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وةزارةتى ثالندانان
دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان
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©ئايار 2019
دەستەی ئاماری هەرێمی کورستان
ناونیشانی سايتی ئەلکترۆنیwww.krso.gov.krd :
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#

ضالَاكي ئاماري

بةشي ئاماري
 .1رِووثيَوى هيَسى كار

 1دانيشتوان و هيَسى كار

 .2نوىَ كردنةوةى يةكة كارطيَريةكان
 .3ئامادةكارييةكانى طةمارؤشازى و ذمارةدانان بؤ شةرذميَرى

3

كشتوكالَ

ووردبيين

كاري مةيداني

ئامادةكردني رِاثوَرت

دةركردني رِاثوَرت

جاراني ئةجنامدان

اليةني بةشدار

20/2/2020

1

KRSO + CSO + ILO

19/10/2019

1

KRSO

لة

تاكو

لة

تاكو

لة

تاكو

19/9/2019

19/10/2019

19/10/2019

19/11/2019

تابميَت

تابميَت

11/2019-1/2020

19/7/2019

19/8/2019

__

__

__

__

19/9/2019

__

__

__

__

__

__

__

__

__

KRSO + CSO

 .4خةمالندنى ذمارةى دانيشتوان

19/5/2019

19/8/2019

__

__

__

__

19/9/2019

19/10/2019

1

KRSO

 .1ضاوديَرى رةوشى خؤراك بؤ ئاوةرة و ثةنابةران

14/4/2019

23/4/2019

1/5/2019

15/5/2019

تابميَت

تابميَت

1/7/2019

1/8/2019

 6مانط جاريَك

KRSO + WFP

 .2رووثيَوى هةرزةكاران و الوان

2/3/2019

4/4/2019

1/4/2019

10/5/2019

4/5/2019

5/6/2019

1/7/2019

1/1/2020

 5شال جاريَك

KRSO + UNFPA

 .3رووثيَوى بارودؤخى تةندروشتى و كؤمةلَايةتى ئافرةت

20/6/2019

20/7/2019

1/8/2019

20/8/2019

تابميَت

تابميَت

1/10/2019

1/1/2020

 5شال جاريَك

KRSO + UNFPA

 .4رووثيَوى بارودؤخى ئابوورى و كؤمةآليةتى خيَسان

1/7/2019

1/7/2020

1/7/2020

1/8/2020

تابميَت

تابميَت

1/10/2020

1/1/2021

 5شال جاريَك

KRSO + CSO+ World Bank

 .5ضاوديَرى رةوشى خؤراك بؤ ئاوةرة و ثةنابةران

10/10/2019

20/10/2019

25/10/2019

5/11/2019

تابميَت

تابميَت

1/1/2020

20/1/2020

 6مانط جاريَك

KRSO + WFP

 .1رووثيَوي ضاندراوى بةروبوومى زشتانة 2019

1/7/2019

31/8/2019

2/9/2019

16/9/2019

17/9/2019

10/10/2019

21/10/2019

16/12/2019

شالَانة

وةزارةتى كشتوكالَ KRSO +

 .2رووثيَوي بةروبوومى هاويهة 2019

1/9/2019

15/10/2019

20/10/2019

3/11/2019

4/11/2019

2/12/2019

1/3/2019

31/3/2019

شالَانة

وةزارةتى كشتوكالَ KRSO +

 20ى هةرمانطيَك

KRSO

طشتى دانيشتوان

 2ثةروةردة و كوَمةلَايةتي

ثالني كاري دةشتةي ئاماري هةريَم بوَ شالَي 2019

داطرتين زانياريةكان

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

ذمارةى ثيَوانةيى و

4

ذميَريارى نةتةوةيى

5

ثيشةشازى

6

بيهاشازى

7

بازرطانى

 .2رووثيَوى ذمارةى ثيَوانةيى بؤ بةرهةمةكانى ثيشةشازى

5/1/2019

5/2/2019

7/2/2019

15/2/2019

20/2/2019

28/2/2019

5/4/2019

5/5/2019

10/5/2019

18/5/2019

20/5/2019

30/5/2019

5/7/2019

5/8/2019

8/8/2019

16/8/2019

20/8/2019

30/8/2019

5/10/2019

5/11/2019

9/11/2019

17/11/2019

20/11/2019

30/11/2019

1/12/2019

30/4/2020

وةرزى

KRSO

مانطانة

KRSO

5/4/2020

20/12/2020

شالَانة

KRSO

 .1رووثيَوى دامةزراوة ثيشةشازية طةورةكان

1/4/2019

3/4/2019

2/5/2019

1/6/2019

2/6/2019

3/6/2019

15/7/2019

15/8/2019

شالَانة

KRSO

 .2رووثيَوى دامةزراوة ثيشةشازية مام ناوةنديةكان

1/4/2019

30/5/2019

2/6/2019

1/7/2019

2/7/2019

30/7/2019

15/8/2019

15/9/2019

شالَانة

KRSO

9/6/2019

8/7/2019

9/7/2019

17/7/2019

17/7/2019

31/7/2019

20/10/2019

21/11/2019

 4شالَ جاريَك

KRSO

 .3راثؤرتى مانطانة
 .4رِاثؤرتى شالَانة

 .1رووثيَوى ريَجيَدانى مؤلةتى بيها لةبوارى ئاوةدانكردنةو،
تيَكدان و نؤذةنكردنةوة لةشةر ئاشتى هةريَم
 .2كؤ كردنةوةى داتاو زانيارى لة شةر ثرؤذةكانى بوارى
ئاوةدانكردنةوة لة كةرتى طشتى (حكومى ) لة شةر ئاشتى

9/6/2019

8/7/2019

9/7/2019

17/7/2019

21/7/2019

31/7/2019

30/10/2019

21/11/2019

شالَانة

KRSO

هةريَم .
 .3كؤ كردنةوةى داتاو زانيارى لة شةر ثرؤذةكانى بوارى
30/5/2019

15/6/2019

20/6/2019

20/7/2019

__

__

30/8/2019

30/9/2019

شالَانة

KRSO

15/5/2019

15/7/2019

20/7/2019

30/12/2019

20/1/2020

15/3/2020

20/3/2020

20/4/2020

شالَانة

دةشتةى طشتى طةشت و طوزار KRSO +

 .2كؤكردنةوةى نيشاندةرة طرنطةكان لةشةر هاوردة و هةناردة

شالَانة

KRSO

 .3كؤكردنةوةى نيشاندةرة طرنطةكان لةشةر طةشتيارى هاتوو

شالَانة

KRSO

ئاوةدانكردنةوة لة كةرتى تايبةت (دةشتةى وةبةرهيهان )
لة شةر ئاشتى هةريَم.
 .1تؤمارى يةكة طةشتيارييةكان

حكومةتى هةريَمى كوردستان
وةزارةتى ثالندانان
دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان
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پالًی كاری دهشتٍ بۆ شاڵی 8102
بٍشی ئاوارهكاًى داًیشتوان و َێزى كار
 تٍواو كردًى گشت كارهكاًى رووپێوى ديىوگرافى بٍَاوكارى مٍگٍڵ ٍَردوو رێكخراوى
 IOMو UNFPA
واوكراوه وئێصتا


ىداتاتى
وكۆكردهى 
وه

وه 
كردهى 


كاهٍتازه

شتِپێكرابٌووقۆهاغى

شاڵٍرابردووداده
لى 

وه و چارهكردهٍ داتاكاهداُى و دواى ئىوُض دهشت دهكرێت بى
لى كۆتاٍُ قۆهاغٍ خاوێوكردهى 


كى.واوه :تا كۆتايى ئازار 
كردهٍراپۆرتٍرووپێٌه 


ئاماده
 رووپێوى َێزى كار بۆ دوو وهرز
گىڵ
كبكرێتلى 

وه 
ُى
بێتكۆبٌوهى 


كرێتودواترئى

واوده
كۆتاٍُماهگٍهِصان 
تى

رلى
كانبى 


پالهٍكاره
شىر
كى و بڕُار لى 
بىجێ كردهٍ پالهى 
تِِىكاهٍ ئامار بۆ تاوتٌێ كردهٍ چۆهِىتٍِ جێ 
راُى 
بى 
ڕێٌه 
بى 

بى پێٍ دواُِن
ئىم رووپێٌه  
جێبىجێ كردهٍ رووپێٌهكى بدرێت لى گٌهجاوترُن كاتدا .بڕُار واُى  

ولى مِتۆدۆلۆجٍِ
كى  
پرشِارهامى 

وگۆڕاهكارىلى 

وه 
بكرێتى 


كاهٍرێكخراوىجًِاهٍِكارتازه
شتاهده 
ره

كاهٍراشتىوخۆىرێكخراوىجًِاهٍِ


ژێرچاودێرىورێوماُِى
مگۆڕاهكارُِاهى 
لى


دابكرێت.ئى
رووپێٌه 
كى


كاردادهكرێن.واوه:تا كۆتايى شاڵ 

 ئًٍجاوداًى رووپێوێكى تايبٍت بٍ كاركردًى ئافرهتان مٍ ٍَرێىى كوردشتان
رهتاى ماهگٍ
شى 
لى  
وڵىتٍ ئىهجام دهدرێت و بڕُار واُى  
گىڵ باهكٍ هێٌده 
بى ياوكارى لى 
ئىم رووپێٌه  
 
هزُكىى  00111خێزان لىم رووپێٌهدا وهربگِرێن و تِاُدا

كارهكاهٍ بكرێت .بڕُاره 
طٌبات دهشت بى  

وه.واوه :تا كۆتايى ًيصان
كرێتى 


كردهِانده

كاهٍكارهى

تانويۆكاره

ركاركردهٍئافره
ختلى 
شى


جى

 دهشت پێكردن بٍئاوادهكارى بۆ شٍرژوێرييٍكى گشتى بۆ گشت داوٍزراوه ئابورييٍكاًى
ٍَرێىى كوردشتان بٍ َاوكارى و ٍَواًٍَگى مٍگٍڵ رێكخراوى UNDP
ُى كارئاشاهٍ
مپڕۆژه 


كٍلى
شتٍشى 
ره

ومى 
بى
رێمى  
تٍيى 


ىحكٌمى
كٍگى 
وره

پڕۆژه 
ُى

رژمێرُِى 


مشى
 
ئى
مايىهگٍو
يى 
پێٌُصتٍِبى 

ُى
مپڕۆژه 


كٌردشتان.ئى
يىرێمٍ
پالهداهانبۆچاكصازٍُئابٌرىلى 

كردهىلى

تٍيىرێم.


