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 الجديدة حكومتە الوزراء رئيس التزم البدایة، منذ .2019 يوليو في كردستان إقليم لحكومة التاسع الوزراء مجلس تشكيل تم

 وتعزيز الخدمات بتحسين وتعهد ستراتیجیتە تحقيق إلى تهدف حاسمة، إصالحات 52 من يتكون  بيان في اعلنە اصالحي ببرنامج

 الوزراء، تفويض تم .عام 100 ملدة العراق بها ابتليت التي املزمنة املشاكل ومعالجة كومية،الح املؤسسات وتعزيز القانون، سيادة

 .البيان هذا لتنفيذ خطط إلعداد البداية، منذ

www.meri-k.org 

 الجلسة التاسعة:

 لالربع سنوات القادمة تهایجیجديدة وإستراتحكومة إقليم كوردستان ال

 كوردستان میحكومة إقل ط،یالتخط ریوز د،یدارا رش •
 كوردستان میحكومة إقل ة،یالترب ریوز د،یسع ەاالن حم •
 كوردستان میالصحة، حكومة إقل ریسامان برزنجي، وز •
  كوردستان میالكهرباء، حكومة اقل ریوز ل،یكمال خل •
 كوردستان میاإلعمار واإلسكان، حكومة إقل ریوز صالح،ەحم میدانا عبدالكر •

http://www.meri-k.org/
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 الكلية واالستراتيجيات العامة رؤيةال قدم الذي الوزراء، رئيس مع الحوار بعد أن الدين عالء دالور  صرح الجلسة، لهذه مقدمته في

 متعلقة رئيسية وزارات أربع واستراتيجيات خطط في أعمق بشكل الحفر إلى اآلن نحتاج كردستان، إقليم حكومة في الوزراء ملجلس

 وزارة الیهم اضیف .واإلسكان اإلعمار وإعادة والكهرباء والصحة التربیة وزارات هذه وتشمل .للمواطنين الرئیسیة اتالخدم تقدیمب

 .الحكومي القطاع في راالستثما ميزانية نفقات تتكفلو  الشامل الحكومي التخطيط في رئيسًيا دوًرا تلعب التي التخطيط

 لضمان ممصم وهو املقبلة، سنوات لالربع وزارته أعمال جدول  كردستان، إقليم حكومة في التخطيط وزير ،رشيد دارا حدد

 الجانب اتذ املشاریع علی التركيز مع التخطیط واقعية ضمانو  الزراعة،و  السياحة مثل صناعاتو  اخری  وزارات إشراك

 تداعيات وأي ردستان،و ك إقليم لحكومة ةخصصامل وامليزانية ،2014 في بدأت التي املالية األزمة فإن ذلك، ومع .االقتصادي

 .الوزارة أهداف تحقيق أجل من مواجهتها يجب ومخاطر عوامل كلها بغداد في الحالية األزمة من محتملة

 الداخل في التحتية البنية تحسين في خاص بشكل مفيدا ذلك سيكون  .والخاص العام القطاع شراكة بتعزيز تهتم التخطيط وزارة

 حجم كان مهما أنه أكدو   .كوردستان إقليم في العام النقل وسائل وخصخصة السريعة الطرق  بناء املثال، سبيل على خالل، من

 أكبر تأمين الشراكات لهذه يمكن ذلك، إلى باإلضافة .نفسها تلقاء من للبالد التحتية البنية بناء حكومة ألي مكني فال ميزانيتها،

 .الخاص القطاع في الشباب توظيف

 اتاملناقص تكون  سوف املستقبل، في أنه رشيد أكد و .القطاعات جميع في الجودة مراقبة نظام تحسين على الوزارة ستعمل

 ملنتسبي الوظيفي الوصف تحدید یتم سوف .الجنوبية كوريا مع بالتعاون  ذلك وسيتم .الشفافية لضمان وذلك اإللكترونية،

