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ثوختةى ج يَبةج يَكارى
هةَ زاثؤزتةدا ،ويَِةيةن دةزبازةى بازى ئابوزىء خؤغطوشةزاُى كؤًةآليةتىء ئابوزى داُيػتواُى ٓةزيٌَى كوزدضتاُى عرياق دةخةيِةزِوو.
ٓةزوةٓا ئةطةز غياوبيَت ُيػاُدةزةكاُى ئيَطتا هةطةأل ُيػاُدةزةكاُى زابسدوو بةزاوزد دةكةيّ بؤ ديازيلسدُى طؤزِاُلازيةكاْ.
ئةَ داتاياُةى هةَ زاثؤزتةدا خساوُةتةزِوو ئةًاُةْ:

ٓةذازى


زيَرةى تاكةكاْ هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ كة هةذيَس ٓيوَى ٓةذازى ُيػتٌاُى دةذيّ دابةشيوة هة  %4.7بؤ  %3.5هة ُيَواْ  2117و
 .2112خاوةُدازيَتى كسدُى كةهوثةىل وةن ئؤتؤًؤبيَى و بةفسطس ٓةًاْ زاضتى ُيػاْ دةداتٓ .ةزوةٓا ٓةذازى هة ضةزاُطةزى
عرياق دابةشيِى بةخؤوة بيِيوة بةآلَ زيَرةكاُى ٓةذازى هة بةغةكاُى تسى عرياق بةغيَوةيةكى بةزضاو بةزشتسبوو و بةزشتس
دةًيَِيَتةوة بة بةزاووزد هةطةأل ٓةزيٌَى كوزدضتاْ.



ئةطةزضى ٓةذازى هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بةطػتى كةًة ،بةآلَ جياواشيةكى بةزضاو هة ُيَواْ ثازيَصطاكاُى بةدى دةكسيَت :زيَرةى
ٓةذازى هة ضويٌَاُى تةُٔا  %2بةآلَ هة دٓؤن ُصيلةى  %6و هة ٓةوهيَس .%3.6



زيَرةى ًِداآلُى خواز تةًةْ  5ضاأل كة بةغيَوةيةكى ًاًِاوةُد ياْ شؤز تووغى كةَ كيَػى بووْ بةطويَسةى تةًةْ (كة ثيَوةزيَلى
ُا ًاددية بؤ خؤغطوشةزاُي)  %6.7بوو .ئةًةش بة ئاغلسا كةًرتة هة عرياق بة طػتى ( )%8.5بةآلَ بةزشتسة ووآلتاُى
ُاوضةكة :تيَلسِاى طػت ووآلتاُى زؤذئاواى ئاضيا  %5بوو.

ثةزوةزدة


زيَرةى تؤًازكسدْ هة قوتاخباُةى ضةزةتايى هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ  %95.9بة شيادةى  %4.5هة عرياق بةطػتى.



زيَرةى تةواوكسدُى قوتاخباُةى ضةزةتايى بةغيَوةيةكى دياز ُصًرتة هة كؤى طػتى تةواوكسدُى قوتاخباُةى ضةزةتايى (كة
بةزشتسة هة  )%111تةُٔا  %64.9ة ،واتا شؤز ًِداأل خويَِدُى ضةزةتايى تةواوُاكةْ هة تةًةُى  11ضاهَيدا .بةآلَ ٓةزدوو
زيَرة هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بةغيَوةيةكى بةزضاو هة زيَرةكاُى عرياق بةطػتى بةزشتسْ.



زيَرةى تؤًازكسدْ هة قوتاخباُةى دواُاوةُدى هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بةزشةُ :صيلةى  %91هة كةضاُى تةًةْ  17-12دةضّ بؤ
قوتاخباُة.



%94.1ى كوزِاُى (تةًةْ  )24-15هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ خويَِدةوازْ بةآلَ تةُٔا %84.9ى كضاْ دةهَيَّ تواُاى خويَِدُةوة و
ُووضيِياْ ٓةية.

2

جؤزى كؤًةآليةتى (ُيَس و ًآ)


بةدئيَِاُى يةكطاُى هة ثةزوةزدة ٓةُطاويَلى ضةزةكية بةزةو بةدئيَِاُى دةزفةتى يةكطاْ بؤ ثياواْ و ئافسةتاْ.
ُيػاُدةزةكاُى يةكطاُى جؤزى كؤًةآليةتى ئاًاذةدةكةْ كة ذًازةى كضاُى دةضِة بةز خويَِدْ ٓةًاْ ذًازةى كوزِاُة جطة هة
خويَِدُى باآل ُةبيَتٓ ،ةزضةُدة تةُاُةت هةَ ئاضتةض زيَرةكة بةزةو يةكطاُبووْ دةضيَت.



هةطةأل ئةًةش ،زيَرةى ئةو ئافسةتاُاُةى كازدةكةْ بةزاًبةز بة كسآ هة كةزتةكاُى جطة هة كةزتى كػتوكاهَى ً %17.2ايةوة،
ُصيلةى ُةطؤزِاوة هةطةأل ضاهَيَم هةًةوبةز.

تةُدزوضتى


ضةبازةت بة فسة ُيػاُدةزى تةُدزوضتىٓ ،ةزيٌَى كوزدضتاْ تا زادةيةن هة دواى وآلتاُى ُاوضةى زؤذٓةآلتى ُاوةزِاضت و باكوز
ئةفسيقا ديَت .زيَرةى ًسدُى ًِدايَ ُصًرتة هة زيّةى ُاوضةكاُى تسى عرياق بةآلَ بةغيَوةيةكى دياز بةزشتسة هة هوبِاْ ،توُظ،
ًيطس و توزكيا.



بةٓةًاْ غيَوة ،زيَرةى كوتاْ هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بةزشتسة هة بةغةكاُى تسى عرياق بةآلَ بةطػتى كةًرتة هة ووآلتاُى تسى
ُاوضةكة.



هة ُيَواْ ُيػاُدةزةكاُى طةيػنت بة خصًةتطوشازيةكاُى ضاوديَسى تةُدزوضتى ،شؤزيِةى هةدايلبوواْ هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ
( )%92.4هةضةز دةضتى كازًةُدى هئَاتوو ئةجناَ دةدزيَّ ،كة شؤز بةزشتسة هة ًيطس ( )%79بةآلَ كةًرتة هة توزكيا (.)%95



بةزبآلوى ًةُع كسدْ ،ياْ زيَرةى ئةو ئافسةتاُةى ٓاوضةزطريياْ كسدووة (تةًةْ  )49-15كة زادةطةيةُّ غيَواشى ضةزدةًى
ًةُع كسدْ بةكازدةٓيَِّ طةيػتة  %64.5هة  .2111ئةًةش يةكطاْ بوو هةطةأل ًيطس بةآلَ كةًرت بوو هة توزكيآ ،ةزوةٓا تا
زادةيةن بةزشتس بوو هة تيَلسِاى طػتى ووآلتاُى زؤذئاواى ئاضيا كة  %56بوو هة .2111

كػتوكاأل


زيَرةى كازًةُداْ هة كةزتى كػتوكاأل هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ُصًة ،تةُٔا ضةزووى  .%5بة ثيَضةواُةوة %76 ،ى كازًةُداْ هة
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ هة كةزتة خصًةتطوشازيةكاْ كازدةكةْ و ُصيلةى  %19هة ثيػةضاشى .بةغى شؤزى كازكسدْ هة كةزتى
كػتوكاأل هة ثازيَصطاى ضويٌَاُية ( )%6.8و كةًرتيِى هة ثازيَصطاى دٓؤكة (.)%4



ئةَ زيَرةية دابةشى هة زيَرةيةكى ُصَ ( )%6.1هة  2112بؤ  %5.2هة  .2113دٓؤن و ٓةوهيَس دابةشيِى بةزضاوياْ
بةخؤوةبيين ،هة كاتيَلدا هة ضويٌَاُى بةزشبووُةوةيةكى كةَ زوويدا.
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دةضتطةيػنت بة خصًةتطوشازية بِةزِةتيةكاْ ،ئاو ،كازةبا


دةضتطةيػنت بة خصًةتطوشازية بِةزِةتيةكاْ هة كوزدضتاْ بةزدةواَ بةزو باغرتدةضيَت ،كة ُصيلةى ٓةًوو ًاهَةكاْ (شياتس هة
 )%97ئاو و ئاوةزِؤى باغياْ ٓةية.



زيَرةكاُى كوزدضتاْ ثةضةُدة بة بةزاوزد هةطةأل بةغةكاُى تسى عرياق و ووآلتاُى تسى ُاوضةى زؤذٓةآلتى ُاوةزِاضت.

ئابوزى طػتى


هة  ،2113كؤى بودجةى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ُصيلةى  17تسهيؤْ ديِازى عرياقى بوو .هةَ بسِةية 5.33 ،تسهيؤْ ( )%31.4بؤ
وةبةزٓيَِاْ تةزخاُلسابوو .خةزجيةكاُى حلوًةتى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و عرياق بةطػتى وةن بةغيَم هة تيَلسِاى بةزٓةًى
ٓةزيٌَى/خؤًاهَى بةغيَوةيةكى بةزضاو شياتس بوو هة ًيطس ،ئةزدوًْ ،ريُػيِة عةزةبية يةكطستووةكاْ .ئةطةز هة زيَرةى
تةزخاُلساو بؤ وةبةزٓيَِاْ هة بودجةى حلوًةت بسِواُني ،ئةوا دةزدةكةويَت كة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و عرياق بة باغى بةزاوزد
دةكسيَّ بة ووآلتاُى ُاوضةكة .تةُٔا ًريُػيِة عةزةبية يةكطستووةكاْ زيَرةكةى هة ُيَواْ زيَرةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و
عرياقة.



ٓةآلوضاُى ضاآلُة هة ُيَواْ كاُوُى يةكةًى  2112و كاُوُى يةكةًى  2113هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ  %4بوو .زيَرةكة  %5.6بوو
هة كاُوُى يةكةًى  2111و كاُوُى يةكةًى .2112

كةزتى تايبةت


ُصيلةى ُيوةى داُيػتواُى داًةشزاو هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ هة كةزتى طػتى كازدةكةْ.



شؤزيِةى ٓيَصى كاز هة كةزتى خصًةتطوشازى كازدةكةْ ( ،)%76ثاغاْ ضاالكية ثيػةضاشييةكاْ ( )%18و ضاالكية ضةزةكيةكاْ
(.)%6

باشازِى كاز


زيَرةى بيَلازى (ئةو بةغةى ٓيَصة كاز كة ئازةشوودةكةْ و هة تواُاياُدا ٓةية كازبلةْ و بةدواى كازدا دةطةزِيَّ بةآلَ كازُاكةْ)
بة  2113طةيػتة  ،%6.5كةًرت هة زيَرةى  %7.9ى  .2112بةآلَ زيَرةى بيَلازى هة ُيَواْ الواُى تةًةْ ( )24-15ضاآلْ شؤز
بةزشتسة كة .%17



هة  ،2113زيَرةى بةغدازبووْ هة ٓيَصى كاز هة تةًةُى  15ضاأل و ضةزووتس  %39.8بوو ،شياتس بة زيَرةى  %1.5هة  .2112هة
كاتيَلدا ُصيلةى دوو ضيَيةكى ثياواُى ضةزووى  15ضاأل هة ٓيَصى كازْ ،تةُٔا  %16.1ى ئافسةتاْ هة ٓيَصى كازْ.

4



هة ضةزةجناًى زيَرةى بةزشى بةغدازبووْ هة ٓيَصى كاز و زيَرةى كةًى بيَلازى ،شؤزى خةهَم هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ هة 2113
كازياْ دةكسد .بةتايبةتى ،ذًازةى كازًةُداُى بة ًووضة ٓةهَلػا هة ٓ 819ةشاز هة  2112بؤ ٓ 872ةشاز هة .2113

طةغتوطوشاز


كوزدضتاْ ثيَطةيةكى طسُطة بؤ ضةزداُيلسدْ هة بةغةكاُى تسى عرياق و ووآلتاُى تس كة هة ُ 2113صيلةى  151.111كةع
ضةزداُياْ كسد.

طواضتِةوة


تؤزِى يَطاوباُى كوزدضتاْ هة فساواُبووْ داية ،هةطةأل بةزدةواًى شيادبووُى دةزفةتةكاْ بؤ دزوضتلسدُى ضيطتةًى زيَطاوباُى
ضةزةكى هة ُيَواْ غازةكاْ.

بةزِيَوةبسدْ


زيَرةى زاطةياُدُى خيَصاُةكاْ ضةبازةت بة داُى بةزتيى هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ( %3.7بوو هة  )2111شؤز ُصًرتة هة ٓةز
غويَِيَلى تس هة عرياق (.)%11.6



بوازيَلى طةغةكسدُى طسُط بؤ بةزِيَوةبسدْ باغرتكسدُى ثسِؤضةى داًةشزاُدُى فةزًاُبةزاُى حلوًية ،هة زيَطاى ووزدبيِيلسدْ و
ثةيوةضت بووْ بة تواُاكاُى كاز.
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ث يَشةكى

.1

ئبِبری ٚرد  ٚدرٚضج زۆر گرٔگە بۆ داڕغخٕی ضیبضەحی ٘ەر ٘ەرێُ یبْ ٚاڵحێک .ئبِبرەکبْ رێگەخۆظ دەکەْ بۆ
دەضخٕیػبٔکردٔی پێٛیطخییە ٘ۀٛکەییەکبْ ،ئبغٕبب ْٚٛبە پێػکەٚحٕی ضیبضەث  ٚپرۆژەکبٔی ئێطخب٘ ،ەرٚە٘ب
پالٔذأبْ بۆ ئبیٕذە .حکِٛەحی ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٌەَ دٚاییبٔەدا ٘ەٚڵی جذی داٚە بۆ بەرەٚپێػبردٔی
بەردەضخبٔٚٛی داحب ٌەضەر ٘ەرێّی کٛردضخبْ  ٚبەرەٚپێػبردٔی حٛأبکبٔی دەضخەی ئبِبری ٘ەرێّی کٛردضخبْ
بۆ کۆکردٔەٚەی ئە ٚداحبیبٔە.
ٚەک بەغێک ٌەَ ٘ەٚڵە ،ئەَ راپۆرحە د َٖٚٚراپۆرحی ضباڵٔەی پالْ بۆ دأراٚە کە پٛخخەیەک پێػکەظ دەکبث
ٌەضەر ٔیػبٔذەرە ضەرەکییەکبٔی بٛاری کۆِەاڵیەحی  ٚئببٚٛری ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ .ضٕذٚٚلی ٔٗحٖٗٚ
یٗوگرحٖٚٛوبْ بؤ دأ١ػخٛاْ ( )UNFPAپێػٕیبریبْ کردٚە ضیطخّێکی چبٚدێری کۆِەاڵیەحی-ئببٚٛری (Socio-
) )Economic Monitoring System (SEMSدرٚضج بکرێج كة شؤز زةٓةُدى ئابوزى و كؤًةآليةتى هةخؤبطسيَت ،هة
ُيَواُياُدا ئەَ ٔیػبٔذەرأە ٜبەکبردێٓ بۆ ثَٟٚأ٘ ٝەٌٚەکبٔ ٝئۀجبِذرا ٚبۆ گەیػخٓ بە ئبِبٔجەکبٔٝ
پێػکەٚح٘ ٜٚٛەزارەی٘ .1 ) MDG( ٝەرٚە٘ب کۆکردٔەٚە  ٚراپۆرحذاْ ٌەضەر "ٔیػبٔذەرە ضەرەکییەکبْ"،
بەحبیبەحی ئەٚأەی پەیٛەضخٓ بە داڕێژەرأی ضیبضەث ٌە ئبضخی بباڵدا ،حب ٌە کبحی داڕغخٕی ضخراحیژەکبٔذا
گرٔگخریٓ ئەٌٚەٚیەحەکبٔی ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٌەبەرچبٚبگرْ.2
ئەَ ٔیػبٔذەرە ضەرەکییبٔەی ٌەضەرەٚە ئبِبژەیبْ پێذرا ،زۆربەی ئە ٚبببەحبٔە دەگرٔەٚە کە ٌٗ ضیطخّی
چبٚدێری کۆِەاڵیەحی-ئببٚٛری ٘بحٌ ،ٖٚٛەبەرئەٚە دٚٚببرەبٔٚٛەٚە ٘ەیە ٌۀێٛاْ ئەَ د ٚٚکۆِەڵە ٔیػبٔذەرأٗ.
بە ٌەبەرچبٚگرحٕی ئەَ دٚٚببرەبٔٚٛەٚەیە ،دەضخەی ئبِبری ٘ەرێّی کٛردضخبْ بڕیبری داٚە کە ببغخریٓ ڕێگە
بریخییە ٌە پێػکەغکردٔی یەک راپۆرحی ضباڵٔە ٌەضەر ئەَ ٔیػبٔذەرأە  ٚحۀٙب ئۀ ٚیػبٔذەرە ضەرەکییبٔەی کە
پەیٛەضخٓ بە ضیطخەِی چبٚدێری کۆِەاڵیەحی-ئببٚٛرییەٚە.
ٔیػبٔذەرەکبْ ئەَ بٛارأەی خٛارەٚە دەگرٔەٚە:
٘ ەژاری
 پەرٚەردە
1

ئبهبًجە رەضویەکبًٔ ئبهبًجەکبًٔ پَرٍپێذاًی ُەزارە ( )MDGsلەپبغکۆٓ ُ Aبتّْەُ .ەرّەُب ضەیرٓ ڕاپۆرتٔ 2012
ئبهبًجەکبًٔ پَرٍپێذاًی ُەزارە ثکە .http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf.
2

ئەم راپۆرتەی راًذ ( )RAND Corporationپێػٌیبری کۆکردًەّە ّ راپۆرتذاى دەکبت لەضەر "ًیػبًذەرە ضەرەکییەکبى" ثۆ
رەچبّکردًی ئەّلەّیەتە گرًگەکبًی ُەرێوی کْردضتبىSandra H. Berry, Nicholas Burger, Harun Dogo, Krishna B. Kumar, :

Alessandro Malchiodi, Jeffrey Martini, Tewodaj Mengistu, Howard J. Shatz, Alexandria C. Smith, Artur Usanov, and Joanne K.
 ،Yoong.ئةو كةضاُة ضيطتةًيَم دادةزيَرْ بؤ كؤكسدُةوةى داتاى ثةيوةُدى داز بة حلووًةتى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ RAND MG-1184-KRG, January 2012.
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ٔیػبٔذەرەکبٔی ئەَ بببەحبٔە حێڕٚأیٕێکی بەرفراٚاْ دابیٓ دەکەْ ٌەضەر دۆخی ئببٚٛری ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٚ
چٗٔذ کەرحی دیبریکرا٘ .ٚبٚکبث ٚێٕەیەکی ٘ەِەالیەْ دابیٓ دەکەْ ٌەضەر گٛزەراْ ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٌەضەر
ئبضخی چۀذیٓ رە٘ۀذٚ ،ەک ٘ەژاری ،دەضخگەیػخٓ بە پەرٚەردە  ٚیەکطبٔی جۆری کۆِەاڵیەحی٘ .بٚغێٛەی
ئەِە گرٔگ ،راپۆرحەکبٔی دٚاحری ضیطخّی چبٚدێری کۆِەاڵیەحی-ئببٚٛری ٔیػبٔی دەدەْ کە ئبضخی پێػکەٚحٓ
چۀذ ببغە ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٌەضەر ئبضخی ئەَ رە٘ۀذأەدا – ٘ەرٚە٘ب ئبضخی پێػکەٚحٓ چۀذ ببغە بۆ
بەدیٙێٕبٔی ئبِبٔجەکبٔی پەرەپێذأی ٘ەزارە (.)MDGs
غبیٗٔی ببضٗ ٘ٗٔذێه ٌٗٔ ٚیػبٔذٖرأٗ ٌٗ -گٗڵ ٔیػبٔذٖرٖوبٔی ئبِبٔجٗوبٔی پٗرٖپێذأی ٘ٗزارٖیی – پێػبیٕی
دٖورێج حب رادٖیٗن گۆرأىبری ٘ێٛاظ ٘ێٛاظ حیب رٚٚبذاث بۆیٗ رٖٔگٗ پێػىٗٚحٕٗوٗ ٌٗضٗر بِٕٗبی ضباڵٔٗ
حۆِبر ٔٗورێجٗ٘ .رٖ٘ٚب زۆر ٌٗ ٔیػبٔذٖرٖوبْ ٌٗضٗر بِٕٗبی ضباڵٔٗ وۆٔٗوراٗٔٚحٗ ٖٚبٗڵى ٛجبرێه ٌٗ ٘ٗر چٗٔذ
ضبڵێه وٗ رٚپێٛی پێٛیطج حیبیذا ئٗٔجبِذرا .ٖٚبۆ ِّٔ ،ٗٔٚٛبٖٚی ٔێٛاْ دٚاِ٘ٗیٓ د ٚٚرٚٚپێٛی کۆِەاڵیەحی-
ئببٚٛری خێسأی عێراق ) – two Iraqi Household Socio-Economic Survey (IHSESوٗ زأیبری دابیٓ
دٖوبث بۆ ٘ٗژِبروردٔی ٘ٗژاری – پێٕج ضبڵ ب .)٧٠٠٧ ٚ ٧٠٠٢( ٚٛداحبی حر بٗردٖٚاَ وۆدٖورێخٗ ٖٚبِٗٗظ
دٖرفٗث دٖبێج بۆ بٗدٚاداچٔٚٛی ضباڵٖٔٗٚ ،ن داحبوبٔی ئببٛری گػخی ،داحبوبٔی وٗرحی وػخٛوبڵ  ٚگٗغخٛگٛزار،
زأیبری دٖرببرٖی ٘ێسی وبر (ئٖٗٚی وۆحبیی ٌٗ رٚٚپێٛی ٘ێسی وبر ٌٗ ٘ٗرێّی وٛردضخبْ ).)(KRLFS
زۆربەی ئۀ ٚیػبٔذەرأەی ٌەَ راپۆرحەدا پێػکەظ دەکرێٓ بەغێٛەی باڵٚکراٚە بەردەضخٌٓ ،ەٚأە زۆربەی
پێٛەرە حۀذرٚضخییەکبٔی ٚەک کٛحبٔی ِٕذااڵْ ِٕ ٚذاڵبٌ ْٚٛەضەر دەضخی کبدیری حۀذرٚضخی پیػەییذا ،کە
ئێطخب بەردەضخٓ ٌە چٛارەَ رٚٚپێٛی ٘ێػٚٛیی فرۀیػبٔذەری عێرالی ( Fourth Iraq Multiple Indicator
) )Cluster Survey (MICS4کە حبزە دەرچٚٛە٘ .بٚغێٛەی ئەِە ٔیػبٔذەری حبزەی زأیبرییەکبٔی کبرٚ ،
حبڕادەیەکی کەِخر ٔیػبٔذەرەکبٔی پەرٚەردە ،بەردەضخٓ ٌە رٚٚپێٛی ٘ێسی کبری ٘ەرێّی کٛردضخبْ (،)KRLFS
وٗ بٗ غێٖٛیٗوی بٗردٖٚاَ ئٗٔجبَ دٖدرێج .چۀذیٓ ٔیػبٔذەری حر ٘ەْ ،کە پێٛیطخە بەغێک بٓ ٌەَ راپۆرحە،
بەاڵَ ٌەئێطخبدا بەردەضج ٔیٌٓ ،ەبەرئەٚەی ٘ێػخب کۆٔبکرێٕەٚە ٌەالیەْ ٚەزارەحە پەیٛۀذیذارەکبٔەٚە ،یبْ
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ٌەبەرئەٚەی ٌە پرۆضەی کۆکردٔەٚەداْ بەاڵَ ٌەکبحی ئبِبدەکردٔی ئەَ راپۆرحەدا دەضخّبْ پێیبْ ٔەگەیػج.
زۆربەی ئەَ گرٚپبٔە "ٔیػبٔذەری ضەرەکیی"ْ وٗ پێػخر دیبریىرا ٚ ْٚئِٛێذ دەکەیٓ کە بۆ راپۆرحی ضباڵٔی
دا٘بحٚٛی ضیطخەِی چبٚدێری کۆِەاڵیەحی-ئببٚٛری بەردەضج دەبٓ٘ .ەِ ٚٛکۆِەڵە ٔیػبٔذەرەکبْ ،ئەٚأەی کە
ٌەَ راپۆرحەدا ٘ەْ  ٚئەٚأەظ کە ٌەَ راپۆرحەدا بەردەضج ٔیٓ ،بەاڵَ پالّٔبْ ٘ەیە ٌە راپۆرحەکبٔی حردا
پێػکەغیبْ بکەیٌٓ ،ە (پبغکۆی ة)دا ریسکرا.ْٚ
ٓةًوو ٓةوهَيَلٌاْ داوة بؤ بةدواداضووُى ُيصاُدةزةكاْ هةطةأل تيَجةزِبووُى كات .هةطةأل ئةوةط ،زووثيَوةكاُى وةن ( )MICSضاآلُة
ئةجناَ ُادزيَّ ،بؤية شياو ُية ُيصاُدةزةكاُى هةَ زووثيَوية وةزطرياوْ ضاآلُة بةزاوزد بلةيّ .هة كاتيَلدا بةزدةواَ دةبني هة
ثيَصلةشلسدُى ُيصاُدةزةكاُى زووثيَوى ( )MICS4بؤ ثازيَصطازى بةزدةواًىٓ ،ةزوةٓا هة شؤز حاهَةتدا دوآةًني ُيصاُدةزةكاُى
زووثيَوى ( )IHSES 2012ثيَصلةط دةكةيّ و بةزاوزدياْ دةكةيّ بة ُيصاُدةزةكاُى ( )IHSES 2007بؤ بةدواداضووُى ثيَصلةوتِى
بةدئاتوو .بةدواداضووُى ثيَصلةوتِى بةدئاتوو زووُرت و ديازتسة هة هة ُيَواْ زووثيَوةكاُى ( )KRLFSكة هة ضاآلُى  2012و 2013
ئةجناًدزاْ.

