
وةزارةتى ثالندانان
حكومةتى هةرَيى كوردستان

بونياتناني هةرَيى كوردستان - عَياق
زانياريية بنةِرةتييةكانى ذَيرخانى كؤمةآليةتى - ئابورى

عييَياق كوردسييتاني  هةرَيييي  ليية  طةشيية  ثَيويسييتة 
 درَيذخايةن بَيت

سييتاندارديَ خزمةتطوزاريةكانييي هةرَيي كوردسييتان-عَياق زؤر باشييرن 
لةوانييةي عييَياق و ليية ضةندين دؤخدا شيياياني بييةراوردن لةطييةَل وآلتة 
دراوسييَيكاني وةك )توركيييا، ئَيان و ئوردون(. ئةم دةسييتكةوتانة، لةطةَل 
ئاسييايش، ثييةروةردة،  ضاودَيري تةندروسييي و ئاو و كارةبا، ئاشييكرا ديارن و 

جَيطةي شييانازين بؤ دانيشييتوان و سييةركردايةتي هةرَيم.
بييةآلم بةڕَيوةبردنييي طةشييةي ئَيسييتا لييةڕووي دارايييي و ذينطةييييةوة 
درَيذخايييةن نيين. ثَيويسييتة ثرؤذةكانييي وةبةرهَينييان بةشييَيوةيةكي زياتيير 
سييراتيذي دياريبكرَين. بؤ ئةوةي بتوانرَيت خزمةتطوزاريةكاني داهاتوو 
درَيذخايييةن بيين، ثَيويسييتة ضةندييين كةرتييي ذَيرخييان ضوارجَيوةي ياسييايي 
و رَيكخسييتنيان بييؤ دييياري بكرَيييت بييؤ باشيير بةڕَيوةبييردن و دابينكييردن و 

بةكاربردنييي طوجناوتيير. 
كييؤي ثرؤطرامي وةبةرهَينييان دةطاتة )30,550( مليييؤن دؤالري ئةمريكي 
جَيطييةي بةديهاتنة لةكاتَيكدا كة )30,550( مليؤن دؤالر لةم بڕة لةماوةي 
8 ساَلدا لة بودجةي حكومةتي هةرَيةوة دَيت و ئةوير )6,700( مليؤن دؤالر 

لة كةرتي تايبتةوة.

كؤمةكةكان و بةردوامي 
طوجنيياودا،  نرخدانانييي  سياسييةتي  نةبوونييي  لةسييايةي 
بودجييةي  سييةر  دةكةوَيتيية  خزمةتطوزاريييةكان  تَيضييووي  كييؤي 
و  ئيياو  كارةبييا،  كؤمةكردنييي  بييؤ  مليييار   35 لةئةجنامييدا  طشييي. 

كشييتوكاَل )نزيكييةي 75%ي كييؤي بودجييةي وةبةرهَينانييي هةرَيييم(.

كؤمةكة داراييةكان لة بودجةي هةرَيي كوردستان 2011

سةرضاوة: حكومةتى هةرَيى كوردستان وةزارةتى ثةيوةنديدار.

كَوى وةبةرهُينانى ثَيويست بَو ذَيرخان لة هةرَيى كوردستان 2013 - 2020

ئةولةويةتةكان 
ثَيويسييتة ئةولةويةتييي يةكييةم ليية بييواري سياسييةتةكان وةبةرهَينانييةكان 
بدرَيت بة بواري ئاو، ئاوةِرؤ و ذينطة. ثَيويسييتة كاري دةستبةجَي بكرَيت بؤ 
دانانييي نرخ بؤ كاآل/خزمةتطوزاريية طشييتيةكان، بؤ ئةوةي بةكاربردني 
بَيسيينووري ئيياو و كارةبييا كةمبكرَيتييةوة. هاوكات، ثَيويسييتة دةسييتبكرَيت بة 
بونياتنانييي ضوارضَيوةيةكي ياسييايي و رَيكخسيين كة زامييي بةردةوامي ئةم 
كاآل و خزمةتطوزاريانيية بكييةن، هاوشييان لةطييةَل دانانييي نرخ و ئاسييي 

بةكاربردن. 

