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 سوپاس و پێزانین
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 پوختە

 زریی واستی تەندروستی جەستەیی، هبەرزترین ئپێشبردن و راگرتنی بریتیە لە بەرەو سەالمەتی و تەندروستی پیشەیی
هەموو دانیشتوان  % ٦٠ – ٥٠لەهەر واڵتێک هێزی کار  خۆشگوزەرانی کۆمەاڵیەتی بۆ کرێکاران لەگشت پیشەکان.

ملیۆن  ١٢٠ و بە روداوی جیاجیاتوشی پێکان دەبن ملیۆن کرێکار  ١١٠پێکدەهێنێ. سااڵنە لەسەرتاسەری جیهان نزیکەی 
 مرۆڤ دەمرن بەهۆی کارەکانیانەوە ملیۆن و دووسەد پەنجا هەزار ٢لە نەخۆشی پیشەیی تۆماردەکرێ و حاڵەتی نوێ 

 بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا رێژەیەکی کەمی کرێکاران سود لەخزمەتگوزاریەکانی سەالمەتی و تەندروستی پیشەیی وەردەگرن.

روستی سەالمەتی و تەندمەبەستی توێژینەوەکە ئەوەیە کە بتوانێ هەڵسەنگاندێکی گشتی بکات بۆ دۆخی ئامانجەکان: 
و شەەوێنەکانی کارکردنی کرێکاران بۆ دڵنیابون  پڕۆژەلەهەرێمی کوردسەەتان. ئەنجامدانی سەەەردانی مەیدانی بۆ  پیشەەەیی

انینی ئاسەەتی زانسەەتی و ئەکادیمی کارمەندانی ز .سەەەالمەتی و تەندروسەەتی پیشەەەییلەهەبونی پێداوسەەتیە سەەەرەتایەکانی 
 بەدەستهێنانی بڕوانامەی پرۆفشناڵ. و و بەشداریکردنیان لەخولی راهێنانوەک سەالمەتی و تەندروستی پیشەیی

چەندین چاوپێکەوتن و سەردانی  ی( و لەسەر بنەماQualitative studyئەم توێژینەوەیە بەشێوازی جۆریی ) میتۆد:
. توێژینەوەکە سەەەەەەەالمەتی و تەندروسەەەەەەتی پیشەەەەەەەییلەگەڵ وەرگرتنی داتا و زانیاری تایبەت بە مەیدانی ئەنجامدراوە. 

 (.٢٠١٥-٣-١٥تاوەکو  ٢-٢٤لە هەفتەی خایاند ) سێنزیکەی 

یاسا  کوردستان " باش نیە".لەهەرێمی  سەالمەتی و تەندروستی پیشەییبەشێوەیەکی گشتی دۆخی  دەرئەنجامەکان:
ی ژمارە کەم. کۆنن وە لەگەڵ سەردەمی ئێستا ناگونجێنسەالمەتی و تەندروستی پیشەیی و رێنمایەکانی پەیوەست بە 

مەتی و سەەەەالجێبەجێنەکردنی رێنمایەکانی تایبەت بە  سەەەەالمەتی و تەندروسەەەتی پیشەەەەیی.و پسەەەیۆ یی هەیە لە سەەەتافی 
وازەکانی ئیشەەەەکردن و دابین نەکردنی پزیشەەەەک و کارمەندی تەندروسەەەەتی و تیمی لەشەەەەوێنە جیا تەندروسەەەەتی پیشەەەەەیی

سەەالمەتی و تەندروسەتی دەربارەی الوازی هۆشەیاری الی کرێکاران  .بەدی دەکرێن سەەالمەتی و تەندروسەتی پیشەەیی
ر لە بنە ەتدا یان کەم و دروسەەت نین یان هەسەەەالمەتی و تەندروسەەتی پیشەەەیی داتا و ئامارەکانی تایبەت بە  .پیشەەەیی

 نین.

هەموارکردنەوە و نوێکردنەوەی یاسەەا و رێنمایەکانی پەیوەسەەت بە سەەەالمەتی و تەندروسەەتی پیشەەەیی.  راسپپپاردەکان:
شتیمانی پێشکەوتوو بۆ  ەی لەهەرێمی کوردستان. کردنەوسەالمەتی و تەندروستی پیشەیی دامەزراندنی سەنتەرێکی ن

بۆ کرێکاران و خاوەنکاران بەهاوبەشەەی لەگەڵ تی و تەندروسەەتی پیشەەەیی سەەەالمەخولی هۆشەەیارکردنەوەی تایبەت  بە 
 سەندیکاکانی کرێکاران. ئەنجامدانی توێژینەوەی زانستی دەربارەی هۆکارەکانی پێکان و مردنی کرێکاران لە کوردستان.  
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 پێشەکی

بریتیە لە بەرەو پێشبردن و راگرتنی بەرزترین ئاستی تەندروستی جەستەیی،  (س.ت.پو تەندروستی پیشەیی ) سەالمەتی
هەموو  % ٦٠ – ٥٠لەهەر واڵتێک هێزی کار ١یەتی بۆ کرێکاران لەگشت پیشەکان.هزریی و خۆشگوزەرانی کۆمەاڵ

 و روداوی جیاجیابە توشی پێکان دەبن ملیۆن کرێکار  ١١٠نزیکەی دانیشتوان پێکدەهێنێ. سااڵنە لەسەرتاسەری جیهان 
ر مرۆڤ دەمرن بەهۆی ملیۆن و دووسەد پەنجا هەزا دووحاڵەتی نوێ لە نەخۆشی پیشەیی تۆماردەکرێ و  ملیۆن ١٢٠

سود لەخزمەتگوزاریەکانی س.ت.پ  وو جیهان رێژەیەکی کەمی کرێکارانبەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا لەهەم ٢ ە.کارەکانیانەو
 وەردەگرن.

