زيَلخساوي فسياكةوتين ًيووي
زِاثؤزتي ثسؤذةكاُي 4102/

ثيَػةكي:
زيَلخساوي فسياكةوتين ًيووي ٓةضتا بة كسدُةوةي ضةُديّ ثسؤذةي و بةغدازيلسد هةطةيَ ٓاوبةغةكاُي هة شؤز ضاالكي هةو غويَِة
دوطسافياُةي كةوا ُوضيِطةكاُي كازي تيَدا دةكات  .و ثسؤذةكاُي بةضةز ضيَ بةؽ دابةغلساوة بةَ غيَوةيةي:
يةكةَ – ئةو ثسؤذاُةي هةضاهَي  3102دةضتياْ ثيَلسد و تاكو  3102بةزدةواَ بووْ.
دووةَ -ئةو ثسؤذاُةي هةضاهي  3102دةضيت ثيَلسد و هةٓةًاْ ضايَ تةواو بووْ
ضيَ ية َ -ئةو ثسؤذاُةي هة ضاهَي  3102دةضتياْ ثيَلس د وتاكوو  3102بةزدةواَ بووْ
ثسؤذةكاُي  3102ياْ هة اليةُي ثازةدةزةكاْ تةًويى دةكسيَت كة ذًازةياْ ( )20ثسؤذةية  ،وياْ هة زيَطاي ُاوخؤييةوة تةًويى دةكسيَت كة
ذًازةكةي ( 39ثسؤذةية  ،وهةًياُةي زِاثؤزتةكةوة باع هة ثسؤذةكاْ دةكةيّ بةَ غيَوةيةي خوازةوة:
هةطةيَ شياد بووُي ُاكؤكيةكاُي ُاو عرياق و ثةزةضةُدُي بؤ زوبةزووبووُةوةي ضةكدازي بة دزوضت بووُي طسووثي تريوَزيطيت دةوهَةتي
ئيطالًي هة عرياق كةوايلسد يةن هةضةز ضيَي خاكي عرياق داطري بلات  .ئةًةؽ بووة ٓؤي كةوا ئةجنوًةُي ئةًيِدازيَيت زيَلخساو حاهَةتي
1

ئاًا دةباغي زِابطةيةُيَت هةطةي دابني كسدُي ضةزضاوةي ًسؤيي زِآيَِساو هةضةز بةزُاًةكاُي دابةؽ كسدُي يازًةتية ًسؤييةكاْ هةطةيَ
بووُي ٓاوبةغي ُاوخؤيي وُيَو دةوهَةتي  .زيَلخساوةكة تواُييت ئةوهةويةتي خؤي ديازي بلات و ضاالكيةكاُي فساواْ بلات و ئيطتيذابةي
بةثةهةي ٓةبيَت هة ٓةزيٌَي كوزدضتاْ و ئةو غازاُةي كازيطةزي ضةكدازاُي هةضةز بوو.
ئةو ثسؤذاُةي هة ضاهَي  3102ئةجناًدزاوة
ت
0

ُاوي ثسؤذة

ضاالكي ثسؤذة

ضوودًةُد

غويَّ

ٓاوبةؽ

بةزواز

ثسؤذةي ُؤزيِطةي
(ٓيوا) هة ضويٌَاُي

هة ضاهَي  0992داًةشزاوة وتاكو
ئيَطتا بةزدةواًة  .بة ثيَي ضيطتةًي
ُويَ كةوا كازًةُداْ دةكاتة
ٓاوبةؽ هة ُؤزيِطةكة و بووتة
يةكةيةكي ضةزبةخؤ و تةًويوي
خؤخؤيي و بةزدةواًة هةضةز
ثيَػلةكؼ كسدُي خصًةت بؤ
ٓاوالَتياْ.