ئاو، ئاوةِرؤ و ذينطة 
ئيياو دابينكييراوة بييؤ نزيكييةي 85%ي دانيشييتوان، بييةآلم بةكاربردنييي ئيياو 
زيييادةِرؤي زؤري تَيداييية، دةطاتيية 373 تييا 400 لييير بؤ هةر كةسييَيك لة 
رؤذَيكييدا، بة بةراورد لةطةَل سييتانداردي بانكييي جيهاني كة دةطاتة 120 

لير بؤ هةر كةسييَيك ليية رؤذَيكدا. 
ئييةم زيادةِرؤيييية طةورةيييةي ئيياو ليية ئةجنامييي نةبوونييي هانييدةرة بييؤ 
دةسييتطرتن بة ئاوةوة، بةهؤي نرخي زؤر نزمييةوة )كؤكردنةوةي كرَيي ئاو 

كةمييرة ليية 1 دؤالر بييؤ هةر كةسييَيك لة سيياَلَيكدا( لةطييةَل نةبووني

هؤشييياري بةكاربةر لةسييةر ثاراسييتي ئاو. ثَيويسييتة رَيوشييوَيي ثاراسييتي 
دةسييتبةجَي بطيَيتةبةر  لةطةَل ئةطةري راطرتييي هةَلكةندني بي، 
زيادكردنييي طوجنيياو كيية شيياياني بةردةوامييي بَيت بييؤ كرَيي ئيياو و داناني 
كرَي لةسييةر ئاودَيري. هاوشييَيوة  ثاراسييتي ئاوي سييةرزةوي طرنطة،، كة 
مةترسي لةسييةرة بةهؤي ئاوةِرؤي ضارةسةرنةكراو و ثاشةِرؤي كارطةكاني 
ضارةسييةركردني ئاوةِرؤي شارةكان و طوندةكان كة ئاوةِرؤكانيان دةبَيتة هؤي 
ثيسييبووني رووبارةكان، دةرياضةكان و ئاوي ذءَيرزةوي و خاك. بةرطرتن لة 

ثيسييبووني ئةم ئاوة تَيضووي كةمييرة لة ثاككردنةوةي

ثَيوةرى بةنكى نَيودةوَلةتى      ثَيوةرى WHO            هةرَيى كوردستان

بةكارهَينانى لير ئاو /يةك كةس/رؤذ

طرنطة دةسييتبةجَي كرَيييي نوَيي ئاو دةربكرَيت. لةسييةرةتادا، ثَيشيينياري  
نرخَيكي هاوشييَيوةي بةرزتر دةكرَيت، بةآلم دواتر ثَيويسييتة ثَيوةةر دابنرَيت 

بييؤ بةكاربردني ئاو و بةثَيي قةبارةي ئيياوي بةكارهاتوو كرَي وةربطيَيت.

ثَيويسييتة ثرؤطرامي هؤشييياري طشييي دابنرَيييت و بؤ بةخشيييي زانياري 
بة خةَلك لةسييةر كةمي ئاو لة هةرَيي كوردسييتان و ثَيويسي ثاراستي ئاو 
لةِرَيطةي كرَيي بةرزتر، كة ثَيويسييتة خةَلك تَييبطات و ثةيِرةوي بكات. 

ثَيويسييتة هةةرَيييم هييةوَل بدات بؤ دروسييتكردني هاوبةشييي  نَيييوان كةرتي 
طشييي و تايبييةت  بييؤ دووبييارة بةكارهَينانييةوةي )ريسييايكَلَن( و فِرَيداني 
ثاشييةِرؤي رةق بةشييَيوةيةكي طوجناو، هاوشييَيوةي ئةزمووني سييةركةوتووي 

ثييرؤذةي ئةجنامييدراو لة دهؤك.



زانياريية بنةِرةتيةكانى ذَيرخانى كؤمةآليةتى-ئابوري

كارةبا 
دةستطةيشيين بيية كارةبا لة هةرَيي كوردسييتان تاِرادةيةك هةمةطية، 

80%ي بةرهةمهَينان تايبةتة و 20% حكومية. 

كؤمةكييي حكومييي و بةفِيؤضوونييي زؤري كارةبييا لة كَيشيية سييةرةكييةكانن و 
دةبنة هؤي بةرزبوونةوةي خَياي خواست لةسةر كارةبا و دواجار دةبنة هؤي 

ثَيويسي بةرفراوانبووني سيسييتةمةكة و وةبةرهَيناني زياتر. 
بةفِيؤضوونييي تةكنيكييي )بةهؤي بةرزبوونةوةي سةرسييوِرهَينةري خواسييت 
كة بارطراني دروسييت دةكات لةسييةر تؤِرةكاني طةياندن و دابةشييكردن( 
لةطييةَل بةفِيؤضوونييي دارايييي )بةهؤي خراثييي بةِرَيوةبييردن و نةبووني 
ئاراسييتةي دارايي لة وةزارةتي كارةبا( بةسييةريةكةوة ئييةم بةفِيؤضوونانة 

دةطاتيية 40% تييا 45%ي بةرهةمهَيناني كارةبا. 
ضاكسييازي ئييةواوي بييواري كارةبا لة هةرَيم ثَيويسييتة، لةطييةَل وةزارةتَيكي 
نوَي )كة بةرثرس بَيت لة هةموو كةرتي وزة( كة بايةخ بدات بة داِرشييتي 

سياسييةت و رَيييكارةكان بؤ خزمةتطوزارييية تازةكان. 