بوەتە ئەندام و  ١٩٣٢( دادەنرێ چونکە لەساڵی ILOنەکانی رێکخراوی کاری جیهانی )عێراق بەیەکێک لەئەندامە دێری
 گرنگترینیان پەیماننامەی سیئۆل و ئەستەنبولە. کە چەندین پەیماننامەی نێودەوڵەتی واژوکردوە

 ١٩٧١کەسەر بەوزارەتی تەندروستی بوو دامەزرا، لە ١٩٦٤بۆیەکەم جار لەعێراق یەکەی تەندروستی پیشەیی لەساڵی 
بوو دروستبوو. پاشان  (و.ک.ک.کوزارەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی )پەیمانگەی سەالمەتی تەندروستی کەسەر بە 

 ٣پێکهێنرا.بوو .پ کەسەر بەوزارەتی تەندروستی هەردوو الیەن لێکدران و سەنتەری نشتیمانی بۆ س.ت١٩٨١لە 
لەهەشتاکانی سەدەی رابردوو خزمەتگوزاریەکانی س.ت.پ پێشکەوتنێکی زۆری بەخۆیە بینی تا ئەو رادەیەی سەنتەری 
نشتیمانی عێراقی بۆ س.ت.پ بەیەکێک لەسەنتەرە گرنگ و پێشکەوتوەکانی هەموو ناوچەی خۆرهەاڵتی ناوەراست 

 ٤دادەنرا.

رویدا کاتێ سەنتەری نشتیمانی بۆ س.ت.پ لەسەر وزارەتی تەندروستی  ٢٠٠٤وەرچەرخان لەمێژوی س.ت.پ ساڵی  خاڵی
بەرزکرایەوە لە بەشەوە بۆ بەرێوبەرایەتی گشتی. کارگێری ئاستی  ٢٠٠٨الدرا و خرایە سەر و.ک.ک.ک و لەدوای ئەوە لە 

س.ت.پ نەگوازرایەوە سەر و.ک.ک.ک و تا  ٢٠٠٩ساڵی  بەاڵم لە هەرێمی کوردستان ئەم پرۆسەیە درەنگ رویدا و تا
 ئیستاش هەر وەکو بەش ماوەتەوە و سەر بەبەرێوبەرایەتی کار و دەستەبەری کۆمەاڵیەتیە. 

لەعێراق و ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەراست؛ هەرێمی کوردستان بەیەکێک لەوهەرێمانە دادەنرێ کە بەخێرایی گەشەدەکات 
وەکو پیشەسازی، نیشتەجێبون و بونیاتنانی ژێرخان. چەندین کۆمیانیای جیهانی رویان لە  لەهەموو بوار و سێکتەرەکان

ڵی خۆما یبەمەبەستی کارکردن ئەمە سەرە ای کۆمیانیا خۆماڵیەکان. لەگەڵ زۆربونی ژمارەی کرێکار وەکوردستان کرد
ۆی کارکردنەوە زۆر دەبێ. لێرەدا و بیانی و زیادبونی بوارەکانی ئیشکردن؛ ژمارەی روداو و نەخۆشی و مردنیش بەه

ی و ستراتیج و پالنە کۆنانەوە خۆی یس.ت.پ روبەروی تەحدی راستەقینە بووەوە تاوەکو بتوانێ بەو یاسا و رێنما
 بگونجێنێ لەگەڵ ئەو هەموو پێشکەوتنانە.  

 

 ئامانجەکان:

هەڵسەنگاندێکی گشتی بکات بۆ دۆخی س.ت.پ لەهەرێمی کوردستان.  تی توێژینەوەکە ئەوەیە کە بتوانێمەبەس
 توێژینەوەکە ئەم ئامانجانەی خوارەوەی هەیە: 

س.ت.پ لەگەڵ هاوبەشە لۆکاڵی و جیهانیەکان وەکو یان هۆبەکانی  گاندن بکات بۆ پەیوندی نێوان بەشهەڵسەن -١
 ، یەكێتی سەندیکاکانی کرێکاران و رێکخراوە ناحکومیەکان.رێکخراوی کاری جیهانی

ئەنجامدانی سەردانی مەیدانی بۆ کۆمیانیا و شوێنەکانی کارکردنی کرێکاران بۆ دڵنیابون لەهەبونی پێداوستیە  -٢
 سەرەتایەکانی س.ت.پ.
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اهێنان، بەدەستهێنانی زانینی ئاستی زانستی و ئەکادیمی کارمەندانی س.ت.پ وەکو بەشداریکردنیان لەخولی ر -٣
 بڕوانامەی پرۆفشناڵ و چەند چاالکیەکی دیکە.

 میتۆد
چەندین چاوپێکەوتن و سەردانی مەیدانی  ی( و لەسەر بنەماQualitative studyئەم توێژینەوەیە بەشێوازی جۆریی )

تاوەکو  ٢-٢٤هەفتەی خایاند ) سێنزیکەی توێژینەوەکە . داتا و زانیاری تایبەت بە س.ت.پ لەگەڵ وەرگرتنیە. ئەنجامدراو
هەموو هەرێمی کوردستان بگرێتەوە بەاڵم لەبەر هۆکاری  لێکۆڵینەوەکە بوو کەتوێژەر بەنیازی ئەوە (.٢٠١٥-٣-١٥

لۆجیستی و کەمی کات تەنیا شاری هەولێر وەکو نمونە هەڵبژێردرا و پاشان دەرئەنجامەکان گشتاندنیان بۆ دەکرێ 
 کوردستان. هەرێمی  دیکەی بەسەر هەموو شارەکانی

سێ  (. ک.ک. کو) . شەشیان لەگەڵ الیەنی جێبەجێکاردیدار ئەنجامدراوە ١١بەکۆی گشتی  چاوپێکەوتنەکان:
 ڵەو دوو دانەش لەگ ی کرێکاران )یەکێتی سەندیکاکانی کرێکاران(یکار لەبەرژەوەندچاوپێکەوتن لەگەڵ الیەنی داکۆک

