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 1١٨ ..................................................................................................................................ِێیٕە یوبر ٘ێسی ثەغعاریی رێژەی.3.66 غێٛەی 
 1١٨ ................................................................................................................... رەِەْ یپێثە وبر ٘ێسی ضٛێٕعەٚاری ئبضزی .3.63 غێٛەی 
 15٢ ........................................................................................................................... ضٛێٕعْ ئبضزی یپێثە ثێکبری پێکٙبرەی .3.6١ غێٛەی 
 151 ..........................................................................................6٢6٢ رب ٔٛێ یبرو ٘ێسی ضباڵٔەی پێػجیٕیکراٚی ژِبرەی .3.65 غێٛەی 
 156 ....................................................................................... 6٢16   ز گٗ رٖ ٚ رەِەْ یپێثە لٛربثطبٔە  ٌٗ ٚاز٘ێٕبْ رێژەی .3.62 غێٛەی 
 15٩ ......................................................................... ضباڵچٛٚ ثٗ ٘بٚٚاڵریبٔی ثەراِجەر ضبٔۀػیٕی ِٛٚچەی ضەرخییەکبٔی .١.1 غێٛەی 
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 ٓپێسأی

( ی پطپۆڕ، ئبی ئێف ضیٕبضئبثٛری( ٚ ڕاپزی گٕەضکبر )ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری ٕبش، ئبثٛریضیجیً کٛالکطبز )گەٚرە 
  ضزٗ گرێجٗپێه ٘برٛٚە ٌە ٔبزۀیٓ عەٌی )گەٚرە پطپۆڕ ٌە ثٛاری  . ریّی کبرەْوبرەکبٔی ئەَ ثەرپرضی ریّ

ٕبش(، ریزۆ کۆرظیال )ڕاٚێژکبر(، ئبثٛری (، خەٚظەد ظۀیسەر )ڕاٚێژکبر(، ٘برْٚ ئۆٔعەر )گەٚرەوبْ گػزیٗ
ٕبش(، ِبریۆ گیزیرەز )ڕاٚێژکبر(، ئیجرا٘یُ ئبثٛریٕبش(، ئەغٛاق ِەضیر )ئبثٛریغە٘رەزاظ ِٛثەغیر فەرظ )

ظاخبٔی )گەٚرە ثەرپرضی چبالکییەوبْ(، ضۆراْ عەٌی )ثەرپرضی چبالکییەوبْ(، ئیگۆر یۆکبٔۆڤیچ )ڕاٚێژکبر(، 
عّبْ )گەٚە پطپۆڕی چبٚظێریی کۆِەاڵیەری(، غەضبْ ئەٌطۆخە ٛ(، رەِسی عبریف ٔظأیبڵ ڤیکۆڤیح )ڕاٚێژکبر

چبٚظێریی (، ِۆٔزیطەراد پبالریص ِیراٌێص )گەٚرە پطپۆڕی ەٚرە پطپۆڕی چبٚظێریی کۆِەاڵیەری)گ
 (، فەر٘بظ ئەضەْ )گەٚرە پطپۆڕی ثٛاری ٚزە(، ٌیٍیبٔب ثێٕیزیس )ڕاٚێژکبر(، ِبیکً ثٙبریب )گەٚرەکۆِەاڵیەری

ٕبضی ثٛاری ٚزە(، ِسەِەظ زەضەْ عەثعٌٚمبظر )پطپۆڕ ٌە ثٛاری گەغەی کەرری ربیجەد(، ئەِیٕٛر ئبثٛری
ٚەثەر٘ێٕبْ( ئێعٚارظ  ضیبضەریٕبش(، ثبرثبرا کۆغبٚر )گەٚرە ثەرپرضی ثٛاری ئبثٛریرەزّبْ )گەٚرە 

(، ِبرۆال زەظاظ ئبکٛثۆڤ )ثەرپرضی چبالوییەوبْ(، کبرٌۆ ِبریۆ رۆزۆرۆ )گەٚرە پطپۆڕی ئبی ضی ری
ٕبش(، ئبثٛریٕبش(، ٔبٔعیٕی کریػٕبْ )گەٚرە ئبثٛری)ڕاٚێژکبری ئبی ضی ری(، ٔبٔطی کٍێر ثیٕدبِیٓ )گەٚرە 

ٕبضی کػزٛکبڵ( ئبثٛریٕبش(، فەضرەظیٓ یبضچی )ڕاٚێژکبر(، خۆْ ثبفیص )گەٚرە ئبثٛریضێرخیۆ ئۆٌیفێری )
کٛڤیٍەر )گەٚرە پطپۆڕ ٌە ثٛاری کەرری گػزی(، خبظ ئۆٌیڤەر کبربٔیۆ )گەٚرە پطپۆڕی ثبزرگبٔی(، ئیّبٔٛێً 

ِبزا٘رە )گەٚرە پطپۆڕی ثٛاری ثەڕێٛەثرظٔی ظارایی(، ِبیک ضزیڤٕص )ڕاٚێژکبر ٌە ثٛاری ثەڕێٛەثرظْ(، 
رّۆِۆی ِیبخیّب )پطپۆڕ ٌە ثٛاری پەرٚەرظە(، عەریە زەیعی )ڕاٚێژکبر ٌە کەرری پەرٚەرظە(، ٘بٔب ئبظەَ 

کەرری پەرٚەرظە(، عەٌی عۀجٛری )ڕاٚێژکبر ٌە کەرری پەرٚەرظە(، عەثعٌٚسەِیع ئبزاظ ئەٌغبٌی )ڕاٚێژکبر ٌە 
ٕبش، کەرری ئبثٛریرافیر )گەٚرە  ٖ ێٛەثرظٔی ضەرچبٚەوبٔی ئبٚ(، ٔەظٚ)گەٚرە پطپۆر ٌە ثٛاری ثەڕ

ٛەثەری رۀعرٚضزی(، کریطزۆفەر کبٔزیٍّی )ثەرپرضی ضەرەکی ٚەثەر٘ێٕبْ، ئبی ئێف ضی(، ئێریک ثێکەر )ثەڕێ
ضسِەرگٛزارییەکبٔی ژێرضبْ، ئبی ئێف ضی(، زیػبْ ئەزّەظ غێص )ثەرپرضی ٚەثەر٘ێٕبْ، ئبی ئێف ضی( 

، ئبی ئێف ضی( ٚ ٘بڤگەر عەثعٌٚرەزّبْ )ڕێکطەری ٔبٚضۆیی(. ضٛپبضی د یٗثٛغرا ِسّع )ثەرپرضی ضزرارید
ەضزٓ ثە کبرەکبٔیبْ ٌە ٘ەرێُ. ئەَ ثۆ ثەغعارییبْ ٌەَ ڕاپۆررە ثە پػزج رأعگبی ز٘بٚڕێیبّٔبْ ظەکەیٓ ٌە ظە

غیریٓ پراد )یبریعەظەری ٚ  ثەڵگۀبِەیە ٌە الیەْ ئیکبرریٕب گیۆرگیڤب ضزیفبٔۆڤەٚە )ثەڕێٛەثەری ثەرپرش(
 کراٚە ٚ رێک ضراٚە. ی ثۆ ٖٚ پێعاچٛٚٔٗ ثەڕێٛەثەری ثەرٔبِە(

 
ٚ  راضذ ٔبٖٚۆر٘ەاڵری رغی فەریع ثیٍسبج ئبِبظە کراٚە )ثەڕێٛەثەری ثە ئەَ ڕاپۆررە ٌەژێر ضەرپەرغزی

 ثەڕێٛەثرظٔی ظارایی(. ریّی کبرٚ  گػزیری ِبی )ثەڕێٛەثەری پیبظەکرظْ، ئبثٛری ئەفریمیب(، ٚ ئۆگطذ کٛثبکٛ
ئەَ ثەڕێسأە ظەکەْ: رۆثەر ثۆخبٚظی )ثەڕێٛەثەری ثەرٔبِەی ٚاڵد(، زیبظ ثەظر )گەٚرە  وبٔی یٗضٛپبضی رێّٕبی

زٛضبَ ِسەِەظ ثێعیص  ،پیالر ِبضیزیرا )رێکطەری ثەرٔبِەی ٚاڵد( ،ی(ثەرپرضی ثەرٔبِەی ٚاڵد، ئبی ئێف ض
)ثەرپرضی ثەرٔبِە(، زۀیٓ ضەعیع )ثەرپرضی ثەرٔبِە(، پیزەر ِٛضٍی )ثەرپرضی ثەرٔبِە(، ٚ ثەڕێٛەثەرأی 
پیبظەکرظْ ٌە گٍۆثبڵ پراکزیطس. ٘ەرٚە٘ب ثۆ ڕاپۆررەکە ضٛٚظِبْ ٚەرگررٛٚە ٌە ضەرٔح ٚ رێجیٕییەوبْ ٚ 

ٕبضی ڕاٚێژکبر( ٚ خۆْ ضپیىّبْ )ڕاٚێژکبر(، ٚ چۀع کەضێکی رر کە ئبثٛریاچٛٚٔەٚەی خۆرگی ئبراٚخۆ )پێع
 ٕبش( ٚ ٘یعیکی ِبرطٛٔبگب )ڕاٚێژکبر(.ئبثٛریکبری پێعاچٛٚٔەٚەیبْ کرظٚٚە ٚەن راج ٔبالری )گەٚرە 

 
ٚ ثەرپرضبٔی ضەر  زگب ظٖ٘بٚکبریی پزەٚ ٚ رۆکّە ٚ ثەغعاری کبرای  ضٛپبش ٚ ضزبیػیریّی کبر ٘ەرٚە٘ب 

ثەڕێساْ ظکزۆر عەٌی  ْ الیٗ ٌٗرێّٕبیی ٚ ٘ەِب٘ۀگیی زکِٛەد َ  رخٗ ضٗ  وٗ وبد، ظٖ ثە ٚەزارەری پالٔعأبْ
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.  ظ وراٖٚ پێػىٌٗە ٚەزارەی پالٔعأبْ،  گػزیضٕعی، ٚەزیری پالٔعأبْ، ٚ زاگرۆش ضیٛەیٍی، ثەڕێٛەثەری 
ی رر ٌە زکِٛەد کە ٔثەرپرضب ٚ ثەڕێسأە ئەَ ی براضزٗئریّی کبر ئەٚپەڕی پێسأیٕی ضۆی ٘ەرٚە٘ب 

یبْ کرظٚٚیٓ، ٚەن ثەڕێس غیرٚاْ ئەضعەظ لبظر )خێگری ٚەزیری پالٔعأبْ(، ثەڕێس رچبٚ ثٗ٘بٚکبرییەوی 
ثەڕێس ظکزۆر خەِبي ئەِیٓ )گەٚرە ڕاٚێژکبر  ی ئبِبری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ(، ضزٗ ظٖضیرٚاْ ِسّع )ضەرۆوی 

ثْٛٚ ٌە ِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کە ثەغعارکبْ ٚ ریّەکبٔی زکزگب ظٖبْ(. ٘ەرٚە٘ب ٌە ٚەزارەری پالٔعأ
 .ۆ ئبییٕعە"یەن ثب: ظیعگ6٢6٢ثەڵگۀبِەی رێّٕبیی "٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق 

 
 

 
 

  

ٌەگەڵ ٘بٚکبریی الیۀی رر. ثۆچٛٚٔەوبْ ٚ  ٔێٛظەٚڵەری: ئەَ کبرە ثریزییە ٌە ثەر٘ەِی ثبٔکی ێزیٌە ثەرپرضیبر ئەضزۆپبوی
ثێذ یبْ ٘ی ثەڕێٛەثەرأی  ریٚڵٗ ی ٔێٛظٌٖێىعأەٚەوبْ ٚ ظەرۀدبِەوبٔی ٔبٚ ئەَ کبرە ِەرج ٔییە ڕۀگعأەٚەی ثبٔى

گەرۀزیی ٚرظەکبریی ئەٚ ظاربیبٔە  ریٚڵٗی ٔێٛظٖثبٔىٔٛێٕەرایەرییبْ ظەکەْ.  ثێذ کەئەٚ زکِٛەربٔە ٘ی خێجەخێکبر، یبْ
ی ٔبٚ ئەَ وبٔرری ضەر ٔەضػە وییٗزأیبرر ٘ٗٚ ثە٘ب ٚ  ٔبٚضٕٛٚر ٚ رۀگ ٚ ظیبریىرظٔی ٔبظاد کە ٌەَ کبرەظا ٘ەیە. 

ێه یبْ ٌەضەر ٘یچ ڕەٚظ ٚ پێگەیەوی یبضبیی ٘یچ ضبو ری ٔییٗٚڵٗثبٔىی ٔێٛظٖ ی گرٚپیزٛکّ یٖٚ ٔگعأٗرٖکبرە 
 کرظٔی یبْ لجٛڵکرظٔی ٘یچ ضٕٛٚرێه.ٔعضٗپٗ



 

 

  پێشەکی

ئەم نەخشەڕێگەیەی چاکسازی ئابوری پەیامێکی سادە دەگەیەنێت کە هەرێمی کوردستان دەتوانێت ئایندەیەکی باشتر و 
 . گەشتری هەبێت ئەگەر بەیەکەوە کاربکەین بۆ جێبەجێکردنی

 
هێزی کار لە کەرتی  خەرجیە گشتیەکانی حکومەتی هەرێم زیاد لە پێوستن، ،ئێمە زیاتر لە پێویست وابەستەین بە نەوتەوە

دابەزینی نرخی نەوت . لەبەردەم گەشەکردنی کەرتی تایبەت گشتی لە رادەبەدەرە و سیاسەتەکانمان ئاستەنگ دروستدەکەن
هەنگاو بەرەو خۆگونجاندن لەگەڵ ئەم دۆخە نوێیە  دوچاری ئەم قەیرانە ئابوریەی کردین کە پێویستە بەپێی کاریگەریەکانی

 .بنێین
 

رۆشنایی دیدگای  ''مەسعود بارزانی'' و هەروەهابەرنامەی چاکسازی سەرۆکی هەرێمی کوردستان  لەژێر رۆشنایی
ی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە دانانی خەڵك لەپێش هەموو شتێکەوە، هەوڵ دەدەین ئەم چاکسازیانە ئەنجام بدەین، 2020

گشتیەکان سوودی بۆ هەموومان هەبێت و  هەروەها دڵنیایی دەدەین کە خەرجیە. بەبێ کەمکردنەوەی ئاستی گوزەران
 .هەرێمەکەمان راستەوخۆ تەرخان بکرێن بۆ ئەو بوارانەی کە گرنگترینن بۆ ژیانی هاواڵتیانی

 
چاکسازی ئابوری لەپێناو ": ندەیەکی باشتر لەم نەخشەرێگەیەداپرۆسەی خۆگونجاندنی ئابوری بەمەبەستی ئامادەکاری بۆ ئای

پەسەندی کرد و  2016روونکراوەتەوە، کە ئەنجومەنی وەزیران لە حوزەیرانی  ”نی نەدارانبوژانەوەی هاوبەش و پاراست
ئەم دۆکۆمێنتە پالنێکی روونی بۆ . سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، بەڕێز نێچیرڤان بارزانی واژۆی لەسەرکردووە

دە، تەندروستی و کار، هەروەها بردنی چەندین کەرتی وەکو پەروەر پەرەپێدانی مرۆیی داناوە لەڕێگەی بەرەوپێش
کاری  بەپێی ئەم نەخشەڕێگەیە هاوواڵتیان لەڕێگەی کارتی هەڵسەنگاندنەوە ئەدای. فرەچەشنکردنی ئابوری بەدەر لە نەوت

لەو بڕوایەداین دەتوانین هەموو هەنگاوەکانی نەخشەڕێگەکە بەدیبهێنین، بەمەرجی . وەزارەتەکان هەڵدەسەنگێنن
 . هەموو وەزارەتەکان و کۆی کۆمەڵگەبەشداریکردنی کارای 

 
 گرنگە برەو. هاوکات لەگەڵ بایەخدان بە ئاسایش و پاراستنی کۆمەڵگە، پێویستە ئامانجە ئابوریەکانیشمان لەبەرچاوبگرین

کو بدەین بە کەرتی تایبەت و راکێشانی وەبەرهێنانی بیانی بۆ ئامادەکردنی هێزێکی کار کە تەنها گەورە نەبێت لە قەبارە بەڵ
پێویستە هانی پێشەنگی . پێویستە  ئاسانکاری لەدامەزراندن و تۆمارکردن و داخستنی کۆمپانیا بکەین. بەرهەمهێنەریش بێت

پێویستە زیاتر بایەخ بە . بدەین، بەتایبەتی لەناو الواندا، کە کلیلی ئایندەی هەرێمی کوردستانن (entrepreneurship)کار 
 هەروەها وەبەرهێنان لە. لەڕێگەی کاراکردنی خاڵە سنوریەکان بۆ ئاڵوگۆڕی بازرگانیگەشەی کەرتی تایبەت بدەین، 

پەروەردە و راهێنانی تەکنیکی و پیشەیی یەکێکی ترە لە بوارەکان کە پێویستە پەرەیان پێ بدرێت، هاوکات لەگەڵ 
پرۆگرامی دیاریکراوەوە کە لەم کشتوکاڵ، ئاو، کارەبا، تەندروستی و گەشتوگوزار لەڕێگەی  بەرەوپێشبردنی کەرتەکانی
 .راپۆرتەدا روونکراونەتەوە

 
ئەگەر بتوانین ئایندەی هەرێمی کوردستان لەبەرچاوبگرین کە خاوەنی کەرتێکی تایبەتی گەشەسەندوو و خزمەتگوزاری 

 ان تا قۆناغی هەر لە باخچەی ساوای زیادبوونی هەلی کار و دەستگەیشتنی گشتگیر بە خوێندن بە کواڵیتی بەرز گشتی کارا و
 . دابنێین ئەوکات دەتوانین پالن بۆ بەدیهێنانی ئەم ئامانجانە بێت، 12
 

خاڵە  لەڕێگەی ئەم چاکسازیانەوە پشت بە. سەرەڕای ئاستەنگەکان، لەو بڕوایەدام هۆکار گەلێك هەن بۆ ئەوەی گەشبین بین
ی پێشەنگی کار، خاکی بەپیتی کشوکاڵی و پێکهاتەی زۆری گەنج لە نێو دانیشتوان، رۆح بەهێزەکانمان دەبەستین کە

 .کاربەدەستی خەمخۆری حکومەت لەخۆدەگرێت

 
 
 

 عەلی سندی  .د                                                                                                
          وەزیری پالندانانی حکومەتی هەرێمی کوردستان
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 زاراٚە ٚ کٛررىراٚەوبْ

ALMPs ی چبالک٘ێسی وبری ثبزاڕی وبٔٗ ض١بضەر  
ATM ئۆرۆِبریکیپێعأی  پبرٖ ئبِێری  
BITs ْرێکەٚرٕٕبِەی ظٚٚلۆڵیی ٚەثەر٘ێٕب 
BOI ْظەضزەی ٚەثەر٘ێٕب   
BMI  ی ٔێٛظەٚڵەریی پرۆژٖچبٚظێریی  
BSA   ظیٛأی چبٚظێری ظارایی 
CBA  ضٛٚظەکبْرێچٛٚ ٚغیکرظٔەٚەی  
CBI ثبٔکی ٔبٚۀعیی عێراق 
CC ٗٔظ ی ٘بٚثٗ ثبز  

CCT  ی ِەرخعاری ضزیٕٗ ٔٗزەٚاڵەی  
CMC ِْیعیب کۆِیطیۆٔی گەیبٔع ٚ  
CoA ٘ێڵکبریی ژِێرە 

CoCI ژٚٚری ثبزرگبٔی ٚ پیػەضبزی 
CPI  ثەکبرثەرٌیطزی ٔرضی  

CPA ْظەضەاڵری کبریی ٘بٚپەیّبٔب 
CSP ثەرٔبِەی پػزگیریی کۆِەٌگە 
DAC  پێعاْ رٖ پٌٗیژٔەی ٘بٚکبری  
DBR  پرۆژٖڕاپۆرری ئۀدبِعأی  
DNO کۆِپبٔیبی ٔەٚری ٔەرٚیدی 
DPS رەثبی ظ٘ۆنٚێطزگەی کب  
DTM  وبْ  رۆِبرورظٔی ئبٚارِٖبرریکطی  

ECOSOC  کۆِەاڵیەریی ئبثٛریئۀدِٛۀی ٚ  
EMIS ٗرظٖ رٖٚ ثرظٔی پٗ رێٖٛ وبٔی زأیبری ثٗ ِٗ ضیطز  

EU یەکێزیی ئەٚرٚپب 
FAO رێکطراٚی ضۆران ٚ کػزٛکبڵ 
FDI ٚەثەر٘ێٕبٔی ڕاضزەٚضۆی ثیبٔی 
FINI ػی ضٛارظْظەضزپێػطەری ضۆراکی ٔبئبضبی  
FTA ٔبٚچەی ثبزرگبٔیی ئبزاظ 

GCC ی کۀعاٚئۀدِٛۀی ٘بٚکبر  
GDP ٔبٚضۆیی کۆی ثەر٘ەِی  

GDRB ی ڕێگەٚثبْ گػز ثەڕێٛەثەرایەری  
GFMS ٔبِیٍکەی ئبِبری ظارایی زکِٛەد 

GIZ ٖی ئەڵّبٔی ثۆ ٘بٚکبری ٔێٛظەٚڵەریزگب ظ  
GOI زکِٛەری عێراق 
GTZ ری رەکٕیکیئبژأطی ئەڵّبٔی ثۆ ٘بٚکب  

HRMIS ْضیطزّی ثەڕێٛەثرظٔی زأیبریی ضەرچبٚە ِرۆییەکب 
IATA یەکێزی ٔێٛظەٌٚەریی گٛاضزٕەٚەی ئبضّبٔیی 
ICAO  ِەظۀی ٚأی فرۆوٗرێکطراٚی ٔێٛظەٚڵەری  
ICOs کۆِپبٔیب ٔێٛظەٚڵەرییەکبٔی ٔەٚد 

ICSID ْثٕکەی ٔێٛظەٚڵەری ثۆ یەوالکرظٔەٚەی کێػەی ٚەثەر٘ێٕب 
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ICT ٕەٌۆخیبی زأیبری ٚ گەیبٔعْرەک  
ID ظیٕبری عێرالی 

IDPs ئبٚارەی ٔبٚضۆ 
IEA ئبژأطی ٚزەی ٔێٛظەٚڵەری 
IFC ٖی ظارایی ٔێٛظەٌٚەرییزگب ظ  
IFIs ٖکبٔی ظارایی ٔێٛظەٚڵەریزگب ظ  

IFMIS ٗثرظٔی زأیبری ظارایی رێٖٛ وطراٚی ثٗ ِی یٗ ضیطز  
IHSES  ٔی عێرالیری ضێساری ٚ ئبثٛ اڵیٗ وۆِٗڕٚپێٛی  

ILO رێکطراٚی کبری ٔێٛظەٚڵەری 
IMC ٛٚەزاری ٌیژٔەی ٔێ  

INTOSAI  چبٚظێری ظاراییکبٔی زگب ظٖرێکطراٚی ٔێٛظەٌٚەری  
IOM رێکطراٚی کۆچی ٔێٛظەٚڵەری 
IPPs یەکێزی ضەرثەضۆی ثەر٘ەِٙێٕەرأی ٚزە 

IPSAS ضزبٔعارظی ٔێٛظەٚڵەری ژِێریبری کەرری گػزی 
IRM طبزیی ٚەثەر٘ێٕبْٔەضػەڕێگەی چبک  
IRU یەوێزی رێگەی ٔێٛظەٚڵەریی 
ISIS َظەٚڵەری ئیطالِی ٌە عێراق ٚ غب 

IT رەکٕەٌۆخیبی زأیبری 
ITC یبضبی ثبخی عێرالی 

JFPR ضٕعٚلی یبثبْ ثۆ کەِکرظٔەٚەی ٘ەژاری 
JICA ْئبژأطی ٘بٚکبری ٔێٛظەٚڵەریی یبثب 

KDMS ْضیطزّی ثەڕێٛەثرظٔی گەغەضۀعٔی کٛرظضزب 
KIPA  گػزیپەیّبٔگەی کٛرظضزبْ ثۆ ئیعارەی  

KMoTC ْٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعٔی کٛرظضزب 
KRG ْزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزب 
KRI ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق 

KRSO ٖەی ئبِبری کٛرظضزبٔی عێراقضز ظ  
LFS  ٘ێسی وبرڕٚٚپێٛی  

LMIS  ٘ێسی وبرضیطزّی زأیبری ثبزاڕی  
MoA ػزٛکبڵٚەزارەری ک  
MEF  ظارایی ئبثٛریٚەزارەری ٚ  

MENA ٛری ئەفریمیبراضذ ٚ ثبک ٔبٖٚ٘ەاڵری رۆژ  
MFN ٘ەرە ٔەرەٚەی پەضۀع 
MNR ْٚەزارەری ضبِبٔە ضرٚغزییەکب   

MoCH ْٚەزارەری ئبٚەظأکرظٔەٚە ٚ ٔیػزەخێکرظ 
MoE ٚەزارەری کبرەثب  

MoFE  ٚ ئبثٛریٚەزارەری ظارایی  
MoP ٔعأبْٚەزارەری پال  

MoTC ْٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔع 
MoTI ٚەزارەری ثبزرگبٔی ٚ پیػەضبزی 

MTEF ْچٛاچێٛەی ضەرخیەکبٔی ِبِٕبٚۀعی ضبیە 
MTFF ْچٛارچێٛەی ظارایی ِبِٕبٚۀعی ضبیە 

MW ِیگبٚاد 
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PAYG َثعە-پبرە-ڕێٛە-ثەظە  
PDS  ضۆرانضیطزّی گػزی ظاثەغکرظٔی  
PER وبْٗ گػزی پێعاچٛٚٔەٚەی ضەرخییە  
PFM ثەڕێٛەثرظٔی ظارایی گػزی 
PIM ثەڕێٛەثرظٔی ٚەثەر٘ێٕبٔی گػزی 

PIMS ّی ثەڕێٛەثرظٔی ٚەثەر٘ێٕبٔی گػزیضیطز  
PMT ربلیکرظٔەٚەی غێٛازەکبٔی پرۆکطی 
PPP ٗربیجەد-غی گػزی ٘بٚث  

RAND ٖی ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ گەغەضۀعْزگب ظ  
RSCA ثٕکەی ٌێکۆڵیٕەٚەی کۆٌیژی کػزٛکبڵ 

SAIs  چبٚظێری ظارایی پەیّبٔگەکبٔی  
SBDs ثەڵگۀبِەی رۀعەری ضزبٔعارظ 

SEINA ٔئبثٛریری ٚ اڵیٗ وۆِٗژێرضبٔی  وبٔی ی پێعاٚیطزیٗ٘ەڵطۀگبٔع  
SIDA ْئبژأطی ٔێٛظەٚڵەری ضٛیع ثۆ گەغەضۀع 

SMEs کۆِپبٔیبی لەثبرە ثچٛٚک ٚ ِبِٕبٚۀعی 
SNAP نثەرٔبِەی ٘بٚکبریی رەٚاٚکەری ضۆرا  
SOEs کۆِپبٔیبی زکِٛی 

SOMO رێکطراٚی ثبزاڕگەریی ٔەٚری ظەٚڵەد 
SSN رۆڕی چبٚظێریی کۆِەاڵیەری 

SSNP  ثەرٔبِەی رۆڕی چبٚظێری کۆِەاڵیەری 
TA ٘بٚکبری رەکٕیکی 

T&D  ْگٛاضزٕەٚە ٚ ظاثەغکرظ 
TFP ْکۆی فبکزەری ثەر٘ەِٙێٕب 
TIFA ٘ێٕبْڕێککەٚرٕٕبِەی چٛارچێٛەی ثبزرگبٔی ٚ ٚەثەر  

TIMSS ٗری زأطذ ٚ ثیروبری   ٚڵٗ ری ٔێٛظٖ وبٔی ظیراضٗ ئبراضز  
TSA ژِێرەی یەکطراٚی ضەزێٕە 
TUV یٕیىیەکێزی رێکطراٚی ئەٌّبٔی ثۆ پػکٕیٕی رەک   

TVET ضٛێٕعْ ٚ ِەغمی رەکٕیکی ٚ پیػەیی 
UAE ٕٗوبْٖ یەکگررٛٚ  عەرەثییٗ  ِیرٔػی  
UCT زەٚاڵەی ٔەضزیٕەی ثێّەرج 

UI ّەی ثێکبریثی  
UN ْٔەرەٚە یەوگررٛٚەکب 

UNCTAD ْکۆٔفرأطی ٔەرەٚە یەکگررٛٚەکبْ ثۆ ثبزرگبٔی ٚ گەغەضۀع 
UNDP  پێعاْ  رٖ ثۆ پٗ یەوگررٛٚەکبْٔەرەٚەثەرٔبِەی  

UNHCR  راْ  ٔبثٗ پٗکۆِیطیۆٔی ثباڵی ٔەرەٚە یەوگررٛٚەکبْ ثۆ  
UNICEF ٔبکبٚی ٚ ِبفەکبٔی ِٕعااڵْ رێکطراٚی ٔەرەٚە یەکگررٛٚەکبْ ثۆ فریبکەٚرٕی  
UNIDO  ی ٔێٛظەٚڵەریپێعأ رٖ پٗرێکطراٚی ٔەرەٚە یەکگررٛٚەکبْ ثۆ  
USAID  ی ٔێٛظەٚڵەریپێعأ رٖ پٗثۆ  ِریىی ئٗئبژأطی  
USDA ٚەزارەری کػزٛکبڵی ٠ٚالیەرە یەوگررٛٚەکبٔی ئەِر٠ىب 

VAT ثە٘بی زیبظەی ثبج 
WB ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری 

WTO رگبٔی ٔێٛظەٚڵەریرێکطراٚی ثبز  
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 خێگری ضەرۆن: زبفیس غبُٔ
 ثەڕێٛەثەری ثەرٔبِەی ٚاڵد: فەریع ثیٍسبج

 ثەڕێٛەثەری ئبی ئێف ضی: ِٛئەیەظ ِەضٍٛف
کٛاِی : ئۆگطذثەڕێٛەثەری پیبظەکرظْ  

گٕەضکبر: ضیجیً کٛالکطبز ٚ ڕاپزی َ وبرٖوبٔی ئٗرپرضی ریّٗثٗ  
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 پٛضزەی خێجەخێکبری

ظەضزٛری عێراق  ٌە ثبکٛری عێراق  ضۆیٗ رثٗ ضٗ  ی ٔیّچٗ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق ٘ەرێّێک .1
ثە  –زکِٛەرەکەی، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، پبیزەضزەکەی ٌە ٘ەٌٚێرە، ٚ ِبفی ٘ەیە  ٔبٚە.ظأی پێعا

ەکبٔی یبضبظأبْ ٚ خێجەخێکرظْ ٚ ظاظٚەریی پیبظە ثکبد، ظەضەالر -6٢٢5گٛێرەی ظەضزٛری عێرالی ضبڵی 
فیعراڵییەکبْ ظأراْٚ ثە گٛێرەی ظەضزٛر. ظەضزٛری  زگب ظٖثە ظەضەاڵری ٔٙب  رٗثێدگە ٌەٚ ظەضەالربٔەی کە 

عێراق پێٕبضەی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەکبد کە لەٚارەیەکی فیعراڵییە ٌە عێراق. ضیطزّی زٛوُ ٌە ٘ەرێّی 
 کٛرضی پێه ظێذ. 111٘ەیە کە ٌە  ٛکراضییە ٚ ئۀدِٛۀێىی ٔیػزّبٔیِبٔی ظیّکٛرظضزبْ پەرٌە

 
٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق رب ڕاظەیەوی زۆر ثەظٚٚر ثٛٚ ٌەٚ ٔبکۆکی ٚ ٔبرۀب٘ییەی کە  .6

ئەِەظ ثٛاری ثۆ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ  .6٢٢3ٔبٚچەکبٔی رری عێرالی گررجۆٚە، ثە ربیجەری ظٚای غەڕی 
ربیجەری ربزەپێگەیػزٛٚی ثعاد ٚ ٚەثەر٘ێٕبٔی ثیبٔی ڕاثکێػێذ ٌە کەرری ٔەٚد ٚ رەضطبٔع ٘بٔی کەرری 

ەٚە، ظاثەزیٕی ٔرضی ٔەٚد ٚ زیبظثٛٚٔی ٘ەڕەغە ٌەضەر  6٢1١، ٌە ٔبٚەڕاضزی ظ ِٗ ڵ ئٗ گٗ ٌٗٔەٚرعا. -ٔب
ەی ئەِەظ عێراق ثە گػزی ٚ ٘ەرێّی کٛرظضزبٔیع، ٚەاڵِعأەٚ ئبثٛرییع فػبریبْ ٘ێٕب ثۆ ضەر بئبض

ثٛٚ ثۆ ثەرضڤعأەٚەی ئبضزۀگە ثەپەٌە ٚ ظەضزجەخێکبْ ٚئبضزۀگە پێٛیطزی ثە کبری ثەپەٌە
ضەر. پێگەی ظارایی زکِٛەری عێراق رێکچٛٚ ٚ گرژی ە ٌەَ ڕاپۆررەظا ریػکیبْ ضراٚەرەِبِٕبٚۀعییەکبْ، ک

ٌە ضیبضیی زیبظی کرظ ٚ ضۆپیػبٔعأەکبْ رەغۀەیبْ ضۀع ٚ ظاٚایبْ ظەکرظ چبکطبزی ثکرێذ 
 ظەضەالرەکبٔی یبضبظأبْ ٚ خێجەخێکرظْ ٚ ظاظٚەرییعا.

  
زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ڕٚٚثەڕٚٚی چۀعیٓ رەزەظظای ظەضزجەخێ ٚ ِبِٕبٚۀعی ٚ  .3

عێراق ٚ ٘ەرێّبیەری ٚ  گػزی ئبثٛری– ضزۀگبٔە گرێعراْٚ ثە رەٚغی گػزیظرێژضبیەْ ثۆرەٚە. ئەَ ئب
ثەپەٌە ٚ ٘ۀٛٚکەیەوبْ ثریزیٓ ٌە )أ( لەیرأی لٛٚڵی ظارایی، ٚ  . ئبضزۀگ ٚ رەزەظظاژیٕگەی خیٙبٔییػەٚە

ٚ ٘ەرٚە٘ب ٌێػبٚی پۀبثەری  ٚ کۆِەاڵیەری ٌە ظەرۀدبِی غەڕی ظژی ظاعع ئبضبیػی)ة( گرفزی 
یی ٚ ئبٚارەی ٔبٚضۆی عێرالی. ئەَ ئبضزۀگبٔە ثە ڕٚٚٔی ئەٌٚەٚییەری ثەپەٌەْ ثۆ زکِٛەری ٘ەرێّی ضٛر

کبریبْ  غێٛەیەوی گٛٔدبٚری گەٚرەی ٔیػزّبٔی ٚ ٔێٛظەٚڵەرییبْ ظەثێذ ئەگەر ثە کٛرظضزبْ، ٚ کبریگە
ٌەضەر ٔەکرێذ. ئبضزۀگ ٚ رەزەظظا ِبِٕبٚۀعی ٚ ظرێژضبیۀەوبْ پەیٛەضزٓ ثە کەِکرظٔەٚەی پػزجەضزٓ 

یەوی فرەچەغٓ کە ثە ئبثٛری٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق ثۆ  ئبثٛریثە کەرری ٔەٚد ٚ گٛاضزٕەٚەی 
ٚ ظرٚضزکرظٔی ٘ەٌی کبر ثە ڕاثەرایەریی کەرری  ئبثٛریوی گٛٔدبٚ ڕێگە ضۆظ ثکبد ثۆ گەغەی غێٛەیە
 ربیجەد. 

 
عێراق، لەیرأی ظارایی ٚ رەزەظظای ثٛاری ئبضبیع ٌە ئۀدبِی غەڕی  وبٔی رری غٗ ثٗٚەن  .١

. ێراقی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عئبثٛریظاعػەٚە کبریگەرێکی ٔەرێٕیی گەٚرەی ٘ەثٛٚە ٌەضەر گەغەی 
یەکە، ئێدگبر ضەضزە. زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە چۀع رێگەیەکەٚە کبری ٌەضەر ئبثٛریربضبٔە 

ثەرضڤعأەٚەی ظاثەزیٕی ظا٘برەوبٔی کرظ، ٚەن ظٚاضطزٕی پرۆژەوبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ، ظٚاضطزٕی ِٛٚچە ٚ 
بٔی، ٚ لەرزی کرێی کبرِۀعأی زکِٛەد، لەرزکرظٔی ٔبٚضۆیی ٌە ثبٔه ٚ کۆِپبٔیبی ضۆِبڵی ٚ ثی

ظەرەوی. کبریگەری کەِکرظٔەٚەی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ژێرضبٔعا ٌە ِبٚەی ِبِٕبٚۀعییعا ٘ەضزی پێعەکرێذ ثە 
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غێٛەی ظاثەزیٕی ئبضزی ثەر٘ەِٙێٕبٔی کەرری ربیجەد ٚ کەِجٛٚٔەٚەی ٚەثەر٘ێٕبٔی ثیبٔی. ٘ەرٚە٘ب، 
ٕگەیەوی ٔبظڵٕیب ظرٚضذ ظەکبد ثۆ ظٚاکەٚرٕی ظأەٚەی پبرە ثە کۆِپبٔیبکبٔی ٔەٚد ٚ ثەڵێٕعەرەوبْ ژی

. ئەِبٔە ظەثٕە ِبیەی ضبرظکرظٔەٚەی ٚەثەر٘ێٕبٔی ٔبٚضۆیی ٚ ثیبٔی. غەڕی ظاعع ٌە ڕێی  پرۆژٖ
ٚ ٌێػبٚی پۀبثەر ٚ ئبٚارەی ٔبٚضۆٚە، فػبری گەٚرەی  ئبضبیعزیبظثٛٚٔی ضەرخییەوبٔی ثٛاری 

 ضطزۆرە ضەر زکِٛەد.
 

ِبِٕبٚۀعی ضبیەْ ٚ ظرێژضبیەْ، زکِٛەد ظاٚای ٌە  یٕبٔثۆ وبرکرظْ ٌەضەر کبرٚثبری ثٕیبر .5
کرظٚٚە پػزگیری ثکبد ثۆ ظاڕغزٓ ٚ خێجەخێکرظٔی ٔەضػەڕێگبی چبکطبزییەوی  ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری

اٚاکبرییەکی فەرِی ضەرۆن ٚەزیرأی زکِٛەری کبرە ثریزییە ٌە ٚەاڵِعأەٚەی ظ . ئەَئبثٛریی ٕبٔٔیبرٛث
ظکزۆر خیُ  ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری ْ ثبرزأی، کە ٌە ٔبِەیەوعا ثۆ ضەرۆوی ٔێچیرڤب رێس ثٗ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، 

ظاٚای کرظثٛٚ غەراکەد ثکرێذ ثۆ گەغەپێعاْ ٚ ثٛٚژأەٚە ثۆ ٚەاڵِعأەٚەی  6٢12یۆٔگ کیُ ٌە غٛثبری 
ەَ ڕاپۆررە چۀع ٚ گەغەضۀعْ. ٚەن ثەرضڤێه ثۆ ظاٚاکبرییەوەی زکِٛەد، ئ ئبثٛریئبضزۀگەکبٔی 
، ضەرەڕای چۀع ئبثٛریظەکبد ثۆ چبکطبزیی ٌە ثٛاری ظارایی ٚ فرەچەغٕکرظٔی یبررێىبرێه پێػٕ

ثٓ ٌە کبریگەرییەوبٔی ربضبٔی ی ضەڵىی ٔەظار ثۆ ئەٚەی پبرێسراٚرێٛغٛێٕێکی کۆِەاڵیەری ثۆ پبراضزٕ
پێػجیٕی ظەکرێذ رێّٕبیی ثێذ ثۆ  ئبثٛریظەرەوی. ٔەضػەڕێگەی پێػجیٕیکراٚ ثۆ چبکطبزیی 

ظەکەْ ٌەضەر ئەٚ ئبضزۀگە ِبِٕبٚۀعی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە کبرێکعا کبر ٔی زکِٛەریثڕیبرثەظەضزب
اری رەغۀە ژ ٘ٗ ٌە رەٚغێىعا کە ٌە عێراق ثە گػزیضبیبٔە ٚ ظرێژضبیبٔە کە ڕٚٚثەڕٚٚی ٘ەرێُ ظەثٕەٚە 

کی ثبٔٚپڕی غیکبرییبٔە ٚ رەکٕیکییبٔەی ظەضێٕێذ. ئەَ کبرە پػذ ظەثەضزێذ ثە ٘ەڵطۀگبٔعٔێکی چڕ
" ی ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق، ٚ ئبثٛریگەغەی  ضزٕیػبٔىرظٔی ظٌٖە ظٚٚرٛێی "ٌێکۆڵیٕەٚەی  ٔێٛظەٚڵەری

  ضزٗ گرێجٗ٘بٚکبریی رەکٕیکی ثۆ چبکطبزیی ٌە چبٚظێریی کۆِەاڵیەری ٚ ٔٛێکرظٔەٚەی ضیطزّی 
( IFC) ەٚڵەریی ظارایی ٔێٛظزگب ظٖ. ڕاپۆررەکە ٘ەرٚە٘ب ضٛٚظی ٚەرگررٛٚە ٌە ئەزِٛٚٔی وبْ گػزیٗ

ییعا، ثۆ ظەضزٕیػبٔکرظٔی چبکطبزی ٌەگەڵ کەرری ربیجەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌەَ چۀع ضبڵەی ظٚا
زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثىبد ٌە ٘ۀگبٚٔبْ ثەرەٚ ئبضزێىی ثەرزرر ٌە  پێٛیطذ کە ٘بٚکبری

ا کە پڕە ٌە رەزەظا ٚ ڕاکێػبٔی ٚەثەر٘ێٕبٔی پێٛیطزی کەرری ربیجەد ٌە ژیٕگەیەوی ٔبٚضۆیی ٚ ٔبٚچەییع
، ئبثٛریئبضزۀگ. پێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٔەضػەڕێگەیەوی چبکطبزیی ٘ەثێذ ثۆ ثٕیبری 

ثێذ ٚ ٚەن چٛارچێٛەیەن ثێذ ثۆ چبوطبزییەوبٔی زکِٛەد ثۆ ِبٚەی کٛررطبیەْ. ٚەزارەری کە گػزگیر
یبضەرەکبْ ٌە ِیبٔی ٘ەرێّی پالٔعأبْ ئبِبٔدی گػزگیری ظاڕغزٛٚە ٚەن ڕێّٕبیی ثۆ ظاڕغزٕی ض

 ئبثٛرییەن ثۆ ئبییٕعە، کە کرۆکی ئبِبٔدەوبْ ثریزییە ٌە فرەچەغٕکرظٔی ب: ظیعگ6٢6٢کٛرظضزبٔی عێراق 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظٚٚر ٌە کەرری ٔەٚد. ثۆ ضەرکەٚرٕی ئەَ چبکطبزییبٔە ٚ پزەٚکرظٔی رٛأبی 

کِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، پػزگیریی ِبِەڵەکرظْ ٌەگەڵ ئەٚ رۀگژأە، پێٛیطزە ٘بٚثەغەکبٔی ز
( ثۆ ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری زکِٛەری ٘ەرێُ ثکەْ. ئەَ ڕاپۆررە یەکەِیٓ لۆٔبغە ٌە ئەگەری ٘بٚکبریی )

زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە ثٛاری ظاڕغزٓ ٚ خێجەخێکرظٔی چبکطبزیی ظرێژضبیەْ. پێػجیٕی ظەکرێذ 
جەخێکرظٔی پػزگیرییەکە. زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظٚٚەَ لۆٔبغی ٘بٚکبریی رەکٕیکی ثریزی ثێذ ٌە خێ

ظەضزی کرظٚٚە ثە پیبظەکرظٔی چۀع ڕێٛغٛێٕێکی رەلەغٛف ٚەن چبکطبزیی ٌە ضػزەی ِٛٚچە ٚ ٌە 
 ٔرش. پبڵپػزی
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 ٚ لە٠رأە خۆراٚخۆرەکبٔی ئەَ ظٚاییە وبْ ییٗر رٖ ثٕٗ  رٗ: ثبثەرب رٖ ضٗثبرٚظۆضی 

ظەکرێزەٚە کە ٌە چٛار ثٛارظا زۆر ثە کٛرظضزبْ ثەٚە خیب ثٛریئبعێراق،  وبٔی رری غٗ ثٗ٘بٚغێٛەی 
 ضەضزی پػذ ظەثەضزێذ ثە ٘ۀعێه غذ:

 
I. ئبثٛریثە غێٛەیەکی ڕاضزەٚضۆ ثێذ یبْ ٔبڕاضزەٚضۆ،  ٔەٚد. یپػزجەضزٕی زۆر ثە کەرر 

٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق زۆر پػذ ثە کەرری ٔەٚد ظەثەضزێذ. ضەرەڕای چۀعیٓ ظأٛضزبْ، 
ۆکی ٌەگەڵ زکِٛەری ِەرکەزی ٌەضەر ثەغکرظٔی ظا٘بری ٔەٚد ٚ زەٚاڵەکرظٔی ثەغە ٘ێػزب ٔبک

ثٛظخە، چبرەضەر ٔەکراٚە. ظا٘برەوبٔی ٘ۀبرظەکرظٔی ٔەٚد، کە ٚەن زەٚاڵەی ثٛظخە ٌە 
ی ظا٘بری زکِٛەری پێک ظ ضٗ  ٌٗ ٩5زکِٛەری ِەرکەزییەٚە ٚەرظەگیرا )ٌەَ ظٚاییەظا ٚەضزێٕعرا(، 

ە. ظ ضٗ  ٌٗ 1 ٔٙب رٗکە ڕێژەی ِەزۀعەکراٚی کبرِۀعأی زکِٛی ٌەَ کەررەظا  ظە٘ێٕب. ٌە کبرێکعا
ئەٚ پػزجەضزٕە زۆرە ثە ٘ۀبرظەکرظٔی ٔەٚد ثٛٚ ثە ٘ۆی رٛٚغجْٛٚ ثە "ٔەضۆغیی ٘ۆڵۀعی" 
ثە ربیجەد ئەٚ کبرەی کە ٔرضی ٔەٚد زۆر ثەرز ثٛٚ. ژیٕگەیەکی ظرٚضذ کرظ کە ٘بٚکبر ٔەثٛٚ 

ری ربیجەد ٚ پەیعاکرظٔی غبرەزایی، کە ئبضزی غبرەزاییەکە ٘ێٕعە ی کەر پرۆژٖثۆ گەغەی 
ەڵک پێػکەٚرٛٚ ٔەثٛٚە ٚەک ئەٚەی ظاٚاکراٚ ٚ پێٛیطزە، ثٛٚ ثە ٘ۆی زیبظثٛٚٔی ئبرەزٚٚی ض

ثْٛٚ ثە ٘ەڕەغە ٌەضەر کەررەکبٔی رر ٌە ثبزاڕەکبٔی ثۆ ظاِەزرأعْ ٌە کەرری گػزی، ئەِبٔە
کەرری ربیجەد ٚ ثەر٘ەِٙێٕبٔی ٔبٚضۆیییبْ ٌە کەررەوبٔی ٔبٚضۆ ٚ ٔێٛظەٚڵەرییعا، ٚ گەغەی 

 ثبزرگبٔی ٚ ٘ۀبرظەظا ضەرکٛد ٚ کپ کرظٚٚە.
پػزجەضزٓ ثە ٔەٚد ظەٚڵەری ظا٘بد )اٌعٌٚە اٌریعیخ(ی ظرٚضذ کرظٚٚە، ثبزٔەی گەغبٔەٚە ٚ 

ٚە ظرٚضذ کرظٚٚە. ئەٚ ِبٚەیەی ثٛٚژأە  پرۆژٖٚ ژیٕگەیەوی ٔبظڵٕیبی ثۆ   پرۆژٖضبِۆغجٛٚٔی 
زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی غبرظثۆٚە ٚ ٔەیٙێػزجٛٚ  وبٔی وییٗ رٖ ضٗ٘ەثٛٚ، گرفزە 

ظەرثکەٚێذ. ٌە ڕاثرظٚٚظا، ٌەثەر ئەٚ ٌێػبٚەی پبرەی ٔەٚد، زکِٛەد ِەثەضزی ٔەثٛٚ گرفزە 
ەی ئێطزب، ٘ەِٛٚ گرفزە یران قهظەضزٕیػبْ ثکبد ٚ کبریبْ ٌەضەر ثىبد. ئەَ  وبْ یٗری رٖ ثٕٗ
 . 1ضطزە ثەر چبٚاْ یوبٔٗ یری رٖ ثٕٗ
 

II. زاڵە ثەضەر کەرری گػزی  عا.ئبثٛریٌە ثٛاری  ە ثەرفراٚاْ ظراٚە ثە کەرری گػزیرۆڵێکی زێع
زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق ثۆ رێژەی  گػزی٘ەرێّی کٛرظضزبٔعا. ضەرخیی  ئبثٛری

                                                           
ظا٘بری ٔەٚد، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ یبضبیەوی رێپەڕأع کە ثٛار ظەظاد ثە ظاِەزرأعٔی ثبغزری ثۆ ثەڕێٛەثرظٔی  1  

پەضۀع کرا(، ئەِە ثٛار ظەڕەضطێٕێذ ثۆ  6٢15ی ٔەٚد ٚ گبز، ٌە ٔیطبٔی ضٕعٚلی ضبِبٔی ضەرٚەریی )یبضبی ضٕعٚلی ظا٘بر
کبرکرظْ ٌەضەر ظٚٚ ئبِبٔح ٌە ضەلبِگیرکرظٔی ئبثٛٚری ٚ پبغەکەٚد ثۆ ثبغزرکرظٔی ٚەثەر٘ێٕبْ. یبضبکە ثبضی پێٕح ثٛار 

بٔی ٔەٚد، پبراضزٕی ژیٕگە، ٚ ظەکبد ثۆ ظا٘برەکبٔی ٔەٚد: ثٛظخەی ضباڵٔەی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ضەرخیی ٚەثەر٘ێٕبْ، ژێرض
ضٕعٚلی ظارایی "ٔەٚەکبٔی ئبییٕعە". ئەِە ٘ۀگبٚێکە ثە ئبڕاضزەیەوی راضزعا، ٚ رێگەظ ضۆظ ظەکبد ثۆ چەضپبٔعٔی 
ٌێپرضیٕەٚەٚ غەفبفییەد ٌە ضەرخکرظٔی ظا٘برەوبٔی ضبِبٔە ضرٚغزییەوبْ. ئەگەرچی یبضبیەکە ٚ ضٕعٚلەکە ظەرٛأٓ ژێرضبٔی 

ٔٙب ثەش ٔییە. ظاڕغزٕی ٚرظی  رٗ  ەْ ثۆ ثەڕێٛەثرظٔی ظارایی ظا٘برەکبٔی ضبِبٔە ضرٚغزییەوبْ، ثەاڵَ ثٗپێٛیطذ ظاثیٓ ثى
رێٛغٛێٓ ثۆ کبرپێکرظٔی ئەَ ضٕعٚلبٔە، ٚەن رێطب ٚ رێّٕبیی ظارایی، ٚ ئیراظەی ضیبضی ثۆ پیبظەکرظٔی ئەَ پرۀطیپ ٚ رێطب 

 ٚ رێّٕبییە، ٘ێٕعەی ئەٚە گرٔگٓ. 
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  ٌٗ 21ڵ عێراق کە ، ثە ثەراٚرظ ٌەگەظ ضٗ  ٌٗ 5٢ی ٔبٚضۆیی( زیبررە ٌە خی ظی پی )کۆی ثەر٘ەِ
  ٌٗ 5٢ە. زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضەرچبٚەی ضەرەکییە ثۆ ظاِەزرأعْ، کە زیبررە ٌە ظ ضٗ
ضەرثبزیی(. -ٔب زرأعٔی ظاِٗە ٌە ظ ضٗ  ٌٗ 62ظەگرێزەٚە ) زرأعْ ظاِٗی کۆی گػزی ظ ضٗ

ری ٚ ی کۆِەاڵیەٛٚچە ٚ ضبٔۀػیٕی ٚ پبرەی ٘بٚکبرعێراق، ِ وبٔی رری غٗ ثٗ٘بٚغێٛەی 
ی ثٛظخە ظ ضٗ  ٌٗٔرضی ٘ۀعێک کەرەضزە )کبرەثب، ثۀسیٓ، ئبٚ، کػزٛکبڵ( زیبرر ٌە پۀدب  پبڵپػزی

گػزیەوبْ ی کۆی ظا٘برە. ٌە ئۀدبِی ئەِبٔەظا، ضەرخییە ظ ضٗ  ٌٗ ١.7 ٔٙب رٗظەثەْ. ثبج 
یە ضەرخی یٓ. گرفزێکی ضەرەکی ثریزییە ٌە ٔبضەلبِگیریئبثٛریی گەغەی ٘ەڵطٛٚڕێٕەری ضەرەو

ەوبْ، کە ئەِەظ ظەثێزە ِبیەی ٔبضەلبِگیریی گەغە ٌە رێی  چۀعثبرەی ظارایی )اٌّضبعف یگػزی
(. ٔبضەلبِگیری ضەرخییەکبٔیع ٌە ٔبضەلبِگیری ظا٘برەوبٔی fiscal multiplier.6اٌّبٌٟ، 

زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبٔەٚە ضەرچبٚەی گررٛٚە، کە گۆڕأی ٔرضی ٔەٚد ٚ ڕاٚەضزبٔی 
ٌە ئۀدبِی غەڕەٚە، ظەثێزە ٘ۆی ڕٚٚظأی گۆڕأی گەٚرە  یبْ گٛاضزٕەٚەی ٔەٚد ثەر٘ەِٙێٕبْ

ٌەگەڵ زکِٛەری ِەرکەزی ٌەضەر ثەغکرظٔی  ی گرٔگزر، ٔبکۆکیرێیعا، ٘ەرٚە٘ب ٌە ٘ەِٛٚ
ثەالَ   پرۆژٖظا٘برەوبٔی ٔەٚد. ئەگەرچی رٛأب ٘ەیە ٚ رٚزیەرێکی ثەرز ٘ەیە ثۆ ظاِەزرأعٔی 

ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق ثچٛٚکە ٚ پێ ٔەگەیػزٛٚە چٛٔکە کەرری  کەرری ربیجەری ٔبٚضۆیی
 ثٛاری ثۆ ٔە٘ێػزۆرەٚە. گػزی

 
III. رێژەیی  غێٛەیەویکە ثە  گػزیعێراق ثە  ئبثٛری. ٌە ئۀدبِی ضرٚغزی پػزجەضزٓ ثە ٘بٚرظە

ٔبفرەچەغٕە، ثۆغبییەوی گەٚرە ٘ەیە ٌە ٔێٛاْ ظاٚاکبری )طٍت( ٚ ثەر٘ەِٙێٕبٔی ٔبٚضۆیی 
ی ظ ضٗ  ٌٗ ٨5ِە ثبزرگبٔییەوبْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ )٘ۀبرظەکبٔی ٘بیعرۆکبرثۆْ ٔسیکەی ثەر٘ە

کۆی ٘ۀبرظەکرظٔی عێرالە، کە ئەِە ثەرزرریٓ ئبضزە ٌۀبٚ ئەٚ ٘ۀبرظەکبرأەی کە ظا٘بریبْ ٌە 
ی ظ ضٗ  ٌٗ ٨٢ضەرٚٚ ٔبٚۀعییەٚەیە(. ئەَ ثۆغبییە ثە ٘بٚرظەکرظْ پڕ ظەکرێزەٚە، کە ٔسیکەی 

ٔەٚرییە. ثەر٘ەِٙێٕبٔی ٔبٚضۆیی ثۀعە ثە فرۆغزٕی ثەر٘ەِە -کۆی ثەر٘ەِی ٔبٚضۆیی(ی ٔب)
. ٘ۀبرظەکرظٔی ثەر٘ەِە ٔبٚضۆییەکبْ ئێدگبر گػزی٘بٚرظەکراٚەکبْ ٚ ضسِەرگٛزاریەوبٔی رری 

ئەٚ ٚاڵربٔەیە کە ٌەضەر رەیع )لبزأح( ظەژیٓ.  ئبثٛری گػزیضٕٛٚرظارە. ئەِەظ ضەضڵەرێکی 
بڵە ضٕٛٚریەوبٔیع ئەٚۀعەی رر ئەِەی الٚاز کرظٚٚە. ثە گٛێرەی ضیبضەرەوبٔی ض ضیبضەری

ی ٔبٚضۆیی ثزٛأێذ کێجڕوی ثىبد ٌەگەي ٘بٚرظەکبْ ٚ ضۆی فرەچەغٓ  پرۆژٖئێطزب، زەزّەرە 
 ثىبد ٚ گەغە ثە ضۆی ثعاد.

 
IV.  رایی . ٘ەثٛٚٔی ضیطزّێکی ظاپبرەی ٔەضزیٕە ئبثٛریضیطزّێکی الٚازی ظارایی ٚ پػزجەضزٓ ثە

٘ەِەگیر ٚ کبرا زێعە پڕثبیەضە ثۆ گەغەضۀعٔی کەرری ربیجەد. ضیطزّێکی ظارایی کە ثە 
ڕێکٛپێکی ٚ ثە ثبغی ظاڕێژراثێذ ٚ گەغەی کرظثێذ ظەرٛأێذ رەِٛیٍی ٚەثەر٘ێٕبٔی زیبرر ثکبد 
ثۆ ژِبرەیەکی زۆررر ٌە ٘بٚٚاڵریبْ. ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کەررێکی ظارایی ٘ەیە کە ثە ثبغی 

ژراٚە ٚ گەغەی ٔەکرظٚٚە، ژێرضبٔی ظارایی الٚازە ٚ ظەضزگەیػزٓ ثە رەِٛیً زۆر ظأەڕێ

                                                           
جیٕی ِضبعفی ِبٌیی گەٚرە ثکرێذ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ چٛٔکە رێژەی ثبخی ظەراِەد ٚ پەراٚێسی ِەیً ثۆ ڕۀگە پێػ   6

 پبغەکەٚد ئێدگبر ٔسِٓ ئەگەرچی پەراٚێسی ِەیً ثۆ ٘بٚرظەکرظْ، ثەرزە.  
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. ٌە ِبِەڵەی ثبزرگبٔییعا یجەری ثۆ کۆِپبٔیبی لەثبرە ثچٛٚن ٚ ِبِٕبٚۀعیضٕٛٚرظارە، ثە رب
ی کۆِپبٔیبکبْ پػذ ثە کەرری ثبٔک ظ ضٗ  ٌٗٔسیکەی ضێ  ٔٙب رٗپبرەی ٔەضزیٕە زێعە پەضۀعە. 

ری ئەفریمیب راضذ ٚ ثبکٛ ٔبٖٚی اڵر رۆژ٘ٗثەر٘ێٕبْ ٚ ضەرِبیەی کبرکرظْ )ٌە ظەثەضزٓ ثۆ ٚە
ە(. ثەغێکی ٘ۆی ئەِە ثریزییە ٌە ژیٕگەی پڕ ٌە ثێ ِزّبٔەیی ثە کەرری ظ ضٗ  ٌٗئەَ رێژەیە ثیطذ 

 ثبٔه ئەِەظ ٌە ظەرۀدبِی رێکچٛٚٔی ثبری ظارایی ٚ ٔبضەلبِگیریی ٘ەرێّەکە.
 

 ەٚۀعەی رر ضەضذ ثْٛٚ ٌەَ ظٚاییەظا ٌە ئۀدبِی چۀع کبریگەرێکی ضەضزەٚە:ئەَ ئبضزۀگە ثٕیبرییبٔە ئ
 

  ِیً ٌە ٘ەٌٚێر ٔسیه ثۆٚە، 13ەٚە، کە رب  6٢1١غەڕی ظژی ظاعع ٌە ٔبٚەڕاضزی 
  ٍِیۆْ پۀبثەری ضٛری ٚ ئبٚارەی عێرالی ثٛٚٔە ِبیەی زیبظثٛٚٔی ژِبرەی  1.٩ٌێػبٚی

 ،ظ ضٗ  ٌٗ 6٩ظأیػزٛأی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە ڕێژەی 
  ظۆالر ثۆ ثەرِیٍێکەٚە ٌە  115ظاثەزیٕی رٛٔعی ٔرضی ٔەٚد ٌە ثبزاڕە خیٙبٔییەوبْ، ٔرضی ٔەٚد ٌە

ظا٘برەکبْ ، ئەِەظ ِبٔبی ئەٚەیە 6٢15ظۆالر ٌە کبٔٛٔی یەکەِی  35ظاثەزی ثۆ  6٢1١زٛزەیرأی 
 ظاثەزی. ٌە فرۆغزٕی ڕاضزەٚضۆٚە

  1ثۆ  6٢13ٍِیبر ظۆالرەٚە ٌە  16ِەرکەزییەٚە، ٌە ظاثەزیٕی زەٚاڵەکرظٔی ظارایی ٌە زکِٛەری 
 .3ثە رەٚاٚەری ڕاگیرا 6٢15، ٚ ٌە زٛزەیرأی 6٢1١ٍِیبر ظۆالر ٌە 

 
زیبظثٛٚٔی ٌێػبٚی پۀبثەری ضٛری ٚ ئبٚارەی ٔبٚضۆی عێراق ثەرەٚ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثبری  .2

ەَ ژِبرە گەٚرەیە ثٛٚە ثە ئ ەوبْ.گػزیگرأی رری ضطزۆرە ضەر ثٛظخە ٚ ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییە 
کۆرٛثۀع ٌەضەر  رٛأبی زکِٛەد ٌە ثٛاری ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییەوبٔی ٚەن رۀعرٚضزی، پەرٚەرظە، 
ٚ چبٚظێری کۆِەاڵیەری ثۆ ئەٚ ظأیػزٛأەی کە ژِبرەی زیبظی کرظٚٚە. ئبضزی ژیبٔی ظأیػزٛأەکە رێک 

٘ەژاری ثجٓ. ٌە ئۀدبِی ئەَ زٔدیرە لەیرأە، چٛٚە ٚ زۆر کەش ٘ەژار کەٚرْٛٚ یبْ ٚەضزە رٛٚغی 
رێژەی ٘ەژاری ٌە کٛرظضزبْ ٌەٚ کۆِەڵگبٔەظا کە ئبٚارە ٚ پۀبثەریبْ ٌەضۆگررٛٚە، ظٚٚ ٘ێٕعە زیبظی 

زۆررریٓ زیبظثْٛٚ ٌە ظ٘ۆن ڕٚٚیعاٚە کە زۆررریٓ ئبٚارەی ٔبٚضۆ ڕٚٚیبْ رێکرظٚٚە. کبرێک  –کرظٚٚە 
بة ظەکرێذ، رێژەی ٘ەژاری رۀبٔەد ٌەٚەظ ثەرزررە: ٘ەژاری ٌە ژِبرەی ئبٚارە ٚ پۀبثەرەوبْ زط

ی پۀبثەر ٚ ئبٚارەکبْ ژْ ظ ضٗ  ٌٗ 75. زیبرر ٌە ظ ضٗ  ٌٗ 16.5ثەرز ثۆٚە ثۆ  6٢1١٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە 
ەوبْ ثۆ ضەرخەَ گػزیٚ کچٓ ٚ زۆر ثێعەرەربْ ٚ ٔەظارْ. زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضسِەرگٛزارییە 

ٓ ظەکبد ٚ رب ظێ ژِبرەی ظأیػزٛأەکەی زیبظ ظەکەْ. پێٛیطزییەوبٔی ئبٚارەکبْ ئێدگبر ٘ەرێّەکە ظاثی

                                                           
ٚٔعی ثۆ رێککەٚرٕێکی ٔٛێ ٚاژٚ کرا ٌە ٔێٛاْ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ زکِٛەری ٔب، 6٢1١ٌە کبٔٛٔی ظٚٚەِی  3 

ثەرِیً ٌە رۆژێکعا  005,555چبرەضەرکرظٔی ٔبکۆکییەکە. ثە گٛێرەی ئەَ رێککەٚرٕٕبِەیە، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ 
 055,555ثەرِیً ٌە رۆژێکعا ٌە رێی کێڵگەکبٔی ضۆیەٚە ٚ  005,555٘ۀبرظە ظەکبد ٌە رێی ٘ێٍی خیٙبٔی رٛرکییەٚە ٚ 

ٚە، ثۆ ضۆِۆ، ٚ ٌە ثەراِجەریػعا زکِٛەری ٔبٚۀعی ظەضذ ظەکبرەٚە ثە زەٚاڵەکرظٔی ثەرِیٍیع رۆژأە ٌە کێڵگە فیعراڵییەکبٔە
ظەرضەد ٌە ثەغە ثٛظخەکەی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. رێککەٚرٕەکە ثە رەٚاٚەری خێجەخێ ٔەکرا، زکِٛەری ٘ەرێّی  17

گەیبٔع ثە ضۆِۆ. ٔبکۆکییەکبْ  005,555ظەرضەد ثە رەٚاٚەری، ٚ کەِزر ٌە  17کٛرظضزبْ ثەغەکەی ضۆی ٚەرٔەگرد ٌە 
، زکِٛەری ٔبٚۀع زەٚاڵەکرظٔەکبٔی ٘ەڵپەضبرظ، ٚ زکِٛەری ٘ەرێّی 6٢15ثەرظەٚاَ ثْٛٚ. ظٚاخبر، ٌە زٛزەیرأی 

 کٛرظضزبٔیع ٔبرظٔی ٔەٚرەکەی ثۆ ضۆِۆ ڕاٚەضزبٔع ٚ ظەضزی کرظەٚە ثە ٘ۀبرظەکرظٔی ٔەٚد ثە غێٛەیەکی ضەرثەضۆ.
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گەٚرەیە ٚ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە کبرێکعا ظٚٚچبری لەیرأی ظارایی ثۆرەٚە، ٔبرٛأێذ ئەٚ 
ی ٔعأبٔٚ ٚەزارەری پالثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری ٌێکۆڵیٕەٚەیەوی ٘بٚثەغی  گٛێرەیطزییبٔە ظاثیٓ ثىبد. ثەپێٛی

ٚ  ئبثٛری٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق: ٘ەڵطۀگبٔعٔی کبریگەری ٔبٚی "زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە
پێٛیطزییەکبٔی ضەلبِگیرکرظٔی پۀبثەرە ضٛرییەکبْ ٚ  ظاعع" ری ٚ غٗ کۆِەاڵیەری ئبٚارە ضٛرییەوبْ

 ٍِیبر ظۆالرە 1.١پێٛیطزی ثە   6٢15ئبٚارە ٔبٚضۆییەوبْ ٌە 
 

ثۆ  ٌی یىٗ ٘ٗ ئبثٛری چبکطبزی گػزیکٛرظضزبٔی عێراق: ٘ێڵکبری ٘ەرێّی  ئبثٛریفرەچەغٕکرظٔی 
 ٘ەرێّی وٛرظضزبْ

ٚ ٘ەِەگیری  گػزیثۆ ئبییٕعە" ثریزییە ٌە رێڕٚأیٕی  ن بیٗ: ظیعگ6٢6٢٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق " .7
پێػکەظ کراٚە،  6٢13ی کبرگێڕییعا: ٌە ٌ یىٗ ٘ٗزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثۆ چبکطبزییەکبْ ٌە ثٛاری 

کەظا ٘برٛٚە "ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق ٘ەِٛٚ کەش ثە ئبزاظی ظەژی، ٚ ضسِەرگٛزاریی بٌە ظیعگ
ثۆ ظاثیٓ ظەکرێذ." ظیعگەکە ر١ػه  وبرورظٔی ٚ ظەرفەری ئبثٛریرۀعرٚضزی ٚ کۆِەاڵیەری ٚ ئبضبیػی 

، ٚ عرٚضزی، پەرٚەرظە، گػزگیریذ )رۀظەضبرە ضەر ئەٌٚەٚییبرەکبْ ٌە چٛار ثٛارظا: یەکەَ غذ ضەٌک ظێ
عا )کػزٛکبڵ، ئبثٛریٔیبرٕبٔی ٔبٚچەی ئبٚەظأی یەوطبْ ٌە ثٛاری ٛرٕبٔی ژێرضبٔی ٘ەرێُ، ثبٔیٛکبر(، ث

کەرری ربیجەد ٚ پبراضزٕی ژیٕگە(، ٚ کبرکرظٔی زکِٛەد ٌە پێٕبٚی ضەڵىعا )کبرایی، غەفبفییەد، 
ەظۀی(. ثەَ ظیعگەیە، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثەرپرضیبرێزی ظارایی، ٚ چبوطبزیی ضسِەرگٛزاریی ِ

 ٔیبد ظۀێذ.ٛ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی ٌەضەر ث ئبثٛریئەٚ ثٕبغەیە ظاظەڕێژێذ کە چبکطبزیی 
 
یعا ثە کبرگێڕی ٌی یىٗ ٘ٗزکِٛەری ٘ەرێّی وٛرظضزبْ پبثۀعە ثە چبکطبزیی گەٚرە ٌە ثٛاری  .٩

ٔعٔێکی ثەرظەٚاَ ٚ گػزگیر ٌە ٘ەرێّی گٛٔدبٔعٔی ظارایی ٚ ثۆ ثەظەضزٙێٕبٔی گەغەضە ِەثەضزی
. ٘ەرێُ ڕٚٚثەڕٚٚی چۀع ئبضزۀگێه ثۆرەٚە، ثەاڵَ ظەرفەریػی ٘ەیە ثەرەٚپێع ٘ۀگبٚ ثٕێذ کٛرظضزبْ

یەٚە. کٛررٙێٕبٔی ثٛظخە، کە ئبثٛریٌە ڕێی ئۀدبِعأی چۀع چبکطبزییەکی ظرێژضبیەْ ٚ فرەچەغٕکرظٔی 
ضزبْ ظەضبرە ژێر ِەررضی گەٚرەررەٚە، ٚ ئەِەظ ٘بٚارێکە ظێذ زیبظ ظەکبد، زکِٛەری ٘ەرێّی وٛرظرب

ثۆ پزەٚکرظٔی ٌەضەرضۆی ظارایی ٌە ڕێی ئیسزیٛاکرظٔی زیبظثٛٚٔی ضەرخیەوبْ ٚ چبکزرکرظٔی 
ثەکبرظە٘ێٕێذ ثۆ کبرکرظْ  ئبثٛری بکطبزیپەیعاکرظٔی ظا٘بد. زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرفەری چ

. زکِٛەد پبثۀعە ثە خێجەخێکرظٔی ئەٚ چبکطبزییبٔەٚە کە زۆر ئیعارییع ٌی یىٗ ٌ٘ٗەضەر کبرٚثبری 
ٔرضەٚە ٚ ٌە ظاِەزرأعٔەٚە رب ظەگبرە چبکطبزییەکبْ ٌە  پبڵپػزیٌە  ثبیەش ٚ پێٛیطزٓ، ٘ەر ٌە چبکطبزیپڕ

ەوبْ. ٌە گػزیکەرری ظارایی ٚ کەرری ٚزە. ئەَ چبکطبزییبٔە رۆڵیبْ ظەثێذ ٌە پزەٚکرظٔی کبرایی ضەرخییە 
ظٚٚر ٌە  ئبثٛرییەوبْ ثە ِەثەضزی فرەچەغٕکرظٔی ئبثٛریررەٚە، لٛٚڵکرظٔەٚەی چبکطبزییە  الیەکی

 ٔەٚد رێگە ضۆظ ظەکبد ثۆ ٘بٔعأی گەغەی کەرری ربیجەد ٚ ظرٚضزکرظٔی ٘ەٌی کبر.
 

زێعە ثٕچیٕەییە ثۆ ضٛگٛٔدبٔعْ ٌەگەڵ ئەٚ ظا٘برەی کە ظڵٕیب  گػزی٘بٚضۀگکرظٔەٚەی کەرری  .٨
ثە ڕاثەرایەریی کەرری  ئبثٛریە، ٘ەرٚە٘ب ثٕچیٕەییە ثۆ پػزگیریی ٌە فرەچەغٕکرظٔی ٔییە ٚ ٔبضەلبِگیر

ئەٚ ضزراریدەی کە ظەرٛأێذ ٘ەرێّەکە ظەرثٙێٕێذ ٌە لەیرأی ظارایی ٚ ظەرٛأێذ ٌەضەرضۆ ربیجەد. 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘بٚضۀگ ثىبد ٚ ثیطبرە ضەر رێی گەغەضۀعٔی ثەرظەٚاَ پێٛیطزی ثە ظٚٚ  ئبثٛری

ی گٛٔدبٚە. ئەَ ظٚٚ کۆڵەکەیە ثریزیٓ ٌە ئبٚێزەکرظْ ٚ گٛٔدبٔعْ ٌی یىٗ ٘ٗ ضیبضەریۆڵەکەی ضەرەکی ٚ ک
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ٚ ضەلبِگیکرظٔی ظارایی، ٌەگەڵ ظأبٔی ثەرظی ثٕبغە ثۆ گەغەضۀعٔێکی گػزگیر ٚ ثەرظەٚاَ. ٚا پەضۀعە 
ٛاری ضەلبِگیرکرظٔی زکِٛەد چبکطبزیی ظارایی ئەٚرۆ ثکبد کە رٛأب ظاراییەکەی ثە٘ێس ثکبد ٌە ث

ضەرخییە ثٕەڕەرییەوبْ، ٚ ٌە ظرێژضبیۀی ٚ ِبِٕبٚۀعی ضبیۀیعا ضەلبِگیری ٚ ِزّبٔە ثە ثٛظخەکەی 
 زیبرر ثىبد.

 
رێکططزٕی ظارایی ٘ۀعێک ڕێٛغٛێٓ ٌەضۆظەگرێذ ثۆ رێکططزٕەٚەی ضەرخییەکبْ ٚ ظا٘برەوبْ.  .1٢

ٓ ٚ ظاڕغزٕەٚەی ئەٌٚەٚییەرەکبٔی ضەرخییە چبکطبزیی ٌە ثٛاری ضەرخییەوبٔعا ثریزیٓ ٌە ظەضزپێٛەگرر
ٛگۆڕی ئەٚ کبرِۀعأەی زیبظەْ ٚ ٘بٚکبد ڵٚ ئب ,ٔرش ثە غێٛەیەوی ئبِبٔدگیراٚ پبڵپػزیەوبْ ٚەن گػزی

٘ێسی رری ثبزاڕی  ضیبضەریئبِبظەکرظٔیبْ ثۆ کەرری ربیجەد ٌە ڕێی ِەغك ٚ ڕا٘ێٕبٔەٚەی گٛٔدبٚ ٚ 
ەوبْ ٚ گػزیزیبررکرظٔی ئبضزی ثەر٘ەِعارێزیی ضەرخییە  ەٚە. ئەَ چبکطبزییبٔە ظەثٕە ِبیەیوبر

. ٘بٚضۀگکرظٔەٚە پێٛیطزی ثە ئبثٛریچڕکرظٔەٚەی ٚەثەر٘ێٕبٔی ربیجەد ثەرەٚ فرەچەغٕکرظٔی 
ەکبٔە ثەرەٚ ضەرفکرظٔیبْ ٌەضەر ژێرضبْ )ئەِە ٌە کبرێکعا کە پێػجیٕی گػزیظاثەغکرظٔەٚەی ضەرخییە 

ٍی ٘ەثێذ یبضٛظ ٚەثەر٘ێٕبٔی ربیجەد ضٛٚظێکی ثبزرگبٔی ئەٚرۆی ٔبکرێذ ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ رەِٛیٍی ئە٘
ٔرش ٚ  پبڵپػزیٔەثێذ(، ٌەضەر پەرٚەرظە، ٚ ضسِەرگٛزارییە رۀعرٚضزییەوبْ، ئەِەظ ٌە رێی ظاڕغزٕەٚەی 

ڕێکططزٕەٚەی ظارایی ثە  . زکِٛەد ظەضزی کرظٚٚە ثەگػزیگۆڕیٕی لەثبرەی فەرِبٔجەرأی کەرری 
ثەر٘ەِی ٔبٚضۆیی ٌە  گػزیی کۆی ظ ضٗ  ٌٗ 37ٕەی ٔەثٛٚە ٚ ظەگبرە ٔسیکەی غێٛەیەن کە پێػزر ٚێ

ی ٔیٛەی ضەرخییەوبٔی. ٌە ثٛاری ظا٘برەوبٔعا، ٚا ٗ ِبٚەی کەِزر ٌە ضێ ضبڵعا، ئەِەظ ٌە رێی ثڕیٕی ٔسیک
پەضۀعە ئەٚ ظا٘بربٔەی ٌە ضەرچبٚە ٘ەرێّییەوبْ کۆظەکرێٕەٚە زیبرر ثکرێٓ ثۆ ئەٚەی کبریگەری 

بِگیرێزیی ٔرضی ٔەٚد ٌەضەر زەٚاڵەکرظٔی ثەغە ثٛظخە ٌە الیەْ زکِٛەری ٔبٚۀعییەٚە، ٘ەڵّژْ ٚ ٔبضەل
کبریگەرەکەی ٔە٘ێڵٓ. ٘ەرٚە٘ب پێٛیطزە رێکططزٕەٚەی ظاراییەکبْ ٘بٚکبد ثکرێذ ٌەگەڵ پزەٚکرظٔی 

ٔە، ٚ ، ٌە ثەراییعا ظەضزکرظٔەٚە ثە کبرکرظْ ثە ثٛظخەی ضباڵگػزیضیطزّی ثەڕێٛەثرظٔی ظارایی 
ی یبضبظأبٔی ٘ەرێّەٚە )کە ِەرخێکی ظەضزٛرییە(، گەڕأعٔەٚەی زگب ظٖپەضۀعکرظٔی ٌە الیەْ 

، ثە غێٛەیەک کە ثزٛأرێذ ٌەضەر ئەَ ثٕبغەیە ضیطزّەکبٔی کۆٔزرۆڵ ٚ چبٚظێریی ظارایی ٚ ٌێپرضیٕەٚە
 ی، ثٕیبد ثٕرێٓ.یبری ٚ ژِێریبری ٚ ٚرظثیٕی ظەرەکٔٛٚضیٕی ڕاپۆرد ٚ کڕ

 
ٚ رەرضبٔکرظٔی ضەرچبٚە، زێعە پڕثبیەضە.  ئبثٛریوبٔی کەرری  رٗەیە ثەضزٕەٚەی ضزراریدپێکەٚ .11

کە ثە ٘یچ غێٛەیەن ٔبرٛأرێذ  پرۆضەی ظأبٔی ثٛظخە ثۆ گٛٔدبٔعٔی رەٚغی ٔبضەلبِگیریی ظارایی ٚ
ۀعەکبٔی پێػجیٕی ثکرێذ، ٚا پەضۀعە پالٔعأبْ ثۆ ضەرخییەکبٔی ِبِٕبٚۀعیی ضبیەْ خیبثکرێزەٚە ٌە ِەز

( MTFFچٛارچێٛەی ظارایی ِبِٕبٚۀعیی ضبیەْ ) ظا٘بری کٛررطبیەْ. ثۆ ئەَ ِەثەضزەظ، پێٛیطزە 
( ٚەک MTEF٘ەثێذ، کە ئەِیع ظەکرێذ ثگۆڕظرێذ ثۆ چٛارچیٛەی ضەرخییەوبٔی ِبِٕبٚۀعیی ضبیەْ )
ضزٕیػبٔکرظٔی رێٕیػبٔعەرێک ثۆ ثٛظخەی ضباڵٔە. پێٛیطزە خٛارچێٛەی ٌەَ خۆرە پػذ ثجەضزێذ ثە ظە

پێٛیطزییە ضەرەکییەکبْ، ٚ ٘ۀعێک ضزبٔعارظی کۆوی ثٛظخە ثۆ ضەرخییە ثٕەڕەرییەوبْ، ٚ رٛأبی ظارایی 
ظەثٕە ِبیەی خەضزکرظٔەٚە ٌە خۆرایەری ٚ ضەلبِگیری ٚ  MTFF/MTEFزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. 

پرۆژە گەٚرەکبْ ثە گٛێرەی  ثەرظەٚاِیی ئبضزەکبٔی ضەرخییەوبْ ٌە ڕێی خەضزکرظٔەٚە ٌە رەٚاٚکرظٔی
ئەٚ پالْ ٚ ثٛظخبٔەی ثۆیبْ رەرضبْ کراٚە، ٔەٚەن رەٚاٚکرظٔیبْ ثە گٛێرەی ٔبکبٚی ٚ زبڵەری ثەرز 

 ثٛٚٔەٚە ٚ ظاثەزیٕی ظا٘برەکبٔی ٔەٚد ٚ زەٚاڵەکبٔی پبرە.
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 ٌە ِبٚەی ِبِٕبٚۀعی ضبیۀعا، ئبِبٔدێکی ثٕەڕەریی زکِٛەد ثریزییە ٌە ٘بٔعأی چبالکییەکبٔی .16
ثۆ ثەظەضزٙێٕبٔی ئەَ ئبِبٔدە، پێٛیطزە ژیٕگەیەن ثٙێٕرێزە ئبراٚە ٔەٚرییەوبٔعا. -کەرری ربیجەد ٌە ثٛارە ٔب

٘ێسی ثکرێذ( ) ثە ربیجەری ثۆ   پرۆژٖٚ ٘ەرٚە٘ب پػزگیری ٌە ظاِەزرأعٔی   پرۆژٖکە رێطۆغکەر ثێذ ثۆ 
ثەر٘ەِٙێٕبْ، کٛاڵیزی، ظا٘ێٕبْ، ٚ  ی الٚ( ٚ پػزگیری ثکرێذ ٌە کۆِپبٔیبکبْ ثۆ چبکزرکرظٔی ئبضزیوبر

٘ەرٚە٘ب ظەضزگەیػزٓ ثە ثبزارە ٔبٚضۆییەکبْ ٚ خیٙبٔییەوٕبیع رۆڵێکی گەٚرە ظەثیٕێذ. ظاڕغزٕی 
لەثبرە ِبِٕبٚۀعی ٚ ثچٛٚن  ی پرۆژٖثٓ ثۆ گەغەضۀعٔی ۆ کە رێطۆغکەرضیبضەد ٚ رێٛغٛێٕی ئەٚر

کبر. ٘بٚکبد، ٘بٔعأی کۆِپبٔیب گەٚرەکبٔیع ثۆ  رۆٌێکی ئێدگبر ثەرچبٚی ظەثێذ ثۆ ظرٚضزکرظٔی ظەرفەری
ئەٚەی ثجٓ ثە ڕکبثەر ٌە ئبضزی ثبزاڕە ٔبٚضۆیی ٚ ثبزارە خیٙبٔییەکبٔیػعا، ٚ ٚا ثبغزرە غەراکەد ثکەْ 

ثبضی  6٢6٢. ٚەن ٌە ظیعگەی گػزیٌەگەڵ ئێف ظی ئبی )ٚەثەر٘ێٕبٔی ڕاضزەٚضۆی ثیبٔی( ٚ/یبْ کەرری 
یە. ئبثٛریبیجەد کە ثە٘ێس ٚ فرەچەغٓ ٚ کێجڕوێکبر ثێذ ئبِبٔدێکی پڕثبیەضی ٔیبرٕبٔی کەررێکی رٛکراٚە، ث

ظەرٛأرێذ ژِبرەیەوی زۆر ٌە ئبِرازی رری رەٚاٚکەر ٚ کۆن ٌە ثٛاری خۆراٚخۆرظا ثەکبرثٙێٕرێذ ثۆ 
ِبٚەیەکی زیبرر ثە ِەثەضزی ثەظیٙێٕبٔی ئەَ ئبِبٔدە. ثەرٔبِەیەن کە پػذ ثجەضزێ ثە ظأبٔی ئەٌٚەٚییەد 

( چبکطبزی ٌەٚ رێّٕبیی ٚ یبضبیبٔەظا کە ئبضزۀگٓ ٌە iٚ زٔدیرەیی ثێذ، پێٛیطزە ئەِبٔە ٌەضۆثگرێذ )
، ثە ضۆ رثٗ ی ضٗ پرۆژٖثۆ ٘بٔعأی  وبرورظْ( iiٚ ثەڕێٛەثرظٔی ٚ ظاضطزٕی، )  پرۆژٖپێع ظاِەزرأعٔی 

کرظٔەٚەی کٛاڵیزی ئبضزی کۆِپبٔیبکبْ ٌە ثٛاری ثەرزر ( زیبظکرظٔیiiiربیجەری ٌۀێٛ الٚاْ، )
ی ثە٘بی ٔبٚضۆیی یبْ ٖ ضسِەرگٛزارییەکبْ ٚ ثەر٘ەِەکبْ ٚ ظا٘ێٕبْ ٌە رێی ثْٛٚ ثە ثەغێک ٌە زٔدیر

( vٔیبرٕبٔی رێکطراٚێىی ثە٘ێس ثۆ ظاوۆکی ٚ ٌۆثیکرظْ ثۆ گەغەضۀعٔی کەرری ربیجەد، )ٛ( ثivخیٙبٔی، )
( ظاڕغزٕی ثەرٔبِەیەکی ِەغك ٚ vi) کبراررکرظٔی ضٕٛٚرەوبْ ثۆ گەغەپێعأی ئبڵٛگۆڕی ثبزرگبٔی،

ی ثچٛٚن ٚ  پرۆژٖ( زیبررکرظٔی ظەضزگەیػزٕی viiفێرکبریی کبرا ثۆ ضٛێٕعٔی رەکٕیکی ٚ پیػەیی، )
( چبکزرکرظٔی ژێرضبٔی viiiِبِٕبٚۀعی ثە رەِٛیً، ثە ربیجەری ثۆ کۆِپبٔیب ثچٛن ٚ ِبِٕبٚۀعییەوبْ، ٚ )

 ضسِەرگٛزارییەوبْ )ثە ربیجەری کبرەثب(.
 

کەرری ثبٔه ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پێٛیطزی ثەٚەیە پزەٚ ٚ رۆوّە ثکرێذ رب ثزٛأێذ ثەغعاریی  .13
ضەرەڕای ئەٚەی ژِبرەیەکی زۆر ثبٔک ٘ەیە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ٌە گەغەی کەرری ربیجەد ثىبد. 

ێه ثێذ ثەاڵَ کەرری ثبٔه گەغەی ٔەکرظٚٚە. کبرە ضەرەکییەکەی خێجەخێ ٔبکبد کە ثریزییە ٌەٚەی کۀبڵ
ٔیٓ ٌە ئەرکە ٌە گەغەضۀعٔی. ثبٔکەکبْ ثەغعار ثۆ ضەرچبٚە ظاراییەوبٔی کەرری ربیجەد ثۆ پػزگیریی

٘ەرێّی کٛرظضزبْ یبْ ظاراییکرظٔی پرۆژەی  ئبثٛریضەرەکییەکەیبٔعا کە ثریزییە ٌە پێعأی لەرز ثە 
رز(ی ئەٍ٘ی ثۆ رێکڕای ظرێژضبیۀی ٚەثەر٘ێٕبْ. ٚەک پێٛەرێکی ضبظە، ثۆ ئەٚەی رێژەی کرێعیذ )لە

  ٌٗ 5٢، ثۆ ظ ضٗ  ٌٗ 6ثەر٘ەِٙێٕبٔی ٔبٚضۆیی )خی ظی پی( ٌە رێژەی ئێطزبی ثەرز ثکەیزەٚە، کە ثریزییە ٌە 
ٛری ئەفریمیب، ئەٚا پێٛیطزە اڵری ٔبٚەڕاضذ ٚ ثبک رۆژ٘ٗکە ثریزییە ٌە رێکڕای رێژەکە ٌە ٔبٚچەی  ظ ضٗ

ٍِیبر  13رریٍیۆْ ظیٕبر ) 15ی کٛرظضزبْ ثە ثڕێه کە ظەگبرە ثعەْ ثە کەرری ربیجەری ٘ەرێّ لەرزثبٔىەکبْ 
ٚە ظۀبڵێٕٓ، ئەِەظ چبالکییەوبٔی پەن  ضزیٕٗ ٔٗظۆالر(. ٌە ئێطزبظا ثبٔىەکبْ، ثە ظەضذ لەیرأێکی ضەضزی 

٘ەرێّی کٛرظضزبْ. رەٚغی ٘ۀٛٚوەیی ضەضززر  ئبثٛریضطزٛٚە ٚ کبریگەرێکی ٔەرێٕی ٘ەثٛٚە ٌەضەر 
کۆٔزرۆڵی  ری ثبٔه ٚ کبرەکبٔی ثبٔکی ٔبٚۀعی ثەچبٚظێرییەکی الٚاز ٌەضەر کەر ثٛٚە ثە ٘ەثٛٚٔی

 ی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، خێگەی گیراٚەرەٚە.ئبثٛریٚەزارەری ظارایی ٚ 
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 ئبضۆی گەغەورظْ ٚ ثەرەٚپێػچْٛٚ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق
 

. ئبثٛریفرەچەغٕیی ضسِەرگٛزارییەوبْ ظەرٛأٓ رۆڵێکی گرٔگ ثگێڕْ ٌە ٘ەٚڵەکبٔی  .1١
ٌە ٘ەر غێٛەیەوی ثەر٘ەِٙێٕبٔعا، ٘ەرٚە٘ب  وبْٗ زۆر گرٔگ  پێعاٚیطزییٗضسِەرگٛزارییەوبْ ثریزیٓ ٌە 

پێىٙبرەیەکی ضەرەوییٓ ثۆ پێکەٚەگرێعأی ٘ەرێّبیەری، ثەَ غێٛەیە ثڕیبرظەرێکی ضەرەوییٓ ٌەضەر رٛأبی 
ٔدیرەی ثە٘ب ٔبٚچەیی ٚ خیٙبٔییەوبْ. کێجڕکێی ٘ەرێُ ٚ رٛأبی ٘ەرێُ ثۆ ئەٚەی ثچێزە ڕیسی ز

ضسِەرگٛزارییەوبْ ظەکرێذ ثجٓ ثە ضەرچبٚەیەکی پڕثبیەش ثۆ ٘ۀبرظەکرظْ ثۆ ظەرەٚە ثەظەر ٌە کەرری  
. گػزیکە، ٚ ظەرٛأٓ ٘ەٌی کبر ظرٚضذ ثکەْ ثە ظەر ٌە ٘ەٌی کبری  ٔبٚچٗثۆ   ّٔٛٚٔٗگبز ٚ ٔەٚد، ثجٓ ثە 

، رۀبٔەد زیبرر پػذ ثە ضسِەرگٛزارییەوبْ ظەثەضزێذ، ظەرٛأرێذ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کە ضبکێکی ظاضراٚە
ضٛٚظ ٌەَ ڕەٚغە ٚەرثگیرێذ ظەرفەری ٌێ ظرٚضذ ثکرێذ ٚ ظەرٛأرێذ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثکرێذ ثە 

ٌە ٔبٚچەکە، ثە ربیجەری کە ضٕٛٚری ٘ەیە ٌەگەڵ  ضزٕەٚە ٚ ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزاریضەکۆیەن ثۆ گٛا
. ثە ربیجەرییع، ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرٛأێذ ثجێذ ثە ظەرٚازە ثۆ ظاثیٕکرظٔی چۀع ثبزاڕێکی گەٚرەظا

کە  ثۆ ٔبٚچەکبٔی رری عێراق. ثەَ غێٛەیە، رەٚغێک ظرٚضذ ظەثێذ اریژِبرەیەکی زۆر ضسِەرگٛز
پێٛیطزە یەکەَ خبر ٘ەرێّی  ٌە عێراق. ثۆ ئەَ ِەثەضزەظ گػزی٘ەِٛٚاْ لبزأدی ٌێ ظەکەْ ثە

زۆر کۆرٛثۀع الثەرێذ ٌەضەر ضسِەرگٛزارییەوبٔی ثبزرگبٔی، ثە ربیجەری کە ئەٚ  کٛرظضزبْ ژِبرەیەوی
ٚ ٌە چٛارچێٛەی رۆڕی  ْظا یٌە ئبضزی ٔبٚۀع زرگبٔییبٔە ثەغێٛەیەکی ضەرەکیضسِەرگٛزارییە ثب

خیٙبٔییعا ئۀدبَ ظەظرێٓ. ٘ەرٚە٘ب پێٛیطزە ٘ۀعێک ظڵٕیبیی یبضبیی، ٚ ٘ۀعێک یبضب ٚ ڕێٛغٛێٕی ٔٛێ 
ۀع ثکرێٓ ٚ ٘ۀعێک رٛأبضبزی ظاثیٓ ثکرێذ )غبرەزایی، ضزبٔعارظ، ٚ ژێرضبْ(. چبکطبزیی ٌە پەض

کرظٔی ئەٚ ضسِەرگٛزارییبٔەی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پێػکەظ ثبغزریبضبکبْ ٚ رێٛغٛێٕەکبٔعا ٚ 
یبْ ٘ەیە، پێع ٘ەر غذ ٚ کەضێک ضٛٚظی ثۆ ظأیػزٛأی ئبثٛریظەکرێٓ، ثێدگە ٌەٚەی ڕە٘ۀعێکی 

 .ظا رظٖ رٖٚ پٗرێُ ٘ەیە، ثە ربیجەری کە کەٌێٕی گەٚرە ٘ەیە ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە ثٛارەکبٔی کەرری رۀعرٚضزی ٚ ٘ە
  

 یبٔعْ ٌۆخیبی زأیبری ٚ گٗ وٕٗ رٗ ٘ەرێّبیەری ثبغزر ثکرێذ ٌە ڕێی ٕیظەرٛأرێذ پێکەٚە ثەضز .15
ی ٘ەیە کە ظەثێذ خێجەخێ ٘ۀعێه رەٚاٚکبریٚ ضسِەرگٛزارییەکبٔی ٘برٛٚچۆ ٚ گٛاضزٕەٚە.  (ئبی ضی ری)

، ئەِە ثێدگە ٌەٚەی (ئبی ریزأیبری ) ٌۆخیبی وٕٗ رٗ ٛاری ثبزرگبٔییعا ثە ضسِەرگٛزاریثکرێذ ٌە ث
. ئبی ی گٛٔدبٚ ظرٚضذ ثىبد ثۆ ثبزرگبٔیئبی ضی ری ضٛٚظی ٘ەیە ٚ ظەرٛأێذ ژیٕگەیەک ضسِەرگٛزاری

ثٛاری ثرۆظثبٔع )غەپۆٌی فراٚاْ(، ئێدگبر یە، ثە ربیجەری ئبثٛریضی ری ثێدگە ٌەٚەی کەررێکی گرٔگی 
. رۆڵی گرٔگی رەکٕەٌۆخیبی ظیدیزبڵ ثۆ گٛاضزٕەٚە ٌە ٘ەرێّی ئبثٛریرێطۆغکەریػە ثۆ گەغەضۀعٔی 

٘ەِەچەغٓ  ئبثٛریکٛرظضزبْ ٌەٚەظا ظەثێذ کە ظەرٛأێذ ظەرفەری کبر ظرٚضذ ثىبد، ٘ەرٚە٘ب ظەرٛأێذ 
یجەد ثە٘ێس ثىبد. ثۆ ضطزٕەگەڕی ئەَ ئەگەرە، پێٛیطزە ثکبد ٚ رٛأبی کێجڕکێ ٚ کبرایی کەرری رب

کبٔی زکِٛەری ٔبٚۀعی، رەثۀی گەغەضۀعٔی زگب ظٖزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ثە ٘ەِب٘ۀگی ٌەگەڵ 
ئیٕزەرٔێزێکی ئێدگبر ضێرا ثىبد ٚ ٌە ڕێی چبکطبزی ٌە چۀع کبرێک ٚ چۀع یبضب ٚ رێػٛێٕێکەٚە ٘بٔی 

یی ٚ ( کرظٔەٚەی ثبزاڕ ثە ڕٚٚی کێجڕوی ٌە رێی ِۆڵەری ٔٛێٛە، ڕێّٕبiثبزاڕی ئبی ری ثعاد، ٚەن 
( ii، ٚ ئبڵٛگۆڕکرظٔی ژێرضبْ، PPPsثکەْ ثۆ کێجڕوێ، ِۆظیٍی ٔٛێ ٚەن ڕێٛغٛێٕی ٔٛێ کە ظەرگب ٚااڵ

پزەٚکرظٔی رٛأبی چبٚظێری ٚ ظەضەاڵری یبضب ٚ پزەٚکرظٔی رٛأبی ٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعْ ٌە 
( ضٛٚظٚەرگررٓ ٌە پێگەی خیۆپۆٌیزیکی ثۆ ئەٚەی iiiٔی رێٛغٛێٓ ٚ رێکططزٕی کبرٚثبرەکبْ ثٛاری ظأب

گرێعأی ٔێٛظەٚڵەری کە ثزٛأێذ ضسِەری ثبزاڕی کەیەن ثۆ پێکەٚە٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ عێراق ثجٓ ثە ثٕ
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ظْ ٌەضەر ثۆ ئبی ری ثۆ کبرکر ( ظاڕغزٕی ضزراریدێىی ٔیػزّبٔیivئیٕزەرٔێزی ٔبٚچەکە ٚ خیٙبْ ثىبد، 
( ظاڕغزٕی ثبثەرەکبْ vضبڵەکبٔی الٚازیی ٚ ٚەاڵِعأەٚەی ظاٚاکبریی ٌەضەر ضسِەرگٛزارییەوبٔی ئبی ری، ٚ 

ثە زِبٔی کٛرظی. ئبِبژە ثە غٛێٕە گرٔگە خیۆپۆٌیزکەکەی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ضەرەڕای 
گەغەضۀعٔی ضسِەرگٛزارییەکبٔی ئبی ضی ری، رۆڕی گٛاضزٕەٚەظ رۆڵی ئێدگبر گرٔگ ظەگێڕێذ ٌە 

٘ەرێّعا. کەررەوبٔی گٛاضزٕەٚە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە غێٛەیەوی ضەرەکی پػذ ظەثەضزٓ ثە  ئبثٛری
رێگەٚثبْ ٚەن کەررێکی ٘ەرە گەغەضۀعٚٚی گٛاضزٕەٚە ٚ ٘برٛٚچۆ، ثەاڵَ ٔە ثە ثبغی پێکەٚە 

ٔییع پێٛیطزی ثە ثەضزراٚٔەرەٚە ٚ ٔە صیبٔەی ثبظ ظەکرێٓ. ضەرەڕای ئەَ کەررە، گٛاضزٕەٚەی ئبضّب
ی ٌۆخیطزی گەغەیبْ ٔەکرظٚٚە ٚ ضەکۆ )٘ەة(پێعأە. کەرری ٘ێڵی ئبضٕیٓ ٚ ثەرەٚپێػەٚەثرظْ ٚ گەغە

ئەِەظ رێگەی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ گررٛٚە ضٛٚظ ٚەرثگرێذ ٌە ظەرفەرە ئبثٛرییە ٘ەرێّبیەرییەوبْ. 
 ٛٚە ٚ کۆٔٓ. پێٛیطزە چبکطبزیضەرچضەرەڕای ئەِبٔەظ، یبضبکبٔی ثٛاری کەرری گٛاضزٕەٚە، رۆژیبْ ثە

ٌە ٔێٛاْ ٚاڵربٔی ظراٚضێ. ثۆیە،  بزرگبٔییعا ثۆ پزەٚکرظٔی ٘بٚکبریٚ ئبضبٔکبریی ث گِٛرنثکرێذ ٌە 
ئەگەر ضسِەرگٛزارییەوبٔی گٛاضزٕەٚە ٚ ئبی ضی ری چبکزر ثکرێٓ، ئەٚا ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق 

ٚ ٌۆخیطزیه ثۆ رەٚاٚی ٔبٚچەکە ٌەثەرئەٚەی ێکی گٛاضزٕەٚە ٘ەثئەگەرێکی گەٚرەی ٌە پێػە ثجێذ ثە 
 ٔسیىە ٌە ثبزاڕە گەٚرەوبْ ٚ غٛێٕەکەی ٌە ڕٚٚی خیۆپۆٌیزیکەٚە رب ڕاظەیەن ئبراَ ٚ ضەالِەرە.

 
پێجعاد، ٚ  ٚ ثرٖ  ثبزرگبٔی ٚزٖ،  ٖٚ ِجىبرٗ رٛأێذ ثبرگرأی ظارایی وٗ ثب ظٖ رری وبرٖ چبوطبزی وٗ .12

رێّی  ٘ٗ  ثب ٌٗ ِٙێٕبٔی وبرٖ ر٘ٗ رچی رٛأبی ثٗ گٗ ثبغزر ثىبد. ئٗثب  رگٛزاری وبرٖ غىرظٔی ضسِٗ پێػىٗ
د،  رری ربیجٗ وبٔی وٗ ر٘ێٕبٔٗ ثٗ ٘ۆی ٖٚ ضبڵی راثرظٚٚظا ثٗ  ی ظٖ ِبٖٚ  ٌٗ  ٔع لبد فراٚأجٖٛٚ وٛرظضزبْ چٗ

٘ب ثۆ  رأجٗٔی غٍی گ ِٗ ضٛٚرٗ  ضزٓ ثٗ ٚاَ ثبرگرأی ظارایی زۆری پبڵپػزیىرظٔی ٔرش ٚ پػزجٗ رظٖ اڵَ ثٗ ثٗ
وٕیىی ٚ  فیرۆچٛٚٔی زۆری رٗ ، ثٗ ٖٚ وبٔی گٛاضزٕٗ ٔگٗ ِٛوٛری گبزی ضرٚغزی، ئبضزٗ ی وٗ ٖٚ پرورظٔٗ

پالٔێه ٌەضەر ثٕەِبٜ  یی، ٚ الٚازی وٛاڵێزی ظاثیٕىرظْ. زراٖٚ ِی ٔرش، الٚازی رٛأبی ظاِٗ ثبزرگبٔی، وٗ
ی  رری ٚزٖ رٛأبی وٗ  ٌٗ وبْ ٔٗ ضبیٗظرێژ یی ٚ ٔٛٚوٗ ٘ٗ  ی وێػٗ ٖٚ رضڤعأٗ ثٗ ثۆ  وراٖٚضێ وۆڵەوە پێػ١ٕبر 

 ِبی ر ثٕٗ ضٗ ٌٗی رێىططزٕی وبرا  رێىی یبضبیی ٚ چٛارچێٖٛ ضیبضٗ ٔی ورظٔی ثٗ رێّی وٛرظضزبْ: )ا( رٗ ٘ٗ
وبْ. ٖ ٌەضەر ثٕەِبٜ ڕۆڵٝ ڕْٚٚ ٚ فەرِبْ ثۆ لەٚارە خ١بٚاز رٚٚٔی  ثٗ وبْ روٗ ۆڵ ٚ ئٗظیبریىرظٔی ر

،  رد ضۆ ثۆ وٗ رثٗ رێىی ضٗ ڵ رێىطٗ گٗ ضۆثگرێذ، ٌٗ ثب ٌٗ وی ٔٛێی وبرٖ بضبیٗی  وٗ چٛارچێٖٛ
رد، ٚ ظٚاخبر  وبٔی وٗ زراٖٚ ربٔعٔی ظاِٗ ی ضزٛٚٔی، ربیجٗ غێٖٛ وطراٚ ثٗ رری یٗ ی وٗ ٖٚ غبٔعٔٗ ڵٖٛ ٚ٘ٗ
ی  ی ظاثیٕىرظٔی ٚزٖژێرضبْ ثئۆ زإِىرظٔ  ر٘ێٕبٔی گرٔگ ٌٗ ثٗ ٔدبِعأی ٖٚ . )ة( ئٗ وٗ ررٗ ربٔعٔی وٗ ربیجٗ

ظراٚضێىبٔی   ڵ ٔبٚچٗ گٗ وی ٌٗ ثبی زێعٖ وبرٖ  فیرۆظاْ، ٚ ثبزرگبٔیىرظْ ثٗ ی ثٗ ٖٚ ِىرظٔٗ یی، وٗ ٚاٚ، ِزّبٔٗ رٗ
رری  وبٔی وٗ رچبٖٚ غعاریىرظٔی ضٗ چێذ ثٗ ٚغی ظارایی، پێعٖ وبٔی رٖ ٔعٖ ٘ۆی وۆرٛثٗ ثٗ  عیراق ٚ رٛرویب. ٖٚ

ٔدبَ ثعرێٓ ثۆ  ئٗ  ریبیی ٚٚ  ۆر ثٗد ز رری ربیجٗ وبٔی وٗ ر٘ێٕبٔٗٗ ث پێٛیطزٗ ٖٚاڵَ  د پێٛیطذ ثێذ. ثٗ ربیجٗ
٘ب  رٖٚ د ثىبد، ٘ٗ رری ربیجٗ ٚاٚی وٗ ی رٗزٚٚ ئبرٖری راوێػبٔی  ثٗ ضزٗ ظٖ  وٗ ررٗ ظای ئێطزبی وٗ ی ئٗ ٖٚ ئٗ
ۆ طزٕی یبضبیی ثد ٚ رێىط ی ضیبضٖٗ یی ٚ چٛارچێٛ زراٖٚ رٛأبی ظاِٗ  ٚاٚ ٌٗ ی رٗ ٖٚ رزثٛٚٔٗ ثٗ
ظا ٚ  ری رێٛغٛێٓ ثۆ پبڵپػزیىرظٔی ثبغزرورظٔی ئٗ ج( گررٕجٗۆز. )ی ئبڵ ثرظٔی ضیطزّێىی ژیٕگٗ رێٖٛ ثٗ

ثب  وبٔی وبرٖ ورێیٗ  د ثٗ ثبرٖ ضۆی رێّٕبییىرظٔی ضیطزّی ضٗ گررٕٗ  ثێذ ٌٗ ظ ثریزی ظٖ ِٗ ٌێپرضراٚێزی. ئٗ
رچی  گٗ فیرۆظاْ ٚ ثبغزرورظٔی ظا٘بد. ئٗ ی ثٗ ٖٚ ِىرظٔٗ ر وٗٗ ض  وبرٗ ضذ ظٖ ن خٗ یٗ رٔبِٗ ن ثٗ ٘ب ٖٚ رٖٚ ٘ٗ

ی  ٖٚ ِىرظٔٗ ورێذ وٗ ، ظٖ َ ٚ ئبڵۆزٖ ضزٗ غىرظْ وبرێىی ئٗ ی ظاثٗ ٚاٚی پرۆضٗ (ی رٗ ربٔعْ )ضصطصٗ ربیجٗ
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د  رری ربیجٗ ڵ وٗ گٗ ثبظ ظارێژراٚ ٌٗضزێىی  رێی گرێجٗ  ٔدبَ ثعرێذ ٌٗ فیرۆظاْ ٚ ثبغزرورظٔی ظا٘بد ئٗ ثٗ
رێىی  ی ضیبضٗ رٛأێذ چٛارچێٖٛ ظ زیبرر، ظٖ ِٗ ی ورێ. ٌٗ ٖٚ وبْ ٚ وۆورظٔٗ ثرظٔی پطٌٛٚٗ رێٖٛ ثۆ ثٗ

  رثٓ ٌٗ ریعٖ یبرِٗ  ی ٔٛێجۆٖٚ ٚ ٚزٖ  ٚزٖ،  ، پبرێسگبریىرظْ ٌٗ ٚ ثۆ چٛضزی ٚزٖ وی پزٗ یٗ رٔبِٗ رْٚٚ ٚ ثٗ
  ثب. ر وبرٖ ضٗ ٔعٚٚ ٌٗ ضٗ غٗ ی ظاٚاوبری گٗ ٖٚ اڵِعأٗ ٖٚ
 

کػزٛکبڵ ظەرفەرێکە ثۆ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ٚ گەغەپێعأی ئەَ کەررە رەریت ظەثێذ ٌەگەڵ  .17
ضبڵی  3٢کەرری کػزٛکبڵ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە ِبٚەی  پێٛیطزیی خۆراٚخۆر ثۆ ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ کبر. 

ٔەٚد راثرظٚٚظا رٛٚغی چۀعیٓ ربضبْ ثٛٚە، ٚەن ٘بٚرظەکرظٔی ضۆراوی ٘ەرزاْ ثە گٛێرەی ثەرٔبِەی 
ثەراِجەر ضۆران، گەغەضۀعٔی ثبزرگبٔیی ٔەٚد )کە ثٛٚە ِبیەی ئەٚەی ضەرچبٚەوبْ ثۆ کػزٛکبڵ 

 وی یٗ رب راظٖکرظٔی ٔرضی ظأەٚێٍە کە پبڵپػزیرەرضبْ ٔەکرێٓ ٚ ڕٚٚثکۀە کەرری گػزی ٚ ثیٕبضبزی(، ٚ 
  ٌٗ  خگٗکەٌٛپەٌی زۆر ظەکرێذ )کە ثٛٚەرە ِبیەی ئەٚەی ضەرچبٚەکبْ رەرضبْ ثکرێذ ثۆ کەرەضزە ٚ 

ظأەٚێٍە/گۀُ(. ثۆ ئەٚەی ئەَ کەررە ثطرێزەٚە گەڕ، ثێدگە ٌە پرۆژەی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ثٛاری کػزٛکبڵعا، 
ٌە ظارب  ( ظەضزکرظْ ثە چبکطبزیiپێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کبر ٌەضەر ئەَ ثٛارأە ثىبد: 

ەٚەی ٔرش، ٚ ڕِٚٚبڵ ٚ غیکرظٔەٚەی ی کػزٛکبڵی، کۆکرظٔڕٚٚپێٛٚەن ظەضزکرظْ ثە ئۀدبِعأی 
وبْ،  پبڵپػزییٗ( چبٚضػبٔعٔەٚە ثە ٘ەِٛٚ iiپێکٙبرەی ضبن ٚ ٔەضػەی ضبن ٚ ئبٚ ٚ رۆِبری زەٚی، 
( ظاڕغزٓ ٚ ظأبٔی ِیکبٔیسِێکی کبرا ثۆ iiiثبخەکبْ، لەظەغە ٌەضەر ٘بٚرظە، ٚ رضِٛبری ِۆڵەد، ٚ 

ٚەزارەری کػزٛکبڵ ٚ ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ، ٚ ئەٚ ثٕکە ٚ ٌەگەڵ  ەرفراٚأکرظْ ثە ٘ەِب٘ۀگیٌێکۆڵیٕەٚە ٚ ث
ٔبٚۀعأەظ ثگرێزەٚە کە ربیجەرٓ ثە ٌێکۆڵیٕەٚە، ٚ کۆٌیژەکبٔی کػزٛکبڵ. ضەرەڕای ئەِبٔەظ، ثەرٔبِەیەوی 

 ی ٚ ظەرفەری کبر ظرٚضذ ثىبد.ئبثٛریِەزْ ثۆ ثٛٚژأعٔەٚەی کػزٛوبڵ ظەرٛأێذ چبالکیی ٔبٚضۆیی 
 

کەِیی ئبٚ رب بٚ ثۆ ئەٚەی ثە غێٛەیەوی ڕێکٛپێکزر ئبٚ ثەکبرثٙێٕرێذ. ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە کەرری ئ .1٩
ظێذ ثبٚرر ظەثێذ. ئەَ کەررە ڕٚٚثەڕٚٚی کەِیی ثۆرەٚە چٛٔکە ٌێػبٚی ئبٚ ثۆ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کەَ 

ػزٛکبڵ ٚ ثۆ ِباڵْ ٚ ثۆرەٚە، ٚ کٛاڵیزیی ئبٚەکەظ گۆڕاٚە. ٌەگەڵ ئەِبٔەغعا، ظاٚاکبریی ٌەضەر ئبٚ ثۆ ک
)ٌۀبٚیػیعا ثۆ کەرری ٔەٚد( رب ظێذ ثە ضێرایی زیبظ ظەکبد. ضەرەڕای ئەِبٔەظ، ئبٚ  ػەضبزیثۆ پی

پێٛیطزە ثۆ ٚزەی کبرەثب ٚ ثۆ ژیٕگە. پێعەچێذ کەِیی ئبٚ زیبرریع ثکبد ٌەگەڵ رێپەڕیٕی کبرعا چٛٔکە ٌە 
ّی کٛرظضزبْ ٌە ٔیبد ظۀرێٓ، ثەِەظ ٘ەرێٛچبٚگەکبْ ٚ ٌە ضەرەٚەی ئبٚەوبْ رب ظێذ ژێرضبٔی زیبرر ث

ثۆ کبکرظْ ٌەضەر پڕکرظٔەٚەی ئەَ کەٌێٕەی ٔێٛاْ  وطراٚ یٗرەٚغێکی ٔەظاریعا ظەثێذ. ضیبضەرێکی 
ی ٚ رەکٕیکی ئبثٛریظاٚاکبری )طٍت( ٚ٘ەثٛٚ )عرض( پػذ ثە چۀع فبکزەرێکی کۆِەاڵیەریی ٚ ژیٕگەیی ٚ 

پێٛیطذ  رەٚە ئەگەر گۆڕأکبریبییە پڕ ثىبظەثەضزێذ. زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرٛأێذ ئەٚ ثۆغ
ثکبد ٌە ضزراریدەکبٔی ثەڕێٛەثرظٔی عرض ثەرەٚ غێٛازێکی رەٚاٚکبری کە ٘بٚکبد کبر ٌەضەر الیۀی 
ظاٚاکبرییەکبٔیع ثىبد. ثۆ ئەٚەی ضٛٚظ ٌەٚ ٚەثەر٘ێٕبٔە گەٚرأە ٚەرثگیرێذ کە ٌە ثٛاری گەغەپێعأی 

ثەرفراٚاْ ئۀدبَ ثعاد  وبرێىیرێذ کە زکِٛەد چۀع ضەرچبٚەکبٔی ئبٚظا ئۀدبَ ظراٚە، ٚا پێػٕیبر ظەک
ثە ئبِبٔح ظەگرێذ ٚ ٔەک ٘ەر کبر ظەکبرە ضەر گەغەضۀعٔی ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ ٚ  کە ٘ەژاری

( iئبٚیع. ئەٌٚەٚییەرەوبْ ثریزی ظەثٓ ٌە ) ٘ەرٚە٘ب ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزاری ثەڕێٛەثرظٔی ثەڵکٛ
( iii( ثبغزرکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکبٔی ظاثیٕکرظٔی ئبٚ، )iiپالٔعأبْ ٚ ثەڕێٛەثرظٔی ئبضبیػی ئبٚ، )

 ٚ یەکێزییەکبٔی ثەکبر٘ێٕەرأی ئبٚ.  ثەڕێٛەثرظٔی ٔبٚضۆیی ٚ ٔیػزّبٔی پزەٚکرظٔی ِیکبٔیسِەکبٔی
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 ضبڵەکبٔی ثە٘ێسیی ٘ەرێُ ٚ ڕێگەی ثەرەٚپێػچْٛٚ
 

ەکەی ٌە ئبثٛریەی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضبڵی ثە٘ێسیی ٘ەیە ٚ ظەرفەری ٌە پێػە ثۆ ئەٚ .1٨
( iئەِبٔەظ ثریزیٓ ٌە )لەیراْ ڕزگبر ثىبد ٚ ثکەٚێزە ضەر ڕێی گەغەیەوی ٘بٚضۀگی ثەرظەٚاَ. 

( غٛێٕێک کە iv( ظأیػزٛأی گۀح، )iiiثەپیذ، ) ( زەٚیی کػزٛکبڵیiiضەرچبٚەی گەٚرەی ٔەٚد ٚ گبز، )
( زکِٛەرێک کە غێٍگیرە ٌەضەر v)ظەکەٚێزە چەلی رێگە ثبزرگبٔییەکبٔەٚە ٚ چٛارڕیبٔی ثبزرگبٔییە، 

( گیبٔی vii( کۆِەڵگەیەکی کۆِەکجەضع کە ئبِبظەیە ٚ ربِەزرۆیە ثۆ ٘بٚکبری، )viپیبظەکرظٔی چبکطبزی، )
( غٛێٕێکی ضەلبِگیرە ثە غێٛەیەکی رێژەیی ٌە ئێطزبظا ثۆ viiiٌەالی ضەڵکەکە، ٚ )  پرۆژٖظەضزکرظْ ثە 

ٔەی ثە٘ێسیی ٚ ئەَ ظەرفەربٔە . ئەگەر ئەَ ضباڵٚاڵد وبٔی رری غٗٗ ثثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ   پرۆژٖ ٔدبِعأی ئٗ
٘ەرێّی  ئبثٛریثکرێذ، ئەٚضب ٘بٚکبرأە پیبظە ضیبضەریەوعا کە غێٛەیەکی کبرا ثەکبرثٙێٕرێذ ٌە ژیٕگەیثە

ەکی ئبثٛریثۆ زاڵجْٛٚ ثەضەر زەزّەرییەوبٔی ئێطزبظا ٚ ٘ێٕبٔە ئبرای کٛرظضزبْ ظەرفەرێکی ثبغی ظەثێذ 
 ٚ ظرێژضبیەْ. رەی ثەرظەٚاَ ٌە ِبٚەی ِبِٕبٚۀعەغٓ ٚ گەغەضۀعٔێکی گەٚفرەچ

  

٘ەرێّی کٛرظضزبْ پێٛیطزی ثە کۆغػی ٘بٚکبد  ئبثٛریضێراکرظٔی گەغە ٚ فرەچەغٕێزیی  .6٢
زکِٛەد ظەرٛأێذ ظەضذ ثکبد ثە پرۆضەیەکی چبکطبزی کە یعا. ئبثٛری٘ەیە ٌە کەررە ضەرەوییەکبٔی 

ۆ زەٚە ٚ گەغەی زیبرر ثعاد ثە ژیٕگەی یبضبیی ٚ ڕێٛغٛێٕەکبْ، کە پێٛیطزٓ ثکەررەکبْ ثگرێ ٌی یىٗ ٘ٗ
دبَ ٌە کەررەوبْ ثە غێٛەیەوی ضٛي ٚ ثە زٔدیرەیی رێکٛپێک ئۀ ثبزاڕی ئبزاظ. پێٛیطزە چبکطبزی
ٌە  ذ ظەثەضزێذ ثە ضەرکەٚرٕی چبکطبزیٌە کەررێکعا زۆر خبر پػ ثعرێذ، چٛٔکە کبرایی چبکطبزی

 یە ثریزییە ٌە ٘ەِب٘ۀگی چبکطبزیعا. ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ئەَ پێکەٚە گرێعراٚێزیئبثٛریکەررەکبٔی رری 
ٌە  یرەیی. ئەَ ٔەضػە ڕێگەیە چبکطبزی کۆٔکریزیٌە ٔێٛاْ چۀع کەررێکی خۆراٚخۆرظا ثە غێٛەیەکی زٔد

 ضۆ ظەگرێذ ٌە کەررەوبٔعا ثۆ ئەٚەی زکِٛەد خێجەخێیبْ ثىبد.ەضیبضەرەکبٔعا ٌ
 

 ی کبریگەری ٔەرێٕی کۆِەاڵیەری ٚ ظاِەزرأعٔی ضیطزّێىی چبٚظێریی پزەٚی کۆِەاڵیەری کەِکرظٔەٚە
 

ری  اڵیٗ وۆِٗثێ ئەٚەی غٍۆلیی ثە ئبثٛریثریزییە ٌە ضەلبِگیرکرظٔی  عئەٌٚەٚییەری ٘ەرە ٌە پێ .61
ثۆ ظاثیٕکرظٔەٚەی ئبِراز ثۆ ِیکبٔیسِەکبٔی چبٚظێریی کۆِەاڵیەری  پزەٚکرظْ ٚضیبضی زیبرر ثىبد. -ٚ

یەری پڕثبیەش ثۆ زکِٛەد. ئەٚ ِیکبٔیسِبٔەی ئێطزب ٌە ٚەٌٚەر ٔبکبٚی )طٛاریء( ثریزیٓ ٌە ئەکبرکرظْ ٌەض
ئبراظاْ ثۆ چبٚظێریی کۆِەاڵیەری پێٛیطزە پزەٚرر ثکرێٓ ٚ رب ڕاظەیەن ئبِرازی ٔٛێیبْ ثۆ ظاثیٓ ثکرێزەٚە 

ثەرظەٚاِەوبْ. ٌەَ ظٚاییەظا زکِٛەد ثۆ ئەٚەی ثزٛأٓ کبر ثکەْ ٌەضەر لەیرأە ِرۆیی ٚ کۆِەاڵیەریە 
چٛارچێٛەیەکی رێکٛپێىی ظاڕغذ ثۆ چبٚظێریی کۆِەاڵیەری ثۆ پبراضزٕی ٘ەژاراْ ٚ ٔەظاراْ، ٘ەرٚە٘ب، 

کە پێٛیطزە ثە ٚریبییەٚە ٘ەڵجەضۀگێٕعرێٓ ثۆ  ثەرٔبِەی چبکطبزییە پێػٕیبری چۀع کبرێک ظەکبدئەَ 
کە ڕۀگە کبریبْ رێ ثىبد، ٚ ثۆ ِەزۀعەکرظٔی لەثبرەی ظیبریکرظٔی ئەٚ ضەڵکە الٔەٚاز ٚ ٔەظارەی 

ربیجەد ئەٚ کبرأەی ظەکرێٓ ٌە ثٛاری زیبظکرظٔی ی ٌەضەر چبٚظێریی کۆِەاڵیەری. ثەکبریگەرە پێچەٚأەکە
ٔرضی ٔەٚد ٚ کبرەثب ٚ گۀُ ٚ کەرەضزە  پبڵپػزیثبخی ظەراِەد، کەِکرظٔەٚە ٚ ٔە٘ێػزٕی 

کبریبٔە کبریگەری پێچەٚأەیبْ ٘ەثێذ ٌەضەر ضبٔەٚاظە ٘ەژارەکبْ. کػزٛکبڵییەوبْ. رۀگە ئەَ گۆڕأ
، ڕۀگە کبریگەری پێچەٚأەیبْ ٘ەثێذ ٌەضەر گػزیضەرەڕای ئەِبٔەظ، ثە ڕەچبٚکرظٔی لەثبرەی کەرری 

کبرِۀعە ٘ەژارەکبٔی کەرری گػزی، کە ضەڵکی ئبضزی خۆراٚخۆری ضٛێٕعەٚاری کبری رێعا ظەکەْ ٚەن 
 فەرِبٔجەر.
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چبکطبزییە پێػٕیبرکراٚەکبْ ثە غێٛازی خۆراٚخۆر کبر زە ٘ەژاراْ ٚ ٔەظاراْ ثپبرێسرێٓ. پێٛیط .66
. پێٛیطزە ٌێکۆڵیٕەٚە ثکرێذ ٌە کبریگەری چبکطبزییەکبْ خۆراٚخۆرەوبٔی ظأیػزٛاْ  غٕٗ چٗظەکۀە ضەر 

 زیٌە لەثبرە ٚ ضرٚغ گػزیچبکطبزییەوبْ ثۆ ئەٚەی ثە  کبریگەری کۆِەاڵیەریٌەضەر ٘ەژاری ٚ 
کبریگەری ثەرٔبِەی چبکطبزییەکە رێجگەیٓ. ئەَ غیکبرییە رێگەِبْ ثۆ ضۆظ ظەکبد ِەزۀعەی لەثبرەی 
لەرەثٛٚی پێٛیطذ ثکەیٓ ثۆ پبراضزٕی ٘ەژاراْ ٚ ٔەظاراْ ثە غێٛەیەوی ظارایی. ثۆ رۆڕی چبٚظێری 

ذ ٌە ٘ەرێّی ثریزییە ٌە رەزەظظای ضەرەوی. ئەٚ پۆٌێٕەی ثەکبرظە٘ێٕرێ ەری، ئبِبٔدگیریکۆِەاڵی
 15٢٢٢٢کٛرظضزبٔی عێراق ثۆ ئبِبٔدگیری، ڕەچبٚی ٘ێڵی ٘ەژاری یبْ لەثبرەی ضێساْ ٔبکبد. ثڕی 

ظیٕبری عێرالی رەرضبْ کراٚە ثۆ ضێسأی ضٛٚظِۀع ثە ثێ ڕەچبٚکرظٔی لەثبرە یبْ پێگەی ضێسأەکە، 
کراٚ ثە گٛێرەی پۆٌێٕی ٚەک پێٕبضە ثۆ ٘ێڵی ٘ەژاری یبْ ئبضزی ثەکبرثرظْ. پبرەی ٔەضزیٕەی رەرضبٔ

ثەرفراٚأی کۆِەاڵیەری ظەظرێذ ٌە خیبری ِیکبٔیسِی کبرا ثۆ ئبِبٔدگیری ثە ِەثەضزی ظەضزٕیػبٔکرظٔی 
 ظ ضٗ  ٌٗ 11 ٔٙب رٗغبیطزەیی، ٘ەر ثۆیەظ زۆرثەی ٘ەژاراْ ضٛٚظ ٚەرٔبگرْ ٌەَ ثەرٔبِەیە. ثەَ غێٛەیە 

ظەگرْ.  ٌە ئێطزبظا کبر ظەکرێذ ٌەضەر ظاڕغزٕی ٌە پێٕدیەکی ژێرەٚە ٌە ئێطزبظا پبرەی ٔەضزیٕە ٚەر
)ڕێپێعاْ ثۆ ربلیکرظٔەٚە ٚ ٌێپێچیٕەٚە ٌە ظا٘بری ئەٚ کەضەی ظاٚای چبٚظێریی کۆِەاڵیەری ثەرٔبِەی 

(. ئەِەظ ثەکبرظە٘ێٕرێذ ثۆ ثڕیبرظاْ ٌەضەر غبیطزەیی کەضێک proxy means test (PMT)ظەکبد، 
بٚظێری کۆِەاڵیەرییەٚە، ٚ ٌێکۆڵیٕەٚە ٌەٚە ظەکرێذ کە )ثەرٔبِەی ثۆ ئەٚەی ٔبٚی ثطرێزە ٔبٚ ثەرٔبِەی چ

رۆڕی چبٚظێریی کۆِەاڵیەری( ٌە پۆٌێٕێکەٚە ثگۆڕظرێذ ثۆ ثەرٔبِەیەوی ئبِبٔدگیر کە رێیعا ثڕیبر ظەظرێذ 
ٌەضەر غیبٚی کەضەکە ثۆ ئەٚەی ثطرێزە ٔبٚ چبٚظێری کۆِەاڵیەری ثە گٛێرەی ئۀدبِی ٌێپێچیٕەٚەیەن 

کەضەکە )ربلیکرظٔەٚە ٚ ٌێپێچیٕەٚە ٌە غبیطزەیی ثۆ ٚەرگررٕی ٘بٚکبریی چبٚظێریی  ٌە ظا٘بری
ظەثێذ.  یی ٚ غەفبفەکبد ٚ رۆِبرێکی یەوطراٚکۆِەاڵیەری(. ئەَ رۆڕی چبٚظێرییە ثە ئبِبٔدگیری کبر ظ

  ئەَ ضیطزەِە پزەٚ ٚ رۆوّە ظەکبد. ٚ ِیکبٔیسِی ٘بٚکبریی ٌێمەِٚبٚییی غەفبفییەد ٚ ظاظپەرٚەر
                          

لە٠رأەکە، ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق ڕٚٚثەڕٚٚی ئبضزۀگ ثۆرەٚە ٌە ثٛاری رۀبٔەد پێع  .63
. ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق ڕٚٚثەڕٚٚی ئەرکێکی زەزّەد ٌە ضیطزّی چبٚظێریی کۆِەاڵیەری کطبزیچب

ەی ٕعێ ظەکرێذ زۆرثەی گەغەی ئبییظەثێزەٚە ٌە زیبظکرظٔی لەثبرە ٚ ظایٕبِیىی کەرری ربیجەد، کە چبٚەڕ
ٌە ثٛاری ظاِەزرأعٔعا ٌەَ کەررەٚە ثێذ. ئبضزۀگی ظاِەزرأعْ ٌەٚەٚە ضەر٘ەڵعەظاد کە لەثبرەی کەرری 

ثە ضێرایی زیبظ ظەکبد ٌە ئۀدبِی زیبظثٛٚٔی ژِبرەی ظأیػزٛاْ ٚ ڕٚٚظاٚە  ٘ێسی وبرربیجەد، ثچٛٚکە، 
ٔعاٚ  وٗە ٚ ٘بٚغێٛەیە ٌەگەڵ ٚاڵربٔی رری ظ ضٗ  ٌٗ 66ظأیػزٛاْ -ۆث-خیۆپۆٌیزیکییەوبْ. رێژەی ظاِەزرأعْ

ی کەَ ٚ رێژەی ٘ێسی وبری ٔبٚەڕاضذ. رێژەی ظاِەزرأعْ ظەکەٚێزە ژێر کبریگەری اڵر رۆژ٘ٗ ٚ
، کە ٌەگەڵ ئەِەغعا ثەرز ظەثێزەٚە ثۆ ظ ضٗ  ٌٗ 1١، کە ثریزییە ربْ ئبفرٖ(  ٚ 2١-15ثەغعاریی رەِۀی کبر )

 ٔەکرێٓ. ژِبر ٘ٗئەگەر لٛربثیبْ  ظ ضٗ  ٌٗ 17
 

ضیطزّی ضبٔۀػیٕی ٚ ظڵٕیبیی کۆِەاڵیەری ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضەلبِگیر ٔییە، گرفزی ٘ەیە ٌە  .6١
کۆی ضەرخییەکبٔی ضبٔۀػیٕی ٌە ٘ەرێّی  6٢1١. ضبڵی )رغط١خ(ی ٔسَ، ٚ کبرا ٔییە رِٚٚبڵثٛاری 

ی خی ظی پی(، کە ئەِەظ رێژەیەکی ثەرزە  6.٩)رریٍیۆْ ظیٕبر ِەزۀعە کرا  1.3کٛرظضزبْ ثە ٔسیکەی 
 5٢ٚ ٘بٚغێٛەی لۆٔبغی ظیّۆگرافیی رەِەْ. زیبرر ٌە  ئبثٛریثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ ٚاڵربٔی رری ٘بٚغێٛەی 

ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضیطزّی ثیّەی کۆِەاڵیەری ظەیبٔگرێزەٚە. زۆرثەغیبْ  ٘ێسی وبری ظ ضٗ  ٌٗ
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ئەَ ضیطزّە ٔبیگرێزەٚە.  ٘ێسی وبری ظ ضٗ  ٌٗ ١٩ەد ٔسیکەی ٓ. ٌە کەرری ربیجگػزیکبرِۀعی کەرری 
ضبڵ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق ضٛٚظِۀعْ  25ی ضەڵىی ضەرٚٚ رەِۀی ظ ضٗ  ٌٗ 5٢ ٔٙب رٗ٘ەرٚە٘ب، 

ی رر ظەثێذ پػذ ثجەضزٓ ثە ضباڵچٛٚأ ثٌٗە ضیطزّی ِٛٚچە )زۆرثەیبْ ضبٔۀػیٕی کەرری گػزیٓ(. 
ەن ٘بٚکبری کۆِەاڵیەری. ظەرٛأرێذ ئبضزۀگە ضەرەوییەکبٔی پێع ضیطزّی ضسِەرگٛزاریی ٔبفەرِی، ٚ

رٛأبی کبرگێڕیی ٔسِە،  (i)ثیّەی کۆِەاڵیەری ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق ٌە چٛار ضبڵعا چڕ ثکرێٕەٚە: 
(ii)  ْضػزەوبْ ٔبثەراِجەرْ ٚ ٌە ڕٚٚی ظاراییەٚە ٔبثەرظەٚاَ ٚ ٔبضەلبِگیر(iii)  ضیطزّەکە ثەظ ثەظ

 (iv) ٛٚە، ئەِەظ ثٛٚەرە ِبیەی رێکچٛٚٔی ثبزاڕی کبر ٌە ٔێٛاْ کەرری گػزی ٚ کەرری ربیجەرعا  ث
 ضیطزّەکە ظٚٚچبری ڕِٚٚبڵێکی ٔسَ ثٛٚە ٌە کەرری ربیجەرعا. 

 
ێّی کٛرظضزبْ چٛارچێٛەیەکی ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر ئەٚ ئبضزۀگبٔەی ضەرەٚە، زکِٛەری ٘ەر .65

. بزی ٌە چبٚظێریی کۆِەاڵیەری ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراقپڕ٘یٛای ظاڕغزٛٚە ثۆ چبکط یدیضزرار
چبٚظێری کۆِەاڵیەری پػزگیری ٌە خێجەخێکرظٔی ئەَ چبکطبزییە ظەکبد ٌە رێی  چٛارچێٛەی ضزراریدی

پێػٕیبرکراٚەکبْ رەثبْ ٌەگەڵ   رٗ یٗ، ٚ ثەرٔبِە. ضزراریدەزگب ظٖ، یبضب، د یٌٗە ضزرارید ٚاٚ رٗپبکێدێکی 
 (i)کبْ ثەَ غێٛەیەْ:  رٗ یٗضزراریدە. 6٢6٢ظیعگەی خێجەخێکرظٔی ئەٌٚەٚییبرەوبٔی ِیکبٔیسِەکبٔی 

ظٚای  ی ثٗ ضبٔٗ ٚ وٗ ٌٗظاثیٓ ظەکبد  چبالنی ٘ێسی وبر  ٌٗ ٚاٚ رٗزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ژِبرەیەکی 
پػزجەضزٓ  ٗ ثی ضیطزّەکبٔی ضٛێٕعْ ٚ را٘ێٕبٔەٚە ٚ گبٌە رێ ٌێٙبرٛٚ ی ٌەگەڵ کرێکبررێٓ ٚ  گٗ وبرظا ظٖ

زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ رێٛغٛێٕی گٛٔدبٚ ظەگرێزە  (ii)ثە گٛێرەی ضٛاضزی ثبزاڕەکە،  ٘بٔعاْثە 
ع ظەٚاَ ثکبد ٚ ٌە کەرری ربیجەریع ٚ ثەَ گػزیثەر ثۆ کەِکرظٔەٚەی ظٚٚکبرێزی کە کەضێک ٌە کەرری 

ضزبْ چٛارچێٛەیەوی رێکططزٓ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظ (iii)غێٛە٠ەظ کەرری ربیجەد ظایٕبِیکزر ظەثێذ، 
گٛٔدبٚی  ضیبضەریٚ ظاِەزراٚەیی ظاظەڕێژێذ ثە گٛێرەی غیکرظٔەٚەی ظارب ٌە کبری ضۆیعا، ٌەگەڵ 

زکِٛەری ٘ەرێّی ( ivظاِەزرأعْ، ٚ ظایەٌۆگی ثٕیبرٕەرأە ٌە ٔێٛاْ ٘بٚثەغە کۆِەاڵیەرییەکبٔعا، )
طزبظا ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌە ێضػزەکبٔی ئ ەیی ئۀدبَ ظەظاد ٌەێٛضٕٛری  ٚ چٛارچ کٛرظضزبْ چبکطبزی

ی کەرری یضەلبِگیری ٚ ثەرظەٚاِی ظارایی ٚ گٛاضزٕەٚە ثەرەٚ ئبٚێزەکرظٔی ضػزەی ضبٔۀػیٕی پیػە
( زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ِیکبٔیسِی رەلٍیعی ٚ ثەظیً ظاظەڕێژێذ ثۆ vگػزی ٚ ربیجەد ٚ ٘ی رر، )

( زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثەرٔبِەی ثیّەی viی، )ثەرفراٚأکرظٔی ضبٔۀػیٕی ٚ ثیّەی کۆِەاڵیەر
( زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘ەژاری ٚەن ثڕیبرظەر viiثێکبری ظاظەڕێژێذ ٚ خێجەخێ ظەکبد،  )

غىرظٔی  ِی گػزی ظاثٗ ضیطزٗ  )ثٗ ی چبٚظێری کۆِەاڵیەریثەکبرظە٘ێٕێذ ثۆ غبیطزەیی ثۆ ثەرٔبِەی رۆڕ
ٚی کۆِەاڵیەری ظاثیٓ ظەکبد ثۆ ٔەظاراْ ٚ گرٚپە ٔبضٛٚظەِۀعەکبْ، ، ٚ ثبیەضپێعأی گٛٔدبظ( ٖٚ ضۆراوٗ

(viii زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضبْ ضبِبٔە ِرۆییەکەی ضۆی ظەپبرێسێذ ٌە رێی پێعأی زەٚافس ثۆ )
 ر.زرۀعرٚضزی ٚ ضٛێٕعٔی ثبغ

  
 یزِەررضییەوبٔی ثەرٔبِەی چبکطب

 
ەی چبکطبزییەکە ثطۀە ژێر ٘ۀعێک ِەررضی گەٚرە ٘ەْ کە ڕۀگە ضەرکەٚرٕی ثەرٔبِ .62

ِەررضییەکبْ خۆراٚخۆرْ، ٌە ٘ەڕەغەی ثٛاری ِەررضییەٚە، کە پبغطبٔەکبٔی پڕ٘یٛایە ٚ ظٚٚرەظەضزٓ. 
ڕۀگە گرژیی ٔێٛاْ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ . ئبثٛریرب ظەگبرە ئبضزۀگی ضیبضی ٚ  ئبضبیػی
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ضیبضی ٌە ٔێٛاْ زسثە ضیبضییەوبٔی  زکِٛەری ٔبٚۀعی ٘ەر ثەرظەٚاَ ثێذ. ٘ەرٚە٘ب، ڕۀگە کرژیی
٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظرێژە ثطبیۀێذ. ثە رەریجی، ِەررضییەکبٔی ثٛاری ئبضبیع زێعە گەٚرەْ. ظاعع 
ظەرٛأێذ ٘ەڕەغە ثێذ ٌەضەر ئبضبیػی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ئەگەری ظەضزگررٓ ثەضەر ِٛضڵعا ٌە الیەْ 

ٚی ئبٚارەی ٔبٚضۆ ثۆ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ٘ەرٚە٘ب، ضٛپبی عێرالەٚە ڕۀگە ثجێزە ِبیەی زیبظثٛٚٔی ٌێػب
ڕۀگە ٔرضی ٔەٚد ثە ٔسِی ثّێٕێزەٚە ثۆ ِبٚەیەوی رر، ثەَ غێٛەیەظ ِەٚظای ثەرفراٚأجٛٚٔی ظا٘بری 

ئەٚضب ڕۀگە  ێظارایی ٚ گەغەی ظارایی ضٕٛٚرظار ظەثێذ. ئەگەر ٘ەر یەکێه ٌەٚ ِەررضیبٔە ثێٕە ظ
 ٔعٔی ثەرٔبِەی چبکطبزی.کبریگەرەکەیبْ ثجێزە ِبیەی ٚەضزب

 
 ٘ێڵکبریی ڕاپۆررەکە

 
ئەٚ پالٔی کبرە رێرٚرەضەٌەی کە ٌۀبٚ ئەَ ٔەضػەرێگەی چبکطبزییەظا پێػٕیبر کراٚە، ٌەژێر  .67

ئەَ کبرە پػذ ثە چۀع ثەغعارییەوی ڕۆغٕبیی ئەٚ ئبِبٔدە ضزراریدییەی ضەرەٚەظا ظاڕێژراٚە. 
عارەکبْ، کەرری ربیجەد، الیۀە ی" ٚ ٚەزارەرە پەیٛۀع ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەریثەر٘ەِعاری ریّەکبٔی گرٚپی "

ئەکبظیّییەوبْ ٚ ٘بٚثەغە ٔێٛظەٚڵەرەکبْ ظەثەضزێذ. ئۀدبِەکەغی ثریزی ثٛٚە ٌە ٘ەڵطۀگبٔعٔێکی لٛڵی 
ٌە  ٚضۆی ثیبٔی ر٘ێٕبٔی راضزٗ ثٗ ٖٚیەوبْ، ٘ەرٚە٘ب غٛێٕپیی ئبثٛریرەکٕیکی ٚ غیکبریی ضەرخەَ ثٛارە 

ی خۆراٚخۆرظا، کە رب ظێذ زیبرر ظەثێذ. ظەرۀدبِەکبْ ٚ ڕاضپبرظەکبٔی ٔبٚ ئەَ ٘ەرێّەکە ٌە کەرر
ئەضزٛٚرە ثە ثەڵگە ٚ پػزی ثەضزٛٚە ثە ڕاٚێژکبریی ٚ ربٚرٛێی ٘ەِەالیەْ ٚ گػزگیر  غیکبرییە پػذ

عارەکبْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ئەَ ڕاپۆررە چۀعیٓ ثٛاری ثەرفراٚأی یٌەگەڵ ضەرخەَ الیۀە پەیٛۀع
٘ێسی ٌەضۆ ظەگرێذ ٚەن گەغەضۀعٔی کەرری ربیجەد، ثبزرگبٔی، ضیطزّی ٚەثەر٘ێٕبْ، ثبزاڕی  ثٛریئب

ٚ  گػزی ئبثٛریٚ ٘ەرٚە٘ب ثبثەری پەیٛەضذ ثە کەررەکبٔی رر. یەکەَ چبپزەر ثریزییە ٌە ثبکگراٚۀعی  وبر
ێٛغٛێٕی ظارایی ٚ کٛررطبیۀی پێػٕیبرکراٚ ٚەن ڕ یزیٓ ٌە کبری چبکطبزیچبپزەری ظٚٚەَ ٚ ضێٙەَ ثر

ی فرەچەغٓ ٚ ئبثٛریئبِبٔدی ِبِٕبٚۀعی ضبیەْ ثۆ ئەٚەی ثەرظی ثٕبغە ظاثٕرێذ ثۆ گەغەیەوی 
ضەلبِگیر ٚ ثەرظەٚاَ ٚ ٘ەِەالیەْ. چبپزەری چٛارەَ ثریزییە ٌە ربٚرٛێی کبرەکبٔی چبکطبزی ٌە کەرری 

ەاڵیەرییەوبْ ٌە ٘ەرێّی کۆِەاڵیەری ٚ کبرکرظْ ٌەضەر لەیرأە گەٚرە ثەرظەٚاِە ِرۆیی ٚ کۆِ
( governance) زٛوّرأیکٛرظضزبْ. چبپزەری پێٕح ٚ غەظ خەضذ ظەضۀە ضەر کێػە ٚ ثبثەرەکبٔی 

، چٛارچێٛەی ظاِەزراٚەیی ٚ چبٚظێریی ظاظٚەریی. ظٚاییٓ چبپزەر ثریزییە ٌێپرضیٕەٚەٚ چبکطبزیی ٚەن 
 ثۆ ِبٚەی ضێ ضبڵ. ئبثٛری ٌی یىٗٗ ٘غێٛازەکبٔی ٔەضػەڕێگبی چبکطبزیی ٌە ّٔٛٚٔەی پێػٕیبرکراٚی 
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 گشتی ریئبثٛثبوگراٚٔعی  .1

ّی کٛرظضزبْ ثە زکِٛەری ٘ەرێ ، ئبثٛری6٢13-6٢11ٌە ٔێٛاْ  رچبٚ ثٗظٚای گەغەضۀعٔێکی  .1.1
ەٚە ڕٚٚثەڕٚٚی ٔسِجٛٚٔەٚەیەوی ثەرچبٚ ثۆرەٚە.  6٢1١ٛری عێرالعا رۆ٠ػذ ٚ ٌە ٘ەِبْ ڕێچکەی ئبث

کبر ظەکەْ. کەرری ٔەٚد،  ٌە کەرری گػزی ٘ێسی وبرٚ زۆرثەی  زۆر پػذ ثە ٔەٚد ظەثەضزێذ، ٘ەرێُ
ی کبرِۀعاْ ٌەَ ثٛارە کبر ظ ضٗ  ٌٗ 1 ٙبکە ِەکیٕەی گەغەیە پیػەضبزییەکی چڕی ضەرِبیەیە ٚ رۀ

ٌەالی زکِٛەد ٚ   ضزیٕٗ ٔٗەٚە، ظاثەزیٕی ظا٘برەکبْ ثٛٚە ِبیەی ٚغکجٛٔی  6٢1١ظەکەْ. ٌە ٔبٚەڕاضزی 
ٛری ڕاگرد، ئەِەظ ٚەثەر٘ێٕبٔی ثیبٔی ضبرظکرظەٚە ٌە ثگەغەضۀعٔی ئب ٚ گػزیٚەثەر٘ێٕبٔی 

گەغەپێعأی ٔەٚد ٚ ٚەثەر٘ێٕبٔی رری ئەٍ٘ی. ثەکبرثرظٔیع )اضزٙالن( کەٚرۆرە ژێر کبریگەری ئەِە ٌە 
رێی کەِجٛٚٔەٚەی ظارایی زکِٛەد ٚ ظٚاکەٚرٕی ِٛٚچەی کبرِۀعأی زکِٛەد. پێکعاظأەکبٔی 

پێػّەرگە،  ٘ێسیٔبٔەی ضەضززر کرظٚٚە. زەثرٚزۀگی ظاعع ٚ پێکعاظأی ٌەگەڵ ٔبٚچەکەظ ئەَ لەیرا
ٔەٚریػعا کەَ کرظۆرەٚە. ظاعع ظەضزی ثەضەر ضێ یەوی عێراق ٚ -ٌە کەرری ٔەٚد ٚ ٔب ئبثٛریگەغەی 

ٍِیۆْ  1.٩ررٛٚە ٚ ەٚە، ئەِەظ ٚەثەر٘ێٕبٔی ثیبٔی ڕاگ 6٢1١ثەغێکی گەٚرەی ضٛریبظا گررٛٚە ٌە 
، ئەِبٔەظ ْ ثىٗ٘ەرێّی کٛرظضزبْ   رٚٚ ٌٗ  ٔبچبرورظٖٚٚی ٚ ئبٚارەی ٔبٚضۆی عێرالی رپۀبثەری ضٛ

 ٘ەِٛٚ فػبری رریبْ ظرٚضذ کرظٚٚە ٌەضەر ضەرخییەوبٔی زکِٛەد.
 

، ٚ ظاثەزیٕی ٔرضی ٔەٚد، ثڕیٕی زەٚاڵە ئبضبیػی٘بٚرب ٌەگەڵ زیبظثٛٚٔی ضەرخییەکبٔی ثٛاری  .1.6
 ضذ ضٗ زۆر ٚە رەٚغی ظارایی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبٔیەییەوبْ ٌە الیەْ زکِٛەری فیعراڵظارا
زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ رێژەی فرۆغزٕی ٔەٚری ٘ۀبرظەکراٚی زیبرر کرظ )ئەگەرچی ثە ٚە. ورظ

ەٚە  6٢1١ٔرضێکی ثەرچبٚ کەِزر ٌە ٘ی ثبزاڕەکبْ ظەیفرۆغێذ( ٚ ضەرخییەوبٔی زکِٛەری ٌە ٔبٚەڕاضزی 
ەٚە. لەرز ٚ ظٚاکەٚرٕی ِٛچەی کبرِۀعأی زکِٛەد ٚ لەرزی ظأەٚەی ثە غێٛەیەوی ثەرچبٚ کەَ کرظۆر

پبرەی کۆِپبٔیب ٔێٛظەٚڵەرییەکبٔی ٔەٚد، زیبرریبْ کرظٚٚە. کەِکرظٔەٚەی ضەرخییەوبٔی زکِٛەد 
ظ ٘ەر ثەرظەٚاَ ثێذ، ثٛٚەرە ِبیەی ٚەضزبٔعٔی ٚەثەر٘ێٕبٔی  6٢17ٌەِطبڵعا، کە پێػجیٕی ظەکرێذ ٌە 

عا. ضبٚثٛٚٔەٚەی ػٔەٚرییٚ کرظۆرەٚە، رۀبٔەد ٌە کەرری ٔبزیبرر ضب ثٛریئبزکِٛی، ٚ ئەِەظ 
ظ ثەرظەٚاَ ثیذ، کە ٌە پێػیبٔەٚە ٘ۆیەکەی ثریزییە ٌە ظاثەزیٕی  6٢17ٚ ٌە  6٢12گەغەضۀعْ ڕۀگە ٌە 

ثە ضبٚی ثّێٕێزەٚە ٌە  ئبثٛریظا٘برەکبٔی ٔەٚد ٚ گۆڕأکبریی ٌە ظاراییعا. پێػجیٕی ظەکرێذ گەغەی 
ٚ ضەرخییەکبٔی زکِٛەد ٚ ثەکبرثرظٔی ربیجەد ٚ ئەٍ٘ی ٚ ٘ۀبرظەکرظْ ٚ ٚەثەر٘ێٕبْ  6٢12-6٢1٩

 ثٛظخەی زکِٛەد. کەِی ٔرضی ٔەٚد ٚ ٔسِی ٌەژێر فػبر ظەِێٕٕەٚە ٌەثەر 
 

پەٌە پیبظە ثکرێذ ثۆ ٚەاڵِعأەٚەی ثە ئبثٛریثە ٘ەِبْ غێٛەی عێراق، پێٛیطزە یەکططزٕی  .1.3
ەد ظەضزی کرظٚٚە ثە پیبظەکرظٔی ڕێٛغٛێٕەکبٔی ضەرخکرظْ. ٌە کبٔٛٔی زکِٛلەیرأە ٘ۀٛٚکەییەکبْ. 

پبرەی کرێ  پبڵپػزیگەیۀعرا ٚ ٌۀبٚیعا کەِکرظٔەٚەی ظەرِبڵە ٚ اکەِکرظٔەٚەی ثٛظخە ڕ 6٢15یەکەِی 
 ئەگەرچی ئەِە فػبری گەٚرەی ضیبضی ظرٚضذ کرظ. چبکطبزی پبرەی کبرەثبی کبرِۀعە پٍە ثباڵکبْ، ٚ

ی ثٛظخەی ظ ضٗ  ٌٗ 7٢ٚ ضبٔۀػیٕی، کە ٔسیکەی  ٘ەیە ٌە ثٛاری ثڕی ِٛٚچە ٚ کرێع رری ظارایی
برەثب. چبکطبزییەکبْ ک ێیعەکرێزەٚە ٌەضەر ثەر٘ەِەوبٔی ٔەٚد ٚ کرکەِ پبڵپػزیزکِٛەد ظەگرێزەٚە ٚ 

ربیجەری ثبثەری "کبرِۀعی ثٕعیٛار" ظەگرێزەٚە، ٌەگەي پێٛیطزجٛٚٔی پزەٚکرظٔی کۆٔزرۆڵ ثەضەر ثە
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ەٚە. ئەَ ثڕیٓ ٚ کەِکرظٔەٚأەی ثٛظخەی زکِٛەد ظەثٕە یگػزیەزرأعْ ٚ ژِبرەی کبرِۀعأی کەرری ظاِ
 ِبیەی کەِکرظٔەٚەی ظا٘بد ٚ ضەرخییەوبٔی ضەڵک.

 

رێژەی ٘ەژاری ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە ئۀدبِی لەیرأی ظارایی ٚ پێکعاظأەکبٔی ٔبٚچەکە.  .١.1
 6٢1١ٌە ٔبٚەڕاضزی  -ٚ ئبٚارەی عێرالی ضٛریێػبٚی پۀبثەری لەیرأی ظارایی، ٚ ٌ-لەیرأە ظٚأەییەکە 

ثەرزی  ظ ضٗ  ٌٗ 2ەٚە ظەضزی پێکرظ ٚ کبریگەرێکی پێچەٚأەی ٔەرێٕی ٘ەثٛٚە ٌەضەر رێژەی ٘ەژاری ٚ 
کرظۆرەٚە. ٘ۆیەکی ضەرەکی ئەَ ثەرزثٛٚٔەٚەیە ثریزی ثٛٚە ٌە ثەرزثٛٚٔەٚەی ٘ەژاری ٌۀبٚ کۆِەڵگە 

کە ژِبرەیەوی زۆر ئبٚارەی ٔبٚضۆ ڕٚٚی رێکرظْٚٚ. کبرێک ژِبرەی ضەڵىە  ضبٔەضٛێیەکبٔی ظ٘ۆن،
ی کرظٚٚە. ِەزۀعەیەکی ظرۀبٔەد ٌەٚەظ زیبرر زیب ثکرێذ، ئبضزی ٘ەژاریژِبر ٘ٗئبٚارە ٚ پۀبثەرەکەظ 

ثەرز ثۆرەٚە  16.5ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثۆ  ثبضی ئەٚە ظەکبد کە ٘ەژاری ٚٚرظرر ثە غێٛازی ّٔٛٚٔەی 
رەٚغی ضراپزرە  گػزیغێٛەیەکی رەکەظ ظەگرێزەٚە، کە ثەا. ئەَ ِەزۀعەیە ظأیػزٛأە ئب6٢1١ٌٚە 

 .ثژێٛیعا، ٚ ٌەگەڵ ئبٚارەثٛٚٔیبٔعا ظٚٚچبری گۆڕأێکی ضەضذ ثْٛٚ ٌە ئبضزی رێُ ٌ٘ٗەٚەی ظأیػزٛأی 
 

I. ٘ەاڵٚضبْ )اٌزضطُ( ٔدبَٖ ی ظەرئەظا ٚ 
 

یبضبی عا ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق. ٛریئبثثٛٚە ٌە گەغەی  ٔەٚد ئبڕاضزەکەری ضەرەکی .1.5
کٛرظضزبْ ضبڵی رێِٛی  ی ٘ٗ)یبضبی ٚەثەر٘ێٕبٔ ئبثٛریربیجەد ثە ٘بٔعأی ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ فرەچەغٕکرظٔی 

ەوبٔی الثرظ ٌەضەر رێی ٚەثەر٘ێٕەری ٔبٚضۆی ٚ ثیبٔی ثۆ ٔبٚ ئبثٛری( ثە غێٛەیەوی کبرا ئبضزۀگە 6٢٢2
. ٌە ِبٚەی گػزیی ثە غێٛەیەوی ئبثٛرێطۆغکەر ثٛٚ ثۆ گەغەی ثبزاڕەکبٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ ر

ٚە ثٛٚ ظا ئەظای گەغەضۀعْ رب ڕاظەیەوی زۆر ٌە ئۀدبِی زەٚاڵەکرظٔی ثەغە ثٛظخەی ٔەٚرە 6٢1١پێع 
ٍِیبر ظۆالر کە ٌە زکِٛەری ٔبٚۀعییەٚە زەٚاڵە ظەکرا ٚ ئەَ زیبظثٛٔەظ  16ە ٌ ظا ثریزی ثٛٚ 6٢13کە ٌە 

رزثٛٚٔەٚەی ٔرضی ٔەٚد ٚ زیبظثٛٚٔی ٘ۀبرظەکرظٔی ٔەٚری عێرالەٚە ثٛٚ. ئەَ پبرەی ٌە ئۀدبِی ثە
زەٚاالٔە ظارایی ثٛظخەی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی ظەکرظ، ٚ ثەکبرظە٘ێٕرا ثۆ پێعأی ِٛٚچەی 

 رظە. ٌەییەری ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە کەررەکبٔی رۀعرٚضزی ٚ پەرٚەٚەٌکبرِۀعاْ، ضەرخییە ضەرِبیەکبْ، ٚ ئەٚ
ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ زیبظی کرظ ثە  ظ ضٗ  ٌٗ ٩ی ٔبٚضۆیی )خی ظی پی( ثە رێژەی ظا، کۆی ثەر٘ەِ 6٢13

یی گەغەضۀعْ. کەرری ثیٕبضبزییع ثەرفراٚأ رازی ضەرەکیپػزجەضزٓ ثە ثەر٘ەِٙێٕبٔی ٔەٚد ٚەن ئبِ
ێه ربوثۆ ٘ەر  ی ٔبٚضۆییٚ ضەرِبیە زیبظی کرظ. کۆی ثەر٘ەِ گػزی ثەضۆیەٚە ثیٕی ٚ ٘بٚکبد ضەرخی

ظۆالر  ١،١56ثە  6٢11، کە ٌە 6٢11ٚ  6٢٢٩زیبظثٛٚٔی ثە ضۆیەٚە ثیٕی ٌە ٔێٛاْ  ظ ضٗ  ٌٗ 16ثە رێژەی 
ٌە  ٘ەژاری َ وٗب ڕاظەیەوی ر 6٢13ٚ  6٢٢7ٔێٛاْ  ئبثٛری، گەغەی گەٚرەی ظ ِٗ ڵ ئٗ گٗ ٌِٗەزۀعە ظەکرا. 

 ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کەَ کرظەٚە.
 

یەکەَ، ثە گػزی.  ئبثٛریگەری ٔەرێٕییبْ کرظە ضەر چۀعیٓ فبکزەر کبری، ئبٚێزەیەن ٌە 6٢1١ٌە  .1.2
ٍِیبر ظۆالر ثٛٚ ٌە  16ٚ پێع ٘ەر غزێک، ثەغی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە ثٛظخەی فیعراڵی کە ٔسیکەی 

 ئبثٛرییەن ٍِیبر ظۆالر( ڕەٚأە ٔەکرا ٌە ئۀدبِی رەٚغی ضیبضی. ٚەزارەری ظارایی ٚ   بٔٗضبڵێکعا )ِبٔگ
، ٘یچ 6٢15ٍِیبر ظۆالر ثە ظرێژایی ئەٚ ضبڵە زەٚاڵە کراٚە. ثە ٘ەِبْ غێٛە، ٌە  1.1 ٔٙبٗ رظەڵێذ 

زەٚاڵەیەکی ظارایی ئۀدبَ ٔەظراٚە. ظٚٚەَ، ثەرضڤی  ِرۆیی ثۆ ئبٚارەکبٔی ٔبٚضۆ،  کە ژِبرەیبْ پێٕح 
٘ەرێّی  کبٔە، فػبرێکی گەٚرەی ظرٚضذ کرظٚٚە ٌەضەر زکِٛەریٗ ەٚۀعەی ژِبرەی پۀبثەرە ضٛریئ
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یە ئبثٛریکٛرظضزبْ. ضێیەَ، کێػەکبٔی پەیٛەضذ ثە ظاعع کبریگەرییبْ ٘ەثٛٚە ٌەضەر چبالکییە 
ٔێٛظەٚڵەری ٚ ٚەثەر٘ێٕبْ. ظا٘بد ٚ ضەرخییەکبٔیع ظاثەزیٕێکی گەٚرەیبْ ثە  ٔبٚضۆییەوبْ ٚ ثبزرگبٔی

کەٚرٛٚە.  ضۆیبٔەٚە ثیٕیٛە ٚ زکِٛەد ثەغێک ٌە ِٛٚچە ٚ کرێی کبرِۀعەکبٔی ظاٚە ٚ ظٚاظ
ی ئبضزەکەی ثٛٚە ظ ضٗ  ٌٗ 2٢ظا  6٢1١ەٚە ٌە زٛزەیرأی گػزیٚەثەر٘ێٕبْ ٌە الیەْ کەرری  وبٔی رخییٗ ضٗ
پرۆژە، کە ٌەژێر  ١٢٢٢، ٚ ٌە ئێطزبظا ثٛظخەی ٚەثەر٘ێٕبْ ڕاگیراٚە. ٌە ئێطزبظا، زیبرر ٌە 6٢13ٌە 

 خێجەخێکرظٔعا ثْٛٚ، ڕاگیراْٚ.
 

ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق  ئبثٛری چبالکی 6٢13رب  6٢٢7بٚەی ِٚەثەر٘ێٕبْ. ی  ٖٚ ِجٛٚٔٗ وٗ .1.7
گەغبیەٚە، ٚ ٚەثەر٘ێٕبٔی ثیبٔی زیبظی کرظ، ثە ربیجەری ٌە ثٛاری ثیٕبضبزییعا. ٌە کبرێکعا ثیٕبضبزی 
ظەگەغبیەٚە، ٌەگەڵیعا چیّۀزۆ، گەغزیبری، ٚ ِٛڵکِٛبڵ زیبظثٛٚٔێکی ثەرچبٚیبْ ثەضۆٚە ثیٕی. ظەضزەی 

کرظْٚٚ.  ِٛیٍی رٗٔەٚرییعا کە کەرری ربیجەد -ظاربی ٘ەیە ٌەضەر ٚەثەر٘یٕبٔی ِۆڵەرپێعراٚ ٚ ٔبٚەثەر٘ێٕبْ 
. ثە 6٢1١ٕدب ظاثەزیٕی ٌە یی ضٛارەٚە ثریزییە ٌە زیبظثٛٚٔی پرۆژەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ، ٚ ئ 1.1غێٛەی 

٘برٛٚە ٚەن ٍِیبر ظۆالری ثۆ  66ظا  6٢16ٚ  6٢٢2ِەزۀعەی ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبْ ٘ەرێُ ٌە ٔێٛاْ 
ثٛٚە یبْ ٘بٚثەظ ثٛٚە. ثە گٛێرەی  ٚضۆی ثیبٔی ر٘ێٕبٔی راضزٗ ثٗ ٖٚی ٘ی ظ ضٗ  ٌٗ 61ثەر٘ێٕبْ، کە  ٖٚ

 ١.١ظا کەِی کرظٚٚە ثۆ  6٢13ٍِیبرەٚە ٌە  16.١ڕاپۆرری ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبْ پرۆژەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە 
ضەرِبیەی زکِٛی، پرۆژەکبٔی ثیٕبضبزی  ی ئەَ ظاثەزیٕە ثەرچبٚە ٌە ضەرخی. ٌە ئۀدب6٢1١ٍِِیبر ٌە 

ٔرضی ڕاگیراْٚ ٚ کۆِپبٔیبکبٔی چیّۀزۆ ئبضزی ثەر٘ٙەِٙێٕبٔیبْ ظاثەزأعٚٚە ثۆ ضٛار ئبضزی ثەرزرریٓ. 
ەراٚرظ ٌەگەڵ ئەٚ کبرەی ٌە ثە ث 6٢12ظاثەزیٛە ٌە ضەرەربی  ظ ضٗ  ٌٗ 5٢ِٛڵکِٛبڵ ثە ڕێژەی ٔسیکەی 

ئیٕگٍیسی گۀەي ئیٕێرخی، -ٔیب گەٚرەکەی ٔەٚد )کۆِپبٔیبی رٛرکی. ضێ کۆِپب6٢1١ثٛٚ ٌە ضەرەربی ٌٛرکە
ٌە گەغەپێعأی کێڵگەی ٔٛێی  راگردظی ئێٓ ئۆ، ٚ گەڵف کیطزۆْ پێزرۆڵیەَ( ٚەثەر٘ێٕبٔەکبٔی ضۆیبْ 

 ٔەٚد.
 

 ٘ەرێّی کٛرظضزبْ: پرۆژەی ِۆڵەرپێعراٚی ٚەثەر٘ێٕبْ 1.1غێٛەی 
(US$ ٍِیۆْ ظۆالری ئەِر٠ىی) 

 
 

 .6٢15زەی ٚەثەر٘ێٕبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی وٛرظضزبْ، کبٔٛٔی یەکەِی ضەرچبٚە: ظەض
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ٚەک ضزراریدێکی ضۆگٛٔدبٔعْ، ٚەزارەری ضبِبٔە ضرٚغزییەوبْ پػزگیری ٌە زکِٛەری ٘ەرێّی  .٩.1
. ضەرەڕای کٛرظضزبْ کرظٚٚە ٚ ِٛٚچە ٚ کرێی کبرِۀعەکبٔی زکِٛەری ظاٚە ئەگەرچی ظٚاکەٚرٛٚە

ظاثپۆغێذ.   وٗ وٛررٙێٕبٔٗ، ٚەزارەری ضبِبٔە ضرٚغزیەوبْ رٛأیٛیەری ثڕێکی ثچٛٚک لەرز ٌە ثبٔىەکبْ
ٍِیبری رریػی لەرز  1.5ٍِیبر ظۆالری لەرز کرظٚٚە ٌە کەرری ربیجەری ٔبٚضۆیی ٚ  1.5ٚەزارەد ٔسیکەی 

ٔسیکەی  ثری  ثٗکرظٚٚە ٌە کۆِپبٔیب ٔێٛظەٚڵەرییەکبْ ٌە ثەراِجەر فرۆغزٕی ٔەٚد ٌە ئبییٕعەظا. ٘ەرٚە٘ب 
ٍِیبر ٔەٚری ٘ۀبرظە کرظٚٚە. پێعەچێذ ِٛٚچە ٚ کرێ ٚ ٘ۀعێه زەٚاٌەی رر ثۆ چۀع ٚەزارەرێک ٚ  1.3

 ٔٙب رٗظارایی پرۆژەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ کەِێک کبریگەری لەیرأی ثٛظخەی ضبٚرر کرظثێذ. ٚەزارەد ٔەٚەن 
اثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزاری ٍِیبر ظۆالری ظاٚە ثۆ ظ 1ِٛٚچە ٚ کرێی ظاٚە )کە ظٚاکەٚرٛٚە( ثەڵکٛ ٘ەرٚە٘ب 

کبەثب ٚ رۀعرٚضزی ٚ  پبڵپػزیضەرەکی ثۆ ئبٚارەوبْ. ئەَ ضەرخیبٔە ثریزیٓ ٌە ٘بٚرظەکرظٔی ظیسڵ ٚ 
ضسِەرگٛزاریی ضٛێٕعْ ٚ ٘ی رریع. ٘ەرٚە٘ب ظارایی ٘ۀعێک پرۆژەی ٚەثەر٘ێٕبٔی ضۆی کرظٚٚە ٚ 

ثە  ٔٙب رٗ 6٢13ٍِیبری ظاٚە ٌە  6.2 . ٚەزارەد ٔسیکەی6٢1١کرظٚٚە ٌە  رج ضٍِٗیبر ظۆالری  6ٔسیکەی 
 پرۆژەی ٚەثەر٘ێٕبْ. 

 

. ٌە ٘ەرێُ ئبثٛری٘ەیە ٌەضەر  یٔی ظارایی کبریگەرێکی کرژثٛٚٔەٚەٚەک پێػجیٕی کراٚە، لەیرا .٨.1
کەَ کراٚٔەرەٚە، ظاٚاکبری ٌە ئبضزێکی  ظ ضٗ  ٌٗ 2٢کبرێکعا ضەرخییەکبٔی گػزی ٚ ربیجەری ثە ٔسیکەی 

ثە غێٛەیەوی ثەرچبٚ کەِزر ثٛٚە ٌە ٘ی  6٢1١ێٛەیەظ گەغەی خی ظی پی ٌە ٔسِعا ِبٚەرەٚە ٚ ثەَ غ
ثٛٚە، کە پێػزر ٌە  ظ ضٗ  ٌٗ 3ٔسیکەی  6٢1١ضباڵٔی ڕاثرظٚٚ. پێػجیٕی ظەکرێذ کە گەغەی خی ظی پی ٌە 

 ئبثٛریثٛٚە. ئەگەر پػزگیریی ٚەزارەری ضبِبٔە ضرٚغزییەوبْ ٔەثٛایە،  ظ ضٗ  ٌٗ ٩ٔسیکەی  6٢13
 .6٢1١ە ٌ ٔەرێٕی رۆِبر ظەکرظ ٌە خی ظی پی ظاگەغەیەوی 

 

ظەضزی  6٢1١کە ٌە ٔبٚەڕاضزی  ئبثٛری. ظاثەزیٕی ثەکبرثرظْ )اضزٙالن( زیبٔی گەٚرەی ثیٕی .1.1٢
پێکرظ ٘بٚکبد ٌەگەڵ رێکچٛٚٔی ظا٘بری ظارایی، زیبٔی گەیبٔع ثە ثەکبرثرظٔی ربیجەد ٚ زکِٛی. ِەزۀعە 

 ظ ضٗ  ٌٗ 6١یع ثە رێژەی  6٢15ظاثەزی ٚ ٌە  ظ ضٗ  ٌٗ 1١ەی ثە ڕێژ  6٢1١ظەکرێذ کۆی ثەکبرثرظْ ٌە 
ٚ کڕیٕی کەرەضزە ٚ  . زکِٛەد کرێ6٢15ظاثەزی ٌە  ظ ضٗ  ٌٗ 67ظاثەزی. ثەکبرثرظٔی زکِٛی ثە رێژەی 

ەوبْ. ثەکبرثرظٔی گػزیضسِەرگٛزاری کەَ کرظەٚە ٚ ئەِەظ کبری کرظە ضەر ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییە 
ییٓ. ثە٘بی ، کبرِۀعی زکِٛ٘ێسی وبرڕەچبٚکرظٔی ئەٚەی کە ژِبرەیەکی زۆر ٌە  ربیجەریع ظاثەزی ثە

 ِٛڵکِٛبڵ ٚ کڕیٓ ٚ فرۆغزٕی ئۆرۆِجیً ٚ کەرەضزەی ثەکبرثەر، ثە غێٛەیەوی ثەرچبٚ ظاثەزیٓ.
 

بٚضبْ ٌەژێر کۆٔزرۆڵ ِبیەٚە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ثە ٘ەِبْ غێٛەی عێراق، ٌە رێی ئ٘ەڵ .1.11
. رێژەی ٔرضی ئبڵٛگۆڕ ٌەگەڵ ظۆالری پبڵپػزییەکبٔەٚەٛگۆڕ ٚ کۆٔزرۆڵکرظٔی ٔرش ٚ ضەلبِگیریی ٔرضی ئبڵ

ئەِر٠ىی ٚ کۆٔزرۆڵکرظٔی ٔرضەکبٔی کبرەثب ٚ ٔەٚد ٚ ضۆراوە ضەرەکییەکبْ ٌەالیەْ زکِٛەرەٚە، 
ضبٔی ٔرضی ئبٚ. ٘ەڵ6٢15رب  6٢1٢ی ٌە ضباڵٔڵئبٚضبْ فبکزەری ضەرەکی ثْٛٚ ثۆ کۆٔزرۆڵکرظٔی ٘ە

کە ٌە  6٢15ٌە  ظ ضٗ ٌٗ ٢.٩ٚ ظاثەزی ثۆ  6٢1١رب  6٢16ثٛٚ ثە رێکڕا ٌە ضبالٔی  ظ ضٗ ٌٗ 3.7ثەکبرثەر 
( 6٢15ٌە  1.١ەٚە ظاثەزی ثۆ ظ ضٗ ٌٗ 6.6ضبْ ٌە ٚبئ، رێژەی ٘ەڵگػزیثٛٚ. )ٌە عێراق ثە  ظ ضٗ ٌٗ ٨.3 6٢1١

ظاثەزی ٌە ظ ضەٌە 6.5( ثە ڕێژەی CPIی ظٌەضە ١٢ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە٘بی ضۆران )کە ظەکبرە 
(. 1.3. ثەاڵَ ٔرضی کبرەثب ٌەَ ضباڵٔەی ظٚاییعا ثەغێٛەیەکی ثەرچبٚ زیبظی کرظٚٚە )غێٛەی 6٢15

ضبْ ٌە عێراق ٌە چۀع پبرێسگبیەن. رێژەی ئبڵٛگۆڕی ظراٚ ثە ٚثریزییە ٌە ثەراٚرظی ٘ەاڵ 1.١غێٛەی 
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ر ٚ ٔرضی ضۆران ٌە ٘ەرێّی وبرثٗوۆی ٌیطزی ٔرضی ثٗ 6.1غێٛەی  
 (کٛرظضزبْ )رێىرای گۆرأىبری ضباڵٔٗ

ٌە ٘ەرێّی  ثبوبرٖر ٚ ٔرضی وبرثٌٗیطزی ٔرضی ثٗ 3.1غێٛەی  
 (کٛرظضزبْ )رێىرای گۆرأىبری ضباڵٔٗ

، 6٢15. ٌە کبٔٛٔی یەکەِی 6٢15-6٢16ظیٕبر/ظۆالر ٌە  1,122ٔرضی ضۆی ِبٚەرەٚە ٚ ثریزی ثٛٚە ٌە 
  ظیٕبر/ظۆالر.  1,1٩6ثە٘بی ئبڵٛگۆڕی ظاثەزأع ثۆ  ظ ضٗ ٌٗ 1.١ثبٔکی ٔبٚۀعیی عێراق ثە ڕێژەی 

 

 
 ضەرچبٚەکبْ: ظەضزەی ئبِبری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضەرچبٚەکبْ: ظەضزەی ئبِبری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ                      

 
 
 
 

        

 ٔعی ئبِبری عێراق ظەضزەی ئبِبری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ ظەزگبی ٔبٖٚ: ضەرچبٚە     
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 قراعی وی ظیبریىراٚ ٌٗٔع پبرێسگبیٗچٗ ر ٌٗوبرثٌٗیطزی ٔرضی ثٗ ١.1غێٛەی  
   (6٢15ِی وٗوبٔٛٔی یٗ-6٢1١ِی وٌٗٗ وبٔٛٔی یٗ)رێىرای گۆرأىبری 
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II.  ٔەٚدبٔ (خی ظی پیکۆی ثەر٘ەِی ٔبٚضۆیی ). ِەزۀعەی 
 

 6٢1١. ٌە ٔەٚریرریٓ ثەغیبْ ٘ەیە ٌە خی ظی پی ٔبٚ کەررەکبٔی ثیٕبضبزی زۆر گػزی کبرگێڕی .1.16
 ،ٚەزارەری پالٔعأبْ  ر ثٗ ضٗ زبٔیئبِبری ٘ەرێّی کٛرظض ەیظەضزٚ  ظاِەزراٚەی رأعی ئەِریکی

ثە گٛێرەی ثە٘بی کەرد ٌە ضەرخەَ  6٢16ِەزۀعەیەکیبْ ثاڵٚکرظەٚە ثۆ خی ظی پی ٔبٔەٚد ٌە 
رێژەکبٔی گەغەی  ضەرچبٚەی زۆریٕەی ەی ظا٘بری ٔیػزّبٔی.رکەررەوبْ ثە گٛێرەی چٛارچێٛەی ژِێ

ر٘ەِٙێٕبْ کە ٚەزارەرە ضەرەکییەکبْ ٚ ڕاضزەلیٕەی ثەثریزی ثٛٚ ٌە ظاربی  ِەزۀعەکراٚ ٌە کەررەکبٔعا
 6١.1ثریزی ثٛٚە ٌە  6٢16ِەزۀعەی خی ظی پی ٌە  ئبِبر. ەییجەد پێػکەغیبْ کرظٚٚە ثە ظەضزکەرری رب

پػزی ثەضزٛٚە ثە ظاربی ثەر٘ەِٙێٕبٔی  6٢1١ٚ  6٢13ٍِیبر ظۆالر. ڕێژەی گەغەی کەررەکبْ ٌە 
ٚ کەررەکبٔی ثیٕبضبزی زۆررریٓ  گػزی گێڕیکبرٚەزارەرەکبْ. ئۀدبِەکبْ ئەٚە ظەرظەضەْ کە 

غێٛەیەوی ٔەٚد ٌە گەغەضۀعٔعا ثەکەررەکبٔی رری ٔب پی ٚ ثەغعاری ثەغعارییبْ ٘ەثٛٚە ٌە خی ظی
ٌە ظٚاٚە ِبٚٔەرەٚە.  پیػەضبزی کەررەکبٔی کػزٛکبڵ ٚ ثٛٚە ٌە چۀع ضبڵی ڕاثرظٚٚظا. پەراٚێس

کەٚرۆرە ژێر ثەزەیی ئبضزی کەِی  پیػەضبزیکییەکبٔی ثەر٘ەِٙێٕبْ ٚ ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە کػزٛکبڵ ٚ ٌە چبال
٘ەرٚە٘ب غەڕی  ،ْرظە، چبالکییەکبٔی ثبزاڕ الٚاز، ٔەپبرێسراٚە ٌە ثەراِجەر ٘بٚ٘ێسی وبرثەر٘ەِٙێٕبٔی 

ظاعع. لەیرأی ظارایی ٘بٔی ٘ۀعێک کەضی ظاٚە ڕٚٚ ثکۀەٚە کػزٛوبڵ ثەاڵَ ٔەثٛٚٔی رەکٕەٌۆخیبی ٔٛێ 
ٌە ئبضزی  پیػەضبزی٘ۆی ئەٚەی کػزٛکبڵ ٘ەر ثۆ ِبٔەٚە ضەیری ثکرێذ. ٘ۀعێک  ٚ کەِی رٛأب ثٛٚەرە

ثەرزظا ضەری ٘ەڵعاٚە ٚەن کۆکب کۆال ٚ ئبٚاِێعیکب )کۆِپبٔیبیەکی ظەرِبٔطبزییە( ٚ کبرضبٔەیبْ ٘ەیە ٌە 
 یبْ کبریبْ ظەکرظ.ظ ضٗ ٌٗ 5١ ٔٙب رٗکبرضبٔەکبْ ٌە ٘ەرێُ  گػزیٌە کۆی  6٢15ٌە ٘ەٌٚێر. ثەاڵَ 

 
6٢16ٌە خی ظی پی،  ئبثٛریثەغی کەررەکبٔی  1.5غێٛەی  6٢1١ٌە خی ظی پی،  ئبثٛریثەغی کەررەکبٔی  1.2غێٛەی    

  
 ضەرچبٚە: ضەِاڵٔعٔەکبٔی ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری ضەرچبٚە: ظاِەزراٚەی رأع
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ٚازیی ە ظاراییەکبٔیػەٚە، ٚ الیی، ثە ضسِەرگٛزارکباڵالٚازیی چبالکیی ثبزاڕی ضسِەرگٛزاریی ٚ  .1.13
ەٚە،  6٢15ٌەَ ظٚاییبٔەظا، ٌە . ٔەٚدبازیی گەغەی چبالکییەوبٔی کەرری ٔ، ثٛٚٔەرە ِبیەی الٚ٘ێسی وبر

زیبٔێکی گەٚرەرریبْ ثەرکەٚرٛٚە ٌە ئۀدبِی ظاگیرکبرییەوبٔی ظاعع ٚ غەڕەکبٔی  ٔەٚدچبالکییەوبٔی ٔب
ْٛ، ثبزرگبٔیی ٔبٚضۆ ٚ ظەرەکیی ٚ ژێرضبْ ثە رەٚاٚەری رێکچ ێٕەرثەر٘ەِٙ ضبِبٔیٌەگەڵ پێػّەرگە، ٚ 

 پچڕا، ٚ ِزّبٔەی ضەڵک ٚ ٚەثەر٘ێٕەرەوبْ غٍۆق ثٛٚ.
 

  III.  غەکبر  ٚ گە 
 

ظرٚضزکرظٔی ٘ەٌی کبر ٘بٚغبْ ٔەثٛٚە ، ثەرظەٚاَ زیبظی کرظٚٚە. گػزیظاِەزرأعْ ٌە کەرری  .1.1١
، ٌە خیبری ػزیگٔٛێ ظرٚضذ کراٚە ٌە کەرری  کبریثەظەٚاَ  ،٘ێسی وبرڵ گەغەضۀعٔی ثبزاڕی ٌەگە

 ٩٢ٔٛێ ظرٚضذ ثٛٚە کە زیبرر ٌە  کبری 75٢,٢٢٢، زیبرر ٌە 6٢16ٚ  6٢٢7ٔێٛاْ کەرری ربیجەد. ٌە 
ٌە ظاِەزرأعْ )کە  گػزی. ثەَ غێٛەیە ثەغی کەرری گػزیی ثریزی ثٛٚە ٌە ٚەزیفەی کەرری ظ ضٗ ٌٗ

ظە، رۀعرٚضزی، ٚ ٌە ثٛاری پەرٚەر گػزیرری کەرری  کبرەکبٔی، ٚ گػزی کبرگێڕیثریزییە ٌە 
( زیبظی 6٢٢7ٌە  ظ ضٗ ٌٗ 3١.7 عیراق)زیبررە ٌە رێکڕای  6٢٢7ٌە  ١6.١ی رر( ثە رێژەی ضسِەرگٛزاری
 ظ ضٗ ٌٗ 53ظ گەیػزۆرە  6٢1١ثٛٚە( ٚ ٌە  ظ ضٗ ٌٗ 3٨.1 عیراق گػزی)رێکڕای  6٢16ٌە  ١١.3کرظٚٚە ثۆ 

ىبد ٌە ڕێی ٘بٔعأی ظرٚضزکرظٔی ٘ەٌی ٚا پەضۀعە زکِٛەد پێعاچٛٚٔەٚەی ئەَ ڕەٚرە ث(. 1.7)غێٛەی 
 73رێژەی  6٢16کبر ٌە کەرری ربیجەد کە ئەگەری ئەٚەی ٘ەیە ظەرفەد ثۆ زۆر ٘ەژار ظاثیٓ ثکبد. ٌە 

ٛەیەوی ضەرەکی ٌە ثٛاری ثیٕبضبزی، ثبزرگبٔی ٚ ظٚکبْ ٚ ێ٘ەژارأی غبرەوبْ ثە غٌە  ظ ضٗ ٌٗ
گٛٔعٔػیٓ ٌە ٘ەژارأی  ظ ضٗ ٌٗ 7٩(  ٚ یبْ ظەکرظکبر ٚرظەفرۆغی، ٚ گٛاضزٕەٚە ٚ ٘برٛٚچۆ ٚ گەیبٔعْ

 )ٌە ثٛاری ثیٕبضبزی ٚ کػزٛکبڵ( ٌە کەرری ربیجەد کبریبْ کرظٚٚە. 
 

