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 ثَيشةكى

 ئةمهةرَيمى كوردستانى عَيراق رووبةرووى طةورةترين قةيرانى ئاوارةبوون بؤتةوة لة جيهان و 
سةرهةَلدانى ناسةقامطريى و توندوتيذى لة سوريا طاى نيطةرانية. زيادبوونى ذمارةى ئاوارة جَي
، بؤتة هؤى دةربةدةربوونى هةزاران هاواَلتى سورى و طةِران 2011لة سةرةتاى مانطى ئازارى 

ى ئارام لة ترسى تؤقاندن و بووة هؤى كطايةابةدواى ثةن
دةربةدةربوونى بةلَيشاوى خةَلك لة سوريا. بةالم ئةو 

، كة عَيراقى 2014مانطى يةكى رةوشة زياتر خراثبوو لة 
هةذاند لة ئةجنامى هَيرش و داطريكارى لة ناكاوى 

شيطةرى و راوى تريؤرستى داعش و كوشنت و وةحرَيكخ
مليؤن  3.1بووة هؤى دةربةدةركردنى بةكؤيلةكردن 

عَيراقى. سةقامطريى و ئاسايشى رَيذةيى هةرَيمى 
ةى كوردستان و سياسةتى كرانةوة و ثَيشوازى بووة ماي

ئةوةى كة زؤربةى ئاوارةكانى ناوخؤ روو لة هةرَيمى 
هةرَيمى مانطى رابردوو  18كوردستان بكةن. لة ماوةى 

 هةزار  283,505كردووة سةرةِراى بوونى  ناوخؤمليؤن ئاوارةى  1.5كوردستان ثَيشوازى لة 

 ثةنابةرى سورى. 

 %30رَيذةى بة كوردستان لة ئةجنامى ذمارةيةك شةثؤَلى ئاورةبوون، دانيشتوانى هةرَيمى 
هةزار ئاوارة هاتووتة  80,000بة شَيوةكى طشتى، مانطانة لة ماوةيةكى زؤر كةم. زياديكردوة 

. لة كاتَيكدا ئاوارةكان بة بةردةوامى خزمةتطوزارى 2014لة ساَلى هةرَيمى كوردستان 
ئاسايش و ثاراسنت و خزمةتطوزارى تريان ثَيشكةشكراوة لةاليةن حكومةتى هةرَيمى 
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. زيادبوونى رَيذةى ئابوورى هةرَيمى كوردستانكوردستان و ئةوةش لةسةر حيسابى 
رانى دارايى كاريطةرى خراثى كردؤتة دانيشتوان بة شَيوةيةكى ناسروشتى و بةردةوامى قةي

سةر طشت كةرتةكانى ئابورى و ذَيرخان و ئاستى خزمةتطوزارييةكان لة هةرَيمى كوردستان. 
. هةروةك لة راثؤرتى هةرَيمى كوردستان تواناى وةاَلمدانةوة و وةرطرتنى ئاوارةى ترى نةماوة

دةكات كة هةرَيمى  ئاوارةكانري رةتى ثالندانان باس لة كاريطةى جيهانى و وةزاهاوبةشى بانك
كردنةوةى رةوشى هةرَيمى  هةية بؤ سةقامطريمليار دؤالر  1.4كوردستان ثَيويستى بة 

 كوردستان وةكو ثَيش روودانى قةيرانى مرؤيى و هاتنى ئاوارةكان.  

تر بة شَيوةيةكى بةرضاو هةنطاوياننا  مرؤيى  كاروبارى كؤمةَلطاى نَيودةوَلةتى و هاوبةشةكانى
و كاريانكرد بؤ دابني كردنى ثَيداويستى ئاوارةكان لةو قةيرانة درَيذخايةنةدا. بة 

تنى سروشتى هةستيارو ئاَلؤزى راطةياندنى ئاستى سَيى فرياكةوتن ئةركَيكى لةبةرضاوطر
وكات وةالمى شةثؤَلى ئاوارةى ناوخؤ دابني بكرَيت و هاقورس بوو تةواوى ثَيداويستيةكانى 

هةوَلة هاوبةشةكانى حكومةت و ئاذانسةكانى نةتةوة  ئاوارةبوون و فرياكةوتنى نوَى بدرَيـتةوة.
يةكطرتووةكان و رَيكخراوة نَيودةوَلةتيةكان و رَيكخراوةكانى ناوخؤ و دانيشتوان تةنها توانيان 

 كةم بكةنةوة.  ينةتيةكانيانمةبةشَيك لة وةاَلمى بةشَيك لةو قةيرانةى ئَيستا بدةنةوة و 

