
    

      
 
 2017  سالَ   ا هيظى ,ريَكخراو راثورتا    
 
 
   ئاماريَن نةخوشان    
 

 282,904 ژ زيَدةتر بطةهينيتة ساخلةمى خزمةتيَن شيا ىَ، 2017 ريَكخراوا هيظى، و ب ريَكا ثروژيَن خوييَن ساخلةمى ييَن جوراوجور ل سال 
هاتينة   و  شةر  دةظةريَن  وانا  ژ  نةينةوا  و  دهوك  ثاريَزطةهيَن  سةرانسةرى  جوراوجور  دةظةريَن  ل  نةخوشان ساخلةمييَن  كارةساتان.خزمةتيَن 

ژ ثشكنين و ضارةسةريا دةرمانان و ضاظديَريا ئافرةتيَن دووطيان وخوراك و ظاكسيندان و ددان و تاقيطةه و سون ةر و ثيَشكيَشكرن ثيَكهاتبوون 
نة ثيَشكةفتى.  ساخلةمييَن  سةنتةريَن  بو  نةخوشان  ورةوانةكرنا  بضيك   ثروژيَن  لسةر  بوون  بةلظ  د  كرن  ضارةسةر  ةهاتين  خوشيَننشتةرطةرييَن 

 :دياركرى خوارىَ ل  وةكى جور جوراو ييَن  ريَكخراوىَ

 
 تيميَن نوژداريَن ئيتالى ظة و نوژداريَن خومالى ييَن مةشقداى  نةخوش هاتنة ثشكنين كرن ل كوردستانىَ ژ لييَن 826 .1
 نةخوش هاتنة هنارتن بو وةلتىَ ئيتاليا ب هةظكارى دطةل ريَكخراويَن ئيتالى  5 .2
 (2و   1)طةروك   كلينيكيَن تةندروستى ييَننةخوش هاتنة ثشكنين كرن يان ضارةسةركرن ب ريَكا ثروژىَ :    71,240 .3
 ضاظديَريا ساخلةميا دةستثيَكىنةخوش هاتنة ثشكنين كرن يان ضارةسةركرن ب ريَكا ثروژىَ : خانييَن    50,725 .4
نةخوش هاتنة ثشكنين كرن يان ضارةسةركرن ب ريَكا ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ضاظديَريا ساخلةميا دةستثيَكى ب ريَكا كلينيكا    47,402 .5

 نراريَكخراوا هيظي ل كةمثا مام رةش يا ئاوا
ثشتةظانيكرتا بنطةهيًن ساخلةمى ل ئةسكى موسل و تةل موسى   ثروژىَ :  نةخوش هاتنة ثشكنين كرن يان ضارةسةركرن ب ريَكا  39,682 .6

 هوزيمة ل ثاريَزطةها نةينةوا
ئةسكى موسل:   نةخوش  13,879ژمارة نةخوشيَن هاتينة ثشكنين ل بنطةهىَ ساخلةميىَ 

هوزةيمة:  نةخوش  19,651  ژمارة نةخوشيَن هاتينة ثشكنين ل بنطةهىَ ساخلةميىَ 
تةلموسا:  نةخوش  6,152 ژمارة نةخوشيَن هاتينة ثشكنين ل بنطةهىَ ساخلةميىَ 



دةستثيَكى ب ريَكا    ثروژىَ :  نةخوش هاتنة ثشكنين كرن يان ضارةسةركرن ب ريَكا  37,042 .7 ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ضاظديَريا ساخلةميا 
 كلينيكا ريَكخراوا هيظي ل كةمثا شاريا يا ئاواران

طةهان و ثشتةظانيكرنا سةنتةرىَ  ثروژىَ :    نةخوش هاتنة ثشكنين كرن يان ضارةسةركرن ب ريَكا 6,021 .8 تايبةتمةند يىَ نةخوشييَن 
 شياندنا نوژدارى ل باژيَرىَ دهوكىَ

دةستثيَكى ب ريَكا  ثروژىَ :    نةخوش هاتنة ثشكنين كرن يان ضارةسةركرن ب ريَكا  19,538 .9 ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ضاظديَريا ساخلةميا 
 يا ئاواران 3كلينيكا ريَكخراوا هيظي ل كةمثا جةدعة

طوندىَ )هوزةيمة( يىَ خزمةتيَن    10,423 .10 : ثشتةظانيكرنا بنطةهىَ  ريَكا ثروژىَ  كرن يان ضارةسةركرن ب  ثشكنين  هاتنة  نةخوش 
 ساخلةمى ييَن دةستثيَكى ل قةزا تلعفر ل ثاريَزطةها نةينةوا

