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دەڤەرا خومالی
دەستەیا حەواندن و کار و بارێن مروڤی

سەروکاتیا تەندروستیێ
رێڤەبەریا پالندانانا جهەکی
سەروکاتیا گشتی یا ئاڤ و سولینا
سیستەمێ زانیاریێن جیوگرافی
حكومەتا عیراقێ
دەربەدەرێن ناڤخویی
دەولەتا ئیسالمی یا ل عیراق و سوریا
رێڤەبەریا یەکبویی یا سەرچاوێن ئاڤێ
حكومەتا هەرێما كوردستانێ
هەرێما كوردستانا عیراقێ
رێژەیا لترێن ئاڤێ بو هەر کەسەکی د
روژێ دا
مترێن سێجاری
ئارمانجێن پێشچونێن میلیونی
وزارەتا شارەدار و گەشتیاری
وزارەتا ژینگەهێ
وزارەتا دارایی
وزارەتا تەندروستی
وزارەتا پالندانانێ
رێکخراوێن نە حکومی
ئاڤا نە کار ب دەست
دانانا شول و لێنەرین
هاوبەشیا سەکتورێ تایبەت دگەل گشتی
ئارمانجێن پەرەسەندێن بەردەوام
ئاڤا هزر بو نەهێتە کرن
نەتەوێن یەکگرتی
بەرنامێ پێشڤەچونا نەتەوێن یەکگرتی
سپێردراوێ بلندێ نەتەوێن یەکگرتی بۆ
پەنابەرا
رێکخراوا نەتەوێن یەکگرتی بو زاروکان
زانکویا دهوك
دوالرا ئەمریکی
ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەمی و پاقژی
رێکخراوا تەندروستییا جیهانی
ئاڤ و سولین
ستراتیجیا ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم

پێشگوتن:
ئەز کەیفخوشم کو ستراتیجیا ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەمیا  ٢٠٢٣-٢٠١٨یا دهوکێ پێشکێشی هەوە بکەم .ب هەڤکاری و پشتگیریا
گەلەک هەڤکاران ،هیڤیدارم کو ئەڤ بەلگەیا ستراتیجی ئارمانجێن مە یێن پاشەروژێ دەست نیشان بکەت و مەبەستێن مە رێبەر
بکەت دا کو د  ٥سالێن بهێت دا ئەنجامێن ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم ب جهبینین.
ئەڤ ستراتیجیە هور دبیت کو ل سەر بنگەهێ یەکگرتی ژ بو پیش ئێخستنا بەرچاڤ یا چیڤاکی ،ئابوری ،و ژینگەهپارێزی یا ئاڤ
وئاڤرێژیا ساخلەم  .گرێدانا کەمبونا ئاڤێ ب ئەولەهیا ئاڤێ بەرپیرسیاریەک گران ل سەر هەمی پا پارەزڤانێن ئاڤێ نە ل پارێزگەها
دهوکێ .ئەڤ ستراتیجیە کەسانێن گرنگ دیاردکەت دگەل کار و بارێن وان ،بەلێ پا ئەگەرێ سەرەکی دانانا پالنەکا ب جهئینانێ یا
ب پولییتیک .ئەڤە گرنگە ژ بو گرێدانا و یەککرنا هەولێن وان ل سەر بنگەهێ هەسابکرن و کەسایەتیا کەسانەی.
ئە ڤ ستراتیجیە هەروەسا بەرسڤدانا دورپێچا مالباتێن ل پارێزگەها مە کو ژ بەر هێرش و داگیرکرنا داعشێ ل  .٢٠١٤ئەڤێ ئاریشێ
گەلەک ئالوزی چێکرن ژ بو پەیداکرنا ئاڤێ دگەل ئاریشا گهورینا هەوایی .گهورین کەتە د سیناریویێن جیوپولیتیکی کو پتر گرژی
چێکرن و پتر هەولێ بدەین کو بەرەڤ ئارمانجێن دوماندنا جیهانی .پتر بومە دەرفەت چێکر دا کو ئاڤێ ب پارێزحن ژ بو پاشەروژەکا
گەش بو دهوکێ.
ئەڤ ستراتییجیە ب گرنگی ددانیت کو رێکەکا یەکبویی بهێتە دانان ژ بو رێڤەبرنا ئاڤێ ب شێوازەکێ دامایی لگەل ئاریشێن
پاشەروژێ .ئالوزی گەلەک یێت هەین .یا گرنگە کو پرۆجەکت بهێنە دانان بو سەرچاوێن ئاڤێ بهێنە پاراستن دگەل کومکرنا ئاڤێ
ب شێوەکێ درست دا کو داخوازیێن جڤاکی و دارایی ب جهجهێن دگەل خزمەتێن ئاڤا بەرمایی و ئاڤرێژیا ساخلەم بو هەمی خەلکی.
هەروەسا دابینکرنا داخوازیێن دەسپێکی وەک ئاڤ و کەهرەب یا گرنگا بو پاشەروژا هەرێما مە .ئکومەتا کوردستانە دڤێت ئاڤێ ب
رێڤەببەت ب شێوازەکێ هەمی جڤاکی ب خو بگریت و داخازیێەن دەسپەکی بو هەمی خەلکی دابحن بکەت ژ بو ئاڤەدانییا پشتی
داعش.
خزمەتێن کێم دە بنە جهێ کێم ئاڤەدانیێ و کەم ئاشتییێ .گرێکێن وەسا دە گەلەک باندور ل دیف خو هەبن کو دە بنە ئالوزی ژ بو
ئاشتی و تەناهییا هەرێمێ.
وەک پارێزگرارێ دهوکێ ،ئەز شانازم کو ئەڤ کارێن هامتینە دانان ژ بو ژینگەها دهوکێ .ئەز داخواز دکەم ژ هەمی هەڤکاران
کو د هاریکار بن بو ب جهئینانا ڤێ سترتاتیجیێ و د پشکداربن بو پێشنیارێن وێ.

