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 0212( هة ىيوةى دووةمى Iraq Knowledge Network (IKN)ئةو زووثَيوة بةىاوى تؤِزى شاىيازيى عَيساق )
 كازة ئامادةكازييةكاىى وةكو داىاىى ثسضيازىامة، دةضت ىيصاىلسدىى منووىة و خوَهى زاٍَيياىى ضةزثةزشتياز و توَيرةزةكاٌ(

بةِزيوةبةزايةتيى  دةضت بلسَيت بة كازى مةيداىى. هة 0211ى وباتئةجنامدزاٌ و دواتس بِسيازدزا هة ضةزةتاى ماىطى ش
ٍةماٍةىطلازَيم، بةزثسضَيلى كازوبازى ئيدازى و هؤجطتى، تَينَيلى  ٍةز ثازَيصطايةن ضةزثةزشتيازَيلى ىاوةىدى،ئامازى 

تة وةكو ةزؤكى دةضض هة دةضتةى ئاماز ) تينَيمكازى مةيداىى، تينَيلى كؤدكسدٌ، تينَيلى داطستيى داتا و ٍةزوةٍا 
و  بةزثسضَيلى كازوبازى ئيدازى و هؤجطتى( ضةزثةزشتيازَيلى ىاوةىدى،و بِسيازدةزى زووثَيو،  ٍةزَيه ضةزثةزشتيازى طصتى

 و زووثَيوة.كازياٌ كسدووة بؤ بةئةجناو طةيصتيى ئة هَيرىةيةكى تايبةت بة وةزطَيِساىى فؤزو و زَييناييةكاٌ(
ةمتةىديية جياواشةكاىى ضةبازةت بة تايب ةبةدةضت ٍَيياىى شاىيازيى تَيس و تةضةَه زووثَيوة جنة ضةزةكييةكاىى ئةوئاما

 و ئاضتى ثةكلةوتةيى، خؤزان،جؤز ، ييةوة )ٍَيصى كاز(ئابوزداىيصتواىى ضااَلن هة زووى  داىيصتواٌ، بة تايبةت
 ثةيوةىديية كؤمةاَليةتييةكاٌ. صتةجَى بووٌ وشوَييى ىي، هة اليةٌ ٍاووآلتياىةوة خصمةتطوشازييةكاٌ و ٍةَهطةىطاىدىياٌ

منووىةى ئةو زووثَيوة ثصت بة ضوازضَيوةى ثسؤضةى طةمازؤضاشى و ذمازةداىاىى بييا و ىصييطة و خَيصاىةكاٌ 
 ئةجناو دزا بوو. 0212دا و بة مةبةضتى ئامادةكازى بؤ ضةزذمَيسيى ضاَهى  0222دةبةضتَيت كة هة ضاَهى 

 4032خَيصاٌ، ضوَيناىى  2520)ٍةوهَيس  ( خَيصا8316ٌاتة )دةك ٍةزَينى كوزدضتاٌ هة قةبازةى منووىةكة 
، ضوَيناىى  %81.03ٍةزوةٍا زَيرةى وةآلمداىةوة هةو زووثَيوةدا بسيتيية هة: ٍةوهَيس  .خَيصاٌ(1764خَيصاٌ و دٍؤن 

 .%84.24و دٍؤن  97.32%

زَيرةى ضةَهت  ٍةزوةٍا % ثَيلدَييً.0202زَيرةى ضاَل ( 02-11كةضاىى تةمةٌ ) هةضةز ئاضتى ٍةزَينى كوزدضتاٌ،
 % .9202كؤى طصتيض بسيتيية هة و % ة 0202% ة و هة طوىد 9202بووٌ هة شاز 

 

 سةرةتا:

 قةبارةى خيَزان، تةآلق، هاوسةرطريى
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تة زةطةشى ضاآلٌ ئةوة دةضةَهنَييَيت كة هةدايم بووىى كوِز شؤزتسة هة هةدايم بووىى كض، وا 10زَيرةى كةضاىى خواز تةمةٌ 