كشتوكاَل و ئاودَيري 
بةربةسييتةكاني ثَيشييكةوتي كشييتوكاَل و ئيياوةِرؤ بريتن لة رَيسيياي ناكارا و 

كييؤن و خراثييي ذَيرخاني وةك تؤِر و سيسييتةماكاني ئاوةِرؤ.
هيياوكات ئييةم كةرتيية كَيشييةي نةبوونييي ثالنييي سييراتيذي درَيذخايةنييي 
هةية لةسييةر بنةميياي توَيذينةوة و بةَلطيية و دةستنيشييانكردني بةرهةمة 
كَيبةركَيييكار و بةهييادارةكان. بةرةوثَيشييردن و مؤدَيرنكردنييي ذَيرخانييي 
كشييتوكاَل و تؤِرةكانييي ئاودَيييري زؤر طرنطة بييؤ بةرهةمداري كشييتوكاَل. 
نوذةنكردنييةوةي ثييرؤذة بضييووك و طةورةكانييي ئاودَيييري خَياتيير و 

هةرزانييرة ليية دروسييتكردني ثييرؤذةي تازة. 
وةبةرهَينانييي طييةورة ثَيويسييتة بييؤ ناسيياندني شييَيوازي تازةي كشييتوكاَل و 

ئاودَيييري و دابينكردنييي ذَيرخانييي ئاماذةثَيدراو.

خزمةتطوزاري تةندروسي 
هةرَيم لة ئاسييي ستانداردةكاني تةندروسييتيداية يان بةرزترة لة عَياق و 
هةندَيك لة وآلتاني دراوسَي. 65 نةخؤشخانةي طشي و 52 نةخؤشخانةي 
تايبييةت هةية )كة نزيكييةي 7689 قةرةوَيَلة و 235 هؤَلي نةشييتةرطةريان 

هةية( لةطةَل 933 سةنتةري تةندروسي بنةِرةتي.

بةآلم كةموكوِريةكان بريتن لة:
*  25%ي بنكيية تةندروسييتيةكان ثَيويسييتان بيية نوذةنكردنييةوة هةييية و 

نةخؤشييخانة و سييةنتةري ضاودَيييري بنةِرةتييي زياتيير 

*    ذمييارةي كارمةنييدي ثسييثؤِري تةندروسييي طوجنيياو نيييية بييؤ                        
داهاتييوودا.  سيياَلي   8-5 لةميياوةي  ثَيداويسييتيةكان  ثِركردنييةوةي 

*  كةمي كةرةستة و دةرمان. 
*  نةبووني سيستةمي زانياري تةندروسي. 

   ئَيان      توركيا      سوريا      اوردن       لوبنان      عياق   كوردستان
داتاى بانكى نَيودةوَلةتى بؤ كوردستان ساَل 2009 وةزارةتى 

تةندروستى،2010

خةرجي تةندروسي بةثَيي تاكةكةس 
وةبةرهَينييان ثَيويسييتة بؤ نوذةنكردنييةوةي بنكة تةندروسييتيةكاني ئَيسييتا، 
هةروةها ثَيويسييتة طؤِرانييكاري بكرَيت لة سياسييةتدا بؤ بةرةوثَيشييردني 
سييوودوةرطرتن لة تواناكان و طوجناندنيييان لةِرَيطةي كاتذمَيي زياتري 

كاركردن و زيادكردنييي هاندةرةكان. 

