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هة دةطتذاُي دةطتلةوتي سابشدوو:
خوػطوصةساُي و كاسيطةسيةكاُي قةيشاُي 4102
هة عيَشاق

حکومەتی عیێراق و بانکی نێودەولەتی ,حوزەیرانی 4100

قەیرانی 4102

عيَشاق هة يةن كاتذا تووػي دوو قةيشاْ بوو هة
ُيوةي دووةًي طاهَي  ,4102يةكيَلياْ بة ٓوَي
ُضًبووُةوةي صوَسي ُشخةكاُي ُةوت ,و ئةويرت,
بة ٓوَي ػةسِي دةوهةتي ئيظالًي .هة حوصةيشاُي
 4102وةُ ,شخي ُةوتي خاو هة دةوسوبةسي 004
دوالسي ئةًشيلي ُضًبووتةوة بوَ  76دوالس هة
ًاُطي ئةيووي و  74دوالس هة ًاُطي كاُووُي
يةكةَ بوَ ٓةس بشًيويَم .بة ٓوَي ثؼت بةطتين
صوَسِي عيَشاق بة ُةوتةوة وةكوَ ثؼليَم هة كوَ
بةسٓةًي ُاوخوَيي و ٓةُاسدةكاْ ,و طةسضاوةي
دآاتي حلوًةت ,ئةَ ُضًبووُةوة هة ُشخةكاْ
بةتةُيا طوسصيَلي طةوسة هة ئابووسي طظيت عيَشا
دةدات.
صيَذةباسي ئةًة ,هة حوصةيشاُي  4102وة,
دةوهةتي ئيظالًي ياْ ػةسِخواصاُي داعؽ

دةطةهَاتي خوَياْ فشاواْ كشد هة طوسياوة بوَ ُاو
باكوسي عيَشاق و ثاسيَضطاكاُي ئةُباسُ ,ةيِةوا,
طةالحةدديّ هة سِوَرئاوا ,و بة ػيَوةيةكي كةًرت هة
كةسكون و دياال .كوَي  002,111خيَضاْ هة
ُاوخوَ ئاواسة بووْ هة ُيَواْ حوصةيشاْ و كاُووُي
يةكةًي  4102كة دةكاتة ً 4.0ويوْ كةغ
(طةسضاوة :سِيَلخشاوي ُيَودةوهةتي كوض و
كوضبةساُي تشاكيِط ًاتشيلع ()IOM-DTM
كاُووُي دووةَ تا  40ي كاُووُي يةكةًي
 )4102و ئةواُةي كة هة ثؼتةوة بة جيَ ًابووْ
هة ػويَين تشي ووهَات دابشِاْ .ئاواسة ُاوخوَييةكاْ
( )IDPsهة طةس عيَشاق دابةؾ بووْ و ُضيلةي
ُيوةي ئةَ كةطاُة كة طِوسي ثاساصطاكاُياْ
تيَجةساُذبوو ضووْ بوَ كوسدطتاُي عيَشاق.
خظاسةتي طيظيى هة عيَشاق بوَ ُضيم ئاطيت

•ئةَ ػيلشدُةوةية وةسطيَشاُي بؤ كشاوة هة صًاُي ئيِطويضيةوة.

 4116بةسص بووتةوة (ٓةرًاسي طةسكةغ هة
عيَشاق ( ))Iraq Body Countهة ئةجناًي
بةسدةواًي توُذوتيزي .بووُي ُائاساًي,
ٓةُاسدةكشدُي ُةوت هة باكوس سِاطشت ,كاسيطةسي
خشاثي كشدة طةس باصسطاُي و وةبةسٓيَِاْ ,بوَيتة
ٓوَي هةُاوبشدُي ريَشخاْ و دسوطت كشدُي
ئاطتةُط بوَ ٓاتوضوو كشدُي كةي وثةي و
خضًةتطوصاسي هة طةستاطةسي ووهَات و
ُضًبووُةوةي صوَسِي كوَبةسٓةًي ُاوخوَي ُةوتي و
ُاُةوتي .صيَذةباسي ئةًة ,هةيةن تشاصاُي ووهَات
بوَيتة سِيَطش هة كاسي سِيَلخظنت و ضاكلشدْ و هةواُة
طةوسةكشدُي كاسيطةسيةكاْ.

