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 بةرنامةي ثةرةثَيداني نةتةوة يةكطرتووةكان يةكَيكة لة تَوِرةكانى طةشةثَيدانى جيهانى نةتةوة يةكطرتووةكان, كة ثاَلثشتى 
طوِران و بة يةكطةياندنى ئةزموون و زانيارى  و سةر ضاوةكان دةكات بؤ هاوكارى هاواَلتيان بَو بنيادنانى ذيانَيكى باشرت.

بنكةكامنان لة 177 واَلت هةية, كار لةطةَل ئةو واَلتانة دةكةين بَو ضارةسةرى كَيربكَى جيهانيةكان و ثةرةثَيدانى نةتةوةيى.ئةو 
واَلتانة لة ثةرةثَيدانى تواناى ناوخَو, بة هاوكارى ئةندامانى بةرنامةى ثةرةثَيدانى نةتةوة يةكطرتوةكان,  هةروةها ذمارةيةكى 

فراوان لة هاوكارةكامنان.

www.mop-krg.org
@KRG_MoP

وةزارةتى ثالندانانى حكومةتى هةرَيى كوردستان سةرثةرشتيارى  ثَورتفَوليَويةكى ثتةوى ضاالكيةكان دةكات, كة زَور كاريطةرة بَو 
طةشةثَيدانى حكومةتى هةرَيى كوردستان و داهاتووى هةرَيى كوردستانى عَياق.

هةرَيى  حكومةتى  ئاماجنةكانى  و  سرتاتيجى  ثَيشبينى  ثةرةثَيدانى  لة  بةرثرسيارة  وةبةرهَينان  وةزارةتى  كارةكانيدا,  لةقواَليى 
كوردستان, وة دَلنياكردنةوة لة بةرةوثَيشضوونى هةرَيةكة لةسةر رَيبازَيكى بةردةوام و خَوِراطربَو طةشةثَيدان و بة مَودَيرنكردنى. 
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Empowered lives. 
Resilient nations. 

بونياتنانى
هةرَيى كوردستانى عَياق 

ذَيرخانى كؤمةآليةتى - ئابورى

ِراثؤرتي هاوبةشي وةزارةتي ثالنداناني حكومةتي هةرَيي كوردستان و
 (UNDP) بةرنامةي ثةرةثَيداني نةتةوة يةكطرتووةكان

وةزارةتى ثالندانان
حكومةتى هةرَيى كوردستان
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ثَيشينة

بة هةر ثَيوانةيةك بَيت, هةرَيى كوردستانى عَياق  ضةندين ستانداردى خزمةتطوزارى بة دةست هيََناوة كة بااَلترينة لة ضاو ثارضةكانى 

ترى  عَياق,  وة  زَوربةى جاريش بةراورد دةكرَيت بة شَيوةيةكى لة بار لةطةَل وألتة دراوسَيكانى وةكو توركيا, ئَيان, وة ئوردون. (ئايا 

ئوردون باشرتة يا هةر وةك دراوسَيةكة؟).  بة هةر حاَل, طةشةسةندن لة هةموو كةرتةكاندا يةكسان نةبووة  وة ثَيويستة ئةمِرَو كارى 

زياترى بَو بكرَيت بَو دةستةبةركردنى  داهاتووةيةكى طةش بَو خةَلكى هةرَيى كوردستان.

هةروةك ئةوةى دةستةى بةرَيوةبةر بةر ثرسياركران لة دابني كردنى هاريكارى و ضاودَيرى كردنى بودجةى وةبةرهَينانى حكومةتى هةرَيى 

كوردستان. ئَيمة لة وةزارةتى ثالندانان دةركمان بةوة كرد كة تَوِرَيكى بةهَيزى ذَيرخانى ناوخَويى ثاَلنةرَيكى سةرةكية بَو طةشةسةندنَيكى 

بةردةوام بَو باش كردنى خزمةت طوزارى.  كةواتة, بة هاريكارى لةطةَل (UNDP), ئَيمة هةَلسةنطاندنى ثَيويستيةكانى ذَيرخانى 

كَومةَل ئابوريان (SIENA) طرتة ئةستَو بَو دةستنيشان كردنى هَوكارى بَوشاييةكانى ذَيرخانى هةرَيم و دابينكردنى هةَلسةنطاندنَيكى 

وورد و ِراستى وةبةرهَينان كة ثَيويستة بَو ثِركردنةوةى كةم و كوِرييةكان.

(SIENA) دةستنيشانى كردووة كة هةرضةندة ئَيمة بةرةو ثَيشضوونى طرنطمان بة دةست هَيناوة لة ضةندين بواردا بةاَلم هَيشتا زَورى 

ترى ثَيويستة بكرَيت بة تايبةتى لة كةرتةكانى: ئاو, ئاوةِرَو, كارةبا.  كةواتة ئةم لَيكوَلينةوةية ِرَيطةدةدات بة وةزارةتى ثالندانان و 

وةزارةتةكانى ترى حكومةتى هةرَيى كوردستان بَو باشرت ثلة بةندكردنى وةبةرثَينان لة ذَيرخاندا بَو جَي بةجَى كردنى طَوِران لة ياسادا كة 

ثَيويستة بَو كةمكردنةوةى بَوشايى لة ثَيشكةش كردنى خزمةت طوزارى بة ثةيوةندى لةطةَل كةرتةكانى تردا.  بةم شَيوةية بِروام واية كة 

ئةم لَيكَوَلنةوةية خزمةمتان دةكات وةك ِرَيطة ضارةيةكى زَور بة نرخ لة ِرَيطةماندا بَو بة دةست هَينانى ثَيشبينى طةشة سةندمنان لة 

	 . 2020

د. عةل سندى 

وةزيرى ثالندانان

حكومةتى هةرَيى كوردستان
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(UNDP) سوثاسي بةِرَيز دكتؤر عةلي سندي، وةزيري ثالندانان، دةكات بؤ ِرابةرايةتي ذيرانة و ِراوَيذ و ئامؤذطاري و هاوكاري كة 
ثَيشكةشي كردوة لةميانةي ئةم توَيذينةوةيةدا و بؤ ئةو كات و هةوَلة زؤرةي تةرخاني كرد بؤ دياريكردني ديدطاي طشيت بؤ داِرشتين 
ئةم بةَلطةنامةية بؤ هةرَيي كوردستان. هةروةها (UNDP) سوثاس و ثَيزانيين خؤي دةردةبِرَيت بؤ بةِرَيز زاطرؤس سيوةيلي، 
بةِرَيوةبةري طشيت هاوكاري و هةماهةنطي ثةرةثَيدان لة وةزارةتي ثالندانان، بؤ بةشداري بةهادار و هاوكاري و ئاسانكاري كة ِرؤذانة 
ثَيشكةشي دةكرد. هاوكات (UNDP) سوثاس و ثَيزانيين خؤي دةِردةبِرَيت بؤ بةِرَيزان وةزيري ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن، 
وةزيري ثةروةردة، وةزيري كارةبا، وةزيري تةندروسيت و وةزيري طواستنةوة و طةياندن؛ هةروةها ثارَيزطار و جَيطري ثارَيزطاري 
دارايي،  كارةبا،  ثةروةردة،  ئاو،  سةرضاوةكاني  و  كشتوكاَل  وةزارةتةكاني  فةرمانبةري  ضةندين  لةطةَل  سلَيماني،  و  دهؤك  هةولَي، 
و  شارةواني  كؤمةآليةتي،  كاروباري  و  كار  بازرطاني،  و  ثيشةسازي  نيشتةجَيكردن،  و  ئاوةدانكردنةوة  باآل،  خوَيندني  تةندروسيت، 
طةشتوطوزار و طواستنةوة و طةياندن، دةستةي وةبةرهَينان و دةستةي ذينطة، كة بة هاوكاري ئةوان ئةم بةرهةمة طةآلَلة كراوة.

(UNDP) ثَيزانيين خؤي دةردةبِرَيت بؤ بةشداري طرنطي رَيكخراوي هابيتات (UN-Habitat) كة كارمةند و ِراوَيذكارةكاني 
بةرثرس بوون لة توَيذينةوة كةرتيةكان لةسةر ثالنداناني شارستاني، نيشتةجَيكردن و طواستنةوة. 

رؤحي  بة  توَيذينةوةيةدا  لةم  دةكات  كوردستان  بةخشندةي حكومةتي هةرَيي  دارايي  بةشداري  (UNDP) سوثاسي  كؤتايدا،  لة 
داراييكردني هاوبةش و هاوكارييةوة. 

ثَيزانني
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ئاسيت بةرزي ستانداردي ذيان، هاوشان لةطةَل 
هاني  كة  نوَي  ياساي  و  ئارام  ذينطةيةكي 
وةبةرهَيناني بياني (و ناوخؤيي) دةدةن و بونةتة 
بياني  زؤري  سةرمايةطوزاري  ِراكَيشاني  هؤي 
لة  بةتايبةتي  جياوازدا،  بواري  ضةندين  لة 
بازرطاني، نيشتةجَيبوون، ثيشةسازي  بوارةكاني 
ثةرةثَيداني  بؤ  هةرَيم  تواناي  كشتوكاَل.  و 
كةرتي  تواناكاني  و  سةرضاوة  لة  هةندَيك 
تايبةت بوونةتة هؤي كةمبوونةوةي ثَيداويسيت 
لة  بةتايبةتي  شوَينة طشتيةكان،  و  كارطة  بة 

بوارةكاني كارةبا و ثاآَلوتين نةوت. 

ثَيشةكي
باشرتن  زؤر  كوردستان-عَياق  هةرَيي  خزمةتطوزاريةكاني  ستانداردي  ثَيوانةكان،  بةثَيي 
وةك  دراوسَيكاني  وآَلتة  لةطةَل  بةراوردن  شاياني  دؤخدا  ضةندين  لة  و  عَياق  لةوانةي 
(توركيا، ئَيان و ئوردون). ئةم دةستكةوتانة، لةطةَل ئاسايش، ثةروةردة، ضاودَيري تةندروسيت 

و ئاو و كارةبا، ئاشكرا ديارن و جَيطةي شانازين بؤ دانيشتوان و سةركردايةتي هةرَيم.

سةرضاوة: دةستةي ئاماري هةرَيي كوردستان

بؤ ئةوةي دةستكةوتة طرنطةكان بثارَيزرَين و زياتر بكرَين، لة ناوةِراسيت ساَلي 2011، وةزارةتي ثالنداناني حكومةتي هةرَيي 
كوردستان، داواي لة (UNDP) كرد هةَلسةنطاندنَيك ئةجنام بدات بؤ كةموكوِريةكاني ذَيرخاني ئابوري و كؤمةآليةتي لة هةرَيي 
 (UNDP) كوردستان. بؤ جَيبةجَيكردني ئةم ثرؤذةية، حكومةتي هةرَيي كوردستان، بِري 750.000 دؤالري ئةمريكي تةرخانكرد و

بِري 100.000 دؤالري ئةمريكي تةرخانكردن و دوواليةنة ثرؤذةكةيان بةِرَيوةبرد، كة لة شوباتي 2012 دةستيثَيكرد. 

ئاماجنةكان
ئاماجنةكاني توَيذينةوةكة برييت بوون لة: (1) ئةجنامداني هةَلسةنطاندنَيكي بةفراوان و خَيا بؤ ذَيرخاني ئابوري-كؤمةآليةتي 
وةبةرهَينان  لة  طؤِرانكاري  ئةولةويةتةكاني  لةسةر  راسثاردة  ثَيشكةشكردني   (2) و  دياريكراوةكان  كةرتة  بؤ   (SEINA)
داهاتوو  ثَيداويستيةكاني  بةديهَيناني  و  ئَيستا  بةربةستةكاني  و  كةلنَي  لةطةَل  مامةَلةكردن  بؤ  ثَيويسنت  كة  سياسةتةكاندا  و 
2020، ئةمةش بؤ ثاَلثشيت كردني طةشةي زياتري ئابوري، ثةرةثَيداني  بةثَيي ديدطاي حكومةتي هةرَيي كوردستان بؤ ساَلي 
كؤمةآَليةتي و طةياندني بةردةوامي خزمةتطوزارييةكان بةثَيي بةرزترين ستانداردةكان. هةروةها توَيذينةوةكة ئةو دةرفةتانة 
وةك  بةرهةمهَيناني  سةرةكيةكاني  كةرتة  بؤ  ناوخؤيي  و  بياني  تايبةت،  سةرمايةي  ِراكَيشاني  هؤي  دةبنة  كة   دةكات  دةستنيشان 

كشتوكاَل، ثيشةسازي و طةشتوطوزار.

 مةودا
مةوداي توَيذينةوةي (SEINA) ئةم كةرتانة دةطرَيتةوة: كارةبا، ئاو و ئاوةِرؤ، طواستنةوة، نيشتةجَيكردن، ثةرةثَيداني شارستاني، 
و  طةشتوطوزار  كةرتي  بؤ  ئةجنامدرا  خَيا  هةَلسةنطاندني  هاوكات  ثةروةردة.  و  تةندروسيت  ذينطة،  ثيشةسازي،  كشتوكاَل، 
راهَيناني ثيشةيي و تةكنيكي. توَيذينةوةكة بايةخيداوة بة بوارةكاني دابينكردني ذَيرخان و ثَيشكةشكردني خزمةتطوزاري، لةطةَل 
بابةتةكاني ثةيوةست بة ياساكان، رَيساكان و سياسةتةكان. هةروةها بابةتي فرةاليةني وةك دارايي و ثاراستين ذينطة توَيذينةوةيان 
لةسةر كراوة. توَيذينةوةكة، لةكاتَيكدا كة بايةخ دةدات بة ماوةي ثَينج ساَل 2017-2013، بةآَلم هاوكات هةندَيك نيشاندةري 
ثَيويستيةكان ثَيشكةش دةكات هةتا ساَلي 2020 (بةتايبةتي تةواوكردني ئةو ثرؤذانةي كة لةماوةي ثَينج ساَلةكةدا دةستيان ثَيكراوة 

و ئةو ثرؤذة طةورانةي كة كاريطةرييان دواتر دةردةكةوَيت).                

 شَيوةى 1. ذمارةى دانيشتوان كةلةذَير هَيَلى هةذاريدا دةذين (%) خةرجى
بةثَيى تاكةكةس بةرامبةر تَيضووى ثَيداويستية بنةِرةتيةكان



16

          

ثَيناسةي رَيكخراوي (OECD) بؤ ذَيرخان بريتيية لة: 

 ميتؤد
لة هةرَيي كوردستاني عَياق ذَيرخاني ئابوري و كؤمةآليةتي رووبةِرووي وَيرانكاري و ثشتطوَيسنت بوونةتةوة لةماوةي ضةندين 
ساَلي ثشَيويدا. بةآَلم لة ئةجنامي طةشةي سةرسوِرهَينةري ئابوري و سووربووني حكومةت لةماوةي ضةند ساَلي ِرابوردودا، هةرَيي 
و  ئَيستا  خواستةكاني  ثِركردنةوةي  بؤ  ثَيويستة  زياتر  ذَيرخاني  بواردا.  ضةندين  لة  بينيوة  بةخؤيةوة  بةرضاوي  طةشةي  كوردستان 

ثاَلثشيت كردني طةشةي بةردةوام.

ئاماجني ئةم توَيذينةوةية ثاَلثشيت كردني هةوَلةكاني وةزارةتة بؤ زيادكردني كاريطةري وةبةرهَيناني طشيت و ِراكَيشاني سةرمايةي 
تايبةت، بياني و ناوخؤيي بؤ بوارة سةرةكييةكاني وةك كشتوكاَل، ثيشةسازي و طةشتوطوزار و بوارة طوجناوةكاني ذَيرخان. 

ِراوَيذكاري.  و  مةيداني  سةرداني  نووسينطةيي،  توَيذينةوةي  لة  ثَيكهاتووة  توَيذَينةوةية  ئةم  ثالندانان  وةزارةتي  سةرثةرشيت  بة 
ثسثؤِريانةي  ئةو  كة  ئةجنامدا،  بةدواداضووني  سةرداني  و  ئةجنامدا  ثالندانان  وةزارةتي  لةطةَل  بةرايي  ِراوَيذي   (UNDP)
(UN-Habitat) و   (UNDP) لةاليةن  كة  نَيودةوَلةتي  ثسثؤِري  لة  تيمَيك  ثاشان  توَيذينةوةية.  ئةم  بؤ  بوون  ثَيويست  كة  نيشاندا 
ثاَلثشيت دةكران، سةرداني هةرَييان كرد و ضةندين كؤبوونةوةي ضِريان  ةوة كؤكرانةوة و لةاليةن ضةندين شارةزاي ناوخؤييةوة 
ئةجنامدا لةطةَل بةرثرس و اليةنة ثةيوةنديدارةكان. هاوكات كؤبوونةوةي دةوري لةطةَل بةرثرساني وةزارةتي ثالندانان ئةجنام 
توَيذينةوةيةدا  دياريكراوةكان. هةموو ئةو داتايانةي لةم  ئاماجنة  توَيذينةوةكة تةباية لةطةَل  دَلنياييكردن لةوةي كة  بؤ  دةدرا، 
كة  وةرطياون  توَيذينةوةكان  و  رووثَيوو  دوا  لة  يان  ثَيشكةشكراون  ثةيوةنديدارةكانةوة  فةرمانطة  لةاليةن  يان  بةكارهاتوون، 
لةاليةن فةرمانطة تايبةمتةندةكانةوة ئةجنامدراون، هةروةها روونكردنةوةي وردي داتا و سةرضاوةكان، طريانةكان و ميتؤدةكان 

(لةطةَل هةذماركردنةكان) بةردةسنت لة راثؤرتي كةرتةكاندا كة هاوثَيضن لةطةَل ئةم ثؤختة طشتيةي راثؤرتةكةدا. 

1- شةقامة خَياكان، شةقام، جادة و ثردةكان؛ طواستنةوةي طةورة، فِرؤكةخانة و رَيطةي ئامساني، دابينكردني ئاو، سةرضاوةكاني ئاو و ئاودَيري، بةِرَيوةبردني بةفِيؤداني ئاو، ضارةسةركردن 
و فِرَيداني ثاشةِرؤي رةق، بةرهةمهَينان، طواستنةوة و دابةشكردني وزةي كارةبا؛ طةياندن، بةِرَيوةبردني ثاشةِرؤي مةترسيدار ر و سيستةمي هاوبةشي ئةم ثَيكهاتانة.

و  كاآَل  ثَيشكةشكردني  لة  دَلنياييكردن  ئامِرازةكاني 
زيادكردن خؤشطوزةراني  خزمةتطوزاري كة دةبنة هؤي 
وةك  ذياندا  ئاسيت  لة  دةكةن  بةشداري  و  طةشة  و 
سةالمةتي كؤمةآليةتي، تةندروسيت و سةالمةتي هاوآلتيان 

و كواَلييت ذينطةكةيان.

بةرجةستةكان  خزمةتطوزاريية  توَيذينةوةية  ئةم 
و  بةطةِرخسنت  رَيكارةكاني  لةطةَل   ، دةطرَيتةوة 
كة  ثةرةثَيدان  سياسةتةكاني  و  بةِرَيوةبردن  شَيوازةكاني 
و  كؤمةآليةتيةكان  خواستة  بؤ  دةبَيت  كاردانةوةيان  ثَيكةوة 

جيهاني بةرجةستة.

طةورانةي  بةرجةستة  تؤِرة  ئةو  واتا  “رةق”  ذَيرخاني 
ثيشةسازي؛   مؤدَيرني  وآَلتَيكي  بةِرَيوةضووني  بؤ  ثَيويسنت 
كة  دامةزراوانةي  ئةو  هةموو  واتا  “نةرم”  ذَيرخاني  بةآَلم 
ثَيويسنت بؤ بةِرَيوةبردن و ِراطرتين ستانداردةكاني ئابوري، 

تةندروسيت، كولتوري و كؤمةآليةتي وآَلتَيك.
ئةم توَيذينةوةية بايةخ دةدات بة هةموو ذَيرخانة ِرةقةكان و 

زؤربةي ذَيرخانة نةرمةكان. 

حكومةتي  ثالنداناني  وةزيري  سندي،  عةلي  دكتؤر  بةِرَيز 
توَيذينةوةية  بةم  دةدا  زؤري  بايةخي  كوردستان،  هةرَيي 
لةطةَل  ئامادةكاري  بؤ  تةرخانكرد  كاتذمَيي  ضةندين  و 
لة  كرد  ثَيشوازي  سةرةتادا  لة  خؤي  وةزير   .(UNDP)
تيمة هاوبةشةكة و روونكردنةوةي وردي ثَيشكةش كردن لة 
لة  نَيدةكةدا  كاري  لة كؤتايي  2012 هةروةها  25 مايس 

حوزةيراني 2012.

دكتور عةلي  بة  ثَيشكةشكرا  راثؤرتة  ئةم  بةرايي  رةشنووسي 
ثسثؤِراني  لةاليةن  وةزارةت  باآَلي  بةرثرساني  و  سندي 

(UNDP)يةوة لة 5 و 6 ئاب 2012. 

تؤماركراوةكاني  تَيبينية  و  سةرنج  راثؤرتة  ئةم  دةقي  دوا 
يةكةمدا  تشريين  مانطي  لة  كة  لةبةرضاوطرتوة  ئةواني 
لةاليةن وةزارةتةوة ثَيشكةشكران، لةطةَل شيكردنةوةكاني 

تري تيمي هاوبةشي ثسثؤِران. 
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وةبةرهَينان  و  سياسةت  بوارةكاني  لة  يةكةم  ئةولةويةتي 
ئاو،  نرخي  ئاو:  بة  بدرَيت  ثَيويستة   (2012-2020)
بةكارهَينانةوةي  دووبارة  ئاوةِرؤ،  ضارةسةركردني  و  كؤكردنةوة 

ثاشةِرؤي رةق/فِرَيداني طوجناو و دابينكردني ئاو. 

بابةتة سةرةكييةكان: ئاو و ذينطة
 

سةرضاوةكاني ئاو، ئاوةِرؤ و دابينكردني ئاو
ئاو طرنطرتين ثَيكهاتةي هةِرةشةلَيكراوة لة بارودؤخ و ئاراستةي ئَيستاي هةرَيي كوردستاندا. هةرَيي كوردستان باشرتين بةشي 
عَياقة بؤ ئاو ، لةبةرئةوةي رَيذةي بارانباريين زياترة لة ناوضةكاني تري عَياق، هةروةها لةبةرئةوةي رووبارة نَيودةوَلةتيةكان سةرةتا 
ئاو  و  هةية  وةرزي  كةشوهةوايةكي  كوردستان  هةرَيي  كة  ئةوةية  ِراسيت  ئاودا:  لة  هةذارة  زؤر  هَيشتا  بةآلم  كوردستانةوة.  دةِرذَينة 
دةطمةنة. سةرةِراي ئةمةش، بةكارهَيناني ئاو زؤر نارَيكة لة هةرَيم و بةكارهَينان و بةفِيؤدان ئَيجطار زؤرة، زؤر زياتر لة ئاسيت وآلتة 

دةوَلةمةندةكان. داتاكان نيشاني دةدةن كة لة ساَلي 2011 بةكارهَيناني ئاو بؤ ماآلن  طةيشتؤتة 400-375 ليرت/تاكةكةس/رؤذ. 

هةَلكةندن  قةدةغةكردني  و  بي  هةَلكةندني  لةسةر  تووندتر  رَيساي  وةك  بطيَيتةبةر  ثاراسنت  رَيوشوَيين  دةستبةجَي  ثَيويستة 
بةشَيوةيةكي كاتي، زيادكردني كرَيي ئاوي ماآَلن و ثيشةسازي بؤ كةمكردنةوةي بةكارهَينان و بةفَيِؤداني زؤر، هةروةها داناني كرَيي 
ئاودَيري. هاوشَيوة ثاراستين ئاوي سةرزةوي ثَيويسيت بة وةبةرهَيناني طةورة هةية وةك دروستكردني سيستةمي كؤكردنةوةي ئاوةِرؤ 
و كارطةي ضارةسةركردني ئاوةِرؤ بؤ ئةو شار و شارؤضكة و طوندانةي كة ئاوةِرؤكةيان دةبَيتة هؤي ثيسبووني خاك، ئاوي ذَيرزةوي و 

ِرووبار و دةرياضةكان. هَيشتا وةبةرهَيناني طةورة ثَيويستة بؤ تةواوكردني سيستةمي دابةشكردني ئاو.

ذينطة 
ذينطة زياني طةورةي ثَيطةيشتووة لة ئةجنامي فِرَيداني هةِرةمةكي ثاشةِرؤي رةق، كة دةبَيتة هؤي ثيسبووني خاك، ئاو و هةوا، 
هةروةها لة ئةجنامي ئاوةِرؤي ضارةسةرنةكراو. ثشتطوَيسنت يان خؤدزينةوةي بةربآَلو لة ئةجنامداني هةَلسةنطاندني كاريطةري 
بةرثَينةطياوي  وَيرانكاريةكي  هؤي  بؤتة  تايبةتةكان،  و  طشيت  طةورة  ثرؤذة  تةنانةت  ثرؤذةكان،  زؤربةي  بؤ  ذينطة  لةسةر 

ذينطةي ذيان و سروشت و ديةن و بةها كولتورييةكان.

ِرةفتاري بةربآَلوي نابةرثرسيارانة، شَيوازي ذيان كة دةبَيتة هؤي ثيسبووني ذينطة، هةروةها زياد بةكارهَيناني ئاو، كارةبا و سوتةمةني 
بة هةرزان دابينكراو، دةبنة هؤي شَيواندني خَياي ذينطةي سروشيت هةرَيم. هاوكات، ئةطةرضي ياساكان طوجناون، دامةزراوة 
دةستةي  بةهَيزكردني  بؤ  ثَيويستة  وةبةرهَينان  الوازن.  هَيشتا  ذينطة  ضاودَيريكردني  و  ثاراسنت  بةِرَيوةبردن،  لة  بةرثرسةكان 
ذينطة، بؤئةوةي سيستةمي بةِرَيوةبردني ذينطة بةرةوثَيش بربَيت، هةروةها بؤ دروستكردني شوَيين لةضاَلناني زبَل بةشَيوةيةكي 
و  طشيت  كةرتي  نَيوان  هاوبةشي  بةشَيوةي  (لةوانةية  (ريسايكلني)  بةرهةمهَينانةوة  دووبارة  كارطةي  دروستكردني  تةندروست، 

تايبةت)، هةروةها شوَيين لةناوبردني ثاشةِرؤي مةترسيدار.

ثوختةي دةرئةجنامةكان بةثَيي كةرتةكان
دةرئةجنامة سةرةكييةكاني دؤخي ئَيستاي ذَيرخاني كؤمةآليةتي-ئابوري لة هةرَيي كوردستان ئةمانةي خوارةوةن:

رؤَلَيكي طرنط دةطَيَِيت لة داهاتوي هةرَيي كوردستاندا. بةتايبةتي                          ئاو  بةِرَيوةبردني سةرضاوةكاني   •
ثيسبووني ئاوي سةرزةوي و خَيا تةواوكردني ئاوي ذَيرزةوي هةِرةشةن لةسةر بوون و ذيان لة هةرَيم. 

و  تةندروسيت  ضاودَيري  ئاودَيري،  ئاو،  دابينكردني  كارةبا،  (بةتايبةتي  بنةِرةتييةكان  خزمةتطوزاريية   •
ثةروةردة) كة دةطةن بة ِرَيذةيةكي زؤري دانيشتوان لةماوةي ضةند ساَلَيكدا، هَيشتا نايةكسانن لةِرووي كواَلييت 
وةبةرهَيناني  بة  ثَيويستيان  شارةكان  و  نيية  خزمةتطوزارييان  شار  دةرةوةي  ناوضةكاني  بةردةستبوونةوة،  و 

بةردةوام هةية لةكاتَيكدا كة ذمارةي دانيشتوان لة طةشةداية. 

 Global Agro-Ecological Zones Study, FAO,) 2- رَيذةي بارانباريين ساآَلنة جياوازة لةنَيوان 375مليمةتر و 724 مليمةترداية، داتاي تَيكِراي 37 ساَل لةاليةن 
.2000 ,(International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) بةهاوكاري ((Land and Water Development Division (AGL

 3- ستانداردي بانكي جيهاني بؤ وآلتة داهات نزمة تازةثَيطةيشتووةكان بريتية لة 120 ليرت/تاكةكةس/رؤذ كة بةسرتاونةتةوة بة تؤِرةكانةوة.
4-خةمآلندنةكان لةسةر بنةماي داتاي وةزارةتي شارةوانية. ئةم بِرة نزيكة لةوةي كة هةرَيي كوردستان بةرهةمي دةهَينَيت بؤ بةكارهَينان وةك ئاوي خواردنةوة 
 300-240 لةبةرئةوةي بةفِيؤضووني سيستةمةكةش لةخؤدةطرَيت بةآلم ئاودَيري لةخؤناطرَيت. لة ناوضة طوندييةكان، بةكارهَيناني ئاوي خواردنةوة دةطاتة 

ليرت/تاكةكةس/رؤذ.
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كؤمةكةكان و بةردواميثَيدان 

•  باشرتكردني دابينكردني خزمةتطوزاريية بنةِرةتييةكان و ذَيرخان تَيضووي زؤرة لةسةر بودجةي طشيت بةبَي هةبووني     
     ميكانيزمي ثِركردنةوةي تَيضووةكان. هاوكات ئةو راستيةي كة بةكاربةران ثارة نادةن بةرامبةر خزمةتطوزارييةكان لةوانةية     

     ببَيتة هؤي الوازكردني طرَيبةسيت كؤمةآليةتي و لةوانةشة هاوآلتيان بَيتوانا بكات لةوةي لَيثرسينةوة لة حكومةت بكةن لةسةر    
     كواَلييت خزمةتطوزارييةكان. 

•   بةشَيوةيةكي دياريكراو لةسايةي نةبووني ضوارضَيوةيةكي سياسةتي طوجناودا، بةكاربردني بَيسنووري كاآَل و خزمةتطوزاريية    
      طشتيةكان، بةتايبةتي ئاو و كارةبا (بةآَلم هاوكات ئاودَيري و تةندروسيت) لةوانةية هةِرةشة بن لةسةر ذينطة (ثيسبوون و 

      بآَلوبوونةوةي طازةكان) و هاوكَيشةي ئابوري/بودجةي هةرَيي كوردستان، ضونكة هةموو تَيضووةكان لةِرَيطاي بودجةوة   
        ثِردةكرَينةوة بةبَي بةشداري بةكاربةر، هاوكات هيض هاندةرَيك نيية بؤ ثاراستين وزة و ئاو، يان بؤ بةكارهَيناني خزمةتطوزاريية 

      تةندروستيةكان بةشَيوةيةكي بةرثرسيارانة. 

•   كؤي كؤمةكي ئابوري (هةذماركراو بةثَيي تَيضووة ئابورييةكاني كارةبا) دةطاتة نزيكةي 2,650 مليؤن دؤالري ئةمريكي و كؤي  
     كؤمةكي دارايي (هةذماركراو بةثَيي تَيضووة دارايي/ذمَييارييةكان) دةطاتة نزيكةي 2,350 مليؤن دؤالري ئةمريكي. بةكورتي 

     لةوانةية كةسَيك بَلَيت كة كؤمةكة داراييةكان بريتني لة زيانةكان لة بودجةي هةرَيي كوردستاندا، بةآَلم لةِراستيدا كؤمةكي 

     ئابوري زيانة ِراستةقينةكانن كة دةطةن بة ئابوري هةرَيي كوردستان 5.

5- منوونةيةكي ساكار جياوازي نَيوان تَيضووي دارايي و ئابوري نيشان دةدات: ئةطةر حكومةتي هةرَيي كوردستان يةك بةرميل نةوت لة بةرهةمهَينةرَيكي ناوخؤيي 
تايبةت بكِرَيت بة 60 دؤالري ئةمريكي و بيدات بة موةليدةيةكي بةرهةمهَيناني كارةبا، ئةمة تَيضووي دارايية (ئةوةي اليةنَيك داوَييت بةرامبةر بةرميلَيك نةوت). 
بة رةضاوكردني ئةوةي هةمان ئةو بةرميلةي كة حكومةتي هةرَيي كوردستان 60 دؤالري ثَيداوة دةكرَيت بفرؤشرَيت بة توركيا يان ئوردون بة مةبةسيت هةناردةكردن 
بة بِري 100 دؤالري ئةمريكي، ئةوا ئةمة تَيضووي ئابورية (ئةمة ئةو زيانةية كة هةرَيي كوردستان و خةَلكةكةي ثَيكةوة دةيكةن). كةواتة بة خةمآَلندني كؤمةكةكان 
بازاِري جيهان)  بةو نرخةي حكومةتي هةرَيم دةيدات تَيضووي داراييمان نيشان دةدات؛ خةمآَلندني كؤمةكةكان بة بةكارهَيناني تَيضووي شياو (لةم دؤخةدا نرخي 

تَيضووي ئابوري كؤمةكةكامنان نيشان دةدات.

6- ئةمة كؤمةكي دارايية لةطةَل تَيضووي سووتةمةني بؤ بةرهةمهَيناني كارةبا بةثَيي ئةو تَيضوانةي حكومةتي هةرَيم داويةتي لةكاتي دابينكردنيان بؤ موةليدةكان.

بودجةي حكومةتي هةرَيي كوردستان ساآلنة بِري 2.35 مليار 
دؤالري ئةمريكي  تةرخان دةكات بؤ كؤمةكردني دابينكردني ئاو 
و كارةبا و كشتوكاَل، لةكاتَيكدا كة كؤي تَيضووةكاني دابينكردني 
ئاو و كارةبا و هةندَيك بةروبومي كشتوكاَلي لة بودجة تةرخان 
دةكرَيت. ئةم بِرة نزيكة لة %75ي بودجةي وةبةرهَينان يان 
%20ي كؤي بودجةي دابينكراو لة بودجةي فيدراَلي. ئةم بِرة 

زؤرة بةتَيثةِربووني كات شاياني بةردةواميثَيدان نيية.

هاوكات ئةو سةرضاوانة بةكاردةبات كة دةكرَيت بةشَيوةيةكي 
بةرفراوانرتكردني  بؤ  بةكاربهَينرَين  باشرت  زؤر 
هةروةها  بةرهةمهَينان.  ذَيرخاني  و  خزمةتطوزارييةكان 
و  بَيباكي  بةهؤي  كارةبا  و  ئاو  زؤري  و  بَيسنوور  بةكارهَيناني 

كرَيي كةمةوة زياني طةورة بة ذينطة دةطةيةنَيت. 

ئةم  كةمكردنةوةي  ِراسثاردةي  بةِرووني  لةبةرئةوة 
بؤ  كاريطةرة  رَيطةيةكي  ضونكة  دةكةين  كؤمةكانة 
كةمكردنةوةي  و  ذينطة  زيانةكاني  كةمكردنةوةي 

بةكارهَيناني سةرضاوةكان و وةبةرهَينانيان. 
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زيادكردني  هؤي  دةبنة  ضونكة  طرنطن  كؤمةكةكان  ِراستةقينةدا،  كَيبةركَيكاري  بازاِرَيكي  هاوكَيشةي  هةبووني  لةسايةي  كة  ئابوري  تيؤري  بةثَيي  كؤمةكةكان:  لةسةر  طشيت  سةرجنَيكي 
دةرةكييةكان)  (فاكتةرة  بازاِر  شكستخواردني  يان  ناتةواوي  وةك  تردا،  دؤخةكاني  لة  دةكات).  ئةمة  زامين  كَيبةركَي  (هاوكَيشةي  كؤمةآليةتيةكةي  ئاستة  لة  زياتر  خواسيت  و  بةرهةمهَينان 
ِراستكردنةوةي  بؤ  كؤمةك-باج  ثرؤذةي  داناني  لة  بريتية  ذينطة  ئابوري  شكستانة.  ئةم  ِراسكردنةوةي  بؤ  دةستوةردانن  سةرةكيي  كةرةستةي  باج)  (هةروةها  كؤمةكةكان  بةكارهَيناني 
يان كاريطةري تري نرخ بؤ دانةنراوي كارطةكان، يان شكست دةخوات لة داناني  و دةركردني طازةكان،  بازاِر شكست دةخوات لة داناني نرخ بؤ ثيسكردن  بازاِر: بؤ منوونة  شكستةكاني 
نرخ لةسةر خنكاني هاتوضؤ بةهؤي ترافيكي زؤرةوة لة ئةجنامي سووتةمةني هةرزان (كة نرخةكةي هةموو كاريطةرييةكاني بةكاربردن لةخؤناطرَيت و رةضاوناكات)؛ يان شكست خواردن لة 
ثاداشتدانةوةي ئةو كؤمثانيايةي كة تَيضووي راهَيناني بؤ كارمةندان سوود دةطةيةنَيت بة كؤمثانياكاني تر. هةذاري زؤر لةناو هةندَيك طروثي هاوآلتيان دةكرَيت وةك شكسيت بازاِر سةير 
بكرَيت (بؤ منوونة بازاِري ثاَلثشيت دارايي و قةرز هةندَيك كارمةندي “نافةرمي” ناطرَيتةوة كة بةهؤي ئةمةوة ناتوانن خانوو بكِرن لة بازاِري كراوةدا). لةبةرئةوة دةكرَيت جؤرَيك لة 
كؤمةك شياو بَيت. هاوكات بةثَيي ئةوةي ئابوريناسان ثَييدةَلنَي دووةم باشرتين، الدان لة هاوكَيشةي كَيبةركَيي راستةقينة لة بوارَيك يان خاَلَيكدا، دةبَيتة هؤي ئةوةي كة ضارةسةر برييت بَيت 
لة داناني الداني لةم جؤرة لة بوارةكاني تردا. بةآلم كاتَيك كؤمةك لةِرووي ئابورييةوة شياوة، باشرتة بضووك بن (يان هةوَل بدرَيت بة رَيطةي تري جطة لة كؤمةك كَيشةكان ضارةسةر 
بكرَين) ضونكة تةمويلي ئةم كؤمةكانة ثَيويسيت بة زيادكردني خةرجيية طشتيةكان هةية لةِرَيطاي باجي شَيوَينةرةوة. (هاوكات ئابوريناسان دةستوةردان دةكةن بةِرَيطةي تري جطة لة باجي 

شَيوَينةر، بةآلم لةوانةية ئةمة تةنها لة مَيشكي ئابوريناسةكاندا بووني هةبَيت).
هةموو باجَيك شَيوَينةرة، هةندَيك زياتر و هةندَيك كةمرت. ئةم كؤمةكانةي لة خوارةوة باس دةكرَين بَيطومان لةِرووي ئابورييةوة شياو نني بةو شَيوةيةي ئَيستا باسكرا. بضووك نني و 
دةبنة هؤي شَيواندني زؤري بةرهةمهَينان و خواست. لةِراستيدا، بةِرَيكةوت دروست بوون و ثالن بؤ دانراو نني و خزمةت ناكةن بة ئاماجنَيكي سوودبةخش بةآلم زياني زؤريشيان هةية بةهؤي زياد 
بةكاربردنةوة (وةك بةفِيؤداني ئاو، كارةبا، ئاوي ئاودَيري، بةروبومة كشتوكاَلييةكان). ئةمة هؤكاري ئةوةية كة ئةم توَيذينةوةية ِراسثاردةي البردني ئةم كؤمةكانة دةكات يان طؤِرينيان بة 

كؤمةكي ئاماجندار، كة لةِرووي ئابوري و كؤمةآليةتيةوة شياوبن و بِرةكانيان زؤر كةمرتبن لةو ذمارانةي سةرةوة.

كؤمةكان بةثَيي تيؤري ئابوري 

شَيوةي 2. كؤمةكة ئابوري و داراييةكان 
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وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو لةثتةوكردنى ذَيرخانى 

ئابورى دا  لةماوةي  2020-2013 بريتية لة  

لةطةَل  ئةمريكى  دؤالري  مليؤن    30,550.9
دةطاتة  ساآلنة  وةبةرهَيناني  قةبارةي  تَيكِراي 

نزيكةي 350 تا 400 مليؤن دؤالري ئةمريكي.

راسثاردةكان
  

ئةو كؤمةَلة وةبةرهَينانةي ئةم توَيذينةوةية ثَيشنياريان دةكات لةماوةي ساآلني 2013 تا 2020 بِرةكةي دةطاتة 30,551  مليؤن 
كؤمةكةكان.  و طوجناتركردني  ثاراسنت  هانداني  بؤ  نرخدانان  رَيوشوَيين  لةطةَل  بن  هاوشان  ئةمانة  ثَيويستة  ئةمريكي.  دؤالري 
واتا دةبَيت جطة لة وةبةرهَينان لة ذَيرخان، حكومةتي هةرَيي كوردستان سةرضاوةي ثَيويست تةرخان بكات بؤ شيكردنةوة و داناني 
بؤ  داراييةكان  سةرضاوة  ئاسيت  طوجناوي  لة  دَلنياييكردن  كارمةندان.  تواناي  بونياتناني  و  دامةزراوةيي  و  سياسةت  ضوارضَيوةي 
لة  بكةن  بةشداري  دةبَيت ئةطةر سوودمةنداني خزمةتطوزاريية سةرةكييةكان  ئاسانرت  راطرتن،  و  بةِرَيوةبردن  بةطةِرخسنت، 

دابينكردني تَيضووةكةيدا لةثاَل بودجةدا. 

راسثاردة دةكةين حكومةتي هةرَيي كوردستان لة ئايندةدا ئةم بوارانة لةبةرضاوبطرَيت بؤ مةبةسيت دياريكردني ثرؤطرامةكاني 
ذَيرخان: 

•     دةركردني سياسةت و ئةجنامداني طؤِرانكاري وةك زيادكردني نرخ و كرَيكان. 
•     ثتةوكردن/داِرشنت/دروستكردني ضوارضَيوةي ياسايي، دامةزراوةيي و رَيكخسنت. 

•     بةشَيوةيةكي سيستةماتيكي ثرؤطرام و ئةولةويةت دابنرَيت بؤ خةرجيية طشتييةكان.

كةمكردنةوةي  بؤ  طشتييةكان  كاآل/خزمةتطوزاريية  لةسةر  نرخ  داناني  بؤ  بنَيت  دةستبةجَي  هةنطاوي  هةرَيم  ثَيويستة 
بةكاربردني بَيسنووري ئاو و كارةبا. هاوكات وةبةرهَيناني سيستةماتيك ثَيويستة بكرَيت لة بوارة دامةزراوةييةكاني وةك ياساكان، 
خزمةتطوزارييةكان.  دابينكردني  و  ذَيرخان  ثةرةثَيداني  رَيكخستين  ضوارضَيوةكاني  و  سيستةمةكان  بةِرَيوةبردن،  	سياسةتةكان، 

هاوكات ثَيويستة هةرَيم ذينطة بثارَيزَيت، لةكاتَيكدا كة وةبةرهَينان و طةشةي بةردةوام بةشَيوةيةكي بذاردةيي ئةجنام بدرَيت 
كة  بةوةي  دةدةن  ئاماذدة  شيكردنةوةكان  ئةجنامي  طرنطرتين  كَيبةركَييةكانةوة.  ئابوريية  ضاالكيية  بةكارهَيناني  لةِرَيطاي 
ثَيويستة وةبةرهَينان ئاراستة بكرَيت بةرةوة ثاَلثشيت كردني بةردةوامي ئابوري/دارايي و ذينطةي هةرَيم، كة لةذَير هةِرةشةداية. 
هةية  طوجناو  سياسةتي  و  كارا  دامةزراوةي  دروستكردني  بة  ثَيويسيت  ئَيستادا  لة  ذينطة  بة  سيستةماتيك  و  زياتر  بايةخداني 
ئايندةييةكان  و  بةردةوام  تةواوكراو،  ثرؤذة  هةموو  بؤ  ذينطةيي  كاريطةري  هةَلسةنطاندني  وةك  جَيبةجَيكردنيان،  لةطةَل 

لةطةَل ثرؤذةكاني ذَيرخان.
 

ثَيويستة قؤناغي داهاتووي هةوَلةكاني ثةرةثَيداني هةرَيم ثابةندبن بةم ثرنسيثانةوة: 

•       داناني ضوارضَيوةي دامةزراوةيي و سياسةت (ياسايي و رَيكخسنت) بؤ مؤدَيرنيزةكردني سيستةمةكاني دابينكردني خزمةتطوزاري   
       طشيت كة هاوآلتي دةكةنة ضةقي بايةخدان و هاني وةبةرهَيناني تايبةت دةدةن بؤ تةواوكردني هةوَلةكاني حكومةت. 

 

•  ثةيِرةوكردني ثرنسيثة طشتيةكاني نرخدانان بؤ خزمةتطوزاريية طشتييةكان بةشَيوةيةك كة طوجناو بَيت لةطةَل  
    تَيضووي دابينكردن. ثَيويستة نرخةكان دابنرَين بؤ دَلنياييكردن لة بةشداري بةرضاوي بةكاربةر لة ثِركردنةوةي تَيضووي 

    خزمةتطوزارييةكاندا و ثاشان كؤي تَيضووةكةي ثِربكاتةوة. 

•  بةردةوام بوون لة وةبةرهَينان لة ذَيرخان و رةضاوكردني طةشةي بةرفراواني دوورمةودا و كاريطةيية كؤمةآليةتي و 
    ذينطةيةكان. نوذةنكردنةوةي ذَيرخاني ئَيستا لةجياتي ئةوةي هي نوَي دروست بكرَيت، بةتايبةتي لة بواري ئاودَيري. طرنطي  

    زياتر بدرَيت بة اطرتن (صيانة) 

•   ثَيويستة شَيوازَيكي فرةاليةن ثةيِرةوبكرَيت بؤ بةِرَيوةبردني خواست، كة ثَيكبَيت لة ثِركردنةوةي تَيضوو، هؤشياري طشيت و 
     جَيبةجَيكردني رَيكارةكاني رَيكخسنت بؤ نةهَيشتين كردارة ناياساييةكان. 

•   كةمكردنةوةي بةكاربردني زيادةِرؤيانة، دةبَيتة هؤي باشرتكردني دارايي و ذينطة و بةشداري دةكات لة راطرتين ئابوري و  
      ذينطةدا. 

•    ثَيويستة ثالنداناني وةبةرهَيناني ئايندة بؤ ذَيرخان لةسةر بنةماي ئاماجنة سرتاتيذييةكان بَيت، بؤ ئةوةي بيؤكةي نوَيي  
      وةبةرهَينان نةكرَينة قورباني ئةولةويةتة ئؤتؤماتيكيةكان كة لة ئَيستادا دةدرَيت بة ثرؤذة بةردةوامةكان. 

