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 ثيَشةكيلةبسي 
 

ضةػتيََ  مةرشطتي رتة طتةس      كشيَكاسان لة هةسيَني كوسدطتاان   يََشادتذا لةرتةسدثي شََؼتََيكاسو ةتة سثدان  رتة      مافةكاني 
  مةسجةكاني طةالمةري شَؼتةيي   دثيانَان لة ئةجنامي نةرو ني كةسثطاة  ث   طةالمةري   رياني كشيَكاسان دس طت كشد

 ةَان لة دثطت دثدثن   كةمئةنذاي دثرن.
رةلََؼا  دثسكشدني كشيَكاسان لةطةس كاس     شةسثطةنذني دياسدثو رََكاسو   ال اصو رَنتةكشدن  نتةرو ني ةشيَسةطتا كتاس     

  ئاصادو كاسو طةنذيكايي. هةسضتةنذث كتة لةهتةسيَني     كشيَكاسان سةت رةكاني رايياطا لة طةسراسو رةػايي ةة سث ...رذ. 
دثسضتو ث كتة راسدادثيتةا ياطتايةكي      2012و طالَي 4كوسدطاان ياطاو خانةنؼَين   رَنةو كوَمةلَايةري كشيَكاسان رماسث 

كتة   2015و طتالَي  15 ةوجنا ث رة مظةةةسكشدنى رةػََ  لةمافةكاني كشيَكتاسان  هتةس ثها ياطتاو كتاسو يََشادتي  رمتاسث      
 ئة يؼَان رةػََ  لة مافةكاني كشيَكاسان دثطاةرةس دثكات. 

هتتةسد   ذكومتتةري يََتتشار   كوسدطتتاانَؽ لةرةسامستتةس سث ػتتي ئََظتتااو كشيَكاسانتتذا رتتا ئةنذاصثيتتةكي ص س رََوةلَويَظتتت    
ين كتتاس   طتتةالمةري كشيَكتتاسان   رََتتذثن ن   هتتََ ػتتََوث هتتة لَََكي سردو فتتةسمَان لتتيَ نتتةرَيشا ث رتتة راػتت كشدني ػتتويَ 

ديتتاسدثو رََكتتاسو   يتتان   َتتةكان   ضاسثطتتةسكشدنيَديتتاسيكشدني كارتتزمََشثكاني كتتاسكشدن رتتةشََي طتتاانذاسرة نََودث لَةر 
ئتاصاديي كتاسو طتةنذيكايي     ميتذالَان   كشيَكتاسو رَتاني      كشدن رتة ةشيَسةطت   كتاس  كاسو ريَ كةمكشدنة ثو   ضاسثطةسو

ذاسثكان لةي شََيا ثدا رتة رايستةرَؽ لتة رةسرةطت      يسراسو هةنذوَ س لَ رَيَين خشاشي  ثصاسثرة شةيوثنذ ...هاذ  ئةمة طة
كشدنتتة ثو ئتتاصادو كتتاسو طتتةنذيكاكاني كشيَكتتاسان   متتال كشيَكتتاسان لتتة شةيوثنتتذو كشدنتتي ئاسثص  مةنذانتتةيان رتتة           

 َاجَا ث.  ال اصكشدنَان لة سيَ او ج  خةو ئة  طةنذيكايانةاطةنذيكاكانَانة ث   دثطاوثسدان لة كاس راسو ن
هةسضتتةنذث كتتة هتتة لَي ص َسمانتتذا كتتة ئامتتاسيَكي دس طتتت لتتةراسثو ةَتتان لةدثطتتاذاني كشيَكتتاسان لتتةيََشار   كوسدطتتاان     
رةسدثطاسخةين  رةلَاي رةذوكني كوَمةلَََ  هةكاس رةنوا روانَنان ئة ثو هةسيَني كوسدطاان رةسدثطاسخةين كتة رةداختة ث   

رةي ػََوثو  2017  را نا ثسداطا نَظاني  2016  كشيَكاسانةو كة لةكاري كاسكشدنذا ةَانَان طثاسد  ث لةطالَي رماسثو ئة
 الو خواسث ث رو ث:

 2017ضواس مان ي يةكةمي  2016 2015 شاسيَضةا #
 كشيَكاس  5 كشيَكاس 26 كشيَكاس 18 هة لََش -1
 كشيَكاس  5 كشيَكاس 16 كشيَكاس 22 طيََناني -2
 كشيَكاس  4 كشيَكاس 18 كشيَكاس  9 دهوَا -3

 كشيَكاس 14 كشيَكاس 60 كشيَكاس    49 كوَو ةؼا 
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ئةةةس رةسا سديَكي دوسرانَاني كاس ركةين لة  طالَانةدا  رةمان دثسدثكة يَت  يَشداو ئة ثو كة هةلي كاس لتة  ضتةنذ طتالَة     
% داختشا ن   70ن صيادو كشد  ث  ػويَيةكاني كاس رةسيَزثو صيارش لة سارشد  دا كةي رو ثرة ث  دياسدثو دثسكشدني كشيَكاسا

 2015رةلَاي لةرةسامسةسدا سيَزثو ةَانيةدثطاذاني كشيَكاسان لةػويَين كاسكشدن صيادو كتشد  ث  رةػتََوثيةا كتة لتة طتالَي      
صرو ثرتة ث   لتة ضتواسمان ي    ( كشيَكتاس رةس 60رتة )  2016( كشيَكاس رو ن  رةآلي رماسثكة لتة طتالَي   49طةسجةي دوسرانَان )

دوسراني ديكة  كاس رةمتاس كتشا ث. لةساطتاَذا ئتة ثؾ جََ تةو هةلَوثطتاةكشدنة         14را ثكو ئََظاا  2017يةكةمي طالَي 
رةػََوثيةا لة كارةو كة دثرو  دوسرانَاني كاس لةنةرو ني دثسفةري كاس   دةيشاني كاسكشدنذا كةي رسََاة ث  كةضي صيتادو  

 كشد  ث!
ةشيَسةطا كاس   منو نةيةكي طاانذاسد رتة ئتة  ةشيَسةطتاة يتةكََكي ديكةيتة لتة  ةشفاتة ةة سانتةو كتة كشيَكتاسن            نةرو ني

س  رةسد  و دثرية ث  رةػََوثيةا كة لة ئََظاادا كة كشيَكاسان سث انةو مالَة ث دثكشيَن   ششد َرثكان سادث ثطنت  رةػتََكي  
ان لةرةسدثطتاذا نََتة رتا راتوانن لتة سيَ ةيتة ث راتوانن مافتةكانَان رةدثطتت          ص سو ئة  كشيَكاسانة هََ رةلَ ةيةكي ئة رةي
 روََيية ث لةس  و رَنة   خانةنؼَيََة ث.

لة طيو س  هة لََش ةَانَان لة دثطاذا ث  شاؾ رةد اداضو ن   لََكةلََية ث لة  2016كشيَكاس كة طالَى  26رةمنونة  لةكة  
رتةنَا يتةكََ  لتة كشيَكاسثكتانَؽ دارتر نتةكشا ن   دثطتاةرةس  كةمةآليتةرََان         د طَةكانَانذا دثسكة رو ث كة رةنانتةت  

نتتةرو ث  ئتتة ثؾ ئامارثيتتةكى مةرشطتتَذاسث   د  شتتات كشدنة ثيةكتتة لتتة ث  كتتة رماسثيتتةكى يتتةكحاس ص س لتتة كشيَكتتاسان   
 ةشيَسةطاى كاس   دثطاةرةس  كةمةآليةرََان نََة.

نََودث لَةري   نا ثخةيَةكاني رايسةمتةنذ رة مافةكاني مش ظ  روانَويانتة رَؼت    رةػََ  لة سيَكخشا ث  ػذالة ما ثو سارشد  
ََيكاسو              ََيكاسيةكاني مافتةكاني متش ظ لتة يََتشار   هتةسيَني كوسدطتاانذا  رتةآلي طتةسراسو هتةرو ني شََؼت خبةنة طتةس شََؼت

ص س هةسيَني كوسدطاان  كةضي را ئََظتاا   مةرشطَذاس   ةة سث رة طةس مال كاسكشدن   شاساطاين مال كشيَكاسان لة يََشار  
ةكاني كشا ث. ئةمة لة كارََكذا مال كتاسكشدن يةكََكتة لتة    َضا ديَشو   د كَومََياكشدنََكي ئة  مافانة   شََؼََيكاسي رةكةمي

ة ص سرشين مافة طةملََيشا ثكاني مش ظ   شةيوثنذاسيؼة رة شةسا ثكشدني ضةنذين مال رش  ها كات يةكََكَؼة لة  مافانةو ك
 ة رييامةو لةطةس ئاطا نََودث لَةري رة دثسكشا ث.كسيَك

رتة شََويظتاَان صانتي     NPA رةها كاسو سيَكختشا و فشيتاةوصاسو مَييتةري نتةس  ي     PFOKئاػا   ئاصادو سيَكخشا و 
هتةسد   سيَكختشا و   ضا ديَشو مال كاسكشدن   سث ػي كشيَكاسان لة هةسيَني كوسدطاان   يََشادذا ركةن  رة ئةي مةرةطاةؾ 

مان ي سارشد  دا شش طةو ضا ديَشيكشدني متال كتاس      هةػتها رةؾ لة سيَ او رَني ساهََيشا و رايسةمتةنذث ث روانَان لة 
جََسةجىَ ركةن   ارة لتةما ثو نََتوان   دهةا"  رةطشا  مال كشيَكاسان لة شاسيَضةاكاني "رةغذا  هة لََش  طيََناني  كةسكوا  

 .2017را ثكو نَظاني  2016ي مان ي ئةييو ل
سيَكخشا و ئاػا   ئاصادو لةدثسئةجنامي كاسو ضا ديَشيكشدنَذا رةو س  ن رو ثرة ث  كة لةئََظاادا طةسراسو ةشفاتةكاني  
ديكةو كشيَكاسان  ششطتي لةدثطتاذاني كتاس   دثسكشدنتى كشيَكتاسان   هةلَكؼتانى سيَتزثو رََكتاسو لتةيََشار   كوسدطتاانذا           

ث   دةيشانََكي دولَة  رةية شََي راؾ رتو  ساشتةسري يةكتةمي رايستةت ركتات رتة ششطتي "رََكتاسو لتةيََشار            ششطََكي ةة س
كوسدطاان"دا را لةسيَ ةية ث خويَيذنة ثيةا رة ئة  ششطة ركات   كةمةلَََ  دثسئةجناي   ساطتثاسدث خبارتة س   رتة اليةنتة     
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يَت  ركشيَتت لةاليتةا رتة شاساطتاين متال كشيَكتاسان   لة الػتة ث رتة          جَاجَاكان رتا لةسيَ ةيتة ث راوانشيَتت هة لَستذسيَت كاس    
 رََ ةيؼاين صيارش لة دياسدثكة رة هَواو ضاسثطةسكشدن   كةمكشدنة ثو دياسدثو رََكاسو.

 
 رَنة مةيذانََةكان لةرةدثطاوََياني صانَاسيَةكان  ئةي سيَ ايانةيان ةشرةرةرةس:

 ضا شََكة رن. 
 ََكشدن سَينطةسداني ػويَين كاس   ر. 
 .رةد اداضو ن رة ياطا نََوخةيي   جَوانََةكاني رايسةت رةكاس   مال كشيَكاسان 
 .ضا ديَشو س  مالَي مَذياكان لة شةيوثطت رة مال كاس   سث ػي كشيَكاسانة ث 

 .رةكاسهََياني ديكةمََياة فةسمََةكاني اليةنة شةيوثنذاسثكان 
 
سث ػتتي ناطتتةدام يو يََشادتتذا رتتيَ ئاطتتاةنت   رةسرةطتتت نََتتة  رتتةآلي    ئةةةسضتتي ئََنتتة دثصانتتر كتتاسكشدن لتتة نََتتو    

نَ ةسانَؼتر لتة ثو رَنتتةكامنان لتة كتاري ئامتتادثكشدني ئتةي ساشةسرتتةدا س  رتةس  و ضتةنذين ئاطتتاةنت رو نةرتة ث كتتة         
رتة هةنتذيَ  ػتويَين    هةنذيَكَان شةيوثنذو رةس رَين كاسةََشدو   سيَ ةةشرن رو ث لة رَنةكامنان لتة كتاري طتةسدانَكشدنَان    

   هةطاَاسثكان. كاسكشدن رةرايسةت كاسةة ةة سث
ج ة لةي ئاطاةن انةؾ  طش ػا خودو رارةرةكة   ئاماسثكان   شََياطةو كشيَكاس لة يََشادذا رة خةو ئَؼكالَةت   ةشوَ 

دةيشاني داسايي   راس د خي  كة رماسثو رََكاسو دس طت لةالو اليةنة فةسمََةكان نََة    رةهةو   ةةلَي هةية  رة رايسةت
 ئتةمين ةةسدانكتاسيي ص س س  دثدات لتة ئاماسثكتان    رةػتََ  لتة  ةةسدانكاسيانتة ص س خََتشا   لتةناكا ن. هتةس ثها          -طَاطي

نتتةرو ني ئامتتاسو دس طتتت لتتة طتتةس كشيَكتتاسان لتتةيََشار   كوسدطتتاانذا رتتةسا سد رتتة سيَتتزثو دانَؼتتاوان   صانَتتاسو رتتشو      
 شةيوثنذيذاس.

َةكاني ئةي شش رثية َلََربدا انة ئةسكةكاني طةسػاني خةيان رةجََوََيا   ضاالكمةيذانََةكان  هةمو  ئةمانةػذا  رَنة لةةةلَ
رة ػََوثو شََويظت  ثا خةو جََسةجََكشا ن  د ارشييَؼَان ئةي ساشةسرةو رةسدثطااانة كة رة هَواين هة لَََكي رتش رََتت   

  ػي مافةكاني مش ظ لة هةسيَني كوسدطاان   يََشار لة نََويؼَانذا متال كتاسكشدن    لة شالَ هة لَةكاني رشو راػ كشدني سث
 .نكشدني ئاصادو كاسو طةنذيكاييا ثطةالمةري كشيَكاسان   شاساطاين مافةكانَان   رةسفش دارَيكشدني هةلي كاس  
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 ووي ضةملةكانبةشي يةكةم: خطتهةزِ

 

ةةيؼت رََت  روانا  كاسكشدنى هةرََت  سيَ ة  كاسكشدنى شََذسا رََت   رةد ا   طالَ 15هةس كةطََ  رةمةنى رة  رََكاس:
 رة رََكاس دادثنشيَت.   هََ كاسيَكى دثطت نةكة يَت  كاسدا ر ةسديَت

ى يرََكاس لة دس طاكشدنى ى  ريضَيةيريةماطىَ     نةرو نى كاس كة ارة مةسجةكانى روانا  كاسكشدن  ةةسدان رةد ا  كاس
. لة هةلَظةن انذنى رََكاسيذا  شََويظت دثكات شََياطة  كاس   كشيَكاس رةيةكة ث ركشيَت  ئة ث  ا دثكات جَا اص  ينشََ  ديَ

 لة نََوان رََكاس  رة ا    كشيَكاسيَكى نَوثكاسدا ركشيَت  رةي ػََوثية  خواسث ث:

ََت  رة رََكاس  رة ا    هََ كاسيَكى نةر كةطََ  كة روانا  كاسكشدنى هةرََت  رةد ا  كاسدا ر ةسديَت رََكاس  رة ا :
دادثنشيَت. هةنذيَ  رََكاس  رة ا  رة رََكاس  ساطاةدَية نا  دثرةن. هةكاسثكة نةرو ن يان دثطت نةكة ريى هةس كاسيَكة  

رََت جا ئةةةس ئة  كاسث لةةةلَ روانا   لََوارو يى كشيَكاسثكةؾ نةةوجنََت يان ئة ث  طةيارةكانى كاسكشدنى كةم يؽ 
 رة شََضة انة ث  هةرو نى كاسيَكى نارة ا   ناضََاة خانة  رََكاسيى ساطاةدَية ث. طةيات لة هةفاةيةكذا. 35لة 

هةس كشيَكاسيَ  كة كاس  رة ا   نةرََت  يان كاسيَكى نَوثضلَ ركات  رة كشيَكاس  نَوثكاس دادثنشيَت.  :كشيَكاس  نَوثكاس
دثكةن  رةآلي لةهةمان كارذا رةد ا  كاسيَكى ديكةدا دثةةسديَن  يان ئة  كشيَكاسانة  كة مةرةطت لة  كشيَكاسانةية كة كاسيَ  

كاسثكةيان لةةةلَ ئة  كشيَكاسانة   يانطةيات لة هةفاةيةكذا.  35طةيارةكانى كاسكشدنى ساطاةدَيةيان ناةارة 
  رة  روانا   ػاسثصايَان ةوجنا  نََة لةةةلَ كاسثكة داهارةكةيان ناةوجنََت  يان ئة انة  كة كاسيَكَان هةية  رةآلي

دثطاَان كة رو ث. هةمو  ئة انة رة كشيَكاس  نَوثكاس يان رََكاس  ماناية  كة روانا   لََوارو يَةكةيان صيارشث لة  كاسث  
ةس ئة  جَا اصيَةكة لةةةلَ رََكاس  رة ا  ئة ثية كة كشيَكاسثكة كاسيَكى هةية  رةآلي كاسثكة لةر نارة ا  دادثنشيَن.

 هةكاسانة  لةطةسث ث راغ خشا نةرةسد    كاس  رة ا  نََة. لة  ذالَةرةدا كشيَكاسثكة نة رََكاسث   نة كاس  رة ا   هةية.

 ضسوشتى كاز و كسيَلازى لة عيَساق و هةزيَمى كوزدضتاندا:

داهارة رََت كة لة سيَ ة   دثطايَؼان كشدنى كشيَكاس  ساطاةدَية  رة مانا  كةطََ  كة هةمو  رزيَويَةكة  لةطةس ئة 
كشيَكاسيَة ث دثطاى دثكة يَت يان لةشالَ كشيَكاسيذا هََ كاسيَكى ديكة  نةرََت  ئاطان نََة. هةكاسثكة رة شية  يةكةي 
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دثةةسديَاة ث  رةدلَيَايَة ث  لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاان س  شََويَةكى طةسراطةس طةسرمََش    رة نةرو نى 
س  شََويَة دثرََت لةطةس ريةما  طةسرمََش  ةؼاى دانَؼاو ان رََت لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  شََوثسثكانى ئة  

 لة  سيَ ةية ث دثروانشيَت سيَزث  رََكاس  لة كة  رماسث  ةؼاى دانَؼاو ان دياس  ركشيَت.

ت لة هةس كاسكشدنََ  لةطةس سث ػى شََويظت دثكات طش ػاى كاس   كشيَكاس  س  ن ركشيَاة ث  ئة  خالَة ياسمةرَذثس دثرََ
كاس   كشيَكاسان لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا. رة شََضة انة ث ناروانشيَت ئةجنامََكى  سد   ئةسيَيى مظةةةس ركشيَت  نةا 

دنى ماف   رََكاسيَة ث  رةلَكو لةمةسد دارر كشدنى مافةكانى كشيَكاسانَؽ  ضونكة مظةةةسكش انهةس لةراسث  سيَزث  كشيَكاس
   راػكشدنى سث ػى كاس  ساطاة خة رة ناطَيى طش ػاى كاس   كشيَكاسانة ث رةط ا ث.

رة  ضا ديَش  كشدنى ساطاة خة  ػََوثكاس  كشيَكاسان لةاليةا   لةاليةكى رش ةررَنةكانى سيَكخشا   ئاػاى   ئاصاد  
نذا  هة لََان دا ث طش ػاى كاس   كشيَكاسان لة طةنذيكاكانى كشيَكاسان لة يََشار   هةسيَنى كوسدطااطو د ثسةشرن لة 

  هةسيَنى كوسدطاان دياس  ركةن. ئة ث لةكارََكذا كة لة دياس  كشدنى كشيَكاسانذا لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا   يََشار
كشيَكاسانى خةمالَى ذالَةرى را  دارةػكشدنى كشيَكاسانة رةطةس جةس  كةمةآليةرى )نََشيية   مَََية( يان دارةػكشدن رةطةس 

  رَانى. ئة  دارةػكاسيَة  طةسثسدا  ئة ث  دثكشيَت  ثا دارةػكاسيَةكى ريضَيةيى لََكذانة ث  رة ركشيَت  رةآلي  سد   
 رة ا  نََة  ضونكة  ثآلمى ػََوث   طش ػاى كاس   كشيَكاسان نادارة ث.

خشا ثرة س    لة نََوان رَنةكانى سيَكخشا   ئاػاى   ئة  دارةػكاس    شةلََيكاسيَة  لة خواسث ث رة كاس   كشيَكاسان 
 ئاصاد    رةسششطانى طةنذيكاكانى كشيَكاسان   ضاالكانى رواس  كشيَكاسيى ةفاوةة  لةطةس كشا ث   داسديَزسا ث.

 يةكةي: كشيَكاس  رةسدث اي:

  ج ة لة كشيَكاس   هََ كاسيَكى ديكة  كشيَكاسيَ  كة هةمو  رزيَو  لةطةس ئة  داهارةية كة لة كشيَكاسيذا ضي ى دثكة يَت 
 نََة.