ئاًاجنةكاْ

هة دةطت داُي دةطتلةوتةكاُي سِابشدوو  :خوػطوصةساُي و كاسيطةسييةكاُي بوَاوي قةيشاُةكاُي  4102هة عيَشاق

بةٓوَي درواسي ئةَ قةيشاُاُة و طشوَػيت دووباسة
بووُةوةي ئةَ جوسة قةيشاُاُة هة عيَشاق,
ٓةرًاسكشدْ و صاُيين كاسيطةسيةكاُي هة طةس
خوػطوصةساُي صوَس ثيَويظتة بوَ حلوًةت و بوَ
بةػذاسبوواُي طةػةطةُذْ ( development
 .)partnersئةَ توًَاسة دةسةجناًةكاُي
ػيلشدُةوةي ُويَية هة طةس بِةًاي سِيَلاسي هةيةن
ضوُي يةكة بضوكةكاْ ( micro-simulation
 .)approachئةَ سِيَلاسة طوود هة داتاي
ئابووسي صي ,ثيَؼبيِيةكاْ بوَ دآاتوو و ٓةسوةٓا
داتاي سِووثيَوي خيَضاْ وةسدةطرييَت بوَ ثيَؼبيين
كشدْ و ػيلشدُةوةي ٓةراسي هة ػويَّ و كاتي
جياواص ( complex and dynamic
قةيشاْ
كاسيطةسي
و
)poverty
( . )distributional impactهيَلوهيِةوة
دةكات هة:

 .iضوَْ قةيشاُةكاْ كاسيطةسي هة داُيؼتواْ كشدووة,
صاُيين دابةؾ بووُي كاسيطةسييةكاْ بة ثيَ

.ii

ُاوضة,
خةًالُذُي كاسيطةسي قةيشاُةكاْ هة سِيَطاي

.iii

ئاطيت بضووكي و طةوسةيي ػون (طةوسةيي
قةباسةي ئاواسةي ُاوخوَيي هة طةسةتا),
ثيَؼبيين كشدُي كاسيطةسي ٓةراسي هة طةس

.iv

ئةواُةي كة ٓةراس بووْ و ئةواُةي كة ٓةراس
كةوتووُة (بة سِاطواصساوة ُاوخوَييلاُةوة
( ,))IDPsو
بةساووسدكشدُي تايبةمتةُذييةكاُي ئةَ

.v

كوًَةهَةية.

ٓةسيٌَي كوسدطتاْ .ػيلشدُةوة تةُيا بوَ
طاهَي  4102كشاوة ,و ئةجناًةكاْ
خةًويَِشاوي سِةمسي ُني .بة ثيَضةواُةوة)b( ,
ئةًاُة بوَ طياطةتذاُةساْ ئاًادة كشاووْ.
ئةَ سِيَلاسة ػيَواصيَلي تةكِيلي ثيَؼلةوتووة و
ٓةًووي ئةو داتاُةي كة ئيَظتا بةسدةطنت بة
كاس ديَِيت .ئةَ سِيَلاسة باػرتيّ جيَطشةوةي
ٓةية هة كاتي ُةبووُي داتاي تاصة (داتاي

ُةبووُي ػون هة ُيَواْ طاهَاُي  4104و
.4100
قةيشاُةكاْ :خةهم و ئابووسي تيَلةي
بووْ هة طةيَ كاسيطةسييةكاُي دابةصيين
ُشخ ُةوت ,ػوكي طةوسة بةٓوَي دةوهةتي
ئيظالًي ,و سِاطواطيت صوَسة ًويَي
ُاوخوَيي.