فەرهاد أمین
پارێزگارێ دهوكێ
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کورتەیا رێڤەبەری:

.1

ئاڤ پارچەکا کەلتورێ مە و کەساتییا مەیە .ئەم ئاڤێ ب کار د ئینین بو ڤەخوارنێ ،سەرشوشتنێ ،و کار و بارێن کەیفێ؛ ئاڤ
پێشەسازیێ د دەتە کار ،ئاڤدانا کشتوکالی دکەت ،ئیکوسیستەما  ،گەشتیاریێ دومداری دکەت.
بەشێ ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم گەلەک ئالوزی هەنە کو دیاربوینا ژ گهورینا هەوایی ،کەماسییا رێڤەبرنا ئاڤێ و ئاڤرێژیا ساخلەم،
دارایی و رێڤەبەری ،بینەسازییا الواز ،و هەڤکاری و هاریکاریەکا الواز .دا کو ڤە گرژیێ دەرباز بین ،ستراتیگیەک دیارکری
پێدڤیە.
ئەڤ ستراتیجیە هاتیە دانان ب رێکەکا هەڤکاری ب رێیا جیگرێن رێڤەبەریا ،رێکخراوا ،و ئاجانسێن کو کار دکەن د بەشێ ئاڤێ
دا و خزمەتا خەلکێ دهوکێ .کەمبونا ژێدەرێن ئاڤێ دیار دکەت دگەل بەرپیرسیارییا خەلکی ،حکومەتێ ،و جڤاکا سیڤیل بو رێڤەبرن
و پاراستنێ و هەول ددەت ب کار ئینانەکا دومداری یا ژێدەرێن ئاڤێ ل دهوکێ .چوار بەردەست د هێنە دەستنیشان کرن بو ساال
:٢٠٢٣
 .1زانیاریێن حاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەمی دێ هێنە دەستنیشانکرن و بەردەست بن بو هەمی خەلکی (ب تایبەت کوالیتی و
ژمارە).
 .2ب رێڤەبرنا خزمەتێن ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەمێ ب رێکەکا دومداری ب پاراستنا ژینگەهێ و ژێدەرێن ئاڤێ دگەل
فەرسەندێن دارایی.
 .3بەشێ ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم بهێتە ب رێڤەبرن ب شێوازەکێ هەڤکاری دناڤبەرا رێڤەبەرێن گرێدای.
 .4پارڤەکرنا زانیاریێن ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەمیە دگەل خەریداران و خەلکی.
ئەڤ ستراتیجیە رێکان و رێزمانان دیاردکەت ژ بو رەڤەبرنا زانیاریان ،دیفچون ،ستانداردێن خزمەتی ،و ب رێڤەبرنی دگەل
خزمەتا خەلکی و پشکداریا خەلکی.

