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  وەزارەتی پالندانان                                                                                     

  ٢٠٢١ بۆ سا%ی ر$مى كوردستانى ئامارى ههستهكارو چاالكى ده ىشبينى كراو�پالنى كارى پ

  

  چاالکی /ناوی پرۆژە   #
کاتی پ�شبينى كراوى 

 دەستپ�کردن

پ�شبينى كراوى کاتی 

 تهواوبوون

   IHSES3  1/9/2021   1/9/2022م هی رى س�گه –تى خزان آلیهرووپوى ئابوورى و كۆمه  ١

٢  

  كاننگاندنى گشتگیرى ئاسایشى خۆراكى خزانه!سهرووپوى هه
 Comprehensive Food Security Vulnerability Assessment 

(CFSVA) 
1/3/2021   1/4/2021  

  IWISH  1/6/2021  1/8/2021تان ندروستى ئافرهو ته تىهی-مهۆك خىۆباروود وىرووپ  ٣

٤  
و ئابوورى  تىهی-مهۆك خىۆبارود نگاندنىسه!هه راىخ وىرووپ

  زانخ
1/8/2021 1/11/2021 

   30/7/2021   1/7/2021  مكهرى یهگه –ران نابهو په وشى خۆراكى ئاوارهچاود2رى ره  ٥

   1/12/2021   1/11/2021  مرى دووهگه -ران نابهو په وشى خۆراكى ئاوارهچاود2رى ره  ٦

  31/1/2022  1/1/2021   ردهروهتى پهزارهوه ى داتا لهوهكۆكردنه  ٧
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  31/1/2022  1/1/2021  ندروستى تى تهزارهوه ى داتا لهوهكۆكردنه  ٨

  31/1/2022  1/1/2021  خو2ندنى باآلتى زارهوه ى داتا لهوهكۆكردنه  ٩

  31/1/2022  1/1/2021  ر2م ب. گ. پۆلیسى هه –تى ناوخۆ زارهوه ى داتا لهوهكۆكردنه  ١٠

١١  
 ب. گ توندوتیژى دژ به –تى ناوخۆ زارهوه ى داتا لهوهكۆكردنه

  تان ئافره
1/1/2021  31/1/2022  

  31/1/2022  1/1/2021  رى نى دادوهنجوومهئه ى داتا لهوهكۆكردنه  ١٢

  31/1/2022  1/1/2021  تىآلیهتى كار و كاروبارى كۆمهزارهوه ى داتا لهوهكۆكردنه  ١٣

  31/1/2022  1/1/2021  تى ئاوقاف و كاروبارى ئاینىزارهوه ى داتا لهوهكۆكردنه  ١٤
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#  
  چاالکی /ناوی پرۆژە 

  

کاتی پ�شبينى 

 كراوى دەستپ�کردن

کاتی پ�شبينى كراوى 

 تهواوبوون

2021رژمرى گشتى سه ى سۆفت و2ر و پرۆگرامى تۆمارى زانيارى لهلژنه  ١  / /2020 10 1 / /2021 12 31  

/رووپوى هزى كار   ٢ / رشتيارى پرۆگرامى داگرتنى داتارپهدانان و سه   /2020 11 1  / /2021 1 31  

2021IHSESIII/  /2021تى ئابوورى اليهكۆمه رووپوى  ٣ 9/ 1  /2022 /9 1  

٤  

 
ى داتا بۆ گشت  وهرشتيارى كارى تۆماركردنى زانيارى بۆ شيكردنهرپهسه

كانرووپوه  
  

/ /2021 1 3  / /2021 12 31  

/  رووپوى هه!سهندگاندنى گشتگیرى ئاسایشى خۆراکى خزان   ٥ /2021 3 1 / /2021 4 1  

 IWISH  1/6/2021 1/8/2021تان ندروستى ئافرهتى و ته-یهرووپوى باروودۆخى كۆمه  ٦

 1/11/2021 1/8/2021  زانو ئابوورى خ تىهی-مهۆك خىۆبارود نگاندنىسه!هه راىخ وىرووپ  ٧
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  چاالکی /ناوی پرۆژە   #
کاتی پ�شبينى 

 كراوى دەستپ�کردن

کاتی پ�شبينى كراوى 

 تهواوبوون

  2022ئادار   2019م تشرينى دووه  رژمريى گشتيى دانيشتوان و ئاڤاهيياسه  ١

  2021 ئاب  2020شوبات   مكهڕى يهگه –هزى كار  رووپوى  ٢

  2021 مكهكانونى يه  2021 يلولئه مدووه ڕىگه –هزى كار  رووپوى  ٣

  2021 يرانحوزه  2021 نيسان  2030-2021ر2م بۆ سا-نى ى دانيشتوانى ههى ژمارهزندهمه  ٤

  2021م كهكانونى يه  2021شوبات   ديموگرافى ت بهند فاكت شيتكى تايبهدرووستكردنى چه  ٥

  2021م كهكانونى يه  2021شوبات   هزى كار ت بهند فاكت شيتكى تايبهدرووستكردنى چه  ٦

  2021م كهتشرينى يه  2021شوبات   دايكبووان و مردووانتۆماركردنى له  ٧

  2021 مكهكانونى يه  2021 يرانحوزه  رووپوى هزى كارى حكومى  ٨

  2021 مدووهتشرينى   2021ئاب   ى هزى كارزندهمه  ٩

  2021 مكهتشرينى يه  2021 موزته  كانى كر2چييهزندهمه  ١٠
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  چاالکی /ناوی پرۆژە   #
کاتی پ�شبينى كراوى 

 دەستپ�کردن

کاتی پ�شبينى كراوى 

 تهواوبوون

  2021% 12% 15  2021% 6% 1  كانهییاریشتگه كههی یورووپ  ١

  2021% 12% 30  2021% 7% 1  رووپوى بازرگانى ناوخۆيى  ٢

٣  
-2020كوردستان   )ىهاورده و هه نارده(راپۆرتى ئالوگورى بازرگانى  

2018  
1 %4 %2021  30 %7 %2021  

٤  
-2019 ۆش بهاوبهر كۆمپانياكانى بيانى و سهى داتا لهوهكۆكردنه

2020  
  

1 %3 %2021  30 %5 %2021  

٥  
 ۆكوردستان ب یر2مهه ۆهاتوو ب یارانیشتر گهسهداتا له یوهكردنهۆك

2019-2020  
1 %2 %2021  15 %5 %2021  

 

  چاالکی /ناوی پرۆژە   #
کاتی پ�شبينى كراوى 

 دەستپ�کردن

کاتی پ�شبينى كراوى 

 تهواوبوون

  15/5/2021  1/2/2021  ر2م كانى ههخانهف`ۆكه ى ئاسمانى لهوهڕاپۆرتى چاالكى گواستنه  ١

  1/5/2021  1/2/2021  ر2مى كوردستان هه ت لهرتى تايبهڕاپۆرتى تۆمارى ئۆتۆمبلى كه  ٢

  1/6/2021  1/2/2021  ر2مى كوردستان هه كانى هاتووچۆ لهڕاپۆرتى رووداوه  ٣

  1/8/2021  1/5/2021  2019 یسال ۆئۆتۆمبلى كرێ ب یكارهنانبه یتچوو یرووپو  ٤
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  چاالکی /ناوی پرۆژە   #
کاتی پ�شبينى كراوى 

 دەستپ�کردن

کاتی پ�شبينى كراوى 

 تهواوبوون

  ى پالستيكىرووپوى خانه  ١
1/9/2021  28/12/2021  

  روهلهكانى پهرووپوى پرۆژه  ٢
1/12/2021  15/6/2022  

 1/2/2022  1/12/2021  و زستانه كانى هاوينهروبوومهداتاى به ىوهكۆكردنه  ٣

 3/4/2022 15/12/2021  كانىروبوومهڵ و بهى داتاى سامانى ئاژهوهكۆكردنه  ٤

 1/8/2021 1/7/2021  رتى ژينگهكه ت بهكى تايبهند داتايهى چهوهكۆكردنه  ٦

 

  چاالکی /ناوی پرۆژە   #
کاتی پ�شبينى كراوى 

 دەستپ�کردن

کاتی پ�شبينى كراوى 

 تهواوبوون

  25/7/2021  24/6/2021  وهدانكردنهبوارى ئاوه كانى بيناسازى لهستهرهرووپوى نرخى كه  ١

  7/11/2021  21/9/2021  ر2م   ر ئاستى ههسه تى بينا لهرووپوى مۆله  ٢

٣  
ر سه له 2020سا!ى  ت بهتى بينا تايبهو زانيارى مۆله رگرتنى داتاوه

  ر2م ئاستى هه
1/1/2021  5/5/2021  

  20/5/2021  1/1/2021  رهنان بهى وهستهده له رهكانى خانووبهو زانيارى پرۆژه رگرتنى داتاوه  ٤
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کاتی  پ�شبينى كراوى 

 تهواوبوون

کاتی پ�شبينى كراوى  

 دەستپ�کردن

  چاالکی /پرۆژە ناوی 

# 

 كموو مانگههكۆتايى 
موو هه یتارهسه

  كمانگ

 
  ركاربهى نرخى بهرووپوى مانگانه

  

١ 

 كموو مانگههكۆتايى 
موو هه یتارهسه

 كمانگ

 ٢ كانبۆ كر2یه رووپوى مانگانه

 2021 /ئادار 2021 /نيسان
 تىولهنودهئاستى  /كان راورد كردنى نرخهرزى بۆ بهرووپوى وه

 
٣ 

 2021/ مكههیتشرينى  2021/ مكههیكانونى 

داهاتى  خۆیى ومى ناوهرههتایى و كۆتایى بۆ كۆى  بهرهكانى سهپشبینییه
   ىیوهتهنه

٤ 

 2021/ مكههیتشرينى  2021/ مكههی كانونى 
 ٥ ریگج ىهیرماسه ىكهاتهپ ىۆك  ۆب ىیتاۆو ك ىیتارهسه ینیشبپ
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  چاالکی /ناوی پرۆژە   #
کاتی پ�شبينى كراوى  

