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 ساثؤستي ساثشطي تايبةت بة كشَيلاسي بياُي هة ٓةسَيٌي كوسدطتاْ

 ثَيؼةكي9 

"كشَيلاسي بياُي ئةو دةطيت كاسةية كة خاوةْ سةطةصُاًةي ئةو واَلتة ُية كة تيايذا 
بووُي  ،كاس دةكات". ػَيواصَيلة هةثةُابةسيةتي كاتي بؤ واَلتَيلي ديلة بةًةبةطيت كاسكشدْ

تةي بؤي دةسؤْ وئةو بِشة ثاسةيةي هة واَلتي خؤياْ ُاتواُّ بة دةطيت ئاطاُلاسييةكاْ هةو واَل
بَٔيِّ، وطشفيت بَيلاسي هة واَلتاُي خؤياْ ٓؤكاسْ بؤ ضووُياْ بؤ واَلتَيلي ديلة بةًةبةطيت 

 كاسكشدْ.

تايبةت بة ثاساطتين كؤًةَهَيم سَيللةوتِاًةي هة اليةْ سَيلخشاوي كاسي َُيودةوَهةتي 
سَيللةوتِاًةي َُيودةوَهةتي بؤ ثاساطتين ًايف كشَيلاس وئةُذاًاُي  -وةن  سضووةًايف كشَيلاس دة

، وسَيللةوتِاًةي جياكاسي هةبواسي بةكاسَٓيِاْ وكاس رًاسة 8887كاُووُي يةكةًي  –خَيضاُي 
 –و جاِسُاًةي سَيلخشاوي كاسي َُيودةوَهةتي بؤ ًافة بِةسةتييةكاْ هة كاسدا  8847بؤ طاَهي  888

، ًايف كشَيلاسياْ 8853ؤ طاَهي ب 811و سَيللةوتِاًةي طياطةتي كاس رًاسة  8887اُي حوصةيش
ثاساطتوة.  وبةٓةًاْ ػَيوة دةطتوسي عرياقي هة ًافة ئابووسي وكؤًةاَليةتي وسؤػةُبريييةكاْ 

( باطي هة ًايف كشَيلاس كشدووة بة طؼيت وِسَيلخظتين بة ثَيي ياطا، وياطاي كاسي 11هة ًاددة )
( باغ هةبةكاسخظتين كشَيلاسي بياُي كشدوة 12( هة ًاددة )8876( بؤ طاَهي )68قي رًاسة )عريا

كاسوكاسوباسي كؤًةاَليةتيةوة  ةصيشيسَيٌِاييةكاْ كة هة اليةْ و وِسَيلخظتين ئةَ كاسة بةثَيي
ايي وسَيٌِ 1082(ي طاَهي 2وسَيٌِايي رًاسة ) 1006(ي طاَهي 1دةسدةضَيت هةواُة سَيٌِايي رًاسة )

. ي حلوًةتي عرياق1084( طاَهي 26هة ٓةسَيٌي كوسدطتاْ، وياطاي رًاسة ) 1084( طاَهي 2رًاسة )
طؼت ئةَ ياطا َُيودةوَهةتي وياطاكاُي عرياق وٓةسَيٌي كوسدطتاْ وسَيٌِاييةكاُي، كةستي كاس 

ةت بَيت كشَيلاسي ُاوةخؤ بَيت ياْ بياُي، ئةوةي تايب ضسَيلذةخةْ وًايف كشَيلاس دةثاسَيضْ 
بةَ ساثؤستةي دةطتةي طةسبةخؤي ًايف ًشؤظ كة هة سَيطاي ساثشطيةكةوة بةدواداضوومناْ 
                                                           

  ( دةسضووة وه1084ئةَ ياطاية هة ًاُطي تؼشيين دووةًي طاَهي )( سؤر هة باَلوكشدُةوةى هة وةقائ80ةثاؾ )جَي بةجَي دةكشَيت. ،يعي عرياقي 
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ئةجناًذاوة بؤ باسودؤخي كشَيلاسي بياُي هة طؼت ثاسَيضطاكاُي ٓةسَيٌي كوسدطتاْ هة سووي 
ئابووسي وكؤًةاَليةتي وتةُذسوطيت وياطايي بؤ ساوةطتاْ هةطةس ساطيت باسودؤخي ئةَ توَيزة 

لاسي بَيي خؤًاَهي ودسوطت بووُي كشَيلاس هةطةساطيت كاسداُةوة ُةسَيِيةكاُي ئةَ َٓيِاُة وس
يةتي وسؤػةُبريي وكاسداُةوةى هةطةس باسي ئابووسي وكؤًةاَل ي كوسدطتاْ،ٓةسَيٌ هة

 خةَهلي ئةَ ُاوضةية. وطيت سوتةُذ

كاُي ئةَ ٓةسضةُذة طةخيت هَيلتَيطةيؼنت وكَيؼةي صًاْ كاسي ثِشكشدُةوةى فؤسًة
( فؤسًي 370تواُشا رًاسةي )ساثشطييةياْ ئةطتةَ كشد، بةاَلَ هة كؤي رًاسةيةكي دياسيلشاو 

هةاليةْ تيٌي تايبةت بة ئةجناًذاُي ئةَ ساثشطيية هةاليةْ  ثِشبلشَيتةوة ساثشطي
فةسًاُبةساُي ديواُي دةطتة وفةسًاُبةساُي ُوطيِطةكاْ هة ثاسَيضطاكاُي ديلةي ٓةسَيٌي 

ْ. بةثَيي ئةو صاُياسياُةي هةو فؤسًاُة دةطتلةوتوة وصاُياسييةكاُي الي وةصاسةتي كوسدطتا
كاسوكاسوباسي كؤًةاَليةتي وضةُذ اليةُي ديلة دةطت كةوتووْ تواُشا ئةَ ساثؤستة بةسٓةَ 

 بَٔيِشَيت.

 9ي كوسدطتاْكشَيلاسي بياُي هة ٓةسَيٌ

ت هةدواي سوخاُي حلوًةتي هة دواي ئةو طؤساُلاسية هة ُاكاوةي بةطةس عرياقذا ٓا
بَي  يةتي وئابووسي وٓةسَيٌي كوسدطتاْ، هة سووي طياطي وكؤًةاَل1002عرياقي ثَيؼوو طاَهي 

بة بوراُةوة ُاوبشا، ئةَ طؤساُةؾ ٓؤكاسَيم بوو بؤ َٓيِاُي  بةؾ ُةبوو هةو طؤساُلاسييةي
َ َيبةؾ ُةبوو هةدةطيت كاسي بياُي بؤ عرياق بة طؼيت، وبَيطوًاْ ٓةسَيٌي كوسدطتاُيؽ ب

. ئةوةي تايبةت بَيت بة كشَيلاسي بياُي هة ٓةسَيٌي كوسدطتاْ و دواي ٓاتين َٓيِاُة
رًاسةيةكي صؤس هة كؤًجاُيا بياُيةكاْ بؤ ٓةسَيٍ وبةسص بوُةوةى ئاطيت ئابووسي سَيزةيةن هة 

م هة قاصاجني صؤسَي ئةَ دةطيت كاسة، وهة خةَهلي ئةَ ٓةسَيٌة، ٓؤكاسَيم بوو بؤ َٓيِاُي
كؤًجاُيا ُاوةخؤ وبياُيية دةسةكيةكاُة كة كشَيلاس دةَٓيِّ هةِسَيطاي طشَيبةطتةوة بةبَي طوَيذاْ 
بة اليةُة ُةسَيِيةكاُي ئةَ َٓيِاُة وئاطةواسي ض هةطةس خةَهلي ئةَ ٓةسَيٌة، وةياْ ئاطةواسي 
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َيِاُة بة سَيطاي هةطةس ئةو كشَيلاسة بياُياُةي كة دةيأَُيِّ كة هةصؤسبةي كاتةكاُذا ئةَ ٓ
كشَيلاسة ُاياطايي وػَيواصي ضةواػةكاسييةوة دةبَيت ودةبَيتة ٓؤي ثَيؼيولاسي بؤ ًايف 

 (. عمالة غري منظمة، وطةسٓةَهذاُي ػَيواصَيم هة بةكاسخظتين ُاسَيلخشاو )بياُيةكاْ

ئةو اْ هَيلتَيطةيؼنت هة  َُيو ياداػيت واَلتَيم هة سَيطاي َٓيِاُي كشَيلاسي بياُي بؤ ٓةس
، بةاَلَ هة حاَهةتي ٓةسَيٌي كوسدطتاْ وهةبةس ئةوةي ٓةسَيٌي كوسدطتاْ دةبَيت كة دوو واَلتة 

ي واَلتَيلي ديلةوة دةبَيت واتا هةطةَي س جاس ػَيواصي َٓيِاُةكة هة سَيطةدةوَهةت ُية، بؤية صؤ
ٓةَهذاُي جؤسةٓا واَلتي طةسةكي كشَيلاسةكة ُابَيت ئةَ حاَهةتةؾ سَيطة خؤػلةس دةبَيت بؤ طةس

كَيؼةي ياطايي ديلة كة كاسداُةوةى ُةسَيين دةبَيت بةطةس ثشؤطةي َٓيِاُةكة. جطة هةوةى كة 
دةبَيتة سَيطة خؤػلةس بؤ طةسٓةَهذاُي تاواُي باصسطاُي كشدْ بة ًشؤظ هة سَيطةي ٓيِاُي 

هةو  جياواصُاياطايي بؤ كةطاَُيم كة دواتش سةُطة بؤ ًةبةطيت ديلة بةكاسبَٔيِشَيّ 
 ًةبةطتةي كشَيلاسةكة بؤي ٓاتووة.

ثشؤطةى َٓيِاُي كشَيلاسي بياُي بؤ ٓةسَيٌي كوسدطتاْ دوو ػَيوة كشَيلاس دةطشَيتةوة، 
)كشَيلاسي ثاكلةسةوة  ئةًةؾ دوو ػَيوة كشَيلاسْ خضًةتطوصاسكشَيلاسي ثشؤرةكاْ و كشَيلاسي 
ي كة خةَهلي ئاواسةي واَلتي ئَيشاْ )ئةًة جيا هةو كشَيلاساُة ،و كشَيلاسي خضًةتلاسي ًااَلْ(

وطوسيا وخةَهلي عرياق هة ُاوضةكاُي ُاوةساطت وباػووس ٓاتوُةتة كوسدطتاْ وًاًةَهةي 
كشَيلاسي خؤًاَهياْ هةطةَي دةكشَيت( هةدواي ًؤَهةت داْ بة كؤًجاُياي تايبةمتةُذ بةو بواسة هة 

سوكاسوباسي وةصاسةتي كا ي ُوطيين داواكاسيةكي فةسًي كة ثَيؼلةؾ دةكشَيت بةةسَيط
ي هَيزُةيةكي تايبةمتةُذةوة هةو وةصاسةتة بةدواداضووْ دةكشَيت بؤ ةكؤًةاَليةتي وهة سَيط

كشَيلاسي بؤ داواكشاوة ياخود طةسداُي كشدُي ئةو  ئةو ثشؤرةيةيصاُيين ساطيت وثَيويظيت 
ياُي ودواتش ٓةس ًااَلُةي داواكاسي ثَيؼلةؾ دةكةْ بة ثَيويظتياْ بة َٓيِاُي كشَيلاسي ب

ي دةصطاكاُي ساطةياُذُي بيِشاو وخوَيِذساو وبيظرتاو ؤًجاُيايةن ياْ ثشؤرةيةن هة سَيطةك
( سؤرة، 84وٓةسوةٓا طايتة فةسًييةكاْ دووجاس باَلو دةكاتةوة هة ًاوةيةكي دياسيلشاو كة )
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اوة وكاتَيم ئةطةس دةطيت كاسي خؤًاَهي داواكاسي ثَيؼلةؾ ُةكشد بؤ ئةو كاسة هةو ً
دياسيلشاوة ئةوكاتة سَيطة دةدسَيت بة َٓيِاُي كشَيلاسي بياُي كة ًاوةي طشَيبةطتةكةي يةن 

وئةوةي جَيطاي  طاَهة و كشَيلاس بؤي ٓةية بؤ طاَهَيلي ديلة ًاوةكة دسَيز بلاتةوة. هةساطتيذا
ةبَي ئةَ سَيلاسة ياطايية وةن خؤي جَي بةجَي ُاكشَيت وهةصؤسبةي جاس ثشؤطةكة ب  تَيبيِية