 ظاِەزرأعْ ٚ کبر ٌە کەرری گػزی   1.7غێٛەی
( ٘ێسی وبری ی کۆی گػز  %)  

 
 ILO ILOSTAT، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ٚ ظاربثەیطی ٘ێسی وبرضەرچبٚە: ڕٚٚپێٛی     
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کبر  برِۀع ٌە کەررەوبٔی ضسِەرگٛزاریٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق، زۆریٕەی ظاِەزرأعْ ٚ ک .1.15
ئەگەرچی ٘بٚغێٛەیە ٌە ضەرربضەری ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی ٓ. یگػزیظەکەْ، ثەاڵَ زیبرر ثٛاری کەرری 

برە. ظاربی ظی 1.7ثۆرەٚە ٚەن ٌە غێٛەی ٌە ضسِەرگٛزارییەکبٔعا چڕ گػزیثە  ٘ێسی وبرعێراق، ثبزاڕی 
ی کٛرظضزبْ ٘ەرێّ گػزیزۆریٕەی کەرری  عەضبد کە کەرری ضسِەرگٛزارییظەر ٘ێسی وبر پێٛیڕٚٚ

( یەکێکە ٌە ظ ضٗ ٌٗ 16.6ی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ )٘ێسی وبرٌە  ربْ ئبفرٖثەغعاریی ظەگرێزەٚە. ٘ەرٚە٘ب، 
ە(، ٚ ئێراْ ظ ضٗ ٌٗ 15.3رظْ )ە(، ٚ ٌە ئٛظ ضٗ ٌٗ 1١.7ٔسِزریٓ رێژەکبْ ٌە ضەرربضەری عێرالعا )کە ٌەٚێ 

ظەضذ ظەکەٚێذ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە غێٛەیەکی ضەرەوی  کبریبْ ربْ ئبفرٖە(. کبرێکیع ظ ضٗ ٌٗ ١.12)
ە( یبْ پیػەضبزی )کە ظ ضٗ ٌٗ ١.7اِجەر ثە کػزٛکبڵ )کە ر( ٌە ثەظ ضٗ ٌٗ ٨3.1ٌە کەرری ضسِەرگٛزارییعایە )

 ی ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی ٌەضۆگررٛٚە.٘ێسی وبرٌە کۆی  ظ ضٗ ٌٗ 1ە(. کەرری ٔەٚد ٔسیکەی ظ ضٗ ٌٗ 6.6
 

 (کبر% ی کۆی  ەوبْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ )ئبثٛریچبالکییە پێی  ثٗ کبر  ٩.1 غێٛەی

 
 ، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ٘ێسی وبرضەرچبٚە: ڕٚٚپێٛی 

 
فبکزەری ضەرچبٚە ِرۆییەوبْ . ٘ێسی وبر زیێذ ظەضبرە ضەر زیبررکرظٔی کٛاڵزکِٛەد خەض .1.12

ٚ ضٛێٕعْ زۆر  ٘ێسی وبرئەٚ ضیبضەربٔەی کە پەیٛەضزٓ ثە  ٌەثەرئەٚەضەرەکییە ٌە ثەر٘ەِٙێٕبْ، 
ضۆ ٚ پۀبثەر ثۆ ٘ەرێّی ظأیػزٛاْ، ٚەن ٌێػبٚی ئبٚارەی ٔبٚ یپڕثبیەضٓ. خٛٚڵەی ژِبرەیەکی زۆر

رچی زۆر کەش ثە ٘یٛاْ ثگەڕێٕەٚە ثۆ ی زیبظ کرظٚٚە، ئەگە٘ێسی وبرژِبرەی ظأیػزٛاْ ٚ  کٛرظضزبْ
زێعی ضۆیبْ. ٌە ٘ەِٛٚ زبڵەرێکعا، ژِبرەی ظأیػزٛأی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ زیبظی کرظٚٚە ٚ ئەِەظ 

ثەرز ظەکبرەٚە. ثبثەرە ضەرەوییەکبٔی ئەَ ثبرٚظۆضە  ٘ێسی وبرظا٘بری کەش کەَ ظەکبرەٚە ثەاڵَ ژِبرەی 
ۆییە ضەرچبٚە ِر زیێٌە کەرری ربیجەد، ٌەگەڵ کٛاڵ بیجەریئەٚەیە کە ظەرفەری کبر ٌە ئبراظا ثێذ، ثە ر

ثە غێٛەیەوی ڕاضزەٚضۆ کبر ظەکبرە ظەرۀدبِی گەغە  ٘ێسی وبرثەغعاریی  زیێٔٛێیەکبْ. ٘ەرٚە٘ب، کٛاڵ
ٚ ثەر٘ەِٙێٕبْ. ثبثەرێکی رر ثریزییە ٌە کبرژِێری کبر. ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ کبرژِێری کبر ٌەٚ ٚاڵربٔەی 

رزە، کبرِۀعأی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کبرێکی زۆر کەَ ثە کبرکرظٔەٚە ئبضزی گەغەیبْ ثە
 ضەرلبڵ ظەثٓ.

11

21

68

10

20

70

5

19

76

10
16

74

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Employment in agriculture
(% of total employment)

Employment in industry (%
of total employment)

Employment in services (%
of total employment)

2007 2012 2013 2014



34 
 

زرکرظٔی کەرری ثبغ ثۆئەگەرچی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘ۀگبٚی ثەرچبٚی ٔبٚە  .1.17
زی ێثبثەری ضەرچبٚە ِرۆییەکبْ ٚ کٛاڵ٘ۀعێک پەرٚەرظە ٚ ضٛێٕعْ، ثەاڵَ ٘ێػزب رێگەکە ِبٚیەری. 

ٔەٚرییەکبْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ەرەکییە ٔبە ضئبثٛریذ. ێکە پێٛیطزە کبریبْ ٌەضەر ثکر کبرِۀع ٘ەیە
، ٚ گەغزیبری( رٛأیٛیبٔە گەغە ثکەْ ٌە ڕاثرظٚٚظا ٌەثەر ٛەیەکی ضەرەکی ثیٕبضبزی، ِٛڵک)ثە غێ

ٌە  ٛەێبْ غبرەزا. ثۆ گرٚپێه ٚاڵری ٘بٚغپػزجەضزٕی وەَ ثە کبرِۀعی ضبٚەْ رٛأبی رەکٕیکی ثەرز ی
ضبڵ ٌە ضٛارەٚەیە. ئەِەظ ئەٚە ظەرظەضبد کە  1٢ظا٘بری ربکەکەش، رێژەی چٛٚٔە ثەر ضٛێٕعْ ٔسیکەی 
. ثە ئبثٛریٌە گەغەیەکی ثەرظەٚاِی  ثۆ پػزگیری ثبغزرکرظٔی ئبضزی چٛٚٔە ثەر ضٛێٕعْ زۆر پێٛیطزە

طزە خەضذ ثطرێزە ڕەچبٚکرظٔی ئەٚەی پێٛیطزە ضٕٛٚرێک ظاثٕرێذ ثۆ ژِبرەی کبرِۀعأی گػزی، پێٛی
زرکرظٔی ظەرۀدبِەکبٔی کەرری ضٛێٕعْ ٌە کٛررطبیۀیعا ٌە رێی خٛٚڵەی ئبضزی رٛأبی ثبغضەر 

 .ثەر٘ەِٙێٕبٔی ضزبفی ِبِۆضزبیبٔەٚە ٔەٚەن زیبررکرظٔی ژِبرەیبْ
 

IV  . ٚ ٚازی ٔٗال٘ەژاری 
 

اعع کبری ٘ەژاریی ٌە ضەرربضەری ٚاڵرەکەظا زیبظ ظەکبد ثەاڵَ ٌەٚ پبرێسگبیبٔەی کە ظ .1.1٩
ثۆ ظأراثٛٚ ٚ  ٌی یىٗ ٘ٗ. ئەٚ الٔەٚازێزییە پێػزر ، ثە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێرالەٚەرْثەرزرزۆر رێکرظْٚٚ 

ٚ  ئبثٛریٌە ئۀدبِی زەثرٚزۀگی ثەرظەٚاَ ٚ رێکچٛٚٔی رەٚغی  ثەاڵَ، کەئبغکرا ثٛٚ پێع لەیرأە
ظەرظەضبد ئەٚ ضۆغگٛزەرأی ٚ  ٚە ئەٚە گػزییٗ ئبثٛریِەزۀعە ٌە رێی  .ضراپزر ثٛٚ کۆِەاڵیەری

٘بٚکبرییەی ٌە ڕاثرظٚٚ ثەظەضذ ٘برٛٚە ڕۀگە ٔەِێٕێذ، ٌەگەڵ ئەِەغعا،  ٘ەژاری ٌە ضەرربضەری عێراق 
٘بٚکبد ثٛٚە ٌەگەڵ . ٘ەژاریی 6٢1١ٌە  66.5ثەرز ثۆرەٚە ثۆ  6٢16ەٚە ٌە ظ ضٗ ٌٗ 1٨.٩ثە گػزی ٌە 
رٚضزی، ٌە ضٛێٕعْ ٚ ٌە ظەضزگەیػزٓ ثە ٌە رۀع -گەٚرە ٌە ضەرِبیەی ِرۆیی کٛررٙێٕبٔێکی

ضسِەرگٛزارییە ثٕەڕەرییەوبْ. زۆر عێرالی ٌە ٔسیه ٘ێڵی ٘ەژاری ظەژیٓ، ثەِەظ ظەکەٚٔە ژێر ٘ەڕەغەی 
ٛٚٔی ِٛڵکەکبْ ٚ ضۆغگٛزەرأی. زیبظثٛٚٔی ٔرضەکبْ ٚ ظەضزکەٚرٕی پێٛیطزییەکبْ، ٚ/یبْ ٌەکیطچ

ضبٔەی ظٚایی ثٛٚٔە ِبیەی زیبظثٛٚٔی ژِبرەی ئەٚ ، ئەَ ربثبٔکی ٔێٛظەٚڵەریگٛێرەی ڕاڤەکبٔی ثە
ٌە . 6٢1١ٍِیۆْ کەش ثٛٚ ثٓ ٌە کۆربیی  6.٩ضەڵکبٔەی ٌە ضٛار ٘ێڵی ٘ەژاری ظەژیٓ ٚ ِەزۀعە ظەکرێذ 

ِەزۀعە  ظ ضٗ ٌٗ ١٢ئبٚارەکبٔی ٔبٚضۆ ٔیٛ ٍِیۆْ ٘ەژاری عێرالیبْ پێه ظە٘ێٕب، ٚ رێژەی ٘ەژاری ثە  6٢1١
ێّی کٛرظضزبْ ظٚٚچبری زیبظثٛٔی رێژی ٘ەژاری ثۆٚە ٚ گەیػزە رکڕایەکە. ٘ەظەکرا، ظٚٚ ئەٚۀعەی رێ

کێجڕکی  ، ٌە ئۀدبِی ٌێػبٚی ثەرفراٚأی ئبٚارەی ٔبٚضۆ ٚ پۀبثەری ضٛریبی ٚ زیبظثٛٚٔیظ ضٗ ٌٗ 16.5
گػزی ئبضزی ضۆغگٛزەرأیبْ . ظأیػزٛأی ئبٚارەی ٔبٚضۆ ثەکباڵکبْٚ  ٌەضەر کبر ٚ ضسِەرگٛزاری

ەکە ظٚٚچبری کبریگەرێکی ٔەرێٕی گەٚرەی کرظْٚٚ ٌە ثٛاری ی، ٚ ئبٚارەیوٗ ریٗ رٖ ثٌٕٗە ظأیػزٛأە ٔسِزرە 
ٚ ضەاڵزەظیٓ( کبریگەری راضزەٚضۆی  ە )ٔەیٕەٚا، ئۀجبرضۆغگٛزەرأیعا. ٌەٚ پبرێسگبیبٔەی ظاعػی ٌێی

ٚٔی رێژەی ٘ەژاری ٚ کۆِەاڵیەری  ٚ ئبضبیع ثٛٚەرە ِبیەی ظٚٚ ئەٚۀعە ثٛ ئبثٛریرێکچٛٚٔی رەٚغی 
پبرێسگبکبٔی رریع ٌە عێراق زیبظثٛٚٔێکی ثەرچبٚیبْ ثە ضۆٚە ثیٕیٛە . ظ ضٗ ٌٗ ١1.6ٚ ثەرز ثۆرەٚە ثۆ 

 .ربکەکەشرێژەی ژِبرەی  ثەپێی
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ٍِیۆْ ٘ەژار ثەضەر ٔبٚچەکبٔی  6.٩ظاثەغجٛٚٔی  1.٨غێٛەی 
6٢1١عێرالعا ٌە   

   ربکەکەشرێژەی ٘ەژاری ثە ژِبرەی  1.1٢غێٛەی 
 

 
 

، ِەزۀعە ظەکرێذ ٌە ضەرخەَ 6٢1١. ٌە ئۀدبِی لەیرأەکبٔی ثەکبرثرظٔی ضێساْ ظاثەزیٛە .1.1٨
ثە  ربن پێیێزەٚە، ظاثەزی ثێذ. ثەکبرثرظْ ثەکبر ظەگرا٘بد، کە ظا٘بری کبر ٚ ٔبا کۆی ظپبرێسگبکبٔی عێرالع

ٌە  ظ ضٗ ٌٗ 11ثەراٚرظ ٌەگەڵ ظاثەزیٕی ثە  ِی کرظٚٚە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثەکە ظ ضٗ ٌٗ 1١رێژەی 
 .(1.11ی )غێٛە ثەغعاٌە  ظ ضٗ ٌٗ ٩ٛر، ٚ ثبک غٛێٕەکبٔی رریٌە  ظ ضٗ ٌٗ ٨ٌە ٔبٚەڕاضذ،  ظ ضٗ ٌٗ ٨ثبغٛٚر، 

 
 ی گۆڕأکبری( رێژٖ) 6٢1١ی ظا٘بری ربکەکەش، کبریگەری لەیرأی گۆڕأکبری ٌە ثەکبرثرظْ ثەپێ 1.11 غێٛەی

 

 

 
 

 ضزبفی ثبٔکی ٔێٛظەٌٚەری وبٔی ِاڵٔعٔٗ ضٗٚە: بضەرچ     
 
 

V. ەٚظای ِبِٕبٚۀعچٛارچێٛەیەوی ظارایی ثۆ ِثە  پێٛیطزیٚ پرۆضەی ثٛظخە:  ەکبْظارایی گرفزە 
 

ڕٚٚثەڕٚٚی ئبضزۀگی ٔبئبضبیی ظەثێزەٚە کە ظەثٕە ِبیەی ەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ زکِٛ .1.6٢
ٌە رەٚغێىعا کە ٘یچ رێککەٚرٕٕبِەیەن ٔە٘برە  .گٛٔدبٚ ٚ کبرای ظارایی ضیبضەریئبڵۆزثٛٚٔی ظاڕغزٕی 
ٔەٚد رۆڵی گەٚرە ٚ  ئبثٛری ٌەضەر ثەغکرظٔی ظا٘برەوبٔی ٔەٚد ٚ ثٛظخە، ٔبٚۀعییظی ٌەگەڵ زکِٛەری 
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ٌە کۆی ثٛظخە  ظ ضٗ ٌٗ ٨٢ٌە ثە٘بی ظاثیٕکراٚ ٚ  ظ ضٗ ٌٗ ١5ەرچبٚی ٘ەیە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ: ٔسیکەی ث
پػذ ظەثەضزێذ ثە کەرری ٔەٚد. ثەَ غێٛەیە، پػزجەضزٓ ٚ گرێعراٚێزی ئبثٛری ٚ ثٛظخە ثە ٔەٚرەٚە 

رریػە. ثۆ ّٔٛٚٔە، ئەگەرچی ئەِبْ ضبِبٔە ضرٚغزییەکبٔیبْ زیب ،زۆر لٛٚڵزرە ٚەن ٌەٚەی ٚاڵربٔی رر
، ثەاڵَ رێژەی ربنضعٛظیە پێٕح ئەٚۀعەی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ یەظەکی ٔەٚری ٘ەیە ثە گٛێرەی ژِبرەی 

ەکەی ٚەن ئەٚەی ٘ەرێّە ٚ رێژەی پػزجەضزٕی ثٛظخەکەی زۆر ٌەٚەی ٘ەرێُ ٔسِزرە ئبثٛریپػزجەضزٕی 
ەر ٔبضەلبِگیرێزی ٚ رەٚاٚثٛٚٔی ئەٚ ٘ەڕەغەیەی ٌەضە. ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ظ ضٗ ٌٗ 7٩ٚ ثە رێژەی 

ضەرچبٚە ضرٚغزییەوبٔیەری چۀع ثبرە ثٛٚە ٌە ئۀدبِی گرژییە خیۆپۆٌیزیکەکبْ. یەکەَ، ئەٚ 
ٔبضەلبِگیرییەی ظا٘بد کە ڕٚٚثەڕٚٚی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثۆرەٚە زۆر زیبررە ٚەن ٌەٚەی 

ٔعْ. ضەرەڕای ثەرزی ٚ ٔسِی ٔرضی ڕٚٚثەڕٚٚی ئەٚ ٚاڵربٔە ثۆرەٚە کە ثە ضبِبٔی ضرٚغزی ظەٚڵەِە
ٔەٚد، ظا٘بری زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پچڕ پچڕە ٌە ئۀدبِی پێکعاظاْ ٌەگەڵ ظاعع ٚ ٔبکۆکی ٌەگەڵ 

یەن ٍِیبر ظۆالری ٚەرگررٛٚە ٌە ثەغە ثٛظخەی  ٙبٔە، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ رۀثەغعا. ثۆ ّٔٛٚ
٘ەرێّێىە ٌە چٛارچێٛەیەکی ٚ پێیەی کە رە. ظٚٚەَ، ثەٍِیبر ظۆال 16ضۆی  کە ثەغەکە 6٢1١فیعراڵی ٌە 

فیعراڵیعا، رٛأبی ٚەرگررٕی لەرز ٌە الیەْ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبٔەٚە زۆر کۆرٛثۀعی ٌەضەرە. ثۆیە، 
زۆری ٔبرٛأێذ کەٌێٕە ظاراییەوبٔی ظاثطبد. ٌە ئۀدبِیػعا ٌەَ ضباڵٔەی ظٚاییعا لەرزێک ٚ ظٚاکەٚرٕێکی 

بْ زکۆِپبٔیب ٔێٛظەٚڵەرییەکبٔی ٔەٚد ٌەضەر غبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظض ٔبٚضۆیی ٚپبرەی لەرزظاری 
کەڵەکە ثٛٚە. ضێیەَ، ظا٘بری ئبییٕعەی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظیبر ٔییە ٌەثەر گِٛبٔی ضیبضی ٚ یبضبیی. 

رەیبْ کبریگەرێکی گەٚ گػزی، رەٚغی پێکعاظأە ٘ەرێّبیەرییەوبْ، ٚ ظا٘بری ٔسِی ثەغعاپەیٛۀعیی ٌەگەڵ 
 ٚ ظارایی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ.  ضزیٕٗ ٔٗ٘ەثٛٚە ٌەضەر 

 
ظا٘برەکبٔی زکِٛەد ەٚە ٘ەر ضراپزر ثٛٚە.  6٢1١ظاراییەوبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە  .1.61
، ئەِەظ ٌە 6٢1١پی ٌە  ظیی خی ظ ضٗ ٌٗ 3٩ظاثەزیٛە ثۆ  6٢13ی خی ظی پییەٚە ٌە ظ ضٗ ٌٗ ٩7ٌە 

ثەغە ظا٘بد ٌە کۆکرظٔەٚەی ثبخەٚە ٘ەر ثە ثچٛٚکی ِبٚەرەٚە.  ١ صعِبد(.ئۀدبِی چۀع ربضبٔێه )
 گػزیٔەضزیٕەی زکِٛەری ٚغه کرظەٚە ٚ ٚەثەر٘ێٕبٔی  6٢15-6٢1١ەوبٔی زکِٛەد ٌە یرێکچٛٚٔی ظارای

ضەرخیییەوبٔی زکِٛەد ٘ێػزب ثەرزْ ضەرەڕای ظەضزکبریی ثەرچبٚ رێیعا. لەرزەکبْ ٚ ٌۀبٚثرظ. 
 ەٚە ٘ەر کەڵەکە ظەثێذ. 6٢1١کبرِۀعأی زکِٛەد ٌە ظٚاکەٚرٕی ِٛٚچەی 

 
 
 

 

 

 

                                                           
 ٙبٚەزارەری ضبِبٔە ضرٚغزییەکبْ رۀبْ ظٚٚ ثٛظخەی خیبی ٘ەیە. زەٚاڵەکبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضز ١   .1.1

ارەری ضبِبٔە ٚەزکبٔی ثەکبرضطزٕی ثۆ ضەرخییە ئەٚەی ررثەغێىی ظا٘بری ٔەٚرٓ ثۆ ٚەزارەری ظارایی. 
 ٚ ضەرخیی ثەرگری ی کۆِپبٔیب ٔێٛظەٚڵەرییەکبٔی ٔەٚدضرٚغزییەکبْ، پبرە
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 6٢15-6٢16زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ: ظاراییەوبٔی زکِٛەد ٌە  1.1ضػزەی 
 )% ی خی ظی پی(
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 7282 2181 784 281 قەرزی حکومەتی هەرێم
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 ، ٚەزارەری ضبِبٔە ضرٚغزییەکبْ، ٚ ِەزۀعەی ضزبفی ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەریئبثٛریضەرچبٚە: ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 

ظا٘برەکبْ ٌە ثبخەٚە  6٢15ٌە . زۆر ٔسِٓ ی ٘ەرێّی کٛرظضزبْٔەٚرییەوبٔی زکِٛەرظا٘برە ٔب .1.66
. ٚچەکەیبْ ظەظەٌْە ِٛ ظ ضٗ ٌٗ 5 ِبٔگبٔە ی خی ظی پی ثٛٚ. کبرِۀعأی زکِٛەدظ ضٗ ٌٗ 3.5 ٙبرۀ

 ظ ضٗ ٌٗ 7ی ضبٚۀکبرەکە ظەیعاد ٚ ظ ضٗ ٌٗ 5ثبخی ٌەضەرە، کە  ظ ضٗ ٌٗ 16ِٛٚچەی کەرری ربیجەد 
ثبج ظەظەْ ٌەضەر فرۆغزٕەکبٔیبْ، ثەاڵَ ٘ەر پرۆژەیەک کە ٌە  ظ ضٗ ٌٗ 15کبرِۀعەکە ظەیعاد. کۆِپبٔیبکبْ 

ۆڵەری ٚەرگررجێذ ئەٚا ٌە ثبج ٚ ٌە رضِٛبری الیەْ ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبٔی کٛرظضزبٔەٚە رۆِبر کراثێذ ٚ ِ
ە ثە ٔبٚی ثبخی ٘بٚرظەکرظْ ثەضػراٚە. کۆِپبٔیب ٔێٛظەٚڵەرییەکبٔی ٔەٚد ثەضػراْٚ ٌە ثبج. غزێک ٔیی

ٚ پبثۀعکرظٔێکی الٚازی ثبخەٚە. ثبخی  کەَ ٌە ثبج ظەضرێٕە ژێر کبرگێڕی ثڕێکی فرۆغیبری، گػزی
ظەضرێٕە ضەر ظا٘بری ظٚکبٔەکبْ ٚ پطپۆڕی ضەرثەضۆی ْ ٚ ظ ضٗ ٌٗ 1٢رب  3پیػەیی ٌە رێژەی 

ظەضرێزە  ظ ضٗ ٌٗ 6ثبج ظەضرێزە ضەر ثەکرێعأی ضبٔٛٚ ٚ  ظ ضٗ ٌٗ ٨رەکٕیکییەٚە ٚەن ظارربظ ٚ ئبضٕگەر. 
ثەر٘ەِی ٔێٛۀعیی، ٚ  کباڵە، ثەاڵَ ٘بٚرظەکرظٔی ظ ضٗ ٌٗ 5ِرک ٛگ گػزیرەضّی  . ضەر ثەکرێعأی زەٚی

ە ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبٔی ثەر٘ەِٙێٕبْ ٌەالیەْ ئەٚ کبرضبٔە ٚ کبرگبٔەی کە ِۆڵەریبْ ٌثەکبرظە٘ێٕرێٓ ثۆ  کە
ِرک ظەظەْ. ٛگ ظ ضٗ ٌٗ 1ٚ ئەٚأەغی ئەٚ ِۆڵەرەیبْ ٔییە رۀٙب  ِرک ٔبظەْٛ٘ەیە ٘یچ گ کٛرظضزبْ
. ئٛرێً ٚ پەراٚگە ٚەن ثەر٘ەِی ضۆراوی، ظەرِبْ، ،ِرنٛ٘ەیە کە ثەضػراْٚ ٌە گ کباڵچۀعیٓ 
ضبڵ ٌە ثبج ثەضػراْٚ ئەگەر ٌە ظەرەٚەی غبری ٘ەٌٚێر ثٓ  7ٔە پێٕح ئەضزێرەییەکبْ ثۆ ِبٚەی چێػزطب

ضبڵ ئەگەر ٌۀبٚ غبری ٘ەٌٚێر ثٓ. ٘ەرٚە٘ب ئٛرێً ٚ چێػزطبٔەوبٔی پۆٌێٕی ٔبیبة یبْ پٍەی یەوەَ  5ٚ 
 ثە پێٕبضەی ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبْ، ٌە ثبج ثەضػراْٚ.

 
ە ثۆ ِٛٚچە، گەٚر ەد ئبضبْ ٔەثٛٚە، ٌەثەر ضەرخیکِٛضەرخییەوبٔی زظەضزىبریکرظٔی  .1.63

ی خی ظی ظ ضٗ ٌٗ ٨٢ٌە  ضەرخییەوبٔی زکِٛەدثەرگری. ثٛاری ٚ ضەرخییەوبٔی  چبٚظێریی کۆِەاڵیەری
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 سًرچبَە: حکُمًتی ًٌرێمی کُردستبن، مًزەوذەی ببوکی وێُدەَڵًتی

 ری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ لەرزەوبٔی زکِٛە 1.16غێٛەی 
 ثە ٍِیۆْ ظۆالر

ئەِەظ ٌە ئۀدبِی ثڕیٓ ٚ کەِکرظٔەٚەی  6٢1١ی خی ظی پی ٌە ظ ضٗ ٌٗ 5٢ظاثەزی ثۆ  6٢13پییەٚە ٌە 
ٚ پبرەظاْ ثە کۆِپبٔیب ٔێٛظەٚڵەرییەکبٔی ٔەٚد ٚ  گٛزارییِەرضەرخییەوبٔی کڕیٕی کەرەضزە ٚ ضس

پی ثە غێٛەیەکی  ظیی خی ظ ضٗ ٌٗ 5٩ثەرز ثۆٚە ثۆ ضەرخییەوبْ  گػزیکۆی  6٢15ثەڵێٕعەرەکبْ. ٌە 
ەکبْ، کە لەرز ثْٛٚ ضەرەکییع ٌە ئۀدبِی پبرەظاْ ثە کۆِپبٔیب ٔێٛظەٚڵەرییەکبٔی ٔەٚد ٚ ثەڵێٕعەر

ِی ضەرخییەوبٔی ثٛاری ثەرگری ٌەثەر غەڕی ثەرفراٚاْ ٌەگەڵ ظاعع. ٚ ٌە ئۀدب ٌەضەر زکِٛەد
 ۆِپبٔیبی ٔەٚری ٔێٛظەٚڵەریزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەضزی کرظەٚە ثە پێعأی پبرە ثە ضێ ک

رریٍیۆْ ظیٕبری عێرالییە( ثەاڵَ ثەغێکی کەِی ئەٚ پبرأە  ٩7ەٚە ) کۀسیکەی  6٢15ٌە ئەیٌٍٛی  کیەضەر
یٍییەوبْ ثْٛٚ ٚ ٘یچ ثٛارێکی ئەٚرۆیبْ ٔە٘ێػزەٚە ثۆ ٚەثەر٘ێٕبٔی رر ٌە گەغەپێعأی ثۆ ضەرخییە رەغغ

کەِکرظٔەٚە ٚ ثڕیٕی ضەرخییەوبٔی ڕاگەیبٔع، کە  6٢15کێڵگە ٔەٚرییەکبْ. زکِٛەد ٌە کبٔٛٔی یەکەِی 
ثڕیٕی ، ٚ ظ ضٗ ٌٗ 5٢ظەرِبڵەی ٚەزیرەکبْ ٚ ثەرپرضە ثباڵکبٔی ثە رێژەی  ثریزی ثٛٚ ٌە کەِکرظٔەٚەی

کرێ ٚ ِٛٚچەی ضەرخەَ  6٢12ضبٔٛٚ ٚ پبرەی کبرەثبی کبرِۀعە پٍەثباڵکبْ. ٌە ئبزاری ی ظەرِبڵەی کرێ
ی ِٛٚچەکبٔەٚە ظ ضٗ ٌٗ 15کەِکرظٔەٚەکە ٌە کبرِۀعأی زکِٛەد کەَ کرایەٚە، ثێدگە ٌە ٘ی پێػّەرگە. 

ی ِٛٚچە ثۆ ظ ضٗ ٌٗ 75ەگبرە رب ظظیٕبر ٌە ِبٔگێکعا،  ٢٢٢،6٢٢ِٛٚچەی کەِزر ٌە ثۆ ظەضزی پێعەکرظ، 
 2٢کە ٔسیکەی ەرێکڕای کەِکرظٔەٚ. ی ِٛٚچەکبٔیبْ ثڕاٚەظ ضٗ ٌٗ ٩٢پٍە ثباڵ، ٚ ٚەزیرەکبٔیع  ٔعی وبرِٗ

زکِٛەد ٌیژٔەیەوی پێک ٘ێٕبٚە ثۆ پێعاچٛٚٔەٚەی ضەرخییەوبٔی رری ٘ەرٚە٘ب ی ِٛٚچەیە. ظ ضٗ ٌٗ
 .گررٓ ضزپێٖٛ ظٖٔبِٛٚچەیی ٚ پێػٕیبرکرظٔی رێٛغٛێٕی رری 

 
. لەرزەوبْ زۆر ثە ضێرایی کەڵەکە ظەثٓ .1.6١

لەرزی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ گەیػزۆرە 
)غێٛەی  6٢15ٍِیبر ظۆالر ٌە کۆربیی  17ٔسیکەی 

ٍِیبر ظۆالری ئەَ پبرەیە ٘ی  ٩کە ثڕی ( 1.16
ِٛٚچەی ظٚاکەٚرٛٚە. زکِٛەری ٘ەرێّی 
کٛرظضزبْ پالٔی ظأبثٛٚ ثۆ ظەرکرظٔی ضۀەظی 

ٍِیۆْ ظۆالر ثەاڵَ  5٢٢ی ثە ثڕی ٔێٛظەٚڵەر
خێجەخێ ٔەکرا. زکِٛەد ٌێکۆڵیٕەٚە ٌەٚە ظەکبد 
کە ٘ۀعێک ٌە ِٛڵىەکبٔی ثفرۆغێذ ثۆ ظأەٚەی 

 ظٚاکەٚرٛٚەوبْ.  زە کەڵەوەثٛٚەوبْ ٌۀبٚیعا ِٛٚچەلەر
 

ثە پەضۀعکرظٔی ثٛظخەی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پێٛیطزی  پرۆضە ٚ ڕێٛغٛێٕی .1.65
. ثەَ غێٛەیە ظەکرێذ ی ثٛظخە ثجێذ ثە ئبِرازێکی کبریگەری ظاڕغزٕی ضیبضەرەکبْچبکطبزییە ثۆ ئەٚە

ثٙێٕرێزە  6٢6٢ثە غێٛەیەوی ثبظ ثەڕێٛە ثجرێٓ ٚ ظیعگبی  ئبثٛریِەررضییەوبْ ٌەضەر گەغەضۀعٔی 
. رٛأبی ئێطزبی ٚەزارەری ظارایی ٚ ئبثٛریظی، کە ئبِبٔدەکەی ثریزییە ٌە ثەظیٙێٕبٔی فرەچەغٕکرظٔی 

یبْ  وبْ رەثبیە ٌەگەڵ ئەٌٚەٚییەرەکبْزۆر ضٕٛٚرظارە. ڕْٚٚ ٔییە کە ئبضۆ رەرضبٔکرظٔی ثٛظخە ثٛریئب
عارەکبْ ٘ێٕعەی پێٛیطذ ٚ ٌە کبری ضۆیعا زأیبری ٔبظەْ ثە عیی ضەرخییەوبٔعا، ٚەزارەرە پەیٛۀٔب. ٌە ثٛار

ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرٛأٓ ٚەزارەری ظارایی. ٌە ضباڵٔی چبکطبزییعا، ٚەزارەری ظارایی ٚ زکِٛەری ٘
 ثەَ غێٛەیەی ضٛارەٚە: ثجیٕٓ ظأبٔی ثٛظخەضٛٚظ ٌە پرۆضە ٚ ڕێٛغٛێٕی 
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، یبْ لەثبرەی ی ثەرظەضذضەرچبٚەکبٔ کۆیگبٚ ٌە پرۆضەکەظا ثریزییە ٌە ظیبریکرظٔی ۀ٘یەکەَ  .1.62
ا٘بری ٔەٚد، ضەرچبٚەکبْ ٌە ظا٘برەکبٔەٚە ٚ ٌە لەرزی ٔبٚضۆیی ٚ ثیبٔیەٚە یبْ ٌە ظا٘بری ررەٚە )ٚەن ظ

ثێذ ٌەگەڵ ئبِبٔدەوبٔی (( کە پێٛیطزە ثەرظەضذ ٚ رەثبprivatizationٚ ظا٘بری ربیجەربٔعْ )ضصطصخ، 
ٚ  گػزی. ئەِە ضبڵی ظەضزپێکە ثۆ ٘ەر ضیطزّێه ٌە ثەڕێٛەثرظٔی ضەرچبٚەی ئبثٛریی گەغە

ەرچبٚەکبٔی کۆی ضزبٔعا، ٘یچ ظیبریکرظٔێک ٔییە ثۆ ئەٌٚەٚییەرطبزی. ٌە زبڵەری ٘ەرێّی کٛرظض
، ڕێٛغٛێٕەکبٔی ئێطزب ٔبثٕە ِبیەی ظاِەزرأعٔی کۆرٛثۀع ٌەضەر خگە ٌە ثٛظخەی ٚەثەر٘ێٕبْثەرظەضذ، 

 ٕدبیثٛظخە یبْ "کۆی ضبِبٔی ثەرظەضذ"، ثۆیەظ ٔبچبر ظەثٓ کە ظەضزکبریی ضەرخیەوبْ ٚ ئ
ٔع  ی ظارایی ِبِٕبٖٚ رچێٖٛچٛاٌە ئبضزێکعا، ئەِە یەکێکە ٌە ئۀدبِەکبٔی ٔەثٛٚٔی ئەٌٚەٚییبرەکبْ ثکەْ. 

 . ظأبٔی ثٛظخە، ٚ ٘ەرٚە٘ب ثریزییە ٌە ئۀدبِی ٔەثٛٚٔی پرۆضە ٚ رێٛغٛێٕی گٛٔدبٚی ْ ضبیٗ
 

ٛیطزیبْ ، پێِبِٕبٚۀعیِەٚظا زییٓ ٌە ئبِبٔدی ، کە ثری6٢6٢ی بثەظەضزٙێٕبٔی ئبِبٔدەکبٔی ظیعگ .1.67
ئەِە ثە غێٛەیەوی ثٕچییٕەیی  ێذ.ػث ِبِٕبٚۀعیِەٚظای کە ثۆ ئبِبظەکرظٔی ثٛظخەیە  ثە غێٛازێکی

ثۆ ظەضزٕیػبٔکرظٔی ضەرچبٚە  ەپرۆضەیەو کە ْ ٔع ضبیٗ وبٔی ِبِٕبٖٚ رخیٗ ی ضٗ چٛارچێٖٛثریزییە ٌە 
ەوبٔی ثەرظەضذ ٚ رەرضبٔکرظٔی ئەَ ضەرچبٚأە ثە گٛێرەی ئەٌٚەٚییەرەکبٔی زکِٛەد. ٘ەٚڵ ظەظاد گػزی

گەیػزٕی  یٕیعەی کە ثکرێذ ٚ ثۆ زیبررکرظٔی پێػجضەرخییەوبْ ضٕٛٚرظار ثکبد ثە گٛێرەی ئەٚۀ
یعا. پػذ ظەثەضزێذ ثەٚ ثیرۆکەیەی کە ثڕیبرەکبٔی ثٛاری ِبِٕبٚۀع ەٚظایضەرچبٚەکبْ ٌە ِ

 ِەٚظایەضذ ٌە ضیبضەرەکبْ کە زکِٛەد ظەریبْ ظەکبد ِەزکَٛ ظەثٓ ثە ٚالعی ضەرچبٚەکبٔی ثەرظ
ثکرێذ ثە غێٛەیەن کە ثڕیبرەکبْ طزٕەٚەی ضەرخییەوبْ عا ٚ ٘ەرە کبریگەررریٓ رێگە ثۆ رێکطِبِٕبٚۀعی

یەٚە. ثیرکرظٔەٚەیەوی ِبِٕبٚۀعڕۀگعأەٚەی ضەرچبٚە ثەرظەضزەوبْ ثٓ ٚ ئەِەظ ٌە رێگەی رٚأگە ٚ 
ثۆ  زۆر گرٔگە ضەرٔح ٌەٚە ثعەیٓ کە پێع ئەٚەی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ غێٛازێک ظاثڕێژێذ

 ضیبضەری ئیٕدب، پێٛیطزە پرۆضەی ثٛظخەی ضباڵٔە ظاثٕێذ ٚ یٔعِبِٕبٚەِەٚظا  یئبِبظەکرظٔی ثٛظخە
 .یەٚەِبِٕبٚۀعی ی ِەٚظایەرچبٚەکبْ ظاثٕێذ ٌە گۆغۀیگبثەڕێٛەثرظٔی رەرضبٔکرظٔی ض

 
پێٛیطزە  ظأبٔی ثٛظخەچبکطبزیی پێٛیطذ ثۆ گرێعأی ضیبضەرەکبْ ٚ ٔەضػەظأبْ ٚ  .1.6٩

ظارایی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پڕ کێػە ثٛٚە ٌە . ٌە کبرێکعا رەٚغی ظاِەزراٚەیی ٚ رێکطراٚەیی ثٓ
ئبِبظەکرظٔی ەٚە، زۆر غذ ِبٚە کە ثکرێٓ ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌە پێکەٚە گرێعأی پرۆضەی  6٢1١ ضەرەربی

ٚ ضەرخییەکبْ ٌەگەڵ ئەٌٚەٚییبری ضزراریدی، ٚ کبرپێکرظٔیبْ ثە غێٛەیەوی کبرا. ثٛظخە ٌە رێی  ثٛظخە
چٛارچێٛەیەکی کبرا ثۆ ظارایی . 6٢15ٚ  6٢1١یٕە(ەٚە رێک ضرا ٌە رێکططزٕی ضیطزّی کبظ )ٔەضز

، کە ظەثێذ خێجەخێ ثکرێذ، پێٛیطزی ثە چۀع ٘ۀگبٚێکە ٌەگەي چۀع 6٢6٢ی بگع، ثە ربیجەری ٌە ظیگػزی
، ضێ کۆِەڵ رێٛغٛێٓ ٘ەیە کە ظەثێذ ڕەچبٚ ثکرێٓ ثۆ ٘ەڵطۀگبٔعٔی  پرۆضەی گػزیرێٛغٛێٕێه. ثە 

 :کە ثریزیٓ ٌە ەئبِبظەکرظٔی ثٛظخ
 

 ٚ ،رەرضبٔکرظٔی ەن ثەڵگەکرظْ )رٛثیك(، ڕِٚٚبڵثٕچیٕەی یبضبیی پرۆضەی ئبِبظەکرظٔی ثٛظخە ،
 ٚ غەفبفییەد.  ێپرضیٕەٚەٌضەرخییەوبْ، ِەرج ٚ ثۀعەوبٔی 

  ٘ەثٛٚٔی پرۆضەیەن ثۆ ظیبریکرظٔی ضەرچبٚەکبٔی ثەرظەضذ کە ثڕیبرظەرْ ٌەضەر کۆی
 ۀع ٚ ِەرج ٌەضەر ثٛظخە ظاظۀێٓ.ضەرچبٚەکبٔی ثەرظەضذ ٚ کۆرٛث
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 یطزییەکبْ ٚ ضەرچبٚەکبٔی ثەرظەضذی پێٛیپێکە ثە ثٛظخە ئبِبظەکرظٔیکٛپێکی پرۆضەیەوی رێ 
ِەثەضزی خەضزکرظٔەٚە ٌە گەیبٔعٔی ضسِەرگٛزارییە ٌەٚییەد ثۆ ضەرخییەکبْ ظاثٕێذ ثەئەٚ

 ەوبْ.یگػزی
 

. ئەَ ی ٔرضی ٔەٚدیثە ٔبخێگیر ی کٛرظضزبْ ِەزکِٛٓظا٘برە ظاراییەوبٔی زکِٛەری ٘ەرێّ .1.6٨
ٔەٚریەوبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی ریگەرە چٛٔکە ظا٘برە ٔبٚضۆییە ٔبکب زۆرپػزجەضزٕە ثە ٔرضی ٔەٚد 

پێٛیطزی ثە  ْ ٔع ضبیٗ ی ظارایی ِبِٕبٖٚ چٛارچێٖٛ، ئێدگبر ٔسِە. ٌە کۆی ثەر٘ەِی ٔبٚضۆییکٛرظضزبْ 
ٕبریۆی چۀعایەری ظاثڕێژرێذ ٚ ثطرێزە ظٚٚرٛێی ڕەچبٚکرظٔی ئەَ ثبثەرەیە. پێٛیطزە ٔرضی ثەظیً ٚ ضی

ٚ ثەَ غێٛەیە ظەرٛأرێذ ِەزۀعەی ٌێػبٚی ضەرچبٚەکبْ ثکرێذ ٚ  ْ ٔع ضبیٗ ی ظارایی ِبِٕبٖٚ چٛارچێٖٛ
گەٚرەکبٔی ٔرضی ٔەٚد ئەٚەی   زیٕٗ ظاثٗٚ   ٖٚ ثٛٚٔٗپچڕاْ ٌە پرۆضەی ثٛظخەظا کەَ ثکرێزەٚە. ثەرز

ڕأە زۆر ٔبضەلبِگیرْ. ئەَ ربضبٔە گەٚرأەی ثبزرگبٔی ئەٚە ظەرظەضەْ کە پیػبْ ظاٚە کە ئەَ خۆرە ثبزا
. ٌە ضباڵٔی ئبثٛری رپێٛیطزە ثەرضڤ ٚ ِیکبٔیسِی گٛٔدبٚ ٘ەثێذ ثۆ کەِکرظٔەٚەی کبریگەرەکەیبْ ٌەضە
ی گٛٔدبٚ ثۆ زگب ظٖچبکطبزییعا، پێٛیطزە زکِٛەد ئەٌٚەٚییەد ثعاد ثە ظاڕغزٕی ضیبضەد ٚ 

   ە یەوالکەرەٚەکبٔی ٘ەڵجەز ٚ ظاثەزی ٔرضەوبْ.یییگەرکەِکرظٔەٚەی کبر
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 یەکططزٕی ظاراییەوبْ .6

. ظاثەزیٕی ٔرضی ٔەٚد کەڵەکە ظەثٓ ْ ٌەضەر زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْفػبرە ظاراییەوب .6.1
٘ەثٛٚ ٌەضەر  ظا٘برە ظاراییەکبٔی کەِجٛٚٔەٚە، ئەِەظ کبریگەریٚ  ێدگبر ظاثەزأعچبالکی ظارایی ئ
 رێکەٚرٕێک ثۆ ٔبرظٔیێک ٚ گبٔی ٔەٚد ٚ گبز. ٌە ٔەثٛٚٔی یەظەٚغی ظارایی کۆِپبٔیبکٚەثەر٘ێٕبْ ٚ رە

کبٔی ثۆ ، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٔبچبرە پالٔۀبٚۀعییەٚەالیەْ زکِٛەری زەٚاڵەی ظارایی ٌە
ّی ی ٘ەرێظارایی ئۀدبَ ثعاد. ئبِبٔدی زکِٛەر ضەرخییەوبٔی ِبِٕبٚۀعی ٘ەڵجطۀگێٕێزەٚە ٚ گۆڕأکبری

ضەرخییەوبٔی ئێطزب ٚ پبراضزٕی ئەٚ ضەرخییبٔەی کە ئەٌٚەٚییەرٓ،  کۆٔزرۆڵکرظٔیثریزییە ٌە  کٛرظضزبْ
٘ەیە. پێٛیطزە  ئبضبیعئەِەظ ٌە ڕەٚغێىعا کە ٌێػبٚی ئبٚارە ٚ پۀبثەر ٌە ئبراظایە ٚ ٘ەڕەغەی 

یەوبٔی ِٛٚچەی رخیٌە رێی ضۆپبراضزٓ ٌە زیبظثٛٚٔی ضە ثکبد، ضەرخییەوبٔی ئێطزبکۆٔزرۆڵێ زکِٛەد 
ٚەضزبٔعٔی ظاِەزرأعْ، کەِکرظٔەٚەی پبرە رەرضبٔکرظْ ثۆ کۆِپبٔیبکبٔی ظەٚڵەد ٚ ثۆ کەرری گػزی، 

 .کباڵٔرضی ٘ۀعێک  پبڵپػزیپبرەی رەرضبٔکراٚ ثۆ 
 

ٔرش ثە  پبڵپػزی. ظاراییەکە ظەغێٛێٕٓ ضبٔکرظٔی پبرە ٚ ظٚاکەٚرٕی ِٛٚچۀرش، رەر پبڵپػزی .6.6
ٌەضەر رەرضبٔکرظٔی ضەرچبٚەکبْ ٌەالیەْ  ەٚضۆ زۆرثەی خبر ثبرێکی گراْ ثٛٚڕاضزەٚضۆ یبْ ٔبڕاضز

ظٚاکەٚرٕەکبٔی ِٛٚچە زۆرە ٚ ئەِەظ ٘ەڕەغەیە ٌەضەر زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبٔەٚە. ٘ەرٚە٘ب 
 ٔرش، پبڵپػزیٚ ئبکبری پێٛیطذ ثۆ ثبزاڕی ئبزاظ.  ٔەریذظارایی ٚ رێگر ظەثێذ ٌە ضەر٘ەڵعأی  رێکططزٕی
ٚ ٔبڕاضزەٚضۆ، کبریگەری گەٚرەیبْ ٘ەیە ٌەضەر کێجڕکێ، کە ئەِەظ رۆڵی ئبِبژەکبٔی ٔرش  راضزەٚضۆ

کەَ ظەکبرەٚە ثۆ ئبڕاضزەکرظٔی رەرضبٔکرظٔی ضەرچبٚەکبْ. ثۆ پزەٚکرظٔی ثبزاڕی ئبزاظ ٚ زیبظکرظٔی 
 .پڕثکرێٕەٚە کەٌێٕبٔەرٛأبی ثەر٘ەِٙێٕبْ، پێٛیطزە ئەَ 

 
، 6٢12ٚ چبرەکی یەکەِی  6٢1١. ٌە ٔێٛاْ رێکططزٕی ظاراییزکِٛەد ٘ۀگبٚی گەٚرەی ٔبٚە ثۆ  .6.3

 37رریٍیۆْ ظیٕبر، ٔسیکەی  1٢.1کە ثڕەکەی گەیػزە  ،عاگۆڕأکبری گەٚرەی ظارایی ئۀدبِزکِٛەد 
کەِکرظٔەٚەکبْ ثریزی ثْٛٚ  5 ی خی ظی پی، ئەِەظ ٌە ڕێی کەِکرظٔەٚەی ٔیٛەی ضەرخییەوبٔەٚە.ظ ضٗ ٌٗ

رریٍیۆْ ٌەٚ  1ِبیە، ٚ رریٍیۆْ ٌە ضەرخیی ضەر 6.3ضەرخییەوبٔی ئێطزب،  رریٍیۆْ ظیٕبر ٌە 3.5ٌە 
ثە کەِکرظٔەٚەی ِٛٚچە ٚ  رریٍیۆْ ظیٕبر 3.١ ٘ەرٚە٘ب ،ْضبِبٔە ضرٚغزییەکبٚەزارەری  ەکبٔیضەرخیی

(، زکِٛەد ٚ گبز ثۀسیٓ پبڵپػزیٔرضی ثۀسیٕی الثرظ )ٚەن  پبڵپػزیکرێ. زکِٛەد ٘ەرٚە٘ب ٘ۀعێک ٌە 
رریٍیۆْ ظیٕبر. ٘ەرٚە٘ب،  3وبٔی کڕیٕی ضٛٚرەِۀی کەَ کرظەٚە ثۆ کەرری کبرەثب ثە ثڕی ضەرخییە

. ٌەضەر ئەَ رێگەیە، الثرظ لەرزی کػزٛکبڵی ٚ رزی پیػەضبزیلە ، ی ضبٔٛٚثەرەلەرز پبڵپػزیزکِٛەد 
 ٔرضی کبرەثبظا، ٌە ٘بٚکبریی ڕاضزەٚضۆ ثۆ ئەٚ پبڵپػزیزکِٛەد پالٔی ٘ەیە چبکطبزیی ثکبد ٌە 

کۆِپبٔیبیبٔەی کبرەثب ثەر٘ەَ ظە٘ێٕٓ ٚچبکطبزیی ٌە ظەضزگەیػزٕی پیػەضبزییەکە ثە ٚزەی ٘ەرزاْ. 
ضٛٚرەِۀی ثۆ کبرەثب  پبڵپػزیکەِکرظٔەٚەی  ثریزییە ٌە 6٢12ێّی کٛرظضزبْ ثۆ ئبِبٔدی زکِٛەری ٘ەر

                                                           
، "ئەٌٚەٚییبرەکبٔی ٔبکبٚی ثۆ ئبثٛٚریی زکِٛەری G7ەزیراْ ثۆ ثبڵیۆزەکبٔی پریسێٕزەیػٕی خێگری ضەرۆن ٚ 5

 6٢12٘ەرێّی کٛرظضزبْ: پالٔی کبری ئبضذ ثەرز"، ٘ەٌٚێر، ئبزاری 
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رظْ ٚ ظاثەغک 6٢17 ٍِیۆْ ظۆالر. زکِٛەد پالٔی ٘ەیە کە رب ٔبٚەڕاضزی 5٢٢ٍِیبر ظۆالرەٚە ثۆ  1.5ٌە 
ظاراییەٚە ٌە  ارە کەرری ربیجەد. ٌە ضێ ضبڵی ظا٘برٛٚظا، ٌە رێی چبکطبزیعکۆکرظٔەٚەی پبرەی کبرەثب ث

رریٍیۆْ ظیٕبر  15.٩ظارایی ثە ثڕی  کٛررٙێٕبٔی، زکِٛەد پێػجیٕی ظەکبد ثٛاری ضەرخییەکبْ ٚ ظا٘برەکبْ
 کراٚە.٘ەژِبری کەَ ثکبرەٚە، ٌەَ ضیٕبریۆیەظا ٔرضی ٔەٚد ٘ەر ثە ٔسِ

 
ٔرضی ٔەٚد ٘ەر ثەرظەٚاَ ثێذ، پێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی  یٌە کبرێکعا کە پێعەچێذ ٔسِی .١.6

ثە غێٛەیەن کە خەضذ ثکبرەٚە ٌە ضەلبِگیرکرظٔی ڕەٚغی  ،کٛرظضزبْ پێگەی ظارایی ضۆی ثگٛٔدێٕێذ
ڕٚٚٔی ظارایی گەٚرە ٌەثەر لەثبرەی گەٚرەی گۆڕأکبریی ٌە ظارایی زکِٛەد، پێٛیطزە ئبِبٔدی  ظارایی.

چبکطبزییەوبْ پزەٚرر ظەکرێٓ ٌە رێی . گررٓ ضزپێٖٛ ظٖظاثڕێژرێذ ثۆ چبکزرکرظٔی رێٛغٛێٕەکبٔی 
ٚ ثۆ ئەِەظ پێٛیطزە ضٕٛٚر ظاثٕرێذ ثۆ ضەرخییەکبٔی ئێطزب.  ەٚەِبِٕبٚۀعییِەٚظا یەکططزٕی ظارایی 

گٓ ثۆ ثبرەظاری ٚەثەر٘ێٕبْ کبری گرٔٚریبییەٚە ٚ ٘ەڵطۀگبٔعٔی پرۆژەی لەظأبٔی ئەٌٚەٚییبرەکبْ ثە
. پێٛیطزە ئەٚ پرۆژأەی ئەٌٚەٚییەریبْ ٘ەیە، ثەرظەٚاَ ثٓ. ٌە ظٚٚرٛێی چٛارچێٛەی ِبِٕبٚۀعی یگەغە

 ضیبضەریزکِٛەد ظەرٛأێذ پالٔی ثەرفراٚأی گەغەضۀعْ ثجەضزێزەٚە ثە ظاڕغزٕی  گػزیعا ئبثٛری
ْ، ظا٘برەکبْ، ٚ لەرزەکبْ پێکەٚەثٓ ٚ ضەرخییەکبەٚە. ئەِەظ خەضذ ظەضبرە ضەر ئەٚەی کە ئبثٛری

 ِەٚظایثکەْ ٌەضەر گەغەضۀعْ ٚەن ئبِبٔدێک ٚ ثەغێه ٌە چٛارچێٛەی ظارایی ثۆ پێکەٚە کبر
  وٗ ضەرەڕای ئەِەظ، پێٛیطزە پێعاچٛٚٔەٚە ثە رۆڵی ٚەزارەری ضبِبٔە ضرٚغزییەکبْ ثکرێذ ِبِٕبٚۀعی.

 ثىبد. یی ٚ ضەزێٕەٚە ضەرخیی ثٛظخەیظارارەکبٔی اڵپێعەچێذ ٌە ظەرەٚەی ظەضە
 

 ِٛٚچە ٌە چبکطبزی ٚ ِەظۀی ضسِەری.أ 
 

ٚ  ئبثٛریثریزییە ٌە پێػّەرخێک ثۆ گەغەضۀعٔێکی ثەرظەٚاِی  ٚەرکبرا ٚ ظاظ گػزیکەررێکی  .6.5
ثە ربیجەد  6٢6٢ی بظیعگخێگەی ٘ەیە.  6٢6٢ی بضۀعٔی ٘ەِەالیۀەی کۆِەاڵیەری، ئەِەظ ٌە ظیعگگەغە

یٕٓ ٌە رێی خەضذ ضطزٕە رکەٚە گرێعراٚ ٌەضۆظەگرێذ کە رێیبٔعا ٘برٛٚە "ضەٌک گرٔگزظٚٚ کۆڵەکەی پێ
(، ٚ " زکِٛەد کبر 1ضەر رۀعرٚضزی ٚ ضٛێٕعْ ٚ چبٚظێریی کۆِەاڵیەری ٚ ثبزاڕی ئبزاظ" )کۆڵەکەی 

ثکبد ثۆ ضەڵه ٌە رێی زکِٛەرێکی کبرا ٚ ڕاضزگۆ، غەفبف، کبریگەر، ٚ ضیطزّی ظارایی یەوطبْ ٚ 
(. ثەظیٙێٕبٔی ئەَ ئبِبٔدبٔە پێٛیطزیبْ ثە کۆغػی گەٚرە ٚ ١زیی ٌە ضسِەری ِەظۀی" )کۆڵەکەی چبکطب

 ثەرظەٚاَ ٘ەیە ثۆ ِبٚەیەوی ظرێژ. 
 

 گػزی، ثەغی کەرری 6٢16ٚ  6٢٢7ٌە ٔێٛاْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، زۆر گەٚرەیە.  گػزیکەرری  .6.2
)ٌەضەرٚٚ رێکڕای  ١١.6ە زیبظی کرظ ثۆ ەٚظ ضٗ ٌٗ ١1.٨ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘ەیە ٌە  کبرأەیٌەٚ 

، ِٛٚچەی ضبٔۀػیٕیبْ ٘ەیە. ٘ەرٚە٘ب، ٌە کەرری گػزیکبرِۀعأی ی ظ ضٗ ٌٗ ٨٢ٔیػزّبٔییەٚە(. ٔسیکەی 
 66ٌە  6٢16رب  6٢٢7کبرژِێری کبرکرظْ کەِزرە ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ کەرری ربیجەد. ئەَ ثۆغبییە ٌە  گػزی

. ئەگەری ظ ضٗ ٌٗ 67ی کرظ ثۆ ربیجەد کەِژِێری ِبِٕبٚۀعی ٌە کەرری کبرژِێری کەِزرەٚە ثۆ کبر ظ ضٗ ٌٗ
کبرکرظْ ٌە کەرری گػزی کە زیبرر ظڵٕیبیە ِبٔەٚە ٌە کبرەکە ٚ ضٛٚظ ٚ ظەرِبڵەی ثبغە ٚ کبرژِێری 
کبرکرظْ کەِە ئەثێزە ِبیەی ئەٚەی کە ئەٚ ضەڵىەی ٌە رەِۀی کبرکرظٔعاْ زیبرر کبری زکِٛییبْ 

زیبرر ٚەرظەگیرا ثە  ظ ضٗ ٌٗ 6٢گۀدێکی ٔێریٕە ٌەٚأەی رەِۀیبْ ٘ی کبرکرظٔە  6٢16ە الپەضۀع ثێذ. ٌ
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کبرِۀع ٌەالی زکِٛەد ئەگەر ضٛێٕعٔی ضەرەربیی رەٚاٚ ثکرظایە، ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ ٔەضٛێٕعەٚار. ثە 
زأکۆ ٛٚی ە ٔەثێذ کە ظەرچکبد رب ئەٚ کبربزێکی رر ئەٚۀعە خیبٚازی ظرٚضذ ٔرەٚاٚکرظٔی ئبض٘ەرزبڵ، 

ٚ  6٢16ەری کبر ٌە ٔێٛاْ ثریزییە ٌە ثەڵگە ٌەضەر ضبٚثٛٚٔەٚەی ظرٚضزجٛٚٔی ظەرف 6.1ثێذ. ضػزەی 
خگە ٌە ظەرفەری کبر ٌە کەررەوبٔی ظارایی ٚ ظڵٕیبیی ٚ کەررە ضسِەرگٛزارییەکبْ، کە ظەرکەٚرٛٚە ، 6٢1١

 ثریزی ثْٛٚ ٌە کەرری ئبضبیع ٌەٚ پیػبٔە کبرێک لٛٚڵ ظەثیٕەٚە.
 

رد : ظاِەزرأعْ ثەپێی و6.1ٗضػزەی     

 
6٢٢7 6٢16 6٢1١ 

 
یّبٍٔێض ظ٘ۆن  ٘ەٌٚێر ضٍێّبٔی ظ٘ۆن کۆی ٘ەرێُ ٘ەٌٚێر ضٍێّبٔی ظ٘ۆک کۆی ٘ەرێُ ٘ەٌٚێر 

کۆی 
 ٘ەرێُ

کػزٛکبي ٚ 
 163,136 ١3,٨52 26,111 17,٢25 11٨,731 66,٩١2 76,٢6٨ 6١,٩52 1٢6,٩١6 1٩,375 75,372 ٨,٢٨1 کبٔسا

ْ ٚ ثەر٘ەِٙێٕب
 1٨3,٩١١ 2٢,٢7٨ ٨1,376 ١6,3٨6 6١7,371 ٨٢,32٩ 113,367 ١3,272 1٩7,535 71,337 ٩٩,2٩5 67,513 ثیٕبضبزی

 ثبزرگبٔی،
گٛاضزٕەٚە، ٘ی 

 356,3٢٢ 166,١٨١ 123,٨67 25,٩٩٢ 37٨,٨٨٨ 165,٩66 12٩,271 ٩5,5٢2 3٢3,5١3 ٩٨,2١5 17١,٢٨7 3٨,٩٢1 رر

ظارایی، ثیّە، 
 65١,٩2٢ 16٩,6٨١ 1٢1,٩١1 6١,765 6١1,3٢3 ٨6,٨36 1٢5,٨66 ١6,١١٨ 27,612 15,7١3 33,٨٨٨ 17,١7١ پطپۆڕی

ئیعارەی گػزی، 
رۀعرٚضزی، 

 6٩3,٢٢٩ 22,2٩١ 166,٢37 ٨١,6٩7 6١3,7١7 ٩2,٨65 ٨1,555 25,62٩ 632,٨٢6 16٢,1٢٨ 52,١٨٨ 2٢,6٨3 ضٛێٕعْ

 1,6٢7,1١3 ١61,5٢7 5١1,6٩٩ 6١١,3١٨ 1,636,15٢ ١1٩,٩٨6 551,5٢3 621,755 ٩٨٩,٢37 315,6٢٨ ١6٩,255 15١,173 کۆ

 
ٚ ثە رێژەیەکی ٔبضەلبِگیر  ۆر گەٚرەررە ٌە ضزبٔعارظی خیٙبٔیز گػزیٌە کەرری  کبرلەثبرەی  .6.7

کە ضێ یەوی ظأیػزٛأی  ی راضزییٗٚکرظٔی رەٚغی ئبضبیع ٚ ئەٚ برۀبٔەد ثە ڕەچزیبظی کرظٚٚە. 
ژِبرەیەکی زۆر ِبِۆضزب ٘ەیە( رێژەیەکی ٔەگٛٔدبٚ ٌە  ەرئەٚەٌەث٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثریزیٓ ٌە لٛربثی )

ی کۆی ظ ضٗ ٌٗ 11.2( کە ظەکبرە 2٩٢٢٢٢ەٚە ظاِەزراٚە )ٔسیکەی گػزیٌە الیەْ کەرری  ٘ێسی وبر
ٚەن  ظ ضٗ ٌٗ  ٩.3ظەکەْ ٚ ( کبرە) ثە پۆٌیص ٚ ضەرثبزەٚ ثەرفراٚأعا ٌە کەرری گػزیکە  ظأیػزٛاْ

ِەظۀی ثە گٛێرەی ژِبرەی ظأیػزٛاْ ثریزییە ٌە  ضسِەریەی ٔێٛظەٚڵەری ثۆ رێژفەرِبٔجەری ِەظۀیٓ. 
ە ٌە ظ ضٗ ٌٗ 5، ٌە ٚاڵربٔی ظا٘بد ٔسِەٚە رب ٚالربٔی ظا٘بد ثەرز ٚ ٔسیکەی ظ ضٗ ٌٗ 2رب  3.5رێژەی 
 ١6ٌە ٘ەر زیبظی کرظٚٚە  گػزیی ٔبٚەڕاضذ ٚ ئبضیبی ٔبٚەڕاضذ. ظاِەزرأعْ ٌە کەرری اڵر رۆژ٘ٗ

. ثە رێکڕا ٌە ظ ضٗ ٌٗ ١2گەیػزۆرە  6٢1١، ٚ ٌە 6٢16ٚ  6٢٢7ٌە ِبٚەی ٔێٛاْ  ظ ضٗ ٌٗ ١١ەٚە ثۆ ظ ضٗ ٌٗ
کبر زیبظی کرظٚٚە ٌە ضبٌێکعا ٌە کەرری  365٢٢ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٔسیکەی  6٢16ٚ  6٢٢7ٔێٛاْ 

 6٢1١ٚ  6٢16ْ ٌە ِبٚەی ٔێٛاعا. ثە پێچەٚأەٚە، گػزیکبر زیبظی کرظٚە ٌە کەرری  31٨٢٢ربیجەریعا  ٚ 
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زیبرر  کبری گػزیٌە ضبڵێکعا، ثەاڵَ کەرری  کبر 13٢٢٢رێژەی ٌە کەرری ربیجەد کەِی کرظٚٚە ثە کبر
 ٌە ضبڵێکعا. کبر 17٢٢٢کرظٚٚە ثە رێژەی 

ٔبضەرثبزی  گػزیگەٚرەرریٓ ضەرخیی  ثەئبِبٔح ٔەکراٚ،ٔرضی  پبڵپػزیٚ ِٛٚچە ٚ کرێ  .٩.6
پێٛیطزٓ ثۆ ژێرضبْ  ۆرظەضذ ٔبِێٕێذ کە زەرچبٚە ٌەثەرعە٘ێٓ ٚ ثەَ غێٛەیەظ ٘ێٕعەی پێٛیطذ ضپێک

رب ئەٚ کبرەی ٌەَ رۀعرٚضزی.  ی ضٛێٕعْ ٚ ضسِەرگٛزاریوٛاڵێزِٛٚچە ثۆ ثٛاری ٚەن ٔب ضەرخیٚ ثۆ 
ٚ ِٛٚچەکبْ ظٚاکەٚرٓ، ٌەگەڵ  گػزیعرا ٌە ِٛٚچەی کەرری اییەظا کەِکرظٔەٚە ٚ ثڕیٓ ئۀدبِظٚ

ضۆی   ٌِٗٛچەی فەرِبٔجەرأیع ٘ەر زیبظ ظەثٛٚ، کە ضۆی  زیگػزیبظثٛٚٔی ظاِەزرأعْ ٌە کەرری 
ثٛٚ ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ کەرری ربیجەد. ِەرخە ثەراییەوبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ئبضزێکی ثەرز

زکِٛی  کبریرۆڵی  ٘ەرٚە٘ب، گػزیکبرِۀعأی کەرری  ئێدگبر ضەضزٓ ٌە ثٛارەکبٔی لەثبرە ٚ پێکٙبرەی
الٚازە ٚ  کبرگێڕیێری کۆِەاڵیەری ثێذ، ثەڕێٛەثرظٔەکەی الٚازە ٚ رٛأبی کە ٚەک ئەٚەی رۆڕی چبٚظ

پبرەی ئۀدبِعأی غیکرظٔەٚەی پػذ ئەضزٛٚر ثە ثەڵگە.  ٔییە ثۆ ڕاپەڕأعٔی چبالکییەکبْ ٚ ضیطزێّک
زیبرر ظا٘بریبْ ثٛٚە ٚەن ٌە کبرِۀعی  ظ ضٗ ٌٗ 3٢ گػزیکبرِۀعأی کەرری  6٢16ِٛٚچە زۆرە. ٌە 

زیبرر ٚەرظەگرْ  ظ ضٗ ٌٗ 6٢ گػزی، پیبٚاْ ثە گػزی، ٌە کەرری 6٢16، ثە ثێ ظەرِبڵەکبْ. ٌە یجەدربکەرری 
ثە  ەثٛٚ گػزیضی ٔەٚد، ِٛٚچەی کەرری ٌە ئۀدبِی ظاثەزیٕی ظا٘برەکبٔی زکِٛەد ٚ ٔرٌە ئبفرەربْ. 

ٚەثەر٘ێٕبٔی  ٌەٚەی رەێگئەضزۆی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ رٌە ثەرپرضیبرێزییەکی ظارایی گەٚرە 
٘ۀعێک غزی رر ئەَ رەٚغە ٘بٚکبد ەکبْ ثە ثبغی ثگەیۀێذ. گػزیثکبد ٚ ضسِەرگٛزارییە  گػزیگرٔگی 

ٚ  ٚاثەضزەثْٛٚظرٚضزجٛٚٔی  ٘ۆی ە، کە ئەِەظ ظەثیزپبڵپػزی ثەئبِبٔح ٔەکراٚ ضەضزی کرظٚٚە ٚەن
ێٓ زیبظ ظەکبد. ەر٘ەِٙٚ ضەرخی ٌەضەر چبالکی ٔبثِبٔعٚٚٔۀبضبٔە ضبرظکرظٔەٚەی کبری زەزّەد ٚ 

ە کبرەثبٚە رب ظەگبرە ضۆران ٚ ٘ەر ٌ ثەئەِبٔح ٔەکراٚ،ٔرش ظەکبد ثۆ چۀع ثبثەرێکی  پبڵپػزیزکِٛەد 
ِٛٚچەی چبٚظێری کۆِەاڵیەری. ئەِبٔە ظەگەْ ثە کەضبٔێه کە پێٛیطزیبْ ثە یبرِەری ٔییە ٚ ثەَ 

رگٛزاریی کە ضٛٚظیبْ ثۆ ضسِە٘ۀعێک  کرظٔیظارایی کەِعەکبرەٚە ثۆزکِٛەد رٛأبی غیٛەیەظ 
ثەاڵَ  ٘بٚکبد ضٛٚظی ثۆ ٘ەرێّی کٛرظضزبٔیع ٘ەیە چٛٔکە ثٛار ظەڕەضطێٕٓ ثۆ گەغەی  أە،٘ەژار

 . ئبثٛری
 

 6٢1١-6٢1٢زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ،  گػزی: ِٛٚچە ٚ کرێی کەرری 6.1غێٛەی 
 (ثە ٍِیۆْ ظیٕبر)
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. رەٚغی ضەضزی ظارایی ٘ەیە ئبکبِیلەثبرەی زۆر گەٚرەیە ٚ  گػزیٌە کەرری  ظاِەزرأعْ .٨.6

ئەِبٔەظ  ،ەکبْ ٚ ٚەثەر٘ێٕبْگػزیٛزارییە ٘ەیە ٌەضەر ظاراییکرظٔی ضسِەرگ ئبکبِیضەضزی ظارایی 
زکِٛەد ثەررەضه ظەکۀەٚە.  بثٛریئکبریگەرییبْ ٘ەیە ٌەضەر ضۆغگٛزەرأی ٘بٚٚاڵریبْ ٚ گەغەی 

ظاثەزیٛە. ٌە  زثٛٔەٚەی ِٛٚچە ٚ کرێی کبرِۀعاْظأی ثەِەظا ٔبٚە ٚ ٌەَ ضباڵٔەی ظٚاییعا رێژەی ثەر
ٚەضزێٕعرا )ثێدگە ٌە ٘ۀعێه پیػە ٚەن ظکزۆر( ٚ ِٛٚچەی ظاِەزرأعْ ثەررەضه کرایەٚە ٚ  6٢1١

 زە غێٛازێىی ضزراریدیزر ٚ گػزگیررر پیبظە ثکرێذ.کبرِۀعە ثباڵکبْ کەَ کرایەٚە. ثە ٘ەرزبڵ، پێٛیط
 

 ٚۀبچبرییەٚ ٌە ضبٚۀىبرێکی رۆریٕییەٚە  گػزیرێگەی ثەرەٚپێػچْٛٚ ئەٚەیە کە کەرری  .6.1٢
زیییەکبٔی ٘ەرێُ ٚ رٛأبی ی پیػەیی کە ٌەضەر ئەٌٚەٚییەری پێٛیطغبیطزەیەوی زگب ظٖذ ثۆ ظرێثگۆڕ

ذ ظاِەزرأعْ ٌەالی زکِٛەد ثجێذ ثە چبٚظێرییەکی ثەَ غێٛەیە ٔبثێضەڵه ظاثّەزرێٕێذ.  ظارایی
کۆِەاڵیەری ظی فبکزۆ کە رێیعا ضەٌکێک کە غبرەزاییەکی پێٛیطزیبْ ٔییە ثۆ زکِٛەد، کبریبْ ظەضذ 

ٚ ثەررەضه ثێذ، ٚ ٌەضەر ثٕبغەی پێٛیطزیی ٚەزارەد ٚ  غەفبف ظەکەٚێذ. پێٛیطزە ظاِەزرأعْ
ٚ  ثکرێذ گػزی. ظەثێذ پێعاچٛٚٔەٚەی ِٛٚچەی کەرری فەرِبٔگەکبْ ثێذ، ٚ ثٛظخە رەزەٌِٛی ثکبد

ٔەِێٕێذ. ئەِە ٘ەرٚە٘ب یەکطبٔی ظرٚضذ ظەکبد ٌە ٔێٛاْ ثبزاڕی کبری  گػزیِٛٚچەی ثەرزی کەرری 
ٚ ژِبرەی ئەٚ لٛربثیبٔە کەَ ظەکبرەٚە کە ضٛێٕعٔێکی ظیبریکراٚ ٘ەڵعەثژێرْ ثۆ ئەٚەی کە  ربیجەدگػزی ٚ 

 ظاٚای ٌەضەرە. کەرری ربیجەدٌە خیبری ئەٚەی ثۆ پیػەزأییەن ثطٛێٕٓ کە  ٌە کەرری گػزی ظاثّەزرێٓ ٌە
 

زکِٛەد ٌەَ ظٚاییەظا ڕێٛغٛێٕی رٛٔعی کٛررطبیۀی پیبظەکرظ ثۆ ٘بٚضۀگکرظٔی ثٛظخە.  .6.11
 ظ ضٗ ٌٗ 75رێژەی ِٛٚچەی ثەرپرضە پٍە ثباڵکبْ ثە، کبرِۀعأی زکِٛەد کەَ کرایەٚە ِٛٚچەی

. ٌەالیەْ زکِٛەرەٚە ئەِە ٚەک ظ ضٗ ٌٗ 6٢-1٢ڕێژەی ٔعەکبٔی رریع ثەە ٚ ِٛٚچەی کبرِەکەِکرایەٚ
ثەغێک ٌە ِٛٚچە کە ظٚارر ظەگەڕێٕعرێزەٚە کبرێک رێٛغٛێٕێکی کبریی ئۀدبَ ظراٚە: "پبغەکەٚرکرظٔی 

رەٚغی ظارایی ضەلبِگیر ظەثێذ." ثە ٘ەرزبڵ، ئەَ پالٔە ریطىێکی گەٚرەیە ثە کەڵەکەثٛٚٔی ظٚاکەٚرٕی 
. ثۆیە، ٌە کبرێکعا زکِٛەری ٘ەرێُ پێعاچٛٚٔەٚەی چۀع ثٛارێکی ئیعاری عاِبِٕبٚۀعیی ەٚظایِِٛٚچە ٌە 

 ک ثطرێذ یٗ گػزیِٛٚچە ثڕٚأێذ. ٌە الیەن پێٛیطزە ِٛٚچەی  ٌی یىٗ ٘ٗظەکبد، پێٛیطزە ثە ٚریبییەٚە ٌە 
طزّی پٍەکبْ ثۆ ٚ ضی گػزی٘ەرٚە٘ب ثۆ رێکططزٕەٚەی ِٛٚچەی کەرری  ٌەگەڵ ڕکبثەرەکبٔی ثبزاڕی کبر،

خەضزکرظٔەٚە ٌە یەکطبٔیی ِٛٚچە ثۆ ٘ەِبْ کبر، ٚ ثۆ غەفبفییەری زیبرر ٚ ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌەٚەی 
ٚەک ضۆی ِبٚەرەٚە زکِٛەد ظەرٛأێذ ئەٚ ِٛٚچبٔە ثعاد. ِٛٚچەی ٘ێسەکبٔی ئبضبیع ٚ ضٛپبی ٘ەرێُ 

کەَ ثکبرەٚە. ئەِەظ کبرێکی  زیگػٚ ٔەگۆڕاٚە. زکِٛەد ٘ەرٚە٘ب ثە ٔیبزە ژِبرەی فەرِبٔجەرأی کەرری 
ەڕێٛەثرظٔی کبرا ٌە ئبراظا ٔییە، رۀبٔەد پۆضزەوبْ ٚ ضیطزّێىی ث کبرلٛرضە چٛٔکە ٘یچ رۆِبرێکی 

 ٚەضفی ٚەزیفییبْ ٔییە. ڕْٚٚ ٔییە چۀع پۆضذ پێٛیطزٓ ٚ کێ چی ئەکبد.
 

ٌەگەڵ  گػزیکەرری  رەثبکرظٔیئبِبٔدێکی ضزراریدیی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثریزییە ٌە  .6.16
ثۆ ئەِەظ پێٛیطزە پێعاچٛٚٔەٚەی چبالکی ٚ غیکبری . ٚ کۆرٛثۀعەکبٔی ضەر ظارایی ئێطزب 6٢16ی گبظیع

ٚەضزێٕعرێذ، ٚ ٚچە کەَ ثکرێزەٚە، ظاِەزرأعْ گەٚرە ئۀدبَ ثعرێذ ثۆ ئەٚەی ظەرِبڵە راثگیرێذ، ِٛ
یبظەکرظٔی پێٛەر ٚ ڕێٛغٛێٕی چبکطبزی ثکرێذ ٌە ضبٔۀػیٕی ٚ گٛاضزٕەٚەی فەرِبٔجەراْ ٚ ظٚاخبر پ



46 
 

٘ەرٚە٘ب ِبٔبی ئەٚەیە کە پێٛیطزە ظاربثەیطێکی ثە٘ێسرر . گػزیٔٛێ ثۆ ظاِەزرأعٔی کبرِۀعی ثٛاری 
کبْ ٚ کۆٔزرۆڵی ِٛٚچە ٚ زگب ظٖ، ضیطزەِەکبٔی ظاِەزرأعْ ٚ گػزیظاثٕرێذ ثۆ کبرِۀعأی کەرری 

ٚەن  ی ٔٛێزگب ظٖۀعاْ ٚ ظاِەزرأعٔی ثەڕێٛەثرظٔی ضەرچبٚە ِرۆییەکبْ ٚ ٘ەڵطۀگبٔعٔی کبرِ
ظاثڕێژێذ، ٚەن  گػزیثۆ ئەٚەی ضیبضەد ٚ رێٛغٛێٕەکبٔی ضسِەری  گػزیضسِەری  کۆِیطیۆٔی ٘ەرێّی

  ثەرزکرظٔەٚە.پٍە غێٛازەکبٔیظاِەزرأعْ ثە گٛێرەی پێٛەری غبیطزەیی ٚ 
 

ضۆثەضػی کە ثەغێکی ضەرەکی ٌەِە ثریزی ظەثێذ ٌە ظرٚضزکرظٔی ثەرٔبِەیەکی ضەرثەضۆی  .6.13
ثێذ ٌەگەڵ یبضبکبٔی کبر. ئەِەظ پێٛیطزی ثە ٘بٚکبری رەکٕیکی ٚ  رەثب٘ەڵجژارظەی رری ٘ەثێذ کە 

کۆکرظٔەٚەی ظارب ٌەضەر کبرزأیی کبرِۀعاْ، ٚ پێٛیطزە  پێعأی ظاربثەیص ٘ەیە، ٌەگەڵظاڕغزٓ ٚ گەغە
 خۆراٚخۆری ٘بٔعەر ئبضزی . ئەِە ٘ەرٚە٘بِبِٕبٚۀعی ەٚظاییەکێک ثێذ ٌە ئبِبٔدەکبْ ثۆ ِ

ٌەضۆظەگرێذ. ثبثەری گرٔگ ثۆ پیبظەکرظٔی ثەرٔبِەیەکی ضەرثەضۆی ضۆثەضػی ئەٚەیە کە چۆْ 
 "ثبغزریٓ" کبرِۀعەکبْ ثٙێڵیزەٚە.

 
 کبرظأەٚە یتضەضیب

 
بزیەکبْ چبکط. ثطبرە ٚاری کرظارییەٚە 6٢6٢ی ظەرٛأێذ ظیعگەی ر ٖٚ رٗغێٛازێکی ضێ  .6.1١

ٌە ضسِەری ِەظۀییعا  . ثە غێٛەیەکی ّٔٛٚٔەیی، چبکطبزی(6.6)ضػزەی  ظەثٓزٔدیرەیی ظەثٓ ٚ ٌەضەرضۆ
یطزی ثە زۆر زەزّەد ٚ پڕ ئبضزۀگە ٚ ڕۀگە خێجەخێکرظٔی ثە رەٚاٚەری، چۀعیٓ ضبڵ ثطبیۀێذ، ٚ پێٛ

ثەرفراٚأکرظٔی  ٌە ضسِەری ِەظۀی ٚ بکطبزیچپػزگیرییەکی پزەٚە. ٘ەرٚە٘ب، زکِٛەرێکی ثەرظەٚاَ ٚ ثە
 پێٛیطزە پێکەٚە ثە ٘بٚغبٔی یەن ثەرەٚپێع ثچٓ. ػزیگکەرری 

 
 ری ٖٚ رٗ: غێٛازێکی ضێ ٔی ظٖ ِٗ. چبکطبزی ٌە ضسِەری 6.6ضػزەی 

 ٚ ظاِەزرأعٔی کۆٔزرۆڵ . ثەرظەٚاِی 1  

 ضبڵ( ٚ ثەرظەٚاَ ثێذ 6-1ثکرێذ ) عایەری ثەرز: ظەثێذ ٌە کٛررطبیۀئەٌٚەٚ
ضسِەری ِەظۀی، ضەر  )ٚەن فەرِبٔگەی ثباڵ ثۆ چبکطبزی ْ ثکەرەٚەٌیژٔەیەکی ئبضزی ثەرز پێک ثٙێٕە ٚ کۆیب

ثە ٔٛٚضیٕگەی ضەرۆن ٚەزیراْ ثێذ ٚ ٌە ٚەزیرەوبْ پێه ثێذ( ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌە پێٛیطزجٛٚٔی 
طیۆٔی ٚ خێجەخێی ثکە. کۆِ ی چبکطبزیپالْ ظاثٕێ ثۆ پرۆضە چبکطبزییەکبْ ٌە ثٛاری ضسِەری ِەظۀییعا.

 ظاثّەزرێٕە ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌە پیبظەکرظٔی رێطب ٚ ڕێٛغٛێٕە ٔٛێیەکبْ. گػزیسِەری زکِٛەری ٘ەرێُ ثۆ ض
ثْٛٚ ٌە ئۀدبِی ثەخێٙێػزٓ )ٚەک ضبٔۀػیٕجْٛٚ، ٚاز٘ێٕبْ، ِرظْ( پڕ ٔبکرێٕەٚە ثە  ثەربڵئەٚ پۆضزبٔەی 

ظەڕێژرێٕەٚە. ظەثێذ کبرِۀعی ٔٛێ ثەڵکٛ کبرِۀع ٌە غٛێٕی ررەٚە ظەگٛازرێزەٚە ثۆیبْ ٚ ئەٌٚەٚییبرەکبٔیع ظا
کبرارر ٚ ٔٛێ  ضیبضەری پەیڕەٚکرظٔیٚە ثە گٛێرەی پیبظەکرظْ ٚ ئەٚ کەِکرظٔەٚەی ِٛٚچبٔە ثٙێڵعرێزە گػزیثە

 .گػزیٌە ثٛاری ِٛٚچەی کەرری 

 بٚ.غیٔە ظاِەزرأعٔی ٘ێػزٕی ٔٗٚ  ""ثٕعیٛار یکبرِۀع ٘ێػزٕی ٔٗئۀدبِعأی ٚرظثیٕیی ِٛٚچە ثۆ 
زرکرظٔی ئەظایبْ ٚ ثبغزرکرظٔی ئبضزی کۆٔزرۆڵکرظٔی ثبغٛەی ثەڕێٛەثرظْ ثۆ پێعاچٛٚٔەٚەی چٛارچێ

 ظاِەزرأعْ.
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 ضبڵ( 5-3عا رەٚاٚ ظەکریذ )یِبِٕبٚۀع ەٚظای: ٌە ِِبِٕبٚۀعیِەٚظای ئەٌٚەٚییەری 
ِبِٕبٚۀعی ثۆ کۆی ضەرخییەوبْ ٚ خی ظی پی ٘ەرێّبیەری، رەثب ٌەگەڵ  ِەٚظایظاڕغزٕی ِٛٚچە ثۆ 

 ، ٚ ثەظٚاظاچٛٚٔی پبثۀعێزی. ٔع وبٔی ِبِٕبٖٚ رخیٗ ی ضٗ ٔع ٚ چٛارچێٖٛ ی ظارایی ِبِٕبٖٚ چٛارچێٖٛ
ِٛٚچەی کبرِۀعأی ِەظۀی، ٚ ضٕٛٚرظأبْ ثۆ زیبظکرظٔی  گػزیکۆرٛثۀع ٌەضەر ٘ەر زیبظثٛٚٔێه ٌە ئبضزی 

 ٛێٕەکبْ.ِٛٚچە ٚ ثەرزکرظٔەٚەی پٍە،  رۀیب ثۆ پێٛەرە پێٕبضەکراٚەکبٔی ٔبٚ رێطب ٚ ڕێٛغ
غیکرظٔەٚەی ئبضزی ِٛٚچەی ضسِەری ِەظۀی ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ ِٛٚچە ٌە کەرری ربیجەد. پێعاچٛٚٔەٚە ٚ 

 ەییبْ، ٚ خەضزکرظٔەٚە ٌە یەکطبٔیگٛٔدبٔعٔی خۆرەوبٔی ظەرِبڵەی ضسِەری ضەرثبزی، ثڕەکبٔیبْ ٚ غبیطز
 .گػزیٚچەی ظەرِبڵە ٌە ٚەزارەرە خۆراٚخۆرەکبْ. ظاڕغزٕی ضیبضەرێکی ٔٛێ ثۆ ِٛ

ێّی کٛرظضزبْ، پێعاچٛٚٔەٚەی ظەضزکرظْ ثە زٔدیرەیەن پێعاچٛٚٔەٚەی ٚەزارەرە ضەرەکیەکبٔی زکِٛەری ٘ەر
رێکطراٚەیی ٚ ژِبرەی کبرِۀعاْ. پێعاچٛٚٔەٚەکبْ ٘ەرٚە٘ب ٌە ِەٚظای کبرایی  ٌی یىٗ ٘ٗرەکبْ ٚ اڵظەضە

 ٌەگەڵ الیۀی ظەرەکی. ظەپێچٕەٚە ٌە رێی گرێجەضذ
، ٚ ثەرٔبِەیەوی گػزیعٔی ثەرٔبِەیەکی ضۆثەضػیی ضەرثەضۆ ثۆ ٌەضۆگررٕی کبرِۀعأی کەرری ظاِەزرأ

 خیبکەرەٚەی یەکطبْ ثۆ ئەٚ کبرِۀعأەی کە زیبظەْ ثە گٛێرەی ئۀدبِەکبٔی پێعاچٛٚٔەٚە ثە کبرەکبٔعا.
 ضبڵ( 7-5) ەکبْری ٔسَ: چبکطبزییە ظرێژضبیۀئەٌٚەٚییە

ٌە ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییە ضەرەکییەکبْ ٚ ظیبریکرظٔی ئەٚ ضسِەرگٛزارییبٔەی ٘ەڵطۀگبٔعٔی رۆڵی زکِٛەد 
 کە ظەکرێذ ثە گرێجەضذ ثعرێٓ ثە الیۀی ظەرەکی.

 ٚەزارەد ٚ ظەضەالرەکبْ ثۆ ٔە٘ێػزٕی زیبظەیی. ٌی یىٗ ٘ٗ٘ەڵطۀگبٔعٔی 
 پبکێدی ٚاز٘ێٕبْ"یػەٚە."  کەِکرظٔەٚەی ژِبرەی کبرِۀعأی ضسِەری ِەظۀی، ثە ضیبضەریڕەچبٚکرظٔی 

 . چبکطبزیی ثٕبغەیی ٌە ضسِەری ِەظۀی6
 ( ضبڵ، ٚ پێٛیطزە ثەرظەٚاَ ثێذ.6-1ئۀدبَ ظەظرێذ ) ئەٌٚەٚییەری ثەرز: ٌە کٛررطبیەْ

ٚ غیکرظٔەٚەی ژِبرەی  فەرِبٔگە٘ەیە ثە گٛێرەی  کبرِۀعأەیثٕیبرٕبٔی ظاربثەیطێه ثۆ ژِبرە ٚ ئبضزی ئەٚ 
 ێعاچٛٚٔەٚی ضیبضەرەکە ٚەن پێٛیطذ.ٚ پ کبرِۀعەکبْ

کۆِیطیۆٔی ضپبرظٔی ٔٛٚضیٕگەی ضەرۆن ٚەزیراْ یبْ ظەضزەیەکی رری ئبضذ ثەرز، ثۆ کبرکرظْ ٚەن را
یەن ثۆ ظاثیٕکرظٔی رٛأبی پێٛیطذ ثۆ ضسِەری ِەظۀی ٚ زگب ظٖ٘ەرێّبیەری ثۆ ضسِەری گػزی، ٚەن 

 ێٛغٛێٕەکبٔی.ثەڕێٛەثرظْ ٚ چبٚظێریی ضسِەری ِەظۀی ٚ رێطب ٚ ڕ
 کراٚە زأیبری پێعەظاد.ضبغِٛٚچە ٚ  کە، کە ثەرٔبِەیەوی ِەرکەزیزگب ظٖثٕیبرٕبٔی ضیطزّی کۆٔزرۆڵی 

 کرظٔی ژِبرەی کبرژِێرەکبٔی کبرکرظْ.ٚ ٘ەژِبرضزکرظٔی ضیطزّی ئبِبظەثْٛٚ ظرٚ
 ضبڵ(. 5-3ئەٌٚەٚیەری ِبِٕبٚۀعی: ثۆ ِبٚەی ِبِٕبٚۀعی )

 بْ ٘ەیە.ئبثٛریٚ فەرِبٔگبٔەی کە ضسِەرگٛزاریی پڕثبیەش ظەگەیۀٓ/ظەضەاڵری چبکزرکرظٔی رٛأبی ئە
ظرٚضزکرظٔی ضیطزّێک ثۆ ٘ەڵطۀگبٔعٔی ئەظای ضەرەوی ٚ ٚەضفی ٚەزیفی، پالٔی ئەظا، ٚ خەضزکرظٔەٚە ٌە 

 ٘ەڵطۀگبٔعٔی ضزبفی ئبضبیی، ٚ ثەرەٚپێػچٛٚٔی ئۆرۆِبریکی پٍەیەن ثەرز ثکەٚە.
 ضبڵ( 1٢-5عا ظەکرێٓ )چبکطبزییەکبْ ٌە ظرێژضبیۀٔسَ: ئەٌٚەٚییەری 

 ئۀدبِعأی ٘ەڵطۀگبٔعٔی غبرەزایی ثٕەڕەریی کبرِۀعاْ.
 ظاڕغزٕی پالٔی ِەغك ثۆ ٚەزارەرەوبْ ثە گٛێرەی ٘ەڵطۀگبٔعٔی غبرەزاییەکبْ.

 ( ثکە. KIPA) گػزیپػزگیریی ٌە ظاڕغزٓ ٚ ثەرەٚپێػچٛٚٔی پەیّبٔگەی کٛرظضزبْ ثۆ ئیعارەی 
رۆِبری کبرِۀعاْ ٚ ظرٚضزکرظٔی ضیطزّێىی ثەڕێٛەثرظٔی زأیبریی ضەرچبٚە  کبرپێکرظٔیٔیبرٕبْ ٚ ٛث

 ِرۆییەوبْ
 کبٔی پەرٚەرظە ٌەضەر ئەٚ غبرەزاییبٔەی کە فەرِبٔجەراْ ٔییبٔە.زگب ظٖکبرکرظْ ٌەگەڵ 
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 ظاِەزرأعْ غێٛازەکبٔی. .3
ضزپێػطەری ثۆ ئەَ کبرە ظەکبد ثۆ ئبِبظەکبری ثۆ : زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەثەرزئەٌٚەٚییەری 

 ضبڵ( 6-1ظاِەزرأعٔی رر )
 ضٛٚظ ٚەرگررٓ ٌەٚ ظاِەزرأعٔەی کە پێػزر ظەضزی پێکراٚە ٚ پػذ ظەثەضزێذ ثە غبیطزەیی.

 ظەثێذ پۆضزەکبْ ڕاثگەیۀعرێذ ثە گٛێرەی ِەرخەکبْ ٚ ئەرکە ضەرەکییەکبْ.
 ضبڵ( 5-3عا ئۀدبَ ظەظرێذ )ضبیۀ-بِٕبٚۀعیئەٌٚەٚییەری ِبِٕبٚۀعی: ٌە ِبٚەی ِ

ثۆ پۆضزە  ٙبِەرکەزی ثێذ ٚ ٘ەرٚە٘ب ظەغێذ رۀظەکرێذ ظاِەزرأعْ ثۆ ٘ەِٛٚ پۆضزەوبْ ثە غێٛەیەکی 
 ثباڵکبْ ِەرکەزی ثێذ.

 
چبکطبزیی ٌە ضسِەری ِەظۀی رێگە ضۆظ ظەکبد ثۆ کەِکرظٔەٚەی رۆڵی زکِٛەد ٚەن  .6.15

. چبکطبزیەکە پطپۆڕێزی ٔەٚرییەوبْظەکبد ٌە گەغەضۀعٔی چبالکییە ٔبضبٚۀکبری ضەرەکی ٚ پػزگیری 
ضسِەری ِەظۀی پزەٚ ظەکبد، کە ثۆ ئەَ ِەثەضزە پێٛیطزە پێٛەرەکبٔی ٘ەڵجژارظْ ثبغزر ثکەیٓ، ٘ەرٚە٘ب 
ضیطزّەکبٔی ظاِەزرأعْ ٚ ثەرزکرظٔەٚە ثبغزر ثکەیٓ، ٌەگەڵ ڕێٛغٛێٕەکبٔی ظەرکرظٔیع. چبکطبزییەکە 

کبر ظەکبد ٌەضەر گۆڕیٕی لەثبرەی فەرِبٔجەراْ ٌە ضەرربضەری ٚەزارەرەکبٔی زکِٛەد ٚ ٘ەرٚە٘ب 
فەرِبٔگەکبٔی، ٚەن کۆِپبٔیبکبٔی ظەٚڵەریع. چبکزرکرظٔی کبرایی ٚ ضەلبِگیریی ظارایی کۆِپبٔیبکبٔی 

ٚ  چبکطبزییەکە پێعاچٛٚٔەٚە ظەکب ثە ٔرش ٚ رێچٛٚەوبْ،ظەٚڵەد زۆر گرٔگە ثۆ ضەلبِگیری ظارایی. 
خەضذ ظەضبرە ضەر ثبغزریٓ ٔرضی ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکبْ ٚ کەرەضزەوبْ. چبکطبزییەکە 

ٚ  یٌە گەیبٔعٔی ضسِەرگٛزار ٌێپرضیٕەٚە٘ەرٚە٘ب پێعاچٛٚٔەٚەی ژِبرەی کبرِۀعاْ ٌەضۆظەگرێذ ٌەگەڵ 
ی ِٛٚچە ٚ کرێ کبر ٌەضەر لەثبرەٌە ثەڕێٛەثرظٔی ضزبف. چبکطبزیی ظارایی  ٌێپرضیٕەٚەثەر٘ەِەکبْ، ٚ 

ی ثٛظخەی زٛکّەری ٘ەرێّی ظ ضٗ ٌٗ 7٢ٚ پطٛٚڵەکبْ ٚ پالٔی ضبٔۀػیٕی ظەکبد، کە ئێطزب ٔسیکەی 
کٛرظضزبْ ظەثبد. چبکطبزییەکە ثە ربیجەد کبر ٌەضەر "فەرِبٔجەری ثٕعیٛار" ظەکبد )ئەٚ کەضبٔەی ٔبٚیبْ 

 ٌە ٌیطزی ِٛٚچە ٘ەیە ثەاڵَ ظەٚاَ ٔبکەْ(.
 

ٚ ٚەزارەری  (ٔعارظاِەزراٚەی )ٌە الیەْ  گػزی کبرگێڕیظٚاییە ثە پێعاچٛٚٔەٚەکەی ئەَ  .6.12
چۀع پێػٕیبرێه پێػکەظ ظەکبد ثۆ چبکطبزی ٚ پێٛیطزە ئەٚ چبکطبزییبٔە ڕەچبٚ ثکرێٓ ٚ  پالٔعأبٔەٚە

ظەکەْ، کبر گػزیٌەثەرئەٚەی زۆرثەی ضەڵک ٌە کەرری . ِەزۀعەی ئبڵۆزییە ظاراییەکبٔیبْ ثکرێذ
یەوێکە ٌە  ئبثٛریکبرێکی ثەر٘ەِٙێٕەٚە، کبرێکی زەزّەرە. فرەچەغٕکرظٔی عاْ ثەۀکبرپێکرظٔی کبرِ

ر ٔع ٌەضەاثە ثەکبر٘ێٕبٔی ٌێکۆڵیٕەٚەکەی ڕ ئبِبٔدەکبْ، زکِٛەد ثۆ ئەَ ِەثەضزە پالٔی کبرێک ظاظەرێژێذ
ە ظەثێز ،ٌە کەرری ربیجەد ظاِەزرأعْکەرری گػزی. کبرکرظْ ٌەضەر ئبضزۀگ ٚ گرفزەوبٔی  چبکطبزی

 ٚ رٛأبی ثەر٘ەِٙێٕبْ ٚ ظەثێزە ٘ۆی ٚەثەر٘ێٕبٔی زۆررریع. ٘ۆی ثٛٚژأەٚەی گەغە
 

 ضبٔۀػیٕی ِٛٚچەی ٚ کۆِەاڵیەری ضٛٚظی ٔرش، پبڵپػزی ٌە چبکطبزی.ة 
 

ی فػبر ظەضۀە ضەر ثٛظخەی کۆِەاڵیەری ٚ ضبٔۀػیٕ ٚ ِٛٚچەی چبٚظێری ٔرضەکبْ پبڵپػزی .6.17
 ٍِیبر ظۆالر ٌە ضبڵێکعا. 6.١گبرە ەئبٚ ٚ کػزٛکبڵ ظٚ ٔرضی کبرەثب  پبڵپػزیضەرخییەکبٔی  .گػزی
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. ظا٘بری 2کۆی خی ظی پی ضەظیی رێژەی  16.6کۆِەاڵیەری ظەگبرە  کۆِەکیِٛٚچەی ضبٔۀػیٕی ٚ 
ٚ  ی ٘ەژاراْ ٚەریعەگرْ،ظ ضٗ ٌٗ 6٢٘ەژاری ثێذ، کەِزر ٌە -ضبٔەغیٕی، کە ثۆ ئەٚە ظأەڕێژراٚە کە ظژە

٘ەژارْ ٌە ٚاظەی ٔبەضبٔ  ٌٌٗە ضبٔۀػیٕەوبْ  ظ ضٗ ٌٗ ٩5ٔسیکەی ٘ەژار. بزیبرر ٌە چبرەکێک ٌە ضەڵکی ٔ
6٢16. 

 
کەٚرٕەٚە ٌە ظاِەزرأعْ ٌە کەرری رێّی کٛرظضزبْ ظەضذ ثکبد ثە ظٚٚرپێٛیطزە زکِٛەری ٘ە .6.1٩

کۆِەاڵیەری ٌە  ػزگیریٔرش ثۆ ٘ەِٛٚاْ ٚەن غێٛازی ضەرەکی ثۆ پ پبڵپػزیگػزی ٚ ضیطزەِەکبٔی 
ٌە گەغە ٚ ثەرەٚپێػچْٛٚ ثە ڕاثەرایەری کەرری ربیجەد ٚ ظأبٔی ثکبد ری ئەٚە پػزگیری ٌە خیب ٘ەژاراْ،

ٌە ظاراییعا ٘ەرٚە٘ب ثریزییە ٌە  . چبکطبزیثەئبِبٔدکراٚ غێٛەیی ثەثەرٔبِەی چبٚظێری کۆِەاڵیەر
ۀە اڵیەری خەضذ ثطثەر٘ەِەکبٔی ٔەٚد ٚ کەرری کبرەثب. پێٛیطزە ٘بٚکبری کۆِە پبڵپػزیکەِکرظٔەٚەی 

ٚ ٘بٚکبری ضۆران ثەغەٚەک ئەٚأەی پػذ ظەثەضزٓ ثە  ەکبْ،٘ەرە ٔەظار ٚ الٔەٚاز ثەئبِبٔدکرظٔیضەر 
 ثۆ ثەرزکرظٔەٚەیرری کۆِەاڵیەری. زیبظکرظٔی پبغەکەٚری ظارایی زۆر پڕثبیەضە ٔەٚەن رۀٙب 

کبٔی ئێطزبی . پێٛیطزە ضەرخییەعثۆ ثەرزرکرظٔەٚەی پبغەکەٚری ٔیػزّبٔی ٛثەڵک ،گػزیٚەثەر٘ێٕبٔی 
 ِەرخەکبٔیٚ کۆکرظٔەٚەی ثبج رۆکّە ثکرێذ. ئەَ کبرأە  جطرێذکِٛەد ٌەضەر ضبٔۀػیٕی رێکز

ڕٚٚی لەرزی کەرری  ەرری ثبٔه ٚ ظەرگب ظەکۀەٚە ثەزکِٛەد کەَ ظەکۀەٚە ٌەضەر ک ْ ٌەلەرزکرظ
 ربیجەد. 

 
 ظا٘بد پەیعاکرظٔی ڕێٛغٛێٕی.ج 

 
زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضەرچبٚەکەی  زیگػی ٘ەِٛٚ ظا٘برێکی ٔسیکە ٌە ئێطزبظا ثە .6.1٨

. ضەرەڕای ئەِە، ٘ۀبرظەکرظٔی ٔەٚرە، کە ئەِەظ ضەلبِگیر ٔییە ٌەثەر ثەرزی ٚ ٔسِی ٔرضی ٔەٚد
 ٔبرظٔیٌەضەر ثەغکرظٔی ظا٘برەکبٔی ٔەٚد ٚ  ٔبٚۀعیٔبکۆکییەکی ظرێژضبیەْ ٘ەیە ٌەگەڵ زکِٛەری 

ی خی ظی پی ظ ضٗ ٌٗ 6.2 ٙب، رۀگػزیظا٘بری  ەلبِگیرررە ٌەثٛظخە. ثبخی ٔبٚضۆ، کە ثەغێکی ض
یەکێکە ٌە ٘ەرە کەِزریٕەکبْ ٌەٚ ٚاڵربٔەظا کە   وٗ ی کۆی ظا٘بد پێه ظە٘ێٕێذ ١.7پێکعە٘ێٕێذ ٚ 

ٌە  5.3ٌە ِبٌیسیب، ٚ  15.5ٌە ثۆرطٛأب،  35.6ٌە ئبزەرثبیدبْ،  17.٩ظەٚڵەِۀعْ ثە ضبِبٔی ضرٚغزی: 
( ةٔرضەکبْ، ) ( ٔسِیاا٘بری ثبج ثریزییە ٌە ظەرۀدبِی چۀع ٘ۆیەن )ضعٛظیە. ئبضزی ٔسِی ٌەٚخۆرە ٌە ظ

( ضەپبٔعٔی ثە٘ێس ٔییە. ئەَ ٘ەڵٛێطزە جی کەَ چٛٔکە ثڕێکی زۆر ٔبفەرِێزی ٘ەیە ٌە ئبثٛریعا، ٚ )پبثۀعێز
ی ٚ ٔسِجٛٚٔەٚە ٚ ٔبضەلبِگیر ظەثێزە ِبیەی پػزجەضزٓ ثە ٔرضی ٔەٚد ٚ ظەثێزە ِبیەی ثەرزثٛٚٔەٚە

 ٚ ضەرخییەوبٔی زکِٛەد. ظا٘بد
 

 

                                                           
"ئبثٛٚری زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ ٘ەڵطۀگبٔعٔی  6٢15ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری ٚ ٚەزارەری پالٔعأبْ،  2

  ٔی ظاعع"کبریگەری پێکعاظأی ضٛریب ٚ لەیرا
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 : زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ: ظا٘بری ثبج ٚ کۆی ظا٘بد 6.6غێٛەی 
 )ثە ٍِیبر ظیٕبر(

 

 
 
 

. پػذ ظەثەضزێذ ثە یبضبی ثبخی ٘ەیە ضیطزّی ثبخی ضەِاڵٔعٔیزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ  .6.6٢
ػذ ظەثەضزێذ ثە . ثبج رب ڕاظەیەوی زۆر پ6٢11ٚ  6٢٢7ٚ ٘ەِٛارەکبٔی ٌە  1٨٩6عێراق ثۆ ضبڵی 

ضػزەیەن ثۆ ئەٚ ظا٘بربٔەی کە پێػٛەضذ ثڕیبر ظراٚە ثبخیبْ ظەکەٚێزە ضەر ٚ فەرِبٔگەی ثبج ئبِبظەی 
ٌە  ٘ەڵجطۀگێٕێذ. کرظٚٚە، ٌە خیبری ئەٚەی ضیطزّێه ثێذ کە پػذ ثە ژِێرە ثجەضزێذ ٚ ضۆی  ثبخەکە

بخی ظا٘بری کۆِپبٔیبکبْ ثریزییە ٌە ٘ۀعێه غزعا خیبٚازە ٌە ضیطزّی ثبخی زکِٛەری ٔبٚۀعی. ڕێژەی ث
ثە گٛێرەی یبضبی ثبج، ثبج ٌەضەر پٛضزەی لبزأح ظاظۀرێذ ثە  ە.ظ ضٗ ٌٗ 15ٔرضێکی ظیبریکراٚ کە 

ظارایی ٚرظثیٕکراٚ یبْ  ظەرضطزەیظارایی ٚرظثیٕکراٚ. ٌە ٔەثٛٚٔی ضیطزّێکعا ثۆ  ظەرضطزەیگٛێرەی 
ٌەالی فەرِبٔگەی ثبج، ئەٚضب ٘ەڵطۀگبٔعٔێه  ْٔە ٔەثٛٚظاراییبٔە خێی ِزّب ظەرضطزەئەٚەی ئەگەر ئەَ 

کراٚ ثۆ ەظەکرێذ ثۆ ئەٚ ظا٘برەی کۆِپبٔیبکە کە ثبخی ظەکەٚێزە ضەر ثە گٛێرەی ضػزەیەوی پێػزر ئبِبظ
ظارایی فەراِۆظ ظەکبد ٚ ثڕی ثبخی  ظەرضطزەیلبزأح ثە گٛێرەی کەررەوبْ. ٚا ثبٚە فەرِبٔگەی ثبج 

ثبخی ظەراِەد پػذ ثە ضیطزّی ثبخی ظا٘بد ظەکبد. ژِبر ٘ٗرەی لبزأدەکەی، ضەر کۆِپبٔیبکبْ ثە گٛێ
ظەثەضزێذ. ثە غێٛەیەکی ضەرەکی، فەرِبٔگەی ثبج ثڕیبر ظەظاد ٌەضەر ضػزەیەن ثۆ ظا٘بد ثە گٛێرەی 

ەکە ٚ ٘ەٌِٛەرخی  پرۆژضػزەی ِٛٚچەکبْ، ٚ ئەِەظ ضباڵٔە ئبِبظە ظەکرێذ ثە گٛێرەی ضرٚغزی 
برەیەکی ثەرچبٚ ٘ەڵجژارظە ٌێرەظا ٘ەیە. ثۆ ثەڵێٕعەرەکبْ ٚ کڕیبریی ٌە ئبژأطە ظارایی ٘ەرێُ. ژِ

زطبة ظەکرێذ ٌەضەر ثڕی  ضەظیەوبْ، ئەٚ ظا٘برەی ثبخی ٌەضەرە )لبزأدەکە( ثە گٛێرەی رێژەی گػزی
  ثەڵێٕعەرایەرییەکە یبْ ثە٘بی کڕیبرییەکە.

 
٘بٚرظەکرظْ خیبٚازْ، ثەَ غێٛەیە یەن ٚ ٔبضٕبِەی ِۆڵەری   پرۆژٖٔبضٕبِەی ثبخی ظەراِەد ثۆ  .6.61

ەکەٚە ٚ ئبضزی ئەٚ  پرۆژ کە گرێعراٚ ثێذ ثە ئبضزی چبالکی ژِبرەی ظیبریکراٚ ٔییە ثۆ ٔبضٕبِەیەن
کرظٔەٚە کە ظەرٛأرێذ ضبغ. ٌە کبرێىعا ئەِە ربکە خۆرێکە ٌە ٘بٚرظأەی ٘ەِبْ کۆِپبٔیب ئۀدبِی ظەظاد

راِەد ٚ ظا٘بد، یەکێکە ٌە ٘ۆیەکبٔی ظٚٚرکەٚرٕەٚە ٌە کرظٔەٚەی ئبضزی ظەضبغثەکبرثٙێٕرێذ ثۆ 
یەوططزٕی ئەَ ظٚٚ ژِبرەی ٔبضٕبِەیە ٚ ثەکبر٘ێٕبٔی زأیبری پێکەٚە گرێعراٚە ئەٚە ظەرظەضبد کە 
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ڕەٚرێىی پڕثبیەش ٌە ئبراظایە ثۆ چبکزرکرظٔی چٛارچێٛەی رێطبکبْ ٚ ڕێٛغٛێٕەکبْ. ٌەٚثەری ضٕٛٚرەٚە 
 زّەکبٔی ژِبرە )ٔبضٕبِە(ی ظا٘بد ٚ ثبخی ٘بٚرظەکرظْ، ٚەن یەوٓ.ٌە رٛرویب، ثۆ ّٔٛٚٔە، ضیط

 
ٔٛٚضیٕگەی ضەپبٔعٔی ثبج )کۆکرظٔەٚەی ثبج( ثە غێٛەیەوی ئەٚرۆ رێکطراٚ ٔییە کە ثزٛأێذ  .6.66

کبرِۀعأی ثکبرەٚە.  ضبغعار کۆثکبرەٚە رب ثزٛأێذ زۆرثەی خۆری ظا٘برەکبْ یزأیبری پەیٛۀع
کرظٔەٚە ٚ ضبغٚ ثەَ غێٛەظ غبرەزایی رەکٕیکییبْ ٔییە ثۆ   پرۆژٖییە ٌە کۆکەرەٚەی ثبج ئەزِٛٚٔیبْ ٔ

ضٕٛٚرظارْ ٚ ظەضەاڵرە ضیبضییەکبْ  بِرازەکبٔی ضەپبٔعْ ٚ خێجەخێکرظْ. ئ پرۆژٖپػکٕیٕی رۆِبرەکبٔی 
ەکبْ ثە ضەپبٔعٔی ثبج پرۆژثێسارکرظٔی کۆِپبٔیبکبْ ٚ ٚایبْ ٌەال پەضۀعە ضۆیبْ ٔەظەْ ٌە لەرەی 

ثبخەٚە ٔسَ ثێذ، ٚارە، زۆرثەی کۆِپبٔیبکبْ پێیبْ ٚایە ئۀدبِعا، پێعەچێذ پبثۀعێزی ثە ٔعا. ٌەثەضەریب
کۆِپبٔیبکبٔی رر ئەٚ ثڕە ثبخبٔە ٔبظەْ کە ثە گٛێرەی ڕێٛغٛێٕەکبْ ٌەضەریبٔە، ثەَ غێٛەیەظ ئەِبٔیع 

ٛأرێذ ئەٚ ثبخەی کە ثبج ٔبضۀە ضەر ضۆیبْ ٌە کبرێکعا کۆِپبٔیبکبٔی رر ٔبیعەْ. رۀبٔەد ئبٚاظ ظەر
ثبٚ  یبْ ٔەیکەْ. ٘ەر ثۆیەظ ظأی ثبج لبزأح ثکەْ ئیٕدبظیبریکراٚە ثطەپێٕعرێذ ثەضەر کۆِپبٔیبکبٔعا، 

 ٔییە.
 

ظەثێذ ڕێٛغٛێٕەکبٔی پەیعاکرظٔی ظا٘بد ثجٕە ِبیەی کەِکرظٔەٚەی پػزجەضزٕی زۆر ثە زەٚاڵەی  .6.63
ییە، ٚ کەِکرظٔەٚەی پػزجەضزٕی زۆر ثە ظا٘بری ثٛظخە ٌە الیەْ زکِٛەری ِەرکەزییەٚە، کە ضەلبِگیر ٔ

رێک ثطرێذ ٌەگەڵ ئبضزە ِرن ٌەضەر ٘بٚرظە ٛظەثێذ گٔەٚد، کە ٔرضی ٔەٚد ٘ەڵجەز ٚ ظاثەز ظەکبد. 
ٔێٛظەٚڵەرییەکە ثۆ ئەٚەی ٘بٚضۀگی ٘ەثێذ ٌەگەڵ ثەرزکرظٔەٚەی ظا٘برەوبٔی زکِٛەد ٚ پزەٚکرظٔی 

ثۆ  ثٛٚٛیطزە ظا٘بری ثبج ثجێذ ثە ضەرچبٚەیەوی ڕٚٚ ٌە زیبظٔەٚری. پێ-گەغەی چبالکییەکبٔی کەرری ٔب
ڕثبیەضە ثۆ کەِکرظٔەٚەی ئێدگبر پظا٘بری زکِٛەد. چبکزرکرظٔی ضەرچبٚەکبٔی ظا٘بری زکِٛەد ٌە ثبج 

ظأبٔی ثبج خەضذ ثطبرە ضەر  چۀع ثٛٚٔەٚەی ثەرزی ٚ ٔسِی ظا٘بد ٌە کەرری ٔەٚد. پێٛیطزە ڕٚٚثەڕٚٚ
ٔعٔەکەی ئبضبْ ٚ ضبظە ثێذ، ٚ پێٛیطزە فەرِبٔگەی ثبج کبرا ثێذ ثۆ ثبخێه، ثۆ ئەٚەی ضەپب

ثبخی ثە٘بی ، value added tax (VAT)ضیطزّی ڤبد ) پەیڕەٚکرظٔیٌە ثبج.  ضۆظزیٕەٚەکەِکرظٔەٚەی 
زێعە، ضریجخ اٌمیّخ اٌّضبفخ( ٚ زیبررکرظٔی ثبخی ظا٘بری کۆِپبٔیبکبْ ثۆ ئبضزی ٔێٛظەٚڵەری. ضبڵێکی رر 

ی کە ظا٘برێکی کەِیػیبْ ٘ەیە ٚ رضِٛٚ فرە یثبخعا ثریزییە ٌە ٔە٘ێػزٕی فرەی ٌە ثٛاری ثبخثۆ چبکطبزی
 ٌە رٚٚی کبرگێڕییەٚە ضەرخیەکەیبْ گرأە.

 
ەوبْ ٌە ٔرضی ٔەٚد کە ثەرزی ٚ ٔسِی رێعایە، گػزیثۆ خیبکرظٔەٚەی ضەرخییە ثٕەڕەرییە  .6.6١

. ظا٘بری ثبخی ٔبٚضۆ زیبرر ثىبد یٚ ثەرظەٚاِ یضەلبِگیرپێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ 
 ظەکرێذ رێٛغٛێٕەکبْ ثریزی ثٓ ٌە:

 
  ثبج ٚ  غیبٚیٔرضەکبْ ٚ پێکٙبرەی ثبخەکبْ ثۆ ظەضزٕیػبٔکرظٔی ثٛاری  ٌی یىٗ ٘ٗپێعاچٛٚٔەٚەی

 زیبررکرظٔی ٔرضەکبٔیع ثە گٛێرەی ئەٚأە.
 ٔۀعێزی ثە ثبخەٚە زیبرر رۆڵ ثۆ ئەٚەی ٔبفەرِێزی ٌە ظاراییعا کەَ ثکریزەٚە ٚ پبثزپزەٚکرظٔی کۆ

 ثکرێذ.
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 ٚە کە ثزٛأێذ ضیطزّی ثبج ثەڕێٛەثجبد ٚ ظأبٔی یەکەیەکی ثبج ثە کبرِۀعی غبیطزە
 غێٛەیەکی کبرا یبضبکبٔی ثبج ثطەپێٕێذ.ثە

 راٚە، ٌە ئێطزبظا کبر ثەَ ضیطزّەی ثبج ثکرێذ کە ضػزەیەن ٘ەیە ٚ پێػزر ثڕیبری ٌەضەر ظ
ضۆی ٘ەڵطۀگبٔعٔی  ۆظێرٔی ثبج ظاثڕێژرێذ کە ثزٛأێذزّێکی ِعا ضیطثەاڵَ ظەثێذ ٌە ظرێژضبیۀ

ثبخی رر ٚەن ثبخی  ئیٕدبەوبْ، ٚ رثڕەکبٔی ثبج ئۀدبَ ثعاد، ٌە ثەراییعا ثۆ ضەر ثبخعەرە گەٚ
 .(VAT) فرۆغزٓ ٚ ثبخی ثە٘بی زێعە

 
ثەرزرر  ثبج رگررٕی ٖٚٚ ٘بٚکبد ئبِبظەیی ثۆ زکِٛەد ظەرفەری ٌە پێػە ثٕبغەی ثبج ثبغزر ثکبد  .6.65

. ثبغزرکرظٔی کۆکرظٔەٚەی ظارب ٚ ظرٚضزکرظٔی ژیٕگەیەوی ٌەثبر ٌە ثٛاری رێػٛێٓ ٚ رێطبکبْ ثکبرەٚە
کە ٘بٔی ثەفەرِیکرظٔی ٌێػبٚی ظارایی ثعاد، رێگە ضۆظ ظەکەْ ثۆ ئەٚەی زکِٛەد ثزٛأێذ زأیبری 

بخعا. ٌە بد ٌە ضیطزّی ثٚ ربیجەد زیبرر ثى یئەٍ٘ یالیۀ ثٕبغەی ثبج ٚ ثەغعاریضەر ثبغزری ٘ەثێذ ٌە
کە خێی ِزّبٔە ثێذ ٌەضەر ثٕبغەی ثبج، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ  رێی ظرٚضزکرظٔی زأیبری

کە ظارایی ثەرٔبِەکەی  ،ٚەی ظاراییبۆ ضەرچث ِبِٕبٚۀعی ظرٚضذ ثىبدِەٚظا ضەرچبٚەی ظەرٛأێذ 
 زکِٛەد ثکەْ، ٚەن ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ژێرضبٔعا.

 
 ٓضسِەرگٛزارییەکبْ ثبغزر ثکرێٚ ی ثبج ثطرێزە پبکێدی چبکطبزییەٚە پێٛیطزە ضیبضەرێکی ٔٛێ .6.62

 ،. پێٛیطزە ٘بٚکبد ٌەگەڵ گۆڕیٕی ضیطزّی ثبخعا، چبکطبزی ثکرێذ ٌە ضەپبٔعٔیعاٌەگەڵ ظا٘برە ٔٛێیەکبٔعا
ثبخەکبْ  ظأیٌە ٕەٚەیظزضۆ  رێگری ثىرێذ ٌٗ، ٚ ئبثٛریثۆ ئەٚەی ضەڵه پۀب ٔەثبرە ثەر ٔبفەرِێزی 

 رٌە ئبضزی ئبژأص ٚ فەرِبٔگەی خۆراٚخۆرظا ئبڵٛگۆ٘بٔی ئەٚە ثعاد کە ەٚەی ٔب٘بٚربْ. پێٛیطزە ٌەثەرئ
پێٛیطزە ثە ِەثەضزی خەضزکرظٔەٚە ٌە ضەپبٔعٔی.  یەکزری پێ ثکەْ ثە زأیبری ثکەْ ٚ ثەغعاری

ٚەن ەٚە، گػزی ٚە ٌە رێی پالٔی گٛٔدبٚی زأیبریپێکٙبرەکبٔی ضیطزّە ٔٛێیەکەی ثبج ثاڵٚثکرێزە
ٚ  خێی ِزّبٔە ثێذ گػزیەوبْ. کە ظا٘بری گػزیرێککەٚرٓ ٌەضەر چۆٔیەری ثبغزرکرظٔی ضسِەرگٛزارییە 

ر زکِٛەری غێٛەیەکی یەکطبْ ثەضەر کۆِپبٔیبکبٔعا ثطەپێٕعرێذ، ٔەن ٘ەثەرظەٚاَ ٚ ضەلبِگیر ثێذ ٚ ثە
 ظەثێذ. ضٛٚظِۀع گػزیضٛٚظِۀع ظەثێذ ثەڵکٛ عێرالیع ثە  ٔٙب٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە رە

 
ی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرٛأێذ زکِٛەرثکرێذ. ربیجەد پزەٚ-گػزیٌۆگی ٔێٛاْ کەرری بپێٛیطزە ظی .6.67

کەرری ربیجەد ٌە ضیطزّی ثبج ٚ رێٛغٛێٓ ٚ رێطبکبٔعا ثۆ ئەٚەی  رێگەضۆظ ثکبد ثۆ ثەغعاری
ّبٔەی ٌەال ثکرێذ کە ٘بٔی گەغەضۀعْ ثعاد. کەرری ربیجەد پێٛیطزی ثەٚەیە زکِٛەد ِزک پیبظەضیبضەرێ

. ێذ کە ثەغعاریکرظٔی ضٛٚظثەضػەڕٚای پێ ثٙێٕظرٚضذ ثکبد ثە ثەغعاریکرظٔی ٌە ضیطزّی ثبخعا ٚ ث
ثکەْ ارایی کبرظ ٌە پێٕبٚ ضٛٚظی ٘ەِەالیۀەی پێکٙبرٕێکی ٌەٚ خۆرە، پێٛیطزە ٚەزارەرەکبٔی پالٔعأبْ ٚ

أە ظرٚضذ ٔیبرٕەرٛەفراٚاْ ٚ ثربیجەد ثە غێٛەیەن کە رێکەٚرٕێىی ثٕک-گػزیٌۆگی بثۆ پزەٚکرظٔی ظی
ثێذ ثە ضیطزّە ەی کە کەرری ربیجەد زیبرر پبثۀعثبغزر ٚ ئەٚ گػزیی ثکبد ٌەضەر ضسِەرگٛزار

 فەرِییەوبٔەٚە. 
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ثۆ ظأبٔی ثەرظی ثٕبغە ثۆ گەغەیەوی ثەرظەٚاَ ٚ ٘ەِەالیەْ  ری رٖ ثٕٗچبکطبزیی  .3
 ثە ڕاثەرایەریی کەرری ربیجەد

. زکِٛەد ڕٚٚثەڕٚٚی ثۆرەٚە ری رٖ ثٕٗ ی الٚازیرظضزبْ ظٚٚچبرزکِٛەری ٘ەرێّی کٛ ئبثٛری .3.1
پۀبثەرە  ٔێٛأیبٔعا  ٌٗ ،رێُ بٔی ٘ٗٔەوبْ ثۆرەٚە ثۆ ظأیػزٛاگػزیئبضزۀگی ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییە 

ٚ ٘بٚکبد کە ڕٚٚثەڕٚٚی ربضبٔێکی گەٚرەی ظارایی ثۆرەٚە، کبرێکعا ٌە  ،ٚئبٚارەکبٔی ٔبٚضۆ ەکبْضٛٚری
٘ەرێّی  ئبثٛریجەضزٕی زۆر ثە کەرری ٔەٚد ظەثێزە ِبیەی ئەٚەی کە ػیع ظەکبد. پػزغەڕی ظاع

گۆڕأی ٔرضی ٔەٚد ٌە ثبزاڕە خیٙبٔییەوبٔعا. ثە ٘ەرزبڵ،  ری وبریگٗکٛرظضزبٔی عێراق ثکەٚێزە ژێر 
ٌە  ٘ەرێّی کٛرظضزبْ گرفزی ٘ەثٛٚ ئبثٛریرۀبٔەد پێع پێکعاظأەکبٔی ٔبٚچەکە ٚ پێع لەیرأی ظارایی، 

گەٚرە ثٛٚ، ژیٕگەی  گػزیٔەٚد ثچٛٚن ثٛٚ، کەرری عا، ثۆ ّٔٛٚٔە، کەرری ٔبئبثٛری ٌی یىٗ ٘ٗثٛاری 
ظەضزپێکرظٔی  ثۆثٛٚ. کبرکرظْ ٌەضەر لەیرأە ٘ۀٛٚکەییەکبْ ٌەگەڵ پالٔێىی ظەضزجەخێ  الٚاز  پرۆژٖ

زکِٛەد پبثۀعە ثە  ثریزیٓ ٌە ئەٌٚەٚییەری کبرەکبٔی زکِٛەد. گەغەضۀعْ ٚ ثٛٚژأعٔەٚەی ِزّبٔە
رۀٙب ٌەضەر لەیرأە ٘ۀٛٚوەییەکبْ، ثەڵکٛ ٌەضەر ظأبٔی ثەرظی ثٕبغە ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر  نکبرکرظْ ٔە

 ئیعاریعا. ٌی یىٗ ٘ٗئەٚ الٚازییەی ظەِێکە ٘ەیە ٌە 
 

ثۆ ئەٚەی  ٌی یىٗ ٘ٗپێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پەٌە ثکبد ٌە چبکطبزییەکبٔی ثٛاری   .3.6
ٚ   پرۆژٖثێذ، ثە ربیجەریع پێٛیطزە پػزگیری ثىبد ٌە ئبضبٔکرظٔی رێٛغٛێٕەکبٔی  ئبزاظی ٗ کەئبثٛری
ضۆظ ظەکەْ ثۆ کەِکرظٔەٚەی چۀع رێٛغٛێٕێک ٘ەْ کە رێگەضۆظ ثکبد ثۆ پزەٚکرظٔی کێجڕوێ. رێگە

لٛٚڵ ثۆ  ٔەٚد، ٚەن چبوطبزیٔبی رکبریگەری ٔەرێٕی یەکططزٕی ظارایی ٌەضەر گەغەضۀعٔی کەر
ٚ کەرری ثبٔه، ظاڕغزٕی   پرۆژٖظٚٚر ٌە ٔەٚد، ثە ربیجەری ثبغزرکرظٔی ژیٕگەی  ئبثٛریچەغٕکرظٔی فرە

ئەٚە ظەضٛازێذ کە  ئبثٛری گػزیٌە کەرری ربیجەد. رەٚغی  کبری ئەٍ٘ی، ٚ زیبررکرظٔی  پرۆژٖ٘بٔعەر ثۆ 
چبکطبزییەکبٔی  ٔەٚری. ٘بٚکبد، پێٛیطزەەکبٔی ٔبئبثٛریثکرێذ ثۆ ٘بٔعأی گەغەضۀعٔی کەررە کبر

 پبراضزٕی کۆِەاڵیەری ئۀدبَ ثعرێٓ ثۆ ئەٚەی الٔەٚاز ٚ ٔەظارەکبْ ثپبرێسرێٓ.
 

ٚ کۆِپبٔیبکبْ ثەرظی ثٕبغەْ ثۆ ثەظەضزٙێٕبٔی ضٛٚظەکبٔی ژیٕگەیەوی   پرۆژٖپػزگیریکرظْ ٌە  .3.3
ثٕبغە ، ثەرظی  پرۆژٖژیٕگەیەکی ڕێطۆغکەر ثۆ . ثۆ زیبررکرظٔی ضٛٚظەکبٔی  پرۆژٖرێگەضۆغکەر ثۆ 

ٚ کبر ظەظەْ ثە ربیجەری ٌەالی الٚاْ ٚ   پرۆژٖٚ ضیبضەد ٚ ڕێٛغٛێٕبٔەی کە ٘بٔی ظاِەزرأعٔی ثریزییە ٌە
ثٛار ظەڕەضطێٕێذ ثۆ کۆِپبٔیبکبْ گەٚرە ثجٓ ٚ ظەرفەری کبر ظرٚضذ ثىەْ. پێٛیطزە ثٛار ثڕەضطێٕعرێذ 

ٕٔە کەرری ربیجەد ٚەن ئەٚەی ربکە ثکەْ ثۆ ئەٚەی ٚە٘ب ٔەڕٚا  پرۆژٖثۆ ٔەٚەی ٔٛێ ٚ الٚاْ کە کبر ٚ 
ڕێگەچبرەیەوی ثەرظەضذ ثێذ کبرێه ظەچٕە ثبزاڕی کبر. ثە ٘ەِبْ غێٛە، پێٛیطزە کۆِپبٔیبکبْ کٛاڵیزی 

ثکەْ ثۆ ئەٚەی ظەضزیبْ ثگبد ثە ثبزاڕی ٔٛێ ٚ ثەَ غێٛەیەظ  ثبظثەر٘ەَ ٚ ضسِەرگٛزارییەکبٔیبْ 
غێٛەیە، پێٛیطزە پػزگیری ٌە ئبضزی کۆِپبٔیبکبْ ثەرفراٚاْ ثجٓ ٚ ظەرفەری کبر ظرٚضذ ثکەْ. ثەَ 

  پرۆژٖثکرێذ ٌە ثٛاری ثەرزکرظٔەٚەی ئبضزی رەکٕەٌۆخیب ٚ ثەر٘ەِەکبٔیبْ ٚ غێٛازەکبٔی ثەڕێٛەثرظْ ٚ 
 ثبغزر ثکرێٓ ٚ ٘ەڵطۀگبٔعْ ثکرێذ ثۆ ظۆزیٕەٚەی ثبزاڕی ٔٛێ.
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 دی پی()بً گُێرەی بًضی جی  قەرز بۆ کەرتی تایبەت 3.1شێوەی 

 ری ٚڵٗ: ثبٔىی ٔێٛظٖرچبٖٚضٗ
 ْ.ٖ 6٢1١، ظاربوبٔی رر ٘ی 6٢15ثۆ  یٗزٔعٖرێّی وٛرظضزبْ ِٗرێجیٕی: ظاربی ٘ٗ
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کەرری  راثەرایەریە پێٛیطزی ثە غبرەزاییە ثۆ گەغەضۀعْ ث ئبثٛریپػزگیری ٌە گەغەی  .١.3
لٛربثیبْ ٚ  رۆِبرکرظٔیضۆیەٚە ثیٕیٛە ٌە ثٛاری ەرێّی کٛرظضزبْ ثەرەٚپێػچٛٚٔی ثە٘ربیجەد. 

ەکبٔی الٚاْ ٚ ئەٚ یپێعاچٛٚٔەٚە ثکرێذ ثە رٛأب ٚ ثٕبغەی غبرەزایثەاڵَ پێٛیطزە  ،زرکرظٔی زأىۆوبْثبغ
ەیی. چبکزرکرظٔی کبرزأییەکبٔی کبرِۀعاْ ضەڵىەی ٌە رەِۀی کبرکرظٔعاْ ٌە ثٛاری غبیطزەیی ٚ رێکطراٚ

ٚەرگررٓ ٚ ثەکبر٘ێٕبٔی رەکٕەٌۆخیب پێٛیطزی ثە ٚ کۆِەاڵیەری.  ئبثٛریثەرظی ثٕبغەیە ثۆ گەغەی 
کرێکبری غبرەزایە. ٌەَ رەٚغەظا، خەضزکرظٔەٚە ٌەٚەی ضیطزّی ضٛێٕعْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضبْ )ٌە 

ٚیطزییەوبٔی ثبزاڕی عاظەثێذ ٌە ئبِبظەکرظٔی گۀدبْ ثۆ پێ ضٛێٕعٔی ثٕەڕەرییەٚە رب پبظ ئبِبظەیی( ٘بٚکبر
پێٛیطزە  ثۆ کبر ظەگەڕێٓ ٌە کەرری ربیجەد کە گػزیئەٚ کبرِۀعأەی ئێطزبی کەرری  کبر. ٘ەرٚە٘ب

  ِەغك ثجیٕٓ ثۆ ثەظەضزٙێٕبٔی کبرزأیی پێٛیطذ.
 

 ظارایی کەرری ٌە چبکطبزی.أ 
 

٘ەر  ، ثەاڵَ لەرزیبْ ثۆ کەرری ربیجەدێّی کٛرظضزبْزاڵٓ ثەضەر کەرری ظارایی ٌە ٘ەرثبٔکەکبْ  .3.5
ثبٔه کبر ظەکەْ کە  ١٨ٌە کٛرظضزبْ ٔسِە. 

ظأەیبْ کەرری ربیجەرٓ ٚ غەظ ظأەیبْ  ١3

٘ی ظەٚڵەرٓ. ضەرەڕای ژِبرەی زۆری 
ثبٔىەکبْ، کەرری ثبٔه ٌە ٘ەرێّی 

ی ضزبْ گەغەی ٔەکرظٚٚە ٚ ثەغعارکٛرظ
٘ەرێّی  ئبثٛریکەِی کرظٚٚە ٌە 

کۆی لەرزی ظراٚ ثە کەرری ضزبٔعا. کٛرظ
 6٢15ربیجەد ٚەن ثەغی خی ظی پی ٌە 

ثٛٚ. ئەِە ئێدگبر کەِزرە  ظ ضٗ ٌٗ 6ٔسیکەی 
ٌە ٚاڵربٔی ٚەن ئبزەرثبیدبْ ٚ رٛرو١ب، کە 

 ْظ ضٗ ٌٗ 7٢ٚ  ظ ضٗ ٌٗ 31ژِبرەکبْ ٌەٚێ 

(. ٘ەرٚە٘ب 3.1یەن ٌە ظٚای یەن )غێٛەی 
ی  اڵد رۆژ٘ٗئێدگبر کەِزرْ ٌە ٚاڵربٔی 

ەیە کە راضزیە. ئەَ ثەغعارییە کەِە ڕۀگعأەٚەی ئەٚ ظ ضٗ ٌٗ 5٢ری ئەفریمیب کە ٔبٚەڕاضذ ٚ ثبکٛ
یبْ  ئبثٛریٔیٓ ٌە ئەرکە ضەرەکییەکەیبْ کە ثریزییە ٌە پێعأی لەزر ثە ٌە کٛرظضزبْ ثەغعارثبٔىەکبْ 

ی ظ ضٗ ٌٗ 2 ٔٙب رٗربیجەد رەِٛیٍکرظٔی پرۆژەی ٚەثەر٘ێٕبْ. ٌە ثبٔکە ئەٍ٘ییەکبْ، لەرزظاْ ثە کەرری 
ثە  ی ثبٔکە ئەٍ٘ییەکبْڵٛئطٌە کۆی  ظ ضٗ ٌٗ 2٢: ٔسیکەی رْئطٛڵەکبٔە. زۆرثەی ئطٛڵی ثبٔکەکبْ ثێکب

ی ٔەضزیٕەیە. ٘بٚکبد، کەرری ثبٔه ظەرٛأێذ رۆڵی ثەرچبٚ ثگێڕێذ ٌە  غێٖٛغێٛەی پبرەی ٔەضزیٕە ٚ ٘بٚ
ەن، ثۆ ئەٚەی رێژەی لەرزی ربیجەد ثۆ خی ظی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ٚەن ّٔٛٚٔەی ئبثٛریگەغەضۀعٔی 

ی ٔبٚەڕاضذ، پێٛیطزە اڵر رۆژ٘ٗەکەی ٚاڵربٔی ظ ضٗ ٌٗ 5٢ەکەی ئێطزبٚە ثگەیۀیزە رێکڕای ظ ضٗ ٌٗ 6پی ٌە 
 ثعەْ ثە کەرری ربیجەد.ٍِیبر ظۆالر( لەرز 13یۆْ ظیٕبر )رریٍ 15 ثری  ثٗثبٔکەکبْ 
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 رێّی کٛرظضزبْثۆ کەرری ثبٔىی ٘ە  ضزیٕٗ ٔٗگەڕأعٔەٚەی 
 

ظەثێزەٚە.   ضزیٕٗ ٔٗضیطزّی ثبٔه ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق ڕٚٚثەڕٚٚی لەیرأێکی ضەضزی  .3.2
بْ ڕٚٚثەڕٚٚیبْ ظەثێزەٚە ٌە ئەَ لەیرأە ثریزییە ٌە ئۀدبِی چۀع ربضبٔێه کە ٘ەرێّی کٛرظضز

ر ثبٔکی ئەٍ٘ی کۆرٛثۀعیبْ ی ثەرچبٚ ظەثٕەٚە ٌە پبرەی ٔەضزیٕە، زۆٚە. ٌە کبرێکعا ڕٚٚثەڕٚٚی کەِە6٢1١
ٔیبْ. زۆرثەی ثبٔىەکبْ ٔبرٛأٓ ٌە وب رٖبژِ ٘ٗظأبٚە ٌەضەر ِػزەرییەکبٔیبْ کە پبرەی ٔەضزیٕە ڕاثکێػٓ ٌە 

ثۆ گٛاضزٕەٚەی زەٚاڵە ثۆ عێرالیع ڕاضزە. لەرزظاْ ٌە الیەْ  ە٘ەرێّعا زەٚاڵە ثگٛازٔەٚە، ئەِ ْٔێٛا
 ظڵٕیبیی یبْ لەرز ظەرٔبوەْ. ٔٛٚضراٚیکە ئەٍ٘ییەکبْ ٘یچ ٚەضزبٚە ٚ ثبٔیجەد ثبٔىەٚە ثە کەرری رب

 
کبرێه  ،عێرالەٚە ظرٚضذ کرا یٔبٚۀعّبٔی ثبٔکی ێٚ ضٍ ٌە الیەْ ٌمەکبٔی ٘ەٌٚێر  ضزیٕٗ ٔٗلەیرأی  .3.7

ٔەضزیٕەی ی گیەظە ٘ب رٖٚ ٘ٗالیبْ. ظثٛٚیبٔەٚە ٌەکرظ کە ثبٔکە ثبزرگبٔییەکبْ کرڕضأەیبْ ژِبر ٘ٗئەٚ 
جەریبٔعا ثٛٚ، کە ثبٔکەکبْ ٌە ثەراِِزر وٗێّی کٛرظضزبْ ظەریکرظْ رِٛەری ٘ەکەکبٔەی زثبٔکەکبْ ثەٚ چ

 ٔبٚۀعیّبٔی ثبٔکی ێبٔعەرٛأی ٌە ٌمەکبٔی ٘ەٌٚێر ٚ ضٍثە ِػزەرییەکبٔیبْ ثەاڵَ ٔەی پبرەی ٔەضزیٕەیبْ ظەظا
ێٛیطزە زکِٛەری عێراق ثیکۀەٚە ثە پبرەی ٔەضزیٕە )چٛٔکە ئەِەی ظٚایی پبرەی ٔەضزیٕەی ٔەثٛٚ(. پ

عێراق ٌە  ٔبٚۀعیٌمەکبٔی ثبٔکی  رظأی ثٗثگەڕێٕێزەٚە ثۆ کەرری ثبٔه ٌە رێی   ضزیٕٗ ٔٗ٘ەرێّی کٛرظضزبْ 
ثکەْ کە  رج ضٗٚ ئەٚ چەکبٔە   الیبْ ظأراٖٚ  وٗثبٔکە ثبزرگبٔییەکبْ  ضروراٚی پبرەی ضٍێّبٔی٘ەٌٚێر ٚ 

 ْ.ٚزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەریکرظٚ
 

زکِٛەری ٘ەرێّی ثگەڕێٕێزەٚە ثۆ کەرری ثبٔه.   ضزیٕٗ ٔٗزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پێٛیطزە  .٩.3
عێرالی ٔە٘ێػزٛٚە. ئەَ  بٔی ثبٔکی ٔبٚۀعیکٛرظضزبْ چۀعیٓ ٍِیبر ظۆالری پبرەی ٔەضزیٕەی ٌمەک

ٌە  ٌمەی کە )ئەٚ ظٚٚ ضٍێّبٔیعێرالی ٌە ٘ەٌٚێر ٚ  ٔعی ٔبٖٚ٘ۀگبٚەظ ثٛٚە ِبیەی ئەٚەی ٌمەکبٔی ثبٔکی 
ەکبٔی ئێطزبی ثبٔکە ثبزرگبٔییەکبْ ظاثطەْ ٌەالی ضۆیبْ. ِەزۀعە ژِبر ٘ٗظەکەْ( ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کبر

. 7ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ گررجێزەٚە ٔبٚۀعیٍِیبر ظۆالری ثبٔکەکبْ ٌەالی ثبٔکی  5ظەکرێذ ٔسیکەی 
ظْٚٚ ئەٚۀعەی رر ی ٔەضزیٕە ٌە ثبٔکەکبْ ثەٚ چەکبٔەی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەریکرگیەظە

چۆڕثڕ ثْٛٚ )ِەزۀعە ظەکرێذ یەن ٍِیبر ظۆالر ثٛٚ ثێذ(، کە ثبٔکەکبْ کرظٚٚیبٔە ثە پبرەی ٔەضزیٕە ثۆ 
ثبٔکی  ضٍێّبٔیە ٌە ٌمەکبٔی ٘ەٌٚێر ٚ ِػزەرییەکبٔیبْ ثەاڵَ ٔەیبٔزٛأیٛە ثیکۀەٚە ثە پبرەی ٔەضزیٕ

  ضزیٕٗ ٕٔٗەی ٌەثەرظەضذ ٔەثٛٚە. گەڕأعٔەٚەی ِەرکەزی عێراق چٛٔکە ئەِەی ظٚایی ٘یچ پبرەیەکی ٔەضزی
ضەر  ضرورظٔی ضٍێّبٔیعێرالی ٌە ٘ەٌٚێر ٚ  ٔبٚۀعییثۆ کەرری ثبٔه ٌە رێی ئەٚەی کە ٌمەکبٔی ثبٔکی 

ٚ رێس ٌەٚ چەکبٔە ثگرێذ کە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پبرەی ظأراٚی ثبٔکە ثبزرگبٔیییەکبْ الثەرێذ 
کٛرظضزبٔی عێراق ظەضذ پێکرظٔەٚەیە، رب ضیطزّی ثبٔه ٌە ٘ەرێّی ظەریکرظْٚٚ، پێٛیطزی ثە ظەضز

رێی کبر. ڕۀگە ثبغزر ٚاثێذ ٌە الیەْ زکِٛەری عێراق ٚ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبٔەٚە ٌە ثکبرەٚە ثە
٠ەوال ثکرێزەٚە. ٌە ٔەثٛٚٔی چبرەضەرێکی ٌەَ خۆرەظا، ئەٚ ٘ەڵجژارظأەی  چبرەضەرکرظٔی ٔبکۆکییەکبٔەٚە

 ثۆ ضیطزّی ثبٔه، زۆر ثەررەضک ٚ ضٕٛٚرظارْ.  ضزیٕٗ ٔٗثۆ گەڕأەٚەی  ٌەثەرظەضزٓ

                                                           
عێراق ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ،  ٔبٚۀعییکراٚە ٌە ٌمەکبٔی ثبٔکی ضرثڕی پبرەی ثبٔکە ئەٍ٘ییەکبْ کە  ظاربی فەرِی ٌەضەر 7 

عێراق ٌە ٘ەرێّی  ٔبٚۀعیٌە ظیّبٔەوبْ ٌەگەڵ ثبٔکی  زارەکییەثەڵگەیەکی ٍِیبر ظۆالرە، ِەزۀعەیە  5ثەرظەضذ ٔییە. ئەٚ 
 کٛرظضزبْ.
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رۀبٔەد پێع ثگەڕێٕێزەٚە.  ىەکبْپێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ِزّبٔەی ضەڵک ثە ثبٔ .٨.3
 گػزیٔیبرٕبٔی ِزّبٔەی ٛئەَ لەیرأە، ِزّبٔە زۆر ٔسَ ثٛٚ ثە ضیطزّی ثبٔه ٚ ئێطزب ضراپزر ثٛٚە. ث

ۀە ٚ ٘یچ ڕێگەچبرەیەکی ثەپەٌەی ٔییە. ٚەن ٘ۀگبٚی یەکەَ، پێٛیطزە زکِٛەری پرۆضەیەوی ظرێژضبی
ظاثّەزرێٕێزەٚە ٌە ٘ەرێّەکە. ظٚٚەَ، پێٛیطزە  گػزی ئبثٛری٘ەرێّی کٛرظضزبْ ژیٕگەیەکی ضەلبِگیری 

ضەرپەرغزی ٚ رێکططزٕی ثبٔکەکبٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضەرٌۀٛێ ظەضذ پێجکبرەٚە ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌە 
ثبظ. ضێیەَ، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرٛأێذ پەیٛۀعی ٌەگەڵ زکِٛەری عێراق ثکبد ثۆ  ێڕیکبرگ

 کۆغػی ثەرظەٚاَ ثۆ ظاِەزرأعٔی ضیطزّێىی ظڵٕیبیی پبرەظأبْ کە پبرەی ضەڵک ٌە ثبٔکەکبْ، ظەپبرێسێذ.
 

 ٔهکەرری ثب یبضبییەکبٔی کێػە چبرەضەرکرظٔی
 

رێّی کٛرظضزبْ ڕٚٚثەڕٚٚی ظٚٚ کێػەی ثٕچیٕەیی کەرری ثبٔه ٌە ٘ە رێکططزٕیژیٕگەی  .3.1٢
کەٚرجٛٚٔە ژێر کۆٔزرۆڵی ٚەزارەری ّبٔی ێعێراق ٌە ٘ەٌٚێر ٚ ضٍ ٔبٚۀعیییەکەَ، ٌمەکبٔی ثبٔکی  ظەثێزەٚە.

عێراق ثٓ. ظٚٚەَ،  ٔبٚۀعییظارایی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە خیبری ئەٚەی ٌەژێر کۆٔزرۆڵی ثبٔکی 
ێّی زکِٛەری ٘ەر ئبثٛریّی کٛرظضزبْ ٌە الیەْ ٚەزارەری ظارایی ٚ ەکبْ ٌە ٘ەرێگػزیثبٔکە 

 عێراق. ٔبٚۀعیثێ ئەٚەی ِۆڵەریبْ ٘ەثێذ ٌە ثبٔکی کٛرظضزبٔەٚە رێک ضراْٚ ٚ کبرظەکەْ ثە
 

. رێکططزٓ ئەَ رەٚغە ِەررضییەوی ضیطزّبریکییە ثۆ کەرری ثبٔک ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق .3.11
ثبٔه ٌە  کەرری. ٌە کبرێىعا کە ٩زەضریی زکِٛەری عێراق ظەضەالری ێریی ثبٔه ظەکەٚێزە ژێرٚ چبٚظ

پێعەچێذ کەررەکە ثکەٚێزە زبڵەری عێراق پچڕاٚە،  ٔعی ٔبٖٚ٘ەرێّی کٛرظضبْ ثە رەٚاٚەری ٌە ثبٔکی 
ٚە. ثۆ ثەغعأبڕێکطراٚییەٚە ٚ ٘یچ چبٚظێرییەکی کبرای ٌەضەر ٔبثێذ ٔە ٌەالیەْ ٘ەٌٚێرەٚە ٚ ٔە ٌەالیەْ 

عێراق ٌە ٘ەٌٚێر ٚ  ٔبٚۀعیەٚە ٌە ئیعارەی کەرری ثبٔه ثە غێٛەیەکی ثبظ، ٌمەکبٔی ثبٔکی خەضزکرظٔ
زکِٛەری ٘ەرێّی  ئبثٛریّبٔی ٚا پەضۀعە کە پەیٛۀعییبْ ثجڕْ ٌەگەڵ ٚەزارەری ظارایی ٚ ٍێض

پەیٛۀعییەکەیبْ ٌەگەڵی ثگەڕێٕٕەٚە. ئەِە  ٔبٚۀعیکٛرظضزبْ ٚ ٚەن ثەغێکی ٔەپچراٚ ٌە ثبٔکی 
ۀگبٚێکی پێٛیطذ ٚ پڕثبیەضە ثۆ گەڕأعٔەٚەی ضیطزّی ثبٔىی ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق ثۆ ٘

بٚەٚە. ٘ەرٚە٘ب، ظەضزکرظٔەٚە ثە کبرکرظْ ثە چبٚظێرییەکی ضەرثەضۆ ٚ ثە رێٛغٛێٓ ٚ رێکططزٕی گٛٔد
ارایی ٚ ییبٔەی کە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کبر ظەکەْ پێٛیطزە ٌەژێر چبٚظێری ٚەزارەری ظئەٚ ثبٔکە زکِٛ

ٚ ِۆڵەری ثبٔک ٌە  ٔبٚۀعیٚ ثطرێٕە ژێر چبٚظێری ثبٔکی  زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرثچٓ ئبثٛری
 ٚەرثگرْ.  بٚۀعیٔثبٔکی 

 
 کەرری ثبٔه زرکرظٔی کێجڕوێ ٌەثبغ

 
ٔبیەکطبٔعا کبر ظەکەْ ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ  ِەیعأێکیزبْ ٌە ضظێّی کٛرثبٔکە ئەٍ٘ییەکبْ ٌە ٘ەر .3.16

ٚ کۆِپبٔیب زکِٛەد  زگبوبٔی ظاِٛظٖ. رب ئەَ ظٚاییەظ، یبضبکبْ ثٛاریبْ ٔەظەظا ثە وبْثبٔىە زکِٛییە
ٌە رێی  ەچ٘ەرٚە٘ب ٔەیبٔعەرٛأی پبرەی ِٛٚ یبْ پبرە ٌە ثبٔکە ئەٍ٘ییەکبْ ٘ەڵجگرْ. ژِبر ٘ٗزکِٛییەوبْ 

                                                           
  ٌە ظەضزٛری عێراق. 1٢7بظەی ثە گٛێرەی ِ ٩
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ِییەکبْ ثۆیبْ زکِٛەد ٚ کۆِپبٔیب زکٛ زگبوبٔی ظاِٛظٖ. ضەرەڕای ئەِبٔەظ، ثعەْ ثبٔکە ئەٍ٘ییەکبٔەٚە
 یبْ چەکی ثبٔکە ئەٍ٘ییەوبْ لجٛڵ ثکەْ.)ضطبة ضّبْ اٚ اعزّبظ( لەرز یبْ ظڵٕیبیی  ٔٛٚضراٚیٔەثٛٚ 

 
. یەکەَ، ثبٔکە ٔەرێٕی ٘ەیە ئبکبِێکیظەغێٛێٕێذ ٌۀبٚ کەرری ثبٔه ٚ چۀع  ئەَ رەٚغە کێجڕکێ .3.13

ەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە ، کە زکِٛ ضزیٕٗ ٔٗئەٍ٘ییەکبْ ظەضزیبْ ٔبگبد ثە ضەرچبٚە گرٔگەکبٔی 
غێٛەیەکی کبرا ئبڕاضزەی ثبٔکە زکِٛییەکبٔی کرظٚٚە، ثەَ غێٛەیە پێگەی ثبٔکە ئەٍ٘ییەوبْ الٚازرر ثٛٚە. 

ثۆ زکِٛەری ٘ەرێّی  ٘ەیە ثۆ ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزاری ظٚٚەَ، ثبٔکە زکِٛییەوبْ رٛأبیەوی زەضرییبْ
ٔەکراٚەرەٚە. ضێیەَ،  ضبغ جڕکێ ٌەگەڵ ثبٔکە ئەٍ٘ییەکبْە کێکٛرظضزبْ، ٚ کبرایی ضسِەرگٛزارییەکبٔیبْ ث

ِٛٚچەی کبرِۀعأی زکِٛەری ٘ەرێّی  ژِبری ٌ٘ٗەثەرئەٚەی ثبٔکە ئەٍ٘ییەوبْ ظەضزیبْ ٔبگبد ثە 
ثەَ  ،چەیبْ ٘ەڵجطۀگێٕٓ ٚ ثەَ غێٛەیەظ ٔبرٛأٓ لەرزیبْ ثعۀێکٛرظضزبْ، ٔبرٛأٓ ِێژٚٚی ِٛٚ
 ٍکرظْ. غێٛەیەظ ظەضزیبْ ٔبگبد ثە رەِٛی

 
گۆڕأکبرییەکبٔی ئەَ ظٚاییە کە زکِٛەری عێراق پێػٕیبری کرظْ ٘ەٚڵ ثْٛٚ ثۆ ظرٚضزکرظٔی  .3.1١

. ثەاڵَ، رەٚغەکە ٌەضەرزەٚی ٨یەکطبْ ثۆ ٘ەرظٚٚ الیەْ، ثبٔکە زکِٛییەکبْ ٚ ثبٔکە ئەٍ٘ییەکبْ یِەیعأ
ئبراضزەکرظٔی آِ ٌە کبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثەرظەٚزگب ظٖ٘یچ ٔەگۆڕا ٚ ٚەن ضۆی ِبیەٚە. 

ٚ کۆِپبٔیب زکِٛییەکبْ ثەرەٚ ثبٔکە زکِٛییەوبْ. ثۆ  زگب ظاِٛظٖٔەضزیٕەی ضەرخەَ  چبالکییەکبٔی
کبرکرظْ ٌەضەر ئەَ کێػەیە، پێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ڕێٛغٛێٕی ٔٛێ ظەرثکبد ٚ ئەٚە 

ْ ٔیع، ٚەن یەن ثە یەکطبٔی ظەضزیبپیػبْ ثعاد کە ٘ەرظٚٚ الیۀەکە، ثبٔکە ئەٍ٘ییەکبٔیع ٚ زکِٛییەکب
ِٛەری ٘ەرێّی ٚ کۆِپبٔیب زکِٛییەکبْ. ثەَ کبرە زکزگب  ظاِٛظٖثە  ظەگبد ثە گەیبٔعٔی ضسِەرگٛزاری

ثەڵکٛ ظەثێذ ثە  ،٘بٔی ِەیعأێکی یەکطبْ ظەظاد ثۆ ضەرخەَ ثبٔکەکبٔی ٘ەرێّەکە ٙبکٛرظضزبْ ٔەن رۀ
 ری ثبٔىعا ثۆ عێراق. ّٔٛٚٔە ثۆ کێجڕویی ظاظپەرٚەرأە ٌە ٔێٛ کەر

 
 زرکرظٔی ژێرضبٔی کەرری ثبٔهثبغ

 
ضسِەرگٛزارییەوبٔی ئبڵٛگۆڕی زأیبری ٌەضەر لەرز ثریزیٓ ٌە پێکٙبرەیەوی ثٕچیٕەیی ثۆ ژێرضبٔی  .3.15

ەْ ثڕیبر ثع ذ. کبرێک ثبٔکەکبْ ظەیبٔەٚێثبٔه کە ثزٛأێذ ئبڵٛگۆڕی ظارایی ثبزاڕ خێجەخێ ثکبد کەررێکی
ی ٌەضەر غبیطزەیی ئەٚ الیۀە ثۆ وی ضەرەکی پػذ ظەثەضزٓ ثە زأیبرثە غێٛەیە ٌەضەر پێعأی لەرزێه،

ضەر لەرز )کە لەرزپێعاْ ٌە الی لەرزثەضػەوبْ. ثەَ غێٛەیە، ٘ەثٛٚٔی رۆِبرێکی رێکٛپێه ٌە
ثێذ( ڕاضزەٚضۆ ئبِبظەیی ثبٔکەکبْ پیػبْ ظەظاد ثە پێعأی لەرز ثە کەضێه ٌە کەرری زأیبرییەکبٔی رێعا

 .ربیجەد
 

کرظٔەٚەی ِێژٚٚی ضبغعێراق ٘یچ رٛأبیەویبْ ٔییە ثۆ ٌە ئێطزبظا، ثبٔکەکبٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی  .3.12
ە ثۆ عێراق رۆِبری ضۆی ٘ەی یٔبٚۀع. ثبٔکی لەرزی لەرزارەکبْ چٛٔکە ٘یچ رۆِبرێک ٔییە ثۆ لەرزەکبْ

 اق )ٌە رێی پػزگیریعێر ٔبٚۀعیثێذ ٚ کبری پێ ٔەکرێذ. ٘بٚکبد. ثبٔکی لەرز ثەاڵَ پێعەچێذ ٔبرەٚاٚ

                                                           
 .ٖ ظەرچٛٚ 6٢15ی رػریٕی یەکەِی  1٩، کە ٌە 37٢ثە گٛێرەی ثڕیبری ئۀدِٛۀی ٚەزیرأی کۆِبری عێراق ژ.  ٨
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USAID ٌە ئێطزبظا کبر ظەکبد ٌەضەر رێکططزٕی ئبِبظەکرظٔی رۆِبرێک ثۆ لەرز ٌە عێراق. ٚا پەضۀعە )
کٛرظضزبٔیع  عێراق ثۆ ئەٚەی رۆِبری لەرز ٔبٚۀعی٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضۆی گرێجعاد ٌەگەڵ ثبٔکی 

 ثگرێزەٚە.
   

 کػزٛکبڵ کەرری ٌە چبکطبزی.ة 
 

. یەکەَ، ێّی کٛرظضزبٔی عێراق ڕٚٚثەڕٚٚی چۀعیٓ ربضبْ ثۆرەٚەکەرری کػزٛکبڵ ٌە ٘ەر .3.17
وبر ثۆرە ِبیەی ئەٚەی کەش ٌە کػزٛکبڵ ٌە ضبیەی ٔەٚرعا عا گػزیکەرری ثەرفراٚأکرظٔی ظاِەزرأعْ ٌە 

ٌە رۆژێکعا  6٢٢6کػزٛکبڵ زۆر زیبظی کرظ، ٌە کبری  کرێی(. بد )٘ەرٚە٘ب ٌە کەررەکبٔی رری ٔبٔەٚریٔەک
. کەرری کػزٛوبڵ رٛأبی 6٢13-6٢11ظۆالر ٌە رۆژێکعا ٌە  3٢ٚ، ٚ ثەرز ثۆٚە ثۆ زیبرر ٌە ظۆالر ثٛ 5

( ٚ ئەِبٔەظ "پبرە )ئەٚەی پێی ظەگٛررێذ "ٔەضۆغیی ٘ۆڵۀعی ثە٘بیٌەگەڵ ظاثەزیٕی کێجڕوێی ٔەِب، 
ٚزە ٌە زضزبْ ٌە ثەکبرثرظٔی ِیٛە ٚ ضە ظ ضٗ ٌٗ( 6٢) ٩٢٘بٚرظەی ضۆراوی ثیبٔییبْ زیبرر کرظ. ٌە ئێطزبظا 

 )٘بٚیٓ( ٌە ٘بٚرظەٚە ظێذ، زۆرثەی ٌە ئێراْ ٚ رٛرو١بٚە.
 

چبٔعْ، ٚارە ثەر٘ەِٙێٕبٔی گۀُ ) ٚ ٘ۀعێک کەِزر ٌە -کەرری کػزٛکبڵ گۆڕاٚە ثۆ ربنظٚٚەَ،  .3.1٩
ێذ. ث٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە ظأەٚێڵەٚە  کػزٛوبڵی ثەر٘ەِیٌە  ظ ضٗ ٌٗ ٨٢ِەزۀعە ظەکرێذ ٔسیکەی . (خۆ

-6٢٢5. ٌە رٚٚیعا کڕیٕی گۀُ ٌە الیەْ زکِٛەری عێرالەٚە ٔرضی ثە٘ۆی ثەرزی أجٛٚٔەئەَ ثەرفراٚ
ظۆالر/رەْ ثٛٚ، ثە گٛێرەی ٔرضی ئبڵٛگۆری ظراٚی ئێطزب، ثە  2٢٢، ٔرضی کڕیٕی گۀُ ٌەضەرٚٚ 6٢16

ٌە  خٛریبرەکبٔی گۀُظۆالر/رەْ. ثەَ غێٛەیە  6٢٢ثەراٚرظ ٌەگەڵ ٔرضە خیٙبٔییەکەیعا کە ثریزییە ٌە 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ )رب ئەَ ظٚاییەظ ثەالی کەِەٚە( چۀع ئەٚۀعەی ٔرضی خیٙبٔییبْ ٚەرگررٛٚە، رۀبٔەد 

 ٙبٔەثرظە ضەر ثۆ ٔرضی گۀُ. رۀ ضەرثبری پبرەی زۆر ثۆ گٛاضزٕەٚە. زکِٛەری عێراق رێکەٚرٕەکەی
 ٔەظراٚە.  6٢15ۆ پبرەیبْ ظراٚە ثە خٛریبرەکبْ ٚ ٘یچ پبرەیەن ث 6٢1١ثەغێک ٌە کڕیبریەکبٔی 

 
ٌە کەرری  ظاِەزرأعْ. ٌەضەر ئبضزی ٔیػزّبٔی، ظاظەثەزێذ ٌە کەرری کػزٛوبڵ ظاِەزرأعْ .3.1٨

. ٌە کبرێىعا ثەغی 6٢16ٚ  6٢٢7ٚ ثۆ پیبٚأیع ظاثەزیٛە ٌە ٔێٛاْ  ربْ ئبفرٖثۆ  ٚاٚی رٗکػزٛکبڵ ثە 
 ربْ ئبفرٖثۆ  زرأعٔەکبٔەٚەظاِەی ظ ضٗ ٌٗ 65کػزٛکبڵ ٌە کۆی ظاِەزرأعْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە 

پیبٚاْ، ثەاڵَ ٘ۀعێک ثەرزثٛٚٔەٚەظ  ثۆ ظ ضٗ ٌٗ 7ەٚە ظاثەزیٛە ثۆ ظ ضٗ ٌٗ ٩ٚ ٌە  ظ ضٗ ٌٗ 66ظاثەزیٛە ثۆ 
.(. ربْ ئبفرٖثۆ  کبر 5١٢٢ثۆ پیبٚاْ ٚ  کبر ٨٢٢٢٘ەثٛٚ ٌە ظاِەزرأعْ ٌە کەرری کػزٛکبڵ )ٔسیکەی 

ٌە کػزٛکبڵیع کبر  ییەٚە، ٚارە، کە ئۀعاِی ضێساْ ٘ەیەثە ٘ۀعێک فرەچەغٕێز ضێساْ٘بٚکبد، ثەغی 
ظەکبد، ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ زیبظی کرظٚٚە، ٚ ئەَ گرٚپە ٌە ئبضزی  کبرظەکبد ٚ ٌە ٔبکػزٛکبڵیع 

 ٔیػزّبٔییعا ضۆغگٛزەرأیبْ زیبظی کرظ )رێژەی ٘ەژاریع ٔیٛە ثٛٚە ٌەَ خۆرە ضێسأبٔەظا(. 
ظۆالرەٚە ثۆ ثەرِیٍێه ٌە  1٢٢ٌە زیبرر ٌە  ی ٔرضی ٔەٚد٘ەرەضٙێٕبٔ الٚازە. رٛأبی کێجڕکێ .3.6٢

أەٚێڵە )ٚ ئەٚ فػبرە ظاراییە(، ظاثەزیٕی ٔرضی ظ 6٢12ظۆالر ثۆ ثەرِیٍێه ٌە  5٢ثۆ ژێر  6٢1١ٔبٚەڕاضزی 
ٔرضی ثەرزی گۀُ )کە ظەثێزە ِبیەی ئەٚەی ثەر٘ەِٙێٕبٔی گۀُ  پبڵپػزی ەٌ ٌە خیٙبٔعا، ٔبثەرظەٚاِی

ثکبد ٌەگەڵ ٔرضە خیٙبٔییەوبْ(، ٚ پێکعاظأەکبْ ٌە ظەٚرٚثەری ٘ەرێُ )کە ظەثێزە ِبیەی  ٔەرٛأێذ کێجڕوی
 ثریزیٓ ٌە چۀعیٓ ئبضزۀگ. ربٔی کۀعاٚ ئێدگبر گرأزر ثێذ(ئەٚەی ٘ۀبرظەکرظْ ثۆ ٚاڵ
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 ٔرضی ظأەٚێڵە ٚ ٔەٚد 3.6غێٛەی 

 
 .ضەرچبٚە ثبٔکی ٔیٛظەٚڵەری     

 .6٢12ی ضەرٔح: ظٚاییٓ ضەرٔح ٌە ٔیطبٔ
 

. ئبضزۀگی رر ٘ەیە کە ظەثٕە ٘ۆی رٛأبی الٚازی کێجڕکێ ثەاڵَ ئبضزۀگەکبْ ٘ەر ئەِۀعە ٔیٓ .3.61
ئبٚ، رۆٚەوبْ رێژەی  ئبضزیٚەن ظاثەزیٕی کٛاڵیزی ضبکەکە، پیطجٛٚٔی ئبٚەوبْ، ٔەثْٛٚ ٚ ظاثەزیٕی 

الٚازە، ٚ زأیبری ٚ  زیکی کػزٛکبڵییٔییە ثۆ ضەزٔکرظٔی ضبرظ، ٌۆخیط زگب ظٖثەر٘ەِٙێٕبٔیبْ ٔسِە، 
ٔیٓ. ثۆ زیبرر کرظٔی رٛأبی کێجڕویی کػزٛوبڵ، ثۆ ئەٚەی ثزٛأێذ ٚەاڵِی پێٛیطزییەکبٔی ِەعریفە ٌە ئبراظا

ثەکبرثرظٔی ٔبٚضۆ ثعارەٚە، ٚ ثۆ ئەٚەی ٘بٔی ٘بٚرظەکرظْ ثعرێذ، پێٛیطزە زکِٛەد خەضذ ثطبرە ضەر 
 ئەَ ثٛارأەی ضٛارەٚە:

 
  ییەکبْکەرر ەئبڵٛگۆڕ

 
کۆربیی ثێذ. ٚەن ٘ۀگبٚێک  ٔرضی گۀُ، کە زۆری رێعەچێذ، پبڵپػزی. پێعەچێذ ەرٔبِەی گۀُث .3.66

ثۆ ِبٚەی کٛررطبیەْ، پێٛیطزە ئەٚ گۀّبٔەی کە کڕراْٚ ثە ٔرضەکەی ٌەضەری رێککەٚرْٛٚ پبرەکبٔیبْ 
ئەٚەی ئیزر خۆ( ٚرظە ٚرظە ٔەِێٕێذ، ثۆ  ٚگۀُ ) پبڵپػزی، ٚا پەضۀعە ِبِٕبٚۀعی ەٚظایثعرێذ. ثۆ ِ

ثچێٕعرێٓ، ٚەن ِیٛە،  کە ثە٘بیبْ گرأەخەضذ ٔەضرێزە ضەر ئەَ ثەر٘ەِە ٚ ثەر٘ەِی رریع  ٙبرۀ
 ضەٚزە، ٚ ثەر٘ەِی ئبژەڵ.

 
کبْ )ٚەک ٔرش ٘ەیە ثۆ کەرەضزە پبڵپػزی. چۀعیٓ (Input subsidies) کەرەضزەکبْ پبڵپػزی .3.63

ظیبر ٔییە ئبضۆ چۀعیبْ رێعەچێذ ٚ کێ ٚەریبْ  ی، ٚ ضٛٚرەِۀی(. ٌە ئێطزبظاوپەییٓ، رۆٚ، ِەٚاظی کیّیب
 ٔرضبٔە.  پبڵپػزیػبری ظارایی، پێٛیطزە ظرێژە ٔەظرێذ ثەَ فظەگرێذ. ظیطبْ، ٌەثەر 
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 ضیبضەرەکبٔی ثٛاری ثبزرگبٔی
 

. ثۆ ئەٚەی ئەٚ کەرەضزە ضۆراکییبٔە ثپبرێسرێذ کە ٌۀبٚضۆ ثەر٘ەَ لەظەغەکرظٔی ٘بٚرظەکرظْ .3.6١
ێّی کٛرظضزبْ لەظەغەکرظْ ظەضەپێٕێذ. ثەاڵَ ثەغعارثٛٚأی ثبزاڕ گِٛبْ ظە٘ێٕرێذ، زکِٛەری ٘ەر

ظەضۀە ضەر کبراییبْ ٚ ٘ۀعێکی رر ثبضی ئەٚە ظەکەْ ئەِبٔە ظەثٕە ِبیەی گۀعەڵی.  پێٛیطزە ٌە ٔسیکەٚە 
ا، ٌێکۆڵیٕەٚە ثکرێذ ٌە کبریگەری ئەَ خۆرە لەظەغەیە  ٚ ئەگەر کبریگەریبْ ٔەثٛٚ، کە ٔییبٔە ٌە ڕاضزیع

 ئەٚا ٔە٘ێٍعرێٓ. ئەگەر کبراْ، ئەٚا ئەٚضب پێٛیطزە رێک ثطرێٓ.
ِرک ظأراٚە ٌەضەر ژِبرەیەکی ثێکۆرب ٌە کەرەضزە، ٚەن ٛ. ٘ۀعێک گِرک ٌەضەر ٘بٚرظەٛگ .3.65

ی رراکزۆرێىی ِبِٕبٚۀعی، کە ربیجەد ثبضی ئەٚە ظەکەْ کە رێچٛٚئبِێری کػزٛکبڵی. ٔٛێٕەرأی کەرری 
. ر ضٗ ظێزٗ ِرن ٚ ِۆڵەد ٚەرگررٓٛظۆالرە، پێٕح ٘ەزار ظۆالری رریػی گ 6٢,٢٢٢ٌەضەر ضٕٛٚر ٔسیکەی 

ظەرٛأرێذ ٘بٚضۀگ ثکرێذ ثە  یِرکبٔە الثجرێٓ. ٘ەر ظاثەزیٕێه ٌە ظا٘بری ظارایٛظەثێذ ئەَ گ
ِرکی ٘بٚرظە ٛکبْ. ٔە٘ێػزٓ یبْ رێکططزٕی لەظەغەکرظٔی ٘بٚرظە ٚ گ رضزٗ وٗ پبڵپػزیکەِکرظٔەٚەی 
ەِب٘ۀگی ثێذ ٌەگەڵ زکِٛەری عێراق، چٛٔکە کبر ظەکبرە ضەر ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ پێٛیطزە ثە ٘

 عێرال١ع.
 

 ٌە خٛریبراْ پػزگیری
 

خٛریبراْ ثریزی ثێذ ٌە فرەچەغٕێزی ثەرٚثِٛٚەکبْ ثۆ  ەثێذ ئبِبٔح ٌە ثەرٔبِەی پػزگیریظ .3.62
ەٚە، ٚ ثەرٚثَٛٚ ثەرز ثعار ظْ ٚ ئەگەری ٘بٚرظەکرظْثەکبرثر ظاٚاکبرییەکبٔی ئەٚەی ثزٛأێذ ٚەاڵِی

ثکبرەٚە ثۆ ئبضزی خیٙبٔی، گەغە ثە کێڵگەکبْ ثعاد ٚ ضسِەریبْ ثکبد، ٚ خٛریبرەکبْ ثطرێٕە ٔبٚ 
زٔدیرەی ِۆظێرٔی ظاثیٕکرظٔی ضۆران. ثۆ ئەَ ِەثەضزە، ظەرٛأرێذ پێػٕیبری چۀع ظەضزپێػطەرییەک 

 ثکرێذ ثۆ پػزگیری ٌە خٛریبراْ.
 

ێطزبظا ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌێکۆڵیٕەٚە ئۀدبَ ظەظرێذ ٌە الیەْ ٌە ئٌێکۆڵیٕەٚە ٌە کػزٛکبڵ.  .3.67
رەِٛیً ظەکراْ. چۀع گرفزێه  فبٚرێىطراٚی چٛار ثٕکەی ٌێکۆڵیٕەٚەٚە. خبراْ ئەَ ثٕکبٔە ٌەالیەْ 

ی ٘ەٌٚێر( ضەرلبڵی چۀعیٓ ٖ َ، ئەَ ثٕکبٔە )ثەالی کەِەٚە ئەٚڕٚٚثەڕٚٚی ئەَ ثٕکبٔە ثۆرەٚە ٚەن، یەوە
ٚٚەَ، رەِٛیٍەکەیبْ کەِە. ضێیەَ، ئۀدبِەکبٔیبْ ٔبگبد ثە ثەر٘ەِٙێٕەکبْ. چٛارەَ، چبالکییە. ظ

الیەْ ٚەزارەری کػزٛکبڵی عێرالەٚە، کە ضباڵٔە کبرێکی زۆری ەٚەی رێژە ٔٛێیەکبْ ظٚاظەکەْٚ ٌەثاڵٚکرظٔ
ێکۆڵیٕەٚە ظەٚێذ رب ڕەزاِۀعی ظەظرێذ ٌەضەریبْ، کە ٚا ثبٚە ظٚٚ ضبڵ ثطبیۀێذ. پێٛیطزە ثٕکەکبٔی ٌ

ٚرٓ. ٘ەرٚە٘ب پێٛیطزە ظٚا کە رۆریٕیلەٚارەیەکی ضەرثەضۆ پێه ثٙێٕٓ، ثەَ غێٛەیەظ کەِکرظٔەٚەی 
کە پەیٛەضزٓ ثە ثکۀەٚە ٚ ئەٌٚەٚییەد ظاثٕێٓ ثۆ چبالکییەکبْ ثۆ ئەٚ ثبثەربٔەی خەضزیبْ چڕ

پێٛیطزە ٌێکۆڵیٕەٚەی ٚ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە ربیجەری.  گػزیٚیطزییەکبٔی عێراق ثە عاثەر٘ەِٙێٕبٔی پێ
ەکبٔی ٌێکۆڵیٕەٚەی کػزٛکبڵی. ٘ەرٚە٘ب پێٛیطزە گػزی زگب ظٌٖەَ خۆرە ثە ٘ەِب٘ۀگی ثکرێذ ٌەگەڵ 

کػزٛکبڵ ٚ ٘ەرٚە٘ب ٌەگەڵ ٚەزارەری کػزٛکبڵ  کۆٌیژەکبٔیثٕکەکبٔی ٌێکۆڵیٕەٚە ٘ەِب٘ۀگی ثکەْ ٌەگەڵ 
 ٚ ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ.
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رێّٕبیی ٌە ئبراظا ٔییە، ثۆیەظ ئۀدبِی  سِەرگٛزاری. ٌە ڕاضزییعا ضرێّٕبیی ضسِەرگٛزاری .3.6٩
ٌێکۆڵیٕەٚەکبْ ٔبگبد ثە ثەر٘ەِٙێٕەرەکبْ. ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر ئەَ ثبثەربٔە، پێٛیطزە ٚەزارەری کػزٛوبي 
ٚ ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ چبکطبزی ثکبد ٌە فەرِبٔگەی رێّٕبیی ٚ ِەغك ٚ ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ ظەثێذ ٘ەِب٘ۀگی 

ضێگۆغەیەکی کبرا ظرٚضذ  کۆٌیژەکبٔی کػزٛکبڵی، ثەَ غێٛەیەێکۆڵیٕەٚە ٚ ثکبد ٌەگەڵ ثٕکەکبٔی ٌ
ٌە ِەغمکرظْ، ئۀدبِعأی ظاثەغکرظْ. پێٛیطزە فەرِبٔگە ثەرپرضیبر ثێذ -ٌێکۆڵیٕەٚە-ظەکرێذ ٌە ضٛێٕعْ

 ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە ثەرٚثَٛٚ، ٚ ظاثیٕکرظٔی زأیبری ٔبٚثۀبٚ ثۆ خٛریبراْ.
 

ٔرضەکبْ ٚ  پبڵپػزیٔی ئبٚ پێٛیطزە پێعاچٛٚٔەٚە ثکبد ثە ٚەزارەری کػزٛوبڵ ٚ ضەرچبٚەکب .3.6٨
ثەرٔبِەی ظڵٕیبیی ثەرٚثَٛٚ ثۆ ئەٚەی ٘بٚضۀگ ٚ رێکٛپێکیبْ ثکبد رب ٌەگەڵ ٔرضە خیٙبٔییەوبْ 

 ثگٛٔدێٓ.
 

ِۆظێرْ، پێٛیطزە ٚەزارەری کػزٛکبڵ ٚ  ٛریبراْ ٌەگەڵ زٔدیرەی ظاثیٕکبریخ ثۆ رەٚاٚکبری .3.3٢
 زٔدیرەی ظاثیٕکبریرەکٕیکی ٌەضەرربضەری  گۀبِە ٚ ژێرضبْ ٚ پػزگیریزی ثەڵضەرچبٚەکبٔی ئبٚ ئبض

ثبغی کػزٛکبڵ، ٚ  وبٔی پراوزیسٖکػزٛکبٌییعا ثەرزرر ثکبرەٚە. ٌۀبٚ ئەِەغعا ظاڕغزٕی ضزبٔعارظ ثۆ 
ٚ ثۆ ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە  ظاثیٕکرظٔی پػزگیری ثۆ کەرری ربیجەد ثۆ ثەرزکرظٔەٚەی ئبضزی زٔدیرەی ظاثیٕکبری

 ی کػزٛکبڵی. پرۆژٌٖە  زەٚی ٚ
 

 ٚ ثبزاڕ زأیبری ٌەضەر کەرد
 

. زأیبری ٌەضەر کػزٛکبڵ زۆر ضٕٛٚرظارە ٚ کٛاڵیزیەکەی ثبظ ٔییە، خێی کػزٛوبڵی یرٚٚپێٛٚ .3.31
چٛٔکە ٌەَ ظٚاییەظا ٘یچ ڕٚٚپێٛێکی کػزٛکبٌی ٌە ٘ەرێُ ئۀدبَ ٔەظراٚە. پێٛیطزە ثەَ  ،ضەرضٛڕِبْ ٔییە

ذ ثۆ کۆکرظٔەٚەی زأیبری ٌەضەر ثبثەری ٚەن لەثبرەی کێڵگە، پێکٙبرەی ئۀدبَ ثعرێ رٚٚپێٛێکزٚٚأە 
ٚ پبرەی ظراٚ ثە  ثەر٘ەِەکبْٚەرگیراٚ ٌەثەراِجەر ثەکبر٘ێٕراٚەکبْ، پبرەی  کەرەضزە، ٘ێسی وبر

 ، ٚ ظاثیٕکرظٔی ئەَ زأیبرییبٔە ٚ ثەرظەضذ ضطزٕی ثۆ ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە الیەْ زأکۆکبٔەٚە.کەرەضزەکبْ
 

پێٛیطزە ئەٚ زأیبرییبٔەی ٌەضەر ٔرش . زأیبری ٌەضەر ٔرش زۆر ضٕٛٚرظارە. ەضەر ثبزاڕزأیبری ٌ .3.36
عەٌٛەکبٔەٚە کۆظەکرێٕەٚە، رۆژأە کۆثکرێٕەٚە )ئێطزب ٘ەفزبٔەیە(. پێٛیطزە ئەَ ٔرضبٔە ثطرێٕە ٌە الیەْ  کە

براْ ٚ بزرگبٔبْ ٚ ٘بٚرظەکپێع چبٚی ٘ەِٛٚاْ ثۆ ئەٚەی خەضذ ثکرێزەٚە ٌەٚەی خٛریبراْ ٚ ث
یجیٕٓ. ئەَ ظاربیە ٘ەرٚە٘ب زۆر ضٛٚظثەضع ظەثێذ ثۆ ٌێکۆڵیٕەٚەوبْ. ٘ەرٚە٘ب، ث٘ەِٛٚیبْ  زکِٛەد

کۆثکبرەٚە،  اکەغٛ٘ەٚٚ پێٛیطزە ٚەزارەری کػزٛکبڵ ٚ ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ ظارب ٌەضەر رەٚغی کػزٛکبڵ
ظەکرێذ ئەِبٔە ٌە رێی ٘ەرٚە٘ب ٌەضەر ضبن، ئبٚ، ثەرٚثِٛٚەکبْ ٚ ٔرضەکبْ، ٚ ثەر٘ەِٙێٕبٔی ئبژەڵی. 

ثبزاڕ. ٌە ئێطزبظا ٌە ٘یچ کبَ ٌە  ەڵ کۆکرظٔەٚەی ثەرظەٚاِی زأیبریڕٚٚپێٛێکی ثەرایی ئۀدبَ ثعرێذ ٌەگ
کػزٛکبڵی. پێٛیطزە ثە الی کەِەٚە کۆٌیژێکیبْ  ئبثٛریچٛار کۆٌیژە کػزٛکبڵیەکە ثەغێک ٔییە ثە ٔبٚی 

طۀە ضەر زأیبری ثبزاڕ ثۆ ئەٚەی ثی خەضذ کػزٛکبڵی ثکبرەٚە کە ٌێکۆڵیٕەٚەکبٔ ئبثٛریثەغی 
ثڕیبرەکبْ پػزئەضزٛٚر ثٓ ثە زأیبری. ئەَ فەرِبٔگەیە پێٛیطزە ٌە ٔسیکەٚە ٘بٚکبری ثکبد ٌەگەڵ 

 ثٕکەکبٔی ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ ضسِەرگٛزارییەکبٔی رێّٕبیی. 
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 چٛارچێٛەی رێکططزٓ
 

ڕْٚٚ ٔیٓ. ضەرەڕای  پێعەچێذ ِەرخەکبٔی ٚەرگررٕی ِۆڵەد ظرێژضبیەْ ثٓ ٚ ٘ۀعێک خبر .3.33
ثەرزثٛٚٔەٚەی ٔرضی ثەر٘ەِٙێٕبْ، ئەَ ِەرخبٔە ظەثٕە ِبیەی گۀعەڵی. پێٛیطزە پرۆضەکە ئبضبْ ثێذ ٚ 

ثێذ "ٌە یەن غٛێٓ ٘ەِٛٚ کبرەکبْ ثکەیذ". پێٛیطزە ثە  زگبظا ظٖئەٚۀعەی ثکرێذ ٌە ظەضزی یەن 
 ی پرۆضەی ِۆڵەرعاْ.٘ەِب٘ۀگی ٌەگەڵ زکِٛەری عێراق کبر ثکرێذ ٌەضەر رێکٛپێک کرظٔ

 
ثجێزە ِبیەی ثٛٚژأەٚەی  ،گػزیظاثەغکرظٔی ەِبٔی ثەرٔبِەی ٔڕۀگە  پطٛٚڵەی ضۆران. .3.3١

٘بٚکبرییەکە ثە  ٘ەرٚە٘بکە ثبزاڕی ضۆراوی ٔمَٛ کرظٚٚە،  یە ٔەِێٕێذٚ ئەٚ ٔبڕێکٛپێک ٘ەرێُ کػزٛکبڵ ٌە
ظەکرێذ کبرری زیرەن ظاثەظ غێٛەیەکی ئبِبٔدگیررر ثگەیۀرێذ ثە ٘ەژاراْ. ٘بٚکبد ٌەگەڵ ئەِەظا 

ی ئەَ ێەٚە. ٌە ئێطزبظا ربٚرٛگػزیثکرێذ کە گرێعراٚ ثێذ ثە ٔبضٕبِەی ثبیۆِێزریه ٌە رێی رۆِبرکرظٔی 
 6٢1١ثژارظەیە ظەکرێذ. ٘ۀعێک ئەزِٛٚٔی خیٙبٔی ٘ەیە کە ظەکرێذ ڕەچبٚ ثکرێٓ. ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە کۆربیی 

پێػزر پێی ظەگٛررا ثەرٔبِەی کۆپۆٔی ضۆران( ٌە کە  SNAPثەرٔبِەی ٘بٚکبریی رەٚاٚکبریی ضۆران )
پێی ظەگٛررێذ ٠ٚالیەرە یەوگررٛٚەوبْ گۆڕا ٚ ظەضزپێػطەرییەکی ٌەٚ خۆرەی ئبٚێزە کرا، کە 

ئەَ ظەضزپێػطەرییە رٛأبی کڕیٓ ثە کبرری ضٕبپ یبْ ثۆ ٔبئبضبیػی ضۆران.  ظەضزپێػطەریی ضۆراک
اْ. ئەگەر کەضێکی ٚەرگری ثەرٔبِەی ضٕبپ ظە ظۆالری فٛظ ضزبِپ ظەظاد ثە کەضەکە ٌە ثبزاری خٛریبر

ظۆالر ضۆراکیبْ  6٢ثەکبر٘ێٕب ٌە ثبزاڕی خٛریبراْ ثۆ کڕیٕی ِیٛە ٚ ضەٚزەی ربزە، ئەٚضب ثبیی 
ٚ کۆِەوجەضػی   ِریىبٖٚ ری وػزٛوبڵی ئٗ زارٖ ٖٚپێعەظرێذ. ئەٚ ظە ظۆالرەی خیبٚازییەکە ٌەالیەْ 

کەَ ظا٘بد ٚ ٘ەَ ثۆ خٛریبرە  ضێسأیە ضٛٚظی ٘ەیە ٘ەَ ثۆ ربیجەرەٚە رەِٛیً ظەکرێذ، کە ئەِ
 ضۆِبڵییەکبْ.

 
 ئبٚ ثەڕێٛەثرظٔی ٚ ئبٚ ئبضبیػی.ج 

 
. ئەَ کەررە رٛٚغی ظاثەزیٓ ثٛٚە ٌە ئۀدبِی وبد زیبظثْٛٚ ظٖ  رٚٚ ٌٗئبٚ ظەثێذ  رب ظێذ کەِی .3.35

، ظاٚاکبری ٌەضەر ثچٛٚکی ضەرچبٚەکبْ ٌۀبٚ ٘ەێّی کٛرظضزبْ ٚ ضراپیی خۆرەکەی. ٌەگەڵ ئەِەغعا
رب ظێذ ثە ضێرایی زیبظ  ی ٔەٚد(ئبٚ ثۆ کػزٛکبڵ ٚ ثۆ ضێسأەکبْ ٚ ثۆ پیػەضبزی )ٌە ٔبٚیعا ثۆ کەرر

ئبٚ رب ظێذ ثە  رەثب ٚ ژیٕگە، لٛٚڵجٛٚٔەٚەی کەِیظەکبد. ضەرەڕای ئەِەظ، ئبٚ پێٛیطزە ثۆ ٚزەی کب
رضبٔی ئبٚ ظرٚضذ ظەکرێذ ٚ ثەَ ٔی کبد زیبرر ظەثێذ چٛٔکە ٌە ضەرەٚەی ضەرچبٚەوبْ ژێٚرێپەڕثٛ

ەثٓ ٌە ثٛاری ئبٚ )ٌە ٔەثٛٚٔی ظبرر ٔەظارعێراق زی وبٔی رری غٗ ثٗغێٛەیەظ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ 
زیبظثٛٚٔی ضێرای ظاٚاکبری ٌەضەر ئبٚ ثەغێىی ثریزییە ٌە رێککەٚرٓ ٌەضەر زەٚزی ظیدٍە ٚ فٛراد(. 