ئبِبٔجی ئەَ ڕاپۆرحە  ٚضٚٛدِۀذاْ ٌێی:
ئەَ ڕاپۆرحە  ٚڕاپۆرحەکبٔی ضباڵٔەی ٌەِە ٚدٚٚای  ،SEMSچۀذ ئەرک  ٚکبری ٌە ضەرە  ٚگرٔگە بۆ چۀذ
الیۀێک .یەکەَ SEMS ،ڕێگبیەک دەکبحەٚە بۆ ئەٚەی حکِٛەحی ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٚ ٚەزارەحە جٛراٚجۆرەکبْ
بخٛأٓ ٌە ببرٚدۆخی ئێطخبی کٛردضخبْ حێبگەْ  ٚبەدٚاداچٔٚٛەٚە بکەْ ٌە ضەر ڕێرەٚەی الیۀە
جٛراٚجۆرەکبٔی ئببٚٛری  ٚڕەٚغی ٘بٚٚاڵحیبْ .ئەِەظ بریخیە ٌە زأیٕی ئبضخی بەرە ٚگەیػخٓ بە
ئبِبٔجەکبٔی پٗرٖپێذأی ٘ەزارەیی ( ،)MDGچٔٛىٗ ٔ SEMSیػبٔذەرە ضەرەکیەکبٔی ٌ MDGە خۆ
دەگرێخەٚە .زأیبری ٌەضەر ژِبرەیەکی بەرفراٚاْ ٌە ٔیػبٔذەراْ پێٛیطخە بۆ ئە٘ ٚەٚاڵٔەی حکِٛەحی ٘ەرێّی
کٛردضخبْ ئۀجبِی دەداث بۆ دأبی ضیبضەحی ٔٛێ یبْ ڕاضج کردٔەٚەی ضیبضەحی ئێطخب ٌە بٛارەکبٔی حبیبەث
بە ئببٚٛری ٚ ،دأبٔی بەرٔبِە بۆ دەضخٕیػبٔکردٔی چٗٔذ گرٚپێىی دأیػخٛاْ یبْ پێذاٚیطخیەکبٔیبْ.
دٚٚەَ ،الیۀی ِەبەضج ٌەَ ڕاپۆرحە گػج خەٌک  ٚگرٚپێک ٌە کەضبٔی پٗیٖٔٛذیذار ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ.
زأیبری ٌە ضەر ڕەٚغی ئببٚٛری  ٚئبضخی خٛغگٛزەرأی خەڵک حٛأبی ٘بٚٚاڵحیبْ زیبد دەکبث بۆ بەغذاری
کردٔیبْ ٌە ٚحٚٛێژی ضیبضی کە کبردأەٚەی ٌە ضەریبٔەٚە ٘ەیە٘ .ەر ضەببرەث بە ئەِە SEMS ،کبرێکی
بەرپرضبٔەی گرٔگ دەکبث ٌە ٚەاڵِذأەٚە بۆ پێذاٚیطخیەکبٔی کۆِەڵگب ٌە الیْٗ حکِٛەحەٚە.
ضێیەَ ،کبری باڵٚکردٔەٚی داحب ٌٗضٗر زٔجیرەیەکی فراٚاْ ٌە ٔیػبٔذەراْ ئەَ حٛأبیٗ ٌۀب ٚدٖضخٗی ئبِبری
٘ٗرێُ ٚ ٚەزارەحە جٛراٚجۆرەکبٔی حکِٛی درٚضج دەکبث ٌە بٛاری کۆکردٔٗ ٚ ٖٚباڵٚکردٖٔٗٚی داحب بە ٘ۆی
دٚٚببرە بٔٚٛەٚەی ئەَ کبرە٘ .ەرٚە٘ب  SEMSڕێکبرێک پێػکەظ دەکبث بۆ ئەٚەی کە بسأیٓ ٌە چ غٛێٕێک
پێٛیطخە کۆکردٖٔٗٚی داحب بە ٘ێسبکرێج.
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ڕێکخطخٕی ڕاپۆرث:
ٔیػبٔذەرەکبْ بە ضەر چۀذ بەغێک دابەغکرا ْٚبەپێی بببەحەکبٔی ٌە ضەرەٚە ٘بح .ْٚٛئە ٚدەلەی ٌەگەڵ
ٔیػبٔذەرەکبْ ٘بحٚٛە ٚەضفی ٚاحبی ٔیػبٔذەر ٚ ٚەرگرحٕی ٔیػبٔذەر ٘ ٚەرٚە٘ب ضەرچبٚەی داحب دەکبث .بۆ
زۆربەی داحبکبْ حٛأیّبٔە داحبی ٚٚاڵحبٔی حری ٔبٚچەکە پێػکەظ بکەیٓ بۆ ِەبەضخی بەراٚردکردْ٘ .ەڵبژاردٔی
ٚٚاڵحبْ بۆ بەراٚردکردْ بۆ ٘ۀِ ٚٛیػبٔذەرەکبْ بە یەک غێٛە ٔیە ،بٗڵى ٛبەپێی داحبی بەردەضج بۆ ٘ەر
ٔیػبٔذەرەک دێٕە ٘ەڵبژاردْ .بەغێٛەیەکی گػخی ٌەَ ڕاپٛرحەدا ضێ گرٚپ ٘ەْ بۆ بەراٚردکردْ .یەکەَ،
ٔیػبٔذەرأی حۀذرٚضخی  ٚپەرٚەردە کە ٌە ٚ MICSەرگیرا ،ْٚئێّە دەحٛأیٓ ٘ەرێّی کٛردضخبٔی عێراق
ٌەگەڵ چۀذ ٚٚاڵحی دراٚضێ بەراٚرد بکەیٓ ،کە داحبی  MICSراضخٗٚخۆ کۆکراٖٚحٗ ٖٚبۆ ِٗبٗضخی
بٗراٚردوردٌْ .ە بببەحی حر ،ببغخریٓ بەراٚردکردْ ٌٗگٗڵ حێکڕای ٔیػبٔذەرأٗ ٌە ٘ەِٚٚ ٚٛاڵحبٔی ڕۆژ٘ەاڵحی
ٔبٚەڕاضج ٔ ٚبٚچەی ببوٛری ئەفریمب  .(MENA)3ضێیەَ ،بەراٚرد کردٔی زۆربەی ٔیػبٔذەرأی ٌ MDGەگەڵ
حێکڕای بە٘بکبْ بۆ ٔبٚچەی ڕۆژئبٚای ئبضیبٌ .4ە کبحێکذا کە ٚٚاڵحبٔی ِەبەضج ٌە ڕٚٚی بەردەضخبٔٚٛی داحبٚە
جیبٚازیبْ ٘ەیە٘ ،ەِ ٚٛبەراٚردەکبْ بۆ ئەٚەیە کە ببرٚدۆخی ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٌە ٔبٚچەکەدا دیبر بکرێج.
ٌە کٛحبییذا ،چۀذ حێبیٕیەک ٘ەیە ضەببرەث بە ٚبببەحبٔەی کە ٌە بەردەٚاِی ئەَ ڕاپۆرحەدا دێٌٓ .ە خػخەکبٔذا،
ئێّە ٌە ٚغٛێٕەی کە (ِ )CIبْ ٌەگەڵ ٔیػبٔذەرێک بەکبر٘ێٕبٚە بۆ ئەٚەیە گرٔگی ٔیػبٔذەرەکە پێػبْ بذەیٓٚ ،
(ٔ )MDGsیػبٔەی ئەٚەیە کە ٔیػبٔذەرەکە بەکبر٘بحٚٛە بۆ دیبرکردٔی پێػکەٚحٓ بۆ گەیػخٓ بە ٌ .MDGsەِە
زیبحر ،پێػکەغکردٔی ٘ەر بببەحێک ٌە ڕێگبی خػخەکبْ ٚ ٚێٕەکبْ ئۀجبَ دراٚە .خػخەکبْ وٗ ٌە دەضخپێکی ٘ەر
بەغێک ٘بحٚٛۀ ،یػبٔذەرٖوبٔی ٘ەرێّی کٛردضخبٔی پێػبْ دەدەْ  ٚئە ٚغٛێٕەی کە ئەَ ٔیػبٔذەرأە ٌێ
ٚەرگیرا ْٚبۆ ٘ەریەک ٌە پبرێسگبکبْ  ٚبۆ ٘ەِ ٚٛعێراقٚ .ێٕەکبْ ٌە دٚای خػخەکبْ دێٓ بۆ پێػکەظ کردٔی
بەراٚردی ٔێٛدەٌٚەحی ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٌەگەڵ ٚٚاڵحبٔی ٔبٚچەی ڕۆژ٘ەاڵحی ٔبٚەڕاضج.

ً 3بّچَٓ ( )MENAلەالیەى ثبًکٔ جیِبًیەّە ثەم غێْازە ًبضراّە  :ئەلجێریب  ،ثەحرێي  ،جیجۆتٔ  ،هیطر  ،ئیراى ،عیراق ،ئیطرائیل  ،ئْردّى ،
کْەیت  ،لجٌبى  ،لیجیب  ،هبلتب  ،هەراکیع  ،عْهبى  ،قەتەر  ،ضعْدیە  ،ضْریب  ،تًْص  ،ئیوبرات  ،کەرتٔ ڕۆژئبّاّ ّ غەززە ،یەهەى ،
ً 4بّچەٓ رۆژئبّای ئبضیب ثریتٔ یە لەم ّاڵتبًە  :ثەحرێي  ،عیراق  ،ئْردّى  ،کْەیت  ،لجٌبى  ،فەلەضتیي  ،عْهبى  ،قەتەر  ،ضعْدیە  ،ضْریب ،
تْرکیب  ،ئیوبراتٔ عەرەثٔ  ،یەهەى.
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 . 2هةذارى
رێژەی ٘ەژاری
خاوةُدازيَتى بةفسطسة (زيَرةى
ضةدى)
خاوةُدازيَتى ئؤتؤًؤبيَى

MDG/CI

٘ەرێُ

د٘ۆک

٘ەٌٚێر

ضٍێّبٔی

عێراق

ضەرچبٚە

MDG

3.5

5.8

3.6

2.0

18.9

IHSESa

98.3

97.4

98.0

98.9

92.4

IHSES

---

(زيَرةى ضةدى)
خاوةُدازيَتى يةكةى

--

49.8%

51.6

55.4

44.9

31.7

74.1

71.0

75.4

74.2

70.9

رێژەی کبرِۀذی
ِەحرضی ٌەضەر ٌە
کۆی کبرِۀذاْ

MDG

22.4

25.6

18.2

22.7

-

کەِی کێع
(ِبِٕبٚۀذی  ٚبەرز)

MDG

6.7

5.9

9.7

4.1

کەِی کێع (بەرز)

MDG

ُيصتةجآ (زيَرةى ضةدى)

8.5

IHSES

IHSES
KRLFS

MICS

3.9

3.3

6.4

1.8

3.7

MICS

دٚاکەٚحٕی گەغە
(ِبِٕبٚۀذی)

-

15.4

19.0

17.5

10.0

22.6

MICS

دٚاکەٚحٕی گەغە
(بەرز)

-

6.1

7.1

7.7

3.6

9.9

MICS

تێجیٌی :داتبکبًی ُ MICSی  MICS4ی ضبڵی ()٣١٢٢یە .داتبکبًی ُ KRLFSی ًیْەی یەکەهی ضبڵی ٣١٢٣یە کە َُردّكیبى
لَالیَى دٍضتَی ئبهبری َُرێن كۆكراًَّتٍَّ .لە رّّپێْی  IHSES 2012پػتیبى پێ ثەضتراّە لەالیەى لێژًەی تەکٌیکی ثۆ
ضیبضەتەکبًی کەهکردًەّەی ُەژاری لە عیراق (ثڕّاًە پرێسًتەیػٌی "ئەًجبهە گػتییەکبًی ُەژهبرکردًی ُەژاری لە عیراق"
لەالیەى لێژًەی تەکٌیکی ثۆ ضیبضەتەکبًی کەهکردًەّەی ُەژاری لە عیراقك ٩ی تەهوْزی .)٣١٢٤

ٔیػبٔذەرەکبٔی ٘ەژاری چۀذ پێٛەرێکی دارایی ٌەخۆدەگرْ بۆ ٘ەژاری ٔ ٚبیەکطبٔیٚ ،ەک رێژەی دأیػخٛاْ کە
بە کەِخر ٌە  2.5دۆالر دەژیٓ ٌە رۆژێکذا  ٚئەٚأەی کەِخر ٌە  1.25دۆالر دەژیٓ ٌە رۆژێکذا ،کە بەپێی دۆالری
10

ٔێٛدەٚڵەحی پێٛأە دەکرێج ،یبْ حێچٚٛی خۆراک  ٚپێذاٚیطخیی حری ضەرەکی (بڕٚأە (پبغکۆی ة) بۆ ٌیطخی
حٗٚاٚی پێٛەرەکبٔی ٘ٗژاری ٌٗ ضیطخّی چبٚدێری کۆِەاڵیەحی-ئببٚٛری) .ئەَ ٔیػبٔذەرأە پػج دەبەضخٓ بە
داحبی رٚٚپێٛی خێساْ بۆ دەر٘ێٕبٔی پێٛەری خەرجییەکبٔی خێساْ ،کە ئبِبژەیە بۆ دا٘بحی خێساْ .دٚا رٚٚپێٛی
ٌەَ جۆرە ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ بریخییە ٌە رٚٚپێٛی کۆِەاڵیەحی-ئببٚٛری خێساْ ٌە عێراق .)IHSES( 2012
بەپێی ئۀجبِەکبٔی رٚٚپێٛی ()IHSESی ٘ ٚ 2012ەژِبرکردٔی ٘ەژاری بەپێی حێچٚٛی خۆراک  ٚپێذاٚیطخی
حری ضەرەکیٌ ،ێژٔەی حەکٕیکی بۆ ضیبضەحەکبٔی کەِکردٔەٚەی ٘ەژاری ٌە عیراق رایگەیبٔذ کە رێژەی
دأیػخٛأی ژێر ٘ێڵی ٘ەژاری ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ  ٚ ،٪3.5رێژەی عیراق بەگػخی بەرزحرە کە .٪18.9
ئٗگٗرچی رێژەی ٘ٗژاری ٌٗ ٘ەرێّی کٛردضخبْ بٗگػخی وِٗٗ ،بٗاڵَ جیبٚازییٗوی بٗرچبٗ٘ ٚیٗ ٌٗ ٔێٛاْ
پبرێسگبوبْ وٗ ٌٗ ضٍێّبٔی حٗٔٙب  ٪2بٗاڵَ ٔسیىٗی  ٌٗ ٪6د٘ۆن ٌٚٗ٘ ٌٗ ٪6.3 ٚێر.
ٓةزوةٓا خصتةكة زيَرةكاُى خاوةُدازيَتى ضةُد كةهوثةىل ضةزةكى – بةفسطس و ئؤتؤًؤبيَى – ٓةزوةٓا خاوةُدازيَتى يةكةى ُيصتةجآ
ُيصاُدةدات ،كة ديطاْ هة زووثيَوى ()IHSESی  2012وةزطرياوةٓ .ةزوةن ٓةذازى و دآات ،دةكسيَت كةهوثةي وةن ثيَوةزيَم بؤ
خؤشطوشةزاُى خيَصاْ بةكازبٔيَِسيَت .شؤزيِةى خيَصاُةكاْ هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ٓةزوةٓا عرياق بةطصتى ئاًيَسى بةفسطسياْ ٓةية،
ئةطةزضى بةثَيى زيَرةكاُى ٓةذازى ضةزةوة ،زيَرةى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ (كة ُصيلة هة زيَرةى جئاُى) شياتسة هة عرياق بةطصتى (.)%92
خاوةُدازيَتى ئؤتؤًؤبيَى جياواشيةكى طةوزة ُيصاُدةداتُ :يوةى خيَصاُةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ئؤتؤًؤبيَوياْ ٓةية بةزاًبةز بة %32
هة عرياق بةطصتىٓ .ةزوةٓا وةكو ديازةُ ،صيلةى %74ى خيَصاُةكاْ هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و  %71هة عرياق خاُووى خؤياْ ٓةية
(بةثيَضةواُةى بةكسيَطستِى شويَِى تس).
ضةبازةت بة ضؤُيةتى طؤزِيِى خؤشطوشةزاُى هةطةأل كاتدا ،زيَرةكاُى ٓةذازى هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و عرياق بةطصتى باشرتبووُياْ
بةخؤوة بيِيوة هةوةتى ضاهَى  ،2007كاتيَم خوىل ثيَصووى زووثيَوى ( )IHSESئةجناًدزا .وةن هة شيَوةى  1-2دةزكةوتووة ،زيَرةى
ٓةذازى هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ دابةشيوة هة  %4.7بؤ  %3.5هة ُيَواْ  2007و  ،2012هة عرياق بةطصتى طؤزِاُلازيةكة هة  %22.9بؤ
ٓ .%18.9ةزوةٓا وةن ديازة ،زيَرةكاُى ٓةذازى هة دٓؤن و ضويٌَاُى دابةشيوة بةآلَ هة ٓةوهيَس داُةبةشيوة.
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غ ي َوةى  : 1 - 2ز ي َرةكاُى ٓةذازى ٓ ، 2112 - 2117ةز ي ٌَى كوزدضتاْ و عرياق بةطػتى (ز ي َرةى ضةدى ذ ي َس ٓي و َى ٓةذازى ُيػتٌاُى)

25
20
15
2007
2012

10
5
0
Iraq
عرياق

Sulaimaniyeh
ٓةزيٌَىKRI
ضويٌَاُى
كوزدضتاْ

َErbilس
ٓةوهي

Dohuk
دٓؤن

بة ٓةًاْ شيَوة ،خاوةُدازيَتى ضةزًاية باشرتبووة .زيَرةى ٓةبووُى بةفسطسة هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بةشيَوةيةكى بةزضاو بةزشبؤتةوة
هةُيَواْ  2117و  ،2112هة  %91.3بؤ ٓ( %98.3ةزوةٓا هة عرياقيض بةزشبؤتةوة هة  %88.9بؤ  .)%92.4زيَرةى ٓةبووُى
ئؤتؤًؤبيَى هة  %41بؤ ُصيلةى  %51هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و هة  %25.3بؤ  %31.7هة ٓةًوو عرياق بةزشبؤتةوة .بةثيَضةواُةوة،
زيَرةكاُى خاوةُدازيَتى خاُوو دابةشيوة هة  %7884بؤ  %74هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و هة  %7886بؤ  %71هة ٓةًوو عرياق .ئةَ
ئازِاضتة ،بة ثيَضةواُةى كةهوثةىل بةكازبسدْ وةن ئؤتؤًؤبيَى ياْ بةفسطسة ،تيَطةيصتِى تا زادةيةن ئةضتةًة .زةُطة زيَرة بةزشةكاُى
بةكسيَطستِى يةكةى ُيصتةجآ بطةزِيَتةوة بؤ طةشةكسدُى شازضتاُى بووْ كاتيَم ذًازةى خيَصاُى شياتس زوو هة شازةكاْ دةكةْ و ئةوضا
بةكسيَطستّ باوتس دةبيَت .بةطصتى ،ئازِاضتةكاْ هة زيَرةكاُى ٓةذازى و خاوةُدازيَتى ضةزًاية ئاًاذة بؤ باشرتبووُى طوشةزاْ دةكةْ هة
ضةُد ضاهَى زابسدوودا هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و عرياق بةطصتى ،ئةًةط ثيَصلةوتِيَلى ثةضةُدة.
ضیطخّی چبٚدێری کۆِەاڵیەحی-ئببٚٛری چۀذ پێٛەرێکی ٔبدارایی ٘ەیە بۆ ٘ەژاری .رێژەی کبرِۀذی ِەحرضی
ٌەضەر ٌە کۆی کبرِۀذاْ ،برحییە ٌە رێژەی ئە ٚکبرِۀذأەی (کبر بۆ خۆیبْ دەکەْ)  ٚئە ٚکبرِۀذأەی کبر بۆ
خێساْ دەکەْ  ٚپبرە ٚەرٔبگرْ ٌە کۆی کبرِۀذاْ .رێژەی زۆری کبرِۀذی ِەحرضی ٌەضەر ئبِبژەیە بۆ بەرباڵٚی
کبری ٔبفەرِی ،کە بەگػخی کبرِۀذاْ کرێ ،بیّەی کۆِەاڵیەحی  ٚضٚٛدی ٚەک بیّەی حۀذرٚضخی ٔسِخریبْ
٘ەیە .رێژەی کبرِۀذی ِەحرضی ٌەضەر ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ برحییە ٌە  .%22.4ئەِە ٘بٚغێٛەی حێکڕای
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ٚاڵحبٔی رۆژئبٚای ئبضیبیە کە ٔ ٚ %26سِخرە ٌە ٚاڵحبٔی حبزەپێگەیػخٚٛی جیٙبٔی کە حێکڕاییەکەیبْ .5%58
ٔسِی رێژەی ٘ەرێّی کٛردضخبْ  ٚرۆژئبٚای ئبضیب بەگػخی دەگەڕێخەٚە بۆ رۆڵی بچٚٛکی کبری کػخٛکبڵی بە
بەراٚرد ٌەگەڵ ٔبٚچەکبٔی حر؛ زۆربەی کبرِۀذأی کػخٛکبڵی کبر بۆ خۆیبْ دەکەْ یبْ کبر بۆ خێساْ دەکەْ بەبێ
پبرە کە ئەِبٔەظ دەبٕە بەغێک ٌە کبرِۀذی ِەحرضی ٌەضەر .رێژەی کبرِۀذی ِەحرضی ٌەضەر ٌە ٘ەٌٚێر
ٔسِخریٕە ،کە حکِٛەث ٌە ٚغبرەیە ٔ ٚسِخریٓ رێژەی کبرِۀذی کػخٛکبڵی ٘ەیە ٌە ضێ پبرێسگبکەی ٘ەرێُٚ ،ەک
ٌە بەغی کػخٛکبڵذا خراٚەحەڕ.ٚٚ
پێٛەرێکی حری ٔبدارایی بۆ گٛزەراْ بریخییە ٌە خۆراکی ِٕذااڵٔی خٛار حەِەْ  5ضبڵ .خراپی خۆراک ٌە حەِۀی
ضەرەحبی ژیبٔذا ،بەحبیبەحی ٚەک پێٛەرێکی دٚاکەٚحٕی گەغە یبْ بەدخۆراکی درێژخبیەٌْ ،ەٚأەیە کبریگەری زۆر
ٔێگەحیڤی ٘ەبێج ٌەضەر گەغەی درێژخبیۀی ِێػک  ٚجەضخەی ِٕذاڵ٘ ،ەرٚە٘ب ٚەچەخطخٕەٚەی ٌە دا٘بحٚٛدا.
کەِی کێع٘ ،بٚکبث ٔبضراٚە بە کەِی کێع بەپێی حەِەْ ،دأراٚە ٌەضەر بٕەِبی بەراٚرد ٌۀێٛاْ کێػی ِٕذاڵ
 ٚحێکڕای کێػی ِٕذااڵٔی ٘بٚحەِەْ ٌە دأیػخٛأێکی ضەرچبٚە (حۀذرٚضج)دا .کەِی کێػی ِبِٕبٚۀذی  ٚبەرز
بریخییە ٌە رێژەی ِٕذااڵٔی خٛار حەِەْ  5ضبڵ کە کێػیبْ ز٠بحر ٌت د ٚٚضخبٔذارد کەِخرە ٌە کێػی حەِۀی
حێکڕایی دأیػخٛأی ضەرچبٚە .کەِی کێػی بەرز بریخییە ٌە رێژەی ِٕذااڵٔی خٛار حەِەْ  5ضبڵ کە کێػیبْ
ز٠بحر ٌٗ ضێ ضخبٔذارد کەِخرە ٌە کێػی حەِۀی حێکڕایی دأیػخٛأی ضەرچبٚەٌ .ە ٘ەرێّی کٛردضخبْ %6,7ی
ِٕذااڵٔی خٛار حەِەْ  5ضبڵ کەِی کێػی ِبِٕبٚۀذی یبْ بەرزیبْ ٘ەیە .ئەِە بەغێٛەیەکی بەرچبٔ ٚسِخرە ٌە
رێژەی عێراق بەگػخی ( )%8.5بەاڵَ ٘ێػخب بەرزحرە ٌە رێژەکبٔی ٔبٚچەکە ٌە ضبڵی  2011کە حێکڕای رۆژئبٚای
ئبضیب  %5ب.ٚٛ
دٚاکەٚحٕی گەغە ئۀجبِی بەدخۆراکی درێژخبیۀە٘ ،ۆکبرە ضەرەکییەکەی ٚەرٔەگرحٕی خۆراکی گٔٛجبٚە بۆ
ِبٚەیەکی زۆر یبْ ٔەخۆغی دٚٚببرەبٚٛەٚە یبْ درێژخبیەْ .دٚاکەٚحٕی گەغەی ِبِٕبٚۀذی  ٚبەرز بریخییە ٌە
رێژەی ِٕذااڵٔی خٛار حەِەْ  5ضبڵ کە بباڵیبْ ز٠بحر ٌٗ د ٚٚضخبٔذار کٛرحخرە ٌە بباڵی حەِۀی حێکڕایی
دأیػخٛأی ضەرچبٚە .دٚاکەٚحٕی گەغەی بەرز بریخییە ٌە رێژەی ِٕذااڵٔی خٛار حەِەْ  5ضبڵ کە بباڵیبْ زیبحر
ٌە ضێ ضخبٔذار کەِخرە ٌە بباڵی حەِۀی حێکڕایی دأیػخٛأی ضەرچبٚەٌ .ە ٘ەرێّی کٛردضخبْ %15.4ی
ِٕذااڵٔی خٛار حەِەْ  5ضبڵ دٚاکەٚحٕی گەغەی ِبِٕبٚۀذ یبْ بەرزیبْ ٘ەیە  %6.1 ٚدٚاکەٚحٕی گەغەی
بەرزیبْ ٘ەیە (ضەرٔج بذە کە رێژەی دٚاکەٚحٕی گەغە بەرزحرە ٌە رێژەی کەِی کێع)٘ .بٚغێٛەی کەِی کێع،
ئەَ رێژأە زۆر کەِخرْ ٌە حێکڕای عێراق ( %22.6بۆ دٚاکەٚحٕی گەغەی ِبِٕبٚۀذی یبْ بەرز  %9.9 ٚبۆ
5

داتاكاْ هة زاثؤزتى ئاًاجنةكاُى ثةزةثيَداُى ٓةشازةيى  . 2112وةن ثيَػرت باضلسا ووآلتاُى زؤذئاواى ئاضيا بسيتني هة بةحسيَّ ،عرياق ،ئةزدوْ ،كويَت ،هوبِاْ ،فةهةضتني،
عومماْ ،قةتةز ،عةزةبطتاُى ضعودى ،كؤًازى عةزةبى ضوزى ،توزكيا ،ئيٌازات و يةًةْ.
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دٚاکەٚحٕی گەغەی بەرز).
بۆ کەِی کێع  ٚدٚاکەٚحٕی گەغە ،حێکڕای ٘ەرێّی کٛردضخبْ جیبٚازی غبراٚەی حێذایە ٌەضەر ئبضخی
پبرێسگبکبْ ،کە ٌەٚأەیە ضٚٛدی ٘ەبێج بۆ بەئبِبٔجکردٔی پرۆگراِەکبٔی خۆراک .بەگػخی ئەَ ٔیػبٔذەرأە
بەرزحرْ ٌە ٘ەٌٚێر ٔ ٚسِخرْ ٌە ضٍێّبٔی .بۆ ّٔٔٚٛە%6,4 ،ی ِٕذااڵٔی خٛار حەِەْ  5ضبڵ کەِی کێػی
بەرزیبْ ٘ەیە  %7.7 ٚدٚاکەٚحٕی گەغەی بەرزیبْ ٘ەیە ٌە ٘ەٌٚێر بە بەراٚرد بە کەِخر ٌە ٌ %3.6 ٚ %1.8ە
ضٍێّبٔی.
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ثةروةردة