بوَاو كشاوة دواي كوَ كوكشدُةوة) ,كة هة واُةية
طوصاسػت هة كاسيطةسييةكاُي ُاخواطتةي
طةوسةتش بلات.
طيِاسيوكاْ و طشمياُةكاْ :باسودوَخي
ئاطايي بةساًبةس بة قةيشاْ

سِيَلاسي ػيَوةُاطني ( methodological
 )approachطوود هة بةساووسد كشدُي دوو
طيِاسيؤ وةسدةطشيَت ,يةكيَلياْ طيِاسيؤي
كاسيطةسي خوَػطوصةساُية هة كاتي ُةبووُي
جؤهة ,و ئةوي تش ,طيِاسيؤي قةيشاُةكاُي
ئيَظتاية .بة بةكاسٓيَِاُي داتاي ووسدي
ريَشخاُي طاهَي  ( 4104سِووثيَوي طةوسةي
كوًَةهَايةتي و ئابووسي خيَضاْ هة عيَشاق) ,و
داتاي ئابووسي صي ()macroeconomic
بوَ طاهَي  ,4100-4104و ٓ ,4102ةسوةٓا
كاسيطةسيةكاُي
طشمياُة,
كوًَةهَيَم
قةيشاُةكاْ هة سِيَطاي بةساووسدكشدُي ئةَ
دووطيِاسيوُاُةي ويَِةكشاو دةخةًويَِذسيَت بوَ
طاهَي :4102

باسدوَخي ئاطايي

كاسيطةسى قةيشاُى 4102

طيِاسيوى قةيشاْ

ػيلشدُةوة  01ثاسيَضطاي عيَشاقي بة طةس 7
ُاوضة دابةػلشاوة
ٓ .0ةسيٌَي كوسدطتاْ :دٓوَن ,طويٌَاُي و
ٓةوهيَش
 .4بةغذاد
 .0هة ريَش كاسيطةسي دةوهةتي ئيظالَ:
ئةُباسُ ,ةيِةوا و طةالحةدديّ
 .2بةػي تشي باكوس :دياىل و كةسكون
ُ .0اوةُذ :بابى ,واطتُ ,ةجةف و كةسبةال
 .7باػوس :بةطشا ,صيكاسً ,يظاًْ ,وطةُِا
و قادطيية