  

   2017يَن ثروژ
 يَن نةخوشيَن دلى ييَن زكماكى ل هةريَما كوردستانىَ ثروژى : توماركرن و ثشكنينا زاروك •
ثروژىَ: ضارةسةركرنا نةخوشان و مةشق كرن وراهيَنانا نوَژداران وكارمةنديَن تةندروستى ل ئيتاليا و ل كوردستانىَ ب هةظكارى دطةل  •

 ريَكخراويَن ئيتالى

 1ثروژىَ : كلينيكا تةندروستى يا طةروك   •
 2تةندروستى يا طةروك  ثروژىَ : كلينيكا  •
دةستثيَكى •  ثروژىَ : خانييَن ضاظديَريا ساخلةميا 

دةستثيَكى ب ريَكا كلينيكا ريَكخراوا هيظي ل كةمثا مام رةش يا ئاواران  :ثروژىَ •  ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ضاظديَريا ساخلةميا 
: باشتركرنا خزمةتيَن ساخلةمى يا دةستثيَكى ب ريَكا ثشتةظانيكرتا بن • طةهيًن ساخلةمى ل ئةسكى موسل و تةل موسى و هوزيمة ثروژىَ 

 ل ثاريَزطةها نةينةوا

دةستثيَكى ب ريَكا كلينيكا ريَكخراوا هيظي ل كةمثا شاريا يا ئاواران  :ثروژىَ •  ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ضاظديَريا ساخلةميا 
ن  :ثروژىَ • طةهان و شياندنا   وژدارى ل باژيَرىَ دهوكىَثشتةظانيكرنا سةنتةرىَ تايبةتمةند يىَ نةخوشييَن 
دةستثيَكى ب ريَكا كلينيكا ريَكخراوا هيظي ل كةمثا جةدعة يا ئاواران  :ثروژىَ •  ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ضاظديَريا ساخلةميا 

   ثروژىَ : ثشتةظانيكرنا بنطةهىَ طوندىَ )هوزةيمة( يىَ خزمةتيَن ساخلةمى ييَن دةستثيَكى ل قةزا تلعفر ل ثاريَزطةها نةينةوا •
دةستثيَكى ب ريَكا كلينيكا ريَكخراوا هيظي ل كةمثا عةمةلة يا ئاواران  :ثروژىَ •  ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ضاظديَريا ساخلةميا 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
وكارمةنديَن تةندروستى ل ئيتاليا و ل كوردستانىَ ب هةظكارى  ثروژىَ: ضارةسةركرنا نةخوشان و مةشق كرن وراهيَنانا نوَژداران  

 دطةل ريَكخراويَن ئيتالى 
 

سال   ژ  هيظى  2016هةر  ريَكخراوا  رادبيت ب ئةنجامدانا آ،  ب هةماهةنطى دطةل نةخوشخانة وريَكخراو وسةنتةريَن ثزيشكى ييَن ئيتالى  و 
ريَك وثيَك بو ضارةسةركرنا   ريَكيَن دى ييَن ضارةسةريىَ.  يَن جوراوجور هةينزاروكيَن نةخوشيثروطرامةكىَ  ريَكا نشتةرطةرى و  نةخوشييَن  ب 

زكماكى، نةخوشييَن طولضيسكا و كوئةندامىَ ميزةروو، ثةنجةشيَرا زاروكا، نةخوش ژ نةخوشييَن دلى ييَن  ييَن هاتينة ضارةسةركرن ثيَكهاتيبوون 
 خوينىَ و هندةكيَن دى.

دة سةرةتايا  رابو د  ئيتالى  ئالييَن  دطةل  هةماهةنطى  و  كوردستانىَ  هةريَما  حكومةتا  ثشتةظانيا  ب  هيظى  ريَكخراوا  دا،  ثروژةى  ستثيَكرنا 
زاروكيَن ئاريشيَن ثزيشكييَن جوراو جور هةين بو وةلتىَ ئيتاليا ب مةرةما وةرطرتنا ضارةسةريا ثزيشكى و نشتةرطةرييَت   سةدانرةوانةكرنا  

ژ دةما  بكةن،  ثيَويست.  ثروژةى  ضالكييَن  ثيَشوازيكرنا  شيانيَن  راددةى  وى  طةهشتينة  هةريَمىَ  ل  ساخلةمى  ثزيشكييَن يَرخانا  تيميَن 
 دةست ب سةرةدانا هةريَما كوردستانىَ كر ل ديف خشتةكىَ دةستنيشانكرى كو تيَدا سالنة ضوار سةرةدان ئةنجام ددان   تايبةتمةنديَن ئيتالى
دهةر سةرةدانةكىَ دا(. ثيَشهاتيَن ديماهيىَ ل دةظةرىَ و نة جيطيريا بارىَ ئيمناهيىَ  50) نشتةرطةريا دهاتنة ئةنجام 200كو تيَدا ليةنىَ كيَم  