بَى طومان، هةرَيمى كوردستان ثَيشوازى لة طةورةترين ذمارةى ئاوارةى ناوخؤ كردووة لةسةر 
لةبةرامبةر داعش و ثشتطرى  ئامادةكارى ثَيشوةختةحيسابى سةقامطريى هةرَيم. بةبَى 

ناكيةك نابينرَيت لة تةكنيكى و دارايى زياتر و دانانى ثالنَيكى فرياكةوتنى كاريطةر، هيض روو
 تى دةضَيذن. نة ئازار و مةينةكؤتايى تونَيلةكة بؤ مليؤنان كةس كة رؤذا
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  تَيِروانينَيك دةربارةى سةرضاوة و كؤمةكى دارايى

كَيشةى بةردةوامى نةبوونى كؤمةكى دارايى ثَيويست بؤ واَلمدانةوةى قةيرانى مرؤيى جَيطاى 
بةرضاو كاريطةرى كردؤتة سةر تواناى دابني كردنى ثَيدوايستية نيطةرانية و بة شَيوةيةكى 

انى سوريا كة لة ثالنى ةرزؤرةكان لة هةرَيمى كوردستانى عَيراق. وةالمى مرؤيى بؤ ثةناب
كراوة. هاوكات ثالنى بؤ دابينكؤمةكى دارايى  %19(دا هاتووة، تةنها 3RPوةاَلمدانةوةى سَى )

( SRPسرتاتيجى وةاَلمدانةوة )
كؤمةكى دارايى  %26تةنها 

كراوة تاكو كاتى تةواوبوون.  
لةطةَل راطةياندنى ثالنى 

(، HRPوةاَلمدانةوةى مرؤيى )
طاى كاروبارى مرؤيى كؤمةَل

مليؤن دؤالريان    497.9داواى 
. ئةطةر كؤمةكى دارايى وةكرد

ة ل رَيت هةندَيت ئةوا تةنها دةتوانتةواو، كة ثَيشبينى ناكرَيت، بؤ ئةو ثالنة تةرخان بكرَي
ئازارةكان كةم بكاتةوة نةك وةاَلمدانةوةى كاريطةرى لةسةر دانيشتوان و هاواَلتيانى ميواندار 
بة هيض شَيوةيةك. بةهؤى كةمى هاوكارى دارايى، ثالنى وةاَلمدانةوةى مرؤيى ناتوانَيت بة 

ري هةموو بة شَيوةيةكى طشتطشَيوةيةكى طوجناو ضارةسةرى ئةو بارودؤخة ئالؤزة بكات و 
ة خؤ للة ثَيشينةكان و ثَيداويستيةكانى ئايندة  ثَيداويستية ثَيداويستية هةنووكةييةكان و

هةرضةندة ئةطةر ثَيداويستية هةنووكيةكان و ثَيداويستيةكانى ئايندةش لة خؤبطرَيت . بطرَيت
بكرَيـت و ثالنى وةاَلمدانةوة بةشَيوةيةكى ةمى كؤمةكى دارايى ناتوانرَيت جَيبةجَيئةوا بةهؤى ك

زؤر كةمكراوةتةوة بؤ ثَيداويستية هةرة بنةِرةتيةكانى ئاوارةكان.  لة كاتَيكدا ثَيداويسيتةكانى 
 ذيان ثَيداويستى لة ثَيشينةى سروشتني، 
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 اثى لَيدةكةوَيـتةوةدةرئةجنامى خربةالم ثشتطوَيخستنى ثَيداويستيةكانى ترى هاواَلتيان 
و نةمانى تواناى وونى لةرووى تةندروستى جةستةيى و دةر وةكو روويداوة روةك ثَيشرتهة

لة ريَ الدانى فَيربوون طرتنةبةرى شيوازى ناطوجناو بؤ خؤدةربازكردن و كان و كؤمةَلطا و خَيزانة
هاوكات زؤربوونى طرذى و ناسةقامطريى كؤمةاليةتى و كةَلةكةبوونى ثةرةثَيدانى منداالن و و 

 ئازارو مةينةتى. 