 وزارات عدة عبر تطبق  استراتيجية وهي الكفاءة، وتعزيز األدوار لتوضيح اإلداري  النظام تطويرها إعادة أيًضا سيتم و الحكومة

   .أخرى 

 املقبل، العام في .التخطيط لوزارة بالنسبة أولوية أيضا هو العراق سكان عن الحديثة اتاملعلوم معج و للسكان العام التعداد

 تحقيق في صعوبات واجهت التخطيط وزارة بأن رشيد اعترف ..البيانات لجمع عملياتها تحسين خاص بشكل الوزارة مهمة كون ست

 .العراق في األوسع والوضع املالية األزمة بسبب 2020 أهداف

 القادمة سنوات ربعلل  وزارتە تعتمدها التي الطريق خارطة بأن ردستان،و ك إقليم حكومة في التربیة وزير سعيد، حمه آالن صرح

 وإعادة البشریة املوارد إلدارة جديد نظام نقدم وفس .2019 يوليو 10 في الوزراء رئيس بینە الذی اإلصالح استراتيجية على مبنیة

 داخل الفساد بمحاربة ملتزمة التربية زارةو  بأن وأضاف .والتعلیم التربیة مرافق وتطوير القدرات بناء على زنرك سوف .الوزارة هيكلة

 تحديد أجل من النظام كامل ملراجعة املحلية اإلعدادات في الخبرة ذوي  من خبراء وسيدعو التعلیمي، والقطاع التعليمية املؤسسة

  .املوجودة الثغرات ومعالجة

 ."سعيد حماه آالن" ملعالجتها األجل وطويلة متوسطة خطط ولدينا... التعليمي نظامنا في هيكلية ةأزم لدينا"

 و تلميذ، 1874000 لدينا.الغرض لهذا مناسبة غير الحالية التحتية والبنية القدرة أن إلظهار إحصائيات سعيد حمە قدم

 .فقط مدرسة 6805 لدينا أن حين في آخرين، محاضرين 17000 و املعلمين معهم متعاقد 6010 إلى باإلضافة مدرس 124000

 في االستثمار بدأنا لقد .الفصول  أحجام لتقليل - دراسیة قاعة – فصل 35000 إلى اآلن نحتاج .مثاليب ليس هذا

 جاتنااحتيا تلبي أنها من للتأكد التعليمية املناهج مراجعة في بدأناو  .الطويل املدى على جديدة مدارس وبناء التجديدات
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 املرحلة onwars من الجیدة اإلنجليزية اللغة التالميذ لتعليم اإلنجليزية اللغة في استثمرنا لقد.العمل سوق  ومتطلبات التوقعات

  .االبتدائية

 الذي الجهد مقدار إلى وأشار ميري  مؤسسة مع التعاوني التفاعل للغاية وثمن سعید حمە وأشاد .الجودة ضمان في استثمرنا لقد

 نية إلى أيضا وأشار .واالعتماد الجودة ضمان على تركز األقل على ثلثه ،التربیة لنظام جديد تشريع صياغة في معا بذلوه

 وزارة فإن والالجئين، النازحين من كبيرة أعداد لتدفق نظًرا أخيًرا، .القرار صنع عملية في والالمركزية الصالحیات لنقل الوزارة

 .والحرية التعايش قيم تعزز  التي التعليمية األدوات تطوير هي التعليم

 النحو، هذا على .الصحة هي بلد أي في خدمات قطاع أكبر أن ردستان،و ك إقليم حكومة في الصحة وزير ،برزنجي سامان الحظ

 راجعةامل إلى حاجة في الصحي القطاع أن أدرك .جدا مهم القطاع هذا في املهنية والكفاءة النزاهة على الحفاظف

 . ةالعام ةالثق واستعادة توفير، الخدمة وتعزيز الطبيين، الخبراء قبل من دهایحدت تم التي الكبيرة الفجوات لتغطية واإلصالح

 برزنجي سامان "الصحية الخدمات عن راض أحد ال".