.3

رێژەی
حۆِبرکردْ ٌە لٛحببخبٔەی
ضترةحبٝ٠
رێژەی (وۆ ٜگػخ)ٝ

MDG/CI

٘ەرێُ

د٘ۆک

٘ەٌٚێر

ضٍێّبٔی

عێراق

ضەرچبٚە

MDG

95.9%

94.7%

94.7%

98.2%

90.4%

MICS

MDG

104.6%

91.1%

110.1%

109.6%

83.9%

MICS

حەٚاٚکردٔی لٛحببخبٔەی
ضەرەحبیی
رێژِٖٕ ٜذا ْ٢وٗ
لٛحببخبٔٗ ٜضٗرٖحبییبْ
حٗٚاٚوردٖٚٚ

-

64.9%

61.9%

69.7%

61.8%

44.4%

MICS

رێژەی حۆِبرکردْ ٌە
لٛحببخبٔەی ٔبٚۀذیی

CI

88.3%

84.4%

86.6%

92.8%

-

KRLFS

رێژەی (وۆ ٜگػخ)ٝ

CI

105.8%

96.6%

105.2%

113.2%

-

KRLFS

حەٚاٚکردٔی لٛحببخبٔەی
ٔبٚۀذیی
خٛێٕذەٚاری ٔێر 24-15

MDG

94.1%

92.8%

93.6%

95.5%

-

KRLFS

ضبڵ
خٛێٕذەٚاری ِێ 24-15

MDG

84.9%

81.0%

81.2%

91.3%

-

KRLFS

ضبڵ
تێجیٌی :داتبٓ  MICSلَ ڕّّپێْٓ  MICS4لە ضبڵٔ  . 2011داتبٓ  KRLFSلە لە ًیْەی دووةهی ُ .2013ەردّّ داتبٓ ڕّّپێْٓ MICS
ّ  KRLFSلە الیەى دەضتەٓ ئبهبرٓ ُەرێن  KRSOکۆکراّەتەّە.
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٘ەرێّی کٛردضخبْ ضەرکەٚحٕی گەٚرەی بەدەضخٙێٕبٚە ٌە دابیٕکردٔی پەرٚەردە بۆ ٘ەِ ٚٛدأیػخٛاْ .رێژەی
حۆِبرکردْ ٌە لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی بریخییە ٌە رێژەی ضەدی ِٕذااڵٔی حەِۀی لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی (ٚاحب
ٔێٛاْ  6حب  11ضباڵْ) کە ٌە ئێطخبدا دەچٓ بۆ لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی یبْ حەٚاٚیبْ کردٚە  ٚئێطخب ٌە
لٛحببخبٔەی ٔبٚۀذیٓ .رێژەی حۆِبرکردْ ٌە لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی ٌە کٛردضخبْ  %95.9ب ،ٚٛبٗڕێژٖ%4.5 ٜ
بەرزحر ٌە عێراق٘ .ەِ ٚٛپبرێسگبکبْ ،بەحبیبەحی ضٍێّبٔیٔ ،سیک بٔٚٛەحەٚە ٌە بەدیٙێٕبٔی حۆِبرکردٔی ٘ەِەگیر.
رێژەی (وۆ ٜگػخ )ٝحەٚاٚکردٔی لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی بریخییە ٌە ژِبرەی ِٕذااڵٔی حەِۀی دٚا لۆٔبغی
ضەرەحبییٚ ،ەک رێژەی ضەدیی ٌە کۆی ژِبرەی ِٕذااڵٔی حەِۀی حەٚاٚکردٔی لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی .بەگػخی
گرٔگە جیبٚازی بکرێج ٌۀێٛاْ حۆِبرکردٔی ضەرەحبیی  ٚحەٚاٚکردْ ،چٔٛکە ٌەٚأەیە زۆر ِٕذاڵ ٌە لٛحببخبٔەی
ضەرەحبیی حۆِبربکرێٓ ٔ ٚەحٛأٓ حەٚاٚی بکەْ .بەاڵَ ٌە کٛردضخبْ ،رێژەی حەٚاٚکردْ زۆر بەرزەٌ ،ە ڕاضخیذا
رێژەی بەرزبٔٚٛەٚەی حەٚاٚکردْ بەرزحرە ٌە  ،%100چٔٛکە ژِبرەیەکی زیبحر ِٕذاڵ ٌە دٚا لۆٔبغی لٛحببخبٔەی
ضەرەحبیی حۆِبر دەکرێٓ ٌە کۆی ِٕذااڵٔی حەِەْ  11ضباڵْ (ٌەٚأەیە بە٘ۆی دٚٚببرەکردٔەٚەی دٚا لۆٔبغ
ٌەالیەْ ٘ۀذێک لٛحببییەٚە).
رێژِٖٕ ٜذا ْ٢وٗ لٛحببخبٔٗ ٜضٗرٖحبییبْ حٗٚاٚورد ٖٚٚیەکطبٔە بە ژِبرەی ِٕذااڵٔی حەِۀی فەرِی
حەٚاٚکردٔی لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی (ٖٔٗٚن ٘ٗر حِٗٗٔێه) کە ٌە دٚا لۆٔبغی لۆحببخبٔەی ضەرەحبیذاْ ٚەک
رێژەی ضەدیی کۆی ِٕذااڵٔی ئە ٚحەِۀەٌ .ت بٕچیٕٗدا پێٛیطخە ٘ەِ ٚٛئتِٕ ٚذا ٗٔ٢لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی
حەٚاٚبکەْ .ئەِە بەغێٛەیەکی بەرچبٔ ٚسِخرە ٌت وؤ ٜگػخ ٝحتٚاٚوردٔ ٝلٛحببخبٔٗ ٜضترةحب ٝ٠وت حٗٔٙب
 ،%64.9چٔٛکە زۆرێه ٌٗ ِٕذااڵْ لۆٔبغی ضەرەحبیی ٌە حەِۀی  11ضبڵیذا حەٚأٚبکەْ .بەاڵَ ئەِە  ٚرێژەی
گػخ ٝحەٚاٚکردٔی لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی بەغێٛەیەکی بەرچبٌ ٚە کٛردضخبْ بەرزحرْ ٌە رێژەکبٔی عێراق:
رێژەی گػخ ٝحەٚاٚکردٔی لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ  %20.7بەرزحرە  ٚرێژەی حەٚاٚکردٔی
لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی  %20.5بەرزحرە.
غێ 1.3 ٜٖٛبەراٚردی ٘ەرێّی کٛردضخبْ دەکبث ٌەگەڵ چۀذ ٚاڵحێکی ٔبٚچەکە بۆ رێژەی حۆِبرکردْ  ٚرێژەی
گػخ ٝحەٚاٚکردٔی لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی .رێژەی حۆِبرکردْ ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ بەرزحرە ٌە عێراقٚ ،ەک ٌە
ضەرەٚە ئبِبژەی پێذرا٘ ،ەرٚە٘ب بەگػخی بەرزحرە ٌە ِیطر  ٚحٛرکیب .رێژەی گػخ ٝحەٚاٚکردٔی لٛحببخبٔەی
ضەرەحبیی ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٔسیکە ٌە رێژەکبٔی ٚاڵحبٔی حر.
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غ ي َ وةى  : 1 - 3رێژەکبًی تۆهبرکردى ّ تەّاّکردًی قْتبثخبًەی ضەرەتبیی
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تيَبيين :ضةزضاوةى ٓةًوو ووآلتةكاْ هة تاشةتسيّ زووثيَوى  MICSوةزطرياوة

رێژەی حۆِبرکردْ ٌە لٛحببخبٔەی ٔبٚۀذی بریخییە ٌە رێژەی ِٕذااڵٔی حەِۀی لٛحببخبٔەی ٔبٚۀذی ()17-12
ضباڵْ کە حۆِبرکراٌ ْٚە لٛحببخبٔەی ٔبٚۀذی یبْ بەرزحر .حۆِبرکردْ ٌە لٛحببخبٔەی ٔبٚۀذی زۆر بەرزە ٌە
٘ەرێّی کٛردضخبْٔ :سیکەی %90ی کەضبٔی حەِەْ  17-12ضباڵْ دەچٓ بۆ لٛحببخبٔە . 6ئەَ ٔیػبٔذەرە
جیبٚازی حێذایەٌ :ە د٘ۆک  ٚ %87ضٍێّبٔی  .%93زيَرةى تؤًازكسدْ جيَطري ًايةوة هة ُيَواْ  2012و ( 2013بسِواُة
خصتةى خوازةوة) .دابةشيِى كةًى بةخؤوةبيين هة دٓؤن و ٓةوهيَس ،و بةزشبووُةوةيةكى كةَ هة ضويٌَاُى ،ئةطةزضى طؤزِاُلازيةكاْ هة
ُاو ثةزاويَصى ٓةهَةى ئاًازيداية.
رێژە ٜگػخ ٝحۆِبرکردْ ٌە لٛحببخبٔەی ٔبٚۀذی بریخییە ٌە ژِبرەی لٛحببیبٔی ٔبٚۀذی ٌە٘ەر حەِۀێکذا بٓ
دابەظ کۆی ژِبرەی ئە ٚکەضبٔەی ٌە حەِۀی فەرِی لٛحببخبٔەی ٔبٚۀذیذاْ .ئەِە زیبحرە ٌە %100
(ٌ )%105.8ە ٘ەرێّی کٛردضخبْ ،بە٘ۆی ئەٚەی کە ٘ۀذێک لٛحببی حەِەْ گەٚرەحر ٘ێػخب ٌە ٔبٚۀذیی
دەخٛێٕٓ ،ئەِەظ جیبٚازی ٘ەیەٌ :ە د٘ۆک  %96.6و هة ٓةوهيَس ٌ ٚ %105.2ە ضٍێّبٔی  .%113.2زيَرةى
تؤًازكسدْ و زيَرةى طصتى تؤًازكسدْ هة قؤُاغى ُاوةُدى ُيصاْ دةدةْ كة دٓؤن دواى دوو ثازيَصطاكةى تس ديَت ضةبازةت بة
6

ًیػبًذەرەکبًی پەرّەردە دەکرێت لە ضەرچبّەی تریع ثەدەضتجێت ،ثەاڵم ئێوە پػت ثە داتبکبًی  KRLFSدەثەضتییي چًْکە
زاًیبری تبزەکراّە دەرثبرەی ئەم ًیػبًذەراًە ثەغێْەیەکی ثەردەّام دەضتذەکەّێت.
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تؤًازكسدْ هةو قؤُاغةى خويَِدُدا .ئةَ ُيصاُدةزة هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ كةًيَم بةزشبؤوة هةوةتى دوايني زاثؤزتى ضاوديَسيلسدُى
بازى كؤًةآليةتى-ئابوزى (هة  %103.7بةزشبؤوة بؤ .)%105.8
خٛێٕذەٚاری الٚاْ پێٛەرێکی بٕەڕەحییە بۆ پێٛأەکردٔی ئبضخی ئبِبدەببغی الٚاْ بۆ ژیبٔێکی ضەرکەٚح .ٚٛئەَ
ٔیػبٔذەرأە خٛێٕذەٚاریٔ :ێر  ٚ 24-15خٛێٕذەٚاریِ :آ  24-15رێژەی ضەدیی ئبفرەث  ٚپیبٚی حەِەْ -15
 24ضبڵ دەپێٛێج کە دەحٛأٓ بخٛێٕٓ  ٚبٕٚٛضٓ%94.1 .ی پیبٚی الٚی کٛردضخبْ خٛێٕذەٚارْ بەاڵَ
%84.9ی ئبفرەحی ال ٚدەحٛأٓ بخٛێٕٓ  ٚبٕٚٛضٓ .7جیبٚازی ٔێٛاْ پبرێسگبکبْ ضەببرەث بە خٛێٕذەٚاری بۆ
ِێیٕە زیبحر بەرچبٚەٌ ،ە د٘ۆک ٌ ٚ %81ە ضٍێّبٔی  - %91,3ئەِەظ ٘بٚغێٛەیە ٌەگەڵ رێچىەی گػخی
ئۀجبِی ببغی پەرٚەردەیی ٌە ضٍێّبٔی.
بە ٌەبەرچبٚگرحٕی حۆِبرکردٔی ٔسیک ٌە ٘ەِەگیری ئێطخب ٌە لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی ،بةزشبووُةوةى زيَرةكاُى
خويَِدةوازى غتيَلى ضاوةزِواُلساوة ،تةُاُةت هة يةن ضاهَيػدا .زيَرةكاُى خويَِدةوازى هة ُيَواْ ثياوى الو بةزشبؤتةوة هة  %92.3هة
 2012بؤ  %94.1هة  ،2013هة ٓةًاْ كاتدا زيَرةى خويَِدةوازى هة ُيَواْ ئافسةتاُى الو بةزشبؤتةوة هة  %81.6بؤ  .%84.9بة
ٌەبەرچبٚگرحٕی زيَرة بةزشةكاُى حۆِبرکردْ ٌە لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی ،ضاوةزِواْ دةكسيَت زيَرةكاُى خويَِدةوازى هة ُيَواْ ثياو
و ئافسةتى الودا بطاتة ُصيلةى هة ضةدا ضةد.
خػتةى  :1-3زيَرةكاُى خويَِدةوازى و تؤًازكسدْ هة قؤُاغى ُاوةُدى هة  2012و 2013
2013

2012

88.3%

88.9%

ٓةزيٌَى كوزدضتاْ

84.4%

86.2%

دٓؤن

86.6%

88.2%

ٓةوهيَس

92.8%

91.2%

ضويٌَاُى

زيَرةكاُى تؤًازكسدْ هة قؤُاغى ُاوةُدى
ضةزضاوةKRLFS :

7پێْیطتە ئبهبژە ثذەیي ثەّەی کە ئەم ًیػبًذەرە لەضەر ثٌەهبی ثبضکردًی تبکەکەضی ئبفرەت ّ پیبّی الّ درّضتکراّە لە
(ً ،)KRLFSەک تبقیکردًەّەی تْاًبی خْێٌذى ّ ًّْضیي.
18

2013

2012

105.8%

103.7%

ٓةزيٌَى كوزدضتاْ

96.6%

91.6%

دٓؤن

105.2%

101.3%

ٓةوهيَس

113.2%

114.6%

ضويٌَاُى

94.1%

92.3%

ٓةزيٌَى كوزدضتاْ

92.8%

91.0%

دٓؤن

93.6%

89.2%

ٓةوهيَس

95.5%

95.9%

ضويٌَاُى

84.9%

81.6%

ٓةزيٌَى كوزدضتاْ

81.0%

77.3%

دٓؤن

81.2%

77.8%

ٓةوهيَس

91.3%

88.1%

ضويٌَاُى

زيَرةكاُى طػتى تؤًازكسدْ هة قؤُاغى ُاوةُدى
ضةزضاوةKRLFS :

خويَِدةوازىُ :يَس تةًةْ 24-15
ضةزضاوةKRLFS :

خويَِدةوازىً :آ تةًةْ 24-15
ضةزضاوةKRLFS :
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 . 4جؤرى كؤمةآليةتى
MDG/CI

٘ەرێُ

د٘ۆک

٘ەٌٚێر

ضٍێّبٔی

عێراق

ضەرچبٚە

ٔیػبٔذەری یەکطبٔی
جۆری کۆِەاڵیەحی بۆ
لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی

MDG

0.99

0.98

0.98

0.99

0.94

MICS

ٔیػبٔذەری یەکطبٔی
جۆری کۆِەاڵیەحی بۆ
لٛحببخبٔەی ٔبٚۀذی

MDG

0.98

0.90

0.96

1.04

0.85

MICS

ٔیػبٔذەری یەکطبٔی
جۆری کۆِەاڵیەحی بؤ
دٚا ٜلؤٔبغ ٝدٚأبٚةٔذٜ

MDG

0.93

0.90

0.80

1.11

KRLFS

ئبفرەحی الٚی حەِەْ -15
 19کە ٌەئێطخبدا
٘بٚضەرگیری کردٚە

-

9.9%

9.1%

11.7%

8.8%

20.7%

MICS

کۆی رێژەی پیخبٔذْ

-

3.1

3.9

3.5

2.3

4.5

MICS

183.7

254.5

161.1

165.7

202.1

IHSES
2012

رێژەی ئبفرەحی ئۀذاَ
پەرٌەِبْ

MDG

32.4%

-

-

-

-

KRG
website

رێژەی ئبفرەحی بێٛەژْ

-

7.2%

7.1%

6.5%

8.0%

-

KRLFS

رێژەی خێساْ کە ئبفرەث
بەڕێٛەی دەببث

-

10.7%

9.4%

9.6%

12.2%

-

KRLFS

MDG

17.2%

12.1%

16.6%

20.9%

-

KRLFS

ث١خبٔذْ بةثيَى IHSES
(ٌتدا٠ىبٌ ْٚٛت ٘تر 1000
ئبفرةح ٝحتِتْ 49-12
ضبأل )

رێژەی ئبفرەحی کبرِۀذی
ِٛچەخۆر ٌە کەرحەکبٔی حر
جگە ٌە کػخٛکبڵ

تێجیٌی :داتبٓ  MICSلَ ڕّّپێْٓ  MICS4لە ضبڵٔ  . 2011داتبٓ  KRLFSلە ًیْەی یەکەهی ضبڵی ُ 2013ەردّّ داتبٓ ڕّّپێْٓ
 KRLFS ّ MICSلە الیەى دەضتەٓ ئبهبرٓ ُەرێن KRSOکۆکراّەتەّە ّ .ێت ضبیتٔ  KRGثۆ ثەغذارٓ ئبفرەتبى لە پەرلەهبى:

http://www.krg.org/a/d.aspx?r=160&l=12&s=04070000&a=15057&s=010000
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ٔ١ػبٔذەرەکبٔی جۆری کۆِەاڵیەحی کە ٌێرەدا پێػکەظ کرا ْٚرێخۆظ دەکەْ بۆ ئبغٕبب ْٚٛبە ئبضخی پێػکەٚحٓ
ٌە بەدیٙێٕبٔی چۀذ ئبِبٔجێکی پەرەپێذأی ٘ەزارە ( )MDGsکە پەیٛەضخٓ بە برەٚداْ بە یەکطبٔی جۆری
کۆِەاڵیەحی  ٚحٛأبدارکردٔی ئبفرەحبْ .بەدیٙێٕبٔی یەکطبٔی ٌە پەرٚەردەدا ٚەک ٘ۀگبٚێکی ضەرەکیی
ضەیردەکرێج بۆ بەدیٙێٕبٔی دەرفەحی یەکطبْ بۆ پیبٚاْ  ٚئبفرەحبْ٘ .ەرٚە٘ب بەرزکردٔەٚەی پەرٚەردەی
ئبفرەحبْ ٘ۀگبٚێکی ضەرەکییە بۆ پەرەپێذأی کۆِەاڵیەحی-ئببٚٛری١ٔ .ػبٔذةر ٜیەکطبٔی جۆری کۆِەاڵیەحی بۆ
لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی بریخییە ٌە رێژەی حۆِبرکردٔی کچبْ بەراِبەر کٛڕاْ ٌە لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی .ئەِە
٘ەژِبر دەکرێج ٌەڕێگبی دابەغکردٔی رێژەی حۆِبرکردٔی کچبْ بەضەر رێژەی حۆِبرکردٔی کٛڕأذا .ئەَ
ٔیػبٔذەرە بۆ ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٚ ،0.99احب رێژەی ضەدیی ئە ٚکچبٔەی دەچٕە لٛحببخبٔە  %99ى زيَرةى ئةو
كوزِاُةى دةضِة قوتاخباُة .ئەَ حێکڕایە دادەبەزێج ٌە چٛارچێٛەی پەراٚێسی -3خبڵ کەِخر یبْ زیبحری ٌە  ،%100کە
ئەِەظ ِەٚدای لبٛڵکراٚی جیبٚازییە .ئەَ ڕێژەیە ٚاحە کەِخر ٌە ٌ 0.98ە ٘یچ پبرێسگبیەک بەدٔ ٜبکرێ.
ٔ١ػبٔذةر ٜیەکطبٔی جۆری کۆِەاڵیەحی بۆ لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی ٌە کٛردضخبْ بٗرێژٖ 0.05 ٜبەرزحرە ٌە
عێراق بەگػخی.
ٔیػبٔذەری یەکطبٔی جٛری کۆِەاڵیەحی بۆ لۆٔبغی دٚأبٚۀذی ،کە ڕێژەی بەغذاربٛأی ئبفرەث بە پیبٌ ٚە
لۆٔبغی دٚأبٚۀی پێػبْ دەداث ،کە حۀیب کەِێک ٔسِخرە ٌە لۆٔبغی ضەرەحبیی ( 0.98بە بەراٚرد ٌە گەڵ
٘ ،)0.99ەرچۀذ کە جیبٚازی زیبحر ٌە ٔێٛاْ پبرێسگبکبْ بەدی دەکرێٔ .یػبٔذەری یەکطبٔی جٛری کۆِەاڵیەحی
بۆ دٚا ٜلؤٔبغ ٝدٚأبٚةٔذ ،ٜکە بۆ  KRLFSضبڵی ٘ 2013ەژِبر کراٚە ،بەغێٛەیەکی بەرچبٔ ٚسِخرە ،بە
ڕێژەی  .0.93غبیبٔی ببضە کە ٌە ضٍێّبٔیٔ،یػبٔذەری یەکطبٔی جٛری کۆِەاڵیەحی بۆ ٘ەرد ٚٚلۆٔبغی ٔبٚۀذی
 ٚدٚا ٜدٚأبٚةٔذٌ ٜە ضەرٚٚی  ،1.0ئەٚەظ ٔیػبٔەی کە ئبفرەث زیبحر ٌە پیب ٚبەغذاری ٌە لۆٔبغەکبٔی
خٛێٕذْ دەکبث ٌەَ پبرێسگبیەٌ .ە بەراِبەردا ،بۆ پبرێسگبر د٘ٛکٔ ،یػبٔذەری یەکطبٔی جٛری کۆِەاڵیەحی 0.90
یبْ کەِخرە بۆ ٘ەرد ٚٚئەَ لۆٔبغبٔە .شاياُى باضة كة ئةَ ُيصاُدةزة بةزدةواَ هة بةزشبووُةوة داية ،و بةطصتى هة  0.91بؤ
 0.93بةزشبؤتةوة هة ُيَواْ  2012و .2013
شيَوةى ٘ 1-4ۀذێک بەراٚردکبری ٔ١ػبْ دةداث بۆ ُيصاُدةزةكاُى یەکطبٔی جۆری کۆِەاڵیەحی بۆ لٛحببخبٔەی
ضەرەحبیی ٔ ٚبٚۀذیی ٌەگەڵ چۀذ ٚاڵحێکی ٔبٚچەکەٚ .ەک ٌەضەرٚە ئبِبژەی پێذرا٘ ،ەرێّی کٛردضخبْ یەکطبٔی
جۆری کۆِەاڵیەحی بەرزحری ٘ەیە ٌە بٛاری پەرٚەردە بە بەراٚرد بە عێراق .بێگِٛبْ ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٔسیکە ٌە
ٚاڵحبٔی حری ٔبٚچەکە جگە ٌە یەِەْ ،کە یەکطبٔی جۆری کۆِەاڵیەحی ٌە پەرٚەردە زۆر ٔسِە .بەاڵَ ٘ێػخب حێکڕای
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یەکطبٔی جۆری کۆِەاڵیەحی بۆ حۆِبرکردْ ٌە لٛحببخبٔەی ٔبٚۀذی ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٔسِخرە ٌەٚ ٚاڵحبٔەی
ٔیػبٔذرا ،ْٚکە زۆربە ٜکبث ٌە ضەر 1.0 ٜٚٚە.
غ ي َوةى ُ : 1 - 4يػاُدةزةكاُى يةكطاُى جؤزى كؤًةآليةتى
1.2
1
0.8
نیشاندەری یەکسانی جۆری
کۆمەاڵیەتی ی بۆ قوتابخانەی
سەرەتایی

0.6
0.4

نیشاندەری یەکسانی جۆری
کۆمەاڵیەتی ی بۆ قوتابخانەی
ناوەندیی

0.2
0
Yemen
يةًةْ

Tunisia
توُظ

Syria
ضوزيا

Algeria Lebanon
جةشايس
هوبِاْ

KRI
IRAQ
عرياق ٓةزيٌَى كوزدضتاْ

تيَبيين :ضةزضاوةى ٓةًوو ووآلتةكاْ هة تاشةتسيّ زووثيَوى  MICSوةزطرياوة

ضەببرەث بە بەغذاری ئبفرەث ٌە کبرٚببری گػخیذا ،یەکێک ٌە پێٛەرە ضەرەکییەکبٔی ( )MDGبریخییە ٌە رێژەی
ئبفرەحی ئۀذاَ پەرٌەِبٌْ .ە پەرٌەِبٔی ٘ەرێّی کٛردضخبْ%32.4 ،ی ئۀذاِبٔی پەرٌەِبْ ئبفرەحٓٚ ،احب ٌ 36ە
کۆی  111ئۀذاَ ،د ٚٚئۀذاَ زیبحر ٌە رێژەی دیبریکرا ٚبە کۆحب (ٚ ،%30احب کەِخریٓ ئبضج دەبێج  34ئۀذاِی
ئبفرەث بێج) .ئەَ رێژەیە بەگػخی ببغخرە بە بەراٚرد بە رێژەکبٔی ٔبٚچەکەٌ .ە ضبڵی  ،2011حێکڕای رۆژئبٚای
ئبضیب حۀٙب  %11ب.ٚٛ
ٔەریخی ز٘ ٚٚبٚضەرگیری کردْ ِٕ ٚذاڵب ْٚٛبۆ ئبفرەحبْ یەکێکە ٌە بەربەضخە ضەرەکییەکبٔی خٛێٕذٔی پبظ
لۆٔبغی ضەرەحبییٌ ،ە ئۀجبِی ئەِەظ بەغذاریکردٔی چبالک ٌە ٘ێسی کبر .دیبردەی ز٘ ٚٚبٚضەرگیری کردْ
ٌەڕێگبی رێژەی ئبفرەحبٔی  19-15ضبڵ کە ٌە ئێطخبدا ٘بٚضەرگیریبْ کردٚٚە ،پێٛأە دەکرێجٌ .ە ٌٗ 2011
٘ەرێّی کٛردضخبْ%9.9 ،ی ئبفرەحبٔی حەِەْ  19-15ضبڵ ٘بٚضەرگیرییبْ کردب .ٚٛئەِە ٌە ٔیٛەی رێژەی
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عێراق بەگػخی کەِخرە  ٚکەِخرە ٌە رێژەی ٔبٚچەی رۆژ٘ەاڵحی ٔبٚەڕاضج  ٚببکٛری ئەفریمب کە ٔسیکەی %14
دەبێج بەپێی داحب .)OECD 2009( 2009 ٜکۆی رێژەی پیخبٔذْ ،کە بریخییە ٌە حێکڕای ژِبرەی ِٕذااڵْ کە
پێػبیٕی دەکرێج ئبفرەحێک بەدرێژایی حەِۀی بیبێج ،کە ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ  3.1دەبێجٌ .8ەکبحێکذا ئەِە
 1.4کەِخرە ٌە عێراق بەگػخی٘ ،ێػخب بەرزحرە ٌە حێکڕای رۆژ٘ەاڵحی ٔبٚەڕاضج ٌە ضبڵی  2010کە بریخییە ٌە
ِٕ 2.9ذاڵ (بۆ ٚاڵحە دا٘بث ٔسَ ِ ٚبِٕبٚۀذییەکبْ 2.7 ،دەبێج ٌەگەڵ ٚاڵحبٔی دا٘بث بەرز).9
غ ي َوةى  : 2 - 4ز ي َرةى ث ي َتاُدْ
6