سةضاوكشدُي بِةًا ياطاييةكاْ وسَيٌِاييةكاْ كؤتايي دَيت بة َٓيِاُي كشَيلاسةكة. ٓةسضةُذة 
هة دواي ٓاتين كشَيلاسةكة ضةُذ ثشؤطةي تايبةت ٓةية بؤ ئةجناًذاْ وةن ثَيذاُي ًؤَهةتي 

 ؤي ئةجناَ دةدسَيت وهةُيؼتةجَيبووْ وثؼلِيين تةُذسوطيت بةاَلَ بةػَيوة سوتيِيلةي خ
 بةي كاتةكاْ ثشؤطةكاْ بةدةسْ هة ياطا وسَيٌِاييةكاْ.صؤس

وهةثاؾ ٓاتين كشَيلاسةكة ووةسطشتين كاسةكةي ض هة كؤًجاُياكاْ بَيت ياْ هة ًاَهةكاْ 
 ةي َٓيِاوة ئيرت ٓيض ثةيوةُذيةكي)كشَيلاسي خضًةتلاسي ًااَلْ(، ئةو كؤًجاُيايةي كشَيلاسةك

بةطتةكة طةسداُي بةدواداضووْ ُاكات بؤ صاُيين بة كشَيلاسةكةوة ُاًَيَِيت وهة ًاوةي طشَي
وكاتزًَيشةكاُي  اسي وتةُذسوطيت وػوَيين حةواُةوةباسودؤخي كشَيلاسةكة هةسووي خضًةتطوص

 ٓةس باسودؤخَيلي ديلة. ياْوٓةَهظوكةوتي خاوةْ ًاَي وخاوةْ كاس هةطةَهياْ  كاسكشدُياْ

كة هة ساثؤستَيلي ئةَ  اَليةتيدوايني ئاًاسي وةصاسةتي كاسوكاسوباسي كؤًةبةثَيي 
( ًؤَهةت 28( كؤًجاُيا ًؤَهةتي كاسكشدُي ثَيذساوة هةَ رًاسةية )848) وةصاسةتة باَلوكشابووة،

هةبةس طةسثَيضي ياطايي وثابةُذ ُةبووْ بة سَيٌِاييةكاْ ساطرياوْ واتا كؤي طؼيت ئةو 
( كؤًجاُياية. هة ٓةوهَيش 881كؤًجاُياياُةي كشَيلاسي بياُي دةَٓيِّ هة ٓةسَيٌي كوسدطتاْ )

( كؤًجاُيا 8( كؤًجاُيا وصاخؤ )18( كؤًجاُيا وهة دٓؤن )18( كؤًجاُيا وهة طوَيٌاُي )50)
 ( كؤًجاُيا. 8ودةظةسي طةسًياْ تةُٔا )

( تاكو ئيظتا كشَيلاسي بياُي دةَٓيِّ بؤ ٓةسَيٌي 1006ئةَ كؤًجاُياياُة هة طاَهي )
، رًاسةي كشَيلاسي ؤستي وةصاسةتي كاسوكاسوباسي كؤًةاَليةتيساث كوسدطتاْ، ٓةس بة ثَيي ٓةًاْ
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ٓاتوُةتة ٓةسَيٍ هة ٓةسدوو جؤسةكةي كشَيلاسي ثشؤرةى كؤًجاُياكاْ بياُي، ئةواُةي 
 ة9وبةَ ػَيوةية بو (خضًةتلاسي ًاَي)ثاكلةسةوة و خضًةتطوصاس  وكشَيلاسي

( 1877) 1080( كشَيلاس وهةطاَهي 8585) 1008( كشَيلاس ، هة طاَهي 8001) 1007-1006هة طاَهي 
( 5151) 1082( وهةطاَهي 6818رًاسةكة بةسص بؤتةوة بؤ ) 1081( وهةطاَهي 2887) 1088وهةطاَهي 
هة طةسةتاي ًاُطي )كاُووُي دووةَ تا تؼشيين دووةًي(  1084(، وهة طاَهي 7637) 1083وهةطاَهي 

سَيٌي كوسدطتاْ بةسص بؤتةوة بؤ ئةَ طاَهة رًاسةي كشَيلاسي بياُي ئةوةي َٓيِشاوْ بؤ ٓة
 3368( و )%48,61بة سَيزةي  كشَيلاسي خضًةتلاسي ًااَلْ هة سةطةصي ًَي 3680) ( كشَيلاس8158)

حلوًةتي  "قةيشاُي داسايي" دوو طاَهي هة ًاوةي واتا،. (%37,16بة سَيزةي  كشَيلاسي ثشؤرةكاْ
( كؤي رًاسةي كشَيلاسي 1084ي طاَهي )ًاُط ياصدة( و1083هةطةسةتاي طاَهي ) ،ٓةسَيٌي كوسدطتاْ

  .( كشَيلاسة87008بياُي كة ٓاتوُةتة كوسدطتاْ )
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وَيِةي بةسص بوُةوةى ئاطيت سَيزةي كشَيلاسي بياُي هة ٓةسَيٌي كوسدطتاْ

 

تاكو  1006هة طاَهي طةسةوة بةسصبووُةوةى سَيزةي َٓيِاُي كشَيلاسي بياُيٌاْ بؤ دةسدةخات هة ٓةسَيٌي كوسدطتاْ، وَيِةي 
رًاسةكة  1008طاَهي )( 1)كشَيلاس(،  8001رًاسةكة  1007-1006)( طاَهي8)، بةَ ػَيوةية9 1084كؤتاي ًاُطي تؼشيين دووةًي طاَهي 

 6818رًاسةكة  1081طاَهي )( 4)كشَيلاس(،  2887رًاسةكة  1088طاَهي )( 3)كشَيلاس(،  1877رًاسةكة  1080طاَهي )( 2)كشَيلاس(،  8585
 كشَيلاس(. 8158رًاسةكة  1084طاَهي )(7)كشَيلاس(،  7637رًاسةكة  1083طاَهي )( 6)كشَيلاس(،  5151رًاسةكة  1082طاَهي )( 5)كشَيلاس(، 
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%(، وكشَيلاسي 948,61 كشَيلاسي خضًةتلاسي ًااَلْ سَيزةكةيا9ْ ) ئةَ وَيِةية سَيزةي ٓةسدوو جؤسي كشَيلاسًاْ ُيؼاْ دةدات

 %(37,16ثشؤرةكاْ بة سَيزةي9 )

وةى ئةَ رًاساُة رًاسةيةكي ديلةي كشَيلاسي بياُي ٓةْ بة تايبةت خضًةتلاسي وهة دةسة
( وًؤَهةتي VIPًااَلْ كة بة سَيطةي وةصاسةتي ُاوةخؤوة دةَٓيِشَيّ بؤ كةطاُي تايبةت )

  ُيؼتةجَيبوُياْ ثَي دةدسَيت ورًاسةياْ ُةصاُشاوة.

ةكي صؤس هة كشَيلاسي بياُي وةن ضؤْ هة واَلتاُي كةُذاو هة دةيةكاُي سابشدوودا رًاسةي
َٓيِشاْ بؤ كاسكشدْ هة واَلتةكاُياْ كة بة دةوَهةًةُذي ُاطشاوْ هة ُةوت ورًاسةي كؤًجاُيا 

بةٓةًاْ ػَيوة،   ُةوتييةكاْ هةو واَلتاُة صيادياُلشد كة صؤسبةياْ كؤًجاُياي وةبةسَٓيِاُّ
ةي ئابوسيية هةَ ٓةسَيٌة هةبةس بياُوي َٓيِاُي كشَيلاسي بياُي بؤ ٓةسَيٌي كوسدطتاْ بوراُةو

صؤسبووُي كؤًجاُياكاُي وةبةسَٓيِاْ وكؤًجاُياي ُةوت وثَيويظيت بةدةطيت كاس وباػبووُي 
بزَيوي رياُي سَيزةيةن هة خةَهلي ئةَ ٓةسَيٌة كة داواي خضًةتلاسي ًااَلْ دةكةْ بؤ كاسكشدْ 

وُةبووُي َٓيضي كاسي  اَلتاْ،و كؤًةَهطا وكةهتوسيوٓؤكاسي الطايلشدُةوةي  هة ًاَهةكاُياْ،

                                                           
 ُةسَيِيةكاُي  ، ساطيت كاسيطةسيية كشَيلاسي بياُيتوَيزيِةوة وساثؤستة تايبةتييةكاُي واَلتاُي كةُذاو هة ثاؾ ضةُذ طاَي هة ثشؤطةي بةكاسخظتين

اُي ئةَ توَيزة هة واَلتةكاُياْ وصيادبووُي تاواُةكابووسي وكؤًةاَليةتي وسؤػةُبريييةكاْ ئَٓيِاُي كشَيلاسي بياُياْ دةسخظتوة هةطةس باسودؤخي 
 وبةٓةًاْ ػَيوة صيادبووُي وصؤسبووُي تاواْ هةاليةْ خةَهلي ئةو واَلتاُة در بةَ توَيزة.
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خؤًاَهي وةياْ كاسُةكشدُياْ هة ٓةُذَي بواسي كاسدا. هةاليةكي ديلة ساطيت قةيشاُي ًووضة 
وصؤسبووُي رًاسةي بَيلاسي هة ٓةسَيٍ بة تايبةت هةَُيو توَيزي طةجناْ ودةسضواُي ثةمياُطا 

ي هة ٓةسَيٍ هة طةسةتاي وكؤهَيزةكاْ وخشاثي خضًةتطوصاسييةكاْ بة بياُوي قةيشاُي داساي
(ةوة تاكو ئَيظتا هةطةَي َٓيِاُي ئةَ رًاسة صؤسةي كشَيلاسي بياُي بؤ ٓةسَيٌي 1083طاَهي )

كوسدطتاْ هةًاوةي ئةَ طاَي وُيوةي سابشدوو )كة صؤسبةػياْ كشَيلاسي خضًةتلاس 
ئةو  بةتوثاكلةسةوةْ(،  ئةًةؾ وا دةطةيةَُيت كة ئةو سَيزة صؤسةي كشَيلاسي بياُي بة تاي

ي كوسدطتاْ َٓيِشاوْ، ئةوةًاْ بؤ دةسدةخات هةًاوةي قةيشاُي داسايي هة ٓةسَيٌ رًاسة صؤسةي
وَيزي طةسًايةداسةكاُي كة قةيشاُي داسايي كاسيطةسي ُةبووة بؤ طةس كؤًجاُيا طةوسةكاْ وت

ي )وةن ضؤْ هة الثةسةكاُ َٓيِاُي ئةو رًاسة صؤسةي كشَيلاسي بياُي بؤ ٓةسَيٍكؤًةَهطا. 
ثَيؼووتش ئاًارةًاْ بة بةسص بووُةوةى رًاسةكاُياْ كشد(، بةساًبةس دوو ئةطةس داًاُذةَُيت9 

بؤ  ياْ يةكةَ، كشَيلاسي بياُي بةو سَيزة صؤسةي بةتايبةت هة ًاوةي قةيشاُي ئابووسي ٓةسَيٍ
دووةَ ةياْ وةن باصسطاُي ثَيلشدْ وئةجناًذاُي كاسي ُةػياو. و ًةبةطيت ديلة دةَٓيِشَيّ

قةيشاُي داسايي وئابووسي هة ٓةسَيٌي كوسدطتاْ بووُي ُية وتةُٔا وةن بياُويةن  س9 ئةطة
، وئةَ قةيشاُة ٓيض جؤسة كاسيطةسيةكي ُةبووة بةساًبةس بة خةَهلي ٓةسَيٍ بةكاسدَيت

وطةسًايةداساْ، ئةًةؾ بؤتة ٓؤي دسوطت بووُي ضيِايةتي  بةساًبةس بة طةوسة طؤًجاُياكاْ
 طةسًايةداس ودةوَهةًةُذ وضيين ٓةراس. هة ٓةسَيٍ، ضيين

 ًافةكاُي ئةَ توَيزة9

ًايف كشَيلاسي بياُي كؤًةَهَيم ًاف هة خؤ دةطشَيت كة ياطاي َُيودةوَهةتي ودةطتوس 
وياطاكاْ وسَيٌِاييةكاْ ًظؤطةسياْ كشدووة، هة طةسةتاي ئةَ ًافاُة ثاساطتين ػلؤًةُذيةتي 

