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ثالُي كازي دةضتة بؤ ضاهي 7107
بةشي داُيشتواْ و ٓيَصى كاز
 .0ئةجناًداُى زووثيَوى "دةضتِيشاُلسدُى ثيَويطتيةكاُى باشازِى كاز هة كةزتة ئابوزييةكاُدا جطة هة كةزتى
حلوًى هةبازةى ثطجؤزيية تةكِيلى و ثيشةييةكاْ _ضاهَى "7107
ئةَ زووثيَوة بةشيَلة هة ثسؤذةيةكى طةوزة بة ُاوى " ثسؤذةى ضاكطاشى هة فيَسكسدْ و زِآيَِاُى ثيشةيي و تةكِيلى هة
عيَساق و ٓةزيٌَى كوزدضتاْ " كةزيَلخساوى ( )UNESCOبةٓاوكازى وةشازةتةكاُى ثةزوةزدة ،خويَِدُى باآل و ٓةزوةٓا
كاز و كازوبازى كؤًةاليةتى ئةجناًى دةدات بةًةبةضتى ثيَداضووُةوة بةخويَِدُى ثيشةيي هةعيَساق و ٓةزيٌَى
كوزدضتاًْ .اوة:كؤتايي ُيطاُى 7102

 .7زووثيَوى ٓيَصى كاز بؤ دوو طةزِ هة ضاهَى ً( 7107اُطى حوشةيساْ و تشسيِى دووةَ)
ثالُى كازةكاُى ئةَ زووثيَوة بؤ طةزِى يةكةَ كةثيَويطتة هةًاُطى حوشةيساْ بلسيَت تةواو كساوةو ضاوةزيَى زةشاًةُدى
وةشازةتى دازايى دةكسيَت بؤ ثةضةُد كسدْ و تةزخاُلسدُى بودجةى داواكساوً .اوة :ئابى 7102

 .3ئةجناًداُى خةًالُدُيَلى ُوآ بؤ ذًازةى داُيشتواُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ.
خةًالُدُةكة ئةَ بابةتاُةى خوازةوة دةطسيَتة خؤى  :ذًازةى داُيشتواْ ،خشتةى ذياْ  ،ثيَشبيِى ذياْ (تةًةْ)،
زيَرةى بةثيتى و ضةُد ُيشاُدةزيَلى تسً .اوة:كؤتايى حوشةيساُى 7102

 .4ئةجناًداُى زووثيَويَلى تايبةت بؤ شاُيِى ثيَلٔاتةى داُيشتواُى ٓةزيٍَ
ئةَ زووثيَوة بة ٓاوكازى ضِدوقى ُةتةوة يةطستووةكاْ بؤ داُيشتواْ ( )UNFPAئةجناَ دةدزيَتً .اوة :ضازةطى
كؤتايى7102

 .5زاثؤزتيَلى شاُطتياُةى تيَسو تةضةىل ئاًازى هةضةز زووثيَوةكاُى ٓيَصى كاز كة تا ئيَطتا هة اليةْ دةضتةى
ئاًازةوة ئةجناَ دزاوْ
ئةَ زاثوَزتة بةًةبةضيت خطتِةزِووي طؤزِاُلازي هة ُيشاُدةزةكاُي بابةتى كاز و بيَلازيدا و بةزاوزد كسدُياْ و
دةضتِيشاُلسدُى ٓؤكازةكاُى ئةو طؤزِاُلازياُة ئاًادة دةكسيَتً .اوة:كؤتايى 7102

 .6ئةجناًداُي زووثيَويَلي تايبةت بة ئاوازةكاْ هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ بؤ وةزطستين شاُيازيي دميوطسايف هة بازةي
ثيَلٔاتةي ئاوازةكاْ
ئةَ زووثيَوة بةٓاوكازيي زيَلخساوي كؤضي ُيَو دةوهةتي(  )IOMئةجناَ دةدزيَتً .اوةُ:يوةي دووةًي 7102