لة ئةجنامى بِرينى  دارايي تواناى دارايى حكومةتى هةرَيم زؤر سنوورداربووة بةهؤى قةيرانى
هةرَيم بة شَيوةيةكى نادةستورى ثشكى ى %17 لةبودجة لةاليةن حكومةتى عَيراق و نةناردنى 

رَيم دةكات. تواناى حكومةتى هةرَيم بؤ دابني كردنى ى بودجةى ساالنةى هة%90 نزيكةى كة
ئاستةى خزمةتطوزارى بؤ ئاوارةى ناوخؤ و ثةنابةران و هاواَلتيانى هةرَيم سنوورداربووة تا ئةو 

بة طوَيرةى سةرةِراى قةيرانى دارايى، بؤ سةر هةرَيم.  ةهَينان و هةِرةشكة ببَيتة مايةى هةرس
يةك مليار دؤالرى خةرج ($1)حكومةتى هةرَيم ى بانكى جيهانى و وةزارةتى ثالندانان، راثؤرت

بةاَلم  .تاكو ئَيستا كردووة بؤ دابني كردنى خزمةتطوزارى بؤ ئاوارةى ناوخؤ و ثةنابةران
ثَيويستة هاوكارى دارايى ثَيشكةش بة حكومةتى هةرَيم بكرَيت ضونكة بةم شَيوةى ئَيستا 

ئاوارةكان لة هةرَيمى  .ناتوانرَيت بةردةوام بَيت بةهؤى كَيشةى دارايى حكومةتى هةرَيم
وستى و كارتى نشينطة و بةَلطةنامةكانى تريان بؤ دةكراوة و دركوردستان خزمةتطوزارى تةن

 ثَيشكةش كراوة.  انيان و خزمةتطوزارى ثةرةوةردةيانكةمثةك سايشىئا

ةتى هةرَيمى كوردستان ثَيشكةش كراوة هةموو ئةو خزمةتطوزاريانةش لةسةر حيسابى حكوم
ة جطة لة رى هةية. ئةوان قةوماوة و ثَيويستيان بة هاوكايبؤ يارمةتى دانى هةموو ئةوانةى لَي

لة دةرةوةى  نةختينةوةكو ئاو و كارةبا هتد. بةالم ثَيدانى ثارةى خزمةتطوزاريةكانى ترى 
و تاكو ئَيستا بةردةوام  نتواناى حكومةتى هةرَيمة و ئةو خزمةتطوزاريانةش زؤر طرنط

  ثَيشكةش بة ئاوارةكان دةكرَين.
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ثارةى داواكراو لة ضوارضَيوةى ثالنى وةاَلمدانةوةى مرؤيى بؤ   %7.4تةنها  تةمموزتاكو مانطى 
 (. 214,199,690$هةرَيمى كوردستان دابني كراوة لة كؤى طشتى )

 

 

 

 

 

 

 

 

( تاكو HRPخوارةوة بريتية لة ئاستى كؤمةكى دارايى داواكراو و دابينكراو بؤ ثالنى وةالمدانةوةى مرؤيى ) ئةم خشتةى 
 بةطوَيرةى كةرتةكان بؤ هةرَيمى كوردستان و عَيراق. 2015 تةمموزىمانطى 

 عَيراقبةشةكانى ترى  هةرَيمى كوردستان ثالنى مرؤيىكؤى طشتى   كةرتةكان

ثارةى ثَيويست دواى 
 ثَيدواضوونةوة

ثارةى 
تةرخانكراوة بة 

 دؤالر

ثارةى ثَيويست 
دواى 

 ثَيدواضوونةوة

 بةشى بةركةوتة
 بة دؤالر

ثارةى ثَيويست دواى 
 ثَيدواضوونةوة

 بةشى بةركةوتة
 بة دؤالر

 0 1,250,000 0 1,250,000 0 2,500,000 مثةكانهةماهةنطى و بةِرَيوةبردنى كة

 0 4,589,639.60 0 1,966,988 0 6,500,000 هةماهةنطى و ثشتطريى 

 0 12,775,622.50 232,297 13,274,341 232,297 26,049,963 ثةرةوةردة

 102,873 150,080 110,149 350,187 157,356 500,267 ثةيوةندى فرياكةوتن 

 5,200,000 96,895,139.60 5,200,000 82,894,423 10,400,000 179,789,563  ئاسايشى خؤراك 

 1,327,000 32,766,023.50 2,059,262 26,987,742 3,386,262 59,753,765  تةندروستى 

 1,211,903 1,211,902.50 1,211,903 1,211,903 2,423,805 2,423,805 لؤجستى 

 1,221,833 3,821,700.40 470,410 1,178,299 1,692,243 4,999,999  كاشهاوكارى دارايى 

 3,973,521 28,847,058 2,307,014 24,932,211 6,280,535 53,779,279  ثاراسنت

 0 8,399,998.60 0 3,359,999 0 11,999,998 ميكانزمى وةاَلمدانةوةى خَيرا 

 4,022,444 60,939,410 1,865,831 34,101,893 5,888,275 95,041,303 ثةناطة و هاوكارى تر 