 د  ثي: كشيَكاس  نَوثكاس:

مةرةطت لة  كشيَكاسثية كة لةشالَ كاس  كشيَكاسيذا  خا ثن طةسضا ثيةكى ديكة  داهارة  رةرايسةت ئة انة  فةسمانسةس  
 ضةية  لة كةسرى ةؼاى كةسرى ةؼار  شاؾ رة ا رو نى طةيارةكانى كاس لة كةسرى ةؼاَذا   رةهة  ئة ث  ئة  مو

 ثسيذثةشن  رةػى ششد كشدنة ث  شََذا يظاََةكانَان ناكات  رةناضاس  دثطت رة كاس  كشيَكاس  دثكةن  ئة ان رةةؼاى 
نَوثسد ريَ  يان لة هةفاة  ضةنذ س ريَ  كاس دثكةن. يان ئة ث  لة طةيارةكانى كاسكشدنى س ردا رة كةسرى ةؼاى   لة 

 اس رة كةسرى رايسةت دثكةن يان رة شََضة انة ث.ضةنذ طةيارََكى ػة دا ك
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 طَََةي: كشيَكاس   ثسص :

يةكََكى ديكة لة ػََوثكانى كاس  كشيَكاس  لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  كشيَكاس   ثسصيَة  مةرةطت لة  ػََوث 
  ئة انة  لة  ثسصثكانى ضانذن   كشيَكاسيَة  ئة  كةطانة دثةشيَاة ث كة لة  ثسصيَكى طالَذا كشيَكاس  دثكةن  ها ػََوث

دس يَيةدا رة كؼاوكالَة ث خةسي  دثرن   لة  ثسصثكانى ديكةدا رةكاس  كشيَكاسيَة ث خةسيكن. يان ئة انة  لة ريةسدثرذا 
 دورارر  رةآلي لة دثسث ث   ثسصثكانى خويَيذنذا  دثطت رة كاس  كشيَكاس  دثكةن.

 كشيَكاس  ئا اسث   شةنارةس:ضواسثي: 

و  ئة  كةطانة دثةشيَاة ث رةهة  دس طاسو نى ػةسد   كشدث ث ري سيظاََةكان لة ػاس   صيَذ  خةيان ئا اسث  هةم
نا ضةيةكى رش رو ن  رةرايسةت رةهة  ػةسد    يَشانكاسيَةكانى دايؼة ث  ها كات ئة  شةنارةسانةؾ كة لة  آلرانى ديكة  

ان هََيا ث  ئة ان رةػََوثيةكى سيَكخشا    ناسديَكخشا   هةمَؼةيى    ثا طوسيا ث شةنايان رة يََشار   هةسيَنى كوسدطا
كارى كاس  كشيَكاس  دثكةن  رةآلي ص سييةيان رةسامسةس رة كشيَََةكى س رانة كاس دثكةن كة دث ثطاََاة طةس سيَككة ريى 

 نََوان ئة ان   خا ثنكاسثكان.

 :كشيَكاس  رَانىشََيحةي: 

رةػََوثيةكى ياطايى   لة سيَ ة  كةمثانَاكانى هََيانى دثطاى كاس  رَانى لة سيَ ة  مةرةطت لة  كشيَكاسانةية كة 
  ثصاسثت   دامةصسا ث فةسمََةكانى ذكو مةرى يََشار   كوسدطاان لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا كاس دثكةن.

 :ناياطايىكشيَكاس  ػةػةي: 

مةكانى يََشار كاسيان دثكشد  لةةةلَ هََشؾ   داةيكاسيَةكانى دايؽ  رماسثيةا لة  كشيَكاسث رَانََانة  كة لة ػاسث نائاسا
رةسث  شاسيَضةاكانى ديكة  يََشار يان شاسيَضةاكانى هةسيَنى كوسدطاان لةةةلَ لََؼا   ئا اسثكانذا رََكةلَ رو ن  ئة ان رةرىَ 

اسانة  كة لة طةس طيو سثكانى نََوان يََشار هةرو نى هََ رةلَ ةنامةيةكى فةسمى   دانثََذانشا  كاس دثكةن. يان ئة  كشيَك
  هةسيَنى كوسدطاان لةةةلَ  آلرانى  ثا روسكَا   ئََشان كاس لة رواس  ةواطاية ث  ػاومةا   كاآلدا دثكةن  ئة ان 
  ص سجاس رة كةلَسةسثكان نا دثرشيَن  رةآلي لة ريةسدثرذا كشيَكاسن   كاس رة خا ثنكاسيَكى دياسيكشا  دثكةن. يان ئة

كشيَكاسانة  رةرىَ  ثسةشريى سثصامةنذ  اليةنة شََوثنذيذاسثكان ديَية نا  يََشار   هةسيَنى كوسدطاانة ث  رةرايسةت لة 
  آلرانى جيانة ث   رةهة  ناسثمسى هارية ث  ناروانن لة هََ ياطايةا طو دمةنذ رنب كة مافةكانى كشيَكاس دارر دثكات.

كاسيَكى دياسيكشا  ديَية يََشار   هةسيَنى كوسدطاانة ث  رةآلي رة ػاسا ثيى   نوََيى  يان ئة  كشيَكاسانة  رة فةسمى رة
 كاسيَكى ديكة  جَا اص  دثكةن.
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ئة  كشيَكاسث رَانََانة  رة فةسمى هارو نةرة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانة ث  لة هةلَسزاسدنى كاسيَكى جَا اص لة ث  شََؼ  
صامةنذيَان لةطةس  ثسةشرو ث  رة هةكاس  جَاجَا دثةةسديَاة ث   ثا دثطت نةكة ريى رةنا يَة ث رةماس كشا ن يان سث

ئة  كاسث  رة  هارو ن  يان كةرايى هاريى كاسثكة لة  ادثيةكى كةم  لة ث  شََؼسَيى كشا ث  يان كشيَََةكى كةم  
 لة ث  شََؼسَيى كشد  ث   ئة ثؾ ناضاس  دثكات دثطت رة كاسيَكى ديكة رسات.

 خََضانى:  رةي: كشيَكاسذة 

ث ث رةهة  دثسكة ريى ةش  شة ري سيظاََةكان لة يََشار   ػةسد   شََكذادانة رةسدث امةكانة ث را 2003لة طاآلنى د ا  
دا  ميَةنان ها  آلرى يََشادى لةنا خة  يََشادذا ئا اسث رو ن. رةػََ  لة  خََضانة ئا اسانة لة 2014رة هاريى دايؽ لة 

  ثمَانذا  رةهة  دثطت نةكة ريى كاسيَكى ةوجنا  كة رزيَو  هةمو  خََضانةكة دارر ركات  رةناضاس  كةمةلَ ة  د
 ػََوثيةكى كاسكشدنى خََضانَان شةيشدث  كشد  ث.

خََضانََ  رةهةمو  ئةنذامةكانََة ث  شش رثيةكى كؼاوكالَى يان كاسةةيةكى رضو ا   ماميا ثنذ رةسديَوث دثرةن  خََضانةكة 
كارذا س لَى كشيَكاس   شاطة ان لة  شش رثيةدا دثرَين  رةهة  ئة ث  دثروانن لةنا  خانو   شش رثكةدا مبََيية ث.  لةيةا

خََضانة ئا اسثكان رةرايسةت لة ذالَةرى نةرو نى ػويَيى مانة ث   دثطاكوسرى لة دارر كشدنى كشيَى خانو  شةنا رة ئة  
 ػََوثكاسث دثرةن.

لة كةسرى كؼاوكالَذا   لة  ضواسضََوثيةػذا لةنا  ئة  جو رَاسانة  شش رث  رةس رو مى ئارثلَى   خا ثنكاسثكان رةرايسةت
يان كََيَ ةكانى رةخََوكشدنى شةلة ثس   ماطََان هةية  صيارش رةد ا  ئة  خََضانة ئا اسانةدا دثةةسديَن رة خظاية طةس 

رةخََوكشدنى شةلة ثسدا  شََويظاى رة طىَ كشيَكاس   كاسيان  هةكاسثكة ئة ثية  ئةةةس خا ثنكاسيَ  لة شش رثيةكى
رةسدث اي   شاطة انََ  هةرََت  شََويظاة دثكات لة  ذالَةرةدا ضواس كش َ رذات  رةآلي كارََ  خََضانََكى ئا اسث شةيذا 

ئة ثؾ لة دثكات  ئةنذامانى ئة  خََضانة طةسشةسػاى كة  شش رثكة دثكةن  هةي كشيَكاس   هةي شاطة ان   ... هاذ. 
رةسامسةس كشيََةكى كةمذا كة لة ص سراسدا ناةارة ئاطاى كشيَى مان انة  رةنَا كشيَكاسيَ  ئةةةس رةرايسةت لة  شش رثيةدا كاس 
ركات. خََضانة ئا اسثكة لة ناضاس  نةرو نى ػويَيى مانة ثدا  سثصامةنذ  لةطةس جََسةجىَ كشدنى كاسثكة دثدات  لةاليةا 

طت دثكة يَت   لةاليةكى رش رشدثشاسثيةكى كةي ديَاة دثطاَانة ث كة لة رزيَو  س رانةيانذا خةسجى ػويَيى ذة انة ث  دث
 دثكةن.

ريةمايةكى كاسكشدن لة ئاسادا نََة  رةمنونة  ةشيَسةطاى كاس  طةيارى كاس  لة ػََوث كاس  ئة  خََضانة كشيَكاسانةدا هََ 
رشدنى شش رثيةا رة خََضانََكى كشيَكاس طثََشدسا ث  رةآلي هََ مافََكى رماسث  كشيَكاسثكان   ... هاذ  رةلَكو رةسديَوث
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كشيَكاسيَان نََة. ئة  خََضانة كشيَكاسانة  رة ساشةسدانذنى رة ا   كاسثكانى شش رثكة  لة ص سرة  ذالَةرةكانذا ناضاس دثرن 
 دن نةةةيؼاو ن.رةنانةت هةنذيَ  كاس  دوسغ رة ميذالَةكانَان ركةن كة هََؼاا رة رةمةنى كاسكش

 لازى بةثيَى بوازةكانى كاز:بيَ

رة شؼت رةطنت رة  دارا   ئاماسانة  لة دامةصسا ث فةسمََةكانة ث دثطت سيَكخشا   ئاػاى   ئاصاد  كة رو ن لةاليةا   
سا ن  لةاليةكى ديكة ئة  صانَاسيَانة  لةاليةن طةنذيكاكانى كشيَكاسانة ث رة رَنةكانى سيَكخشا   ئاػاى   ئاصاد  د

دثروانر هةلَكؼانى سيَزث  رََكاس  رةشََى رواس   طََكاةسث جَاجَاكان لة ضاالكََةكانى ئارو س     ثرةسهََيان دياس  
 رةي ػََوثية  خواسث ث: ركةين.

كشيَكاسانى رَياطاص  شؼكى ػََشيان رةسدثكة يَت لةسيَزث  ةؼاى رََكاسيذا. ئة ثؾ  رَياطاص : كةسرى كشيَكاسانى-1
  ثطاانى شش رثكانى رَياطاص     ثرةسهََيان يان رة ا  ال اصرو نى شش رثكانة ث. رةهة 

شية  د  ثي  ثسدثةشن لة دس طاسو نى رََكاس  لةنا يانذا  رةهة  داخظايى  خضمةر وصاسيى: كةسرى كشيَكاسانى-2
  ث.رماسثيةكى رةسفشث ان لة هةرََل   مةرََل   سيَظاوسانت   كاف يا   ها ػََوثكانَانة

شية  طَََةي  ثسدثةشن لة دس طاسو نى رََكاس  لةنا يانذا  رةهة  ساةشريى رماسثيةكى  شَؼةطاص :كةسرى كشيَكاسانى -3
 ص س لة كاسةة   كاسخانة   كةمثانَاكان.

رةهة  طظاسو نى ضاالكََةكانى نة ت   ةاص   شاػكةكانَان  شية  ضواسثي  ثسدثةشن لة  نة ت: كةسرى كشيَكاسانى-4
 طاسو نى رََكاس  لةنا يانذا.دس 

شية  شََيحةي  ثسدثةشن لة دس طاسو نى رََكاس  لةنا يانذا  رةهة   ثطاانى كاسةة    :ةواطاية ثكةسرى كشيَكاسانى -5
 كاسخانةكانى سطنت   ضير.

رش  ػةسد  دةيشانى داسايى  كة هةمو  جولَةيةا طظت دثكات لةاليةا   لةاليةكى  :سطنت   ضير كةسرى كشيَكاسانى-6
دايؽ   ةيانى هارو ضة لة س  رةسيَكى رةسفشث انذا كة ضةنذين شاسيَضةا   ػاس   ػاس ضكة   ... هاذ دثةشيَاة ث  هةكاسن 

 ةواطاية ثدا صيارش رةنةػة ركات. لة ث  رََكاس  لة سيضثكانى كشيَكاسانى

  طََكاةسدا  كاسي ةس  ص س  لةطةس هةلَكؼانى لةشالَ ئة  هةكاسانةػذا  شوكانة ث  ضاالكََةكانى ةواطاية ث لة هةنذيَ
سيَزث  رََكاس  لة  كةسرةدا كشد  ث. رةمنونة  طظت رو نى ضاالكََةكانى ةواطاية ث لة كةسرى نة ت   رةسهةمةكانى لة 
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هةسيَنى كوسدطاانذا  كة ساطاة خة هةكاس رو ث لة ث  رماسث  ئة  كشيَكاسانة  لة كةسرى ةواطاية ث  نة ت   
 ةكانى كاس دثكةن  لة كوسرى رذات.رةسهةم

ئة ث لةكارََكذا كة لة هةسيَنى كوسدطاانذا  رََسَيى دثكشيَت  رماسثيةكى ص س لة فةسمانسةسانى كةسرى ةؼاى  رةهة  
شََيةدانى مو ضة  رة ا ثرََان لةاليةن ذكو مةرة ث  رةناضاس  دثطت رة كشيَكاس  لة كةسرى ةواطاية ثدا دثكةن  

رةػََوثيةكى رةسدث اي كاسثكة ناكةن  رةآلي ديظان كاسي ةسرو ن لةطةس ػويَي شرية ث  كشيَكاسانى ئة ان هةسضةنذ 
 ساطاةدَية لة رواس  ةواطاية ثدا)ئة انة  هةمو  رزيَويان لةطةس كةسرى ةواطاية ثية(.

اػةكؼة  طََكاةسثكان رة س  نكشدنة ث   طاخ كشدنة ث  ئة  شةلََيكاسيَة  طةسث ث  شََويظت دثكات   ادَعى ششد لة ش
كة دةراسث  دثسفةرى كاس دياس  دثكةن  رة سد  خبةيية س  . لة  س ان ةية ث هة لَ دثدثين  جولَة   ضاالكََةكان لة 
هةس طََكاةسيَكذا رة جَا س  ن ركةيية ث  ئة ثؾ رةسضا سد  نََةكى رة ا  رةدثطاة ث دثدات لة هةلَكؼانى سيَزث  

 نى كوسدطاانذا كة ها راية لةةةلَ داكؼانى دةراسث  ضاالكََةكان لة هةسيةا لة طََكاةسثكانذا.رََكاس  لة يََشار   هةسيَ
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 داتا و ئامازةكانى بيَلازى لة عيَساق و هةزيَمى كوزدضتاندابةشي دووةم: 

 

   سد  رََكاس  لة يََشار لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا نةكشا ث  دياسيكشدنى سيَزث ةؼاىرةهة  ئة ث  طةسرمََشيَةكى 
  هةسيَنى كوسدطاانذا ئاطان نََة  رةآلي ئة  ئاماس   دارايانة  لة س  شََويَةكانى اليةنة شََوثنذيذاسثكانى يََشار   

 رََكاس  دثخةنة س  . ئاطت   سيَزث    رةسضا سد  نََةكى رة ا  لةراسث رةدثطت هارو نهةسيَنى كوسدطاان 

ئاطت  لةطالَ   15لة نا  كةطانى طةس    رةمةن  2011صانَاس  يََشار  سيَزث  رََكاس  لة طالَى رةشََى س  شََو  رةسد  
  هة لََش  سيَزث  % دثرََت  لة شاسيَضةا6.0هةسيَنى كوسدطاانذا   شاسيَضةاكانى % دثرََت  رةآلي لة8.6يََشادذا  شاسيَضةاكانى

 % شََ  ديَيََت.6.4سيَضةا  دهةا سيَزث  %    لة شا7.4شاسيَضةا  طيََنانى سيَزث  %  لة 4.0

%   لة طةس 8.6كة لةطةس ئاطاى شاسيَضةاكانى يََشار رة  طالَ 15رة كةطانى طةس    رةمةن  ئة  سيَزثية  رََكاس 
دثةشيَاة ث  رةآلي ئة ث  شََوثنذ  رة  (رََكاس  رة ا )% دياس  كشا ث  6.0ئاطاى شاسيَضةاكانى هةسيَنى كوسدطاانذا رة 

%   لةطةس 17.2ث ث هةرََت  ئة ث لةطةس ئاطاى شاسيَضةاكانى هةسيَنى كوسدطاانذا (كاسكشيَكاس  نَوث)كاس  نارة ا  يان رََ
%   76.7% رةماس كشا ث. لةطةس ئة  ريةماية  سيَزث  كاسكةسانى هةسيَنى كوسدطاان 14.1ئاطاى شاسيَضةاكانى يََشادَؼذا 

 % رو ث. 77.2ديكة  يََشار سيَزث  ةؼاى كاسكةسانى شاسيَضةاكانى 

  كةم ين سيَزث  (2011)رََكاس  رةةويَشث  سثةةص يان جةس  كةمةآليةرى  رةسدث اي سيَزثيةكى ةةسدا   هةية  لة  طالَةدا
% دثرََت رة سثةةص  مَََية رةماس كشا ث. هةسضى 12.6% رة سثةةص  نََش   ص سرشين سيَزث  رََكاس  كة 4.6رََكاس  

ةطانى ضاالا لةس    ئارو سيَة ث هةرََت  رةةؼاى جَا اصيَةكة لة نََوان سثةةص  نََشيية   مَََية ص س شََوثنذ  رة ك
%   سيَزث  كةطانى ضاالا لةنا  سثةةص  نََشييةدا 14.0ص سث  رةسدادثيةا كة سيَزث  كةطانى ضاالا لةنا  مَََيةكانذا 

 % دثرََت.67.3

ََشار  سيَزث  رََكاس  لةنا  ةش  شى نةخويَيذث اس يان ئة انة  رةنَا خويَيذنة ث   رةشََى س  شََو يَةكة  رةسد  صانَاس  ي
  رةآلي رة ئة انة  رشد انامة  ئامادثيى   كةم يان هةية سيَزثكة رو ث %40.9 لة هةسيَنى كوسدطاانذا نو طر دثصانن 

رو ث  كة ارة ص رشين سيَزث  رََكاس  لة  %15.5  رة ئة انة  رشد انامة  شةميان ة   طةس  رشيان هةية  سيَزثكة  43.1%
ػاسثصا  رة ةش  شى نةخويَيذث اس يان يََشادَؼذا   شاسيَضةاكانى ديكة  ئاطت ةش  شى نةخويَيذث اسان رو ث. لة ئاطاى

%   رة ةش  شى خا ثن رشد انامة  شةميان ة   رةسصرش 45.6%  رة ةش  شى ئامادثيى   كةم  30.4خويَيذن   نو طر 
 % رو ث.22.9
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  شالَثؼت رة س  شََويَةكة  رةسد  صانَاس  يََشار  رََكاس  صيارش لة ئاطت ةش  شةكانى نةخويَيذث اس  2011كة ارة را طالَى 
يان رةنَا ػاسثصا  نو طر   خويَيذنة ث رةسرآل  رو ث  لةكارََكذا ةش  شةكانى خا ثن رشد انامة  ئامادثيى يان شةميان ة 

ثيةكى كةم  رََكاسيان رََذا رآل  رو ث. ئة ثؾ مانا  ئة ثية كة دثسفةرى كاس صيارش لةرةسدثي ةش  شى   صانكةكان  سيَز
 خويَيذث اسانى خا ثن رشد انامة  شةميان ة يان صانكةيى كشا ثرة ث.

نى ضةنذ هةكاسيَكى ةشنت س لَ لة  راس د خةدا دثرَين  هةكاس  كاسي ةس ئة ثية كة ذكو مةت لة يََشار   هةسيَ
كوسدطاانذا  رة دامةصسانذن لة كةسرى ةؼاَذا  ئة لة يةت رة دثسضو انى صانكة   شةميان ةكان دثدات  ئة ثؾ  ا دثكات 
ئة  ةش  شة صيارش دثسفةرى كاسيان رة رشدثخظََت. هةكاسيَكى ديكة ئة ثية كة لةةةلَ هارية نا ث ث  كةسرى رايسةت لة 

رش دامةصسا ثكانى كةسرى رايسةت رةد ا  ػاسثصايى   شظثةسديذا دثةةسديَن  كةطانََ  يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  جاسيَكى 
كة لََوارو يَةكَان رة كاسيَكى دياسيكشا  هةرََت  كة لة ص سرة  ذالَةرةكانذا شََويظت رة هةرو نى رشد انامة يان ئاطاََكى 

 ماميا ثنذ يان راآل  خويَيذن دثكات.