اَليةتي وياطايي وتةُذسوطتياُة. ثاساطتين ػلؤًةُذي وةن ًشؤظَيم دواتش ًايف ئابووسي وكؤًة
كشَيلاسي بياُي وةن سةُطذاُةوةيةكة بؤ ُةَٓيؼنت ياخود ُةبووُي تاواُي باصسطاُي كشدْ بة 
ًشؤظ كة سةُطة َٓيِاُي كشَيلاسي بياُي هة ٓةُذَي هة حاَهةتة ُاياطاييةكاُي بة تاواُي 
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ايبةت هة حاَهةتي َٓيِاُي رُي كشَيلاس كة صؤس باصسطاُي كشدْ بة ًشؤظ ٓةرًاس بلشَيت. )بةت
جاس بؤ كاسي هةػفشؤػي وكاسي ُةػياوي ديلة بةكاسدةَٓيِشيّ هةاليةْ خاوةُي كاس وخةَهلي 

. جطة هة ثَيويظت بووْ وحاَهةتي ديلة( ديلةوة، وحاَهةتةكاُي فشؤػتين ئةُذاًاُي جةطتة
 ياو هةاليةْ خاوةْ كاس وٓاواَلتياْ. وصةسوسةتي ًاًةَهة كشدْ هة طةَهياْ بة ػَيواصَيلي ػ

 ي خؤي دةبيَِيتةوة هة وةسطشتين كشَيي ئةو كاسةي ًايف ئابووسي كشَيلاسي بياُ
ئةجناًي دةدات هة كاتي خؤي وبَي دواكةوتّ وًايف هة وةسطشتين ثاداػت و هة ُاسدُي 

ن ئةو بِشة ًووضةكةي بؤ واَلتي خؤي ودةطتةبةسي ثَيذاويظتية تايبةتييةكاُي بة ػَيوةية
ثاسةيةي بةػي رياَُيلي طوجناو بلات. هة ٓةسَيٌي كوسدطتاْ يةكَيم هة ٓؤكاسةكاُي َٓيِاُي 
كشَيلاسي بياُي ُضًي كشَيي دةطيت كاسي بياُية كة كشَيلاس بؤ كاتزًَيشَيلي صؤس بة كشَييةكي 

س طضاي كةَ كاسدةكات، جطة هةوةى هة ٓةُذَي حاَهةتذا هة كاتي بووُي طةسثَيضيةن كشَيلا
بِشَيين ًووضةكةي وةسدةطشَيت جطة هة بِشيين ًووضةكةي هة كاتي ُةخؤػي وثَيِةداُي 

 ًؤَهةتي ُةخؤػي بة كشَيلاسةكة.

ودواتش ًافةكاُي هة سآَيِاْ وفَيشكشدْ هة بواسي كاسةكةي جطة هة فَيشكشدُي صًاُي   
اَلتة صاُشاو بَيت وئةَ ئةو واَلتةي بؤي دةضَيت ياْ ٓةس صًاَُيلي ديلةي ئاخاوتّ كة هةو و

خاَهةؾ بة تايبةتي دةبَيت بة ًةسجَيلي طةسةكي دابِشَيت بؤ ئةو كشَيلاسةي كة دةَٓيِشَيت. 
ُةصاُيين صًاْ وهَيم تَيِةطةيؼنت دةبَيتة ٓؤي كَيؼة وطريوطشفيت ًاًةَهة كشدْ وكَيؼةي 

بة ٓيض ػَيوةيةن ياطايي كة هة ئةجناًذا طةسٓةَهذةدةْ ئةَ خاَهةؾ هة ٓةسَيٌي كوسدطتاْ 
ثةيِشةو ُاكشَيت هة كؤًجاُيا ُاوخؤيةكاُي ٓةسَيٌي كوسدطتاْ. كة صؤسَيم هة كَيؼةكاْ هة 
ئةجناًي تَيِةطةيؼنت هة صًاْ طةسٓةَهذةدةْ بةتايبةت وةن ئةو صاُياسياُةي هة وةصاسةتي 

ئةجناًي  كاسوكاسوباسي كؤًةاَليةتي وةسًاُطشتوة كَيؼةي كشَيلاساُي )طاحى اهعاج(ة، كة هة
شَيلاسةكاُي هةوي ٓاتووْ طةسٓةَهذاُي كَيؼةي صؤس هة َُيواْ خاوةْ ًاَي وخضًةتلاسي ًااَلْ وك
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كشاوة خةَهلي ئةو واَلتة ُةَٓيِشَيّ وصياتش كشَيلاسي فوبيين وئةُذُوطي بَيِّ بؤ  ثَيؼِياص
 ٓةسَيٌي كوسدطتاْ. 

ة ضاودَيشي تةُذسوطيت ئةًة جطة هة ًافة كؤًةاَليةتي وتةُذسوطتيةكاُي كشَيلاس ه
وطةسداُي دكتؤس ووةسطشتين دةسًاْ وئةجناًذاُي ُةػتةسطةسي وبِةًاكاُي ثاساطتين كياُي 
كشَيلاس هة كاتي كاسكشدْ ودياسيلشدُي كاتزًَيشةكاُي ثؼووداْ. وًافة ياطاييةكاْ هة 

ثَيويظتة  ي بةدادطايي كشدْ بة خؤسايي وبةثةهة. كة هة صؤسبةي كات ئةَ ًافاُة بةو ػَيوةية
هةاليةُي كةًي كشَيي دةطيت كاس وُةطوجناُياْ هةطةَي كاتزًَيشةكاُي  ض، سةضاو ُاكشَيت

ؤًجاُياكاُةوة دةَٓيِشَيّ وصؤسبةياْ ككاسكشدْ )بة تايبةت كشَيلاسي بياُي كة هة سَيطاي 
اُي جطة هة كشَيلاسي خةَهلي واَلت باػووسي سؤرٓةاَلتي ئاطيا و باػووسي ئةفشيكياْكشَيلاسي 

. ئةًة جطة هة اليةُي ثؼلِيين تةُذسوطيت كة هة صؤسبةي كاتةكاْ بة ػَيواصَيلي (ديلة
سوتيين ئةجناًذةدسيت كة سةُطة صؤس جاس كشَيلاس ٓةَهطشي ُةخؤػيةن بَيت وهة ثؼلِيين 

ت بة ػَيواصيلي ُاياطايي ئةًة ٓةسدوو ػَيوة كشَيلاسةكاْ دةطشَيتةوة تةُذسوطيت دةسبضَي
 ياطايي وُاياطايي دةَٓيِشَيّ بؤ ٓةسَيٌي كوسدطتاْ. ئةواُةي بة 

ئابووسي وكؤًةاَليةتي  بة سَيلخظتِة هة اليةُي، ثَيويظيت َٓيِاُي كشَيلاسي بياُي
وتةُذسوطيت وياطايي وئةًين، كة دةبَيت حلوًةت بةس هةٓةًوو ػتَيم هة سَيطاي هَيلؤهيِةوة 

كشَيلاسي بياُي بؤ ئةَ ٓةسَيٌة دياسي بلات َٓيِاُي  ثَيويظت بووْ بةوتوَيزيِةوةي تؤكٌةوة 
بة هةبةسضاو داُاُي طؼت اليةُة ئةسَيين وُةسَيِيةكاُي ئةَ َٓيِاُة ، وئايا ٓةسَيٌي كوسدطتاْ 

                                                           
 ةٓا ( كشَيلاسي جؤس1084وبة ثَيي دوايني ئاًاسةكاُي طاَهي )ْ، هة كاتي ئَيظتا واصئةو كشَيلاساُةي هة ٓةسَيٌي كوسدطتاْ كاسدةكةْ خةَهلي واَلتاُي جيا

بشيتني هة كشَيلاسي خةَهلي9 )ُيجاَي، ئةُذوُيظيا، ِٓذ، فويبني، جوسجيا، ؿني، كوتيظواس، واَلت(،  33واَلت هة سةطةصُاًةي جيا ٓةْ )كشَيلاسي ُضيلةي 
، ؿشبيا، ئؤكشاُيا، ًكذؤُيا، كاًريؤْ، ظَيتِاَ، ًاهيضيا، اهباُيا، ئةسًيِيا، ئؤصباكظتاْ، غاُا، ثاكظتاْ، ًـش، طرييالُلا، ؿؤًاَي، طوسيا، تايوةُذ، ئوسدْ

، ًؤهذيفيا، بؤسكيِافاطو، كاصاخظتاْ، هيبيا، توُع، هبِاْ، سوطيا، توسكٌاُظتاْ، ًاهي، كؤُغؤ، كوطؤفؤ، ضيوي، تِضاُيا، طاجاكستان، سلطنة عمانميّ، 
 .ي ديلةواَلت كؤهؤًبيا، ًاالوي، أملاُيا(
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ثَيويظيت بة َٓيِاُي ئةو رًاسة صؤسةي كشَيلاسي بياُي ٓةية هة كاتَيلذا رًاسةيةكي صؤس هة 
 وُةبووُي بوودجة دةُاَهَيَِيت.   ٓاواَلتياُي ٓةسَيٌةكةي هة كَيؼةي بَيلاسي 

 

 كاسيطةسيية ُةسَيِيةكاُي َٓيِاُي كشَيلاسي بياُي

 كاسيطةسيية ُةسَيِيةكاُي َٓيِاُي كشَيلاسي بياُي هة ضةُذ خاَي كؤ دةبِةوة هةواُة9

هة كاتَيلذا رًاسةيةكي صؤسي خةَهلي ٓةسَيٌي كوسدطتاْ هة 9 ةكاْئابووسي وداسايي كاسيطةسيية-8
ةبووُي بوودجة وُةداُي ًووضة دةُاَهَيِّ، جطة هة ٓةبووُي رًاسةيةكي صؤس هة كَيؼةي ُ

، كةضي دةبيِني رًاسةي كشَيلاسة طةجني بَيلاس وطةسٓةَهذاُي كَيؼةي بيلاسي هة ٓةسَيٍ
بياُيةكاْ طاَي دواي طاَي صياتش دةبَيت وئةًةؾ ٓةهي دؤصيِةوةى كاس بؤ ٓاواَلتياُي خؤًاْ 

وي ئةَ حاَهةتةؾ هة صؤسبةي جاس ئةوة دةبَيت، خةَهلي ٓةسَيٍ بة كةًرت دةكات. بياُو
بةٓاُةي )ػةسَ وبة ُضَ صاُيين ٓةُذَي كاس( كاس ُاكةْ، بةاَلَ ئةطةس هة سَيطاي وةصاسةتي 

هةاليةْ اليةُة تايبةمتةُذةكاْ ) كاسةوة خوهي سآَيِاْ وخوهي سؤػةُبريي بلشَيتةوة
كاسَٓيِاُي ًيذيا وكةُاَهةكاْ بؤ باَلوكشدُةوةى ئةَ وبةتايبةتي طةُذيلاي كشَيلاساْ و بة

سةُطة رًاسةيةكي صؤس هة كةجناُي ٓةسَيٍ بؤ ئةجناًذاُي ٓةًوو جؤسة كاسَيم  ،(سؤػةُبرييية
ي بزَيوي رياُياْ. كة سةُطة كاسكشدْ هة صؤسَيم هة ثةيذا كشدُبشؤْ وكاسي تَيذا بلةْ بؤ 

ة ٓةُذَي ػيت ُةػياو  وهة بةٓةدس داُي تةًةْ كَيؼةي كؤًةاَليةتي وسةُطة ئاهؤدة بووْ ب
 وكات بياُجاسَيضَيت وئةطةسي الداْ كةًبلاتةوة.