داناسین

.2

پارێزگەها دهوکێ دکەفتە روژئاڤایێ باکورێ عیراقێ .روبەرێ دهوکێ نێزیک ١٠٩٧٢کم.٢
باژێرێ دهوکێ ئێک ژ باژێرێن ساراکی یێن هەرێما کوردستانێ یە .ژمارا خەلکی  ٤٠٩،٨٥٤کەسن (هەیڤا  .)٢٠١٨ ١٠باژێرێن
دی یێن مەزن پێک دهێن ژ زاخو ،ئامێدی ،سێمێل ،و ئاکرێ .ژمارا خەلکە پارێزگەهە  ١٥٥٧٠٢١کەسن.
پتری  ٪٧٤خەلکە پارەزگەها دهوکە ل باژێران دژین ،و نێزیکی  ٪٢٦ل گوندان دژین .ژمارا خەلکێ باژێران د هەتا چاڤەرێکرن
کو زێدە ببیت ب رێژەیا .٪٢.٩
پارێزگەها دهوکێ نێزیکی  ٨٦٥٠٠پەنابەر و  ٥٣٠٦٠٠ئاواران خودان دکەت ژبەر گرژییا و شەرێ داعش ٪٣٥ .ژ وانا ل
کەمپان دژین ( ١٧کەمپێن ئاوارا و  ٤کەمپێن پەنابەرا) و نێزیکی  ٪٦٥ل ناڤ جڤاکا مێڤاندار دژین ل سەرانسەری پارێزگەها
دهوکێ.
ژمارا مەزن یا کوچبونێ بویێ ئەگەر کو گەلەک ئالوزیێن مروڤایینی دروست ببن کو دەرباز بو ژ شیانێن حکومەتێ .نەتەوێن
یەکگرتی و ئاجانسێن مروڤاینی و پێشڤەچون هاریکاری پێشکێشی حکومەتا ناڤخویی یا دهوکێ کرینە دا کو داخازیێن پەنابەر و
ئاواران ب جهبینن وەک پاراستن ،ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەمی ،خواندن و تەندروست.
ئاوارە و پەنابەر بەرامبەر جڤاکا مێڤاندار ل پارێزگەها
دهوکێ
4%

جڤاکا مێڤاندار
ئاوارە
پەنابەر

ئاوارێن ژ دەرڤەی
کەمپان

24%
72%

وێنێ  :١ئەبرامبەری ئاوارا/پەنابەرا بەرامبەر جیڤاکا مێڤاندار
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ئاوارێن د ناڤ کەمپان دا

وێنێ  :٢جهێ نیستەجیبونا ئاوارا/پەنابەرا .