حكٌمى
هدُدارلى 

هێكٍپى 
ٌُه


تێكوالُى
هدوه 
زاره


هێٌانچى
لى 
ُى  
كٍتٌهدوتٌڵيى 

ياوكارُِى

كىن.واوه:تا كۆتايى شاڵ
شتپێده 


ماهگٍهِصانده
لى
رژمێرُِى 


مشى

كاهٍئى
ئامادهكارُِى


1

 كۆكردًٍوهى زاًياريى َێزى كارى حكووى
زارهتٍپالهداهان وبڕُاردان
هدٍُوه 

رگرتوٍره 
زامى


ودواىوه
كراوه 


پێظترئاماده
مرووپێٌه 


فۆرمٍئى

هاردهٍزاهِارُِىكان.

لى 
وه  
كرێوى 

زگاكاهٍحكٌمىتئاگادارده


،گظتدامٌده
وهكى
تٍكۆكردهى 


رئالِى
لى 
شى

ئاشاهترُنطێٌه بێت.

بى 
وڵدراوه  


ويى
كراوه 


كاهٍپێظٌوترئاماده

فۆرمى
رگرتنلى 


شٌودوه
بى 
كى  
فۆرمى 


واوه :تا كۆتايى شاڵ

 ئًٍجاوداًى خٍواڵًدًێكى ًوێ بۆ ژوارهى داًيشتواًى ٍَرێىى كوردشتان
بىپێىداتاى
لىشاڵٍ  3102
ىداهِظتٌاهٍيىرێم 


كردهٍراپۆرتٍپێظبِوٍكردهٍژماره

دواٍُئاماده


مالهدهٍهٌێئىهجامبدرێ.واوه :تا كۆتايى تٍوووز


پێٌُصتزاهراخى

وكات،بى

شتتائى
بى 
رده


بٍشی ئاوارهكاًى پٍروهرده و تًٍدروشتی
 چاودێرى رهوشي خۆراك بۆ ئاواره و پهنابهران Food Security outcome
)Monitoring(FSOM
واهىى
وهى كىمپ ئى 
ره 
وه و ده 
هاوه 
هابىران لى 
لصىهگاهدهٍ چاودێرى رهوطٍ خۆراك بۆ ئاواره و پى 
يى 

لى
كىمٍ ئىم چاودێرُى  
گىرى ُى 
واهىى شٌودمىهد هِن لى رێكخراوى   .WFP
شٌودمىهدن و بىطێك لى 

هجامدهدرێت .

ملىهێٌانماهگٍ 5-4
ئى
رىدووه 

ماهگٍطٌباتى3108وگى

 رووپێوى َێشوويى فره ًيشاًدهر MICS6
ٍفِدرالويىرێمٍكٌردشتان

تٍتىهدروشت

هدىعِراقووه 
زاره


زگاىهاوه

ياوكارىده
مرووپێٌه  
بى


ئى
كىمٍ ئىمصال
وهرزى ُى 
لى 
كگرتٌوهكان بۆ مودااڵن    UNICEF

وه  
ُى
تى 
لىژێر چاودێرى رێكخراوى هى 

جێكردهىوه .


بٌارىجێبى
جێتى


ده

 رووپێوى تايبٍت بٍ باروودۆخى كۆوٍاڵيٍتى و تًٍدروشتى ئافرهتان I-WISH
شىر ئىهجامداهٍ رووپێٌى هاوبراو بىياوكارى دهزگاى هاوههدى ئامارى
پێظوِاركراوه بۆ تاوتٌێكردن لى 

دواىئىهجامداهٍرووپێٌى .MICS6

گىلرێكخراوىUNFPA
هگٍلى 

يى 
مايى
عێراقبى 


 رووپێوى چاودێرى كردني بارى گوزهران له عيراق و ههرێمي كوردستان SWIFT
تٍلى

ژێرچاودێرىباهكٍهێٌده 
ولى

هدىئامارىعِراقولى 


زگاىهاوه

هگٍده
يى 
مايى
بى  
مرووپێٌه  


ئى
وه .
ێكردهى 

بٌارىجێبىج

چێتى


مصالده

مٍئى
رزىُى 
كى


وه



ٍَواًٍَگى مٍگٍل وهزارهتى تًٍدروشتى بۆ وهرگرتٌى ئاوارى شااڵًٍ.



ٍَواًٍَگى مٍگٍل وهزارهتى پٍروهرده بۆ وهرگرتٌى ئاوارى شااڵًٍ.



ٍَواًٍَگى مٍگٍل وهزارهتى خۆێٌدًى بااڵ بۆ وهرگرتٌى ئاوارى شااڵًٍ.

2

بٍشی ئاوارهكاًى بازرگاًی و گواشتٌٍوه و گٍیاًدن
 روپێوى يٍكٍگٍشتيارييٍكان
وه لى
دهشتٍ پێ كرد وهئێصتا كارى تۆمارى بۆدهكرێت  .
وه  
ُداهى 

لى 
مى
لى   3107/01/03
ئىم روپێٌه  

واودهبێت .

كى 
ىتى
راپۆرتى 

ردهچێتلى3108/3/35
تاَُپێده 

زاهِارىشى 
ره

3108/3/01



زاًيارى َاوردهو ًٍَارده مٍوهزارهتى بازرگاًى و پيشٍشازى وهردهگيرێت.



وابرياره تۆوارێك دروشت بكرێ بۆٍَووو يٍكٍگٍشتيارييٍكان كٍواًگاًٍ زاًيارييٍكاًى
تيادا رێكبخرێ ئٍم كارهش بٍٍَواًٍَگى دهبێت مٍگٍل دهشتٍى گٍشت و گوزارى ٍَرێه.

 رووپێوى كۆوپاًياكاًى گٍشت و گوزار مٍٍَرێىى كوردشتان بۆ شاڵى 8102
گىڵ دهزگاى
مايىهگٍ لى  
شتىى ئامارى يىرێم و بىياوكارى و يى 
ده 
لى 
كى  
یى  
مى  ِرووپێٌێكیشااڵهى 
ئى 

شىر
لى 
كرێتىوه 

يىر شاڵێك زاهیاری شاڵی پێظٌوتر كۆ  
ده
ئىجام دهدرێت و بۆ  
هاوههدى ئامارى بىغدا  

دهشتًێواهٍ هیظاهدهرى شااڵهى.
بى 
وه  
وه  
ژمارهى كۆمپاهیاكان وچاالكٍ كۆمپاهیاكاهٍ گٌاشتوى 

گرێتىوه

جوعىمره 
ده


كۆمپاهیاكاهٍحى
طتوگٌزاروه


مٌوكۆمپاهیاكاهٍگى
كى 
يى
ىرووپێٌه 

چٌارچێٌه ِ
پارێزگاكاهٍيىرێمٍكٌردشتان.

لى


بٍشى شیکردًٍوە و داتابٍیس


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

بىکاريێواهٍتابلێتبێتیانلىشىهتىرىداگرتوٍ داتا لىدەشتى یانلىپارێزگاکان وەيىروەيا
ياوکاردەبێتلىطیکردهىوەىداتابىپێٍپێٌیصتٍبىطىکانوهٌوشیوىوەىراپۆرتىکان.

 پرۆژەکاًى ٍَرەگرًگ کٍ ئێصتا بۆ شامى  ٨١٠٢مٍبٍردەشتى بٍشٍکٍیٍ بریتیي مٍ
ئاوادەکردًى داتابٍیصى تایبٍت بٍ:
 oرووپێٌىفرەهیظاهدەرىيێظٌویٍگىرىطىطىم()MICS-6بىياوکارىرێکخراوىیٌهیصێف.
o

رووپێٌىچاودێرىبارىگۆزەرانلىيىرێمٍکٌردشتان()SWIFTبىياوکارىباهکٍهێٌدەولىتٍ.

بٍشی ئاوارهكاًى پیشٍشازی
ئًٍجاوداًى رووپێوى داوٍزراوهى پیشٍشازى (گٍورهو وام ًاوهًد) مٍ پارێزگاكاًى ٍَرێىى
كوردشتان بٍگوێرهى پالًى كار بۆشاڵى 8102
الیىن حكٌمىتٍ يىرێمٍ
بىركردهٍ بٌدجىى پێٌیصت لى 
شتى 
يىوڵ داین بۆ ده 
لى 
شتى  
بى 
مى 
بۆئىم  

ودواتركارىمىیداهٍ.

ىچٌارچێٌه

هٌێكردهى 
وه

لى
كى 
هجامداهٍرووپێٌه 


كٌردشتانبۆئى
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بٍشی ئاوارهكاًى كشتوكال و ژیٌگٍ
 رووپێوى رووبٍرى چاًدراوى بٍروبوووى زشتاًٍ ()8102 - 8102
كاتبۆماوهى 45رۆژى كاركردن،


شتپێده

كاهٍطٌباتوئازارده

ماهگى
رزُى لى
رووپێٌێكٍوه 

ئىمى 

وهى زاهِارى
كۆكردهى 

بىشتٍ
مى 
كىن بى 
تِمىكان راشتىوخۆ شىرداهٍ گٌهدهكاهٍ يىرێمٍ كٌردشتان ده 

كاهٍيىرێمٍكٌردشتان .