 .7داطستِى داتاكاُى ضةزذًيَسى ( )0987،0977،0957ى عيَساق هةكؤًجيوتةز
ئةَ داتاُة بةشيَوةى تؤًازى ضاثلساو هةبةز دةضتداْ و بؤ ئةوةى باشرت ضوودياْ هيَوةزطرييَت هة كوًَجيوتةز دووبازة
توًَاز دةكسيَِةوةً .اوة :كؤتايى 7102
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بةشي ثةزوةزدة و تةُدزوضيت
 .0زِووثيَوى ضاوديَسى زِةوشى خؤزاكى بؤ ئاوازة و ثةُابةزاْ
هةضةزةتاى ضاهَى  7102دةضتةى ئاًازى ٓةزيٍَ بة ٓةًآةُطى زيَلخساوي( )WFPزِووثيَوى ضاوديَسى زِةوشى خؤزاكى
بؤ ئاوازة و ثةُابةزاْ هة ُاوةوةو دةزةوةى كةًح ئةجناًدزا ،خوىل يةكةًى ئةَ زِووثيَوة هة ًاُطى  3ئةجناًدزا وة
خوىل دووةَ هة ُيَواْ ًاُطى  5-4ئةجناَ دزا.

 .7زِووثيَوي ٓاوبةشى طشتطريى ُةبووُى بريَوى بؤ ثةُابةزاْ ضووزيةكاْ هةٓةزيٌَى كوزدضتاْ
ئةَ زِووثيَوة تةُٔا بؤثةُابةزة ضوزيةكاُى داُيشتوى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ هةُاوةوةو دةزةوةى كةًح كة بسِيازة هة دواى
ًاُطى زةًةشاْ بضيَتة بوازى جىَ بةجىَ كسدُةوة.

 .3زِووثيَوى ٓيَشوويي فسة ُيشاُدةزاْ طةزِي شةشةَ ()MICS6
ئةَ زِووثيَوة بةٓاوكازى دةشطاى ُاوةُدى ئاًازى عيَساق و وةشازةتى تةُدزوضتى عيَساقى فيدزاي و ٓةزيٍَ و ٓةًآةُطى
زيَلخساوى ( )UNICEFهةكؤتاى ئةًطايَ دةضيَتة بوازى جىَ بةجىَ كسدُةوة.

 .4زِووثيَوى كوًةاليةتى و ئابووزى خيَصاْ ()SWIFT
ئةَ زِووثيَوة بةٓةًةٓةُطى باُلى ُيَودةوهَةتى و بةٓاوكازى دةشطاى ُاوةُدى ئاًازى عيَساق بسِيازة هةًاُطى تةمموش
بضيَتة بوازى جىَ بةجىَ كسدُةوة.

بةشي باشزطاُي و طواضتِةوة و طةياُدْ
 .0زووثيَوى كؤًجاُياكاُى طةشت وطوشاز هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بؤ ضاهَى 7107
ئةًة زِووثيَويَلي ضاالَُةية كة هةدةضتةى ئاًازى ٓةزيٍَ و بةٓاوكازى و ٓةًآةُطى هة طةيَ دةشطاى ُاوةُدى ئاًازى
بةغدا (  )c s oئةجاَ دةدزيَت و بوَ ٓةز ضاهَيَم شاُيازي ضاهَي ثيَشووتس كوَ دةكسيَتةوة هةضةز ذًازةى كؤًجاُياكاْ
وضاالكى كؤًجاُياكاُى طواضتِةوة وةبةدةضتٔيَِاُى ُيشاُدةزى ضاالَُة .ضوازضيَوةى زِووثيَوةكة ٓةًوو كؤًجاُياكاُى
طةشت و طوشاز وة كؤًجاُياكاُى حةج وعةًسة دةطسيَتةوة هة ثازيَصطاكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ.