اسيَان نََة يان رةنَا دثروانن خبويَيية ث   ريو طن  رةػََوثيةكى ةؼاى رةطةس ةش  شةكانى ديكة كة خويَيذث 
كشيَكاسانى هََض   راص  دا دارةؾ دثرةن  يان  ثا هََض  كاس  كاسةََشد  لة ئاطت دامةصسا ثكانى كةسرى ةؼاى يان رايسةت 

 نى رَياطاص    ها ػََوثكانى كاس دثكةن.س لَ دثرَين  ص سييةيةا لة ان  ثا كشيَكاس  س رانة يان ةةسد ا لة كةسرةكا

كة سيَزث  س  شََويَةكة  رةسد  صانَاس  يََشار س  نى كشد  ثرة ث كة ص سرشين سيَزث  كةطانى ضاالا لةس    ئارو سيَة ث 
 % شََ  ديَيََت لة كةسرى ذكو مَذا كاس دثكةن  ئة ثؾ  ثا رََكاس  ػاسا ث لََكذانة ث  رة دثكشيَت.51.5

% رو ث  8.6دا سيَزث  رََكاس  لة يََشار 2011لة طالَى  رةشََى س  شََويَةكة  رةسد  صانَاس  يََشار ئة ث  كةطةسثسدا  
)دامةصسا ث  نا ثنذثكانى ديكة  رويَزيية ث   ئاماس  دارا  جَا اص لةراسث  سيَزث  رََكاس  لة يََشار سادثةةيةنن. رةآلي 

ة كة ران ةػة  ئة ث دثكات شالَثؼت رة رةيانات   دارا فةسمََةكانى يََشار  ئارو س  راصسةاني( يةكََ  لة  نا ثنذانةي
% دارةصيوث  رةآلي لة طالَى 15.1دا رة 2013%   لة طالَى 15.2دا  ةةيؼاو ثرة 2012   2011سيَزث  رََكاس  لة طالَى 

 ةسص رو نة ث رةماس دثكات.% ر16.9يؼذا رة 2016% هةلَكؼانى رةماس كشد  ث   لة طالَى 16.4دا سيَزثكة رة 2014

 2012ضةنذ خولََكى س  شََو  كاس   رََكاس  لة هةسيَنى كوسدطاان لة طاآلنى دثطاة  ئاماس  هةسيَنى كوسدطاان 
 15دا  رة  ئةجنامة ةةيؼاو ث كة كة  ةؼاى هََض  كاس)كةطانى رةمةن 2012رةد ا ث ئةجناي دا ث. لة ساشةسرى طالَى 

كةغ لةكة  ةؼاى دانَؼاو ان دا. لةنا  ئة  كةطانة   701هةصاس    196اانذا يةا ميَةن   طالَ   طةس  رش( لة كوسدط
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كةغ  953هةصاس    94كةغ كاسيان كشد  ث  لة رةسامسةسدا  748هةصاس    101لة راصنة  هََض  كاسدا رو ن  يةا ميَةن   
 % دثطايَؼان كشا ث.7.9ا رة دطاانذرََكاس رو ن. لةطةس ئة  ريةماية سيَزث  رََكاس  لة هةسيَنى كوس

% لة هةسيَنى كوسدطاان دياس  7.9دا رة 2012هةسضةنذ دثطاة  ئاماس  هةسيَنى كوسدطاان سيَزث  رََكاس  لة طالَى 
% دياس  14كشد  ث  رةآلي  ثصاسثرى شالنذانانى ذكو مةرى هةسيَنى كوسدطاان رة هةمان طالَ  سيَزث  رََكاس  رة 

(دا  2016-2012ََوث  )شالنى ط ارَز  ةةػةشََذانى هةسيَنى كوسدطاان رة طاآلنى كشد  ث  ئة ثؾ لة ضواسض
% لة طالَى 4رة سيَزث   2012%ث ث لة طالَى 14 ثصاسثرةكة لة  شالنةدا ران ةػة  ئة ث  كشد رو  كة سيَزث  رََكاس  لة 

 رو  نةرو . دا دادثرةصيَت  رةآلي  ثا دثسدثكة يَت شالنةكة  ذكو مةت لة ثدا طةسكة 2016

% 8.3%   لة دهةا 8.1%  لة طيََنانى 7.5سيَزث  رََكاس  لة هة لََش    دثطاة  ئاماس  كوسدطاان رةشََى س  شََويَةكة
 رو ث  رة  شَََة نضم ين سيَزث  رََكاس  لة هة لََش   رةسصرشين سيَزث  رََكاس  لة دهةا رو ث.

طانى ضاالا لةس    ئارو سيَة ث لة كوسدطاانذا هةرََت  سيَزثكة  هةسضى شةيوثنذ  رة رةػذاس  لة هََض  كاس يان كة
% 12.2%   رة مَََية 65.8% رو ث  رةآلي لة دارةػسو ن رةطةس جةس  كةمةآليةرى يان ريةما  سثةةص   رة نََشيية 38.4

 رو ث  ئة ثؾ جَا اصيَةكى ةة سث لة رةػذاس  هََض  كاس لةس    سثةةصيَة ث نَؼان دثدات.

% لةكة  سيَزث  ئة  كةطانة  رةػذاسيَان لة هََض  كاسدا 51.8دثدات كة سيَزث  نَؼانى  2012ويَةكة  طالَى س  شََ
 %  كشيَكاسان لة كةسرى رايسةرذا جََ ي رو ن.48.2هةية  لة كةسرى ةؼاَذا كاس دثكةن  لةكارََكذا سيَزث  

دثكةن  كاس  نَوثضلَ يان كشيَكاس  نَوثكاسن لة %  ئة انة  كاس 22.6لة  س  شََوثدا ئة ثؾ س  ن كشا ثرة ث كة 
 % شََ  ديَيََت  كاس  رة ا   هةية.77.4كوسدطاانذا   ئة ث  دثمََيََاة ث كة سيَزث  

س  شََويَةكة رةػذاس  ضاالكََةكانى رةشََى ضاالكى خضمةر وصاس   شَؼةطاص    كؼاوكالَى دارةؾ كشد  ث  لةطةس ئة  
% لة ضاالكى كؼاوكالَى 6.1% لة ضاالكى شَؼةطاص    سيَزث  16.6ضاالكى خضمةر وصاس   % لة 77.3ريةماية  سيَزث  

% لة سيَزث  كاسكةسان لة 79.2رةػذاس رو ن. ئة  ئةجنامة رةشََى شاسيَضةان ةةسدانكاس  رةطةسدا ديَت  لة شاسيَضةا  هة لََش 
اسكةسانى طيََنانى لة ضاالكََة شَؼةطاصيَةكانذا %  ك18.4ضاالكََة خضمةر وصاسيَةكانذا كاسان  لةكارََكذا سيَزث  

رةػذاسن  ئة ثؾ رةهة  هةرو نى  ثصاسثت   دامةصسا ثكان لة هة لََش   لة رةسامسةسدا كاسةة شَؼةطاصيَةكان لة 
 طيََنانى.

ريةمَان هةرو ث د% رو ث  رةآلي رة ئة انة  رشد انامة  29.6لة  طالَةدا رََكشدا  رََكاس  لةنا  ةش  شى رىَ رشد انامةدا 
% رو ث  ئة ثؾ دثسيذثخات كة لةنا  ةش  شى رىَ 16.9%   رة ئة انة  رشد انامة  رةكالةسيةطَان هةرو ث 15.9
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رشد انامةدا رةسصرشين ئاطاى رََكاس  هةرو ث رةسا سد رة ةش  شةكانى كة خا ثن رشد انامة  دريةي   رةكالةسيةغ رو ن  
ى ص س  رة هةرو نى دثسفةرى دامةصسانذن لة كةسرى ةؼاى رة خا ثن رشد انامةكان رةدلَيَايَة ث ئة  ئةجنامة رةػََك

 دثةةسديَاة ث.

دا  ضةنذ ئةجنامََكى ديكة  رةماس كشد  ث. لة  2013دثطاة  ئاماس  هةسيَنى كوسدطاان لة س  شََو  هََض  كاس لة طالَى 
س  شََويَةكة ئامارث  رة % رو . 38.4ََكذا طالَى شََؼ  %  لةكار39.8طالَةدا سيَزث  رةػذاس  لة هََض  كاس ةةيؼاو ثرة 

%  17.8%  رََكاس  رة نََشيية   سيَزث  4.4% كشد  ث. لةس    سثةةصيَة ث سيَزث  6.5دارةصييى سيَزث  رََكاس  رة 
 رََكاس  رة مَََية دثةةسديَاة ث.

سيَزث  هةية   2014  هََض  كاس رة طالَى هةسضى شََوثنذ  رة س  شََو  دثطاة  ئاماس  هةسيَنى كوسدطاان لةراسث
دا  رةآلي رةسا سد 2013% هةرماس كشد  ث. ئة ثؾ رةسصرو نة ثيةكة رةسا سد رة سيَزث  رََكاس  لة طالَى 6.53رََكاس  رة 
  % دادثنََت  لةس  39.25سيَزث  رةػذاس  لة هََض  كاس رة دارةصييى رةماس كشد  ث. هةس ثا ئاماسثكة  2012رة طالَى 

 % رو ث.13.13%   رة مَََية سيَزث  65.91جةس  كةمةآليةرََة ث سيَزث  رةػذاس  نََشيية لة هََض  كاس 

طالَ دثةةسديَاة ث  34-25رةسصرشين ئاطاى رةػذاس  كشدن لة هََض  كاس رة ةش  شى رةمةن  2014رةشََى داراكانى طالَى 
% 21.93%   رةػذاس  مَََية 89.96شة  رةمةنذا رةػذاس  نََشيية % شََ  ديَيََت  رةآلي لةنا  ئة  ةش  55.35كة سيَزث  

رو ث  ئة ثؾ ئة  جَا اصيَة ةة سث   رةسدث امة د  شات دثكارة ث كة لة رةػذاس  كشدن لة هََض  كاس لةس    جةس  
 كةمةآليةرى لة هةسيَنى كوسدطاانذا هةية.

%   لة رةسامسةسدا كاس  نَوثضلَ )كشيَكاس  92.31رة ا   لة  س  شََويَةدا ئة ث س  ن كشا ثرة ث كة سيَزث  كاسكةس 
سيَزث  رََكاسيَةكة رةشََى شاسيَضةاكان دثةةسديَت  لة هة لََش سيَزث  رََكاس  رة %  شََ  هََيا ث. 1.15نَوثكاس( سيَزث  

ئة ث دثةةيةنََت  % دياس  كشا ث  ئة ثؾ8.00%   لة دهةا سيَزثكة رة 7.55%  لة طيََنانى سيَزث  رََكاس  رة 4.56
 رةسصرشين سيَزث  رََكاس  لة شاسيَضةا  دهةا   رةد ا  ئة دا شاسيَضةا  طيََنانى ديَت.

دا رةماس كشا ث  هةلَكؼانى سيَزث  رََكاسيَة لةنا  كةطانى خا ثن 2014ذالَةرََكى رايسةت كة لة س  شََويَةكة  طالَى 
%  دثسضو انى شةميان ة   صانكةكان رََكاسن  لةكارََكذا سيَزث  12.41رشد انامة  شةميان ة   طةس  رشدا  رةجةسيَ  كة 

% شََ  ديَيََت  رة  ماناية  كة 4رََكاس  لةنا  كةطانى نةخويَيذث اسدا يان ئة انة  هََ رشد انامةيةكَان نََة كةم  لة 
%  ئة انة  هََ 29   دا طةس 2012ئة ث لةكارََكذا كة لة طالَى %  ئة انة  نةخويَيذث اسن كاسيان هةية  96

 رشد انامةيةكَان نةرو   رََكاس رو ن.
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ئة  هةلَكؼان   داكؼانة لة هةرو نى كاس   رََكاس  لةنا  ةش  شى خا ثن رشد انامة رةسا سد رة ةش  شى رىَ رشد انامة لة طالَى 
 انامة   لةس    سثةةصيَة ث ث ث رةرة ا ثرى جََ ة  هةلَوثطاة لةطةس كشدنة. راس د خةكة لةنا  ةش  شى خا ثن رشد2014

% رََكاس رو ن  رةآلي رة سثةةص  6.15جَا اص  هةية  لةنا  هةلَ شانى رشد انامة  دريةي   رةكالةسيةغ رة سثةةص  نََشيية 
 رََكاس  لةنا  سثةةص  نََشييةدا. سيَزث  % رََكاسن  ئة ثؾ جَا اصيَةكة رةسادث  صيارش لة طىَ ئة ثنذث 21.18مَََية 

%  رةػذاسانى هََض  كاس لة هةسيَنى كوسدطاانذا لة 51دا  نضيكة  2014ويَةكة ئة ث  دثسخظاو ث كة لة طالَى س  شََ
%  كشيَكاسان لة كةسرى رايسةرذا كاس دثكةن   ئة انى رش رةطةس كةسرى جَاجَادا دارةؾ 48  سيَزث   ذكو مىكةسرى 

%  لةكارََكذا 55.81رةسيَزث   ى رايسةت لة شاسيَضةا  طيََنانَررو ن. رََسَيى دثكشيَت ص سرشين سيَزث  كشيَكاسانى كةسر
 % شََ  ديَيََت.49.15%   لة دهةا 51.99سيَزثكة لة هة لََش 

دا  س  شََو  ديكة  لةراسث  هََض  كاسث ث ئةجناي دا ث. 2015دثطاة  ئاماس  هةسيَنى كوسدطاان لة نَوث  د  ثمى 
هةصاس    187كة دثكارة  % هةلَكؼا ث13.53يَزث  رََكاس  لة هةسيَنى كوسدطاانذا رة رةشََى ئةجنامةكانى ئة  س  شََوث  س

% رو   ئة ثؾ مانا  رةسصرو نة ث  7.13  سيَزث  رََكاس  2014لةكارََكذا رةشََى س  شََو  نَوث  د  ثمى   كةغ 22
 سيَزث  رََكاس  رة نضيكة  د   ئة ثنذث  طالَى شََؼ .

%  كة  39  سيَزث  رةػذاس  كشدن لة هََض  كاس لة  طالَةدا نةةةيؼاو ثرة 2015نَوث  د  ثمى رةشََى س  شََويَةكة  
لة  سيَزثيةدا  % رو .39.25  لةكارََكذا طالَى شََؼ  %( رةماس كشا ث38.98  رةدياسيكشا   رة ) رماسث  دانَؼاو ان

دا رةماس 2015ََض  كاس كة لة نَوث  د  ثمى لة  سيَزثية  رةػذاسرو ن لة ه %  لة كةسرى ذكومى كاس دثكةن.51.35
كشا ث  جَا اصيَةكى ةة سث لة نََوان هةسد   سثةةصثكةدا هةية  رةسدادثيةكة كة سيَزث  رةػذاس  لة هََض  كاس لةنا  

 % دثرََت  ئة ثؾ لةكارََكذا ديَت كة سيَزث  هةسث14.78%   سيَزث  رةػذاس  رة سثةةص  مَََية 64.21سثةةص  نََشيية 
ص س  هََض  كاس  مَََية لة كةسرى ذكو مَذا جََى ةشرو ث  رة طيو سداسكشدنى دثسفةرى كاس   دامةصسانذن لة كةسرى 

رةػذاس  كشدنى مَََية لة هََض  كاس  هةسيَنى كوسدطاانذا شاػةكؼة  رة ا  ذكو مى لة  طاآلنة  د ايَذا  رةدلَيَايَة ث 
 دثكات.

 2015لة كوسدطاان رة طالَى  سيَضةا  شا سيَزث  رََكاس  رةشََى سثةةص

 طةسجةي مَََية نََشيية شاسيَضةا
 %13.45 %28.64 %9.91 هة لََش

 %13.14 %28.09 %8.77 طيََنانى
 %14.4 %35.38 %10.98 دهةا



19 
 

رََكشدا لة 
 كوسدطاان

9.71% 29.44% 13.53% 

 

شاسيَضةاكان   رةشََى سثةةص)نََش   مىَ(   ثا لة خؼاة  طةسث ثدا دثسدثكة يَت  سيَزثكانى رََكاس  لةطةس ئاطاى
% 9.91دا سيَزث  رََكاس  لة شاسيَضةا  هة لََش لةنا  سثةةص  نََشيية 2015  لة نَوث  د  ثمى يَتةةسدانكاس  ص س لةخةدثةش

سثةةص  %   رة 87.77% رو ث. لة شاسيَضةا  طيََنانى سيَزث  رََكاس  لةنا  سثةةص  نََشيية 28.64  رة سثةةص  مَََية 
%   رة سثةةص  مَََية 10.98% رو ث  رةآلي لة شاسيَضةا  دهةا سيَزث  رََكاس  لةنا  سثةةص  نََشيية 28.09مَََية 
 % رة سثةةص  مَََية.  ثا دثسدثكة يَت رةسصرشين ئاطاى رََكاس  لةنا  سثةةص  مَََية لة شاسيَضةا  دهةكة.35.38

كاس  لةطةس ئاطاى هةسيَنى كوسدطاانذا   رةشََى جةس  كةمةآليةرى لة خؼاةكةدا س  ن دثرََاة ث كة سيَزث  رََ
%   سيَزث  رََكاس  لةنا  سثةةص  9.71جَا اصيَةكى لةسدادثرةس  هةية  رةسدادثيةا كة سيَزث  رََكاس  رة سثةةص  نََشيية 

 % هةلَكؼا ث.29.44مَََية رة 

سيَزث  د  ئة ثنذث  رََكاس  لة هةسيَنى كوسدطاانذا  كشيَكاس  نَؼانى دثدثن كة لةشالَ هةلَكؼانى  2015داراكانى طالَى 
 دا سيَزث  كشيَكاس  نَوثكاس رة2015نَوثكاس يان كاس  نَوثضلَ هةلَكؼانى ص س  رةخةية ث ديوث. رةسدادثيةا كة لة طالَى 

كاس  نَوثضلَ لة طالَى   لةكارََكذا سيَزث  كشيَكةغ 505هةصاس    80كة رة رماسث دثكارة  % رةماس كشا ث5.82 سيَزث 
 % رو   ئة ثؾ رة مانا  هةلَكؼانََ  رة نضيكة  ضواس ئة ثنذث لةما ث  طالَََكذا.1.21دا رةدياسيكشا   2014

%  33لة دياس  كشدنى طةيارةكانى كاسدا رة  ئةجنامة ةةيؼاو ث  رةةؼاى صيارش لة  2015س  شََويَةكة  طالَى 
ئةةةس رماسثكة لة هةفاةيةكذا كاس دثكةن.  طةيات 35كةغ دثرََت  كةم  لة  216 هةصاس   399كشيَكاسان كة رماسثيان 
 20%  كشيَكاسان كةم  لة 4.6طةيات لة هةفاةيةكذا   سيَزث   35%  كشيَكاسان كةم  لة 28.73 سدرش ركةيية ث سيَزث  

ئة  كشيَكاسانة لة طاانذاسد  لةطةس ئة  ريةماية  كة طةيارةكانى كاسكشدنى طةيات لة هةفاةيةكذا كاس دثكةن. 
نََودث لَةرى رة طةيارةكانى كاسكشدن لة هةفاةدا كةم ث  هةمو  ئة ان دثضية سيض  كشيَكاسانى نَوثكاسث ث  رة ثؾ 

 سيَزث  كشيَكاسانى نَوثكاس لة هةسيَنى كوسدطاانذا ئة ثنذث  رش هةلَذثكؼََت.

كةطانى خا ثن رشد انامة  دريةي   رةكالةسيةغ دا  سيَزث  س  نى دثكارة ث كة لةنا   2015س  شََويَةكة  طالَى 
%يان كاس  نَوثضلَ دثكةن. لةكارََكذا ئة انة  رشد انامة  ئامادثيَان هةية رةسصرشين 5.62%يان رََكاسن   سيَزث  20.55

  كةطانى نةخويَيذث اس %  رةآلي كةم ين سيَزث  رََكاس  لة نا24.2سيَزث  رََكاس  لةخةدثةشن كة سيَزثكةيان رشياََة لة 
 % دثرََت.6.88يان رىَ رشد انامةدا دثرَيشيَت كة 
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دا لةكارََكذا ديَت كة لة 2015ئة  هةلَكؼانة  رََكاس  لةنا  كةطانى خا ثن رشد انامة  دريةي   رةكالةسيةغ لة طالَى 
ساةشريى دامةصسانذن لة كةسرى ةؼاى  % رو   ئة ثؾ شََوثطاة رة12.41دا  سيَزث  رََكاس  لةنا  ئة  ةش  شةدا 2014طالَى 

دا 2015  شاػةكؼة  كةسرى رايسةت لة هةسيَنى كوسدطاانذا. هةس ثا لة هةلَكؼانى سيَزث  كشيَكاس  نَوثكاس لة طالَى 
دثكشيَت يةكََ  لة ئةجنامةكانى رةسرةط  رو نة ث  دثسفةرى كاسكشدن رََت رة كةطانى خا ثن رشد انامة  كة رةهة  

 يَكى ةوجنا  لةةةلَ ػاسثصايى   لََوارو يَان  ناضاس رو ن كاسيَكى نارة ا  يان نَوثضلَ ركةن.نةرو نى كاس

كةي رو نة ث  سيَزث  ئة   رةسرةط  رو نة ث  دثسفةرى كاس لة هةسيَنى كوسدطاانذايةكََكى رش لة ئةجنامةكانى 
دا  سيَزث  ئة  كشيَكاسانة  رةسامسةس رة كشيََةا 2014كشيَكاسانةية كة رةسامسةس رة كشيََةا كاس دثكةن  لة س  شََو  طالَى 

% دارةصيوث. لةكارََكذا سيَزث  ئة  70.96دا سيَزثكة رة 2015% رةماس كشا ث  رةآلي لة طالَى 75.61كاس دثكةن رة 
ثؾ % هةلَكؼانى رةماس كشد  ث  ئة 20.97رة  2015  لة  %17.24رة  دا2014كشيَكاسانة  كة كاس رة خةيان دثكةن لة 

رةسئةجنامى لة دثطاذانى ئة  كاسانةية كة كشيَكاسان رةسامسةس رة كشيَََةا رة خا ثنكاسانَان ئةجناي دثدا  رةهة  
 لةاليةكى رشث ث. ذكو مىشاػةكؼة  ضاالكََةكانى كةسرى رايسةت لةاليةا   نةرو نى دثسفةرى كاس لة كةسرى 

دا  س  شََويَةكة  دثطاة  ئاماس  هةسيَنى كوسدطاان س  نى 2015ئة ث  شََوثنذ  رة )ما ث  كاس(ث ث هةرََت لة طالَى 
%  هةمو  كاسكةسانى هةسيَنى كوسدطاان رة كةسرى ذكو مى   رايسةرة ث كاسيَكى 85.16كشد  ثرة ث كة رةسيَزث  

% 3.03ث  %يان كاس  كارى)كاسيَكى ضةنذ مان ة كة د ارش ناةةسديَاة ث(  سيَز6.92هةمَؼةيَان هةية  رةآلي رةسيَزث  
%  كاسكةسان رة سيَككة ت كاس دثكةن)كاس  س رانة يان كاسيَ  كة ضةنذ س ريَ  دثخايةرََت(. 4.22كاس   ثسص    سيَزث  
 %  كاسكةسان كاس  نادياس دثكةن.0.01% رة دةناةسات   سيَزث  0.67لةهةمان كارذا سيَزث  

% لة كة  ةؼاى كاسكةسانى هة لََش 10.53  هةية  سيَزث  دياس  كشدنى ما ث  كاس  لةطةس ئاطاى شاسيَضةاكانذا جَا اص
% لةكة  ةؼاى 1.02%   لة شاسيَضةا  دهةا 6.70كاس  كارى دثكةن  لةكارََكذا كاس  كارى لة شاسيَضةا  طيََنانى سيَزث  
%   لة 0.81زث  %  لة شاسيَضةا  طيََنانى سي3.65َكاسكةسان ئةجنامى دثدثن. رة كاس  سيَككة ت لة شاسيَضةا  هة لََش 

%  كشيَكاسان دثةشيَاة ث. هةسد   ػََوث  كاس  سيَككة ت   كارى  رة كشيَكاسانى كةسرى 11.65شاسيَضةا  دهةا سيَزث  
 رايسةت   لةنا يانذا كشيَكاسانى س رانة دثةةسديَاة ث.