جهێ کەمپێن ئاوارا و پەنابەران

وێنێ  :٣جهێ کەمپێن ئاواروپەنابەرا.
ب کار ئینانا ئاڤێ زێدە بویە ژبەر هاتنا ژمارەکا زوور یا ئاوارە و پەنابەرا و هەتا نەکا زەدا دبیت ژبەر رێژەیا زێدەبونا خەلکی.
هەروەسا مەزنبونا باژەریا ،پێشەسازیا و کشتوکالی دگەل خراب ب کارئینانا ژێدەرێن ئاڤێ زوور کەدخواری دانا .ب کار ئینانا
ئاڤێ ل هەرێما کوردستانێ ب جور و جورە کو ژ  ٣٥٠تا  ٥٥٠لتر بو هەر ەسەکی د روژێ دا ،هەروەسا گەل هندا بونا ئاڤێ کو
دگەهیتە  ٥٠تا  ٪٦٠ژبەر گرێدانێن نە یاسایی و قولبونێ .دهێتا چاڤەرێکرن کو ب کار ئینانا ئاڤێ زێدە بیت ب رێژەیا  ٪١٥.٨ل
ساال  . ٢٠٢٣خراب کارئینان دە ب شەوەکی ئالوزییان بو ژێدەرێن ئاڤا هەرێما کوردستانێ چێکەت .دگەل هەولێن کو د هێنە کرن
بو پێئێخستنا بینەسازییا هەرێمێ ،کوالیتیا خزمەتێن ئاڤێ دمحنن الواز.
هەروەسا ،عیراق یا د کەما باران بارینێ دا دبوریت ،دگەل کەمبونا ژێدەرێن ئاڤی کو ژ ئەگەرێ گهورینا هەوایی چێدبن .باران
بارینا ساالنە یا  ١٥سالێن بوری لپارێزگەها دهوکێ د هێتە دیار کرن ل نەخشەی
باران بارینا ساالنە یا  ١٥سالێن بوری ل پارێزگەها دهوکێ

باران بارینا ساالنە (مم)

2014

دهوك

2008

2016

سەرسنك

سێمێل

2010

2012

بامەرنێ

2006

ئامێدی

2000

ئاکرێ

وێنێ  :٤باران بارینا ساالنە ل پارێزگەها دهوکێ
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2002

زاخو

نەخشێ ل خوارێ دیارکری دەوروبەرێن پارێزگەها دهوکێ دیاردکەت دگەل کێمترین بلندترین بەالڤکرنا بارانبارینە .زاخو و سێمێل
و بەردەرەش کێمترین بارانبارین دیارکرینە.

وێنێ :٥کێمبونا بەالڤبونا بارانبارینێ

د  ٥سالێن داهاتی دا ،دێ ژێدەرێن سەرەکی یێن ئاڤا عیراقێ (رویبارێ دجلە و فورات) کێم بن ب رێژەیا  ٪٨٠-٥٠ژ رێژەیا
هاتیە دابین کرن ناڤ ئاڤا سەر رویێ عەردی یا ساال  .٢٠٠٩ئەڤە دزڤریتە کەمبونا ئاڤێ ،کو دە ئالوزییان گەهینیتە ناوچێ ،و هەر
وەسا ئاڤاکرنا بەنداڤا ژ الیێ وێالتێن دەوروبەر .هندەک راپورت دیار دکەن کو دجلە و فورات دە هشک بن ل ساال ٢٠٤٠
(.)IAU, 2010

