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پالنی كاری دهسته بۆ سالی8102
بهشی ئامارهكانى دانیشتوان و هێزى كار



تهواو كردنى گشت كارهكانى رووپێوى دیموگرافى بههاوكارى لهگهڵ ههردوو رێكخراوى  IOMو
UNFPA
وئێستاله

واوكراوه 


ىداتاته
وكۆكردنه 
وه

وه 
كردنه 

ستيپێكرابوووقۆناغهكانىتازه


ساڵىرابردووداده
له 

ئامادهكردنى
وه و چارهكردنى داتاكاندايه و دواى ئهويش دهست دهكرێت به  
كۆتايى قۆناغى خاوێنكردنه 

كه.ماوه :تا كۆتایى ئازار 
راپۆرتىرووپێوه 




رووپێوى هێزى كار بۆ دوو وهرز
گهڵ
يهك بكرێت له 
وه 
تهواو دهكرێت و دواتر ئهبێت كۆبوونه 
پالنى كارهكان بهر له كۆتايى مانگى نيسان  
سهر جێبهجێ
كه و بڕيار له 
بهجێ كردنى پالنه 
تييهكانى ئامار بۆ تاوتوێ كردنى چۆنيهتيى جێ 
رايه 
به 
ڕێوه 
به 

رهكانى
به پێى دوايين ستانده 
ئهم رووپێوه  
كه بدرێت له گونجاوترين كاتدا .بڕيار وايه  
كردنى رووپێوه 
كهدا
كه و له ميتۆدۆلۆجيى رووپێوه 
پرسيارنامه 

وه و گۆڕانكارى له 
بكرێته 

رێكخراوى جيهانيى كار تازه
كخراوىجيهانيىكاردادهكرێن.

كانىراستهوخۆىرێ


ژێرچاودێرىورێنماييه
مگۆڕانكارييانه  
له


بكرێت.ئه

ماوه:تا كۆتایى ساڵ 



ئهنجامدانى رووپێوێكى تایبهت به كاركردنى ئافرهتان له ههرێمى كوردستان
رهتاىمانگىشوبات
سه 
له 
درێتوبڕياروايه 


نجامده
وڵه 
تىئه
ڵبانكىنێوده 

هاوكارىله 
گه

به
مرووپێوه 


ئه
سهر
ختله 


ربگيرێنوتيايداجه
مرووپێوه 
داوه


خێزانله
نزيكهى00111
رێت.بڕياره 

كارهكانىبك
ستبه 


ده

وه.ماوه :تا كۆتایى نیسان
كرێته 
كردنيانده 


كانىكارنه

تانوهۆكاره

كاركردنىئافره



دهست پێكردن بهئامادهكارى بۆ سهرژمێرییهكى گشتیى بۆ گشت دامهزراوه ئابورییهكانى ههرێمى
كوردستان به هاوكارى و ههماههنگى لهگهڵ رێكخراوى UNDP
يه كارئاسانى
رهكى لهم پڕۆژه 
بهستى سه 
رێمه و مه 
ورهى حكومهتى هه 
يهكى گه 
پڕۆژه 

رژمێرييه 

ئهم سه

ماههنگى و
هه 
يه پێويستيى به  
ههرێمى كوردستان .ئهم پڕۆژه 
له پالندانان بۆ چاكسازيى ئابورى له  
كردنه  

حكومهتى ههرێم.