•   ثَيويستة وةبةرهَيناني بةردةوام و سرتاتيذي بكرَيت بةرةو ئاراستةي ثةرةثَيداني بةردةوامي سةرمايةي مرؤيي و برةودان بة 
      هَيزي كاري كارامة و سةرضاوةكاني كة بةبَي ئةوان ثةرةثَيدان و فرةيي ئابوري ئةستةمة. 
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بةدياريكراوي هةندَيك رَيوشوَيين دةستبةجَي بريتني لةمانةي خوارةوة: 
•     لةثاَل زيادكردني نرخي ئاوي خواردنةوة و كارةبا، ثَيويستة كرَي دابنرَيت لةسةر ئاوي ئاودَيري. 

•   لةثاَل ئةم رَيوشوَينة دةستبةجَييانةي نرخداناندا، ثَيويستة برةوي زياتر بدرَيت بة ثاراستين ئاوي ذَيرزةوي هةرَيم. هةنطاوي   
      سةرةتايي برييت دةبَيت لة توَيذينةوةي ورد لة دؤخي ئاوي ذَيرزةوي. هاوكات حكومةتي هةرَيم دةتوانَيت بيبكاتةوة لة 

      قةدةغةكردني كاتي بيهةَلكةندن لةكاتي ئةجنامداني توَيذينةوةكةدا، بؤ ئةوةي بة تةواوي لة دؤخي ئَيستا تَيبطات. 

ئةولةويةتةكاني ثرؤطرامةكاني وةبةرهَينان: 
•    كؤكردنةوة و ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو 
•    دووبارة بةكارهَينانةوة/فِرَيداني ثاشةِرؤي رةق

•   دابينكردني ئاو 

ثشنياري وةبةرهَينان لة هةموو كةرتةكاندا 
كؤي وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو لةماوةي 2020-2013 بيتية لة 30,550.9  مليؤن دؤالري ئةمريكي، لةمة بِري 18,614.2 
لةِرَيطاي  بِرة  ئةم  %20ي  نزيكةي  كة  دةكرَيت  ثَيشبيين  هةروةها    .2013-2017 ساَلي  ثَينج  ماوةي  دةكةوَيتة  دؤالري  مليؤن 
كةرتي تايبةتةوة زامن بكرَيت بةشَيوةي ثرؤذةي هاوبةش لة بوارةكاني بةرهةمهَيناني وزة، ثاس/ترام بؤ طواستنةوةي طشيت و 
كارطةي دووبارة بةكارهَينانةوة و فِرَيداني زبَل. هاوكات دةرفةت هةية بؤ وةبةرهَيناني تايبةت لة بوارةكاني طةشتوطوزار و ضاودَيري 

تةندروسيت، بةآَلم نةبووني كارمةند و كات رَيطربوون لة خةمآَلندني بِري وةبةرهَيناني ثَيويست.
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شَيوةي 3. كؤي وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو بةثَيي كةرت
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كؤي وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو بؤ ساآَلني 2020-2013 (مليؤن دؤالري ئةمريكي، 2012)

خشتةي خوارةوة ثوختةي وةبةرهَيناني ثَيشنياركراوة بةثَيي كةرت بؤ ساآَلني 2013-2020:

      بِر‘13-’20     بِر 18‘-20’     بِر13‘-17’  ضاالكي

       3,071.5       1,768.9       1,302.9 دابينكردني ئاو 

          874.1          189.5          684.6 ئاوةِرؤ

          522.0          103.0          419.0 ضارةسةركردني ثاشةِرؤي رةق و بةِرَيوةربردني ذينطة

          240.7            41.5          199.2 ثالنداناني شارستاني و هةرَيي

       5,182.0       2,613.0       2,569.0 طواستنةوة و ذَيرخاني طواستنةوة 

       1,197.0          142.0       1,055.0 كشتوكاَل

       6,708.0       3,325.0       3,383.0 سةرضاوةكاني ئاو و ئاودَيري

          435.7            28.0          407.7 ذَيرخاني ثيشةسازي 

       5,211.8 1,755.0       3,456.8 كارةبا

       2,121.0 801.0       1,320.0 تةندروسيت 

       3,416.0 656.0       2,760.0 ثةروةردة

          153.0  11.0          142.0 ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي

       1,371.0 490.0          881.0 نيشتةجَيكردن 

            47.0     13.0            34.0 طةشتوطوزار

    30,550.9    11,936.9    18,614.2 كؤ

    9,696.924,045.9   14,349.2وةبةرهَيناني طشيت 

4,265.02,240.06,505.0وةبةرهَيناني تايبةت

    9,436.925,987.1   16,550.4ئةولةويةتي يةكةم 

2,063.82,500.04,563.8 ئةولةويةتي دووةم

3,723.03,979.03,819.0تَيكِراي خةرجي وةبةرهَيناني ساآلنة
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30,550.9  دؤالري ئةمريكي  – كؤ  ثَيشنياركراو بةثَيي ئةولةويةت  4. وةبةرهَيناني  شَيوةي 

(2013-2020)

سةرضاوة: خةمآَلندنةكاني توَيذينةوة 

وةبةرهَيناني طرنط و خاوةن ئةولةويةتي ثَيشنياركراو بؤ بواري و ئاو و ئاوةِرؤ و ذينطة دةطاتة نزيكةي 4,500 مليؤن دؤالري 
ئةمريكي لةماوةي هةشت ساَلدا (دةكرَيت 500 مليؤني ئةمة تايبةت بَيت). هةموو ثرؤطرامي وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو دةطاتة 
24,046  مليؤن دؤالري ئةمريكي لةماوةي هةشت ساَلدا لة بودجةي  3,000 مليؤن دؤالري ئةمريكي لة ساَلَيكدا (كؤي  نزيكةي 
حكومةتي هةرَيي كوردستان)و دةكرَيت بةئاساني بةديبَيت ضونكة زؤر نزيكة لة بِري بودجةي وةبةرهَيناني ساآَلنةي ئَيستا. لةبةرئةوة 
ئةم ثرؤطرامي وةبةرهَينانة دةكرَيت جَيبةجَي بكرَيت لةِرَيطاي داناني ئةولةويةتةكانةوة بةشَيوةيةكي كاريطةرتر بؤ ثرؤذةكاني 
زياتري  كرَيي  لة  بةدةستهاتووةكان  داهاتة  لة  هةندَيك  بةكارهَيناني  و  داهاتوودا  ساَلي  ضةند  لةماوةي  طشيت  وةبةرهَيناني 

خزمةتطوزارييةكانةوة. 

دؤالري  مليؤن   400 تا   350 نزيكةي  دةطاتة   2013-2020 ماوةي7   بؤ  ثَيشنياركراو  ساآَلنةي  وةبةرهَيناني  قةبارةي  تَيكِراي 
هةروةها  وةزارةتةكان.  لةسةر  زياتر  بارطراني  دروستبووني  هؤي  نابَيتة  و   (2013-2017 لة  كةمرت  (تاِرادةيةك  ئةمريكي 
لةبةرئةوةي زؤربةي ثرؤذةكان لةماوةي ساَلَيكدا تةواو ناكرَين، ذمارةكاني وةبةرهَيناني ساآَلنة واتايةكي ئةوتؤيان نيية، بةَلكو تةنها 
ئاماذةن بؤ قةبارةي ثرؤذةكان لةماوةي ضةند ساَلَيكدا. بةآَلم بؤ مةبةسيت بةراوردكاري، تَيكِراي ذمارةكاني وةبةرهَيناني ساآَلنة لة 
دوا خانةي خشتةي سةرةوةدا نيشاندراوة و وردةكاري زياتر لةسةر وةبةرهَيناني ساآَلنة بةثَيي كةرتةكان لة خشتةكاني ثاشكؤي ئةم 

راثؤرتةدا نيشاندراون. 

(كة  ثرؤذة طةورةكان  ثَيكراوة لةطةَل  دةستيان  ثَيشرتدا  لة ساآلني  كة  بةردةوامانةي  ثرؤذة  ئةو  بؤ  ئاماذةن   2018-2020 بؤ ساآلني  وةبةرهَينان  ذمارةكاني   7
وةزارةتةكاني حكومةتي هةرَيم داوايان دةكةن)، توَيذينةوة بةمةبةست ئةمانةي دواخست بةهؤي تضووي زؤر و ثَيويسيت شيكردنةوةي زياتر. لةِراستيدا هةندَيكيان 

ئةولةويةتي دووةميان ثَيدراوة. 
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ئةو وةبةرهَينانانةي ئةولةويةتي دووةميان ثَيدراوة بريتني لة ثرؤطرامةكاني دروستكردني بةنداو كة رووبةِرووي نةبووني شيكردنةوة 
و شايستةيي ثَيويست دةبنةوة، هةروةها تؤِري 400كةي ظي، كة لة ئَيستادا ثؤزشةكةي الوازة.

وةبةرهَيناني تايبةت بريتني لة: 
•   طواستنةوةي طشيت (ثاس، ترام، باري ئامساني، توَيذينةوة لة فِرؤكةخانةي تر بؤ ئايندة) 

•   وَيستطةي بةرهةمهَيناني كارةبا 
•    دووبارة بةكارهَينانةوة و فِرَيداني زبَل

شَيوةى 5. وةبةرهَينانى ثَيشنياركراو: طشتى بةرامبةر تايبةت

سةرضاوة: خةمآلندنةكاني توَيذينةوة 
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 ثوختةي
 دةرئةجنامةكان

بةثَيي كةرت
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 ئاو و ئاوةِرؤ و ذينطة
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 ئاو و ئاوةِرؤ و ذينطة
ثوختةيةكي دؤخةكة

هةرَيي كوردستان تاِرادةيةك بةهرةمةندة بة سةرضاوةكاني ئاو بة بةراورد لةطةَل شوَينةكاني تري عَياق، بةآَلم هَيشتا ناوضةيةكي 
هةذارة لة ئاودا لة كةشوهةوايةكي وةرزيدا. سَي جؤر سةرضاوةي ئاو هةية: ئاوي سةرزةوي (رووبار و كانياوةكان)، ئاوي ذَيرزةوي و (ئاوي 
ضارةسةركراو) ئاوةِرؤ، ئةمةي دواييان لة هةرَيي كوردستان نيية. بةآَلم هةبووني سةرضاوةكاني ئاو لة هةرَيي كوردستان رووبةِرووة 
لةطةَل دوو رَيضكةي نةرَيين: طؤِراني كةشوهةوا و زياد بةكارهَيناني ئاو لةاليةن وآَلتاني دراوسَيوة (توركيا و ئَيان) كة لةوانةية ببنة 

هؤي كةمبوونةوةي بِري ئاوي بةردةست لة هةرَيم. 

نةبووني وَيستطةيةكي نَيوةندي بؤ ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو لة هةرَيم و رذاني بِرَيكي زؤري ئاوي بةكارهاتوو بؤ ناو ئاوي 
و  ئاوةوة  بةهؤي  نةخؤشييةكان  زيادبووني  هؤي  بؤتة  سلَيماني)،  لة  (بةتايبةتي  الفاوةوة  كةناَلي  دروستكردني  لةِرَيطاي  سةرزةوي 
زيادبووني رَيذةي مردن و رَيذةي مردني منداَلي ساوا،ض بةهؤي بةكارهَيناني راستةوخؤ (وةك دةرياضةكاني دووكان و دةربةنديان) 
يان بةهؤي ثيسبوون و ذةهراويبووني بةروبومة كشتوكاَليةكانةوة بةهؤي ئاودَيري بة ئاوي ثيسةوة. ئةم دؤخة لة خراتربوونداية بةهؤي 

نةبووني هؤشياري لةسةر خاوَيين و تةندروسيت.
سةرضاوة  لةسةر  فشارةكان  زيادكردني  هؤي  دةبنة  كةشوهةوا،  طؤِراني  مةترسييةكاني  لةطةَل  ئابوري  و  دانيشتوان  طةشةي 
سروشتيةكان. هاوكات زيادبووني خَياي ذمارةي الوان لةناو دانيشتواندا كة شَيوازي ذيان و رةفتاري  نابةرثرسيارانة ثةيِرةو دةكةن و 

ذينطة ثيس دةكةن و سةرضاوةكان بةفِيؤدةدةن، دةبنة هؤي زيان طةياندن بة ذينطةي سروشيت.
هاوكات سةرضاوةكاني ئاوي سةرزةوي و ذَيرزةوي رووبةِرووي ذةهراويبوون دةبنةوة، بةهؤي بةكارهَيناني زؤري ثةيين كيمايي و ماددة 
قِركةرةكان و فِرَيداني ثاشةِرؤ بؤ ناو ئاو و لةضاَلناني زبَل و بةكارهَيناني ئاوةِرؤي كراوة. ئاسيت بةرزي نايرتؤجني دةبَيتة هؤي شَيواندني 

سوِري خوَين لة منداَلي ساوا و ذني دوطيان و ئةو كةسانةي كَيشةي تةندروستيان هةية.

شَيوةى 6.  بةكارهَيناني ئاو - بةراورد كراوة لةطةل ئاسيت 
جيهاني

 WHO, WBdata  سةرضاوة: خةمآلندنى لَيكؤلينةوة, بةثَيى شارةوانيةكان

دةطاتة  بةكاردةهَينن  خاوَين  ئاوي  كة  دانيشتوان  رَيذةي  كوردستان  هةرَيي  لة 
%85، بةآلم ئاسيت خزمةتطوزارييةكان (بةردةوامي خزمةتطوزاري و فشاري 
ئاو) هةذارة و ذَيرخاني ئَيستا لة دؤخَيكي خراثداية و لَيضوون و بةفِيؤضووني زؤرة. 
دابينكردني ئاو بَيسنوور و ضاودَيرية. لة ئَيستادا كرَيي ئاو (نزيكةي يةك دؤالر 
بةكارهاتوو  بِري  بنةماي  لةسةر  نيشتةجَيبوون)  يةكةي  يةك  بؤ  مانطَيك  بؤ 
نيية، ضونكة تؤِرةكان ثَيوةريان نيية، هاوكات ئةم كرَيية تةبا نيية لةطةَل تَيضووي 
راستةقينة. ئةجنامي ئةمة: (1) داهاتةكان تةنها %3ي تَيضووي بةطةِرخسنت 
و راطرتنيان ثِركردؤتةوة لة ساَلي 2011، و (2) ئاسيت بةكارهَيناني ئاو بةثَيي 
تاكةكةس لة رؤذَيكدا دةطاتة 373 تا 400 ليرت لة شارةكان و 237 تا 292 
ليرت لة ناوضة طوندييةكان. ئةمة بةثَيي ستانداردة نَيودةوَلةتيةكان زؤر بةرزة، 
ثَيويستة دةستبطرن  ثَيناطات كة  ئاماذةيةكيان  لةكاتَيكدا كة بةكاربةران هيض 
بة ئاوةوة. ئاسيت ئاوي ذَيرزةوي لة دابةزينداية بةهؤي هةَلكةندني زؤري بيةوة 
(لة هةندَيك ناوضة لةماوةي دة ساَلي رابوردودا ئاسيت ئاو 40 مةتر دابةزيوة). 

بةكارهَيناني ئاو زؤر نارَيكة لة هةرَيم و 

بةكارهَينان و بةفِيؤدان ئَيجطار زؤرة



31

كةلَينةكان

كةلَينةكاني بواري دابينكردني ئاو ثةيوةسنت بة: (1) داثؤشيين ناتةواو (بؤ منوونة، رَيذةي دانيشتوان كة دةستيناطات بة تؤِرةكاني 
دابينكردني ئاو دةطاتة %15)؛ (2) خراثي كواَلييت خزمةتطوزاري (بؤ منوونة ناِرووني دابينكردن، نزمي فشار و طوجناوي بؤ 
و  ثالندانان  نةبووني سيستةمي   (4) نزم؛  زؤر  كرَيي  و  ثَيوةر  نةبووني  بةهؤي  ئاو  ثاراستين  بؤ  هاندةر  نةبووني   (3) بةكارهَينان)؛ 
بةِرَيوةبردن بؤ رَيكخستين دةرهَيناني ئاو، ثيسبووني سةرضاوةكاني ئاو و كاريطةريية دوورمةوداكاني سةر ذينطة و بؤ بةِرَيوةبردن و 

ِراطرتين ذَيرخاني ئَيستا.

و  بةرزة  كارمةندان  ذمارةي  تواناي.    و  ئةدا  كاردةكةنة سةر  كة  تَيداية  ئَيستاي كةرتةكة ضةندين هةَلةي  دامةزراوةيي  ثةيكةري 
دةطاتة 12 تا 16 كارمةند بؤ هةر 1000 بةستنةوةيةك، بة بةراورد لةطةَل ستانداردة نَيودةوَلةتييةكان كة 5 كارمةندة بؤ 

هةر 1000 بةستنةوةيةك. بةِرَيوةبردني كةرتةكة ستاندارد و ثَيوةري ئةدا و كارامةيي كارطَيِي و سيستةمي لَيثرسينةوةي نيية. 

كةلَينة سةرةكييةكاني كةرتي ئاوةِرؤ بريتني لة: (1) كؤكردنةوةي ئاودَيري نيية جطة لة ناوشاري سلَيماني؛ (2) تةنها ضةند شارَيك 
تؤِري ئاوي الفاويان هةية كة بةكاردةهَينرَين بؤ كؤكردنةوةي ئاوةِرؤ؛ و (3) هيض كارطةيةكي ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو نيية. 

ئاوةِرؤي  ناو  بؤ  رؤكردني  لة  رَيبطرَيت  و  رَيكبخات  ماآَلن  لة  جطة  تر  شوَينةكاني  بةكارهاتووي  ئاوي  كة  نيية  رَيسايةك  هيض 
شارةوانييةكان و هيض كرَييةك نيية لةسةر بةكارهَينةري تايبةت كة خراثرتين ئاو رؤدةكات. كَيشةي نةبووني ياسا و رَيسا هةية بؤ 

ثِركردنةوةي  تَيضووي ضارةسةركردني ئاوةِرؤ و ئاوي بةكارهاتوو، كة ثَيويست دةبَيت ثاش داناني تؤِرةكاني ئاوةِرؤ. 

ياساي ذينطة (ذمارة 8 ساَلي 2008) جَيبةجَي ناكرَيت. ثشتطوَيسنت يان خؤدزينةوة هةية لة هةَلسةنطاندني كاريطةرييةكاني 
ثرؤذة لةسةر ذينطة، بؤ ثرؤذة طشيت و تايبةتةكان، ئةمةش هةَلسةنطاندن و بةرَيوةبردن و ثَيشبينيكردني كاريطةرييةكاني ثرؤذة 
طةورةكان سةخترت دةكات. تاِرادةيةك هيض هةوَلَيك نيية (جطة لة ثرؤذةي ئةزمووني هاوبةشي طشيت و تايبةت لة دهؤك) بؤ 

دووبارة بةكارهَينانةوةي ثاشةِرؤي رةق يان فِرَيدان بةثَيي ئةو مةرجانةي كة زيان ناطةيةنن بة خاك، هةوا و ئاو.

لة  راطرتن  و  بةطةِرخسنت  تَيضووةكانى  ثِركردنةوةى   :  7 شَيوةى 
هةرَيى كوردستان

راسثاردةكان 
بؤ ئةوةي ئةم كةرتة بتوانَيت خزمةتطوزاري ئاست بةرز بةشَيوةيةكي بةردةوام ثَيشكةش بكات، ثَيويستة طؤِرانكاري لة وةبةرهَينان 
و سياسةتةكاندا بكرَيت و ثَيويستة ئةمانة بطرَيتةوة: (1) ضاكسازي دامةزراوةيي و كرَي (زيادكردني بةرضاوي كرَيكان، دواتر داناني 
جَيبةجَيكردني   (3) ثاشةِرؤ؛  كارطةكاني ضارةسةركردني  و  ئاوةِرؤ  تؤِرةكاني  لة  وةبةرهَينان   (2) بةكارهَينان)؛  قةبارةي  بةثَيي  كرَي 
رَيوشويين بةردةوامي ثاراستين ئاو بؤ كةمكردنةوةي بةفِيؤدان؛ (4) ثرؤطرامةكاني ثةروةردةي كؤمةآليةتي بؤ هؤشياركردنةوةي 

دانيشتوان لةسةر دةطمةني ئاو، هانداني رةفتاري بةرثرسيارانة بؤ بةكارهَيناني ئاو لة ناو ماآَلن و كَيَلطةكاندا.

كرَي و ثِركردنةوةي تَيضوو 
دةستبةجَي ثةيِرةوكردني ثةيكةري نوَيي كرَي، بةو شَيوةيةي كة لةم دواييانة ثَيشنياركراوة لةاليةن بةِرَيوةبةرايةتي طشيت دابينكردني 
ئاو كارَيكي ثَيويستة. كاتَيك بةكارهَيناني ئاو ثَيوانة كرا، بِري مانطانة بؤ مةتري ثَيوانةيي دةطاتة 1000 تا 5000 ديناري عَياقي/
مةتر سَيجا، بؤ بةكاربردني 30 تا 120 مةتر سَيجا لة مانطَيكدا، لةطةَل بِري تايبةت (بؤ دامةزراوةكان، بازرطاني، ثيشةسازي و 

طةشتياري) لةنَيوان 2000 تا 3000 ديناري عَياقي/مةتر سَيجا. 
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ثَيويستة شَيوازي طوجناوي وةرطرتين كرَي ثةيِرةو بكرَيت بؤ ثِركردنةوةي تَيضووةكاني بةطةِرخسنت و راطرتن و لة كؤتايدا كؤي 
تَيضووةكان ثِربكرَينةوة. هاوكات، دةكرَيت رَيوشوَين بطيَيتةبةر بؤ كةمكردنةوةي بةكاربردن، وةك قةدةغةكردني شوشتين ئؤتؤمبيل 

بة سؤندة و ئاوداني باخضة بة ئاوي خواردنةوة.

لةكاتَيكدا كة ثَيويستة ثالن هةبَيت بؤ دَلنياييكردن لةوةي كة ثَيوةرةكان هةموو شوَينَيك دادةثؤشَيت ثاش ئةوةي كرَيي نوَي لةاليةن 
ناوضةي  و  بةكاربةر  ذمارةيةك  ثَيدةكرَيت  كاري  ئَيستادا  لة  كة  ثَيوةر  ثرؤطرامي  كة  دةكةين  ثَيشنيار  ثةسةندكرا،  ثةرلةمانةوة 

دياريكراو بطرَيتةوة. 

وةبةرهَينان لة ثةرةثَيداني دامةزراوةيدا 
مةترسيية  رووبةِرووبوونةوةي  و  بةرثرسيارانة  و  بةردةوام  بةشَيوةيةكي  باش  خزمةتطوزاري  طةياندني  لة  دَلنياييكردن  بؤ 
درَيذخايةنةكاني سةر ذينطة كة تووشي كةرتي ئاو و ئاوةِرؤ دةبنةوة، ثَيويستة سيستةمي طوجناوي بةِرَيوةبردن دابنرَيت. هاوكات 

ثَيويستة قةدةغةكردني بي هةَلكةندن لة سةرانسةري هةرَيم رةضاو بكرَيت. 

ثَيويستة ثالنةكاني بةطةِرخسنت و راطرتن دابِرَيذرَين و رةضاوي راطرتين بةرثَيطرتن بكةن. سيستةمي مؤدَيرني راطرتين لةم 
جؤرة، بةطشيت بةشَيوةي كؤمثيوتةرية و ثاَلثشتَيكي باشة بؤ كاتةكاني راطرتن و تَيطةيشنت لة كارمةندان و كةرةستة و هؤكاني 

طواستنةوةي ثَيويست بؤ راطرتن. 

ذَيرخاني ثَيويست 
ضةندين ثرؤذةي بةردةوام و نوَيي دابيكردني ئاو – لة بوارةكاني زيادكردني توانا و نوذةنكردنةوةي تؤِرةكان – لة ثرؤذةي بودجةي 
ساَلي 2012دا دانراون. ئةم هَيَلكاريةي خوارةوة نيشاني دةدات كة وةبةرهَيناني خةمَلَينراو ضةندة بؤ هةرَيي كوردستان لةنَيوان 
ساآلني 2013 و 2017دا كة بِرةكةي دةطاتة 1,303 مليؤن دؤالري ئةمريكي بؤ ثرؤذةكاني دابينكردني ئاو (684.5 مليؤن دؤالري 
ئةمريكي بؤ ثرؤذةكاني ئاوةِرؤ، لةطةَل 22 مليؤن دؤالري ثَيويست بؤ ثةرةثَيداني دامةزراوةيي و سةرضاوة مرؤييةكاني ئةم كةرتة لة 

هةرَيم؛ بِروانة خشتةكاني خوارةوة بؤ وردةكاري زياتر).

شَيوةي 8. كؤي وةبةرهَيناني خةمَلَينراو بؤ ثرؤذةكاني ئاو و ئاوةِرؤ لةنَيوان 2013-2017

بة لةبةرضاوطرتين طةشةي دانيشتوان، وةبةرهَيناني خةمَلَينراو بؤ دابينكردني ئاو كة لة خوارةوة ثَيشنياركراوة تا ساَلي 2020 
دةبَيتة هؤي ثِركردنةوةي كةلَينةكاني سيستةمي دامةزراوةيي و بةِرَيوةبردن و داثؤشيين خزمةتطوزاريةكة زياد دةكات لة %73ةوة 

	 لة ئَيستادا بؤ %84 لة ساَلي 2017 و بؤ نزيك لة %100 لة ساَلي 2020.

ثاراسنت  رَيوشوَيين  دةستبةجَي  ثَيويستة 

لةسةر  تووندتر  رَيساي  وةك  بطيَيتةبةر 

هةَلكةندني بي
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2020-20202013-20172018-2013ضاالكي وةبةرهَينان

مليؤن دؤالرمليؤن دؤالرمليؤن دؤالردابينكردني ئاو

484.4669.01153.1ثارَيزطاي هةولَي: ثرؤطرامي وةبةرهَينان

291.5402.5694.0ثارَيزطاي دهؤك: ثرؤطرامي وةبةرهَينان

505.0697.41202.4و ثارَيزطاي سلَيماني: ثرؤطرامي وةبةرهَينان

22.0-22.0ثةرةثَيداني دامةزراوةيي و سةرضاوة مرؤييةكان 

1302.91768.93071.5كؤ

شَيوةي 9. وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو بؤ بواري دابينكردني ئاو 2013-2017

وةبةرهَيناني ئايندة لة بةرهةمهَيناني ئاوي خواردنةوةدا هاوشانكراوة لةطةَل وةبةرهَيناني ثَيويست لة بواري ضارةسةركردني ئاوي 
بةكارهاتوودا، بةآَلم بة لةبةرضاوطرتين ئةو كاتةي ثَيويستة بؤ دروستكردني شوَيين كؤكردنةوةي ئاوي ئاوةِرؤ و شوَيين ضارةسةركردن، 

هَيشتا ماوةي زياتر ثَيويست دةبَيت تا هةموو ئاوي ئاوةِرؤ كؤبكرَيتةوة و ضارةسةر بكرَيت.

ثَيويستة كرَيكان لة داهاتوو بةتةنها تَيضووي بةرهةمهَيناني ئاوي خواردنةوة ثِرنةكةنةوة، بةَلكو ثَيويستة هاوكات رةضاوي تَيضووي 
ئاوي  كرَيي  لةسةر  دابنرَيت  ئاوةِرؤ  زيادةي  كرَييةكي  كة  دةكةين  ثَيشنيار  ثَيية،  بةم  بكةن.  بةكارهاتووش  ئاوي  ضارةسةركردني 
ئاوةِرؤوة.  تؤِرةكاني  رؤدةكةنة  جؤراوجؤر  بةكارهاتووي  ئاوي  كة  بازرطانييةكان،  دامةزراوة  و  نووسينطة  منوونة  بؤ  دامةزراوةكان، 
راثؤرتي كةرتي ئاو و ئاوةِرؤ هاوكَيشةيةك دابني دةكات بؤ هةذماركردني ئةم كرَي زيادةية، بةثَيي ثَيكهاتةي ئاوي بةكارهاتوو و ئاسيت 

ثيسبوون و فِرَيداني ثاشةِرؤي رةق. 

ووردةكاري لةسةر ثرؤذةكاني وةبةرهَينان بةردةستة لة خشتةي وةبةرهَيناني كةرتةكان لة ثاشكؤي ئةم راثؤرتةدا
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ئةولةويةتةكاني ثرؤذةكاني ئاوةِرؤ:

•     ثَيويستة تؤِري كؤكردنةوةي ئاوةِرؤ هاوشان لةطةَل كارطةي ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو دروست بكرَيت، لة قؤناغي يةكةمدا 
        تةنها لة هةولَي بة تواناي خزمةتكردني600,000  كةس لةماوةي نَيوان 2017-2013، بة لةبةرضاوطرتين ماوةي درَيذي 

        بيناسازي كة ثَيويستة بؤ تةواوكردني كؤي تؤِري كؤكردنةوةي ئاوةِرؤ (زياتر لة 15 ساَل). 

•      سيستةمي ئاوةِرؤ كة شاري دهؤك و تةنهاي و ديلةب بطرَيتةوة لةماوةي نَيوان 2017-2013 دروست بكرَيت لةطةَل كارطةي 
        ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو بة تواناي خزمةتكردني 320,000 كةس.

•    لة سلَيماني دةكرَيت سيستةمي كؤكردنةوةي ئاوي الفاو بةكاربهَينرَيت بؤ كؤكردنةوةي ئاوةِرؤ و ثَيويستة كارطةيةكي   
       ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو بة تواناي خزمةتكردني يةك مليؤن كةس دروست بكرَيت و ببةسرتَيتةوة بة دةرضة زؤرةكاني  

       تؤِرةكةوة كة لة ئَيستادا ئاوةِرؤ رؤدةكةن لة وادي. 

•    ثَيويستة كارطةي ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو دروست بكرَيت بؤ شارةكاني دةوروبةري دةرياضةي دوكان (رانية، دوكان،   
       ضوارقوِرنة، حاجياوا و ثشدةر) و دةرياضةي دةربةنديان (هةَلةجبة و سةيدسادق) لةماوةي 2017-2013 بؤ بةرطرتن لة  

       ثيسبووني ئاوي سةرزةوي كة سةرضاوةيةكي زؤر ثَيويستة بؤ ئاوي خواردنةوة. 

ثرؤطرامةكاني وةبةرهَينان بؤ ثرؤذةكاني ئاوةِرؤ كة لة سةرةوة ثَيشنياركراون ئةمانةي خوارةوةن: 

كؤي كارطةكاني ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو لة دةوروبةري دةرياضةي دوكان و دةربةنديان: 132,2 مليؤن دؤالر

2020-20202013-20172018-2013ضاالكي وةبةرهَينان

مليؤن دؤالرمليؤن دؤالرمليؤن دؤالروةبةرهَينان لة ئاوةِرؤدا

254147401هةولَي

17742.5219.5دهؤك

121.40121.4سلَيماني

18.4018.4رانية

32.3032.3دوكان

14.3014.3ضوارقوِرنة

17.4017.4حاجياوا

17.3017.3ثشدةر

16.3016.3هةَلةجبة

16.2016.2سةيدسادق

684.6189.5874.1كؤ
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شَيوةي 10. وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو لة كةرتي ئاوةِرؤ 2013-2020

ثةروةردةي طشيت
رَيوشوَينةكاني  بؤ  ثاَلثشيت خةَلك  و  رةزامةندي  ئاسيت  بةرزكردنةوةي  بؤ  بدرَيت  ئةجنام  هؤشياري طشيت  ثرؤطرامي  ثَيويستة   

ضاكسازي، بؤ دَلنيايي كردن لة بةديهَيناني دةستكةوتة درَيذخايةنةكاني ثاراستين ئاو و ستانداردي بةرزتري تةندروسيت طشيت.
 

ذينطة  ضاودَيري  و  بةِرَيوةبردن  بةرةوثَيشربدني  بؤ  بكرَيت  تةرخان  سةرضاوة  هةندَيك  دةكات  ثَيشنيار  توَيذينةوةية  ئةم  هاوكات 
لةِرَيطاي بةهَيزكردني دةستةي ذينطة و هةوَلدان بؤ جَيبةجَيكردني ثرؤذةي هاوبةشي كةرتي طشيت و تايبةت لة بواري دووبارة 

بةكارهَينانةوة و فِرَيداني ثاشةِرؤي رةق، هاوشَيوةي ثرؤذةي ئةزمووني  كة لة دهؤك ئةجنام دةدرَيت.  

سةرضاوة: خةمآلندنةكاني توَيذينةوة

شَيوةي 11. وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو لة ضارةسةركردني ثاشةِرؤي رةق و بةِرَيوةبردني ذينطةدا 2013-2020

سةرضاوة: خةمآلندنةكاني توَيذينةوة

2020-20202013-20172018-2013ضاالكي وةبةرهَينان

مليؤن دؤالرمليؤن دؤالرمليؤن دؤالربةِرَيوةبردني ذينطة و ضارةسةركردني ثاشةِرؤي رةق

671380بةِرَيوةبردني ذينطة

35290442ضارةسةركردن و فِرَيداني ثاشةِرؤي رةق

419103522كؤ
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ثالنداناني شارستاني 
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 ثالنداناني شارستاني
ثوختةي دؤخةكة 

ئاسيت هةرَيم

%79ي كؤي دانيشتوان ثَيكدةهَينن. هةر سَي ثارَيزطاكةي هةولَي، سلَيماني و دهؤك   دانيشتواني شارةكاني هةرَيي كوردستان  
كة  ثَيوةديارة،  ثةرتةواوزةيي  بةرضاو  بةشَيوةيةكي  طوندةكان  دانيشتواني  ثةيكةري  لةخؤدةطرن.  هةرَيم  دانيشتواني  %41ي 
طؤِراني  لة  طوندييةكان  ناوضة  ثةيكةرةي  ئةم  هةية.  دانيشتوانيان  كةمرت  يان   100 ئةمانة  نيوةي   ، هةية  5,308طوند 
واتا  ثةرتةوازةكان،  طوندة  زؤرةي  ذمارة  ئةم  سلَيماني.  و  دهؤك  لة  بةتايبةتي  نزمة،  زؤر  تَييدا  طةشة  رَيذةي  بةردةوامداية. 
لةسةر سةرضاوةكاني حكومةتي هةرَيي  دةكات  دروست  فشارَيكي طةورة  ئةمةش  دةكات.  و طرانرت  ذَيرخان سةخترت  دابينكردني 
رَيذةيةكي  هةرَيم  طوندةكان.  و  شارةكان  لة  دابينكراوةكان  خزمةتطوزاريية  لةنَيوان  روون  ناتةباييةكي  هؤي  دةبَيتة  و  كوردستان 
طةورةي طةشةي دانيشتواني بةخؤيةوة بينيوة (%4) ، ناوضة شارنشينةكان رَيذةي طةشةي زؤرة و ئةمةش بةهؤي كؤض لة ناوضة 

طونديةكان و دةرةوةي هةرَيةوة بؤ ناو شارةكاني هةرَيم. 

ثالنداناني شارستاني و ثةرةثَيدان لة هةرَيي كوردستان تاِرادةيةكي زؤر نَيوةندية و وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزار رؤَلي ثَيشةنط 
دةطَيَِيت لة ثرؤسةي ثالنداناني شارستانيدا، لة كاتَيكدا وةزارةتةكاني تر بةرثرسيارن لة ثالندانان و جَيبةجَيكردني خزمةتطوزارية 
كؤمةآليةتيةكان و خزمةتطوزاريةكاني ذَيرخان. حكومةتةكان و ثارَيزطاكان رؤَلَيكي هاوشانيان هةية لة ضاودَيريكردن و جَيبةجَيكردني 
ثالنة شارستانيةكان و خزمةتطوزاريةكان، بةآلم شارةوانيةكان دةسةآلت و رؤَلي سنوورداريان هةية ضونكة وةك يةكةي كارطَيِي 

كاردةكةن لةذَير فةرماني وةزارةتي شارةواني و دةسةآلتي ثارَيزطاكاندا. 

بةرثرسيارَيتية  و  هةماهةنطي  الوازي  ثةرشوبآَلوي،  لةطةَل  رووبةِرووة  شارستاني  بةِرَيوةبردني  و  ثةرةثَيدان  هةلومةرجةدا،  لةم 
دووبارةكان. ثرؤسةكاني ثالندانان و بِرياردان دابةشكراون لةنَيوان بةِرَيوةبةرايةتيةكاني ثالنداناني شارستاني لةسةر ئاسيت نَيوةندا 
بة سةرثةرشيت وةزارةتي شارةواني و ثارَيزطاكان لةسةر ئاسيت ناوخؤيدا. لة ئةجنامدا، روونيةكي ئةوتؤ نيية لةسةر ثلةبةندي لة 
بوارةكاني ثالندانان، بِرياردان و ثةسةندكردن. هاوكات ثرؤسةكة رَيطةنادات بة بةشداري يان نوَينةرايةتي خةَلك بةهؤي الوازي 

سيستةمي شارةوانييةوة. 

ئاسيت شارةكان

شاري هةولَي: دانيشتواني شاري هةولَي دةطاتة 675,500 كةس و رووبةرةكةي 125 كليؤمةتر ضوارطؤشةية. شار بةثَيي 
سيستةمي بازنةي ضِركردنةوة دروستكراوة كة ضةقةكةي قةآل مَيذوويةكةيةتي. ضِري ثةرةثَيداني لةناو بازنةي ثَينجدا نزمة، لةنَيوان 
100 تا 200 كةس بؤ يةك هَيكتار . شار بة ثَيكهاتةي ئَيستاي دةتوانَيت مامةَلة لةطةَل طةشةي دانيشتوان بكات هةتا ساَلي 
2015. سةرةِراي ئةم تواناية، شار لة دةرةوةي بازنةي ثَينج لة طةورةبوونداية، بةهؤي بيناسازي نوَي و وةبةرهَيناني تايبةتةوة. لة 

ئةجنامي ئةمة جَيبةجَيكردني ذَيرخان نةيتوانيوة تةبا بَيت لةطةَل خَيايي و ثةرتةواوزةيي ثةرةثَيداندا.

شاري سلَيماني: دانيشتواني شاري سلَيماني دةطاتة 559,600  كةس و رووبةرةكةي5,858  هَيكتارة. شارةكة سةنتةرَيكي مَيذوويي 
هةية كة بؤ ضةندين مةبةست بةكاردةهَينرَيت، هةتا 2003 شارةكة خزَينرابووة ناو شةقامي 60 مةتريةوة. ضِري ثةرةثَيدان لةناو 
شةقامي بازنةيدا، دةكةوَيتة نَيوان 120 تا 180 كةس بؤ يةك هَيكتار، و يةكةكاني نيشتةجَيبوون تاِرادةيةك نزم و هةرزانن . 
بازنةيي، بةآَلم بةبَي هةبووني  لة دةرةوةي شةقامي  زيادي كردوة  بيناسازي نيشتةجَيبوون بةشَيوةيةكي بةرضاو  2003ةوة  لة ساَلي 

هةماهةنطي طشيت و ماستةرثالن، ضونكة تا ساَلي 2010 ثةسةند نةكرا. 

8 - سةرضاوة: دةستةي ئاماري هةرَيي كوردستان
9- سةرضاوة: دةستةي ئاماري هةرَيي كوردستان

10- سةرضاوة: دةستةي ئاماري هةرَيي كوردستان ئةم ئامارة دَيهات و ناوضةكانى مةمخور و شَيخان و سيمَيَل لةخَو ناطرَيت 
11- سةرضاوة: دةستةي ئاماري هةرَيي كوردستان
12 - سةرضاوة: دةستةي ئاماري هةرَيي كوردستان

13 -  سةرضاوة: سرتاتيذي نيشتةجَيكردني هةرَيي كوردستان، 2012، رَيكخراوي هابيتات 
14 - سةرضاوة: دةستةي ئاماري هةرَيي كوردستان

15 - سةرضاوة: سرتاتيذي نيشتةجَيكردني هةرَيي كوردستان، 2012، رَيكخراوي هابيتات 
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لةم بوارةدا دابينكردني ذَيرخاني تةكنيكي هَيشتا ناتةواوة و دابةشكردني ذَيرخاني كؤمةآليةتي تاِرادةيةك سنووردارة بؤ ناوةوةي 
شةقامي بازنةيي. ناوضةكاني نيشتةجَيبوون كة لة دةرةوةي شةقامي بازنةيني، رَيذةي دانيشتوانيان كةمة، لةنَيوان 75 تا 180 كةس بؤ 
يةك هَيكتار16، ئةمةش بةهؤي ناوضة دوور لةيةكة بيناكراوةكان. شاري سلَيماني تواناي نيشتةجَيكردني طةشةي دانيشتواني هةية 
بؤ ماوةي ثَينج ساَلي داهاتوو بةبَي ئةوةي ثَيويست بكات دةرةوةي شار بةكاربهَينرَيت. ماستةرثالني سلَيماني بةشَيوةيةكي باش داِرَيذراوة 

بؤ ثةرةثَيداني كارةكان و هةرسكردني طةشةي دانيشتوان. 

ضوارطؤشةية.  كيلؤمةتري   67.2 رووبةرةكةي  و  كةس   17  280,400 دةطاتة  دهؤك  شاري  دانيشتواني  دهؤك:  شاري 
دهؤك  دانيشتواني  ثَيكهاتةي  سيمَيلةوة.  قةزاي  بة  دةبةسرتَيتةوة  شار  خةريكة  و  خَياية  زؤر  خؤرئاوا  بةرةو  شار  طةورةبووني 
زؤرينةي تَيكةَلة و ضِري دانيشتوان جياوازة لةنَيوان بةشةكاني شاردا و دةطاتة (50 تا 250) كةس بؤ يةك هَيكتار بةثَيي تةمةني 
طةِرةكةكان. زةوي بةكارهَينراو و بةردةست لة شاري دهؤك و ناوضةكاني تواناي مامةَلةكردني هةية لةطةَل طةشةي دانيشتوان 
2032. شَيوازي ثالنداناني  تا ساَلي  رَينمايي ثةرةثَيداني شار دةكات  و  2020. شارةكة ماستةثالنَيكي وردي هةية  تا دواي ساَلي 
ثةيِرةوكراو بريتية لة جةخت خستنة سةر يةك شاري سةرةكيي، لةطةَل ئةطةري دروستبووني سةنتةري الوةكةي تر و ناوضةي تري 
نيشتةجَيبوون كة سةنتةري الوةكي خؤيان هةبَيت. ماستةرثالنةكة بةشَيوةيةكي دروست مامةَلةي كردوة لةطةَل كَيشةكاني طةشةي 
ئَيستا و رووبةِرووبوونةوةي طةشةسةندني شار، وةك ثَيداويستيةكاني نوذةنكردنةوة و دروستكردني ذَيرخان. هاوكات ثالن بةشَيوةي 
قؤناغ ثةيِرةوكراوة بؤ ثةرةثَيداني شار، بةآلم رَيذةي دابينكراو بؤ نيشتةجَيبوون زؤر زياترة لة ثَيداويسيت طةشةي ثَيشبينيكراوي 

دانيشتوان. 

16  سةرضاوة: سرتاتيذي نيشتةجَيكردني هةرَيي كوردستان،

17  سةرضاوة: دةستةي ئاماري هةرَيي كوردستان
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كةلَينةكان
ئاسيت هةرَيم 

دانيشتوان.  و  شارستاني  طةشةي  رَينماييكردني  بؤ  هةية  هةمةاليةن  هةرَيي  ثالنَيكي  بة  ثَيويسيت  كوردستان  هةرَيي  حكومةتي 
ثَيويستة ئاماجنة سةرةكييةكاني ئةم ثالنة طرنطي بدات بة دروستكردني تةبايي لةنَيوان طةشةي سةنتةرةكاني شار و وةبةرهَيناني 

طوجناو بؤ دابينكردني ذَيرخان. 

هاوكات حكومةتي هةرَيي كوردستان ثَيويستة حكومةتة خؤجَييةكان بةهَيزبكات بؤ ئةوةي بتوانن رؤَل و دةسةآلتي زياتريان هةبَيت 
بةِرَيوةبةرايةتيةكاني  لةِرَيطاي  شارستاني  ئَيستاي  بةِرَيوةبردني  شارةكان.  حكومةتي  دروستكردني  و  شارةكان  بةِرَيوةبردني  لة 
وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزارةوة ئاَلؤزة و هةماهةنطي سةخترت دةكات، ضونكة ضةندين بواري بةِرَيوةبردني شار ثَيويسيت بة 

هةماهةنطي نَيوان سَي تا ضوار وةزارةت و فةرمانطةي تر هةية. 

راسثاردةكان
ئاسيت هةرَيم

•     ثَيويستة سياسةتي ثَيويست دابنرَيت بةو شَيوةيةي ثَيشنياركراون لةاليةن ئةم توَيذينةوانةوةي خوارةوة (لةكاتَيكدا ئةم    
       توَيذينةوانة دةكرَيت لةماوةي يةك يان دوو ساَلدا ئةجنام بدرَين، ئةجنامداني هةر ضاكسازيةكي ثَيشنياركراو ثَيويسيت بة 

      ماوةيةكي زؤر زياترة):

•   توَيذينةوةيةك لةسةر بذاردةكاني داِرشتنةوةي شَيوازي نيشتةجَيبوون لة طوندةكان و برةودان بة طةشةي طوندةكان    
       بةشَيوةيةك كة كةمرت ثةرتةوازة بن و ئةطةر كرا، بةربطيَيت لة كةمبوونةوةي ذمارةي دانيشتواني طوندةكان. 

•   توَيذينةوةيةك بؤ رَينماييكردني طةشةي شار بؤ دروستكردني دةروازةي ثةرةثَيداني شار و ثةرةثَيداني شوَينة سرتاتيذيةكان. 
      ثَيشنياري ضوار شوَين دةكةين: سَيطؤشةي نَيوان هةولَي، رانية، سلَيماني، دةروازةي دهؤك، سيمَيل، زاخؤ و دةروازةي هةولَي، 

      شةقآلوة و سوران و حاجي هؤمةران، هةروةها دةروازةي سلَيماني، سةيدسادق، ثَينجوَين. 

•    ثَيويستة بةِرَيوةبردني شارستاني بةرةوثَيش بربَيت لةِرَيطاي داناني ضوارضَيوةي ياسايي رَيؤشكةر بؤ شارةوانيةكان كة دةسةآلتي 
      زياتريان ثَيبدات لة ثرؤسةي ثالنداناندا. هاوكات برةودان بة توانا تةكنيكي، كارطَيِي و داراييةكاني شارةوانيةكان.  

ئاسيت شارةكان:

شاري هةولَي 
•     ثَيداضوونةوةي ماستةرثالن بؤ رةضاوكردني شَيوازَيكي ثةرةثَيداني يةكانطي، بةئاماجنكردني ناوضة ضِرةكان و كةمكردنةوةي 

        دياريكردني زةوي بؤ نيشتةجَيبوون.