مگٌهده
شى 
رجى
كانلى 


چاهدراوه
ره
رووبى 


 رووپێوى رهزو و باخ و دارى ويوه(رووبٍر – ژواره  -بٍرٍَم)
خاُىهێت
ده 
كاتبۆماوهى61رۆژ 


شتپێده

ُرانده

تاٍُماهگٍحٌزه
شىره
ولى 
رووپێٌێكٍگظتگِره 


زارهتٍ كظتٌكاڵ و
گىڵ وه 
مايىهگٍ لى 
يى 
بى  
رێم  
يى 
شتىى ئامارى  
بىجێ كار ده 
الُىهٍ جێ  
و 
كاهٍئاودهبێت.


رچاوه

شى

بٍشی ئاوارهكاًى بیٌاشازی
 رووپێوى ًرخى كٍرهشتٍكاًى بیٌاشازى و رۆژاًٍى كرێكاران مٍ كٍرتى تایبٍت.
 رووپێوى وهرزى وۆمٍتى بیٌا مٍبوارى ئاوهداًكردًٍوه و تێكدان وًۆژهن كردًٍوه مٍكٍرتى
تایبٍت.
 كۆ كردًٍوى داتاو و زاًیارى مٍشٍر كۆوپاًیاكاًى بیٌاشازى مٍبوارى ئاوهداًكردًٍوه مٍشٍر
ئاشتى ٍَرێه.
 كۆ كردًٍوى داتاو و زاًیارى مٍشٍر پرۆژهكاًى بوارى ئاوهداًكردًٍوه مٍكٍرتى گشتى
مٍشٍر ئاشتى ٍَرێه.
 كۆ كردًٍوى داتاو و زاًیارى مٍشٍر پرۆژهكاًى بوارى ئاوهداًكردًٍوه مٍكٍرتى تایبٍت
(دهشتٍى وهبٍرَیٌان) مٍشٍر ئاشتى ٍَرێه و پارێزگاكان.
 كۆ كردًٍوى داتاو و زاًیارى مٍشٍر ژوارهى وۆمٍتى بیٌا بوارى ئاوهداًكردًٍوه مٍكٍرتى
تایبٍت مٍشٍر ئاشتى ٍَرێه مٍ شارهواًییٍكان.
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بٍشى ژواره پێواًٍییٍكان
 بٍشٍكٍوان واًگاًٍ ٍَڵدهشتێ بٍ كۆكردًٍوهى ًرخٍكان بۆ ًزیكٍى  011كٍرهشتٍو
پێداویصتى مٍ ٍَر شێ پارێزگا و شًٍتٍرى قٍزاكان(ٍَومێر,دَۆك,شنێىاًیٍ).
پرۆژهى وهرزى( 4جار مٍ شاڵێك) بۆ ًرخى كرێى یٍكٍكاًى
 كۆكردًٍوهى ًرخٍكان بٍ ِ
ًیشتٍجێ بوون مٍ ٍَر شێ پارێزگا.
ٍَ روهَا دهرَێٌاًى ٍَواڵى ِرۆژًاوٍواًى و ِراپۆرت(واًگاًٍ و شااڵًٍ) بٍ شێ زوان
(كوردى ,عٍ ِرهبى وئیٌگنیزى).

بٍشى تٍكٌوموجياى زاًيارى
 داًاًى داتابٍيصٍكى ًاوهًدى بو شٍرجٍم داتاكاًى ًاو دهشتٍى ئاوارى ٍَرێه.
 دروشتكردن و داًاًى شێرڤٍرێكى ًوێ بو َۆمى داخل كردًى زاًيارى.
 شٍر مٍ ًوێ داًاًٍوهى بٍكاربٍرهكان مٍ شٍر شێرڤٍر.
ٍَ مگرتٌى داتاى كون  ،بۆ شٍر مًٍوێ بٍكارَێٌاًيان.
 داًاًى يوپى ئێصٍكى گٍوره بو ئٍوهى كێشٍى كارهباييىان بو چارهشٍر بكات بٍ پێى
تواًا.
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پالنً كارى دهسجه بۆ ساڵً 7107
بهشً دانَشجيان و وێزى كار
 .0ئهنجامدانً رووپێيى "دةسجنَشانكردنً پێيٍسجَهكانً بازارى كار له كهرثه
ئابيرٍَهكاندا جگه لهكهرثً حكيمً لهبارهى پسپۆرٍَه ثهكنَكً و پَشهٍَهكان _ساڵً
"7107
ئٍم رووپێِه بٍشێكٍ مٍ پرۆژهيٍكّ گٍوره بًٍاوى " پرۆژهى چاكسازى مٍ فێركردن و ڕاَێٌاًّ
عيراق و ٍَرێىّ كِردسجان " كٍرێكخراوى ( )UNESCOبٍَاوكارى
پيشٍيّ و ثٍكٌيكّ مٍ َ
وهزارهثٍكاًّ ثٍروهرده ،خِێٌدًّ بااڵ و ٍَروهَا كار و كاروبارى كۆوٍاڵيٍثّ ئًٍجاوّ دهدات

بٍوٍبٍسجّ پێداچِوًٍوه بٍخِێٌدًّ پيشٍيّ مٍعێراق و ٍَرێىّ كِردسجان .ماوه:كۆثاًٍ
نَسانً 7107

 .7رووپێيى وێزى كار بۆ دوو گهڕ لهساڵً ( 7107مانگً حيزهٍران و ثشرٍنً دووهم)
پالًّ كارهكاًّ ئٍم رووپێِه بۆ گٍڕى يٍكٍم كٍپێِيسجٍ مٍواًگّ حِزهيران بكرێت ثٍواو
كراوهو چاوهرێّ رهزاوًٍدى وهزارهثّ دارايّ دهكرێت بۆ پٍسًٍدكردن و ثٍرخاًكردًّ بِدجٍى

داواكراو .ماوه :ئابً 7107

 .3ئهنجامدانً خهمالندنێكً نيێ بۆ ژمارهى دانَشجيانً وهرێمً كيردسجان.
خٍوالًدًٍكٍ ئٍم بابٍثاًٍى خِارهوه دهگرێجٍ خۆى  :ژوارهى داًيشجِان ،خشجٍى ژيان  ،پێشبيٌّ

ژيان (ثٍوٍن) ،رێژهى بٍپيجّ و چًٍد ًيشاًدهرێكّ ثر .ماوه:كۆثاًٍ حيزهٍرانً 7107

 .4ئهنجامدانً رووپێيێكً ثاٍبهت بۆ زانَنً پێكىاثهى دانَشجيانً وهرێم
ئٍم رووپێِه بٍَاوكارى سٌدوقّ ًٍثٍوه يٍگرثِوهكان بۆ داًيشجِان ( )UNFPAئًٍجام

دهدرێت .ماوه :چارهگً كۆثاًٍ7107

 .5راپۆرثێكً زانسجَانهى ثێرو ثهسهلً ئامارى لهسهر رووپێيهكانً وێزى كار كه ثا ئێسجا
لهالٍهن دهسجهى ئامارهوه ئهنجام دراون
ئٍم راپۆرثٍ بٍوٍبٍسجّ خسجٌٍڕووى گۆڕاًكارى مًٍيشاًدهرهكاًّ بابٍثّ كار و بێكاريدا و

بٍراورد كردًيان و دهسجٌيشاًكردًّ َۆكارهكاًّ ئٍو گۆڕاًكارياًٍ ئاواده دهكرێت .ماوه:كۆثاًٍ
7107
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 .6ئهنجامدانً رووپێيێكً ثاٍبهت به ئاوارهكان لهوهرێمً كيردسجان بۆ وهرگرثنً زانَارًٍ
دٍميگرافً لهبارهى پێكىاثهى ئاوارهكان
ئةم رووپێِه بٍَاوكاريّ رێكخراوى كۆچّ ًێِ دهومٍثّ(  )IOMئًٍجام دهدرێت .ماوه:نَيهى
دووهمً 7107

 .7داگرثنً داثاكانً سهرژمێرى ( )0957،0977،0987ى عێراق لهكۆمپَيثهر
ئٍم داثاًٍ بٍشێِهى ثۆوارى چاپكراو مٍبٍر دهسجدان و بۆ ئٍوهى باشجر سِوديان مێِهرگيرێت مٍ

كۆوپيِثٍر دووباره ثۆوار دهكرێٌٍوه .ماوه :كۆثاًٍ 7107

بهشً پهروهرده و ثهندروسجً
ِ .1رووپێيى چاودێرى ڕهوشً خۆراكً بۆ ئاواره و پهنابهران
مٍسٍرهثاى ساڵّ  7107دهسجٍى ئاوارى ٍَرێه بٍٍَواًٍَگّ ڕێكخراوى( )WFPڕووپێِى
چاودێرى ڕهوشّ خۆراكّ بۆ ئاواره و پًٍابٍران مًٍاوهوهو دهرهوهى كٍوپ ئًٍجاودرا ،خِمّ
ًيِان واًگّ  5-4ئًٍجام درا.
يٍكٍوّ ئٍم ڕووپێِه مٍواًگّ  3ئًٍجاودرا وه خِمّ دووهم مٍ َ

 .2ڕووپێيى واوبهشً گشجگَرى نهبيونً بژێيى بۆ پةنابهره سيورٍهكان لهوهرێمً
كيردسجان
ئٍم ڕووپێِه ثًٍُا بۆپًٍابٍره سِوريٍكاًّ داًيشجِوى ٍَرێىّ كِردسجان مًٍاوهوهو دهرهوهى
كٍوپ كٍ بڕياره مٍدواى واًگّ رهوٍزان بچێجٍ بِارى جێ بٍجێ كردًٍوه.