يوهنديدار له 
زارهتێك و اليهنێكى په 
له نێوان چهند وه 
يه  
هاوكارييهكى توندوتوڵ هه 


كهن.ماوه:تا كۆتایى ساڵ
ستپێده 


مانگىنيسانده
له
رژمێرييه 

كانىئه 
مسه


كارييه

ئاماده



كۆكردنهوهى زانیاریى هێزى كارى حكومى
زارهتى پالندانان و بڕياردان
زامهنديى وه 
كراوه و دواى وهرگرتنى ره 

فۆرمى ئهم رووپێوه پێشتر ئاماده
له ناردنى زانيارييهكان.
وه  
كرێنه 
كه ،گشت دامودهزگاكانى حكومهت ئاگادار ده 
وه 
سهر ئاليهتى كۆكردنه 
له 

به ئاسانترين شێوه بێت.
وڵدراوه  

كراوه و هه

فۆرمهكانى پێشووتر ئاماده

سوودوهرگرتن له 

به 
كه  
فۆرمه 


ماوه :تا كۆتایى ساڵ



ئهنجامدانى خهماڵندنێكى نوێ بۆ ژمارهى دانیشتوانى ههرێمى كوردستان
بهپێ ى داتاى
ههرێم لهساڵى   3102
دوايى ئامادهكردنى راپۆرتى پێشبينى كردنى ژمارهى دانيشتوانى  

مالندنىنوێئهنجامبدرێ.ماوه :تا كۆتایى تهمووز


پێويستزانراخه

وكات،به

ستتائه
به 
رده

1

بهشی ئامارهكانى پهروهرده و تهندروستی



چاودێرى رهوشى خۆراك بۆ ئاواره و پهنابهران )Food Security outcome Monitoring(FSOM
وانهى
وهى كهمپ ئه 
ره 
وه و ده 
ناوه 
نابهران له 
لسهنگاندنى چاودێرى رهوشى خۆراك بۆ ئاواره و په 
هه 

له مانگى
مچاودێريه  


مىئه
رىيه 
كه

ندنينله رێكخراوى .WFP
گه


ىسوودمه
شێكله 
وانه


ندنوبه

سوودمه
نجامدهدرێت .

ملهنێوانمانگى 5-4
ئه
رىدووه 

شوباتى 3102
وگه



رووپێوى هێشوویى فره نیشاندهر MICS6
رێمىكوردستانلهژێر


ىفيدرالوهه
تىتهندروست
زاره 
ندىعيراقووه 


زگاىناوه

هاوكارىده
مرووپێوه 
به


ئه
جێته بوارى
مسالده 


مىئه
رزىيه 
كه

له 
وه
كگرتووهكانبۆمندااڵن   UNICEF

وه  
يه
ته 
چاودێرىرێكخراوىنه 

جێكردنهوه .


جێبه



رووپێوى تایبهت به باروودۆخى كۆمهاڵیهتى و تهندروستى ئافرهتان  I-WISH
زگاىناوهندىئامارىعێراق


هاوكارىده

نجامدانىرووپێوىناوبراوبه
سه 
رئه
بۆتاوتوێكردنله 

پێشنياركراوه

دواىئهنجامدانىرووپێوى .MICS6

گهلرێكخراوىUNFPA
نگىله 

هه 
ماهه
به 




رووپێوى چاودێرى كردنى بارى گوزهران له عیراق و ههرێمى كوردستان SWIFT
وهرزى
تىله  
وله 
ژێرچاودێرىبانكىنێوده 

ندىئامارىعيراقوله 


زگاىناوه

نگىده
هه 
ماهه
به  
مرووپێوه  


ئه
وه .
جێكردنه 

چێتهبوارىجێ 
به
مسالده 


مىئه
يه 
كه






ههماههنگى لهگهل وهزارهتى تهندروستى بۆ وهرگرتنى ئامارى سااڵنه.
ههماههنگى لهگهل وهزارهتى پهروهرده بۆ وهرگرتنى ئامارى سااڵنه.
ههماههنگى لهگهل وهزارهتى خۆێندنى بااڵ بۆ وهرگرتنى ئامارى سااڵنه.

بهشی ئامارهكانى بازرگانی و گواستنهوه و گهیاندن
  روپێوى یهكهگهشتیارییهكان
وه له
دهستى پێ كرد وهئێستا كارى تۆمارى بۆدهكرێت  .
وه  
يدانه 
مه 
له 
له   2012/10/12
ئهم روپێوه  

واودهبێت .

