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شهپێشكه

( ضاَلى زِابسدوو ، يةزيَنى كوزدضتاى ثيَشكةوتين طةوزةى بةخؤ بيهى لة شؤزبةى 9لةماوةى )
بوازةكاى. ئةو ثيَشكةوتهة زِةنطى دايةوة لةضةز بوازة جياجياكانى ذيانى ياواَلتياى بطسة لة 

نيشتةجيَ بووى ، شيادبوونى مووضةى فةزمانبةزاى تا دةطاتة مجوجؤَلة ئابووزيةكاى وةك كةزتى 
 طةشت و طوشاز و باشزطانى و ضةنديو كةزتى تس.

بؤ دةضت نيشاى كسدنى ئاضتى ثيَشكةوتو ثيَويطت بوو كاز بكسيَ بؤ ديازى كسدني بة ثيَي 
نيشاندةزى ئامازى كة باشرتيو زِيَطاية لة زِووى شانطتيةوة و يةزوةيا باشرتيهة بؤ حكومةت تاكو 

تةكانى ضةزكةوتووى لةو بوازانةى طسنطو بؤ بةدةضت ييَهانى بصانيَ تا ض زِادةيةك ضياضة
 ثيَشكةوتهى ئابووزى و كؤمةاَليةتى.

بةيةمايةنطى  ليَسةدا ، دةضتةى ئامازى يةزيَنى كوزدضتاى لة زيَطاى  ئةجنامدانى ضةنديو زِووثيَو
تاى طسنطى دا، ى نةتةوة يةكطستووةكاى و دةشطاى ناوةندى ئاماز لة بةغداةكانلةطةلَ زيَكخساو

و ئيَطتاش بةزدةوامة بؤ بةدةضت  زِابسدوو ضاَلى( 2ا لة ماوةى )كؤكسدةوة لة بوازة جياجياكاند
 ييَهانى نيشاندةزى تس كة بةيةماى شيَوة طسنطو.

كؤمةاَليةتى و ئابووزى  خىۆبازود دواداچوونىبه زتةدا كة ناوماى ليَها )زِاثؤزتىلةم زِاثؤ
SEMS نةتةوةيةكطستووةكاى بوَ دانيشتواى ( و بة ثاَلجشتى زيَكخساوى UNFPA  دامةشزاوةى
RAND ( 11) لة، نيشاندةزى بةدةضت ياتوو لة زِووثيَوة جياجيادا ثيشاى دةدةيو ى ئةمسيكى

بواز ياى كةزت كة توانساوة نيشاندةزى لةضةز كؤبكسيَتةوة. بؤ منوونة بةشيَك لةو نيشاندةزانة 
ةو ثيَشكةوتهةوةى بةدى كساوة لة بوازى تةندزوضتى مهدالَ و ئافسةت يةزوةيا لة بوازى تايبةتو ب

ييَصى كاز و زِيَرةى بيَكازى لةطةلَ ئةوةى نيشاندةزى طسنطى تسيش ثيشاى دزاوة لة كةزتةكانى 
 طةشت و طوشاز و ثةزوةزدة.

ؤزِانكازييةكاى ديازى بكسيَو ئةم جؤزة زِاثؤزتة ضاالنة دزوضت دةكسيَ و زِيَك دةخسيَ بؤ ئةوةى ط
لةو ماوةيةدا و دةكسيَ ئةم زِاثؤزتة بةكازبيَ وةك ضيطتةمى ضاوديَسي بؤ شانيهى ئاضتى 

 طؤزِانكازييةكاى.
ييوادازيو توانيبيَتناى كازيَكى وا بكةيو كة ضوودى يةبيَ بؤ دازِيَرةزانى ضياضةتةكانى حكومةت 

 وةيةكى طشتى.طاى كوزدضتاى بة شيَبةتايبةتى و بؤ كؤمةَل
 د. عمى عومساى ضهدى

زیرىپالندانانوه



  

:سپێكده
 

ى ئاماري يةريَمي كوردستاى بؤ خستهة رووي ئةو داتايانةى كؤكراوةتةوة لة وةك يةوليَك لة دةستة
 بوارة جياجياكاندا , ئةم راثؤرتة دةخاتة بةردةست . راثؤرتي يةكةمي ضاوديَرى كردني بارودؤخي ئابووري

 و دامةزراوةي    UNFPA وكؤمةاليةتي لة يةريَمي كوردستاى بة ياوكارى يةردوو ريَكخراوي 

RAND ثرؤسةي ئاماري خراونةتةوة روو بة و ضةند رووثيَوو  ىبة ئةجنام طةياندرا وتيايدا داتاكان
ةروةيا كارة ئاماريانة . يو شيَوةيةك كة ثيَويست نةكات خؤيهةر  برواتة راثؤرتةكانى ئةم رووثيَو

. دةستةي شيكردنةوةيةكى ئاساى كراوة تاكو زؤربةي خويَهةراى  ئةم راثؤرتة بتوانو سوودي ليَ وةرطرى 
ئامار  بةردةوام دةبيَ لة ريَكخستهى ئةم راثؤرتة )ساالنة( تاكو طؤرانكاريةكاى لةسةر نيشاندةرةكاى ديارى 

 بكات بة شيَوةيةكى بةردةوام . 

 

 

 

 سريواى حممد                                                                                                                          

   سةروَكى دةستةى ئامارى يةريَم 
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 پێػەکی .1
٘ەر ٘ەرێُ یبْ ٚاڵتێک. ئبِبرەکبْ رێگەخۆظ  ئبِبری ٚرد ٚ درٚضت زۆر گرٔگە ثۆ داڕغتٕی ضیبضەتی

دەکەْ ثۆ دەضتٕیػبٔکردٔی پێٛیطتییە ٘ۀٛکەییەکبْ، ئبغٕبثْٛٚ ثە پێػکەٚتٕی ضیبضەت ٚ پرۆژەکبٔی 
ئێطتب، ٘ەرٚە٘ب پالٔذأبْ ثۆ ئبیٕذە. حکِٛەتی ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٌەَ دٚاییبٔەدا ٘ەٚڵی جذی داٚە ثۆ 

ٌەضەر ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٚ ثەرەٚپێػجردٔی تٛأبکبٔی دەضتەی ئبِبری ثەرەٚپێػجردٔی ثەردەضتجٛٚٔی داتب 
 ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثۆ کۆکردٔەٚەی ئەٚ داتبیبٔە.

ٚەک ثەغێک ٌەَ ٘ەٚڵە، ئەَ راپۆرتە یەکەَ راپۆرتی ضباڵٔەی پالْ ثۆ دأراٚە کە پٛختەیەک پێػکەظ 
. رێکخراٚە ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ئبثٛٚریەتی ٚ دەکبت ٌەضەر ٔیػبٔذەرە ضەرەکییەکبٔی ثٛاری کۆِەاڵی

-Socioدرٚضت ثکرێت ) ئبثٛٚری-ٔێٛدەٚڵەتییەکبْ پێػٕیبریبْ کردٚە ضیطتّێکی چبٚدێری کۆِەاڵیەتی
Economic Monitoring System (SEMS) ،) ٚە٘ەرٚە٘ب ثەدەضتٙێٕبٔٝ ئەَ ٔیػبٔذەرأەٜ کە ثەکبردێٓ ثۆ

ذراٚ ثۆ گەیػتٓ ثە ئبِبٔجەکبٔٝ پێػکەٚتٜٛٚ ٘ەزارەیٝ ٘ەژِبرکردٔٝ ٚ ٔیػبٔذأٝ ٘ەٌٚەکبٔٝ ئۀجبِ
(MDG )1. ٓ٘ەرٚە٘ب کۆکردٔەٚە ٚ راپۆرتذاْ ٌەضەر "ٔیػبٔذەرە ضەرەکییەکبْ"، ثەتبیجەتی ئەٚأەی پەیٛەضت

ثە داڕێژەرأی ضیبضەت ٌە ئبضتی ثباڵدا، تب ٌە کبتی داڕغتٕی ضتراتیژەکبٔذا گرٔگتریٓ ئەٌٚەٚیەتەکبٔی 
 . 2ٌەثەرچبٚثگرْ ٘ەرێّی کٛردضتبْ

ٚە ئبِبژەیبْ پێذرا، زۆرثەی ئەٚ ثبثەتبٔە دەگرٔەٚە کە ضیطتّی ەئەَ ٔیػبٔذەرە ضەرەکییبٔەی ٌەضەر
زأیبرییبْ ٌەضەر کۆدەکبتەٚە، ٌەثەرئەٚە دٚٚثبرەثٛٚٔەٚە ٘ەیە ٌۀێٛاْ ئەَ  ئبثٛٚری-چبٚدێری کۆِەاڵیەتی

دٚٚ کۆِەڵە ٌە ٔیػبٔذەر. ثە ٌەثەرچبٚگرتٕی ئەَ دٚٚثبرەثٛٚٔەٚەیە، دەضتەی ئبِبری ٘ەرێّی کٛردضتبْ 
ٚ  ثڕیبری داٚە کە ثبغتریٓ ڕێگە ثریتییە ٌە پێػکەغکردٔی یەک راپۆرتی ضباڵٔە ٌەضەر ئەَ ٔیػبٔذەرأە

 یەٚە. ئبثٛٚری-تۀٙب ئەٚ ٔیػبٔذەرە ضەرەکییبٔەی کە پەیٛەضتٓ ثە ضیطتەِی چبٚدێری کۆِەاڵیەتی
 ٔیػبٔذەرەکبْ ئەَ ثٛارأەی خٛارەٚە دەگرٔەٚە: 

  ٘ەژاری 
  پەرٚەردە 
  جۆری کۆِەاڵیەتی 
 تۀذرٚضتی 

                                                      
 
 
 .ەبکەزارەَتٍَُِەطکێکبوِپەئبمبوج 2102 رتّۆاپڕرِەیٌبسەرَەٌ.  ەٌبتAَُِۆپبضکەل( MDGs) کبوّیەسمەرەئبمبوج1

http://www.un.org/millenniumgoals/pdf/MDG%20Report%202012.pdf.  
 
( پێطىیبری کۆکردوەَە َ راپۆرتدان دەکبت لەسەر "ویطبودەرە سەرەکییەکبن" بۆ رەچبَکردوی ئەَلەَیەتە گروگەکبوی RAND Corporationئەم راپۆرتەی راود ) 2

 ٌەرێمی کُردستبن:
Sandra 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. 

 .RAND MG-1184-KRG, January 2012ئةو كةسانة سيستةميَك دادةريَذن بؤ كؤكزدنةوةى داتاى ثةيوةندى دار بة حكوومةتى هةريَمى كوردستان
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  کػتٛکبڵ 
  دەضتگەیػتٓ ثە خسِەتگٛزارییە ثٕەڕەتییەکبْ، ئبٚ ٚ کبرەثب 
 گػتی  ئبثٛٚری 
  کەرتی تبیجەت 
 ثبزاڕی کبر 
 گەغتٛگٛزار 
  گٛاضتٕەٚە 
 3حٛکّڕأی 

 

٘ەرێّی کٛردضتبْ  ئبثٛٚریتێڕٚأیٕێکی ثەرفراٚاْ داثیٓ دەکەْ ٌەضەر دۆخی ٔیػبٔذەرەکبٔی ئەَ ثبثەتبٔە 
٘بٚکبت ٚێٕەیەکی ٘ەِەالیەْ داثیٓ دەکەْ ٌەضەر گٛزەراْ ٌە ٘ەرێّی ٚ دۆخی کەرتە دیبریکراٚەکبْ. 

جۆری تبْ ٌەضەر ئبضتی چۀذیٓ رە٘ۀذ، ٚەک ٘ەژاری، دەضتگەیػتٓ ثە پەرٚەردە، ٚ یەکطبٔی کٛردض
، ئبثٛٚری-٘بٚغێٛەی ئەِە گرٔگ، راپۆرتەکبٔی دٚاتری ضیطتّی چبٚدێری کۆِەاڵیەتیی. کۆِەاڵیەتی 

 –دەدەْ کە ئبضتی پێػکەٚتٓ چۀذ ثبغە ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٌەضەر ئبضتی ئەَ رە٘ۀذأەدا  یٔیػبٔ
 (. MDGs٘ەرٚە٘ب ئبضتی پێػکەٚتٓ چۀذ ثبغە ثۆ ثەدیٙێٕبٔی ئبِبٔجەکبٔی پەرەپێذأی ٘ەزارە )

زۆرثەی  زۆرثەی ئەٚ ٔیػبٔذەرأەی ٌەَ راپۆرتەدا پێػکەظ دەکرێٓ ثەغێٛەی ثاڵٚکراٚە ثەردەضتٓ، ٌەٚأە
پێٛەرە تۀذرٚضتییەکبٔی ٚەک کٛتبٔی ِٕذااڵْ ٚ ِٕذاڵجْٛٚ ٌەضەر دەضتی کبدیری تۀذرٚضتی پیػەییذا، 

 Fourth Iraq Multiple Indicatorکە ئێطتب ثەردەضتٓ ٌە چٛارەَ رٚٚپێٛی ٘ێػٛٚیی فرۀیػبٔذەری عێرالی )
Cluster Surveyزەی زأیبرییەکبٔی کبر، ٚ تبڕادەیەکی ( کە تبزە دەرچٛٚە. ٘بٚغێٛەی ئەِە ٔیػبٔذەری تب

 Laborکەِتر ٔیػبٔذەرەکبٔی پەرٚەردە، ثەردەضتٓ ٌە یەکەَ رٚٚپێٛی ٘ێسی کبری ٘ەرێّی کٛردضتبْ )
Force Survey KRLFS 2012) 2012(، کە دەضتەی ئبِبری ٘ەرێّی کٛردضتبْ ئۀجبِیذاٚە ٌە تەِٛزی ،

ئبِبژەی پێذەکرێت  ٢١٠٢ثە ضبڵی ) ئۀجبِذراٚە ٢١٠٢کەِی کە ٌە کبٔٛٔی یە KRLFSرٚٚپێٛی ٘ەرٚە٘ب دٚٚەَ 
ئەگەر ژِبرەکبْ ثۆ تەٚاٚی ضبڵەکە ثٓ، ثەاڵَ ئەگەر ثۆ ِبٚەیەکی دیبریکراٚثێت ئەٚا ثە ٔیٛ ضبڵی یەکەَ ٚ 

چۀذیٓ ٔیػبٔذەری تر ٘ەْ، کە پێٛیطتە ثەغێک ثٓ ٌەَ راپۆرتە، ثەاڵَ  .ذەکرێت(پێٔیٛ ضبڵی دٚٚەَ ئبِبژەی 
ٌەئێطتبدا ثەردەضت ٔیٓ، ٌەثەرئەٚەی ٘ێػتب کۆٔبکرێٕەٚە ٌەالیەْ ٚەزارەتە پەیٛۀذیذارەکبٔەٚە، یبْ 
 ٌەثەرئەٚەی ٌە پرۆضەی کۆکردٔەٚەداْ ثەاڵَ ٌەکبتی ئبِبدەکردٔی ئەَ راپۆرتەدا دەضتّبْ پێیبْ ٔەگەیػت )ثۆ

 Iraqi Household Socio-Economic Survey, orخێسأی عێراق ) ئبثٛٚری-ّٔٛٚٔە، رٚٚپێٛی کۆِەاڵیەتی
IHSES, 2012 زۆرثەی ئەَ گرٚپبٔە "ٔیػبٔذەری ضەرەکیی"ْ ٚ ئِٛێذ دەکەیٓ کە ثۆ راپۆرتی ضباڵٔی .))

ػبٔذەرەکبْ، ئەٚأەی ثەردەضت دەثٓ. ٘ەِٛٚ کۆِەڵە ٔی ئبثٛٚری-دا٘بتٛٚی ضیطتەِی چبٚدێری کۆِەاڵیەتی
ثەاڵَ پالّٔبْ ٘ەیە ٌە راپۆرتەکبٔی تردا  ٌەَ راپۆرتەدا ثەردەضت ٔیٓ،کە ٌەَ راپۆرتەدا ٘ەْ ٚ ئەٚأەظ کە 

 پێػکەغیبْ ثکەیٓ، ٌە )پبغکۆی ة(دا ریسکراْٚ.

خطتٕەڕٚٚی ٔیػبٔذەرەکبْ داثەغکراْٚ ثەضەر چۀذ ثەغێکذا ثەپێی ئەٚ ثٛارأەی ٌەضەرەٚە ئبِبژەیبْ 

                                                      
 لە راپۆرتی ئەم سبڵدا پێطکەش وەکراَن، بەٌۆی وەبَُوی زاویبرییەَە.  حُکمڕاویویطبودەرەکبوی 3
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ثۆ  ذەرەکبْ ٚ ضەرچبٚەی زأیبرییەکبْ رٚٚٔکراٚٔەتەٚە.دەر٘ێٕبٔەکبٔیٕیػبٔپێذرا. پبغبْ ثەٚردی ٚاتب ٚ 
زۆرثەی ٔیػبٔذەرەکبْ داتبی ثەراٚردکبری ٚاڵتی تری ٔبٚچەکە داثیٓ دەکەیٓ، ثەتبیجەتی ثۆ ئەٚ پێٛەرأەی 

( ثەغێٛەیەک درٚضتکراٚە کە MICS، چٛٔکە )( دەر٘ێٕراMICSْٚ)پەیٛەضتٓ ثە تۀذرٚضتییەٚە( ٚ ٌە )
 زإِی ثەراٚرد کردٔی راضتەٚخۆی داتبکبْ دەکبت ٌەگەڵ ٚاڵتی تر. 

( ثەکبردە٘ێٕیٓ ٌە CIٌەکۆتبیذا، ئەِەی خٛارەٚە چۀذ ضەرٔجێکە ٌەضەر پێػکەغکردٔەکە. کٛرتکراٚەی )
ۆ پێٛأەکردٔی ( ٌە تۀیػت ئەٚ ئبِبژەدەرأەی درٚضتکراْٚ ثMDGتۀیػت ٔیػبٔذەرە ضەرەکییەکبْ ٚ )

(. ٘بٚکبت پێػکەغکردٔی ٘ەِٛٚ MDGئبضتی پێػکەٚتٓ ٌە ثەدیٙێٕبٔی ئبِبٔجەکبٔی پەرەپێذأی ٘ەزارە )
ثبثەتەکبْ ثەغێٛەی خػتە ٚ ٘ێڵکبری دەثٓ. خػتەکبْ ٌەضەرەتبی ٘ەِٛٚ ثەغەکبٔذا، ٔیػبٔذەرەکبٔی 

ثٛٚ، دەخبتەڕٚٚ. ٘ێڵکبرییەکبْ ٌەٚ  ٘ەرێّی کٛردضتبْ، ٘ەرٚە٘ب پبرێسگبکبْ ٚ ٘ەِٛٚ عێراق ئەگەر ثەردەضت
ٔٛٚضیٕەی دٚای خػتەکبٔذا رْٚٚ دەکرێٕەٚە ٚ ثەکبردە٘ێٕرێٓ ثۆ ثەراٚردکبری ٔێٛدەٚڵەتی ٔێٛاْ ٘ەرێّی 

 ٚ ٚاڵتی تری رۆژ٘ەاڵتی ٔبٚەڕاضت.کٛردضتبْ 
 

 :ئبِبٔجی  ئەَ ڕاپۆرتە ٚ ضٛٚدِۀذاْ ٌێ ی
، چۀذ ئەرک ٚ کبری ٌە ضەر ە ٚ گرٔگە ثۆ چۀذ SEMSئەَ ڕاپۆرتە ٚ ڕاپۆرتەکبٔی ضباڵٔەی ٌەِەٚ دٚٚای 

ڕێگبیەک دەکبتەٚە ثۆ ئەٚەی کە حکِٛەتی ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٚ ٚەزارەتە  SEMSالیۀێک. یەکەَ، 
جٛراٚجۆرەکبْ ثتٛأٓ ٌە ثبرٚدۆخی ئێطتبی ئبثٛٚری کٛردضتبْ تێجگەْ ٚ ثەدٚٚاداچٛٚٔەٚە ثکەْ ٌە ضەر 

بثٛٚری ٚ ڕەٚغی ٘بٌٚاڵتیبْ. ئەِەظ ثریتیە ٌە زأیٕی ئبضتی ثەرەٚ ڕێرەٚەی الیۀە جٛراٚجۆرەکبٔی ئ
ٌە  MDGٔیػبٔذەرە ضەرەکیەکبٔی  SEMS(، کە MDGگەیػتٓ ثە ئبِبٔجەکبٔی پێػکەٚتٛٚی ٘ەزارەیی )

خۆ دەگرێتەٚە.زأیبری ٌەضەر  ژِبرەیەکی ثەرفراٚاْ ٌە ٔیػبٔذەراْ پێٛیطتە ثۆ ئەٚ ٘ەٚاڵٔەی کە حکِٛەتی 
ضتبْ ئۀجبِی دەدات ثۆ دأبی ضیبضەتی ٔٛێ یبْ ڕاضت کردٔەٚەی ضیبضەتی ئێطتب ٌە ٘ەرێّی کٛرد

ثٛارەکبٔی تبیجەت ثە ئبثٛٚری، ٚ دأبٔی ثەرٔبِە ثۆ دەضت ٔیػبٔکردٔی گرٚپەکبٔی دأیػتٛاْ یبْ 
 پێذاٚیطتیەکبٔیبْ.

٘ەرێّی  دٚٚەَ، الیۀی ِەثەضت ٌەَ  ڕاپۆرتە گػت خەٌک ٚ گرٚپەک ٌە کەضبٔی کبر ثذەضت ٌە
کٛردضتبٔٓ. زأیبری ٌە ضەر ڕەغی ئبثٛٚری ٚ ئبضتی خٛغگٛزەرأی خەٌک تٛأبیی ٘بٚٚاڵتیبْ زیبد دەکبت 
ثۆ ثەغذاری کردٔیبْ ٌە ٚتٛٚێژی ضیبضی کە کبردأەٚەی ٌە ضەریبٔەٚە ٘ەیە. ٘ەر ضەثبرەت ثە ئەِە، 

SEMS بْ کۆِەڵگب ٌە الی کبرێکی ثەرپرضبٔەی گرٔگ دەکبت ٌە ٚەاڵَ دأەٚە ثۆ پێذاٚیطتیەک
 حکِٛەتەٚە.