ناڤوسەرییا هاتنا ئاڤێ بو ناڤ عیراقێ
٢٠٠٠
(تەخمینکرن) ٢٠٢٥

ملیار م
٣

فورات

دیجلە

وێنێ  : ٦ناڤوسەرییا هاتنا ئاڤێ بو ناڤ عیراقێ
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دگەل هندێ کو ئاڤا بن عەرد پشکا مەزن یا ئاڤێ پێکدینیت ،لێ هیچ کار ناهێتە کرن دا لو ژمارە و رەوشا ئاڤێ بهێتە دیارکرن ب
رەکێن زانستی .هەروەسا ،جە کار ناهێتەکرن دا کو بیرێن ئاڤێ یێن نە یاسایی بهێنە گرتن .هیچ ئامارێ نینن کو ژمارا بیرێن یاسایی
ل هەرێمێ بهێنە دیارکرن .نویترین ئامارە یێن نە فەرمی دیاردکەن ژ رێڤەبەریا ئاڤا ژێر زەڤی ل دهوکێ دیار دکەن کو  ٣٦٢٠بیر
د یاسایی نە بو ڤەخوارنێ ١٢٥٠ ،بو کشتوکالی ،و  ٤٢٥یێن نە یاسایی.
ئاڤا پیساتیێ د هێتە کومکرن د تانکێن بن ماالن .گەلەک پیساتییە دروست دکەن کو رێڤەبرنەکا دروست بو بهێتە کرن دا کو
تەندروستیا خەلک و ژینگەهێ بهێتە پاراستن .باهراپتر ژ ماالن تانکێن خو یێن پیساتیێ د ماوێن درێژ دا خالی دکەن یان وەکوو
تژی دبن .هەردوک ئاڤ ،یا پیس و یا پیساتیێ (توالێتێ) نا هێنە پاککرن ئ د هێنە برن بو ناڤ ژینگەهێ ب دوراتیا  ٣تا  ١٥کم ژ
باژێر و کەمپان .کەمپا شاریا ئاڤا پیس دهەێتا پاککرن بەری رێشتنێ و کەمپا کابرتو ئاڤا پیس دگەل هندەک ئاڤا پیساتیێ ژ کەمپا
دومحز دهەێنا پاککرن.
ب چاڤوەرگرتنا وان خالێن هاتینە باس کرن بو پاشەروژا پارێزگەها دهوکێ ،ستراتیگیەکا ب هێز یا پێتڤیە ژبو پێشەخستنا بەشێ
ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەمیە.
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گرژیێن ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم ل پارێزگەها دهوکێ:

.3

پارێزگەها دهوکێ گرژیێن هەین د بەشێ ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم دا کو د هێنە دابێشکرن بو ڤان پارچا:
گوهورینا هەوایی:
o
 oدهوک گەلەک کێشەیێن کەمبونا ئاڤێ دبینیت .هاتنا ئاڤێ ژ دجلە و فوراتی یا هاتیە کێمکرن ب رێژەیا  ٪٣٠ژ سالێن ١٩٨٠
و د هێتە چاڤەرێکرن کو کێم بیتن ب رێژەیا  ٪٨٠د  ٥سالێن بهێت دا .ێەڤ کێشەیا ئاڤێ دە گەلەک ئالوزیان ئێخیتە بەرامبەر
ئاڤا ڤەخوارنێ ،کشتوکالی ،و بەرهەمئینانا خوارنێ.
 oبارانبارینا ساالنە ل پارێزگەها دهوکێ د  ١٥سالێن بورح دا یا کێم دبیت .كێم بارانبارینا زڤستانا  ٢٠١٨-٢٠١٧بو ئەگەرێ
هاڤینەکا هشک ل .٢٠١٨دگەل کەمبونا ئاڤ ،و گرژی لسەر ژێدەرێن ئاڤێ ،دێ داخوازی ژی زێدەبن.ئاڤ د هێتە دیارکرن
وەک فاکتورەکا سەرەکی بو ئاسایی بونا هەرێمێ.
برێڤەبرنا ژێدەرێن ئاڤێ و ئاڤرێژیا ساخلەم ،پارەپێدان و فەرمانداری:
o
o