کی زۆری ظەثێذ ثە ٘ەڵُ ٚ ٘ەرٚە٘ب ێە ئۀدبِعا ثڕئۀدبِی کەِٛکٛڕییەکی زۆر ٌە ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚظا ٚ ٌ
ثەڕێٛەثرظْ ٌە کػزٛکبڵ ٚ ٌە ثەکبر٘ێٕبٔی رری غێٛازەکبٔی ٘ۀعێکی ٌە رۆڕی ئبٚەکەظا ثسر ظەثێذ، ٚ 

ِبیەی کەِجٛٚٔەٚە ٚ ضٛێرثْٛٚ ٚ پیطجْٛٚ، ئەِبٔەظ کبر ظەکۀە ضەر خۆری ئبٚی  ەئبٚظا ظەثێز
 ضەرچبٚەکبْ.
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. ی کٛرظضزبْ ثۆ ئبٚ پێٛیطزی ثە غەثۀگێکی ثەرفراٚاْ ٘ەیە ٌە ئبِبٔحی زکِٛەری ٘ەرێّبظیعگ .3.32
یەری. ثۆ ئەٚەی ئەَ ٚ ثۆ ضەڵک ٌە چۀعایەری ٚ ٌە چۆٔظاثیٕکرظٔی ئبٚی گٛٔدبیەکەَ غذ ثریزییە ٌە 

: ذ کە ظەکەٚێزە ظەرەٚەی ثٛاری ئبٚئبِبٔدە پزەٚ ثکەیذ، پێٛیطزە ٘ۀعێک ٘ۀگبٚ ٌۀبٚضۆ خێجەخێ ثکرێ
رظْ ٚ ظاثەغکرظٔی ئبٚ ثە گٛێرەی ثەڕێٛەثرظٔی ظاٚاکبری، ثەکبر٘ێٕبٔی رەکٕەٌۆخیب ثۆ ئەٚەی ثە ظاثیٕک

، ٚ ی پێٛیطذپێثە یِۆظێرْ ٚ ضیطزّی ئبٚظێر ثەکبرثٙێٕرێذ ثۆ ّٔٛٚٔە ئبٚظێری غێٛەیەکی کبرارر ئبٚ
ککرظٔی ٚغکە ٛ، ٚ کەِکرظٔەٚە ٚ ضرر، ٚ ثەکبر٘ێٕبٔی گٛٔدبٚی ئبٚ ریطبکٍیٕی ئبٚ، ٚ ثەرپرضیبرێزی

ی کەرری گػزی ٚ کەرری ربیجەد ٚ ظاِەزرأعٔی رێگە ثۆ ٘بٚکبریی کبرا ٌەگەڵ غ ٘بٚثٗ، ٘بٔعأی ضبڵی
رێک ثطبد ثۆ ٘ەِٛٚ  ضٛاضذ ٚ ضطزٕەڕٚٚظراٚضێی ضەرچبٚەی ئبٚەکبْ. ضزراریدێه کە ثزٛأێذ 

کبرییە ثۆ ڕەچبٚکرظٔی ٘بٚ ەیەکی رەٚاٚکەر ثۆ ئبضبیػی ئبٚ،ثریزییە ٌە پێکٙبر ،ثەکبر٘ێٕەرأی ئبٚ
ٚ  زگب ظٖەکەْ. ئەٚ ظرفزی کەِیی ئبٚ ضەضززر گۆڕاٚەکبٔی  ٘بیعۆرٌۆخی ٚ ٚغکەضبڵی، ٚ ئەِبٔەظ گ

کە ظەثٕە ِبیەی ثەظەضزٙێٕبٔی ئبضبیػی ئبٚ، ٘ەرٚە٘ب ظەثٕە ِبیەی پبراضزٓ ٚ  رێکبرأەیضیبضەد ٚ 
، ٚ ضسِەرگٛزارییەکبٔی ئبثٛری ری ٚکۆِەاڵیەرر ٚەن رۀعرٚضزی ِرۆڤ، گەغەی ثەرەٚپێػجرظٔی ثٛاری 

 . ضیطزّی ژیٕگٗ
 

ثۆ ٚەاڵِعأەٚەی پێٛیطزییەکبٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە ئبٚ ٌە ئبییٕعەظا، پێٛیطزە ٌێکۆڵێٕەٚە  .3.37
ثریزیٓ ٌە  ضطزٕەڕٚٚثٛاری ضزراریدەکبٔی . ضٛاضذ ٚ ضطزٕەڕٚٚثکرێذ ٌەضەر ضزراریدەکبٔی 

ٔی ثبغزری ثۀعاٚەکبٔەٚە، ٚ خێجەخیىرظٔی ضزراریدە زیبررکرظٔی ثڕی ئبٚی پبن ٌە رێی ثەکبر٘ێٕب
زەٚی ٘ەر یەکێکیبْ رۆڵی . ئبٚی ضەرزەٚی ٚ ئبٚی ژێرٔٛێیەکبٔی رەرضبٔکرظٔی ئبٚ ٚ کبری ضەزأەکبْ

ٌەضەر ئبٚ ٘ێٕعەی ئەٚە گرٔگە کە  ضٛاضذگرٔگی ضۆیبْ ٘ەیە ٌە ظاثیٕکرظٔی ئبٚی پبن. کۆٔزرۆڵکرظٔی 
 ٘ەر کەررێک.  ثۆثکەیٕەٚە ئبٚ  یٛیطزثڕی پێورظٔی ظاثیٓ   ٌٗخەضذ 

 
ئەٚ ضیبضەربٔەی . ضرٚغزی ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚ ٚ گرفزەکبْ ٌە غبرێکەٚە ثۆ غبرێکی رر خیبٚازە .3.3٩

پػذ ثە چۀع فبکزەرێکی  ضٛاضذ ٚ ضطزٕەڕٚٚ،ثەکبرظە٘ێٕرێٓ ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر کەٌێٕی ٔێٛاْ 
رظٔەٚی ئەٚ کەٌێٕە ٌە رٛأبی زکِٛەری ٚ رەکٕیکی ظەثەضزێذ. پڕک ئبثٛریکۆِەاڵیەری ٚ ژیٕگەیی ٚ 
ی پێٛیطزی ضزراریدەکبٔی ثەڕێٛەثرظٔی ثەرظەضذ ثکرێذ ٌە ەر ظەضزکبر٘ەرێّی کٛرظضزبٔعایە ئەگ

ثەکبر٘ێٕبٔی ی ثٛاری ظاٚاکبریع ثکبد. ثۆ ٘بٔعأچٛارچێٛەی غێٛازێکعا کە کبر ٌەضەر ثبثەرەکبٔی 
٘ێٕبٔە گەٚرەیەی ٌە گەغەپێعأی ضەرچبٚەکبٔی ئبٚظا رێکٛپێکی ئبٚ ٚ ثۆ چٕیٕەٚەی ضٛٚظەکبٔی ئەٚ ٚەثەر

ٚ ٘ەَ ٘ەژاراْ  ئۀدبَ ظرا، ٚا پەضۀعە کە زکِٛەد چۀع ظەضزێٛەرظأێک ثکبد کە ٘ەَ ثەرفراٚاْ ثٓ
کە ٔەن رۀٙب کبر ظەکۀە ضەر گەغەپێعاْ ٚ ثەڕێٛەثرظٔی ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ ثەڵکٛ ٌەضەر  ثکۀە ئبِبٔح،

( پالٔعأبْ ٚ ثەڕێٛەثرظٔی iەظ. ئەٚ ثٛارأەی کە ئەٌٚەٚییەرٓ ثریزیٓ ٌە: )گەیبٔعٔی ضسِەرگٛزارییەک
زەٚکرظٔی ِیکبٔیسِەکبٔی ثەڕێٛەثرظٔی ( پiii( چبکزرکرظٔی ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکە )iiئبضبیػی ئبٚ )

 ٔبٚضۆیی ٚ یەکێزییەکبٔی ثەکبر٘ێٕەرأی ئبٚ.
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 ثەڕێٛەثرظٔیٚ  یػی ئبٚ: پالٔعأبْ ثۆ ئبضب1ئەٌٚەٚییەری 
 

ضەضڵەرێکی ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ئەٚەیە کە ٘برٛٚ ٚ ظەرچٛٚی ضباڵٔە زۆر  .3.3٨
. ٘ەرٚە٘ب رچبٚ ثگریٓ ثٗ ٌٗثێ ئەٚەی گۆڕأی کەغٛ٘ەٚای خیٙبْ ، رۀبٔەد ثەگۆڕاْ ثە ضۆیەٚە ظەثیٕێذ

رر ئەثێذ ثۆ ٔبٚضۆ ٚ ثۆ زیب ضٛاضذرب ظێذ  ۆ زیبررکرظٔی رٛأبی ضەزٔکرظْ، ِٚەٚظایەکی کەَ ٘ەیە ث
پیػەضبزی ٚ وػزٛکبڵ. ٚەاڵِەکبٔیع کۆرٛثۀعیبْ ٌەضەرە ٚەن ٔەثٛٔی ضیبضەرێکی رەٚاٚکەری ئبٚ. 

ثکرێٓ ٌەضەر کبریبْ ٌەضەر ثکرێذ ٚ پزەٚ ٗ ثرظٔی ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ پێٛیطزکبٔی پالٔعأبْ ٚ ثەڕێٛەزگب ظٖ
یەد ٚ ثەرپرضیبرثٛٚٔە ٌە ٘ەِٛٚ ئبضزەکبٔعا. ئبضزی ٔبٚۀعی، ٚ ثەڕێٛەثرظٔی ئبٚ پێٛیطزی ثە غەفبف

 ظا.ژێرضبٔی ٘ۀٛٚکەیی ٚ ئبییٕعەٚرظە ٌە ئبِبظەیی  رٚأیٕێکیثەظەضزٙێٕبٔی ئبضبیػی ئبٚ پێٛیطزی ثە رێ
ٔرش، کە ظەثێذ رۀگعأەٚەی  (iٚەک: ) ضٛاضذ غٛێٓ ثگیرێزە ثەر ثۆ ثەڕێٛەثرظٔی٘ەرٚە٘ب پێٛیطزە رێٛ

 (ii) ٔرش ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌە پبراضزٕی ٘ەژاراْ، پبڵپػزیی ثێذ، ٌەگەڵ ثە٘بی ظەگّۀێزی ضەرچبٚەکبٔ
٘بٔعاْ ثۆ کەِزر ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚ ٌە غبرەکبْ )ِەرری پێٛأە، ثەرٔبِە ثۆ کەِزرکرظٔەٚەی ثەفیڕۆچٛٚٔی 

 ٚەثەر٘ێٕبْ ثۆ (iv) ایی ٌە ثەر٘ەِٙێٕبٔی کػزٛکبڵیرچبکزرکرظٔی کب (iii) ئبٚ ٌە ضیطزّەکە ٚ ٌە ِباڵْ 
 ظاضطزٕی ضٛٚڕی ئبٚ، ٚارە ریطبیکٍی ئبٚ.

 
ٔبٚضۆ ٚ ٌە ئبضزی ٔێٛظەٚڵەرییع، ثەرظی  ٘بٚکبری ثۆ ضەرچبٚە ٘بٚثەغەکبٔی ئبٚ، ٌە ئبضزی .١٢.3

ٌە ئبٚی ضەرزەٚی ٌە ظەرەٚەی  ظ ضٗ ٌٗ 5٢ئەِڕۆ ٔسیکەی ثٕبغەیە ثۆ ثەظەضزٙێٕبٔی ئبضبیػی ئبٚ. 
ە ضەرٚچبٚەکبٔەٚە ثە غێٛەیەکی ثەرچبٚ ئەٚ ئبٚە رەکبٔەٚە ضەرچبٚەی گررٛٚە ٚ گەغەپێعأەکبْ ٌٚضٕٛ

. رٛرو١ب ٚ ئێراْ ٘ەر یەکێکیبْ پالٔی ضۆی 6٢35کەَ ظەکبرەٚە کە ظەگۀە ضٕٛٚرەوبْ ٌە ٔێٛاْ ئێطزب رب 
ٌە رێی  کۆِەاڵیەری ٚ ئبثٛری٘ەیە ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر ئبِبٔدەکبٔیبْ ٌە ثٛاری گەغەپێعأی 

ٔیبرٕبٔی ژێرضبْ ثۆ ٛثپیػەضبزی، ٚ ظرٚضزکرظٔی کبرەثب.  بالکیثەرفراٚأکرظٔی ئبٚظێری کػزٛکبڵ، چ
ثەظیٙێٕبٔی ئەٚ ئبِبٔدبٔە ٘ەر ٌە ئێطزبٚە کبریگەری ٘ەثٛٚە ٌەضەر ٘بیعرۆٌۆخی ٚ کٛاڵیزی ئبٚ ٌە 
غٛێٕەکبٔی کۆکرظٔەٚەی ئبٚ ٚەن ثۀعاٚەکبْ، ٚ ٌەٚ ٌمبٔەی ٌێیبٔەٚە ظرٚضذ کراٚە. گەغەپێعأی 

بْ زچبٚە ثەرظەٚاَ فػبری رر ظەضبرە ضەر ٘ەٚڵەکبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضثەرظەٚاَ ٌە ٚاڵری ضەر
پێٛیطزە ٘بٚکبری ٘ەثێذ ٌە ثۆ ثەظەضزٙێٕبٔی ئبضبیػی ئبٚ ِەگەر رێٛغٛێٕی ٘بٚکبرأە ثگیرێزە ثەر. 

ٔێٛاْ عێراق )ثە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔیػەٚە(، رٛرکیب، ضٛریب ٚ ئێراْ ثۆ ئەٚەی کۆغػی ٘بٚثەظ ثکرێذ ثۆ 
 زٕی ئبٚ ٚ ثەکبر٘ێٕبٔی غێٛازی ثبغی ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚ.پبراض

  
 ئبٚ ی ضسِەرگٛزاریزرکرظٔثبغ: 6ئەٌٚەٚییەری 

 
ضباڵٔێه ٌە ٚەثەر٘ێٕبْ ثە غێٛەیەوی کػزٛکبڵ ظۀبڵێٕێذ ثەظەضذ کەِی ئبضزی ثەر٘ەِٙێٕبٔەٚە.  .١1.3

ٕبْ ٘ەر الٚازە. ئبضزی ثەر٘ەِٙێ گػزی٘ێٕبٔی ئبٚ ثبغزر ثىبد، ثەاڵَ ثەپەراٚێس رٛأیٛیەری ثەکبر
ئبٚەکبْ ظاثەزیٛە، ٚ  ئبضزیضەرەڕای ئەِە، ئبٚی ژێرزەٚی زۆر ثەکبرظە٘ێٕرێذ ٚ ٌە ئۀدبِعا 

کبرە زەٚی ٚ ٌە زەٚییە کػزٛکبڵییەکبٔعا. ۆ ڕٚٚیعاٚە ٌە چیٕەکبٔی ئبٚی ژێرضٛێیبٚثٛٚٔی ٌەضەرض
یبظەکرظٔی ثە٘بی ثەرزرر ٚ کبٔی، پزگب ظٖئەٌٚەٚیەرەکبْ ثریزیٓ ٌە ٔٛێکرظٔەٚەی ژێرضبٔی ئبٚظێری ٚ 

ٔرضی ثەرزرر، ئەٚ ثەرٚثِٛٚبٔەی ئبٚی کەِیبْ ظەٚێذ، ثەکبر٘ێٕبٔی رەکٕیکی ثبغزری چبٔعْ ٚ 
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ثۆ ثەڕێٛەثرظٔی کۆکرظٔەٚەی ثەرٚثَٛٚ، غبٔع ثۆ رێطکراٚەکبٔی ٔبٚضۆیی ٚ ٘ی کێڵگەکبْ، ٚ ضزراریدێک 
 ظاٚاکبری ٚ ثەرظەضزی ئبٚی ژێرزەٚی.

 
ظاد ٚ ٖ ثیٕکرظٔی ئبٚ چەضپبٚ ٔیە ٚ ثەفیڕۆچٛٔی گەٚرەی رەکٕیکی ڕٚٚظضسِەرگٛزارییەکبٔی ظا .١6.3

ٔرش ٌە الیەْ ظەٚڵەرەٚە. کەررێکی  پبڵپػزیضّی کەَ پػذ ظەثەضزٓ ثە ٖ رثەڕێٛەثرظٔەکەغی ثبظ ٔییە. 
گەٚرەی رێک ٔەضراٚی ٔبفەرِی ئبٚ ٘ەیە کە ظاٚاکبرییەوی زۆری ٘ەیە ثۆ ئبٚ ٚ ٔرضەکەی گرأە ثۆ 

ەٚە ثۆ ثەر٘یٕبْ ٌە ظاثیٕکرظٔی ئبٚ ٚ ژێرضبٔی پبوىرظٔەی ئبٚ زۆر ضٕٛٚرظارە. ٕٚبیکٍ٘ەژاراْ. ریط
کبٔی ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکە پێٛیطزیبْ ثە زگب ظٖ پێٛیطزە. ٘ەرٚە٘ب ۆرز گەیبٔعٔی ضسِەرگٛزارییەکە

ەٚە ٌە رێی ذ ٚ ٔرضەکبْ کۆثکرێزثکرێذ ٚ ثەفیڕۆظاْ کەِزر ثکرێکطبزییە ثۆ ئەٚەی کبراییبْ زیبررچب
 . ٛ ربیجەرەٚەگػزی ٘بٚثەغی

 
ٚ رب ظێذ ٘ەثٛٚٔی  رٚٚی ظاٚە ٌە ئبضزی ثەر٘ەِٙێٕبْ ٌە ضباڵٔی ظٚاییعا کەِزر ثەرەٚپێػچْٛٚ .١3.3

ِبٚەیەکی زۆر کبری ثۆ ثەرفراٚأکرظٔی ئبٚظێری زکِٛەد ئبٚ ثۆ ئبٚظێری کۆرٛثۀعی زیبرری ٌەضەرە. 
ررکرظْ ٚ چبکطبزییەکبٔیع ٘ێػزب ٔەثٛٚٔەرە ِبیەی کبراظەکرظ، ثەاڵَ ئەظاکە ثبغزریٓ ئەظا ٔەثٛٚ، ٚ 

ی ئبٚظێری ڕٚٚثەڕٚٚی ئەَ ئبضزۀگە ثۆرەٚە ٚ ٌە ضێ ثٛارەٚە ررٗ ئبٚ. ک ثبغزرکرظٔی ضسِەرگٛزاری
رٛٚغی کێػە ثٛٚە: ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚ ثە غێٛەیەکی کبرا ٔییە، زۆر پػذ ثە رەِٛیٍی زکِٛەد ظەثەضزرێذ، 

صیبٔە زۆر ٔسِٓ. ثەغێکی ٌێکۆڵیٕەٚە ثۆ ثبغزرکرظٔی ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ ِۆظیٍە  ٚ ضزبٔعارظی ثەڕێٛەثرظْ ٚ
 ظاِەزراٚەییەکبْ ٌە ثٛاری ئبٚظێرییعا خەضزیبْ ضطزۆرە ضەر چبرەضەرکرظٔی ئەٚ ضێ ئبریػەیە.

 
 : پزەٚکرظٔی ِیکبٔیسِەکبٔی ثەڕێٛەثرظ3ْئەٌٚەٚییەری 

 
. زۆر گرٔگە ثۆ ێکططزٓ ٚ کبرپێکرظْ٘ێٍکبرییەکی ڕْٚٚ ٔییە ثۆ ظەضەاڵرەکبٔی یبضبظأبْ، ر .١١.3

یەکبْ ئەٚأەْ ٔێٛظەٚڵەری  پراوزیسٖەٚە. ثبغزریٓ ٕثکرێثە ڕٚٚٔی ضێ خۆرە ظەضەاڵرەکە خیبکەرری ئبٚ کە 
پێرْ ثە ٌمێکی خیبٚازی زکِٛەد. خێی ضەرٔدە کە خیبکرظٔەٚەی رٛٔعی ٔێٛاْ کە ٘ەر ئەرکێه ظەض

وبْ ظەثێزە ِبیەی ضڕیٕەٚەی ئەٚەی کە ئەِەی ظٚایی ارییەگٛزی ضسِەررری رێکططزٓ ٚ ظاثیٕکەاڵظەضە
ەثێزە ِبیەی ظگٛێرەی رٛأبی ضۆیبْ، ئەِەظ ظٚاخبر ە ثکبد ثە ضزبٔعارظەکبٔی ئەظا ثەپێعاچٛٚٔەٚ

ظاثەزیٕی ئبضزی کٛاڵیزی ضسِەرگٛزارییەکە ٚ گرأجٛٚٔی ٔرضەکبْ. ٌە ثەراِجەر ثە ڕەزاِۀعی ٌەضەر 
ثۆ ئەٚەی ثە ظاثیٕکەری ضسِەرگٛزارییەکبْ  ثێذ زەٚافس ثعرێذ ثەظە ثۆ رێکططزٓ، ئەٚضبٌێپرضیٕەٚە
ثٛٚە ٌە  ثکەْ. رێگەچبرەیەن کە ٌە ِبٚەی ئەَ ثیطذ ضبڵەی ظٚاییعا ربلی کراٚەرەٚە ثریزیثبغی کبر

( ٌەضۆظەگرێذ ٌە WUAثەکبر٘ێٕەرأی ئبٚ ) ثەغعاریپێکرظْ کە یەکێزی ثەڕێٛەثرظٔی ئبٚظێری ثە
ثەڕێٛەثرظٔعا. چبرەضەرەکە ظرۀدبِی ٌۆخیکی ضۆی ٘ەیە ٌە رەزٛیٍکرظٔی ضػزەکبٔی ظاراییکرظْ ٚ 

ثۆ خٛریبرەکبْ   وبرپێىرظْ ٚ صیبٔٗی ەثەڕێٛەثرظٔی ئبٚظێری، ظەضزبٚظەضزکرظٔی ثەرپرضیبرێزی ٌە ضػز
گرأی ظارایی ٚ ٌە اد کە زکِٛەد ظٚٚرثطبرەٚە ٌە ثبرٚ رێکطراٚەکبٔیبْ. ئەَ چبرەضەرە ثەڵێٕی ئەٚە ظەظ

رظْ ٚ صیبٔە ٚ ٘ەرٚە٘ب چبکزرکرظٔی کبرایی ٚ چٛضزی ٌە وبرپێى ِبی ثٕٗرضیبرێزی ٌە کەرەضزە ٚ ثەرپ
ثە رێژەیەکی پەراٚێسیی زیبظی کرظثٛٚ، ٚ  ٙببرەکبٔەٚە. ثە ٘ەرزبڵ، چٛضزی رۀکرظٔی خٛریظاررێی رٛأب

ر ثکەْ، ثۆ کە خٛریبرەکبْ ٔبرٛأٓ کبری ٌەضەرظْ ٚ صیبٔە وبرپێىزۆر ضػزە ٘ەیە ٌە ضػزەکبٔی 
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ّٔٛٚٔە، ثەڕێٛەثرظٔی ضیطزّەکبٔی ثٕکە ضەرەوییەکبْ ٚ ضیطزّە ضەرەوییەکبٔی ظاثەغکرظْ. ضەرەڕای 
 ئەِەظ، ٚەثەر٘ێٕبٔی گەٚرە ٌە ئبٚظێری ٚا ثبٚە گەٚرەرر ثێذ ٌە رٛأبی ظارایی خٛریبراْ. 

 
گٛٔدبٚی ( رێگەیەن ثێذ ثۆ ٘ێٕبٔی غبرەزایی PPP)کەرری گػزی ٚ ربیجەد  ٘بٚثەغیچەِکی  .١5.3
چۀع ڕێٛغٛێٓ گبر ثکبد ٌە ثبری گرأی ظارایی ٚ کبرگێڕی. ەثرظْ ٚ رەِٛیٍی ٔٛێ ٚ زکِٛەد ڕزثەڕێٛ

وبرپێىرظْ ٚ کەرری گػزی ٚ ربیجەد کە ئەٚە ظەرظەضەْ ٚەثەر٘ێٕبْ،  ٘بٚثەغیٚ ثٛارێک ٘ەیە ثۆ 
ی ضەرەکی ئەٚەیە کە ثەغعاریی کەرری ربیجەد. ضبڵ صیبٔە، ٚ ثەڕێٛەثرظْ ثریزیٓ ٌە ئەرکی ضەرەکی ثۆ

ٚ ٔرضی ظاثیٓ ظەکرێذ ئبٚ ٌە کبری ضۆیعا  ضسِەرگٛزاری -یەکەی چبکزر کرظٚٚەئبِبٔدەکە، چٛٚضزی
ەکبرەٚە. زۆر گرٔگە ثبغزریٓ غێٛازی ظاِەزراٚەیی ظیػە ٚ پێٛیطزییەکبٔی خٛریبراْ پڕ٘ەرزأزر

ۆر کبرٚثبری ئبٚظێرییعا، ٌە ز ظاثڕێژرێذ. ٌەثەرئەٚەی کەرری ربیجەد ثە غێٛەیەوی ثەرچبٚ ضەرکەٚرٛٚە
زبڵەری ّٔٛٚٔەیی ثٓ.  یجەدکەرری گػزی ٚ رب غی ٘بٚثٗزۆرثەی زبڵەرەکبٔی ثەڕێٛەثرظٔی  پێعەچێذ

 وی یٗ زراٖٚ ظاِٗثێذ )ثۆ ّٔٛٚٔە،  گػزیکەرری  کی ضێیەِی ظاثیٕکبری ضسِەرگٛزاریالیۀێ ذێظەغ
ەرثەضۆ ثێذ( یبْ کەرری ربیجەد ثێذ )ثۆ الیۀی ظاراییەٚە ضٌەکە چبکطبزی رێعا کراثێذ ٚ  زکِٛەد

ێه یبْ "یەکێزی ثەکبر٘ێٕەرأی  پرۆژٖئەٍ٘ی کە ٘ەٚڵ ثعاد  ّٔٛٚٔە، ظاثیٕکبرێکی ضسِەرگٛزاری ئبٚظێری
 .ئبٚ" ثگۆڕێذ ثە کۆِپبٔیبیەکی ئەٍ٘ی"

 
 ئەٚ ٚأبٔەی فێریبْ ثٛٚیٓ 3.1ضبٔەی 

یبْ گبفٛرە، ٕ٘ع، ٠ٚالیەرە یەوگررٛٚەکبْ، ٚ چیٍی، ئەٚەئەٚ ٚاڵربٔەی کە ئبٚیبْ کەِە، ثۆ ّٔٛٚٔە ئٛضزراٌیب، ضۀ
گٛٔدبٚ، ظەرٛأێذ کەِیی ئبٚ ثگۆڕێذ ثۆ ٘ەثٛٚٔی ئبٚ. ئەٚ ٚأبٔەی فێریبْ ثٛٚیٓ  پیػبْ ظاٚە کە ئیراظەی ضیبضی

 ثریزیٓ ٌە:
 

ٚٚاڵریبْ ثۆ ٘ب ثە ثەغعاریضێرایی ٚ ۆ ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکە ثەئبٚێزەکرظٔی کۆِەڵگەکبْ: ثەرٔبِەیەن ث
ثکرێزەٚە، ثە ربیجەری ٌە ٔبٚچە ٚ ثۆ ثەکبر٘ێٕبْ ٚ ثۆ ئبٚظێری پڕئەٚەی کەٌێٕی ٘ەثٛٚٔی ئبٚ ٚ پێٛیطزیی ئب

 ٘ەژارەکبْ ٚ غبرەکبْ.
 
ئبٚ: ثەکبر٘ێٕبٔی ثەڕیٛەثرظٔی گٛٔدبٚی ئبٚ ٌە غبرەکبْ ٚ ضیطزّەکبٔی ئبٚ ثۆ  ئبضبیػیی ٔیبرٕبٔی ضسِەرگٛزارٛث

ظەکەْ ٌەضەر ضەلبِگیری ٚ ثەرظەٚاِی ضسِەرگٛزارییەکبٔی ئبٚ ٚ ە پێکەٚە کبربڵی ثەر٘ەِٙێٓ ککػزٛک
 کبْ ٚ ژێرضبٔیع(.زگب ظٖضەرچبٚەکبٔی ئبٚ )

 

یبرر ثەکبرثٙێٕیذ ٔرضەکەی ثەکبر٘ێٕبٔی رەکٕەٌۆخیب ٚ رضَٛ ٌەضەر ئبٚ: ظاِەزرأعٔی ٔرضێکی رٚٚ ٌە زیبظ کە رب ز
 ثۆ کۆٔزرۆڵی رەرضبٔکرظٔی ٚ ثۆ رەثۀی کرظٔی رەکٕەٌۆخیبی ثجێذ ٌەگەڵ کۆٔزرۆڵی ثڕی ثەکبر٘ێٕراٚثەرزرر

ثْٛٚ ثە ضۆر، ثەکبر٘ێٕبٔەٚەی ئبٚ، ئبٚظێریی ظڵۆپ( ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر کەِیی ئبٚ ظا٘ێٕەرأە )ٚەن الثرظٔی ضٛێیبٚ
 .ضٛاضذٚ ثەڕێٛەثرظٔی  ضطزٕەڕٚٚثە کەِزریٓ ٔرش ٌە رێی کەڵەکەثٛٔی 

 

ڵەرییەکبٔی ثەرێٛەثرظٔی ئبٚ: ظاِەزرأعٔی چۀع ضەکۆیەوی رەکٕیکی ٌە چۀع فراٚأکرظٔی رێکەٚرٕبِە ٔێٛظەٚرثە
ٚاڵرێه ثۆ ئبڵٛگۆڕی زأیبری، غیکرظٔەٚە ٚ ظایەٌۆگ ثۆ پػزگیری ٌە رێکەٚرٕٕبِەی ضیبضی ٌەضەر ثەغکرظٔی 

 ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ، ٌەگەڵ چبکزرکرظٔی چبٚظێریی ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ.
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ثبریٓ  یباڵٔە، ٘ەرێُ ثۆ ضێ ثەظ ظاثەظ ظەثێذ: ٔبٚچەی ظڵٕیبیثە گٛێرەی رێژەی ثبرأجبریٕی ض .١2.3
ثبریٓ )کەِزر ٌە  یٍُِ( ٚ ٔبٚچەی ٔبظڵٕیبی 5٢٢-35٢ثبریٓ ) یٍُِ(، ٔبٚچەی ٔیّچە ظڵٕیبی 5٢٢)زیبرر ٌە 

، چٛٔکە ٘ەرێُ ٘ەَ ٍُِٓ(. ثۆ ٚەاڵِعأەٚەی ظاٚاکبرییەکبْ پێٛیطزە ضەرچبٚەکبْ ثەظ ثکرێ 35٢
ٌە ضەرچبٚەکبٔی ئبٚی  ٪5٢ضەرچبٚەکبْ ٚ ٘ەَ ظەکەٚێزە الی ضەرچبٚەکبْ:  ظەکەٚێزە ضٛارەٚەی

الیەکی ررەٚە، ثەڕێٛەرظٔی ضەرچبٚەکبٔی ە ٘ەڵعەلٛڵێذ رٛرکیب ٚ ئیراْ. ٌەزەٚی ٌە ٚاڵربٔی ظراٚضێٛضەر
ٚا ٚ ٗ ۆ کبر ظەکۀە ضەر ٘ەثٛٚٔی ئبٚ ٌە ٔبٚەڕاضزی عێراق. گۆڕأی کەغٛ٘ئبٚ ثە غێٛەیەکی راضزەٚض

ٚٔی ئبٚی ٛثٛٚٔی ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚ ٌە ضەرچبٚەکبْ پێعەچێذ کبریگەرێکی ٔەرێٕیبْ ٘ەثێذ ٌەضەر ٘ەثزیبظ
ظاٚاکبری کە رب ظێذ زیبظ ظەثێذ، ثەغکرظٔی  -ضەرزەٚی. ثۆ ضەرکەٚرٓ ثەضەر ئەَ ئبضزبٔگبٔەظا 

ٔێٛاْ ئەٚ پێٛیطزە رێککەٚرٕبِە ٘ەثێذ ٌە  –ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ ٚ کەِجٛٚٔەٚەی ضەرچبٚەکبٔی ثەرظەضذ 
ربٔەی ضٕٛٚریبْ ٌەگەڵ ٘ەیە ٌەضەر ثەغکرظْ ٚ ثەڕیٛەثرظٔی ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ ثە ٘بٚثەغی. رب ظێذ اڵٚ

 ٚ کۆِەاڵیەری. ئبثٛریظەگّۀیی ئبٚ زیبرر ظەکبد ٚ کۆرێکی ضەرەکییە ٌەضەر گەغەی 
 

 ضەرچبٚەکبٔی ئبٚی ضەرزەٚی
 

ە. ضەرچبٚەکبٔی ر ٚ خۆگە ٚ کبٔییزەٚی ضەرچبٚەیەکی گرٔگی ئبٚە. ثەغێٛەی رٚٚثبئبٚی ضەر  .١7.3
 یرضەضیبپەیٛەضزٓ ثە زەٚزە ضەرەکییەکبٔی ئبٚ ٚ  ە ٔبٚضزٓ ثە ثڕی ثبراْ ٚ ثەفر ثبریٕئبٚ پەیٛە

رٛرکیب ٚ ئێراْ. ٔەثٛٚٔی  ثەغەکبْ ٌەٚضەرچبٚەکبٔی ئبٚە ٘بضەر  ٚ ئەضزێرکەکبٔی اٚثەڕێٛەثرظٔی ثۀع
ی یربٔەظا ظەثێزە ِبیەی ٔبضەلبِگیرٔێٛاْ ئەَ ظەٚڵەرێککەٚرٕبِەی ٔێٛظەٚڵەری ثۆ ثەغکرظٔی ئبٚ ٌە 

٘ەثٛٚٔی ئبٚ ٌە ضبڵێکەٚە ثۆ ضبڵێکی رر. پێػجیٕی ظەکرێذ کە ئبٚ کەِزر ثجێذ ٚ کٛاٌیزییەکەی زیبرر 
ظاثەزێذ ٌە ئبییٕعەظا، پبظ ئەٚەی کە رٛرکیب ٚ ئێراْ پرۆژە ئبٚظێرییەکبٔیبْ رەٚاٚظەکەْ. ئەَ ظٚٚ ظەٚڵەرە 

ی یەک ٍِیۆْ ٘ەکزبر زەٚی ثۆ کػزٛکبڵ ثەکبرثٙێٕٓ، ئبٚەکەغی ٌە زەٚزەکبٔی ٘ەٚڵ ظەظەْ ٔسیکە
 ژێزە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ عێرالەٚەرٚثبری ظیدٍەٚە ظێذ. ثەَ غیٛەیە ئەٚ ئبٚەی ڕٚثبری ظیدٍە کە ظەر

  کەِزر ظەکبد. 
 

 وبٔییەوبْ
 

( ٌە ٔبٚچە ثٓ )ثۆ ئبٚظێری ٚ ثۆ ضٛارظٔەٚەظ ثبٚە ضەرچبٚەی ضەرەکی ئبٚ کبٔییەکبْ ٚا .١٩.3
 غبضبٚییەکبٔی کٛرظضزبْ.

 
 ئبٚی ژێرزەٚیضەرچبٚەکبٔی 

 
ضەرچبٚەی ضەرەکییە ثەکبرظە٘ێٕرێذ.  ررٌەٚ ضەرچبٚأەی ئبٚ کە زۆر ەئبٚی ژێرزەٚی یەکێک .١٨.3

ئەٚە  6٢٢2ثۆ ئبٚی ضٛارظٔەٚە ٚ ئبٚظێری ٚ ثۆ ثەکبر٘ێٕبٔی رریع ٌە غبر ٚ گٛٔع. ئۀدبِە ئبِبرییەکبٔی 
یبْ ثۆ ضٛارظٔەٚە ظ ضٗ ٌٗ 7٨ثیر ثْٛٚ، کە  1٨١١٩ یثیرەکبْ ٔسیکە زیگػظەرظەضەْ کە کۆی 

ثۆ پیػەضبزی ٚ ثۆ رێّٕبیی ٚ ٌێکۆڵیٕەٚەی  رر ئەٚأیڵ، ٚ بثۆ کػزٛک ظ ضٗ ٌٗ 1٩ثەکبر٘ێٕراْٚ. 
 کػزٛکبڵی.
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 ٌەضەر ئبٚ ضٛاضذ
 

 کۆی ٌە ِەرری ضێدبیەٍِیبر  3ثەکبر٘ێٕبٔی ضٛٚظِۀعأی ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ ٔسیکەی  .3.5٢

 .ر ِەرری ضێدبٍِیب 2.5ثەرظەضذ کە ثریزییە ٌە  ئبٚی ەرچبٚەکبٔیض
 

 وێڵگەکبٔی ٔەٚد
 

ِەزۀعەی گەغەضۀعٔی کەرری ٔەٚد ئەٚە ظەرظەضبد کە ثەر٘ەِٙێٕبٔی ٔەٚد، زیبظ ظەکبد.  .3.51
زیبظ ظەکبد  ٌە پیػەضبزییەکە ٌەگەڵ زیبظثٛٚٔی ثەر٘ەِٙێٕبٔی ٔەٚد، ظاٚاکبری ٌەضەر ئبٚ ثۆ پػزگیری

ثەرِیً ئبٚ پێٛیطزە(. ٘ەرٚە٘ب ٌە ئۀدبِی ئەٚ ئبٚەی کە ثەفیڕۆ  1.5ثەرِیً ٔەٚد،  1ەِٙێٕبٔی ثۆ ثەر٘)
زیبرر ظەکبد. کۆی ئبٚی  کەرری ٔەٚدالیەْ ڕی ئبٚظا، ظاٚاکبری ٌەضەر ئبٚ ٌەظەڕٚاد ٌە ضیطزّەکبٔی رۆ

ەِە، ٘یچ ثیبٔٛیەک ٔییە پێٛیطذ ثۆ پباڵٚرگەکبٔیع پێػجیٕی ظەکرێذ زیبرر ثىبد. ٌە ئبییٕعەیەکعا کە ئبٚ ک
 ی ٌە ثەر٘ەِٙێٕبٔی ٔەٚد. ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚی پبن ثۆ پػزگیر ثۆ

 
 ثۀعاٚەکبْ

 
طبْ، ظٚکبْ، ٚ ظ٘ۆک(. گۆڕأی کەغٛ٘ەٚا ٚ خیبٚازی ٌە ضێ ثۀعاٚی گەٚرە ٘ەیە )ظەرثۀعی .3.56

بٚازی د ظەثٕە ِبیەی خیبضەثٛٚٔی ظیبرظەی کبرضەضڵەرە ٘بیعرٌۆخیکییەکبْ ٚ  یضیطزّی ٘بیعرۆٌۆخ
ظٔی ئبٚی زضزبْ ئبٚی زیبرر ضەزٔکرگەٚرە ٌە یەکەی ٌێػبٚ ٚ چۀعیٓ ثٛاری رری ٘بیعرۆٌۆخی. 

، پیػەضبزی، گەغزیبری ٚ ٚزەی ٖ ظەکبد ثۆ ضەرفکرظٔی ٌە ٘بٚییٕعا )ثۆ ئبٚظێری، ئبٚی ضٛارظٔەٚپەیعا
ٌە رێی ظرٚضزکرظٔی  ثکرێذزٔکرظْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ زیبررکبرەثب(. ضیبضەرەکە ئەٚەیە کە رٛأبی ضە
 ئەضزێرکی ثچٛٚک ٚ ثۀعاٚی گەٚرەٚە.

 
 ی ثۀعاٚضەالِەر

 
ئەگەرچی ثۀعاٚەکبْ رەٚغیبْ ثبغە ٚ ثۀعاٚە ضەرەکیییەکبْ ٘ۀعیک پػکٕیٕیبْ ثۆ ظەکرێذ،  .3.53

ضەالِەرییبْ ٚ ٘یچ ثەاڵَ ثە غێٛەیەکی ضیطزّبریکی پػکٕیٕیبْ ثۆ ٔبکرێذ ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌە 
ۆ ضەالِەری ثۀعاٚەکبْ. ظەثێذ یەکەیەکی ضەرثەضۆ ثۆ ئەَ ِەثەضزە پێک ثٙێٕعرێذ. یە ثثەرٔبِەیەک ٔی

 پێػٕیبرەکە ئەٚەیە کە پالٔێکی ٔبکبٚی ئبِبظە ثکرێذ ثۆ ٘ەر ثۀعاٚێک.
 

ضیطزّەکبٔی ظاثیٕکرظٔی ئبٚ ٚ پبکٛضبٚێٕی رٚٚثەڕٚٚی ئبضزۀگ ثجٛٚٔەٚە پێع ئەٚەی  .3.5١
. رێژەی ثەرظەٚاَ ثۆ ٘بٚٚاڵریبٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ گٛزاریٚثعەْ، ٌە ثٛاری ٚەن ضسِەرلەیرأەکبْ ڕٚ

 ە. کٛاڵیزیظ ضٗ ٌٗ ٨٢ٌە ضەرٚٚ  بدگٛٔدبٚ ظەضزیبْ ثە ئبٚ ظەگ وی یٗغێٛەظأیػزٛاْ کە ثە
٘ەثٛٚٔی ئبٚ ٚ پەضزبٔی ئبٚ ثبظ ٔییە. ضەرفکرظٔی ئبٚ ٌە ٘ەرێّی  ِەرگٛزارییەکە ٌە ثٛاری ثەرظٚاِیضس

ئەِە رێژەیەکی ثەرزە ثە گٛێرەی ِەزۀعە ظەکرێذ.  ربوێهر ٌە رۆژێکعا ثۆ ٌیز 7٢٢ٚ  373کٛرظضزبْ ثە 
ێه. ربوٌیزرە ٌە رۆژێکعا ثۆ  126رێکڕای ضەرفکرظٔی ئبٚ ٌەٚ ٚاڵربٔەی ظا٘بریبْ ِبِٕبٚۀعییە کە ٔسیکەی 
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ضەرفکرظٔی ئبٚ ثەٚ غێٛەیە ظەرٛأرێذ ثە ظیسایٕی ضیطزّەکە ٌێه ثعرێزەٚە کە ٔرضە ٘ەرزأەکەی 
 ە. ظ ضٗ ٌٗ ١.١ ٙبرۀ ٚ صیبٔە وبرپێىرظْ. ٘ەرٚە٘ب، ضەرخیی ثۆ 1٢ٔعەی رریع رێىی ظاٚەئەٚە

 
 6٢11ٌە    صیبٔٗىرظْ ٚ وبرپێی رێژەی پێظا٘بری کۆکرظٔەٚەی پبرەی ئبٚ ثە 3.1ضػزەی 

کۆکرظٔەٚەی پبرەی ئبٚ  ظا٘برەکبْ ضەرخییەکبْ 
وبرپێىرظْ ٚ  ٚەن رێژەی

  صیبٔٗ
  وبرپێىرظْ ٚ صیبٔٗ

ْ ظۆالر()ٍِیۆ  
 ٚەثەر٘ێٕبی ضەرِبیە

 )ٍِیۆْ ظۆالر(
کۆکرظٔەٚەی پبرەی ئبٚ 

 )ٍِیۆْ ظۆالر(
 

 

  
6٢11 11٨.6 153.5 5.6 ١.١ 
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گەڵ زیبظثٛٚٔی ٌۀبکبٚ ٌە ظەضزگەیػزٓ ثە ضسِەرگٛزارییەکبٔی ئبٚ ٘بٚغبْ ٔەثٛٚە ٌە .3.55
. رەٚغەکە خێی ٔیگەرأییە. ثە ربیجەری ٌە کبِپی ئبٚارەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبٔی ٘بٚغێٛە ٌە ژێرضبٔی ئبٚی پیص

کبْ، ثە ربیجەری ٔەثٛٚٔی ٚێطزگە ثۆ زگب ظٖٔبٚضۆ. کەِٛٚکٛڕییە گەٚرەکە ثریزییە ٌە ٔەثٛٚٔی 
ٌە ٘ۀعێه غبرەٚأی  ّبٔی کە ٌۀبٚ غبرەکە ٚێی پیص ٚ رۆڕی ئبٚەڕۆ، ثێدگە ٌە ضٍپبوکرظٔەٚەی ئبٚ

٘ۆی زیبظثٛٚٔی ضەر ثە غبرەکە رۆڕی ئبٚی ئبٚەڕۆیبْ ٘ەیە. ٔەثٛٚٔی رۆڕی ضبٚێٕکرظٔەٚە ظەثێزە 
 11گػزی ٚ پیطجٛٚٔی ژیٕگە. ٌە ثٛاری ئبٚظا، ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚی ژێرزەٚی  ِەررضی ٌەضەر رۀعرٚضزی
ی پبککرظٔەٚەی ئبٚەکە ٚ ظەر٘ێٕبٔی. ئبٚ، کە ئەِەظ ثۆرە ٘ۆی گرأجٛٚٔ ئبضزیثۆرە ِبیەی کەِجٛٚٔەٚەی 

ٚ ٔبٚچە ظٚٚرەکبْ ٌە ثٛاری ژِبرەی ئەٚ  ٚرە ٘ەیە ٌە ٔێٛاْ ٔبٚچەکبٔی غبر٘ەرٚە٘ب، کەٌێٕێکی گە
 ی پبکٛضبٚێٕی.زگب ظٖظأیػزٛأەی ظەضزیبْ ظەگبد ثە ضەرچبٚەی ئبٚ ٚ 

 
٘برەکبٔیبْ ئەٚ کبٔی ئبٚ ٚ ئبٚەڕۆ ثە ظازگب ظٖ. ضسِەرگٛزاری ظاثیٕکرظٔیٔرضی گٛٔدبٚ ثۆ  .3.52

ٚ صیبٔەی ضسِەرگٛزارییەکبْ، ثەَ  وبرپێىرظْپبرأەیبْ ظەضذ ٔبکەٚێزەٚە کە ضەرخیبْ کرظٚٚە ٌە 
غێٛەیەظ ظاراییەکە ٔەگٛٔدبٚە. ئەٚ ئبٚەی پبرەکەی کۆٔبکرێزەٚە ثڕێکی زۆرە، ئەگەرچی ٘یچ ظاربیەن 

کە زۆرثەی ضەڵه گٍەیی  راضزیەی ئبٚیبْ ٔییە. ٌەگەڵ ئەِەغعا، ئەٚ پێٛەریٔییە چٛٔکە زۆرثەی ِباڵْ 
ٔعاری ِبٔبی ئەٚەیە کە ضەرەڕای ئەٚەی ضزب ،زەٚەێئەٚەیبْ ٘ەیە کە ٘ێٕعەی پێٛیطذ ئبٚیبْ ثۆ ثەرٔبظر

، ثەاڵَ ثەغێکی ئبٚەکە ٔبگبد ثە ثەکبر٘ێٕەرەکبْ. ضەرچبٚەیەکی رری ٔبکبرایی، ثریزییە ْظیسایٕەکبْ ثەرز
ٚظای  ِٗە کٌٛفەی رەغغیٍی، ٌە ٔی ئەَ کەِٛکٛڕییبٔە ٌٌە ژِبرەی زۆری کبرِۀعاْ. چبرەضەرکرظ

کبْ پػذ زگب ظٖئبٚ زۆر کەِە ٚ  کرێیعا، ٌەثەرئەٚەی غضٛٚظی گەٚرەی ظەثێذ. ٌەگەڵ ئەِە عاظرێژضبیۀ
زکِٛەد پبڵٕەرێکی ئەٚرۆیبْ ٔبثێذ ثۆ ٘ەٚڵعاْ ثۆ  زگبوبٔی ظاِٛظٖظەثەضزٓ ثەٚ ظاراییەی ثۆیبْ ظێذ، 

کرظٔی ظٚ زیب کرێزرکرظٔی پطٌٛٚە ٚ کۆکرظٔەٚەی ثبغٌۀبٚ ئەِبٔەظا ، ٔعەرأە٘بکبرایی. گۆڕیٕی ئەَ 
 . زۆر گرٔگٗ٘ۀگبٚێکی  ثەکبر٘ێٕەرەکبْ کرێی ئبٚ ٚ ئبٚەڕۆ ثۆ ضەرخەَ

                                                           
 لەیەک ٌە ٘ەٌٚێر ٚ ظ٘ۆن.ٛظۆالری ئەِریکی ٌە ِبٔگێکعا ثۆ غ 1ٌە رێکڕای  1٢
 

ٌە ضٍێّبٔی ٌۀبٚ  ٌە ظەرەٚەی غبر، ظضەٌە ١٢٘ەٌٚێر ٚ ظۀرێذ ٌۀبٚغبری ظا ٌەضەظ 35زۀعەی ثەکبر٘ێٕبٔی ثیر ثە ِە 11
 .ظضەٌە ١٢ظ ٚ ٌە ظەرەٚەی غبر ظەگبرە ضەٌە 6ٌەضەظ، ٚ ٌە ظ٘ۆن ٌۀبٚ غبر  7٢ظ ٚ ٌە ظەرەٚەی غبر ظەگبرە ضەٌە 6غبر 
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ظا کبر ثکرێذ ٌەضەر رب رٖ ضٗثکرێذ ٌە ٔرضەکبٔعا، پێٛیطزە ٌە  ن ىبریٗپێع ئەٚەی ٘ەر گۆڕأ .3.57

. پڕکرظٔەٚەی کەٌێٓ ٌە ضیطزّی پبرەٚەرگررٓ ظەثێزە ظٔەٚەیثبغزریٓ غێٛازەکبٔی ٔرضی ٔسَ ٚ کۆکر
ِبیەی ظرٚضزجٛٚٔی ضەرچبٚەیەن ثۆ ظا٘بد ٚ فػبر کەَ ظەکبرەٚە ٌەضەر زیبظکرظٔی ٔرش ثۆ 

ئبٚ ظاثیٓ ثکرێذ. ٘ەرٚە٘ب ظەثێزە ِبیەی  ە ثزٛأرێذ ثەرظەٚاَ ضسِەرگٛزاریخەضزکرظٔەٚە ٌەٚەی ک
ئبٚەڕۆ ٘ێٕعە پػذ ٔەثەضزٓ ثە رەِٛیٍی زکِٛەد ثۆ کبرکرظْ ثە ئەٚەی ثەڕێٛەثەرایەرییەکبٔی ئبٚ ٚ 

ضیطزّەکبٔیبْ ٚ صیبٔەکرظٔیبْ ٚ ٘بٚکبد ظەرٛأٓ ضەٌک ٘بْ ثعەْ کە ثە غێٛەیەکی رێکٛپێکزر ئبٚ ٚ 
ئبٚەڕۆ ثەکبرثٙێٕٓ. ٌەَ کبرەظا ٌەَ ثبرٚظۆضەی عێرالعا گرأکرظٔی ٔرضەکەی ثبثەرێکی ٘ێٕعە گرٔگ ٔییە. 

 برە ٔبظەْ ٌە ثەراِجەر ضسِەرگٛزارییەکبٔی ئبٚ ٚ ئبٚەڕۆ.زۆرثەی ضەڵک پ
 

 ی ژیر پێٛەر 3.6ضبٔەی 

زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرٛأێذ ثڕێکی زۆر ئبٚ ثگەڕێٕێزەٚە ٌە رێی ثەکبر٘ێٕبٔی رەکٕەٌۆخیبی پێػکەٚرٛ ثۆ 
یەوی ٔبٚۀعی ثۆ زگب ظٖثۆ  دکبژیر"، کە ضەرفکرظٔی ئبٚەکە ظەپێٛێذ ٚ زأیبرییەکبْ ڕەٚأە ظە پێٛەریئبٚ " پێٛەری

چۆْ ئبٚ  ثسأٓ  وٗکبٔی زکِٛەد ظەکبد زگب ظٖ ضی ثۆ ظاثٕرێذ، ئەِە زۆر ٘بٚکبریئەٚەی چبٚظێری ثکرێذ ٚ ٔر
، ی ئبٚ. ئیّبراری عەرەثی یەوگررٛٚثەکبرظە٘ێٕرێذ ٚ ٌە کٛێ، ٚ ٘ەرٚە٘ب ظەثێذ ثە ثٕبغەیەن ثۆ ضەپبٔعٔی رضِٛ

٘ەِٛٚ یٓ ثڕی ئبٚی رێعا ضەرف ظەکرێذ ٌە ئبضزی خیٙبٔعا، ضەرلبڵی ئەٚەیە کە یەکێىە ٌەٚ ٚاڵربٔەی زۆررر
 .پێٛەرەکبْژیر ٚ چبککرظٔی ٔرضی ئبٚ ثە گٛێرەی ضػزەی  پێٛەریئەثٛزەثی ظاپۆغێذ ثە 

 
 ٔەثٛٚٔی ٌێػبٚی ظا٘بد

 
پێٛیطزە ضیطزّێکی ثبغزر ٘ەثێذ ثۆ ظیبریکرظٔی ٔرضەکبْ ٚ ثۆ کۆکرظٔەٚەی پبرەکبْ،  .3.5٩

ٚ ٚریبییەٚە  پبراضزْٓ زیبرر ئبغٕب ثکرێٓ ثە ٔرضی ضسِەرگٛزاریەکە ٚ ئەٚەی کە ظەثێذ ثە ثەکبرثەرەکب
 کرێکبْٔرضەکە ٌەضەر ثەکبرثەر ٚ ٘ۀگبٚی ٌەضەرضۆ ثٕرێذ ثۆ زیبررکرظٔی  ئیٕدبئبٚ ثەکبرثٙێٕٓ ٚ 

ٔرش.  پبڵپػزیرْٚٚ ٚ ئبغکرا ٘ەثێذ ضەثبرەد ثە  ضیبضەریگٛێرەی ضەرخییەکبْ، ٚ زیبررثٓ ثە
ثٓ، ثەاڵَ ئەِە پێٛیطزی ثە ثۆ ئەٚەی زیبرر ضەرثەضۆثکرێذ، یبٔەظا زگب ظٖگۆڕأکبری ظاِەزراٚەیی ٌەٚ 

ظەرٛأرێذ ٘ۀگبٚی ِبِٕبٚۀعی ثٕرێذ ثۆ پبراضزٕی چبکطبزی گەٚرەی ٔبٚضۆییە. ٌە ئێطزبظا، 
رٛأبی  ثٓ ٚضەرثەضۆچبالکییەکبٔی ئبٚ ٚ ئبٚەڕۆ ٌە ثەڕێٛەثەرایەرییەکبْ ثەرەٚ ئەٚەی زیبرر 

 .ٌێپرضیٕەٚەیبْ ٘ەثێذ
 

 ئبٚظێری
 

ذ ثە ئبٚی ثبراْ ظەثەضزێذ ٚ کەِزریٓ ػثۆ کػزٛکبڵ ٌە زۆرثەی ٔبٚچەکبْ پثەکبر٘ێٕبٔی زەٚی  .3.5٨
زییە ٌە ضیطزّی الٚازی ئبٚی ظەٚێذ. یەکێک ٌەٚ ثٛارأەی کە رێگرە ٌە پێع گەغەضۀعٔی کػزٛکبي ثری

ػی ٔییە. ئبضزی ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚظێری زۆر کەِزرە ٚەن ثەررەضکە ٚ رەکٕەٌۆخیبی پێٛیطزی کە ئبٚظێری،
ٌە خبراْ، ٚ ثٛاری ئەٚە ٘ەیە کە ئبٚظێری ثەکبرثٙێٕرێذ ثۆ ثەرٚثِٛٚی پڕثە٘ب. ئبٚظێری ٌە ٘ەرێّی 

ٚ  ەٚا، )ة( خەضزکرظٔەٚە ٌە کٛاڵیزیکەغٛ٘ ۆ گرٔگە: )أ( کەِکرظٔەٚەی ِەررضیکٛرظضزبْ ٌەثەر ضێ ٘
، ٚ )ج( ظاثیٕکرظٔی ظا٘برێکی غبیطزە ٚ ی ثبزرگبٔیڵپێٛیطذ ثۆ کػزٛوبٚەن ضزبٔعارظی ثەر٘ەِەوبْ 
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ئبضزی ژیبٔی ثبظ ثۆ ٔبٚچە ظٚٚرەوبْ. ئبٚظێری زۆر پڕثبیەضە ثۆ ِیٛە ٚ ضەٚزە ثۆ ئەٚەی 
پێػجیٕی  رەڕای زیبظکرظٔی ثەرٚثِٛٚەکەظ.کٛاڵیزییەکەی ثبظ ثێذ ٚ ٌە کبری ضۆیعا پێجگبد، ئەِە ضە

زٛأٓ ثگٛازٔەٚە ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر ثیەٚە خٛریبری کێڵگە ثچٛٚوەکبْ یظەکرێذ ٌە رێی ئبٚظێر
 ٔٙب رٗەی کە ڵثەرٚثِٛٚی ثە٘ب گراْ ٚ ظەضزیبْ ثگبد ثە ثبزاڕە ربیجەرەکبْ، ٚ ظٚٚرکەٚرٕەٚە ٌەٚ کػزٛوب

 . ژیبْ ثێذ  ٌٗ  ٖٚ ِبٔٗثۆ 
 

ٕەر ٚ ظڵۆپە( ٘ێػزب بٚظێرییە. غێٛازە ٔٛێیەکبٔی ئبٚظێری )پرژێ٘ەکزبر ٌەژێر ئ 15٢,٢٢٢ٔسیکەی  .3.2٢
 ٌە لۆٔبغی ثەرایی خێجەخێکرظٔعاْ.

 
زۆر ٔسِە.  ٚ کبرایی ضیطزّی ئبٚظێری ثەکبرثرظٔی ئێطزبی ئبٚ ٌە کەرری کػزٛکبڵعا، زۆر ثەرزە .3.21
ثکرێذ ٌە کەرری کػزٛکبڵ ثۆ ئەٚەی ثە ثبغزریٓ غێٛە ئبٚی طزە رێٛغٛێٕی پبراضزٕی ئبٚ پیبظەپێٛی

 ٌە ضەرخەَ ثەکبر٘ێٕەرأی ئبٚ. یثەرظەضذ ثەکبرثٙێٕرێذ ثۆ پػزگیر
 

پػذ  ئەٚأی رر، ەی خٛریبرەکبٔظ ضٗ ٌٗ 75ظا٘بری  ٙێٕبٔی ثەرٚثَٛٚ ضەرچبٚەی ضەرەکیثەر٘ەِ .3.26
ثەرٚثِٛٚی ضەرەکیٓ. ثەضێٛکرظٔی  . ظأەٚێٍە ثە ربیجەری گۀُ ٚ خۆثە ثەضێٛکرظٔی پەٌەٚەر ظەثەضزٓ

 کی ٔبٚچە ظٚٚرەکبٔٓ.ڵضەضەرچبٚەیەکی ضەرەکی پرۆریٓ ٚ ظا٘بری  کئبژەڵ ٚ ِریػ
 

ٌە کۆی ئبٚی ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ ثەکبرظە٘ێٕێذ. ٌە ئۀدبِعا، کبرێه  ظ ضٗ ٌٗ 77کەرری کػزٛکبڵ   .3.23
 6٢٢٩ٛٚٔە، ضبڵی ٚغکەضبڵی ڕٚٚظەظاد، کػزٛکبڵ یەکێکە ٌەٚأەی گەٚرەرریٓ گٛرزی پێعەکەٚێذ. ثۆ ّٔ

ی زەٚی کػزٛکبڵی ٌە ظ ضٗ ٌٗ 5٢بٔع، ٚ عێرالی فەٚر ٌە زەٚی کػزٛوبٌی ظ ضٗ ٌٗ ١٢ ٚغکەضبڵی 6٢٢٨ٚ 
ی، ئەٚ زەٚییە کػزٛکبڵییبٔەی کە پێٛیطزیبْ ڵٔەیٕەٚا ٚ ٘ەٌٚێر زیبٔی پێکەٚد. ٌەگەڵ ٘ەڕەغەی ٚغکەضب

 .6٢1٢ٚ  6٢٢٢فراٚاْ ثْٛٚ ٌە ٔێٛاْ  ظ ضٗ ٌٗ 33ثە ثڕی  ُثە ئبٚظێرییە ثۆ گۀ
 

 ثەڕێٛەثرظٔی ٚغکەضبڵی
 

غکەضبڵی ٌە ٘ەرێُ ڕٚٚیعاٚە ٚ کبری کرظۆرە ضەر ضبڵی ڕاثرظٚٚظا ٔبٚثۀبٚ ٚ 1٢ٌە  .3.2١
ثەرٚثِٛٚی کػزٛکبڵی ٚ ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ ٚ ثۆرە ِبیەی زیبرر ثەکبر٘ێٕبٔی زەٚزەکبٔی ئبٚی ژێرزەٚی. 

 ئەِە ٘ەرٚە٘ب کبریگەریػی ٘ەیە ٌەضەر کۆچ ٌە الظێ ٚ گٛٔعەکبٔەٚە ثەرەٚ غبرەکبْ.
 

 ٔرش پبڵپػزی
 

ئبٚظێری  ٚ صیبٔە ثۆ وبرپێىرظْاییە، ضەرخەَ رێچٛٚی ٌەثەرئەٚەی ئبٚی ئبٚظێری ثە ضۆڕ .3.25
ٍِیۆْ ظۆالر ِەزۀعە ظەکرێذ  3ٔرضی ضباڵٔە ثە  پبڵپػزیٔرش ٚایە. ثڕی  پبڵپػزیٚەن  ثچٛٚک ٚ گەٚرە

ٔرش ٘ەیە ثۆ ظەر٘ێٕبٔی ئبٚی  پبڵپػزی٘ەکزبر ئبٚظێری(. ضەرەڕای ئەِبٔە،  15٢٢٢٢ظۆالر/٘ەکزبر *  6٢)
کبْ پبرە ٔبظەْ ثۆ ئبٚی ئبٚظێری ٚ ثەکبر٘ێٕەرەکبٔی رریع پبرە ٔبظەْ ثۆ ژێرزەٚی چٛٔکە خٛریبرە

ثۆ ظەضزگررٓ ثە ئبٚەٚە ٚ  ٘بٔعەرٔی ٚ. ئەِە ثێگِٛبْ ظەثێزە ِبیەی ٔەثٛٚ صیبٔە وبرپێىرظْرێچٛٚی 
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ِٛٚچەی ٔرضەی ضەرەٚە  پبڵپػزییەکێکە ٌە ٘ۆیەکبٔی زیبظثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚی ژێرزەٚی. ٘ەرٚە٘ب، ئەٚ 
ٚ صیبٔە ٚ ظەثێذ ئەَ پبرەیەظ  وبرپێىرظْٔبگرێذ کە کبر ظەکەْ ٌەضەر أی ئبٚظێری ٌە ضۆکبرِۀع

 ثطرێزە ضەر کۆی ضەرخییەوبْ.
 

 ئبِٚی  وٗ رورظٔی ضٗ چبرٖثۆ  وبْ راٖٚڕاضپبرظ  رێكاره 3.6ضػزەی 

 

 I ئبضزی 
 

IA:  ٔٛێکرظٔەٚەی ضیطزّی ئبٚظیری 
  چبککرظٔەٚە ٚ ٔٛێکرظٔەٚەی ضیطزّەکبٔی

 یئبٚظێر
  ٔٛێکرظٔەٚەی ضیطزّەکبٔی ئبٚظێریی ثیرە

ئەٍ٘ییەکبْ )گۆڕیٓ ثۆ ضیطزّی ظاثەغکرظْ ثە 
 ثۆری(

  ثەڕێٛەثرظٔی ئبٚی ٔبٚ کێڵگە ثە غیٛەیەکی ثبظ
 )ٌۀبٚیػعا، ثەڕێٛەثرظْ ثە ثەغعاریپێکرظْ(

 
IBٚچبکزرکرظٔی ئبٚەڕۆ ٚ کٛاڵیزی ئب : 

 چبکزرکرظٔی ئبٚەڕۆ 
 ثۆ  الٔی کبرگەغەپێعأی چٛارچێٛە ٚ پ

 ئبٚ ثەڕێٛەثرظٔی کٛاڵیزی
 

IC غی ٘بٚثٗ: پرۆژەکبٔی ثەڕێٛەثرظٔی ئبٚی ژێرزەٚی ثە 
ID ٚ رەکٕەٌۆخیبی گٛٔدبٚ ثۆ پبوکرظٔەٚەی ئبٚی ئبٚەڕۆ :

 ثەکبر٘ێٕبٔەٚەی ٌە کػزٛکبڵعا ٌە گٛٔع ٚ ظێیەکبْ
IEٚٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ثیری ثچٛٚک ٚ ضەزٔکرظٔی ئب : 

 II ئبضزی 
 

IIA: ٚاٚکبریی زەٚزەکبْ: ثەڕێٛەثرظٔی رە 
 خیۆٌۆخی-چبٚظێری ٚ ٘ەڵطۀگبٔعٔی ٘بیعرۆ 
 )ثەڕێٛەثرظٔی ظاٚاکبری )طٍت 
 )ثەڕێٛەثرظٔی ثەرظەضذ )عرض 
 ثەکبر٘ێٕبٔی گرێعراٚێزی 
 ٚثەڕێٛەثرظٔی کٛاڵیزی ئب 
 ثەڕێٛەثرظٔی ثەغعاری پێکرظٔی ئبٚی ژێرزەٚی 

 
IIB   ْکبٔی زگب ظٖپزەٚکرظ WRM 

 کۆکرظٔەٚەی ظارب ٚ ثەڕێٛەثرظٔی 
 رٛأبضبزی ٚ ِەغك 
 ظاثەغکرظٔی زأیبری 
 ئبغٕبکرظٔی خەِبٚەر 

 
IIC: .ٗد ربیجٗ-گػزیی غ ٘بٚث PPP 

 PPP  ٌە ظاثیٕکرظٔی ئبٚ، پبوکرظٔەٚەی ئبٚی
ثۆ ٘ێٕبٔی الیۀێکی  I&Dئبٚەڕۆ، ٚ پرۆژەی 

ضێٙەَ ثۆ ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزاریی ثە ِەثەضزی 
 ثبغزرکرظْ ٚ رێکٛپێکزرکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکە.

 
 ظاِەزراٚەکبْ

 
ٚەزارەری کػزٛکبڵ ٚ ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ ظاثیٕکبری ضەرەکی ئبٚە ٚ ثەرپرضیبرە ٌە پالٔعأبْ ثۆ  .3.22

ئبٚظێری. ظٚٚ  پرۆژەکبٔیظەکەْ ٚ وبربْ، ٚێطزگەی کبرەثب کە ثە ئبٚ ئبٚ، ثەکبرضطزٕی ثۀعاٚەک
 گػزی ٚەکبْ: ثەڕێٛەثەرایەریضەرچبٚەکبٔی ئبٚ ٚ ثۀعا  ضزٓ ثٗ یٖٛ پٗ٘ەیە کە  گػزیثەڕێٛەثەرایەری 

ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ  گػزی عاٚە گەٚرەکبْ. ثەڕیٛەثەرایەریثۀ گػزی ەرچبٚەکبٔی ئبٚ ٚ ثەڕێٛەثەرایەریض
ەی پرۆژەکبٔی ئبٚظێری، فەرِبٔگەی گٔگەی ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ ظیسایٓ، فەرِبچۀع فەرِبٔگەیەکی ٘ەیە: فەرِبٔ

ئەٚ  ٔعأی وبرِٗ گػزیئەضزێرکەکبْ(. کۆی ئبٚی ژێرزەٚی ٚ فەرِبٔگەی ثۀعاٚە ثچٛکەکبْ )
 ثەڕیٛەثەرایەرییە ثەَ غیٛەیەی ضٛارەٚەیە:

 2٩2، ٌەِبٔە 15٩5کبرِۀعەکبٔی ثریزییە ٌە  گػزیضەرچبٚەکبٔی ئبٚ: کۆی  گػزی ثەڕێٛەثەرایەری 
 ی رەکٕیکیٓ )ئۀعازیبر، خیۆٌۆخی، پطپۆری کػزٛکبڵی(.ٔع وبرِٗکەضیبْ 
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 5٢، ٌەِبٔە 11٢کبرِۀعەکبٔی ثریزییە ٌە  گػزیٚە گەٚرەکبْ. کۆی ثۀعا گػزی ثەڕێٛەثەرایەری 
کبرِۀعیع ٌە  25٢کەضیبْ پطپۆڕی کػزٛکبڵٓ، ٔسیکەی  7خیۆٌۆخیٓ، ٚ  15کەضیبْ ئۀعازیبرْ، 

 پبرێسگبکبْ ظەٚاَ ظەکەْ.
 

 چبکطبزیی ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ
 

 ٌە ٔٛٚضیٕەٚەی رەغٕٛٚضیخگە ، ئبٚ کەرریٌە  راٚە ثۆ چبکطبزیورب ئیطزب کۆغػێکی ئەٚرۆ ٔە .3.27
ٔی گەغەپێعأی ٚرێعایە ضەثبرەد ثە پێٛیطزجٛ زأیبری رٚٚٔییبضبی ٔٛێی ئبٚ. یبضب ٔٛێیەکە 

أی ٌەضەر گۆڕأی کەغٛ٘ەٚا، ٘بٔع یکبریگەرٚەک غێٛەیەکی ثەرظەٚاَ ٚ ژیٕگەیی، ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ ثە 
پێٛیطزە یعایە ثۆ ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚ: ٘ەرٚە٘ب ظٚٚ پرۀطیپی خیٙبٔیی ر ثەغعاریکرظٔی ثەکبر٘ێٕەراْ،

 پبرە ثعەْ.  أەی ئبٚ پیص ظەکەْپبرە ثعەْ، ٚ ئەٚ ئەٚأەی ئبٚ ثەکبرظە٘ێٕٓ
 

 ثۆ گەیبٔعٔی ضسِەرگٛزاری ٛێِۆظیٍی ٔ 3.3ضبٔەی 

رظْ ٚ صیبٔە ثۆ کۆِپبٔیبیەکی ضەرثەضۆ ثە گرێجەضذ ٌە ٚاڵری رر ثە پێىوبرگٛاضزٕەٚەی چبالکییەکبٔی 
ضەرکەٚرٕی ثەظەضذ ٘ێٕبٚە کە رێیعا ئبژأطەکبٔی  ٛری ٚاڵرەکەٌە ثبک ، کەەکبر٘ێٕراٚە ٚەن ڤیزٕبَٚرٛٚیی ثضەرکە

ٚەزییەکبٔی گٛٔعەکبْ. ثە گٛێرەی ٚەرز گرێجەضذ ئیّسا ظەکەْ ٌەگەڵ کۆِپبٔیب ٘ەرە  IMAsثەڕێٛەثرظٔی ئبٚظێری 
-یْ پیبظە کرظٚٚە ثۆ فەرِبٔگەی ضٛظ، چیٓ ٚ رٛرویب غێٛازی ٘بٚغێٛەیبثبٔکی ٔێٛظەٚڵەریظارایی  ثە ٘بٚکبری

ی ضەرثەضۆْ ثۆ ثەڕێٛەثرظٔی ضەرچبٚەی ئبٚ ٚ ئبٚ ظەفرۆغٓ ثە یەکێزییەکبٔی زگب ظٖئبٚظێری ٚ ئبٚەڕۆ کە 
ثەکبرثەری ئبٚ. ئەَ ِۆظیٍە ربزەیە زۆر ضەرکەٚرٛٚ ثٛٚە ٌە ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزاریەکە ٚ پبراضزٕی ژێرضبٔەکە ثە 

 پەیڕەٚکرظٔیلٍیعییە زکِٛییەکەی ئبٚظێری ٚ ثەڕێٛەثرظٔی ئبٚەڕۆ. یەکێه ٌە ٘ۆیەکبٔی ثەراٚرظ ٌەگەڵ غێٛازە رە
ئەَ ِۆظیٍە ئەٚەیە کە ظاثەغجٛٚٔی ثەڕێٛەثرظٔی ئبٚظێری ٌە ڕاثرظٚٚظا کە پػزی ثەضزجٛٚ ثە ضٕٛظارێزیی کبرگێڕی 

  غبر ٚ غبرۆچکەکبْ ٚ ثٛٚ ثٛٚٔە ِبیەی ٔبکبرایی ٚ ٔب٘ەِب٘ۀگیی ثەڕیٛەثرظٔەکە.
 

 ثەڕێٛەثرظٔی ئبٚی ژێرزەٚی
 

 1٨١١٩ئۀدبِی ئبِبرەکبْ ئەٚە ظەرظەضەْ کە کۆی ژِبرەی ثیرە ثەکبر٘ێٕراٚەکبْ ٔسیکەی  .3.2٩
ثۆ پیػەضبزی ٚ ثۆ  ئەٚأی رریبْ ثۆ کػزٛکبڵە ٚ ظ ضٗ ٌٗ 1٩یبْ ثۆ ضٛارظٔەٚەیە ٚ ظ ضٗ ٌٗ 7٨ثیرە، کە 

ی ثیرەکبْ ٌە ئێطزبظا ٌەَ ژِبرەیە زیبررە رێّٕبیی ٚ ٌێکۆڵیٕەٚەی کػزٛکبڵییە. خێی ضەرٔدە کە ژِبرە
ثێ ٚ ثەرظەٚاَ ثیر ثە ٔبیبضبیی ٚ ثەرێذ ظێ ظەظرێذ ٚ ثەرظٚاَ ِۆڵەری رر ظەچٛٔکە ثەرظەٚاَ ثیری رر ٌ

ظ ەزەٚی ثە غێٛەیەکی زۆر ضراپ ثەکبر٘ێٕراْٚ ٚ ئەٌِێ ظەظرێذ. ضەرچبٚەکبٔی ئبٚی ژێرِۆڵەد 
ٚ رێژەی ضٛێیبٚێزی زەٚیەکبْ، زیبظی ی ئێدگبر ظاثەزیٛە ٌەٚەظا ظەرظەکەٚێذ کە ئبضزی ئبٚی ژێرزەٚ

ثرظۆرە ثەر ٘ەڵکۀعٔی ثیری ئبٚ ٌۀبٚ ِٛڵکەکبٔیبٔعا،  بْکرظٚٚە. ٌەَ ثبرٚظۆضەظا زۆرثەی ضەڵکەکە پۀبی
ٚ پێٛیطزە پێع  ٚەی ژێرزەٚی رٛٚغی پیطجْٛٚ ثٛٚەئەِەظ ٘ەڕەغەی رۀعرٚضزی ٘ەیە چٛٔکە ئەٚ ئب

 ثکرێذ ٚ پبن ثکرێزەٚە.ر ضٗ چبرٖثٙێٕرێذ، ئەٚەی ثۆ ٔبِٚبي ثەکبر
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 ٚ رٛأبضبزی ٖ ٌێکۆڵیٕەٚ
 

پێٛیطزە ٘بٔی ٌێکۆڵیٕەٚەی ثەرظەٚاَ ٚ ثەرەٚپػجرظٔی رەکٕەٌۆخیب ثعرێذ ثۆ چبرەضەرکرظٔی  .3.2٨
کێػەکبٔی کەرری ئبٚ ثە غێٛازێکی زأطزی. پێٛیطزە ٘بٔی ظا٘ێٕبْ ثعرێذ ٌە کەرری ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ ٚ 

رێسی ٌێ ثگیرێذ. پێٛیطزە ٚەن پێٛیطذ کبر ثکرێذ ٌەضەر ٔٛێکرظٔەٚەی رەکٕەٌۆخیب، ٚ  ذ ٚێضەاڵد ثکر
 ثٛظخەیثەڕێٛەثرظْ ٚ ئبِبظەکرظٔی ضەرخی ٚ زطبة ٚ  ، ٚ پالٔعأبْ ٚغێٛازەکبٔی کبرظاڕغزٕی 

٘بیعرۆٌۆخی ثۆ ضیطزّەکبٔی ئبٚ، ٚ  ثٛظخەیضباڵٔەی ئبٚ ثۆ غٛێٕەکبْ ٚ زەٚزەکبْ، ٚ ئبِبظەکرظٔی 
ۀگبٔعٔی لۆٔبغەکبْ ٚ ئەظا. پێٛیطزە ئبِبژە ثەٚە ثکرێذ کە ِِٛبرەضەکبٔی کێڵگەکبْ ٌە کەرری ئبٚی ٘ەڵط

ٚاڵرە پێػکەٚرٛٚەکبٔعا غۆڕغی ثەضۆیەٚە ثیٕیٛە ثە ثەکبر٘ێٕبٔی رەکٕەٌۆخیبی زأیبری ٚ غیکبری. 
ظەکەْ ٌە ثٛاری ئبِبظە ثکرێذ ثۆ ئەٚ کەضبٔەی کبرپێٛیطزە ثەرٔبِەی چبکزرکرظٔی غبرەزایی ٚ ِەغك 

پالٔعأبْ ٚ ثەڕێٛەثرظٔی ئبٚ ٌە ٘ەِٛٚ ئبضزەکبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبٔعا. ئبِبٔدەکە ثریزییە ٌە 
ٔیبرٕبٔی رۆڕێه ٌە پطپۆڕاْ ٚ ٛٔیبرٕبٔی ِەعریفە ٚ رٛأبضبزی ٚ ثٛئبِبظەکرظٔی ضەکۆیەن ثۆ ث

 ەر چۀعیٓ ئەٌٚەٚییەد ٚەن: کبرِۀعأی ثٛارەکە ٌە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ٚ کبرکرظْ ٌەض
 پالٔعأبْ ٚ ٘بٔعەرەکبْ. یر ٚ ثەرظەٚاِی ضەرچبٚەکبٔی ئبٚثەڕێٛەثرظٔی ضەلبِگ ضیبضەری ٚ 
 ( ْثەڕێٛەثرظٔی رەٚاٚکبرأەی ئبٚ ٌە غبرەکبIUWMٚەن ئبٚی ٔب ).رەلٍیعی 
 ئبضزی ثەر٘ەِٙێٕبْ ٌە ئبٚی کػزٛکبڵی. 
 .ثەڕێٛەثرظٔی ئبٚی ژێرزەٚی 
 ئبٚارەکبْ. ٚ کەِٛکٛڕییەکبٔی ضسِەرگٛزاری ئبٚ ثۆ ٘ەژاراْ ٌٚێٓ پڕکرظٔەٚەی کە 

 
 ٔیػبٔعەری خێی ِزّبٔە ٚ ٘ەِەالیۀی ئبضبیػی ئبٚ

 
ثەڕێٛەثرظٔی رێکٛپێکی ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ رب ڕاظەیەکی زۆر پػذ ظەثەضزێذ ثە ٘ەثٛٚٔی  .3.7٢

ە ثٛاری ثەڕێٛەثرظٔعا. کبری ثۆ ظاثیٕکرظٔی زأیبریی ثٕچیٕەیی ثۆ ثڕیبری گٛٔدبٚ ٌزأیبریی ئبضّبٔی ٚ 
ی ٌەژێر ٘ەڕەغەی ٚەری کبرێک ضەرچبٚەی ئبٚی ژێرزەچبٚظێریی ئبٚی ژێرزەٚی زێعە پڕثبیەضە، ثە ربیج

زۆر ثەکبر٘ێٕبْ ثێذ ٚ کٛاڵیزییەکەی رێه ثچێذ. چبٚظێریی ثەرظەٚاَ ٚ ٚرظی کٛاڵیزی ئبٚ ٚ ئبضزی ئبٚ ٚ 
کەٚرٕی ثەڕێٛەثرظٔی ئبٚ. ٘یچ ٘ۀگبٚێک ٔۀراٚە ظەر٘ێٕبٔی ئبٚ ٌە ژێرزەٚی ِەرخێکی ثٕەڕەرییە ثۆ ضەر

 ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر ئەَ ٔیػبٔعەرأەی ئبضبیػی ئبٚ: 
 

  ،پالْ ثۆ ئبضبیػی ئبٚ، ٚەن فرەچەغٕیی ضەرچبٚەی ئبٚ ثۆ غبرە ضەرەکییەوبٔی ٚەک ظ٘ۆن
 .ضٍێّبٔی٘ەٌٚێر ٚ 

  ٓەکبٔی ئەِعیٛ ٚ ئبڵٛگۆڕی ضەرچبٚە ٔٛێکراٚەکبْ ٌە زەٚزە ٘بٚثەغ –پػذ ثە یەکزر ثەضز
 ئەٚظیٛی ضٕٛٚر یبْ ڕٚٚثبرەکبٔی ئەِعیٛ ٚ ئەٚظیٛی ضٕٛٚر.

 پڕثٛٚٔەٚەی زەٚزەکبٔی ژێرزەٚی ٌەگەڵ رێکڕای ظەر٘ێٕبٔی  –ئبٚی ژێرزەٚی  رۀعرٚضزی
 ضباڵٔە.

 رەی ئبٚی گٛێظی پی ثەر٘ەِٙێٕبٔی کػزٛکبڵی ثە کبرایی ئبٚی کػزٛکبڵی، ثە زاراٚەی خی
 ێرەی ِەرر ضێدب.گٛثەکبر٘ێٕراٚە ثەر٘ەَ ثە
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  کەٌێٕی ضسِەرگٛزارییەکە ٌە ثٛاری ئبٚەڕۆ. –گػزگیری 
  ثەغی غبر ٚ پیػەضبزی ٌە ئبٚی ضبٚێٕکراٚ. –رۀعرٚضزی 
  ضەظیرێکڕای ٔرضی ئبٚ ٌە غبر ٚ ٌە ٔبٚچەی کػزٛکبڵی، ٚەن رێژەی  –ضەلبِگیری ظارایی 

 ٚ صیبٔە.  وبرپێىرظْرێچٛٚ ثۆ 
 

 ەکبْضسِەرگٛزاریی کەرری ٌە چبکطبزیی.ظ 
 

ثگێڕْ ٌە گەغەضۀعْ  گرٔگضسِەرگٛزارییەکبْ ظەغێذ رۆڵێکی  ضسِەرگٛزارییەکبْ ٚ ثبزرگبٔی .3.71
٘ەرێّی  ئبثٛریٌە فرەچەغٕکرظٔی  . ٚەک ٘ەٚڵەکبٔی پػزگیریٚ ثەرەٚپێػچٛٚٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ

 ٙێٕبْ،ٛەیەک ٌە غێٛەکبٔی ثەر٘ەِەکبْ ثریزیٓ ٌە رێطراٚی گرٔگ ثۆ ٘ەر غێیکٛرظضزبْ. ضسِەرگٛزاری
٘ەرٚە٘ب پێکٙبرەیەکی گرٔگٓ ٌە پێکەٚە ثەضزراٚێزی ٘ەرێُ، ثەَ غیٛەیە ثٛارێکی ضەرەکیٓ ثۆ رٛأبی 
کێجڕکێی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ رٛأبی ثەرزکرظٔەٚەی زٔدیرەی ثە٘بی ٔبٚضۆ ٚ ٘ەرێّبیەری ٚ خیٙبٔی. 

 کەرریەٚە ٚ ثەظەر ٌە ظەکرێذ ضسِەرگٛزارییەکبْ ثجٓ ثە ضەرچبٚەیەوی گەٚرە ثۆ ٘بٚرظەکرظْ ثۆ ظەر
. گػزیٌە کەرری ثەظەر  ثەکبرضطزٓ،ٔەٚد ٚ گبز، ثجٓ ثە ِۆظیٍی ٘ەرێّەکە، ٚ ثجٓ ثە ضەرچبٚەیەن ثۆ 

ثڕێکی زۆر ٚەثەر٘ێٕبٔیبْ کرظٚٚە ٌە کەرری  ئۀدِٛۀی ٘بریکبری کۀعاٚثۆ ّٔٛٚٔە، ٚاڵربٔی 
ثڕی زیبرر ٌە ثە ظارایی ٚ ثیٕبضبزی، ،٘ۆرێً، گەغزیبری ٚ ٚ کۆ ربن ضسِەرگٛزارییەکبٔعا ٚەن ثبزرگبٔی

(. McKinsey, 6٢15ثەغعاری ظەکەْ ٌە گەغەضۀعٔی خی ظی پی ٚ ظرٚضزکرظٔی ٘ەٌی کبر ) ظ ضٗ ٌٗ 2٢
ٌە لەرەر ٚ ئیّبراد، ٚ  ّٔٛٚٔەکبْ ثریزیٓ ٌە کەرری ظارایی ٌە ثەزرەیٓ، ٘ێڵی ئبضّبٔی ٚ ٌۆخطیزیک

 ٌە ظٚثەی. گەغزیبری
 

کە ضبوێکی ظاضراٚە، زیبرر پػذ ظەثەضزێذ ثە ضسِەرگٛزارییەکبْ،  ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق .3.76
. ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرفەری ٌە پێػە ثجێذ ثە ظەرٛأرێذ ئەَ رەٚغە ثگۆڕظرێذ ٚ ثکرێذ ثە ظەرفەد

ٚەک ظیبرە  ٌە ٚاڵرەکە ٚ ٌە ٔبٚچەکە، ضزٕەٚە ٚ ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزاریضەکۆیەن ٚ ٔبٚۀعێک ثۆ گٛا
یٓ ثبزاڕی گەٚرە. ضسِەرگٛزارییەکبْ ثە ئبضبٔزر ثە ظەرٚازە ضٕٛٚرییەکبٔعا عٔڵ چەضٕٛٚری ٘ەیە ٌەگە

ثۆ ظاثیٕکرظٔی ژِبرەیەکی  ئبراَرێعەپەڕْ ٚەن ٌە کەٌٛپەي. کٛرظضزبْ ظەرٛأرێذ ثکرێذ ثە ظەرٚازەیەکی 
 ٘ەر ٌە گەغزیبرییەٚە رب ظەگبرە ،زۆر ٌە ضسِەرگٛزاری ثۆ ٔبٚچەکبٔی رری عێراق ٚ ثۆ ظەرەٚەظ

پطپۆڕیی گرێجەضذ. ثۆ ئەَ ِەثەضزەظ پێٛیطزە ٘ەرێّی  ریٔٛٚضیٕگەی پػزەٚە یبْ ضسِەرگٛزا
ئەٚ ٘ەڵگرێذ کە رب ئێطزب کبریبْ پێعەکرێذ.  چۀع ئبضزۀگێه ٌە پێع ثبزرگبٔی ضسِەرگٛزاری کٛرظضزبْ

اضزٕی یٙبٔی ظەثٓ، ٚ پبرضسِەرگٛزارییبٔە زیبرر ٌە ئبضزی ٔبٚۀعکبرییعا ڕٚٚظەظەْ ٚ رۆڕێکی خ
ی خیٙبْ ظەیبٔکبرە ٚأەی ظەثێذ ٚ ٌە ٌێػبٚی ثبزرگبٔ"ضبٚا" کبریگەری پێچە گٛزاریضسِەر پیػەضبزی

یطزە کەضێک ٚ غبرەزایی، پێٛ ٔبٚثبٔگظەرەٚە. ٌە ثٛاری کەرری ضسِەرگٛزارییەکبٔعا، ٌەثەر ثبیەضی 
بٔی ٔبٚ رۆڕەکە ۆ ئەٚەی ضٛٚظ ٚەرثگرێذ ٌە ٘ەِٛٚ خۆرە رەزٛیٍکرظٔەکث یەکەِدبر ٘بٚرظە ثىبد

(گەڕأعٔەٚەی iذ )ێٔیبد ثٕٛثۆ ضۆی ث ٔبٚثبٔگێک)ضەرِبیە، ِەعریفە، چۆٔیەری ثەکبر٘ێٕبٔی رەکٕەٌۆخیب( ٚ 
(، رەثۀٕی کرظٔی یبضب ٚ رێطب ٚ ڕێٛغٛێٕی ئەٚرۆ ٌە خیبری ئەٚأەی کە iiظڵٕیبیی یبضبیی ٚ ئبضبیع، )

 رٛأبضبزی )غبرەزایی، ضزبٔعارظ ٚ ژێرضبْ(. (iiiضبڵ زیبررە ٚ کۆْ ثْٛٚ، ) 3٢٘ەیە ٚ رەِۀیبْ ٌە 
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زرکرظٔی ثبغثێدگە ٌە ڕە٘ۀعە ئبثٛرییەکەی، چبکطبزیی ٌە چٛارچێٛەی یبضب ٚ رێٛغٛێٕەکبٔعا ٚ  .3.73
ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکبْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، پێع ٘ەر کەش ٚ الیۀێک ضٛٚظی ثۆ ضەرخەَ 

ڕیی گەٚرە ٌە ئبراظایە ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە کەرری رۀعرٚضزی ٚ . ٌە کبرێکعا کەِٛکٛظأیػزٛأی عێراق ظەثێذ
پەرٚەرظە، ثۆیە عێرالییەکبْ ٌە ظەرەٚە ثۆ ئەٚ ضسِەرگٛزارییبٔە ظەگەڕێٓ کە ٌە ٔبٚضۆ ظەضزیبْ ٔبکەٚێذ، 
ٚ گرأزرە ثۆ ثەکبرثەرەکەظ ٚ ثۆ ظەٚڵەریع )ثۆ ّٔٛٚٔە، کبرێک ٔەغزەرگەرییەک ٌۀبٚضۆ ٔەکرێذ ئەٚضب 

 (.ٔیبْ ثۆ ظەظرێزەٚەۆی ظەگەڕێٓ ٚ پبرەکبٌە ٘ۀعەراْ ث
 

ثەضەر ئەَ ئبضزۀگەظا  ٌەثەر رەٚغی ظارایی، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٔبرٛأێذ ثە رۀیب .3.7١
: ٘بٔعأی ٚەثەر٘ێٕبٔی ثیبٔی، ٘بٔعأی ظەضزپێػطەرییەکبٔی کەرری ربیجەد، ٚ ٘بٔعأی ضەر ثکەٚێذ

ثکبد ثۆ کبر کە هضیبضەریرەی ثٕچیٕەییٓ ثۆ ٘ەر کەرری گػزی ٚ ربیجەد، کە ئەِبٔە پێکٙب ٘بٚثەغی
ٌە ٘ەرێّی  ۆِپبٔیب ئەٍ٘ییەکبٔی ضسِەرگٛزاریکی. ی کەررێکی کێجڕوێکبری ضسِەرگٛزارگەغەپێعأ
، ٚ کەٚرجٛٚٔە ٔبٚ ثبزٔەیەوی گػزیربیجەد خەضزیبْ ضطزجٛٚە ضەر کڕیبریی کەرری رب ئیطزب ثە ْکٛرظضزب

طذ ٚ ئەِەظ ثٛاری ٔە٘ێػزەٚە ثۆ ئۀدبِعأی ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ ثۆ ظاضراٚ کبرێک زکِٛەد پبرەکبٔی ظٚاض
ْ ٚ خەضزیبْ ضطزجٛٚە ضەر ٚپەرضذ ثٛڵگەغەپێعأی رٛأبکبٔیبْ، ئەَ کۆِپبٔیبیبٔە ٘ەرٚە٘ب زۆر ٘ە

( ٚ ٘یچ ظیعگبیەی ظرێژضبیەْ ٚ ٚەثەر٘ێٕبٔێکیبْ ضبٔٛٚثەرەظا٘بری کٛررطبیەْ )ٚەن ثٛژأەٚەی 
ِەرگٛزارییەکبٔی کۆِپبٔیبکبْ ثٛار ظەڕەضطێٕێذ ثۆ چڕکرظٔەٚە ٚ پطپۆڕێزی ٔەکرظٚٚە. پێٛأەکرظٔی ضس

کۆِپبٔیبکبْ رب ثگۀە لەثبرەیەکی پڕثبیەش ٚ ثجٓ ثە کێجڕکێکبر ٌە ثبزاڕە خیٙبٔییەکبْ. ٘ەرٚە٘ب، ئەَ 
 ە ضەر ٔبٚضۆ ٚ ٔەگەڕاْ ثۆ ظەرفەد ٌە ثبزاڕە ثیبٔییەکبْ.ٚکۆِپبٔیبیبٔە زیبرر خەضزیبْ ضطزجٛ

 
ٔع کەررێکی ضسِەرگٛزارییعا، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پالٔی ضزراریدی ظاڕغذ ٌە ٌە چە .3.75
. ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە کەرری گەغزیبرییعا ظەضزپێػطەرییەکبْ ظەضزیبْ ، ثەالَ خێجەخێ ٔەکرا6٢1٢ْ ربی رٖ ضٗ

 ٚەضزبٔعٔی ثەرەٚپێػچٛٚٔی کٛررطبیەْ ثەرەٚ گەغەضۀعْ.ەاڵَ پێکعاظأەکبْ ثٛٚٔە ِبیەی پێکرظ، ث
ظەکرێذ ئەَ ِبٚەی ضبِۆغییە ثەکبرثٙێٕرێذ ثۆ ظأبٔی ئەٌٚەٚییەد ثۆ چبکطبزییەکبْ ٚ ثۆ خەضذ ضطزٕە 

ی رر وٗ. ، یبْ کٛاڵیزی گەغزیبرییضەر ٔبٚۀعێک ثۆ ٚەثەر٘ێٕبٔی ظرێژضبیەْ، ٚەن ژێرضبْ، غبرەزای
ٚضۆیی ٚ ثەرٔبِەی ٔەٚد ٚ گبزیع ظەرٛأرێذ ثەکبرثٙێٕرێذ ٚەن ثەرظەثبز ثۆ فرەچەغٕی: ضەرچبٚەی ٔب

ٚضۆ ثەرەٚپێع ثجەْ ثەرەٚ ئەٚەی ثجێذ ثە بٔ ظەرٛأٓ ئبضزی ضسِەرگٛزاری ٘ێسی وبرگەغەپێعأی 
کەررێکی کێجڕکێکبر ٚ ئەگەری ٘ەیە ٘ۀبرظەظ ثکرێذ. ضسِەرگٛزاریە رۀعرٚضزییەکبٔیع ٌە ظٚاٚەْ، 

ٌە  )عٍُ االٚراَ( وبْ گرێیٗ ٔطزیئەگەرچی پێعاٚیطزییەکی گەٚرەی ٔبٚضۆیی ٚ ٘ەرێّی ٘ەیە )ثۆ ّٔٛٚٔە زا
ثەرزکرظٔەٚەی   وٗثکرێذ رٛأرێذ پیبظە ظٖٛازێکی گػزگیر ٔبٚچەکبٔی ثبغٛٚری عێراق(. غێ

 ڵ گٗ ٘ب ٌٗ رٖٚ ٘ٗرب ظەگبرە ربلیگەکبْ(  ٔۆریٕگەکبٔەٚە)٘ەر ٌە   ٖٚ ضزێزٗ ثٗ ظٖضسِەرگٛزارییەکبْ پێکەٚە 
ضسِەری ربکەکەش ٚ ِەرگٛزاریی پطپۆڕیەٚە رب ظەگبرە (. ٘ەر ٌە ضسرِبْ ظٖظەرِبٔطبزییع ) پیػەضبزی

 ثەاڵَ پێٛیطزە ظەٚڵەد رۆڵی پەرٚەرظەکەر ثجیٕێذ. ،ە ئبراظایە ثۆ ضٛٚظٚەرگررٓ ٌێیبْظٚکبْ، ظەرفەد ٌ
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 ئبثٛریضەرچبٚەیەن ثۆ ٘ۀبرظە ٚ ثۆ فرەچەغٕکرظٔی 
 

ثێذ،  ب ضسِەرگٛزاریٙە رۀضزە ٚ کەٌٛپەٌەٚە ثێذ یبْ ثثە ضسِەرگٛزارییەٚە، ثە کەرە ثبزرگبٔی .3.72
ثریزییە ٌە ظەرفەرێکی گرٔگ ثۆ فرەچەغٕکرظْ ٚ ثەرزکرظٔەٚە ٚ گەغەپیعاْ ٚ ثٛارێکە رب ئێطزب ظەضزی 

ب زۆر میٛری ئەفریاڵری ٔبٚەڕاضذ ٚ ثبک رۆژ٘ٗ. عێراق ٚەن زۆر ٚاڵری رری ٔبٚچەی گػزیٌێ ٔەظراٚە ثە 
د ٚ گبز( ٌە ثٕەٚەی زٔدیرەی ثەر٘ەِٙێٕبْ پػذ ظەثەضزێذ ثە ٘ۀبرظەکرظٔی کەرەضزەی ضبٚ )ٔەٚ

-Müllerِبٚەرەٚە کبرێک ٚاڵربٔی ربزەپێگەیػزٛٚ ثەضەر زٔدیرەی ثە٘بظا ٘ۀگبٚیبْ ثۆ ضەرەٚە ٔب )
Jentsch, 6٢٢5ٔ ەغبز ثٛٚ ٌە ثٛاری ثەغی ثبزرگبٔی (. ٚەن ٌە ضٛارەٚە ڕْٚٚ کراٚەرەٚە، عێراق

ٔیٛەی ئەٚەیە کە ٌە  ضەظیثەغعاری ثە رێژەی ٌە خی ظی پی ٔبٚچەکەظا، ٚ ثەغی  ضسِەرگٛزاری
ْ( ٚ ظ ضٗ ٌٗ 1١ە(، ٚ ٚاڵربٔی عەرەة )ظ ضٗ ٌٗ 12ٛری ئەفریمیب ٘ەیە )اڵری ٔبٚەڕاضذ ٚ ثبک رۆژ٘ٗٔبٚچەی 

(. ظ ضٗ ٌٗ 13رۀبٔەد ئەٚ ٚاڵربٔەی رەٚغیبْ الٚازە ٚ ٔبکۆکی ٚ پێکعاظأیبْ ریبیە رێژەکە ثبغزرە )
ٔگە، ٚ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرٛأێذ یەکەِی ئەَ ثٛارە ٚ ئەَ ضزراریدە پەراٚێسی گەغەضۀعْ زۆر گر

 ثێذ. 
 

 6٢16)% ی خی ظی پی(  ثبزرگبٔی ضسِەرگٛزارییەکبْ 3.3غێٛەی 

 
      . 6٢12پێعأی خیٙبٔی،  رٖ وبٔی پٗ رٖ : ٔیػبٔعٖ رچبٖٚ ضٗ     

 
 ضسِەرگٛزاریی ۀبرظەکبرثبد ثۆ ئەٚەی ثجێذ ثە ٘پێٛیطزە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کۆرٛثۀعەکبْ ال

 
 .ٔع ٘ەیە ٌەضەر کەرری ضسِەرگٛزاریٌە عێراق، رۀبٔەد ٌە کٛرظضزبٔعا زیبرریع، زۆر کۆرٛثە .3.77

بٔی ضسِەرگٛزارییعا ٚەثەر٘ێٕبٔیبْ کرظٚٚە ٌە کەررەک ثە لٛرضی ئۀدِٛۀی ٘بریکبری کۀعاٚ،ٚالربٔی 
بزی، ٚ پػزجەضزٓ ثە ضسِەرگٛزاری ثۆ ض، ظارایی ٚ ثیٕب٘ۆرێً، گەغزیبری ٚ ٚ کۆ ربن ٚەن ثبزرگبٔی

ق )ثە کٛرظضزبٔیػەٚە( ظەثێذ ٌە گەغەپێعأی خی ظی پی ٚ ظرٚضزکرظٔی ٘ەٌی کبر. عێرا ثەغعاری
ٚ ثیٕراٚە کە ٘ەر زٚٚ ثیٕبضبزی بثٛاری ئەَ ٘ۀگبٚە ضزراریدە ثە چپێی ئەِبٔە ٘ەڵجگرێذ ٚ ٘ۀعێک غٛێٕ

أی ئەَ لەیرأە. ٌە ٘ەرێّی ڵع ر٘ٗ ضٗە ثیٕی پێع ٚ گەغزیبری گەغەیبْ ثەضۆیبٔەٚ  رٖ ضبٔٛٚثٗٚ 
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پطپۆڕیی ثیبٔی کە ٚا ثبغزرە الثجرێٓ  وبورظٔیکٛرظضزبْ، ٘ۀعێک کۆرٛثۀع ِبْٚ ٌەضەر ظاِەزرأعْ ٚ 
  :ثۆ ئەٚەی ثٛار ثعرێذ ثەَ کەررە ٚ ظەرفەری کبری ٔبٚضۆیی ٚ گەغەضۀعْ ثکرێٕەٚە. ئەِبٔە ثریزیٓ ٌە

 ۆڕێزیعا: ٔبظڵٕیبیی یبضبیی )٘ۀعێک خبر ِەرخی پێچەٚأە ٘ەیە ٌە ٌە ٘ەِٛٚ ثٛارەکبٔی پطپ
رێطبیبٔەی کە فەرِبٔگە خیبٚازەکبْ، ثۆ ّٔٛٚٔە ثەضػیٓ ٌە ثبج ٚ ٌە ضػزەی ڕاپۆرد، یبْ ئەٚ 

ٌە ٔبٚچە خۆراٚخۆرەکبٔی عێراق، خۆراٚخۆر ٚ ٌێک خیبٚازْ(،  پیػە ٚ پطپۆڕێزی رێک ظەضەْ
 ٔی ثڕٚأبِە، ِەرخەکبٔی ٔیػزەخێجْٛٚ ٚ ڤیسا.ِەرخەکبٔی ڕەگەزٔبِە، ٘بٚربکرظ

 ی: کۆرٛثۀع ٌەضەر ئەظای ٚرظثیٕی ٌەالیەْ کۆِپبٔیب ٚ پطپۆڕی ثیبٔی ٌٕە کەرری ژِێریبری/ٚرظثی
بری، ثەکبر٘ێٕبٔی کراٚێژ ضسِەرگٛزاری ٙبٚاژٚٚی ٚرظثیٕێکی ٔبٚضۆییە( رۀ )پێٛیطزی ثە

رد ثکرێذ ٚ ئەِەظ پبرەی رێعەچێذ ثۆ ضزبٔعارظی کۆٔی ژِێریبری )پێٛیطزە ظٚٚ خبر ڕاپۆ
 .کۆِپبٔیبکبْ(

 .ٌە کەرری یبضبییعا، رۆِبرکرظٔی کۆِپبٔیبی ثیبٔی 
 

ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔعا کبرەکەیبْ ٔێٛظەٚڵەری  گٛزاری، کۆِپبٔیبکبٔی ضسِەرگػزیثە غێٛەیەکی  .3.7٩
ٌەگەڵ زکِٛەد ٚ  یبْییەکبٔ٘بٚکبریی ٚەثەر٘ێٕەرە ثیبٔییەکبْ ٌە چبالکییەکبٔیبٔعا ٚ ٌە پەیٛۀع ثریزییە ٌە

ٌە کڕیبری کۆِپبٔیبکبْ(. ئەگەرچی  ظ ضٗ ٌٗ ٨٢)ظیّبٔە کراٚە ٌەگەڵ زیبرر ٌە . ٌەگەڵ فەرِبٔگەکبٔی ثبج
٘ۀعێک ٌە کۆِپبٔیبکبْ ثە ضزبفی ثیبٔی ظەضزیبْ پێکرظٚە، ثەاڵَ ٌەگەڵ کبرعا ٌە خێی ضزبفە ٔێٛظەٚڵەرییەکە 

ی کبرِۀعەکبٔی ظ ضٗ ٌٗ ظ ضٗظا رب رٖ ضٌٗە  Deloitteّٔٛٚٔە ظیٍۆیذ )ثۆ کبرِۀعی ٔبٚضۆییبْ ظاِەزرأعٚٚە
یبْ ثیبٔیٓ(. زۆرثەیبْ ٌە ٔبٚچەکە غٛێٕپێیبْ ٘ەیە ٚ ٔٛضیٕگەیبْ ظ ضٗ ٌٗ 32ٚ ئێطزب  6٢11ثیبٔی ثْٛٚ ٌە 

  ٘ەیە ٌە ئٛرظْ، ظٚثەی، ٚ ٌٛثٕبْ.
 

٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەظارەٚە ٌۀبٚ گەغەپێعأی ضسِەرگٛزارییەکبْ ثەرضڤی پێٛیطزییە ظیبریکراٚەکبٔی 
 ەرەظاضز ضٗئەٚ رەٚغە خیۆپۆٌیزیکە 

 
کەرری ضسِەرگٛزاری ظەرفەرێکی ثبظ ظەظاد ثۆ ظاِەزرأعْ ٌە کەرری ربیجەد ٚەن ٌە ٘ەر  .3.7٨

٘ەرێّی کٛرظضزبْ ( 6٢1١ٔع )اگٛێرەی ڕاپۆرری ر. ثەگۀدبْ ٚ ربْ ئبفرٖکەررێکی رر، ثە ربیجەری ثۆ 
 ٘ێسی وبرەی ضٛارەٚە ظەرٛأٓ ژِبرەیەکی زۆر ٌە رر وٗثکبد کە ئەَ ضێ  ظەرٛأێذ پێػجیٕی ئەٚە

 ثەغەکبٔی رریکڕای گػزی ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ ظاثّەزرێٕٓ ٚ رێژەی گەغەی ظاِەزرأعْ زیبرر ثێذ ٌە رێ
ی فرۆغی ٚ ربکفرۆغی. ٌە ٚاڵربٔوۆ( 3( گٛاضزٕەٚە ٚ ضەزٔکرظْ ٚ گەیبٔعْ، ٚ )6( ثیٕبضبزی، )1: )ئبثٛری

ی پیػەکبْ پێک ظە٘ێٕٓ ظ ضٗ ٌٗ 75ضسِەرگٛزارییەکبْ  (OECDپێعاْ ) رٖ راٚی ٘بریىبری ٚ پٗرێىط
ضبالٔە(. ثە  6٨-15)زۆررریٓ رێژەی ظاِەزرأعْ ٌە کەرری ضسِەرگٛزاریعا ثۆ گرٚپی رەِۀی 

عاری ٚەن ڕەچبٚکرظٔی ئەگەری گەغزیبری ٌە کٛرظضزبْ، زۆر گرٔگە ضەرٔح ثعەیٓ ٌە کەرری ِیٛأ
" ثۆ ئەٚ کەضبٔەی غبرەزاییبْ ٔییە. گەغەی ضسِەرگٛزارییەکبٔی ەَکیەکبری ٚەی ضەرەکی ثۆ "ضەرچب

گۀدبْ. ضەثبرەد ثە ثبثەری  ثەکبرضطزٕیئبی ضی ری ثررییە ٌە فبکزەرێکی ٘بٚثەظ ثۆ زیبررکرظٔی 
برر ٌە ، ظٚٚ کەرری ضسِەرگٛزاری )گەیبٔعْ ٚ ظٚکبْ/ئٛرێً/چێػزطبٔە( ثە رۀیب زیری اڵیٗ خۆری وۆِٗ

ثبٔىی پیبٚاْ( ) ظ ضٗ ٌٗ 33ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ  ظ ضٗ ٌٗ 56ٚەیە ) رٗ ئبفرٖٔیٛەی ٚەزیفەکبْ ثە ظەضذ 
زیبظثٛٚٔی   پێی ٚایٗ( 6٢11ری،  ٚڵٗ ثبٔىی ٔێٛظٖ) 6٢16ٔی خیٙبْ پێعا رٖ پٗ(. ڕاپۆرری 6٢11ری،  ٚڵٗ ٔێٛظٖ
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 زیبظثٛٚٔی ثبزرگبٔی  ضذ ثٛٚ ثٗ یٖٛٗ پ 6٢٢5ٚ  1٨٨5)ثەاڵَ ٔەن پیبٚاْ( ٌە ٔێٛاْ  ربْ ئبفرٖ کبری
ربیجەد ڕاپۆررەکە خەضذ ظەضبرە ضەر ئەٚ ری ٔٛێ ٌە کەرری ضسِەرگٛزاری. ثۀێٛظەٚڵەری ٚ ظەرفە

کە ٌە ثٛاری ئبی ضی ریٓ )ٚەن پرۆضەکرظٔی زأیبری ٌە ثبٔه، ثیّە، چبپ ٚ  أەی ضسِەرگٛزاریوبر
ی  رێگٗ  وبرورظْ ٌٗکبرِۀعاْ ئبفرەرٓ، ٚ ثٛاری ثاڵٚکرظٔەٚە، ٚ ثٕکەی رەٌەفْٛ کرظْ(، کە زۆرثەی 

ٚ ثبغزر ئبٚێزەکرظٔی ضێساْ ٚ ژیبٔی  ربْ ئبفرٖظەرفەری ٔٛێی کرظەٚە ثۆ پیبٚاْ ٚ  ٔعی یٖٛ وبٔی پٗ ئبِرازٖ
 6٢ٌە ضٛار  ١١-35کبرظا ثۆ رەِۀی  ٘ێسیٌە  ربْ ئبفرٖ ی. ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔعا ثەغعاریپطپۆڕ

 (. RAND, 6٢1١ثۆ پیبٚاْ ) ظ ضٗ ٌٗ ٨٢ەگەڵ زیبرر ٌە ە، ثە ثەراٚرظ ٌظ ضٗ ٌٗ
 

ضسِەرگٛزاری پالٔعأبٔی  بٔیثبزرگیەکططزٕی  ظەکرێذ ضزراریدەکبٔیٚەک ئبِبٔدێک،  .٩٢.3
ٚ کبرگێرییەکبٔعا  ئبثٛری. ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە ِەغریت، کۀبری ئەرڵەضی ٌەگەڵ پبیزەضزە ذثگرێرێّبیەری ٌەضۆ٘ە

 ،ثبزرگبٔی ضسِەرگٛزاری وططزٕی یٗثەپبڵپػزی پرۆژەکبٔی  ،ٌە ٚاڵدثٛٚە  ئبثٛریثەرظەٚاَ ئبڕاضزەکەری 
ی گەغەضۀعٔی ٔٛێ: وبٖٔ ظاڕغزٕی خەِطەر ٔعأبٔی ٘ەرێّبیەری ثریزی ثٛٚ ٌەئبِبٔدی ضیبضەرێکی پال

ٚ  ت، ِەراکعش ٚەن ضەکۆیەک ثۆ ثبزرگبٔی ٌەگەي ئەٚرٚپب ٚ ِەغریٕبکیِ-بشف رٛاْ ٚ رٗ- دٗٔٗ ر
(. پرۆژەی گەٚرە )ٚەک 6٢٢2،  ٖٚ رٖ ظٖٚەزارەری )ثۆ ٚزەی ضۆر  رزازادٚی، ر ثۆ گەغزیبریبظغٗ ئ

ژێرضبْ ٚ ٔیبرٕبٔی ٛٔێٛاْ ضٕٛٚرەکبْ، ٚزە ٚ رۆڕی گەیبٔعْ( ظەرٛأٓ رێگەضۆظ ثکەْ ثۆ ثەٌگٛاضزٕەٚە 
ی زۆررر ضەڵه ثکرێذ. ٌە ٘ەر گٛٔدبٚ ٚ کێجڕکێکبر کە پێػکەغی ژِبرەیەو گەغەضۀعٔی ضسِەرگٛزاری

ّٛٚٔەکەظا ظەرٛأرێذ ثبزرگبٔی ثە ضسِەرگٛزارییەٚە ثەکبرثٙێٕرێذ ثۆ پالٔعأبٔی ٘ەرێّبیەری. ٔ چٛار
ثیٕبضبزی ٚ ربکفرۆغی ٘ۆیەکی ضەرەکی ظەثٓ ثۆ گەغەیەکی  گٛاضزٕەٚە، پرۆژەی ٚزە ٚگەغزیبری ٚ 

 ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ٘بٚضۀگ
 

 خیٙبٔەٚە ثجەضزرێزەٚە. وبٔی رریٗ غ ثٗپێٛیطزە ٌە رێی ضسِەرگٛزاریی گٛٔدبٚەٚە ٘ەرێّەکە ثە  .٩1.3
ێّی کٛرظضزبْ ٔسیکە ٌە چۀع ثبزاڕێکی گەٚرە کە زۆر پێٛیطزیبْ ثە ضسِەرگٛزارییە. ٘ەرێّی ر٘ە

کٛرظضزبْ ظەرٛأێذ ثجێذ ثە ضەکۆیەن ثۆ گٛاضزٕەٚە ٚ ثۆ ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزاریی ثۆ ٔبٚچەکە. 
ەکبٔی عێراق یبْ چەکی ضەالِەرزر ثێذ ٌە ٔبٚضەرەڕای ئەِبٔەظ، ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرٛأێذ ژیٕگەی

 الٚازیثۆ عێراق ٚ ٚاڵربٔی رری  ئبراَجێذ ثە ظەرٚازەیەکی ثٚاڵربٔی ظراٚضێ. ثەَ غێٛەیە ظەرٛأێذ 
یی ضز ضٗئەَ خۆرە غٛێٕە ظٚٚرأە گٛٔدبٚە. ٌەثەر ربیجەری ثۆ ٔبٚچەکە: ثبزرگبٔی ضسِەرگٛزاری ثە

ەثەضزێذ ثە رەکٕەٌۆخیبی ٔٛێ ٚ ثە ظپػذ  رظضزبْ ثە لٛرضیٔبٚ ٘ەرێّەکە، کٛک ٌەڵگٛاضزٕەٚەی ضە
، ٚ پێٛیطزە ظەضزکبری ثەرچبٚ ١)گەغزیبری( ٚ  6خۆری  گەیبٔعْ ثۆ ظەضزکرظْ ثە ثبزرگبٔیربیجەریع 

 ثکرێذ ٌە ڕێٛغٛیٕی پێعأی ڤیسا. 
 

یٛ : ضەیرکرظٔی ئەٚ ظئبثٛریٚەن ضەرچبٚەیەن ثۆ فرەچەغٕکرظٔی  ثبزرگبٔی ضسِەرگٛزارییەکبْ
 ضٕٛٚرەکبْ

 
ئەِە ثریزییە ٌە . ەکەی فرەچەغٓ ثکبدئبثٛریپێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘ەٚڵ ثعاد  .٩6.3

ٔی زەٚافس ٚ ضػزەی پػزگیریی ٌە پێعاکبرٚثبری ٚەن ظأبٔی ئبژأطێکی ریکالَ ثۆ ٘ۀبرظە، ٚ 
ەرز ٚ ئبِرازی رری ٘ۀبرظەکرظْ، ثە ربیجەری ثۆ کۆِپبٔیبی ثچٛٚک ٚ ِبِٕبٚۀعی ثۆ ظەضزگەیػزٓ ثە ل
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ظارایی. ظٚثەی ٌە ئەظەثیبرعا ٌەالی زۆر کەش ٚەن ِۆظیٍێک ثبش ظەکرێذ ثۆ ٔبٚچەکە ٌە ثٛاری 
ٚ ثەکبر٘یٕبٔی ضسِەرگٛزاری ثۆ ئەَ ِەثەضزە. ثە ٘ەرزبڵ، ڕاپۆررێکی ئەَ  ئبثٛریفرەچەغٕکرظٔی 

ِۆظیً ثۆ ظرٚضزکرظٔی  ٔێٛظٚڵەری ثبضی ئەٚە ظەکبد کە ظرٚضزکرظٔی ٘ەِبْ ظراٚیظٚاییەی ضٕعٚلی 
ضەکۆیەوی ظارایی، ثبزرگبٔی، گەغزیبری، گٛاضزٕەٚە ٚ ٌۆخیطزیه ٌە ٔبٚچەیەوی خٛگرافیی ضٕٛرظارظا 

 ,.Callen et alڕۀگە کبرێکی زەزّەد ثێذ ثۆ ضەرخەَ ٚاڵرەکە )ئیّبراد( ٚ ٚاڵربٔی کۀعاٚی ظراٚضێ )
٘ەٚڵ  برەیەن الیەْ ثکبد ٌە ٔبٚچەکە کەژِ(. پێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کێجڕکێ ٌەگەڵ 6٢1١

١بظ ەکەیبْ فرەچەغٓ ثکەْ. ٌٛثٕبْ، ئٛرظْ ٚ رٛرکئبثٛریظەظەْ ٌە رێی کەرری ضسِەرگٛزارییەٚە 
٘ەیە کە پػذ ثە ضەرچبٚەیەکی ظیبریکراٚ ظەثەضزٓ، ٚەن گەغزیبری،  ڕکبثەرْ. ٘ۀعێک ضسِەرگٛزاری

ظٚٚرەٚە پێػکەظ ثکرێٓ ٚ کێجڕکێ ٌەضەر ئەِبٔە پػذ ثەاڵَ ضسِەرگٛزاریی رر ٘ەیە کە ظەرٛأرێذ ٌە 
٘ێسی ٚ الٚازیی  وبٔی ثٗ ضبڵٗ ٚ غبرەزایی(. غیکرظٔەٚەی ٔبٚثبٔگظەثەضزێذ ثە کٛاڵیزی ٚ ٔرش )٘ەرٚە٘ب 

ەکبْ ثۆ رخۆاٚپێٛیطزە ئۀدبَ ثعرێذ ثۆ ضسِەرگٛزارییە خۆر (SWOTوبْ ) ررضییٗ وبْ ٚ ِٗ رٗ رفٗ ٚ ظٖ
ٌە ٘ۀعێک کەرد، ٚەن ثریبرظاْ ٌەٚ ثبرەیەٚە.  ئیٕدببٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ ظەضزٕیػبٔکرٔی ئەگەرەک

، ضسِەرگٛزاریی ئبی ری، رۀعرٚضزی، کە کێجڕکێکە ٘ەَ ٔبٚچەییە ٘ەَ خیٙبٔی، ییپطپۆڕ ضسِەرگٛزاری
ثٓ ٌە کبرەری فەر٘ۀگی ڕۀگە ٘بٚڵزِبْ ٚ ضەض ربیجەری: ثەٓثکرێظەرٛأرێذ رۆڵ ٚ کبرەکبْ ظیبری 

ثە زِبٔی کٛرظی،  ظاڕغزٕی ثبثەد)ثۆ ّٔٛٚٔە،  ،ٌە ٘ەِبْ ثٛارظا ێکێجڕک ٕبٔی ضبڵی ثە٘ێسیٔیبرٛث
 ، ِێژٚٚیی، ٚ ئبییٕی(. ڵزٛری وٗگەغزیبریی 

 
 ظرێژضبیەْ ظەضزپێػطەری ٚ کەرری ربیجەد  ٚظاْ ثٗ ثرٖ

 
 :اظثبزٔەضٛالٔەٚە ٌۀبٚ ، ٘ەرێُ ڕاظەکێػێذ ثۆ ٔبٚ گػزی پػزجەضزٕی زۆر ثە کڕیبری/ضەرخی .٩3.3
ەکبْ ظەثێزە ِبیەی گرفزی ٌێػبٚی ٔەضزیٕە، ئەِەظ کبر ظەکبرە ضەر ٚٔی پبرە ثۆ پێعأی پبرەی کڕیبریٔەثٛ

رٛأبی کۆِپبٔیبکبْ ٌە ثٛاری ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ ثْٛٚ ثە کێجڕکێکبر. ئەٚ کۆِپبٔیبیبٔەی ضسِەرگٛزاری کە 
 ظەثەضزٓ. گػزی ثە کڕیبری کێجڕکێکبر ٔیٓ ٔبرٛأٓ ثچٕە ٔبٚ ثبزاڕی ٔٛێ ٚ زیبرر پػذ

 
 

 گػزی: پػزجەضزٓ ثە کەرری ثبزٔەضٛالٔەٚە ٌۀبٚ  3.١غێٛەی 

 
 

پطتبًسته بً 
کڕیبریی 

 گطتیی

 وًبُوی وًختیىً
بێ تُاوبیی 

لًبًرًٌمٍێىبن 
 َ کێبڕکێ

بێ تُاوبیی لً 
فرەچًضىکردوی 

 کڕیبرەکبن
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ەوی . چۀع کبرگەیەیعایضبٚایٌە لۆٔبغی گەغەی کەرری ربیجەد ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘ێػزب  .٩١.3
ە ئبثٛریەری ڵٌە چۀع کەررێکعا چبالکییبْ ٘ەیە. ئەِەظ زۆرثەی خبر ضەض کە زیبرر ٘ی ضێسأییە-ثچٛٚک

رەی ئەٚ ب. ژِبمیٛری ئەفریاڵری ٔبٚەڕاضذ ٚ ثبک رۆژ٘ٗ ی ٔبٚچٗ ەضۀعٚٚەکبٔە، ثە ربیجەری ٌەگەغ ربزە
کەررێکی الٚەکی. زۆر خبر، ظەضزکرظْ  ربیجەرّۀعْ ٌە یەن ضسِەرگٛزاری کە ٓکۆِپبٔیبیبٔە ئێدگبر کەِ

ٌە ٚەثەر٘ێٕبٔەکە: ثە ضسِەرگٛزارییەکی ٔٛێ ٌە کەررێکی الٚەکیعا ٘ۆیەکەی ثریزییە ٌە ظەضزکەٚری ضێرا 
کبرەٚە ٔرضەکبْ ٘ەرەضیبْ َ ٌەٚاڵثە 6٢1٢ثۆ ّٔٛٚٔە، کەرری ثیٕبضبزی ٔەغّٛٔبی کرظ ٌە ضەرەربی 

ئبضبیع گەغەی  زی ٌێ ٘ێٕراٚە. ٌەثەر رەٚغی ضیبضی ٘ەرێُ، ضسِەرگٛزاری٘ێٕبٚە ٚ چۀعیٓ پرۆژە ٚا
ەْ ثگۆڕی ثۆ ٚەثەر٘ێٕبٔی ی کٛررطبی پرۆژٖکرظٚٚە. ئبضزۀگ ٚ رەزەظظاکە ئەٚەیە کە ظەرفەری 

رۀبٔەد زیبرریع ٌە ٚاڵرێکعا کە ظەٚڵەِۀعە ثە ضبِبٔی ضرٚغزی ٚ -ٔیبرٕبٔی رٛأبضبزیٛظرێژضبیەْ ٚ ث
 ٌە زیبررکرظٔی ظەضزکەٚرە ظرێژضبیۀەکبْ. ٓپێٛیطزە ئبِبٔدەکبٔی ثریزی ث

  
ەٚرە ظەگێڕێذ ٌە ٔێٛظەٚڵەرییەٚە رۆڵێکی گ ە رۆڕە ضەرەکییەکبٔی ضسِەرگٛزاریث  ٖٚ ضزٕٗ ثٗ .٩5.3

ضبٚەْ ثەرژەٚۀعی ظەِێٕٕەٚە ٚ ِەیٍێه ٘ەیە ثەاڵَ ژِبرەیەن ضزراریدی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. 
 کەررەکبْیە ٔٛێیەکبْ یبْ ییرۆکەیەی کە ظەڵێذ ظەثێذ پیػەضبز)ثۆ ّٔٛٚٔە، ئەٚ ث ثۆ پبرێسگبری

یبضبیی، کۆِپبٔیب ٚ  گٛزاریپیػەییعا، ٚەن ضسِەر ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە ثٛاری ضسِەرگٛزاری ثٓ(.پبرێسراٚ
ضەڵکبٔی ثیبٔی ڕٚٚثەڕٚٚی چۀع ئبضزۀگێک ظەثٕەٚە کە ظەثێذ الثرێٓ. ئەٚە ِەرخێکی ثٕەڕەرییە ثۆ 

ثەرەٚ ِۆظیٍی کێجڕکی ٚ  ی ضێسأییەٚە پرۆژٖ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کە ثگٛازێزەٚە ٌە ّٔٛٚٔەی  ئبثٛری
 ئبضذ ثەرز. پیػەضبزی ضسِەرگٛزاری

 
  رغگ ثبٖٚ ٌٗەد ٚەن رۆڵی ظەٚڵ

 

ثۆ  ، ئەگەرچی ٘ۀعێک ثەرەٚپێػچْٛٚ ڕٚٚی ظاٚە.طبالرأەیەثبٚکظەیەکی زۆر ازکِٛەد رب ڕ .٩2.3
ّٔٛٚٔە، ٌە ٘ەڵطۀگبٔعٔی ضزبٔعارظەکبْ ٚ گٛٔدبٚێزییعا، زکِٛەد ظەضەاڵرەکبٔی ضۆی ظەظاد ثە 

پێعأی ئەرک ٚ ذ ثۆ پێٛیطزە ٘بٔعاْ ٘ەثێکۆِپبٔیبی ئەٍ٘ی، کە ٘ۀگبٚێکی ثبغە ثەرەٚ کبراییەکی ثبغزر. 
( RAND, 6٢1١) ( ٗ کبرەکبٔی زکِٛەد ثە گرێجەضذ ثە کۆِپبٔیبی ئەٍ٘ی ٚ ربیجەربٔعْ )ضصطص

ن ثەڵێٕعەر یبْ ٔە ،ثجیٕێذ رثبٚغگ ٌٗ ضەثبرەد ثە ظەضزپێػطەریی کەرری ربیجەد، پێٛیطزە ظەەٚڵەد رۆٌی
 کێجڕکێکبر.

  
 کبرەکبٔیثبش ثریزییە ٌە گۆڕیٕی  یبٌٔەثەر ژِبرەی زۆری کبرِۀعأی زکِٛی، ثبثەرێکی غبی .٩7.3

. ٘ۀعێه پیػەضبزی کۆْ ٚ ثێ رکبثەر ٘ێػزب ٌە الیەْ ٚەزارەری ثۆ کەرری ربیجەد گػزیکەرری 
ثبزرگبٔی ٚ پیػەضبزییەٚە ثەڕێٛە ظەثرێٓ ٚ ظەثێذ ٔٛێجکرێٕەٚە ٚ ربیجەربٔعْ ثکرێٓ یبْ ٚازیبْ ٌێ 

گۆڕیٓ ظاثٕرێذ ٚەن ثەغێه ٌە ٘ەٚڵەکبٔی  ثٙێٕرێذ ثە پالٔی گٛٔدبٚی گۆڕیٕەٚە. ظەغێذ پالٔی
ەٚە گػزی کبری( ثۆ ئەٚەی کرێکبرەکبْ ٌە ی گػزی )کۆِپبٔیب زکِٛی ٚ ظەٚڵەدثچٛٚککرظٔەٚەی کەرر

( چۀع ڕاضپبرظەیەکی رێعایە ثەَ ئبڕاضزەیە ٚ ثریزیٓ ٌە RAND, 6٢1١) راپۆرری  . ٌٗئەٍ٘ی کبریثچٓ ثۆ 
یبثٛٚٔەٚەی ضۆثەضػبٔە ٚ ٔبضۆثەضػبٔە( ٚ ِەغك ٚ ڕا٘ێٕبْ ٚ پبکێدێکی لەرەثٛٚی ظارایی )ثەرٔبِەی خ

 ثەرٔبِەی ٘بٚربکرظٔی کبر. 
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ی  پرۆژٖٚ ٘بٔعأی   پرۆژٖظاثٕێذ ثۆ ئبضبٔکرظٔی  ي یىٗ ٘ٗضەرەڕای ئەِبٔە، زکِٛەد ظەرٛأێذ  .٩٩.3
. ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘ەیە کە پێٛیطزە کبری ٌەضەر ثکرێذ  پرۆژٖ. چۀع ثبثەرێىی ژیٕگەی گۀدبْ
 (. RAND, 6٢1١)ثڕٚأە 

 
 ٔیبی ثچٛٚک ٚ ِبِٕبٚۀعیٓ،ظەضزپێکرظْ کەِزرە ٌەٚ ضسِەرگٛزارییبٔەی کە ٘ی کۆِپب رێچٛٚی .٩٨.3

. ثۆ گػزیچۀع ٘یٛایەن ظەثەضػٓ ثۆ فرەچەغٕکرظْ ٚ کەِکرظٔەٚەی پػذ ثەضزٓ ثە کەرری  ٌەثەرئەٚە
رٚپب، کەرری کۆِپبٔیبی ثچٛٚک ٚ ٔبٚەڕاضزی ئەٚ ٚ اڵد رۆژٌ٘ٗە  وبْ راگٛێسراٖٚاڵرە ٌە ّٚٔٛٚٔە، 

ِبِٕبٚۀعی گەٚرەرریٓ ظرٚضزکەری ٘ەٌی کبری ٔٛێ ثْٛٚ ٚ زۆرثەیبْ کۆِپبٔیبی ٔٛێی ثچٛٚک ثْٛٚ. 
یەوی  وٗضزراریدی گەغەپێعأی کەرری ربیجەری کرظ، کە کۆڵە پەیڕەٚی 6٢6٢-6٢1١زکِٛەری عێراق ٌە 

ی  پرۆژٖثۆ ٘بٔعأی  ەیچۀع پالٔێک ٘ەی.  ی ثچٛٚک ٚ ِبِٕبٚۀع پرۆژٖثریزی ثٛٚ ٌە گەغەپێعأی 
ی کبرِۀعأی ٚاڵد ظ ضٗ ٌٗ ٨5ٚ کۆِپبٔیبی ثچٛٚک ٚ ِبِٕبٚۀعی. ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە کٛێذ کە  ضی وٗ ربوٗ

ی خی ظی پی ٌە ظا٘بری ٔەٚرەٚەیە، زکِٛەد ضٕعٚلێکی ظ ضٗ ٌٗ ٨٢، ٚ زیبرر ٌە گػزیثریزیٓ ٌە کبرِۀعی 
ٛک ٚ ِبِٕبٚۀعی کە ِەثەضزەکەی ثریزییە ٌە چێعأی کۆِپبٔیبی ثٔیػزّبٔی ظرٚضذ کرظٚٚە ثۆ گەغەپ

ی گۀدبْ. ضٕعٚلی کۆِپبٔیبی  پرۆژٖگػزگیر ٚ ٘بٚکبر ٚ ٘بٔعەر ثۆ ی  ژیٕگٗظاِەزرأعٔی ضیطزێّێکی 
ی ضەرِبیەی پرۆژە ثچٛٚک ٚ ِبِٕبٚۀعییەکبْ ظ ضٗ ٌٗ ٩٢ثچٛٚک ٚ ِبِٕبٚۀعی ظەرٛأێذ ظارایی ٘ەرب 

رریع ٘ەیە ٚەن ظرٚضزکرظٔی  ٘بٔعەریپێػکەظ ظەکبد.  پرۆژەیەکاڵرییەکی کٛێزی ثکبد کبرێک ٘بٚٚ
ی  پرۆژٖ٘ۀگی رثۆ کۆِپبٔیبی ثچٛٚک ٚ ِبِٕبٚۀعی ٚ گەغەپێعأی فە  پرۆژٖژیٕگەیەوی ظۆضزبٔە ثۆ 

 . ضی وٗ ربوٗ
 

ٛٚٔە . ثۆ ّٔپێٛیطزە ضزراریدێک ٘ەثێذ ثۆ پێکەٚە کبرکرظٔی ٘ەِەالیۀەی کەرری گػزی ٚ ربیجەد .٨٢.3
زگبی  ظٖٔێٛاْ کەرری گػزی ٚ کەرری ربثیەد کە ظەرٛأرێذ ثەرفراٚأزر ثکرێذ.  ٘بٚثەغیٌە ثبرٚظۆضی 

رۆڵی ڕاٚێژکبری ظەثیٕی ثۆ ٘بٚکبری زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثۆ  (ئبی ئێف ضیری ) ٚڵٗ ظارایی ٔێٛظٖ
کەرری گػزی ٚ ربیجەد" ٌە  ٘بٚثەغیثەرەٚپێػچْٛٚ ثۆ ثەرفراٚأکرظْ ٚ ثە فەرِیکرظٔی ثەکبر٘ێٕبٔی "

ثەکبرثٙێٕێذ ثۆ پەٌەکرظْ ٌە  ٘بٚثەغییە٘ەرێّی کٛرظضزبْ. زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەیەٚێذ ئەَ 
 رەثبگەغەپێعأی ژێرضبٔی ٘ەرێُ ٚ چبکزرکرظٔی ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکبْ ثۆ ظأیػزٛأی ٘ەرێُ. 

ظضزبْ ٌێکۆڵیٕەٚەی ٌە ئەزِٛٚٔەکبٔی رٛرکیب ٚ ٌەگەڵ ڕاضپبرظەکبٔی ئبی ئێف ضی، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛر
ٚ کبری ظەکرظ ثۆ ظاڕغزٕی یبضبیەکی ربیجەد ثۆ  ٘بٚثەغییەٕع ٚ ئٛرظْ کرظ ٌە خێجەخێکرظٔی ئەٚ ی٘

. ثە ٘بٚکبری ٌەگەڵ ٚەزارەری پالٔعأبْ، گرٚپی ٘بٚثەغییەئەٚ  رێکططزٕی ٘ەِٛٚ غێٛەکبٔی چبالکی
گیری ٌە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثۆ ظاڕغزٕی چٛارچێٛەی کبری کرظٚٚە ثۆ پػز ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری

ٚ ظاڕغزٕی ثە غێٛەیەن کە ٚەاڵِعەرەٚەی پێٛیطزییەکبٔی ٘ەرێُ  ٘بٚثەغییەگٛٔدبٚی یبضبیی ثۆ ئەٚ 
ثێذ ٚ ٌە ثبغزریٓ ّٔٛٚٔەکبٔەٚە ٘ەڵمٛاڵثێذ ٚ ضٛٚظی ٚەرگررجێذ ٌە ّٔٛٚٔە ضەرکەٚرٛٚەکبْ ٚ رێّٕبییە 

 (.Lipson, Ismail Ali and Ala Al-Kazzaz, 6٢1١ٔێٛظەٚڵەریەکبْ )
 

. زکِٛەد ٘ەٚڵی ظاٚە ثۆ ٘بٔعأی ٚەثەر٘ێٕبٔی ثیبٔی، ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە رێی ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبٔەٚە .٨1.3
ظرێژکراٚەی کبریگەرەکبٔی ئەَ ٚەثەر٘ێٕبٔە ظەرٛأرێذ ثەرفراٚاْ ثکرێذ ٌە رێی چٛارچێٛەیەکی یبضبیی 

یفی ثعاد. ٌە چۀع کەررێکی ضسِەرگٛزاریعا ٘بٚکبری ٌەگەڵ کە ٘بٔی رەکٕەٌۆخیب ٚ ئبڵٛگۆڕی ِەعر
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ٔبٚضۆیی ٚ ظاڕغزٕی کێجڕکێی ضسِەرگٛزاری. ثۆ  ەکبْ رێگەی ضۆظ کرظ ثۆ رٛأبضبزیکۆِپبٔیب ثیبٔیی
ّٔٛٚٔە، گرٚپی زاگرۆش پرۆژەی کبرەثبی "ثب" ٚ ریػکی ضۆریبْ ظاڕغذ ٌەگەڵ کۆِپبٔیبیەکی ئەڵّبٔی، 

ٚ گبز ٌەگەڵ کۆِپبٔیبیەکی ئەِریکی، ئبٚاِیعیکب رٛأبی ثەر٘ەِٙێٕبٔی  گەغەپێعأی ثەر٘ەِی ٔەٚد
ئەَ ظٚاییەی ٌەگەڵ کۆِپبٔیب  ێکی ثەڕێٛەثرظٔی ضٛیعی ٚ ٘بٚثەغیِۆظیٍظەرِبٔطبزیی ظاڕغذ ٌەگەڵ 

ی ئبضبیػعا گەغەی ثە رٛأبکبٔی ظا ٌە رێی گرٚپی ضزێر ٌە ثٛاری ضسِەرگٛزار ئەٚرٚپییەکبْ،
 ٘بٚثەغییبٔەٌەگەڵ گرٚپێکی ٘ۆڵۀعی. ئەَ  ثیٕبضبزییعا عازیبریکییەٚە، ٚ ٌە ثٛاری ئۀکۆِپبٔیبیەکی ئەِری

ذ ێری کبرەکبْ ٚ رەکٕەٌۆخیبظ( ٚ ظەثظارایی ثەڵکٛ ِەعریفە ٚ چۆٔیە ک رۀٙبٌە ٘ەِٛٚ خۆرێک ثْٛٚ )ٔە
 ثۆ ٚەثەر٘ێٕەرەکبْ. ئبراِەٚەٌە رێی ژیٕگەیەکی یبضبیی  ٓ٘بْ ثعرێ

 
 یی یبضبیی ٚ ٔٛێکرظٔەٚەی یبضبکبْکەِکرظٔەٚەی ٔبظڵٕیب

 
ٚٔە، ٔبظڵٕیبیی ٘ەیە ٌەضەر ثۆ ّٔٛ. گٍەییەکی ثەرظەٚاِی کەرری ربیجەد ثریزییە ٌە ٔبظڵٕیبیی یبضبیی .٨6.3

ج، ٚەزارەرێکی رر ٔبیعاد، گِٛبْ ٌەضەر ثب ئیٕدبطۆغجٛٚٔەی کە ٚەزارەرێک ظەیعاد ٚ ێئەٚ ٌ
ارظأەی ٌە پبرێسگبکبٔی عێراق ٚ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٔەضزیٕە، ئەٚ ضزبٔع رێٛغٛێٕەکبْ ٌەضەر گٛاضزٕەٚەی

٘ێػزب پێٛیطزی ثە ظەضزکبرییە. کرا، ثۆپێعاچٛٚٔەٚەی  6٢٢٨پیبظە ظەکرێٓ. یبضبی ٚەثەر٘ێٕبْ، کە ٌە 
(: "ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ 6٢15گٛێرەی ڕاپۆرری ٚەزارەری ظەرەٚە )ثە

. ٌە 6٢1٢ی ضبڵی  ٨ثەکبرثەر ٌە رێی رێپەڕأعٔی یبضبی ژِبرە  یبضبیەکی پەضۀع کرظ ثۆ پبراضزٕی
ییە رێعەگەْ کە ٘ەیە ٌە ٘ۀعێک و ظژیٗ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚەثەر٘ێٕەرەکبْ ٘ۀعێک خبر ثە زەزّەد ٌەٚ 

ضەر٘ەڵعأی عارەکبْ ٚ لەٚارەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ. یک ٌەگەڵ یەکزر ٌەالی ٚەزارەرە پەیٛۀع ظژیٗرێٛغٛێٕی 
یی ٚەثەر٘ێٕبْ، ثٛٚەرە ٘ۆی ٔزٚ ِەرج ٌەضەر گەرە ثەثێ زأیبری پێػٛەضذێ رێٛغٛێٕی ٔٛ

ضبٚثٛٚٔەٚەی پرۆژەکبْ. ئەگەرچی ثبضی ئەٚە ٔە٘برٛٚە کە ظەثێذ ٘بٚثەغێکی ٔبٚضۆد ٘ەثێذ ثۆ ئەٚەی 
 ِۆڵەری ٚەثەر٘ێٕبْ ظەرثٙێٕیذ، ثەرپرضبٔی زکِٛەد ٘ۀعێک خبر ٘بٔی ئەَ کبرە ظەظەْ."

 
 ٚ زەِۀیبْ ثەضەرچٛٚە. ٔەرەٚەبکبْ ٌەٚأەی ضەرظەِی رژێّی کۆٔەٚە ِبٌٚە زۆر ثٛارظا، یبض .٨3.3

عێراق )ثە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔیػەٚە( پێٛیطزی ثەٚەیە کە یبضبکبْ ٚ رێٛغٛێٕەکبٔی ٔٛێ ثکبرەٚە ثۆ زۆر 
زی ٚ کۆٔزرۆڵ ثریزیٓ ٌە ضسِەرگٛزاری ثۆ ئەٚەی ثگەْ ثە ئبضزی ضزبٔعارظی ٔێٛظەٚڵەری. ظەثڵ ضزبٔعارظێ

ە. ثۆ ّٔٛٚٔە زبڵەرەکە ثەَ غێٛەیەیە ثۆ کەرری ژِێریبری/ٚرظثیٕی کە  پرۆژعەی گرٔگ ثۆ ئەَ ێەی زکٌٛف
ە ظەکەْ ٚ ثەَ ظپیب (ئبی ئێف ئبڕ ئێص)ڵەرییەکبٔیع رێیعا ضزبٔعارظی کۆْ پیبظە ظەکرێذ ٚ کۆِپبٔیب ٔێٛظەٚ

رظضزبْ ٌە زکِٛەری غێٛەیەظ رٛٚغی ظٚٚ خبر ضەرخی ظەثٕەٚە ثۆ ظٚٚ ڕاپۆرد. زکِٛەری ٘ەرێّی کٛ
ظٚاکەٚرٛٚە ٌە ثٛاری گٛاضزٕەٚە ثۆ ئەَ ضزبٔعارظە ٔٛێیبٔە. ضەثبرەد ثە ٘ەڵطۀگبٔعٔی  یٔبٚۀع
ێکی ثبظ ڕٚٚیعاٚە ثە ظەضزپێػطەری کۆِپبٔیب ئەٍ٘ییەکبْ، ٚ گٛٔدبٚێزی، ثەرەٚپێػچٛٚٔارظەکبْ ضزبٔع

ٕێذ )ٌیطزی کەرەضزەکبْ(، ضەرەڕای کە ئیعارەی زکِٛەد ظەیەضەپێ ، ٘ێػزب چۀع کۆٔزرۆڵێک ٘ەیەاڵَثە
 ظاثەغکرظْ،  کەرریٔە ضەر ثەرەٚپێػچٛٚٔی ۆران، ڕێٛغٛێٕە کۆٔەوبْ کبر ظەکەئەِەظ، ضەثبرەد ثە ض

ٌەگەڵ غبیطزەیی ِبٔەٚە ٌە ٚەزارەری رۀعرٚضزی ٚ ٔەثٛٚٔی ٘ەِب٘ۀگی ٌە ضەرربضەری پبرێسگبکبٔی 
گٛێرەی ثەی ثەضەرچْٛ رٚار ثٗرێکططزٕی  ثۆ ّٔٛٚٔە ِەرخەکبٔی پػکٕیٓ، ٚ-عێراق ٚ کٛرظضزبْ

 ٘ەڵطۀگبٔعٔەکە ثەرز ظەکۀەٚە.ضزبٔعارظە ٔێٛظەٌٚەرییەکبْ ٔیٓ، ٚ رێچٛٚٔی 
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رظْ یبْ ٘بٚرظەکرظٔی ئۀدبِی ئەَ رێٛغٛێٕە کۆٔبٔە ثریزییە ٌە پێٛیطزجٛٚٔی گرێجەضزک .٨١.3
کبٔی زگب ظٖثە  -پێعأبْظأ-ٚضزی )پالٔێکی ٔبٚۀعی ثۆ پێعأیکەرری رۀعر ثۆ ّٔٛٚٔە، ضسِەرگٛزاری

رٛرکیب ضٛظیبْ ٚەرگرد ٌە ژِبرەیەکی زۆر  ٔۆڕیٕگەکبٔیکرا ثەاڵَ خێجەخێ ٔەکرا، ٚ  پەضۀع رۀعرٚضزی
ٛاڵیزییەکی ثەرز(، ٚ ٔەضۆظ کە ٌە کٛرظضزبٔەٚە ظەچْٛٚ ثۆ ئەٚێ ثۆ ٚەرگررٕی چبرەضەر ثە ک

ثێ ربٔی کۀعاٚ(. ٌە کەرری ظاثەغکرظْ، ثڕٚأبِە یبْ پیػەیی )ربلیگەکبْ ٌە رٛرکیب ٚ ٚاڵ ضسِەرگٛزاری
ئبضزی ظاثەغکرظْ، ربوفرۆغی، ٚ ثەرز ثٛٚٔی ٔرش، ٚ کٛاڵیزییەکەغی  کەڵکی یبضبکە ظەثێزە ِبیەی کەِی

ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی  ریثبظ ٔبثێذ. رێٛغٛێٕی ثبغزر ظەثێزە ِبیەی ظەرفەری گەٚرەرری ضسِەرگٛزا
 گٛزارییەکبْ.ثەَ غێٛەیەظ، ٘ۀبرظەکرظٔی ضسِەر عێراق،

 

 رٛأبضبزی
 

٘ەرێّی کٛرظضزبْ ڕٚٚثەڕٚٚی چۀع گرفزێک ثۆرەٚە ٌە ثٛاری رٛأبکبٔعا ٌە کەرری  .٨5.3
. ئەِبٔە ثررییٓ ٌە ثٛاری ژێرضبْ ٚ ٘ەرٚە٘ب رٛأب ٚ ضسِەرگٛزارییەکبٔعا کە پێٛیطزە چبرەضەر ثکرێٓ

کبد ٚ ِەغك ظەکرێذ ثە ضزبفی غبرەزایی. ثۆ ّٔٛٚٔە ٚەن ثڕٚأبِە، کبرێه پێٛیطذ ثە ربلیگەی ٔٛێ ظە
٘ەِبْ غێٛە، ٌە کەرری بَ ثعرێذ ٌەگەڵ کەرری ربیجەد. ثەئۀد ٘بٚثەغیٔٛێ. ظەکرێذ ئەِە ثە 

رۀعرٚضزی، ئبِێرەکبْ یبْ کۆٔٓ یبْ ٔٛێٓ ثەاڵَ ئیع ٔبکەْ ٌەثەر ٔەثٛٚٔی غبرەزایی ٌە ٔێٛ ضزبفی 
ٌە ئۀدبِی لەیرأی ظارایی، ٌە کبرێکعا کە ٘ێػزب   ٖٚٚەضزب  ٖٖٚ  6٢15ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ژێرضبْ ٌە  پسیػکیعا.

ی زگب ظٖزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضەرلبڵی ثەرزکرظٔەٚەی ئبضزی ثٕکە رۀعرٚضزییەکبْ ثٛٚ. 
ثەاڵَ رب ئیطزب پێٛیطزی ثە  ،پێعارٛأبکبٔی ظاڕغذ ٚ پەرە 6٢13ٌە  کۆٔزرۆڵی پسیػکی کٛرظضزبْ

 کبٔە.بزگ ظٖغبرەزایی رر ٚ ثەرزکرظٔەٚەی ئبضزی 
 

 پرۆگراِی. پێٛیطزە ظەضزکبری ثبثەرێکی پەیٛۀعظار ثریزییە ٌە غبرەزایی ٚ ٘ەثٛٚٔی غبرەزایی .٨2.3
. ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە کەرری ضٛێٕعْ ثکرێذ ثە غێٛەیەن کە پێٛیطزییەکبٔی ضسِەرگٛزاری ِۆظێرْ ظاثیٓ ثکبد

ەکبْ. ٘ۀعێک ی، گٛاضزٕەٚە ٚ ٘ەرٚە٘ب ضسِەرگٛزارییە پیػەیی ٚ پطپۆڕیرۀعرٚضزی، گەغزیبری
عراٚە، ثە ٘بٚکبری ٌەگەڵ کۆِپبٔیبی ثیبٔی یبْ زأکۆکبْ، ثۆ ثەرزکرظٔەٚەی ظەضزپێػطەری ئەٍ٘ی ئۀدبِ

ئبضزی ثەرظەضزی ضٛێٕعْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە کەرری رۀعرٚضزیعا ٌە الیەْ زأکۆی 
ضٛێٕعْ  پرۆگراِیٚ ٘ەرٚە٘ب گەغەی پێعراٚە ٌە ثەرٔبِەیەکی ٘بٚثەغعا  کٛرظضزبٔەٚە ٌە ٘ەٌٚێر

ظارێژراٚە ثە ٘بٚکبری ٌەگەڵ زأکۆی گراز ٌە ٔەِطب ثۆ ٔٛێکرظٔەٚەی ِەغك ثە ظەرچٛٚەکبْ. ٘ێػزب 
 وبْ زأطزی گرێیٗچۀعیٓ پطپۆڕی ٘ەیە کە ٌەَ ٚاڵرە ظەضذ ٔبکەٚێذ، ثۆ ّٔٛٚٔە ثبیەضپێعأی چڕ ٚ 

ثۆ ئۀدبِعأی ئەَ ضکبٔە ٔبچبرْ ثچٓ ثۆ  کڵئەگەرچی ئبِێری پێذ ضکبْ ٘ەیە ٌە ٘ەٌٚێر، ثەاڵَ ضە)
 (. ی ٚاڵد ٖٚ رٖ ظٖ

 

ی خیٙبٔیعا ڕۀگە رۆڵی ٘ەثێذ ٌە پێکٙبرە ٔەرَ ٚ رەلەکبٔی ثەغعاریی ٌە رۆڕی ضسِەرگٛزار .٨7.3
ٌەگەڵ چۀع گٛاضزٕەٚەیەن ٌۀێٛ ضٛظی رۆڕەکەظا  ێ ٌەضەر پێػکەغکرظٔی ضسِەرگٛزاریرٛأبی کێجڕک

 ٔە، ٌە کەرری ژِێریبری ئەٚ "چٛارەری ئۀدبِعأی کبرەکبْ(. ثۆ ّٔٛٚ)رەکٕەٌۆخیب، ِەعریفە ٚ چۆٔی
کرایەٚە ثە ظەرچٛٚٔی ٚ خێگەی ژِێریبرە ثیبٔییەکبْ پڕاٚە ە" کە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظاڕێژرگەٚرەک

گٛێرەی ضزبٔعارظە ِەغمیبْ پێ کرا، ثۆ ئەٚەی غبیطزەثٓ ثە  ٖٚ رٖ ظٖٔبٚضۆ پبظ ئەٚەی ٌە 
 ٔێٛظەٚڵەرییەکبْ. 
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 ٛٚڵەی ضەڵکخ
 

ڕۀگە یبْ ثەکبرثەر )پێی خٛٚڵەی ضەڵک زۆر ثٕچیٕەییە ثۆ گەغەپێعأی ضسِەرگٛزارییەکبْ:  .٨٩.3
ثۆ ّٔٛٚٔە گەغزیبری( یبْ ظاثیٕکەری ضسِەرگٛزاری  -GATSظەگٛررێذ زبڵەری ظٚٚەِی ِەرخەکبٔی 

یکبرەکەی ثر ڵثۆ ّٔٛٚٔە کبرێک پبرێسەرێه ٌەگە – GATSٌە ِەرخەکبٔی  ١)پێی ظەگٛررێذ زبڵەری 
 ثٓ کە ٌە ضٕٛٚر ثپەڕێٕەٚە ثۆ ئەٚ کبرەی ئۀدبَ ظەظرێذ.( ٔبچبر ٖٚ رٖ ظٖظەثێذ ٌە 

 
رەٚغی ٘ۀٛٚکەیی ضیبضی ٚ لەیرأی پۀبثەراْ کبر ظەکۀە ضەر پەڕیٕەٚەی ضەڵه ٌە ضٕٛٚر،  .٨٨.3

ّەریی زەزٚ ٘ۀعێک کۆِپبٔیبی ربیجەد ثبضی ئەٚەیبْ کرظٚٚە ِەضرەفی زیبرر  رۀبٔەد ٌۀبٚ عێرالیع.
زیبرریبْ رٛٚظ ظەثێذ کبرێک ٘ەٚڵ ظەظەْ ڤیسا ٚەرثگرْ. لەیرأی ئەَ ظٚاییەی پۀبثەراْ ئەٚۀعەی رر 

ٓ ٌە ِەرخی ڤیسا ٌە الیەْ رٛرویبٚە. ثە ضػی ثٗە، ثۆ ّٔٛٚٔە ٘ەڵگررٕی ٚکرظزرئەَ کێػبٔەی لٛٚڵ
ظەکرێذ )ثۆ ّٔٛٚٔە ثۆ ڕەچبٚکرظٔی ژِبرەی ئەٚ ِبِەاڵٔەی کە ٌە ٔێٛاْ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ رٛرکیب 

ێعەچێذ ی ثیٕبضبزی یبْ پیػەیی ٚ پطپۆڕأەی رر( پ، ضسِەرگٛزار ٖٚ رٖ ظٖچبرەضەری پسیػکی ٌە 
ضسِەرگٛزارییەکبْ گٛرزێکی گەٚرەیبْ پێ ثکەٚێذ. ٌە الیەکی ررەٚە، ٌەثەرئەٚەی ٘ەرێّی  ثبزرگبٔی

ٔٛێی رٛرکیب ضەثبرەد ثە ڤیسا  ضەریضیبکٛرظضزبْ ٘بٚرظەکبرە ثۆ زۆرثەی ئەَ ضسِەرگٛزارییبٔە، ڕۀگە 
کەَ ثکبرەٚە، ثۆ ّٔٛٚٔە ضەثبرەد ثەٚ ٔەضۆغبٔەی ظەیبٔەٚێذ ٌە رٛرویب چبرەضەر ثکرێٓ  کٛررٙێٕبٔەئەَ 

ئێطزب ٘ەٚڵ ظەظەْ ٌە ٔبٚضۆی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ چبرەضەر ثکەْ. ئەِە ٘ەضزێکی زیبرر ظرٚضذ ظەکبد 
 .ەی ضسِەرگٛزارییە ٔبٚضۆییەکبْثۆ ٔبکبٚی ٌە ثٛاری پێٛیطزجٛٚٔی ثەرزکرظٔەٚ

 
 گەغزیبری کەرری.ٖ 

 
رٛرو١ب، ئێراْ، ٚ ٔبٚچەی رری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەکەٚێزە رۀیػذ ثبزاڕێىی گرٔگی گەغزیبری:  .3.1٢٢

بٔەی ٔێٛظەٚڵەری عێراق. ظەرٛأرێذ ٌە رێی گٛاضزٕەٚەی زەِیٕی ٚ ئبضّبٔییەٚە پێی ثگەیذ، ظٚٚ فڕۆکەض
ەکەْ ثۆ ٚ ظپێػکەظ  ٘ێڵی ئبضّبٔی ضسِەرگٛزاری 62، ٚ ر ٌە ٘ەٌٚێرّبٔی ٚ ئەٚەی رێٌێیە یەوێک ٌە ضٍ

ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. یەکێک ٌە غزە خٛأەکبٔی ثریزییە ٌە خٛأیی غبضە ظەضزکبری ٔەکراٚەکبٔی ٚ 
غٛێٕەٚارە ظێریٕەکبٔی. کەٌەپٛٚرەکەی زۆر گرٔگە ٘ەر ٌە ِٛزیکەٚە رب ظەگبرە ٘ٛٔەر ٚ ظەضزڕۀگیٕی، 

ئبییٕیع گەغەی پێعراٚە ٚ چۀعیٓ گەغزیبر ثۆ  رظ ٚ ئۆررە، ربظ. کەرری گەغزیبریفە خٍٛثەرگ، چٕیٓ،
ضۆی ڕاظەکێػێذ ٌە ضەرربضەری خیٙبٔەٚە )ٚەزارەری ئەٚلبف ٚ کبرٚثبری ئبییٕی ِەزۀعە ظەکبد یەن 

ی ٍِیۆْ کەش ضەرظأی غٛێٕە پیرۆزەکبٔی  ئیطالِی ٚ کریطزیبْ ٚ ئێسیعی ٚ کبکەییبْ کرظثێذ ٌە ٌٛرکە
 ٘ەرێُ ٘ەرٚە٘ب غٛێٕی ٘ەیە ثۆ ضٍیطکێٕەی ضەر ثەفر ٚ ضەرکەٚرٓ ثەضەر غبضعا. کبری گەغزیبرییعا(. 

 
 : رٛأبی غبراٚەی ثە٘ێسضبِبٔەکبْ 

  
ثێذ، ٚ ِەزۀعە ێذ ٌە خیٙبٔعا کە ِرۆڤ رێیعا ژیبلەاڵی ٘ەٌٚێر ثە ٘ەرە کۆٔزریٓ لەاڵ ظاظۀر .3.1٢1

. ربکە 6٢1١ٔبٚ ٌیطزی یٛٔطکۆ ثۆ غٛێٕەٚارەکبْ ٌە  ضرایەٚ  ضبڵ ثێذ 7٢٢٢ە ظەکرێذ ثە الی کەِەٚ
گٛێرەی یبضبی ٌە ٌیطزی ِەررضیعا ٔییە. لەاڵ ثەغٛێٕەٚارێکی عێراق ٌە چٛار غٛێٕەٚارەکەی عێراق کە 
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رێه ٘ەیە کە ثەرپرضیبرە ٌە ٔۆژۀکرظٔەٚەی، اڵعێراق ٚ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، غٛێٕێکی پبرێسراٚە. ظەضە
ضزراریدیعا کبر ٌەگەڵ یٛٔطکۆ ٚ  غێىی ٘بٚثٗەٚەی لەاڵی ٘ەٌٚێر، ٌە کۆِیطیۆٔی ثباڵی ٔۆژۀکرظٔ

ئبژأطی رر ظەکبد ثۆ پبراضزٓ ٚ ٔۆژۀکرظٔەٚەی لەاڵد ٌە رێی چۀع ثەرٔبِەیەوی چبککرظٔەٚە ٌە 
ثْٛٚ ثۆ ظاڕغزٕی ِبضزەرپالٔی پبراضزٓ ٚ الٔی رێرٚرەضەٌعا کە ثەرظی ثٕبغەچٛارچێٛەی ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ پ

 لەاڵی ٘ەٌٚێر.  ثٛٚژأعٔەٚەی
 

 ٌە عێراق  خیٙبٔییەوبٔی یٛٔطکۆ غٛێٕەٚارە  .3.1 ٔەضػەی

 
 .UNESCO, 6٢12:  رچبٖٚ ضٗ

 
راٚەی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە ثٛاری گەغزیبرییعا ٚەن پێٛیطذ زۆرثەی خبراْ، رٛأبی غب .3.1٢6

ێیعا کەَ کەش زأیبری ٘ەیە ٌەضەر ِەیعأی غەڕی گەٚگەِیال کە ر. ثۆ ّٔٛٚٔە، ثەکبرٔە٘ێٕراٚە
زەزّەد ظەگەیزە زۆرثەی غٛێٕەکبْ ٚ ژێرضبٔی گۆڕی. ثە بٔعەر ٚ ظاریٛظ ڕێڕەٚی ِێژٚٚیبْطئەٌێک

ێٕٕەٚە ب ظەِٙرۀزٕەٚە، ِیٛأعارێزی، ضسِەرگٛزاری رر(. گەغزیبراْ ثۀییە ثۆ گەغەپێعأی گەغزیبری )گٛاض
اکێػبٔی گەغزیبراْ ثە ثۆ ڕ گەغذٔبڕێکٛپێکە. ٘ەرێُ ثەغێک ٔییە ٌە پبکیدی گەڕاْ ٚ  گەغزەکبْٚ 

 کە ضٛٚظی ٌێ ٚەرٔەگیراٚە. ە، ظەرفەری زۆر ٘ەیە ثۆ گەغزیبریژِبرەیەکی زۆر. ثەَ غێٛەی
 
 

 رەٚغی ٘ۀٛٚکەیی: لەیرأێکی ضەضذ ٚ ٘یچ ئبِبژەیەویع ٔییە ثۆ چبکجٛٚٔەٚە ٌە ِبٚەی کٛررطبیۀعا
 

 گەغزیبریظا  6٢1٢ی رب رٖ ضٗ ٌە. ، ژِبرەی گەغزیبراْ ظاثەزیئۀدبِی پێکعاظأەکبٔی ٔبٚچەکە ٌە .3.1٢3
ٍِیۆْ گەغزیبر.  3گە٠ػزە ٌٛرکە ٚ ژِبرەی ِیٛأەکبْ گە٠ػزە  6٢13ٛژایەٚە، ٌە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ث

ظا، ضەرظأی گەغزیبراْ ثە غێٛەیەوی ثەرچبٚ ظاثەزی:  6٢1١ثەاڵَ کبرێه غەڕی ظاعع ظەضزی پێکرظ ٌە 
 . 6٢15ٌە  ظ ضٗ ٌٗ 67ٚ  6٢1١ٌە  ظ ضٗ ٌٗ ١٩
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 ژِبرەی گەغزیبرأی ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق 3.5ێٛەی غ

 
 کٛرظضزبْ ٔیػزّبٔی ضەرچبٚە: ظەضزەی گەغزیبری

 

گە٠ػزٕی گەغزیبراْ ٌە ظەرەٚەی ٘ەرێّەٚە )عێرالی( رب ڕاظەیەکی زۆر کەٚرە ژێر کبریگەری  .3.1٢١
کۆی گە٠ػزٕیبْ  ی رێژٖ. 6٢15ٌە  753٢٢٢ظاثەزی ثۆ  6٢13ٍِیۆٔەٚە ٌە  6ەکە ٌە ر، ٚ ژِبپێکعاظأەکبْ

، ٚ ظ ضٗ ٌٗ 11ەٚە ثۆ ظ ضٗ ٌٗ 1٨گەغزیبرأی ثیبٔی ثە ٔیٛە ظاثەزی، ٌە  ی رێژٖٚەن ضۆی ِبیەٚە ثەاڵَ 
  پرۆژٖ. ئێطزب ئەٚأەی ضەرظاْ ظەکەْ ئەٚ ضەڵکبٔەْ کە ثۆ 16٢٢٢٢ظاثەزی ثۆ  55٨٢٢٢ژِبرەیبْ ٌە 

 ەریٓ یبْ ثەرپرضی ثیبٔیٓ. ٚ رێکطراٚی ٔێٛظەٚڵ رِۀعأی رێکطراٚە ٔبزکِٛییەکبْظێٓ، کب
 

 6٢15ٚ  6٢13ٚاڵری ئەٚ گەغزیبرأەی ضەرظأی ٘ەرێّی کٛرظضزبٔیبْ کرظٚٚە ٌە  3.2غێٛەی 

 6٢12کٛرظضزبْ، ضەرچبٚە: ظەضزەی گەغزٛگٛزاری 
ظٚٚ ٌە ی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضەرظأی ظەکەْ، ٔ٘ەٌٚێر ٘ەر ئەٚ غٛێٕەیە کە زۆررریٓ ِیٛأەکب .3.1٢5

ٚ ثە ئەٚ غبرە ثٛٚ کە لەیرأەکە کەِزریٓ کبری رێکرظ، . أی ٘ەٌٚێر ظەکەْگەغزیبرەکبْ ضەرظ یضێ
ٚضۆ ثیٕی. ٌە ثەراِجەرظا، ژِبرەی ئەٚأەی ضەرظأی ظ٘ۆن ظەکەْ بربیجەریع ضٛٚظی ٌە گەغزیبری ٔ

 غەظ ئەٚۀعە کەِی کرظٚٚە ٌە ظٚٚ ضبڵعا. 
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 6٢15بٚچەکبْ، گە٠ػزٕی گەغزیبراْ ثۆ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە گٛێرەی ٔ 3.7غێٛەی 

 
 6٢12کٛرظضزبْ،  گەغزٛگٛزاریضەرچبٚە: ظەضزەی 

 
ٚەن ثەغێک ٌە پبثۀعێکی  -6٢12ئەٚ کۆرٛثۀعأەی ٌەَ ظٚاییەظا ٌەضەر ڤیسا ظأرا )ئبزاری  .3.1٢2

رٛرکیب ثەراِجەر ثە یەکێزی ئەٚرٚپب ثۆ ِبِەڵەکرظْ ٌەگەڵ لەیرأی پۀبثەراْ( پێعەچێذ گرفزی گە٠ػزٕی 
، ثە ربیجەری پبرێسگبی ظ٘ۆن کە زۆرثەی ئەٚأەی ضەرظأی ظەکەْ ٘بٚٚاڵری ثکبرەٚەگەغزیبراْ لٛٚڵزر 

رٛرو١بْ. کۆرٛثۀع ٌەضەر خّٛخٛڵی ضەڵک ٌە ٔێٛاْ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ غبرەکبٔی رری عێراق 
ظٚٚ ٌە گەغزیبری ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ) ضەر ٚغکجٛٚٔەٚەی ضەرچبٚەی ضەرەکیکبریگەری ٘ەثٛٚە ٌە

 ٔی ظەرەٚەی ٘ەرێّٓ(.گەغزیبرا ضێی
 

ئەَ ڕەٚغە )ٌەگەڵ ظاثەزیٕی ٔرضی ٔەٚد ٚ ضبٚثٛٚٔەٚەی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە کێڵگەکبٔی ٔەٚد(  .3.1٢7
بْ وٗ . ٌە ٘ەٌٚێر زٔدیرە ٔێٛظەٚڵەرییە ضەرەکیثٛٚٔە ِبیەی ئەٚەی چۀع پرۆژەیەوی گەغزیبری ظٚا ثطرێٓ

ٚ ِٛڵه(، ئبظرێص )ئەِر٠کب، ظٚ پالٔیبْ ٘ەثٛٚ ثۆ ئەٚەی ئٛرێٍی لەغۀگ ظرٚضذ ثکەْ. ٚەن ضزبرٚٚظ
)ئەِر٠ىب(، راظیطۆْ ثٍٛ )ئەِر٠کب(، کەِپیٕطکی )ئەڵّبٔیب(، ئبکٛر ضۆفزێً )فەرۀطب(،  ۆد)ظٚثەی(، ِبری

 ٚەضزێٕعراْٚ یبْ ٚازیبْ ٌێ ٘ێٕراٚە.  بضبزییەکبْ ٚ ثەرٔبِەکبْ ئێطزبگرأع زەیبد )ئەِر٠ىب(. ثیٕ
 

 پالٔی گەغەضۀعْ ٚ چبکطبزی
 

، کە ژِبرەی گەغزیبراْ ی عەرەثی ڕاثگەیۀعرایەر٘ەٌٚێر ٚەن پبیزەضزی گەغزیب 6٢1١ظەثٛایە ٌە  .3.1٢٩
ٌە ٔبٚچەیەوی پڕ ٔبکۆکی ٚ گرژیی. پێػزر ٌە  ضەلبِگیری ٚ ئبضبیع ثەرلەرار ثٛٚچٛار ٍِیۆْ ثٛٚ ٚ 

کرظ ثۆ پەضۀع ، پالٔێکی ضزراریدی ٛگٛزارگەغزٚەزارەری غبرەٚأی ٚ گەغزٛگٛزار، ظەضزەی  6٢13
 زیبری ثە گٛێرەی ئەَ ثٛارأەی ضٛارەٚە:  گەغ

 
  کبرگێڕی ثۆ گەغزیبری ثۆ ثەڕێٛەثرظٔی گەغەضۀعٔی ثەرظەٚاِی گەغزیبری ٌی یىٗ ٘ٗظاڕغزٕی .

خەضذ ظەضرێزە ضەر ِەرخە ٘ەیکەٌییەکبٔی پێٛیطذ ثۆ گەغەضۀعٔی کەررەکە، ٚەن پزەٚکرظٔی 
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ضزراریدی گەیبٔعْ. ٘ەرٚە٘ب، پێٛیطزە  ظاڕغزٕی ضیبضەرەکبْ، پالٔعأبْ، ثبزاڕگەری، ِیعیب، ٚ
 کەرری ربیجەد ثەغعاری ثىبد.

 ْئەِەظ ثریزییە ٌە ظەضز١ٕػبٔکرظٔی غٛێٕە گەغەپێعأی غٛێٕە گەغزیبرییەکبْ ٚ ثەر٘ەِەکب .
گەغزیبرییەکبْ ٚ ئەٚ غٛێٕبٔەی گٛٔدبْٚ ثۆ گەغزیبری ٚ گەغەپێعأی ثەر٘ەِە گەغزیبرییەکبْ 

ثریزیٓ ٌە  ضبِبٔەکبْچەکبْ، ٘ێػٛٚەوبْ( ٌە ٘ەر پبرێسگبیەن. ٌەضەر ثٕبغەی گرٚپەکبْ )ٔبٚ
ار ٚ غٛێٕی زەٚأەٚە ٚ غٛێٕە ضرٚغزییەکبْ، ٚەن غبش ٚ ظەریبچە ٚ ئەغکەٚری غٛێٕەٚ

 ثرظْ، غٛێٕەٚاری ِێژٚٚیی ٚ ثٕکە ٘ەرێّییەکبْ.ثەضەر-کبد
 ظاڕغزٕی یزییە ٌە . ئەِەظ ثرچبکزرکرظٔی کٛاڵیزی کەرری گەغزیبری ٚ رٛأبی کێجڕکێی ئەَ کەررە

ٚ ثەر٘ەِە  زگب ظٖٚ رەثۀٕی کرظٔی ضزبٔعارظە خیٙبٔییەکبٔی ثٛاری  گػزیِیکبٔیسَ ثۆ کٛاڵزی 
ی کەرری ربیجەد ثعرێذ رب ضیطزّی ٔگەغزیبرییەکبْ، ٘ەرٚە٘ب، پێٛیطزە ٘بٔی رێکطراٚەکب

 ثەڕێٛەثرظٔی وٛاڵیزی ظاثّەزرێٕٓ ٚ خێجەخێ ثکەْ.
 ثریزییە ٌە زاراٚەیەن ٚ ٔبضٕبِەی گەغزیبری غزیبری. ٔبضٕبِەی گە ظاڕغزٕی ضزراریدی

ٔبضٕبِەیەن ثۆ کێجڕکێ ٌەالیەْ ٘ەرێّەٚە. ٌە ٘ەِٛٚ ریکالِی ثبزاڕگەرییعا ثەکبرظە٘ێٕرێذ، ٚ 
 ٔبٚ ثۆ ئەَ ٔبضٕبِەیە ظاثٕرێذ. ظەثێذ پبظ ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە ثبزاڕ

 .أبٔی پێگەی ضزراریدی ٚ ئەِە ثریزییە ٌە ظ ئبِبظەکبری ثۆ ضزراریدی ثبزارگەریی گەغزیبری
ٚ  زکرظٔی ٚێٕەیەن ثۆ ئەٚ چبالکییِیکبٔیسَ ٚەن ئبِرازی کۆْ ٚ ٔٛێی پێٛیطذ ثۆ ظرٚض

 رێٛڕەضّبٔەی ئۀدبَ ظەظرێٓ.
 .ئەِە ثریزییە ٌە ظاڕغزٕی ثبثەری ضٛێٕعْ ٚ پەرٚەرظە ٚ ِەغك  ظاڕغزٕی پەرٚەرظەی گەغزیبری

ی ظاِەزراٚەیی ٚ ِۀٙەخی ضٛێٕعْ، رٛأبضبز ثەگٛێرەی رەٚغە ٘ۀٛٚکەییەکە، ظاڕغزٕی ثەرٔبِە
 ٚ ظەضزٕیػبٔکرظٔی ثەرٔبِە. فێرکبری

 کِٛەد ٌە ئەِە ثریزییە ٌە رۆڵی ز ی کەرری گەغزیبری.رۆڵی ظەٚڵەد ٌە ظاڕغزٓ ٚ پػزگیر
ٚەثەر٘ێٕبٔی گەغزیبری. ٌە ڕێی پػزگیری ٌە گەغەضۀعٔی  چبکزرکرظٔی ضەرٔدڕاکێػی

ِەثەضزی زیبررکرظٔی  چٛارچێٛەی رێٛغٛێٓ ٚ یبضبکبْ ثەکەررەکەٚە ٌە ِیبٔی رێکططزٕی 
 ی ٚەثەر٘ێٕبْ.٘بٔعأپرۆژە گەغزیبرییەکبْ الی ٚەثەر٘یٕەرەکبْ ثۆ ظرٚضزکرظٔی  ضەرٔدڕاکێػی

 کبٔی زگب ظٖثۆ ئەِە ثریزییە ٌە رێّٕبیی  ٌەضەر ژیٕگە ٚ ثەڕێٛەثرظٔی ضبغبن. یکبریگەر
ظٔی ضبغبن ثۆ کەِکرظٔەٚەی کبریگەریبْ ٌەضەر گەغزیبری ٌەضەر غێٛازە گٛٔدبٚەکبٔی ٌۀبٚثر

 چبالکییەکبْ ٚ ٌەضەر ژیٕگەی ضرٚغزی.
 .ْئەِە ثریزییە ٌە پێکٙبرەکبٔی گەغەپێعأی ژێرضبْ ٚەن رێگەٚثبْ ٚ رۆڕی  گەغەپێعأی ژێرضب

گٛاضزٕەٚە ٚ ٘برٛٚچۆ ٚ فڕۆکەضبٔە ٚ کبرەثب ٚ ئبٚ ٚ گەیبٔعْ ثۆ پػزگیری ٌە ئبثٛری ٘ەرێُ ٚ 
 غزیبری.کەرری گە

 .ئەِە ثریزییە ٌە  ظاڕغزٓ ٚ ٔٛێکرظٔەٚەی یبضبکبْ ٚ رێٛغٛێٕەکبٔی ثٛاری گەغزیبری
ئبِبظەکرظْ ٚ ثەرەٚپێػجرظٔی یبضب ٚ رێٛغٛێٕەکبْ کە پػزگیری ٌە کەرری گەغزیبری ظەکەْ ٚ 
ثەرەٚپێػی ظەثەْ ٚ خەضذ ظەضۀە ضەر ئەٚ ضزبٔعارظأەی ظەثٕە ِبیەی گەغەپێعأی پرۆژەکبْ 

ژیٕگە ثۆ ئەٚەی  زیڵێۆ ٚەثەر٘ێٕبْ، ٚ ثەڕێٛەثرظٔی کٛاکبْ ٚ ِەڵجۀعەکبٔی گەغزیبری ثگبز ظٖٚ 
 رٛأبی کێجڕوێی ضۆی ثٙێڵێزەٚە. 
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. زکِٛەری ٘ەرێّی ی گەغزیبری ظٚاضرا، خێجەخێکرظٔی پالٔی ضزراریدەٌە ئۀدبِی لەیرأەک .3.1٢٨
 ی ضزٗ ظٖپێعأی کٛرظضزبْ زۆر چبالک ثٛٚ ٌە ظەضزپێکرظٔی پالٔی ضزرایزیدی ثە گەغە

یػەٚە، ٘ەرٚە٘ب ثەکبر٘ێٕبٔی رٛأبکبٔی ثٛاری ثبزاڕگەری، کۆکرظٔەٚەی ظارب، ٚ ظاِەزرأعٔی راٛگٛزگەغز
، ٔبرٛأرێذ ئۀدبِی کبریگەری لەیرأەکبْ ثٕکەی ِەغك، ٚ پػزگیری ٌە کەرری ربیجەد. ثەاڵَ، ٌە

 ثەرظەٚاِی ثەِبٔە ثعرێذ.
 

ِعأی ثۆ ئۀدب ێرگەری ڕاضپبرظرۆٔبڵع ث ری ضزراریدیی ڕاٚێژکبزگب ظٖ ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری .3.11٢
( کە ضێ ثٛاری کبری ٌەضۆگررجٛٚ ٌەگەڵ 6٢1١)پەٌە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘ەڵطۀگبٔعٔی گەغزیبری ثە

 چۀع ڕاضپبرظەیەن: 
 

  یەکەَ کبر ٘بٔعاْ ٚ ثبٔگەغە ثٛٚ ثۆ چەِکی ضیطزّێکی ِۆڵەری کبرکرظْ ثۆ ئبژأطەکبٔی
ەکەْ ٚ ٌە ثٛاری گەغزیبرییعا گەٚرەْ. خەضزی ضطزە ظپێػکەظ  گەغذگەغزیبری ٚ ئەٚأەی 

ضەر ئەٚەی کە چٛارچێٛەی یبضبیی ٚ پرۆضەی ثەظەضزٙێٕبٔی ِۆڵەری کبرکرظْ ٌە ٘ەرێّی 
 کٛرظضزبْ چۀعیٓ زەزّەری ٚ ئبضزۀگی ٌە پێػە.

 
 ٔبِەی کٛاڵیزی کە ظەضزەیظٚٚەَ کبر ثریزی ثٛٚ ٌە پێػٕیبرکرظٔی ضػزەیەن ثۆ ثڕٚا 

ظەیعاد ثە کەرری گەغزیبری ثە ِەثەضزی چبکزرکرظٔی کٛاڵیزی کۆِپبٔیب  ٛگٛزارگەغز
ەر گەغەپێعأی ظرٚضزکرظٔی کبریگەرێکی ئەرێٕی ٌەضگەغزیبرییەکبْ ٚ ثەَ غێٛەیەظ 

 .گػزیثە  پیػەضبزی گەغزیبری
 

 بِعأی ٔد ی ئٗرێٛغٛێٕەکبٔ َ رظٖ ثٗێڕٚأیٕێه ٌە کۆرٛثۀعەکبٔی ضێیەَ کبر ثریزی ثٛٚ ٌە ر
ی گەغزیبری ثۆ گەغەپیعاْ ٚ ٔەغّٛٔبی پیػەضبزی کەرری گػزی کە زۆر پێٛیطزٓ ٔٚەثەر٘ێٕب

زۆرثەی ئەَ پێٛەر ٚ رێٛغٛێٕبٔە، ئەَ )ثڕٚأە ضٛارەٚە(. ثە ڕەچبٚکرظٔی ضرٚغزی ئبضۆیی 
 ضػزەیە ثریزییە ٌەٚ ئبضزۀگە ضەرەکییبٔەی ظەکەٚٔە پێع کبری کەرری ربیجەد. 

 
 ۀعەکبٔی ضەر ٚەثەر٘ێٕبٔی کەرری ربیجەد ٌە گەغزیبریعا ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق   کۆرٛث 3.3ضػزەی 

  ئبضزۀگکۆرٛثۀع یبْ  ثبثەری گػزی
 کۆرٛثۀعی ضەرەکی ٌە ثٛاری زەٚی ٚ ثیٕبضبزی

 ظەضزگەیػزٓ ثە ضبن
 

 بریکرظٔی ضبٚۀعارێزیی زەٚییەکبْزۆرثەی خبر ٌە گٛٔعەکبْ ظی 
 .کێػەیە

 ّەرییەٚە ٌە ثٛاری ثەظەضزٙێٕبٔی زەٚی ٌەٚ ٔبٚچە ثە ٘ۀعێک زەز
 ثەرپرضیبرە ٌێیبْ. کػزٛکبڵظٚٚرأەی کە ٚەزارەری 

  ثە زەزّەد ٌە ٔسیه فڕۆکەضبٔەکبْ زەٚی ظەضذ ظەکەٚێذ ٌەثەر
 .ئبضبیعکبرٚثبری 

 رەرضبٔکرظٔی زەٚی
 

  ٚ رەرضبٔکرظٔەٚە پێٛیطزی ثە پبثۀعثْٛٚ ٘ەیە ثە ِبضزەرپالٔەکە
 ٌە ظەرەٚەی غبرەکبْ ئەَ کبرە پڕە ٌە ئبضزۀگ. زۆرثەی کبریع
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 ِۆڵەری ثیٕبضبزی
 

 ظەٚێذ رب ِۆڵەری ثیٕبضبزی ظەرظە٘ێٕیذ زۆر چبٚەڕٚأی یِبٚەیەو 
 ْرضِٛەکبْ زۆرْ ئەٚأەی ظەثێذ ثعرێذ ثە یەکێزی ئۀعازیبرا 
 پرۆضەکە زۆر ثێسارکەرە 

 ٘ێسی وبرکۆرٛثۀعی ضەرەکی ٌە ثٛاری 
 ڤیسای ظاضڵجْٛٚ

 
 بفییەرێکی کەَ ٌە ئبراظایە کبرێک ڤیسای ظاضڵجْٛٚ ٚەرظەگیرێذ غەف

 کە پٍەی زأکۆی ٔەثێذ ٔعێه وبرِٗثۆ 
 ِۆڵەری ٔیػزەخێجْٛٚ

 
 ٓٔبٚثۀبٚ رێٛغٛێٕەکبْ ظەگۆڕێ 
  ٚی  ٔعٖ وبرِٗغەفبفیەد زۆر کەِە کبرێک ِۆڵەد ظەرظە٘ێٕرێذ ثۆ ئە

 کە پٍەی زأکۆی ٔەثێذ
 ەضەر رێٛغٛێٕەکبْ ٌە ئبییٕعەظا چۆْ ظەثٓظڵٕیبیی ٔییە ٌ  ِۆڵەری کبرکرظْ 

  کۆرٛثۀعی ضەرەکی ٌە ثٛاری ضەرِبیە ٚ کەرەضزە
 ٘بٚرظەکرظٔی کباڵ

 
  ئێطزب. رێکبرەکبٔی  ثٗ٘یچ ثٕبغەیەکی رٚٚٔی یبضبیی ٔییە ضەثبرەد 
  رێٛغٛێٕە کبرپێکراٚەکبْ خیبٚازْ ٌە ضبڵێکی ضٕٛٚرییەٚە ثۆ

 ضبڵێىی رر.
 ۆڕظرێٓ ٚ ئەِەظ ٔبظڵٕیبیی ظرٚضذ ثەرظەٚاَ رێٛغٛێٕەکبْ ظەگ

 ظەکبد.
  ٘بٚرظەکرظْ زۆر خبر ئێدگبر ظرێژضبیۀە.ظەرکرظٔی ِۆڵەری 
  .ٌە ضبڵە ضٕٛٚرییەکبْ ظەثێذ ثۆ ِبٚەیەکی زۆر چبٚەڕێ ثکەیذ 
  .ْئبگبظاری رەٚاٚ ٌە ِەرخەکبٔی پرۆضەی ٘بٚرظەکرظ 

 کۆرٛثۀعی ضەرەوی ٌە ثٛاریی چبالکییەکبْ
 بیی ٔییە ضەثبرەد ثە ِِٛبرەضەکبٔی ئبییٕعەظڵٕی   یبضبی کێجڕکێ

 ظڵٕیبیی ٔییە ضەثبرەد ثە ِِٛبرەضەکبٔی ئبییٕعە  یبضبی پبراضزٕی ثەکبرثەر 
 ٘یچ کۆرٛثۀعێکی گەٚرە ٌە ئبراظا ٔییە ثەاڵَ رۆریٕبد ئێدگبر زەزّەرە.   ظْریبضبی کبرک

ن ثە ە ضػزەی لبزأدی پیػەضبزییەن ٔەەثەضزٓ ثظثبخەکبْ پػذ   ثبج
 ظا٘بری ڕاضزەلیٕە

 کبٔی زکِٛەد   ٘بٔعأٗچٛارچێٛەی 
پرۆژەی لەرزی ثچٛٚکی 

GBOT 
 .٘ێػزب پرۆضەکە ضزبٔعارظ ٔییە 
  پرۆضەکە ظرێژضبیۀە ٚ ثێسارکەرە، پێٛیطزی ثەٚەیە چۀعیٓ خبر

ضەرظأی غٛێٕەکە ثکرێذ ٚ ثەظٚاظاچٛٚٔی ثکرێذ ٌەالیەْ 
 ٚەثە٘ێٕەرەکەٚە.

 گرێٕزیەثٕەٚە ٌە ظاثیٕکرظٔی ظّەری ٚەثەر٘ێٕەرەکبْ ظٚٚچبری زەز 
 لجٌٛکراٚ.

  ْڕٚٚٔکرظٔەٚەی ضبٚۀعارێزی زەٚییەکە ٚ رەرضبٔکرظٔەٚەی زەٚییەکب
 ڕۀگە پڕ ثێذ ٌە گیرٚگرفذ.