•     ئامادةكردني ثالنَيكي قؤناغي بؤ رووبةِرووبوونةوةي طةشةي هةِرةمةكي و داناني ثرؤطرامي وةبةرهَيناني ذَيرخان. 

•    هةَلسةنطاندني ثةرةثَيدانة بةردةوام و ثالن بؤ دانراوةكان لةِرووي بةردةسيت ذَيرخان، توانا و ثَيداويستية زيادةكان. 

•    داناني ئةولةويةت بؤ ثةرةثَيدان بة ئاراستةي ئةو ناوضانةدا كة لة ئَيستادا خزمةتطوزارييان هةية ثَيش دروستكردني ناوضةي 
       تازة بؤ ثةرةثَيدان. 

•     داناني ئةولةويةت بؤ ثرؤذةكاني وةبةرهَينان بة مةبةسيت بةرةوثَيشربدني ذينطةي شارةكان و شوَيين ثيادةِرةو لةناو شارةكان و 
       نوذةنكردنةوةي هةندَيك لة طةِرةكة كؤن و ناياساييةكان (بِروانة خشتةكة). 

ميتؤدي داهَينةر دة بَي داوا كرَي لة بواري 

لة  نيشتةجَيبوون  شَيوازي  داِرشتنةوةي 

طوندةكان
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شاري سلَيماني:
•    ثَيويستة رووثَيوَيكي ورد و ثالنَيكي وةبةرهَينان ثةيِرةوبكرَيت بؤ داناني ئةولةويةت بؤ دابينكردني خزمةتطوزاريةكاني وةك    

       شةقام، ئاو، ئاوةِرؤ، ناوضة سةوزةكان و ذَيرخاني كؤمةآليةتي لة ناوضةكاني لَيواري شار لة مةوداي نزيكدا، ثَيش طةورةتربووني    
       شار بةثَيي ماستةرثالني سَيلماني. 

•    ثَيويستة وةبةرهَينان لةناوةوةي شةقامي بازنةيي طرنطي بدات بة شوَيين راطرتين ئؤتؤمبيل لة سةنتةري شار بؤ 
        كةمكردنةوةي خنكاني هاتوضؤ، زيادكردني ناوضة سةوزةكان لة طةِرةكةكان و باشرتكردني شوَينةكاني ثيادةِرو. لة دةرةوةي شةقامي 

       بازنةيي وةبةرهَينان ثَيويستة لة ذَيرخاني كؤمةآليةتي و تةكنيكي. 

شاري دهؤك: 
•    ثالنَيكي قؤناغي بؤ ثةرةثَيداني شارستاني بةثَيي ثَيشبينية واقيعيةكاني طةشة. 

•     هةَلسةنطاندني ذَيرخان لة ناوضة ئاوةدانةكاني ئَيستا بؤ دةستنيشانكردني كةلَينةكاني دابينكردني خزمةتطوزاري و دياريكردني 
       تواناكاني. 

•     دوو ثرؤذةي وةبةرهَيناني خاوةن ئةولةويةت: نوذةنكردنةوةي ناوضةي ناياسايي طَيجابارة و نوذةنكردنةوةي سةنتةري شاري   
        دهؤك. 

شَيوةي 12. وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو لة ثالنداناني ثةرةثَيداني شارستاني 2013-2020

سةرضاوة: خةمآلندنةكاني توَيذينةوة 

2020-20202013-20172018-2013ثرؤطرامةكاني وةبةرهَينان

ملَيؤن دؤالرملَيؤن دؤالرملَيؤن دؤالرثالنداناني شارستاني

7.807.8توَيذينةوةكاني داناني ثالن و ثرؤطرام

572582ثالنداناني شار: شاري هةولَي 

27.7633.7ثالنداناني شار: شاري دهؤك

106.710.5117.2ثالنداناني شار: شاري سلَيماني

199.241.5240.7كؤ
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طواستنةوة
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طواستنةوة

ثوختةي دؤخةكة 

هةرَيي كوردستان ثَيطةيةكي سرتاتيذي هةية لةنَيوان ئَيان، توركيا و سوريادا. بةهؤي ناسةقامطيي ناوضةكاني تري عَياقةوة، 
لةم ضةند ساَلةي دوايدا ئابوري رَيضكةيةي تايبةت بةخؤي وةرطرتوة، بةهؤي ئةوةي كة كوردستان وآَلتَيكة سنوري دةريايي نيية، 

بةتةواوي ثشت دةبةستَيت بة هَيَلةكاني طواستنةوةي توركيا و ئَيان، سةرةِراي فِرؤكةخانةكاني خؤي. 

زؤري ذمارةي ئؤتؤمبيل و بةشاربووني خَيا كاريطةري طةورةيان هةية لةسةر تؤِرةكاني طواستنةوة لة ناو شارةكاندا. سةرةِراي 
ثيسبووني شارةكان، خراثبووني  – خنكاني هاتوضؤ،  لةنَيوان شارةكاندا  و  لةناو  ذَيرخاني طواستنةوةدا –  لة  وةبةرهَيناني طةورة 

ذينطةي سةنتةري شارةكان روودةدةن. 

لةبةرئةوةي هةرَيم بةتةواوي ثشت دةبةستَيت بة طواستنةوةي زةميين و ئؤتؤمبيلي تايبةت، تؤِري رَيطاوبانةكان بارطرانيان ثَيوة 
ديارة . تؤِري طواستنةوةي نَيوان شارةكان طوجنَينراون لةطةَل ثَيداويستيةكاني هةرَيم و وةبةرهَيناني طةورة لة تؤِرة ناوخؤييةكاندا 
ئةجنام دةدرَيت18. ئةمة ئاماذةية بؤ ئةوةي كة رةوتي ثةرةثَيداني رَيطاوبان خَياترة لة تواناي دروستكردني رَيطاوبان. بودجةي 
راطرتين رَيطاوبان – كة زؤر نزمة – بة سةخيت دةتوانَيت فريا بكةوَيت. ثارككردني ئؤتؤمبيل لة شارةكان هَيشتا بةباشي رَيكنةخراوة 

و رَيوشوَيين طوجناوي بةِرَيوةبردني هاتوضؤ نيية. 

بؤ مامةَلةكردن لةطةَل ئةم طرفتانة، هةندَيك ثرؤذةي بوَيرانة ثَيشنياركراون، وةك تؤِري ئاسنيين هةرَيم، تؤِرةكاني ترام لة سَي 
شارة سةرةكييةكة، هَيَلي ثاسي راستةوخؤ و فِرؤكةخانةيةكي نوَي بؤ دهؤك. بةآَلم هةموو ئةم ثرؤذانة لةِرووي ئابوريةوة طوجناو نني. 
لةبةرئةوة ئةم توَيذينةوة طرانرتين ثرؤذةي دواخستوة بؤ كؤتايي ثَينج ساَلةكة يان دواتر، ئةوكات ئاسانرت دةبَيت بزانني لةِرويي 

ئابورييةوة طوجناون يان نا. 

كةلَينةكان

بازاِري جيهاني:   هةولَي و سلَيماني فِرؤكةخانةي نَيودةوَلةتيان هةية و ذمارةي فِرينةكان و شوَينةكان لة زيادبووني بةرضاوداية. دهؤك، 
ئةطةرضي شارَيكي بضووكرتة، لة ئَيستادا ثالني هةية بؤ دروستكردني فِرؤكةخانةيةكي نَيودةوَلةتي. بةآلم هَيشتا ثةيوةنديةكي الواز 
هةية لة بواري طواستنةوةي باري هةرَييدا، هيض كام لة فرؤكةخانةكاني ئَيستا شوَيين طوجناويان نيية بؤ فِرؤكةي بارهةَلطر و 
رَيكار و رؤتني بؤ هاوردة و هةناردةي بار رةخنةي زؤري لةسةرة. ثةيِرةوكردني ئاَلوطؤِري زانياري بةشَيوةي ئةلةكرتؤني بؤ جووَلةي 
بار و رَيكارة طومرطيةكان كارَيكي ثَيويستة. هاوكات شوَيين ساردكةرةوةي ثَيويست نيية بؤ هةَلطرتين ميوة، سةوزة و طوَل يان كاآَلي 

تري هاوردةكردن.
 

بازاِري ناوخؤي هةرَيم:   ذمارةي ئوتؤمبيل لة زيادبووني خَياداية، بةآَلم هَيشتا ثرؤطرامي دروستكردني رَيطاوبانةكان دواكةوتووة. 
دواكةوتين ثةسةندكردني بودجة، وةرزي بيناسازي كورترت دةكاتةوة و كاريطةري نيطةتيظي هةية لةسةر بةرهةمهَينان و ثةرةثَيداني 
بواري بةَلَيندةرايةتي ناوخؤ. سةرةِراي ئةمانة، هةندَيك لة كَيشةكان ضارةسةركراون و رَيطةي نيوان سَي شارة طةورةكة كورترت 

كراوةتةوة و بةرةوثَيش براوة. 

لةكاتَيكدا كة كؤدةنطي هةية (لةنَيوان وةزارةتي طواستنةوة و طةياندن و بةِرَيوبةرايةتيةكاني وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزار) 
لةسةر ثَيويسيت هةبووني ترام، ثَيدةضَيت ثالندانان بؤ دروستكردني رَيطةي ترام نَيوةندي بَيت و لة هةولَي بدرَيت. كؤدةنطيةكي 
تةنها  وةك  ترام  رَيطةي  هةروةها  نا.  يان  دروسنت  ئةولةويةتةكان  و  ثالن  ئايا  ئةوةي  لةسةر  ناوخؤيدا  ئاسيت  لةسةر  نيية  روون 

ضارةسةر قبوَل نةكراوة بؤ طواستنةوةي شارةكان. 

تري  هؤيةكي  هيض  لةبةرئةوةي  زةميين،  طواستنةوةي  بة  دةبةستَيت  ثشت  ثَيويست  لة  زياد  شارَيك  لةوةي  بِرياردان  بؤ  نيية  ستانداردَيك  هيض  ئةطةرضي   18
طواستنةوة نيية دةتوانني ئةم دةستةواذةية لَيةدا بةكاربهَينني.

سةرةكييةكان  شارة  لة  ئؤتؤمبيل  خاوةنداري 

نزيكةي 1 ئؤتؤمبيل بؤ هةر خيزانَيك، نزيكي 

ئاسيت واليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا
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ثَيشنياري تر بؤ ثةرةثَيدان و دروستكردني رَيطاوبان، بةجيا لة رَيطةي ترام، ئامادةكراوة لةطةَل هؤي تري طواستنةوةي طشيت. 
بؤ  بةكاربهَينرَيت  دةكرَيت  دواتر  كة  دةكات،  دروست  داهات  دةستكةوتين  دةرفةتي  ئؤتؤمبيل،  ثارككردني  بؤ  ثَيشنياركراو  سياسةتي 
سيستةمي طواستنةوة و باشرتكردني هاتوضؤ. بةآلم سياسةتةكة بة باشي روون نةكراوةتةوة، هةروةها ئاسيت جَيبةجَيكردني رَيساكاني 

ئَيستا زؤر نزمة. 

طواستنةوةي ناو شارةكان: لةئَيستادا شارةكان زياد لة ثَيويست ثشت دةبةسنت بة ئؤتؤمبيل، لةبةرئةوة سةنتةري شارةكان تووشي 
خنكاني هاتوضؤ و ثيسبووني ذينطة دةبن (بِروانة ثَيِسيت 18). الوازي طواستنةوةي طشيت، نةبووني كؤنرتؤَلكردني ثارككردني 
ئؤتؤمبيل و بةِرَيوةبردني مؤدَيرني هاتوضؤ، كَيشةي لَيكدراون. وةك كاردانةوة، وةبةرهَينان ئامادةكراوة بؤ طواستنةوة، بةطشيت 

بؤ تؤِرةكاني رَيطةي ترام لة سَي شارة سةرةكييةكة. ئةم ثالنانة لة قؤناغي ثَيشكةوتوودان و طةِران ئةجنامدراوة بؤ وةبةرهَينةر.

راسثاردةكان
 

طواستنةوةي طشيت 

طواستنةوةي طشيت لةطةَل هةبووني رَيطةي تايبةت، طةشيت خَياتر ثَيشكةش دةكات و كات دةطَيَِيتةوة بة بةراورد لةطةَل 
دوو  يان  يةك  بةكارهَيناني  لةطةَل  بةراورد  بة  بةكارهَينةران  بؤ  كةمرتة  تَيضووي  هاتوضؤدا.  خنكاني  لةكاتي  ئؤتؤمبيل  لَيخوِريين 
ئؤتؤمبيل. خزمةتطوزاريةكي ئاست بةرزي كَيبةركَيكار كة بةكارهَينةران بؤ الي خؤي رابكَيشَيت، دةبَيتة هؤي كةمبوونةوةي ثيسبووني 
ذينطة و باشرتكردني كواَلييت هةوا، بةتايبةتي ئةطةر ذَيرخاني ئةم خزمةتطوزاريية كارةبايي بَيت. طواستنةوةي طشيت دةبَيتة 
هؤي كةمكردنةوةي ثَيداويسيت بة شوَيين ثارككردني ئؤتؤمبيل لة ناو سةنتةري شارةكان، كة ثاشان دةبنة شوَيين طوجناوتر و خؤشرت 

بؤ ذيان و كاركردن. 

ثَيويستة بةرزترين ئةولةويةت بدرَيت بة طواستنةوة بة ثاسي ئاست بةرز لة ناو شارةكان. بةآَلم ئةو سيستةمي ميين ثاسةي ئَيستا 
ثَيويسيت بة ضاودَيري و بةرةوثَيشربدن هةية، بةتايبةتي بؤ شوَينة ثةراوَيزةكان، بةهؤي كةمي ذمارةي نةفةر و دؤخي رَيطاوبانةكان 
خاوةن  ثاسي  تؤِري  دةستثَيك  ئةوةية،  شت  باشرتين  كةمةكان،  سةرضاوة  لةبةرضاوطرتين  بة  طةورة.  ثاسي  بؤ  نني  طوجناو  كة 
ترام  تؤِري  ناوضانةي  بةو  بكةن  ثَيشكةش  خزمةتطوزاري  ثاسةكان  دةكرَيت  تاقيكردنةوة.  وةك  بةكاربهَينرَيت  ئَييةركةنديشن 

نايانطرَيتةوة، لةطةَل بةستنةوةي ناوضةكان بة هَيَلي ترامةوة. 

ثاسةكان  ئَييةركةنديشن.  خاوةن  و  بةرز  ئاست  ثاسي  تؤِري  دابينكردني  لة  وةبةرهَينان  لة  بريتية  دةستبةجَي  رَيطةضارةي  كةواتة 
دةتوانن تؤِري رَيطاوبانةكاني ئَيستا بةكاربهَينن، لةطةَل دابينكردني شوَيين ضاوةِرواني طوجناو و دابينكردني زانياري لةسةر كاتي 
هاتين ثاسةكان لةِرَيطاي بةكارهَيناني سيستةمي (GPS)ةوة. ثاسي شارةكان بةشَيوةيةكي طشيت تةمةني كاركردنيان 12-10 ساَلة. 

دةكرَيت ئةم خزمةتطوزاريية لةماوةي 18 مانطدا ئامادة بكرَيت، واتا دةكرَيت ثَيشبيين دةستثَيكردني بكرَيت لة ساَلي 2014.

ئةطةرضي ئةزمووني نيودةوَلةتي ئاماذة دةكات بؤ ئةوةي كة ترام سةرجنراكَيشرتة لة ثاس، بةآَلم وةبةرهَيناني طةورةتري دةوَيت. 
ترام طرانة، هةندَيك كات تَيضووي خؤي ثِرناكاتةوة، يان لة ئاسيت ثَيشبيين بةكارهَينةرانيدا نيية. ئةطةرضي سةرمايةي ثَيويست 
تَيضووي  دوورةدا  لة مةوداي  لة ثاس. لةبةرئةوة  درَيذترة  و تةمةني  كاركردني كةمرتة  تَيضووي  لة هي ثاس19،  زياترة  زؤر  بؤ ترام 
زياتر نابَيت لة تَيضووي ثاس . لةبةرئةوة ثَيويستة هةرَيم تاقيكردنةوة بكات لةسةر ترام (هَيَلي ترام). لةوانةية طوجناو بَيت وةك 
ثَيويست ئةجنام  ثاشان طؤِرانكاري   ،2013-2017 نَيوان  لة سَي شارةكة لةماوةي  تاقيكردنةوة يةك هَيَلي ترام دروست بكرَيت 

بدرَيت بؤ كةمكردنةوةي تَيضووةكان ثَيش ئةوةي كؤي هَيَلةكان تةواو بكرَيت.

دةكرَيت ئةولةويةت بدرَيت بة ترام لة خاَلةكاني خنكاني هاتوضؤ. دةكرَيت ترام زووتر دابنرَيت لةكاتَيكدا كة ثاس وةك ضارةسةري 
ناوةندي بةكاردةهَينرَيت. 

 19 توَيذةنةوةكان لة ديزاين نيشاني دةدةن كة تَيضووي بةثَيي كيلؤمةتر دةطاتة 31 مليؤن دؤالر بؤ هةولَي و 17 مليؤن دؤالر بؤ دهؤك. ئةمة ئاماذةية بؤ ئةوةي كة 
دةكرَيت كؤي سةرمايةي ثَيويست كةمبكرَيتةوة لةِرَيطاي دووبارة ثَيداضوونةوة و ئاَلوطؤِر لةنَيوان مةرجةكان و تَيضووةكاندا.

بة  بدرَيت  ئةولةويةت  بةرزترين  ثَيويستة 

طواستنةوة بة ثاسي ئاست بةرز لة ناو شارةكان
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ثالندانان و بةِرَيوةبردن 

بابةتَيكي طرنط هةية كة ثَيويستة ضارةسةر بكرَيت ثَيش دةستكردن بة وةبةرهَينان لة طواستنةوةي شارستانيدا.
 

سَي اليةني سةرةكيي هةية كة بةرثرسن لة ثالندانان و بةِرَيوةبردني طواستنةوة و هاتوضؤ لة شارةكاندا: ثؤليسي هاتوضؤ، وةزارةتي 
نيية  روون  و ثرؤسةيةكي  لةنَيوان ئةم اليةنانةدا الوازة  و ئةجنومةني شارةواني شارةكان. هةماهةنطي  طواستنةوة و طةياندن 
بؤ داِرشتين ثالني هاوبةش. هاوكات وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن بةرثرسيارة لة رَيطاوبانةكاني دةرةوةي شارةكان كة 

دةيانبةستَيتةوة بة تؤِرةكاني رَيطاوباني ترةوة.

 لة دؤخي نةبووني هةماهةنطي ئَيستادا، وةبةرهَيناني هاوبةشي نَيوان كةرتي طشيت و تايبةت لة بواري ثةرةثَيداني طواستنةوةي 
طشتيدا وةك شتَيكي مةترسيدار سةير دةكرَيت، ئةمةش وةبةرهَينةري تايبةت ساردةكاتةوة. ثتةوكردني بةِرَيوةبردن لةسةر ئاسيت 

شارةكاندا (بؤ سَي شارة سةرةكييةكة) ثَيويستة بؤ رووبةِرووبوونةوةي كَيشة ئاَلؤزةكاني هةماهةنطي. 

بةبَي بةِرَيوةبةرايةتي لةسةر ئاسيت شارةكاندا، هةر يةك لة سَي شارةكة ثَيويسيت بة يةكةيةكي يةكطرتوو هةية بؤ ثالندانان، 
بةِرَيوةبردن و جَيبةجَيكردني طواستنةوة و هاتوضؤ. دةكرَيت ئةمة بكرَيت لة رَيطاي دروستكردني نووسينطةي يةكطرتووةوة بة 
ئةندامَييت كارمةنداني سَي اليةنة بةرثرسةكة (وةزارةتي شارةواني و طةشتوطوزار، وةزارةتي طواستنةوة و طةياندن و ثؤليسي 
هاتوضؤ)، كة لةذَير يةك بةِرَيوةبةرايةتيدا كاربكةن و بةرثرسياربن بةرامبةر ثارَيزطار (ئةمة هاوشَيوةي حكومةتي شارة بةآلم لةذَير 

دةسةآلتي ثارَيزطاردا). 

ئةم يةكةيةي طواستنةوةي شار ثَيويسيت بة كارمةندي هاتوضؤي طشيت دةبَيت بؤ داِرشنت و ضاودَيريكردني خزمةتطوزاري ثاس، 
سيستةمي ترام، هةروةها كارمةندي بةرثرس لة ثَيداويستيةكاني ثيادةِرةو. ئةم يةكانة ثَيويستة هةماهةنطي بكةن لةطةَل حكومةتي 
ناوةندي لة بوارةكاني تةمويل و ئامادةكردني تةندةر بؤ داشكاندن يان هاوبةشي نَيوان كةرتي طشيت و تايبةت كة ثَيويست دةبَيت 

بؤ وةبةرهَينان و بةطةِرخستين سيستةمة تازةكان. ثَيويستة ثالن دابننَي و وةبةرهَينان بكةن لة سيستةمي كؤنرتؤَلكردني هاتوضؤدا. 
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شَيوازَيكي يةكطرتوو ثَيويستة لةسةر بنةماي ثاية سةرةكييةكاني جووَلةي شارستاني:

•   رَيوشوَيين بةِرَيوةبردني هاتوضؤ، وةك باشرتكردني جووَلةي ترافيك لةِرَيطاي سيستةمةكاني كؤنرتؤَلكردني ترافيكي ناوشار.  
      رَيوشوَيي ئةندازياري هاتوضؤ، سيستةمي طواستنةوةي زيرةك، شةقامي يةك ئاراستة، هتد؛ 

•   دابينكردني طواستنةوةي طشيت، دابينكردني بةديلَيكي سةرجنِراكَيش بؤ بةكارهَيناني ئؤتؤمبيل؛ 

•   رَيشوَينةكاني سةالمةتي هاتوضؤ؛ 

•   سياسةتَيكي روون لةسةر ثارككردنيئؤتؤمبيل، بؤ ئةو كةسانةي كة هَيشتا ثَيويستيان بة بةكارهَيناني ئؤتؤمبيل هةية بؤ ضوون بؤ 
       سةنرتي شار و بؤ دابينكردني شوَيين ثارككردنيئؤتؤمبيل لة طةراجي ثاسةكان يان وَيستطةكاني ترام بؤ ئةوانةي كة دةيانةوَيت  

       طواستنةوةي طشيت بةكاربهَينن بؤ ضوون بؤ سةنتةري شار؛

•    لةبةرضاوطرتين ثَيداويستيةكاني ثيادةِرةو سوودةكاني بةثيادةِرةوكردني سةنتةري شارةكان20؛

•    جَيبةجَيكردني رَيساكاني هاتوضؤ و راطرتن بؤ ئةوةي رَيوشوَينةكان سوودي درَيذخايةنيان هةبَيت. 

شَيوةي 13. وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو بؤ طواستنةوة و ذَيرخاني طواستنةوة 2013-2020

سةرضاوة: خةمآلندنةكاني توَيذينةوة 

2020-20202013-20172018-2013ضاالكي وةبةرهَينان

مليؤن دؤالرمليؤن دؤالرمليؤن دؤالرطواستنةوة

18911001289طواستنةوةي نَيودةوَلةتي و نَيوان هةرَيي

8723481220طواستنةوةي نَيوان شارةكاني هةرَيم

150811652673طواستنةوةي ناو شارةكان

256926135182كؤ

20 هةوَلَيك بؤ بة ثيادةكردني سةنتةري كؤني شاري سلَيماني شكستيخوارد لةبةرئةوةي ئةم ثَيداويستيانة دابني نةكرابوون.
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كشتوكاَل و ئاودَيري
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كشتوكاَل و ئاودَيري 

ثوختةي دؤخةكة  

ثَيشخستين  و  بةفرةيكردن  لة  ثَيشةنط بطَيَِيت  رؤَلي  دةتوانَيت  و  زؤري هةية  توانايةكي  كوردستان  لة هةرَيي  كشتوكاَل  كةرتي 
ذمارةيةكي  باران22؛  و  ئاو  بة  ئاودَيريكراو  زةوي  هَيكتار21  مليؤن    1,5 بنةماي هةبووني   لةسةر  تواناية  ئةم  نيشتيمانيدا.  ئابوري 
بؤ بةفرةيي كردني بةرهةمةكاني  و كةشوهةوا، كة رَيطةخؤشكةرة  ئاذةَل؛ هةمةجؤري هةلومةرجي ذينطةي  و هةمةِرةنطي  زؤر 
سةوزة و ميوة و ئاذةَل و سوودوةرطرتن لةم كةشوهةوا و ذينطةية بؤ بةرهةمهَيناني هةندَيك كاآَل كة تواناي كَيبةركَييان هةبَيت 
و هةندَيك سةرمايةي مرؤيي كة دةكرَيت خبرَيتةطةِر لة ضاالكيية كشتوكاَليةكاندا. بةشداري كةرتي كشتوكاَل لة كؤي بةرهةمي 
هةرَيدا (GDP) تةنها %10 دةبَيت. بةآَلم كشتوكاَل سةرضاوةي سةرةكيي بووة بؤ بذَيوي %35ي دانيشتواني هةرَيم لة ساَلي 
2000، ثاشان بة خَيايي دابةزي بؤ %23 لة ساَلي لة 2007(IHSES)، هةروةها لةوانةية زياتر دابةزيبَيت لة ثَينج ساَلي 
رابوردودا. كشتوكاَل نزيكةي %9ي هَيزي كاري هةرَيي خستؤتةكار (IKN). كاري تيمي لَيكؤَلينةوةكة ثةيوةست بوو بة كةلَينةكان 
و ثَيداويستيةكاني ذَيرخانةوة، نةك كؤي كةرتي كشتوكاَل، بةآَلم ثَيداضوونةوةيةكي خَيا ئةجنامدرا بؤ كةرتةكة بؤ ئةوةي بنةماي 
ثتةومان هةبَيت بؤ ثَيشنياركردني وةبةرهَينان لة ذَيرخاني ئةم بوارةدا. كشتوكاَل لة هةرَيي كوردستان بةطشيت لةسةر زةوي دَيي و 
نيمضة دَيي دةكرَيت، لةبةرئةوة ئاودَيري زؤر طرنطة. بة لةبةرضاوطرتين  طرنطي ئاودَيري بؤ ثةرةثَيداني سرتاتيذي كشتوكاَلي 

هةرَيم، ئةم بةشة بايةخي زياتر دةدات بة ذَيرخاني ئاودَيري، ئةطةرضي ئاوِر لة هةندَيك اليةني تريش دةدرَيتةوة. 

لةكاتَيكدا كة مةوداي ئةم توَيذينةوةية بايةخ دةدات بة كةلنَي و ثَيداويستيةكاني ذَيرخان، زياتر لة كشتوكاَل بةطشيت، ثَيويستة 
شيكردنةوة بكةين بؤ هةندَيك اليةني كةرتي كشتوكاَل، ضونكة ذَيرخاني تايبةت بة كشتوكاَل، بةتايبةتي ئاودَيري، ثاَلثشيت تةكنيكي 
(رةق) و فَيكردني جوتياران (نةرم)، بةشَيوةيةكي دانةبِراو ثةيوةسنت بة بةرهةمهَيناني كشتوكاَليةوة. هةردوو بواري رةق و نةرم 
لةاليةن حكومةتي هةرَيةوة بايةخيان ثَيدةدرَيت و هةردووكيان ثَيويسنت. هاوكات فَيكردني جوتياران وةك ذَيرخان هةذمار دةكرَيت. 

تواناي كةرتي كشتوكاَل، ئةطةر لةِرَيطاي وةبةرهَينانةوة بةرةوثَيش بربَيت، دةبَيتة بناغةيةكي طرنط بؤ ثةيكةري ئابوري هةرَيم 
بةطشيت. هاوكات دةبَيتة هؤي ثةرةثَيدانَيكي بَيوَينةي كةرتي كشتوكاَليش، سةرةِراي ثتةوكردني ئاسايشي خؤراك، ثةرةثَيداني كةرتي 
كشتوكاَل دةبَيتة هؤي دروستكردني دةرفةتي كاري نوَي (لةوانةشة لةِرَيطاي ثيشةسازي كشتوكاَلةوة كاري نوَي دروست بكرَيت)، دةبَيتة 

هؤي كةمكردنةوةي هةذاري، ثةرةثَيداني ناوضة طونديةكان و بةشداريكردني كارا لة بةفرةيكردني ئابوريدا.

 لةم دواييانةدا هةرَيي كوردستان دووركةوتؤتةوة لة ضةمكي ثِركردنةوةي ثَيداويستيةكاني خؤي، كة لة ثالنةكاني ثَيشووي كشتوكاَلدا 
ئاماذةي ثَيدرابوو، و هةنطاوي ناوة بةرةوة ئاسايشي خؤراك وةك لة رةشنووسي سرتاتيذي ثةرةثَيداني ناوضة طوندييةكاندا23 
ئاماذةي ثَيدراوة . ئةمة طؤِرانكاريةكي نايابة لة سياسةتدا ضونكة ثِركردنةوةي ثَيداويستيةكاني خؤراكي هةرَيم لةاليةن هةرَيةوة 
مةحاَلة بؤ هةرَيَيكي بضووكي وةك هةرَيي كوردستان. زؤر باشرتة بايةخ بدرَيت بة ضةند بوارَيكي كةرتي كشتوكاَل كة هةرَيم تَييدا 

باآلدةستة و تواناي كَيبةركَيي هةية.

ئامارة بةردةستةكاني ساَلي 2010 ئاماذةية بؤ ئةوةي كة كؤي ذمارةي ئاذةَل دةطاتة4,086,500  سةر بةم شَيوةية: 345,594  
سةر رةشةوآلخ، سةر2,564,615  مةِر،1,176,291  سةر بزن. لة كاتَيكدا كة كؤي ماسي طياو دةطاتة 195 و باَلندة 753 

لة ساَلي2010 24. 

21- سةرضاوة: دةستةي ئاماري هةرَيي كوردستان، ذمارةكة ئيدارةي طةرميانيش دةطرَيتةوة.
22 - لةمة1,368,388  هَيكتار (87,6%) ثشت بة ئاوي باران دةبةستَيت و167,406  هَيكتار (12,4%) ثشت بة ئاودَيري دةبةستَيت. سةرضاوة: دةستةي ئاماري هةرَيي 

كوردستان
23-بةآلم ثالنة سرتاتيذيةكاني كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو هَيشتا باس لة ثِركردنةوةي ثَيداويستيةكاني هةرَيم دةكةن، لةوانةية هَيشتا نوَينةكرابنةوة.

24- سةرضاوة: دةستةي ئاماري هةرَيي كوردستان

بة  طوزةران   بؤ  كشتوكال  بة  بةسنت  ثَي  ثشت 

بةردةوامي دةثوكَيتةوة، كشتوكاَل سةرضاوةي سةرةكيي 

بووة بؤ بذَيوي %35ي دانيشتواني هةرَيم لة ساَلي 

2000، ثاشان بة خَيايي دابةزي بؤ %23 لة ساَلي 
لة 2007
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ئامارة بةردةستةكاني ساَلي 2010 ئاماذةية بؤ ئةوةي كة كؤي ذمارةي ئاذةَل دةطاتة4,086,500  سةر بةم شَيوةية: 345,594  
سةر رةشةوآلخ، سةر2,564,615  مةِر،1,176,291  سةر بزن. لة كاتَيكدا كة كؤي ماسي طياو دةطاتة 195 و باَلندة 753 

لة ساَلي2010 .
 

جيا لة بوارةكاني بةرهةمهَيناني ئاذةَل و ماسي، بةرهةمة رووةكيةكان سةرضاوةي سةرةكيي طوزةرانن بؤ ضةندين خَيزاني طوندةكان. 
طةمن و جؤ دوو بةرهةمي سةرةكني كة دةضَينرَين، رووبةري567,625  هَيكتار بؤ طةمن (بِري بةرهةم دةطاتة 381,284 تةن) 
كشتوكاَل  بؤ  زةوي طوجناو  كؤي   50% تا   48 نزيكةي  بةروبوومة  دوو  ئةم  تةن).  دةطاتة4382  بةرهةم  (بِري  جؤ  بؤ  هَيكتار  و 
داطيدةكةن، ئةطةرضي رَيذةي بةرهةم بةثَيي رووبةري زةوي لة ناوضةيةكةوة بؤ ناوضةيةكي تر و بةثَيي باران جياوازة. لةبةرئةوةي 
طةمن و جؤ بةروبوومي زستانةن، دةكرَيت هةندَيك لةم زةويانة بؤ بةروبوومي هاوينةش بةكاربهَينرَين، بةتايبةتي ئةطةر بةراو 
بوون. بةروبوومي تري طرنط بريتني لة نؤك، نيسك، طةمنةشامي، بةآلم بة رووبةِرووي بضووك دةضَينرَين، هاوشَيوةي سةوزة 

و ميوة.

بيؤكةي  ئاودَيري.  بواري  لة  بةتايبةتي  و  كشتوكاَل  كةرتي  لة  طةورة  وةبةرهَيناني  لة  بةردةوامة  كوردستان  هةرَيي  حكومةتي 
وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو كة دةخوازن هةموو زةوية طوجناوةكان بؤ كشتوكاَل بكةنة بةراو (زياتر لة700,000  هَيكتار)، 
بيؤكةيةكي ناواقيعية. بةآَلم بة بةراوكردني100,000  هَيكتار، واتا زيادكردني زةوي بةراو بةِرَيذةي %70، ئةطةر لةماوةي ثَينج 
ساَل تا دة ساَلدا ئةجنام بدرَيت زياتر واقيعية و شاياني جَيبةجَيكردنة. بة بةراوكردني ئةم رووبةرة لة زةوي ثَيويسيت بة كؤكردنةوةي 
1.5 تا 1.7 مليار مةتر سَيجا ئاو هةية. ئةمة واتا كةمكردنةوةي رَيذةي بةكارهَيناني ئاو بةثَيي هَيكتار (%33) بةهؤي كرَيي ئاو بؤ 
ئاودَيري و بةكارهَيناني تةكنيكةكاني طلدانةوةي ئاو بؤ ئاودَيري. ثالنةكاني وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاو داواي وةبةرهَيناني 
ئاودَيري كردني250,000  هَيكتارا  بؤ  ثَيويستة  ئاو طلبدةنةوة لةوةي كة  زياتر  زؤر  بِرَيكي  نيازيان هةية  طةورة دةكات، ضونكة 
وةك  ئاودا  كؤكردنةوةي  لة  وةبةرهَينان  توَيذينةوةية  ئةم  لةبةرئةوة  نوَي).  هَيكتاري  و100,000   ئَيستا  هَيكتاري   150,000)
يةكَيك لة ئةولةويةتةكان قبوَل دةكات (2.88 مليار دؤالر)، بةآلم ئةولةويةتي نزمرتي داناوة بؤ ئةواني تر (3.8 مليار دؤالر)، 

ئةطةرضي هَيشتا وةك بةشَيك لة ثرؤطرامي ثَيشنياركراو دانراوة (بِروانة شَيوةي 14).

خوازراو.  ئاسيت  لة  نزمرتة  هَيشتا  كشتوكاَل  كةرتي  بةرهةمداري  و  كارايي  ئاسيت  بةسرتاوةوة،  ثَيكةوة  فاكتةري  ضةندين  بةهؤي   
بةرةوثَيشربدن و مؤدَيرنكردني ذَيرخاني كشتوكاَل، لةطةَل تؤِرةكاني ئاودَيري، زؤر طرنطن بؤ بةرزكردنةوةي بةرهةمداري كشتوكاَل. 
وةبةرهَيناني ثَيويست زؤر طةورةية و بةربةسيت كردارةكي دةخاتة ثَيش جَيبةجَيكردني كاريطةر لة مةوداي كورتدا بةهؤي كةمي 

تواناكانةوة. كؤي وةبةرهَيناني ثَيويست دةطاتة زياتر لة يةك مليار دؤالر وةك لة خوارةوة روونكراوةتةوة.

سةرضاوة: وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاوي حكومةتي هةرَيي كوردستان

 
25 - جطة لة ئيدارةي طةرميان، كة دةطاتة هَيكتار 15,822  زةوي ثشت بةستوو بة ئاودَيري و300,151  هَيكتار زةوي ثشت بةستوو بة ئاوي باران.

-

كؤي زةوي طوجناو بؤ كشتوكاَلثشت بةستوو بة ئاودَيريثشت بةستوو بة بارانكؤي رووبةري ثارَيزطا
زةوي نةطوجناو بؤ 

كشتوكاَل

1,514,120580,64559,299626,280887,840سلَيماني

931,398254,89246,650301,542629,856دهؤك

1,042,808232,70045,635291,999750,809هةولَي

3,488,3261,068,237151,5841,219,821252,268,505كؤ

%30.624.3434.9665.04

زةوي طوجناو بؤ كشتوكاَل لة هةرَيي كوردستان (بة هَيكتار):
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كةلَينةكان

سةرةِراي ضةندين كةلنَي و كَيشةي سةرةكي ئةم راثؤرتة ئةمانةي دياريكردوة:

•   خراثي يان نةبووني ثالني درَيذخايةن لةسةر بنةماي بةَلطة بؤ ئةم كةرتة. وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاوي حكومةتي 
      هةرَيي كوردستان ثالني ئامانج بةرزي هةية بؤ زيادكردني بةرهةمي كشتوكاَل و زيادكردني ئاودَيري لة150,000  هَيكتار 

      بؤ250,000  هَيكتار.

•    رَيساي نةطوجناو و كؤن كة لةطةَل بةرةوثَيشضوونةكاني ئةم كةرتةدا ناطوجننَي. 
•    خراثي و ناكارايي ذَيرخاني كشتوكاَل وةك تؤِر و سيستةمةكاني ئاودَيري. 

 توَيذينةوةي هايدرؤلؤجي تازة نيية بؤ هةرَيم و خةمآلندني دروست نيية لةسةر سةرضاوةكاني ئاوي ذَيرزةوي، كة ثَيويستة رَينمايي 
بةكارهَينان و سنوورداركردني بةكارهَيناني ئةم سةرضاوة بةنرخة بكات. هاوكات ئاوي ذَيرزةوي رووبةِرووي كةمبوونةوةي طةورة 
بووة وةك لة خشتةي ئاوي ذَيرزةويدا نيشاندراوة )20-40 مةتر لة هةندَيك شوَيين هةرَيم( هةروةها بةهؤي زيادبووني رَيذةي 
خوَي لة خاكدا. بةآلم هَيشتا بيهةَلكةندن (ياسايي و ناياسايي) بةردةوامة لة هةرَيي كوردستان، كة مةترسيةكي طةورةية لةسةر 

سةرضاوةكاني ئاوي ذَيرزةوي.

 ئةم كةرتة زياد لة ثَيويست كؤمةك دةكرَيت لةاليةن حكومةتي هةرَيةوة. كؤمةكةكاني ئَيستا زياترة لة 250 مليؤن دؤالرة و 
بريتني لة: كؤمةك بة بةرهةمهَيناني رووةك (%60-50ي كؤي بةرهةمةكان) بة بِري زياتر لة 200 مليؤن دؤالر، لةمة كؤمةك 
بؤ بةرهةمهَيناني طةمن (دةطاتة 300 دؤالر بؤ يةك تةن كة لة ساَلي 2011 بِري 500, 000 تةن بةرهةمهاتبوو) و دةطاتة 
150 مليؤن دؤالر؛ كؤمةك بؤ طواستنةوةي بةرهةمةكان (ثِركردنةوةي %40ي تَيضوو26، بة طوذمةي 20 مليؤن دؤالر)؛ و كؤمةك 
بؤ ثَيداويستية كشتوكاَليةكاني وةك تؤو، ثةين، قِركةر، هتد) بة طوذمةي 30 مليؤن دؤالر . هاوكات ضةندين كؤمةكي تر هةية وةك 
بةطةِرخسنت، ِراطرتن و تَيضووي كارثَيكردني ئاودَيري و موضةي كارمةندان. ئةم كؤمةكانة شاياني درَيذةثَيدان نني و كاريطةري 

بةردةواميان دةبَيت لةسةر بودجة. 

كةمبوونةوةي دانيشتواني ناوضة كشتوكاَليةكان و ئةوانةي كاري كشتوكاَل دةكةن، وةك لة سةرةوة ئاماذةي ثَيدرا، كاريطةري هةية 
لةسةر بِرياردان لة رَيذةي ئاودَيري ثَيويست. بةآلم مؤدَيرنكردن و بةكارهَيناني سةرمايةي زياتر (لةطةَل كارمةند و تةكنةلؤجياي 
ذمارةي  كةمبوونةوةي  بةدةرلةمة،  خةَلك.  كةمي  ذمارةيةكي  بةكارهَيناني  بة  دةكةن  زياتر  بةرهةمي  زامين  ئاو)  كؤكردنةوةي 

دانيشتواني طوندةكان طةشةي ئةم كةرتة سنووردار دةكات، لةبةئةوة ثَيويسيت بة ذَيرخان و (طلدانةوةي ئاو) كةمدةبَيتةوة.

راهَينانى جوتياران

26 بةثَيى بودجةى وةزارةتى كشتوكاَل و سةرضاوةكانى ئاو
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راسثاردةكان
طةورةترين  كَيبةركَيي.  كشتوكاَلي  بةرةوة  بِروات  كؤمةككراوةوة  كشتوكاَلي  لة  كوردستان  هةرَيي  حكومةتي  ثَيويستة  سياسةت: 
لةم جؤرة مامةَلة  رَينمايي طوجناو. سياسةتي  و  رَيسا  لة نةبووني سياسةت،  لة هةرَيي كوردستان بريتية  كَيشةي كةرتي كشتوكاَل 
دةكات لةطةَل بةديهَيناني ئاسايشي خؤراك و ثةرةثَيداني كةرتي كشتوكاَل لةِرَيطةي وةبةرهَينانةوة، لةطةَل رةضاوكردني خواستة 
طشتيةكاني ثةرةثَيداني ئابوري و كؤمةآليةتي هةرَيم و ثاراستين ذينطة. ئةمة ثَيويسيت بة ثالنداناني درَيذخايةن هةية بؤ ئةم 
كةرتة بةشَيوةيةكي تةبا لةطةَل ثالني ثةرةثَيداني هةرَيي كوردستان و دةبَيتة تةواوكةري ثالني ثةرةثَيداني نيشتيماني لة عَياق، 
بةتايبةيي لة بواري ثاراستين كواَلييت ئاوة هاوبةشةكاني وةك رووبارةكان. ثَيويستة ثالنداناني سرتاتيذي مامةَلة بكات لةطةَل 
ثَيداويستيةكاني وةبةرهَيناني ئةم كةرتة و سياسةت و سرتاتيذةكاني رووبةِرووبوونةوةي وشكةساَلي، كَيشةكاني زةوي، كؤمةكةكاني ئةم 

كةرتة، بةكارهَيناني ئاو بؤ كشتوكاَل خزمةتطوزاريةكاني فَيكردن و بة بازاِركردن.

بةتايبةتي  ثةرةثَيدان،  بؤ  درَيذخايةن  ثالني  لة  بن  بةشَيك  ثَيويستة  ثَيويستة،  وةبةرهَيناني طةورة  كة  لةكاتَيكدا  وةبةرهَينان: 
وةبةرهَيناني ثَيويست بؤ:

•  راهَينان و بونياتناني توانا
•   توَيذينةوة و فَيكردن 

•   ثاَلثشيت كردني بةرةوثَيشربدني تةكنيك و شَيوازةكاني كاركردن لة كةرتي كشتوكاَل و ئاودَيري 

شَيوةي 14. وةبةرهَيناني خةمَلَينراو بؤ كةرتي كشتوكاَل، 2013-2020

سةرضاوة: خةمآلندنةكاني توَيذينةوة

ئةولةويةتيةكاني وةبةرهَينان لة كشتوكاَل – وةبةرهَيناني ساآلنة (مليؤن دؤالري ئةمريكي) 

2020-20202013-20172018-2013ضاالكي وةبةرهَينان

مليؤن دؤالرمليؤن دؤالرمليؤن دؤالركشتوكاَل

30737توَيذينةوة لة سياسةتةكان و ياساكان

1,0251351,160جَيبةجَيكردني ثرؤذةكان

1,0551421,197كؤ

بكرَي   ِرةضاو  كَيبةركَيكارةكان  بةرهةمة  ثَيويستة 

بؤ  هةية  طةورة  وةبةرهَيناني  بة  وةثَيويستى 

ئةوةي ميتودي كشتوكاَل و ئاودَيري تازة داهَينرَي
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وةبةرهَينان لةو سَي بوارةي ئاماذةيان ثَيدرا، ثَيويستة لة ثالني ثَيشنياركراودا جَيطةي بكرَيتةوة بؤ بةرزكردنةوةي توانا و سةرضاوة 
مرؤييةكان و ذَيرخاني كةرتَيكي كشتوكاَلي مؤدَيرن. وةبةرهَينان زؤر طرنطة، ضونكة ئايندةي كشتوكاَل لة هةرَيي كوردستان ثَيويستة 

لةِرووي ئابوري و كرَيكارةوة طوجناو بَيت، بةهؤي كةمبوونةوةي ذمارةي ئةوانةي كاري كشتوكاَل دةكةن و لة طوندةكان دةذين. 

ئةو ثالنانةي بؤ ئةم كةرتة ئامادةكراون لةاليةن وةزارةتي كشتوكاَل و سةرضاوةكاني ئاوةوة، ئاماجني زؤر بةرزيان هةية و ثَيويستيان 
بة سةرضاوةي زؤر، تواناي تةكنيكي زؤر، ضاكسازي لة كةرتي ئاو و كاتي ثَيويست دةبَيت بؤ بةديهَينانيان. روونة كة جَيبةجَيكردني ثالني 
بةردةوامي (2013-2009) رووبةِروووي ضةند طرفت و بةربةرستَيك بؤتةوة وةك دواكةوتين بودجة، كة بؤتة هؤي جَيبةجَيكردني 
تةنها %25ي ثالنةكة هةتا ئَيستا. بِري وةربةرهَيناني خةمَلَينراو بؤ ساآلني 2018-2013 زؤر طةورةية و ثَيويسيت بة سةرضاوةي 
تةنيكي زؤر و كاري هةماهةنطي زؤر هةية (بةتايبةتي لةنَيوان دوو بةشةكةي وةزارةت، كشتوكاَل و ئاو، لةكاتي ديزاين، طرَيبةستكردن 
و دروستكردندا). هاوكات كاتي ثَيويست بؤ ديزاين و بيناكردني بةنداو زؤر كةم دانراوة. خةمآلندني طوجناو ئةوةية كة حكومةتي 
هةرَيي كوردستان ثَيويسيت بة النيكةم 10 ساَل هةية بؤ جَيبةجَيكردني ثرؤذةي طلدانةوةي1,700  مليؤن مةتر سَيجا ئاو، واتا تا 

ثاش 2020.
 