ئةو دةسةجناًاُةي كة هيَشةدا ٓاتووُة
ئةواُةْ كة ثيَؼبيين دآاتووياْ بوَ كشاوة بة
( )aباسودوَخي ئاطايي ((ُ Business )BaUاوخوَ و خةهلاُي ريَش كاسيطةسي دةوهةتي
ثيَي داتاي دةطت كةوتوو هة دةصطاي ُاوةُذي
 :)as Usualوا طشمياْ دةكشيَت كة كة ئيظالًي:
ئاًاس و دةطتةي ئاًاسي ٓةسيٍَ ئةو و
خةهم و ئابووسي بة ثيَي باسدوَخي
طشمياُاُةي دواي طوفتطو كشدْ و سِيَللةوتّ
ئاطايي جاساُي خوَ كاس دةكةْ ,بة ٓوَي بة ًةبةطيت ئةجناًذاُي ئةَ كاسة ,خةهلاُي
هة طةيَ ٓاوكاساْ هة حلوًةتي عيَشاق و
سِاطواطرتاوي ُاوخوَ ( )IDPsبةَ ػيَواصة ثيَِاطة
طشيٌَاُةكاْ طةباسةت بة سِاطواطرتاوةكاُي
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 :ئةو عيَشاقياُةي كة بة ُاضاسي هة طِوسي
ٓوَي
بة
سِاطواطرتاووْ
ثاسسيَضطاكاْ
توُذوتيزييةكاُي دةوهةتي ئيظالًي و ُةبووُي دابةصيِيَلي  00هة طةدي كوَبةسٓةًي ُاوخوَيي
ئاطايؽ .قةباسة و ئاساطتةي ئةَ ػةثوَهة هة
خةهلاُي سِاطواطرتاو بة ثيَي داتاي سِيَلخشاوي بة ثيَي باسودوَخي ئاطايي ,سِيَزةي طةػةي
ُيَودةوهةتي كوض و كوَضبةساُي تشاكيِط كوَبةسٓةًي ُاوخوَي هة عيَشاق هة ُيَواْ
ًاتشيلع ( )IOM-DTMبووة (كاُووُي دووةَ طاهَاُي  4100و  4102و طاهَاُي  4104و
تا كاُووُي يةكةًي  .)4102خةهلاُي هة  4100يةكظاْ بووة و سِيَزةكةي  9هة طةد
ثؼت بة جيَ ًاوة ئاًارة بةو خيَضاُاُةية كة بووة بوَ ٓةس طاهَيَم .هة بةساًبةسدا,
بةسدةواًّ هة رياْ هة ثاسيَضطاُي ريَشكاسيطةسي خةًويَِشاوة سِةمسيةكاْ بوَ طاهَي  ,4102كة
دةوهةتي ئيظالًي .صيَذةباسي ئةًة ,سِةضاوي ػؤكة ئابووسييةكاُي صهي كشدووة هة
طشمياُةكاُي بةجيَ ٓةْ طةباسةت بة خظاساتي ئةجناًي ٓيَشِػي دةوهةتي ئيظالًي و
خوَػطوصاُي خةهلاُي ئاواسةي ُاوخوَيي و ئةو ٓةسوةٓا هة ئةجناًي دابةصيين ُشخي ُةوت,
خةهلاُةي كة بةسدةواًّ هة رياْ هة باغ هة دابةصيين ئابووسي عيَشاق دةكات بة
ثاسيَضطاكاُي ريَش كاسيطةسي دةوهةتي ئيظالًي سِيَزةي  7هة طةدا .بةَ ػيَواصة ,ػؤكة
كةثيَذةضيَت ٓيَؼتا هة ريَش كاسيطةسيةكاُذا بّ .طةوسةكاْ بوَيِة ٓوَي دابةصيين  00هة طةدي
ضاهَاكية ئابووسييةكاْ
ثوَختةي ئةَ بابةتاُة هة خواسةوة ٓاتووة:
كاسيطةسييةكاُي قةيشاْ :طةػةي ئابووسي صي

ئاواسةي ُاوخوَيي

هة ثؼتةوة بة جيَ ًاوة
(ثاسيَضطاكاُي هة ريَش
كاسيطةسي دةوهةتي
ئيظالًي)

ُةبووُي داًةصساُذْ هة
كةستي تايبةت

هة دةطت داُي  %71هة
دآات

ُةبووُي طواطتِةوة هة
كةستي تايبةت

 ,هة دةطت داُي طواطتةوةي
طؼيت و تايبةت (جطة هة
خاُةُؼيين)

ُةبووُي خضًةتطوصاسي بوَ
خاوةْ ًاهَةكاْ
هة دةطت داُي ٓةًوو
ٓةبووةكاُي جيَطري
هة دةطت داُي  %01هة
خضًةتطوصاي ُيؼتةجيَ
بووْ
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بة تايبةت هة كةستي بةسٓةَ ٓيَِاْ و
ئاواداُلشدُةوة ( manufacturing and
)construction sector
كةستي بةسٓةَ ٓيَِاْ و ئاواداُلشدُةوةي
تيَلةهَاو ,سِيَزةي ُضًبووُةوةي طةػة كشدْ بة
 20هة طةدا خةهيَِذساوةُ ,ضًبووُةوةيةن هة
 46هة طةدي هة باسودوَخي ئاطايي بوَ سِيَزةي
 01هة طةد هة ًاوةي قةيشاُةكاُي طاهَي
 .4102بة ثيَ خةًويَِشاوةكاْ سِيَزةي ُضَ
بووُةوة بوَ كةستةكاُي تشي ئابووسي
سِيَزةيةكي كةًرت ثيَؼاْ دةدات.