 ەیدانیەکان جێیانئەمە جگە لە چەندین دیداری راستەوخۆ لەگەڵ کرێکاران کە لە سەردانە م )پاشکۆی یەکەم(. خاوەن کار
  .بووبۆ تەرخان کرا

.ت.پ. توێژینەوەکانی تایبەت بە س ی ویرێنما بە یاسا وفۆرمێکی تایبەت بۆ چاوپێکەتنەکان دروستکرا بە پشتبەستن 
 .( دووەم)پاشکۆی و جێبەجێکردنی س.ت.پ پێکهاتبوو  و یاساکان پرسیاری تایبەت بە کریکاران ١٠ە فۆرمەکە ل

بەپێی ئەو پۆلینکردنەی و.ک.ک.ک دایناوە؛ شوێنەکانی کارکردن دەکرێن بە سێ جۆر. یەکەم:  سەردانە مەیدانیەکان: 
زیاتربێ بە )کارگە(  ٢م ٢٠٠کەمتربێ پێی دەگوترێ )شوێنی میللی(. دووەم: ئەوەی لە  ٢م ٢٠٠ئەو جێگایەی لە 

 ئەژماردەکرێ. سێیەم: پڕۆژەکانی نیشتەجێبون بە )شوێنی کاتی( یان )پرۆژە( دەناسرێن بێ گوێدانە روبەری ئەو شوێنە.
شایانی باسە بەشی س.ت.پ مۆڵەت تەنها بە شوێنی یەکەم و دووەم دەدات و چاودرێری خولییان بۆ دەکات وەلێ بۆ 

  دەکات. انچاودێریپرۆژەکان مۆڵەت نابەخشێ تەنیا 
بەپێی ئەو پۆلینکردنەی و.ک.ک.ک توێژەر نمونەی لەهەرسێکیان وەرگرتوە و سەردانی حەوت شوێنی کردوە. دوو شوێنی 

بۆ ئەم مەبەستە لە الیەن توێژەرەوە فۆرمێک دروستکرا کە پێکهاتبوو  .(سێیەم)پاشکۆی میللی، سێ کارگە و دوو پرۆژە 
 . (چوارەم )پاشکۆی هتدکارکردن، کرێکاران، مەترسیەکان لەکاتی ئیشکردن ...بڕگەی تایبەت بە شوێنی  ٣٥لە 

ارەکان بە رەوشەەەەەەەی کرێکارن داواکراوە؛ و.ک.ک.ک، یەکێتی یدداتا و ئامار لەگشەەەەەەەت الیەنە پەیوەند داتا و ئامارەکان:
سەەەندیکاکانی کرێکاران و دەسەەتەی گشەەتی ئاماری هەرێ . ئەو زانیاریانەی داواکرابون بریتی بون لە ئاماری هێزی کار، 

 ۆجێی ئاماژە ب. (ەمپێنج)پاشەەەەەکۆی ژمارەی کرێکاران، پەککەوتنی و مردنی کرێکاران و هەندێ داتای دیکەی پێوسەەەەەت 
ێک لە  چاوپێکەوتن یان  ٣٠تا  ٢٠کردنە کەوا هەر  یدار ندی لەوانەی کە د ند و دوای وەرگرتنی رەزامە یا خا خولەکی دە

 .ئەجامدراون لەگەڵ کراوە هەموویان تۆمارکراون و سەرجەم ئاخاوتنەکان بە زمانی کوردی کراون
 

 ئەنجامەکان  
دەبێ کە کراون و ئەو ئەمارانەی  انەوتن و سەردانە مەیدانیدا شتنی ئەم بەشەی توێژینەوە لەسەر بنەمای ئەو چاوپێکە

 گرنگترین خاڵ و سەرنج و تێبینیەکان لێرە تیشکیان دەخرێتە سەر.  (.ەمدووەم تا شەش)پاشکۆکانی کە وەرگیراون 

 چاوپێکەوتنەکان

بەشەەێوەیەکی سەەەرەکی هێزی کار لەهەرێمی کوردسەەتان  کرێکارانی سپپودمەند لەخزمەتزوزاریەکانی س.ت. : -
تایبەت )ناحکومی(. کرێکار واتە هەرکەسێ کەئیش بۆ کەرتی بۆسەر دوو کەرت دابەشدەبێت. کەرتی گشتی )حکومی( و 

شتێک.خا ی حکومەتی عێراقی هەموو کرێکارنی ١٩٨٧ی ساڵی ١٥٠بەپێی یاسای ژمارە  ٥وەن کارێک دەکات لەبری پادا
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ی و یاسەەەەای خزمەتی مەدەنی دەیانگرێتەوە. بونی کرێکار وابەسەەەەتەکرا بەکەرتی یکرانە فەرمانبەری میر کەرتی گشەەەەتی
(. لەکەرتی ٢٢لەگەڵ رێنمای  ٣٩، ٧١یاسەەەەاکانی کار و س.ت.پ. و دڵنیای کۆمەاڵیەتی دەیانگرێتەوە )یاسەەەەای  ەتایبەت و

ی. فەرمی واتە هەر کرێکارێک کەلە کۆمیانیا، تایبەتیش کرێکاران بۆ سەەەەەەەەر دوو چین دابەشەەەەەەەدەکرێن؛ فەرمی و نافەرم
ی ەرکار و دەسەەەتەبگشەەەتی کارگە یان هەر شەەەوێنیک لەکەرتی تایبەت ئیش بکات و ناوی تۆمار کردبێ لەبەرێوبەرایەتی 