ةمةآليةرى كشيَكاسان دثطايَؼان كشدنى ما ث  كاس  لةس    هةرو نى ةشيَسةطاى كاس   دارر كشدنى دثطاةرةس  ك
رةسضا سد  نََةكى راؾ رةدثطاة ث دثدات  رة  هةية ث كة طش ػاى كاسثكان كارى   سيَككة رة  رة  ماناية  كة 
خا ثنكاسيَكى هةمَؼةيى يان رة ما ثيةكى دسيَز لة ئاسادا نََة  كة ارة دثروانشيَت ر ورشيَت ئة  سيَزث لة كشيَكاسان لة 

 اى كاس يان دثطاةرةس  كةمةآليةرى   خانةنؼَيى نر.ريةسدثرذا خا ثن ةشيَسةط
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 2016س  شََويَةكى ديكة كة لةطةس ئاطاى شاسيَضةاكانى يََشار   هةسيَنى كوسدطاان رةشََى )راس  خةساا( رة طالَى 
ويَةدا سيَزث  خشا ثرة س    ئامارث رة سيَزثكانى رََكاس  لة  شاسيَضةاكانى يََشار   هةسيَنى كوسدطاان دثكات. لة  س  شََ

%   لة شاسيَضةا  13.6%  لة شاسيَضةا  هة لََش رة 10.2%  لة شاسيَضةا  طيََنانى رة 16.6رََكاس  لة شاسيَضةا  دهةا رة 
 % دثطايَؼان كشا ث.9.9كةسكو ا رة 

%  7.3ل %  رار5.7%  ديالة 12.4%  رةطشدث 9.8هةسضى شََوثنذ  رة شاسيَضةاكانى ديكة  يََشادة ث هةرََت  رةغذا 
%   14.9%  صيقاسد 14.5%  موطةنا 11.9%  دادطَة 9.5%  نةجةف 10.8%  طةالذةدين 10.8%   اطت 7.1كةسرةال 

% دثطايَؼان كشا ث. رة  شَََة رََت لةطةس ئاطاى شاسيَضةاكانى يََشار رةسصرشين سيَزث  رََكاس  لة 17.1مَظان رة 
شاسيَضةا  ديالة رةماس كشا ث. لةكارََكذا لةطةس ئاطاى هةسيَنى كوسدطاان شاسيَضةا  مَظان   نضم ين سيَزث  رََكاس  لة 

 رةسصرشين سيَزث  رََكاس  لة شاسيَضةا  دهةا   نضم ين سيَزث  رََكاس  لة شاسيَضةا  طيََنانى رةماس كشا ث.

ا  سثةةص  نََشيية لةهةلَكؼانََكى رةةويَشث  ئة  س  شََويَة  سيَزث  رََكاس  لةنا  سثةةص  مَََيةدا رةسا سد رة رََكاس  لةن
%  لة 26.7%  لة شاسيَضةا  طيََنانى رة 22.4ص سداية  سيَزث  رََكاس  لةنا  سثةةص  مَََية لة شاسيَضةا  هة لََش رة 

% دثطايَؼان كشا ث  ئة ثؾ رةسصرشين ئاطاى سيَزث  رََكاسيَة لةطةس ئاطاى هةمو  43.6شاسيَضةا  دهةا رة 
شار لةنا  سثةةص  مَََيةدا  رة  هةية ث كة سيَزث  رََكاس  لةنا  سثةةص  مَََية لة رةسصرشين ئاطاذا لة شاسيَضةاكانى يََ

% رةماس 27%  لة شاسيَضةاكانى كةسرةال   صيقاسديؼذا رة 29.5%  لة شاسيَضةا  دادطَة رة 31.4شاسيَضةا  نةجةف رةسيَزث  
 كشا ث.   

طةس سيَزث  رََكاس  لة سيض  ئا اسث نا خةيَةكانى يََشار رةشََى ئة   س  شََويَةكة  هةس ثا طةسجنى خظاو ثرة
شاسيَضةايانة  رَََذا نَؼاةجََن  لةطةس ئاطاى يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا رةسصرشين سيَزث  رََكاس  لة سيض  ئا اسثكانذا 

% رةماس 25دهةا رةسيَزث  لة شاسيَضةا     %26.8%  لة شاسيَضةا  طيََنانى رة سيَزث  27.1لة شاسيَضةا  موطةنا رةسيَزث  
%  لة شاسيَضةا  كةسكو ا 3.1كشا ث. لةكارََكذا نضم ين سيَزث  رََكاس  لة سيض  ئا اسثكانذا لة شاسيَضةا  ديالة رةسيَزث  

 % رةماس كشا ث.5.6%   لة شاسيَضةا  صيقاسد رة سيَزث  4.3رةسيَزث  

ساا ئامادث كشا ث   ثا س  شََويَةكى  سد   شؼ داطت كشا ث دانانشيَت  رةآلي ئة  س  شََويَة  كة شالَثؼت رة راس  خة
دثكشيَت  ثا طةسضا ثيةا النى كةي لة دياسيكشدنى ئاطاةكانى رََكاس  رةشََى نا ضة   شاسيَضةاكان يان رةشََى جةس  

 كةمةآليةرى/سثةةص طو د  ىلَ  ثسر ييَت.
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راس  خةساا(  ها را نََة لةةةلَ ئة  راس د خة  كة لة يََشار   هةسيَنى ئةجنامةكانى )س  شََو  رََكاس  رةشََى 
كوسدطاانذا رةهة  طيو سداسكشدنى دامةصسانذن لة كةسرى ذكو مى   شاػةكؼة  كةسرى رايسةت   ساةشريى شش رثكانة ث 

دا  2016ما ث  يةا مان ى طالَى دس طت رو ث. رةمنونة  رةشََى رةماسيَكى رةسديَوثرةسايةرى كاس لة شاسيَضةا  طيََنانى لة 
شش رث   ػويَيكاسيان كشد  ث  رةآلي رةنَا لة شََيخ  121رَنةكانَان رةمةرةطاى د صيية ث  هةىل كاس رة رََكاسان طةسدانى 

كةطى رََكاس لة  رةسديَوثرةسايةرََةدا   رةمةرةطاى د صيية ث  هةىل كاس نا    293شش رثدا هةىل كاس هةرو ث  لةكارََكذا 
خةيان رةماس كشد  ث. ئة  رةلَ ةنامةية  رةرة ا ثرى هةلَكؼانى سيَزث  رََكاس  لةاليةا   رضو كسو نة ث  دثسفةرى كاس لة 

 شش رث   ػويَيكاسثكانذا س  ن دثكارة ث.

  هةىل كاس رة رََكاسان د صسا ثرة ث 375دا  رةنَا 2016رةشََى نو طشا ثكة  رةسديَوثرةسايةرى كاس لة طيََنانى لة 
لة رََكاسثكان رة  263لة  رََكاسانة كشد  ث كة نا   خةيان رةماس كشد  ث  رةآلي  294رةسديَوثرةسايةرََةكة شََوثنذيَان رة 

لة  81  لةكارََكذا رةدسيَزايى هةمو  طالَةكة رةنَا روانا  ئةجنامذانى كاسثكةيان نةرو ثكاسثكان ساص  نةرو ن يان 
 .رََكاسثكان لةطةس كاس دامةصسا ن

دا  2017نو طشا يَكى ديكة  رةسديَوثرةسايةرى كاس لة طيََنانى س  نى دثكارة ث كة رةنَا لة مان ى كانو نى د  ثمى 
مَََية  46رََكاس رةمةرةطاى د صيية ث  هةىل كاس نا   خةيان لة  رةسديَوثرةسايةرََة رةماس كشد  ث  كة  83رةدياسيكشا   

ةكانى رةسديَوثرةسايةرََةكة طةسدانى يةا شش رث   ػويَيكاسيان كشد  ث رةمةرةطاى نََشيية دثةشيَاة ث  رةآلي رَن 37  
دثسفةرى كاس هةرو ث   لةاليةن رةسديَوثرةسايةرََةكةػة ث رة  30د صيية ث  دثسفةرى كاس رة رََكاسان  لة  شش رثيةدا 

روانا  ي لة ان رة كاسثكة ساص  نةرو ن يان الة رََكاسثكان ةيا ث  رةآلي هََ ك 13سيَ ة  رةلةفونة ث شََوثنذ  لةةةلَ 
 .جََسةجىَ كشدنى كاسثكةيان نةرو ث

دا  طةسدانى نة شش رث   ػويَيكاسيان كشد  ث رةمةرةطاى شةيذا كشدنى 2017رةسديَوثرةسايةرى كاس لة طيََنانى لة ػورارى 
 يخ كشيَكاس هةرو ث.هةىل كاس رة رََكاسان  رةآلي رةنَا د   لة شش رثكان دثسفةرى كاسيان رة شََ

ئة  دارايانة س  نى دثكةنة ث كة لةةةلَ هةلَكؼانى صيارش  دةيشانة ئارو سيَةكةدا كة طظاسو نى كة  ضاالكََةكانى 
 كةسرى ذكو مى   رايسةرى رةد ا  خةيذا هََيا ث  سيَزثكانى رََكاس  صيارش رةسث  هةلَكؼان ضو ن   دثضن.

نذانى يََشار   هةسيَنى كوسدطاان يان دثطاةكانى ساششطى   ئاماس لة يََشار   طةسثسدا  ئة ث  لة ئاطت  ثصاسثرى شال
رة هََض  كاس لةخةر شيَت  رةسدثطت نََة يان  2016هةسيَنى كوسدطاانذا  ئةجنامى س  شََويَةكى نو َ كة داراكانى طالَى 

دثس  سيَزث  رََكاسين لة شاسيَضةاكانى يََشار   رة فةسمى سانةةةيةنشا ث  رةآلي ئامارثكان رة ئاساطاة  هةلَكؼانى لةسدادثرة
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هةسيَنى كوسدطاانذا. ئة  لََذ انانة  كة رةسششطانى دامةصسا ث شََوثنذيذاسثكان لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاان لة سيَ ة  
 ت دثكةنة ث.مَذياكانة ث خظاو يانةرةسد    رةهةمان ػََوث هةلَكؼانى سيَزث  رََكاس  لة يََشار   كوسدطاان شؼ داط

يةكََ  لة  ئامارانة لََذ انََكى طةسجنشداكََؼى  ثصيش  شََؼو   كاس  يََشادََة كة ئامارث رة هةلَكؼانى سيَزث  رََكاس  رة 
لةكارََكذا رةسششطانى  ثصاسثرى كاس   كاس راس  كةمةآليةرى ذكو مةرى يََشار رة رَنةكانى )سيَكخشا   % دثكات  46

%  رََثةسد كشد  ث. ئة ثؾ شالَثؼت رة 25لة يََشار  2016ةةيانذ  ث كة سيَزث  رََكاس  رة طالَى ئاػاى   ئاصاد (يان سا
لةكاسكة ريََكى صيارش  كشيَكاسان لة  طالَةدا  كة رةشََى داراكانى فةسمان ة  رةةةسدخظنت   دةسصشََذان لة رةغذا  نا   

( كاسثكانَان لة 2017شا ث كة را مان ةكانى طةسثرا  ئةمظالَ)هةصاس كشيَكاس لة هةسد   سثةةص  نََش   مىَ رةماس ك 800
هةصاس كشيَكاس  800دثطت دا ث  رةآلي دارايةكى ديكة  دثطاة  نا ثنذ  ئاماس   طةسرمََش  يََشار د  شات لة رََكاسرو نى 

 را مان ةكانى طةسثرا  ئةمظالَ دثكارة ث.

يَنى كوسدطاان كة رَنةكانى سيَكخشا   ئاػاى   ئاصاد  ديذاسيان رماسثيةا لة رةسششطانى طةنذيكا كشيَكاسيَةكانى هةس
لةةةلَ طاص كشد  ن  رة سثضا كشدنى رماسث  ئة  كةطانة   ثا رََكاس خةيان نا نو غ كشد  ث لةشالَ ئة  كشيَكاسانة  

كوسدطاانذا رة سيَزث  رةهة  ساةشريى شش رثكانة ث رََكاس رو ن  د  شات لة ث دثكةنة ث كة سيَزث  رََكاس  لة هةسيَنى 
% هةلَكؼا ث  ئة ثؾ هةمان ئة  سيَزثية  رََكاسيَة كة رةسششطانى اليةنة شََوثنذيذاسثكان لة يََشار  ثا سيَزث  25

 دا د  شارى لةطةس دثكةن.2016رََكاس  لة ما ث  

ان رة رَنةكانى سيَكخشا   دارايةكى  ثصاسثرى كاس   كاس راس  كةمةآليةرى كة لة سيَ ة  طةنذيكا  كشيَكاسانى كوسدطا
ئاػاى   ئاصاد  دسا ث  ئامارث رة طشديية ث  نا   صيارش لة نة هةصاس كشيَكاس لة طيذ  دى دثطاةرةس  كةمةآليةرى   
خانةنَؼيى دثكات  ئة ثؾ د  شات كشدنة ثيةكة لةطةس رََكاسرو نى ئة  رماسثية لة كشيَكاسانى دثطاةرةسكشا  لة 

 هةسيَنى كوسدطاانذا.

ةويَشث  دارايةكى لَزنة  رايسةت رة رةماس  رََكاس  لة شاسيَضةا  رةطشدث كة خشا ثرة رةسدثطت رَنةكانى سيَكخشا   رة
هةصاس كشيَكاس رةنَا لة شاسيَضةا  رةطشدث كاسثكانَان لة  103ئاػاى   ئاصاد   لةما ث  طالَى سارشد  دا  رةدياسيكشا   

رةشََى دارا  لَزنة  خضمةر وصاسيَةكان لة ئةجنو مةنى شاسيَضةا  رةغذا  لة  دثطاذا ث   رََكاس كة رو ن. لةكارََكذا
كشيَكاس  ةشيَسةطت   كشيَكاس  س رانة رةهة  ساةشريى شش رث  200ث ث را ئََظاا  طىَ هةصاس   2016طةسثرا  

 خضمةر وصاسيَةكانة ث رََكاس ما نةرة ث.
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 2017را طةسثرا   2003دثكارة ث كة لة نََوان طاآلنى داراكانى فةسمان ة  رةةةسدخظنت لة كةسكو ا س  نى 
-2015كشيَكاس كاسثكانى خةيان لة دثطت دا ث  رةجةسيَ  كة رةنَا لة ما ث  طاآلنى  335هةصاس    102رةدياسيكشا   

طةسثرا   كشيَكاس كاسثكانَان لة دثطت دا ث   رََكاس كة رو ن  لةكارََكذا لة 397لة طيو س  كةسكو ا نة هةصاس    2016
را طةسثرا  نَظانى ئةمظالَ هةصاس كشيَكاس  رش رةهةمان ػََوث كاسثكانَان لة دثطت دا ث   رََكاس رو ن.  2017طالَى 

  ثا ئة ث  لة خؼاة  خواسث ثدا س  ن كشا ثرة ث:

 رََكاسرو نى كشيَكاسان لة شاسيَضةا  كةسكو ا رةشََى طالَ   جةس  كةمةآليةرى

 رََكشدا سيَزث  طةد  مَََية ةد سيَزث  ط نََشيية طالَ
2013 712 59.09% 493 40.91% 1206 
2014 2044 80.69% 489 19.31% 2533 
2015 2800 69.72% 1216 30.28% 4016 
2016 4038 75.04% 1343 24.96% 5381 

1/1-5/4/2017 763 76.30% 237 23.70% 1000 
 

طالَ رة طالَ رماسث  ئة  كشيَكاسانة  لة  2016را  2013طاآلنى  ثا لة خؼاة  طةسث ثدا دثسدثكة يَت  لة ما ث   
رةسا سد رة طالَى  2016طيو س  شاسيَضةا  كةسكو ا كاسثكانَان لة دثطت دا ث  صيارش هةلَكؼا ث  رةسدادثيةا كة لة طالَى 

و ثرة ث. هةسضى شََوثنذ    رماسث  ئة  كشيَكاسانة  كاسثكانَان لة دثطت دا ث  رة صيارش لة ضواس ئة ثنذث رةسص ر2013
ػة ث هةرََت   ثا لة خؼاةكةدا س  ن كشا ثرة ث  رةنَا لة ضواس مان ى طةسثرا  ئةمظالَذا 2017رة رََكاسرو انى طالَى 

 هةصاس كشيَكاس لة طيو س  كةسكو ا كاسثكانَان لة دثطت دا ث.

ان لة دثطت دا ث  لة سثةةص  نََشيية رو ن  لة خؼاة  طةسث ثدا دثسكة رو ث  كة ص سرشييى ئة  كشيَكاسانة  كاسثكانَ
 ئة ثؾ رة  هةية ث كة ص سرشييى رةػذاسرو انى هََض  كاس لة شاسيَضةاكانى يََشادذا لة سثةةص  نََشييةية.

هةسضةنذ دامةصسا ث شََوثنذيذاسثكانى هََض  كاس   كشيَكاسان لة شاسيَضةا  كةسكو ا ئاماسيَكى فةسمَان لةراسث  سيَزث  
دا رةسدثطت نََة  رةآلي ئة  دارايانة  كة ئةجنو مةنى شاسيَضةا  كةسكو ا شالَثؼت رة 2016  لة ما ث  طالَى رََكاس

داراكانى  ثصاسثرى شالنذانانى يََشار خظاو يانةرة رةسدثطت رَنةكانى سيَكخشا   ئاػاى   ئاصاد   ئامارث رة هةلَكؼانى 
 ضةا  كةسكو ا دثكةن.% لة طيو س  شاسي25َ% را 24سيَزث  رََكاس  رة 
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ئة  ئةجنامة  لة هةلَكؼانى سيَزث  رََكاس    رََكاس رو نى كشيَكاسان لة شاسيَضةا  كةسكو ا خشا ثرةسد    دثكشيَت 
منونةيةا رََت رة رة ا   شاسيَضةاكانى ديكة  يََشار   هةسيَنى كوسدطاان. ئة  ئامارثية  ئةجنو مةنى شاسيَضةا  

دا لة كةسكو ا خظاو يةرََةسد    ها راية لةةةلَ هةمان ئة  2016نى سيَزث  رََكاس  لة ما ث  كةسكو ا لةراسث  هةلَكؼا
سيَزثية  كة رةسششطانى طةنذيكا كشيَكاسيَةكان لة راسث  سيَزث  رََكاس  لة هةسيَنى كوسدطاان د  شارى لةطةس 

 دثكةنة ث.

كةمةلَََ  هةكاس  لة شؼاة ثية  طةسثسدا  ػةسد  هةلَكؼانى سيَزث  رََكاس  لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  
س  رةسد  رو نة ث  دايؽ  دس طاسو نى دةيشانى داسايى   ئارو س  كة ساةشريى هةصاسان شش رث  جَاجَا  رةد ا  خةيذا 

 هََيا ث  رة هةكاس  طةسثكى لة هةلَكؼانى سيَزث  رََكاس  دادثنشيَت.

اسد   ضاالكََةكانى ئارو س  لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا شاػةكؼة  ص س  ث ث جولَة  راص2014لة طالَى ئاػكشاية كة 
كشد  ث. راس د خةكة لة هةسيَنى كوسدطاانذا صيارش كاسي ةس رو ث  ئة ثؾ رةهة  دس طاسو نى دةيشانى داسايى   

 ئارو سيَة ث.