 هذهل صالحاإل  برنامج أساس هو هذا .الحكومة أو نتسبينامل أو رض ىامل یرض ي ال حیث امناسب غير نظاًما ورثنا لقد الحظ، لسوء

 مشروع بصياغة قمنا لقد .الخدمات إصالح هو واآلخر الصحي النظام إصالح أحدهما مكونين، على الحكومة رؤية تحتوي  .الحكومة

 .األموال بالضرورة يتطلب الو  ماونظ تشريع إلى تحتاج التغييرات بعض .التحتية البنية وتطوير واملوظفين املرض ى حقوق  يتناول 

 األدوية جميع توفير تشمل والتي امليزانية، و العراق نظام على بشدة نعتمد كردستان إقليم حكومة في أننا هي الرئيسية املشكلة

 األدوية ذلك في بما ،التخصیص أو امليزانية من الكافیة حصتنا علي نحصل ال نحن .العراق أنحاء جميع حال حالنا ،واألدوات

 للدوية كافية أموال اآلن هناك الحظ، لحسن .احتياجاتنا من ٪43 حوالي يغطي العراق من عليه نحصل ما .واألدوات واللقاحات

 .الكاملة الصحية للرعاية كافية تكون  ال سوف ولكن للحياة، واملنقذة العاجلة

 منها ٪80 من أكثر تخصيص وتم العراق، دستانكر  إقليم في عراقي دينار مليار 789 من أكثر إنفاق تم ،2018 عام في كمثال،

ر .وغيرها التشغيلية لالحتياجات والباقي رواتبلل
ّ
  تكفي ال الحكومة ميزانية أن حاضرینال برزيجي ذك

ً
 الرعاية تكلفة لتغطية أبدا

 املاص ي العام في .لالوسائ من غيرها أو الصحي التأمين أو الضرائب خالل من املساهمة املواطنين على يجب .املجانية الصحية

 على الحصول  هي املرض ى توقعات .امليزانية إجمالي من ٪2 من أقل أي املرض ى، من كدخل فقط عراقي دينار مليار 17 دخل حققنا

ا، ش يء كل   .القيود هذه تحت مجانً

 هذا في الخاصة القطاعات تستثمر ما عادة .بسرعة تتطور  التكنولوجيا اآلن، .القديم العراق في موجودا يكن لم الخاص القطاع

 الحر السوق  .سلیم غير والتداخل والخاص العام القطاعين بين تمتزج نحن الحظ لسوء .الطبية السياحة إلنشاء الصحة مجال

 .مشاكل تسبب هذه .األدویة الستيراد مفتوحة والحدود الصحة، مجال في سيما ال التوسع، في آخذ

 إضافي ضغط ضعتو  .كوردستان إقلیم في السكان عدد في األخيرة الزيادة إلى باإلضافة ،املجانية الصحية الرعاية أن الواضح من

  .الصحية الخدمات داخل املوجودة نقصال على
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 أعددنا .والسالمة والدواء الغذاء جودة تنظيم ،والخاص العام القطاعين تنظيم هي الحكومة ةستراتيجيا بأن قائال برزنجي وتابع

 حيث من بدوامهم الصحيون  العاملون  نلزم سوف .ذلك ضمان في القانون  الحكومة تاستخدم لقد و.الغرض لهذا قانون  مشروع

 االعتماد من للحد طرق  إلدخال خططن نحن.اآلخر حساب على أحدها يكون  أن دون  والخاصة العامة املؤسسات وخدمة الحضور 

 . الحكومة ميزانية على

 األعداد وصول  عند بالشلل أصابت كانت یةالخدم قطاعات جميع إن ردستان،و ك إقليم ةحكوم في الكهرباء وزير ،خليل كمال قال

 والقضايا داعش، ضد والحرب املالية، األزمة إلى نظرا .املتاحة القدرات تتجاوز  للكهرباء الحالية الحاجةو  ، لنازحينا من الضخمة