  دەستپ�کردن
کاتی  پ�شبينى كراوى 

  تهواوبوون

  1/4/2021  1/2/2021  ندو مامناوه ورهسازى گهپوى پيشهوور  ١

  1/8/2021  1/6/2021  سازى بچووكپيشه پوىوور  ٢

  1/11/2021  1/10/2021  )المقالع  (كانگاكان  پوىوور  ٣

  31/12/2021  1/1/2021  سازىتى بازرگانى پيشهزارهوه و زانيارى له رگرتنى داتاوه  ٤

  31/12/2021  1/1/2021  باتى كارهزارهوه و زانيارى له رگرتنى داتاوه  ٥

  31/12/2021  1/1/2021  رهنانبهى وهستهده و زانيارى له رگرتنى داتاوه  ٦

 

 

 



کوردستان هەرێمی ئاماری دەستەی کاری پالنی  

2019 

 

 

 

  2019ئايار©

 کورستان ئاماری هەرێمی دەستەی 

   www.krso.gov.krd :ناونیشانی سايتی ئەلکترۆنی

     Contact@krso.gov.krd: فەرمی الپەرەی
  70 91 255 066 :تەلەفۆنی بگۆر  

0750 896 31 43                    

 حكومةتى هةريَمى كوردستان

 وةزارةتى ثالندانان
ئامارى هةريَمى كوردستاندةستةى   



تاكولةتاكولةتاكولة
1/202020/2/20201KRSO + CSO + ILO-11/2019تابميَتتابميَت19/9/201919/10/201919/10/201919/11/2019رِووثيَوى هيَسى كار. 1

19/9/201919/10/20191KRSO________19/7/201919/8/2019نوىَ كردنةوةى يةكة كارطيَريةكان  .2

ئامادةكارييةكانى طةمارؤشازى و ذمارةدانان بؤ شةرذميَرى         .3
KRSO + CSO__________________  طشتى دانيشتوان

19/9/201919/10/20191KRSO________19/5/201919/8/2019خةمالندنى ذمارةى دانيشتوان .4

KRSO + WFP مانط جاريَك1/7/20191/8/20196تابميَتتابميَت14/4/201923/4/20191/5/201915/5/2019ضاوديَرى رةوشى خؤراك بؤ ئاوةرة و ثةنابةران. 1

KRSO + UNFPA شال جاريَك2/3/20194/4/20191/4/201910/5/20194/5/20195/6/20191/7/20191/1/20205رووثيَوى هةرزةكاران و الوان .2

KRSO + UNFPA شال جاريَك1/10/20191/1/20205تابميَتتابميَت20/6/201920/7/20191/8/201920/8/2019رووثيَوى بارودؤخى تةندروشتى و كؤمةلَايةتى ئافرةت .3

 KRSO + CSO+ World Bankشال جاريَك 1/10/20201/1/20215تابميَتتابميَت1/7/20191/7/20201/7/20201/8/2020رووثيَوى بارودؤخى ئابوورى و كؤمةآليةتى خيَسان .4

KRSO + WFP مانط جاريَك1/1/202020/1/20206تابميَتتابميَت10/10/201920/10/201925/10/20195/11/2019ضاوديَرى رةوشى خؤراك بؤ ئاوةرة و ثةنابةران. 5

وةزارةتى كشتوكالَ + KRSOشالَانة20191/7/201931/8/20192/9/201916/9/201917/9/201910/10/201921/10/201916/12/2019رووثيَوي ضاندراوى بةروبوومى زشتانة  . 1

وةزارةتى كشتوكالَ + KRSOشالَانة20191/9/201915/10/201920/10/20193/11/20194/11/20192/12/20191/3/201931/3/2019رووثيَوي  بةروبوومى هاويهة    .2

رووثيَوى مانطانة بؤ نرخةكانى  بةكاربةر و كريَي                   . 1
   شوقةكان و مالَةكان

KRSOى هةرمانطيَك 20

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

KRSOمانطانةراثؤرتى مانطانة .3

KRSOشالَانة5/4/202020/12/2020رِاثؤرتى شالَانة. 4

KRSOشالَانة1/4/20193/4/20192/5/20191/6/20192/6/20193/6/201915/7/201915/8/2019رووثيَوى دامةزراوة ثيشةشازية طةورةكان  .1

KRSOشالَانة1/4/201930/5/20192/6/20191/7/20192/7/201930/7/201915/8/201915/9/2019رووثيَوى دامةزراوة ثيشةشازية مام ناوةنديةكان  .2

رووثيَوى ريَجيَدانى مؤلةتى بيها لةبوارى ئاوةدانكردنةو،        . 1 
KRSO شالَ جاريَك9/6/20198/7/20199/7/201917/7/201917/7/201931/7/201920/10/201921/11/20194     تيَكدان و نؤذةنكردنةوة لةشةر ئاشتى هةريَم

كؤ كردنةوةى داتاو زانيارى لة شةر ثرؤذةكانى  بوارى               .2
لة شةر ئاشتى         (حكومى )    ئاوةدانكردنةوة لة كةرتى طشتى 

. هةريَم 
KRSOشالَانة9/6/20198/7/20199/7/201917/7/201921/7/201931/7/201930/10/201921/11/2019

كؤ كردنةوةى داتاو زانيارى لة شةر ثرؤذةكانى  بوارى               .3
         (دةشتةى وةبةرهيهان )   ئاوةدانكردنةوة لة كةرتى تايبةت 

.لة شةر ئاشتى هةريَم
KRSOشالَانة30/8/201930/9/2019____30/5/201915/6/201920/6/201920/7/2019

طةشت و طوزار طشتى دةشتةى + KRSOشالَانة15/5/201915/7/201920/7/201930/12/201920/1/202015/3/202020/3/202020/4/2020تؤمارى يةكة طةشتيارييةكان .1

KRSOشالَانةكؤكردنةوةى نيشاندةرة طرنطةكان لةشةر هاوردة و هةناردة .2

KRSOشالَانةكؤكردنةوةى نيشاندةرة طرنطةكان لةشةر طةشتيارى هاتوو .3

ثةروةردة و كوَمةلَايةتي

 بيهاشازى

ثيشةشازى5

 كشتوكال3َ

6

بازرطانى 7

2019ثالني كاري دةشتةي ئاماري هةريَم بوَ شالَي 

ضالَاكي ئاماريبةشي ئاماري#
داطرتين زانياريةكانووردبيين كاري مةيداني

اليةني بةشدارجاراني ئةجنامداندةركردني رِاثوَرتئامادةكردني رِاثوَرت

دانيشتوان و هيَسى كار1

2

KRSOوةرزى  1/12/201930/4/2020رووثيَوى ذمارةى ثيَوانةيى بؤ بةرهةمةكانى ثيشةشازى. 2
4

ذمارةى ثيَوانةيى و 
ذميَريارى نةتةوةيى



کوردستان هەرێمی ئاماری دەستەی کاری پالنی  

2018 

 
 
 

  2018کانونی دووەمی ©
 کورستان ئاماری هەرێمی دەستەی 

  www.krso.gov.krd:ناونیشانی سایتی ئەلکترۆنی
   Contact@krso.gov.krd:فەرمی الپەرەی

  70 91 255 066 :تەلەفۆنی بگۆر  

 حكومةتى هةريَمى كوردستان

 وةزارةتى ثالندانان
ئامارى هةريَمى كوردستاندةستةى   



  

1 
 

  8102 یڵبۆ شا  شتٍ پالًی كاری ده

 داًیشتوان و َێزى كار كاًى  ئاوارهشی  بٍ

 ٍردوو رێكخراوى  ڵ ٍَ گٍ َاوكارى مٍٍ كاًى رووپێوى ديىوگرافى ب واو كردًى گشت كاره ت
IOM و UNFPA 

وئێصتاواوكراوهىداتاتىوهوكۆكردهىوهكردهىكاهٍتازهشتِپێكرابٌووقۆهاغىشاڵٍرابردوودادهلى
خاوێوكردهىلى قۆهاغٍ چارهوهكۆتاٍُ داتاكاهداُىو ئىكردهٍ دواى دهو دهوُض بىشت كرێت

: تا كۆتايى ئازار واوه.كىكردهٍراپۆرتٍرووپێٌهئاماده

 رز رووپێوى َێزى كار بۆ دوو وه 
ڵگىكبكرێتلىُىوهبێتكۆبٌوهىكرێتودواترئىواودهتىكۆتاٍُماهگٍهِصانرلىكانبىپالهٍكاره 
ئامتِِىراُىبىڕێٌهبى چۆهِىكاهٍ كردهٍ تاوتٌێ بۆ جێار پالهىبىتٍِ كردهٍ لىكىجێ بڕُار رشىو

رووپێٌهجێبى كردهٍ لىىكجێ واُىبدرێت بڕُار كاتدا. رووپێٌهئىگٌهجاوترُن دواُِنبىم پێٍ
مِتۆدۆلۆجٍِولىكىپرشِارهامىوگۆڕاهكارىلىوهبكرێتىكاهٍرێكخراوىجًِاهٍِكارتازهرهشتاهده
رێكخراوىجًِاهٍِوخۆىكاهٍراشتىژێرچاودێرىورێوماُِىلىمگۆڕاهكارُِاهىدابكرێت.ئىكىرووپێٌه
:تا كۆتايى شاڵ واوهكرێن.كارداده

 ٍرێىى كوردشتان ٍَ  تان مٍ كاركردًى ئافره  ت بٍ ًجاوداًى رووپێوێكى تايبٍ ئ 
واُىهجامدهتٍئىوڵىڵباهكٍهێٌدهگىياوكارىلىبىمرووپێٌهئى بڕُار تاىماهگٍرهشىلىدرێتو