ٚ  KRSOضێیەَ، کبری ثاڵٚکردٔەٚی داتب ثۆ زٔجیرەیەکی فراٚاْ ٌە ٔیػبٔذەراْ، ئەَ تٛأبییە ٌە ٔبٚ 
ٚەزارەتە جٛراٚجۆرەکبٔی حکِٛی درٚضت دەکبت ٌە ثٛاری کۆکردْ ٚ ثاڵٚکردٔی داتب ثە ٘ۆی دٚٚثبرە 

دەکبت ثۆ ئەٚەی کە ثسأیٓ ٌە چ غٛێٕەک  ڕێکبرێک پێػکەظ SEMSثٛٚٔەٚەی ئەَ کبرە. ٘ەرٚە٘ب 
 پێٛیطتە کۆ کردٔی داتب ثە ٘ێس ثکرێت.
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 :ڕاپۆرت ڕێکخطتٕی
ٔیػبٔذەرەکبْ ثە ضەر چۀذ ثەغەک داثەغکراْٚٚ ثە پێی ثبثەتەکبْ کە ٌە ضەرەٚە ٘بتٛٚٔە. ئەٚ دەلەی کە 

ر ٚ ٘ەرٚە٘ب ضەرچبٚەی داتب ٌە گەڵ ٔیػبٔذەرەکبْ ٘بتٛٚە ٚەضفی ٚاتبی ٔیػبٔذەر ٚ ٚەرگرتٕی ٔیػبٔذە
دەکبت. ثۆ زۆرثەی داتبکبْ ئێّە تٛأیّبٔە داتبی ٚٚاڵتبٔی تری ٔبٚچەکە پێػکەظ ثکەیٓ ثۆ ِەثەضتی 
ثەراٚرد کردْ. ٘ەٌجژاردٔی ٚٚاڵتبْ ثۆ ثەراٚرد کردْ ثۆ ٘ەِٛٚ ٔیػبٔذەرەکبْ ثە یەک غێٛە ٔیە، ٚ ٚٚاڵتبْ ثە 

ێٕە ٘ەڵجژاردْ. ثە غێٛەیەکی گػتی ٌەَ ڕاپٛرتەدا ضێ گرٚپ پێی داتبی ثەردەضت ثۆ ٘ەر ٔیػبٔذەرەک  د
ٚەرگیراْٚ،  MICS٘ەْ ثۆ ثەراٚرد کردْ. یەکەَ، ٌە ڕێگبی ٔیػبٔذەرأی تۀذرٚضتی ٚ پەرٚەردە  کە ٌە 

ئێّە دەتٛأیٓ ٘ەرێّی کٛردضتبٔی عێراق ٌە گەڵ چۀذ ٚٚاڵتی جیراْ ثەراٚرد ثکەیٓ، کە ٘ەِبْ  داتبی 
MICS ەٚە. ٌە ثبثەتی تر، ثەراٚرد کردٔی تێکڕای ٔیػبٔذەرأە ٌە ٘ەِٛٚ ٚٚاڵتبٔی ڕۆژ٘ەاڵتی یبْ کۆکردٚت

ٌە گەڵ  MDG. ضێیەَ، ثەراٚرد کردٔی زۆرثەی ٔیػبٔذەرأی (MENA4)ٔبٚەڕاضت ٚ ٔبٚچەی ئەفریمب ثبکٛر
. ٌە کبتێکذا کە ٚٚڵتبٔی ِەثەضت ٌە ڕٚٚی ثەردەضت ثٛٚٔی 5تێکڕای ثە٘بکبْ ثۆ ٔبٚچەی ئبضیبی ڕۆژئبٚا

داتبٚە جیبٚازیبْ ٘ەیە، ٘ەِٛٚ ثەراٚردەکبْ ثۆ ئەٚەیە کە ثبرٚدۆخی ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٌە ٔبٚچەکەدا دیبر 
 ثکرێت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌجٕبْ ،  (ٌەالیەْ ثبٔکٝ جیٙبٔیەٚە ثەَ غێٛازە ٔبضراٚە : ئەٌجێریب ، ثەحرێٓ ، دیجیجٛتٝ ، ِیطر ، ئیراْ ،عیراق، ئیطرائیً ، ئٛردْٚ ، کٛەیت ،MENAٜ ) ٔبٚچٗ 4

 ِەراکیع ، عِٛبْ ، لەتەر ، ضعٛدیە ، ضٛریب ، تٛٔص ، ئیّبرات ، کەرتٝ ڕۆژئبٚاٚ ٚ غەززە ،یەِەْ ، ٌیجیب ، ِبٌتب ،

ریب ، تٛرکیب ، ئیّبراتٝ ٔبٚچەٜ ئبضیبٜ رۆژئبٚا ثریتٝ یە ٌەَ ٚاڵتبٔە : ثەحرێٓ ، عیراق ، ئٛردْٚ ، کٛەیت ، ٌجٕبْ ، فەٌەضتیٓ ، عِٛبْ ، لەتەر ، ضعٛدیە ، ضٛ 5

 .ەْعەرەثٝ ، یەِ
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ٌە کٛتبییذا، چۀذ تێجیٕیەک ٘ەیە ضەثبرەت ثەٚ ثبثەتبٔەی کە ٌە ثەردەٚاِی ئەَ ڕاپۆرتەدا دێٓ. ٌە 
ِبْ ٌەگەڵ ٔیػبٔذەرێک ثەکبر٘ێٕبٚە  ثۆ ئەٚەیە گرٔگی ٔیػبٔذەرە   CI"” خػتەکبٔذا، ئێّە ٌەٚ غٛێٕەی کە 

ر٘بتٛٚە ثۆ دیبرکردٔی پێػکەٚتٓ ثۆ " ٔیػبٔەی ئەٚەیە کە ٔیػبٔذەرەکە ثەکب MDGsکە پێػبْ ثذەیٓ، ٚ " 
. ٌەِە زیبتر،  پێػکەظ کردٔی ٘ەر ثبثەتێک ٌە ڕێگبی خػتەکبْ ٚ ٚێٕەکبْ ئۀجبَ MDGsگەیػتٓ ثە 

دراٚە. خػتەکبْ، ٌە دەضت پێکی ٘ەر ثەغێک ٘بتٛٚە، کە ٔیػبٔذەرأی ٘ەرێّی کٛردضتبٔی پێػبْ دەدەْ ٚ 
ثۆ ٘ەریەک ٌە پبرێسگبکبْ ٚ ثۆ ٘ەِٛٚ عێراق. ٚێٕەکبْ ٌە  ئەٚ غٛێٕەی کە ئەَ ٔیػبٔذەرأە ٌێ ٚەرگیراْٚ

دٚای خػتەکبْ دێٓ ثۆ پێػکەظ کردٔی ثەراٚردی ٔێٛدەٌٚەتی ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٌە گەڵ ٚٚاڵتبٔی ٔبٚچەی 
 ڕۆژ٘ەاڵتی ٔبٚەڕاضت.

 ٘ەژاری .2

 MDG/CI ُضەرچبٚە عێراق ضٍێّبٔی ٘ەٌٚێر  د٘ۆک ٘ەرێ 

 MDG 3.5 -- -- -- 18.9 IHSES رێژەی ٘ەژاری 

رێژەی کبرِۀذی ِەترضی 
 ٌەضەر ٌە کۆی کبرِۀذاْ 

MDG 22.4 25.6 18.2 22.7 - KRLFS 

کەِی کێع )ِبِٕبٚۀذی 
( ثەرزٚ   

MDG 6.7 5.9 9.7 4.1 8.5 MICS 

(ثەرزکەِی کێع )  MDG 3.9 3.3 6.4 1.8 3.7 MICS 

دٚاکەٚتٕی گەغە 
 )ِبِٕبٚۀذی(

- 15.4 19.0 17.5 10.0 22.6 MICS 

(ثەرزدٚاکەٚتٕی گەغە )  - 6.1 7.1 7.7 3.6 9.9 MICS 

 IHSES 2012 ووپێویر لەژارىىهەرێژه .یە٣١٢٣ ساڵی  هی KRLFS داتاکانی. یە(٣١٢٢) ساڵی ی  MICS4 هی   MICS داتاکانی: تێبینی
 لە هەژاری هەژمارکردنی گشتییەکانی ئەنجامە" پرێزنتەیشنی بڕوانە) ولىبانكىدهربەتىسەولەنێودهتەکنیکی لێژنەی لەالیەنژماركراوههە

 .(٣١٢٤ تەمموزی ی٩ عیراقك لە هەژاری کەمکردنەوەی سیاسەتەکانی بۆ تەکنیکی لێژنەی لەالیەن"  عیراق
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رێژەی دأیػتٛاْ ٔیػبٔذەرەکبٔی ٘ەژاری چۀذ پێٛەرێکی دارایی ٌەخۆدەگرْ ثۆ ٘ەژاری ٚ ٔبیەکطبٔی، ٚەک 
$ دەژیٓ ٌە رۆژێکذا، کە ثەپێی دۆالری 1.25$ دەژیٓ ٌە رۆژێکذا ٚ ئەٚأەی کەِتر ٌە  2.5کە ثە کەِتر ٌە 

)ثڕٚأە )پبغکۆی ة( ثۆ  چٛٚی خۆراک ٚ پێذاٚیطتیی تری ضەرەکی، یبْ تێٔێٛدەٚڵەتی پێٛأە دەکرێت
دەثەضتٓ ثە داتبی  تەَ ٔیػبٔذەرأە پػ(. ئئبثٛٚری-ٌیطتی پێٛەرەکبٔی ضیطتّی چبٚدێری کۆِەاڵیەتی

ثۆ دەر٘ێٕبٔی پێٛەری خەرجییەکبٔی خێساْ، کە ئبِبژەیە ثۆ دا٘بتی خێساْ. دٚا رٚٚپێٛی ٌەَ رٚٚپێٛی خێساْ 
 (. IHSES) 2012خێساْ ٌە عێراق  ئبثٛٚری-جۆرە ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثریتییە ٌە رٚٚپێٛی کۆِەاڵیەتی

 
خۆراک ٚ پێذاٚیطتی تری ٚ ٘ەژِبرکردٔی ٘ەژاری ثەپێی تێچٛٚی  2012(ی IHSES)ثەپێی ئۀجبِەکبٔی 

ضەرەکی، ٌێژٔەی تەکٕیکی ثۆ ضیبضەتەکبٔی کەِکردٔەٚەی ٘ەژاری ٌە عیراق رایگەیبٔذ کە رێژەی 
%. 18.9رێژەی عیراق ثە گػتی ثەرزترە کە  ٚ%،  3.5دأیػتٛأی ژێر ٘ێڵی ٘ەژاری ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ 

% ٚ 4.7ی ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٚ عیراق ثبغترثٛٚٔی ثەخۆٚە ثیٕیٛە کە پێػتر ٘ی ٘ەرێُ ثەاڵَ ٘ەردٚٚ رێژە
  (. 2007یIHSES)ثەپێی  ە% ثٛٚ 22.9٘ی عیراق 

  
رێژەی کبرِۀذی چۀذ پێٛەرێکی ٔبدارایی ٘ەیە ثۆ ٘ەژاری.  ئبثٛٚری-ضیطتّی چبٚدێری کۆِەاڵیەتی

ی )کبر ثۆ خۆیبْ دەکەْ( ٚ ئەٚ ەثرتییە ٌە رێژەی ئەٚ کبرِۀذأ ِەترضی ٌەضەر ٌە کۆی کبرِۀذاْ،
کبرِۀذأەی کبر ثۆ خێساْ دەکەْ ٚ پبرە ٚەرٔبگرْ ٌە کۆی کبرِۀذاْ. رێژەی زۆری کبرِۀذی ِەترضی 

ثۆ ثەرثاڵٚی کبری ٔبفەرِی، کە ثەگػتی کبرِۀذاْ کرێ، ثیّەی کۆِەاڵیەتی ٚ ضٛٚدی  ەٌەضەر ئبِبژەی
ذرٚضتی ٔسِتریبْ ٘ەیە. رێژەی کبرِۀذی ِەترضی ٌەضەر ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثرتییە ٌە ثیّەی تۀ ٚەک
% ٚ ٔسِترە ٌە ٚاڵتبٔی تبزەپێگەیػتٛٚی 26%. ئەِە ٘بٚغێٛەی تێکڕای ٚاڵتبٔی رۆژئبٚای ئبضیبیە کە 22.4

گەڕێتەٚە %. ٔسِی رێژەی ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٚ رۆژئبٚای ئبضیب ثەگػتی دە58جیٙبٔی کە تێکڕاییەکەیبْ 
ی کػتٛکبڵی کبر ثۆ أثۆ رۆڵی ثچٛٚکی کبری کػتٛکبڵی ثە ثەراٚرد ٌەگەڵ ٔبٚچەکبٔی تر؛ زۆرثەی کبرِۀذ

خۆیبْ دەکەْ یبْ کبر ثۆ خێساْ دەکەْ ثەثێ پبرە کە ئەِبٔەظ دەثٕە ثەغێک ٌە کبرِۀذی ِەترضی ٌەضەر. 
ەٚ غبرەیە ٚ ٔسِتریٓ رێژەی کبرِۀذی رێژەی کبرِۀذی ِەترضی ٌەضەر ٌە ٘ەٌٚێر ٔسِتریٕە، کە حکِٛەت ٌ

 کػتٛکبڵی ٘ەیە ٌە ضێ پبرێسگبکەی ٘ەرێُ، ٚەک ٌە ثەغی کػتٛکبڵذا خراٚەتەڕٚٚ. 
 

ضبڵ. خراپی خۆراک ٌە  5ثۆ گٛزەراْ ثریتییە ٌە خۆراکی ِٕذااڵٔی خٛار تەِەْ پێٛەرێکی تری ٔبدارایی 
یبْ ثەدخۆراکی درێژخبیەْ، ٌەٚأەیە  دٚاکەٚتٕی گەغەتەِۀی ضەرەتبی ژیبٔذا، ثەتبیجەتی ٚەک پێٛەرێکی 

ِێػک ٚ جەضتەی ِٕذاڵ، ٘ەرٚە٘ب درێژخبیۀی کبریگەری زۆر ٔێگەتیڤی ٘ەثێت ٌەضەر گەغەی 
، ٘بٚکبت ٔبضراٚە ثە کەِی کێع ثەپێی تەِەْ، دأراٚە ٌەضەر کەِی کێعٚەچەخطتٕەٚەی ٌە دا٘بتٛٚدا. 

کێػی ِٕذااڵٔی ٘بٚتەِەْ ٌە دأیػتٛأێکی ضەرچبٚە تێکڕای ثٕەِبی ثەراٚرد ٌۀێٛاْ کێػی ِٕذاڵ ٚ 
بْ کە کێػیضبڵ 5ثریتییە ٌە رێژەی ِٕذااڵٔی خٛار تەِەْ  ثەرزکەِی کێػی ِبِٕبٚۀذی ٚ )تۀذرٚضت(دا. 
 ثریتییە ٌە ثەرزکەِی کێػی تەِۀی تێکڕایی دأیػتٛأی ضەرچبٚە. کێػی ٌە  ەکەِتر دٚٚ ضتبٔذارد 

ضبڵ کە کێػیبْ ضێ ضتبٔذارد کەِترە ٌە کێػی تەِۀی تێکڕایی  5رێژەی ِٕذااڵٔی خٛار تەِەْ 



 

 

8 

 

ضبڵ کەِی کێػی ِبِٕبٚۀذی  5%ی ِٕذااڵٔی خٛار تەِەْ 6.7دأیػتٛأی ضەرچبٚە. ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ
َ ٘ێػتب ثەرزترە %( ثەاڵ8.5ٔسِترە ٌە رێژەی عێراق ثەگػتی ) بْ ٘ەیە. ئەِە ثەغێٛەیەکی ثەرچبٚییبْ ثەرز

 % ثٛٚ. 5کە تێکڕای رۆژئبٚای ئبضیب  2011ٌە رێژەکبٔی ٔبٚچەکە ٌە ضبڵی 
 

ئۀجبِی ثەدخۆراکی درێژخبیۀە، ٘ۆکبرە ضەرەکییەکەی ٚەرٔەگرتٕی خۆراکی گٛٔجبٚە ثۆ  دٚاکەٚتٕی گەغە
ثریتییە ٌە  ثەرزدٚاکەٚتٕی گەغەی ِبِٕبٚۀذی ٚ ِبٚەیەکی زۆر یبْ ٔەخۆغی دٚٚثبرەثٛٚەٚە یبْ درێژخبیەْ. 

ضبڵ کە ثباڵیبْ دٚٚ ضتبٔذار کٛرتترە ٌە ثباڵی تەِۀی تێکڕایی دأیػتٛأی  5رێژەی ِٕذااڵٔی خٛار تەِەْ 
ضبڵ کە ثباڵیبْ زیبتر ٌە ضێ  5ثریتییە ٌە رێژەی ِٕذااڵٔی خٛار تەِەْ  ثەرزضەرچبٚە. دٚاکەٚتٕی گەغەی 

%ی ِٕذااڵٔی 15.4ثباڵی تەِۀی تێکڕایی دأیػتٛأی ضەرچبٚە. ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ  ضتبٔذار کەِترە ٌە
% دٚاکەٚتٕی گەغەی ثەرزیبْ 6.1ضبڵ دٚاکەٚتٕی گەغەی ِبِٕبٚۀذ یبْ ثەرزیبْ ٘ەیە ٚ  5خٛار تەِەْ 

ەَ ٘ەیە )ضەرٔج ثذە کە رێژەی دٚاکەٚتٕی گەغە ثەرزترە ٌە رێژەی کەِی کێع(. ٘بٚغێٛەی کەِی کێع، ئ
% ثۆ 9.9ٚ  ثەرزثۆ دٚاکەٚتٕی گەغەی ِبِٕبٚۀذی یبْ  %22.6رێژأە زۆر کەِترْ ٌە تێکڕای عێراق )

 .(ثەرزدٚاکەٚتٕی گەغەی 
 

، تێکڕای ٘ەرێّی کٛردضتبْ جیبٚازی غبراٚەی تێذایە ٌەضەر ئبضتی ٚ دٚاکەٚتٕی گەغە ثۆ کەِی کێع
پبرێسگبکبْ، کە ٌەٚأەیە ضٛٚدی ٘ەثێت ثۆ ثەئبِبٔجکردٔی پرۆگراِەکبٔی خۆراک. ثەگػتی ئەَ ٔیػبٔذەرأە 

ضبڵ کەِی کێػی  5%ی ِٕذااڵٔی خٛار تەِەْ 6.4ثەرزترْ ٌە ٘ەٌٚێر ٚ ٔسِترْ ٌە ضٍێّبٔی. ثۆ ّٔٛٚٔە، 
% 3.6% ٚ 1.8یبْ ٘ەیە ٌە ٘ەٌٚێر ثە ثەراٚرد ثە کەِتر ٌە % دٚاکەٚتٕی گەغەی ثەرز7.7٘ەیە ٚ ثەرزیبْ 

 .ٌە ضٍێّبٔی
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 پەرٚەردە .3

 MDG/CI ُضەرچبٚە عێراق ضٍێّبٔی ٘ەٌٚێر  د٘ۆک ٘ەرێ 

رێژەی تۆِبرکردْ ٌە 
 لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی

MDG 95.9% 

 

94.7 94.7 98.2 90.4% MICS 

 (وۆٜ گػتٝ)رێژەی 
تەٚاٚکردٔی لٛتبثخبٔەی 

 ضەرەتبیی

MDG 104.6% 91.1 110.1 109.6 83.9% MICS 

  ٜ ِٕذاآلْ وٗ رێژٖ
تبییبْ  رٖ ٜ ضٗ لٛتبثخبٔٗ

   ٚاٚوردٖٚٚ تٗ

- 64.9% 61.9 69.7 61.8 44.4% MICS 

رێژەی تۆِبرکردْ ٌە 
 لٛتبثخبٔەی ٔبٚۀذیی

CI 88.9% 86.2% 88.2% 91.2% - KRLFS 

 (وۆٜ گػتٝ)رێژەی 
تەٚاٚکردٔی لٛتبثخبٔەی 

ٔذییۀبٚ  

CI 103.7% 91.6% 101.3% 114.6% - KRLFS 

 24-15خٛێٕذەٚاری ٔێر 
 ضبڵ 

MDG 92.3% 91.0% 89.2% 95.9% - KRLFS 

 24-15خٛێٕذەٚاری ِێ 
 ضبڵ 

MDG 81.6% 77.3% 77.8% 88.1% - KRLFS 

٘ەردٚٚ داتبٜ  2012 ِٝ دٖٚٚٔیٛەی ٌە ٌە  KRLFS. داتبٜ  2011ٌە ضبڵٝ   MICS4ڕٚٚپێٜٛ   ٌٗ MICSتێجیٕیەکبْ : داتبٜ 
  .کۆکراٚەتەٚەKRSOٌە الیەْ دەضتەٜ ئبِبرٜ ٘ەرێُ  MICS  ٚKRLFSڕٚٚپێٜٛ 

رێژەی کردٔی پەرٚەردە ثۆ ٘ەِٛٚ دأیػتٛاْ. ٕثەدەضتٙێٕبٚە ٌە داثی ی٘ەرێّی کٛردضتبْ ضەرکەٚتٕی گەٚرە
ثریتییە ٌە رێژەی ضەدی ِٕذااڵٔی تەِۀی لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی )ٚاتب  تۆِبرکردْ ٌە لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی

یبْ تەٚاٚیبْ کردٚە ٚ ئێطتب ٌە  ضباڵْ( کە ٌە ئێطتبدا دەچٓ ثۆ لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی 11تب  6ٔێٛاْ 
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 ٜ    ڕێژٖ ثٗ% ثٛٚ، 95.9ی تۆِبرکردْ ٌە لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی ٌە کٛردضتبْ لٛتبثخبٔەی ٔبٚۀذیٓ. رێژە
ثەرزتر ٌە عێراق. ٘ەِٛٚ پبرێسگبکبْ، ثەتبیجەتی ضٍێّبٔی، ٔسیک ثٛٚٔەتەٚە ٌە ثەدیٙێٕبٔی  % 4.5

 %(. 100تۆِبرکردٔی ٘ەِەگیر )
ثریتییە ٌە ژِبرەی ِٕذااڵٔی تەِۀی دٚا لۆٔبغی  ( تەٚاٚکردٔی لٛتبثخبٔەی ضەرەتبییوۆٜ گػتٝرێژەی )

ضەرەتبیی، ٚەک رێژەی ضەدیی ٌە کۆی ژِبرەی ِٕذااڵٔی تەِۀی تەٚاٚکردٔی لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی. 
ثەگػتی گرٔگە جیبٚازی ثکرێت ٌۀێٛاْ تۆِبرکردٔی ضەرەتبیی ٚ تەٚاٚکردْ، چٛٔکە ٌەٚأەیە زۆر ِٕذاڵ ٌە 

ٔەتٛأٓ تەٚاٚی ثکەْ. ثەاڵَ ٌە کٛردضتبْ، رێژەی تەٚاٚکردْ زۆر ثەرزە،  ٚکرێٓ لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی تۆِبرث
%، چٛٔکە ژِبرەیەکی زیبتر ِٕذاڵ ٌە دٚا 100ٌە ڕاضتیذا رێژەی ثەرزثٛٚٔەٚەی تەٚاٚکردْ ثەرزترە ٌە 

ضباڵْ )ٌەٚأەیە ثە٘ۆی  11ر دەکرێٓ ٌە کۆی ِٕذااڵٔی تەِەْ لۆٔبغی لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی تۆِب
تبییبْ  رٖ ٜ ضٗ لٛتبثخبٔٗ  ٜ ِٕذاآلْ وٗ رێژٖثبرەکردٔەٚەی دٚا لۆٔبغ ٌەالیەْ ٘ۀذێک لٛتبثییەٚە(. دٚٚ
( 11)یەکطبٔە ثە ژِبرەی ِٕذااڵٔی تەِۀی فەرِی تەٚاٚکردٔی لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی تەِەْ   ٚاٚوردٖٚٚ تٗ