5

4

3

2

1

0
Yemen
يةًةْ

Tunisia
توُظ

Lebanon
هوبِاْ

Algeria
جةشايس

Iraq
عرياق

ٓةزيٌَىKRI
كوزدضتاْ

تيَبيين :ضةزضاوةى ٓةًوو ووآلتةكاْ هة تاشةتسيّ زووثيَوى  MICSوةزطرياوة

ثيَوةزيَلى تس هةاليةْ  IHSESةوة خساوةتة زوو ،كة ذًازةى هة دايلبووْ ٓةذًازدةكات بة دابةشلسدُى هةضةز ذًازةى ئافسةتاُى
8

9

كؤى زيَرةى ثيتاُدْ بسيتية هة ذًازةى ئةو ًِداآلُةى ئافسةتيَم دةيبيَت ئةطةز هة ذياْ بيَت تا كؤتايى تةًةُى ًِداهَبووْ و ًِداهَى ببيَت بةثيَى زيَرةكاُى ئيَطتاى ثيتاُدْ بةثيَى
تةًةْ.
ئاًازةكاُى باُلى ُيَودةوهَةتى ئؤُآليّhttp://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators :
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تةًةْ ُيَواْ  12و  49ضاهَدا .هة  ،2112ئةَ ُيصاُدةزة يةكطاْ بوو بة  183.7هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ،بة بةزاوزد بة  212.1هة
عرياق بةطصتىٓ .ةزوةٓا بةثيَى زيَرةى ثيتاُدُى  ، MICSثيتاُدْ هة دٓؤن بةزشتسيِة.
هةو كؤًةهَطاياُةى دةزفةتى كازكسدْ بؤ ئافسةتاْ ضِووزدازة ،زةُطة بيَوةذُى ببيَتة ٓؤي ٓةذازى ضةخت و هة ئاكاًدا ئافسةتاُى بيَوةذْ
ثيَويطتياْ بة ٓاوكازى تايبةتة .زيَرةى ئافسةتاُى بيَوةذْ هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ هة  2113طةيصتة  %7.2بةزاًبةز بة  %7.6هة
 .2112بة ٓةًاْ شيَوة ،ئةو خيَصاُاُةى ئافسةتاْ بةزِيَوةى دةبةْ زةُطة دووضازى دؤخى ئابوزى ضةخت ببِةوة .زيَرةى ئةو
خيَصاُاُةى ئافسةتاْ بةزِيَوةى دةبةْ دابةشيوة هة  %11.6هة  2112بؤ  %11.7هة .2113
خػتةى ُ :1-4يػاُدةزةكاُى جؤزى كؤًةآليةتى هة  KRLFSهة  2112و 2113
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2013

2012

غاز

0.93

0.91

ٓةزيٌَى كوزدضتاْ

0.90

0.86

دٓؤن

كؤًةآليةتى بؤ دواى قؤُاغى

0.80

0.8

ٓةوهيَس

دواُاوةُدى

1.11

1.05

ضويٌَاُى

7.2%

7.6%

ٓةزيٌَى كوزدضتاْ

7.1%

6.2%

دٓؤن

زيَرةى ئافسةتاُى بيَوةذْ

6.5%

7.5%

ٓةوهيَس

ضةزضاوةKRLFS :

8.0%

8.6%

ضويٌَاُى

10.7%

11.6%

ٓةزيٌَى كوزدضتاْ

9.4%

10.0%

دٓؤن

9.6%

11.2%

ٓةوهيَس

12.2%

12.8%

ضويٌَاُى

17.2%

16.7%

12.1%

12.7%

دٓؤن

16.6%

15.8%

ٓةوهيَس

20.9%

19.7%

ضويٌَاُى

ٓةزيٌَى كوزدضتاْ

ُيػاُدةز
ُيػاُدةزى يةكطاُى جؤزى

ضةزضاوةً :اهَجةزِى KRG

زيَرةى ئةو خيَصاُاُةى ئافسةت
بةزِيَوةى دةبات
ضةزضاوةKRLFS :

رێژەی ئبفرەتی
کبرهەًذی هْچەخۆر لە
کەرتەکبًی تر جگە لە
کػتْکبڵ
ضةزضاوةKRLFS :

تةندرو شت ى

.5

٘ەرێُ

د٘ۆک

٘ەٌٚێر

ضٍێّبٔی

عێراق

ضەرچبٚە

MDG/CI
رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا

MDG, CI

28

33

27

24

32

MICS

رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی خٛار

MDG

32

37

34

25

37

MICS

پێٕج ضبڵ
کٛحبْ دژی ضٛرێژە حب حەِۀی

MDG

ِ 12بٔگ
کٛحبْ دژی ضیً حب حەِۀی 12

-

-

-

65.8%

MICS

75.2%
-

97.1%

-

-

-

89.7%

MICS

ِبٔگ
کٛحبٔی (دی حی پی) حب حەِۀی

CI

ِ 12بٔگ
کٛحبْ دژی ئیفٍیجی ِٕذااڵْ حب

75.2%
-

حەِۀی ِ 12بٔگ
٘ەِ ٚٛکٛحبٔەکبْ حب حەِۀی
ِ 12بٔگ
ِٕذاڵبٌ ْٚٛەضەر دەضخی

-

-

-

64.8%

MICS

-

-

-

70.6 %

MICS

78.7%
-

60.7%

MDG

وبرِتٔذ ٜکبراِە

-

-

-

45.4%

MICS

-

-

-

90.9%

MICS

92.4%

رێژەی بەکبر٘ێٕبٔی ِۀع

MDG

زأیبری ٚرد ٌەضەر(ئێچ ئبی

MDG

64.5

52.4%

62.3%

66.6%

52.5%

MICS

64.5%
3.7%

1.7%

3.5%

5.2%

3.1%

MICS

ڤی) حەِۀی  24-15ضبڵ
تێجیٌی  :داتبٓ  MICSلَ ڕّّپێْٓ  MICS4لە ضبڵٔ  . 2011داتبٓ  MICSلە الیەى دەضتەٓ ئبهبرٓ ُەرێن  KRSOکۆکراّەتەّە.
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کۆِەڵێک ٔیػبٔذەری حۀذرٚضخی بەردەضخٓ ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ ،زۆربەیبْ ٌەڕێگبی رٚپێٛەی ()MICS4ی
2011ەٚە .رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا پێٛأەی ئەگەری ِردْ دەکبث ٌە پێع حێپەڕبٔٚٛی ضبڵێک  ٚبەغێٛەی
ژِبرەی ِردْ ٌە٘ەر ٌ 1000ەدایکبٔٚٛێک بە زیٕذٚٚیی .رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ
بریخییە ٌە ٌ 28ە٘ەر ٌ 1000ەدایکبٔٚٛێک بەزیٕذٚٚیی .ئەِە چٛار خبڵی ضەدیی کەِخرە ٌە رێژەی ِردٔی
ِٕذاڵی ضبٚا ٌە عێراق بەگػخی .بەاڵَ ٘ەرێّی کٛردضخبْ ببظ ٔییە کبحێک بەراٚردی دەکەیٓ ٌەگەڵ ٚاڵحبٔی
ٔبٚچەکە؛ ٌە کۆی حەٚث ٚاڵحی بەراٚردکبریٚ ،ەک ٔیػبٔذراٚە ٌە شيَوةى  ،1-5رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا حۀٙب
ٌە یەِەْ بەرزحرە .رێژەکبٔی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا ٌە ٌٛبٕبْ ،حٔٛصِ ،یطر  ٚحٛرکیب زۆر کەِخرْ ٌە ٔیٛەی رێژەی
٘ەرێّی کٛردضخبْ.
کٛحبْ ٌەدژی ٔەخۆغییەکبٔی ِٕذااڵْ پێٛأە دەکرێج بەپێی رێژەی ِٕذااڵٔی حەِەْ  12حب ِ 24بٔگ (ٌەکبحی
رٚٚپێٛەکەدا) کە کٛحراٌ ْٚە دژی ٔەخۆغی پێع گەیػخٓ بە حەِۀی یەک ضبڵ .جەخج خطخٕە ضەر ِٕذاڵی
خٛار د ٚٚضبڵ رێگەدەداث پێٛأە کردٔەکە ئبغٕببێج بە رێچکەکبٔی ئێطخبی کٛحبْ ،چٔٛکە ئەَ ِٕذااڵٔە ٌە
حەِۀی گٔٛجبٚداْ بۆ کٛحبْ (کەِخر ٌە ِ 12بٔگ)  ٚزیبحر ٔەبٓ ٌە یەک ضبڵٌ .ە ضبڵی  2011کٛحبْ ٌەدژی
ضٛرێژە حب ِ 12بٔگی ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ بریخیی بٌ ٚٛە ٚ ،%75.2احب ضێ چبرەکی ِٕذااڵٔی حەِەْ 23-12
ِبٔگ پێع حەٚاٚکردٔی یەک ضبڵ کٛحرا .ْٚئەِە بەڕێژەیەکی گەٚرەی ضەدیی  %9.4بەرزحرە ٌە عێراق .کٛحبْ ٌە
دژی ضیً حب حەِۀی ِ 12بٔگ حبڕادەیەکی ٘ەِەگیر بٚٛە ،%97.1 ،ئەَ ڕێژەیە زیبحرە ٌە عێراق کە ڕێژەکەٜ
.% 89.7
ٌەالیەکی حرەٚە ،کٛحبٔی ( )DPTحب حەِۀی ِ ٠٧بٔگ  ٚکٛحبْ دژی ئیفٍیجی ِٕذااڵْ حب حەِۀی ِ ٠٧بٔگ
رێژەکبٔیبْ حۀٙب  .%78.7 ٚ %75.2بە٘ۆی رێژەی ٔسِی ئەَ د ٚٚجۆرە کٛحبٔۀ ،سیکەی ٌ 4ە ِٕ 10ذاڵ
ٔبحٛأٓ ٘ەِ ٚٛکٛحبٔەکبْ ٚەربگرْ پێع ئەٚەی یەک ضبڵ حەٚا ٚبکەْ (ٚاحب ٚەرگرحٕی ٘ەر چٛار کٛحبٔەکە).
٘بٚغێٛەی رێچکەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا ،کۆحبْ ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ ببغخرە ٌە عێراق بەاڵَ وتِخرە بە بەراٚرد
ٌەگەڵ ٚاڵحبٔی ٔبٚچەکەٚ ،ەک شيَوةى ٔ 1-5یػبٔی دەداث بۆ ضٛرێژە  .)DPT( ٚبۆ (٘ )DPTەرێّی کٛردضخبْ
٘بٚحبیە ٌەگەڵ ٌٛبٕبْ بەاڵَ ٔسِخرە ٌە ٚاڵحبٔی حری ٔبٚچەکە حۀبٔەث یەِۀیع.

26

غ ي َوةى ً : 1 - 5یػبًذەرەکبًی هردى ّ کْتبًی هٌذااڵى
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زيَرةى ًسدُى ًِداهَى ضاوا

Infant Mortality
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60
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ً 12 Immunizationاُط
كوتاْ دذى ضوزِيَرة تا تةًةُى
Coverage at 12 months

40
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Coverage
ضيى تا تةًةُى ً 12اُط
كوتاْ دذى
at 12 months

20
0
توزكيا ًيطس

يةًةْ

توُظ

هوبِاْ جةشايس عرياق كوزدضتاْ

تيَبيين :ضةزضاوةى ٓةًوو ووآلتةكاْ هة تاشةتسيّ زووثيَوى MICSوةزطرياوة

ٌۀبٔ ٚیػبٔذەرەکبٔی دەضخگەیػخٓ بە خسِەحگٛزارییە حۀذرٚضخییەکبٔذا ،رێژەی ضەدی ِٕذاڵبٌ ْٚٛەضەر
دەضخی وبرِتٔذ ٜکبراِە بریخییە ٌە رێژەی ِٕذاڵبٔٚٛی د ٚٚضبڵی رابٛردٌ ٚٚەضەر دەضخی وبرِتٔذ ٜرا٘ێٕرا.ٚ
ٚەک ٌە خػخەکەدا بیٕیّبْ ،زۆربەی ِٕذاڵبٔٚٛەکبْ (ٌ )%92.4ە ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٌەضەر دەضخی وبرِتٔذةوبٔٓ
(ٌ %80ەِبٔە ٌە بٕکە حۀذرٚضخییە فەرِییەکبْ)ٚ .ەک شيَوةى ٔ 5.2یػبٔی دەداث ،ئەَ زيَرة زۆر بەرزحرە ٌە ِیطر
( )%79بەاڵَ ٔسِخرە ٌە حٛرکیب (.)%95
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بەکبر٘ێٕبٔی ِۀع بریخییە ٌە رێژەی ئبفرەحبٔی حەِەْ  49-15ضبڵ کە ٌەئێطخبدا ٘بٚضەرگیرییبْ کردٚە  ٚدەڵێٓ
کە غێٛازە ِۆدێرٔەکبٔی ِۀع بەکبردە٘ێٕٓ .رێژەی ئەَ ٔیػبٔذەرە ٌە ضبڵی  2011بریخی بٌ ٚٛە ٚ .%64.5ەک
شيَوةى ٔ 5.2یػبٔی دەداث .ئەِە یەکطبْ بٌ ٚٛەگەڵ رێژەی ِیطر ٔ ٚسِخر بٌ ٚٛە حٛرکیب٘ ،بٚکبث کەِێک بەرزحر
بٌ ٚٛە حێکڕای گػخی رۆژئبٚای ئبضیب ٌ %56ە .)MDG Report 2012( 2010

غ ي َوةى ً : 2 - 5یػبًذەرە تەًذرّضتییەکبى – تەًذرّضتی دایکبیەتی
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تيَبيين :ضةزضاوةى ٓةًوو ووآلتةكاْ هة تاشةتسيّ زووثيَوى  MICSوةزطرياوة

ٌەکۆحبی١ذا زأیبری ٌەضەر ( )HIV/AIDSزۆر ٔسِە ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ .ئەِەظ دەپێٛرێج ٌەڕێگبی ٔیػبٔذەری
زأیبری ٚرد ٌەضەر ( )HIVحەِۀی  24-15ضبڵ ،کە بریخییە ٌە رێژەی ئبفرەحبٔی حەِەْ  24-15ضبڵ کە ()1
دەحٛأٓ بەالی کەِەٚە دەضخٕیػبٔی دٌ ٚٚە غێٛازەکبٔی خۆپبراضخٓ ٌە ( )HIVبکەْ ٚ )2( ،دٚٚ
٘ەڵەحێگەیػخٕی بب ٚرةحبکۀەٚە ((ٔ )HIVبگٛێسرێخەٚە ٌەڕێگبی خٛاردٔی ٘بٚبەظ ٠بْ پێٛەدأی ِێػٌٛەٚە)،
( )3دەزأٓ کە کەضێکی بەغێٛە حۀذرٚضج ٌەٚأەیە (٘ ٜ)HIVەبێج .رێژەی ئبفرەحی ال ٚکە ئەَ ئبضخە ٌە
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زأیبرییبْ ٘ەبێج بریخییە ٌە حۀٙب ٌ %3.7ە ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٌ %3.1 ٚە عێراق بەگػخی.

 . 6دةشتطةيشنت بة خسمةتطوزاريية بهة رِةتيةكان
MDG/CI

٘ەرێُ

د٘ۆک

٘ەٌٚێر

ضٍێّبٔی

عێراق

ضەرچبٚە

رێژەی دأیػخٛاْ کە
ضٚٛحەِۀی رەق
1

MDG

0.0%

0.0%

0.1%

0.0%

0.4%

بەکبردە٘ێٕٓ

IHSES

رێژەی دأیػخٛاْ کە
ضەرچبٚەی ئبٚی خٛاردٔەٚەی
چبرەضەرکرا ٚبەکبردە٘ێٕٓ

MDG, CI

97.7%

97.2%

98.2%

97.7%

92.7%

IHSES

رێژەی دأیػخٛاْ کە
خسِەحگٛزاری چبرەضەرکراٚی
ئبٚەڕۆ بەکبردە٘ێٕٓ

MDG

97.3%

99.0%

96.3%

97.3%

91.7%

IHSES

تێجیٌیەکبى  :داتبٓ  IHSESلَ ڕّّپێْٓ  IHSESلە ضبڵٔ  .2012داتبٓ  IHSESلە الیەى دەضتەٓ ئبهبرٓ ُەرێن  KRSOکۆکراّەتەّە.1 .
ضةزضاوةى ضووتةًةُى "ٓى تس" هة زووثيَوى  – IHSESضووتةًةُى جطة هة كازةبا ،غاش ،و ُةوت.

ٔیػبٔذەرەکبٔی دەضخگەیػخٓ بە خسِەحگٛزارییە بٕەڕەحییەکبْ زأیبری دەدەْ ٌەضەر ئبضخی بەکبر٘ێٕبٔی
خسِەحگٛزاری  ٚضەرچبٚە گرٔگەکبْ ٌەالیەْ خێسأەکبٔی ٘ەرێّی کٛردضخبٔەٚە  ٚکبریگەرییبْ ٌەضەر
حۀذرٚضخی  ٚگٛزەراْ .ئەِبٔە بریخیٓ ٌە دەضخگەیػخٓ بە ئب ٚ ٚئبٚەڕۆ ٜضازةضةزكساو ،ئبیب خێسأەکبْ
ضٚٛحەِۀی رەق بەکبردە٘ێٕٓ کە کبریگەری پێچەٚأەی دەبێج ٌەضەر حۀذرٚضخی.
طػج ٔیػبٔذەرەکبٔی ئەَ بەغە ئبِبٔجی پەرەپێذأی ٘ەزارەْ (٠ .)MDGsتوتَ د١ٔ ٚٚػبٔذةر حب٠بتحٓ بت
ببرٚدؤخ ٝرٕ٠طت ٝ٠بؤ خيَصاُةكاْ :بەکبر٘ێٕبٔی ئبٚی چبرەضەرکراٚ ،ٚاحب خێساْ ئبٚی خٛاردٔەٚە ٌە ضەرچبٚەی
بۆری ،گٛاضخٕەٚە یبْ خبڵی ٚەرگرحٕی گػخی یبْ بیر ٚەردەگرێج .بەکبر٘ێٕبٔی ئبٚەڕۆی چبرەضەرکراٚ ،ٚاحب
خێساْ ئبٚدەضج یبْ حۀکییبْ ٘ەبێجٌ .ە ٘ەرێّی کٛردضخبْ رێژەی دأیػخٛاْ کە ضەرچبٚەی ئبٚی
خٛاردٔەٚەی چبرەضەرکرا ٚبەکبردە٘ێٕٓ ٔسیکە ٌە ٘ەِەگیر ( ،)%97.7پێٕج خبڵی ضەدیی زیبحر ٌە عێراق
بەگػخی .د٘ؤن ٔسِخریٓ رێژەی بەکبر٘ێٕبٔی ئبٚی خٛاردٔەٚەی چبرەضەرکراٚی ٘ەیە ( ،)%97.2بةآلَ ٓةوهيَس
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بةزشتسيِة ( .)%98.2زيَرةكاُى بةكازٓيَِاُى ئاوةزِؤى ضازةضةزكساو ٓاوشيَوةى يةن بةزشْ .زيَرةى داُيصتواْ كة ضةزضاوةى ئاوةزِؤى
ضازةضةزكساو بةكازدةٓيَِّ جياواشى ٓةية :هة ٓةوهيَس  %96.3و هة دٓؤن  ،%99و بة تيَلسِاى زيَرةى  %97.3هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ.
زيَرةى ُيصتٌاُى ئاوةزِؤى ضازةضةزكساو هة عرياق  .%91.7زيَرةكاُى دةضتطةيصنت بة ئاو و ئاوةزِؤى ضازةضةزكساو هة ٓةزيٌَى
كوزدضتاْ بةزاوزد دةكسديت هةطةأل ضةُد ووآلتيَم هة ُاوضةى زؤذٓةآلتى ُاوةزِاضت و باكوزى ئةفسيقا ،وةن هة شيَوةى  1-6ديازة.10
زيَرةكاُى بةكازٓيَِاُى ئاوةزِؤى ضازةضةزكساو هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بةزشتسة هةو ووآلتاُةى بةزاوزدكساوْ ،بةآلَ زيَرةكاُى بةكازٓيَِاُى
ئاوى ضازةضةزكساو هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ كةًرتة هة ًيطس و ئةزدوْ و توزكيا.
ٔیػبٔذەری ضێیەِی ئەَ بەغە کە ئێطخب بەردەضخە ٌە ٘ەرێّی کٛرردضخبْ بریخییە ٌە رێژەی دأیػخٛاْ کە
ضٚٛحەِۀی رەق بەکبردە٘ێٕٓ ٚەک ضەرچبٚەی ٚزە بۆ چێػخٍێٕبْ .ضٚٛحەِۀی رەق بریخییە ٌە دار ،خەڵٛز،
گژٚگیب  ٚضٚٛحەِۀی پەضخێٛراٚی حر کە دەکرێج پیطبٔٚٛی ٘ەٚای ِبڵ درٚضج بکبث  ٚزیبٔی حۀذرٚضخی
٘ەیە بؤ ًسؤظ .رێژەی دأیػخٛاْ کە ضٚٛحەِۀی رەق بەکبردە٘ێٕٓ ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ ضفرة (بت %0.0
٘ترِبروراٚة) ،وةن شيَوةى  6.1دەریذەخبث٘ .بٚکبث ٌە عێرالیع زؤر ٔسِە (٘ .)%0.4ەرێّی کٛردضخبْ  ٚعێراق
بەکبر٘ێٕبٔی ضٚٛحەِۀی رەلی ٔسِییبْ ٘ەیە بە بەراٚرد ٌەگەڵ ٚاڵحبٔی بەراٚردکبری ٔب٘ ٚێڵکبری شيَوةى  ،7.1کە
٘ەِٚٛیبْ رێژەی ٔسیک ٌە %5یبْ ٘ەبٚٛە ٌە ضبڵی .201011

10
11

داتاكاُى غيَوةى  1-6هة زووثيَوى  2111 MICSوةزطرياوْ (بسِواُة خػتةى  )3-6بؤ بةزاوزدكسدُى ووزدتس.
داتاكاُى غيَوةى  1-6هة زووثيَوى  2111 MICSوةزطرياوْ (بسِواُة خػتةى  )3-6بؤ بةزاوزدكسدُى ووزدتس.
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غيَوةى  :1-6دەضتگەیػتي ثە خسهەتگْزارییە ثٌەڕەتییەکبى
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تێجیٌی :داتبکبًی ُەرێوی کْردضتبى/عێراق لە ()MICSی ّ 2011ەرگیراّە .داتبکبى ثۆ ّاڵتبًی ثەراّردکبری ضەثبرەت ثە
دەضتگەیػتي ثە ئبّ ّ ئبّەڕۆ لە ًیػبًذەرەکبًی پەرەپێذاًی جیِبى ()2012 World Development Indicatorsی ّ 2012ەرگیراّى؛
داتبی ثەکبرُێٌبًی ضّْتەهەًی رەق لە ()UNDataی ضبڵی ّ 2010ەرگیراّى.