 كافية وقودو  كهرباء وقوة صحية خدمات توفير على ةقادر  يرغ انفسه الحكومة توجد لنازحينا كوردستان إقلیم تلقىو  بغداد، مع

 اليوم في ساعة 24 وفيرت كان لو حتى  .يوميا الطاقة من ساعة 23 الكهرباء وزارة توفر ،2013 عام منذ .حدودةامل تهاميزاني بسبب

 3200 توفير يتم .ميغاواط  4000 هي كوردستان إقلیم في الحالية الحاجة .الجميع تغطية باإلمكان يكون  لن أنه خلیل أكد ،ممكنا

 هي املشكلة .القوة توليد في ليست املشكلة بأن خليل جادل ذلك، ومع .يوم في ساعة 20-18 ملدة يكفي ما وهو الحاضر، الوقت في

 لتشغيل دالوقو  من مزيد إلى حاجة هناك ذلك، إلى باإلضافة  .ناملستثمري مع أفضل بشكل منظمة تكون  أن يجب والتي العقود، في

 وزارة تعمل  .الوقود نقص بسبب حاليا يجري  مما أكبر إنتاج طاقة لديها  دهوك في املحطات املثال، سبيل على .الحالية املحطات

  .املشكلة هذه لحل الوزراء رئيس من وبدعم الكهرباء

 تولید محطات من التغيير خالل من قدرتها وزيادة الطاقة في لالستثمار فرصة أيًضا كوردستان إقلیم لدى أن إلى خليل وأشار

 بحلول  فقط للبيئة الصديقة الطاقة ملحطات استخدام خالل ومن ،املزدوجة التولید محطات إلى سيطةالب دورةال ذات الطاقة

 تحتيةال بنيةال تكلفة بسبب الحالية الطاقة توليد محطات علی العمل في تتمثل وزارةال أولویة فإن ذلك، ومع.2035-2020 عام

 حالًيا، .الكهرباء خطوط توزيع ضبط خالل من أفضل بشكل الطاقة نقل يمكن ذلك، غضون  في .الجدیدة األنظمة تحتاجها التي

 وزارة .الكهرباء  خطوط علی صغوط اضافة في تفرط التي واألنظمة اللوائح من العديد هي كما كبيرة مشكلة الطاقة توزيع يمثل

 .اللوائح هذه تغيير الحكومة رؤية ذلك في ترغب الكهرباء

 لهذه رئيسية كأولوية للطرق  التحتية البنية حدد ردستان،و ك إقليم حكومة في واإلسكان عماراإل  وزير صالح، حمه الكريم عبد دانا

 الدول  مع باملقارنة النقل وسائط في أضعف ألنه صالح، الحظ ،افضل حال في یكون  أن ردستانو كل یمكن .القادمة األربع السنوات

  .بالطرق  املدن ربط محاولة بالفعل سنوات أمض ى وقد االقتصادي، االستقرار إلى ردستانو ك إقليم يحتاج .املجاورة

 عمشاري على السيطرة يجب .اإلسكان هي أخرى  حاسمة أولوية هناك ،تنمو أن ترید أمة إلى بالنسبة صالح، حمە وأضاف

 توجد ال التي املناطق في اقتصادًيا املحرومين للشخاص اجل من املساكن بني كان إذا .والسعرأ الجودة حيث من سواء ،سكان±اإل

  .اإليجار مسألةو  املاء توفير من بكل االهتمام ضرورة على وأكد .ذاتە بحد كبيرة مشكلة یعتبر فهذا خدمات، فیها

 مجلس رئیس من توجيهب عمل وخطة ورؤية دةأجن رسمت واإلسكان عماراإل  ووزارة امليزانية، في أشياء ثالثة تخصيص حاليا تمی

 املشاكل من عدد بسبب تعطلت التي السابقة السنوات في شاملة خطة لديها كانت وزارةوال .صعبة األقلیم اهذ في التوقعات .الوزراء

 .السیاس ي الوضع عن الناجمة

 