ظىَ ضةندىَ، ريَكخراوا هيظى د دةمىَ نهادا نةخوشيَن زيَدة ثيَ ظان تيمان دا دروست كرن، و وةك ضارةسةرةك بو  تظى بةربةست لبةر سةرةدانيَن 
 لتىَ ئيتاليا ب مةبةستا ئةنجامدانا نشتةرطةريان.دهنيَريتة وة

ريَكخراوا هيظى هةمى شيانيَن خة مةزاختن ب مةرةما وةرطرتنا مةزنترين مفا ژ تيميَن ئيتالى ييَن تايب ةتمةند د د دةمىَ ئةنجامدانا ثروژةى دا، 
ستا بةشداريكرنا  ريَكا  ب  دةظةرىَ  بو  دا  ثيَك  و  ريَك  ييَن  وان  سةرةدانيَن  طشتى د هةمى ثيَنطاظيَن دةمى  نافخو ب شيَوةكىَ  ساخلةميىَ  فىَ 

اظديَريا ثرورامى و ضارةسةريىَ دا. ظىَ ثروسىَ راهيَنان لسةر ئامادةكرنا نةخوشان بو نشتةرطةريان، ضاظديَريا ثشتى نشتةرطةريان، كارىَ يةكا ض
ثروطرام هةر وةسا ثيَكهاتى ية ژ  شكى و نشتةرطةرييَن جوراو جور.ضر، ضارةسةركرنا ئاريشيَن ثشتى نشتةرطةريان و ئةنجامدانا ثروسيسيَن ثزي



دلى ييَن زكماكى هذمارا نةشتةرطةرييَن  ل وةلتىَ ئيتاليا.    مةشقكرنا نوژدارا )ب تايبةت نوژداريَن زاروكا( لسةر ثشكنينا ئيكويىَ بو نةخوشيَن 
 نةخوش بوون. 5دا ىَ 2017هاتينة ئةنجامدان د سال  

طةلةك ئاليان وةكو   ضارةسةركرنا نةخوشان و مةشق كرن وراهيَنانا نوَژداران وكارمةنديَن تةندروستىثروژىَ   هاتية ب جهئينان ب ثشتةظانيا 
 ريَكخراو و سةنتةريَن ئيتالى، باليوزخانا ئةمريكى ل عيراقىَ و طةلةكيَن دى.

 

 
 ل هةريَما كوردستانىَ  ثروژى : توماركرن و ثشكنينا زاروكيَن نةخوشيَن دلى ييَن زكماكى  

زاروكيَن ئيَشيَن زكماكى ييَن دلى، ئيَك ژ كةظنترين و ئة ثيَزانينيَن  ريَكخراوا هيظى بو ثشكنين وتوماركرن و دوكيوميَنتكرنا  كتيظترين ثروژىَ 
هة بو  وثيَك  ريَك  ب  دوكيوميَنتكرنةكا  ئةنجامدانا  ب  رادبيت  هيظى  ريَكخراوا  ية.  هيظى  ريَكخراوا  ييَن ثروطراميَن  دلى  ئيَشيَن  حالةتيَن  مى 

وان دةمىَ ثيَتظى ب تايبةت ل دةمىَ هةبونا دةليظةيا ضارةسةريىَ و نشتةرطةريىَ. ثروطرام هةر ثيَزانينيَن  ئامةداكرنا  بمةرةما  وةسا   زكماكى 
دلى   نةخوشيَن  بو  ئيكويىَ  ثشكنينا  لسةر  زاروكا(  نوژداريَن  تايبةت  )ب  نوژدارا  مةشقكرنا  ژ  ية  زيَدةبارى ثيَكهاتى  ل ئيتاليا،  زكماكى  ييَن 

 دابينكرنا ئاميريَن ئيكو ييَن دلى بو نةخوشخانة وسةنتةريَن ثاريَزطةهيَن دهوك وهةوليَر و سليَمانيىَ.