 .3ڕووپێيى وێشيوًٍ فره نَشاندهران گهڕى شهشهم ()MICS6
ئٍم ڕووپێِه بٍَاوكارى دهزگاى ًاوهًدى ئاوارى عێراق و وهزارهثّ ثًٍدروسجّ عێراقّ فيدرال و
ٍَرێه و ٍَواًٍَگّ رێكخراوى ( )UNICEFمٍكۆثاى ئئٍوساڵ دهچێجٍ بِارى جێ بٍجێ
كردًٍوه.

خَزان ()SWIFT
 .4ڕووپێيى كۆمهالٍهثً و ئابيورى َ
برياره
ئٍم ڕووپێِه بٍٍَوًٍٍَگّ باًكّ ًێِدهوڵٍثّ و بٍَاوكارى دهزگاى ًاوهًدى ئاوارى عێراق ِ
مٍواًگّ ثٍوىِز بچێجٍ بِارى جێ بٍجێ كردًٍوه.
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بهشٌ بازرگانً و گياسجنهوه و گهٍاندن
 .1ڕووپێيى كۆمپانَاكانً گهشت وگيزار لهوهرێمً كيردسجان بؤ سالًَ 7107
ئٍوٍ ڕووپێِێكّ سااڵًٍيٍ كٍ مٍدهسجٍى ئاوارى ٍَرێه و بٍَاوكارى و ٍَواًٍَگّ مٍگٍڵ
دهزگاى ًاوهًدى ئاوارى بٍغدا (  )c s oئًٍجام دهدرێت و بۆ ٍَر ساڵێك زاًيارى ساڵّ پێشِوثر ك َۆ
سجُيٌاًّ
دهكرێجٍوه مٍسٍر ژوارهى كۆوپاًياكان وچاالكّ كۆوپاًياكاًّ گِاسجٌٍوه وهبٍده
َ
ًيشاًدهرى سااڵًٍ .چِارچێِهى ِرووپێِهكٍ ٍَوِو كۆوپاًياكاًّ گٍشت و گِزار وه كۆوپاًياكاًّ
حٍج وعٍوره دهگرێجٍوه مٍپارێزگاكاًّ ٍَرێىّ كِردسجان.

 .2رووپێيى ٍهكه گهشجَارٍَهكان لهوهرێمً كيردسجان بۆ ساڵً 2017
ئٍم رووپێِه سااڵًٍ ئًٍجام دهدرێت بۆ بٍدهسجُێٌاًّ زاًيارى ثٍواو مٍسٍر چاالكّ َِثێل و
وِثێل و كۆوٍڵگا گٍشجيارييٍكان.

بهشً شَكردهنهوهى داثا
پرۆژهى رووپێيى بهئامانجكردنً وهژارى
حكِوٍثّ ٍَرێىّ كِردسجان بٍوٍبٍسجّ كارى چاكسازى مٍسيسجٍوّ ثۆرى پاراسجٌّ
كۆوٍاڵيٍثّ مٍ وهزارهثّ كارو كاروبارى كۆوةاليٍثّ بٍ ٍَواًٍَگّ مٍگٍل اليًٍٍكاًّ ثرى
حكِوٍت و ًێِدهومٍثّ وهك وهزارهثّ پالًداًان و باًكّ جيُاًّ برياردرا كٍ پێِيسجٍ زاًيارى
ًِێ مٍسٍر ٍَوِو ئٍو خێزاًاًٍ كۆ بكرێجٍوه كٍ مًٍاو ثۆرى پاراسجٌّ كۆوٍاڵيٍثيي و دواثر
بخرێجٍوه ًێِ َاوكێشٍيٍك كٍ بارى خێزاًّ مٍرووى دارايّ و ئابِورى ديار دهكات و ثاكِ
راسجّ و دروسجّ خێزاًٍ سِودوًٍدهكان كٍ ئايا مٍخێزاًٍ ٍَژارهكاًي بٍوٍبٍسجّ
كيك مٍ
كۆكردًٍوهى زاًيارييٍكان ًِێ برياردرا كٍ كارى ئٍو پرۆژهيٍ بٍشيِهى ئٍزوِوًّ مة يٍ َ
قٍزاكاًّ ٍَرێه بێت كٍ ٍَژارًشيي و ًزيك مٍسًٍجٍرى شارى ٍَومێر بێت بۆيٍ قٍزاى دهشجّ
ٍَومێر ٍَمبژێردرا .بٍپێّ پالًّ ئاوادهكارى رووپێِ داًاًّ ثرسيارًاوٍيٍكّ ثايبٍت،
دروسجكردًّ داثابٍيسێكّ ثايبٍت بۆ سٍر ثابنێت و سيسجٍوّ ئاًدرۆيد مٍاليٍن دهسجٍى ئاوار
بؤ كۆكردًٍوهى زاًيارييٍكان بٍشێِازێكّ راسجٍوخۆ مٍوٍيدان بۆ سٍر سێرڤر مٍواوهى واًگّ
شِباثّ سامّ . 7107بٍپێّ پالًّ كار مٍرێكٍوثّ  7107/3/77-76خِمێكّ راَێٌان بۆ
ٍَوِو بٍشداربِوان وهك ثِێژهرهكاًّ سٍر بٍوهزارهثّ كاروكاروبارى كۆوٍاليٍثّ
وسٍرپٍرشجياراًّ ًاوهًدى رووپێِ سٍر بٍدهسجٍى ئاوار بكرێجٍوه و كارى وٍيداًّ راسجٍوخؤ
3ى واًگّ ًيساًّ  7107ئًٍجام بدرێت .مٍكۆثاييدا دواى ثٍواوبِوًّ كارى وٍيداًّ و
خاوێٌكردًٍوهى داثاكان رادهسجّ شارهزاياًّ ئٍم بِاره بكرێت مٍ باًكّ جيُاًّ بۆ وٍبٍسجّ
دهرَاوێشجٌّ َاوكێشٍى ثايبٍت بٍم پرۆژهيٍ.
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بهشً پَشهسازى
ئهنجامدانً رووپێيى دامهزراوهى پَشهسازى (گهورهو مام ناوهند) له پارێزگاكانً وهرێمً
كيردسجان بهگيێرهى پالنً كار بۆساڵً 7107
بۆئٍم وٍبٍسجٍ مٍٍَوڵدايي بۆ دهسجٍبٍركردًّ بِدجٍى پێِيست مٍاليٍن حكِوٍثّ ٍَرێىّ
كِردسجان بۆ ئًٍجاوداًّ روپێِهكٍ مًٍِێكردًٍوهى چِارچێِه و دواثر كارى وٍيداًّ.

بهشً كشجيكاڵ و ژٍنگه
 .0رووپێيى رووبهرى چاندراوى بهروبيومً زسجانه ) ( 7107 -7106
ئٍم رووپێِه رووپێِێكّ وهرزيٍ مٍواًگٍكاًّ شِبات و ئازار دهست پێدهكات بۆ واوهى  45رۆژى
كاركردن .ثيىٍكان راسجٍوخۆ سٍرداًّ گًِدهكاًّ ٍَرێىّ كِردسجان دهكٍن بٍوٍبٍسجّ كۆكردًٍوهى
زاًيارى رووبٍره چاًدراوهكان مٍسٍرجٍم گًِدهكاًّ ٍَرێىّ كِردسجان.

 .7رووپێيى برشت و بهروهم و ثێچيوى بهروبيومً زسجانه )( 7107 – 7106
مٍسٍر بٌٍواى داثاكاًّ رووپێِى رووبٍرى چاًدراو مٍواًگٍكاًّ ثٍوِوز و ئاب رووپێِى
خٍوالًدًّ برشت و بٍرٍَم و ثێچِو بۆ بٍروبِووّ زسجاًٍ دهست پێ دهكات كٍ واوهى
رووپێِهكٍ  31رۆژ دهخايًٍێت و شێِازى رووپێِهكٍ بٍساوپڵّ وهرگيراو دهبێت.

 .3رووپێيى چاندراوى بهروبيومً واوٍنه 7107
رووپێِێكّ وهرزيٍ پێِيسجة سااڵًٍ ئًٍجام بدرێت مٍسٍرهثايّ واًگّ ئٍينِل دهست پێ دهكات بۆ
واوهى  31رۆژى كارى وٍيداًّ بٍشێِازى ساوپڵّ وهرگيراو وٍبٍست مٍم رووپێِه وهرگرثٌّ داثا و
زاًياريٍكاًّ بٍروبِووّ َاويٌٍ )ثٍواثٍو بايٌجان و كِدى و باويٍ و َ...جد ( و ثۆواركردًّ برشت
و بٍرٍَم و ثێچِوى يٍك دۆًه مٍبٍروبِووٍكان.