01089

ضويٌَاُي

/0/0
3102/

تاكو 03/20

PAO

3

ثسؤذةي ُؤزيِطةي
(ٓيوا) هة كةالز

هة ضاهَي  0999داًةشزاوة وتاكو
ئيَطتا بةزدةواًة  .بة ثيَي ضيطتةًي
ُويَ كةوا كازًةُداْ دةكاتة
ٓاوبةؽ هة ُؤزيِطةكة و بووتة
يةكةيةكي ضةزبةخؤ و تةًويوي
خؤخؤيي و بةزدةواًة هةضةز
ثيَػلةكؼ كسدُي خصًةت بؤ
ٓاوالَتياْ.

30611

ضويٌَاُي
كةالز

/0/0
3102/

تاكو 03/20

PAO

2

ضةُتةزي
دادثةزوةزي
ُةودواُاْ

 021كيَظ
ُ 28ةودواْ
21
بةغدازبوو

ٓةوهيَس ودٓؤن
وضويٌَاُي

 ثيَػلةؽ كسدُي يازًةتيقاُوُي (شاُيازي –
زِاويَركازيويَِةزايةتي
ياضايي)

2

3102//0/0
3102/03/20

تلوو

& UNESCIF
Heart Land Alliance

 ثيَػلةؽ كسدُي يازًةتيكؤًةالَيةتي (ديساضةتظ
كيَظ و طفتوطؤ و يازًةتي و
دواخساو

2

عرياق
ثتةوةكسدُي
 زآيَِاُي  03ضاوديَس
بِةًاكاُي ًايف
 زآيَِاُي ً 311اًوضتا
ًسؤظ هة ضيطتةًي
خويَِدْ هة عرياق
 ئاًادةكسدُي 211
وٓةزيٌَي كوزدضتاْ
زكؤثي ِزِاثسع
ٓ ةهَبرازدُي دوو ثطجؤز بؤ
ثيَداضووُةوةي ًِٔادةكاْ
كوزدضتاْ
وةزطرياُي ئةُيٌةيػّ بؤ شازاوةكاُي
تسي كوزدي وضسياُي و عةزةبي و
توزكي
 ئاًادةكسدُي  01طستةي
ئةُيٌيَػّ هة ًادةي ًايف
ًسؤظ بؤ ثؤهي 7
 ئةجناًداُي زِاثسع
 ئةجناًداُي كؤُطسةيةكي
ٓةهَطةُطاُدْ دةزبازةي
ًادةي ًايف ًسؤظ هةطةيَ
وةشازةتي ثةزوةزدة
 كسدُةوةي خوهيَلي زِآيَِاْ
بؤ ًاًوضتاياُي وةشازةتي

 23كيَظ
 2زاثؤزت
321
كؤبوُةوة
 311ثسؤذوز
بغداد

603

 221كؤثي
 01فوٍ
211
بةغدازبوو
21
بةغدازبوو
ً 311اًوضتا

3

KRG

فةيطي يةكةَ
6/0
3102/03/20

NPA
تاكوو

ثةزوةزدة

2

ثسؤذةي طةيػنت بة بةغي يةكةَ :ثسؤذةي ئةجناًداُي
 08خوهي زِآيَِاْ بؤ دادوةزاْ
دادثةزوةزي
وهيلؤهةز و ئةفطةز )
بةغي دووةَ :ئةجناًداُي 31
ويَسكػؤثي و 31فؤكظ طسوخ
تايبةت بة ًايف طرياوةكاْ

6

ثسؤذةي ًايف
ئافسةت هة
شاُلؤكاُي ياضا هة
كوزدضتاْ

 طسيَداُي دوو كؤبوُةوةيئاًادةكازي :
بةبةغدازيبووُي 31
ويَِةي كؤًيتةي ثةزوةزدة و
كؤًيتةي ًايف ًسؤظ هة
ثةزهةًاْ و ئةجنوًةُي
خامناْ و زيَلخساوة
ُاحلوًيةكاْ
 ئةجناًداُي ضيٌيِازيَم بةئاًادةبووُي  21كةع هة
ٓةًوو بةغدازبواُي
ثسؤذةكة
 ئاًادةكسدُي ٓةهي كاز بؤ 011قوتابي هة زيَطاي
بةزُاًةي ًيَِتةز غيح بؤ
ًاوةي ضيَ ًاُط