داتاكاُى زووثيَوى  IHSESبوازى بةزاوزدكسدْ دةزِةخطيَِّ هة ُيَواْ زيَرةكاُى دةضتطةيصنت بة خصًةتطوشازى هة  2117و  2112هة
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ،وةن هة خصتةى ُ 6.2يصاُدزاوة .بةثيَى ُيصاُدةزةكاُى طةيصنت بة ضةزجةَ خصًةتطوشازيية ضةزةكييةكاْ،
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ثيَصلةوتِى بةزضاوى هة ُيصاُدةزةكاُى  MDGبةدى كسدووة.
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2007
5.8%
8.8%
6.5%
3.5%

2012
0.0%
0.0%
0.1%
0.0%

91.7%
95.7%
94.4%

97.7%
97.2%
98.2%

ٓةزيٌَى كوزدضتاْ

رێژەی داًیػتْاى کە

دٓؤن

ضّْتەهەًی رەق

ٓةوهيَس

ثەکبردەُێٌي

ضويٌَاُى

ٓةزيٌَى كوزدضتاْ

رێژەی داًیػتْاى کە

دٓؤن

ضەرچبّەی ئبّی

ٓةوهيَس

خْاردًەّەی چبرەضەرکراّ

87.1%

97.7%

68.5%
98.2%
31.5%
84.7%

97.3%
99.0%
96.3%
97.3%

ضويٌَاُى

ثەکبردەُێٌي

ٓةزيٌَى كوزدضتاْ

رێژەی داًیػتْاى کە

دٓؤن

خسهەتگْزاری

ٓةوهيَس

چبرەضەرکراّی ئبّەڕۆ
ثەکبردەُێٌي

ضويٌَاُى

وةن ئاًاذة ،خػتةى  6.3داتاكاُى دةضتطةيػنت بة خصًةتطوشازيية بِةزِةتييةكاْ هةخؤدةطسيَت كة هة زووثيَوى  MICSى 2111
وةزطرياوةٓ .ةزضةُدة ُيػاُدةزةكاْ زاضتةوخؤ بةزاوزد ُاكسيَّ بة داتاكاُى  ،IHSESبةآلَ ضوازضيَوةيةكى شياتس ثيَػلةش دةكةْ هةضةز
ضؤُيةتى دةضتطةيػتِى ٓاووآلتياْ بة خصًةتطوشازيية ضةزةكيةكاْ ٓةزوةٓا تا زادةيةكى شؤز هةطةأل ئازِاضتةكاُى  IHSESدةزِوات.
خػتةى  :3-6داتاكاُى دةضتطةيػنت بة خصًةتطوشازيية بِةزِةتييةكاْ
MDG/CI

٘ەرێُ

د٘ۆک

٘ەٌٚێر

ضٍێّبٔی

عێراق

ضەرچبٚە

MDG

0.2%

0.4

0.1

0.2

1.2%

MICS

رێژەی دأیػخٛاْ کە
ضەرچبٚەی ئبٚی خٛاردٔەٚەی
چبرەضەرکرا ٚبەکبردە٘ێٕٓ

MDG, CI

96.7%

رێژەی دأیػخٛاْ کە
خسِەحگٛزاری چبرەضەرکراٚی
ئبٚەڕۆ بەکبردە٘ێٕٓ

MDG

رێژەی دأیػخٛاْ کە
ضٚٛحەِۀی رەق بەکبردە٘ێٕٓ

97.7%

98.9%

97.3%

96.8%

98.7%

95.3%

96.9%

91.4%

93.8%

MICS

MICS

تێجیٌیەکبى  :داتبٓ  MICSلَ ڕّّپێْٓ  ٓ MICS4ضبڵٔ  .2011داتبٓ  MICSلە الیەى دەضتەٓ ئبهبرٓ ُەرێن  KRSOکۆکراّەتەّە.
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 . 7كشتوكاأل
MDG/CI

٘ەرێُ

د٘ۆک

٘ەٌٚێر

ضٍێّبٔی

ضەرچبٚە

-

5.2%

4.0%

4.3%

6.8%

KRLFS

زەٚی بەکبر٘ێٕرا ٚبۆ
بەر٘ەِٙێٕبٔی کػخٛکبڵی :زةٜٚ
غ١ب ٚبؤ وػخٛوبأل (ٍِیۆْ دۆُٔ)

CI

4.89

1.21

2.51

1.17

خػخەکبٔ ٝپٛخخەٜ
وػخٛوبٌٗ٘ ٝرێّٝ
وٛردضخبْ

زەٚی بەکبر٘ێٕرا ٚبۆ

CI

2.68

0.78

0.75

1.14

رێژەی کبرِۀذأی چبالکییە
کػخٛکبڵییەکبْ

بەر٘ەِٙێٕبٔی کػخٛکبڵی :رٚٚبترٜ

رٚٚث َٜٟٚئبِبرٜ
وػخٛوبيَٜ

چیٕرا ،ٚشضتاُة (ٍِیۆْ دۆُٔ)
زەٚی بەکبر٘ێٕرا ٚبۆ

CI

0.19

0.08

بەر٘ەِٙێٕبٔی کػخٛکبڵی :رٚٚبترٜ

0.06

0.05

رٚٚث َٜٟٚئبِبرٜ
وػخٛوبيَٜ

چیٕرا٘ ،ٚبٕ٠ٚت (ٍِیۆْ دۆُٔ)
تێجیٌیەکبى :داتبٓ ُ KRLFSی ضبڵی  ّ 2013لەالیەى  KRSOکۆکراّەتەّە .خػتەکبًٔ پْختەٓ ( KRSOرووبةزةكاُى کػتْکبلٔ لە
پبرێسگبکبًٔ ُەرێؤ کْردضتبى ،ئەیلْلٔ  http://www.krso.net/reports )2012ثە دەضتکەّتّْە لە  27کبًًْٔ یەکەهٔ .2012
پْختەٓ داتبٓ کػتْکبلٔ لەالیەى  KRSOکۆکراّەتەّە .زووبةزة ضيَِساوةكاْ هة زاثؤزتةكاُى ٓ KRSOةذًازكساوْ ،زووثيَوى ئاًازى كػتوكاهَى بؤ بةزوبووًةكاُى
شضتاُة ( )2012-2011و زووثيَوى ئاًازى كػتوكاهَى بؤ بةزوبووًةكاُى ٓاويِة (.)2012-2011

رێژەی کبرِۀذأی چبالکییە کػخٛکبڵییەکبْ رێخۆظ دەکبث بۆ ئبغٕبب ْٚٛبە ٘ێسی کبری کػخٛکبڵی .کبرِۀذأی
کػخٛکبڵی ِەحرضی زیبحریبْ ٌەضەرە ٌەڕٚٚی کەغ٘ٛەٚا  ٚگۆڕأکبری ٌۀبکابٚی حارەٚە٘ ،اترٚة٘ب ٚەک ٌە بەغای
ٔیػبٔذەرەکبٔی ٘ەژاریذا ببضکرا ،ئەِبٔە بەغاێک ٔایٓ ٌە حاۆڕی ضاەالِەحی  ٚبایّەی کاۆِەاڵیەحیٌ .ەَ دیاذگبیەٚە،
ببغخرە کە بەغێکی زۆری ٘ێسی کابر ٌە کەرحای کػاخٛکبڵذا کبرٔەکابث٘ .ەرٚە٘اب کابری کػاخٛکبڵی ٚەک بەغاێک ٌە
کااۆی کاابر بەگػااخی ٌە دابەزیٕااذایە ٌەِیاابٔەی پرۆضااەی گەغااەی ئااببٚٛریٌ ،ااٗ کبحێکااذا کەرحەکاابٔی پیػەضاابزی ٚ
خسِەحگااٛزاری فراٚأخااار دەبااآٌ .ەالیەکااای حااارەٚە دابەزیٕااای زۆر ٌۀبکااابٚی ٘ێاااسی کااابری کػاااخٛکبڵی ٌەٚأەیە ٌە
ئۀجبِی ٔەبٔٚٛی ٚەبەر٘ێٕبٔی گٔٛجب ٚبێج ٌە زەٚی  ٚحەکٕەٌۆجیبی ئەَ کەرحە ،ئەِەظ دەبێاخە ٘اۆی گەغاەی
ٔب٘بٚضۀگ  ٚکەِی بەر٘ەِٙێٕبٔ ٝخؤران ٠بْ ٔبضتالِتح ٝخؤران.
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رێااژەی کبرِۀااذأی کەرحاای کػااخٛکبڵ ٌە ٘ەرێّاای کٛردضااخبْ ٔااسِە ،حۀٙااب ٌەضااەر %5 ٚٚدەبێااج .بةثيَضةةةواُةوة،
%76ی کۆی کبرِۀذاْ ٌە کەرحەکابٔی خسِەحگاٛزاری ٔ ٚس٠ىاتٌ %19 ٜە کەرحای پیػەضابزیٓ .کابری کػاخٛکبڵ ٌە
ضااٍێّبٔی ( )%6.8وااٗ بەرزحاارە ٌااٗ د ٚٚثازيَصطاكةةةى حاار ٔ ٚسِخااریٕە ٌە د٘ااؤن ( .)%4رێااژەی کبرِۀااذأی کەرحاای
کػخٛکبڵ بۆ پیبٚاْ  ٚئبفرەحبْ ٔسِە ،پیبٚاْ ( ٚ )%4.8ئبفرەحبْ (.)%7.9
بااٛارێکی حااری گرٔااگ بااۆ بەر٘ەِٙێٕاابٔی خااۆراک بااریخییە ٌە بەکبر٘ێٕاابٔی زەٚی بااۆ بەر٘ەِٙێٕاابٔی کػااخٛکبڵی.
٘ەرێّی کٛردضخبْ ٔسیکەی ٍِ 4.9یۆْ دۆُٔ زەٚی کػخٛکبڵی ٘ەیە (وةن هة ٓ 2011ةذًازكساوة ،بةآلَ ثيَصبيين ُاكسيَت
كة هةطةأل كاتدا بة خيَسايى طؤزِاُلازى تيَدا زووبدات) ،کە  ٜ%35کۆی رٚٚبەری ٘ەرێُ ثيَلدةٓيَِيَت .پبرێسگبی ٘ەٌٚێر دٚٚ
ئەٚۀاااذەی د ٚٚپبرێسگااابکەی حااار زەٚی کػاااخٛکبڵی ٘ەیە .زیااابحر ٌە %87ی زەٚی کػاااخٛکبڵی پػاااج بە بااابراْ
دەبەضخێج (ٔەک ئبٚدێری) ،ئەِەظ ِەحرضی کەغ٘ٛەٚا زیبحر دەکابث ٌەضاەر کػاخٛکبڵ .ئەِەظ یەکێکای حارە ٌەٚ
ٔیگەرأییاابٔەی ٌەضااەرەٚە ئبِبژەِاابْ پێااذاْ ضااەببرەث بە بەر٘ەِٙێٕاابْ  ٚئبضبیػاای خااۆراک ٌە ئۀجاابِی ٔسِاای
رێژەی کبرِۀذی کػخٛکبڵی ٌە کۆی ٘ێسی کبرٓ .ةزوةٓا زووبةزى زاضتةقيِةى ضيَِساو هة  2012-2011بؤ بةزوبووًةكاُى
شضتاُة و ٓاويِةة دةخةيِةةزِوو ،كةة كةةًرتة هةة زووبةةزى شةوى كصةتوكاهَى .شؤزيِةةى بةزٓةةًٔيَِاُى كصةتوكاهَى هةة شضةتاُدا زوودةدات.
ُصيلةى %55ى شةوى كصتوكاهَى هة شضةتاُدا دةضةيَِدزيَت (ً 2.68ويةؤْ دؤ)) .ضةويٌَاُى طةةوزةتسيّ زووبةةزى ضةيَِدزاوى ٓةيةة ،كةة
ُصيلةى ضةزجةَ شةوية كصتوكاهَيةكةى دةضيَِدزيَت ،هة كاتيَلدا ٓةوهيَس كةًرتيين ٓةية (كةًرت هة %30ى شةوى كصتوكاهَى).
هيَسةدا بةزاوزد هة ُيَواْ تاشةتسيّ داتاى بةزدةضت و داتاى ثيَصوو دةكةيّ.
خػتةى  :1-7كازًةُداُى ضاالكيية كػتوكاهَيةكاْ هة  2012و 2013
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2013

2012

5.2%

6.1%

ٓةزيٍَ

4.0%

5.8%

دٓؤن

4.3%

5.9%

ٓةوهيَس

6.8%

6.5%

ضويٌَاُى

تيَبيين :داتاكاْ ٓى  KRLSFو هة اليةْ  KRSOكؤكساوةتةوة.

طؤزِاُلازى هة زيَرةى كازًةُداْ هة ضاالكية كصتوكاهَيةكاْ هة خصتةى ُ 1-7يصاُدزاوة .ئةَ زيَرةية دابةشى هة زيَرةيةكى ُصَ  %6.1هة
 2112بؤ  %5.2هة  .2113دٓؤن و ٓةوهيَس دابةشيِى بةزضاوياْ بةخؤوةبيين ،بةآلَ ضويٌَاُى كةًيَم بةزشبؤوة .زيَصبةُدى
ثازيَصطاكاْ بةثيَى ئةَ ُيصاُدةزة ُاطؤزِيَت هة ضةُديّ ضاهَدا .وةن ثيَصرت باضلسا ،شتيَلى ضةيس ُية كة ئةَ ُيصاُدةزة هةطةأل
ثةزةثيَداُدا دابةشى .هةطةأل ئةًةشداُ ،اتواُسيَت ثيَصبيين ًةوداى دزيَرخايةْ بلةيت تةُٔا بة ثصت بةضنت بة داتاى دوو ضاأل.
دابةشيِى ُيَواْ دوو ضاأل دةكسيَت بةٓؤى ٓؤكازى تس بيَت وةن كةط و ٓةوا ،كة ًةوداى دزيَرخايةْ ُيصاْ ُادات .هةبةز ئةوةى
ٓةزيٌَى كوزدضتاْ بةطصتى ُيطةزاُة هة بةزاًبةز قةبازةى داُيصتواُى الديَ و ضاالكي كصتوكاهَى ،ئةداى ئةَ ُيصاُدةزة هةطةأل كاتدا
جيَى ضاوديَسى دةبيَت.
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 . 8ئابورى طشتى

کۆی خەرجییەکبٔی حکِٛەث،

MDG/CI

٘ەرێّی کٛردضخبْ

٘ەِ ٚٛعێراق

ضەرچبٚە

CI

 16.94حرٌیۆْ دیٕبری

 138.4حرٌیۆْ دیٕبری

*KRG

عێرالی

عێرالی

 ٌٗ %58.2کۆی دا٘بحی

 ٌٗ %49کۆی دا٘بحی

٘ەرێُ ()GRP

ٔ١ػخّبٔ)GDP( ٝ

%4

%3.2

2013

خػخەی ٔرخەکبٔی بەکبربەر/
٘ەڵئبٚضبْ ،رێژەی ضبڵ بە ضبڵ،

CI

وبٔ ٝٔٚٛيةكةَ  – 2012وبٔٝٔٚٛ

زووثيَوى ُسخى
بةكازبةز هة ٕٓزێًى
كوزدضتاْ**

يةكةَ 2013
تێجیٌیەکبى* :ژهبرەکبًی ثْدجەی  2013ثە کبر ُبتًّْە ثۆ خةزجى حکْهەت GRP .ثریتیە لە كؤٓ ثەرُەهی ٓةزيٍَ .بةثيَى  KRSOبسِى GRP
بة ُصيلةى ً 55وياز دؤالز داُساوة بؤ ٓةذًازكسدُى خةزجى وةن زيَرةى ضةدى هة  .GDPخةًوَيَِساوى  GDPى  2112بؤ عرياق بةكازٓاتووة بؤ ٓةذًازكسدُى خةزجى وةن زيَرةى ضةدى هة
 GDPو هةَ ضايتة وةزطرياوة  ، http://www.indexmundi.com/iraq/economy_profile.htmlو دةضت كةوتووة هة ُ 25يطاُى ُ .2114سخى طؤزِيِى  1دؤالزى
ئةًسيلي =  1164ديِازى عرياقى ،ئةطةز ثيَويطت بوو.
** داتاى  CPIلە ًبّ خػتەکە ّ دەقەکە لە زاثؤزتى  CPIى دەضتەٓ ئبهبرٓ ُەرێن بؤ ضاهَى ّ 5112ەرگیراّە .ڕێژەٓ ُەڵئبّضبى ثۆ ُەهّْ
عێراق لە ثبًکٔ ًبّەًذٓ عێراق ّەرگیراّە  http://www.cbi.iq ،لەڕێکەّتٔ ُ 25يطاُى  2114ثەدەضتکەّتّْە.

کۆی خەرجییەکبٔی حکِٛەث ٔ١ػبٔذەرێکی ضەرەکییە بۆ حێگەیػخٓ ٌە رۆڵی حکِٛەث ٌە ئببٚٛریذا٘ .بٚغبْ
ٌەگەڵ بەکبربردْٚ ،ەبەر٘ێٕبْ ٘ ٚۀبردەکردْ ،خەرجییەکبٔی حکِٛەث یەکێکە ٌە ٚپێکٙبحبٔەی ٘ەژِبر دەکرێج
ٌەگەڵ کۆی دا٘بحی ٔبٚخۆیی ( )GDPئببٚٛری ٚاڵحێک یبْ ٘ەرێّێک .بۆ ئببٚٛرییە حبزەپێگەیػخٚٛەکبْ،
دابەغکردٔی خەرجییەکبٔ ٝحکِٛەث بۆ د ٚٚبەظ زۆر گرٔگە :خەرجییەکبٔی بەگەڕخطخٓ (ئێطخب) کە بۆ
پێذاٚیطخییەکبٔی ئێطخب خەرج دەکرێٓ ٌەگەڵ خەرجییەکبٔی ضەرِبیە یبْ ٚەبەر٘ێٕبْ (ٌە دا٘بحٚٛدا خەرج
دەکرێٓ) .خەرجی زۆری حکِٛەث ،بەحبیبەحی خەرجی بەگەڕخطخٓ ،بە بەراٚرد ٌەگەڵ کۆی دا٘بحی ٔبٚخۆیی
( )GDPئبِبژەیە بۆ ئببٚٛرییەک کە حکِٛەث بەڕێٛەی دەببث ٔەک کەرحی حبیبەثٌ .ەالیەکی حرەٚە ،خەرجی
کەِی حکِٛەث ،بەحبیبەحی ٌٗ تةُدزوضتى و ثةزوةزدة ٌٚە ٚکەرحبٔەدا کە کەرحی حبیبەث ٚەبەر٘ێٕبٔی حێذأبکەْ،
ٌەٚأەیە ببظ ٔەبێج بۆ گەغەی ئببٚٛری دٚٚرِەٚدا.
ٌە ضبڵی  ،2013کۆی بٛدجەی حکِٛەحی ٘ەرێّی کٛردضخبْ ،کە ببغخریٓ خەِاڵٔذٔە بۆ خەرجییەکبٔی حکِٛەث،
ُصيلةى  17حرٌیۆْ دیٕبری عێرالی بٌ .ٚٛەِە 5.33 ،حرٌیۆْ ()%31.4ی دأراٚە بۆ ٚەبەر٘ێٕبْ .وةبةزٓيَِاْ هة
ئابوزى ضوودبةخض دةبيَت هة ًةوادى دووزدا ،ئةًةط ٓؤكازى هةبةزضاوطستِى ئةَ بةشةى بودجةية بةجيا .خةزجيةكاُى
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بةطةزِخطنت ،كة بةشى طةوزةى بودجةى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ثيَلدةٓيَِيَتٓ ،ةًاْ ضوودى ُابيَت هة ًةوداى دووز .وةن خاهَيَلى
بةزاوزدكسدْ ،بودجةى ٓةًوو عرياق  138.4تسهيؤْ ديِازى عرياقى بوو .زيَرةى  %40هةَ بودجةدا بؤ وةبةزٓيَِاْ تةزخاُلسابوو.12
ئاضايية كة خةزجى ٓةذًازبلسيَت وةن زيَرةى ضةدى كؤى دآاتى خؤًاهَى ( ،)GDPضوُلة ئابوزيية ًةشُةكاْ ثيَويطتياْ بة
خةزجى شياتسة و هة تواُاياُداية دابيِى بلةْ .بةضسوشتيلسدُى هةطةأل كؤى دآاتى خؤًاهَى ( )GDPزيَطةدةدات بة بةزاوزدكسدُى
خةزجيةكاْ هة ضةُد ووآلتيَلدا .ئةطةز كؤى دآاتى خؤًاهَى (ٓ )GDPةزيٌَى كوزدضتاْ بة ً 25وياز دؤالزى ئةًسيلي خبةًوَيَِسيَت،
و بة بةكازٓيَِاُى ُسخى طؤزِيِةوةى  1دؤالز بة  1164ديِازى عرياقى ،زيَرةكة شياتس هة  %58ة بؤ ٓةزيٌَى كوزدضتاْ .بة
بةكازٓيَِاُى خةًآلُدُي ضاهَى  2012كة ً 242.5وياز دؤالزى ئةًسيلي بوو ،ئةَ زيَرةية ُصيلةى  %50دةبيَت بؤ عرياق بةطصتى،
ئةطةزضى بةثيَى ُيصاُدةزى ئاشادى ئابوزى  ،2014ئةَ زيَرةية كةًيَم هة خوازتسة كة .%44.6
بودجةكاُى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و عرياق طةشةى كسدووة ،بة بةزاوزد بة ذًازةكاُى ضاهَى  ،2012بة زيَرةى  %11بؤ ٓةزيٌَى
كوزدضتاْ و بةزِيَرةيةكى بةزشتس بؤ عرياق كة  %18ة.
شيَوةى  1-8بةزاوزدى هة ُيَواْ خةزجيةكاُى حلوًةتى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ دةكات وةن بةشيَم هة كؤى دآاتى خؤًاهَى ( )GDPو
خةزجييةكاُى ضةُد ووآلتيَلى ُاوضةكة:
غيَوةى  :1-8خةزجيةكاُى حلوًةت – كؤى خةزجييةكاْ و وةبةزٓيَِاْ
70.00%
60.00%
50.00%
حلوًةتGDP /
خةزجييةكاُى
Government
Expenditues
/ GDP

40.00%

حلوًةت/
/وةبةزٓيَِاُى
Government
Investment
Government
Expenditures
حلوًةت
خةزجييةكاُى

30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
UAE
ئيٌازات

Egypt
ً Jordanيطس
ئةزدوْ

Iraq
عرياق

KRI
كوزدضتاْ

تێجیٌی :داتبکبًی ُەرێوی کْردضتبى ّ عێراق لەّ ضەرچبّاًە ّەرگیراّى کە لە خػتەی ضەرەّەدا ئبهبژەیبى پێذراّە .ثۆ ّاڵتی تر ،داتبكبًوبى هة
ُيػاُدةزى ئاشادى ئابوزى  2014وةزطستووة كة هةَ ضايتةدا بةزدةضتة  http://en.wikipedia.org/wiki/Government_spendingو هةبةزاوزى ُ 25يطاُى  2014بةدةضتلةوتووة.

12

http://reliefweb.int/report/iraq/iraq-budget-2013-background-paper
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جطة هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و عرياق ،لە ًیػبًذەرەکبًی ثبًکی جیِبًی کۆی ّەثەرُێٌبًوبى وةزطستووة ،كة بة لێذەرکردًی ّەثەرُێٌبًی تبیجەت لە کۆی داُبتی
ًیػتیوبًی  ،وةبةزٓيَِاُى حلوًى هة كؤى داُبتٔ ًیػتوبًٔ بةدةضتدةٓيَِني .کبتێک ّەثەرُێٌبًی حکْهەت لە کۆی داُبتی ًیػتیوبًی داثەظ دەکرێت
ثەضەر کۆی خەرجییەکبًی حکْهەت لە کۆی داُبتی ًیػتیوبًی ،خەرجییەکبًی ّەثەرُێٌبى ّەک ثەغێک لە کۆی خەرجییەکبًی حکْهەت
ثەدەضتذەُێٌیي .بؤ ئةَ ووآلتاُة داتاى ضاهَى  2012بةكازٓاتووة.

خەرجییەکبٔی حکِٛەحی ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٚەک بەغێک ٌە کۆی دا٘بحی ٘ەرێُ  ٝ٘ ٚعێراق بەگػخی زۆر زیبحرە
ٌەٚەی ِیطر ( ،)%31.8ئةزدوْ ( ٚ ،)%33.2ئیّبراحی عەرەبی ( .)%23.7هة كاتيَلدا ٔیگەرأی ٓةية بەراِبەر
ثصتبةضتِى ٌەڕادەبەری حکِٛەث ٌە ئببٚٛری ،بةآلَ كاتيَم هة بةشى وةبةزٓيَِاْ هة بودجةى حلوًةت دةكؤهيَتةوة،
دةزدةكةويَت كة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و عرياق بةطصتى بة باشى بةزاوزددةكسيَّ بة ووآلتاُى تسى ُاوضةكةِ .یطر بة (ٚ )%15.7
ئةزدوْ بة ( )%18بةشة بودجةى تةزخاُلساوياْ بؤ وةبةزٓيَِاْ كةًرتة .تةُٔا ئیّبراحی عەرەبی ( )%37.9زيَرةكةى هة ُيَواْ
زيَرةكاُى عرياق و عرياقة بةطصتى.
ئبضخی گػخی ٔرخەکبْ ،کە ٔبضراٚە بە خػخەی ٔرخەکبٔی بەکبربەر ()،)Consumer Price Index (CPI

ئبِبژەیە بۆ تيَضووى ٘ەڵبژاردەیەک یبْ "ضەبەحەیەک" ٌە کباڵ  ٚخسِەحگٛزاری کڕاٌ ٚەالیەْ "بەکبربەری
ئبضبیی"ەٚە .دەضخەی ئبِبری ٘ەرێّی کٛردضخبْ بەغێٛەیەکی بەردەٚاَ داحب کۆدەکبحەٚە ٌەضەر ٔرخەکبٔی کباڵ
 ٚخسِەحگٛزاری دیبریکرا٘ .ٚەڵئبٚضبْ بریخییە ٌە رێژەی زیبدبٔٚٛی ٔرخەکبْ یبْ خػخەی ٔرخەکبٔی بەکبربەر.
زؤر جبر ئەِبٔە ٌت ج١بح٠ ٝتوخر ٜبەکبردە٘ێٕرێٓ ،ئەگەرچی خػخەکە بەحۀٙب رٔ ْٚٚیە ،ئەٚەی گرٔگە بریخییە ٌە
رێژەی گۆڕأکبری ٌە خػخەکەدا .رێژەی ٘ەڵئبٚضبْ ٔیػبٔذەرێکە کە بەٚردی چبٚدێری دەکرێج ،چٔٛکە کبریگەری
٘ەیە ٌەضەر بە٘بی راضخەلیٕەی دراٚی ئببٚٛریٌ ،ە ئۀجبِی ئەِەظ ٌەضەر حٛأبی کڕیٕی بەکبربەر.
٘ەڵئبٚضبٔی "ضبڵ بە ضبڵ" ٌۀێٛاْ كاُووُى يةكةًى  2012و كاُووُى يةكةًى  2013ثریتی ثّْ لە  .%4وةن خاهَيَلى
بةزاوزدكسدْ ،رێژەی ٘ەڵئبٚضبٔی ضبڵ بە ضبڵی عێڕاق بةطصتى ُصًرتة کە  %3.2بوو هة ٓةًاْ ًاوةدا .رێژەی ٘ەڵئبٚضبْ
ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ دابةشى هة  %5.6هة ُيَواْ كاُووُى يةكةًى  2011و كاُووُى يةكةًى  .2012هةطةأل ئةًةط دابةشيِى
زيَرةى عرياق بةطصتى بةزضاوتس بوو (هة  .)%6.35خاهَيَلى تسى بةزاوزدكسدْ٘ ،ەڵئبٚضبٔی ضباڵٔە ٌٗ حٛرویب بٗرزبٌٗ ٚٛ
 .13)%7.4( 2013رێژەی ٘ەڵئبٚضبْ بریخییە ٌە گۆڕاْ ٌە حێکڕای ٔرخەکبْ ٌۀێٛاْ د ٚٚضبڵذا ،ئەِەظ جیبٚازە
ٌە رێژەی ٘ەڵئبٚضبٔی ضبڵ بە ضبڵ ٌۀێٛاْ ٘ەِبْ ِبٔگی د ٚٚضبڵی یەک ٌەدٚای یەکذا (بۆ ّٔٔٚٛە ،كاُووُى
يةكةًى  2012و كاُووُى يةكةًى ٚ )2013ەک ٌە خػخەی ضەرەٚە ئبِبژەی پێذراٚە.14

13

 ،http://www.inflation.eu/inflation-rates/turkey/historic-inflation/cpi-inflation-turkey.aspxهة ُ 25يطاُى  2114بةدةضتٔاتووة.

 14خػتةى ُسخةكاُى بةكازبةز بؤ كاُووُى يةكةًى  2112هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ  14184بوو و هة كاُووُى يةكةًى  2113طةيػتة  ،146واتا بةشزبووُةوةى زيَرةى ضاأل بة ضاأل بة
ُصيلةى .%4
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 . 9كةرتى تايبةت
MDG/CI

٘ەرێُ

د٘ۆک

٘ەٌٚێر

ضٍێّبٔی

عێراق

ضەرچبٚە

رێژەی کبرِۀذی کەرحی حبیبەث

-

48.4%

47.8%

44.8%

52.0%

-

KRLFS

رێژٖ ٜوبرِٗٔذاْ ٌٗ وٗرحٝ

-

51.1%

51.8%

54.4%

47.7%

6.0%

4.6%

5.7%

7.0%

گػخٝ
رێژەی ضەدیی کبرِۀذاْ بەپێی

CI

KRLFS

-

KRLFS

چبالکی ئببٚٛری :ضبالو١ت
ضترةو١توبْ
رێژەی ضەدیی کبرِۀذاْ بەپێی
چبالکی ئببٚٛری :پیػەضبزی
رێژەی ضەدیی کبرِۀذاْ بەپێی

CI

18.0%

15.9%

17.8%

19.4%

-

KRLFS

CI

76.0%

79.6%

76.5%

73.6%

-

KRLFS

چبالکی ئببٚٛری:
خسِەحگٛزارییەکبْ
داتبٓ  KRLFSلە ّ 2013لەالیەى  KRSOکۆکراّەتەّە.