ِٕذااڵٔی ئەٚ تەِۀە )کە ضباڵْ کە ٌە دٚا لۆٔبغی لۆتبثخبٔەی ضەرەتبیذاْ ٚەک رێژەی ضەدیی کۆی 
%، 64.9غێٛەیەکی ثەرچبٚ ٔسِترە، تۀٙب ثە ەپێٛیطتە ٘ەِٛٚیبْ لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی تەٚاٚ ثکەْ(. ئەِ

ضبڵیذا تەٚاٚ ٔبکەْ. ثەاڵَ ئەِە ٚ رێژەی  11چٛٔکە زۆریٕەی ِٕذااڵْ لۆٔبغی ضەرەتبیی ٌە تەِۀی 
ثەرزثٛٚٔەٚەی تەٚاٚکردٔی لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی ثەغێٛەیەکی ثەرچبٚ ٌە کٛردضتبْ ثەرزترْ ٌە رێژەکبٔی 

% ثەرزترە ٚ 20.7ردضتبْ عێراق: رێژەی ثەرزثٛٚٔەٚەی تەٚاٚکردٔی لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی ٌە ٘ەرێّی کٛ
 . % ثەرزترە20.5بثخبٔەی ضەرەتبیی رێژەی تەٚاٚکردٔی لٛت

 
ثەراٚردی ٘ەرێّی کٛردضتبْ دەکبت ٌەگەڵ چۀذ ٚاڵتێکی ٔبٚچەکە ثۆ رێژەی تۆِبرکردْ ٚ  3.1٘ێڵکبری 

رزترە ٌە رێژەی ثەرزثٛٚٔەٚەی تەٚاٚکردٔی لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی. رێژەی تۆِبرکردْ ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثە
عێراق، ٚەک ٌە ضەرەٚە ئبِبژەی پێذرا، ٘ەرٚە٘ب ثەگػتی ثەرزترە ٌە ِیطر، ٚ تٛرکیب. رێژەی ثەرزثٛٚٔەٚەی 

 تەٚاٚکردٔی لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٔسیکە ٌە رێژەکبٔی ٚاڵتبٔی تر. 
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 : رێژەکبٔی تۆِبرکردْ ٚ تەٚاٚکردٔی لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی3.1٘ێکبری 

 
( 17-12ثریتییە ٌە رێژەی ِٕذااڵٔی تەِۀی لٛتبثخبٔەی ٔبٚۀذی ) ەی تۆِبرکردْ ٌە لٛتبثخبٔەی ٔبٚۀذیرێژ

تۆِبرکردْ ٌە لٛتبثخبٔەی ٔبٚۀذی زۆر ثەرزە ٌە . 4ضباڵْ کە تۆِبرکراْٚ ٌە لٛتبثخبٔەی ٔبٚۀذی یبْ ثەرزتر
لٛتبثخبٔە. ئەَ ٔیػبٔذەرە  ضباڵْ دەچٓ ثۆ 17-12%ی کەضبٔی تەِەْ 90٘ەرێّی کٛردضتبْ: ٔسیکەی 

%. رێژەی ثەرزثٛٚٔەٚەی تۆِبرکردْ ٌە لٛتبثخبٔەی ٔبٚۀذی 91ضٍێّبٔی  ٚ% 86جیبٚازی تێذایە: ٌە د٘ۆک 
ثریتییە ٌە ژِبرەی لٛتبثیبٔی ٔبٚۀذی ٌە٘ەر تەِۀێکذا ثٓ داثەظ کۆی ژِبرەی ئەٚ کەضبٔەی ٌە تەِۀی 

%( ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ، ثە٘ۆی ئەٚەی کە 103.7% )100فەرِی لٛتبثخبٔەی ٔبٚۀذیذاْ. ئەِە زیبترە ٌە 
ٚ  %91.6ئەِەظ جیبٚازی ٘ەیە: ٌە د٘ۆک دەخٛێٕٓ،  یێک لٛتبثی تەِەْ گەٚرەتر ٘ێػتب ٌە ٔبٚۀذی٘ۀذ

 %. 114.6ٌە ضٍێّبٔی 
خٛێٕذەٚاری الٚاْ پێٛەرێکی ثٕەڕەتییە ثۆ پێٛأەکردٔی ئبضتی ئبِبدەثبغی الٚاْ ثۆ ژیبٔێکی ضەرکەٚتٛٚ. 

رێژەی ضەدیی ئبفرەت ٚ پیبٚی تەِەْ  24-15ێر ٚ خٛێٕذەٚاری: ٔ 24-15ئەَ ٔیػبٔذەرأە خٛێٕذەٚاری: ٔێر 
%ی پیبٚی الٚی کٛردضتبْ خٛێٕذەٚارْ ثەاڵَ 92.3ضبڵ دەپێٛێت کە دەتٛأٓ ثخٛێٕٓ ٚ ثخٛێٕٕەٚە.  15-24

خٛێٕذەٚاری ثۆ ی ٔێٛاْ پبرێسگبکبْ ضەثبرەت ثە جیبٚاز .5%ی ئبفرەتی الٚ دەتٛأٓ ثخٛێٕٓ ٚ ثخٛێٕٕەٚە81.6
ئەِەظ ٘بٚغێٛەیە ٌەگەڵ رێچگەی گػتی  -% 88.1% ٚ ٌە ضٍێّبٔی 77.3د٘ۆک  ِێیٕە زیبتر ثەرچبٚە، ٌە

ئۀجبِی ثبغی پەرٚەردەیی ٌە ضٍێّبٔی. ثە ٌەثەرچبٚگرتٕی تۆِبرکردٔی ٔسیک ٌە ٘ەِەگیری ئێطتب ٌە 

                                                      
ەی دەبەستییه چُوکە زاویبری تبزەکراَە دەرببر KRLFSویطبودەرەکبوی پەرَەردە دەکرێت لە سەرچبَەی تریص بەدەستبێت، بەاڵم ئێمە پطت بە داتبکبوی  4

. م رََپێُي ئەم ویطبودەراوە بەضێُەیەکی بەردەَام دەستدەکەَێت لً
(، وەک تبقیکردوەَەی KRLFSتبکەکەسی ئبفرەت َ پیبَی الَ درَستکراَە لە ) پێُیستە ئبمبژە بدەیه بەَەی کە ئەم ویطبودەرە لەسەر بىەمبی ببسکردوی5

 تُاوبی خُێىدن َ خُێىدوەَە.
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 لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی، چبٚەڕٚاْ دەکرێت رێژەی خٛێٕذەٚاری الٚاْ ٌە چۀذ ضبڵی دا٘بتٛٚدا ثەرزتر ثجێتەٚە. 
 

 جۆری کۆِەاڵیەتی  .4

 MDG/CI ُضەرچبٚە عێراق ضٍێّبٔی ٘ەٌٚێر  د٘ۆک ٘ەرێ 

 یەکطبٔی ٔیػبٔذەری
ثۆ جۆری کۆِەاڵیەتی 

 لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی

MDG 0.99 0.98 0.98 0.99 0.94 MICS 

 یەکطبٔیٔیػبٔذەری 
ثۆ جۆری کۆِەاڵیەتی 

 لٛتبثخبٔەی ٔبٚۀذیی

MDG 0.98 0.90 0.96 1.04 0.85 MICS 

جۆری  یەکطبٔیٔیػبٔذەری
ثۆ کۆِەاڵیەتی 

 لٛتبثخبٔەی دٚأبٚۀذی

MDG 0.91 0.86 0.80 1.05  KRLFS 

-15ئبفرەتی الٚی تەِەْ 
کە ٌەئێطتبدا  19

 ٘بٚضەرگیری کردٚە 

- 9.9% 9.1 11.7 8.8 20.7% MICS 

پیتبٔذْکۆی رێژەی   - 3.1% 3.9 3.5 2.3 4.5% MICs 

رێژەی ئبفرەتی ئۀذاَ 
 پەرٌەِبْ

MDG 32.43% - - - - KRG 
website 

 KRLFS - %8.6 %7.5 %6.2 %*7.6 - رێژەی ئبفرەتی ثێٛەژْ 

رێژەی خێساْ کە ئبفرەت 
 ثەڕێٛەی دەثبت

- 11.6%* 10.0% 11.2% 12.8% - KRLFS 

رێژەی ئبفرەتی کبرِۀذی 
ِٛچەخۆرر ٌە کەرتەکبٔی 

 تری جگە ٌە کػتٛکبڵ

MDG 16.7% 12.7% 15.8% 19.7% - KRLFS 
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٘ەردٚٚ  2012 ٔیٛەی یەکەِی ضبڵیٌە  KRLFS. داتبٜ  2011ٌە ضبڵٝ   MICS4ڕٚٚپێٜٛ    ٌٗ MICSتێجیٕیەکبْ : داتبٜ 
ثۆ ثەغذارٜ  KRGکۆکراٚەتەٚە . ٚێت ضبیتٝ KRSOٌە الیەْ دەضتەٜ ئبِبرٜ ٘ەرێُ  MICS   ٚKRLFSداتبٜ ڕٚٚپێٜٛ 

 http://www.krg.org/a/d.aspx?r=160&l=12&s=04070000&a=15057&s=010000: ئبفرەتبْ ٌە پەرٌەِبْ

 
کە ٌێرەدا پێػکەظ کراْٚ رێخۆظ دەکەْ ثۆ ئبغٕبثْٛٚ ثە ئبضتی  جۆری کۆِەاڵیەتی ئبِبژەدەرەکبٔی 

( کە پەیٛەضتٓ ثە ثرەٚداْ ثە MDGsپێػکەٚتٓ ٌە ثەدیٙێٕبٔی چۀذ ئبِبٔجێکی پەرەپێذأی ٘ەزارە )
ی ٚ تٛأبدارکردٔی ئبفرەتبْ. ثەدیٙێٕبٔی یەکطبٔی ٌە پەرٚەردەدا ٚەک جۆری کۆِەاڵیەتی یەکطبٔی 

یر دەکرێت ثۆ ثەدیٙێٕبٔی دەرفەتی یەکطبْ ثۆ پیبٚاْ ٚ ئبفرەتبْ. ٘ەرٚە٘ب ٘ۀگبٚێکی ضەرەکیی ضە
خػتەی . ئبثٛٚری-ثەرزکردٔەٚەی پەرٚەردەی ئبفرەتبْ ٘ۀگبٚێکی ضەرەکییە ثۆ پەرەپێذأی کۆِەاڵیەتی

تێکڕای ضێ رێژەی تۆِبرکردٔی کچبْ  ثریتییە ٌە ثۆ لٛتبثخبٔەی ضەرەتبییجۆری کۆِەاڵیەتی  یەکطبٔی
ثەراِجەر کٛڕاْ ٌە لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی. ئەِە ٘ەژِبر دەکرێت ٌەڕێگبی داثەغکردٔی رێژەی تۆِبرکردٔی 

، ٚاتب رێژەی ضەدیی ئەٚ 0.99ئەَ ٔیػبٔذەرە ثۆ ٘ەرێّی کٛردضتبْ کچبْ ثەضەر رێژەی تۆِبرکردٔی کٛڕأذا. 
خبڵ کەِتر یبْ زیبتری -3تێکڕایە دادەثەزێت ٌە چٛارچێٛەی پەراٚێسی %. ئەَ 99کچبٔەی دەچٕە لٛتبثخبٔە 

ٌە ٘یچ پبرێسگبیەک 0.98ئەَ ڕێژەیە ٚاتە کەِتر ٌە ، کە ئەِەظ ِەٚدای لجٛڵکراٚی جیبٚازییە.100ٌە ضەدا 
ٌەضەد  0.5ثەدٜ ٔبکرێ . خػتەی یەکطبٔی جۆری کۆِەاڵیەتی ی ثۆ لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی ٌە کٛردضتبْ 

 ٌە عێراق ثەگػتی. ثەرزترە
 

، کە ڕێژەی ثەغذارثٛأی ئبفرەت ثە پیبٚ ٌە ٔیػبٔذەری یەکطبٔی جٛری کۆِەاڵیەتی ثۆ لۆٔبغی دٚأبٚۀذی
ثە ثەراٚرد ٌە گەڵ  0.98لۆٔبغی دٚأبٚۀی پێػبْ دەدات، کە تۀیب کەِێک ٔسِترە ٌە لۆٔبغی ضەرەتبیی ) 

(، ٘ەرچۀذ کە جیبٚازی زیبتر ٌە ٔێٛاْ پبرێسگبکبْ ثە دی دەکرێ. ٔیػبٔذەری یەکطبٔی جٛری 0.99
٘ەژِبر کراٚە، ثە غێٛەیەکی ثەرچبٚ ٔسِترە، ثە  2012ضبڵی  KRLFSۆ کۆِەاڵیەتی ثۆ خٛێٕذی ثباڵ، کە ث

. غبیبٔی ثبضە کە ٌە ضٍێّبٔی،ٔیػبٔذەری یەکطبٔی جٛری کۆِەاڵیەتی ثۆ ٘ەردٚٚ لۆٔبغی 0.91ڕێژەی 
، ئەٚەظ ٔیػبٔەی کە ئبفرەت زیبترٌە  پیبٚ ثەغذاری ٌە 1.0ٔبٚۀذی ٚ خٛێٕذٔی ثباڵ ٌە ضەرەٚەی 

یبْ کەِترە ثۆ  GPI 0.90دەکبت ٌەَ پبرێسگبیە. ٌە ثەراِجەردا، ثۆ پبرێسگبر د٘ٛک،  لۆٔبغەکبٔی خٛێٕذْ
 ٘ەردٚٚ ئەَ لۆٔبغبٔە.

 
 
 

جۆ جۆری کۆِەاڵیەتیکبری پێػکەظ دەکبت ثۆ خػتەکبٔی یەکطبٔی د٘ۀذێک ثەراٚر 4.1٘ێڵکبری 
بِبژەی پێذرا، ٘ەرێّی لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی ٚ ٔبٚۀذیی ٌەگەڵ چۀذ ٚاڵتێکی ٔبٚچەکە. ٚەک ٌەضەرٚە ئ

ی ثەرزتری ٘ەیە ٌە ثٛاری پەرٚەردە ثە ثەراٚرد ثە عێراق. ثێگِٛبْ جۆری کۆِەاڵیەتی کٛردضتبْ یەکطبٔی 
ی ٌە جۆری کۆِەاڵیەتی ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٔسیکە ٌە ٚاڵتبٔی تری ٔبٚچەکە جگە ٌە یەِەْ، کە یەکطبٔی 
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جۆری کۆِەاڵیەتی ی ثۆ تۆِبرکردْ ٌە لٛتبثخبٔەی ثەاڵَ ٘ێػتب تێکڕای یەکطبٔی پەرٚەردە زۆر ٔسِە. 
 ە. 1.0ٔبٚۀذی ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٔسِترە ٌەٚ ٚاڵتبٔەی ٔیػبٔذراْٚ، کە زۆرثەٜ کبت ٌە ضەرەٚەٜ 

 
 
 
 

 جۆری کۆِەاڵیەتی ٔیػبٔذەرەکبٔی یەکطبٔی : 4.1٘ێکبری 

 

( ثریتییە ٌە MDGەرەکییەکبٔی )ضەثبرەت ثە ثەغذاری ئبفرەت ٌە کبرٚثبری گػتیذا، یەکێک ٌە پێٛەرە ض
، ئبفرەتٓ%ی ئۀذاِبٔی پەرٌەِبْ 32.4. ٌە پەرٌەِبٔی ٘ەرێّی کٛردضتبْ، رێژەی ئبفرەتی ئۀذاَ پەرٌەِبْ

%، ٚاتب کەِتریٓ ئبضت 30، دٚٚ ئۀذاَ زیبتر ٌە رێژەی دیبریکراٚ ثە کۆتب )ئۀذاَ 111ٌە کۆی  36ٚاتب 
رێژەیە ثەگػتی ثبغترە ثە ثەراٚرد ثە رێژەکبٔی ٔبٚچەکە. ٌە ضبڵی ئۀذاِی ئبفرەت ثێت(. ئەَ  34دەثێت 
 % ثٛٚ.11ێکڕای رۆژئبٚای ئبضیب تۀٙب ، ت2011

ثۆ ئبفرەتبْ یەکێکە ٌە ثەرثەضتە ضەرەکییەکبٔی خٛێٕذٔی پبظ  ٚ ِٕذاڵجْٛٚ ٘بٚضەرگیری کردْٔەریتی زٚٚ 
لۆٔبغی ضەرەتبیی، ٌە ئۀجبِی ئەِەظ ثەغذاریکردٔی چبالک ٌە ٘ێسی کبر. دیبردەی زٚٚ ٘بٚضەرگیری 

پێٛأە دەکرێت. ٌە  ە،ٚضبڵ کە ٌە ئێطتبدا ٘بٚضەرگیریبْ کردٚ 19-15رێژەی ئبفرەتبٔی کردْ ٌەڕێگبی 
ضبڵ ٘بٚضەرگیرییبْ کردٚە. ئەِە ٌە ٔیٛەی رێژەی  19-15%ی ئبفرەتبٔی تەِەْ 9.9٘ەرێّی کٛردضتبْ، 

کە ٔسیکەی  عێراق ثەگػتی کەِترە ٚ کەِترە ٌە رێژەی ٔبٚچەی رۆژ٘ەاڵتی ٔبٚەڕاضت ٚ ثبکٛری ئەفریکب
، کە ثریتییە ٌە تێکڕای پیتبٔذْکۆی رێژەی  (.OECD 2009) 2009% دەثێت ثەپێی زأیبرییەکبٔی 14

 3.1ژِبرەی ِٕذااڵْ کە پێػجیٕی دەکرێت ئبفرەتێک ثەدرێژایی تەِۀی ثیجێت، کە ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ 
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کەِترە ٌە عێراق ثەگػتی، ٘ێػتب ثەرزترە ٌە تێکڕای رۆژ٘ەاڵتی ٔبٚەڕاضت ٌە  1.4دەثێت. ٌەکبتێکذا ئەِە 
دەثێت ٌەگەڵ ٚاڵتبٔی  2.7کبْ ِٕذاڵ )ثۆ ٚاڵتە دا٘بت ٔسَ ٚ ِبِٕبٚۀذییە 2.9کە ثریتییە ٌە  2010ضبڵی 

 .6دا٘بت ثەرز(

 : رێژەی ِٕذاڵج4.2ْٚٛ٘ێکبری 

 

٘ەیە، ٌەٚأەیە ثێٛەژٔکەٚتٓ ثجێتە ٘ۆی  ْٔەدا کە ئبفرەتبْ دەرفەتی ضٕٛٚرداری کبرکردٔیبٌەٚ کۆِەڵگبیب
درٚضتجٛٚٔی ِەترضی گەٚرەی ٘ەژاری ٚ ٌە ئۀجبِی ئەِەظ ثێٛەژٔبْ پێٛیطتیبْ ثە ٘بٚکبری ثەئبِبٔجکراٚ 

. ٘بٚغێٛە ئبفرەتی 2012% ٌە ضبڵی 7.6ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثرتییە ٌە  رێژەی ئبفرەتی ثێٛەژْ٘ەیە. 
 %11.6 رێژەی ئبفرەتی ثەڕێٛەثەری خێساْگەٚرەدا ثٓ.  ئبثٛٚریەترضی ثەڕێٛەثەری خێساْ ٌەٚأەیە ٌەژێر ِ

 .2012ثٛٚ ٌە ضبڵی 

  

                                                      
6 World Bank on-line statistics: http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 
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 تۀذرٚضتی .5

 MDG/CI ُضەرچبٚە عێراق ضٍێّبٔی ٘ەٌٚێر  د٘ۆک ٘ەرێ 

 MDG رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا

CI 

28 33 27 24 32 MICS 

رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی خٛار 
 پێٕج ضبڵ  

MDG 32 37 34 25 37 MICS 

کٛتبْ دژی ضٛرێژە تب تەِۀی 
ِبٔگ 12  

MDG 75.2% - - - 65.8% MICS 

کٛتبْ دژی ضیً تب تەِۀی 
ِبٔگ 12  

- 97.1% - - - 89.7% MICS 

)دی تی پی( تب  یکٛتبٔ
ِبٔگ 12تەِۀی   

CI 75.2% - - - 64.8% MICS 

کٛتبْ دژی ئیفٍیجی ِٕذااڵْ 
ِبٔگ 12تب تەِۀی   

- 78.7% - - - 70.6% MICS 

٘ەِٛٚ کٛتبٔەکبْ تب تەِۀی 
ِبٔگ 12  

- 60.7% - - - 45.4% MICS 

ِٕذاڵجْٛٚ ٌەضەر دەضتی 
 ِبِبٔی کبراِە

MDG 92.4% - - - 90.9% MICS 

 MDG 64.5% 52.4 62.3 66.6 52.5% MICS رێژەی ثەکبر٘ێٕبٔی ِۀع

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

MDG 3.7% 1.7 3.5 5.2 3.1% MICS 

 KRSOٌە الیەْ دەضتەٜ ئبِبرٜ ٘ەرێُ  MICS. داتبٜ  2011ٌە ضبڵٝ   MICS4ڕٚٚپێٜٛ    ٌٗ MICSتێجیٕیەکبْ : داتبٜ 
 .UNICEFژێر چبٚدێرٜ ڕێىخراٜٚ ٌٗکۆکراٚەتەٚە
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کۆِەڵێک ٔیػبٔذەری تۀذرٚضتی ثەردەضتٓ ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ، زۆرثەیبْ ٌەڕێگبی رٚپێٛەی 
(MICS4 ی)ەٚە. رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا پێٛأەی ئەگەری ِردْ دەکبت ٌە پێع تێپەڕثٛٚٔی 2011

ٌەدایکجٛٚٔێک ثە زیٕذٚٚیی. رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا ٌە  1000ضبڵێک ٚ ثەغێٛەی ژِبرەی ِردْ ٌە٘ەر 
ضەدیی ٌەدایکجٛٚٔێک ثەزیٕذٚٚیی. ئەِە چٛار خبڵی  1000ٌە٘ەر  28ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثریتییە 

کەِترە ٌە رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا ٌە عێراق ثەگػتی. ثەاڵَ ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثبظ ٔییە کبتێک 
ثەراٚردی دەکەیٓ ٌەگەڵ ٚاڵتبٔی ٔبٚچەکە؛ ٌە کۆی حەٚت ٚاڵتی ثەراٚردکبری، ٚەک ٔیػبٔذراٚە ٌە 

، ی ِٕذاڵی ضبٚا ٌە ٌٛثٕبْدٔ، رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا تۀٙب ٌە یەِەْ ثەرزترە. رێژەکبٔی ِر5.1٘ێڵکبری 
 تٛٔص، ِیطر ٚ تٛرکیب زۆر کەِترْ ٌە ٔیٛەی رێژەی ٘ەرێّی کٛردضتبْ.

