
نێرینە مێینە

9.7%

رێژەی بەشداری هێزی کاری مێینە
رێژەی سەدیی ئافرەتانی تەمەن 64-15 کە کاردەکەن یان بەدوای کاردا دەگەڕێن
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نێرینەی خوێندەواری بێکار
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9,00026,000
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90,000 
تۆڕەکانی پاراستنی 

کۆمە�یەتی (خێزان)

101,000
تۆڕەکانی پاراستنی 

کۆمە�یەتی 
(کەمەئەندام)

680,000
 کەرتی گشتی

77,000
شەهیدان 

125,000
قوتابیان

247,000 
خانەنشینی

2010

2012

2013

2011

2014

4.2

6.9

7.6

5.7

8.3

وتە داهات مامناوەندییەکان

6.8

هەرێمی کوردستان

11.5

وتە داهات نزمەکان

رۆژهەتی ناوەڕاست و 
ئاسیای ناوەند

4.0

6.3

تایبەمتەندییەکانی بازاڕی کار و دانیشتوانتایبەمتەندییەکانی کەرتی تایبەتخانەنشینی و بیمەی کۆمەاڵیەتی تۆڕەکانی پاراستنی کۆمەاڵیەتی

 خەرجی خانەنشینی و بیمەی کۆمەاڵیەتی لە 2014تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان نادادوەرانەن و بەئامانجکردنیان الوازە
)خەمڵێرناو بە 1.275 تريليون دیناری عێراقی یان %4.5ی کۆی داهاتی ناوخۆیی نا-نەوتی( 

 خەرجییەکان گشتییەکان بۆ موچە و پارەدان 
)1.32 ملیۆن پارەدان لەهەر مانگێکدا( 

رێژەی بێکاری 2015
دەربڕینی سادە بۆ ناکارایی بەئامانجکردن 2012

رێژەی سەدیی ئەوانەی 
پارەدانی نەختیی لە 

وەزارەتی کار وەردەگرن

لە 360 ملیار دیناری عێراقی، تەنها %11ی هەژاران سوودمەند بوون

تەنها کاردەکات

تەنها کاردەکات

رێژەی گشتى بێکاری 

تەنها %11ی هەژارترین پارەدانی نەختیی وەردەگرن 

کۆی هێزی کاری هەرێمی کوردستان )1.3 ملیۆن( 

ژمارەی ئەوانەی ئێستا خانەنشینی وەردەگرن )247.000(

سەروو 65 ساڵ کە وەردەگرن

لەالیەن خانەنشینییەوە رووماڵ کراوە    

سەروو 65 ساڵ کە وەرناگرن

لەالیەن خانەنشینییەوە رووماڵ نه کراوە

%84 کەرتی تایبەت 

پشتبەسنت بە چاودێری نافەرمی، یان پارەدانی 
گشتی وەک هاوکاری کۆمەاڵیەتی

رێژەی هاوکاری کۆمەاڵیەتی 

کار لە کەرتی گشتی و رێژەی سەدیی دانیشتوان 

رێژەی هاوکاری سیستمی خانەنشینی  
گەشەی موچە 

ژمارەی کەسانی تەمەنی کار )62-15( بەرامبەر کەسانی سەروو 63 ساڵ 

موچەی بنەڕەتی )بە سەربازیی و پۆلیسەوە( بە تريليون دیناری عێراقیژمارەی بەشداران بۆ هەر کەسێک کە سوودمەندە لە موچەی خانەنشینی 

لەکاتێکدا کە %75 نا-هەژاران پارەدانی نەختیی وەردەگرن 

دەوڵەمەنرتینهەژارترین
دەوڵەمەنرتین دەوڵەمەند  مامناوەند  هەژار  هەژارترین   

کوڕان

کچان

تەمەن

تەمەن

تەمەن لە دەرەوەی قوتابخانەیە و کارناکات

تەمەن لە دەرەوەی قوتابخانەیە و کارناکات

مندااڵنی دەرەوەی قوتابخانە )نێر و مێ( 

کچان لە تەمەنی 12 ساڵیەوە دەستدەکەن بە هاتنەدەرەوە لە قوتابخانە 

لەکاتێکدا کوڕان لە نزیک تەمەنی 15 ساڵی دەست دەکەن بە 

هاتنەدەرەوە لە قوتابخانە و پەیوەندیکردن بە هێزی کارەوە.