كه 
ىته
راپۆرته 

ردهچێتله2012/2/22
تاييپێده 

زانيارىسه 
ره

2012/2/10





زانیارى هاوردهو ههنارده لهوهزارهتى بازرگانى و پیشهسازى وهردهگیرێت.
وابریاره تۆمارێك دروست بكرێ بۆههموو یهكهگهشتیارییهكان كهمانگانه زانیارییهكانى تیادا رێك
بخرێ ئهم كارهش بهههماههنگى دهبێت لهگهل دهستهى گهشت و گوزارى ههرێم.
رووپێوى كۆمپانیاكانى گهشت و گوزار لهههرێمى كوردستان بۆ ساڵى 8102
ناوهندى
ڵدهزگاى 
گه 
نگىله 

وهه 
ماهه
رێموبههاوكارى 


ىئامارىهه
ده 
سته
له 
كه 
يه 
مه ِرووپێوێكیسااڵنه 
ئه 

ژمارهى

سهر 
له 
كرێتهوه 
ههر ساڵێك زانياری ساڵی پێشووتر كۆ ده 
ئهجام دهدرێت و بۆ  
ئامارى بهغدا  
كه
رووپێوه 
به 
وه  
وه  
كۆمپانياكان وچاالكى كۆمپانياكانى گواستنه 
دهستهێنانى نيشاندهرى سااڵنه .چوارچێوهى ِ
له پارێزگاكانى ههرێمى
گرێتهوه 
ده 
ههموو كۆمپانياكانى گهشت و گوزار وه كۆمپانياكانى حهج وعهمره 

كوردستان.

2

بهشى شیکردنهوە و داتابهیس



بهشى شيکردنهوەى داتا و داتابهيس به پێى پالنى بهشهکانی ترى دەسته بهشدار دەبێت له ئهنجامدانى
رووپێوەکانبهئامادەکردنىداتابهيسبۆداگرتنىداتاکانچبهشێوەیراستهوخۆوەکبهکارهێنانىتابلێت
بێتيانلهسهنتهرىداگرتنىداتالهدەستهيانلهپارێزگاکانوەههروەهاهاوکاردەبێتلهشيکردنهوەىداتا
بهپێىپێويستىبهشهکانونووسينهوەىراپۆرتهکان.
پرۆژەکانى ههرەگرنگ که ئێستا بۆ سالى  ٨١٠٢لهبهردەستى بهشهکهیه بریتین له ئامادەکردنى داتابهیسى
تایبهت به:
 oرووپێوىفرەنيشاندەرىهێشوويىگهرىشهشهم()MICS-6بههاوکارىرێکخراوىيونيسێف.
 oرووپێوىچاودێرىبارىگۆزەرانلهههرێمىکوردستان()SWIFTبههاوکارىبانکىنێودەولهتى.



بهشی ئامارهكانى پیشهسازی
ئهنجامدانى رووپێوى دامهزراوهى پیشهسازى (گهورهو مام ناوهند) له پارێزگاكانى ههرێمى
كوردستان بهگوێرهى پالنى كار بۆساڵى 8102
اليهن حكومهتى ههرێمى
بهركردنى بودجهى پێويست له 
سته 
ههوڵ داين بۆ ده 
له 
سته  
به 
مه 
بۆئهم  

ودواتركارىمهيدانى.

وهىچوارچێوه
نوێكردنه 

له
كه 
نجامدانىرووپێوه 


كوردستانبۆئه

بهشی ئامارهكانى كشتوكال و ژینگه





رووپێوى رووبهرى چاندراوى بهروبوومى زستانه ()8102 - 8102
مانگهكانى شوباتو ئازار دهستپێ دهكات بۆ ماوهى  52رۆژى كاركردن،
له 
رزيه  
ئهمه رووپێوێكى وه 

وهى زانيارى
كۆكردنه 

بهستى
مه 
كهن به 
تيمهكان راستهوخۆ سهردانى گوندهكانى ههرێمى كوردستان ده 

كانىههرێمىكوردستان .