ِبٔگ  24تب  12کٛتبْ ٌەدژی ٔەخۆغییەکبٔی ِٕذااڵْ پێٛأە دەکرێت ثەپێی رێژەی ِٕذااڵٔی تەِەْ 
خطتٕە ضەر  )ٌەکبتی رٚٚپێٛەکەدا( کە کٛتراْٚ ٌە دژی ٔەخۆغی پێع گەیػتٓ ثە تەِۀی یەک ضبڵ. جەخت

ِٕذاڵی خٛار دٚٚ ضبڵ رێگەدەدات پێٛأە کردٔەکە ئبغٕبثێت ثە رێچکەکبٔی ئێطتبی کٛتبْ، چٛٔکە ئەَ 
 2011ٚ زیبتر ٔەثٓ ٌە یەک ضبڵ. ٌە ضبڵی  ِبٔگ( 12ِٕذااڵٔە ٌە تەِۀی گٛٔجبٚداْ ثۆ کٛتبْ )کەِتر ٌە 

%، ٚاتب ضێ چبرەکی 75.2ٚ ٌە ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثریتیی ثٛ ِبٔگی 12کٛتبْ ٌەدژی ضٛرێژە تب 
 9.4ِبٔگ پێع تەٚاٚکردٔی یەک ضبڵ کٛتراْٚ. ئەِە ثەڕێژەیەکی گەٚرەی ضەدیی  23-12ِٕذااڵٔی تەِەْ 

ئەَ ،  %97.1ِبٔگ تبڕادەیەکی ٘ەِەگیر ثٛٚە،  12تب تەِۀی  کٛتبْ ٌە دژی ضیًٌەضەد ثەرزترە ٌە عێراق. 
 %. 89.7ڕێژەیە زیبترە ٌە عێراق کە ڕێژەکەٜ 

ِبٔگ  ٠٢ِبٔگ ٚ کٛتبْ دژی ئیفٍیجی ِٕذااڵْ تب تەِۀی  ٠٢( تب تەِۀی DPTکٛتبٔی )ٌەالیەکی ترەٚە، 
ِٕذاڵ  10ٌە  4%. ثە٘ۆی رێژەی ٔسِی ئەَ دٚٚ جۆرە کٛتبٔە، ٔسیکەی 78.7% ٚ 75.2رێژەکبٔیبْ تۀٙب 

تٕی ٘ەر چٛار کٛتبٔەکە(. ٚەرثگرْ پێع ئەٚەی یەک ضبڵ تەٚاٚ ثکەْ )ٚاتب ٚەرگر ٘ەِٛٚ کٛتبٔەکبْٔبتٛأٓ 
٘بٚغێٛەی رێچکەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا، کۆتبْ ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثبغترە ٌە عێراق ثەاڵَ ٘ەژارترە ثە 

( DPT(. ثۆ )DPTٔیػبٔی دەدات ثۆ ضٛرێژە ٚ ) 5.1ثەراٚرد ٌەگەڵ ٚاڵتبٔی ٔبٚچەکە، ٚەک ٘ێڵکبری 
 ٌە ٚاڵتبٔی تری ٔبٚچەکە تۀبٔەت یەِۀیع. ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٘بٚتبیە ٌەگەڵ ٌٛثٕبْ ثەاڵَ ٔسِترە 
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 : ٔیػبٔذەرەکبٔی ِردْ ٚ کٛتبٔی ِٕذااڵ5.1ْ٘ێکبری 

 
ٌۀبٚ ٔیػبٔذەرەکبٔی دەضتگەیػتٓ ثە خسِەتگٛزارییە تۀذرٚضتییەکبٔذا، رێژەی ضەدی ِٕذاڵجْٛٚ ٌەضەر 

ثریتییە ٌە رێژەی ِٕذاڵجٛٚٔی دٚٚ ضبڵی راثٛردٚ ٌەضەر دەضتی کبدری را٘ێٕراٚ.  دەضتی ِبِبٔی کبراِە
ٌەضەر دەضتی ِبِبْ ٚ %( ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ 92.4ٚەک ٌە خػتەکەدا ثیٕیّبْ، زۆرثەی ِٕذاڵجٛٚٔەکبْ )

ئەِە ٔیػبٔی دەدات،  5.2% ٌەِبٔە ٌە ثٕکە تۀذرٚضتییە فەرِییەکبْ(. ٚەک ٘ێڵکبری 80کبدری کبراِەْ )
 %(.95%( ثەاڵَ ٔسِترە ٌە تٛرکیب )79زۆر ثەرزترە ٌە ِیطر )

 
ییبْ کردٚە ٚ کە ٌەئێطتبدا ٘بٚضەرگیرضبڵ  49-15ثەکبر٘ێٕبٔی ِۀع ثریتییە ٌە رێژەی ئبفرەتبٔی تەِەْ 

ثریتی ثٛٚ ٌە  2011ِۆدێرٔەکبٔی ِۀع ثەکبردە٘ێٕٓ. رێژەی ئەَ ٔیػبٔذەرە ٌە ضبڵی  دەڵێٓ کە غێٛازە
، ێژەی ِیطر ٚ ٔسِتر ثٛٚ ٌە تٛرکیبٔیػبٔی دەدات. ئەِە یەکطبْ ثٛٚ ٌەگەڵ ر 5.2ٚەک ٘ێڵکبری %. 64.5

 (. MDG Report 2012) 2010% ٌە 56٘بٚکبت کەِێک ثەرزتر ثٛٚ ٌە تێکڕای گػتی رۆژئبٚای ئبضیب 
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 تۀذرٚضتی دایکبیەتی –: ٔیػبٔذەرە تۀذرٚضتییەکبْ 5.2٘ێکبری 

 

 

( زۆر ٔسِە ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ. ئەِەظ دەپێٛرێت ٌەڕێگبی HIV/AIDSٌەضەر )زأیبری ٌەکۆتبیذا 
 24-15ضبڵ، کە ثریتییە ٌە رێژەی ئبفرەتبٔی تەِەْ  24-15( تەِۀی HIVٔیػبٔذەری زأیبری ٚرد ٌەضەر )

 ( ثکەْ ٚ دٚٚ ٘ەڵەHIVضبڵ کە دەتٛأٓ ثەالی کەِەٚە دەضتٕیػبٔی یەکێک ٌە غێٛازەکبٔی خۆپبراضتٓ ٌە )
( ٔبگٛێسرێتەٚە ٌەڕێگبی پێٛەدأی ِێػٌٛەٚە کە ٌەضەر خٛاردٔی HIVتێگەیػتٕی ثبٚ راضتجکۀەٚە ))

( ٘ەثێت. رێژەی HIV٘بٚثەظ دۀیػێتەٚە(، ٘ەرٚە٘ب دەزأٓ کە کەضێکی ثەغێٛە تۀذرٚضت ٌەٚأەیە )
% ٌە 3.1کٛردضتبْ ٚ % ٌە ٘ەرێّی 3.7ئبفرەتی الٚ کە ئەَ ئبضتە ٌە زأیبرییبْ ٘ەثێت ثریتییە ٌە تۀٙب 

 عێراق ثەگػتی.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

KRI IRAQ Egypt Turkey

 ِرَيذةى بةكارهَينانى مةنع

منداَلبوون لةصةر دةصتى مامانى  
 كارامة 



 

 

20 

 

 کػتٛکبڵ .6

 MDG/CI ُضەرچبٚە ضٍێّبٔی ٘ەٌٚێر  د٘ۆک ٘ەرێ 

رێژەی کبرِۀذأی چبالکییە 
 کػتٛکبڵییەکبْ

- 6.1% 5.8% 5.9% 6.5% KRLFS 

زەٚی ثەکبر٘ێٕراٚ ثۆ 
ثەر٘ەِٙێٕبٔی کػتٛکبڵی 

 )ٍِیۆْ دۆُٔ(

CI 4.89 1.21 2.51 1.17  ٝٔخػتەکب
پٛختەکراٜٚ 

رێّٝ  ٘ٗوػتٛوبٌٝ 
 وٛردضتبْ

(  2012) ثبثەتەکبٔٝ کػتٛکبي ٌە پبرێسگبکبٔٝ ٘ەرێّٝ کٛردضتبْ ، ئەیٌٍٛٝ  KRSOتێجیٕیەکبْ : خػتەکبٔٝ پٛختەکراٜٚ 
http://www.krso.net/reports  پٛختەٜ داتبٜ کػتٛکبٌٝ ٌەالیەْ  2012کبٔٛٔٝ یەکەِٝ  27ثە دەضتکەٚتٛٚە ٌە .KRSO 

  کۆکراٚەتەٚە. KRSOٚ ٌەالیەْ  2012 ٘ی ضبڵی KRLFSکۆکراٚەتەٚە . داتبٜ 
 

رێخـۆظ دەکــبت ثـۆ ئبغــٕبثْٛٚ ثە ٘ێـسی کــبری کػــتٛکبڵی.  رێـژەی کبرِۀــذأی چـبالکییە کػــتٛکبڵییەکبْ
کبرِۀذأی کػتٛکبڵی ِەترضی زیبتریبْ ٌەضەرە ٌەڕٚٚی کەغٛ٘ەٚا ٚ گۆڕأکـبری ٌۀبکـبٚی تـرەٚە، ٚەک ٌە 

ثەغێک ٔـیٓ ٌە تـۆڕی ضـەالِەتی ٚ ثـیّەی کـۆِەاڵیەتی. ٌەَ ئەِبٔە ٔیػبٔذەرەکبٔی ٘ەژاریذا ثبضکرا، ثەغی 
٘ێسی کبر ٌە کەرتی کػتٛکبڵذا کبرٔەکبت. ٘ەرٚە٘ب کبری کػتٛکبڵی  یە ثەغێکی زۆردیذگبیەٚە، ثبغترە ک

کبتێـک کەرتەکـبٔی  ،ئـبثٛٚریٚەک ثەغێک ٌە کۆی کبر ثەگػتی ٌە داثەزیٕذایە ٌەِیبٔەی پرۆضەی گەغەی 
پیػەضبزی ٚ خسِەتگٛزاری گەٚرەتر دەثٓ. ٌەالیەکی تـرەٚە داثەزیٕـی زۆر ٌۀبکـبٚی ٘ێـسی کـبری کػـتٛکبڵی 
ٌەٚأەیە ٌە ئۀجبِی ٔەثٛٚٔی ٚەثەر٘ێٕبٔی گٛٔجبٚ ثێـت ٌە زەٚی ٚ تەکٕەٌۆجیـبی ئەَ کەرتە، ئەِەظ دەثێـتە 

 خۆراک.  ثەر٘ەِٙێٕبْ ٚ پیػەضبزی ٘ۆی گەغەی ٔب٘بٚضۀگ ٚ کەِی
% دەثێـت. ٌە ثەراٚردا، 6رێژەی کبرِۀذأی کەرتـی کػـتٛکبڵ ٌە ٘ەرێّـی کٛردضـتبْ ٔـسِە، تۀٙـب ٌەضـەرٚٚ 

% ٌە کەرتـــی پیػەضـــبزیٓ. کـــبری کػـــتٛکبڵ 16%ی کـــۆی کبرِۀـــذاْ ٌە کەرتەکـــبٔی خسِەتگـــٛزاری ٚ 74
کەرتی کػتٛکبڵ ثۆ پیبٚاْ  %(. رێژەی کبرِۀذأی5.8) د٘ۆن%( ٚ ٔسِتریٕە ٌە 6.5ثەرزتریٕە ٌە ضٍێّبٔی )

 %(. 6.8%( ٚ ئبفرەتبْ )6یبٚاْ )ٚ ئبفرەتبْ ٔسِە، پ
 ثەکبر٘ێٕبٔی زەٚی ثۆ ثەر٘ەِٙێٕبٔی کػـتٛکبڵی.ثٛارێکی تری گرٔگ ثۆ ثەر٘ەِٙێٕبٔی خۆراک ثریتییە ٌە 

%ی کـۆی رٚٚثەری 35٘ەیە، کە ثـریتییە ٌە  کػـتٛکبڵیٍِیـۆْ دۆٔـُ زەٚی  4.9٘ەرێّی کٛردضتبْ ٔـسیکەی 
%ی زەٚی 87دٚٚ پبرێسگــبکەی تــر زەٚی کػــتٛکبڵی ٘ەیە. زیــبتر ٌە ٘ەرێــُ. پبرێسگــبی ٘ەٌٚێــر دٚٚ ئەٚۀــذەی 

ــبتر دەکــبت ٌەضــەر  ــبٚدێری(، ئەِەظ ِەترضــی کەغــٛ٘ەٚا زی ــبراْ دەثەضــتێت )ٔەک ئ کػــتٛکبڵی پػــت ثە ث
ثە ثەر٘ەِٙێٕـبْ ٚ کػتٛکبڵ. ئەِەظ یەکێکی ترە ٌەٚ ٔیگەرأییـبٔەی ٌەضـەرەٚە ئبِبژەِـبْ پێـذاْ ضـەثبرەت 

 . کبرٌە ئۀجبِی ٔسِی رێژەی کبرِۀذی کػتٛکبڵی ٌە کۆی ٘ێسی  ػی خۆراکئبضبی
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 دەضتگەیػتٓ ثە خسِەتگٛزارییە ثٕەڕەتییەکبْ، ئبٚ ٚ کبرەثب  .7

 MDG/CI ُضەرچبٚە عێراق ضٍێّبٔی ٘ەٌٚێر  د٘ۆک ٘ەرێ 

رێژەی دأیػتٛاْ کە 
رەق ثەکبردە٘ێٕٓضٛٚتەِۀی  - 0.2% 0.4 0.1 0.2 1.2% MICS4 

رێژەی دأیػتٛاْ کە 
ضەرچبٚەی ئبٚی خٛاردٔەٚەی 

 چبرەضەرکراٚ ثەکبردە٘ێٕٓ

MDG 
CI 96.7% 98.9% 96.8% 95.3% 91.4% MICS4 

رێژەی دأیػتٛاْ کە 
خسِەتگٛزاری چبرەضەرکراٚی 

 ئبٚەڕۆ ثەکبردە٘ێٕٓ
MDG 97.7% 97.3% 98.7% 96.9% 93.8% MICS4 

 KRSOٌە الیەْ دەضتەٜ ئبِبرٜ ٘ەرێُ  MICS. داتبٜ  2011ٌە ضبڵٝ   MICS4ڕٚٚپێٜٛ    ٌٗ MICSتێجیٕیەکبْ : داتبٜ 
 .ژێر چبٚدێرٜ ڕێىخراٜٚ یٛٔیطێف   ٌٗ کۆکراٚەتەٚە

ٔیػبٔذەرەکبٔی دەضتگەیػتٓ ثە خسِەتگٛزارییە ثٕەڕەتییەکبْ زأیبری دەدەْ ٌەضەر ئبضتی ثەکبر٘ێٕبٔی 
یەْ خێسأەکبٔی ٘ەرێّی کٛردضتبٔەٚە ٚ کبریگەرییبْ ٌەضەر خسِەتگٛزاری ٚ ضەرچبٚە گرٔگەکبْ ٌەال

رەق ثە ئبٚ ٚ ئبٚەڕۆ، ئبیب خێسأەکبٔطٛٚتەِۀیتۀذرٚضتی ٚ گٛزەراْ. ئەِبٔە ثریتیٓ ٌە دەضتگەیػتٓ 
 ثەکبردە٘ێٕٓ کە کبریگەری پێچەٚأەی دەثێت ٌەضەر تۀذرٚضتی. 

(: ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚی چبرەضەرکراٚ، MDGs٘ەزارەْ )دٚٚ ٌە ٔیػبٔذەرەکبٔی ئەَ ثەغە ئبِبٔجی پەرەپێذأی 
. ٚەردەگرێتٚاتب خێساْ ئبٚی خٛاردٔەٚە ٌە ضەرچبٚەی ثۆری، گٛاضتٕەٚە یبْ خبڵی ٚەرگرتٕی گػتی یبْ ثیر

رێژەی ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚەڕۆی چبرەضەرکراٚ، ٚاتب خێساْ ئبٚدەضت یبْ تۀکییبْ ٘ەثێت. ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ 
پێٕج  -%96.7 –ٔسیکە ٌە ٘ەِەگیر ٚەی ئبٚی خٛاردٔەٚەی چبرەضەرکراٚثەکبردە٘ێٕٓ دأیػتٛاْ کە ضەرچب

ٔسِتریٓ رێژەی ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚی خٛاردٔەٚەی  ّبٔٝضٍێخبڵی ضەدیی زیبتر ٌە عێراق ثەگػتی. 
وبٔٝ ئبٜٚ  ٜ چبوىراٖٚ رچبٖٚ ضٗ،%(98.9%(، د٘ۆکیع ثەرزتریٓ )95.3چبرەضەرکراٚی ٘ەیە )

 ثۆڕٜ: ئبٜٚ وٛ  روبردێٕٓ ٖٚ ثٗ  َ جۆأٗ وێه ٌٗ دأیػتٛاْ یٗ  ٜ وٗ رچبٚأٗ ٚ ضٗ ٌٗ  یٗثریتٝ  ٖٚ خٛاردٔٗ
 ،ئبٜٚپبرێسراٚ،وبٜٔپبرێسراٚ،ثيرٜثۆڕٜ  جٗ،ثيرٜ( ٌٛٚعٗ )ثٗ  غێرٖ/ٜ گػتٝ ٌٛٚعٗ ثٗ،(ٜٚ زٖ  ٚ وێٍگٗ  ٖٚ ِبڵٗ ٌٗ)

ثێت  وبتێىذا ٔٗ  ٔیب ٌٗ وبٔٝ ئبٚ، تٗ چبوىرتٖٛ  رچبٖٚ ٔێٛ ضٗ  ٚێتٗ ثٛتڵ ٔبوٗ  وراٚ ٌٗ ئبٜٚ ئبِبدٖ .جبراْٜ وۆوراٖٚ
 .وبردێٕٓ ضت غٛٚغتٓ ٚ چێػتٍێٕبْ ثٗ ن دٖ ضتٝ ترٜ ٖٚ ثٗ وبٔٝ ئبٚ ثۆ ِٗ چبوىراٖٚ  رچبٖٚ خێساْ ضٗ  وٗ

یػتٛاْ کە خسِەتگٛزاری ئبٚەڕۆی رێژەی دأی چبرەضەرکراٚ ٘بٚغێٛە ثەرزە. رێژەی ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚەڕۆ
ٚ رێژەی گػتی ٘ەرێُ ثریتییە ٌە ٘ەٌٚێر، % 98.7% ٌە ضٍێّبٔی، 97.3ثرتییە ٌە  چبرەضەرکراٚ ثەکبردە٘ێٕٓ

%. رێژەکبٔی دەضتگەیػتٓ ثە ئبٚ ٚ ئبٚەڕۆی 93.8%. رێژەی ٔیػتیّبٔی ثۆ عێراق ثریتییە ٌە 97.7ٌە 
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دا ٔیػبٔذراٚە. 7.1ٚاڵتبٔی ثەراٚردکبری ٚەک ٌە ٘ێڵکبری چبرەضەرکراٚ ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٔسیکە ٌە 
٘ەرێّی کٛردضتبْ رێژەی ثەرزتری ٘ەیە ٌە ثەکبر٘ێٕبٔی ئبٚەڕۆی چبرەضەرکراٚ ٌە ٚاڵتبٔی ثەراٚردکبری، 
ٌەکبتێکذا کە رێژەی دەضتگەیػتٓ ثە ئبٚی چبرەضەرکراٚ ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٔسِترە ٌە ِیطر، ئٛردْٚ ٚ 

 تٛرکیب.

رێژەی دأیػتٛاْ کە ری ضێیەِی ئەَ ثەغە کە ئێطتب ثەردەضتە ٌە ٘ەرێّی کٛرردضتبْ ثریتییە ٌە ٔیػبٔذە
 ٚەک ضەرچبٚەی ٚزە ثۆ چێػتٍێٕبْ. ضٛٚتەِۀی رەق ثریتییە ٌە دار، خەڵٛز، ضٛٚتەِۀی رەق ثەکبردە٘ێٕٓ

زیبٔی تۀذرٚضتی گژٚگیب ٚ ضٛٚتەِۀی پەضتێٛراٚی تر کە دەکرێت پیطجٛٚٔی ٘ەٚای ِبڵ درٚضت ثکبت ٚ 
 ٘ەیە. 