چۀذیٓ ٔیػبٔذەر بەکبردە٘ێٕرێٓ بۆ ئبغٕبب ْٚٛبە پەرەپێذأی کەرحی حبیبەث ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ .رێژەی
کبرِۀذأی کەرحی حبیبەث بریخییە ٌە پێٛأەکردٔی رێژەی کبرِۀذاْ (ٚەک کبرِۀذ ،کبری ضەربەخۆ ٘ ٚەِٚٛ
ئە ٚجۆرە کەضبٔی ٚەک کبرِۀذ پێٕبضە دەکرێٓ) کە ٌە کەرحی حبیبەث کبردەکەْ .بە بەکبر٘ێٕبٔی
رٚٚپێٛی  ،2013 ٌٗ KRLFSئەِە بە  %48.4خەِڵێٕراٚە ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْٚ .ەک زۆربەی ئببٚٛرییەکبٔی
ٔبٚچەکە ،کبری کەرحی گػخی بباڵدەضخخریٓ ضەرچبٚەی دابیٕکردٔی کبرە ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْٔ :سیکەی ٔیٛەی
کبرِۀذأی ٘ەرێُ (ٌ )%51.1ە کەرحی گػخی کبردەکەْ (رێژەیەکی ضەدیی بچٚٛک بەغێٛەیەک پێٕبضە دەکرێٓ
کە ٔە ضەر بە کەرحی گػخیٓٔ ،ە کەرحی حبیبەث ،بۆ ّٔٔٚٛە کبرکردْ بۆ رێکخراٚە ٔبحکِٛییەکبْ)ٚ .ەک پبیخەخخی
٘ەرێُ ،پبرێسگبی ٘ەٌٚێر زۆرحریٓ ژِبرەی کبری کەرحی گػخی حێذایۀ ،سیکەی %54.4ی کۆی کبری گػخی ٚ
کەِخریٓ رێژەی کبری کەرحی حبیبەحی حێذایە .رێژەی کبری کەرحی حبیبەث ٌە ضٍێّبٔی بەرزحریٕە (.)%52
پبغبْ بٗ حیرٚأ ٓ١هة رێژەی ضەدیی کبرِۀذاْ بەپێی چبالکی ئببٚٛری یبْ کەرحی پیطەضبزی ،ضێ چبرەکی
کبرِۀذاْ ٌە کەرحی خسِەحگٛزارییەکبٔذاْ ( .)%76پیػەضبزی بە ژِبرەیەکی دٚٚر ٌەِە ٌە پٍەی دٚٚەِذایە
( ،)%18پبغبْ کػخٛکبڵ کە رێژەیەکی بچٚٛکی ٘ەیە ( .)%6حێبیٕی بکە کە ئەِە رێژەی ٘ەِ ٚٛکبرِۀذأی
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٘ەرێّی کٛردضخبٔەٌ ،ە کەرحی حبیبەث  ٚگػخی .کۆی رێژەی خسِەحگٛزارییەکبْ ،پیػەضبزی  ٚکػخٛکبڵ
٘بٚغێٛەْ ٌەضەر ئبضخی پبرێسگبکبْ ،بە جیبٚازییەکی کەِەٚەٌ .ۀب ٚکەرحی پیػەضبزی بچٚٛکذا ،بیٕبضبزی
بباڵدەضخە ،بەریژەی ضێ ٌە چٛاری کۆی کبرِۀذأی پیػەضبزی .پیػەضبزی درٚضخکردْ ٠تن ٌت دة ٜکۆی
کبرِۀذأی پ١ػەضبزی  ٚکەِخر ٌە %2.1ی کۆی کبرِۀذأی ٘ەرێُ پێکذە٘ێٕێج.
ٌَٗ بٗغٗدا ،ضٗیر ٜوٗرح ٝحبیبٗث ( ٚوٗرحٗوبٔ ٝچبالو )ٝورا ٌٗ رٚأگٗ ٜزيَرةكاُى وبروردْ .راپۆرحەکبٔی
دا٘بحٚٛی ضیطخّی چبٚدێری کۆِەاڵیەحی-ئببٚٛری ٔیػبٔذەری زیبحر بەکبردە٘ێٕێج بۆ چبالکییەکبٔی کەرحی
حبیبەث زیبحر ٌەٚأەی ٘ێسی کبر  ٚچبٚەڕٚاْ دەکرێج ژِبرەیەک کۆِپبٔیب ٌە خۆبگرێج بەپێی چبالکی ئببٚٛری،
٘بحٕی ٚەبەر٘ێٕبٔی بیبٔی راضختٚخؤٚ ،ەبەر٘ێٕبٔی جێگیر بەپێی کۆِپبٔیب٘ ،ەرٚە٘ب بەکبر٘ێٕبٔی ِۆببیً ٚ
ئۀخەرٔێج (بڕٚأە پبغکۆی ة بۆ ٌیطخی ٘ۀِ ٚٛیػبٔذەرەکبْ).
هة ُيَواْ  2012و  ،2013طؤزِاُلازى طةوزة زوويِةداوة هة زيَرةى كازًةُداْ هة كةزتى تايبةت و كةزتى طصتى .ئةطةزضى زيَرةى
كازًةُداْ هة كةزتى ثيصةضاشى بةزشبؤوة و هة كةزتى خصًةتطوشازييةكاْ دابةشيوة .بةزشبووُةوةى زيَرةى كازًةُداْ هة كةزتى
ثيصةضاشى بة شيَوةيةكى تايبةت هة ٓةوهيَس بووة (ُصيلةى ضآ هة ضةد).
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خػتةى ُ 1-9يػاُدةزةكاُى كةزتى تايبةت هة  2012و 2013
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2013

2012

غاز

48.4%

48.5%

ٓةزيٍَ

47.8%

46.6%

دٓؤن

44.8%

46.9%

ٓةوهيَس

52.0%

51.0%

ضويٌَاُى

51.1%

50.5%

ٓةزيٍَ

51.8%

53.0%

دٓؤن

54.4%

50.9%

ٓةوهيَس

47.7%

48.7%

ضويٌَاُى

6.0%

6.1%

ٓةزيٍَ

4.6%

5.8%

دٓؤن

5.7%

5.9%

ٓةوهيَس

7.0%

6.5%

ضويٌَاُى

18.0%

16.6%

ٓةزيٍَ

15.9%

15.9%

دٓؤن

17.8%

14.9%

ٓةوهيَس

19.4%

18.4%

ضويٌَاُى

76.0%

77.3%

ٓةزيٍَ

79.6%

78.4%

دٓؤن

76.5%

79.2%

ٓةوهيَس

73.6%

75.1%

ضويٌَاُى

ُيػاُدةز
رێژەی کبرِۀذی کەرحی
حبیبەث
ضةزضاوةKRLFS :

رێژٖ ٜوبرِٗٔذاْ ٌٗ
وٗرح ٝگػخٝ
ضةزضاوةKRLFS :
رێژەی ضەدیی کبرِۀذاْ
بەپێی چبالکی ئببٚٛری:
ضاالكية ضةزةكيةكاْ
ضةزضاوةKRLFS :
رێژەی ضەدیی کبرِۀذاْ
بەپێی چبالکی ئببٚٛری:
پیػەضبزی
ضةزضاوةKRLFS :
رێژەی ضەدیی کبرِۀذاْ
بەپێی چبالکی ئببٚٛری:
خسِەحگٛزارییەکبْ
ضةزضاوةKRLFS :

. 11

بازا رِى كار
MDG/CI

ُەرێن

دُۆک

ُەّلێر

ضلێوبًی

عێراق

ضەرچبّە

رێژەی ثەغذاری ُێسی کبر
ثۆ تەهەًی +15

-

39.8%

35.9%

40.0%

41.9%

-

KRLFS

رێژەی ثەغذاری ُێسی کبر
ثۆ تەهەًی ً ،+15ێر

-

67.1%

63.7%

68.5%

67.1%

-

KRLFS

رێژەی ثەغذاری ُێسی کبر
ثۆ تەهەًی  ،+15هێ

-

12.7%

8.3%

12.0%

16.1%

-

KRLFS

رێژەی ثێکبری ،تەهەًی
+15

-

6.5%

7.3%

4.3%

8.1%

-

KRLFS

رێژەی ثێکبری ،تەهەًی
ً ،+15ێر

-

4.4%

6.2%

2.8%

4.8%

-

KRLFS

رێژەی ثێکبری ،تەهەًی
 ،+15هێ

-

17.8%

16.0%

12.8%

21.7%

-

KRLFS

رێژەی ثێکبری الّاى (-15
)24

-

17.0%

14.9%

13.5%

21.5%

-

KRLFS

رێژەی ثێکبری الّاى (-15
ً ،)24ێر

-

12.7%

13.6%

10.5%

14.1%

-

KRLFS

رێژەی ثێکبری الّاى (-15
 ،)24هێ

-

43.8%

28.6%

34.5%

53.9%

-

KRLFS

-

872.3

199.7

342.9

329.8

-

KRLFS

ژهبرەی کبرهەًذی
هْچەخۆر(ثە ُەزار)

تێجیٌیەکبى :داتبٓ  KRLFSلە ّ 2013لەالیەى  KRSOکۆکراّەتەّە.

٘ێسی کبر بریخییە ٌە کۆی ژِبرەی ئە ٚحبکەکەضبٔەی حتِتْ  15ضبڵ یبْ زیبحرْ ٌ ٚە ٘ێسی کبرداْ یبْ "ٌەڕٚٚی
ئببٚٛرییەٚە چبالکٓ"ٚ ،احب ٌە ئێطخبدا کبردەکەْ ،یبْ ئەگەر کبرٔەکەْ ،ئبِبدەْ  ٚچبالکبٔە بەدٚای کبردا دەگەڕێٓ.
"کبر" بەپێی جبڕٔبِە ٔێٛدەٚڵەحییەکبْ ،بریخییە ٌە کبرکردْ بەراِبەر ِٛچە یبْ کبرکردْ ٌە ببزرگبٔی یبْ کۆِپبٔیب
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٠بْ كيَ َوطةى خێسأذا راضخەٚخۆ بەراِبەر پبرە بێج یبْ ٔب .رێژەی بەغذاری ٘ێسی کبر بۆ حەِۀی  +15بریخییە
ٌە رێژەی ضەدی ئە ٚکەضبٔەی حەِۀیبْ  15ضبڵ یبْ زیبحرە  ٚبەغێکٓ ٌە ٘ێسی کبر .داحبکبٔی رٚٚپێٛی
(ٔ )KRLFSیػبٔی دەداث کە ٘ێسی کبری ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٌە ضبڵی  2013بریخییە ٌە %39.8ی کۆی
دأیػخٛأی حەِەْ  15ضبڵ یبْ زیبحر – رێژەیەکی بەغذاری حبڕادەیەک ٔسَ .ئەگەرچی ئەَ رێژەیە كةًيَم بةزشتسة
ٌە رێژەی ئةزدوْ ( ،)%38بةآلَ زۆر ٔسِخرە ٌە رێژەکبٔی حٛرکیب (ُصيلةى ِ ّ )%50یطر (ُصيلةى ٓ .)%48ةزوةٓا ئةَ
زيَرةية بةزشبؤتةوة كاتيَم هة  2012بة  %38.4تؤًازكسا (بسِواُة خصتةى  1-10هة خوازةوة) .زيَرةى بةشدازى هة ٓيَصى كاز هة
طصت ثازيَصطاكاْ بةزشبؤتةوة ،بةتايبةتى هة ٓةوهيَس (بة زيَرةى  %1.9و هة ضويٌَاُى (بة زيَرةى .)%1.6
٘ۆکبری ضةزةكى ٔسِی کۆی رێژەی بەغذاری ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ دةطةزِيَتةوة بؤ بەغذاری زۆر ٔسِی ئبفرەحبْ.
بێگِٛبْ ،پیبٚاْ ژِبرەیبْ ئێجگبر زیبحرە ٌە ئبفرەحبْ ٌە ٘ێسی کبرداٌ .ۀب ٚپیبٚأی حەِەْ  15ضبڵ و ضةزووتس،
ٔسیکەی دٌ ٚٚە ضێٌ ٝە ٘ێسی کبرداٌْ ،ەکبحێکذا حۀٙب %12.7ی ئبفرەحبْ ٌە ٘ێسی کبرداْ – بةآلَ ئةوةى جيَى
ضةزجنداُة كة ئةَ زيَرةية بةزشتسة هة  %12.1هة ٓةًاْ ًاوةى ٓ .2012ةزوةٓا ٌۀب ٚپیبٚی الٚدا (حەِەْ  ،)24-15حۀٙب
يةن هة ضيَى ٌە ٘ێسی کبرداٌْ ،ەبەرئەٚە ژِبرەیەکی زۆریبْ ٘ێػخب دەخٛێٕٓ.
رێژەی بێکبری بریخییە ٌە رێژەی بێکبرأی ٔب٘ ٚێسی کبرٚ ،احب ٌەئێطخبدا کبرٔبکەْ بەاڵَ ئبِبدەْ  ٚبەدٚای کبردا
دەگەڕێٓ .رێژەی بێکبری ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ بۆ ضبڵی  2013بریخییە ٌە  .%6.5دۆخی بێکبری ٌە ٘ەرێّی
کٛردضخبْ بە بەراٚرد ٌەگەڵ ٚاڵحبٔی ٔبٚچەکە ببغە .بۆ ّٔٔٚٛە ٌە  2012رێژەی بێکبری ٌە حٛرکیب  %8.4ب،ٚٛ
ٌە ِیطر  %12.6بوو ٓةزوةٓا زيَرةى بيَلازى ُصًرتة هة زيَرةى %7.9ى ضاهَى  .2012ئةطةزضة ئةًة ٓةواهَيَلى باشة ،بةآلَ
ثيَويطتة ضةزُج بدةيّ ،بة زةضاوكسدُى بةشدازى ُصًي ٓيَصى كاز ،كة ئةًة ًاُاى ئةوة ُاطةيِيَت كة بةشى شؤزى داُيصتواُى ٓةزيٌَى
كوزدضتاْ كازدةكةْ.
٘بٚغێٛەی بەغذاری ،جیبٚازی گەٚرە هة جؤزى كؤًةآليةتى (ُيَس و ًيَ) ٘ەیە ٌە بێکبریذا .رێژەی بێکبری ٌە ٘ەرێّی
کٛردضخبْ بۆ ئبفرەحبْ چٛار ئەٚۀذەی رێژەی بێکبری پیبٚأە ( %17.8بەراِبەر ٓ .)%4.4ةزوةٓا دةبيَت بريًاْ
ُةضيَت كة ذًازةى ثياواْ هة ٓيَصى كاز شؤز شياتسة هة ذًازةى ئافسةتاْ ،بؤية زيَرة بةزشةكاُى ئافسةتاْ ًاُاى ئةوة ُاطةيَِيَت كة
ذًازةى ئافسةتاُى بيَلاز شؤز شياتسة هة ثياواْ.
رێژەکبٔی بێکبری الٚاْ بەٚردی چبٚدێری دەکرێٓ ،چٔٛکە ٔیػبٔی دەدەْ کە ئببٚٛری دەرفەحی ئببٚٛری درٚضج
دەکبث بۆ ئەٚأەی دەچٕە ببزاڕی کبرەٚە ،ئەِەظ دەبێخە ٘ۆی گەغەی ئببٚٛری  ٚضەلبِگیری کۆِەاڵیەحیٌ .ە
٘ەرێّی کٛردضخبْ بێکبری الٚاْ (حەِەْ  )24-15بریخییە ٌە  ،%17زۆر بەرزحرە ٌە %6.5ی کۆی رێژەی
بێکبری ،ئةًةط شتيَلى باوة كة زيَرةى بيَلازى هة ُاو الواْ بةزشتسبيَت هة داُيصتواْ بةطصتى .دیبردەی رێژەی بەرزی بێکبری
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الٚاْ ٌە ٚاڵحبٔی ٔبٚچەکە غخێکی بەرچبٚە .بەاڵَ ٚەک کۆی رێژەی بێکبری ،بێکبری الٚاْ ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ
ٌۀبٔ ٚسِخریٕەکبٔذایە ٌە ٔبٚچەکەٌ .ەکبحێکذا ٌە حٛرکیب رێژەی بێکبری بۆ گرٚپی حەِۀی  24-15ضبڵ ٌە چبرەکی
دٚٚەِی 2012دا دابەزیٛە بۆ ٌ ،%16.1ە ئتردٌ ٚ %28 ْٚە ِیطر بۆ حەِۀی  24-20ضبڵ  %41.4بٚٛ
(ٓةزضةُدة ژِبرەی ِیطر کە ٘ی 2012یە ،بەرئۀجبِی کبریگەری غۆڕغی 2011یە ٌەضەر ئببٚٛری) .ئةطةزضى
بێکبری الٚاْ ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ ئەٚۀذەی ٚاڵحبٔی حری ٔبٚچەکە ِەحرضیذار ٔییە ( ٚزيَرةكةى هة  2013كةًيَم
ُصًرت بوو هة ٓى  ،)2012بةآلَ کەِێک بەرزە  ٚپێٛیطخە ٌەکبحی داڕغخٕی ضیبضەحەکبٔذا رەچبٚبکرێج.

٘بٚکبث جیبٚازی جۆری کۆِەاڵیەحی (ُيَس و ًآ) ٌە بێکبری الٚأذا جێگەی ضەرٔجەٌ .ە ٘ەرێّی کٛردضخبْ رێژەی
بێکبری بۆ ئبفرەحی ال ٚزۆر بەرزە %43.8 ،بە بەراٚرد بە %12.7ی پیبٚی الٚ .ٚەک ژِبرەکە بۆ ٘ەِ ٚٛگەٚراْ،
پێٛیطخە ئەٚە ٌەبەرچبٚبگریٓ کە ژِبرەیەکی کەِخر ئبفرەث ٌە ٘ێسی کبرداٌْ ،ەبەرئەٚە ژِبرەی پیبٚی الٚی
بێکبر زیبحرە ٌە ژِبرەی ئبفرەحی ال .ٚرێژەی بەرزی بێکبری ئبفرەحبْ ،بەحبیبەحی ئبفرەحی ال ،ٚئبِبژەیە بۆ ئەٚ
بەربەضخبٔەی رێگرْ ٌە بەکبرخطخٕی ئە ٚئبفرەحبٔەی دەچٕە ٘ێسی کبرەٚە .ئةطةزضى جياواشيةكة ٓةز شؤزة ،بةآلَ
زيَرةى بيَلازى ئافسةتاُى الو شياتس دابةشى هة ضاهَى زابسدوو بةزاًبةز بة زيَرةى بيَلازى ثياواُى الو هة ٓةًاْ ضاهَدا.
ٓةزوةٓا جیبٚازی بەرچب٘ ٚەیە ٌۀێٛاْ پبرێسگبکبٔذا ضةبازةت بة ُيػاُدةزةكاُى ٓيَصى كاز .رێژەیەکی زۆری کەضبٔی
حەِەْ  +15بەغێکٓ ٌە ٘ێسی کبر ٌە ضٍێّبٔی ( )%37.3زیبحر ٚەک ٌە ٘ەٌٚێر ( ٌٗ ٚ )%35.6د٘ۆک
( )%31.9وٗ ٔسِخر٘ .ٕٗ٠بٚکبث ٔسِخریٓ رێژەی بێکبری ٌە ٘ەٌٚێرٖ ( ٌٗ ٚ )%4.3د٘ۆک  ٚضٍێّبٔی بةزشتسة.
ٌەکۆحبیذا ،ژِبرەی کبرِۀذی ِٛچەخۆر بریخییە ٌە ٘ەژِبرکردٔی کۆی ژِبرەی ئە ٚکبرِۀذأەی ِٛچە یبْ کرێ
ٚەردەگرْ .ئەِە ئەٚأە ٔبگرێخەٚە کە کبر بۆ خۆیبْ دەکەْ ،خبٚۀی کبرْ یبْ کبری بێبەراِبەر دەکەْ هة باشزطاُى
ياْ هةط َيوَطةى خێساٌْ .ە  ،2013بەپێی رٚٚپێٛی (ٔ ،)KRLFSسیکەی ٘ 872ەزار کبرِۀذی ِٛچەخۆر ٘ەبٚٛە ٌە
٘ەرێّی کٛردضخبٌْ .ەبەرئەٚەی ژِبرەی دأیػخٛأی ضٍێّبٔی ٘ ٚەٌٚێر زیبحرە ٌە د٘ۆک ،بۆیە جێگەی
ضەرضٛڕِبْ ٔییە کە ئەَ د ٚٚغبرە زۆرحریٓ ژِبرەی کبرِۀذی ِٛچەخۆریبْ ٘ەیە (ضٍێّبٔی ٘ 330ەزار ٚ
٘ەٌٚێر ٘ 343ەزار) .خاهَيَلى ثةزةثيَداُى ئةزيَِى ئةوةية كة ُصيلةى ٓ 50ةشاز كازًةُدى ًوضةخؤزى شياتس هة ٓ 2012ةبوو
(كة زةُطة ثةيوةضت بيَت بة بةزشبووُةوةى زيَرةى كازكسدْ هة كةزتى ثيصةضاشيدا).
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خػتةى ُ :1-11يػاُدةزةكاُى باشازِى كاز هة زووثيَوى ٓيَصى كازى ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ( )KRLFSهة  2112و 2113
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2013

2012

39.8%

38.4%

ٓةزيٍَ

35.9%

35.6%

دٓؤن

40.0%

38.1%

ٓةوهيَس

41.9%

40.3%

ضويٌَاُى

67.1%

65.8%

ٓةزيٍَ

63.7%

64.1%

دٓؤن

68.5%

66.2%

ٓةوهيَس

67.9%

66.6%

ضويٌَاُى

12.7%

12.1%

ٓةزيٍَ

8.3%

8.0%

دٓؤن

12.0%

11.6%

ٓةوهيَس

16.1%

15.0%

ضويٌَاُى

6.5%

7.9%

ٓةزيٍَ

7.3%

8.3%

دٓؤن

4.3%

7.5%

ٓةوهيَس

8.1%

8.1%

ضويٌَاُى

4.4%

5.2%

ٓةزيٍَ

6.2%

6.9%

دٓؤن

2.8%

4.8%

ٓةوهيَس

4.8%

4.6%

ضويٌَاُى

17.8%

22.0%

ٓةزيٍَ

16.0%

17.8%

دٓؤن

رێژەی ثەغذاری
ُێسی کبر ثۆ
تەهەًی +15

رێژەی ثەغذاری
ُێسی کبر ثۆ
تەهەًی ً ،+15ێر

رێژەی ثەغذاری
ُێسی کبر ثۆ
تەهەًی ،+15
هێ

رێژەی ثێکبری،
تەهەًی +15

رێژەی ثێکبری،
تەهەًی ً ،+15ێر

رێژەی ثێکبری،
تەهەًی ،+15
هێ
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12.8%

22.1%

ٓةوهيَس

21.7%

22.8%

ضويٌَاُى

17.0%

18.3%

ٓةزيٍَ

14.9%

19.1%

دٓؤن

13.5%

17.6%

ٓةوهيَس

21.5%

18.6%

ضويٌَاُى

12.7%

13.4%

ٓةزيٍَ

13.6%

16.50%

دٓؤن

10.5%

12.40%

ٓةوهيَس

14.1%

11.70%

ضويٌَاُى

43.8%

48.3%

ٓةزيٍَ

28.6%

42.50%

دٓؤن

34.5%

42.40%

ٓةوهيَس

53.9%

58.50%

ضويٌَاُى

872.3

819.3

ٓةزيٍَ

199.7

169.8

دٓؤن

342.9

308

ٓةوهيَس

329.8

341.5

ضويٌَاُى

رێژەی ثێکبری
الّاى ()24-15

رێژەی ثێکبری
الّاى (ً ،)24-15ێر

رێژەی ثێکبری
الّاى
( ،)24-15هێ

ژهبرەی کبرهەًذی
هْچەخۆر ( ثە
ُەزار)

. 11

طةشت و طوزار
MDG/CI

گەیػخٕی گەغخیبری بیبٔی،
ژِبرەی گەغخیبراْ (جگە ٌە
ٚاڵحبٔی حری عەرەبی)

CI

گەیػخٕی گەغخیبری بیبٔی،
کۆی رۆژەکبٔی ضەرداْ
(جگە ٌە ٚاڵحبٔی حری
عەرەبی)

CI

گەیػخٕی گەغخیبری بیبٔی،
ژِبرەی گەغخیبراْ – ٌٗ
ٚاڵحبٔی حری عەرەبی

CI

گەیػخٕی گەغخیبری بیبٔی،
کۆی رۆژەکبٔی ضەرداْ – ٌٗ
ٚاڵحبٔی حری عەرەبی

CI

٘ەرێُ

106,889

261,755

46,379

120,654

د٘ۆک

38,505

12,068

2,089

5,431

٘ەٌٚێر

37,980

65,936

26,084

63,898

ضٍێّبٔی

30,404

68,751

18,206

51,325

عێراق

-

-

-

-

ضەرچبٚە

KRSO

KRSO

KRSO

KRSO

حێبیٕی :ئبِبرەکبْ ٌە ڕاپۆرحەکبٌٔ KRSO ٝەضەر بٕەِب ٜداحبٚ ٜەرگیراٌ ٚە ٚەزارەح ٝغبرەٚأ ٚ ٝگەغج  ٚگٛزار .