o
o
o

o
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ژێدەرێن ئاڤێ ناهێنە ب رێڤەبرن ب شێوازەکێ بەردەوامی و ژمارەکا زوور یا ئاڤێ د هێتە ژناڤ برن ب رێیا خەلکی
ژبەر دیفچونا الواز ،ژئڤدتێن کێم ،و کێم پێکئینانا زڤراندنا نرخی کو روددەن ژ ئەگەرێ گرژیێن دارایی ،خزمەتێن
الواز ،کەمداراییا بەشان .هەروەسا ،بەشان کێم حەز یا هەی دا کو کاری پێشبیخن .رولێ حکومەتێ د دیفچونا دا یا کێمە،
و پارێزگەان کانینا تەکنیکی نینە کو ڤان الوازیا چارەسەرکەن ژبەر کەم و الوازیا نڤیسینا راپورت و داتایان.
ب رێڤەبرنا شیانێن بەشان د كیمن .گەلەک رێڤەبەری و فەرمانبەر ب باشی کار دکەن ،بالێ ب پشتچاڤبرنە بەشێ ئاڤێ د
سالێن بوری دا گەهانیە تومارکرنا الواز ،کەم تێگەهشتنا سیستەمی ،و کێماسیێن کادری .سیستەمێ نوکا بەردەست ئەو
شیان نینن بو پالندانان ،بودجەکرن ،و ب رێڤەبرنێ.
رێڤەبرنا داتا و کێمیا داتایان یا هەی بو بەشێ ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم .کێماسی یا هەی د ئاگاهیێن کوالیتیا ئاڤێ ،ب کارئینانا
ئاڤێ ،و چ کار نا هیتە کرن دا کو ب رێیەکا زانستری ژمارە و شێوازێ ئاڤا ژێر زەوی بهێتە دیارکرن.
سیستەمێ پارەدانێ یە الوازە .ئێکەم تشت پارە دانا ساالنە نە یا پێشەنگە ژ بو ب جهئینانا پروگرامێن وەبەرهێنانێ ،ب
تایبەتی دەمێ لەڤلێ پارەدانێ یا گشتی د نا ئاسایی بیت .دووەم تشت هەروەسا بەشێ ئاڤێ دڤێت هەڤرک بت دگەل بەشێن
دی بو ارێشێن دارایی .و یا سیێ دڤێت یاسایێن پارێن گشتی وەسان چەبکەت دا کو سەروکێن بەشان بودجەی ب کار
بینیت .ئەڤە دبنە هوکارێ کەم پارادانانا بەشێ ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم.
چارچوڤەیا سازومانا یە بەردەست تێرا نینە کو بەردەستێن بەشێ ئاڤێ ب جهبینیت دناڤ دەمەکێ دیارکری دا ،یان ژی
پارێن گشتی ب رێکەکا باش ب هێنا کارینان ،یان ژی فاسیلیتیا ب باشی بهێنە ب رێڤەبرن .چ بناغێن یاسایی نینن،یان
ژی یاسا یان ستراتەجی دناڤ بەشی دا و هەروەسا کومکرنا پاران یا کێما (پیڤەرێن ئاڤێ) .رول و بەرپرسیاری گەلەک
جاران د ناڤ ئێکدا نە.

o

بینەسازی:
 oبینەسازیا ئاڤێ پێشئێخستەنک پێتڤیە ژبەر رێڤەبرنا الواز و پشتهاڤیتنا و کەم وەبەرهێنانە ،هەروەسا ژبەر ژمارا مەزن
یا ئاوارە و پەنابەران.
 oئاڤا پیس ،ئاڤا پیساتیێ ،و ئاڤا سولینان ب شێوەکێ درست ناینە ب رێڤەبرن و راستەوخو د هێنە برن بەرەڤ ژینگەهێ
کو دبنە ئەگەرێ مەترسیێن ژینگە و تەندروستیێ.

o

هەڤکاری و یەکبونا بەشان:
 oهەڤکاری یا کێمە دناڤبەرا اجانسێن حکومەتێ کو دبنە ئەگەرێ کەمکاریا گەلەک رێڤەبەریان و نرخێ کاری زەدا دبن.
تێکەلب ونا روالن و بەرپرسیارەتیا کەسانێن گرنگ دبیتە ئەگەرێ گرژیان و کێمگەهاندنا خزمەتان ،کو دزڤیتە
کە=ێماسیا پالندانانێ و دابەشکرنا نە درست یا ئاڤێ ل شوێن و دەمی.
 oکێماسی د بەشداریکرنا خەلکی د تێگەهشتن ،پالندانان ،و ب رێڤەبرنا ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەمی دا .خەلک زی ب
زی تێناگەهن گرنگیا ئاڤێ و ئەرکي خو نزانن د کارئینانا ئاڤا گشتی و ئاڤرێژیا ساخلەم دا.