  ٌەثەر گیرٚگرفزی ظارایی ٘ەِٛٚ پبرەظأەکبْ ڕاگیراْ ٌە رػریٕی ظٚٚەِی
6٢13 

ِۆڵەری ٚەثەر٘ێٕبْ ٌەالی 
ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبٔی 

 ەگەر ٚەثەر٘ێٕەرەکە ثڕیبر ٔەظاد ٌەضەر غٛێٕەکە، ٚارە ئەٚ پبرێسگبیەی ئ
کە ٚەثەر٘ێٕبٔی رێعا ظەکبد، ئەٚضب ظەثێذ ِبِەٌە ٌەگەڵ ضی لەٚارەی 
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 خیبٚاز ثکبد. وٛرظضزبْ
  ٚ رێعا ٔییە ٌێپرضیٕەٚەی٘ەٌطۀگبٔعْ ثۆ غبیطزەیی، غەفبفیەد 
  ْئبضزی   ٌٗ٘ەثٛٚٔی زەٚی ضٕٛٚرظارە ٚ ٘ەِب٘ۀگیی ٔێٛاْ ٚەزارەرەکب

 ٔییە. پێٛیطذ
 .٘ەڵطۀگبٔعْ ثۆ پێعأی ِۆڵەد ٌە غبرێکەٚە ثۆ غبرێکی رر خیبٚازە 
  ەوبْ.گػزیظٚاکەٚرٓ ڕٚٚظەظاد ٌە ظاثیٕکرظٔی ژێرضبْ ٚ ضسِەرگٛزارییە 
 ضێک رەرضبْ ظەکرێذ، ڕۀگە ٔبکۆکیضەرەڕای ئەٚەی زەٚییەکە ثۆ کە 

 ٌەضەر زەٚییەکە ضەر ٘ەڵجعاد.
 ضبڵ ثطبیۀێذ، ئەٚ ثۆچٛٚٔەی کە ٘ەِٛٚ  پرۆضەکە ڕۀگە رب یەن

 کبرەکبٔذ ٌە یەن غٛێٓ خیجەخێ ثکەیذ، ٘ێػزب خێجەخێ ٔەکراٚە.
 کۆرٛثۀعی ثٛاری رر ثێدگە ٌە یبضب ٚ رێٛغٛێٓ

 ٘ێػزب گەغەی رەٚاٚ ٔەظراٚە ثە غٛێٕە گەغزیبرییەکبْ  ژێرضبٔی گەغزیبری
  زۆر ضٕٛٚرظارە ٌە ٔێٛاْ غبرەکبْ گػزیگٛاضزٕەٚەی 
 ۀگی زِبْئبضز 
 ثٓ زۆر کەِٓ.پێىراٚرێٕیػبٔعەری گەغزیبری کە ِەغم 
 .ژیرضبٔی پبرەظاْ ثۆ ثیبٔییەوبْ ٚەن پێٛیطذ ٔییە 

 ئبضبیع ٚ گۆغۀیگب
 

  رەٚغی ٔبئبراِی ئبضبیع ٌە ٔبٚچە ٚ ٚاڵربٔی ظەٚرٚثەری ٘ەرێّی
 کٛرظضزبْ

 براَ ٚ ضەالِەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْئبغٕبیەری ثە رەٚغی ئ 
 ضٕٛٚرظارە

 ضزگەیػزٓ ثە ظاراییظە
 

 رەِٛیٍی لەرز زۆر زەزّەرە 

کەرری ثبٔک ٚ ظڵٕیبیی گەغەی 
 ٔەکرظٚٚە

 

 ْٚٛ٘ێػزب ظارایی پرۆژە ٚ ٔیػزەخێکرظْ پێ ٔەگەیػز 
  گػزیچۀع ثبٔکێکی کەَ ٘ەیە کە لەرز ظەظەْ، ئەَ لەرزأەظ ثە 

 رێژەی ضٛٚظیبْ ثەرزە ٚ ِبٚەی ظأەٚەی پبرەکە کەِە.
 ٘ەر زۆر ثێسارکەرە. ضبظەظ ثێذ ٌە ثبٔه ضەیەک ثچٛٚک ٚثب پرۆ 
 .ظەضزگەیػزٕی زۆر ثەررەضه ثۆ ثەر٘ەِی ثیّە ٚ ظڵٕیبیی 

 ی غبرەزا٘ێسی وبر
 

 ی ثبزاڕ پڕ ضٛاضزرێّی کٛرظضزبْ ژِبرەی کبرِۀعی غبرەزا ٌە ٘ە
 کبرەٚۀب

 6٢1١ضەرچبٚە ڕۆالٔع ثێرگەر 
  

 ڕاضپبرظەکبْ
 

ی ضزراریدی گەغزیبری ٚ ڕا٘ێٕبٔی رۆاڵٔع ثێرگەر ظٚٚ ئەگەرچی لەیراْ ٌە ئبراظایە، ثەاڵَ پالٔ .3.111
ئبِرازی ثەضٛٚظْ ٚ رێّٕبییٓ ثۆ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثەرەٚ گەغەپێعاْ ثە ثبزاڕی 

ثۆیە پێٛیطزە زکِٛەد کۆغػەکبٔی چڕ ثکبرەٚە ثۆ خێجەخێکرظٔی ئەَ پالٔە. ثەاڵَ ٌەثەر . گەغزیبرییەکەی
ثیبٔی  پێٕبچێذ گەغزیبری ەی ئەٌٚەٚییبرەکبْ ثکرێذ. ثە ربیجەریرەٚغە ضیبضییەکە ظەکرێذ پێعاچٛٚٔەٚ
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زیبری ٌۀبٚ عێراق ٚ ٌۀبٚ ٚاڵربٔی ظراٚضێ ظٚٚ ەْ کە ٔسیه ثێذ ٌە پێکعاظاْ. گەغضەرظأی غٛێٕێک ثک
رە ٌە زٛٔکە ضەالِەرچکٛرظضزبْ ٘ەر گەغزیبر ڕاظەکێػێذ غذ کبریگەری ٔەرێٕی ٘ەیە ٌەضەریبْ: 

کۆرٛثۀع ٌەضەر ٘برٛٚچۆ ٚ خّٛخٛڵی ضەڵک ەکە ٚ ٔبٚچەکە، ٚ ٌە الیەکی ررەٚە ٚاڵر وبٔی رری غٗ ثٗ
)ٌەثەر غەڕ ٚ ٌەثەر لەیرأی پۀبثەر( ثەرظەٚاَ ظەثێذ ٚ رێگر ظەثێذ ٌە گەغزیبریی ٔبٚضۆ/٘ەرێّبیەری، 

 کە ژِبرەیبْ ئێدگبر زۆرە.
 

)ٌەثەرئەٚەی  ی ثێذئەگەری زۆرە ثۆ گەغزیبر ثبغزریٓ پێػجیٕی، ٌە کٛررطبیۀعا، ثۆ عێراق .3.116
٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضەلبِگیررر ٚ ضەالِەرزرە ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ عێراق(، پێٛیطزە چبالکییە ریىالِەکبٔی 

 ظەضزەی گەغزیبرییع خەضذ ٌەَ ثٛارە ثکبرەٚە.
 

عێراق، لەیرأی  ئبثٛریٌە کبرێکعا ظەکرێذ گەغزیبری رۆڵێکی گەٚرە ثگێڕێذ ٌە فرەچەغٕێزی  .3.113
. ثۆیە پێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ەکی ظەضزجەخێی پێ ٔییە ثۆ چبرەضەرئێطزب ٘یچ پێػجیٕیی

خەضذ ثطبرە ضەر کبر ٚ ٚەثەر٘ێٕەکبٔی ظرێژضبیەْ، ٔەٚەن ثبزاڕگەری ٚ ضزراریدی ِبرکەی 
کٛررطبیەْ. کبرەکبٔی ثٛاری ظرێژضبیەْ ثریزیٓ ٌە گەغەپێعاْ ثە غٛێٓ ٚ ثەر٘ەِە گەغزیبرییەکبْ، 

 ٔبِە ظاثڕێژرێذ.روٛاڵیزی. ظەکرێذ ثە گٛێرەی ئەٚأەظ، ثە ژێرضبْ، ضٛێٕعْ ٚ
 

ٚەثەر٘ێٕەراْ ، ئەگەرچی پێعەچێذ پێٛیطزە ئەِە ثە ٘بٚثەغی ثکرێذ ٌەگەڵ کەرری ربیجەد .3.11١
زۆر ثٕچیٕەییە، ثە ربیجەری ثۆ چبکزرکرظٔی  غی ٘بٚثٗثێذ ٌە ٘ەرێُ. ٚازیبْ ٌە پیػەضبزی گەغزیبری ٘ێٕب

ەٚە، ظأبٔی کٛرظضزبْ ٌە کەرەٌۆگی گەٚرە رێکطەرأی ثٛاری گەغذ، ٚ رێگەٚثبْ ٚ ٘ۆیەکبٔی گٛاضزٕ
ٌەگەڵ ڕێکطراٚە ٔێٛظەٚڵەرییەکبْ ٚ کۆِەڵگەی  ٘بٚثەغیظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکبٔی ِیٛأعارێزی. 

ِەظۀی ظەرٛأێذ رۆڵی ٘ەثێذ ٌە ٔۆژۀکرظٔەٚەی غٛێٕە گەغزیبرییە ضەرەکییەکبْ، ٚەن ٌەٚ کبرەظا 
ە ٌەگەڵ یٛٔطکۆ کرا ثۆ لەاڵی ٘ەٌٚێر. ژێرضبْ ٚ پەرٚەرظە ٚ چٛارچێٛەی یبضبیی ثریزیٓ ظەرظەکەٚێذ ک

ٌەگەڵ کۆِەکجەضػبْ(.  ٘بٚثەغیٌە ثەرپرضیبرێزی ضەرەکیی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ )ڕۀگە ثە 
ظەکرێذ ٘بٔی ظەضزپێػطەریی ئەٍ٘ی ثعرێذ ثۆ ظاڕغزٓ ٚ گەغەپێعأی ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکی 

 (.  ٖٚ ٚأٗ غٛێٕی زٌٗە ٔبٚضۆ )گەغزی رێّٕبییکراٚ، ٘ٛٔەر ٚ ظەضزڕۀگیٕی، چێػزطبٔە ٚ  ۆکگەڕ
 

ی کرظٚٚە ثە ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ثەرفراٚأکرظٔی ئبِبرەکبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەضز .3.115
 ضەرخییەکبٔی گەغزیبریی ٌە . ئەَ کۆغػبٔە پێٛیطزە ثەرظەٚاَ ثٓ ثە ربیجەری ثەٚ ئبِبٔدەیگەغزیبری

 ئبثٛریگەغزیبریی ثٛار ظەرەضطێٕێذ ثۆ پێٛأەکرظٔی کبریگەری  گەڕۆکیغی ثکرێٕەٚە. ژِێرەی  ٘ەرێُ
ڕاضزەٚضۆ ٚ ٔبڕاضزەٚضۆی گەغزیبری ٚ ظاڕغزٕی ضزراریدی گٛٔدبٚ ثۆ زیبررکرظٔی گەغزیبراْ ٚ 

زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە  رەکٕیکی ظاثیٓ ثکرێذ ثۆ ٘بٚکبری ظا٘بد. پێٛیطزە ٘بٚکبری
 ئەَ غێٛازأەی ئبِبر.  پەیڕەٚکرظٔی
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 ٚزە کەرری چبکطبزییەوبٔی.ٚ 
 

. ٔەٚد ئبثٛریکەرری ٚزە )ٔەٚد، گبزی ضرٚغزی ٚ کبرەثب( ثریزییە ٌە کەرری ٘ەرەگەٚرەی  .3.112
گبز ٚ کبرەثب رۆڵی گەٚرەیبْ ٘ەیە ٌە  کەررەکبٔیزیبرر ٌە ٔیٛەی خی ظی پی پێه ظە٘ێٕێذ، ٚ 

ی ٘ەٌی کبر ٚ ئبضزی ژیبٔی ضەڵىی کٛرظضزبْ. ئەٚ ئبضزۀگبٔەی کە ٚ ظرٚضزکرظٔ ئبثٛریگەغەضۀعٔی 
ٚ  ئبثٛریٌە ثٛاری ضرٚغذ ٚ  ٙبظەثٕەٚە رۀڕٚٚثەڕٚٚی کەرری ٚزەی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ 

ٛاری ئبضزۀگی ثٛاری یبضب ٚ رێکططزٓ ٘ەیە ٚ ٌەِەظ زیبرر ئبریػە ٌە ث ظاراییعا ٔیٓ، ثەڵکٛ
کبْ ٚ رٛأبی زگب ظٖٚ ثە٘ێسکرظٔەٚەی  ثٛٔیبرٕبٔەٚەٚەن پێٛیطزجٛٚٔی  ضیبضەرەکبْ ٚ ظاِەزراٚەکبْ

رێکٛپێکی کەررەکە، ٘ەرٚە٘ب  کۆرٓ ٌەضەر ثەڕێٛەثرظٔی ضزراریدیرەکٕیکی ٚ کبرگێڕییبْ. ئەَ ئبضزۀگبٔە 
 کبرٚثبری ٚەن پالٔعأبْ، گەغەپێعاْ ٚ کبرپێکرظٔی ژێرضبْ. 

 
کبرەثب، ظەیبْ ضبڵ زیبٔی پێکەٚرٛٚە ٌە کەرری ٚزەی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ٚەن  .3.117

کەی الٚاز کرظ ٚ ثٛٚە ِبیەی ٔەضۆغییەکی ظرێژضبیەْ ٌە زگب ظٖپێکعاظأەکبْ ٚ ٌەٚ ئبثڵٛلە ئبثٛرییەی کە 
 6٢13ٚ  6٢٢5ئەَ ڕەٚغە ثە غێٛەیەوی ثەرچبٚ ٌە ٔێٛاْ ثٛاری ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ رێکچٛٚٔی ژێرضبٔەکە. 

کرظ ٚ ٘بٔی کەرری پەیڕەٚ چبالکبٔەی  ضیبضەریرظضزبْ ٘ۀعێک چبکزر ثٛٚ کبرێک زکِٛەری ٘ەرێّی کٛ
، ٚ پباڵٚرٕی ٔەٚد، ٚ (E&P)ربیجەری ظا ٚەثەر٘ێٕبْ ثکبد ٌە ظۆزیٕەٚە ٚ ثەر٘ەِٙێٕبٔی گبز ٚ ٔەٚد 

، ئەَ کەرربٔە ٘ەِٛٚ ٚەثەر٘ێٕبٔی زێعە (IPPs)ٚزەی کبرەثب  ثەر٘ەِٙێٕبٔیپرۆژەی ضەرثەضۆی 
ئەَ ضەرکەٚرٕبٔە رەریت ٔەثْٛٚ ٌەگەڵ  چبکطبزی ٌە کەررەکەظا، ٚ ٌە  اڵَ ثٗگەٚرەیبْ ثەضۆٚە ثیٕی. 

ظەضزی پێکرظ، ٚ ئەِەظ  6٢1١زۆرثەی زبڵەرەکبٔعا پبغەکػەیبْ کرظ کبرێک لەیرأە ظاراییەکەی ئێطزب ٌە 
ٚ ئەِەظ ٚەثەر٘ێٕبٔی کەرری ربیجەری،  ٔی پبرەی ظاث١ٕکبرەکبْکبری کرظە ضەر رٛأبی زکِٛەد ٌە پێعا

 کرظەٚە. ضبٚ
 

زکِٛی ثۆ ٚزە ثەکبرظە٘ێٕرێذ ثۆ  پبڵپػزی. زۆرثەی ٔییە رٛأبی کرظٔعاٌە  ٔرضی ٚزە پبڵپػزی .3.11٩
گبزی ٔبٚضۆیی ٘ێػزب ٘ێٕعەی پێٛیطذ گبز ثەر٘ەَ ٔب٘ێٕێذ کە ثەغی  رری وٗۆیً(، ٚ ئکڕیٕی ظیسڵ )گبز

ری ٔرضی کبرەثب، کە ٚێطزگەکبٔی کبرەثب ثکبد. ئێطزب ئەٚە ڕٚٚٔە کە چبکزرکرظٔی ضیبضەرەکبٔی ثٛا
ٌە کەرری کبرەثب ثە ٔسیکەی  ئبثٛری. ثۆ ّٔٛٚٔە، زیبٔی  زۆر گرٔگٗ ئەِبٔەظ ڕۀگعأەٚەی ٔرضی ثبزاڕْ

زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبٔە. ئەَ  ئبثٛری پبڵپػزیی ظ ضٗ ٌٗ ٩٢ٍِیبر ظۆالر ظاظۀرێذ، کە ئەِەظ  6.1
ٚٔی ضەرخییەکبٔی ثٛاری ثەرگری ٌە رٛأبظا ٌەگەڵ کەِجٛٚٔەٚەی ظا٘بری ظارایی ٚ زیبظثٛ پبڵپػزیبٔە

 ٔەِبْٚ.
 

 کەرری کبرەثب
 

ری ٚەزارەری کبرەثبی زکِٛەری ٘ەرێّی اڵکەرری کبرەثب ٌە ئێطزبظا ظەکەٚێزە ژێر ظەضە .3.11٨
، ثەر٘ەِٙێٕبْٚەزارەد ٚەن لەٚارەیەکی کبرەثبی رەٚاٚکبری ضزٛٚٔی کبر ظەکبد ) کٛرظضزبْ.

. ضٍێّبٔیٚ  ٘ەیە ثۆ ظاثەغکرظْ ٌە ٘ەٌٚێر ٚ ظ٘ۆن ایەریەثەر( ٚ ضێ ثەڕێٛگٛاضزٕەٚە ٚ ظاثەغکرظْ
کبٔی گٛاضزٕەٚە ٚ ظاثەغکرظٔە، ٘ەرٚە٘ب ٘ەِٛٚ زگب ظٖئێطزب ڕاضزەٚضۆ ضبٚۀی ٘ەِٛٚ  ٚەزارەری کبرەثب
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ٚێطزگە کبرەثبکبٔی ٚزەی ئبٚ ٚ چۀع ٚێطزگەیەوی کۆْ ٚ زۆر ثچٛٚکی گەرِی. ٌە ثیطذ ضبڵی 
کٛرظضزبْ ضەرکەٚرٛٚأە رٛأبی ظرٚضزکرظٔی کبرەثبی ظاِەزرأعٚٚە ٚ  ڕاثرظٚٚظا، زکِٛەری ٘ەرێّی

، ٚ ئێطزب 6٢15ِیگبٚاد ٌە  5٢٢٢ثۆ زیبرر ٌە  6٢٢7ِیگبٚارەٚە ٌە  5٢٢ثەرفراٚاْ کرظٚٚە ٌە کەِزر ٌە 
کبرەثب ِٛڵىی کەرری ربیجەرە ٚ ٌە الیەْ ئەِەٚە کبری  ثەر٘ەِٙێٕبٔیٌە رٛأبی  ظ ضٗ ٌٗ ٨٢زیبرر ٌە 

 رێذ. پێعەک
 

زیبرر ٌە . کبرەثب ثەر٘ەِٙێٕبٔیلەیرأە ظاراییەکە کبر ظەکبرە ضەر ثەرفراٚأکرظٔی ضێرای رٛأبی  .3.16٢
کبرەثب ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە الیەْ ثەر٘ەِٙێٕەری ضەرثەضۆی کبرەثبٚەیە  ثەر٘ەِٙێٕبٔیٌە  ظ ضٗ ٌٗ ٨7

IPP ٌە چۀع ضبڵی ڕاثرظٚٚظا چۀعیٓ پرۆژەی .IPP رەری کبرەثب ظەیٛیطذ رٛأبی ظرٚضذ کراٚە، ٚەزا
. 6٢6٢ِیگبٚاد ٌە  ٨٢٢٢ثەرز ثکبرەٚە ثۆ زیبرر ٌە  6٢15ِیگبٚارەٚە ٌە  5٢٢٢ثەر٘ەِٙێٕبی کبرەثب ٌە 

ٌەضەر ثٛظخەی ٚەثەر٘ێٕبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ  6٢1١ٌە ئۀدبِی لەیرأی ظارایی ٌە  اڵَثە
راْٚ یبْ ٚازیبْ ٌێ یەکبٔی ظرٚضزکرظٔی کبرەثب ڕاگیربِەزرۆیی ٚەثەر٘ێٕەری ثیبٔی، زۆرثەی پرۆژە ٔٛێ

 ِەٚظایثکبد ٌە زاضۆ پێػجیٕی ظەکرێذ ظەضذ ثە کبرٌە  IPPیەن ظأەی رر ٌە  ٙب٘ێٕراٚە، رۀ
 عا. یِبِٕبٚۀع

 

ٌەضەر کبرەثب ٌە ٘ەرێّی کٛرظضبْ زیبظ ظەکبد ٚ رۀبٔەد رب ظێذ زیبرر  ضٛاضذ٘بٚکبد،  .3.161
ظٚٚ ئەٚۀعە زیبظی کرظٚٚە ٌە ضباڵٔی ڕاثرظٚٚظا ٚ پێػجیٕی ظەکرێذ  ٌەضەر کبرەثب ثە ضٛاضذ  .ظەثێذ

ٌەضەر کبرەثب غزێکی زۆر  ی ضٛاضذ٘ەر ضبڵێکعا. ئەَ زیبظثٛٚٔە  زیبظ ثکبد ٌە ظ ضٗ ٌٗ 11رب  ٨ثە رێژەی 
 ٍِیۆْ ئبٚارە ٚ 1.٩ٚ کبریگەری ٚەرگررٕی  ئبثٛریڕۀگعأەٚەی گەغەضۀعٔی  ٙبرۀٔبئبضبییە ٚ ئەِە 

ثەفیڕۆچٛٚٔە ٌە ضیطزّەکە، ٚ کۆٔەکرظٔەٚەی پبرە ٌە رۀگعأەٚەی ەر ٔییە، ثەڵکٛ ٘ەرٚە٘ب پۀبث
 ثەکبر٘ێٕەرەکبْ.

 

ٌە  ضەرەڕای ثەرفراٚأکرظٔی رۆڕەکبْ ثە ضێرایی، ٘ێػزب ِبٚەی کبرەثبظاْ ئێدگبر ظاثەزیٛە. .3.166
ەٚە. ٘بٚکبد، گػزیەثبی ثەرفراٚأجٛٚٔێىی گەٚرە ڕٚٚیعاٚە ٌە ثەضزٕەٚەی ِباڵْ ثە رۆڕی کبرەٚە،  6٢٢7

ضەرەڕای ثەرفراٚأکرظْ ٚ زیبررکرظٔی ثەر٘ەِٙێٕبٔی کبرەثب، ِبٚەی کبرەثبظاْ رێکچٛٚە ثە غێٛەیەن کە 
کبرژِێریبْ پێعەگبد ٌە رۆژێکعا، پێػزر پێع لەیرأی ئبٚارە ٚ  16 ٔٙب رٗی ضێسأەکبْ ظ ضٗ ٌٗ ٨3

 وبٔی رری غٗ ثٗخیبٚازییەکی گەٚرەیە ٌەگەڵ  کبرژِێر کبرەثب ظەظرا. ئەِەظ 66پۀبثەرەکبْ، رۆژأە 
 کبرژِێر کبرەثبیبْ ٘ەیە ٌە رۆژێکعا. ٩ ٔٙب رٗرر ٌە ضێ چبرەکی ضەڵه یب، کە زثەغعاعێراق، ثە ربیجەری 

 

. ئبضزۀگەکبٔی ثٛاری کەرری کبرەثب پێٛیطزیبْ ثە چبکطبزی ٘ەیە ٌە ئیعارە ٚ ٌە ضیبضەرەکبْ .3.163
کبرەثب، ٚ ئبِێری کۆٔی رۆڕەکبٔی کەرری ظاثەغکرظْ  ٕیی ثەرزیی ظزیچبالکییەکبْ، ئبضز الٚازیی کبرایی

ظیبری  کبر ٔبکەْ، پێٛەرەکبْثریزیٓ ٌە ٘ۆیە ضەرەکییەکبٔی ثەفیڕۆظأی کبرەثب ٌە ِیبٔی ظاثەغکرظٔیعا. 
کبرەثبیەکی  ٘ەیە ٌە ثەفیڕۆچٛٚٔیکرظٔی ٔرش ٚ کۆکرظٔەٚەی پبرەکبْ ڕێکٛپێک ٔیٓ ٚ ئەِبٔەظ رۆڵیبْ 

ثەَ غێٛەیە  ،زۆر کەِە کرێکەیزۆری ٔرضەکەی ظەکرێذ ٚ  پبڵپػزیِبٔەظ ضەرثبری ئەٚەی . ئەزۆر
ێذ خۆرایەری ٚ ثێزە ِبیەی ئەٚەی کە ئەظای ظارایی کەررەکە زۆر ضراپ ثێذ، ثەڵکٛ ٔبرٛأررۀٙب ٔبئەِە 

کبرەثب ثبغزر ثکرێذ. زیبظکرظٔی ِبٚەی ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکە ٚ  ِبٚەی ضسِەرگٛزاری
ثبغزرکرظٔی، پێٛیطزی ثەٚەیە ضیطزّی ثەڕێٛەثرظٔی کۆکرظٔەٚەی ظا٘برەکە ثبغزر ثکرێذ ٚ رێگەیەن 
ثگیرێزە ثەر ثۆ کەِکرظٔەٚەی ثەفیڕۆظأی کبرەثب ٘ەَ ٌە الیۀی رەکٕیکییەٚە ٚ ٘ەَ ٌە الیۀی 
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ەرظی ثٕبغە ثۆ ٘ەرٚە٘ب ظەثێذ ثە ث، ظەثێزە ِبیەی کەِکرظٔەٚەی ثبرگرأی ظاراییٔبرەکٕیکییەٚە. ئەِەظ 
ئەگەرچی ٘ۀعێک ٌە چٛٔکە ٔرضی کبرەثبکە زیبظی کرظٚٚە.  ،ثەکبر٘ێٕبٔی کبرەثب ثە غێٛەیەوی رێکٛپێه

رەکٕیکەکبٔی کەِکرظٔەٚەی ثەفیڕۆظأی کبرەثب  پێٛیطزٓ ٚەن ثەکبر٘ێٕبٔی پالٔعأبْ ثۆ ضیطزّەکبٔی 
ذ، ثەاڵَ ئەزِٛٚٔە خیٙبٔییەکبْ ئەٚە کبرەثب ٚ ئبِرازەکبٔی پێٛأە ٚ ظەضزکرظْ ثە ٚەثەر٘ێٕبٔی پێٛیط

ظەرظەضەْ کە ثەفیڕۆظأی کبرەثب ثە ٘ۆی ٔبرەکٕیکییەٚە زۆر پەیٛەضزٓ ثە ثەڕێٛەثرظٔی الٚازەٚە ٚەن ٌە 
، ٌێپرضیٕەٚە ٔی ظاثەغکرظٔی کبرەثب ثریزیٓ ٌە:ضبٚۀعارێزی. ضەرکەٚرٓ ٌە کەِکرظٔەٚەی ثەفیڕۆظا

 زرکرظٔی گەغەضۀعٔی کۆِەاڵیەری ٚ پرۀطیپەکبٔی یەکطبٔی. ضبٚۀعارێزی ٌە رێی ثەغعاریکرظْ، ٚ چبک
 

 ئبضزۀگەکبٔی کەرری کبرەثب ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ 3.١ضػزەی 

 ٚەضف ئبضزۀگەکبٔی کەررەکە
ە، ٚ ثە گٛێرەی ضەرچبٚەکە، ظ ضٗ ٌٗ 5٢-3٢کۆی ثەفیڕۆظاْ )رەکٕیکی ٚ ٔبرەکٕیکی( ٔسیکەی  ثەفیڕۆظأێىی گەٚرە

 ثەر٘ەَ ظە٘ێٕرێذ. ئەِە ِبٔبی ئەٚەیە ٔسیکەی ٔیٛەی ئەٚ کبرەثبیەی ِەزۀعەکە ظەگۆرێذ
ضەضزی ٘ەیە ٌەضەر زکِٛەری ٘ەرێّی  ئبکبِیظا٘بری ٔبثێذ، ٚ کۆٔەکرظٔەٚی ظا٘بری ئەَ کەررە 

 کٛرظضزبْ.
 رێچٛٚٔی ظرٚضزکرظٔی

 زۆر گرأە
 ْ ٚ رێچٛٚیثەر٘ەِٙێٕبضباڵٔەی ٚەزارەری کبرەثب )ضٛٚرەِۀی، ٚ ثەگەڕضطزٕی  کۆی ضەرخی

 16 .6٢15ٍِیبر ظیٕبر  ثٛٚ ٌە  3.5ٚەزارەد( ٔسیکەی  ثەگەڕضطزٕی، ٌەگەڵ ثٛظخەی  PPAرری 
ثەضزراٚە  ی زۆر پػذ ثە ضٛٚرەِۀی غًوی ئەَ رێچٛٚە ثریزی ثٛٚە ٌەٚەٖ ٘ۆی ضەر

، ضٛٚرەِۀی ضٛٚن ٚ لٛرش( ٌەثەر ظٚاکەٚرٕی گەغەپێعأی ضەرچبٚەکبٔی -ظیسي-)گبزۆیً
ە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە ٘ەِٛٚ ئبضزەکبٔعا، ٚەن ظەر٘ێٕبْ ٚ پرۆضەکرظْ ٚ گبزی ضرٚغزی ٌ

ٔرضەکەی ٔسیکەی غەظ ئەٚۀعەی ٔرضی گبزی  -گبزۆیً-ژێرضبٔی ٘ێڵی ثۆری. ظیسڵ
. رب 13 ەٚ ثەر٘ەِی ٔسِزر ضۀذ( ٚ کبرایی ئیػکرظْ 3.6 ضۀذ ٌە ثەراِجەر ثە 1٩ضرٚغزییە )

ضەرج کراٚە ٌەضەر گبزۆیً، ئەِەظ ٘بٔی  رێچٛٚبظ ٌە ٍِیبر ظۆالر زی 6.5ضباڵٔە ٔسیکەی  6٢15
ثە ظٚٚر کەٚرٕەٚە ٌەٚ  6٢12ٚەزارەری کبرەثبی ظاٚە گۆڕأکبریەکی ضزراریدی ثکبد ٌە 

 ٚێطزگبٔەی کە ظەضزیبْ ثە گبز ٔبکبد ٚ ٔسیکجٛٚٔەٚە ٌەٚأەی کە گبزیبْ ٘ەیە.
ثەر٘ەِٙێٕبٔی کبرەثب 

 چٛضذ )کبرا( ٔییە
 ’E-class‘کە ٘ەیە، ثە رٛرثیٕی ثچٛک ٚ چٛضزی ٔسِی خۆری IPPئەٚ ژِبرە زۆرەی 

(، ئەِەظ زۆر پػذ ثە ضٛٚرەِۀی ظەثەضزێذ، OCGTظرٚضذ کراْٚ  کە ضٛڕی کراٚەْ )
 ’F’   ٚ‘H-class‘ە( ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ رۆرثیٕە ربزەکبٔی خۆری ظ ضٗ ٌٗ 3١-36)چٛضزییەکەی 

 OCGTکبراییبْ ٌە  ظ ضٗ ٌٗ ١6-3٩رْ )کە ٔٛێ ٚ گەٚرەررْ ٚ ٌە ثەکبر٘ێٕبٔی کبرەثب چٛضزز
(. زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ CCGTٚ ضٛڕی ئبٚێزەْ ) ظ ضٗ ٌٗ 26-5٩زیبرر ظەکبد ثەرەٚ 

)ٌە  CCGTثە  OCGTثە غێٛەیەکی کبٚەضۆ کبر ٌەضەر ئەِە ظەکبد ٌە رێی ٘بٔعأی گۆڕیٕی 
 PPAٚ ٌە  ظ ضٗ ٌٗ 53-5٢( ئەِەظ چٛٚضزیبْ زیبرر ظەکبد ثۆ ٔسیکەی ضٍێّبٔی٘ەٌٚێر ٚ 

 )زاضۆ(.  ’F-class‘ٔٛێیەکبْ، رەکٕەٌۆخیبی چٛضززر ثەکبرظە٘ێٕریذ 
ٔرضەکبْ ٌە  پبڵپػزی

 رٛأبظا ٔییە
 گػزیٍِیبر ظۆالرە )کۆی  3.65ثێ ٚەثەر٘ێٕبْ، ٔسیکەی کۆی رێچٛٚی ضباڵٔەی کبرەثب، ثە

طزبظا. ئەِەظ ٔسیکەی ٍِیۆْ ظۆالر ظا٘برە( ٌە ئێ 65٢ٍِیبر ظۆالرە، ٚ کەِزر ٌە  3.5رێچٛٚەکە 
 ی ثٛظخەی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبٔە.ظ ضٗ ٌٗ 65

ثٛٚ ثۆ  6٢15ٍِیۆْ ظۆالر ثٛظخەی  6٢٢ثە گٛێرەی راپۆرری ٚەزارەری پالٔعأبْ، کەِزر ٌە  ٚەثەر٘ێٕبٔی ٔەگٛٔدبٚ
ظٚاکەٚرٕی ٚەثەر٘ێٕبٔەکبْ، ظاراییکرظٔی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە گٛاضزٕەٚە ٚ ظاثەغکرظْ. ٌە ئۀدبِی 

                                                           
 ِەزۀعەکبٔی ٚەزارەری کبرەثب 16  

ئبثٛٚری راضزەلیٕە ثٓ یبْ ٔەثٓ،  رێچٛٚیڕۀگە ڕۀگعأەٚەی  ئەَ ٔرضبٔەی ضٛٚرەِۀی 6٢1١ظاربی ٚەزارەری کبرەثب، رػریٕی ظٚٚەِی  13
 .ٚ پێٛیطزە ٌەَ ثبرەیەٚە کبری زیبرر ٌەگەڵ ٚەزارەری ضبِبٔە ضرٚغزییەکبْ ثکرێذ
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گەیبٔعٔی ضسِەرگٛزاریی  ٚەضزبٚە ٚ ٌەٚأەیە گرفذ ثۆٛاضزٕەٚەی ڤۆڵزییەی ثەرز گۆڕی ر
 1١. ظرٚضذ ثکبد کبرەثب

ِەررضیی ضسای 
 ثەرظەٚاَ ٚ گەٚرە

ئەگەر ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە رۆڕەکبٔی گٛاضزٕەٚە ٚ ظاثەغکرظٔی کبرەثبظا زیبرر ٔەکرێذ ٚ ئەٚ زیبٔبٔە 
ئەٚضب ڕۀگە زکِٛەری ٘ەرێّی  15کبْ ثٛٚەچبن ٔەکرێزەٚە کە رٛٚغی رۆڕەکبٔی ظراٚضێ

، کە  ەکبْ PPAثۆ  IPPکٛرظضزبْ پبرەی رٛأبکبْ ثعاد ٌە ژێر رۆغٕبیی گرێجەضزەکبْ ٌەگەڵ 
 12رب ظێذ ژِبرەیبْ زیبظ ظەکبد. 

ئەگەری زیبظثٛٚٔی 
 ثڕأی کبرەثب

ٚ رٛأبی  17ضەرد زیبظ ظەکبد ٌە ضبڵێىعا ٌە 11-٨ثە رێژەی  ضٛاضذ ٌە کبرێکعا
ەِٙێٕەرەکبْ گەیػزۆرە ئەٚپەڕی ٌە ضبیەی ئەَ ژێرضبٔە ٚ کۆرٛثۀعی ظارایی، ظیطبٔەٚە ثەر٘

ضەڵک کبرەثبیبْ ظەثڕێذ ثۆ ِبٚەیەکی زۆر ئەگەر ٚەثەر٘ێٕبٔی گٛٔدبٚ ٔەکرێذ ٌە رۆڕەکبٔی 
 .گٛاضزٕەٚە ٚ ظاثەغکرظْ

 
 ئبِبٔدەکبٔی چبکطبزی ٌە کەرری کبرەثب

 

ب ثریزییە ٌە کبرکرظْ ٌەضەر ئبضزۀگەکبٔی کەرری کبرەثب ثە ئبِبٔدی ظرێژضبیۀی ٚەزارەری کبرەث .3.16١
ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌەٚەی کبرەثبی گٛٔدبٚ ظاثیٓ ثکرێذ ٌە ئێطزب ٚ ئبییٕعەظا ثۆ غێٛەیەوی ٘ەِەالیەْ 

ٚەاڵِعأەٚەی ضەرخەَ ثەکبرثەرەکبْ ٌە ضەرربضەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە ٔرضێىی کێجڕکێکبرأە ٚ 
 ٔدی ظرێژضبیەْ ثریزییە ٌە ثەظیٙبرٕی چٛار ئبِبٔدی ثەپەٌە:گٛٔدبٚ. ثەظیٙبرٕی ئبِب

 
 ٔرش ٚ ثەفیڕۆظأەکبْ، پبڵپػزیگرأی ظارایی ثبر کۆٔزرۆڵکرظٔی 
 اْ،چبکزرکرظٔی گەیبٔعٔی ضسِەرگٛزاری کبرەثب ثە ثەکبرثەر 
  گٛاضزٕەٚە ٚ ظاثەغکرظْ،  کەرریظاثیٕکرظٔی ٚەثەر٘ێٕبٔی پێٛیطذ ثۆ  
 ارێزی ئەرکەکبٔی کەررەکە ٌە الیەْ زکِٛەرەٚە.ظٚٚر کەٚرٕەٚە ٌە ضبٚۀع 

 
پێه ظێذ پێػٕیبر کراٚە ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر ئبضزۀگەکبٔی  پبیەضزراریدێه کە ٌە ضێ  .3.165

 ثریزیٓ ٌە:  پبیەیە. ئەَ ضێ کٛررطبیەْ ٚ ظرێژضبیەْ ٌە کەرری کبرەثبی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ
 

  کە رێطۆغکەر ٚ ئبضبٔکبر ثێذپەضۀعکرظٔی چٛارچێٛەیەکی یبضبیی ٚ ڕێکططزٕی ٚ ضیبضەد 
ثێذ ثۆ ثٛارەکبٔی ٚەن ضیبضەرەکبْ، ری ڕْٚٚ ظاِەزرااڵی رۆڵ ٚ ظەضەٚ ٌەضەر ثٕبغە

غکرظْ، ظاثیٕکرظٔی ، ظاثەثەر٘ەِٙێٕبْرێٛغٛێٕەکبْ، ثەرفراٚأکرظٔی رۆڕەکبْ، گەیبٔعٔی کبرەثب، 
یبضبیەکی ٔٛێ ٌە ، ٚ چٛٚضزی ٚزەی کبرەثب. ظەثێذ ئەٚ چٛارچێٛەیە کبرەثب ٚزە، ثبزرگبٔی

ضۆثگرێذ ثۆ کبرەثب، الیەیٕێکی ضەرثەضۆ رێکی ثطبد، ٘ەڵٛەغبٔعٔەٚەی کەرری رەٚاٚکبریی 
 ەٌەٚییبرەکبٔیبْ ثگۆڕێذ. پێٛیطزٚررەکە ثعرێذ ثە کۆِپبٔیبکبْ ٚ ئەضزٛٚٔی، لەٚارەکبٔی کە

ک ئەرکی زکِٛەد ثەرظەٚاَ ثێذ ٌە ئەرکی ظاڕغزٕی ضیبضەرەکبْ ٚ ثەڕێٛەثرظْ، ثێدگە ٌە ٘ۀعێ
                                                           

1١  Parsons Brinckerhoff 
ٔی ثۆ ِٛضڵ کە رێگە ظەگریذ ٌە ٘ۀبرظەکرظ-کیٍۆڤۆٌزی کەرکٛک ١٢٢( زیبٔی غەر ٌە ٘ێڵی iئبضزۀگەکبْ ثریزیٓ ٌە ) 15

 ( ٔەثٛٚٔی ضزبٔعارظی رۆڕی ٔێٛظەٚڵەری کە رێگە ظەگرێذ ٌە ٘ۀبرظەکرظْ )ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە زاضۆ ثۆ رٛرو١ب(.iiعێراق، ٚ )
 ظاٚا کراٚە.  PBٚرظەکبریی ِەزۀعەی کبرەثبی زێعە ٚ ضساکبٔی ٌە  .12
 .6٢1١ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری، رػریٕی یەکەِی  RASضەرٔدٕبِەی چەِکی کبرەثبی  17



98 
 

ی ٚ ٕی ِۆڵەد ثۆ ٚەثەر٘ێٕبْ، ثبزرگبٔپڕثبیەش ٚەن پالٔعأبْ ثۆ کەررەکە، ڕەزاِۀعی ٚ ثەضػی
ثبزاڕەکبْ. گٛاضزٕەٚە ٌە کەررێکی  ٚڵەری، ثڕی گەیۀعراٚ، ٚ چبٚظێریئبڵٛگۆڕی ٔێٛظە

رەٚاٚکبریی ضزٛٚٔییەٚە ثۆ ئیعارەیەن کە زیبرر ظاثەظ ثٛٚ ثێذ پێٛیطزی ثە غێٛازێکی 
برییە کە ٌەضەرضۆ ثێذ ٚ ٘ۀگبٚ ثە ٘ۀگبٚ ئۀدبَ ثعرێذ. ٚەن ثٛارەکبٔی ژِێریبری ٚ گۆڕأک

خۆراٚخۆرەکبْ، ظاِەزرأعٔی ظەضزەیەن ثۆ رێکططزٕی   پرۆژٖکبرگێڕیی خیبکرظٔەٚەی 
کبرٚثبرەکبْ، ٚ ثەغعاریی کەرری ربیجەد ثە غێٛەیەوی ظەضزٕیػبٔکراٚأە )ثە گٛێرەی گرێجەضزی 

پرۆژەکبْ ظەرٛأرێذ ەکبْ(، ئەِبٔە ٌە یەکەَ لۆٔبغعا. ٌە لٛٔبغی ظا٘برٛٚظا، رێکططزٕی کبرٚثبر
 ثۆ ()ضصطصخ یظاثجڕێٓ، ٚ ظٚاخبر ٘ەر ثە رەٚاٚەری کەررەکە ربیجەربٔعٔ ٚەک لەٚارەی خیب

 ثکرێذ.
 ٚکبرەثبی گٛٔدبٚ ظاثیٓ  ٌەٚەی ە ٌە ژێرضبٔعا ثۆ خەضزکرظٔەٚەرئۀدبِعأی ٚەثەر٘ێٕبٔی گە

ێذ ٚ ثەفیڕۆظأیع کەَ ثێذ. ٌەثەر رەٚغی ظارایی، زۆر گرٔگە کە ضەرچبٚەی کە ٔەثڕ ثکرێذ
بیجەد ٌە ٘ێڵی کەرری ربیجەد ثطرێزە ٘ەِٛٚ ثٛارەکبٔی کەرری کبرەثب. ٚەثەر٘ێٕبٔی کەرری ر

ثەرز ڕۀگە ثجێزە ِبیەی پزەٚکرظٔی پێکەٚە ثەضزٕەٚەی ٘ەِٛٚ ٘ەرێّی گٛاضزٕەٚەی ڤۆڵزیە
رەثب ثە ٔرضێىی ٘ەرزأزر ٌە لۆٔبغی ئەٚ ٚێطزگبٔەی کبرەثب کە ثە کٛرظضزبْ، ٚ گٛاضزٕەٚەی کب

ۆ ٔبرظٔی ضۆظ ثکەْ ثبر ظەکەْ. ٘ەرٚە٘ب، رۆڕی ڤۆڵزیەیجەرز ظەکرێذ رێگەضٛٚڕی ئبٚێزە ک
ٚاڵربٔی ظراٚضێ ثە کبرەثبٚە ٌەگەڵ  ق ٚ ثۆ رٛرویبی ظراٚضێ. ثبزرگبٔیعێرا کبرەثب زیبظەکە ثۆ

ٌە پەیعاکرظٔی ظا٘بد ٌە ثەراِجەر ئەٚ کبرەثب زیبظەی کە ٘ەیە. ٌە زۆر پڕثبیەضە ثۆ خەضزکرظٔەٚە 
ی ٘ێڵی گٛاضزٕەٚەی اضزٕەٚەی کبرەثب )٘ەرٚە٘ب ثۆ ثۆرراویػبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ ثۆ گٛڕاضزیعا، 

اڵربٔی ظراٚضێ. کەٚرٕٕبِەی ثبزرگبٔی ٌەگەڵ ٚێی رێڕگبز( پێعەچێذ زۆر ثبظ پیػبْ ثعرێذ ٌە 
ەثەر٘ێٕبٔی کەرری ربیجەد ٘ەڵجژێرظرێذ ثۆ گٛاضزٕەٚە ٚ ٚریبییەٚە ٚثەاڵَ پێٛیطزە ثە

ظاثەغکرظٔی کبرەثب ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌەٚەی ئەظای ئێطزبی کەررەکە ثزٛأێذ ئبرەزٚٚ الی کەرری 
ٚ  اٚەیی ٘ێٕعەی پێٛیطذ رێکٛپێه ثێذربیجەد ظرٚضذ ثىبد، ٘ەرٚە٘ب رٛأبی ظاِەزر

 ی ضیطزّێىی ژیٕگٗەن ثێذ کە ثزٛأێذ ضیبضەرەکبْ ثە غێٛەی-یڕێٛغٛێٕ-چٛارچێٛەی یبضبیی
 ثجبد.ئبڵۆز ثەڕێٛە

  ٚ ئەِە ثریزییە ٌە ظأبٔی ٌێپرضیٕەٚەپیبظەکرظٔی ڕێٛغٛێٓ ثۆ پػزگیری چبکزرکرظٔی ئەظا .
ٔرش ثۆ کبرەثب ٚ ثەرٔبِەیەوی ربیجەد ثە کەِزکرظٔەٚەی زیبٔەکبْ ٚ چبکزرکرظٔی  ێىیضیطزّ

ٚپڕی زیبٔە ثبزرگبٔییەوبْ، پێٛیطزە زکِٛەد ظا٘برەکبْ. ثە گٛێرەی ٘ەڵطۀگبٔعٔێکی چڕ
ثەرٔبِەیەن ظاثڕێژێذ ثۆ کەِکرظٔەٚەی ثەفیڕۆظاْ ٚ چبکزرکرظٔی ظا٘برەکبْ کە خەضذ ثطبرە 

ڕٚٚظەظاد.  ی ریبظاٛٚٔچخٛگرافیبیبٔەی کە زۆررریٓ ثەفیڕۆضەر الیۀی ثەکبرثەر ٚ ئەٚ 
ۆظاْ ئبڵۆزە، ثەاڵَ ظەرٛأیٓ ثەفیڕی ظاثەغکرظْ ثبثەرێىی  پرۆژٖئەگەرچی ربیجەربٔعٔی رەٚاٚی 

کزر ثکەیٓ ٌە رێی گرێجەضزێىی رێکٛپێکەٚە ٌەگەڵ کەرری ربیجەد ثۆ چبکەَ ثکەیٕەٚە ٚ ظا٘برەکبْ 
 ثەڕێٛەثرظٔی ٔرضعأبْ ٚ کۆکرظٔەٚەی پبرەی ضسِەرگٛزاریەکبْ.

 
ی ظەضزی کرظٚٚە ثە ثەرٔبِەیەوی رەکٕیکی ثۆ پػزگیری زکِٛەری ٘ەرێّ ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری .3.162

ٚ ظأبٔی ثەرظی ثٕبغە ثۆ چبکطبزی ٚ  زرکرظٔی ئەظا ٌە ِبٚەی کٛررطبیەْٚ ثبغ ٌە چبکطبزی کٛرظضزبْ
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ٌە  ئەٌٚەٚییبرەکبٔی چبکطبزی یێگەچبرەثریزییە ٌە ر 3.5. ضػزەی 1٩ظاٚٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ِبٚەکبٔی ظا٘برٛ
 کەرری ٚزەظا.

 

 چبکطبزی ٌە کەرری کبرەثب ٚ چبکزرکرظٔی ئەظا 3.5ضػزەی 

 چٛارچێٛەی یبضبیی، ضیبضەرەکبْ ٚ ڕێٛغٛێٕەکبْ . 1
 ضبڵ( خێجەخێ ظەکرێذ ٚ ثەرظەٚاِە 6-1عا )ی ٔسیکٚظاەئەٌٚەٚییەری ثەرز: ٌە ِ

ێکی ٔٛێ ثۆ کەررەکە، ٌەگەڵ ٌ یىٗ ٘ٗ: ئۀدبِعأی ڕاٚێژ ٌەگەڵ پطپۆڕاْ ثۆ ظاڕغزٕی رد وٗ ٌی یىٗ ٘ٗ
ەکبْ ٚ رێٛغٛێٕەکبْ ٚ ثەرفراٚأکرظٔی رۆڕەکبْ ٚ ربک رەکبْ ٌە ثٛاری ضیبضەراڵڕٚٚٔکرظٔەٚەی رۆڵ ٚ ظەضە

 گبٔی ثە کبرەثبٚە ٚ چٛٚضزیرکبرەثب ٚ ظاثەغکرظْ ٚ ظاثیٕکرظٔی ضٛٚرەِۀی ٚ ثبز ثەر٘ەِٙێٕبٔیکڕیبر ٚ 
 .ضٛاضذثەڕێٛەثرظٔی کبرەثب ٚ 

ْ. پێػکەغی ثکە ضێک ثۆ یبضبی کبرەثب ٚ ڕاٚێژکرظْ ٌەگەڵ الیۀە ٘بٚثەغەکبٚظاڕغزٕی ڕەغٕٛ یبضبی کبرەثب:
 ثە پەرٌەِبْ ثۆ ئەٚەی ظۀگی ٌەضەر ثعرێذ ٚ ثجێذ ثە یبضب. 

ەیەن ثۆ رێکططزٕی و یٗ: ظأبْ ٚ رێکططزٕی ەیەن ثۆ ڕێکططزٕی ڕێٛغٛێٓ ٌۀبٚ ٚەزارەری کبرەثبو یٗ
ی ٚەن ڕێکطەرێکی ضەرثەضۆ ثۆ ڕێٛغٛێٕەکبٔی کەررەکە. ظاڕغزٕی ِۆظیٍڕێٛغٛێٕەکبْ ٌۀبٚ ٚەزارەری کبرەثب 

 ەی رێکططزٕی ڕێٛغٛێٕەکبْ ثکبد.و یٗظیبریکرظٔی ٔرش ٚ رضَٛ ٚ ِەغك ثە ئۀعاِبٔی 
ی ظرٚضزکرظٔی کبرەثب ٚ ڵٛط: ثە گٛێرەی ئەٚ ئیعارەیەی کە ٘ەیە، پبراضزٕی ئپبراضزٕی ئەرکەکبٔی کەررەکە

بٚاز. ی ٚەن لەٚارەی خیٔی ثبزرگبٔی ٚ ظاثیٕکرظٔی ضٛٚرەِەەکبٔپرۆژگٛاضزٕەٚە ٚ ظاثەغکرظٔی ٚ 
، ٚ ظاڕغزٕی زەٚاڵەکرظْ ٚ گٛاضزٕەٚە ٌە ٔێٛأیبٔعا، ٚ ٘ێسی وبرەوبٔیبْ، ٚ ئەرکەکبٔیبْ ٚ ڵٛطخیبکرظٔەٚەی ئ

 ٘بٔعأی ثەرپرضیبرثٛٚٔی ٚزە ٚ ظارایی.
 ضبڵ( خێجەخێ ظەکرێذ 5-3ِبِٕبٚۀعی ) ەٚظای: ٌە ِِبِٕبٚۀعیئەٌٚەٚییەری 

ضەرثەضۆ ظاثٕێ یەوی زگب ظٖ:ثە گٛێرەی یبضب ٔٛێیەکەی کبرەثب رێکطەرێکی ضەرثەضۆ ثۆ ڕێٛغٛێٕەکبٔی کەررەکە
، ئەظا، پرۆضەکبٔی رۀعەری کرێێٕەکبٔی کەررەکە. پێٛیطزە رێکطەرەکە رێٛغٛێٓ ظاثٕێ ثۆ ثۆ رێکططزٕی ڕێٛغٛ

 کێجڕکێکبر.
ٚ  : ظاِەزرأعٔی لەٚارە ٚەن ظەضزەی ضەرثەضۆ ثۆ ثەر٘ەِٙێٕبْثە کۆِپبٔیبکرظٔی لەٚارەکبٔی کەررەکە

ی ئەٚ لەٚارأە رۆِبر کراثٓ. ظأبٔگٛاضزٕەٚە ٚ ظاثەغکرظْ ٚ ثبزرگبٔیکرظْ کە ثە گٛێرەی یبضبی کۆِپبٔیبکبْ 
. ئەَ لەٚارأە ظەکرێذ ٌە لۆٔبغێىعا ظەضزەی ثەڕێٛەثەراْ، ٚ کبرگێڕی ٚ ِیکبٔیسِەکبٔی ئەظای ثەرپرضیبرثْٛٚ

 ٚەن کۆِپبٔیب ثٓ ٚ ربیجەربٔعْ )ضصطصە( ثکرێٓ.
 ضبڵ( ئۀدبَ ظەظرێٓ. 7-5عا )ی ظرێژضبیۀٚظاچبکطبزییەکبْ ٌە ِەیەری ٔسَ: ئەٌٚەٚی

: ربیجەربٔعٔی لەٚارەکبٔی کەررەکە پبظ ثاڵٚثٛٔەٚەی ی ضەرخەَ لەٚارەکبٔی کەررەکە (ربیجەربٔعْ )ضصطصخ
 چٛارچێٛەی یبضبیی ٚ رێکططزٓ، ٚ ثبزاڕەکبٔی کبرەثب ظاِەرزراْ، ٚ لەٚارەکبْ کراْ ثە کۆِپبٔیب.

 پزەٚکرظٔی ژێرضبْ  .6
 ضبڵ( ٚ ثەرظەٚاَ ظەثێذ 6-1عا ظەضزی پێعەکرێذ )ی ٔسیکٚظاِەئەٌٚەٚییەری ثەرز: ٌە 

 )خێجەخێکرظٔی چبالکییەکبْ پیعەچێذ ثەرظەٚاَ ثێذ رب ِەٚظای ِبِٕبٚۀعی(
:ثبغزرکرظٔی ٘ەثٛٚٔی گبزی ضرٚغزی ٚ ٔە٘ێػزٕی ثەکبر٘ێٕبٔی گبزۆیً ثۆ ٘ەثٛٚٔی گبزی ضرٚغزی

 کبرەثب. چبرەضەرکرظٔی ٔبکۆکییەکبْ ٌەضەر کەرری گبز. ەِٙێٕبٔیثەر٘

                                                           
( چبکطبزیی ٌە کرێ ٚ ضزراریدی کەِکرظٔەٚەی iرەکٕیکی ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری ثریزیە ٌە ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە ) ەی ٘بٚکبریثەرٔبِ 1٩

( ٚ ڕێچکە ثۆ iv( رێچکە ثۆ ثەغعاریی کەرری ربیجەد ٌە گٛاضزٕەٚە، )iii( ڕا٘ێٕبٔی ضزراریدی گەیبٔعْ، )iiپبڵپػزی ٔرش، )
 ْ ٚ ثبغزرکرظٔی ظا٘بد.پزەٚکرظٔی ظاثەغکرظْ، کەِکرظٔەٚەی ثەفیڕۆظا
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ٔیبرٕبٔی ٘ێڵی گبز رەریت ٌەگەڵ ٘ێڵی ٔەٚرەکە، ثۆ ئەٚەی کێڵگەکبٔی گبز ٌە ٛ: ظاڕغزٓ ٚ ظەضزکرظْ ثە ث٘ێڵی گبز
 ی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ.اڵر رۆژ٘ٗٔبٚەڕاضزی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثجەضزرێٕەٚە ثە ٚێطزگەکبٔی کبرەثبٚە ٌە 

ثٛارظاْ ثە ثەغعاریکرظٔی کەرری ربیجەد ٌە : ثەرزەد ٌە گٛاضزٕەٚەی کبرەثبی ڤۆڵزیەثەغعاریی کەرری ربیج
 ١٢٢٢ثەرز. ئەِە ثٛار ظەڕەضطێٕێذ ثۆ گٛاضزٕەٚەی رێکٛپێىی ٔسیکەی غەپێعأی رۆڕی گٛاضزٕەٚەی ڤۆڵزیەگە

 ِیگبٚاری زێعەظ.
کە ٌە رێگەکبٔی ثەغعاریپێکرظٔی کەرری ربیجەد ثۆ : ٌێکۆڵیٕەٚە ثثەغعاریی کەرری ربیجەد ٌە ظاثەغکرظْ

ئەگەرچی رۀگە ربیجەربٔعٔی رەٚاٚ ی ظاثەغکرظْ.  پرۆژٖثبغزر ثۆ  بٔی ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ ئەظای ثبزرگبٔیراکێػ
ظأبٔی ٔرش ٚ کۆکرظٔەٚەی پبرەکە ثە گرێجەضذ ثعرێذ ثە  یذ ٌە ثەراییعا ضسِەرگٛزارێَ ظەکراڵزەزّەد ثێذ ثە
 ی ٚەن ٘ۀگبٚی یەکەَالیۀێکی ظەرەک

 ٌێپرضیٕەٚەی ئەظا ٚ چبکزرکرظٔ .3
 ( ضبڵ ظەضزی پێعەکرێذ ٚ ثەرظەٚاَ ظەثێذ.6-1ئەٌٚەٚییەری ثەرز: ٌە ِبٚەی ٔسیىطبیۀعا )

 )خیجەخێکرظٔی چبالکییەکبْ پێعەچێذ ثەرظەٚاَ ثێذ رب لۆٔبغی ِبِٕبٚۀعی(.
ظاثڕێژە ٚ خێجەخێ ثکە ٌە گٛٔدبٔعٔی کرێ رظْ ٚ زراریدێه ثۆ ظیبریکرێگەیەن ٚ ض: گٛٔدبٔعٔی کرێرێگەی 

ظاپۆغیٕی  کرێیثێذ ٚ ەضذ پێ ثىبد کە کبرەثبکە ثبظ ثِٛٚبٚەی چۀع ضبڵێىعا. ئەَ غێٛازە ظەکرێذ کبرێک ظ
 ٓ یبْ پیػەضبزییٓ.یٔرضەکەی ثۆ ئەٚ ثەکبرثەرأەی کە ثبزرگبٔی

کەِکرظٔەٚەی ثەفیڕۆچْٛٚ. ثە پػذ ثەضزٓ : ظاڕغزٓ ٚ خێجەخێکرظٔی پالٔی پالٔی کەِکرظٔەٚەی ثەفیڕۆچْٛٚ
ثە ٘ەڵطۀگبٔعٔی رێرٚرەضەٌی ثەفیڕۆچٛٚٔی ثبزرگبٔی، ثەرٔبِەیەن ظاثڕێژە ثۆ کەِکرظٔەٚەی ثەفیڕۆچْٛٚ ٚ 

یٓ رراْ ٚ ئەٚ خٛگرافیبیبٔەی کە زۆرثەرثە خەضذ ضطزٕە ضەر ثەکبرثبغزرکرظٔی کۆکرظٔەٚەی ظا٘برەکبْ 
 .ڕٚٚظەظادریبیعا ثەفیڕۆچْٛٚ 

 ضبڵ( 5-3ِبِٕبٚۀعی خێجەخێ ظەکرێذ ) ِەٚظایٌٚەٚییەری ِبِٕبٚۀعی: ٌە ئە
ضیبضەد ٚ ثەرٔبِەی : ظاڕغزٓ ٚ خێجەخێکرظٔی ضٛاضذرٔبِە ثۆ کبرٚثبری ثەڕێٛەثرظٔی ضیبضەرەکبْ ٚ ثە

 .ضٛاضذٚزە، پبراضزٕی ٚزە، ٚزەی ٔٛێکراٚە، ٚ ثەڕێٛەثرظٔی  ڕْٚٚ ثۆ چٛضزی
 

 گبزی ضرٚغزی
 

. ٚەزارەری ضبِبٔە ضرٚغزییەکبٔی زکِٛەری ە گبزی ضرٚغزی ثەر٘ەَ ثٙێٕرێذئەگەری زۆرە ک .3.167
  6٢٢(tcmررٌێْٛ ِزر ضێدب  2.5) ِەزۀعە ظەکبد کە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٔسیکەی٘ەرێّی کٛرظضزبْ 

. ئەٚ کێڵگە ضەرەکییبٔەی کە ظۆزراٚٔەرەٚە ٚ 1٨گبزی ضرٚغزی یەظەکی ٘ەثێذ( tcf) ضێدب ررٌێْٛ پێ
ٚ  رظەِیر، رۆپطبٔە، ثٕەثبٚی، ِیراْری ثکەْ ٌە ثەر٘ەِٙێٕبْ ثریزیٓ ٌە ضۆرِۆر، کٛظەرٛأرێذ ثەغعا

چەِچەِبڵ. ضۆرِۆر ٌە ئێطزبظا ثەکبرظە٘ێٕرێذ ثۆ گبزی ٔبٚضۆیی ٚ ظاثیٕکرظٔی ٚێطزگەکبٔی کبرەثب ٌە 
گبزەکەیبْ ظەرثٙێٕعرێذ ٚ ثبزیبْ ٚ ٘ەٌٚێر، ثەاڵَ ئبِبٔح ثۆ کٛرظەِیر ٚ رۆپطبٔە ئەٚەیە کە 

ثکرێذ ٚ ثۆ ٔبٚضۆظ ثەکبرثٙێٕرێذ ضەرەڕای ثٕەثبٚی ٚ ِیراْ. چەِچەِبڵ ٘ێػزب گەغەی پێ ۀبرظە٘
ئۀدبَ ظەظرێذ ٌەگەڵ کبرپێکەرأی ٔێٛظەٚڵەری. ٘ەرٚە٘ب  ٘بٚثەغیٔەظراٚە. ٘ەِٛٚ ئەَ گەغەپێعأبٔە ثە 

 ئەگەری ئەٚە ٘ەیە  ثەر٘ەَ ٌە ٘ۀعێه کێڵگەٚە ٘ەثێذ کە ٘ێػزب ٔەظۆزراٚٔەرەٚە.
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( IEA)  تی وزه وڵه ئاژانسی نێوده  .گەغجیٕە ثبرەد ثە ثەر٘ەِٙێٕبٔی ظرێژضبیەْضە پێػجیٕی .3.16٩
رب  رِیً/ضبڵ ٍِیبر ثٗ 6٨-6٢پێػجیٕی ظەکبد کە ثەر٘ەِٙێٕبٔی گبز ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ڕۀگە ثگبرە 

ە ئەگەرچی ڕۀگە ئەِئەِەظ ٔسیکەی زەٚد ئەٚۀعە زیبررە ٌە ثەر٘ەِٙێٕبٔی ئێطزب. 6٢ .6٢35
َ ظەرفەری گەٚرە ٘ەیە ثۆ ثەرفراٚأکرظٔی ثەر٘ەِٙێٕبٔی گبز. اڵگەغجیٓ ثێذ، ثە زۆرضیٕبریۆیەکی 

ٚاٚەری ثۆ ظەثێذ ٚ ثە رە رِیً/ضبڵ ٍِیبر ثٗ ١-3ی بی گبز ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٔسیکەثەر٘ەِٙێٕبٔی ئێطز
ٍِیبر  11ز پێکەٚە ظەرٛأٓ ِیراْ ٚ ثٕەثبٚی ظٚٚ گەٚرەرریٓ وێڵگەی ظۆزراٚەی گب ثەکبر٘ێٕبٔی ٔبٚضۆییە.

ٍِیبر  6ٚ  رِیً/ضبڵ ٍِیبر ثٗ 5،6ەظ ظەرٛأٓ بڵثەر٘ەَ ثٙێٕٓ، ٚ کەرکٛک ٚ ضٛرِ رِیً/ضبڵ ثٗ
ٍِیبر  5 ِۆرگیرێذ. ڕۀگە ثەرفراٚأکرظٔی ضۆرثەر٘ەَ ثٙێٕٓ. ئەگەر گبزی ضٛربٚەکە ث رِیً/ضبڵ ثٗ
ثەر٘ەَ ثٙێٕێذ ئەگەر ٔبکۆکی ٌەگەڵ ظأبغبز  رِیً/ضبڵ ٍِیبر ثٗ 2زیبظ ثکبد ٚ چەِچەِبڵیع  رِیً/ضبڵ ثٗ

 چبرەضەر ثکرێذ. 
 

زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ئەٌٚەٚییەری ئەٚرۆی ظأبٚە ثۆ ثەکبر٘ێٕبٔی گبز کە خەضذ ظەضبرە  .3.16٨
ضەر پڕکرظٔەٚەی پێٛیطزیی ٔبٚضۆیی ثۆ ٚێطزگەکبٔی کبرەثب ٚ پیػەضبزی پێع ئەٚەی ظەضذ ثکەْ ثە 

ٌٚەٚییەری ٘ەرە ٌە پێع، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پالْ ظاظۀێذ ثۆ . ٚەن ئەئەگەری ٘ۀبرظەکرظْ
خێگررٕەٚەی ظیسڵ ٚ ضٛٚرەِۀی رر ثە گبز ٌە ضەرخەَ ٚێطزگەکبٔی کبرەثب ٌە ِبٚەی ظٚٚ رب ضێ ضبڵی 

 ٔرا ثە ئیّساکرظٔی رێککەٚرٕٕبِەی فرۆغزٕی گبز ٌەگەڵ 6٢13ەکەَ ٘ۀگبٚ ثەَ ئبڕاضزەیە ٌە یظا٘برٛٚ. 
)ئۀگٍۆ رٛرکییە( ثۆ  کە گۀەي ئیٕێرخی ڵ ٘بٚثەغەکەیٌەگە ٔەرٚیدیی  DNOظی ئێٓ ئۆ  وۆِپبٔیبی

ی کێڵگەکە چئەگەرثۆ ٚیطزگەی کبرەثبی ظ٘ۆن. ٌە کێڵگەی گبزی ضِٛەیً گٛاضزٕەٚەی گبز 
ٌە رێی ئەٚ ثۆری گبزەٚە کە ثۆ ئەَ  6٢1١ٌە  (IPP)  ضۆی ٚزٖ رثٗ ری ضٗ ِٙێٕٗ ر٘ٗ ثٗ ثەضزراٚەرەٚە ثە

ضزە ظرٚضذ کرا، ثەاڵَ چیزر ٔبرٛأێذ گبزی پێٛیطذ ظاثیٓ ثکبد ٌەثەر زطبثبری ٘ەڵەی عەِجبرەکبْ. ِەثە
ظەضرێزە ضەر ٘ێڵی گبزە ئبییٕعەییەکە ٌە ٔبٚەڕاضذ ٚ ثبغٛٚری ٘ەرێّی ٌەگەڵ ئەِەغعا، ٘ێڵی ثۆرییەکە 

 یع. IPPکٛرظضزبٔەٚە ثەرەٚ رٛرو١ب، ٚ گبز ظەظاد ثە ظ٘ۆن ٚ زاضۆ ٚ
 

ثۆ  IPP. گۆڕیٕی ٔبٚضۆ ٌەضەر گبز ۆراٚخۆر کبر ظەکۀە ضەر ظاٚاکبریرێکی خچۀع فبکزە .3.13٢
برەثب. ثەکبر٘ێٕبٔی ضبیکڵی ئبٚێزە ظەثێزە ِبیەی کەِجٛٚٔەٚەی ظاٚاکبری ٌەضەر گبز ثۆ ٚیطزگەکبٔی ک

چیّۀزۆ. ٘ەرٚە٘ب ثٛار ٘ەیە ثۆ  غە ثکبد، ثە ربیجەری ثۆ پیػەضبزیپێػجیٕی ظەکرێذ گە پیػەضبزی
 اڵَٗ ئبییٕعەظا ٌە غبرە گەٚرەوبْ. ث أی رۆڕی گبز ثۆ ثەکبر٘ێٕبٔی ِباڵْ ٚ ثۆ ثبزرگبٔی ٌەگەغەپێع

ٌەثەرئەٚەی ژِبرەی ظأیػزٛاْ ثە غێٛەیەکی رێژەیی کەِە ٚ ٌەثەر غٛێٕە خٛگرافییەکە، کە ڕۀگە زۆر 
 ێٕێزەٚە. پیػەضبزیی گەٚرەی پػزجەضزٛٚ ثە گبز ڕأەکێػیذ، پێعەچێذ ثبزاڕی ٔبٚضۆ ثە ئبضبیی ثّ

 
ضەثبرەد ثە ٘ۀبرظەکرظٔی گبز ٌە ئبییٕعەظا، رٛرو١ب ثبزاڕێکی گرٔگ ظەثێذ ثۆ ٘ەرێّی  .3.131

رٛرویب کە ثە ضێرایی گەغە ظەکبد، پێٛیطزی ثە ثڕی ئێدگبر زۆرە ٌە گبز، کە ٌە  ئبثٛری. کٛرظضزبْ
رٛرو١ب ئێطزبظا ضێ یەوی ٚزە پػذ ثە گبز ظەثەضزیذ. ٚەزارەری ٚزە ٚ ضبِبٔە ضرٚغزییەکبٔی 

 ١5ثۆ گبزی ضرٚغزی ٌە ٔسیکەی  یٚاڵرەکە ظاٚاکبری 6٢63ٚ  6٢13ە ٌە ٔێٛاْ ِەزۀعەی ئەٚە ظەکبد ک
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ٍِیبر   1٢٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەیەٚێذ رِیً/ضبڵ.  ٍِیبر ثٗ 7٢کبد ثۆ ٔسیکەی ثزیبظ رِیً/ضبڵ  ٍِیبر ثٗ
 6٢ظا ئەِە ثىبد ثە  6٢6٢ی ٌە ضەرەرب ئیٕدبٚ  6٢6٢-6٢1٨ۆ رٛرویب ٌە ث ٘ۀبرظە ثىبد رِیً/ضبڵ ثٗ

گبز کە رەریت ظەثێذ ٌەگەڵ ثۆری ٔەٚرەکە،  ٔیبرٕبٔی ٘ێڵی ثۆریٛ. ئەِەظ ٌە رێی ثرِیً/ضبڵ ٍِیبر ثٗ
 ٚکیبْ ٌە ئۀدبِی رێککەٚرٕێکەٚە ظرٚضذ کراْٚ ٌە ٔێٛاْ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ رٛرو١بٚ٘ەرظ

یٓ ٚ رێچٛٚەکبٔی پرۆژەی ٘ێڵی گبزەکە ٘ێػزب رەٚاٚ پالٔەکبٔی ظٚای اڵَرێککەٚرٓ ٌەضەری. ثە 6٢13کە ٌە 
ەکە ضەرکەٚرٛٚ . ئەگەر رێککەٚرٕٕبِئبثٛریرٚپی کبر ظەکبرە ضەر ٚ، ٚ ظاثەزیٕی ٔرضی گبزی ئەٗ ٔەثٛٚٔ

لەثبرەی ثەرایی ٘ۀبرظەکرظْ ثۆ رٛرویب پػذ ظەثەضزێذ ثە گەغەپێعأی ئەٚ ظٚٚ  ذێثێذ، ِەزۀعە ظەکر
 ١ْ )ِیرا ٚررٌێْٛ پێ(  7) ە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظۆزراٚٔەرەٚە، ثٕەثبٚیگەٚرەرریٓ کێڵگەی گبزەی ٌ

ٍِیبر  ١ ثە رب رٖ ضٗظەضذ پێجکبد،  6٢1٩ئەگەری ئەٚە ٘ەیە ٘ۀبرظە ٌەَ کێڵگبٔەٚە ٌە . ررٌێْٛ پێ ضێدب(
زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘ەرٚە٘ب  رِیً/ضبڵ. ٍِیبر ثٗ 1٢ ثەرزظەثێزەٚە ثۆ ئیٕدب رِیً/ضبڵ ٚ ثٗ

ٌەثەر ٔسیکییە خٛگرافییەکەی ٚ ٌەثەر ٔرضی گرأی  أێذ گبز ٘ۀبرظەثکبد ثۆ عێرالی فیعراڵظەرٛ
٘بٚرظەکرظٔی گبز ٌە ئێرأەٚە. ثەَ غێٛەیە، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرٛأێذ ٚزەی کبرەثب زیبظ 

 ثکبد ٚ ٘ۀبرظەی ثکبد ثۆ عێرالی فیعراڵ ٚ/یبْ رٛرو١ب. 
 

رٛٚٚ ظەرفەرەوبٔی گبزی ضرٚغزی ثەڕێٛە ثجرێذ، زۆر گرٔگە ثۆ ئەٚەی ثە غێٛەیەوی ضەرکەٚ .3.136
، ٚ زیبررکرظٔی ثەر٘ەِٙێٕبٔی گبزی ٘ەٌِٛەرخی گٛٔدبٚ ثٙێٕرێزە ئبراٚە ثۆ ڕاکێػبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ

ضرٚغزی ٚ چبکزرکرظٔی ضیبضەرەکبْ ٚ چٛارچێٛەی یبضبیی ٚ رێٛغٛێٕەکبْ، ٌۀبٚیػیبٔعا ٔرضەکبْ، 
ثەکبر٘ێٕەر، ظاڕغزٕی چٛارچێٛەی -ێڵی ثۆری گبز ٚ ژێرضبٔی ظٚاییٓگەغەپێعأی ژێرضبٔی گبز ٚەن ٘

کە ِەرج ٚ ثۀعەکبٔی  گٛٔدبٚی گرێجەضذ ٚ ثبزرگبٔیی ثۆ پرۆژە ئبیٕعەییەوبْ، ٚ ثبزاڕێه
ثٓ ٚ ٘ێٕعەی پێٛیطذ ظڵٕیبیی ٚ کەفبٌەد ثعاد ثە گەغەپێعەرأی ٔەٚد ٚ گبز کە ٘بٔیبْ رێگەضۆغکەر

ی ٔەٚد ٚ گبز ٚ کەْ ٌە ژێرضبٔعا. پێٛیطزە ثبزاڕەکبٔی گەغەپێعأث رج ضٗثعاد ظارایی پێٛیطذ 
یػەضبزی، ظەضزٕیػبْ ثکرێذ، ٚەن ظرٚضزکرظٔی کبرەثبی ٔبٚضۆ، ثەکبر٘ێٕبٔی پ ثەر٘ەِەکبٔی ٔەٚد

 ِۆٔیب( ٚ ثەکبر٘ێٕبٔی رر. ٗ ی )ٚەک پەییٓ ٚ ئٚثەکبر٘ێٕبٔی پیزرۆویّیب
 

 ر٘ێٕبٔی ٚد ٚ ظٖ ٔٗظٚای  ثٗگەڕاْ 
 

یەظا، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ڕٚٚثەڕٚٚی ظٚٚ زبڵەری ٔبئبضبیی ثٛٚەٚە ٌە ٌەَ ظٚای .3.133
ثٛاری کرظەٚە ثۆ گەڕاْ ثە ڕٚٚی ٚەثەر٘ێٕەرأی  . کبرێه زکِٛەری ٘ەرێُضٛٚڕی ڕاٚەضزبٔعٔی گەغە

٘بیعرۆکبرثۆٔی ٔەظۆزراٚە، ٚ ٔرضی   ثْٛٚ ثٗ گەغجیٓٚ ەثەر٘ێٕەرەکبْ زۆر ربِەزرۆ ، 6٢٢2ٚثیبٔی ٌە 
یی ئەرێٕی ثٛٚ، رب رٖ ضٗرەٚغی ضیبضی ٚ ئبضبیع. ئۀدبِەکبٔی ٘ەڵکۀعٔی ثبغزرثٛٚٔی ٔەٚد، ٚ ثەرزی 

ظا ٘برٓ. ثڕێکی زۆر ضەرِبیەی گەغەضۀعْ رژایە ٔبٚ رب رٖ ضٗربیجەری ثۆ ئەٚ کۆِپبٔیبیبٔەی ٌە ثە
عأی کێڵگەکبْ ٌە کەررەکەٚە، ٚ چۀعیٓ پرۆژە ظەضزیبْ کرظ ثە ثەر٘ەِٙێٕبٔی ثبزرگبٔی. پالٔەکبٔی گەغەپێ

الیەْ ٘ەڵطٛڕێٕەری خۆراٚخۆرەٚە ئبِبژەی ثەٚە کرظ کە ئبضزی ثەر٘ەِٙێٕبْ ئەگەری ٘ەیە ثگبرە یەن 
 ی کۆِپبٔیب ٔێٛظەٚڵەرییەکبٔی پرۆژٖژیٕگەی ٌە ظٚٚ ضبڵی راثرظٚٚظا،  . ثەاڵَ رۆژأٗ ٍِیۆْ ثەرِیً ٔەٚد

ئۀدبِە ٔەرێٕییەکبٔی ٘ەڵکۀعْ ٚ ثەر٘ەِٙێٕبْ ٌە ٘ەِٛٚ ثٛارێکەٚە.  ٔسیکەی، ٔەٚد ٌە کٛرظضزبْ رێکچٛٚ
ڵچٕراثٛٚ، ظاثەزیٕی ٔرضی ٔەٚریع، کە ثۆ ِبٚەی ٔسیکەی چٛار ٌە ٘ۀعێک پرۆژە کە ٘یٛای رری ٌێ ٘ە
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ەٚە. کۆِپبٔیب  6٢1١ثۆ کەِزر ٌە ٔیٛە ٌە  ظۆالر رێپەڕی ثٛٚ ثۆ یەن ثەرِیً ٘برە ضٛارەٚە 1٢٢ضبڵ ٌە 
ەیبْ پبرە پێ ٔەظراٚە ٌە ثەراِجەر ثەر٘ەِٙێٕبٔی ٔەٚد ٌەٚەرەی لەیرأی ئەٚۀعٔێٛظەٚڵەرییەکبٔی ٔەٚد 

ٔەٚد کػبٔەٚە ٌە ٘ەرێّی  عا چۀع کۆِپبٔیبیەکی ٔێٛظەٚڵەریظارایی ظەضزی پێکرظٚٚە. ٌە ئۀدبِ
کٛرظضزبْ، ٚ زۆرثەی ئەٚأەی کە ِبٚٔەرەٚە ٚەثەر٘ێٕبٔەکبٔیبْ ظٚاضطزٛٚە رب ئەٚ کبرەی رەٚغی 

 ثێزەٚە.ثبزرگبٔی ثبظ ظە
 

ٌەگەڵ ئەِبٔەغعا، ضەرەڕای رێىچٛٚٔی رەٚغی ثبزرگبٔی، ٘ێػزب ٘ەر ضبڵی گەظ ٘ەیە ٌە کەرری  .3.13١
٘ەِٛٚ کێڵگە ثەر٘ەِٙێٕە گەٚرەکبْ ئەگەری ثەر٘ەِٙێٕبٔی زیبرریػیبْ . ٔەٚد ٚ گبزی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ

ظەثێزە  پێ ضێدب ررٌێْٛ 11 ثبٚی ٚ ِیراْ ثەەەِەظ، گەغەپێعأی کێڵگەی گبزی ثٕ٘ەیە. ضەرەڕای ئ
غێٛەی  ِبیەی زیبظثٛٚٔی ضٛٚرەِۀی ثۆ ٚێطزگەی کبرەثب ٔبٚضۆییەکبْ ٚ ظا٘برێکی گەٚرەی ظەثێذ ثە

٘بٚثەغی گرێجەضزی  زکِٛەری ٘ەرێُ 6٢13ٚ  6٢٢2ٔێٛاْ . ٌە یب٘ۀبرظەکرظٔی گبز ثۆ رٛرو
٘ەِٛٚ ٘ەرێّی  ٔسیکەیٚاژٚٚ کرظٚٚە. ئەَ ثٍۆکبٔە  راْ گٗثٍۆکی  5٢ثۆ زیبرر ٌە  PSC ثەر٘ەِٙێٕبٔی

ظا، زۆرثەی رب رٖ ضٗ. ثیطذ ٚ ٘ەغذ کۆِپبٔیبی ٔێٛظەٚڵەری ثەغعاری ظەکەْ. ٌە کٛرظضزبْ ظەگرٔەٚە
٘بٚثەغەکبْ کۆِپبٔیبی ضەرِبیەی ثچٛٚک ثْٛٚ، کۆِپبٔیبی کٕە ٚ گەڕأی ضٕٛٚری ٚەن گۀەي 

َ. ظٚارر، کۆِپبٔیبی گەٚرەی ۆٚێطزرْ زاگرۆش، ٚ ئۆریکص پێزرۆڵیئیٕێرخی، ظی ئێٓ ئۆ، گەڵف کیطزۆْ، 
، PSC. ظٚای ثەضػیٕی گرێجەضزەکبٔی ٘بٚثەغی ْ ِۆثیً، غێڤرۆْ ٚ رۆربڵۆٓ ٚەن ئێکطرٔەٚد ٘ب

رب  6٢٢5رایی ئۀدبَ ظراْ.  ٌە ێٚ گەغەپێعاْ ظەضزی پێکرظ ٚ ثە ض چبالکییەکبْ ثە ضێرایی کٕە ٚ گەڕاْ
کۆی ٚەثەر٘ێٕبٔی ضەرِبیە ٌە گەڕاْ ٚ ظۆزیٕەٚەی عا، ٚ ریبْ ٌێثی 12٢کۆِپبٔیبکبٔی ٔەٚد زیبرر ٌە  6٢13

 Woodٍِیبر ظۆالر ِەزۀعە ظەکرێذ ) ١.5ثە  -کبٔی ٘ەڵکۀعْ ٚ ثیٕبضبزیزگب ظٖکێڵگەی ٔەٚد، ضەرەڕای 
Mackenzie.) 

 
ثەرِیٍەٚە  1٢٢٢٢، ٌە کەِزر ٌە ثەر٘ەِٙێٕبٔی ٔەٚد ٌە ٘ەرێّەکە زۆر ثە ضێرایی زیبظی کرظٚٚە .3.135

(. زۆرثەی 3.٩)غێٛەی  6٢15ثەرِیً ٌە رۆژێکعا ٌە  5٢٢٢٢٢گەیػزە زیبرر ٌە  6٢٢٩ٌە رۆژێکعا ٌە 
بٔیبی کبر ئیٕێرخی کٛرظی کبری ە، کە کۆِپڵزب ضەرچبٚەکەی ضێ پرۆژەیە: ضٛرِبثەر٘ەِٙێٕبٔی ئێط

کە ظی ئێٓ ئۆ کبری پێعەکبد. کۆی  ، ٚ ربٚکێعەکبد، رەق رەق کە گۀەي ئیٕێرخی کبری پێعەکبدپێ
 (. Wood Mackenzieٍِیبر ثەرِیً ِەزۀعە ظەکرێذ ) 5.3ٌە ٘ەرێُ ثە  ٔیی ثبزرگبگیەظە
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ثەر٘ەِٙێٕبٔی ٔەٚد ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق 3.٩غێٛەی   
 )٘ەزار ثەرِیً ٌە رۆژێکعا(

 
 

 .ٚ ِەزۀعەی ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری  ٚەزارەری ضبِبٔە ضرٚغزییەکبْضەرچبٚە: 

 
رەٚاٚ ثٛٚ، ٚ ڕێرەٚی ضەرەکییە ثۆ  6٢13( ٌە کۆربیی KCPL٘ێڵی ٔەٚری ضبٚی کٛرظضزبْ ) .3.132

ٔەٚری  KCPL( 3.6)ٔەضػەی رێذ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثەر٘ەَ ظە٘ێٕ٘ۀبرظەکرظٔی ئەٚ ٔەٚرەی 
ثەر٘ەِٙێٕیراٚی کٛرظضزبْ ٌە ضٛرِەڵە ٚ رەق رەق ٚ ربٚکێ ٚ کێڵگەکبٔی رری ژێر کۆٔزرۆڵی زکِٛەری 

عەکبد، ثەرەٚ کبریبْ پێ NOCضەرەڕای ئەٚ کێٍگبٔەی کەرکٛک کە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔەٚە ظەگٛازێزەٚە، 
ػطبثٛٚرەٚە، ٌەٚ غٛێٕەی ٔەٚرەکە ظەرژێزە ٔبٚ ٘ێڵی ثۆری ثۆربظ ٌە گەراخی فیضٕٛٚری رٛرکیب ٌە 

ثەرِیً ثٛٚە ٌە  52٢٢٢٢رێکڕاکە  KCPL 6٢15ٔبٚەڕاضذ. ٌە  ٚد ٚ عەِجبری خیٙبْ ٌەضەر ظەریبیٔە
ٍی ٌەٚ کێڵگبٔەٚە ثٛٚە کە ٌەژێر کۆٔزرۆڵی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبٔٓ ٚ یثەرِ ١13٢٢٢رۆژێکعا، کە 

 7٢٢٢٢٢رٛأبی ٘ێڵێ ثۆرییەکە ٔسیکەی  61 ثەرِیٍیع ٌە رۆژێکعا ٌە کێڵگەکبٔی کەرکٛکەٚە. 1١7٢٢٢
ئەٚ ٘ێڵی ثۆرییەی کە ضۆِۆ کبری  66 ٍِیۆْ ثەرِیً ٌە رۆژێکعا. 1ثەرِیٍە ثەاڵَ ثەرفراٚاْ کرا ثۆ 

 ٔێٛاْ عێراق ٚ رٛرکیب ٌە الیەْ ِیٍیػیبکبٔەٚە زیبٔی پێگەیۀعراٚە. پێعەکبد ٌە 
 

                                                           
 

01
 0510تطریىی یًکًمی -سًرچبَە: َەزارەتی سبمبوً سرَضتییًکبن، ڕاپۆرتی مبوگبوًی ًٌوبردەکردن، ویسبن 
00

 .گًکبوی پًمپ کً ٌێطتب لًژێر تبَتُێه لًگًڵ کبرسًرەڕای َێست 



115 
 

  ژێرضبٔی ثۆری ٘ەرێّبیەری 3.6ػەی ٔەض

 
 ضەرچبٚە: گۀەڵ ئیٕێرخی

  
. زکِٛەری ٘ەرێّی لەرزەکبٔی ضەر کەرری ٔەٚری ٘ەرێّی کٛرظضبْ، ٘ەر کەڵەکە ظەثٓ .3.137

کرظ ٌەگەڵ کۆِپبٔیب ی ٚاژٚٚەضذ پبرەظراٚی کڕیٕی ٔەٚرکٛرظضزبْ چۀع گرێجەضزێکی پێػٛ
ثبزرگبٔییەکبْ. ثەاڵَ ٌەگەڵ ظاثەزیٕی ٔرضی ٔەٚری خیٙبٔی ٚ ئەٚ ظاثەزیٕەی ٌە ٔرش کە ظەظرێذ ثە ٔەٚری 

ٙبْ ظەظرێذ ثە کۆِپبٔیب ثبزرگبٔییەکبْ زۆر کەِزرە ٌەٚ ی٘ەرێّی کٛرضزبْ، ئەٚ ثڕە ٔەٚرەی کە ٌە خ
ەٚە. ٌە ئۀدبِعا، لەرزێکی زۆر ٌەضەر زکِٛەری ٘ەرێّی پبرەیەی کە پێػەکی ظاثٛٚیبْ ٚ ظەثێذ ثیبٔعرێز

ٍِیبر ظۆالر ِەزۀعە ظەکرێذ.  6.3کٛرظضزبْ کەڵەکە ثٛٚە ٌە ثەراِجەر کۆِپبٔیب ثبزرگبٔییەکبْ کە ثە 
گەڕاْ ٚ ٘ەڵکۀعْ، ٚ ئەِەظ رٛأبی  ذ ٌە ثٛاریثەر٘ەِٙێٕەرەکبْ ٌە ثەرضڤعا ٚەثەر٘ێٕبٔیبْ ٔە٘ێػ

 کەَ ظەکبرەٚە. ثەر٘ەِٙێٕبٔی ئبیٕعەیی
 

 پباڵٚرٓ ٚ پرۆضەکرظٔی ٔەٚری ضبٚ
 

الیەْ کەڵەن، کە ٌە ٔسیه ٘ەٌٚێرە ٚ ٌە (iٚرگەی گەٚرەی ٘ەیە: )اڵ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظٚٚ پب .3.13٩
 1٢٢٢٢٢ڵە(، ٚ رٛأبکەی ەێ ظەکرێذ )کبرپێکەری کێڵگەی ضٛرِکۆِپبٔیبی کبری کٛرظییەٚە ئیػی پ

ثەرِیً ٌە رۆژێکعا ٌە  1٩5٢٢٢ەی ٔسیىطبیۀعا زیبظ ثکبد ثۆ ثەرِیٍە ٌە رۆژێکعا ثەٚ ٔیبزەی کە ٌە ِبٚ
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6٢1٩ ٚ (ii)  الیەْ  گرٚپی لەیٛأەٚە، کە کۆِپبٔیبیەکی کٛرظییە، ٚ ٌە ضٍێّبٔیثبزیبْ، کە ظەکەٚێزە ٔسیه
ثەرِیً ٌە  1٢٢٢٢٢ثەرِیٍە ٌە رۆژێکعا ٚ پالْ ٘ەیە زیبظ ثکرێذ ثۆ  3١٢٢٢کبری پێعەکرێذ ٚ رٛأبکەی 

ثەرِیً ٌە رۆژێکعا ٚ ٌە کێڵگەی  5٢٢٢کبرپێکەری پباڵٚرگەیەکە ثە رٛأبی . ظی ئێٓ ئۆ 6٢1٩ە رۆژێکعا ٌ
ربٚکی کە کبرپێکەریػێزی، ٚ زۆر ٚێطزگەی رر ٘ەیە کە ثچٛٚکٓ ٚ ٌە الیەْ کۆِپبٔیبی ٔبٚضۆییەٚە 

ِیٍە ٌە ثەر 6٢٢,٢٢٢-17٢,٢٢٢پباڵٚرٓ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٔسیکەی  گػزیکبریبْ پێعەکرێذ. رٛأبی 
ٚ ضٛٚرەِۀی لٛرش، ثەاڵَ  دٚ٘ەیە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە ٔەئەگەرچی ٌە ئێطزب زێعە اڵَ رۆژێىعا. ثە

ً، ٚ ثۆیە یئۆرٛأبی رەکٕیکی ئەَ پباڵٚرگبٔە ضٕٛٚرظارە ٌە ثٛاری ثەر٘ەِٙێٕبٔی ضٛٚوعا ٚەن ظیسڵ ٚ گبز
ٌە ضٛٚرەِۀی ظاثیٓ ثکەْ. ٘ەرٚە٘ب،  ثکرێزەٚە رب ثزٛأٓ پێٛیطزییەکبٔی ٔبٚضۆپێٛیطزە رٛأبیبْ ثەرز

 ئیٕدبٚەزارەری ضبِبٔە ضرٚغزییەکبْ ثریزییە ٌە ظاضطزٕی ئەٚأەی ِۆڵەریبْ ٔییە، ٚ  ضیبضەری
ئبٚێزەکرظٔیبْ ٌەگەڵ یەوە گەٚرەکبْ. ٘ەرٚە٘ب رۀعەری ڕاگەیبٔع ثۆ ظرٚضزکرظٔی ضێ پباڵٚرگەی ٔٛێ، 

 ٚ ظ٘ۆن ٚ ٘ەٌٚێر.  ضٍێّبٔیٌە  ە رۆژێکعاثەرِیً ٌ 15٢٢٢٢ظەگبرە کە پێکەٚە رٛأەکەیبْ 
 

ثۆ پڕکرظٔەٚەی کەٌێٕی ٔێٛاْ ثەکبرثرظٔی ٘ۀٛٚوەیی ٌەگەڵ ثەر٘ەِٙێٕبٔی پباڵٚرگە ٔبٚضۆییەکبْ،  .3.13٨
٘ەرێّی کٛرظضزبْ رۆژأە ٔسیکەی . زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثەر٘ەِەکبٔی ٔەٚد ٘بٚرظە ظەکبد

. ٌە ٘ۀعێه زبڵەرعا، ئبڵٛگۆڕی کرظٚٚە ٚ 6٢1١ ثەرِیً ثەر٘ەِی ٔەٚری ضەرف کرظٚٚە ٌە 65٢٢٢٢
ٔەٚری ضبٚی ٘ۀبرظەکرظٚٚە ٌە ثەراِجەر ثە ٘بٚرظەکرظٔی ثەر٘ەِی پبڵێٛراٚ. ثەر٘ەِەکبٔی ٔەٚد ٌە 

ظەکرێٓ. ثۆیە، ئەٚ پالٔە ثۆ ثەرفراٚأکرظٔی پباڵٚرگەکبْ، ئەگەر ثە ڕێکٛپێکی  پبڵپػزیثبزاڕەکبٔی ٔبٚضۆظا 
 . ٖٚٗ ثىبرپرثبزاڕەکبٔی ٔبٚضۆ ٌە ثەر٘ەِەکبٔی ٔەٚد  ٛأێذ ظاٚاکبریێ ثکریذ، ڕۀگە ثزخێجەخ

 
ثۆ ئەٚەی ثە غێٛەیەوی رێکٛپێه ظەرفەرەکبٔی ثٛاری پباڵٚرٓ ٚ پرۆضەکرظٔی ٔەٚد ثەڕێٛە  .3.1١٢

ثجرێذ ٚ ثە٘بی زیبرر ثکرێذ ثۆ ثەر٘ەِٙێٕبٔی ٔەٚری ٔبٚضۆیی، پێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ 
 :رێکططزٓ ٚ ڕیٛغٛێٕەکبٔعا، ٚ خەضذ ثطبرە ضەر چبکطبزی ثکبد ٌە ثٛاری

 
 ،چٛارچێٛەیەک ثۆ ڕێکططزٕی کبرٚثبری گرێجەضذ ٚ ثبزرگبٔی ثۆ چبالکییەکبٔی ئێطزب ٚ ئبییٕعە 
 ْضبزکرظٔی زەِیٕە ٚ ٘ەٌِٛەرج ثۆ راوێػبٔی ٚەثەر٘ێٕب 
 ڵپػزیپبٌە ثٛاری یبضبیی ٚ رێکططزٓ ٚ رێٛغٛێٕەکبْ ثۆ کبرٚثبری ٚەن ٔرضعأبْ،  چبکطبزی 

 ٔرش، ضزبٔعارظەکبٔی ضٛٚرەِۀی، 
  ڕێٛغٛێٕی رێطۆغکەر ثۆ زیبظکرظٔی رٛأبی پباڵٚرٓ )ٚەک ثەرزکرظٔەٚەی ئبضزی ئەٚ یەکبٔەی

 کە ٘ەْ(، ثبغزرکرظٔی رێٛغٛێٕی ٘بٚرظەکرظْ ٚ خێگررٕەٚەی ضٛٚرەِۀی.
 
 ٔرضی ٚزە پبڵپػزیٌە  ڵطۀگبٔعٔی کبریگەرەکبٔی چبکطبزی٘ە

 
 کرێیٔرش ٚ  پبڵپػزیٌە  ٌەضەر ٌێکۆڵیٕەٚەیەن ٌە چبکطبزی ٌە ئێطزبظا کبرثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری  .3.1١1

کە ئبِبٔدەکەی ثریزییە ٌە ِەزۀعەکرظٔی کبریگەرە  ،ثۆ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ عێراق ٚزە ظەکبد
 گػزیثە ثەکبر٘ێٕبٔی غێٛازی  ربیی رٖ ضٗٔرضی ٚزە. ٘ەٌطۀگبٔعٔی  پبڵپػزیەکبٔی الثرظٔی ئبثٛری

( ئەٚە ظەرظەضبد کە الثرظٔی Computable General Equilibrium Modelۀگ  )٘بٚضژِێرظراٚی 
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ٔرضی ٚزە ٌەگەڵ لەرەثٛٚی رەٚاٚ ثۆ ضێسأەکبْ ڕۀگە ثجێزە ِبیەی  پبڵپػزییەکبٔیضەرخەَ 
ئەَ ٘ەڵطۀگبٔعٔە (. 3.2( )ضػزەی Griffin, 6٢12زکِٛەد ) کٛررٙێٕبٔیٌە  ظ ضٗ ٌٗ 37کەِجٛٚٔەٚەی 

ٔرضە  ری ژێعٖگٛێرەی کرظ ثە ٔەٚری ضبٚ ٚ گبزی ضرٚغزی ِەزۀعۀبٔی ٔرضی کبریگەرەکبٔی ظا
کبرەثب ثە ٔرضێه کە ٘ێٕعەی رێچٛٚەکەی ثێذ. ٘ەڵطۀگبٔعٔەکە ٘ەرٚە٘ب  کرێیٔێٛظەٚڵەرییەکبْ ٚ 

ضیٕبریۆیەکی ثەکبر٘ێٕب کە لەرەثٛٚی ضبٔەٚاظەکبْ ثکرێزەٚە ثۆ ئەٚەی ظا٘بری ڕاضزەلیٕەیبْ ثە چەضپبٚی 
 ەٚە.ثّێٕێز

 
    CGE  ،6٢15ژِێرەکبٔی زکِٛەد: ئۀدبِە ثەراییەکبٔی ٘ەڵطۀگبٔعٔی  3.2ضػزەی 

زبڵەری ژێعەر: ٘یچ  
گۆڕأکبرییەن ٔەکرێذ 

ٔرش )ٍِیبر  پبڵپػزیٌە 
 ظیٕبر(

ضیٕبریۆ: ٘یچ 
ٚزە  پبڵپػزییەکی

ٔەکرێذ ٚ لەرەثٛٚی 
ضێسأەکبْ ثکرێزەٚە 

 )ٍِیبر ظیٕبر(

% خیبٚازی ٌە ٔێٛاْ 
ێعەر ٚ ضیٕبریۆزبڵەری ژ  

 ٪٩.٢ 1٨,٢٨3.3 17,2٩١.٩ ظا٘بد
 ٪2.٨ 11,٨٩٢.2 11,6٢١.1 ٔەٚدظا٘بری ٔب

 ٪٨.7 7,116.2 2,١٩٢.٩ ظا٘بری ٔەٚد
 ٪3.١ 6٢,331.1 1٨,22١.3 ضەرخی

 ٪11.٨ 11,633.6 1٢,٢3٨.2 ثەکبرثرظْ
 ٪1٢٢.٢- ٢.6 - 7,132.3 ٔرش پبڵپػزی
 ٪1٢٢.٢- ٢.1 7,132.2 ٔرضی ٚزە پبڵپػزی

 ٪1٢٢.٢- ٢.٢ 6,6١٢.5 ٔەٚری ضبٚ
 ٪1٢٢.٢- ٢.1 ١,٩٨2.1 کبرەثب ثەکبرثرظٔی

 ٪625.٩ ٨,٢٨2.6 6,١٩2.5 زەٚاڵەکرظْ ثۆ ضیسأەکبْ
 

 ٪٢.٢ ٨.1 ٨.RoW 1   زەٚاڵەکبْ ثۆ 
    
 ٪37.5- 1,637.٩ - 1,٨7٨.5  - ثٛظخەی ثەگەڕضطزٓ

 وبْ( ربییٗ رٖ ضٗ  زٔعٖ )ِٗ  Griffin, 6٢12:  رچبٖٚ ضٗ
 

 فرەچەغٕکرظٔی کەرری ٘بیعرۆکبرثۆْ
 

ٔەٚد ٚ  خگە ٌەعێراق )ثە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔیػەٚە( پێٛیطزە ٘ۀبرظەکبٔی فرەچەغٓ ثکبد ٚ  .3.1١6
کەرری ٘بیعرۆکبرثۆْ ظەرٛأێذ ثەرظەثبزثێذ ثۆ فرەچەغٕکرظْ. ٌە ڕاضزیعا، ئەَ گبزیع ٌەضۆثگرێذ. 

کێػێذ ٚ ٌە ثەراِجەریػعا ظاراییەکبْ ٘بٚکبر ڕاظە (FDIی ٚەثەر٘ێٕبٔی راضزەٚضۆی ثیبٔی )رە زۆرثەکەر
. ئبِبٔدی ثەپەٌەی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضبْ پێٛیطزە ثریزی ثێذ ٌە ئبثٛریظەثٓ ثۆ ثەرزکرظٔەٚەی 

. ئەِەظ کەررەکە ضەرٌە ٚەثەر٘ێٕبٔی راضزەٚضۆی ثیبٔی زیبررکرظٔی ضٛٚظی ٔبٚضۆیی ٚ کبریگەری
ٚەاڵِی رگٛزارییەکبْ ثەرزثکرێزەٚە ثۆ ئەٚەی ثزٛأێذ ِبٔبی ئەٚەیە کە پێٛیطزە ئبضزی کەرری ضسِە

 کۆِپبٔیب ٔێٛظەٚڵەرییەکبٔی ثٛارەکە ظاٚای ظەکەْ.ثعارەٚە ٚ ثە گٛێرەی ئەٚ ضزبٔعارظأە ثێذ کە  ضٛاضذ
 زکِٛەد چۀع ظەضزپێػطەرییەکی ئۀدبَ ظاٚە ثۆ ئەَ ِەثەضزە، ٚەن :
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  ٚ ٘ەرێّی کٛرظضبرٓ ٘بٔی رٛأبضبزی ری، زکِٛە٘ێسی وبرضەثبرەد ثە گەغەپێعأی غبرەزایی 
یەکبْ ٌە ثیبٔییەکبٔەٚە ثۆ یٔبٚضۆیی ظاٚە ٌە رێی چۀع کۀبڵێکەٚە، ٚەن گٛاضزٕەٚەی غبرەزا

ظەرچٛٚ کە غبرەزایی  ْ ثۆ ثەر٘ەِٙێٕبٔی لٛربثیظأیػزٛأەکە، پەیٛۀعی ٌەگەڵ زأکۆکب
یەْ زکِٛەرەٚە پػزگیری ظەکرێذ پێٛیطزی ٘ەثێذ، زەِبٌە ٚ ِبٚەی پیبظەکرظْ. ئەَ کبرأە ٌە ال

ارییبْ کرظٚٚە، ٚ ظەرٛأرێذ ثطرێٕە ٔبٚ گرێجەضزەکبٔی عِپبٔیبکبٔیع ٌەالیۀی ظارایی ثەغٚ کۆ
ی ٘ێسی وبرثەر٘ەِٙێٕبٔی ٘بٚثەظ. ثە گٛێرەی ڕاپۆرری ٚەزارەری ضبِبٔە ضرٚغزییەکبْ، 

، ٚ ئبِبٔدەکەی 6٢16 ٌە ظ ضٗ ٌٗ 72ٔبٚضۆیی ٌە ثٛاری پیػەضبزی ٔەٚد ٚ گبزظا، گەیػزۆرە 
 .6٢12ٌە  ظ ضٗ ٌٗ ٨٢ثریزی ثٛٚ ٌە 

 
  ثٛاری ٔەٚد  رکرظٔی کۆِپبٔیبکبٔی ضسِەرگٛزاریضیطزّێکی ئۆٔالیٕی ظأبٚە ثۆ رۆِبزکِٛەد

(OSCثۆ ئە ) ٔٛێیەی  ە، ئەَ ضیطز6٢12ٌّەضەر ثعرێذ. رب ٚەی ٌە ٌیطزی کڕیبراْ ڕەزاِۀعی
ِەرگٛزارییبٔەظا خێجەخێ ظەکرێذ کە ظەیبٔەٚێذ کبر رۆِبرکرظْ ثەضەر ٘ەِٛٚ ئەٚ کۆِپبٔیبی ضس

 گرێجەضزی ٘بٚثەغی ١٢ی پێکۆِپبٔیبی ٔێٛظەٚڵەری ٔەٚد کە ثە 65بررْ ٌە ثکەْ ٚ زی
ظەکەْ. ضیطزّی رۆِبرکرظْ ٚ ٌیطزەکە خەضذ ٌەٚە ظەکبرەٚە کە ٘ەڵطۀگبٔعٔی ثەر٘ەِٙێٕبْ کبر

 کە، پرۆژٖذ ٚەن لەثبرەی ثێٛەرگٛێرەی ٘ۀعێک پێظاثیٕەکەرەکبٔی ضسِەرگٛزاری ثە
زی ٚ رۀعرٚضزی ٚ ضەالِەری ٚ ژیٕگە، گەغەپێعأی ێڕێٛەثرظٔی کبرٚثبری ظارایی ٚ خۆرثە

ٚ ٘ۀعێه ِەرخی ظیبریکراٚی رەکٕیکی. زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘ەرٚە٘ب  ٘ێسی وبر
بٔیب کۆِپ ٔیبرٕبٔی رٛأبضبزیٛظارایی ٘ۀعێه پرۆژەی گەغەضۀعْ ظەکبد ثۆ ٘بٚکبری ٌە ث

کە کۆِپبٔیبکبٔی  ێکرظٔی ئەٚ ضزبٔعارظأە. کبرێهٚ خێجەخ ضۆییەکبٔی ظاثیٕکبری ضسِەرگٛزاریٔبٚ
ظاٚەرٕبِەیبْ پێعەگبد ثۆ پێػکەغکرظٔی رۀعەر  ،ٌیطزی کڕیبراْ رۆِبر ظەکرێٌٓە  ضسِەرگٛزاری

ثۆ ئبِبژەیە غێٛەکەی ضٛارەٚە ثە غێٛەیەکی ڕاضزەٚضۆ ٌە الیەْ کۆِپبٔیبکبٔی ٔەٚرەٚە. 
ی پێػکەظ ثە کۆِپبٔیب ٔێٛظەٚڵەرییەکبٔی ٔەٚد ئەٚ کۆِپبٔیبیبٔەی کە ضسِەرگٛزارژِبرەی 

 ظەکەْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. 
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پێػکەظ ظەکرێذ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٔەٚد ٚ گبز ٛزارییبٔەی ٌە الیەْ پیػەضبزیئەٚ ضسِەرگ  3.٨غێٛەی 

 
 .6٢12 ,  ە ضرٚغزییەکبْٚەزارەری ضبِبٔضەرچبٚە: زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ،  

 
ٔەٚد ٚ گبز ٌە گەغەضۀعٔی ٔبٚضۆییعا رب  ٘ەٚڵ ٚ کۆغػەکبْ، پػىی پیػەضبزی ضەرەڕای .3.1١3

ئەٚ ثە٘بیەی کە کەررەکە ظرٚضزی کرظٚٚە ٌە ٘ەرێّەکە، پێٛیطزە ئەِڕۆ ٌە ئبضزێىی گٛٔدبٚظا ٔەثٛٚە. 
ضۆیی، ەیە ثۆ پػکی گەغەپێعأی ٔبٚزیبرر ثکرێذ. ڕێٛغٛێٕەکبْ ثەظەرکبریی )اضزثٕبء(ی ٔبظیبریکراٚیبْ ٘

ظأراٚە، ٚەن  ییەکەرٔبِە ٚ پبثۀعثکرێذ. ئەگەرچی چۀع ث ی خۆراٚخۆری ثۆظەرەٚأرێذ ڕاڤە ٚ
ثەاڵَ ی ٚەزارەری ضبِبٔە ضرٚغزییەکبْ ٚ ٌیطزی کڕیبرأی ِۆڵەرعار، ٘ێسی وبرثەرٔبِەی گەغەپێعأی 

 ٘ێػزب پێٛیطزە ٘ۀگبٚی رر ثٕرێذ ٌەٚ ثٛارەظا.
 

ثەڵگۀبِەیەک رٛأرێذ غێٛازێکی ٘ەِەالیەْ ثۆ گەغەپێعأی کەرری ٔەٚد ٚ گبز ظاثڕێژرێذ. ظە .3.1١١
کبرٚثبرەکبٔی  کراٚە ٌەضەرری ضبِبٔە ضرٚغزییەکبٔەٚە ئبِبظەٌەضەر ضیبضەرەکبْ ٌە الیەْ ٚەزارە

رایی ٚ گەغەپێعأی کۆِەڵگەیی. ظەرٛأرێذ ثە ضێٚ  ٔبٚضۆیی پرۆژەی، گەغەپێعأی ٘ێسی وبرگەغەپێعأی 
رب ڕاظەیەن ثبری ٔٛێ ٔبضبرە ضەر غبٔی ثبزرگبٔی ٚ ٚەثەر٘ێٕبْ، خێجەخێ کە ثبغی ئەَ ظەضزپێػطەرییە، 

ٔبٚضۆیی ثە ٘بٚکبری  زگیری ٌە رٛأبضبزیػثۆ پرێٓ کەثکرێذ.  چۀع ثەرٔبِەیەن ٘ەیە ٚ خێجەخێ ظ
ۆری پیبظە کرظ ٌە ٘ەِبْ خ چبکطبزیٌەگەڵ کۆِپبٔیبکبٔی ٔەٚد ٚ گبز. ثۆ ّٔٛٚٔە ئبی ئێف ضی، 

ثەرٔبِەی )ثسٔێص ئێح( کە ٘بٚکبریی گەغەپێعأی کۆِپبٔیب ثچٛک ٚ ِبِٕبٚۀعییە ٔبٚضۆییەکبٔی ظەکرظ. 
٘ەِەالیۀە )ثۆ ّٔٛٚٔە، گەغەپێعأی ٚ ئەَ چبکطبزییە زۆر گرٔگە: ٘ەِەگیرە  ڕە٘ۀعی گػزگیری

ٌەضۆظەگرێذ ٘ەر  عیٓ چبکطبزیبٔی رریع ٘ەیە( ٚ چۀغبرەزاییەکبْ ٌەَ رەٚغەظا ضٛٚظی ثۆ کەررەک
 ەکبٔی ریکالَ ثۆ ٘ۀبرظەکرظْ. ڵضٛێٕعٔی زأکۆکبْ رب ظەگبرە ٘ەٚ پرۆگراِیٌە 
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زۆر گرٔگە ئەَ ثەرٔبِبٔەی گەغەپێعاْ ٘بٚکبد ثٓ ٌەگەڵ ٘ەٚڵەکبٔی فرەچەغٕکرظْ ثە ِەثەضزی  .3.1١5
ٔبٚضۆیی ظەگۀە  یکبرێه کۆِپبٔیبکبٔی ضسِەرگٛزارکەِکرظٔەٚەی پػزجەضزٓ ثە کەرری ٔەٚد ٚ گبز. 

رظە ٔێٛظەٚڵەرییەکبْ ئەٚضب ظەرٛأٓ ٘ەٚڵ ثعەْ ثۆ ٘ۀبرظەکرظْ ٚ فرەچەغٕکرظٔی ائبضزی ضزبٔع
ظرێژضبیۀی کۆِپبٔیب ضسِەرگٛزارییە ٔبٚضۆییەکبْ. رب  بْ. ئەِە زۆر گرٔگە ثۆ ضەلبِگیریکڕیبرەکبٔی

 خێگەی ٔییە. ییەکبٔعا ەزارەری ضبِبٔە ضرٚغزٚئێطزب، ئەَ ڕە٘ۀعە ٌە ظٚٚرٛێی پالٔەکبٔی 
 

 ٚ رێٛغٛێٕەکبٔی ەکبْگػزیگرێجەضزە ٘ەرٚە٘ب زۆر گرٔگە ضۆِبْ ٌەٚە ثە ظٚٚر ثگریٓ کە  .3.1١2
٘ێڵێکی  ٌە ٘ەرێّەکە. ٚەثەر٘ێٕبٔی راضزەٚضۆی ثیبٔیٔبٚضۆیی ثجٓ ثە ئبضزۀگێه ٌە پێع  ڕەزاِۀعی

ٔەثیٓ. ٘ۀعێه ٚاڵد ِەرخی  ٔعکە ٔبثێذ پێیبٔەٚە پبثەٚ ئەٚ ِەرخبٔەی  ٘بٔعاٌْە ٔێٛاْ  ٘ەیەثبریه 
ْٚ ٌە ضٛٚظەکبٔی ثەغعاری ثە٘بی ثٛرێگرڕەزاِۀعی ٔبٚضۆیی ٚ  ِەثەضزی ثەظیٙێٕبٔیەزۆریبْ ظأبٚە ث

ِبیەی ئەٚەی ٚەثەر٘ێٕەراْ ، ثە غێٛەیەکی ٔبیبضبیی کٌٛفەی کڕیبرییبْ زیبظ کرظٚٚە ٚ ثٛٚٔەرە خیٙبٔی
ی ضرٚغزی خێی ضۆیبْ ظەکۀەٚە چٛٔکە ِٛٚچە ٚ ٔەثٓ. خێگرەٚە ثۆ ثیبٔییەکبْ ثەغێٛەیەکۆرربِەز

ٔرضی ثیبٔییەکبْ ٘ەِیػە ثەرزررە ٌە ٘ی ضزبفی ٔبٚضۆیی، ثەاڵَ ضۆ ٔبرٛأرێذ ئەِە ثەزۆر ثطەپێٕعرێذ 
رەزایی زۆرثەی خبراْ ثریزیە ٌە ِەرخێک ثۆ بیبْ غ عێک ضسِەرگٛزاریچٛٔکە ٘بٚرظەکرظٔی ٘ۀ

رەزایی ظەثەضزٓ ٚ یی. ضسِەرگٛزارییەکبْ زۆر پػذ ثە غبگٛاضزٕەٚەی غبرەزاییەکبْ ثۆ ضزبفی ٔبٚضۆ
ثگرێذ ٌە پرۆضەی فێرثْٛٚ. ٚأەکبٔی کبرەکبٔی ئەَ ظٚاییەی زٔدیرەکبٔی کەضێک ٔبرٛأێذ ضۆی ثە ظٚٚر

ثە٘بی خیٙبٔی ٚ ثبزرگبٔی ٌە ثە٘بی زێعەظا فێری ثٛٚیٓ ئەٚە ظەرظەضەْ کە رٛأبی ٘بٚرظەکرظٔی رێطراٚ 
ثەَ غێٛەیە، ئەگەرچی ئبرەزٚٚیەوی  ثۆ ٘ۀبرظەکرظٔی رٛأبی کێجڕکێ. ِەرخێکە )ِعضالد(ی کێجڕکێکبر

ٔبٚضۆ رێطراٚی  ئبثٛریزۆر ٌە ئبراظایە ثۆ خێگەگررٕەٚە، ثەاڵَ ظەثێذ رۀٙب ئەٚ وبرە ڕٚٚثعاد کە 
ٔیبرٕبٔی رٛأبضبزی ٛی ظرٚضذ ٚ ث٘بٔعأکێجڕوێکبر ظاثیٓ ثکبد. ِەضەٌەکە ثریزییە ٌە ظرٚضزکرظٔی 

ثۆ گٛاضزٕەٚە ٌە کۆِپبٔیب ضەرەکییەکبٔەٚە، ٚ ٘ەڵسٔبْ ثەرەٚ ضەرەٚە ثە زٔدیرەی  ضۆیی، ئبضبٔکبریٔبٚ
 ثە٘بکبٔعا. 

 

  ٘ەرێّبیەری ٕیثەضز پێکەٚە.ز 
 

ٚ ضسِەرگٛزارییەکبٔی گٛاضزٕەٚە زۆر  (ئبی ضی ری رەکٕەٌۆخیبی زأیبری ٚ گەیبٔعْ ) رۆڵی .3.1١7
ثبثەرێکی ضەرەوییە ٌە پێکەٚەثەضزراٚێزی ی کٛرظضزبْ. گرٔگە ٌە چبکزرکرظٔی پێکەٚە ثەضزراٚێزی ٘ەرێّ

. ٘ۀعێه رەٚاٚکەر ٘ەیە کە پێٛیطزە خێجەخێ ثکرێٓ بمیٛری ئەفریری ٔبٚەڕاضذ ٚ ثبکاڵ٘ەرۆژ٘ەرێّی 
٘ەر ٌە ثبزرگبٔییەٚە رب ظەگبرە ضسِەرگٛزارییەکبٔی ئبی ری. ئبی ضی ری ضەرەڕای ئەٚەی ظەثێزە ِبیەی 

جێذ ثە ضەکۆیەن ثەکبٔی رەکٕەٌۆخیبی زأیبری ٚ گەیبٔعْ، ٘ەرٚە٘ب ظەرٛأێذ چبکزرکرظٔی ضسِەرگٛزاریی
ئبی ئەِە ٚ ئەگەر ضسِەرگٛزارییەکبٔی گٛاضزٕەٚە چبکزر ثکرێذ، ئەٚضب ثۆ ثبزرگبٔی ٚ ثۆ کەررەکبٔی رر. 

٘ەرێّی کٛرظضزبْ کە ٘بٔی  ژیٕگەیەوی ڕێطۆغکەر ٌە ظرٚضزىرظٔی  ٘بٚوبرثێذ ٌٗضی ری ظەرٛأێذ 
ری ٔبٚەڕاضذ ٚ اڵ٘ەرۆژثبزرگبٔی ثبغزر ثجێذ ٌە ٔبٚچەی  ثعاد ٚ رەٚاٚکبری ئبثٛریزیبرری  ری٘بٚکب

ضسِەرگٛزارییەکبٔی گەیبٔعْ. ئەگەر ٌە ٘ەرێّی  رێکی گەٚرە ٘ەیە ٌە پێع ثبزرگبٔی. ظەرفەمیبثبکٛری ئەفری
ضەکۆیەن ثۆ کٛرظضزبْ ژێرضبْ ٚ ضسِەرگٛزارییەکبٔی ثبغزر ثکرێذ، ئەٚا ئەگەری زۆرە ثجێذ ثە 

گٛاضزٕەٚە ٚ ثۆ ٌۆخیطزیه ٌە رەٚاٚی ٔبٚچەکە ثە زٛکّی ئەٚەی ٔسیکە ٌە ثبزاڕە گەٚرەکبْ ٚ پێگەیەکی 
 خیۆپۆٌیزیکی ئبراَ ٚ ضەالِەری ٘ەیە.
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 ٙبٔەن رۀ گػزییبْ ظەثێذ ثۆ عێراق ثە ضٛٚظێىی زۆر ٛغٛێٕە پێػٕیبرکراٚەکبٔی چبکطبزیڕێ .3.1١٩
رکرظٔی پێکەٚە ثەضزراٚێزی ضٛٚظی ٘ەیە ثۆ ٘ەِٛٚاْ ٚ ثۆ چبکز ٌەثەرئەٚەثۆ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، 

  ٖٚ وٗ یٗ ثٗثبغزر   وٗ ٔبٚچٗظەرٛأرێذ ثە ئبضبٔیی ضٛٚظەکبْ ثەظەضذ ثٙێٕرێٓ ئەگەر ضەرربضەری ٚالرەکە. 
، ئەِەظ ٌە رێی ثبزرگبٔی ٚ گٛاضزٕەٚەٚە کە زیبرر پػذ ظەثەضزٓ ثە ضبڵەکبٔی پەڕیٕەٚە  ٖٚ ضزرێزٗ ثجٗ

کە ثبغزر پێکەٚە ثجەضزرێزەٚە ٌە رێی ئبضبٔکبریی ثبزرگبٔی، ٚ ٔٛێکرظٔەٚەی  ٔبٚچٗکبْ. رب ٌەضەر ضٕٛرە
وێی ئەٚا رٛأبی کێجڕ ە،ٌە رێٛغٛێٕەکبْ ٚ چبکزرکرظٔی ٘ۆیەکبٔی گٛاضزٕەٚ ِرک، ٚ چبکطبزیٛگ

 ظەثێزەٚە. ضەرخەَ ٚاڵرەکە زیبرر ثەرز
 

 کەرری گٛاضزٕەٚە
 

ٚ ظەرٛأێذ رۆڵێکی گەٚرە ثگێڕێذ ٌە پێکەٚە  ٘ەیە٘ەرێّی کٛرظضزبْ غٛێٕێکی زۆر ثبغی  .3.1١٨
٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەکەٚێزە گٛاضزٕەٚەی گەغەضۀعٚٚی ٘ەثێذ.  کەررێکیئەگەر   وٗ ٕبٚچٗثەضزٕەٚەی

. ثەَ غێٛەیە، ثبزرگبٔی ٔێٛاْ ٔبٚەڕاضذی اڵر رۆژ٘ٗبٚا ٚ ثبکٛٚر ثۆ ئرۆژثۆ  اڵد  رۆژ٘ٗضەر رێگەی 
گٛاضزٕەٚەی  ئێطزب ثە ٔبٚ ٘ەرێّی کٛرظضزبٔعا رێعەپەڕێذ. ئەگەر رۆڕی عێراق ٚ ئٛرظْ ٚ رٛرکیب ٚ ئێراْ

ن گ ثگێڕێذ ٔەئەٚا ظەرٛأێذ رۆڵێکی گرٔلیع، زیبرر گەغەی پێ ثعرێذ اٚ عێر ٔبٚ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ
ی ظٚٚر ثە ئەٚرٚپبٚە اڵر رۆژ٘ٗی کە ٚەن رێگەیەکی ٔێٛظەٚڵەر ٘ەرێّبیەری ثەڵکٛ زرگبٔیرۀٙب ٌە ثب
  ثجەضزێزەٚە.

 

(6٢1١( ٚ ٔەضػەی رێگەی ضێرای ئبضیب )6٢11رێگەی گٛاضزٕەٚە ثۀبٚ ئەٚرٚپب ) 3.3ٔەضػەی   

 
 UN:  رچبٖٚ ضٗ

 

زۆرثەی بْ رۆڵێکی ضەرەکی ظەگێڕێذ ٌە گٛاضزٕەٚەی ررأسیذ ثۆ عێراق. ز٘ەرێّی کٛرظض .3.15٢
٘ەرێّی کٛرظضزبٔەٚە  عێرالەٚە ٌە رێی ررأسیزی ثبزرگبٔی یراڵ٘ەرۆژد ٚ ثبکٛری اڵ٘ەرۆژ٘بٚرظەکبْ ٌە 

(، ظ ضٗ ٌٗ 15.١(، چیٓ )ظ ضٗ ٌٗ 37.3) ب٘بٚرظەرەکبْ ثریزی ثْٛٚ ٌە رٛرو١گەٚرە  6٢1١ئۀدبَ ظەظرێٓ. ٌە 
(، ظ ضٗ ٌٗ 3.٩(، ئەِر٠ىب )ظ ضٗ ٌٗ ١.3(، ئیزبڵیب )ظ ضٗ ٌٗ ١.٨(، کۆریب )ظ ضٗ ٌٗ 2.٩(، ئیّبراد )ظ ضٗ ٌٗ 16.5ئێراْ )

 ی ٌە ضٕٛٚرەکبٔی عێراق. ثبزرگبٔیثریزییە ٌە لەثبرەی ثبزرگبٔ 3.١ٔەضػەی (. ظ ضٗ ٌٗ 3.3ٚ ئەڵّبٔیب )
رێکبرأی ِٛٚچە کەَ کبری ٌێعەکەْ، ٚ ێکی پڕثبیەضە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کە چۀعیٓ ک پرۆژٖررأسیذ 

پػزگیری ٌە ثبزرگبٔی د. ئەٚ چبکطبزیبٔەی کە بکظاثیٓ ظە اٚ ثۆ زۆر ضسِەرگٛزاری٘ەرٚە٘ب رێطر
 ەکەْ ظەثٕە ِبیەی پزەٚکرظٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ ثەغەکبٔی رری عێرالیع. ررأسیذ ظ
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 : رێگەکبٔی ررأسیزی عێراق، ٚ لەثبرەی ثبزرگبٔی3.١ٔەضػەی 

 
 (6٢1١ضەرچبٚە: ِبضزەرپالٔی گٛاضزٕەٚە ٌە عێراق )

 

 ٚە. ، ظۀبڵێٕٓ ثە ظەضذ ژێرضبٔێىی پێٕەگەیػزٛٚ ٚ الٚازەگػزیثە  ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ٚ عێراق .3.151
ی الٚاز، ٚ ژیٕگەیەن کە ٌە زگب ظٖەکبْ، رەِٛیٍی کەَ کە ٔەضۆغییەوی ثەرظەٚاِە، رر وٗٔەثٛٚٔی ضزراریدی 

ژێر کبریگەری پێکعاظأەکبٔە، ثە ٘ەِٛٚیبْ گرفزێکی ئبڵۆز پێه ظە٘ێٕٓ. ژێرضبٔی گٛاضزٕەٚە، کە 
 ٔی ٔییە رب ثزٛأێذکەرری ربیجەد، ضەرِبیەی ٚەثەر٘ێٕب عاریغضۆغکەرێکی ضەرەکییە ثۆ ثەگەرێ
ی زگب ظٖپێٛیطزە ٘ەِبْ غێٛە، ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ثە ثێذضزبٔعارظە ضەرەکییەکبْ  گٛێرەیثە

ثٓ ثۆ ئەٚەی ٚەثەر٘ێٕبٔی پێٛیطذ ثگٛازٔەٚە. ثێدگە ٌە پێٛیطزجٛٚٔی کبریگەری گٛاضزٕەٚە ٌە ئبراظا
زٔدیرەیی، ثە گٛێرەی ثەرٔبِەیەکی  ٚەثەر٘ێٕبْ، پێٛیطزە گۆڕأکبری گەٚرە ثکرێذ ٌە ثٛاری کەررەکبٔعا

 .ٌە ظاڕغزٕی ضزراریح ٚ ظیعگەیەن زگیریػثۆ پ
 

ٌە ظەیەی ڕاثرظٚٚظا ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚەثەر٘ێٕبٔی کرظٚٚە ٌە گەغەپێعأی کەرری  .3.156
گەیػزٓ کراْ، رێگەٚثبٔی اْ، رۆڕی ٔبٚچەیی ٚ ضەرەکی ثبغزرکرفڕۆکەضبٔەی ٔٛێ ظرٚضزگٛاضزٕەٚەظا. 

ٔیبرٕبٔی ٛٚٚرەکبْ ثەرفراٚاْ کراْ. ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘ەرٚە٘ب ٚەثەر٘ێٕبٔی کرظ ٌە ثٚ غٛێٕە ظ گٛٔع ثە
ٚ کبد ٚ ظاضرأی رێگە ٌە ئۀدبِی کەغٛ٘ەٚاٚە، ثە ربیجەری ٌە  زّی رٛٔێڵ ثۆ کەِکرظٔەٚەی ظٚٚرییضیط

یٓ ٌە ظەثرێذ، کە ثریزە ٌەالیەْ ظٚٚ ٚەزارەرەٚە ثەڕێٛەّی کٛرظضزبْ. کەرری گٛاضزٕەٚێثبکٛٚری ٘ەر
ٚەزارەری ئبٚەظأکرظٔەٚە ٚ ١ٔػزەخێکرظْ کە رێگەٚثبْ ٚ پرظەکبْ ثەڕێٛە ظەثبد، ٚ ٚەزارەری 

 بضەد ٚ رێٛغٛێٕەکبٔی ضسِەرگٛزاریضی ەرپرضیبرە ٌە پێکٙێٕبْ ٚ چبٚظێریگٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعْ کە ث
 بضٕیٓ. ، ٚ ٘ێڵی ئبضّبٔی ٚ ٘ێڵی ئگػزیگٛاضزٕەٚەی پەیٛەضذ ثە رێگەکبْ، ٘ۆی گٛاضزٕەٚەی 
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ِبضزەرپالٔێىی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پێٛیطزی ثە ِبضزەرپالٔە ثۆ رێّٕبیی ثۆ گەغەپێعأی کەررەکە.  .3.153
گٛاضزٕەٚە ٘ەیە کە عێراق ظایڕغزٛٚە، ثەاڵَ ثە لٛٚاڵیی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٔبگرێزەٚە. زکِٛەری ٘ەرێّی 

ٌەضەر ئەٚەی کە ثەڵگۀبِەیەکی رعاراْ کۆکٓ اڵیکراٚی ٔییە ثۆ گٛاضزٕەٚە ٚ ظەضەکٛرظضزبْ پالٔێىی ظیبر
ٌەٚ خۆرە زۆر پێٛیطزە ٚ ظەکرێذ ثجێذ ثە ثٕبغەیەکی پزەٚ ثۆ گەغەپێعأی کەرری گٛاضزٕەٚە ٚ 

 کەررەکبٔی ضەر ثە کەرری گٛاضزٕەٚە. ٌە ئبضزیی ٘ەرێّعا پێٛیطزی ثە رێّٕبیی ظیبریکراٚە. 
 

 رێگەٚثبْ ٚ پرظەکبْ
  

رظٔی رۆڕی رێگەٚثبٔەکبْ، ثە غێٛەیەکی ٌەضەرضۆ گەغە ، ٌۀبٚیعا ثەڕێٛەثیرٛأبی ظاِەزراٚەی .3.15١
ەظأکرظٔەٚە ٚ ٔیػزەخێکرظْ، رێگەٚثبْ ٚ پرظەکبْ، ضەر ثە ٚەزارەری ئبٚ گػزی ثەڕێٛەثەرایەریظەکبد. 

ٔیبرٕبْ ٚ صیبٔەی رۆری رێگەٚثبٔی ضەرەکی ٚ ظٚٚەِیٓ ٚ ضێیەَ، ٛ٘ەیە ثۆ پالٔعأبْ، ث گػزیری اڵظەضە
بْ ٌە ئبضزی پبرێسگبکبْ ٚ غبرەٚأییەکبٔیع ئەٚ رۆڵە خێجەخێ ظەکەْ ثۆ ٚ فەرِبٔگەکبٔی رێگەٚث

رپرضیبرێزی ئەَ رێگەٚثبٔە ٔبٚضۆییەکبْ. ضەرخەَ ئەرکەکبٔی ثەڕیٛەثرظٔی رێگەٚثبٔەکبْ ثە
٘ەرٚە٘ب ثەرپرضە ٌە  ،ی ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ چبٚظێریی کبرەکبْ، ٚەن ظیسایٓ ٚ ئبِبظەکرظٔ یٗەثەڕیٛەثەرایەریی

 ەرێٛەثرظٔی ٚێطزگەکبٔی کۆٔزرۆڵی ثبرەکبْ. ثٕیبرٕبْ ٚ ث
 

رێگەٚثبْ ٚ پرظەکبْ  گػزیی ثەڕێٛەثەرایەری، ٌە گۆغەگیر ئۀدبِی ضباڵٔێکی ظٚٚرٚظرێژ ٌە  .3.155
ضزبفەکە ضەرچبٚەی ِرۆیی پێٛیطزی ٔییە ثۆ ثەڕێٛەثرظٔی رۆڕی رێگەٚثبٔەکبْ ثە غێٛەیەکێ رێکٛپێه. 

أبْ ٚ ظیسایٓ ٚ ضەرپەرغزی ٚ ضەپبٔعٔی رێٛغٛێٕەکبْ. ٌە رٛأبیەکی ضٕٛٚرظاریبْ ٘ەیە ٌە ثٛاری پالٔع
 ٚثەڕێٛەثرظٔی رێگەٚثبْ ظاڕێژراٚە ٚ ثەڕێٛەثەرایەری ٔبٚثرا ع ضبڵی راثرظٚٚظا، ضیطزّی ضەرەکیۀچ

. ثەاڵَ رەکٕیکە ٔێٛظەٌٚەرییەکبٔی پالٔعأبْ ٚ گػزیە ٌەضەر ثەڕێٛەثرظٔی رێگەٚثبْ ثەِەغمی ثیٕیٛ
رەٚاٚەری خێجەخێ ٔەکراٚە ٚ ضیطزّەکبْ ثەرظەٚاَ ظارب ٚ زأیبرییبْ ٚثبٔەکبْ ثەەڕێٛەثرظٔی رۆڕی رێگەث

ثۆ ٔۆژەْ ٔبکرێزەٚە. ٘ۀعێه ثەرەٚپێػچْٛٚ ڕٚٚیعاٚە ٌە پیبظەکرظٔی ضزبٔعارظە ٔێٛەظٚڵەرییەکبْ ٌە 
 کۆِەاڵیەری. یٓ ٚ پبراضزٕی ژیٕگە ٚ پبرێسگبریثٛاری کڕ

 

ثڕێکی ثەرچبٚ ٌە . ەٚثبْ ٚ ثۆ صیبٔەکرظٔیضەرچبٚەی رر پێٛیطزە ثۆ ظرٚضزکرظٔی رێگ .3.152
ی راثرظٚٚظا ٚ پێعەچێذ ٘ەرێّی ٌە چۀع ضبڵ رەرضبْ ظەکرا ٚەثەر٘ێٕبْ ثۆ رێگەٚثبٔە ضیراکبٔی ٘ەرێُ

ی پێکەٚە ثەضزٕەٚەی ٔێٛاْ ٚاڵرە ظراٚضێکبٔی ڵی ٚەرگررجێذ ٌە پێگەی ضۆی ٚەک ضبکٛرظضزبْ ضٛٚظ
ەٚە کبریگەرێکی گەٚرەی کرظۆرە ضەر  6٢1١ر کەَ ٌە رەرضبٔکرظٔی ثڕێىی ئێدگبعێراق ٚ ئێراْ. 

، زکِٛەری 6٢13ٚ  6٢1٢ٌە ظرٚضزکرظٔی رێگەٚثبْ ٚ چبککرظٔەٚەیبْ. ٌە ِبٚەی ٔێٛاْ  ٚەثەر٘ێٕبْ
ٍِیۆْ ظۆالری ثۆ  5١١٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚەثەر٘ێٕبٔی گەٚرەی کرظ ٌە چبککرظٔی رۆڕی ڕێگەکبْ ٚ ثڕی 

ٍِیۆْ ظۆالری ٌەضۆگررجٛٚ ثۆ  312برێسگبکە. ٚەثەر٘ێٕبٔەکە ئەَ کەررە رەرضبْ کرظ ثۆ ٘ەر ضێ پ
ٍِیۆْ ظۆالریع ثۆ چبککرظٔەٚە. ٚەثەر٘ێٕبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی  66٩ظرٚضزکرظٔی ڕێگەٚثبٔی ٔٛێ ٚ 

ٍِیۆْ ظۆالر  57ٔسیکەی  6٢1١کُ، رب  5٩٢٢کٛرظضزبْ ثۆ چبککرظٔەٚەی ڕێگە ضەرەکی ٚ الٚەکیەکبْ، 
ٍِیۆْ ظۆالر ثٛٚ. ئەِەظ ٚۀەثێذ گرفزێکی گەٚرەی  2٢ٛیطزییەکبْ ٔسیکەی ثٛٚە ضباڵٔە ٌە کبرێکعا پێ

جٛٚٔەٚی ظارایی ثۆ ِبٚەی ظرٚضزکرظثێذ ٌە ثٛاری چبککرظٔەٚەظا، ثەاڵَ ٘برٛٚچۆی لٛرش ٚ گراْ ٚ کەِ
کرظ. ٘ەرٚە٘ب ئەِە کبر ظەکبرە ضەر  وۆْظٚٚ ضبڵ، ثبرێکی گراْ ثٛٚ ٌەضەر رێگەٚثبٔەکبْ ٚ رۆڕەکەی 

 ٙبغێٛەیەکی ثەرچبٚ کەِی کرظ ٚ رۀی چبککرظٔەٚەی رۆرییٕیع ثەێیەکبٔیع چٛٔکە چبالکٛرێگە ٔ
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ظٔەٚەی دبر ٔەِب. ئەٚ ظاراییەی ثۆ چبککر)طٛاریء( ظەکرا، یبْ ٘ەر ثە یەو ککرظٔەٚەی ٔبکبٚیچب
ی ئێدگبر کەِە. ثەرفراٚأکرظٔی رۆڕی ڕێگەٚثبْ پێٛیطزی ثە ثٛظخەیەک رێگەٚثبٔەکبْ رەرضبٔکراٚە

ثێ چبککرظٔەٚەی رێکٛپێک، ثە٘بی ٚەثەر٘ێٕبٔەکبْ ٔبیەرە ظی. ڕێگەٚثبٔەکبْ رەیە ثۆ چبککرظٔەٚە. ثەگەٚ
ٛیطزە کۆٔزرۆڵی کێػی ٘ەرٚە٘ب ضراپزریع ظەثٓ ٌە ئۀدبِی گٛاضزٕەٚەی ٔەٚد ٚ گبز ثە ربٔکەر. پێ

 ظاثّەزرێٕعرێذ..  ٌۆری/ربٔکەر
 

ٌە ئۀدبِی رٛأبی کەِی ە ثەخێ ِب ئەٚ ٘یٛایەی ٘ەثٛٚ ثۆ ثەرٔبِەی رێگەٚثبْ، ٌە ظٚاٚ .3.157
ٚ کەرەضزە، ٚ ٔەثٛٚٔی ضەرچبٚە ظاراییەکبْ.  ی ڕێگەٚثبْ ٌە ثٛارەکبٔی غبرەزایظرٚضزکرظٔ پیػەضبزی

ی کە ٌە پالٔعایە، ئەٚ ٔەضػەیەی ضٛارەٚە ثریزییە ٌە ڕێچکەکبٔی گٛاضزٕەٚە، ئەٚأەی کە ٘ەیە ٚ ئەٚأە
٘برٛٚە. ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ رەٚغی رۆڕی رێگەٚثبٔەکبْ ثە  پالٔی گٛاضزٕەٚەی عێرالعاٚەن ٌە ِبضزەر

ضیرایی رێه ظەچێذ، ضراپزر ٌەٚەی پێػجیٕی ظەکرا ٌە ئۀدبِی زیبظثٛٚٔی ژِبرەی ئۆرۆِجیً، ٚ ٔەثٛٚٔی 
ضەرچبٚەی ظارایی ٚ ٔەثٛٚٔی ِەعریفە ٌەضەر چبککرظٔەٚە ٚ غێٛازەکبٔی ثەڕێٛەثرظْ. ثەظٚاظاچْٛٚ 

رێگەٚثبٔی ضێرایی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌەثەر رەٚغی ئبضبیع ٚ لەیرأی ظارایی.  ٔەکرا ثۆ ِبضزەرپالٔی
پالٔەی ثۆ ٘ەرێّی کٛرظضزبٔە ضەرخەَ ٔٛێ ثکریزەٚە، ظەثێذ ئەٚ ِبضزەر ثەَ غێٛەیەظ پالٔەکە ظەثێذ

 غێٛازەکبٔی گٛاضزٕەٚە ٌەضۆثگرێذ.
 

 ڕێگەٚثبٔەکبٔی گٛاضزٕەٚە ٌە عێراق 3.5ٔەضػەی 

 
 .6٢1١الٔی گٛاضزٕەٚە ٌە عێراق، ضەرچبٚە: ِبضزەرپ

 

ری ی ظاِەزراٚەیی ٌە گەغەپێعأی ژێرضبٔعا زۆرثەی ٘ۆیەکەی ثریزییە ٌە ثٛالەریطجٛٚٔ ظیبرظەی .3.15٩
ربیجەد ٌە ثٛاری ظیسایٓ ٚ چبککرظٔەٚە ٚ ٚ ٔەثٛٚٔی یبضب  ثە رێکطراٚەیی، ضٕٛٚری ظەضەاڵد

ثٛار ظەظاد ثە ٚەزارەری  پەضۀعی کرظ 6٢٢7ظضزبْ ٌە کە پەرٌەِبٔی کٛر  3. یبضبی ژِبرە ضەرپەرغزی
ککرظٔەٚە ٚ ٌەگەڵ ضسِەرگٛزارییەکبٔی ثٛاری چبِۆڵەری ثیٕبضبزی ثعاد،  ٔیػزەخێکرظْئبٚەظأکرظٔەٚە ٚ 

 GDRBراضزەلیٕەی ضۆیەٚە یبْ ٌە رێی خێجەخێکرظٔیبْ ٌە الیەْ ئبژأطی ررەٚە ) ظیسایٓ ٌە رێی چبالکی
ی ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ ظیسایٓ ٌەضەر ئبضزی ٔبٚضۆ ٚ ظەرەٚە ئۀدبَ ظراٚە، ٌە زبڵەری رێگەٚثبٔعا(. ئبِبظەکرظٔ



115 
 

ئەگەر غبرەزایی پێٛیطذ ٘ەثێذ ٚ ٌەضەر ئبضزی ظەرەکی، ٌە رێی  GDRBٌەضەر ئبضزی ٔبٚضۆ ٌەالیەْ 
ثەکرێگررٕی ڕاٚێژکبرەٚە(. ٘یچ یبضبیەن یبْ ڕێٛغٛێٕێکی رر ٔییە کە پێٕبضەی ئەَ چبالکییبٔە ثکبد. 

الیەْ چۆٔیەری خیجەخێکرظٔی پرۆژەکبْ ٌە. رێٛغٛێٕی ٓضبٔکرظٔەکبْ ٘ەِٛٚی عێرالیٔبِیٍکە ٚ رەر
ٚەزارەری پالٔعأبٔەٚە ضەرچبٚە ظەگرێذ )ٚەن چۆْ ظارایی پرۆژەکبْ ثکرێذ، ٚ پرۆضەی 

زکِٛەری ٘ەرێّی  ئبثٛریەکبٔی گرێجەضزەکبْ ٌە الیەْ ٚەزارەری ظارایی ٚ گػزیخێجەخێکرظٔەکە(. ِەرخە 
ظەرظەچێذ، ثەاڵَ ئەِبٔە کۆٔٓ، ئەگەرچی ٌە ضەرربضەری عێرالعا ثەکبرظە٘ێٕرێذ. ٚەزارەری  کٛرظضزبٔەٚە

ی ٘ەیە کە ظەثێذ ٚ ئۀدِٛۀێکی پالٔعأبٔی ٘ەرێّ ئبٚەظأکرظٔەٚە ٚ ٔیػزەخێکرظْ ِۆڵەد ظەرظەکبد،
ٔەٚە ظەضذ ی ئبٚەظأکرظی ٚەزارەرٖ ەٚر ٌ ثٗعارەکبٔی رر یپەضۀعی ثکبد، ٘ەرٚە٘ب ٚەزارەرە پەیٛۀع

کبر ٌەضەر ئەٚ ٔبٚچبٔە ظەکبد کە ظەکەٚٔە ٔبٚ ضٕٛٚری  ٛگٛزارغزکبر ثکبد. ٚەزارەری غبرەٚأی ٚ گەثە
گٛێرەی پێٛیطزییەکبْ ٚ ئەٌٚەٚییەرەکبْ ظاثەظ کِٛەد ظا٘برەکبْ کۆظەکبرەٚە ٚ ثەغبرەٚأییەکبٔەٚە. ز

ضیطزّێک ٔییە ثۆ الٚازە.  ەکبْْ ٚ ئەٌٚەٚییبرظەکریٓ، ثەاڵَ ضیطزەِی ِەزۀعەکرظٔی پێٛیطزییەکب
ٔییە ٌەضەر ِبغێٕی گٛاضزٕەٚەی  کرێٔییە ثۆ رۆِبرکرظْ،  کرێ رگررٓ ٌە ثەکبر٘ێٕەری رێگە، ٚارەپبرەٚە

 یبْ ثبج ٌەضەر ٘بٚرظەکرظٔی ضٛٚرەِۀی، یبْ فرۆغزٕی ثە ثڕی ثچٛٚن.  کرێلەثبرە گەٚرە، ٚ 
 

. ضێ ثۆ ثبزرگبٔی ٔبظەْ ثە ئبضبٔکبری ٘ەیە کە ثٛارٌە گٛاضزٕەٚەی ثبرظا، چۀع ئبضزۀگێه  .3.15٨
ظ ثۆ ٘ۀبرظەکرظْ. ظەضەاڵری خۆراٚخۆر ِۆڵەد ظەرظەکەْ  13ضبڵی پەڕیٕەٚە ٘ەیە ثۆ ٘بٚرظەکرظْ ٚ 

ٚ  ٔی ٚ پیػەضبزی، ٚەزارەری کػزٛکبڵثۆ ٘ۀبرظەکرظْ ٚ ٘بٚرظەکرظْ )ٚەن ٚەزارەری ثبزرگب
ی زگب ظٖالیەْ زی ٌەێکۆٔزرۆڵی خۆرئبراظا ٔییە. ٌە  ٚ ٘یچ ڕێٛغٛێٕێکی یەوطراٚ ٚەزارەری رۀعرٚضزی(،

خۆراٚخۆرەٚە ئۀدبَ ظەظرێذ ٚ ڕێٛغٛێٕێکی ٚرظ ٌە ئبراظا ٔییە. رێچٛٚی ٚەرگررٕی ِۆڵەد ثۆ 
-٘ۀبرظەکرظْ زۆر ثەرزە. ٚەزارەری ثبزرگبٔی ٚ پیػەضبزی ٔبرٛأێذ ثە رەٚاٚەری چبٚظێری ظٚٚثبرە

رەکبٔی فڕۆکەضبٔە اڵثبج ثعرێذ ثۆ ثبر ٚ ظەظرێذ ثە ظەضە٘ۀبرظەکبْ ثکبد. ظەثێذ ثە گٛێرەی کیٍۆ 
بضّبٔی ٚ ظەظرێذ گٛێرەی ژِبرەی کٛرضی ثۆ گەغزی ئظۆالر ثۆ یەن کیٍۆ(. ثبج ثە 1.5 رب ٢.5)ٔسیکەی 

ظۆالر ثۆ گەغزی ٔبٚضۆیی.  5ظۆالری ئەِریىی ثۆ گەغزی ٔێٛظەٚڵەری ٚ  15عێراق،  ثە ٘ێڵێ ئبضّبٔی
 ظۆالر، یەن ٌە ظٚای یەن. 1٢ٚ  65زیبظ ثکبد ثۆ  6٢12ە ٌە رەِٛزی پێػجیٕی ظەکرێذ ئەَ ٔرضبٔ

 

. ِۆڵەری کۆِپبٔیبی گٛاضزٕەٚە ثە ٔبٚی زۆر زەزّەرە ۆِبرکرظْ ٚ ظاِەزرأعٔی کۆِپبٔیبر .3.12٢
رۆِبر ظەکرێذ ٚ ِەرخەکبٔیع پەیٛەضزٓ ثە ژِبرەی  ثۆ کەررێکی ظیبریکراٚی گٛاضزٕەٚەکۆِپبٔیبکەٚە ٚ 

. ٘یچ ثیّەیەن ٔبظرێذ ثە ظۆالرە ضباڵٔە 3٢٢-6٢٢، ربظ. ثبج ٌەضەر ِۆڵەد ٔسیکەی ٌۆرییەکبْ، غۆفێرەکبْ
رضِٛی  –ڕێکی ٔییە ٚەی ثبر، غۆفێرەکبْ ٚ ٌۆرییەکبْ ٚ ثبرەکە ضۆی. ثیّە، ظڵٕیبیی، ٘یچ ثبزا ٛێسەرٖگ

 زۆر ثەرزە. ِبٔگبٔەی ثیّە
 

٘ەٌٚێر ٌە . کبرٔب٘ێٕرێذ٘ۀعێک ٘ەٚڵ ٘ەیە ثۆ رێکططزٕی ٌۆخیطزیکی غبری ظەضزکرظ، ثەاڵَ ثە .3.121
ثەاڵَ ئەَ غٛێٕبٔە ظاثەظ ثکبد  ەڵه ٘ەٚڵ ثعاد ٘ۀعێک ثبرچۀع غٛێٕێکی کەَ ٘ەیە کە ض ٔٙبرە

رٚە٘ب چۀع کۆِپبٔیبیەک ٘ەیە کە ٌۆخیطزیکی غبر پێػکەظ ظەکەْ ثەاڵَ ئەِە خێجەخێ ٔبیبضبییٓ. ٘ە
 گٛاضزٕەٚەی ثبر ثۀبٚ غبرظا.ٔەکراٚە چٛٔکە ٘یچ ڕێٛغٛێٓ ٚ یبضبیەن ٔییە کە رێگە ٔەظاد ثە 
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 غٛێٕە پەضۀعەکبْ ثۆ ثٕکەی ظاثەغکرظٔی ثبر 3.2ٔەضػەی 

 
 ضەرچبٚە: ِبضزەرپالٔی گٛاضزٕەٚە ٌە عێراق                 

 
 

 گػزیگٛاضزٕەٚەی 
 

.  ثۀبٚ غبرظا زۆر ٔسِە گػزیئبضزی کبرایی ٚ ئبضزی ِزّبٔە ثە ضیطزّی گٛاضزٕەٚەی  .3.126
ی ی ڕْٚٚ ٌە ئبراظا ٔییە. ٚەزارەرزۆر ظٚاکەٚرٛٚە ٚ ٘یچ ڕێٛغٛێٕێک یگػزضیطزّی گٛاضزٕەٚەی 

ثەاڵَ رٛأبی ٚەزارەد زۆر  گػزیثەرپرضە ٌە گەغەپێعأی گٛاضزٕەٚەی گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعْ 
٘ەر پبرێسگبیەن کەضی ٚ  ٘ەیە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ گػزی ضٕٛٚرظارە. ضێ ضۀعیکبی گٛاضزٕەٚەی

زٕەٚە )ضەرۆوی ضۀعیکب(. ٌۀبٚ ِبضزەرپالٔی ڕێگەی ضێرای کٛرظضزبٔعا ثەرپرضی ضۆی ٘ەیە ٌە گٛاض
. ِبضزەر پالٔی گٛاضزٕەٚە ثۆ گػزیرۆڕێک ٘ەیە کە ثریزییە ٌە رۆڕی پێػٕیبرکراٚی گٛاضزٕەٚەی 

پبرێسگبکبْ ظرٚضذ کراٚە ٚ ٘ەِەالیۀٓ، ثەاڵَ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘ێٕعەی ظارایی ٌەثەرظەضذ 
 کرظٔی ڕێٛغٛێٕە پێػٕیبرکراٚەکبْ.ٔییە ثۆ خێجەخێ
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 گػزیڕێگە ئبییٕعەییەکبٔی گٛاضزٕەٚەی  3.7ٔەضػەی 

 
 6٢1٢ِبضزەرپالٔی رێگەی ضێرای ٘ەرێّی کٛرظضزبْ،                   

 

خێی ِزّبٔە ٔییە ٚ  گػزیثەکبرظە٘ێٕیذ چٛٔکە ضیطزّی گٛاضزٕەٚەی  ربیجەدضەڵک ئۆرۆِجیٍی  .3.123
کەی پبضەکە پر  ،برەکبٔی ربکطی، پبضی ثچٛٚنەوی ظیبریکراٚ ٔییە ثۆ ک. ضػزەیثەرظەٚاَ ظٚا ظەکەٚێذ

ثەگٛێرەی   وٗ ٌٚێر ٚ یەکێکیبْ گەراخێکی ٔٛێیەثٛٚ ئەٚضب ظەخٛٚڵێذ. ظٚٚ گەراخی پبش ٘ەیە ٌە ٘ە
 کەٚرٕٕبِەیەن ٌەگەڵ ٚەثەر٘ێٕەرێکی ثیبٔی ظرٚضذ کرا. رێ
 

 گٛاضزٕەٚەی ئبضّبٔی
 

 گػزیی زگب ظٖٔی ِەظۀی ٌە عێراق ٌە ٚا ۆوٗ. کەرری فڕە ثەڕێٛە ظەثرێذٚثەغعاعێراق ٌە الیەْ ئبضّبٔی  .3.12١
ەٚە ثەڕێٛە فیعراڵیی یٌە الیەْ ظەضەاڵر ٚأی ۆوٗعێذ. یبضبی فڕٔی ِەظۀی ٚ ٘ێڵێ ئبضّبٔی عێراق پێىٚا ۆوٗفڕ

رێىطراٚی  ٗ ٌ ربکە الیۀێىە ٚاژٚٚی( ICAAعیرالی ) ٔی ِەظۀیٚا ۆوٗی فڕزگب ظٖ ظەثرێذ ثۆ ضەرربضەری عێراق.
ٚضۆیی ٘برٛٚچۆی . ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ڕێکطەری ٔب1٨١7کرظٚٚە ٌە  (ICAO ) ری ٚڵٗ ٔێٛظٖ ٔی ِەظۀیٚا ۆوٗفڕ

. ٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ثەڕێٛە ظەثەْ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ ٔیػزٕەٚەی فڕۆکەکبْ ٌە فڕۆکەضبٔەکبٔی فریٓ، ئبضّبٔی
پزەٚی ٔییە ٌە گٛاضزٕەٚەی ئبضّبٔییعا ئەگەرچی ئێدگبر زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ رٛأبیەکی  گەیبٔعٔیٚ

ّبٔی ٚ ٌە ٘ەٌٚێر، ٚ ٌە ێیە، ٌە ضٌٍێ ضبٔەی ٔێٛظەٚڵەریپڕثبیەضە ثۆ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کە ظٚٚ فڕۆکە
یطزە ضۆی ٚ پێٛ ئبضزیّبٔی گەیػززۆرە ێٌە ظ٘ۆن ثکرێزەٚە. فڕۆکەضبٔەی ضٍ پالٔعایە ظأەیەکی رریع

ىی گەغەپێعأە ثکرێذ. فڕۆکەضبٔەی ٘ەٌٚێر پێٛیطزی ثە ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ پالٔێبظەظەضزجەخێ ڕێٛغٛێٕی ثۆ پی
فراٚأکرظٔەکە. چبککرظٔەٚەی ژێرضبٔەکە ٌەالیەْ فڕۆکەضبٔە ضۆیەٚە ثۆ ثەرفراٚأکرظٔی ثەگٛێرەی پالٔی 

ٌە رەٚغێکعا ٔییە ٚەک خبراْ، ئەِەظ ٌەثەر ٔەثٛٚٔی ظارایی. غەلبِەکبْ ظاثیٓ ظەکرێذ. ژێرضبٔەکە 
ی گرفزظەچٓ. کێػە ظاراییەکبْ ربکە  چْٛٚرێک ٚ رٖ ثٗپێٛیطزیبْ ثە ثبیەضپێعأێکی زۆرە ثەَ زٚٚأە چٛٔکە 
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ٚ کبرِۀعی ٌێساْ. ٘ەرٚە٘ب ژِبرەیەکی  ٘ێسی وبرچبککرظٔەٚە ٔیٓ، گرفزی رریع ٘ەیە ٚەن ٔەثٛٚٔی 
 ثە ربیجەری ثۆ ٘بٚرظەکبْ. ثٕە ِبیەی ظٚاکەٚرٓزۆر رێٛغٛێٕی ثبر ظە

 
( کە EIAضبڵێىی پڕ ٌە ئبضزۀگ ثٛٚ ثۆ فڕۆکەضبٔەی ٔێٛظەٚڵەریی ٘ەٌٚێر ) 6٢15ضبڵی  .3.125

٘ەرێّەکە ثٛٚە ِبیەی ٘ەڵپەضبرظٔی ٘ێڵی فڕیٕەکبْ، گۆڕیٕی  ئبضبیػیٌەضەر  ەرأیپێکعاظأەکبْ ٚ ٔیگ
ی کبری ظەکرظ ٚ ثە رەٚاٚەرفڕۆکەضبٔەی ٔێٛظەٚڵەری ٘ەٌٚێر  .غێٛازی ٘برٛٚچۆ، ٚ ظاضطزٕی ئبضّبْ

گەغزیبری  12257٢1ثٛٚ ثۆ کۆی  ظ ضٗ ٌٗ 2.2ضۆیەٚە ثیٕی ٌە ژِبرەی گەغزیبراْ کە یەکی کەِی ثەگەغە
کەش یبْ ظەگۀە فڕۆکەضبٔەی ٘ەٌٚێر یبْ ثەخێی ظە٘ێڵٓ.  ١55٢رێکڕا، رۆژأە برٛٚ ٚ رۆیػزٛٚ. ثە٘

 6٢13-6٢16ٌە ثٛ ثەاڵَ  ظ ضٗ ٌٗ 3٢ٔسیکەی  6٢13-6٢٢2رێکڕای زیبظثٛٚٔی ژِبرەی گەغزیبراْ ٌە ٔێٛاْ 
 کۀعاٚ. ٘ێڵی ئبضّبٔی ڵی ئبضّبٔی رٛرکی ٚ ٘ێڵی ئبضّبٔیثٛٚ ٌە ئۀدبِی فڕیٕەکبٔی ٘ێ ظ ضٗ ٌٗ 5١ظا 

ٌە ئۀدبِی  ظ ضٗ ٌٗ ١٢فڕۆوەکبٔی پڕ ثْٛٚ ثەاڵَ ئەَ ژِبرەیە ظاثەزی ثۆ  ظ ضٗ ٌٗ ٩٢رٛرویب ثە رێکڕا 
ەثکرێذ ٌە ر ڕێٛغٛێٕە ٔٛێیەکەی ڤیسا پیبظلەیرأەکبْ. پێػجیٕی ظەکرێذ ظاثەزیٕی زیبرر ڕٚٚثعاد ئەگە

ٌێکۆڵیٕەٚەیەکی ٘برٛٚچۆ ِەزۀعەی ئەٚەی کرظثٛٚ کە ٘برٛٚچۆی ئبضّبٔی ثە  الیەْ رٛرویبٚە. پێػزر
 ثٛٚ ٌە ئۀدبِی لەیرأەکبٔەٚە.  ظ ضٗ ٌٗ 2.2زیبظ ثکبد، ثەاڵَ رێکڕاکەی  ظ ضٗ ٌٗ 1٩رێژەی 

 
. ٘بٚرظە ثە ٘ەرێّەکە ئبثٛریفػبرە ٌەضەر چبالکیی ڕۀگعأەٚەی  6٢15ٌە  ثبرظاثەزیٕی رێکڕای  .3.122

 37ثە رێژەی  ثبررەْ ثٛٚ،  3٩756ٌە ٌٛرکە ثٛٚ کە  6٢13رەْ. ٌە  6١635ظاثەزی ثۆ  ظ ضٗ ٌٗ 6٩رێکڕای 
ر کبرژِێر ثەرظەٚاَ ظەثیذ، ٚ ظەرٛأرێذ کەِز 32-6١. ٚەرگررٕی زەِیٕی ثۆ 6٢15ظاثەزی ٌە  ظ ضٗ ٌٗ

چٛٔکە زۆر ڕێٛغٛێٓ ٘ەیە کە ظٚٚثبرەْ. ٘ەرٚە٘ب،  ثبرەکرظْ ٌەگەڵ ڵِبِە ثکرێزەٚە ٌە رێی ڕێٛغٛێٕی
 .ە فڕۆکەضبٔەی ٔێٛظەٚڵەری ٘ەٌٚێرٌ ثبری زۆر ٘ەیە ٌە رێگەظاْ ثە زۀگی زۆر ٚ ظٚاضطزٕئبض

 

 ٘ێڵی غەِۀعەفەر
 

بٔە ٚ ٚ ٘ێػزب ٌەژێر پالٔعأ رٛأبی ٔییە ٌە ثٛاری ٘ێڵی ئبضٕیٕعا،  عْٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔ .3.127
 ٙبەرری ٘ێڵی گٛاضزٕەٚەی ئبضٕیٓ رۀٌە ئێطزبظا ٘یچ ٘ێڵێکی غەِۀعەفەر ٔییە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ک

 ٌۀبٚ ِبضزەرپالٔی گٛاضزٕەٚەی عێرالعا ظەرظەکەٚێذ.
 

ٌەگەڵ گەغەپێعأی ٘ێڵی ررأسیزی ئبضٓ ٌۀبٚ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ ثەضزٕەٚەی ثە ئێرأەٚە،  .3.12٩
بضٕیٕی ثۀعەری ِەرضیٓ ٌەضەر ظەریبی ٔبٚەڕاضذ، زۆر کٛرد ظەثێزەٚە. ئەٚضب ثەضزٕەٚە ثە ٘ێڵی ئ

کەٚرٕەٚە ٌە ٔبٚچەی پێکعاظأەکبْ رٛرویب پێٛیطزە ثە ِەثەضزی ظٚٚر ٘ەثٛٚٔی پەیٛۀعییەکی کٛرد ٌەگەڵ
ٌە ضٛریب کە ٘ێڵێ غەِۀعەفەرەکەی پێعا رێعەپەڕێذ. ٌە ئێطزب ثەضزٕەٚەی ضەرەکی ٘ێڵی ئبضٕیٓ ٌە ٔێٛاْ 

ۀبٚ ضٛریبظا ٌە ِٛضڵەٚە ظەضذ پێعەکبد، ٚ ئەَ ٘ێڵە ث ئبٚای ئەٚرٚپبرۆژێّی کٛرظضزبْ ٚ ٘ەر
. (E-7٢( یبْ ثۆ ِەالریب ثۆ ئۀمەرە )٨7-Eٚ E-7٢رضیٓ )ێ، یبْ ثۆ ثۀعەری ِبرێعەپەڕێذ ثۆ رٛرو١

ُ ٌە ٘ەٌٚێر ک 6٨٢  وٗ پەیٛۀعی ظەکرێذ ٌە ئێرأەٚە ٌە ٔسیکزریٓ ٚێطزگە ظەضذ پێ ثکبد ٌە ِە٘بثبظەٚە،
 ئیٕدب٘ێڵی ئبضٓ ٌە رێی رەٚرێسەٚە.  زیبرر ظەڕٚاد ثەرەٚ رۆڕی ضەرەکی ظٚٚرە. ئەَ ٚێطزگەیە

راضذ  ی ئبضیبی ٔبٖٚرێّ بری ئبثٛری ٘ٗ٘بریى ظەثەضزرێزەٚە ثە چیٓ ٚ کۆریبٚە ٌە رێی ٚاڵربٔی
(CAREC )ْظەظاد ٌە عێراق ٚ  ئەَ غێٛەیەی ضٛارەٚە رۆڕی ٘ێڵی ئبضٕیٕی ئیطزب ٚ پالْ ثۆظأراٚ پیػب

 ٌە ٘ەرێُ. 
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 ئێطزب ٚ پالْ ثۆظأراٚ ٌە عێراق ٚ ٔبٚچەکە ٕیرۆڕی ٘ێٍی ئبضٕی 3.٩ضػزەی 

       
 ضەرچبٚە: ِبضزەرپالٔی گٛاضزٕەٚە ٌە عێراق 
 

 کەرری گٛاضزٕەٚە: رێگەی ثەرەٚپێػچْٛٚ 
 

یجەری ثۆ ضەڵکی کبری کرظۆرە ضەر ٘برٛٚچۆ، ثە رب زۆر٘ەٌِٛەرخی الٚازی رۆڕی رێگەٚثبٔەکبْ  .3.12٨
ٔیٓ ٚ ع ٔیٓ چٛٔکە رێگەٚثبٔەکبْ لیرربٚزۆریٕەی ظأیػزٛأەکە ضٛٚظِۀ٘ەژار  ٚ ثۆ ٔبٚچە ظٚٚرەوبْ. 

پػزگیری ثۆ چبکزرکرظٔی رەٚغی زیبررە.  ەراضٕٛٚرظٌەضەر ٘ۀعێک گرٚپ کە ظا٘بریبْ  کبریگەرەکەغی
ئبضزی ظیبریکراٚظا ظەثێزە ِبیەی ٌە ٘ۀعێک  گػزیرێگەٚثبٔەکبْ ٚ گەغەپێعأی ضیطزّی گٛاضزٕەٚەی 

. ری کبرزیبظثٛٚٔی ثەرچبٚی ظەضزگەیػزٓ ثە ضسِەرگٛزارییە رۀعرٚضزییەکبْ ٚ ضٛێٕعْ ٚ ظەرفە
 . یبییٕعەظا ٚ زیبظثٛٚٔی ثبزرگبٔٔبٚچەکە ٌە ئ ظەثێذ ثۆ رەٚاٚکبری گگرٔ رێىی فبوزٗ ٘ەرٚە٘ب

 
ی ضیبضی، ثە غێٛازی ئەٚرۆ کە ٌەگەڵ پێٛیطزە کبر ثکرێذ ٌەضەر ئبضزۀگە ثەپەٌەکبٔی ٔبٚ ٚالع .3.17٢

چبالکیەکبٔی گٛاضزٕەٚە پێٛیطزی ثە ٚەثەر٘ێٕبٔە ٌە ژێرضبٔعا، ئبضبٔکبری رێپەڕیٕی کبرعا ثبغزرثجێذ. 
ٔبضه ٚ ئبڵۆز، غێٛازێکی  ئبثٛریِرن. ثە ڕەچبٚکرظٔی رەٚغی ضیبضی ٛثبزرگبٔی ٚ ِۆظێرێٕکرظٔی گ

ٚ ظرێژضبیەْ.  ٚەکبٔی ظەضزجەخێ، ِبِٕبٚۀعیرۆوّە ثۆ ِب ٌەضەرضۆ ٚ پراکزیکی ثریزییە ٌە ثەرٔبِەیەوی
 کەرری گٛاضزٕەٚە پێٛیطزە ظەضزجەخێ خەضذ ثطبرە ضەر ِەضەٌە گەٚ٘ەرییەوبٔی ٚەن:
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 ِرن ٛثبزرگبٔی ٚ گ
 

 ٘ەرێُ. ظاِەزرأعٔی ئبژأطی ئبضبٔکبری ثبزرگبٔی 
 ٔسیزی ثبزرگبٔی ثۀبٚ ٛێی رراظاِەزرأعٔی گرٚپی کبری ٘ەرێّبیەری ٌەگەڵ ئێراْ ٚ رٛرو١ب ثۆ ربٚر

 چبکزرکرظٔی ڕێچکە ضەرەکییەکبٔی گٛاضزٕەٚە.ٚ  کٛرظضزبٔعا
 ثبزرگبٔی ٌە ضبڵە ضٕٛٚرییەکبْ ٚ پالٔعأبْ ثۆ ضەکۆی ٌۆخطیزی. چبکطبزی ٌە ئبضبٔکبری 
  ِرک ٚ ٌٛە گ کٛرظضزبٔیػەٚە، ٌە ثٛاری چبکطبزی٘بٚکبریی رەکٕیکی ثۆ ٘ەِٛٚ عێراق، ثە

 .ثەغی گػزی ٚ ربیجەدی ٘بٚثەکبر٘ێٕبٔ
 

 پێعأی ِۆڵەد 
 

  ٚ ْظاِەزرأعٔی گرٚپی کبر ثۆ یەوططزٕی رێٛغٛێٕەکبٔی ظەرکرظٔی ِۆڵەری ٘ۀبرظەکرظ
 ٘بٚرظەکرظْ.

 
 ِبضزەرپالٔی گٛاضزٕەٚە 

 
  ظاڕغزٕی ِبضزەرپالٔی گٛاضزٕەٚە ثۆ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚەن ثەڵگۀبِەیەکی ضزراریدی ثۆ

ثەضزراٚێزی. پێٛیطزە ٛاضزٕەٚە ٚ ثبغزرکرظٔی پێکەٚەی گظاڕغزٓ ٚ گەغەپێعأی کەرر
ِبضزەرپالٔی گٛاضزٕەٚە ئەٌٚەٚییەد ثعاد ثە ثبغزرکرظٔی رۆڕی رێگەٚثبْ، ٚ ظاڕغزٕی رۆڕی 

 ضەکۆی ٌۆخیطزی.
  ثە خیب ثۆ ٔبٚ غبر ٚ ثۆ ٔێٛاْ غبرەکبْ. گػزیظاڕغزٕی ضیطزّی ٔٛێ ثۆ گٛاضزٕەٚەی 

 
 ضزبٔعارظە ٔێٛظەٚڵەرییەکبْ

 
 گرێجەضزە ظٔی ضزبٔعارظ ٚ ڕێٛغٛێٕە ٔێٛظەٚڵەرییەکبْ ثۆ پالٔعأبْ ٚ ثەرٔبِەظأبْ، پیبظەکر

، ثەڕێٛەثرظٔی ظارایی، پبراضزٕی ژیٕگە ٚ کۆِەاڵیەری، ضەرپەرغزی، ظیسایٓ ٚ ەکبْگػزی
 چبککرظٔەٚە.

 
 ضٛێٕعْ ٚ ِەغك

 
  رظْ ثە زی ٌە ِەغمکێٚ کبرکرظْ ٌەضەر ثبثەرەکبٔی خۆر ضٛێٕعْ پرۆگراِیِۆظێرْ کرظٔی

کەرری گٛاضزٕەٚە. ثە ربیجەری ئەٚەی کە گرٔگە ثریزییە ٌە ظاثیٕکرظٔی غبرەزایی ضەرەوی ثۆ 
 پالٔعأبْ، ظیسایٓ، چبککرظٔەٚە ٚ ثەڕێٛەثرظٔی ژێرضبْ ضەرەڕای ٌۆخیطزیه.

  ٚەزارەری ضٛێٕعٔی ثباڵ ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر کەٌێٓ ٚ  پەرٚەرظەراٚێژکرظْ ٌەگەڵ ٚەزارەری ٚ
 ثٛاری غبرەزاییەکبْ. کەِٛکٛڕیی ٌە 
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(ئبی ضی ریرەکٕەٌۆخیبی زأیبری ٚ گەیبٔعْ )کەرری   
 

٘ەرێّەٚە ثٕێذ، ٚ ثٛار  ئبثٛریپبڵ ثە گەغەی  رەکٕەٌۆخیبی زأیبری ٚ گەیبٔعْکەرری ظەکرێذ  .3.171
ضسِەرگٛزارییەکبٔی ئبی ضی ری ظەرٛأٓ رێگە . ثۆ ثبزرگبٔی ثڕەضطێٕێذ گەغە ثکبد ٚ فرەچەغٓ ثێذ

ی ٔبٚضۆ، ژیٕگەی رێطۆغکەری ّەکبٔی ثبزرگبٔضیطزپێکەٚە ثەضزٕەٚە، ظا٘ێٕبْ ٚ گۆڕیٕی ضۆظ ثکەْ ثۆ 
ظەکبد ثۆ ضەکۆی ئۆٔالیٓ ثبغزر ضزٕی ثٗ. پێکەٚەئبثٛریگٛٔدبٚ ظرٚضذ ظەکەْ ثۆ ثٛٚژأەٚەی 

. ظا٘ێٕبْ ضۆی رەرضبْ ظەکبد  پرۆژٖٚ گٛاضزٕەٚەی  رظْ ٌەگەڵ الیۀی ظەرەکیچبالکییەکبٔی گرێجەضذ ک
ثەضزٕەٚەی رٛأبی خەَ پیػەضبزییەکبْ ٌە رێی پێکەٚەثۆ ضەر ەغەپێعأی کەرەضزە ٚ ضسِەرگٛزاریگثۆ 

ەٚە ڕٚٚظەظاد کە ظەرٛأێذ بڵە رێی گەغەپێعأی ضەکۆیەکی ظیدیزرەکٕەٌۆخیبکبٔی گەیبٔعٔەٚە. گٛاضزٕەٚە ٌ
سِەرگٛزارییەکبٔی ئبی ٚ ثۆ زکِٛەد. ض  پرۆژٖئبضبٔکبری ثکبد ثۆ ثەڕێٛەثرظٔی پرۆضەکبٔی ثبزرگبٔی ثۆ 

ثٕبغەیەکی پڕثبیەضٓ ثۆ رٛأبی کێجڕکێی ثبزرگبٔی ٌە خیٙبٔێکعا کە رب ظێذ زیبرر پێکەٚە ضی ری، 
ظەثەضزرێزەٚە. ئبی ضی ری، ئەگەر رەکٕەٌۆخیبی گٛاضزٕەٚە ٚ ٌۆخیطزیکی ٌەگەڵ ثێذ، ظەرٛأێذ رێگە ثۆ 

ەکبْ ٚ ٚاڵربْ یٕکرظٔی پیػەضبزی ضٕٛٚرظا٘ێٕبٔی رێکطراٚەیی ٔٛێ ضۆظ ثکبد کە رێیعا زٔدیرەی ظاث
خیٙبٔی زیبرر ثکبد ٌۀبٚ پیػەضبزییەکبْ ٚ ٌە ٔێٛأیػیبٔعا. زکِٛەری ٘ەرێّی  ثجڕێذ، ٚ ثبزرگبٔی

 ٘ەرێّبیەری.  ی ٖٚ ضزٕٗ ثٗری ٘ەیە ضٛٚظ ٚەرثگرێذ ٌە پێکەٚەکٛرظضزبْ ئەگە
 

 زارییەکەژێرضبٔی چەپکی ئیٕزەرٔیذ )ثرۆظثبٔع( ٚ ثەرفراٚأىرظٔی ضسِەرگٛ
 

ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ رب ظێذ ثە ضێرایی ثەرەٚپێع ظەچێذ  )چەپکی ئیٕزەرٔێذ( ثبزاڕی ثرۆظثبٔع .3.176
 ثەکبر٘ێٕبٔیعێراق، ثەاڵَ ٘ێػزب ثٛارێکی گەٚرە ِبٚە ثۆ گەغەضۀعْ.  وبٔی رری غٗ ثٗثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ 
زەرٔێزی ضێرا، رۆڵی ٘ەیە ٌە ربیجەد ثەکبر٘ێٕبٔی ثەرفراٚأی ضسِەرگٛزارییەوبٔی ئیٕئبی ضی ری ٚ ثە

٘ەرێّی  ئبثٛریٚ فرەچەغٕکرظٔی  ، ظرٚضزکرظٔی ٘ەٌی کبرکۆی ثەر٘ەِی ٔبٚضۆییگەغەضۀعٔی 
ثبزاڕی رێٍیکۆَ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ثبزاڕێکی ٘ەرێّییە، چۀع ٘ەڵطٛڕێٕەرێکی ٘ەرێّبیەری کٛرظضزبْ. 

ەکەْ ثۆ ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکبٔی ظکێی یەکزری ظەکەْ ٚ یەکزری رەٚاٚٚ ٔبٚضۆیی ٌێیە کە کێجڕ
ربیجەری ثرۆظثبٔع، ی رێٍیکۆَ، ثەکێجڕکێ ٚ گەغەپیعأی ضسِەرگٛزاری ٔبیبثظۀگ ٚ ثرۆظثبٔع. ٘بٔعأی 

ی کەررەکبٔی رری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٔبڕاضزەضۆی ٘ەیە ٌەضەر ضسِەرگٛزارییەکبٔضزەٚضۆ ٚاکبریگەری ڕ
ڕاظەیەن کێجڕکێکبرە، ثەاڵَ ضسِەرگٛزارییەکە ەرێّی کٛرظضزبْ ربعی ِۆثبیً ٌە ٘عێراق. ثبزاڕی ثرظۆثبٔ ٚ

ٌە ظأیػزٛأی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضسِەرگٛزاریەکبٔی ثرۆظثبٔعی  ظ ضٗ ٌٗ 3٢ٌە پبغەٚەیە. ٌە ئێطزبظا 
ٌە ئٛرظْ، رٛرو١ب، ٚ  ظ ضٗ ٌٗ 2٢ٌە عێراق، ٚ زیبرر ٌە  ظ ضٗ ٌٗ 15 ڵِۆثبیً ثەکبرظە٘ێٕٓ، ثە ثەراٚرظ ٌەگە

چەپکی چەضپبٚ، ژێرضبٔی ئیٕزەرٔێزی ضێرا،  ٌە ٚاڵربٔی کۀعاٚ. ضسِەرگٛزاری ظ ضٗ ٌٗ 1٢٢ٚ زیبرر ٌە ِیطر 
ٌە ظٚاٚەیە ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ ٚاڵربٔی رری ٔبٚچەکە. ثە کٛرری، ثبزاڕی ثرۆظثبٔع )چەپکی ئیٕزەرٔێذ( ٌە 

ضێرا -ژێرضبٔی چەپکی زێعە ثەکبر٘ێٕبٔی٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ عێراق ثٛاری زیبرریبْ ٘ەیە ثۆ کێجڕکێ ٚ 
((UFB Ultra-Fast Broadband).) 
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 ی ٔبٚەڕاضذاڵر رۆژ٘ٗثەراٚرظی ثەکبر٘ێٕبٔی ثرۆظثبٔعی ِۆثبیً ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ٚ عێراق، ٚ ٔبٚچەی  3.1٢غێٛەی 

 (6٢15ظأیػزٛاْ،  گٛێرەیثە  3G)% ی ثەغعارأی 

 
 

 6٢15، ێٍیدیۆگرافی رضەرچبٚە: ٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعْ، ٚ 
 
 
 

 ی ٔبٚەڕاضذاڵر ۆژ٘ٗرثەراٚرظی ثەکبر٘ێٕبٔی ثرۆظثبٔعی چەضپبٚ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ٚ عێراق، ٚ ٔبٚچەی  3.11غێٛەی 
 (6٢15ظأیػزٛاْ، پێی ثە 3G)% ی ثەغعارأی 

 

 
 6٢15، رێٍیدیۆگرافی ضەرچبٚە: ٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعْ، ٚ 

 

 

1 

9 

18 18 19 19 19 21 23 
29 30 

35 35 

52 

62 

1 

79 

68 

1 

30 

10 11 8 

Ir
aq

 

Q
at

ar
 

U
A

E
 

Jo
rd

an
 

M
o

ro
cc

o
 

T
u
n

is
ia

 

K
R

G
 

B
ah

ra
in

 

E
g
yp

t 

K
u
w

ai
t 

S
au

d
i 

L
eb

an
o

n
 

T
u
rk

ey
 

A
lg

er
ia

 

Ir
an

 

C
yp

ru
s 

 DSL  Household Penetration 

Fibre/LAN Household  penetration  



123 
 

ەزارەری گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعْ ثە غێٛەیەوی چبالکبٔە ثٛاری ظاٚە ثە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ٚ .3.173
کێجڕکێ ٚ کەرری ربیجەد ثێٕە ٔبٚ کەررەکەٚە، ثەاڵَ ٘ێػزب رێگەی ثەرەٚپێػچْٛٚ ِبٚیەری، پێٛیطزە 
. ٚەزارەد کبر ثکبد ٌەضەر الثرظٔی چۀع کۆرٛثۀعێه کە رێگرْ ٌە گەغەضۀعٔی زیبرری ثبزاڕەکە

زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ِۆڵەری ظاٚە ثە ٘ەڵطٛڕێٕەری کۆِپبٔیبی  ٚە ٚ گەیبٔعٔیی گٛاضزٕەٚەزارەر
عێراق کەٚرْٛ، ٌەٚێ زکِٛەد کۆٔزرۆڵی ئەَ ثەغەی  ۆظثبٔعی چەضپبٚ )ٌەِەظا پێعئەٍ٘ی ٌە ثبزاڕی ثر

-ۆرز یئۆپزیىفبیجەر ٔی ٔەٚەی ٔٛێ، رۆڕی کرظٚٚە(. ئەَ ٘ەڵطٛڕێٕەرأە ئبِبٔدەکەیبْ ثریزییە ٌە ظاثیٕکرظ
الیەْ ظٚٚ ظاثیٕکەرەٚە عی چەضپبٚ ضٕٛٚرظارە ٚ زۆرثەی ٌەرا. ثەالَ کێجڕوی ٌە ثبزاڕی ثرۆظثبٔێض

ّبٔی. ٌە ثبزاڕی ِۆثبیً، ٚەزارەد ِۆڵەری ثە ێٔەٚرۆز ٌە ٘ەٌٚێر ٚ کٛرظرێً ٌە ضٍکۆٔزرۆڵ کراٚە: ئباڵی 
ذ ٔبکەٚێذ، ثۆ ئەٚەی راق ظەضعێ ۆخیبی ٚایەرٌێص کە ٘ێػزب ٌەظاٚە، ٘ەرە ٔٛێزریٓ رەکٕەٌ ١Gغەثۀگی 

٘ێػزب ثبغزریٓ خۆری  ضێرا ظاثیٓ ثکەْ. ثە ٘ەرزبڵ، ثبزاڕەکە-ثرۆظثبٔعی ِۆثبیٍی زێعە ضسِەرگٛزاری
ثرۆظثبٔع پێػکەظ ٔبکبد ثۆ ٘ەِٛٚاْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ئەِەظ ٌەثەر ئەَ  ضسِەرگٛزاری

 کۆرٛثۀعأەی ضٛارەٚە: 
 

 ئباڵی ٔەٚرۆز کەرأی ژێرضبٔی چەضپبٚی پێکەٚە ثەضزۆرەٚەثە غێٛەیەکی ضزٛٚٔی ظاثیٕ لۆرضکبری .
ژێرضبٔی چەضپبٚیبْ کرظٚە ٌە ٘ەِٛٚ غبرە  لۆرضیّبٔی ێێر ٚ کٛرظرێً ٌە ضٌٍە ٘ەٌٚ

ثریزییە ٌە ئبضزۀگێکی ثەرچبٚ ثۆ ٘برٕە ٔبٚەٚەی ظاثیٕکبری ٔٛێی  لۆرضەضەرەکییەکبْ. ئەَ 
ثە٘بی ثرۆظثبٔع. کێجڕکێ ٌەضەر ژێرضبْ ٚ ٌەضەر ضسِەرگٛزارییەکە ٌە ٘ەِٛٚ ئبضزەکبٔی زٔدیرەی 

اْ ٚ ٘ەرٚە٘ب ظی گەٚرە ثجەضػیذ ثە ثەکبر٘ێٕەرظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکە ظەرٛأێذ ضٛٚ
ە ٚ ظا٘ێٕەرأ کبْ، کٛاڵیزی ثبغزر، ضسِەرگٛزاریٚ ڕۀگە ثجێزە ِبیەی ٘ەرزأزرکرظٔی ٔرضە ئبثٛری

 . گػزیثبزاڕێکی زیبرر پێگە٠ػزٛٚ ثە
 

 ٘یچ ئبِرازێک ٔییە ثۆ رێکططزٕی ٌەضەر ظەضزگەیػزٓ ثە ژێرضبٔە ثٕەڕەرییەکە.  ەیۀع ٘ەکۆرٛث
ئەٚ ظٚٚ ظاثیٕکبرەی ژێرضبٔی چەضپبٚ. ئەِەظ ظیبرە ٘ۆی  ثەراِجەر ثباڵظەضزیثٛٚکرظٔەٚە لەرە

ئەٚەیە کە ثەظیٍی ٘ەڵطٛڕێٕەرەکبْ ضٕٛٚرظارە. ٚەزارەد ضەلفی ٔرضی ظیبری کرظٚٚە ثۆ ٔرضی 
سِەرگٛزارییەکبٔی ژێرضبْ ثە ظاثیٕکەری رری ضسِەرگٛزارییەکە ظەفرۆغێذ. ثەاڵَ ئەَ ٚ ض گػزی

ثٕەڕەرییبٔەی کە کێجڕوێ ٌەضەر  زگب ظٖرێٛغٛێٕە ٔبثێزە ِبیەی خەضزکرظٔەٚە ٌە ظەضزگەیػزٓ ثەٚ 
ٌە  ثکەْ ٘ێػزب ئەگەری ٘ەیە خیبکبری ثباڵظەضزەکبْضسِەرگٛزارییەکە پزەٚرر ظەکەْ. ٘ەڵطٛڕێٕەرە 

 ضۆیبْ ثێذ ٌەگەڵ ثەظیٍێه کە ربزە ثێزە ٔبٚ ثبزاڕەکە.ٛاْ ظاثیٕکبرێکی ضسِەرگٛزاریەکە کە ضەر ثۀێ
 

 ثرۆظثبٔع )چەپکی ئیٕزەرٔێذ( ٚ ثە ربیجەریع ٌە ٔبٚچە ظٚٚرەکبْ ژێرضبٔی ثرۆظثبٔع ضٕٛٚرظارە .
ەظ ەِثێذ ٌە ظەرەٚەی غبرە ضەرەکییەکبْ. ئضپبٚ پێعەچێذ ثەررەضک ٚ ضٕٛٚرظارژێرضبٔی چە

ٚەرگررٓ ٌە ثرۆظثبٔع کە ظەکرێذ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ زۆر ضٛٚظی ثەرثەضزێکی گەٚرەیە ثۆ ضٛٚظ
ٌێ ٚەرثگرێذ. پێٛیطزە ٘ۀگبٚ ثٕرێذ ثۆ ثەرفراٚأکرظٔی ژێرضبٔی ثرۆظثبٔعی چەضپبٚ ٚ 

رێکی ربیجەد ٌە ثٛاری ظەضزگەی١ػزٓ ثە ضسِەرگٛزارییەکە ٌە ئبضزی ٔبٚضۆییعا. ثۆیە، گەغەپێعأی کەر
ِەثەضزی ثەرفراٚأکرظٔی ژێرضبٔی ثرۆظثبٔع، ظەثێذ ئۀدبَ ثعرێذ ٘بٚکبد ٌەگەڵ کێجڕکێ، ثە
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ظاڕغزٕی ِیکبٔیسِی ظارایی ٚ رێکططزٕی ڕێٛغٛێٓ، ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر ئەٚ ظاثەغجٛٚٔەی کە ٘ەیە 
 ٌە ٔێٛاْ ٔبٚچە غبریەکبْ ٚ ٔبٚچە ظٚٚرەکبْ.