%(، ٚەک ٘ێڵە 0.2ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٔسِە ) رێژەی دأیػتٛاْ کە ضٛٚتەِۀی رەق ثەکبردە٘ێٕٓ
%(. ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٚ عێراق 1.2دەریذەخبت. ٘بٚکبت ٌە عێرالیع ٔسِە ) 7.1ٔسِەکبٔی ٘ێڵکبری 

، کە 7.1ٚاڵتبٔی ثەراٚردکبری ٔبٚ ٘ێڵکبری ثەکبر٘ێٕبٔی ضٛٚتەِۀی رەلی ٔسِییبْ ٘ەیە ثە ثەراٚرد ٌەگەڵ 
 .2010%یبْ ٘ەثٛٚە ٌە ضبڵی 5٘ەِٛٚیبْ رێژەی ٔسیک ٌە 

 : دەضتگەیػتٓ ثە خسِەتگٛزارییە ثٕەڕەتییەکب7.1ْ٘ێڵکبری 

 

دەضتگەیػتٓ ثە ئبٚ ٚەرگیراٚە. داتبکبْ ثۆ ٚاڵتبٔی ثەراٚردکبری ضەثبرەت ثە  2011(ی MICS4جیٕی: داتبکبٔی ٘ەرێّی کٛردضتبْ/عێراق ٌە )تێ

ٚەرگیراْٚ؛ داتبی ثەکبر٘ێٕبٔی  2012(ی World Development Indicators 2012ٚ ئبٚەڕۆ ٌە ٔیػبٔذەرەکبٔی پەرەپێذأی جیٙبْ )

 .ٚەرگیراْٚ 2010(ی ضبڵی UNDataضٛٚتەِۀی رەق ٌە )
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 گػتی ئبثٛٚری .8

ذا. ئبثٛٚریػتٓ ٌە رۆڵی حکِٛەت ٌە ئبِبژەدەرێکی ضەرەکییە ثۆ تێگەی کۆی خەرجییەکبٔی حکِٛەت

                                                      
َە بۆ بەکبرٌێىرا 2100لە دەقەکەدا ببسکراَە.( خەماڵودوی دەستەی ئبمبر بۆ کۆی داٌبتی ٌەرێم بۆ  2102بەکبرٌێىراَن بۆ خەرجییەکبوی حکُمەت. )بُدجەی  2101ژمبرەکبوی بُدجەی 7

 ی عێراق َەرگیراَە لە2101(. خەماڵودوی بُدجەی www.krso.netٌەژمبرکردوی رێژە سەدییەکە )
budget/-2010-iraq%E2%80%99s-of-com/2010/04/05/breakdownbusinessnews.-http://www.iraq, 

 کۆی داٌبتی ویطتیمبوی عێراق َەرگیراَە لە 
report.html#axzz2GI85ef5m-country-gdp-iraq-reports/252-country-data-http://www.gfmag.com/gdp, 

 www.xe.comورخی ئبڵُگۆری وێُان دۆالری ئەمریکی َ دیىبری عێراقی َەرگیراَە لە 
 
. رێژەی ٌەڵئبَسبن بۆ ٌەمَُ عێراق َەرگیراَە لە 2102تطریىی یەکەم  01داتبی خطتەی ورخەکبوی بەکبربەری وبَ خطتە َ دەقەکە َەرگیراَە لە راگەیبودراَی دەستەی ئبمبر لە بەرَاری 8

 /http://www.cbi.iqببوکی وبَەودی عێراق: 
 

 MDG/CI ْضەرچبٚە ٘ەِٛٚ عێراق ٘ەرێّی کٛردضتب 

حکِٛەت، کۆی خەرجییەکبٔی 
2010 

CI 10.5  ترٌیۆْ دیٕبری
 عێرالی

کۆی دا٘بتی ٘ەرێُ %ی45  

ترٌیۆْ دیٕبری  83.0
 عێرالی

کۆی دا٘بتی  %ی49.4
 ٔیػتیّبٔی

KRG7* 

خػتەی ٔرخەکبٔی ثەکبرثەر / 
٘ەڵئبٚضبْ، رێژەی ضبڵ ثە ضبڵ، 

2012ئەیٍٛي -2011ئەیٍٛي   

CI 5.6% 6.35% KRSO8** 

ثە کبر ٘بتٛٚٔە ثۆ تێچٛٚی  2012ثریتیە ٌە گػت ثەر٘ەِی ٔبٚچە. ژِبرەکبٔی ثٛدجەی  GRPتریٍیْٛ دیٕبری عێرالیە.  TID  تێجیٕیەکبْ:
ثەکبر دێت ثۆ ٘ەژِبرکردٔی ڕێژەی ضەدی  2011ٌە ضبڵی  GRPثۆ  KRSOٌە دەلەکە ثبش کراٚە(. خەٍِێٕراٚی   2010حکِٛەت. )ثٛدجەی 
WWW.KRSO.net   ثٛعێراق ٚەرگیراٚە ٌە 2010. خەٍِێٕراٚی ثٛدجەیhttp://www.iraq-

businessnews.com/2010/04/05/breakdown-of-iraq%E2%80%99s-2010-budget تػریٕی دٚٚەِی ضبڵی  27/ دەضت کەٚتٛٚە ٌە
-http://www.gfmag.com/gdp-data-country-reports/252-iraq-gdpثۆ عێراق ٚەرگیراٚە ٌە   GDP 2010. خەٍِێٕڕاٚی 2012

country-report.html#axzz2GI85ef5m ٌە  2010.خەٌێٕڕاٚی ڕێژەی گۆڕیٓ ثۆ ضبڵی 2012تػریٕی دٚٚەِی ضبڵی  27دەضت کەٚتٛٚە ٌە
. ڕێژەی ٘اڵٚضبْ 2012تػریٕی دٚٚەِی ضبڵی  27، دەضت کەٚتٛٚە ٌە www.xe.comٔێٛاْ دٚالری ئەِریکی ٚ دیٕبری عێرالی ٚەرگیراٚە ٌە  

دٚایەِیٓ ئبِبری ثەردەضتە  2012ٚ ِبٔگی تػریٕی دٚٚەِی  2011ی یەک ٌە ٔێٛاْ ِبٔگی تػریٕی دٚٚەِی ضبڵی ثۆ دٚٚ ضبڵی یەک ٌە دٚا
 کە ٌێرە پێػکەظ کراٚە.

. ڕێژەٜ ٘ەڵئبٚضبْ ثۆ  2013کبٔٛٔٝ دٚٚەِٝ  13ٌە ٔبٚ خػتەکە ٚ دەلەکە ٌە دەضتەٜ ئبِبرٜ ٘ەرێُ ٚەرگیراٚە ، ٌەڕێکەٚتٝ  CPI** داتبٜ 
ثەدەضتکەٚتٛٚە .ڕێژەٜ ٘ەڵئبٚضبٔٝ  2013کبٔٛٔٝ دٚٚەِٝ  10ٌەڕێکەٚتٝ http://www.cbi.iqە ثبٔکٝ ٔبٚۀذٜ عێراق ٚەرگیراٚە ، ٘ەِٛٚ عێراق ٌ

 راْٚ .دٚایٓ ئبِبرەکبٔٝ ثەردەضتٓ کە ٌێرە پێػکەظ ک 2012ٚ ِبٔگٝ ئەیٌٍٛٝ  2011ضبڵ ٌە دٚاٜ ضبڵ ٌە ٔێٛاْ ِبٔگٝ ئەیٌٍٛٝ 
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یەکێکە ٌەٚ پێکٙبتبٔەی خەرجییەکبٔی حکِٛەت ٘بٚغبْ ٌەگەڵ ثەکبرثردْ، ٚەثەر٘ێٕبْ ٚ ٘ۀبردەکردْ، 
یە ئبثٛٚریٚاڵتێک یبْ ٘ەرێّێک. ثۆ  ئبثٛٚری( GDP٘ەژِبر دەکرێت ٌەگەڵ کۆی دا٘بتی ٔبٚخۆیی )

تبزەپێگەیػتٛٚەکبْ، داثەغکردٔی خەرجییەکبْ ثۆ دٚٚ ثەظ زۆر گرٔگە: خەرجییەکبٔی ثەگەڕخطتٓ 
)ئێطتب( کە ثۆ پێذاٚیطتییەکبٔی ئێطتب خەرج دەکرێٓ ٌەگەڵ خەرجییەکبٔی ضەرِبیە یبْ ٚەثەر٘ێٕبْ )ٌە 

ەتبیجەتی خەرجی ثەگەڕخطتٓ، ثە ثەراٚرد ٌەگەڵ کۆی دا٘بتٛٚدا خەرج دەکرێٓ(. خەرجی زۆری حکِٛەت، ث
کە حکِٛەت ثەڕێٛەی دەثبت ٔەک کەرتی تبیجەت.  یەکئبثٛٚری( ئبِبژەیە ثۆ GDPدا٘بتی ٔبٚخۆیی )

ٌەالیەکی ترەٚە، خەرجی کەِی حکِٛەت، ثەتبیجەتی ٌەٚ کەرتبٔەدا کە کەرتی تبیجەت ٚەثەر٘ێٕبٔی 
 .دٚٚرِەٚدا ئبثٛٚریەی تێذأبکەْ، ٌەٚأەیە ثبظ ٔەثێت ثۆ گەغ

، کۆی ثٛدجەی حکِٛەتی ٘ەرێّی کٛردضتبْ، کە ثبغتریٓ خەِاڵٔذٔە ثۆ خەرجییەکبٔی 2012ٌە ضبڵی 
%(ی دأراٚە ثۆ ٚەثەر٘ێٕبْ. 30.5ترٌیۆْ ) 4.72ترٌیۆْ دیٕبری عێرالی ثٛٚ. ٌەِە،  15.5حکِٛەت، 

رەکبْ ثکەیٓ ثۆ ثەراٚردکبری ٌۀێٛاْ تۀٙب ثبضی دٚا ژِب ٌەکبتێکذا کە ٌەٚأەیە ضٛٚدثەخع ثێت ئەگەر
تبزەتریٓ داتبی ثەردەضتٓ ٌەضەر  2010ئەٚ ٚاڵتبٔەی ٌە خٛارەٚە ثبضیبْ دەکەیٓ، ثەاڵَ ژِبرەکبٔی 

گػتی تۀٙب ثۆ  ئبثٛٚریەر خەرجییەکبٔی حکِٛەت. ثەگػتی داتبی درٚضتی ثەراٚردکبری ٔێٛاْ ٚاڵتبْ ٌەض
ثەردەضتٓ. ٘ەرٚە٘ب پػکی ثٛدجەی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە کۆی ثٛدجەی ٘ەرێّی کٛردضتبْ تبڕادەیەک  ِبٚەیەک

 2010% ٌە چۀذ ضبڵی راثٛردٚدا. ٌەثەرئەٚە جەخت دەخەیٕە ضەر ژِبرەکبٔی 30ضەلبِگیر ثٛٚە ٔسیک ٌە 
 ثۆ ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٚ ٚاڵتبٔی ثەراٚردکبری.

ترٌیۆْ دیٕبری  7.2ترٌیۆْ دیٕبری عێرالی ثٛٚ. ٌەِە،  10.5ثٛدجەی ٘ەرێّی کٛردضتبْ  2010ٌە ضبڵی 
%( دأرا ثۆ ٚەثەر٘ێٕبْ. 31ترٌیۆْ دیٕبری عێرالی ) 3.3ئەٚەی تری %( ثۆ ثەگەڕخطتٓ ثٛٚ، 69عێرالی )

دیٕبری عێرالی، کۆی ثٛدجەکە  1.165دۆالری ئەِریکی =  1ٔرخی  2010ثەپێی ٔرخی ئبڵٛگۆڕی ضبڵی 
ریکی. خەِاڵٔذٔی دەضتەی ئبِبری ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثۆ کۆی دا٘بتی ٘ەرێُ ٍِیبر دۆالری ئەِ 9دەکبتە 

%ی کۆی دا٘بتی 45(. کەٚاتە خەرجییەکبٔی حکِٛەت 2010ٔەک  2011ٍِیبر دۆالری ئەِریکییە )ثۆ  20
 ٘ەرێُ پێکذە٘ێٕٓ.
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ۀذ ٔیػبٔذەرەکبٔی خەرجی حکِٛەتی ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثەراٚرد دەکبت ثە ٔیػبٔذەری چ 8.1غێٛەی 
 ٚاڵتێکی ٔبٚچەکە. 

 کۆی خەرجییەکبْ ٚ ٚەثەر٘ێٕبْ –: خەرجییەکبٔی حکِٛەت 8.1غێٛەی 

 

خػتەی ضەرەٚەدا ئبِبژەیبْ پێذراٚە. ثۆ ٚاڵتی تر، تێکڕاکبّٔبْ ٌە ٔیػبٔذەرەکبٔی ٌە تێجیٕی: داتبکبٔی ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٚ عێراق ٌەٚ ضەرچبٚأە ٚەرگیراْٚ کە 

، ٚەثەر٘ێٕبٔی تبیجەت ٌە کۆی دا٘بتی ٔیػتیّبٔی ٚ یدراٚی ٔێٛدەٚڵەتی ٚەرگرتٛە ٌەضەر کۆی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە کۆی دا٘بتی ٔیػتیّبٔثبٔکی جیٙبٔی ٚ ضٕذٚلی 

ٚەک کۆی ٚەثەر٘ێٕبْ ٌە کۆی دا٘بتی  . تێکڕای خەرجییەکبٔی حکِٛەت ٌە کۆی دا٘بتی ٔیػتیّبٔییکۆی خەرجییەکبٔی حکِٛەت ٌە دا٘بتی ٔیػتیّبٔ

 گەڵ ٌێذەرکردٔی ٚەثەر٘ێٕبٔی تبیجەت ٌە کۆی دا٘بتی ٔیػتیّبٔی ٘ەژِبرکراٚە. کبتێک ٚەثەر٘ێٕبٔی حکِٛەت ٌە کۆی دا٘بتی ٔیػتیّبٔی داثەظٔیػتیّبٔی ٌە

دەکرێت ثەضەر کۆی خەرجییەکبٔی حکِٛەت ٌە کۆی دا٘بتی ٔیػتیّبٔی، خەرجییەکبٔی ٚەثەر٘ێٕبْ ٚەک ثەغێک ٌە کۆی خەرجییەکبٔی حکِٛەت 

 ٕیٓ. ثەدەضتذە٘ێ

%( کەِترە ٌەٚەی 45خەرجییەکبٔی حکِٛەتی ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٚەک ثەغێک ٌە کۆی دا٘بتی ٘ەرێُ )
%(، ٚ ئیّبراتی عەرەثی 26.9%(، ئٛردْٚ )28.9%(. ثەاڵَ زۆر زیبترە ٌەٚەی ِیطر )49.4عێراق ثە گػتی )

کٛردضتبْ تبڕادەیەک ٘ەرێّی  ئبثٛٚری%(. ٔیگەرأی ثەراِجەر ثەغذاری ٌەڕادەثەری حکِٛەت ٌە 24.3)
%ی ثٛدجەی ٘ەرێُ 31کەِذەثێتەٚە ٌەڕێگبی ثڕی ثەرزی خەرجی ٚەثەر٘ێٕبٔەٚە. ٌەکبتێکذا ٚەک ثیٕرا 

دأراٚە ثۆ ٚەثەر٘ێٕبْ، ژِبرە ٘بٚتبکبٔی ٚاڵتبٔی ثەراٚردکبری، جگە ٌە ئیّبراتی عەرەثی، ٔسِترْ. ثۆ ٘ەِٛٚ 
ەرجییەکبٔی حکِٛەت خ% ٌە 35.6راتی عەرەثی ئیّب%(، 16.4%(، ئٛردْٚ )22.2%، ِیطر )27.7عێراق 

 تەرخبْ دەکبت ثۆ ٚەثەر٘ێٕبْ. 

(، Consumer Price Index (CPI)ئبضتی گػتی ٔرخەکبْ، کە ٔبضراٚە ثە خػتەی ٔرخەکبٔی ثەکبرثەر )
ئبِبژەیە ثۆ ٘ەڵجژاردەیەک یبْ "ضەثەتەیەک" ٌە کباڵ ٚ خسِەتگٛزاری کڕاٚ ٌەالیەْ "ثەکبرثەری ئبضبیی"ەٚە. 
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دەضتەی ئبِبری ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثەغێٛەیەکی ثەردەٚاَ داتب کۆدەکبتەٚە ٌەضەر ٔرخەکبٔی کباڵ ٚ 
ْ یبْ خػتەی ٔرخەکبٔی ثەکبرثەر. خسِەتگٛزاری دیبریکراٚ. ٘ەڵئبٚضبْ ثریتییە ٌە رێژەی زیبدثٛٚٔی ٔرخەکب

، ئەٚەی گرٔگە ٔیەرْٚٚ ٘ۀذێک جبر ئەِبٔە ثەثێ جیبٚازی ثەکبردە٘ێٕرێٓ، ئەگەرچی خػتەکە ثەتۀٙب 
ثریتییە ٌە رێژەی گۆڕأکبری ٌە خػتەکەدا. رێژەی ٘ەڵئبٚضبْ ٔیػبٔذەرێکە کە ثەٚردی چبٚدێری دەکرێت، 

، ٌە ئۀجبِی ئەِەظ ٌەضەر تٛأبی ئبثٛٚریەی دراٚی چٛٔکە کبریگەری ٘ەیە ٌەضەر ثە٘بی راضتەلیٕ
 کڕیٕی ثەکبرثەر.

%. ئەِەظ ثەرزترە ٌە 5.6ثریتی ثٛٚ ٌە  2012ٚ ئەیٍٛي  2011٘ەڵئبٚضبٔی "ضبڵ ثە ضبڵ" ٌۀێٛاْ ئەیٍٛي 
تٛرویب   ٌٗ  رزترٖ ثٗ% ثٛٚە. ٘ەڵئبٚضبٔی ضباڵٔە ٘بٚکبت 6.35رێژەی ٘ەڵئبٚضبٔی ضبڵ ثە ضبڵی عێڕاق کە 

دا )ٌە ئەیٍٛي(ەٚە، رێژەی ٘ەڵئبٚضبْ ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٌە 2012ٚ  2009ثٛٚ. ٌۀێٛاْ   6.4ٜ % رێژٖ ثٗ
% ثٛٚە. رێژەی ٘ەڵئبٚضبْ ثریتییە ٌە 7.1% ٚ 1.9%، 0.8ثەرزثٛٚٔەٚەدا ثٛٚە، رێژەی ثەرزثٛٚٔەٚەی ضباڵٔە 

ٌۀێٛاْ  ٘ەڵئبٚضبٔی ضبڵ ثە ضبڵی رێژەگۆڕاْ ٌە تێکڕای ٔرخەکبْ ٌۀێٛاْ دٚٚ ضبڵذا، ئەِەظ جیبٚازە ٌە 
( ٚەک ٌە 2012تب ئەیٌٍٛی  2011٘ەِبْ ِبٔگی دٚٚ ضبڵی یەک ٌەدٚای یەکذا )ثۆ ّٔٛٚٔە، ئەیٌٍٛی 

 خػتەی ضەرەٚە ئبِبژەی پێذراٚە. 
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 کەرتی تبیجەت .9

 MDG/CI ُضەرچبٚە عێراق ضٍێّبٔی ٘ەٌٚێر  د٘ۆک ٘ەرێ 

رێژەی کبرِۀذی کەرتی 
 تبیجەت 

- 48.5% 46.6% 46.9% 51.0% - KRLFS 
Q32012 

رتٝ  وٗ  ٔذاْ ٌٗ ٜ وبرِٗ رێژٖ
 گػتٝ 

 
50.5% 53.0% 50.9% 48.7% 

 KRLFS 

رێژەی ضەدیی کبرِۀذاْ ثەپێی 
: کػتٛکبڵئبثٛٚریچبالکی   

CI 6.1% 5.8% 5.9% 6.5% - KRLFS 
Q32012 

رێژەی ضەدیی کبرِۀذاْ ثەپێی 
: پیػەضبزیئبثٛٚریچبالکی   

CI 16.6% 15.9% 14.9% 18.4% - KRLFS 
Q32012 

رێژەی ضەدیی کبرِۀذاْ ثەپێی 
: ئبثٛٚریچبالکی 

 خسِەتگٛزارییەکبْ

CI 77.3% 78.4% 79.2% 75.1% - KRLFS 
Q32012 

 .کۆکراٚەتەٚە KRSOٌٚەالیەْ   2012 ٌە KRLFS داتبٜ

رێژەی چۀذیٓ ٔیػبٔذەر ثەکبردە٘ێٕرێٓ ثۆ ئبغٕبثْٛٚ ثە پەرەپێذأی کەرتی تبیجەت ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ. 
ثریتییە ٌە پێٛأەکردٔی رێژەی کبرِۀذاْ )ٚەک کبرِۀذ، کبری ضەرثەخۆ ٚ  کبرِۀذأی کەرتی تبیجەت

کبردەکەْ. ثە ثەکبر٘ێٕبٔی ٘ەِٛٚ ئەٚ جۆرە کەضبٔی ٚەک کبرِۀذ پێٕبضە دەکرێٓ( کە ٌە کەرتی تبیجەت 
% خەِڵێٕراٚە ٌە ٘ەرێّی  48.5(، ئەِە ثە KRLFS 2012) ِٝ رزٜ چٛارٖ ٖٚ رٚٚپێٛی دەضتەی ئبِبر
یەکبٔی ٔبٚچەکە، کبری کەرتی گػتی ثباڵدەضتتریٓ ضەرچبٚەی داثیٕکردٔی ئبثٛٚریکٛردضتبْ. ٚەک زۆرثەی 

%( ٌە کەرتی گػتی کبردەکەْ 50.5٘ەرێُ )کبرە ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ: ٔسیکەی ٔیٛەی کبرِۀذأی 
)رێژەیەکی ضەدیی ثچٛٚک ثەغێٛەیەک پێٕبضە دەکرێٓ کە ٔە ضەر ثە کەرتی گػتیٓ، ٔە کەرتی تبیجەت، ثۆ 

پبرێسگبی ٘ەٌٚێر زۆرتریٓ ژِبرەی  بیتەختی ٘ەرێُ،ّٔٛٚٔە کبرکردْ ثۆ رێکخراٚە ٔبحکِٛییەکبْ(. ٚەک پ
ی گػتی ٚ کەِتریٓ رێژەی کبری کەرتی تبیجەتی %ی کۆی کبر55.4کبری کەرتی گػتی تێذایە، ٔسیکەی 

 %(. 51تێذایە. رێژەی کبری کەرتی تبیجەت ٌە ضٍێّبٔی ثەرزتریٕە )

ٌە  ضبزی، ضێ چبرەکی کبرِۀذاْیبْ کەرتی پیطە ئبثٛٚریرێژەی ضەدیی کبرِۀذاْ ثەپێی چبالکی پبغبْ 
%(،  16.6ی دٚٚر ٌەِە ٌە پٍەی دٚٚەِذایە )یەک%(. پیػەضبزی ثە ژِبرە77.3کەرتی خسِەتگٛزارییەکبٔە )

%(. تێجیٕی ثکە کە ئەِە رێژەی ٘ەِٛٚ کبرِۀذأی 6.1پبغبْ کػتٛکبڵ کە رێژەیەکی ثچٛٚکی ٘ەیە )
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، ٌە کەرتی تبیجەت ٚ گػتی. کۆی رێژەی خسِەتگٛزارییەکبْ، پیػەضبزی ٚ کػتٛکبڵ ە٘ەرێّی کٛردضتبٔ
جیبٚازییەکی کەِەٚە. ٌۀبٚ کەرتی پیػەضبزی ثچٛٚکذا، ثیٕبضبزی ٘بٚغێٛەْ ٌەضەر ئبضتی پبرێسگبکبْ، ثە 

%ی  9.4%(ی کۆی کبرِۀذأی پیػەضبزی. پیػەضبزی درٚضتکردْ 76ثباڵدەضتە، ثە ریژەی ضێ ٌە چٛار )
 %ی کۆی کبرِۀذأی ٘ەرێُ پێکذە٘ێٕێت.2کۆی کبرِۀذأی پێػەضبزی ٚ کەِتر ٌە 

ثبزاڕی کبر )ٚەک ٌە ثەغی دا٘بتٛٚدا دێت(، ثەاڵَ ثەغێٛەیەک ئەَ ٔیػبٔذەرأە ثریتیٓ ٌە ٔیػبٔذەری 
درٚضتکراْٚ کە ثبیەخی زیبتر ثە کەرتی تبیجەت ثذەْ. راپۆرتەکبٔی دا٘بتٛٚی ضیطتّی چبٚدێری 

ٔیػبٔذەری زیبتر ثەکبردە٘ێٕێت ثۆ چبالکییەکبٔی کەرتی تبیجەت زیبتر ٌەٚأەی ٘ێسی  ئبثٛٚری-کۆِەاڵیەتی
، ٘بتٕی ٚەثەر٘ێٕبٔی ئبثٛٚریێت ژِبرەیەک کۆِپبٔیب ٌە خۆثگرێت ثەپێی چبالکی کبر ٚ چبٚەڕٚاْ دەکر

ثیبٔی، ٚەثەر٘ێٕبٔی جێگیر ثەپێی کۆِپبٔیب، ٘ەرٚە٘ب ثەکبر٘ێٕبٔی ِۆثبیً ٚ ئۀتەرٔێت )ثڕٚأە پبغکۆی ة 
 ثۆ ٌیطتی ٘ەِٛٚ ٔیػبٔذەرەکبْ(. 
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 ثبزاڕی کبر .10