 0 4,860,819 0 4,971,583 0 9,832,402 سةقامطريى كؤمةاليةتى و ثشتطريى بذَيوى 

 1,425,501 26,178,201.80 2,477,038 17,720,121 3,902,539 43,898,323 ثاكوخاوَينى 

 18,485,075 282,685,596 15,933,904 214,199,690 34,363,312 497,068,667 كؤى طشتى 

              UNOCHAسةرضاوة: 
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 : هةَلسةنطاندى وةالمدانةوة و راثةِراندن
 

 

 نةخشةى خوارةوة ذمارةى ئاوارةى ناوخؤ و ثةنابةران نيشان دةدات لة هةرَيمى كوردستان:

 

 

 ثارَيزطا%  ذمارةى ثةنابةرانى سوريا  ثارَيزطا

ذ. خَيزان لة  ذ. تاك ذ. خَيزان
%ثكةم  

ذ.خَيزان لة 
 دةرةوةى كةمث

 %55 %55 %45 139,831 23,917 دهؤك

 %32 %32 %68 113,672 43,465 هةولَير

  N/A N/A 30,452 12,050 سلَيمانى

    283,505 79,432 كؤى طشتى 
 
100% 

 ثارَيزطا%  ذمارةى ئاوارةى ناوخؤ  ثارَيزطا
ذ. خَيزان لة  ذ. تاك ذ. خَيزان 

%ثكةم  

ذ.خَيزان لة 
 دةرةوةى كةمث

 %38.43 %66 %34 502,383 95,531 دهؤك

 %36.63 %97.5 %2.5 430,005 91,076 هةولَير

 %24.94 %88.5 %11.5 260,358 62,000 سلَيمانى

   1,192,746 248,607 كؤى طشتى 
 
100% 
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 رتين دهؤك لة رووى جوطرافيا و ذمارةى دانيشتوان بضوك ثارَيزطاىهةرضةندة  ثارَيزطاى دهؤك:
ذمارةى ئاوارةى ناوخؤ  زؤرتريندهؤك  ثارَيزطاىلة هةرَيمى كوردستان بةالم  ثارَيزطاية

تاكو  (كةس 139,831، خَيزان 23,917كةس( و ثةنابةرى سوريى ) 502.383،خَيزان 95.531)
لة خؤ لة عَيراق ئَيستا 
 .طرتووة

 : ثارَيزطاى هةولَير 

هةولَير ثَيشوازى لة 
خَيزان،  91.076)

كةس(  430.005
 43,465)ئاوارةى ناوخؤ و 

كةس( 113,672خَيزان و 
ثةنابةرى سورى كردووة 

رى ضوار قةزاى ثارَيزطاى هةولَير و كة ذمارةى هةرة زؤرى ئاوارةكان لة دةرةوةى لة سةرانسة
 .%97.5كةمثةكان دةذين 

خَيزان،  62.000كةمرتة كة ) ثارَيزطايةو ثةنابةران لةو  ذمارةى ئاوارةثارَيزطاى سلَيمانى:  
كةس( ثةنابةرى سورى  30,452خَيزان  و  12,050)  كةس( ئاوارةى ناوخؤ و زياتر لة 261.847

بةالم بارودؤخى  ثارَيزطايةلة خؤطرتووة. هةرضةندة ذمارةى ئاوارة و ثةنابةران كةمرتة لةو 
 ئاوارة و ثةنابةران و هاواَلتيان لة رةوشَيكى خراثداية. 

 يانبَى طومان، بةلةبةرضاوطرتنى ئةو ذمارة زؤرةى ئاوارةى  ناوخؤ و ثةنابةران، ثَيداويستيةكان
زؤرى دابني نةكراوة. بةردةوامى ئاوارةبوون لة عَيراق ئاماذةية بؤ خراثى ة زؤر زؤرن و بةشى هةر

كة بة مليؤنان هاواَلتى ثَيويستيان بة هاوكارى و ؤزى رةوشى مرؤيى لة عَيراق و ئاَل
و  خزمةتطوزارى جؤراجؤر هةية لة هاوكارى بنةِرةتى رؤذانة بطرة تاكو خزمةتطوزارى دةروونى

و ئابورى و ثشتطريى بةدةستهَينانى بذَيوى رؤذانةو هتد.  ثةرةوةردة و ئاسايشى كؤمةَلطا
رةبوون و ضرِيؤكى خَيزانةكان بةهؤى سروشت و درَيذى ماوةى ئاوارةبوون و شةثؤَلةكانى ئاوا



 

Page 8 

بوونيان كاريطةرى و ثَيداويستى جؤراوجؤرى هةية و كة بة رةبارودؤخيان لة شوَينى ئاوا
 شَيوةيةكى طشتى بريتية لة: 

 ئاسايشى خؤراك: 
  بؤ دابني كراوة، لة ئةجنامدا رَيكخراوى  داواكراويانى ثارةى %20كةرتى خؤراك تةنها

بة رَيذةيةكى  وو بةرنامةكانى دابني كردنى خؤراكناضارب (WFP) خؤراكى نَيودةوَلةتى
 بةرضاو كةم بكاتةوة.