 
 ئەگەرچی چۀع ٘ە. ثەظ ثٛٚە-ثبزاڕی ِۆثبیً، ثەظ( ڵطٛڕێٕەرێکoperators ٘ەیە کە کێجڕکێ )

ظەکەْ ٌەضەر ضسِەرگٛزارییەکبٔی ثرۆظثبٔعی ِۆثبیً ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ثەاڵَ چۀع فبکزەرێک 
یگەر ٌەضەر ئبضزی ٘ەرێُ ٘ەیە کە ثەرثەضزٓ ٌەضەر رٛأبی ٘ەڵطٛڕێٕەرەکبْ ٌە ثٛاری کێجڕکێی کبر

ِۆڵەری پێعاْٚ، ٔبرٛأٓ  یبٔعٔی عیراق ی ِیعیب ٚ گٗ ضزٗ ظٖ، کە 3G. یەکەَ، ٘ەڵطٛڕێٕەرأی عێراقٚ 
ثە ظەضذ ثٙێٕٓ ٌە ثەغەکبٔی رری عێراق. ئەِە ثبزاڕێکی ضٛار ّٔٛٚٔەییە ٚ  ١Gی گِۆڵەری غەثۀ

عێراق ٚ رێگرە ٌە  رظٚٚە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚثەظ ثەظ ثٛٚە ٚ ئەِەظ کێجڕکێی ضٕٛٚرظارک
 .  عێراقئبضزی  ر ضٌٗە ١Gٌە ٘ەرێُ ٚ  ١Gثەرفراٚأجْٛٚ ٚ پێگەیػزٓ ٚ ظا٘ێٕبٔی 

 
 کبرظأەٚە

  پزەٚکرظٔی کێجڕوێ ٌە ثبزاڕەکبٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ
 

 رێه یٗکٛرظضزبْ ضزرارید ، پێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّیلەریطجْٛٚ ۆ کبرکرظْ ٌەضەر ظیبرظەیث .3.17١
ضەر ظاثەغجٛٚٔی ثۆ کەررەکە ظاثڕێژێذ ٚ ٘ۀعێک ڕێٛغٛێٓ ظاثٕێذ کە ٘بٔی کێجڕکێ ثعەْ ٚ کبر ثکەْ ٌە

ٚ  ئبثٛریئەٚضب ظەرفەری  ٓربٔە چبرەضەر ثکریئەگەرئەَ ثبثە . چبالکبٔەٚە ضیبضەریظیدیزەي ٌە رێی 
 ثگۆڕیظەکبد ٚ کبریگەرێکی  زی ضێرا ئێدگبر زیبظێری ٌە ثەخیٙبٔیکرظٔی ضسِەرگٛزاری ئیٕزەرٔکۆِەاڵیە

ْ ثۆ گەغەپێعأی ٚ غیٛازێکی ٘ەِەالیەظەثیذ ٌەضەر ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ٌەَ ثٛارەظا، ضیبضەرێکی گػزی 
ظەرٛأێذ ئەٚ کەٌێٕە پڕ ثکبرەٚە کە ٘ەیە ٚ ٘یٛا ثجەضػێزەٚە ثە گەغەضۀعٔی ثبزارەکبٔی  ثبزاڕی ثرۆظثبٔع

کرظٔی ٘ەٌی کبر ٚ ٘ەِٙێٕبٔی کەرری ربیجەد، ٚ زیبرر٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ زیبظثٛٚٔی رٛأبی ثەر
رری  زگبوبٔی ظاِٛظٖەگەڵ ثە ٘بٚکبری ٌ ٚە ٚ گەیبٔعْ، ٚەزارەری گٛاضزٕەئبثٛریفرەچەغٕکرظٔی 

أێذ ضیبضەد ٚ ضزراریدی ٘ەِەالیەْ ظاثڕێژێذ ٌە ثٛاری گەیبٔعٔعا ثۆ ٘بٔعأی کێجڕکێ ٌە رٛازکِٛەد ظ
ظەرٛأرێذ ثە ٘بٚکبری  ٚ کراٚە ٌەگەڵ الیۀە ثەغعارەکبْ. گػزیثبزاڕی ثرۆظثبٔع ٚ ئۀدبِعأی راٚێژی 

ظاثڕێژرێذ ثۆ خەضذ ضطزٕە ضەر رٛأبکبٔی ٘ەرێُ ئەَ ضزراریدە  ٔبٚۀعیرەکبٔی زکِٛەری اڵضەٖ ٌەگەڵ ظ
کۆَ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ٚ ٘ەرٚە٘ب ظەضکەٚرە ٔیػزّبٔییەکبٔی پزەٚکرظٔی گەغەضۀعٔی ثبزاڕی رێٍی

کبرأە ٚ  پالْ ظاثٕێذ ثۆ ضێ رب چٛار ضبڵ ثۆ خێجەخێکرظٔی ئەَٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعْ  پێٛیطزە
 ئەَ ضزراریدبٔەی ضٛارەٚە:

 
  ،ٚی ٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعٔثە ٘بٚغێٛەی ِۆڵەرعاْ ثە ظٚٚ ٘ەڵطٛڕێٕەرەکەی چەضپب

ریع ثۆ ثرۆظثبٔع. پێٛیطزە ٘ەڵطٛڕێٕەری رِۆڵەد ثعاد ثە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرٛأێذ 
ٔٛێی کەرری ربیجەد ثۆ ظأبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرفەد ثکبرەٚە ثۆ ٘ەڵطٛڕێٕەری 

ئبضزی ثۆ ضەرخەَ ثرۆظثبٔعی زٔدیرەی ضزٛٚٔی ٌەضەر  ژێرضبْ ٚ ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزاری
سگب. پێٛیطزە ئەٌٚەٚییەد ثعرێذ ثە ظاثیٕکەری ٔٛێی ضسِەرگٛزارییەکە ێ٘ەرێُ ٔەن ٌەضەر ئبضزی پبر

 ٌە ئبضزی ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکەظا. 
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 ٕێک ثۆ ٘بٔعأی ٘برٕە ٔبٚ ثبزاڕەکە، ظەرکرظْ ٚ پیبظەکرظٔی چۀع رێٛغٛێٕێک ظاڕغزٕی چۀع رێٛغٛێ
کێجڕکی ٚ ظأبٔی -ظژە ثباڵظەضزیضەثبرەد ثە ظاضڵجٛٚٔی ثبزاڕەکە ٚ کبرکرظْ ٌەضەر الثرظٔی 

 .ٔی ظەرضطزەی کۆفرۆغیر ٌە خیبکبری ٚ غەفبفبٔە ٚ ظأبئەٌٚەٚییەد ثۆ رێکططزٕی ٔرش ظٚٚ
 ی ٔێٛاْ کەرری گػزی ٚ ربیجەد غ ٘بٚثٗۆ ژێرضبٔی ظاثیٕکرظْ ثە ثەکبر٘ێٕبٔی ظاڕغزٕی ِۆظیٍی ٔٛێ ث

 ثۆ ثەرفراٚأکرظٔی ظەضزگەیػزٓ ثە فبیجەر ٚ رۆڕی ثڕثڕە ٌە ظەرەٚەی غبرەکبْ.
 ْرێکططزٕی ثەغکرظٔی ژێرضبْ ٌە ٔێٛاْ ٘ەڵطٛڕێٕەرأی رێٍیکۆَ، ٌە ٔێٛاْ رۆڕەکبٔی رێٍیکۆَ  ٘بٔعا ٚ

ظیسایٕی ٔەضػەی ظیدیزەڵی ژێرضبْ ٚەن ٍیکۆَ ٚ گٛاضزٕەٚە. ئەِەظ  ٌە ڕێی ٚ کبرەثب ٚ ٌە ٔێٛاْ رێ
کەٌێٕەکبٔی ثبزاڕەکە، ظەرکرظٔی رێّٕبیی ٚ  ظەضزٕیػبٔکرظٔی کەِٛکٛڕییەکبْ ٚئبِرازێک ثۆ 

رێٛغٛێٓ ثۆ ثەغکرظٔی ژێرضبْ ٌە ٔێٛاْ ٘ەڵطٛڕ٠ٕەرەکبْ ٚ ٘ەِب٘ۀگی ٌەگەڵ ٚەزارەری کبرەثب ٌە 
ەکبٔی ثەکبر٘ێٕبٔی ٘ێڵی گٛاضزٕەٚە ٚ ظاثەغکرظٔی رۆڕەکەیبْ ثۆ ثەکبر٘ێٕبٔی ثٛاری ِەرج ٚ ثۀع

 ٚەن رۆڕی فبیجەر.
  ْری  زارٖ ٖٚٚ   یبٔعٔی عیراق ی ِیعیب ٚ گٗ ضزٗ ظٖپزەٚکرظٔی ٘بٚکبری ٚ رێککەٚرٕٕبِە ٌە ٔێٛا

ەرأی طٛڕێٕ، ٌەضەر چبٚظێری ٚ رێکططزٕی ٘ەڵرێّی وٛرظضزبْ ری ٘ٗ یبٔعٔی زىِٛٗ ٚ گٗ  ٖٚ گٛاضزٕٗ
بر٘ێٕبْ ٚ پێکەٚە ثەضزٕەٚە ٚ ربیجەری ٌەضەر ثبثەرەکبٔی پەیٛەضذ ثە ثەکضی ِۆثبیٍە ٔبٚضۆییەکە، ثە

 یزی ضسِەرگٛزارییەکە ٚ ٔرش.ڵکٛا
 

 ی ثبزاڕظاٌە ثٛاری رێکططزٓ ٚ چبٚظێر ٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعْرٛأبی 
 

ُ پێٛیطزی ثە ثبزاڕی ثرۆظثبٔعی ٘ەرێثەرەٚپێػچْٛٚ ٌە ثٛاری ثەرفراٚأجْٛٚ ٚ گەغەضۀعٔی  .3.175
رٛأبی ٚەزارەد ڕاڤە ٔەکراٚە . ٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعٔەٚەی ثبزاڕە ٌە الیەْ غیکرظٔەٚە ٚ چبٚظێر

. ٌە ئیطزبظا ٔە ی ضٛاضذ ٚ ضطزٕەڕٚٚەکبْ ٚ غیکرظٔەٚی کەِٛکٛڕییەکبٔثبزاڕ بیزطێثۆ چبٚظێریی ئ
ەٚاَ ٘ەیە ثۆ ثبزاڕەکبٔی رێٍیکۆَ ٚ ثرۆظثبٔع ٌە ٘ەرێّی ٘ێڵی ثٕچیٕەیی ٘ەیە ٔە غیکرظٔەٚەی ثەرظ

ٚەزارەد ٌەگەڵ ٘ەڵطٛڕیٕەرأی  کبر ثکریذ ثۆ پزەٚکرظٔی ٘بٚکبری کٛرظضزبْ. ٘ەرٚە٘ب، ظەرٛأرێذ
زەٚی ٘ەثێذ ثۆ ٘ەرێّی ٚ ٔیػزّبٔی ٚ ظاثیٕکرظٔی ظارب ٚ زأیبری ثبزاڕ ثۆ ئەٚی ٚەزارەد ثٕچیٕەیەکی پ

 ٚ پػزئەضزٛٚر ثە زأیبری.ضذ اڕ ضیبضەریظاڕغزٕی 
 

رٛأبی رەکٕیکی ضۆی ٚ رٛأبی ٌە ثٛاری رێکططزٕی  ٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعْپێٛیطزە  .3.172
ییەکبْ ثۆ ظا٘برٛٚظا ٚ ظٚارر ٚەن یەکێه ٌە پێػّەرخە ضەرەک ٌە ضێ ضبڵی رێٛغٛٚێٕع، پزەٚرر ثکبد.
رٛأبی رەکٕیکی ضۆی ثۆ  ٚ گەیبٔعْٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ەرظاْ، پێٛیطزە ێٛرێکططزٕی ثبزاڕ ٚ ظەضز

ثەر ثۆ ظاڕغزٕی رێطب ٚ ی غەفبفبٔە ٚ راٚێژکبرأە ثگرێزەغێٛازێکٚ  پزەٚرر ثکبد ثبزاڕەکبْ چبٚظێری
 رێٛغٛێٕی ٔٛێ.

 
 ٔێٛظەٚڵەریضزراٚی  ثٗثبزاڕی پێکەٚە

 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ ثبغٛٚری عێراق غٛێٕێکی خیۆپۆٌیزیکی ضەرەکییبْ ٘ەیە کە ثٛار ثۆ  .3.177

رٛأێذ  ظٖۆٌیزیکی . پێگەی خیۆپق ظەڕەضطێٕێذ ثجێذ ثە ضەکۆیەن ثۆ پێکەٚە ثەضزٕەٚی ٔێٛظەٌٚەریعێرا
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ررافیکی ٔێٛظەٚڵەری ٌە  ن ٖٚٚ ٔعاٚ ثىبد  ٔی ٘بریىبری وٗ ٔدِٛٗ ی ئٗ ٔبٚچٗ  ٌٗ ثبزاڕی ئیٕزەرٔێذ ری ضسِٗ
ی عێراق ٚ ٘ەرێّی ٌە رێئیٕزەرٔیذ  ەریڵٔێٛاْ ئەٚرٚپب ٚ ئبضیب. گٛاضزٕەٚەی ررافیکی ٔێٛظەٚ

ثە ٔرضێکی کێجڕکێکبرأە، ٚ  گػزییٕزەرٔێزکی ضێرارر ثۆ ٚاڵرەکە ثەکٛرظضزبٔەٚە ظەثێزە ِبیەی ظاثیٕکرظٔی ئ
ظەکبد ٌە  ییەکبْ ٚ ظەرفەری کبری ٔٛێ ظاثیٓظرٚضذ ظەکبد ثۆ ٚەثەر٘ێٕەرە ٔبضۆ  پرۆژٖظەرفەری ٔٛێی 
 ثٛاری ژێرضبْ.

 
ۆْ ثۆ ثەکبر٘ێٕبٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚەن رِەزٚەثەر٘ێٕەرەکبٔی ٔبضۆیی ٚ ثیبٔی رب .3.17٩

. زۆر ضەرچبٚە ثبضی ئەٚە ظەکەْ کە پرۆژەی ثەرظەٚاَ ٚ ضەکۆیەوی ٘ەرێّبیەری ثۆ ررافیکی ئیٕزەرٔێذ
ێجڵی ظأٛضزبْ ٌە ئبراظایە ٌەگەڵ ٘بٚثەغە ٔێٛظەٚڵەرییەکبْ ثۆ ثەرفراٚأکرظٔی ژێرضبٔی فبیجەر ٌە ک

َ رێطب ٚ اڵراق ثە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔعا. ثەعیٚ  ٌە فبٚ رب رٛرکیب ژێرظەرییبییەٚە ثۆ ضبڵی ضەرزەٚی
 ٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعْ٘ێػزب ظیبر ٔییە. رب ئێطزب  ێٕەکبٔی پرۆژەی ژێرضبٔی ٌەٚ خۆرەرێٛغٛ

ٚ رٛرویبٚە ثۆ ی ٔێٛظەٚڵەری ٌە رێی ئێراْ ضزٕ ثٗڕێٕەر ظاٚە ثۆ ظاثیٕکرظٔی پێکەٚەِۆڵەری ثە چٛار ٘ەڵطٛ
ٔییە ثۆ  ٔبٚضۆ، ثەاڵَ ٘یچ پالٔێکی فەرِی ەری ثە ثەکبر٘ێٕەرأیڵٔێٛظە ضزٕی ثٗرظٔی پێکەٚەظاثیٕک

ثەکبر٘ێٕبٔی ئەَ پێگەیەی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚەن ئەگەرێک ثۆ ئەٚەی ثجێذ ثە ضەکۆیەکی ررأسیذ ثۆ 
 ثبزاڕەکبٔی ٔبٚچەکە ٚ ٔێٛظەٚڵەری. 

 
ٚەی کێجڵی ژێرظەریبیی ٌەگەڵ ئەٚرٚپب ٚ عێراق ٚ ٚاڵربٔی . رێگەکبٔی ئیٕزەرٔێذ ثۆ پێکەٚە ثەضزٕە3.٨ٔەضػەی 

 ری ئەفریمیباڵری ٔبٚەڕاضذ ٚ ثبکٛ رۆژ٘ٗ

 
 

 6٢1١ضەرچبٚە: رێٍیدیۆگرافی     
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ی ٔع ٔبٖٚثە ٘بٚکبری ٌەگەڵ ظەضەاڵرەکبٔی زکِٛەری  گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعْپێٛیطزە ٚەزارەری  .3.17٨
ەکی ٘بٚثەظ ظاثرێژێذ ثۆ پێکەٚەثەضزٕەٚەی غەفبفییەری پرۆضەی ِۆڵەرعاْ زیبرر ثکبد ٚ ظیعگەی

عارەکبْ ٌە زکِٛەری ٘ەرێّی یپەیٛۀع زگب ظٖٚ  ٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعْ. ئیٕزەرٔێزی ٔبٚچەکە
ثەر ثۆ ِۆڵەرعاْ ثە ثەکبر٘ێٕبٔی ئەٚ ژێرضبٔەی کە ررافیکی ظەرٛأٓ رێٛغٛێٕی غەفبفزر ثگرٔە کٛرظضزبْ

ێّی کٛرظضزبٔعا. ظیعگەیەکی ڕْٚٚ ضٛٚظی ظەثێذ ثۆ ٚەثەر٘ێٕەری ئیٕزەرٔێذ ظەگٛازێزەٚە ثۀبٚ ٘ەر
ذ ٚ ضسِەرگٛزاریی ثبغزر پێػکەغی ثەکبر٘ێٕەرەکبْ ێٚ ظا٘بری ظارایی ظەثٔبٚضۆیی ٚ ٔێٛظەٚڵەری 

  ظەکبد. 
 

 )ئبی ری( ثبزاڕی رەکٕەٌۆخیبی زأیبری
 

ّی ٌە ٘ەرێی رثبزاڕی ئبی . پێگەیػزٓە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ لۆٔبغی ثبزاڕی ئبی ری ٌ .3.1٩٢
 ێعایە، ٚەک ضۆفزٛێر ٚ رۆڕثۀعی،ئبی ری کەِی ر کٛرظضزبْ ظاٚاکبری کەِی ٌەضەر ٚ ضسِەرگٛزاری

ٚ گرێجەضزکرظْ.   پرۆژٖ٘ەرٚە٘ب ئەٚ ضسِەرگٛزارییبٔەی پػذ ثە ئبی ری ظەثەضزٓ ٚەن پرۆضەی 
ئەَ ثبزاڕەٚە، ٚەن  ٚ کۆِەاڵیەری گەٚرە ضەر٘ەڵجعاد ٌە ٘بٔعأی گەغەضۀعٔی ئبثٛریظەکرێذ ظەرفەری 

ٚ  کەررەکبْ ی لەثبرەی ضسِەرگٛزاری، زیبررکرظٔگػزیظرٚضزکرظٔی ٘ەٌی کبر ٌە ظەرەٚەی کەرری 
 گۆڕیٕی کەررەکبٔی ثبزرگبٔی ٚ ٌۆخیطزیه ٚ ٚزە. 

 
ی ئبی ری ٌە ٔبٚضۆ ٚ کەِیی غبرەزایی پێعەچیذ رێگری ی کەَ ٌەضەر ضسِەرگٛزارضٛاضز .3.1٩1

٘ەیە ٌەضەر . ٌە ثٛاری ظاٚاکبرییەٚە، ظاٚاکبرییەکی کەَ زاڕی ئبی ریگەغەضۀعٔی ثبضەرەکی ثٓ ٌە پێع 
ٔەٚد، ثیٕبضبزی، ٚ رێٍیکۆَ چٛٔکە ئەِبٔە ٘ەٚڵ ثۆ ظاڕغزٕی رێگەچبرە ٚ گرێجەضزی  کۆِپبٔیب گەٚرەکبٔی

ٛە کە ەد پالٔی ضزراریدی ئبی ریی ظاڕغزەرییەکبٔی ئبی ری. زکِٛڵضۆیبْ ظەظەْ ٌەگەڵ کۆِپبٔیب ٔێٛظەٚ
ظیدیزبڵکرظٔی ضەرخەَ پرۆضە ٚ ضسِەرگٛزارییە زکِٛییەکبْ. خێجەخێکرظٔی ئەَ  ثٗدەکەی ثریزییە ٌە ئبِبٔ

ٌەضەر ضسِەرگٛزارییەکبٔی ئبی ری ٚ ٘بٚکبری  ضٛاضذزە ِبیەی زیبظکرظٔی ێەثضزراریدە ثە رەٚاٚەری ظ
ی گەغەضۀعٔی ئەَ ٚ ثبزاڕەکە پێعەگەیۀێذ ٚ ثەرفراٚأی ظەکبد. ثەاڵَ کبرِۀعی غبرەزا گرفزێکی رر

کەررەیە: رٛأبی الٚاز ٌە ثٛاری زِبْ زأیٓ، ثەڕێٛەثرظْ ٚ کبرگێڕی ثە کۆرٛثۀعی ضەرەکی ظاظۀرێٓ 
ٌەضەر زیبظثٛٚٔی ظاٚکبریی ٔبٚضۆ ٚ ضسِەرگٛزاریەکبٔی ئبی ری. ظٚاخبر، کۆِپبٔیبکبٔی ئبی ری ٔبرٛأٓ 

 کبر ثکەْ. گػزیەزیبْ ٌێیە ٌە کەرری ظەرچٛٚە ربزەکبٔیع زیبرر زکبرِۀعی غبرەزا راثکێػٓ، ٚ 
 

پێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێُ ثگەڕێذ ثۆ ظەرفەری ثبزاڕی ثبثەرە ظیدیزەڵەکبْ ثە زِبٔی کٛرظی کە  .3.1٩6
ی ٔبٚضۆ ثریزیە ٌە ثبزاڕی ٘ەرێُ ثۆ  پرۆژٖظەرفەرێکی رر ثۆ ٚەثەر٘ێٕەر ٚ . ضسِەری کەِی کراٚە

ێڕأی ثبثەرە ظیدیزەڵەکبْ ثۆ ضەر زِبٔی کٛرظی. ثبثەرەکبٔی ٘ٛٔەر ٚ کبرجەضەرثرظْ ٚ فێرکبری ٚ ٚەرگ
ە کەِەی ضطزٕەڕٚٚی زِبٔی کٛرظی ٚ ئەٚ ظەرفەد ٘ەیە ثۆ ظرێژکرظٔەٚەی ٔبٚچەی خٛگرافی کڕیبرأ

ئەکبظیّییەکبْ ٚ رێکطراٚە  زگب ظٌٖەَ ثٛارەظا ٘ەیە ٌە ثبزاڕەکبْ. زکِٛەد ظەرٛأێذ زەٚافس ثعاد ثە 
رێکططزٕی ٘بکبرۆٔس ٚ پیبظەکرظٔی کێجڕوی ثۆ ٘بٔعأی ظا٘ێٕبْ. ٔبزکِٛییەکبْ ٚ کەرری ربیجەد ثۆ 
 ثکبد ٌەَ ثٛارەظا. وبْثچٛٚک ٚ گەٚرە ٌە کۆِپبٔیب زکِٛەد ٘ەرٚە٘ب ظەرٛأێذ پػزگیری
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ثۆ ٘بٔعأی گەغەضۀعٔی . ضزراریدێکی ٔبٚضۆیی ظاثرێژریذ ثۆ ٘بٔعأی ثبزاڕی ئبی ریپێٛیطزە  .3.1٩3
رێّی کٛرظضزبْ پالٔێکی ٔبٚضۆیی ٚ ضزراریدێه ظاثڕێژێذ ثۆ ثبزاڕی ئبی ری، پێٛیطزە زکِٛەری ٘ە

عارەکبٔی زکِٛەد ٚ پالٔێىی ظرێژضبیەْ ظاثڕێژێذ ثۆ کبرکرظْ یپەیٛۀع زگب ظاِٛظٖکۆکرظٔەٚەی ٘ەِٛٚ 
 وبٔیٌەضەر ضبڵە الٚازەکبٔی ظاٚاکبری ٚ ثەرظەضزی ضسِەرگٛزاری ئبی ری، ٚ پێٛیطزە غبرەرازییە

ٌەگەڵ کەرری ربیجەد  ٘بٚثەغیپزەٚرر ثکرێٓ. زکِٛەد ٘ەرٚە٘ب ظەرٛأێذ  کبْ ضۆفذ ٚێرٖرەکٕیکی ٚ 
عارە ٔێٛظەٚڵەرییەکبْ ثۆ گەغەپێعأی ثٛاری یئەکبظیّییەکبْ ٚ الیۀە پەیٛۀع زگب ظٖثکبد، ٘ەرٚە٘ب ٌەگەڵ 
 رەکٕەٌۆخی ٚ ظا٘ێٕبْ. 

 

 ڕاضپبرظەکبْ ثۆ ظأبٔی ئەٌٚەٚییەد ثۆ کەرری ئبی ضی ری  3.١ضبٔەی 
 

ەرٛأٓ برظەکبْ، ثە ربیجەد ئەٚأەی پەیٛەضزٓ ثە ثە ثبزاڕی ثرۆظثبٔع ٚ پێکەٚەثەضزٕەٚەی ٔێٛظەٚڵەری ظڕاضپ
پێػکەٚرٛٚی ثرۆظثبٔع  ضسِەرگٛزاری ثەکبر٘ێٕبٔیعێراق ثکەْ ثۆ  وبٔی رری غٗ ثٗٚ  ٘بٚکبری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ

خێجەخێکرظٔیبْ ٘بٚکبد ثێذ ٌەگەڵ  پێٛیطزە ٌەثەرئەٚە. گػزیثە ئبثٛریثۆ ضٛٚظی ثەکبرثەراْ ٚ ٘ەرٚە٘ب 
ە ٚەزارەری ضەر ئەٚ رێٛغٛێٕبٔەی کە پێٛیطز ضػزەی ضٛارەٚە ریػه ظەضبرەثبزاڕەکبٔی ٘ەرێّبیەری ٚ ٔیػزّبٔی. 

ڕیس کراْٚ. ٘ەِٛٚ ڕاضپبرظە  ەکەیبٌْە چٛار ضبڵی ظا٘برٛٚظا پیبظەی ثکبد، ثە گٛێرەی ثبیەضگٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعْ 
رەکبٔی اڵضیبضەرەکبٔعا ٘برٛٚە ٌە کۆربیی ئەَ ڕاپۆررە. ظەضە ی ضػزٗضزکراٚی ٌە پبغکۆی پٛکراٚەکبْ ثەرپێٕػیب

ظەرەکی ثجەضزٓ ثۆ خێجەخێکرظٔی ئەَ چبکطبزییبٔە ٚ  یزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرٛأٓ پػذ ثە ٘بٚکبری
 . ەْثک ی ٚەزارەری گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعْ ثبغزربی رەکٕیکی ٚ ظاِەزراٚەیی ٔیٛضۆ٘بٚکبد رٛأ
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 گەغەپێعأی رێی ٌە ِبِٕبٚۀعی ِەٚظای ٌە کبر ٘ەٌی ظرٚضزکرظٔی ٚ ئبثٛری فرەچەغٕکرظٔی.ذ 
 ربیجەرەٚە کەرری

 

ثێدگە ٌە گەڕأعٔەٚەی ئبراِی ٚ ئبضبیع، ثەظەضزٙێٕبٔی ٘بٚکبرییەکی ثەرظەٚاَ ٚ ثەرچبٚ کبر  .3.1٩١
ٌە عێراق، ٚەک زۆر ٚاڵری  د.ظەر ٌە کەرری ٔەٚثە ئبثٛریٚ فرەچەغٕکرظٔی  ئبثٛریظەکبرە ضەر گەغەی 

ی ەکبٌٔ یىٗ ٘ٗٚ ٘ۀبرظە ٚ زکِٛەد ثۆ گەغەضۀعْ،  ثە ٔەٚدذ ظەثەضزٓ پػکە ، رری ربزە گەغەضۀعٚٚ
، کە ظەٚڵەِۀعثٛٚٔی ربیجەد ٚ کٛررطبیەْ زاڵ ظەثێذ ثەضەر ەاڵد ٌە ثبزٔەی رەضکعا لەریص ظەثٓظەض

، ثەکبر٘ێٕبٔی ظا ٘برٛٚە 6٢16 ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری ٚەن ٌە ڕاپۆرری 63 .ضۆغگٛزەرأی گػزی ٚ ظرێژضبیۀعا
ثۆ  ضبِبٔە ضرٚغزییەکبْ ثۆ گەغەضۀعْ پێٛیطزی ثە پبثۀعییەکی خێی ِزّبٔە ٘ەیە ٌە الیەْ زکِٛەرەٚە

 ثێذ ٚظەثێذ پرۆضەی ثڕیبرظرٚضزکرظْ ٘ەِەگیر  کۆِپبٔیبکبْ ٚ ثۆ ٘بٚٚاڵرییبٔیع، ٚ ٘ەرٚە٘ب
کبْ رەرضبْ ثکرێذ ثۆ ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە گەیبٔعٔی ضسِەرگٛزارییەکبْ ضەرچبٚە ٘ەثێذ ثۆ ئەٚەیٌێپرضیٕەٚە 

زکِٛەری  َ رظٖ ثٗثۆ کبرکرظْ ٌەضەر ئبضزۀگە خۆراٚخۆرەکبٔی . گػزیٚ ظاثیٕکرظٔی کەرەضزەی 
فرەچەغٕی ربیجەد ثە راثەرایەری کەررێکی کبر ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، زۆر گرٔگە کە ظرٚضزکرظٔی ٘ەٌی 

یطزی ثە کەغٛ٘ەٚای گٛٔدبٚ ٘ەیە ثۆ ٚەثەر٘یٕبْ ٌەگەڵ ٘ەثٛٔی ظارایی ثۆ ئەِەظ پێٛئۀدبَ ثعرێذ، 
 ، ٌەگەڵ ژێرضبٔی گٛٔدبٚ.٘ێسی وبری گٛٔدبٚ ثۆ ثبزاڕی زگب ظٖٚ ِیکبٔیسَ ٚ  ێجڕکێک
 

ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرفەد ٘ەیە ثۆ ثەرفراٚأکرظٔی رۆڵی کەرری ربیجەد، ئەگەر ژیٕگەی  .3.1٩5
زیبرر ٚ لەرەثبڵغزر ٔەثێذ ٌە ٘ی  گػزیپێٛیطزە ظاِەزرأعٔی کەرری . ذٌەثبر ٚ گٛٔدبٚی ثۆ ئبِبظە ثکرێ

ضەرەکی  ئبضزۀگی.  پرۆژٖکەرری ربیجەد ثۆ ئەٚەی ثزٛأێذ کێجڕکێی ٌەگەڵ ثکبد ٌەضەر رٛأبکبْ ٚ 
ثبغزریٓ غێٛە ٚ ٚەثەر٘ێٕبْ ثکبد ٌە رۀعرٚضزی ظا٘برە گەٚرەکبٔی رەرضبْ ثکبد ثەزکِٛەد ئەٚەیە کە 

ٚ ژێرضبْ ٚ گەغەی ٘ەرێُ ٚ ظرٚضزکرظٔی ضیطزّێکی رێکٛپێه ٚ ٘ەِەالیەْ ثۆ رۆڕی   رظٖ رٖٚ پٗٚ 
. (World Bank, 6٢16, Iraq PER)چبٚظێریی کۆِەاڵیەری ثۆ پبراضزٕی ٘ەژاراْ ٚ ٔەظاراْ 

ژِبرەیەکی زۆر ٚ خۆراٚخۆر ٘ەٌی کبر، یەوێکە ٌەٚ ئبضزۀگبٔەی رٚٚثەڕٚٚی ظرٚضزکرظٔی 
کەِکرظٔەٚەی ٘ەژاری ٌە رێی ثەرفراٚأکرظٔی ٌە عێراق. ٌە ضەرربضەری خیٙبْ، گەغەضۀعْ ظەثێزەٚە 

 ریع کەرری ربیجەد ِەکیٕەی ضەرەکی٘ەٌی کبر ٚ زیبررکرظٔی ظا٘بری کرێکبرەٚەیە، ٚ زۆرثەی خب
 ظرٚضزکرظٔی کبرە. 

 
ٚ رێٛغٛێٕەکبٔی رۆِبرکرظْ  ئەگەر پرۆضەکبْ ٚ. ئبضزۀگێکی گەٚرەیە گەٚرەی ٔبفەرِیکەرری  .3.1٩2
گرأی رێٛغٛێٕەکبْ ٌەضەر غبٔی ئەٚ ظٚٚ پرۆضەیە الظەچێذ ٚ پێعاْ رێکٛپێک ثێذ ئەٚضب ثبرِۆڵەر

ەکبٔعا ٘بٔی پێکٙبرٓ ٚ ّی ثبج  ٚ رێٛغٛێٕضیطزبزی ٌە طئبضبْ ظەثێذ. چبک ررە فەرِییەکەچٛٚٔە ٔبٚ کە
ایی ٚ ظارکۆِپبٔیب ثچٛٚکەکبْ ظەظاد، ٘ەرٚە٘ب، ثەرفراٚأکرظٔی ظەضزگەیػزٓ ثە  پبثۀعێزی

 ئبثٛریکۆِپبٔیب ٔبفەرِییەکبْ کێجڕوی ٌەگەڵ ظەثٕە ِبیەی ئەٚەی   پرۆژٖ ضسِەرگٛزارییەکبٔی پػزگیری
 رێچٛٚەکبْ ٘ەٚڵ ظەظەْ ثجٓ ثە فەرِی ثەگٛێرەی ثەراٚرظیی عەلاڵٔی کبْفەرِی ثکەْ. ظٚاخبر، کۆِپبٔیب

کە ئەَ ضٛٚظأە گەٚرەررْ ٌە ثىبد ٌە کبرێکعا  فەرِی ظەرٛأێذ گەغە ئبثٛریئەٚضب  ٚظەکبْ،ٚ ضٛ
 .رێچٛٚەکبْ
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ثۆ ٌەگەڵ کەرری گػزی  ٘بٚثەغیرۆڵێکی گرٔگ ٘ەیە کە کەرری ربیجەد ظەرٛأێذ ثیجیٕێذ ثە  .3.1٩7

ٚ ظەضزگەیػزٓ، ئەِەظ پێٛیطزی ثە چبکطبزییە ٌە ژیٕگەی رێکططزٓ ٚ  ثبغزرکرظٔی کٛاڵیزی
ٚ ربیجەد ثە  گػزی ٘بٚثەغیبر٘ێٕبٔی ثەک ٘ێٕبٔی گٛٔدبٚ ٚرێٛغٛێٕەکبْ ثە ِەثەضزی راکێػبٔی ٚەثەر

ربیجەری ٚەن ثەرظەثبزێک ثەرەٚ فراٚأکرظٔی ثە ،غێٛەیەوی ثبغزر ثۆ گەیبٔعٔی ضسِەرگٛزارییەکبْ
ثەغعاریی کەرری ربیجەد ٌە ثٛاری ظاراییکرظْ ٚ ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزاریییە ضەرەکییەکبْ. ٚەثەر٘ێٕبٔی 

٘ەثێذ ئەٚا ٔە لەثبرەکەی ٚ ٔە پێکٙبرەکەی ٚەن پێٛیطذ ٔییە ٌە ژێرضبٔعا یبْ ٔییە یبْ کە  گػزیکەرری 
 ضذ خٗظەیەٚێذ  ٚضۆی ثیبٔی ر٘ێٕبٔی راضزٗ ثٗ ٖٚکە ثزٛأێذ پبڵ ثە گەغەٚە ثٕێذ. ٌەَ ثبرٚظۆضەظا 

، کبری ئیعارەی گػزیثبزرگبٔییەکبْ، ثەَ غێٛەیەظ ضبزظ ٌە گەغەی ٘ۀبرظە، ٚ ثەثطرێزە ضەر ٔب
ع، ٌەضەر گەغەی گػزیربیجەد، ٚ ثە-گػزی رری وٗ کی ثە٘ێسی غیٗ ٘بٚثٗەضەر الٚازیع ٚەن کۆرٛثۀعە ٌ

٘ەِبْ غێٛە، چبکطبزییەکبٔی کەرری ظارایی پێٛیطزٓ ثۆ ثەرفراٚأکرظٔی ظەضزگەیػزٓ کەرری ربیجەد. ثە
ی ربیجەد. ئبضبٔکرظٔی رێٛغٛێٕەکبٔی ثەڕێٛەثرظٔی زەٚی ٚ ئبضبٔکرظٔی  پرۆژٖثە ظارایی کێجڕکێکبر ثۆ 

ی "ڕێگەی ضەرچبٚە" ، زۆر پڕثبیەضە. غێٛازٔزی رٖ گٗٚەن   رٖ ضبٔٛٚثٗضەی رۆِبرکرظْ ٚ ثەکبر٘ێٕبٔی پرۆ
ربیجەری ٚەن ئەٚ ٚأبٔەی فێری ثٛٚیٓ ٌەٚ ٚاڵربٔەٚە کە ظەٚڵەِۀعْ ثە ضبِبٔی ضرٚغزی. ِژظەثەضػە، ثە

یەْ ٚەثەر٘ێٕەری ربیجەری الچۀع ٚەثەر٘ێٕبٔێکی رەٚاٚکبری ٌەثیرۆکەی ثٕەڕەری ثررییە ٌە ثەکبر٘ێٕبٔی 
ظەثبد کە ە ضرٚغزییەکبْ ثە غێٛەیەن ثەڕێٛەەٚە ٚ زکِٛەریع گەغەپێعأی ضبِبٔگػزیٔێٛظەٚڵەری ٚ 

چبالکیی زێعە ظرٚضذ ثکبد. ثێگِٛبْ ظەضزێٛەرظأی رەریت پێٛیطزە ثۆ پبراضزٕی ئبضبیع ٚ ٘بٔعأی 
 غێٛازی گػزگیر ٌە گەغەپێعأی ضبِبٔە ضرٚغزییەکبْ.

 
 ەیػزٕی کۆِپبٔیب ئەٍ٘ییەکبْ ثە ظارایی ظەضزگ

 
ٌە   پرۆژٖظەضزگەیػزٓ ثە ظارایی ٚا ثبٚە ثە کۆرٛثۀعێىی ضەرەکی ظاظۀرێذ ثۆ ئۀدبِعأی  .3.1٩٩

. ضسِەرگٛزارییە ظارایی ٚ ضسِەرگٛزارییە ثبٔکییە ٔبگەغەضۀعٚٚەکبْ، ٔەرٛأیٕی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ
ەی کە راضزی)ضطبة ضّبْ(، ٚ ئەٚ  ٔزی رٖ گٗ ٔٛٚضراٚیربکەکەش ٚ کۆِپبٔیب ثۆ ظەرکرظٔی 

یەی ئەٚەی کەرری ربیجەد ضۆی ضسِەرگٛزارییەکبْ زۆر ٌە پبظ ئبضزی ٔێٛظەٚڵەریەٚەْ ثۆرە ِب
 .ثگرێذ ٌە ِبِەڵەکرظْ ٌەگەڵ ثبٔکە زکِٛییەکبْظٚٚر
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ەضزە )%(ثە ظارایی" ئبضزۀگێکی گەٚرە یبْ ض ٓئەٚ کۆِپبٔیبیبٔە کە پێیبْ ٚایە "ظەضزگە٠ػز 3.16غێٛەی   

 
 6٢16-6٢11، ثبٔکی ٔێٛظەٌٚەری،  پرۆژٖضەرچبٚە: ڕٚٚپێٛی            

 
ثۆ ئەٚەی ئەَ ڕەٚغە چبک ثکرێذ، پێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ِبفەکبٔی لەرزظار ٚ  .3.1٩٨

ی )ضّبْ( ثۆ ئەٚەی ٌە یبضبی .  ئەِەظ ٌە رێی ظەضزکبریکرظٔی یبضبکبٔی ظڵٕیبیلەرزثەضع پزەٚ ثىبد
 ظا ِرٚٔەری زیبرر ٘ەثێذ ٌە ِیبٔی:ەڵزەٚا

 

  ( ٌە ثضّبْ ر٘ٓ غ١ر زیبزٞ ضطبةِٛڵکعاری )ٔب ٔبِەیکبرکرظْ ثە ئەگەری لەرز ثە ظڵٕیبیی
 (.)اٌّّزٍىبد إٌّمٌٛخ اٌعٚارح ضٛالٚ ی گٛێسراٖٚیەن پۆٌێٓ ٌە ِٛڵکی 

 ثێ ثەکەفبٌەد  گػزی غیر زیبزٞ( ثٛار ظەظاد ثە ٚەضفی خەضزکرظٔەٚە ٌەٚەی )ضطبثی ضّبٔی
 ِەرخی ٚەضفی ظیبریکراٚی کەفبٌەد،

 ەکبْ، ٚ ڵٛطثٛارظاْ ثە ظرێژکرظٔەٚەی ِبفەکبٔی ظڵٕیبیی ثۆ ئبییٕعە یبْ ثۆ پبظ ظەضزکەٚرٕی ئ
ە ڵٛطظرێژکرظٔەٚەی ئۆرۆِبریکی ثۆ ثەر٘ەِەکبْ، ظەضزکەٚرەکبْ یبْ خێگررٕەٚەیبْ ثە ئ

 ثٕەڕەرییەکبْ،
  ٌە رێککەٚرٕی کەفبٌەریعا )ظڵٕیبیی( ٚ ٌە  پبثۀعییەکبْلەرز ٚ  گػزیثٛارظاْ ثە ٚەضفی

ر  ثٗ ضزٗ ظٖرۆِبرکرظٔی ثەڵگۀبِەظا ثۆ ئەٚەی ثزٛأرێذ ضەرخەَ خۆرەکبٔی لەرز ٚ پبثۀعێزی 
 ثکرێذ ثە ظأبٔی الی ئەٚپەڕ ٔەٚەن ثڕێکی ظیبریکراٚ ٌە ٔێٛاْ الیۀەکبْ،

 یۀی خٛگرافییەٚە یەوطراٚ ظاِەزرأعٔی رۆِبری کەفبٌەد )ضّبٔبد( کە ثە کۆِپیٛرەر ثێذ، ٌە ال
 ثێذ،کرا رۆِبرِبٔەکە،  زٖثێذ، ٚ ثە گٛێرەی ٔبٚی کەفیٍی ِبفی 

  ظاڕغزٕی ضیطزّێکی پێػجیٕیکبری ئەٌٚەٚییەد کە ئەٌٚەٚییەری خۆری ثەرز ثعاد ثە لەرزظەری
 ی ِبیەپٛٚچجْٛ، ئەٚۀعەی ثکرێذ، ظڵٕیبکراٚ ٌە ٔبٚەٚە ٚ ظەرەٚەی ظأیػزٕ

 کبْ ثۆ رێککەٚرٓ ٌەضەر ضەپبٔعٔی ثڕیبری ظەرەٚەی ظاظگب ثۆ ئیٍزیساِبری ظەضەاڵرعاْ ثە الیۀە
 لەرز.
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 ّی رێکططزٕی رێٛغٛێٕەکبْ ضیطز
 

ثە کٍیٍی ڕێژەی گەغەی ئبییٕعەی ٘ەرێّی   پرۆژٖ ی ثبغیثبیەضی رێکططزٕی ڕێٛغٛێٕ .3.1٨٢
. ئەِەظ ئبثٛریی ەزۆر ثٕچیٕەییە ثۆ ثٛژأعٔەٚەی گەغ  پرۆژٖژیٕگەی چبکزرکرظٔی . کٛرظضزبْ ظاظۀرێذ

 ثبیەضی رەٚاٚکرظٔی ئەَ چبکطبزییە یبضبییبٔەی ضٛارەٚە پیػبْ ظەظاد:
 ظاڕغزٕی یبضبیەکی ٔٛێ ثۆ کێجڕکێ 
 لۆرضىبری-ظاڕغزٕی یبضبی ظژە 
 ظاڕغزٕی یبضبی پبراضزٕی ثەکبرثەر 
 ْظاڕغزٕی یبضبی ٔبٚچە پیػەضبزییەکب 
 ظاڕغزٕی یبضبی ئبضبیػی کۆِەاڵیەری 
 ەپبرێسیظاڕغزٕی یبضبی ژیٕگ 

 

پێٛیطزە ئەَ یبضبیبٔە ثە ڕەچبٚکرظٔی ثبغزریٓ ضزبٔعارظە ٔێٛظەٚڵەرییەکبْ ٚ ثبغزریٓ  .3.1٨1
، ٌە رێی کۆغػی ٘ەِب٘ۀگەٚە ٌەگەڵ ضەرخەَ ٚەزارەرە ِِٛبرەضەکبٔی ڕێٛغٛێٕەکبْ ظاثڕێژرێٓ

 عارەکبٔی کۆِەڵگەی ِەظۀی. یعارەکبْ ٚ کەرری ربیجەد ٚ الیۀە پەیٛۀعیپەیٛۀع
 

    ی ظاِەزراٚەیی٘ەِب٘ۀگی
 

زۆر گرٔگە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ "پبڵەٚأی چبکطبزی"ی ظیبری ثکبد، کەضێک کە  .3.1٨6
. چٛارچێٛە ی رێٛغٛێٕەکبٔعاێه ٘ەٚڵی ثەرایی ٌە ثٛاری چبکطبزظەرٛأێذ ڕاثەر ثێذ ثۆ ٘ۀع

اٚ ٌە ئبراظا ثەظ ثٛٚە. ٘یچ یەکەیەوی ظیبریکر-٘ۀٛٚکەییەکەی رێٛغٛێٕەکبْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ثەظ
ٌە ثٛاری رێٛغٛێٕەکبٔعا. رۆڵی  ە ثەرپرش ثێذ ٌە ڕاثەرایەری ٚ ٘ەِب٘ۀگی ٘ەٚڵەکبٔی چبکطبزیٔییە ک

"پبڵەٚأی چبکطبزی" کە رب ئێطزب ٚەزارەری پالٔعأبْ ثٛٚە، ظەرٛأرێذ ثەرظەٚاِی پێ ثعرێذ ٌە الیەْ 
زۆر گرٔگە کە گرٚپی کبر ێٛیطذ ظەثٓ. ٚ پرۆضەی رریع پ زگب ظٖپێػۀگێزیی ئەَ ٚەزارەرەٚە، ئەگەرچی 

کە ٘ەڵطۀگبٔعٔە  ٚ ٌە کەرری ربیجەرەٚە زکِٛییەکبْ زگب ظاِٛظٖپێک ثٙێٕرێذ ٚەن ٔٛێٕەرأی 
رێکطراٚەییەکبْ، ثٛاری رێٛغٛێٕەکبْ، ٚ ڕاضپبرظەی چبکطبزییەکبْ ٘ەڵجطۀگێٕٓ ٚ ربٚرٛێیبْ ثکەْ ٚ 

 ظەضزٕیػبٔیبْ ثکەْ.
 

 ٚ پیػەضبزی فرەچەغٕکرظٔی ثەر٘ەِٙێٕبْ
 

ٌەگەڵ چبکجٛٚٔی رەٚغی ئبضبیػعا، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرٛأیذ ٘بٔی ثەرفرٚأکرظٔی  .3.1٨3
ثەر٘ەِٙێٕبٔی کبرضبٔەکبْ ثعاد ٌە رێی چبکزرکرظٔی ژێرضبٔەٚە ثۆ ثەر٘ەِٙێٕبْ ٚ ٌە رێی چبکزرکرظٔی 

ْ چۀع کبرضبٔەیەکی . ٘ەرێّی کٛرظضزبئبضبیع ثۆ ٘برٛٚچۆی کەرەضزەکبْ ثۀبٚ ٘ەرێّی کٛرظضزبٔعا
وبٔی  غٗ ثٌٗێیە کە ثەر٘ەِەکبٔیبْ ثۆ ٘ەِٛٚ عێراق ظۀێرْ، ثەالَ گیرٚگرفزی ئبضبیع ٔبیەڵێذ ثگەْ ثە 

ئەَ ظٚاییەظا )ٚ ٚێٕەکبٔی ضەرەالیذ( ثڕی گەٚرە ٌە  عێراق. ثەاڵَ ثەگٛێرەی ظاربی ثبزرگبٔی رری
ێعەپەڕێذ ثۆ ثبغٛٚری عێراق. پێٛیطزە کەرەضزەی ٘بٚرظە ٌە رٛرکیبٚە ثۀبٚ ٘ەرێّی کٛرظضزبٔعا ر
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ذ، ثە ێەررەکبْ ثێذ، ٚ ثۆ ٘ەِٛٚ عێراق ثضٛٚظەکبٔی چبکزرکرظٔی رەٚغی ئبضبیع ثۆ ٘ەِٛٚ ک
عێرالعا ٘برٛٚچۆ  وبٔی رری غٗ ثٗرەچبٚکرظٔی ثڕی ئەٚ ثبزرگبٔییەی ٌە ٔێٛاْ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ 

ی ربیجەد کە یی ثۆ ئەٚ کۆِپبٔیبیبٔەی کەررثەکبرثٙێٕرێذ ثۆ ظاثیٕکرظٔی ظارا  PPPظەکبد. ظەکرێذ 
ظەکەْ. ٘ۀگبٚی یەکەَ ثریزی ظەثێذ ٌە ظأبٔی ظاربثەیطێک ثۆ ظاثیٕکبراْ کە پرۆژەی ٚەضزبٚ رەٚاٚ

 ثۆ پێعأی ثە ٚەثەر٘ێٕەرەکبْ.  ێذ ٌەضەر رٛأبی ٘ەر کۆِپبٔیبیەنزأیبری رێعا ث
 

ٔکە ٚەثەر٘ێٕەرەکبْ ٔەن ٘ەر ظەرٛأٓ ٘بٔعأی ٚەثەر٘ێٕبٔی ثیبٔی زێعەگرٔگە ثە ربیجەری چٛ .3.1٨١
. ثۆ ئبضبٔکرظٔی گٛاضزٕەٚەی ِەعریفە ثۆ کۆِپبٔیب ٔبٚضۆییەکبْ، ضەرِبیە ثٙێٕٓ، ثەڵکٛ ِەعریفەظ ظە٘ێٕٓ

ثکەْ ٌەگەڵ  غی ٘بٚثٗزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرٛأێذ رەزفیساد ثعاد ثە کۆِپبٔیب ثیبٔیەکبْ ئەگەر 
زێعە ثۆ زبڵەری کڕیٕی رێطراٚ )ِعضالد( ٌە کۆِپبٔیب ٔبٚضۆییەکبْ. ثە  کۆِپبٔیبی ٔبٚضۆیی، ٚەن زەٚافسی

٘ەِبْ غێٛە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەرٛأێذ پرظی پەیٛۀعی ثێذ ثۆ پێکەٚە ثەضزٕەٚەی 
ٚەثەر٘ێٕەری ثیبٔی ٌەگەڵ کۆِپبٔیبی ٔبٚضۆ، ٚ ٘ەرٚە٘ب زەٚافسی رر ثعاد ثەٚ ٚەثەر٘ێٕەرأەی 

 ٕیکی پێػکەغی کۆِپبٔیب ٔبٚضۆییەکبْ ثکەْ. ظەیبٔەٚیذ ٘بٚکبریی رەک
 

ی ٌە گەغەپێعأی کەرری ربیجەد ی ئەٌٚەٚییەد ثۆ کبرەکبٔی چبکطبزظأبٔ 3.5ضبٔەی   
 

پڕثبیەضە ثۆ زکِٛەری  زۆرئەخێٕعایەک ثۆ گەغەضۀعْ ثە ڕاثەرایەری کەرری ربیجەد ٚ ظرٚضزکرظٔی ٘ەٌی کبر 
. کەرری ربیجەد رب ڕاظەیەن ئبثٛریٚ گەغەضۀعٔی ثەرظٚاِی  ریئبثٛ فرەچەغٕی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثۆ ٘بٔعأی
پێٛیطزە رب ثزٛأرێذ ٘بٔی  الیەْپػزئەضزٛٚر ثە ٔەٚد زاڵە. ضزراریدێکی فرە ئبثٛریالٚازە ٚ ضبٚایە ٌە ٚاڵرێکعا کە 

ر گەغەضۀعٔی کەرری ربیجەد ثعرێذ، کە پێٛیطزە ئەَ کبرأەی ضٛارەٚە ٌەضۆثگرێذ )ثەاڵَ ِەرج ٔییە ٘ە
 ئەِۀعەظ ثێذ(:

 

 ِبٔگ( 32-2ثبثەرەکبٔی ئەٌٚەٚییەری ثەرز )ِبٚەی 
 

  ظا٘ێٕەرأە کە ربیجەد ثێذ ثە گۀدبْ ٚ ئەٚ  ی پرۆژٖثەرٔبِەیەوی ظەضزپێک ثۆ ظەضزکرظْ ثە گەغەپێعأی
 ظەضزێٛەرظأبٔە ئۀدبَ ثعرێٓ کە ٘ەرە کبریگەرْ.

 ی کۆِپبٔیب، ٚ ٔۆ چبکزرکرظٔی ئبضزی ثەر٘ەِٙێٕبثەرٔبِەیەکی ظەضزپێک ثۆ پػزگیری ٌە ئبضزی کۆِپبٔیب ث
ثە ثبزاڕ ٚ ثەرزکرظٔەٚەی  ٓثەرزکرظٔەٚەی کٛاڵیزی ثەر٘ەِەکبْ ٚ ظا٘ێٕبْ، ٚ ظەضزگەیػز

 ظەضزێٛەرظأەکبْ،
 ی زگب ظٌٖەضۆثگرێذ ٌە ثٛاری یبضب ٚ  ەر ثێذ ثۆ ٚەثەر٘ێٕبْ کە چبکطبزی٘بٔعأی ژیٕگەیەن کە رێطۆغک

  پرۆژٖ( ٚ رِٚٚبڵی  پرۆژٖ)ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە ئۀدبِعأی  ەرۀدبِەکبٔی ٌێکۆڵیٕەٚەضزٓ ثە ظپێٛیطذ ثە پػزجە
 ٚ ٌێکۆڵیٕەٚەی رری ضەرەکی ٚ الٚەکی. 

 

 ضبڵ( 5-3ثبثەرەکبٔی کبری ِبِٕبٚۀعی ٚ ظرێژضبیەْ )
 

  ثە خەضذ ضطزٕە ضەر کەررە  ئبثٛریظاڕغزٓ ٚ خێجەخێکرظٔی ضزراریدێک ثۆ ٘ەِەچەغٕکرظٔی
 ە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ.کێجڕکێکبرەکبْ ٌ

  ی کػزٛکبڵ. پرۆژٖثبغزرکرظٔی ئبضزی ثەر٘ەِٙێٕبٔی کەرری 
 ِرک، ٛخیٙبْ ٌە رێی پزەٚکرظٔی ضیبضەرەکبٔی ثبزرگبٔی ٚ گ ئبثٛریی ٕثەضزچبکزرکرظٔی پێکەٚە

 ڕێٛغٛێٕەکبْ ٚ گەغەپێعأی ئبی ضی ری ٚ ژێرضبْ. 
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  ٚەثەر٘ێٕبْ ّیضیطز ٚ  پرۆژٖ ژیٕگەی.ط 
 

 ژیٕگەی ٚەثەر٘ێٕبْ
 

چٛارچێٛەی زێعە ئبڵۆزی رێکططزٓ ٚ رێٛغٛێٕەکبْ پڕە ٌە ڕێٛغٛێٕی ظٚٚثبرە ٚ  .3.1٨5
ی زۆر ظەثیذ ثۆ رێچٛٚٚ   پرۆژٖ. ئەِەظ ظەثێزە ٘ۆی رژێّێکی ٔەگٛٔدبٚ ثۆ ئۀدبِعأی رێکٙەڵکێػکراٚ

ٚاٚەری ی ثچٛٚن. پێٛیطزە ضیطزّی رێکططزٓ ٚ رێٛغٛێٕەکبْ ثە رە پرۆژٖ، ثە ربیجەری ثۆ  پرۆژٖ
ٌە ثٛاری  ٓرێعا ثکرێذ، ٚ ثەرپرضبٔی زکِٛی پێٛیطزە ِەغك ثجیٕ ٔگێٕعرێذ ٚ چبکطبزی٘ەڵجطە

 ثبظ. رێکططزٓ ٚ رێٛغٛێٕی
 

. پێٛیطزە زکِٛەد ژیٕگەیەوی ٚەثەر٘ێٕبٔی کراٚە ظرٚضذ ثکبد کە پػذ ثە یبضب ثجەضزێذ .3.1٨2
زکِٛەریبْ ٌێی ثجێذ کبْ: ٔبثێذ ٔٛٚضیٕگەی زگب ظٖپێٛیطزە ٚەثەر٘ێٕەری ربیجەد ثە ئبضبٔی ظەضزی ثگبرە 

ف ثێذ ٚ کە غەفب ضیطزّێهثە کۆٔزرۆڵی ٘ۀعێک ئیّزیبزاد، ثەڵکٛ ٚەن ئبژأص ثٓ ثۆ خێجەخێکرظٔی 
رری ربیجەد ٌە ضیطزّی ثبج ٚ رێکططزٕعا ثٛار ثۆ ەکظڵطٛازأەی  عاریغپػذ ثە یبضب ثجەضزێذ. ثە

 ٘بٔعەری گەغەضۀعْ خێجەخێ ثکبد. ضیبضەریزکِٛەد ظەڕەضطێٕێذ 
 

طزە ٌە رێی ظایەٌۆگی ٔێٛاْ کەرری گػزی ٚ ربیجەرییەٚە ِزّبٔەی ٔێٛاْ ئەٚ ظٚٚ کەررە پزەٚ پێٛی .3.1٨7
ٚەن ئبِرازێک ثۆ ظاِەزرأعْ ٚ چەضپبٔعٔی یەکەِیٓ ئەٌٚەٚییەرەکبٔی کەرری ربیجەد ٚ رۆڵی  ثکرێذ

ەٌۆگی ٔێٛاْ ٔیبرٕەر. ظەکرێذ ٌە ظٚٚرٛێی ظایٛٚەن ژیٕگەیەکی ث  پرۆژٖکەرری گػزی ٌە پبراضزٕی ژیٕگەی 
ٔیبرٕەرأە ضٛٚظی ٛگػزی ٚ ربیجەد ثبضی ثٛارەکبٔی رێکەٚرٓ ثکرێذ ئەٚ ثٛارأەی کە چبکطبزی ثرری  وٗ

 ثۆ ٘ەرظٚٚ کەررەکە ظەثێذ. 
 

 ٔەضػەی چبکطبزی ٚەثەر٘ێٕبْ
 

پێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ئبضزۀگە ٘ۀٛٚکەییەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ ظیبری ثکبد ٚ  .3.1٨٩
ر٘ێٕبٔی  ثٗ ٖٚەرٛأێذ چبکطبزی ٌە ضیبضەرەکبٔی ئێطزبیعا ثکبد ثە غێٛەیەن کە ثڕیبر ثعاد ئبضۆ ظ

زکِٛەری ٘ەریّی کٛرظضزبْ ضٛٚظ ٚەرظەگرێذ ٌە  راثکێػیذ ثۆ کەرری رری خیبٚاز. ٚضۆی ثیبٔی راضزٗ
ظەرٛأێذ  ثیبٔی ٚضۆی ر٘ێٕبٔی راضزٗ ثٗ ٖٚ. ٚضۆی ثیبٔی ر٘ێٕبٔی راضزٗ ثٗ ٖٚضزراریدی ٘ەِەالیۀی 

رچبٚەیەکی ثبظ ثێذ ثۆ ضەرِبیە، ٚ ثۆ چۆٔیەری ئۀدبِعأی کبرەکبْ ٚ ضەرچبٚەیەکی ثبظ ثێذ ثۆ ضە
رەکٕەٌۆخیب. کۆِپبٔیب ثیبٔییەکبْ ظەرٛأٓ ٘ەٌی کبر ظاثیٓ ثکەْ ثۆ کرێکبرأی ٔبٚضۆ ٚ ِەغمیبْ پێ ثکەْ 

گەڵ رۆڕی گەٚرەرر ی ٔبٚضۆ. ظەرٛأٓ پەیٛۀعی ظرٚضذ ثکەْ ٌە٘ێسی وبرثۆ ثەرزکرظٔەٚەی غبرەزایی 
ۆر ضٛٚظثەضع ظەثێذ ئەگەر پرۆضەی ٚ ٌە کڕیبر. ثۆ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ز ظ ٘بٚثٌٗە 

ئۀدبَ ثعاد ثۆ ٘ەڵطۀگبٔعٔی خۆرەکبٔی ئەٚ رێطب ٚ  (IRM)ٔەضػەی چبکطبزیی ٚەثەر٘ێٕبْ 
ثکەْ ٌە  ٘ەرێُ ی ثبغزریٓ ٘بٚکبری زکِٛەریظەکرێذ چبکطبزییبْ رێعا ثکرێذ ثۆ ئەٚەڕێٛغٛێٕبٔەی کە 

ی  ضػزٗ، ٚ ظرٚضزکرظٔی پالٔێکی کبر کە ڕغزٕی ئەٌٚەٚییبرەکبْ ثۆ چبکطبزیثٛاری گەغەضۀعٔعا، ٚ ظا
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، ثٛار ظەڕەضطێٕێذ گػزی٘ەثێذ. ئەَ ٔەضػەی چبکطبزییە خەضذ ظەضبرە ضەر ژیٕگەی  کۆٔکرێزی وبری
 ەرێّی کٛرظضزبْ. ی ثیبٔی ثۆ گەڕاْ ٚ ثۆ ظۆزیٕەٚەی ضبڵە ثە٘ێسە زۆرەکبٔی ٘ پرۆژٖثۆ 

 
. عێراق ئبضزێکی زۆر کەَ پێٛیطزە ئەگەری ٘ۀبرظەکبْ ثعۆزرێٕەٚە ٚ پػزگیرییبْ ثکرێذ .3.1٨٨

 اری ژِبرەی ئەٚ کۆِپبٔیبیبٔەیربیجەد ٌە ثٛخی ظی پی ٚ ثە ضەظی٘ۀبرظەی ٘ەیە، زۆر کەِزر ٌە رێژەی 
ٚ  ئٗری ئەفریمیب ٚ ذ ٚ ثبکٛاڵری ٔبٚەڕاض رۆژ٘ٗەڵ ٘ەر ٚاڵرێکی رری گ٘ۀبرظە ظەکەْ، ثە ثەراٚرظ ٌە

ئەَ ضەضڵەرە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔیع ظٚٚثبرە . (FCS) ی الٚازْ ٚ پێىعاظاْ وبریزێىرظْٚٚٗ ٚاڵربٔ
ئەِەظ ئەٚە ٘ەر ٘ەثٛٚ.  ٔبٔەد پێع رێکچٛٚٔی رەٚغی ئبضبیعثۆرەٚە ٚ گەٚرەرریػە. ئەَ گرفزە رە

ثٛاری کبرگێڕی  ێٛغٛێٕەکبْ ٚٛاری رێکطراٚەیی ٚ رظەرظەضبد کە پێٛیطزە ئبضزۀگەکبٔی ث
ظاثڕێژرێذ ثۆ راکێػبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ ثە  ێهثبزرگبٔی ٚ ضزرارید َ رظٖ ثٗ٘ەڵجطۀگێٕعرێزەٚە کە ظەکەٚٔە 

ظاڕغزٓ ٚ ەٚە ثۆ ئەٚەی ٘بٚکبری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثکبد ٌە ضەرِبیە ٚ رەکٕەٌۆخیب ٚ رۆڕەکبٔی
 ٘ۀبرظەکرظْ.  ثەرەٚپێػجرظٔی ئبضۆکبٔی

 
ی ثەر٘ەِەکبٔیبْ ٘ۀبرظە ظەکەْ ٪1 بی کەَٕرێژەی ئەٚ کۆِپبٔیبیبٔەی کە ثەٌ 3.13غێٛەی   

 

 
 .6٢16-6٢11، ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری،  پرۆژٖضەرچبٚە: ڕٚٚپێٛی   

 
 یبضبی ٚەثەر٘ێٕبْ

 
ٚ ئۀدِٛۀی ثباڵی ٚەثەر٘ێٕبْ  زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚەثەر٘ێٕبْ، ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبٔی یبضبی

٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ٌە  ّی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌەضیطزی یبضبیی ٚ ظاِەزراٚەیی زگب ظٖ ثریزیٓ ٌە زۆریٕەی
طزبظا یبضبکە ثەضػیٕی ررضٕبکی رێعایە ثۆ ثبخی ٚەثەر٘ێٕەرەکبْ، ثەاڵَ زأیبرییەکی کەَ ٌەثەرظەضزە ێئ

ئەَ  ثۆ ٘ەڵطۀگبٔعٔی ئەٚەی ئبضۆ ئەَ زەٚافسأە ٘بٚربْ ٌەگەڵ پێٛیطزییەکبٔی ٚەثەر٘ێٕەرەکبْ، ٚ ئبضۆ
، ثە ڕەچبٚکرظٔی رەٚغی ظارایی زکِٛەری ٘ەرێّی گٛٔدبْٚربیجەری ئبضۆ ٔە پێٛیطزٓ، ثەزەٚافسا

 ٚاَ رظٖ ثٗطۀگبٔعٔی ئەٚ زەٚافسأە ٚ ڵکٛرظضزبْ. پێٛیطزە زکِٛەد ِیکبٔیسِێک ثعۆزێزەٚە ثۆ ٘ە
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ەرێٕییبْ ٔییە ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌەٚەی کە پبغطبٔی ٔەٚیطزراٚ ٚ ٔ ثىبد٘ەڵطۀگبٔعٔەٚەی زەٚافسەکبْ 
 ثەکبر٘ێٕبٔی ٘ۀعێک ضەرچبٚە. ضراپ ی ٘ۀعێک کۆِپبٔیب یبْ ٛٚرظأبْ ثۆ کێجڕکێ ٌە ثەرژەٚۀعٚەن ضٕ

 
 ِەغمکرظْ ٌەضەر چبرەضەرکرظٔی ٔبکۆکییەکبٔی ثٛاری ٚەثەر٘ێٕبْ 

 
ثبثەرێه کە زێعە خێگەی ثبیەضی ٚەثەر٘ێٕبٔی ثیبٔییە ثریزییە ٌە ٘ەثٛٚٔی ِیکبٔیسِێکی خێی  .3.6٢٢

کەٚرٕٕبِەی ی یبضب ٔبرٛأێذ رێپێْ ثەزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزب ٔە ثۆ چبرەضەرکرظٔی ٔبکۆکییەکبْ.ِزّب
ی کبٔٛٔی یەکەِی  17ظأراٚە. ٌە  ثەغعاّی ٚەثەر٘ێٕبٔی ٔێٛظەٚڵەری ٌە ضیطزٚەثەر٘ێٕبْ ئیّسا ثکبد، 

وبٔی  ی ٔبوۆویٗ ٖٚ والورظٔٗ ری ثۆ یٗ ٚڵٗ ی ٔێٛظٖ ثٕىٗ ەٚە عێراق ئۀعاِە ٌە رێککەٚرٕٕبِەی 6٢15
عێراق زەٚد رێککەٚرٕٕبِەی ظٚٚالیۀەی ٚەثەر٘ێٕبٔی ٚاژٚٚ کرظٚٚە  ٘ب  رٖٚ ٘ٗ. (ICSIDر٘ێٕبْ ) ثٗ ٖٚ

رێىطراٚی  ( ٚ ئۀعاِە ٌە ٚەثەر٘ێٕبٔی1٨22)( ٚ کٛێذ 6٢1١کە ظٚأیبْ ئێطزب کبریبْ پێعەکرێذ: یبثبْ )
ی کۆِکبری عەرەة، رێککەٚرٕٕبِەی کۆِکبری ، رێککەٚرٕٕبِەی ٚەثەر٘ێٕبٔ(OIC٘بریىبری ئیطالِی )

رێککەٚرٕٕبِەی ٘بٚکبری  6٢16عەرەة. ٘ەرٚە٘ب ٌە  ئبثٛریعەرەثی ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ رێککەٚرٕٕبِەی یەکێزی 
ی ( TIFAر٘ێٕبْ ٚ ثبزرگبٔی ) ثٗ ی ٖٚ ی چٛارچێٖٛ ٚرٕٕبِٗ رێىٗ ئیّسا کرظ ٚ ٌەگەڵ ٠ٚالیەرە یەکگررٛٚەکبْ

کەٚرە ٚاری خێجەخێکرظْ(. عێراق ئۀعاَ ٔییە ٌە رێککەٚرٕٕبِەی ٔیٛیۆرن  6٢13ظاِەزرأع )ٌە ئبیبری 
(. عێراق رێککەٚرٕٕبِەی ٔبٚچەی ظٚأەی 1٨5٩)رێککەٚرٕٕبِەی ظأپێعأبْ ٚ ضەپبٔعٔی ٔبٚثژیی ثیبٔی ٌە 

ٚ عِٛبْ ٚ لەرەر ٚ خەزائر ٚ ئٛرظْ ٚ ٌجٕبْ ٚ ضٛریب  ٚ  ( ٌەگەڵ ئیّبرادFTAثبزاڕی ئبزاظی ٘ەیە )
ِەغمیبْ  ٔص ٚ یەِەْ ٚ ضٛظاْ. پێٛیطزە ضزبفی ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْرٛ

ٚ پبغطبٔەکبٔیبْ ٌە عێراق )ثە  ICSIDٔەریزەکبْ ٚ ضزبٔعارظەکبٔی ٚ پێ ثکرێذ ٌەضەر رێٛغٛێٕەکبْ 
ظٚاییەظا  کٛرظضزبٔیػەٚە(، ٚ پێٛیطزە ثە ڕٚٚٔی ئەِە ثگەیۀٓ ثە ٚەثەر٘ێٕەرەکبْ. ٌەثەرئەٚەی ٌەَ

ثۆ کێػە  ٛظەٌٚەری، ِەغمکرظْ ٌەضەر یەوالکرظٔەٚە ٚ چبرەضەرکرظٔی ٔێICSIDچٛٚەرە ٔبٚ 
  ە. عارثبیەض زۆرٌە ڕٚٚظأی ٔبکۆکی،  رێگرییٌەٚەظ گرٔگزر ٌەضەر   ٚٔبکۆکییەکبْ،

 
 عأەٚەی ٚەثەر٘ێٕبْ ڵگ

 
٘ێٕبٔی ئێطزب ٌە . زۆرثەی ٚەثەرعأەٚەی ٚەثەر٘ێٕبْڵپێٛیطزە یەکەیەن ظرٚضذ ثکرێذ ثۆ گ .3.6٢1

خیٙبٔعا ثریزییە ٌە ظٚٚثبرەٚەثەر٘ێٕبٔەٚە، ٚ ظەکرێذ ٘ەٚڵ ثعرێذ ثۆ گٍعأەٚەی زیبرری ٚەثەر٘ێٕبْ، 
رۀبٔەد ٌە کبری ئبضزۀگی ضەضزعا. ظرٚضزکرظٔی یەکەیەکی الٚەکی ثۆ گٍعأەٚەی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌۀبٚ 

ئبضبیی ثکبد ثە ٚەثەر٘ێٕەرەکبٔەٚە ثۆ  ٘ۀگبٚ ظەثێذ، ثۆ ئەٚەی پەیٛۀعیظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبٔعا یەکەَ 
ذ( ٚ ێ٘ەڵطۀگبٔعٔی پێٛیطزیەکبٔیبْ، ٚ رێگری ٌە ضەر٘ەڵعأی ٔبکۆکی )کە ڕۀگە ٔرضەکەیبْ زۆر گراْ ث

طزبٚە ثۆ ئەٚەی ثەکبریبْ ثٙێٕیٓ ثۆ ڕاکێػبٔی ێٌە ٚأەکبْ ٌە ٚەثەر٘ێٕەرەکبٔی ئثۆ فێرثْٛٚ 
 ٚەثەر٘ێٕەری ٔٛێ ٚ ثەرظەٚاَ. 
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 ثۆ ٚەثەر٘ێٕبْ  ٘بٔعاْ
 

پێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ئبِرازێکی ثە٘ێسی ٘ەثێذ ثۆ ریکالَ کە ثزٛأێذ رٛأبکبْ  .3.6٢6
ٚ ئەگەرە ثەکبرٔە٘ێٕراٚەکبٔی پیػبٔی ٚەثەر٘ێٕەرەکبْ ثعاد ٚ رێٛغٛێٕەکبْ ٚ چٛارچێٛەی یبضبیی 

زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ . ڕْٚٚ ثکبرەٚە ثۆیبْ، ٚ ٌە کبری ضۆیعا ٚەاڵِی پرضیبرەکبٔیبْ ثعارەٚە
غٛێٕەکەی کە ظەکەٚێزە ٔبٚچەیەوی پڕ ٌۀبکۆکی، چۀع گرفزێکی ٌە پێػە ٌە ڕاکێػبٔی ٚەثەر٘ێٕەر. 

عێراق. ظەضزەی  وبٔی رری غٗ ثٗئبضزۀگێکی ثەرچبٚە، ٘ەِبْ غذ ضەثبرەد ثە پەیٛۀعییەکبٔی ٌەگەڵ 
ۆ ٚەثەر٘ێٕەرەکبْ کە زأیبری رێعایە ٌەضەر ٚێجطبیزێکی ٘ەیە ثٚەثەر٘ێٕبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ 

ەٚاٚ ثٛٚە، ٚ ثەرٔبِەکبٔی ر رایی ثۆ ٔٛێکرظٔەٚەی ٚێجطبیزەکەیئەگەری ٚەثەر٘ێٕبْ ثە چۀع زِبٔێه. ظا
ٚەضزێٕعراْٚ. زأیبری زۆر گرٔگە ثۆ راکێػبٔی ٚەثەر٘ێٕەراْ ٚ ئبگبظارکرظٔیبْ، ثۆیە ظاثیٕکرظٔی ِەغك 

ثۆ راکێػبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ، ٚ زۆرگرٔگە ٚێجطبیزەکە ئەپعەیذ  زۆر گرٔگە بْضەرچبٚە ثۆ ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕ
ذ ثە ئۆفەری زەِبٌە ٚ پبثۀعێزی ثە ێذ ثە ضزبفی ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبْ )پػذ ظەثەضزێثکرێذ ٚ ِەغك ثکر

 ظاثیٕکرظٔی زەِبٌە ٚ ِەغك ٌە ٘ەِٛٚ ثٛارە ٔٛێیەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ(. 
 

 ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبْ
 

. ٚەن ٕبْ ژِبرەیەکی زۆر ثەرپرضیبرێزی ظەضبرە ئەضزۆی ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبْیبضبی ٚەثەر٘ێ .3.6٢3
ٌە ٘ەرێُ ٚ ظاڕغزٕی ضزراریح ٚ  ئبثٛریەظەضزٙێٕبٔی گەغەضۀعٔی ث"ظرٚضزکرظٔی ژیٕگەیەوی گٛٔدبٚ ثۆ 

(. ثەاڵَ 1٢/2پالْ ٚ ضیبضەرەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ پێػکەغکرظٔیبْ ثە ئۀدِٛەْ ثۆ ڕەزاِۀعی.." )ِبظەی 
ی ِۆڵەری ٚەثەر٘ێٕبْ ثۆ ضزەی ٚەثەر٘ێٕبْ زۆر ثە رەضکی پێٕبضەی پەیبِەکەی ظەکبد ثۆ ظەرکرظٔظە

ٍِیۆْ ظۆالر ٚ زیبررە. ئەِەظ رب ڕاظەیەوی زۆر  1ثۆ ئەٚ پرۆژأەی کە رێچٛٚیبْ  ،پرۆژەکبْ
ضەرۆوی  ٌە یبضبی ٚەثەر٘ێٕبْ، 13گٛێرەی ِبظەی ەکٕیکی ٚ ظاِەزراٚەییەکەیەری. ثەڕۀگعأەٚەی رٛأب ر

ک ثکبد ٌە ٔبٚضۆ ٚ ظەرەٚەی ٘ەرێُ ثۆ ئۀدبِعأی ئەرکەکبْ ڵظەضزەکە ِبفی ٘ەیە گرێجەضذ ٌەگەڵ ضە
 ثۆ ثەظیٙێٕبٔی ئبِبٔدەکبٔی ظەضزەکە. ئەَ ِبفە زۆر ثە ظەگّەْ ثەکبر٘ێٕراٚە.

 
چبالکییەکی . ٘یچ رٛأبی رەکٕیکی ٚ چبٚظێریی ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبْ زۆر ضٕٛٚرظارە .3.6٢١

ٕبْ ٚ ثۆ فێرثْٛٚ ٌە پرۆضەی خیجەخێکرظْ ٚ ٘ێی ٔییە ثۆ پرۆژەکبٔی ٚەثەرٚ چبٚظێر ثەظٚاظاچْٛٚ
رەکٕیکی  ثە ِەثەضزی  بْ ثریزیٓ ٌە ظاثیٕکرظٔی ٘بٚکبریچبکزرکرظٔی ژیٕگەی ٚەثەر٘ێٕبْ. راضپبرظەک

ظەضزەکە ٚ ظاِەزرأعٔی "غٛێٕێک کە ٘ەِٛٚ کبرەکبٔی رێعا  أبی رەکٕیکی ٚ کبرگێڕیچبکزرکرظٔی رٛ
 ئۀدبَ ثعرێذ" ٌە ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبْ. 

 
 ی ٚەثەر٘ێٕبْباڵئۀدِٛۀی ث

 
یبضبی ٚەثەر٘ێٕبْ ثەرپرضیبرێزی ثەرفراٚاْ ثە ئۀدِٛەْ ظەثەضػێذ ثۆ چبکزرکرظٔی ژیٕگەی  .3.6٢5
چبالکییەکبٔی ظەضزەی  ەضبرە ضەر چبالکییەن ٚەک چبٚظێریخەضذ ظ ٙب، ثەاڵَ ئۀدِٛەکە رۀ پرۆژٖ

ضۆڕایی. ئۀدِٛۀەکە، کە ەی گەٚرە، ٚ رەرضبٔکرظٔی زەٚی ثەی ٌەضەر پرۆژٚەثەر٘ێٕبْ، ڕەزاِۀع
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ضەرۆن ٚەزیراْ ضەرۆوبیەری ظەکبد، ظەرٛأێذ ٚەن ظەضزەیەوی ثباڵی ثڕیبرثەظەضذ ٚ ٘ەِب٘ۀگکبر، 
 ثکبد. ئەَ ئەگەرەظ ثەکبرٔە٘ێٕراٚە. راضپبرظەکبْ ثریزیٓ ٌە: وبر

 
  ضەکرظٔەٚەی رۆڵی ٚەن ظەضزەیەوی ثباڵی ئۀدِٛۀەکە ٚ پێٕب ٌی یىٗ ٘ٗظاڕغزٕەٚەی

 ظەکبد ثە پػزگیری  پرۆژٖە ٌەگەڵ ژیٕگەی ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ ژیٕگەی ڵثڕیبرثەظەضذ کە ِبِە
ٚ ٌەژێر ضەرپەرغزی ئۀدِٛۀی ٚەزیراْ کبر  ثێکی ٘ەٕیبرییەرییەکی کبرا کە رٛأبی رەکضکرر

 کبد.ث
  ی ثباڵی ٚەثەر٘ێٕبْ. ٌەگەڵ ئۀدِٛۀ ئبثٛریئبٚێزەکرظٔی ئۀدِٛۀی ٔبکبرای 

 
 ٚ ظاضطزٕی  پرۆژٖظاِەزرأعٔی 

 
کۆِپبٔیبکبْ ئەٚەی ظەرضطزٛٚە کە رێٛغٛێٕی زۆر ثێسارکەر ٘ەیە ثۆ ظەضزپێکرظْ ٚ  پێٛیڕٚٚ .3.6٢2

ٚ رێکطراٚەیی  ی. ژیٕگەی یبضبیێه ٚەن ئبضزۀگێک ٌە پێع کەرری ربیجەد پرۆژٖثەڕێٛەثرظْ ٚ ظاضطزٕی 
ی ثچٛٚن زۆر ثێسارکەرە کە  پرۆژٖربیجەری ثۆ ٚ پەرێػبٔی پێٛەیە، ثەکۆْ ثٛٚە   پرۆژٖثۆ ئۀدبِعأی 

کە،  پرۆژٖ٘ەٚڵ ظەظاد رێگەی ضۆی ثعۆزێزەٚە. چبٚەڕٚأکرظٔی ظرێژضبیەْ ثۆ ِۆڵەد ثۆ ظەضزکرظْ ثە 
٘ەِبْ  ضەرەکییەکبْ، ثەاڵپێٛیطذ ٌە الیەْ چۀع ٚەزارەرێکەٚە، ئەِبٔە ثررییٓ ٌە ضىب ٘ۀعێه رەزاِۀعی

ێه زۆر ثێسارکەرە. ٘ۀعێک کۆِپبٔیبی ربیجەر١ع ظەضزگەیػزٓ ثە زەٚییبْ  پرۆژٖۆضەی ظاضطزٕی غێٛە پر
 ٚەن ئبریػەیەن ٔبٚ ثرظثٛٚ. 

 
  پرۆژٌٖە عێراق( ڕێٛغٛێٕەکبٔی پێٛیطذ ثۆ ظاِەزرأعٔی   پرۆژٖثە گٛێرەی ظاربی )ئۀدبِعأی  .3.6٢7

ظەضزکرظْ ثە  گػزیٚاڵرەکە ثە  ٚاڵد. ٌە 1٩٨ظێذ ٌە کۆی  15١عێراق ثە پٍەی زۆر ثێسارکەرْ، 
 ضەظیٌە  ١٢رۆژی پێعەچێذ ثە کٌٛفەی  6٨ڕێٛغٛێٓ ٚ پرۆضەیە کە ثە رێکڕا  1٢ێه پێٛیطزی ثە  پرۆژٖ

ٌە ضٛارەٚە پیػبْ ظراٚە،  3.1١ظا٘بری ربکەکەش. ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ ٚاڵربٔی ظراٚضێ،  ٚەن ٌە غێٛەی 
رۆژی پێعەچێذ رب  61ظضزبٔیع ظٚٚثبرە ظەثێزەٚە، کە عێراق ٌە پێػەٚەی ثەرەکەیە. ئەِە ٌە ٘ەرێّی کٛر

رۆژی پێعەچێذ رب ِۆڵەری ٘بٚرظەکرظْ  73.١ٌە ضٍێّبٔی ِۆڵەری پەیٛەضذ ثە ثیٕبضبزی ظەرظە٘ێٕیذ ٚ 
 .رۆژی پێعەچێذ( 15ظەر٘ێٕبٔی ِۆڵەری ٘بٚرظەکرظْ  ثەغعا)ٌە ێٕیذ ظەرظە٘
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 6٢12ەرەی پێػەٚە، : ظٚٚریی ٌە ث پرۆژٖظەضزکرظْ ثە  3.1١غێٛەی 

 
 6٢16-6٢11، ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری،  پرۆژٖضەرچبٚە: ڕٚٚپێٛی    

 
، ٚ ظاربی ٚەزارەری ی ثچٛٚن زۆر ِبٔعٚٚکەرْ پرۆژٖئبضزۀگەکبٔی ظەضزپێکرظْ ثە ربیجەری ثۆ  .3.6٢٩

ثچٛٚوٓ. یب ئەٍ٘ییەکبٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثبزرگبٔی ٚ پیػەضبزی ئەٚە ظەرظەضەْ کە زۆرثەی کۆِپبٔ
ۆِپبٔیبظ ٔبفەرِیٓ ٚ ٌە ٔٛٚضراٚەکبٔعا ٘ۀعێه ٘ێڵێ رەریت ٘ەیە ٌە ٔێٛاْ رێٛغٛێٕە زۆر ٚ زۆر ک

ئەٚەی کە کۆِپبٔیبکبْ ٔبفەرِیٓ ٚ ٌەگەڵ  ڵزەٚۀعەکبْ ٌەگەڵ کٌٛفەی ظەضزکرظْ ثە کۆِپبٔیبیەن ٌەگە
ِپبٔیبکبْ، ثۆ کۆ  پرۆژٖگۀعەڵییعا. ٘ەثٛٚٔی کەرری ٔبفەرِی ثریزییە ٌە ظٚٚەِیٓ گەٚرە ئبضزۀگی 

بضزۀگێکە ٚ زیبرر ئ ەپێٛیطز یکبرەثبٔەثٛٚٔی  ئبضزۀگیەکەَ  رٚٚپێٛٚی کۆِپبٔیبکبْ،گٛێرەی ظاربی ثە
یبیبٔە پیػبْ ظەظاد ٌە ئەٚ کۆِپبٔ ضەظیضیبضی ثێذ. غێٛەکە رێژەی  ٚەن ٌەٚەی ٔبضەلبِگیری

 ی ضەرەکییە. سگبی خۆراٚخۆری عێراق کە پێیبْ ٚایە ٘ەثٛٚٔی کەرری ٔبفەرِی ئبضزۀگێپبر
 

 (ضەظیٚە )رێژەی بکێجڕکێی ٔبفەرِییبْ ثە ئبضزۀگی ضەرەکی ظأ بٔەیئەٚ کۆِپبٔی 3.15غێٛەی 

 
 .6٢16-6٢11، ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری،  پرۆژٖرچبٚە: ڕٚٚپێٛی ضە
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    ِرن ٚ ژِبرەی رێٛغٛێٕەوبْٛکبری ضبیۀراٚ ٌە گ
 

ٚ ٔسیکەی ٔیٛەی کۆِپبٔیبکبْ ِرن ثکەیذ ٛرۆژی پێعەچیذ رب کەرەضزەکبْ گ 3٩ٌە ٘ەٌٚێر،  .3.6٢٨
ِرک ٌە رێی ٛرێطراٚی )ِعضالد( ٘بٚرظەکراٚ ثەکبرظە٘ێٕٓ . کەِکرظٔەٚەی کبری ضبیۀراٚ ٌە گ

ڕۀگە کٍیٍی ضەرکەٚرٓ ثێذ ثە ربیجەری ئەگەر ثبیەش ثعرێذ ثە  ٘برظٚێر ٚ ضۆفزٛێرچبکرکرظٔی ژێرضبٔەی 
 . ٚضۆی ثیبٔی بٔی راضزٗر٘ێٕ ثٗ ٖٚگەغەپێعأی رٛأبی ٘ۀبرظەکرظْ ٚ راکێػبٔی 

 
 ظەیطبیۀێذ ِرنٌٛە گ یەنەزظەرکرظٔی کەرەضرۆژأەی  ژِبرەی ئەٚ 3.12غێٛەی 

 
 .6٢16-6٢11، ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری،  پرۆژٖضەرچبٚە: ڕٚٚپێٛی         

 
 ظاِەزرأعٔی ضیطزّێىی ثبظ ٚ رێکٛپێه

 

کە ٌە ئبضزی خیٙبٔعا ظأی زی ێبیەضێکی ربیجەد ثعرێذ ثە پػزگیری ٌە ثڕٚأبِەی خۆرپێٛیطزە ث .3.61٢
ۆِپبٔیبکبْ ثزٛأٓ ٌە ٔبٚضۆٚە . پێٛیطزە زکِٛەد ضیطزّی کٛاڵیزی پزەٚ ثکبد ثۆ ئەٚەی کپێعأراٚە

کە کۆِپبٔیب(  17٨)ٌە  ظ ضٗ ٌٗ 2 ٔٙب رٗٚأبِەی خیٙبٔی ثەظەضذ ثٙێٕٓ. ٌە ئێطزبظا ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثڕ
 1ٔراثێذ ٚ کەِزر ٌە ٌە ئبضزی ٔێٛظەٚڵەریعا ظأی پێعایە کە ثڕٚأبِەی وٛاڵیزیبْ ٘ە-زۆرثەیبْ ٌە ٘ەٌٚێرْ

 عراٚ ثەکبرظە٘ێٕٓ ٌە کۆِپبٔیب ٔێٛظەٌٚەرییەکبْ.ێرەکٕەٌۆخیبی ِۆڵەد پ ظ ضٗ ٌٗ
 

  خیٙبٔییبْ ٘ەیە ثڕٚأبِەی کٛاڵیزیٔەی بٔیبئەٚ کۆِپ ضەظیرێژەی  3.17غێٛەی 

 
 6٢16-6٢11، ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری،  پرۆژٖ: ڕٚٚپێٛی ضەرچبٚە     
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 یەکططزٕی غبرەزایی کرێىبرەکبْ ٌەگەڵ پێٛیطزییەکبٔی کۆِپبٔیبکبْ
 

ئەٚ ثۆغبیی ٚ کەِٛکٛڕییەی کە ٘ەیە ٌە غبرەزاییعا ٌە ظەرچٛٚأی ضیطزّی پەرٚەرظە کە  .3.611
 . کەِٛکٛڕییەکی ثەرچبٚ ٘ەیە ٌۀبرٛأٓ  پێػجیٕی پێٛیطزییەکبٔی کەرری ربیجەد ثکبد ٚ ظاثیٕیبْ ثىبد

ٌە ٘بٔعاْ ٚ ظەضزکەٚری کەضی،  ەٚەک ظەرچٛٚەکبْ، ٌێکۆڵیٕەٚ)ضیطزّی پەرٚەرظە  ٔێٛاْ ظەرچٛٚی
ربیجەری ٌە کەررەکبٔی پەیٛەضذ ثە ثەر٘ەِٙێٕبْ ٚ کبرگێڕی، ٚ ئەٚ ٔبِەی ِبضزەر ٚ ظکزۆرا( ثە

 .ئبثٛریغبرەزاییەی کە پێٛیطزە ثۆ ثبزاڕەکبٔی ٘ەرێُ ٚ ثۆ کەرری خۆراٚخۆری 
 

٘ەرێّی کٛرظضزبْ . زکِٛەری ەرٛأٓ ئەَ کێػەیە چبرەضەر ثکەْچۀع ِیکبٔیسِێه ٘ەیە کە ظ .3.616
ربیجەد ثۆ ڕِٚٚبڵکرظٔی پێٛیطزییەکبٔی ثبزاڕ، ٚ -گػزی ِیکبٔیسِێک ظاثٕێذ ثۆ ٘ەِب٘ۀگی ظەرٛأێذ

٘ەِب٘ۀگی ثکەْ ثۆ ثەرٔبِەکبٔی ِەغك )ثۆ ضۆپبراضزٓ ٌە ظٚٚثبرە ثٛٚٔەٚەی ثەرٔبِەکبٔی ِەغك ٌە رێی 
ثۆ ِەغمکرظْ ثە ضەڵه ٌە  ضۆِبڵی ٚ ثیبٔی یە(، رۆِبرکرظٔی ٔبٚی کۆِپبٔیبکبٔەٚظرٚضزکرظٔی چەررێک

، ٚ فێرکبری ٚ ثەرٔبِەی فێرثْٛٚ ٌە کبری ئیػعا، ٚ ضیّیٕبر ٚ ِبٚەی خێجەخێکرظْرێی ثەرٔبِەی 
ی ٚ یییەوبْ ٚ ئبِبظەییە پیػە پرۆژٖربیجەری ٌەگەڵ فێرگە رەکٕیکی ٚ ەگەڵ زأکۆکبْ،  ثەٌ ٘بٚثەغی

کییەکبْ. ئەِە ڕۀگە ثجێزە ِبیەی ظەضزپێػطەرییەک ثۆ ِەغمی ظرێژضبیەْ، ٚ ڕۀگە ثجێزە ِبیەی رەکٕی
 ٚ زەزی کبرکرظْ ٌە کەرری ربیجەد.  غکۆزیبظثٛٚٔی 

 
 ضیطزّی پبرەظاْ/ِٛٚچە

 
. ثریزییە ٌە ٔەثٛٚٔی ضیطزّی ثبٔه ٚ ِٛٚچەظاْ  پرۆژٖ٘ەرە ثبٚرریٓ گٍەیی ثەڕێٛەثەرەکبٔی  .3.613

ێٕبْ کەرری ربیجەد ظەیەٚێذ زکِٛەد ژیٕگەیەکی ضەلبِگیر ظاثّەزرێٕێذ ثۆ کەرری ثێدگە ٌە ٚەثەر٘
پێی ٚایە  ربیجەد، ثەاڵَ کەرری ئبثٛریٚەثەر٘ێٕەراْ. ئەگەرخی ضیطزّێکی ٌەٚ خۆرە ٘ەثٛٚ پێع لەیرأی 

ظاثّەزرێزەٚە. ِزّبٔەی کەَ ثە ضیطزّی ثبٔه ظەثێزە ِبیەی  رٛأێذ ثەثێ پػزگیری کەرری گػزیٔب
ٚضزجٛٚٔی زەٚاڵەی ئێدگبر گراْ ٚ ثرێکی زۆری ِبِەڵە ٚ ِٛٚچە ثە پبرەی ٔەضزیٕە ظەثێذ. کبرێه ظر

 ضزی چبالکیثڕێکی زۆر پبرە ثە ٔەضزیٕە ظەظرێذ ئەٚضب زأیبری گرٔگّبْ ٌەثەرظەضذ ٔبثێذ ٌەضەر ئب
ربیجەد ثۆ ظەظاد. پێٛیطزە زکِٛەد کبر ثکبد ٌەگەڵ کەرری  ٚ ئەِەظ ٘بٔی زەٚاڵەی ٔبفەرِی ئبثٛری

پبرەظاْ کە پبرەظأی فەرِی ٚ کبرا ٌە ٔێٛاْ کۆِپبٔیبکبْ  یگەڕأەٚەی ِزّبٔە ثە ضیطزّێکپػزگیری ٚ 
 ظرٚضذ ثکرێذ. 

 
 



142 
 

کەش،  1٢٢٢٢٢ژِبەی ثبٔکی ثبزرگبٔی ثۆ  3.1٩غێٛەی 
6٢13 

ثبٔکەکبْ -ضەرِبیەی کبر کە ٔب ضەظی: رێژەی 3.1٨غێٛەی 
    ظاٚیبٔە

  
6٢16-6٢11، ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری،  پرۆژٖضەرچبٚە: ڕٚٚپێٛی  .6٢16-6٢11، ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری،  پرۆژٖضەرچبٚە: ڕٚٚپێٛی   

 
ٚەن ضیطزّی  ضەکبْپڕثبیە زگب ظٖرێککەٚرٕی ٘ەِٛٚاْ ٌەضەر پێٛیطزجٛٚٔی ظاِەزرأعٔەٚەی  .3.61١

ربیجەد پێٛیطزٓ ٌە کبرێکعا ٘یچ الیۀێىی  گػزیٚ ضەپبٔعٔی  گػزی. ظەضزپێػطەریی ثبٔک ٚ ِٛٚچەظاْ
٘ەضذ ثە ضەالِەری ٔبکبد ٌە ضیطزّە ٔٛێیەکەی پبرەظاْ ٚ خەضزکرظٔەٚە ٌەٚەی رێٛغٛێٕەکبْ ثۆ 
ضٛٚظی ٘ەِٛٚاْ ظەثێذ. پێٛیطزە زکِٛەد ِزّبٔە ثگەڕێٕێزەٚە ثە ضطیزّی ثبٔه. ڕۀگە پێٛیطذ ثە 

-پۀبگەی-ی ظٚازگب ظٖ٘ەثٛٚٔی ییەٚە ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌە ٔع ٔبٖٚ٘ۀعێه کبرٚثبر ثکبد ٌە الیەْ ثبٔکی 
 لەرزظار. 

 
  یىرظٌْۆث ٚ ظاوۆکی ثۆ ربیجەد کەرری ثە٘ێسی رێکطراٚی ثٕیبرٕبٔی.ٞ 

 
گەغەضۀعٔی کەرری ربیجەد یەکێکە ٌە ئبِبٔدە ضەرەکییەکبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ،  .3.615

ٌە ئبضزی  .ثەاڵَ پێٛیطزە "پبڵەٚاْ" ٘ەثیذ ثۆ ثەظەضزٙێٕبٔی ئەَ ئبِبٔدە ٌە کەرری ربیجەد ٚ ٌە زکِٛەد
ی ضۆثەڕێٛەثەر، رۆڵێکی پرثبیەش ظەگێڕْ ٌە ثٕیبرٕبٔی زگب ظٖ، ٚەن  پرۆژٖخیٙبٔییعا رێکطراٚە گەٚرەکبٔی 

کەررێکی ربیجەد کە زێعە چبالک ثێذ. ئەٚأە ئەٚ گرفزبٔە ظەضزٕیػبْ ظەکەْ کە رٚٚثەڕٚٚی کەرری 
ٚ چبالکیی ٌۆثی ضبز ظەکەْ ثۆ  ربیجەد ظەثێزەٚە، رێگەچبرە ظاظەڕێژْ، ٘بٚپەیّبٔێزی ظرٚضذ ظەکەْ،

)ٌەگەڵ   پرۆژٖکبْ. ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ رێکطراٚەکبٔی ەکبررێکرظْ ٌەضەر ثۆچٛٚٔی گػزی ٚ ضیبضەر
( ظەرٛأٓ ثجٓ ثە ەگەڵ ٚەزارەری ثبزرگبٔی ٚ پیػەضبزیٌە زکِٛەد، ڕۀگە زیبرر ٌ ٘بٚثەغەکەیبْ

 پبڵەٚأی گەغەضۀعٔی کەرری ربیجەد.
 

 چبالکە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق.  رێکطراٚی ضەرەکی پیػەضبزی ژٚٚری ثبزرگبٔی ٚ .3.612
ثە ربیجەد ٌەگەڵ ٚاڵربٔی رر،   پرۆژٖثریزییە ٌە ظاِەزرأعٔی پەیٛۀعی  ژٚٚری ثبزرگبٔی ئبِبٔدی ضەرەکی

ئەٚ رٛأبیەی  اڵَ ، ثٗاکۆکی ٚ ٌۆثی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْٚەن ٌە ظرٚضزکرظٔی ظەضزەیەن ثۆ ٘ەڵّەری ظ
ٚ ضیبضەد ئۀدبَ ثعاد، ٚ پێٛیطزییەکبٔی کەرری ربیجەد ظەضزٕیػبْ ثکبد  ئبثٛریە غیکرظٔەٚەی ٔییە ک

 ٚ ضیبضەرەکبْ. گػزیٚ کبر ثکبرە ضەر ثۆچٛٚٔی 
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. الگیرییەکی ثە٘ێسی ٘ەیە ثۆ ثبزرگبٔیکرظْ ٌە ضیبضزەکبٔیعا ژٚٚری ثبزرگبٔی ٚ پیػەضبزی .3.617

ی ظاٚەرەٚە کە زۆرثەی ثێذ. ئەِە ٌەٚەظا ڕۀگ پێعەچێذ گەغەضۀعٔی پیػەضبزی ئبِبٔدێکی الٚەکی
  ضەرەوی ثریزی ظەثێذ ٌە:  ضیبضەریثبزرگبٔٓ.  ئۀعاِەکبْ

 
  ی ٘ەرێُ ثۆ رێکطراٚێکی ِۆظێرٔی ظاکۆکی ٚ ٌۆثی، ژٚٚری ثبزرگبٔگۆڕیٕی  
  .ظأبٔی رێکطراٚێکی ٘بٚثەظ ٌۀبٚ زکِٛەد 

 
ضەرلبڵی  ژٚٚری ثبزرگبٔی. کبرأەپێٛیطزە ثۆ ثەظیٙێٕبٔی ئەَ  گٛٔدبٚ٘بٚکبریی رەکٕیکی  .3.61٩

 ضٛیعی ثۆ ٚەرگررٕی ٘بٚکبریی ٌەٚ خۆرە. ژٚٚری ثبزرگبٔیٌەگەڵ  ٘بٚثەغییۀیبرٕبٔی ٛپرۆضەی ث
 

  ثبزرگبٔی ضیبضەری.ن 
 

 ئەٌٚەٚییەرە ٌە ئەخێٕعەی چبکطبزیّی ثبزرگبٔی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضیطزچبکزرکرظٔی  .3.61٨
 ظ ضٗ ٌٗ 5 وۆِی ضفر ٌەضەر ٘ەِٛٚ ٘بٚرظەکبْ طزب )رضٛێ. رژێّی ئزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ

ظەضەاڵری کبریی ٌێطۆغجْٛٚ ٌە ثبج ثۆ کەرەضزەی ئبٚظأکرظٔەٚە ٌەضەر ٔیٛەی کەرەضزەکبْ( ٌە الیەْ 
 MFNپێٛأە ٔەکراٚی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کە ٌە رێکڕای . 6٢٢3ەٚە ظأراثٛٚ ٌە ٘بٚپەیّبٔبٔ

ٌە  کبْرێژە یەکێکە ٌە ٔسِزریٓ ە، کەظ ضٗ ٌٗ 1.3 َٛ رۀٙبثۆ رێژەی گِٛرگ ٚ رض )پەضۀعرریٓ ٔەرەٚە(
 ێزە گەغەضۀعٚٚەوبْ(. ضػزەیەکی ٔٛە ٌە ٚاڵرە ربظ ضٗ ٌٗ 1٢ە ٚ ثە رێکڕا ظ ضٗ ٌٗ 1٢.٩خیٙبٔعا )ٌە رٛرکیب 

٘ێػزب پیبظە ٔەکراٚە ٌەثەر  ەظ ضٗ ٌٗ 16.3کە  MFN . رێکڕایەکی ٘ەیە ثۆ6٢11ِرن ئبِبظە کرا ٌە ٛثۆ گ
أەی کە ثبزرگبٔی ظەکەْ )٘بٚرظەکبراْ(. ئەگەر زکِٛەد ثڕیبر ٔەظاد  پرۆژٔەٚەی رٛٔعی ئەٚ ظژٚەضزب

 5-١ِرن، ئەٚضب ٚا پەضۀعە ضەرثبرێکی ٘بٚرظە ظاثٕێذ ثە ثڕی ّٛی ٔٛێی گضیطزٌەضەر خێجەخێکرظٔی 
 ٌەضەر ٘ەِٛٚ ئەٚ کەرەضزبٔەی ٘بٚرظە ظەکرێٓ ثۆ ٔبٚ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ.  ظ ضٗ ٌٗ
 

 ثە ئۀعاِێزی رێکطراٚی ثبزرگبٔی ، ثەرەٚپێػچٛٚٔێکی کەَ رٚٚیعاٚە ٌە ٚەرگیراْرب ئێطزب .3.66٢
، WTOظاٚاکبری پێػکەظ کرظ ثۆ ئەٚەی ثجیذ ثە ئۀعاَ ٌە  6٢٢١ٌە  ٔبٚۀعیی. زکِٛەری WTOخیٙبٔی 

کە رۆضەی ٚەرگیرأەثەاڵَ ئەٚ چبکطبزییبٔەی کە پێٛیطزە ٌە ثٛاری ثبزرگبٔییعا ثکرێذ ٌەٚ ِبٚەیەظا کە پ
٘ێػزب ٘ەر ثە ٘ەڵپەضێرظراٚی ِبٚٔەرەٚە. عێراق/٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٔبرٛأٓ ضٛٚظ ٌە  ئۀدبَ ظەظرێذ

ثبزرگبٔی ئۀدبَ ثعەْ. پێػٕیبری  ٚ غٛێٕی رر ٚەرثگرْ، ٚ چبکطبزی WTO٘بٚکبرییە رەکٕیکییەکبٔی 
کبٔە ثەغعاری ثکرێذ چبال ٔبٚۀعیئەٚە ظەکریذ کە ظأٛضزبْ پەٌەی ٌێ ثکرێذ ٚ پێکەٚە ٌەگەڵ زکِٛەری 

 . WTOٌە ظأٛضزبٔەکبْ ثۆ ئەٚەی عێراق ثجێذ ثە ئۀعاَ ٌە 
 

ەکرێذ، ظزەضضبِروعا ثڕیبرەکبْ زیبرر ٘ەڕەِەکیٓ، کەرەضزەکبْ ئبغکرا ٔبکرێٓ، ٌٛە ضیطزّی گ .3.661
ەکبْ گِٛروی ٘ەیە. کبرگێڕیی گِٛرو. ٘ەرێّی کٛرظضزبْ چٛار پێگەی ٚ ظا٘بد ثە فیڕۆ ظەڕٚاد

ثەظ ٚ پچرْ، -گرفذ ثۆرەٚە ٚەن رێٛغٛێٕی کۆْ ٚ ثەضەرچٛٚ، پرۆضەکبْ ثەظ  ظٚٚچبری چۀعیٓ
زۆری فیسیکی، ٚ ظٚاضطزٕێکی زۆر، رٛأبیەکی ضٕٛٚرظاری ئبی ضی ری ٚ ٔەثٛٚٔی ٘ەِب٘ۀگی  پػکٕیٕی
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ِرن، ٚ ئیعارە ٚ ٔەزا٘ەیەکی زۆر الٚاز. ِٛرن، ٔەثٛٚٔی ٘ەڵطۀگبٔعٔی گٛٔدبٚی گٌٛە ٔێٛاْ یەکەکبٔی گ
ئەٚە ظەرظەضەْ  ظەظەْ کە چبٚەڕێی پەڕیٕەٚە ظەکەْْ بکە ژِبرەی ئەٚ ٌۆرییبٔە پیػبٔی ضەرەالیذ ٚێٕەک

. پێع چۀع ضبڵێه پالْ ظأرا ٌەگەڵ ثبٔکی ْکە رێٛغٛێٕەکبٔی ضەرضٕٛٚر زۆر ظرێژضبیەْ ٚ ظٚاضەر
ٌە ژێر ِروەکبْ ٛثەاڵَ خێجەخێ ٔەکرا. ثەڕێٛەثرظٔی گ گِٛرنٌە ضیطزّی  ثۆ چبکطبزیٔێٛظەٚڵەری 

 گٛێرەی ظەضزٛری عێراق. ڕاضپبرظەکبْ ثریزیٓ ٌە:ثە ٔبٚۀعییەری زکِٛەری اڵظەضە
 

  ثۆ ظاڕغزٕی چبکطبزیی ٘ەِەالیەْ ٚ ثەرٔبِەیەوی ِۆظێرْ  ٔبٚۀعییکبرکرظْ ٌەگەڵ زکِٛەری
عا، گِٛروەرییەکبْ ٚ ٘بٚکبد ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ژێرضبٔی ڵکە خەضذ ثطبرە ضەر ضزبٔعارظە ٔیٛظەٚ

 ێٛیطزە.کە زۆر پ
 .ْثە رەریجی، ثەرظەٚاِیعاْ ثە چبکزرکرظٔی ضبڵە ضٕٛٚریەکبٔی ٘ەرێّی کٛرظضزب 

 
ئەَ ئبِبٔدە ظرێژضبیۀە، کە ٌە ِبِٕبٚۀعییەٚەیە ثۆ ظرێژضبیەْ، پێٛیطزە ئەٌٚەٚیەری ثۆ ظاثٕرێذ  .3.666

ر ٚخۆ٘ەرٚە٘ب پێٛیطزە ٚەزارەری خۆراٚ ثەگٛێرەی ئەٚ رەٚغبٔەی ضەر٘ەڵعەظەْ ظەضزکبری ثکرێذ. 
ی رری ٔێٛظەٚڵەری ٘ەْ کە ئەگەری زگب ظٖ یەری ٚەزارەری ظارایی ٚ ئبثٛٚی.ثە ڕاثەرا ەْ٘ەِب٘ۀگی ثک

ٚ وۆٔفرأطی ەری، ڵی ٔێٛظەٚگِٛرو، رێطکراٚی ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری ئەٚە ٘ەیە ٘بٚکبری ثکەْ ٚەن 
 . UNCTAD پێعاْ  رٖ وبْ ثۆ ثبزرگبٔی ٚ پٗ وگررٖٛٚ یٗ ٖٚ رٗ ٔٗ

 
ٚ ضزبٔعارظ ٚ رێٛغٛێٕە  ریذ ٔٗ ەرێّی کٛرظضزبْ رەثب ٔییە ٌەگەڵضیطزّی ئێطزبی ٘ .3.663

٘ەرٚە٘ب، زٛکّەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘یچ رٛأبیەکی رەکٕیکی ٚ ظاِەزراٚەیی ٔییە ثۆ . خیٙبٔییەکبْ
، ٚ ئبضزۀگێکە ٌە پێع گػزیخێجەخێکرظٔی ضیطزّێکی ِۆظێرْ. ئەِەظ ٘ەڕەغەیە ٌەضەر رۀعرٚضزی 

 ٓ ثۆ پبراضزٕی رۀعرٚضزیگرٔگٚ ڕێٛغٛێٕی ضزبٔعارظ ٚ ضەپبٔعٔیبْ زۆر  ٘ۀبرظەکرظْ. رێکططزٓ
ربْ ٘ەٚڵ ظەظەْ ڕێٛغٛێٓ ٚ اڵ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ٌەَ رەٚغە خیٙبٔەی ثبزرگبٔییعا زۆر ٚ ڵىی ضٗ

٘ی ٚاڵربٔی رر، ثە ربیجەری ٘ی ٠ٚالیەرە یەکگررٛٚەکبْ، ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە ضزبٔعارظەکبٔیبْ ثگٛٔدێٕٓ ٌەگەڵ 
ٚرظە ٚ ٘ۀبرظە ٚ ظەرِبْ ٚ ئبِێر ٚ کەرەضزەی پسیػىی. ضیطزّەکبٔی رێکططزٕی ثٛاری ٘ب

کرظٔەٚە/پػکٕیٓ ٚ ظڵٕیبیی خۆرییە ٘ەرٚە٘ب ثە ضبغڕێٛغٛێٕەکبْ پێٛیطزیبْ ثە ضزبٔعارظ ٚ ِیکبٔیسَ ٚ 
 کبرا ٚ چٛضذ ثٓ. ٚ  کرظەیی ثٗ ۆ ضەپبٔعٔی ئەِبٔە. ئەِبٔە ظەثێذِیکبٔیسِێک ث

 
ەی ّٔٛٚٔە )ضبِپڵ( ٚ کراٚە، ٚەن ظأبٔی ربلیگ ثبظٚٚظا ٘ۀعێک گۆڕأکبری ٌە چۀع ضبڵی ڕاثرظ .3.66١

یزبش، ری یٛ ڤی، ٚ ، ٚاژٚٚکرظٔی رێککەٚرٕٕبِە ٌەگەڵ ثیرۆ ڤێرٚ ظ٘ۆن ضٍێّبٔیٌە ٘ەٌٚێر ٚ  ربلیکرظٔەٚە
ی ڵبی رەثبیی ٌە ٚاڵری ثٕچیٕە ٚ ٘ەرٚە٘ب ٚەن ضەِبکرظٔەٚە ٚ ظڵٕیبیی ثڕٚأضبغعأی ٕب ثۆ ئۀدبِىکۆرێ

ی ظاڕغزٛٚە ثۆ ێّی کٛرظضزبْ ٘ەرٚە٘ب یبضبیەکی ٔٛپػکٕیٓ ٌە ٘ۀعێه ضٕٛٚر. زکِٛەری ٘ەرێ
غٛێٕگررٕەٚەی یبضب کۆٔەوە، کە ٘ێػزب ڕەٚأەی پەرٌەِبْ ٔەکراٚە. زکِٛەد پێٛیطزە ٘ەٚڵ ثعاد 

ۀگبٔعٔی گٛێرەی یبضب ٔٛێیەکە کە ضزبٔعارظەکبْ پۆٌێٓ ٚ خیب ثکبرەٚە، ٌەگەڵ ٘ەڵط٘ەثێذ ثە یضیطزّێک
رەثبیی ٚ ثڕٚأبِە، ٚ رێٛغٛێٓ ٚ پێٛەرەکبٔی کبرکرظْ، ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ژێرضبْ ٚ رٛأبضبزی، ٘بٔعأی 
ربلیگەی کەرری ربیجەد، ٚ رێٛغٛێٓ ثۆ ثەرٔبِەی ظٚالیۀەی ظاْ پێعأبْ ٌەگەڵ ٘بٚثەغی ثبزرگبٔی. 
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کۆِەڵگەی کۆِەکجەضع ثۆ رەکٕیکی ٌە  ڵ ثعرێذ ثۆ ثەظەضزٙێٕبٔی ٘بٚکبری٘ەرٚە٘ب زۆر گرٔگە ٘ەٚ
 ٔیبرٕبٔی رٛأبی رەکٕیکی ٚ فیسیکی ٚ ظاِەزراٚەیی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ٛث

 
ٛرظضزبْ ٘ۀبرظەکرظٔی ٌە ٘ەرێّی ک. ٔەٚدظەکرظْ زۆر پڕثبیەضە ثۆ کەرری ٔبریکالَ ثۆ ٘ۀبر .3.665

ٛٚرظار ظەرفەری کبر ضٕ ٘ۀبرظەکرظٔی ٔەٚدپػزگٛێ ضراٚە. پػزجەضزٕی زۆر ثە  ٔەٚریثەر٘ەِی ٔب
ٔەٚرعا ٚەن ثەر٘ەِی پرۆضەکراٚ ٘ەیە ٌە چۀع کەررێکی الٚەکی ٔب ظەکبد. ئەگەری ٘ۀبرظەکرظْ

ی، ظەرِبٔطبزی، کەرەضزەی ثیٕبضبزی، ٚٔبپرۆضەکراٚی کػٛکبڵی، چەرَ ٚ ثەر٘ەِی چەرَ، پیزرۆکیّیب
ئەگەرە.  ثەاڵَ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘یچ ڕێٛغٛێٕێکی ٔەگررۆرە ثەر ثۆ ضٛٚظٚەرگررٓ ٌەَ

 :ڕاضپبرظەکبْ ثریزیٓ ٌە
 

  ئبِبظەکرظٔی پالْ ٚ ثەرٔبِەی ٘ەِەالیۀی فرەچەغٕکرظٔی ٘ۀبرظە، ٚ پێٛیطزە ئبژأطێک
ثۆ ٘ۀبرظەکرظْ، زەٚافس ظاثٕرێذ ثۆ گەڕأعٔەٚەی رضَٛ/ثبج، پێعأی  ىرظْثۆ ریکالِ زرێذ ظاثّٗ

ثۆ  ی ثبزرگبٔی ثۆ ئبضبٔکبریی ظڵٕیبیلەرز ثە ٘ۀبرظەکبراْ ٌەگەڵ ظڵٕیبیی لەرز ٚ ضیطزّ
 ظەضزگەیػزٓ ثە لەرز ٚ کەِکرظٔەٚەی ِەررضی.

  ٌەگەڵ  غی ٘بٚثٗظەضزکرظْ ثە خێجەخێکرظٔی چٛار پرۆژەی غبری پیػەضبزی ٚا ثبغزرە ثە
 .ثێذ کەرری ربیجەد

 ۆژەکبٔی رب ئەٚ کبرەی کە پر ی ربویخیجەخێکرظٔی ٔبٚچەی پرۆضەکرظٔی ٘ۀبرظەی کبرضبٔە
 رەٚاٚ ظەثێذ.  ری پیػەضبزیبغ

 
ربٚرٛێ ثەرظەٚاِە ٌە ٔێٛاْ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ رٛرو١ب ثۆ گررٕەثەری ڕێٛغٛێٓ ثۆ  .3.662

ٌە  ثبزرگبٔی ی. پەڕیٕەٚەی ٔبفەرِیچبکزرکرظٔی ضبڵە ضٕٛٚریەکبْ ٚ ثەڕێٛەثرظٔی ٌێػبٚی ثبزرگبٔی
ەی ضٕٛٚرظا ڕٚٚظەظاد ٌە ضٕٛٚر ٌە ٔێٛاْ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ رٛرویب زۆر گرٔگە ٚ ثە ٘ەرظٚٚ ئبڕاضز

رێی ضبڵە ضٕٛریەکبٔەٚە )ڕاگەیبٔعٔی ٔبڕاضزی ثبثەرەکبْ( یبْ ثە لبچبش. ئەٚەی کە رەٚاٚی ثبرەکە ئبغکرا 
ٔسیک ٚ پزەٚی  . ٘ەِب٘ۀگیەٚکەرەضزە ٌە رٛرو١ب ەٚەی ٔبفەرِیٔبکرێذ ثریزییە ٌە غێٛازێکی ثبٚ ثۆ پەڕیٕ

ظا ٘ۀگبٚێکی  پرۆژٖرٛرو١ب ٚ ٌە ٔێٛاْ رێکطراٚەکبٔی ٔێٛاْ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ زکِٛەری 
 زۆر پێٛیطزە ثۆ کەِکرظٔەٚەی پەڕیٕەٚەی ٔبفەرِیی کەرەضزەکبْ ٌەضەر ضٕٛٚر. ڕاضپبرظەکبْ ثریزیٓ ٌە:

  ظاِەزرأعٔی ثٕکەی پیػەضبزی ٌەضەر ضٕٛٚر ٌە ٘ەرظٚٚال ثۆ ظرٚضزکرظٔی ٘ەٌی کبر ٚ ٘ەٌی
ٛأێذ یەوێک ٌە غبرە پیػەضبزییەکبْ ٌە ٔسیک ظەرِەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ . زکٛ پرۆژٖ

 ضٕٛٚری رٛرو١ب ظاثّەزرێٕێذ.
  ٔرضی ٚزە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ٚ گٛاضزٕەٚە ٌە گػزگیرییەٚە ثۆ  پبڵپػزیپێعاچٛٚٔەٚەی

 ثۆ کەِکرظٔەٚەی خیبٚازی ٔرش ٌەگەڵ رٛرک١ب. ثەئبِبٔدکراٚ
  ِرن.ٛی گزظٔی چبکطبثۆ خێجەخێکر ٔبٚۀعیزکِٛەری کبرکرظْ ٌەگەڵ 
  ثە ٘ەِب٘ۀگی ٌەگەڵ رٛرو١ب، پزەٚکرظٔی کۆٔزرۆڵی ضٕٛٚر ٚ کرظٔەٚەی ضبڵی ٔٛێ ثۆ پەڕیٕەٚە

 ثۆ ئبضبٔکرظٔی ٘برٛٚچۆ. 
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زۆر گرٔگە ثۆ ضٛٚظٚەرگررٓ ٌە ظەرفەرە  ئبثٛریثبزرگبٔی ٚ  رێککەٚرٕٕبِەی ٘بٚکبری .3.667
ٔیٓ.  کەِی ٘ەیە ٚ کبرا ئبثٛریٚ  . عێراق چۀع رێککەٚرٕٕبِەیەکی ٘بٚکبری ثبزرگبٔی٘ەرێّبیەرییەکبْ
گەڵ یەکێزی ئەٚرٚپب ثەاڵَ ٘ێػزب پەضۀع ٔەکراٚە. یەظا رێککەٚرٕٕبِەی ئیّسا کرظ ٌەعێراق ٌەَ ظٚای

ظرێژی رێککەٚرٕٕبِە ٌەگەڵ ئەِر٠ىب، یەکێزی ئەٚرٚپب، ٚ ئبژأطەکبٔی ٔەرەٚە یەوگررٛٚەکبْ، ٌیطزی 
ِەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضٛٚظی رەٚاٚی ٌەِبٔە ٔەظیٛە. رەکٕیکی، کە زکٛ ٘بٚپێچی ٌەگەڵە ثۆ ٘بٚکبری

 ڕاضپبرظەکبْ ثریزیٓ ٌە:
 

  ثۆ پەضۀعکرظٔی ڕێککەٚرٕٕبِەکە ٌەگەڵ یەکێزی ئەٚرٚپب. ٔبٚۀعیفػبرکرظْ ٌە زکِٛەری 
 ضەرخەَ ڕێکەٚرٕٕبِەکبٔی ٘بٚکبری  ەکبٔی ٘بٚکبری رەکٕیکیظ٘ەٚڵعاْ ثۆ ضٛٚظ ٚەرگررٓ ٌە ِبظ

ثبزرگبٔی ثەڵکٛ ٘ەرٚە٘ب ثۆ چبکزرکرظٔی ژیٕگەی  ضیبضەریثۆ پزەٚکرظٔی ٛری ٔەٚەن رۀٙب ئبث
 یبضبیی ٚ ظاِەزراٚەیی کەرری ربیجەد. 

 

 
 .ثەکبرضطزٓ ٘بٔعأی ثەرٔبِەکبٔی ٚ کبر ثبزاڕی.ي 

 

ٚ  یچبالوزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ڕٚٚثەڕٚٚی ئەرکێکی ضەضذ ظەثێزەٚە ثۆ زیبررکرظٔی  .3.66٩
. ٌە ئبییٕعەظا ثەکبرضطزٓەن کە ثجێذ ثە ضەرچبٚەی گەغەی لەثبرەی کەرری ربیجەد ثە غێٛەی

ثچٛٚکە، ٌە کبرێکعا ژِبرەی  ەڵعەظەْ کە لەثبرەی کەرری ربیجەدٌەٚەٚە ضەر٘ ثەکبرضطزٓئبضزۀگەکبٔی 
ٚٚظاٚە زۆر ثە ضێرایی زیبظ ظەکبد ٌە ئۀدبِی زیبظثٛٚٔی ژِبرەی ظأیػزٛاْ ٚ ٘ەرٚە٘ب ڕ ٘ێسی وبر

ربیجەد ٌە ثەٚە٘ب ضیبضەرە الٚازەکبٔی ٚەزارەی کبر ٚ کبرٚثبری کۆِەاڵیەری. ٘ەر خیۆپۆٌیزیکییەکبْ،
 زیبرر چبالکی ٚەزارەی کبر ٚ کبرٚثبری کۆِەاڵیەریظا، ضەرخەَ چبالکییەکبٔی ٘ێسی وبرئبضزی ثبزاڕی 

ٌە  ٔەدثٓ، ٌە کبرێکعا ٘یچ ٘ەِب٘ۀگییەک ٌە ئبراظا ٔییە، رۀبٚ ظەضپێکرظٔٓ ٚەن ٌەٚەی ثەرٔبِە ربیی رٖ ضٗ
کبرأە. ئەٚ کەِە رۆِبرەی کە ٘ەیە ضەثبرەد ثە ثەرٔبِەکبْ ٌەگەڵ  َزأیبری، ضەثبرەد ثە ثٛاری چبالکی

٘ەیە،  ٚەزارەی کبر ٚ کبرٚثبری کۆِەاڵیەریئبژأطە ٔێٛظەٚڵەری ٚ ٘ەرێّبیەری ٚ ظٚٚالیۀەکبٔعا کە ٌەالی 
ْ ثچٛٚکە ثەڵکٛ ٘ەرٚە٘ب رب ڕاظەیەکی زۆر ئەٚە ظەرظەضبد ئەٚ ثەرٔبِبٔەی کە ٘ەْ ٔەٚەن رۀٙب لەثبرەیب

ٚەزارەی کبر ٚ ثکبد ٔەٚەن ئەٚأەی  ەی کە کۆِەوجەضع ظەیەٚێذ پػزگیریپػذ ظەثەضزٓ ثەٚ ثەرٔبِبٔ
ظایٕبٚە ٚەن ئەٌٚەٚییەری ضزراریدیی زکِٛەری ٘ەرێُ، ثە ڕەچبٚکرظٔی رٛأبی  کبرٚثبری کۆِەاڵیەری

 ضۆی. ٚەزارەی کبر ٚ کبرٚثبری کۆِەاڵیەری
 

ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ چۀع ضەضڵەرێىی ربیجەری ٘ەیە ثەگٛێرەی پێکٙبرەی  کبر ثبزاڕ ٌی یىٗ ٘ٗ .3.66٨
. ثۆ ّٔٛٔە، رێژەی غبرٔػیٕی ەکبْ ٚ ضەضڵەرەکبٔی ظأیػزٛٚأەکەئبثٛریِێژٚٚیی ٘ەرێّەکە ٚ ضەضڵەرە 

ٔبٚچە  ە ضەالِەریێرأکرظٔی الظێکبٔەٚە ٚ ٔیگەرأی ٌٚ ضیبضەریزۆر ثەرزە. ئەِەظ ثەغێىی ٌە ئۀدبِی 
ظٚٚرەکبْ. ٘ەرٚە٘ب غبرٔػیٕی زیبظ ظەکبد ٌە کبری ئبضبیی گەغەضۀعٔعا چٛٔکە ٌۀبٚضۆ کۆچ 

کە ِٛچە ثەرزررە ٚەن ٌەٚ پبرەیەی  ،ثبغزر ٌە غبرەکبْ ئبثٛری ٚظەظاد ثۆ گەڕاْ ٌە ظٚای ظەرفەریڕٚ
ثۆ ظاثیٕکرظٔی ضٛیٕعْ ٌە الیەْ ٌە کػزٛکبڵ ظەضذ ظەکەٚێذ. غبرٔػیٕی ٘ەرٚە٘ب پێٛیطزی ثە پبثۀعێزییە 

ضٛێٕعْ ثۆ ضٛێٕعٔی پبظ ئبِبظەیی، ئەِبٔەظ ئبضزی ضٛێٕعٔیبْ ٌە  پبڵپػزیزکِٛەرەٚە، ئەِەظ ٚەن 
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 خٛٚڵەیثبزاڕی کبر ٚ  ضەر٘ەِٛٚ لۆٔبغەکبْ ثەرزرر کرظۆرەٚە. ئەَ ئبِبرەی ضٛارەٚە پٛضزەیەوە ٌە
 . یٗظأیػزٛأەکە

 
 رظضزبْ ٌە ضٛێٕعٔٓ، ضٛێٕعٔگە/پەیّبٔگە/کۆٌیژ.ظأیػزٛأی ٘ەرێّی کٛ یەک ٌە ضێی 
 ضبڵییەٚەیە 65ِۀیبْ ٌە ژێر ظأیػزٛأی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ رە ظٚٚ ٌە ضێی. 
 3ظەرەٚەی )ضێ یەویبْ ٔێریٕەْ( ٌە  کبرکرظٔعاْرەِۀی ظەرچٛٚی پبظ ئبِبظەیی کە ٌە  ٩٢٢٢

ثێکبرْ ٚ  رِیکەش کە ثە فە 1٢٢٢٢٢ڵ ٔسیکەی ثە ثەراٚرظ ٌەگە 6١ْ٘ێسی وبرثبزاڕی 
 ظەرچٛٚی ئبضزی خۆراٚخۆری ضٛێٕعٔٓ. 

 
زیبررە ٚەن  گػزیٌە کەرری  ئبضزۀگێکی ضەرەکیی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ئەٚەیە کە ظاِەزرأعْ .3.63٢

ربیجەری ٌە ثە رٛٔعی کەٚرۆرە ثەر ڕەضٕە، ثەزۆرخبر  گػزیلەثبرەی کەرری (. 53:١7)کەرری ربیجەد  ٌە
 ،ر ظەگەڕێٓ ٌە ٘ەٚڵعاْ ثۆ پەیعاکرظٔی کبرێک ٌە کەرری ربیجەدثٛاری ضبرظکرظٔەٚەی ئەٚأەی ثۆ کب

 ظٚٚ ٌە ضێیظەضذ ثکەٚێذ. ثەاڵَ ٔسیکەی  کبریبْ گػزیْ ئەٚأیع ٌە کەرری چٛٔکە ٘یٛا ظەضٛاز
بٔەی کە ضسِەرگٛزاری یبْ رر وٗئەٚەیە کە ظەرٛأیٓ ٔبٚی ثٕێیٓ ئەٚ  گػزیظاِەزرأعْ ٌە کەرری 

 ثەرگری ٚ پەرٚەرظە(. کەرەضزە ظاثیٓ ٔبکەْ )ٚەن 
 

ِە ٚ ئە ظ ضٗ ٌٗ 66رێژەی ژِبرەی کبرِۀعاْ ثۆ ظأیػزٛاْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثریزییە ٌە  .3.631
ئەگەر ٌە  . 65)خگە ٌە ئۀدِٛۀی ٘بریکبری کۀعاٚ( ی ٔبٚەڕاضذاڵر رۆژ٘ٗ ٚەن رێکڕایە ثۆ ٚاڵربٔی

( کەش ظ ضٗ ٌٗ 2٢) ١.2ٓ ٚ ٌەِبٔەظ ئۀعاِ 5.٨ئەٚا رێکڕای ضێسأێه  ،ضەیری ثکەیذ ضێسأەٚەڕٚأگەی 
. 62( ثێکبرْظ ضٗ ٌٗ 6) ٢.1( کبریبْ ٘ەیە ٚ ظ ضٗ ٌٗ 66) 1.3( لٛربثیٓ، ظ ضٗ ٌٗ 3١) 6ضبڵە، ٚ  65رەِۀیبْ 
 65رەِۀیبْ ٌە  ٌە ضێ ٌە لٛربثطبٔەْ، ظٚٚظأیػزٛأەکە  یەک ٌە ضێی ئەٚە ظەرظەضبد کە 3.6٢غێٛەی 

 کەْ.کەِزرە ٚ پێٕح یەویبْ کبر ظەضبڵ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ئەِبٔە "کبرا" ٔیٓ "ثێکبرْ" ٔەک ئەٚەی ظأەِەزراثٓ 04

ظەرضەرە، ثڕٚأە  63ی ضۆرئبٚا، ٚ غەززە، ٚ یەِەْ، کە رێژەی ظاِەزرأعْ ثەرٚارظەکبْ ثریزیٓ ٌە ئٛرظْ، ٌٛثٕبْ، ضٛریب، کۀبر 65
ILO/UNDP (6٢13). 

کەش ٚ  665٢٢٢ضبٔەٚاظەی گررەٚە،  ١٢٢٢٢کە ٔسیکەی  LFSضٌٛی ڕٚٚپێٛی ظەضزی کبری غەظ ِبٔگبٔە ٚەرگیراٚە،  2زأیبرییەکە ٌە   62
 کرێکبر. 5٢٢٢٢
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 رێکڕای ضێساْ، ژِبرەیبْ ٚ پێکٙبرەکەیبْ )%( 3.6٢غێٛەی 

  
 6٢1١ /6رب ضٌٛی  6٢16 /1ضٌٛی  رٚٚپێٛی ٘ێسی وبرضەرچبٚە: 

 
ەی ربٔ ئبفرٖی ئەٚ ٘ێسی وبر رێژەی ٔسِی ثەغعاری یظەکەٚێزە ژێر کبریگەر ثەکبرضطزٓرێژەی  .3.636

 ظ ضٗ ٌٗ 17، ٌەگەڵ ئەِەغعا ثەرز ظەثێزەٚە ثۆ ظ ضٗٗ ٌ 1١( کە ثریزییە ٌە 2١-15ٌە رەِۀی کبرکرظٔعاْ )
 51ی رێکڕا ٚ ظ ضٗ ٌٗ 61زۆر ثەرزە ) ربْ ئبفرٖ. رێژەی ثێکبری ٌۀبٚ ئەگەر ضٛێٕعکبرەکبٔی ٌێ ظەرثکەیٓ

ٚ  گػزیثە  ظ ضٗ ٌٗ ١ٔێریٕە ) ( ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ رێژەی ثێکبری6١-15ی گۀدی رەِەْ ربٔ ئبفرٌٖە  ظ ضٗ ٌٗ
ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە  ربْ ئبفرٖی ٘ێسی وبرٌۀبٚ گۀدبٔی ٔێریٕە(. رێژەی ثەغعاریی  ظ ضٗ ٌٗ 11

 ئەگەرچی رێژەی ثێکبری ،ی ٔبٚەڕاضذ  )ضعٛظیەی ٌێ ظەرثچێذاڵر رۆژ٘ٗڕاضزییعا ٔسِزریٓ ئبضزە ٌە 
 ٘بٚغێٛەیە ٌەگەڵ ئەٚأەی ٔبٚچەکە )ٌٛثٕبٔی ٌێ ظەرثچێذ(.  ربْ ئبفرٖ

 

 ثەکبرضطزٓٔسِی  رێژەی زێعە 3.61غێٛەی 

 
  رأع 6٢1١/ 6ضٌٛی رٚٚپێٛی ٘ێسی وبر، ضەرچبٚە: 
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  ربْ ئبفرٖی ٘ێسی وبررێژەی ثەغعاریی  3.66غێٛەی 

 
 

: ثەرەٚ ثەر٘ەِٙێٕبْ ئبثٛریثیرکرظٔەٚە ٌە گەغەی  ILO/UNDP 6٢13، ٚ رأع 6/6٢1١ضٌٛی  رٚٚپێٛی ٘ێسی وبرضەرچبٚە: 
 .ٚ گػزگیری ٌە کۆِەڵگە عەرەثییەکبٔعا

 
ئەٚ  ٔییە، ثەاڵَ ْ گّٗ ظٖثەرزثٛٚٔەٚەی رێژەی ثێکبری ٌۀبٚ ضٛێٕعەٚاراْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ  .3.633

ثە  ّی کٛرظضزبْ رب ئەَ ظٚاییە ٔەثێذ. کەرری ضٛێٕعْ ٌە زکِٛەری ٘ەرێ ٔٗ گّٗ ظٖزیبظ ظەکبد  یکبرضێراییەی کە ثێ
زکِٛییەٚە ڕاظەکێػراْ یبْ ٚەن  ضطزٕیثەکبرظەیەکی زۆر ٌەالیەْ اأی رب ڕچٛٚەغەی ٔەکرظثٛٚ. ظەرثبغی گ

ِبِۆضزب یبْ کبری رری زکِٛی. ئەَ ڕەٚرە ثەرچبٚرر ظەثیذ ٌە کبرێکعا زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘ەٚڵ ظەظاد 
کبٔی ضٛێٕعْ پێٛیطزیبْ ثە ضسِەرگٛزارییە. ئەٚەی ظاثیٓ ظەکرا ثۆ زگب ظٖپێٛیطزییەکبٔی رری ظاثیٓ ثىبد ٚ 

ثەرفراٚاْ ظەثێذ ثۆ ثەظیٙێٕبٔی ٘یٛاکبٔی  ی، ئێطزب ثە ضێرایظەضزەثژێری ٚەن ژِبرەیەوی کەَ ٌە ضەڵکەکە
گەغەضۀعٔی ٚ ٘یٛاکبٔی ربکەکەش. ڕاضزییەکەی، رێژەی گەغەضۀعٔی کەرری ضٛێٕعْ زێعە گەٚرە ٚ ٔبئبضبیی 

 .پیػبْ ظراٚە 3.63ثٛٚە، ئەِەظ ٌە ثبزاڕی کبرظا ڕۀگی ظاٚەرەٚە ٚەن ٌە غێٛەی 
 

 ثە گٛێرەی گرٚپی رەِەْ ٘ێسی وبرٙبرەی ضٛێٕعٔی پێک 3.63غێٛەی 

 
 6٢1١ /6ضٌٛی  رٚٚپێٛی ٘ێسی وبرٚ  IHSES  6٢٢7ضەرچبٚە: 
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ئەَ ثکبد.  ٘ەرضیزیبظثٛٚٔی پەرٚەرظە ٘ێٕعە ثە ضێرایی ثٛٚ کە کەرری گػزی ٔەیعەرٛأی  .3.63١
کەضێک  چٛٔکە. ەیەئبضزۀگێکی گەٚرئەِەظ  ،٘ۆی ظەرکەٚرٕی ثێکبری ضٛێٕعەٚارثٛٚٔە ضێرایە ثٛٚە زیبظ

ثکبد ٌە ظەرەٚەی ثٛاری ظەرچٛٚٔی ضۆی، ٌەخیبری ئەٚەی  کبرێک کە ضٛێٕعٔی رەٚاٚکرظثێذ ظەرٛأێذ
، ری اڵیٗ خۆری وۆِٗ خیبٚازی ثێکبر ثێذ، ٘بٚکبد ثۆرە ٘ۆی ظەرکەٚرٕی ثێکبری ضٛێٕعەٚار، ضەرەڕای

 .پیػبْ ظراٚە 3.6١ٚەن ٌە غێٛەی 
 

 ە گٛێرەی ئبضزی ضٛێٕعەٚاری، پێکٙبرەی ثێکبریی ث 6١.3غێٛەی 

 

 
 

ئێطزب ٚ ( ٚەرگیراٚە، ٘ەڵطۀگبٔعٔی ثبزاڕی کبری 6٢1١) ٚ ٚەزارەری پالٔعأبْ، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ رأعضەرٔح: ٌە 
 ٌە کەرری ربیجەد. ثەکبرضطزٓئبییٕعەیی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، عێراق، ئبڵۆزییەکبٔی ضیبضەرەکبٔی زیبظکرظٔی 

 
ێّی کٛرظضزبْ ڕٚٚثەڕٚٚی رێژەیەکی گەٚرە ٌە ثێکبری ظەثێزەٚە رۀبٔەد ئەگەر ٚای زکِٛەری ٘ەر

ٚ رەِۀە یبْ کە ضباڵٔە ظەگۀە ئەبٔەی کەض ظاثٕێیٓ کە زیبظثٛٚٔێکی ثەرچبٚ ڕٚٚ ٔبظاد ٌە ژِبرەی ئەٚ
کە ثە  ، ئبٚارەی ٔبٚضۆ، پۀبثەر ٚ کبرِۀعی ثیبٔیربْ ئبفرٖثۆ کبر ظەگەڕێٓ )ٚ  ضٛێٕعْ رەٚاٚ ظەکەْ

یە ٌە اْ ثریزیٛزێژەی ٘ۀٛٚکەیی زیبظثٛٚٔی ظأیػرکرێیەکی کەَ ثە گرێجەضزی کٛررطبیەْ ظاِەزراْٚ(. 
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ٌە کۆی ظأیػزٛاْ.  ظ ضٗ ٌٗ 6.2کرظٔی پۀبثەر ٚ ئبٚارە( کە ظەکبرە ٘ەژِبرثێ )رۀبٔەد ثە 1١٢٢٢٢
ی ضیٕبریۆیەک زرأعْ، ظاِٗەرییەکبْ کبریگەری گەغەی ظەرچٛٚ ٌەضەر ڵگٛێرەی ِەزۀعە ٔێٛظەٚثە

زیبظ ثکبد،  5٢٢٢٢ە ث زرأعْ ظاِٗپێػجیٕی ئەٚە ظەکبد کە ضباڵٔە  ِبِٕبٚۀعی ثۆ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ
 ئبثٛریثۆ ئەِەظ پێٛیطزە رێژەی گەغەی  ،ٌە ثەرزثٛٚٔەٚەی ئبضزی ثێکبری ێذث ظٖگرئەِەظ رێ

ی ئبییٕعە ثە غێٛەیەوی ەگەر کبرِۀعأثێذ یبْ زیبرر ٌە ضبڵێکعا ٌە ٘ەرێّەکە. ئ ظ ضٗ ٌٗثەرظەٚاَ پێٕح 
ٌە چبٚ ضۆیعا  کەٛٚالیەْ کەرری ربیجەرەٚە ضرأە ژێر کبر، ئەٚضب کەرری ربیجەد کە ثچضەرەکی ٌە
ثٛٚٔی ژِبرەی کرێکبری ٔبچبالکی یبْ زیبرر گەغە ثىبد. کەڵەکە ظ ضٗ ٌٗ 1٢ٔە ثە ثڕی اڵپێٛیطزە ضب

ئەٚ  ضٛێٕعەٚار ٌۀبٚ کبرضٛازیبرە ٚ زیبظثٛٚٔی ژِبرەی ضٛێٕعەٚار ضەرەڕای ئەٚ ضەڵکە ضٛێٕعەٚارە ثێک
ِبٔبی ئەٚەیە ئەٚأەی کە ثە ئبضزی ثٕەڕەریی ضٛێٕعەٚارییەٚە ظەچٕە ٔبٚ  کەضبٔەظا کە ثۆ کبر ظەگەڕێٓ

ئەٚضب ظٚٚچبری رەٚغی ٔبضۆغی  -ثبزاڕی کبر، یبْ ضراپزریع ئەگەر ئبضزی ضٛێٕعٔیبْ ٔسَ ثێذ
ِەررضی ٘ەژاری زیبظ ظەکبد، ٚ ثەرظەٚاَ پػذ ظەثەضزٓ ثە چبٚظێری ظاِەزرأعْ ظەثٕەٚە، ئەگەری 

کۆِەاڵیەری، پێٛیطزە  ٘بٚکبریظیبریکراٚ ثۆ ظاِەزرأعْ ٚ  ضیبضەریکۆِەاڵیەری. ضەرەڕای ٘ۀعێک 
ٚە رب ظەگبرە  گػزییٗ ئبثٛریٌە ثەڕێٛەثرظٔی  ظەرفەرەکبٌْە ثٛاری ثەرزکرظٔەٚەی ٘ەِٛٚ  ێذضیبضەد ٘ەث

ىی ضٛێٕعەٚار ظەثٓ ڵرەکبٔی کەررەکبْ. زۆرثەی ئەٚأەی ٌە ئبییٕعەظا ثۆ کبر ظەگەرێٓ ضەظاڕغزٕی ضیبضە
 ٚ ئبضزی ضٛێٕعٔەکەغیبْ ثەرزرر ظەثێذ. 

 
 6٢6٢ژِبرەی پێػجیٕیکراٚی ضباڵٔەی ئەٚ کەضبٔەی ظەچٕە ٔبٚ ثبزاڕی کبر ٘ەرب  3.65غێٛەی 

 
       ئبِبظەیی          ثٕەڕەری، ضەرەربیی     *  ثڕٚأبِە            ظپٍۆَ                         

 

 
 
 
 

ئێطزب ٚ  ثبزاری وبر( ٚەرگیراٚە، ٘ەڵطۀگبٔعٔی 6٢1١ٚ ٚەزارەری پالٔعأبْ، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ) رأعضەرٔح: ٌە 
 یجەد.ٌە کەرری رب ثەکبرضطزٓئبییٕعەیی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، عێراق، ئبڵۆزییەکبٔی ضیبضەرەکبٔی زیبظکرظٔی 
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٘ەٚڵ ظەظاد ظەرفەری کبر ظرٚضذ ثکبد ثۆ  6٢6٢ظیعگەی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثۆ  .3.635
ثەضزٓ ٚ کەِکرظٔەٚەی پػزجەضزٓ ثە رۆڕی کبر ظەکبد ثۆ زیبظکرظٔی پػزەثەضۆظأیػزٛأەکە، ثۆیە 

 ەٚەثۆ ئەَ ِەثەضزەظ، پێٛیطزە کەرری ربیجەد گەغە ثىبد ٚ ظەرفەری کبر ٌێر. چبٚظێری کۆِەاڵیەری
ەالیەْ ٌ ثۆ ثەکبرضطزٓ گٛٔدبٚ ثٓئەٚأەی ثۆ کبرظەگەڕێٓ ضەر٘ەڵجعاد. ٌە ثەراِجەرظا، پێٛیطزە 

ثٓ. ضبٚۀکبر پێٛیطزی ثە کبرِۀعی ضبٚەْ ضٛێٕعەٚاری ٚ ِەغمعیزەیە. ضبٚۀکبرەکبٔەٚە ٚ غبیطزە
ەٚە گػزیری الیەْ کەرەٌ ٘ێسی وبرزۆرثەی  ظائیطزبثبغە. ٌە ضیبضەریِیع پێٛیطزی ثە ئەِەی ظٚٚە

کعار، ٚەن ئەٚەی یبرِەری ٌە ثەرٔبِەی چبٚظێری کۆِەاڵیەری ٚەرثگرْ. ِبِ ظٖ ثێىبریْ ٚەن ظاِەزراٚ
راٚرظ ٌەگەڵ ِٛٚچەی کەرری ظرٚضذ ظەکبد ثە ثە ظٚٚفبلیئەِەظ ثەربڵکرظٔەٚەی ثٛظخەیە ٚ ٘بٚکبد 

 ظۆضیرەٚاٚەری ٌە ەِەظ ثە. ئگػزیٚ ظەرِبڵەکبْ ٚ ٘ەٌِٛەرخی ٔبٚضۆیی کبرکرظْ ٌۀبٚ کەرری  ربیجەد
 ْ.کبرثێیبْ  گػزیە یبْ فەرِبٔجەرْ ٌە کەرری ظەرظەکەٚێذ ک رعا ئبفرٖکبرِۀعی 

 
ٌە ضٛێٕعْ،  رۆِبرکرظْپیٛیطزی ثە ڕێٛغٛێٕە ثۆ زیبظکرظٔی ظٚٚرکەٚرٕەٚە ٌەَ ٘بٚکێػە رأەگیراٚە، 

. ۆڵی زکِٛەد ٌە ظاِەزرأعْٚ کەِزرکرظٔەٚەی ر غبرەزایی ئەٚأەی ثۆ کبر ظەگەڕێٓچبکزرکرظٔی ئبضزی 
ئبِبٔدی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثریزییە ٌە ظرٚضزکرظٔی ٔەٚەیەن ٌەٚ کەضبٔەی ثۆ کبر ظەگەڕێٓ 

 یثەپێی ضٛاضزەکبٔعْ ٚ ضیطزّی ِەغمەٚە ٚ ئەِەظ ٌە رێی ضٛێٕ ثٓ ٌێساْ غبرەزایی ٚ ْ ضبٖٚکە 
ربیجەری لۆٔبغەکبْ زیبظی کرظٚە، ثە کبْ ٚثبزاڕ. ئەگەرچی ٌەَ ظٚاییەظا ضٛێٕعْ ٌە ضەرخەَ ئبضزە

ضٛێٕعٔی ظٚای ئبِبظەیی، ثەاڵَ ٘ێػزب ژِبرەیەکی زۆر ٌە گۀدبْ ثە ئبضزی ضٛێٕعٔێکی کەِەٚە ظەچٕە ثەر 
ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ ظە یەکی ضبڵ ) 15کبر. چٛاریەوی کچبْ ٚاز ٌە ضٛێٕعْ ظە٘ێٕٓ رب رەِۀیبْ ظەگبرە 

ٚاز ٌە  ْ پێع ئەٚەی ئبِبظەیی رەٚاٚ ثکەْی کچبظ ضٗ ٌٗ . ٚ ٔسیکەی ضێ یەکی کٛڕاْ ٚ چًکٛڕاْ(
 ضٛێٕعْ ظە٘ێٕٓ. 

 
 6٢16، ز گٗ رٖبْ ٌە ضٛێٕعْ ثە گٛێرەی رەِەْ ٚ رێژەکبٔی ٚاز٘ێٕ 3.62غێٛەی 

 

 
 

 ٌە الیەْ ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری   IHSES 6٢16ضەرچبٚە: غیکرظٔەٚەی                 
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رر ثکرێذ ثە ربیجەری ٌەَ زاییەکبٔیبْ پزەٚرر ٚ زیبرەبەٚ کبرِۀعأەی کە ٘ەْ پێٛیطزە غئ .3.632
ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ضەرچبٚەی ِرۆییعا ثە رەٚاٚثٛٚٔی  .کە رەکٕیکەکبٔی ثەر٘ەِٙێٕبْ ظەگۆڕێٓ ظا ِٖٗ ضەرظ

ِەغك ٘ەیە پێع ئەٚەی کۆربیی ٔبیەد. ئەٚأەی کە ٌە ٔٛێ ظاظەِەزرێٓ پێٛیطزیبْ ثە ٘ۀعێک  ضٛێٕعْ
ر. ِەغمی ٌەَ بکۆ چبکزرکرظٔی غبرەزایی ٌە غٛێٕی زۆر پڕثبیەضە ث اکزیسپرثکەْ. ِبٚەی ظەضذ ثە کبر

ضەرچبٚە ثگرێذ، ٚارە رەثب ثێذ ٌەگەڵ ٚ ثە ضپۆٔطەری ضبٚۀکبر ثیذ، کە  ضٛاضزەٚەخۆرە ظەثێذ ٌە 
 ئبِبظەیە رەِٛیٍی ِەغمی ٌەَ خۆرە ثکبد ٚ ٘ەرٚە٘ب ثەغێک ثێذ ٌە ئەرکی ظاِەزراٚەیی رێکطراٚەکە.

 
ثە  ٘ێسی وبرِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثریزییە ٌە زیبظکرظٔی ظاٚاکبری ٌەضەر ئبِبٔدی زک .3.637

ئەَ ثەغەی . ی، ثەربیجەری ٌەالیەْ کەرری ربیجەرەٚەبٔرٚضزکرظٔی ٘ەٌی کبر ثۆ ٘بٚٚاڵریەکِەثەضزی ظ
( لەثبرەی 1کە ) گػزیٌە ئیعارەی  ێکی ظٚٚ کٛچکەیە. یەکەَ، چبکطبزیضزراریدەکە پێٛیطزی ثە غێٛاز

ی ( ثەغعار3، )گػزی( رەِٛیً ظاثیٓ ظەکبد ثۆ ٚەثەر٘ێٕبٔی 6کەَ ظەکبرەٚە، ) گػزیی کبرِۀعأی ژِبرە
رێی چٛارچێٛەی یبضبیی ٚ رێکطراٚەییەٚە ثۆ چبکزرکرظٔی  د ٌە گەغەپێعأی کەرری ربیجەد ٌەظەکب

کرظْ ٌەضەر ( کبر5ٌەگەڵ ضٛێٕعْ، ) ( کەِکرظٔەٚەی ئیسظٚاخییەد ٌە ثبزاڕی کبر١ژیٕگەی ٚەثەر٘ێٕبْ )
پێٛیطزییەکبٔی ِەغك ثۆ کبرەکبٔی کەررەکبٔی ربیجەد. ظٚٚەَ. رێکططزٕەٚەی کەرری ربیجەد ٚ ثڕیٕی 

ی ربیجەد. ئبِبٔدەکە ثریزی  پرۆژٖضەرخییەکبٔی زکِٛەد پێٛیطزە غبٔجەغبٔی یەن ثٓ ٌەگەڵ ٘بٔعأی 
 ظەثێذ ٌە ظرٚضزکرظٔی کەررێکی ربیجەد کە زۆر ثەر٘ەِٙێٓ ثێذ.

 
پێعأی چٛارچێٛەی ظاِەزراٚەیی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثریزییە ٌە گەغەئبِبٔدی  .3.63٩

 ظیبٌۆگیرێکٛپێک ثۆ ظاِەزرأعْ، ٚ  ضیبضەریگٛێرەی غیکرظٔەٚەی ظارب ٌە کبری ضۆیعا، ظاڕغزٕی ثە
ٚ ئبِبر ٚ  زگب ظٖزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضبٚۀی . ثٕیبرٕەرأە ٌە ٔێٛاْ ٘بٚثەغە کۆِەاڵیەرییەکبٔعا

بٔیسِی پێٛیطذ ٔییە ثۆ ئۀدبِعأی غیکرظٔەٚەی پڕثبیەش، ظاڕغزٓ ٚ خێجەخێکرظٔی ڕێٛغٛێٓ ثە ِیک
 ظیبٌۆگیی ضیبضەرەکبْ، ئەِەظ ٘ەِٛٚی ٌە رێی ٔبٔعگٔثە ثەڵگە، چبٚظێریکرظْ ٚ ٘ەڵطە پػزجەضزٓ

ٚضراٚەرەٚە ٚ ثٕیبرٕەرأەی کۆِەاڵیەرییەٚە ظەکرێذ ٌە ٔێٛاْ الیۀە ٘بٚثەغەکبٔعا. یبضبیەکی ٔٛێی کبر ٔٛ
٘ەِبْ ثەظأٛضزبْ ٚ رێککەٚرٕٕبِەی ٔێٛاْ الیۀە کۆِەاڵیەرییەکبْ.  ظپەضۀعکرظٔی ضێرارر ظەثێذ پب

غێٛە، ضزراریدەکەی "ضزراریدی گەغەپێعأی غبرەزایی" ٘ێػزب پەضۀع ٔەکراٚە. ٘ەرٚە٘ب، خێجەخێکرظٔی 
 . کەٚرٛەظٚا ظەضزی پێکرظ 6٢15ە ٌە ئبیبری ک ٘ەرێّی ثەکبرضطزٕی ضیبضەری

 
ٚ ظرٚضزکرظٔی کەررێکی ربیجەری  ئبثٛریثبغی  ضیبضەری٘یچ ثەظیٍێک ٔییە ثۆ  ئەگەرچی .3.63٨

ثبزاڕی کبر  زۆر ضٛٚظثەضع ٚ کبریگەرْ،  ضیطزّی زأیبریٚ ضیطزّێىی چٛضزی ضٛێٕعْ رێکٛپێه 
پیػەیی،  ، رێّٕبییثەکبرضطزٓ. ئەِبٔە ثریزیٓ ٌە ضسِەرگٛزارییەکبٔی ئەگەر ثە رێکٛپێکی خێجەخێ ثکرێٓ

ی ثچٛٚن ٚ  پرۆژٖکبر ٚ پػزگیری ٌە  ثبزاڕی ەضەر پیػە ٚ کبر، ضیطزّی زأیبریئبِۆژگبری ٌ
ۆ غکطذ ٌە ضٛێٕعْ ٚ ٌە ضٕٛٚرظأبْ ث ێذزۆر ثە ضٛٚظ ظەث کبر ثبزاڕی ضیطزّی زأیبریِبِٕبٚۀعی. 

 ثەکبرضطزٓ ە ثٛاریثۆ رەٚاٚکبری ٌ کبر، ٚ کەِکرظٔەٚەی رێچٛەکبٔی ثێکبری ٌە رێی ئبضبٔکبریثبزاری 
، ٚەن چیٓٚ ٘بٔعاْ ٚ پزەٚکرظٔی کبرایی ٚ یەکطبٔی. ئەِبٔە رێگەضۆظ ظەکەْ ثۆ رەٚاٚکبریی ٘ۀعێک 

 گۀدبْ یبْ ئبٚارەی ٔبٚضۆ.
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 ظیبٌۆگیپێٛیطذ ٌە ثٛاری  ە ثریزییە ٌە ئۀدبِعأی چبکطبزی٘ۀعێک ثٛاری پەیٛۀع ثەِەٚ .3.6١٢
،  پرۆژٖبْ ثە غێٛەیەک کە کبرکرظْ ٚ گەغەضۀعٔی کۆِەاڵیەری ٚ ژیٕگەی رێکططزٓ ٚ رێٛغٛێٕەک

ظەکرێذ ئبضبٔکبری ثۆ ئەِە ثکرێذ ٌە رێی کۆڕثۀعێکی ڕاٚێژکبرییەٚە ثۆ کرێکبراْ ٚ . ئبضبٔزر ثکبد
. ظەغێذ ECOSOC ئبثٛریٚ کۆِەاڵیەرییەکبْ ٚ ٔبٚی ثٕرێذ ئۀدِٛۀی کۆِەاڵیەری ٚ  ئبثٛریثبثەرە 

عار ٚەن کەرری ربیجەد ٚ گػزی، کۆِەڵگەی یپەیٛۀع الیۀی ذ يێێک ثجژێعراٚ پڵٌە چۀع ٔٛێٕەرێکی ٘ە
ِەظۀی کە ثزٛأٓ ربٚرٛێی ضەرخەَ ئبضزۀگەکبْ ثکەْ ٚ ڕاٚێژ پێػکەظ ثە ظەضەاڵرەکبٔی خێجەخێکرظْ 

ضیبضەرەکبٔعا  ضػزەیضەرخەَ چبکطبزییەکبْ ٌە ٚ یبضبظأبْ ثکرێذ ثۆ ئەٚەی کبریبْ ٌەضەر ثکرێذ. 
یی ئەٌٚەٚییەد عٔضػزەی ضٛارەٚە ثریزییە ٌە کبرجە کە ٌە پبغکۆی ئەَ ڕاپۆررەظا ٘ەْ. پٛضذ کراٚەرەٚە

 .ضطزٓرثەکبثۆ چبکطبزییەکبْ ٌە ثبزاڕی کبر ٚ ثەرٔبِەکبٔی پزەٚکرظٔی 
 

 ئەٌٚەٚییەری پێػٕیبرکراٚ ثۆ چبکطبزییەکبْ: ثەرٔبِەی ثبزاڕی کبر 3.7ضػزەی 

 ثەرپرضیبرێزی چبکطبزیی ثبزاڕی کبر  
 ثەکبرضطزٕی ضیبضەریپەٌەکرظْ ٌە خێجەخیکرظٔی "  ضزراریدەکبْ 6٢12

 ٘ەرێّبیەری."
  ظاڕغزٕی ضزراریدی گەغەپێعأی غبرەزاییەکبْ ٌە

 زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ

  ٚەزارەری کبر ٚ کبرٚثبری
 کۆِەاڵیەری

  ٚەزارەری کبر ٚ کبرٚثبری
 کۆِەاڵیەری

ربٚرٛێی ظاڕغزٕی رەغٕٛی یبضبی کبر ٚ   یبضبظأبْ 
ی پبراضزٕی چٛارچێٛەی ضزرارید رەثبکرظٔی ٌەگەڵ

  کۆِەاڵیەری

  ٘بٚثەغە ٚەزارەری کبر ٚ
کۆِەاڵیەرییەکبْ )ضبٚۀکبر ٚ 

 کرێکبرەکبْ(
ظاِەزرأعٔی فەرِبٔگەی ثباڵ ثۆ چبکطبزیی ٌە   ظاِەزراٚەکبْ

 ضسِەری ِەظۀی.
  ظاِەزرأعٔی ئۀدِٛۀی ثباڵی گەغەپێعأی

ەکبد ثۆ پزەٚکرظٔی ضەرچبٚە ِرۆییەکبْ کە کبر ظ
کبْ ٚ ضیبضەرەکبٔی ەئبثٛریپەیٛۀعیی ضیبضەرە 

بٚظێریکرظٔی خێجەخێکرظٔی چظاِەزرأعْ ٚ 
 . ری اڵیٗ ی ضزراریدی پبراضزٕی وۆِٗ چٛارچێٖٛ

 ْٔٛٚضیٕگەی ضەرۆن ٚەزیرا 
  ،ْٔٛٚضیٕگەی ضەرۆن ٚەزیرا

ٚەزارەری پالٔعأبْ، ٚەزارەری 
کبر، ٚ ٚەزارەرە 

ٚ  ثٛریئبعارەکبٔی یپەیٛۀع
 کۆِەاڵیەری ٚ ٘بٚثەغەکبْ

غیکرظٔەٚەی ظیّۆگرافی ٌە رەٚغی پالٔعأبْ ثۆ   ثەرٔبِەکبْ
٘ەِٛٚاْ ٌە ضٛێٕعْ رب  رۆِبرکرظٔیضٛێٕعْ ثۆ 

 ضبڵی 15رەِۀی 

  ٚەزارەری پەرٚەرظە ثە
 ٘بٚکبری ٌەگەڵ ظەضزەی ئبِبر

ِی  ضیطزٗظەضزکرظْ ثە ئبِبظەکبری ثۆ ظاڕغزٕی   کبرگێڕی
 اری وبرزأیبری ثبز

  پێعاچٛٚٔەٚەی ظاربثەیص ٚ ٔیػبٔعەرەکبٔی ثبزاڕی
 کبر

  پێعاچٛٚٔەٚەی ضیبضەد ٚ ثەرٔبِەکبٔی ثبزاڕی
 کبر.

  ظەضزەی ئبِبر ٌەگەڵ ئبژأطە
عارەکبْ )ظارب ثعاد یپەیٛۀع

ٌەضەر ثبزاڕی کبر، ٚەزارەری 
پالٔعأبْ، ٚەزارەری کبر، 

ٚەزارەری ٔبٚضۆ، ٚەزارەری 
 ظارایی(

کبْضزراریدە 6٢17   ْٚٛظاڕغزٕی ضیبضەرەکبٔی ظاضڵج 
  ڕەزاِۀعی ٌەضەر ضزراریدی گەغەپێعأی

 غبرەزاییەکبْ

  ٚ ْٚەزارەری پالٔعأب
ٚەزارەری کبر ٚکبرٚثبری 

 کۆِەاڵیەری
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 ٚەزارەری کبر ٚ پەرٌەِبْ  کبرپێکرظٔی یبضب ٔٛێیەکەی کبر  یبضبظأبْ

کبْزگب ظٖ    ظاِەزرأعٔیECOSOC  ڵ ٚەزارەری پالٔعأبْ ٌەگە
، ئبثٛریٚەزارەرەکبٔی 

کۆِەاڵیەری، ٚ ٘بٚثەغەکبْ ٚ 
 کۆِەڵگەی ِەظۀی

ظەضزکرظْ ثە خێجەخێکرظٔی رێٛغٛێٓ ثۆ   ثەرٔبِەکبْ
ظەضزگەیػزٕی ٘ەِٛٚاْ ثە ضٛێٕعْ ٚ ثەضزٕەٚەی 

 ، ئەگەر پێٛیطذ ثٛٚ.CCTثە 

  ٚەزارەری ظارایی، ٚ ٚەزارەری
کبر ٚ کبرٚثبری کۆِەاڵیەری 

 CCTثۆ 
ضیطزّی زأیبری کرظْ ثە خێجەخێکرظٔی ظەضز  ئیعارە

 ثبزاری وبر 
  ظەضزەی ئبِبر ٚ ئبژأطە

پەیٛۀعظاەرکبْ )کە ظەرٛأٓ 
: ثبزاری وبرظارب ثعەْ ٌەضەر 

MOLSA (MOL/KSAI), 
MOI, MoFE) 

6٢1٩-
6٢6٢ 

خیجەخێکرظٔی ضێ ضیبضەد: ظاِەزرأعْ،   ضزراریدەکبْ
 رۆِبرکرظْگەغەپێعأی غبرەزایی ٚ 

 

  خێجەخێکرظٔی یبضبی ٔٛێی کبر  یبضبظأبْ

  ٔٛێیەکبْ ظاِەزراٚەضطزٕە گەڕی   ظاِەزراٚەکبْ

ظرێژەظاْ ثە خێجەخێکرظٔی رێٛغٛێٕەکبْ ثۆ   ثەرٔبِەکبْ
ظەضزگەیػزٕی ٘ەِٛٚاْ ثە ضٛێٕعْ ٚ ثەضزەٚەی 

 ئەگەر پێٛیطذ ثٛٚ.  CCTٌەگەڵ

 

ظرێژەظاْ ثە خێجەخێکرظْ ٚ ٔٛێکرظٔەٚەی   کبرگێڕی
 . ری ثبزاری وبرضیطزّی زأیب

 

 
 گػزی ئبثٛری ئبِبرەکبٔی ٌە رٛأبضبزی.َ 

 

کە رێکطراٚەکبٔی ٚەن  ئبثٛریپێٛیطزە ظرێژە ثە رٛأبضبزی ثعرێذ ثۆ یەکططزٕی ئبِبرەکبٔی  .3.6١1
گٛێرەی چٛارچێٛەی ٔەضػەرێگەی چبکطبزی، ِەغمکرظْ ثۆ چۀع ثە .ظەضزیبْ پێکرظ  UNFPAٔع ٚ اڕ

ذ ٌە ٚەزارەرەکبْ ٚ ٌە ظەضزەی ئبِبر. رٛأبضبزییەکە ثەرظەٚاَ ظەثێذ کبرِۀعێکی ظیبریکراٚ ظاثیٓ ظەکرێ
ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر کۆرٛثۀعەکبٔی ئێطزب ٌە ثٛاری رێگەیػزٓ ٌە چەِکەکبٔی ئبِبر، ٚ رەکٕیکەکبٔی 

 ٚ ظارایی ٚ کۆِەاڵیەری. گػزی ئبثٛریرێگەیػزٓ ٌە ثبثەرەکبْ ٚ ضیبضەرەکبٔی 
 

ثۆ ظاثیٕکرظٔی زأیبری پێٛیطذ ثۆ  ثەرەٚپێع ثجرێذ، گػزی ئبثٛریپێٛیطزە ئبِبرەکبٔی  .3.6١6
رٛأبکبْ، ضەرچبٚەکبْ )ضزبفی رەکٕیکی ٚ . ٌە ٘ەرێُ ئبثٛریظاڕغزٕی ضیبضەرەکبْ ٚ گەغەپێعأی 

ٌە ثٛاری کۆکرظٔەٚەی ظارب ٚ ثەر٘ەِٙێٕبٔی  ٚ ٘ەِب٘ۀگی طزٓ، رێکطِیزۆظۆٌۆخیژێرضبٔی ئەٌیکزرۆٔی(، 
٘ەیە. پێٛیطزە ئەٌٚەٚییەد  ثەرەٚپێػجرظْە، ٘ەِٛٚی پێٛیطزی ثە خێی ِزّبٔ ٚظثەضع ٚئبِبری ضٛ

بْ ٚ ظارب ثۆ خی ظی پی ەکئبثٛریثعرێذ ثە کۆکرظٔەٚەی ضیطزەِبریکی ظاربی ثەر٘ەِٙێٕبْ ٌە کەررە 
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ٚ پۆٌێٕە ضەرەکییەکبٔی ضەرخییەکبْ ثە ٔرضە ٘ۀٛٚکەییەکبْ ٚ ٔرضە  ئبثٛریگٛێرەی کەرری ضباڵٔە ثە
ثێدگە ٌە کەرری ٔەٚد.  ئبثٛری بٔعەری ئبضزجەرز ثۆ کەرری ضەرەکی٘ەِٙێٕبٔی ٔیػچەضپبٚەکبْ، ٚ ثەر

ثۆ  ٚ ظاِەزرأعْ، ثەالی کەِەٚە ضبڵی ظٚٚ خبر ٘ێسی وبرپێٛیطزە زأیبری کۆثکرێەٚە ٌەضەر 
ئۀدبِعأی ٌێکۆڵیٕەٚەی غیکبری ٚ ضیبضەرەکبٔی ثٛاری گەغەپێعأی کەرری ٔبٔەٚری ٚ چبٚظێری 

  ژِێرەکبٔی ٚ   رێّی وٛرظضزبْ ٘ٗ  رٚٚپێٛی ٘ێٛزی وبر ٌٗػزر زۆرثەی ئەِە ٌە الیەْ کۆِەاڵیەری. پێ
کرظٚٚە. ظەضزەی ئبِبر ٘ەرٚە٘ب ٌە  ثەرەٚپێػجرظٔی ٔع پێػٕیبریاٚ ڕکراٚە،  ر وبرثٗ ٌیطزی ٔرضی ثٗ

 .6٢16خی ظی پی ٌە  ٘ەژِبریٔسیکەٚە ثەغعار ثٛٚە ٌە 
 

ثۆ  أبْەی ئبِبری ضەر ثە ٚەزارەری پالٔعضەرچبٚەی پێٛیطذ ظاثیٓ ظەکرێذ ثۆ ظەضز .3.6١3
ثە ِەثەضزی پػزگیریی ٌە ئبِبرەکبْ ٚ ٔیػبٔعەرەکبْ ثۆ  ئبثٛری ضەرەکی پێٛیئۀدبِعأی رٚٚ

 ثەکبرضطزٓ٘ەڵجژارظە ٚەن پەرٚەرظە ٚ رۀعرٚضزی ٚ  ٚ ضسِەرگٛزای ْ، ثیٕبضبزیکػزٛکبڵ، ثەر٘ەِٙێٕب
. ئبِبرەکبْ ٌەضەر ٔرش ظەثٕە ِبیەی ئەٚەی ئبِبرەکبٔی ئبثٛریٌە کەرری ٔەٚد ٚ ٔبٔەٚد  ٚ کەرری رری 

ثٓ ٚ "ٔیػبٔعەری ٔرضی ثەر٘ەِٙێٕبْ" ظاثڕێژرێٓ کە ثبغزرثٓ ٚ زیبرر خێی ِزّبٔە ر وبرثٗ ٌیطزی ٔرضی ثٗ
 .ئبثٛریگٛێرەی کەرری ٔەٚی ئبِبر ظەظاد ثۆ خی ظی پی ثەئەِەظ یبرِەری ثبغزر کۆکرظ
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 کرظٔەٚە٘ێٛرەرری کۆِەاڵیەری ٚ ڕێٛغٛێٕی چبکطبزییەکبٔی ک .١

٘ەرێّی کٛرظضزبْ ڕٚٚثەڕٚٚی لەیرأێىی گەٚرەی کۆِەاڵیەری ٚ ِرۆیی ظەثێزەٚە. ئەِڕۆ،  .1.١
عا، ربضبٔی ظارایی ٌە ئۀدبِی ظاثەزیٕی ٔرضی ٔەٚد ٚ لی یكه ههضەرەڕای گرفزە ظرێژضبیۀەکبْ ٌە ثٛاری 

زیبظثٛٚٔی ضەرخییەکبٔی ئبضبیع ٌەثەر پێکعاظأەکبٔی  ٚە ٚثەغعأەثٛٚٔی زەٚاڵەی ثٛظخە ٌە زکِٛەری 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ ٌە رٛأبی ثۆ ظاثیٕکرظٔی  ئبثٛریٔبٚچەکە، کبریگەری گەٚرەیبْ ٘ەثٛٚ ٌەضەر 

ەکبْ. لەثبرە ٚ ضێرایی لەیرأی ئبٚارەییع ئبضزۀگێکی رری ثۆ زکِٛەد زیبظ کرظ ثۆ گػزیضسِەرگٛزاریە 
عا. ٘ەرێّی کٛرظضزبْ زیبرر ٌە ربیجەری ٌە ضبیەی لەیرأی ظاراییەکبْ ثەػزیگگەیبٔعٔی ضسِەرگٛزارییە 

ٌەضۆگررٛٚە ٚ ئەِبٔە چۀعیٓ ظاٚاکبری خۆراٚخۆریبْ  ضٛریظٚٚ ٍِیۆْ ئبٚارەی ٔبٚضۆ ٚ پۀبثەری 
ٔبٚضۆ ٚ ظەضزگەیػزٓ ثە ضسِەرگٛزارییەکبْ.  ئبثٛریظەضبرە ضەر  ثبرگرأی٘ەیە. ئەِەظ کۆرٛثۀع ٚ 

 ی ٘ەیە ثۆ ثەرضڤعأەٚەی لەیرأە ِرۆییەکبْ.ٔێٛظەٚڵەر ٘بٚثەغیێٛیطزی ثە ضەرچبٚە ٚ زکِٛەد پ
 

ی ٌە چبٚظێریی کۆِەاڵیەری، ئبِبٔدی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثریزییە ٌە ضەرەڕای چبکطبز .6.١
ثۆ ثبغزرکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکبٔی  ٘بٔعەرپبراضزٕی ضەرچبٚە ِرۆییەکبٔی ٌە رێی ظاثیٕکرظٔی 

پبراضزٕی ضەرچبٚە ِرۆییەکبْ پێٛیطزی ثە ظرٚضزکرظٔی ظەرفەری یەکطبٔە ثۆ ی ٚ ضٛێٕعْ. رۀعرٚضز
٘ەِٛٚاْ. ضزراریدی زکِٛەد ثریزییە ٌە کبرکرظْ ثۆ کەِکرظٔەٚەی ٘ەژاری ٌە رێی ضۆغکرظٔی 
ثەکبرثرظْ ٚ ٘بٔعأی ظەرفەری یەکطبْ ٌە ثٛاری ظەضزگەیػزٓ ثە ضسِەرگٛزارییەکبٔی ثٛاری رۀعرٚضزی 

ێری چبٚظ ٌە پبراضزٕی کۆِەاڵیەری، زکِٛەد ظەضٛازێذ ە٘ب ٌە رێی چبکطبزیضٛێٕعْ. ٘ەرٚٚ 
ضەڵکە ٘ەژارەکە ثپبرێسێذ ٌە کبریگەری ئەَ ربضبٔبٔەی ظٚایی ٚ ٘ەرٚە٘ب ڕێٛغٛێٕی ئەٚرۆ  کۆِەاڵیەرییعا

غێٛەی ٘ەِبْ ەٚە ٌەضەر ٘ەژاراْ ٚ ٔەظاراْ. ثەەکبْ کەَ ثکبرئبثٛریکە کبریگەرەکبٔی چبکطبزییە 
عێراق، خێجەخێکرظٔی ضیطزّی ضبٔۀػیٕی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ خەضذ ظەضبرە ضەر  وبٔی رری غٗ ثٗ

ی ظارایی ٚ ثٛظخەی ەرظەٚاِ( ظاڕغزٓ ٚ خێجەخێکرظٔی ضیطزّێىی ضبٔۀػیٕی کە ث1ظٚٚ الیۀی گرٔگ: )
ظاڕغزٓ ٚ ( 6گٛٔدبٚ ٚ یەکطراٚ ثێذ ثۆ ٘ەرظٚٚ کەرری ربیجەد ٚ گػزی، ٚ ) ٚ ثیذ، یەکطبْە٘

ی ضەٌکی ەکەِی ضبٔۀػیٕی )ضبٔۀػیٕیی کۆِەاڵیەری( ثۆ ئەٚٔی خێکرظٔی ضیطزّێىی ٔبثەغعاریی الخیجە
 ثپبرێسرێٓ ٚ رٛٚغی ظاٚی ٘ەژاری ٔەثٓ.  ضباڵچٛٚ ثٗ

 

 ظەرەکی یربضبٔ ٌە ٔەظاراْ پبراضزٕی ِەثەضزی ثە کۆِەاڵیەری چبٚظێری ٌە چبکطبزیی ا.
 

 یثیّەی کۆِەاڵیەری ٚ ضبٔۀػیٕ
 

ەٚە ثەرٔبِەکبٔی ثیّەی کۆِەاڵیەری ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ خێجەخێ  1٨5٢ٌە ٔبٚەڕاضزی ضباڵٔی  .3.١
 ٌە ئێطزبظا ظٚٚ پالٔی ثیّەی کۆِەاڵیەری ٘ەیە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ.ظەکرێٓ. 

 

i) ەٚە ثەڕێٛە ئبثٛریالیەْ ٚەزارەری ظارایی ٚ ە ثۆ کبرِۀعأی کەرری گػزیە ٌەپالٔی ضبٔۀػیٕی ک
 ظەگرێزەٚە.  یِیرارگر ٚ کەِئۀعاِی ٚ ضباڵچٛٚیی ثٗثٛارەکبٔی رەِۀی ظەثرێذ ٚ 

ii) چبٚظێری کۆِەاڵیەری، ثیّەی کۆِەاڵیەری، کە ثۆ کبرِۀعأی کەرری ربیجەرە، ٚ ٌە  پالٔی ٘بٚکبری
ظەثرێذ، ٚ ثٛارەکبٔی رەِۀی کبرٚثبری کۆِەاڵیەرییەٚە ثەڕێٛە الیەْ ٚەزارەری کبر ٚ
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( ٌەضۆظەگرێذ، ِٕعاڵی ثێطەرپەرغزیبر)ثێٛەژْ ٚ  یِیرارگرِی ٚ ٚ کەِئۀعا ضباڵچٛٚیی ثٗ
 ٘ەرٚە٘ب ِەررضیەکبٔی رۀعرٚضزی ٚ ثریٕعارثْٛٚ ٌە کبری کبر.

 

رریٍیۆْ ظیٕبر  1.3، کۆی ضەرخییەکبٔی ضبٔۀػیٕی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە ٔسیکەی 6٢1١ضبڵی  .١.١
ضیطزّی  ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘ێسی وبری ظ ضٗ ٌٗ 5٢زیبرر ٌە  67ی خی ظی پی( ِەزۀعە ظەکرێذ.  ٩.6)

 ٩١ظەکەْ. ٌە کەرری ربیجەد، ٔسیکەی کبر گػزیَ ئەِبٔە زۆرثەیبْ ٌە کەرری اڵضبٔۀػیٕی ظەیگرێزەٚە. ثە
ی ضەڵىی ضەرٚٚ رەِۀی ظ ضٗ ٌٗ 5٢٘یچ ضبٔۀػیٕییەن ٔبیگرێزەٚە. ٘ەرٚە٘ب، ٔسیکەی  ٘ێسی وبرٌە  ظ ضٗ ٌٗ

ثْٛٚ ٚ کبرِۀع گػزیٔػیٕی ٚەرظەگرْ )زۆرثەیبْ ٌە کەرری ضبڵ ٌە کٛرظضزبْ ِٛٚچەی ضبٔە 2٢
ٔبفەرِی ظەثەضزٓ، یبْ ثە  پػذ ثە ضسِەرگٛزاری ضباڵچٛٚاْ ثٗ وبٔی رری غٗ ثٗضبٔۀػیٓ ثْٛٚ(. 