كاسيطةسيية ئابووسيةكاُي ئةَ َٓيِاُة خؤي دةبيَِيتةوة هة دةسضووُي سَيزةيةكي صؤس 
هة ثاسةي ٓةسَيٍ بؤ دةسةوةي واَلت و دةكشَيت بؤ خؤًاْ بةكاسبَيت وطوودي ئةَ ثاسةية بؤ 

. دةكشَيت وبياُي ٓةسَيٍ بَيت بة طؼيت ُةن تةُٔا بؤ ضةُذ كةغ وكؤًجاُياي ُاوخؤخةَهلي 
                                                           

 
 َي كاس بوُة هة ٓةسَيٍ، وسَيزةي بَيلاسي ب كةغ ( ػةؾ طةد ٓةصاس 500000بةثَيي صاُياسييةكاْ كة هة سَيطاي دةصطاكاُي ساطةياُذُةوة باَلوكشاوةتةوة، ) 

 %(20طةيؼتؤتة ) 
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ثشؤرة وكاسي وةبةسَٓيِاُي ديلة بلشَيت وئةجناَ بذسَيت كة طوودي ٓةبَيت بؤ سَيزةيةكي صؤس 
هة خةَهلي ٓةسَيٍ هة سَيطاي بةكاسخظتِياْ وطوود وةسطشتّ هة بةسٓةًَٔيِاُةكة. ئةًة جطة 

دةكشَيت ئابووسي ُاطاْ هة سَيطةي  و ديلةي ئابووسي بؤ ئةَ دياسدةية هة كاسداُةوةى
خوَيِذُةوةيةكي ئةكادميياُة بؤ دياسدةكة صياتش بتواُّ اليةُة ئةسَيين وُةسَيين ئةَ َٓيِاُة 

 دياس بلةْ.

تةواو  ، وٓاتين رًاسةيةكي صؤس هة كشَيلاسي بياُي بؤ ٓةسَيٍ 9كاْةكاسيطةسيية كؤًةاَليةتي -1
خاوةْ كوتوس وئايّ وسؤػةُبريي وصًاُي وسدطتاْ هة سووي كؤًةاَليةتيةوة وهة خةَهلي ك يبياُ

طةسٓةَهذاُي و تايبةت بة خؤياُّ، ئةًة هة صؤسبةي كات دةبَيتة ًايةي هَيم تَيِةطةيؼنت 
كَيؼة و ثَيؼَيولاسي بؤ ًايف كشَيلاسةكة هة كاتي ًاًةَهة كشدُي خاوةْ كاس هةطةَهيذا هة حاَهةتي 

ي خاوةْ شَيلاسي كؤًجاُياكاْ، وبةٓةًاْ ػَيوةؾ هة حاَهةتي كشَيلاسي ُاوًاَي وًاًةَهةكشدُك
، ئةًة جطة هَيذةكةوَيتةوة بةساًبةسي هة ٓةُذَي حاَهةتذا توُذوتيزي ًاَي هةطةَي رُي كشَيلاس 

هةوةي كة ضاودَيشي كشدُي كشَيلاسي رُي بياُي بؤ ًاَي وًِذاَهي خاوةْ ًاَهةكة كَيؼةي 
َيذةبَيتةوة وهة ٓةُذَي حاَهةتذا كشَيلاسةكة توُذوتيزي بةكاسَٓيِاوة هةطةَي ًِذااَلُي خَيضاُة ه

بةكاسبةسةكة وئةًةؾ دةبَيتة ٓؤي دسوطتبووُي ئاطةواسي خشاثي دةسووُي بةطةس ئةو 
ًِذااَلُة وكاسيطةسي بةخَيوكةسي ًِذاَي هةطةس ثشؤطةي بِياتِاُي كؤًةاَليةتي ًِذاَي وصًاْ 

وسؤػةُبريي ًِذاَي. و بةٓةًاْ ػَيوة ًاًةَهةؾ هةطةَي كةطاُي  بريواصي قظة وئاخاوتّ ووػَي
بةتةًةْ وُةخؤؾ وثةكلةوتةى خَيضاُةكاْ. وئةطةسي دسوطت بووُي حاَهةتي ديلةي كَيؼةي 
كؤًةاَليةتي وبةكاسَٓيِاُي كشَيلاسي رْ بؤ ًةبةطيت ديلة وةن ئةوةى سووي دا هة يةكَيم هة 

( هةو رُاُة 2يين تيايذا كاسياْ دةكشد و)يج( رُي فو81) )ًظاج( هةػاسي ٓةوهَيش ةسةكاُيطةُت
طلااَلياْ هة دادطا تؤًاس كشد هة دري خاوةُي طةُتةسةكة بةوةى بؤ ًةبةطيت ديلة بة كاسياُي 
َٓيِاوة وجطة هةوةي بِشي ثاسةياُي هَي خواسدوة، وبةبِشياسي دادطا ئةو طةُتةسة داخشاوة ووةن 

رُةكاْ هة داواكةياْ ثاػطةص بووُةوة وٓةسيةن بة بِشَيم ثاسة قةسةبوو  ،ي ياطاييضاسةطةس
. ئةَ سووداوةؾ ػَيواصَيلة هة ػَيواصةكاُي تاواُي باصسطاُي خاوةْ طةُتةسةكة كشاُةوة هةاليةْ
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كشدْ بة رُي كشَيلاسي بياُي كة بؤ ًةبةطيت جيا هةًةبةطيت كاسكشدُةكةياْ  
 بةكاسَٓيِشاوْ.

َٓيِاُي ئةو رًاسة صؤسةي كشَيلاسي بياُي بؤ ٓةسَيٌي كوسدطتاْ  9ةكاْئةًِي يةطةسيكاسي -2
كاسيطةسي دةبَيت هةطةس ئةًِيةتي ٓةسَيٍ سةُطة هة سَيطاي سَي خؤػلشدْ بؤ َٓيِاُي ُاياطايي 
كةطاَُيم هة واَلتاُي ديلةوة بؤ كاسثَيلشدُياْ هة ٓةُذَي كاسي تايبةت وُابةجَي وباصسطاُي 

بةو كةطاُةوة ياخود بةكاسَٓيِاُياْ هة اليةْ ٓةُذَي اليةُةوة هة كاسي طيخوِسي  ثَيلشدْ
وئةجناًذاُي ٓةُذَي تاواُي تيلذةساُة وتريوس ياْ َٓيِاُي ًاددة ٓؤػبةسةكاْ ودسوطت كشدُي 
باصاسَيلي ئاطاْ بؤ فشؤػنت وكشيّ وطواطتِةوةى بؤ واَلتة طِوسييةكاْ. ئةًة جطة هة ئةطةسي 

ًااَلْ  ي تاواْ ودصي كشدْ هة ًااَلْ بة تايبةت هة سَيطاي رُة خضًةتلاسةكاُيدسوطت بووُ
  وٓؤكاسي ديلةي ُةخواصساو كة سةُطة هة دآاتوودا سوو بذات.

ئةطةس وًةتشطي باَلوبووُةوة وتةػةُةكشدُي ُةخؤػي 9 يةكاْتةُذسوطتي يةكاسيطةسي -3
وةي ئةو كشَيلاساُة ٓؤكاسَيم بّ بؤ بةئةطةسي ئة (HIV يذصبةتايبةتي ُةخؤػي )ئ طواطرتاوة

ُضيلبووُةوة هة كشَيلاسي ٓةَهطشي ُةخؤػي، بةتايبةتي بةٓؤي  باَلوبووُةوةى ُةخؤػي،
 وثَيياْ دةكشَيت هة رُي كشَيلاسي بياُي كة كاسي هةػفشؤػي دةكةْ نبةٓؤي بووُي رًاسةية

ةوةي ُةخؤػي طواطرتاو ِطواطت ياخود هةرَيش ُاوُيؼاُي كاسدا، ةطتة دةَٓيِشَيّوبؤ ئةو ًةب
وًةتشطي تةػةُةكشدُي ئةو ُةخؤػياُة هة َُيو  بة ٓةس ٓؤكاسيلي ديلةي طواطتِةوة بَيت.

  خةَهلي ٓةسَيٍ.
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 ئةجناًي ساثشطي بؤ باسودؤخي كشَيلاسي بياُي هة ٓةسَيٌي كوسدطتاْ 

بؤ صاُيين باسودؤخي  كشاوةهة ئةجناًي ساثشطيةن كة هة اليةْ دةطتةكةًاُةوة 
( كشَيلاس وةن منووُة كة بة سَيزةي 370كشَيلاسي بياُي هة ٓةسَيٌي كوسدطتاْ،  بة وةسطشتين )

(، كة 1084وػةؾ ًاُطي يةكةًي طاَهي  1083%(ي كؤي طؼيت كشَيلاسي بياُي هة طاَهي )8)
ثَيم ٓاتووة هة  و سةطةص )ًَي وَُيش(. وساثشطيةكة( كشَيلاسة، هة ٓةسدو23527رًاسةياْ  )

تايبةت بة صاُياسي كةطي دةسباسةي سةطةص وتةًةْ وباسي  ، طةسةتا ثشطياسيثشطياس مكؤًةَهَي
كاس، ودواتش صاُياسيية كؤًةاَليةتي وسةطةصُاًة وبووُي ًِذاَي و ئاطتةكاُي خوَيِذْ وجؤسي 

كؤًةَهَيم ثشطياسي تايبةت بة صاُيين جؤسي كاس وٓةبووُي صاُياسي كشَيلاس طؼتييةكاْ كة 
و دابني كشدُي ثَيذاويظيت  اوي ػوَيين حةواُةوة وبِشي ًووضةًةبةطت و طوجن هةطةس واَلتي

سؤراُة ورًةكاُي ُاخنواسدْ، و ٓةَهظوكةوتي خاوةْ كاس هةطةَي كشَيلاساْ وئةطةسي 
توػبووُياْ بة توُذوتيزي وبووُي ثاداػت وطضا، وثشطياسي تايبةت بة ئةجناًذاُي ثؼلِيين 

ٓاتين بؤ ٓةسَيٌي كوسدطتاْ وجؤسي خضًةتطوصاسي تةُذسوطيت  تةُذسوطيت بؤ كشَيلاس هةكاتي
، وسةضاوي طةاَلًةتي كشَيلاس ثضيؼموبةبةسدةواًي ئةجناًذاُي ثؼلِيين تةُذسوطيت وبيِيين 

هةكاتي كاسكشدْ، وئةجناًذاُي ثةيوةُذي تةهةفؤُي هةطةَي خَيضاْ وكةغ وكاس، وطوجناوي كاسة 
تةيي كشَيلاس وئةطةسي بووُي كَيؼةي ياطايي. هة كؤي ئةَ ساطجَيشدساوةكاْ هةطةَي تواُاي جةط

( ثشطياس وةاَلَ دساوُةتةوة، وئةجناًةكاُي بةَ ػَيوةيةي الي خواسةوة دةخةيِة 24ثشطياساُة )
 بةسدةطت9
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 صاُياسي كةطي9 –يةكةَ 

 ( سةطةصي كشَيلاساْ دياسي دةكات8خؼتةي رًاسة )

 سَيزةي طةدي رًاسة سةطةص
 % 28,26 878 ًَي
 %50,51 188 َُيش

 %88,88 370 كؤي طؼيت
كشَيلاسي  188%( و )28,18كشَيلاسي رْ بووْ كة بة سَيزةي  878هة كؤي رًاسةي ئةو كشَيلاساُةي بةػذاسبووْ هة ساثشطيةكةدا )

 .%(50,51ثياو بة سَيزةي

 

39%

61%

 سَيزةي بةػذاسبوواُي ساثشطي( 1)وَيِةي رًاسة 
ًَي َُيش
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 ي دةكات( تةًةُي كشَيلاساْ دياس1خؼتةي رًاسة )

 سَيزةي طةدي رًاسة تةًةُةكاْ
87-11 87 2,64% 
12-16 70 85,54% 
17-21 858 22,40% 
22-26 805 11,80% 
27-31 48 80,51% 
32-36 53 82,22% 

 %88,84 370 كؤي طؼيت
 

%( و)تةًةُةكاُي 2,64بة سَيزةي  11-87ئةو تةًةُاُةي كة دياسي كشابووْ بة ثَيي خؼتةكةي طةسةوة سَيزةكاُيا9ْ )تةًةُي 
 31-27%( و )تةًةُي 11,80سَيزةكةي  26-22%( و )تةًةُي 22,40بة سَيزةي  21-17%(  و)تةًةُي 85,54سَيزةكةي  16-12َُيواْ 

 %( بووْ. 82,22سَيزةكةي  36-32%( و )تةًةُي 80,51سَيزةكةي 

 

 

18-22
4%

23-27
17%

28-32
33%

33-37
22%

38-42
11%

43-47
13%

سَيزةي تةًةُي كشَيلاساْ( 2)وَيِةي رًاسة 

 

 

 



 

16          www.ihrckr.org ن:ُاوُيؼا              ُضيم ياسيطاى فشةُظؤ ٓةسيشى                     -كى ئاصادىطةِسة  -ٓةوهَيش    