 ى ٍةية هة ىَيو هةدايم بوواىدا.ستىَيسيية ئاضتَيلى بةزش
 

دابةشبووىى داىيصتواٌ بة ثَيى بازى ٍاوضةزطريى هةضةز ئاضتى زةطةش )%(
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ضةَهت خَيصاىداز تةاَلق دزاو بَيوة جيابووةوة تةمةٌ كةم  هة
ىَيس12 ضاَل مَى كؤ

 
 

كةضيية،  1كةضيية و هة طوىد ىصيييض بؤ خَيصاىى  2ى خَيصاٌ هة شازىصني بؤ خَيصاىى بةزشتسيً زَيرةى قةبازة
طوىدىصني ئةو  كةضى، داتةثييى بةٍَيص ٍةية هةقةبازةى خَيصاٌ هة شازىصييدا كةضى هة 2ٍةزوةٍا هة دواى قةبازةى 

ئةوة دةزدةخات كة ئاضتى  هة ضواز كةس ةىةى قةبازةياٌ كةم داتةثيية شؤز بةدى ىاكسَيت. ٍةزوةٍا زَيرةى ئةو خَيصاىا
ٍاوضةزطريى و ئازةشووى ميداَل بووٌ ٍةو هة شاز و ٍةو هة طوىد كةو بؤتةوة و تةىاىةت هة طوىدىصني كةم ة هة 

 شازىصييدا.
تَيلِساى قةبازةى خَيصاٌ بةز طوىدىصييى ثازَيصطاى دٍؤن دةكةوَيت و ىصم يً تَيلِساى  بةزشتسيً ،بةو ثَييةط

شازىصييى ثازَيصطاى ضوَيناىى دةكةوَيت و تَيلِساى طصتيى قةبازةى خَيصاٌ هة ٍةزَينى كوزدضتاٌ  زقةبازةى خَيصاىيض بة
 كةس/خَيصاٌ. 102بسيتية هة 

كةم  ٍةبووىى ميداَل( ٍةو هة شاز و ٍةو هة طوىديض شؤز بة زووىى  ديازدةى ىةبووىى ميداَل )دزةىط ٍةبووٌ و
و هة شازىصني شياتس هة  (ميداَهياٌ ىييةذمازةى ميداَهياٌ ضفسة )ئةو خَيصاىاىةية كة  بةزضاو دةكةوَيت. بةزشتسيً زَيرة ٍى

ئةو ضازتةى خوازةوة شاىيازيى شياتسماٌ  ضازةكى خَيصاىةكاٌ و هة طوىدىصيييض شياتس هة ثَييج يةكى خَيصاىةكاٌ ثَيلدَييً.
 ثَيدةدات ضةبازةت بةو بابةتةوة.

 

كةم  هة تةمةٌ 
 ضاَل 21
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دابةشبووىى خَيصاىةكاٌ بة ثَيى ذمازةى ميداَل )%(
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% و 2101ضاَل هة ثازَيصطاى دٍؤن بةدي دةكسَيت كة بسيتية هة  11بةزشتسيً ئاضتى تاكةكاىى كةم  هة 
ضاَل زَيرةى  11ئاضتى ٍةزَينيض ميداآلىى خوازووى % ة. هةضةز 9902ىصم يييصياٌ هة ثازَيصطاى ضوَيناىيية كة ئةويض 

 % ى داىيصتواٌ ثَيلدَييَيت.2902% و هة طوىد 9102% ى داىيصتواٌ ثَيلدةٍَييً كة ئةو زَيرةية هة شاز 9200
%( و هة ىَيو ثياواىيض )ض 202ضةبازةت بة زَيرةى تةاَلقيض، هة ىَيواٌ ئافسةتاىى طوىدىصني شؤزتسيً زَيرةى ٍةية )

% . ئةمةط 209%( و كؤى طصتيض هة ٍةزَينى كوزدضتاٌ بسيتيية هة 200از و ض هة طوىد( كةم يً زَيرةياٌ ٍةية )هة ش
ئةوة دةزدةخات كة زَيرةى ٍاوضةزطريى كسدىةوةى ئافسةتاٌ دواى تةاَلق هة بةزامبةز ثياواىدا هة ىاوضة طوىدىصييةكاىدا 