بڕُارهكاهٍكارهشتبىطٌباتده وهمرووپێٌهخێزانلى00111ىهزُكىبكرێت. تِاُدادا ربگِرێنو
 : تا كۆتايى ًيصان واوه.وهكرێتىكردهِاندهكاهٍكارهىتانويۆكارهركاركردهٍئافرهشىختلىجى

 كاًى  ئابورييٍ  زراوه ى بۆ گشت داوٍكى گشت رژوێرييٍ شٍكارى بۆ  ئاواده شت پێكردن بٍ ده
 UNDPڵ رێكخراوى  گٍ ًگى مٍ واٍَ َاوكارى و ٍَ  رێىى كوردشتان بٍ ٍَ

كارئاشاهٍُىمپڕۆژهكٍلىرهشتٍشىبىومىرێمىتٍيىىحكٌمىورهكٍگىُىپڕۆژهرژمێرُِىمشىئى
هگٍومايىيىپێٌُصتٍِبىُىمپڕۆژهكٌردشتان.ئىرێمٍيىپالهداهانبۆچاكصازٍُئابٌرىلىلىكردهى

رێم.تٍيىحكٌمىهدُدارلىٌُههێكٍپىتێكوالُىزارههدوههێٌانچىلىُىكٍتٌهدوتٌڵيىياوكارُِى
 :تا كۆتايى شاڵ واوهن.كىشتپێدهماهگٍهِصاندهلىرژمێرُِىمشىكاهٍئىكارُِىئاماده
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 ًٍى زاًياريى َێزى كارى حكووى وه كۆكرد 
وبڕُاردانانتٍپالهداهزارههدٍُوهزامىرگرتوٍرهودواىوهكراوهپێظترئامادهمرووپێٌهفۆرمٍئى
كان.هاردهٍزاهِارُِىلىوهكرێوىتئاگاداردهزگاكاهٍحكٌمى،گظتدامٌدهكىوهتٍكۆكردهىرئالِىشىلى

بێت.ئاشاهترُنطێٌهبىوڵدراوهويىكراوهكاهٍپێظٌوترئامادهفۆرمىرگرتنلىشٌودوهبىكىفۆرمى
 : تا كۆتايى شاڵ واوه

 ٍرێىى كوردشتان ى داًيشتواًى ٍَ واڵًدًێكى ًوێ بۆ ژواره ًجاوداًى خٍ ئ 
پێىداتاىبى3102شاڵٍلىرێمىداهِظتٌاهٍيىكردهٍراپۆرتٍپێظبِوٍكردهٍژمارهدواٍُئاماده

 وووز : تا كۆتايى تٍ واوههجامبدرێ.مالهدهٍهٌێئىپێٌُصتزاهراخىوكات،بىشتتائىردهبى

 ًدروشتی  و تٍ  رده روه پٍ كاًى ئاواره شی بٍ

 ران  نابه و په  وشي خۆراك بۆ ئاواره چاودێرى رهFood Security outcome 

Monitoring(FSOM) 

رهلصىيى چاودێرى خۆرهگاهدهٍ ئاوارهوطٍ بۆ پىاك لىهابىو دهوههاوهران كىوهرهو ئىى ىواهىمپ
WFPرێكخراوىهدهِنلىىشٌودمىواهىطێكلىهدنوبىشٌودمى لىمچاودێرُىمٍئىكىرىُىگى.

.درێتهجامدهئى5-4هێٌانماهگٍملىرىدووهوگى3108ماهگٍطٌباتى

 ر  ًيشاًده  رووپێوى َێشوويى فرهMICS6 
رێمٍكٌردشتانٍفِدرالويىهدروشتتٍتىزارههدىعِراقووهزگاىهاوهياوكارىدهبىمرووپێٌهئى
هىلى رێكخراوى چاودێرى كگرتٌوهُىوهتىژێر مودااڵن بۆ ُىوهلى UNICEFكان ئىكىرزى مصالمٍ
وه.جێكردهىبٌارىجێبىجێتىده

 ٍتان  ًدروشتى ئافره تى و تٍ اڵيٍ باروودۆخى كۆوٍ  ت بٍ رووپێوى تايبI-WISH                      
لىپێظوِاركراوه تاوتٌێكردن ئىشىبۆ بىر هدىئامارىزگاىهاوهياوكارىدههجامداهٍرووپێٌىهاوبراو

.MICS6هجامداهٍرووپێٌىدواىئى UNFPAلرێكخراوىگىهگٍلىمايىيىعێراقبى

 رێمي كوردستان  عيراق و هه  ران له رووپێوى چاودێرى كردني بارى گوزهSWIFT 

تٍلىولىژێرچاودێرىباهكٍهێٌدههدىئامارىعِراقولىزگاىهاوههگٍدهمايىيىبىمرووپێٌهئى
.وهێكردهىجبٌارىجێبىچێتىمصالدهمٍئىكىرزىُىوه

   ٍَ ٍَرگرتٌى ئاوارى شااڵًٍ ًدروشتى بۆ وه تى تٍ زاره ل وه گٍ ًگى مٍ وا . 
   ٍَ ٍَرگرتٌى ئاوارى شااڵًٍ بۆ وه  رده روه تى پٍ زاره ل وه گٍ ًگى مٍ وا . 
   ٍَ ٍَرگرتٌى ئاوارى شااڵًٍ تى خۆێٌدًى بااڵ بۆ وه زاره ل وه گٍ ًگى مٍ وا . 
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 یاًدن  و گٍ  وه بازرگاًی و گواشتٌٍكاًى  ئاوارهشی  بٍ

 ٍكان شتيارييٍ گٍ كٍ روپێوى ي  
روپێٌهئى وهدهوهُداهىمىلى03/01/3107لىم كرد پێ بۆدهشتٍ تۆمارى كارى لىوهكرێت.ئێصتا
بێت.واودهىتىكىراپۆرتى35/3/3108چێتلىردهتاَُپێدهرهزاهِارىشى01/3/3108

  َ گيرێت رده وهشازى  و پيشٍتى بازرگاًى  زاره وه مٍ  ًارده و ٍَ اوردهزاًيارى. 
  كاًى  زاًيارييٍ  واًگاًٍ كان كٍ شتيارييٍ گٍ كٍ ووو يٍ بۆٍَ رێتۆوارێك دروشت بك  وابرياره

  رێه. شت و گوزارى ٍَ ى گٍ شتٍ ل ده گٍ بێت مٍ ًگى ده واٍَ ٍَ ش بٍ م كاره ئٍ  رێكبخرێتيادا 

 8102رێىى كوردشتان بۆ شاڵى  ٍَ شت و گوزار مٍ كۆوپاًياكاًى گٍ رووپێوى 
 ىزگاڵدهگىهگٍلىمايىويىياوكارىرێموبىىئامارىيىشتىدهلىكىیىِرووپێٌێكیشااڵهىمىئى 

بىهاوه ئامارى دهئىغداهدى جام كيىبۆدرێتو شاڵێكزاهیاریشاڵیپێظٌوتر رشىلى وهكرێتىدهۆ ر
گٌاشتوىژماره كۆمپاهیاكاهٍ وچاالكٍ كۆمپاهیاكان هیظاهدهدهبىوهوهى شااڵهىشتًێواهٍ  .رى

 وهگرێتىده مرهجوعىكۆمپاهیاكاهٍحىطتوگٌزاروهمٌوكۆمپاهیاكاهٍگىيىكىىِرووپێٌهچٌارچێٌه
 .رێمٍكٌردشتانپارێزگاكاهٍيىلى

 داتابٍیسبٍشى شیکردًٍوە و 
 لى دەبێت بىطدار دەشتى ترى بىطىکاهی پالهٍ پێٍ بى داتابىیس و داتا طیکردهىوەى بىطٍ

طێٌەیراشتىوخۆوەکئىهجامداهٍرووپێٌەکانبىئامادەکردهٍداتابىیسبۆداگرتوٍداتاکانچبى
لىدەشتىیانلىپارێزگاکان وەيىروەيابىکاريێواهٍتابلێتبێتیانلىشىهتىرىداگرتوٍداتا

 ياوکاردەبێتلىطیکردهىوەىداتابىپێٍپێٌیصتٍبىطىکانوهٌوشیوىوەىراپۆرتىکان.

  مٍبٍردەشتى بٍشٍکٍیٍ بریتیي مٍ  ٨١٠٢پرۆژەکاًى ٍَرەگرًگ کٍ ئێصتا بۆ شامى
  :ئاوادەکردًى داتابٍیصى تایبٍت بٍ

o رووپێٌىفرەهیظاهدەرىيێظٌویٍگىرىطىطىم(MICS-6)رێکخراوىیٌهیصێف.بىياوکارى 
o رووپێٌىچاودێرىبارىگۆزەرانلىيىرێمٍکٌردشتان(SWIFT)ٍبىياوکارىباهکٍهێٌدەولىت . 