رةسيَزث   2015رةسا سد رة  2016نى لة ما ث  ئاماسثكانى  ثصاسثرى شالنذانانى يََشار س  نى دثكةنة ث   ثرةسهََيانى رَا
 % لة كوسرى دا ث.54

  2017مةرى هةسيَنى كوسدطاان  را طةسثرا  طالَى  رةةويَشث  داراكانى  ثصاسثرى راصسةانى   شَؼةطاص  ذكو
 19  هةصاس  22كةمثانَا لة هةسيَنى كوسدطاان رةماس كشا ن  ئة  رماسثية رةطةس  187هةصاس    25رةدياسيكشا   

 كةمثانَا  رَانى دارةؾ دثرََت. 168كةمثانَا  خةمالَى   طىَ هةصاس   

خةمالَى    كةمثانَا  933لة كوسدطاانذا  2016داراكانى  ثصاسثرى شَؼةطاص    راصسةانى س  نى دثكةنة ث  لة طالَى 
دا  2011لةكارََكذا رةنَا لة طالَى يان لة رةسديَوثرةسايةرى رةماس  كةمثانَاكان رةماس كشد  ث  كةمثانَا  رَانى نا  38

 كوسدطاان خةيان رةماس كشد  ث.كةمثانَا  رَانى لة  478

دا  رةماس  2014  لة ما ث  طالَى كةمثانَاكان لة هةسيَنى كوسدطاانئاماسثكانى رةسديَوثرةسايةرى رةماس  رةةويَشث  
 سرى دا ث.% لة كو60ػذا رةسيَزث  2015%   لة طالَى 40كةمثانَاكان رةسيَزث  

شش رث   170رةد ا ث  كاسكشدن لة ضواس هةصاس    2014رةآلي رة شََى داراكانى يةكََاى رةلَََيذثسانى كوسدطاان لة طالَى 
. لة  كةمثانَا  رةلَََيذثسايةرى مايةشو ض رو ن 850 ثطاا ث  لةكارََكذا هََيان لة طََكاةسث جَاجَاكانذا  ثرةس
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هةلَوثػََيشا نةرة ث  رة ثؾ هةصاسان  فةسمى مايةشو ض رو نى خةيان ساةةيانذ  ث   كةمثانَا رة 350ضواسضََوثيةدا 
 .كشيَكاس رََكاس رو ن

لةطةس ئاطاى يََشادَؼذا  رةشََى ئة  دارايانة  لة دثطاة   ثرةسهََيانى رةغذا ث رة رَنةكانى سيَكخشا   ئاػاى   ئاصاد  
هةصاس  20س  جَاجَادا رةهة  دةيشانى ئارو سيَة ث ساةيا ن   طةس    هةصاس شش رث   ثرةسهََيان لة طََكاة 150دسا ن  

هةصاس شش رث  ريَشخانى لة   80كشيَكاس رة  هةية ث رََكاس كة رو ن. لةكارََكذا رةشََى داراكانى ئةمانة  ةؼاى رةغذا  
شََوثنذ  رة شش رثكانى هةصاس هةىل كاس رة  هةية ث لة كَع ضو ث. هةسضى  150شاسيَضةايةدا ساةيا ن   طةس    

خضمةر وصاسيَة ث هةرََت   ثا دس طاكشدنى دوراخبانة   دامةصسا ثكانى رش  رةشََى ئاماس  لَزنة  خضمةر وصاسيَةكان لة 
 200شش رث  ها ػََوث ساةيا ث   طىَ هةصاس    185ث ث را ئََظاا  كاسكشدن لة 2015ئةجنو مةنى شاسيَضةا  رةغذا لة طالَى 

 يَسةطت   كشيَى س رانة  كاسثكانَان لة  شش رانةدا لة دثطت دا ث.كشيَكاس  ةش

رةسثضا كشدنى ئة  ساطاََة  كة ساةشريى شش رثكان لة كةسرى ذكو مى   رايسةرذا  ساطاة خة هةىل كاس رةسرةط  
س   رََكاس  لة يََشار   دثكارة ث   سيَزث  رََكاس  صيارش دثكات  ئة ث لةشالَ نةرو نى ئاماس   س  شََو  رايسةت رة هََض  كا

  هةمَؽ هةرو نى كةلََن   رةػايى لة ئاماسثكانى شََؼ دا  رة شََويظاى  2016كوسدطاانذا  هةي لة ما ث  طالَى 
دثصانر رة دس طاكشدنى رََ ةيؼايََكى س  ن لةراسث  هةلَكؼانى سيَزث  رََكاس  لة يََشار   كوسدطاانذا  رة سد  

  ئة  طََكاةس   اليةنانة  كاس ركةين كة هةىل كاس لةخة دثةشن  رةآلي رة ساةشريى هةلَوثطاة لةطةس شاػةكؼة
 شش رثكانَان  خةرةخة كشيَكاسانى ئة  شش رانة  كاسثكانَان لة دثطت دا ث. 
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 هةلَلشانى زيَرةى بيَلازى لة كةزتة جياجياكاندابةشي ضيَيةم: 

 

 دايةكةم: بيَلازى لة كةزتى بيهاضاشي

شاؾ لة طاآلنى . كةسرى رَياطاص  رةػََوثيةكى ةؼاى ص سيية  دةراسث  كشيَكاسانى كةسرى رايسةت لةخةدثةشيَت
هةسيَنى كوسدطاانذا  سدث  سدث يََشار   شش طة  رَياطاص  لة   رةد ا ث (2003) ى لةيََشاد ىس  خانى سريَنى رةيظ

دا  2007را  2001. لة ما ث  طاآلنى سثخظاةسرى رَياطاصيذا دثسفةرََكى فشث انى هةىل كاس لة كرة ثؾ   كشدةةػة  
 35مةلَةرى رَيا لة شاسيَضةا  دهةا    119هةصاس    22مةلَةرى رَيا لة شاسيَضةا  هة لََش   535هةصاس    19رةدياسيكشا   

الَةدا رةنَا لةطةس ئاطاى مةلَةرى رَياطاص  لة شاسيَضةا  طيََنانى  ثسةيا ث  كة ارة لةما ث  ئة  ذة ت ط 379هةصاس   
 مةلَةرى رَياطاص   ثسةيا ث. 33 هةصاس   77شاسيَضةاكانى هةسيَنى كوسدطاانذا 

لة هة لََش مةلَةرى  2001طالَ رة طالَ شََؼكة ريى رةخةية ث ديوث  طالَى رَياطاص  لة هةسيَنى كوسدطاانذا  ةةػة  رواس 
دا 2001مةلَةت رةسص رو ثرة ث  لة طالَى  538دا رة شََيخ هةصاس   2007لَى رَيا  ثسةيا ث  رةآلي لة طا 355رةنَا هةصاس   
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مةلَةت رةسص  321دا رماسثكة رة شََيخ هةصاس   2007 ثسةشرو ث  رةآلي لة  طيََنانى رَيا مةلَةرى لة 89رةنَا د   هةصاس   
دا رماسثكة رة 2007ةيا ث  رةآلي لة طالَى رَيا  ثس 810دا لة شاسيَضةا  دهةا مةلَةرى هةصاس   2001رو ثرة ث  لة طالَى 

 مةلَةت رةسص رو ثرة ث. 72ضواس هةصاس   

ث ث رماسثيةكى ص س لة 2007ئة  ةةػة خََشاية  لة كةسرى رَياطاص  لة هةسيَنى كوسدطاانذا س  يذا   ا  كشد لة طالَى 
كةمثانَا  رواس  رَياطاص  رةماس كشا  106دا  رةدياسيكشا   2007كةمثانَا  رواس  رَياطاص  رةماس ركشيَن  لة طالَى 

 كةمثانَا  رواس  رَياطاص  رةسص رو ث ث. 768دا رة هةصاس   2010رو ن  رةآلي رماسثكة لة طالَى 

/ياطا   ثرةسهََيان لة هةسيَنى 2006  طالَى 4ئة  هةلَكؼانة خََشاية  شاؾ شةطةنذكشدنى ياطا   ثرةسهََيان رماسث 
ذانى دةسص  خانو رةسث لةاليةن ذكو مةرة ث رة ها آلرَان س  يذا. رةشََى ئة  ياطاية  خانو رةسث كوسدطاان   رشدياس  شََ

 ثا يةكََ  لة كةسرةكانى  ثرةسهََيان دادثنشيَت  ئة ثؾ  ايكشد ص سرشين كةمثانَا لة  رواسثدا  ثرةسهََيان ركةن لةاليةا 
 نو   خةيان ركةن.  لةاليةكى رش ها  آلرَان خةيان دثطت رة دس طاكشدنى خا

 650هةصاس    19دا  2009مةلَةرى دس طاكشدنى خانو   لة طالَى  722هةصاس    16دا  لة هةسيَنى كوسدطاان 2008لة طالَى 
مةلَةرى دس طاكشدنى  58   سهةصا 26دا رماسثكة رة 2011مةلَةت   لة طالَى  692هةصاس    24دا  2010مةلَةت  لة طالَى 

رى رَياطاص  لة كوسدطاانذا  رةسا سد رة يََشار لة  طاآلنةدا رةسدث اي ةةػة  صيارش  رةخة ث خانو  هةلَكؼا ث. كةس
خانو  لة هةسيَنى كوسدطاان دسا ث   122هةصاس    87مةلَةرى دس طاكشدنى  2011-2008لة طالَى ديوث  لةكارََكذا 

   شاسيَضةاكانى يََشار دسا ث.خانو  لةطةسراطةس 676هةصاس    115لةهةمان ما ثدا مةلَةرى دس طاكشدنى 

دا كة ياطا   ثرةسهََيان لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاان شةطةنذ كشا  كةمثانَاكانى رواس  رَياطاص  2006لة طالَى 
را  2006شالَثؼت رة  ياطاية دثطاَان رة دس طاكشدنى ػاس   ةةسدثكى نويَى نَؼاةجََسو ن كشد  لة ما ث  لة كةرايى 

شش رث  نَؼاةجََسو ن لة دثطاة   ثرةسهََيانى هةسيَنى  170لة هةسيَنى كوسدطاان  2016ةمى   كانو نى يةك20
كوسدطاان مةلَةرَان  ثسةشرو ث  لةضواسضََوث  ئة  شش رانةدا  دثيان هةصاس خانو  دس طت كشان   رة ثؾ هةىل كاس رة 

لة طََكاةسث جَاجَاكانذا مةلَةرَان لة  شش رث   ثرةسهََيان 767كة  ما ثيةدا ت. لة  هةصاسان كشيَكاس دثطت كة
دثطاة   ثرةسهََيانى كوسدطاان  ثسةشرو ث  رةآلي شش طةكة لة  طاآلنة  د ايَذا رةرة ا ثرى رةسث  شوكانة ث ضو ث  

  ثا لة خؼاة  خواسث ثدا س  ن كشا ثرة ث:

 شش رثكانى  ثرةسهََيان رةشََى طالَ لة هةسيَنى كوسدطاانذا

 2016 2015 2014 2013 2012 طالَ
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 34 34 79 122 128 شش رثر. 
 

ةةػة  ضاالكََةكانى  ثرةسهََيان ساطاة خة هةلَكؼانى هةىل كاس   رةةةسدخظايى هََض  كاس  ئامادث رةد ا  خةيذا 
ضاالكََةكانى  ثرةسهََيان لة هةسيَنى  2013-2012ديَيََت   ثا لة خؼاة  طةسث ثػذا س  ن دثرََاة ث  لة طالَانى 

ث ث ضاالكََةكانى  ثرةسهََيان رةخََشايَةكى 2014    لة ئاطاى رةسصدا ما نةرة ث  رةآلي لة طالَى ياانذا رة جََ كوسدط
شش رث   ثرةسهََيان  ثسةيا ث   لة هةسد   طالَى  79ص سث ث رةسث  شوكانة ث ضو ن  لة  طالَةدا رةنَا مةلَةرى 

 2016-2015شرو ث. ئة ثؾ ئة ث دثةةيةنََت كة رة هةسد   طالَى شش رث مةلَةرَان  ثسة 34شش رث رة  34د ارشيؼذا 
 ضاالكى  ثرةسهََيان لة كوسدطاانذا نةرو ث. 2013نضيكة  نَوث  طالَى 

ئة  شاػةكؼةية لة شش رثكانى  ثرةسهََيان كة رةػى هةسث ص س  شش رثكانى رواس  رَياطاص  لةخةدثةشيَت  كاسي ةس  
ث  هةىل كاس لة كةسرى رَياطاصيذا. رةمنونة  رةشََى س  شََو  دثطاة  ئاماس  هةسيَنى ص س  هةرو ث لة رةسرةط  رو نة 

%  كاسكةسانى هةسيَنى كوسدطاان لة كةسرى 10.48دا  رةسيَزث  2014كوسدطاان لةراسث  كاس   رََكاسيَة ث  لة طالَى 
% لة كوسرى دا ث  ئة ثؾ ها راية 7.94ة رة دا سيَزثك2015رَياطاص    رةلَََيذثسايةرى كاسيان كشد  ث  رةآلي لة طالَى 

 لةةةلَ شاػةكؼة  شش رثكانى كةسرى رَياطاص  لة كوسدطاانذا.

 

 2015-2011مةلَةرى رَياطاص  لة يََشار لةما ث  نََوان 

 سيَزثو ةوَسدانكاسو 2015 2014 2013 2012 2011 مةػشاري رَياطاصو
رماسثو مةلَةرثََذان رة 
ةترَياطاصو رة كةسري رايس  

31283 44412 31724 24397 22716 -6.9 

رماسثو مةلَةرثََذان رة 
 رَياطاصو رة كةسري رايسةت

54613 8518 5171 3417 1101 -67.8 

موَلَةري رَيايةو شَؼةطاصو 
 رضو ا

110 78 74 38 25 -34.2 
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رةد ا ث شاػةكؼة  ص س   2013 ثا دثسدثكة يَت كةسرى رَياطاص  لةطةس ئاطاى شاسيَضةاكانى يََشادَؼذا  لة طاآلنى 
هةصاس مةلَةت كةم ث لة  9دا  ثسةيا ن  رةنضيكة  2015كشد  ث  رةسدادثيةا كة رماسث  ئة  مةلَةرانة  لة طالَى 

 دا.2011مةلَةرةكانى رَياطاص  كةسرى رايسةت لة ما ث  

ة  دةيشانى داسايى   ئارو سيَة ث رةةويَشث  داراكانى دثطاة   ثرةسهََيان لة رةغذا  لة د   طالَى سارشد  ث ث رةه
هةصاس هةىل كاسيان سثخظانذ  20هةصاس يةكة  نَؼاةجََسو ن لة  شاسيَضةايةدا ساةيا ث كة رةكة  ةؼاى  130كاسكشدن لة 

شش رث  نَؼاةجََسو ن كة  25رو . دةيشانةكة لةشالَ س رَيارى كاسةََشد  كاسي ةس  هةرو ث لةطةس شََذانى مةلَةرى 
 هةصاس دادثنََت. 30ةسهََيان لة رةغذا هةىل كاس لة  شش رانةدا رة دثطاة   ثر

كارََ  ضاالكََةكانى  ثرةسهََيان دثشوكََية ث  ساطاة خة هةىل كاس رةسرةط  دثرََاة ث  ئة  دةراسثية  ضاالكََةكانى 
كة  2007شش رثكانى طالَى    رةنانةت كةم ث لة دةراسث لة هةسيَنى كوسدطاان رةماس كشا ث 2016 ثرةسهََيان لة طالَى 

  ئة ثؾ شاػةكؼةيةكى ةة سثية لة دارر كشدنى هةىل كاس لة ثو    ثرةسهََيان مةلَةرَان  ثسةشرشش رث 51رَايذا 
 هةسيَنى كوسدطاانذا   لة ضواسضََوث  شش رثكانى  ثرةسهََيانذا.

ا لةطةس طََكاةس  خانو رةسث  ثطاا ث  دوسطايى ضاالكََةكانى  ثرةسهََيان لة هةسيَنى كوسدطاانذرةػََكى ص س لة 
% لة كة  ةؼاى ضاالكََةكانى  ثرةسهََيان شََ  ديَيََت  31.92رةجةسيَ  كة طََكاةس  خانو رةسث   رَياطاص  سيَزث  

كة ارة رة شوكانة ث  ضاالكََةكانى  ثرةسهََيان رةةؼاى   كةسرى خانو رةسث رةرايسةرى  دثسفةرى كاس لةرةسدثي 
رَياطاصيذا رةرة ا ثرى رةسرةط  دثرََاة ث. ئة  شاػةكؼةية لة طََكاةس  خانو رةسث لة ضواسضََوث  كشيَكاسانى 

رةد ا ث  2013شش رثكانى  ثرةسهََيانذا لةكارََكذا ديَت كة لة ئاطاى ذكو مةرى هةسيَنى كوسدطاانَؼذا  لة طاآلنى 
اطاى ها  آلرَانَؼذا دس طاكشدنى خانو  كة دةسص  خانو رةسث رة ها  آلرَان نةدسا ث  ئة ثؾ  ايكشد  ث لة ئ

 رةةةسدخظايى كشيَكاسانى رَياطاصيَة  رةرة ا ثرى طظت رسََت.

 يدا:خصمةتطوشازيدووةم: بيَلازى لة كةزتى 

هةرََل   مةرََل  سيَظاوسانت  كاف يا   مةرةطت لة كشيَكاسانى خضمةر وصاسيى ئة  كشيَكاسانةية كة لة شش رثكانى  ثا 
رةد ا ث  دامةصسا ثكانى ها ػََوث لة ئاطاى يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  2013انَانذا كاس دثكةن. لة طاآلنى ها ػََوثك

 شاػةكؼةيةكى ص سيان كشد  ث  ئة ثؾ  ايكشد  ث سيَزثيةكى ص س لة كشيَكاسانى خضمةر وصاس  رََكاس مبََيية ث.
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ص سرة  ئة ان كشيَكاس  رَانى   لة سثةةص    لة ماآلنذا كاس دثكةندثةشيَاة ث كة  كشيَكاسانى خضمةر وصاس ئة  كشيَكاسانةؾ
مَََية رو ن. ئاماسث فةسمََةكان لة هةسيَنى كوسدطاانذا رََكاسيَةكى رةسرآل  لة سيض  كشيَكاسانى خضمةر وصاس نَؼان 

 دثدثن.

يةكة   261ضةاكانى يََشار هةصاس   لة طةسراطةس  شاسيَ 2013رةةويَشث  س  شََو   ثصاسثرى شالنذانانى يََشار لة طالَى 
كشيَكاسيان لةخةةشت  830)هةرََل  مةرََل  ػو دة   كةمةلَ ة  ةةػاَاس ( رةماس كشا ن كة هةػت هةصاس    ةةػاَاس 

%( لة رماسث  كشيَكاسان 17.9%( لة رماسث  يةكة ةةػاَاسيَةكان   سيَزث  )16.9رو   ئة ثؾ هةلَكؼانََ  رو  رةسيَزث  )
 .2012رة طالَى رةسا سد 

دا نةكشد  رةآلي لة طالَى 2014طةسثسدا  ئة ث   ثصاسثرى شالنذانانى يََشار س  شََو  يةكة ةةػاَاسيَةكانى لة طالَى 
يةكة   296رماسث  يةكة ةةػاَاسيَةكانى يََشار ةةيؼاو ثرة هةصاس    2015د ارشدا س  شََويَةكة  ئةجناي دا ث. طالَى 

كشيَكاس لة  يةكة ةةػاَاسيَانةدا كاسيان كشد  ث. رماسث  كشيَكاسان لة  طالَةدا  182 رةكة  ةؼاى هةػت هةصاس  
 لة كوسرى دا ث. 2013%( رةسا سد رة طالَى 3.7رةسيَزث  )

كشيَكاسانى خضمةر وصاس  لة يةكة ةةػاَاسيَةكانى يََشار  لة شاسيَضةاكانى رةغذا  كةسرةال   نةجةف   راسدادثيةكَؽ 
%(  كشيَكاسان 12.6%(  كشيَكاسان  نةجةف سيَزث  )38.5%(  كةسرةال سيَزث  )35.1رة ث. رةغذا سيَزث  )رةطشدث كةرو نة

%(  كشيَكاسانى لة يةكة ةةػاَاسيَةكانذا لةخةةشرو ث. ئة  راس د خة شََوثطاة رة لََؼا   8.8  رةطشدث سيَزث  )
ان    ثرة هةكاسيَكى كاسي ةس لة ةةػة  يةكة ةةػاَاسيَةكةةػاَاسانى ئاييى لة شاسيَضةاكانى كةسرةال   نةجةف دا كة رو

 سثخظانى هةىل كاس رَايانذا.