ثيشةسازي 
ذَيرخانييي دواكةوتييوو )بةتايبةتييي نةبوونييي خزمةتطييوزاري ئيياو و 
طواسييتنةوة( و نةبوونييي دةستطةيشيين بيية دارايييي ليية بةربةسييتة 

سييةرةكييةكان لةبييةردةم ثةرةثَيدانييي ثيشةسييازي درَيذخايييةن. 
ثيشةسييازية ثشتبةستووةكان بة سييةرضاوة زؤرترين ئةطةري سةركةوتنيان 
هةية )ضيمةنتؤ، نةوت، كانزاكان(. ثَيشيينيار دةكةين لَيكؤَلينةوةي شايستةي 
بكرَيييت ليية رووي ئابييوري و بةردةواميييةوة بييؤ ثيشييازيةكاني دةرهَينييان. 
حكومةت زةوي تةرخان كردوة بؤ دروسييتكردني ضوار زؤني ثيشةسييازي )كؤي 
رووبةر: 5050 دؤمن يان 1236 هَيكتار( لة نزيك شييارة سييةرةكيةكاني سييَي 
ثارَيزطاكيية. بِريييارة ذَيرخييان دابن بكرَيييت لةم زؤنانة بؤ ئييةوةي بنب بة 

بنةمييا بييؤ ثةرةثَيدانييي ذمارةيةك ثرؤذةي ثيشةسييازي.

ثالنداناني شارستاني 
حكومةتييي هةرَيييي كوردسييتان بييةرةو بةشيياربوون دةضَيييت، لةبةرئييةوة 
هةندَيييك رَيطيية بييؤ ثتةوكييردن و ضِركردنييةوةي سييةنتةري ناوضيية 
طونديةكان طرنطة )بةبَي زيان طةياندن بة دانيشتواني ئةم ناوضانة(

بييةآلم هةماهةنطييي لةنَيييوان ضةندييين دامةزراوة كيية كاردةكةن لةسييةر 
ئاسييي شييارةكان دةبَيتة هييؤي ضارةسييةركردني ضةندييين كَيشييةي ئاَلؤز لة 
سييايةي نةبوونييي بةِرَيوةبةرايةتيةكييي راسييتةقينةي شيياردا. لييةم رووةوة، 
ثَيويسييتة حكومةتي هةرَيي كوردسييان هةوَل بدات شييارةواني راستةقينةي 

ثارَيزطيياكان دروسييت بكات بييؤ هةر سييَي ثارَيزطاكة. 

ثةروةردة 
رَيييذةي تؤماركردني بؤ بنةِرةتي طةيشييتؤتة 95,5% و بؤ دواناوةندي %88,9 

لة ساَلي خوَيندني 2011-2010. 
*  زؤربييةي قوتاخبانيية طشييتيةكان زياتيير ليية دةوامَيكييي تَيداييية، بينيياي 

هاوبةشيييان هةييية يييان بيناي كييؤن و داِروخيياو و قوِرينيييان هةية. 
*   75%ي مامؤسييتاياني بنةِرةتييي كارامةيييية طوجناوةكانيييان   نيييية،     

ثَيشييينةي ئةكادةمييي الوازيييان هةييية و هاندةريييان نيييية. 
بييؤ ئييةوةي خزمةتطييوزاري ثَيويسييت دابينبكرَيييت بييؤ دانيشييتواني 
طةشةسييةندوو و زيادبووني رَيذةي تؤماركردن )بةتايبةتي لة دواناوةندي( 
ثَيشييبيي دةكرَيت كة 3253 قوتاخبانةي )12 ثؤلي( ثَيويستة دروست بكرَين 

و 1323 قوتاخبانيية ثَيويسييتيان بة 

رَيذةي تؤماركردن لة قوتاخبانةي سةرةتايي

طواستنةوة 
لةئَيسييتادا طواسييتنةوةي ناوخييؤي تةنهييا بيية ئؤتؤمبيليية. و رَيييذةي 

بةكارهَينانييي ئؤتؤمييي ليية زيادبوونَيكييي خَياداييية. 
وةبةرهَيناني طةورة ثَيويسييتة ليية رَيطاوبانةكاندا. لةطةَل ثرؤطرام بؤ 
سيييانة كردنيان، هةروةها وةبةرهَينان ثَيويستة لة طواستنةوةي طشتيدا. 
ثَيويستة شييارة سييةرةكييةكان رةضاوي داناني خزمةتطوزاري ئاسي بةرزي 
ثيياس بكييةن بييةآلم هيياوكات هةوَلييي دروسييتكردني هَيَلييي تييرام بييدةن، كة 
ديزاينةكةيان ئامادةكراوة، سةرةتا يةك هَيَلي ئةزمووني و ضاودَيريكردني 