  دؤالر بؤ هةر تاكَيك كةمكرايةوة. $19ثَيدانى ثارةى كاشى مانطانة بؤ 

 لةاليةن رَيكخراوى خؤراكى نَيودةوَلةتى بؤ ئاوارةكانى سوريا بريتية لة  بودجةى داواكراو
ى ثارةى ثَيويست بؤ كةرتى خؤراك لة ضوارضَيوةى ثالنى %20دؤالر بةالم  تةنها  56.5$

 ( دابينكراوة. 3RPوةاَلمدانةوةى سَى )

  ية لة مانطى مليؤن دؤالرى ئةمريكى هة 11.4رَيكخراوى خؤراكى نَيودةوَلةتى ثَيويستى بة
شةش تاكو مانطى هةشت بؤ بةردةوامى دان بة بةرنامةكانى دابني كردنى خؤراك لةدواى 

 كةمكردنةوة و بِرينى خؤراك. 

  داهات ثَيويسنت بؤ كةمكردنةوةى  ىِرؤذةكانى بةدةستهَينانثدابني كردنى بذَيوى رؤذانة و
ؤ ب بةرهةمهَينةربةكارى  ثةنابةرانئاوارة و قاَلكردنى رثشتبةسنت بة هاوكارى مرؤيى و سة

رَيطة طرتن لة تَيكضوونى بارى دةروونيان و ئةجنامدانى كردةوةى نةشياو بة تايبةتى طةنج 
 و الوةكان. 

 

 ثةناطة:
 ى لة دةرةوةى كةمثةكان %81ئاوارةى ناوخؤ لة هةرَيمى كوردستان، مليؤن (  1.5 ) لة

ئاوارة بةبَى شوَين  800.000ثربكرَينةوة، نزيكةى دةذين. ئةطةر هةموو كةمثةكانيش 
 274.977هةزار كةس لة شوَينى زؤر خراث دةذين.  54.000دةمَيننةوة. لةو ذمارةيةش، 

كةس لة خانووى كرَي يان هوتَيل دةذين و كة ذمارةيةكى بةرضاويان ئَيستا ناتوانن كرَيى 
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مثةكان بؤ ئةوةى شوَين نية لة كةمانطانة و ثارةى خزمةتطوزارييةكانيان بدةن و هاوكات 
 نيشتةجَى بكرَين.  

  بوونى قةِرةباَلغىجطة لةكةمى شوَين، ئاستى كواَليتى ثةناطة و ذَيرخانى كةمثةكان نزمة و 
رة ثَيويستى بة ثةناطة هةية لة هةزار ئاوا 243.000لة زؤربةى كةمثةكان. نزيكةى 

 مثةكان.كة

  دابني كردنى ثةناطة بؤ ئةو
لة شوَينى زؤر خراث  ئاوارانةى

دةذين و ئةوانةى بارى ئابوريان 
خراثة زؤر ثَيويستة و يةكَيكة لة 

 ثَيداويستية هةنووكةييةكان. 

 َيرخان ثةرةثَيدان و بةرزكردنةوةى ذ
و ئاستى خزمةتطوزارى لة 

مثةكانى ئاوارةى ناوخؤ و كة
ة لة راستةوخؤ هةيثةنابةرانى سوريا ثَيويستة بكرَيتة كارى لة ثَيشينة. هةروةك ثةيوةندى 

ى تةندروستى جةستةيى و دةروونى ئاوارةكان وةكو تى ثةناطةكان و بارنَيوان كواَلي
 ست وو باَلوبوونةوةى نةخؤشيةكانى ثَيزيادبوونى توندوتيذى خَيزانى و خةمؤكى 

 ةكان. نةخؤشية طوازراو

 

 تةندروستى:
بوونى ئاستى تةندروستى ئاوارةكان  رَيذةى نةخؤشى و مردن لة نَيوان ئاوارةكان لةطةَل خراث

 دةكرَيت سنوورداربكرَيت ئةطةر ئةو ثَيداويستيانةى خوارةوة دابني بكرَيت:

 ذمارةيةكى زؤرى نةخؤشى  و هؤكارة بؤ سةرهةَلدانىاومة ةكةمى دةرمان كَيشةيةكى بةرد
 نةخؤشيانةى ضارةسةر دةكرَين بةبَى ضارةسةر مبَيننةوة.   تةنانةت ئةودرَيذخايةن و 
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  لةطةَل رةوشى ثةناطةى نةطوجنا و قةِرةباَلغ خراثى ئاو و حةمام و تةوالَيت و خزمةتطوزارى
خراثرتبوونى بارى تةندروستى ئاوارةى ناوخؤ بؤتة هؤى زياترى باَلوبوونةوةى نةخؤشى و 

 و ثةنابةران. 
  ى ئاوارةى ناوخؤ كَيشةى طةيشنت بة خزمةتطوزارى %20هاواَلتيانى دوورة شارةكان و

 تةندروسيتان هةية بة طوَيرةى زانيارى كةرتى تةندروستى. 

  خزمةتطوزارى نةبوونى زانيارى و هؤشيارى، زؤر لة ئاوارةكان لةكاتى ثَيويست داواى لةبةر
تاك و باَلوبوونةوةى تةندروستى ناكةن و ئةوةش بؤتة هؤى خراثبوونى بارى تةندروستى 

 شوَينة قةِرةباَلغةكان.  نةخؤشى لة

  بةربةست لةبةردةم وةاَلمدانةوة بة  دا نني و بونةتةلةئاستى ثَيويستكؤطاكانى فرياكةوتن
 را لة كاتى فرياكةوتن.  َيشَيوةيةكى كاريطةر و خ

  ببَيتة مايةى  يةةكةمكردنةوةى هاوكارى خؤراك لةوانكةمى كؤمةكى دارايى و هاوكات
 زيادبوونى بةدخؤراكى بة تايبةتى لة نَيو منداالن. 

  ثِركردنةوةى بؤشايى ضاودَيرى تةندروستى تايبةمتةند وةكو ضارةسةر كردنى نةخؤشى
 درَيذخايةن و كَيشةى دةروونى. 

 

 ى:ثاكو خاوَين
لةهةرَيمى ئاو و ثاكوخاوَينى ئاست و كواَلتى لةسةرةتاى سةرهةَلدانى قةيرانى سوريا، 

بة بةراوورد بة ستانداردى مرؤيى يان ثَيداويستى  باش نةبووةكوردستان لةهةندى ِرووةوة 
بوةتة  ئاوارة و ثةنابةران. رةوشةكة خراثرتبووة لةو ماوةيةدا و بةهؤى كةمى كؤمةكى دارايى 

و ئةطةر كؤمةكى تر دابني نةكرَيت  لةبةرضاو بطريَيت فرياكةوتن حاَلةتىتةنها  ى كة هؤى ئةوة
 ئةوا ذمارةيةكى ترى خزمةتطوزارى طرنطى ثاكوخاوَينى كةم دةكرَينةوة يان رادةطريَين. 

 طةياندنى لَيت و بةردةوامى خزمةتطوزراى ثاكوخاوَينى و انؤذةنكردنةوةى حةمام و تةو
 مثة فةرمى نافةرميةكان. كة بؤئاو 

  .دروستكردن و دانانى حةمام و تةوالَيت لة كامثة نوَييةكان 
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  .بةرزكردنةوةى ئاستى حةمام و تةوالَيتةكان كة نيمضة ستانداردن 

  .كؤمةكى دارايى زياتر ثَيويستة بؤ دابني كردن و دابةشكردنى ئاو 

  كَيشةيةكى ترة كة كاريطةرى خراثى كؤكردنةوة و ضارةسةكردنى ئاوى ثيس و ئاوةِرؤ
 كردؤتة سةر كةمثةكان. 

  حةمام و تةوالَيـت و ثاراستنى ئاوى ضؤنيةتى بةكارهَينان و ثاراستنى ثاكوخاوَينى
هاندان و ضارةسةر هةية بة تايبةتى لةكاتى ئَيستادا بةهؤى ماَلةكان ثَيويستى بة 

 طةرماوة داواكارى بؤ ئاو زؤر زيادى كردووة. 