بهشً بَناسازى
 .0رووپێيى نرخً كهرهسجهكانً بَناسازى و رۆژانهى كرێكاران لهكهرثً ثاٍبهت
 .7رووپێيى وهرزى مۆڵهثً بَنا لهبيارى ئاوهدانكردنهوه و ثێكدان ونۆژهن كردنهوه لهكهرثً
ثاٍبهت
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ﺑﻪرﻧﺎﻣﻪى ﻛﺎرى دهﺳﺗﻪ ﺑۆ ﺳﺎڵﻰ 2016
زﻳﺎﺗﺮ ﻟﻪ دووﺳﺎڵﻪ ھﻪرێﻣﻰ ﻛوردﺳﺗﺎن ﺑﻪ ﺑﺎرودۆﺧێﻛﻰ ﺳﻪﺧﺗدا ﺗێدهﭘﻪرێت و ﭼﻪﻧد ﻛێﺷﻪﻳﻪﻛﻰ ﮔﻪوره ﺗووﺷﻰ
ھﻪرێم ﺑووه:
 -1ﻗﻪﻳﺮاﻧﻰ داراﻳﻰ ﺑﻪ ھۆى ﺑڕﻳﻧﻰ ﺑودﺟﻪى ھﻪرێم ﻟﻪ ﻻﻳﻪن ﺣﻛوﻣﻪﺗﻰ ﻓﻳدراﻟﻰ.
 -2ﺑووﻧﻰ زﻳﺎﺗﺮ ﻟﻪ ﻳﻪك ﻣﻠﻳۆن و ﻧﻳو ﺋﺎواره و ﭘﻪﻧﺎﺑﻪر.
 -3ﺷﻪرى ﺳﻪﭘێﻧدراوى داﻋش.
ﺋﻪم ھﻪﻣوو ﺋﻪرﻛﻪ ﻗورﺳﻪ ﻟﻪﺳﻪر ﺣﻛوﻣﻪﺗﻰ ھﻪرێم واى ﻛﺮدووه ﻛﻪ ﺣﻛوﻣﻪﺗﻰ ھﻪرێم ﺑودﺟﻪى ﭘێوﻳﺳﺗﻰ
ﻟﻪﺑﻪردهﺳت ﻧﻪﺑێت ﺗﺎﻛو وهك ﺳﺎﻻﻧﻰ راﺑﺮدوو ﺑۆﮔﺷت ﭘﺮۆژهﻛﺎﻧﻰ و ﻟﻪﻧﺎوﻳﺷﻳﺎﻧدا ﭘﺮۆژهﻛﺎﻧﻰ دهﺳﺗﻪى ﺋﺎﻣﺎر،
ﭘﺎره ﺗﻪرﺧﺎن ﺑﻛﺎت.
ﺑﻪﻻم ،ﺋﻪم ﻛێﺷﺎﻧﻪ ڕێﮔﺎى ﺗﺮى ﺑۆ ﻛﺮدﻳﻧﻪوه وهك دهﺳﺗﻪ ﺑۆ داواﻛﺮدﻧﻰ ھﺎوﻛﺎرى ﻟﻪ رێﻛﺧﺮاوه ﻧێو دهوڵﻪﺗﻳﻪﻛﺎن
ﺑﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳﺗﻰ ﺟێ ﺑﻪ ﺟێ ﻛﺮدﻧﻰ ڕووﭘێوه ﮔﺮﻧﮔﻪﻛﺎن ﻟﻪ ھﻪرێم ﺑۆ داﺑﻳن ﻛﺮدﻧﻰ ﻧﻳﺷﺎﻧدهره ﺳﻪرهﻛﻳﻪﻛﺎن ﻛﻪ
ﭘێوﻳﺳﺗن ﺑۆ ھﻪڵﺳﻪﻧﮔﺎﻧدﻧﻰ ﺑﺎرودۆﺧﻰ ﺋﺎﺑوورى و ﻛۆﻣﻪﻻﻳﻪﺗﻰ .ﭘﻼﻧﻪﻛﻪ ﺑﻪ ﺷێوهى ﺧوارهوه ﻳﻪ ﺋﻪﮔﻪر ھﺎﺗوو
ڕێﻛﺧﺮاوهﻛﺎن ﭘﺎﺑﻪﻧد ﺑوون ﺑﻪ ﭘێداﻧﻲ ھﺎوﻛﺎرى ﻣﺎددى:
 -1رێﻛﻪوﺗووﻳن ﻟﻪﮔﻪل ﺑﺎﻧﻛﻰ دهوﻟﻰ ﻟﻪﺳﻪر ﺟێ ﺑﻪ ﺟێ ﻛﺮدﻧﻰ رووﭘێوى ﺧێﺮا  SWIFTﻛﻪ ﭘﺮۆﮔﺮاﻣێﻛﻰ
ﺗﺎﻳﺑﻪت ﻟﻪﻻﻳﻪن ﺑﺎﻧﻛﻪوه ﺑۆﺋﻪم ﻣﻪﺑﻪﺳﺗﻪ دروﺳﺗﻛﺮاوه ﺑۆ ھﻪڵﺳﻪﻧﮔﺎﻧدﻧﻰ ﺑﺎرودۆﺧﻰ ھﻪرێﻣﻰ ﻛوردﺳﺗﺎن ﻟﻪﮔﺷت
رووﻳﻪﻛﻪوه .ﻟﻪﺳﻪر ﺋﺎﺳﺗﻰ ﭘﺎرﻳﺰﮔﺎﻛﺎﻧﻰ ھﻪرێم ھﺎوﺷێوهى ِرووﭘێوى ﺑﻪردهوام ﺑۆ ﺋﻪوهى ﺑﺗواﻧﻳن رێﮋهى
ھﻪژارى ﻧوێ ﺑﻛﻪﻳﻧﻪوه ﻟﻪ ڕﻳﮔﺎى ﺑﻪﻛﺎرھێﻧﺎﻧﻰ ﻧﻣووﻧﻪى ﺑﭼووك  .ﺋێﺳﺗﺎ ﻟﻪ ﻗۆﻧﺎﻏﻰ داواﻛﺮدﻧﻰ ﺑوودﺟﻪى
ﭘێوﻳﺳﺗﻳن.
 -2رێﻛﻪوﺗووﻳن ﻟﻪﮔﻪل رێﻛﺧﺮاوى IOMﻛﻪ ﻛﺎرى ھﺎوﺑﻪش ﺑﻛﻪﻳن ﻟﻪﮔﻪڵ ﺗﻳﻣﻪﻛﺎﻧﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳﺗﻰ ﻧوێ ﻛﺮدﻧﻪوهى
زاﻧﻳﺎرى ﺋﺎوارهﻛﺎن ﺑﻪ ﺷێوهى ﺑﻪردهوام ﺑﻪ ﭘﺷت ﺑﻪﺳﺗن ﺑﻪ ﭘﺮۆژهى ﺟێ ﺑﻪ ﺟێ ﻛﺮاوى دهﺳﺗﻪى ﺋﺎﻣﺎر ﻟﻪ
ﺳﺎڵﻰ  ،2015ﺋێﺳﺗﺎ ﻟﻪ ﻗۆﻧﺎﻏﻰ ﺋﺎﻣﺎدهﻛﺎرﻳن ﺑۆ ﭼۆﻧﻳﻪﺗﻰ ﺟێ ﺑﻪ ﺟێ ﻛﺮدﻧﻰ ﺋﻪم ﻛﺎره ھﺎوﺑﻪﺷﻪ ﻟﻪ
ﭘﺎڕﻳﺰﮔﺎﻛﺎن.
 -3ﺗﻳﻣﻳﻛﻰ ﺗﺮى ﺑﺎﻧﻛﻰ دهوﻟﻰ ھﺎوﻛﺎرﻳﻣﺎن دهﻛﺎت ﺑۆ ﺟێ ﺑﻪ ﺟێ ﻛﺮدﻧﻰ رووﭘێوى ﻛﺎرو ﺑێﻛﺎرى ﻟﻪ ﺳﺎڵﻰ 2016
ﻟﻪ ڕێﮔﺎى ﭘﻪﻳدا ﻛﺮدﻧﻰ ﺑودﺟﻪى ﭘێوﻳﺳت  ،ﺋێﺳﺗﺎ ﺋﻪو ﺗﻳﻣﻪ ﺧﻪرﻳﻛﻰ ﺋﻪم ﻛﺎرهن.
 -4رهﺷﻧووﺳﻰ ﻛﺎرى ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﺎن ﺋﺎﻣﺎده ﻛﺮدووه ﻟﻪﮔﻪڵ ڕێﻛﺧﺮاوى  UNFPAو ﺗﻳﺎﻳدا دوو ﭘﺮۆژهﻣﺎن داواﻛﺮدووه
.ﺋﻳﺳﺗﺎ UNFPAﺑﻪ دﻳﺮاﺳﻪﺗﻰ ﺋﻪم داواﻛﺎرﻳﻳﻪ ﺳﻪرﻗﺎﻟﻪ و ﻟﻪم ﻧﺰﻳﻛﺎﻧﻪ وهﻻﻣﻣﺎن دهدهﻧﻪوه.