 شازی  پیشٍ كاًى ئاواره شی بٍ

 رێىى  پارێزگاكاًى ٍَ  مٍ (ًد و وام ًاوه وره گٍ)شازى  ى پیشٍ زراوه ًجاوداًى رووپێوى داوٍٍ ئ  
 8102بۆشاڵى ى پالًى كار  گوێره كوردشتان بٍ 

بۆئى  دهيىلىشتىبىمىم بۆ داین بٌدجىبىشتىوڵ لىركردهٍ پێٌیصت حكٌمىالیىى يىن رێمٍتٍ
 .یداهٍودواتركارىمىىچٌارچێٌهوههٌێكردهىلىكىهجامداهٍرووپێٌهكٌردشتانبۆئى
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   كشتوكال و ژیٌگٍ كاًى ئاواره شی بٍ

  (8102 - 8102)  روبوووى زشتاًٍ رى چاًدراوى بٍ رووبٍرووپێوى 
كاركردن، رۆژى45ىكاتبۆماوهشتپێدهكاهٍطٌباتوئازاردهماهگىلىرزُىرووپێٌێكٍوهىمئى 

ىزاهِارىوهكۆكردهى شتٍبىمىنبىكىرێمٍكٌردشتاندههٍيىكارداهٍگٌهدهوخۆشىكانراشتىتِمى
رێمٍكٌردشتان.كاهٍيىمگٌهدهرجىشىكانلىچاهدراوهرهرووبى

 (م رٍَ بٍ -  وارهژ –ر  رووبٍ) زو و باخ و دارى ويوه رووپێوى ره 
هێتخاُىده رۆژ61ىكاتبۆماوهشتپێدهُراندهتاٍُماهگٍحٌزههرشىولىرووپێٌێكٍگظتگِره
جێالُىو دهبىهٍ كار ئامشتىجێ ى لىمايىيىبىرێميىارى وهگىهگٍ و تٍزارهڵ كظتٌكاڵ

 .بێتكاهٍئاودهرچاوهشى

 بیٌاشازی كاًى  ئاوارهشی  بٍ

 ٍت رتى تایبٍ كٍ  كاران مٍى كرێ كاًى بیٌاشازى و رۆژاًٍ شتٍ ره رووپێوى ًرخى ك. 
 رتى  كٍ مٍ  وه كردًٍن  و تێكدان وًۆژه  وه داًكردًٍ ى ئاوهبوار تى بیٌا مٍ رزى وۆمٍ رووپێوى وه

 .ت تایبٍ
 ًٍر  شٍ مٍ  وه داًكردًٍ بوارى ئاوه ر كۆوپاًیاكاًى بیٌاشازى مٍ شٍ وى داتاو و زاًیارى مٍ كۆ كرد

 .رێه ٍَ  ئاشتى 
 ًٍرتى گشتى  كٍ مٍ  وه داًكردًٍ هكاًى بوارى ئاو ر پرۆژه شٍ وى داتاو و زاًیارى مٍ كۆ كرد

 .رێه ئاشتى ٍَ ر شٍ مٍ
  ت  رتى تایبٍ كٍ مٍ  وه داًكردًٍ كاًى بوارى ئاوه ر پرۆژه شٍ وى داتاو و زاًیارى مٍ كردًٍكۆ

   و پارێزگاكان.رێه  ر ئاشتى ٍَ شٍ مٍ (رَیٌان بٍ وه  ى شتٍ ده)
 ًٍرتى  كٍ مٍ  وه كردًٍداً تى بیٌا بوارى ئاوه ى وۆمٍ ر ژواره شٍ وى داتاو و زاًیارى مٍ كۆ كرد

 .كان واًییٍ شاره  رێه مٍ اشتى ٍَر ئ شٍ مٍ ت تایبٍ
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 كان ییٍ پێواًٍ  شى ژواره بٍ

 ٍو  شتٍ ره كٍ 011ى  كان بۆ ًزیكٍ ى ًرخٍ وه كۆكردًٍ  بٍ  شتێ ڵده ٍَ  وان واًگاًٍ كٍ شٍ ب
 .( ومێر,دَۆك,شنێىاًیٍ ٍَ)زاكان رى قٍ ًتٍ پارێزگا و شٍ  ر شێ ٍَ  پێداویصتى مٍ

 ًٍكاًى  كٍ بۆ ًرخى كرێى یٍ (شاڵێك  جار مٍ 4)رزى ى وه پِرۆژه  كان بٍ ى ًرخٍ وه كۆكرد
 پارێزگا.  ر شێ ٍَ  جێ بوون مٍ ًیشتٍ

 ٍَ زوان   شێ  بٍ ( و شااڵًٍ  واًگاًٍ)واًى و ِراپۆرت واڵى ِرۆژًاوٍ رَێٌاًى ٍَ َا ده روه
 .(بى وئیٌگنیزى ِره كوردى ,عٍ)

 كٌوموجياى زاًيارى شى تٍ بٍ 

 ٍرێه. ى ئاوارى ٍَ شتٍ م داتاكاًى ًاو ده رجٍ ًدى بو شٍ ى ًاوهك يصٍ داًاًى داتاب 
 ٍرێكى ًوێ بو َۆمى داخل كردًى زاًيارى. دروشتكردن و داًاًى شێرڤ 
 ٍر.  ر شێرڤٍ شٍ  كان مٍ ره كاربٍ ى بٍ وه ًوێ داًاًٍ  ر مٍ ش 
 ٍَ ٍكارَێٌاًيان.    ًوێ بٍ ر مٍ مگرتٌى داتاى كون ، بۆ ش 
 ٍپێى   ر بكات بٍ شٍ باييىان بو چاره ى كاره ى كێشٍ وه وره بو ئٍ ى  گٍك داًاًى يوپى ئێص

 تواًا.  
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 7107 ڵًسا ۆب  هسج هد ىكار  ًالنپ

 زى كارێو و دانَشجيانً ش هب
  هرث هك  هى كار  لكانً بازار هيٍسجَپێ دةسجنَشانكردنً"يى پێنجامدانً روو هئ. 0

ً  ڵسا_كان  هٍَ هَشپكنَكً و  هث  هٍَرپۆسپى  هبار هرثً حكيمً ل هك هل  گهج كاندا هئابيرٍَ
7107" 
ٌاًّ ێاَڕركردن و ێف ٍ اكسازى مچى  ۆژهرپ "ًاوى ٍ ب  هور گٍكّ ٍ ي ۆژهرپ ٍ م ٍ كێشٍ ب  هِپێم روو ئٍ 
َاوكارى ٍ ب (UNESCO)كخراوى ێرٍ ك "ىّ كِردسجان ێرٍ عَيراق و ٍَ كٌيكّ مٍ و ث ّيٍ يشپ
 دات هًجاوّ د ئٍثّ ٍ ياڵٍ وۆَا كار و كاروبارى ك هروٍ و َ اڵٌدًّ باێ،خِ  هرد هروٍ كاًّ ثٍ ث هزار هو
 ًثاٍۆ:ك هماوىّ كِردسجان. ێرٍ راق و َێعٍ م  ّيٍ يشپٌدًّ ێخٍِ ب  هوٍ ِوًچداپێسجّ ٍ بٍ وٍ ب

   7107نَسانً 

  (م هٍران و ثشرٍنً دوو هً حيزگمان) 7107 ڵًسا هل ڕ گهدوو  ۆزى كار بێى ووپێيور. 7
واو ٍ ث تێيران بكر هّ حِزگواًٍ م ٍ ِيسجپێٍ م كٍ كٍ ى يڕ گٍ ۆب   هِپێم رووٍ كاًّ ئ هالًّ كارپ

ى ٍ رخاًكردًّ بِدجٍ ًدكردن و ثٍ س پٍ ۆت بێكر هثّ دارايّ د هزار هًدى وٍ زاو هّ رێر هاوچو  هكراو
 7107: ئابً  هماو  .داواكراو

 مً كيردسجان. ێر هى دانَشجيانً و همارژ ۆب يێكً نێمالندن هنجامدانً خ هئ. 3
شبيٌّ پێيان ، ژى ٍ ،خشج ى داًيشجِان هوارژى : ۆخ ٍ جێرگ هد  هو هى خِارٍ ثاًٍ م باب ئٍ ٍ كٍ والًدًٍ خ
 7107 ًٍران هحيز ًثاٍۆ:ك هماوكّ ثر. ێر هًد ًيشاًد چٍيجّ و پٍ ى ب ێژه، ر(نٍ وٍ ث)يان ژ

 مێر هى دانَشجيانً و هكىاثپێزانَنً  ۆت ب هكً ثاٍبێيپێنجامدانً روو هئ. 4
ًجام  ئٍ (UNFPA)داًيشجِان ۆ كان ب هرثِوگٍ ي  هوٍ ثٍ َاوكارى سٌدوقّ ًٍ ب  هِپێم روو ئٍ
 7107ًثاٍكۆً گ هارچ:  هماوت. ێدر هد

سجا  ئێ ثا  هزى كار كێكانً و هيپێر روو هس هلً ئامارى  ل هس هرو ثێى ث هكً زانسجَانێرثپۆرا. 5
 نجام دراون هئ  هو هى ئامار هسج هن د هالٍ هل

 كاريدا وێثّ كار و بٍ باب ّكاً هر هًيشاًدٍ م ىاًكارگۆڕ ىووڕٍ خسجٌ ّسجٍ بٍ وٍ ب ٍ رثپۆم را ئٍ
 ًثاٍكۆ: هماوت. ێكر هد  هئاواد ٍ اًكارياًگۆڕو  ئٍكاًّ  هكارۆسجٌيشاًكردًّ َ هراورد كردًيان و دٍ ب

7107 



2 
 

 ًزانَارٍ ًرثنگر هو ۆبكيردسجان  ًمێر هو هلكان  هئاوار  هبت  هثاٍب ًكێيپێروو ًنجامدان هئ .6
 كان هئاوار ى هكىاثپێ ى هبار هل ًرافگدٍمي

 ى هنَي: هماو   .تێدر هد ًجامٍ ئ (IOM )ّثٍ وم هدِ ێً ۆچّك ىكخراوێر َّاوكاريٍ ب   هِپێروو مئة
 7107  ًم هدوو

 ر  هَيثپمۆك هراق  لێى ع (0957،0977،0987)رى  ێمژر هرثنً داثاكانً سگدا. 7
 ٍ ت مێيرگر هِێى باشجر سِوديان م هو ئٍ ۆب سجدان و هر دٍ بٍ كراو  مپاچوارى ۆى ث هِێشٍ ب ٍ م داثاًٍ ئ
  7107 ًثاٍۆ:ك  ه. ماوهوٍ ٌێكر هوار دۆث  هر دووبارٍ يِثپوۆك

 

  ًندروسج هو ث  هرد هرو په ًش هب
  ران هناب پهو   هئاوار ۆراكً بۆوشً خ ڕهرى ێاودچيى پێِروو. 1