 MDG/CI ُضەرچبٚە عێراق ضٍێّبٔی ٘ەٌٚێر  د٘ۆک ٘ەرێ 

رێژەی ثەغذاری ٘ێسی کبر ثۆ 
+ 15تەِۀی   

- 38.4% 35.6% 38.1% 40.3% - KRLFS 
Q32012 

رێژەی ثەغذاری ٘ێسی کبر ثۆ 
+، ٔێر 15تەِۀی   

- 65.8% 64.1% 66.2% 66.6% - KRLFS 
Q32012 

رێژەی ثەغذاری ٘ێسی کبر ثۆ 
+، ِێ15تەِۀی   

- 12.1% 8.0% 11.6% 15.0% - KRLFS 
Q32012 

+15رێژەی ثێکبری، تەِۀی   - 7.9% 8.3% 7.5% 8.1% - KRLFS 
Q32012 

+، 15رێژەی ثێکبری، تەِۀی 
 ٔێر

- 5.2% 6.9% 4.8% 4.6% - KRLFS 
Q32012 

+، 15رێژەی ثێکبری، تەِۀی 
 ِێ

- 22.0% 17.8% 22.1% 22.8% - KRLFS 
Q32012 

(24-15رێژەی ثێکبری الٚاْ )  - 18.3% 19.1% 17.6% 18.6% - KRLFS 
Q32012 

(، 24-15رێژەی ثێکبری الٚاْ )
 ٔێر

- 13.4% 16.5% 12.4% 11.7% - KRLFS 
Q32012 

(، 24-15رێژەی ثێکبری الٚاْ )
 ِێ

- 48.3% 42.5% 42.4% 58.5% - KRLFS 
Q32012 

ژِبرەی کبرِۀذی ِٛچەخۆر ) 
 ثە ٘ەزار(

- 819.3 169.8 308.0 341.5 - KRLFS 
Q32012 

 .کۆکراٚەتەٚە KRSOٌٚەالیەْ   2012 ٌە KRLFS داتبٜتێجیٕیەکبْ: 

ضبڵ یبْ زیبترْ ٚ ٌە ٘ێسی کبرداْ یبْ "ٌەڕٚٚی  15٘ێسی کبر ثریتییە ٌە کۆی ژِبرەی ئەٚ تبکەکەضبٔەی 
یەٚە چبالکٓ"، ٚاتب ٌە ئێطتبدا کبردەکەْ، یبْ ئەگەر کبرٔەکەْ، ئبِبدەْ ٚ چبالکبٔە ثەدٚای کبردا ئبثٛٚری

دەگەڕێٓ. "کبر" ثەپێی جبڕٔبِە ٔێٛدەٚڵەتییەکبْ، ثریتییە ٌە کبرکردْ ثەراِجەر ِٛچە یبْ کبرکردْ ٌە 
ی ثەغذاری ٘ێسی کبر ثۆ تەِۀی ثبزرگبٔی یبْ کۆِپبٔیبی خێسأذا راضتەٚخۆ ثەراِجەر پبرە ثێت یبْ ٔب. رێژە

داتبکبٔی ضبڵ یبْ زیبترە ٚ ثەغێکٓ ٌە ٘ێسی کبر.  15+ ثریتییە ٌە رێژەی ضەدی ئەٚ کەضبٔەی تەِۀیبْ 15
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 2012ٔیػبٔی دەدات کە ٘ێسی کبری ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٌە ضبڵی  (KRLFSرٚٚپێٛی دەضتەی ئبِبر )
رێژەیەکی ثەغذاری تبڕادەیەک ٔسَ.  –ضبڵ یبْ زیبتر  15%ی کۆی دأیػتٛأی تەِەْ 38.4ثریتییە ٌە 

%( ٚ ِیطر 50%(، زۆر ٔسِترە ٌە رێژەکبٔی تٛرکیب )38ئەگەرچی ئەَ رێژەیە ٔسیکە ٌە رێژەی ئٛردْٚ )
(48.)% 

ەی ثەغذاری ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٘ۆکبرەکەی ثریتییە ٌە ثەغذاری زۆر ٔسِی ئبفرەتبْ. ٔسِی کۆی رێژ
ضبڵ ٚ زیبتردا،  15ثێگِٛبْ، پیبٚاْ ژِبرەیبْ ئێجگبر زیبترە ٌە ئبفرەتبْ ٌە ٘ێسی کبردا. ٌۀبٚ پیبٚأی تەِەْ 

بْ ٌە ٘ێسی کبرداْ. %ی ئبفرەت12.1%، ٌە ٘ێسی کبرداْ، ٌەکبتێکذا تۀٙب 65.8ٔسیکەی دٚٚ ٌە ضێ، یبْ 
ٌە ٘ێسی کبرداْ، ٌەثەرئەٚە ژِبرەیەکی زۆریبْ % 37.7(، تۀٙب 24-15ثەاڵَ ٌۀبٚ پیبٚی الٚدا )تەِەْ 

 %.6.4، رێژەی ثەغذاری تۀٙب ٘ێػتب دەخٛێٕٓ. ثۆ ئبفرەتی الٚ

ِبدەْ ٚ ثەدٚای رێژەی ثێکبرأی ٔبٚ ٘ێسی کبر، ٚاتب ٌەئێطتبدا کبرٔبکەْ ثەاڵَ ئبثریتییە ٌە  :رێژەی ثێکبری
%. دۆخی ثێکبری ٌە 7.9ثریتییە ٌە  2012ثۆ ضبڵی کبردا دەگەڕێٓ. رێژەی ثێکبری ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ 

رێژەی ثێکبری ٌە تٛرکیب  2012٘ەرێّی کٛردضتبْ ثە ثەراٚرد ٌەگەڵ ٚاڵتبٔی ٔبٚچەکە ثبغە. ثۆ ّٔٛٚٔە ٌە 
 % ثٛٚ. 11(، رێژەی ثێکبری 2011% ثٛٚ. ٌە ئٛردْٚ )ٌە 12.6% ثٛٚ، ٌە ِیطر 8.4

کە رێژەی ثێکبری ٌە ٔیػبٔذەدات  2013ی ٔیٛەی یەکەِی ضبڵی  KRLFSغیکبرە ضەرەتبییەکبٔی داتبی 
 %. گرٔگە ثسأیٓ کە ئەَ ژِبرە تۀٙب ثۆ ثەغێکی ضبڵە. 5.2٘ەرێّی کٛردضتبْ 

ی ٘ەیە ٌە ثێکبریذا. ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ جۆری کۆِەاڵیەتی ٘بٚغێٛەی ثەغذاری، جیبٚازی گەٚرەی 
  %(.5% ثەراِجەر 22رێژەی ثێکبری ثۆ ئبفرەتبْ چٛار ئەٚۀذەی رێژەی ثێکبری پیبٚأە )

درٚضت  ئبثٛٚریدەرفەتی  ئبثٛٚریرێژەکبٔی ثێکبری ثەٚردی چبٚدێری دەکرێٓ، چٛٔکە ٔیػبٔی دەدەْ کە 
ٚ ضەلبِگیری کۆِەاڵیەتی.  ئبثٛٚریدەکبت ثۆ ئەٚأەی دەچٕە ثبزاڕی کبرەٚە، ئەِەظ دەثێتە ٘ۆی گەغەی 

%ی کۆی 7.9%، زۆر ثەرزترە ٌە 18.3( ثریتییە ٌە 24-15ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثێکبری الٚاْ )تەِەْ 
رێژەی ثێکبری. دیبردەی رێژەی ثەرزی ثێکبری الٚاْ ٌە ٚاڵتبٔی ٔبٚچەکە غتێکی ثەرچبٚە. ثەاڵَ ٚەک کۆی 

کٛردضتبْ ٌۀبٚ ٔسِتریٕەکبٔذایە ٌە ٔبٚچەکە. ٌەکبتێکذا ٌە  رێژەی ثێکبری، ثێکبری الٚاْ ٌە ٘ەرێّی
، ٌە %16.1دا داثەزیٛە ثۆ 2012ٚٚەِی ضبڵ ٌە چبرەکی د 24-15تٛرکیب رێژەی ثێکبری ثۆ گرٚپی تەِۀی 

یە، ثەرئۀجبِی 2012% ثٛٚ )ژِبرەی ِیطر کە ٘ی 41.4ضبڵ  24-20% ٚ ٌە ِیطر ثۆ تەِۀی 28ئٛردْٚ 
(. ثێکبری الٚاْ ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ئەٚۀذەی ٚاڵتبٔی تری ئبثٛٚرییە ٌەضەر 2011کبریگەری غۆڕغی 

 کەِێک ثەرزە ٚ پێٛیطتە ٌەکبتی داڕغتٕی ضیبضەتەکبٔذا رەچبٚثکرێت.ٔبٚچەکە ِەترضیذار ٔییە، 

ی ٌە ثێکبری الٚأذا جێگەی ضەرٔجە. ٌە  ٘ەرێّی کٛردضتبْ رێژەی جۆری کۆِەاڵیەتی ٘بٚکبت جیبٚازی 
. ٚەک ژِبرەکە ثۆ زٜ ٔێر گٗ ڕٖ  اْ ٌٗ%ی ال13.4ٚ% ثە ثەراٚرد ثە 48.3ثێکبری ثۆ ئبفرەتی الٚ زۆر ثەرزە، 

ٚ گەٚراْ، پێٛیطتە ئەٚە ٌەثەرچبٚثگریٓ کە ژِبرەیەکی کەِتر ئبفرەت ٌە ٘ێسی کبرداْ، ٌەثەرئەٚە ٘ەِٛ
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ە ٌە ژِبرەی ئبفرەتی الٚ. رێژەی ثەرزی ثێکبری ئبفرەتبْ، ثەتبیجەتی ئبفرەتی رژِبرەی پیبٚی الٚی ثێکبر زیبت
ی دەچٕە ٘ێسی کبرەٚە. ٘ەرٚە٘ب الٚ، ئبِبژەیە ثۆ ئەٚ ثەرثەضتبٔەی رێگرْ ٌە ثەکبرخطتٕی ئەٚ ئبفرەتبٔە

رێژەی ٔسِی ثەغذاری ئبفرەتی الٚ )ٚ ئبفرەتبْ ثەگػتی( ثەڵگەْ ثۆ ئەَ جۆرە ثەرثەضتبٔە، کە ژِبرەیەکی زۆر 
 . ەٚەئبفرەت ٔبچٕە ٘ێسی کبرەٚە یبْ ٔبِێٕٕەٚە ثە٘ۆی ئەَ ثەرثەضتبٔە ٚ ضەختی دۆزیٕەٚەی کبر

+ ثەغێکٓ ٌە 15بکبٔذا. رێژەیەکی زۆری کەضبٔی تەِەْ ٘بٚکبت جیبٚازی ثەرچبٚ ٘ەیە ٌۀێٛاْ پبرێسگ
%(. ٘بٚکبت ثەرزتریٓ 35.6%( یبْ د٘ۆک )38.1%( زیبتر ٚەک ٌە ٘ەٌٚێر )40.3٘ێسی کبر ٌە ضٍێّبٔی )

 %(. 7.5%( ٚ ٘ەٌٚێر )8.1) ضٍێّبٔی%( پبغبْ 8.3)د٘ۆکە رێژەی ثێکبری ٌە 

ثریتییە ٌە ٘ەژِبرکردٔی کۆی ژِبرەی ئەٚ کبرِۀذأەی ِٛچە یبْ  ژِبرەی کبرِۀذی ِٛچەخۆرٌەکۆتبیذا، 
کرێ ٚەردەگرْ. ئەِە ئەٚأە ٔبگرێتەٚە کە کبر ثۆ خۆیبْ دەکەْ، خبٚۀی کبرْ یبْ کبری ثێجەراِجەر دەکەْ ثۆ 

٘ەزار کبرِۀذی ِٛچەخۆر  820(، ٔسیکەی KRLFS، ثەپێی رٚٚپێٛی دەضتەی ئبِبر )2012خێساْ. ٌە 
٘ەرێّی کٛردضتبْ. ٌەثەرئەٚەی ژِبرەی دأیػتٛأی ضٍێّبٔی ٚ ٘ەٌٚێر زیبترە ٌە د٘ۆک، ثۆیە ٘ەثٛٚە ٌە 

 324جێگەی ضەرضٛڕِبْ ٔییە کە ئەَ دٚٚ غبرە زۆرتریٓ ژِبرەی کبرِۀذی ِٛچەخۆریبْ ٘ەیە )ضٍێّبٔی 
 ٘ەزار(. 308٘ەزار ٚ ٘ەٌٚێر 
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 گەغتٛگٛزار .11

 MDG/CI ُضەرچبٚە عێراق ضٍێّبٔی ٘ەٌٚێر  د٘ۆک ٘ەرێ 

گەیػتٕی گەغتیبری 
ثیبٔی، ژِبرەی گەغتیبراْ 

)جگە ٌە ٚاڵتبٔی تری 
 عەرەثی(

CI 106,889 38,505 37,980 30,404 - KRSO 

گەیػتٕی گەغتیبری 
ثیبٔی، کۆی رۆژەکبٔی 

ضەرداْ )جگە ٌە ٚاڵتبٔی 
 تری عەرەثی(

CI 261,755 12,068 65,936 68,751 - KRSO 

گەغتیبری گەیػتٕی 
 -ثیبٔی، ژِبرەی گەغتیبراْ 

 ٚاڵتبٔی تری عەرەثی
CI 46,379 2,089 26,084 18,206 - KRSO 

گەیػتٕی گەغتیبری 
ثیبٔی، کۆی رۆژەکبٔی 

ٚاڵتبٔی تری  -ضەرداْ 
 عەرەثی

CI 120,654 5,431 63,898 51,325 - KRSO 

 ٌەضەر ثٕەِبٜ داتبٜ ٚەرگیراٚ ٌە ٚەزارەتٝ غبرەٚأٝ ٚ گەغت ٚ گٛزار . KRSOتێجیٕیەکبْ : ئبِبرەکبْ ٌە ڕاپۆرتەکبٔٝ 

ٚ ئبییٕی ٚ ضرٚغتی، ٘بٚغبْ ٌەگەڵ ضەلبِگیری  ژِبرەیەکی زۆر ٌە غٛێٕی ِێژٚٚیی ثە٘ۆی ٘ەثٛٚٔی
ۆ ٘ەرێّی کٛردضتبْ گەغتٛگٛزار ٚ گەغتی ثبزرگبٔی ثٚ ضیبضی ٌەَ چۀذ ضبڵەی دٚایذا،  ئبثٛٚری

ٌە زیبدثٛٚٔذایە، ثە ثەراٚرد ٌەگەڵ کەِجٛٚٔەٚەی ثۆ چۀذ ٚاڵتێکی تری ٔبٚچەکە ثە٘ۆی  اثەغێٛەیەکی خێر
چبٚدێری  ئبثٛٚری-ترش ٌە تٛٔذٚتیژی ٚ ٔبضەلبِگیری ضیبضی. راپۆرتی ضیطتّی چبٚدێری کۆِەاڵیەتی

 پەرەپێذأی کەرتی گەغتٛگٛزار دەکبت ٌەڕێگبی چۀذ ٔیػبٔذەرێکەٚە کە پەیٛەضتٓ ثە گەغتیبراْ ٚ
کۆِپبٔیبکبْ )ثڕٚأە پبغکۆی ة(. ٌەَ راپۆرتەدا، داتب پێػکەظ دەکەیٓ ٌەضەر ژِبرەی گەغتیبری ثیبٔی کە 

ی ِبٔەٚەیبْ. ضەرٔج ثذە کە ئەَ بْ دەکەْ ٌەگەڵ کۆی ژِبرەی رۆژأضەردأی ئٛتێٍەکبٔی ٘ەرێّی کٛردضت
 تری ضەرداْ، ٚەک ثبزرگبٔی. ٔیػبٔذەرە تۀٙب ثبیەخ ٔبدات ثە ضەردأی گەغتیبراْ ثەڵکٛ ثە جۆرەکبٔی

خػتەکە جیبٚازی دەکبت ٌۀێٛاْ گەغتیبری ثیبٔی دەرەٚەی ٔبٚچەی رۆژ٘ەاڵتی ٔبٚەڕاضت )یبْ ٚاڵتبٔی 
کەش ضەردأیبْ  107,000ٚ ئەٚأەی ٌە ٚاڵتە عەرەثییەکبٔەٚە دێٓ. ٌە ضبڵی راثٛردٚدا ٔسیکەی  عەرەثی(

ٌەکبتێکذا ژِبرەی رۆژ ثٛٚە.  262,000ٔەٚە، کۆی ِبٔەٚەیبْ کردٚە ٌە ٚاڵتبٔی تری جگە ٌە ٚاڵتە عەرەثییەکب
ضەردأەکبْ ٘بٚغێٛە ثٛٚە ٌۀێٛاْ پبرێسگبکبٔذا، ژِبرەی رۆژەکبٔی ِبٔەٚە )ِبٚەی ِبٔەٚە( ٌە ٘ەٌٚێر دٚٚ 
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دأەکبْ ٌە ٚاڵتە ٘ێٕذەی ضٍێّبٔی ٚ د٘ۆک ثٛٚە، ئەِەظ چٛٔکە ٘ەٌٚێر پبیتەختی ٘ەرێّە. کۆی ضەر
)جگە ٌە ضەردأی خەڵکی ٔبٚچەکبٔی تری عێراق( کەِتر ثٛٚە ٌە ٔیٛەی ضەردأی ثیبٔی. عەرەثییەکبٔەٚە 

جێگەی ضەرٔجە کە ثە ثەراٚرد ثە ضەردأکەری ثیبٔی، ٘ەٌٚێر ژِبررەیەکی زۆر کەِتری ضەردأکەری 
 عەرەثی ٘ەثٛٚە. 
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 گٛاضتٕەٚە .12

 MDG/CI ُضەرچبٚە عێراق ضٍێّبٔی ٘ەٌٚێر  د٘ۆک ٘ەرێ 

رٚٚثەری غەلبِی  کۆی
)ثە کیٍۆِەتر( لیرکراٚ،  CI 14841 3777 5391 5673 - KRSO 

رٚٚثەری غەلبِە کۆی 
ضەرەکییەکبْ )ثە 

 کیٍۆِەتر(
- 3825 1047 1469 1309 - KRSO 

رٚٚثەری غەلبِە کۆی 
ضۀتەرییەکبْ )ثە 

 کیٍۆِەتر(
- 3984 980 1452 1552 - KRSO 

رٚٚثەری غەلبِە کۆی 
کیٍۆِەتر(گٛٔذییەکبْ )ثە   - 7033 1750 2470 2813 - KRSO 

رٚٚثەری غەلبِە کۆی 
 KRSO - 0 0 0 0 - خێراکبْ )ثە کیٍۆِەتر(

 جێجْٛٚ . ٚ ٔیػتٗ  ٖٚ دأىردٔٗ تٝ ئبٖٚ زارٖ ٌٖٚەضەر ثٕەِبٜ داتبٜ ٚەرگیراٚ ٌە   KRSOتێجیٕیەکبْ : ئبِبرەکبٔٝ 

ٌەکبتێکذا کە کۆکردٔەٚە ٚ ٘ەِب٘ۀگی کردٔی داتبکبْ ثەرەٚپێع دەچێت، چبٚەڕٚاْ دەکەیٓ ئەَ ثەغە 
تێذاثێت ٚەک رٚٚثەری غەلبِە لیرکراٚەکبْ، ژِبرەی ئۆتۆِجیً کە ٘بتۆچۆ دەکەْ ٌۀێٛاْ غبرە ٔیػبٔذەری 

ژِبرەی ثریٕذاری ٘بتٛچۆ ضەرەکییەکبٔذا، لەثبرەی کباڵی گٛێسراٚە ثە رێگەکبٔذا، ٘ەرٚە٘ب داتب ٌەضەر 
رٚٚثەری غەلبِە ضٕٛٚردارکراٚیٓ ثۆ تۀٙب ٔیػبٔذەری یەکەَ، )ثڕٚأە پبغکۆی ة(. ٌەَ راپۆرتەی ئێطتبدا، 

 14.841ٚ داثەغکردٔی ثەپێی چۀذ پۆٌێکی جیبٚاز. ٚەک ٔیػبٔذراٚە،  لیرکراٚەکبْ )ثە کٍیۆِەتر(
کٍیۆِەتر( غەلبِی  7.033ٌەِە ٔسیکەی ٔیٛەی ) کٍیۆِەتر غەلبِی لیرکراٚ ٘ەیە ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ.

گٛٔذیٓ. ضیطتەِی رێگبٚثبْ ٌە ٘ەٌٚێر ٚ ضٍێّبٔی پێػکەٚتٛٚترە ٚەک ٌە د٘ۆک، ٘ۆکبری ئەِە کەِی 
ژِبرەی دأیػتٛأی د٘ۆکە. ثەگػتی، ژێرخبٔی رێگبٚثبْ ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثبظ پەرەپێٕەدراٚە، 

 کە غبرەکبٔی ٘ەرێُ ثجەضتێتەٚە ثەیەکەٚە. ثەڵگەیەک ثۆ ئەِە ٔەثٛٚٔی رێگەی خێرایە
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 دەرئۀجبَ .13
خەڵکی  ئبثٛٚری-ٚ گٛزارۀی کۆِەاڵیەتی ئبثٛٚریپٛختەیەکّبْ پێػکەظ کرد ٌەضەر دۆخی ٌەَ راپۆرتەدا، 

کٛردضتبْ. ئەگەرچی ٌەئێطتبدا داتب ثەردەضت ٔییە ثۆ داڕغتٕی کۆِەڵێک ٔیػبٔذەری تەٚاٚ کە ٌە 
ٓ ٌەضەر ی)پبغکۆی ة(دا ریسکراْٚ، ضەرەڕای ئەٚەظ تٛأیِٛبٔە غیکبرێکی ٘ەِەالیەْ پێػکەظ ثکە

 دۆخی ئێطتب. 
 ٚردەکبری ٘ۀذێک ٌە داتبکبٔی راپۆرتەکە ثریتیٓ ٌە:

  تبڕادەیەک ٘ەِەگیرە ٚ ثەرزترە ٌە ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ خٛێٕذٔی ضەرەتبیی دەضتگەیػتٓ ثە
غٛێٕەکبٔی تری عێراق. تۆِبرکردْ ٚ تەٚاٚکردٔی خٛێٕذٔی ٔبٚۀذی تبڕادەیەک ٔسِترە ثەاڵَ ٌە 

 ئبضتێکی ثبغذایە ثە ثەراٚرد ثە ٚاڵتبٔی تری ٔبٚچەکە. 
  ثەدیٙێٕبٚە ٌە خٛێٕذٔی ضەرەتبییذا ٚ ی جۆری کۆِەاڵیەتی حکِٛەتی ٘ەرێّی کٛردضتبْ یەکطبٔی

ٔسیکە ٌە ثەدیٙێٕبٔی ٌە خٛێٕذٔی ٔبٚۀذیذا، ثەاڵَ ٘ێػتب دٚٚرە ٌەٚ ئبِبٔجە ٌە خٛێٕذٔی 
ئبِبدەییذا. ٘ەرێّی کٛردضتبْ ٌەضەر ٘ێڵێکی یەکطبٔە ٌەگەڵ ٚاڵتبٔی تری ٔبٚچەکە ضەثبرەت ثە 

جەتی کەِێک ٌەدٚای ٚاڵتبٔی تری ی ٌە پەرٚەردەدا، ثەاڵَ ثەتبیجۆری کۆِەاڵیەتی یەکطبٔی 
 ٔبٚچەکەٚەیە ثۆ تۆِبرکردٔی ٔبٚۀذی. 