 -5ڕووﭘێوى ھﻪڵﺳﻪﻧﮔﺎﻧدﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﻳﺷﻰ ﺧۆراﻛﻰ ﺧێﺰان ﻟﻪھﻪرێﻣﻰ ﻛوردﺳﺗﺎن ﺑۆﺳﺎڵﻰ 2016
ڕووﭘێوى ﮔﻪرى ﺳێﻳﻪﻣﻰ ھﻪڵﺳﻪﻧﮔﺎﻧدﻧﻰ ﺑﺎرى ﺧۆراﻛﻰ و ﻣﻪﺗﺮﺳﻳﻪﻛﺎﻧﻰ ﻟﻪﺳﻪرﺧێﺰان ﻟﻪھﻪرێﻣﻰ ﻛوردﺳﺗﺎن
ﺋﻪﻧﺟﺎم دهدرێت ﻟﻪﻻﻳﻪن دهﺳﺗﻪى ﺋﺎﻣﺎرى ھﻪرێم ﺑﻪھﻪﻣﺎھﻪﻧﮔﻰ ﻟﻪﮔﻪڵ دهزﮔﺎى ﻧﺎوهﻧدى ﺋﺎﻣﺎرى ﻋێﺮاق و
ﻓﻪرﻣﺎﻧﮔﻪى ﭼﺎودێﺮى ﺧۆراك ﻟﻪوهزارهﺗﻰ ﺗﻪﻧدروﺳﺗﻰ ﻟﻪھﻪرێم و ﻋێﺮاق ﺑﻪﭘﺎڵﭘﺷﺗﻰ داراﻳﻰ ﻟﻪﻻﻳﻪن
رێﻛﺧﺮاوى ﺧۆراﻛﻰ ﺟﻳﮫﺎﻧﻰ .ﺋﺎﻣﺎﻧﺟﻰ ﺳﻪرهﻛﻰ ﺋﻪم رووﭘێوه داﺑﻳﻧﻛﺮدﻧﻰ داﺗﺎى ﭘێوﻳﺳﺗﻪ ﺑۆ ھﻪڵﺳﻪﻧﮔﺎﻧدﻧﻰ
ﺑﺎﺑﻪﺗﻰ ﺗێﺮوﺗﻪﺳﻪل ﻟﻪﺑوارى ﺋێﺳﺗﺎى ﺋﺎﺳﺎﻳﺷﻰ ﺧۆراك ،و دۆﺧﻰ ﻣﻪﺗﺮﺳﻳدارى ﺧۆراك ﻟﻪھﻪرێم ،و
ھﻪڵﺳﻪﻧﮔﺎﻧدﻧﻰ ھۆﻛﺎرهﻛﺎﻧﻰ و ھۆﻳﻪﻛﺎﻧﻰ ﻣﻪﺗﺮﺳﻳداره ﺑۆﭘﺎڵﭘﻳﺷﺗﻰ ﻛﺮدﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﻳﺷﻰ ﺧۆراك  ،و ﺑﻪدﺧۆراﻛﻰ
ﻣﻧدااڵن و دهﺳت ﻧﻳﺷﺎﻧﻛﺮدﻧﻰ ﻣﻪﺗﺮﺳﻳﻪﻛﺎﻧﻰ ﻧﻪﺑووﻧﻰ ﻟﻪﻛۆﻣﻪڵﮔﺎدا ﻛﻪ ﭘێوﻳﺳﺗﻳﺎن ﺑﻪداﺑﻳﻧﻛﺮدن و ھﺎوﻛﺎرى
ﻛﺮدن ھﻪﻳﻪ ﻟﻪداھﺎﺗوودا .ﺋﺎﻣﺎدهﻛﺎرﻳﻪﻛﺎﻧﻰ ﺋﻪم رووﭘێوه ﻟﻪﺳﻪرهﺗﺎى ﻣﺎﻧﮔﻰ ﺋﺎزارهوه دهﺳﺗﻰ ﭘێﻛﺮد وه ﻛﺎرى
ﻣﻪﻳداﻧﻰ رووﭘێوى ﻧﺎوﺑﺮاو ﻟﻪﺟێ ﺑﻪﺟێ ﻛﺮدن داﻳﻪ ﺗﺎﻛۆﺗﺎﻳﻰ ﻣﺎﺗﮔﻰ ﻣﺎﻳﺳﻰ .2016
 -6ﻟﻪ ﻛۆﺗﺎﻳﻰ ﺳﺎڵﻰ  2015ﺑﻪ ھﺎوﻛﺎرى رێﻛﺧﺮاوى  ،UNHCRﺑﻪرێوهﺑﻪراﻳﻪﺗﻰ ﺋﺎﻣﺎرى ھﻪوﻟێﺮ ﭘﺮۆژهى ﺑﻪ
ﭘﺮۆﻓﺎﻳل ﻛﺮدﻧﻰ ﺋﺎوارهﻛﺎن،ﭘﻪﻧﺎﺑﻪران و داﻧﻳﺷﺗواﻧﻰ ھﻪوﻟێﺮى ﺟێ ﺑﻪ ﺟێ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳﺗﻰ وورد ﺑوون ﻟﻪ
ﺧﻪﺳﻠﻪﺗﻪﻛﺎﻧﻰ ﺋﻪو ﺳێ ﺗوێﮋه ﻟﻪ رووى دﻳﻣوﮔﺮاﻓﻰ  ،ھێﺰى ﻛﺎر و ﭼﻪﻧد ﺑﺎﺑﻪﺗﻳﻛﻰ ﺗﺮ .دواى ﺋﻪم ﭘﺮۆژهﻳﻪ ﺑڕﻳﺎر
واﻳﻪ ﻟﻪ ﭘﺎرﻳﺰﮔﺎﻛﺎﻧﻰ ﺗﺮى ھﻪرێم ھﻪﻣﺎن ﭘﺮۆژه ﺋﻪﻧﺟﺎم ﺑدهن .
 -7دوا ﭘﺮۆژه ﺋێﺳﺗﺎ ﻟﻪ ﺟێ ﺑﻪ ﺟێ ﻛﺮدﻧداﻳﻪ  ،ﭘﺮۆژهﻛﻪى ﺑﺎﻧﻛﻰ دهوﻟﻰ ﺑۆ زاﻧﻳﻧﻰ ﺑﺎرودۆﺧﻰ ﺋﺎﺑووى و
ﻛۆﻣﻪاڵﻳﻪﺗﻰ ﺋﺎوارهﻛﺎن  ،ﭘﻪﻧﺎﺑﻪرهﻛﺎن و ﻛﺎرﻳﮔﻪرﻳﻳﺎن ﻟﻪﺳﻪر داﻧﻳﺷﺗواﻧﻰ ھﻪرێم ﻟﻪم رووﭘێوهدا ﺳوود
ﻟﻪﭼوارﭼێوهى دروﺳت ﻛﺮاو ﻟﻪدهﺳﺗﻪﻛﻪﻣﺎن ﺑۆ ﺋﺎوارهﻛﺎن وهردهﮔﻳﺮێ ﻛﻪ ﻟﻪﺳﺎڵﻰ  2015ﺟێ ﺑﻪﺟێ ﻛﺮا .ﻛﻪ
ﻧﺰﻳﻛﻪ ﻟﻪوهى ﺧﺎﻟﻰ ) (6ﺑﻪﻻم ﻧﻣووﻧﻪﻛﻪى ﻓﺮاواﻧﺗﺮه و ﭘﺮﺳﻳﺎرهﻛﺎن ﺟﻳﺎوازن.
ھﻳوادارﻳن ﺑﺗواﻧﻳن ﺋﻪم ﭘڕؤژاﻧﻪ ﺑۆ ﺳﺎڵﻰ  2016ﺟێ ﺑﻪ ﺟێ ﺑﻛﻪﻳن و ﻟﻪ ﻛﺎرﻛﺮدن ﺑﻪردهوام ﺑﻳن ﺑﻪ ﻣﻪﺑﻪﺳﺗﻰ
زﻳﺎﺗﺮ ﺧﺰﻣﻪت ﻛﺮدﻧﻰ رهوﺷﻰ ﺋێﺳﺗﺎ و داھﺎﺗووى ھﻪرێﻣﻰ ﻛوردﺳﺗﺎن.
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ثالُي كاري دةشتةي ئاًاري هةريٍَ بوَ شاهَي 2015
#

بةشي ئاًاري

1

ئاًاري كشتوكايَ

2

ئاًاري بيِاشازي

ضاهَاكي ئاًاري
 .1رووثيَوي رووبةري ضاُدراو بة داري ًيوة و ذًارة و
بةرهةًةكاُيان 2015
 .2رووثيَوي بةروبووًى هاويِة 2015

كاري ًةيداُي

داطرتين زاُياريةكان

ووردبيين

شاهَي 2014

رِاثوَرت

رِاثوَرت

ئةجناًدان

30/12/2015

 10شايَ جاريَم

()KRSO+Mnistry Of Agriculture

شاهَاُة

()KRSO+Mnistry Of Agriculture
()KRSO+Mnistry Of Agriculture

هة

تاكو

هة

تاكو

هة

تاكو

1/6/2015

30/7/2015

2/8/2015

12/8/2015

16/8/2015

31/8/2015

30/11/2015

1/9/2015

15/10/2015

18/10/2015

1/11/2015

2/11/2015

30/11/2015

29/2/2016

31/3/2016

30/4/2015

1/5/2015

بةطويَرةى ثيَويصت

15/6/2015

30/8/2015

شاهَاُة

 .3رِاثوَرتى كيَوطةكاُى ثةهةوةر
 .1كوَكردُةوةي ًوَهَةتي بيِا تايبةت بة ثاريَسطاكاُي هةريٍَ بوَ

ئاًادةكردُي

دةركردُي

جاراُي

5/1/2015

30/12/2014

12/1/2015

27/2/2015

2/3/2015

1/4/2015

.2ئاًادة كردُي رِاثوَرتي ًؤهةتى بيِاشازي بؤشاهَى 2013

30/4/2015

31/5/2015

وةرزي

 .3روثيَوي ُرخى كةرةشتةكاُى بيِاشازى (اشعار املواد االُشايية)