داِرشتين سياسةت، رَيسا و رَينمايي بؤ ئةم كةرتة، سوودي زؤري دةبَيت لة مةوداي دووردا، بةآلم تةنها ئةطةر هةماهةنطي هةبَيت 
لة  ئاو  بةشي سةرضاوةكاني  و  ذينطة  دةستةي  وةك  ثةيوةنديدارةكاني  اليةنة  لةطةَل  بكرَين  جَيبةجَي  بةشَيوةيةكي طوجناو  و 

وةزارةتي كشتوكاَل  و سةرضاوةكاني ئاوي حكومةتي هةرَيي كوردستان و حكومةتي فيدراَل. 

ثَيويستة حكومةتي هةرَيي كوردستان لةِرَيطةي نوذةنكردنةوةي تؤِرةكاني ئاودَيري و دروستكردن و فراوانكردني ذَيرخاني بةبازاِركردن 
لة  بكات  دَلنيايي  ثلةبةندي)  و  ثاكةتنان  لة  و شوَيين  ئؤتؤمبيلي طواستنةوة كة ساردكةرةوةي هةبَيت  (داناني شوَيين ساردكةرةوة، 

دروستبووني كَيبةركَي لة كةرتي كشتوكاَلي هةرَيدا.

ئةم وةبةرهَينانة زؤر طرنطن بؤ راطرتين ئاسيت ثةرةثَيداني ثَيشبينيكراوي ئةم كةرتة لة داهاتوودا، بةآلم ثَيويسيت بة جَيبةجَيكردن، 
ضاودَيريكردن و بةدواداضووني ثَيويست هةية. 

كؤي وةبةرهَيناني خةمَلَينراو كة ثَيويستة بؤ دروستكردني كةرتَيكي كشتوكاَلي كَيبةركَيكار و طوجناو لةِرووي ئابووريةوة دةطاتة1,197  
مليؤن دؤالري ئةمريكي، لةكاتَيكدا كة6,708  مليؤن دؤالري ئةمريكي ثَيويستة بؤ بةِرَيوةبردني ئاو و وةبةرهَينان لة ئاودَيريدا. 

كاريطةريةكان لةسةر ذينطة: 
•    ثَيويستة وةبةرهَينان لة كةرتي كشتوكاَل بة قةبارةيةك بَيت و بةشَيوةيةك بِرياري لةسةر بدرَيت كة نةبَيتة هؤي وشككردني  

        ئاوي ذَيرزةوي. 

•     ثَيويستة تؤِري ضارةسةركردني ئاوي ئاودَيري هةبَيت ثَيش ئةوةي خبرَيتة ناو سةرضاوة ئاويةكانةوة. 
•     ثَيويستة تؤوي رووةك و ِرةضةَلةكي ئاذةَلة ناوخؤييةكان بثارَيزرَين و بةرةوثَيش بربَين لةجياتي هَيناني تؤوي بةرهةمدارتر و  

        رةضةَلةكي ئاذةَلي بياني ضاككراو. ئةمة دةبَيتة هؤي ثاراسنت و راطرتين ذينطة. 

كؤمةكة كشتوكاَليةكان كة ناتوانرتَيت درَيذةيان ثَيبدرَيت: كؤمةكةكان زؤرن ناتوانرَيت درَيذةيان ثَيبدرَيت. ثَيويستة ئةم كؤمةكانة قؤناغ 
بة قؤناغ بوةستنرَين. 

ذَيرخاني  مؤدَيرنكردني  و  بةرةوثَيشربدن 

زؤر  ئاودَيري،  تؤِرةكاني  لةطةَل  كشتوكاَل، 

بةرهةمداري  بةرزكردنةوةي  بؤ  طرنطن 

كشتوكاَل
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(ئةولةويةتيةكاني وةبةرهَينان لة سةرضاوةكاني ئاو و ئاودَيري – وةبةرهَيناني ساآَلنة مليؤن دؤالري ئةمريكي)

شَيوةي15. وةبةرهَيناني خةمَلَينراو بؤ سةرضاوةكاني ئاو و ئاودَيري، 2013-2020

سةرضاوة: خةمآلندنةكاني توَيذينةوة

2020-20202013-20172018-2013ضاالكي وةبةرهَينان

مليؤن دؤالرمليؤن دؤالرمليؤن دؤالرسةرضاوةكاني ئاو و ئاودَيري 

808سياسةتةكان، سرتاتيذةكان و ياساكان

20020توَيذينةوة و هةَلسةنطاندن

1,7551,1252,880جَيبةجَيكردني ئةولةوييت 1

1,6002,2003,800جَيبةجَيكردني ئةولةوييت 2

3,3833,3256,708كؤ
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كةرتي ثيشةسازي 
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كةرتي ثيشةسازي 

كة  بةرهةمهَينان  تري  كةرتةكاني  (لةطةَل  ثيشةسازي  بؤ  تايبةتة،ثاَلثشيت حكومةت  تةواوي  بة  كوردستان  لة هةرَيي  ثيشةسازي 
كةرتي تايبةت وةبةرهَيناني تَيدا كردوة) بةطشيت لةِرَيطةي مؤَلةتدانةوة دةدرَيت كة حكومةت (لةِرَيطةي دةستةي وةبةرهَينانةوة) 
زؤنة ثيشةسازيةكان جَيطي بكرَيت، كة  لة  لة يةكَيك  داوا دةكات ثرؤذةكة  يان  بؤ ثرؤذةكة  زةوي  ذَيرخان دابني دةكات لةطةَل 
ذَيرخاني بنةِرةتي ثَيويستيان هةية. تيمي توَيذينةوةكة تةنها بايةخي دةدا بة ذَيرخان، بةآلم ثَيداضوونةوةيةكي طشيت دؤخي كةرتي 

ثيشةسازي ئةجنامدرا و هةندَيك ثَيشنيار طةآلَلة بوو، ئةطةرضي ناكرَيت وةك مامةَلةي تةواو هةذماربكرَين.  

ثوختةي هةلومةرجةكة 
بةرزي  رَيذةي  بةهؤي  جَيطي  كاري  هَيزَيكي  دروستبووني  بؤ  هةية  تواناي  هةية؛  ثيشةسازي  طةشةي  تواناي  كوردستان  هةرَيي 
طةشةوة (كة دةكةوَيتة نَيوان %3 و %4.5 طةشةي ساآَلنة) و كةرتي نةوت و طاز بةشَيوةيةكي خَيا ثَيشدةكةوَيت كة دةتوانَيت 

ببَيتة هؤي طةشةي بةرفراوان لة كةرتي ثيشةسازيدا بةطشيت، ضونكة ثَيويسيت بة كاآَل و خزمةتطوزاري كواَلييت بةرز هةية.

حكومةتي هةرَيي كوردستان ئاشناية بة طرنطي ثةرةثَيداني ثيشةسازي. لة ساَلي 2011 مؤَلةتدراوة بة2,534  ثرؤذةي ثيشةسازي 
تايبةت. نزيكةي1,500 كارطةي تر هةية كة لة دروستكردندان يان ضاوةِرواني كؤمةك دةكةن ثَيش ئةوةيدةستثَيبكةن.27 

لةكاتَيكدا كة تةنها 114 لةم كارطانة وةك طةورة ثؤَلَينكراون، %10 (263) مامناوةندين، و زؤرينة %85 (2,157) بضووكن. 
%53ي ثرؤذةكان دةكةونة ثارَيزطاي هةولَي، %31 سلَيماني و %16 دهؤك . 28

يةكَييت ذوورةكاني بازرطاني و ثيشةسازي كوردستان زياتر لة8,000  ئةندامي ضاالكي هةية لة2,700  كؤمثانياوة لة سةرانسةري 
هةرَيدا، ذوور هةية لة هةموو شارة طةورةكان و ضاالكانة بةشداري دةكةن لة نوَينةرايةتي كردني ئةندامانيان.29

ثَيشكةش ثاَلثشيت  كة   ،(2006) 4ي  ذمارة  وةبةرهَينان  ياساي  بةثَيي  دامةزراوة   2006 ساَلي  لة  وةبةرهَينان   دةستةي 
ثيشةسازيش كةرتي  بةآلم  طاز)  و  نةوت  كةرتي  لة  (جطة  كةرتةكان  زؤربةي  لة  كوردستان  هةرَيي  لة  وةبةرهَينان  بة   دةكات 
دةستيثَيكردوة  2007 ساَلي  لة  كة  دةكات،  ثةيِرةو  خَيا  مؤَلةتداني  شَيوازي  وةبةرهَينان  دةستةي  ،دةطرَيتةوة. 

27  سةرضاوة: وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي.

28  سةرضاوة: وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي.

http://www.rudaw.net/english/kurds/4928.html  29

شَيوةي 16. كؤمثانيا بضووك ومامناوةنديةكان لة كوردستان، 2011
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بؤ رَيؤشكردن بؤ جَيبةجَيكردني ياساي وةبةرهَينان. دةستةي وةبةرهَينان مؤَلةتي داوة بة 428 ثرؤذة تا كؤتايي ئةيلولي 2012. 
نزيكةي 21.9 مليار دؤالر سةرمايةطوزاري كراوة، لةمة %17.17 بؤ ثةرةثَيداني ثيشةسازي %52.16 بؤ ثةرةثداني بيناسازي. 
هةموو كةرتةكاني تري وةك كشتوكاَل، طةشتوطوزار، ثرؤذة بازرطانيةكان، تةندروسيت و ثةروةردةي تايبةت و هتد، %30.67ةكةي 
تريان بؤ تةرخانكراوة. حكومةتي هةرَيم هةوَل دةدات بِري 450 مليؤن دؤالر وةبةرهَينان بكات بؤ ثاَلثشيت كردني كةرتي ثيشةسازي 

لةماوةي ثَينج ساَلي داهاتوودا. 

لة ساَلي 2011، بِري1,390  مليؤن ديناري عَياقي وةبةرهَينان كراوة لة دروستكردني كارطةي ضيمةنتؤدا، بة رَيذةي %87 لة كؤي 
سةرمايةي وةبةرهَينراو لة سلَيماني و %65 لة كؤي سةرمايةي وةبةرهَينراو لة هةرَيم (ئةمةش بؤتة هؤي كةمبوونةوةي وةبةرهَينان 

لة ثرؤذةكاني تر %21 بؤ ثرؤذة طةورةكان، و %6 بؤ ثرؤذة مامناوةنديةكان و %8 30 بؤ ثرؤذة بضووكةكان ). 

نوَي،  كاري  هَيزي  %11ي  نزيكةي  يان  بةكارخستوة،  كةسيان   2,400 تةنها  ضيمةنتؤ  تازانةي  كارطة  ئةم  ترةوة  اليةكي  لة 
و  لةكاتَيكدا كة كارطة طةورةكاني تر4,932  كةسيان بةكارخستوة (%23)؛ كارطة مامناوةنديةكان3,264  كةس (15%) 
كارطة بضووكةكان10,890  كةسيان بةكارخستوة (%51). دابةشبووني كارمةندي ناوخؤيي و بياني بةردةست نةبوو، بةآَلم كارطة 

طةورةكاني تر ئاماذة دةكةن بؤ ئةوةي كة زؤربةي كادرة تةكنيكيةكان بيانني. 

نوَي دروستكراوة، نزيكةي دوو هَيندةي ذمارةي كارةكان لة كةرتي خزمةتطوزاري؛ لةبةرئةوة  نزيكةي21,500  كاري ثيشةسازي 
ثَيدةضَيت كة ثةرةثَيداني ثيشةسازي لة ساَلي 2011 طةشةي ساآلنةي هَيزي كاري هةرس بكرداية ئةطةر هةموو كارمةندةكان 

ناوخؤيي بووناية. 

زؤنة ثيشةسازيةكان: بودجةي حكومةت بؤ ساَلي 2012 بِري 180 مليار ديناري عَياقي تةرخانكردوة بؤ ثرؤذةكاني دروستكردني 
زؤنة ثيشةسازييةكان. ضوار زؤن لةسةر رووبةري5,050  دؤمن زةوي دروست دةكرَين لة ناو يان نزيك شارة سةرةكيةكان لةسةر بنةماي 

ثالنداناني ورد و ثالني بةكارهَيناني زةوي و ماستةثالني شارةكان.31

شَيوةى 17. دابةشبوونىكارمةندان بةثَيىقةبارةى كؤمثانيا، 2011

30  زانياريةكان دابينكراون لةاليةن كاربةدةستاني دةستةي وةبةرهَينان و وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي لةكاتي كؤبوونةوةكاندا لة مايس و حوزةيراني 2012، ليست  
        و بةرواري ضاوثَيكةوتنةكان هاوثَيضكراوة لةطةَل بةشي ذينطة. 

31  ثالني بةكارهَيناني زةوي لة دهؤك، ماستةرثالني هةولَي و ماستةرثالني سلَيماني

دامةزراندني ثيشةسازي لةسةر دةرامةت دةرفةتي 

سةركةوتين طةشاوة(نةوت، ضيمةنتوو، كانزا) 
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كةلَينةكان
ضةند بةربةستَيكي سةرةكيي هةية كة رَيطرن لة ثةرةثَيداني بةردوام و خَياي كةرتي ثيشةسازي لة هةرَيي كوردستان. لةاليةكي 
ترةوة، ذَيرخانَيكي دواكةوتوو هةية لة بوارةكاني طواستنةوة، نةطوجناوي دابينكردني ئاو و كارةبا، كةموكوِري شوَينة ثَيويستةكاني 
وةك كؤطا و ساردكةرةوة بؤ بةروبوومة كشتوكاَليةكان. كؤدةنطي هةية لةسةر نةبووني شارةزايي و تواناي تةكنيكي و كؤمثانياكاني 
كةرتي تايبةت ثارةي بيمةي كؤمةآليةتي نادةن، بةمةش نابنة جَيطةي سةرجني كارخوازان. لةمةش زياتر، ئابوري زؤر ثشت دةبةستَيت 

بة هاوردةكردن، ئةمةش بازاِري ناوخؤ رووبةِرووي ناسةقامطيي دةكاتةوة.

 نةبووني دةستطةيشنت بة دامةزراوة داراييةكان طةورةترين بةربةستة بؤ ثةرةثَيداني ئةم كةرتة. ثَيويستة بازرطان و 
ثيشةسازكاران خؤيان تةمويلي ثرؤذةكانيان بكةن يان ثشت ببةسنت بة قةرزي خَيزانةكانيان. هةروةها وةبةرهَينةران ساردةبنةوة بةهؤي 

نةبووني بيمة و قةرز و ئاَلؤزي كارة ئاساييةكاني بانك..

نةطوجناوي ذَيرخان:
•    سيستةمي طواستنةوةي طشيت بةربةرستَيكي طةورةية و ناتوانَيت خزمةتطوزاري طواستنةوةي طوجناو دابني بكات بؤ   

       كارمةنداني كارطةكاني زؤنة ثيشةسازيةكان لة هةولَي، دهؤك و سلَيماني. بةديلي ئةمة، دروستكردني هَيَلي شةمةندةفةرة، كة   
      لة دةيةي رابوردودا ثشتطوَي خراوة. 

•    ثَيويستة خزمةتطوزاريةكاني ذَيرخان بةهةماهةنطي دابني بكرَيت لة هةر ضوار زؤنة ثيشةسازيةكةي نزيك شارة طةورةكاني  
      سَي ثارَيزطاكة. دةتوانن وةك بنةمايةك خزمةت بكةن بؤ ثةرةثَيداني ثرؤذةي جياوازي ثيشةسازي و راكَيشاني وةبةرهَيناني 

      ناوخؤيي و بياني لة كةرتي ثيشةسازيدا. 

لةبةرئةوة  ناوخؤيدا.  شارةزاي  كارمةندي  دؤزينةوةي  لة  كَيشةيان هةية  وةبةرهَينةران  ثَيويست:  تواناي  و  شارةزايي  كةمي 
و  زياتر  ثيشةيي  ِراهَيناني  هتد).  هيندي،  عةرةب،  (تورك،  بيانني  هاوبةشةكان  يان  بياني  كارطة  كاري  هَيزي  20%ي  نزيكةي 
بةرزكردنةوةي هؤشياري طشيت ثَيويسنت بؤ دروستكردني خواسيت طشيت بؤ راهَينان، بؤ ئةوةي دابينكردني هَيزي كاري ناوخؤيي 
زياتر بكرَيت بؤ وةبةرهَينةراني داهاتوو. هاني وةزارةتي ثةروةردة و وةزارةتي كار و كاروباري كؤمةآليةتي دةدةين رةضاوي هاوبةشي 
سةنديكا  ثيشةسازي،  و  بازرطاني  (ذوورةكاني  كؤمثانياكان  نوَينةرايةتيكردني  رَيكخراوةكاني  و  خاوةنكارةكان  لةطةَل  بكةن 
ثيشةييةكاني وةك ئةندازياران و رووثَيوكاران)، بؤ ئةوةي بةشداري بكةن لة دووبارة داِرشتنةوةي ستستةمي ثةروةردةي ثيشةيي و 

تةكنيكي (بِروانة بةشي راهَيناني ثيشةيي و تةكنيكي). 

تؤماركردني كؤمثانيا تازةكان، ئةطةرضي تاِرادةيةك ساكارة، هَيشتا زؤر درَيذخايةنة و كاتي زؤري دةوَيت.

داتا و ئامارةكان كؤنن و شاياني ثشت ثَيبةسنت نني، بةتايبةتي بةهؤي ئةوةي كة كؤمثانيا تايبةتةكان ئةركي ياساييان لةسةر نيية 
راثؤرت بدةن لةسةر داتاي بةرهةمةكانيان و بةكاربردنيان و بةرهةمهَيناني. ثيسبوون و ثاشةِرؤ، رووداو كارةساتةكان، هتد. ثَيويستة 

ضوارضَيوةيةكي ياسايي دابنرَيت بؤ ثِركردنةوةي ثَيداويستيةكاني ئامار و كؤكردنةوةي داتا و ثاراستين داتاكان.

بازرطاني سنوور  يةك اليةنةية. لة ساَلي 2011 وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي2,695  مؤَلةتي هاوردةكردني داوة بة بةهاي 
47 مليار دؤالري ئةمريكي. بةآلم تةنا 113 مؤَلةتي هةناردةكردن دراوة لةهةمان ساَلدا. ثاَلثشيت حكومةت ثَيويستة بؤ هانداني 
هةناردةكردن و هاوكاري تر لةِرَيطاي يارمةتيداني بازرطاني بيانيةوة لةِرَيطةي رَيككةوتين دوواليةنة و هاوكاري نَيوان سنوورةكان 
دةكرَيت  دواتر  كة  كَيبةركَيكار،  و  بةهادار  كاآَلي  دروستبووني  دةبَيت  يارمةتيدةر  هةناردةكردن،  بؤ  بةرايي  ثاَلثشيت  ناوضةكةدا.  لة 
بةرفراوانرت بكرَيت. مةرج نيية ثاَلثشيت تةنها كؤمةكي دارايي بَيت – دةكرَيت ثاَلثشتيكردن بَيت بؤ بةشداريكردن لة ثَيشانطاكاني 

دةرةوة و دةستنيشانكردني كِرياري دةرةكيي و ثاَلثشيت طواستنةوة و زمان، هتد.

 ذَيرخانَيكي دواكةوتوو بةربةستَيكي سةرةكيي كة

 رَيطرة لة ثةرةثَيداني بةردوام و خَياي كةرتي

ثيشةسازي لة هةرَيي كوردستان
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• هةر سَي ثارَيزطاكةكةي هةرَيم ساماني كانزايي زؤريان هةية جطة لة نةوت و طاز (وةك مس، كرؤم، نيكل، مةنطةنيز، زينك، 
طةض، جيثسم، بةردي مةِرمةِر و هتد)، ئةمةش ئاماذةية بؤ ئةوةي كة هةرَيم سامانَيكي زؤري دةستلَينةدراوي هةية. 

• بةربةسيت تري وةك نةبووني ستانداردي يةكطرتوو لة بوارةكاني سةالمةتي تةكنيكي، ذينطة و ستانداردةكاني كواَلييت كؤنرتؤَل، 
و ستانداردةكاني تةندروسيت و سةالمةتي و نةبووني بيمة بؤ كارطةكان و كارمةندان.

سةرضاوة: خةمآلندنةكاني توَيذينةوة

2020-20202013-20172018-2013ثرؤطرامي وةبةرهَينان

مليؤن دؤالرمليؤن دؤالرمليؤن دؤالر ثيشةسازي

58.4-58.4توَيذينةوة و ثةرةثَيداني دامةزراوةيي

349.328377.3ثاَلثشيت ذَيرخان بؤ ثيشةسازي

407.728435.7كؤ

شَيوةي 18. وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو بؤ ذَيرخاني ثةيوةست بة ثيشةسازيةوة 2013-2020
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راسثاردةكان:

• ئةجنامداني هةَلسةنطاندني سرتاتيذي بؤ ثةرةثَيدان كة لةِرووي ذينطة و ئابوريةوة بةردةوام بَيت لة بواري ثيشةسازيةكاني 
دةرهَينان و دةستكردن بة داِرشتين ثرؤطرامي جيؤلؤجي و طةِران.

•    ثاَلثشتيكردني ثرؤطرامةكاني تواناداركردن (وةك ئةوانةي رَيكخراوي كاري نَيودةوَلةتي (ILO) يان رَيكخراوي ثةرةثَيداني 
       ثيسةسازي نةتةوة يةكطرتووةكان (UNIDO) كة يارمةتي كؤمثانيا بضووكةكان دةدةن زاَل بن بةسةر بةربةستةكاندا،  

       ئةمةش دةبَيتة هؤي دروستبووني ثرؤذةي بضووك يان تاكةكةسيي. 

•    ئةجنامداني توَيذينةوةي شايستةيي بؤ هاوكاري نَيوان سنوورةكان لةطةَل ناوضة سنووريةكاني وآَلتاني دراوسَي و ئامادةكردني  
       ثرؤطرامي دروستكردني هاوكاري نَيوان سنوورةكان. 

•    ثةرةثَيداني كةرتي دارايي لة هةرَيم. ثَيويستة بانك دامبةزرَيت بؤ قةرزدان بؤ ثةرةثَيداني ثيشةسازي. بةآَلم تا ئةو كاتةي  
      خزمةتطوزاريةكاني بانكي بةرةوثَيش دةضن (كة ئةمة بةرثرسيارَييت بانكي ناوةندي عَياقة) و مةترسية سيستةماتيكةكان   

      كةمدةكرَينةوة، سةختة ثَيشبيين بةرفراوان بووني قةرزي مةودا ناوةندي و دوورمةودا بكرَيت بؤ ثرؤذةكان. دروستكردني بانكي  
       ثةرةثَيداني حكومةتي هةرَيم شتَيكي شياوة، بةآَلم ثَيويستة كَيشةي سةرضاوةكان و كارمةندي شارةزا يةكاليي بكريتةوة.

•    داِرشتين ضوارضَيوةي ياسايي بؤ ثاَلثشيت كردني كواَلييت كؤنرتؤَل و جَيبةجَيكردني بِروانامةكاني كواَلييت لةسةر كاآَل و  
       خزمةتطوزاريية ئاَلوطؤِركراوةكان. 

•     ثَيويستة كؤمثانيا تايبةتةكان رةضاوي ثَيشكةشكردني بيمةي كؤمةآليةتي بكةن بؤ كارمةندانيان، بةتايبةتي لةكاتَيكدا كة هةوَلي 
       ِراكَيشاني سةرجني كارمةندي شارةزاي ناوخؤيي دةدةن. بةآَلم لةوانةية باشرت بَيت ئةمة نةكرَيتة زؤرةملَي، ضونكة لة وآَلتة  

       ثَيشكةوتووةكاني ئةوروثا دؤزينةوةي كارمةند ئاسان نيية ثاش ئةوةي رَيوشوَيين تووندي بيمةي كؤمةآليةتي سةثَينرا كة بووة هؤي 
       طرانبووني هَيزي كار و جووَلةي زياتري كارمةندان. 

•    ثةرةثَيداني ثرؤسةكاني مامةَلةكردن و دةرهَيناني ثَيكهاتةكاني نةوت و طاز لة هةرَيم بؤ ئةوةي سةرضاوةكان بةهايان زياتر بَيت  
       ثَيش فرؤشنت و دةرفةتي كاري زياتر دروست دةبَيت بؤ دانيشتوان. 

•    دةستنيشانكردني بةرهةمة كَيبةركَيكارةكان (لةوانةية لةِرَيطاي سةيركردني ئةو شتانةي كة زؤر هاوردة دةكرَين) و ثةرةثَيداني 
       ثرؤطرامي ثاَلثشيت بؤ ئةمانة لةِرَيطاي ثةرةثَيداني كؤمثانيا طةورة، بضووك و مامناوةنديةكانةوة.

•    ثاَلثشيت كردني ثرؤطرامةكاني ثةروةردةي تةكنيكي و ثيشةيي لةسةر بنةماي ستانداردة نَيودةوَلةتيةكان بةهاوكاري لةطةَل 
       كةرتي تايبةت.  
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كارةبا 
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كارةبا 
ثوختةي هةلومةرجةكة 

دةستطةيشنت بة كارةبا لة هةرَيي كوردستان تاِرادةيةك طشتية، و تواناي بةرهةمهَينان طوجناوة بؤ ثِركردنةوةي ثَيداويسيت 
لة10,000   زياترة  تَيداية،  زيادةِرؤيي  زؤر  بةكاربردن  طةرمكردنةوةوة.  بةرهؤي  دةكات  زياد  لؤد  كاتَيك  زستان  ضلةي  لة  جطة 
لة  طواستنةوةدا  لةكاتي  كارةبا32  زؤري  لةدةستضووني  و  ثاَلثشتيكراوةكان  كرَي  كارةباوة.  كرَي  كةمي  بةهؤي  كيلؤوات/ساَل/يةكة 
طرنطرتين كَيشةكانن ، و دةبنة هؤي بةرزبوونةوةي خواست و دواجار دةبنة هؤي بةرفراوانرتكردني سيستةمةكة و وةبةرهَيناني 
زياتر. هاوكات الوازي هةية لة بوارةكاني دامةزراوةيي و داراييدا (ئةداي الوازي دانان و وةرطرتين كرَي، هَيزي كار تواناي لةخوار 
ضوارضَيوةي  و  كارةبا  ياساي  نةبووني  كارةبا.  دابينكردني  بةردةوامي  لةسةر  هةِرةشة  ببنة  لةوانةية  ئةمانة  ثَيويستةوةية)  ئاسيت 
رَيكخسنت، لةطةَل نةبووني ثالني سرتاتيذي و سيستةمي ضاودَيري ثَيشكةوتن، بريتني لة بةربةستة سةرةكييةكان. لةماوةي ضةند 
22 كاتذمَي  ساَلي رابوردودا، ثَيشكةوتين بةرضاو بةديهاتوة لة بواري بةديهَيناني دابينكردني كارةبادا. لةئَيستادا، كارةبا بؤ ماوةي 
لة رؤذَيكدا دابني دةكرَيت، و نزيكةي %98ي خَيزان و كؤمثانياكان بةسرتاونةتةوة بة سيستةمةكةوة. بةآلم هَيشتا كةموكوِري ماوة، 
بةتايبةتي لةكاتي وةرزي زستاندا و خواست لةسةر كارةبا بةخَيايي زياد دةكات، بةهؤي نةطوجناوي كرَي و بةهؤي ئةوةي كة نيوةي 

كارةباي بةرهةمهَينراو بةفِيؤدةِروات لة طواستنةوةدا. 

خواست 

طريانةكاني ماستةرثالني كةرتي كارةبا (2009)، رَيذةي خةمَلَينراوي خواسيت ساآَلنةي %7.7 هةتا 2020 زؤر زيادي كردوة 
2011دا طةيشتة2,800  مَيطاوات و3,100  مَيطاوات لة ساَلي  %15.2. بةرزترين ئاسيت خواست لة ساَلي  و طةيشتؤتة 
2012. لةوانةية بةرزببَيتةوة بؤ6,000  مَيطاوات لة ساَلي 2016 و لةوانةية بطاتة10,000  مَيطاوات تا 2020، مةطةر 

كرَيي بةرزتر و كةمكردنةوةي بةفِيؤضوون بتوانن ئةم طةشةية هَيواش بكةنةوة. بةكاربردني ماآَلن بريتية لة %60ي ئةم كؤية.
 

ئةم طةشة طةورةيةي خواست لةسةر بةرهةمهَيناني كارةبا تةنها رةنطدانةوةي ثةرةثَيدان نيية، بةَلكو هاوكات رةنطدانةوةي 
بةفِيؤضووني تةكنيكي و ناتةكنيكي كارةباية لة سيستةمةكةدا. خواست لةسةر تواناي بةرهةمهَينان تاِرادةيةكي باش كةمدةبَيتةوة 

ئةطةر كرَيي كارةبا زيادكرا و بةفِيؤضوونةكان كةمكرانةوة. 

 32  بنةماي ئةم طفتوطؤية بريتية لة ضةندين ضاوثَيكةوتن لةطةَل كارمةند و بةرثرساني وةزارةتي كارةبا و بآلوكراوةكاني وةزارةتي كارةبا. نزيكةي %43ي 
كارةبا بةفِيؤدةضَيت لةكاتي طواستنةوة، دابةشكردن و لةدةستضووني ناتةكنيكي.

شَيوةى 19. خواست لةسةر كارةبا لة هةرَيىكوردستان

Dohuk   Erbil   Slemani
1,793,482 GWh  2,932,615 GWh  2,565,065 GWh

 بةكاربردن زؤر زيادةِرؤيي تَيداية، زياترة لة

10,000  كيلؤوات/ساَل/يةكة
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بةرهةمهَينان

لةاليةن حكومةتةوة،  لة ئَيستادا رَيذةي 80%ي تواناي بةرهةمهَينان لةاليةن كةرتي تايبةتةوة خاوةندارَييت دةكرَيت و %20 
نةتةوة  لةاليةن  كة  بةِرَيوةدةبةن  طازي  بضووكي  وَيستطةي   3 كة  تايبةت  بةطةِرخةري  بة  دراوة  لةمة  هةندَيك  ئةطةرضي 
يةكطرتووةكانةوة لة سةرةتاي ساآلني 2000دا دابينكراون. زؤربةي تواناي بةرهةمهَينان لة وَيستطة سووتةمةنيةكانةوة دَين 
(33GTSC  and RE34) لةكاتَيكدا كة وَيستطة ئاوييةكان بِرَيكي كةم دابني دةكةن (نزيكةي 6-7%). هاوكات بةرهةمهَينةري 
تايبةتي وزة لةسةر بنةماي دابينكردن بةشَيوةي “وةرطرتن يان ثارةدان” بةرامبةر رَيككةوتين كِريين وزة. بةثَيي ئةم رَيكخستنة، 
حكومةتي هةرَيم سووتةمةني دابني دةكات بؤ بةرهةمهَيناني كارةبا بؤ بةرهةمهَينةري تايبةت و ئةوانيش كارةبا دابني دةكةن بة 

نرخي3,59  سةنت بؤ يةك كيلؤوات. 

شَيوةي 20. ثَيشكةوتين تواناي بةردةست (2009-2012)

مَيطاوات،   203 لة  بريتية  كارةبا  وةزارةتي  طازييةكاني  وَيستطة  بةرهةمهَيناني  تواناي  كؤي  سووتةمةني:  بة  وزة  وَيستطةي 
بةآَلم كؤي تواناي بةردةست تةنها 48 مَيطاواتة. زؤربةي وَيستطة طازييةكان تةمةنيان دةطاتة 15-10 ساَل و ثَيويستيان بة 

نوذةنكردنةوة يان داخسنت هةية (دوو لة سَيي وَيستطة طازييةكان نوذةنكراونةتةوة).
 

وَيستطة ئاوييةكان: لة ئَيستادا دوو وَيستطةي ئاويي هةية (دوكان و دةربةنديان). كؤي توانا دةطاتة 649 مَيطاوات، بةآَلم تواناي 
ِراستةقينة تةنها 140 مَيطاواتة بةهؤي كَيشةي بةطةِرخسنت و تةنيكيةوة (وةك لةرزة لة يةكَيك لة يةكةكاني دووكان) هةروةها 
بةهؤي وشكةساَليةوة لة هةرَيم. هاوكات وَيستطةكان ئةولةويةت دةدةن بة خواست لةسةر ئاودَيري نةك بةرهةمهَيناني وزة (بؤ 

منوونة وَيستطةي دووكان لة ضلةي زستاندا كارناكات بةَلكو ئاو طلدةداتةوة بؤ ئاودَيري دواتر لة ساَلدا).

طواستنةوة 
لة هةرَيي كوردستان سيستةمي طواستنةوة ثَيكدَيت لة دوو تؤِري جياواز، يةكَيك لة ثارَيزطاي دهؤك و ئةوي تر ثارَيزطاكاني 
هةولَي و سلَيماني35 ثَيكةوة دةبةستَيتةوة . تؤِري طواستنةوة ثَيكدَيت لة هَيَلي 132 كةي ظي 33 كةي ظي كة تةنها 82 وَيستطةي 

دابةشكردن هةية. 

Gas Turbine Simple Cycle  33

Reciprocating Engine  34

35  ثَيكةوةبةستنةوةيةكي الواز هةية لةنَيوان دهؤك و هةولَيدا. بةآلم الوازي سيستةمي طواستنةوة كَيشةيةكي طةورة نيية، ضونكة لةسةر ئاسيت ثارَيزطاكان 
بةرهةمهَينان ثةرةيثَيددرَيت و هيض كام لة ثارَيزطاكان كارةباي زيادةي نيية تا بيدات بة شوَينةكاني تري هةرَيم، ئةطةر وَيستطةكاني ئةو شوَينانة لةكاركةوتن.
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بؤ  ثرؤذةيةك  ضةند  جَيبةجَيكردني  لة  بةردةوامة  كار  بةآلم  دابةشكردن.  و  طواستةوة  تؤِرةكاني  تواناي  لة  زياترة  ئَيستا  لؤدي 
درَيذكردنةوةي هَيَلةكان و داناني وَيستطةي دابةشكردني نوَي. ئةم توَيذينةوةية ثَيشنياري وةبةرهَيناني زياتر دةكات لة بوارةكاني 

طواستنةوة و دابةشكردن. 

وَيستطةي  لة  وزة  طواستنةوةي   ،(2020 لة  مَيطاوات  بطاتة6,000   (لةوانةية  بةرهةمهَينان  تواناي  زيادبووني  لةطةَل 
بةرهةمهَينانةوة بؤ سةنتةرةكاني لؤد زؤر طرنطة. وةبةرهَينان لة سيستةمةكاني طواستنةوة و دابةشكردن زؤر طرنطة و ثشت 
دةيةدا،  ئةم  كؤتاي  لة  لَيبدرَيت.  بِرياريان  وريايانة  زؤر  ثَيويستة  لةبةرئةوة  كوردستان،  هةرَيي  حكومةتي  بودجةي  بة  دةبةستَيت 
لةوانةية ثَيويسيت ناردني كارةبا بؤ ناوضةكاني تري هةرَيم، عَياق يان بؤ دةرةوةي عَياق قةرةبووي ئةو وةبةرهَينانة بكاتةوة كة ئَيستا 

دةكرَيت لة هَيَلي طواستنةوةي بةرزدا (400 كةي ظي).

دابةشكردن 

تؤِري دابةشكردن بة 33 كةي ظي كاردةكات (55 وَيستطةي دابةشكردن) و 11 كةي ظي كة كةمبوونةوةي ظؤَلتاج دةطاتة 415 
ظؤَلت و 240 ظؤَلت. لة ئَيستا كؤي درَيذي تؤِري 33 كةي ظي دةطاتة2,370  كيلؤمةتر.

لةماوةي نَيوان 2011-2009 كارةباي كرَي بة رَيذةي %10 زياديكرد و ساآلنة25,000  كِرياري نوَي دةبةسرتايةوة بة تؤِرةكانةوة. 
 ،2011 لة ساَلي   (IKN) زانياري عَياق تؤِري  ئامارَيكي  بةثَيي  كِريار.  كِرياران طةيشتة947,672   ذمارةي   2012 لة ساَلي 
ذمارةي خَيزانةكاني لة هةرَيي كوردستان دةطاتة915,000  خَيزان؛ ئةم ذمارةية ثَيشنياري ئةوة دةكات كة داثؤشني نزيكة لة 
هةمةطي. كؤي فرؤشتين كارةبا، بةثَيي بودجةي ساَلي 2012ي هةرَيم، ضاوةِروان دةكرا 187 مليار ديناري عَياقي بَيت، واتا 160 

مليؤن دؤالري ئةمريكي (نزيكةي 13 دؤالر/مانط/يةكةي بةسرتاو). 

طةشةي بَيوَينةي خواست، فشاري زؤري دروستكردوة لةسةر تؤِرةكاني دابةشكردن و بؤتة هؤي بةفِيؤضووني كارةبا (تةكنيكي 36 و 
ناتةكنيكي37 ) بؤ زيادكردني بؤ ئاسيت %40 تا %45 وةك لة كؤتاي ساَلي 2011 38. كةمكردنةوةي ئةم بةفِيؤضونانة دةبَيتة 

هؤي كةمكردنةوةي ثَيداويسيت بة بةرهةمهَيناني كارةباي زياتر.

بةِرَيوةبردني كةرتي كارةبا 
دؤخي ياسايي و رَيكخسنت

نةبووني رذَيَيكي ياسايي و رَيكخسنت، لةطةَل نةبووني ثالني سرتاتيذي و سيستةمي ضاودَيري بريتني لة بةربةرستة سةرةكييةكاني 
ئةم كةرتة، بةم شَيوةيةي خوارةوة: 

•    وةزارةتي كارةبا خاوةندارَييت كةرتي كارةبا دةكات، بةطةِريدةخات و رَيكيدةخات. ئةطةري دروستبووني ثَيكداداني بةرذةوةندي 
       هةية كاتَيك وةزارةتي كارةبا لةيةك كاتدا بِرياردةرة، رَيكخةرة، بةطةِرخةر و دابينكارة. نةبووني ئاراستةي بازرطاني. 

•    يةكةكاني كةرتي كارةبا بةبَي هةبووني ياساي كارةبا يان ضوارضَيوةيةكي رَيكخسنت كاردةكةن. 
      بةشداري كةرتي تايبةت لة كةرتي بةرهةمهَيناني كارةبا رَيكخراوة بةثَيي طرَيبةسيت دروستكردن، خاوةندارَييت و بةطةِرخسنت   

       يان ديزاين، دروستكردن و بةطةِرخسنت بؤ ئةو وَيستطانةي لةِرَيطةي وةبةرهَيناني تايبةتةوة تةمويل دةكرَين، هةروةها  
       هةندَيك رَيككةوتين بةطةِرخسنت و بةِرَيوةبردن هةية بؤ ئةو وَيستطانةي كة حكومةت خاوةندارَيتيان دةكات. 

•    هيض ثةيوةندييةك نيية لةطةَل بةكاربةران لة بواري خزمةتطوزاريةكاني كارةبا و نةبووني ثةروةردةكردني بةكاربةر لةسةر 
      بابةتةكاني وزة (ئاو و ذينطة). 

36   بةفِيؤضووني تةكنيكي بةشَيوةيةكي سروشيت روودةدات )ياساكاني فيزيا( و ثَيكدَيت تةنها لة دزةكردني كارةبا لةناو سيستةم و ثَيكهاتةكانيدا، وةك هَيَلةكاني 

طواستنةوة و دابةشكردن )كؤنداكتةر(، ترانسفؤرمةر و سيستةمةكاني ثَيوانةكردن. 

37   بةفِيؤضووني ناتةكنيكي روودةدات بةهؤي كرداري لة دةرةوةي سيستةمي وزة وةك دزيين كارةبا، ثارةنةدان لةاليةن بةكاربةرةوة و هةَلةي ثَيوةرةكان،   

ذمَيياري و تؤمارةكان. 

و  تؤِرةكان  ظؤَلتاجي  نزمي  و  درَيذي  طواستنةوة،  وَيستطةكاني  كاركردنيةوة )كةمي  و  تؤِر  كَيشةكاني  بةهؤي  روودةدات  تةكنيكي  بةفِيؤضووني  كة  لةكاتَيكدا    38

ثَيوةرةكان  ضاودَيري  ناياساييةوة.  كاري  بةهؤي  روودةدات  ناتةكنيكي  بةفِيؤضووني  بةآلم  لؤد(،  سةنتةري  لة  دوورن  وَيستطةكان  زؤربةي  يان  طةياندن  خاَلةكاني 

سنووردارة و تةنها %10 تا %15ي ثَيوةرة دانراوةكان ضاودَيري دةكرَين.

بةفِيؤضووني تةكنيكي و دارايي بةسةريةكةوة لة 

%40ي  بؤ %45ي كؤي كارةباي بةرهةمهاتوو



69

ثيكهاتةي كرَي و طوجناندن 
كؤكردنةوةي كرَيي كارةباي فرؤشراو لةاليةن وةزارةتي كارةباوة لة ساَلي 2011 لةنَيوان %45 و %75دا بوو. هاوكات 
بةفِيؤضوون لة طواستنةوةدا (تةكنيكي و ناتةكنيكي)، كةمي كرَيي كارةباي ماآلن و كِريارة بازرطانيةكان يةكَيكن لة 
بؤ  كرَي  تَيكِراي  دةكات:  كارةبا  كؤمةكي طةورةي  كوردستان  هةرَيي  حكومةتي  بةكاربردن.  ئاسيت  بةرزي  هؤكارةكاني 
ساَلي 2011 برييت بوو لة 2.24 سةنت/كيلؤوات (ماآلن 1.82 و شوَينة بازرطاني و ثيشةسازييةكان 2.55 سةنت/

.kWh /لةكاتَيكدا كة تَيضووي بةرهةمهَينان دةطاية 15.6 سةنت ،(kWh

شَيوةي 21. كرَيي بةكاربردني كارةبا

كارمةندان 

زؤر كارمةند هةية لة وةزارةتي كارةبا (نزيكةي14,277  كةس لةطةَل2,000  كارمةندي ئاسايش). زؤري ذمارةي  ذمارةيةكي 
لة2,000   بريتية  بةرهةمداري  بؤ  نَيودةوَلةتي  بنةِرةتي  رَيذةي  كةرتة.  ئةم  كارايي  زؤري  كةمبوونةوةي  هؤي  بؤتة  كارمةندان 
مَيطاوات/ساَل/كارمةند، لةكاتَيكدا لة كةرتي كارةباي هةرَيم (تةنانةت بة دةركردني بةرهةمهَيناني تايبةت) بةرهةمداري تةنها 
511 مَيطاوات/ساَل/كارمةندة. رَيذةي بنةِرةتي نَيودةوَلةتي بؤ ذمارةي كِريار بةثَيي كارمةند دةطاتة 550، لةكاتَيكدا لة هةرَيي 

كوردستان ذمارةكة بريتية لة 66 كِريار بؤ هةر كارمةندَيك.

Source: MOE, IEAv

شَيوةي 22. ذمارةي كِريار بؤ هةر كارمةندَيك

كارةبا  زؤري  لةدةستضووني  و  ثاَلثشتيكراوةكان  كرَي 

لةكاتي طواستنةوةدا لة طرنطرتين كَيشةكانن، و 

دةبنة هؤي بةرزبوونةوةي خواست و دواجار دةبنة هؤي 

بةرفراوانرتكردني سيستةمةكة و وةبةرهَيناني زياتر.

kWh\
kWh\
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	كةلَينةكان 

ثةيكةريكرَي و طوجناندني كرَي 

•   ثةيكةري ئَيستاي كرَي زؤر ساكارة و ميتؤدي وةرطرتين كرَي لةسةر بنةماي هيض ثَيوةرَيكي دةرةكيي نيية. 
•   ثةيكةري ئَيستاي كرَي و كرَيي بلؤك بؤ كارةبا لةسةر بنةماي توَيذينةوةي طوجناو نني لة تَيضووي خزمةتطوزاريةكة (خزمةتكردني خَيزان طرانرتة لة 

       خزمةتكردني كِرياري ثيشةسازي، كةضي كرَيي كارةباي ثيشةسازي زياترة). 

•   كؤمةكة داراييةكان39  دةطاتة 1.77 مليار دؤالر لة ساَلي 2011، 2.75 ئةوةندةي بودجةي تةرخانكراو بؤ ثرؤذة بةردةوامةكاني كةرتي كارةبا و %55ي كؤي   
       خةرجييةكاني ساَلي 2011 بؤ هةموو ثرؤذة بةردةوامةكان. 

•  كؤمةكة ئابورييةكان40  زؤر زياترن لة داهاتة داراييةكان و لة ساَلي 2011 طةيشتة 2.14 مليار دؤالر. 

سةنتةرةكاني كؤنرتَل  و ِراثةِراندن
ئةطةرضي وةزارةتي كارةبا سةرقاَلي جَيبةجَيكردني سيستةمي كؤنرتؤَل و ضاودَيري و كؤكردنةوةي داتاية (SCADA) كة بةِرَيوةبةرةكان توانادار دةكات ضاودَيري و 

كؤنرتؤَل كردن و هؤشداريدان ئةجنام بدةن لةسةرانسةري وَيستطةكاندا لة شوَينَيكي نَيوةنديةوة، بةآلم هَيشتا بةِرَيوةبرن و كؤنرتؤَلكردني تؤِرةكان ثشت دةبةستَيت 

بة تةلةفؤن لةطةَل كارمةنداني وَيستطةكان. سةنتةري كؤنرتؤَلي ئَيستا ثَيويسيت بة طؤِرانكاري سةرتاسةري هةية و ئةمة لة بودجةي 2013دا طوذمةي بؤ 

دياريكراوة.

طواستنةوة و دابةشكردن
 سيستةمةكاني طواستنةوة و دابةشكردن بارطراني و لؤدي زؤريان لةسةرة (هَيَلي درَيذي ظؤَلتاج كةم، كةمي وَيستطةكان، ناهاوسةنطي ترانسفؤمةري ظؤَلتاج نزم و 

تؤِري ئؤظةرلؤد) بةرثرسيارن لة بةفِيؤضووني تةكنيكي و ثَيويستيان بة وةبةرهَيناني طةورة هةية (لةِرووي دارايي و كاتةوة) لة سةرانسةري هةرَيدا.