كاسيطةسييةكاُي قةيشاْ :باصاسي كاس و دآات

صياد كشدُي  111,111كةطي بيَلاس هة
عيَشاقي
خةًالُذْ كشاوة كة قةيشاُةكاُي 4102
بوَيتة ٓوَي هة دةطت داُي 111,111
دةسفةتي كاسي  .ئةًة ئةوة دةطةيِيَت كة
 111,111كةطي تش هة خةهلي عيَشاق هة
تةًةُي  72-00ئيظتا بيَلاسْ بة ثيَي

طيِاسيؤي باسودوَخي ئاطايي.
ٓةسوةٓا ,ثيَذةضيَت داًةصساُذْ بوَ كاسي
بةسٓةًٔٔيَِةس و دآاتي صوَستش هة بواسي
بةسٓةًٔيَِاْ و ئاوةداُلشدُةوة دةطوَسِيَت بوَ
كاسي بة بةسٓةًي كةًرت و دآاتي كةَ تش و
هة واُة كاسةكاُي ُافةسًيرت وةكو بواسي
كؼتوكايَ و خضًةتطوصاسيةكاْ .ئةًة جيَطاي
ُيطةساُية هةبةس ئةوةي كة صوَسبةي صوَسي
عيَشاقية ٓةراسةكاْ هة طاهَي  4104هة
بواسي ئاوةداُلشدُةوة و كؼتوكاهَي كاسياْ
دةكشد  .هةاليةكةوة ,ئةَ كةطاُة كاس هة
دةطت دةدةْ (هة ئاوةداُلشدُةوة) و هة
اليةكي تشةوة ,سِوودةكةُة كاسةكاُي ُاجيَطري
و بيَ دهَِيايي هة بواسي كؼتةكايَ (دآاتياْ
هة ثيَؼرتكةَ بووة و تةُاُةت هة  4104وةؾ
دابةصيَوة)
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ُضًبووُةوةي يةكجاس هة دآاتي كاس
بة

سِةضاوكشدُي

قةباسةي

داكؼاُي

ئابووسي ,و كاسيطةسيةكاُي هة طةس باصاسي
كاس ,قةيشاُةكاْ كاسيطةسي توُذي هة طةس
دآاتي كاسي ٓةس تاكيَم كشاوة كة بة 70
هة طةد دةخةًويِذسيَت هة دآاتي ٓةس

تاكيَم .بةساًبةس باسودوَخي ئاطايي,
دآاتي ٓةس تاكيَم تا  02هة طةدي
دابةصيوة هة طيِاسيؤي قةيشاْ ,كة بوَتة
دابةصيِيَلي  41هة طةدي هة دآاتي كاسي
ٓةستاكيَم ,و دابةصيِيلي كةًرت هة

طةسضاوةكاُي تشي دآات وةن دآاتي
بةدةطت ٓاتوو جطةهة كاسكشدْ (non-
 )laborو طواطتِةوةي طؼيت و تايبةت (
.)public and private transfers
ئةًة ٓةسوةٓا هة دابةصيين بةسضاو هة
بةكاسبشدْ بوَ ٓةستاكيَم بةدي كشاوة
(خوػطوصةساُي هة طةس بِةًاي ٓةراسي
ٓةرًاسكشاوة) كة بة تيَلشا  01هة طةدا
كةًرتة بة ٓوَي قةيشاُةوة.
4

كاسيطةسييةكاُي قةيشآْ :ةراسي و ُابةسابةسي

ئاطتةكاُياْ

هة

طاهَي

,4116

ُضًبووُةوةي دآات هة  4116تا .4104

هةدةطت داُي دةطتلةوتةكاُي سِابشدوو
بة ثيَي ئةَ خةًويَشاواُة ,دةسدةكةويَت كة
ثيَذةضيَت قةيشاُي  4102كاسيطةسي
بةسضاو و توُذي هة خوػطوصةساُي كشدووة.