E-mail:ihrc.kurdistan@gmail.com 

 دياسي دةكات ( سةطةصُاًةي كشَيلاسا2ْخؼتةي رًاسة )

 سَيزةي طةدي رًاسة سةطةصُاًة
 %4,10 14 فوبيين

 %80,38 40 ئةُذةُوطي
 %4,51 16 توسكي

 %7,22 30 جوسجي
 %88,85 81 بِطالدػي
 %88,34 44 ئَيشاُي
 %2,84 88 طوسي
 %86,07 71 ُيجاَهي
 %8,26 34 ٓيِذي
 %2,81 84 ؿؤًاَهي
 %1,4 81 ثاكظتاُي
 %2,64 87 طشيالُلي
 %88,83 370 كؤي طؼيت

خؼتةكة دياسيلشاوة بة ئةو كشَيلاساُةي بةػذاسبووْ هة ساثشطييةكة كة خاوةْ سةطةصُاًةي ئةو واَلتاُة بووْ كة هة 
% 8% ٓيِذي 86% ُيجاَهي 2% طوسي 88% ئَيشاُي 88% بِطالدػي 7% جوسجي 4% توسكي 80%، ئةُذةُوطي 4سةطةصُاًةي فوبيين سَيزةكاُي9)

%(. ٓةسضةُذة كشَيلاسي توسن وطوسي وئَيشاُي بة كشَيلاسي خؤًاَهي ٓةرًاس دةكشَيّ هةبةس ئةوةى 2% طشيالُلي 1ثاكظتاُي  %2ؿؤًاَهي 
سةكة صؤسبةياْ خةَهلي ئاواسةي واَلتي ئَيشاْ وطوسياْ وكشَيلاسة توسكةكاْ هةسَيطاي كؤًجاُياكاُي وةبةسَٓيِاُةوة دَيّ هة سَيطاي خاوةْ كا

ةت بة كؤًجاُياكاُي بواسي كاسةكةياْ. بةاَلَ ثَيٌاْ باؾ بوو وةن كشَيلاسي بياُي بةػذاسياْ ثَي بلةيّ هةَ ساثشطية بؤ بؤ ثشؤرةي تايب
 .باسودؤخياْصاُيين 

فويبيين
5%

ئةُذُوطي
10%

توسن
6%

جؤسجي
8%

بِطالديؼي
19%

ئَيشاُي
12%

طوسي 
4%

ُيجاَهي  
17%

ٓيِذي
9%

ؿؤًاَهي
3%

ثاكظتاُي
3%

طشيالُلي
4%

سةطةصُاًةي كشَيلاساْ( 3)وَيِةي رًاسة 
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 ( باسي كؤًةاَليةتي كشَيلاساْ دياسي دةكات3خؼتةي رًاسة )

 سَيزةي طةدي رًاسة باسي كؤًةاَليةتي
 %27,43 874 تطةَه

 %48,26 174 خَيضاُذاس
 %0,72 3 جيابؤتةوة
 %8,14 5 بَيوةرْ

 - - بَيوةًَيشد
 %88,88 370 كؤي طؼيت

 

%( 48,26سَيزةكاْ بةَ ػَيوةيةي هة خؼتةكةدا دياسيلشاوة دةبيِني كة صؤستشيّ رًاسة هة كشَيلاس خَيضاُذاسْ كة سَيزةكةي )
 جيابووُةتةوة.(% 0,72% كشَيلاسةكاْ بَيوةرُّ و)8,14%( و تةُٔا )27,43كؤي طؼيت كشَيلاسةكاُة وكشَيلاسي طةَهت )

 

 

 

39%

59%

1% 1%

باسي كؤًةاليةتي كشَيلاساْ( 4)وَيِةي رًاسة 
طةَهت خَيضاُذاس جيابؤتةوة بَيوةرْ بَيوةًَيشد
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 ( ٓةبووُي ًِذاَي دياسي دةكات4خؼتةي رًاسة )

 سَيزةي طةدي رًاسة وةاَلَ
 %67,64 267 بةَهَي

 %18,14 801 ُةخَيش
 %800 370 ؼيتكؤي ط

 % ًِذاَهياْ ُية(. 18,14% هة كشَيلاسةكاْ خاوةْ ًِذاَهّ و 67,64سَيزةي )

 

 

 

79%

21%

ٓةبووُي ًِذاَي دياسي دةكات( 5)وَيِةي رًاسة 
بةَهَي ُةخَيش 
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 ( ئاطتةكاُي خوَيِذْ دياسي دةكات5خؼتةي رًاسة )

 سَيزةى طةدي رًاسة ئاطتةكاْ
 %14 810 ُةخوَيِذةواس
 %24,38 860 خوَيِذةواس
 %2,64 87 بَي بشواُاًة
 %88,34 44 طةسةتايي
 %83,47 60 ُاوةُذي
 %4,72 17 ئاًادةيي
 %8,76 8 ثةمياُطا
 %1,07 80 كؤهَيز

 %88,86 370 كؤي طؼيت
%( 14%( و )24,38بة ثَيي ئةَ خؼتةية بؤًاْ دةسدةكةوَيت كة صياتشيّ رًاسةي كشَيلاس خوَيِذةواسْ، كة بة سَيزةي )

%( 4,72%( بشواُاًةي ُاوةُذي و )83,47%( بشواُاًةي طةسةتايياْ ٓةية و)88,34واُاًةْ، و )%( بَي بش2,64ُةخوَيِذةواسْ، )
 %( كؤهَيز. 1,07%( ثةمياُطا، و)8,76بشواُاًةي ئاًادةيي و)

 

 

25%

35%

4%

11%

15%

6% 2% 2%

سَيزةي ئاطتةكاُي خوَيِذْ( 6)وَيِةي رًاسة 
ُةخوَيِذةواس خوَيِذةواس بَي بشواُاًة طةسةتايي ئاًادةيي ُاوةُذي ثةمياُطا كؤهَيز
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 ( جؤسي كاس دياسي دةكات6خؼتةي رًاسة )

 سَيزةى طةدي رًاسة كاس
 %81,4 50 كؤًجاُياكشَيلاسي 

 %72,22 300 (ثاكلةسةوةًاَي +  خضًةتلاسي )كشَيلاس
 %8,55 7 ضاودَيش
 %8,14 5 ػؤفَيش

 %8,03 4 وةطتاي بيِاي
 %0,10 8 ئةُذاصياس
 %88,87 370 كؤي طؼيت

 

ي كة بة سَيزة تلاسي ًااَلُّ هةطةَي كشَيلاسي ثاكلةسةوةهة خؼتةي تايبةت بة جؤسي كاس صياتشيّ سَيزةي كشَيلاس خضًة
%( 8,14%( ضاودَيش، وسَيزةي )8,5%( وةطتاي بيِا و)8,03%(ي كشَيلاسةكاُّ، و )81,4) كؤًجاُيا بة سَيزةي%( وكشَيلاسي 72,22)

 %( ئةُذاصياسي ثشؤرةكاُّ.0,1ػؤفَيش، و )

 

 

13%

83%

2% 1% 1% 0%

سَيزةي جؤسي كاسةكاْ( 7)وَيِةي رًاسة 
كؤًجاُيا خضًةتلاس ضاودَيش ػؤفَيش وةطتاي بيِا ئةُذاصياس
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 ثشطياسي تايبةت بة صاُياسيية طؼتييةكا9ْ -دووةَ 

 ياسي دةسباسةي ئةو واَلتةي كشَيلاساْ بؤي دةسووْ بؤ كاسكشدْ( صا7ُخؼتةي رًاسة )

ئايا صاُياسيت ٓةبوو ئةو واَلتةي بؤي 
 دةسؤي بؤ كاسكشدْ ض واَلتَيلة؟

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %48,4 134 بةَهَي
 %37,4 124 ُةخَيش

 %800 370 كؤي طؼيت
 

بؤي دةسوات ئايا بةس هة سؤػتين ٓيض صاُياسيةكي ٓةبوو  هة ثشطياسي تايبةت بة صاُياسي كشَيلاس هةطةس ئةو واَلتةي كة
%( كشَيلاسةكاْ صاُياسياْ ٓةبوو، 48,4دةسباسةي ئةوةى كة بؤ كوَي دةسوات. هة ئةجناًي وةاَلًةكاْ بؤًاْ دةسكةوت كة سَيزةي )

 %( ُةياُضاُيوة بؤ كؤي دةسؤْ. 37,4و )

 

51%
49%

سَيزةي صاُياسي كشَيلاساْ دةسباسةي ( 8)وَيِةي رًاسة 
 واَلتي سؤيؼتِياْ بؤ كاس

بةَهَي ُةخَيش
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 بؤًاْ دةسدةخات ئايا صاُياسياْ ٓةبووة دةسباسةي ئةو كاسةي دةيلةْ هة ػوَيين ًةبةطت (8خؼتةي رًاسة )

ئايا صاُياسيت ٓةبوو دةسباسةي ئةو 
دةيلةي هة ثاؾ سؤػتِت بؤ كاسةي 

 ؟واَلتي ًةبةطت

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %47,64 171 بةَهَي
 %38,14 887 ُةخَيش

 %800 370 كؤي طؼيت
 

%( كشَيلاسةكاْ صاُياسياْ ٓةبووة هةطةس جؤسي ئةو كاسةي كة بؤي 47,64دةسدةكةوَيت كة سَيزةي )بةثَيي خؼتةكة بؤًاْ 
 %( صاُياسياْ ُةبوو.38,14دةسؤْ بةس هة جَئَيؼتين واَلتةكاُي خؤياْ، وسَيزةي )

 

59%

41%

سَيزةي صاُياسي كشَيلاساْ دةسباسةي ئةو ( 9)وَيِةي رًاسة 
كاسةي دةيلةْ هة واَلتي ًةبةطت

بةَهَي ُةخَيش
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 ثاكوخاويِيةوة ( دةسباسةي طوجناوي ػوَيين حةواُةوة هة سووي80خؼتةي رًاسة )

ئايا ػوَيين حةواُةوةت طوجناوة هة 
 سووي ثاكوخاوَيِيةوة؟

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %48,55 137 بةَهَي
 %80,51 48 ُةخَيش

 %26,60 878 تاسادةيةن
 %88,87 370 كؤي طؼيت

 

%( هة 48,55ة سَيزةي )هة ثشطياسي تايبةت بة طوجناوي ػوَيين حةواُةوة هة سووي ثاكوخاويِيةوة، بؤًاْ دةسدةكةوَيت ك
%( كشَيلاسةكاْ 80,51%( تا سادةيةن ثَيياْ طوجناوة، و)26,60كشَيلاسةكاْ واي دةبيِّ كة ػوَيِةكةياْ طوجناوة، وبة سَيزةي )

 ػوَيين ًاُةوة وحةواُةوةي خؤياْ ثَي طوجناو ُية.