7

دابةغلسدُي
يازًةتي ًسؤيي هة
كوزدضتاْ

 زِآيَِاُي زيَلخساوةكاُيكؤًةهَطةي ًةدةُي دةزبازةي
زووبةزووبووُةوةي
ئيٌيَسديِطي

261
بةغدزبوو

عرياق
3102/2/0

ٓةزيٌَي كوزدضتاْ

21

1/9/2012
بؤ

NPA
CDO

21

3/9/2013
تاكوو
31/5/2014

NPA

011

ٓةوهيَس
ضويٌَاُي
دٓؤن
ضالحةديّ
4

15-7-2014
تاكوو
3102-0-02

NPA

 يازًةتيداُي ئاوازةكاْهةزيَطاي شيادكسدُي
بابةتب خوزان وكةي
وثةهي ديلة وةكوو دى
وبةزطي ًِداالَْ
 03زِآيَِةز
21
011
2111
321
زِآيَِةز

عرياق

 3102/01/0بؤ
3102/2/20

NPA
PDA
UR

0281

ٓةوهيَس

 3102/ 03 /0بؤ
3102/0/02

ACTED

 01ثسؤذةي ديازيلسدُي ئةجناًداُي زِاثسع هةضةز بؤ
ثيَداويطيت ًوضى ديازيلسدُي بازودؤخي ئاوازةكاْ هة
دٓؤن
هة دٓون

0111
خيَصاْ

دٓؤن

هة حوشةيساُةوة تاكوو ئاب
3102

SCI

دابةغلسدُي كةي وثةهي تةُدزوضيت
دابةغلسدُي
00
ئازًةتي ًسؤيي هة بةضةز  0911خيَصاْ هة ٓةزدوو
ُاحية
قوؽ و توليَف

0911
خيَصاْ

دٓؤن

تةًوش و ئاب 3102

SCI

 22خيَصاْ

ٓةوهيَس

3102/6/01

SCI

2111
خيَصاْ و
ًِ 811داي

ٓةوهيَس

3102-00-0
تاكوو
3102-3-0

SCI

3102/00/0

SCI

8

9

ًايف ئافسةت هة
بِلةي ثؤهيظ

 ئةجناًداُي زِآيَِاْ بؤ 01ئةفطةز هة ٓةوهيَس
وضويٌَاُي ُاضسية و ًيطاْ
 ضاثلسدُي  3111ثؤضتةزو  0111و بالوكساوة بة
شًاُي كوزدي وعةزةبي

دياهة

ثسؤذةي ُةًاًي ضاُدُي ُةًاَ هة كةًجي دازةغةكساْ
كةًجي دازةغةكساْ وضوُيةتي ئاوداُي

 03طواضتِةوةي خيَصاُة طواضتِةوةي  22خيَصاْ هة كاتي
ئاوازةكاْ هةكةًجي دةُطدا
خاشزةوة بؤ بةحسكة

02

02

يازًةتيداُي ئاوازةكاْ هة زِيَطاي
دابةغلسدُي
يازًةتي ًسؤيي بؤ دابةغلسدُي خؤزان و كةي وثةهي
ًِدايَ ديلة هة غازي ٓةوهيَس
ئاوازةكاْ
ثسؤذةي ثاُتايي

كسدُةوةي دوو ضةُتةز هة بؤ

ٓةوهيَس و دٓؤن

2111
5

دؤضتاْ بؤ ًِداالَُي وةزطستين ًِداهة ئاوازةكاْ ضوزي
ٓةوهيَس هة دٓؤن هة دٓؤن بؤ ئةجناًداُي خصًةتي
ثةزوةزدة يي وكؤًةالَيةتي .