ِى پێووڕ (WFP)ىكخراوێڕ ّگًٍ واٍَ ٍَ ه بێرٍ َ اوارىئى ٍ سج هد 7107ّ ڵثاى سا هرٍ سٍ م
ًجاودرا ،خِمّ ٍ ئ پوٍ ى ك هو هر هو د هو هًاوٍ ران مٍ ًاب پٍو   هاوارئ ۆراكّ بۆوشّ خ ڕهرى ێاودچ
 ًجام درا.ٍ ئ 5-4ّ گًَيِان واًٍ م م هخِمّ دوو  هًجاودرا وٍ ئ 3ّ گواًٍ م  هِپێووڕم ٍ وّ ئٍ كٍ ي

    مًێر هو هكان ل هسيورٍ  ره هةنابپ ۆيى  بژێبيونً ب هَرى نگشجگشً  هواوب ىيپێووڕ. 2
  كيردسجان

ى  هو هر هو د وه هًاوٍ ىّ كِردسجان مێرٍ ى َوكاًّ داًيشجٍِ ريوسِ  هرٍ ًاب ۆپًٍُا بٍ ث  هِپێووڕم ٍ ئ 
 .  هوٍ كردً ێجٍ ب ێبِارى ج  چێجٍزان بٍ و هّ رگدواى واًٍ م  هيارڕب ٍ ك پوٍ ك

 (MICS6)م  هش هش ڕى گهران  هنَشاند  هفر ًشيوٍێيى وپێووڕ. 3  
راقّ فيدرال و ێع ًدروسجٍّ ثّ ث هزار هراق و وێًدى ئاوارى ع هاى ًاوگز هد َاوكارىٍ ب  هِپێووڕم  ئٍ
 ێجٍ بێ بِارى ج ٍ جچێ هد ڵوسا ئٍثاى ئۆكٍ م (UNICEF)كخراوى ێّ رگًٍ واٍَ ه و َێرٍ َ

 . هوٍ كردً

زان  ثً و ئابيورى هالٍ همۆيى كپێووڕ . 4 ََ  (SWIFT)خ

  هراق بِريارێًدى ئاوارى ع هاى ًاوگز هَاوكارى دٍ ب و ّث ڵٍو هِدێّ باًكّ ًگًٍ ٍَ وٍ ٍَ ب  هِپێووڕم  ئٍ
  . هوٍ كردً ێجٍ ب ێبِارى ج ٍ جچێوىِز بٍ ّ ثگواًٍ م
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 ٍاندن گهو   هو هياسجنگو  ًانگشٌ بازر هب
  7107كيردسجان بؤ سالًَ  مًێر هو هيزار لگشت و گهانَاكانً پمۆك يىپێووڕ. 1

 ڵ گٍٍ مّ گًٍ واٍَ َاوكارى و ٍَ بو ه ێرٍ َى ئاوارى ٍ سج هدٍ م ٍ ك ٍ يٍ ًاڵسا  ّكێِپێووڕ ٍ وٍ ئ    
c)غدا ٍ بًدى ئاوارى  هًاواى گز هد s o) ۆَ شِوثر كپێ ڵّسا ىك زاًيارڵێر ساٍ َ ۆت و بێدر هجام دًٍ ئ 
سجَُيٌاًّ  هدٍ ب هو  هوٍ ِاسجٌگاًياكاًّ پوۆكاالكّ چواًياكان پوۆكى  هوارژر ٍ سٍ م  هوٍ جێكر هد

 ًياكاًّۆوپاك  هِزار وگشت و  گٍاًياكاًّ ۆوپوِو كٍ َ ٍ ك هِپێى ِروو هِچێِارچ . اڵًٍسارى  هًيشاًد
 ىّ كِردسجان.ێرٍ اكاًّ َگزێرپاٍ م  هوٍ جگرێ هد  هورٍ ج وعٍ ح

  2017 ڵًسا ۆمً كيردسجان بێر هو هل كان هشجَارٍَ گه  هك هيى ٍپێروو. 2
ل و ێاالكّ َِثچر ٍ سٍ واو مٍ ٌاًّ زاًيارى ثێسجُ هدٍ ب ۆت بێدر هًجام دٍ ئ  اڵًٍسا  هِپێم روو ئٍ

 . كانٍ شجياريي گٍ اگڵٍ وۆل و كێوِث

 داثا ى هو هن هشً شَكرد هب  
 ارىژ هئامانجكردنً و هيى بپێى روو پرۆژه     

اراسجٌّ پرى ۆوّ ثٍ سيسجٍ اكسازى مچسجّ كارى ٍ بٍ وٍ ىّ كِردسجان بێرٍ ثّ ٍَ حكِو 
كاًّ ثرى ٍ ًٍ ل الي گٍٍ ّ مگًٍ واٍَ َ ٍ ثّ بٍ وةاليۆثّ كارو كاروبارى ك هزار هو ٍ ثّ مٍ ياڵٍ وۆك

زاًيارى  ٍ يسجپێِ ٍ الًداًان و باًكّ جيُاًّ برياردرا كپثّ  هزار هك و هثّ وٍ وم هِدێت و ًٍ حكِو
ثيي و دواثر ٍ ياڵٍ وۆاراسجٌّ كپرى ۆًاو ثٍ م ٍ ك  هو ێجٍبكرۆ ك ٍ زاًاًێو خٍ وِو ئٍ ر ٍَ سٍ م ێًِ

كات و ثاكِ  هووى دارايّ و ئابِورى ديار درٍ زاًّ مێبارى خ ٍ ك كٍ يٍ شێِ َاوكێً  هوٍ جێبخر
سجّ ٍ بٍ وٍ بكاًي  هارژٍ َ ٍ زاًێخٍ ئايا م ٍ كان ك هًدٍ سِودو ٍ زاًێخ و دروسجّ راسجّ

 ٍ كَيك مٍ زوِوًّ مة ي ئٍى  هشيٍِ ب ٍ ي ۆژهرپو ٍ كارى ئ ٍ برياردرا ك ێكان ًٍِ ى زاًياريي هوٍ كردًۆك
شجّ  هزاى دٍ ق ٍ يۆت بێر بێومٍ رى شارى ٍَ ًجٍ سٍ ارًشيي و ًزيك مژٍ َ ٍ ت كبێه ێرٍ زاكاًّ ٍَ ق
ت، ٍ كّ ثايبٍ يٍ ثرسيارًاوِ داًاًّ پێكارى روو هالًّ ئاوادپّ پێٍ ب .ردراژێمبٍ ر َێومٍ َ

وار ئاى ٍ سج هن دٍ اليٍ يد مۆاًدرئوّ ٍ ت و سيسجێر ثابنٍ س ۆت بٍ كّ ثايبێيسٍ دروسجكردًّ داثاب
ّ گى واً هواوٍ ر مڤرێر سٍ س ۆيدان بٍ وٍ م ۆوخٍ سجكّ راێِازێشٍ كان بٍ ى زاًياريي هوٍ كردًۆبؤ ك

 ۆٌان بێكّ راَێخِم 77/3/7107-76وثّ ٍ كێرٍ الًّ كار مپ پێٍّ . ب 7107شِباثّ سامّ
ثّ ٍ اليٍ وۆك كاروكاروبارى ثّ هزار هوٍ ر بٍ كاًّ س هر ێژهك ثِ هشداربِوان وٍ وِو بٍ َ

وخؤ ٍ يداًّ راسجٍ و كارى و  هوٍ جێكرى ئاوار بٍ سج هدٍ ر بٍ ِ سپێًدى روو هاًّ ًاورشجيار پٍرٍ وس
يداًّ و ٍ واوبِوًّ كارى وٍ ثاييدا دواى ثۆكٍ م .تێًجام بدرٍ ئ 7107ّ ًيساًّ گى وا3ً

سجّ ٍ بٍ و ۆباًكّ جيُاًّ ب ٍ ت مێبكر  هم بِارٍ زاياًّ ئ هسجّ شار هى داثاكان راد هوٍ كردًێٌخاو
 .ٍ ي ۆژهرپم ٍ ت بٍ ى ثايبٍ شێشجٌّ َاوكێرَاو هد
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 ىساز هَشپ ًش هب
مً ێر هاكانً وگزێارپ  هل (ند هناو و مام هور گه)سازى  هَشپى  هزراو هى دامپێينجامدانً روو هئ    

 7107 بۆساڵًالنً كار پى  هرێيگ هكيردسجان ب
ىّ ێرٍ ثّ ٍَ ن حكِوٍ اليٍ ِيست مپێى ٍ ركردًّ بِدجٍ بٍ سج هد ۆدايي بڵوٍ ٍَ م ٍ سجٍ بٍ م وٍ ئۆب 

 يداًّ.ٍ و دواثر كارى و  هِچێِارچى  هوٍ كردًێًٍِ م ٍ ك هِپێًجاوداًّ رو ئٍ ۆكِردسجان ب
 

  گهٍنژو  ڵكشجيكا ًش هب

 )  7107 -7106 ( همً زسجانوروبي هاندراوى بچرى  هيى رووبپێروو. 0
ى ۆژر 45ى  هواو ۆكات ب هدپێست  هكاًّ شِبات و ئازار د گٍواًٍ م ٍ رزي هكّ وێِپێروو  هِپێم روو ئٍ

ى  هوٍ كردًۆسجّ كٍ بٍ وٍ ن بٍ ك هىّ كِردسجان دێرٍ كاًّ َ هًِدگرداًّ ٍ س ۆوخٍ كان راسجٍ كاركردن. ثيى
 ىّ كِردسجان. ێرٍ كاًّ َ هًِدگم ٍ رجٍ سٍ كان م هاًدراوچ  هرٍ زاًيارى رووب

  ) 7107 – 7106(  هروبيومً زسجان هيوى بێچم و ث هرو هيى برشت و بپێروو. 7
ِى پێوِوز و ئاب رووٍ كاًّ ث گٍواًٍ م اًدراوچرى ٍ ِى رووبپێواى داثاكاًّ رووٍ ر بٌٍ سٍ م