 

 

52%

10%

38%

طةباسةت بة طوجناوي ياْ ُةطوجناوي ( 10)وَيِةي رًاسة 
ػوَيين حةواُةوة

بةَهَي ُةخَيش تاسادةيةن
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 اْ بؤ دياسي دةكات( بِشي ًووضةي كشَيلاسامن88خؼتةي رًاسة )

 سَيزةي طةدي رًاسة ئايا بِشي ًووضةكةت ضةُذة؟
100-200$ 881 12,22% 
208-300$ 844 21,18% 
308-400$ 28 7,81% 
408-500$ 77 87,22% 
508-600$ 15 4,38% 
608-700$ 87 2,64% 
708-800$ 10 3,85% 
808-8000$ 11 3,47% 

 %88,86 370 كؤي طؼيت
%( 28,18(  و)$200-100بِشي ًووضةكاُياْ هة َُيواْ ) %( كشَيلاس12,22ْسَيزةي كشَيلاس كة ) ؼتةية دةسطةوتوةبة ثَيي ئةَ خ

-408%( بة بِشي )87,22( كاسدةكةْ، وسَيزةي )$400-308%( بة بِشي )7,81( كاس دةكةْ، و)$300-208كشَيلاسةكاْ بة بِشي ًووضةي )
%( 3,85) ( كاس دةكةْ، و$700-608بِشي )%( بة 2,64( كاس دةكةْ و )$600-508بة بِشي ) %( كشَيلاسةكا4,38ْ( كاس دةكةْ، و )500$

 .كاسدةكةْ ($8000-808( كشَيلاس بة بِشي)3,47( و سَيزةي )$800-708واُي )كشَيلاسةكاْ ًووضةكاُياْ هة َُي

 

23%

32%

8%

18%

6%
4% 4% 5%

سَيزةي ًووضةي كشَيلاساْ دياسي دةكات( 11)وَيِةي رًاسة 

200-300 301-400 401-500 501-600

601-700 701-800 801-900 901-1000
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 ووضة بةػي دابني كشدُي ثَيذاويظيت سؤراُة دةكات( بؤًاْ دةسدةخات ئايا بِشي 81ًخؼتةي رًاسة )

 سَيزةي طةدي رًاسة وةاَلَ
 %55,4 210 بةَهَي

 %22,4 850 ُةخَيش
 %800 370 كؤي طؼيت

 

هة ثشطياسي تايبةت بة ئايا ًووضةكةت بةؾ دةكات بؤ دابني كشدُي ثَيذاويظتيةكاُي رياْ هة ئةجناًذا بؤًاْ دةسكةوت كة 
 %( وةاَلًةكاُياْ بة ُةخَيش بوو.22,4لاسةكاْ وةاَلًةكاُياْ بة )بةَهَي( بوو، وسَيزةي )%( كشَي55,4سَيزةي )

 

 

 

66%

34%

طةباسةت بة بةؾ كشدُي ًووضة بؤ دابني ( 12)وَيِةي رًاسة 
كشدُي ثَيذاويظتييةكاُي سؤراُة

بةَهَي ُةخَيش
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 ( تايبةت بة دابني كشدُي جةًةكاُي خواسدْ ئايا هةاليةْ كؤًجاُياوة دابني دةكشَيت ياْ كشَيلاس خؤي82خؼتةي رًاسة )

ةْ جةًةكاُي ُاْ خواسدْ هةالي
كؤًجاُياوة ئاًادة دةكشَيت ياْ هةاليةْ 

 خؤت؟

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %61,80 240 كؤًجاُيا
 %16,80 820 تهةاليةْ خؤ
 %800 370 كؤي طؼيت

 

%( 16,80%( هة كشَيلاسي كؤًجاُيا وثشؤرةكاْ هةاليةْ كؤًجاُياوة ُاْ خواسدُياْ بؤ دابني دةكشَيت، وسَيزةي )61,80سَيزةي )
 خؤياْ دابيين دةكةْ. كشَيلاسةكاْ

 

 

 

73%

27%

طةباسةت بة دابني كشدُي رةًةكاُي ( 13)وَيِةي رًاسة 
خواسدْ هة اليةْ خاوةْ كاس ياْ كشَيلاس خؤي

كشَيلاس    كؤًجاُيا
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 ( رًاسةي جةًةكاُي ُاْ خواسد83ْخؼتةي رًاسة )

 سَيزةي طةدي رًاسة ئايا ضةُذ جةَ ُاْ دةخؤي؟
 %6,60 26 يةن جةَ
 %85,14 67 دوو جةَ
 %61,88 240 طَي جةَ

 %2,81 84 صياتش
 %88,86 370 كؤي طؼيت

( يةن جةَ ُاْ %6,60) ة رًاسةي جةًةكاُي ُاْ خواسدْ بة ثَيي خؼتةكة بؤًاْ دةسدةكةوَيت كةهة ثشطياسي تايبةت ب
%( صياتش هة 2,81، و)%( كشَيلاسةكاْ طَي جةَ ُاْ خواسدُياْ ٓةية 61,88)و %( دوو جةَ ُاْ دةخؤْ،85,14و سَيزةي ) ، دةخؤْ

 طَي جةَ ُاْ دةخؤْ.

 

 

8%
16%

73%

3%

رًاسةي جةًةكاُي ُاْ خواسدُي ( 14)وَيِةي رًاسة 
كشَيلاساْ

يةن جةَ  دوو جةَ طَي جةَ  صياتش
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 تايبةت بة دابني كشدُي ثَيذاويظيت سؤراُة( 84ؼتةي رًاسة )خ

دابني كشدُي ثَيذاويظتيية 
تايبةتييةكاْ هة ئةطتؤي خاوةْ كاسة 

 ياْ خؤت؟

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %31,4 103 خاوةْ كاس –كؤًجاُيا 
 %46,4 165 كشَيلاس خؤي
 %800 370 كؤي طؼيت

 

%( كشَيلاس خؤي بةسثشطة 46,4ةت بة كشَيلاسةكة وةاَلًةكاْ بةَ ػَيوةية بوو9ْ )هة ثشطياسي دابني كشدُي ثَيذاويظيت تايب
 %( كؤًجاُيا ياْ خاوةْ كاس بؤياْ دابني دةكات. 31,4هةطةس دابني كشدُي ثَيذاويظتيةكاُي، وسَيزةي )

 

 

43%

58%

بؤًاْ دةسدةخات ض اليةَُيم ( 15)وَيِةي رًاسة 
ثَيذاويظيت سؤراُة دابني دةكات

خاوةْ كاس  كشَيلاس
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 هةطةَي كشَيلاس( تايبةت بة جؤسي ٓةَهظوكةوتي خاوةْ كاس 85خؼتةي رًاسة )

ٓةَهظوكةوتي خاوةْ كاس ضؤُة 
 هةطةَهت؟

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %88,26 82 صؤس باؾ
 %50 177 باؾ

 %87,22 77 ُاوةُذ
 %8,34 6 خشاث

 %0,72 3 صؤس خشاث
 %88,87 370 كؤي طؼيت

 

%( 87,22صؤس باؾ وةاَلًياْ داوةتةوة و) %( كشَيلاسةكاْ بة88,26%( كشَيلاس ٓةَهظوكةوتي خاوةْ كاسياْ ثَي باػة و)50بة سَيزةي )
 ( بة صؤس خشاث وةاَلًياْ داوةتةوة.%0,72بة خشاث وةاَلًياْ داوةتةوة، و ) (%8,34كشَيلاسةكاْ بة )ُاوةُذ(، و )

 

 

19%

60%

18%

2% 1%

 تايبةت بة جؤسي ٓةَهظوكةوتي خاوةْ كاس( 16)وَيِةي رًاسة 

صؤس باؾ باؾ ُاوةُذ خشاث  صؤس خشاث
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 ( بؤًاْ دةسدةخات ئايا كشَيلاسةكاْ سووبةسووي توُذوتيزي دةبِةوة86خؼتةي رًاسة )

 سَيزةى طةدي رًاسة ووبةسووي توُذوتيزي دةبيتةوة؟س
 %87,64 80 بةَهَي

 %78,14 280 ُةخَيش
 %800 370 كؤي طؼيت

 

%( 87,64%( سووبةسووي ُةبوُةتةوة هةكاتي كاسكشدْ، و )78,14طةباسةت بة ٓةبووُي توُذوتيزي هةكاتي كاسكشدْ، )
ةياْ بة ٓةبووُي قظةي ُةػياو وًاًةَهةي خشاث وٓاواس بةطةس سووبةسووي توُذوتيزي دةبِةوة. وجؤسي ئةو توُذوتيزيي

 داْ.كشدْ وجَِيو 

 

19%

81%

 سَيزةي بووْ ياْ ُةبووُي توُذوتيزي( 17)وَيِةي رًاسة 
بةَهَي ُةخَيش
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 ( بؤًاْ دةسدةخات ئايا كشَيلاس ثاداػت دةكشَيت ياْ ُا87خؼتةي رًاسة )

 سَيزةى طةدي رًاسة ئايا ثاداػت دةكشَيت؟
 %20,38 835 بةَهَي

 %58,47 223 ُةخَيش
 %88,88 370 ي طؼيتكؤ

%( 58,47بةثَيي خؼتةي طةسةوة طةباسةت بة ٓةبووُي ثاداػت بؤ كشَيلاس، هة وةاَلًةكاْ بؤًاْ دةسدةكةوَيت كة بة سَيزةي )
 %( كشَيلاس ثاداػت دةكشَيّ.   20,38كشَيلاسةكاْ ثاداػت ُاكشَيّ و تةُٔا )

 

30%

70%

سَيزةي بووُي ثاداػت ياْ ُةبووُي ( 18)وَيِةي رًاسة 
بةَهَي ُةخَيش
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 سَيزةي طضاداُي كشَيلاسامناْ بؤ دياسي دةكات( 88خؼتةي رًاسة )

 سَيزةى طةدي رًاسة ئايا طضا دةدسَييت؟
 %86,60 %74 بةَهَي

 %71,18 %284 ُةخَيش
 %88,88 370 كؤي طؼيت

 

 %( كشَيلاسةكاْ طضا ُادسَيّ.71,18%( كشَيلاسةكاْ طضا دةدسَيّ )86,60طةباسةت بة بووُي طضا )

 

 

18%

82%

بووْ ياْ ُةبووُي طضادامناْ بؤ دياسي ( 19)وَيِةي رًاسة 
 دةكات

بةَهَي ُةخَيش 
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 ( تايبةت بة وةسطشتين ًووضة هةكاتي دياسيلشاوي خؤي10خؼتةي رًاسة )

ئايا ًووضةكةت هةكاتي خؤي 
 وةسدةطشي؟

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %71,4 285 بةَهَي
 %86,4 73 ُةخَيش

 %800 370 كؤي طؼيت
 

%( كشَيلاسةكاْ ًووضةكاُياْ 86,4ّ، و )%( كشَيلاسةكاْ ًووضةكاُياْ هةكاتي خؤي وةسدةطشْ بةبَي دواكةوت71,4سَيزةي)
 دوادةكةوَيت.

 

 

 

83%

17%

سَيزةي وةسطشتين ًووضة هةكاتي دياسي ( 20)وَيِةي رًاسة 
كشاوي خؤي 

بةَهَي ُةخَيش
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 ( بؤًاْ دةسدةخات ئايا كشَيلاس ًووضةي هَي دةبِشَيت18خؼتةي رًاسة )

 سَيزةي طةدي رًاسة ئايا ًووضةت هَي دةبِشَيت؟
 %87,64 80 بةَهَي

 %78,14 280 ُةخَيش
 %800 370 كؤي طؼيت

 

%( 78,14%( كشَيلاسةكاْ ًووضةياْ هَي دةبِشَيت و)87,64ثَيي ئةَ خؼتةيةي طةسةوة بؤًاْ دةسدةكةوَيت كةسَيزةي )بة 
كشَيلاسةكاْ ًووضةياْ هَي ُابِشَيت. وبةثَيي قظةي كشَيلاسةكاْ هةكاتي ضاوثَيلةوتّ ٓؤي بِشيين ًووضةكاُياْ طةِساُذةوة بؤ 

كاتي ُةخؤػي كشَيلاس سؤرةكةي بؤ بة ًؤَهةت ٓةرًاس ُاكشَيت بةَهلو طضا دةدسَيت بة بووُي طةسثَيضي هةاليةْ خؤياُةوة، وهة
 بِشيين ًووضةكةي. 