مگونده
سه 
رجه
كانله 


چاندراوه
ره
رووبه 



رووپێوى رهزو و باخ و دارى میوه(رووبهر – ژماره  -بهرههم)
خايهنێت و
ده 
سهرهتايى مانگى حوزهيران دهست پێ دهكات بۆ ماوهى  00رۆژ 
رووپێوێكى گشتگيره و له 
رچاوهكانىئاو


كشتوكاڵوسه
زارهتى
ڵوه 
گه 
نگىله 

هه 
ماهه
به 
رێم 
ارىهه 

ستهىئام
جێكارده 

نىجێبه


اليه
دهبێت.


بهشی ئامارهكانى بیناسازی



رووپێوى نرخى كهرهستهكانى بیناسازى و رۆژانهى كرێكاران له كهرتى تایبهت.



رووپێوى وهرزى مۆلهتى بینا لهبوارى ئاوهدانكردنهوه و تێكدان ونۆژهن كردنهوه لهكهرتى تایبهت.



كۆ كردنهوى داتاو و زانیارى لهسهر كۆمپانیاكانى بیناسازى لهبوارى ئاوهدانكردنهوه لهسهر ئاستى
ههرێم.



كۆ كردنهوى داتاو و زانیارى لهسهر پرۆژهكانى بوارى ئاوهدانكردنهوه لهكهرتى گشتى لهسهر ئاستى
ههرێم.



كۆ كردنهوى داتاو و زانیارى لهسهر پرۆژهكانى بوارى ئاوهدانكردنهوه لهكهرتى تایبهت (دهستهى
وهبهرهینان) لهسهر ئاستى ههرێم و پارێزگاكان.

•

كۆ كردنهوى داتاو و زانیارى لهسهر ژمارهى مۆلهتى بینا بوارى ئاوهدانكردنهوه لهكهرتى تایبهت لهسهر
ئاستى ههرێم له شارهوانییهكان.
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بهشى ژماره پێوانهییهكان



بهشهكهمان مانگانه ههڵدهستێ به كۆكردنهوهى نرخهكان بۆ نزیكهى  011كهرهستهو پێداویستى له ههر
سێ پارێزگا و سهنتهرى قهزاكان(ههولێر,دهۆك,سلێمانیه).



پرۆژهى وهرزى( 4جار له ساڵێك) بۆ نرخى كرێى یهكهكانى نیشتهجێ بوون له
كۆكردنهوهى نرخهكان به ِ
ههر سێ پارێزگا.



ههروهها دهرهێنانى ههواڵى ِرۆژنامهوانى و ِراپۆرت(مانگانه و سااڵنه) به سێ زمان (كوردى ,عه ِرهبى
وئینگلیزى).

بهشى تهكنولوجیاى زانیارى







دانانى داتابهیسهكى ناوهندى بو سهرجهم داتاكانى ناو دهستهى ئامارى ههرێم.
دروستكردن و دانانى سێرڤهرێكى نوێ بو هۆلى داخل كردنى زانیارى.
سهر له نوێ دانانهوهى بهكاربهرهكان له سهر سێرڤهر.

ههلگرتنى داتاى كون  ،بۆ سهر لهنوێ

بهكارهێنانیان.

دانانى یوپى ئێسهكى گهوره بو ئهوهى كێشهى كارهباییمان بو چارهسهر بكات به پێى
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توانا.
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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
ئاوازةكاُص
ئة زووثيَوة بة ٓاوكازيي 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 بة ٓةًةٓةُطى 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
 .0ثسوَذةى 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
.0ئةجناًداُى 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.
 .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.
3

 .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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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