ى  هواو ٍ كات ك هد پێست  هد ٍ روبِووّ زسجاًٍ ب ۆِو بێچم و ثٍ رٍَ والًدًّ برشت و بٍ خ
 ت.بێ هيراو دگر هّ وپڵساوٍ ب ٍ ك هِپێِازى رووێت و شێًٍ ايخ هد ۆژر 31 ٍ ك هِپێروو

  7107  هروبيومً واوٍن هاندراوى بچيى پێروو. 3
 ۆكات ب هد پێست  هينِل دٍ ّ ئگثايّ واً هرٍ سٍ ت مێًجام بدر ئٍ ٍ ًاڵِيسجة ساپێ ٍ رزي هكّ وێِپێروو
رثٌّ داثا و گر هو  هِپێم رووٍ ست مٍ بٍ يراو وگر هو پڵِّازى ساوێشٍ يداًّ بٍ ى كارى وۆژر 31ى  هواو

واركردًّ برشت ۆو ث )و ...َجد ٍ و بايٌجان و كِدى و باويٍ واثٍ ث( ٍ روبِووّ َاويٌٍ كاًّ بٍ زاًياري
 كان.ٍ روبِووٍ بٍ ًه مۆك دٍ ِوى يێچم و ثٍ رٍَ و ب

  ىبَناسازً ش هب

 ت هثاٍبرثً  هك هلكاران ێكرى  هانۆژركانً بَناسازى و  هسج هر هكيى نرخً پێروو. 0

رثً  هك هل  هو هكردنن  ۆژهونكدان ێو ث  هو هدانكردن هئاوبيارى  هلثً بَنا  ۆڵهمرزى  هويى پێورو. 7
 ت هثاٍب
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 2016بۆ ساڵى   سته ده ى كارى  رنامه به
 
 

تووشى   وره كى گه يه ند كێشه رێت و چه په ختدا تێده بارودۆخێكى سه  رێمى كوردستان به ھه   هدووساڵ   زياتر له
 : رێم بووه ھه

  .تى فيدرالى ن حكومه اليه  رێم له ى ھه ھۆى بڕينى بودجه  يرانى دارايى به قه - 1
 .ر نابه و په  مليۆن و نيو ئاوارهك  يه  بوونى زياتر له - 2
 .پێندراوى داعش رى سه شه - 3

ى پێويستى  رێم بودجه تى ھه حكومه  كه  رێم واى كردووه تى ھه ر حكومه سه له  قورسه  ركه موو ئه م ھه ئه
مار، ى ئا سته كانى ده ناويشياندا پرۆژه كانى و له رابردوو بۆگشت پرۆژهك ساالنى  وهبێت تاكو  ست نه رده به له
 .كاتبرخان  ته  پاره
كان  تيه وڵه نێو ده  رێكخراوه  له ھاوكارىبۆ داواكردنى   سته ك ده وه  وه ڕێگاى ترى بۆ كردينه  م كێشانه الم، ئه به
  كان كه كيه ره سه  ره رێم بۆ دابين كردنى نيشانده ھه  كان له گرنگه  جێ كردنى ڕووپێوه  ستى جێ به به مه  به

ر ھاتوو  گه ئه  وه يه ى خواره شێوه  به  كه پالنه. تى اليه ارودۆخى ئابوورى و كۆمهنگاندنى ب ڵسه پێويستن بۆ ھه
  :كارى ماددى پێداني ھاو  ند بوون به كان پابه ڕێكخراوه

پرۆگرامێكى   كه SWIFTخێرا جێ كردنى رووپێوى   جێ به ر سه ولى له ل بانكى ده گه وتووين له رێكه  - 1
گشت  رێمى كوردستان له ھهنگاندنى بارودۆخى  ڵسه بۆ ھه  دروستكراوه  سته به م مه بۆئه  وه ن بانكه اليه ت له تايبه
ى  ى بتوانين رێژه وه وام بۆ ئه رده ى ِرووپێوى به رێم ھاوشێوه ر ئاستى پاريزگاكانى ھه سه له.  وه كه روويه
ى  قۆناغى داواكردنى بوودجه  ئێستا له. ى بچووك  كارھێنانى نموونه به ڕيگاى  له  وه ينه ژارى نوێ بكه ھه

  .پێويستين

ى  وه ستى نوێ كردنه به مه  كانيان به ڵ تيمه گه ين له ش بكه كارى ھاوبه  كهIOMل رێكخراوى  گه وتووين له رێكه - 2
  ى ئامار له سته جێ كراوى ده  ى جێ به پرۆژه  ستن به پشت به  وام به رده ى به شێوه  كان به زانيارى ئاواره

  له  شه ھاوبه  كاره  م جێ كردنى ئه  تى جێ به چۆنيه كارين بۆ قۆناغى ئاماده  ێستا له،  ئ2015ساڵى 
 .پاڕيزگاكان

 2016ساڵى   جێ كردنى رووپێوى كارو بێكارى له  كات بۆ جێ به ولى ھاوكاريمان ده تيميكى ترى بانكى ده - 3
  .ن م كاره ريكى ئه خه  و تيمه ى پێويست ، ئێستا ئه ودجهيدا كردنى ب ڕێگاى په  له

   

  مان داواكردووه و تيايدا دوو پرۆژه UNFPAڵ ڕێكخراوى  گه له  كردووه  مان ئاماده شنووسى كارى ساالنه ره - 4
 . وه نه ده الممان ده وه  م نزيكانه و له  رقاله سه  م داواكارييه تى ئه ديراسه   بهUNFPAئيستا .
  
  
 



 2016رێمى كوردستان بۆساڵى  ھه نگاندنى ئاسايشى خۆراكى خێزان له ڵسه ڕووپێوى ھه - 5
رێمى كوردستان  ھه رخێزان له سه كانى له ترسيه نگاندنى بارى خۆراكى و مه ڵسه مى ھه رى سێيه ڕووپێوى گه

ندى ئامارى عێراق و  وهزگاى نا ڵ ده گه نگى له ماھه ھه رێم به ى ئامارى ھه سته ن ده اليه درێت له نجام ده ئه
ن  اليه پاڵپشتى دارايى له رێم و عێراق به ھه ندروستى له تى ته زاره وه ى چاودێرى خۆراك له رمانگه فه

نگاندنى  ڵسه بۆ ھه  هدابينكردنى داتاى پێويست  م رووپێوه كى ئه ره ئامانجى سه. رێكخراوى خۆراكى جيھانى
رێم، و  ھه ى خۆراك لهرترسيدا سايشى خۆراك، و دۆخى مهبوارى ئێستاى ئا ل له سه تى تێروته بابه
دخۆراكى  بۆپاڵپيشتى كردنى ئاسايشى خۆراك ، و به  ترسيداره كانى مه كانى و ھۆيه نگاندنى ھۆكاره ڵسه ھه

دابينكردن و ھاوكارى  پێويستيان به  ڵگادا كه كۆمه بوونى له كانى نه ترسيه ست نيشانكردنى مه مندااڵن و ده
كارى   وهستى پێكرد  ده  وه تاى مانگى ئازاره ره سه له  م رووپێوه كانى ئه كاريه ئاماده. داھاتوودا له  يه هكردن ھ

 .2016تاكۆتايى ماتگى مايسى   جێ كردن دايه جێ به يدانى رووپێوى ناوبراو له مه

  ى به ولێر پرۆژه تى ئامارى ھه رايه به رێوه ، بهUNHCRھاوكارى رێكخراوى   به 2015كۆتايى ساڵى   له - 6
  ستى وورد بوون له به مه  جێ كرد به  ولێرى جێ به ران و دانيشتوانى ھه نابه كان،په پرۆفايل كردنى ئاواره

بڕيار   يه م پرۆژه دواى ئه. تيكى تر ند بابه چه و افى ، ھێزى كاررووى ديموگر  له  و سێ توێژه كانى ئه ته سله خه
 .ن  بدهنجام  ئه  مان پرۆژه رێم ھه پاريزگاكانى ترى ھه  له  وايه

بۆ زانينى بارودۆخى ئابووى و ولى  ى بانكى ده كه ، پرۆژه  جێ كردندايه  جێ به  ئێستا له  دوا  پرۆژه - 7
دا سوود  م رووپێوه رێم له ر دانيشتوانى ھه سه رييان له كان و كاريگه ره نابه كان ، په تى ئاواره اڵيه كۆمه
  كه. جێ كرا جێ به 2015ساڵى  له  گيرێ كه رده كان وه مان بۆ ئاواره كه سته ده ى دروست كراو له چوارچێوه له

 .كان جياوازن و پرسياره  ى فراوانتره كه الم نموونه به) 6(ى خالى  وه له  نزيكه

ستى  به مه  وام بين به رده كردن بهكار  ين و له جێ بكه  جێ به 2016ى ڵبۆ سا  م پڕؤژانه رين بتوانين ئهھيوادا
 .رێمى كوردستان وشى ئێستا و داھاتووى ھه ت كردنى ره زياتر خزمه
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تاكوهةتاكوهةتاكوهة
رووثيَوي رووبةري ضاُدراو بة داري ًيوة و ذًارة و   .1

2015بةرهةًةكاُيان 
 (KRSO+Mnistry Of Agriculture) شايَ جاريَم1/6/201530/7/20152/8/201512/8/201516/8/201531/8/201530/11/201530/12/201510

 (KRSO+Mnistry Of Agriculture)شاهَاُة20151/9/201515/10/201518/10/20151/11/20152/11/201530/11/201529/2/201631/3/2016رووثيَوي  بةروبووًى هاويِة  .2

 (KRSO+Mnistry Of Agriculture)بةطويَرةى ثيَويصت 30/4/20151/5/2015رِاثوَرتى كيَوطةكاُى ثةهةوةر .3

كوَكردُةوةي ًوَهَةتي بيِا تايبةت بة ثاريَسطاكاُي هةريٍَ بوَ  .1
2014شاهَي 

شاهَاُة30/12/20145/1/201512/1/201527/2/20152/3/20151/4/201515/6/201530/8/2015
KRSO