بە٘ۆی ٘ەبٔٚٛی ژِبرەیەکی زۆر ٌە غٛێٕی ِێژٚٚیی  ٚئبییٕی  ٚضرٚغخی٘ ،بٚغبْ ٌەگەڵ ضەلبِگیری ئببٚٛری
 ٚضیبضی ٌەَ چۀذ ضبڵەی دٚایذا ،گەغج ٚگٛزار  ٚگەغخی ببزرگبٔی بۆ ٘ەرێّی کٛردضخبْ بەغێٛەیەکی خێرا
ٌە زیبدبٔٚٛذایە .بە بەراٚرد ٌەگەڵ کەِبٔٚٛەٚەی بۆ چۀذ ٚاڵحێکی حری ٔبٚچەکە بە٘ۆی حرش ٌە حٔٛذٚحیژی ٚ
ٔبضەلبِگیری ضیبضی .راپۆرحی ضیطخّی چبٚدێری کۆِەاڵیەحی-ئببٚٛری چبٚدێری پەرەپێذأی کەرحی
گەغخٛگٛزار دەکبث ٌەڕێگبی چۀذ ٔیػبٔذەرێکەٚە کە پەیٛەضخٓ بە گەغخیبراْ  ٚکۆِپبٔیبکبْ (بڕٚأە پبغکۆی
ة)ٌ .ەَ راپۆرحەدا ،داحب پێػکەظ دەکەیٓ ٌەضەر ژِبرەی گەغخیبری بیبٔی کە ضەردأی ئٛحێٍەکبٔی ٘ەرێّی
کٛردضخبْ دەکەْ ٌەگەڵ کۆی ژِبرەی رۆژأی ِبٔەٚەیبْ .ضەرٔج بذە کە ئەَ ٔیػبٔذەرە حۀٙب ببیەخ ٔبداث بە
ضەردأی گەغخیبراْ بەڵک ٛبە جۆرەکبٔی حری ضەرداْٚ ،ەک ببزرگبٔی.
خػخەکە جیبٚازی دەکبث ٌۀێٛاْ گەغخیبری بیبٔی (دەرەٚەی ٚاڵحبٔی عەرەبی)  ٚئەٚأەی ٌە ٚاڵحە
عەرەبییەکبٔەٚە دێٓ (ٌٗ دةزةوةى ع١راق)ٌ .ە ضبڵی رابٛردٚدا ٔسیکەی  107,000کەش ضەردأیبْ کردٚە ٌە
ٚاڵحبٔی حری جگە ٌە ٚاڵحە عەرەبییەکبٔەٚە ،کۆی ِبٔەٚەیبْ  262,000رۆژ بٚٛەٌ .ەکبحێکذا ژِبرەی ضەردأەکبْ
٘بٚغێٛە بٚٛە ٌۀێٛاْ پبرێسگبکبٔذا ،ژِبرەی رۆژەکبٔی ِبٔەٚە (ِبٚەی ِبٔەٚە) ٌە ٘ەٌٚێر ز٠بحر بٌٗ ٖٚٛ
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ضٍێّبٔی  ٚد٘ۆک ،ئەِەظ چٔٛکە ٘ەٌٚێر پبیخەخخی ٘ەرێّە .کۆی ضەردأەکبْ ٌە ٚاڵحە عەرەبییەکبٔەٚە (جگە ٌە
ضەردأی خەڵکی ٔبٚچەکبٔی حری عێراق) کەِخر بٚٛە ٌە ٔیٛەی ضەردأی بیبٔی.
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. 12

طواشتهةوة

کۆی رٚٚبەری غەلبِی
لیرحبٚکرا( ،ٚبە کیٍۆِەحر)
کۆی رٚٚبەری غەلبِە
ضەرەکییەکبْ (بە کیٍۆِەحر)
کۆی رٚٚبەری غەلبِە
ضۀخەرییەکبْ (بە کیٍۆِەحر)
کۆی رٚٚبەری غەلبِە
گٔٛذییەکبْ (بە کیٍۆِەحر)
کۆی رٚٚبەری غەلبِە
خێراکبْ (بە کیٍۆِەحر)

MDG/CI

٘ەرێُ

د٘ۆک

٘ەٌٚێر

ضٍێّبٔی

عێراق

CI

2013

14841

3777

5391

5673

-

2013

3825

1047

1469

1309

-

2013

3984

980

1452

1552

-

2013

7033

1750

2470

2813

-

2013

0

0

0

0

ضەرچبّە
ئاًازى زيَطاوباُى
KRG
ئاًازى زيَطاوباُى
KRG
ئاًازى زيَطاوباُى
KRG
ئاًازى زيَطاوباُى
KRG
ئاًازى زيَطاوباُى
KRG

ٌەکبحێکذا کە کۆکردٔەٚە ٘ ٚەِب٘ۀگی کردٔی داحبکبْ بەرەٚپێع دەچێج ،چبٚەڕٚاْ دەکەیٓ ئەَ بەغە
ٔیػبٔذەری حێذابێج ٚەک رٚٚبەری غەلبِە لیرکراٚەکبْ ،ژِبرەی ئۆحۆِبیً کە ٘بحۆچۆ دەکەْ ٌۀێٛاْ غبرە
ضەرەکییەکبٔذا ،لەببرەی کباڵی گٛێسراٚە بە رێگبکبٔذا٘ ،ەرٚە٘ب داحب ٌەضەر ژِبرەی بریٕذاری ٘بحٛچۆ (بڕٚأە
پبغکۆی ة)ٌ .ەَ راپۆرحەی ئێطخبدا ،ضٕٚٛردارکراٚیٓ بۆ حۀٙب ٔیػبٔذەری یەکەَ ،رٚٚبەری غەلبِە
لیرحبٚکراٚەکبْ (بە کٍیۆِەحر)  ٚدابەغکردٔی بەپێی چۀذ پۆٌێکی جیبٚازٚ .ەک ٔیػبٔذراٚە ،وؤ14,841 ٜ
کٍیۆِەحر غەلبِی لیرحبٚکرا٘ ٚەبٌ ٚٛە ٘ەرێّی کٛردضخبْ ٌٗ ٌ .2013ەِە ٔسیکەی ٔیٛەی ( 7,033کٍیۆِەحر)
غەلبِی گٔٛذیٓ .ضیطخەِی رێگبٚببْ ٌە ٘ەٌٚێر  ٚضٍێّبٔی پێػکەٚحٚٛحرە ٚەک ٌە د٘ۆک٘ ،ۆکبری ئەِە کەِی
ژِبرەی دأیػخٛأی د٘ۆکە .بەگػخی ،ژێرخبٔی رێگبٚببْ ٌە ٘ەرێّی کٛردضخبْ ببظ پەرەپێٕەدراٚە ،بەڵگەیەک بۆ
ئەِە ٔەبٔٚٛی رێگەی خێرایە کە غبرەکبٔی ٘ەرێُ ببەضخێخەٚە بەیەکەٚە.
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بة رِ يَوةبردن
MDG/CI

بةزبآلوى بةزتيى بةثيَى خيَصاْ

-

زيَرةى فةزًاُبةزاْ كة الُى كةَ يةن
جاز بةزتيوياْ ثيَصلةشلساوة هة ضاهَى
زابسدوو

-

زيَرةى فةزًاُبةزاْ كة ٓاوزِاُة كة
شؤزى خةهَم دوودهَّ هة زاطةياُدُى
طةُدةهَى بةٓؤى ُةبووُى ُٔيَِى
ثازيَصى

-

زيَرةى فةزًاُبةزاْ كة بة ٓيض زيَلاز
تيَجةزِ ُةبووُة كاتى ٓةهَبرازدزاوْ بؤ
داًةشزاُدْ

-

٘ەرێّی

عێراق

بةغدا

کٛردضخبْ

3.7%

3.8%

61%

54%

29.3%

11.6%

4.2%

5.2%

)IKN (2011

)ICS (2011

62%

)ICS (2011

1

)ICS (2011

66%

-

ضەرچبٚە

19%

بةزِيَوةبسدْ هيَسةدا بسيتيية هة كواهَيَتى خصًةتى طصتى و ئةشًووُى ٓاووآلتياْ كاتى ًاًةهَةكسدُياْ هةطةأل حلوًةت .بةزبآلوى
بةزتيى ئاًاذةية بؤ زيَرةى ئةو ٓاووآلتياُةى ثيَداُى بةزتيى زادةطةيِّ كاتيَم ًاًةهَة هةطةأل فةزًاُبةزيَلى حلوًى دةكةْ هة ضاهَى
زابسدوو .بةزبآلوى بةزتيى هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ ُصًرتة ( )%3.7هة عرياق بةطصتى ( )11.6و هة ثازيَصطاى بةغدا ( .)%29.3ئةَ
شاُيازية هة زاطةياُدُى زاضتةوخؤى خيَصاُةكاْ وةزطرياوة ،و دةشآ بةشيَلى زاُةطةيِسابيَت بةٓؤى ضسوشتى ٓةضتيازى ثسضيازةكة.
كاتيَم فةزًاُبةزاْ ثسضيازياْ هيَلسا ئايا بةزتيوياْ ثيَصلصةكساوة هة ضاهَى زابسدووُ ،صيلة  %4زاياُطةياُد كة بةزتيوياْ ثيَصلةشلساوة،
هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ و هة عرياق بةطصتى ،بة جياواشيةكى كةَ هةطةأل زاطةياُدُى خيَصاُةكاْ .فةزًاُبةزاْ هة بةغدا زاياُطةياُد كة
بةزتيوياْ ثيَصلةشلساوة بة زيَرةى كةًيَم بةزشتس .%5.2 ،دووبازة ،زةُطة ٓةُديَم هة وةآلًدةزةوةكاْ ئةَ بابةتة زاُةطةيةُّ.
خصتةى ضةزةوة ثوختةى تيَسواُيين فةزًاُبةزاُة ضةبازةت بة ئةطةزى دوودهَبووُى خةهَم هة زاطةياُدُى بةزتيى .هة ٓةزيٌَى
كوزدضتاْ و عرياق بةطصتىُ ،صيلةى  %61فةزًاُبةزاْ ثيَياْ واية كة تسس هة ُةبووُى ُٔيَِى ثازيَصى هة كاتى زاطةياُدُى طةُدةهَى
دةبيَتة ٓؤكازى دوودهَبووُى خةهَم هة ئةجناًداُى ئةَ كازة .هة ثازيَصطاى بةغدا ئةَ زيَرةية .%66
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هة كؤتايى ،بةزِيَوةبسدْ زةُطداُةوةى كواهَيَتى و دةضتجاكى خصًةتى طصتيية .داتاكاْ هةضةز جؤزى زيَلازةكاُى ثيَويطتة فةزًاُبةزاْ
ثيَيدا تيَجةزِبّ كاتيَم هة كازيَلدا دادةًةشزيَّ ضةُد تيَطةيصتِيَم دةخةُةزِوو دةزبازةى ضةختى زيَلازةكاُى داًةشزاُدْ ،كة زةُطة
كازيطةزى ٓةبيَت هةضةز كواهَيَتى خصًةتى طصتى .هة ٓةزيٌَى كوزدضتاْ شؤزيِةى فةزًاُبةزاْ ( )%54زادةطةيةُّ كة ثيَويطتياْ
ُةبووة بة ٓيض زيَلازيَم تيَجةزِبّ كاتى داًةشزاُدُياْ .ئةَ زيَرةط بةزشتسة هة ٓى حلوًةتى فيدزِاي كة (.)%19
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. 14

دةرئةجنام

ٌەَ راپۆرحەدا ،پٛخخەیەکّبْ پێػکەظ کرد ٌەضەر دۆخی ئببٚٛری  ٚگٛزارۀی کۆِەاڵیەحی-ئببٚٛری خەڵکی
کٛردضخبْ .ئەگەرچی ٌەئێطخبدا داحب بەردەضج ٔییە بۆ داڕغخٕی کۆِەڵێک ٔیػبٔذەری حەٚا ٚکە ٌە (پبغکۆی
ة)دا ریسکرا ،ْٚضەرەڕای ئەٚەظ حٛأیِٛبٔە غیکبرێکی ٘ەِەالیەْ پێػکەظ بکەیٓ ٌەضەر دۆخی ئێطخبٓ .ةزوةٓا
ضةزبازى ضِووزدازى داتاكاُةوة (بؤ منووُة ،زووثيَوى  MICS5ئيَطتا هةذيَس جيَبةجيَلسدْ داية ،و ُاتواُني داتاكاُى  MICS4هة
ضاثةكاُى ثيَصووى ئةَ زاثؤزتة بةزاوزد بلةيّ هةطةأل داتاكاُى  ،MICS5بةهَلو هة جياتى ئةًة ،داتاكاُى  IHSES2012و
 IHSES2007بةزاوزد دةكةيّ ،ئةطةز شياوبيَت)ٓ ،ةًوو ٓةوهَيَم دةدةيّ كة هةطةأل ثيَصلةوتِةكاُدا بسِؤيّ بة تيَجةزِبووُى كات.
ِەبەضخّبْ ٌەَ راپۆرحە ئەٚەیە کە داحبی پەیٛەضج بە ضیبضەحەکبٔی حکِٛەث بەغێٛەی ضباڵٔە پێػکەظ بکەیٓ
 ٚکبربەدەضخبٔی حکِٛەحی ٘ەرێُ بخٛأٓ بەکبریبٔبٙێٕٓ بۆ دەضخٕیػبٔکردٔی خبڵە بە٘ێسەکبْ  ٚگرفخەکبْ
ٌەکبحی پرۆضەی بڕیبردأذا٘ ،ەرٚە٘ب خەڵکی ٘ەرێّی کٛردضخبْ بخٛأٓ بەکبریبٔبٙێٕٓ بۆ ئەٚەی زأیبرییبْ
٘ەبێج ٌەضەر دۆخی ٘ەرێٌُ .ەکبحێکذا کە دةضتةى ئاًازى ٓةزيٍَ و فەرِبٔگەکبٔی حری حکِٛەث داحب ٜز٠بحر
کۆدەکەیٕەٚە ،دڵٕیبیٓ ٌەٚەی کە دەحٛأیٓ ٌیطخێکی زیبحر ٘ەِەالیۀی ٔیػبٔذەرەکبٔی کۆِەاڵیەحی-ئببٚٛری ٌە
راپۆرحەکبٔی دا٘بحٚٛدا پێػکەظ بکەیٓ٘ ،ترٚة٘ب ئبغٕبب ْٚٛبت طؤزِاُلازييةكاْ ٌتَ ٔ١ػبٔذةرأتدا.
.
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پبغکۆی أ  :ئبِبٔجە فەرِییەکبٔی پەرەپێذأی ٘ەزاری ( ) MDG
ٔیػبٔذەرەکبْ بۆ چبٚدێریکردٔی پێػکەٚحٓ
ئبِبٔجەکبْ
(ٌە جبڕٔبِەی ٘ەزارەٚە)
ئبِبٔجی ٔ :1ە٘ێػخٕی ٘ەژاری  ٚبرضێخی حٔٚٛذ
ئبِبٔجی .1آٌ :ۀێٛاْ 2015 ٚ 1990دا ژِبرەی ئە ٚکەضبٔەی دا٘بحیبْ
کەِخرە ٌە یەک دۆالر ٌە رۆژێکذا کەِبکرێخەٚە بۆ ٔیٛە

ئبِبٔجی .1ة :بەدیٙێٕبٔی کبری حەٚا ٚ ٚبەر٘ەِذار  ٚغەرفّۀذأە بۆ
٘ەِٛاٌْ ،ەگەڵ ئبفرەحبْ  ٚالٚاْ

ٔیػبٔذەرەکبْ بۆ چبٚدێریکردٔی پێػکەٚحٓ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ئبِبٔجی .1جٌ :ۀێٛاْ  2015-1990رێژەی ئە ٚکەضبٔەی بەدەضج
برضێخییەٚە دۀبڵێٕٓ کەِبکرێخەٚە بۆ ٔیٛە
ئبِبٔجی  :2بەدیٙێٕبٔی خٛێٕذٔی ضەرەحبیی ٘ەِەگیر
ئبِبٔجی .2آ :دڵٕیبییکردْ ٌەٚەی کە حب ِٕ ،2015ذااڵْ ٌە ٘ەِ ٚٛغٛێٕێک،
کٛڕاْ  ٚکچبْ بە٘ەِبْ غێٛە ،دەحٛأٓ لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی حەٚا ٚبکەْ

1.7
1.8

15

رێژەی دأیػخٛأی خٛار ٌ $1ە رۆژێکذا
حێکڕای کەٌێٕی ٘ەژاری
رێژەی ٘ەژارحریٓ %20ی بەکبربردٔی
ٔیػخیّبٔی
رێژەی گەغەی ( )GDPبەپێی کرێکبر
رێژەی کرێکبر کە بە کەِخر ٌە ٌ $1ە رۆژێکذا
دەژیٓ
رێژەی کبر بۆ خۆکردْ  ٚکبرِۀذی خێساْ ٌە
کۆی ئە ٚکەضبٔەی کبردەکەْ
ِٕذاڵی کێع کەِی خٛار حەِەْ پێٕج ضبڵ
رێژەی دأیػخٛأی خٛار کەِخریٓ ئبضخی
بەکبربردٔی خۆراکی پێٛیطج

 2.1حێکڕای حۆِبکردْ ٌە لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی
 2.2رێژەی ئە ٚلٛحببیبٔەی لۆٔبغی  1دەضخپێذەکەْ
 ٚدەگۀە دٚا لۆٔبغی ضەرەحبیی
 2.3رێژەی خٛێٕذەٚاری بۆ حەِۀی  24-15ضبڵ،
ئبفرەحبْ  ٚپیبٚاْ

ئبِبٔجی  :3برەٚداْ بە یەکطبٔی جۆری کۆِەاڵیەحی ی  ٚحٛأبدارکردٔی ئبفرەحبْ
 1.3حێکڕای کچبْ بەراِبەر کٛڕاْ ٌە لٛحببخبٔەی
ئبِبٔجی .3آٔ :ە٘ێػخٕی ٔبیەکطبٔی جۆری کۆِەاڵیەحی ی ٌە لٛحببخبٔەی
ضەرەحبییٔ ،بٚۀذی  ٚدٚأبٚۀذی
ضەرەحبیی ٔ ٚبٚۀذیی حب  2005ئەگەر کرا ٚ ،بۆ ٘ەِ ٚٛلۆٔبغەکبٔی خٛێٕذْ
 1.3رێژەی ئبفرەحی ِٛچەخۆر ٌە کەرحەکبٔی حر جگە
حب 2015
ٌە کػخٛکبڵ
 1.1رێژەی کٛرضی پەرٌەِبْ کە ئبفرەث
پڕیکردۆحەٚە ٌە پەرٌەِبٔە ٔیػخیّبٔییەکبٔذا
ئبِبٔجی  :4کەِکردٔەٚەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا
 1.3رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی خٛار پێٕج ضبڵ
ئبِبٔجی .4آ :کەِکردٔەٚەی رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی خٛار پێٕج ضبڵ بە رێژەی
 1.3رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا
دٌ ٚٚە ضێ ٌۀێٛاْ ضباڵٔی 2015 -1990
 1.1رێژەی ِٕذاڵی خٛار حەِەْ  1ضبڵ کە ٌە دژی
ضٛرێژە کٛحراْٚ
ئبِبٔجی  :5بەرەٚپێػبردٔی حۀذرٚضخی دایکبیەحی
15

بؤ ضاوديَسيلسدُى زيَضلةكاُى ٓةاذازى هة ووآلت ،دةيَت ُيػاُدةزةكاْ بةثيَى ٓيَوَةكاُى ٓةذازى ُيػٌاُى بةكازئيَِسيَّ ،ئةطةز بةزدةضتبوو.
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ئبِبٔجی .5آ :کەِردٔەٚەی رێژەی ِردٔی دایک ٌەکبحی ِٕذاڵب ْٚٛبە رێژەی
ضێ چبرەک ٌۀێٛاْ 2015 ٚ 1990

1.3
1.3

ئبِبٔجی .5ة :بەدیٙێٕبٔی دەضخگەیػخٕی ٘ەِەگیر بە حۀذرٚضخی
ٚەچەخطخٕەٚە حب 2015

1.1
1.1
1.1
1.5

ئبِبٔجی  :6بەرۀگبربٔٚٛەٚەی ئبیذز/ئێج ئبی ڤیِ ،ەالریب ٔ ٚەخۆغی حر
ئبِبٔجی .6آ :راگرحٓ  ٚپێچەٚأەٚەکردٔەٚەی باڵٚبٚٛۀەٚەی ئێچ ئبی
ڤی/ئەیذز حب 2015

ئبِبٔجی .6ة :حب ضبڵی  2010بەدەضخٙێٕبٔی دەضخیگەیػخٕی ٘ەِەگیر بە
چبرەضەری ئێچ ئبی ڤی/ئەیذز بۆ ٘ەِ ٚٛئەٚأەی پێٛیطخیبٔە
ئبِبٔجی .6ث : :راگرحٓ  ٚپێچەٚأەٚەکردٔەٚەی ٔەخۆغی ِەالریب ٚ
ٔەخۆغییە گەٚرەکبٔی حر ،حب 2015

ئبِبٔجی  :7دڵٕیبییکردْ ٌە راگرحٕی ژیٕگە

54

رێژەی ِردٔی دایک ٌەکبحی ِٕذاڵبْٚٛ
رێژەی ِٕذاڵبٌ ْٚٛەضەر دەضخی کبرِۀذی
پسیػکی کبراِە
رێژەی بەکبر٘ێٕبٔی ِۀع
رێژەی ٘ەرزەکبر کە ِٕذاڵیبْ دەبێج
چبٚدێری پێع ِٕذاڵب( ْٚٛالٔیکەَ یەک ضەرداْ
 ٚالیٕکەَ چٛار ضەرداْ)
پێذاٚیطخیە پڕٔەکراٚەکبٔی پالٔذأبٔی خێسأی

 6.1بەرباڵٚی ئێچ ئبی ڤی ٌۀب ٚدأیػخٛأی حەِەْ
 24-15ضبڵذا
 6.2بەکبر٘ێٕبٔی کۆٔذۆَ ٌە دٚا ئۀجبِذأی
ضێکطی ِەحرضی بەرزدا
 6.3رێژەی دأیػخٛأی حەِەْ  24-15ضبڵ کە
زأیبری ٚرد  ٚدرٚضخیبْ ٘ەیە ٌەضەر ئێچ ئبی
ڤی  ٚئەیذز
 6.4حێکڕای چ ْٚٛبۆ لٛحببخبٔەی ِٕذاڵی
بێطەرپەرغخیبر بە بەراٚرد بە ِٕذاڵی خبٚەْ
ضەرپەرغخیبر بۆ حەِۀی  14-10ضبڵ
 6.5رێژەی دأیػخٛاْ کە حٚٛغبٔٚٛی ئبضج
بەرزیبْ ٘ەیە بە ئێچ ئبی ڤی  ٚدەضخیبْ دەگبث
بە دەرِبٔی پێٛیطج
 6.6حبڵەث  ٚرێژەی ِردْ بە٘ۆی ِەالریبٚە
 6.7رێژەی ِٕذاڵی خٛار حەِەْ  5ضبڵ کە
پەردەکٌٛەی دژە ِێػٌٛەی پسیػکی
بەکبردە٘ێٕٓ
 6.8رێژەی ِٕذاڵی خٛار حەِەْ  5ضبڵ کە حبیبْ
٘ەیە  ٚبە دەرِبٔی دژە ِەالریبی گٔٛجبٚ
چبرەضەر دەکرێٓ
 6.9رێژەی حبڵەث  ٚبەرباڵٚی ِ ٚردْ بە٘ۆی
ضیٍەٚە
رێژەی حبڵەحی ضیً کە دەضخٕیػبْ ٚ
6.10
چبرەضەر کراٚە ٌەژێر چبٚدێری راضخەٚخۆی
چبرەضەی کٛرحذا

ئبِبٔجی .7آ :پرضٕیپی پەرەپێذأی بەردەٚاَ بکرێخە بەغێک ٌە ضیبضەث ٚ
پرۆگراِەکبٔی ٚاڵث  ٚپێچەٚأەکردٔەٚەی دیبردەی ٌەدەضخذأی ضەرچبٚەکبٔی
ژیٕگە
ئبِبٔجی .7ة :کەِکردٔەٚە ٌەدەضخذأی ژیبٔی ضرٚغخی (ببیۆدایڤێرضخی)،
بەدیٙێٕبی کەِکردٔەٚەی بەرچبٚی رێژەی ٌەدەضخذاْ حب 2010

ئبِبٔجی .7ث :حب ضبڵی  2015رێژەی ئە ٚکەضبٔەی دەضخیبْ ٔبگبث بە ئبٚی
خٛاردٔەٚەی پبک  ٚئبٚەڕۆی گٔٛجب ،ٚکەِبکرێخەٚە بۆ ٔیٛە

ئبِبٔجی .7د :حب  ،2020بەرەٚپێػچٔٚٛی بەرچب ٚبەدیبٙێٕرێج ٌە ژیبٔی
الٔیکەَ ٍِ 100یۆْ کەش ٌەٚأەی ٔیػخەجێی ٔبٚچە ٘ەڕەِەکییەکبٔٓ (ضٍەَ)
ئبِبٔجی  :8درٚضخکردٔی ٘بٚکبری جیٙبٔی بۆ پەرەپێذاْ
ئبِبٔجی .8آ :درٚضخکردٔی ضیطخەِێکی ببزرگبٔی  ٚدارایی کراٚە ،یبضبیی،
جێگەی پێػبیٕیکردْ ٔ ٚب٘ەاڵٚێردی بێج
٘ەرٚە٘ب پببۀذب ْٚٛبە ببغحٛکّڕأی ،پەرەپێذاْ  ٚکەِکردٔەٚەی ٘ەژاری –
ٌەضەر ئبضخی ٔیػخیّبٔی ٔ ٚێٛدەٚڵەحی
ئبِبٔجی .8ةِ :بِەڵەکردْ ٌەگەڵ پێذاٚیطخییە حبیبەحەکبٔی ئەٚ ٚاڵحبٔەی
کەِخریٓ گەغەیبْ ضۀذٚە
ئەِبٔە دەگرێخەٚە :دەضخگەیػخٕی بێ گِٛرگ  ٚفەرِبٔە بۆ ٘ۀبردەی ٚاڵحە
کەَ گەغەضٕذٚٚەکبْ؛ پرۆگراِی پێػکەٚحٚٛی خۆغبٌ ْٚٛە لەرز بۆ ٚاڵحبٔی
٘ەژاری زۆر لەرزدار٘ ،ەرٚە٘ب پٛچەڵکردٔەٚەی لەرزی دٚٚالیۀەی فەرِی ٚ
٘بٚکبری فەرِی بەخػٕذەحر بۆ پەرەپێذأی ئەٚ ٚاڵحبٔەی ضٚٛرْ ٌەضەر
کەِکردٔەٚەی ٘ەژاری
ئبِبٔجی .8ثِ :بِەڵەکردْ ٌەگەڵ پێذاٚیطخییە حبیبەحەکبٔی ٚاڵحبٔی بەزەٚی
داخراٚی حبزەپێگەیػخ ٚ ٚٛدٚرگەی بچٚٛکی حبزەپێگەیػخٌ( ٚٛەڕێگبی
پرۆگراِی کبرەٚە بۆ پەرەپێذأی بەردەٚاِی دٚرگە بچٚٛکە حبزە
پێگەیػخٚٛەکبْ  ٚدەرئۀجبِی کۆبٔٚٛەٚەی حبیبەحی ژِبرە بیطج  ٚدٚٚی
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 1.3رێژەی زەٚی داپۆغرا ٚبە دارضخبْ
 1.3کۆی دەرچٔٚٛی دٚٚەَ ئۆکطیذی کبربۆْ بەپێی
حبکەکەش  ٚبەپێی )GDP( $1
 1.1بەکبر٘ێٕبٔی ِبددەی زیبٔبەخع بە ئۆزۆْ
 1.1رێژەی ضبِبٔی ِبضی ٌە ضٕٛری ببیۆٌۆجی
ضەالِەحذا
 1.1کۆی رێژەی ضەرچبٚەکبٔی ئبٚی بەکبر٘ێٕراٚ
 1.5رێژەی ٔبٚچە ٚغکبٔی  ٚئبٚییە پبرێسراٚەکبْ
 1.1رێژەی ئە ٚبٔٛەٚەرأەی ٘ەڕەغەی
ٌۀبٚچٔٚٛیبْ ٌەضەرە
 1.7رێژەی دأیػخٛاْ کە ضەرچبٚەی ئبٚی
خٛاردٔەٚەی چبرەضەرکرا ٚبەکبردە٘ێٕٓ
 1.7رێژەی دأیػخٛاْ کە ئبٚەڕۆی چبرەضەرکراٚ
بەکبردە٘ێٕٓ
 1.37رێژەی دأیػخٛاْ غبر کە ٌە ٔبٚچە
٘ەڕەِەکییەکبْ دەژیٓ16
٘ۀذێک ٌەَ ٔیػبٔذەرأەی خٛارەٚە بە جیب
چبٚدێری دەکرێٓ بۆ ئەٚ ٚاڵحبٔەی کەِخریٓ
گەغەضۀذیبْ بەدیٙێٕبٚە ،ئەفریکبٚ ،اڵحە بەزەٚی
داخراٚەکبْ  ٚدٚرگە بچٚٛکە حبزەپێگەیػخٚٛەکبْ.
٘بٚکبری فەرِی بۆ پەرەپێذاْ
)Official development assistance (ODA
 8.1کۆی ٘بٚکبری فەرِی بۆ پەرەپێذاْ ،کۆی بۆ ئەٚ
ٚاڵحبٔەی کەِخریٓ گەغەضۀذیبْ بەدیٙێٕبٚە،
ٚەک رێژەی ضەدی ٌە ( )OECD/DACدا٘بحی
ٔیػخیّبٔی کۆِەکبەخع
 8.2رێژەی کۆی ()ODA of OECD/DAC
کۆِەکی یەکالیۀە ،دیبریکرا ٚبەپێی کەرث ،بۆ
خسِەحگٛزارییە بٕەڕەحییە کۆِەاڵیەحییەکبْ
(پەرٚەردەی بٕەڕەحی ،چبٚدێری حۀذرٚضخی
بٕەڕەحی ،خۆراک ،ئب ٚ ٚئبٚەڕۆی ضەالِەث)
 8.3رێژەی ٘بٚکبری فەرِی بۆ پەرەپێذاْ ٌە