لة شََيا  دارر كشدنى هةىل كاس   رةةةسدخظايى هََض   ذكو مةرى يََشار نةياوانَوث شةسث رة كةسرى ةةػاَاس  رذات
ايةكذا ئة  راس د خةيان سثخظانذ  ث  ئة ث كاسدا  لةكارََكذا ةةػاَاسانى ئايَيى رةػََوثيةكى ئاطايى لة ضةنذ شاسيَضة
 رةهة  هةرو نى ةةػاَاس  طش ػاََة ث.ها ػََوثية لةةةلَ راس د خى هةسيَنى كوسدطاان لة دس طاسو نى هةىل كاس 

يةكة  ةةػاَاس  رةماس  711لة هةسيَنى كوسدطاانذا  2013 ثصاسثرى شالنذانانى ذكومةرى هةسيَنى كوسدطاان لة طالَى 
%( هةلَكؼان لة 10.3يةكة  ةةػاَاس  لة كوسدطاانذا هةرو ن  رة ثؾ سيَزث  ) 614( رةنَا 2012طالَى شََؼ  )  د  ثكش

 س  يذا ث. 2012يةكة ةةػاَاسيَةكان رةسا سد رة طالَى 

ذا طالَى كاسيان كشد  ث  لةكارََك 2013كشيَكاس رة طالَى  831لة يةكة ةةػاَاسيَةكانى هةسيَنى كوسدطاانذا شََيخ هةصاس   
%( رةسا سد رة رماسث  19.04كشيَكاس كاسيان دثكشد  ئة ثؾ رةسصرو نة ثيةكة رةسيَزث  ) 880شََؼ  ضواس هةصاس   
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%( لة شاسيَضةا  هة لََش 50.63دا. ص سرشييى يةكة ةةػاَاسيَةكان رةسيَزث  )2012كشيَكاسانى يةكة ةةػاَاسيَةكان لة طالَى 
 يَكاسانى يةكة ةةػاَاسيَةكان لة  شاسيَضةايةدا جََ ي رو ن.%(  كش64.17رو ن  رة  هةية ث )

رةشََى داراكانى دثطاة  ةؼاى ةةػاوةوصاس لة هةسيَنى كوسدطاانذا  لةطةسراطةس  هةسيَنى كوسدطاانذا د   هةصاس   
ة دارايةكى ػويَيى ةةػاَاس  طش ػاى لة نا ضة جَاجَاكانذا  رةآلي دثطاةك 170يةكة  ةةػاَاس  هةية  لةشالَ  700

 دياسيكشا   لةراسث  رماسث  كشيَكاسانى يةكة ةةػاَاسيَةكان رةسدثطت نََة.

يةكة  ةةػاَاسيذا   700ئةةةس رة هةس يةكةيةكى ةةػاَاس  رةنَا شََيخ كشيَكاس دثطايَؼان ركشيَت  لة كة  د   هةصاس   
دا رةهة  دةيشانى داسايَة ث 2015-2014لَى كةغ دارر دثرََت  كََؼةيةا كة لة طا 500هةصاس    13دثسفةرى كاس رة 

س  رةسد    يةكة ةةػاَاسيَةكان رو ثرة ث  شََوثطاة رة شاػةكؼة  ةةػاَاسان لة هةسيَنى كوسدطاانذا  ئة ثؾ هةكاس 
رو  لة ث  رماسثيةكى رةسفشث ان لة يةكة ةةػاَاسيَةكان رةرة ا ثرى داخبشيَن   كشيَكاسثكانَان ريََشنة ث يان ئة ث  

ةهة  كةمى مَوان   ةةػاَاسث ث رماسث  كشيَكاسانَان كةي ركةنة ث  رةآلي ئامارثكانى دثطاة  ةؼاى ةةػاوةوصاس لة ر
ةةػاَاس لة  600دا ذالَةرََكى ئةسيَيى نَؼان دثدثن لة هةلَكؼانى رماسث  ةةػاَاسان رة يةا ميَةن   2016طالَى 

ةةػاَاس س  يان لة  750رةنَا  2015كارة ث  لةكارََكذا طالَى طالَََكذا  ئة ثؾ جولَةيةا لة كةسرةكةدا دس طت دث
 كوسدطاان كشد رو .

رةد ا ث لة هةسيَنى كوسدطاان دثسكة ت   ايكشد دثسفةرى كاس رة هةصاسان  2003ئة  ةةػة خََشاية  لة طاآلنى شاؾ 
ة هََيانى كشيَكاس  رَانى لة هةسيَنى ث ث ضةنذين دثيان كةمثانَا  رايسةت ر2007كشيَكاسانى رَانى رشدثخظََت  لة طالَى 

رة  2015را طالَى  كوسدطاان دامةصسيَيشان   هةصاسان كشيَكاس  رَانى لة سيَ ة  ئة  كةمثانَايانة ث ةةيةنشانة كوسدطاانة ث.
  رَانى كةمثانَا 39كةمثانَا  هََيانى كشيَكاس  رَانى لة كوسدطاان رةماس كشا ن  رةآلي مةلَةرى كاسكشدن لة  151رماسث 

 كةمثانَا  ديكة ما نةرة ث   ص سيية  كةمثانَاكان لة هة لََشن. 112 ثسةيا ثرة ث   

 آلرة ث هارو ن   ثا  44َانة كة رةشََى داراكانى دثطاة  طةسرةخة  مافى مش ظ لة كوسدطاان لة َئة  كشيَكاسث رَان
دثكةن. رةدلَيَايَة ث رةػََكى ص س لة ان  لة  كشيَكاس  خضمةر وصاس  ماآلن   شش رثكانَان كاسيان كشد  ث يان كاس

 شش رثكانى  ثا هةرََل  مةرََل  سيَظاوسانت   كاف يا   يةكة ةةػاَاسيَةكانى ديكة كاس دثكةن.

دا  هةصاس   2008-2007رةشََى داراكانى  ثصاسثرى كاس   كاس راس  كةمةآليةرى ذكو مةرى هةسيَنى كوسدطاان لة طالَى 
كشيَكاس  رَانى  طالَى  696دا  رماسثكة رة هةصاس   2009نى ةةيؼاو نةرة كوسدطاان  رةآلي لة طالَى د   كشيَكاس  رَا

رة ذة ت هةصاس  2012كشيَكاس  رَانى  طالَى  118رة طىَ هةصاس    2011كشيَكاس  رَانى  طالَى  188رة د   هةصاس    2010
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كشيَكاس   748رة هةػت هةصاس    2014كشيَكاس  رَانى  طالَى  262رة ػةؾ هةصاس    2013كشيَكاس  رَانى  طالَى  129  
 كشيَكاس  رَانى. 261دا ةةيؼاو ثرة نة هةصاس   2015رَانى رةسص رو ث ث. ئة  رماسثية لة طالَى 

 كشيَكاس  نََشيية دارةؾ دثرََت كة رةسيَزث  471كشيَكاس  مَََية   ضواس هةصاس    790ئة  رماسثية رةطةس ضواس هةصاس   
   كشيَكاس  رَانى لة سثةةص  نََشيية رو ن.48.27%  كشيَكاس  رَانى لة سثةةص  مَََية   51.72طةد  دثكارة 

دا 2015-2014رةشََى ساشةسرََكى دثطاة  طةسرةخة  مافى مش ظ لة هةسيَنى كوسدطاان  رةنَا لة ما ث  طاآلنى 
سدطاانة ث  ئة ث ج ة لة  كشيَكاسث رَانََانة  رةرايسةت   لة هةصاس   نة كشيَكاس  رَانى هََيشا نةرة كو 18رةدياسيكشا   

دثطاة  مافى مش ظ لة  ساشةسرةيذا كة لةراسث   سيَ ة   ثصاسثرى نا خة  ذكو مةرى هةسيَنى كوسدطاانة ث دثهََيشيَن.
انى رَانى لة ما ث  د   رآل   كشد  ثرة ث  لة رةسامسةس هََيانى رماسثيةكى ص س لة كشيَكاس 2016كشيَكاس  رَانى لة طالَى 

)راصسةانى شََكشدن   ئةجنامذانى كاس  طالَى دةيشانى داسايَذا  ئة  ةومانة  خظاو ثرة س   كة كشيَكاسث رَانََةكان رة 
 ( روََيشيَية كوسدطاانة ث.نةػَا 

آليةرى ذكو مةرى هةسيَنى دا رةشََى داراكانى  ثصاسثرى كاس   كاس راس  كةمة2016سيَزث  هََيانى كشيَكاس  رَانى لة طالَى 
ئة ث لةكارََكذا كة رةشََى داراكانى  ثصاسثرى كاس    .كشيَكاس  رَانى لة كوسرى دا ث 154كوسدطاان رة رةنَا شََيخ هةصاس   

كشيَكاس   638هةصاس    34رةدياسيكشا    2016كاس راس  كةمةآليةرى ذكو مةرى هةسيَنى كوسدطاان را ذوصثيشانى طالَى 
 هةسيَنى كوسدطاان رةماس كشا ن كة  ثا كشيَكاس  خضمةر وصاس  ماآلن   شش رثكان كاسيان كشد  ث.رَانى لة 

ث ث رماسثيةا لة كشيَكاسانى رَانى كة لة هةسيَنى كوسدطاانذا كاسيان دثكشد  رةهة  ساةشريى شش رثكان   2016لة طالَى 
 ث  رةشََى دارا نافةسمََةكان رماسث  كشيَكاسث رَانََة لة دثطاذانى دثسفةرى كاسث ث  رة  آلرةكانى خةيان ةةسدا نةرة

 ةةسدا ثكان رة نضيكة  نَوث  كة  ةؼاى رماسث  كشيَكاسانى رَانى دادثنشيَت.

ساششطََةكى رةػََ  لة كشيَكاسث رَانََةكان لة هةسيَنى كوسدطاانذا  لةشالَ كاس  طةسثكََانذا  كاسيَكى ديكة دثكةن. 
ج ة لة  %  كشيَكاس  رَانى12.5سيَزث  ئة ث  س  ن كشد  ثرة ث كة دا  2015 ظ لة طالَى دثطاة  طةسرةخة  مافى مش

ئة ثؾ رة ضةنذ هةكاسيَكى جَاجَا ث   ثا رةؾ نةكشدنى ئة  كاسث طةسثكََةكةيان  كاسيَكى ديكةؾ ئةجناي دثدثن  
 مو ضةية  لة كاسث طةسثكََةكةدا دثطاَان دثكة يَت يان هةكاس  ديكة.

كشيَكاسانى رَانى لة هةسيَنى كوسدطاانذا  رةػََكة لة دثسها يَؼاةكانى دولَسو نة ث  دةيشانى داسايى   شاػةكؼة  
ساةشريى شش رثكانى  ثرةسهََيان   خضمةر وصاس    ئامارثيةكَؼة رة فشث انسو نى دةراسث  رََكاس  لة هةسيَنى 

 كوسدطاانذا.
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 يةم: بيَلازى لة كةزتى ثيشةضاشييدا:ضيَ

ث ث لة شاػةكؼةيةكى رةسدث امذا رو ث  هةي لة رماسث  كاسةة 2012لة طالَى ؼةطاص  لة يََشار كةسرى شَ
 شَؼةطاصيَةكان  هةي لة دارةصييى ئاطاى رةسهةموََيان   داكؼانى رماسث  كشيَكاسان لة كاسةة شَؼةطاصيَةكانذا.

ة   كةمثانَا هةصاس كاسة 10سارشد  دا طةس     طالَى 14داراكانى  ثصاسثرى شَؼةطاص  يََشار ئة ث س  ن دثكةنة ث كة لة 
 لة يََشار داخشا ن.

كاسةة شَؼةطاصيَةكانى يََشار   هةسيَنى كوسدطاان رةشََى رماسث  كشيَكاسثكانَان رةطةس كاسةة  ةة سث  كاسةة  
كشيَكاس    29-10كشيَكاس  كاسةة  ماميا ثنذ  30ماميا ثنذ   كاسةة  رضو ا شةلََن دثكشيَن. كاسةة  ةة سث طةس    

 كشيَكاس لةخةدثةشيَت. 10كاسةة  رضو ا كةم  لة 

ث ث دارةصييََكى ةة سث لة رماسث  كاسةة شَؼةطاصيَةكانى يََشار   رماسث  كشيَكاسانَان س  يذا ث  2012لة طالَى 
 210هةصاس    146 كاسةة رو ن كة رةةؼاى 669هةصاس    43دا  رماسث  كاسةة رضو كةكان 2012رةػََوثيةا كة لة طالَى 

كاسةة كةمى كشد    694هةصاس    27دا رماسث  كاسةةكان رة 2013كشيَكاس لة  كاسةةدا كاسيان دثكشد  رةآلي لة طالَى 
%(  كشيَكاسانى كاسةة رضو كةكان لة 37.0كشيَكاس لة كوسرى دا  رة ثؾ سيَزث  ) 959هةصاس    91رماسث  كشيَكاسانَؽ رة 

 لة كوسرى دا. 2012ة طالَى دا رةسا سد ر2013طالَى 

دا  رةهة  داةيكاسيَةكانى دايؽ لة شاسيَضةاكانى مو طلَ  طةالذةدين   ئةنساس   نا ضةكانى رش  دثطاة  2014لة طالَى 
طةسرمََش  يََشار هََ طةسرمََشيَةكى لة شاسيَضةاكانى مو طلَ  ئةنساس  طةالذةدين   كةسكو ا ئةجناي نةدا  رةلَكو 

 شاسيَضةاكانى ديكة لة ديالة رة رةطشدث ضشد كشدث ث.طةسجنى لةطةس 

ةدا هةرو ن كة ضواس شاسيَضةاي كاسةة  شَؼةطاص  رضو ا لة  796دا  ػةؾ هةصاس   2013شََؽ هاريى دايؽ لة طالَى 
  دا  راس د خةكة ةةسدا  ص سيية2014كشيَكاس كاسيان رََذا دثكشد  رةآلي رة هاريى دايؽ لة طالَى  892هةصاس    24

دانَؼاو انى ئة  شاسيَضةايانة  رةرايسةت مو طلَ  طةالذةدين   ئةنساس ئا اسث  شاسيَضةاكانى ديكة  يََشار   هةسيَنى 
 كوسدطاان رو ن   كاسثكانَان لة دثطت دا.

انى كة شاسيَضةاك هةرو  كة لة ػةسد   شََكذادانةكانة ث د  س رو ن ة ثهةسضى شََوثنذ  رة شاسيَضةاكانى ديكة  يََشاد
 809هةصاس    21 )رةغذا  رارل  ديالة  كةسرةال   اطت  نةجةف  دادطَة  موطةنا  صيقاس  مَظان   رةطشدث( دثةشيَاة ث 

لةكارََكذا لة طالَى كشيَكاس كاسيان لة  كاسةانةدا دثكشد   272هةصاس    84كاسةة  شَؼةطاص  رضو كَان لةخةدثةشت   
 شاسيَضةايةدا كاسيان دثكشد. 11كشيَكاس لة كاسةةكانى ئة    167هةصاس    67شََؼ دا  
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كة ارة طةسثسدا  ئة ث  رماسث  كاسةة   كشيَكاسان لة شاسيَضةاكانى ريَش دثطةآلرى دايؽ لة كوسرى دا  رةآلي لة 
 َؽ. ص سرشين ةةػة  كاسةةكان%( هةلَكؼانى رةماس كشد  ث25.5) شاسيَضةاكانى ديكة  يََشار رماسث  كشيَكاسان رةسيَزث 

كاسةة  نو َ  500نو َ   لة د  ثمَانذا طةس    كاسةة   600 لة يةكةمَان رةماس كشا ث كة   ديالة ى مَظانكانلة شاسيَضةا
 كاسةة  رضو ا لة كوسرَان دا ث. 900كشا ثرة ث  رةآلي لة شاسيَضةا  رةغذا نضيكة  

شاسيَضةا ئاساي يان نَنضةئاسامةكة  يََشار  شََذثضََت رةهة  راس د خََكى  11كان لة رضو كة ة  كاسةةئة  ةةػةي
نائاطايى  ثا هاريى ػةشةلَى ئا اسثكانى ضواس شاسيَضةاكة  ديكة ث رو  رََت  كة شََويظت رة رةسهةمى صيارش   

دا 2015طايَة لة ةةػة  كاسةةكانذا  لةةةلَ هاريى طالَى رةةةسدخظايى هََض  كاس  صيارش دثكات  رةآلي ئة  راس د خة نائا
 ص س رة خََشايى دثشوكََاة ث.

 22دا س  نى كشد  ثرة ث  لة  طالَةدا رماسث  كاسةةكان رو ثرة 2015دثطاة  طةسرمََش  يََشار لة طةسرمََشيَةكانى 
%( لة س    رماسث  3.1ََكة رةسيَزث  )شاسيَضةايةدا  ئة ثؾ هةلَكؼان 11كاسةة  شَؼةطاص  رضو ا لة   480هةصاس   

كشيَكاس لة كوسرى دا ث  ئة ثؾ  157هةصاس    67كاسةةكانة ث  رةآلي رماسث  كشيَكاسانى كاسةة شَؼةطاصيَةكان رة 
دا. ئة  ئةجنامة   ثا 2014%( رةسا سد رة رماسث  كشيَكاسانى كاسةة شَؼةطاصيَةكان لة طالَى 20.3دارةصييََكة رةسيَزث  )

%( رةسا سد 5.2ثكة يَت ساطاة خة شََوثطاة رة دارةصييى ئاطاى رةسهةموََيان لةاليةن ئة  كاسةانة ث كة رة سيَزث  )دثسد
 رة ئاطاى رةسهةموََيان لة طالَى شََؼ دا رةماس كشا ث.

كاسةة   رةد ا ث شاػةكؼة  رة ا يان لة س    رماسث   2014كاسةة شَؼةطاصيَة ماميا ثنذثكان لة يََشار لة طالَى 
 رماسث  كشيَكاسانة ث كشد  ث   ثا لة خؼاة  خواسث ثدا س  ن كشا ثرة ث:

 2015-2012رماسث  كشيَكاس   كاسةة شَؼةطاصيَة ماميا ثنذثكانى يََشار لة نََوان 

 2015 2014 2013 2012 طالَ
 92 120 226 218 كاسةةكان
 1491 1916 3525 3357 كشيَكاسان

 

كانى مو طلَ  ئةنساس   طةالذةدين ناةشيَاة ث كة رةهةكاس  ئةميََة ث س  شََويان رََذا خؼاة  طةسث ث  شاسيَضةا
 دهةا   طيََنانى(يؽ لةخةناةشيَت. نةكشا ث  هةس ثها شاسيَضةاكانى هةسيَنى كوسدطاان)هة لََش  
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طاص  ماميا ثنذ  شاػةكؼةية  ةة سث لة كةسرى شَؼة رةد ا ث 2013 ثا لة  خؼاةيةدا س  ن دثرََاة ث  لة طالَى 
 يََشادذا س  يذا ث   ئة ثؾ  ايكشد  ث طالَ رة طالَ رماسث  كاسةة   كشيَكاسان لة كوسرى رذات.

%( رةسا سد رة 46رماسث  كشيَكاسانى كاسةة شَؼةطاصيَة ماميا ثنذثكان رةسيَزث  )دا  2014كة لة طالَى  ػََوثيةا رة
%( رةسا سد رة رماسث  كشيَكاسانى طالَى 22.18ماسث  كشيَكاسان رةسيَزث  )يؼذا ر2015لة كوسرى دا ث لة طالَى  2013طالَى 
 2014لة كوسرى دا ث. ئة  راس د خة رة هة  شاػةكؼة  كاسةة شَؼةطاصيَة ماميا ثنذثكانة ث س  يذا ث  طالَى  2014

يؽ 2015 ث   طالَى شاػةكؼةيان كشد  2013%( رةسا سد رة طالَى 47كاسةة شَؼةطاصيَة ماميا ثنذثكان رةسيَزث  )
 دارةصيوث. 2014%( رةسا سد رة طالَى 23.3رةسيَزث  )

كشيَكاس لة خةر شن  رةآلي داراكانى  ثصاسثرى  29-10كاسةة ماميا ثنذثكان كة رةشََى رماسث  كشيَكاسان دثرََت لة نََوان 
ا ثنذ دانشا ن  ص س كةم  لة  رماسث دا رة كاسةة  مامي2015شالنذانى يََشادى س  نى دثكةنة ث  ئة  كاسةانة  لة طالَى 

كشيَكاسيان  25كشيَكاسثيان لةخةةشرو ث  رةمنونة  رة ػةؾ لة  كاسةة ماميا ثنذانة لة شاسيَضةا  كةسرةال  رةنَا 
لةخةةشرو ث  ئة ثؾ ئامارثيةكة رة ث  كة ئة  كاسةة شَؼةطاصيَانة  ما نةرة ث  رماسث  كشيَكاسثكانَان كةي 

ى شََوثنذ  رة كاسةة شَؼةطاصيَة ماميا ثنذثكان لة شاسيَضةاكانى مو طلَ  طةالذةدين   ئةنساسث ث كشد  نةرة ث. هةسض
كاسةةيان لةخةةشرو ث   99دا  رةدياسيكشا   2013طالَى رةماس نةكشا ن  لة  2015   2014هةية   لة س  شََو  طالَى 

كاسةة  لةخةدثةشت. رةكة  ةؼاى  21اسيَضةا  ئةنساس كاسةة   ش 26كاسةة  شاسيَضةا  مو طلَ  52شاسيَضةا  طةالذةدين 
 كشيَكاس كاسيان دثكشد. 435كاسةةيةدا  هةصاس    99لة  

كاسةة شَؼةطاصيَة ةة سثكان لة يََشار  رةهةمان ػََوث  كاسةة رضو ا   ماميا ثنذثكان لةس    رماسث  كاسةة   
و ك  لة هةسد   كاسةة رضو ا   ماميا ثنذثكان.  ثا لة كشيَكاسانة ث شاػةكؼةيان كشد  ث  رةآلي رة دةراسثيةكى رض

 خؼاة  خواسث ثدا س  ن كشارة ث:

 رماسث  كشيَكاسان لة كاسةة شَؼةطاصيَة ةة سثكان لة يََشار

 2015 2014 2013 2012 طالَ
 600 616 657 657 كاسةةكان
 129024 134818 175922 201254 كشيَكاسان
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ساس  طةالذةدين   مو طلَ  لةشالَ شاسيَضةاكانى هةسيَنى كوسدطاانذا  لةس  شََو  دامةصسا ث هةسيةا لة شاسيَضةاكانى ئةن
دا  رماسث  كاسةةكان رةسا سد رة 2013رةماس نةكشا ن. لة طالَى  2015   2014شَؼةطاصيَة ةة سثكانى يََشار رة طالَى 

رةآلي لة طالَى طىَ هةصاس كشيَكاس لة كوسرى دا ث   طالَى شََؼ   ثا خة  ما ثرة ث  رةآلي رماسث  كشيَكاسان رةنضيكة 
%( رةسا سد رة طالَى 4.2كاسةة لة كوسرَان دا ث   رة  هةية ث رماسث  كشيَكاسان رةسيَزث  ) 616دا  كاسةةكان رة 2014
اسان رة %(   كشيَك2.6يؼذا رةسدث اي رو ث  كاسةةكان رةسيَزث  )2015كةي رو ثرة ث. ئة  شاػةكؼةية لة طالَى  2013

 لة كوسرَان دا ث. 2014%( رةسا سد رة طالَى 4.3سيَزث  )

رةد ا ث  لةاليةن  2012هةسضى شََوثنذ  رة دامةصسا ث شَؼةطاصيَةكانى هةسيَنى كوسدطاانة ث هةرََت  لة طاآلنى 
شَؼةطاص   دثطاة  طةسرمََش  يََشار   دثطاة  ئاماس  كوسدطاانة ث  رةنَا دارا  كاسةة ماميا ثنذ   ةة سثكانى

 ئامادث كشا ث  رةآلي كاسةة رضو كان رةماس نةكشا ن.