شاهَاُة201330/4/201531/5/2015ئاًادة كردُي رِاثوَرتي  ًؤهةتى بيِاشازي بؤشاهَى  .2
KRSO

وةرزي(اشعار املواد االُشايية)روثيَوي ُرخى كةرةشتةكاُى بيِاشازى  .3
KRSO +CSO

( KRSO + CSO )شايَ جاريَم201415/2/201531/3/201530/9/201515/11/20152 رووثيَوي ضاالَكى  قاوةخاُةكاُي ئيِتةرُيَت .1

(  KRSO )شاهَاُة201415/1/20151/4/201530/9/201515/11/2015رِاثوَرتى ئاًارى طواشتِةوةى ئامساُى بوَ شاهَى .2

(  KRSO )شاهَاُة2013/20141/2/201515/4/201530/10/20151/12/2015رِاثوَرتى ئاًارى رِووداوةكاُى هاتوضوَ بوَشاهَى  .3

رِووثيَوى ئوَتوًَبيَوةكاُى داَ و دةزطاكاُى ًريى و كةرتةكاُى .4
31/12/2014 طشتى و تيَلةالَو  تاكو

( KRSO + CSO )شايَ جاريَم15/2/20155/3/201530/7/201529/10/20152

رِووثيَوى تيَضووى بةكارهيَِاُى ئوَتوًَبيَوى كرىَ هة كةرتى  .5
2014تايبةت بوَ شاهَى 

( KRSO + CSO )يةكةَ جار1/3/20151/4/201515/7/201530/12/2015

شاهَاُة201420/01/201515/04/201516/04/201516/05/201517/05/201510/6/201512/8/20151/9/2015رووثيَوي ئوتيَى و يةكة طةشتياريةكان بوَ شاهَي  .1
KRSO + CSO

ئاًادةكردُى رِاثوَرتى داًةزراوةكاُى ئاهَوطوَرِى دراوو  .2
طوَرِيِةوةى

شايَ جاريَم15/02/20153كراوة 2014 هةشاهَى
KRSO + CSO

شايَ جاريَم20/2/20153كراوة 2014 هةشاهَىئاًادةكردُى رِاثوَرتى ضيَشتخاُةو طازيِوَكان.3
KRSO + CSO

شاهَاُة25/2/2015كراوة 2014 هةشاهَى2013 و2012ئاًادةكردُى رِاثوَرتى ئوتيَوةكان بوَشاهَى . 4
KRSO 

شاهَاُة30/1/2015كراوة 2014هةشاهَى رِووثيَوى خسًةتطوزاري طواشتِةوة و كوَطاكان.1
KRSO + RAND

شاهَاُة30/1/2015كراوة 2014هةشاهَى رووثيَوي كوًَجاُياكاُي كةرتي بيِاشازي.2
KRSO + RAND

ذًارةى طشتطريى داًةزراوة ئابوريةكان.3
KRSO + UNDP

شاهَاُةرِووثيَوى وةبةرهيَِةرى  بياُى رِاشتةوخوَ .4
KRSO + CSO

ضاهَاكي ئاًاري#

ب ذًيَرياري ُةتةوةيي 5

ئاًاري طواشتِةوة و 
طةياُدن 3

ئاًاري بيِاشازي

ئاًاري كشتوكايَ 1

2

2015ثالُي كاري دةشتةي ئاًاري هةريٍَ بوَ شاهَي 

جاراُي 
ئةجناًدان

اليةُي بةشدار بةشي ئاًاري
ئاًادةكردُي داطرتين زاُياريةكانووردبيين 

رِاثوَرت
دةركردُي 

رِاثوَرت

كاري ًةيداُي

ئاًاري بازرطاُي4



تاكوهةتاكوهةتاكوهة

KRSOًاُط جاريَم 6/4/201531/5/20151/6/201512/6/201515/6/201510/7/201528/8/20157/9/20156(ُيوشاهَي يةكةَ )رووثيَوي هيَسي كار . 1

KRSOشاهَاُة6/4/201531/5/20151/6/201512/6/201515/6/201510/7/201528/8/20157/9/2015رووثيَوي هةدايم بووان و ًردووان .2

KRSOًاُط جاريَم 9/11/201520/11/201523/11/20154/12/20157/12/201531/12/201512/2/201622/2/20166(ُيوشاهَي دووةَ )رووثيَوي هيَسي كار  .3

KRSOشاهَاُة1/9/201525/9/201528/9/20159/10/201513/10/201530/10/201513/11/201530/11/2015كوَكردُةوةي داتاكاُي هيَسي كار هة فةرًاُطة حلوًيةكان .4

KRSO + CSOيةكةَ جاررِووثيَوى توًَارى طشتطريى ئاوارةكان .5

ُويَلردُةوةي يةكةكاُي كارطيَري و زاُيين ذًارةي داُيشتواُي  .6
KRSOشاهَاُة1/9/201525/9/201528/9/20159/10/201513/10/201530/10/201513/11/201530/11/2015هةر ُاحيةيةن

شاهَاُة201515/6/201530/7/201530/7/20152/8/20155/8/20151/9/201530/9/201515/10/2015رووثيَوي داًةزراوة ثيشةشازيةطةورةكان  .1
KRSO + CSO

شاهَاُة201415/5/201515/6/201515/6/20151/8/20155/8/201510/8/201515/8/201530/8/2015رووثيَوي داًةزراوة ثيشةشازية ًاَ ُاوةُديةكان  .2
KRSO + CSO

شاهَاُة20141/6/201515/7/201515/7/201516/7/201530/7/201525/9/20151/10/20151/11/2015رووثيَوي داًةزراوة ثيشةشازية بضوكةكان  .3
KRSO + CSO

رووثيَوي ذيِطة بوَ كةرتي خسًةتطوزارية تةُدروشتيةكان هة  .1
2014عرياق 

 KRSO + CSO + Environment )شاهَاُة1/6/201526/6/20156/7/201524/7/201527/7/201531/8/201521/9/201531/12/2015

Agency)

رِاثوَرتى رِووثيَوى  رِوَشةُبريى ضوَُيةتى بةكارهيَِاُى ئاو .2
(KAP)2014

شايَ جاريَم10/4/20154
( KRSO + CSO )

رِاثوَرتى  كةرتى كوشتارطة وةكاريطةرى هةشةر كةرتى ذيِطة .3
2013

يةكةَ جار15/3/2015
( KRSO + CSO )

شاهَاُة2015رِووثيَوي بةردةواًي كوًَةهَايةتي و ئابوري خيَسان  .1
( KRSO + CSO)

شايَ جاريَم 20151/5/20151/6/201530/10/201530/11/20155رووثيَوي هيَشوويي فرةُيشاُدةري بوارةكان  .2
( KRSO + CSO + UNICEF )

يةكةَ جار2015-20151/8/20151/9/201510/8/20151/9/20157/8/201510/10/20152016رووثيَوي تاوان و قورباُياُي تاوان  .3
( KRSO + UNDP+ UNODC)

2014رِاثوَرتى شاالَُةى ُرخةكاُى بةكاربةر  بوَشاهَى .1
(  KRSO  )شاهَاُة

(  KRSO  )ًاُطاُةى هةرًاُطيَم201520رِاثوَرتى ًاُطاُةى ُرخةكاُي بةكاربةر  .2

ذًارةي ثيَواُةيي10

ئاًاري ثيشةشازي 7

ئاًاري كوًَةهَايةتي 9

ئاًاري ذيِطة8

6
ئاًاري داُيشتوان 

وهيَسي كار

2015ثالُي كاري دةشتةي ئاًاري هةريٍَ بوَ شاهَي 

ضاهَاكي ئاًاريبةشي ئاًاري#
جاراُي 

ئةجناًدان
اليةُي بةشدار

ئاًادةكردُي داطرتين زاُياريةكانووردبيين كاري ًةيداُي
رِاثوَرت

دةركردُي 
رِاثوَرت



بابةتةكانبةرُاًةكان#
ئاًادةكردُي 

رِاثوَرت
دةركردُي 

رِاثوَرت
رِوَذو شويَِى 
كاركردُى

اليةُي بةشدار

CN6  َثةرةشةُدُى بِلةى زاُيارى كة ثيَويصتى  بةرهة 
( KRSO +GOPA+UNFPA ) ُوىQ1َهةوهيَر رِوَذ1رِوَذ2هيَِةرى ئاًارى و بالَوكردُةوةى داتا جىَ بةجىَ دةكات

CN8  َثةرةشةُدُى بِلةى زاُيارى كة ثيَويصتى  بةرهة 
( KRSO +GOPA+UNFPA ) ُوىQ3َهةوهيَر رِوَذ1رِوَذ2هيَِةرى ئاًارى و بالَوكردُةوةى داتا جىَ بةجىَ دةكات

بالَوكردُةوة12

DIS 3  ثيَِاشةكردُى بياُات وصفي  بوَ ويب شايت  
بالَوكراوةكان ،رِاثوَرتةكاُى ثيَوةرى ئاًارى ،هةواهَى رِوَُاًةواُى 
،شياشةتى بالَوكردُةوةى طشتى ئةًاُة هةًووى رِيَطايةكة بوَ ويب 

، رِيَطايةكة بوَ ضوارضيَوةى و (KRSO)شايتيَلى ديارى كراو هة 
شيَوةى شاهَِاًةى ئاًارى

( KRSO +GOPA+UNFPA ) ُوىQ2َ هةوهيَررِوَذ1رِوَذ2

PP2 َجةخت كردن هةشةر ثشتطريى تةكِيلى هةًاوةى جىَ بة جى 
GSPBMكردُى 

رِوَذ1رِوَذ2
 هة Q3هةوهيَر 
( KRSO +GOPA+UNFPA )ثاشخراوة 2014

PP4  ُةخشة رِيَطا بوَ بةكارهيَِاُى ضوارضيَوةى كارى بة
رِوَذ1رِوَذ2(KRSO)هة  (DQAF)دواداضوُى ضوَُيةتى داتا 