 ٔییە(. ئبضزۀگیە کۆِەاڵیەرییەٚ ۆڕەکبٔی چبٚظێریکۆِەاڵیەری )کە ٌە ر کۆِەکیگػزی یبْ  پبرەظأی
یەکە. کەِزر  ن ٖٚ یەری ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ عێراقثیّەی کۆِەاڵ یٕی ٚضەرەکی ثۆ ظاپۆغیٕی ضبٔۀػ

 رِٚٚبڵیبْپالٔی ضبٔۀػیٕی کەرری ربیجەد  ٔەی ٌە رەِۀی کبرکرظٔٓ ٌە عێراقی ئەٚ کەضبظ ضٗ ٌٗ 6ٌە 
، پالٔی ضبٔۀػیٕی کەرری ٌٓە کۆی ئەٚ ظأیػزٛأەی ٌە رەِۀی کبرکرظٔ ظ ضٗ ٌٗ 6٩ظەکبد، ٚ ٔسیکەی 

 ظەکبد.  رِٚٚبڵیبْ گػزی
 
 

 ضباڵچٛٚ ثٗظأیػزٛأی ثەراِجەر  ضەرخییەکبٔی ضبٔۀػیٕی ١.1ەی غێٛ
 

 .ضەرچبٚە: ظاربثەیطی ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری
 

                                                           
07

 .لًسًدی جی دی پی( 0.3تریلیۆن دیىبر مًزەوذە دەکرێت ) 9وطیىی بً وسیکًی بۆ سًرجًم عێراق، کۆی خًرجییًکبوی خبوً 
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زبْ ٌەالیەْ ضیطزّێکی ضضبٔۀػیٕی ٌە ٘ەرێّی کٛرظ ٚ ٘ەرظٚٚ پالٔەکەی ثیّەی کۆِەاڵیەری .5.١
PAYG  ٌە ضیطزّێکی ٌەَ خۆرەظا، ضبٔۀػیٕی ثە  .ظاڕێژراْٚ ەٚەضۆرەِٛیٍکبری ظیبریکراٚ پػکعاریی

گٛێرەی ٘بٚکێػەیەن ظیبری ظەکرێذ کە پػذ ظەثەضزێذ ثە ثڕی ِٛٚچە ٚ ِبٚەی ضسِەد، کە ئەٚأەی 
ئێطزب پبرەی ضبٔۀػیٕی ٌە ِٛٚچەکەیبْ ظەثڕظرێذ، ظەظرێذ ثەٚأەی ئێطزب ٌێی ضٛٚظِۀعْ. ٌە کەرری 

ضبٚۀکبرەکە ظەیعاد ٚ  ظ ضٗ ٌٗ 16کە  ظ ضٗ ٌٗ 17ثریزییە ٌە رێژەی ثڕیٓ ٌە ِٛٚچە ثۆ ضبٔۀػیٕی  ربیجەد،
رێژەی پػکعاری ثۆ ضبٔۀػیٕی )ثڕیٓ ٌە ِٛٚچە ثۆ  ،گػزییع کبرِۀعەکە ضۆی. ٌە کەرری ظ ضٗ ٌٗ 5

 ٙب)رۀظەیعاد کبرِۀعەکە ضۆی  ظ ضٗ ٌٗ 7ی ضبٚۀکبر )زکِٛەد( ٚ ظ ضٗ ٌٗ 16ە، کە ظ ضٗ ٌٗ 1٨ضبٔۀػیٕی( 
عا ضبٔۀػیٕی ظەظرێذ(. زۆریٕەی خیبٚازییەکە ٌە ٔێٛاْ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ گػزی کەرریظۆضی ٌە 
ضەڵىێکی ٔٛێ ٌە ٘ەرظٚٚ  6٢٢2-6٢٢3ی ٔێٛاْ ضباڵٔی  ٖٚعێرالعا ئەٚە ثٛٚە کە ٌە ِب وبٔی رری غٗ ثٗ

ی ە خیبری ضبٔۀػیٕی ئبضبیٌ پالٔەکە ٌە عێراق ضبٔۀػییٕیەکی ظیبریکراٚیبْ ٚەرظەگرد کە ربیجەد ثٛٚ
ٍِیۆْ کەش ئەَ خۆرە ضبٔۀػیٕییە  6گٛێرەی یبضبی ٘بٚکبریی کۆِەاڵیەری. ئەِڕۆ، زیبرر ٌە ثە

رب ضزەٚضۆ ٌە ثٛظخەی فیعراڵی، ٚ ژِبرەی ضٛٚظِۀعەکبْ اگرْ ٌەٚ ضەرظەِەٚە ثە غێٛەیەوی ڕٚەرظە
ٕی، کەش ضبٔۀػیٕی ٚەرظەگرْ ٌە ضٕعٚلی ضبٔۀػی 6٢٢٢٢٢ذ، ئێطزب زیبرر ٌە ثێظێذ زیبرریع ظە

ضٕعٚلی  ەرێّی کٛرظضزبْ، ٌە الیەکی ررەٚەرا. ٌە ٘ز ِٗظا 6٢٢2ٌە   وٗ  PAYG-DB٘ەرٚە٘ب ضیطزّی 
غێٛەیەکی راضزەٚضۆ ٌە ثە گػزیضبٔۀػیٕی ظرٚضذ ٔەکرا، ٚ پبرەظأی کبرِۀعأی کەرری 

 ، ٚ ِٛٚچەی ضبٔۀػیٕی راضزەٚضۆ ٌە ثٛظخەٚە ظەظرێذ.گػزیِٛٚچەکەیبٔەٚە ظەچێزە ضەر ثٛظخەی 
 عێراق.ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ ئەَ ضػزەیە ثەراٚرظە ٌە ٔێٛاْ پالٔی ضبٔۀػیٕی کەرری گػزی ٚ ربیجەد 

 
 ی کەرری گػزی ٚ ربیجەد ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ عێراق: پالٔی ضبٔۀػی١.1ٕضػزەی 

 ضەرچبٚە: ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری

 

Private Sector 

Pension Scheme in  

KRI

Private Sector 

Pension Scheme in 

rest of  Iraq

Public Sector Pension Scheme 

in KRI (A proper fund has not 

yet been created)

Public Sector Pension 

Scheme in rest of Iraq 

(since 2007)

Pension payments 

from general 

budget, rest of Iraq

Schemes Demographics

Number of Contributors (total) 78,525 199,525 682,000 3,850,000 -

Number of Beneficiaries (total) 659 16,161 246,639 239,206 2,000,000

Old Age 103 7,411 - 137,602

Invalidity 127 1240 -

Survivors (widows, orphans, others) 429 7,510 - 101,604

System Support Ratio 119.2 12.3 2.8 16.1 -

Average Wages (in ID)

Average Monthly Wage 475,000 189,000 760,000 740,000

Average Monthy Pension (for all beneficiaries) 226,315 200,000 425,000 410,000 330,000

Average Old Age Replacement Rate 47.6% 150,000 55.9% 55%

Estimated Pension Schemes, Revenues and Expenditures (in ID)

Wage Bill 447,592,500,000 452,522,700,000 6,219,840,000,000 34,188,000,000,000

Revenues from Contributions 76,090,725,000 76,928,859,000 1,181,769,600,000 8,547,000,000,000

Pension Expenditures 1,789,699,020 38,786,400,000 1,257,858,900,000 1,176,893,520,000 7,920,000,000,000

Surplus/ Deficit 74,301,025,980 38,142,459,000 -76,089,300,000 7,370,106,480,000

Total Population 5,432,440                    30,100,000 5,432,440                                    30,100,000

Total Working Age Population 3,292,000                    13,675,000 3,292,000                                    13,675,000

Total Contributors as % of Working Age Population 2.39% 1.46% 20.72% 28.15%

Total Beneficiaries as % of Total Population 0.01% 0.05% 4.54% 0.79%

Private Sector Pension Schemes Public Sector Pension Schemes
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ضبٔۀػیٕی ٌە  ثەغعاریضێ  6٩ٌە ئێطزبظا رێژەی پػزگیرییەکەی ثریزییە ٌە  گػزیپالٔی کەرری  .2.١
کەضیع  6١223٨ڕێذ ٚ ثکەش ٌە ِٛٚچەکەیبْ ظە 2٩6٢٢٢ثەراِجەر ِٛٚچەی یەن ضبٔۀػیٓ )

 16٢ٌە پالٔی کەرری ربیجەرعا زۆر ثەرزە، کە ثریزییە ٌە  . رێژەی پػزگیریضبٔۀػیٕی ٚەرظەگرْ(
زۆر گرٔگە  ِۀع(. ثەاڵَضٛٚظ 256ٌە ثەراِجەر ثە  ثٛٚثەغعار 7٩565ثۆ یەن ضٛٚظِۀع ) ثٛٚثەغعار

ضباڵٔەی "کۆربیی ضسِەد" ظەظاد  پبظاغزی 6٢٢٢پالٔی کەرری ربیجەریع زیبرر ٌە ضەرٔح ٌەٚە ثعەیٓ کە 
 ە٘ێٕٓ، ثەاڵَ ِٛٚچەی ضبٔۀػیٕی ٚەرٔبگرْ.ظ کبرێکثۆ ٘ەر ضبڵێک ثۆ ئەٚ کەضبٔەی کە ٚاز ٌە 

 

رەی ضزبٔعارظی خیٙبٔی ئبضزێکی گٛێضبٔۀػیٕی ٌە ٘ەرظٚٚ کەررەکە ثە کرظٔیژِبر ٘ٗ٘بٚکێػەی  .7.١
ٚ پػذ ظەثەضزٓ ثە ِٛٚچەکبٔی ظٚاییٓ )ضێ ظٚاییٓ ِٛٚچە ٌە  6٨ (ظ ضٗ ٌٗ 6.5ثەرزی ٚرظییبْ ٘ەیە )

. ِەرخەکبٔی غبیطزەیی خیبٚازە ٌەٚ ظٚٚ پالٔەظا. (گػزیپالٔی کەرری ربیجەد ٚ ظٚاییٓ ِٛٚچە ٌە کەرری 
ثۆ  55ە ئەگەر کەضەکە گەیػزە رەِۀی ضبٔۀػیٕی )ضبڵ 6٢ی کەِی ِبٚەی ضسِەد ٌٔە کەرری ربیجەد ال

یەک ٌە ظٚای یەک، کە  ربْ ئبفرٖضبڵ ضسِەد ثۆ پیبٚاْ ٚ  65ٚ  3٢ثۆ پیبٚاْ( یبْ  2٢، ٚ ربْ ئبفرٖ
یەن ثڕە پبرە ٚەرثگرێذ ٌە خیبری  ٙبٌەِبٔە، ٘ەر کەضێک ثۆی ٘ەیە رۀ ثێدگە رەِۀیبْ ٘ەرچۀع ثێذ،

ی کەِی ٔضبڵ ٚ ال 15ی کەِی ضباڵٔی ضسِەد ثریزییە ٌە ٔال گػزیضبٔۀػیٕی ئبضبیی. ٌە کەرری 
 ، ثە گٛێرەی یبضبکە. 23ٌە رەِۀی  زۆرەٍِێضبڵ، ٌەگەڵ ضبٔۀػیکرظٔی  5٢ضبٔۀػیٕی ثریزییە ٌە رەِۀی 

 

پبثۀعێزی ٌە ٘ەرێّی . ثبظ ظأەرێژراٚە بیی ٘ۀٛٚکەیی ثۆ ٘ەرظٚٚ پالٔەکەچٛارچێٛەی یبض .١.٩
عێراق زۆر خیبٚاز ثٛٚە ئەگەرچی ٌە ثٕەڕەرەٚە ٘ەرظٚٚکیبْ ٘ەِبْ  وبٔی رری غٗ ثٗکٛرظضزبْ ٚ ٌە 

ظەکبد ضٕعٚلێک ظاٚا 6٢٢2ی ضبڵی  67  ِبرٖچٛارچێٛەی یبضبیی ظەیبٔگرێزەٚە. ٘ەِٛارێکی یبضبی ژ
ظرٚضذ ثکرێذ، ٘ەرٚە٘ب یەکططزٕی پالٔەکبٔی ضبٔۀػیٕی کەرری گػزی ٚ کەرری ربیجەد ٌەضۆظەگرێذ ٌە 

ەٚە ٌە عێراق  6٢1١ئێطزب چۀع ٘ۀگبٚێک ٔراٚە ٌەَ ثٛارەظا، ٚ یبضبی ٔٛێی ضبٔۀػیٕی ٌە  عێراق. رب
(. ثەاڵَ یبضبی ٌەَ خۆرە زۆر ضزبٔعارظ ٚ پرۀطیپی ٔبٚ ثبغزریٓ ّٔٛٚٔە ٨/6٢1١ظەکرێذ )یبضبی ەپیبظ

ەکی ررەٚە، ٌە الیلبڵی ظەضزکبریکرظٔی یبضبکەیە. ٌۀبگرێذ، ٚ عێراق ضەررچبٚ  ثٗ ٌٗٔێٛظەٚڵەرییەکبْ 
، ثەاڵَ ٘یچ ضٕعٚلێک ظرٚضذ 67٘ەرێّی کٛرظضزبْ پبثۀعێزی ٘ەیە ثە یبضبی پێػٛٚەٚە، یبضبی 

ظەیەن اعێراق، رب ڕکەرری ربیجەد، ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ  ضەثبرەد ثە پالٔی ضبٔۀػیٕیٔەکراٚە. 
س یبضبکە ثە رەٚاٚەری ەٚە ٌەگەڵ ٘ۀعێک خیبٚازی ٚ ٘ەِٛار )٘ەرگی 1٨71پبثۀعێزی ٘ەیە ثە یبضبی 

 خێجەخێ ٔەکراٚە(. 
 

ظەرٛأرێذ ئبضزۀگە ضەرەکییەکبٔی ئێطزبی ضیطزّی ثیّەی کۆِەاڵیەری ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ  .١.٨
 :ٌە چٛار ضبڵعا چڕ ثکرێزەٚە

 

(i)  کە پێٛیطزی ثە پالٔەکبٔی ثیّەی کۆِەاڵیەری ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، رٛأبی الٚازی ئیعاری
ٚ ضیطزّی  زە ظاربثەیطێکی گٛٔدبٚ ٌە ئبراظاثێذ، ٘ەرٚە٘ب رۆِبرطٚ پێٛی ظەضزکبرییەکی زۆرە

ثەڕێٛەثرظْ ٚ ٘ەڵطۀگبٔعٔی پالٔەکە زۆر زەزّەرە. ٘یچ کبَ رەکٕەٌۆخیبی زأیبری. ٌەَ کبرەظا، 

                                                           
03

ڕێژەی پطتگیریی سیستمًکً: ژمبرەی بًضذاران )مسبٌمیه( لًسًر ژمبرەی سَُدمًوذان، رێژەی پطتبًسته بً سیستمًکً: ژمبرەی  

 .سَُدمًوذەکبن لًسًر ژمبرەی بًضذاران
09

 ژمبرمردوی خبوًوطیىی بً گُێرەی داٌبتی سبڵێک خسمًت.  ی مَُچًکبوذا بًکبرٌبتََُە بۆ ًٌرێژەی ڕاستًقیىً لً پالوی پێىبسًکردو 
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یەکبٔی ئیعاری ٚ ٘بٚکبر یثەڕێٛەچٛٚٔی کبرٚثبرٌەٚ پالٔبٔە ئیعارەی ثبغی ظاراییبْ ٔییە ثۆ 
 ثیّەی کۆِەاڵیەری.

 

(ii) ٌە ثٛاری ظاراییەٚە ٔبرٛأێذ ضۆی  گػزیٛێرەی ئەٚ ظیسایٕەی ئێطزب، پالٔی کەرری ثە گ
. ٌە ڕاضزیعا، ئەٚ ظا٘برەی ئێطزب کۆ ظەکرێزەٚە ٌە ِٛٚچەی کبرِۀعاْ ثەرظەٚاِی ثعاد ثە ضۆی

رریٍیۆْ ظیٕبر  1.1ظا٘بری ئەٚ پبرأە  6٢1١)ٌە  رِٚٚبڵ ثکبدٔبرٛأێذ ضەرخییەکبٔی ضبٔۀػیٕی 
 کٛررٙێٕبْرریٍیۆْ ثْٛٚ(. ٘ێػزب پالٔی کەرری ربیجەد رٛٚغی  1.6کبرێىعا ضەرخییەکبْ  ثٛٚە ٌە
ٌە ظرێژضبیۀیعا ٔبرٛأێ ضۆی  چٛٔکە رێژەی پبرە ٚەرگررٕەکە زۆر ثەرزە. ثەاڵَ ئەِیع ،ٔەثٛٚە

ثەغی ئەٚە ٔبکبد ضەرخییەکبْ  ثەغعارییەکبْێٕێذ، ٚ ئەٚ ظا٘برەی ظەضذ ظەکەٚێذ ٌە ڕٛجطڵ٘ە
. ئەَ پالٔەظ پێچەٚأە کبر ظەکبد )ضسای ئەٚأە ظەظاد کە ِٛٚچەیبْ کەِە ثە ثکبد رِٚٚبڵ

خێجەخێ ثکریذ، ظەثێذ  ٘ۀعێک چبکطبزی پێٛیطزە ڵ ئەٚأەی ِٛٚچەیبْ ثەرزە(.ثەراٚرظ ٌەگە
 رب ثزٛأرێذ ئەٚ ِٛٚچبٔە ثعرێذ. گػزیثڕی ضەرچبٚەکبْ زیبظ ثکرێذ ٌە ثٛظخەی 

 

(iii) ضەالِەرزر ٚ ثەضػٕعەررە ٚەک ٌە پالٔەکەی  گػزیٔی کەرری ، پالضیطزّەکە ثەظ ثەظ ثٛٚە
ظەغێٛێٕذ، زیبرر کبرِۀعاْ ڕاظەکێػێذ ثەرەٚ  ٘ێسی وبرکەرری ربیجەد ٚ ئەِەظ ثبزاڕی 

، ٚ ثە غێٛەیەوی ٔەرێٕی کبر ظەکبرە ضەر گەغەضۀعٔی کەرری ربیجەد. ٘ەرٚە٘ب، گػزیکەرری 
ٚ ِەرخبٔەی ٘ەیە ٌەضەر ضٛٚظِۀعێزی ٌە کۆرٛثۀعی ٌەضەرە ٌەثەر ئە ٘ێسی وبرخٛٚڵەی 

ضبٔۀػیٕی، ٚ ٌەثەر ٔەثٛٚٔی ِبفی گٛاضزٕەٚەی ضبٔۀػیٕی. کەضێه کە ٌە کەرری گػزی کبر 
ی کەِەٚە رب غبیطزە ثێذ ثۆ ضبٔۀػیٕی. ئەگەر کەضەکە ٔال ثٗضبي کبر ثکبد  15ثکبد ظەثێذ 

 ەفەٚرێذ.ظەٚ ِبفەی ئەٚضب ئ ثەخێ ثٙێڵێذ گػزیکبری  ی کەِی ِبٚەی ضسِەدٔپێع ال
 

(iv)  1٢٢. ٌە کبرێکعا ضبٔۀػیٕی ٘ەِٛٚاْ ٔبگرێزەٚەگرفزێکی رری ئەَ ضیطزەِە ثریزییە ٌەٚەی کە 
ی ظ ضٗ ٌٗ ٩١ٔسیکەی  رِٚٚبڵی ٌە کبرِۀعأی کەرری گػزی ثەاڵَ ظەگرێزەٚە ٘ێسی وبری ظ ضٗ ٌٗ

کەرری ربیجەرعا  ی کەرری ربیجەد ٔبکبد ثە ٘یچ خۆرێه. ٘ەرٚە٘ب، ٌە٘ێسی وبرکبرِۀعأی 
 ٙببٔۀػیٕی ٌە ِٛٚچەیبْ ظەثڕێذ رۀٚ زۆرثەی ئەٚأەی پبرەی ض ەەغعارییەکە چڕ ٔیە ٚ ٔبرێکث

ٔبثٓ ثۆ ٚەرگررٕی أە ٚەرظەگرٔەٚە ثە ضبٔۀػیٕی کە ظاٚیبٔە، ٚ ٘ەرگیس غبیطزەئەٚ پبر
  ضبٔۀػیٕی ثە غێٛەیەکی رێکٛپێک.

 
 کبرظأەٚە

 

ضیطزّێىی ضبٔۀػیٕی ثۆ ٘ەرێُ ظەظاد کە چبکطبزییەکبْ ئبِبژە  6٢6٢ بیثەڵگۀبِەی ظیعگ .1٢.١
ئبِبٔدەکە ثریزییە ٌە کە ثزٛأێذ کەرری ربیجەد راثکێػێذ، کە ثەرظەٚاَ ٌە زیبظثٛٚٔعایە.  ٌەضۆظەگرێذ،

ز ثکبد ٌە ٔێٛاْ ظاڕغزٓ ٚ خێجەخێکرظٔی ضیطزّێه ثۆ ضبٔۀػیٕی کە ثزٛأێذ ڕیسثۀعییەکی ڕێکٛپێک ضب
ٚ ِٛٚچە(.  گٛێرەی ِبٚەی ضسِەدٕی ) ثەٚ ثڕی ضبٔۀػی ِۀی ضبٔۀػیٕیٚ رە رێژەی پػکعاری

ەٚە ئبثٛریضەرەڕای ئەٚەی پێٛیطزە ضیطزّێکی ٌەثبر ٚ گٛٔدبٚ ثێذ ٘ەرٚە٘ب پێٛیطزە ٌە ثٛاری 
ربیجەری ثٛار ثعاد ثە برگێڕییەٚە چٛضذ ٚ چبالک ثیذ )ثەضەلبِگیر ثێذ، ٚ ٌە ثٛاری ظارایی ٚ ک

 ثە ئبضبٔی ثگٛازٔەٚە ثۆ کەرری ربیجەد(. یگػزکبرِۀعأی کەرری 
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یەکەَ : ئبڕاضزەی ضزراریدی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ چبکطبزی ٌە ظٚٚ ثٛارظا ظەگرێزەٚە .11.١
 ٚاٚکبریەضیطزّەکەی ئێطزبی ثیّەی کۆِەاڵیەری ظەکبد ثەرەٚ ر ضزراریح کبر ٌەضەر چبکطبزی

. ئەَ ضزراریدە کبر ٌەضەر ئبضزۀگە پالٔەکبٔی گػزی ٚ ربیجەد ٚ خۆری رری ضبٔۀػیٕی )پیػەیی(
ضەرەکییەکبْ ظەکبد ٌە ثٛارەکبٔی رٛأبکبْ، ظیسایٕی ضیطزّی ضبٔۀػیٕی، ٚ ثەغجەظ ثْٛٚ. ظٚٚەَ 

ثۆ ثەرفراٚأکرظٔی ی ٚ ٚپیػەی ٔەریزیی( ِیکبٔیسِی 1ضزراریح کبر ظەکبد ثۆ ظیسایٓ ٚ خێجەخێکرظٔی )
 . ری( ثەرٔبِەی ثیّەی ثێکب3ری، ٚ )ِەاڵیەکۆ ( ضبٔۀػیٕی6ثیّەی کۆِەاڵیەری، )ی ڕِٚٚبڵ

 

. ضزراریدەکە ئەٚەیە کە ضیطزّێکی ٔٛێ پالٔەکبٔی ضبٔۀػیٕیی گػزی ٚ ربیجەد ٚ ٘ی رر .16.١
ٚ کەضبٔی ثەرەِەْ( کە  ِیرارگرظاثڕێژرێذ ثۆ ضبٔۀػیٕی )کە ئەَ ثەرٔبِبٔەظ ٌەضۆثگرێذ: کەِئۀعاِبْ، 

ضبٔۀػیٕی ثە گٛێرەی ثبغزریٓ ّٔٛٚٔە ٔێٛظەٚڵەرییەکبْ. پبثۀع ثێذ ثە پرۀطیپەکبٔی ضیطزّێىی پزەٚی 
ە، ثەاڵَ کبرەکە ثە گػزیئەگەرچی یەن رێگە ٔییە کە ثڵێیٓ رۀٙب ئەَ رێگەیە ثبغزریٓ ضیطزّی ضبٔۀػیٕی 

( رەثب ثێذ 1ٔە ٌە ضۆظەگرێذ: )اڵچبکطبزییەن کە ثکرێذ ئەٚا ئەَ ضب٘ەڵجژارظٔی ڕێٛغٛێٕەکبٔە ٚ ٘ەر 
طیپە گٛێرەی پرۀ( ٘ەڵجطۀگێٕعرێذ ثە6کٛرظضزبْ ) رٛأبکبٔی زکِٛەری ٘ەرێّیٌەگەڵ ٘ەٌِٛەرخی 

ضبٔۀػیٕی ثە گٛێرەی ثبغزریٓ ضیطزُ ٚ پرۀطیپە ٔێٛظەٚڵەرییەکبْ، ٚەن  لجٛڵکراٚەکبٔی چبکطبزی
گێڕی ٚ ظاراییەٚە ٘ەرٚە٘ب ظاظپەٚەرأە ثێذ، ٚ ٌە ثٛاری کبر ، ٚ ڕِٚٚبڵ،31، ضەلبِگیریی ظارایی3٢گٛٔدبٚ

٘ەَ کبرِۀعأی کەرری گػزی ٚ ثێذ.  ئەَ ضیطزّە ، ٘ەرٚە٘ب پێػجیٕیکبری رێعایبٔی خێجەخێکرظْ ثێذغب
٘ەَ کبرِۀعأی کەرری ربیجەد ظەگرێزەٚە. پالٔی رری ربیجەریع ٘ەیە ٌە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ 

   )ٚەن پالٔی پیػەیی ثۆ پرۆفیطۆرەکبٔی زأکۆ( ظەکەٚێزە ژێر ٘ەِبْ چەررەٚە.
 

، ثە ربیجەری ثۆ ِبٚەی ٚەخێکرظٔی ئەَ ضزراریدە ظەثێزە ِبیەی پبغەکەٚری گەٚرە ٌە رێچٛخێج .13.١
ٌە رێی گٍعأەٚەی ثەغە  گػزیٌە کەرری  ثەغعاریکرظْظا٘برەکبٔی  6٢1١ٌە . 36ِبِٕبٚۀعی ٚ ظرێژضبیەْ

ظیٕبر رریٍیۆْ  1.1ٔسیکەی  زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ گػزیپبرەی ضبٔۀػیٕی فەرِبٔجەرأی کەرری 
. ثە کٛررٙێٕبٔی ٘ەیە رریٍیۆْ ظیٕبر. پالٔەکە 1.6ە ٌ خییەکبْ ثۆ ضبٔۀػیٕی زیبرر ثٛٚثٛٚ، ٌە کبرێکعا ضەر

زیبظی کرظ ثۆ  6٢٢٩ەٚە ٌە  ١١١35٢)کبرِۀعی ِەظۀی ٚ ضەرثبزی( ٌە  ثەغعاراْرەچبٚکرظٔی ژِبرەی 
ٚەک ضبٔۀػیٕی ظٚارر ثعرێذ ثە  ثڕیبرە، لەرزی ضبٔۀػیٕی )ٚارە ئەٚ پبرەیەی کە 6٢1١ٌە  2٩٢٢٢٢
( ثە غێٛەیەکی ثەرچبٚ زیبظی کرظٚٚە. ٌە ٔەثٛٚٔی چبکطبزییعا ٌەکبری ضبٔەغیٓ ثٛٚٔیبْکبْ کبرِۀعە

رریٍیۆْ ٌە ِبٚەی کەِزر ٌە پێٕح  3پێػجیٕی ظەکرێذ ضەرخییەکبٔی ضبٔۀػیٕی ٘ەر زیبظ ثکبد ثۆ زیبرر ٌە 
رریٍیۆْ ظیٕبر. ٌە ِبٚەی  6پالٔی ضبٔۀػیٕیعا ثە ثڕی زیبظ ٌە گەٚرەیە ٌە  کٛررٙێٕبٔێکیضبڵعا، کە ئەِەظ 

ضبٔۀػیٕی زۆر زیبرریع ثىبد.  کٛررٙێٕبٔیعا ِەزۀعە ظەکرێذ ضەرخییەکبْ ٚ ِبِٕبٚۀعی ٚ ظرێژضبیۀ
 1٢رریٍیۆْ ظیٕبر ثێذ ٚ زیبرر ٌە  5رب  6پبغەکەٚری خێجەخێکرظٔی ضزراریدەکە ڕۀگە ٌە کٛررطبیۀیعا 

                                                           
05

( ٌێىذەی پێُیست داٌبت بذەن بۆ پبراستىی بًضذاربَُان لًَەی بکًَوً ژێر ٌێڵێ ًٌژاری لً حبڵًتێکذا iسَُدەکبن گُوجبَن کبتێک )  

( میکبویسمێنی جێی متمبوً بذات بۆ بًکبربردوی رێکُپێک لً وێُان iiَ )تَُضی کًمئًوذامی بَُن یبن دَای ئًَەی خبوًوطیه بَُن، 

 سباڵوی خسمًتی بًضذاربَُەکً َ تًمًوی. 
01

سیستمی خبوًوطیىی تًوٍب ئًَ کبتً سًقبمگیر َ بًردەَامً کً بتُاوێت مَُچًی ئێستب َ ئبییىذە بذات لً مبَەیًکی درێژدا بً گُێرەی   

َەی ببرگراوی بۆ سًر ضبوی وًَەکبوی ئبییىذە َ بًبێ ئًَەی مَُچًکبویبن ببڕدرێت یبن بًضذارییًکبن زیبد مًزەوذەی گُوجبَ بًبێ گُاستىً

بکرێت، یبن گۆڕان ڕََبذات لً ًٌلُمًرجی ضبیستًییذا. ئًمًش تًوٍب کبتێک دێتً دی کً سیستمی خبوًوطیىی بً ضێُەیًکی ببش 

 ئبمبریی. وی ضێُازگًریی داڕێژراَبێت َ وبَبًوبَ چبکتر بکریت بً بًکبرٌێىب
00

 پالوی خبوًوطیىی بریتییً لً پًیمبوێکی درێژخبیًن، َ دَاجبر کبریگًری ًٌر چبکسبزییًکیص لً درێژخبیًوذا دەبێت.  
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عا. ئەَ گەڕأعٔەٚەی ضەرخییبٔە ٌە رریٍیۆْ ٌە ظرێژضبیۀ 6٢یبرر ٌە ٚ ز ِبٚەی ِبِٕبٚۀعیعارریٍیۆْ ٌە 
ضیطزّی ضبٔۀػیٕیعا ظەرٛأرێذ ثەکبرثٙێٕرێذ ثۆ ضسِەرکرظٔی ثەرٔبِەی رری زکِٛەری ٘ەرێّی 

یسِی ڕْٚٚ ٌە ِیکبٔکٛرظضزبْ، ٚەن رۀعرٚضزی ٚ پەرٚەرظە. خێجەخێکرظٔەکە ظەثێزە ِبیەی رێگەیػزٕی 
٘ەِبْ ِبفی ضبٔۀػیٕیبْ ظەثێذ ضیطزّی ضبٔۀػیٕی. کبرِۀعأی کەرری گػزی ٚ ربیجەد  غەفبفی ظارایی

ِرٚٔەری  َ رظٖ ثٗٚ ثەَ غێٛەیەظ ضیطزّە ٔٛێیەکەی ضبٔۀػیٕی ٌەَ ضزراریدەظا ٘ۀعێک ئبضزۀگی 
 .ظاد الظٖ ٘ێسی وبرثبزاڕی 

 

ڕغزٓ ٚ خێجەخێکرظٔی ٘ۀعێه ِیکبٔیسِی ئبِبٔدی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضبْ ثریزییە ٌە ظا .1١.١
ثبش  6٢6٢ی ب. ٚەن ٌە ظیعگی کۆِەاڵیەریّەی کۆِەاڵیەری ٚ ضبٔۀػیٕٚ ثەظیً ثۆ ڕِٚٚبڵی ثی ٔەریزیی

 ٩5ئێطزبظا . ٌەی گەغەضۀعٚٚکەرری ربیجەر ثۆ ضەرٔدڕاکێع ظەثێذکراٚە، ضیطزّە ٔٛێیەکەی ضبٔۀػیٕی 
ٌە  ٘ێسی وبرَ اڵ، ثەرِٚٚبڵی ٔبکبدیچ خۆرە پالٔێکی ضبٔۀػیٕی ٌە کەرری ربیجەد ٘ ٘ێسی وبرٌە  ظ ضٗ ٌٗ

. ٌەَ ثٛارەظا ئبِبٔدی ئەَ ضزراریدە ثریزییە ٌە ثەرفراٚأکرظٔی رِٚٚبڵ کراٚەیبْ ظ ضٗ ٌٗ 1٢٢گػزیکەرری 
٘ێسی ەکەی ئێطزبی ظ ضٗ ٌٗ 12ڕِٚٚبڵەکە ثۆ کەرری ربیجەریع. ضزراریدەکە ثریزییە ٌە ثەرفرٚأکرظٔی 

 .ضباڵچٛٚاْرری ربیجەد ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌەٚەی ظا٘برێکی ثیّە ٘ەثێذ ثۆ ضەرخەَ ثەی کەوبر
خێجەخێکرظی ئەَ ضزراریدە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پێػجیٕی ظەکرێذ ثجێزە ِبیەی زیبظثٛٚٔی  .15.١

. پێػجیٕی ظەکرێذ خێجەخێکرظٔەکە ثجێزە ِبیەی زیبظثٛٚٔی ژِبرەی ٌە کەرری ربیجەرەٚە ثەغعار٘ەزاراْ 
کەش  1٢٢٢٢٢ضبڵەٚەیە. زیبرر ٌە  25ٔەی ضبٔۀػیٕی ٚەرظەگرْ ٚ رەِۀیبْ ٌە ضەرٚٚ ئەٚ کەضب

ثە خێجەخێکرظٔی ئەَ  یچ خۆرە ضبٔۀػیٕییەک ٚەرٔبگرْ،ضبڵەٚەیە ٚ ئێطزب ٘ 25رەِۀیبْ ٌە ضەرٚٚ 
 ٚەریعەگرْ. ضزراریژە

 

. ثێکبری ئبِبٔدی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە ظاڕغزٓ ٚ خێجەخێکرظٔی ثەرٔبِەی ثیّەی .12.١
گەغەپێعأی ضیطزّێکی ثیّەی ثریزییە ٌە  6٢6٢ی بظیعگیەوێه ٌەٚ ضیبضەربٔەی ئەٌٚەٚییەری ٘ەیە ٌۀبٚ 

ِێٕێذ ٚ ظڵٕیبیی ثۆ کەرری ٘ەِەالیۀی ثێکبری. ئەَ ضیطزّە ضەڵه ظەپبرێسێذ ٌەٚەی ٌەپڕ کبرەکەیبْ ٔە
 زیبرر ظەکبد.  ربیجەد

 

 کطبزییەکبْ: ثیّەی کۆِەاڵیەری ٚ ضبٔۀػیٕیئەٌٚەٚییەری پێػٕیبرکراٚ ثۆ چب ١.6ضػزەی 

 ثەرپرضیبرێزی چبکطبزیی ثیّەی کۆِەاڵیەری ٚ ضبٔۀػیٕی  
، ضباڵچٛٚاْ ثٗضیطزّێىی ثبظ ظاڕێژراٚ ثۆ ضبٔۀػیٕی )  ضزراریدەکبْ 6٢12

 (ِیرارگراْ کەِئۀعاِبْ،
 ٖٚ ٖری ظارایی  زار

 ری وبر زارٖ ٚ ٖٚ
بی ٔٛێی ضبٔۀػیٕی ٚ ثیّەی ظەضزکرظْ ثە ظاڕغزٕی یبض  یبضبظأبْ

 کۆِەاڵیەری
 ٖٚ ٖری ظارایی  زار

 ری وبر زارٖ ٚ ٖٚ
ظاڕغزٕی ثەرٔبِەی رٛأبضبزی ثۆ گەٚە ثەرپرضبْ ٌە   ثەرٔبِەکبْ

ثەڕێٛەثەر ٚ ریّەکبٔی ثەغعار ٌە کبرٚثبرەکبٔی ثیّەی 
 کۆِەاڵیەری

 ٖٚ ٖری ظارایی  زار
ری وبر،  زارٖ ٚ ٖٚ

وبٔی  رِبٔگٗ فٗ
 ری ثٗ ضزٗ ظٖ

ٚ  ،کۆِەاڵیەری
 ری پالٔعأبْ زارٖ ٖٚ
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ظەضزکرظْ ثە ظاڕغزٕی ضیطزّی گٛٔدبٚی ثەڕێٛەثرظٔی   کبرگێڕی
ضبٔۀػیٕی )ٚەن ضیطزّی ئبی ری، ظاربثەیص، ٚ ِیکبٔیسِی 

 کۆکرظٔەٚە(

 ٖٚ ٖری ظارایی  زار
 ری وبر زارٖ ٚ ٖٚ

ضب ٔٛێیەکەی ضبٔۀػیٕی ٚ ثیّەی بضطزٕەگەڕی ی  یبضبظأبْ 6٢17
 ەریکۆِەاڵی

 ْپەرٌەِب 

 ەی ثیّەی کۆِەاڵیەریضز ظٖعٔی ظەضزکرظْ ثە ظاِەزرأ  کبْزگب ظٖ
ەکەی، پەیڕەٚ ٌ یىٗ ٘ٗزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ )ظاڕغزٕی 

 ٚ ثەرٔبِە، یبضبی ٔبٚضۆیی(

 ٖٚ ٖری ظارایی  زار
 ری وبر زارٖ ٚ ٖٚ

 ئبثٛریظرێژەظاْ ثە ثەرٔبِەی رٛأبضبزی ٌەضەر   ثەرٔبِەکبْ
 ضبٔۀػیٕی

 ٌەضەر غیکرظٔەٚەی  ظەضزکرظْ ثە ثەرٔبِەی رٛأبضبزی
پطپۆڕأی ثٛاری ظڵٕیبیی ضیبضەرەکبٔی ضبٔۀػیٕی ٚ رٛأبی 

 )ثیّە(

 ٖٚ ٖری ظارایی  زار
 ری وبر زارٖ ٚ ٖٚ

ظەضزکرظْ ثە خێجەخێکرظٔی ضیطزّەکبٔی ثەڕێٛەثرظٔی   کبرگێڕی
 (PAS)ضبٔۀػیی 

 ٖٚ ٖری ظارایی  زار 

 ری ظارایی  زارٖ ٖٚ  )چبالک ٚ ضٛٚظِۀعەکبْ( رِٚٚبڵفراٚأکرظٔی ثەر  ضزراریدەکبْ 6٢1٩

ری ظارایی  زارٖ ٖٚ  ظەرکرظٔی رێٛغٛێٕەکبٔی ثیّەی ثێکبری  یبضبظأبْ
 ری وبر زارٖ ٚ ٖٚ

ری ظارایی  زارٖ ٖٚ  ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثیّەی کۆِەاڵیەری ی ضزٗ ظٖ چبالککرظٔی  کبْزگب ظٖ
 ری وبر زارٖ ٚ ٖٚ

ظرێژەظاْ ثە ثەرٔبِەکبٔی پێػٛٚی ثٛاری رٛأبضبزی، ٚ   ثەرٔبِەکبْ
 ِیکبٔیسِی ثەظیً ثۆ ثەرفراٚأکرظٔی ڕِٚٚبڵەکە )غٌّٛکرظْ(

 ٖٚ ٖری ظارایی  زار
 ری وبر زارٖ ٚ ٖٚ

ری ظارایی  زارٖ ٖٚ PAS  خێجەخێکرظٔی   کبرگێڕی
 ری وبر زارٖ ٚ ٖٚ

  کرظٔی ثیّەی ثێکبریرظە  ضزراریدەکبْ 6٢1٨

ری ظارایی  زارٖ ٖٚ  ِەاڵیەریۆٔٛێ ثۆ ثیّەی ک ەکرظٔی رێٛغٛێٕیظ  یبضبظأبْ
 پەرٌەِبْ  ٚ

 ظرێژەظاْ ثە ثەرٔبِەکبٔی پێػٛٚ ثۆ رٛأبضبزی  ثەرٔبِەکبْ
  ظەضزکرظْ ثە ثەر٘ەِٙێٕبٔی ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ غیکرظٔەٚە ٌە

 ثیّە-ثٛاری ظڵٕیبیی

 ٖٚ ٖری ظارایی  زار
 ری وبر زارٖ ٚ ٖٚ

ری ظارایی  زارٖ ٖٚ PAS  رظْ ثە ظرێژەظاْ ثە کبرک  ئیعارە
 ری وبر زارٖ ٚ ٖٚ

  خێجەخێکرظٔی ثیّەی کۆِەاڵیەری  یبضبظأبْ 6٢6٢

 خێجەخێکرظٔی ثەرٔبِەی ثیّەی ثێکبری  ثەرٔبِەکبْ
 ظرێژەظاْ ثە خێجەخێکرظٔی ثەرٔبِەکبٔی رٛأبضبزی 

 ٖٚ ٖری ظارایی  زار
 ری وبر زارٖ ٚ ٖٚ

ی ظارایی ر زارٖ ٖٚ PAS  ثەرظەٚاِیی   کبرگێڕی
 ری وبر زارٖ ٚ ٖٚ
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کۆِەاڵیەری  پبراضزٕیرۆڕەکبٔی   
 

 جرێذ ثەظەرٛأرێذ ٔبٚثظأیػزٛأی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضٛٚظ ٌە چۀع پالٔێک ٚەرظەگرْ کە  .17.١
ٚ پبرەی ٔەضزیٕە ٚ ٌێطۆظ ثْٛٚ ٚ زەکبد ٚ ضەرەڕای  گػزیظاثەغکرظٔی ضیطزّی  .ٔبکبر ظا٘بری

ٓ ٌە ثیّەی ییزیرەِبٔە ث، ئ٘ۀعێک کەرەضزە ٚ ضسِەرگٛزاری ثۆٔرش ٌە الیەْ زکِٛەرەٚە  پبڵپػزی
 ەیضٛارەٚرٛێژی ی ظ ضٗ ٌٗ 1٢ە ٌە کۆی ظا٘بری ظ ضٗ ٌٗ 5٩ٔسیکەی  ظا٘بری کبرٌەکبرکێعا کە . کۆِەاڵیەری

رٛێژی ی ظ ضٗ ٌٗ 1٢ ٌە کۆی ظا٘بری ظ ضٗ ٌٗ ١6 کەَ ظەثێزەٚە ثۆعێراق  ثبغٛریٌە  ،٘ەرێّی کٛرظضزبْ
 ،کەِزرەٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ  ی ٔبکبرٚەن ظا٘بر گػزیبد، ضیطزّی ظاثەغکرظٔی . ٘بٚکەٚەضٛار

 ەثەغ کەِی. ی کۆی ظا٘بری رٛێژی ضٛارەٚەیەظ ضٗ ٌٗ ١6ٚ  ثە رێکڕا ٔبکبرەی ظا٘بری ظ ضٗ ٌٗ 6٢ٔسیکەی 
ٚ ظا٘بری  زیبرر ثە ضبٔۀػیٕی لەرەثٛٚ کراٚەرەٚەرظضزبْ ثە غێٛەیەکی رێژەیی ضۆران ٌە ٘ەرێّی کٛ

 ، ثەاڵَ ثە ٔسیکەیٔبکبرە ٌە ظا٘بری ظ ضٗ ٌٗ 3٢رب  66، ضبٔۀػیٕی ٔسیکەی گػزی. ثەثەرزرر ەرِبیەیض
. ئەٚ ثٛظخەیەی کە ثۆ ظاثەغجٛٚٔی ثەکبرثرظْضٛارەٚەی ی رٛێژی ظ ضٗ ٌٗ 1٢ٔیٛەی ئەٚە ثبیەضعارە ثۆ 

ٍِیۆْ ظۆالرە  357ٔسیکەی  6٢15 ٌەزّی ظاثەغکرظٔی ضۆران رەرضبْ کراٚە ثۆ ٘ەرێّی کٛرظضزبْ طضی
ر ثٛٚە(. ضیطزّی ظۆال ٍِیبر 6.1، 6٢15ٌە کۆی ثٛظخەی عێراق ثۆ ضۆران، ٌە  ظ ضٗ ٌٗ 17ٚای ظاثٕێیٓ کە )

 IHSES  6٢٢7-6٢16ثۆ ٘ەِٛٚ کەضێکە. ثە گٛێرەی ئۀدبِەکبٔی ٌێکۆڵیٕەٚەی  ییضۆران ثە ٔسیکە
ٍِیۆْ( ٚ  5.١ػزٛأەکە )ٔسیکەی ظەگرێزەٚە ٌە ظأی ظ ضٗ ٌٗ ٨٩ضیطزّی ظاثەغکرظٔی ضۆران ٔسیکەی 

ظۆالر رەرضبْ کراٚە ثۆ ٘ەر کەضێه. زۆر گرٔگە ضەرٔح ٌەٚە ثعەیٓ کە  2٩پێػجیٕی ظەکرێذ کە ثڕی 
ظاثەغکرظٔەکە پػذ ٔبثەضزێذ ثە لەثبرە یبْ ئبضزی ٘ەژاریی ضێسأەکە. ثەغی ٚەرگرێکی ٘ەژار ٌە 

 پیػبْ ظراٚە. ١.6ضیطزّی ضۆران ثەَ غێٛەیەیە کە ٌە 
 

 ٚ کەٌێٕەکبْ ثەئبِبٔدکرظْضۆران: ڕِٚٚبڵ،  گػزیضیطزّی ظاثەغکرظٔی  ١.3ػزەی ض
٘ەژار کە ضٛٚظِۀعْریکڕای ضەٌکی ٔب رێکڕای ٘ەژارەکبٔی ضٛٚظِۀع % رێکڕای ظأیػزٛأی ضٛٚظِۀع % پبرێسگب  
 ٨٩.٩3 1٢٢ ٨٨.٢٩ ظ٘ۆک

ّبٔیێضٍ  ٨٨.6٨٨ ١.5٨٨ ٨.61 
 ٨٩.١5 ٨٨.3٨ ٨٩.52 ٘ەٌٚێر

 
 ضٛٚظِۀعأی ٘ەژار  ی رێژٖ ١.6غێٛەی 

 
   6٢16-6٢٢7ٌە عێراق، ضۆغگٛزەرأی  ٘ەژاریی، ٌەضۆگررٓ ٚ، ٔە٘برٛٚی ٔەٚد ٚ گەغەضۀعْظی ثەپەیّبٔەی ضەرچبٚە: 

21.12% 

7.44% 

12.25% 

Duhok Sulaimania Erbil
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ضٕٛرظاری ظاِەزاراٚەیی پێػکەظ ثە پیر  چبٚظێرییەکیٚەزارەری کبر ٚ کبرٚثبری کۆِەاڵیەری  .1٩.١
 6٢1١ ٌە . ظەکبد ِی عەلٍی ٚ خەضزەییکەِئۀعارەی ِٕعاڵ ٚ گەٚٚ  غزیبرر پٗضەر ِٕعاڵی ثێٚ 

ثۆ  ظاِەزراٚەٚ  ضبٔەی ثێطەرپەرغزیبراْْ، بثبضچەی ضبٚاییەکی ٘ەثٛٚ، ٚەن زگب ظٖٚەزارەد چۀع 
کە ثە ٘ەِٛٚیبْ ضسِەری  ،رکػۆپی ٘ەرەٚەزیی کۆِەاڵیەریٚۆ، ٚ ضباڵچٛٚاْ ثٗکەِئۀعاِبْ، ضبٔەی 

کەرەضزە ٚ  ظاِەزراٚأەیػبْ ظراٚە. زۆرثەی ئەَ ٔ ١.3زەی ، ٚەن ٌە ضػ33کەش ظەکەْ 72٨1ٔسیکەی 
یبْ ئبٚێزەثٛٚٔەٚە ئبِێری پێٛیطزیبْ ٔییە ٚ ثە غێٛەیەک ظیسایٓ ٔەکراْٚ کە ثزٛأٓ ژیبٔی ضەرثەضۆ 

ڕەچبٚکرظٔی ژِبرەی ضٕٛٚرظای ضٛٚظِۀعەکبْ ٚ ِەٚظای ٌەگەڵ کۆِەڵگە پێػکەظ ثکەْ. ثە
ٚ  ضێسأەکبْ بریگەرەکبٔیبْ ٌەضەر ضۆغگٛزەرأی، کزراٚأەظاِەضٕٛٚرظاری کبرٚ ثەرٔبِەی ئەَ 

 ٌە ئبضزی فەراِۆغکرظٔعایە. ضٛٚظِۀعەکبْ
 

 کۆِەاڵیەری ٌە الیەْ ٚەزارەری کبر ٚ کبرٚثبری کۆِەاڵیەرییەٚە چبٚظێری ١.١ضػزەی 
 

لەرزی  ثەرٔبِە
-ثچٛٚک  

ئبفرەربْ ٌە 
 غێڵزەر

ضبٔەی 
 ٔەٚخەٚأبْ

ضبٔەی 
 ِٕعااڵْ

کبٔی زگب ظٖ
ِئۀعاِبْکە  

ِٕعااڵْ ٌە 
ثٕکەکبٔی 
-کۆِەاڵیەری
 فەر٘ۀگی

ژِبرەی 
رەٌەفْٛ ثۆ 
فریبکەٚٔزی 

 ِٕعااڵْ
ژِبرەی 

 ضٛٚظِۀعاْ
7,157 ٨6 ٩١١ 1,2٨7 ٨3١ ٢,66٢ 3,٨1٩ 

 
 کۆِەکیٌە ظاثیٕکرظٔی  ەثەرپرضیبرٚ ٚەزارەری کبر ٚ کبرٚثبری کۆِەاڵیەری ئبژأطی ضەرەکییە  .1٨.١

ٔەضزیٕە  کۆِەکیثە گٛێرەی پۆٌێٕکرظْ  یە. ئەَ ثەرٔبِە٘ەرێّی کٛرظضزبْ ّەرج  ٌە زکِٛەریٔەضزیٕەی ثێ
٘ەیە کە غبیطزەْ ثۆ ٚەرگررٕی  کە ثە ٔەظار ظاظۀرێٓ. ٘ەغذ پۆيظەظاد  چیٓ ٚ رٛێژثە ٘ۀعێه 

، ِٕعاڵی ثێطەرپەرغزیبر( 1ٌە فەرِبٔگەی ثیّەی کۆِەاڵیەری، کە ثریزیٓ ٌە: ) رج ی ثێ ِٗ ضزیٕٗ وی ٔٗ وۆِٗ
ی ٌە ئۀدبِی ( ئەٚأە١ثْٛٚ، ) کەِئۀعاَ( ئەٚأەی ٌە ئۀدبِی رەِۀەٚە 3لٛربثیبٔی ٘بٚضەرگیر، )( 6)

( ٩( ضێسأی کەضٛکبری زیٕعأی یبْ ثێطەرٚغٛێٓ )7) ئیفلیج( 2) ٔبثیٕب( 5ثْٛٚ، ) کەِئۀعأَەضۆغییەٚە 
ی ربٔ ئبفرٖٚەن ِٕعااڵٔی  ک ظەگرێزەٚەچۀع پۆٌێ ربْ ئبفرٖ کۆِەاڵیەری چبٚظێریثێکبراْ. فەرِبٔگەی 
ظارایی  ی ٘بٚکبریٚ ئبفرەربٔی کەِئۀعاَ. کۆ ێٛەژْی خیبثۆٚە ٌە ٘بٚضەر، ثربٔ ئبفرٖخیبثۆٚە ٌە ٘بٚضەر، 

ظیٕبر ثٛٚ ثۆ  3٢٢٢٢ظاراییەکە   یٗ٘بٚکبری 6٢16پێع  .بْ ظراٚەػپی ١.3ثۆ ضٛٚظِۀعەکبْ ٌە غێٛەی 
ظیٕبر ثۆ ضێسأێه. ئێطزب ٔسیکەی  15٢٢٢٢ە زیبظ کرا ثۆ ئەَ کۆِەک 6٢16ضبٔەٚاظەیەن ٌە ِبٔگێکعا. ٌە 

 ی. ْ ٌە ظەرِبڵەی ضێساْ ٚ کەِئۀعاِضێساْ ضٛٚظِۀع 1٨1١٩6
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
00

 . 0514تی  اڵیً تی مبر َ مبرَببری مۆمً زاري ڕاپۆرتی َي 
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 6٢1١-6٢1٢ظاثەغجٛٚٔی ضٛٚظِۀعەکبْ ثە گٛێرەی کەیطەکبْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ،  ١.3غێٛەی 
 

 
 

 6٢1١ ری اڵیٗ ری وبر ٚ وبرٚثبری وۆِٗ زارٖ ٖٚضەرچبٚە: ڕاپۆرری 
 

 

ٚ لەثبرەی  ثبری کۆِەاڵیەرییەٚە ٘ێڵی ٘ەژاریٌە الیەْ ٚەزارەری کبر ٚ کبرٚ ورظْپۆٌێٕجۀع .6٢.١
ضبْ ظیٕبر رەر 15٢٢٢٢ثڕی  .زۆرٚ ٔبیەکطبٔی  ظەثێزە ٘ۆی ثەفێڕۆظاْڕەچبٚ ٔبکبد، ئەِەظ  ضێساْ

ِەظ ثە ئە، یبْ ئبضزی ٘ەژاری ضێساْثێ ڕەچبٚکرظٔی لەثبرەی کراٚە ثۆ ضێسأی ضٛٚظِۀع ثە
پبرەظاْ ثۆ . 3١ثێجەغکرظْ ٚ  ثەغعارپێکرظٔی ٔبڕەٚاٌە  زیبظ ظەکبد ٘ەڵەکرظْ غێٛەیەکی ثەرچبٚ ِەررضی

ربیجەد ظەری ظەکبد. ئەَ ثبثەرە ٘ۀعێک خێی  ٌیژٔەیەکیگٛێرەی ڕاپۆرری پسیػکییە کە کەِئۀعاِی ثە
بْ ثٛارێکی گەٚرە ظە٘ێڵٕەٚە ِػزِٛڕە، ٚەن ثەرپرضبٔی ٚەزارەری کبر ثبضیبْ کرظ. راپۆررە پسیػکییەک

زیبظ ظەکبد  کەِئۀعاِیثۆ راڤەکرظْ ثەَ غیٛەیەظ گۆڕأێکی گەٚرە ٘ەیە ٚ ژِبرەی ضٛٚظِۀعاْ ٌە 
ثە غیٛەیکی  ی کۆِەکی ٔەضزیٕەی ثێّەرجری ٚ لەثبرەی ضێساْ. ثەکبر٘ێٕبٔثێ ڕەچبٚکرظٔی ٘ێڵی ٘ەژاثە

ثۆ  ثەئبِبٔدکرظْضذ ٘ەثێذ ثۆ ی ِیکبٔیسِێىی چٛثەرفراٚاْ ثۆ پۆٌێٕە کۆِەاڵیەرییەکبْ ٌە خیبری ئەٚە
)ٚەن غێٛازەکبٔی ئبِبٔدگیری ثە ربلیکرظٔەٚەی ئبضزی ٘ەژاری( ئەٚە  ثریبرظاْ ٌەضەر غبیطزەیی

 ظەرظەکەٚێذ.  ١.١ٌەَ ثەرٔبِەیە، ٚەک ٌە ضػزەی ٔعٔبثٓ  ِٗضبد کە ثۆچی زۆرثەی ٘ەژاراْ ضٛٚظظەرظە
 

 6٢16-6٢٢7ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ك(  ر )كۆمه رامبه ێ بهب ی رێژەی ٚەرگرأی ظا٘بر ١.5ػزەی ض
گػزیضۆراکی     

(PDS) 
چبٚظێریی  ضبٔۀػیٕی

 کۆِەاڵیەری
٘بٚکبری  زەکبد ضێساْ

 ٔێٛظەٌٚەری
رێژەی 
 ضٛٚظِۀعاْ

 6٢16 6٢٢7 6٢16 6٢٢7 6٢16 6٢٢7 6٢16 6٢٢7 6٢16 6٢٢7 6٢16 6٢٢7 ژِبرە
1 6٢٪ 6٢٪ 12٪ 12٪ ٢٪ 65٪ 63٪ 66٪ 6١ ٪٩1٪ 7٪ ٨٪ 
6 6٢٪ 6٢٪ 1٩٪ 6٢٪ 3٩٪ 66٪ 61٪ 61٪ 67٪ 65٪ 11٪ 1٩٪ 
3 6٢٪ 6٢٪ 61٪ 17٪ 1٨٪ 61٪ 6٢٪ 1٩٪ 6١٪ 15٪ 6٢٪ 17٪ 
١ 6٢٪ 6٢٪ 6١٪ 6٢ ٪١٪ 6٢٪ 17٪ 61٪ 13٪ 1١٪ 62٪ 67٪ 
5 6٢٪ 6٢٪ 61٪ 63٪ ١3٪ 16٪ 1٩٪ 1٩ ٪٨٪ 5٪ 35٪ 6٨٪ 

 .IHSES 6٢٢7-6٢16:  رچبٖٚ ضٗ

                                                           
04

ر ٌێڵی ًٌژاری بێت( َ ًٌڵًی بًضذارپێکردوی وبڕَا َاتً ًٌلًی بێبًضکردن ئبمبژەیً بً بێبًضکردوی خێساوێکی ضبیستً )َاتً لًژێ  

 داوبوی خێساوێکی وبضبیستً لًوبَ بًروبمًی َەرگرتىی کۆمًکی وًختیىً.
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ٚ ثە ظاثەغکرظٔی  رٛێژثەپێی پێٕح  ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظاثەغجٛٚٔی ظأیػزٛأیە ٌثە ضەرٔدعاْ  .61.١
ضٛٚظِۀعاْ  ضەظیکە رێژەی  ظەثیٕیٓ، ٘ەر رٛێژێک ٌە کۆِەکی ٔەضزیٕەی ثێّەرج یژِبرەی ضٛٚظِۀعأ

پێٕح  ٌە ظأیػزٛاْ ٌە کەِزریٓ ظ ضٗ ٌٗ 11.3 ٙبظیبرە، رۀ ١.١. ٚەن ٌە غێٛەی رٛێژەکبٌٔٓە ظەٚڵەِۀعرریٓ 
وی  وۆِٗثەرٔبِەی رِٚٚبڵێ ئەٚە ڕٚٚٔە کە یەوٓ )٘ەرە ٘ەژاررریٓ( ٚ پبرەی ٔەضزیٕە ٚەرظەگرْ. 

٘ەیە  ثەفیڕۆظاْالٚازە، زۆر ضبٔەٚاظەی ٘ەژار ٘ەیە کە ضٛٚظیبْ پێ ٔبگبد ٚ ٘ەرٚە٘ب رج  ی ثێّٗ ضزیٕٗ ٔٗ
 ٚەریعەگرْ. کە زۆر ضبٔەٚاظەی ظەٚڵەِۀع

 
 6٢16، ی ٔبوبراثەئبِبٔدکرظٔ رٚٚی ضطزٕٗضػزەی  ١.١غێٛەی 

 

 
 
 

ظاثەغجٛٔی ٘بٚکبد، خێجەخێکرظٔی غێٛازەکبْ خیبٚازە ٌە پبرێسگبیەکەٚە ثۆ یەوێکی رر.  .66.١
ضٛٚظِۀعاْ ٌە ٘بٚکبریەکبٔی ٚەزارەری کبر ٌە پبرێسگبیەکەٚە ثۆ پبرێسگبیەکی رر خیبٚازە، ٚەن ٌە 

کبرظە٘ێٕرێذ، ثەاڵَ پرۆضەکبْ ٌە ظەرظەکەٚێذ. ئەگەرچی ٘ەِبْ یبضب ٚ رێٛغٛێٓ ثە ١.5ضػزەی 
پبرێسگبیەکەٚە خیبٚازە ثۆ پبرێسگبیەکی رر ٌە ثٛاری کۆکرظٔەٚەی ظاٚاکبری ٌەٚ ضێسأبٔەی ظاٚا ظەکەْ 

ثەکبر٘ێٕبٔی رەکٕەٌۆخیبی زأیبرییع خیبٚازە، ٘ەِبْ غذ ، رج ی ثێّٗ ضزیٕٗ وی ٔٗ وۆِٗضٛٚظِۀع ثٓ ٌە 
پبرەکبْ، ٘ەرٚە٘ب پرۆضەی  رظٔی ضٛٚظِۀعەکبْ، ٚەرگری ثڕەڕاضزە ثۆ پرۆضەکرظٔی غبیطزەیی، ٘ەڵجژا

 چبٚظێری ٚ ٘ەٌطۀگبٔعٔیع خیبٚازە.
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ضەرخییەکبٔی 
UCT 

5 
 ظەٚڵەِۀعرریٓ

  ١٢ ٍِیبر  66,65٢
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  ٩١ ٍِیبر ١2,72١
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 6٢1١ی پبرێسگب، پێثە ری اڵیٗ ری وبر ٚ وبرٚثبری وۆِٗ زارٖ ٖٚ ٚکبریظاثەغجٛٚٔی ضٛٚظِۀعاْ ٌە ٘ب ١.5غێٛەی 

 
 . 6٢1١، ری اڵیٗ ری وبر ٚ وبرٚثبری وۆِٗ زارٖ ٖٚ: راپۆرری  رچبٖٚ ضٗ

 
رەثبیە ٌەگەڵ  ٔبٚچە،ٚ ظاثەغجٛٚٔی ضٛٚظِۀعاْ ثە گٛێرەی  غیبٚ ثەئبِبٔدکرظٔیربٚرٛێکرظٔی  .63.١

ی اری ئبِرازێکە کە ضبڵەکبٔی ثە٘ێسٔەضػەی ٘ەژکبرەکبٔی ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری ٚ ٔەضػەی ٘ەژاری. 
ەکرظٔی رێژەی ثۆ ِەزۀعثیٕبکبْ، ظأیػزٛاْ ٚ ئبِبری ئبٚێزە ظەکبد ٌەگەڵ  ضێساْثٛظخەی  رٚٚپێٛٚی

ر کەِکرظٔەٚەی ٘ەژاری کبرکرظْ ٌەضە ٌەثەرئەٚە٘ەژاری ٌە ئبضزی پێکٙبرەیەکی خٛگرافیی ثچٛٚکعا. 
ظەژی کی ٘ەژاری ٌێ ڵ. خیبٚازی ٔێٛاْ ٔبٚچەی ٘ەژار ٚ ئەٚ ٔبٚچبٔەی ضەثەئبِبٔدکرظٔەٚەثە اٚە ضزر ثٗ

ظیبررریٓ ثەکبر٘ێٕبٔەکبٔی ٔەضػەی  ٚەٌەثەرئەپیبظە ظەکرێذ. ْ ثەئبِبٔدکرظٌێرەٚەیە کە  ٚ گرٔگە یضبڵێک
، ٌە 6٢16ضێساْ ٌە  ئبِبریظاربی پێی . ثە، ثریزییە ٌە ثەئبِبٔدکرظْ ٌە پرۆگراِەکبٔی ظژە٘ەژارییعا٘ەژاری

 :٘برٛٚە کە ٘ەژارأی عێراق ٌە کٛێٓ: ٔەضػەی ٘ەژاری ٌە عێراق"ڕاپۆرری ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەرییعا "
 

 ٌە پێٕدی ظٌٚٚە ضەرربضەری عێراق. ٌە زیبرر ٌە  ّبٔی کەِزریٓ رێژەی ٘ەژاری ٘ەیەێضٍ -1
یبْ کەِزرە، ٚ ظٚٚ ٔبزیەی ٌێ ظەرثچێذ ٘ەِٛٚ ئەٚأەی رر  ظ ضٗ ٌٗ 6ٔبزیەکبٔی، رێژەی ٘ەژاری 

کۆِەکی ِبرەی ضٛٚظِۀعاْ ٌە ثەرٔبِەی کەِزرە. ثەاڵَ ژ ظ ضٗ ٌٗ 1٢رێژەی ضەر ٌەٚێ ٌە 
 زۆر ثەرزە. برکّەرخی ٚەزارەری ثێ
 

ە. رێژەی ٘ەژاری ثە ضەر ٌە ئبضزی ظ ضٗ ٌٗ 2ێکڕای رێژەی ٘ەژاری ٔسِە ٚ ٔسیکەی ٌە ظ٘ۆن، ر -6
ە: ظ ضٗ ٌٗ 1٢ی کۆی ظأیػزٛأە ٌە ٘ۀعێه ٚ ٌە ٘ۀعێک ٔبزیەی رر ظ ضٗ ٌٗ 3ٔبزیە ٔسیکەی 

گەٚرەرریٕٓ ٌە  . ئەَ ٔبزیبٔە ٘ەرە112٢٢، ضۀزەری لەزای زاضۆ 1٢2٢٢ضۀزەری لەزای ظ٘ۆن 
 ی کۆِەکی ٔەضزیٕەی ثێّەرجٔەٚە ٌە ظ٘ۆن. ظاربی ضٛٚظِۀعأزٛاػیرٚٚی ژِبرەی ظأ

ە ثەرز . ئەِەظ ئەٚ پرضیبرژِبرەی ٘ەثێذ ٔسِزریٓ پێچەٚأەی ئەٚە ٔیػبْ ظەظەْ کە ظ٘ۆک
ی ٘ەڵجژارظْ چۆْ ثٛٚە ٚ خبرێکی رر خەضذ ٌەٚە ظەکبرە کە پێٛیطزە ظەکبرەٚە کە ئبضۆ غێٛاز

 .ثەئبِبٔدکرظْکە ثەکبرظە٘ێٕرێٓ ثۆ  ظاەٚ رەکٕیکبٔەث پێعاچٛٚٔەٚە ثکرێذ
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گۆڕأکبری ٌە یبضب ٚ رێّٕبییەکبْ، ٚ ژِبرەی  ثە٘ۆی ٚەیەری الٚاز ثٛکۆِەاڵ رٛێژەرأیرۆڵی  .6١.١
پرۆضەی ئبغٕبکرظٔی کۆِەڵگەکبْ ثە ثەرٔبِەکە ٚ پڕکرظٔەٚەی . ٔییە عاپێٛیطز ٌەئبضزی کبرِۀعاْ

رب ثە  ،ی فۆرِەکبْ ٌە ضەرەربٚە رب ظٚاییەرظٔەٌٚەضەر چۆٔیەری پرک ضێسأەکبْفۆرِەکبْ ٚ رێّٕبیی 
. پێػزر کبرایەظٚاظاچْٛٚ ٚ ثەڕێٛەثرظٔی کەیطەکە، ٘ەِٛٚی پێٛیطزی ثە ِەغك ٚ ثە کبرِۀعی 

گۆڕیٕی ئیعاری ٌە ٚەزارەد رۆڵی ضۆی ٘ەثٛٚە، ثەاڵَ  ٌی یىٗ ٘ٗکۆِەاڵیەری ٚەن ثەغێک ٌە  رٛێژەری
ثەرظەضزجٛٚٔی ٚ ٔبیەوطبٔی  ٔبٚچەییەکبْەی خیبٚازییە گٛێریبضبکە ئەَ ئەرکەی ثەرچبٚٔەگرد. ثە

ٚە، ثە  یٗکۆِەاڵیەری ٌە ظ٘ۆن رب ڕاظەیەن ٚەک ضۆی ِب رٛێژەری، رۆڵی بٚەکبْ ٚ ٘بٚکبرییەکبْضەرچ
ضێسأەکبْ  کۆِەاڵیەری ٌە ظ٘ۆن ٘ێػزب ثەظٚاظاچٛٚٔی ضباڵٔە ثۆ رٛێژەریپێچەٚأەی پبرێسگبکبٔی ررەٚە. 

ّبٔی چبٚەڕٚاْ ظەکرێذ ضبٔەٚاظەکبْ ضۆیبْ ثێٕە پێع ٚ ظەضزپێػطەری ثکەْ ێظەکبد. ٌە ٘ەٌٚێر ٚ ضٍ
ٌەالی ٔٛٚضیٕگەکبٔی ٚەزارەری کبر ثۆ پڕکرظٔەٚەی فۆرِی ضباڵٔە. ئەِەظ ثٛارێک ٔب٘ێڵێزەٚە ثۆ 

ژِبرەی ئەٚ ضیسأبٔەی ٌە ضیطزّەکە ٚەرظەگیرێٓ  ٌەثەرئەٚە. پػزڕاضزکرظٔەٚەی گٛٔدبٚثەظٚاظاچْٛٚ ٚ 
کرێذ، ثەَ غێٛەیەظ ثبرێکی گراْ ظەکەٚێزە ضەر ٔبٚ پێػجیٕی ٔەزأراٚە  ٌێی ظەرظەچٓ ٚ ئەٚأەی

 ضەرچبٚەکبْ کە پێٛیطزٓ ثۆ ثەرٔبِەکە.
 

 
 )رەٚەری چەپ( ٚ ثڕی پبرەی ظراٚ رج ی ثێّٗ ضزیٕٗ وی ٔٗ وۆِٗاْ ٌە ضٛٚظِۀع گػزیکۆی  ١.2غێٛەی 

 )ٍِیۆْ ظیٕبر( 6٢٢١-6٢1٢

 
 

ٚ  6٢11ظیٕبر ٌە  15٢٢٢٢ظیٕبرەٚە زیبظ کرا ثۆ  3٢٢٢٢، ثڕی پبرەکە ٌە ٌە ئبضزی خێجەخێکرظٔعا .65.١
٘ەژارییەی کە ثە ٔبفەرِی  ثڕی پبرەی ٔەضزیٕەی ظراٚ زۆر ٔسیکە ٌەٚ ٘ێڵی. ٌەٚ کبرەٚە ٚەن ضۆی ِبٚە

. ضەرخییەکبٔی ثەرٔبِەکە ٌە پبرەی ٔەضزیٕە ٌە 1١6٢٢٢کراٚە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، کە ثریزییە ٌە پێٕبضە
، زەکە ئەِەظ ڕێژەیەوی ثەر ی )خی ظی پی(ٔەٚرٔب ی کۆی ثەر٘ەِی ٔبٚضۆییظ ضٗ ٌٗ 1.3گەیػزە  6٢1١

 .رج ی ثێّٗ ضزیٕٗ وی ٔٗ وۆِٗی ٘ەژاررریٕەکبْ ضٛٚظِۀعْ ٌە 11.٩ ٙبرۀ ثەاڵَ ضەرەڕای ئەِە
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ی گەغەپێعأ ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر ٘ەژاری پێٛیطزە گۆغۀیگبیەکی ثەرفراٚاْ ٘ەثێذ کە ثبیەش ثە .62.١
ئەَ ظٚٚ  ثگرێزەٚە. پەرٚەظەظثۆ ئەٚەی ڕە٘ۀعی رۀعرٚضزی ٚ  ،گػزیعاد ثەثضەرچبٚە ِرۆییەکبْ 

کبٔی کۆِەاڵیەرییەٚە. ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ئبضزە ٚضۆ ثەضزراْٚ ثە پێٕبضەی چبٚظێریڕاضزە فبکزەرە
ٌە ٔێٛاْ غبر  خیبٚازی ٘ەیە ٚ ٘ەرٚە٘ب خیبٚازی ٘ەیە ٔبٚچەکبْگٛێرەی ٘ەژاری ئەٚە ظەرظەضەْ کە ثە

ٚاز٘ێٕبٔی ِٕعااڵْ ئەٚە ظەرظەضەْ کە  یٛٔطیف . ٌە ثٛاری پەرٚەرظەظا ئۀدبِەکبٔی ٌێکۆڵیٕەٚەکبٔیگٛٔعٚ 
کچ ٚ  2٨٨٩٨) 167115ٌە ٘ەریّی کٛرظضزبْ گەیػزۆرە  ضبڵ 1١ٚ  5ٌە لٛربثطبٔە ثۆ رەِۀەکبٔی ٔێٛاْ 

. ٌە ز گٗ رٖ٘ەیە ثە گٛێرەی  ضبد کە خیبٚازیبثطبٔە ئەٚە ظەرظە. رە٘ۀعی ٚاز٘ێٕبْ ٌە لٛر35 کٛڕ( 57162
اڵَ رێژەی ِرظٔی ی ٌە پبرێسگبیەکەٚە ثۆ پبریسگبیەکی رر زۆر خیبٚازە، ثەچثٛاری رۀعرٚضزیعا، ئەگەر
 11-٢)ی ضبٚایە ضێ یەوی ِرظٔی ِٕعاڵپێکٙێٕەری  (رەِۀی ضٛار یەن ِبٔگِٕعاڵی ربزە ٌەظایکجٛٚ  )

ضەرخەَ زبڵەرەکبٔی ِرظٔی  ٌە ضێی ظٚٚٚ ِرظٔی ِٕعااڵٔی ضبٚا  3٩33ٌە  167٢ِبٔگ(، کە ثریزیە ٌە 
ٚ رێژەی  1٢٢٢ٌە  67.٢٨ ی ضبٚا(. رێژەی ِرظٔی ِٕعاڵ57222ٌە  3٩33)ضبڵی رەِەْ، کە 5ِٕعاڵە ٌە پێع 

ِٕعاٌی ٌەظایکجٛٚ ثە زیٕعٚٚیی ٚ ئەِەظ زۆر  1٢٢٢ٌە  ١٢.٩3ثریزییە ٌە  ڵِرظٔی ِٕعاڵی ضٛار پێٕح ضب
 . 32غٛێٕی ررثەرزررە ٌە 

 
. ٌەالی ٚەزارەری کبر ەکبْثەغعاری پێٕەکرظٔی ٘بٚٚاڵریبْ رەریجە ٌەگەڵ ٔەثٛٚٔی پالٔی پەیٛۀعیی .67.١

 ٚ ٘بٚٚاڵریبْ یبْ کەرری ربیجەد،ٌە ٔێٛاْ زکِٛەد الیۀە ٚٚاڵریبْ ثریزییە ٌە کبرٌێکی ظٚٚثەغعاری ٘ب
ەکە ثبغزر ثکرێذ ٚ یەی کە ٔبٚۀعگیرثەٚ ئبِبٔدظەظاد ریبْ ٚاڵثە ٘بٚئەِەظ ِبفی ظرٚضزکرظٔی ثڕیبر 

ێذ. ٘ەرٚە٘ب، ِیکبٔیسِەکبٔی ثەغعاریپێکرظْ زۆر پڕثبیەضٓ ثۆ ئەٚەی ثظەرۀدبِی کۆربییع ثبغزر 
ئەِە غێٛازێکە ثۆ ٚەرگررٕەٚەی . ٌێپرضیٕەٚە ژێر روێفی  ثچٕٗری ضسِەرگٛزاریییەکبْ زکِٛەد ٚ ظاثیٕکە

اْ ٚ کۆِەڵگەکبْ. ثەرٔبِەکبٔی ٚەزارەری الیەْ ضٛٚظِۀعٚ چبٚظێریکرظْ ٌەفیعثبن )ضەرٔح ٚ ثۆچْٛٚ( 
ٔیٓ ئبغٕبٔیٓ ٌە ثەرٔبِە کۆِەاڵیەریەکبْ، ٚ ثە ثبغی ئبگبظارضێسأەکبْ کبر ڕەچبٚی ٘یچ فیعثبکێک ٔبکەْ. 

٘ەڵجژارظٔی ضٛٚظِۀع ئۀدبَ ظەظرێذ. ظەضزپێػطەرییەن  ٚ چۆْ پرۆضەی ثە ِەرخەکبٔی غبیطزەیی
ی کۆِەاڵیەری رەکٕەٌۆخیبی ظاثیٓ کرظٚٚە ثۆ ثەکبر٘ێٕبٔی ر ثٗ ضزٗ ظٖا فەرِبٔگەی ٘ەیە ٌە ظ٘ۆن، کە رێێع

گػزی ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌە ٚەرگررٕی فیعثبن ٚ ثەظٚاظاچٛٚٔی ضٛٚظِۀعاْ. ثەاڵَ ِیکبٔیسِەکبٔی 
ەاڵَ ٘یچ  پێػکەظ ثکرێذ ثاڵظأۀراْٚ ٌە ظیسایٕی ثەرایی ثەرٔبِەکەظا. ظەکرێذ ضىب 37ضىباڵکرظْ

 . ِبِەڵەکرظْ ٌەگەڵ ضکباڵکبْ ظأۀراٚەەکی یەوطراٚ ثۆ پرۆضەی
 

 کبرظأەٚە
 

زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘برٛٚە کە "ئبِبٔدی ئێّە ثریزییە ٌە ثبغزکرظٔی ی 6٢6٢ی بٌە ظیعگ .6٩.١
٘ەژاری ٚ ظاڕغزٕەٚەی ثەرٔبِەکبْ ثۆ ئەٚەی  ئبضزی ژیبٔی ٘ەژاراْ، کبرکرظْ ٌەضەر ٘ۆیەوبٔی

ثۆ ٘ەِٛٚاْ  ئبثٛریکە پێٛیطزیبْ پێیە ٚ ظەرفەری ثکۀە ئبِبٔح  ەٚ کەضبٔەئ 6٢6٢٘بٚکبرییەکبْ ٌە 
یەکططزٕی رەٚغی ئێطزبی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پێٛیطزی ثە ٘ەٚڵی چبکطبزی ٘ەیە ثۆ ظرٚضذ ثىبد." 

                                                           
00

 0554عێراق، ڕآپۆرتی یُوسێف، تطریىی یًکًم  -راست َ ببکُری ئًفریقیب اڵتی وبَي ئًَ مىذااڵوًی قُتببخبوً بًجێذەٌێڵه لً رۆژًٌ  
06

 .0510 ,، عێراق  MDGs ڕاپۆرتی  گًضًی  
07

میکبویسمی چبرەسًرکردوی سنباڵکردن بریتییً لً سیستمێل بۆ پرسکردن یبن ڕََوکردوًَەدان لًسًر پرۆژەیًك ، گرفتێک کً سًری   

 ًٌڵذاَە لً ئًوجبمی جێبًجێکردن، َ سنباڵکً چبرەسًرکراَە َ بًکبرایی َەاڵمی دراَە. 
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کۆِەاڵیەری. خێجەخێکرظٔی  چبٚظێرین ثبغزرکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکبٔی ەٚکە، بئبِبٔدەکبٔی ٔبٚ ظیعگ
 ٌەضۆگررٕیثبغزر، ٚ  ێری چبٚظثبغزر،  ثەئبِبٔدکرظٔیػزئەضزٛٚر ظەثێذ ثە پرۀطیپەکبٔی پ 6٢6٢ی بظیعگ
ٌەگەڵ ئبڕاضزەی "ضزراریدی کەِکرظٔەٚەی ٘ەژاری" کە زکِٛەری ٘ەرێّی   یٗ. ئەِەظ رەثبگیرگػز

 ظایٕبٚە.  6٢٢٨کٛرظضزبْ ٌە 
 

ظەضذ ثکرێذ ثە پێػٕیبری ئەٚە ظەکبد کە کۆِەاڵیەری  پبراضزٕی یدچٛارچێٛەی ضزراری .6٨.١
 کۆِەکیکە ٘ێڵی ٘ەژاری ظیبری ظەکبد ثۆ ظەضزٕیػبٔکرظٔی غبیطزەیی ثۆ  ثەئبِبٔدکرظْغێٛازی 

ضۆراوعا ضٛٚظی ٌێ ثەغە کە ظەرٛأرێذ ٌە چبکطبزی زرێٕێذ ِٗ ظاظٖپرۆضەکە ظاربثەیطێک  ظارایی.
 ثەئبِبٔدکرظٔعا ٚەرثگیرێذ ثۆ ئەٚەی ظاثەغکرظٔەکە ثۆ ٘ەرە ٘ەژاررریٕەکبْ ثێذ ٚەن ٌە غێٛازی

خٛگرافی(. پرۆضەکە  ثەئبِبٔدکرظٔی٘برٛٚە: )ربلیکرظٔەٚەی پرۆکطی ثۆ ٘ەڵطۀگبٔعٔی گٛٔدبٚێزی ٚ 
یبضبی  پەیڕەٚکرظٔیرەریت ظەثێذ ٌەگەڵ ظەضزپێػطەرییەکەی زکِٛەری عێراق ٌە رێی یەکەِدبر ٘بٚ

. پەیڕەٚظەکبد ظٔی کەیطەکبْٚ ثەڕێٛەثر غێٛازەکبٔی ثەئبِبٔدکرظْکۆِەاڵیەری کە ثبغزریٓ  پبراضزٕی
ثەغعاریپێکرظٔی ٔبڕەٚا ٚ ئەِە ٘بٚکبر ثٛٚە ٌە پبکىرظٔەٚەی ظاربثەیطەکە ٚ کەِکرظٔەٚەی رێژەی 

ٌە ٘ەریّی  ٔی چٛارچێٛەی ٔٛێ. ثە ٘ەِبْ غێٛەرێگەی ضۆظ کرظٚٚە ثۆ پیبظەکرظ ٘ەرٚە٘ب، ثێجەغکرظْ
ثۆ پبوىرظٔەٚەی  ثەئبِبٔدکرظْثجٕە ِبیەی کٛرظضزبْ پێػجیٕی ظەکرێذ ئەٚ ثەرٔبِبٔەی پێػٕیبر کراْٚ 

پێػجیٕی ظاربثەیطەکە ثە ثەکبر٘ێٕبٔی ٘ێڵی ٘ەژاری ٚەن پێکٙبرەیەوی ضەرەکی، ٌە یەکەَ ٘ۀگبٚظا، 
ی ئەٚ ٘بٚٚاڵریبٔەی کە ٌە ژێر ٘ێڵی ظ ضٗ ٌٗ 16ثگبرە زیبرر ٌە  ثطڕێزەٚە ٚ ثێجەغکرظْظەکرێذ ٘ەڵەکبٔی 
 ٘ەژارییەٚە ظەژیٓ.

 
ئبضزی ٘ەژاری ظەکبد ثە ڕە٘ۀعێه ثۆ ٘ەڵجژارظٔی ضٛٚظِۀعاْ ّی کٛرظضزبْ زکِٛەری ٘ەرێ .3٢.١

ِەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کە ٌە . ئەِەظ ثٛار ظەڕەضطێٕیذ ثۆ زکٛکۆِەاڵیەری ٘بٚکبریٌە ثەرٔبِەی 
ئەِەظ ٌە ئۀدبِعا  ٚ ەٚەئبثٛریثجەضزێزەٚە ثە گۆڕاٚەکبٔی  یی ٚازٖ الٔٗٚ  ییەکی فراٚأزرەٚە ٘ەژاریبظیعگ

بر ظەکبرە ضەر ئبضزی ژیبْ ٚ ثەکبرثرظٔی ٘ەِٛٚاْ. ئبضزەکبٔی ضۆغگٛزەرأیی ضێساْ ثڕیبرظەر ظەثێذ ک
ثٛار  ثەئبِبٔدکرظْ. ِیکبٔیسِی گٛٔدبٚی ک غبیطزەیە ثۆ ٘بٚکبریکەضێٌەضەر ئەٚەی ئبضۆ 

 .یەوطبْ ٚ گٛٔدبٚ ثەغێٛەیەکیزۆری ظەثێذ  یگٛٔدبٚ ٚ کبریگەر رِٚٚبڵیظەڕەضطێٕێذ ثۆ 
 

رەٚە کۆِەاڵیەری رێک ظەضب چبٚظێریضسِەرگٛزارییەکبٔی  ٌی یىٗ ٘ٗری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ زکِٛە .31.١
٘ەِب٘ۀگ ٚ پالْ ثۆظأراٚ ٚ کبرا ٌەگەڵ غێٛازێکی  بٔدەکبٔی ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزاریئبِثەظیٙێٕبٔی  ثۆ

ری کبر ٚ کۆِەاڵیەری ٌە ٚەزارە ثەرٔبِەکبٔی ٘بٚکبریی. اْثە ضٛٚظِۀع ضیطزّبریکی ثۆ ظەضزگەیػزٓ
ٚ ٔەثٛٚٔی ٘ەِب٘ۀگی ثٛٚە. ئەِەظ کبریگەری ٘ەیە ٌەضەر  پەررجْٛٚکبرٚثبری کۆِەاڵیەری ظٚٚچبری 

٘ەڵە ٚ ثەغعاریپێکرظٔی ٔبڕەٚا،  ثٗثێجەغکرظٔی  ٚ زیبظثٛٔی ئەگەری ضٕٛٚرظارکرظْ ٚ پەررکرظٔی رِٚٚبڵ
 ضەرٌە اْضٛٚظِۀع اْ ٚٔسِی ئبضزی ٘ۆغیبری کبرِۀعٚ  رەٚأەکرظْضیطزّی ٌە  ٘ەرٚە٘ب الٚازی

ِٕعاڵ ٚ ضێساْ ٚ ظەضزگەیػزٕی پێع ٌە ثەرثەضذثە  ظەثٓ، ئەِبٔەظ کبْ ٚ کۆِەکەکبْثەرٔبِە
 . گرٔگەکبْ ثە ضٛٚظ ٚ ضسِەرگٛزارییەکۆِەڵگەکبْ 
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 کۆِەاڵیەری پبراضزٕیٌە رۆڕی  ی: چبکطبزیئەٌٚەٚییبری پێػٕیبرکراٚ ثۆ چبکطبز ١.2ضػزەی 

کۆِەاڵیەری ٕیپبراضزچبکطبزیی رۆڕی     ثەرپرضیبرێزی 
رەکبْ ٌەضەر ظەضزکرظْ ثە ظایەٌۆگ ٌە ئبضزی ضیبضە  ضزراریدەکبْ 6٢12

کەررەکە. خەضذ ضطزٕە ضەر  پێٛیطزجٛٚٔی چبکطبزی
 ٚ پبراضزٕی ضەرِبیەی ِرۆڤ. ثەئبِبٔدکرظْ

  پەرٌەِبْ ٚ ئۀدِٛۀی
 ٚەزیراْ

 ەریکۆِەاڵی ضزکرظْ ثە ربٚرٛێی یبضبی ٘بٚکبریظە  یبضبظأبْ
 ثٛٔیبرٕبٔی زیبرر ٌەضەر ئەٚ کۆظۀگییەی ٘ەیە ٌەضەر 

 پەرٌەِبٔە ٌە رەغٕٛٚضەیئەٚ 

 وبٔی  رٗ زارٖ ٖٚ ْ،پەرٌەِب
،  رظٖ رٖٚ وبر، پٗ

 پالٔعأبْ، ٔعرٚضزی، رٗ
 ظەضزەی ئبِبر

زکِٛەری  ی کۆِەاڵیەری ثیّٗ ی ضزٖٗ ظرٚضزکرظٔی ظ  ظاِەزراٚەکبْ
 (KSAI)٘ەرێّی کٛرظضزبْ 

 ٖٚ ٖبرری و زار 

 ثەئبِبٔدکرظْ رێجبزیظەضزکرظْ ثە ظیسایٕی   ثەرٔبِەکبْ
  ٓثۆ غبیطزەیی ٚ ربلیکرظٔەٚە پػکٕی(PMT   )

)رەٚاٚکرظٔی پرضیبرٔبِەکە ٚ ڕێکەٚرٓ ٌەضەر 
 ظیسایٕەکەی(

  ظیسایٕی ثەرٔبِەی ظەضزپێکی رەٚاٚکرظٔیCCT .
رەٚاٚکرظٔی کبرٚثبرە رەکٕیکییەکبْ. پێکٙێٕبٔی کۆِیزەی 

 ثەڕێٛەثرظْ. 

 ٖٚ ٖوبٔی وبر،  رٗ زار
 ٔعرٚضزی، ، رٗ رظٖ رٖٚ پٗ

 ظەضزەی ئبِبر پالٔعأبْ،
 CCT  کۆِیزەی رەکٕیکی 

ئبژأطە  ثە ٔٛێٕەرایەری)
 (عارەکبْیپەیٛۀع

 پەرٌەِبْ  ی کۆِەاڵیەریبضبی ٘بٚکبرکبراکرظٔی ی  یبضبظأبْ 6٢17

 ری وبر زارٖ ٖٚ KSAI کبرکرظْ ثە   ظاِەزراٚەکبْ

 ثەکبرثٙێٕرێذ  PMTبرەکبٔی پرضی  ثەرٔبِەکبْ
  ظەضزکرظْ ثە ثەرٔبِەی ظەضزپێىیCCT . 

 ٖٚ ٖظەضزەی  ری وبر، زار
 ئبِبر

 ٖٚ ٌٖەگەڵ  ری وبر زار
 عارەکبْعیپەیٛۀ ٘بٚثەغە

ٔعرٚضزی  وبٔی رٗ رٗ زارٖ )ٖٚ
ظەضزەی  ، رظٖ رٖٚ ٚ پٗ
 (ئبِبر

ظەضزکرظْ ثە ظاِەزرأعٔی رۆِبرێکی یەکطراٚ ثۆ   کبرگێڕی
 رظضزبْ٘ەرێّی کٛ

 ٖٚ ٖظەضزەی  ری وبر، زار
 ری ظارایی زارٖ ، ٖٚئبِبر

 ری وبر زارٖ ٖٚ  ثۆ خێجەخێکرظٔی یبضبکە KSAIظاِەزرأعٔی   کبْزگب ظٖ 6٢1٩

ظەضزەی  ری وبر، زارٖ ٖٚ   رێجبزی ثەئبِبٔدکرظْٚەن  PMTثەکبر٘ێٕبٔی   ثەرٔبِەکبْ
 KSAA ،  ئبِبر

 ظاِەزرأعٔی ِیکبٔیسِێه ثۆ ضىباڵ  کبرگێڕی
 ْظاِەزرأعٔی ظاربثەیطی ضٛٚظِۀعا 
  یەکططزٕی رۆِبر ثٕبغەیظرٚضزکرظٔی 

 , KSAI ٖٚ ٖری وبر  زار 
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ضەرپەرغزی خێجەخێکرظٔی یبضبکە ٚ ثەرٔبِەی   PMT ظاِەزراٚەکبْ 6٢1٨
 خۆراٚخۆر ظەکبد. 

 KSAI 

 ضێراکرظٔیرەٚاٚ ثٛٚ.  CCTثەرٔبِەی ظەضزپێىی   ثەرٔبِەکبْ
 پرۆضەکە

 ٌْیژٔەی ثەڕێٛەثرظ، 
KSAI 

 ظاِەزرأعٔی ظاربثەیص  کبرگێڕی
 

 KSAI  ،ظەضزەی ئبِبر 

 ٌیژٔەی ثەڕێٛەثرظْ CCT رەٚاٚکرظٔی   ثەرٔبِەکبْ 6٢6٢

ری پالٔعأبْ،  زارٖ ٖٚ  رۆِبرێکی یەکطراٚ ئبِبظەیە  کبرگێڕی
  KSAIری ظارایی، زارٖ ٖٚ

 
 

 پەرٚەرظە کەرری یچبکطبزییەکبٔ.أ 
  

ئەٚ ضەرکەٚرٕەی ٌە ظە ضبڵی ڕاثرظٚٚظا خێی ضزبیػە. ثەرەٚپێػچٛٚٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ  .36.١
ی زکِٛەد ثە ضزی ٘ێٕبٚە ظەگەڕێزەٚە ثۆ پبثۀعظەکٛرظضزبْ ٌە ثٛاری پەرٚەرظەظا ثە٘ەرێّی 

ثەرزکرظٔەٚەی ضیطزّی ظاثیٕکرظٔی پەرٚەرظە ٚ ضٛێٕعْ ٌە پبریسگبکبٔیعا. زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ 
 ِٕعااڵْکٛاڵیزی ضٛێٕعٔی ثبضچەی  ٚ گػزگیریٌە ثٛاری  ییٚەرظەری چبکطبزی پەرظٔپبثۀعە ثە خێجەخێک

ٌە ظاثیٕکرظٔی پەرٚەرظەظا. چبکطبزییەکبْ  ٌە ٌێپرضیٕەٚە غەفبفییەد ٚ ضٛێٕعٔی ٔبٚۀعی ٚ ، 16ٚرب پۆٌی 
ضزراریدی  ریزییە ٌە ٔەضػەرێگەیەکی چبکطبزی کە رەثبیە ٌەگەڵثە فەرِی ظأراْٚ، کە ث 6٢6٢ یبظیعگ
ضٛێٕعْ ٚ چبکزرکرظٔی  پرۆگراِیی ( ٌە ثٛاری کٛاڵیزINES 6٢11-6٢6٢ٔیػزّبٔی عێراق ) رظەیٖ پەرٚ
 خیٙبٔی. ئبثٛری کبری ثۆ ئبِبظەکرظٔی لٛربثیبْ ثەگٛێرەی ظاٚاکبریفێر
 

رێگەی ثۆ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضۆظ  یەکبْفێرکبری ظاِەزراٚەزیبظثٛٚٔی ژِبرەی  .33.١
 6٢16ٚ  6٢٢3ٌۀێٛاْ عارەٚە کە ٘ەِیػە رٚٚ ٌەزیبظثٛٚٔە. کرظٚٚە ثەرضڤی ظاٚاکبریی پەرٚەرظە ث

ەٚە 3٘بٚکبد ژِبرەی ظاِەزراٚەکبٔی ضٛێٕعٔی ثباڵ ٌە  ْ.لٛربثطبٔە ٌە ٘ەرێُ ظرٚضذ کراٚ 66٢٢ٔسیکەی 
ٌە ضٛێٕعٔی پبظ ضەرەربیی زیبظی  رۆِبرکرظْ٘ەرٚە٘ب، رێژەی  . 6٢15ٌە  6٩زیبظثٛٚ ثۆ  6٢٢3ٌە ضبڵی 

 ظ ضٗ ٌٗ 3٩ەٚە ثۆ  63ٔبٚۀعی، ٚ ٌە ٌە ئبضزی  ظ ضٗ ٌٗ 21ەٚە ثۆ  ١٩ٌە  6٢16ٚ  6٢٢7کرظٚٚە ٌە ٔێٛاْ 
، زکِٛەد پالٔی ٘ەیە ثۆ ظرٚضزکرظٔی لٛربثطبٔەکبْژیٕگەی ٌەپێٕبٚ ثبغزرکرظٔی . 3٩ٌە ئبضزی ئبِبظەیی

بضذ ثەرز ، رب لٛربثیبْ چێژ ٌە فێرثٛٚٔی ئکزێجطبٔە، ربلیگە ٚ ثەکبر٘ێٕبٔی رەکٕەٌۆخیب ٌە پۆٌەکبٔعا
. ٘ەرٚە٘ب، ٘ەِەچەغٕکرظٔی ئبرەزٚٚی فێرضٛازاْ ٚ چبکزرکرظٔی رێڕٚأیٕی ِٕعااڵْ ٌە ٚەرثگرْ

لٛربثطبٔەکبْ ٚەک غٛێٕێکی ضۆظ ثۆ فێرثْٛٚ، پێٛیطزە لٛربثطبٔەکبْ چبالکی پێػکەظ ثکەْ ٌە 
ی ۆٔبغل ربی رٖ ضٗٚەن ٚەرزظ، ٘ٛٔەر، ِٛزیه، ٘ەر ٌە پرۆگراِی ضٛێٕعْ، ثٛارەکبٔی ظەرەٚەی 

 ثٕەڕەرییەٚە.
 

                                                           
03

لً ئیستبدا لً دََ قۆوبغ پێک دێت )سًرەتبیی َ ئبمبدەیی( لً جیبتی )سًرەتبی َ وبَەوذی َ سیستمی پًرَەردە لً ًٌرێمی کُردستبن  

 ئبمبدەیی(، بًاڵم ٌێطتب ئًم سیستمً دََ قۆوبغییً بً تًَاَەتی پیبدە وًکراَە. 
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   ٚ ضەرٚٚررضبڵ  2رەِۀی   ٌٗ گٛێرەی ئبضزی ضٛێٕعْثە رۆِبرکرظْ ١.7غێٛەی 

 
 6٢16-6٢٢7ٚ ٘بٚکبری کۆِەاڵیەری ٌە عێراق،  ٌەضۆگررٓضەرچبٚە: ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری، ٘ەژاری ٚ 

 
ٛە، ضۆیەٚە ثیٕیثە ثەرەٚپێػچٛٚٔیٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە غێٛەیەکی ثەرظەٚاَ  پەرٚەرظە .3١.١

ئەٚ ظأیػزٛأەی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کە ٌە رەِۀی کبرکرظْ  6٢٢7ٌە ثەاڵَ ٘ێػزب زۆر ِبٚە کە ثکرێذ. 
یبْ ثۆ ظٚٚچبرثْٛٚ ثە ٔەضٛێٕعەٚاری عێراق  وبٔی رری غٗ ثٗثْٛٚ زیبرر ظەرفەریبْ ٘ەثٛٚ ٚەن ٌە

ثْٛٚ ٚ  کبرکرظٔعای ی ئەٚ کەضبٔەی ٌە رەِۀ رێژٖضەرەربیی. ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە  کەِزر یضٛێٕعٔ٘ەثٛٚٔی 
ثٛٚ.  ظ ضٗ ٌٗ 3١ثەرزرر ثٛٚ ٌەٚەی ئبضزی ٔیػزّبٔی کە  ظ ضٗ ٌٗ 63ئبضزی ضەرەربییبْ رەٚاٚ ٔەکرظثٛٚ 

ٚ زیبرر  3٢پڕکرأەٚە. ئەٚأەی ەکبْ بْ ثبغزر ثْٛٚ ٚ کەٌێٌٕەگەڵ رێپەڕثٛٚٔی کبرعا ظەرۀدبِەکثەاڵَ، 
رەٚاٚٔەکراٚی ضٛێٕعٔی ضەرەربیی. ثەاڵَ ثۆ  ( ظەضزیبْ کرظ ثە رەٚاٚکرظٔی لۆٔبغی6٢16ثْٛٚ )ٌە 

 3٨. گػزیضزێکی ضٛێٕعٔی ثەرزرریبْ ٘ەیە ثەثْٛٚ، ضۆیبْ ئب 6٨ئەٚأەی ٌە ضٛار 
 

بڵی ڕاثرظٚٚظا ٌە ظە ض ضێراضیطزّی ضٛێٕعْ پێٛیطزە ژێرضبٔی لٛربثطبٔەکبْ چبکزر ثکرێذ.  .35.١
ثە  6٢13رب  6٢٢3ِبرەی لٛربثیبْ ٌە ضۆیەٚە ثیٕیٛە ٌە ثٛاری ٚەرگررٕی لٛربثیبْ، ژثەرفراٚأجٛٚٔی ثە

(. ثەاڵَ ثەرفراٚأجٛٚٔی ضیطزّی Vernez et al, 6٢1١ٔسیکەیی ظٚٚ ئەٚۀعە زیبظی کرظٚٚە )
ثۆ ٌەگەڵ ٌێػبٚی ئبٚارە ٚ پۀبثەرظا ە ٌەگەڵ ظاٚاکبری ثۆ ثیٕبیەی لٛربثطبٔە. ٚلٛربثطبٔەکبْ ٘بٚغبْ ٔەثٛ

ربیجەری ٌە . زۆر لٛربثطبٔە ثەْع ئەٚۀعەی رر ضراپ ثٛٚٚ ژێرضبٔیی بْ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، لٛربثطبٔەک
ٔبٚچە ظٚٚرەکبْ ٘یچ ژێرضبٔێىی ثٕەڕەریی ٔییە. ئبٚی ضٛارظٔەٚە ٚ رۆڕی ئبٚەڕۆ ٌە چبرەکێکی 
                                                           

09
ٔعیعا، کە رۀبٔەد ٌە ئبضزی ضەرەربیی ٚ ٔبٚە ٌەضەظ 1٢٢ێّی کٛرظضزبْ زیبررە ٌە کۆی رێژەکبٔی رۆِبرکرظْ ٌە ٘ەر  

غێٛەیەکی ثەرچبٚ زیبظی کرظٚٚە کرظْ ٌە ضٛێٕعٔی پبظ ضەرەربیی ثەثەرزرریٕە ٌە ٚاڵرەکەظا. ٘ەرٚە٘ب، رێژەی پٛضزەی رۆِبر
ٌە  ظٌەضە 3٩ثۆ  63ٌە ئبضزی ضەرەربیی ٚ ٌە  ظٌەضە 21ەٚە ثۆ ٌەضەظ ١٩ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ٌە  6٢16ٚ  6٢٢7ٌە ٔێٛاْ 

رە ٌە ٔێٛاْ کۆی رۆِبرکرظْ ٚ پٛضزەی رۆِبرکرظْ ٌە ئۀدبِی ِبٔەٚەی لٛربثییە ٌە پۆي کبرێک ئبضزی ٔبٚۀعی. خیبٚازی گەٚ
 یبْ ثڕی.  16پۆٌی  ظٌەضە ١٢یبْ ثڕی، ٚ  ٨ی لٛربثیبْ پۆٌی ظٌەضە 7رۀٙب  6٢16پٍەکبٔی ثبظ ٔەثێذ ٚ ظەرٔەچێذ. ٌە 
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(. ثٕیبرٕبٔی ەظ ضٗ ٌٗ ١٢ ئەَ رێژەیە ٌە ٔبٚچە ظٚٚرەکبْکبٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبٔعا ٔییە )بٔەطلٛربث
ەی ئبٚ ٚ ئبٚەڕۆی لٛربثطبٔەکبْ کٍیٍی ضەرەکیٓ ثۆ چبکزرکرظٔی ٔٛێ ٚ ٔۆژۀکرظٔەٚ لٛربثطبٔەی

 ظەضزگەیػزٓ ثە ضٛێٕعْ.
 

ٌەثەر زیبظثٛٚٔی ظاٚاکبری، پێٛیطزە ٘ۀگبٚی زیبرر ثٕرێذ ثۆ چبکزرکرظٔی ژێرضبْ ٚ کٛاڵیزی  .32.١
ی ثبضچە لٛربثیبٔیژێرضبْ ٚ کٛاڵیزی لٛربثطبٔەکبْ زۆر پێکەٚە ثەضزراْٚ. ژِبرەی  ضیطزّی پەرٚەرظە.

(، ئەِە ٌە کبرێکعا ظێذ کە 6٢1٢-6٢٢5)زیبظی کرظٚٚە ٌە ِبٚەی پێٕح ضبڵعا  ظ ضٗ ٌٗ 5٢ثە  ِٕعااڵْ
ی پەرٚەرظە خەضذ ظەکبرەٚە ٌەٚەی کە لٛربثطبٔەی زیبرر ظرٚضذ ثکرێذ ثۆ ئەَ لۆٔبغە. ٌە رٚەزارە

ضەرەربیی ٚ  ظەضزذ ظەگبد ثە لٛربثطبٔەیٔی ضٛێٕعٔعا، ٌە ٘ەِٛٚ غٛێٕێک ثٛاری ضسِەرگٛزارییەکب
ضٌٛەک ظەگەیزە ضٛێٕعٔگەیەکی ضەرەربیی  1٢رب  2کە ثە  ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْربیجەری ، ثۀسیک ئبِبظەیی

ژِبرەی لٛربثیبْ ثٛٚە ثە  6٢13-6٢16رب  6٢٢١-6٢٢3یبْ ئبِبظەیی. ثە گٛێرەی ظاربکبْ، ٌە ِبٚەی ٔێٛاْ 
ٚ ژِبرەی لٛربثطبٔەکبْ ثٛٚە ثە ظٚٚ  لٛربثیبْژِبرەی (. ثە ٘ەِبْ غێٛە، ١.٩ظٚٚ ئەٚۀعە )غێٛەی 

زی ئەٚۀعە یبْ ٔسیک ٌە ظٚٚ ئەٚۀعە ٌە ٘ەِبْ ِبٚەظا. ٌەثەر گەغەضۀعٔی رێژەی ٌەظایىجْٛٚ ٚ پبثۀعێ
ثە ضٛێٕعٔی ثٕەڕەریی ثۆ ٘ەِٛٚاْ، ثۆ کٛڕاْ ٚ کچبْ، پێػجیٕی ظەکرێذ  زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ

ٌە زیبظ ثکبد  لٛربثی 111٢٢٢رب  2٨٢٢٢ٔسیکەی  ّی کٛرظضزبٔعا٘ەرێ لٛربثطبٔەکبٔیٌە  رۆِبرکرظْضباڵٔە 
ٌە کبرێکعا  (.6٢1١زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ٔع ٚ ٚەزارەری پالٔعأبٔی اِبٚەی ظە ضبڵی ظا٘برٛٚظا )ڕ

پػذ ی لٛربثطبٔەکبْ ٚ ٘ۆی لەرەثبڵغ ۆرۀی ظاٚاکبریی ٌەضەر ضٛێٕعْ ثزیبظثٛٚ لٛربثطبٔەکبْ ٔسیىٓ،کە 
 .ژێرضبٔی لٛربثطبٔەکبْکەِٛکٛڕی ٚ  ظەٚاَٚٚ ثە ظ ثەضزٓ

 

 6٢1١-6٢16رب  6٢٢١-6٢٢3ٌە ٔێٛاْ  رۆِبرکرظْگەغەی  ١.٩غێٛەی 
 

 
 

کرظٚٚە، ٚ  یضراپزریػ ٌە ثیٕبیەی لٛربثطبٔەکبْ یظەٚاِ-ظٚٚگٛٔدبٚ ٔییە ٚ  ٚأەٚرٕەٚەکبری  .37.١
کٛرظضزبْ ٘ێٕعەی ٘ەرێّی بْ ٌە لٛربثطبٔەکبٔی یِبِۆضزببْ. یئەِەظ یەکێکە ٌە گرفزەکبٔی ِبِۆضزب

ٔٛێیەکە  پرۆگراِەرب ثە رەٚاٚەری  ،ٌەثەرظەضذ ٔییە ٌە رۆژأی لٛربثطبٔەظای ٚأەٚرٕەٚەیبْ رپێٛیطذ کب
ثیٕبیەی لٛربثطبٔە کە ئەِە زۆر  ضراپ ثٛٚە ٌە ظەرۀدبِی کەِی عثڵێٕەٚە. ئەَ گرفزە ئەٚۀعەی رری

، لٛربثیبٔی ئبٚارە ٚ پۀبثەر کرظٔەٚەیخێگەثۆ  کرێذ،ثرێعا  ێکیظەٚاِچۀع  کرظٚٚە کە رضٛێٕعٔگەی ٔبچب
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ٌەگەڵ لٛربثطبٔەی رر پێکەٚە  ەِزر کرظۆرەٚە، ٘ۀعێه لٛربثطبٔەکٚأەٚرٕەٚەی  ئەِەظ ئەٚۀعەی رر کبری
. ِٕعااڵٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە لٛربثطبٔە فێرکرظْ کبر ظەکۀە ضەر کٛاڵیزی ٌۀبٚ یەن ثیٕبیەْ. ئەِبٔەظ

 OECDە ثەراٚرظ ٌەگەڵ رێکڕای ث) 2-1٘ەیە ٌە پۆٌەکبٔی  ٚأەیبْکبرژِێر کبری  53٨ ْظەٚاِییەکبظٚٚ 
 ی ٔەگٛٔدبٚیکبرژِێر(. پێٛیطزە زۆر غزی رر ثکرێذ ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر کبر 7١٨کە ثریزییە ٌە 

ضەری  لٛربثطبٔەثیٕبی ٚ ٔەثٛٚٔی  ی لٛربثطبٔەکبْ، فرەظەٚاِیی لەرەثبڵغکە ٌە ئۀدبِی  ٚأەٚرٕەٚە،
. یەکێه ٌە ڕێگەچبرەکبٔی ئەَ گرفزە )رب ئەٚ کبرەی ژِبرەی پێٛیطزی لٛربثطبٔە ثەرظەضذ ظەثێذ ە٘ەڵعاٚ

 17٢( ثریزییە ٌە زیبظکرظٔی ژِبرەی رۆژەکبٔی ظەٚاِی لٛربثطبٔە ٌە ظەٚاِی-ثۆ کەِزرکرظٔەٚەی ظٚٚ
 رۆژ ٌە ضبڵێىعا. 1٨٢رۆژەٚە ثۆ 

 
 ٘ۀعێه چبکطبزی. پەرٚەرظەٌە کەرری  طبزیرە ٌەضەر چبکیزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ غێٍگ .3٩.١

)پێػزر  ٨رب پۆٌی  زۆرەٍِێضٛێٕعْ، ضٛێٕعٔی  پرۆگراِیگرٔگ ئۀدبَ ظراٚە رب ئەِڕۆ، ٚەن گەغەپێعأی 
 ضٛێٕعٔی پبظ ئبِبظەیی ظٚٚ ضبڵ پێػزر٘ەثێذ ) ظەثێذ ِبِۆضزب ثەکبٌۆریۆضی ،ثٛٚ( ٍِێ زۆرٖ 5رب پۆٌی 

ضیطزّی ضٛێٕعْ ئبضبْ ثکرێزەٚە، زکِٛەد ئبضزەکبٔی ضٛێٕعٔی ثۆ ثۆ ئەٚەی  . ٘ەرٚە٘بزع..( ٚ ٘ثٛٚ
لۆٔبغی ثٕەڕەری، کە : ضٛێٕعٔی ثٕەڕەری ٚ ضٛێٕعٔی ئبِبظەیی. ێظاثەظ کرظٚٚە ٌە خیبری ض ئبضذ ظٚٚ

. ثەاڵَ ضیطزّی ظٚٚ لۆٔبغی ٘ێػزب 16رب  1٢، ٌە پۆٌی یەکەٚەیە رب ٔۆ ٚ لۆٔبغی ئبِبظەییع ٌە زۆرەٍِێیە
ەد ضزراریدی ظاڕغزٛٚە ثۆ ربثطبٔەکبٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ خێجەخێ ٔەکراٚە. زکٌِٛە ضەرخەَ لٛ

خەضزی  16رب پۆٌی  بْثبضچەی ضبٚای ەْ ث. ئەٌٚەٚییەد ثۆ ظەضزگەیػزٕی یەوطبپەرٚەرظەییری ەئەٌٚەٚی
 لٛربثطبٔەکبٔی پبرێسگبکبٔیە ثثەرزکرظٔەٚەی رۆِبرکرظْ ٚ ظەضزگەیػزٓ ٌێکراٚەرەٚە ٚ کبرکراٚە ثۆ 

پۆٌی ضٛێٕعٔی ٔٛێ ٚ ئبِبظەکرظٔی کەرەضزە ٚ  ٨٢٢٢پالْ ٘ەیە ثۆ ظرٚضزکرظٔی رێّی کٛرظضزبْ. ٘ە
 بْضبٚایەٚە زکِٛەد پۆٌی ربیجەری ثۆ ثبضچەی  6٢1١ثۆیبْ ٌە ِبٚەی پێٕح ضبڵی ظا٘برٛٚظا. ٌە  کبرِۀع

ظٔی ضٛێٕعْ ثۆ ضەڵه ثۆ ظاثیٕکر بییەکبْ ثۆ خێجەخێکرظٔی ظاٚاکبریزیبظ کرظٚٚە ثۆ لٛربثطبٔە ضەرەر
ئەٚ ظأیػزٛأەظا ٔبٚە کە ٌە رەِۀی چْٛٚ ثۆ  ەرێّی کٛرظضزبْ ظأی ثە فرەچەغٕیِٕعااڵْ. زکِٛەری ٘

لٛربثطبٔەْ ٚ ثۆیە ٚأە ظەگٛررێزەٚە ثە عەرەثی ٚ ئیٕگٍیسی غبٔجەغبٔی کٛرظی. ٘ەرٚە٘ب ٌە ضەرەربی 
لٛربثطبٔە ثۆ  1٢٢ٌە  ەزِٛٚٔییی ئەٚە زکِٛەد ظەضزی کرظٚٚە ثە خێجەخێکرظٔی ثەرٔبِەیەو 6٢12

ئەٚەی ٚأەی ثیرکبری ٚ زأطذ ٚ ئیٕگٍیسی رێعا ثگٛررێزەٚە ٌە لۆٔبغی ضەرەربیی. ِبِۆضزبکبٔی ثەرپرش 
 زِبٔی ئیٕگٍیسی. رظٔیٌە فێرک ٌە فێرکبریی ئەَ ٚأبٔە ِەغمیبْ ثیٕیٛە

 
بْ ثبغزر ظەکبد. یزبِبِۆض ظاثیٓ ثکبد، ئبضزی فەرِیثەرز ئەٚەی ضٛێٕعٔی کٛاڵیزی ثۆ زکِٛەد  .3٨.١

بٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘ۀعێه ِەغمیبْ ثیٕیٛە ٌەضەر ثەرٔبِە یٌە ِبِۆضزب ظ ضٗ ٌٗ 2٢ٌە کبرێکعا ٔسیکەی 
، ِۆضزب ثەرزکراٚەرەٚەی کەِی ِەرخەکبٔی غبیطزەیی ثۆ ِبٔٔٛێیەکە، ثەاڵَ ٘ێػزب ئەِە ثەش ٔییە. ال

ڕێٛغٛێٕی گٛێرەی ذ. زأکۆ ٔٛێیەکبْ ثەضٛێٕعثێ یۆضیۆضزب چٛار ضبڵ ضٛێٕعٔی ثەکبٌۆرِەرخە ِبِ
ای ڕضەرە. پەرٚەرظەچٛار ضبڵ ضٛێٕعْ ظاثیٓ ظەکەْ ثۆ ثڕٚأبِە ٌە ثٛاری  ٚەزارەری ضٛێٕعٔی ثباڵ

زأکۆکبْ، ضێ پەیّبٔگەی ٔٛێی ئبِبظەکرظٔی ِبِۆضزبیبْ ٌە پبرێسگبکبٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظرٚضذ 
ثێژأی ی ثۆ ٚأەیٕگٙبَ ظەرفەری ِەغمێکی چٛار ِبٔگرِی، زکِٛەد ثە ٘بٚکبری زأکۆی ثێ6٢15کراْٚ. ٌە 

ثٛٚ. ٘ەرٚە٘ب، ٘ەٚڵ ظراٚە ثۆ ظرێژەظاْ رظْ ٘ەضٌٛەک فێرک 15٢کە رۆژأە ثەریزبٔیب، ٔبٚضۆ رەضطبٔع ٌە 
ثە گەغەضۀعٔی پطپۆڕییبٔەی ِبِۆضزبیبْ ٌە پەیّبٔگە ٔٛێیەکبٔی ِەغمی ِبِۆضزبیبْ ٌە ٘ەٌٚێر )ثٕکەی 

 (.گەغەپێعأی پیػەیی
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ە پێعاچٛٚٔەٚەی ٌۀبٚ پالٔی ئەٌٚەٚییەد ثۆ کٛاڵیزی ضٛێٕعْ ثریزییە ٌ گرٔگپالٔێکی رری  .١.١٢

عارەکبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثەغێٛەیەکی گٛٔدبٚ کبریبْ یٚەزارەرە پەیٛۀع کۆٔەکە. پرۆگراِە
ۆ پێعاچٛٚٔەٚە غێٛازێىی چۀع لۆٔبغیی ث پەیڕەٚکرظٔیٌەضەر گیرٚگرفزی ثەرٔبِەی ضٛێٕعْ کرظ ٌە رێی 

ثە ٘بٚکبری ٌەگەڵ یٛٔطێف ٚ ٘ەرٚە٘ب ی ئبِبظەیی. 16رٔبِەکە ٌە پۆٌەکبٔی ثبضچە رب ٚ گەغەپێعأی ثە
 ٌەپێٕبٚی ثِْٛٚبٚە ثەضەرچٛٚی"فێر کرظ ثۆ پرۆگراِی ضٛێٕعٔی یەکێزی ئەٚرٚپب زکِٛەد پێعاچٛٚٔەٚەی

. ثۆ ٕەِبی فێرثْٛٚ ثە یبریکرظٔی فێرضٛاز ثە چەق ثەپێی پرۆگراَ ٌەضەر ث، ثۆ ربلیکرظٔەٚە"
ِەد پالْ ظاظۀێذ ثۆ ثبظ ٌەالیەْ پطپۆڕی ِەغمعیزەٚە، زکٛ پرۆگراِێکی ی ٖٚ گٛرٕٗ خەضزکرظٔەٚە ٌە

 ئبِبٔدەکە ثریزییە ٌە ضەرپەرغزیظڵٕیبیی خۆری ٌۀبٚ ٚەزارەری پەرٚەرظە.  ثەڕێٛەثەرایەری ظاِەزرأعٔی
ٔیبْ ثۆ ئەٚەی ثبغزر ئبِبظە ثکرێٓ ثۆ کێجڕکێ ٌە طۀگبٔعٔی رٛأبی فێرثٛٚڵئەظای لٛربثیبْ ٚ ٘ە

ِەثەضزی ظەضزٕیػبٔکرظْ ٚ کۆکرظٔەٚە ٚ غیکرظٔەٚەی ثە TIMSS٘ەڵطۀگبٔعٔە ٔێٛظەٚڵەرییەکبٔی ٚەک 
زکِٛەد ظەرٛأێذ ٌێکۆڵیٕەٚە ٘ەرٚە٘ب ظارب ٌەضەر چۀع ٔیػبٔعەرێکی ئەظای ضٛێٕعکبراْ ٌە ِبٚەیەوعا. 

ەثرظٔی ٘ەڵطۀگبٔعٔی ثۆ ظاِەزرأعْ ٚ ثەڕێٛ گػزیی کەرری ربیجەد ٚ غ ٘بٚثٗثکبد ٌە ظەرفەرەکبٔی 
ثکبرەٚە ثۆ ئبضزی ٘ەڵطۀگبٔعْ ٌە ٘ەڵطۀگبٔعٔی ضٛێٕعکبرەکبْ ثەرز غیٛەیەن کە ئبضزیلٛربثیبْ ثە

ی گٛٔدبٚ ٌە رٚضزکرظٔی ٘بٚثەغی ٔێٛاْ کەرری گػزی ٚ ربیجەرظثۆ  ،ٌەثەرئەٚە بٔە ٔێٛظەٚڵەریەکبْ.لٛربثط
ٌە ثٛاری  ثەرەٚپێع ثجەْپێٛیطزە ثەرپرضبٔی زکِٛەد رٛأبی ضۆیبْ  ەرٚەرظەظاپثٛاری 

 ضەرکەٚرٛٚ. ٘بٚثەغی گػزی ٚ ربیجەری ٚ ظرٚضزکرظٔی ئەٚ الیۀە ربیجەد ٚ ئەٍ٘ییبٔەظەضزٕیػبٔکرظٔی 
 

ٌە پێع ضەرەربییەٚە رب  ٚ کٛاڵیزی گػزگیریرظە ٌە ثٛاری ٖ ی پەرٚثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌە چبکطبز .١.١1
ٚ غەفبفیەد.  ٌێپرضیٕەٚەزکِٛەد ظأی ٔب ثە ئەٌٚەٚییەری ضیبضەرەکبٔی ثۆ زیبررکرظٔی ، 16پۆٌی 

ربیجەری اْ ٚ ظاڕغزٕی رۆڵ ٚ ثەرپرضیبرێزی ڕْٚٚ ٌۀبٚ ٚەزارەرەکبْ، ثەزکِٛەد پالٔی ٘ەیە ثۆ گەغەپێع
ثە  ٌە ٚەزارەری پەرٚەرظە. ثە ِەثەضزی ڕٚٚٔکرظٔەٚەی ثەرپرضیبرێزییەکبْ زکِٛەد ٘ەٚڵ ظەظاد

اد ثە کە ئۆرۆٔۆِییەکی زیبرر ثعکبرکرظْ ٌە ٔسیکەٚە ٌەگەڵ ٚەزارەرەکبْ ٚ کبرگێڕیی لٛربثطبٔەکبْ 
ثە ، 6٢13-6٢11ِٛەد ٌە ضباڵٔی پەٌە کبر ٌەضەر کێػەی رۆژأەیبْ ثکەْ. زکلٛربثطبٔەکبْ رب ثزٛأٓ ثە

 ثطبٔەکبْ ثۆ ثەڕێٛەثەر ٚلٛربپێعاچٛٚٔەی کرظ ثە ضزبٔعارظی  ڵزٛری ثەریزبٔیٗ ئۀدِٛۀی ک پػزگیری
بْ. ٘ەرٚە٘ب ٘ێڵی پەیٛۀعی ٌە ٔێٛاْ کبرگێریی لٛربثطبٔە ٚ ظایکبْ ٚ ثبٚکبْ کرایەٚە. رۀبٔەد یِبِۆضزب

زۆر  EMIS ضیطزّەکبٔی زأیبری ثەڕێٛەثەرظٔی پەرٚەرظە ٌەظٚٚ رٛێی ئەَ پالٔەظا، ثەکبر٘ێٕبٔی
کە ثۆچْٛٚ ٚ  ،رێی ٔیػبٔعەرەکبٔی ئەظا ثۆ ٘ەڵطۀگبٔعٔی ئەظای لٛربثطبٔە ٌە ضٛٚظثەضع ظەثێذ

  پەرٚەرظە ٚ فێرکرظْ.  ثەرەٚپێػجرظٔی ٌە ثەکبرظە٘ێٕێذضەرٔدی ظایکبْ ٚ ثبٚکبْ 
 

ظٚاثەظٚای ظاِەزرأعٔی ثٕبغەیەکی پزەٚ ثۆ پەرٚەرظە، ئەٌٚەٚییەری ظا٘برٛٚ ثۆ زکِٛەد ثریزییە  .١.١6
زکِٛەد پالٔی (. TVET) یکی ٚ پیػەییٌە چبکزرکرظٔی رٛأب ٚ کٛاڵیزی ئبضزی ضٛێٕعْ ٚ ِەغمی رەکٕ

ٚ ثۆ ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە ی پیػەیی ٚ رەکٕیکی ٔدِٛۀێه ثۆ ثەڕێٛەثرظٔی ضٛێٕعٔ٘ەیە ثۆ ظاِەزرأعٔی ئە
رەٚرەکبٔی پیػە ٚ کبر ٌە ٔبٚضۆ ٚ ٌە ثبزاڕی ٔێٛظەٌٚەری، ٚ ٘ەِب٘ۀگی ٌە ٔێٛاْ ضبٚۀکبر ٚ 

کە  TVETظاثیٓ ثکەْ ثۆ لٛربثیبٔی ئبضزی  TVETپەیّبٔگەکبٔی ضٛێٕعْ ثۆ ئەٚەی ٘ەڵجژارظەی ٔٛێی 
ظا ٔبٚە کە پێٛیطزە ظأی ثەٚە ٚەرغە ٌەضۆثگرێذ. زکِٛەد ٘ەرٚە٘ب کرظەیی ٚظەکرێذ ئەزِٛٔی 

پبظ ئبِبظەیی ثۆ ئەٚەی ثزٛأٓ کێجڕکێ ثکەْ  TVETثکرێٓ ٌەضەر ثبیەضی ِەغمی ضٛێٕعٔی لٛربثیبْ فێر
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 ٔێٛاْ ئۀدِٛۀی زکِٛەد ٚ کۆِپبٔیب گەٚرەٌە ربیجەد ٘بٚثەغی گػزی ٚ ٌەضەر ئ١ع ٌە ثبزاڕی کبر.
ضۆظ ثکبد ثۆ لٛربثطبٔەکبْ کە ثزٛأٓ ثەرٔبِەی ضٛێٕعْ ٚ ِەغمی ئەٍ٘یەکبٔعا ڕۀگە ثزٛأێذ رێگە

ثٓ کە ظەرچٛٚەکبْ ضبٚۀی ئەٚ غبرەزاییەغێٛەیەن ڕێک ثطەْ کە ثە TVETضٛێٕعٔگەکبٔی 
ظایبٔجّەزرێٕێذ ثۆ  گػزیثٓ کەرری چبٚەڕٚاْ  ٙبن رۀٔەضبٚۀکبرەکبٔی کەرری ربیجەد ثۆی ظەگەڕێٓ، 

 ئەٚ ظەرفەرە ضٕٛٚرظارەی کە ٘ەیە. 
 

 ظأبٔی ثەرٔبِەیەکی ِەغك ٚ ضٛێٕعٔی پیػەیی ٚ رەکٕیکی کبرا
 

زیبرر  بٚۀکبرەکبٔی کەرری ربیجەد. ضثۆ گەغەپێعأی کەرری ربیجەد ەغبرەزایی گٛٔدبٚ پێػّەرخ .١.١3
غبرەزایی ریۆری ٚەن  ضەرەڕای کرظەیی،ٚ  ٘ەِٛخۆرٕیکی رەک یٔە ضەر غبرەزایخەضذ ظەضە
ٚ کبری ریُ. ظاثیٕکرظٔی ئەَ ضەضڵەربٔە ٌە رێی ضٛێٕعٔی فەرِییەٚە ظەثێذ، کە  ضسِەرطٛاز ضسِەرگٛزاری

)ئبِبظەیی  TVETئەِەظ ضٛێٕعٔی ئبضبیی ظەگرێزەٚە )ثٕەڕەری، ئبِبظەیی، پبظ ئبِبظەیی( ٌەگەڵ ضٛێٕعٔی 
(. ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٘ەرظٚٚ ضیطزّەکە، ضٛێٕعٔی ئبضبیی ٚ ضٛێٕعٔی یػەییپ یبْ پبظ ئبِبظەیی

TVET  کبْ( ٚ زگب ظٖظەثٕەٚە ٌە ثٛارەکبٔی ٚەن ظەضزپێگە٠ػزٓ )ٌەثبرێزیی  لٛرشڕٚٚثەڕٚٚی ئبضزۀگی
ِەغمی ِبِۆضزبیبْ(. ضبٚۀکبرەکبْ ثبضی ئەٚە ظەکەْ کە ثەرٔبِەی ضٛێٕعْ ٚ  ،وٛاڵیزی )خۆرایەری

ی زگب ظٖ٘ەیە ٌە غبرەزاییە رەکٕیکی ٚ ٔبرەکٕیکییەکبٔی ظەرچٛٚەکبٔعا، ثەَ غیٛەیەظ ئەَ  یٚڕکەِٛکٛ
 6٢16ٔع ٌە ای ڕپێٛٚ٘ەَ ٔبکەْ. ثۆ ّٔٛٚٔە، ڕٚٚضٛێٕعٔبٔە کەضبٔێکی گٛٔدبٚ ٌە ثٛاری کبرزأییەٚە فەرا

کە کبرِۀعی  کبرٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ گەیػزە ئەٚ ظەرۀدبِەی کە گرأزریٓ   پرۆژٖثۆ ظاِەزراٚەکبٔی 
ییەیبْ ٌە ضبٚۀکبرەکبْ ثبضی ئەَ کەِٛکٛڕ ظ ضٗ ٌٗ 37ثۆ پەیعا ثکەیذ ئەٚەیە کە پیػەیی ٚ رەکٕیکی ثێذ )

(، ئەِەی ظٚٚەِیبْ ظ ضٗ ٌٗ 65کڕیبرەکبْ ) کرظ(، ٘ەرٚە٘ب ضسِەرگٛزاری فرۆغیبری ٚ ضسِەرگٛزاری
ثە  TVETزبْ پێٛیطزە ثەرٔبِەکبٔی ریۆری. ٌە ٘ەرێّی کٛرظضٚ -ثریزییە ٌە غبرەزایی ثٛاری ٔەرَ

غێٛەیەن ظاثڕێژرێذ کە ِەغمی رەکٕیکی ٚ ِەغك ٌەضەر پیػەیەوی ظیبریکراٚ پێػکەظ ثکەْ، ٘ەرٚە٘ب 
ٚ پەیٛۀعی رری ڕاضزەٚضۆ  خێجەخێکرظْئەزِٛٚٔی غٛێٕی کبریع ثعاد ثە لٛربثییەکبْ ٌە رێی ِبٚەی 

پەیعا  کرظْظٚارر ٌە کبری کبرکە ی ٔەرَ زأیٕی کبر ٚ گەغەپێعأی کبرٌە غٛێ کرظەییثە ئەزِٛٔی 
 ظەکرێٓ.

 
رظضزبٔی عێراق ٔیػبٔعەرەکبٔی ثبزاڕی کبر ئەٚە ظەرظەضەْ کە یەکێه ٌە گرفزەکبْ ٌە ٘ەرێّی کٛ .١.١١

 3١ٌە عێراق،   پرۆژٖگٛێرەی ڕٚٚپێٛی . ثەی ٌە غبرەزایی ٚ ٔەگٛٔدبٔی غبرەزاییثریزیە ٌە کەِٛکٛڕ
بْ ٔەگٛٔدبٚێزیی غبرەزایەرێکبٔیبْ ٌە ثبزاڕی کبر ثە کۆرٛثۀع زأیٛە کە ٌە کۆِپبٔیب عێرالییەک ظ ضٗ ٌٗ

ٛری ئەفریمیب ٚ اڵری ٔبٚەڕاضذ ٚ ثبک رۆژ٘ٗزیبررە ٌە رێکڕای رێژەکە ٌە ٔبٚچەی  ضەظیضبڵی  13ئەِەظ 
 ١٢ەکبْ ئەٚە ظەرظەضبد کە  پرۆژٔع ثۆ اڕ پێٛیٚە٘ب، ڕٚٚزیبررە ٚەن ٌە ٘ی ٚاڵربٔی رر. ٘ەر ظ ضٗ ٌٗ 7
ٌە ضبٚۀکبرەکبْ ثبضی ئەٚەیبْ کرظٚٚە کە ظەرچٛٚەکبٔی ئبِبظەیی زۆر ثە الٚازی ئبِبظەْ ثۆ  ظ ضٗ ٌٗ

ەیّبٔگەکبٔی پبظ ی ضبٚۀکبرەکبْ ئەٚەیبْ ثبش کرظٚٚە کە ظەرچٛٚەکبٔی پظ ضٗ ٌٗ 65کبرکرظْ، ٚ 
 ڕییبٔەی کە ثبشٌۀبٚ ئەٚ کەِٛکٛ(. 6٢1١ٔیٓ ثۆ کبرکرظْ )کۆٔطزبٔذ ٚ ئەٚأی رر، ئبِبظەیی ئبِبظە

 کراٚە، ئەِبٔە ٘ەیە: ٔەثٛٚٔی ئەزِْٛٚ، ٔەثٛٚٔی غبیطزەیی ضٛێٕعْ ٚ ٔەثٛٚٔی غبرەزایی گٛٔدبٚ. 
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الیەْ یەکەِیبْ ٌە٘ەیە.  TVETضٛێٕعٔی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضێ خۆری ضەرەکی ٌە  .١.١5
کبد. رب ئەَ ضٛێٕعٔی پیػەیی ئبضزی ٔبٚۀعی ظە ضەرپەرغزیٚەزارەری پەرٚەرظەٚە ظاثیٓ ظەکرێذ، کە 

ێٕعٔەکە، ظٚاییەظ ٚەثەر٘ێٕبٔێکی ئێدگبر کەَ ظەکرا ٌەٚ لٛربثطبٔبٔە ٌە ثٛاری گەغەظاْ ثە ثەرٔبِەی ضٛ
کە ژِبرەیەکی کەَ ٌە  ئەِەظ ثجٛٚە ٘ۆی ئەٚەی کبْ،زگب ظِٖەغمپێکرظٔی ِبِۆضزبیبْ ٚ ثبغزرکرظٔی 

ەزارەری پەرٚەرظە ثەرٔبِەیەوی ٔع، ٚاٚ ڕ GTZثە ٘بٚکبری  ثیبْ ڕٚٚ ثکۀە ئەَ لٛربثطبٔبٔە.لٛرب
٘ێػزب خێجەخێ ٔەکراٚە ٌەثەر ٔەثٛٚٔی رەِٛیً. خۆری   وٗ ظأب ثۆ ضٛێٕعٔی رەکٕیکی ٌی یىٗ ٘ٗظاڕغزٕەٚەی 

ۀعی، کە ظەکەٚێزە ژێر پبظ ٔبٚ TVETثریزییە ٌە ضٛێٕعْ ٌە پەیّبٔگەکبٔی  TVETظٚٚەِی 
ظٚٚ ضبڵ ضٛێٕعْ ٘ەیە ٌە پەیّبٔگەی ی. زأطز رٛێژیٕەٚەیٚەزارەری ضٛێٕعٔی ثباڵ ٚ  ضەرپەرغزی

ەْ ٌە ثٛارێکی رەکٕیکی ٚ چٛار ضبڵ ضٛێٕعْ ٘ەیە ٌە کۆٌیژی رەکٕیکی کە ثڕٚأبِە ٚ ربیجەرّۀعی ظەظ
ری ضێیەَ ۆٚەرظەگرْ. خ گػزی ٚ پیػەیی ئبِبظەیی أییبٔە ظەرچٛٚزگب ظٖظیبریکراٚی پیػەییعا. ئەَ 
یەْ ٚەزارەری کبر ٚ کبرٚثبری کۆِەاڵیەرییەٚە ضەرپەرغزی الکە ٌە TVETثریزییە ٌە ثەرٔبِەظأبْ ثۆ 

٘ەیە. ئەَ ثەرٔبِبٔە ثۆ ئەٚ  ٘ەِیػەیی ضۀزەری ێّی کٛرظضزبٔی عێراقظەکرێذ، کە ٌە غەظ غبری ٘ەر
گۀدبٔەیە کە ضٛێٕعٔی ثٕەڕەری ٚ ئبِبظەییبْ رەٚاٚ ٔەکرظٚٚە یبْ پێٛیطزیبْ ثەٚەیە رٛأبی ِرۆییبْ 

ثە غێٛەیەوی گٛٔدبٚ کەرەضزەیبْ ثۆ ظاثیٓ  ضۀزەرأەکبر. ئەَ  ی ثچٕە ٔبٚ ثبزاڕیْ ثۆ ئەٚەپزەٚرر ثکە
ضٛێٕعٔەکبْ ٚ غێٛازەکبٔی  ، ثۆ ّٔٛٚٔە پرۆگراِیٔعیٓ کۆرٛثۀعی گەٚرەیبْ ٌەضەرۀەکراٚە ٚ چە

رەکبْ کەِە ٚ ئەٚ کبرزأییە پێٛیطزەیبْ ٔییە، ئبِێر ٚ کەرەضزەی  را٘ێٕٗژِبرەی فێرکرظْ زۆر کۆٔٓ، 
چ غێٛەیەک ثەغعاری ٔبکەْ ٌە ثەرٔبِەکبْ یکۆِپبٔیبکبٔی کەرری ربیجەد ثە ٘ پێٛیطزیبْ ثۆ ظاثیٓ ٔەکراٚە،

ظٚاظاچٛٔێه ٔبکرێذ ٚ ٔی ِەغمەکە ٘یچ ثەٚ، ِەغمکرظْ ٌە کبری ئیع( ٚ پبظ رەٚاٚثٛورظْ پیبظٖ)ِبٚەی 
أە ثکرێٓ ثە ثەغێه ٌە ٘بٚکبری ظۆزیٕەٚەی کبر پێػکەظ ٔبکرێذ. پێٛیطزە ئەَ ضۀزەر ضسِەرگٛزاری

ثکرێٓ ثەٚ  زا غبرٌٖە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثۆ ئەٚەی  TVETضزراریدێکی گەٚرەرر ثۆ چبکزرکرظٔی 
ضەضڵەد ٚ کبرزأییبٔەی کە کەرری ربیجەد ثۆی ظەگەڕێذ. زۆر گرٔگە کە ظەرفەد ثعرێذ ثەٚ کەضبٔەی 

 رریبْ پێجعاد ثۆ ٚەرگیراْ. ٓ کە ثجێزە ٘ۆی ئەٚەی ظەرفەری زیبٕکە ثۆ کبر ظەگەڕێٓ ِەغمێه ثجی
 

غی ٌەگەڵ کەرری ربیجەد ٚ پیػەیی ثە ٘بٚثەِەغمی پزەٚکرظٔی ضیطزّی پەرٚەرظە ٚ  .١.١2
ٌە ثەرٔبِەی ضٛێٕعْ ثە ِەثەضزی پزەٚکرظٔی ئەٚ پطپۆڕییە رەکٕیکییەی کە کەرری ربیجەد ثۆی  چبکطبزی

برەزاییعا ٘ەیە، ٚ ثۆ زیبظکرظٔی ظەگەڕێذ کبرێکی زۆر گرٔگە ثۆ پڕکرظٔەٚەی ئەٚ کەِٛکٛٚڕییەی کە ٌە غ
ثە ثەراٚرظ  گػزی. ٚا ثبٚە کە ِٛٚچە ٚ کرێ ٚ ظەرِبڵەی کبرِۀعی کەرری ظاِەزرأعْ ٌە کەرری ربیجەد

ٌە کەرری ربیجەد کبر ظەکەْ، ظەثێزە ِبیەی ئەٚەی کە کەرری ربیجەد ٔەرٛأێذ  ئەٚأەیٌەگەڵ 
گەٚرە ٚ ثەپەٌە ثریزیە ٌە پزەٚکرظٔی  ەرە پێٛیطزیضۆی ثیبٔٙێڵێزەٚە. ٘ ثە٘رەظارەکبْ راثکێػێذ ٚ الی

ظەکبد ٌەگەڵ ئەٚ ثٕکبٔەی  کە ٚەزارەری پەرٚەرظە ضەرپەرغزی TVET ئبِبظەییضیطزّی ضٛێٕعٔی 
ِەغمی گۀدبْ کە ٚەزارەری کبر ٚ کبرٚثبری کۆِەاڵیەری ثەڕێٛەیبْ ظەثبد. ٘ەرٚە٘ب زۆر گرٔگە 

ئبِبظەیی ٚ ظاڕغزٕی  ظٚ پب گػزیٕعٔی ئبِبظەیی ثەرظەٚاَ گەغە ثعرێذ ثە ٘ەرظٚ ضیطزّی ضٛێ
ٔبْ ٚ پەیٛۀعییەکی ثە٘ێس ٌەگەڵ ضبٚۀىبرەکبْ. ئەِە پێٛیطزی ثە ٘بٚکبریی ثەرظەٚاِی رەکٕیکی ٚ پالٔعا

٘ەِب٘ۀگییە ٚ ٚا ثبغزرە پێکەٚە کبری ٌەضەر ثکەْ ثۆ ئەٚەی ظەرگب ثکرێزەٚە ثۆ رەِٛیٍی الیۀی 
 خۆراٚخۆر.
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پزەٚ  ٘ی گۀدبْ پێٛیطزی ثە ٘ەِب٘ۀگی ضزی ٔبٚۀعی ٚ ظٚأبٚۀعی ٌٚە ئب TVETِەغمی  .١.١7
، یٕەٚەی زأطزیرٛێژێٕعٔی ثباڵ ٚ ، ٚەزارەری ضٛ. ٚەن ٚەزارەری پەرٚەرظە٘ەیە ٌەگەڵ الیۀە ثەغعارەکبْ

ِەثەضزی یەکططزٕی ضزبٔعارظەکبْ ثە ٚ ٚەزارەری کبر ٚ کبرٚثبری کۆِەاڵیەری ٘ەرٚە٘ب ضبٚۀکبرەکبْ،
ن ٚ گەغەپێعأی رێچکەی کبر ثۆ گەغەپێعأی پطپۆڕیی ٚ پیػەیی کە ثٛاری خۆراٚخۆر ثۆ ٚەن یە

ٛێٕعْ پبظ ضٛێٕعٔی لٛربثییبْ ثکبرەٚە ثەرەٚ گٛاضزٕەٚە ثۆ ژیبٔی ثبزاڕی کبر یبْ ظرێژەظاْ ثە ض
 ٌی یىٗ ٘ٗٚەن ڕاضپبرظە ثۆ  TVETٔع ٔەضػەرێگبیەوی ظاڕغزٛٚە ثۆ چبکزرکرظٔی اظٚأبٚۀعی. ڕ

ظأبٔی ِیکبٔیسَ ثۆ ێٕعْ ٚ غبرەزایی ٚأەثێژەکبْ، ٚ ٛەثرظْ، ثەرزکرظٔەٚەی ئبضزی ثەرٔبِەی ضٛثەڕێ
رێّٕبیی ثۆ ئەٚ ضٛێٕعکبرأەی کە ٌە کۆربیی ضٛێٕعٔی ثٕەڕەرییەٚە ظەضذ پێعەکەْ ٚ ظرێژە ثە ضٛێٕعْ 

ٔی ئبِبٔدە ظەظەْ ثەرەٚ ئبِبظەیی، ٚ ئبِۆژگبرییبْ ٌەضەر رێىبرەکبٔیبْ ٚ چۆٔیەری ثەظەضزٙێٕب
 (.6٢1١پیػەییەکبٔیبْ )کۆٔطزبٔذ ٚ ئەٚأی رر، 

 
 UNIDOکرظٚٚە ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ،  TVETچۀع کۆِەکجەضػێه پػزگیرییبْ ٌە ثەرٔبِەی  .١.١٩

ٚ  ILO ٚ SIDA ٚ GIZ  ثەاڵَ ئەِبٔە ثە ضەرثەضۆیی ٚ ثە خیب ظاڕێژراْٚ . رەِٛیٍیبْ ثۆ ظاثیٓ کرظٚٚە
ثێ ٘ەِب٘ۀگی ٚ پەیٛۀعیی ثە ْ ٚ غێٛازی فێرکبریی خیبٚاز ٚ ثەێٕعٚ خێجەخێ کراْٚ ثە ثەرٔبِەی ضٛ

 ٚ ێٛەیەکی چڕٚپڕ ٘ەڵجطۀگێٕعرێٓ،غەرەٚە. پێٛیطزە ئەَ ثەرٔبِبٔە ثەثەرٔبِەکبٔی رری زکِٛ
ڵیٕەٚەکبٔەٚە ئەٚە ۆچٛٚەکبْ. ثەڵگەکبٔی پێػٛٚ ٌە ٌێکغیکرظٔەٚەیەک ئۀدبَ ثعرێذ ثۆ ضٛٚظی رێ

ی ٚ ئەٚ کٌٛفبٔە زۆر گراْ ثٛٚثٓ. ٘ەِب٘ۀگ ثٓۀدبِەکبْ زۆر ضٕٛٚرظار ثٛٚظەرظەضەْ کە پێعەچیذ ظەر
کبرا ٌەگەڵ ئەَ ثەرٔبِبٔە ٌە ٚەزارەری پالٔعأبْ زۆر پێٛیطزە ٌە پێٕبٚ ثەکبر٘ێٕبٔی ثبغزری پبرەی 

ضیطزّێکی ِۆظێرْ پێٛیطزی ثە ثەرەٚ  TVET٘ۀٛٚکەیی  ٌی یىٗ ٘ٗ. گۆڕیٕی ١٢ظەگّۀی کۆِەکجەضػبْ
عارەکبْ ٚ یٔسیک ٌەگەڵ ٚەزارەرە پەیٛۀع پێکەٚەیی ٚ ٘ەِب٘ۀگە ثە ٘بٚکبریگػزگیر ٚ  کطبزیکبری چب

عارەکبٔی ثٛاری ضٛێٕعْ ٚ پەرٚەرظە. ثۆ ئەٚەی غبرەزاییە یٚ الیۀە پەیٛۀع ٘بٚثەغە کۆِەکجەضػەوبْ
ە ظا ٌ TVETٌە  چبکطبزی ٗ گەڵ ظاٚاکبری ثبزاڕ، پێٛیطز٘بٚغبْ ثێذ ٌە TVETظەرچٛٚەوبٔی 

 چٛارچێٛەی چبکطبزییەکی ٘ەِەالیۀعا ثێذ.
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 ئەَ ضػزەیەی ضٛارەٚە ئەٌٚەٚییبری چبکطبزی پیػبْ ظەظاد ٌە کەرری ضٛێٕعْ ٚ پەرٚەرظە .١.١٨
 

 ٌە کەرری ضٛێٕعْ  ٚ پەرٚەرظە ظأبٔی ئەٌٚەٚییەد ثۆ چبکطبزی ١.7ضػزەی 

 
 

 ثەرپرضیبرێزی ٌە پەرٚەرظە چبکطبزی  
زگەیػزٓ ثە لٛربثطبٔە ٚ پۆٌەکبْ، یبْ ٌە زیبظکرظٔی ظەض  ثەرٔبِەکبْ 6٢12

رێی ثیٕبضبزییەٚە یبْ غٛێٕێه ثە کرێ، ثۆ ضەرخەَ 
ٌە  فرەظەٚاِی ئبضزەکبٔی ضٛێٕعْ ثۆ کەِکرظٔەٚەی

 ٚ زیبررکرظٔی )ِبٚەی فێرکبری( لٛربثطبٔەکبْ

 ٚەزارەرەکبٔی
پەرٚەرظە، پالٔعأبْ، ظارایی ٚ 

 ئبثٛری

ِٕعااڵٔی کبر ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر ی ظاِەزرأعٔی ٌیژٔە  ظاِەزراٚەکبْ 
 ثچٛٚک

 ٚەزارەری پەرٚەرظە

ظاثەغکرظٔی ثەرٔبِە ٔٛێیەکەی ضٛێٕعْ ثەضەر   ثەرٔبِە 
 لٛربثطبٔەکبٔعا 

 ٚەزارەری پەرٚەرظە

ظرێژەظاْ ثە ثەرٔبِەکبٔی ِەغمی ِبِۆضزب ثۆ ئبضزی   ثەرٔبِە 
 ثٕەڕەری ٚ ضەرەربیی

 ٚەزارەری پەرٚەرظە

ٌە ئبضزی ضەرەربیی ثە بری ٚ زأطزەکبْ ثیرک یفێرکرظٔ  ثەرٔبِە 
 ئیٕگٍیسی  عەرەثی ٚ

 ٚەزارەری پەرٚەرظە

ە ٚ چبکزرکرظٔی ژیٕگەی لٛربثطبٔە ٌە رێی ظأبٔی کزیجطبٔ  ثەرٔبِە 6٢17
ضٛێٕعْ ٚ  پرۆگراِی ظەرەٚەیربلیگە ٚ چبالکی رری 

 ضٛێٕعْ پرۆگراِیثەکبر٘ێٕبٔی رەکٕەٌۆخیب ثۆ 

 ٚەزارەری پەرٚەرظە
 ضٛێٕعٔی ثباڵٚەزارەری 

 ٚەزارەری رۆغٕجیری ٚ الٚاْ
ضەرەکییەکبْ ٌە زۆرثەی لٛربثطبٔە  زگب ظٖچبکزرکرظٔی   ثەرٔبِە 

 ەوبْ ٚەن کبرەثب ٚ ئبٚی ضٛارظٔەٚەگػزی
 ٖ ٚەزارەری پەرٚەرظ

 ٚەزارەری کبرەثب
ٚەزارەری کػزٛوبڵ ٚ 

 ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ
بِۆضزبیبْ ظاڕغزٓ ٚ گەغەپێعأی ثەرٔبِەی ِەغك ثە ِ  کبْزگب ظٖ 

ٌە ثٕکە ٔٛێیەکبٔی ِەغمی ِبِۆضزبیبْ )ثٕکەی 
 گەغەپێعأی پیػەیی( ٌە ٘ەٌٚێر

 ٖ ٚەزارەری پەرٚەرظ
 ٚەزارەری ضٛێٕعٔی ثبال

ِیکبٔیسِی ظڵٕیبیی خۆری ظاثّەزرێذ ثۆ ضٛێٕعٔی   ضزراریح 
 16ثبضچەی ضبٚایبْ رب پۆٌی 

 ٚەزارەری پەرٚەرظە

ثیبْ ٌە ئبضزی ثٕەڕەری ٚ ٘ەڵطۀگبٔعٔی فێرکبریی لٛرب  ضزراریح 
ئبِبظەیی ثۆ ئبِبظەکرظٔیبْ ثۆ ثەغعاری ٌە ٘ەڵطۀگبٔعٔی 

 ٔێٛظەٌٚەرییعا

 ٚەزارەری پەرٚەرظە

 ظاِەزرأعٔی ئۀدِٛۀی ضەرثەضۆی ثەڕێٛەثرظٔی   کبْزگب ظٖ 6٢1٩
TVET  ٚ ثۆ ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە ڕەٚری ثبزاڕی کبری ٔبٚضۆ

 ٔێٛظەٚڵەری

ٚەزارەری کبر ٚ کبرٚثبری 
 اڵیەریکۆِە

6٢12-
6٢6٢ 

 ٚەزارەری پەرٚەرظە پۆي ٨٢٢٢ ظرٚضزکرظٔیپالْ ثۆ   ثەرٔبِە
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 رۀعرٚضزی کەرری.ة 

 
ظا، ٘ێػزب کەرری رۀعرٚضزی ٌە ٘ەرێّی رظٚضەرەڕای گۆڕأکبری ثبظ ٌە ظە ضبڵی ڕاث .5٢.١

ٍِیۆْ ئبٚارەی ٔبٚضۆ ٚ پۀبثەری  1.٩ ٌێػبٚی. کٛرظضزبْ ڕٚٚثەڕٚٚی ئبضزۀگی گەٚرە ظەثێزەٚە
ربیجەری ٌەٚ غٛێٕبٔەی کە چڕی ضطزۆرە ضەر ضیطزّی رۀعرٚضزی، ثەثبرێکی رری گرأی  یضٛر

ظأیػزٛأیبْ زۆرە. ضەرخەَ ظأیػزٛأی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ غبیطزەْ ثۆ ضسِەرگٛزاری رۀعرٚضزی 
ەضۆغطبٔە ٚ ەکبْ ٚ ٌە ثٕکە رۀعرٚضزیەکبْ، ثەالَ زۆرثەی کبد ئەَ ٔگػزیبٔە غطٌە ٔەضۆثێجەراِجەر 

ٚ ضسِەرگٛزارییەکبٔیبْ ٚەن  ە ٌە ئبضزی ضزبٔعارظی ٔیٛظەٌٚەریٚ ئبضزیبْ ٔسِزر ٕىبٔە زۆر لەرەثبڵغٓث
( کبر ظەکەْ ٌەٚ ظ ضٗ ٌٗ٘ەِٛٚ ظکزۆرەوبْ ثەغێکی کبرەکەیبْ )کەِزر ٌە پۀدب  ٔسیکەیپێٛیطذ ٔییە. 

 ربیجەریْ ثۆ ٔۆڕیٕگەی ظەڕۆ ظٚای ئەٚە ،پبرەیبْ ظەظارێ گػزیکبرژِێرە ٚ کەرری  3٢ثڕەی کە ٘ەفزبٔە 
ییەکبْ ٌە ثٕکەی رب رٖ ضٗزۆرثەی ضسِەرگٛزارییە (. کبر/پراکزیسپێیبْ ظەگٛررێذ ظٚٚ ئەِە ضۆیبْ )

رۀعرٚضزی ظەظرێذ ٚ ٌە ٘ەرێُ ٌە زۆر غٛێٓ ٘ەْ. ضسِەرگٛزارییەکبٔی ضۆپبرێسی ٚ چبککرظٔەٚە 
ی پطپۆڕەکبٔی ثٛاری پسیػکی، ٚ ثەرظەٚاَ ظاثیٓ ٔبکرێذ ٌەثەر ژِبرەی ٔەگٛٔدبٚ ٚ ٌەثەر غبرەزای

 بکەْ )ثۆ ّٔٛٚٔە کەرەضزەی ضەرەکی ربلیگە، کٛرضیٔەثٛٚٔی ئبِێر یبْ ٌەثەرئەٚەی ئبِێرەکبْ ئیع ٔ
ظاْ(. ئەگەرچی ثڕێکی کەَ پبرە ظەظرێذ ثۆ ظٔەضۆغی ظظاْ، ئبِێری ریػکی ئێکص ثۆ ظکزۆری 

زارییە رۀعرٚضزییەکبْ ٌەالیەْ زکِٛەری ظارایی ٘ەِٛٚ ضسِەرگٛ، ثەاڵَ گػزیارییەکبٔی کەرری ضسِەرگٛز
 ٘ەرێّی کٛرظضزبٔەٚە ظەظرێذ. 

 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثەرەٚپێػچٛٚٔی ثەضۆیەٚە ثیٕی ٌە ثٛاری رەٚغی رۀعرٚضزییعا ثە ثەڵگەی  .51.١

ثەرەٚپێػچْٛٚ ٌە رۀعرٚضزی ِٕعااڵْ ٚ کەِجٛٚٔەٚەی رێژەی ِرظٔی ِٕعااڵْ، ٚ ٘ەڵّەری کٛربْ ٚ 
، ثەاڵَ ٘ێػزب پیٛیطزە کبری چرٚپڕ ثکرێذ ثۆ پبراضزٕی ی ضٛار رەِۀی پێٕح ضبڵِٕعااڵٔ رەٚغی ضۆراکی

رێژەی ِرظٔی ضبٚا ، 6٢11ضبڵی ەٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌ. ظەضزکەٚرەکبْ ٚ ثەظەضزٙێٕبٔی گەغەی زیبرر
 ٚٔی زیٕعٌٚەظایکجٛٚ 1٢٢٢ثۆ ِرظْ  36ثەراِجەر ثە  ،ِەزۀعە کراٚە ٔی زیٕعٌٚٚەظایکجٛٚ 1٢٢٢ٌە  6٩ثە 

، ی زیٕعٚٚجٌٛٚٔەظایک 1٢٢٢ثٛٚ ٌە  36٘ەِبْ غێٛە رێکڕای ِرظٔی ِٕعااڵْ ٌە ثەغەکبٔی رری عێراق. ثە
ٌەظایکجٛٚٔی زیٕعٚٚ.  1٢٢٢ِەزۀعەکراٚە ثۆ ِرظْ  37ِرظٔی ِٕعااڵْ ٌە عێراق ثە  گػزیثەاڵَ رێژەی 

ٔی پێػٕیبرکراٚیبْ ٌە ِٕعااڵْ ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کٛرب ظ ضٗ ٌٗ ١7ضەثبرەد ثە کٛربْ، ٔسیکەی 
. ضەثبرەد ثە ضۆراوی ِٕعااڵْ، 6٢11ٌە  ظ ضٗ ٌٗ 2١. ئەَ رێژەیە زیبظی کرظ ثۆ 6٢٢2پێگەیػزٛٚە ٌە 

 ،ەڵرەِۀیبْ ٌە ضٛار پێٕح ضب کە ڵی الٚاز ٚ ٔبکبَإِع ضەظیٔیػبٔعەرەکبْ ئەٚە ظەرظەضەْ کە رێژەی 
اٚرظی ٘ەیە ٌەگەڵ ژِبرەکبٔی ٔبٚچەکبٔی . ئەَ ٔیػبٔعەرەی ظٚاییی  ثەرظ ضٗ ٌٗ 15ٚ  7،5ثریزیٓ ٌە 

 ،ئێدگبر زۆرررە ٌە ٔبٚڕاضذ ٚ ثبغٛٚری عێراق  ِٗ وٗضٛارٚٚی عێراق. ژِبرەی ئەٚأەی گەغەیبْ 
ک ثۆ گەغۀەکرظْ ٚەک پێٛەرێ گػزیغێٛەیەکی ی ِٕعااڵٔی ضٛار پێٕح ضبڵ. ثەظ ضٗ ٌٗ 65ٔسیکەی 

 . ١1ی کرظٚٚە ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ عێراقثە ضێرایی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ کەِ ضۆراکی ِٕعااڵْ

                                                           
41

 MICS تبن لً ًٌرێمی کُردستبوی عێراق، َەزارەتی پالوذاوبن، دەستًی ئبمبری ًٌرێمی  "گًضًسًوذوی رەَضی مىذااڵن َ ئبفري

 .0511کُردستبن، یُوسێف، 
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کبر کە ئەِەظ  رێپەڕظەثێذ، لەیرأعازکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە گۆڕأکبری ظیّٛگرافی ٚ  .56.١
 ضٛاضذ ٌەضەرەٚەی گۆڕأکبرییەکە ٚ زیبظثٛٚٔی ٌٔە ٚەاڵِعا گػزی ظەکبرە ضەر رٛأبی رۀعرٚضزی

ثریزیٓ ٌە کەِجٛٚٔەٚەی رێژەی ِٕعاڵی خۆرە گۆڕأکبرییەکی ٌەَ ٘ۀعێه ٌە ضەضڵەرەکبٔی  رۀعرٚضزی.
ٔەضۆغیە  گٛێسراٚەکبٔەٚە ثۆ زیبظثٛٚٔیٌە ٔەضۆغییە ٚ گٛاضزٕەٚە  ٔبکبَ، پیرثٛٚٔی ظأیػزٛأەکە

٘ۆی ضەرەکی ِرظٔٓ ٌە ، کە خگەراڵٚضبٔی  ٘ٗٔەضۆغی ٚ  پیص یگرێٚەن ٔەضۆغی ظڵ،  ێسراٚەکبْ،ٔەگٛ
الیۀە ئەرێٕییەکەٚە، ذ ٚ ڕێٛغٛێٕی ضۆپبرێسی ثگیرێزەثەر. ٌەرێثکچر ٘ەرێّەکە ٚ پێٛیطزە چبٚظێرییەکبْ 

ەکبْ، ثە رێکڕا گػزیظأیػزٛأی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەضزیبْ رب ڕاظەیەک ثە ضێرایی ظەگبرە ٔەضۆغطبٔە 
ضٌٛەک ٌێیبْ ظٚٚرە. ثە ٘ەِبْ غێٛەی پەرٚەرظە ٚ ضٛێٕعْ ٘ۀعێک ثەڵگە ٘ەیە ٌەضەر  1٨ٔسیکەی 

 پێگەیبٔعٔیی رۀعرٚضزی ٚ ێػزب کبری رر ِبٚە ثکرێذ ثۆ پزەٚکرظٔی ضیطزّثەاڵَ ٘ ،ثەرەٚپێػچْٛٚ
رۀعرٚضزی ٚ پطپۆڕی پسیػکی. یەکێه ٌە پێٛیطزییە  ی ِەغمعیزە ٌە ثٛاری ضسِەرگٛزاریرکبظ

برەکبْ )ٌە ٘ەر ضێ پێگە ٚ ثەرپرضیبرێزییەکبٔی پەرضز، زییە ٌە چبکزرکرظٔی ِەغمی پطپۆڕیثەپەٌەکبْ ثری
 . ك( ٌە ضەرربضەری ٘ەرێُزەکەی ِەغئبض

 
. 6٢11-6٢٢٩ضەرخییەکبٔی رۀعرٚضزی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظٚاثەظٚای ڕەٚرێکی ئەرێٕی ٌە  .53.١

ضبْ ٚ زیبظثٛٚٔی ژِبرەی ظأیػزٛاْ، ٌە ٚبرر ٚ گەٚرەرر ثٛٚ ٌە رێژەی ٘ەاڵزیبظثٛٚٔی ضەرخییەکبْ زی
یبظی کرظ. زیبظثٛٚٔی ضەرخییەکبٔی غێٛەیەوی ثەرچبٚ زثە خیەکبٔی ربن ٌەضەر رۀعرٚضزیئۀدبِعا ضەر

 ظۆالر. 11٢ظۆالرەٚە ثۆ  72زیبظی کرظ، ٌە  ظ ضٗ ٌٗ ١5رۀعرٚضزی ثۆ یەن کەش ٌەَ ِبٚەیەظا ثە ڕێژەی 
 

ەکبٔی زکِٛەد ٌە ٘ەرێّی ر رۀعرٚضزی ثەگٛێرەی کۆی ضەرخیەکبْ ٌەضەگػزیضەرخییە  .5١.١
گٛێرەی . ثەعێراق رظ ٌەگەڵ ئبضزی ٔیػزّبٔیثە ثەراٚی ثبغعایە ک یٌٗە پێگەە، کە ظ ضٗ ٌٗ 5.5کٛرظضزبْ 

( ٌەضەر عێراق، National Health Accounts (NHA)ٔیػزّبٔی  ظٚارریٓ ظاربی )ژِێرەی رۀعرٚضزی
ثریزی ثٛٚە ٌە  6٢٢٩ٌە  گػزیەکبٔی کەرری ٌە کۆی ضەرخی گػزییەکبٔی کەرری رۀعرٚضزی ضەرخ

ئەَ رێژأە خێی  ثٛٚە. ظ ضٗ ٌٗ 5.5ەرێّی کٛرظضزبْ . ثە ثەراٚرظ ٌە ٘ەِبْ ضبڵعا ٘ظ ضٗ ٌٗ ١.٩ٔسیکەی 
ثەاڵَ کەِزرْ ٌە ٘ی  ب،میٛری ئەفریاڵری ٔبٚەڕاضذ ٚ ثبک رۆژ٘ٗی ٔبٚچەی وبٔ رێژٖثەراٚرظْ ٌەگەڵ 

ضەرخیەکبٔی رۀعرٚضزی  گػزیئەٚە ظەرظەضبد کە کۆی  ثەرظەضذ NHAظاربی . OECDٚاڵربٔی 
ثٛٚە ٌە ثٛٚە ٚ ثۆ یەک ضەر ثریزی  ظ ضٗ ٌٗ 3.3ٔسیکەی  خی ظی پی ٌە رەٚاٚی ٚاڵرەکە ضەظیرێژەی ثە

 65ثٛٚە ٚ  گػزیٌە ضەرچبٚەکبٔی کەرری  ظ ضٗ ٌٗ 7١ ظۆالر. ٌە کۆی ضەرخیەکبٔی رۀعرٚضزی 137
 یع کۆِەوی کۆِەکجەضػبْ ثٛٚە. ظ ضٗ ٌٗ 1ٌە ضەرچبٚەی ربیجەرەٚە ثٛٚە، ٚ  ظ ضٗ ٌٗ

 
ییەکبْ ٚ ظاراییکرظٔی رۀعرٚضزی ٌە الیەْ کەرری زۆریٕەی ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییە رۀعرٚضز .55.١
. ەٚەیە ٚ کەرری ربیجەریع ٘ۀعێک ثەغعاری ظەکبد ٚ ٘ۀعێک ٚەثەر٘ێٕبٔی کرظٚٚەگػزی

، کە ٓٚضزییەٚە ٌە ٘ەٌٚێر ثەڕێٛە ظەثرێٌە الیەْ ٚەزارەری رۀعر گػزیضسِەرگٛزارییەکبٔی کەرری 
ٔرضێکی رەِسی  ٙبرۀ ضێسأەکبْ ،ربیی ٚ ضەرەویضەرە ی رۀعرٚضزیزگب ظٖرۆڕێکی گەٚرەی ٘ەیە ٌە 

ظارایی ظەکرێٓ ٚ ٘ەِبْ پرۆضەی  گػزیثە ظا٘بری یبٔە زگب ظٖظەظەْ ٌە ثەراِجەر ضسِەرگٛزارییەکبْ. ئەَ 
ڕەزاِۀعی ظەظاد ٌەضەر ثڕی پبرەی  ئبثٛریثبٚی ظاڕغزٕی ثٛظخە ثەکبرظە٘ێٕٓ. ٚەزارەری ظارایی ٚ 

ٛزارییەکبٔی ٚەزارەری رۀعرٚضزی ٚ ِٛٚچەی ضەرخەَ کبرِۀعەکبْ ٔە ثۆ ضسِەرگاڵرەرضبٔکراٚی ضب
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، کەرری ربیجەریع ٚەثەر٘ێٕبٔی گػزیثەگٛێرەی ڕێٛغٛێٕەکبٔی ضسِەری ِەظۀی. غبٔجەغبٔی کەرری 
 یبٔە ثە غیٛەی راضزەٚضۆ ظارایی ظەکرێٓ. زگب ظٖ. ئەَ ۀعرٚضزییعا ٌە ضەرربضەری ٘ەرێُکرظٚٚە ٌە ر

 
 ٚ ئەٍ٘ی گػزیٔەضۆغطبٔەکبْ ثە گٛێرەی پبرێسگبکبْ ٌە  ضزی رٌٗە ژِبرەی ثریزییە  ١.٨غێٛەی 

 
 6٢11ضەرچبٚە: ٚەزارەری پالٔعأبْ، ظەضزەی ئبِبری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ،            

 
 ظ ظەکبد، کەررەکە رٚٚثەڕٚٚی کەِیٌە کبرێکعا ئەگەرچی ژِبرەی کبرِۀعأی رۀعرٚضزی زیب .52.١

 1٢٢٢ظکزۆر ٘ەیە ثۆ  ٢.7. ثۆ ّٔٛٚٔە، ٔەگەیػزٛٚە ثە ئبِبٔدەکەی ضۆی ضەرچبٚە ِرۆییەوبْ ظەثێزەٚە ٚ
کەش  1٢٢٢أطبز ٘ەیە ثۆ ظظ ٢.1، 1٢٢٢ثۆ  6ٌە  جەر ثە ئبِبٔدەکە کە ثریزییەکەش ٌە ظأیػزٛاْ ٌە ثەراِ

کەش ٌە کبرێکعا ئبِبٔدەکە  1٢٢٢پەرضزیبر ٘ەیە ثۆ  1.1، ٚ ٢.5/1٢٢٢ٌە کبرێکعا ئبِبٔدەکە ثریزییە ٌە 
ئبِبژە ثەٚە ظەکبد کە ثۆ ٚەاڵِعأەٚەی رێژەی زیبظثٛٚٔی  6٢16ٔع ٌە ار. ڕاپۆررێکی 6/1٢٢٢ە ثریزییە ٌ

 ظ ضٗ ٌٗ 6٢پێٛیطزی ثە  6٢6٢ظأیػزٛاْ ٚ گەیبٔعٔی ضسِەرگٛزارییەکبْ، ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق ٌە 
 ێژەی ظکزۆر ثۆ ٔەضۆظ.اْ رب ثزٛأێذ ئەَ ئبضزەی ئێطزب ثپبرێسێذ ٌە رزیبظثٛٚٔە ٌە ژِبرەی ظکزۆر

 
ی ٚ ئبٚارەی ٔبٚضۆی عێرالی ثۆ ٔبٚ ٘ەرێّی ی رٚٚ ٌە زیبظثٛٚی پۀبثەری ضٛرٌێػبٚ .57.١

ٌێػبٚی گەٚرەی گرأی ضطۆرە ضەر غبٔی کەرری رۀعرٚضزی.  ۆرثبرێکی ز 6٢1١-6٢16ٛرظضزبْ ٌە ک
بٔیبْ ضطزە ژێر رٛأبی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضز، 6٢1١ئبٚارەی ٔبٚضۆ ٚ لەیرأی ضەضزی ظارایی ٌە 

ثۆ ئبٚارە ٚ پۀبثەرەکبْ. ئەَ  ظثٛٚٔی پێٛیطزییە رۀعرٚضزییەکبِْعأەٚەی زیباڵربلیکرظٔەٚە ٌە ثٛاری ٚە
ضبڵ ثٛٚ  1١کە )ظٚای ئەٚەی  ِٕعااڵْ ئیفٍیدیثٛٚە ِبیەی ضەر٘ەڵعأەٚەی ٌێػبٚی ئبٚارە ٚ پۀبثەرأە 

 غی ظأیػزٛأەکە ظەثٓ )ثۆ ّٔٛٚٔەە رٛٚٔەِبثٛٚ(، ٘ەرٚە٘ب ٔەضۆغی رری ظرِییع ک ٘یچ زبڵەرێک
زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ  ئەگەرچی ضیطزّی رۀعرٚضزی .(leishmaniasis -ٌیػّبٔیب

ِییعاْ عێراق، ثەاڵَ ثەرظەٚا یٌەٚأەثبغزرْ  گػزیرۀعرٚضزی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثۀیػبٔعەرەکبٔی 
برەیبْ ثەرظەٚاَ زیبظ ظەکبد ٌە رٛأبی زکِٛەری ی ثبظ ثۆ ظأیػزٛأێک کە ژِثە ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزار

ەکبٔی ری ٔەرێٕییبْ ٘ەثٛٚە ٌەضەر ضەرخی٘ەرێّی کٛرظضزبٔعا ٔییە. ئبٚارە ٚ پۀبثەرەکبْ کبریگە
رۀعرٚضزی ثۆ ربن ٌەٚ کۆِەڵگبٔەظا کە ئبٚارەیبْ ٌەضۆیبْ گررٛٚە. ٔەِبٔی ٌێػبٚی ظارایی ٌە ئبضزی 

٘ەیە ٌەضەر ئەظای  کبریگەریکبٔعا ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ بٚارەربکەکەضعا ٌە کۆِەڵگە ضبٔەضٛێی ئ
، رۀبٔەد ٌەضەر یەوطبٔی ٚ رٛأبی ثەرضڤعأەٚەی ضیطزّەکەظ. ئەگەرچی گػزیرۀعرٚضزی ثە
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ثەڕێٛەثرظٔی  کۆِەوجەضػی ظەرەکی ٘ەٚڵیبْ ظاٚە پػزگیری ٌە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثکەْ ثۆ
اڵَ ٘ێػزب پێٛیطزە ضەرچبٚەی ظارایی گەٚرە ظاثیٓ ثکرێذ رب ثزٛأرێذ ئەِبٔە، ثەیی ٚ ئبکبِەکبٔی کبریگەر

ٌە ٘ەرێّی  عرێذ ثە ظەضەاڵرعارأی رۀعرٚضزیضەلبِگیری ثگەڕێٕعرێزەٚە ثۆ کەرری رۀعرٚضزی ٚ ثٛار ث
ٌێػبٚی ئبٚارە ٚ پۀبثەر ٚ ثزٛأٓ ضسِەرگٛزارییەکی ثبظ  ثکەْ ٌەگەڵِبِەڵەکٛرظضزبْ ثزٛأٓ 
َ ظأیػزٛأی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثکەْ. ٌە ٘ەڵطۀگبٔعٔێکی ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەرییعا پێػکەغی ضەرخە

یەکبْ ٌەضەر کەرری رۀعرٚضزی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ثبٔکی ضەثبرەد ثە کبریگەری لەیرأی ضٛر
 رێچٛٚیذ، کۆی ێٔێٛظەٚڵەری ئەٚەی پیػبْ ظاٚە کە ٌە ضیٕبریۆیەکعا ئەگەر ٌێػبٚێکی کەِی ئبٚارە ث

رب کبٔٛٔی یەکەِی  6٢1١ۆ ضەلبِگیرکرظٔی ضسِەرگٛزاریە رۀعرٚضزییەکبْ ٌە رػریٕی یەکەِی پێٛیطذ ث
 رێچٛٚیظۆالر ثۆ یەن پۀبثەر/ئبٚارە. خێی ضەرٔدە  326ٍِیۆْ ظۆالر، ٚارە  33٨زیبرر ظەثێذ ٌە  6٢15

رۀعرٚضزی ضەر ئەٚ ثٛظخە ضباڵٔەیەی کە پێٛیطزە ثۆ کەرری  ثطرێزەظەثێذ ثۆ ضەلبِگیرکرظْ  پێٛیطذ
 ڕٚٚی ٔەظایە ظەثٛایە ثۆی زیبظ ثکرایە. ئبثٛری، ئەگەر لەیرأی  6٢15ٚ  6٢1١ٌە 

 
ٔع کرظٚٚە ثۆ ای ڕزگب ظٌٖە ٔسیکەٚە کبری ٌەگەڵ ەٚە، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ  6٢1٢ٌە  .5٩.١

 زکِٛەد ٘بٚکبریٔع اڕ. ی ٌە ضیطزّی ضسِەرگٛزاری رۀعرٚضزی ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْرێّٕبیی چبکطبز
لطەکرظْ ٌەگەڵ ٚ ثۆ ٘ەڵطۀگبٔعْ ٚ غیکرظٔەٚەی کێػە ضەرەکییەکبٔی کەرری رۀعرٚضزی،  وبد ظٖ
بٔی ثٛاری رۀعرٚضزی ضەثبرەد ثە رێکبر ٚ ڕاضپبرظەکبْ ٚ خێجەخێکرظٔیبْ ثە چۀع لۆٔبغێه ٌە رپرض ثٗ

ضەرەکییەکبٔی  ٔگە٘ۀعێک ٌە ئبضزەٚ کٛاڵیزی.  ظارایی، ضسِەرگٛزاریی ضەرەربیی چۀع ثٛارێکعا ٚەن
 : ١6ٔع پۀدەی ضطزٛٚٔەرە ضەر ثریزیٓ ٌەِبٔەارۀعرٚضزی کە ڕ

 
  ەرگٛزاریرۀعرٚضزی گٛٔدبٚ ٔییە ثۆ ظاثیٕکرظٔی ظاٚاکبرییەکبٔی ئێطزب ثۆ ضسِ گػزیضەرخیی 

 رۀعرٚضزی، ثە ربیجەری ٌەگەڵ زیبظثٛٚٔی ٌێػبٚی پۀبثەر ٚ ئبٚارە.
 گػزیکەرری  ەی ٔەضۆظ ٔرضێکی رەِسی ظەظاد ثەٚەثڕێکی کەَ ظا٘بد کۆظەکرێزەٚە ٌەثەر ئ. 
 ظارایی. ۀعرٚضزی ثۆ خێجەخێکرظٔی چبکطبزیٔەثٛٚٔی ظارب ٚ رٛأب ٌە ٚەزارەری ر 
  ،کبْ ٚ ئبِێرەکبْ کۆٔٓ.زگب ظٖرٛأبی ثەڕێٛەثرظٔی ٔەضۆغطبٔە ضٕٛٚرظارە 
  ٔەگٛٔدبٚە ٚ ثەش ٔییە.  کبرِۀعاْژِبرەی 

 
پالٔێىی ئبِبظەکرظ ثۆ ظیعگەی  6٢13رەری پالٔعأبْ ٌە ٌە ٘ۀگبٚٔبْ ثەرەٚ پێػەٚە، ٚەزا .5٨.١

کە ثبضی ئبضزۀگەکبْ ٚ ثبضی ظیعگە ظەکبد ثۆ کەرری رۀعرٚضزی ٚ خەضذ  6٢6٢گەغەضۀعْ ثۆ 
کرظٔی ضیطزّێکی ظرٚضذ ثۆ ظاراییکرظٔی رۀعرٚضزی کە پەیڕەٚ (i): ظەضبرە ضەر ئەَ ضبڵە ضەرەکییبٔە

چبکزرکرظٔی ٘ەثْٛٚ ٚ کٛاڵیزی  (ii)رۀعرٚضزی،  ریضذ ثطبرە ضەر ظڵٕیبیی کۆِەاڵیەخە
چبکزرکرظٔی  (iv)٘بٔعاْ ٚ پزەٚکرظٔی ضسِەرگٛزارییە ضۆپبرێسییەکبْ، ٚ  (iii)ضسِەرگٛزارییەکبٔی کٍیٕیک، 

 ، رٛأبکبٔی ثٛاری ضیبضەرەکبْ ٚ رێکططزٓ ٚ ڕێٛغٛێٕەکبْ. گػزیثەڕێٛەثرظٔی کەرری 
 

                                                           
40

 Anthony, C. Ross, Melinda Moore, Lee H. Hilborne and Andrew W. Mulcahy.  ًچبکسبزی کًرتی تًوذرَستی ل

 :Santa Monica, CA .داراییکردوی چبکسبزیی سًالمًتی وًخۆش َ چبرەسًری سًرەتبیی – ًٌرێمی کُردستبوی عێراق

 .http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR495-1.html .0514 ,کۆرپۆرەیطىی ڕەوذ
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ی کەرری رۀعرٚضزی ثۆ چۀع عەی ثۆ ئەٌٚەٚییبری چبکطبزئەخێٕ ٚەزارەری رۀعرٚضزی ثەَ پێیە .2٢.١
 ضبڵی ظا٘برٛٚ ظاڕغزٛٚە، ٚ ثبثەرە ضەرەکییەکبْ ثریزیٓ ٌە:

 
 ضەرەربیی رۀعرٚضزی ٌە رێی ظاثیٕکرظٔی پبکێدێک ٌە ضسِەرگٛزارییە  پزەٚرکرظٔی ضسِەرگٛزاری

ٚەزارەری  6٢16ی ەکبٔی ضۆپبرێسی. ٌە ئبیبرییزیبررکرظٔی ضسِەرگٛزار ییەکبْ ٚرب رٖ ضٗ
رۀعرٚضزی ئەَ پبکێدی ضسِەرگٛزارییبٔەی ثۆ ٘ەر ئبضزێک ٌە ئبضزە ضەرەکییەکبٔی ضیطزّی 

 ضسِەرگٛزارییەکە پێٕبضە کرظ.
 ِەثەضزی گۆڕیٕی ضیطزّی ئێطزب کە پػذ ثە طبزییەکبٔی ثٛاری رۀعرٚضزی ثەظاراییکرظٔی چبک

٘ەرٚە٘ب ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە ئەگەری  ٚضزی،رۀعر ثەرپرضیبری ٛظخە ظەثەضزێذ ثەرەٚ ضسِەرگٛزاریث
ظەکرێذ، رٚضزی، کە ثە ثیّەی ربیجەد رەٚاٚرۀع ٕەٚە ثۆ ضیطزّی ثیّەی کۆِەاڵیەریگٛاضز

 رێکطراٚەیی ثۆ ثەڕێٛەثرظٔی ضیطزّەکە. ٌی یىٗ ٘ٗ٘بٚکبد ٌەگەڵ 
 ربیجەریع کبر ظەکەْ ٚ  گػزیظکزۆرەکبْ کە ٌە کەرری  کبرکرظْ ٌەضەر ظیبرظەی ظٚٚ ظٚاِی ٚ

 پێعاچٛٚٔەٚەی پبرەظاْ ٚ ِٛٚچە ثۆ پػزجەضزٓ ثە ِیکبٔیسِەکبٔی ِٛٚچە ثەراِجەر ئەظا.
  پزەٚکرظٔی ثەکبر٘ێٕبٔی ظارب ثۆ ثڕیبرظاْ ٌە رێی ثەرفراٚأکرظْ ٚ ثەکبر٘ێٕبٔی ضیطزّی

کبری ٌە ظرٚضزکرظٔی ثڕیبرەکبْ ٌەالیەْ کبگێڕییەٚە ثەِەثەضزی ثەڕێٛەثرظٔی زأیبری ثۆ ٘بٚ
 ضسِەرگٛزارییەکبْ. اڵیزیپزەٚکرظٔی وٛ

 ٛی ٔەضۆظ ٌە رێی ٘ەٚڵعاْ ثۆ زارییە رۀعرٚضزییەکبْ ٚ ضەالِەرچبکزرکرظٔی وٛاڵیزی ضسِەرگ
 رۀعرٚضزییەکبْ. زگب ظٖثەظەضزٙێٕبٔی ضزبٔعارظەکبٔی ئیعزیجبری ٔێٛظەٚڵەری ثۆ 

  ٚ ْثۆ : ظاڕغزٕی چٛارچێٛەی ضیبضزەکبْ ٚ ربیجەد-گػزی ٘بٚثەغیپزەٚکرظٔی رێٛغٛێٕەکب
 ثەغعاری کەرری گػزی ٚ ربیجەد ٌە ظاراییکرظْ ٚ ٌە ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییەکبْ.

 
  ضٛری ٚ عێرالی پۀبثەری ٚ ئبٚارە ِیٛأعاری.ج 

 
. ثێدگە ٌە پۀبثەرە ئبٚارەکبٔی عێرالی ٌەضۆگررٛٚەظا زۆریٕەی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە ئێطزب .21.١
ٔبٚضۆظ ٌەضۆظەگرێذ کە ئەِبٔە ثە ٘ەِٛٚ یەکبْ، ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ژِبرەیەکی زۆر ئبٚارەی ضٛر

لەثبرەیبْ ئێدگبر گەٚرەیە ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ لەثبرەی ئەٚ کۆِەڵگبٔەی کە ِیٛأعارییبْ  ئبثٛریپێٛەرێکی 
ئێدگبر ثەضػٕعە ثٛٚە.  ە ٌەگەڵ ئەَ ئبٚارە ٚ پۀبثەرأەغێٛازی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثۆ ِبِەڵظەکەْ. 

ِبفی ِبٔەٚە ٚ   ثٗظەثٓ رۆِبر ظەکرێٓ غبیطزە UNHCRْ پبظ ئەٚەی ٌە الیە ضٛریپۀبثەری 
ِپەکبْ ٗ کبرکرظْ. ضیبضەرێکی ٌەٚ خۆرەظ ٘ەیە ثۆ ئبٚارەی ٔبٚضۆ. زۆریٕەی ئبٚارەکبْ ٌە ظەرەٚەی ک

زکِٛەد ٚەن ئۀدِٛۀی  زگبوبٔی ظاِٛظٖضۆ ظەظرێزە ظەضذ ر ضٗ ٌِٗپەکبْ ٗ ظەژیٓ. ثەڕێٛەثرظٔی ک
ِپەکبْ، ٚ زکِٛەری ٘ەرێّی ٗ ٌە ک ٘برٛچۆورظْثۀعێک ٔییە ٌەضەر پۀبثەرأی ٘ەٌٚێر. ٘یچ کۆرٛ

  ٚ کبرەثب(. زەٚیِپەکبْ )ئبٚ ٚ ٗ کٛرظضزبْ ضسِەرگٛزارییەکبْ ظەگەیۀێذ ثە ک
 

ضرٚغزی ظرێژضبیۀی پێکعاظأەکبْ ٌە ٔبٚچەکە ٚ لەثبرەی گەٚرەی ٌێػبٚی ئبٚارە ٚ پۀبثەر  .26.١
لەیرأی ظارایی کبر ظەکبرە ضەر رٛأبی . ەکبْگػزیرییە فػبریبْ ضطزۆرە ضەر ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزا

زکِٛەد ٌە ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزارییە ثٕەڕەرییەکبْ ثۆ ئەٚ زیبظثٛٚٔە ٌە ژِبرەی ظأیػزٛاْ. رب ئێطزب 
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زکِٛەری ٘ەرێُ ٔەیزٛأیٛە ضٛٚظ ٚەرثگرێذ ٌە پػزگیری ٚ ٘بٚکبریی ٔێٛظەٚڵەری ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر 
ی ٌە زکِٛەد ثۆ . پػزگیرضذ ثە ٌێػبٚی ئبٚارە ٚ پۀبثەریەرییەکبٔی پەیٛەٚ کۆِەاڵ ئبثٛریکێػە 

ضەر ظاثیٕکرظٔی ظەثێزە ِبیەی الثرظٔی ٘ۀعێه فػبری گەٚرە ٌە ٚەرگررٕی پػزگیری گەٚرەی ٔێٛظەٚڵەری
 . یەکی لەیرأبٚیعائبثٛری ٌە بر ٚ کەرەضزە ٚ ضسِەرگٛزارییەکبْٚ کێجڕکێ ٌەضەر ک ضسِەرگٛزارییەکبْ
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 ێپرضیٕەٚەٌ .5

. ٘ەرێٌُە  ٓزۆر ئبضزۀگی گەغەضۀعٔریػەی ەزراٚەیی ٚ ثەڕێٛەثرظْ الٚازییەکبٔی رٛأبی ظاِ .5.1
ئەٌٚەٚییەرێکە زۆر پێٛیطزە  گػزیثۆیە ظاِەزرأعٔی ظاِەزراٚەکبْ ٚ ضیطزّەکبٔی ثەڕێٛەثرظٔی ظارایی 

کِٛەری ٘ەرێّی ی زبئەِەظ رەثبیە ٌەگەڵ ظیعگ. ٌێپرضیٕەٚەثۆ رێطۆغکرظْ ثۆ ثەڕێٛەثرظْ ٚ 
(، ثە ربیجەد ٌە پێکٙبرەکبٔی 6٢16"زکِٛەد کبر ثکبد ثۆ ضەڵه" )رػریٕی یەکەِی  6٢6٢کٛرظضزبْ ثۆ 

 ٌە غەفبفییەد. ثەڕێٛەثرظٔی ثٛظخە ٚ چبکطبزی ٚ ەیٛەضذ ثە چٛضزی ٚ کبرایی زکِٛەدپ
 

بٚۀعی ِبِٕٚظای  ِٗیەکەَ ٘ۀگبٚ ثریزییە ٌە ضبزکرظٔی ژیٕگەیەن ثۆ چٛارچێٛەی ظارایی  .5.6
(MTFFْثۆ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزب )گٛێرەی ِەزۀعە ٔٛێکراٚەکبْ ٌەضەر ظا٘بری ٔەٚد ٚ ، ثە

( MTEFِبِٕبٚۀعی )ِەٚظای ظا٘بری رر. ظەکریذ ئەِەظ ثکرێذ ثە چٛارچێٛەی ضەرخییەکبٔی 
ْٚٚ غێٛەیەکی خێی ِزّبٔە ٚ ڕارەٚە کە ٚێٕەیەوی ضەرچبٚەکبْ ثەغێٛەیەکی ضبظە ٌە ضەرەٚە ثۆ ضٛثە

٘ەرٚە٘ب  ِبِٕبٚۀعی. ِەٚظایظاثیٓ ظەکبد ثۆ ئەٚ ئبژأطبٔەی ثە غێٛەیەکی ضەرەکی ضەرخییبْ ٘ەیە ثۆ 
غێٛەیەکی ثبغزر کەِکرظٔەٚەی ِٛٚچە ظٚاکەٚرٛٚەکبْ ثەڕێٛە رعاراْ ثەاڵضۆظ ظەکبد ثۆ ظەضەرێگە

ضەلبِگیرکرظٔی  ەثێذ ئەٚضب ضەرچبٚە ٚەال ثٕێٓ ثۆ ضٕعٚلیظثجەْ، ٚ کبرێکیع ظا٘بری ٔەٚد ثبغزر 
٘ەرێُ ثۆ ئەٚەی ثجێذ ثە ضەرچبٚەیەن ثۆ ٘ەڵّژیٕی ٘ەر ثەرزی ٚ ٔسِییەن کە ڕٚٚثعاد ٌە ئبییٕعەظا ٌە 

 ٔرضی ٔەٚرعا یبْ ٌەٚ پبرأەظا کە زکِٛەری عێراق زەٚاڵەی ظەکبد. 
 