صياد كشدُي ٓةراسي هة ٓةسيٌَي كوسدطتاْ و
ثاسيَضطاكاُي ريَش كاسيطةسي دةوهةتي
ئيظالَ

ئةطةس ٓيض ػوكيَم ُةبواية ,سِيَزةي ٓةراسي

ئةًة جيَطاي طةسطوسًاْ ُية كة طةوسةتشيّ

( )poverty headcountثيَؼبيين

كاسيطةسيةكاُي ُاخوَؾ هة كوسدطتاْ و

دةكشا ُضَ بيَتةوة هة سِيَزةي  %09هة

ثاسيَضطاكاُي كاسيطةس بة دةوهةتي ئيظالًي

 4104بوَ  %00تا طاهَي  .4102بةهَاَ بة

بةدي بلةووْ  ,بةهَاَ بة ٓوَكاسي

ٓوَي دوو ػؤكي ُةسيَين ,ػيلشدُةوة ثيَؼاْ

جياواصةوة .هة ٓةسيٌَي كوسدطتاُي عيَشاق

دةدات كة ٓةراسي صيادي كشدبيَت بوَ %44.0

سِيَزةي ٓةراسي تا ضواسئةوةُذة صيادي

هة  .4102ئةًة ئاًارة بة صيادكشدُي

كشدووة ,هة  %0.0هة باسودوَخي ئاطايي بوَ

كاسيطةسيي قةيشاُة هة طةس ٓةراسي بة

 %04.0بةٓوَي ٓاتين ئاواسة ُاوخوَييةكاْ

سِيَزةي  6.0خاهي طةدي ( percentage

و صياد كشدُي كيَربِكيَ بوَ بةدةطت كةوتين

 .)pointصيَذةباسي ئةًةٓ ,ةراساُي ئيَظتا

كاس ,كةي وثةي و خضًةتطوصاسيةكاْ .هة

ٓةْ كةوتووُةتة ريَش ٓيَوي ٓةراسي.

ثاسيَضطاكاُي

دةوهةتي

ٓةسبوَية ,خةًويِشاوةكاْ دةسدةخاْ كة

ئيظالًي ,بة ٓوَي كاسيطةسي سِاطتةوخوَي

بوَ

و

سِيَزةكاُي

ٓةراسي

طةسِاوُةتةوة

طشفيت

كاسيطةس

ئابووسي,

بة

كوًَةهَايةتي

ئاطايؽ,دةخةًويَِذسيَت كة سِيَزةي ٓةراسي

هة دةطت داُي دةطتلةوتةكاُي سِابشدوو  :خوػطوصةساُي و كاسيطةسييةكاُي بوَاوي قةيشاُةكاُي  4102هة عيَشاق

دووبةساًبةس بوبيَت و طةػتبيَتة  20.4هة

طةساُة

طةد بة ثيَي طِاسيوي قةيشاْ (هة

قةيشاُذآ .ةًووي ئةًة بة ٓوَي كةوتِيَلي

باسودوَخي قةيشاْ) .هة كاتيَم كة

صوَس

سِوويذاوة.