کەسوکاری سودمەند دەبن لە یاساکانی کار و بیمەی  ؛ خۆی یانروداو یان مردن کۆمەاڵیەتی بۆیە لەکاتی نەخۆشی و
بەپێچەوانەی ئەو کرێکارە نافەرمیەی کەناوی خۆی تۆمارنەکردوە و خاوەنکاری دیاریکراوی نیە. ئەمەش کۆمەاڵیەتی 

کێشەەەیەکی گەورەی دروسەەتکردوە چونکە کەس بەتەواوی ژمارەیان نازانێ و هیێ توێژینەوەیکیش لەسەەەریان نەکراوە. 
ت. لەوەش کار لەسەەەەەەەر هەموو پیشەەەەەەە و بەم جۆرە س.ت.پ تەنیا کار لەسەەەەەەەر کرێکاری فەرمی دەکات لەکەرتی تایبە
 پیشەدارەکان ناکەن؛ بۆ نمونە چێشتخانە، سەرتاش و چەند پیشەوەرێکی تر. 

   کاریزەری بەرزبونەوە و کەمبونەوەی ژمارەی کۆمپانیا و کرێکاران لەسەر چاالکیەکانی س.ت. : -
دوای گواسەەتنەوەی تێکرایی هاودەنگبون لەسەەەر ئەوەی بەشەەداربوان بە رۆڵی وزارەتی تەندروسپپتی لە س.ت. : -

بۆ سەەەەەەەر و.ک.ک.ک ئیتر هیێ رۆڵێ و پەیوەندیەکی بە س.ت.پ ەوە وزارەتی تەندروسەەەەەەتی لە ٢٠٠٩میالکی س.ت.پ لە 
تایبەت لەبواری  ندی بەردەوام هەبێ لەنێوان هەردووالیەن بە ماهەنگی و پەیوە باشەەەەەەەبوو کەوا هە یان  ماوە بەاڵم پێ نە

 ن.خزمەتگوزاری تاقیگەیی و ئەنجامدانی پشکنین بۆ کرێکارا و دابینکردنی پزیشک و کارمەند
لەهەرێمی کوردستان لەبەر نەبونی کۆلێژێک یان پەیمانگایەکی  پیشەگەریی )پرۆفیشناڵیی( کارمەندانی س.ت. : -

تایبەت بە س.ت.پ بۆیە دەبینین کارمەندی ئەکادیمی و پرۆفیشەەەەەەەناڵ لەو بوارە نیە. ئەو کارمەندەی لەوێش کاردەکات 
 ن پەرستارین و کارەکانی س.ت.پ بەرێوەدەبەن.دەرچوی بەشەکانی کیمیا، فیزیا، بایۆلۆجی، کارگێری یا

 بەشداریکردنی ستافی س.ت.  لەخولی راهێنان یان کردنەوەی خولی هۆشیاری بۆ کرێکاران:  -

کار و چاالکیەکانی س.ت.پ لەدوای سەەەەەەەاڵی  کارمەندی نوێ لە و.ک.ک.ک بۆ بەرێوەبردنی  ندی   ٢٠١٠لەگەڵ دامەزرا
مارەیەکی  یان ب کەمیژ ند تایبەتمە یان سەەەەەەەێ خول خولی  ندە دەکرێن بە دوو  ها بۆۆ کراوەتەو کە مەزە ند  کە تەن چە

دانەیەکیان لەالیەن سەەەەەەەنتەری نشەەەەەەتیمانی س.ت.پ عێراقی و یەکێکی تری لەالیەن  دیاریکراو بەردەوام بوون.رۆژێکی 
یانی هەی ندین رێکخراوی ب تان چە هانیەوە کراوەتەوە. ئەمە سەەەەەەەەرە ای ئەوەی لەکوردسەەەەەەە کاری جی ە کە رێکخراوی 

(. لەبەرامبەردا سەەەەەەەتافی NEBOSH( و )IOSHبڕوانامەی پەسەەەەەەەندکراوی دامەزراوە جیهانیەکان دەبەخشەەەەەەەن وەکو )
س.ت.پ خشتەیەکی دیاریکراویان نیە بۆ ئەنجامدانی خول بەشێوەیەکی رێکوپێک بەمەبەستی هۆشیارکردنەوەی کرێکار 

 و خاوەنکارەکان.

ئەوەی لەکاتی ئێستا س.ت.پ لە شەش شار و شارۆچکەی کوردستان لەگەڵ  دامەزراندنی سەنتەرێکی س.ت. : -
ی گشەەتتی ایەزاخۆ، سەەلێمانی، گەرمیان( بەاڵم لەئاسەەتی هۆبەیە و سەەەربە بەرێوبەر بونی هەیە )هەولێر، سەەۆران، دهۆک،

کار و دەسەەەتەبەری کۆمەاڵیەتیە. بۆ پێشەەەخسەەەتنی س.ت.پ لەهەرێمی کوردسەەەتان هەموو بەشەەەداربوان پێیان باشەەەبوو 
ەداهاتوو بکرێت بە سەەەنتەرێکی نشەەتیمانی مۆدێرن بەاڵم بە دید و بۆچونی جیاواز. هەندێکیان وایان بەباش دەزانی کە ل

لە ئاسەەەەتی بەرێوبەرایەتی گشەەەەتی بێ بەاڵم هەندێکی تریان بەرێوبەرایەتیان ال پەسەەەەەندتر بوو. ئەمە سەەەەەرە ای دانانی 
 ابینکردنی پێداویستی لۆجیستی ... هتد.ستافی کارامە و شارەزا، کردنەوەی خولی تایبەت، د

لەواڵتی عێراق ئەو یاسا و رێنماییانەی پەیوەندیان بە کار و س.ت.پ دەگاتە نزیکەی  یاساکانی تایبەت بە س.ت. : -
پەیماننامەی نێودەوڵەتی کە عێراق واژوی لەسەەەەەەەەریان کردوە و دەبێ کاریان پێ بکات. بەاڵم  ٦٤ئەمە سەەەەەەەەرە ای  ٢٢