39  هةذماركراوة لةسةر بنةماي جياوازي نَيوان تَيكِراي كرَي و تَيضووي راستةوخؤ لةسةر وةزارةتي كارةبا. كؤمةكي دارايي تاِرادةيةك كةمدةبَيتةوة ئةطةر طازي 
سروشيت بةردةست بوو وةك سووتةمةني بؤ تؤرباينة طازييةكان (كة تا ئةو كاتة كاراتر و ثَيشكةوتر دةبن)، بةآلم كَيشةي كؤمةكةكان بةردةوام دةبَيت، ضونكة طازي 

سروشيت ناوخؤيي نرخَيكي كةمرتي بؤ دانراوة كة دةطاتة يةك لةسةر سَيي نرخة ئابوريةكةي، هةروةها ضاوةِروان دةكرَيت بةرهةمهَينان بةشَيوةيةكي بةرضاو 

زيادبكات.

40  هةذماركراوة بةثَيي جياوازي نَيوان كرَيكان و تَيضووي ئابوري (سووتةمةني).

شَيوةى 23. خواست لةسةر كارةبا لةاليةن بةكاربةرانةوة لة هةرَيىكوردستان
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راسثاردةكان 

حكومةتي هةرَيي كوردستان ثَيويسيت بة ضاكسازي خَيا و بنةِرةتي هةية لة ثيشةسازي كارةبادا و دروستكردني وةزارةتَيكي راستةقينة كة بةرثرس بَيت لة 

بةِرَيوةبردني سياسةت و سرتاتيذ بةشَيوةيةكي دوورمةودا. ئةولةويةت بريتية لة بةرزكردنةوةي كرَيي كارةبا و دةستكردن بة ثرؤطرامي كةمكردنةوةي 

بةفِيؤضوون. لةكاتَيكدا كة ضاوةِروان دةكرَيت بةرهةمهَينان لةاليةن كةرتي تايبةتةوة تةمويل بكرَيت، ثَيويستة حكومةتي هةرَيي كوردستان برةوبدات 

بة طرَيبةستكردن لة بواري وزة لةطةَل بةرهةمهَينةري تايبةت (لةِرَيطةي داِرشنت و جَيبةجَيكردني ضوارضَيوةيةكي ياسايي و رَيكخستين تةواوةوة)، 

بودجةش ثَيويستة تةنها تةمويلي توَيذينةوةي دامةزراوةيي و سياسةت بكات (كرَي و رَيكخستين كةرتةكة)، لةطةَل طواستنةوة و دابةشكردن. بَيطومان 

لة ئَيستادا بودجة تةمويلي هةموو تَيضووةكاني تري بةطةِرخسنت دةكات. 

1. وةبةرهَينان 
نوذةن بكرَينةوة و بةرفراوانرت بكرَين بؤ ئةوةي ثرؤذةكاني بةرهةمهَينان بةباشي كاربكةن. وةك  ثَيويستة تؤِرةكاني طواستنةوة و دابةشكردن 

رَيسايةكي بنةِرةتي %60ي وةبةرهَينان بؤ زيادكردني بةرهةمهَينان ثَيويستة تةرخان بكرَيت بؤ نوذةنكردنةوة و بةرفراوانرت كردني طواستنةوة و 

دابةشكردن.  

•   ئةم توَيذينةوةية كؤي وةبةرهَيناني ثَيويست دةخةمَلَينَيت بؤ تواناي بةرهةمهَينان تا 2020 بة بِري 3.5 مليار دؤالري ئةمريكي، بةآلم لةوانةية  
     زياتر بَيت. 

•    وةبةرهَيناني خةمَلَينراوي ثَيويست بؤ هَيَلي 400 كةي ظي دةطاتة 1.12 مليار دؤالر )بةآلم ئةم لَيكؤَلينةوةية ئةم ثرؤذةية وةك ئةولةويةتي  
     دووةم دادةنَيت لة ئَيستادا؛ ئةولةيةتي يةكةم طواستنةوةي وزةية لة وَيستطةكاني بةرهةمهَينانةوة(. 

2. جَيبةجَيكردني ضوارضَيوةي ياسايي بؤ:

•  كةرتي كارةبا – ياسا و رَينمايي 
•  دروستكردني فةرمانطةيةكي رَيكخسنت

•  رَيسا و رَيكخستين طرَيبةست لةطةَل بةرهةمهَينةري تايبةت 
•  رَيسا و رَيكخستين هاوبةشي نَيوان كةرتي طشيت و تايبةت (بؤ هةموو ئابوري لةطةَل كةرتي كارةبا) 

3. هةَلسةنطاندني كؤنرتؤَلي خواست و جَيبةجَيكردني ثرؤذة
بذاردةكاني  شيكردنةوةي  لة  بريتية  كارةبا  وةزارةتي  بؤ  طوجناو  تَيضوو  وةبةرهَيناني  داهاتوو)  ساَلي  (ثَينج  كورتدا  لةمةوداي 
كؤنرتؤَلكردني خواست و جَيبةجَيكردني ئةو ثرؤطرامانةي كة ئاماذةدةدةن لةسةر بةرزبوونةوةي كرَيكان و بةِرَيوةبردني كؤنرتؤَلي 
خواست  بةِرَيوةبردني  لةسةر  بدات  ئةجنام  توَيذينةوة  كارةبا  وةزارةتي  ثَيويستة  ثيشةسازي.  و  بازرطاني  كةرتةكاني  بؤ  خواست 

(DSM) بؤ داناني ئةولةويةت بؤ تَيضوو/سوودةكاني بذاردة جياوازةكان. 

سةرضاوة: خةمآلندنةكاني توَيذينةوة

شَيوةى 24. خواست لةسةر كارةبا لةاليةن بةكاربةرانةوة لة هةرَيىكوردستان

كارةبادا  ثيشةسازي  لة  ثَيويستة  بنةِرةتي  و  خَيا  ضاكسازي 

لة  بَيت  بةرثرس  كة  راستةقينة  وةزارةتَيكي  دروستكردني  و 

بةِرَيوةبردني سياسةت و سرتاتيذ بةشَيوةيةكي دوورمةودا
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4.كةمكردنةوةي بةفِيؤضوون و باشرتكردني كارايي بةكاربةر
هاوشَيوةي  هةية  ئةولةويةتي  كةمكردنةوةي  كة  بةشَيوةيةكة  كوردستان  هةرَيي  كارةباي  سيستةمي  لة  بةفِيؤضوون  قةبارةي 
بةرزكردنةوةي نرخةكان. لةبةرئةوة كارَيكي بةثةلة و ثَيويستة و سوودي زؤري دةبَيت بؤ كةمكردنةوةي ثَيداويسيت بةرهةمهَيناني نوَي. 
بةفِيؤضووني تةكنيكي و دارايي بةسةريةكةوة زياترة لة %40ي كؤي كارةباي بةرهةمهاتوو، ئةطةر هةندَيك لة بِرة زؤرةكاني 

قةرزي نةدراوي كارةبا لةبةرضاوبطرين. لة مةوداي كورتدا، دةكرَيت بةفِيؤضووني تةكنيكي كةمبكرَيتةوة لةِرَيطةي: 

•   نوَيكردنةوةي كؤنداكتةرةكاني ئؤظةرلؤد
•   نوَيكردنةوةي ئؤظةرلؤد ديسرتبيوشن ترانسفؤرمةر
•   باشرتكردني فاكتةري وزةي تؤِرةكاني دابةشكردن 

•   طؤِريين كؤنداكتةر و كةيبَلة كؤنةكان 

 5. توَيذينةوةي ثالندانان بؤ نوذةنكردنةوةي سيستةمي دابةشكردني هةولَي، دهؤك و سلَيماني
 ثَيويستة توَيذينةوة لةسةر هةرزانرتين شَيوازةكان ئةجنام بدرَيت بؤ دياريكردني جؤري تؤِرةكان (لةطةَل شويين طوجناو بؤ هَيَلي 
طواستنةوةي ظؤَلتاج بةرز). سيستةمي بةشة-دابةشكردن (sub-transmission) كة كؤي تَيضووي دابةشكردن كةمدةكاتةوة 

ثاش لةبةرضاوطرتين تَيضووي بةفِيؤضووني ساآلنة.

6. داِرشتنةوةي ثةيكةري كرَي 
•   ثَيويستة ئاسيت كرَي رةنطدانةوةي كؤي تَيضووةكاني خزمةتطوزاريةكة بَيت بؤئةوةي بةشَيوةيةكي يةكسان تَيضووةكان دابةش 

       بكرَيت لةناو ضينةكاني بةكاربةراندا. لة سةرةتادا، ثَيويستة كرَيكان بةشَيوةيةكي بةرضاو زيادبكرَين، ثاشان ضاوةِرواني ئةجنامي  

       توَيذينةوةكان بكرَيت بؤ دياريكردني ثةيكةر و ئاسيت طوجناوي كرَيكان. 

•    ثَيويستة ثةيكةري كرَي ثَيداضوونةوةي بؤ بكرَيت و تازةبكرَيتةوة بؤ داناني هاندةر بؤ بةكارهَينان بةثَيي لؤدي سةر سيستةمةكة 

7. توَيذينةوة لة ضاكسازي ثةيكةري كةرتي وزة 
وةزارةتي كارةبا وةك وةزارةتي وزة بناسرَيت و ئةم ئةركانةي هةبَيت (1) بةرثرسياربوون لة هةماهةنطي كردني كؤي كةرتي وزة/

جَيبةجَيكردني سياسةت، و (2) دروستكردني يةك كؤمثانيا يان زياتري خزمةتطوزاري بؤ ئةوةي بةرثرسيار بَيت لة بةطةِرخسنت و 
بةِرَيوةبردني سيستةمي وزة. 

و  ثرؤذةكان  بةِرَيوةبردني  و  سةرثةرشتيكردن  وزة،  بؤ  ثالندانان  لة  بَيت  بةرثرسيار  (النيكةم)  ثَيويستة  داهاتوو  وزةي  وةزارةتي 
بةرهةمهَينةري تايبةت، داناني نرخ و باجي وزة، داِرشتين سياسةتةكان لة بواري وزة و سةرضاوة نوَي و نوَيكراوةكان، ثاراستين وزة، 

بةرةوثَيشربدني كارايي و شيكردنةوةي خواست لةسةر وزة (لةطةَل بةِرَيوةبردني اليةني خواست).

8. كةمكردنةوةي كارمةنداني وةزارةتي كارةبا 
•    توَيذينةوة لة كةمكردنةوةي كارمةنداني وةزارةتي كارةبا و رَيكخستنةوةي وةزارةت 

بةرزكردنةوةي لة  بريتية   ئةولةويةت 

ثرؤطرامي بة  دةستكردن  و  كارةبا   كرَيي 

كةمكردنةوةي بةفِيؤضوون
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9. باشرتكردني ثسووَلةي كرَي، داناني ثَيوةر و كؤكردنةوةي كرَي 
ثَيداويسيت هةية بؤ طةِران بةدواي رَيطةضارةكاني بةرةوثَيشربدني ثَيوةر، دةركردني ثسووَلة و كؤكردنةوةي كرَي و ضارةسةركردني 

كَيشةكانيان. ثَيويستة رةضاوي دةرفةت و طرفتةكاني هةريةك لةم بوارانةي خوارةوة بكرَيت:
•   نوَيكردنةوةي ثَيوةرةكان و تةنكةلؤجياي تر بؤ بةكارهَيناني مةيداني (ئةو ثَيوةرةي ئَيستا بِريارة بةكاربهَينرَيت زؤر طرانة بؤ  
      بةكارهَيناني هةمةطي، لةكاتَيكدا كة كرَيكان نزمن، تَيضووي ثَيورةكان يةكسانة بة كرَيي دوو ساَلي بةكاربردني كارةبا بةثَيي  

     كرَيكاني ئَيستا). 
•  كةمكردنةوةي كارةباي بَيثَيوةر و دزيين كارةبا بؤ باشرتكردني دةركردني ثسووَلة و وةرطرتين كرَي. 

10. رؤشنبيي و ذينطة 
•   جَيبةجَيكردني هةَلةتي هؤشياري طشيت بؤ ئامؤذطاريكردني بةكاربةران لةسةر كاريطةريةكاني بةفِيؤداني كارةبا و       

      ئاكامةكاني بةكارهَيناني كارةبا بةشَيوةي ناياسايي و هانداني ئةو كةسانةي اليةنة بةرثرسةكان ئاطادار دةكةنةوة لة كاري     
      ناياسايي. 

•   دةستكردن بة هةوَلةكان بؤ بةتاوانكردني دزيين كارةبا (ئةطةر لةئَيستادا بةو شَيوةية نةبَيت) بؤ ئةوةي بتوانرَيت ئةو كةسانة  
      سزا بدرَين كة ئةم كارانة ئةجنام دةدةن. 

2020-20202013-20172018-2013ثرؤطرامي وةبةرهَينان

مليؤن دؤالرمليؤن دؤالرمليؤن دؤالركارةبا

693255948وةبةرهَينان لة كةرتي طشيت- برايورتي 1

463.8300763.8وةبةرهَينان لة كةرتي طشيت - برايورتي 2

2,3001,2003,500بةرهةمهَينان(كةرتي تايبةت) - برايورتي 1

3,456.81,7555,211.8كؤ
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 تةندروسيت
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تةندروسيت41 
ثوختةي هةلومةرجةكة 

خزمةتطوزارية  بةرةوثَيشربدني  لة  بةديهَيناوة  باشي  ثَيشكةوتين  كوردستان  هةرَيي  حكومةتي  نزيكدا،  رابوردويةكي  لة 
تةندروستيةكاندا. بةآلم هةندَيك لة نيشاندةرة تةندروستية سةرةكييةكاني وةك رَيذةي مردني ساوا، لةدواي وآلتاني دراوسَيوةية 
تةندروسيت حكومةتي هةرَيي  ئاماجني كةرتي  تةندروستيةكان42.  بنكة  و  بةرةوثَيشربدني خزمةتطوزاري  ثَيويسيت  بؤ  ئاماذةية  و 
كوردستان دابينكردني ضاودَيري تةندروستية بؤ هةموو دانيشتواني هةرَيم و كةساني ئاوارةي نيشتةجَيي هةرَيم و دانيشتواني هةندَيك 
لة ناوضة كوردستانيةكاني دةرةوةي هةرَيم، كة بةبَي هاوكاري هةرَيم دةستيان ناطات بة خزمةتطوزاريةكاني ضاودَيري تةندروسيت 
يان ثَييان باشرتة بنَي لة هةرَيم ضارةسةر وةربطرن (بؤ منوونة هةندَيك لة دانيشتواني موسَل دةضن بؤ دهؤك بةثَيي راثؤرتي 
وةزارةتي تةندروسيت). مةوداي ئةم توَيذينةوةية تةنها ثةيوةستة بة كةلَينةكان و ثَيداويستيةكاني ذَيرخاني كةرتي تةندروستيةوة. 
بةآلم هةندَيك بواري تري ئةم كةرتة رةضاودةكرَين، ئةطةرضي ئةمة توَيذينةوةيةكي هةمةاليةن نيية و هةموو بوارةكاني كةرتي 
تةندروسيت ناطرَيتةوة. لةِراستيدا هةندَيك بواري طرنط وةك ثَيويست باس ناكرَين يان هةر باس ناكرَين. طريانة و ثَيوةرة 

بةكارهاتووةكان رةنطدانةوةي طفتوطؤ و كؤدةنطيةكاني شارةزاياني ئةم كةرتةية لة وةزارةتي تةندروسيت هةرَيم و دةرةوة. 

داتاكاني وةزارةتي تةندروسيت بؤ ساَلي2010 كة لة خشتةي “هةلومةرجي ئَيستا: ذَيرخان و كارمةندة سةرةكييةكاني تةندروسيت” 
نيشاندراوة، ثوختةيةك دابني دةكات لةسةر نيشاندةرة ضةندَيتيةكاني ضاودَيري تةندروسيت لة هةرَيي كوردستان. 65 نةخؤشخانةي 
طشيت و 52 نةخؤشخانةي تايبةت، نزيكةي7,684  قةرةوَيَلة و 235 ذووري نةشتةرطةريان هةية . ئةم نيشاندةرانة ئاماذةن بؤ 
ذَيرخانَيكي تاِرادةيةك ثَيشكةوتوو و هةبووني ذمارةيةكي طوجناوي كارمةند و سةرضاوةي مرؤيي، كة لةوانةية بة يةكساني دابةش 

نةبووبن لةسةرانسةري هةرَيدا. 

بةآلم هَيشتا بوار هةية بؤ بةرةوثَيشربدن و بايةخدان بةم كةموكوِريانةي خوارةوة: 

•       كةلَيين ذَيرخان و ثَيويسيت نوذةنكردنةوةي بنكة تةندروستيةكاني ئَيستا؛ 
•        ثَيويسيت بةرةوثَيشربدني كارايي بنكة تةندروستيةكان لةِرَيطةي سياسةت و سيستةمي باشرتي بةِرَيوةبردنةوة 

•        خراثي كواَلييت خزمةتطوزاريةكاني سةنتةرةكاني تةندروسيت بنةِرةتي؛ 
•        تواناي ثةرستاران لةخوار ستانداردةكانةوةية 

•        كؤني كةرةستة ثزيشكيةكان
•        نايةكساني لة داثؤشيين خزمةتطوزاريدا

•      خراثي سيستةمي زانياري تةندروسيت 

     

41   ئةم بةشة سوودي وةرطرتوة لة توَيذينةوةيةكي راند لةسةر ضاودَيري تةندروسيت لة هةرَيي كوردستان، كة وةزارةتي ثالندانان رَيطةيدا بة تيمةكة بةكاريبهَينن.
(MICS IV 2011) 42   رَيذةي مردني ساوا لة هةرَيي كوردستان بريتية لة 28/1000. سةرضاوة: دةستةي ئامار لةسةر بنةماي

43   سةرضاوة: دةستةي ئامار لةسةر بنةماي داتاي وةزارةتي تةندروسيت كة ئيدارةي طةرميانيش دةطرَيتةوة.

 حكومةتي هةرَيي كوردستان ثَيشكةوتين باشي

 بةديهَيناوة لة بةرةوثَيشربدني خزمةتطوزارية

 تةندروستيةكاندالةئاسيت ستاندردي تندروسيت

عراقدا و زؤر لة وآلتاني دراوسَيوةية
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هةلومةرجي ئَيستا: ذَيرخاني تةندروسيت كارمةندة سةرةكييةكان

erBildohuK*sleManitotalنيشاندةر

23103265ذمارةي نةخؤشخانة طشتيةكان

233252ذمارةي نةخؤشخانة تايبةتةكان

3,0671,4893,1287,684ذمارةي قةرةوَيَلةي نةخؤشخانة طشيت و تايبةتةكان

181,367103,917311,459596,743ذمارةي ساآلنةي نةخؤش

12,6218,42717,20138,249ذمارةي مانطانةي نةخؤشي داخَلكراو

3,521,0552,537,4453,296,0829,354,582ذمارةي ساآلنةي نةخؤشي سةردانكةر

2,5347552,2975,586ذمارةي ثزيشك

8,7624,2648,12221,148ذمارةي ياريدةري ثزيشك

* لةطةَل ئيدارةي طةرميان

سةرضاوة: دةستةي ئاماري هةرَيي كوردستان لةسةر بنةماي داتاي وةزارةتي تةندروسيت 

 .ئةو كةلَينانةي لةسةرةوة ئاماذةيان ثَيدرا لةم بةشةي خوارةوة بةوردي باس دةكرَين
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كةلَينةكان

بؤ ئةوةي رَيز لة نيشاندةرة ضةندَيتيةكان بطيَيت، ئةم توَيذينةوةية ثَيشنيار دةكات كة ذمارةي قةرةوَيَلةي نةخؤشخانةكان زيادبكرَيت 
بؤ12,323  تا ساَلي 2017، ئةمةش ثَيويسيت بة زيادكردني 400 قةرةوَيَلة دةبَيت لةهةر ساَلَيكدا. لةاليةكي ترةوة، ئةطةرضي 
ثَيشكةشكردني  لة  هةية  طةورة  كةلَينَيكي  عَياقيةكاندان،  ستانداردة  لةئاسيت   (PHCs) بنةِرةتي  ضاودَيري  سةنتةري  ذمارةي 

خزمةتطوزاريةكاني ضاودَيري بنةِرةتيدا، بةهؤي كةمي ذمارةي سةنتةري ضاودَيري بنةِرةتي لة ناوضة طوندي و دوورةدةستةكان و 
بةهؤي خراثي كواَلييت خزمةتطوزاريةكاني ضاودَيري تةندروسيت و نزمي ئاسيت سوود وةرطرتن لة بنكة تةندروستية طشتيةكان.

ئاسيت نوذةنكردنةوةي ئَيستاي نةخؤشخانةكان دةبَيتة هؤي دروستبووني 21 قةرةوَيَلة بؤ10,000 كةس، كة بةرزترة لة ستانداردي 
 444% بة  (كة  هةرَيم  لة  ناكةوَيت  دانيشتوان  طةشةي  فرياي  رَيذةية  ئةم  بةآلم  دراوسَي.  وآلتاني  لة  هةندَيك  و  نيشتيماني 
هةذماركراوة ). سةبارةت بة سةنتةري ضاودَيري بنةِرةتي، هةرَيي كوردستان نزيكةي 1.9 بؤ 10,000 كةسي هةية، كة بةئاساني 

دةطات بة ستانداردة عَياقيةكان (1.1/10,000  كةس) بةآلم هَيشتا هةندَيك لة ناوضة طونديةكان خزمةتطوزاريان نيية.

لة هةموو وآلتاني  و كةمرت  لة عَياق (200 دؤالر)  دةكات، كةمرت  117 دؤالر/تاكةكةس/ساَل سةرف  هةرَيي كوردستان نزيكةي 

ناوضةكة، جطة لة سوريا. حكومةتي هةرَيي كوردستان 525 مليؤن دؤالر بؤ ضاودَيري تةندروسيت سةرف دةكات (بةثَيي داتاي 2011 

لة بودجةي هةرَيدا)، لةمة 423 مليؤن دؤالر بؤ خةرجية دووبارةكان و 82 مليؤن دؤالر بؤ وةبةرهَينان. ئةم توَيذينةوةية ثَيشنياري 

تةندروسيت  كةرتي  بؤ  ثَيشنياركراو  وةبةرهَيناني  “ثوختةي  خشتةي  لة  وةك  دؤالر  مليؤن   260 بؤ  دةكات  وةبةرهَينان  زيادكردني 

(2020-2013) نيشاندراوة.

لةميانةي طفتوطؤ لةطةَل شارةزاياني ئةم كةرتة لةناوةوة و دةرةوةي هةرَيم، ئةم توَيذينةوةية بة طوجناوي دةزانَيت نوذةنكردنةوة 

ئةجنام بدرَيت بؤ نزيكةي 15 نةخؤشخانةي طشيت و 200 سةنتةري ضاودَيري بنةِرةتي و نوَيكردنةوةي تري طةورة لةماوةي ثَينج 

ساَلي داهاتوودا. 

ثَيويسيت هةية بؤ دروستكردني 30 سةنتةري ضاودَيري بنةِرةتي لة ناوضة طونديةكان و بةِرَيذةي دوو سةنتةر لة ساَلَيكدا بؤ هةر 
ثارَيزطايةك. ثَيويستة حكومةت هةوَل بدات كاتذمَيةكاني كاركردن زيادبكات لة 30 كاتذمَيةوة بؤ نزيكةي 47 كاتذمَي، ئةطةركرا، 
ضونكة نةخؤشخانة طشتيةكان و سةنتةرةكاني ضاودَيري بنةِرةتي تةنها بؤ ماوةي %25ي كاتةكان سووديان لَيوةردةطيَيت (ثزيشك 

تةنها ضةند كاتذمَيَيكي كةم كاردةكات لةم بنكانة ثَيش ئةوةي بضَيت بؤ نؤِرينطة تايبةتةكان).

خةرجيةكاني دةرمان و كةرةستة ثزيشكيةكان لة بودجةي وةبةرهَينان دابني دةكرَيت، ئةم توَيذينةوةية ثَيشنيار دةكات كة ئةم خةرجيانة 
دوو هَيندة بةرزبكرَينةوة بؤ ئةم دوو بابةتة و بطةنة نزيكةي 55 مليؤن دؤالر لة ساَلَيكدا 45. 

بةثَيي ئاسيت ئَيسياي دابينكردني كارمةندي ثسثؤِري ثزيشكي، دؤخي ضاوةِروانكراو لة 2017 برييت دةبَيت لة 14 ثزيشك، 1.3 
10,000 كةسَيك، كة كةمرت دةبَيت لة ذمارةي وآلتاني تري ناوضةكة. سةرباري زيادكردني  ددانساز و 0.68 دةرمانساز بؤ هةر 

دةرضواني كؤليذة ثزيشكيةكان و هاتين كارمةندي ثزيشكي وآلتاني تر، خواسيت بةرز بةهؤي طةشةي دانيشتوانةوة ثِرناكرَيتةوة. 

كواَلييت خزمةتطوزاريةكاني ثةرستاران و ياريدةدةراني ثزيشك طوجناو نيية.

ثَيويستة سيستةمي زانياري تةندروسيت دروست بكرَيت، كة تَيضووي خةمَلَينراوي دةطاتة 20 مليؤن دؤالر لة قؤناغي سةرةتادا46.

44  دةستةي ئامار
45  ئةم ثَيشنيارانة زادةي لَيكؤَينةوةي ثراكتيكني، ضونكة كةمي دةرمان و كةرةستةي ثزيشكي زؤر باس دةكرا. بةآلم خةمآلندني ثَيويستيةكان كارَيكي سةختة، لةبةرئةوة 

توَيذينةوة ثَيشنيار دوو هَيندةكردني خةرجيةكان دةكات و ثاشان هةوَلدان بؤ خةمآلندني دروست. 

تةندروستيةكان.  خزمةتطوزارية  طوجناوي  بةِرَيوةبردني  و  بِرياردان  ثرؤسةي  بؤ  يةكدةخات  تةندروسيت  داتاكاني  وآلت  تةندروسيت  زانياري  سيستةمي   46
كؤدةنطيةك هةية لةناو شارةزاياني تةندروستدا كة سيستةمي زانياري تةندروسيت زؤر طرنطة بؤ هةموو سيستةمَيكي تةندروسيت. بِروانة راثؤرتي كةرتي ضاودَيري 

ثَيويستة وةزارةتي تةندروسيت سةرةتا بة سيستةمَيكي بنةِرةتي دةستثَيبكات و ثاشان  تةندروسيت بؤ زانياري زياتر لةسةر ثَيشنياري سيستةمي زانياري تةندروسيت. 

ثةرةيثَيبدات بؤ سيستةمَيكي تةواو و يةكانطي ثاش ئةوةي ئةزمووني بةكارهَيناني طةآلآلكرا (هةروةها ثةنابطرَيت لة دووبارةبوونةوةي هةمان

نزمي ئاسيت سوود وةرطرتن لة بنكة تةندروستيةكان 

خزمةتطوزاريةكاني  كواَلييت  خراثي  هؤي  بَيتة  دة 

ضاودَيري تةندروسيت
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راسثاردةكان

ئةم راسثاردانة بوارةكاني كواَلييت و تواناي خزمةتطوزاري تةندروسيت دةطرنةوة لة هةرَيي كوردستان 

كواَلييت 

باشرتكردني كواَلييت خزمةتطوزاريةكاني ضاودَيري بنةِرةتي: كواَلييت خزمةتطوزارية تةندروستيةكان لة سةنتةرةكاني 
تواناي  كة  تةندروسيت  سةنتةري  وةك  نةك  كاردةكةن  رةوانةكردن  سةنتةري  وةك  كات  هةندَيك  و  نزمة  بنةرةتي  ضاودَيري 
سةنتةرةكاني  ئةطةر  تَيبكات  روويان  زياتر  نةخؤشي  لةوانةية  هةبَيت.  ضارةسةركردني  و  خؤثاراسنت  خزمةتطوزاري  دابينكردني 
بنةِرةتي  بكةن. سةنتةري ضاودَيري  دابينيان  ثَيويستة  ئةو خزمةتطوزاريانةي  دابينكردني  بؤ  بكةن  زياتر  كاري  بنةِرةتي  ضاودَيري 
رؤَلةكةيان  ثَيويستة  فرياطوزارةوة،  لةاليةن  بنةِرةتي  ضاودَيري  سةنتةري  “لقي”  و  بةِرَيوةدةبرَيت  ثزيشكةوة  لةاليةن  “سةرةكيي” 
نةخؤش  بة  دةكةن  ثَيشكةش  ئامؤذطاري  و  دةكةن  ضارةسةر  و  دةكةن  نةخؤشي  دةستنيشاني  ضاالكانة  كة  سةنتةرَيك  بؤ  بطؤِرن 
كارمةنداني  و  نيية لةاليةن ثزيشك  ثَيويسيت بة طؤِريين شَيوازي بيكردنةوة  رَيوشوَينةكاني خؤثاراسنت. ئةمة بةتةنها  لةسةر 
تةندروستيةوة، بةَلكو هاوكات ثَيويسيت بة راهَيناني زياتر و دابينكردني كةرةستةي ثزيشكي هةية (بؤ منوونة تاقيطةي بنةِرةتي، 

ئامَيي تيشكي ثزيشيكي و ددان، كؤمثيوتةري باش). هاوكات ثَيويستة ئةم هةنطاوانةش بنرَين: 

•    بؤ بةرةوثَيشربدني كواَلييت ثزيشك و ثةرستاران لة سةنتةرةكاني ضاودَيري بنةِرةتي، بة هةماهةنطي وةزارةتي خوَيندني باآلََ 
        و توَيذينةوةي زانيسيت، ثَيويستة ثرؤطرامي خوَيندني ثزيشيكي نوَي بؤ ثزيشك و ثةرستاري طشيت دابينرَيت و بايةخ بدات بة 

       ثَيداويستيةكاني دابينكردني ضاودَيري بنةِرةتي.
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•   ثَيويستة حكومةتي هةرَيي كوردستان هةوَل بدات ئةو ذمارة زؤرةي سةنتةري ضاودَيري بنةِرةتي بطؤِرَيت بة سةنتةري ضاودَيري  
       خَيزان، كة رؤَلَيكي راستةوخؤ دةبينَيت لة مامةَلةكردن لةطةَل نةخؤش بؤ ماوةيةكي درَيذ و لةسةر ئاسيت تاكةكةسي و تؤمارةكان 
       هةَلدةطيَين. ثَيويستة لةم سةنتةرة نوَييانةدا سيستةمي رةوانةكردني نةخؤش ثةيِرةو بكرَيت بؤ دَلنياييكردن لة بةردةوامي  

      ضاودَيري. 

•   ثَيويستة كاتذمَيةكاني كاركردن لة سةنتةرةكاني ضاودَيري بنةِرةتي درَيذبكرَيتةوة لة كاتذمَي 2 بؤ كاتذمَي 5 بؤ باشرتكردني  
       كارايي لةِرَيطةي سوودوةرطرتين زياتر لةم سةنتةرانة. بةم ثَيية ئاسيت موضةي ثزيشك، ثةرستار و كارمةندي تري سةنتةرةكان 

      زيادبكرَيت بؤ قةرةبوو كردنةوةيان بةرامبةري كاتي زياتري كاركردن. 

•   زيادكردني ذمارةي راوَيذكار و بنكة 24 كاتذمَيييةكان. ئةم بنكانة سةلاندويانة كة زؤر سوودبةخشن بؤ كةساني كةمدةسيت شار 
       و طوندةكان كة ناتوانن ثارةي نةخؤشخانةي تايبةت بدةن و هةندَيك لة سةنتةرةكاني ضاودَيري بنةِرةتي دوانيوةِروان داخراون. 

•     ئةطةر وةزارةتي تةندروسيت سةركةوتوو بوو لة باشرتكردني سوودوةرطرتن لة تواناي بنكةكاني ئَيستا و بةرفروانكردني بنكة 
       24 كاتذمَييةكان و نؤِرينطةي راوَيذكاري و “باَلي تايبةتي” نةخؤشخانة طشتيةكان، ئةوا دةكرَيت كةمكردنةوةي وةبةرهَينان 

         لة دروستكردني بنكةي تةندروسيت نوَيدا لةبةرضاوبطيَيت (وةك ئةم راثؤرتة ثَيشنياري دةكات) لة ساَلي 2015 و بةكارهَيناني 
         ئةم وةبةرهَينانة بؤ خةرجية دووبارةكان. بةطشيت خةرجي بةثَيي تاكةكةس زؤر نزيكة (بِروانة سةرةوة) و لةوانةية بةرزببَيتةوة، 

        بةتايبةتي ئةطةر وةبةرهَيناني طشيت رووبةِرووي بةرزبوونةوةي كرَيي زياتري خزمةتطوزاريةكان ببَيتةوة، كة لةوانةية 
        رووبدات لةِرَيطاي نؤِرينطةي نيمضة-تايبةتةوة، بةآلم ثَيويستة كرَيي ضاودَيري تةندروسيت طشتيش بةرزبكرَيتةوة.

بةرزكردنةوةي ستانداردةكاني ثةرستاري:
•     هةَلسةنطاندني دامةزراوة ثةروةردةييةكان كة ثةرستار ثَيدةطةيةنن لةماوةي ثَينج ساَلي داهاتوودا و بِرياربدرَيت لةسةر شوَيين   
        نوَي كة ثَيويستة (بؤ منوونة قوتاخبانةي ثةرستاري) و ذمارةي كؤليجةكاني ثةرستاري كة ثَيويستيان بة نوَيكردنةوة و نوذةنكردنةوة 

       هةية. 

•    داِرشتنةوةي ثرؤطرامي خوَيندني ثةرستاري بؤ بواري طشيت و تايبةمتةند (ئةطةرضي ثَيداضوونةوةي بةردةوام هةبووة بؤ  
         ثرؤطرامةكاني خوَيندن، كاربةدةستاني وةزارةت بِروايان واية كة هَيشتا ثَيويسيت بة ثتةوكردن هةية). مامؤستا و وانةبَيذي بياني  
        بةشَيوةي كاتي بهَينرَين و دووبارة راهَينان بة مامؤستاكاني ئَيستا بكرَيت لة دةرةوةي وآلتي بؤ فَيبووني زياتر لة بوارةكاني خؤيان. 

•   داناني ثرؤطرامي بِروانامةثَيدان بؤ ثةرستاران، لةطةَل مةرجي تؤماركردن و ثةروةردةي بةردةوام، هةروةها دارشتين  
       ثرؤطرامي هَيناني ثةرستاري بياني بةشَيوةي كاتي و راهَيناني ثةرستارةكاني كوردستان. 

•   دةستكردن بة ثرؤطرامي وردي ثةرةثَيداني توانا/كارامةييةكاني ثةرستاراني ئَيستا و ثرؤطرامي ثةروةردةي بةردوام لةسةر  
       هةموو ئاستةكاندا. كؤرسي فَيبووني ئةلةكرتؤني دةتوانَيت ببَيتة ثَيطةيةكي طوجناو بؤ فَيبووني زياتر و ثةرستاران دةتوانن  

       خؤيان تؤماربكةن بؤ ئةم كؤرسانة و وةزارةتي تةندروسيت بِروانامةيان ثَيبدات. 

ضوارضَيوةي سياسةت و رَيكخسنت بؤ ثزيشكي حكومي كة كاري تايبةت دةكات: 
ثَيويستة ضوارضَيوةي سياسةت و رَيكخستين يةكطرتوو دابنرَيت. 

•   رَينمايي رووني كاركردن بؤ كارمةنداني بنكة و سةنتةرة تةندروستيةكان لةسةر ضؤنَييت كاركردن لة كةرتي تايبةت تا ساَلي 2013.

وةبةرهَينان لة بنكةكان زؤر طرنك دةبَي بؤ ثاراستين 

نيشاندراوة  تةندروسيت”  سةرةكييةكاني  كارمةندة 

لةطةل طةشة بة دانيشتوان
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•    ثَيويستة ثرؤذةي ئةزمووني جَيبةجَي بكرَيت لةسةر بنةماي سيستةمي هاندان (وةك ثاداشتدانةوةي ئامادةبووني بةردةوامي  
       ثزيشك لة بنكة طشتيةكان و مؤَلةتثَيداني فةرمي بؤ كاركردن لة نؤِرينطة تايبةتةكان، رَيطةدان بة وةرطرتين كرَيي زياتر  

      لة كةرتي طشيت بةآلم كةمرت لة كةرتي تايبةت.) 

•    زيادكردني نؤِرينطةي نيمضة-تايبةت بة موضةي زياتر وةك نؤِرينطةي راوَيذكاري 24 كاتذمَيي و هاوشَيوةكاني. رَيوشوَيين   
      تووند (وةك ناضاركردن بؤ كاركردني زياتر لة بنكة طشتيةكان) لةوانةية نةبَيتة هؤي زيادكردني بةرهةمداري، بةتايبةتي  

     ئةطةر هاوكات بوو لةطةَل قةدةغةكردني كاري تايبةت.

بةِرَيوةبردن،  و  ثالندانان  تةندروسيت،  رَيكخستين  لة:  تةندروسيت  وةزارةتي  تواناكاني  بةهَيزكردني  دامةزراوةيي:  ضاكسازي 
يةكسان،  دةستطةيشتين  هانداني  تةندروسيت،  لة  كؤمةآليةتي  بةشداري  تةندروسيت،  هؤشياري  هةَلسةنطاندن،  و  ضاودَيريكردن 
و  طشي  تةندروسيت  لة  توَيذينةوة  نةخؤشي،  تةندروسيت/كؤنرتؤَلي  ضاودَيري  مرؤييةكان،  سةرضاوة  و  راهَينان  جؤري،  دَلنيايي 

كؤنرتؤَلكردن و بةرطرتن لة كارةسات. 

 ضاكسازي لة سيستةمةكاني دابينكردني خزمةتطوزارييةكاني تةندروسيت لةِرَيطاي:
•   زيادكردني المةركةزيةت و بةخشيين سةربةخؤيي بة نةخؤشخانة طشتيةكان بةثَيي ضوارضَيوةيةكي رووني رَيكخسنت؛ 

•   دروستكردني سيستةمَيكي ضاودَيري تةندروسيت ثتةو و هاندةر بؤ خؤثاراسنت لةسةر بنةماي ضاودَيري تةندروسيت خَيزان؛ 
•  دروستكردني سيستةمَيكي كاراي رةوانةكردن و باشرتكردني كواَلييت ضاودَيري لة بنكة تةندروستيةكان. 

و  ضاودَيري  سيستةمي  ثؤستةكان،  هةموو  بؤ  وةزيفي  وةسفي  داناني:  لةِرَيطةي  مرؤييةكان  سةرضاوة  سيستةمي  لة  ضاكسازي 
لَيبكرَيت  داوايان  بنةِرةتي  ضاودَيري  و سةنتةرةكاني  نةخؤشخانة  هةموو  ثَيويستة  موضة.  ثَيوةري  و  كار  ثلةبةندي  هةَلسةنطاندن، 

وةسفي وةزيفيان هةبَيت بؤ هةموو ثزيشك و كارمةندة تةندروستيةكان. 

•    داناني تَيكةَلةيةك لة هاندةر و رَيوشوَيين ئيلزامي بؤ دَلنياييكردن لةوةي كة بنكة تةندروستيةكاني ناوضة طوندييةكان كارمةندي  
      ثَيويستيان هةية.

•   دَلنياييكردن لة بةردةستبووني كارمةندي تةندروسيي بةثةرؤش (لةوانةية لةِرَيطةي ضاكسازي لة سياسةتي مؤضة و قةرةبوودا،   
      كة ئَيستا لةسةر بنةماي ئةقدةميةت دانراوة) لةطةَل زانياري و كارامةيي طوجناو، ثتةوكردني ثةروةردةي دامةزراوةكاني 

      توَيذينةوةي زانسيت بؤ ثاَلثشتيكردني سيستةمي تةندروسيت. 
•   دانان و بةطةِرخستين سيستةمي زانياري تةندروسيت يةكانطي بؤ باشرتكردني بِرياردان لة كةرتي تةندروسيت. 

•    جَيبةجَيكردني رَيوشوينةكاني ثشكنيين كواَلييت و كواَلييت دةرمان. 
•   باشرتكردني هةماهةنطي لةنَيوان وةزارةتةكاندا. ضونكة قوتابياني كؤليذة ثزيشكيةكان لة دةسيت وةزارةتي خوَيندني باآَل و   

      توَيذينةوةي زانستيدان، هةماهةنطي زياتر لةطةَل ئةم وةزارةتة طرنطة.
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تواناكان 
ثَيويستة ثرنسيثي بنةِرةتي بؤ مامةَلةكردن لةطةَل كةموكوِريةكاني توانا بايةخ بدات بةمانةي خوارةوة: 

•   لةبةرضاوطرتين طةشةي دانيشتوان وةك بنةما لةكاتي هةَلسةنطاندني ثَيداويستيةكاني ذَيرخان. 
•    بةرةوثَيشربدني هةلومةرجي جةستةيي نةخؤشخانة و سةنتةر و بنكةكاني ئَيستا. 

•   بةرزكردنةوةي ئاسيت سوودوةرطرتن لة نةخؤشخانة طشتيةكان و سةنتةرةكاني ضاودَيري بنةِرةتي. 
•   ِراطرتين هاوسةنطي دابةشبووني شوَيين نةخؤشخانة طشتيةكان و سةنتةرةكاني ضاودَيري بنةِرةتي.

•   مامةَلةكردني لةطةَل خواسيت دةرةكيي (خةَلكي ناوضةكاني تري عَياق). 
•   ثَيداويستيةكاني وةبةرهَينان لةسةر بنةماي راطرتين ستانداري طوجناو دةبن بؤ توانا بؤ هةر10,000  كةسَيك (بؤ منوونة،    
      ثَيويستة قةرةوَيَلةي نةخؤشخانة 21-20 قةرةوَيَلة بَيت بؤ هةر10,000 كةسَيك. كةمَيك لة خوار وآلتاني دراوسَيي هةرَيي  

      كوردستان 22 قةرةوَيَلة بؤ هةر10,000  كةسَيك، ثَيويستة سةنتةري ضاودَيري بنةِرةتي ئةم ئاستةي ئَيستاي بثارَيزَيت 2.9-2.7 

      بؤ هةر10,000  كةسَيك، كة زياترة لة ستانداري عَياق 1.1). بِروانة راثؤرتي كةرتي ضاودَيري تةندروسيت كة هاوثَيضكراوة 

      بؤ زانياري زياتر لةسةر خةمآلندنةكان و ستانداردةكان.

•   نيشاندةري كارمةندي تةندروسيت لةخوار ئاسيت نَيودةوَلةتي و هةرَيييةوة دةمَينَيتةوة (تَيكِراي وآلتاني دراوسَي) بةثَيي ئاسيت 
      ئَيستاي دابينكردني كارمةندي ثسثؤِري تةندروسيت (ثزيشك، ثةرستار و فرياطوزار). بةآَلم ئةمة كَيشةي ذَيرخان نيية.

هةذماركردنةكاني تيمةكة لةسةر بنةماي داتاي وةزارةتي تةندروسيت و نيشاندةرة نَيودةوَلةتي و هةرَيييةكان بووة

ثوختةي وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو بؤ كةرتي تةندروسيت (2013-2020)

2020-20202013-20172018-2013ضاالكي وةبةرهَينان

مليؤن دؤالرمليؤن دؤالرمليؤن دؤالركةرتي تةندروسيت

1125 690435 نةخؤشخانة/سةنتةري نوَي

576 360216 نوذةنكردنةوةي نةخؤشخانة/سةنتةر

420 270150 دةرمان/كةرةستةي ثزيشكي/سيستةمي زانياري تةندروسيت

2,121 1,320801كؤ

شَيوةي 25. وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو لة تةندروسيت 2013-2020
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ثةروةردة 
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ثةروةردة47 
ثوختةي هةلومةرجةكة

لةساَلي 2005ةوة، هةرَيي كوردستان ثَيشكةوتين بةرضاوي بةديهَيناوة لة هةموو بوارةكاني 
سيستةمي ثةروةردةدا، بةشَيوةيةكي باش شاياني بةراوردة لةطةَل وآلتاني دراوسَي. لةساَلي 

2009ةوة رَيذةي تؤماركردن بةرزبؤتةوة لة خوَيندني بنةِرةتي و دواناوةندي، لة %91.6 و 
%20.3 يةك لةدواي يةك لة ساَلي خوَيندني 2004-2003 بؤ %95.9 و 88.9% 

لة ساَلي خوَيندني 2011-482010 . نزيكةي %18.4ي دانيشتوان لة ساَلي 2009 
نةخوَيندةوار بوون49 .

 
هاوكات كؤي 1,327 قوتاخبانةي نوَي لةماوةي 7 ساَلي رابوردودا دروستكراون، بة تَيكِراي 

طةشةي %5ي ساآلنة. بةآلم نيشاندةرةكاني قوتابي بؤ ثؤل و قوتاخبانةي فرة دةوام، نيشاني 
دةدات كة هَيشتا ثَيداويسيت هةية بؤ بةرةوثَيشضووني زياتر، بةتايبةتي لةِرووي ضةندَييت و 

ضونَييت و قوتاخبانةكان و ثةروةردةي دابينكراوةوة.

لةِراستيدا زؤربةي قوتاخبانة طشتيةكان ناضارن دةوامَيكي تر كاربكةن (دوو تا سَي دةوام) يان 
بنياكة بة هاوبةشي لةطةَل قوتاخبانةيةكي تر بةكاربهَينن. لة ئةجنامي ئةمة، بؤ جَيكردنةوةي 

فرة دةوامي، قوتاخبانة طشتيةكان ناضارن كاتةكاني وانةوتنةوة كةمبكةنةوة لة ثَينج بؤ ضوار 
كاتذمَي بؤ هةر دوامَيك، ئةمةش زيان بة كواَلييت ثةروةردة دةطةيةنَيت. 

شَيوةى 26:رَيذةىسةديى تؤماركردن لة قوتاخبانةى سةرةتايى*

 47  ئةم بةشة سوودي وةرطرتوة لة راثؤرتَيكي راند لةسةر بواري ثةروةردة لة هةرَيي كوردستان، كة وةزارةتي ثالندانان بة سوثاسةوة رَيطةي ثَيداين بةكاريبهَينني 
بؤ ئةم توَيذينةوةية. ئةم توَيذينةوةية كؤكة لةطةَل هةندَيك ذمارة، دةرئةجنام و راسثاردةي راند بةآلم هةموويان نا. هةندَيك كات ئةم توَيذينةوةية طةيشتووة بة 

دةرئةجنامي سةربةخؤي هاوشَيوة، لةوانةية بةهؤي بةكارهَيناني هةمان داتا و خوَيندنةوةي هةمان راثؤرت و ديدار لةطةَل هةمان كاربةدةستان.