 .7زووثيَوى يةكةطةشتيازييةكاْ هةٓةزيٌَى كوزدضتاْ بؤ ضاهَى 2017
ئةَ زووثيَوة ضاهَاُة ئةجناَ دةدزيَت بؤ بةدةضتٔيَِاُى شاُيازى تةواو هةضةز ضاالكى ٓوتيَى و ًوتيَى و كؤًةهَطا
طةشتيازييةكاْ.
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بةشى شيلسدةُةوةي داتا
ثسوَذةى زووثَيوى بة ئاًاجنلسدُى ٓةذازى
حلوًةتى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بة ًةبةضتى كازى ضاكطاشى هة ضيطتةًى توزى ثازاضتِى كؤًةاليةتى هة وةشازةتى
كازو كازوبازى كؤًةاليةتى بة ٓةًآةُطى هة طةي اليةُةكاُى تسى حلوًةت و ُيَودةوهةتى وةن وةشازةتى ثالُد اُاْ
و باُلى جئاُى بسيازدزا كة ثيَويطتة شاُيازى ُوىَ هة ضةز ٓةًوو ئةو خيَصاُاُة كؤبلسيَتةوة كة هة ُاو تؤزى
ثازاضتِى كؤًةاليةتني و دواتس خبسيَتةوة ُيَو ٓاوكيَشةيةن كة بازى خيَصاُى هة زووى دازايى و ئابووزى دياز دة كات
و تاكو زاضتى و دزوضتى خيَصاُةضوود ًةُدةكاْ كة ئايا هة خيَصاُة ٓة ذازةكاُّ بة ًةبةضتى كؤكسدُةوةى
شاُيازييةكاْ ُوىَ بسيازدزا كة كازى ئةو ثسؤذةية بة شيوةى ئةشًووُى هة ية كيَم هة قةشاكاُى ٓةزيٍَ بيَت كة
ٓةذازُشني و ُصيم هة ضةُتةزى شازى ٓةوهيَس بيَت بؤية قةشاى دةشتى ٓةوهيَس ٓةهبريَسيسدزا .بة ثيَى ثالُى
ئاًادةكازى زووثيَو داُاُى ثسضيازُاًةيةكى تايبةت  ،دزوضتلسدُى داتابةيطَيلى تايبةت بؤ ضةز تابويَت و
ضيطتةًى ئاُدزؤيد هة اليةْ دةضتةى ئوٌاز بؤ كؤكسدُةوةى شاُيا زييةكاْ بة شيَواشيلى زاضتةوخؤ هة ًةيداْ بؤ ضةز
ضيَسظس هة ًاوةى ًاُطى شوباتى ضاىل . 7102بة ثيَي ثالُى كاز هة زيَلةوتى  7102/3/72-72خوهيَلى
زآيَِاْ بؤ ٓةًوو بةشدازبوواْ وةن تويَرةزةكاُى ضةز بة وةشازةتى كازو كازوبازى كؤًةاليةتى وضةزثةزشتيازاُى
ُاوةُدى زووثيَو ضةز بة دةضتةى ئاًاز بلسيَتةوة و كازى ًةيداُى زاضتةوخؤ 3ى ًاُطى ُيطاُى  7102ئةجناَ
بدزيَت .هة كؤتاييدا دواى تةواوبووُى كازى ًةيداُى و خاويَِلسدُةوةى داتاكاْ زادةضتى شازةشاياُى ئةَ بوازة
بلسيَت هة باُلى جئاُى بؤ ًةبةضتى دةزٓاويَشتِى ٓاوكيَشةى تايبةت بةَ ثسؤذةية..