دیتنا دیر یا کەرتێ ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم د پارەزگەها دهوکێ دا:

.4

"إب رێڤەبرن و پاراستنا ئاڤا دهوکێ ب شێوازەکی کو کوالیتی ئ هەبونا وێ بمینیت بو خەلکی و ژینگە و
داراییێ دا ،د دەمێ نوکە و پاشەروژێ دا ،ب هەڤکاری بەرەڤ یەکبونا مافێن مروڤان دا کو ئاڤ و ئاڤرێژیا
ساخلەمی بو هامییان بەردەست بیت".
برێڤەبرن و پاراستنا ئاڤێ دبیتە ئەرک ەکێ ناڤباینا حکومەت و شارەوانیان و پێشەسازیان و تاکەکەسان .مە هەمیان رول یە هەی د ڤی کاری دا.
خەلک دڤێت یێ هشهیار بن کا چەند ئاڤێ بکار دئینن و دەست ب پاراستنا ئاڤێ بکەن و ژینگەهێ بپارێزن.
ئاڤ ژێدەرەکێ شروستیە کو گەلەک پێتڤییە بو ڤەخوارن و سەرشوشتن و کارێن کەیفێ و دبیتە هوکاتێ کارکرنا پێشەسازیان و کشتوکال و
گەشت و گوزاری.
ب ڕیڤەبرنا ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم دە بیتە ئەگەرێ پیشئێخستنا و پتر تێگەهشتنا ژێدەرێن ئاڤێ و ب کار ئینانا ڤان زانیاریان دێ بیتە هوی
پیشئێخستنا دارایی و ب جهئینانا رێڤەبرنا ردر ێژخایەن ب رێیا هەڤکاری ناڤبەینا هەمی پشکداران و پتر زانیاریان بو خالکی بهەتا بەالڤکرن.
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ئامانجێن ستراتیجی:

.5

ل دویف ئالوزیێن نوکا هەین د بەشێ ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم دا ،دڤێت پاشەروژا دهوکێ بهێتە ب چاڤکرن دگەل خالکی .ژبەر
هندێ ،چوار ئامانجێن ستراتیجی هاتنە دانان کو بهێنە بجە ئینان ناڤبەینا سالێن .٢٠٢٣-٢٠١٨
.1
.2
.3
.4

زانیاریێن حاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەمی دێ هێنە دەستنیشانکرن و بەردەست بن بو هەمی خەلکی (ب تایبەت کوالیتی و
ژمارە).
ب رێڤەبرنا خزمەتێن ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەمێ ب رێکەکا دومداری ب پاراستنا ژینگەهێ و ژێدەرێن ئاڤێ دگەل
فەرسەندێن دارایی.
بەشێ ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم بهێتە ب رێڤەبرن ب شێوازەکێ هەڤکاری دناڤبەرا رێڤەبەرێن گرێدای.
پارڤەکرنا زانیاریێن ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەمیە دگەل خەریداران و خەلکی.

بوچون و بنەمایێن پێشاندانا رێی:

.6

دا کو ئامانژێن هاتینە باسکرن بهێنا ئەنجامدان ،یەڤ خالێن بوچونێ دڤێت بهێنە کرن:

