 

2014فٙ الهٛى نسُت 

 سُٕاث10/4/20154

( KRSO + CSO )

حمشٚش لغبع انًجبصس ٔأربسْب ػهٗ انبٛئت - 3

2013نسُت 
أٔل يشة15/3/2015

( KRSO + CSO )

س2015ُٕ٘انًسح انًسخًش نالحٕال انًؼٛشٛت - 1
( KRSO + CSO)

انًسح انؼُمٕد٘ رٔ انًؤششاث     -2

MICS 5 2015انًخؼذدة 
 سُٕاث1/5/20151/6/201530/10/201530/11/20155

( KRSO + CSO + 

UNICEF )

أل يشة2015-20151/8/20151/9/201510/8/20151/9/20157/8/201510/10/20152016يسح انجشًٚت  - 3
( KRSO + UNDP+ 

UNODC)

حمشٚش انسُٕ٘ السؼبس انًسخٓهك نسُت - 1

2014
(  KRSO  )سُٕ٘

حمشٚش انشٓش٘ السؼش انًسخٓهك نسُت - 2

2015
(  KRSO  )شٓش٘

دوريت 

انبزنبيج
انجهبث انًسبهًت في انتنفيذ

  انمىي انعبيهت

6

2015انخطت انسنىيت نهيئت احصبء الهيى كىردستبٌ نسنت 

عنىاٌ اننشبط االحصبئيانمسى#

ادخبل انبيبنبث ويعبنجتهبانتذليك انًكتبيانعًم انًيذاني

اصذار انتمزيزاعذاد انتمزيز

10  االرلبو انميبسيت

يٍ كم انشٓش20

9
  االحصبئيبث 

االجتًبعيت

7  احصبء انصنبعبث

8  احصبءاث انبيئت



اصذار انتمزيزاعذاد انتمزيزانًىضىعبزنبيج #
انًكبٌ 

وانتأريخ
انجهبث انًسبهًت في انتنفيذ

CN6 حغٕٚش يشكض انبٛبَبث صانز٘ ٚشط يغ  

.اإلَخبس اإلحصبئٙ َٔشش انبٛبَبث 
ٕٚو ححضٛشاث2 ٕٚو1 

 Q1اسبٛم 

يًٓت جذبذة
( KRSO +GOPA+UNFPA )

CN8 حغٕٚش يشكض انبٛبَبث صانز٘ ٚشط يغ    

.اإلَخبس اإلحصبئٙ َٔشش انبٛبَبث 
ٕٚو ححضٛشاث2 ٕٚو1 

 Q3اسبٛم 

يًٓت جذبذة
( KRSO +GOPA+UNFPA )

اننشز12

DIS 3 ٗظٕابظ انبٛبَبث انٕصفٛت نهُشش ػه  

 (انمٛبسٛت)انًٕلغ األنكخشَٔٙ، انصٛغت انًزبنٛت 

نهخمشٚش اإلحصبئٛت ٔانبٛبَبث انصحفٛت، انسٛبست 

انؼبيت نهُشش،ححذٚذ يٕاصفبث انًٕلغ األنٛكخشَٔٗ 

.نهٓٛئت، ًَٕرس ٔ اجشءاث نهشصَبيت اإلحصبئٛت

ٕٚو1ٕٚو ححضٛشاث 2
 Q2اسبٛم 

يًٓت جذبذة
( KRSO +GOPA+UNFPA )

PP2 ٙانخشكٛض ػهٗ انذػى انفُٙ نخحمٛك االَجبص ف 

GSPBM
ٕٚو1ٕٚو ححضٛشاث 2

 Q3اسبٛم 

يًٓت جذبذة
( KRSO +GOPA+UNFPA )

PP4  خبسعت انغشٚك نخغبٛك ال (DQAF)   ٙف

انٓٛئت
ٕٚو1ٕٚو ححضٛشاث 2

 Q4اسبٛم 

يًٓت يؤجهت
( KRSO +GOPA+UNFPA )