  تايبةت بة راكَيشانى ئاو َينمايي رئامادةكارى دةكات بؤ دةركردنى  هةولَيرثارَيزطاى 
 ئاوارةبةسةر  تاوةكوو دروستكردنى تةوالَيت و حةمام  بةشَيوازَيكى دروست و ياسايي

 بكرَيت لة رَيطاى تيمى ثارَيزطا.   و ثةنابةران دابةش

 مثى باسرمة بؤتة كَيشة بةهؤى سوورى ئاوى بري. ةلة ك دابينكردنى ئاوى خواردنةوة
 ئةوةى بؤيان دابني دةكرَيت رؤذانة بة بوتَلة.  %25تةنها 

 

 : كاريطةرى لةسةر هاواَلتيان

ثةالمار و  هاتنى بةلَيشاوى ئاوارةى ناوخؤ و ثةنابةرانى سوري بؤ هةرَيمى كوردستان بةهؤى
رانى سوريا كاريطةرى زؤرى كردؤتة سةر ؤرستى داعش و قةيرَيكخراوى تري توندوتيذيةكانى

ئابورى هةرَيمى كوردستان و فشارَيكى طةورةى لةسةر كةرتى خزمةتطوزارى دروست كردوة. 
وةاَلمدانةوةى مرؤيى كاردةكات بؤ دابني كردنى ثَيداويستيةكانى ئاوارة و ثةنابةران، هةرضةندة 

ى هةرَيمى اواَلتيان و دانيشتوانبةالم زؤر طرنطة كاريطةرى ئةو قةيرانة مرؤيية لةسةر ه
ى ئاوارةكانى %81لةبةرضاوبطريَيت و لةو كاتة دذوارةدا لة بري نةكرَين. تاكو ئةمِرؤ،  كوردستان
ى ثةنابةرانى سوريا لة دةرةوةى كةمثةكان دةذين كة بؤتة هؤى قةِرةباَلغى و %69ناوخؤ و 

 زيابوونى داواكارى لةسةر خزمةتطوزارييةكان و ثَيشرِبكَى لةسةر دابني كردنى بذَيوى رؤذانة. 
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اليةنة طرنطانةى كة جَيطاى نيطةرانني و ثَيويستة ضارةسةر و ضاودَيرى بكرَين بؤ رَيطة ئةو 
زيادبوونى داواكارى لةسةر سةرضاوة  لة طرتن لة زياتر خراثبوونى بارى ذيان بريتني

سروشتيةكان، كةمبوونةوةى دةرةفةتى كار و هةالوسانى داهات و كرَيى خانوو و ئاسايشى 
 ثاراستنى كؤمةاَليةتى و بةرنامةكانى تةندروستى و ثةرةوةردة.  خؤراك و تؤِرةكانى

ان تيبؤ هاوال بةردةوامةو  ثاشةِرؤ بؤتة كَيشةيةكى طةورةو خاشاك و  خاوَينى و زبَل ئاو و ثاكو
كةمثةكان. داواكارى لةسةر ئاو، بةهؤى زيادبوونى رَيذةى دةرةوةى  و ئاوارةكان لة ناوةو و
( لة ساَلَيكدا زيادى كردووة و هاوكات بةهؤى 3مليؤن م 17.1) %11دانيشتوان، بة رَيذةى 

نةبوونى وَيستطةى كؤكردنةوة و ضارةسةركردنى ئاوى ثيس، ثاكوخاوَينى بؤتة كَيشةيةكى 
تةن( زيادى  1.690كة دةكاتة ) %26و خاشاك بة رَيذةى  بةردةوام و روو لةزيادبوونداية. زبَل

و خاشاك.  بارطرنى ثَيشوو لة كؤكردنةوة و ضارةسةركردنى زبَللة رؤذَيكدا و سةرةِراى كردووة 
جطة لة ثيس كردنى ذينطةى هةرَيمى كوردستان، ئةوا ئةو زبَلو خاشاكة راستةوخؤ كاريطةرى 

 بَى جياوازى. مى كوردستان بةدةكاتة سةر تةندروستى هاواَلتيان و دانيشتوانى هةرَي

 ئاسايشى خؤراك:

، هةرضةندة ئَيستا بة شَيوةيةكى باش بةِرَيوةدةبردرَيت، بةالم مةترسى لةسةر ئاسايشى خؤراك
 رَيذةيةكىئاسايشى خؤراك هةية لة ئايندة. 

زؤرى هاواَلتيان ثشت بة كِرينى خؤراك 
دةبةسنت بةالم لة هةمان كاتدا، بةشَيكى 
زؤرى هاواَلتيان ثشت بة بةشة خؤراكى 
 مانطانة دةبةسنت كةلةاليةن حكومةت

ثَيويستة ئةوةش باس دابةش دةكرَيت. 
لة هاواَلتيان تةواو ثشت  بكرَيت كة هةندَيك
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دةبةسنت وةكو سةرضاوةى سةرةكى خؤراك. لة كاتى ئَيستادا بة شَيوةيةكى بة خؤراكى مانطانة 
رَيذةيى ئاسايشى خؤراك دابني كراوة بةالم بؤ ماوةى درَيذخايةن بةهؤى روودانى قةيرانى ترى 

ن دارايى و نةمانى بةشة خؤراكى مانطانة ئةوا كاريطةرى  و مةترسى تةواو دةكاتة مرؤيى يا
بؤ  %3.5بؤتةوة لة  رَيمى كوردستان دووهَيندةرَيذةى هةذارى لة هةسةر ئاسايشى خؤراك. 