ثَيش ئةوةي هةموو تؤِرةكان دروسييت بكرَين

نيشتةجَيكردن 
بيية  خةمَلَينييراوة  كوردسييتان  هةرَيييي  دانيشييتواني   2012 لةسيياَلي 
)1,131,700( خَيزان. رَيذةي سيياآلنةي شييوَيي نيشييتةجَيبووني ثَيويسييت بؤ 
دابينكردني ثَيداويستيةكاني طةشةي دانيشتوان دةطاتة )30,390( يةكة 
لةسييةر هةمييوو ئاسييتةكاني داهاتدا. سييراتيذي نيشييتةجَيكردني هةرَيي 
كوردسييتان  2012 دةَلَيت كة نزيكةي 25%ي خَيزانةكاني ئَيسييتا ثَيويستان بة 
يةكةي باشر يان تازة هةية بؤ ضارةسةركردني قةرةباغي يان نةطةجناوي 

يةكةكان. 
بةآلم نزيكةي 10%ي خَيزانةكان داهاتيان سيينووردارة و ناتوانن ثَيداويسي 
نيشييتتةجَيبووني خؤيييان ثِربكةنةوة بةبييَي جؤرَيك لة هيياوكاري حكومةت. 
رَيذةي خواسييي سيياآلنة بؤ هاوكاري حكومةت بؤ يةكةي نيشتةجَيبووني تازة 
و نوذةنكردنييةةوةي يةكيية نةطوجناو و خراثةكان دةطاتة 5,869  يةكة لة 

ساَلَيكدا كة ثَيويسييتيان بة هاوكاري حكومةت هةية. 

طةشتوطوزار 
ئييةم كةرتة ثَيويسييي بيية وةبةرهَينان هةية ليية ذَيرخاندا بؤ ئاسييانكردني 
دةستطةيشيين و وةبةرهَينان بؤ طؤِريي شوَينة طةشتياريةكان بة شوَيي 
سةرجنِراكَيشيير بييؤ طةشييتياران. بؤ سييوود وةرطرتيين ليية تواناكاني ئةم 
كةرتة، ثَيويسييتة ضاكسازي لة دةستةي طةشييتوطوزاردا بكرَيت، بؤ ئةوةي 
بتوانَيت سييراتيذَيكي طوجناو و ثالني طوجناو دابِرَيذَيت بؤ رَينمايكردني 
وةبةرهَيناني تايبةت. كارمةندي شايستة لة ئاسي طوجناودا نيية و زؤربةي 
كارمةنييدة بيانييةكان لةم كةرتةدا كاردةكييةن. ئةمةش واتا دةرفةتي زياتر 
هةية بؤ فَيبووني بازرطاني ثةيوةست بة طةشتوطوزارةوة و دابينكردني 
ئييةم كؤرسييتان لةِرَيطييةي سيسييتةمي ثييةروةردةوة، ئةمييةش ثَيويسييي بة 

هةماهةنطييي هةية لةنَيوان وةزارةتي ثييةروةردة و خوَيندني باآلد.ا. 

راهَيناني ثيشةيي و تةكنيكي 
سيسييتةمي قوتاخبانييةي دواناوةنييدي ثيشييةيي و تةكنيكييي ليية هةرَيييي 
كوردسييتان لة ثشَيويداية. تؤماركردن لة دابةزينداية، سةرةِراي زيادكردني 
ذمييارةي قوتاخبانييةكان و مامؤسييتايان )بةبييَي زيادكردني بودجيية(. ذمارةي 
قوتابي تؤماركراو لة دواناوةنديية ثيشييةييةكان لة7,744  قوتابي لة 2003-
2004 دابةزي بؤ 6,307  قوتابي لة سيياَلي خوَيندني 2009-2010، سييةرةِراي 

زيادكردنييي ذمارةي قوتاخبانة ثيشييةييةكان و مامؤسييتايان لةهةمان ماوةدا، 
ثَيويسييتة حكومةتي هةرَيي كوردسييتان دووبارة شييَيوازي راهَيناني ثيشييةيي 
و تةنكيكييي وبةكارخسيين دابِرَيذَيتةوة، لةِرَيطةي بةسييتنةوةي كارخواز بة 
خاوةنييكارةوة، لةِرَيطييةي دابينكردنييي كارامةيي طوجناو كة ثَيويسيين بؤ 
بييازاِر. لةوانيية باش بَيييت ئةطةر حكومةتييي هةرَيي كوردسييتان ثةيِرةوي 
ئةو سيسييتةمي راهَيناني ثيشييةيي و تةنكنيكية سةركةوتووة بكات كة بانكي 

جيهانييي لة ئوردون .
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