بةشي ثيشةضاشي
ئةجناًداُى زووثيَوى داًةشزاوةى ثيشةضاشى (طةوزةو ًاَ ُاوةُد) هة ثازيَصطاكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بةطويَسةى
ثالُى كاز بؤضاهَى 7107
بؤئةَ ًةبةضتة هةٓةويَ دايّ بؤ دةضتةبةزكسدُى بودجةى ثيَويطت هةاليةْ حلوًةتى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بؤ ئةجناًداُى
زووثيَوةكة هةُويَلسدُةوةى ضوازضيَوة و دواتس كازى ًةيداُى.

بةشي كشتوكاي و ذيِطة
 .0زووثيَوى زووبةزى ضاُدزاوى بةزوبوًى شضتاُة) ( 7107 -7106
ئةَ زووثيَوة زووثيَويَلى وةزشية هة ًاُطةكاُى شوبات و ئاشاز دةضت ثىَ دةكات بؤ ًاوةى  45زؤذى كازكسدْ .تيٌةكاْ زاضتةوخؤ
ضةزداُى طوُدةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ دةكةْ بة ًةبةضتى كؤكسدُةوةى شاُيازى زووبةزة ضاُدزاوةكاْ هة ضةزجةَ طوُدةكاُى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ.
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 .7زووثيَوى بسشت و بةزٓةَ و تيَضووى بةزوبووًى شضتاُة )(7107 – 7106
هة ضةز بِةًاى داتاكاُى زووثيَوى زووبةزى ضاُدزاوهة ًاُطةكاُى تةًووش و ئاب زووثيَوى خةًالُدُى بسشت و بةزٓةَ و
تيَضوو بؤ بةزوبووًى شضتاُة دةضت ثىَ دةكات كة ًاوةى زووثيَوةكة  31زؤذ دةخايةُيَت و شيَواشى زووثيَوةكة بة ضاًجوَى
وةزطرياو دةبيَت.

 .3زووثيَوى ضاُدزاوى بةزوبووًى ٓاويِة 7107
زووثيَويَلى وةزشية ثيَويطتة ضاآلُة ئةجناَ بدزيَت هة ضةزةتايى ًاُطى ئةيووي دةضت ثىَ دةكات بؤ ًاوةى  31زؤذى كازى
ًةيداُى بةشيَواشى ضاًجوَى وةزطرياو ًةبةضت هةَ زووثيَوة وةزطستِى داتا و شاُيازيةكاُى بةزوبووًى ٓاويِة )تةًاتةو
بايِجاْ و كودى و باًية و ٓ...تد( و تؤًازكسدُى بسشت و بةزٓةَ و تيَضووى يةن دؤمن هة بةزوبووًةكاْ.

بةشي بيِاضاشي
 .0زووثيَوى ُسخى كةزةضتةكاُى بيِاضاشى و زؤذاُةى كسيلازاْ هة كةزتى تايبةت
 .7زووثيَوى وةزشى ًؤهةتى بيِا هة بوازى ئاوةداُلسدُةوة و تيَلداْ وُوذةْ كسدُةوة هةكةزتى تايبةت
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حكومةتى هةريَمى كوردستان
وةزارةتى ثالندانان
دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان

ثالنى كارى دةستةى ئامارى هةريَمى كودستان
2016

©كانونى دووةمى 2016
دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان
ناونيشانى سايتى ئةلكرتونىwww.krso.gov.krd :
الثةرةى فةرمىContact@krso.gov.krd :
تةلةفؤنى بطؤر066 255 91 70 :