ضاآلٌ و ضةزووتس هة ئاضتَيلى شؤز بةزشداية و ئةتواىني بوَيني  12ةمةٌ % ة. ٍةزوةٍا زَيرةى ضةَهت بووٌ )بؤ كةضاىى ت12
ٍاوتاية هةطةَل زَيرةى خَيصاىداز بووٌ. بَيطوماٌ ئةمةط دواكةوتيى تةمةىى ٍاوضةزطريى دةزدةخات و ىيصاىدةزى ئةوةية 

دةكةٌ. خاَهَيلى تس كة كة طةجناٌ خؤياٌ هة ٍاوضةزطريى بةدوز دةطسٌ و دزةىط و هة تةمةىى ضةزوو، ٍاوضةزطريى 
جَيطةى ٍةَهوةضتة هةضةز كسدىة جياواشيى ىَيواٌ ثياواٌ و ئافسةتاىى خَيصاىدازة. ئةمةط طةواٍيدةزَيلة بؤ بةزش بووىى 

 زَيرةى ئةو ثياواىةى شياتس هة يةن ٍاوضةزياٌ ٍةية و ئةو زَيرةيةط ئةتواىني بَوَيني بةزضاوة.
 

% و كؤى طصتيى 0202% و هة طوىدىصني 1.01ٍةزَيه هة شازىصني  زَيرةى ىةخوَييدةوازى هة ضةز ئاضتى
 % . 1109ىةخوَييدةوازى هة ٍةزَيه بسيتيية هة 

% ى داىيصتواٌ ثَيلدَييً 102% ى داىيصتواٌ و هة طوىدةكاىيض زَيرةى 101ٍةزوةٍا بَيلازةكاٌ هة شازةكاٌ زَيرةى 
 % ى داىيصتواىة..10و بة طصتيض زَيرةكةياٌ 

% ى داىيصتواىى ثازَيصطاى .10شؤزتسيً زَيرةى هة ثازَيصطاى ٍةوهَيس داية، واتة بابةتى كؤض كسدٌ،  ضةبازةت بة
% ى داىيصتواىة. و 00.ٍةوهَيس هة دةزةوةى ئةو ثازَيصطاية هة دايم بووىة و كةم يً زَيرةط هة ثازَيصطاى ضوَيناىية كة 

زَيصطاى خؤياٌ )ض هة ثازَيصطايةكى تس هةىاو عَيساق ياٌ هة % ى داىيصتواٌ هة دةزةوةى ثا201هةضةز ئاضتى ٍةزَينيض 
 %.101ئةو ىيصاىدةزة بؤ شوَييةكاىى تسى عَيساق بسيتيية هة  دةزةوةى عَيساق( هةدايم بووىة.

 نةخويَندةوارى، بيَلارى، كؤض
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، بةزشتسيً ئاضت دةطةِزَيتةوة وىى داىيصتواىى ٍةزَينى كوزدضتاٌٍؤكازةكاىى طؤِزييى شوَييى ىيصتةجَى بوهةبازةى 
%( و 9101) ٍةوهَيسدةطةِزَيتةوة بؤ ثازَيصطاى  شؤزتسيً زَيرةدةزكسدٌ ياٌ كؤض ثَيلسدىى بةشؤز و هةمةط  بؤ ٍؤكازى

ية َيصطاكاىى تسى عَيساق بسيتيو هة ثاز %9902كؤى ٍةزَينيض بسيتيية هة  %( و.900) ضوَيناىىكةم يييض بؤ ثازَيصطاى 
طؤِزييى شوَييى ىيصتةجَى بووٌ بابةتى ثةىابةزى ية هةىاوخؤى %. ٍةزوةٍا يةكَيلى تس هة ٍؤكازةكاىى 1102هة تةىَا 

% و 909ٍةية هةو بابةتةدا كة بسيتيية هة عَيساق. هة ىَيواٌ ثازَيصطاكاىى ٍةزَيه، ثازَيصطاى ٍةوهَيس بةزشتسيً زَيرةى 
دةزة هة شوَييةكاىى تسى %. ئةو ىيصاى102% ة و هة ثازَيصطاى ضوَيناىيض 102ثازَيصطاى دٍؤكيض كةم يً زَيرةى ٍةية كة 

 % ة.209عَيساق 