3

ئاًاري طواشتِةوة و
طةياُدن

 .1رووثيَوي ضاالَكى قاوةخاُةكاُي ئيِتةرُيَت 2014

15/2/2015

31/3/2015

30/9/2015

.2رِاثوَرتى ئاًارى طواشتِةوةى ئامساُى بوَ شاهَى 2014

15/1/2015

1/4/2015

30/9/2015

15/11/2015

شاهَاُة

) ( KRSO

 .3رِاثوَرتى ئاًارى رِووداوةكاُى هاتوضوَ بوَشاهَى 2013/2014

1/2/2015

15/4/2015

30/10/2015

1/12/2015

شاهَاُة

) ( KRSO

.4رِووثيَوى ئوَتوًَبيَوةكاُى داَ و دةزطاكاُى ًريى و كةرتةكاُى

15/2/2015

5/3/2015

30/7/2015

29/10/2015

2شايَ جاريَم

) ( KRSO + CSO

1/3/2015

1/4/2015

15/7/2015

30/12/2015

يةكةَ جار

) ( KRSO + CSO

12/8/2015

1/9/2015

شاهَاُة

هةشاهَى  2014كراوة

15/02/2015

3شايَ جاريَم

.3ئاًادةكردُى رِاثوَرتى ضيَشتخاُةو طازيِوَكان

هةشاهَى  2014كراوة

20/2/2015

3شايَ جاريَم

 .4ئاًادةكردُى رِاثوَرتى ئوتيَوةكان بوَشاهَى  2012و2013

هةشاهَى  2014كراوة

25/2/2015

شاهَاُة

.1رِووثيَوى خسًةتطوزاري طواشتِةوة و كوَطاكان

هةشاهَى  2014كراوة

30/1/2015

شاهَاُة

.2رووثيَوي كوًَجاُياكاُي كةرتي بيِاشازي

هةشاهَى  2014كراوة

30/1/2015

شاهَاُة

 .1رووثيَوي ئوتيَى و يةكة طةشتياريةكان بوَ شاهَي 2014

15/04/2015 20/01/2015

 .2ئاًادةكردُى رِاثوَرتى داًةزراوةكاُى ئاهَوطوَرِى دراوو

5

KRSO +CSO

15/11/2015

تايبةت بوَ شاهَى 2014

ب ذًيَرياري ُةتةوةيي

KRSO

2شايَ جاريَم

 .5رِووثيَوى تيَضووى بةكارهيَِاُى ئوَتوًَبيَوى كرىَ هة كةرتى

4

KRSO

) ( KRSO + CSO

طشتى و تيَلةالَو تاكو 31/12/2014

ئاًاري بازرطاُي

شاهَاُة

اليةُي بةشدار

طوَرِيِةوةى

16/04/2015

17/05/2015 16/05/2015

10/6/2015

.3ذًارةى طشتطريى داًةزراوة ئابوريةكان
 .4رِووثيَوى وةبةرهيَِةرى بياُى رِاشتةوخوَ

KRSO + CSO
KRSO + CSO
KRSO + CSO
KRSO
KRSO + RAND
KRSO + RAND
KRSO + UNDP

شاهَاُة

KRSO + CSO

ثالُي كاري دةشتةي ئاًاري هةريٍَ بوَ شاهَي 2015
#

6

بةشي ئاًاري

ئاًاري داُيشتوان
وهيَسي كار

ضاهَاكي ئاًاري

كاري ًةيداُي

داطرتين زاُياريةكان

ووردبيين

ئاًادةكردُي

دةركردُي

جاراُي

رِاثوَرت

رِاثوَرت

ئةجناًدان

7/9/2015

ً 6اُط جاريَم

KRSO

شاهَاُة

KRSO
KRSO

هة

تاكو

هة

تاكو

هة

تاكو

 .1رووثيَوي هيَسي كار ( ُيوشاهَي يةكةَ)

6/4/2015

31/5/2015

1/6/2015

12/6/2015

15/6/2015

10/7/2015

28/8/2015

 .2رووثيَوي هةدايم بووان و ًردووان

6/4/2015

31/5/2015

1/6/2015

12/6/2015

15/6/2015

10/7/2015

28/8/2015

7/9/2015

 .3رووثيَوي هيَسي كار ( ُيوشاهَي دووةَ)

9/11/2015

20/11/2015

23/11/2015

4/12/2015

7/12/2015

31/12/2015

12/2/2016

22/2/2016

ً 6اُط جاريَم

 .4كوَكردُةوةي داتاكاُي هيَسي كار هة فةرًاُطة حلوًيةكان

1/9/2015

25/9/2015

28/9/2015

9/10/2015

30/10/2015 13/10/2015

13/11/2015

30/11/2015

شاهَاُة

KRSO

يةكةَ جار

KRSO + CSO

شاهَاُة

KRSO

 .5رِووثيَوى توًَارى طشتطريى ئاوارةكان
ُ .6ويَلردُةوةي يةكةكاُي كارطيَري و زاُيين ذًارةي داُيشتواُي
هةر ُاحيةيةن

7

ئاًاري ثيشةشازي

8

ئاًاري ذيِطة

9

ئاًاري كوًَةهَايةتي

10

ذًارةي ثيَواُةيي

اليةُي بةشدار

1/9/2015

25/9/2015

28/9/2015

9/10/2015

30/10/2015 13/10/2015

13/11/2015

30/11/2015

 .1رووثيَوي داًةزراوة ثيشةشازيةطةورةكان 2015

15/6/2015

30/7/2015

30/7/2015

2/8/2015

5/8/2015

1/9/2015

30/9/2015

15/10/2015

شاهَاُة

 .2رووثيَوي داًةزراوة ثيشةشازية ًاَ ُاوةُديةكان 2014

15/5/2015

15/6/2015

15/6/2015

1/8/2015

5/8/2015

10/8/2015

15/8/2015

30/8/2015

شاهَاُة

 .3رووثيَوي داًةزراوة ثيشةشازية بضوكةكان 2014

1/6/2015

15/7/2015

15/7/2015

16/7/2015

30/7/2015

25/9/2015

1/10/2015

1/11/2015

شاهَاُة

1/6/2015

26/6/2015

6/7/2015

24/7/2015

27/7/2015

31/8/2015

21/9/2015

31/12/2015

شاهَاُة

.2رِاثوَرتى رِووثيَوى رِوَشةُبريى ضوَُيةتى بةكارهيَِاُى ئاو

10/4/2015

4شايَ جاريَم

.3رِاثوَرتى كةرتى كوشتارطة وةكاريطةرى هةشةر كةرتى ذيِطة

15/3/2015

يةكةَ جار

 .1رووثيَوي ذيِطة بوَ كةرتي خسًةتطوزارية تةُدروشتيةكان هة
عرياق 2014
(2014)KAP
2013

شاهَاُة

 .1رِووثيَوي بةردةواًي كوًَةهَايةتي و ئابوري خيَسان 2015
 .2رووثيَوي هيَشوويي فرةُيشاُدةري بوارةكان 2015

1/5/2015

1/6/2015

 .3رووثيَوي تاوان و قورباُياُي تاوان 2015

1/8/2015

1/9/2015

.1رِاثوَرتى شاالَُةى ُرخةكاُى بةكاربةر بوَشاهَى 2014

 .2رِاثوَرتى ًاُطاُةى ُرخةكاُي بةكاربةر 2015

20ى هةرًاُطيَم

30/10/2015
10/8/2015

1/9/2015

7/8/2015

10/10/2015

2016-2015

30/11/2015

 5شايَ جاريَم
يةكةَ جار

KRSO + CSO
KRSO + CSO
KRSO + CSO
( KRSO + CSO + Environment
)Agency

) ( KRSO + CSO
) ( KRSO + CSO
)( KRSO + CSO
) ( KRSO + CSO + UNICEF
)( KRSO + UNDP+ UNODC

شاهَاُة

) ( KRSO

ًاُطاُة

) ( KRSO

ثالُي كاري دةشتةي ئاًاري هةريٍَ بوَ شاهَي 2015
ثرِوَذةى ضاكصازى شيصتةًى ئاًارى هةهةريٌَى كوردشتان
#

بةرُاًةكان

11

توَرِى زاُيارى كوَثيوتةر

12

بالَوكردُةوة

13

ثالن و بةرهةَ هيَِان

بابةتةكان
 CN6ثةرةشةُدُى بِلةى زاُيارى كة ثيَويصتى بةرهةَ
هيَِةرى ئاًارى و بالَوكردُةوةى داتا جىَ بةجىَ دةكات
 CN8ثةرةشةُدُى بِلةى زاُيارى كة ثيَويصتى بةرهةَ
هيَِةرى ئاًارى و بالَوكردُةوةى داتا جىَ بةجىَ دةكات

ًاوةى كاركردن
5رِوَذ داُيشنت بوَ كاركردن هةشةر بابةتةكة

5رِوَذ داُيشنت بوَ كاركردن هةشةر بابةتةكة

ئاًادةكردُي

دةركردُي

رِوَذو شويَِى

رِاثوَرت

رِاثوَرت

كاركردُى

2رِوَذ

1رِوَذ

هةوهيَر ُ Q1وىَ

2رِوَذ

1رِوَذ

هةوهيَر ُ Q3وىَ

اليةُي بةشدار

( ) KRSO +GOPA+UNFPA

( ) KRSO +GOPA+UNFPA

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

5رِوَذ داُيشنت بوَ كاركردن هةشةر بابةتةكة

شايتيَلى ديارى كراو هة ( ،)KRSOرِيَطايةكة بوَ ضوارضيَوةى و

2رِوَذ

1رِوَذ

هةوهيَر ُ Q2وىَ

( ) KRSO +GOPA+UNFPA

شيَوةى شاهَِاًةى ئاًارى
 PP2جةخت كردن هةشةر ثشتطريى تةكِيلى هةًاوةى جىَ بة جىَ
كردُى GSPBM
ُ PP4ةخشة رِيَطا بوَ بةكارهيَِاُى ضوارضيَوةى كارى بة
دواداضوُى ضوَُيةتى داتا ( )DQAFهة ()KRSO

14

ضوارضيَوةى كارى
بياُات وصفى ُةتةوةيى

MD4جةخت كردن هةشةر هةهَصةُطاُدُى ئةو ثيَشلةوتِةى
ئةجناًدراوة هة بةكارهيَِاُى ضوهرضيَوةى كارى طشتى بوَ
()Meta Data

5رِوَذ داُيشنت بوَ كاركردن هةشةر بابةتةكة

2رِوَذ

1رِوَذ

5رِوَذ داُيشنت بوَ كاركردن هةشةر بابةتةكة

2رِوَذ

1رِوَذ

5رِوَذ داُيشنت بوَ كاركردن هةشةر بابةتةكة

2رِوَذ

1رِوَذ

هةوهيَر  Q3هة
 2014ثاشخراوة
هةوهيَر  Q3هة

) ( KRSO +GOPA+UNFPA

 2014ثاشخراوة

) ( KRSO +GOPA+UNFPA

هةوهيَر ُ Q1وىَ

) ( KRSO +GOPA+UNFPA
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#

ضاهَاكي ئامازي

بةشي ئامازي

 .1زوثيَوي ثسِوَذةكاىي ثةهةوةز 2014

1

ئامازي
كشتوكالَ

 .2زوثيَوي زووبةزي ضاىدزاو بة دازي ميوة و ذمازة و
بةزهةمةكاىيان 2014
 3زووثيَوي خاوةىدازيَيت كشتوكاهَي بة شيَواشي منووىة
2013
 .1كوَكسدىةوةي موَهَةتي بييا تايبةت بة ثازيَصطاكاىي