14
االعبس انؼبو نهبٛبَبث 

انٕصفٛت

MD4 انخشكٛض ػهٗ اَجبص انخمذٚى فٙ حغبٛك االعبس

.انؼبو نهبٛبَبث انٕصفٛت
ٕٚو ححضٛشاث2 ٕٚو1 

 Q1اسبٛم 

يًٓت جذبذة
( KRSO +GOPA+UNFPA ) اٚبو نهًًٓت5

2015انخطت انسنىيت نهيئت احصبء الهيى كىردستبٌ نسنت 

يشزوع تطىيز اننظبو  إالحصبئي في انعزاق يسىدة خطت انعًم

انفخشة انضيُٛت

شبكبث انحبسىة

اٚبو نهًًٓت5  

اٚبو نهًًٓت5  

13

11

اٚبو نهًًٓت5

خطت االنتبج

اٚبو نهًًٓت5

اٚبو نهًًٓت5
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انىيٍانىيٍانىيٍ

( KRSO + وصاسة انضساػت فً االقهٍى )سُىي20142014/05/022014/05/312014/06/012014/06/152014/06/162014/07/152014/08/012014/12/30يسح انذواجٍ     -1

يسح يسبحبحز االساضً انًضسوػت ببشجبس انفىاكه واػذادهب وكًٍبث     -2

2014اَخبجهب 
( KRSO + وصاسة انضساػت فً االقهٍى )سُىي2014/10/012014/10/302014/11/012014/11/202014/11/212014/12/202015/01/302015/04/30

( KRSO + CSO + وصاسة انضساػت فً االقهٍى )سُىي20142014/09/012014/09/212015/10/012014/10/302014/11/012014/11/302015/12/152015/06/01يسح انحٍبصة انضساػٍت ببنؼٍُت -    3

سُىٌت20132013/12/302014/01/052014/01/122014/02/272014/03/022014/04/012014/10/192014/12/15جًغ اجبصاث انبُبء انخبصت  فً يحبفظبث االقهٍى نسُت     -1
KRSO

سُىٌت20122014/07/012014/07/15اصذاس انخقشٌش انخبص ببجبصاث انبُبء انخبصت نسُت     -3
KRSO

فصهٍت20142014/04/272014/05/052014/09/302014/10/192014/10/262014/11/0620152015جًغ اجبصاث انبُبء انخبصت  فً يحبفظبث االقهٍى نسُت      -4
KRSO

( KRSO + CSO )كم سُخ20122014/01/182014/01/222014/04/012014/04/302014/05/012014/05/302014/07/302014/10/15ٍٍيسح يقبهً االَخشَج     -1

( KRSO + CSO )اول يشة20132014/02/062014/04/062014/04/152014/04/302014/05/152014/06/302014/08/152014/11/02يسح اسخخذاو حكُهىجٍب انًؼهىيبث واالحصبالث نالسش واالفشاد     -2

( KRSO + CSO )كم سُخ20132014/02/072014/05/202014/05/252014/06/102014/06/152014/07/152014/09/012014/10/15ٍٍيسح ششكبث انسفش وانسٍبحت      -3

( KRSO + CSO )اول يشة20142014/05/152014/06/152014/06/172014/06/252014/07/022014/08/102014/10/152014/11/15يسح انقُىاث انفضبئٍت     -4

( KRSO )سُىي20132014/07/0130/7/20142014/08/152014/09/152014/11/152014/12/01حقشٌش احصبء انُقم انجىي نسُت     -5

KRSOسُىي20122014/04/152014/06/152014/06/182014/06/302014/07/072014/07/182014/07/242014/08/10يسح انفُبدق وانًجًؼبث انسٍبحٍت     -1

2014KRSO + CSOيسح انببػت انًخجىنٍٍ     -2

KRSO + CSOسُىاث 3كم 20142014/06/012014/08/152014/08/162014/09/012014/09/032014/09/182014/09/252014/10/01يسح االَفبق انسٍبحً     -3

KRSO + RANDسُىي2014/04/152014/05/152014/04/172014/05/142014/05/172014/05/262014/06/052014/07/30يسح انخذيبث وانُقم وانًخبصٌ    -1

KRSO + RANDسُىي2014/01/152014/04/152014/04/162014/04/252014/04/262014/05/102014/06/052014/07/30جًغ بٍبَبث انقطبػٍٍ انخبص و انحكىيً    -2

KRSOيسح2014/04/152014/05/152014/04/172014/05/142014/05/172014/05/262014/06/052014/07/30يسح ششكبث قطبع انبُبء واالَشبءاث    -3