  19-14، رێژەی زٚٚ ٘بٚضەرگیری ثۆ کچبٔی جۆری کۆِەاڵیەتی ٘ەر ضەثبرەت ثە ٔیػبٔذەرەکبٔی 
ضبڵ ٔسِترە ٌە غٛێٕەکبٔی تری عێراق ٚ ٚاڵتبٔی تری ٔبٚچەکە، ئەگەرچی رێژەی ِٕذاڵجْٛٚ ثەرزترە 
ٌە ٚاڵتبٔی تری ٔبٚچەکە ثەگػتی )ثەاڵَ ٘ێػتب ٔسِترە ٌە ثەغەکبٔی تری عێراق(. ٘ەرێّی 

ئەٚۀذەی تێکڕای  3ەیە ٌە پەرٌەِبْ، کە کٛردضتبْ ئبضتێکی دەگّۀی ٔٛێٕەرایەتی ئبفرەتبٔی ٘
 ٚاڵتبٔی ٔبٚچەکەیە. 

  دەرثبرەی ژِبرەیەک ٌە ٔیػبٔذەرە تۀذرٚضتییەکبْ، ٘ەرێّی کٛردضتبْ تبڕادەیەک ٌەدٚای
رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا ٌە ٘ەرێُ ٔسِترە ٌە تێکڕاییەکبٔی ٚاڵتبٔی رۆژ٘ەاڵتی ٔبٚەڕاضتەٚەیە. 

ی ِٕذااڵْ تبٔیب. ٘ەرٚە٘ب کٛ، تٛٔص، ِیطر ٚ تٛرکثەرزترە ٌە ٌٛثٕبْ اق ثەاڵَ زۆرغٛێٕەکبٔی تری عێر
 . ٘بٚغێٛەی ئەِەیە

  ثەرزی زەٚی کە  ی٘ێسی کبر ٌە کػتٛکبڵذا کبردەکبت. ئەِە ٌەگەڵ رێژەیەکی ضەدی%ی 7تۀٙب
%(، ئبِبژەیە ثۆ ئەٚەی کە پێٛیطتە حکِٛەتی ٘ەرێُ رەچبٚی 87پػت ثە ثبراْ دەثەضتێت )

 ت ثکبت ثۆ زیبدکردٔی ئبضبیػی خۆراک. کۆِەڵێک ضیبضە
  ،ٌّٓە %، زیبتر 45ٌەکبتێکذا کە خەرجییەکبٔی حکِٛەت پێکٙێٕەرێکی ثەرزی کۆی دا٘بتی ٘ەرێ

 ْ ثۆ ٚەثەر٘ێٕبْ، کە ئەِەظ رێژەیەکی ثەرز ٚ ثبغە. %ی ئەَ خەرجیبٔە تەرخبٔکرا30ٚ
 رزثٛٚٔەٚەدا ثٛٚە ٌە چۀذ ضبڵی رێژەی ٘ەڵئبٚضبْ ٌە ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثەغێٛەیەکی ثەردەٚاَ ٌە ثە

 %.9راثٛردٚدا، کە رێژەی ضبڵ ثە ضبڵ ٔسیکە ٌە 
راپۆرتە ئەٚەیە کە داتبی پەیٛەضت ثە ضیبضەتەکبٔی حکِٛەت ثەغێٛەی ضباڵٔە پێػکەظ  َِەثەضتّبْ ٌە

کبرثەدەضتبٔی حکِٛەتی ٘ەرێُ ثتٛأٓ ثەکبریبٔجٙێٕٓ ثۆ دەضتٕیػبٔکردٔی خبڵە ثە٘ێسەکبْ ٚ یٓ ٚ ثکە
رفتەکبْ ٌەکبتی پرۆضەی ثڕیبردأذا، ٘ەرٚە٘ب خەڵکی ٘ەرێّی کٛردضتبْ ثتٛأٓ ثەکبریبٔجٙێٕٓ ثۆ ئەٚەی گ
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زأیبرییبْ ٘ەثێت ٌەضەر دۆخی ٘ەرێُ. ٌەکبتێکذا کە ئێّە ٚ فەرِبٔگەکبٔی تری حکِٛەت داتب 
 ئبثٛٚری-کۆِەاڵیەتیکۆدەکەیٕەٚە، دڵٕیبیٓ ٌەٚەی کە دەتٛأیٓ ٌیطتێکی زیبتر ٘ەِەالیۀی ٔیػبٔذەرەکبٔی 

 ٌە راپۆرتەکبٔی دا٘بتٛٚدا پێػکەظ ثکەیٓ. 
 
 

 (MDG) یئبِبٔجە فەرِییەکبٔی پەرەپێذأی ٘ەزارپبغکۆی آ: 
 ٔیػبٔذەرەکبْ ثۆ چبٚدێریکردٔی پێػکەٚتٓ 

 ئبِبٔجەکبْ
 )ٌە جبڕٔبِەی ٘ەزارەٚە(

 ٔیػبٔذەرەکبْ ثۆ چبٚدێریکردٔی پێػکەٚتٓ

ثرضێتی تٛٚٔذ: ٔە٘ێػتٕی ٘ەژاری ٚ 1ئبِبٔجی   
دا ژِبرەی ئەٚ کەضبٔەی دا٘بتیبْ 2015ٚ  1990.آ: ٌۀێٛاْ 1ئبِبٔجی 

 کەِترە ٌە یەک دۆالر ٌە رۆژێکذا کەِجکرێتەٚە ثۆ ٔیٛە 
 $ ٌە رۆژێکذا 1رێژەی دأیػتٛأی خٛار  1.1
 تێکڕای کەٌێٕی ٘ەژاری 1.2
%ی ثەکبرثردٔی 20رێژەی ٘ەژارتریٓ  1.3

 ٔیػتیّبٔی
.ة: ثەدیٙێٕبٔی کبری تەٚاٚ ٚ ثەر٘ەِذار ٚ غەرفّۀذأە ثۆ 1ئبِبٔجی 

 ٘ەِٛاْ، ٌەگەڵ ئبفرەتبْ ٚ الٚاْ 
 ( ثەپێی کرێکبر GDPرێژەی گەغەی ) 1.4
$ ٌە 1رێژەی کرێکبر کە ثە کەِتر ٌە  1.5

 رۆژێکذا دەژیٓ
رێژەی کبر ثۆ خۆکردْ ٚ کبرِۀذی خێساْ ٌە  1.6

 کۆی ئەٚ کەضبٔەی کبردەکەْ 
رێژەی ئەٚ کەضبٔەی ثەدەضت  2015-1990ٌۀێٛاْ .ج: 1ئبِبٔجی 

 ثرضێتییەٚە دۀبڵێٕٓ کەِجکرێتەٚە ثۆ ٔیٛە
 ِٕذاڵی کێع کەِی خٛار تەِەْ پێٕج ضبڵ 1.7
رێژەی دأیػتٛأی خٛار کەِتریٓ ئبضتی  1.8

 ثەکبرثردٔی خۆراکی پێٛیطت 
: ثەدیٙێٕبٔی خٛێٕذٔی ضەرەتبیی ٘ەِەگیر 2ئبِبٔجی   
، ِٕذااڵْ ٌە ٘ەِٛٚ غٛێٕێک، 2015ٌەٚەی کە تب .آ: دڵٕیبییکردْ 2ئبِبٔجی 

 کٛڕاْ ٚ کچبْ ثە٘ەِبْ غێٛە، دەتٛأٓ لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی تەٚاٚ ثکەْ
 تێکڕای تۆِبکردْ ٌە لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی  2.1
 1رێژەی ئەٚ لٛتبثیبٔەی لۆٔبغی  2.2

 دەضتپێذەکەْ ٚ دەگۀە دٚا لۆٔبغی ضەرەتبیی 
ضبڵ،  24-15رێژەی خٛێٕذەٚاری ثۆ تەِۀی  2.3

 ئبفرەتبْ ٚ پیبٚاْ 
ی ٚ تٛأبدارکردٔی ئبفرەتبْجۆری کۆِەاڵیەتی : ثرەٚداْ ثە یەکطبٔی 3ئبِبٔجی   
ی ٌە لٛتبثخبٔەی جۆری کۆِەاڵیەتی .آ: ٔە٘ێػتٕی ٔبیەکطبٔی 3ئبِبٔجی 

خٛێٕذْ  ئەگەر کرا، ٚ ثۆ ٘ەِٛٚ لۆٔبغەکبٔی 2005ضەرەتبیی ٚ ٔبٚۀذیی تب 
2015تب   

تێکڕای کچبْ ثەراِجەر کٛڕاْ ٌە لٛتبثخبٔەی  1.3
 ضەرەتبیی، ٔبٚۀذی ٚ دٚأبٚۀذی

رێژەی ئبفرەتی ِٛچەخۆر ٌە کەرتەکبٔی تر  1.3
 جگە ٌە کػتٛکبڵ

 رێژەی کٛرضی پەرٌەِبْ کە ئبفرەت 1.1
 پڕیکردۆتەٚە ٌە پەرٌەِبٔە ٔیػتیّبٔییەکبٔذا 

: کەِکردٔەٚەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا 4ئبِبٔجی   
ِٕذاڵی خٛار پێٕج ضبڵ ثە رێژەی  ی.آ: کەِکردٔەٚەی رێژەی ِرد4ٔئبِبٔجی 

2015 -1990دٚٚ ٌە ضێ ٌۀێٛاْ ضباڵٔی    
 رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی خٛار پێٕج ضبڵ 1.3
 رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا 1.3
ضبڵ کە ٌە دژی  1رێژەی ِٕذاڵی خٛار تەِەْ  1.1
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 کٛتراْٚضٛرێژە 

: ثەرەٚپێػجردٔی تۀذرٚضتی دایکبیەتی5ئبِبٔجی   
.آ: کەِردٔەٚەی رێژەی ِردٔی دایک ٌەکبتی ِٕذاڵجْٛٚ ثە رێژەی 5ئبِبٔجی 

  2015ٚ  1990ضێ چبرەک ٌۀێٛاْ 
 رێژەی ِردٔی دایک ٌەکبتی ِٕذاڵجْٛٚ  1.3
رێژەی ِٕذاڵجْٛٚ ٌەضەر دەضتی کبرِۀذی  1.3

 پسیػکی کبراِە
ثەدیٙێٕبٔی دەضتگەیػتٕی ٘ەِەگیر ثە تۀذرٚضتی .ة: 5ئبِبٔجی 

  2015ٚەچەخطتٕەٚە تب 
 رێژەی ثەکبر٘ێٕبٔی ِۀع 1.1
 رێژەی ٘ەرزەکبر کە ِٕذاڵیبْ دەثێت 1.1
چبٚدێری پێع ِٕذاڵجْٛٚ )الٔیکەَ یەک  1.1

 ضەرداْ ٚ الیٕکەَ چٛار ضەرداْ(
 پێذاٚیطتیە پڕٔەکراٚەکبٔی پالٔذأبٔی خێسأی 1.5

: ثەرۀگبرثٛٚٔەٚەی ئبیذز/ئێج ئبی ڤی، ِەالریب ٚ ٔەخۆغی تر 6ئبِبٔجی   
.آ: راگرتٓ ٚ پێچەٚأەٚەکردٔەٚەی ثاڵٚثٛٚۀەٚەی ئێچ ئبی 6ئبِبٔجی 

2015ڤی/ئەیذز تب   
  
  
  

ثەرثاڵٚی ئێچ ئبی ڤی ٌۀبٚ دأیػتٛأی  6.1
 ضبڵذا  24-15تەِەْ 

ثەکبر٘ێٕبٔی کۆٔذۆَ ٌە دٚا ئۀجبِذأی  6.2
 ضێکطی ِەترضی ثەرزدا 

ضبڵ کە  24-15رێژەی دأیػتٛأی تەِەْ  6.3
زأیبری ٚرد ٚ درٚضتیبْ ٘ەیە ٌەضەر ئێچ 

 ئبی ڤی ٚ ئەیذز 
لٛتبثخبٔەی ِٕذاڵی  تێکڕای چْٛٚ ثۆ 6.4

ثە ثەراٚرد ثە ِٕذاڵی خبٚەْ  ثێطەرپەرغتیبر
 ضبڵ 14-10ضەرپەرغتیبر ثۆ تەِۀی 

ثەدەضتٙێٕبٔی دەضتیگەیػتٕی ٘ەِەگیر ثە  2010.ة: تب ضبڵی 6ئبِبٔجی 
ەچبرەضەری ئێچ ئبی ڤی/ئەیذز ثۆ ٘ەِٛٚ ئەٚأەی پێٛیطتیبٔ   

رێژەی دأیػتٛاْ کە تٛٚغجٛٚٔی ئبضت  6.5
ثەرزیبْ ٘ەیە ثە ئێچ ئبی ڤی ٚ دەضتیبْ 

 دەگبت ثە دەرِبٔی پێٛیطت 
ِەالریب ٚ  ٔەخۆغی: راگرتٓ ٚ پێچەٚأەٚەکردٔەٚەی : .ت6ئبِبٔجی 

2015ٔەخۆغییە گەٚرەکبٔی تر، تب   
   

  
  
  

 ٚ رێژەی ِردْ ثە٘ۆی ِەالریبٚە  حبڵەت 6.6
 ضبڵ کە 5رێژەی ِٕذاڵی خٛار تەِەْ  6.7

 ی پسیػکیپەردەکٌٛەی دژە ِێػٌٛە
 ثەکبردە٘ێٕٓ 

ضبڵ کە تبیبْ  5رێژەی ِٕذاڵی خٛار تەِەْ  6.8
٘ەیە ٚ ثە دەرِبٔی دژە ِەالریبی گٛٔجبٚ 

 چبرەضەر دەکرێٓ 
ٚ ثەرثاڵٚی ٚ ِردْ ثە٘ۆی  حبڵەترێژەی  6.9

 ضیٍەٚە 
رێژەی حبڵەتی ضیً کە دەضتٕیػبْ ٚ  6.10

چبرەضەر کراٚە ٌەژێر چبٚدێری راضتەٚخۆی 
 چبرەضەی کٛرتذا

: دڵٕیبییکردْ ٌە راگرتٕی ژیٕگە 7ئبِبٔجی   
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.آ: پرضٕیپی پەرەپێذأی ثەردەٚاَ ثکرێتە ثەغێک ٌە ضیبضەت ٚ 7ئبِبٔجی 
پرۆگراِەکبٔی ٚاڵت ٚ پێچەٚأەکردٔەٚەی دیبردەی ٌەدەضتذأی 

 ضەرچبٚەکبٔی ژیٕگە 
   

)ثبیۆدایڤێرضتی(،  ضرٚغتیکەِکردٔەٚە ٌەدەضتذأی ژیبٔی .ة: 7ئبِبٔجی 
2010ێٕبی کەِکردٔەٚەی ثەرچبٚی رێژەی ٌەدەضتذاْ تب ثەدیٙ  

 
 

 رێژەی زەٚی داپۆغراٚ ثە دارضتبْ  1.3
 دەرچٛٚٔی دٚٚەَ ئۆکطیذی کبرثۆْکۆی  1.3

 (GDP$ )1ثەپێی تبکەکەش ٚ ثەپێی 
 ثەکبر٘ێٕبٔی ِبددەی زیبٔجەخع ثە ئۆزۆْ  1.1
رێژەی ضبِبٔی ِبضی ٌە ضٕٛری ثبیۆٌۆجی  1.1

 ضەالِەتذا 
 ثەکبر٘ێٕراٚ  یئبٚکۆی رێژەی ضەرچبٚەکبٔی  1.1
 رێژەی ٔبٚچە ٚغکبٔی ٚ ئبٚییە پبرێسراٚەکبْ  1.5
رێژەی ئەٚ ثٛٔەٚەرأەی ٘ەڕەغەی  1.1

 ٌۀبٚچٛٚٔیبْ ٌەضەرە
رێژەی ئەٚ کەضبٔەی دەضتیبْ ٔبگبت ثە  2015: تب ضبڵی ت.7ئبِبٔجی 

 ئبٚی خٛاردٔەٚەی پبک ٚ ئبٚەڕۆی گٛٔجبٚ، کەِجکرێتەٚە ثۆ ٔیٛە
ضەرچبٚەی ئبٚی رێژەی دأیػتٛاْ کە  1.7

 خٛاردٔەٚەی چبرەضەرکراٚ ثەکبردە٘ێٕٓ
رێژەی دأیػتٛاْ کە ئبٚەڕۆی چبرەضەرکراٚ  1.7

 ثەکبردە٘ێٕٓ
، ثەرەٚپێػچٛٚٔی ثەرچبٚ ثەدیجٙێٕرێت ٌە ژیبٔی 2020: تب .ث7ئبِبٔجی 
ٍِیۆْ کەش ٌەٚأەی ٔیػتەجێی ٔبٚچە ٘ەڕەِەکییەکبٔٓ  100الٔیکەَ 

 )ضٍەَ(

ٌە ٔبٚچە رێژەی دأیػتٛاْ غبر کە  1.37
 9٘ەڕەِەکییەکبْ دەژیٓ

: درٚضتکردٔی ٘بٚکبری جیٙبٔی ثۆ پەرەپێذاْ 8ئبِبٔجی   
.آ: درٚضتکردٔی ضیطتەِێکی ثبزرگبٔی ٚ دارایی کراٚە، 8ئبِبٔجی 

 یبضبیی، جێگەی پێػجیٕیکردْ ٚ ٔب٘ەاڵٚێردی ثێت
٘ەرٚە٘ب پبثۀذثْٛٚ ثە ثبغحٛکّڕأی، پەرەپێذاْ ٚ کەِکردٔەٚەی ٘ەژاری 

ٌەضەر ئبضتی ٔیػتیّبٔی ٚ ٔێٛدەٚڵەتی  –  
 

.ة: ِبِەڵەکردْ ٌەگەڵ پێذاٚیطتییە تبیجەتەکبٔی ئەٚ ٚاڵتبٔەی 8ئبِبٔجی 
 کەِتریٓ گەغەیبْ ضۀذٚە 

ئەِبٔە دەگرێتەٚە: دەضتگەیػتٕی ثێ گِٛرگ ٚ فەرِبٔە ثۆ ٘ۀبردەی ٚاڵتە 
پرۆگراِی پێػکەٚتٛٚی خۆغجْٛٚ ٌە لەرز ثۆ کەَ گەغەضٕذٚٚەکبْ؛ 

ٚاڵتبٔی ٘ەژاری زۆر لەرزدار، ٘ەرٚە٘ب پٛچەڵکردٔەٚەی لەرزی دٚٚالیۀەی 
ثەخػٕذەتر ثۆ پەرەپێذأی ئەٚ ٚاڵتبٔەی ضٛٚرْ  فەرِیفەرِی ٚ ٘بٚکبری 

 ٌەضەر کەِکردٔەٚەی ٘ەژاری 
 

.ت: ِبِەڵەکردْ ٌەگەڵ پێذاٚیطتییە تبیجەتەکبٔی ٚاڵتبٔی 8ئبِبٔجی 
ثەزەٚی داخراٚی تبزەپێگەیػتٛٚ ٚ دٚرگەی ثچٛٚکی تبزەپێگەیػتٛٚ 

زە )ٌەڕێگبی پرۆگراِی کبرەٚە ثۆ پەرەپێذأی ثەردەٚاِی دٚرگە ثچٛٚکە تب
پێگەیػتٛٚەکبْ ٚ دەرئۀجبِی کۆثٛٚٔەٚەی تبیجەتی ژِبرە ثیطت ٚ دٚٚی 

ٔیػبٔذەرأەی خٛارەٚە ثە جیب  َ٘ۀذێک ٌە
چبٚدێری دەکرێٓ ثۆ ئەٚ ٚاڵتبٔەی کەِتریٓ 

گەغەضۀذیبْ ثەدیٙێٕبٚە، ئەفریکب، ٚاڵتە ثەزەٚی 
 داخراٚەکبْ ٚ دٚرگە ثچٛٚکە تبزەپێگەیػتٛٚەکبْ.