 نةخوشان.  826، هيظى رابوية ب توماركرنا ثيَزانينيَن زيَدةتر ژ  دا  ى2017َسال كو د هةژى طوتنىَ ية  

 
 1ثروژىَ : كلينيكا تةندروستى يا طةروك  

 

ريَكخراوا هيظى يا بوية خودان سةربورةكا باش د بوارىَ بريَظةبرنا كليكيَن ثزيشكييَن طةروك دا، ئةف   15د ماوىَ   ساليَن كارىَ خويىَ بوريدا، 
ريكخراوىَ يىَ ساخلةمى و ئيدارى. ل دةسثيَكا كارىَ كلينيَن ثزيشكى ييَن ماوىَ دريَذ يىَ   بوية هوكارىَ كومبوونا شارةزاييىَ ل دةف كادرىَ 

ژ بنطةهيَن ساخلةمى، لىَ ثشتى سال   طونديَن دوير دةست و بيَ بةهر  طةروك خزمةتيَن ثزيشكى دطةهاندنة  دا، كلينيكيَن  ىَ و 2014هيظى 
رياى و   شةرو نة ئاراميىَ د دويف دا ثةيدابوين، ريَكخراوىَ ضالكييَن كلينيكيَن خو ييَن طةروك تةرخان كرن بو خزمةتكرنا ئاوارة و خةلكىَ ظةطة



ژدةرظةى كةمثا بخوظة دطرت ب  ساخلةمى ييَن دةستثيَكى بو خةلكىَ كةمثا و  خزمةتيَن  ثيَشكيَشكرنا  ثروژةى  ظى  حةواندين.  ئاوارة  ضظاكىَ 
ثاريَزطةها دهوكىَ و ئالييَن ضالك د بوارىَ هاريكارييَن مروظايةتى دا.هةماهةنطى دطةل س  اخلةميا 

ريَكخراوا هيظى يا يا  ساخلةمى  ريَكخراوا ساخلةميا   1طةروك  كلينيكا  خزمةتيَن خوييَن ساخلةمى ل ثاريَزطةهيَن دهوك و نةينةوا ب ثشتةظانيا 
 ثيَشكيَش دكةت. جيهانى و ريَظةبةريا ساخلةميا ثاريَزطةها دهوكىَ

 
 
 

 
 

 2ثروژىَ : كلينيكا تةندروستى يا طةروك  
 

ريَكخراوا هيظى يا بوية خودان سةربورةكا باش د بوارىَ بريَظةبرنا كليكيَن ثزيشكييَن طةروك دا، ئةف   15د ماوىَ   ساليَن كارىَ خويىَ بوريدا، 
 ماوىَ دريَذ يىَ بوية هوكارىَ كومبوونا شارةزاييىَ ل دةف كادرىَ ريكخراوىَ يىَ ساخلةمى و ئيدارى. 

 
يشكى ييَن هيظى دا، كلينيكيَن طةروك خزمةتيَن ثزيشكى دطةهاندنة طونديَن دوير دةست و بيَ بةهر ژ بنطةهيَن ل دةسثيَكا كارىَ كلينيَن ثز

ثشتى سال   لىَ  طةروك تةرخان كرن بو 2014ساخلةمى،  ريَكخراوىَ ضالكييَن كلينيكيَن خو ييَن  ىَ و شةرو نة ئاراميىَ د دويف دا ثةيدابوين، 
خةلكىَ   و  ئاوارة  ساخلةمى ييَن دةستثيَكى بو خةلكىَ خزمةتكرنا  خزمةتيَن  ثيَشكيَشكرنا  ثروژةى  ظى  حةواندين.  ئاوارة  ضظاكىَ  و  ظةطةرياى 

ثاريَزطةها دهوكىَ و ئالييَن ضالك د بوارىَ هاريكارييَن مروظايةتى د  ا.كةمثا و ژدةرظةى كةمثا بخوظة دطرت ب هةماهةنطى دطةل ساخلةميا 
 

ريَكخراو يا  ساخلةمى  ياكلينيكا  هيظى  ريَكخراوا ساخلةميا جيهانى و ن خوييَن ساخلةمى ل ثاريَزطةها  خزمةتيَ  2طةروك  ا  نةينةوا ب ثشتةظانيا 
 .  ثيَشكيَش دكةت ريَظةبةريا ساخلةميا ثاريَزطةها دهوكىَ



 
 ىَ:2017بو سال    2و  1  ئاماريَن كلينيكيَن ريَكخراوا هيظى ييَن طةروك 

   185  سةرةدانا وان هاتية كرن:ةظةريَن  دطوندو ژمارا   •

هاتينة ضارةسةر كرن:   •  نةخوش  71,240ژمارا نةخوشيَن 

 473ژمارا سةرةدانان:   •
 

 
 ثروژىَ : خانييَن ضاظديَريا ساخلةميا دةستثيَكى   

 