MICS IV Survey   48
.Based on the results of IHSES, 2007   49

*بؤ هةرَيى كوردستان ئةم رَيذة سةديية قوتاخبانةى بنةرةتى تا قؤناغى 9دةطرَيتةوة 
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بةطشيت كةموكوِريةكاني ذَيرخاني ثةروةردة دةكرَيت بةم شَيوةيةي خوارةوة باس بكرَيت ( لة بةشي كةلَينةكاندا وردةكاري زياتر 
هةية): 

•   كةموكوِري لة تواناي قوتاخبانة
•   كةمي مامؤستاي ثسثؤِر و دابةشبووني نايةكساني جوطرايف مامؤستايان

•    ثَيويسيت باشرتكردن كاريطةري ثرؤطرامي خوَيندن و زيادكردني كاتةكاني وانةوتنةوة (680 كاتذمَي لة ساَلَيكدا بة بةراورد  
      لةطةَل1,000  كاتذمَي لة ساَلَيكدا لة زؤربةي وآلتة ثَيشكةوتووةكان)

•    ثَيويسيت ثةرةثَيداني وةزارةتي ثةروةردة و سيستةمي سةرضاوة مرؤييةكان

كةلَينةكان
رَيذةي  طرنطرتين كةلنَي بريتية لة كةموكوِري لة تواناي قوتاخبانة و كةمي ذمارةي مامؤستاي ثسثؤِر. بةآلم هاوشَيوة طرنط، 
ئَيستاي نوذةنكردنةوة و دروستكردني قوتاخبانة تةبا نيية لةطةَل طةشةي دانيشتوان و بةرةثَيشضووني ضاوةِروانكراو لة قوتاخبانةي 

دواناوةندي. 

لة ساَلي خوَيندني 2012-2011 كؤي5,233 50 قوتابي لة هةرَيي كوردستان هةبووة كة دابةشبوون بةسةر4,350  قوتاخبانةي 
بنةِرةتي، 742  قوتاخبانةي دواناوةندي، 31 قوتاخبانةي ثيشةيي، 24 ثةيانطة، 76 قوتاخبانةي خوَيندني خَيا51 . بة بةراورد 
لةطةَل ساَلي خوَيندني 2004-2003 كؤي ذمارةي قوتاخبانةكان نزيكةي4,000 بوو. هاوكات لة ساَلي خوَيندني 2003-2004، 
نزيكةي 170 قوتابي بنةِرةتي و دواناوةندي هةبوو بؤ هةر قوتاخبانةيةك، لةكاتَيكدا لة ساَلي 2011-2010 ئةم ذمارةية بةرَيذةي 
%54 بةرزبووةوة بؤ 261 قوتابي بؤ يةك قوتاخبانة، ئةمةش ئاماذةية بؤ كةمي تواناي قوتاخبانة طشتيةكان. بة لةبةرضاوطرتين 
نزمي رَيذةي تؤماركردن لة قوتاخبانةي دواناوةندي، دَلنياين كة ئةمة بةردةوام دةبَيت لة بةرزبوونةوة. ئةم توَيذينةوةية ثَيشبيين 
بةرزبوونةوة دةكات بة رَيذةي %37 تا 2020 لة رَيذةي %27ي ئَيستاوة. لةبةرئةوةي رَيذةي تؤماركردن لة قوتاخبانةي بنةِرةتي 
نزيكة لة %95، ضاوةِروان دةكرَيت بة هَيواشي بةرزببَيتةوة بؤ نزيك %100. زؤربةي خواست بؤ ثؤلي نوَي، لة زيادبووني تؤماركردن 

لة دواناوةندي سةرضاوة دةطرَيت، لةطةَل كةمكردنةوةي قوتاخبانة فرة دةوامةكان و قوتاخبانة كرَي و لة قوِر دروستكراوةكان. 

بؤ  نيية  ثَيويستيان  تواناي  مامؤستاكان  هاندةر،  نةبووني  و  هَيشتنةوة  الوازي  ثرؤطرامي  ئةكادةمييةوة،  الوازي  ثَيشينةي  بةهؤي 
طةياندني ناوةِرؤكي بابةتةكاني ثرؤطرامي خوَيندن. لة ئةجنامي ئةمة قوتابيان كَيشةي فَيبووني ناوةِرؤكي بابةتةكانيان بةئاسيت 

جياواز و ئةدايان زؤر الوازة. 

دةكرَيت كةلَينةكاني سيستةمي ثةروةردةي هةرَيي كوردستان بةم شَيوةية ثوخت بكةينةوة52: 

• ثَيويسيت دروستكردني كؤي3,253  قوتاخبانةي نوَي لةماوةي ثَينج ساَلي  داهاتوودا (تَيكِراي 12 ثؤل بؤ هةر قوتاخبانةيةك)؛

• ثَيويسيت نوذةنكردنةوةي1,323  قوتاخبانة لةهةمان ماوةدا؛ 

• ثَيويسيت كةمكردنةوةي قةرةباَلغي قوتاخبانةكان و فرة دوامي و نةهَيشتين قوتاخبانةي كرَي و داِروخاو؛ 

نيية  هاندةريان  و  الوازة  ئةكادةميان  ثَيشينةي  نيية،  سةرةكييةكانيان  كاراميية  و  توانا  بنةِرةتي  قوتاخبانةي  مامؤستاي  %75ي   •

(تَيكِراي موضة 150 دؤالرة لة مانطَيكدا)؛ 

كتَييب  و  نيية  تَيدا  ضاالكيان  و  نووسراون  زاراوةيةك  بةضةند  كة  خوَيندن  ثرؤطرامي  كتَيبةكاني  بةستانداردكردني  ثَيويستة   •

راهَينانيان لةطةَل نيية؛

• كةمي كاتي وانة (كاتي دةوامي قوتاخبانة) ثَيويستة بةِرَيذةي %30 زيادبكرَيت؛

• كةلَيين بودجة: ثَيويستة داواي زيادكردني بودجة بكرَيت لةوةي ئَيستا 124 مليؤن دؤالر (%7.8ي بودجةي هةرَيم).

50  سةرضاوة: دةستةي ئامار 
51  بؤ منداَلي بةتةمةنرت (لةنَيوان 9-15 ساَل) كة دةرفةتي تؤماركردنيان نةبووة لة تةمةني ئاساييدا.

 52  خةمآلندني ثؤلي ثَيويست لةسةر بنةماي طةشةي دانيشتوان و بةرزبوونةوةي تؤماركردن لة قوتاخبانةي بنةِرةتي و دواناوةندي و نةهَيشتين قوتاخبانة دوو دةوام، 

كرَي، هاوبةش و قوتاخبانةي قوِر. ثَيويسيت نوذةنكردنةوة لةسةر بنةماي خةمآلندني وةزارةتي ثةروةردة بووة بؤ ساَلي 2012 كة ضارةكَيكي قوتاخبانةكاني ئَيستا ثَيويستيان 

بة نوذةنكردنةوة هةية (لةطةَل زيادكردني هةندَيك شوَيين ثَيويست، كتَيبخانة، هؤَلي وةرزش، هؤَلي ناخنواردن، هتد). خةمآلندني ئةم توَيذينةوةية بؤ ذمارةي ثؤلي 

ثَيويست بؤ ساآلني 2013-2020  بريتية لة 46,460ثؤل، لةطةَل25,400  نوذةنكراوة، بة بةراورد بة خةمآلندنَيكي دةرةكيي36,360 ثؤل كة لةوانةية ورد 

نةبووبَيت. وردةكاري زياتر بةردةستة لة راثؤرتي كةرتي ثةروردة كة هاوثَيضة لةطةَل ئةم راثؤرتة. 

قوتاخبانة، ذمارةي   لة  هةية  وكورتي   كةم 

 ضةند قوتاخبانة هةية زؤر لة ذَيرستاندةرةوةن

ناوةنديدا قؤناغي  لة  تؤماركردن  ثَيويستة   و 

زياتربكرَيي
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راسثاردةكان
وةبةرهَيناني لة تواناي زياتري قوتاخبانة  (بِروانة ثالني وةبةرهَيناني خوارةوة) 

باشرتكردني كواَلييت مامؤستا 
•    دروستكردني طروثَيكي كار لةناو وةزارةتي ثةروةردة بؤ راهَينان كردني بةردةوام بة مامؤستا و كارمةندي قوتاخبانة. 

•    داِرشتين ثرؤطرامي وردي راهَينان و بايةخدان بة ثرؤطرامي نوَي بؤ مامؤستاياني ئَيستا و نوَي، ئةمةش بةهاوكاري وةزارةتي 
        خوَيندني باآل، زانكؤكان و كؤليجةكاني مامؤستايان. راهَيناني راهَينةري ئاسيت بةرز بؤ ثَيشكةشكردني راهَينان بة مامؤستايان. 

•    ثَيشكةشكردني دووبارة راهَينانةوة بةشَيوازي جياوازي وةك راهَيناني نَيوةندي و ناوضةيي و فَيبووني ئةلةكرتؤني. فَيبووني   
        ئةلةكرتؤني زؤر سوودبةخشة بؤ ئةو مامؤستايانةي بةثةرؤشن بؤ فَيبووني ثرؤطرامي نوَي بةشَيوةي سةربةخؤ. مامؤستايان   

        دةتوانن خؤيان تؤماربكةن بؤ كؤرسة ئةلةكرتؤنيةكان بؤ هةر بابةتَيكي ثرؤطرامةكة. هاوكات دةكرَيت لةطةَل سيستةمي 
        فَيبووني ئةلةكرتؤني كةرةستةي ثَيويست دابنرَيت وةك خؤتاقيكردنةوة، تاقيكردنةوةي فةرمي و بِروانامةدان. 

•    بةستانداردكردني دووبارة راهَينانةوةي مامؤستايان وةك بةشَيك لة ثرؤطرامي ثةرةثَيداني ثيشةيي مامؤستايان و ثالني   
       ثلةبةرزكردنةوة بؤ هاندانيان بؤ وةرطرتين راهَيناني زياتر. 

•   البردني مامؤستا ئةدا الوازةكان لة سيسيةمي ثةروةردة و زوو خانةنشني كردنيان. 
•    باشكردني ئاسيت موضةي مامؤستا بؤ هانداني ئةداي باشرت و ثَيشكةشكردني ثاداشيت نادايي بؤ مامؤستا ئةدا بةرزةكان و هانداني  
       دةرضواني زانكؤ بؤ وةرطرتين كاري مامؤستايي. وةك زؤربةي وآلتاني جيهان، هةموو ساَلَيك ذمارةيةك مامؤستا هةَلبذَيرن بؤ  

      “خةآلتي مامؤستاي ساَل”. 
•   بةرةوثَيشربدني ستانداردةكاني فَيكردن لة كوردستان لةِرَيطاي ثرؤسةي بِروانامة و مؤَلةتدانةوة. 

باشكردني كاريطةري ثرؤطرامي خوَيندني نوي 
•    بةستانداردكردني كتَيبةكاني ثرؤطرام و بةكارهَيناني يةك زاراوةي يةكطرتوو بؤ جَيبةجَيكردني كاراي سيستةمي نوَيي  

       ثةروةردة. 
•    داناني كتَييب راهَينان/ضاالكي بؤ هاوكاريكردني مامؤستا و قوتابي بؤ تَيطةيشتين باشرت لة بابةتة قورسةكاني وةك زانست و     

        بيكاري.  
•    زيادكردني كاتي وانة بة رَيذةي %30 لةِرَيطةي زيادكردني رؤذةكاني دوام و كاتةكاني دوام لة رؤذَيكدا. 

•    بةرةوثَيشربدني وةزارةتي ثةروةردة و سيستةمي سةرضاوة مرؤييةكان 
•    ثَيداضوونةوةي هةموو كارة كارطَيِيةكان و بةِرَيوةبردني سةرضاوة مرؤييةكان 

•    داناني ثرؤسة و كاري سةرثةرشتياري. 
•    جَيبةجَيكردني سيستةمَيكي طوجناوي ضاودَيري و هةَلسةنطاندن، وةسفي وةزيفي، ثلةبةندي و ئاسيت موضة، سيستةمي سةرضاوة   

       مرؤييةكان لةسةر بنةماي ئةدا، راهَيناني بةردةوام و بِروانامة و مؤَلةتدان بة مامؤستايان. 

 ثَيداويسيت ثَيشبينيكراو 
ثَيويسيت هةية بؤ دروستكردني قوتاخبانة نوَي بةخَيايي بؤ ثِركردنةوةي ئاسيت بةرزي خواسيت بةهؤي طةشةي دانيستوان و 

زيادبوني تؤماركردن و طؤِريين قوتاخبانة كرَي و خراث و هاوبةشةكان.

ثَيشنيار  وةكو  وةبةهَينان  و  بَيت  ئةطةر 

و  دةوامةكان  فرة  قوتاخبانة  ،ئةوة  رادةثةِرَينرَي 

قوتاخبانة كرَي نامَينَيت
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شَيوةي 27. وةبةرهَينان لة ثةروةردة

53  تَيضووي خةمَلينراو: 62,500  دؤالر بؤ ثؤلي نوَي، 20,000  دؤالر بؤ نوذةنكردنةوةي ثؤل (ئةم ذمارانة بِرياريان لةسةر درا لة طفتوطؤكان لةطةَل كارمةنداني 
وةزارةتي ثةروةردة).

	ضاالكي وةبةرهَينان
  ثةروةردة53

2013-20172018-20202013-2020

7,4965,13212,628ذمارةي ثؤلي بنةِرةتي نوَي

468.5320.8789.3تَيضوو (مليؤن دؤالر)

3,2012,2915,492ذمارةي ثؤلي دواناوةندي نوَي

200.2143.2343.4تَيضوو (مليؤن دؤالر)

323503235كةمكردنةوةي قةرةباَلغي

202.20202.2تَيضوو (مليؤن دؤالر)

12,660012660كةمكردنةوةي فرة دةوامي

7910791تَيضوو (مليؤن دؤالر)

12,120012,120طؤِريين قوتاخبانة كرَي و داِروخاو

777.80777.8تَيضوو (مليؤن دؤالر)

39,0377,42346,460كؤي ثؤلي نوَيي ثَيويست

2,4404642904كؤي تَيضوو (مليؤن دؤالر)

15,8759,52525,400ذمارةي ثؤل بؤ نوذةنكردنةوة

320192512تَيضووي نوذةنكردنةوة (مليؤن دؤالر)

2,7606563,416كؤي طشيت تَيضوو (مليؤن دؤالر)

3,2536193,872ذمارةي قوتاخبانةي نوَيي خةمَلَينراو
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ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي 

ثوختةي هةلومةرجةكة 
سيستةمي قوتاخبانةي دواناوةندي ثيشةيي و تةكنيكي لة هةرَيي كوردستان لة ثشَيويداية. تؤماركردن لة دابةزينداية، سةرةِراي 
ثيشةييةكان  دواناوةنديية  لة  تؤماركراو  قوتابي  ذمارةي  بودجة).  زيادكردني  (بةبَي  مامؤستايان  و  قوتاخبانةكان  ذمارةي  زيادكردني 
لة7,744  قوتابي لة 2004-2003 دابةزي بؤ 6,307  قوتابي لة ساَلي خوَيندني 2010-2009، سةرةِراي زيادكردني ذمارةي 
861 مامؤستا بؤ1,255  %46 زياديكرد لة  %10. لةهةمان ماوةدا، ذمارةي مامؤستا بةِرَيذةي  قوتاخبانة ثيشةييةكان بةِرَيذةي 
مامؤستا، ئةمةش بووة هؤي دابةزيين رَيذةي قوتابي بؤ مامؤستا لة نؤ بؤ ثَينج. ذمارةيةك قوتاخبانة كة تيمةكة سةردانيكرد، بَي ضاالكي 

بوون، ئةطةرضي مامؤستاكان لةوَي بوون بةآلم بووجة نةبوو بؤ كارةكانيان. 

ثةيوةندييةكي راستةوخؤ هةية لةنَيوان سرتاتيذي سةركةوتووي وةبةرهَينان و سيستةمَيكي سةركةوتووي دابينكردني توانا و كارامةيي 
كة كاردانةوةي هةبَيت بؤ خواستةكاني بازار لةسةر كارامةييةكاني هَيزي كار. دابينكردني بةشَيكي هَيزي كاري ثَيويست بؤ وةبةرهَينانة 
تازةكان يةكَيكة لة سوودةكان، بةآلم هاوردةكردني كرَيكار بؤ ئةم ثرؤذة تازانة شكست بةم مةمةبةستة دةهَينَيت. بةهاي ثةروةردةيةكي 
مؤدَيرني ثيشةيي و تةكنيكي لة كوردستان لةوانةية زؤر بةرز بَيت، ضونكة هةوَل دةدات فرةيي دروست بكات لة بوارةكاني كشتوكاَل، 

ثيشةسازي و طةشتوطوزار.
 

لةساَلي 2003 تةنها يةك سةنتةري ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي هةبوو لة هةرَيي كوردستان لة هةولَي. ئَيستا سَي سةنتةري 
ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي هةية كة يةكخراون لةطةَل سةنتةرةكاني كار بة سةرثةرشيت وةزارةتي كار و كاروباري كؤمةآليةتي، 
لة هةولَي، دهؤك و سلَيماني54.  بةآلم بةهؤي كةمي بودجةي بةطةِرخستنةوة، هيض كام لةم سةنتةرانة ناتوانن راهَينان ثَيشكةش 

بكةن لةم كاتةدا. 

شَيوةي 28. وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو بؤ ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي 2013-2020

دوو سةنتةري ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي تر لة سؤران و طةرميان دروستكران دوو ساَل لةمةوبةر. ئةم دوو سةنتةرة نةيانتوانيوة 
ثَيشكةش بكةن55.  بةهؤي ئةم  راهَينانَيك  نةيانتوانيوة هيض  و  بودجةوة  و شوَيين طوجناو دةستبةربكةن بةهؤي كةمي  كةرةستة 
كَيشانةوة ذمارةيةكي زؤر كةمي خةَلك دةتوانن راهَينان وةربطرن. لة ساَلي 2010 تةنها 300 كةس توانيويانة راهَيناني ثَيويست 
بةدةستبهَينن و تةنها 19 كؤرسي راهَينان ثَيشكةشكراوة. لة ساَلي 2010 تةنها 2008 بَيكار تؤماركراون لة سةنتةرةكاني كار، و 

تةنها نزيكةي %14 (400 كةس) كاريان قبوَلكردوة.  

كةلَينةكان
ذمارةيةكي سنورداري سةنتةري ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي و سةنتةري كار: سةنتةرةكاني ناتوانن راهَينان دابني بكةن بؤ ذمارةيةكي 

زؤري بَيكار. 

ميتؤدي كؤني فَيكردن و ثرؤطرامي راهَينان: ثرؤطرامةكان تةبا نةكراون لةطةَل كارامةيي و تةكنةلؤجيا تازةكان كة بازاِري كار 
ثَيويسيت ثَييانة. 

سةرضاوة: خةمآلندنةكاني توَيذينةوة

54  ماَلثةِري (sida) – 2012/4/22 – وتةي وةزيري كار و كاروباري كؤمةآليةتي (كوردستان)، ئاسؤس نةجيب.
55   ضاوثَيكةوتن لةطةَل وةزارةتي كار و كاروباري كؤمةآليةتي، 2012/5/29 – هةولَي.

تؤماركردن لة دابةزينداية، لة7,744  قوتابي لة 

لة  قوتابي    6,307 بؤ  دابةزي   2003-2004
ساَلي خوَيندني 2009-2010
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بايةخ نةداني ثَيويست لةاليةن حكومةتةوة بة طرنطي ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي بؤ ثةرةثَيداني كاراي ئابوري و كةمكردنةوةي 
هةذاري، ئةمةش بؤتة هؤي ساربوونةوةي قوتابيان بؤ خؤتؤماركردن لة ثرؤطرامةكاني ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي و هةوَلداني بؤ 

بةدةستهَيناني ثيشةي تةكنيكي لة كةرتي تايبةت (نةك كار لة كةرتي طشيت). 

راسثاردةكان

هةرَيي كوردستان بذاردةي كةمي هةية: سرتاتيذي كرَيكاري هةرزان شاياني بةديهاتن نيية، لةبةرئةوة ثَيويستة هةنطاو بنَيت بةرةوة 
ثةرةثَيدان لةسةر بنةماي زانياري لةِرَيطةي زيادكردن بونياتناني سةرمايةي مرؤيي و راهَيناني كارمةندي تةكنيكي و ثَيشكةوتوو. 
لةم ناوكؤيةدا، ثَيويستة حكومةتي هةرَيي كوردستان رَيؤش بكات، نةك رَيطربَيت، لة هاتين كرَيكاري بياني، ضونكة ثرؤذةكاني 

وةبةرهَينان ثَيويستيان بةم كرَيكارة شارةزايانة هةية كة هةرَيم دةستناكةوَيت. 

دووبارة  و  كوردستان  هةرَيي  لة  كار  سةنتةرةكاني  و  تةكنيكي  و  ثيشةيي  ثةروةردةي  داِرشتين  شَيوازي  لة  بيكردنةوة  دووبارة 
هةَلسةنطاندنةوةي طرنطي ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي بؤ هةرَيي كوردستان. ئوردون كةرتي ثةروةدةي خؤي طؤِري بؤ ئةوةي 
هاوشَيوة بطرَيتةبةر  رَيضكةيةكي  كوردستان  ثَيويستة حكومةتي هةرَيي  لةخؤبطرَيت؛  تةكنيكي  و  ثيشةيي  ثةروةردةي  بةتةواوي 

(ثوختةيةك لةسةر ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي ئوردون هاوثَيضة لةطةَل راثؤرتي ئةم كةرتة). 

بؤ بةدةستهَيناني داتاي طرنط لةسةر ضةند، كَي،   – كار بة سةرثةرشيت وةزارةتي ثالندانان  بازاِري  رووثَيوي  خَيا تةواوكردني 
ضي و لةكوَي و كام كارامةيي ثَيويستة و بةردةستة لةناو هَيزي كاردا، بؤ ئةوةي بتوانرَيت ثالن دابنرَيت بؤ دابينكردني هَيزي كار و 

طوجناندني لةطةَل خواستةكاني خاوةنكاران. 

كةرتي  سةركةوتووةكاني  خاوةنكارة  ثَيكةوةطرَيداني  لةِرَيطةي  تايبةت  و  طشيت  كةرتي  نَيوان  هاوبةشي  شَيوازي  ثةيِرةكردني 
تايبةت و ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي و سةنتةرةكاني كار لة وةزارةتي كار و كاروباري كؤمةآليةتي، دواناوةنيةكان و ثةيانطا و 
زانكؤكان (وةزارةتي ثةروةردة) بؤ دةسينيشانكردني كارامةيية دياريكراوةكاني كار و ثيشة ثَيويستةكان بؤ ثَينج ساَلي داهاتوو. ثاشان 

بةراوردكردني لةطةَل دابينكردني كرَيكار كة دةضنة بازاِري كارةوة54. 

بةرةوثَيشربدني كارامةييةكاني راهَينةر و بةِرَيوةبةراني ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي و سةنتةرةكاني كار، هاندانيان بؤ لةنزيكةوة 
كاركردن لةطةَل وةزارةتي ثةروةردة و وةزارةتي خوَيندني باآل لةبواري راهَيناني ثيشةيي و تةكنيكي. 

ئةئجامداني ثرؤطرامي ثةيوةنديكردني بةرفراوان (لةِرَيطةي تةلةظزيؤن، ئةنتةرنَيت، رؤذنامةكان، راديؤ، طؤظارةكان و ريكالم) 
بةهاوبةشي لةطةَل سيستةمي ثةروةردة بؤ طؤِريين بؤضووني خةَلك لةسةر كاركردن لة بوارة تةكنيكيةكان و بؤ كةرتي تايبةت. 

56   دووبارةكردنةوةي رَيضكةي ثةيِرةوكراو لةاليةن ()وة، بؤ هاوكاريكردن لةطةَل خاوةنكارة سةرةكييةكان بؤ بةِرَيوةبردني سةنتةرةكاني ثةروةردةي ثيشةيي و راهَينانيان 
لة كارامةيي و توانا ثَيشكةوتوة تةكنيكيةكان (طواستنةوة، نةوت، ئامَية ئةلةكرتؤني و ثةيوةندييةكان).  

2020-20202013-20202018-2013ضاالكي وةبةرهَينان

مليؤن دؤالرمليؤن دؤالرمليؤن دؤالرراهَيناني ثيشةيي و تةكنيكي

213دووبارة هةَلسةنطاندنةوةي رؤَل و تواناكاني ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي 

14010150دروستكردني 30 سةنتةري ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي و سةنتةري كار

14211153كؤ

دووبارة بيكردنةوة لة شَيوازي داِرشتين 

و  تةكنيكي  و  ثيشةيي  ثةروةردةي 

سةنتةرةكاني كار
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نيشتةجَيكردن57 
ثوختةي هةلومةرجةكة 

خواست لة يةكةي نيشتةجَيبوون 

هيض ئامار يان رووثَيوَيكي دروست نيية لةسةر ئاسيت ثَيداويسيت بؤ يةكةي نيشتةجَيبوون؛ لةبةرئةوة خةمآلندنةكان بةثَيي زانيارية 
و  ستاندارد  خوار  و  نةطوجناو  يةكةي  طؤِريين  ثَيويسيت  لة  ثَيكدَيت  نيشتةجَيبوون  يةكةي  بؤ  ثَيداويسيت  كراون.  بةردةستةكان 
دروستكردني خانووي نوَي بؤ خَيزانة تازةكان لة ئةجنامي طةشةي دانيشتوان و كؤض بؤ ناو هةرَيم. ذمارةي دانيشتواني هةرَيم لة 
ساَلي 2012 خةمَلينراوة بة5,432,000  كةس يان1,131,700  خَيزان، رَيذةي طةشة دةكةوَيتة نَيوان %4.5-3 لة ساَلَيكدا. 
لةماوةي ثَينج ساَلي داهاتوودا، ثَيويسيت ساآلنة بؤ يةكةي نيشتةجَيبوون بؤ ثِركردنةوةي ثَيداويسيت طةشةي دانيشتوان لة هةرَيم 
بريتية لة30,390  يةكة بؤ هةموو ئاستةكاني داهات، بة طريانةي ئةوةي كة هةموو خَيزانَيك لة يةكةيةكي نيشتةجَيبووني 
سةربةخؤدا بذي. سرتاتيذي نيشتةجَيكردني حكومةتي هةرَيم 2012 دةَلَيت %25ي خَيزانةكاني ئَيستا ثَيويستيان بة خانووي نوَي يان 
نوذةنكراوة هةية بؤ طؤِريين خانووي نةطوجناو يان بؤ كةمكردنةوةي قةرةباَلغي لة خانووةكاندا. ئةمة واتا كؤي283,000  يةكة 
بؤ هةموو ئاستةكاني داهات. بؤ ثِركردنةوةي ئةم كةموكوِرية لةماوةي 10 ساَلدا،283,000  يةكةي نوَي يان نوذةنكراوة ثَيويستة. 
لةسةر بنةماي ئةمة خواسيت ساآلنة لةسةر يةكةي نيشتةجَيبوون دةطاتة58,690  (30,390 + 28,300) يةكةي نيشتةجَيبوون، 

كة دةكرَيت زؤربةي ئةمة لةِرَيطةي كةرتي تايبةتةوة بةديبهَينرَيت. 

لةبةرئةوة  مامناوةندي،  و  هةرزان  يةكةي  ذمارةيةك  دروستكردني  بؤ  بهَينرَيت  بيناسازي  كةرتي  وةبةرهَينةري  دةكرَيت  هاوكات 
زةوي بَيبةرامبةر وةردةطرن و ثارةي باش لة كِريار وةردةطرن. بةثَيي ذمارةي ئةو يةكانةي دةكرَيت لةم ِرَيطةيةوة دابني بكرَيت، 

وةبةرهَيناني ثَيويست لةاليةن حكومةتةوة دةكرَيت كةمبكرَيتةوة بة ِريذةي 25%-15%.

كةلَينةكان

نزيكةي %10ي خَيزانةكان داهاتيان سنووردارة و ناتوانن ثَيداويستيةكاني خانووبةرة ثِربكةنةوة بةبَي ثاَلثشيت حكومةت – وةك 
تازةكان و طؤِريين خانوة  بؤ خَيزانة  ثاَلثشتيكراو لةاليةن حكومةتةوة  دابينكردني خانووي حكومي. خواسيت ساآلنة لةسةر خانووي 
ثاَلثشيت  بة  ثَيويستيان  ثارَيزطاكة  سَي  لة  ساَلَيكدا  لة  يةكة  كؤي5,869   واتا  يةكة.  نزيكةي5,869   دةطاية  نةطوجناوةكان 
حكومةتة. هةموو ئةو كةسانةي بة خانووي حكومي ثاَلثشيت كراون كرَي دةدةن. تةنها هةذارترين خَيزانةكان كؤمةك وةردةطرن 
كة يةكسانة بةو كرَييةي كة دةيدةن (بةثَيضةوانةي كؤمةكة حكوميةكان بؤ كةرتي ئاو كارةبا، ئةمانة بةشَيوةيةكي باش ئةو كةسانة 
دةكةنة ئامانج كة شايستةن). هاوكات ستانداردةكاني خانووبةرة بؤ خانووي حكومي زؤر بةرزة لةِرووي شوَيين بينا و رووبةري شوَيين ذيان. 

57  خانووي هةرزان: دابينكردني خانوو تةنها بؤ ئةو كةسانةية كة ناتوانن خانوو بكِرن 
        خانووي حكومي: خانووي موَلكي دةوَلةت كة بة كرَيي هةرزان دةدرَيت بة خَيزانة هةذارة شايستةكان
*      هةموو ذمارةكاني ئةم بةشة لةسةر بنةماي سرتاتيذي نيشتةجَيكردني هةرَيي كوردستان 2012

 erBildohuKsleManitotal Krg

478,600179,300473,8001,131,700كؤي يةكةكاني نيشتةجَيبووني ئَيستا

47,86017,93047,380113,170كؤي يةكةكاني نيشتةجَيبووني خاوةن داهاتي سنووردار

1,1974481,1852,829كؤي ئةو يةكانةي كة ثَيويستيان بة نوذةنكردنةوة هةية لةِرَيطةي ثاَلثشيت حكومةتةوة

1,2854811,2723,039كؤي ئةو يةكانةي كة ثَيويستة دروستبكرَين لةِرَيطةي ثاَلثشيت حكومةتةوة

5,869 *2,3861,0912,393كؤي يةكةي نيشتةجَيبووني دابينكراو بةثاَلثشيت حكومةت

 ثَيداويسيت بؤ يةكةي نيشتةجَيبووني بؤ خاوةن داهاتي سنووردار

بِري 30,000 دؤالر بؤ هةر يةكةيةك (25,000  دؤالر تَيضووي خانوو و5,000  بؤ خزمةتطوزاري) 

واتا نزيكةي 176 مليؤن دؤالر لة ساَلَيكدا.
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بة  دةدات  كةم  زؤر  نرخَيكي  بة  طشيت  بةهاداري  موَلي  خانووبةرة،  بؤ  زةوي  دابينكردني  بؤ  ئَيستا  ثرؤسةي  زةوي:  ثةرةثَيداني 
ذمارةيةك خَيزاني دياريكراو كة فةرمانبةري حكوميان هةية. دابينكردني زةوي بةم شَيوةية بؤ بازاِر زؤر سنووردارة. لة ئةجنامدا، 
نرخي زةوي بةرزة و زؤربةي خةَلك تواناي كِريين نيية. لةئةجنامي ئةمانة، خَيزانةكان زةوي حكومي و كشتوكاَلي داطيدةكةن لة 
ناوضة نزيك شارةكان بةشَيوةي ئاَلوطؤِري ناياسايي. ئةو ذمارة زؤرةي ثارضة زةوي دابينكراو لةنَيوان 2011 و 2011 دةرفةتي 
دروستبووني  هؤي  بوونةتة  زةوي  ثةرةثَيداني  ئَيستاي  شَيوازةكاني  و  ستانداردةكان  كردوة..  سنووردار  شارةكاندا  لةناو  ثةرةثَيداني 

ذينطةيةكي بةرخؤر و ثشت بةستوو بة ئؤتؤمبيل. 

تةمويلي خانووبةرة: حكومةت تةنها سةرضاوةي دابينكردني زةوي هةرزان و تةمويلة بؤ خانووبةرة، لةكاتَيكدا كة كةرتي تايبةت 
بةشداري زؤر كةمة و بايةخ بةم بوارة نادات. ئةمةش بؤتة هؤي ئةوةي زؤربةي خَيزانة داهات نزمةكان دةستيان نةطات بة تةمويلي 

خانووبةرة. 

ذَيرخاني كؤمةآليةتي و تةكنيكي: نةبووني تةمويلي ديار كاري ثالندانان سةخت دةكات بؤ دابينكردني ذَيرخاني كؤمةآليةتي 
و تةكنيكي.دابينكردني ذَيرخاني تةكنيكي يةكَيكة لة بةرثرسيارَيتيةكاني وةزارةتي شارةواني و اليةني تر. بؤ دابينكردني ذَيرخاني 
كؤمةآليةتي ضةندين اليةن و وةزارةت بةرثرسيارن. هةماهةنطي لةنَيوان ئةم اليةن و وةزارةتانةي ذَيرخاني تةكنيكي و كؤمةآليةتي 

دابني دةكةن الوازة، و لةوانةية يةكةي نيشتةجَيبووني نوَي بؤ ماوةي ضةند ساَلَيك بَي ذَيرخاني ثَيويست مبَينَيتةوة. 

راسثاردةكان 
ئةم توَيذينةوةية ثَيشنيار دةكات ستانداردةكاني ثارضة زةوي لة 120 مةترةوة كةمبكرَيتةوة بؤ 80 مةتر بؤ خانووة هةرزانةكان، بؤ 
كةمكردنةوةي تَيضووةكان و بةكارهَيناني تةكنةلؤجياي بيناسازي هةرزان. لة ئَيستا وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة و نيشتةجَيكردن يةكةي 
120 مةتري دروست دةكات بة نزيكةي40,000  دؤالر بؤ هةر يةكةيةك. كةضي بةثَيي ستانداردةكاني خانووبةرةي عَياق (ئةطةر 
تَيضووةكةي كةمرت دةبَيت لة15,000 دؤالر.  كة  48 مةتر بَيت –  لة هةرَيم جَيبةجَي بكرَين) دةكرَيت كةمرتين رووبةري خانوو 
هةندَيك لةوانةية ئةمة بة طوجناو نةزانَيت بؤ خَيزان، بةآلم دةكرَيت لةنَيوان ئةم دوانةدا، بؤ منوونة 80 مةتر هةَلبذَيردرَيت، 
كة تَيضووةكةي دةطاتة25,000  دؤالر لةطةَل 5000 دؤالر بؤ ذَيرخان و خزمةتطوزاري، ئةمةش لةوانةية  جَيطةي رةزامةندي 

خةَلكي هةرَيم بَيت. بة بِرواي تيمي لَيكؤَلينةوة ئةم بِرة طوجناوة. 

زةوي
ثَيويستة ثرؤطرامَيك دابنرَيت بؤ ثةرةثَيداني زةوي بؤ هةر شارةوانيةك بةثَيي ثَيداويستيةكان بؤ ثَينج تا دة ساَلي داهاتوو و    

ئةمانة بطرَيتةوة: 
• رووبةري زةوي ثَيويست بؤ هةر ساَلَيك 

• دياريكردن و هةَلبذاردني شوَينةكان 

زةوي دابينكراو بةثَيي ثالن رَيطةخؤش دةكات بؤ دروستكردني خانووبةرةي هةرزان و دةبَيتة هؤي كةمبوونةوةي ناوضة هةِرةمةكي و 
ناياساييةكان، هةروةها كؤنرتؤَلكردني ياريكردن بة نرخةكان و جَيطيبووني نرخي زةوي. 

•    سرتاتيذي دياريكردن و دابينكردني زةوي بؤ هةموو خَيزانةكان و زامنكردني وةرطرتنةوةي تَيضووةكان؛ 
•    ثَيداضوونةوة بة ستانداردةكاني زةوي، رووبةي ثارضة زةوي و رَيكخستين طةِرةكةكان بؤ رَيؤشكردن بؤ ثةرةثَيدان بةشَيوةيةك 

       كة دؤسيت ثيادةِرو بَيت و ضِريةكةي طوجناو و كاريطةر بيت؛ 
•    ثَيشكةشكردني هاندةر بؤ ثةرةثَيداني زةوي و كةمكردنةوةي بةرزبوونةوةي نرخي زةوي، دروستكردني شَيوازي تري مايف  

       خاوةندارَييت و نيشتةجَيبوون بؤ كةمكردنةوةي نرخي زةوي.
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 تةمويلي خانووبةرة,  سرتاتيذي “كرَي بؤ كِرين” بؤ خانووة يان بذاردةي كِريين يةكةكان. باشي ئةم شَيوازة لةوةداية كة ثاَلثشتيةكة 
دةدرَيت بة خةَلكي  نيشتةجَيبووني ناو يةكةكان نةك بة خودي يةكةكان. هةموو كةسَيك كرَيي ئةم خانووة حكوميانة دةدات، خةَلكي 
هةذار خؤيان كرَي دةدةن (و دواتر دةتوانن ببنة خاوةني ئةم يةكانة لةِرَيطةي ثرؤطرامي كرَي بؤ كِرينةوة) و خةَلكي زؤر هةذار 

كؤمةكي حكومي وةردةطرن بؤ ئةوةي كرَي بدةن. 
 •   بةشداريكردني كةرتي تايبةت لة قؤناغةكاني تةمويلي يةكةكاندا. سةرةتا بة قةرزدانةوة و كؤكردنةوةي قيستةكان – لةطةَل 

       ثاَلثشيت حكومةةت بؤ بةرةنطاربوونةوةي هةر مةترسيةك. 
•    سرتاتيذي دروستكردني خانووةبةرةي طوجناو 

•    قةرزي بضووك لةِرَيطةي رَيكخراوة ناحكومييةكانةوة: سرتاتيذي ثاَلثشتيكردني رَيكخراوة ناحكومييةكان بؤ ثَيشكةشكردني 
      قةرزي مةودا كورت و مامناوةندي بؤ كِريين زةوي و يةكةي نيشتةجَيبوون، و قةرزةكان سووديان لةسةر نةبَيت، جطة لة رسومي 

      كارطَيِي بةثَيي رَيذةي هةَلئاوسان. 

بواري  بةردةم  طرفتةكاني  و  بةربةست  دةستنيشانكردني  بؤ  بدرَيت  ئةجنام  توَيذينةوةيةك  ثَيويستة  بيناسازي:  كةرةستةي 
و  بةربةستانة  ئةم  لةطةَل  مامةَلةكردن  ضؤنَييت  لةسةر  بكرَيت  ثَيشكةش  راسثاردة  ثَيويستة  ثَيكهاتةكاني.  و  كةرةستة  و  بيناسازي 
البردنيان. ثَيويستة هةموو هةوَلَيك بدرَيت بؤ ئةوةي بةرهةمهَينان كَيبةركَيكار بَيت لةطةَل كةرةستة هاوردةكراوةكان، بؤ ئةوةي 
بؤ  نرخي  داناني  لةرَيطاي  ثَيناطةيةنرَيت  زيانيان  دةكةن)  دروست  خانوو  خؤيان  كة  خةَلكي هةذار  (لةطةَل  ناوخؤيي  بةكاربةري 
كةرةستة ناوخؤييةكان كة بةرزترة لة نرخي كةرةستة هاوردةكراوةكان. بةطشيت طواستنةوةي زةميين بؤ كةرةستةكاني بيناسازي 
تاِرادةيةك طرانة، دةبَيتة هؤي ئةوةي كة كاآل ناوخؤييةكان تواناي كَيبةكرَييان هةبَيت بةبَي ئةوةي ثَيويستان بة ثاراستين حكومي 

هةبَيت. 

ثَيويستة  دةرةوة  ئةوانةي  لةكاتَيكدا  بيناساز،  بةرثرسيارَيتيةكاني  لة  بَيت  يةكَيك  يةكةكان  شوَيين  ذَيرخاني  ثَيويستة  ذَيرخان: 
دةكات.  ئَيستا  ذَيرخاني  سيستةمةكاني  رةضاوي  كة  خانووبةرة  بؤ  دياريكراو  زةوي  هةَلبذاردني  باشرت  لةِرَيطةي  بربَين  بةرةوثَيش 
ثَيويستة بِرياردان لة ثةرةثَيداني زةوي بة راوَيذ بَيت لةطةَل ئةو دامةزراوانةي بةرثرسيار لة دابينكردني ذَيرخان، بؤ ئةوةي بتوانن 

هةماهةنطي بكةن لةناو ثالني ساآلنة و ثالني بودجةي وةبةرهَيناندا. 

ذينطة: بةثَيي شَيوازة نَيودةوَلةتيةكان، ثَيويستة حكومةتي هةرَيي كوردستان هةوَل بدات رَيساكاني بيناسازي نوَيبكاتةوة بؤ ئةوةي 
بيناسازي لةِرووي ذينطةوة طوجناو بَيت و و هاني بةكارهَيناني كةرةستةي ذينطةدؤست بدرَيت (بةتايبةتي داناني كؤكةرةوةي ئاو 
و طةرمكردني ئاو بة وزةي خؤر)، تا خواست لةسةر ئةم جؤرة كةرةستانة زيادبكات. ثَيويستة ئةمة هاوشان بَيت لةطةَل هةَلةتي 

هوشياركردنةوة لةسةر شَيوازةكاني بيناسازي ذينطةدؤست.
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شَيوةي 29. وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو بؤ نيشتةجَيكردن 2013-2020

HOUSING UNITS2013-20172018-20202013-2020ضاالكي وةبةرهَينان

مليؤن دؤالرمليؤن دؤالرمليؤن دؤالررذمارةنيشتةجَيكردن

2386358200558هةولَي

109116490254دهؤك

2393359200559سلَيماني

58698814901371 كؤ

سةرضاوة: خةمآلندنةكاني توَيذينةوة
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طةشتوطوزار
طةشتوطوزار هَيشتا ساواية لة هةرَيي كوردستان و تواناي باشي هةية، بةآلم ثَيويستة هةَلسةنطاندني طوجناوي بؤ بكرَيت ثَيش 
ئةوةي هةوَلي بانطةشةكردني بؤ بدرَيت بؤ راكَيشاني سةرمايةي تايبةت، بؤ ئةوةي بتوانرَيت بة ئاراستةيةكي دروسيت ئابوري و 
كؤمةآليةتيدا بِروات. بَيطومان ساماني مَيذووي و سروشيت هةرَيم رَينمايي جؤر و شوَيين وةبةرهَينانةكان دةكات، بةآلم كاري حكومةت 

ثَيويستة بة ثاَلثشيت بكرَيت لةاليةن تويذينةوةي سرتاتيذي و ثالندانان بؤ ثةرةثَيداني ئةم كةرتة. 

ثوختةي هةلومةرجةكة 

هةرَيي كوردستان ضةندين شوَيين طرنطي مَيذوويي و كولتوري هةية لةطةَل ضيا و دةرياضةكان. طةشتياران بؤ هةرَيم بةطشيت 
 45 و  ضَيشتخانة   970 مؤتيل،   180 ئوتَيل،   370 هةرَيم  بازرطانان.  و  وةبةرهَينةر  لةطةَل  عَياقن  تري  ناوضةكاني  خةَلكي 
طوندي طةشتياري هةية. ذمارةي ئؤتَيل، مؤتَيل و ضَيشتخانةي نوَي بةِرَيذي %25 بةرزبؤتةوة لة نيوةي يةكةمي 2012. دةستةي 
وةبةرهَيناني هةرَيم رايطةياند كة %75 بةرزبوونةوة هةبووة لة 1.7 مليؤن طةشتيارةوة لة 2011 بؤ 2.5 مليؤن طةشتيار لة 

2012، بةرزبوونةوة بةِرَيذةي 75%.
 

ئةم  ثةرةثَيداني  لة سةرثةرشتيكردني  بةرثرسة  دةستةي طةشتوطوزار  و طةشتوطوزار،  شارةواني  وةزارةتي  لة  بةشَيك  وةك 
كةرتة. 

كةلَينةكان 

تواناكاني  بؤ بةطةِرخستين  نية  ئاراستةي سرتاتيذي  و  زؤر سةرةتايية  بةآلم  ثةرةثَيداني طةشتوطوزار هةية،  ثالني  ئةطةرضي 
20 شوَيين طوجناو بؤ طةشتياري دانرا لة ساَلي  لة  طةشتوطوزار لة هةرَيم. ئةمة سةرةِراي ئةوةي كة هةرَيم وةك يةكَيك 
2011 لةاليةن طؤظاري ناشناَل جيؤطرافيكةوة. بايةخي ثالنةكة دراوة بة طوندة طةشتياريةكان، لةكاتَيكدا كة زؤربةي طةشتيارة 

نَيودةوَلةتيةكان، لة ئَيستادا، طةشتياري بازرطانني كة جطة لة ئؤتَيل و تةكسي و خواردني خَيا هيضي تريان ثَيويست نيية. 

لةكاتَيكدا كة كةرتي طةشتوطوزار ذمارةيةكي خؤر خةَلكي بةكارخستوة و داهات دابني دةكات لةِرَيطةي بةستنةوةي ئةم كةرتة بة 
كةرتةكاني ترةوة (كشتوكاَل، طواستنةوة، خؤشنودي، خواردن و خواردنةوة)، بةآلم هَيشتا كارمةندي راهَينراو زؤر كةمة. 

ساَلي  لة  خةمَلَينرا  طةشتيار  مليوني   2.5  

2012
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ثرؤطرامي  دواناوةندي  ئاسيت  لةسةر  نيية.  طةشتوطوزار  ثرؤطرامي  دواناوةندي  ثاش  و  دواناوةندي  قؤناغةكاني  لة   •
طةشتوطوزار هةية لة دهؤك و لةسةر ئاسيت ثاش دواناوةندي-ثةيانطا، ثرؤطرام هةية لة هةولَي، بةآلم دةرضوان زؤر كةمن و 

راهَيناني ثَيويست وةرناطرن. 

• دةستةي طةشتوطوزار كارمةندي ثسثؤِر و خاوةن ئةزمووني نيية، بةآلم ذمارةي كارمةندةكاني ئَينجطار زؤرة (1,700-1,900 
كةس)، ضونكة ئةركي تري هةية كة طوجناو نيية بؤ دةستةي طةشتوطوزار.