بةزٌاوةى كازى دةضتة بؤ ضالَى 6106
شياتس لةدوو ضالَة ِةزيَىى كوزدضتاُ بة بازودؤخيَلى ضةختدا تيَدةثةزيَت و ضةٌد كيَشةيةكى طةوزة تووشى
ِةزيًي بووة:
 -0قةيساٌى دازايى بةِؤى بسيٍى بودجةى ِةزيَي لةاليةُ حلووةتى فيدزاىل.
 -6بووٌى شياتس لةيةك وميوُ و ٌيو ئاوازة و ثةٌابةز.
 -3شةزى ضةثيٍَدزاوى داعش.
ئةً ِةووو ئةزكة قوزضة لةضةز حلووةتى ِةزيَي واى كسدووة كةحلووةتى ِةزيَي بودجةى ثيَويطتى لةبةز
دةضت ٌةبيَت تاكو وةك ضالَاٌى زابسدوو بؤطشت ثسؤذةكاٌى و لةٌاويشياٌدا ثسؤذةكاٌى دةضتةى ئاواز  ،ثازة
تةزخاُ بلات.
بةالً ،ئةً كيَشاٌة زيَطاى تسى بؤكسديٍةوة وةك دةضتة بؤ داواكسدٌى ِاوكازى لةزيَلخساوة ٌيَودةولَةتييةكاُ
بةوةبةضتى جىَ بةجىَ كسدٌى زووثيَوة طسٌطةكاُ لةِةزيَي بؤدابني كسدٌى ٌيشاٌدةزة ضةزةكيةكاُ كةثيَويطنت
بؤِةلَطةٌطاٌدٌى بازودؤخى ئابووزى و كؤوةلَايةتى .ثالٌةكة بةً شيَوةى خوازةوةية ئةطةز ِاتوو زيَلخساوةكة
ثابةٌدبووُ بةثيَداٌى ِاوكازى واددى:
 -0زيَلةوتوويَ لةطةه باٌلى دةوىل لةضةز جىَ بةجىَ كسدٌى زووثيَوى خيَسا  SWIFTكةثسؤطساويَلى
تايبةت لةاليةُ باٌلةوة بؤئةً وةبةضتة دزوضتلساوة بؤِةلطةٌطاٌدٌى بازودؤخى ِةزيَىى كوزدضتاُ
لةطشت زوويةكةوة .لةضةز ئاضتى ثازيَصطاكاٌى ِةزيَي ِاوشيَوةى زووثيَوى بةزدةواً بؤ ئةوةى بتواٌني
زيَرةى ِةذازى ٌوىَ بلةيٍةوة لةزيَطاى بةكازِيٍَاٌى منووٌةى بضوك .ئيطتا لةقؤٌاغى داواكسدٌى
بوودجةى ثيَويطتني.
 -6زيَلةوتوويَ لةطةهَ زيَلخساوى  IOMكةكازى ِاوبةش بلةيَ لةطةهَ تيىةكاٌياُ بةوةبةضتى ٌوىَ
كسدٌةوةى شاٌيازى ئاوازةكاُ بةشيَوةى بةزدةواً بةثشت بةضنت بةثسؤذةى جىَ بةجىَ كساوى دةضتةى ئاواز
لةضالَى  ، 6105ئيطتا لةقؤٌاغى ئاوادةكازيَ بؤ ضؤٌيةتى جىَ بةجىَ كسدٌى ئةً كازة ِاوبةشة
لةثازيَصطاكاُ.
 -3تيىيَلى تسى باٌلى دةوىل ِاوكازمياُ دةكات بؤ جىَ بةجىَ كسدٌى زووثيَوى كازو بيَلازى لةضالَى 6106
لةزيَطاى ثةيداكسدٌى بودجةى ثيَويطت  ،ئيَطتا ئةو تيىة خةزيلى ئةً كازةُ.