توێژەر رادەکێشەەەەەێ ئەوەیە کە لە کوردسەەەەەتان بەتەنیا بایەا بە دوو یاسەەەەەا و یەک رێنمای دەدرێت ئەوەی سەەەەەەرنجی 
. بە رای ١٩٨٧ی سەەاڵی ٢٢و رێنمای  ١٩٧١ی سەەاڵی ٣٩، یاسەەای ١٩٨٧ی سەەاڵی ٧١کەئەوانیش بریتین لە یاسەەای ژمارە 

وسەەەەەەتیان بەنوێکردنەوە و زۆربەی زۆری ئەوانەی دیمانەیان لەگەڵ ئەنجامدراوە بەشەەەەەەێوەیەکی گشەەەەەەتی یاسەەەەەەاکان پێ
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ساڵ یان زیاتر بەسەر هەندێکیان تێیە یوە و بۆ سەردەمێک دانراوە کەجیاواز  ٣٠چونکە نزیکەی هەیە هەموارکردنەوە 
بووە لەئێسەەتا و زیاتر هزر و فەلسەەەفەی سەەۆشەەیالیسەەتی )اشەەتراکی( بەسەەەریانەوە زاڵە و لەگەڵ سەەیاسەەەتی کرانەوە و 

هەرێ  ناگونجێ. شایانی باسە هەموان کۆکبون لەسەر ئەوەی جێبەجێکردنی  ئازادییبەتکردن )خصصة( و بازا ی بەتا
دێ یاسەەەەەەاکان زۆر گرنگە و هیجی کەمتر نیە لەدەرکردنی خودی یاسەەەەەەاکان چونکە لەگەڵ ئەوەی کۆن بوون بەاڵم هەن

 مەخابن بەچاکی پەیڕەوناکرێن.  بڕگە و دەقی باشی تێدایە وەلێ
ئەوەی ئێسەەەەتا دەگوزەرێ لەهەرێمی کوردسەەەەتان ئەوەیە کە  ی تایبەت بە س.ت. :ئامادەکردنی پڕۆژە یاسپپپپایەک -

(  لەگەڵ بەشەەەەی چوارەم لەیاسەەەەای کاری ١٩٨٧ی سەەەەاڵی ٢٢چەند رێنمایەکی تایبەت هەیە بە س.ت.پ )رێنمایی ژمارە 
  کە لە حەوت مادە پێکهاتوە. ٧١ژمارە 

ن باشەەەە لەداهاتوو پڕۆژە یاسەەەای س.ت.پ بەشەەەێوەیەکی زۆربەی کاربەدەسەەەت و بڕیادەرەکان لەالیەنی جێبەجێکار پێیا
نکە . چوەی کە دەیانەوێ لەیاسای کار بیکەنسەربەخۆ ئامادەنەکرێ بەڵکو بەشێک بێ لەو گۆ انکاری و هەموارکردنەوی

یاسەەەەەاکان زۆرن و سەەەەەەرلێشەەەەەێواندن دروسەەەەەت دەکەن لەوەش گرنگتر  –کە تا رادەیەکیش پراکتیکیە  –بە رای ئەوان 
 ە نەک تەنیا یاسا دەرکردن. جێبەجێکردن

پڕۆژە یاسەەەایەکی  بەپێچەوانەی ئەم بۆچونە زۆرینەی بەژداربوان لەخاوەنکار و سەەەەندیکاکانی کرێکاران وای دەبینن کە
هاوچەرا و سەربەخۆ و تایبەت بە س.ت.پ ئامادەبکرێ و پاشان بکرێتە یاسا و کاری پێبکرێ بۆ ئەوەی زیاتر خزمەت 

 ی س.ت.پ چەندین هەنگاو بەرەو پێش بڕوات.بە کرێکاران بکرێ و دۆخ
ەپێشکەشی ئەنجومەنی کوردستانی کراوە بە روونی دیارە کەوا و.ک.ک.ک ک ٢٠١٢شایانی باسە لەپڕۆژە یاسای ساڵی 

مان ەئەویش بەه سەەاڵ دەرچوە  ٢٨کە بەر لە  ٧١بە بواری س.ت.پ نەدراوە. هاوشەەێوەی یاسەەا کۆنەکەی ژمارە  بایەا
گۆ ینی پارەی  وجگە لەکەمکردنەوەی مادەیەک بۆ زیاد بکرێت بێ ئەوەی تەنیا بڕگەیەکیشەەەەەەی ە شەەەەەەێوە دارێژراوەتەو

  ٦.سزادانەکە لە دینارەوە بۆ ملیۆن دینار
ژمارەیەکی زۆری ئەوانەی کە توێژەر دیداری لەگەڵ سازکردبون هاو ابون لەسەر ئەوەی کە  کرێکارە نافەرمیەکان: -

وەرناگرن بەیاسەەەەای  خزمەتگوزاریەکانی س.ت.پ لە  تۆمارنەکراون سەەەەودلەهیێ الیەنێک کەوا دەتوانرێ ئەو کرێکارانەی 
ناودەبرێت دەتوانرێ شەەەەوێنیان بۆ بکرێتەوە و سەەەەودمەندبن لە بیمە و دڵنیای  ٢٠١٢ی ٤کە بە یاسەەەەای  ٣٩هەموارکراوی 

 کۆمەاڵیەتی.
 