بؤ
3102/3/02

 02ثسؤذةي ثاُتايي كسدُةوةي دوو ضةُتةز هة بؤ
دؤضتاْ بؤ ًِداالَُي وةزطستين ًِداهة ئاوازةكاْ ضوزي
ٓةوهيَس هة كةًجي هة خاشز بؤ ئةجناًداُي خصًةتي
ثةزوةزدة يي وكؤًةالَيةتي .
خاشز

211

ٓةوهيَس

 3102/6/0و
تاكوو
3102/7/08

ISC and UNIECF

 06ثسؤذةي ثاُتايي كسدُةوةي دوو ضةُتةز هة بؤ
دؤضتاْ بؤ ًِداالَُي وةزطستين ًِداهة ئاوازةكاْ ضوزي
ٓةوهيَس هة كةًجي هة بةحسكة وغةقالوة بؤ
بةحسكة وغةقالوة ئةجناًداُي خصًةتي ثةزوةزدة يي
وكؤًةالَيةتي .

0211

ٓةوهيَس

 3102/6/0و
تاكوو
3102/03/20

ISC and UNIECF

ًِ 262دايَ
 22كيَظ

ٓةوهيَس -
كةوةزطؤضم

ز3102/ 9/02
تاكوو
3102/00/20

UNICEF

 38زيَلخساو
090
بةغدازبوو
0921
ضوودًةُد
600
ضاالكي
ٓابات

بةضسة
ُةدةف
شيكاز

3103/00/0
تاكوو
3102/9/0

USAID
&
MC,IINEWS,ICNL,ACV,MH,PAO

07

ثسؤذةي ثازاضتين
ًِداهة ضوزيةكاْ

فساواُلسدُي
08
بةغدازي هة زِيَطاي
كؤًةهَطةي ًةدةُي

كسدُةوةي ضةُتةزيَلي ثازاضتين
ًِداالْ هة ثيَِاو يازًةتيداُي
ًسؤيي و كؤًةالَيةتي وياضاي
-

09

ثسؤذةي زاويَركازي
ياضايي و
كؤًةالَيةتي و
دةزووُي

ئةجناًداُي  6ثيَػِاطاي
ثيَِاضاُدُي بةزُاًةكة
دزوضتلسدُي ضيَ ضةُتةزي
بؤ فساواُلسدُي بةغدازي
بةغدازيلسدُي هة 39
ثسؤذة
ئةجناًداُي  2ويَسكػؤثي
ضةزةن و  31ي الوةكي

كسدُةوةي ضةُتةزيَم و 2تيٌي
طةزؤن بؤ ثيَػلةؽ كسدُي يازًةتي

ٓةوهيَس
 2كةًح

0233

6

3102/00/0
تاكوو
3102/0/02

UNDP

31

بةزشكسدُةوةي
تواُاكاُي
زيَلخساوي ًةدةُي

076
زيَلخساو
228
بةغدازبوو

ٓةوهري ودٓؤن

3102/0/02
تاكوو
3102/9/02

 زِآيَِاُي زيَلخساوةكاُيكؤًةهَطاي ًةدةُي هة هة
ٓةوهري
 ضاثلسدُي  6زابةزيزِآيَِةزاْ

 611ثاكيَر

ُةيِةوا-خاشز

غوباتي 3102

Help the Needy

ئةجناًداُي خوهي فيَسكسدُي
ًِداالَْ هة ثيَِاو طةزاُةوةي بؤ
قوتاخباُة هة كةًجي كةوةزطؤضم و
دازةغةكساْ

611

ٓةوهيَس-كةًجي
كةوةزطؤضم
ودازةغةكساْ

3102-6-0
تاكوو -9-0
3102

UNESCO

 زآيَِاُي ًاوضتاياُيئاوازة
 كسدُةوةي  2قوتاخباُة هةٓةوهيَس
 -داالكي هة دةزةوةي ثؤي