رزطاركرى بو ئةطةرىَ بىَ  طوند و باژيَروكيَن دةظةريَن  فةرمانطةهيَن ساخلةمى ل ثتريا  بةهركرنا خةلكىَ دةظةرىَ ژ كيَمى و نةبوونا بنطةه و 
ژيَدةريَن دارايى، كيَمي ژ وانا كيَميا  ظىَ ضةندىَ هةبوون  زور هوكار ل ثشت  كو دهيَنة ثيَشكيَشكرن.  ييَن  ساخلةمى  خزمةتيَن  ا ستافىَ كيَمترين 

 ساخلةمى ونةبوونا دةرمان و ثيَداويستييَن ثزيشكى.
 

ا بةرفرةه بو دةظةرىَ ب مةرةما دانانا ثةيكةرةكىَ طونجاى و ب هيَز ژ بنطةهيَن ساخلةمى  ريَكخراوا هيظى رابوو ب ئةنجامدانا هةلسةنطاندنةك
ساخلةمي ضاظديَريا  )خانييَن  دامةزراندنا  هزرا  ضةندىَ،  ظىَ  ب  و  هةبيت.  هةى  دا  ساخلةمي  خزمةتيَن  بوارىَ  د  ظالهيا  ثركرنا  شيانيَن  ا كو 

 دةستثيَكى( ثةيدابوو. 
كة وةك  ئاظاهيان  ب  دهةمان دةم دا، ثروسا نويذةنكرنىَ بو ضةند كةرةظانيَن هاتة ئةنجام دان، ئةظ ثروژةى  و  ثيَكر،  دةست  ئامادة  رةظانيَن 

ل   راهيَنانيَن ثيَتظى بو   18ضةندة  ژ ئةنجامدانا  ظة هاتة ئةنجامدام دان. ثيَنطاظا د دويظدا يا ثيَكهاتى بوو  ب ثاريَزطةها نةينةوا  سةر  طونديَن 
دامةزراندنا وان ل جهيَن دةستنيشانكرى و دابينكرنا دةرمان و ثيَداويستييَن ثزيشكى ييَن ثيَتظى بة ظان خانييَن ثزيشكى. ستاظىَ ساخلةمى و  

راهيَنانا ثيَتظى. طوند و باژيَركان دهيَنة هةلبذارتن ثتى ئةنجامدانا   هةژى ئاماژىَ ية كو ستافىَ خانييَن تةندروستى هةر ژ هةمان 



 

زمةتا ثتر ژ تةظانيا ريَكخراوا ساخلةميا جيهانى و ريَظةبةريا طشتى يا ساخلةميا ثاريَزطةها دهوكىَ دهيتة ب جهئينان و نها خثروژىَ ناظبرى ب ثش
   نةخوش د ظى ثروژةى دا هاتنة ضاسةر كرن. 50,725ىَ دا، 2017د سال   ندان دكةت.طو  18كةسان ل  32,000

ظى ث ريَكا  شيَبانا، عةين عويَس، طوندان ئةو ژى طونديَن ماسةكا، كةلهىَ،  18روژةى طةهاندينة خةلكىَ ريَكخراوا هيظى خزمةتيَن ساخلةمى ب 
ئةل ئوم  عةليوكا،  ئاغا،  حةمةد  تةلمووس،  جحيَشية،  تةعةين  حةمةد،  سةهةل  ضخرىَ،  تةل رةبيعةين،  ديَرستون،  كوبانيىَ،  عةبارا،  عةلى  خزر،  ل 

 عةدةس، بةدريكىَ، و خورسوباد.
دةستثيَكى بو هاتينة دابين كرنطوندان  18 •  خانييَن ضاظديَريا ساخلةميا 
 ننةخوش  50,725هاتينة ضارةسةر كرن    ىَ دا د ثروژةى دا2017د سال   ژمارا نةخوشيَن •

 ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ضاظديَريا ساخلةميا دةستثيَكى ب ريَكا كلينيكا ريَكخراوا هيظي ل كةمثا مام رةش يا ئاواران   :ثروژىَ 

رةش يا ئاواران د بنيات دا هاتية دامةزراندن ب مةرةما حةواندنا ئاواريَن ژ دةرظةى وكةمثان ب تايبةت د ناظ ئاظاهييَن نة  تمام دا ل كةمثا مام 
رابو ب دامةزراندنا بنطةهىَ خو يىَ ساخلةمى ل كةمثا ثاريَزطةها   ريَكخراوا هيظى  هاتنا ئاواران،  ييَن  دةستثيَكىَ  روژيَن  ژ  هةر  دژين.  دهوكىَ 