2020-20202013-20172018-2013ضاالكي وةبةرهَينان

مليؤن دؤالرمليؤن دؤالرمليؤن دؤالرطةشتوطوزار

101توَيذينةوةي سرتاتيذي لة طةشتوطوزار

7310ثاَلثشتيكردني دةستةي طةشتوطوزار بة ثسثؤري و شارةزايية ثَيويستةكان

101توَيذينةوةي بازاِري طةشتوطوزار لة عَياق و رؤذهةآلتي ناوةِراست

	شوَينة طةشتياريةكان: خزمةتطوزاريةكان و زانياري 
(سةنتةري طةشتياران، ثَيداويستيةكاني حةوانةوة)

251035

341347كؤ
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راسثاردةكان 
كةرتي  ثةرةثَيداني  سياسةتةكاني  و  سرتاتذي  ثاَلثسيت  و  هةبَيت  رووني  ديدطايةكي  كوردستان  هةرَيي  حكومةتي  ثَيويستة 
طةشتوطوزار بكات، بةتايبةتي طةشتوطوزاري كةشوهةوا، ضونكة هةرَيم سروشتَيكي طوجناوي هةية. طةشتوطوزار كةرتَيكة 
بَيت،  هاندةر  و  ئاسانكار  رؤَلي  ثَيويستة  رؤَلي حكومةت  رابكَيشَيت.  تايبةت  كةرتي  وةبةرهَيناني  دةتوانَيت  بةئاساني  تاِرادةيةك  كة 
دابينكردني ذَيرخان، كة لة ئَيستا لةِرَيطةي دةستةي وةبةرهَينانةوة ئةجنام دةدرَيت. لةاليةكي ترةوة هيض هاندةرَيكي تر، جطة 
لةوانةي ياساي وةبةرهَينان ثَيشكةشيان دةكات، ثَيويست نيية، جطة لة ثاَلثشيت حكومةت بؤ ريكالم كردن لة دةرةوة، بآلوكراوةي طشيت 

و بةبازاِركردن طةشتوطوزار لة هةرَيم، يان راهَيناني كارمةندان لة قوتاخبانة و كؤليجةكان. 

هاوكات راسثاردةي ئةمانة دةكةين: 
•    دووبارة داِرشتنةوةي ثةيكةري دةستةي طةشتوطوزار و دياريكردني ئةركي طوجناو، بةتايبةتي ئةجنامداني ثَيداضوونةوةي 

        سرتاتيذي و سةرثةرشتيكردني جَيبةجَيكردني. ئةركةكاني تري دةكرَيت بدرَين بة فةرمانطةكاني تر (بؤ منوونة بةشي شوَينةوار)   
      لةطةَل ئةو كارمةندانةي ئةم كارانة ئةجنام دةدان. 

•     ثَيداضوونةوةي راهَيناني طةشتطوزار لة سيستةمي ثةروةردةدا و زيادكردني بةثَيي ثَيويست، لةِرووي ضةندَييت و ضؤنَيتيةوة،   
       بةهاوكاري وةزارةتة ثةيوةنديدارةكان. 

•     ئةجنامداني وةبةرهَيناني بةثةلة بؤ ثاراستين شوَينة طرنطةكان و طؤِرينيان بؤ شوَيين سةرجنِراكَيش بؤ طةشتياران 
         (دةستطةيشنت، داناي بةربةست و ثةرذين و ديوار، داناني شوَيين ثَيشكةشكردني زانياري، شوَيين ثشوو/خوارد و خواردنةوة، هتد). 

        ئةمةش دووبارة ثَيويستة لةاليةن فةرمانطةيةكي طوجناوةوة ئةجنام بدرَيت، بةك دةستةي طةشتوطوزار. 
•      هةوَلدان بؤ زامنكردني بةشداري كةرتي تايبةت لة داِرشنت و جَيبةجَيكردني سرتاتيذي طةشتوطوزاري هةرَيدا. 

•         هةوَلدان بؤ بةدةستهَيناني ثسثؤِري لة داِرشتين سرتاتيذي ثةيوةنديكردن و ثةيوةنديية طشتيةكان بؤ برةودان بة طةشتوطوزار. 

شَيوةي 30. وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو بؤ طةشتوطوزار 2013-2020

ذَيرخانةي ئةم كةرتة ثَيويسيت بة وةبةرهَينانة، 

وة هةروةها وةبةرهَينان ثَيويستة لة جَيطاكان بؤ 

باشرت طةشتيار وةرطرتن



105



106

ذَيدةرةكان 
 لةنَيوان 28 مايس و 17 حوزةيران 2012، هاوكات لةطةَل لَيكؤَلينةوةي نووسينطةيي و ثَيداضوونةوةي ضةندين لَيكؤَلينةوة لةسةر كةرتةكان، تيمي شارةزايان سةردان و راوَيذكاري ئةجنامدا لةطةَل ئةم اليةنانةي خوارةوة. زياتر  لة

سةردانَيك ئةجنامدرا بؤ بةشة ثةيوةنديدارةكاني وةزارةتةكان لةاليةن شارةزايةكةوة و سةرداني شارةزا ثسثؤِرةكان لةم بوارةكاني ئةم توَيذينةوةيةدا

وةزارةتي ثالندانان

وةزيرى ثالنداناند. على سندى

بريكارى وةزارةتى ثالندانانشَيوان اسعد قادر

بةرَيوةبةرى طشتى ثالنى ثِرؤذةكانزاطرؤس فتاح حممد

بةرَيوةبةرى طشتى ثةرةثَيدانى مروييعبد الرزاق حممد مصطفى

سةرؤكى دةستةى ئامارى هةرَيمسيوان حممد

بةرَيوةبةرى طشتى هاوكارى و هةماهةنطى حيدر مصطفى
ثةرةثَيدان

بةرَيوةبةرى طشتى ثالنى سرتاتيذىنوزاد توفيق سةرهةنط

بةِرَيوةبةرى ثةرةثَيدانى كةرتى تايبةتهوشيار تةحسني

KIPAسوسن انور

بةِرَيوةبةرى دارايية نَيودةوَلةتيةكانوريا حممود امحد

وةزارةتي كارةبا

وةزيرى كارةباياسني شَيخ ابوبكر

ِراوَيذكارى وةزيرمحةامني هةورامى

بةِرَيوةبةرى طشتى بةرهةمهَينانى وزةديار بابان

بةرَيوةبةرى طشتى  حتويلعومسان حاجى

بةرَيوةبةرى طشتى ثالنداناناسعد عبد اهلل

بةرَيوةبةرى طشتى كارطَيى و داراييحممد امحد

بةرَيوةبةرى تةكنيكى تةوليدد. سامان حممد شريف

بةِرَيوةبةرى كؤنرِتؤَل مةركزىئومَيد عبد الرمحن

بةِرَيوةبةرى ثِرؤذةى ثَيوةرى زيرةكئةياد هومةيران عبدالرمحن

بةرَيوةبةرى كارطَيىنياز محيد

بةرَيوةبةرى بةشى داراييمهدي عبد اهلل

وةزارةتى 
تةندروستى

وةزيرى تةندروستىد.ِرَيكةوت حةمة ِرةشيد

ِراوَيذكارى تةندروستىد. سعدون عبد اهلل ئارام

بةرَيوةبةرى طشتى كاروبارى تةندروستىدارا رشيد حممود

بةرَيوةبةرى طشتى ثالندانانظيان حممد حسن

شارةزا لةبوارى ثزيشكىد. وشيار موسى سليمان

بةِرَيوةبةرى نةخؤشخانةى دهؤكى فَيكارىد. طالل رشيد سنجارى

بةِرَيوةبةرى طشتى تةندروستى دةهؤكد.نزار عصمت تةيب

ياريدةدةرى بةِرَيوةبةرى طشتى كارطَيى دارايىد.جنم الدين حسن امحد

سةرثةرشتيارى ثِرؤطرامةكاند. بةختيار امحد

وةزارةتى 
ثةروةردة

وةزيرى ثةروةردةد. عصمت حممد خالد

بةرَيوةبةرى طشتى ثالندانانيوسف عومسان يوسف

بةِرَيوةبةرى طشتى ثةروةردةى دةهؤكعابد يوسف

بةرَيوةبةرى بيناسازى ثةروةردةى سلَيمانىفتاح عزيز مراد

بةِرَيوةبةرى طشتى خانة نشينكراو لة ثةروةردةى سةروةت مستةفا
سلَيمانى

سةرؤكى بةشى ثالنى ثةروةردةيىهاجةر حممد شاكر

بةرَيوةبةرى ثةيوةنديةكانحكيم عبد اهلل حممد

بةِرَيوةبةرى قوتاخبانةى ثيشةيى دةهؤكعلى حممد امني

ِراطرى ثةيانطاى تةكنيكى سلَيمانىد.ئاالن فةرةيدون على

ِراطرى كولَيذى بازرطانىعيزةت صابر ئيسماعيل

وةزارةتى 
ئاوةدانكردنةوة و 

نيشتةجَيكردن

وةزيرى ئاوةدانكردنةوةو نيشتةجَي كردنكامةران امحد عبد اهلل

بريكارى وةزارةتى ئاوةدانكردنةوة و نهرو اكرم
نيشتةجَيكردن

راوَيذكارى ثَيشكةوتوو- سةرؤكى لَيذنةى رشيد ابوبكر
نيشتةجَيكردنى حكومةتى هةرَيم

بةرَيوةبةرى طشتى نةخشةدانانى شارنشنيخالد سلَيمان

بةرَيوةبةرى طشتى ثالندانان و كاروبارى زانا مصطفى عزيرى
هونةرى

بةرَيوةبةرى طشتى ئاوةدانكردنةوةو توانا كمال غريب
نيشتةجَي كردنى سلَيمانى

بةرَيوةبةرى طشتى ِرَيطاوبانصاحل عبداللة قادر

ياريدةدةرى بةرَيوةبةرى طشتى كوردؤ كمال شةفيق
ئاوةدانكردنةوة

ئةندازيارى راوَيذكار - ثارَيزطاى سلَيمانىصديق م سعيد

ئةندازيار - ثارَيزطاى هةولَيزانا رشيد

ئةندازيارى تةالرسازى - ثارَيزطاى دهؤكبيوار هاشم

ةندازيارى ثَيشكةوتوونوال حممد

ئةندازيارى ثَيشكةوتووعماد امحد

ئةندازيارى يةكةى ماستةر ثالنذيلة نةذاد رفعت

ئةندازيار - ماستةر ثالنى ئوتوبانطارق حسني

بةرَيوةبةرى  ضاككرنةوةى رَيطاوبانئاطرين عبد اهلل

بةرَيوةبةرى طشتى ئاودَيرى و سةرضاوةى ئاو حممد امني فارس

 وةزارةتى كشتوكاَل و
سةرضاوةكانى ئاو

بةرَيوةبةرى طشتى ثالندانان انور عمر قادر

بةرَيوةبةرى طشتى ئاو د. حممود امني فارس

بةرَيوةبةرى ئاودَيرى ابراهيم سردار

بةرَيوةبةرى  بةنداوةكانى طةورة بسرو عمر

بةرَيوةبةرى ئاوى ذَير زةوى حممد عزيز امحد

بةرَيوةبةرى بةنداوةكان د. اكرم امحد رسول

بةرَيوةبةرى طشتى سةرضاوةكانى ئاو انور قادر

بةرَيوةبةرى هاتووضؤ ليوا ازاد صاحل خؤشناو
وةزارةتى ناوخؤ

ياريدةدةرى ثارَيزطار طاهر عثمان

راوَيذكارى ثةيوةنديةكانى ئابوورى فتحى حممد على الدرسى

 وةزارةتى بازرطانى و
ثيشةسازى

بةرَيوةبةرى طشتى ثالندنان سوار عزيز

بةرَيوةبةرى طشتى ثةرةثَيدانى ثيشةسازى ئاراس رؤوف عارف

بةرَيوةبةرى طشتى ثالن و بةدواداضوون عبداحلميد على جميد

بةرَيوةبةرى ثالندانان حممد رضا على

بةرَيوةبةرى ِريسايكلينى دةهؤك ئيسماعيل بكر

بةرَيوةبةرى ثةرةثَيدانى ثيشةسازى حيكمةت نةشات نوورى
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سةرؤكى شارةوانى سلَيمانى خسرو كمال

 وةزارةتى شارةوانى
و طةشت و طوزار

بةرَيوةبةرى طشتى ئاو و ئاوةِرؤ سةهةند سيوان امحد

ياريدةدةرى بةرَيوةبةرى طشتى ئاو و ئاوةِرؤ مةريوان عز الدين فيضى

بةِرَيوةبةرى طشتى ئاوى دهؤك جالل مجيل حممد

 بةرَيوةبةرى ديزاين-بةرَيوةبةرايةتى طشتى
ئاو و ئاوةِرؤ

ناصر التني

بةرَيوةبةرى طشتى دةستةى طةشت و طوزار مولود جبار وهاب

بةرَيوةبةرى ثالندانان و بةدواداضوون فوزى توما

بةرَيوةبةرى ثالندانان و بةدواداضوون فهمى على حممود

ئةندازيار - بةشى رَيكخراوة ناحكوميةكان عومسان حسن

بةرَيوةبةرى طشتى ثالندانان و بةدواداضوون عبد احلميد على جميد

بةرَيوةبةرى طشتى شارةوانى دةهؤك شةوكةت حممد امني

بةرَيوةبةرى طشتى طةشتوطوزار لة دةهوك عبيداللة داود على

بةرَيوةبةرى طشتى نةخشةدانانى شارنشني خالد سلَيمان

بةرَيوةبةرى طشتى ئاوةِرؤى هةولَي سرود عبد اجمليد عبد القادر

بةرَيوةبةرى نةخشةدانانى شارنشني هةولَي خبتيار صدر الدين

بةرَيوةبةرى نةخشةدانانى شارنشني طةرميان كاروان حممد

ئةندازيارى شارةستانى- شارةوانى ضةمضةمال عبدالقادر حممد

 سةرؤك بةشى تةكنيكى - نةخشةدانانى
شارنشني

تارق مولود فةرةج

بةرَيوةبةرى نةخشةدانانى شارنشني سلَيمانى طارق م عزيز

ثالندانةر - شارةوانى سلَيمانى نياز سعيد

سةرؤك بةشى ماستةر ثالن ميان امحد حممد

بةرَيوةبةرى نةخشةدانانى شارنشني دهؤك كوردو احسان عبد الصمد

شارةوانى سلَيمانى - GIS بةرَيوةبةرى حممد شياز صفا

 ئةندازيارى تةالرسازى - ب.ط. نةخشةدانانى
شارنشني

راظني ازاد امحد

UN- HABITAT راوَيذكار ازاد حممد

UN- HABITAT راوَيذكار بابار ممتاز

سلَيمانى - UN- HABITAT - رَيكخةر ئاكؤ  ا رشيد

بةرَيوةبةرى بةشى دارايي جاسم حممود صاحل

 سةرؤكى بةشى ثالندانان- بةرَيوةبةرايةتى ئاوى
دةهؤك

هاوار ئيسماعيل

بةرثرسى بةشى رَيكخراوة ناحكوميةكان ذيان جودت امحد

بةرَيوةبةرى كار و بيمةى كومةاَليةتى د. حاجى رسول

 وةزارةتى كار
 و كاروبارى

كومةاَليةتى

بةرَيوةبةرى ئامار - ثالندانان ثةروين عزيز امحد

ياريدةدةرى بةرَيوةبةرى كار و بيمةى كومةاَليةتى نظمى حممد

 بةرَيوةبةرى سةنتةرى راهَينان و فَيكردنى
ثيشةيى- دهوك

ئةندازيار زؤزك

بةرَيوةبةرى كارو بيمةى كؤمةاَليةتى لة دةهؤك نةوزاد قةالت دهؤكى

بةرَيوةبةرى ثالندانان-سلَيمانى شيوان جميد صديق

بةرَيوةبةرى طشتى بانكةكان عبد القادر عومسان قادر  وةزارةتى دارايي و
ئابوورى

بةرَيوةبةرى طشتى بانكة ثسثَوريةكان ذيان عزةالدين نورى

راطرى كوليذى بةرَيوةبردن و ئابوورى د. وصفى قهوضى  زانكؤى
سةالحةددين

سةرؤكى دةستةى وةبةرهَينان حيدر مستةفا

 بةرَيوةبةرى طشتى كاروبارى ياسايي ودةستةى وةبةرهَينان
كارطَيى

نورؤز مولود

جَيطرى ثارَيزطار تاهي عومسان

بةِرَيوبةرى ثالن و بةدواداضوونثارَيزطارى هةولَي اسعد ئةسةد

بةِرَيوبةرى ماستةر ثالن بةختيار شةريف

جَيطرى ثارَيزطار بةهزاد على ئادةم
ثارَيزطارى دهؤك

GIC-ثارَيزطاى دةهؤك ِرَيدار نبيل

 بةرَيوةبةرايةتى طشتى و طواستنةوةى
وشكانى و هَيلى ئاسنني

صالح جوهر رشيد  وةزارةتى طواستنةوة
و طةياندن

بةرَيوةبةرى كارطَيى بستام اجلنابى  بانكى كوردستانى
نَيودةوَلةتى

بةرَيوةبةرى نووسينطةى فاوو لة هةولَي انور جعفر FAO
سةرؤكى دةستة رَيزان حسن دةستةى ذينطة

جيطرى سةرؤكى ذوورى بازرطانى سيوان حممد

 ذوورى بازرطانى
سلَيمانى

ئةندامى دةستة شنؤ نوورى عبداللة

ئةندامى دةستة بةختيار ئةمني

سةرؤكى ذوورى بازرطانى دةهؤك ئةياد حسن عبداحلميد  ذوورى بازرطانى
دهؤك

سامان عزالدين رشيد  بةرَيوةبةرى سةنتةرى   GIS سةنتةرى      

بةرَيوةبةرى كارطَيى على ابراهيم  كارطةى شيشى
هةولَي
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 اليةنةي تري حكومي

هةولَي

ثارَيزطار

جَيطري ثارَيزطار

بةِرَيوةبةري ثالندانان

ئةجنومةني شارةواني

هةموو بةِرَيوةبةرايةتية طشتيةكاني ثةيوةست بة وةزارةتةكاني سةرةوة

سلَيماني 

ثارَيزطار

شارةواني

هةموو بةِرَيوةبةرايةتية طشتيةكاني ثةيوةست بة وةزارةتةكاني سةرةوة

دهؤك

جَيطري ثارَيزطار

بانكي خانووبةرة

بةِرَيوةبةري قوتاخبانةي ثيشةسازي دهؤك

سةرؤكي نةخؤشخانةي فَيكاري

سةنتةري ضاودَيري بنةِرةتي

هةموو بةِرَيوةبةرايةتية طشتيةكاني ثةيوةست بة وةزارةتةكاني سةرةوة

دةستةي وةبةرهَينان
بةِرَيوةبةري طشيت توَيذينةوة

بةِرَيوةبةري طشيت كارطَيِي و دارايي

سةرؤكي دةستةي ذينطةدةستةي ذينطة

ذووري بازرطاني

يةكَييت ذوورة بازرطاني و ثيشةسازيةكان

ذووري بازرطاني هةولَي

ذووري بازرطاني دهؤك

ذووري بازرطاني سلَيماني

دامةزراوة ئةكادةميةكان 
راطري كؤليجي كارطَيِي و ئابوري - هةولَي 	•

راطري زانكؤي سلَيماني -  بةشي خاك و ئاو، فاكَليت كشتوكاَل 	•
راطري كؤليجي بازرطاني - سلَيماني 	•

راطري ثةيانطةي تةكنيكي - سلَيماني  	•
بةِرَيوةبةري قوتاخبانةي ثيشةسازي - دهؤك  	•

اليةني تر 
 (UNICEF, FAO, UNESCO) ئاذانسة ثةيوةنديدارةكاني نةتةوة يةكطرتوةكان 	•

بةِرَيوةبةري كؤمةَلةي سةوز – سلَيماني  	•
بةِرَيوةبةري دةستثَيشخةري كؤمةَلي مةدةني - سلَيماني   •

سةرؤكي بانكي نَيودةوَلةتي كوردستان - هةولَي  	•

سةرداني مةيداني 
بةنداوي دةرياضةي دووكان  	•

كارطةي ئاسين هةولَي  	•
نةخؤشخانةي تةكنيكي - هةولَي  	•

ثرؤذةي ئاودَيري سةرسةنط - دهؤك  	•
بةنداوي دهؤك - دهؤك  	•

بةنداوي موسَل - دهؤك  	•
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ليسيت شارةزا نَيودةوَلةتيةكان 

ثؤستناو#

بةِرَيوةبةري ثرؤذةي سيانة - ريكخةري يوئنَي دي ثي لة هةرَيي كوردستانرامي ساماين1

رَيكخةري هابيتات لة هةرَيي كوردستانمازن تةَلعةت2

سةرؤكي تيم / ئابوريناسي ثَيشكةوتوومايكَل دَيلبؤنؤ3

ثسثؤِري تةندروسيت و ثةروةردةبةهرام موحةمةدي4

راويذكاري ئاو و ئاوةِرؤ دانياَل كؤياد5

ثسثؤِري ثيشةسازي و ذينطةدَينيز بؤالكي6

راوَيذكاري كشتوكاَل و ئاودَيريئوسةيد ئةحلةنبةلي7

ثسثؤِري راهَينان و بونياتناني تواناتؤم سوي8

ئابوريناسي بواري وزةئاينةس مَينجايةس9

ثسثؤِري وزةي كارةبا شيبؤ داهر10

ثسثؤِري ذَيرخاني طواستنةوةمارتن كَيج11

ثسثؤِري زةوي، خانووبةرة و ثةرةثَيداني شارستانيدايفد ئؤبري12

ثسثؤِري ثةرةثَيداني شارستانيعةبي ئةمحةد ئةلسةباح13
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وةبةرهَينان لة ئاوةِرؤ

(2012 مليؤن دؤالر)

20132014201520162017ضاالكي
تَيضوو

2013-2017 

تَيضوو

2018-2020 
كؤي طشيت

هةولَي 

175.0 -   175.0 50.0 40.0 40.0  30.0 15.0 ئاوةِرؤي هةولَي، قؤناغي يةكةم

كارطةي ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو، هةولَي، قؤناغي 
يةكةم

 15.0 20.0 20.0 20.0   - 75.0   - 75.0

ئاوةِرؤ و كارطةي ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو، هةولَي، 
قؤناغي دووةم

       147.0 147.0

كارطةي بضووكي ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو لة 
ناوةِراست و باكوري شار

   -        1.0 1.0 1.0 1.0 4.0   - 4.0

401.0 147.0 254.0 51.0 61.0 61.0 51.0 30.0 كؤ

دهؤك 

               -   40.0 10.0 20.0 10.0 -          -   كارطةي ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو، دهؤك
 40.0

 12.0         -       12.0    -       -       -        -    12.0 ديزايين ئاوةِرؤي شاري دهؤك

    12.0    29.2       ئاوةِرؤي خانكي

     13.3  13.3       ئاوةِرؤي فايدة

   125.0          -     125.0 40.0 35.0  25.0 25.0        -   دروستكردني ئاوةِرؤي شاري دهؤك

   219.5   42.5   177.0 50.0 55.0 35.0 25.0 12.0 كؤ

سلَيماني

80.0 -   80.0 20.0 20.0 20.0 20.0        -   كارطةي ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو، سلَيماني

ديزايين بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي ضارةسةركردني 
ئاوي بةكارهاتوةوة

 1.4   -   -   -   - 1.4   - 1.4

دروستكردني بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي 
ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوةوة

   -        10.0 10.0 10.0 10.0 40.0   - 40.0

121.4 -   121.4 30.0 30.0 30.0 30.0 1.4 كؤ

رانية

8.0 -   8.0 4.0 4.0 -   -          -   كارطةي ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو، رانية

ديزايين بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي ضارةسةركردني 
ئاوي بةكارهاتوةوة

 0.4   -   -   -   - 0.4   - 0.4

دروستكردني بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي 
ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوةوة

   -        5.0        5.0          -             -           10.0               -                                
 10.0

                                -               18.4        4.0        4.0        5.0        5.0      0.4 كؤ
 18.4

دوكان

                                  -                 2.0        1.0        1.0           -             -          -   كارطةي ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو، دوكان
 2.0

ديزايين بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي ضارةسةركردني 
ئاوي بةكارهاتوةوة

 0.3        -             -             -             -           0.3                 -                                  
 0.3

دروستكردني بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي 
ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوةوة

   -        10.0      10.0      10.0        -           30.0               -                                
 30.0

                                -               32.3        1.0      11.0      10.0      10.0      0.3 كؤ
 32.3

ضوارقوِرنة

                                  -                 6.0        2.0        2.0        2.0           -          -   كارطةي ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو، ضوارقوِرنة
 6.0

خشتةي 1. وةبةرهَينان لة ئاوةِرؤ
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وةبةرهَينان لة ئاوةِرؤ

(2012 مليؤن دؤالر)

20132014201520162017ضاالكي
تَيضوو

2013-2017 

تَيضوو

2018-2020 
كؤي طشيت

ديزايين بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي ضارةسةركردني 
ئاوي بةكارهاتوةوة

 0.3        -             -             -             -           0.3                 -                                  
 0.3

دروستكردني بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي 
ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوةوة

   -        2.0        3.0        3.0          -           8.0                 -                                  
 8.0

                                -               14.3        2.0        5.0        5.0        2.0      0.3 كؤ
 14.3

     حاجياوا   

                                  -                 7.0        4.0        3.0           -             -          -   كارطةي ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو، حاجياوا
 7.0

ديزايين بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي ضارةسةركردني 
ئاوي بةكارهاتوةوة

 0.4        -             -             -             -           0.4                 -                                  
 0.4

دروستكردني بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي 
ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوةوة

   -        3.0        3.0        4.0          -           10.0               -                                
 10.0

                                -               17.4        4.0        7.0        3.0        3.0      0.4 كؤ
 17.4

     ثشدةر   

                                  -                 8.0        4.0        4.0           -             -          -   كارطةي ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو، ثشدةر
 8.0

ديزايين بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي ضارةسةركردني 
ئاوي بةكارهاتوةوة

 0.3        -             -             -             -           0.3                 -                                  
 0.3

دروستكردني بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي 
ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوةوة

   -        3.0        3.0        3.0          -           9.0                 -                                  
 9.0

                                -               17.3        4.0        7.0        3.0        3.0      0.3 كؤ
 17.3

هةَلةجبة

                                  -                 7.0        3.0        4.0           -             -          -   كارطةي ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو، هةَلةجبة
 7.0

ديزايين بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي ضارةسةركردني 
ئاوي بةكارهاتوةوة

 0.3        -             -             -             -           0.3                 -                                  
 0.3

دروستكردني بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي 
ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوةوة

   -        3.0        3.0        3.0          -           9.0                 -                                  
 9.0

                                -               16.3        3.0        7.0        3.0        3.0      0.3 كؤ
 16.3

سةيدسادق

                                  -                 7.0        3.0        4.0           -             -          -   كارطةي ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوو، سةيدسادق
 7.0

ديزايين بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي ضارةسةركردني 
ئاوي بةكارهاتوةوة

 0.2        -             -             -             -           0.2                 -                                  
 0.2

دروستكردني بةستنةوةي دةرضةكان بة كارطةي 
ضارةسةركردني ئاوي بةكارهاتوةوة

   -        3.0        3.0        3.0          -           9.0                 -                                  
 9.0

                                -               16.2        3.0        7.0        3.0        3.0      0.2 كؤ
 16.2

كؤي كارطةكاني ضارةسةركردن لةدةوري دةرضاي دووكان و 
دةربةنديان

 2.2      29.0      32.0      48.0      21.0      132.2             -                              
 132.2

                              -             253.6      51.0      78.0      62.0      59.0      3.6 كؤي ثارَيزطاي سلَيماني
 253.6

                       189.5           684.6    152.0    194.0    158.0    135.0    45.6 كؤي هةر 3 ثارَيزطا
 874.1
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وةبةرهَينان لة بةِرَيوةبردني ذينطة و ضارةسةركردن و فِرَيداني ثاشةِرؤي رةق

(2012 مليؤن دؤالر)

20132014201520162017ضاالكياليةني بةرثرسيار
تَيضوو

2013-2017 

تَيضوو

2018-2020 
كؤي طشيت

بةِرَيوةبردني ذينطة

دةستةي ذينطة
ئؤفيس و تاقيطةكاني دةستةي 

ذينطة
 5.6      5.0          -           -          -        10.6                                 

   - 10.6                  

دةستةي ذينطة و 
شارةوانيةكان

بونياتناني توانا لةِرَيطةي 
ثرؤذةوةوة بؤ دةستةي ذينطة 

(ثاراستين سروشت، ثاراستين وزة، 
رَينمايي بؤ كةرتي طشيت و داناني 

كؤرسي هؤشياري لة قوتاخبانةكان

 10.0    20.0      20.0      -          -        50.0                             
 10.0 60.0                  

دةستةي ذينطة و راوَيذكاري 
نَيودةوَلةتي

داناني سيستةمي زوو 
ئاطاداركردنةوة و بةِرَيوةبردني 

ئاسيت ئاو لة دةرياضةي 
دةربةنديان

   -         2.0        1.4        -          -        3.4                                    
   - 3.4                    

دةستةي ذينطة و راوَيذكاري 
نَيودةوَلةتي

توَيذينةوة و بونياتناني توانا 
(بونياتناني توانا لةسةر ئاسيت 

هةرَيم و دامةزراوةكان، ثاراستين 
ذينطةي سروشيت و زيندةوةرةكان و 
هةَلسةنطاندني ئاسيت كاريطةري 
تاكةكةس لةسةر ذينطة و راهَينان 

لة بوارانةدا)

 1.5      1.5          -           -          -        3.0                                  
 3.0 6.0                    

80.0 13.0 67.0        -          -   21.4 28.5 17.1 كؤي بةِرَيوةبردني ذينطة

خشتةي 2. وةبةرهَينان لة بةِرَيوةبردني ذينطة و ضارةسةركردن و فِرَيداني ثاشةِرؤي رةق

ضارةسةركردن و فِرَيداني ثاشةِرؤي رةق

شارةواني دهؤك
تةواوكردني شوَيين لةضاَلناني زبَل 

بةِرووبةري نيو ملَيؤن ثَي
 12.0   -             -           -          -        12.0                                 

   - 12.0

شارةواني هةولَي
t/d 1,500كارطةي ريسايكَلني و 

لة ضاَلناني زبَل 
 60.0 60.0   -           -          -        120.0                     

   -
               
 120.0

دةستةي ذينطة و وةزارةتي 
تةندروسيت

 (10X10 t/d)سوتَينةري زبَلي 
نةخؤشخانة 

 2.0 3.0          -           -          -        5.0                     
   - 5.0

شارةواني سلَيمان
t/d 800 كارطةي ريسايكَلني و 

لة ضاَلناني زبَل 
 5.0 25.0 40.0   -          -        70.0                                 

   - 70.0

شارةوانيةكان
شوَيين كؤكردنةوةي ثاشةِرؤي 

مةترسيدار
   -         11.5 11.0 11.0 11.5 45.0                                 

   - 45.0

شارةوانيةكاني هةولَي، 
دهؤك و سلَيماني

كارطةي ريسايكَلني و لة ضاَلناني 
زبَل بؤ داهاتوو

   -         25.0 25.0 25.0 25.0 100.0 90.0               
 190.0

               90.0 352.0 36.5 36.0 76.0 124.5 79.0 كؤي ضارةسةركردن و فِرَيداني ثاشةِرؤي رةق
 442.0

                        419.0    36.5    36.0    97.4    153.0    96.1 كَو
 103.0

               
 522.0
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خشتةي 3. وةبةرهَينان لة دابينكردني ئاو

وةبةرهَينان لة دابينكردني ئاو

(2012 مليؤن دؤالر)

ثرؤطرامةكاني وةبةرهَينان ثارَيزكاي هةولَي

تَيضوو20132014201520162017قةزا 
2013-2017 

تَيضوو
كؤي طشيت 2018-2020

بةِرَيوةبردني ذينطة

ضؤمان
            
 0.6

            
 1.3

            
 3.5

            
 3.8

            
 4.1

                       
 13.2

                       
 18.3 31.5                 

دةشيت هةولَي
            
 2.3

            
 4.6

          
 12.6

          
 13.8

          
 14.9

                       
 48.2

                       
 66.7 114.8               

هةولَي 
            
 8.1

          
 16.2

          
 44.6

          
 48.7

          
 52.8

                     
 170.4

                     
 235.4 405.8               

خةبات
            
 1.5

            
 2.9

            
 8.0

            
 8.7

            
 9.5

                       
 30.5

                       
 42.1 72.7                 

كؤية
            
 1.6

            
 3.3

            
 9.0

            
 9.8

          
 10.6

                       
 34.4

                       
 47.5 81.8                 

مةمخور
            
 1.8

            
 3.5

            
 9.7

          
 10.6

          
 11.5

                       
 37.2

                       
 51.3 88.5                 

مَيطةسور
            
 1.5

            
 3.0

            
 8.2

            
 9.0

            
 9.7

                       
 31.4

                       
 43.5 74.8                 

رةواندوز
            
 0.7

            
 1.3

            
 3.6

            
 3.9

            
 4.3

                       
 13.9

                       
 19.1 32.9                 

شةقآلوة
            
 1.8

            
 3.5

            
 9.7

          
 10.6

          
 11.5

                       
 37.0

                       
 51.1 88.1                 

سؤران
            
 3.2

            
 6.5

          
 17.8

          
 19.5

          
 21.1

                       
 68.1

                       
 94.0 162.2               

 كَو
          

 23.1
          
 46.1

        
 126.8

        
 138.4

        
 149.9

                     
 484.4

                     
 669.0 1,153.1           

ثرؤطرامةكاني وةبةرهَينان: ثارَيكاي دهوك

 

ئامَيدي 
            
 2.3

            
 4.6

          
 12.5

          
 13.7

          
 14.8

                       
 47.8

                       
 66.1 113.9               

دهؤك
            
 5.2

          
 10.5

          
 28.8

          
 31.5

          
 34.1

                     
 110.1

                     
 152.0 262.1               

سيمَيل
            
 2.4

            
 4.7

          
 13.0

          
 14.1

          
 15.3

                       
 49.5

                       
 68.3 117.8               

زاخؤ
            
 4.0

            
 8.0

          
 22.0

          
 24.0

          
 26.0

                       
 84.1

                     
 116.1 200.2               

	كؤ
          

 13.9
          
 27.8

          
 76.3

          
 83.3

          
 90.2

                     
 291.5

                     
 402.5 694.0               

ثرؤطرامةكاني وةبةرهَينان: ثارَيكاي  سلَيماني

            
 24.0

          
 48.1

        
 132.3

        
 144.3

        
 156.3

                     
 505.0

                     
 697.4 1,202.4           

	كؤ
          

 24.0
          
 48.1

        
 132.3

        
 144.3

        
 156.3

                     
 505.0

                     
 697.4 1,202.4           

ثةرةثَيداني دامةزراوةيي و سةرضاوة مرؤييةكان

              
 2.0

            
 4.0

            
 5.0

            
 5.0

            
 6.0

                       
 22.0 -  22.0                 

 كؤ	
            
 2.0

            
 4.0

            
 5.0

            
 5.0

            
 6.0

                       
 22.0 -  22.0                 

كَو
          

 63.1
        

 126.0
        

 340.5
        

 370.9
        

 402.4
                 

 1,302.9
                 

 1,768.9 3,071.5           
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وةبةرهَينان لة ثةرةثَيدان و ثالنداناني هةرَيي و شارستاني

(2012 مليؤن دؤالر)

توَيذينةوة لة داناني ثالن و ثرؤطرام

تَيضوو     20132014201520162017ضاالكياليةني بةرثرسيار
2013-2017

تَيضوو 

2018-2020 
كؤي طشيت

وةزارةتي ثالندانان
ثالني داِرشتنةوةي ناوضة طونديةكان و 

برةودان بة طةسةي ناوضة طونديةكان 
بةشَيوةيةكي نزيرت لةيةك

     
 2.0 2.0        -           -           -        

                
 4.0   -                    4.0                

     ثةرةثَيداني دةروازة و رَيضكة سنوريةكانوةزارةتي ثالندانان
 1.5 1.5        -           -           -        

                
 3.0   -                    3.0                

داِرشتنةوةي ثةيكةري شارةوانيةكانو. ثالندانان و شارةواني
     

 0.4 0.4        -           -           -        
                
 0.8   -                    0.8                

	كؤ
     

 3.9 3.9        -           -           -        
                
 7.8   -                    7.8                

ثالنداناني شار - شاري هةولَي (ثالندانان و ثرؤطرامدانان)

و. شارةواني و دةستةي 
وةبةرهَينان

هةَلسةنطاندني ثرؤذة تةواوكراو و 
بةردةوامةكان

     
 0.5   -         0.5        -           -        

                
 1.0   -                    1.0                

و. شارةواني و ثارَيزطاي 
هةولَي

 ماستةرثالني قؤناغي ثَيداضوونة و 
هةَلسةنطاندن

     
 1.0   -           -           -           -        

                
 1.0   -                    1.0                

ب. توَيذينةوةي 
شارةواني و

باشكردني ذينطةي شارستاني و ثيادةِرو 
(ثرؤذةكاني ئةولةويةت)

     
 8.0 8.0      9.0      5.0      5.0     

              
 35.0 15.0               50.0              

ثارَيزطاي هةولَي، 
شارةواني و و، ثةروةردة

     نوذةنكردنةوةي ناوضة تةجاوزةكان
 4.0 4.0      4.0      4.0      4.0     

              
 20.0 10.0               30.0              

 كؤ
   

 13.5
   

 12.0
   

 13.5 9.0      9.0     
              
 57.0 25.0               82.0              

ثالنداناني شار - شاري دهؤك (ثالندانان و ثرؤطرامدانان)

وةزارةتي شارةواني

ماستةرثالن، تةواوكردني ثَيداضوونةوةي 
ماستةري ثالني دهؤك، ثَيويستة ماستةرثالن 

ثاشتبَيت بة ثرؤطرامي جَيبةجَيكردن كة 
كارةكان، كاتةكان، بةرثرسيارَيتيةكان و 

ثرؤطرامي هةماهةنطي دياريبكات
     

 0.2   -           -           -           -        
                
 0.2   -                    0.2                

و. ثةروةردة، شارةواني
(ثرؤذةكاني ئةولةويةت) هةَلسةنطاندني 

ذَيرخاني ناوضة ئاوةدانةكاني ئَيستا
     

 0.5   -           -           -           -        
                
 0.5   -                    0.5                

شارةواني

(ثرؤذةكاني ئةولةويةت) نوذةنكردنةوةي ناوضة 
ناياساييةكان؛ ثَيويستة مامةَلة بكرَيت لةطةَل 

ناوضة ناياساييةكاني طَيجابارة. دةكرَيت 
قؤناغي يةكةم بايةخ بدرَيت بة ئامادةكردني 

ماستةرثالني شوَينةكة و بةياساييكردني 
زةويةكان 

     
 3.0 3.0      2.0      2.0      2.0     

              
 12.0 6.0                 18.0              

ثالني شارستاني لة و. 
شارةواني

(ثرؤذةكاني ئةولةويةت) نوذةنكردنةوةي 
سةنتةري شارةكان  و دووبارة ثالندانةوة بؤ 
سةنتةرةكان بؤ دروستكردني شوَيين طشيت 

كة يةكانطي بَيت لةطةَل شوَينة سةوزايي و 
سروشتيةكاني دةوروبةر

     
 5.0 5.0      5.0        -           -        

              
 15.0   -                    15.0              

      كؤ
 8.7 8.0      7.0      2.0      2.0     

              
 27.7 6.0                 33.7              

خشتةي 4. وةبةرهَينان لة ثةرةثَيدان و ثالنداناني هةرَيي و شارستاني
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وةبةرهَينان لة ثةرةثَيدان و ثالنداناني هةرَيي و شارستاني

(2012 مليؤن دؤالر)

توَيذينةوة لة داناني ثالن و ثرؤطرام

-20132014201520162017Cost ’13ضاالكياليةني بةرثرسيار
‘17

 Cost
’18-‘20

 grand
total

ثالنداناني شار - شاري سلَيماني (ثالندانان و ثرؤطرامدانان)

وةزارةتي شارةواني
ثالني وردي شارستاني لةِرووي بةرفراوانبووني شارةوة، توَيذينةوةي 

ورد و ثالنداناني شارستاني بؤ ناوضة ئازاد و زؤنة ثيشةسازيةكان، 
بةرةوثَيشربدني سةنتةرة ميذوويةكاني شار

 1.0      1.0        -           -           -                        
 2.0

                   
   -

                
 2.0

شارةواني و كةرتي 
تايبةت

(ثرؤذةكاني ئةولةويةت) سةنتةري مَيذوويي، دروسيكردني 
طةراجي ئؤتؤمبيلي ضةندقات لةشوَينيَيكي سرتاتيذي و بةسرتاوة 

بة سيستةمي زانياري ئةلةكرتؤنيةوة، لةطةَل قةدةغةكردني 
ثارككردن لةسةر شةقام و ثانرتكردني شؤستةكان و روواندني 

درةخيت سَيبةر

 12.0      
 12.0

   
 12.0 12.0      

 12.0
              
 60.0

                   
   -

              
 60.0

كةشتوطوزار
(ثرؤذةكاني ئةولةويةت) باشكردني ضاودَيري جَيبةجَيكردني 

فةرمانةكاني ثاراستين بينا مَيذووييةكان
 0.1      0.1      0.1      0.1      0.1                     

 0.5
                
 0.5

                
 1.0

شارواني، بةِرَيوةبةراتي 
رَيطاوبان و باخضةكان 

(ثرؤذةكاني ئةولةويةت) طةِرةكةكاني نَيوان سةنتةري مَيذوويي 
شار و شةقامي بازنةيي شةست مةتري، هةَلسةنطاندن و 

ضاككردنةوةي رَيِرةوةكان و روواندني درةخيت سَيبةر

 2.0      2.0      2.0      2.0      2.0                   
 10.0

                
 5.0

              
 15.0

شارواني، بةِرَيوةبةراتي 
باخضةكان 

(ثرؤذةكاني ئةولةويةت) هةَلسةنطاندني شوَينة كراوةكان بؤ 
دياريكردني ناوضة دياريكراوةكان بؤ بةكارهَيناني طشيت

 2.0      2.0      2.0      2.0      2.0                   
 10.0

                   
   -

              
 10.0

شارةواني و بةشةكاني 
ثارَيزطا

(ثرؤذةكاني ئةولةويةت) هةَلسةنطاندني ثَيداويستيةكاني 
ذَيِرخاني تةكنيكي و كؤمةآليةتي (رَيطاوبان، دابينكردني ئاو، 

ئاوةِرؤ، كارةبا، قوتاخبانة و بنكةي تةندروسيت)

 1.0        -           -           -           -                        
 1.0

                   
   -

                
 1.0

شارواني، بةِرَيوةبةراتي 
باخضةكان 

(ثرؤذةكاني ئةولةويةت) دروستكردني دةروازةي سةوز لةنَيوان 
ثاركة طشتيةكاندان لةِرَيطةي هَيَلي درةخت لةنَيوان بةستةري 

شةقامةكاندا

 4.0      3.0      3.0      3.0      3.0                   
 16.0

                
 5.0

              
 21.0

شارواني
(ثرؤذةكاني ئةولةويةت) هةَلسةنطاندني ثَيداويستيةكاني 

ذَيرخاني كؤمةآليةتي (قوتاخبانة، بنكةي تةندروسيت) بةثَيي ضِري 
دانيشتوان

   -           -           -           -         0.5                     
 0.5

                   
   -

                
 0.5

شارواني
دةستنيشانكردن و دياريكردني رووبةري ناوضةي كراوة بؤ 

بةكارهَيناني طشيت لة طةِرةكةكاندا
   -           -           -           -         0.2                     

 0.2
                   
   -

                
 0.2

شارواني، بةِرَيوةبةراتي 
باخضةكان 

وةبةرهَينان لة سةوزكردني النيكةم شوَينة كراوة طشتيةكان، 
داناني ئةولةويةت بؤ تةواوكردني طةِرةكةكان و دَلنياييكردن لة 

دابةشبووني يةكسان

   -         2.5      2.5        -           -                        
 5.0

                   
   -

                
 5.0

شارواني، ثارَيزطا

(ثرؤذةكاني ئةولةويةت) طةِرةكةكاني دةرةوةي شةقامي بازنةيي 
شةست مةتري، هةَلسةنطاندني ثَيداويستيكةان ذَيرخان  

(رَيطاوبان، دابينكردني ئاو، ئاوةِرؤ، كارةبا، قوتاخبانة و بنكةي 
تةندروسيت)

   -           -           -         1.0      0.5                     
 1.5

                   
   -

                
 1.5

      22.1  كؤ
 22.6

   
 21.6 20.1      

 20.3
            

 106.7
              
 10.5

            
 117.2

      48.2  كؤي طشيئ
 46.5

   
 42.1 31.1      

 31.3
            

 199.2
              
 41.5

            
 240.7
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وةبةرهَينان لة طواستنةوة و ذَيرخاني طواستنةوة

(2012 مليؤن دؤالر)

20132014201520162017سةرنجثرؤذة
تَيضوو

  
2013-2017

تَيضوو    

2018-2020
كؤي طشيت

طواستنةوةي نَيودةوَلةتي و نَيوان-هةرَيي

تةرميناَلي باري ئامساني لة 
هةولَي و سلَيماني

دابينكردني كةرةستةي تةواو و تواناي 
خةزنكردني كاآلي سارد/بةستوو

          
 1.0

            
 1.0

        
 20.0

              
 15.0

                
   -

                     
 37.0

                          
   -

                 
 37.0

ئاَلوطؤِري ئةلةكرتؤني داتاكان
ثَيكةوةبةستنةوة طومرط، سيستةمي 

طواستنةوة، كؤمثانياكاني بار و 
موشتةريةكان، راهَيناني ثَيويست

          
 1.0

            
 1.0

        
 12.0

              
 10.0

           
 10.0

                     
 34.0

                          
   -

                 
 34.0

فِرؤكةخانةي دهؤك
لةذَير ديزاينداية. ئةطةري رَيككةوتن 

هةية بؤ كاري هاوبةشي نَيوان كةرتي 
طشيت و تايبةت

          
 3.0

            
 3.0 3.0          

              
 50.0

           
 50.0

                   
 109.0

                   
 100.0

               
 209.0

هَيَلي ئاسنني، هةولَي-موسَل
بةشَيك دةبَيت لة هَيَلي تةبرَيز-موسَل. 