2

ئامازي
بيياضاشي

ئامازي
3

طواضتيةوة و
طةياىدن

4

5

ئامازي باشزطاىي
ئامازي ذميَسيازي
ىةتةوةيي

ئامازي
داىيشتوان
وهيَصي كاز

7

ئامازي
ثيشةضاشي

هةزيَه بة ضاهَي 2013
.2ئامادة كسدىي زِاثوَزتي كوَمجاىياكاىي كةزتي تايبةت
بة بيياضاشي 2012
 .3كوَكسدىةوةي موَهَةتي بييا تايبةت بة ثازيَصطاكاىي

8

ووزدب يين

كازي مةيداىي
هة

تاكو

هة

تاكو

هة

تاكو

2014/05/02

2014/05/31

2014/06/01

2014/06/15

2014/06/16

2014/07/15

2014/10/01

2014/09/01

2014/10/30

2014/09/21

2014/11/01

2015/10/01

2014/11/20

2014/10/30

9

10

ئامازي

ذمازةي ثيَواىةيي

2014/11/01

2014/11/30

2014/08/01

2014/12/30

ضاهَاىة

2015/01/30

2015/12/15

2015/04/30

2015/06/01

ضاهَاىة
ضاهَاىة

وةشازةتي كشتوكاهَي هةزيَني
كوزدضتانKRSO +
وةشازةتي كشتوكاهَي هةزيَني
كوزدضتانKRSO +
وةشازةتي كشتوكاهَي هةزيَني
كوزدضتانKRSO+ CSO +

2013/12/30

2014/01/05

2014/01/12

2014/02/27

2014/03/02

2014/04/01

Complete

2014/10/19

2014/12/15

ضاهَاىة

2014/07/01

2014/07/15

ضاهَاىة

KRSO
KRSO

2014/04/27

2014/05/05

2014/09/30

2014/10/19

2014/10/26

2014/11/06

2015

2015

وةزشي

2014/01/18

2014/01/22

2014/04/01

2014/04/30

2014/05/01

2014/05/30

2014/07/30

2014/10/15

دووضالَ جازيَم

طةياىدن بوَ خيَصان و تاكةكان 2013
 .3زووثيَوي كوَمجاىياكاىي طةشت و طوشاز 2013
 .4زووثيَوي كةىاهَة ئامساىيةكان 2014
 .5زِاثوَزتي ئامازي طواضتيةوةي ئامساىي 2013

2014/02/06

2014/04/06

2014/04/15

2014/04/30

2014/05/15

2014/06/30

2014/08/15

2014/11/02

يةكةو جاز

) ( KRSO + CSO

2014/02/07
2014/05/15
2014/07/01

2014/05/20
2014/06/15
30/7/2014

2014/05/25
2014/06/17
2014/08/15

2014/06/10
2014/06/25
2014/09/15

2014/06/15
2014/07/02

2014/07/15
2014/08/10

2014/09/01
2014/10/15
2014/11/15

2014/10/15
2014/11/15
2014/12/01

دووضالَ جازيَم
يةكةو جاز
ضاهَاىة

) ( KRSO + CSO
) ( KRSO + CSO
) ( KRSO

 .1زووثيَوي ئوتيَل و يةكة طةشتيازيةكان بوَ ضاهَي 2013

2014/04/15

2014/06/15

2014/06/18

2014/06/30

2014/07/07

2014/07/18

2014/07/24

2014/08/10

ضاهَاىة

هةزيَه هة ضاهَي 2014
 .1زوثيَوي قاوةخاىةكاىي ئييتةزىيَت 2012
 .2زوثيَوي بةكازهيَياىي تةكيوهوَجياي شاىيازي و

زووثيَو هة ماىطي  6يان  7دةضت ثيَدةكات

 .2زووثيَوي فسوَشيازي طةزِوَن 2014
 .3زووثيَوي تيَضووي طةشتيازي 2014
.1زووثيَوي خصمةتطوشازي طواضتيةوة و كوَطاكان

2014/06/01
2014/04/15

2014/08/15
2014/05/15

2014/08/16
2014/04/17

2014/09/01
2014/05/14

2014/09/03
2014/05/17

2014/09/18
2014/05/26

2014/09/25
2014/06/05

2014/10/01
2014/07/30

 3ضالَ جازيَم
ضاهَاىة

KRSO
KRSO + CSO
KRSO + CSO
KRSO + RAND

 .2كوَكسدىةوةي داتاكان هة كةزتي تايبةت و حلومي

2014/01/15

2014/04/15

2014/04/16

2014/04/25

2014/04/26

2014/05/10

2014/06/05

2014/07/30

ضاهَاىة

 .3زووثيَوي كوَمجاىياكاىي كةزتي بيياضاشي
 .1زووثيَوي هيَصي كاز ( ىيوضاهَي يةكةو)

2014/04/15
2014/04/06

2014/05/15
2014/05/31

2014/04/17
2014/06/01

2014/05/14
2014/06/12

2014/05/17
2014/06/15

2014/05/26
2014/07/10

2014/06/05
2014/08/28

2014/07/30
2014/09/07

زووثيَو
 6ماىط جازيَم

KRSO + RAND
KRSO
KRSO

 .2زووثيَوي هةدايم بووان و مسدووان
 .3زووثيَوي هيَصي كاز ( ىيوضاهَي دووةو)
 .4كوَكسدىةوةي داتاكاىي هيَصي كاز هة فةزماىطة

2014/04/06
2014/11/09

2014/05/31
2014/11/20

2014/06/01
2014/11/23

2014/06/12
2014/12/04

2014/06/15
2014/12/07

2014/07/10
2014/12/31

2014/08/28
2015/02/12

2014/09/07
2015/02/22

ضاهَاىة
 6ماىط جازيَم

KRSO
KRSO

2014/09/01

2014/09/25

2014/09/28

2014/10/09

2014/10/13

2014/10/30

2014/11/13

2014/11/30

ضاهَاىة

KRSO

حلوميةكان
 .5زووثيَوي كةو ئةىدامان
 .6زووثيَوي هيَصي كاز (كوَتايي)
 .7ىويَلسدىةوةي يةكةكاىي كازطيَسي و شاىيين ذمازةي

ىيوةي دووةمي ضالَ
2015/03/26

2015/04/05

ضاهَاىة

KRSO + CSO
KRSO

داىيشتواىي هةز ىاحيةيةن
 .1زووثيَوي دامةشزاوة ثيشةضاشيةطةوزةكان 2013

2014/09/01

2014/09/25

2014/09/28

2014/10/09

2014/10/13

2014/10/30

2014/11/13

2014/11/30

ضاهَاىة

KRSO

2014/06/15

2014/07/30

2014/07/30

2014/08/02

2014/08/05

2014/09/01

2014/09/30

2014/10/15

ضاهَاىة

KRSO + CSO

 .2زووثيَوي دامةشزاوة ثيشةضاشية ماو ىاوةىديةكان 2013

2014/05/15

2014/06/15

2014/06/15

2014/08/01

2014/08/05

2014/08/10

2014/08/15

2014/08/30

ضاهَاىة

 .3زووثيَوي دامةشزاوة ثيشةضاشية بضوكةكان 2013

2014/06/01

2014/07/15

2014/07/15

2014/07/16

2014/07/30

2014/09/25

2014/10/01

2014/11/01

ضاهَاىة

 .4زووثيَوي كاىطاكان 2014
 .1زووثيَوي ذييطة بوَ كةزتي خصمةتطوشازية

2014/07/01

2014/08/01

2014/08/01

2014/08/15

2014/08/20

2014/09/15

2014/10/15

2014/11/15

ضوزِي

2014/06/01

2014/06/26

2014/07/06

2014/07/24

2014/07/27

2014/08/31

2014/09/21

2014/12/31

ضاهَاىة

 .2هيرىةي ئامازي ذييطةيي 2013

2014/04/30

 .3دةزضووىي زِاثوَزتي ذييطة بوَ زووثيَوي كوشتازطةكان

2014/06/01

2013

كوَمةهَايةتي

2014/11/21

2014/12/20

ئامادةكسدىي زِاثوَزت

دةزكسدىي زِاثوَزت

جازاىي ئةجنامدان

اليةىي بةشداز

KRSO
) ( KRSO + CSO

تةىدزوضتيةكان هة عرياق 2013

ئامازي ذييطة

ثالىي كازي دةضتةي ئامازي هةزيَه بوَ ضاهَي 2014

داطستين شاىيازيةكان

ضاهَاىة

KRSO + CSO
KRSO + CSO
KRSO + CSO
دةضتةي ( KRSO + CSO +
)ذييطة
)وةزارةتةكان ( KRSO +
KRSO +CSO

 .1زوثيَوي بةزدةوامي كوَمةهَيةتي و ئابوزي خيَصان 2014

2013/11/15

2014/12/15

2013/12/15

2014/12/15

2013/12/15

2014/12/15

 .2زووثيَوي هيَشوويي فسةىيشاىدةزي بوازةكان 2014

2014/06/01

2014/07/01

2014/06/10

2014/07/10

2014/06/01

2014/07/10

2015/09/15

 .3زووثيَوي تاوان و قوزباىياىي تاوان 2014

2014/08/01

2014/09/01

2014/08/10

2014/09/01

2014/08/07

2014/10/10

2014-2015

ذمازةي ثيَواىةيي ىسخةكاىي بةكازبةز 2014

2014/01/01

2014/12/31

2014/01/25

2014/12/25

2014/01/26

2014/12/26

2015/02/01

2014/01/31

2015/03/15

ضاهَاىة
 5ضالَ جازيَم

2014/12/31

)( KRSO + CSO
( KRSO + CSO +
) UNICEF

يةكةو جاز

)( KRSO + UNDP

ماىطاىة

) ( KRSO + CSO