 ناظبرى و دةست ب ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن خو ييَت ساخلةمى بو ئاكنجييَن كةمثىَ.
ئاواران د ناظ  8300نجامدان ود دةمىَ نهادا، خزمةتيَن ساخلةمى بو ثتر ژ يىَ ئةلمانى دهيتة ئة GIZثروژىَ ناظبرى ب ثشتةظانيا دةزطةهىَ  

سال   ل  دكةت.  ثيَشكيَش  رةش  مام  طةهشتة  2017كةمثا  دا  هيظى  كلينيكا  ناظ  د  ضارةسةركرن  هاتينة  نةخوشيَن  ژمارا   47,402ىَ 
 نةخوشان.

 

ثشتةظانيكرتا بنطةهيًن ساخلةمى ل ئةسكى موسل و تةل موسى و  ثروژىَ : باشتركرنا خزمةتيَن ساخلةمى يا دةستثيَكى ب ريَكا  
 هوزيمة ل ثاريَزطةها نةينةوا 

ژ دةظةريَن باكورىَ ثاريَزطةها نةينةوا ژ دةستىَ داعش، ثيَشكيَ طةلةك  رزطاركرنا  كرنا خزمةتيَن ساخلةمى جهىَ خةم وبايةخةكا مةزنا شثشتى 
بوو، ب تايبةتى ثشتى كو ثروسيَسا ظةطةريانا طةلةك ژ خةلكىَ دةظةرىَ بو سةر مال و حاليَن وان   دةستهةلتدارو و ليةنيَن مروظى ييَن دةظةرىَ



ظان دةظةرا بو جهىَ هندىَ كو طةلةك ژ خةلكىَ ژ دةظةريَن بن دةستىَ داعش ئاوارة بوين قةستا ظان  دةستىَ ثيَكري و د هةمان دةم دا ئاراميا 
ن تةندروستى ييَن سةرةكى ل دةظةرىَ دةست نيشانكرن ب مةرةما ثشتةظانيكرنا وان د ثالنا خو يا جهان بكةن.ريَكخراوا هيظى سىَ بنطةهيَ

ىَ دا، ئةو ژى بنطةهيَن تةندروستييَن ئةسكى موسل، هوزةيمة و تةلموسا. ثشتةظانيا ريَكخراوا هيظة بو سةنتةريَن ناظبرى ثيَكهاتى   2017سال 
ژ بةرفرةهكرنا خزمةتيَن دهيَنة ثيَش كيَشكرن دا كو ثاكيَجا تمام يا خزمةتيَن ساخلةميا دةستثيَكى د هةرسىَ سةنتةران دا ب خوظة بطريت ية 

د دةمىَ نهادا سةنتةريَن ناظبرى خزمةتيَن    زيَدةبارى زيَدةكرنا ژمارا كادرىَ ساخلةمى ژ نوژدارو برينثيَضا ب مةرةما ئةنجامدانا ضالكييَن ثيَتظى.
 ةسان ژ خةلكىَ دةظةرىَ ثيَشكيَش دكةن.ك 30,000ساخلةمى بو ثتر ژ  

مروفايةتى   كاروباريَن  هةماهةنطيا  بو  ئيَكطرتى  نةتةويَن  نظيسينطةها  ثشتةظانيا  ب  ناظبرى  ئةنجامدان   UNOCHAثروژىَ  دهيتة 
 وةكى ل خوارىَ دياركرى:  نةخوشان 39,682طةهشتة  ىَ هاتينة ضارةسةركرن د ثروژةى دا  2017وژمارا نةخوشيَن ل سال  

ئةسكى موسل:  •  نةخوش  13,879ژمارة نةخوشيَن هاتينة ثشكنين ل بنطةهىَ ساخلةميىَ 
هوزةيمة:   •  نةخوش  19,651ژمارة نةخوشيَن هاتينة ثشكنين ل بنطةهىَ ساخلةميىَ 
تةلموسا:  •  نةخوش 6,152ژمارة نةخوشيَن هاتينة ثشكنين ل بنطةهىَ ساخلةميىَ 

 

 ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ضاظديَريا ساخلةميا دةستثيَكى ب ريَكا كلينيكا ريَكخراوا هيظي ل كةمثا شاريا يا ئاواران   :ثروژىَ 
 