 .1زانیاریێن حاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەمی د ێ هێنە دەستنیشانکرن و بەردەست بن بو هەمی خەلکی (ب تایبەت کوالیتی و
ژمارە).
 .aکومکرنا زانیاریان و دیفچونا سیستەمی بهێتە باشکرن.
 .bراپورتێن ئاسایی بهێنە چەکرن ل سەر کوالیتی و ژمارا ئاڤي.
 .cزانیاریێن گشتی بهێنە پەیدا کرن بو خودان دەستهەالت ،خەریدار ،و خەلکە گشتی ل دوور ژمارە و کوالیتیا
ئاڤێ.
 .2ب رێڤەبرنا خزمەتێن ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم ب رێکەکا دومداری ب پاراستنا ژینگەهێ و ژێدەرێن ئاڤێ دگەل فەرسەندێن
دارایی.
 .aپیچبونا ئاڤێ ب رێیا فیزیایی بهێتە کێمکرن ب رێکا پیشئێخستنا بینەسازیێ و کونترول کرنا فشارێ دناڤبەرا
واندە.
 .bکێمرکنا ژمارا بیرێن نە یاسایی و پەیوەندیێن نەیاسایی.
 .cبیناسازییا ئاڤرێژیا ساخلەمیێ ب هێتە پێشئێخستن.
 .dپێشئێخستنا سیستەمێ دابینکرنا ئاڤێ.
 .eئاڤا ۆیس بهێتە رشتن ل جهێن دەستنیشانکری.
 .fتواناییا وزێ بهێتە پێشئێخستن ب رێکا بیناسازییا مودێرن و ب کارئینانا ژێدەرێن وزێ یێن بهێنە نویکرن وەک
تەختێن هەتاڤێ ژبو ویستگەهێن دابینکرنا ئاڤێ و بیران.
 .gۆیڤەرێن ئاڤێ بهەێنا دانان.
 .hکومکرنا پارەی بهێتە زێدەکرن ب رێکا رێڤەبرنا و دانانا ژێدەران بو پارتێن سییەم.
 .iدانانا کامپینەیێن هوشداریێ لسەر پاراستنا ئاڤێ.
 .3بەشێ ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەمیێ بهێتە ب رێڤەبرن ب شێوازەکێ هەڤکاری دناڤبەرا رێڤەبەرێن گرێدای.
 .aهەڤکارییا ناڤبەرا بەشێن گشتی و تایبەت بهێتە پێشئێخستن.
 .bگروپێن تیماتیکی یێن خەریداران لسەر ئاریشێن سەرەکی بهێتە دانان.
 .cمیکانیزم بهێنە دانان بو پێشئێخستنا و پشکداریکرنا ئافرەتان د بەشێ ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم دا.
 .dگفتوگو لسەر ئاریشێن رەگەزی ل بەشێ ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم دا بهێتە کرن.
 .4پارڤەکرنا زانیاریێن ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەمیە دگەل خەریداران و خەلکی.
 .aپەیوەندیەکا ستراتیجی بهێتە پێشئێختسن و ب جهئینان.
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دگەل ئارمانجێن پێشئێخستنا بەردەوامیێ ) ،(SDGsئەڤ بنەمایێن ل خوارێ دیارکی دە بوچونا ب جهئینانا ستراتجیێکەن.
پاراستن و بەپرسیارەتی  :ئاڤ دڤێت بهێتە ناسکرن وەک ژێدەرەکێ گرنگ دگەل پاراستنا ب بەرپرسیارەتیا ب کارئینانا ئاڤێ.
کێمکرنا جیاوازیێن نە یاسایی و باشکرنا بەرپرسیارەتیێ ل هەمی ئاستان.
ىەردەوامبونی :ئینانا دیتنا درێژخایەن بو پاراستنا ژینگەهەکا تەندروست .بەردەوام بون ب خزمەتێن کوالیتی ،یەکسانیا و پێشئێخستنا
رەگەزی ،و پێشئێخستنا خاوەنداریێ.
سەرپەرشتی :پونیژین بهێتە دانان بو چەوانیا کارتێکرنا هەمی کەسان د پاراستن و ب رێڤەبرنا ئاڤێ دا .باشکرنا کاریگەرییێ وەک
حکومەت بەرەڤ ئاڤا ڤەخوارنێ و ئاڤرێژیا ساخلەم و پاقژیێ ،هەروەسا فەرماندەریا بەشێ ئاڤێ و داراییێ و دامەزراوەییا.
هەڤبەشی و نویکاری :دەرفەت بهێنە دانان بو هەڤبەشی و نویکاریا ب رێڤەبرنا ئاڤ و ئاڤرێژیا ساخلەم.
روونی و پەیوەندی :پێئشڤەچون دێ هێنە بەالڤکرن بو گشت خەلکی و زانیاری دێ هێنە بەالڤ کرن.
بەرخودانی :پێشئێخستنا بەرخودانیێ بهێتە کرن و لناڤخستنا پروگرامێن مروڤایەنی و پیشئێخستنێ.

گرێدان  :1سیناریو
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