 

 

19%

81%

سَيزةي بِشيين ًووضةًاْ بؤ دةسدةخات( 21)وَيِةي رًاسة 

بةَهَي ُةخَيش 
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 ( تايبةت بة جؤسي خضًةتطوصاسية تةُذسوطتيةكا11ْخؼتةي رًاسة )

ئايا خضًةتطوصاسيية تةُذسوطتييةكاْ 
 ضؤُّ؟

 سَيزةى طةدي رًاسة

 %85,55 70 صؤس باؾ
 %60 225 باؾ
 %80,72 41 خشاث

 %1,4 81 صؤس خشاث
 %88,88 370 كؤي طؼيت

 

%( ثَيياْ صؤس باػة، وسَيزةي 85,55%( كشَيلاسةكاْ ثَيياْ باػة، و )60هة ثشطياسي ضؤُيةتي خضًةتطوصاسيية تةُذسوطتيةكاْ، )
 ث.%( بة صؤس خشا1,4%( بة خشاث خضًةتطوصاسييةكاْ دةبيِّ، و )80,72)

 

 

17%

70%

11%

2%

جؤسي خضًةتطوصاسيية ( 22)وَيِةي رًاسة 
تةُذسوطتييةكاْ

صؤس باؾ   باؾ خشاث   صؤس خشاث

 

 

 

 

 



 

36          www.ihrckr.org ن:ُاوُيؼا              ُضيم ياسيطاى فشةُظؤ ٓةسيشى                     -كى ئاصادىطةِسة  -ٓةوهَيش    

E-mail:ihrc.kurdistan@gmail.com 

 

 ( تايبةت بة بيِيين دكتؤس هةكاتي ثَيويظت12خؼتةي رًاسة )

 سَيزةي طةدي رًاسة ئايا هةكاتي ثَيويظت دكتؤس دةبيين؟
 %68,85 270 بةَهَي

 %10,72 800 ُةخَيش
 %88,88 370 كؤي طؼيت

 

 %( هة كاتي ثَيويظت بووْ وُةخؤػي دكتؤس ُابيِّ.10,72ةبيِّ، وسَيزةي )%( كشَيلاساْ هة كاتي ثَيويظت دكتؤس د68,85سَيزةي )

 

 

 

79%

21%

تايبةت بة بيِيين دكتؤس هة كاتي ( 23)وَيِةي رًاسة 
ثَيويظت

بةَهَي ُةخَيش
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 ( تايبةت بة بووُي ثؼلِيين تةُذسوطيت بة ػَيوةيةكي بةسدةوا13َخؼتةي رًاسة )

ئايا بة ػَيوةيةكي بةسدةواَ ثؼلِيين 
 تةُذسوطتيت بؤ دةكشَيت؟

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %31,4 103 َهَيبة
 %46,4 165 ُةخَيش

 %800 370 طؤي طؼيت
 

 %( بةبةسدةواًي ثؼلِيِياْ بؤ دةكشَيت.31,4%(ي كشَيلاساْ بة بةسدةواًي ثؼلِيِياْ بؤ ُاكشَيت، و )46,4سَيزةي )

 

 

 

43%

58%

تايبةت بة ئةجناًذاُي ثؼلِيين ( 24)وَيِةي رًاسة 
  تةُذسوطيت بةػَيوةيةكي بةسدةواَ

بةَهَي ُةخَيش
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 كؤًجاُيا –سًاْ هة ئةطتؤي كشَيلاسة ياْ خاوةْ كاس ( بؤًاْ دةسدةخات ئايا ثؼلِيين دكتؤس وكشيين دة14خؼتةي رًاسة )

ئايا ثؼلِيين دكتؤس وكشيين دةسًاْ هة 
 ئةطتؤي خؤتة ياْ خاوةْ كاس؟

 سَيزةى طةدي رًاسة

 %20,10 834 خؤت
 %58,68 224 خاوةْ كاس
 %88,88 370 كؤي طؼيت

 

خؤياْ طةسداُي دكتؤس دةكةْ ودةسًاْ دةكشْ، و %( كشَيلاساْ هةئةطتؤي 20,10ي طةسةوة بؤًاْ دةسدةكةوَيت كة )هة خؼتة
 %(ي كشَيلاسةكاْ هة ئةطتؤي خاوةْ كاس ئةَ خضًةتطوصاسييةياْ ثَيؼلةؾ دةكشَيت. 58,68)

 

 

30%

70%

بيِيين دكتؤس ودابني كشدُي دةسًاْ( 25)وَيِةي رًاسة 
كشَيلاس   خاوةْ كاس 
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 ( تايبةت بة سةضاوي طةالًةتي هة ػوَيين كاسكشد15ْخؼتةي رًاسة )

 ئايا سةضاوي طةالًةتي كشاوة هة ػوَيين
 كاسكشدُت؟

 سَيزةى طةدي رًاسة

 %71,60 286 بةَهَي
 %86,18 72 ُةخَيش

 %88,88 370 كؤي طؼيت
%( كشَيلاسةكاْ وةاَلًياْ بة 71,60هةثشطياسي ئايا هةكاتي كاسكشدْ سةضاوي طةاَلًةتي كشاوة هة ػوَيين كاسكشدْ، سَيزةي ) 

 ُةخَيش بووة. %(ي كشَيلاسةكاْ وةاَلًةكاُياْ بة86,18بةَهَي بووة، و )

 

 

 

 

83%

17%

تايبةت بة سةضاو كشدُي طةالًةتي هة ( 26)وَيِةي رًاسة 
ػوَيين كاسكشدْ

بةَهَي ُةخَيش
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 ( طةباسةت بة ئةجناًذاُي ُةػتةسطةسي هة دواي ٓاتين بؤ ٓةسَيٌي كوسدطتا16ْخؼتةي رًاسة )

ئايا ُةػتةسطةسيت بؤ كشاوة هةدواي 
 ٓاتِت بؤ ٓةسَيٌي كوسدطتاْ؟

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %82,81 52 بةَهَي
 %75,76 386 ُةخَيش
 %88,88 370 يتكؤي طؼ

 %( ُةػتةسطةسي ُةكشاوْ. 75,76%(ي كشَيلاساْ هة كوسدطتاْ ُةػتةسطةسياْ بؤ كشاوة، و )82,81سَيزةي )

دوو ثشطياسي دواتش هةو ثشطياسة دةسباسةي ٓؤكاس وجؤسي ُةػتةسطةسي، و ئايا بة سةصاًةُذي خؤت بووة ياْ بة صؤس،  ٓيض 
 ًةبةطيت  ُةوةيةؾ دةكشَي هَيلذاُةوةى صؤسي بؤ بلشَيت كة سةُطة تيِةطةيؼنت بَيت هةوةاَلًَيم ُةدساوةتةوة. ئةَ وةاَلَ ُةدا

 ثشطياسةكة ياخود كشَيلاسةكة ُةيويظتوة وةاَلَ بذاتةوة.

 

 

 

13%

87%

سَيزةي ئةو كشَيلاساُةي ُةػتةسطةسيياْ ( 27)وَيِةي رًاسة 
بؤ كشاوة هة ٓةسَيٌي كوسدطتاْ
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 كاُي( طةباسةت بة ئةجناًذاُي ثةيوةُذي تةهةفؤُي كشَيلاس هةطةَي خَيضاْ وكةطوكاسة17خؼتةي رًاسة )

ثةيوةُذي تةَهةفؤُي ئةجناَ دةدةَيت 
 هةطةَي خَيضاْ وكةغ وكاسةكةت؟

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %77,64 315 بةَهَي
 %88,14 43 ُةخَيش

 %800 370 كؤي طؼيت
 

ْ بة %( هة كشَيلاسا88,14%( كشَيلاساْ ثةيوةُذي تةهةفؤُي ئةجناًذةدةْ هةطةَي خَيضاُةكاُياْ و )77,64بةثَيي خؼتةى طةسةوة )
 ٓةس ٓؤكاسَيم بَيت ئةجناًي ُادةْ.

 

 

 

89%

11%

سَيزةي ئةجناًذاُي ثةيوةُذي تةهةفؤُي (28)وَيِةي رًاسة 
هة طةَي خَيضاُةكاُياْ

بةَهَي طةباسةت بة ُةػتةسكةسي ُةخَيش
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 ( بؤًاْ دةسدةخات كة ضةُذ ًاوة جاسَيم كشَيلاس ثةيوةُذي ئةجناَ دةدات18خؼتةي رًاسة )

ضةُذ ًاوة جاسَيم ثةيوةُذي تةهةفؤُي 
 ئةجناًذةدةيت؟

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %20,10 834 سؤراُة
 %14,10 818 ٓةفتاُة
 %7,22 30 ًاُطاُة

 %25,14 863 هةكاتي ثَيويظت
 %88,87 370 كؤي طؼيت

 

%( 7,22%( ٓةفتاُة ثةيوةُذي ئةجناَ دةدةْ و)14,10%( كشَيلاسةكاْ سؤراُة ثةيوةُذي هةطةَي خَيضاُةكاُياْ دةكةْ، و )20,10) 
 ويظت بؤياْ ٓةية ثةيوةُذي تةهةفؤُي ئةجناَ بذةْ.%( هة كشَيلاسةكاْ هةكاتي ثَي25,14ًاُطاُة ثةيوةُذي دةكةْ. وبةسَيزةي )

 

 

30%

25%9%

36%

بؤًاْ دةسدةخات ضةُذ ًاوة جاسَيم (29)وَيِةي رًاسة 
كشَيلاس ثةيوةُذي ئةجناَ دةدات
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 ( تايبةت بةدياسيلشدُي خوهةكةكاُي ثةيوةُذي كشد20ْخؼتةي رًاسة )

خوهةكاُي ثةيوةُذي كشدْ دياسيلشاوة 
 ياْ بة ئاصادي خؤت ئةجناًي دةدةيت؟

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %84,72 350 دياسيلشاوة
 %3,85   10 ةئاصادي خؤيب

 %88,88 370 كؤي طؼيت
 

%( هة كشَياسةكاْ هةكاتي ئةجناًذاُي ثةيوةُذي تةهةفؤُي هةطةَي خَيضاُةكاُياْ خوهةكةكاُياْ بؤ 84,72بة سَيزةي )
 %( كشَيلاسةكاْ بة ئاصادي خؤياْ كاتةكة دياسي دةكةْ.3,85دياسيذةكشَيت،  وبةسَيزةي )

 

 

 

96%

4%

خوهةكةكاُي ثةيوةُذي كشدْ( 30)وَيِةي رًاسة 
بة ئاصادي خؤَ  دياسي كشاوة
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 ( بؤًاْ دةسدةخات ئايا كشَيلاس كاسي ديلة ئةجناَ دةدات جطة هةو كاسةي بؤي دياسيلشاوة28خؼتةي رًاسة )

ئايا جطة هةو كاسةي بؤت دياسي كشاوة 
 كاسي ديلة ئةجناَ دةدةَيت؟

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %81,4 50 بةَهَي
 %76,4 310 ُةخَيش

 %800 370 كؤي طؼيت
 

%( جطة هة 76,4%( كشَيلاسةكاْ جطة هة كاسة دياسكشاوةكاُي خؤياْ كاسي ديلة ئةجناًذةدةْ، وسَيزةي )81,4)بة سَيزةي 
 كاسةكاُي خؤياْ كاسي ديلة ُاكةْ.

 

 

 

12%

88%

سَيزةي ئةو كشَيلاساُةًاْ بؤ دةسدةخات ( 31)وَيِةي رًاسة 
كة كاسي ديلة ئةجناَ دةدةْ

بةَهَي ُةخَيش
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 ( طوجناُي كاس هةطةَي تواُاي جةطتةيي كشَيلاسًاْ بؤ دةسدةخات21خؼتةي رًاسة )

ت طوجناوة هةطةَي ئايا جؤسي كاسةكة
 تواُاي جةطتةييت؟

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %71,18 284 هة تواُاي جةطتةيي
 %86,60 74 بةدةس هة تواُاي جةطتةيي

 %88,88 370 كؤي طؼيت
 

%( كشَيلاسةكاْ كاسةكاُياْ بةدةس هة تواُاي جةطتةيي خؤياُة بة ساطجاسدُي ئةسكي قوسغ ثيياْ هةاليةْ 86,60سَيزةي )
 %( ئةسكةكاُياْ هة تواُاي جةطتةيي خؤياُة.71,18وخاوةْ ًاَهةكاْ. وسَيزةي ) كؤًجاُيا

 

 

 

82%

18%

سَيزةي طوجناوي كاس هةطةَي تواُاي (32)وَيِةي رًاسة 
جةطتةيي

هة تواُاي جةطتةيي بةدةس هة تواُاي
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كَيؼةي ياطايي بوُةتةوة هةطةَي سَيزةي ئةواُةي  دووضاسي( سَيزةي ئةو كشَيلاساُةًاْ بؤ دةسدةخات كة22خؼتةي رًاسة )
 َيٌي كوسدطتاْكَيؼةي ياطايي ُةبوُةتةوة هة ٓةس دووضاسي

كَيؼةي ياطايي بويتةوة  دووضاسيئايا 
 هة ٓةسَيٌي كوسدطتاْ؟

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %5,03 18 بةَهَي
 %82,84 348 ُةخَيش

 %88,88 370 كؤي طؼيت
 %( توػي كَيؼة ُةبووُةتةوة.82,84%( كشَيلاسةكاْ هة ًاوةي كاسكشدُياْ توػي كَيؼةي ياطايي بوُةتةوة، و)5,03سَيزةي )