رێژەی راضتەقیٌەی ئەّ کەضبًەی لە ًبّچە ُەڕەهەکییەکبًذا دەژیي ،لەڕێگبی ًْێٌەرایەتییەّە دەپێْرێت ،لەڕێگبی ًْێٌەرایەتی ئەّ خێساًە
غبرًػیٌبًەّە کە الًیکەم یەکێک لەم چْار تبیجەتوەًذییەیبى ُەیە( :آ) ًەثًّْی ضەرچبّەی ئبّی چبرەضەرکراّ( ،ة) ًەثًّْی ئبّەڕۆی
چبرەضەرکراّ( ،ت) قەرەثبڵغی ( 3کەش یبى زیبتر ثۆ یەک ژّّر)؛ (ث) خبًّْەکە لە کەرەضتەی تەهەًذرێژ درّضتٌەکراّە.
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ئۀجِٛۀی گػخی ٔەحەٚە یەکگرحٚٛەکبْ)
ئبِبٔجی .8دِ :بِەڵەکردٔی ٘ەِەالیەْ ٌەگەڵ کێػەکبٔی لەرزی ٚاڵحە
حبزەپێگەیػخٚٛەکبْ ٌەڕێگبی رێکبری ٔیػخیّبٔی ٔ ٚێٛدەٚڵەحییەٚە بۆئەٚەی
بەردەٚاِی بذرێج بە لەرزەکبْ ٌە ِەٚدای دٚٚردا

ئبِبٔجی .8ج :بە٘ەِب٘ۀگی ٌەگەڵ کۆِپبٔیبکبٔی دەرِبْ ،رێخۆظ بکرێج بۆ
دەضخگەیػخٓ بە دەرِبٔی گرٔگ بۆ ٚاڵحە حبزە پێگەیػخٚٛەکبْ
ئبِبٔجی .8ح :بە٘ەِب٘ۀگی ٌەگەڵ کەرحی حبیبەث ،ضٚٛدەکبٔی حەکٕەٌۆجیبی
ٔٛێ فەرا٘ەَ بکرێٓ ،بەحبیبەحی زأیبری  ٚپەیٛۀذییەکبْ
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کۆِەکبەخػی ( )OECD/DACکە یەکخراٚە
ٚ )ODA( 8.4ەرگیراٌ ٚەالیەْ ٚاڵحی بەزەٚی
داخراٚی حبزەپێگەیػخٚ ٚٛەک رێژەیەک ٌە
بەرزبٔٚٛەٚەی دا٘بحی ٔیػخیّبٔیبْ
ٚ )ODA( 8.5ەرگیراٌ ٚەالیەْ دٚٚرگەی بچٚٛکی
حبزەپێگەیػخٚ ٚٛەک رێژەیەک ٌە بەرزبٔٚٛەٚەی
دا٘بحی ٔیػخیّبٔیبْ
دەضخگەیػخٓ بە ببزاڕ
 8.6رێژەی کۆی ٘بٚردەی بێ گِٛرگی ٚاڵحبٔی
پێگەیػخ( ٚٛبەپێی بە٘بکەی  ٚجگە ٌە چەک) ٌە
ٚاڵحە حبزەپێگەیػخٚٛەکبْ  ٚئەٚأەی کەِخریٓ
پەرەضۀذٔیبْ بەدیٙێٕبٚە
 8.7حێکڕای گِٛرگی دأراٌ ٚەالیەْ ٚاڵحە
پێگەیػخٚٛەکبٔەٚە ٌەضەر بەر٘ەِی کػخٛکبڵی
 ٚلِٛبظ  ٚجٍٛبەرگی ٚاڵحە
حبزەپێگەیػخٚٛەکبْ
 8.8خەِاڵٔذٔی ٘بٚکبری کػخٛکبڵی بۆ ٚاڵحبٔی
(ٚ )OECDەک رێژەی ضەدیی گەغەی دا٘بحی
ٔبٚخۆیی ()GDP
 8.9رێژەی ()ODAی پێػکەغکرا ٚبۆ یبرِەحیذأی
بٔٛیبحٕبٔی حٛأبی ببزرگبٔی
بەردەٚاِی لەرز
کۆی ژِبرەی ئەٚ ٚاڵحبٔەی کە گەیػخْٚٛ
8.10
بە خبڵەکبٔی بڕیبری ٚاڵحی ٘ەژاری زۆر لەرزدار
( ٚ )HIPCژِبرەی ئەٚأەی گەیػخ ْٚٛبە
خبڵەکبٔی حەٚاٚکردٔی ()HIPC
خۆغبٌ ْٚٛە لەرز بەپێی پرۆژەکبٔی
8.11
()MDRI( ٚ )HIPC
خسِەحگٛزاری لەرز ٚەک رێژەی ضەدیی
8.12
٘ۀبردەکردٔی کباڵ  ٚخسِەحگٛزارییەکبْ
رێژەی دأیػخٛاْ کە دەضخیبْ دەگبث بە
8.13
دەرِبٔی پێٛیطج بە ٔرخی گٔٛجب ٚ ٚبەغێٛەی
بەردەٚاَ
٘ێڵی حەٌەفۆٔی جێگیرکرا ٚبۆ ٘ەر 100
8.14
کەضێک
بەغذاری ٌە ٘ێڵی ِۆببیً بۆ ٘ەر 100
8.15
کەضێک
بەکبر٘ێٕبٔی ئۀخەرٔێج بۆ ٘ەر 100
8.16
کەضێک

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Host.aspx?Content=indicators/officiallist.htm :ضةزضاوة
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پبغکۆی ة – ٌیطخی حەٚاٚی ٔیػبٔذەرەکبٔی ضیطخّی چبٚدێری کۆِەاڵیەحی-ئببٚٛری
(ضەرٔجٔ :یػبٔەی * ئبِبژەیە بۆ ئۀ ٚیػبٔذەرأەی ٌە راپۆرحەکبٔی دا٘بحٚٛدا پێػکەظ دەکرێٓ)

ًیػبًذەر

ًیػبًذەری ضەرەکی
)(CI؟

ضەرچبٚە

ًیػبًذەری ئبهبًجی
پەرەپێذاًی ُەزارە
)(MDG؟

(رٚٚپێ ٛیبْ فەرِبٔگە،
ٔ١ػبٔذةرةوبٔ )*( ٝضترضبٚةوبْ بؤ
راپۆرحەکبٔی دا٘بح)ٖٚٛ

٘ەژاری
IHSES 2102

رێژەی دأیػخٛاْ کە بە کەِخر ٌە ٌ $2,50ە
رۆژێکذا دەژیٓ*
رێژەی دأیػخٛاْ کە بە کەِخر ٌە ٌ $1.25ە
رۆژێکذا دەژیٓ*

MDG

IHSES 2102

کەٌێٕی ٘ەژاری

MDG

IHSES 2102

رَٞرة٘ ٜترارٜ
رَٞرة٘ ٜەژارحریٓ %20ی دأیػخٛاْ ٌە کۆی
دا٘بث (بەکبربردْ)*

MDG

IHSES 2102

رێژەی کبرِۀذی ِەحرضی ٌەضەر (کبربۆخۆکردْ
 ٚکبرکردْ بۆ خێساْ) ٌەکۆی کبرِۀذاْ

MDG

KRLFS

بەرباڵٚی کەِی کێع (ِبِٕبٚۀذی  ٚبەرز) ٌۀبٚ
ِٕذااڵٔی خٛار  5ضبڵ

MDG

MICS

بەرباڵٚی کەِی کێع (بەرز) ٌۀبِٕ ٚذااڵٔی خٛار
 5ضبڵ

MICS

بەرباڵٚی دٚاکەٚحٕی گەغە (ِبِٕبٚۀذی  ٚبەرز)
ٌۀبِٕ ٚذااڵٔی خٛار  5ضبڵ

MICS

بەرباڵٚی دٚاکەٚحٕی گەغە (بەرز) ٌۀبِٕ ٚذااڵٔی
خٛار  5ضبڵ

MICS
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پەرٚەردە
رێژەی حۆِبرکردْ ٌە لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی

MDG

MICS 2011

وؤ ٜرێژەی حەٚاٚکردٔی لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی

MDG

MICS 2011
MICS 2011

رێژەی حەٚاٚکردٔی لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی
خٛێٕذەٚاری  24-15ضبڵٔ ،ێر

MDG

KRLFS

خٛێٕذەٚاری  24-15ضبڵِ ،ێ

MDG

KRLFS

ژِبرەی لٛحببخبٔەی درٚضخکراٌ ٚەِبٚەی ضبڵذا*

ٚ CIەزارەحی پەرٚەردە

ژِبرەی ِبِۆضخبی ٔٛێی را٘ێٕراٌ ٚەِبٚەی
ضبڵذا*

ٚ CIەزارەحی پەرٚەردە

وؤ ٜرێژەی حۆِبرکردْ ٌە لٛحببخبٔەی ٔبٚۀذی

CI

KRLFS 2012

رێژەی حۆِبرکردْ ٌە لٛحببخبٔەی ٔبٚۀذی

CI

KRLFS 2012

رێژەی حەٚاٚکردٔی لٛحببخبٔەی ٔبٚۀذی

ٚ CIەزارەحی پەرٚەردە

رێژەکبٔی دٚٚببرەکردٔەٚەی لۆٔبغ*

ٚەزارەحی پەرٚەردە

ٚاز٘ێٕبْ*

ٚەزارەحی پەرٚەردە

خەرجییەکبْ بۆ پەرٚەردە*

ٚەزارەحی دارایی

جۆری کۆِەاڵیەحی
خػخەی یەکطبٔی جۆری کۆِەاڵیەحی بۆ
لٛحببخبٔەی ضەرەحبیی

MDG

MICS 2011

خػخەی یەکطبٔی جۆری کۆِەاڵیەحی بۆ
لٛحببخبٔەی ٔبٚۀذیی

MDG

MICS 2011

خػخەی یەکطبٔی جۆری کۆِەاڵیەحی بۆ
لٛحببخبٔەی دٚأبٚةٔذٜ

MDG

KR-LFS2012
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 MDGضەرچبٚەی فەرِی

رێژەی ئۀذاَ پەرٌەِبٔی ئبفرەث ٌە پەرٌەِبٔی
ٔیػخیّبٔی
رێژەی ئبفرەحی بێٛەژْ

KRLFS

رێژەی خێساْ کە ئبفرەث بەڕێٛەی دەببث

KRLFS

رێژەی ئبفرەحی حەِەْ  19-15ضبڵ کە
٘بٚضەرگیرییبْ کردٚە

MICS

کۆی رێژەی ِٕذاڵبْٚٛ

MICS

حۀذرٚضخی
رێژەی ِردٔی خٛار پێٕج ضبڵ
رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا
کٛحبْ ٌەدژی ضٛرێژە حب حەِۀی ِ 12بٔگ

MDG

MICS

MDG/CI

MICS

MDG

MICS

کٛحبْ ٌەدژی ضیً حب حەِۀی ِ 12بٔگ
کٛحبٔی دی حی پی حب حەِۀی ِ 12بٔگ

MICS
MICS

CI

کٛحبْ ٌەدژی ئیفٍیجی ِٕذااڵْ حب حەِۀی 12
ِبٔگ

MICS

٘ەِ ٚٛکٛحبٔەکبْ حب حەِۀی ِ 12بٔگ

MICS

ِٕذاڵبٌ ْٚٛەضەر دەضخی کبرِۀذی کبراِە

MDG

MICS

بەرباڵٚی ِۀع

MDG

MICS

زأیبری ٚرد ٌەضەر (ئێچ ئبی ڤی) ،حەِەْ 24-15
ضبڵ

MDG

MICS

رێژەی ِردٔی دایک ٌەکبحی ِٕذاڵب*ْٚٛ

ٚەزارەحی حۀذرٚضخی

ِردْ بە٘ۆی غێرپۀجەٚە*

ٚەزارەحی حۀذرٚضخی
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ٚەزارەحی حۀذرٚضخی

حبڵەحی ضیً*

IHSES 2012

ِخّبٔەی ٘بٚاڵحیبْ بە خسِەحگٛزارییەکبٔی
حۀذرٚضخی*
ٚەزارەحی حۀذرٚضخی

رێژەی حبڵەحی دەضخٕیػبٔکرا ٚ ٚچبرەضەرکراٚی
ضیً بەپێی چبرەضەری کٛرث ٌەژێر چبٚدێری
راضخەٚخۆدا*
ژِبرەی بٕکەی حۀذرٚضخی بۆ ٘ەر 10.000
کەش*

ٚ CIەزارەحی حۀذرٚضخی

ژِبرە  ٚچڕی پسیػک بۆ ٘ەر  10.000کەش*

ٚ CIەزارەحی حۀذرٚضخی

ژِبرەی حتخخٔ ٝەخۆغخبٔە بۆ ٘ەر 10.000
کەش*

ٚ CIەزارەحی حۀذرٚضخی

رێژەی ضەدیی ئۀ ٚبٚچبٔەی ضخبٔذاردەکبْ
بەدیذە٘ێٕٓ ضەببرەث بە ژِبرەی بٕکەی
حۀذرٚضخی گػخی ( 1بٕکە بۆ ٘ەر 10.000
کەش)*

ٚ CIەزارەحی حۀذرٚضخی

رێژەی ضەدیی ئۀ ٚبٚچبٔەی ضخبٔذاردەکبْ
بەدیذە٘ێٕٓ ضەببرەث بە ژِبرەی ٌمی بٕکەی
حۀذرٚضخی گػخی (ٌ 1ك بۆ ٘ەر  5.000کەش)*

ٚ CIەزارەحی حۀذرٚضخی

کػخٛکبڵ
KRLFS

رێژەی کبرِۀذأی چبالکییە کػخٛکبڵییەکبْ
زەٚی بەکبر٘بح ٚٛبۆ بەر٘ەِی کػخٛکبڵی

 CIدەضخەی ئبِبرٚ/ەزارەحی کػخٛکبڵ ٚ
ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ

ئبٚی بەکبر٘بح ٚٛبۆ ئبٚدێری*

ٚ CIەزارەحی کػخٛکبڵ  ٚضەرچبٚەکبٔی
ئبٚ

رێژەی ضەدیی زەٚی کػخٛکبڵی کە ئبٚدێری
٘ەیە*
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ٚەزارەحی کػخٛکبڵ  ٚضەرچبٚەکبٔی

ئبٚ
بەر٘ەِٙێٕبٔی دأەٚێڵە (گۀُ ،برٔج)*

ٚ CIەزارەحی کػخٛکبڵ  ٚضەرچبٚەکبٔی
ئبٚ

بەر٘ەِٙێٕبٔی درەخخی بە٘ب بەرز (حرێ٘ ،ۀبر)*

ٚ CIەزارەحی کػخٛکبڵ  ٚضەرچبٚەکبٔی
ئبٚ

ٔرخ  ٚبڕی بەر٘ەِە کػخٛکبڵییەکبْ (ٔبٚخۆیی)*

دەضخەی ئبِبر

ٔرخ  ٚبڕی بەر٘ەِە کػخٛکبڵییەکبْ
(٘بٚردەکرا*)ٚ

دەضخەی ئبِبر

دا٘بحی ضباڵٔەی کػخٛکبڵ*

دەضخەی ئبِبر

دەضخگەیػخٓ بە خسِەحگٛزارییە بٕەڕەحییەکبْ ،ئب ٚ ٚکبرەبب
رێژەی دأیػخٛاْ کە ضٚٛحەِۀی رەق
بەکبردە٘ێٕٓ
رێژەی دأیػخٛاْ کە ئبٚەڕۆی چبرەضەرکراٚ
بەکبردە٘ێٕٓ
رێژەی دأیػخٛاْ کە ضەرچبٚەی ئبٚی
چبرەضەرکرا ٚبەکبردە٘ێٕٓ
یەدەگی ئبٚی ضەرزەٚی*

MICS
MDG

MICS

CI/MDG

MICS

ٚ CIەزارەحی کػخٛکبڵ  ٚضەرچبٚەکبٔی
ئبٚ

پػکی ئبٚی ضەرچبٚە ٔبٚخۆییەکبْ ٌە
ئببٚٛریذا*
ٌەدەضخچٔٚٛی ئبٌ ٚەِیبٔەی دابەغکردٔذا*
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ٚ CIەزارەحی کػخٛکبڵ  ٚضەرچبٚەکبٔی
ئبٚ
ٚ CIەزارەحی کػخٛکبڵ  ٚضەرچبٚەکبٔی

ئبٚ
حٛأبی بەر٘ەِٙێٕبٔی یەکە*

ٚ CIەزارەحی کػخٛکبڵ  ٚضەرچبٚەکبٔی
ئبٚ

غبیطخەیی (جذٚی) حٛأبی یەکە*

ٚ CIەزارەحی کػخٛکبڵ  ٚضەرچبٚەکبٔی
ئبٚ

بەرزحریٓ ئبضخی خٛاضج (ٌۆد)*

ٚ CIەزارەحی کػخٛکبڵ  ٚضەرچبٚەکبٔی
ئبٚ

ئببٚٛری گػخی
کۆی خەرجییەکبٔی حکِٛەث

 CIدەضخەی ئبِبر

٘ەڵئبٚضبْ (گۆڕاْ ٌە خػخەی ٔرخەکبٔی
بەرکبربەر)

 CIدەضخەی ئبِبر

خەرجی حبکەکەضیی بۆ کباڵ ٚ
خسِەحگٛزارییەکبْ*

 CIدەضخەی ئبِبر

٘ۀبردەکردٔی کباڵ*

ٚ CIەزارەحی ببزرگبٔی  ٚپیػەضبزی،
ٚەزارەحی دارایی

٘بٚردەکردٔی کباڵ*

ٚ CIەزارەحی ببزرگبٔی  ٚپیػەضبزی،
ٚەزارەحی دارایی

کەرحی حبیبەث
رێژەی کبرِۀذأی کەرحی حبیبەث ٌە کۆی
کبرِۀذاْ
رێژەی ضەدیی کبرِۀذاْ بەپێی چبالکی ئببٚٛری
(کػخٛکبڵ ،خسِەحگٛزارییەکبْ ،پیػەضبزی)
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KRLFS
CI

KRLFS

ژِبرەی کۆِپبٔیبکبْ بەپێی چبالکی ئببٚٛری*

ٚ CIەزارەحی ببزرگبٔی ٚ
پیػەضبزی/دەضخەی ئبِبر

ئبضخی ٘بحٕی ٚەبەر٘ێٕبٔی راضخەٚخۆی بیبٔی*

ٚ CIەزارەحی ببزرگبٔی ٚ
پیػەضبزی/دەضخەی ئبِبر

ٚەبەر٘ێٕبٔی جێگیر بەپێی کۆِپبٔیبکبْ*

ٚ CIەزارەحی ببزرگبٔی ٚ
پیػەضبزی/دەضخەی ئبِبر

حەٌەفۆٔی ِۆببیً بۆ ٘ەر  1.000کەش*

ٚ CIەزارەحی گٛاضخٕەٚە  ٚگەیبٔذْ

بەکبر٘ێٕەرأی ئۀخەرٔێج بۆ ٘ەر  100کەش*

ٚ CIەزارەحی گٛاضخٕەٚە  ٚگەیبٔذْ

ببزاڕی کبر
رێژەی بەغذاری ٘ێسی کبر بۆ حەِۀی +15

KRLFS

رێژەی بەغذاری ٘ێسی کبر بۆ حەِۀی ٔ +15ێر

KRLFS

رێژەی بەغذاری ٘ێسی کبر بۆ حەِۀی ِ +15ێ

KRLFS
CI

رێژەی بێکبری بۆ حەِۀی +15

KRLFS

رێژەی بێکبری بۆ حەِۀی ٔ +15ێر

KRLFS

رێژەی بێکبری بۆ حەِۀی ِ +15ێ

KRLFS

رێژەی بێکبری گۀجبْ ()24-15

KRLFS

رێژەی بێکبری گۀجبْ (ٔ )24-15ێر

KRLFS

رێژەی بێکبری گۀجبْ (ِ )24-15ێ

KRLFS

ژِبرەی کبرِۀذی ِٛچٛخۆر (٘ەزار)

KRLFS

گەغج ٚگٛزار
گەیػخٕی گەغخیبری بیبٔی ،ژِبرەی گەغخیبراْ
(جگە ٌە ٚاڵحە عەرەبییەکبٔی حر)
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ٚ CIەزارەحی غبرەٚأی ٚ
گەغخٛگٛزار/دەضخەی ئبِبر

گەیػخٕی گەغخیبری بیبٔی ،ژِبرەی رۆژأی
ِبٔەٚە (جگە ٌە ٚاڵحە عەرەبییەکبٔی حر)

ٚ CIەزارەحی غبرەٚأی ٚ
گەغخٛگٛزار/دەضخەی ئبِبر

گەیػخٕی گەغخیبری بیبٔی ،ژِبرەی گەغخیبراْ
(ٌە ٚاڵحە عەرەبییەکبٔی حرەٚە)

ٚ CIەزارەحی غبرەٚأی ٚ
گەغخٛگٛزار/دەضخەی ئبِبر

گەیػخٕی گەغخیبری بیبٔی ،ژِبرەی رۆژأی
ِبٔەٚە (ٌە ٚاڵحە عەرەبییەکبٔی حرەٚە)

ٚ CIەزارەحی غبرەٚأی ٚ
گەغخٛگٛزار/دەضخەی ئبِبر

حێکڕای خەرجی رۆژأە*

ٚ CIەزارەحی ٔبٚخۆ (حۆِبری
کبرگێڕی)ٚ/ەزارەحی غبرەٚأی ٚ
گەغخٛگٛزار/دەضخەی ئبِبر

گٛاضخٕەٚە
کۆی رٚٚبەری غەلبِی لیرحبٚکرا( ٚکیٍۆِەحر)

ٚ CIەزارەحی ئبٚەدأکردٔەٚە ٚ
ٔیػخەجێکردْ ٚ /ەزارەحی غبرەٚأی
 ٚگەغخٛگٛزار
بۆ غەلبِە ضەرەکییەکبْ

کۆی رٚٚبەری غەلبِە ضەرەکییەکبْ (کیٍۆِەحر)

ٚ CIەزارەحی ئبٚەدأکردٔەٚە ٚ
ٔیػخەجێکردْ ٚ /ەزارەحی غبرەٚأی
 ٚگەغخٛگٛزار

کۆی رٚٚبەری غەلبِە ٔبٚۀذییەکبْ (کیٍۆِەحر)

ٚ CIەزارەحی ئبٚەدأکردٔەٚە ٚ
ٔیػخەجێکردْ ٚ /ەزارەحی غبرەٚأی
 ٚگەغخٛگٛزار

کۆی رٚٚبەری غەلبِە گٔٛذییەکبْ (کیٍۆِەحر)

ٚ CIەزارەحی ئبٚەدأکردٔەٚە ٚ
ٔیػخەجێکردْ ٚ /ەزارەحی غبرەٚأی
 ٚگەغخٛگٛزار

کۆی رٚٚبەری غەلبِە خێراکبْ (کیٍۆِەحر)
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ٚ CIەزارەحی ئبٚەدأکردٔەٚە ٚ
ٔیػخەجێکردْ ٚ /ەزارەحی غبرەٚأی

 ٚگەغخٛگٛزار
ئۆیۆِبیٍی ٔەفەر کە ٌە ٔێٛاْ غبرە
ضەرەکییەکبٔذا ٘بحٛچۆ دەکەْ*

ٚ CIەزارەحی گٛاضخٕەٚە

کباڵی گٛازراٚە بە غەلبِەکبٔذا (حەْ/کبحژِێر)*

ٚ CIەزارەحی ئبٚەدأکردٔەٚە ٚ
ٔیػخەجێکردْ

بیرٔذاری پێکذاداْ*

ٚ CIەزارەحی ٔبٚخۆ ٚ /ەزارەحی
حۀذرٚضخی

بةزِيَوةبسدْ
بةزبآلوى بةزتيى بةثيَى خيَصاْ

دةضتةى ئاًازى ٓةزيٍَ و دةشطاى ُاوةُدى
ئاًاز

زيَرةى فةزًاُبةزاْ كة الُى كةَ يةن جاز بةزتيوياْ
ثيَصلةشلساوة هة ضاهَى زابسدوو
زيَرةى فةزًاُبةزاْ كة ٓاوزِاُة كة شؤزى خةهَم دوودهَّ هة
زاطةياُدُى طةُدةهَى بةٓؤى ُةبووُى ُٔيَِى ثازيَصى
زيَرةى فةزًاُبةزاْ كة بة ٓيض زيَلاز تيَجةزِ ُةبووُة كاتى
ٓةهَبرازدزاوْ بؤ داًةشزاُدْ
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دةضتةى ئاًازى ٓةزيٍَ و دةشطاى ُاوةُدى
ئاًاز
دةضتةى ئاًازى ٓةزيٍَ و دةشطاى ُاوةُدى
ئاًاز
دةضتةى ئاًازى ٓةزيٍَ و دةشطاى ُاوةُدى
ئاًاز