 
 ٘بٚکبری فەرِی ثۆ پەرەپێذاْ

Official development assistance (ODA) 
کۆی ٘بٚکبری فەرِی ثۆ پەرەپێذاْ، کۆی ثۆ  8.1

ئەٚ ٚاڵتبٔەی کەِتریٓ گەغەضۀذیبْ 
ثەدیٙێٕبٚە، ٚەک رێژەی ضەدی ٌە 

(OECD/DAC دا٘بتی ٔیػتیّبٔی )
 کۆِەکجەخع 

( ODA of OECD/DAC)رێژەی کۆی  8.2
دیبریکراٚ ثەپێی کەرت، کۆِەکی یەکالیۀە، 

ثۆ خسِەتگٛزارییە ثٕەڕەتییە کۆِەاڵیەتییەکبْ 
)پەرٚەردەی ثٕەڕەتی، چبٚدێری تۀذرٚضتی 
 ثٕەڕەتی، خۆراک، ئبٚ ٚ ئبٚەڕۆی ضەالِەت( 

                                                      
ضبروطیىبوەَە کە الویکەم یەکێک لەم چُار  لەڕێگبی وُێىەرایەتی ئەَ خێساوە ىەی ئەَ کەسبوەی لە وبَچە ٌەڕەمەکییەکبودا دەژیه، لەڕێگبی وُێىەرایەتییەَە دەپێُرێت،رێژەی راستەقی 9

کەش یبن زیبتر بۆ یەک ژََر(؛ )ث( خبوَُەکە لە کەرەستەی  3تبیبەتمەودییەیبن ٌەیە: )آ( وەبَُوی سەرچبَەی ئبَی چبرەسەرکراَ، )ة( وەبَُوی ئبَەڕۆی چبرەسەرکراَ، )ت( قەرەببڵغی )
 تەمەودرێژ درَستىەکراَە. 
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 ئۀجِٛۀی گػتی ٔەتەٚە یەکگرتٛٚەکبْ(
 

.ث: ِبِەڵەکردٔی ٘ەِەالیەْ ٌەگەڵ کێػەکبٔی لەرزی ٚاڵتە 8ئبِبٔجی 
تبزەپێگەیػتٛٚەکبْ ٌەڕێگبی رێکبری ٔیػتیّبٔی ٚ ٔێٛدەٚڵەتییەٚە 

ٌە ِەٚدای دٚٚردا  زەکبْٚەی ثەردەٚاِی ثذرێت ثە لەرثۆئە  

ە رێژەی ٘بٚکبری فەرِی ثۆ پەرەپێذاْ ٌ 8.3
 ( کە یەکخراٚە OECD/DAC) کۆِەکجەخػی

8.4 (ODA ٚەرگیراٚ ٌەالیەْ ٚاڵتی ثەزەٚی )
داخراٚی تبزەپێگەیػتٛٚ ٚەک رێژەیەک ٌە 

 ثەرزثٛٚٔەٚەی دا٘بتی ٔیػتیّبٔیبْ 
8.5 (ODA ٚەرگیراٚ ٌەالیەْ دٚٚرگەی ثچٛٚکی )

تبزەپێگەیػتٛٚ ٚەک رێژەیەک ٌە 
 ثەرزثٛٚٔەٚەی دا٘بتی ٔیػتیّبٔیبْ 

 دەضتگەیػتٓ ثە ثبزاڕ 
ٔی رێژەی کۆی ٘بٚردەی ثێ گِٛرگی ٚاڵتب 8.6

پێگەیػتٛٚ )ثەپێی ثە٘بکەی ٚ جگە ٌە 
چەک( ٌە ٚاڵتە تبزەپێگەیػتٛٚەکبْ ٚ 

 ئەٚأەی کەِتریٓ پەرەضۀذٔیبْ ثەدیٙێٕبٚە
تێکڕای گِٛرگی دأراٚ ٌەالیەْ ٚاڵتە  8.7

پێگەیػتٛٚەکبٔەٚە ٌەضەر ثەر٘ەِی 
کػتٛکبڵی ٚ لِٛبظ ٚ جٍٛثەرگی ٚاڵتە 

 تبزەپێگەیػتٛٚەکبْ 
ثۆ ٚاڵتبٔی  خەِاڵٔذٔی ٘بٚکبری کػتٛکبڵی 8.8

(OECD ٚەک رێژەی ضەدیی گەغەی دا٘بتی )
 ( GDPٔبٚخۆیی )

(ی پێػکەغکراٚ ثۆ ODAرێژەی ) 8.9
 یبرِەتیذأی ثٛٔیبتٕبٔی تٛأبی ثبزرگبٔی 

 ثەردەٚاِی لەرز 
گەیػتْٛٚ کۆی ژِبرەی ئەٚ ٚاڵتبٔەی کە  8.10

ٚاڵتی ٘ەژاری زۆر ثە خبڵەکبٔی ثڕیبری 
( ٚ ژِبرەی ئەٚأەی HIPCلەرزدار )

 ( HIPCگەیػتْٛٚ ثە خبڵەکبٔی تەٚاٚکردٔی )
خۆغجْٛٚ ٌە لەرز ثەپێی پرۆژەکبٔی  8.11
(HIPC( ٚ )MDRI ) 
خسِەتگٛزاری لەرز ٚەک رێژەی ضەدیی  8.12

 ٘ۀبردەکردٔی کباڵ ٚ خسِەتگٛزارییەکبْ 
.ج: ثە٘ەِب٘ۀگی ٌەگەڵ کۆِپبٔیبکبٔی دەرِبْ، رێخۆظ ثکرێت 8ئبِبٔجی 

ثۆ ٚاڵتە تبزە پێگەیػتٛٚەکبْثۆ دەضتگەیػتٓ ثە دەرِبٔی گرٔگ   
رێژەی دأیػتٛاْ کە دەضتیبْ دەگبت ثە  8.13

دەرِبٔی پێٛیطت ثە ٔرخی گٛٔجبٚ ٚ ثەغێٛەی 
 ثەردەٚاَ

.ح: ثە٘ەِب٘ۀگی ٌەگەڵ کەرتی تبیجەت، ضٛٚدەکبٔی 8ئبِبٔجی 
 تەکٕەٌۆجیبی ٔٛێ فەرا٘ەَ ثکرێٓ، ثەتبیجەتی زأیبری ٚ پەیٛۀذییەکبْ

 100٘ێڵی تەٌەفۆٔی جێگیرکراٚ ثۆ ٘ەر  8.14
 کەضێک 

 100ثەغذاری ٌە ٘ێڵی ِۆثبیً ثۆ ٘ەر  8.15
 کەضێک

 100ثەکبر٘ێٕبٔی ئۀتەرٔێت ثۆ ٘ەر  8.16
 کەضێک
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ئبثٛٚری-ٌیطتی تەٚاٚی ٔیػبٔذەرەکبٔی ضیطتّی چبٚدێری کۆِەاڵیەتی –پبغکۆی ة   

 )ضەرٔج: ٔیػبٔەی * ئبِبژەیە ثۆ ئەٚ ٔیػبٔذەرأەی ٌە راپۆرتەکبٔی دا٘بتٛٚدا پێػکەظ دەکرێٓ(

 ٔیػبٔذەر

ٔیػبٔذەری 
 ?(CI)ضەرەکیی 

ٔیػبٔذەری 
پەرەپێذأی ئبِبٔجی 

 ٘ەزارە

(MDG)? 

 ضەرچبٚە 

 )رٚٚپێٛ یبْ فەرِبٔگە(

 ٘ەژاری

$ ٌە ٢١.٢رێژەی دأیػتٛاْ کە ثە کەِتر ٌە 
 رۆژێکذا دەژیٓ*

 IHSES 2102 

$ ٌە 1.25رێژەی دأیػتٛاْ کە ثە کەِتر ٌە 
 رۆژێکذا دەژیٓ*

MDG IHSES 2102 

$ ٌە رۆژێکذا*2کەٌێٕی ٘ەژاری ثە   MDG IHSES 2102 

%ی دأیػتٛاْ ٌە کۆی 20پػکی ٘ەژارتریٓ 
 دا٘بت )ثەکبرثردْ(* 

MDG IHSES 2102 

ِەترضی ٌەضەر )کبرثۆخۆکردْ  کبرِۀذیرێژەی 
کبرِۀذاْٚ کبرکردْ ثۆ خێساْ( ٌەکۆی   

MDG KRLFS 

ثەرثاڵٚی کەِی کێع )ِبِٕبٚۀذی ٚ ثەرز( ٌۀبٚ 
ضبڵ 5ِٕذااڵٔی خٛار   

MDG MICS 

)ثەرز( ٌۀبٚ ِٕذااڵٔی ثەرثاڵٚی کەِی کێع 
ضبڵ 5خٛار   

 MICS 

ثەرثاڵٚی دٚاکەٚتٕی گەغە )ِبِٕبٚۀذی ٚ ثەرز( 
ضبڵ 5ٌۀبٚ ِٕذااڵٔی خٛار   

 MICS 

ثەرثاڵٚی دٚاکەٚتٕی گەغە )ثەرز( ٌۀبٚ ِٕذااڵٔی 
ضبڵ 5خٛار   

 MICS 
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 پەرٚەردە 

 MDG MICS 2011 رێژەی تۆِبرکردْ ٌە لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی

ثەرزثٛٚٔەٚەی رێژەی تەٚاٚکردٔی لٛتبثخبٔەی 
 ضەرەتبیی 

MDG MICS 2011 

 MICS 2011  رێژەی تەٚاٚکردٔی لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی 

ضبڵ، ٔێر 24-15خٛێٕذەٚاری   MDG KRLFS 2012 

ضبڵ، ِێی  24-15خٛێٕذەٚاری   MDG KRLFS 2012 

پەرٚەردە ٚەزارەتی CI ژِبرەی لٛتبثخبٔەی درٚضتکراٚ ٌەِبٚەی ضبڵذا*   

ژِبرەی ِبِۆضتبی ٔٛێی را٘ێٕراٚ ٌەِبٚەی 
 ضبڵذا*

CI ٚەزارەتی پەرٚەردە 

ثەرزثٛٚٔەٚەی رێژەی تۆِبرکردْ ٌە لٛتبثخبٔەی 
 ٔبٚۀذیی

CI KRLFS 2012 

 CI KRLFS 2012 رێژەی تۆِبرکردْ ٌە لٛتبثخبٔەی ٔبٚۀذیی

 ٚەزارەتی پەرٚەردە CI رێژەی تەٚاٚکردٔی لٛتبثخبٔەی ٔبٚۀذیی

 ٚەزارەتی پەرٚەردە  رێژەکبٔی دٚٚثبرەکردٔەٚەی لۆٔبغ* 

* ٚاز٘ێٕبْ  ٚەزارەتی پەرٚەردە  

 ٚەزارەتی دارایی  خەرجییەکبْ ثۆ پەرٚەردە*

 جۆری کۆِەاڵیەتی 

ثۆ  جۆری کۆِەاڵیەتی خػتەی یەکطبٔی 
 لٛتبثخبٔەی ضەرەتبیی

MDG MICS 2011 

ثۆ  جۆری کۆِەاڵیەتی خػتەی یەکطبٔی 
 لٛتبثخبٔەی ٔبٚۀذیی

MDG MICS 2011 

ثۆ  جۆری کۆِەاڵیەتی خػتەی یەکطبٔی 
 لٛتبثخبٔەی ئبِبدەیی 

MDG KR-LFS2012 
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رێژەی ئۀذاَ پەرٌەِبٔی ئبفرەت ٌە پەرٌەِبٔی 
 ٔیػتیّبٔی

MDG ضەرچبٚەی فەرِی 

 KRLFS  رێژەی ئبفرەتی ثێٛەژْ 

 KRLFS  رێژەی خێساْ کە ئبفرەت ثەڕێٛەی دەثبت

ضبڵ کە  19-15رێژەی ئبفرەتی تەِەْ 
 ٘بٚضەرگیرییبْ کردٚە

 MICS 

  MICS  کۆی رێژەی ِٕذاڵجْٛٚ

 تۀذرٚضتی 

  MDG MICS رێژەی ِردٔی خٛار پێٕج ضبڵ

  MDG/CI MICS رێژەی ِردٔی ِٕذاڵی ضبٚا

ِبٔگ 12کٛتبْ ٌەدژی ضٛرێژە تب تەِۀی   MDG MICS  

ِبٔگ 12کٛتبْ ٌەدژی ضیً تب تەِۀی    MICS  

ِبٔگ 12کٛتبٔی دی تی پی تب تەِۀی   CI MICS  

 12کٛتبْ ٌەدژی ئیفٍیجی ِٕذااڵْ تب تەِۀی 
 ِبٔگ

 MICS  

ِبٔگ 12٘ەِٛٚ کٛتبٔەکبْ تب تەِۀی    MICS  

  MDG MICS ِٕذاڵجْٛٚ ٌەضەر دەضتی کبرِۀذی کبراِە 

  MDG MICS ثەرثاڵٚی ِۀع

 24-15تەِەْ  (،ڤیئێچ ئبی )زأیبری ٚرد ٌەضەر 
 ضبڵ

MDG MICS  

* رێژەی ِردٔی دایک ٌەکبتی ِٕذاڵجْٛٚ  ٚەزارەتی تۀذرٚضتی  

 ٚەزارەتی تۀذرٚضتی  ِردْ ثە٘ۆی غێرپۀجەٚە* 

 ٚەزارەتی تۀذرٚضتی  حبڵەتی ضیً* 
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ِتّبٔەی ٘بٚاڵتیبْ ثە خسِەتگٛزارییەکبٔی 
 تۀذرٚضتی*

 IHSES 2012 

دەضتٕیػبٔکراٚ ٚ چبرەضەرکراٚی رێژەی حبڵەتی 
ضیً ثەپێی چبرەضەری کٛرت ٌەژێر چبٚدێری 

 راضتەٚخۆدا*

 ٚەزارەتی تۀذرٚضتی 

 10.000ژِبرەی ثٕکەی تۀذرٚضتی ثۆ ٘ەر 
 کەضێک*

CI ٚەزارەتی تۀذرٚضتی 

کەضێک* 10.000ثۆ ٘ەر  پسیػکژِبرە ٚ چڕی   CI ٚەزارەتی تۀذرٚضتی 

 10.000ثۆ ٘ەر ژِبرەی لەرەٚێڵەی ٔەخۆغخبٔە 
 کەضێک*

CI ٚەزارەتی تۀذرٚضتی 

رێژەی ضەدیی ئەٚ ٔبٚچبٔەی ضتبٔذاردەکبْ 
ثەدیذە٘ێٕٓ ضەثبرەت ثە ژِبرەی ثٕکەی 

 10.000ثٕکە ثۆ ٘ەر  1تۀذرٚضتی گػتی )
 کەضێک(*

CI ٚەزارەتی تۀذرٚضتی 

رێژەی ضەدیی ئەٚ ٔبٚچبٔەی ضتبٔذاردەکبْ 
ثەدیذە٘ێٕٓ ضەثبرەت ثە ژِبرەی ٌمی ثٕکەی 

 5.000ثۆ ٘ەر  ٌك 1تۀذرٚضتی گػتی )
 کەضێک(* 

CI ٚەزارەتی تۀذرٚضتی 

 کػتٛکبڵ 

 KRLFS  رێژەی کبرِۀذأی چبالکییە کػتٛکبڵییەکبْ

ی زەٚی ثەکبر٘بتٛٚ ثۆ ثەر٘ەِی کػتٛکبڵ  CI  ئبِبر/ٚەزارەتی دەضتەی
کػتٛکبڵ ٚ ضەرچبٚەکبٔی 

 ئبٚ

ٚەزارەتی کػتٛکبڵ ٚ  CI ئبٚی ثەکبر٘بتٛٚ ثۆ ئبٚدێری*
 ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ

رێژەی ضەدیی زەٚی کػتٛکبڵی کە ئبٚدێری 
* ٘ەیە  

ٚەزارەتی کػتٛکبڵ ٚ  
 ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ
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، ثرٔج(*ُٔثەر٘ەِٙێٕبٔی دأەٚێڵە )گە  CI  ٚ ٚەزارەتی کػتٛکبڵ
 ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ

ٚەزارەتی کػتٛکبڵ ٚ  CI ثەر٘ەِٙێٕبٔی درەختی ثە٘ب ثەرز )ترێ، ٘ۀبر(* 
 ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ

 دەضتەی ئبِبر  ٔرخ ٚ ثڕی ثەر٘ەِە کػتٛکبڵییەکبْ )ٔبٚخۆیی(*

ٔرخ ٚ ثڕی ثەر٘ەِە کػتٛکبڵییەکبْ 
 )٘بٚردەکراٚ(* 

 دەضتەی ئبِبر 

ئبِبردەضتەی   دا٘بتی ضباڵٔەی کػتٛکبڵ*   

 دەضتگەیػتٓ ثە خسِەتگٛزارییە ثٕەڕەتییەکبْ، ئبٚ ٚ کبرەثب 

رێژەی دأیػتٛاْ کە ضٛٚتەِۀی رەق 
 ثەکبردە٘ێٕٓ 

 MICS  

رێژەی دأیػتٛاْ کە ئبٚەڕۆی چبرەضەرکراٚ 
 ثەکبردە٘ێٕٓ 

MDG MICS  

رێژەی دأیػتٛاْ کە ضەرچبٚەی ئبٚی 
 چبرەضەرکراٚ ثەکبردە٘ێٕٓ 

CI/MDG MICS  

ٚەزارەتی کػتٛکبڵ ٚ  CI یەدەگی ئبٚی ضەرزەٚی*
 ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ

ذا* ئبثٛٚریپػکی ئبٚی ضەرچبٚە ٔبٚخۆییەکبْ ٌە   CI  ٚ ٚەزارەتی کػتٛکبڵ
 ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ

ٚەزارەتی کػتٛکبڵ ٚ  CI ٌەدەضتچٛٚٔی ئبٚ ٌەِیبٔەی داثەغکردٔذا*
 ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ
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ٚەزارەتی کػتٛکبڵ ٚ  CI تٛأبی ثەر٘ەِٙێٕبٔی یەکە* 
 ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ

ٚەزارەتی کػتٛکبڵ ٚ  CI غبیطتەیی )جذٚی( تٛأبی یەکە*
 ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ

ٚەزارەتی کػتٛکبڵ ٚ  CI ثەرزتریٓ ئبضتی خٛاضت )ٌۆد(*
 ضەرچبٚەکبٔی ئبٚ

گػتی  ئبثٛٚری  

 دەضتەی ئبِبر CI کۆی خەرجییەکبٔی حکِٛەت 

٘ەڵئبٚضبْ )گۆڕاْ ٌە خػتەی ٔرخەکبٔی 
 ثەرکبرثەر( 

CI دەضتەی ئبِبر 

خەرجی تبکەکەضیی ثۆ کباڵ ٚ 
 خسِەتگٛزارییەکبْ* 

CI دەضتەی ئبِبر 

ٚەزارەتی ثبزرگبٔی ٚ  CI ٘ۀبردەکردٔی کباڵ*
 پیػەضبزی، ٚەزارەتی دارایی

ٚەزارەتی ثبزرگبٔی ٚ  CI ٘بٚردەکردٔی کباڵ*
داراییپیػەضبزی، ٚەزارەتی   

 کەرتی تبیجەت 

رێژەی کبرِۀذأی کەرتی تبیجەت ٌە کۆی 
 کبرِۀذاْ 

 KRLFS 

 ئبثٛٚریرێژەی ضەدیی کبرِۀذاْ ثەپێی چبالکی 
 )کػتٛکبڵ، خسِەتگٛزارییەکبْ، پیػەضبزی(

CI KRLFS 

* ئبثٛٚریژِبرەی کۆِپبٔیبکبْ ثەپێی چبالکی   CI  ٚ ٚەزارەتی ثبزرگبٔی
 پیػەضبزی/دەضتەی ئبِبر

ٚەزارەتی ثبزرگبٔی ٚ  CI ئبضتی ٘بتٕی ٚەثەر٘ێٕبٔی راضتەٚخۆی ثیبٔی* 
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 پیػەضبزی/دەضتەی ئبِبر

ٚەزارەتی ثبزرگبٔی ٚ  CI ٚەثەر٘ێٕبٔی جێگیر ثەپێی کۆِپبٔیبکبْ* 
 پیػەضبزی/دەضتەی ئبِبر

کەضێک*  1.000تەٌەفۆٔی ِۆثبیً ثۆ ٘ەر   CI  ٚ ٚەزارەتی گٛاضتٕەٚە
 گەیبٔذْ

کەضێک*  100ثەکبر٘ێٕەرأی ئۀتەرٔێت ثۆ ٘ەر   CI  ٚ ٚەزارەتی گٛاضتٕەٚە
 گەیبٔذْ

 ثبزاڕی کبر

+15رێژەی ثەغذاری ٘ێسی کبر ثۆ تەِۀی    KRLFS  

+ ٔێر15رێژەی ثەغذاری ٘ێسی کبر ثۆ تەِۀی    KRLFS  

+ ِێ15رێژەی ثەغذاری ٘ێسی کبر ثۆ تەِۀی    KRLFS  

+15رێژەی ثێکبری ثۆ تەِۀی   CI KRLFS  

+ ٔێر15رێژەی ثێکبری ثۆ تەِۀی    KRLFS  

+ ِێ 15رێژەی ثێکبری ثۆ تەِۀی    KRLFS  

(24-15رێژەی ثێکبری گۀجبْ )   KRLFS  

( ٔێر24-15رێژەی ثێکبری گۀجبْ )   KRLFS  

( ِێ24-15رێژەی ثێکبری گۀجبْ )   KRLFS  

  KRLFS  ژِبرەی کبرِۀذی ِٛچٛخۆر )٘ەزار(

 گەغتٛگٛزار 

راْ گەیػتٕی گەغتیبری ثیبٔی، ژِبرەی گەغتیب 
(ی ترعەرەثییەکبٔ )جگە ٌە ٚاڵتە  

CI  ٚ ٚەزارەتی غبرەٚأی
 گەغتٛگٛزار/دەضتەی ئبِبر

گەیػتٕی گەغتیبری ثیبٔی، ژِبرەی رۆژأی 
(جگە ٌە ٚاڵتە عەرەثییەکبٔی ترِبٔەٚە )  

CI  ٚ ٚەزارەتی غبرەٚأی
 گەغتٛگٛزار/دەضتەی ئبِبر

ٚەزارەتی غبرەٚأی ٚ  CIگەیػتٕی گەغتیبری ثیبٔی، ژِبرەی گەغتیبْ )ٌە 
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 گەغتٛگٛزار/دەضتەی ئبِبر ٚاڵتە عەرەثییەکبٔی ترەٚە(

گەیػتٕی گەغتیبری ثیبٔی، ژِبرەی رۆژأی 
 ِبٔەٚە )ٌە ٚاڵتە عەرەثییەکبٔی ترەٚە(

CI  ٚ ٚەزارەتی غبرەٚأی
 گەغتٛگٛزار/دەضتەی ئبِبر

ٚەزارەتی ٔبٚخۆ )تۆِبری  CI تێکڕای خەرجی رۆژأە* 
کبرگێڕی(/ٚەزارەتی غبرەٚأی 
 ٚ گەغتٛگٛزار/دەضتەی ئبِبر

 گٛاضتٕەٚە 

ٚەزارەتی ئبٚەدأکردٔەٚە ٚ  CI کۆی رٚٚثەری غەلبِی لیرکراٚ )کیٍۆِەتر(
ٔیػتەجێکردْ / ٚەزارەتی 

 غبرەٚأی ٚ گەغتٛگٛزار

 ثۆ غەلبِە ضەرەکییەکبْ

رٚٚثەری غەلبِە ضەرەکییەکبْ )کیٍۆِەتر(کۆی   CI  ٚ ٚەزارەتی ئبٚەدأکردٔەٚە
ٔیػتەجێکردْ / ٚەزارەتی 

 غبرەٚأی ٚ گەغتٛگٛزار

ٚەزارەتی ئبٚەدأکردٔەٚە ٚ  CI کۆی رٚٚثەری غەلبِە ٔبٚۀذییەکبْ )کیٍۆِەتر(
ٔیػتەجێکردْ / ٚەزارەتی 

 غبرەٚأی ٚ گەغتٛگٛزار

گٛٔذییەکبْ )کیٍۆِەتر(کۆی رٚٚثەری غەلبِە   CI  ٚ ٚەزارەتی ئبٚەدأکردٔەٚە
ٔیػتەجێکردْ / ٚەزارەتی 

 غبرەٚأی ٚ گەغتٛگٛزار

ٚەزارەتی ئبٚەدأکردٔەٚە ٚ  CI کۆی رٚٚثەری غەلبِە خێراکبْ )کیٍۆِەتر( 
ٔیػتەجێکردْ / ٚەزارەتی 

 غبرەٚأی ٚ گەغتٛگٛزار

ئۆیۆِجیٍی ٔەفەر کە ٌە ٔێٛاْ غبرە 
 ضەرەکییەکبٔذا ٘بتٛچۆ دەکەْ* 

CI 
 ٚەزارەتی گٛاضتٕەٚە
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ٚەزارەتی ئبٚەدأکردٔەٚە ٚ  CI کباڵی گٛازراٚە ثە غەلبِەکبٔذا )تەْ/کبتژِێر(* 
 ٔیػتەجێکردْ 

ٚەزارەتی ٔبٚخۆ / ٚەزارەتی  CI ثیرٔذاری پێکذاداْ*
 تۀذرٚضتی

 حٛکّڕأی

بکبٔی رەفتبر )پەیٛەضت ثە رێطجێجەجێکردٔی 
ٚە(* یبضب  

CI  ٚ فەرِبٔگەی حِٛکڕأی
 ٔەزا٘ە

فەرِبٔگەی حِٛکڕأی ٚ  CI دەضتگەیػتٕی خەڵک ثە یبضبکبْ*
 ٔەزا٘ە

فەرِبٔگەی حِٛکڕأی ٚ  CI دەضتگەیػتٕی خەڵک ثە رێّٕبیی ٚ پەیڕەٚەکبْ*
 ٔەزا٘ە

کبتی پێٛیطت ثۆ دەضتکردْ ثە کبر )ثسٔص( 
خۆِبڵی(*)کۆِپبٔیبی   

CI دەضتەی ئبِبر 

 