 هة ضواس ثشطياسي دواي ئةَ ثشطياسة طةباسةت بة كَيؼةي ياطايي كة ثَيم ٓاتبووْ هة9

 ئةطةس وةاَلًةكةت بة بةَهَي بوو، ٓؤكاسةكةي ضي بوو؟ -

 هة ئةجناًذا بةُذ كشاوي؟ -

 ئةطةس وةاَلًةكةت بة بةَهَي بوو هة كاتي بةُذ كشدُذا ئةػلةجنة دساي؟ -

 ثاسَيضةست بؤ دابني كشاوة؟ -

 اساُة وةاَلَ ُةدساوُةتةوة.ٓيض هةَ ثشطي

 

6%

94%

سَيزةي ئةو كشَيلاساُةي دووضاسي ( 33)وَيِةي رًاسة 
كَيؼةي ياطايي بؤُةتةوة هة ٓةسَيٍ

بةَهَي ُةخَيش
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 ( طةباسةت بة بووْ ياْ ُةبووُي ًؤَهةتي ُيؼتةجَيبوو23ْخؼتةي رًاسة ) 

 سَيزةي طةدي رًاسة ئايا ًؤَهةتي ُيؼتةجَي بووُت ٓةية؟
 %85,76 354 بةَهَي

 %2,81 84 ُةخَيش
 %88,88 370 كؤي طؼيت

 

 %( ًؤَهةتي ُيؼتةجَيبووُياْ ُية.2.81كشَيلاسةكاْ ًؤَهةتي ُيؼتةجَي بووُياْ ٓةية، و بة سَيزةي )%(ي 85,76سَيزةي )

 

 

 

97%

3%

سَيزةي ٓةبووُي ًؤَهةتي ُيؼتةجَي ( 34)وَيِةي رًاسة 
بووْ دةسدةخات

بةَهَي ُةخَيش
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 ( طةباسةت بة ثاساطتين بةَهطةُاًة تايبةتييةكاْ )الي خاوةْ كاس ياْ كشَيلاس خؤي(24خؼتةي رًاسة )

ئايا ثاطجؤست وبةَهطةُاًة 
كاُت الي خؤتة ياْ الي تايبةتيية

 خاوةْ كاس؟

 سَيزةي طةدي رًاسة

 %4,10 14 الي خؤَي
 %83,68 344 الي خاوةْ كاس

 %88,88 370 كؤي طؼيت
%(ي كشَيلاسةكاْ بةَهطةكاُياْ الي 4,10%( كشَيلاسةكاْ بةَهطةُاًة تايبةتييةكاُياْ الي خاوةْ كاسةكاُياُة، و)83,68بة سَيزةي )

 ةؾ كشَيلاسي ثشؤرةكاْ هة توسن وايشاُي وعةسب دةكشَيتةوة. خؤياُة، ئةَ سَيزةي

 

 

95%

5%

ثاساطتين ثاطجؤست وبةَهطةُاًة ( 35)وَيِةي رًاسة 
تايبةتييةكاْ

الي خاوةْ كاس  الي كشَيلاس
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 اًةكا9ْدةسئةجن

سَيزةيةكي صؤس هة كشَيلاساُي بياُي هة ٓةسَيٌي كوسدطتاْ كشَيلاسي خضًةتلاسي ًااَلُّ هة -8
ًاسةيةكي كةَ هة ور ،سةطةصي ًَييِة وكشَيلاسي ثاكلةسةوة وخضًةتطوصاس هة سةطةصي َُيش

رةكاْ، صياتش َٓيِاُي كشَيلاسي كشَيلاسي تايبةمتةُذ بة ٓةُذَي بواس كاس دةكةْ هة ثشؤ
َيتةوة بؤ كةًي كشَيي دةطيت كاس وكاس ًةتلاسي ًااَلْ وكشَيلاسي ثاكلةسةوة دةطةِسخض

 وكشَيلاسي ثَيلشدُياْ هة كاسي قوسغ وبةدةس هة تواُاي جةطتيياْ بؤ كاتزًَيشَيلي صؤس.
سَيزةيةكي كةَ هةَ رًاسةي كشَيلاسة بياُيةكاُي ٓةسَيٍ  ،ػاسةصاو ثظجؤس هةبواسةكاُي كاسدا

  ثَيلذةَٓيِّ.

ُةبووُي صاُياسي تةواو هةالي كشَيلاس دةسباسةي ئةو ػوَيِةي بؤي دةسوات وئةو كاسةي  -1
َي دةكةْ، دةيلات وثَيِةداُي صاُياسي تةواو هةاليةْ كؤًجاُياكاُةوة كة طشَيبةطتياْ هةطة

ة ُاصاُّ كة كشَيبةطيت بؤ دةكةْ. جطة هة ُةبووُي وهةٓةُذَي حاَهةتذا ساطيت ئةو كاس
ياْ كةًرت وادةكات كَيؼةكاُاسةكاْ دةسباسي ئةسن وًافةكاُياْ وئةًةؾ هةالي كشَيلٓؤػياسي 

ة وصؤس جاس بؤ يةكاليي كشدُةوةى كَيؼة بة بِش ،يي بلشَيتةوةهةاليةْ ثؤهيع ودادطاكاْ يةكال
ثَيؼيولاسييةكاْ ثاسةيةكي كةَ كشَيلاس بَيذةُط دةكشَيت وكَيؼةكة كؤتايي ثَيذَيت، ئةًةؾ 

 بةساًبةسياْ صياتش دةكات.

وطوصةساُي  تِياْ بؤ ٓةسَيٍ هة رَيش باسودؤخدواي ٓا كشَيلاساْ هة هةًاُةوةى سَيزةيةكي صؤس  -2
ًاسةيةكي صؤس هة كشَيلاس هة صؤسبةي جاس ر ةطوجناو هة سووي ػوَيين حةواُةوة، وخشاث وُ

روسَيلي قةباسة ُةطوجناو هةطةَي صؤسي رًاسةياْ، وُةطوجناوي هة سووي ثاكوخاوَيين ودابني 
ُةكشدُي ثَيذاويظتيية تايبةتييةكاْ وكةَ وكوستي هة خضًةتطوصاسيية تةُذسوطتييةكاْ، 

 اطا وسَيٌِاييةكاْبةثَيي ية و تةُذسوطيت بة ػَيوةيةكي بةسدةواَ،وئةجناًِةداُي ثؼلِيين 
 هةطةَي ُاكشَيت. سةفتاس وٓةَهظوكةوتياْ هةاليةْ خاوةْ كاسةوة
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توُذوتيز هة اليةْ خاوةْ كاس بةساًبةس بة  بووُي ٓةَهظوكةوت وًاًةَهةي خشاث و -3
كشَيلاساْ وبووُي طضا هةكاتي كاسكشدْ وطضاي بِشيين ًووضة، ودسةُط ثَيذاُي ًووضة 

 شاوي خؤي.ودواكةوتين هة كاتي دياسيل

، كة وةن سَيلاسَيم ئةجناَ ةَهطةُاًة تايبةتييةكاُي كشَيلاسوةسطشتِةوةى ثاطجؤست وب -4
دةدسَيت هةاليةْ خاوةْ كؤًجاُيا وخاوةْ كاسةكاْ، ئةًةؾ كاسَيلي ُةػياو وُاياطايية، وتةُٔا 

جياكاسي هة  هةطةَي كشَيلاسي ًااَلْ وكشَيلاسي ثاكلةسةوةكاْ ئةجناًذةسَيت ودةبَيتة كشداسَيلي
كشَيلاسي ثشؤرةكاْ، وسَيطاؾ بؤ تاواُي باصسطاُي كشدْ بة ًشؤظ خؤؾ َُيواْ ئةو كشَيلاساُة و

  دةكات.

 

 ثَيؼِياصةكا9ْ

 بؤ ثةسهةًاُي كوسدطتا9ْ -يةكةَ

 دةسكشدُي ياطايةكي تايبةت بة َٓيِاُي كشَيلاسي بياُي.-8

 دةسكشدُي ياطاي ُةَٓيؼتين باصسطاُي كشدْ بة ًشؤظ. -1

  بؤ حلوًةتي ٓةسَيٌي كوسدطتا9ْ -دووةَ

ثتةوكشدُي سَيٌِايةكاُي تايبةت بة َٓيِاُي كشَيلاسي بياُي بؤ ٓةسَيٌي كوسدطتاْ هة اليةْ  -8
وةصاسةتي كاسوكاسوباسي كؤًةاَليةتي واليةُة ثةيوةُذيذاسةكاُي ديلة بو سَيطةطشتّ هةٓةس 

 بؤ َٓيِاُي ٓةسةًةكي كشَيلاسي بياُي.ًافةكاُياْ، وطِووس داُاْ  ثَيؼَيولاسيػَيواصَيلي 

وطشُطي داْ بةو اليةُة ، بؤ كشَيلاسي بياُي ٓاتوو ووسد  ئةجناًذاُي ثؼلِيين تةُذسوطيت -1
بؤ سَيطة طشتّ هة باَلوبووُةوة وتةػةُةكشدُي ُةخؤػي ُةخواصساو هة سَيطاي ثةيوةُذي كشدْ 

 ةتشطييةكاُي كاسكشدْ.وثاساطتين رياُي كشَيلاس هة ً هةطةَي كشَيلاسي ُةخؤؾ.
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ثَيويظيت بة َٓيِاُي كشَيلاسي تايبةت وػاسةصا ٓةية كة  بواسي كاسةي دياسيلشدُي ئةو -2
  ٓةسَيٌي كوسدطتاْ كشَيلاسي ػاسةصاي ُية هةو بواسة.

وطةُذيلاكاُي كشَيلاساْ بة كشدُةوةي خوهي  ْ بة كةستي كاس هةاليةْ حلوًةتطشُطيذا -3
ْ هة بواسةكاُي كاس بة طؼيت بؤ طوود وةسطشتّ هة دةطيت كاسي سؤػةُبريي وخوهي سآَيِا

 َيِاْ.ٔخؤًاَهي وبةكاسخظتين َٓيضي دةطيت بَيلاس هة ثشؤرةي بةسٓةً
ضاودَيشي ياطايي وئةًين بؤ ثشؤطةي َٓيِاُي كشَيلاسي بياُي وصياتش ضاودَيشي كشَيلاسي  -4

 تايبةتّ بةو بواسة. ٓاتوو بؤ ٓةسَيٍ وضاودَيشي ئةًين بؤ ئةو طؤًجاُياياُةي
ضؤُيةتي بة دةسكشدُي ياطايةكي تايبةت بة َٓيِاُي كشَيلاسي بياُي وسَيٌِايي تايبةت  -5

 .ًاًةَهةكشدْ بةجؤسَيم تةواوي ًافةكاُياْ ثاسَيضساوبَيت
بؤ ئةَ بابةتة بؤ   ئةجناًذاُي توَيزيِةوة وهَيلؤهيِةوةى كؤًةَهِاطي وئابووسي وياطايي -6

 كشَيلاسي بياُي. يطةسيية ئةسيين وُةسَيِيةكاُي  َٓيِاُيئاطةواس وكاسساوةطتاْ هةطةس 
سؤَهي خَيضاْ هة سَيطةطشتّ هة بذسَيت بة طشُطي هة سَيطةي كةُاَهةكاُي ساطةياُذُةوة  -7

ةس ًِذاَي كشَيلاسي بياُي هة َُيو خَيضاْ وكاسيطةسييةكاُي هةطبووُي ئاطةواسي خشاثي 
 تي ًِذاَي.وثشؤطةي بِياتِاُي كؤًةاَلية

ئاًادةكشدُي سَيبةسَيلي كاس بؤ كشَيلاسي بياُي كة بةكاسَٓيِاْ وطود هَي وةسطشتين ئاطاْ  -8
بَيت وتيايذا صاُياسي ياطايي و خضًةتطوصاسي و ًافةكاُياْ وئةسكةكاُياْ تؤًاسكشابَيت 

 ٓةسوةٓا ًيلاُضًي ثةيوةُذيلشدْ و طلااَل تؤًاسكشدُي بؤ دياسي كشابَيت.و
طتين ئاصادي كشَيلاس هة ٓاتووضؤ والبشدُي ٓةًوو ئةو ٓؤكاساُةي ئاصادييةكاُي هة ثاسا -80

ت هةطةَي وبةسص كشدُةوةى كشَيي كاس بةػَيوةيةن بطوجنَي ٓاتووضؤ دةبةطتَيتةوة.
 كاتزًَيشةكاُي كاسكشدْ.
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