پێداویستی نوێکردنەوەی دامەزراوەکانی پاراستنی کۆمە�یەتی 

هەروەها کۆمەڵێک پرۆگرامی پاراستنی کۆمە�یەتی

بەرگەگرتن دەرفەت

بازاڕی کار
تۆڕەکانی پاراستنی 

کۆمە�یەتی   
خانەشینی و بیمەی 

کۆمە�یەتی

کاری یاسادانانی هەماهەنگیکراو پێویستە

دادوەری

 

 
دووگیانی، سەرەتای منداڵیی

تەمەنی پیریی

تەمەنی قوتابخانە

الوان

تەمەنی کارکردن

بەرگەگرتن

دەرفەت

دادوەری

 

 

دادوەریبەرگەگرتندەرفەت

 خانەنشینی
 و بیمەی

کۆمە�یەتی

 تۆڕەکانی
 پاراستنی

کۆمە�یەتی
بازاڕی کار

بازاڕی کار

خانەنشینی و بیمەی کۆمە�یەتی

تۆڕەکانی پاراستنی کۆمە�یەتی

باشرتکردنی دۆخی ژیانی هەژاران، 
چارەسەرکردنی هۆکارەکانی هەژاریی، 
رێخۆشکردن بە جووڵە بەرەو سەرەوە. 

ئامانجی ئێمە بریتیە لە دووبارە داڕشتنەوەی 
پرۆگرامەکا�ان بۆ ئەوەی تا ساڵی ٢٠٢٠ 

هاوکارییەکان ئەوانە بکەنە ئامانج کە 
پێویستیان هەیە و دروستکردنی دەرفەتی 

ئابوری بۆ هەموان.

بازاڕی کاری کەرتی تایبەت کە تێیدا کارمەندان 
بتوانن کار بدۆزنەوە، بتوانن بگوێزنەوە بۆ 

کاری باشرت کەی ویستیان، هەروەها پاداشت 
بدرێنەوە بەرامبەر کارەکانیان، کە تێیدا 

خاوەنکاران بتوانن کارمەندی کارامە بدۆزنەوە 
و ئەگەر ویستیان بەکاریان بخەن.

سیستەمێکی هەمەالیەنی خانەنشینی ... و 
چاکسازی کە دروستکردنی سیستمێکی 

خانەنشینی لەخۆبگرێت کە دەستکەوتەکانی 
پەیوەندیکردن بە کەرتی تایبەتی 

گەشەسەندوەوە زیاتر بکات.

دەرفەت

دادوەری

بەرگەگرتن

سرتاتیژییەکان بازنەی ژیان بەرەو ئەنجامەکان دیدگای 2020 حکومەتی هەرێمی کوردستان
خەڵک لەپێش هەموو شتێکەوە

چوارچێوەی سرتاتیژی پاراستنی کۆمەاڵیەتی

حکومەتی هەرێمی کوردستان

چوارچێوەی سرتاتیژی پاراستنی کۆمەاڵیەتی بریتییە لە بەستەیەک سرتاتیژی یەکانگیر بەستەیەک پرۆگرام کە پێکەوە دادوەری، دەرفەت و بەرگەگرتن دابین دەکەن لە 
چوارچێوەی رێبازی سوڕی ژیاندا 

ئەنجامی چاوەروانکراو دوای پێنج ساڵ بەشداردەبێت لەدەسکەوت و ئامانجەکانی  
دیدگای 2020.

یاسای خانەنشینی و بیمەی 	•
کۆمەاڵیەتی

دامەزراوەی بیمەی 	•
کۆمەاڵیەتی حکومەتی 

هەرێمی کوردستان

 خانەنشینی یەکخراوی 	•
پیریی، کەمئەندامی و 

رزرگاربوو

فراوانکردنی رووماڵی 	•
خانەنشینی لەڕێگەی پرۆژەی

بیمەی بێکاری	•

یاسای هاوکاری کۆمەاڵیەتی	•

دامەزراوەی هاوکاری 	•
کۆمەاڵیەتی حکومەتی 

هەرێمی کوردستان

بەئامنجکردنی هەژاری	•

پارەدانی مەرجدار	•

جێبەجێکردنی چاکسازی 	•
کردەیی بۆ پرۆژەکانی 

ئێستا لەپێناو دڵنیابوون 
لە بەردەوامی دارایی و 

هەنگاونان بەرەو یەکخستنی 
پرۆژەکانی خانەنشینی گشتی، 

تایبەت و هەموو پرۆژە 
پیشەییەکانی تر.