 39كاسةة  ماميا ثنذ  شَؼةطاص  لة هةسيَنى كوسدطاانذا رةماس كشا ن كة طىَ هةصاس    225دا  2012لة طالَى 
ةرو ن كة كاسةة  شَؼةطاص  ماميا ثنذ ه 236لة هةسيَنى كوسدطاانذا  2011كشيَكاسيان لةخةدثةشت  لةكارََكذا طالَى 

%( لة كشيَكاسانى كاسةة شَؼةطاصيَة 5.5كشيَكاس كاسيان رََذا دثكشد  كة ارة دارةصييََ  رةسيَزث  ) 217طىَ هةصاس   
 دا س  يذا ث.2012ماميا ثنذثكان لة طالَى 

  كاسةة دارةص   سيَزث 182دا رماسث  كاسةة شَؼةطاصيَة ماميا ثنذثكانى هةسيَنى كوسدطاان رة 2013لة طالَى 
كشيَكاس لة  488دا  رة رةنَا د   هةصاس   2013%( رةماس كشا ث. هةس ثا رماسث  كشيَكاسان لة طالَى 19.1دارةصييةكة رة )

%( رةسا سد رة رماسث  كشيَكاسانى كاسةة شَؼةطاصيَة ماميا ثنذثكان 18.1كوسرى دا  ئة ثؾ دارةصييََكة رةسيَزث  )
 لة كوسدطاانذا. 2012رةسا سد رة طالَى 

كاسةة شَؼةطاصيَةكانى هةسيَنى كوسدطاان ص سرشييَان لة شاسيَضةا  طيََنانى هةلَكة رو ن  رةشََى طةسرمََش  طالَى 
كاسةة  رش رةماس  29كاسةة   لة دهةا  40كاسةة لة طيََنانى رو ن  رةآلي لة هة لََش  113كاسةةدا   182  لةكة  2013

كشيَكاس لة كة   488نى شَؼةطاص  لة شاسيَضةا  طيََنانر كة دثكارة هةصاس   كشا ن  رة  هةية ث ص سرشين سيَزث  كشيَكاسا
 كشيَكاسدا. ئة ثؾ صيارشث لة رماسث  كشيَكاسانى هةسد   شاسيَضةا  هة لََش   دهةا رةيةكة ث. 488د   هةصاس   

 2012ة طةسرمََش  طالَى كاسةة  شَؼةطاص  ةة سث ل 92هةسضى شََوثنذ  رة كاسةة شَؼةطاصيَة ةة سثكانة ث هةرََت  
 35كاسةة  لة هة لََش  46كشيَكاس كاسيان رََذا دثكشد  لة طيََنانى  169لة كوسدطاان رةماس كشا ن  كة هةػت هةصاس   

كاسةة  92رة  89كاسةة هةرو ن. هةسضةنذ رماسث  كاسةةكان رةسا سد رة طالَى شََؼ  لة  11كاسةة   لة دهةا رةنَا 
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 89دا  لةكة  2011%( كةي كشدرو ث ث  رة  هةية ث كة لة 0.63رماسث  كشيَكاسثكانَان رةسيَزث  ) هةلَكؼا رو ن  رةآلي
 كشيَكاس كاسيان دثكشد. 221كاسةةكةدا هةػت هةصاس   

كاسةة دارةصيوثرة ث  رةآلي رماسث   89دا رة 2013رماسث  كاسةة ةة سث شَؼةطاصيَةكانى هةسيَنى كوسدطاان لة 
%( رةسا سد رة رماسث  2.9كشيَكاس  ئة ثؾ رةسصرو نة ثيةكة رةسيَزث  ) 406و ثرة هةػت هةصاس   كشيَكاسانَان ةةيؼا

 لة كوسدطاانذا. 2012كشيَكاسانى كاسةة شَؼةطاصيَة ةة سثكان لة طالَى 

  رةسدثطت خشا ث 2013هةسضى شََوثنذ  رة كاسةة شَؼةطاصيَة رضو كةكانى كوسدطاانة ث هةرََت  رةنَا دارا  طالَى 
 861هةصاس    33كاسةة  رضو كى شَؼةطاص  لة كوسدطاانذا رةماس كشا ن كة رةكة  ةؼاى  387هةصاس    10لة  طالَةدا 

%  كة  ةؼاى 56كشيَكاس كاسيان رََذا كشد  ث  ص سرشييى ئة  كاسةانةؾ لة شاسيَضةا  طيََنانى هةلَكة رو ن كة سيَزث  
انى كاسةة شَؼةطاصيَة رضو كةكان لة  شاسيَضةايةدان  لةكارََكذا شاسيَضةا  %  كشيَكاس61كاسةةكان دثكات   رة  شَََةؾ 

 %  كشيَكاسانى شَؼةطاص  رضو ا لةخةدثةشيَت.17%   شاسيَضةا  دهةا 22هة لََش 

لة هةسيَنى كوسدطاانذا  2017 ثصاسثرى راصسةانى   شَؼةطاص  هةسيَنى كوسدطاان را طةسثرا  طالَى رةشََى داراكانى 
كشيَكاس  251هةصاس    33كاسةة  شَؼةطاص  لة  ثسةيا ث  رةكة  ةؼاى  500ى دامةصسانذنى صيارش لة طىَ هةصاس   مةلَةر

رةد ا ث   سدث  سدث كاسةةكان رةسث  هةلَوثػانة ث    2014لة هةمو  ئة  كاسةانةدا كاسيان كشد  ث  رةآلي لة طالَى 
دا 2015نويَى شَؼةطاص  رة طظاى رةسديَوث ضو ث  لة طالَى  ساةيان ضو ن  لة رةسامسةسدا دامةصسانذنى كاسةة 

 كاسةة  نو َ دامةصسا ن.  40دا  رةنَا كةم  لة 2016كاسةة لة كوسدطاان دامةصسا ن  رةآلي لة طالَى  116رةدياسيكشا   

%  ئة  كاسةانة 50شا ن كة رةشََى داراكانى  ثصاسثرةكة  لة د   طالَى سارشد  دا هةصاس كاسةة رةهة  نةرو نى راصاسدث ث داخ
 رواسثكانى شالطاَكى  شاككشدنة ث  جوانكاس    ... هاذ كاسيان دثكشد.لة لة رواس  رَياطاص    ئة انى رش 

% 50لةشالَ ئة  كاسةانة  رةرة ا ثرى ساةيا ن  كاسةةكانى رش ئاطاى رةسهةمةكانَان رةسيَزثيةكى ص س دارةصانذ  ث كة لة 
ة ث  ئة ثؾ  ايكشد  ث  هةسيةا لة  كاسةانة  نَوث يان صيارش لة نَوث  كشيَكاسثكانى دثسركات. يان صيارش نضي  دثرََا

لة  كاسةانة  مةلَةرى  700لةهةمان كارذا داراكانى  ثصاسثرى راصسةانى   شَؼةطاص  س  نى دثكةنة ث نضيكة  
 َ دثسفةرََكى كاس نةسدثخظا ث.دامةصسانذنَان  ثسةشرو ث  هََؼاا دثطاَان رة كاسكشدن نةكشد  ث  رة ثؾ هَ

دا رماسث  كشيَكاسانى كاسةة   كاسخانةكان لة هةسيَنى 2015رةشََى س  شََو  دثطاة  ئاماس  هةسيَنى كوسدطاان لة طالَى 
لةكارََكذا رةةويَشث  س  شََو  كانضاطاص   %  لةكة  ةؼاى كاسكةسانى كوسدطاان شََ  هََيا ث.2.96كوسدطاانذا سيَزث  

 2014كانى كةسرى رايسةت لة هةسيَنى كوسدطاانذا كة لةاليةن هةمان دثطاة ث ئامادث كشا ث  رة طالَى   كان ا
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كشيَكاسيان لةخةةشرو ث  ئة   333كان ا لة كوسدطاانذا رةماس كشا ث   رةكة  ةؼاى ضواس هةصاس    487رةدياسيكشا   
  د اير س  شََو  رآل كشا ثية   رة  ػََوثية هََ دا رآل كشا ثرة ث2017س  شََويَة  دثطاة  ئاماس كة لة طالَى 

دا رةسدثطت نََة كة هةلَكؼان   داكؼانى 2016   2015س  شََويَةا رة رماسث  كان ا   كشيَكاسثكانَان لة طاآلنى 
 كةسرةكة   كشيَكاسثكانى س  ن ركارة ث.

 :ضوازةم: بيَلازى لة كةزتى نةوت و طاشدا

لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  شاناايَةكى رةسفشث ان لة هََض  كاس لةخةدثةشيَت.  كةسرى نة ت   ةاص   شاػكةكانى
رةسديَوثرشدنى ضاالكََةكانى نة ت   ةاص لةئاطاى يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  رةشََى طش ػاى كةمثانَاكانى رواس  نة ت 

امةصسا ث   كةمثانَا  نَؼانانى دثكات كة هةسيةا د 25جَا اص  هةية   ثصاسثرى نة رى يََشار خا ثنذاسيَاى لة طةس    
لة ان طةران   هةصاسان كشيَكاس لةخةدثةشن. رةهة  ئة ث  كةمثانَا نَؼانانََةكان لةاليةن ذكو مةرة ث خا ثنذاسيَاى 

 دثكشيَن  كشيَكاسانى نة رى يََشار  ثا فةسمانسةس  دث لَةت يان ذكو مةت هةلَظوكة رَان لةةةلَ دثكشيَت.

لةشالَ ئة  كشيَكاسانة  رة كةمثانَاكانى كةسرى رايسةت لة كََيَ ةكانى نة ت يان شش طةكانى شاآل ريى نة ت    ئة ث
شاػكةكانى كاس دثكةن  كةمثانَا رَانََةكان شاؾ جاسددانى خولةكانى مةلَةت   ةشيَسةطت لةاليةن  ثصاسثرى نة رى 

دا ياطا  2008 ث  طةسثسدا  ئة ث  شةسلةمانى يََشار لة طالَى رةد ا ث هارية نا  يََشادة 2009يََشادة ث لة طالَى 
رةرايسةت كشدنى كةسرى شاآل ريى دثسكشد  ئة ثؾ سيَ ة  خةؾ كشد رة كاسكشدنى كةمثانَاكانى كةسرى رايسةت لة رواس  

 شاآل ريى نة ت لة يََشار دا.

  نة ت رة كةمثانَا طةسكاس   ئة  كةمثانَايانةؾ راس د خةكة لة هةسيَنى كوسدطاانذا جَا اص  هةية  كةمثانَاكانى رواس
كة خضمةر وصاس  رواس  نة ت شََؼكةؾ دثكةن  لةاليةن كةسرى رايسةرة ث خا ثنذاسيَاى دثكشيَن  دث لَةت يان ذكو مةت 

ى لة رةػذاسيَةكى لة  س  ث ث نََة  طةسراس  هةرو نى ضواسضََوث  ياطايى رة دامةصسانذنى ضةنذ كةمثانَايةكى نَؼانان
رواس  نة رذا  رةآلي لة  ادَعذا هََؼاا ئة  كةمثانَايانة دانةمةصسا ن  كة ارة كشيَكاسانى كةسرى نة ت لة هةسيَنى 

 كوسدطاانذا  رة كةسرى رايسةت كاس دثكةن   لة خانة  فةسمانسةس  دث لَةت يان ذكو مةت نر.

دا  رة 2005هةصاس كشيَكاسث ث لة  70ث  لة طةس    ةةػة  ص س  رةخة ث ديويََشار  ىرماسث  كشيَكاسانى كةسرى نة ر
دا هةلَكؼا ث. ئة ثؾ ها ػانة لةةةلَ دامةصسانذنى ضةنذ كةمثانَايةكى ديكة  2017هةصاس كشيَكاس لة طالَى  150نضيكة  

 نَؼانانى   شةسثشََذانى كََيَ ةكانى نة ت   رةسصكشدنة ث  ئاطاى رةسهةموََيان لة كةسرى نة ت   ةاصدا.
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دامةصسا ث    27دا رماسث  دامةصسا ثكانى كةسرى نة رى يََشار كة شََكوارة  كةسرةكة شََ  ديَين رة 2017طالَى لة 
هةصاس كشيَكاس رةطةس ئة  دامةصسا ث   كةمثانَا نَؼانانَانةدا  150كةمثانَا  نَؼانانى هةلَكؼا ث  رةكة  ةؼاى نضيكة  

 دارةؾ رو ن.

هةصاس كشيَكاس   كةمثانَا  دارةػكشدنى رةسهةمةكانى نة رى رة نضيكة   30 نى نضيكة  كةمثانَا  نة رى راػو س رة هةرو
هةصاس كشيَكاسث ث  د   لة ةة سثرشين كةمثانَاكانى كةسرى نة رى يََشار لةس    رماسث  كشيَكاسانة ث شََ  ديَين.  25

هةصاس كشيَكاس    14ن كة يةكةمَان طةس    رةد ا  ئة انذا كةمثانَا  نة رى راكو س   كةمثانَا  شاآل ريى راكو س ديَ
رة  ػََوثية دوسطايى كشيَكاسانى كةسرى نة رى يََشار لةطةس رةػى  هةصاس كشيَكاس لةخةدثةشيَت. 10د  ثمَان صيارش لة 

 ةدا.راػو س   راكو س   آلرةكة دث ثطاََت  ئة ثؾ رةهة  ضشدرو نة ث  كََيَ ةكانى نة ت   ةاص لة  نا ضة   شاسيَضةايان

طالَى سارشد  دا هةآل طانََكى ةة سث لةس    رماسث  كشيَكاسانة ث لة كةمثانَا نَؼانانََةكانى كةسرى  10النى كةي لة 
نة رى يََشار دس طت رو ث  هةكاس  طَاطى لة  ذالَةرةدا رةدثس نََة  ذكو مةرةكان لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا لة  

دامةصسانذنََكى رة لََؼا  لة كةسرى ةؼاَذا  ها  آلرَان ساص  ركةن يان شاسرة ذوكنشدانةكان  طاآلنةدا هة لََانذا ث لةسيَ ة 
ئَيانا  ها  آلرَان رة خةيان ساركََؼن  رة  هةية ث رََكاسيَةكى داشةػشا  لة كةسرى نة ت   ةاص  يََشادذا رة صثدى 

 دثسكة رو ث.

  ةاص  يََشادة ث هةرََت  رةشََى ياطا رةسكاسثكانى يََشار دثرََت  هةسضى شََوثنذ  رة كةمثانَا رايسةرةكانى كةسرى نة ت
دا  سثن ذانة ث  2008%  كشيَكاس  خةمالَى رةةةسد رََخن  ئة  ريةماية لة ياطا  رةرايسةت كشدنى كةسرى شاآل ريَؽ لة 85

ى كةسرى نة ت   ةاص  يََشادة ث لة هةية  رةآلي دارايةكى ساةةيةنشا  لةراسث  كشيَكاسانى خةمالَى لة كةمثانَا رايسةرةكان
ئاسادا نََة  ئة ث لةكارََكذا كة ها  آلرَانى شاسيَضةا رةسهةموََيةسثكانى نة ت  رة رةسدث امى ناسدثصايةرى در رة 

 كةمثانَاكانى نة ت رة ئاماجنى رةةةسدخظايَان لة شش رثكانى نة رى دا دثسدثرشدن.

شار هةن  لةنا يانذا شةميان ا  ساهََيانى نة رى كةسكو ا  شةميان ا  ساهََيانى ضةنذ شةميان ايةكى ساهََيانى نة ت لة يََ
نة رى رََحى  شةميان ا  ساهََيانى نة رى رةغذا   رةطشدث  طاآلنة لة  شةميان ايانة ث طةس    هةصاس كةغ رة رشد انامة  

  دثسفةرى كاس لةرةسدثي هةنذيَكَان هةية   دريةمى راآل ث لة رواسث جَاجَاكانى شََوثطت رة نة ت خويَيذن رة ا  دثكةن
رةػََكَؼَان رََكاس دثمََيية ث  يان النى كةي ناروانن لة رواس  خةيانذا كاس ركةن  ئة  ذالَةرةؾ ػََوثيةا لة )كاس  

 نارة ا (  هََيا ثرة ئاسا ث  لةكارََكذا ئة  كاسث  ئةجنامى دثدثن لةةةلَ ػاسثصايى   لََوارو يَان ناةوجنََت.
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طيو س  كاسكشدنى ضةنذ شاناايَةكى رةسفشث ان لة شاؾ داةيكشدنى ضةنذ شاسيَضةايةكى يََشار لةاليةن دايؼة ث  
راكو س لة كةمثانَا  ةاص    ثا كةمثانَا  نة رى راكو س  كةمثانَا  شاآل ريى راكو س  كةمثانَايةكى نَؼانانى 

ت دايؼة ث. ةوسص  ةة سث رةس كةمثانَا  شاآل ريى راكو س شاسيَضةاكانى مو طلَ  طةالذةدين   كةسكو ا كة رية دثط
كة ت  رةهة  ئة ث  ص سرشييى شاآل ر ةكانى طةس رة  كةمثانَاية لة شاسيَضةاكانى طةالذةدين   مو طلَ هةلَكة رو ن  

ؽ  كاسثكانَان لة كشيَكاس  لةخةدثةشت  رةآلي رة هاريى داي 400هةصاس    10رة دياسيكشا    2015ئة  كةمثانَاية را طالَى 
 دثطت دا  طةسثسدا  خةسد كشدنى رةػََ  لة مو ضةكانَان لةاليةن  ثصاسثرى نة رة ث.

ص سرة  شاآل ر ةكانى نة ت لة مو طلَ   طةالذةدين  رةرايسةت شاآل ر ة  رََحى كة ةة سثرشين سيَزث  كشيَكاسانى 
 ث ث لةاليةن طوشا  يََشار   هََضث مَييََةكانة ث ئاصاد كةمثانَا  شاآل ريى راكو س لةخةدثةشيَت  لة د   طالَى سارشد 

كشا ن  رةآلي لةاليةن دايؽ   رةهة  ػةسدث ث  يَشان كشا ن   كاسيان رََذا ناكشيَت. ئة ثؾ سيَ ش رو ث لة ث  هََ 
دثخشيَية طةس كشيَكاسيَكى رش لة  رواسثدا دثسفةرى كاس  دثطت ركة يَت   ضاسثنو طى ئة انى ديكةؾ س  ن نََة كة ئايا 

 كةمثانَاكانى رش يان هةس ا دثمََيية ث.

لة هةنذيَ  شاسيَضةا  رةسهةموََيةس  نة ت دا  رةهة  شةسا يَضخظايى كََيَ ة   شش رثكانى نة ت لةس    شةسثشََذانى 
 ين هةىل كاس رة كةمثانَاكانى نة ت كةمضاالكََةكانى رةسهةموََيانة ث  لةنا يانذا شاسيَضةا  كةسكو ا  رََسَيى دثكشيَت 
هةصاس كشيَكاس   14ث ث رةنضيكة  2012كشيَكاسانى نا ضةكة دثسدثخظََين. كةمثانَا  نة رى راكو س  لة طالَى 

لةخةةشرو ث  ئة  سيَزثية را ئََظاا هةلَكؼانََكى ئة رة  رةخةية ث نةديوث  ئة ثؾ رةهة  نةرو نى ضاالكى شةسثشََذان 
كاسيَكى رش  رةآلي نةرو نى شةسثشََذانى ضاالكََةكانى نة رى لة نا ضة  كاسكشدنى ئة  لة كََيَ ةكانى نة ت يان هةس هة

كةمثانَايةدا  هةكاس رو ث لة هةلَكؼانى رََكاس  لة كةسكو ا   دث س رةسيذا  رة شََى داراكانى كةمثانَا  نة رى راكو س لة 
ةصسانذنَان لة شش رثكانى نة رى رة ئة  كةمثانَاية دا ا  دام هةصاس كةغ 30دا  صيارش لة 2017  طةسثرا   2016كةرايى 

 رةسص كشد  ثرة ث  رةآلي هََ رشدياسيَكى دارر كشدنى دثسفةرى كاس رة ئة ان لةئاسادا نََة.