بةهاوكاري بةغداد
          
 1.0

            
 2.0 3.0          

                
 1.0

             
 2.0

                       
 9.0

               
 1,000.0

           
 1,009.0

 كؤ
          
 6.0

            
 7.0

        
 38.0

              
 76.0

           
 62.0

                   
 189.0

               
 1,100.0

           
 1,289.0

طواستنةوةي نَيوان شارةكان لة هةرَيم

ثرؤذة بةردةوامةكاني رَيطةي 
خَيزا

بةثَيي دوا خةمآلندن دوا قيست لة 
وةزارةتي ئاوةدانكردنةوةوة وةرطياوة

     
 150.0

       
 150.0

      
 150.0

            
 150.0

                
   -

                   
 600.0

                          
   -

               
 600.0

خزمةتطوزاري ثاسي ناوشارةكان
بؤ ديزايين بةرةوثَيشربدني تَيميناَل و 

شةقام و ثاسةكان
          
 1.0

         
 15.0

        
 12.0

                
 1.0

             
 1.0

                     
 30.0

                       
 3.0

                 
 33.0

تونَيلي و شةقامي طةيشنت بة 
تونَيلي سةالحةدين 

زانياري لة وةزارةتي ئاوةدانكردنةوة
          
 1.0

            
 1.0

        
 20.0

              
 25.0

           
 20.0

                     
 67.0

                          
   -

                 
 67.0

ثرؤذةي تري رَيطاوبان و رَيطة 
خَياكان

رَيطةدان بة ثرؤذةي تري بيناسازي و 
            -   دروستكردني رَيطاوبانةكان

              
   -   -             

                   
   -

         
 100.0

                   
 100.0

                   
 300.0

               
 400.0

سيانةي رَيطاوبانةكانسيانةي رَيطاوبان
       

 15.0
         

 15.0
        

 15.0
              
 15.0

           
 15.0

                     
 75.0

                     
 45.0

               
 120.0

 كؤ
     

 167.0
       

 181.0
      

 197.0
            

 191.0
         

 136.0
                   
 872.0

                   
 348.0

           
 1,220.0

طواستنةوةي ناوشارةكان

فةرمانطةكاني طواستنةوة و 
هاتوضؤي شار

شوَيين ئؤفيس، موضة و خةرجي زياتر، 
ثاَلثشيت و راوَيذكار، ثالن، ثةيوةنديية 

تةكنيكيةكان
          
 8.0

            
 8.0

        
 25.0

              
 10.0

             
 6.0

                     
 57.0

                     
 15.0

                 
 72.0

ثاس، طةراج، شوَيين وةستان، 
eشوَيين راطرتن و ضاككردنةو

سَي وَيستطةي هةشتا ثاسي بؤ هةر سَي 
شارةكة، ثاشان وَيستطةي دووةم

          
 1.0

         
 50.0

        
 22.0

              
 22.0

                
   -

                     
 95.0

                     
 50.0

               
 145.0

ترامي هةولَي
دروستكردني هَيَل بة هَيَل بؤ هةر 

شارَيك. لةوانةية هاوبةشي نَيوان 
كةرتي طشيت و تايبةت ثَيويست بَيت 

(دابةشكردني تَيضووةكان)

          
 1.0

            
 1.0

        
 50.0

            
 400.0

         
 200.0

                   
 652.0

                   
 500.0

           
 1,152.0

ترامي سلَيماني
          
 1.0

            
 1.0

        
 50.0

            
 200.0

         
 100.0

                   
 352.0

                   
 300.0

               
 652.0

ترامي دهؤك
          
 1.0

            
 1.0

        
 50.0

            
 200.0

         
 100.0

                   
 352.0

                   
 300.0

               
 652.0

 كؤ
       

 12.0
         

 61.0
      

 197.0
            

 832.0
         

 406.0
               

 1,508.0
               

 1,165.0
           

 2,673.0

كؤي طشيت

 
     

 185.0
       

 249.0
      

 432.0
        

 1,099.0
         

 604.0
               

 2,569.0
               

 2,613.0
           

 5,182.0

65204.00 وةبةرهَيناني تايبةت لةمة
            

 898.0
         

 461.0
               

 1,628.0
               

 1,150.0
           

 2,778.0

خشتةي 5. وةبةرهَينان لة طواستنةوة و ذَيرخاني طواستنةوة

ثَيشنيار: ترام  بةيةك هَيل دةستثَيبكرَيت (باشرت واية هَيلَيك بؤ هةر شارَيك)  لة ساَلي 2017 تةواو بكرَيت، ئةطةر باش بَيت هَيلَيك لة هةر شارَيك دروست بكرَيت 2018-2020
ذمارةكان كة بةسور نوسراون وةبةرهَيناني تايبةتن**
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وةبةرهَينان لة كشتوكاَل - وةبةرهَيناني ساآلنة (مليؤن دؤالر)

(2012 مليؤن دؤالر)

 
20132014201520162017ضاالكي

تَيضوو

2013-2017 

تَيضوو

2018-2020 
كؤي طشيت

ان
ساك

 يا
ت و

سة
سيا

ة 
ة ل

ةو
ذين

وَي
              1.0                  -                 1.0           -             -             -             -          1.0 ئامادةكردني رةشنووسي سياسةتي كةرتي كشتوكاَلت

              0.8                  -                 0.8           -             -             -             -          0.8 ئامادةكردن ياسا و رَيساكان

              1.3                  -                 1.3           -             -             -             -          1.3 توَيذينةوة لة تواناي كَيبةركَيي كشتوكاَل

              2.0               2.0               2.0           -          0.5        0.5        0.5        0.5 ئةجنامداني توَيذينةوةي تر

ثرؤطرامي بونياتناني توانا، راهَينان، سةرداني 
توَيذةوةي زانسيت

 5.0        5.0        5.0        5.0        5.0        25.0             5.0               30.0            

            37.0               7.0             30.0        5.0        5.5        5.5        5.5        8.5 كؤ

دن
كر

جَي
بة

جَي

            60.0             10.0             50.0      10.0      10.0      10.0      10.0      10.0 بةردةوامبوون لة دروستكردني سايلو

            50.0             20.0             50.0      10.0      10.0      10.0      10.0      10.0 دروستكردني كؤطاي سارد لة شوَيين هةَلبذَيردراو

          300.0             25.0           275.0      25.0      25.0      50.0      75.0    100.0 ثاَلثشتيكردني بةرهةمهَيناني رووةك

          100.0             10.0             90.0      10.0      10.0      10.0      30.0      30.0 ثاَلثشتيكردني بةرهةمهَيناني ئاذةَل

            50.0                  -               50.0      10.0      10.0      10.0      10.0      10.0 ثاَلثشتيكردني بةرهةمهَيناني باَلندة

            20.0                  -               20.0        4.0        4.0        4.0        4.0        4.0 ثاَلثشتيكردني طواستنةوةي رووةك

ثاَلثشتيكردني ناساندني تةكنيك و شَيوازي نوَيي 
كشتوكاَل

 5.0        10.0      5.0        5.0        5.0        30.0             15.0             30.0            

            50.0             15.0             50.0        5.0        5.0      10.0      10.0      20.0 ثاَلثشتيكردني ناساندني تةكنيكي نوَيي كَيَلطة

ثاَلثشتيكردني بةبازاِركردني بةرهةمة 
كشتوكاَليةكان

 5.0        5.0        5.0          -             -           15.0               -                  15.0            

          115.0             15.0           100.0      20.0      20.0      20.0      20.0      20.0 ثاَلثشيت تر (لةطةَل رَيطاوباني طوندةكان)

            50.0               5.0             45.0        5.0      10.0      10.0      10.0      10.0 برةودان بة توَيذينةوة و بآلوكردنةوةي زانياري

            50.0               5.0             45.0        5.0      10.0      10.0      10.0      10.0 بةِرَيوةبردن

            20.0                  -               20.0        4.0        4.0        4.0        4.0        4.0 دارستان

            10.0                  -               10.0        2.0        2.0        2.0        2.0        2.0 دروستكردني ثَينج ثاركي نيشتيماني

          190.0             15.0           175.0      15.0      40.0      40.0      40.0      40.0 رووبةِرووبوونةوةي وشكةساَلي

      1,160.0           135.0       1,025.0    130.0    165.0    200.0    250.0    280.0 كؤ

      1,197.0           142.0       1,055.0    135.0    170.5    205.5    255.5    288.5 كؤي طشيت

خشيةي 6. وةبةرهَينان لة كشتوكاَل



118

ئةولةويةتةكاني وةبةرهَينان لة بةِريوةبردني سةرضاوةكاني ئاو و ئاودَيري - وةبةرهَيناني ساآلنة

 

20132014201520162017ئةولةويةتضاالكي 
تَيضوو 

2013-2017

تَيضوو

2018- 
2020

كؤي طشيت

ان
ساك

 يا
ذ و

اتي
رت

 س
ت،

سة
سيا

ئامادةكردني رةشنووسي سياسةتي 
                         -                      1.0           -             -             -             -          1.0 1سةرضاوةكاني ئاو

                         
   - 1.0              

ثالني سرتاتيذي بؤ سةرضاوةكاني 
                         -              2.0           -             -   0.5   0.5 1.0 1ئاو

                         
   - 2.0              

ثالني سرتاتيذي بؤ بةنداوةكان و 
4.0 -   -   4.0           -             -             -   2.0 2.0 1توَيذينةوةي شايستةيي

1.0 -   -   1.0           -             -             -             -   1.0 1ئامادةكردني ياسا و رَيسا

8.0 -   -   8.0           -             -   0.5 2.5 5.0  كؤ

دن
طان

ةن
َلس

هة
 و 

وة
نة

ذي
وَي

ت

هةَلسةنطاندني هايدرؤجيؤلؤجي 
3.0 -   -   3.0           -             -             -             -   3.0 1و ئاوي ذَيرزةوي و داناني مؤدَيل

هةَلسةنطاندني سةرضاوةكاني 
2.0 -   -   2.0           -             -             -   1.0 1.0 1ئاو

ئامادةكردني توَيذينةوةي 
شايستةيي بؤ هةموو كارةكان بؤ 
زامنكردني طوجناويان لةِرووي 

15.0 -   -   15.0 2.0 4.0 5.0 3.0 1.0 1تةكنيكيةوة

20.0 -   -   20.0 2.0 4.0 5.0 4.0 5.0  كؤ

ن.
رد

َيك
ةج

جَيب

نوذةنكردنةوة ونوَيكردنةوةي 
60.0 10.0 10.0 50.0 10.0 10.0 15.0 10.0 5.0 1ثرؤذة طةورةكاني ئاودَيري

زيادكردني ناوضة 
500.0 200.0 200.0 300.0 50.0 100.0 75.0 50.0 25.0 1ئاودَيريكراوةكان

ثاَلثشتيكردني نوذةنكردنةوة و 
نوَيكردنةوةي ثرؤذة بضووكةكاني 

100.0 10.0 10.0 90.0 20.0 20.0 20.0 20.0 10.0 1ئاودَيري

ثرؤطرامي دروستكردني 
60.0 10.0 10.0 50.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 1بةنداوي بضووك

   250.0    250.0    150.0      50.0 1دروستكردني بةنداوي طةورة
   

 250.0 950.0               850.0                  
                  
 850.0 1,800.0      

100.0          10.0          10.0       90.0 20.0 20.0 20.0 20.0 10.0 1سةالمةتي بةنداو

هانداني بةكارهَيناني سيستةمي 
100.0 10.0 10.0 90.0 20.0 20.0 20.0 20.0 10.0 1نوَيي ئاودَيري

دروستكردني كؤمةَلةي 
50.0 10.0 10.0 40.0 10.0 10.0 10.0 10.0           -   1بةكارهَينةراني ئاو

50.0 5.0 5.0 45.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 1كِريين كةرةستةكان

ثرؤطرامي بونياتناني توانا، 
راهَينان، سةرداني توَيذةوةي 

                    10.0                  50.0      10.0      10.0      10.0      10.0      10.0 1زانسيت
                    
 0=.10 60.0            

2,880.0 1,125.0 1,755.0 410.0 460.0 440.0 310.0 135.0  كؤي جَيبةجَيكردني ئةولةويةتي 1

ن.
رد

َيك
ةج

زيادكردني ناوضة جَيب
500.0 200.0 300.0 50.0 100.0 75.0 50.0 25.0 2ئاودَيريكراوةكان

3,300.0 2,000.0 1,300.0 500.0 250.0 250.0 200.0 100.0 2دروستكردني بةنداوي طةورة

3,800.0 2,200.0 1,600.0 550.0 350.0 325.0 250.0 125.0  كؤي جَيبةجَيكردني ئةولةويةتي 2

2,908.0 1,125.0 1,783.0 412.0 464.0 445.5 316.5 145.0 1كؤي ئةولةويةتي 1

3,800.0 2,200.0 1,600.0 550.0 350.0 325.0 250.0 125.0 2كؤي ئةولةويةتي 2

6,708.0 3,325.0 3,383.0 962.0 814.0 770.5 566.5 270.0  كؤي طشيت

خشتةي 7. وةبةرهَينان بةِريوةبردني سةرضاوةكاني ئاو و ئاودَيري
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ئةولةويةتةكاني وةبةرهَينان لة بةِريوةبردني سةرضاوةكاني ئاو و ئاودَيري - وةبةرهَيناني ساآلنة

 
20132014201520162017ئةولةويةتضاالكي

تَيضوو 

2013-2017

تَيضوو 

2018-2020
كؤي طشيت

2,880.0 1,125.0 1,755.0 410.0 460.0 440.0 310.0 135.0  كؤي جَيبةجَيكردني ئةولةويةتي 1

ن.
رد

َيك
ةج

جَيب

زيادكردني ناوضة 
2ئاودَيريكراوةكان

 25.0 50.0 75.0 100.0 50.0 300.0 200.0 500.0

2دروستكردني بةنداوي طةورة
 100.0 200.0 250.0 250.0 500.0 1,300.0 2,000.0 3,300.0

3,800.0 2,200.0 1,600.0 550.0 350.0 325.0 250.0 125.0  كؤي جَيبةجَيكردني ئةولةويةتي 2

2,908.0 1,125.0 1,783.0 412.0 464.0 445.5 316.5 145.0 1كؤي ئةولةويةتي 1

3,800.0 2,200.0 1,600.0 550.0 350.0 325.0 250.0 125.0 2كؤي ئةولةويةتي 2

6,708.0 3,325.0 3,383.0 962.0 814.0 770.5 566.5 270.0  كؤي طشيت
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وةبةرهَينان لةذَيرخاني ثيشةسازي

(2012 مليؤن دؤالر)

تَيضوو -201320142015201620172013ضاالكياليةني بةرثرسيار
2017

تَيضوو -2018
كؤي طشيت2020

وةزارةتةكاني بازرطاني و 
ثيشةسازي، سامانة سروشتيةكان، 

ثالندانان
داناني سرتاتيذي توَيذينةوة و طةِراني جيؤلؤجي

                 
 0.5

                  
   -

                  
   -

                
   -

                
   -

                 
 0.5   -                                  

 0.5

وةزارةتةكاني ثيشةسازي، سامانة 
سروشتيةكان، ثالندانان

جَيبةجَيكردني سرتاتيذي توَيذينةوة و طةِراني 
جيؤلؤجي

 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0               
 10.0   -                  10.0

داِرشتين ثرؤطرامي هاوكاري نَيوان سنوورةكانوةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي
                 
 0.2

                  
   -

                  
   -

                
   -

                
   -

                 
 0.2   -                                  

 0.2

               3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 جَيبةجَيكردني ثرؤطرامي هاوكاري نَيوان سنوورةكانوةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي
 15.0   -                  15.0

وةزارةتي بازرطاني و ثيشةسازي، 
وةزارةتي داد، دةستةي وةبةرهَينان

ثةيِرةوكردني ستانداري طوجناو بؤ كواَلييت 
ثيشةسازي

                 
 0.5

                 
 0.5

                 
 0.5

                
   -

                
   -

                 
 1.5   -                                  

 1.5

رووثَيو و تاقيطةي جيؤلؤجيسامانة سروشتيةكان
                 
 5.8

                  
   -

                  
   -

                
   -

                
   -

                 
 5.8

                
 0.0

                 
 5.8

                 -   -   -   -   0.5 ئؤفيس و خزمةتطوزاري راوَيذكاريسامانة سروشتيةكان
 0.5

                
 0.0 0.5

               5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 هيرت (ئؤفيس و راوَيذكاري)سامانة سروشتيةكان
 25.0   -                  25.0

               10.0 10.0 10.5 10.5 17.4 ثةرةثَيداني دامةزراوةييكؤ
 58.4   -                  58.4

ثاَلثشيت ذَيرخان بؤ ثيشةسازي

               -   -   9.3 9.3 9.3 دابينكردني وزة بؤ ثرؤذة مؤَلةتثَيدراوةكاندةستةي وةبةرهَينان
 27.9

              
 10.0 37.9

               6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 رَيطاوبان بؤ ثرؤذة مؤَلةتثَيدراوةكاندةستةي وةبةرهَينان
 32.5

              
 10.0 42.5

                 -   -   2.1 2.1 2.1 ئاو بؤ ثرؤذة مؤَلةتثَيدراوةكاندةستةي وةبةرهَينان
 6.3

                
 3.0 9.3

               2.7 2.7 2.7 2.7 2.7 ئاوةِرؤ بؤ ثرؤذة مؤَلةتثَيدراوةكاندةستةي وةبةرهَينان
 13.5

                
 5.0 18.5

                 -   -   2.0 2.0 2.0 ئؤفيس و خزمةتطوزاري راوَيذكاريدةستةي وةبةرهَينان
 6.0   -                  6.0

 
 (~m3 270,000)تانكي عةمباري سووتةمةني 

سرتاتيذي 
 9.0 9.0 9.0   -   -               

 27.0   -                  27.0

 
 (~t 200,000) سايلؤي عةمباري سرتاتيذي 

دانةوَيَلة
 30.7 30.7 30.7   -   -               

 92.1   -                  92.1

             28.8 28.8 28.8 28.8 28.8 ثاركة ثيشةسازيةكان 
 144.0   -                  144.0

             38.0 38.0 91.1 91.1 91.1  كؤ
 349.3

              
 28.0 377.3

             48.0 48.0 101.6 101.6 108.5  كؤي طشيت
 407.7

              
 28.0 435.7

خشتةي 8. وةبةرهَينان لةذَيرخاني ثيشةسازي
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 خشتةي 9. وةبةرهَينان لة كارةبا

وةبةرهَينان لة كارةبا 

(2012 مليؤن دؤالر)

20132014201520162017راسثاردةكانئةولةويةت
تَيضوو 

2013-
2017

تَيضوو -2018
كؤي طشيت2020

       جَيبةجَيكردني ضوارضَيوةي ياسايي و رَيكخسنت1
 0.4 0.3       

       
 0.3   -             -          

              
 1.0   -                 

              
 1.0

       هةَلسةنطاندني كؤنرتؤَلي خواست و جَيبةجَيكردني ثرؤذة
 0.5 1.0       

       
 1.0

       
 2.0   -          

              
 4.5   -                 

              
 4.5

ئامَيي مؤدَيرن و كةرةستةي دةستنيشانكردني تازة بؤ 
سيستةمةكاني طواستنةوة و دابةشكردن

       
 5.0 5.0       

       
 5.0   -             -          

            
 15.0   -                 

            
 15.0

بةرةوثَيشربدن دةركردني ثسووَلة، ثَيوانةكردن و 
كؤكردنةوةي كرَي + جَيبةجَيكردن

       
 0.5 3.0       

       
 3.0

       
 3.0 3.0       

            
 12.5 5.0              

            
 17.5

توَيذينةوةي شايستةيي بؤ سةنتةري كؤنرتؤَل + 
جَيبةجَيكردن

       
 8.0 8.0       

       
 8.0   -             -          

            
 24.0   -                 

            
 24.0

       توَيذينةوة لة ضاكسازي ثةيكةري كةرتي وزة
 0.5 1.0       

       
 0.5   -             -          

              
 2.0   -                 

              
 2.0

ثرؤطرامي راهَينان بؤ ثةرةثَيداني توانا دامةزراوةيةكان 
   -           0.5       

       
 0.5   -             -          

              
 1.0   -                 

              
 1.0

توَيذينةوة لة طوجناندني كرَي
   -           0.5       

       
 0.5   -             -          

              
 1.0   -                  1.0

     كؤي توَيذينةوة و ضاكسازي
 14.9 19.3     

     
 18.8

       
 5.0 3.0       

            
 61.0 5.0               66.0

     كةمكردنةوةي بةفِيؤضوون و باشرتكردني بةكاربردن 
 25.0 25.0     

     
 25.0

     
 25.0   -          

          
 100.0   -                  100.0

توَيذينةوة لة ثالنداناني نوذةنكردنةوةي سيستةمي 
دابةشكردن لة هةولَي، دهؤك و سلَيماني

     
 31.0 30.0     

     
 30.0

     
 30.0 30.0     

          
 151.0 50.0             201.0

ديزاين و جَيبةجَيكردني رووناكي شةقامةكان و 
       1.0           -   جَيبةجَيكردني خزمةتطوزاريةكاني ثاَلثشيت

     
 10.0

     
 10.0 10.0     

            
 31.0   -                 

            
 31.0

هَيَلةكاني طواستنةوة، وَيستطةكاني وزة و بةستنةوةيان 
بة سةنتةرةكين لؤدةوة

     
 70.0 70.0     

     
 70.0

     
 70.0 70.0     

          
 350.0 200.0          

          
 550.0

   كؤي ثرؤذةكان
 126.0 126.0   

   
 135.0

   
 135.0 110.0   

          
 632.0 250.0           882.0

   كؤي ئةولةويةتي 1
 140.9 145.3   

   
 153.8

   
 140.0 113.0   

          
 693.0 255.0           948.0

2

       0.3           -   تؤماركردني و موَلك و داناي ثَيوةر + جَيبةجَيكردن 
       
 1.5

       
 1.5   -          

              
 3.3   -                  3.3

وةبةرهَينان لة هَيَلي طواستنةوةي 400كةي ظي و 
وَيستطة ثةيوةنديدارةكان، ثَيكةوةبةستنةوةي هةموو 

          -             -   هةرَيم، بةستنةوة لةطةَل وآلتاني ناوضةكة
   

 150.0
   

 150.0 150.0   
          

 450.0 300.0           750.0

كِرين و راهَينان لةسةر (تؤَيزينةو بؤ ثيالنداناني 
طواستنةوة ودابةشكردن-سوفت وير وِراهَينان)

       
 1.0   -             -             -             -          

              
 1.0   -                 

              
 1.0

سيستةمي بةِرَيوةبردني زانياري + جَيبةجَيكردن 
       
 0.5 1.5       

       
 1.5   -             -          

              
 3.5   -                 

              
 3.5

دروستكردني ئةجنومةني بةكاربةران بؤ 
نوَينةرايةتيكردني كِرياران لة داناني كرَي و كواَلييت و 

خزمةتطوزاريةكاني تر
       
 1.0 1.0       

       
 1.0

       
 1.0 1.0       

              
 5.0   -                  5.0

       ياسا و رَيساي بازاِري تاكة كِريار
 1.0   -             -             -             -          

              
 1.0   -                  1.0

كؤي ئةولةويةتي 2
       
 3.5 2.8       

   
 154.0

   
 152.5 151.0   

          
 463.8 300.0           763.8

3,500.0    1,200.0   2,300.0    400.0  400.0    500.0    500.0  500.0 كؤي وةبةرهَيناني كةرتي طشيت

5,211.8    1,755.0   3,456.8 664.0 692.5 807.8 648.1 644.4 كؤي طشيت
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خشتةي 10. وةبةرهَينان لة كةرتي تةندروسيت

وةبةرهَينان لة كةرتي تةندروسيت

(2012 مليؤن دؤالر)

-201320142015201620172013يةكةثرؤذةكاني نةخؤشخانةكان
2017

2018-
كؤي طشيت2020

No4004004004004002,0001,2003,200.ذمارةي قةرةوَيَلةي نوَيي نةخؤشخانة

                   120.0      120.0     120.0     120.0    120.0 $تَيضووي نةخؤشخانة تازةكان
 600.0

                 
 360.0

               
 960.0

No18181818189075165.ذمارةي سةنتةرة تازةكاني ضاودَيري بنةِرةتي

                        18.0        18.0       18.0        18.0      18.0  $ تَيضووي سةنتةرة تازةكاني ضاودَيري بنةِرةتي
 90.0

                   
 75.0

               
 165.0

No33333153045.ذمارةي نةخؤشخانة بؤ نوذةنكردنةوة

                     60.0        60.0       60.0        60.0      60.0 $تَيضووي نةخؤشخانة بؤ نوذةنكردنةوة
 300.0

                 
 180.0

               
 480.0

ذمارةي سةنتةرةكاني ضاودَيري بنةِرةتي بؤ 
نوذةنكردنةوة

.No4040404040200120320

تَيضووي سةنتةرةكاني ضاودَيري بنةِرةتي بؤ 
نوذةنكردنةوة

$ 12.0      12.0        12.0       12.0        12.0                        
 60.0

                   
 36.0

                 
 96.0

                     30.0        30.0       30.0        30.0      30.0 $كةرةستة ثزيشكيةكاان
 150.0

                   
 90.0

               
 240.0

                     20.0        20.0       20.0        20.0      20.0 $دةرمان و ثَيداويستية ثزيشكيةكان
 100.0

                   
 60.0

               
 160.0

                           6.0          6.0          5.0          2.0        1.0 $سيستةمي زانياري تةندروسيت
 20.0

                        
   -

                 
 20.0

 2,121.0   801.0  1,320.0     266.0      266.0     265.0     262.0   261.0 $كؤ
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خشتةي 11. وةبةرهَينان لة كةرتي ثةروةردة: ثرؤطرامي بيناي قوتاخبانة

وةبةرهَينان لة كةرتي ثةروةردة

(2012 مليؤن دؤالر)

-201320142015201620172013ثرؤذةكاني ثؤلةكان
2017

2018-
2020

2013-
2020

140114491498154816007496513212628ذمارةي ثؤلي بنةِرةتي

87.690.593.696.8100.0468.5320.8789.3تَيضوو بة مليؤن دؤالر

584611639668699320122915492ذمارةي ثؤلي نوَيي دواناوةندي

36.538.240.041.843.7200.2143.2343.4تَيضوو بة مليؤن دؤالر

647647647647647323503235ذمارةي ثؤل بؤ كةمكردنةوةي قةرةباَلغي

40.440.440.440.440.4202.20.0202.2تَيضوو بة مليؤن دؤالر

2532253225322532253212660012660ذمارةي ثؤل بؤ كةمكردنةوةي قوتاخبانةي فرةدةوام

158.3158.3158.3158.3158.3791.30.0791.3تَيضوو بة مليؤن دؤالر

2489248924892489248912445012445ذمارةي ثؤل بؤ كةمكردنةوةي قوتاخبانة قوِر و داِروخاو

155.6155.6155.6155.6155.6777.80.0777.8تَيضوو بة مليؤن دؤالر

7976805581378221830940699742348122كؤي ذمارةي ثؤلي نوَيي ثَيويست

478.0483.0488.0493.0498.02440.0464.02904.0كؤي تَيضوو بة مليؤن دؤالر

3175317531753175317515875952525400كؤي ذمارةي ثؤلي نوذةنكراوة

64.064.064.064.064.0320.0192.0512.0تَيضووي نوذةنكردنةوة بة مليؤن دؤالر

63864465065766432536193872ذمارةي خةمَلَينراوي قوتاخبانةي نوَي

542.0547.0552.0557.0562.02760.0656.03416.0كؤي طشيت تَيضووةكان

*تَيجووي ثؤلي نوَيي + تيجووي ثؤلي نوذةنكراوة 
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 خشتةي 12. وةبةرهَينان لة ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي

وةبةرهَينان لة ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي 

(2012 مليؤن دؤالر)

20132014201520162017ضاالكي
تَيضوو

2013-2017 

تَيضوو 

2018-2020
كؤي طشيت

دووبارة هةَلسةنطاندنةوةي رؤَل و تواناي 
ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي

11   213

دروستكردني 30 سةنتةري ثيشةيي و 
تةكنيكي و سةنتةري كار

282828282814010150

292928282814211153كؤ
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خشتةي 13. وةبةرهَيناني لة نيشتةجَيكردن

وةبةرهَيناني لة نيشتةجَيكردن

(2012 مليؤن دؤالر)

20132014201520162017ذمارةي يةكةي نيشتةجَيبوون
تَيضوو 
2013-
2017

تَيضوو 
2018-
2020

كؤي طشيت

ERBIL238671.671.671.671.671.6 358.0      200.0                 
 558.0

DOHUK109132.832.832.832.832.8 164.0      90.0         254.0     

SLEMANI239371.871.871.871.871.8 359.0      200.0      559.0     

Sub-total         

Total 176.2176.2176.2176.2176.2 881.0      490.0      1,371.0  

*لةسالََََََََََ 2018 وا خةملَينراوة كة 30% ئةو خانوانةى كة دابينكراوة لةاليةن حكومةتةوة دروستكراون لةاليةن كَومةكى مووضةخَورانى ثلة 
ناوةند و ثلة بةرزةوةن. 
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خشتةي 14. وةبةرهَينان لة طةشتوطوزار

طةشتوطوزار

(2012 مليؤن دؤالر)

 

تَيضوو -201320142015201620172013ضاالكي 
2017

تَيضوو -2018
كؤي طشيت2020

يت
طش

ي 
نان

هَي
ةر

ةب
و

              1.0                 -                 1.0      -        -        -      0.5    0.5 توَيذينةوةي سرتاتيذي لة طةشتوطوزار

ثاَلثشتيكردني دةستةي طةشتوطوزار بة ثسثؤِري 
ثَيويست

 1.0    2.0    2.0    1.0    1.0    7.0               3.0               10.0            

توَيذينةوة لة بةبازاِركردني طةشتوزار لة عَياق، 
كةنداو و رؤذهةآلتي ناوةِراست

 1.0      -        -        -        -      1.0                 -                 1.0              

شوَينة طةشتياريةكان: رَيوشوَين و زانياري (سةنتةري 
طةشتياران، شوَيين حةوانةوة)

 5.0    5.0    5.0    5.0    5.0    25.0             10.0             35.0            

  7.5    7.5    7.0    6.0    6.0    34.0             13.0             47.0            

ةت
ايب

ي ت
نان

هَي
ةر

ةب
و

 tbd  tbd     tbd    -                 tbd وةبةرهَيناني تايبةت

 tbd  tbd     tbd    -                 tbd كؤ

            47.0      13.0      34.0    6.0    6.0    7.0    7.5    7.5 كؤي طشيت
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ثوختةي وةبةرهَينانة ثَيشنياركراوةكان 2017-2013و دواتر

(2012 مليؤن دؤالر)

 
كؤي طشيتتَيضوو 2020-2018تَيضوو 2017-201320142015201620172013ضاالكي  

ةِرؤ
ئاو

ة 
ن ل

َينا
ره

بة
وة

هةولَي
         

 30.0
         

 51.0
         

 61.0
         

 61.0
         

 51.0
         

 254.0 147.0          401.0          

دهؤك
         

 12.0
         

 25.0
         

 35.0
         

 55.0
         

 50.0
         

 177.0 42.5            219.5          

سلَيماني
           
 1.4

         
 30.0

         
 30.0

         
 30.0

         
 30.0

         
 121.4   -                 121.4          

رانية
           
 0.4

           
 5.0

           
 5.0

           
 4.0

           
 4.0

           
 18.4   -                 18.4             

دوكان
           
 0.3

         
 10.0

         
 10.0

         
 11.0

           
 1.0

           
 32.3   -                 32.3             

ضوارقوِرنة
           
 0.3

           
 2.0

           
 5.0

           
 5.0

           
 2.0

           
 14.3   -                 14.3             

حاجياوا
           
 0.4

           
 3.0

           
 3.0

           
 7.0

           
 4.0

           
 17.4   -                 17.4             

ثشدةر
           
 0.3

           
 3.0

           
 3.0

           
 7.0

           
 4.0

           
 17.3   -                 17.3             

هةَلةجبة
           
 0.3

           
 3.0

           
 3.0

           
 7.0

           
 3.0

           
 16.3   -                 16.3             

سةيدسادق
           
 0.2

           
 3.0

           
 3.0

           
 7.0

           
 3.0

           
 16.2   -                 16.2             

كؤ
         

 45.6
      

 135.0
      

 158.0
      

 194.0
      

 152.0
         

 684.6 189.5          874.1          

ئاو
ي 

دن
كر

بين
 دا

لة
ن 

َينا
ره

بة
وة

ثارَيزطاي هةولَي: ثرؤطرامي 
وةبةرهَينان

         
 23.1

         
 46.1

      
 126.8

      
 138.4

      
 149.9

         
 484.4 669.0          1,153.1       

ثارَيزطاي دهؤك: ثرؤطرامي 
وةبةرهَينان

         
 13.9

         
 27.8

         
 76.3

         
 83.3

         
 90.2

         
 291.5 402.5          694.0          

ثارَيزطاي سلَيماني: 
ثرؤطرامي وةبةرهَينان

         
 24.0

         
 48.1

      
 132.3

      
 144.3

      
 156.3

         
 505.0 697.4          1,202.4       

ثةرةثَيداني دامةزراوةيي و 
سةرضاوة مرؤييةكان

           
 2.0

           
 4.0

           
 5.0

           
 5.0

           
 6.0

           
 22.0 -  22.0             

كؤ
         

 63.1
      

 126.0
      

 340.5
      

 370.9
      

 402.4
     

 1,302.9 1,768.9      3,071.5       
ري

دَي
ئاو

 و 
ئاو

ي 
كان

وة
ضا

ةر
 س

ني
رد

ةب
َيو

ةِر
ب

سياسةت، سرتاتيذ و ياسا
           
 5.0

           
 2.5

           
 0.5   -                -                          

 8.0   -                 8.0               

توَيذينةوة و هةَلسةنطاندن
           
 5.0

           
 4.0

           
 5.0

           
 4.0

           
 2.0

           
 20.0   -                 20.0             

جَيبةجَيكردني ئةولةويةتي 1
      

 135.0
      

 310.0
      

 440.0
      

 460.0
      

 410.0
     

 1,755.0 1,125.0      2,880.0       

جَيبةجَيكردني ئةولةويةتي 2
      

 125.0
      

 250.0
      

 325.0
      

 350.0
      

 550.0
     

 1,600.0 2,200.0      3,800.0       

كؤ
      

 270.0
      

 566.5
      

 770.5
      

 814.0
      

 962.0
     

 3,383.0 3,325.0      6,708.0       

ة 
ن ل

َينا
ره

بة
وة

طة
ذين

ي 
دن

بر
وة

ِرَي
بة

بةِرَيوةبردني ذينطة
         

 17.1
         

 28.5
         

 21.4   -                -                        
 67.0 13.0            80.0             

ضارةسةركردن و فِرَيداني 
ثاشةِرؤي رةق

         
 79.0

      
 124.5

         
 76.0

         
 36.0

         
 36.5

         
 352.0 90.0            442.0          

كؤ
         

 96.1
      

 153.0
         

 97.4
         

 36.0
         

 36.5
         

 419.0 103.0          522.0          

خشتةي 15. ثوختةي وةبةرهَينانة ثَيشنياركراوةكان 2013-2020
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ثوختةي وةبةرهَينانة ثَيشنياركراوةكان 2017-2013و دواتر

(2012 مليؤن دؤالر)

ني
ستا

شار
 و 

َيي
ةر

 ه
ني

انا
ند

توَيذينةوة لة داناني ثالن و ثال
ثرؤطرام

 3.9            3.9              -                -                -              7.8                -                 7.8               

             82.0            25.0            57.0            9.0            9.0          13.5          12.0          13.5 ثالني شارستاني  - شاري هةولَي 

             33.7              6.0            27.7            2.0            2.0            7.0            8.0            8.7 ثالني شارستاني - شاري دهؤك 

          117.2            10.5          106.7          20.3          20.1          21.6          22.6          22.1 ثالني شارستاني - شاري سلَيماني 

          240.7            41.5          199.2          31.3          31.1          42.1          46.5          48.2 كؤ

ي 
خان

َير
و ذ

وة 
نة

ست
طوا

وة
نة

ست
طوا

طواستنةوةي نَيودةوَلةتي و 
نَيوان-هةرَيي

 6.0            7.0            38.0          76.0          62.0          189.0          1,100.0      1,289.0       

طواستنةوةي نَيوان شارةكاني 
هةرَيم

 167.0       181.0       197.0       191.0       136.0       872.0          348.0          1,220.0       

       2,673.0      1,165.0      1,508.0       406.0       832.0       197.0          61.0          12.0 طواستنةوةي ناوشارةكان

       5,182.0      2,613.0      2,569.0       604.0    1,099.0       432.0       249.0       185.0 كؤ

كشتوكاَل

             37.0              7.0            30.0            5.0            5.5            5.5            5.5            8.5 توَيذينةوة لة سياسةت و ياساكان

       1,160.0          135.0      1,025.0       130.0       165.0       200.0       250.0       280.0 جَيبةجَيكردن

       1,197.0          142.0      1,055.0       135.0       170.5       205.5       255.5       288.5 كؤ

ثيشةسازي

توَيذينةوة و ثةرةثَيداني 
دامةزراوةيي

 17.4          10.5          10.5          10.0          10.0          58.4              -                 58.4             

          377.3            28.0          349.3          38.0          38.0          91.1          91.1          91.1 ثاَلثشيت ذَيرخان بؤ ثيشةسازي

          435.7            28.0          407.7          48.0          48.0       101.6       101.6       108.5 كؤ

زار
طو

شتو
             47.0            13.0            34.0            6.0            6.0            7.0            7.5            7.5 وةبةرهَيناني طشيتطة

 tbd  tbd    -                -                -              tbd    -                 tbd وةبةرهَيناني تايبةت

             47.0            13.0            34.0            6.0            6.0            7.0            7.5            7.5 كؤ

ةبا
كار

وةبةرهَيناني كةرتي طشيت - 
ئةولةويةتي 1

 140.9       145.3       153.8       140.0       113.0       693.0          255.0          948.0          

وةبةرهَيناني كةرتي طشيت - 
ئةولةويةتي 2

 3.5            2.8            154.0       152.5       151.0       463.8          300.0          763.8          

       3,500.0      1,200.0      2,300.0       400.0       400.0       500.0       500.0       500.0 بةرهةمهَينان (كةرتي تايبةت)

       5,211.8      1,755.0      3,456.8       664.0       692.5       807.8       648.1       644.4 كؤ

       2,121.0          801.0      1,320.0       266.0       266.0       265.0       262.0       261.0 ثرؤذةي نةخؤشخانةكانتةندروسيت

       2,121.0          801.0      1,320.0       266.0       266.0       265.0       262.0       261.0 كؤ

       3,416.0          656.0      2,760.0       562.0       557.0       552.0       547.0       542.0 ثرؤذةي ثؤلةكانثةروةردة

       3,416.0          656.0      2,760.0       562.0       557.0       552.0       547.0       542.0 كؤ



129

 PROPOSED INVESTMENTS, 2013-2017, AND BEyOND

)US$ Million 2012(

ثةروةردةي 
ثيشةيي 
وتةكنيكي

          153.0            11.0          142.0          28.0          28.0          28.0          29.0          29.0 ثةروةردةي ثيشةيي وتةكنيكي

          153.0            11.0          142.0          28.0          28.0          28.0          29.0          29.0 كؤ

دن
كر

جَي
تة

يش
ن

       1,371.0          490.0          881.0       176.2       176.2       176.2       176.2       176.2 هةولَي، دهؤك، سلَيماني

       1,371.0          490.0          881.0       176.2       176.2       176.2       176.2       176.2 كؤ

    30,550.9    11,936.9    18,614.2    4,073.4    4,489.2    3,983.6    3,302.9    2,765.1 كؤي طشيت
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خشتةي 16. كؤي وةبةرهَينان بةثَيي ئةولةويةت

وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو، 2017-2013،  2020-2018 بةثَيي ئةولةويةت

(2012 مليؤن دؤالر)

كؤي طشيتتَيضوو 2020-2018تَيضوو 2017-201320142015201620172013ضاالكي  

1 
تي

ية
ةو

ةول
ئ

         ئاوةِرؤ
 45.6

      
 135.0

      
 158.0

      
 194.0 152.0       684.6          189.5          874.1         

         ئاو
 63.1

      
 126.0

      
 340.5

      
 370.9 402.4       1,302.9      1,768.9      3,071.5     

بةِرَيوةبردني سةرضاوةكاني ئاو و 
ئاودَيري

 145.0            
 316.5

      
 445.5

      
 464.0 412.0       1,783.0      1,125.0      2,908.0     

ضارةسةركردن و فِرَيداني ثاشةرؤي 
رةق

         
 96.1

      
 153.0

         
 97.4

         
 36.0 36.5          419.0          103.0          522.0         

         ثالني هةرَيي و شارستاني
 48.2

         
 46.5

         
 42.1

         
 31.1 31.3          199.2          41.5            240.7         

            185.0 طواستنةوة و ذيِرخاني طواستنةوة
 249.0

      
 432.0

   
 1,099.0 604.0       2,569.0      2,613.0      5,182.0     

            288.5 كشتوكاَل
 255.5

      
 205.5

      
 170.5 135.0       1,055.0      142.0          1,197.0     

            108.5 ذَيرخاني ثيشةسازي
 101.6

      
 101.6

         
 48.0 48.0          407.7          28.0            435.7         

                      7.5 طةشتوطوزار
 7.5

           
 7.0

           
 6.0 6.0            34.0            13.0            47.0           

            640.9 كارةبا
 645.3

      
 653.8

      
 540.0 513.0       2,993.0      1,455.0      4,448.0     

            261.0 تةندروسيت
 262.0

      
 265.0

      
 266.0 266.0       1,320.0      801.0          2,121.0     

            542.0 ثةروةردة
 547.0

      
 552.0

      
 557.0 562.0       2,760.0      656.0          3,416.0     

         ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي
 29.0

         
 29.0

         
 28.0

         
 28.0 28.0          142.0          11.0            153.0         

            176.2 نيشتةجَيكردن
 176.2

      
 176.2

      
 176.2 176.2       881.0          490.0          1,371.0     

   كؤي ئةولةويةتي 1 
 2,636.6

   
 3,050.1

   
 3,504.6

   
 3,986.7 3,372.4    16,550.4    9,436.9      25,987.1   

2 
تي

ية
ةو

ةول
ئ

بةِرَيوةبردني سةرضاوةكاني ئاو و 
ئاودَيري

 125.0            
 250.0

      
 325.0

      
 350.0 550.0       1,600.0      2,200.0      3,800.0     

                      3.5 كارةبا
 2.8

      
 154.0

      
 152.5 151.0       463.8          300.0          763.8         

            128.5 كؤي ئةولةويةتي 2
 252.8

      
 479.0

      
 502.5 701.0       2,063.8      2,500.0      4,563.8     

   كؤي طشيت
 2,765.1

   
 3,302.9

   
 3,983.6

   
 4,489.2 4,073.4    18,614.2    11,936.9    30,550.9   
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خشتةي 17. كؤي وةبةرهَينان طشيت بةرامبةر تايبةت

وةبةرهَيناني ثَيشنياركراو، 2017-2013،  2020-2018 طشيت بةرامبةر تايبةت

(2012 مليؤن دؤالر)

كؤي طشيتتَيضوو 2020-2018تَيضوو 2017-201320142015201620172013ضاالكي 

يت
طش

ي 
نان

هَي
ةر

ةب
و

ئاوةِرؤ
         

 45.6
      

 135.0
      

 158.0
      

 194.0
      

 152.0 684.6          189.5               874.1         

دابينكردني ئاو
         

 63.1
      

 126.0
      

 340.5
      

 370.9
      

 402.4 1,302.9      1,768.9            3,071.5     

بةِرَيوةبردني سةرضاوةكاني ئاو و ئاودَيري
      

 270.0
      

 566.5
      

 770.5
      

 814.0
      

 962.0 3,383.0      3,325.0            6,708.0     

بةِرَيوةبردني ذينطة و ضارةسةركردن/
فِرَيداني ثاشةِرؤي رةق

         
 19.1

         
 31.5

         
 21.4   -                -              72.0            13.0                  85.0           

ثالني هةرَيي و شارستاني
         

 48.2
         

 46.5
         

 42.1
         

 31.1
         

 31.3 199.2          41.5                  240.7         

طواستنةوة و ذيرخاني طواستنةوة
      

 185.0
      

 184.0
      

 228.0
      

 201.0
      

 143.0 941.0          1,463.0            2,404.0     

كشتوكاَل
      

 288.5
      

 255.5
      

 205.5
      

 170.5
      

 135.0 1,055.0      142.0               1,197.0     

ذَيرخاني ثيشةسازي
      

 108.5
      

 101.6
      

 101.6
         

 48.0
         

 48.0 407.7          28.0                  435.7         

طةشتوطوزار
           
 7.5

           
 7.5

           
 7.0

           
 6.0

           
 6.0 34.0            13.0                  47.0           

كارةبا
      

 144.4
      

 148.1
      

 307.8
      

 292.5
      

 264.0 1,156.8      555.0               1,711.8     

تةندروسيت
      

 261.0
      

 262.0
      

 265.0
      

 266.0
      

 266.0 1,320.0      801.0               2,121.0     

ثةروةردة
      

 542.0
      

 547.0
      

 552.0
      

 557.0
      

 562.0 2,760.0      656.0               3,416.0     

ثةروةردةي ثيشةيي و تةكنيكي
         

 29.0
         

 29.0
         

 28.0
         

 28.0
         

 28.0 142.0          11.0                  153.0         

نيشتةجَيكردن
      

 176.2
      

 176.2
      

 176.2
      

 176.2
      

 176.2 881.0          490.0               1,371.0     

كؤي وةبةرهَيناني كةرتي طشيت
   

 2,188.1
   

 2,616.4
   

 3,203.6
   

 3,155.2
   

 3,175.9 14,339.2    9,496.9            23,835.9   

ةت
ايب

ي ت
نان

هَي
ةر

ةب
و

                      -   طواستنةوة و ذيرخاني طواستنةوة
 65.0

      
 204.0

      
 898.0

      
 461.0 1,628.0      1,150.0            2,778.0     

كارةبا (بةرهةمهَينان)
      

 500.0
      

 500.0
      

 500.0
      

 400.0
      

 400.0 2,300.0      1,200.0            3,500.0     

ضارةسةركردن و فِرَيداني ثاشةِرؤي رةق
         

 77.0
      

 121.5
         

 76.0
         

 36.0
         

 36.5 347.0          90.0                  437.0         

 tbd  tbd     tbd    -                      tbd تةندروسيت

 tbd  tbd     tbd    -                      tbd طةشتوطوزار

كؤي وةبةرهَيناني كةرتي تايبةت
      

 577.0
      

 686.5
      

 780.0
   

 1,334.0
      

 897.5 4,275.0      2,440.0            6,715.0     

كؤي طشيت
   

 2,765.1
   

 3,302.9
   

 3,983.6
   

 4,489.2
   

 4,073.4 18,614.2    11,936.9         30,550.9   