داڕشنت و جێبەجێکردنی 	•
میکانیزمی بەدیل بۆ 

فراوانکردنی خانەنشینی و 
رووماڵی بیمەی کۆمەاڵیەتی

داڕشنت و جێبەجێکردنی 	•
پرۆگرامی بیمەی بێکاری 

وەک ئامرازی دیاریکردنی 	•
شایستەیی بۆ پرۆگرامەکانی 
تۆڕی پاراستنی کۆمەاڵیەتی 

و دابینکردنی چاودێری 
کۆمەاڵیەتی کاریگەر بۆ 

گروپە دەستەوسان و 
پەراوێزخراوەکان

پاراستنی سەرمایەی مرۆیی 	•
لەڕێگەی دابینکردنی هاندەر 
بۆ تەندروستی و پەروەردەی 

باشرت

دابینکردنی کارای دەستی 	•
کار لەناو کارخوازی کارامە و 

تواناداردا لەڕێگەی سیستمەکانی 
پەروەردە و راهێنان و هاندەر 

لەسەر بنەمای بازاڕ

زیادکردنی خواست لەسەر 	•
کارمەند بۆ خێراکردنی 
دروستکردنی کار لەناو 

دانیشتواندا، بەتایبەتی لە کەرتی 
تایبەت

دانانی چوارچێوەیەکی 	•
دامەزراوەیی لەسەر بنەمای 

شیکاری زانیاری لەکاتی 
گونجاودا، داڕشتنی سیاسەتەکانی 
کار و دروستکردنی دیالۆگ لەناو 

هاوبەشە کۆمەاڵیەتییەکاندا.

یاسای کار	•

• بەدیهێنانی پەروەردەی بنەڕەتی گشتگیر، پەرەپیدانی تواناکان بە پێی خواستی کەرتی 	
تایبەت، خوێندنی زانکۆ زیاتر ببەسرتیتەوە بە کارەوە .

• گونجاندنی قەبارەی کەرتی گشتی و کۆنرتۆڵکردن و سوودوەرگرتن لە ژمارەی 	
کارمەندی بیانی بە شێوەیەکی سوودبەخش بۆ کاری هاوواڵتیان لە کەرتی تایبەت.

• بەرەوپێشربدنی کارگێری و پرۆگرامەکانی کار لە ڕێگەی باشرت بەکارهێنانی )LMIS( و 	
گفتوگۆی کۆمەاڵیەتیەوە .

• جێگیرکردنی میکانیزمی داراییکردنی )متویل(ی شەفافی بیمەی کۆمەاڵیەتی، 	
زیادکردنی یەکسانی و دادوەری .

• بەرەوپێشربدن و ڕاگرتنی بەردەوامی داراییکردنی پڕۆژەکانی بیمەی کۆمەاڵیەتی .	
• فراوانکردنی ڕووماڵی خانەنشینی و بیمەی کۆمەاڵیەتی بۆ موچەخۆران و 	

سوودمەندانی تر .

• کەمکردنەوەی ڕێژەکانی هەژاری لە هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی پەیرەوکردنی بە 	
ئامانجکردن و پارەدانی مەرجدارەوە .

• جێگیرکردنی پڕۆگرامەکانی چاودێری کۆمەاڵیەتی بۆ دابینکردنی پاڵپشتی هەمەگیر بۆ 	
تاکەکەس و دەستەوسان و پەراوێزخراوەکان .

• دانانی داتابێسێک بۆ دڵنیابوون لە کارایی دارایی و کارگێری و پاڵپشتیکردنی 	
کەمکردنەوەی هەلەکانی بێبەشکردن یان بەشداری ناڕەوا .

وەزارەتی کار	•

هێشتنەوە لە خوێندن و 	•
تەواوکردنی خوێندن

چاکسازی خزمەتی مەدەنی	•

برەودان بە کاری کەرتی تایبەت	•