3211

ٓةوهيَس

3102-00-0
تاكوو -2-0
3102

UNESCO

 30دابةغلسدُي خؤزان يازًةتي ئاوازةكاْ هة زِيطاي
دابةغلسدُي خؤزان ودى وبةزط هة
ودى وبةزط هة
كةًجي خاشز
كةًجي خاشز

33

طةزِاُةوة بؤ
قوتاخباُة

32

ثسؤذةي ًِداهَيَم
فيَسكة

32

ُازدُي يازًةتي
تةُدزوضيت بؤ
ئاوازةكاْ

ُازدُي يازًةتي تةُدزوضيت بؤ
ئاوازةكاْ ( 3تةْ دةزًاْ و
ثاكلسةوة)

32

دابةغلسدُي
يازًةتي ًسؤيي

دابةغلسدُي خؤزان بؤ ضةز ئاوازة
يةشيديةكاْ

36

دابةغلسدُي
يازًةتي ًسؤيي

دابةغلسدُي كةهو ثةهي تةدزوضيت
بةضةز ئاوازة ضوزيةكاْ هة ٓةزميي
كوزدضتاْ

03111

ُازدُي دى وبةزطي شيطتاُة بؤ
ئاوازةكاُي ضوزيا

07111
ًِدايَ

ُ 37ازدُي دى وبةزطي
شيطتاُة بؤ

2
ُةخؤغخاُة
و 3بِلة
تةُدزوضيت
3111
خيَصاْ

دٓؤن وٓةوهيَس

3102/0/0
تاكوو

IMC

3102/03/20

دٓؤن وُاوضةي
ديسيم
KRG

دةزباضيا عاًودا
ًاهلية قاُػوي
7

فةزًاُطةي زيَلخساوة
ُاحلوًيةكاُي ٓةزيٌَي
كوزدضتاْ

 3102-2-0بؤ
3102-9-0

NPA

 4310-0-1بؤ -2-0
3102

SCI

 3102-2-0بؤ -9-0
3102

SCI

ئاوازةكاُي ضوزيا
 2خوهي زآيَِاْ بؤ ًيدياكازاْ و
ضاالكواُي ًةدةُي

011
بةغدازبوو

عرياق

حوشةيساْ 3102

كسدُةوةي ُ 2وضيِطةي كؤكسدُةوةي
يازًةتي بة بةغدازي  20زيَلخساو

73111
ضوودًةُد

كوزدضتاْ

 7/0بؤ 3102/03/20

21

ٓةهطةُطاُدُي
ثيَداويطيت
ئاوازةكاْ

ٓةهطةُطاُدُي ثيَداويطيت
ئاوازةكاْ هة ٓةوهري

611

حلوًةتي ٓةزميي
كوزدضتاْ

ُ 01يطاْ و تاكوو 01
ًايو 3102

20

ٓةهطةُطاُدُي
ثيَداويطيت
ئاوازةكاْ

ٓةهطةُطاُدُي ثيَداويطيت
ئاوازةكاْ هة دٓون

 321خيَصاْ

دٓؤن

تػسيين دووةَ 3102

Care International

23
22

ضةزظةي ًةيداُي

ضةزظةي ًةيداُي 0111/فؤزَ

0111

ٓةوهيَس

كاُوُي يةكةَ 3102

كؤًجاُياي ئؤداْ

ُازدُي يازةتي
ًسؤيي بؤ
ئاوازةكاُي ضوزي هة
دٓؤن

ُازدُي يازةتي ًسؤيي وةكوو كةي
وثةهي ثاكلسدُةوة بؤ ئاوازةكاُي
ضوزي هة دٓؤن

 891خيَصاْ

دٓؤن

 0/0و تاكوو 3– 03
3102

SCI

38

ثسؤذةي تعبري

 39داًةشزاُدُي ذووزي
يازًةتي

8

ئةُطتيتوتي عرياق
زيَلخساوة ُاحلوًيةكاْ
SCI