كاسيطةسييةكاْ هة ػويَِةكاُي تشي عيَشاق

تايبةمتةُذيةكاُي

كةًرتة ,بةهَاَ ٓةراسي هة ٓةًوو ػويَِةن

خيَضاُاُة هة ُيَواْ "ٓةراسي كة بووُياْ

صيادي كشدووة .بة تايبةتي هة باػوس ,ئةو

ٓةبوو" و تيَلشاداية كة ٓةسوةٓا

ػويَِةي كة ٓةراسي ٓةًيؼة هة طةسةوة

وادةطةيِيَت كة ئةَ خيَضاُاُة هة ُضيم بة

بووة ,ئاطيت ػوكةكاُي طةوسة و صياتش

ُاوةُذةوة كةوتووُةتة ريَش ٓيَوي ٓةراسي.

بووة و سِيَزةي ٓةراسي بوَ طةسةوةي 01

بويِةتةوة
هة

دآاتي

هة
كاس

دةسةجناًي

دميوطشاي ئةَ

دةطوتشيَت ,صوَسبةي ً 1ويوْ خةهلي ٓةراس

هةطةد دةخةًويَِذسيَت.

هة عيَشاق هة قةيشاُي  4102هةو

هة كاتيَم كة ثيَؼبيين ُاكشيَ كة

خيَضاُاُة ثيَم ديَّ كة ثيَؼرت هة ريَش ٓيَوي

قةيشاُةكاْ بووبِة ٓوَي صياد كشدُي

ٓةراسيذا بوويِة و دواتش صياتش هة ُاو

ُابةسابةسي (بة تيَلشا) هة ئاطيت
كوًَةهَطادا ,خةًويَِشاوةكاْ ئاًارة بة صياد
بووُيَم هة ُابةسابةسي هة كوسدطتاْ,
بةغذاد

و ثاسيَضطاكاُي كاسيطةس بة

دةوهةتي ئيظالًي دةكةْ.

ػي كشدُةوة ٓةسوةٓا جياواصي داُاوة هة هة
ُيَواْ "ٓةراسي ُويَ" ,ئةو خيَضاُاُةي كة

هة ً 8ويوْ خةهلي ٓةراس هة عيَشاق بة ثيَي

ئةجناًي قةيشاُةكاْ كةوتووُة ريَش ٓيَوي

طيِاسيؤي قةيشاُي 4102

ٓةراسي ,و " ٓةراساُي كة بوَُياْ ٓةبوو"

ئةو خيَضاُاُةي كة بة ثيَي طيِاسيؤي
باسودوَخي ئاطايي ٓةراس بووُة و ئةواُةي

سِيَزةي ٓةراسي

بةسدةواَ بووُة هة رياْ هة ريَش ٓيَوي

2014
باسودوَخي

قةيشاْ
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26.1
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5.5

ئاطايي

هة ً 1ويوْ خةًويَِشاوي خةهلي ٓةراس هة
عيَشاق بة ثيَي طيِاسيؤي قةيشاْ هة
ٓ " %07 ,4102ةراسي ُويَّ"  .ئةَ
خيَضاُاُة كة ُةبواية ٓةراس بوبيَّ بة ثيَي
طيِاسيؤي باسودوَخي ئاطاييذا ,تووػي
ُ %21ضًبووُةوةي بةكاسبشدُي طةساُة و
صياتش هة ُ %01ضًبووُةوةي دآاتي
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ٓةراسي تيَوةطوَاووْ.

هة دةطت داُي دةطتلةوتةكاُي سِابشدوو  :خوػطوصةساُي و كاسيطةسييةكاُي بوَاوي قةيشاُةكاُي  4102هة عيَشاق

كاسيطةسييةكاُي قةيشاْ :خةهلاُي سِاطواطرتاوي ُاوخوَ

ػةثوهي خةهلاُي سِاطواطرتاوي ُاوخوَ كة
طِوسي ثاسيَضطاكاُياْ دةسباغ كشدووة 0.0
ًويوْ هة كوَي ً 4.0ويوْ خةهلي
سِاطواطرتاوةي ُاوخوَيي طاهَي  4102ي ثيَم
ديَِّ .هةكاتيَم كة ػي كشدُةوة تةُيا
سِةضاوي ئةو خةهلة سِاطواطرتاوةي كشدووة