لةميىَ وةك بةردةوامى دان ب ثروژة وثروطراميَن خو ييَن خزمةتكرنا ئاواريَن ثاريَزطةها دهوكىَ، ريَكخراوا هيظى ريَكخراوا هيظى بنطةهىَ ساخ
يا   شاريا  كو،  كةمثا  بوارىَ   18,000ئاواران  د  مةزن  ثيشظةبرنةكا  ئةنجامدانا  ب  رابوية  مة  ريَكخراوا  دبةت.  ريَظة  ب  دژين،  تيَدا  ئاوارة 

زيَدةكرنا ستافىَ كارى كو ثتريا تايبةتمةندييَن   ژ  ثزيشكى ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ساخلةمى دا ل كةمثا ناظبرى. ثروسا ثيَشظةبرنىَ ثيَكهاتية 
رىَ  بخوظة دطرن ب   ژدا مةرةما دابينكرنا هةمى ثيَتظييَن ئاواران كةمثا ناظبرى. تايبةتمةندييَن ژ ليىَ هيظى ظة هاتينة زيَدةكرن ثيَكهاتيبوون ژ نو

 هناظا، نوژدارىَ زاروكا، نشتةرطةريا طشتى، نوژدارىَ طولضيسك و كوئةندامىَ ميزةروو، زيَدةبارى نوژداريَن ددانا و سونارىَ.



دةزطةهىَ    كلينيكاثروژىَ   ثشتةظانيا  ب  شاريا  سال    GIZكةمثا  ول  ئةنجامدان  دهيتة  ئةلمانى  هاتينة 2017يىَ  نةخوشيَن  ژمارا  ىَ 
 .نةخوشان  37,042  طةهشتةضارةسةركرن د ناظ كلينيكا هيظى دا  

 

 ثشتةظانيكرنا سةنتةرىَ تايبةتمةند يىَ نةخوشييَن طةهان و شياندنا نوژدارى ل باژيَرىَ دهوكىَ   :ثروژىَ 
 

سال   بو  هيظى  ريَكخراوا  طرتية وةك هةولةك بو 2017ثالنيَن  بخوظة  ژى  دهوكىَ  ثاريَزطةها  ساخلةميا  يا  طشتى  ريَظةبةريا  ثشتةظانيكرنا  ىَ 
فةرم لسةر  كو  يا  مةزن  فشارا  وىَ  دةظةرىَ، كيَمكرنا  خةلكىَ  زيَدةبارى  كو  و  ماندى،  د  دا  بنيات  د  كو  ييَن  نافخويى  ييَن  ساخلةمى  انطةهيَن 

راهيَنانىَ خزمةتان ثيَشكيَشى ئاوارة و ثةنابةران ژى دكةن. ثشتةظانيا ريَكخراو هيظى بو نةخوشخانة و سةنتةريَن ثاريَزطةها دهوكىَ ثيَكهاتية ژ 
رمان و ثيَداويستييَن ثزيشكى ل ديف شيانان زيَدةبارى كاروباريَن نويذةنكرن و نويكرنىَ بو فةرمانطةهيَن بو ستافىَ ساخلةمى، دابينكرنا دة

 ساخلةمى.
ظةشيان طةهان و  تايبةتمةند بو ئيَشيَن  يىَ  دهوك  سةنتةرىَ  دكةت،  دابين  بو  ثشتةظانيىَ  هيظى  ريَكخراوا  كو  ييَن  طرنط  سةنتةريَن  ژ  دنا ئيَك 

رابوية هيظى  راهيَنانا ضارةسةركاريَن   ثزيشكى.  دةست و ثيَييَن دةستطرد ومةشق و  ضيَكرنا  كةرةستيَن  دابينكرنا  كارى،  دةمىَ  زيَدةكرنا  ب 
 سروشتى ل وةلتىَ ئيتاليا ب هةماهةنطى دطةل ريَكخراويَن ئيتالى.

دةزطةهىَ   ثشتةظانيا  ب  سال    GIZثروژة  نةخوشيَن  ژمارا  و  ئةنجامدان  دهيتة  ئةلمانى  شياندنا   ى2017َيىَ  و  سروشتى  ضارةسةريا  ژ  مفا 
 نةخوشان.  6,021طةهشتة    ثزيشكى ديتي

 

 ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ضاظديَريا ساخلةميا دةستثيَكى ب ريَكا كلينيكا ريَكخراوا هيظي ل كةمثا جةدعة يا ئاواران   :ثروژىَ 