. هةرضةندة ئةوة بةهؤى ضةندين فاكتةرةوة هةية بةالم بةشَيكى زؤرى 2014لة ساَلى  8.1%
ئاوارةكانةوة هةية كة بؤتة هؤى هةالوسانى بازاِر و كةمبوونةوةى دةرفةتى ثةيوةندى بة هاتنى 

كةرتى طشتى و كةرتى خزمةتطوزارى، بة بوارى ثَيشرِبكَيى هَيزى كار ثَيكهاتوون لة كار. 
تايبةتى ثَيشرِبكَي لةسةر كةرتى خزمةتطوزارى و هَيزى بازوو هةية. كةمبوونةوةى داهات بؤتة 

 ئةمةش بوةتة ىواناى بةردةواميدان بة ثةيوةندى نَيوان داهات و خةرجبةربةست لةبةردةم ت
بارطرانى لةسةر قةرزكردن هةروةكو خَيزانةكان بؤ ثِركردنةوةى كورتهَينان لة  زؤربوونى

ئةوةش بةهؤى زيادبوونى نرخى كرَيى خانووبةرة زياتربووة. داهاتيان ثشت بة قةرز دةبةسنت. 
ئاوارةى ناوخؤ و ثةنابةران لة دةرةوةى كةمثةكان دةذين، هةروةك ذمارةيةكى زؤر لة 

رووبةرووبوونةوةيةكى طةورةية كة بتوانرَيت شوَينى نيشتةجَيبوون بة كرَييةكى طوجناو دابني 
هةروةك لة راثؤرتى بانكى و ئاوارة و ثةنابةران لة هةرَيم.  ى هةرَيم بكرَيت بؤ هاواَلتيان

ئاوارة ثَيويستى بة شوَينى طوجناو  243.000ان هاتووة كة نَيودةوَلةتى و وةزارةتى ثالندان
 هةية. 

رووبةرووى  لةيةك كاتدا لَيرةدا ثَيويستة ئاماذة بةوة بكرَيت كة حكومةتى هةرَيمى كوردستان
سَى قةيران بؤتةوة ئةوانيش: شةِر لة دذى رَيكخراوى تريؤرستى داعش و قةيرانى ئاوارة و 

كاريطةرية جؤراوجؤرةكان و طةورةيى ئةو دذوارية كة هةرَيمى  ثةنابةران و قةيرانى دارايى.
كوردستان ثَييدا تَيدةثةِرَيت، هةرضةندة هةمووى ثةيوةندى بة لة ناكاو زيادبوونى رَيذةى 

دانيشتوان نية ، بةالم ئةوة روونة ئةو ذمارة زؤرةى ئاوارةى ناوخؤ و ثةنابةر راستةخؤ و 30%
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سةر ذَيرخانى كؤمةَلطا و ثَيشكةش كردنى خزمةتطوزاريية ناِراستةوخؤ كاريطةرى كردؤتة 
 طشتى و سةرةتاييةكان. 

 ىهاوكار و دؤستانة هةَلسوكةوتيان ئَيستا تاكو كوردستان هةرَيمى دانيشتوانى و هاواَلتيان
 شَيوةية بةم ومَيدةوارينئ و كوردستان هةرَيمى لة ثةنابةران و ناوخؤ ئاوارةى لةطةَل بووة

 ةل روو بةردةوام نيطةرانيةكان بةالم كَيشة نةبؤتة ذيان ثَيكةوة ئَيستا تاكو و بَيت بةردةوام
 بةردةوامى بةهؤى و هةرَيم دانيشتوانى لةسةر ئاوارةكان كاريطةرى زيادبوونى بةهؤى زيابوونن

 تةثَيويس لةبةرئةوة. ئاوارةبوون مرؤيى قةيرانى بؤ نية طةشبينيةك هيض ناسةقامطريى و شةِر
 اوارةئ نَيوان لة هةَلكردن و ثَيكةوةذيان بة سةبارةت بكرَيت فرياكةوتن بةرنامةيةكى لةسةر كار

 .كوردستان هةرَيمى هاواَلتيانى و ثةنابةر و