 -4زةشٍووضى كازى ضالَاٌةواُ ئاوادةكسدووة لةطةهَ زيَلخساوى  UNFPAو تيايدا دوو ثسؤذةواُ
داواكسدووة .ئيطتا  UNFPAبةديساضةتى ئةً داواكازيية ضةزقالَة و لةً ٌصيلاٌة وةلَامماُ دةدةٌةوة.
 -5زووثيَوى ِةلَطةٌطاٌدٌى ئاضايشى خؤزاكى خيَصاُ لةِةزيَىى كوزدضتاُ بؤضالَى 6106
زووثيَوى طةزى ضيَيةوى ِةلَطةٌطاٌدٌى بازى خؤزاكى و وةتسضيةكاٌى لةضةز خيَصاُ لةِةزيَىى كوزدضتاُ
ئةجناً دةدزيَت لةاليةُ دةضتةى ئاوازى ِةزيَي بةِةواِةٌطى لةطةهَ دةشطاى ٌاوةٌدى ئاوازى عيَساق و
فةزواٌطةى ضاوديَسى خؤزاك لةوةشازةتى تةٌدزوضتى لةِةزيَي و عيَساق بةثالَجشتى دازايى لةاليةُ
زيَلخساوى خؤزاكى جيّاٌى .ئاواجنى ضةزةكى ئةً زووثيَوة دابيٍلسدٌى داتاى ثيَويطتة بؤ ِةلَطةٌطاٌدٌى
بابةتى تيَسوتةضةه لةبوازى ئيطتاى ئاضايشى خؤزاك ،و دؤخى وةتسضيدازى خؤزاك لةِةزيَي،
ِةلَطةٌطاٌدٌى ِؤكازةكاٌى و ِؤيةكاٌى وةتسضيدازة بؤثالَجشتى كسدٌى ئاضايشى خؤزاك ،و بةدخؤزاكى
وٍدالَاُ و دةضت ٌيشاٌلسدٌى وةتسضيةكاٌى ٌةبووٌى لةكؤوةلَطادا كةثيَويطتياُ بةدابيٍلسدُ و ِاوكازى
كسدُ ِةية لةداِاتوودا .ئاوادةكازيةكاٌى ئةً زووثيَوة لةضةزةتاى واٌطى ئاشازةوة دةضتى ثيَلسد وة كازى
وةيداٌى زووثيَوى ٌاوبساو لةجىَ بةجىَ كسدُ داية تاكؤتايى واٌطى وايطى .6106
 -6لةكؤتايى ضالَى  6105بةِاوكازى زيَلخساوى  ، UNHCRبةزيَوبةزايةتى ئاوازى ِةوليَس ثسؤذةى
بةثسؤفاين كسدٌى ئاوازةكاُ  ،ثةٌابةزاُ و داٌيشتواٌى ِةوليَسى جىَ بةجىَ كسد بةوةبةضتى ووزد بووُ
لةخةضمةتةكاٌى ئةو ضىَ تويَرة لةزووى دميوطسافى ِ ،يَصى كاز و ضةٌد بابةتيَلى تس  .دواى ئةً ثسؤذةية
بسياز واية لةثازيَصطاكاٌى تسى ِةزيَي ِةواُ ثسؤذة ئةجناً بدةُ.
 -7دوا ثسؤذة ئيطتا لةجىَ بةجىَ كسدٌداية ،ثسؤذةكةى باٌلى دةوىل بؤ شاٌيٍى بازودؤخى ئابووزى و
كؤوةلَايةتى ئاوةزةكاُ ،ثةٌابةزةكاُ و كازيطةزيياُ لةضةز داٌيشتواٌى ِةزيَي لةً زووثيَوةدا ضوود
لوضوازضيَوةى دزوضت كساو لةدةضتةكةواُ بؤ ئاوةزةكاُ وةزدةطريىَ كة لةضالَى  6105جىَ بةجىَ كسا.
كةٌصيلة لةوةى خالَى ( )6بةلَاً منووٌةكةى فساواٌرتة و ثسضيازةكاُ جياواشُ.
ِيوادازيَ بتواٌني ئةً ثسؤذاٌة بؤضالَى  6106جىَ بةجىَ بلةيَ و لةكازكسدُ بةزدةواً بني بةوةبةضتى شياتس
خصوةت كسدٌى زةوشى ئيطتا و داِاتووى ِةزيَىى كوزدضتاُ

حكومةتى هةريَمى كوردستان
وةزارةتى ثالندانان
دةستةى ئامارى هةريَمى 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