 گػزی ظارایی ثەڕێٛەثرظٔی ٌە چبکطبزی.أ 
 

 گەڕأعٔەٚەی ژِێریبری ٚ ثٛظخەی ضباڵٔە
 

( ٌە ٘ەر ظەضەالرێک ثێذ PFM، گػزیثۆ ضیطزّێکی ثە٘ێسی )ثەڕێٛەثرظٔی ظارایی  ثەرظی ثٕبغە .5.3
ی یبضبظأبْ ثۆ زگب ظٖئەٚەیە کە ثە غێٛەیەکی رێکٛپێک ِەزۀعەکبٔی ثٛظخە ئبِبظە ثکرێذ، ثطرێزە پێع 

 ٌێپرضیٕەٚەپەضۀع کرظٔی، ثە غیٛەیەوی رێکٛپێه ٌە کبری ضۆیعا ڕاپۆرری ٌەضەر پێػکەظ ثکرێذ ٚ 
ری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثۆ ٔبچبرثٛٚٔی زکِٛە ٌەثەر ٘ۆی خۆراٚخۆر ثێذ ٌەضەری ٚ ثاڵٚ ثکرێزەٚە.٘ە

ٚە ثەغعاٚٚٔەٚەی پەالِبرەکبٔی ظاعع، غىبٔی ضیطزّە ثبٚەکەی زەٚاڵەکرظٔی ظارایی ٌە ڕٚٚثەڕٚٚ 
ری رری ٚد، ٚ ٘ۀعێک فبکزەٌەضەر پالٔەکبٔی ضەرخییەکبْ، ٘ەرەضی ٔرضی ٔە ٔع ٔبٌٖٚەگەڵ رەزاِۀعی 

ثرظٚٚظا. ٌە ٔەی ثاڵٚ ٔەکرظۆرەٚە ٌە ضێ ضبڵی رااڵزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثٛظخەی ضب-ضیبضی
اٚە، زکِٛەری ک کە  پێػزر ثە غێٛەیەکی یبضبیی رەرضبْ کرەیەگٛێرەی ثٛظخخیبری ضەرخییەکبْ ثە
خەکەی ثٛظ رەی ٔەضزیٕەغیٛەیەوی ٔبغەفبفبٔە ٚ ثە ضیطزّی ضەرفکرظٔی پب٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە

ێٕعەراْ( ظٚاکەٚرٛٚە ٚ کەڵەکە ڵپبرەظاْ )ٚەک ِٛٚچە ٚکرێی ظاثیٕکبراْ ٚ ثە ثەڕێٛەثرظٚە، ثەَ غێٛەیە
پێػٛەضذ ثٛٚە، ثۆ ئەٚەی پبرەی ٔەضزیٕەکە ٘ەڵجگیرێذ ثۆ ضەرخیی ثەپەٌەی ئبضبیع. ٌە ثٛاری ظا٘برعا، 

 ٌێپرضیٕەٚەەضرێزە ثبٔک ٚ چۆْ پبرەی فرۆغزٕی ٔەٚرەکە ٚەرگیراٚە، ٚ ڕْٚٚ ٔییە ئبضۆ چۆْ پبرەکبْ ظ
ٔراٚە ٚ غێٛازی ٔبفەرِیی ثەڕێٛەثرظٔی ظارایی عا رێٛغٛێٕەکبٔی ثٛظخەکبری، ٚەالظەکرێذ. ٌە راضزیی

ثاڵٚثۆرەٚە. کبرێک ثۆ ِبٚەیەن ٘یچ ثٛظخەیەوی ضباڵٔە پەضۀع ٔەکراثێذ ئەٚضب ٘ەِٛٚ غزەکبْ  گػزی
 ەش ظە٘ێٕٓ.ەی ثٛظخە ٚ ضیطزّەکبٔی کۆٔزرۆڵ ٘ەرٚظەکەٚٔە ظەرە
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یەکەَ ٘ۀگبٚ ثۆ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثریزییە ٌە ظاِەزرأعٔەٚەی ژِێرەکبْ ٚ ثٛظخەی  .١.5
 پێیا کە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە، ٌەٚ کەرربٔەظثە پػزجەضزٓ ثە ظەضەاڵری ضەرخکرظْ ٔەاڵضب

بی ئەٚەیە خبرێکی رر یبضبی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ٌە کٛررطبیۀیعا ئەِە ِبٔ پێیظەضزٛٚر ثەرپرضیبرە، ثە
ٛیطزە ێی عێراق، ٌە ظرێژضبیۀییعا زۆر پخەضذ ثطرێزەٚە ضەر یبضب ٚ رێٛغٛێٕەکبٔی ثٛظخە

ثێذ ٌەگەڵ رەٚغی ربیجەری زکِٛەری ٘ەرێّی ێٛەی یبضبیی ثکرێذ ثۆ ئەٚەی رەثبپێعاچٛٔەٚەی چٛارچ
رەثب ثکرێذ ٚ  گػزیایی ثەڕێٛەثرظٔی ظار رێّعا، پێٛیطزە چٛارچێٛەی یبضبییکٛرظضزبْ. ٌە رەٚغی ٘ە

ثۆ ئبضزە  زیکرظٔی ثەرپرضیبرێزیەکبٔی ضەرخیثگٛٔدێٕعرێذ ٌەگەڵ ٘ۀگبٚەکبٔی ئبضزی ٚاڵد ثۆ الِەرکە
ضٛار ٘ەرێّبیەرییەکبٔی زکِٛەد )ٚەک ٌە ظیعگەکەظا پێػجیٕی کراٚە ٚ ٌە یبضبکبٔی ئەَ ظٚاییەی 

ی زکِٛەری رایی ٌە ثٛظخەی ِەرکەزڵەکرظٔی ظاٌەگەڵ ضیطزّێک ثۆ زەٚازکِٛەری عێرالعا ٘برٛٚە( 
الیەْ پبرێسگب ٚ ری زیبرر ثۆ کۆکرظٔەٚەی ظا٘بد ٌە٘ەرێّی کٛرظضزبٔەٚە، ٌەگەڵ رٛأب ٚ ظەضەال

 .  ٖٚ زاوبٔٗ لٗ
  

 ئبِبظەکرظٔی ثٛظخە ٚ خێجەخێکرظٔی 
 

ب ظەثێذ ٔە ظاظەِەزرێزەٚە، ئەٚضٔبٔی ثٛظخەی ضباڵثٕچیٕەی ضەرەوی پرۆضەی ظاکە کبرێه  .5.5
. پزەٚکرظٔی ئبِرازەکبٔی پالٔعأبْ ثۆ ثٛظخە زۆر پڕثبیەضٓ ثۆ ثٛظخە رێزە ضەر وٛاڵیزیخەضذ ثط

٘یچ پرۆضەیەکی ضیطزّبریکی ٌە ئبراظا ٔییە ثۆ چبکزرکرظْ ٚ پزەٚکرظٔی ِزّبٔە ٚ چٛضزی. ٌە ئێطزبظا 
ذ کە رییەکبٔی ثٛظخە ٌەٚە ٔبچێرێکططزٕی ضەرخییەکبْ ٌەگەڵ ئەٌٚەٚییەرە ضزراریدییەکبْ. ظاٚاکب

 رظٔیغێٛەیەوی ضیطزّبریکی ڕۀگعأەٚەی ضزراریدی ئەٌٚەٚییبری کەررەکبْ ثێذ. ٔەثٛٚٔی پێػجیٕیکثە
بِبٔەی کە ثٛظخە کبری ٚەزارەرەکبْ زەزّەد ظەکبد ٌە ثٛاری پالٔعأبٔی کبرا ٚ خێجەخێکرظٔی ئەٚ ثەرٔ

 گٛێرەی ضیبضەرەکبْ ثٓ.پرۆژەْ زیبرر ٌەٚەی ثە
 

ثەغی  غێٛەیەک کەثە (CoAراظایە ثۆ ظاڕغزٕی ضػزەی ژِێریبری )پێٛیطزییەکی ثەپەٌە ٌە ئب .5.2
 ئبثٛریٚ ئەرکەکبْ، ٚەن ٘ەڵطۀگبٔعٔی کبریگەری  ئبثٛریپۆٌێٕکرظٔی  ٘ەِەالیەْ ٚ رەثب ٌەضۆثگرێذ ثۆ

ئەظای ثەڕێٛەثرظْ  ەرەکبْ، رەرضبٔکرظٔی ضەرچبٚەکبْ،ٌەضەر ئەَ پبرەظأبٔە، ظاڕغزٓ ٚ پێکٙێٕبٔی ضیبض
ْٛٚ. پێٛیطزە ئەِە ئبضبٔکبری ثۆ ثکرێذ ٌە رێی گەغەپێعأی ضػزەیەکی رێرٚرەضەٌی ٚ ثەرپرضیبرث

ژِێریبری کە ثەغەکبْ ظیبریکراٚ ٚ خیبکراٚە ثٓ ثۆ ئەٚەی ثٛار ثعرێذ ثۆ ئەَ ِەثەضزە خیبٚازأە، پێع 
بِەی ٚ چبکطبزییەکبٔی ثەرٔ (IFMISٚاٚ ) ثرظٔی ظارایی رٗ رێٖٛ ضیطزّی زأیبری ثٗ ٘ۀگبٚٔبْ ثەرەٚ

ٚ ئەرکەکبْ.  ، کبرگێڕیئبثٛریثریزییە ٌە ژِێریبری ضػزەی کی ٌە ٖ . ثەغی ضەرئبِبظەکرظٔی ثٛظخە
گٛێرەی پێٛیطزییە ظیبریکراٚەکبْ )ٚەک ثەرٔبِەکبْ، خٛگرافیب، ٚ ی رریع زیبظثکرێذ ثەظەکرێذ ثەغ

ضٛارەٚە ثۆ ضەرەٚە. ٔە ثٛٚە ٌە اڵضەرچبٚەی ظارایی(. ٚا ثبٚ ثٛٚە کە ئبِبظەکرظٔی ثٛظخە کبرێکی ضب
ٕدبْ رێعایە کە ثٛار ٔبظاد ثە ٘ەڵٙێ ە ٌە ئێطزبظا ٘ۀعێک ضبڵی الٚازیپۆٌێٕی چٛارچێٛەی ثٛظخ

غێٛەیەکی ڕاضزەٚضۆ ٌە رێٛغٛێٕە ضەرەکی ٚ ثبٚە غیکبرییەکبٔی ضیبضزە ظاراییەکبٔەٚە، ئەِەظ ثە
 ە غیکبرییەکە. کەِجٛٚٔەٚەی ٘ەِەگیری ٚ رەثبیی ٚ ثەرظەٚاِیی چٛارچێٛظەثێزە ِبیەی 

. ثۆ چبٚظێریکرظٔی ضەرخییەکبْ، رۆکّە ٚ پزەٚ ثکرێٓ ئبِبظەکرظٔی ثٛظخەپێٛیطزە ئبِرازەکبٔی  .5.7
ٚکراثێزەٚە، ئبڵٛگۆڕی اڵثێذ ٚ ثکرا ەیەکی ئبضبیی پەضۀعێٌٛە ٔەثٛٚٔی ثٛظخەیەوعا کە ثەغٌە ئیطزبظا 

ٛەیەکی ضیطزّبریکی ٔییە ٚ ظاربی غێاییەٚە ٌەگەڵ ٚەزارەرەکبٔی رر ثەزأیبری ٌەالیەْ ٚەزارەری ظار
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٘ەر ثۆیە ٔبرٛأرێذ ٌە کبری ضۆیعا پبثۀعثْٛٚ  ،ٌەگەڵ ٔییە کە خێی ِزّبٔە ثێذ ٌەضەر ٘ەثٛٚٔی ظارایی
ئەٚ فبکزەرە ٌۆخیکییە پێکەٚە   ە ثٛظخەی ضباڵٔە ثاڵٚٔەکراثێزەٚە٘ەثێذ ثە ضەرخییەکبٔەٚە. ٌە کبرێکعا ک

 جەخێکرظٔی ثٛظخە ثریزیٓ ٌە: ِزّبٔەی کەَ، ٔەثٛٚٔی غەفبفییەد،راٚأەی کە کبر ظەکۀە ضەر خێضز ثٗ
ا ٔییە ثۆ چبٚظێری ٚ ، ٘یچ پرۆضەیەن ٌە ئبراظعاْڕاپۆرر ازیالٚٚ پێػجیٕیکرظْ،  ٌێپرضیٕەٚۀەثٛٚٔی 

ەکبْ ٚ ضەرخییەکبٔی ثەرظەٚاِ الٚەکی ٘ەیە ٌەضەر ضەرخییە ٚ کۆرٛثۀعی ضەرەکی ٚ ،٘ەڵطۀگبٔعْ
ٔیػزّبٔی ٚ ە ٌە ئبضزی ٔ ،ییۀ( (TSA  زطبة اٌطسیٕخ اٌّٛزع) بریی ضەزێٕەی یەوطراٚ. ژِێریٚەثەر٘ێٕبْ

ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌەٚەی ٔەضزیٕە ٘ەیە  ەثەڕێٛەثرظٔی ٔەضزیٕە پێٛیطزئبضزی زکِٛەرە ضۆخێیەکبْ.  ٔە ٌە
کبرییەکبْ ثۆ کبرێک کبری پبرەظأیبْ ظێذ، ٚ ثۆ ٚەثەر٘ێٕبٔی زێعە  ،ظاراییەکبْ پبثۀعییەٚەک پێٛیطذ ثۆ 

 رۆِبریىیٚ ڕاکێػبٔەٚەی زەٚاڵەی  رۆِبریىیزەٚاڵەکرظٔی کرظٔی ظا٘بد. ٘یچ ِیکبٔیسِێه ٔییە ثۆ یعا پٗ
ژِێریبریی ضەزێٕەی الیەْ یەکە خۆرەکبٔی ثٛظخەٚە ٌە زطبثە ثبٔکییە خۆراٚخۆرەکبْ ثۆ ضەر ٌە

ی ثبٔکە زکِٛییەکبٔە )ظاضیّب پێػزر کبٔی زکِٛەد ٌەالزگب ظاِٛظٖثبٔکییەکبٔی ٚەزارەد ٚ   ژِێرٖیەوطراٚ. 
ڵعاْ پێػزر ٔبٚی ئەٌرەغیع ثٛٚ( ٚ ثۆ ئەٚە ثەکبرظێذ پبرەی کبغی ۀبٚی ئەٌرافیعەیٓ ثٛٚ، ضەر٘

 ٚەزارەی ظارایی ٚەرثگرێذ ٚ پبرە ثعاد ثۆ ضەرخییەکبٔی ثٛظخە. 
 

ێکی چٛضذ . ٌە ئێطزبظا ضیطزّٚ پبثۀعێزییەکبْ پبرەظاْپێٛیطزە ضیطزّێک ٘ەثێذ ثۆ چبٚظێری  .٩.5
پەٌە ٌە . پێٛیطزییەکی ثەپبرەظاْ، کە زۆر گرٔگە ثۆ کۆٔزرۆڵکرظٔی عاْا ٔییە ثۆ کۆٔزرۆڵ ٚ ڕاپۆررٌە ئبراظ

 ئبثٛریکە ثٛار ثۆ ٚەزارەری  عاْەکبْ ٚ ڕاپۆررئبراظایە ثۆ خێجەخێکرظٔی ضیطزّێه ثۆ کۆٔزرۆڵی پبثۀعیی
خکەرەکبْ ثکبد. ئەِە پػذ ظەثەضزێذ ثەٚ چبٚظێری پبثۀعێزییەوبٔی یەکە ضەرظەڕەضطێٕێذ  ٚ ظارایی

ثێ ئەِە، ضیطزّی ٛرظضزبٔەٚە پەضۀع ظەکرێذ، کە ثەالیەْ پەرٌەِبٔی کٔەیەی کە ٌەاڵە ئبضبییە ضبثٛظخ
 کۆٔزرۆڵی پبثۀعێزییەکبْ ٔبرٛأێذ کبر ثىبد. 

 

  ئبثٛریڕاپۆرری ظارایی ٚ 
 

ثبغزرە، ئەِبٔە زأیبری  عأیرثە ژِێرەی ثبغزر ٚ ڕاپۆر یطزیێٛزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پ .٨.5
. ەکبْگػزیظەثێزە ِبیەی کبراررثٛٚٔی ثەکبر٘ێٕبٔی ضبِبٔە  ٚ ەکەْ ثۆ ثڕیبرظأی ثبغزرپێٛیطذ ظاثیٓ ظ

پێٛیطزە ٌە کبریگەری ٘ەِەالیۀە ٚ ظرێژضبیۀی  عارەکبٔییپەیٛۀعٚ الیۀە  گػزیلەٚارەکبٔی کەرری 
 ئبضزۀگێکیرەٚغە ٔەضزیٕە رێ ثگەْ. ئەَ  پێگەی ظارایی ٚٚ  ئبثٛریثڕیبرەکبٔیبْ ٌەضەر ئەظای  ئبثٛری

ڕاضزەٚضۆ ظرٚضذ ظەکبد ثۆ زکِٛەد ثۆ چبکزرکرظٔی ثەڕێٛەثرظٔی ضبِبٔەکبٔی ٚ ثەرزکرظٔەٚەی 
ریبْ، پەرٌەِبْ، کۆِەوجەضػەکبْ، اڵڕاپۆرری پڕ ٌە زأیبری ثبظ ثۆ الیۀە پەیٛۀعارەکبْ )ٚەن ٘بٚٚ

ظارایی(. پێٛیطزییەکی ثەپەٌە ٘ەیە ثۆ چبکزرکرظٔی کٛاڵیزی ڕاپۆرری ظارایی  ٚەثەر٘ێٕەرەکبْ، ٚ ثبزاڕەکبٔی
ٌە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ثۆیە کەٌێٕێه ٘ەیە ٌە ٔێٛاْ غیکرظٔەٚەی ثەیبٔە ظاراییەکبْ،  ئبثٛریٚ 

 ئەَ غیکرظٔەٚەیە ٘ەٚڵ ظەظاد ثەراٚرظ ثىبد ٌە ٔێٛاْ ژِێریبرییٌەگەڵ یبضب ٚ ڕێٛغٛێٕەکبٔی عێراق، 
ٔکرظٔی ثۆ ظەضزٕیػب ارظەکبٔی ٔیػزّبٔی ٚ ٔێٛظەٚڵەریثبٚ ٌە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌەگەڵ ضزبٔع

ثبغزریٓ غێٛە ڕێچکەی ئیٕزمبٌی ثعۆزرێزەٚە ثەرەٚ ئبییٕعە. ظٚارر الیۀە خیبٚازییەکبْ ثۆ ئەٚەی ثە
ثٙێٕٓ ثۆ ٌێکۆڵیٕەٚەی برکەٌێٕی غیکرظٔەٚە ثەک ظەضزٕیػبٔکرظٔیپەیٛۀعارەکبْ ظەرٛأٓ ئەَ ئبِرازە ثۆ 

زیبرر یبْ ثڕیبرظاْ ٌەضەر رەثبکرظٔی ضیطزّی ژِێریبریی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌەگەڵ ضزبٔعارظە 
ٚرظثیٕی، چٛارچێٛەی  کبریٔێٛظەٚڵەرییەکبْ. ئەِەظ ثریزی ظەثێذ ٌە کبرپێکرظٔی ڕاپۆرری ظارایی ٚ 
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ثەراِجەر ثە ضزبٔعارظە ٔێٛظەٚڵەرییەکبْ. ٚ گەغەی پیػەیی ژِێریبری، ٌە رێکططزٓ ٚ رێٛغٛێٕەکبْ، 
ثریزییە ٌە پێکٙبرەیەکی ْ ٌە ثٛاری ژِێریبری ٚ ٚرظثیٕی ٚ٘ەثٛٚٔی پطپۆڕأی ضبٚەْ رٛأب ٚ ئەزِٛ

ی گەغەپێعأی ژِێریبر رەکبْ. ثۆیەعایضەرەکی ثۆ پػزگیری ٌە ٚەزارەری ظارایی ٚ ٌە ٚەزارەرە پەیٛۀع
ٔێکی ِەغمی ظیبریکراٚ ثە ژِێریبرەکبْ ٚ ظەضزٕیػبٔکرظٔی ئەٚ ٌەگەڵ ٘ەثٛٚٔی پالزۆر پێٛیطزە  گػزی

ەکبْ ثکرێذ، رب ئبثٛریثٛارأەی کە پێٛیطزیبْ ثە ثەرەٚپێػجرظٔە. ٘ەرٚە٘ب پێٛیطزە ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە ضیطزّە 
 .گػزیثۆ عێراق ثەٚ  IFMISچۀع ئۆرۆِبریکیٓ ٚ ٘ەِب٘ۀگٓ ٌەگەڵ گەغەی 

 

 ٔبٚضۆیی ٚ ٚرظثیٕی  چبٚظێری
 

ەی کۆٔزرۆڵی ٔبٚضۆیی کبرا ٚ چٛضذ ثێذ ٌە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، پێٛیطزە ثۆ ئەٚ .5.1٢
کبٔی ٌە ٘ەر یەوێک ٌە یەکە. چبٚظێری ٚ کۆٔزرۆڵی ٔبٚضۆ ڕێٛغٛێٕەکبْ ڕْٚٚ ثٓ ٚ پێػجیٕی ثکرێٓ ٚ ضزبٔعارظ ثٓ

بَ ظرا ثۆ ئەرکی ٔبٚضۆییەٚە ئۀدبَ ظەظرێذ. ٌەَ ظٚاییەظا ٘ەڵطۀگبٔعٔێک ئۀد چبٚظێریضەرخکرظْ ٌە الیەْ 
ثبٔکی ظاراییەٚە ثۆ پرۆژەیەکی  ە الیەْ کۆِپبٔیبیەکی ٔێٛظەٚڵەری ڕاٚێژکبریٔبٚضۆیی ظارایی ٌ چبٚظێری

ئۀدبَ ظرا ٌە ئبضزی  6٢13عا کە ٌە ئبثی گػزیثە ٔبٚی پرۆژەی چبکطبزی ٌە ثەڕیٛەثرظٔی ظارایی  ٔێٛظەٚڵەری
ٕەٚەیەظا ٘برْٛٚ ثۆ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبٔیع ظەثێذ چٛٔکە ئەٚ ڕاضپبرظأەی ٌەَ ٌێکۆڵی. ثەغعافیعراڵیعا ٌە 

رێٛغٛێٕی ئبضزی فیعراڵی  ٌی یىٗ ٘ٗٔبٚضۆیی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌەضەر ٘ەِبْ  چبٚظێریضیطزّی 
 ە ضزراریدێکی ٘ەِەالیۀی چبٚظێرییطزە گەغە ثعرێذ ثێٛظاِەزراٚە. ٘ەڵطۀگبٔعٔەکە ثبضی ئەٚە ظەکبد کە پ

 زگب ظٖثۆ ئەٚەی رۆڵی رەٚاٚکەر ظیبری ثکرێذ ثۆ ٘ەِٛٚ  گػزیضەرربضەری ئیعارەی  ٔبٚضۆیی ٌە
ضزراریدە ڕۀگ ثعۀەٚە ٌە  ٚ چبالکییەکبْ ٚ ثۆ ئەٚەی ئبِبٔدەکبٔی ئەَ چبٚظێریعار ثە یخۆراٚخۆرەکبٔی پەیٛۀع

 .رێّٕبییەکبٔعا ٚ یبضب
 

ٚ گەٚ٘ەری چٛارچێٛەی  PFMزّی ٔبٚضۆیی، کە ثەغێکی زۆر گرٔگە ٌە ضیط چبٚظێریٚ کبری ئەرک  .5.11
 ِەٚظای کبری ئیطزبی ٚرظثیٕی. ثێذٚ زۆر ٔبکبرا  ٔبکبد ٚ پێعەچێذ ثەظ ثەظ ثٛٚ ثیذکبرژِێرەی ٚاڵرە، 

کرظٔەٚە ئۀدبَ ظەظرێذ ٌە رێی ثەغی ٚرظثیٕی ضبغظارایی کە رێیعا  ٔبٚضۆیی ٘بٚغیٛەیە ٌەگەڵ ئەٚەی چبٚظێری
ظِۀع. ٘یچ یبْ ٚرظثیٕیەکی کەَ ٘ەیە کە خەضذ ثطبرە ضەر ضیطزّی ٔبٚضۆٚە پێع ئەٚەی پبرە ثعرێذ ثە ضٛٚ

عارەکبْ. یثە ِٛٚچەکبٔیػەٚە ٌە ٚەزارەرە پەیٛۀع ەکە ضەرخەَ ضەرخییەکبْ ظەگرێزەٚەکرظٔەٚضبغچبٚظێری. 
ٔبٚ ی ٔبٚضۆیی ڕاپۆرری ٔبٚثەٕبثۀعێزی ٚ رێکٛپێکی زەٚاڵەکبْ. ٚرظثیربیجەرە ثە پرۀٙب ئەرکی ٚرظثیٕی ٔبٚضۆیی 

ٔبٔٛضٓ ثۆ ریػک ضطزٕە ضەر ظەرۀدبِەکبْ ٌە ِبٚەی پێعاچٛٚٔەٚەکەظا یبْ ظەضزٕیػبٔکرظٔی ثبثەرەکبْ ٚ 
ربیجەد ظاٚایبْ ٌێ ظەکرێذ کە ثۆچٛٚٔی ضۆیبْ ثڵێٓ ثەکێػەکبْ ٚ ئەٚ ِەررضییبٔەی کە پێػجیٕیبْ ظەکرێذ کبرێه 

ٔبٚضۆیی ٌە زکِٛەری  کبٔی چبٚظێری ّٗطزکرظٔی ضیضەثبرەد ٘ۀعێک ثبثەری ظیبریکراٚ. ٌە زبڵەری یەکەِعا، کبرٔە
ی رر ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌەٚە ظەچێذ ٘ی الٚازی ثێذ ٌە ظیسایٕی ضیطزّەکە ٚ رٛأبی کبرِۀعەکبْ. ثەاڵَ ئەزِٛٚٔ

عاری یٔبٚضۆیی گرفزی گەٚرەی ٘ەیە کبرێک ظاٚاکبری ٘ەیە ثۆ ڕاپۆرری پەیٛۀع ئەٚەی ظەرضطزٛٚە کە چبٚظێری
ٌە ثەکبر٘ێٕبٔی ضەرچبٚە  گػزیٔدبِی الٚازیی ثەرپرضیبرثٛٚٔە ثەٌە کبری ضۆیعا. ئەِەظ ئە ییچبٚظێری ٔبٚضۆ

ْ. ئبِبٔدی ظیعگەی ضیطزّی ٔٛێی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ریػه ظەضبرە ضەر ئەٚەی کە پێٛیطزە کبەگػزی
ەکبٔی گػزی٘ێٕبٔی ضبِبٔە ضەیری زەٚافسی ثەڕێٛەثەرە گەٚرەکبْ ثکرێذ ٌەگەڵ ئەضاللییبری گػزی ٚ ئبظاثی ثەکبر

 زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ.
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 گػزی ٚەثەر٘ێٕبٔی ثەڕێٛەثرظٔی.ة 
 

ثەاڵَ ضٛٚظی زیبرری ٚەثەر٘ێٕبْ  ئبثٛریثبثەرێکی گرٔگە ثۆ گەغەضۀعٔی  گػزیٚەثەر٘ێٕبٔی  .5.16
، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ گػزی. ضەثبرەد ثە ٚەثەر٘ێٕبٔی پػذ ظەثەضزێذ ثە کبرایی ٚەثەر٘ێٕبٔەکە

(ی ظاڕغزٛٚە KDMSی ثەڕێٛەثرظٔی گەغەضۀعٔی کٛرظضزبْ )ّە رێی ٚەزارەری پالٔعأبٔەٚە ضیطزٌ
پێعاچٛٚٔەٚە ٚ کبرێه ثە رەٚاٚی ثکەٚێزە گەڕ ئەٚضب ظەثێذ ثە ِیکبٔیسِێىی ئۆٔالیٓ ثۆ پێػکەغکرظْ ٚ 

ەن پرۆژە کە ظەضزەی خۆراٚخۆر پێػکەغیبْ کرظٚٚە ٚ کرظٔەٚەی ظاٚاکبریر/یبْ ڕەپەضۀعکرظْ
 ثەڕێٛە بْثە ضێرایی ٚ ثە ڕێکٛپێکی ٚ غەفبفیەرەٚە ظاٚاکبرییەو KDMSٚەزارەرەکبْ ٚ پبرێسگبکبْ. 

ی چبالکییەکبْ ظەکبد ٌە ٔێٛاْ الیۀە خۆارٚخۆرە ثەغعارەکبْ، ٚ ثە غێٛەیەو ٘ەِب٘ۀگی ، ٘ەرٚە٘بظەثبد
٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ثەَ ٘ەِٛٚ چبالکییەکبٔی گەغەضۀعْ ظەکبد ٌە  ڕێکٛپێه ثەظٚاظاچْٛٚ ٚ چبٚظێری

ظەثێذ ثەرەٚ ثەظەضزٙێٕبٔی ئبِبٔدەکبٔی ظیعگەکە ٌە  زۆر کبریگەر KDMSی ٔچبالکییەکبغێٛەیە، 
یەکططزٕی ضەرخییەوبٔی ثٛظخەی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌەگەڵ ئەٌٚەٚییەرەکبٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە کەِزریٓ 

 ضەرخی.
 

ظا ٌە ثٛاری ٌٚە ڕاثرظٚضەرەڕای ثەرەٚپێػچٛٚٔی گەٚرەی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ  .5.13
( ثەاڵَ ٘ێػزب ٘ۀعێه ثبثەری رر ِبٚە کە ٌە PIM) گػزیپزەٚکرظٔی ثەڕێٛەثرظٔی ضیطزّی ٚەثەر٘ێٕبٔی 

عارەکبْ: ٌە کبرێکعا ی( پالٔعأبٔی ٔبرەثب/ٔبفەرِی ٌەگەڵ ٚەزارەرە پەیٛۀع1): ئێطزبٚە کبریبْ ٌەضەر ثکرێذ
ئۀدبِعأی پرۆژەکە( ڕەچبٚ ظەکرێٓ کبرێک  غبیطزەیی، ٚ زۆرثەی فبکزەرەکبْ )ٚەک پێٛیطزیی ظأیػزٛاْ

 (6ٔییە، )پرۆژەیەک پێػکەغی ٚەزارەری پالٔعأبْ ظەکرێذ، ثەاڵَ زۆر خبر پرۆضەکە فەرِی ٚ رەثب 
زأیبری کەَ ٘ەیە ٌەثەرظەضذ ثۆ پرۆضەی ٘ەڵجژارظٔی پرۆژەکە: ثۆ ئەٚەی ثزٛأیٓ ثەغێٛەیەوی گٛٔدبٚ 

پرۆژەکە ٚ ئەگەری  رێچٛٚیژێریٓ پێٛیطزە زأیبری رەٚاِٚبْ ٘ەثێذ ٌەضەر جڵٚ رێکٛپێه پرۆژەکبْ ٘ە
٘ۀعێک زأیبری ضٕٛٚرظار ظەظەْ ثە  ٙبعارەکبْ رۀیبٚە ٚەزارەرە پەیٛۀعضٛٚظەکبٔی. ثەاڵَ ٚا ث

( رێژەی خێجەخێکرظْ ٔسِە: ٌە 3ٚەزارەری پالٔعأبْ ٚ ئەٚ زأیبرییەظ رەثبیی رێعا ٔییە ٚ ٔبرەٚاٚە، )
ٔسَ ثٛٚە.  ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ گػزیی ظٚاییعا، رێژەی خێجەخێکرظٔی پرۆژەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبٔی ضباڵٔ

( ئبضزی ٔسِی ١، ٚ )6٢13-6٢٢٨ ٔێٛاْ ثٛٚە، ٌە ظ ضٗ ٌٗ 32رێکڕای خێجەخێکرظْ ٌە ِبٚەی چٛار ضبڵعا 
ظەرٛأێذ  ٘ەڵطۀگبٔعٔی پێع ٚ پبظ پرۆژەکە: ٘ەڵطۀگبٔعٔی رێکٛپێکی پێع پرۆژەکە ٚ پبظ پرۆژەکە

خەضذ ٌەٚە ثکبرەٚە کە پرۆژەکبْ ثە ثبغی ظیسایٓ کراْٚ ٚ ثە کبرایی خێجەخێ کراْٚ. ثەاڵَ زأیبرییەکی 
ٌە ٘ەرێّی  بٔعْ ٌەضەر پرۆژەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبْزۆر کەَ ٌەثەرظەضزە ٚ کۆظەکرێزەٚە ثۆ ٘ەڵطۀگ

کبْ ٌە کرظٔی پرۆژەئۀدبَ ظەظرێذ ٌە پبظ خێجەخێ طۀگبٔعْ ثە کەِیڵکٛرظضزبْ. ٘ەرٚە٘ب، ٘ە
ضزراریدێکی ظاڕغزٛٚە ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر ئەٚ  پرۆژەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ گػزی ٘ەرێّەکە. ثەڕێٛەثەرایەری

گٛێرەی ئەَ ٚٚە ثۆ خێجەخێکرظْ کە پێٛیطزە ثۀەضػەڕێگبیەکیػی ئبِبظەکرظ ٚ ئبضزۀگەی پێػٛٚ
 .کییبٔەی ضٛارەٚە پێٕبضە ثکرێزەٚەئبِبٔدە ضەرە

 
 
 



194 
 

٘ەرێّی کٛرظضزبْ ئەَ  گػزیثەڕێٛەثرظٔی ٚەثەر٘ێٕبٔی  ػٕیبرکراٚ ثۆٔەضػەڕێگەی پێ .5.1١
 ەگرێزەٚە:ظلۆٔبغبٔەی ضٛارەٚە 

 
 رری گػزی ٚ ربیجٗ غی وٗ ر٘ێٕبٔی گػزی/٘بٚثٗ ثٗ ٖٚ چٛارچێٛەی ( دPIM/PPP) ئبِبٔدەکە :

ثۆ  دٗ رری گػزی ٚ ربیج غی وٗ ر٘ێٕبٔی گػزی/٘بٚثٗ ثٗ ٖٚثریزییە ٌە ظاِەزرأعٔی پرۆضەی ثڕیبری 
ٚ کبرایی ضەرخییەکبْ(،  ٚ رێچٛٚ-گٛێرەی غیکرظٔەٚەی ضٛٚظئەٌٚەٚییەری پرۆژەکبْ )ثەرِٚٚبڵی 

. ثۆ ی ثەرظەٚاِی ضەرخەَ پرۆژەکبْر( ٚ چبٚظێPPPثٛظخە، یبْ ٌە ڕێی  ەغێٛازەکبٔی ظاراییکرظْ )ٌ
ەکبْ ڵزریٓ ضب، یەوێک ٌە گرٔگPIM/PPP٘ۀگبٚٔبْ ثەرەٚپێػەٚە ٌەضەر ڕێی چبکزرکرظٔی چٛارچێٛەی 

کرظٔی ضیطزّی فەرِی پەیڕەٚپزەٚ ٌە ٔێٛاْ ٚەزارەری پالٔعأبْ ٚ ٚەزارەری ظارایی.  ثریزییە ٌە ٘بٚکبری
ظەثێذ ثە ثٕبغەیەن ٚ ِەرخەکبٔی ثەرظەٚاِجٛٚٔی  PPP گػزیپرۆژەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبٔی  ثۆ چبٚظێری

ٔدڕاکێػٓ ثۆ کۆِەڵگە ٌە زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌەضەر ئەَ ظەضزپێػطەرییبٔەی کە زۆر ضەر
ر ظەظاد ثە گۆریٕی ثیرۆکەی ٚەثەر٘ێٕبْ ثۆ اٚ کۆِەاڵیەرییەٚە. ضیطزّێکی ٌەٚ خۆرە ثٛ ئبثٛریرٚٚی 

ثطبرە ضەر ضٛٚڕی ژیبٔی ئەَ خۆرە ضیطزّە ثۆ ئەٚە ظاظەڕێژرێذ کە پرۆژەکبْ . PIM/PPPپرۆژەی 
ەگبرە ظٚاییٓ ڕاظەضزکرظٔی ثە چبالکییەکبْ ظەضزپێکەٚە ٌە ظیبریکرظٔی ثیرۆکەی پرۆژەکە ٚ رب ظ پرۆژە، ٌە

 لۆٔبغی ٘ەٌطۀگبٔعٔی پبظ پرۆژە.  ئیٕدبٚ 
 
  پالٔی کبریPIM  ی ضێ ضبڵە: ئبِبٔدی ضەرەکی ثریزی ظەثێذ ٌە پزەٚکرظٔی ئەٚ ضیطزّەی

ٚ رەکٕیک ٚ ضزبٔعارظ ٚ  ٌە چەِک ثەضزەیەکزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚەن  PIMئێطزبی 
ٚ گػزگیر، ٚ ٚەن زأیبری یەکطراٚ ٚ ثەڵگۀبِەی ثەرظەضذ ٚ ضیطزّی ٘ەِەالیەْ ی ڕێٛغٛێٕ

ثەڕێٛەثرظْ ثۆ ظاڕغزٓ ٚ ئبِبظەکرظْ ٚ ٘ەڵطۀگبٔعٔی پرۆژەکبْ. ئەَ پالٔی کبرە ثە رەثبیی ٌەگەڵ پێٕح 
 ڕاضپبرظەی ثەرایی خێجەخێ ظەکرێذ، کە ثریزیٓ ٌە: 

 
  ،َکەٚرْٛٚ ثۆ ثڕیبرظاْ ٌەضەر ڕێڕەٚی ظاڕغزٓ ٚ پیبظەکرظٔی ئەٚ پێٛەرأەی ٌەضەری رێکیەکە

گەڕاْ ٌۀبٚ فبیٍی پرۆژەکبٔی زکِٛەری کبری ثەرایی ثریزی ظەثێذ ٌە  پرۆژەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ.
٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثۆ ظەرکرظٔی ثڕیبر ٌەضەر ٚەثەر٘ێٕبْ. ئەَ کبرە خەضذ ظەضبرە ضەر 

ضزکرظٔەٚە ٌە رەٚاٚکرظٔی ثبغزریٓ پرۆژەکبْ ٔەٚەن ظەضزکرظْ ثە پرۆژەی ٔٛێ ٚ خە
ٚەزارەری  (. ٘بٚکبدْ ٚ چبککرظٔەٚەظاثیٕکرظٔی ظارایی ثۆ رێچٛٚەکبٔی ظٚارر )ٚەن ثەڕێٛەثرظ

پالٔعأبْ ٚ ٚەزارەری ظارایی پێعاچٛٚٔەٚەی ضەرخەَ ئەٚ پرۆژأە ظەکەْ کە لەرەثٛٚ ٔبکرێٕەٚە 
ارایی ثۆیبْ ٌە ثۆ ظۆزیٕەٚەی ئبضزۀگی پێع خێجەخێکرظْ ٚ کبرکرظْ ٌەضەریبْ یبْ ثۆ ٘ێٕبٔی ظ

-ٚ گٛێرەی غیکرظٔەٚەی رەٚاٚکبریی ضٛٚظ. ثەثٛٚغبیطزەغٛێٕی ررەٚە ئەگەر پرۆژەکە 
ئەٌٚەٚییەد ظاظۀێٓ ثۆ ئەٚ پرۆژأەی ٘ێػزب  PIMکٌٛفەی پرۆژەکبْ، گرٚپێکی کبر ٌە 

 6٢16" )ئبثٛری-ری اڵیٗ وۆِٗژێرضبٔی ، ٔەضراٚٔەرە ڕیسی "ثٕیبرٕبٔی ٘ەرێّی کٛرظضزبٔی عێراق
SEINA .) 

 
  ،َچبکزرکرظٔی ظیسایٕی ضەرِبیەی پرۆژەکە ٚ ٘ەڵطۀگبٔعْ ٚ ٘ەڵجژارظْ ٚ رەرضبٔکرظٔی ظٚٚە

ئبِبٔدی ئەَ کبرە ثریزییە ٌە خەضزکرظٔەٚە ٌە ثەکبر٘ێٕبٔی پێٛەری ضزبٔعارظ ثۆ پرۆژەکە. 
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ی ٚ ٘ەڵطۀگبٔعٔ ٚەثەر٘ێٕبْثۆ چبکزرکرظٔی رێٛغٛێٕی ظیسایٕی پرۆژەی ٘ەڵجژارظٔی پرۆژەکبْ. 
رێّٕبیی غێٛەیەوی رێکٛپێه، ٚا پەضۀعە ٚ ٘ەڵجژارظْ ٚ ظأبٔی ثٛظخە ثە رەٚاٚکبریی پرۆژە

رەکٕیکی ظاثڕێژرێذ ثۆ ٘ەڵطۀگبٔعٔی پێع ظەضزپێکرظْ ثە گٛێرەی لۆٔبغەکبٔی پرۆضەی  گػزی
 ئبثٛریٔبٚی ٔبِیٍکەی ٘ەڵطۀگبٔعٔی ەکەیەکی ٘ەِەالیەْ ظاظەڕێژرێذ ثە٘ەڵطۀگبٔعْ. ٔبِیٍ

ِەثەضزی ظیسایٓ ٚ ظیبریکرظٔی کٌٛفە ٚ ٘ەٌطۀگبٔعٔی ، ثەگػزیٚەثەر٘ێٕبٔی  پرۆەژی
 ٌەگەڵ چۀع ٌێکۆڵیٕەٚەیەوی زبڵەد )ظراضخ زبٌخ(.  گػزی٘ەِەالیۀی پرۆژەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبٔی 

 
 چٛارچێٛەیەن ثۆ رە ثۆ ظاڕغزٕی رضێیەَ، ثەکبر٘ێٕبٔی رێّٕبیی ٚ کڵێػەی ظیبریکراٚی ئەٚ کە

ئەَ کبرە ثریزییە ٌە ٚ ٘ەٌطۀگبٔعٔیبْ ثۆ ٘ەڵجژارظٔیبْ ٚ ظأبٔیبْ ٌۀبٚ ثٛظخە.  ظیسایٕی پرۆژەکبْ
کبٔی زکِٛەد ثە ربیجەر١ع ٌەٚ زگب ظٖپزەٚکرظٔی پرۆضەی پالٔعأبٔی ضزراریدی ٌە ضەرخەَ 

. ٚا پەضۀعە کە غێٛازی خۆراٚخۆر گػزیکەرربٔەی کە ثەرپرضٓ ٌە ژێرضبٔی گەٚرەی 
ٚ کڵێػە ثۆ ئەٚ کەرد ٚ  بْ ثە زٚٚرریٓ کبد، ٚەن رێّٕبییی پرۆژەکظاثڕێژرێذ ثۆ ٘ەڵطۀگبٔعٔ

خۆرأەی کە پرۆژەکبٔیبْ زۆررریٓ کبریگەری ٘ەیە ٌەضەر ثٛظخە. ٌۀبٚ ئەَ غزبٔە، پێػٕیبری 
پرۆژەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبٔی  ئبثٛریئەٚە ظەکرێذ کە غێٛازی ربیجەد ظاثڕێژرێذ ثۆ ٘ەڵطۀگبٔعٔی 

 یعا.ٌە ٘ۀعێک کەرری ضەرەکی گػزی
 

  ،َگػزیٚەثەر٘ێٕبٔی پرۆژەکبٔی  چبکزرکرظٔی خێجەخێکرظْ ٚ چبٚظێریچٛارە /PPP . ئبِبٔدی
 ٔی کبرایی ٚ کبریگەریطۀگبٔعٔی پێػٛەضزی پرۆژەکبْ ثریزییە ٌە ظیبریکرظڵچبٚظێری ٚ ٘ە

ٚەرگررٕی ضەرٔح ٚ رێجیٕییەٚە ٌەگەڵ  ٌی یىٗ ٘ٗظەضزپێػطەرییەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە رێی 
پێٛەرەکبْ ٚ ثەڕێٛەثرظٔی ئۀدبِەکبٔی پرۆژەکبْ ٌە کٛررطبیۀی ٚ ِبِٕبٚۀعی ٚ  کۆٔزرۆڵی

ظەکەْ ٚ  گػزیئەظای ٚەثەر٘ێٕبٔی  ٌە ٔسیکەٚە چبٚظێری PIMظرێژضبیۀییعا. گرٚپی کبری 
 ڕاپۆرد ٌەضەر ئۀدبِەکبٔیبْ ظۀێرْ ثۆ پەرٌەِبْ.

 
  .اٚەریی خێجەخێکرظٔی رەٚپێٕدەَ، ئبِبظەکرظٔی رٛأبضبزی ٚ ِەغكPIM  پێٛیطزی ثە کبرِۀعی

ئەِە پێکەٚە ٌە یەن کبرعا پێٕبچێذ .  یٗ ٘ٗ کبرِۀعەکبْ یغبرەزا ٚ پێٛیطزی ثە ِەغمکرظٔ
، ٌەثەرئەٚە پێٛیطزە وبٔی رر یٗگػزی زگب ظٖٚ  عارەکبْیضەرخەَ ٚەزارەرە پەیٛۀع ڕٚٚثعاد ٌە

 کەرد.  ی کە یەکەَ خبر خەضذ ثطرێزە ضەر کبَەثڕیبر ثعرێذ ٌەضەر ئەٚ
 

عێراق ضٛٚظی ثەرچبٚی  وبٔی رری غٗ ثٌٗە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ  PIMپزەٚکرظٔی ضیطزّی  .5.15
. پێػجیٕی ظەکریذ ضٌٛی ِەغمی رٛأبضبزی ثۆ ثەرپرضبٔی زکِٛەری فیعراڵی ظەثێذ ثۆ ضەرخەَ ٚاڵرەکە

رێٕعرێذ. کبری ظاظەِەز 6٢1٩، ٚ ثبٔکی رەٚاٚکبریی پرۆژەکبْ ٌە 6٢17پێکەٚە ئۀدبَ ثعرێذ ٌە  ٘ەرێُٚ 
 ٌەَ غێٛەیەی ضٛارەٚەظا پٛضذ کراٚەرەٚە: PIMضیطزّی  ۀعیکٛررطبیەْ ٚ ِبِٕبٚ
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 PIMضیطزّی کبری  5.1غێٛەی 

 
 

( رێگە ضۆظ ظەکەْ ثۆ پالٔعأەراْ ثۆ MTEF٘ەرٚە٘ب )ٚ  MTFFظاڕغزٕی ضەرەڕای ئەِبٔە،  .5.12
ثۆ  ئەگەری ٘ەثٛٚٔی کۆی ضەرچبٚە، ئبِبژە ثە ٌە چۀع ضبڵی ظا٘برٛٚظا  PIPثەڕێٛەثرظٔی لەثبرەی

 کرێ ٚ پۆٌێٕی رری ضەرخی. ٘ەرٚە٘بٌە ٔێٛاْ ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ  ٘ەثٛٚٔی ٘بٚضۀگیثٛظخەکبْ، 
چبٚضػبٔعٔەٚە ثەٚ پرۆژأەی کە پێػکەغکراْٚ کە ظەضزیبْ پێکراٚە ثەاڵَ رەٚاٚ ٔەکراْٚ ٌەثەر ٔەثٛٚٔی 

ەی ئەٚ پرۆژأە فەراِۆظ ثکرێٓ کە ٘ۆ ٚ ثە٘بٔٚ  ثکرێٓپۆڵێٓ ظارایی، ڕۀگە ٚا پێٛیطذ ثێذ پرۆژەکبْ 
ەکبٔیبْ زۆر زیبظی کرظٚٚە ثە غێٛەیەکی ٔبٌۆخیکی، یبْ ظیسایٕەکەی زۆر یپزەٚیبْ ٔییە ٚ ئەٚأەی ضەرخ

 گۆڕاٚە.
 

 ەکبٔعاگػزی گرێجەضزە ٌە چبکطبزی.ج 
 

 ە ٌە پێٛەرەکبٔییەکێک ٚ زکِٛەدثە  گػزیِزّبٔەی  ثۆ گرٔگە زۆر "ەکبْگػزی گرێجەضزە" .5.17
ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ.  ارە ئەٌٚەٚییەری ٘ەیە ثۆ چبکطبزیئەَ ثٛ ثەَ غێٛەیە ،گػزی کبرگێڕی وٛاڵیزی

ظەثەضزێزەٚە ثە  گػزیکە ضیطزّی ظارایی  گػزیثریزیە ٌە الیۀێکی گرٔگی ئیعارەی  ەکبْگػزی گرێجەضزە
زارییەکبٔی کۆِەڵگە ٚ ٛەکبٔەٚە ٚ ثڕیبرظەرێکی ضەرەکییە ٌەضەر ضسِەرگئبثٛریظەرۀدبِە کۆِەاڵیەری ٚ 

٘ەِٛٚ ثٛارەکبْ ظەگرێزەٚە ٚەن پالٔعأبْ، ثەڕێٛەثرظٔی ثەرٔبِە،  ، ٚٚ کبرایی زکِٛەد ژێرضبْ
عا ئبضزۀگێکی گەٚرەیە ٌە پێع گەغەضۀعٔی ەکبٔگػزی گرێجەضزە. الٚازیی ٌە ئبِبظەکرظٔی ثٛظخە

گەغەضۀعْ کەَ ظەکبرەٚە ٚ ظەثێزە  غێٛەیەوی ثەرچبٚ ظەرۀدبِەکبٔیٚاَ ٌە چۀعیٓ ٚاڵرعا ٚ ثەٖ ثەرظ
ٌە گەغەضۀعٔی ضێرای کەرری ربیجەد. رە ثەَ غێٛەیە رێگ ،زۆر یٛٚرێچ ثەبرەکبْ ٘ۆی ئۀدبِعأی ک
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ەکبٔی خی رۆڵی گەٚرەی ٘ەیە ٌە رێژ ەکبْگػزیگرێجەضزە ٌێکۆڵیٕەٚەی خۆراٚخۆر ئەٚە ظەرظەضەْ کە 
. ٌە ٚاڵرە ربزە ١3 ە زۆرثەی ٚاڵربْ ٌەِەظ زیبررە(ٚ ٌ ظ ضٗ ٌٗ 6٢-15ٔبٚضۆیی( ) یظی پی )کۆی ثەر٘ەِ

پێع ئەَ   ١١ .ٓی ضەرخییەکبٔی زکِٛەرظ ضٗ ٌٗ 5٢-١٢ پێکٙێٕەری گػزی گرێجەضزەگەغەضۀعٚٚەوبْ 
عێراق  6٢13٘ەثٛٚ. ٌە  گػزیگرێجەضزی لەیرأە ظاراییە، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ئبضزێکی گەٚرەی 

ٍِیبر ظۆالر  1٢ٔع کرظ ٌەگەڵ ثٛظخەیەکی رەٚاٚکبری کە ٔسیکەی ٍِیبر ظۆالریی پەضە 16٢ثٛظخەیەکی 
 ەکبْ، پػکیگػزی ثٛٚ ثۆ گرێجەضزەىرارەرضبٍِٔیبر ظۆالر  56ثڕی  زکِٛەد ثەثٛٚ. ضەرخییەکبٔی 

گەٚرەیی  ئبِبژەیە ثۆٍِیبر ظۆالر ثٛٚ. ئەَ ژِبرەیە  ٨ ٌەَ ثٛظخەیەزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ 
 ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پێع لەیرأەکە.  ەکبْگػزیلەثبرەی گرێجەضزە 

 

عا، ظاٚاکبریی ڕٚٚ ٌە زیبظی کۆِەڵگەی ەکبٔگػزی گرێجەضزەظەرٛأرێذ ٌە رێی چبکطبزییەٚە ٌە  .5.1٩
گرێجەضزە پزەٚکرظٔی ضیطزّی  .ِەظۀی ثۆ ئۀدبِی گەٚرەرر ٚ ثۆ ضسِەرگٛزاریی ثبغزر خێجەخێ ثکرێذ

یەوێکٓ ٌە ٘ەرە  PPP بٚثەغی گػزی ٚ ربیجەد٘ ٚەن یٚ ثەکبر٘ێٕبٔی ئبِرازی ِۆظێرٔ ەکبْگػزی
ئەٌٚەٚییەرە پڕثبیەضەکبْ ٌە چۀعیٓ ٚاڵد ثۆ ظاثیٕکرظٔی ضسِەرگٛزاری ٚ چبکزرکرظٔی ژیٕگەی 

کە ظەڵێذ  ١5(6٢٢7) OECDثە راثەرایەریی کەرری ربیجەد.  ئبثٛریٚەثەر٘ێٕبْ ٚ ئبضبٔکبری ثۆ گەغەی 
 ەث رٚٚثەڕٚٚیٌە ٘ەِٛٚ چبالکییەکبٔی رر زیبرر کە ئەٚ چبالکییەی زکِٛەرە  ەکبْگػزی گرێجەضزە"

ٌەثەرئەٚەی ٌێػبٚی ظاراییەکبْ ئبڵۆزْ ٚ لەثبرەیبْ ظەثێزەٚە، زەکبری ٚ گۀعەڵی ضضبثەفیڕۆظاْ ٚ 
 ٚربیجەد". گػزیٌە ٔسیکەٚە ڕٚٚظەظاد ٌە ٔێٛاْ کەررەکبٔی  رظْگەٚرەیە ٚ کبرٌێى

 

ضەری عێراق، ثە ٘ەرێّی بْ ٌە ضەرربثٛارە پڕگرفزەک ٌە ەیەوێک "ەکبْگػزی گرێجەضزە" .5.1٨
الیۀی رێکطراٚە ٔێٛظەٚڵەریەکبٔە. ثەاڵَ ٌەریبْ ٚ اڵ. ئەِە ثەرظەٚاَ خێی رەضٕەی ٘بٚٚەٚەکٛرظضزبٔ

( رۀعەرێکی 1ەٚە ٚەن: )ی ظاٚە ٌە الیەْ زکِٛەری فیعراڵئەرێٕیەٚە، ٘ۀعێک گەغەضۀعٔی ئەرێٕی ڕٚٚ
ضزبٔعارظ" ٚ ظەضذ ثە ثەکبر٘ێٕبٔی کراٚە ٚ ظاثەظ کراٚە ٚ ٌە ضزبٔعارظ ظاڕێژراٚە "ثەڵگۀبِەی رۀعەری 

کراٚەرەٚە ٌە ( ٔبِیٍکەی خێجەخێکرظْ ئبِبظەکراٚە ٚ ثاڵ6ٚەٚە ظەثێذ ثە ئیٍساِی، ) 6٢12رەِٛزی 
زأکۆکبْ ثەرٔبِەی ِەغك ثۆ  کراٚە ٚ ثە ٘بٚکبری ( ضزراریدی ِەغك ئبِبظە3ٚێجطبیزی ٚەزارەد، )

ی زکِٛەری  6٢6٢ی بٌەگەڵ ظیعگرەثب  ئبِبظە کراٚە. ەکبْگػزیگرێجەضزە  رٛأبضبزکرظٔی پطپۆڕأی
ٕی ٌە ٘ەرێّی گەغەی ئەرێ ،"زکِٛەرێکی کبرا، غەفبف، خێی ِزّبٔە ٚ ڕاضزگۆ"٘ەرێّی کٛرظضزبْ 

ظەضزی ثە  6٢13. ٚەزارەری پالٔعأبٔی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە ئبزاری کٛرظضزبْ ڕٚٚی ظاٚە
 ی چڕٚپڕ ظەضزی پێکرظە ڕاٚێژکبرظٚای ئەٚ ەکبْ،گػزی گرێجەضزە٘ەڵطۀگبٔعٔی ضٛظ ثەرٔبِەیەن کرظ ثۆ

ٚەزاری ئۀدبِی ٘ەڵطۀگبٔعْ، کە ٌیژٔەی ٔێٛثریزییە ٌە ضٛظ 5.6رەکبْ. غێٛەی عایٌەگەڵ الیۀە پەیٛۀع
)الی  یەپبظەکبرەٚە ٌەگەڵ چٛار  ئێطزبە الٚازەکبٔی ڵ، خەضذ ٌە ضبظاٚە ثە پػزگیریی ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری

. ثۆ OECD-DAC WBراضزی غێٛەکە( ٌە ئبِرازی ٘ەٌطۀگبٔعٔی الی ٔیػبٔعەرەکەی ) 16چەپ( ٚ 
ی ضز گرێجٗکبرکرظْ ٌەضەر ئەٚ ضبڵە الٚازأە، ثە ڕٚٚٔی ئبِبژە کراٚە ثەٚەی کە پێٛیطزە ضیطزّی 

 . ، ربزە ٚ ِۆظێرْ ثکرێزەٚەگػزی

                                                           
40

 .0557سبڵ لً چُارچیُەی فرەالیًوی لً الیًن مبرگرێت الیىگ  GATT/WTO :00ً کڕیبریی حکُمًت ل 
44

   OECDئًزمَُوی  :ضًڕ دژی کبَەخۆیی لً پێىبَ ببضتریه کردوی کڕیبریی گطتیی  
(https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/WB005-005Bid005rigging005Presentation.pdf), 05/50/0511 
40

 www.oecd.org/document/343333/3,en_94/2_3/133_/1333232_1_1_1_1333.html    

https://www.wbginvestmentclimate.org/uploads/WB%20-%20Bid%20rigging%20Presentation.pdf
http://www.oecd.org/document/5/0,3343,en_2649_34135_41883909_1_1_1_1,00.html
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  ەکبْگػزی گرێجەضزە ٌە ٓٚأیرێڕزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ:  5.6غێٛەی 

   
 OECD-DAC WB  ئبِرازی ٘ەٌطۀگبٔعٔی:  رچبٖٚ ضٗ    

 
ڕا٘ێٕبٔی . ەکبْگػزیگرێجەضزە ٌە ضیطزّی  زکِٛەد ٘ۀگبٚ ظۀێذ ثۆ چبکطبزی .5.6٢

ٔعأبْ ثەرٔبِەیەکی ٚێژی الیۀە ثەغعارەکبْ ثٛٚە ِبیەی ئەٚەی ٚەزارەری پالاضٛظ٘ەڵطۀگبٔعْ ٚ ڕ
ثکبد، چبکطبزییەک کە رۀگعأەٚەی ئەرێٕی ظەثێذ ٌەضەر ئەظای ییر پیبظەالیۀی گػزگفرە چبکطبزی

ری ٘ەرێّی ٌە زکِٛە گػزی یزّی کڕیبریکبرەکبٔی زکِٛەد ٌە ضەرخەَ کەررەکبٔعا. ئبییٕعەی ضیط
یی ٚەزارەری پالٔعأبْ، ظەرٛأرێذ ٌەَ غێٛەیەی ٘برٛٚە ثە پێػڕەٚ  IMCیبکٛرظضزبْ، ٚەن ٌە ظیعگ

 کرێزەٚە.ضٛارەٚەظا پٛضذ ث
 

 ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ەکبْگػزی گرێجەضزەئبییٕعەی  5.3غێٛەی 
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. گػزیضیطزّی کڕیبریی  چبکطبزیزکِٛەد پالٔێکی ڕٚٚٔی ٘ەیە ثۆ ثەرەٚپێػچْٛ ٌە  .5.61
کرظٚٚە ٌە رێی  گػزیزکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ پێعاچٛٚٔەٚەی چٛارچێٛەی یبضبیی کڕیبریی 

کە  6٢12" ٌە غٛثبری ەکبْگػزی گرێجەضزە رێّٕبییە ٔبٚی "ظەرکرظٔی ڕێطبی یەکطراٚ ٚ ِۆظێرْ ث
ٌە الیەْ زکِٛەرەٚە  کرێذ. ٘ۀعێک ٘ۀگبٚی ئەرێٕی ررەٚە خێجەخێ ث 6٢12پێػجیٕی ظەکرێذ ٌە رەِٛزی 

 گػزی گرێجەضزی( رەٚاٚکرظٔی ٘ەڵطۀگبٔعٔی ئبِبظەیی ٚ ظاڕغزٕی ٔەضػەرێگەیەک ثۆ 1ٔراٚە ٚەن: )
-پێع ثۆ کبری ثیٕبضبزی SBD ثەڵگۀبِەی ضزبٔعارظی رۀعەر ی رەغٕٛٚضی( ظاڕغز6ٕٚ ) ئەٌیکزرۆٔی

اڕێژراْٚ ثۆ ی کەِەٚە ئەَ کبرأەی ضٛارەٚە ظٔال. ثەڕآٚێژکبری یطزەیی، ٚ کەرەضزە ٚ ضسِەرگٛزاریغب
 ٌە ٘ەرێّەکە: گػزیٌە ضیطزّی کڕیبریی  ظرێژەظاْ ثە چبکطبزی

 
 ثۆ چبکزرکرظٔی غەفبفییەد ٚ  رظی رۀعەرثەڵگۀبِەی ضزبٔعارعاْ ثە اڵرەٚاٚکرظْ ٚ ظەضە

 ەکبْ،گػزیٌە کۆکرظٔەٚە ٚ ثەکبر٘ێٕبٔی ضبِبٔە  ٌێپرضیٕەٚە
  ەکبْگػزیگرێجەضزە ٌە " ەکبْگػزیگرێجەضزە  رێّٕبییەکبٔیرەٚاٚکرظْ ٚ ضطزٕە گەڕی پبغکۆی 

 ."عاربیجەر-گػزی ثەپێی ٘بٚثەغی
 گرێجەضزە ٛێٕە ٔٛێیەکبٔی رەٚاٚکرظْ ٚ ظەرکرظٔی ضەرٔح ٚ رٚٚٔکرظٔەٚە ٌەضەر رێٛغ

 ،ەکبْگػزی
 ثەڵگۀبِەی کەرری گػزی ٚ ربیجەد ٌە ثٛاری رێٛغٛێٕە ٔٛێیەکبْ ٚ ثەکبر٘ێٕبٔی  رٛأبضبزی

 ، ضزبٔعارظی رۀعەر
  گرێجەضزیرێی ئبِبظەکبری ثۆ ضیطزّی ٌە ەکبْگػزی گرێجەضزەثبغزرکرظٔی غەفبفییەد ٌە 

ظاِەزرأعٔی ِبڵپەرێکی پۆررەڵ ٚ ضیطزّی ئەٌیکزرۆٔی کە ثە چۀع لۆٔبغێک ظەثێذ، ٌەگەڵ 
 زأیبری. 

 
ئەٌٚەٚییەری ٘ەرە ٌە پێع ثۆ ڕاضپبرظەکبٔی ضیبضەرەکبْ ثریزی ظەثێذ ٌە خەضزکرظٔەٚە ٌەضەر  .5.66

. کراْ کبرا 6٢12کە ٌەَ ظٚاییەظا ٌە  ەکبْگػزیگرێجەضزە  رێّٕبییبٔەیخێجەخێکرظٔی گٛٔدبٚی ئەٚ 
پزەٚکرظٔی ئەرک ٚ  (iٔەٚە ظەثێذ: )اڵرێی ئەَ ضبٌە ەکبْگػزیجەضزە گرێ ێیەکبٔیٔٛ رێّٕبییەخێجەخێکرظٔی 

( رەٚاٚکرظْ ٚ ظەرکرظٔی iii( ظاِەزرأعٔی ِیکبٔیسِێک ثۆ ضىباڵ، )iiرچبٚەکبٔی یەکەی ضیبضەرەکبْ، )ضە
( ظەرکرظٔی "ئۀدبِعأی iv) ەکبْگػزیگرێجەضزە  ێیەکبٔیٔٛ رێّٕبییەضەرٔح ٚ ڕٚٚٔکرظٔەٚە ٌەضەر 

، ٚ ظاڕغزٕی ەکبْگػزیگرێجەضزە  ێیەکبٔیٔٛ پێی رێّٕبییەگەڵ زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثەە" ٌ پرۆژٖ
ەٚاَ ظەثێذ ٌە پػزگیری ٌە ٔٛێکرظٔەٚە ئبِرازەکبْ ثۆ کۆِپبٔیبکبٔی کەرری ربیجەد. ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری ثەرظ

ەی لەرزە گٛێراق، ثە ٘ەرێّی کٛرظضزبٔیػەٚە، ثەٌە عێر ەکبْگػزی گرێجەضزەضیطزّی  ٚ چبکطبزی
پرۆژەی ٔٛێی ٚ رٛأبضبزی.  (PFM) گػزیثەڕێٛەثرظٔی ظارایی  پرۆژەی گەغەی ظاِەزراٚەیی ٔٛێیەکەی

PFM گٛاضزٕەٚە ٚ خێجەخێکرظٔی چٛارچێٛەی یبضبیی ٔٛێ ٚ چبکزرکرظٔی  ثریزی ظەثێذ ٌە پػزگیری
 ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ەکبْگػزی گرێجەضزەغەفبفییەد ٚ ٔٛێکرظٔەٚەی ضیطزّی 
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   ظارایی چبٚظێری ٌە چبکطبزی.ظ 
 

رەٚاٚ پێٕەگەیػزٛٚە  کٛرظضزبْ ٌە ٘ەرێّی ظیٛأی چبٚظێری ظاراییثەگٛێرەی ٘ەڵطۀگبٔعٔێه،  .5.63
چبٚظێری کبٔی زگب ظٖ. ١2ظرێژضبیۀە ٚ پێٛیطزی ثە ثەرٔبِەی رٛأبضبزیٔییە ٌەئبضزی پێٛیطزعا ٚ ئەظای 

ەکێکٓ ٌە الیۀە ضەرەکییەکبٔی ضیطزّی ئیعارەی ٚ ی گػزیرێکطراٚی پێػۀگٓ ٌە ثٛاری ٚرظثیٕی  ظارایی
یبٔەی ٚرظثیٕی ظەرٛأٓ زگب ظٖێٓ، ئەَ . ٌە رێی خەضزکرظٔەٚە ٌەٚەی پبرەکبْ ثە ثبغی ضەرج ظەکرگػزی

رێّٕبیی ظیٛأی چبٚظێری ظارایی  .یٔیػزّبٔی ٚ کەِکرظٔەٚەی ٘ەژار یرۆڵی گەٚرە ثگێڕْ ٌە گەغە
ٔبٚضۆیی ٚ ٚرظثیٕی ظەرەکییع  زّی کۆٔزرۆڵ ٚ چبٚظێریضیطظەرظەکبد ثۆ ظرێژەی کبرەکبٔی  گػزی

ظیٛأی چبٚظێری  کبر ٚ غێٛازەکبٔی ٚرظثیٕی ظەرەکیپەٌە ی خێجەخێکرظٔی ثٛظخە. پێٛیطزە ثەظەکبد ظٚا
ٔٛێ ثکرێٕەٚە، کە ڕٚٚثەڕٚٚی چۀعیٓ ئبضزۀگ ثۆرەٚە. یەکێک ٌە ئبضزۀگە ضەرەکییەکبْ ثریزییە ظارایی 

یەی کە ٘ەیە: یەکێکیبْ ٌە ظیٛأی چبٚظێری ظاراییئەٚ  ٌی یىٗ ٘ٗرای ڕێکطراٚەیی چٛٔکە ٔبکب ٌی یىٗ ٌ٘ٗە 
٘ەٌٚێرە ٚ ٘ەٌٚێر ٚظ٘ۆن ظەگرێزەٚە، ٚ ظەضەاڵری ٘ەیە ٚرظثیٕی ڕاپۆررەکبٔی ٚەزارەری ظارایی ثکبد، ٚ 

ٚ غێٛازەکبٔی  ظەگرێزەٚە. پێٛیطزە کبرەکبْ ضٍێّبٔیپبرێسگبی  ٙبیە، کە رۀضٍێّبٔیٌە  ي یىٗ ٘ٗظٚٚەَ 
کبْ گٛێرەی ضزبٔعارظە ٔێٛظەٚڵەرییەەٚە ٚ ثەرز ثکرێٕەٚە ثۆ ئەٚەی ثۀٛێ ثکرێٕظیٛأی چبٚظێری ظارایی 

ْٛٚ ٚ ثەرزرر ثکرێزەٚە ٚ ئەزِ ثەغعا ظیٛأی چبٚظێری ظاراییٌەگەڵ  ثٓ. زۆر گرٔگە ئبضزی ٘بٚکبری
بضەری ٚاڵرەکە ثبغزر ظەکبد. ، ئەِەظ کبری ٚرظثیٕی ظەرەکی ٌە ضەررغبرەزایی ئبڵٛگۆڕ ثکرێذ
ثەرەٚ پێع ٘ۀگبٚ ثٕێذ ثۆ ڕێٛغٛێٕی کبرکرظْ ٌەگەڵ ظیٛأی چبٚظێری ظارایی ٘ەرٚە٘ب ٚا پەضۀعە کە 

ِەثەضزی رٛأبضبزی ٚ زیبظکرظٔی ِەعریفە بضزی ٘ەرێّبیەری ٚ ٔێٛظەٚڵەری ثەکبٔی ٚرظثیٕی ئزگب ظٖ
  رٚە٘ب، پێٛیطزە رٛأبی ضزبفەکە پزەٚرر ثکرێذ. ٌەضەر غبرەزایی ٚ پطپۆڕیی ٘ەرێّبیەری ٚ ظەرەکی. ٘ە

 
زکِٛەری ٘ەرێّی  ظیٛأی چبٚظێری ظاراییی ەٚەی غێٛاز ٚ کبری ٚرظثیٕی ظەرەکثۆ ئ .5.6١

( 1ئەَ چبکطبزییبٔە ثریزیٓ ٌە  ی گەٚرە ئۀدبَ ثعرێذ. بْ ٔٛێ ثکرێزەٚە، پێٛیطزە چبکطبزکٛرظضز
 ٔەٚە، ثە یبضبظأەرەکبٔەٚە، ٚ ثەثە پەرٌەِب ٛۀعیی، پەییزراٚەچبکزرکرظٔی چٛارچێٛەی یبضبیی ٚ ظاِە
ثیٕییەکە ی ٚرظزگب ظٖعارییەکبْ( ثۆ خەضزکرظٔەٚە ٌەٚەی ئی زگب ظٖظەضەاڵری خێجەخێکرظٔەٚە )زکِٛەد ٚ 

ظەثێذ ٚ ثۆ ئەٚەی ظەرفەد ٔە٘ێڵرێزەٚە ثۆ ظەضزێٛەرظأی ٔەگٛٔدبٚ ٌە کبری ثە٘ێس ٚ ضەرثەضۆ ٚ کبرا
ی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظیٛأی چبٚظێری ظارای کبرگێڕیٚ  ي یىٗ ٘ٗرظٔی ( چبکزرک6رێکطراٚەکەظا، 

( 3کە ثڕەضطێذ ٘ەِٛٚ ئەرکەکبٔی خێجەخێ ثکبد ثە غێٛەیەکی کبرا ٚ چٛضذ. زگب ظٖثۆ ئەٚەی ثٛار ثۆ 
ۀعێزی ٚ ئەظای ٚرظثیٕی ٌەگەڵ ثخێجەخێکرظٔی کبٚەضۆی ضزبٔعارظە ظاراییە ٔێٛظەٚڵەرییەکبْ ٚ پب

ٛازەکب ٔێٛظەٚڵەریغێ ٔبضبزکرظٔی ضزبف  (١ .ٔی ٚرظثیٕی  ٛا عا.  ر ٚ ئبضزەکٔب ەِٛ   ٌە٘ 
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 ی ظاظٚەریٚ چبٚظێر چٛارچێٛەی ظاِەزراٚەیی .2

رێی پێعأی زەٚافیسەٚە ثۆ ظٚٚ ضەرچبٚەْ ثۆ گەغەضۀعْ ٌە  کبرگێڕیگەغەی ظاِەزراٚەیی ٚ  2.1
ٛێی ئەٚ چٛارچێٛە ٌە ظٚٚ ر بزرگبٔیث ئبڵٛگۆڕی١7 . ی ٚ ِرۆییظارایکرظٔی ضەرِبیەی کەڵەکە

کٛپێکی ێذ. ئەگەر رێٛغٛێٓ ٚ یبضبکبْ ثە رێرظاِەزراٚەییەظا ئۀدبَ ظەظرێذ کە رێٛغٛێٕەکبْ ظاظەڕێژ
ەرعا، ڵظەٚ خێجەخێکرظٔیظەضذ ثگرْ ثەضەر رٛأبکبٔی ضبٚەْ ثەرژەٚۀعییەکبْ  پیبظە ٔەکرێٓ ٚ گرٚپە

بیەی ئەٚەی کە ثەر٘ەِٙێٕبْ ٚ ظەثێزە ِئەٚضب زەٚافس ثۆ لبزأح ٔەٚەن ثۆ ثەر٘ەِٙێٕبْ ظرٚضذ ظەثێذ 
ٚ  فزىرظْ رزٖ ثٗثٓ کە ثزٛأٓ ی ئەٚرۆ ٌە ئبراظازگب ظٖپێٛیطزە ثێذ ٚ ضزبٔعارظەکبٔی ژیبْ ٔسَ ثٓ. الٚاز

 بْ ثە ظەضزە. ئبثٛریثۆ ئەٚ الیۀبٔەی  ڕاثگرْچبٚظێری ( اٌضٛاثظ ٚاٌّٛازیٓ)٘بٚضۀگی 
 

ٌە ٘ەِٛٚ . ٌە ڕاضزییعا، ۆر گرٔگە، ز پرۆژٖەغەی گٚ  رێطۆغکەر ثۆ چبالکی ٘ەثٛٚٔی ژیٕگەیەکی 2.6
، ي یىٗ ٘ٗثریزییە ٌە ظاڕغزٕەٚەی  یەگەغە ثسٚێٕەریٚاڵربٔی ٔٛێی ثبزاڕی ئبزاظ ِیکبٔیسِی ثٕەڕەری کە 

َ  ٌٗیەکی ژیٕگەی ظاِەزراٚەیی ٌە پرۆضە یىرظٔیپػزگیر ٌە ی ضەرەکیع ثریزیە ٌە خەضزکرظٔەٚەثبثەر
أرێذ ئبضزی ژیبْ ثبغزر ثەرز ظەثێذ ٚ ظەرٛثەر٘ەِێٕبْ  ثەرظەٚاَ ثێذ ئەٚضبئەَ پرۆضەیە  . ئەگەر خۆرٖ

ەیەکی ثەرظەٚاَ. ٌەٚ کۆِەڵگبٔەی ئیعارە الٚازە، ئبضزی ثەر٘ەِٙێٕبٔیع زۆر ٔسِە. ئەِە ێٛغثکرێذ ثە
گەڕ ثۆ ظرٚضزکرظٔی ٘ەٌِٛەرخی ثبظ ثۆ زکِٛەد ئەٚپەری ٘ەٚڵی ضۆی ظەضبرەە ٚ ئبثٛریثبثەرێکی 

 ٚەثەر٘ێٕبٔی ٔٛێ. ی ثبزاڕ ٚ ثۆ چبکزرکرظٔی ئیعارە، کە ئەٚأە پێػّەرخٓ ثۆکبٔزگب ظٖ
 

ۆر زەزّەرزرە ز ئبثٛریی ضبد کە ثەرظەٚاِیعاْ ثە گەغەئەزِٛٚٔی ٔێٛظەٚڵەری ئەٚە ظەرظە 2.3
 . چبکطبزیظاِەزراٚەیی ەرظەٚاَ پػذ ظەثەضزێذ ثە چبکطبزیگەغەی ث پێکرظْ،ٚەن ٌە ظەضز

غۀیگبیەکی ثەرفراٚأی ئەٚ ئیعارەیەیە کە کبر ظەکبرە ضەر رەٚاٚی ضیطزّە ظاِەزراٚەیی پێٛیطزی ثە گۆ
. ئۀدبِعأی چبکطبزی گەٚرە ٚ ضەر٘ەڵعأی چٛارچێٛەی یبضبیی ٌە ئبثٛریگەغەی  ەکە ٚئبثٛری

ٚاڵربٔی  ەن ٌە ئەزِٛٚٔی ضەرکەٚرٛٚیظاِەزراٚەییکرظْ. ٚثە٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثەغێکٓ ٌە پرۆضەی 
ٔەٚە ٚەن  چبکطبزییەکبٔی یەکەَ یبِٕبٚۀعەٚە ظەرظەکەٚێذ کبریگەرِ ریئبثٛگەغەضۀعٚٚی 

رری کەررەکبْ پػذ ظەثەضزێذ ثە چبکطبزیی رەریت ٌە ظاِەزراٚەکبٔعا، ٚەن  ربیجەربٔعْ، ٚ چبکطبزی
یبضب. ئەزِٛٚٔەکبْ ٘ەرٚە٘ب ئەٚەیبْ ظەرضطزٛٚە  یی، ِبفی ضبٚۀعارێزی، ٚ ضەرٚەرییبضبیی ٚ ظاظٚەر

برٚثبری ظاِەزراٚەیی ٘ەیە ٚ ٘یچ رێگەیەن ٔییە ثۆ گۆڕأکبری کە پێی ثگٛررێذ گۆڕأکبری کە چۀعیٓ ک
پٍە یەن. ئەَ پرۆضەیە پػذ ثە ڕەٚغەکە ٚ ثبرٚظۆضەکە ظەثەضزێذ ٚ زۆر ظەکەٚێزە ژێر کبریگەری 

، ٚ ضیبضییەکبٔی ٚاڵرەکە، ٚ ِیکبٔیسِی رری چبرەضەرکرظٔی ٔبکۆکی ٔێٛاْ گرٚپە خۆراٚخۆرەکبْ زگب ظٖ
ەکبْ ٌەضەر ثڕیبرظاْ ئبثٛری زگب ظٖضەرەڕای کبریگەری ری ضیبضی. اڵژێر کبریگەری ظەضەظٚاخبریع 

ضبِبٔەکبْ  ٚەن ظاثەغکرظٔی ەری ٘ەیە ٌەضەر فبکزەری رری گرٔگٌەضەر گەغەضۀعْ، ٘ەرٚە٘ب کبریگ
٘ەرٚە٘ب ٔیػزّبٔی، ظا٘بری  ،کێکەکەەکبْ کبر ظەکۀە ضەر لەثبرەی ئبثٛری زگب ظٖ ٌە ئبییٕعەظا. ٌێرەٚە

 . کبٔی ٚاڵد ربوٌٗە ٔێٛ گرٚپە خیبٚازەکبْ ٚ  کێکەکەظاثەغکرظٔی 
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زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ یبضب ٚ رێٛغٛێٕی ظاڕغزٛٚە ثۆ پػزگیری ٌە گەغەپێعأی ثٕبغەی  ١.2
 .ەکەی ٌە ظرێژضبیۀییعا پػذ ظەثەضزێذ ثەٚ یبضب ٚ ڕێٛغٛێٕبٔەئبثٛریکبٔی ثبزاڕ، ٚ زۆریٕەی ئەظا زگب ظٖ

ئۀدبِی ئەٚ  ی ضیبضی ٌەزگب ظٖضەلبِگیر ٚ  ئبثٛریێکی ظیبریکراٚظا، ثە رێپەڕثٛٚٔی کبد، ثبزاڕ ٌە٘ەر
ٚە ظەغێذ رێّٕبییەک ثێذ ثۆ ، ئەَ ٘ێڵکبرییەی ضٛارەەٚە ثبش کراٌە ضەر کە ەْٚە ضەر٘ەڵعەظکبرٌێکە

پێٛیطزە ئەَ  ْ ٚچکەی زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبیەکە ٚ الیۀێکّبْ پیػبْ ثعاد ٌەضەر ڕێێربٚرٛ
ڕە٘ۀعأەی گەغەضۀعٔی ظاِەزراٚەیی پیبظە ثىبد. ٌە ڕاضزیعا، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ زکِٛەرێکی 

ە ٚ ظەرٛأێذ پبڵ ثەٚ ٚضەلبِگیر ثٛٚە ٚ ٌە چۀع ضبڵی ڕاثرظٚٚظا ٌە ثٛاری ضیبضییەٚە ضەلبِگیر ثٛ
 ثبش کراْٚ.  2.1ضیبضەربٔەی گەغەضۀعٔی ظاِەزراٚەییەٚە ثٕێذ کە ٌە غێٛەی 

 
 

 گەغەضۀعٔی ظاِەزراٚەیی ٚ زیبظکرظٔی ئبضزی ثەر٘ەِٙێٕبْ 2.1غێٛەی 

 
 

پػزگیری ٌە گەغەی ظاِەزراٚەیی ظەکبد ئەگەر ثە  زرا ظاِٗضٕعٚلی ٔەٚد کە ٌەَ ظٚاییەظا  2.5
. ٌە ظەثێذ ثۆ ثەڕێٛەثرظْ ئبثٛریغێٛەیەکی رێکٛپێک ظاثّەزرێٕعرێذ ئەٚضب ئبِرازێکی گٛٔدبٚی 

، زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ضٕعٚلی ظا٘بری ٔەٚد ٚ گبزی پەضۀع کرظ کە 6٢15ی ٔیطبٔی رب رٖ ضٗ
 گػزیثٛار ظەظاد ثە ئۀدِٛۀی ٚەزیراْ ظەضزەیەن ظرٚضذ ثکبد ثە ئبِبٔدی ظاثیٕکرظٔی ڕاپۆرری 

غەفبف ٌەضەر ظا٘برەکبٔی ٘ۀبرظەکرظٔی ٔەٚد ٚ ثەر٘ەِی پباڵٚرە ٚ غیریٕی کۆِپبٔیبکبٔی ٔەٚد ٌە 
ی 66زبْ، یبضبی ٔەٚد ٚ گبزی ژِبرە ٛارچێٛەی گرێجەضزەکبٔی گبز ٚ ٔەٚری زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضچ

ەیەظا ظا٘برەکبٔی ٔەٚد ظەکرێذ ثۆ پێٕح ثٛار ێٛ. ٌەَ چٛارچ6٢٢5ٚ ظەضزٛری عێراق ضبڵی  6٢٢7ضبڵی 
بٔی ٔەٚد، ( ژێرض3( ضەرخییەکبٔی ضەرِبیە، 6( ثٛظخەی ضباڵٔەی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ 1رەرضبْ ثکرێذ: 
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گٛێرەی ضزبٔعارظە "ٔەٚەکبٔی ئبییٕعە". ضٕعٚلەکە ثە( ضٕعٚلی ضبِبٔی 5( پبراضزٕی ژیٕگە، ١
ٌەٚەی کە ثەکبر٘ێٕبٔی ضٕعٚلەکە  ٖ ەرییەکبْ ٚرظثیٕی ظەکرێذ. ٘بٚکبد زۆر گرٔگە خەضذ ثکرێزەٚڵٔێٛظەٚ

ەظ ثٛٚٔی ضەرچبٚەکبٔی ث-ظەثێذ ٚ ضۆظەپبرێسرێذ ٌە ثەظ ٔع ٚظای ِبِٕبٖٚ ظارایی ِٗ ٌە چٛارچێٛەی
 ضەرخکرظْ.

 
ی ٔٛێ ثریزیٓ ٌە ثەغێه ٌە گەغەضۀعٔی  پرۆژٖثبغزرکرظٔی کێجڕکێ ٚ ظرٚضزکرظٔی  2.2

ٔی ثبزاڕی کێجڕکێ رێگە ٚربیجەد ثٓ، ٔەثٛ ثەر٘ەِٙێٕەکبْ ڵیٛطەر ضەرخەَ ئ. رۀبٔەد ئەگظاِەزراٚەیی
بر٘ێٕبٔی ضەرچبٚەکبْ ٌە ثبغزریٓ ظەگرێذ ٌە رەرضبٔکرظٔی ضەرچبٚەکبْ ٚ ظەضزێٛەرظاْ ظەکبد ٌە ثەک

ٚ  لۆرضىبریغێٛازی ثەر٘ەِٙێٕبْ، ثۆیە، پێٛیطزە چبٚظێری ئەٚ ئبکبرأە ثکرێذ کە ثریزیٓ ٌە ئبکبری 
ثەر ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر ئەَ خۆرە ٛرظضزبْ رێٛغٛێٕی گٛٔدبٚ ظەگرێزۀبکێجڕکێ. زکِٛەری ٘ەرێّی ک

، دی ٔٛێ ثگرْ. ٘بٚکب پرۆژٖێگە ٌە ٘برٕە ٔبٚەٚەی ە ٔەرٛأٓ رأفبکزەرأە ثۆ ئەٚەی ئەَ خۆرە ئبکبر
ثۆ زیبررکرظٔی کێجڕکێ ٚ ظەرۀدبَ. ٘ەرێّی ظەکبد ی ٔٛێ  پرۆژٖ ظرٚضزجٛٚٔیزکِٛەد ٘بٚکبری 

ٚ پێٛیطزە عێراق ثٛٚە،  بٚەرەٚە کە ٘ی ضیطزّی ضۆغیبٌیطزیەیەکی یبضبیی ثۆ ِێٛکٛرظضزبْ چٛارچ
عٔی رێکططزٓ ٚ رێٛغٛێٓ ثڕیبرظەرْ ٌەضەر گەغەضۀ ضەریضیبگۆڕأکبری گەٚرە ٌەَ ثٛارەظا ثکرێذ. 

"ی ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری غیکرظٔەٚەی لٛڵی رێعایە ثۆ  پرۆژٖ. ڕاپۆرری "ئۀدبِعأی کٛررطبیەْ ٚ ِبِٕبٚۀعی
رێکططزٓ ٚ ڕێٛغٛێٓ ٚ ثبغزریٓ ّٔٛٚٔەی رێعایە ٚ ظەرٛأرێذ ئەِە ٚەن رێّٕبیی ثێذ ثۆ  ضیبضەری

 کِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ.ز ئبثٛریثڕیبرثەظەضزبٔی 
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 غێٛازەکبٔی خێجەخێکرظْ .7

ضەرخەَ  ٚ چۀع ٚەزارەرێه ٚ  ثە ثەغعاری زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە ڕێی پرۆضەیەوی گػزگیر 7.1
 ێریخێجەخێکرظٔەکە ٌە ژێر چبٚظخێجەخێ ظەکبد.  ئبثٛری عارەکبٔەٚە ٔەضػەرێگەی چبکطبزییالیۀە پەیٛۀع

الیەْ ضەرۆن ٚەزیراْ. چبکطبزییەکبْ ٌە ٔسیکی ٔٛٚضیٕگەی گەڵ ٘بٚثەغیی پالٔعأبْ ظەثێذ ٌەٚەزارەر
ارەکبٔەٚە ئۀدبَ ظەظرێذ ٚ رەٚاٚظەکریذ ثە ضەرکرظایەری گەٚرە ثەرپرضبٔی یععپەیٛۀ ثەرپرضبٔی ٚەزارەرە

زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ. ٌەثەرئەٚەی ئەَ ٔەضػەرێگەی چبکطبزییە ٘ەِٛٚ ئبِبٔدەکبْ ٌەضۆظەگرێذ، 
ٔگە رِب فٗ٘ەِب٘ۀگی ٚ کبری ٚەزارەرەکبْ ٚ ری رەٚاٚی ظەثێذ ثۆ چبٚظێری ٚ اڵٗ ِۀی ٚەزیراْ ظەضئۀدٛ

غٛێٕپێی خێجەخێکرظٔەکە ٘ەٌعەگرێذ. ٌە خیبری ضەرخەَ ثباڵ زکِٛییە ثەغعارەکبْ، ٚ ضکرربرییەری ٌیژٔەی 
زیرأە ثىبد کە ثەرپرش ظەثٓ ثەٚ ٚە ٙبەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثەغعاری رۀپێٛیطزە زکِٛ ،ئۀدِٛۀی ٚەزیراْ

ٌە خێجەخێکرظٔی ئەَ ٔەضػەڕێگەیە. ٌەثەرئەٚەی ٔەضػەڕێگەکە زۆر گػزگیرە کبرێکی ٌەٚ خۆرە رۀگە ضەرخەَ 
 ٚەزیرەکبْ ثگرێزەٚە. 

 

ارەکبٔی زکِٛەد، ٚ ٔٛێٕەرأی یعٔگە پەیٛۀعرِب فٌٗە ِبٚەی ئەَ پرۆضەیەظا، راٚێژ ئۀدبَ ظەظرێذ ٌەگەڵ  7.6
کۆثٛٚٔەٚەکبٔی راٚێژکبری ٚ گرٚپی ئۀعاِبٔی کۆِەڵگەی ِەظۀی ٚ الیۀی رری ثەغعار.  کەرری ربیجەد ٚ

خەضزکرظٔەٚە ٌەگەڵ ئەَ گرٚپبٔە ئۀدبَ ظەظرێذ ٌە ضەرخەَ لۆٔبغەکبٔی خێجەخێکرظٔی ٔەضػەڕێگەکە. ریّەکبٔی 
عاری زکِٛی ٚ ٘بٚثەغە یۀععێٓ ٌە ثەرپرضبٔی پەیٛەکبٔی چبکطبزی ٚ پێکرر وٗێک ٌە کبر پێکعە٘ێٕرێٓ ثۆ ٘ەر یەو

بکطبزیەکبْ ٌە الیەْ زکِٛەرەٚە ئۀدبَ ظەظرێٓ ثە چۀعا ٚ ظرێژضبی ە چبکطبزییەکبٔی ِبِٕبٚۀعٔێٛظەٚڵەرییەکبْ. ٌ
٘بٚکبری ٌەگەڵ ٘بٚثەغەکبٔی گەغەضۀعْ ٌە ثٛارەکەظا ٌە رێی چۀع ئبِرازێکەٚە، ثە ثەکبر٘ێٕبٔی ٘بٚکبری 

 ٚ ظاراییکرظٔی پرۆژەٚە.ەٚە ٚ ئبڵٛگۆڕی ِەعریفی رەکٕیکی ٚ رٛأبضبزی ٚ غیکرظٔ
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

گواستنەوە/لۆجی
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  ئای سی تی
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چاکسازی لە سیاسەتەکانی 

 ئابووری

  نەخشەرێگەی چاکسازی حکومەت چەتری

ریّی کبری 
گٛاضزٕەٚە ٚ ئبی 

 ضی ری

ریّی کبری کەرری  ریّی کبری کەررەکبْ
 کۆِەاڵیەری

ریّی کبری کەرری ظارایی 
 ٚ ثبزرگبٔی

 ٛریئبثریّی کبری ئیعارە، 
ٚ  ثەڕێٛەثرظٔی ظارایی گػزی  

  کەرتی کشتوکاڵ

 کەرتی گەشتیاری

 

 ئاو و ئاوەڕۆ

 

اییکەرتی دار  

چاکسازیی ژینگە و 

 ڕێوشوێنەکانی بزنس

 کەرتی پەروەردە

 چاودێری کۆمەاڵیەتی

 کەمکردنەوەی هەژاری

چاکسازی لە بەڕیوەبردنی 

 گشتی و دارایی گشتی
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 ئبثٛری چبکطبزیٚ کۆِەاڵیەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ئەَ ٔەضػەرێگەی  ئبثٛریثۆ گەغەضۀعٔی  7.3
ٌیژٔەی ثۆ ئبٚێزەکرظٔی ثۆچٛٚٔی ضەرخەَ گرٚپەکبٔی زکِٛەد. د  زىِٛٗٔەضػەڕێگەی رر چەٌە ثریزییە 

 ثە ئۀدِٛۀی ٚەزیراْ ظەکەْ. ثەغعاری وبری گٛٔدبٚ ٌٗریّەکبٔی کبر رێّٕبیی ٚ 
 

ێکی ٘ەِب٘ۀگی ظاظۀرێذ ثۆ ئبضبٔکرظٔی ٌ یىٗ ٘ٗثۆ کبرپێکرظٔی چبکطبزییەکبٔی زکِٛەد،  ١.7
غەکبٔیبْ ثەْ ظەظاد ٌەگەڵ ٘بٚپێعا رٖ پٗئەِە یبرِەری ٘بٚثەغەکبٔی ەکبْ. بثٛریئخێجەخێکرظٔی چبکطبزییە 
ٌە ٘ۀعێه کبری کەررە خۆراٚخۆرەکبْ. زکِٛەد  ثکەْ ثۆ پػزگیریٔعی  یٖٛ پٌٗە کەرری گػزی ٚ ربیجەد 
ربیجەد  ی، کە ٌە ضٛارەٚە پیػبْ ظراٚە. ریّی کبر ٚ ٌیژٔەی٘ەِب٘ۀگ ٌی یىٗ ِ٘ٗیکبٔیسَ ظاظەڕێژێذ ٌەگەي 

ئەِیع پٛضزەکبری پێػکەظ ثە  ثباڵ،ڕاپۆرد ٌەضەر ثەرەٚپێػچٛٚٔی کبرەکبْ ثەرزظەکۀەٚە ثۆ ٌیژٔەی 
عارەکبْ یضەثبرەد ثە ثبثەرە پەیٛۀع ثباڵری خێجەخێکرظْ ظەکبد ٌە رێی ضکررێرەٚە. ٌیژٔەی اڵظەضە

ئبِبظە ظەکبد ٚ ثبضی  کۆثٛٚٔەٚە ضبز ظەکبد. ٘ەر ریّێکی کبر ربیجەرّۀعێزییەکبْ ثە رێرٚرەضەٌی
ەضزی د ٚ چۀع کبد ظەضبیۀێذ. ثٛظخەکە ٌەثەرظبچبکطبزییەکی ظیبریکراٚ ظەکورظٔی خێجەخێ  ری یٗچۆٔ

 خێجەخێکرظٔی ٔەضػەرێگەکە. ضکررێرەکە ظەثێذ ثۆ چبٚظێری
 

٘ەِب٘ۀگی ٌی یىٗ ٘ٗ  
 

 ری خێجەخێکرظْاڵظەضە
 ی کٛرظضزبْضەرۆن ٚەزیراْ ٚ خێگری ضەرۆک ٚەزیرأی زکِٛەری ٘ەرێّ

 
 
 

 ئۀدِٛۀی ٚەزیراْ

  ضکررێر ثە ئبضبٔکبری ەزیراْٚٔی  ٔدِٛٚٗ ئٗکۆثٛٔەٚەی 

 
 
 

  ریّەکبٔی کبر ٚ ٌیژٔە ربیجەرییەکبْ

 IFIریّەکبٔی خێجەخێکرظْ ٌە کەرری ربیجەد ٚ گػزی ٚ 
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 ، غەظ پێکٙبرە ٌەضۆظەگرْ:غێٛازەکبٔی ثەغعاری
 

 ەکبٔی کبر ثۆ خێجەخێکرظٔی چبکطبزییەکبْظاثیٕکرظٔی پػزگیری ٚ رێّٕبیی ثۆ ریّ .1
 عارەکبْیرەکٕیکی ثۆ خێجەخێکرظْ ثۆ ٚەزارەرە پەیٛۀع ٘بٚکبری .6
 غیکبری: غیکبری زیبرری ئبِبٔدگیر ٌە ثٛارە ظیبریکراٚەکبٔی چبکطبزییعا .3
پرۆژەی ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ ژێرضبْ: خێجەخێکرظٔی پرۆژەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ٘ۀعێک کەرد، ٚەک ئبی  .١

الیەْ ڕظرێٓ ثۆ پرۆژەی ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ ٌەِرک ٚ ٌۆخیطیزه، ٚ ٚزە ظەگۆٛٛاضزٕەٚە، گضی ری، گ
ٔەٚە ظاراییبْ ثۆ ظاثیٓ پێعا رٖ پٗثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری ٚ ئبی ئێف ضی ٚکەرری ربیجەد ٚ ٘بٚثەغی رری 

 ظەکرێذ. 
ْ. اپێع رٖ پٗظاکۆکی ٌەگەڵ الیۀە ثەغعارە ٔبزکِٛییەکبْ ٚەن کەرری ربیجەد ٚ ٘بٚثەغەکبٔی  .5

ٌە ثٛارەکبٔی چبکطبزییعا ٌە  غی ٘بٚثٗئبِبٔدەکە ثریزییە ٌە ثەغعاریکرظْ ٌە ثٕیبرٕبٔی پػزگیری ٚ 
 عارە ضەرەوییەکبْ.یرێی کۆثٛٚٔەٚەی ئبضبیی ٌەگەي الیۀە پەیٛۀع

ظاظەڕێژرێذ ثۆ ئبغٕبکرظْ ٚ رێگەیػزٕی زیبرر ٌە  ٖ ضزراریدێک ثۆ پەیٛۀعیکرظْ ٚ گٛاضزٕەٚ .2
ثە الیۀی  گبٚەکبٔی چبکطبزییەکەظا پەیٛۀعی. ٌە ضەرخەَ ٘ۀئبثٛری طبزیزجٛٚٔی چبکپێٛیط

 عارەٚە ظەکرێذ:یخۆراٚخۆری پەیٛۀع
 ٗٔبٚضۆ ٔعیىرظٔی یٖٛ پ 
 ٗظەرەکی ٔعیىرظٔی یٖٛ پ 
  ثەر٘ەِەکبْ: ئبِرازی خۆراٚخۆری پەیٛۀعیکرظْ  ٚ ٔعیىرظْ یٖٛ پٗئبِرازەکبٔی

، ثیٕراٚ ٚ ِیعیبی ثیطزراٚەثی، ئیٕگیٍسی(، ثەکبرظە٘ێٕرێذ، ٚەن چبپکراٚ )کٛرظی، عەر
 کۆِەاڵیەری.
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ضػزەی ضیبضەرەکبْ-ٔەضػەرێگەی چبکطبزی ئبثٛری زکِٛەری ٘ەرێّی کٛرظضزبْ   
 

ٌی ثۆ ثەظەضزٙێٕبٔی ثبری ئبثٛری گػزی ٚ ظأبٔی ثەرظی ثٕبغەی گەغەی ثەرظەٚاَ ٚ گػزگیر ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْچبکطبزی ٘ەیکە  
 

ثٛاری ضەرەکی 
 ضیبضەرەکبْ

ئەَ ثبثەرە چیە؟ )ثە 
ِبٔبیبکی رر 

راضزیەکی ظیبر ثۆ 
ضطزٕەڕٚٚی 

کبریگەری ئەَ ثبثەرە 
 ٌەضەر ئبثٛری(

ثەرثەضزەکبْ کبِبٔەْ؟ ) 
، گرفزێکی ثە ِبٔبیەکی رر

پەیٛەضذ ثە ضیبضەرێک 
کە پێٛیطزە چبرەضەر 

 ثکرێذ(

رب ئێطزب زکِٛەد چی 
کرظٚٚە ثۆ الثرظٔی ئەَ 

 ثەرثەضزە؟

ئبضزی  ؟پێٛیطزە چیزر ثکرێذ
 ئەٌٚەٚیەد

ٚەزارەد یبْ 
فەرِبٔگەی 

 رثەرپرضیب

ئەگەری  
٘بٚثەغی 

ٔێٛظەٚڵەری ثۆ 
٘بٚکبری 

 رەکٕیکی

 ثبری ئبثٛری گػزی  .1

   ی ٚ چبکطبزی ٌە ٌیطزی ِٛٚچەضسِەری ِەظۀ

ظٚٚرکەٚرٕەٚە ٌە 
ظاِەزرأعْ ٌە 
 کەرری گػزی

 

 

ثەغێکی زۆر ٌە 
٘ێسی وبر ٌە کەرری 
 .گػزی ظەٚاَ ظەکبد

لەثبرەی کبرِۀعأی 
کەرری گػزی، ئێدگبر 

 گەٚرەیە.

زۆر ٌە کبرِۀعأی 
کەرری گػزی ٚەن 

پێٛیطذ را٘ێٕبٔیبْ پێ 
ٔەکراٚە ٚ غبرەزای 

ثچٓ ثۆ گٛٔدبٚیبْ ٔیە 
 کەرری ربیجەد.

ئبضزی ثەر٘ەِٙێٕبْ ٔسِە 
 ٚ زەٚافسی ئەظا ٔسِە. 

ثە  کراٚەپێعاچٛٚٔەٚە 
ظاِەزرأعْ ٌە کەرری 

 .گػزی

ظاِەزرأعٔی ظەضەاڵرێکی 
پەرغزی ثباڵ ٌەژێر ضەر

ضەرۆن ٚەزیراْ ثۆ ظأبْ 
ٚ ظەضزپیکرظٔی "ثەرٔبِەی 

چبکطبزی ٌە ضسِەری 
  .(CSRP) ِەظۀی

ظرٚضزکرظٔی کۆِیطیۆٔی 
ضسِەری ِەظۀی ثۆ 

 چبٚظێری خێجەخێکرظٔەکە.

ثە   ٚەزیفیپێعاچٛٚٔەٚەی 
ظەضەاڵرەکبْ ٚ رێکططزٓ 

ٚ ضزبفی ٚەزارەد ٚ 

ئەٌٚەٚیەر
ی ثەرز 

ٛزەیرأ)ز
 6٢12ی 
کبٔٛٔی  –

یەکەِی 
6٢1٨) 

 ٚەزارەری پالٔعأبْ

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 ئبثٛری

ٚەزارەری کبر ٚ 
کبرٚثبری 
 کۆِەاڵیەری

ٔٛٚضیٕگەی 
 ضەرۆن ٚەزیراْ

RAND 
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ِبٔگبٔەیەکی زۆر ٌە 
کەرری گػزی کە ٚا 
ظەکبد کبرِۀع زەز 

ٔەکبد ثگەڕێذ ثۆ 
ظۆزیٕەٚەی ٘ەٌی کبر ٌە 

 کەرری ربیجەد.

 فەرِبٔگە ضەرەکیەکبْ 
(MDAs). 

گۆڕیٕی کبرکرظْ ٌەضەر 
لەثبرەی کبرِۀعأی 

ضەرخەَ ٚەزارەرەکبْ، ثە 
 کۆِپبٔیب زکِٛیەکبٔیػەٚە.

چبکزرکرظٔی پێٛەری 
٘ەڵجژارظٔی ظاِەزرأعْ ٌە 

کەرری گػزی، ٚ 
ضیطزەِەکبٔی ٚەرگررٓ ٚ 

ثەرزکرظٔەٚە ٚ 
ڕێٛغٛێٕەکبٔی ظەرکرظْ ٌە 

 ٚەزیفە.

ثەڕێکرظٔی کەضبٔی زیبظە 
ٌە ٚەزیفە ثەغێٛەیەکی 

ثەرٔبِەی  ،ظاظپەرٚەرأە
ضبٔۀػیٕی ضۆثەضػبٔە ثۆ 

ئەٚ ضزبفبٔەی کە 
ظەیبٔەٚێذ ٚاز ٌە کەرری 

 .گػزی ثێٕٓ

ثە  پێعاچٛٚٔەٚە
چٛارچێٛەی ئیعاری 

فەرِبٔگە  ٔیّچە 
زکِٛیەکبْ ثۆ 

چبکزرکرظٔی ئەظا ٚ 
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کۆٔزرۆڵکرظٔی ژِبرەی 
 کبرِۀعاْ. 

ظأبٔی پالٔی ثەئبِبٔدگررٕی 
ِبِٕبٚۀع ثۆ ٌیطزی ِٛچە 

ی ٌەضەر ثٕەِب
MTFF/MTEF. 

 ٘ەڵطۀگبٔعٔی  ئۀدبِعأی
 ئەگەری ٌە پێػٛەضزە
 گۆڕأکبری کبریگەری
 ظاِەزرأعٍٔەضەر لەثبرەی
 ثە ضێسأەکبْ ثژێٛی

 ٘ێڵی ثەراٚرظٌەگەڵ
 ٘ەژاری

را٘ێٕبْ کرظْ ثۆ 
کبرِۀعأی کەرری گػزی 
ثۆ ثەخێگەیبٔعٔی ضٛاضزی 

کەرری ربیجەد ٌە رٚٚی 
 غبرەزایەٚە.

پبرەی ٌە راظە 
ثەظەر ثۆ کەرری 

 گػزی

ثە  ِٛچەٌیطزی 
ضبٔۀػیٕەٚە، ٔسیکەی 

ٌەضەظ ٌە  7٢
ثٛظخەی زکِٛەری 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ 

 .ظەثبد

پەرەپێعأی چبکطبزی ٌە 
ٌەضەرضۆیە  ضیبضەرەکبْ

 .ٚ ظٚاکەٚرٛٚە

زکِٛەد ڕێٛغٛێٕی 
رەلەغٛفی گررۆرە ثەر 

ضەثبرەد ثە ٌیطزی 
 .ِٛٚچە

 

ظاڕغزٕی پالٔی کبر، کە 
 کبرەکەی ظیبریکراٚ ثێذ

کبرکرظْ ٌەضەر ثبثەری 
 "فەرِبٔجەری ثٕعیٛار"

ئەٌٚەٚیەر
ی ثەرز 

)زٛزەیرأ
 -6٢12ی 

کبٔٛٔی 
ی یەکەِ
6٢1٨) 

 ٚەزارەری پالٔعأبْ

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 ئبثٛری

World 
Bank 

Group  

RAND 
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 چبکطبزی ٌە کۆِپبٔیب زکِٛیەکبْ

 ٚ رٛأب چبککرظٔی
 ٌەرٚٚی زیٕعٚێزی

ثۆ  ظارایی
کۆِپبٔیبکبٔی 
ظەٚڵەد زۆر 
پڕثبیەضە ثۆ 

 ضەلبِگیری ظارایی

ٌە چبکطبزیەکەظا 
پێعاچٛٚٔەٚەی ٔرضی 

ظاثیٕکرظْ ٚ 
ْ ظەکرێذ، رێچٛٚکب

ظڵٕیبثْٛٚ ٌە 
ٚەرگررٕەٚەی 

رێچٛٚی ظاثیٕکرظٔی 
کەرەضزە ٚ 

 .ضسِەرگٛزاریەکبْ

 ئەِبٔە چبکطبزیەکە
 :ضۆی ظەگرێزە

 پێعاچٛٚٔەٚەی لەثبرەی
ظاِەزرأعْ، ٌێپرضیٕەٚە 

ٌە ظاثیٕکرظٔی 
ثەر٘ەِەکبْ ٚ 

ضسِەرگٛزاریەکبْ، ٚ 
ثەرپرضیبرثٛٚٔی ضزبفی 

 .ثەڕێٛەثرظْ

رػریٕی   
ظٚٚەِی 

6٢12-
ػریٕی ر

ظٚٚەِی 
6٢1٩ 

ئۀدِٛۀی 
 ٚەزیراْ

 ٚەزارەری پالٔعأبْ

 

ثەڕێٛەثرظٔی 
کۆِپبٔیب 
 زکِٛیەکبْ

کەِٛکٛڕیەکبٔی  
چٛارچێٛەی ئیعارەی 

کەرری گػزی ٚ 
چٛارچێٛەی ثەڕیٛەثرظٔی 

 .ظارایی

پێعاچٛٚٔەٚەی کبرەکبٔی  ٘یچ کبرێک
ثەڕێٛەثرظْ ٚ ئەظای 

ظارایی کۆِپبٔیب زکِٛیەکبْ 
 کبر ٚ ظاڕغزٕی پالٔی

رػریٕی 
ظٚٚەِی 

6٢12 – 
رػریٕی  
ظٚٚەِی 

6٢1٩ 

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

 چبکطبزی ٌە پبڵپػزی ٔرش ٚ ٘بٚکبریە کۆِەاڵیەریەکبْ 

چبکطبزی ٌە کرێی 
 کبرەثب

 رێچٛٚ ثە رەٚاٚەری
ٔبگەڕێٕعرێزەٚە. کرێ 

ٚ پبرەی کبرەثب 
ٌەضەظ ٌە  15رۀٙب 

رێچٛٚی 
ثەر٘ەِٙێٕبٔەکەی 

 چٛارچێٛەی ٔەثٛٚٔی
 یبضبیی ٚ ظاِەزراٚەیی

ثەرەٚ  ثۆ پێٛیطذ
پێػجرظثی چبکطبزی ٌە 

 .ربریفی کبرەثب

زکِٛەد ظاٚای ٌە ثبٔکی 
ٔێٛظەٌٚەری کرظٚٚە 

ٌێکۆڵیٕەٚە ٌەضەر 
رێچٛٚی 

ضسِەرگٛزاریەکە ٚ کرێ 
 .ٚ پبرەکەی ثکبد

پێعاچٛٚٔەٚە ثە پبڵپػزی 
ٔرش ٚ ِەزۀعەکرظٔی 
رێچٛٚی ظارایی ٚەن 

طبزی ثەغێه ٌە چبک
 ثەڕێٛەثرظٔی ظارایی

زیبررکرظٔی پبرە ٚ کرێی 

زٛزەیرأی 
6٢12 – 

کبٔٛٔی 
یەکەِی 

6٢1٨ 

 ٚەزارەری کبرەثب

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 ئبثٛری

World 
Bank 

Group 



212 
 

کبرەثب ٌە کبرێکعا کە رۆڕی  .ظەگەڕێٕێزەٚە
پبراضزٓ ظاثیٓ ثکرێذ ثۆ 

 ثەکبرثەرە ٘ەژارەکبْ

ظأبٔی رێکطەری 
ضەرثەضۆی کبرەثب کە 
ثەرپرضیبر ظەثێذ ٌە 

ٔبٚثۀبٚی  پێعاچٛٚٔەٚەی
ٔرضی کبرەثب ٚ کبری 

 رریع

کبراکرظٔی چٛارچێٛەی 
 ظاِەزراٚەیی ٚ یبضبیی

ئەٚرۆ کە رێگە ضۆظ ثکبد 
ثۆ چبکطبزیەکی ڕێکٛپێه 

ٌە ٔرضەکبٔعا، ٚ ٘بٚکبد 
چبکزرکرظٔی 

ضسِەرگٛزاریەکبْ ٚ 
 پبراضزٕی ٘ەژاراْ.

ثەکبر٘ێٕبٔی پێٛەری 
زیرەک ٚ ضیطزەِی 
ٌێپرضیٕەٚەی ٚزە. 

ثەکبر٘ێٕبٔی ِۆظیٍی 
پبڵپػزیکرظٔی کەرری 

ربیجەد ثۆ کەِکرظٔەٚەی 
زیبٔەکبْ ٚ چبکزرکرظٔی 

 ەٚەی پبرەکبْ.کۆکرظٔ
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ظەضزکرظْ ثە ٘ەڵّەری 
ڕاگەیبٔعْ ثۆ ٘بٔعأی 

ثەکبرثەراْ ثۆ ٚەضزبٔعٔی 
ظزی ٌە کبرەثب ٚ پبرەظأی 

 پطٛڵەکبْ ٌە کبری ضۆیعا

کەرری کػزٛوبڵ: 
 ثەرٔبِەی گۀُ

زی ٔرضەکە پبڵپػ
رێچٛٚی زۆرە، 
)زیبررە ٌە( ظٚٚ 
ئەٚۀعەی ٔرضە 
ٔێٛظەٚڵەریەکەی 

 .گۀُ

ثٛار ٔب٘ێڵٕەٚە ثۆ 
ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ 

ثەر٘ەِٙێٕبٔی ثەرٚثٛٚٔی 
ثە٘ب ثەرز، ٚەن ِیٛە ٚ 

 ضەٚزە.

ٌە رٚٚی ظارایەٚە 
ضەلبِگیر ٔیٓ ٌە ژیٕگەی 

 .ئێطزبظا

زکِٛەد گۀُ ظەکڕێذ 
ثەاڵَ ثەغێکی پبرەکەی 

ثەرٚثِٛی ٔەظاٚە ثۆ 
ٚ ٘یچ پبرەیەکی  6٢1١

ٔەظاٚە ثۆ ثەرٚثِٛی 
6٢15. 

پێعأی پبرە ثەٚ 
خٛریبرأەی کە گۀّیبْ ٌێ 

کڕظراٚە ثەٚ ٔرضەی کە 
 ٌەضەری رێککەٚرْٛٚ

ٚرظە ٚرظە پبڵپػزی ٔرضی 
 گۀُ الثجرێذ

٘ەڵطۀگبٔعٔی  ئۀدبِعأی
پێػٛەضزە ٌە ئەگەری 

کبریگەری ٌەضەر ثژێٛی 
ضێسأەکبْ ثە ثەراٚرظ 

 ری اەگەڵ ٘ێڵی ٘ەژٌ

ئەٌٚەٚیەر
ی ثەرز 

)زٛزەیرأ
 (6٢12ی 

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

کەرری کػزٛکبڵ: 
پبڵپػزی ٔرضی 
رێطراٚەکبْ 

 (input)اٌّعضالد، 

پبڵپػزی ٔرش ثۆ 
رێطراٚی خۆراٚخۆر 
ظەکرێذ )ثۆ ّٔٛٚٔە 
پەییٓ، رۆٚ، کیّیبیی، 

 ٚ ضٛٚرەِۀی(

ٌە ڕٚٚی ظاراییەٚە 
ضەلبِگیر ٚ ثەرظەٚاَ ٔیە 

 ە ژیٕگەی ئێطزبظاٌ

ضەرچبٚەکبْ ثۆ غٛێٕی 
رر رەرضبْ ظەکرێٓ ٚ ئەٚ 
ثبثەرە زیبرر ثەکبرظە٘ێٕٓ 

 کە پبڵپػزی ظەکرێذ

الثرظٔی ضەرخەَ  
 .شپبڵپػزیەکبٔی ٔر

٘ەڵطۀگبٔعٔی  ئۀدبِعأی
پێػٛەضزە ٌە ئەگەری 

کبریگەری ٌەضەر ثژێٛی 
ضێسأەکبْ ثە ثەراٚرظ 

 ریاٌەگەڵ ٘ێڵی ٘ەژ

ئەٌٚەٚیەر
ی ثەرز 

)ئبثی 
6٢12) 

ٚەزارەری کػزٛکبڵ 
ٚ ضەرچبٚەکبٔی 

 ئبٚ

 

 Worldئۀدِٛۀی ئەٌٚەٚیەر٘ەڵطۀگبٔعٔی  ئۀدبِعأی پێٛیطزە ئبِبٔدەکە ثریزی رێچٛٚی پبڵپػزی ظەضزکرظْ ثە ضۆ 
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ظٚٚرضطزٕەٚە ٌە 
ضیطزەِە 

گػزیەکبٔی پبڵپػزی 
ٚەن  ٔرش

غێٛازێکی 
ضەرەکی ٘بٚکبری 

کۆِەاڵیەری ثۆ 
 ٘ەژاراْ

ٔرضی ثەر٘ەِەکبٔی 
ٔەٚد ٚ کبرەثب 

 .ئێدگبر زۆرە

ەرە ٔەظار ثێذ ٌە ضەڵکە ٘
 .ٚ ٘ەژارەکە

پێػٛەضزە ٌە ئەگەری 
کبریگەری ٌەضەر ثژێٛی 

ضێسأەکبْ ثە ثەراٚرظ 
 ریاٌەگەڵ ٘ێڵی ٘ەژ

ی ثەرز 
 6٢12ئبثی 

 ٚەزیراْ

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 ئبثٛری

ٚەزارەری کبر ٚ 
کبرٚثبری 
 کۆِەاڵیەری

Bank 
Group 

RAND 

رەی ٘بٚکبری پب
کۆِەاڵیەری ثۆ 

ظڵٕیبثْٛٚ ٌەٚەی 
رۀٙب ئەٚ کەضبٔەی 

٘ەرە ٘ەژار ٚ 
ٔەظارْ ٚەن 

ئەٚأەی ثەرٔبِەی 
ضۆران ظەیبٔگرێزەٚە 

ٚ ٘بٚکبری رری 
کۆِەاڵیەری 
 .ٚەرظەگرْ

پێٛیطزە ئبِبٔدەکە ثریزی 
ثێذ ٌە ضەڵکە ٘ەرە ٔەظار 

 .ٚ ٘ەژارەکە

خێجەخێکرظٔی غیٛازە  
ثەظیٍی ثەئبِبٔدگررٓ 

،  PMTغٛێٕی خٛگرافی، )
کۆِەڵگە( ثۆ 

ظەضزٕیػبٔکرظٔی ئەٚ 
ضٛٚظِۀعأەی کە 

غبیطزەْ ثۆ ٚەرگررٕی 
 ٚە٘بٚکبری کۆِەاڵیەری، 
رۆِبرێىی یەکطراٚ ٌە 
ِەٚظای کٛررطبیەْ رب 

 ِەٚظای ِبِٕبٚۀع

ئەٌٚەٚیەر
ی ثەرز 

)ئبثی 
6٢12) 

 ٚەزارەری پالٔعأبْ

ٚەزارەری کبر ٚ 
کبرٚثبری 
 کۆِەاڵیەری

World 
Bank 

Group 

زیبررکرظٔی 
پبغەکەٚری ظارایی 

ٌە چبکطبزی 
 ضبٔۀػیٕی

ضەرخیەکبٔی 
ضبٔۀػیٕی ثەغێکی 

گەٚرەیبْ ظاگیر 
 .کرظٚٚە ٌە ثٛظخە

پێٛیطزە خەرضی 
ٔبپێٛیطزی زکِٛەد کەَ 

 .ثکرێزەٚە

رێکططزٕەٚەی  
ضەرخیەکبٔی ئێطزبی 

ضبٔۀػیٕی ٚ ضەپبٔعٔی 
 ثبج پزەٚ ظەکرێذ

ئەٌٚەٚیەر
ی ثەرز 

)ئبثی 
6٢12) 

 ٚەزارەری پالٔعأبْ

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 ئبثٛری

World 
Bank 

Group 

RAND 

 ٚەظەضزٙێٕبٔی ظا٘بد رێگبکبٔی

 CIDAەزارەری ئبثٛری ٚ ٚئەٌٚەٚیەپێعاچٛٚٔەٚەی ٘ەیکەٌی  ئەِەظ ظەثێزە ِبیەی ظا٘بری ثبج کەِە  ظا٘بری ثبج
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ٌەضەظی کۆی  6.2)
ثەر٘ەِی ٔبٚضۆیی( 

ٌە ثەر چۀع 
٘ۆکبرێه )أ( 

رێژەکەی کەِە، )ة( 
کەِی پبثۀعثْٛٚ 

پێٛەی ٌەثەر ثبٚثٛٔی 
ثە غێٛەیەکی 

رِی ٌە ئبثٛریعا ٔبفە
ٚ )ج( کەِدبر 
 ظەضەپێٕعرێذ.

پػزجەضزٓ ثە ظا٘برەکبٔی 
٘ۀبرظەکرظٔی ٔەٚد ٚ 

ثەرزی ٚ ٔسِی 
 .ظا٘برەکبٔی زکِٛەد

رێژە ٚ پێکٙبرەی ثبخەکبْ 
ثۆ ظیبریکرظٔی ضیطزەِێکی 

گٛٔدبٚی ثبج ثۆ ٘ەرێّی 
 .کٛرظضزبْ

ی ثەرزرکرظٔەٚەی رێژە
 ثبج.

زیبظکرظٔی کۆٔزرۆڵ ثۆ 
کەِکرظٔەٚەی ٔبفەرِێزی ٚ 
چبکزرکرظٔی پبثۀعثْٛٚ ثە 

 ظأی ثبج

ظأبٔی فەرِبٔگەیەن ثۆ ثبج 
کە کبرِۀعی ثەثبغی ثۆ 
ظاثیٓ ثکرێذ ٚ ثزٛأێذ 

ضیطزەِی ثبج ثەڕێٛە ثجبد 
ٚ یبضبکبٔی ثبج ثە 

غێٛەیەکی رێکٛپێه 
 .خێجەخێ ثکبد

گریّبٔەکراٚی  ضیطزەِی
ثبج گٛٔدبٚە ثۆ ئێطزبی 

 .زبڵی زبزر

پەرەپێعأی ضیطزەِێکی 
ِۆظێرْ ثۆ ثبج ثۆ کبرێکی 

-ظرێژضبیەْ کە ضۆ
٘ەڵطۀگێٓ ثێذ، ٌە ثەراییعا 
ثۆ گەٚرە ثبخعەراْ ثێذ، ٚ 

ری ثەرز، 
ٌە 

رەِٛزی 
ەٚە  6٢12

ظەضذ 
 پێعەکبد

 RAND ظارایی
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ثبخی رریع ثطەپێٕعرێذ 
ٚەن ثبخی فرۆغیبری ٚ 

ثبخی ثە٘بی زیبظکراٚ 
(VAT) 

 ثەڕێٛەثرظٔی ثبج

پبثۀعێزی ثە پێعأی 
ثبخەٚە ٔسِە، ٚ 

٘بٔعاْ ثۆ ضەپبٔعٔی 
 ضٕٛرظارە ٚ 

چبالکی ٔبفەرِی ٌە 
ٔێٛ  کۆِپبٔیب ٚ 

ظەزگب فەرِیەکبْ ٚ 
ضٕٛرظارکرظٔی 

 .ثٕچیٕەی ثبج

ٔەثٛٚٔی ظەزگبی 
ئبڵٛگۆڕی زأیبری کە کبر 
ثکبرە ضەر ضبضکرظٔەٚەی 

ظا٘بد، ٚ ئبِرازی کەَ 
ٌەثەرظەضزٓ ثۆ ضەپبٔعٔی 
ثبج، ٚ ژِبرەیەکی زۆر ٌە 

ِبِەڵەکبْ ثە پبرەی 
 .ٔەضزیٕە ئۀدبَ ظەظرێذ

ظەضزگبیەک ظرٚضذ 
کراٚە کە ظەضەاڵری زۆر 

ضٕٛرظارە ثۆ 
کۆکرظٔەٚەی ثبج 

فەرِبٔگەیەن ٘ێٕراٚەرە 
کبیەٚە کە ظەضەاڵری 

زۆر ضٕٛرظارە ثۆ 
 .ضەپبٔعٔی ثبج

یطزەِەکبٔی رێکططزٕی ض
زأیبری ثۆ ئەٚەی ثٛار 

ثعرێذ ثە ضبضکرظٔەٚەی 
ظا٘بری کۆِپبٔیب ٚ 

کبرِۀعاْ، ٚ ظاِەزرأعٔی 
ِیکبٔیسِی گٛٔدبٚ ثۆ 

 ضەپبٔعٔی ثبج

ئەٌٚەٚیە
ری ثەرز، 

ٌە 
ضەرەربی 
رەِٛزی 

ەٚە  6٢12
ظەضذ 

 پێعەکرێذ

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 ئبثٛری

CIDA 

 

 ثەغعاری ِەظۀی

زکِٛەد پێٛیطزی 
عاری ثە ثەغ

ئبرەزِٚۀعأەی 
کەرری ربیجەرە ٌە 
ضیطزەِی ثبج ٚ 

رێکططزٕی 
ڕێٛغٛێٕەکبْ ثۆ 

ئەٚەی ضیبضەرێه 
خێجەخێ ثکرێذ کە 

 ٘بٔی گەغە ثعاد.

کەرری ربیجەد پێٛیطزی 
ثە ِزّبٔەیە ٌەالیەْ 

زکِٛەرەٚە ثۆ ئەٚەی 
ثڕٚا ثکبد کە 

ثەغعاریەکەی ٌە 
ضیطزەِی ثبخعا، غبیبٔی 

 .گرٔگی پێعأە

ڵ ظەظاد زکِٛەد ٘ەٚ
ثۆ ثەرخەضزەثٛٚٔی 

ٌێپرضیٕەٚە ضەرەڕای 
٘ەثٛٚٔی کێجڕکێی 
ضیبضی ٌە ٔێٛاْ 

پبررەکبٔی ٔبٚ زکِٛەری 
 .ٔبٚۀعی

ظەضزکرظْ ثە ظیبٌۆگی 
کەرری -کەرری گػزی

ربیجەد کە ثگبرە 
رێککەٚرٕێکی ثٕکە فراٚاْ ٚ 

ثٕیبرٕەرأە ٌەضەر 
ثبغزرکرظٔی ضسِەرگٛزاریە 

گػزیەکبْ ٚ پبثۀعێزی 
ەرری ربیجەد ثە زیبرری ک

 ضیطزەِە فەرِیەکبٔەٚە

 

 

کبٔٛٔی 
 –ظٚٚەَ 
کبٔٛٔی 
یەکەِی 

6٢17 

 ٚەزارەری پالٔعأبْ

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 ئبثٛری

World 
Bank 

Group 
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 . چبکطبزی ٘ەیکەٌی ثۆ ظأبٔی ثەرظی ثٕبغە ثۆ گەغەی ثەرظەٚاَ ٚ گػزگیر6

 چبکطبزی ٌە کەرری ظارایی

ضیٌٛەی کەرری 
 ثبٔه

یچ پبرەی ثبٔکەکبْ ٘
ٔەضزیٕەیبْ ٔیە ثۆ 

ئۀدبِعأی 
چبالکیەکبٔی ثبٔه ٚ 
پػزگیری ٌە کەرری 
راضزەلیٕەی ئبثٛری 
 .٘ەرێّی کٛرظضزبْ

پبرەی ظأراٚی ثبٔکەکبٔی 
ٌمی ثبٔکی ٔبٚۀعی 

ٚ   عێرالی ٌە ٘ەٌٚێر
ضٍێّبٔی، رەخّیع کراْٚ 

ٌەالیەْ زکِٛەری ٘ەرێّی 
 .کٛرظضزبٔەٚە

الثرظٔی رەخّیع ٌەضەر  ٔیە
رەی ظأراٚی ٌمەکبٔی پب

ثبٔکی ٔبٚۀعی عێرالی ٌە 
 ٘ەٌٚێر ٚ ضٍێّبٔی

ئەٌٚەٚیەر
ی ثەرز 
)کبٔٛٔی 
یەکەِی 

6٢12) 

 ثبٔکی ٔبٚۀعی
عێرالی )ٌمەکبٔی 

 ٘ەٌٚێر ٚ ضٍێّبٔی(

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 ئبثٛری 

 

 ٌەالیەْ چەکبٔەی ئەٚ
 ٘ەرێّی ثبٔکەکبٔی

 ظەرظەچێذ کٛرظضزبْ
 ثە ثکرێٓ ٔبرٛأرێذ

 ثبٔکی ٌە کبظ پبرەی
 .عێرالی ٔبٚۀعی

ثٛارظاْ ثە ٌمەکبٔی ثبٔکی  ٔیە
ٔبٚۀعی عێراق ٌە ٘ەٌٚێر 
ٚضٍێّبٔی کە ئەٚ چەکبٔە 

ضەرف ثکەْ کە زکِٛەری 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ 

 ظەریکرظْٚٚ

کبٔٛٔی 
ظٚٚەِی 

6٢17 

 ثبٔکی ٔبٚۀعی

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 ئبثٛری 

 

رێٛغٛێٕی 
رێکططزٕی کەرری 

 ثبٔه

 ٌمەکبٔی ثبٔکی
ٔبٚۀعی عێرالی ٌە 

٘ەٌٚێر ٚ ضٍێّبٔی ٌە 
ثبٔکی ٔبٚۀعی 

پچڕاْٚ ٚ ٌەژێر 
کۆٔزرۆڵی ٚەزارەری 

ظارایی ٚ ئبثٛری 
زکِٛەری ٘ەرێّی 

کٛرظضزبْ کبر 

ٌمەکبٔی ثبٔکی ٔبٚۀعی 
عێراق ٌە ٘ەٌٚێر ٚ 

ضٍێّبٔی ظەثێذ ٌەژێر 
ضەرپەرغزی ثبٔکی 
 .ٔبٚۀعی کبر ثکەْ

ی پچڕأعٔی ٌمەکبٔی ثبٔک ٔیە
ٔبٚۀعی عێرالی ٌە ٘ەٌٚێر 

ٚ ضٍێّبٔی ٌە ٚەزارەری 
ظارایی زکِٛەری ٘ەرێّی 
کٛرظضزبْ ٚ ٌکبٔعٔیبْ ثە 

 ثبٔکی ٔبٚۀعی

ئەیٌٍٛی 
6٢12 

ثبٔکی ٔبٚۀعی 
 عێرالی

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 ئبثٛری 
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 .ظەکەْ

ثبٔکە زکِٛییەکبْ ٌە 
٘ەرێّی کٛرظضبْ 
ٌەالیەْ ٚەزارەری 
ظارایی ٚ ئبثٛری 

 زکِٛەری ٘ەرێّەٚە
ثەڕێٛە ظەثرێٓ ٚ ثە 

ثێ ِۆڵەری ثبٔکی 
ٔبٚۀعی عێراق، 

 .کبرظەکەْ

ثبٔکە زکِٛییەکبْ ٌە 
٘ەرێّی کٛرظضزبٔی 

عێراق ظەثێذ ِۆڵەد ٌە 
ثبٔکی ٔبٚۀعی عێراق 

ٚەرثگرْ ٚ رێکططزٕیبْ 
ثە ٘ەِبْ غێٛە ٌە الیەْ 

 .ثبٔکی ٔبٚۀعیەٚە ثێذ

ثبٔکە زکِٛییەکبٔی  ٔیە
٘ەرێّی کٛرظضزبْ ظەثێذ 

ە ثبٔکی ٔبٚۀعی ِۆڵەد ٌ
ٚەرثگرْ ٚ ثکەٚٔە ژێر 

رێٛغٛێٕەکبْ ٚ 
ضەرپەرغزی ثبٔکی 

 ٔبٚۀعی عێرالەٚە

رػریٕی 
یەکەِی 

6٢12 

 ثبٔکی ٔبٚۀعی
 عێرالی

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 ئبثٛری

 

کێجڕکێی کەرری 
 ثبٔه

ثبٔکە ئەٍ٘یەکبْ ٌە 
ِەیعأێىی ٔبیەکطبٔعا 

کبر ظەکەْ ثە 
ثەراٚرظ ٌەگەڵ ثبٔکە 

 .زکِٛییەکبْ

بژأطەکبٔی زکِٛەد ئ
پبرە ٚ زطبثی خبری ٚ 
ِٛٚچەی فەرِبٔجەراْ ٌە 

ثبٔکە ئەٍ٘یەکبْ ظأبٔێٓ، ٚ 
ٔٛضراٚی ثبٚەڕپێعأی 

( Credit Letterظارایی )
ٚ چەوی ثبٔکە ئەٍ٘یەکبْ 

 .لجٛڵ ٔبکەْ

ئبضزۀگە یبضبییەکبْ 
الثراْٚ ثەاڵَ ٘ێػزب 
 ضەپبٔعْ ٌە ئبراظا ٔیە

ضەپبٔعٔی یبضب کە ثٛار 
رِبٔگەکبٔی ثعاد فە

زکِٛەد پبرە ظاثٕێٓ ٚ 
ئەژِبری رەٚەْ ٚ ِٛٚچە 
ٌە ثبٔکی ئەٍ٘ی ثکۀەٚە، ٚ 

ٔٛضراٚی ثبٚەڕپێعأی 
ظارایی ٚ چەوی ثبٔکە 
 ئەٍ٘یەکبْ لجٛڵ ثکەْ

رػریٕی 
ظٚٚەِی 

6٢12 

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 ئبثٛری

 

ژێرضبٔی کەرری 
 ثبٔه

 ٘یچ ثە ثبٔکەکبْ
خۆرێه ٔبرٛأٓ 
ِێژٚٚی لەرزی 

بٔیبْ ِػزەریەک
 .٘ەڵجطۀگێٕٓ

ٌە  ٘ەرێّی کٛرظضزبْ 
رۆِبری کرێعیذ )لەرز، 
ِزّبٔە( یبْ ٔٛٚضیٕگەی 

 .لەرز/ِزّبٔە ثٛٚٔی ٔیە

ثبٔکی ٔبٚۀعی عێراق 
( USAID)ثە پػزگیری 

ضەرلبڵی کبرکرظٔە ثۆ 
ظأبٔی رێٛغٛێٓ ثۆ 

ٔبضبٔعٔی ٔٛٚضیٕگەی 
 کرێعیذ )ِزّبٔە، لەرز(

پێکەٚە گرێعأی ٌەگەڵ 
ی عێراق ة ثبٔکی ٔبٚۀع

ظڵٕیبثْٛٚ ٌەٚەی کە 
ٔٛٚضیٕگەی کرێعیذ، 

٘ەرێّی کٛرظضزبٔیع 
 ثگرێزەٚە

کبٔٛٔی 
یەکەِی 

رب - 6٢12
رەٚاٚ 
 ئەثێذ

ثبٔکی ٔبٚۀعی 
عێرالی )ٌمی ٘ەٌٚێر 

 ٚ ضٍێّبٔی(

USAID 
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 کەرری کػزٛکبڵ

 کەرری کػزٛکبڵ: ضیبضەرەکبٔی ثبزرگبٔی

 لەظەغەی ٘بٚرظْ

ئبضزی ضەرکەٚرٓ ٚ 
ْٚٚ کبرکرظٔیبْ ر

 .ٔیە

ظەثٕە ِبیەی ضراپ 
ثەڕێٛەثرظٔی 
 .ضەرچبٚەکبْ

 زأیبریەکبْ غەفبفزر ثکرێٓ 

پػکٕیٕی ظاربکبْ ثۆ 
ظڵٕیبثْٛٚ ٌەٚەی لەظەغەی 

 ٘بٚرظْ کبریگەری ٘ەیە.

ئەگەر کبریگەریبْ ٔیە، 
 الثجرێٓ.

ئەٌٚەٚیەر
ی 

ِبِٕبٚۀع 
)کبٔٛٔی 
ظٚٚەِی 

6٢1٩) 

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

گِٛرک ٌەضەر 
 ٘بٚرظە

بج ٌەضەر کػزٛکبڵ ث
 .ظاظۀێٓ

رێچٛٚی ثەر٘ەِٙێٕبْ 
زیبظ ظەکەْ ٚ ثەَ 
غێٛەیەظ رٛأبی 

کێجڕکێی کەررەکە، کەَ 
 .ظەکۀەٚە

 الثجرێٓ 

 ئەگەر ثۆ ظا٘بری ظارایی
پێٛیطذ ثٓ ئەٚضب ثب 

٘بٚرب ثکرێٓ ٚ ٌە ئبضزێکی 
 ٔسِعا ثٓ

ئەٌٚەٚیەر
ی ثەرز 
)کبٔٛٔی 
یەکەِی 

6٢12) 

ٚەزارەری ثبزرگبٔی 
 زیٚ پیػەضب

 

 کەرری کػزٛکبڵ: پػزگیری خٛر١براْ

ضسِەرگٛزاریەکبٔی 
ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ 

 رێّٕبیی کػزٛکبڵی

ضۀزەری ٌێکۆڵیٕەٚە 
زۆر الٚازە ٚ 

ثەرپرضیبرێزی زۆری 
 .ٌەضەرە

٘یچ 
ضسِەرگٛزاریەکی 

 .رێّٕبیی ٌە ئبراظا ٔیە

ضٛٚظِۀعأی 
ٌێکۆڵیٕەٚەکبْ، ٚارە 

خٛریبراْ، ٘یچ 
ضٛٚظێکیبْ پێ ٔبگبد 

ضسِەرگٛزاری  چٛٔکە 
ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ رێّٕبیی 
 پێٛیطذ ٌە ئبراظا ٔیە.

خٛریبراْ زأیبریبْ 
 ٌەضەر رەکٕەٌۆخیبی ٔٛێ

پزەٚکرظٔی رٛأبی  
ئۀدبِعأی ٌێکۆڵیٕەٚە ٚ 

 زیبرر چڕٚپڕ ثٓ.

ظاِەزرأعٔی پرظی 
پەیٛۀعی ٌەگەڵ کۆٌیژی 

 کػزٛکبڵ.

ظاِەزرأعٔی ضسِەرگٛزاری 
 رێّٕبیی

٘بٚکبری پێٛیطزە ثە 

ئەٌٚەٚیەر
ی 

ِبِٕبٚۀع
 ی

)کبٔٛٔی 
یەکەِی 

6٢17) 

ٚەزارەری کػزٛکبڵ 
ٚ ضەرچبٚەکبٔی 

 ئبٚ

RAND-
supported 
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ٌەگەڵ ضۀزەری  پێ ٔبگبد.
ٌێکۆڵیٕەٚەٚ کۆٌیژی 

 کػزٛکبڵ ڕێّٕبیی ظاثٕرێذ

 کەرری کػزٛکبڵ: زأیبری ٌەضەر ثبزاڕ ٚ ضێکزەرەکبْ

زأیبری ٌەضەر 
 ٔرش

ٌە کبرێکعا ٌە ثبزاڕی 
رضەکبْ ٔبٚۀعی ٔ

کۆظەکرێزەٚە، رۀیب 
٘ەفزبٔە کۆظەکریزەٚە 

ٚ غێٛازی 
کۆکرظٔەٚەکە ڕْٚٚ 

 .ٔیە

خٛریبراْ ٚ ثبزرگبٔبْ 
ٔیػبٔەی ظرٚضزیبْ پێ 

ٔبگبد ٚ ئەِەظ رێگەیبْ 
ٌێ ظەگرێذ ثڕیبری 

گٛٔدبٚ ٚ پػزئەضزٛٚر 
ثە زأیبری ثعەْ ٌەضەر 
 .ثبزرگبٔی ٚ ٚەثەر٘ێٕبْ

پرۆضەی کۆکرظٔەٚەی ٔرش  
ذ ٚ زٚٚ زٚٚ ثب غەفبف ثێ

 ئۀدبَ ثعرێذ.

ثب ٔرضەکبْ ئبغکرا ثٓ ٚ 
 .ڕاثگەیۀعرێٓ ٚ ثەرثاڵٚثٓ

ئەٌٚەٚیەر
ی 

ِبِٕبٚۀع 
)کبٔٛٔی 
ظٚٚەِی 

6٢1٩) 

ٚەزارەری کػزٛکبي 
ٚ ضەرچبٚەکبٔی 

 ئبٚ
 زأکۆکبْ

 

ڕٚٚپێٛی 
 کػزٛکبڵی

پێع چۀع ضبڵێک 
ڕٚٚپێٛی کػزٛکبٌی 

ئۀدبَ ظراٚە. 
زأیبری ٔٛێزر 

 پێٛیطزە.

زأیبری ٚ  ٔەثٛٚٔی
غبرەزایی ٌەضەر 

کەررەکە ظەثێزە ِبیەی 
 .ظەرچٛٚٔی ثڕیبری الٚاز

ئبِبرێکی کػزٛکبڵی ٌە 
الیەْ ظەضزەی ئبِبری 

٘ەرێّی کٛرظضزبٔەٚە ٌە 
ئۀدبَ  6٢11-6٢16
ٚەوٛ ثٕبغەیەن  ەظراٚ

ثۆ ڕٚٚپێٛێکی 
 .کػزٛکبڵی ثەکبر٘برٛٚە

ئۀدبِعأی ڕٚٚپێٛی 
کػزٛکبڵی، ٘ەِٛٚ چۀع 

رە ثکرێزەٚە ضبڵێک ظٚٚثب
 )ثۆ ّٔٛٚٔە، ضێ ضبڵ(.

ظەضزٕیػبٔکرظٔی کەرری 
کػزٛکبڵ ثە ثەکبر٘ێٕبٔی 
ڕٚٚپێٛەکە ٚ رٚٚپێٛی 

ثبری کۆِەاڵیەری ٚ 
 IHSESئبثٛری ضێساْ 

6٢16. 

ئەٌٚەٚیەر
ی 

ِبِٕبٚۀع 
)کبٔٛٔی 
ظٚٚەِی 

6٢1٩) 

ٚەزارەری کػزٛکبڵ 
ٚ ضەرچبٚەکبٔی 

 ئبٚ

 زأکۆکبْ

RAND 

  رێکططزٓ  کەرری کػزٛکبڵ: چٛارچێٛەی

ڕێٛغٛێٕەکبٔی 
 ِۆڵەد

ظاٚاکبری زۆر ٚ 
ٔبڕْٚٚ ثۆ 

رێچٛٚی ثەر٘ەِٙێٕبْ 
 زیبرر ظەکەْ

کەِکرظٔەٚە ٚ رێکٛپێه  
کرظٔی ِەرخەکبٔی پێعأی 

ئەٌٚەٚیەر
ی ثەرز 

ٚەزارەرە 
 پەیٛۀعیعارەکبْ

IFC 
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 ِۆڵەد. .ظەثٕە ِبیەی گۀعەڵی .ٚەرگررٕی ِۆڵەد

٘ێٕعەی ثکرێذ ٘ەِٛٚ یبْ 
زۆرثەی ِۆڵەرەکبٔی ثٛاری 

ثەر٘ەِی کػزٛکبڵی 
ەن ثگٛازرێزەٚە ثۆ ی

 یەک فەرِبٔگە.-غٛێٓ

)رػریٕی 
ظٚٚەِی 

6٢12) 

 ئبضبیع ٚ ثەڕێٛەثرظٔی ئبٚ

 ئبضبیػی ئبٚ

کەِیی ئبٚ رب ظێذ 
زیبظ ظەکبد. ئەَ 

کەررە رٛٚغی گرفذ 
ثٛٚە چٛٔکە ثڕی 

کەِزر ئبٚ ظێزە ٔبٚ 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ 

ٚ کٛاڵیزی ئبٚەکە 
 .رێکچٛٚە

ٛٚٔی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ٔەث
ژێرضبٔی ئبٚ، ٚ ٘ەڵگررٓ 
 ٚ ضیطزەِی ظاثەغکرظْ.

ضسِەرگٛزاری ظاثیٕکرظٔی 
ئبٚ ثە غێٛەیەکی 

ثەرظەٚاَ ٔیە ٚ ثڕێکی 
زۆری ثە ٘ۆی 

رەکٕیکییەٚە ثەفیڕۆ 
ظەڕٚاد ٌەگەڵ ٔەثٛٚٔی 

 ثەڕیٛەثرظٔی ثبظ.

ربریفی ٘ەرزأی ئبٚ کە 
پػذ ظەثەضزێذ ثە 

پبڵپػزی ٔرضەکەی ٌە 
کِٛەرەٚە. الیەْ ز

کەررێکی گەٚرەی 
ٔبفەرِی رێک ٔەضراٚی 

ئبٚ ٘ەیە کە ظاٚاکبریەکی 

ظیعگبی زکِٛەری 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثۆ 

ئبٚ پێٛیطزی ثە ئبِبٔدی 
 ثەرفراٚأە.

یەکەِیبْ ثریزیە ٌە 
ظڵٕیبثْٛٚ ٌە ظاثیٕکرظٔی 

ئبٚ ثۆ ضەڵه ثە 
ی پێٛیطذ ٚ ثە غێٛەیەک

 .ثڕ ٚ کٛاڵیزی گٛٔدبٚ

ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ژێرضبٔی 
ئبٚی ضٛارظٔەٚە ٚ ئبٚەڕۆ 

زۆر پێٛیطزە ثۆ 
ظاثیٕکرظٔی 

ضسِەرگٛزاریەکە، ٘ەرٚە٘ب، 
پێٛیطزە چبکطبزی ثکریذ 
ٌە ظەضزگبکبٔی ظاثیٕکرظٔی 

ئبٚظا ثۆ زیبررکرظٔی 
کبرایی ٚ چٛضزی، 

کەِکرظٔەٚەی 
ثەفیڕۆچْٛٚ، ٚ 

ٛٚی ٚەرگررٕەٚەی رێچ
رێچٛٚٔەکەی ٌە رێی 

٘بٚثەغی کەرری ربیجەد ٚ 
کەرری گػزیەٚە، ٘ۀعێه 

کبری ربیجەد ثکرێٓ ٌەٚأە 
( ظأبٔی پالْ ٚ 1)

ثەڕێٛەثرظٔی ثۆ ئبضبیػی 

ئەٌٚەٚیەر
ی ثەرز 
)ئەیٌٍٛی 

6٢12-
کبٔٛٔی 
یەکەِی 

6٢1٨) 

 ٚەزارەری پالٔعأبْ

ٚەزارەری کػزٛکبڵ 
ٚ ضەرچبٚەکبٔی 

 ئبٚ 

پبرێسگبکبٔی 
 ٘ەرێّی کٛرظضزبْ

RAND 
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 زۆری ٌەضەرە، 

پبککرظٔەٚەی ئبٚی 
 .ثەکبر٘ێٕراٚ ضٕٛرظارە

ئبٚ ثە ربیجەد ظیپٍۆِبضی 
( 6ئبٚ، ٚ ثەڕێٛەثرظٔی، )
چبکزرکرظٔی گەیبٔعٔی 

( 3ضسِەرگٛزاریەکە، )
پزەٚکرظٔی ِیکبٔیسِەکبٔی 

ضۆیی ٚ ئیعارەی ٔبٚ
ٔیػزّبٔی ٚ یەکێزیەکبٔی 

 ثەکبر٘ێٕەرأی ئبٚ

ثەڕێٛەثرظٔی ئبٚی 
 ژێرزەٚی

ئبٚی ژێرزەٚی 
یەکێکە ٌەٚ 

ضەرچبٚە ئبٚیبٔەی 
رریٓ زۆر

ثەکبر٘ێٕبٔی ٘ەیە. 
 ضەرچبٚەیەکی

ضەرەکیە ثۆ ئبٚی 
ضٛارظٔەٚە ٚ 

ئبٚظێری. گرفزە 
ضەرەکییەکبٔی ئبٚی 
ژێرزەٚی ثریزیٓ ٌە 
پیطجْٛٚ ٚ وٛاڵیزی 

 .ضراپی ئبٚەکە

ٔەثٛٚٔی چٛارچێٛەی 
رێکططزٓ ثۆ چبٚظێری ٚ 

ضەپبٔعٔی لەظەغەی 
٘ەڵٕەکۀعٔی ثیر ٚ 

ٔەثٛٚٔی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە 
ظٔی ئبٚی ئبٚ ٚ ثەڕێٛەثر

 .ژێرزەٚی

خێجەخێکرظٔی ڕێٛغٛێٕی  
رەکٕیکی ثۆ چبکزرکرظٔی 

 چٛضزی چبالکییەکبْ.

پێعاچٛٚٔەٚەی 
چٛارچێٛەی یبضبیی ٚ 

ظاِەزراٚەیی ثۆ 
ثەڕێٛەثرظٔی رێکٛپێکی 

ئبٚی ژێرزەٚی ٚەن )أ( 
ظأبٔی ِیکبٔیسَ ثۆ 

رێکططزٓ ٚ چبٚظێری 
ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚی 

ژێرزەٚی. )ة( پالٔعأبْ ثۆ 
ێٕبٔی ئبٚی ثەکبر٘

ژێرزەٚیی ثە غێٛەیەک کە 
رب ئەٚپەڕی رەِۀی 

ثیرەکبْ ظرێژ ثکبرەٚە ٚ 
ضٛٚظە ئبثٛریەکبْ زیبرر 

ئەٌٚەٚیەر
ی ثەرز 
)ئەیٌٍٛی 

6٢12-
کبٔٛٔی 
یەکەِی 

6٢1٨) 

ٚەزارەری کػزٛکبڵ 
ی ٚ ضەرچبٚەکبٔ

 ئبٚ

RAND 
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ثکبد ٚ )ج( پێػجیٕی 
گۆڕأی کٛاٌیزی ئبٚی 

ژێرزەٚی ٌە کبری 
 پەرەپێعأی ئبٚی ژێرزەٚی

ضیطزەِەکبٔی 
ظاثیٕکرظٔی ئبٚ ٚ 

 ئبٚەڕۆ

ئبٚەڕۆ ٔیگەرأیەکی 
ضەرەکییە. 

کەِٛکٛڕییە 
ضەرەکییەکبْ ثریزیٓ 

ٌە ٔەثٛٚٔی 
ٚێطزگەی 

پبوکرظٔەٚەی ئبٚی 
ئبٚەڕۆ ٚ رۆڕەکبٔی 

ئبٚەڕۆ. ئەِەظ 
ظەثێزە ِبیەی 

زیبظثٛٚٔی ٘ەڕەغە 
ٌەضەر رۀعرٚضزی 
گػزی ٚ پیطجٛٚٔی 

 ژیٕگە.

ئبٚی ثەکبر٘ێٕبٔی 
ژێرزەٚی ثۆرە 
ِبیەی ظاثەزیٕی 

ئبضزی ئبٚ، ئەِەظ 
ثۆرە ٘ۆی گرأجٛٚٔی 
رێچٛٚی ظەر٘ێٕبْ ٚ 

 .پبککرظٔەٚەی ئبٚ

خیبٚازیەکی زۆر ٘ەیە ٌە 
ٔێٛاْ غبرەکبْ ٚ ٔبٚچە 

ظٚٚرەکبْ ٌە ثبرەی 
ژِبرەی ظأیػزٛاْ کە 

ظەضزیبْ ظەگبد ثە 
ضەرچبٚەی ئبٚ ٚ 

 ئبٚەڕۆ.

گەڕأعٔەٚەی رێچٛٚی 
ٚ  ئیع پێکرظْ

چبککرظٔەٚە رۀٙب ثە 
 ٌەضەظە. ١.١ڕێژەی 

ئبٚێکی زۆر ثە ثێ  ثڕی
ظا٘بد ظەڕٚاد ئەگەرچی 

ضەرچبٚەیەکی ظاربی 
ثبٚەڕپێکراٚ ٌەثەرظەضذ 

ٔیە چٛٔکە زۆرثەی ِباڵْ 
 پێٛەری ئبٚیبْ ٔیە.

پػزگیری ٌە ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە  
ئبٚەڕۆ ٌە غبرەکبْ/غٛێٕە 

 ،ظٚٚرەکبْ

 پبککرظٔەٚەی ئبٚی ئبٚەڕۆ

 ئبٚ ٚ پبرەی ئبٚپێٛەری 

 چبکطبزی ٌە ربریفی ئبٚ

گەڕأعٔەٚەی رێچٛٚی 
ئیػپێکرظْ ٚ چبککرظٔەٚە، 
ثەکبر٘ێٕبٔی ٚزەی ضۆر ثۆ 

ظەر٘ێٕبٔی ئبٚ، 
ثبغزرکرظٔی 

ضسِەرگٛزاریەکبٔی 
ثەکبر٘ێٕەراْ، پزەٚکرظٔی 

ٌە  PPPغێٛازی 
چبرەضەرکرظٔی ئبٚی 

ثەکبر٘ێٕراٚ، ٚ ٘بٔعأی 
ثەکبر٘ێٕبٔەٚەی ئبٚی 

 ئبٚظێری ئبٚەڕۆ ثۆ

ئەٌٚەٚیەر
ی ثەرز 
)ئەیٌٍٛی 

6٢12-
کبٔٛٔی 
یەکەِی 

6٢1٨) 

ٚەزارەری ضبِبٔە 
 ضرٚغزیەکبْ

RAND 
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 ئبٚظێری

 ثبثەرێکی ثە ئبٚظێری
 ظاظۀرێذ ضەرەکی

رٚٚەٚە: )أ(  ضێ ٌە
کەِکرظٔەٚەی 

 ِەررضی 

کەغٛ٘ەٚا، )ة( 
ظڵٕیبثْٛٚ ٌە کٛاڵیزی 

ٚ ضزبٔعەری 
ثەر٘ەِەوبْ ٚەن 

پێٛیطذ ثۆ 
کػزٛوبٌی 

زرگبٔیی، ٚ )ج( ثۆ ثب
ظاثیٕکرظٔی ظا٘برێکی 

پێٛیطذ ٚ ئبضزی 
ژیبٔی ثبظ ثۆ ٔبٚچە 

 ظٚٚرەوبْ. 

ئبٚظێری زۆر 
پڕثبیەضە ثۆ ِیٛە ٚ 

ضەٚزە ثۆ ئەٚەی 
کٛاڵیزیەکەی ثبظ 

ثێذ ٚ ٌە کبری ضۆیعا 
پێجگبد، ئەِە 

ضەرەڕای زیبظکرظٔی 
ثەرٚثِٛٚەکەظ. ٚا 
پێػجیٕی ظەکرێذ ٌە 

ٔەثٛٚٔی ٚەثەر٘ێٕبْ، ٚ 
ئەظای الٚازی ضیطزەِی 

 ئێطزبی ئبٚظێری

غێٛازی ِۆظێرٔی 
ئبٚظێری )پرژێٕەر، ٚ 

ٚظێری ظڵۆپە(، ٘ێػزب ٌە ئب
 لۆٔبغە ثەراییەکبٔعاْ

٘ێٕبٔی ئبٚ ٌە  ثەکبر
ئێطزبظا ٌە کەرری 

کػزٛکبڵعا زۆرە، ٚ ٌە 
ئێطزبظا چٛضزی گػزی 

 .ئبٚظێری ٔسِە

چبککرظٔەٚەیەکی کەَ ثۆ 
ئبٚظێری  غێٛازەکبٔی

ظەکرێذ ثە ربیجەد ثۆ 
 ثٕی خۆگەکبْ

ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە 
ِۆظێرٔکرظٔی غێٛازەکبٔی 

ڕیٕی ئبٚظێری، گۆ
ثەرٔبِەکبْ ثۆ ثۆری 

ظاثەغکرظْ ثە گٛێرەی 
ٚ ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە  ،ظاٚاکبری

ئبٚظێری ظاثەغکرظٔی 
ظٌۆپە ٚ پرژێٕەر، 

گٛاضزٕەٚەی غێٛازەکە ثۆ 
یەکێزی ثەکبر٘ێٕەرأی ئبٚ، 

گەڕأعٔەٚەی رێچٛٚی 
ئیػپێکرظْ ٚ چبککرظٔەٚە، 
ٚ ٘بٔعأی ٘بٚثەغی کرظٔی 

کەرری گػزی ٚ کەرری 
  .ربیجەد

ێٕبْ ٌە ئبٚ ٚ ٌە ٚەثەر٘
ظرٚضزکرظٔی ثۀعاٚی 

ثچٛک ٚ ثەکبر٘ێٕبٔەٚەی 
 ئبٚ.

ئەٌٚەٚیەر
ی ثەرز 
)ئەیٌٍٛی 

 -6٢12ی 
کبٔٛٔی 

یەکەِی  
6٢1٨) 

ٚەزارەری کػزٛکبڵ 
ٚ ضەرچبٚەکبٔی 

 ئبٚ
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رێی ئبٚظێریەٚە 
ڵگە خٛریبری کێ

ثچٛٚوەکبْ ظەرٛأٓ 
ثگٛازٔەٚە ثۆ 

کبرکرظْ ٌەضەر 
ثەرٚثِٛٚی ثە٘ب 
گراْ ٚ ظەضزیبْ 
ثگبد ثە ثبزاڕە 
ربیجەرەکبْ، ٚ 

ظٚٚرکەٚرٕەٚە ٌەٚ 
کػزٛوبٌەی کە ثەش 
 ثۆ ِەِرە ٚ ِەژییە.

 کەرری گەغزیبری

پەرەپێعأی کەرری 
 گەغزیبری

ظٚای ثٛٚژأەٚەیەن 
ٌە ضەرەربی 

ظەیەکەظا، رێژەی 
ٚە گەغزیبری کەَ ثۆ

ثە٘ۆی لەیرأی 
ضیبضی ٌە ٘ەرێُ: 

ژِبرەی گەغزیبراْ 
ٌەضەظ  5٢ثە رێژەی 

ظاثەزی ٌە ٔێٛاْ 
6٢13-6٢15. 

خێجەخێکرظٔی پالٔی 
ضزراریدی گەغزیبری 

ظٚاکەٚد ثە٘ۆی  6٢13
 .لەیرأەکە

پالٔی  6٢13زکِٛەد ٌە 
ضزراریدیی گەغزیبری 
راگەیبٔع ٚ ظەضزی کرظ 

ثە خێجەخێکرظٔی 
 ٘ۀگبٚەکبٔی، ٌەٚأە

پەرەپێعأی ظەضزەی 
گەغذ ٚ گٛزار، ٚ 

٘ەٚڵەکبٔی ثەثبزاڕکرظْ 
ٚ کۆکرظٔەٚەی ظارب ٚ 
ظاِەزرأعٔی ضۀزەری 
را٘ێٕبْ ٚ پػزگیری ٌە 

 .کەرری ربیجەد

خێجەخێکرظٔی پالٔی 
ضزراریدیی گەغزیبری ٚ 

گۆڕیٕی ئەٌٚەٚییەرەکبْ ثۆ 
ٚەاڵِعأەٚەی لەیرأەکە ٌە 
رێی رەرکیس ضطزٕە ضەر 

 بیەْ:ژێرضبٔی ظرێژض

گەغەضۀعٔی غٛێٕە 
گەغزیبریەکبْ ٚ ثەر٘ەِە 
گەغزیبریەکبْ، ژێرضبْ، 

 پەرٚەرظە ٚ وٛاڵیزی.

پێعاچٛٚٔەٚە ٚ 
خێجەخێکرظٔی 

ٌە رػریٕی 
ظٚٚەِی 

6٢1٨ 
ظەضذ 
 پێعەکبد

 ٚەزارەری
 ٚغبرەٚأی 

 گەغزٛگٛزار

ٚەثەر٘ێٕەرأی 
 کەرری ربیجەد
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ڕاضپبرظەکبٔی 
"٘ەڵطۀگبٔعٔی ضێرای 

 "6٢1١گەغزیبری ثۆ ضبڵی 

  چبکزرکرظٔی
چٛارچێٛەی یبضبیی 

پێعأی ِۆڵەد ثە 
ظەزگب ٚ کۆِپبٔیب 

 گەغزیبریەکبْ.
  کٛاڵیزی چبکزرکرظٔی

ضسِەرگٛزاریەکبْ ٌە 
رێی پەیڕەٚکرظٔی 
 ثڕٚأبِەی کٛاڵیزی

  ٚ الثرظٔی ثەرثەضذ
رێکبرەکبْ ٚ 

ثٛارەکبٔی رر ٌەضەر 
کەرری ربیجەد کە ٌە 

٘ەڵطۀگبٔعٔەکە 
 ئبِبژەیبْ پێکراٚە

 چبکطبزیی ٌە کەرری ٚزە

 کبرەثب: چٛارچێٛەی یبضبیی ٚ ڕێکبرەکبْ ٚ ضیبضەرەکبْ 

یبضبیەکی 
 گػزگیری کبرەثب

پێگەیەکی یبضبیی 
گػزیگیر ثۆ 

ثەڕێٛەثرظٔی ئەَ 
پێٛیطزە،  کەررە

پێٕبضەکرظٔی رۆڵ ٚ 
ئەرکەکبْ، ٚ 

٘ەیکەٌی  ربٚرٛێی
ظا٘برٛٚی کەررەکە ٚ 

پێٛیطزجٛٚٔی یبضبیەکی 
گػزگیر ثۆ کبرەثب ٌە 

 زٚٚرریٓ لۆٔبغعا.

ٌە ئێطزبظا 
ثەر٘ەِٙێٕەری 

ٌە  ضەرثەضۆی کبرەثب
رێی گریجەضزی ظٚٚ 
 الیۀەٚە رێک ضراٚە.

ئۀدبِعأی ڕاٚێژکرظْ 
ٌەگەڵ پطپۆڕاْ ثۆ 

٘ێڵکبری ٘ەیکەٌێکی ٔٛێی 
کەررەکە، ٚەن 

خیبکرظٔەٚەی رۆڵ ٚ 
ەکبْ ضەثبرەد ثە ظەضەاڵر

ظەضزپێکرظ
ْ ٌە 

ِبٚەی 
غەظ 
 ِبٔگعا

 World ٚەزارەری کبرەثب
Bank 

Group  
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ظیبریکرظٔی 
رێکبرەکبْ ٚ 

ِیکبٔیسِەکبٔی ثبزاڕ 
ٚ پزەٚکرظٔی کبرایی 

ٌە رێی ئبثٛری 
 کێجڕکێٛە، 

٘بٔعأی چٛضزی 
چبالکییەکبْ ٚ 
ظڵٕیبثْٛٚ ٌە 

گەیبٔعٔی کٛاڵیزی 
کبرەثب ثۆ 

ثەکبرثەرەکبْ رب 
ثکرێذ ثە کەِزریٓ 

 ٔرش.

ٚەزارەری کبرەثب ظەضزی 
ثە ربٚرٛێ کرظٚٚە 

ٌەضەر ٘ەیکەٌی 
کەررەکە، ٚ 

پێٛیطزجٛٚٔی ثەغعاری 
کەرری ربیجەد ٌە 

 .چبکطبزییەکبٔعا

ضیبضەد ٚ رێکبرەکبْ ٚ 
ثەرفراٚأکرظٔی رۆڕەکبْ ٚ 

ربن کریبڕی، ٚ 
 ثەر٘ەِٙێٕبْ ٚ

 ،ظاثەغکرظٔی کبرەثب
فەرا٘ەِکرظٔی ثبزرگبٔی ثە 

کبرەثبٚە، ٚ چٛضزی 
کبرەثب ٚ ثەڕێٛەثرظٔی 

 الیۀی ظاٚاکبریەکبْ

 

ِبٚەکەی: 
ِبٔگ  ٨-2

ظٚای 
ظظەضزپێکر

ْ 

ظاڕغزٕی یبضبی کبرەثب ٚ 
ئۀدبِعأی ڕاٚێژ ٌەگەڵ 
 الیۀە پەیٛۀعیعارەکبْ.

پێػکەغکرظٔی ثە پەرٌەِبْ 
 ثۆ یبضبظأبْ

ٌە ِبٚەی 
یەن ضبڵعا 
ظەضذ پێ 

ثکبد، 
 6-1ِبٚە 
 ضبڵ

 ٚەزارەرئ کبرەثب

 

World 
Bank 

Group 

رێکبرەکبٔی کەرری 
 کبرەثب

ە ٔەثٛٚٔی ٌ
ظەضەاڵرێکی 
رێکططزٕی 
ڕیٛغٛێٕی 

ضەرثەضۆ، ربریف ٚ 
ٔرضی کبرەثب ثە 

گرێجەضزی ظٚٚالیۀە 
ٚ ظأٛضزبْ ظیبری 

ظەکرێذ، ظأی 
رضِٛەکە ظٚا 

٘یچ یبضبیەک ٔیە کە 
ظەضەاڵی ثە رێکطەرێکی 

ثعاد.  ضەرثەضۆ
ثڕیبرەکبٔی پەیٛەضذ ثە 

ربریف ٚ ٔرضەکبْ ٌە 
الیەْ ٚەزارەری کبرەثبٚە 

ثەغێٛەیەکی فراٚاْ 
ٌەضەر ثٕەِبی 

ربیجەرّۀعێزی ظەظرێذ. 
ڕۀگە ضیبضەری ئبثٛری 

زکِٛەد ظەضزی 
کرظٚٚە ثە ئۀدبِعأی 
ٌێکۆڵیٕەٚەیەن ٌەضەر 

رێچٛٚی 
ضسِەرگٛزاریەکبْ ٚ 
رێچٛٚی گٛٔدبٚ ثە 

٘بٚکبری ثبٔکی 
ٔێٛظەٚڵەری. 

ٌێکۆڵیٕەٚەکە ٘ەرٚە٘ب 
ِۆظیٍی گەغەپێعأی 

ظاِەزرأعٔی یەکەیەکی 
رێکطەری رێٛغٛێٕەکبْ 

ٌۀبٚ ٚەزارەری کبرەثب 
ٚەن ظەضزپێکێه ثۆ 

رێکطەرێکی ضەرثەضۆی 
کەررەکە. ظاڕغزٕی ِۆظیٍی 

گەغەپێعاْ ٚ ضٌٛی 
را٘ێٕبْ ثۆ کبرِۀعأی 

 یەکەی رێکططزٕەکە.

ظەضزپێکرظ
ْ ٌە 

ِبٚەی 
غەظ 

 ِبٔگ

 6-1ِبٚە: 
 ضبڵ

 World ٚەزارەری کبرەثب
Bank 

Group 

UNDP 

"رێچٛٚی 
ضسِەرگٛزاری 

ٚ غێٛازی 
ربریف" ثە 
٘بٚکبری 

رەکٕیکی ٚ 
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ظەکەٚێذ ٚ 
ڕۀگعأەٚەی 

رێچٛٚی 
ضسِەرگٛزاریەکە ٔیە 

)رۀبٔەد ئەگەر 
ٚیطزی پبرەظأیع 

٘ەثیذ ثەٚ 
ِۆٌیعأەی کە ثە 

ظیسڵ کبر ظەکەْ ٚ 
 رە ٚەرظەگرْ(.پب

ٌەضەر پرۆضەی ظأبٔی 
ربریف ڕاظەضزکرظٔی ئەَ 

برێزیە زەزّەد ثەرپرضی
ثکبد ثە رێکطەرێکی 

 ضەرثەضۆ.

ربریف ٚ ٔرش 
ٌەضۆظەگریذ ٚ را٘ێٕبْ 
ی ثە کبرِۀعأی ٚەزارەر

کبرەثب ظەکبد ثۆ 
 .ثەکبر٘ێٕبٔیبْ

رەِٛیٍی ثبٔکی 
 ٔێٛظەٚڵەری

ثە گٛێرەی یبضبی ٔٛێی 
کبرەثب، رێکطەرێکی 

ضەرثەضۆی کەررەکە 
 ظاثّەزرێٕە.

رێکطەرەکە پەرە ثە ربریف 
ٚ ئەظا ٚ پرۆضەی 

ْ کێجڕکێکبرأەی رۀعەرەکب
 .ظەظاد

ظەضزپێکرظ
ْ پبظ 
یبضبی 

 ٔٛێ

 6-1ِبٚە: 
ضبڵ ظٚای 
ظەضزپێکرظ

ْ 

زکِٛەری ٘ەرێّی 
 کٛرظضزبْ

World 
Bank 

Group 

فەرِبٔگەکبٔی 
کەررەکە  ثە 

 ربیجەربٔعْ ثکرێٓ

کەررێکی رەٚاٚکبر 
ٌەضەر ئبضزی 

ضزٛٚٔی، ضەر ثە 
ٚەزارەد ثێذ، چۀع 
رۆڵێکی ٘ەیە، ظەثێزە 

٘ۆی ظاثەغجٛٚٔی 
ی، ثەرپرضیبرێز

٘ەرٚە٘ب پێکعاظأی 
ثەرژەٚۀعی رێعایە، 

ئەِبٔەظ ظەثٕە ٘ۆی 
 الٚازی ئەظاکەی.

چبالکیی رەٚاٚکبر ٌەضەر 
ئبضزی ضزٛٚٔی پێٛیطزی 
ثە ٘ەڵٛەغبٔعٔەٚەیە ثۆ 

ئەٚەی ثە چۀع ثەغێکی 
ربیجەری خیبٚاز، ٚەن 

ثەر٘ەِٙێٕبْ، گٛاضزٕەٚە، 
ظاثەغکرظْ، ثبزرگبٔی، ٚ 

کۆِپبٔیبی ٘ۆڵعیٕگ، ٌە 
کبد ضیبضەد ٚ ٘ەِبْ 

ئەڕکەکبْ پێٛیطزیبْ ٌە 
ٌێه خیبکرظٔەٚە ٘ەیە. 

 ِبیەی ظەثێزە ئەِە
ثبغکرظٔی ئەظای غەفبف 
ٚ ٌێپرضیٕەٚەٚ ٘ەرٚە٘ب 

زکِٛەد ظەضزی 
کرظٚٚە ثە 
ثە ٔبٚی  نٌێکۆڵیٕەٚەیە

"ڕێچکەکبٔی پزەٚکرظٔی 
ظاثەغکرظٔی کبرەثب، 

رظٔەٚەی کەِک
ثەفیڕۆظاْ، ٚ 

زیبررکرظٔی ظا٘برەکبْ" 
کە ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە 

رێکبرەکبٔی ربیجەربٔعْ ٚ 
ضپبرظْ ثە کۆِپبٔیب ٚ 

ربیجەربٔعٔی کبری 
ظاثەغکرظْ ظەگرێزە 

 ضۆی.

ثۆ  ٌە ٘ەیکەٌی ئێطزبظا
ئەٚەی ٘ەر یەکەیبْ 
لەٚارەیەکی خیب ثٓ، 

ثەر٘ەِٙێٕبْ، گٛاضزٕەٚە، 
ظاثەغکرظْ، ثبزرگبٔی ٚ 

رظٔی ضٛٚرەِۀی ظاثیٕک
 خیبثکرێٕەٚە.

خیبکرظٔەٚەی ضەرِبیە، 
ئەرن ٚ ضزبفەکبٔیبْ، 

پزەٚکرظٔی خیبکرظٔەٚەی 
ٚزە ٚ ثەرپرضیبرێزی 

 ظارایی ثۆ ٘ەر یەکێکیبْ.

ظەضزپێکرظ
ْ ٌە 

ِبٚەی 
غەظ 
 ِبٔگعا 

-٨ِبٚە: 
 ِبٔگ 16

 World ٚەزارەری کبرەثب
Bank 

Group 

UNDP 

"ظیراضەی 
رێچکەکبٔی 
پزەٚکرظٔی 

ظٔی ظاثەغکر
کبرەثب"  کە 

ثبٔکی 
ٔێٛظەٚڵەری 
رەِٛیً ٚ 
٘بٚکبری 

رەکٕیکی ظەکبد، 



229 
 

ثٛار ظەڕەضطێٕێذ ثۆ 
ثەرەٚپێػچْٛٚ ثەرەٚ 

 .ربیجەربٔعْ

 ٌە پرۆضەظایە

ظاِەزرأعٔی لەٚارە ثۆ 
ثەغەکبٔی ثەر٘ەِٙێٕبْ، 

گٛاضزٕەٚە، ظاثەغکرظْ، ٚ 
ثبزرگبٔی ٚ کۆِپبٔیبی 

٘ۆڵعیٕگ ٚەن لەٚارەی 
کۆِپبٔیبی ضەرثەضۆ کە ثە 

گٛێرەی یبضبی 
کۆِپبٔیبکبْ رۆِبر کرا ثٓ. 

اِەزرأعٔی ئۀدِٛۀی ظ
 ،پبرێسگبراْ، کبرگێڕی

٘ەرٚە٘ب ِیکبٔیسِەکبٔی 
ثەرپرضیبرێزی ئەظا. 
ظەغێذ ٌە لۆٔبغی 

گٛٔدبٚظا ئەَ لەٚارأە، 
 .ربیجەربٔعْ ثکرێٓ

ظەضزپێکرظ
ْ ٌە 

 1٩ِبٚەی 
 ِبٔگ 

 

 6-1ِبٚە: 
 ضبڵ

 World ٚەزارەری کبرەثب
Bank 

Group 

 کبرەثب: ثە٘ێسکرظْ ژێرضبْ

 ثب٘ەثٛٚٔی کبرە

ِبٚەی ظاثیٕکرظٔی 
کبرەثب کەِە رۀبٔەد 
ٌە کبرێعا کە رەٚاٚی 

رٛأبی کبرەثبی 
ٚیطزگە ٔٛێیەکبْ 

٘ێػزب 
 .ثەکبرٔە٘ێٕراثێذ

ٔەثٛٚٔی گبزی ضرٚغزی 
ثە غێٛەیەکی رێکٛپێک 

ثۆ کبرەثب کبر ظەکبرە 
ضەر ثەر٘ەِٙێٕبْ، ٌە 

ٔبچبریعا ظەثێذ گبزۆیً 
ثەکبرثٙێٕرێذ کە زۆر 

رێکی گرأە، ٚ ٘ەرٚە٘ب ثب

ثەغعاری ثە کەرری 
ربیجەد کراٚە ٌە 

ثەر٘ەِٙێٕبٔی کبرەثبظا ٌە 
رێی ثە٘ەِٙێٕەری 
ضەرثەضۆی کبرەثب 

ئۀدبِی ثبغی ٘ەثٛٚە. 
ئەِەظ ثٛٚە ِبیەی 

ثبغزرکرظٔی ٘ەثٛٚٔی 
گبزی ضرٚغزی ٚ 

ثەکبرٔە٘ێٕبٔی ظیسي ثۆ 
ثەر٘ەِٙێٕبٔی کبرەثب. 
چبرەضەرکرظٔی ئەٚ 

ٔبکۆکیبٔەی کە ٌە کەرری 
 گبز ٘ەیە.

ٌە 
زٛزەیرأی 

6٢12 
ظەضذ پێ 

 ظەکبد

 

 6-1ِبٚە: 

ٚەزارەری ضبِبٔە 
 ضرٚغزیەکبْ

World 
Bank 

Group 
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گراْ ظەضبرە ضەر غبٔی 
زکِٛەد ثە غێٛەی یبْ 

ٚەریگرە یبْ پبرەکەی 
 .٘ەر ثعە

ثبغزر ثٛٚٔی کبرەثب ٌە 
 5٢٢کەِزر ٌە 

ثۆ  6٢٢5ِێگبٚارەٚە ٌە 
ِێگبٚاد  5٢٢٢زیبرر ٌە 

 .6٢15ٌە 

 ضبڵ

راکێػبٔی ٘ێڵی ثۆری گبز 
٘بٚرەریت ٌەگەڵ ٘ێڵی 

ثۆری ٔەٚد ثۆ ثەضزٕەٚەی 
کێڵگەکبْ ٌە ٔبٚەڕاضزی 

٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌەگەڵ 
ٚێطزگەکبْ ٌە ضۆر٘ەاڵری 

 ٘ەرێّی کٛرظضزبْ

ظەضزکرظْ 
ثە 

ئبِبظەکبر
یەکبْ ٌە 

زٛزەیرأی 
6٢12 

 3-6ِبٚە: 
 ضبڵ

ٚەزارەری ضبِبٔە 
 ضرٚغزیەکبْ

World 
Bank 

Group 

ٔەثٛٚٔی رٛأبی پێٛیطذ 
ثۆ گٛاضزٕەٚە ٚ پێکەٚە 

ثەضزٕەٚەی ثەر٘ەِٙێٕبْ 
ٌەگەڵ ثٕکەکبٔی ثبرکرظْ، 

٘ەرٚە٘ب ثەضزٕەٚەی 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثە 

ٔبٚچەکبٔی رری عێرالەٚە 
 ثەیەکەٚە کە ٔەثٛٚٔی ئەَ

ثەضزٕە رێگە ظەگرێذ ٌە 
گٛاضزٕەٚەی کبرەثب )یبْ 

کبرەثبی ٘ەرزأزر( ثۆ ئەٚ 
ی پێٛیطذ غٛێٕبٔەی ثەغ

 .ٌە کبرەثبیبْ ٔیە

ٚەزارەری کبرەثب ٌەگەڵ 
٘ەِٙێٕەرێکی  ٘ۀعێه ثەر

ضەرثەضۆی کبرەثب 
کبریبْ ٌەضەر ثٕیبرٕبٔی 

چۀع ثەغێکی ٘ێڵی 
گٛاضزٕەٚە کرظٚٚە، 

ثەاڵَ ٘ێػزب پێٛیطزە ثە 
ٍِیۆْ ظۆالر  52٩ثڕی 

ٚەثەر٘ێٕبْ ثکریذ ٌەَ 
ثەغەظا ثۆ رۆڕی 

گٛاضزٕەٚەی ڤۆڵزیەی 
 .ثەرز

غکرظْ ثۆ ڕێگەضۆ
ثەغعاری کەرری ربیجەد ٌە 

گەغەضۀعٔی رۆڕی 
گٛاضزٕەٚەی ڤۆڵزیەی 

 ثەرز.

ئەِە ٘ەرٚە٘ب رێگە ضۆظ 
ظەکبد ثۆ گٛاضزٕەٚەی 

  ِێگبٚاری رر. ١٢٢٢ٔسیکەی 

ظەضذ 
کراٚە ثە 
ٌێکۆڵیٕەٚە

 کبْ. 

ِبٚەی 
خێجەخێکر

 6ظْ: 
 ضبڵ

 World ٚەزارەری کبرەثب
Bank 

Group 

ثبٔکی 
ٔێٛظەٚڵەری 
رەِٛیً ٚ 

بٚکبری ٘
رەکٕیکی 

کرظٚٚە ٚ 
ٌێکۆڵیٕەٚەکە 

ئێطزب ٌە 
پرۆضەظایە 
"ثەغعاری 

کەرری ربیجەد 
ٌە پزەٚکرظٔی 
گٛاضزٕەٚەی 
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 کبرەثب"

 ظاثەغکرظٔی کبرەثب

 

ثەفیڕۆظأی زۆر ٌە 
ئۀدبِی ٘ۆی 

رەکٕیکی کە 
پەیٛەضزە ثە رۆڕی 

ٔیّچە رێکچٛٚی 
ظاثەغکرظْ، 

٘ێڵەکبٔی گٛاضزٕەٚە 
کۆٔٓ ٚ خێی ِزّبٔە 

پێٛەرەکبٔی  ٔیٓ، ٚ
ضٛێٕعٔەٚەی کبرەثب 

پطٌٛەکبْ ٚرظ  ٚ
 .ٔیٓ

چبککرظٔەٚە الٚازە ٚ 
ٚەثەر٘ێٕبْ ثەغی 

پێٛیطزی ٔبکبد ٌە رۆری 
ظاثەغکرظٔی کبرەثبظا. 

ٌەگەڵ زیبظثٛٚٔی رٛأبی 
ثەر٘ەِٙێٕبٔعا پێٛیطزە 
رٛأبی رۆڕەکەظ پزەٚ 
ثکریذ ثۆ ئەٚەی ئەَ 

کبرەثبیە ثگەیۀعرێذ ثە 
 .ثەکبرثەر

ئەٚ ثە گٛێرەی 
ٌێکۆڵیٕەٚەیەی کە ثبٔکی 

ٔێٛظەٚڵەری  رەِٛیٍی 
ظەکبد ثۆ ٘بٚکبری 
رەکٕیکی، زکِٛەد 

ضەرلبڵی ٌێکۆڵیٕەٚەیە ٌە 
رێکبرەکبٔی ثەغعاری 

کەرری ربیجەد ٌە 
 ظاثەغکرظٔی کبرەثب.

ٌێکٶٌیٕەٚە ٌە ڕێکبرەکبٔی 
ثەغعاری کەرری ربیجەد ثۆ 

ڕاکێػبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ 
ثبغزرکرظٔی ئەظای 

ەرری ثبزرگبٔی ک
ظاثەغکرظْ. ڕۀگە ٌە 

ثەراییعا ٔەکرێذ ربیجەربٔعْ 
ثە رەٚاٚەری ئۀدبَ ثعرێذ 

ثەالَ ظەکرێذ ٌە یەکەَ 
٘ۀگبٚظا ثەغی 

کۆکرظٔەٚەی پبرە ٚ 
پطٛٚڵەکبْ ثعرێذ ثە 
کۆِپبٔیبی ربیجەد ثە 
گٛێرەی گرێجەضزی 

 گٛٔدبٚ.

رەریت ٌەگەڵ ثەغعاری ٘بٚ
کەرری ربیجەد، ظەضزکرظْ 

ظا ٚ ثە چبکزرکرظٔی ئە
ثە٘ێسکرظٔی ڕێٛغٛێٕەکبٔی 

 ظاِەزراٚەیی.

ٌێکۆڵیٕەٚە
کبْ 

ظەضزیبْ 
 پێکرظٚٚە.

ِبٚەی 
خێجەخێکر

ظْ: 
 6ٔسیکەی 

 ضبڵ

 World ٚەزارەری کبرەثب
Bank 

Group 

  کبرەثب: چبکزرکرظٔی ئەظا ٚ ٌێپرضیٕەٚە

ثەرپرضیبرێزی 
الٚازیی 

ٌێپرضیٕەٚەی ظارایی 
ثەفیڕۆظأی زۆری 

ثبزرگبٔیی ٌە ئۀدبِی 
ٔبٚثۀبٚ پێعاچٛٚٔەٚەی 
ٔرضی کبرەثب کراٚە ٌە 

پەرەپێعاْ ٚ خێجەخێکرظٔی 
ۀع ضبڵەیی ٚ رێگەیەکەی چ

ٌێکۆڵیٕەٚە
کە ٌە 

"رێچٛٚی  ٚەزارەری کبرەثب
ضسِەرگٛزاری 
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ٚ ٚزە ظەثێزە ِبیەی  ظارایی ٚ ٚزە
ظأی زۆر ٚ ثەفیڕۆ

کۆکرظٔەٚەی کەِی 
ظا٘برەکبْ ٚ 

ئەِبٔەظ ثبرێکی 
 .گرأی ظاراییٓ

ٔسِی ربریف ٚ ٔرش، ٚ 
پێٛەرەکبٔی کبرەثب ٚ 

پرۆضەی پطٛٚڵەکرظْ 
ٚرظ ٔیٓ، ٚ ثە ثێ پێٛەر 

 .کبرەثب ضەرف ظەکرێذ

ٚظا، ثەاڵَ، ڕاثرظٚ
پێٛیطزە غێٛازێکی 

٘ەیکەٌی ثگیرێزە ثەر ثە 
ئبِبٔدی ئەٚەی ٔرضەکە 

ثزٛأیذ رێچٛٚی 
ثەر٘ەِە٘ێٕبٔەکە رِٚبڵ 
ثکبد. زکِٛەد ظەضزی 
کرظٚٚە ثە ٌێکۆڵیٕەٚەی 

"رێچٛٚی 
ضسِەرگٛزاریەکە، ٚ 
ٔرضەکەی" کە ثبٔکی 
ٔێٛظەٚڵەری رەِٛیٍی 

 .ظەکبد

ضزراریدێه ثۆ گۆڕیٕی 
ٔرش. ڕۀگە ئەَ غێٛازە 

ٌەگەڵ چبکجٛٚٔی کبرەثبظا 
ئۀدبَ ثعرێذ ٚ ٔرضی 

کبرەثب ثە گٛێرەی رێچٛٚی 
ثەر٘ەِٙێٕبٔەکەی ثێذ ثۆ 

ثەکبرثەرەکبٔی ثٛاری 
 ثبزرگبٔی ٚ پیػەضبزی

پرۆضەظایە
. 

 

ِبٚەی 
خێجەخێکر

 5-3ظْ: 
 ضبڵ

ٚ غێٛازی 
ربریف" ثە 
٘بٚکبری 

رەکٕیکی ٚ 
رەِٛیٍی ثبٔکی 

 ٔێٛظەٚڵەری

ظەضذ ٔەکراٚە ثە ٘یچ 
ثەرٔبِەیەکی ڕْٚٚ ثۆ 

کەِکرظٔەٚەی ثەفیڕۆظاْ 
ٌە پڕۆضەی 

 .ظاثەغکرظٔەٚە

پەرەپێعاْ ٚ خێجەخێکرظٔی 
پالٔێک ثۆ کەِکرظٔەٚەی 

ثەفیڕۆظاْ. ثە گٛێرەی 
 ٘ەٌطۀگبٔعٔی ٚرظی

ثەفیڕۆظأی ثبزرگبٔی، 
ثەرٔبِەیەن ظاثڕێژرێذ ثۆ 

کەِکرظٔەٚەی ثەفیڕۆظاْ ٚ 
ثۆ چبکزرکرظٔی 

کۆکرظٔەٚەی پبرەی کبرەثب 
ثە خەضذ ضطزٕە ضەر 
ثەغکرظٔی ثەکبرثەر ٚ 

ٔبٚچەی خٛگرافی کە ٘ۆی 
ضەرەکیٓ ثۆ 

ٌێکۆڵیٕەٚە 
ٌە 

پرۆضەظایە
. 

 

ِبٚەی 
خێجەخێکر

 5-3ظْ: 
 ضبڵ

"ظیراضەی  رەثبٚەزارەری کب
رێچکەکبٔی 
پزەٚکرظٔی 

ظاثەغکرظٔی 
کبرەثب"  کە 

ثبٔکی 
ٔێٛظەٚڵەری 
رەِٛیً ٚ 
٘بٚکبری 

رەکٕیکی ظەکبد، 
 ٌە پرۆضەظایە
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 ثەفیڕۆظأەکبْ

ثەڕێٛەثرظٔی 
ظاٚاکبریەکبٔی 
پێعأی کبرەثب ٚ 
 ٚزەی ٔٛێکراٚە

ضٛاضذ ٌەضەر 
کبرەثب ثەرظەٚاَ ثە 

ڕێژەیەکی ثەرز، زیبظ 
 .ظەکبد

پێٛیطزە ضٛاضذ ٌەضەر 
رەثب ثەثبغی کب

 .ثەڕێٛەثجرێذ

ضیبضەرێکی ڕْٚٚ ٌە 
 ئبراظا ٔیە.

پەرەپێعاْ ٚ خێجەخێکرظٔی 
ثەرٔبِەیەن ثۆ چٛضزی 
کبرەثب، پبراضزٕی ٚزە، 

ٚزەی ٔٛێکراٚە، ٚ 
 .ثەڕێٛەثرظٔی ظاٚاکبریەکبْ

ظەضزپێکرظ
ْ ٌە 

-1ِبٚەی 
ضبڵی  6

 ظا٘برٛٚ.

خێجەخێرظ
ٔی ٌە 

ِبٚەی 
ِبِٕبٚۀعظ

 ا

  ٚەزارەری کبرەثب

 ی ٔەٚدکەرر

ٌە  پەرەپێعاْ
پباڵٚرٕی ٔەٚری 
 ضبٚ )ظاٚٔطزریُ(

ظەرفەرەکبٔی 
پباڵٚرٕی ٔەٚد 
)ظاٚٔطزریُ( ثە 

غێٛەیەکی رێکٛپێه 
ضٛٚظیبْ ٌێ 
ٚەرٔەگیراٚە. 

زکِٛەری ٘ەرێّی 
کٛرظضزبْ رٛأبی ٌە 

ثٛاری رٛأبی 
ضٕٛرظارە،  پباڵٚرٕعا

ٚ ثەر٘ەِە 
ٔەٚریەکبْ ثۆ 

ضٕٛرظار ٌە  رێکبری
ئبراظایە ثۆ چبکزرکرظٔی 

پباڵٚرٕی ٔەٚد ٚ 
ظەرفەرەکبْ ضٛظیبْ ٌێ 

 ٔەگیراٚە.رٚە

پێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی  
کٛرظضزبْ چبکطبزیی ٌە 

ثٛاری رێکبرەکبْ ظاثڕێژێذ 
 :ٚ رەرکیس ثطبرە ضەر

(i ٚ چٛارچیٛەی ثبزرگبٔی)
گرێجەضزی ثەڕێٛەثرظٔی 
چبالکییەکبٔی ٘ۀٛٚکە ٚ 

( رێطۆغکرظْ ثۆ iiعە، )ئبیٕ
٘ەٌِٛەرخەکبٔی راکێػبٔی 

( iiiٚەثەر٘ێٕبْ، )
چبکطبزیی ٌە کبرٚثبری 

یبضبیی ٚ رێکبرەکبْ، ٚەن 

ٌە کبٔٛٔی 
ظٚٚەِی 

6٢1٨ 
ظەضذ 
 پێعەکبد

ٚەزارەری ضبِبٔە 
 ضرٚغزیەکبْ
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ثەکبر٘ێٕبٔی 
ٔبٚضۆیی، ٘بٚرظە 

 .دظەکب

ٔرش، پبڵپػزی ٔرش، 
ضزبٔعەرەکبٔی ضٛٚرەِۀی، 

(iv پێٛەرەکبْ ثۆ )
 (زیبظثٛٚٔی رٛأبی پباڵٚرٓ

ٌەٚأە ٔۆژۀکرظٔەٚەی 
یەکەکبْ( ثبغزرکرظٔی 

 ڕێٛغٛێٕی ٘بٚرظەکرظْ ٚ
 خێگرەٚەی ضٛٚرەِۀی. 