رزطاركرنا باژيَرىَ ميسل بو ئةطةرىَ ئاوارةبوونا سةدان هزار كةسان ژ سةر وارو جهيَن خوو. حكومةت و ئالييَن مروظايةن ى رابوون ئوثةراسيونيَن 
ژمارة دانانا  )جةدعةب  كةمثا  وانا  ژ  و  ئاوارة  خةلكىَ  نشتةجيَكرنا  بو  كةمثان  هيظى خزمةتيَن ساخلةمى 3يةكا  ريَكخراوا  طةيارة.  دةظةرا  ل   )

ژ   زيَدةتر   3ئاواريَن كةمثا ناظبرى ب ريَكا كلينيكا خو يا جيَطير دكةت. ثروژىَ ريَكخراوا هيظى يىَ كلينيكا كةمثا جدعة  11,000ثيَشكيَشى 



ثشتةظانيا   جيهانىب  ساخلةميا  ريَكخراوا  ثشتةظانيا  سال    ب  نةخوشيَن  ژمارا  و  ئةنجامدان  ضارةسةركرن  2017دهيتة  هاتينة  طةهشتة ىَ 
 .نةخوشان  19,538

 

 ثروژىَ : ثشتةظانيكرنا بنطةهىَ طوندىَ )هوزةيمة( يىَ خزمةتيَن ساخلةمى ييَن دةستثيَكى ل قةزا تلعفر ل ثاريَزطةها نةينةوا  

دا ريَكخراوا  دةستىَ  ژ  رزطاركرن  هاتينة  دةستثيَكىَ  ژ  هةر  كو  ييَن  مةينةواية  ثاريَزطةها  باكورىَ  دةظةريَن  ژ  ئيَكة  )هوزةيمة(  عش. طوندىَ 
ظالهيةكا مةزن نيشان ددا، وةك بةرسظةك بو ظىَ ضةندىَ، ريَكخراوا هيظى دةست ب ريَظةبرنا بنطةهىَ ساخلة مى دابينكرنا خزمةتيَن ساخلةمى 

طوندىَ ناظبرى كر و رابوو ب دابينكرنا ستافىَ ثيَتظى ژ نوژدارو ثةرستاران و هةروةسا دةرمان و ثيَداويستييَن ثزيشكى بو بنطةهى. ه ةسا ةرول 
 هيظى رابو ب زيَدةكرنا هندةك خزمةتيَن نوى وةكى تاقيطةه و هشياركرنا ساخلةمى وضاظديَريكرنا دوو طيانان.

مروفايةتى   كاروباريَن  هةماهةنطيا  بو  ئيَكطرتى  نةتةويَن  كر  UNOCHAنظيسينطةها  ناظبرى  ثروژىَ  ئةنجامدانا  ژمارا   ثشتةظانيا  و 
 ..نةخوشان  10,423طةهشتة  كرن ىَ هاتينة ضارةسةر2017نةخوشيَن سال 

 ثيَشكيَشكرنا خزمةتيَن ضاظديَريا ساخلةميا دةستثيَكى ب ريَكا كلينيكا ريَكخراوا هيظي ل كةمثا عةمةلة يا ئاواران   :ثروژىَ 

ساخلةمى   كوما  ژليىَ  هةلبذارتن  هاتة  هيظى  بو  ريَكخراوا  دهوكىَ  ثاريَزطةها  ساخلةميا  يا  طشتى  ريَظةبةريا  بنطةهىَ و  ريَظةبرنا  و  ئاظاكرن 
وةرطرتنا ئاو بو  ئامادةكارى  وةك  دامةزراندن  هاتية  بوو  كةمثا  وان  ژ  ئيَك  كو  زومار،  دةظةرا  ل  ئاواران  يا  )عةمةلة(  كةمثا  ل  اريَن ساخلةميىَ 

رزطاركرنا باژيَريَن ميسل و تلةعفةر.  ضاظةريَكرى ژ ئةطةرىَ ئوثةراسيونيَن 
ريَكا  بةشىَ خو يىَ ئةندازيارى، رابو ب ئاظاكرنا بنطةهى ساخلةمى ل كةمثا ناظبرى، هةروةسا رابوو ب ئةنجامدانا مةشق و ريَكخراوا هيظي، و ب 

بنط بريَظةبةرنا  بو  ئامادةية  يا  هيظى  ثيَتظى.  ثزيشكى  ثيَداويستييَن  و  دةرمان  دابينكرنا  و  ساخلةمى  و  كارطيَرى  ستافىَ  بو  ةهى راهيَنانىَ 
جيهانى و   لة( ل دةمىَ ثيَتظى.ساخلةمى ل كةمثا )عةمة  دهيَتة ب جهئينان  UNOCHAثروژب ب ثشتةظانيا ريَكخراوا ساخلةميا 