بةطؼيت ,ئاواسةُاوخوَييةكاْ بة تةُيا
ُيوةي يةن ًويوْ ٓةراسي صيادة ياْ
"ٓةراسي ُويَ" هة عيَشاق ثيَم ديَِّ – ئةو
خةهلاُة كة هة دةسةجناًي قةيشاْ
كةوتووُة ُاو ٓةراسي .ئةَ  41هة طةد
صيادكشدُةوةي خةهلي ٓةراس دةكاتة 4.1
ًويوْ خةهلي ٓةراسي صيادة .ئةطةس ضي,
ثؼلي ئاواسة ُاوخوَييةكاْ هة "ٓةراسي

كة هة ثاسيَضطاكاُي خوَياْ دةسكةوتووُة,
ثيَؼاْ دةدات كة ئةَ خةهَلة هة سِووي
خوَػطوصةساُيةوة توػي ػوكةكي طةوسة
ٓاتووُة بة دابةصيين يةن هة ثيَِجي

ئةَ ثيَضاُيِة ثوَختةية كة هة دةسةجناًةكاُي

بةكاسبشدُي طةساُة هة باسودوَخي طِاسيوي

كاسي باُلي جئاُي بة ٓاوكاسي وصاسةتي

قةيشاْ بةساًبةسبة طِاسيوي كةطح وكاس هة

ثالُذاُاْ و دةصطاي ُاوةُذي ئاًاسي عيَشاق و

باسودوَخي ئاطايي ,و كاسيطةسي طةوسةتش هة

دةطتةي ئاًاسي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ  .ووسدةكاسي

دآات كشدووة.

صياتش هة بةسدةطتة هة يادداػت ياْ ثيَضاُيين
تةكِيلي " :هةدةطت داُي دةطتلةوتةكاُي

 2هة 01ي ئاواسة ُاوخوَييةكاْ ٓةراسْ

سِابشدوو :خوػطوصةساُي و كاسيطةسي جوت
قةيشاُي  4102هة عيَشاق -سِيَلاسي ٓاو

دابةصيين صوَسي دآات هة ُيَواْ ئةَ

طشمياُةي ووسد (’,")Micro simulation

كوًَةهَةية كاسيطةستش بووة بةٓوَي هةدةطت

باُلي جئاتي .4102

داُي داساييةكاْ و ػويَين ُيؼتةجيَ بووْ,
كة ُيؼاُةي بةسصبووُةيةكي بةسضاوي
ٓةراسيية هة ُيَو ئةو خيَضاُاُةي كة بة ٓوَي
قةيشاُةوة بوويِةبة ئاواسةي ُاوخوَيي -هة
 %40باسودوَخي ئاطايي بوَ  %01هة
قةيشاْ .بة واتةيةكي تش 2 ,هة 01ي
ئاواسة ُاوخوَييةكاْ ئيَظتا ٓةراسْ .ئةَ
ًةصُذةية سِاطواطنت هة ُاو طِوسةكاُي
ثاسيَضطا كاُي هةخوَ ُاطشيَتةوةٓ ,ةس بوَية
رًاسةكة كةًرتة ثيَؼاْ دةدات.

6

ُويَ" بة ػيَوةيةكي بةسضاو هة طةساُظةسي
عيَشاق جياواصة ,هة ٓةسيٌَي كوسدطتاُي
عيَشاق "ٓةراسي ُويَ"  74هة طةدة .هة
اليةكي تشةوة ,هة باػوس ,ئاواسة
ُاوخوَييةكاْ تةُيا  4هة طةدي ٓةراسي
صيادة ثيَم ديَِّ ,ئةو ػويَِةي كة كاسيطةسي
قةيشاْ تا سِادةيةكي صوَس هة سِيَطةي
ػوكةكاُي ئابووسي صهةوة بووة.