ئەوەی بەشەەەداربوانی الیەنی  سپپپەنزاندن بۆ دۆخی س.ت.  لە هەرێمی کوردسپپپتان )بەشپپپێوەیەکی گشپپپتی(:هەڵ -
دۆخی س.ت.پ لە هەرێمی  انی کۆدەکردەوە ئەوە بوو کە بە بەشەەەەەەێوەیەکی گشەەەەەەتیکرێکارجێبەجێکار و سەەەەەەەندیکاکانی 

یە واتا الواز یان خراپە. بەاڵم خاوەنکارەکان وایان ن وابوو کەوا لەخوار مامناوەند" باش نیە". زۆربەیان پێیا کوردسەەەەەەتان
  خراپە. دەبینی کە دۆخەکە زۆر 

 

 سەردانە مەیدانیەکان

یاسەەەەەەەا و رێنمایەکانی تایبەت بە س.ت.پ پرۆژە و شەەەەەەەوێنەکانی کارکردنی کرێکاران دەکاتە چوارجۆر بەپێی ژمارەی 
هەرێمی  ەنکردنی شەەەەەەەوێنەکان لێ. بەاڵم پۆلزیاتر کرێکار ٥٠٠و لە  ٥٠٠ – ١٠٠ و ١٠٠ – ٥٠ و ٥٠لە کەمتر کرێکاران بۆ 

 دیکەیە بۆ سێ جۆر دابەشدەکرێت:کی ێکوردستان بەشێواز
 کەمتربێ پێی دەگوترێ )شوێنی میللی(.  ٢م ٢٠٠ئەو جێگایەی لە  -آ
 زیاتربێ بە )کارگە( ئەژماردەکرێ. ٢م ٢٠٠ئەوەی لە  -ب
 روبەری ئەو شوێنە. یان )پرۆژە( دەناسرێن بێ رەچاوکردنی پڕۆژەکانی نیشتەجێبون بە )شوێنی کاتی( -ج
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بەپشەەەەت بەسەەەەتن بەم پۆلینکردنە توێژەر سەەەەەردانی هەر سەەەەێ جۆری کردوە بەکۆی گشەەەەتی حەوت سەەەەەردانی مەیدانی  
ئەنجامداوە. ئەوەی تێبینی دەکرا ئەوەبوو کرێکاری زۆربەی پرۆژەکان یان بیانی بوون یان تێکەڵ، کەم جاری واهەبوو 

رێکارن تۆمار نەکرابون، لەوانەیە هۆکارەکەی بۆ ئەوە . هیچیان لەلقەکانی سەەەەەەەەندیکای کبێ کرێکاری خۆماڵی بێ بەتەنیا
 لەو سەەەەەەەەندیکایانە ئارەزومەندانەیە و لەوانەشەەەەەەەە سەەەەەەەەندیاکاکان کەمتەرخەم بووبن لە بوون بگە ێتەوە کەوا بەئەندام

 رتەەەەەەەەەەێگەیاندنی کرێکاران دەربارەی گرنگی بەئەندام بوونیان. نیوەی زیاتری پڕۆژەکان سەەەەرجەم کرێکارانی خۆیان تۆما
کار و دەسەەەەەەتەبەری کۆمەاڵیەتی تاوەکو سەەەەەەودمەندبن لەدڵنیایی کۆمەاڵیەتی، هۆکاری گشەەەەەەتی کردبوو لەبەرێوبەرایەتی 

وەکو مەرجی لێهاتبوو ئەمەش بۆ ئەوە دەگە ێتەوە کەوا بەرێوبەرایەتی ناوبراو زۆر جەختی لەسەەەەەەەەریان کردبووەوە و 
بەتایبەت  ن و هیێ کام لە کرێکاران خۆی تۆمار نەکردبوولەگەڵ ئەوەش هەندێ لەشەەەەەەەوێنەکان پابەند نەبوبەسەەەەەەەەریان. 

دانە رە. جێی ئاماژە پێشوێنەکان پابەندبون بەکاژێرەکانی ئیشکردن کەهەشت کاژێ سەرجەم. نزیکەی کرێکارە خۆماڵیەکان
 (.١رە)خشتەی ژما نیان خراپ بوو نبە س.ت.پ هەبوو یان نەبوو انپەیوەندی راستەوخۆیبڕگە و بابەتانەی کەوا  ئەو
 

 (: ئەنجامی سەردانە مەیدانیەکان.١خشتەی )
 

 باشە مامناوەندە خراپە نیە
 رێنمایی تایبەت بە ت.س.پ. ١
 تۆماری تایبەت بە ت.س.پ. ٢
 پزیشک. ٣
 کارمەندی تەندروستی. ٤
 پشکنینی پزیشکی پێش دامەزراندن .٥
 پشکنینی پزیشکی خولیی. ٦
 پێش دامەزراندن خولی راهێنان. ٧
 ت.س.پی خولی هۆشیارکردنەوە. ٨

 .فریاگوزاری سەرەتایی. ١
 پابەندبونی کرێکاران بە. ٢

 ەوەکەلوپەلی خۆپاراستن
ستافی تایبەت بە . ٣

 س.ت.پ

 ئاگرکوژێنەوە. ١
 کەلوپەلی خۆپاراستن. ٢
 شوێنی حەوانەوە. ٣
 لەپشوو سودوەرگرتن. ٤
 ئاودەست و دەسشۆر. ٥
 روناکی. ٦
 ژاوەژاو. ٧

 ئاوی خواردنەوە. ١
 خواردن. ٢
جیاکردنەوەی پرۆسە . ٣

 مەترسیدارەکان
جیاکردنەوەی ماددە . ٤

 مەترسیدارەکان
 

 

 ئامار و داتاکان

کۆکردنەوەی داتا و ئامار بە زەحمەتترین بەش دادەنرێ لەم توێژینەوەیە چونکە ئامارەکان بەدروسەەەەەتی دەسەەەەەت ناکەون 
 مەگەر بەدەگمەن نەبێ. وەرگرتنی زانیاری و داتای ورد ئاستەمە چونکە داتاکان یان: 

کەەارن دەکەین یەەان ژمەەارەی نە کەەاتێ داوای داتەەای تەەایبەت بە نەخۆش کەوتنی کرێووهەر لە بنچینەوە نین بۆ نم .1
 کرێکارە نافەرمیەکان. 