  هةQ3هةوهيَر 

( KRSO +GOPA+UNFPA ) ثاشخراوة2014

14
ضوارضيَوةى كارى 

بياُات وصفى ُةتةوةيى

MD4 جةخت كردن هةشةر هةهَصةُطاُدُى ئةو ثيَشلةوتِةى
ئةجناًدراوة هة  بةكارهيَِاُى ضوهرضيَوةى كارى طشتى بوَ 

(Meta Data)

( KRSO +GOPA+UNFPA ) ُوىQ1َهةوهيَر رِوَذ1رِوَذ2

ثالن و بةرهةَ هيَِان13

ًاوةى كاركردن 

رِوَذ داُيشنت بوَ كاركردن هةشةر بابةتةكة5

رِوَذ داُيشنت بوَ كاركردن هةشةر بابةتةكة5

رِوَذ داُيشنت بوَ كاركردن هةشةر بابةتةكة5

رِوَذ داُيشنت بوَ كاركردن هةشةر بابةتةكة5

رِوَذ داُيشنت بوَ كاركردن هةشةر بابةتةكة5

رِوَذ داُيشنت بوَ كاركردن هةشةر بابةتةكة5

ثرِوَذةى ضاكصازى شيصتةًى ئاًارى هةهةريٌَى كوردشتان

توَرِى زاُيارى كوَثيوتةر11

2015ثالُي كاري دةشتةي ئاًاري هةريٍَ بوَ شاهَي 
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تاكوهةتاكوهةتاكوهة

ضاهَاىة20142014/05/022014/05/312014/06/012014/06/152014/06/162014/07/152014/08/012014/12/30زوثيَوي ثسِوَذةكاىي ثةهةوةز . 1
وةشازةتي كشتوكاهَي هةزيَني 

KRSO+ كوزدضتان

زوثيَوي زووبةزي ضاىدزاو بة دازي ميوة و ذمازة و . 2
2014بةزهةمةكاىيان 

ضاهَاىة2014/10/012014/10/302014/11/012014/11/202014/11/212014/12/202015/01/302015/04/30
وةشازةتي كشتوكاهَي هةزيَني 

KRSO+ كوزدضتان

 زووثيَوي خاوةىدازييَت كشتوكاهَي بة شيَواشي منووىة 3
2013

وةشازةتي كشتوكاهَي هةزيَني ضاهَاىة2014/09/012014/09/212015/10/012014/10/302014/11/012014/11/302015/12/152015/06/01
KRSO+ CSO+ كوزدضتان

كوَكسدىةوةي موَهَةتي بييا تايبةت بة ثازيَصطاكاىي . 1
2013هةزيَه بة ضاهَي 

ضاهَاىة2013/12/302014/01/052014/01/122014/02/272014/03/022014/04/012014/10/192014/12/15
KRSO

ئامادة كسدىي زِاثوَزتي كوَمجاىياكاىي كةزتي تايبةت .2
2012بة بيياضاشي 

ضاهَاىة2014/07/012014/07/15
KRSO

كوَكسدىةوةي موَهَةتي بييا تايبةت بة ثازيَصطاكاىي . 3
2014هةزيَه هة ضاهَي 

وةزشي2014/04/272014/05/052014/09/302014/10/192014/10/262014/11/0620152015
KRSO

( KRSO + CSO )دووضالَ جازيَم20122014/01/182014/01/222014/04/012014/04/302014/05/012014/05/302014/07/302014/10/15زوثيَوي قاوةخاىةكاىي ئييتةزىيَت . 1

زوثيَوي بةكازهيَياىي تةكيوهوَجياي شاىيازي و . 2
2013طةياىدن بوَ خيَصان و تاكةكان 

( KRSO + CSO )يةكةو جاز2014/02/062014/04/062014/04/152014/04/302014/05/152014/06/302014/08/152014/11/02

( KRSO + CSO )دووضالَ جازيَم20132014/02/072014/05/202014/05/252014/06/102014/06/152014/07/152014/09/012014/10/15زووثيَوي كوَمجاىياكاىي طةشت و طوشاز . 3

( KRSO + CSO )يةكةو جاز20142014/05/152014/06/152014/06/172014/06/252014/07/022014/08/102014/10/152014/11/15زووثيَوي كةىاهَة ئامساىيةكان . 4

( KRSO )ضاهَاىة20132014/07/0130/7/20142014/08/152014/09/152014/11/152014/12/01زِاثوَزتي ئامازي طواضتيةوةي ئامساىي . 5

ضاهَاىة20132014/04/152014/06/152014/06/182014/06/302014/07/072014/07/182014/07/242014/08/10زووثيَوي ئوتيَل و يةكة طةشتيازيةكان بوَ ضاهَي . 1
KRSO

2014KRSO + CSOزووثيَوي فسوَشيازي طةزِوَن . 2

KRSO + CSO ضالَ جازيَم20142014/06/012014/08/152014/08/162014/09/012014/09/032014/09/182014/09/252014/10/013زووثيَوي تيَضووي طةشتيازي . 3

KRSO + RANDضاهَاىة2014/04/152014/05/152014/04/172014/05/142014/05/172014/05/262014/06/052014/07/30زووثيَوي خصمةتطوشازي طواضتيةوة و كوَطاكان.1

ضاهَاىة2014/01/152014/04/152014/04/162014/04/252014/04/262014/05/102014/06/052014/07/30كوَكسدىةوةي داتاكان هة كةزتي تايبةت و حلومي. 2
KRSO + RAND

KRSOزووثيَو2014/04/152014/05/152014/04/172014/05/142014/05/172014/05/262014/06/052014/07/30زووثيَوي كوَمجاىياكاىي كةزتي بيياضاشي. 3

KRSO ماىط جازيَم2014/04/062014/05/312014/06/012014/06/122014/06/152014/07/102014/08/282014/09/076(ىيوضاهَي يةكةو )زووثيَوي هيَصي كاز . 1

KRSOضاهَاىة2014/04/062014/05/312014/06/012014/06/122014/06/152014/07/102014/08/282014/09/07زووثيَوي هةدايم بووان و مسدووان. 2

KRSO ماىط جازيَم2014/11/092014/11/202014/11/232014/12/042014/12/072014/12/312015/02/122015/02/226(ىيوضاهَي دووةو )زووثيَوي هيَصي كاز . 3

كوَكسدىةوةي داتاكاىي هيَصي كاز هة فةزماىطة . 4
حلوميةكان

KRSOضاهَاىة2014/09/012014/09/252014/09/282014/10/092014/10/132014/10/302014/11/132014/11/30

KRSO + CSOىيوةي دووةمي ضالَزووثيَوي كةو ئةىدامان. 5

KRSOضاهَاىة2015/03/262015/04/05(كوَتايي)زووثيَوي هيَصي كاز . 6

ىويَلسدىةوةي يةكةكاىي كازطيَسي و شاىيين ذمازةي . 7
داىيشتواىي هةز ىاحيةيةن

KRSOضاهَاىة2014/09/012014/09/252014/09/282014/10/092014/10/132014/10/302014/11/132014/11/30

KRSO + CSOضاهَاىة20132014/06/152014/07/302014/07/302014/08/022014/08/052014/09/012014/09/302014/10/15زووثيَوي دامةشزاوة ثيشةضاشيةطةوزةكان . 1

ضاهَاىة20132014/05/152014/06/152014/06/152014/08/012014/08/052014/08/102014/08/152014/08/30زووثيَوي دامةشزاوة ثيشةضاشية ماو ىاوةىديةكان . 2
KRSO + CSO

ضاهَاىة20132014/06/012014/07/152014/07/152014/07/162014/07/302014/09/252014/10/012014/11/01زووثيَوي دامةشزاوة ثيشةضاشية بضوكةكان . 3
KRSO + CSO

KRSO + CSOضوزِي20142014/07/012014/08/012014/08/012014/08/152014/08/202014/09/152014/10/152014/11/15زووثيَوي كاىطاكان . 4

زووثيَوي ذييطة بوَ كةزتي خصمةتطوشازية . 1
2013تةىدزوضتيةكان هة عرياق 

ضاهَاىة2014/06/012014/06/262014/07/062014/07/242014/07/272014/08/312014/09/212014/12/31
( KRSO + CSO + دةضتةي 

(ذييطة

ضاهَاىة2013هيرىةي ئامازي ذييطةيي . 2
( KRSO + وةزارةتةكان)

دةزضووىي زِاثوَزتي ذييطة بوَ زووثيَوي كوشتازطةكان . 3
2013KRSO +CSO

ضاهَاىة20142013/11/152014/12/152013/12/152014/12/152013/12/152014/12/152015/02/012015/03/15زوثيَوي بةزدةوامي كوَمةهَيةتي و ئابوزي خيَصان . 1
( KRSO + CSO)

 + KRSO + CSO ) ضالَ جازيَم20142014/06/012014/07/012014/06/102014/07/102014/06/012014/07/105زووثيَوي هيَشوويي فسةىيشاىدةزي بوازةكان . 2

UNICEF )

يةكةو جاز20142014/08/012014/09/012014/08/102014/09/012014/08/072014/10/10زووثيَوي تاوان و قوزباىياىي تاوان . 3
( KRSO + UNDP)

واىةيي10 ( KRSO + CSO  )ماىطاىة20142014/01/012014/12/312014/01/252014/12/252014/01/262014/12/262014/01/312014/12/31ذمازةي ثيَواىةيي ىسخةكاىي بةكازبةز ذمازةي ثيَ
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ئامازي ذييطة

7

8

2014ثالىي كازي دةضتةي ئامازي هةزيَه بوَ ضاهَي 
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يين  تداطستين شاىيازيةكانووزدب تئامادةكسدىي زِاثوَز دةزكسدىي زِاثوَز كازي مةيداىي
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