KRSOَصف سُىي2014/04/062014/05/312014/06/012014/06/122014/06/152014/07/102014/08/282014/09/07(اننصف االول)يسح انقىي انعبيهت 

KRSOسُىٌت2014/04/062014/05/312014/06/012014/06/122014/06/152014/07/102014/08/282014/09/07يسح انىالداث وانىفيبث

KRSOَصف سُىي 2014/11/092014/11/202014/11/232014/12/042014/12/072014/12/312015/02/122015/02/22(اننصف انثبني)يسح انقىي انعبيهت 

KRSOسُىٌت2014/09/012014/09/252014/09/282014/10/092014/10/132014/10/302014/11/132014/11/30جًع بيبنبث انقىي انعبيهت نهذوائز انحكىييت

KRSO + CSOَصف انثبًَ يٍ انسُتيسح االعبقت

KRSOسُىٌت2015/03/262015/04/05(انتقزيز اننهبئي)يسح انقىي انعبيهت 

تحذيث انىحذاث االداريت ويعزفت عذد سكبٌ كم نبحيت
KRSOسُىٌت2014/09/012014/09/252014/09/282014/10/092014/10/132014/10/302014/11/132014/11/30

KRSO + CSOسُىي20132014/06/152014/07/302014/07/302014/08/022014/08/052014/09/012014/09/302014/10/15يسح انًُشأث انصُبػٍت انكبٍشة      -1

KRSO + CSOسُىي20132014/05/152014/06/152014/06/152014/08/012014/08/052014/08/102014/08/152014/08/30يسح انًُشأث انصُبػٍت انًخىسطت    -2

KRSO + CSOسُىي20132014/06/012014/07/152014/07/152014/07/162014/07/302014/09/252014/10/012014/11/01يسح انًُشأث انصُبػٍت انصغٍشة     -3

KRSO + CSOدوسي20142014/07/012014/08/012014/08/012014/08/152014/08/202014/09/152014/10/152014/11/15يسح انخؼذٌٍ وانًقبنغ     -4

سُىي20132014/06/012014/06/262014/07/062014/07/242014/07/272014/08/312014/09/212014/12/31انًسح انبٍئً نُشبط انخذيبث انطبٍت فً انؼشاق     -1

( KRSO + CSO + Environment Office)

سُىي2013نجُت احصبءاث انبٍئت     -2
( KRSO + Ministries)

2013KRSO +CSOاصذاس انخقشٌش انبٍئً نًسح انًجبصس     -3

(KRSO + CSO )سُىي20142013/11/152014/12/152013/12/152014/12/152013/12/152014/12/152015/02/012015/03/15انًسح انًسخًش نالحىال انًؼٍشٍت     -1

 سُىاثMICS 5 20142014/06/012014/07/012014/06/102014/07/102014/06/012014/07/105انًسح انؼُقىدي رو انًؤششاث انًخؼذدة     -2
( KRSO + CSO + UNICEF )

اول يشة20142014/08/012014/09/012014/08/102014/09/012014/08/072014/10/10يسح انجشًٌت      -3
( KRSO + UNDP)

( KRSO + CSO  )شهشي20142014/01/012014/12/312014/01/252014/12/252014/01/262014/12/262014/01/312014/12/31/ االسقبو انقٍبسٍت السؼبس انًسخههك   -1  االرقبو انقيبسيت10

  انقىي انعبيهت

2015/09/15

2014-2015

7 او ال 6ٌبذأ انًسح فً انشهش 

2014/06/01

2014/04/30

5

4

9
  االحصبئيبث 

االجتًبعيت

  احصبء 

انصنبعبث

  احصبءاث 

انبيئت

7

8

2014انخطت انسنىيت نهيئت احصبء اقهيى كىردستبٌ نسنت 

  انحسبببث انقىييت

انجهبث انًسبهًت في انتنفيذدوريت انبزنبيج انقسى
ادخبل انبيبنبث ويعبنجتهبانتذقيق انًكتبي

اصذار انتقزيزاعذاد انتقزيز
انعًم انًيذاني

Complete

  احصبءاث انتجبرة

2

عنىاٌ اننشبط االحصبئي#

االحصبء 

انزراعي

  احصبء اننقم 

واالتصبالث

1

3

  االحصبءاث 

االنشبئيت