 ٢٠١١و  ٢٠١٠فەوتاون وەکو ئاماری سااڵنی پێش .2
 دروست نین و کەسی شارەزا و پسیۆ  گومانی هەیە لە راستیان و پێوستیان بە پێداچونەوە و وردبونەوە هەیە.  .3
ژمارەی سەەەەەەردانی تیمەکانی س.ت.پ چونکە هەیە( وەکو داتای مردنی کرێکاران یان  انتەواو نین )کەم و کورتی .4

وەکو تا ژمارەی تەواوی شەەەوێن و پرۆژەکانمان نەبێ و رێژەی دەرنەکەین هیێ مانایەکی زانسەەەتی نادات و تەنیا 
 ژمارە دەمێنێتەوە.

( و کە دێیتە سەەەەر وردەکاریەکان Totalوردەکاریان نیە؛ زۆربەی داتاکان بەشەەەێوەی کۆی گشەەەتی تۆمارکراون ) .5
 ..هتد.ێکاری بیانی یان خۆماڵی، تەمەن.ن نیە لەوانە رەگەزی نێر یان مێ، کربونیا

ی سەەەرچاوەکانی بۆ نمونە و.ک.ک.ک، سەەەندیکاکانی ینەبونی یەک الیەنی بەرپرس لەکۆکردنەوەی داتاکان و زۆر .6
 ەکرێت. کرێکاران و دەستەی گشتی ئاماری هەرێ  سەرە ای ئەمەش نەبونی هەماهەنگی لەنێوانیاندا بەدی د
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پێنەدانی زانیاری و ئامار بەهەر هۆکارێک بێ وەکو ئەوەی رویدا لەالیەن دەسەەەەەەەتەی گشەەەەەەەتی ئاماری هەرێ  و  .7
 یەکێتی سەندیکاکانی کرێکاران. 

جیاوازیەکی زۆر هەیە کاتێ داتای دوو دامەزراوە بۆ هەمان بابەت وەردەگری بۆ نمونە: بەپێی دەسەەەتەی گشەەەتی  .8
، لەکاتێکدا بەپێی ٨٧١٨٦دەگەنە  ٢٠١٣کەسەەەەەەە و بۆ   ٩٤٩٥٣ژمارەیان  ٢٠١٢بۆ سەەەەەەاڵی  ئاماری هەرێ   بێکاران

ئەو  %١٥کەسەەەەەەەە بۆ ئەو دوو سەەەەەەەاڵە. واتە نزیکەی  ١٤٥٥٤و  ١٤٠٨١ئامارەکانی و.ک.ک.ک ئەم ژمارانە تەنیا 
 ژمارەیەی دەستەی ئاماری هەرێمە.

 

کردبوو لەگەڵ زانیاری دەربارەی سەەەەەتافی س.ت.پ ئامارەی توێژەر داوایانی  ١١شەەەەەێوەیەکی گشەەەەەتی لەکۆی ئەو  بە
کەبریتی بوون لە ژمارەی دانیشەەەتوانی هەرێ  و دەسەەەتکەوتن بەدروسەەەتی  یمی کوردسەەەتان تەنیا دووی دانەیانلەهەر

و پەیوەندی ئاماریی . بۆیە توێژەر ناتوانێ کرداری شەەەیکاری پرۆفشەەەیناڵ ەم()پاشەەەکۆی شەەەەشەەە کارمەندانی س.ت.پ
(Statistical associations )پرۆسەەەەەی  بەراوردکاری لەنێوان داتاکان و بابەتەکان و لەگەڵ واڵتانی  بدۆزێتەوە و

 دراوسێش ئەنجام بدات.
 

 

 

 

١٠

٦
٤ ٣ ٤ ٣

٣٠

-١-گرافی 
  بەپێی شارەکان.ت.ستافی س
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سەەتاه هەیە بۆ بەرێوەبردنی سەەەرجەم  ٣٠تەنها هەرێمی کوردسەەتان  ( بۆمان دەردەکەوێ لەهەموو٢و  ١) گرافی لە
یاتر لە یان نی کاروچاالکیەکانی س.ت.پ. کە ز یا وە پارێزگای هەولێرن. تەن یان  %٣٠لە ندان پسەەەەەەەیۆ یەکە تا کارمە

 نزیکە لەبواری س.ت.پ. رادەیەک 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ەنجام و راسپاردەکانئدەر

 ەنجامەکان:ئدەر

 .باش نیەدۆخی س.ت.پ لەهەرێمی کوردستان  بەشێوەیەکی گشتی .1
 ٣٠سا و رێنمایەکانی پەیوەست بە س.ت.پ کۆنن وە لەگەڵ سەردەمی ئێستا ناگونجێن زۆربەیان نزیکەی یا .2

 ساڵە یان زیاتر دانراون بەمەبەستی خزمەتکردنی سیاسەتێکی دیاریکراوی ئەو سەردەمە. 
ەکانی لەشەەەەەەار و شەەەەەەاروچک شگرنگی نەدان بە س.ت.پ لە رووی کارگێری و هەیکەلیەوە بەوەی تائێسەەەەەەتا .3

 هەرێمی کوردستان لەئاستی هۆبەیە.
کەمی ژمارە و پسیۆ یی هەیە لە ستافی س.ت.پ تائێستا تەنها پزیشکێک یان کارمەندێکی تایبەتمەند نیە بەو  .4

 ئەمە سەرە ای بەشدارینەکردن لەخولی تابیبەت.و.ک.ک.ک بوارە لە 
زەکانی ئیشکردن و دابین نەکردنی پزیشک و جێبەجێنەکردنی رێنمایەکانی تایبەت بە س.ت.پ لەشوێنە جیاوا .5

 س.ت.پ.پرۆفشناڵی کارمەندی تەندروستی و تیمی 
زۆربەی حاڵەتەکان کەلوپەلی خۆپاراسەەتن  الوازی هۆشەەیاری دەربارەی س.ت.پ الی کرێکاران بەجۆرێک لە .6

 نا ێکی بەکاری دەهێنن.بەکەمی یان دابینکراوە لەالیەن خاوەنکارەوە بەاڵم ئەوان 
 شێوەیەکی گشتی باشبوو. ئاوی خواردنەوە و شوێنی حەوانەوەی کرێکاران بە ردن وخوا .7
رۆڵی سەەەەەەەەندیکاکانی کرێکاران لە س.ت.پ زۆر الوازە و هەماهەنگیان نیە لەگەڵ خاوەنکار و کرێکاران و  .8

 الیەنی جێبەجێکار.