 پێکەٚە ثەضزراٚێزی ٘ەرێّی )ئیمٍیّی(

 کەرری گٛاضزٕەٚە

 یبضب ٚ رێکبرەکبْ

 ٔەثٛٚٔی یبْ کۆٔی
)ثە  یبضبی گٛٔدبٚ،

 غێٛەیەکی ضەرەکی
ثۆ ظیسایٓ ٚ 

ضەرپەرغزی ٚ 
 چبککرظٔەٚەی( ثۆ

 .ٛاضزٕەٚەژێرضبٔی گ

رێچٛٚی گرأی ثٕیبرٕبْ ٚ 
 .چبککرظٔەٚە

وٛاڵیزی ٔسِی ثیٕبضبزی ٚ 
ضەرپەرغزی، ٚ کبرەکبٔی 

 .چبککرظٔەٚە

پالْ ٌە ئبراظایە ٌەگەڵ 
ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری ثۆ 

ٔٛێکرظٔەٚەی 
ڕێٛغٛێٕەکبْ، ثەاڵَ 

 .٘ێػزب خێجەخێ ٔەکراٚە

پێعاچٛٚٔەٚە ٚ 
ٔٛێکرظٔەٚەی یبضب ٚ 
رێکبر، ثاڵٚکراٚە، ٚ 

ّبییەکبْ ثۆ پالٔعأبْ، رێٕ
ظیسایٓ، ضەرپەرغزیکرظْ، 
ٚ چبککرظٔەٚەی ژێرضبٔی 

 گٛاضزٕەٚە.

پزەٚکرظٔی کۆٔزرۆڵ، ثە 
ربیجەری زیبظثەکبر٘ێٕبٔی 
 ژێرضبْ )زێعەڕۆیی ثبر(

ٔیطبٔی 
6٢17- 

کبٔٛٔی 
یەکەِی 

6٢6٢ 

ٚەزارەری 
ئبٚەظأکرظٔەٚە ٚ 

 ٔیػزەخێکرظْ

ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

 گەیبٔعْ

 الٔعأبْٚەزارەری پ

JICA 

SIDA 

EU 

UNESCWA 

UNDP 

USAID 

 گٛاضزٕەٚەی گػزی

 ضیطزەِی
گٛاضزٕەٚەی گػزی 

ٌە ٔێٛ غبرەکبْ ٚ ٌە 
ٔێٛاْ غبرەکبْ رب 

ضیطزەِی گٛاضزٕەٚەی 
گػزی پەرەی پێٕەظراٚە. 
٘یچ ڕێٛغٛێٕێکی ڕْٚٚ 

 ٌە ئبراظا ٔیە.

پێعأی  ڕێٛغٛێٕەکبٔی
 .ِۆڵەد

پێٛەرە کٛررطبیۀەکبْ: 
پەرەپێعأی ضیطزەِی ٔٛێ 
ثۆ گٛاضزٕەٚەی گػزی، ثە 
خیب ثۆ ٔێٛ غبرەکبْ، ٚ ثۆ 

کبٔٛٔی 
ظٚٚەِی 

رب  6٢1٨
رەٚاٚ 

ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

 گەیبٔعْ

 ٚەزارەری پالٔعأبْ

UNDP 

IRU 

UNESCWA 
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ئبضزێکی کەَ خێی 
 .ِزّبٔەیە ٚ چٛضزە

پێٛیطزە چبکطبزی ثکرێذ 
عأی ِۆڵەد ثۆ ٌە پێ

کبرپێکەراْ ٚ 
 غۆفێرەکبْ.

 ٔێٛاْ غبرەکبْ.

-پێٛەرە ِبِٕبٚۀعی
ظرێژضبیۀەکبْ: ثۆ ئەٚەی 

ٚزەی پبن ٚ چٛضذ ٌە 
رٚٚی ٚزەٚە 

ذ ثۆ ٘ۆیەکبٔی ثەکبرثٙێٕرێ
گٛاضزٕەٚە، ثرەٚظاْ ثە 

٘ۆیەکبٔی پیبظە ٚ 
پبضکیٍطٛاری ٌۀێٛ 
غبرەکبْ، ٘ەرٚە٘ب 

پەرەپێعأی رۆڕی ٘ێڵی 
 ئبضٕیٓ

 ظەثێذ

 ثە گٛاضزٕەٚە
 ثبر٘ەڵگرەکبْ

ضۆ ڕێٛغٛێٕی ٌەضەر
ٚ کٌٛفەظار ثۆ پێعأی 

ِۆڵەد ثۆ 
٘ۀبرظەکرظْ ٚ 
٘بٚرظەکرظْ، ٚ 

ِۆڵەرعاْ ثە 
 .کۆِپبٔیب

ضیطزەِی ِۆڵەرعاْ ثۆ 
غۆفێرەکبْ ٚ 

کۆِپبٔیبکبْ ثە ثبغی 
 ظأەڕێژراٚە.

ِۆڵەرەکبٔی ٘ۀبرظْ ٚ 
 ٘بٚرظْ رێچٛٚی زۆرە.

چبکطبزیی ٌە  
رێٛغٛێٕەکبٔی ئبضبٔکرظٔی 

 ثبزرگبٔی

رػریٕی 
یەکەِی 

6٢12 – 
زٛزەیرأی  

6٢1٩ 

 

ضەرخەَ ئەٚ 
ٚەزارەربٔەی 

ِۆڵەری 
٘ۀبرظەکرظْ ٚ 

٘بٚرظەکرظْ 
ظەظەْ، ٚ ٚەزارەری 

ثبزرگبٔی 
 ٚپیػەضبزی

 

UNESCWA 

WTO 

ئبضبٔکرظٔی 
ثبزرگبٔی ٚ 

ڕێٛغٛێٕەکبٔی 
 گِٛرک

ڕێٛغٛێٕەکبْ 
کبرێىی زۆریبْ 

پێعەچێذ ثۆ 
رێپەڕثْٛٚ ثە ضبڵە 

ضٕٛریەکبْ ٚ ثە 

ڕێٛغٛێٕەکبٔی گِٛرک 
 یەوٕەضراْٚ.

ظرٚضزکرظٔی ٘ەِب٘ۀگی  
ٌە ٔێٛاْ ٘ەِٛٚ ئەٚ 

فەرِبٔگبٔەی کە کبر ٌەضەر 
گِٛرک ٚ رێٛغٛێٕەکبٔی 

 .ضبڵە ضٕٛریەکبْ ظەکەْ

رػریٕی 
یەکەِی 

6٢12 – 
زٛزەیرأی  

6٢1٩ 

ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

 گەیبٔعْ

ثەڕێٛەثەرایەریەکبٔی
 ی گِٛرن

WCO 

UNESCWA 

UNCTAD 

IRU 
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ثبغی ٘ەِب٘ۀگ 
 .ٔەکراْٚ

 

رێگبکبْ ٚ 
ظەضزگەیػزٓ ثە 

 غٛێٕبْ

رێگە ضەرەکیەکبٔی 
گٛاضزٕەٚە رەٚاٚ 

ٔەکراْٚ ثۆ ضسِەری 
رەٚاٚەری، رێچٛٚی 
گٛاضزٕەٚە گرأە، 

ضەالِەری ٘برٛٚچۆ 
کەِە، رێگەکبْ 
ثبرێکی زۆری 

ثبزرگبٔییبْ ٌەضەرە 
ثۆیە پێٛیطزیبْ ثە 

چبککرظٔەٚەی زۆرە، 
٘ەٌِٛەرخی 

 رێگبٚثبٔەکبْ ضراپە. 

ظٔی خێجەخێکر
پرۆژەکبٔی رێگبٚثبْ 

 ظٚاظەکەٚێذ. ئەٚ
ثۆ  کبرەی پالٔی

ِبضزەر پالٔی رێگەی 
ضێرای ظأراٚە، 
ظٚاکەٚرٛٚە ٌە 
 .کبرەکەی ضۆی

ٔەثٛٚٔی ٘ێڵی ئبضٕیٓ، رب 
ڕاظەیەکی زۆر پػذ ثە 

گٛاضزٕەٚەی 
 رێگبٚثبٔەکبْ ظەثەضزرێذ.

رێچٛٚی گٛاضزٕەٚە گرأە 
 ٚ ٔرضی ثبزاڕ ثەرزە.

٘ەیە کبریگەری ٔەرێٕییبْ 
ٌەضەر گٛاضزٕەٚ ٚ 

٘برٛٚچۆ، ثە ربیجەری ثۆ 
ضەڵىی ٘ەژار، ٚ ثە 

ربیجەد ٌە ٔبٚچە 
 .ظٚٚرەکبْ

رۆڕی رێگەی ضەرەکی 
رەٚاٚ ثکرێذ  ٚ رێگەی 
ضیبٔی ثەرفراٚاْ ثکرێذ 

 ٚ چبکزر ثکرێذ.

 کبرەکبٔی
 گػزی ثەڕێٛەثەرایەری

 GDRBرێگبٚثبْ 
خەضذ ظەضۀە ضەر 

رەٚاٚکرظٔی ثەغە ٘ەرە 
 ضەرەکیەکبٔی
 رێگبٚثبٔەکبْ.

رێرِیٕبڵی پبش  ِۆڵەری
ثە ضەرکەٚرٛٚیی رەٚاٚ 

 .ثٛٚە

رەٚاٚکرظٔی رێگە 
ضەرەکییەکبٔی گٛاضزٕەٚە 

ثە گٛێرەی ضزبٔعەرە 
 گٛٔدبٚەکبْ.

ٔٛێکرظٔەٚەی ِبضزەرپالٔی 
 رێگەی ضێرا.

ظاڕغزٕی ِبضزەر پالٔی 
گٛاضزٕەٚە ثۆ ٘ەرێّی 

کٛرظضزبْ ثۆ ضەرخەَ 
 ٘ۆیەکبٔی گٛاضزٕەٚە.

ظٔی ٘ەٌِٛەرخی چبکزرکر
رێگبٚثبٔەکبْ ٚ ظڵٕیبثْٛٚ 

ٌە ژێرضبٔی ضێکزەری 
ضێیەَ ثۆ زیبررکرظٔی 

ظەضزگەیػزٓ ثە 
ٔەضۆغطبٔە ٚ 

 .لٛربثطبٔەکبْ

کبٔٛٔی 
ظٚٚەِی 

6٢1٨- 
کبٔٛٔی 
یەکەِی 

6٢65 

ٚەزارەری 
ئبٚەظأکرظٔەٚە ٚ 

 ٔیػزەخێکرظْ

ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

 گەیبٔعْ

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 ئبثٛری

 ی پالٔعأبْٚەزارەر

World 
Bank 

Group 

EU 

ADB 

JICA 

UNESCWA 

ضەالِەری 
 رێگبٚثبْ

٘ەٌِٛەرخی 
رێگبٚثبٔەکبْ، 

ٔەثٛٔی یبضب ٚ رێکبر ٚ 
 .ٔیساِی گٛٔدبٚ

ظاڕغزٕی ضزراریدی  
 ضەالِەری رێگبٚثبٔەکبْ

ئەیٌٍٛی 
6٢12 – 

ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

World 
Bank 
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ئبزاری  .ضەالِەد ٔیە
6٢1٩ 

 گەیبٔعْ

ٚەزارەری ٔبٚضۆ ) 
 ۆٌیطی ٘برٛٚچۆ(پ

Group 

EU 

RAND 

ثەرێٛەثرظٔی 
 رێگبٚثبْ

رێٛغٛێٕەکبْ کۆٔٓ، 
-پرۆضەکبْ پچڕ
پچڕْ، یەکەکبْ 

٘ەِب٘ۀگی ٔیە ٌە 
ٔێٛأیبٔعا، ڕٚٚپێٛی 
گٛٔدبٚی رۆڕەکە ٌە 

 .ئبراظا ٔیە

رٛأبی ثەڕێٛەثرظْ ٚ 
چبککرظٔەٚەی ژێرضبٔی 

 .رێگبٚثبٔەکبْ الٚازە

٘ەٌِٛەرخی ضراپی 
ثبٔەکبْ رێچٛٚی رێگبٚ

گٛاضزٕەٚەیبْ زۆر گراْ 
 .کرظٚٚە

کرظْ ثە  را٘ێٕبْ
کبرِۀعأی ضەرەکی، 

ثەاڵَ ئبضزی 
 خێجەخێکرظْ، ٔسِە.

 ٌەگەڵ ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری
پالْ ظأراٚە ثۆ 

چبکطبزیی ضیطزەِەکە، 
ثەاڵَ ٘ێػزب ٔەضراٚەرە 
 ثٛاری خێجەخێکرظٔەٚە.

چبکزرکرظٔی رٛأبی 
رەکٕیکی ٚ کبرگێڕیی ٌە 

ثەرٔبِەکبٔی ٘بٚکبری رێی 
رەکٕیکی. ظاِەزرأعٔی 

یەکەی ثەڕێٛەثرظٔی کبرا 
 GDRBٌە 

چبکزرکرظٔی ئبڵٛگۆڕی 
زأیبری ٌە ٔێٛاْ یەکەکبٔی 

GDRB  ٚەزارەرە ٚ
 پەیٛۀعیعارەکبْ.

گۆڕأی ثٕەرەری کەررەکە  
ٌە ظٚٚ رٛێی ثەرٔبِەیەکی 
زٔدیرەییعا کە پػزگیری ٌە 
ظاڕغزٕی ضزراریح ٚ ظیعگە 

ڕێٛەثرظٔی ثىبد )ثە
ثبغزری ضەرِبیەی 

رێگبٚثبٔەکبْ، 
ٚەاڵِعأەٚەی ضێرای 
پەیٛۀعی ٚ ضىبالی 

ثەکبر٘ێٕەرأی 
رێگبٚثبٔەکبْ، چبٚظێری ٚ 
ڕاپۆررٕٛٚضیٕی ثبغزر، ٚ 

پالٔێکی 
ِبِٕبٚۀع 
ضبیەْ ثۆ 
چبکزرکرظ

ٔی رٛأبی 
ظاِەزراٚە

یی 
GDRB  (
کبٔٛٔی 
یەکەِی 

6٢17 – 
کبٔٛٔی 
یەکەِی 

6٢1٨ ) 

پالٔێکی 
ظرێژضبیە

ْ ثۆ 
ضپبرظٔی 

رێگەی 
ضێرا ٚ 

ظەرەکی ثە 
ظەزگبیەکی 

ٚەزارەری 
ئبٚەظأکرظٔەٚە ٚ 

 کرظْٔیػزەخێ

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 ئبثٛری

World 
Bank 

Group 

SIDA 

JICA 

EU 

UNESCWA 
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ضەپبٔعٔی رێٛغٛێٕەکبٔی 
٘برٛٚچۆ ٚ ثبری ضەر 

 رێگەکبْ(

پزەٚکرظٔی کۆٔزرۆڵ ثۆ 
کەِکرظٔەٚەی ٔبفەرِێزی ٚ 
ە چبکزرکرظٔی پبثۀعثْٛٚ ث

 رێّٕبییەکبْ.

ضەرثەضۆ 
)کبٔٛٔی 
ظٚٚەِی 

ٚ ثە  6٢6٢
 ظٚاٚە(

ثیٕبضبزی رێگبٚثبْ 
ٚ پیػەضبزی 

 ڕاٚێژکبری

الٚازیی ٌە 
پیػەضبزی 

گرێجەضزکرظْ ٚ 
راٚێژکرظْ )کٛاڵیزی 

ٔسِی ثیٕبضبزی، 
رٛأبی ظیسایٓ ٚ 
ضەرپەرغزی ٌە 
ئبراظا ٔیە، ٘یچ 

غبرەزاییەن ٌەضەر 
رەکٕەٌۆخیبی 

رٛٚ ٚ پێػکەٚ
زأیبری پراکزیکی 

 . ٔیە(

ضێکزەرە الٚازە ٚ  ئەَ
گەغەی ٔەکرظٚٚە. ٘یچ 
کبرزأیەکی پێٛیطذ ثۆ 

خێجەخێکرظٔی 
چبالکییەکبْ ثەرظەضذ 

 ٔیە.

ثٛظخەی رەرضبٔکراٚ 
ثەغی پرۆژەکبٔی ژێرضبْ 

 ٔبکبد.

ٔەثٛٚٔی ئبِێر ٚ ٚ 
کەرەضزە ٚ ضزبفی 

غبیطزە ظەثێزە ِبیەی 
ظٚاکەٚرٕێکی زۆری 

 پرۆژەکبْ.

 ٔسِیکٛاڵیزی 
 ضسِەرگٛزاریەکبْ.

ظاثیٕکرظِی را٘ێٕبْ ثۆ  
ثەڵێٕعەرەکبْ ٚ 

راٚێژکبرەکبْ ثۆ 
چبکزرکرظٔی رٛأبٔی 

 رەکٕیکی ٚ کبرگێڕییبْ.

پػزگیری ٌە خێجەخێکرظٔی 
ضیبضەرەکبٔی ضەالِەری. 
٘ەڵجژارظٔی پرۆژەکبْ ثە 
ٚرظی ٚ ظأبٔی پالْ ثۆ 

کڕیبری ثۆ ٘بٔعأی 
 ثەڵێٕعەرە ٔبٚضۆییەکبْ.

٘بٔعأی ٘بٚثەغی ٌە ٔێٛاْ 
ثەڵێٕعەر ٚ راٚێژکبری 

 ٔبٚضۆ ٚ ثیبٔی

کبٔٛٔی 
یەکەِی 

6٢12-
زٛزەیرأی 

6٢1٨ 

ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

 گەیبٔعْ

ٚەزارەری 
ئبٚەظأکرظٔەٚە ٚ 

 ٔیػزەخێکرظْ

 

World 
Bank 

Group 

SIDA 

JICA 

 EUٚەزارەری  ئە٠ٌٍٛیٚەرگررٕی کرێی گٛٔدبٚ  ثٛظخەی رەرضبٔکراٚ، ٔەثٛٚٔی ضەرچبٚە ٚەرگررٕی کرێ ٌە 
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ڵی ثۆ ظاپۆغیٕی رِٚب ثەکبر٘ێٕەری رێگب
چبککرظٔەٚەی 

ژێرضبٔی 
 .رێگبٚثبٔەکبْ

ٌەٚأەی رێگە ثەکبرظە٘ێٕٓ  .ثەظ ٔبکبد
)کرێی رۆِبرکرظْ، ثبخی 
ثۀسیٓ، ثبخی ٘برٛچۆی 
رێگبی ضێرا، ٚ رضِٛی 

 زیبظ(  ثبری/ثبری گراْ

ظأبٔی ِیکبٔیسَ ثۆ 
 .کۆٔزرۆڵکرظٔی ظا٘بد

6٢12 – 
ٛٔی کبٔ

 یەکەِی
6٢1٨ 

گٛاضزٕەٚە ٚ 
 گەیبٔعْ

ٚەزارەری 
ئبٚەظأکرظٔەٚە ٚ 

 ٔیػزەخێکرظْ

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
  ئبثٛری

SIDA 

UNESCWA 

 ٘ێڵی ئبضٕیٓ

ثە ئەٌٚەٚیەری زکِٛەد  .ٔەثٛٚٔی رۆڕەکە
 .ظأبٔرێذ

ِبضزەرپالٔی عێراق 
ثٕیبرٕبٔی  رۆڕی ٘ێٍی 

 .ئبضٕیٕی ڕەچبٚ کرظٚٚە

ضزەر پالٔی ظاڕغزٕی ِب
گٛاضزٕەٚە ثۆ ٘ەرێّی 
کٛرظضزبْ، کە ٘ەِٛٚ 

غێٛازەکبٔی گٛاضزٕەٚە 
 .ٌەضۆثگرێذ

ئەٌٚەٚیەر
ی کەَ، ٌە 

ظٚای 
6٢6٢ 

ظەضذ 
 پێعەکبد

ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

  گەیبٔعْ

 ٚەزارەری پالٔعأبْ

EU 

ADB 

UNESCWA 

ضەکۆ )٘ەة(ی 
 ٌۆخیطزی

زٔدیرەی ٌۆخیطزی 
ثە ثبغی گەغەی 

پێٕەظراٚە ٚ 
عٔی ثە گەیبٔ

کڕیبرەکە، زۆر 
  .غپرزەیە

پێٛیطزە ِبضزەرپالٔی   .ٔەثٛٚٔی یبضبی گٛٔدبٚ
٘ەرێّی کٛرظضزبْ 

ضسِەرگٛزاری ٌۆخیطزی 
 .ٌەضۆثگرێذ

ظەضزپێکرظ
ْ ٌە 
6٢1٨ ٚ ،

خێجەخێکر
ظْ ثە الی 

کەِەٚە  
ثۆ ِبٚەی 

 ضبڵ 5

ٚەزارەری 
ئبٚەظأکرظٔەٚە ٚ 

 ٔیػزەخێکرظْ

ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

  گەیبٔعْ

  رەری پالٔعأبْٚەزا

EU 

ADB 

UNESCWA 

 کبراِەیی ضزبف

ٔەثٛٚٔی زأیبری 
پێٛیطذ ثۆ 

ثەڕێٛەثرظٔی 
ژێرضبٔی گٛاضزٕەٚە 

ٔەثٛٚٔی کبراِەیی 
 .پێٛیطذ

پێعاچٛٚٔەٚە ٚ  
خێجەخێکرظٔی ثەرٔبِەی 

ٔٛێ ٌە ئۀعازیبری 
ژێرضبٔی ٘برٛٚچۆ 

ظەضزپێکرظ
ْ ٌە 
6٢1٩ ٚ ،

ظاثیٕکرظٔی 

  ٚەزارەری پەرٚەرظە

ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

SIDA 

World 
Bank 
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)ثە ربیجەد ٌە ثٛاری 
چبوکرظٔەٚە ٚ 
ثەڕێٛەثرظٔی 

 . ضەرِبیە(

ٔعأبْ، ظیسایٓ، )پال
ثیٕبضبزی، ضەرپەرغزی، 

چبککرظٔەٚە، ثەڕێٛەثرظْ( 
ٚ ئۀعازیبری گٛاضزٕەٚە 

 .)رێکططزٓ ٌۆخیطزی(

را٘ێٕبٔی 
 ثەرظەٚاَ

  گەیبٔعْ

ٚەزارەری 
ئبٚەظأکرظٔەٚە ٚ 

 ٔیػزەخێکرظْ

Group 

UNDP 

USAID 

JICA 

UNESCWA 

 ICTکەرری رەکٕەٌۆخیبی زأیبری ٚ گەیبٔعْ 

ژێرضبٔی ثرۆظثبٔع 
ٚ فراٚأکرظٔی 

 ضسِەرگٛزاریەکە

ثبزاڕی ثرۆظثبٔع ٌە 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ 
ئەٚە ظەرظەضبد کە 

ثە ضێرایی 
ثەرەٚپێع ظەچێذ 
ثە ثەراٚرظ ٌەگەڵ 

ثەغەکبٔی رری 
عێراق، ثەاڵَ ٘ێػزب 

ر ِبٚە ثٛارێکی زۆ
ثۆ گەغەضۀعْ. 

ئەِەظ ثە ربیجەری 
ثۆ ثرۆظثبٔعی خێگیر 

کە رێیعا ژێرضبٔی 
ئیٕزەرٔێزی ضێرا 
٘ێػزب گەغەی 
ٔەکرظٚٚٚە. ٌە 

٘ەرێّی کٛرظضزبْ 
کۆِپبٔیبی ئەٍ٘ی 

ئبضزۀگ ٘ەیە ٌە کێجڕکێ: 
ظاثیٕکەری ژێرضبٔی 

ضزٛٚٔی )ئباڵی ٔەٚرۆز 
ٌە ٘ەٌٚێر، ٚ کٛرظرێً ٌە 

ضٍێّبٔی(، ٚ 
ِۆٔۆپۆٌکرظٔی 

ظەضزگەیطزٓ ثە 
ثرۆظثبٔعی خێگیر ٌە الی 
ئەٚأەٚە ٚ لۆرضکرظٔی 

ژێرضبْ ٌە غبرە 
 .گەٚرەکبْ

 

ظاڕغزٕی ضیبضەد ٚ 
ضزراریدێکی ٘ەِەالیۀی 

ەیبٔعْ ثۆ گٛاضزٕەٚە ٚ گ
٘ەرێّی کٛرظضزبْ کە 

٘بٔی گەغەضۀعٔی ثبزاڕی 
ثرۆظثبٔع ظەظاد ٚ کێجڕکێ 

زیبظ ظەکبد ٌەضەر 
زٔدیرەی ضزٛٚٔی 

 ثرۆظثبٔع.

ظأبٔی ٘ەڵطٛڕێٕەری ٔٛێی 
ثرۆظثبٔع پػزئەضزٛر ثە 

ظەزگبی ٔٛێ ثۆ ضەرخەَ 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٔەٚەن 

ثۆ غبرەکبْ ثە خیب، ٚ 
ئەٌٚەٚیەریع ثعرێذ ثە 

ری ٔٛێی ظاثیٕکە
 ضسِەرگٛزاریەکە

 رەِٛزی
6٢17 – 
 رەِٛزی
6٢1٨  

ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

   گەیبٔعْ
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پەیعا ثْٛٚ ٌە 
ثبزاری ثرۆظثبٔعی 

خێگیر، ثەالَ ٘ێػزب 
کێجڕوێ زۆر 

 ضٕٛرظارە. ضەثبرەد
ثبزاڕی ِۆثبیً  ثە

ٔەٚەی  ثەغعا ِۆڵەری
ظەظاد،  3Gضێیەَ 

ٚە ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚەٚ 

گەیبٔعٔی زکِٛەری 
٘ەرێُ، ِۆڵەری 
 ١Gٔەٚەی چٛارەَ 

ظەظاد ٚ ئەِەظ 
ثۆرە ٘ۆی 

ظرٚضزجٛٚٔی 
ثبزاڕێکی 

ٔبّٔٛٚٔەیی. ئەگەر 
ئەَ ثبثەربٔە 

چبرەضەر ثکرێٓ، 
ئەٚا ضسِەرگٛزاری 

ئیٕزەرٔیزی ضێرا 
ظەرٛأٓ گۆڕأکبری 

ثەضەر ٘ەرێّی 

رێکبرەکبْ: ٔەثٛٚٔی 
ڕێکبری گٛٔدبٚ ثۆ 

ظۆزیٕەٚەی چبرەضەر ثۆ 
ثبڵساڵیی ظٚٚ 

ظاثیٕکەرەکەی ژێرضبٔی 
 ثرۆظثبٔعی خێگیر.

ٚەزارەد ضەلفی ٔرضی 
ظیبریکرظٚٚ ثۆ فرۆغزٓ 

ثە کۆ ٚ 
ی ضسِەرگٛزاریەکبٔ

ژێرضبْ. ثەاڵَ ئەَ 
پێٛەرە ِبٔبی ظڵٕیبثْٛٚ 

ٔیە ٌە کراٚەیی ثۆ 
ظەضزگەیػزٓ ثە ظەزگب 
ضەرەکییەکبْ ٚ ثٛار 

ڕەضطبٔعْ ثۆ کێجڕێىی 
ٌەضەر ضسِەرگٛزاریەکە. 
٘ەڵطٛڕێٕەرە ثبڵساڵەکبْ 

ثەرظەٚاَ ظەثٓ ٌە 
خیبکبری ٌە ٔێٛاْ ئەٚ 

ظاثیٕکەرأەی کە ضەر ثە 
ضۆیبْ ٌەگەڵ ئەٚأەی 

ٕە ٔبٚ کە ربزە ظێ
 .ثبزاڕەکە

ظاڕغزٕی چۀع رێکبرێه ثۆ 
٘بٔعأی ظاضڵجٛٚٔی 

ثبزاڕەکەی زٔدیرەی 
ثبزاڕی خێگیر ٌە ئبضزی 

کرظْ رخۆراٚخۆرظا، کب
ٌەضەر رێٛغٛێٕی ظژە 

ثبڵساڵی ٚ ظژە کێجڕکێ ٚەن 
رێٛغٛێٓ ٌەضەر ٔرش ٚ 

 .فرۆغزٓ ثە کۆ ئۆفەری

 رەِٛزی
6٢17 – 
 رەِٛزی
6٢1٨  

ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

   ٔعْگەیب

World 
Bank 

Group 
 ٘بٚکبری ٌە

ثٛاری  
ضیبضەد ٚ 

 رێکبرەکبْ

ژێرضبٔی  ضٕٛرظاری
ثرۆظثبٔع ٌە غٛێٕە 

ظٚٚرەکبْ: ژێرضبٔی 
ثرۆظثبٔع، ثە ربیجەری 

خۆری خێگیر، پێعەچێذ 
زۆر ضٕٛرظار ثێذ ٌە 

ظەرەٚەی غبرە 

 

ظیسایٕی ِۆظیٍی ٔٛێ ٌە 
ظاثیٕکرظٔی ژێرضبْ ثە 
ثەکبر٘ێٕبٔی غێٛازی 

 -٘بٚثەغی کەرری گػزی
کەرری ربیجەد ثۆ 

فراٚأکرظٔی ظەضزگەیػزٓ 
ثە فبیجەر ٚ رۆڕی ضەرەکی 

 رەِٛزی
6٢17 – 
 رەِٛزی
6٢6٢  

ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

  گەیبٔعْ

  ٚەزارەری کبرەثب

World 
Bank 

Group 
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ضەرەکییەکبْ.  ٙێٕێذ. کٛرظضزبْ ث
ثەرفراٚأکرظٔی 

ضسِەرگٛزاری ثرۆظثبٔعی 
الیۀی خێگیر ٚ ڕۀگە ٌە 

ظاراییەٚە ضەرٔدڕاکێع 
ٔەثێذ ثۆ کۆِپبٔیبی 

 کەرری ربیجەد.

knobkcab  ٌە ظەرەٚەی
 غبرەکبْ.

٘بٔعأی ثەکبر٘ێٕبٔی 
 .ژێرضبْ

ظاڕغزٕی ٔەضػەی 
ظیدیزەڵی ژێرضبْ ٚەن 

ئبِرازێک ثۆ 
ظەضزٕیػبٔکرظٔی 
کەِٛکٛڕییەکبٔی 

 .ثبزاڕەکبْ

رێکبرەکبْ:  ٘ەِب٘ۀگی
پێٛیطزە ٘ەِب٘ۀگی 

ثکرێذ ٌە ٔێٛاْ ٚەزارەری 
ثۆ  CMCضزٕەٚە ٚ گٛا

چبٚظێری ٚ رێکططزٕی 
ضێ کۆِپبٔیبکبٔی ِۆثبیٍی 

 .ٔبٚضۆ

پێٛیطزە ٘ەِب٘ۀگیکرظْ 
ٌەگەڵ ظەزگبکبٔی 

زکِٛەری ٔبٚۀعی پزەٚ 
ثکرێذ، ٌەٚأە ٌە ثٛاری 

، کە ١G/  3Gِۆڵەری 
ِۆڵەری ٔەٚەی چٛارەَ 

ڕاضزەٚضۆ ٌە الیەْ 
ٚەزارەری گٛاضزٕەٚەٚ 

گەیبٔعٔی ٘ەرێُ ظەظرێذ 
ٔەٚەی ضێیەَ ٚ ِۆڵەری 
 CMCٌە الیەْ 
 ظەظرێذ.

کرظْ ٌەگەڵ  ٘ەِب٘ۀگی
CMC  ثۆ کبرٚثبرەکبٔی

ثٛاری ثەکبر٘ێٕبٔی 
فریکٛێٕطی، پێکەٚە 
گرێعراٚێزی، وٛاڵیزی 

ضسِەرگٛزاریەکە، ٚ ٔرش 
 ظأبْ.

 رەِٛزی
6٢17 – 
 رەِٛزی
6٢61  

ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

   گەیبٔعْ
  

 ٚەزارەری  رەِٛزیپەرەپێعأی رٛأبی  رٛأبی رەکٕیکی ٚەزارەری ٘یچ غیکرظٔەٚەیەکی رێکططزٕی ثبزاڕ ٚ 
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رٛأبکبٔی ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

گەیبٔعْ ٌە ثٛاری 
 چبٚظێریکرظْ

٘ێڵی ثٕچیٕەیی ٔیە 
ثۆ ثبزاڕەکبٔی 

ریٍیکَٛ ٚ ثرۆظثبٔع 
ٌە ٘ەرێّی 

کٛرظضزبْ. ٚەزارەد 
پێٛیطزی ثە 
٘بٚکبریە ثۆ 

پزەٚکرظٔی رٛأبکبٔی 
ٌە ثٛاری چبٚظێری 
ثبزاڕی رێٍیکۆَ ٚ 

غیکرظٔەٚەی 
گەغەپێعأی. ئەِە 

پێػّەرخێکی 
رەکییە ثۆ ظأبٔی ضە

ضیبضەری گٛٔدبٚ ٚ 
پػزئەضزٛٚر ثە 

 زأیبری.

گٛاضزٕەٚە ٚ گەیبٔعْ 
ضٕٛرظارە ٌە ثٛاری 

چبٚظێری ثبزاڕەکبْ ٚ 
٘ەِب٘ۀگی الٚاز ٌە 

ئبضزی ٘ەرێّی ٚ 
٘ەرٚە٘ب کۆِپبٔیب 

 ٔێٛضۆییەکبْ.

رێکبرەکبْ ٚ ظاِەزرأعٔی 
کی پزەٚ ثۆ چٛارچێٛەیە

٘ەِبٔگی کرظْ ٌەگەڵ 
الیۀەکبٔی ثبزاڕەکە، ٚەن 
کبری یبضبیی یبْ ضسا ٌە 
 زبڵەری ٘ەِبٔگی ٔەکرظٔعا.

ظأبٔی غێٛازێىی 
راٚێژکبرأە ٚ غەفبفبٔە ثۆ 
ظاڕغزٕی رێطب ٚ رێکبری 

 .ٔٛێ

6٢17 – 
 رەِٛزی

6٢61 

گٛاضزٕەٚە ٚ 
  گەیبٔعْ

ثبزاڕی 
پێکەٚەگرێعأی 

 ٚڵەریٔێٛظە

٘ەرێّی کٛرظضزبْ 
غٛێٕێکی ضەرەکی 
خیۆپۆٌیزیکی ٘ەیە 

کە ثٛاری ثۆ 
ظەڕەضطێٕیذ ثجێذ 

 .ثە ضەکۆیەن
)٘ەثێه( ثۆ پێکەٚە 

ثەضزٕەٚەی 

ٚەثەر٘ێٕەرأی ٔبٚضۆیی 
ئەٚەیبْ پیػبْ ٚ ثیبٔی 

ظاٚە کە ثبیەش ظەظەْ ثە 
فراٚأکرظٔی ژێرضبٔی 

فبیجەر ٌە کێجڵی ژێر 
رب  ٚظەریبیەٚە ٌە ئەٌفب

رٛرکیب ٚ ئێراْ ٌە رێی 
٘ەرێّی کٛرظضزبٔەٚە. 

زکِٛەری ٘ەرێّی 
کٛرظضزبْ ِۆٌەری ظاٚە 

ثە چٛار کۆِپبٔیبی 
پێکەٚە ثەضزٕەٚەی 

ٔێٛظەٚڵەری ثۆ گەیبٔعٔی 
ضسِەرگٛاریەکە ثە 

ثەکبر٘ێٕەرە ضۆخێیەکبْ 
ٌە رێی ئێراْ ٚ 

ظأبٔی غێٛازی غەفبف ثۆ 
ِۆڵەری ژێرضبْ کە 

ررافیکی ئیٕزەرٔێذ ثۀبٚ 
ێزەٚە. کٛرظضزبٔعا ثگٛاز

ئەِەظ ثبزاڕی ٔێٛظەٚڵەری 
ثە رٚٚی ٚەثەر٘ێٕەرەکبٔعا 

ظەثێزە ٚ  ٚ ٚااڵ ظەکبد
ظا٘بد ثۆ زکِٛەد. 

 رەِٛزی
6٢1٩ – 
 رەِٛزی

6٢1٨ 

ٚەزارەری 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

  گەیبٔعْ

 ٚ کۆِپبٔیب
ٚەثەر٘ێٕەرأی 

رۆڕی فبیجەر 
ٌەضەر ئبضزی 

٘ەرێّی ٚ 
 ٔێٛظەەٌٚەری 

زکِٛەری 
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ٔێٛظەٚڵەری  ثۆ 
ضسِەرکرظٔی ثبزاڕە 

ٔیٛظەٚڵەریەکبٔی 
ٚ  GCCٔبٚچەی 

ررافیکی ٔێٛظەٚڵەری 
ٔێٛاْ ئەٚرٚپب ٚ 

 .ئبضیب

زۆر پرۆژە ٚ ظأٛضزبْ 
ٌە ئبراظایە ٌەگەڵ 

٘بٚثەغی ٔێٛظەٚڵەری 
رێطب ٚ  ٌەگەڵ ئەٚەی

رێکبرەکبٔی ِۆڵەد ثۆ 
ٌەَ  پڕۆژەکبٔی ژێرضبٔی

 خۆرە، رێگرە.

ظڵٕیبثْٛٚ ٌەٚەی کە ٘ەر  رٛرویبٚە.
ژێرضبٔێکی ٌەٚ خۆرە کە 

ٌە ٘ەرێّی کٛرظضزبْ 
ظەثێزە ِبیەی زیبررکرظٔی 

رٛأبی ئیٕزەرٔێذ ٌە ثبزاڕی 
ٔبٚضۆیی ٚ ٔرضەکەی کەَ 

 .ظەکبرەٚە

 عێراق

ثبزاڕی 
رەکٕەٌۆخیبی 

 زأیبری

ثبزاڕی رەکٕەٌۆخیبی 
زأیبری ٌە ٘ەرێّی 

کٛرظضزبْ ٘ێػزب ٌە 
٘ۀگبٚی ربزەظایە، 

ثەَ غێٛەیەظ 
ظاٚاکبری کەِە 

ضەری ٚ ٌە
ضسِەرگٛزاریەکبٔی 

رەکٕەٌۆخیبی 
زأیبری ٚ ثەر٘ەِی 

ضۆفزٛێر ٚ 
ضسِەرگٛزاری 
 رۆڕەکبْ کەِٓ

گەٚرەرریٓ ثەرثەضذ کە 
ثبش کرا ٌە ثٛاری 
ضسِەرگٛزاریەکبٔی 

پەیٛەضذ ثە رەکٕەٌۆخیبی 
 :زأیبری ثریزیٓ ٌە

(  پێگەیػزٛٚیی ٌە 1
ظاٚاکبری ٌەضەر 

ضسِەرگٛزریەکبٔی ئ 
ی ٌە رەکٕەٌۆخیبی زأیبر

 ثبزاڕی ٔبٚضۆ

(  کەِی غبرەزایی ٌە 6
زِبٔعا، ٌە ثەڕێٛەثرظْ، 
 .٘ەرٚە٘ب ٌە گەیبٔعٔیػعا

فەرِبٔگەی رەکٕەٌۆخیبی 
زأیبری، ٘ێٍکبری 

ضزراریدی ظأبٚە ثۆ 
ٔەضػەڕێگەی 

رەکٕەٌۆخیبی زأیبری 
زکِٛەری ٘ەرێّی 

کٛرظضزبْ. ئبِبٔدەکەی 
ثریزیە ٌە زکِٛەرێکی 

ئەٌیکزرۆٔی ثۆ پرۆضە ٚ 
 ەرگٛزاریەکبْ.ضسِ

خێجەخێکرظٔی رەٚاٚی 
ئەَ ضزراریدە رێگە 

ضۆظ ظەکبد ثۆ 
زیبررکرظٔی ظاٚاکبری 

ٌەضەر 
ضسِەرگٛزاریەکبٔی 

رەکٕەٌۆخیبی زأیبری ٚ 
ثەَ غێٛەیەظ یبرِەری 

ظاڕغزٕی ضزراریدێه کە 
ضەرخەَ الیۀە 

پەیٛۀعیعارەکبْ ٌە 
فەرِبٔگەوبٔی زکِٛەد 
پێکەٚە کۆظەکبرەٚە ثۆ 

ظاڕغزٕی پالٔێىی 
ظرێژضبیەْ ثۆ کبرکرظْ 
ٌەضەر ضبڵە الٚازەکبٔی 

ظاثیٕکرظْ )عرض( ٚ 
ظاٚاکبری )طٍت( ٌەضەر 

ضسِەرگٛزاریەکبٔی 
 رەکٕەٌۆخیبی زأیبری.

ی ٘بٚثەغی ٌەگەڵ کەرر
ربیجەد ٚ ظەزگب 

ئەکبظیّیەکبْ ٚ الیۀە 
٘بٚثەغە ٔێٛظەٚڵەریەکبْ 

ثۆ ظاڕغزٕی پبرکی 

 رەِٛزی
6٢1٩ – 
 رەِٛزی

6٢6٢ 

دِٛۀی ئۀ
 ٚەزیراْ

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

ظەزگب 
 پەرٚرظەییەکبْ

RAND  

ثۆ گەغەظاْ ثە 
 غبرەزاییەکبْ
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پێگەیػزٕی ثبزاڕ ٚ 
ثەرفراٚأکرظٔی ثۆ 
ظەرەٚەی ٘ەرێّی 

کٛرظضزبْ ظەظاد. ثەاڵَ 
ثەرەٚپێػدٛٚٔی 
خێجەخێکرظٔەکە 

 ۆیە. ٌەضەرض

 

 ظا٘ێٕبْ. رەکٕەٌۆخی ٚ

پػزگیری ٌە پەرەپێعأی 
غبرەزایی ٌە ثٛاری 

ضۆفزٛێر ٚ ٔبٚەڕۆکی 
ظیدیزبڵ: غبرەزایی 

رەکٕیکی ٚ ضۆفزٛێر ٚەن 
ثەڕێٛەثرظْ، زِبْ ٚ 

 .گەیبٔعْ

ٔبٚەرۆکی ظیدیزەڵ 
 ثە زِبٔی کٛرظی

ظەرفەرێک ٘ەیە ثۆ 
ثەڵیٕعەرأی ٔبٚضۆیی 
ٚ ٚەثەر٘ێٕەراْ ثۆ 

کبرکرظْ ٌەضەری ٚ 
چٛٚٔە ثبزاڕی 

ٔبٚضۆ ثۆ ثبثەری 
کبرجەضەرثرظْ، 
پەرٚەرظەیی ٚ 

ثە زِبٔی  ٔبٚچەیی
 .کٛرظی

ظەرفەد ٘ەیە ثۆ ئەٚ 
غٛێٕبٔەی کە ثە زِبٔی 

کٛرظی لطە ظەکەْ ٚ ٌەَ 
 .ثٛارەظا ثبزاڕەکە کسە

 

رێکططزٕی کێجڕکێی 
ثەرٔبِە ٚ ئبپ ثۆ ٘بٔعأی 

ظا٘ێٕبْ، پػزگیری ٌە 
کۆِپبٔیبی ثچٛٚک ٚ 

ِبِٕبٚۀعی ٌەَ ثٛارە ٚ 
ثەضػیٕی کۆِەن ثە 

 .ثەرٔبِەکە

 رەِٛزی
6٢1٩ – 
 رەِٛزی

6٢61 

   

 ٘ەِەچەغٕکرظٔی ئبثٛری ٚ ظرٚضزکرظٔی ظەرفەری کبر ٌە ِەٚظای ِبِٕبٚۀعیعا ٌە رێی پەرەپێعأی کەرری ربیجەرەٚە

پەرەپێعأی کەرری 
 ربیجەد

کەرری ربیجەد ٘ێػزب 
ضبٚایە ٌە ٚاڵرێکعا 
کە ظەٌٚەِۀعە ثە 

ضەرچبٚەی 

 ٔەثٛٚٔی ظەضزپێه

ٔەثٛٚٔی گەغە ٚ 
 ثەر٘ەِی کبرگەکبْ.

ظەضزکرظْ ثە ٘ۀعێک  ڕْٚٚ ٔیە 
ثەرٔبِەی پەرەپێعأی 

ربیجەری  ظەضپێػطەری ثە
 .ٌۀێٛ الٚأعا

 
ئەٌٚەٚیەر
   ی ثەرز

 ئە٠ٌٍٛی(

ٚەزارەری ثبزرگبٔی 
  ٚ پیػەضبزی

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

World 
Bank 

Group 
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ظەضزپێکرظْ ٚ  .ضرٚغزی
گەٚرەکرظٔی ظەضزێٛەرظأە 

٘ەرە کبریگەرەکبٔی 
کۆِپبٔیبکبْ ثۆ 

چبکزرکرظٔی ئبضزی 
ثەر٘ەِٙێٕبْ، کٛاڵیزی 
ثەر٘ەَ ٚ ظا٘ێٕبْ، ٚ 

 ظەضزگەیػزٓ ثە ثبزاڕەکبْ.

ارەکبٔی ثە ثٛ پێعاچٛٚٔەٚە
ضیبضەرەکبْ  چبکطبزی

ٚەن ٌەراپۆرری 
" 6٢15"ئۀدبِعأی ثسٔص 

 ثبش کراٚە، ٘ەرٚە٘ب
ظەضزٕیػبٔکرظٔی 

ثەرثەضزەکبٔی ٘ەر 
 ثٛارێه.

6٢12 – 
 ئە٠ٌٍٛی
(6٢1٨ 

ظرٚضزکرظٔی ٘ەٌی 
کبر ٌە کەرری 

 ربیجەد

ٌەضەظ  5٢زیبرر ٌە 
ٌە ظەضزی وبر ٌە 

الیەْ کەرری 
 .گػزیەٚە ظاِەزراْٚ

گەغەضۀعٔێىی 
ٌەضەرضۆی 

فرەچەغٕکرظٔی ئبثٛری ٚ 
ظرٚضزکرظٔی ٘ەٌی کبر ٌە 

 .کەرری ٔبٔەٚریعا

زکِٛەد ثە پەرۆغە ثۆ 
زیبررکرظٔی گٛٔدبٚێزی 

٘ێسی وبر ٚ 
ظرٚضزکرظٔی 

٘ەٌِٛەرخی ثبغزر ثۆ 
چبکزرکرظٔی  کبر ٚ

پبراضزٕی کبرەکبٔی 
کەرری ربیجەد ٚ 

ظۆزیٕەٚەی 

چبکطبزیی ٌە یبضبی کبر  
ٚ ضیطزەِە پیػەیی ٚ 

 پەرٚەرظەییەکبْ.

ظەضزپێکرظ
 ٔی ٌە

 ئە٠ٌٍٛی
6٢12 

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

ٚەزارەری کبر ٚ 
کبرٚثبری 
  کۆِەاڵیەری

World 
Bank 

Group 
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غبرەزاییەکبْ ثە 
گٛێرەی ظاضٛازی 
 .ثبزاڕی ٘ێسی وبر

کەٌێٕی ٔێٛاْ 
کبراِەیی ئیػکەر 

ٚ ظاٚاکبری 
 کۆِپبٔیبکبْ

یەکططزٕی کبراِەیی 
کبرکەر ٌەگەڵ 

ظاٚاکبری 
  .کۆِپبٔیبکبْ

کەٌێٕێکی گەٚرە ٘ەیە ٌە 
ٔێٛاْ ظەرچٛأی 

ضیطزەِی ضٛێٕعْ ٌەگەڵ 
ئەٚ غبرەزاییبٔەی کە 
ثبزاڕەکبٔی ٘ەرێّەکە 

پیٛیطزی پێیە ثۆ کەرری 
ئبثٛری خۆراٚخۆر. ئەَ 

ەٌێٕە ظەثێزە ِبیەی ک
ئەٚەی کە ظەرچٛٚەکبٔی 
ضٛێٕعْ ٔەرٛأٓ کبریبْ 

ظەضذ ثکەٚێذ الی 
کەرری ربیجەد چٛٔکە 

پێٛیطزیەکبٔی ئەٚ 
 .کەررەیبْ پێ پڕٔبکرێزەٚە

رۀع  ظەزگبی
ڕٚٚپێٛێکی ٌەضەر 

ئبضزی ٘ەرێُ ئۀدبَ ظا 
ٌەضەر پێٛیطزیەکبٔی 
  .ثبزاڕ ٚ ضبٚۀىبرەکبْ

ئۀدبِعأی رٚٚپێٛی 
یەکبٔی ثبزاری کبر، پێٛیطز

٘ەِب٘ۀگکرظٔی 
ثەرٔبِەکبٔی را٘ێٕبْ، 

ٔٛضیٕی ٔبٚی کۆِپبٔیبکبْ، 
ثیبٔی ٚ ضۆیی کە ئبِبظەْ 
را٘ێٕبْ ثە ضەڵه ثکەْ ٌە 

رێی ٌە رێی را٘ێٕبْ ٌەضەر 
کبر، رێٕٛێٕی، را٘ێٕبٔی 
پیػەٚەری، پڕۆگراِی 

ضٛێٕعْ، کبرکرظْ 
ثەیەکەٚە، ضیّیٕبر ٚ 

٘بٚثەغی کرظْ ٌەگەڵ 
 .ْزأکۆکب

ظەضزپێکرظ
 ْ ٌە 

 ئە٠ٌٍٛی
6٢12 

  ٚەزارەری پەرٚەرظە

ٚەزارەری ضٛێٕعٔی 
ثباڵ ٚ رٛێژیٕەٚەی 

  زأطزی

ٚەزارەری کبر ٚ 
کبرٚثبری 
  کۆِەاڵیەری

ٚەزارەری ثبزرگبٔی 
  ٚ پیػەضبزی

RAND 

رٛأب ٚ ٘ەِب٘ۀگیی 
 ظاِەزراٚەیی

یەکەیەکی ظیبریکراٚ 
ٔیە کە ڕاثەر ثێذ ٚ 

٘ەِب٘ۀگیی 
کۆغػەوبٔی 

بکطبزیی ڕێکبرەکب چ
 .ثکبد

ٔەثٛٚٔی ٘ەِب٘ۀگی ٌە 
 ٔێٛاْ فەرِبٔگەکبْ.

ظەضزٕیػبٔکرظٔی پبڵەٚأی  
چبکطبزی ثۆ ئەٚەی 
پێػۀگی چبکطبزیی 

رێکبرەکبْ ثێذ، ٘ەٚڵەکبْ 
یەک ثطبد، ٚ ئەٌٚەٚیەد 

ظاثڕێژێذ  ٚ پەیٛۀعیی 
ثکبد ثە الیۀە 

 .پەیٛۀعیعارەکبٔەٚە

کبٔٛٔی 
 ظٚٚەَ

6٢17 – 
کبٔٛٔی 

 ِییەکە
6٢1٩ 

 ضەرۆن ٚەزیراْ

  ٚەزارەری پالٔعأبْ
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ظەضزگەیػٓ ثە 
 ظارایی

کۆِپبٔیبکبٔی کەرری 
ربیجەد ثە زەزّەد 
ظەضزیبْ ثە ظارایی 

 .ظەگبد

ضسِەرگٛزاریە ثبٔکی ٚ 
ظاراییەکبْ پەرەیبْ پێ 
ٔەظراٚە، ربکەکەش ٚ 
کۆِپبٔیبکبْ ٔبرٛأٓ 

ٔٛضراٚی پبٚەڕپێعراٚی 
 .ظارایی ظەرثکەْ

یبضبی زەٚاڵە ٘ەِٛاکرظٔی  
کە پبرێسراٚ ثێذ، ٌە ٘ەِبْ 

کبد رٛأبی گٛٔدبٔعٔیبْ 
 ٘ەثێذ.

رػریٕی  
 یەکەِی 
6٢12 –  

 زٛزە٠رأی
6٢1٩ 

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
  ئبثٛری

 

ڕێکبرەکبْ 
 ثێسارکەرْ

ظاِەزرأعٔی رژێّی 
رێکبرەکبْ 

ئبڕاضزەکراٚ ثە 
 کەرری ربیجەد.

چٛارچێٛەی رێکبرەکبْ ٌە 
زکِٛەری ٘ەرێّی 

زبْ زیبظ ٌە کٛرظض
 پێٛیطذ ئبڵۆزە، ظٚٚثبرە

 ثٛٚٔەٚە، ٚ
ثەیەکعاچٛٚٔی رێعایە. 

کەرری ربیجەد ِبٔعٚٚە ثە 
ظەضذ خێجەخێکرظٔی 

رێٛغٛێٕێک،  چۀع کبر ٚ
کە ٘یچ ثٕبغەیەکی 

 .یبضبییبْ ٔیە

٘ێٕبٔی یبضب  کۆربیی 
ضەرەکییەکبْ )ٚەن یبضبی 

-کێجڕکێ، یبضبی ظژە
ِۆٔۆپۆٌی، ِبفی پبراضزٕی 

ٔبٚچە ثەکبرثەر، 
پیػەضبزییەکبْ، ئبضبیػی 

کۆِەاڵیەری ٚ یبضبی 
ژیٕگە( ثە گٛێرەی 

ضزبٔعەرە ٔێٛظەٚڵەریەکبْ 
ٚ پراکزیسەکرظٔی 

 ڕێکبرەکبْ.

رػریٕی 
 یەکەِی 
6٢12 –  

 زٛزە٠رأی
6٢1٩ 

ٚەزارەری ثبزرگبٔی 
  ٚ پیػەضبزی

World 
Bank 

Group 

فرەچەغٕکرظْ ٌە 
ثٛاری کبرگە ٚ 

 پیػەضبزیعا

ٌە ٘ەرێّی 
ضزبْ چۀع کٛرظ

کۆِپبٔیبیەکی ٌێیە کە 
ٚا ظرٚضزکراْٚ 

ثەر٘ەِەکەیبْ ثۆ 
٘ەِٛٚ عێراق ثێذ، 

ثەاڵَ کێػە 
ئەِٕیەکبْ رێگە 

ٌەثەر ثبری ئەِٕی، ٚەن 
پیٛیطذ کەرەضزەی ضبٚ 

 ٔبگبرە ئەٚ کبرگبٔە.

چبکزرکرظٔی ثبری 
 .ئەِٕی

ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری 
ظٚٚە ثە ظەضزی کر

ثەرٔبِەیەکی ٘بٚکبری 
رەکٕیکی ثۆ چبکطبزی ٌە 

 .ِۆڵەری پیػەضبزیەکبْ

ظڵٕیبثْٛٚ ٌە پبثۀعثٛٚٔی 
ثۆ کەرری ربیجەد ثەٚ 

کبرگبٔەٚە ٚ ثۆ چبککرظٔی 
رەٚغی ئبضبیع ثۆ 
 گەیبٔعٔی غزِٛەن. 

چبکزرکرظٔی ژێرضبٔی 
 پێٛیطذ ثۆ ثەر٘ەِٙێٕبْ

ثۆ  PPPڕەچبٚکرظٔی 

 
 زٛزە٠رأی
6٢12 –  ٚ

 ظٚارر

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

  ٚەزارەری ثەرگری

ٚەزارەری ثبزرگبٔی 
  ٚ پیػەضبزی

USAID 



249 
 

ٔبظەْ ظەضزیبْ ثگبد 
ثە ثەغەکبٔی رری 

 .عێراق

ٚ ظاثیٕکرظٔی ظارایی ثۆ ئە
کۆِپبٔیبیبٔەی کەرری 

ربیجەد ثۆ رەٚاٚکرظٔی ئەٚ 
پڕۆژأەی کبریبْ رێعا 

 ٚەضزبٚە.

پێػکەغکرظٔی زەٚافس ثۆ 
ٚەثەر٘ێٕەرأی کەرری 
 .ربیجەد ٌە ثەر٘ەِٙێٕبْ

فرەچەغٕکرظٔی 
 سِەرگٛزاریەکبْض

ضسِەرگٛزاریەکبْ 
ضەرچبٚەیەکی 

ضەرەکیٓ ثۆ 
فرەچەغٕکرظٔی 
ئبثٛری، ثەاڵَ 

پێٛیطزە کۆِپبٔیبکبْ 
ثبغزر ثکرێٓ کە 
رٛأبی کێجڕکێیبْ 

 ٘ەثێذ.

کەرری ضسِەرگٛزاری رب 
ئێطزب ثە رۀٙب چڕثۆرەٚە 
ضەر چۀع کۆِپبٔیبیەن 
 ،کە ضەر ثە چۀع ضێسأٓ

کە ٌە رۆڕە ضەرەکیەکبٔی 
 .ٔی ظاثڕاْٚخیٙب

٘ۀعێک کرأەٚە 
ڕٚٚیعاٚە ٚ چۀع 

کۆِپبٔیبیەکی 
ضسِەرگٛزاری ثیبٔی، 

ٌمیبْ ٌە ٔبٚضۆظا 
 .کرظۆرەٚە

ٌەضەر ثٕبغەی رەغطیطی 
رێٛغٛێٕەکبْ، 

ثەرثەضزەکبٔی ضەر رێی 
کێجڕکێ ٚ ثبزرگبٔیی 

کەرری ضسِەرگٛزاری 
الثجرێذ، ٚەن ٌە رێی 

الثرظْ یبْ پێعاچٛٚٔەٚەی 
ە. رێٛغٛێٕە کۆٔەکبٔەٚ

ثە٘بٚکبری رێکطراٚە 
ٔێٛظەٌٚەریەکبْ ٚ ٘بٚثەغە 
ثبزرگبٔیە ضەرەکییەکبٔەٚە، 

ظأبٔی ثەرٔبِەیەن ثۆ 
ٔٛێکرظٔەٚەی کەررەکبٔی 

ضسِەرگٛزاریەکبْ کە 
رۀگە پێکٙبرەکبٔی کێجڕکێ 

کرظْ ثگرێزە ضۆی، 
ئەٚأیع: پێکٙبرەی رەق 
 ،)ژێرضبْ، ئبضبٔکبریەکبْ(

ٚە پێکٙبرەی ٔەرَ 
 .اِەییەکبْ()رێکبرەکبْ، کبر

 ئە٠ٌٍٛی
6٢12 – 
کبٔٛٔی 
 یەکەِی
6٢1٨ 

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

٘ەِٛٚ ئەٚ 
ٚەزارەربٔەی ٌە 
 ٚەرٚٚی رەکٕیکیە

ٌە چبکطبزیەکبْ ثە 
 .ئبِبٔدگیراْٚ

٘بٚکبری 
رەکٕیکی ٌە 
٘بٚثەغە 

ٔێٛظەٚڵەریەکبٔە
ٚە ٌەضەر 
 ضزراریدی
٘بٔعأی 

ثبزرگبٔی 
ضسِەرگٛزاریە

 کبْ
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فرەچەغٕکرظْ ٚ 
ی ظرٚضزکرظٔ

ضسِەرگٛزاری 
٘ەٌی کبر ٌەٚ 

ضسِەرگٛزاریبٔەی 
ضەر ثە 

پیػەضبزی ٔەٚد 
 ٚ گبزە

ثەغعاری 
پیػەضبزی ٔەٚد ٚ 
گبز ٌە گەغەضۀعٔی 
ٔبٚضۆییعا رب ئەِڕۆ 

ٚەن پێٛیطذ 
 .ٔەثٛٚە

یبضبی ٔەٚد ٚ گبزی 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ 

گرێجەضزەکبٔی ثەغکرظٔی 
ثەر٘ەِٙێٕبْ پێػجیٕی 

ڕْٚٚ ثەاڵَ 
ەیە ٌە ٔبظیبریکراٚیبْ ٘
ثٛاری پػکعاری 

گەغەپێعأی ٔبٚضۆیی، ٚ 
ثٛار ثۆ ڕاڤەی رر 

 .ظە٘ێڵێزەٚە

چۀع ثەرٔبِە ٚ 
پبثۀعێزیەن ٘ەیە، ٌەٚأە 

ثەرٔبِەی گەغەپێعأی 
کبرِۀعأی ٚەزارەری 

ضبِبٔە ضرٚغزیەکبْ ٚ 
ٌیطزی پەضۀعکراٚی 

 .فرۆغیبراْ

ٚەزارەری ضبِبٔە 
ضرٚغزیەکبْ 

ثەڵگۀبِەی 
ٛٚە ضیبضەرەکبٔی ظاڕغز
ثۆ کبرکرظْ ٌەضەر 

کێػەکبٔی گەغەپێعأی 
٘ێسی وبر، گەغەضۀعٔی 
کۆِپبٔیب ٔبٚضۆییەکبْ، ٚ 

ٚ  گەغەپێعأی کۆِەڵگە،
 ئبِبٔدەکەیبْ ثریزیە ٌە:

ڕٚٚٔکرظٔەٚە ٚ 
ثەفەرِیکرظٔی 

پێػجیٕیەکبٔی ٚەزارەری 
ٔبٚثراٚ ٌە پیػەضبزی 

ٔەٚد ٚ گبزظا. 
ظەضزٕیػبٔکرظٔی 

٘ۀعێک ٘ەٌِٛەرخی 
ذ ثۆ رری پێٛیط

ٚەزارەری  پالٔی پێٛیطزە
ضبِبٔە ضرٚغزیەکبْ ثۆ 

٘ێسی کبر، کۆِپبٔیب 
ٔبٚضۆییەکبْ ٚ 

گەغەپێعأی کۆِەڵگە رەٚاٚ 
ثکرێذ ٚ خێجەخێ ثکرێذ 
ٌەضەر ثٕەِب غبرەزاییە 

ٔێٛظەٚڵەریەکبْ (ثۆ 
زأیبری زیبرر ضەیری 

 IFCپڕۆگراِی را٘ێٕبٔی 
Business Edge (ثکە 

ٔٛێکرظٔەٚەی کۆِپبٔیب 
ٔبٚضۆکبٔی ضسِەرگٛزاری 

ە ژێر رۆغٕبیی ئەَ پالٔە، ٌ
پێٛیطزە ٘بٚغبْ ثێذ 

ٌەگەڵ پرۆژەی ٘بٔعأی 
٘ۀبرظەکرظْ. ٘بٚکبد 

پێٛیطزە ثەرثەضزە 
ٔبپێٛیطزەکبٔی ثەرظەَ 

ثبزرگبٔی ٚ ٚەثەر٘ێٕبْ 
 الثجرێٓ.

 
 زٛزە٠رأی
6٢12 -   
 ٚ ثەظٚاٚە

ٚەزارەری ضبِبٔە 
   ضرٚغزیەکبْ

Internation
al Oil 

Companies 
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گەغەپێعأی ئەظای 
پیػەضبزییەکە، ٚ 

ثٕیبرٕبٔی رٛأبکبْ ٌە 
ٚەزارەد ثۆ پػزگیری ٚ 

چبٚظێری ٚ 
ضبضکرظٔەٚەی ئەظای 

پیػەضبزییەکە، ٚ 
پێٕبضەکرظٔی کبرپێکەر، 

٘ەرٚە٘ب پالٔعأبْ ٚ 
ڕاپۆررکرظْ ٌەضەر 

ئەظای گەغەضۀعٔی 
کۆِپبٔیب ٔبٚضۆییەکبٔی 

   کەرری ٔەٚد ٚ گبز.

   ٕگەی ثسٔصچبکطبزیی ٌە ژی

ڕێٛغٛێٕەکبٔی 
ظەضزکرظْ ثە کبر 

 )(ثسٔص

چبکطبزی پێٛیطزە 
ثۆ کەِکرظٔەٚەی 
کبری ضبیۀعراٚ ٚ 

ژِبرەی 
ڕێٛغٛێٕەکبْ ثۆ 

ظەضزکرظْ ثە 
 .ثسٔطێک ٚ ظاضطزٕی

چبٚەڕٚأیەکی زۆر 
ظەکرێذ ثۆ ٚەرگررٕی 
ڕەزاِۀعی ثۆ ِۆڵەری 
ظەضزکرظْ ثە ثسٔص، 

٘ۀعێکیبْ پێٛیطزی ثە 
ٓ ٚەزارەرە، ِۆڵەری چۀعی

ئەِە ضىباڵیەکی 
ضەرەکییە ٚ ثە ٘ەِبْ 

غێٛە ظاضطزٕی ثسٔطێه 
 .زۆر ثێسارکەرە

ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری ظەضذ 
ظەکبد ثە پێػکەغکرظٔی 

٘بٚکبری رەکٕیکی ٌە 
ەٚە ثۆ  6٢12رەِٛزی 

چبکطبزیی ٌە ثٛارەکبٔی 
رۆِبرکرظٔی کۆِپبٔیبکبْ 

 .ٚ ِۆڵەری پیػەضبزی

ئبضبٔکرظٔی پرۆضەی 
ثسٔطێک ٚ  ظەضزکرظْ ثە

ظاضطزٕی ٚ غەفبفکرظٔی 
 پرۆضەکە

ڕەچبٚکرظٔی ئەٚەی یەن 
غٛێٓ ٘ەثێذ کە ظاٚاکبر 

ثچێذ ثۆی ٚ ٌەٚێ ٘ەِٛٚ 
کبرەکبٔی ثۆ ڕاپجەڕێٕعرێذ، 

ثۆ ثسٔطی ضۆِبڵی  ٚ 
 ثیبٔییع

رەِٛزی 
رب  6٢12

ئەٚ کبرەی 
رەٚاٚ 
 ظەثێذ

ٚەزارەری ثبزرگبٔی 
  ٚ پیػەضبزی

ظەضزەی 
   ٚەثەر٘ێٕبْ

World 
Bank 

Group 
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کبد ٚ 
ڕێٛغٛێٕەکبٔی 

 گِٛرن

رێٛغٛێٕەکبٔی 
گِٛرک کبرێکی زۆر 

 .ظەضبیۀٓ

ٌە ئێطزبظا ثۆ ئەٚەی 
کەرەضزە ٚ کباڵ ثە 

 3٩گِٛرکعا رێپەڕْ، 
رۆژی پێعەچێذ. زۆر 

کۆِپبٔیب پػذ ثە 
رێطراٚی ٘بٚرظە 
ظەثەضزٓ، ٚ ئەَ 

ظٚاکەٚرٕەظ رێچٛٚەکە 
زیبظ ظەکبد ٚ کبرایی کەَ 

ثۆ  ظەکبرەٚە، ثە ربیجەری
ئەٚ کەرەضزبٔەی کە 
 رٛغی رێکچْٛٚ ظێٓ.

٘ەڵطۀگبٔعٔی ٘ۆیەکبٔی  
ظٚاضطزٕەکە. چبکزرکرظٔی 

 ژێرضبٔی ٘برظ ٚ ضۆفذ.

ظەضزپێکرظ
ْ ٌە 

ئبزاری 
6٢17 

 World 
Bank 

Group 

 ژێرضبٔی کٛاڵیزی

ئبضزی ٔسِی 
 ثڕٚأبِەی کٛاڵیزی

ئێطزب ٌە ٘ەرێّی 
ٌەضەظ  2کٛرظضزبْ رۀٙب 

کۆِپبٔیب(   17٨)ٌە 
ڕٚأبِەی کٛاڵیزی ث

ٔێٛظەٚڵەریبْ ٘ەیە ٚ 
ٌەضەظ ِۆڵەری  1کەِزر ٌە 

رەکٕەٌۆخیی کۆِپبٔیبی 
 .ٔێٛظەٚڵەریبْ ٘ەیە

چبکزرکرظٔی ضیطزەِی  
کٛاڵیزی ثۆ ئەٚەی 
کۆِپبٔیبکبْ ثزٛأٓ 

ثڕٚأبِەی ٔێٛظەٚڵەری 
 .ثەظەضذ ثٙێٕٓ

ظەضزپێکرظ
ْ ٌە 

غٛثبری 
6٢1٩ 

 World 
Bank 

Group 

 ضیطزەِی پبرەظاْ

بٔەیەکی کەَ ِزّ
٘ەیە ثە ضیطزەِی 

ثبٔکی، ٚ ئەِەظ 
رێچٛٚی 

زەٚاڵەکرظْ ٚ 

ثەغێکی زۆر ٌە پبرەظاْ 
ثە ظراٚی ٔەضزیٕە ظەثێزە 

ِبیەی ئەٚەی زۆر 
زأیبری گرٔگّبْ ٌەکیص 

ثچێذ ٌەضەر ئبضزی 

پێٛیطزە زکِٛەد کبر  
ثکبد  ٌەگەڵ کەرری ربیجەد

ثۆ پػزگیری ٚ ِزّبٔەکرظْ 
ثە غیٛازێکی فەرِیی کبرا 

ثۆ پبرەظاْ ٌە ٔێٛاْ 

ظەضزپێکرظ
 ْ ٌە

رػریٕی 
 ظٚٚەِی

6٢12 

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
  ئبثٛری

  ثبٔکی ٔبٚۀعی

World 
Bank 

Group 
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پبرەظاْ گرأزر 
ظەکبد ٚ ثڕێکی 

زۆری ِبِەڵەکبْ ثە 
 .پبرەی ٔەضزیٕەیە

چبالکیی ئبثٛری، ٚ 
ٔی پبرەظاْ ٚ ٘ەرٚە٘ب ٘ب

 .زەٚاڵەی ٔبفەرِی ظەظاد

 .کۆِپبٔیبکبٔعا

 ەغی ٚەثەر٘ێٕبْک

ضزراریدی گػزی ٚ 
رۆڵی کەرری گػزی 

ٌە کەرری ثسٔص 
 ثەرچبٚ ٔیە.

خگە ٌە لەیرأە 
ظاراییەکەی ئێطزب، کەرری 

ربیجەد ظەیەٚێذ 
ئبِبژەیەکی ڕْٚٚ 
ٚەرثگرێذ ثۆ ئەٚ 

پػزگیریەی کە پێػجیٕی 
ظەکەْ ٌە ٚەثەر٘ێٕبٔی 

کەرری گػزی، ٘ەرٚە٘ب 
ٌەٚ رێطب ٚ رێّٕبییبٔەی 

ٔی کەرری کە ٚەثەر٘ێٕب
 .ربیجەد رێه ظەضەْ

زکِٛەد چۀع 
چبکطبزییەکی 

ڕاگەیبٔعٚٚە، ثەاڵَ 
زۆرثەی رەرکیس ظەضۀە 

ضەر کبرٚثبرە 
کٛررطبیۀەکبْ، ٚ 
کەرری ربیجەریع 

رەرکیسەکەی ٌەضەر 
ِبٚەی کٛررطبیەْ 

 ظەثێذ.

زکِٛەد پالٔێک ثۆ ِبٚەی 
ِبِٕبٚۀع ضبیەْ ظاثڕێژێذ، 
٘بٔعأی ڕْٚٚ ظاظۀێذ ثۆ 

ەکبٔی ثسٔص، ٚ ڕێٛغٛێٕ
ضەپبٔعٔی رێکبرەکبْ ثە 

غێٛەیەکی پطپۆڕأە 
 .ێذرظاثڕێژ

 رەِٛزی
6٢17 – 
 رەِٛزی

6٢1٨ 

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
  ئبثٛری

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

World 
Bank 

Group 

  ثٕیبرٕبٔی ظاِەزراٚەی ثە٘ێسی کەرری ربیجەد ثۆ ظاکۆوی ٚ ٌۆثی کرظْ 

ظاِەزراٚەکبٔی 
کەرری ربیجەد 

 ضٛظی( )٘بٚکبری

رێکطراٚەکبٔی 
کەرری ربیجەد زۆر 

الٚازْ. ٘یچ 
رٛأبیەکیبْ ٔیە ثۆ 
ظاکۆکی ٚ ٌۆثیی 

 .کبرا

٘یچ کەضێک ٚ الیۀێک 
ٔیە  "پبڵەٚاْ"ی 

پەرەضۀعٔی کەرری 
ربیجەد ثێذ، ٔە ٌە کەرری 

ربیجەد ٚ ٔە ٌە کەرری 
 .گػزی

٘بٔعأی ژٚٚرەکبٔی  
ثبزرگبٔی ٚپیػەضبزی ثۆ 
ۆ گۆڕیٕی رێکطراٚەکەیبْ ث

ظەزگبیەکی ِۆظێرٔی 
 .ظاکۆکی ٚ ٌۆثیکرظْ

ظأبٔی رێکطراٚێکی 
 .٘بٚثەظ ٌە زکِٛەد

ظەضزپێکرظ
 ْ ٌە

زٛزەیرأی
   6٢12 

ٚەزارەری ثبزرگبٔی 
  ٚ پیػەضبزی

ژٚٚری 
ثبزرگبٔی ٚ 
پیػەضبزیی 

 ضٛیعی

گرٚپی ثبٔکی 
 ٔێٛظەٚڵەری
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  ضیبضەرەکبٔی ثٛاری ثبزرگبٔی 

ئۀعاَ ٌە  ثە ثْٛٚ
رێکطراٚی 

ٔیی خیٙبٔی ثبزرگب
WTO 

عێراق ئۀعاَ ٔیە ٌە 
WTO. 

چبکطبزی ٌە ثٛاری 
ثبزرگبٔی کە پێٛیطزە 

ئۀدبَ ثعرێذ ٌە ِبٚەی 
پرۆضەی ثٛٚٔە ئۀعاَ، 

٘ێػزب ثە ٘ەڵپەضێرظراٚی 
ِبٚەرەٚە. ثە ثێ 

، WTOئۀعاِێزی ٌە 
عێراق ٔبرٛأێذ ضٛٚظ 
ٚەرثگرێذ ٌە ٘بٚکبریە 

ٚ  WTOرەکٕیکیەکبٔی 
رێکطراٚەکبٔی رر، ٚ 

چبکطبزیی ٚ چبکزرکرظٔی 
 ثبزرگبٔی.

زکِٛەری ٔبٚۀعی 
ظاٚاکبری ثۆ ئۀعاِێزی 

 ەٚە 6٢٢١ٌە  WTOٌە 
پێػکەظ کرظٚٚە. رب 

 ئێطزب ثەرەٚ
پێػچٛٚٔێکی زۆر کەَ 

 رٚٚیعاٚە.

ثەظٚاظاچْٛٚٚ ٌە الیەْ 
زکِٛەری ٔبٚۀعیەٚە 

ثکرێذ ثۆ پەٌەکرظْ ٚ 
ثەغعاری کرظٔی ٌە 

ظأٛضزبٔەکبْ ثە 
بٔە رب ثە غێٛەیەکی چبالک

زٚٚرریٓ کبد ثجێذ ثە 
 ئۀعاَ.

ظەضزپێکرظ
 ْ ٌە

کبٔٛٔی 
 ظٚٚەَ
6٢1٨ 

کبرٚثبری رەکٕیکی 
ٌە ٚەزارەری 
ثبزرگبٔی ٚ 

پیػەضبزی ٚ 
ٚەزارەری رری 

 .پەیٛۀعیعار

ڕاٚێژ ٌەگەڵ کەرری 
 ربیجەد پێٛیطزە.

WTO 

USAID 

 ثبزرگبٔی ررأسیذ

 ٚ کٛرظاْ 
 ثە رر ثبزرگبٔبٔی

 کباڵ زۆر ثڕێکی
رێگەی  ثە بٔیثبزرگ

٘ەرێّی 
کٛرظضزبٔەٚە ظەکەْ 

ثەرەٚ ثەغەکبٔی 
رری عێراق ٚ ٌە 
ٔێٛاْ رٛرکیب ٚ 

 ئێراْ.

ضبڵە  ڕێٛغٛێٕەکبٔی
ضٕٛریەکبْ کبری زۆر 

 ظەضبیۀٓ.

ثٛار ظراٚە ثە 
ئبضبٔکەری ثبزرگبٔیی 
ٔبفەرِی ٚ غۆفێری 
ٌۆری کە ثبزرگبٔیی 

 .ررأسیذ ثکەْ

ظەرٛأرێذ ئبضبٔکبری ثۆ 
ثبزرگبٔی ڕێٛغٛێٕەکبٔی 

ثکرێذ ٚ پەٌەیبْ رێعا 
ثکرێذ ٚ ٘بٚکبد 

چبکزرکرظٔی ضیطزەِی 
زأیبری گِٛرن، ٚ 

پبراضزٕی ظەرفەری کبر ثۆ 
ضەڵىی ٔبٚچەکە ثۆ 

پەیعاکرظٔی ثژێٛی ٌە کبری 
 .ثبزرگبٔیی ررأسێذ

ظەضزپێکرظ
 ْ ٌە 

کبٔٛٔی 
 یەکەِی
6٢12 

ثەڕێٛەثەرایەریەکبٔ
 ی گِٛرک

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

بزرگبٔی ٚەزارەری ث
  ٚ پیػەضبزی

ثەرپرضبٔی 
 رٛرکیب
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 کبرگێڕی گِٛرن

گرفزەکبْ چۀعیٓ 
الیبْ ظەگرٔەٚە: 

ڕێٛغٛێٕەکبْ کۆٔٓ، 
پرۆضەکبْ ثەظ 

ثەظ ٚ پچڕ پچرْ، 
زیبظ ٌە پێٛیطزی 
پػکٕیٕی فیسیکی، 
ظٚاکەٚرٕی زۆر، 

رٛأبیەکی ضٕٛرظار 
ٌە ثٛاری 

رەکٕەٌۆخیبی 
زأیبری ٚ گەیبٔعْ، 

ٔب٘ەِب٘ۀگی ٌە 
 ٔێٛاْ

ثەڕێٛەثەرایەریەکبٔی 
گِٛرن، ٔەثٛٚٔی 

٘ەڵطۀگبٔعٔی 
گِٛرکی گٛٔدبٚ ٚ 

 ئیعارەی الٚاز.

ئەَ ضیطزەِە ثڕیبری 
٘ەرەِەکی رێعا ظەظرێذ، 

ڕاگەیبٔعٔی ثڕ ٚ 
ژِبرەکبْ ثە ٘ەڵە 

ظەکرێذ، ضبضزە ظەکرێذ، 
 .ٚ ظا٘بد ثەفیڕۆ ظەڕٚاد

پالْ ظأراٚە ٌەگەڵ 
ثبٔکی ٔێٛظەٚڵەری ثۆ 
ی چبکطبزیی ٌە ضیطزەِ
گِٛرن ثەاڵَ ٘ێػزب 

خێجەخێ ٔەکراٚە. 
فەرِبٔگەی گّرک ٌەژێر 

ظەضەالری زکِٛەری 
ٔبٚۀعیە ثە گٛێرەی 

 .ظەضزٛری عێراق

فػبر ٌەضەر زکِٛەری 
ٔبٚۀعی ثکرێذ ثۆ 

چبکطبزیی ٘ەِەالیەْ ٚ 
ثەرٔبِەی ِۆظێرٔکرظْ ثە 

رەرکیس ضطزٕە ضەر 
ضزبٔعەرە ٔێٛظەٚڵەریەکبْ 
ٚ ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ژێرضبٔی 

روعا، کە زۆر پێٛیطزە. گِٛ
ئەِە ثە غەٚ ٚ رۆژێک 
ظەضذ ٔبکەٚێذ، ثەاڵَ 

پێٛیطزە ثە زٚٚرریٓ کبد 
 ظەضذ پێ ثکرێذ.

ظرێژەظاْ ثە پەرەپێعأی 
ضبڵە ضٕٛریەکبٔی ٘ەرێّی 

 کٛرظضزبْ.

ظەضزپێکرظ
 ْ ٌە 

کبٔٛٔی 
 ظٚٚەَ
6٢1٨ 

پێٛیطزی ثە 
٘بٚکبری ٚەزارەری 

خۆاٚخۆرە ثە 
 ضەرپەرغزی

 ٚەزارەری ظارایی ٚ
  ئبثٛری

رێکطراٚی 
گّرکی 

 ٔێٛظەٚڵەری ٚ 

UNCTAD 

-ئبضزۀگی ٔب
ربریفی ٌە ثەرظەَ 
ثبزرگبٔی، ٚەن 
ضزبٔعەرەکبْ ٚ 
٘ەڵطۀگبٔعٔی 
ٌەیەکچْٛٚ، 

ضیطزەِی ئێطزبی 
زکِٛەری ٘ەرێّی 
کٛرظضزبْ رەثب ٔیە 

ٌەگەڵ ٔۆرِە 
کبْ ٚ ٔێٛظەٚڵەریە

رێٛغٛێٕەکبٔی. 

ئەِە ئبضزۀگە ٌە ثەرظەَ 
 .کبری ثبزرگبٔی

رەٚغی ٘ۀٛٚکەیی 
٘ەڕەغەیە ٌەضەر 
 .رۀعرٚضزی گػزی

چۀع چبکطبزییەک ٌە 
ضباڵٔی ڕاثرظٚٚظا کراٚە 

ٚەن ظأبٔی ربلیگە ٌە 
٘ەٌٚێر ٚ ضٍێّبٔی ٚ 
ظ٘ۆن، ٚاژٚٚکرظٔی 
رێکەٚرٕٕبِە ٌەگەڵ 

ظڵٕیبثْٛٚ ٌەٚەی ئەٚ 
ثە ضیطزەِە ٔٛێیەی کە 

گٛێرەی یبضب ٔٛێیەکە 
ظاظۀرێذ، ئەِبٔە 

ٌەضۆظەگرێذ: 
خیبکرظٔەٚەی پۆٌێٕی 

کبٔٛٔی 
 ظٚٚەَ
6٢1٨ 

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

ٚەزارەری  
  رۀعرٚضزی

EU 

Turkey 
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ربلیکرظٔەٚە ٚ 
 ٚەثڕٚأبِە پێعاْ، 

پػکٕیٓ ٌە ضبڵە 
 ضٕٛریەکبْ

٘ەرٚە٘ب زکِٛەری 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ  

رٛأبی رەکٕیکی ٚ 
ظاِەزراٚەیی ٔیە ثۆ 

خێجەخێکرظٔی 
ضیطزەِێکی 

 ِۆظێرْ.

ٚەزارەرەکبٔی 
پالٔعأبْ ٚ 
رۀعرٚضزی 

ثەرپرضیبرْ ٌە 
٘ۀعێه 

ضزبٔعەرەکبْ کە 
ڕۀگە ٌە 

ٔبٚچەیەکەٚە ثۆ 
ٔبٚچەیەکی رر ٌە 

٘ەرێّی کٛرظضزبْ 
یع، ٚ ٌە عێرال
 خیبٚاز ثٓ.

Bureau Veritas, 
TUV,   ٚ Cotecna  

ۀدبِعأی ثۆ ئ
ضبضکرظٔەٚە ٚ 

ظەرکرظٔی ثڕٚأبِەی 
ٌەیەکچْٛٚٚ ٌە ٚاڵربٔی 

٘ۀبرظەکبر ٚ ضبڵی 
پػکٕیٓ ٌە ضٕٛرەکبْ. 

زکِٛەری ٘ەرێّی 
کٛرظضزبْ ٘ەرٚە٘ب 

یبضبیەکی ٔٛێی 
ظاڕغزٛٚە ثۆ 

خێگررٕەٚەی یبضب 
کۆٔەکە کە ٘ێػزب 

ڕەٚأەی پەرٌەِبْ 
 ٔەکراٚە.

ضزبٔعەرەکبْ، 
٘ەڵطۀگبٔعٔی ثڕٚأبِەی 
ٌەیەکچْٛٚ ٚ ثڕٚأبِە، 
پێٛەر ٚ ِٛعبیەرەکرظْ، 
ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ژێرضبْ ٚ 

پەرەپێعأی رٛأبظا، ٘بٔعأی 
کەرری ربیجەد ثۆ 

ظاِەزرأعٔی ربلیگە، ٚ 
ەٚەی رێکططزٕی خیبکرظٔ

ِبفی ظٚٚالیۀە ٌەگەڵ 
 ٘بٚثەغە ثبزرگبٔیەکبْ.

٘ەٚڵعاْ ثۆ ثەظەضزٙێٕبٔی 
٘بٚکبری رەکٕیکی ٌە 

کۆِەڵگەی کۆِەکجەضع ثۆ 
ثٕیبرٕبٔی رٛأبی فیسیکی ٚ 
رەکٕیکی ٚ ظاِەزراٚەیی ٌە 

 ٘ەرێّی کٛرظضزبْ.

ظەضزکرظْ ثە 
٘ەڵطۀگبٔعٔێىی 

-ثەرفراٚأی ئبضزۀگە ٔب
ربریفیەکبْ پێع کبری 

 .بٔیثبزرگ

٘بٔعأی 
٘ۀبرظەکرظٔی 
)کەرەضزەٚ 

٘ۀبرظەکرظٔی 
ٔەٚری، -ثەر٘ەِی ٔب

 .فەراِۆظ کراٚە

ثۆیەظ ثە رەٚاٚی پػذ 
ثە ٘ۀبرظەکرظٔی ٔەٚد 

ثەضزراٚە، ٚ ئەِەظ رێگە 

ئەگەری ٘ۀبرظەکرظْ 
٘ەیە ٌە چۀع کەررێکی 

ٔەٚریعا ٚەن -الٚەکی ٔب

ئبِبظەکرظٔی ثەرٔبِەی 
فرەچەغٕکرظٔی ٘ۀبرظەی 

٘ەِەالیۀە، کە ثریزی 

کبٔٛٔی 
 ظٚٚەَ
6٢1٩ 

ٚەزارەری ثبزرگبٔی 
  ٚ پیػەضبزی

EU 

CIDA 

World 
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ظەگرێذ ٌە ظرٚضزجٛٚٔی  )غزِٛەن
 .ظەرفەری کبر

ثەر٘ەِی ئبِبظەکراٚ ٚ 
ئبِبظۀەکراٚی 

کػزٛکبڵی، چەرَ ٚ 
ثەر٘ەِەکبٔی، 

پیزرۆکیّبیی، کەرەضزەی 
ظاٚٚظەرِبْ، ٚ 

کەرەضزەی ثیٕبضبزی، 
ثەاڵَ زکِٛەری ٘ەرێّی 

کٛرظضزبْ ٘یچ 
ڕێٛغٛێٕێکی ٔەگررۆرە 
ٓ ثەر ثۆ ضٛٚظ ٚەرگرر

 .ٌەَ رٛأبیبٔە

ظەثێذ ٌە ظأبٔی 
فەرِبٔگەیەن ثۆ ٘بٔعاْ ٚ 

ریکالِی ٘ۀبرظەکرظْ، 
ظأبٔی زەٚافس ثۆ 

٘ۀبرظەکرظْ ٚەن 
گەڕأعٔەٚەی رضَٛ/ثبج، 

کرێعیذ ثۆ ٘ۀبرظەکبراْ ٚ 
پالٔی گەرۀزی لەرز ٚ 

ثبزرگبٔی  ضیطزەِی ثیّەی
ٚ ئبضبٔکبری ثۆ 

ظەضزگەیػزٓ ثە لەرز ٚ 
کەِکرظٔەٚەی 
 ِەررضیەکبْ.

ظەضزکرظْ ثە 
خێجەخێکرظٔی چٛار 

پرۆژەی غبرٚ ٔبٚچە 
پیػەضبزیەکبْ کە ثبغزرە 
ثە ٘بٚثەغی ٌەگەڵ کەرری 

 ربیجەد خێجەخێ ثکرێذ. 

خێجەخێکرظٔی پالٔی 
پرۆضەکرظٔی ٘ۀبرظەی 

کۆِپبٔیب رب ئەٚ کبرەی -ربن
برە پالٔی غ

پیػەضبزییەکبْ رەٚاٚ 
 ظەکرێٓ. 

Bank 
Group 
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٘بٔعأی 
ٔبرظەکرظْ ٘ە

 )ضسِەرگٛزاری(

٘یچ 
ضسِەرگٛزاریەن 
٘ۀبرظە ٔبکریذ 
ثێدگە ٌە کەرری 

 .رەلٍیعیی گٛاضزٕەٚە

فرەچەغٕکرظْ ٌە 
ظەرەٚەی کەرری ٔەٚد ٚ 

 ٛیطزە ٚگبز، زۆر پێ
پێٛیطزە کۆِپبٔیبکبٔی 

ضسِەرگٛزاری ٘بْ ثعرێٓ 
ثۆ ئەٚەی ثۆ ثبزاڕی رر 

ثگەڕێٓ خگە ٌە ٘ی 
ٔبٚضۆ. پػذ ثەضزٓ ثە 

گرێجەضزی گػزی 
ئبضزۀگێکی گەٚرە ثٛٚە 
ٌە ثەرظەَ فرەچەغٕکرظْ 

ٚ زیبظکرظٔی ئبضزی 
 کێجڕکێی ٔێٛظەٚڵەری. 

زکِٛەد چۀع ٘ەٚڵیکی 
ظاٚە ٌە ثٛاری کەرری 

 .رظاگەغزٛگٛزا

پێٛیطزە ضزراریدی 
گەغەپێعأی 

ضسِەرگٛزاریەکبْ ٚ 
٘بٔعأی ٘ۀبرظەکرظْ ئەَ 

 :کۆڵەگبٔە ٌەضۆثگرێذ

 غیکرظٔەٚەی ضٛاد 
SWOT  ٚ

ظەرفەرەکبٔی ثبزار ٌە 
کەررە 

 ئەٌٚەٚییەرەکبٔعا.
  ڕێکبرەکبٔی ٚرظثیٕی

ٌە کەرری ئەٌٚەٚیەری 
 ضسِەرگٛزاریەکبْ، 

  ْ٘ەِب٘ۀگی ٌە ٔێٛا
ٚەزارەرەکبْ ثۆ 

ڕغزٕی ضزراریدێک ظا
ثۆ ظأٛضزبْ ٌەگەڵ 

٘بٚثەغە 
 ثبزرگبٔیەکبْ ٚ 

  چبکزرکرظٔی
 .ئبِبرەکبْ

کبٔٛٔی 
 ظٚٚەَ

6٢1٩ – 
کبٔٛٔی 
 یەکەِی
6٢6٢ 

٘ەِب٘ۀگی ٌۀێٛاْ 
ٚەزارەرە 

پەیٛۀعارەکبْ ثە 
ِیٛأعارێزی 
ٚەزارەرێکی 

 پێػۀگ

٘بٚکبری 
رەکٕیکی ٌەالیەْ 

٘بٚثەغە 
ٔێٛظەٚڵەریەکبٔە

ٚە ٌەضەر 
یبٚازی ثٛاری خ

ضزراریدی 
٘بٔعأی 

 ضسِەرگٛزاری

٘برٛٚچۆی 
پێػکەغکبرأی 
 ضسِەرگٛزاریەکبْ

ِەرخەکبٔی ڤیسە، 
ٔیػزەخێجْٛٚ ٚ 

رەگەزٔبِە ثریزیٓ ٌە 
گەٚرە ئبضزۀگەکبٔی 
ثٛاری ثبزرگبٔیکرظْ 

ثە 

ەڕ ٚ لەیرأی ئبٚارە ٚ غ
پۀبثەراْ ثەرثەضزی 
زیبرریبْ ضطزە ضەر 

٘برٛٚخۆ ٚ خٛڵەی ضەڵه 
ثە ضٕٛرەکبٔعا. 

کۆِپبٔیبکبْ ضەرخیی 

ڕیٛغٛێٕەکبْ ثٛٚٔەرە 
زیبظکرظٔی ئبضزۀگەکبْ. 
عێراق ٌە الیەْ ٚالربٔی 

ظراٚضیٛە ئبضزۀگی 
زۆری ثۆ ظرٚضذ 

 کراٚە.

ٌێکۆڵیٕەٚە ٌە 
ظەرۀدبِەکبٔی ئبضزۀگە 
ٔٛێیەکبٔی ضەر خٛٚڵەی 
ضەڵک ٌەضەر  چبالکیی 

ئبثٛری  ثبزرگبٔی ٚ
 ٘ەرێّەکە.

 غٛثبری
6٢17  

   ٚەزارەری ظەرەٚە
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ضسِەرگٛزاریەکبٔەٚە 
ٚ رێگرْ ٌە 
٘برٛٚچۆی 
ظاثیٕکەری 

ضسِەرگٛزاریەکبْ 
٘ەرٚە٘ب 

 .ثەکبر٘ێٕەرأیع

رریبْ ثۆ زیبظ ظەثێذ ثۆ 
ِەرخەکبٔی ڤیسە ٚ 

 ٔیػزەخێکرظْ. 

ئەٚ رێٛغٛێٕبٔەی ٌەَ 
ظٚاییەظا رٛرک١ب گرریە ثەر 
ٌەٚأە کبریگەری ٌەضەر 

ثبزرگبٔیی 
یەکبْ ٌە ضسِەرگٛزار

 ٘ەرێّەکە ٘ەثێذ.

ئبضبٔکرظٔی خٛٚڵەی 
ِپبٔیب ضسِەرگٛزاریەکبْ کۆ

ٚ کەضە ضەرەکیەکبْ ٌە 
رێی ئبضبٔکرظٔی 

رێٛغٛٚێٕەکبٔی ڤیسە ٚ 
الثرظٔی ِەرخە 

ٔبپێٛیطزەکبٔی ٔیػزەخێ ٚ 
 رەگەزٔبِە.

ثبزرگبٔی ٔبفەرِی 
 ٌەگەڵ رٛرو١ب

ثبزرگبٔی ٔبفەرِی ٌە 
ضٕٛرەکبْ ٌە ٔێٛاْ 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ 

ٚرەیە ٚ ٚ رٛرک١ب گە
ثە ٘ەرظٚٚ 

ئبراضزەظا ڕٚٚظەظاد 
ئەٚیع ثە غێٛەی 

)ڕاگەیبٔعٔی ٔبڕاضزی 
ژِبرە ٚ ثڕی 

کەرەضزەکبْ(، یبْ 
لبچبضچێزی، یبْ 

پطٌٛٚەکبْ 
کەِزریبْ ٌێ 

ٔٛضراٚە، ئەِبٔە 
زۆر ثبْٚ ٌە 

پڕۆضەی 

ثبزرگبٔیی  ٔبفەرِی 
ڕۀگعأەٚەی چبالکی 

ٔبٌەثبرە ٌە ضبڵە 
یەکبْ ٚ ٌە ضٕٛر

ئۀدبِیػعا ظا٘بد ثەفیڕۆ 
 .ظەڕٚاد

ربٚرٛێکرظْ ثەرظەٚاِە 
ٌە ٔێٛاْ زکِٛەری 

٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٚ 
رٛرک١ب ثۆ گررٕە ثەری 

رێٛغٛیٓ ثۆ 
چبکزرکرظٔی کبرەکبٔی 

ضبٌە ضٕٛریەکبْ ٚ 
ئیعارەظأی ثبزرگبٔی 

ٔبفەرِی. پێٛیطزە 
٘بٚکبری پزەٚ ٘ەثێذ ٌە 
ٔێٛاْ زکِٛەری ٘ەرێّی 

ٚ رٛرو١ب،  کٛرظضزبْ
٘ەرٚە٘ب ٌە ٔێٛاْ 

ریکطراٚەکبٔی ثسٔص ثۆ 
ئەٚەی ثبزرگبٔیی 

ٔبفەرِی ثە ضٕٛرظا، کەَ 

ظاِەزرأعٔی ثٕکەی 
پیػەضبزیی ٌەضەر 

ضٕٛری ٘ەرظٚٚال ثۆ 
ظرٚضزکرظٔی ٘ەٌی کبر ٚ 
ظەرفەری ثسٔص. زکِٛەری 

٘ەرێّی کٛرظضزبْ 
ظەرٛأێذ پالْ ظاثٕێذ ثۆ 
غبرێکی پیػەضبزی ٌە 

 ه ضٕٛری رٛرک١ب.ٔسی

ثە پبڵپػزی  پێعاچٛٚٔەٚە
ٔرضی ضٛٚرەِۀی ٌە 

٘ەرێّی کٛرظضزبْ، ثۆ 
ئەٚەی خیبٚازی ٔرش ٌەگەڵ 

 رٛرو١ب کەَ ثکرێزەٚە. 

کبرکرظْ ٌەگەڵ زکِٛەری 
ٔبٚۀعی ثۆ خێجەخێکرظٔی 

کبٔٛٔی 
 یەکەِی
6٢17 – 
کبٔٛٔی 
 یەکەِی
6٢1٩ 

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
  ئبثٛری

ٚەزارەری ثبزرگبٔی 
  ٚ پیػەضبزی

ٚەزارەری کػزٛکبڵ 
ٚ ضەرچبٚەکبٔی 

  ئبٚ

ژٚٚرەکبٔی 
ثبزرگبٔی ٚ 

  یػەضبزیپ

 رٛرو١ب
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٘بٚرظەکرظْ ٌە 
 رٛرک١بٚە.

چبکطبزی گِٛرن کە  ثکرێزەٚە.
ٌە کبرٔبِەی  ثٛٚە ثەغێه

 چبکطبزیەکە.

ثە ٘بٚکبری ٌەگەڵ رٛرک١ب 
ثە٘ێسکرظٔی  کبراثکرێذ ثۆ

ضیطزەِی کۆٔزرۆڵی ضٕٛر 
ٚ کرظٔەٚەی ضبڵی 

پەڕیٕەٚەی ٔٛێ ثۆ ئبضبٔی 
پەڕیٕەٚە ٌە ضبڵە 

 ضٕٛریەکبْ.

رێکەٚرٕٕبِەی 
٘بٚکبری ئبثٛری ٚ 

 ثبزرگبٔی

عێراق چۀع 
رێککەٚرٕٕبِەیەکی 

کەِی ٌەگەڵ الیۀی 
٘ەرێّی ٚ ظٚٚالیۀە 
ثۆ ٘بٚکبری ئبثٛری 

ٚ ثبزرگبٔی ٚاژۆ 
کرظٚە. ٌە ڕاضزیػعا 

رێکەٚرٕەکبْ ثێ 
کبریگەریٓ. عێراق 

ٌەَ ظٚاییەظا 
رێککەٚرٕٕبِەی 

٘بٚثەغی ئبثٛری ٚ 
ی ٚاژٚٚ ٘بٚکبر

ٌەگەڵ  ٚٚەکرظ
ئەِر٠کب ٚ یەکیزی 

رێککەٚرٕٕبِەکبْ ٌەگەڵ 
ئەِر٠ىب، یەکیزی ئەٚرٚپب 

ٚ ئبژأطەکبٔی ٔەرەٚە 
یەکگررٛٚەکبْ ٌیطزی 
چە ظرێژیبْ ٌەگەڵ ٘بٚپێ

٘بٚکبری  ضەثبرەد ثە
رەکٕیکی کە ٘ەرێّی 
کٛرظضزبْ ضٛٚظی 

 .رەٚاٚیبْ ٌێ ٚەرٔبگرێذ

فػبر ثطرێزە ضەر  
زکِٛەری ٔبٚۀعی ثۆ 

پەضۀعکرظٔی 
رێککەٚرٕٕبِەکە ٌەگەڵ 

 یەکێزی ئەٚرٚپب. 

٘ەِٛٚ ٘ەٚڵێک ثعرێذ ثۆ 
ضٛٚظٚەرگررٓ ٌە ثۀع ٚ 

ِبظەکبٔی ٘بٚکبری 
رەکٕیکی ٔبٚ 

کبری رێکەٚرٕٕبِەکبٔی ٘بٚ
ئبثٛری ٔەٚەن رۀٙب ثۆ 

پزەٚکرظٔی ضیبضەری 
ثبزرگبٔی ثەڵکٛ ٘ەرٚە٘ب 
ثۆ چبکزکرکعٔی ژیٕگەی 
یبضبیی ٚ ظاِەزراٚەیی 

کبٔٛٔی 
 ظٚٚەَ
6٢1٨ 

  ٚەزارەری ظەرەٚە

ٚەزارەری ثبزرگبٔی 
  ٚ پیػەضبزی
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ئەٚرٚپب ٚ 
ئبژأطەکبٔی ٔەرەٚە 

یەکگررٛٚەکبْ ٚ 
رٛرکیب ٚ ئێراْ. 

رێککەٚرٕٕبِەکەی 
یەکیزی ئەٚرٚپب 
٘ێػزب پەضۀع 

 ٔەکراٚە.

 کەرری ربیجەد

 رژێّی ٚەثەر٘ێٕبْ

ضزراریدی 
 ٚەثەر٘ێٕبْ

زکِٛەری ٘ەرێّی 
کٛرظضزبْ 

ریدێکی ضزرا
گػزگیری ٔیە ثۆ 

خۆری ئەٚ 
ٚەثەر٘ێٕبٔەی کە 
ظەیەٚێذ ضەرٔح 

راکێع ثێذ ٚ ئەٚ 
ضیبضەربٔەی کە 
پێٛیطزٓ ثۆ ئەٚ 

 ِەثەضزە.

ڕۀگە ئەِە ئەٌٚەٚیەری 
ضیبضزەکبْ ٔەثێذ ثە 

ربیجەری کە کبرێک ٔرضی 
 .ٔەٚد ثەرز ثٛٚ

ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبْ 
ٌیطزێکی ظأبٚە ثە 

ظەرفەرەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ 
ەرێُ ٚ ٌیطزێکی ٌە ٘

ظأبٚە ثۆ ضێکزەرە 
ئەٌٚەٚیەرەکبْ. 

ِبڵپەڕێه ظأراثٛٚ کە 
ثٛاری ظەڕەضطبٔع ثۆ 

ٚەثەر٘ێٕەرەکبْ کە 
پرۆژەکبْ ظیبری ثکەْ 

ٚ ظەضذ ثکەْ ثە 
پرۆضەی ِۆڵەد 

 ٚەرگررٓ.

خێجەخێکرظٔی پرۆضەی 
ٔەضػەی چبکطبزی 

. IRMٚەثەر٘ێٕبْ 
ظەضزٕیػبٔکرظٔی 

خۆرەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ کە 
ری ٘ەرێّی ٘بٚکب

کٛرظضزبْ ظەکەْ ٌە 
 ثٛاری گەغە ٚ

پەرەضۀعْ، ظأبٔی 
ئەٌٚەٚییەد ثۆ چبکطبزی 
ٚ خێجەخێکرظٔی پالٔی کبر 

ٌەگەڵ ضػزەیەکی 
 کۆٔکریزی ثۆ کبرەکە. 

ظەضزپێکرظ
 ْ ٌە 

 ئە٠ٌٍٛی
6٢12 

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

ٚەزارەری ثبزرگبٔی 
  ٚ پیػەضبزی

ظەضزەی 
   ٚەثەر٘ێٕبْ

World 
Bank 

Group 

 یبضبی ٚەثەر٘ێٕبْ
ٌە ئێطزبظا یبضبکە 

زۆر ثەضػٕعەیە ٌە 
ٚەزارەری خیبٚاز 

ثەرپرضٓ ٌە 
یبضبی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە 

پێعاچٛٚٔەٚەی ثۆ  6٢٢٨
ئۀدبِعأی ٘ەڵطۀگبٔعٔێه 

ثۆ کبرایی رێچٛٚی 
  ئە٠ٌٍٛی
6٢1٩ 

ظەضزەی 
   ٚەثەر٘ێٕبْ
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ثٛاری ٌێطۆغجٛٚٔی 
ثبج ٌە 

ٚەثەر٘ێٕەرەکبْ، 
ثەاڵَ زأیبریەکی 

کەَ ٌەضەر 
ِبڵپەرەکە ٘ەیە ثۆ 

٘ەڵطۀگبٔعٔی 
ئەٚەی ئبضۆ 
زەٚافسەکبْ 

گٛٔدبْٚ ٌەگەڵ 
پیٛیطزیەکبٔی 

ٚەثەر٘ێٕەرەکبْ، ٚ 
ئبضۆ ئەَ زەٚافسأە 

پػزگیری ٌە 
زکِٛەد  ضزراریدی

 ظەکەْ.

خێجەخێکرظٔی یبضبی 
ٚەثەر٘ێٕبْ، ٚ ٘ەر 

یەکەی ثە خۆرێه ڕاڤەی 
ِەرخەکبٔی ظەکبد )ٚەن 

ٌیطۆغجٛٚٔەکبْ(، 
ظرٚضزکرظٔی کەغێکی 

ٔبظڵٕیب ٚ ٔبظڵٕیبیی یبضبیی 
 .ٌەالی ٚەثەر٘ێٕەر

 کرا، ثەاڵَ ٘ێػزب
پێٛیطزی ثە 

 .٘ەِٛارکرظٔەٚە ٘ەیە

زەٚافسەکبْ ٚ 
٘ەڵطۀگبٔعٔی ئەٚەی چۆْ 
یبضبی ٚەثەر٘ێٕبْ خێگەی 

ظەثێزەٚە ٌە کۆی 
 ضیبضەرەکبٔعا. 

یەکططزٕی کبرەکبْ ٌەگەڵ 
یبضبکە ثۆ زیبررکرظٔی 

ظڵٕیبیی یبضبیی ٚ ظڵٕیبیی 
ٌەالی ٚەثەر٘ێٕەرەکبْ، 

ەن ئۀدبِعأی ٚ
٘ەِب٘ۀگیی زیبرر ٌە ٔێٛاْ 

 ٚەزارەرەکبْ

زەٚافسەکبٔی یبضبی 
ئێطزبی ٚەثەر٘ێٕبْ 
٘ێٕعە ڕْٚٚ ٔیٓ ثۆ 
رەٚزیفی کبرِۀعی 

 ٔبٚضۆیی.

ڕۀگە ئەِە ثجێزە ِبیەی 
ضٕٛرظارکرظٔی ظەرفەری 

کبر ثۆ کرێکبرأی 
 .ٔبٚضۆیی

ٚەزارەری ضبِبٔە 
رٚغزیەکبْ ثەَ ض

ئبڕاضزەیە ظەضزی 
کرظٚٚە ثە چبکطبزیی ٌە 

کەررەکبٔی ٔەٚد ٚ 
 .گبزظا

ئۀدبِعأی ضیبضەرەکبْ ثە 
ئبِبٔدی پزەٚکرظٔی 

غبرەزایی کرێکبرأی 
ٔبٚضۆ ثۆ ئەٚەی ثزٛأٓ 
پێٛیطزیەکبٔی کۆِپبٔیب 
ثیبٔیەکبْ ظاثیٓ ثکەْ، 
٘بٔعأی ٘ێسی وبری 

ٔبٚضۆیی ثۆ ثەغعاریکرظْ 
ێٕبْ ٚ را٘ێٕبْ ٌە ضٌٛی را٘

  ئە٠ٌٍٛی
6٢1٩ 

ظەضزەی 
   ٚەثەر٘ێٕبْ

RAND 
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 ٌەضەر کبر.

ٔەضەپبٔعٔی ثبری گراْ ٚ 
ٌە خیبری ئەِە زەٚافس 

 ظاثٕرێذ.

ِیکبٔیسِەکبٔی 
ٔبکۆکی ثٛاری 

 ٚەثەر٘ێٕبْ

ٔەثٛٚٔی ِیکبٔیسِی 
ثەظیً ثۆ 

یەوالکرظٔەٚەی 
 ٔبکۆکییەکبْ 

کە ئەِە ِەرخێکی 
پڕثبیەضە ثۆ 

ظەضزەثەرکرظٔی 
 .ەر٘ێٕبْٚەث

ثٕچیٕەیەن کە پڕثبیەضە 
ثۆ ٚەثەر٘ێٕەری ثیبٔی 

ثریزیە ٌە ٘ەثٛٚٔی 
ِکیبٔیسِی خێی ثڕٚا ثۆ 

چبرەضەرکرظٔی 
ٔبکۆکیەکبْ. ِیکبٔیسِی 

ٌەَ خۆرە زۆر پێٛیطزٓ 
ثۆ زأیٕی چۆٔیەری 

ظٚٚرضطزٕەٚە ٚ 
ضۆپبراضزٓ ٌە ٔبکۆکی 

 .ٚەثەر٘ێٕبْ

عێراق ٌە کبٔٛٔی یەکەِی 
 ثٛٚ ثە ئۀعاَ ٌە 6٢15

ضۀزەری ٔێٛظەٚڵەری ثۆ 
یەوالکرظٔەٚەی ٔبکۆکی 

 .ٚەثەر٘ێٕبْ

کرظْ ٌەضەر  را٘ێٕبْ
ICSID  ٘ەرٚە٘ب ،
ٌە ثبرەی  را٘ێٕبْ

ضۆپبراضزٓ ٌە ڕٚٚظأی 
 .ٔبکۆکی

کبٔٛٔی 
 یەکەِی
6٢1٨ 

 ICSID 

ظەضزەی 
 ٚەثەر٘ێٕبْ

رٛأبی رەکٕیکی ٚ 
چبٚظێری زۆر 

 .ضٕٛرظارە

ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبْ 
کبد. رۀٙب ِۆڵەد ظەرظە

٘یچ چبالکیەکی ٔیە ٌە 
ثٛاری ثەظٚاظاچْٛٚ ٚ 

چبٚظێری رب ضٛظ 
ٌە پرۆضەی  ٚەرثگرێذ

خێجەخێکرظْ ٚ 
چبکزرکرظٔی ژیٕگەی 

 ٚەثەر٘ێٕبٔعا.

پێٛیطزە ظەضزەی 

ظاثیٕکرظٔی ٘بٚکبری  
رەکٕیکی ثۆ چبکرکرظٔی 

رٛأبٔی رەکٕیکی ٚ 
کبرگێری ظەضزەی 

 ٚەثەر٘ێٕبْ.

ظاِەزرأعٔی غٛێٕێک کە 
٘ەِٛٚ کبرەکبٔی ٌێ 

ڕاپەرێٕێرێذ ٌە ظەضزەی 
 ٚەثەر٘ێٕبْ.

ظرٚضزکرظٔی یەکەی 

رػریٕی 
 ظٚٚەِی

6٢12 

ئۀدِٛۀی ثباڵی 
 ٚەثەر٘ێٕبْ

ظەضزەی 
 ٚەثەر٘ێٕبْ

UNDP 

SIDA 

USAID 
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ٚەثەر٘ێٕبْ رٛأبی 
ثەظٚاظاچٛٚٔی گەغە پێ 
ثعاد ثۆ ئەٚەی ثزٛأێذ 

ئەٚ ٚەثەر٘ێٕەرأەی 
ئێطزب ٘ەْ الی ضۆی 

 ثیبٔٙێڵێزەٚە.

ەرەکە کە ئبِرازێکی ِبڵپ
پڕثبیەضە ثۆ راکێػبٔی 

ٚەثەر٘ێٕبْ، کۆْ ثٛٚە ٚ 
 رەِٛیٍی ٔەِبٚە.

الٚەکی ثۆ ٘ێػزٕەٚەی 
ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە ظەضزەی 

 ٚەثەر٘ێٕبْ

رەِٛیٍی ٔٛێکرظٔەٚەی 
 ِبڵپەرەکە ثکرێذ.

ئۀدِٛۀی ثباڵی 
 ٚەثەر٘ێٕبْ

ئۀدِٛۀەکە رۆڵی 
ضۆی ثە رەٚاٚی 

 .ٔبگێڕێذ

ئۀدِٛۀەکە،کە ثە 
ەرۆوبیەری ضەرۆن ض

ٚەزیرأە، ظەرٛأێذ 
رۆڵێکی گەٚرە ثگێرێذ ٌە 

ظرٚضزکرظٔی ثڕیبرظا ٚ 
ٚەن ظەضزەیەوی 

٘ەِب٘ۀگی ضیبضەرەکبْ. 
ثەاڵَ ئەَ رٛأبیبٔە 

 ثەکبرٔە٘ێراْٚ.

یبضبی ٚەثەر٘ێٕبْ 
ظەضەاڵری زۆر ظەظاد ثە 

ئۀدِٛۀەکە ثۆ 
چبکزرکرظٔی ژیٕگەی 

ثەاڵَ  ،ٚەثەر٘ێٕبْ
ب ئۀدِٛۀەکە رۀٙ

رەرکیس ظەضبرە ضەر 
٘ۀعێه چبالکی ٚەن 

چبٚظێری چبالکییەکبٔی 
ظەضزەی ٚەثەر٘ێٕبْ، 

ڕەزاِۀعی ٌەضەر 
پرۆژە ثەرچبٚەکبْ، ٚ 
رەرضبٔکرظٔی زەٚی ثە 

 ضۆڕایی.

رێکططزٕەٚەی ٘ەیکەٌی 
ئۀدِٛۀەکە ٚ 

پێٕبضەکرظٔەٚەی رۆڵەکەی 
ٚەن گەٚرەرریٓ ظەضزەی 

ثڕیبرظاْ ٌەضەر کەغی 
گەی کبر ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ ژیٕ

ٌە رێگەی ظاثیٕکرظٔی 
ضکرربریەرێکی کبرا ٚ 

ثەرٛأب ٌەژێر ضەرپەرغزی 
 ئۀدِٛۀی ٚەزیراْ.

یەکططزٕی ئۀدِٛۀی 
ٔبکبرای ئبثٛری ٌەگەڵ 

ئۀدِٛۀی ثباڵی 
 ٚەثەر٘ێٕبْ.

رػریٕی 
 ظٚٚەِی

6٢12 

ئۀدِٛۀی 
 ٚەزیراْ
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 ثبزاری وبر ٚ ثەرٔبِەکبٔی ٘بٔعأی ظاِەزرأعْ 

خێجەخێکرظٔی 
پڕۆگراِەکبٔی 

٘بٔعأی ظاِەزرأعْ 
ثۆ ئەٚەی ثبزاڕی 
 وبر ظایٕبِیکی ثێذ

لەثبرەی گەٚرەی 
ضسِەری ِەظۀی 

رەٚغەکەی 
غێٛأعٚٚە، گرفزی 

کبراِەیی ٚ ٔەثٛٚٔی 
ظەرفەری کبر ٌە 

 کەرری ربیجەد.

ئبثٛریەکی ثچٛٚن کە 
ژِبرەیەکی زۆر ٌە ٘ێسی 

وبری ثبزاڕی کبر 
ٌەضۆثگرێذ، ٘ەرٚە٘ب 

ٔی کە ثٛٚە ضسِەری ِەظە
ثە"ظٚاییٓ پۀبگە ثۆ 

ظاِەزرأعْ"، ثبزاڕەکەی 
 غێٛأعٚٚە.

چٛارچێٛەی ضزراریدی 
پبراضزٕی کۆِەاڵیەری 

 پەرەی پێعراٚە.

خێجەخێکرظٔی ضزراریدەکە، 
ٚەن یبضبی ٔٛێی کبر، ٚ 

ِیکبٔیسِە ٔٛێیەکبٔی 
ثەڕیٛەثرظْ ٚ 

ظاِەزراٚەیی ثۆ ظڵٕیبثْٛٚ 
ٌە ٘ەِب٘ۀگی کرظْ ٌە 

ەکبٔی ثٛارە خیبٚاز
 .ضیبضەرە کۆِەاڵیەریەکبٔعا

 
ئەٌٚەٚیەر
   ی ثەرز

( 
 زٛزە٠رأی

6٢12 –  
 زٛزە٠رأی

6٢6٢) 

ٚەزارەری کبر ٚ 
کبرٚثبری 
  کۆِەاڵیەری

ٔٛٚضیٕگەی 
 ضەرۆن ٚەزیراْ

World 
Bank 

Group 

RAND 

٘بٔعأی کۆِپبٔیبی 
ثچٛٚک ٚ 

ٚ  SME ِبِٕبٚۀع
 ثەڵێٕعەراْ

ظاِەزرأعٔی پێٛیطزە 
ذ ٚ ٘بْ ثعرێ ثسٔص

 .ڕێسی ٌێ ثگیرێذ

کۆِپبٔیبی ثسٔطی ثچٛن 
ٚ ِبِٕبٚۀع ئەگەری ٘ەیە 

ثجٓ ثە گەٚرەرریٓ 
ظرٚضزکەری ٘ەٌی کبر ٌە 
ضەرەٚەی کەرری گػزی، 
ثەاڵَ پێٛیطزە زکِٛەد 

 زەٚافسی ثۆ ظاثٕێذ.

ۀع ٌە ضبڵی رظەزگبی 
٘ۀعێه  6٢1١

ڕاضپبرظەی پێػکەظ 
 .کرظ

رەثۀیکرظٔی ضزراریدێک ثۆ 
رری گەغەضۀعٔی کە

ربیجەد کە رێٛغٛێٕی 
رێعاثێذ ثۆ ٘بٔعأی 
کۆِپبٔیبی ثچٛن ٚ 

 ِبِٕبٚۀع.

ظأبٔی ِیکبٔیسَ ثۆ زەٚافس 
ثۆ ٘بٚکبری ٌە رەِٛیً 

 کرظٔی پرۆژەکبٔیبْ.

 
ئەٌٚەٚیەر
 (ی ثەرز

 زٛزە٠رأی
6٢12 –  

 زٛزە٠رأی
(6٢6٢ 

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
  ئبثٛری

RAND 

 cnoocbocaccaoثبری ئبثٛری گػزی  پەرەپێعأی رٛأب ٌە ثٛاری ئبِبرەکبٔی

چبکزرکرظٔی 
ئبِبرەکبٔی ثبری 
ئبثٛری گػزی ثۆ 

ظاثیٕکرظٔی زأیبری 

ٔەثٛٚٔی ضەرچبٚە 
)ضزبفی رەکٕیکی ٚ 

ژێرضبٔی 
ئەٌیکزرۆٔی(، ِۀٙەج 

ظەضزەی ئبِبری ٘ەرێّی 
کٛرظضزبْ پێٛیطزی ثە 

ضەرچبٚەیە رب ظەضذ ثە 
رٚٚپێٛی ضەرەکیی 

رۀع ٌەگەڵ  ەزگبیظ
 –ٚەزارەری پالٔعأبْ 

ظەضزەی ئبِبر، کبری ثۆ 
ظاڕغزٕی ڕٚٚپێٛی 

ئەٌٚەٚییەد ظەظرێذ ثە 
کۆکرظٔەٚەی 

ضیطزەِبریکبٔەی ظاربی 
ثەر٘ەِٙێٕبْ ثەگٛێرەی 

 ئە٠ٌٍٛی
6٢12 – 
کبٔٛٔی 
 یەکەِی

ئۀدِٛۀی 
 ٚەزیراْ

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
  ئبثٛری

World 
Bank 

Group 

UNDP 
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پێٛیطذ ثۆ 
ظرٚضزکرظٔی 
ضیبضەد ٚ 
چبٚظێری 

گەغەضۀعٔی 
 ئبثٛری ٌە ٘ەرێُ.

ٚ ٘ەِب٘ۀگی 
پەیٛەضذ ثە 

 .اربکۆکرظٔەٚەی ظ

ئبثٛری ثکبد، ئبِبری 
ضەرەکی ٚ 

ٔیػبٔعەرەکبٔی کػزٛکبڵی، 
ثەر٘ەِٙێٕبْ، ثیٕبضبزی ٚ 

ضسِەرگٛزاریە 
ضەرەکییەکبْ ٚەن 

ضٛێٕعْ ٚ رۀعرٚضزی، ٚ 
ظاِەزرأعْ ٌە کەررەکبٔی 

 ٔەٚریعا.-ٔەٚری ٚ ٔب

٘ێسی وبر ٌە ٘ەرێّی 
کرظٚە ٚ  کٛرظضزبْ

ٌە  ٚئێطزبظ ٔبٚثۀب
الیەْ ظەضزەی ئبِبرەٚە 

ئەَ رٚٚپێٛە ئۀدبَ 
ظەظرێذ، ئەِە خگە ٌە 

راپۆررەکبٔی ٔیػبٔعەری 
ٔرضەکبٔی ثەکبرثەر 

CPI . 

یەکەِیٓ ِەزۀعەی 
ػزگیری کۆی گ

ثەر٘ەِی ٘ەرێّی 
PRG  ٌە ٘ەرێّی

کٛرظضزبْ ٌە الیەْ 
ظەزگبی ڕۀع ٚ ظەضزەی 

ئبِبرەٚە ئۀدبَ ظرا ٚ 
ڕاضپبرظەی رێعا ثٛٚ ثۆ 

ژِێرەکبٔی ضباڵٔەی 
GRP . 

کەررەکبٔی ئبثٛری ٚ ظاربی 
 PDGیٕەٚەی ٔرش ثۆ ظۆز

ی ضباڵٔە ثە گٛێرەی 
کەررەکبٔی ئبثٛری ٚ 
ضەرخیەکبْ ثە ٔرضی 
 خێگیر ٚ ٔرضی ئێطزب. 

 ٚەزارەری پالٔعأبْ 6٢1٨
ظەضزەی ئبِبری  –

 ٘ەرێُ 

RAND 

رٛأبی  پەرەپێعأی
 بفی رەکٕیکیضز

را٘ێٕبٔی زیبرر 
پێٛیطزە ثۆ ئەٚ 

ضزبفی ظیبریکراٚ ٌە 
ضەرخەَ 

ٚەزارەرەکبْ ٚ 
ظەضزەی ئبِبری 

پێٛیطزە کبر ثکرێذ 
ٌەضەر ثەرثەضزەکبٔی 
ئیطزب ٚ ثەکبر٘ێٕبٔی 

چەِکی ئبِبر، ٚ رەکٕیه 
ٚ رێگەیػزٓ ٌە ثبری 

ئبثٛری گػزی ٚ گرفزە 

ۀع ۆروػۆپ رظەزگبی 
٘ێٕبٔی ثۆ ظەضزەی ٚ را

ئبِبر فەرا٘ەَ کرظٚٚە 
ی چٛارچێٛەی ەٌە ثبر

ّٔٛٚٔە )ضبِپڵ(، ظیسایٕی 
رٚٚپێٛ، کۆکرظٔەٚەی 

ظرێژەظاْ ثە ظاثیٕکرظٔی 
پەرەپێعأی رٛأب ثۆ 

٘ەڵجژارظٔی ضزبفی رەکٕیکی 
ٌە ٚەزارەرەکبٔی ٚەزارەری 

ٚەزارەری  ٚ  پالٔعأبْ
  ظارایی ٚ ئبثٛری

 ئە٠ٌٍٛی
6٢12 – 
کبٔٛٔی 
 یەکەِی
6٢1٨ 

کبثیٕەی ئۀدِٛۀی 
 ٚەزیراْ

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

 ظەضزەی ئبِبر  -

World 
Bank 

Group 

UNDP 

RAND 
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ظارب ٚ پبککرظٔەٚەی،  .ظاراییەکبْ ٘ەرێُ.
کرظاری ژِێریبری ئبِبر، 

 .ٚ پێػکەغکرظٔی ظارب

ی   UNFPAئبژأطی 
ضەر ثە ٔەرەٚە 

یەکگررٛٚەکبٔیع کبری 
ٌەگەڵ ظەضزەی ئبِبر 

کرظٚٚە ثۆ پەرەپێعأی 
 أبکبْ.رٛ

 .  چبکطبزی ٌە ٘ێٛرکرظٔەٚەی کەرری کۆِەاڵیەری3  

 رۆڕی پبراضزٕی کۆِەاڵیەری

رێگەیػزٓ ٌە 
کبریگەری 

٘بٚکبریەکبْ 
ٌەضەر ثەرٔبِەی 

 چبکطبزی

غیکرظٔەٚەی 
کبریگەری ٘ەژاری ٚ 

 .کۆِەاڵیەری

ٔەثٛٚٔی زأیبری ٚ 
٘ەڵطۀگبٔعٔی رٛأب ثۆ 

زأیٕی کبریگەرە ئەرێٕی ٚ 
ثەرٔبِەی ٔەرێٕیەکبٔی 

چبکطبزی ٌە ِبٚەی 
ِبِٕبٚۀع ضبیۀعا ٌەضەر 

 ٘ەژاراْ ٚ ٔەظاراْ.

٘ەڵطۀگبٔعٔی پێػٛەضزە  
ثۆ ئەگەری کبریگەری 

٘بٚکبریەکبْ ٌەضەر ثژێٛی 
ئەٚ ضێسأبٔەی کە ٌە ٔسیه 

یبْ ٌە ژێر ٘ێڵی 
 .٘ەژاریەٚەْ

ظەضزکرظْ 
ثە 

ظاڕغزٕی 
٘ێڵی 

ثٕچیٕە ٚ 
یٕی اظیس

٘ەڵطۀگب
ٔعٔی 

کبریگەرە
ێع کبْ پ

ئەٚەی 
ثەرٔبِەی 
چبکطبزییە

 RAND 
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کە ظەضذ 
  پێجکبد

زٛزە٠رأ(
 6٢12) ی

 چبکزرکرظٔی
ثەئبِبٔدگررٕی 
ثەرٔبِەکبٔی 
پبراضزٕی 
 کۆِەاڵیەری

ٌە ثەرٔبِەی ئێطزبی 
ٚەرگررٕی ٘بٚکبری 

ٔەضزیٕە، زۆر کەَ 
 ٘ەژاراْ ظەگرێزەٚە.

چٛارچێٛە یبضبییەکە 
ڕْٚٚ ٔیە ٚ رٛأبیەکی 

کەَ ٘ەیە ثۆ 
 ظٔی.خێجەخێکر

چٛارچێٛەی ضزراریدی 
پبراضزٕی کۆِەاڵیەری 

 پەرەی پێعراٚە.

خێجەخێکرظٔی غێٛازی 
ثەئبِبٔدگررٓ، ٌەٚأە:  ٔٛێی

 )غٛێٕی خٛگرافی، غێٛازی
PMT )کۆِەڵگە،

ظەضزٕیػبْ کرظٔی 
ضٛظِۀع ٌە رێی 

یەکططزٕی رۆِبرەٚە )ٌە 
  .ِبٚەی ظرێژضبیۀعا(

 
ئەٌٚەٚیەر
   ی ثەرز

( 
 زٛزە٠رأی

6٢12 -  
 زە٠رأیزٛ

6٢1٩) 

 کبرە ئەَ ثۆ
ٔٛێ  ظەزگبی

پێػٕیبر کراٚە: 
فەرِبٔگەی 
پبراضزٕی 

کۆِەاڵیەری ٘ەرێّی 
 کٛرظضزبْ.

World 
Bank 

Group 

RAND 

 ثیّەی کۆِەاڵیەری ٚ ضبٔۀػیٕی

ضیطزەِێکی 
ضبٔۀػیٕی یەکطبْ 
ٚ ٌەثبر ٚ ثەرظەٚاَ 

ثە ڕِٚبڵێکی 
ثەرفراٚأەٚە ٌە 

 ٘ەرێّی کٛرظضزبْ

 ،ضەرخیی زۆرە
ەاڵَ رِٚبڵەکە کەِە ث

)غٌّٛکرظٔەکە 
ضٕٛرظارە( ٌە پالٔی 
ضبٔۀػیٕی ئێطزبظا. 
٘یچ ثەرٔبِەیەک ٔیە 

 ثۆ ثیّەی ثێکبری.

رٛأبی کبرگێڕی الٚازە، 
چٛارچێٛەی یبضبیی 

ٔبڕٚٚٔە، ضیطزەِەکە 
ٌەالیۀی ظاراییەٚە 

 ضەلبِگیر ٔیە ٚ
 رِٚبڵکرظٔی کەِە.

چٛارچێٛەی ضزراریدی 
پبراضزی کۆِەاڵیەری 

 رەی پێعراٚە.پە

یەکططزٕی پالٔی 
ضبٔۀػیٕی کەرری گػزی ٚ 
کەرری ربیجەد، زیبظکرظٔی 
رِٚبڵ کرظٔەکە، ٚ ظأبٔی 
 .ثەرٔبِەی ثیّەی ثێکبری

 
ئەٌٚەٚیەر
   ی ثەرز

( 
 زٛزە٠رأی

6٢12 -  
 زٛزە٠رأی

6٢6٢) 

فەرِبٔگەی ٔٛێ 
پێػٕیبر کراٚە: 

فەرِبٔگەی ثیّەی 
کۆِەاڵیەری ٘ەرێّی 

 کٛرظضزبْ

World 
Bank 

Group 

RAND 

 کەرری پەرٚەرظە

 RAND  ٚەزارەری پەرٚەرظەرػریٕی ظأبٔی پالْ ثۆ ثٕیبرٕبٔی زکِٛەد ظەضزی ٔەثٛٚٔی ضەرچبٚە ثۆ ٔەثٛٚٔی ژێرضبٔی ظڵٕیبثْٛٚ ٌە 
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ظەضزگەیػزٓ ثە 
-ضٛێٕعٔی ضبٚایبْ

16 (K-16) 

پێٛیطزی لٛربثطبٔە 
ٚ ثبثەری فێرکبری ٚ 

 فێرثْٛٚ. 

زیبظثٛٚٔی ظاٚاکبری 
 .ٌەضەر ضٛێٕعْ

ظاثیٕکرظٔی ژیٕگەیەکی 
گٛٔدبٚ ٚ ٌەثبر ثۆ 

 لٛربثیبْ.

ظارب ٚ پالٔعأبٔی  ٔەثٛٚٔی
ضزراریدی ثۆ ثٕیبرٕبٔی 

 .لٛربثطبٔە

کرظٚٚە ثە ثٕیبرٕبْ ٚ 
ظاثیٕکرظٔی کەرەضزە ثۆ 

پۆٌی ٔٛێ ٌە  ٨٢٢٢
ِبٚەی پێٕح ضبڵعا، 

یەکططزٕی 
لٛربثطبٔەکبٔی ٔبٚچە 

ظٚٚرەکبْ ٌەژێر 
پرۆضەظایە، ضیطزەِی 
گٛاضزٕەٚەی لٛربثیبْ 

 ظاڕێژراٚە.

زٛکّەری ٘ەرێّی 
ضزبْ ظەضزی کٛرظ

کرظٚٚە ثە پرۆضەکرظٔی 
گرێجەضزکرظْ ثۆ 

 5٢٢ثٕیبرٕبٔی 
 .ضٛێٕعٔگەی ٔٛێ

لٛربثطبٔە ٚ رەرضبٔکرظٔی 
زەٚی ٚ پالٔی رەِٛیً 

 .کرظْ

 ظٚٚەِی
6٢12 – 
رػریٕی 
 ظٚٚەِی

6٢1٨ 

EU 

USAID 

 

ظڵٕیبثْٛٚ ٌە 
ە کٛاڵیزی ٚأەٚرٕەٚ

 ٚ فێرثْٛٚ

کەِیی ِبِۆضزبی 
غبیطزە ٌە ثبثەرە 

 ضەرەکییەکبٔعا.

ٔەثٛٚٔی 
چٛارچێٛەی 

ضیبضەری پێٛیطذ 
ثۆ ثەڕێٛەثرظٔی 
ظڵٕیبیی خۆری ٚ 

ضزبٔعەرەکبٔی 

ٔەثٛٚٔی ضەرچبٚە ثۆ 
 ظاِەزرأعْ ٚ را٘ێٕبْ
کرظْ ثە ِبِۆضزب ٚ 

ضەرپەرغزیبر، ٔەثٛٚٔی 
رٛأبی رەکٕیکی ثۆ 
کبرا  ظاڕغزٕی پػزگیری

ٌە ِبِۆضزب ٚ 
 ضەرپەرغزیبراْ.

ضەظی ِبِۆضزبیبْ  ٌە 25

زکِٛەد ظەضزی 
کرظٚٚە ثە ظاِەزرأعٔی 
ضۀزەری گەغەپێعأی 
پیػەیی ِبِۆضزبیبْ 

PDC. 

ضزبٔعەرە ئەکبظیّییەکبْ 
 اٚە.پەرەیبْ پێعر

چٛارچێٛەی ظڵٕیبیی 
خۆری ضٛێٕعٔگەکبْ 

رٛأبی زیبرر ثۆ پەرەپێعأی 
ضزبفی ٚەزارەری پەرٚەرظە 
ثۆ ظاڕغزٕی ِیکبٔیسِەکبٔی 

ظڵٕیبیی خۆری ٚ 
 ضزبٔعەرەکبٔی فێرثْٛٚ.

پػزگیری زیبرر پێٛیطزە ثۆ 
ظرێژەظاْ ثە ظاثیٕکرظٔی 
را٘ێٕبٔی ِبِۆضزبیبْ ٚ 

٘بٔعأی ثۆ پػزگیری 

رػریٕی 
 ظٚٚەِی
6٢17 – 
رػریٕی 
 ظٚٚەِی

6٢1٨ 

 RAND  ٚەزارەری پەرٚەرظە

EU 

USAID 

UNICEF 

UNESCO 

British 
Council 

Birmingha
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ثڕٚأبِەی ثەکبٌۆریۆضیبْ  فێرکرظْ.
ٔیە. ِبِۆضزبکبْ 

زأیبریبْ ٔیە ٌەضەر 
ٔبٚەڕۆوەکە ٚ ٌەضەر 

غێٛازەکبٔی فێرکبری ثۆ 
ٚرٕەٚەی ثەرٔبِە 

 ٔٛێیەکبْ.

ٔەثٛٚٔی رٛأب ثۆ ظاڕغزٓ 
ٚ خێجەخێکرظٔی ظڵٕیبیی 

 خۆری.

ْ ٔەثٛٚٔی ِیکبٔیسِی ڕٚٚ
ثۆ ضزبٔعەرەکبٔی 

 فێرثْٛٚ

ژێرضبْ ٚ رٛأبی 
رەکٕەٌۆخی الٚازە ٌە 
 ضیطزەِی پەرٚەرظەظا

ٔەثٛٚٔی رٛأب ثۆ .
٘ەڵطۀگبٔعٔی 

ظەرۀدبِەکبٔی فێرثٛٚٔی 
 لٛربثیبْ

 ظاڕێژراْٚ.

ِۀٙەج  ثۆ پێعاچٛٚٔەٚە
 .کراٚە

ٚەزارەری پەرٚەرظە 
ربِەزرۆیە ثۆ ثەغعاری 

 TIMSSٌە  

  ٚەزارەری پەرٚەرظە
گرێجەضزی کرظٚٚە 

ٌەەگەڵ کۆٌیدی 
ثێرِیٕگٙبَ ثۆ ظاڕغزٕی 

ضۀزەری را٘ێٕبٔی 
ِبِۆضزبیبْ ٌە کبری 

 ضسِەرعا.

 .ضەرپەرغزیبراْ

پەرەپێعأی رٛأبی زیبرر ثۆ 
 ضزبفی ٚەزارەری پەرٚەرظە

 TIMSSثۆ ئەٚەی ثزٛأٓ 
 ثەڕێٛە ثجەْ.

m College 

ظڵٕیبثْٛٚ ٌە 
ضٛێٕعٔگەی 
ضەالِەد ٚ 
 رۀعرٚضذ

ٌەضەظ ٌە  65
لٛربثطبٔەکبْ ئبٚی 

ضٛارظٔەٚە ٚ 
 .ئبٚەڕۆیبْ ٔیە

ثٛظخە ٚ چبککرظٔەٚە ٚ 
رٛأبی ثیٕبضبزی زۆر 

 .پێٛیطزٓ

چبککرظٔەٚە ثەرظەٚاِی 
 ٘ەیە.

ظأبٔی پالْ ثۆ 
چبکزرکرظٔی ظەزگب 

ضەرەکییەکبٔی 
 .لٛربثطبٔەکبْ

 ئە٠ٌٍٛی
6٢12 – 
رػریٕی 
 ظٚٚەِی

6٢1٨ 

  ٚەزارەری پەرٚەرظە

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

RAND 

کۆِپبٔیبکبٔی 
 ثیٕبضبزی
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 TVET پەرٚەرظە ٚ را٘ێٕبٔی پیػەیی ٚ رەکٕیکیظأبٔی ثەرٔبِەی  

 ٚ پەرٚەرظە
ٚ  پیػەیی را٘ێٕبٔی

 رەکٕیکی

(TVET) 

ثەرٔبِەکبٔی 
(TVET)  زۆر

الٚازْ: ِۀٙەج ٚ 
غێٛازی ٚأەٚرٕەٚە 

کۆٔٓ، ٘ێٕعەی 
پێٛیطذ ِەغمعەر 

ئبِبظە ٔیە، ئبِراز ٚ 
ظەزگبکبْ پێٛیطذ 

ٔیٓ، ٚ ٘یچ 
چبالکیەکی پبظ 
را٘ێٕبْ ئۀدبَ 

 .ٔبظرێذ

٘یچ غبرەزاییەکی ٌەثبر 
ٔیە ثۆ گەغەپیعأی ٌەالی 
کەرری ربیجەد. رێژەیەکی 
ثەرزی ثێکبری ٘ەیە ثە 

ربیجەری ٌۀێٛ گۀدبٔعا ٚ 
زیبظ ٌە پێٛیطذ کبرِۀع 

ٌە کەرری گػزی ٘ەْ، 
 ئەِە گرفزێکی خعظیە.

چۀع ثەرٔبِەیەکی 
(TVET)  ٘ەیە کە

زکِٛەد ثەڕێٛەیبْ 
ظەثبد ٚ کۆِەوجەضػبْ 

ظەکەْ، ثەاڵَ پػزگیری 
٘ەِب٘ۀگی ٔیە ٌە 

ٔێٛأیبْ ٚ رەِٛیٍی 
 ٔبٚضۆییبْ یەوٕبگرێزەٚە.

ڕۀع چۀع 
ڕاضپبرظەیەکی 
ظاڕغزٛٚە ثۆ 
 (TVET)چبکزرکرظٔی 

  کە ثە لۆٔبغ ظأراٚە.

ٌە رێی ٘بٚکبری 
رەکٕیکییەٚە، ثەرٔبِەیەکی 

ئبِبظە  (TVET)گػزگیری 
 ثکرێذ ٚ خێجەخێی ثکرێذ.

رػریٕی 
 ظٚٚەِی
6٢1٩ – 

ریٕی رػ
 ظٚٚەِی

6٢1٨ 

ٚەزارەری کبر ٚ 
کبرٚثبری 
  کۆِەاڵیەری

  ٚەزارەری پەرٚەرظە

ٚەزارەری ضٛێٕعٔی 
ثباڵ ٚ رٛێژیٕەٚەی 

  زأطزی

UNIDO 

EU 

Germany 

RAND 

  کەرری رۀعرٚضزی

ضسِەرگٛزاری 
ضۆپبرێسی، 
رۀعرٚضزی 
ضەرەربیی ٚ 

 چبرەضەر

٘ۀعێه  6٢٢٢ٌە 
چبکطبزیی پێػٕیبر 
کە کراٚە ثەاڵَ کەررە
ظٚٚچبری چۀع 
گرفزێه ثۆرەٚە: 

کەِی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە 
ضەرِبیەی فیسیکی ٚ 
ِرۆیی، ٚ ضزبٔعەری 
ٔسَ، ٚ زێعەڕۆیی ٌە 

پرۆژەیەوی چبکطبزی 
عرٚضزی ثبیەضپێعأی رۀ

پێػکەغی پەرٌەِبْ 
ثەاڵَ پەضۀع  ،کراٚە

ٔەکراٚە ٚ پرۆژەکە 
 رەٚاٚٔەکراٚە.

چۀع  ثە ظەضزکراٚە
چبکطبزیەن، ثەاڵَ 

 ٘ێػزب خێجەخێ ٔەکراٚە.
ٚەک "پالٔی ٚەزارەد ثۆ 
کبری رۀعرٚضزی" کە ٌە 

الیەْ ئۀدِٛۀی 
ٚەزیرأەٚە رەثۀٕی 

کراٚە ثەالَ پەرٌەِبْ 
 پەضۀعی ٔەکرظٚە.

ظأبٔی ضزراریدێه ثۆ 
چبکطبزیی ٌە کەرری 

رۀعرٚضزی ثۆ 
ضسِەرگٛزاری ضۆپبرێسی 
 ٚ ضەرەربیی ٚ چبرەضەر. 

پێٛیطزە پالٔەکبٔی 
چبکطبزی ٌە چۀع ثٛارێکعا 

 ئۀدبَ ثعرێٓ:

 
 زٛزە٠رأی

6٢12 – 
کبٔٛٔی 
 یەکەِی
6٢1٨ 

ٚەزارەری  
 , رۀعرٚضزی

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

ٚەزارەری ضٛێٕعٔی 
ثباڵ ٚ ٌێکٛڵیٕەٚەی 

  زأطزی

ٚەزارەری ظارایی ٚ  
  ئبثٛری

RAND 
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ثەکبر٘ێٕبٔی 
چبرەضەر، زەٚافسیی 

کەِی ظارایی کە 
ثۆرە ِبیەی کەِیی 
چٛضزی ٚ ٔسِیی 

کٛاڵیزی ٚ یەکطبٔیی 
ضسِەرگٛزاری 

 رۀعرٚضزی.

ێٕبْ ٌە ژێرضبْ ٚەثەر٘
ظەضزی پێکرظ ثەاڵَ 
ٚەضزبْٚ. ٌە ثٛاری 

ظەرِبٔطبزیعا، ئبژأطی 
کۆٔزرۆڵی پسیػکی 

گەغەی ثە رٛأبکبٔی 
ضۆی ظاٚە ثۆ پػکٕیٕی 

ثەاڵَ  ،ظەرِبٔەکبْ
پێٛیطزی ثە 

ثەرزکرظٔەٚەی 
ئبضزەکەیەری. 

چبکطبزییەکبْ ٘ێػزب ٌە 
لۆٔبغی ضبٚایعاْ ٌە 

ثٛاری: ثیّەی 
ی رۀعرٚضزی، ئۀدِٛۀ
پسیػکی، ٚ ثٕکەکبٔی 

ضێسأی ظکزۆر/پطپۆڕ، 
 ضیطزەِی ظٚٚ ظەٚاِی.

ۀع ژِبرەیەن رظەزگبی 
ڕاضپبرظەی پێػکەظ 

کرظٚٚە ثە رێرٚرەضەٌی 
ٌەضەر ثبیەضپێعأی 

 رۀعرٚضزی ضەرەربیی.

ڕۀع ٘ەرٚە٘ب ضیطزەِی 
ثەڕیٛەثرظٔی زأیبری 

  رەثۀی کرظٔی
ضزبٔعەری ثەرز ثۆ 

کٛاڵیزی ضسِەرگٛزاری 
رۀعرٚضزی ٚ 

ضەالِەری، ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە 
رێی ئیعزیجبری 

ٔەضۆغەکبْ ٚ ِۆٌەد 
ثۆ غبیطزەیی ٚ 

ٚەرگررٕەٚەی ثڕٚأبِە 
 ثۆ پطپۆڕیەکبْ.

  ظاڕغزٕی ضیطزەِێکی
یطزەِێکی زأیبری: )أ( ض

گػزگیری ثەڕێٛەثرظٔی 
زأیبری ثۆ ثٕکە 

رۀعرٚضزی ٚ 
ٔەضۆغطبٔەکبْ، )ة(، 

ضیطزەِێه ثۆ رۆِبری 
پسیػکی، )ج( رۆِبری 

ٔەضۆغییەکبْ، )ظ( 
ضیطزەِێک ثۆ 

زەٚاڵەکرظٔی ٔەضۆظ ٚ 
رۆِبرکرظٔی، ٚ )ٖ( 

چبٚظێری رۀعرٚضزی ٌە 
ثٕکەکبٔی رۀعرٚضزی ٚ 

 ٔەضۆغطبٔەکبٔەٚە. 
  ظاڕغزٕیPPP 
 غزٕی رۆڕی ظاڕ

 فریبکەٚرٓ ٚ گٛاضزراٚە.
  ظاِەزرأعٔی ثٕکەی

ربیجەرّۀع )ٚەک زأطزی 
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MIS  ٚ ظاڕغزٛٚە
خێجەخێی کرظٚٚە، ثەاڵَ 

 ظەثێذ ثە ظاِەزراٚەیی
 ثکرێذ. 

 ظا٘برٛٚظا ٌە
ثاڵٚکراٚەیەن 

ظەرظەچێذ ضەثبرەد ثە 
ظەرۀدبِە 

رێرٚرەضەٌەکبْ ٚ 
راضپبرظەکبٔی ٌێکۆڵیٕەٚە 

ٌە ضیطزەِی 
ثەڕیٛەثرظٔی زأیبری ثۆ 

ضسِەرگٛزاری 
 .ضەرەربیی

ٚەرەَ( ٚ رێکەڵکرظٔیبْ 
ٌەگەڵ ضیطزەِەکە ثە 

گٛێرەی ظرێژیی ِبٚەی 
ضسِەرگٛزاریەکە )ٌە 

ضەرەربییەٚە ثۆ 
زەٚاڵەکرظْ ٚ ثۆ 

ضسِەرگٛزاریەکبٔی 
ٔەضۆغطبٔە 

 گەڕأعٔەٚەی( ٚ 
  چبکطبزی ٌە ثەرٔبِەی

ی ٚ ِۀٙەخی رۀعرٚضز
را٘ێٕبْ، ٚ ثٛاری 

 ظەرِبٔطبزیعا. 
ثەرەٚ ٚریبییەکی زیبرر ٌە 
ثٛاری ظەرِبْ )چبٚظێری 
ٚ ضەرپەرغزی ئبضبیی( 

پێٛیطزە. ٌەگەڵ زیبظکرظٔی 
پێٛەری کٛاڵیزی، رێطبی 

رٛٔع ثۆ ڕەچەرە، ٚ ثۆ 
ضەزٔکرظْ ٚ ظاثەغکرظْ، 

ٚ ثەگژاچٛٚٔەٚەی 
 رەزٚیرکرظٔی ظەرِبْ.

 پێٛیطزە ٚەثەر٘ێٕبٔی
گەٚرە ثکرێذ ٌە ثٕکە 

رۀعرٚضزیەکبْ ٚ 
ٔەضۆغطبٔە گػزیەکبْ ثۆ 

ئەٚەی ئبِێر ٚ ظەزگبی 
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ئەٚرۆیبْ ثۆ ظاثیٓ ثکرێذ 
کە ثە گٛێرەی ضزبٔعەرە 

 ِۆظێرٔەکبْ ثٓ.

رەِٛیٍی 
 رۀعرٚضزی

 ئبضزی کەِی
یەکطبٔی  ،کبراِەیی

ٚ کٛاڵیزی 
ضسِەرگٛزاریەکبٔی 

پبراضزٕی 
رۀعرٚضزی ٔسِٓ 

ٌەثەر ٔەثٛٚٔی 
 ظارایی.

ٚەثەر٘ێٕبٔی کەَ 
ظەکرێذ ٌە ثٛاری 

ضەرِبیەی ِرۆیی ٚ 
 فیسیکی.

 

رەرضبٔکرظٔی ثٛظخە ٚەک 
پێٛیطذ ٔیە ثۆ 

ظاثیٕکرظٔی 
ضسِەرگٛزاریەکبْ ٌە 

کەرری گػزی ٚ ثۆ 
ظاثیٕکرظٔی ئبضزی 

گٛٔدبٚی 
 .ضسِەرگٛزاریەکبْ

ڕۀع ڕاضپبرظەی 
پێػکەظ کرظٚٚە ثۆ 
خێجەخێکرظٔی ثیّەی 

رۀعرٚضزی ٚ چبکطبزی 
 .ٌە ظٚٚ ظەٚاِی

ظاڕغزٕی ضیطزەِی ثیّەی 
رۀعرٚضزی، کە ثە 

یەکطبٔی ِبِەڵە ظەکبد ثۆ 
ظاثیٕکرظٔی پبکێدی 

ٔدبٚی ضسِەرگٛزاری، گٛ
ثە غێٛەیەکی چبالن 

لەرەثٛٚی ظاثیٕکەرەکبْ 
ظەکبرەٚە، ٚ ظاثیٕکەری 

 ئەٍ٘ی رێعایە.

ظأبٔی ثیّەی پسیػکی ٚ 
پالٔی ظارایی رۀعرٚضزی 
کە ٘بٔی وٛاڵیزی ثعاد ٚ 

رۆڵی رەِٛیٍی ئەٍ٘ی زیبرر 
 ثکبد. 

ظاڕغزٓ ٚ خێجەخێکرظٔی 
چبکطبزی ٌە ظٚٚ ظەٚاِیی 

ظکزۆرەکبْ، ٚ 
ثٛٚکرظٔەٚەی لەرە

ظکزۆرەوبْ ثە گٛێرەی 
 ئەظا.

 
 زٛزە٠رأی

6٢17 

 

ٚەزارەری  
  رۀعرٚضزی

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
  ئبثٛری

RAND 

ثەڕێٛەثرظٔی 
 کەرری رۀعرٚضزی

ٚەزارەری 
رۀعرٚضزی رٛأب ٚ 

چبکطبزیی ٌە کەرری 
ضسِەرگٛزاری 

ثاڵٚکرظٔەٚەی ٔبِیٍکە 
ٌەضەر ٘ەیکەٌی 

ظاڕغزٕەٚەی ٘ەیکەٌی 
ی رۀعرٚضزی گػزی کەرر

 
 زٛزە٠رأی

ٚەزارەری  
  رۀعرٚضزی

RAND 
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کبرِۀع ٚ ظارایی  
پێٛیطزی ٔیە ثۆ 
خێجەخێکرظْ ٚ 

ثەڕێٛەثرظٔی 
ضیطزەِی ٔٛێی 
ضسِەرگٛزاری 

 رۀعرٚضزی

زۆرثەی 
 ثەڕێٛەثەراْ ٚ

کبرگێڕأی 
ٔەضۆغطبٔەکبْ 

را٘ێٕبٔیبْ 
ٚەرٔەگررٛٚە ٌە 

 ثٛاری ثەڕێٛەثرظٔعا.

رۀعرٚضزیعا ثۆ ئەٚەی 
ثزٛأرێذ ٚەزارەری 

پەیٛۀعیعار ٘ێسی وبر 
 ثەڕێٛە ثجبد.

پێٛیطزە ظارب ٘ەثێذ رب 
ثزٛأرێذ ثڕیبری 

کبرگێڕیی ثبظ ثعرێذ ٚ 
ەری ثەڕێٛەثرظْ ٚ ضیبض

 ظاراییکرظْ ظاثڕێژرێٓ.

کەرری ربیجەد ثە ضێرایی 
ثەرفراٚاْ ظەثێذ ثە ثێ 
ڕێّٕبیی ٚ رێکبرەکبْ ٚ 

ثە ثێ پرۆضەی 
 ٚەثەر٘ێٕبٔی ضزراریدی.

پێػٕیبرکراٚ ٚ پالٔی 
رێرٚرەضەٌی ضزراریدی 

 ٌەژێر پرۆضەظایە.

 ٚ ثەڕێٛەثرظٔەکەی.

رێکططزٕەٚەی ٚەزارەری 
رۀعرٚضزی ثۆ ئەٚەی 

خەضذ ثطرێزە ضەر 
کبراِەیی، ظاڕغزٕی 

ضیبضەرەکبْ، ٚ 
خێجەخێکرظٔی پالٔە ظاراییە 

 ٔٛێیەکبْ.

ظاڕغزٕی ٚەضفی ٚەزیفی، 
ثەرٔبِەی را٘ێٕبْ، 

رێچکەی پیػەیی، ٚ 
ضیطزەِی ٘ەڵطۀگبٔعٔی 

ئەظای ضزبف ثۆ 
کرظٔی رٛأبی چبکزر

 ثەڕێٛەثرظْ.

الِەرکەزی ثەڕێٛەثرظْ ٚ 
ثٛظخە، ٚ ٌێپرضیٕەٚە ٌە 

٘ەِجەر ٔەضۆغطبٔە 
 گػزیەکبْ.

زیبظکرظٔی چبٚظێری ٚ 
رێکبر ثۆ ٔەضۆغطبٔە 

 ئەٍ٘یەکبْ.

  ٚەزارەری پالٔعأبْ 6٢17

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
  ئبثٛری

   ٔبٚضۆ ٚ پۀبثەری ضٛریبیی ِیٛأعارێزی ئبٚارەی
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ضٛٚظ ٚەرگررٓ ٌە 
پػزگیری 

کۆِەوجەضػە 
ٔێٛظەٚڵەریەکبْ ثۆ 
٘بٚکبری ئبٚارە ٚ 

 پۀبثەراْ

 ضەرپەرغزی ثە  
 پالٔعأبْ ٚەزارەری

 ثباڵی ٌیژٔەی
 ٘ەڵطۀگبٔعٔی
 پێعاٚیطزیەکبْ

 گرفزە ئەَ رٚٚثەڕٚٚی
 چٛارچێٛەی ٌە ثۆرەٚە
 ثەظۀگەٚە٘برٕی پالٔی
 .ضێرا

 رەکەٚەزارە
 ثۆ ثەظٚاظاچْٛٚ
 ثە پڕۆگراِەکبْ

 ئبژأطەکبٔی ٘بٚکبری
 یەکگررٛٚەکبْ ٔەرەٚە
 ظەکەْ.

ظەضزگەیػزٓ ثە پػزگیری 
ِرۆیی ٌە کۆِەڵگەی 

ٔێٛظەٚڵەری ثۆ ٘بٚکبری ٚ 
پػزگیری ئبٚارە ٚ 

پۀبثەراْ ٌە ِبٚەی 
 کٛررطبیۀعا.

ضٛٚظٚەرگررٓ ٌە 
ضەرچبٚە ظاراییەکبٔی 

کۆِەڵگەی ٔێٛظەٚڵەری ثۆ 
ەی ثەظەر ٌە ٘بٚکبری ئەٚ

ِرۆیی ٚ خەضذ ثطرێزە 
ضەر ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە 

ژێرضبْ ٚ ظاثیٕکرظٔی 
 ضسِەرگٛزاری گػزی. 

ظەضزگەیػزٓ ثە ظارایی 
رێکطراٚە ٔێٛظەٚڵەریەکبْ 

کە ٌە ثٛاری پەرەپێعاْ کبر 
ظەکەْ، ٌەٚأە: ٔەرەٚە 
یەکگررٛٚەکبْ، ثبٔکی 
ٔێٛظەٚڵەری، ٚ ثبٔکی 

کە (گەغەضۀعٔی ئیطالِی 
ٛیٍێکی ڕاگەیبٔع ثۆ رەِ

ظەضزپێػطەریەکی ظارایی 
 6٢15ٌە رػریٕی یەکەِی 

ثۆ پػزگیری ٌەٚ ٚاڵربٔەی 

 
 زٛزە٠رأی

6٢12 –  
ٚ ظٚای 

 ئەٚە

ٔەرەٚە  
 یەوگررٛٚەکبْ

RAND 
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ژِبرەیەی زۆر پۀبثەریبْ 
 .)ٌەضۆ گررٛٚە

 . ٌێپرضیٕەٚە١

 چبکطبزی ٌە ثەڕێٛەثرظٔی ظارایی گػزی

پرۆضەی 
ئبِبظەکرظٔی 

خەی زکِٛەری ثٛظ
 ٘ەرێُ

ٔەثٛٚٔی پرۆضەی 
ئبِبظەکرظٔی 

 .ثٛظخەی ضباڵٔە

ٌە ضێ ضبڵی ڕاثرظٚٚظا 
زکِٛەری ٘ەرێّی 

کٛرظضزبْ ٘یچ 
ثٛظخەیەکی ئبِبظە 

 .ٔەکرظٚٚە

ظاڕغزٕی ثٛظخەی ضباڵٔە  
کە ٘ەِٛٚ ثەغەکبٔی 

MDA  ظەگرێزەضۆی ٌە
الیەْ زکِٛەری ٘ەرێّی 
کٛرظضزبْ ٚ پێػکەظ 
ثکرێذ ثە پەرٌەِبْ ثۆ 

ەٚەی پەضۀعٔی ثکبد ٚ ئ
 ثاڵٚثکرێزەٚە. 

ٚ ٌەٚ   MTFFظاڕغزٕی 
ثۆ  MTEFرێڕەٚەغعا 

رێّٕبیی پرۆضەی ضباڵٔەی 
ئبِبظەکرظٔی ثٛظخە، ٚ 
ظاِەزرأعٔی ضٕعٚلی 
 .ضەلبِگیرثٛٚٔی ٘ەرێُ

 
ئەٌٚەٚیەر
   ی ثەرز
(6٢12-
6٢6٢) 

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
 ئبثٛری

ریّی پەرەپێعأی   
 رٛأبکبْ

RAND 

 ی ثٛظخەپۆٌێٕکرظٔ

پۆٌێٕکرظٔی ئێطزبی 
 ثٛظخە، زۆر کۆٔە

چٛارچێٛەی ئێطزبی 
پۆٌێٕکرظٔی ثٛظخە 

٘ۀعێک ضبڵی الٚازیی 
رێعایە ٚ ثٛار ٔبظاد ثە 

٘ەڵٙێٕدبٔی ظەضزجەخێ ٌە 

چبکزرکرظٔی پۆٌێٕکرظٔی  
ثٛظخە ثە گٛێرەی 

GFMS.  

ئەٌٚەٚیەر
ی 

 ِبِٕبٚۀع 
(6٢1٨-
6٢66) 

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
  ئبثٛری

USAID 

UNDP 
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پێٛەرە ضەرەکی ٚ 
ثبٚەکبٔی  غیکبریەٚە ثۆ 

ضیبضەری ظارایی، کە ثٛار 
ثە کەِکرظٔەٚەی 

ظەظاد  گػزگیری ٚ رەثبیی
 غیکبریعا.ٌە چٛارچێٛەی 

ثەڕێٛەثرظٔی 
 گۀدیٕە

 

ژِێریبری گۀدیٕەیی 
یەوطراٚ 

Treasury 
Single Account 

(TSA) ٌە ئبراظا )
 ٔیە.

رێگە  TSAٔەثٛٚٔی 
رظٔی ظەگرێذ ٌە ثەڕێٛەث
کبرای ٔەضزیٕە ثۆ 
ظڵٕیبثْٛٚ ٌەٚەی 

زکِٛەد ٘ێٕعەی پێٛیطذ 
پبرەی ٔەضزیٕەی ٘ەیە کە 

ثزٛأێذ ئەٚ پبثۀعیە 
ظاراییبٔەی ثعاد کە کبریبْ 

٘برٛٚە، ٚ ثۆ 
ٚەثەر٘ێٕبٔی کبری زیبظە 
ثۆ ظرٚضزکرظٔی ظا٘بری 

 ضٛٚظ.

ثژارظەکبٔی  ٘ەڵطۀگبٔعٔی 
TSA ئبِبظەکرظٔی ٚ ،

ضػزەی کبد ثۆ 
 .رظٔیخێجەخێک

 
ئەٌٚەٚیەر
   ی ثەرز
(6٢12-
6٢6٢) 

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
  ئبثٛری

  ثبٔکی ٔبٚۀعی

USAID 

UNDP 

خێجەخێکرظٔی 
 ثٛظخە

٘یچ ضیطزەِێکی 
کبرای ئیٍزیساَ ثْٛٚ 

ٌە ئبراظا ٔیە ثۆ 
کۆٔزرۆڵکرظْ ٚ 

 .پۆررکرظْار

کۆٔزرۆڵی الٚازی 
ئیٍزیساِەکبْ ٚ ٔەثٛٚٔی 

ڕاپۆررٕٛٚضیٓ ظەثێزە 
زیبرر،  ِبیەی: ضەرخی

زیبظثٛٚٔی لەرزی 
ٔەظراٚە، ٚە ضراپی 
 رەرضبٔکرظٔی پبرە.

خێجەخێکرظٔی ضیطزەِی  
پبثۀعێزی کۆٔزرۆڵ ٚ 

ڕاپۆررٕٛٚضیٓ، ٌەگەڵ 
ٚرظەکبری ِەزۀعەی 

 ضەرخییەکبْ

 
ئەٌٚەٚیەر
   ی ثەرز
(6٢12-
6٢6٢) 

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
  ئبثٛری

USAID 

UNDP 
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ڕاپۆرری ئبثٛری ٚ 
 ژِێریبری

ۆرری کٛاڵیزی ڕاپ
ئبثٛری ٚ ژِێریبری 

زکِٛەری ٘ەرێّی 
کٛرظضزبْ پێٛیطزی 

 .ثە چبکطبزییە

ئەٚ ڕاپۆرری ئبثٛری ٚ  
ژِێریبٔەی ئێطزب پیبظە 

ظەکرێذ، زأیبری پێٛیطذ 
ٔبضۀە ثەرظەضذ ثۆ 

ثڕیبرظأی ثبغزر کە ثجێزە 
ِبیەی ثبغزر ثەکبر٘ێٕبٔی 

 .ضبِبٔە گػزیەکبْ

پێعاچٛٚٔەٚەی ٚرظیی ئەٚ  
ریبریەی کە ڕاپۆرد ٚ ژِێ
ئێطزب ٘ەْ ٚ 

ثەراٚرظکرظٔیبْ ٌەگەڵ 
رێکبر ٚ رێّٕبییەکبْ، ٚ 

ظاڕغزٕی پالٔێه ثۆ 
پزەٚکرظْ ٚ 

ثەرزکرظٔەٚەی ئبضزی 
ئەظای زکِٛەری ٘ەرێّی 

کٛرظضزبْ ثۆ ئبضزی 
 ضزبٔعەرە ٔێٛظەٚڵەریەکبْ.

پێعاچٛٚٔەٚەی رەٚغی 
 GFMISخێجەخێکرظٔی 

 
ئەٌٚەٚیەر
   ی ثەرز
(6٢12-
6٢6٢) 

ظارایی ٚ ٚەزارەری 
  ئبثٛری

USAID 

UNDP 

چبٚظێری ٔبٚضۆیی 
ٚ ٚرظثیٕی 
 ٔبٚضۆیی

چبٚظێری ٔبٚضۆیی 
ثە ثبغی پیبظە 

ٔبکرێذ، ٚ پێٛیطزە 
ضزبٔعەرەکبٔی 

چبٚظێری ٚ ٚرظثیٕی 
 .ٔبٚضۆ پزەٚ ثکرێٓ

کبرێک ٔیە کە ثریزی ثێذ 
ٚرظثیٕی ٔبٚضۆ ثە 
گٛێرەی ضزبٔعەری 

ٔێٛظەٚڵەری. ٚرظثیٕەری 
ٔبٚضۆیی ٚەن کەضی 

بٚظێری ٔبٚضۆیی چ
کبرظەکەْ ٚ ٚرظثیٕی 

پێػٛەضذ ئۀدبَ ظەظەْ. 
٘یچ پالٔێک ٔیە ثۆ 

ٚرظثیٕی ضباڵٔە، ٚرظثیٕی 
کرظْ پػذ ٔبثەضزێذ ثە 

ِەررضیەکبْ. ٘یچ 

پێعاچٛٚٔەٚەی چبالکیەکبٔی  
چبٚظێری ظارایی ٌە ثبرەی 

 خێجەخێکرظٔی ثٛظخەٚە.

ەضػە ٚ ّٔٛٔە ٚ ٔ
لۆٔبغجۀعی ثۆ پرۆضەی 

چبٚظێری ضەرخیە 
 ضەرەکییەکبْ.

ڕاٚێژکرظْ ثۆ پەرەپێعأی 
ٚرظثیٕی ٔبٚضۆیی 

زکِٛەد ٚ ظڵٕیبثْٛٚ ٌە 
پالٔەکبٔی ٚرظثیٕی ٚ 
 رەکٕیکەکبٔی ٚرظثیٕی.

ئەٌٚەٚیەر
ی 

 ِبِٕبٚۀع 

 (6٢1٨-
6٢66) 

زارەری ظارایی ٚ ٚە
  ئبثٛری

USAID 

UNDP 
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ِیکبٔیسِێىی ڕْٚٚ ٔیە ثۆ 
 .راپۆرری ٚرظثیٕی

پراکزیسەکرظٔی  ٔبضبٔعٔی
پیػەیی ٌە ٚرظثیٕی 
 ٔبٚضۆیی زکِٛەرعا. 

   ثەڕێٛەثرظٔی ٚەثەر٘ێٕبٔی گػزی

ثەڕێٛەثرظٔی 
 ٚەثەر٘ێٕبٔی گػزی

زکِٛەری ٘ەرێّی 
کٛرظضزبْ 

ڕٚٚثەڕٚٚی گرفزی 
رەرضبٔکرظٔی ضبِبٔە 
ظەگّۀەکبٔی ثۆرەٚە 

ثەضەر چۀعیٓ 
پێٛیطزی کە 

٘ەِٛٚیبْ 
 ئەٌٚەٚیەریبْ ٘ەیە.

٘ەڵطۀگبٔعٔی 
ْ رێکٛپێکی پرۆژەکب

رێگەضۆظ ظەکبد ثۆ 
٘ەڵجژارظٔی پرۆژەی 
گٛٔدبٚ ٚ ظەرۀدبَ 
ٚ ظیسأی گٛٔدبٚ، ٚ 

کەِکرظٔەٚەی 
ِەررضیەکبٔی 

زێعەڕۆیی ضەرخی 
 ثەکبرثەر.

٘ەرٚە٘ب ژِبرەیەکی 
زۆر پرۆژە ٘ەْ 

 ٘ۀگبٚەکبٔی
ٔی غێٛازەکبٔی ِۆظێرٔکرظ

ثەڕێٛەثرظٔی ثٛظخە 
 .ظٚاکەٚرْٛٚ

لۆٔبغی ثەرایی ٌە 
"ضیطزەِی ثەڕێٛەثرظٔی 

پەرەپێعأی ٘ەرێّی 
"  KDMSکٛرظضزبْ 

ثریزیە ٌە ٘بٚکبری 
رەکٕیکی ٌە ظەزگبی 

ڕۀعەٚە ثۆ ظەضزکرظْ 
ثە پرۆضەی پێکەٚە 

ثەضزٕەٚەی ثٛظخەی 
ظیعگەی ٚەثەر٘ێٕبْ ثە 

6٢6٢. 

 PIM.چٛارچێٛەی 

ٔعٔی ضبظەی ٘ەڵطۀگب
ئبثٛری ثۆ پرۆژەکبٔی 

 .ٚەثەر٘ێٕبٔی گػزی

٘ەڵطۀگبٔعٔی ضبظەی 
ظیبریکرظٔی پڕۆژەکبْ ٚ 

 ئەٌٚەٚیەد پێعأی.

ئبِبظەکرظٔی پرۆژە ثە 
گٛێرەی کەررەکبْ ٚ 

چبالکییبٔەی ضٛارەٚە ئەَ 
ظاظەڕێژرێٓ ٌە ٘ەرێّی 
کٛرظضزبْ ثە ِەثەضزی 

چبکزرکرظٔی 
ڕێٛغٛێٕەکبٔی 

ٚەثەر٘ێٕبٔی گػزی ٚ 
ی   PIMSظاِەزرأعٔی  

( iرەٚاٚ ٌە ٘ەرێّەکە: 
چبکزرکرظٔی ظیسایٕی 
پرۆژەی ٚەثەر٘ێٕبٔی 

ضەرِبیە، ٚ ٘ەڵطۀگبٔعْ 
( iiٚ ٘ەڵجژارظٔی پرۆژە، 

ظاڕغزٕی ثەرٔبِەی 
أی رٛأب ٌە ثٛاری پەرەپێع

ظیسأی پرۆژە ٚ 
٘ەڵطۀگبٔعْ ٚ ٘ەڵجژارظٔی 

( چبکزرکرظٔی iiiپرۆژە، 
پرۆضەی رۆِبرکرظٔی 
پرۆژەکبْ ثە رێگەی 
ضیطزەِی زأیبری 

Integrated Bank of 

 
ئەٌٚەٚیەر

   ثەرزی 
 ئە٠ٌٍٛی)

6٢12 – 
کبٔٛٔی 
 یەکەِی
6٢1٨) 

 World  ٚەزارەری پالٔعأبْ
Bank 

Group 

DFID 

RAND 
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ٚەضزێٕعراْٚ ٚ 
پبرەکبٔیبْ 

٘ەڵپەضێرظراٚە 
ٌەثەرئەٚەی پبرەی 

ٔەضزیٕە ٌەثەرظەضذ 
 ٔیە. 

٘ەڵطۀگبٔعٔی ِۀٙەخی 
 ثە گٛێرەی: 

: i) ْڕێگەٚ ثبٔەکب; ii) 
گٛاضزٕەٚە ٚ 

 ظاثەغکرظٔی کبرەثب ٚ 
iii) پەرٚەرظە. 

Projects  ،iv )
چبکزرکرظٔی چٛارچێٛەی 

یبضبیی ٚ ڕێکبرەکبٔی 
٘ەرێّی کٛرظضزبْ ٌە 

( PIMS    ٚvثٛاری 
ِەرخەکبٔی  چبکزرکرظٔی

ثەڕێٛەثرظٔی پرۆژەکبْ ٚ 
٘ەڵطۀگبٔعٔی ظٚای 

 رەٚاٚثٛٚٔی پرۆژەکبْ.

پێٛیطزە زکِٛەری ٘ەرێّی 
کٛرظضزبْ ثگەڕێذ ثۆ 

رەِٛیٍی ثەظیً ثۆ ثٛظخەی 
ٚەثەر٘ێٕبٔی ثۆ رەِٛیً 

کرظٔی پێٛیطزیەکبٔی 
 ژێرضبْ. 

پێٛیطزە ضێیٕەی ئەٚ 
پرۆژأەی کە ڕاگیراْٚ، 

 خێجەخێ ثکرێٓ.

چبکزرکرظٔی 
چٛارچێٛەی 

 ٚەثەر٘ێٕبٔی گػزی

پرۆضەی 
ٚەثەر٘ێٕبٔی گػزی 

ثەغێک ٔیە ٌە 
چٛارچێٛەی ِبٚەی 

ِبِٕبٚۀعی ٚ 
پێٕبضەکراٚی 

 .رێکٛپێکی ثٛظخە

ٌە کبرێکعا ٚەزارەری  
ۆضەیەکی پالٔعأبْ پر

٘ەیە ثۆ ٚەثەر٘ێٕبٔی 
گػزی، خەضزەکە 

ظەضرێزە ضەر ئەٚەی رب 
چۀع پرۆژەیەن 

ضٛٚظی ٘ەیە )خعٚی(، 

   MTFF/MTEFظاڕغزٕی 
ٚەن ئبِرازێکی ضەرەکی 
ضیبضەرەکبْ ثۆ پػزگیری 

ٛظخەی ٚ ث PIMٌە 
 ضباڵٔە.

 
ئەٌٚەٚیەر
   ی ثەرز

 ئە٠ٌٍٛی)
6٢12 – 
کبٔٛٔی 
 یەکەِی

ٚەزارەری ظارایی ٚ 
  ئبثٛری

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

World 
Bank 

Group 
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ٔەٚەن ضەر لەثبرەی 
گػزی ٚ ظاثەغجٛٔی 
ضێکزەرەکە ثە پێی 

PIP رەٚاٚکبری ٚ  ،
 .MTFF/MTEFٌۀێٛ 

6٢1٨) 

 چبکطبزیی ٌە گرێجەضزە گػزیەکبْ

غێٛازی 
ئۀدبِعأی 
گرێجەضزە 

گػزیەکبْ ٌە الیەْ 
 زکِٛەرەٚە

ثە گٛێرەی 
٘ەڵطۀگبٔعٔی کەغی 

ْ، ٚەثەر٘ێٕب
الٚازیەکی زۆر ٘ەیە 

ٌە ثەضػیٕی 
 .گرێجەضزە گػزیەکبْ

گرێجەضزە گػزیەکبْ 
ضەرچبٚەیەکی گەٚرەی 
ٔیگەرأی ئیعارە ثٛٚە ٚ 

رێٛغٛێٕی کۆْ ٚ ٔبکۆن، 
ثبرێکی گرأٓ ثە 

 ضەریەٚە. 

کڕیبری غەفبفبٔە 
 ئبضزۀگێکە.

رٛأبی کبرِۀعأی ثٛاری 
 کڕیبری الٚازە. 

ثەڕێٛەثرظٔی گرێجەضزیع 
، ٚ پبرەی الٚازە

ثەڵێٕعەراْ زۆر 
ظٚاکەٚرٛٚە ٚ کەِیی 

پبرەی ٔەضزیٕەظ 
ئەٚۀعەی رر کێػەکەی 

 لٛڵزر کرظۆرەٚە.

ریّێه پێک ٘برٛٚە ٌە 
چۀع ٚەزارەرێه ثۆ 
ئەٚەی ضەرپەرغزی 

چبکطبزی ٚ 
ٔٛێکرظٔەٚی ضیطزەِی 

گرێجەضزە گػزیەکبْ 
ثکەْ. ڕێٛغٛێٕی ٔٛێ 

ثۆ گرێجەضزە گػزیەکبْ 
 6٢12ٌە غٛثبری 

ع کراٚ ٌە رەِٛزی پەضۀ
ەٚە ظەکەٚێزە  6٢12

 ثٛاری خێجەخێکرظٔەٚە.

پبغکۆیەن ثۆ 
رێٛغٛێٕەکبْ ئبِبظە 
کراٚە ثۆ "گرێجەضزە 

گػزیەکبْ ثە گٛێرەی 
PPP ." 

را٘ێٕبٔکرظْ ثە 

خێجەخێکرظٔی ڕێٛغٛێٕە 
ٔٛێیەکەی گرێجەضزە 

( 1ە رێی گػزیەکبْ ٌ
را٘ێٕبٔکرظْ ثە 

فەرِبٔگەکبٔی خێجەخێکرظْ 
ٌەضەر رێٛغٛێٕە 

( کبرکرظْ ثە 6ٔٛێیەکبْ، 
پبغکۆی "رێٛغٛێٕی 

گرێجەضزە گػزیەکبْ ثە 
( PPP "3گٛێرەی 

 ظەرکرظٔی ضەرٔح ٚ
( ١ڕٚٚٔکرظٔەٚە  

ظەرکرظٔی "ئۀدبِعأی 
ثسٔص" ثە کەرەضزەکبٔی 
زکِٛەد ٚ ثە گٛێرەی 

( 5رێٛغٛێٕە ٔٛێیەکبْ. 
پزەٚکرظٔی ئەرک ٚ 

ضەرچبٚەکبٔی یەکەی 
( 2ضیبضەرەکبْ ٚ 

ئەٌٚەٚیەر
ی 

 ِبِٕبٚۀع

را٘ێٕبٔکرظ
ْ ثە 

فەرِبٔگەکب
ٔی 

خێجەخێکبر
: 

٘بٚکبری 
ثەرظەٚاِی 

ثبٔکی 
ٔێٛظەٚڵەر

 ی 

کبرکرظْ 
ثە 

پبغکۆی 
ڕێٛغٛێٕی 

  ٚەزارەری پالٔعأبْ

ٌیژٔەی ٚەزارەرە 
 پەیٛۀعیعارەکبْ

World 
Bank 

Group 

USAID 

UNDP 
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را٘ێٕبٔعەراْ ئۀدبَ 
ظراٚە ثۆ خێجەخێکرظٔی 

 رێٛغٛێٕە ٔٛێیەکبْ.

ظاِەزرأعٔی ضیطزەِی 
 .ِیکبٔیسِی ضىباڵکرظْ

زیبظکرظٔی غەفبفیەد ٚ 
ظەضزگەیػزٕی گػزی ثە 

زأیبری ٌە رێی 
ثاڵٚکرظٔەٚەی ضەرٔدٕبِە 
ٌەضەر ثەضػیٕی گرێجەضذ 

ٚ کڕیبری ثۆ زۆریٕەی 
ئەٚأەی رۀعەر پێػکەظ 

ظەکەْ ٌە رێی ِبڵپەڕی 
 ئەٌکزرۆٔیەٚە.

ثەرظەٚاِیعاْ ثە 
پەرەپێعأی رٛأبی 

ثەرپرضبٔی کەرری کڕیبری 
 .گػزی

کڕیبری 
 گػزی:

کبٔٛٔی 
 یەکەِی
6٢12 

ظەرکرظٔی 
ضەرٔدٕبِ

ەی 
کرظٔەڕٚٚٔ
 ٚە: 

 ئە٠ٌٍٛی
6٢12 

ظەرکرظٔی 
"ئۀدبِعأ
ی ثسٔص" 
رەِٛزی 

6٢12  

پزەٚکرظٔی 
ئەرکەکبٔی 

یەکەی 
ضیبضەرە

 کبْ

کبٔٛٔی  
 ظٚٚەَ
6٢17 
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ظاِەزرأع
ٔی 

ضیطزەِی 
ِیکبٔیسِی 
ضىباڵورظ

کبٔٛٔی  ْ: 
 یەکەِی
6٢17 

 ظەرکرظٔی
SBD  

  ئە٠ٌٍٛی
6٢12  

ٌە ئبزاری 
6٢7 

ظەضەپێٕعر
 ێذ

ثاڵٚکرظٔە
ٚەی 

ضەرٔدەکب
ْ ٌەضەر 
ثەضػیٕی 
رۀعەرەکب
ْ ٌەضەر 
ِبڵپەری 

ئەٌیکزرۆٔی 
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:کبٔٛٔی 
 یەکەِی
6٢1٩ 

پەرەپێعأی 
رٛأبکبْ: 
رەِٛزی 

6٢1٩ 

 چبٚظێری ظاظٚەری 

پزەٚکرظٔی 
ضیطزەِی 
 ظاظٚەری

ضەرثەضۆیی ضیطزەِی  
 ریظاظپەٚە

٘ەرێّی کٛرظضزبْ  
ظەرفەری ٘ەیە ثۆ ظاڕغزٕی 

چٛارچێٛەیەکی پزەٚی 
ظاِەزراٚەیی، ٚەن 

ضیطزەِی ضەرثەضۆی 
ظاظٚەری، کە کٍیٍە ثۆ ِبفی 

ِٛڵکعاری ٚ ضیطزەِی 
ثبزاڕ، ٚ گەغەضۀعٔی 

 کەرری ربیجەد.

 
ئەٌٚەٚیەر
   ی ثەرز
(6٢1٩) 

   پەرٌەِبْ 

 چبکطبزی ٌە چبٚظێری ظارایی

چٛارچێٛەی 
 یییبضب

یبضبی ظیٛأی 
چبٚظێری ظارایی 

٘ەرێّی کٛرظضزبْ 
ضەرثەضۆیی 

پێٛیطذ، ٚ کبراِەیی 
ٚ ضٕٛرظأبْ ثۆ 

ِبٚەی ضەرۆن کٛررە، 
٘یچ ڕْٚٚ ٔیە ئبضۆ 
ضەرۆن ٚ ئۀعاِبٔی 

ظەضزەکە پبرێسثۀعیبْ 
٘ەیە، یبضبکە ثە رٚٚٔی 

بژە ثۆ ئەٚە ٔبکبد ئبِ

پێٛیطزە پێعاچٛٔەٚە ثکرێذ  
ثە یبضبی ظیٛأی چبٚظێری 
ظارایی ٘ەرێّی کٛرظضزبْ، 

ٚ ٌە چۀع ثٛارێکعا پزەٚ 
ثکرێذ ٚ ڕْٚٚ ثکرێزەٚە 

ثۆ ظڵٕیبثْٛٚ ٌە ظەزگبیەکی 

 
ئەٌٚەٚیەر
   ی ثەرز
(6٢12-
6٢6٢) 

ظیٛأی چبٚظێری 
 ظارایی

UNDP 

USAID 
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ظەرفەد ثۆ 
ظەضزێٛەرظأی 

ٔەگٛٔدبٚ ٌە کبری 
ظەزگبکە،  ظاثیٓ 

 ٔبکبد. 

ئبضۆ کبر ثە پێٕبضەی 
INTOSAI  ظەکبد ثۆ

پبثۀعێزی )اِزثبي(، ٚ 
ٚرظثیٕی ظارایی ٚ ئەظا، ٚ 
ظەضەاڵری ثەظٚاظاچْٛٚ 

ثۆ ئۀدبِەکبٔی ٚرظثیٕی، 
ٚ ٘یچ ڕْٚٚ ٔیە ئبضۆ 

چییە   BSAِەرخەکبٔی 
ٔٛضیٓ ٌەضەر  ثۆ ڕاپۆرد

ظەرۀدبِی کبرەکبٔی، ٚ 
ئبضۆ ئەٚ ڕاپۆرربٔە 

کرێٕەٚە ثۆ رای ثاڵٚظە
 گػزی.

ٚرظثیٕی ثە٘ێس ٚ 
ضەرثەضۆ ٚ کبرا ٚ 

ضٕٛرظأبْ ثۆ ظەرفەری 
ٔەگٛٔدبٚی ظەضزێٛەرظاْ 

 ەَ ظەزگبیە.ٌە کبرەکبٔی ئ

٘ەیکەٌی 
ثەڕێٛەثرظْ ٚ 

 رێکطراٚەکە

٘ەیکەٌی ئێطزبی 
ثەڕێٛەثرظٔەکە ٚ 

رێکطراٚەکە 
 BSAِەثەضزی 

ٔب٘ێٕٕە ظی ٌە 
ثەظیٙێٕبٔی ضەرخەَ 

ثٛارەکبٔی 
ظەضەاڵرەکەی ثە 

غێٛەیەکی رێکٛپێک 
 ٚ کبرا.

طذ ڕێطب ٚ ٘ێٕعەی پێٛی
رێّٕبیی ٔێٛضۆیی ٔیە، 

٘یچ ضیطزەِێه ٔیە ثۆ 
، BSAچبٚظێری ئەظای 

٘یچ ظیعگە ٚ پەیبَ ٚ 
ثە٘بیەن ظأەڕێژراٚە، ٚ 

ثٕچیٕەکبٔی ئبکبر 
 ظأەڕێژراٚە.

٘ەیکەٌی ئیعاری ٚ  
 BSAرێکطراٚەیی 

پێٛیطزی ثە پێعاچٛٚٔەٚەیە 
ثۆ ئەٚەی ثزٛأێذ 
ظەضەاڵرەکبٔی ثە 

ا غێٛەیەکی رێکٛپێک ٚ کبر
 پیبظە ثکبد. 

 
ئەٌٚەٚیەر
   ی ثەرز
(6٢12-
6٢6٢)  

ظیٛأی چبٚظێری 
 ظارایی

UNDP 

USAID 

غێٛازەکبٔی 
 ٚرظثیٕی

BSA  کٛرد
ظە٘ێٕێذ ٌە 

ّٔٛٚٔە ٌەضەر 
 ثەرثەضزەکبْ: 

ئەٌٚەٚیەری ٘ەرە ٌە پێع  
ی زکِٛەری ٚ ثەپەٌە

 
ئەٌٚەٚیەر

ظیٛأی چبٚظێری 
 ظارایی

UNDP 

USAID 
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ثەظیٙێٕبٔی زۆرثەی 
ضزبٔعەرە 

ضەرەکییەکبٔی 
INTOSAI  ٌە

ثٛاری پبثۀعثْٛٚ ٚ 
ٚرظثیٕی ظارایی ٚ 

 .ئەظا

 BSAغێٛازی ٚرظثیٕی 
ی زکِٛەری ٘ەرێّی 

 ٚکٛرظضزبْ، 
ڕێٛغٛێٕەکبْ ٚ 

ظەرکرظەکبْ، رەثب ٔیٓ 
ٌەگەڵ ضزبٔعەرەکبٔی 

INTOSAI  ٘یچ ،
ظڵٕیبییەک ٔیە ٌەٚەی کە 

 BSAٚرظثیٕیەکبٔی 
رەٚاْٚ ٚ ٚرظْ ٚ خێی 

ِزّبٔەْ، ٘یچ ٚرظثیٕیەکی 
ظارایی ٚ ئەظا ئۀدبَ 

 ٔەظراٚە.

٘ەرێّی کٛرظضزبْ ثریزیە 
ٌە ثەرزکرظٔەٚەی 

ضزبٔعەری پیػەیی ٚ 
غبیطزەیی رەکٕیکی ٚ 

ٚرظثیٕیەکبٔی پبثۀعێزی ٚ 
ثۆ ئەٚەی   BSAظارایی 

یەن ثطرێذ ثێذ ٌەگەڵ 
ضزبٔعەرە ثٕەڕەریەکبٔی 

INTOSAIِبٚەی  . ٌە
 BSAظرێژضبیۀعا، 

ٚرظثیٕی ئەظای ضۆی 
ظاظەڕێژێذ. ئەِەظ ثریزی 

 ظەثێذ ٌە ظاڕغزٕی
ثاڵٚکراٚەی پێٛیطذ 

 ٌەضەر ٚرظثیٕی ٚ را٘ێٕبْ
کرظْ ثە ضەرخەَ ضزبفەکە 

ٌەضەر غێٛازەکبٔی 
ٚرظثیٕی ثە گٛێرەی 

 ِەررضیەکبْ.

   ی ثەرز
(6٢12-
6٢6٢)  
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