دبلۆمی 
تەندروستی

20%

فیزیا
3%

کیمیا

7%
دیکە
70%

-٢-گرافی 
 .ت.پسپۆریی ستافی س
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رێکخراوی کاری جیهانی، یەكێتی س.ت.پ لەگەڵ هاوبەشە لۆکاڵی و جیهانیەکان وەکو ستافی ەیوندی نێوان پ .9
 .الوازە و هەماهەنگی باش نیە لە نێوانیان سەندیکاکانی کرێکاران و رێکخراوە ناحکومیەکان

بەشەەەەەەەێکی گرنگی کرێکەەاران کە بە کرێکەەاری نەەافەرمی دەنەەاسەەەەەەەرێن و ژمەەارەیەەان نەەادیەەارە بێ بەشەەەەەەەن لە  .10
 خزمەتگوزاریەکانی س.ت.پ و دڵنیایی کۆمەاڵیەتی.

نای  نینێکی پزیشەەەەەەەکی بۆ کرێکارانهیێ پشەەەەەەەک .11 ئایا توا نانیان لە کارەکانیان تاوەکو بزانرێ  ناکرێ پێش دا
جەستەیی و دەروونی گونجاوە بۆ ئەو کارە یان نا. بەهەمان شێوە پشکنینێکی پزیشکی خولیی بۆیان ئەنجام 

 نادرێت.  
 لە بنە ەتدا نین.داتا و ئامارەکانی تایبەت بە س.ت.پ یان کەم و دروست نین یان هەر  .12

 

 راسپاردەکان:

 پێداچونەوە و هەموارکردنەوە و نوێکردنەوەی یاسا و رێنمایەکانی تایبەت بە س.ت.پ. .1
دامەزراندنی سەنتەرێکی نشتیمانی پێشکەوتوو بۆ س.ت.پ لەهەرێمی کوردستان و بەرزکردنەوەی هۆبەکانی  .2

 س.ت.پ لەشار و شاروچکەکان بۆ ئاستی بەرێوبەرایەتی.
زیادکردنی ژمارەی سەەەتافی س.ت.پ و دابینکردنی پزیشەەەک و کارمەندی تەندروسەەەتی پسەەەیۆ  و بەشەەەداری  .3

 پێکردنیان لە خولی پێشکەوتوو و تایبەتمەند.
بەهێزکردنی الیەنی چاودێری و سەەەەەزادانی ئەو شەەەەەوێن و پڕۆژانەی کە رێنمایەکانی س.ت.پ پێشەەەەەێلدەکەن  .4

 اکانی کرێکاران.ئەمەش بەهەماهەنگی لەگەڵ یەکێتی سەندیک
کردنەوەی خولی هۆشەەەەەەەیارکردنەوەی تایبەت  بە س.ت.پ بۆ کرێکاران و خاوەنکاران بەهاوبەشەەەەەەەی لەگەڵ  .5

 سەندیکاکانی کرێکاران.
 ی هاوشێوەی ئەم توێژینەوەیە لە پارێزگاکانی دیکەی هەرێمی کوردستان. تر ئەنجامدانی توێژینەوەی .6
 ەولە و.ک.ک.ک کردنەوەی یەکەیەکی تایبەت بەکۆکردنەوەی و شەەەەەەەیکردنەوەی داتا و ئامارەکانی س.ت.پ  .7

ئەنجامدانی توێژینەوەی زانسەەەتی دەربارەی ئەو زانیارانە وەکو هۆکارەکانی پەککەوتن و مردنی کرێکاران لە 
 کوردستان.  
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 پرسیارەکانی چاوپێکەوتنەکانپاشکۆی دووەم: 

 خزمەتگوزاریەکانی س.ت.پ؟کێ سودمەندە لە  .1

 ؟ئایا بەرزبونەوە و کەمبونەوەی ژمارەی کۆمپانيا و کرێکاران کاریگەری هەیە لەسەر چاالکيەکانی س.ت.پ .2

 ئایا وزارەتی تەندروستی هيچ رۆڵێکی هەیە لە س.ت.پ، پێت باشە بەشداری بکات؟ .3

 ؟ -پرۆفيشناڵن  –ئایا کارمەندانی س.ت.پ پيشەگەرن  .4

 اریان لە چەند خولی راهێنان کردوە یان چەند خوليان کردۆتەوە؟بەشد .5

 رات چيە دەربارەی دامەزراندنی سەنتەرێکی س.ت.پ ؟ .6

 ی کار.٧١ەت بە س.ت.پ ؟ بۆ نمونە یاسای رات چيە دەربارەی یاساکانی تایب .7

 پێت باشە پرۆژە یاسایەکی تایبەت بە س.ت.پ ئامادە بکرێ )بە تانھا بۆ س.ت.پ(؟ .8
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 .و پڕۆژانەی کەوا سەردان کراون پاشکۆی سێیەم: ئەو شوێن
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 ەم: ئامار و داتای بەدەست هاتوو.پاشکۆی شەش
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