ئة  رماسث ص سث  دا اكاس  رة كاسكشدن لة كةمثانَا  نة رى راكو س  ئامارثيةكة رة دةراسث  ةة سث  رََكاس  لة 
لةكارََكذا ديَت كة لة د   طالَى سارشد  دا  طةس    ػةؾ هةصاس كشيَكاس  ةشيَسةطت كة لةطةس ريةما   شاسيَضةاكةدا  رةآلي

شاسث  ش  د الس لة كةسكو ا لة دامةصسا ث جَاجَاكانى ػاسثكةدا دامةصسارو ن  رةهة  خةسد نةكشدنى شاسث  ش  د الس  
 ة ث.ػاسثكة ث  سث انة  مالَة ث كشا نةرة ث   رََكاس ما نةر

هةسضى شََوثنذ  رة ضاالكََةكانى نة ت   ةاص لة هةسيَنى كوسدطاانذا هةرََت  لةشاؾ هََشػةكانى دايؽ لة ئاب   
رة طةس رةػََ  لة ػاس ضكة   ػاسثديََةكانى طيو س  شاسيَضةا  هة لََش   نا ضة كوسدطاانََةكانى ديكة   2014ئةييو ىل 
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نَان هةلَثةطاسد   طشد كشد  ئة انى ديكةؾ دةراسث  ضاالكََةكانَان كةي رةػى ص س  كةمثانَاكانى نة ت ضاالكََةكا
كشدث ث. رة  هةية ث هةصاسان كشيَكاس  نة ت كة لة كةمثانَا طةسكاس   خضمةر وصاسثكانى رواس  نة ت كاسيان دثكشد  

 لةطةس كاس دثكشان   رََكاس رو ن.

  شََؽ  2014را كانو نى د  ثمى رى هةسيَنى كوسدطاان رةةويَشث  ئاماس   ثصاسثرى طامانة طش ػاََةكانى ذكومة
 566هََشػةكانى دايؽ   هةلَثةطاسدنى ضاالكََةكانى نة رى لةاليةن ص سرة  كةمثانَاكانى نة رة ث  ضواس هةصاس   

كوسدطاان  كةمثانَا  نََودث لَةرى طةسكاس لة كََيَ ةكانى نة ت   ةاص  هةسيَنى 27كشيَكاس  نا خةيى   رَانى كاسيان رة 
دثكشد  ئة ث ج ة لة  كشيَكاسانة  لةةةلَ كةمثانَاكانى خضمةر وصاس  رواس  نة ت كاسيان دثكشد   رة طةس    شََيخ 

ث ث رةػََ  لة كةمثانَاكان كاسثكانَان هةلَثةطاسد   2014هةصاس كشيَكاس خةميَََيشا ن  رةآلي لة ذوصثيشان  ئاب   ئةييو ىل 
  انى ديكةؾ رةشاطا   طظت رو نى ضاالكََةكانة ث  رةػى ص س  كشيَكاسثكانَان ناسدث ث.كشيَكاسثكانَان دثكشد  ئة

كشيَكاس   872كشيَكاسث  كاسيان رة كةمثانَا طةسكاسثكانى نة ت دثكشد  د   هةصاس    566لةكة  ئة  ضواس هةصاس   
رالَظنان  ئةفشين   ئة انى رش كة ئََظاا هََ نا خةيى رو ن  كةمثانَا نََودث لَةرََةكانى  ثا ئََكظةن  رةرالَ  ػَظش ن  

ضاالكََةكَان لة هةسيَنى كوسدطاانذا نََة )دثطاَان رة ضاالكى نةكشد  ثرة ث يان لة د صيية ث  نة ت نائومََذرو ن(  
 طةس    هةصاس كشيَكاس  نا خةيى لة كََيَ ةكانَانذا كاسيان دثكشد   رََكاس ما نةرة ث.

سدان   شؼكير رةد ا  نة ت   هةلَكةنذنى ري  نة رى لة كََيَ ةكانذا رةرة ا ثرى طظت رو ث  رةةؼاى ضاالكََةكانى ةة
طةكة  هةلَكةنذنى ري  نة ت لة كََيَ ةكانى نة رى كوسدطاانذا كاسيان  45طةس    شََؽ هاريى دايؽ لة مان ةكانى 

كة كةي رو ثرة ث  رة  هةية ث طةران كشيَكاس  طة 10دثكشد  رةآلي لة ئََظاادا رماسث  طةكة ضاالكةكان رة كةم  لة 
 و ن.نة رذا كاسيان دثكشد  رََكاس رنة ت كة لة شش طةكانى هةلَكةنذنى ري  

 600صيارش لة ضواس هةصاس    2014رةشََى ساشةسرََكى  ثصاسثرى طامانة طش ػاََةكانى هةسيَنى كوسدطاان را كةرايى طالَى 
ةاص  كوسدطاانذا كاسيان كشد  ث  رةآلي رةشََى ساشةسرََكى ديكة  هةمان  ثصاسثت  ئة  كشيَكاس  رَانى لة كةسرى نة ت   

دا رة كةم  لة نَوث دارةصيوث  ئة ثؾ رةهة  طظاسو نى ضاالكََةكانى نة ت   ةاص لة 2016رماسثية لة طالَى 
 كوسدطاانذا.

كاسثكانى ئة  كةمثانَايانة ساطاة خة رة ضاالكى هةسضى شََوثنذ  رة كةمثانَاكانى خضمةر وصاس  رواس  نة رة ث هةرََت  
كةمثانَا طةسكاسثكانة ث ةشيَذسا ث  رةهة  طظاسو نى ضاالكى كةمثانَا طةسكاسثكانة ث  كاس  كةمثانَاكانى 
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%  كشيَكاسثكانَان 70نة ت رة ئاطاََكى نضي  لة ساةشرن ةةيؼاو ث   رة  هةيةػة ث نضيكة  رواس  خضمةر وصاس  
 النى كةي رة طةس    طىَ هةصاس كشيَكاس دادثنشيَت. دثسكشد  ن كة

طظاسو نى ضاالكََةكانى نة رى لة هةسيَنى كوسدطاانذا  هةس رةنَا كاسي ةس  لةطةس كََيَ ةكانى نة ت نةرو ث  رةلَكو 
 رة ث.هةمو  ئاطاةكانى ضاالكََةكانى نة ت   شَؼةطاصيَةكانى شاآل ريى نة ت   ةواطاية ث  نة ت   ... هاذ ةشرو ث

لة هةسيَنى كوسدطاانذا د   شاآل ر ة  ةة سث  نة ت )كةلَةا   راصيان( لةشالَ طةران شاآل ر ة  رضو كى نة ت كاسيان 
دثكشد  رةسهةمى شاآل ر ة ةة سثكانى  ثا كةلَةا   راصيان رةرة ا ثرى كةي رو ثرة ث   رة ثؾ رماسث  كشيَكاسثكانَان 

ة رضو كةكان كة رة نضيكة  طىَ هةصاس كشيَكاسيان لةخةدثةشت  رةهة  نةرو نى كةي كشد  ثرة ث  لةكارََكذا شاآل ر 
 .  كشيَكاسثكانَان دثسكشد  ث نة رى خا ث ث  رةدثةنةن نةرََت كاسثكانَان ساةشرو ث

ي شاآل ر ة  رضو كى نة رذا كاسيان دثكشد  هََ كا 115نضيكة   طةس    هةصاس كشيَكاس لة لة طيو س  شاسيَضةا  هة لََش
 لة  شاآل ر ةيانةدا لة ئََظاادا كاس ناكةن   كشيَكاسثكانَان سث انة  مالَة ث كشد  ثرة ث.

رةهة  رة  ذالَةػة ث ئاماسيَكى  سد لةراسث  رماسث  كشيَكاسانى كةسرى نة ت لة هةسيَنى كوسدطاانذا رةسدثطت نََة كة 
كشيَكاسانى كةمثانَاكانى طةسكاس   كةمثانَا كشا ن  رةآلي رة سطظاسو نى ضاالكََةكانى نة رة ث لةطةس كاس دث

خضمةر وصاسيَةكان   كشيَكاسانى كةسرى شاآل رن   ضاالكََةكانى ديكة لة شَؼةطاصيَةكانى نة رذا  رماسث  كشيَكاسث 
 دثسكشا ثكان رة هةصاسان دثخةميَََيشيَت.

 ثيَهجةم: بيَلازى لة كةزتى طواضتهةوةدا:

رةسدادثيةكى ص س شؼت رة ئةرةمسََل دثرةطاََت  ض ئة  ئةرةمسَاَلنة  سيَنى كوسدطاانذا  كةسرى ةواطاية ث لة يََشار   هة
نةفةس هةلَ شن   ض ئة انة  راسهةلَ شن. هةس جولَةيةا لة كةسرى ةواطاية ثيةدا  ساطاة خة ةشيَذسا ث رة هةلَكؼان   

 داكؼان لة ضاالكََة راصسةانى   ئارو سيَةكانذا.

دا  لة رةسديَوثرةسايةرََةكانى 2014انى  ثصاسثرى شالنذانانى ذكو مةرى هةسيَنى كوسدطاان لة طالَى رةشََى دارا فةسمََةك
ئةرةمسََيى  60هةصاس    68ئةرةمسََل رةماس كشا ن  ئة  رماسثية رةطةس  548هةصاس    102هارو ضة  هةسيَنى كوسدطاان 

 18هةصاس    62رةنَا  2015دثرََت. لةكارََكذا رة طالَى  ئةرةمسََيى راسهةلَ ش دارةؾ 488هةصاس    34نةفةسهةلَ ش   
ئةرةمسََيى راسهةلَ شدا  960هةصاس    12ئةرةمسََيى نةفةسهةلَ ش    58هةصاس    49ئةرةمسََل رةماس كشا ث   رماسثكة رةطةس 

لة هةسيَنى كوسدطاانذا   2014دا رماسث  ئةرةمسََية رةماسكشا ثكان رةسا سد رة طالَى 2015دارةؾ دثرََت. كة ارة لة طالَى 
 رة نضيكة  نَوث دارةصيوث  ئة ثؾ رةهة  طظاسو نى جولَة  ئارو س    راصسةانى   دةيشانى داسايى   ئارو سيَة ث.
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هةصاس    59دا رماسث  ئةرةمسََيى رايسةت 2014ئة ث  رََسَيى دثكشيَت لةكة  ةؼاى ئةرةمسََية رةماسكشا ثكانذا  لة طالَى 
ئةرةمسََيى ئةرةمسََل لة كوسرى دا ث. لةكارََكذا  466هةصاس    45دا رماسثكة رة 2015رو ث  رةآلي لة طالَى  ئةرةمسََل 84

دا ئةرةمسََيى 2015دا شََ  ديَيََت  رةآلي لة طالَى 2014% لةكة  ةؼاى ئةرةمسََيى رةماسكشا  لة 8.8راكظى سيَزث  
ا ثكان دثةشيَاة ث. رة ئةرةمسََية راسهةلَ شثكانَؽ ئةجنامََكى % لةكة  ةؼاى ئةرةمسََية رةماسكش5.8راكظى سيَزث  

% لةكة  ةؼاى ئةرةمسََيى رةماسكشا دا   لة طالَى 33.6دا سيَزث  ئةرةمسََيى راسهةلَ ش 2014ها ػََوث هةية  لة طالَى 
 % شاػةكؼة  كشد  ث.20.9دا سيَزثكة رة 2015

ئةرةمسََيى  976دا رةدياسيكشا   هةػت هةصاس   2014شيَت  لة طالَى رماسثكة ئةةةس لةطةس ئةرةمسََيى كش َ جََ ي رك
ئةرةمسََيى كش َ لة كوسرى  592دا سيَزثكة رة طىَ هةصاس   2015كش َ لة هةسيَنى كوسدطاانذا رةماس كشا ن  رةآلي لة طالَى 

دا رماسث  2015  رةآلي لة طالَى ئةرةمسََيى راسهةلَ ش رةماس كشا ن 488هةصاس    34دا  رة رماسث 2014لة طالَى دا ث  
ئةرةمسََل دادثرةصيَت. ئة ثؾ رة س  نى رةسرةط  رو نة ث  هةىل كاس  960هةصاس    12ئةرةمسََية راسهةلَ شثكان رة رةنَا 

 لة كةسرى ةواطاية ثدا نَؼان دثدات.

نة ث كة ج ة لة طظت رو نى رةسششطانى طةنذيكاكانى ةواطاية ث   طةنذيكا كشيَكاسيَةكان رةةؼاى د  شات لة ث دثكة
ضاالكََةكانى ئارو س    جو لَة  راصسةانى كة رو ثرة هةكاس  لة دثطاذانى هةىل كاس لة كةسرى ةواطاية ثدا  يةكََكى رش 
لة  هةكاسانة  رة صيانى كشيَكاسانى ساطاةدَية لة كةسرى ةواطاية ث)ئة  كشيَكاسث  هةمو  داهارةكة  لةطةس كةسرى 

 ا  رو ث  ئة ثية كة رماسثيةكى رةسفشث ان لة انة  هََ كاسيَكَان دثطت نةكة رو ث يان مو ضة   ةواطاية ثية( رة
كشيَى كاسثكةيان كةي رو ثرة ث رةرايسةت فةسمانسةسانى ذكو مةت  رةناضاس  دثطت رة كاسكشدن لة كةسرى ةواطاية ثدا 

 اسانى ساطاةدَية  كةسرةكة طيو سداس رسََت.دثكةن  ئة ثؾ  ا دثكات دثسفةرى كاس لة كةسرى ةواطاية ث رة كشيَك

يةكََكى رش لة هةكاسثكانى رةسرةط  رو نة ث  هةىل كاس لة كةسرى ةواطاية ثدا  شََوثطاة رة كةي رو نة ث  
دا  ثصاسثرى طامانة 2015ضاالكََةكانى ةواطاية ث  نة ت   رةسهةمةكانى لة هةسيَنى كوسدطاانذا. لة رؼشييى د  ثمى 

رانكةس  370جولَة  س رانة  رانكةسثكانى ةواطاية ث  نة ت   رةسهةمةكانى رة شََيخ هةصاس    طش ػاََةكان
رانكةس  طو رةمةنى  625رانكةس  طو رةمةنى نا خةيى   هةصاس    745دثطايَؼان كشد  لة  رماسثيةدا طىَ هةصاس   

 رَانى رةماس كشا ن.

َان لة هةسيَنى كوسدطاانة ث رة دثسث ث دثةواطاة ث  طةران ج ة لة  رانكةسانة  نة رى خا    شامشا ثكانى نة رَ
رانكةس  ديكة نة رى خا يان لة كََيَ ةكانة ث رة شاآل ر ةكانى نة ت لة كةلَةا   راصيان دثرشد  رةنَا لة كََيَ ة  نة رى 



45 
 

ََةكانى ةواطاية ث  نة ت رانكةس نة ت رة شاآل ر ة  راصيان دثةواصساية ث  رةآلي لة ئََظاةدا ضاالك 400رةداةر س رانة 
 رة سيَ ة  رانكةسث ث رةرة ا ثرى طيو سداس رو ثرة ث.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هؤكازةكانى هةلَلشانى بيَلازى لة عيَساق و هةزيَمى كوزدضتاندابةشي ضوازةم : 

  رةػََ  لة هةلَكؼانى سيَزث  رََكاس  لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  ضةنذ هةكاسيَكى طةسثكى   ال ثكى لة شؼاة ثية
هةكاسثكان شََوثنذيَان رة رةسديَوثرشدنى دث لَةت   دارر كشدنى هةىل كاس يان رةةةسدخظايى هََض  كاس  ئامادث ث هةية   

لة هةكاسثكان لة دثسث ث  روانا  دث لَةت يان ذكو مةت دث ثطنت   رةهة  كاسرََكةس  دثسثكََة ث  ى رشرةػََك
 يان دارةصييى نشخى نة ت   ... هاذ.س  دثدثن  ها ػََوث  جةن ى دايؽ 

نةرو نى رةسنامةيةكى شاة  لة ئاطت دثطةآلرى طَاطى يان دث لَةت رة رةةةسدخظايى هََض  كاس  ئامادث لة يََشار   
هةسيَنى كوسدطاانذا  رةسدث اي ضا ثسد انى ئة ث  ىلَ دثكشيَت سيَزث  رََكاس  رةسص ركارة ث  يان النى كةي ضا ثسد انى 

ىلَ ناكشيَت كة دثسفةرى رةةةسدخظايى رة ا   هََض  كاس  ئامادث رةدثطاة ث رذات. لة  راس د خةدا رةسدث اي ئة ث  
سيَزثيةكى رةسفشث ان لة انةؾ كة لة راصانة  كاسدان  رة نَوثكاسيَكة ث خةسيكن  ضونكة دث لَةت نةياوانَوث ئة  كاسث 
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كاس  ئامادث لة كةمةلَ ةدا دثةوجنََت يان ئة ث  نةياوانَوث رةػى مظةةةس ركات كة لةةةلَ روانا   لََوارو يى هََض  
 شََويظت رة رةةةسدخظايى هََض  كاس  ئامادث  هةىل كاس رشدثخظََيََت.

 هؤكازى ضياضى:

ئة  راس د خة هةكاس  جَاجَا  لة شؼاة ثية  صثد ييَان هةكاسث طَاطََةكانن كة  ا دثكات  دث لَةت ئاماجنة ةؼاى   
ةكانى  ثالريََت   فةسمانشدث ايان طةسنخ لةطةس ئاماجنة طَاطََة ال ثكََةكانى خةيان ضشد ركةنة ث كة صيان رة ريضَيةيَ

 رةسرث ثنذ  ةؼاى دثةةيةنََت.

كارََ  هََضث راآلدثطاةكان لة شََيا  ساص  كشدنى خةلَ  رةةؼاى   ئةنذاي   اليةن شانَان رةرايسةت  دثطت رة 
  هََض  كاس  ئامادث لة دامةصسا ثكانى كةسرى ةؼاَذا دثكةن  خةرةخة رََكاسيَةكى داشةػشا  دامةصسانذنََكى رةلََؼا 

دثخولقََين لةاليةا   لةاليةكى رش  ها كاس نارن لة رةةةسدخظايى هََض  كاس  ئامادث لة دامةصسا ث   شش رثكانى كةسرى 
ةةجنَية  دث لَةت ششدث  لةكارََكذا هةس دةيشانََكى رايسةرذا  رةآلي ئة  راس د خة را ػويَيََ  دسيَزث دثكََؼََت كة 

ئارو سيى   ا دثكات لََؼا   دامةصسانذن لة كةسرى ةؼاى سار ييَت  ها ػََوث  ئة ث  لة ئََظاا  يََشار   هةسيَنى 
 كوسدطاانذا دثرَيشيَت.

ػى ىلَ ركشيَت  ال اص  س لَى دثطةآلرة يةكََ  لة  ساطاََانة  كة لة ئاطاى يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا ناروانشيَت ضا شة
لة رةسامسةس هََض  ذضرة طَاطََةكانذا  ئة ث  ا دثكات كة شش رثكان رةػََوثيةكى ناها طةنت لةطةس ئاطاى شاسيَضةا   

رة ثؾ ناها طةن ى لة رةةةسدخظايى هََض  كاس رةشََى شاسيَضةا يان ػاس   نا ضة جَا اصثكان ػاسثكانذا دارةؾ ركشيَن  
  كاسي ةس  ذضب   كةطايةرََة راآلدثطاةكانذا  لةطةس ريةما  نةرة ثيى   مةصهةرى دث لَةت لةريَش فؼاس  دثدات. س 

يان ئاييى شش رثكانى دارةؾ دثكات   رةكوسرى ػََوثيةا لة )نايةدالةرى جوةشافى(  ثا  ادَعََكى داطةشا  
 هارو ثرةكاية ث.

طاة طَاطََة  كة لةطةس ريةما  جَا اص  نةرة ثيى يان ئاييى   مةصهةرى  كة يََشار رةسدث اي رو ثرة دوسرانى ئة  ئاسا
دا  سريَنى رةيع 2003شاسرة طَاطََةكانى رةطةسدا دارةؾ رو ث  رشدياسثكانى دث لَةت دس طت دثكات. لة دةناغى شََؽ 

 ػََوث  شةسا يَضخظايى نا ضة رة ئاػكشايى نا ضةكانى ػَعةنؼَيى لة شاسيَضةاكانى راػو س  يََشار شةسا يَض خظنت  ها
كوسدنؼَيةكان  ثا كةسكو ا   نا ضةكانى رش يان هةسيَنى كوسدطاان رةةؼاى. لة  نا ضانةدا كةم ين ريَشخانى ئارو س  

   شَؼةطاص  دامةصسا ث   كةسرى كؼاوكالََؽ شةسا يَض خشا ث.
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س ريةما  مةصهةب   نةرة ث سثن ذانة ث  ث ث  شيد يى كشدن لة هةمان طَاطةرى جَا اص  كشدن لةطة2003لة د ا  
هةرو ث   نةروانشا ث دث لَةت لةطةس ريةما  ها  آلرى رو ن ريَات ريشيَاة ث  ئة ثؾ دسيَزثدان رو  رة  ادَعى نايةدالةرى 
جوةشافى لة دارةػكشدنى شش رثكان   شةسا يَضخظايى هََض  كاس  ئامادث لة  آلرةكةدا لةطةس هةمان ريةما  نةرة ثيى 
يان ئاييى   مةصهةرى. رة طةسجنذان لة دارةػسو نى شش رثكان كة دثسفةرى كاس دثسدثخظََين رةطةس شاسيَضةا  ػاس   

 نا ضة جَاجَاكانى يََشادذا  رةرة ا ثرى ئة  ساطاََة س  ن دثرََاة ث.

ََذانََكى طةسراطةس  رةدثسيؽ نََة لة نةرو نى شالن   كاسنامةية  ذكو مةت رة شةسثشئة  نايةدالةرََة جوةشافََة 
دث لَةت  نةرو نى  ثها كاسنامةيةا  ا دثكات د اجاس  ثرةسهََيةسانى كةسرى رايسةت رة سثضا كشدنى رةسرث ثنذ  
رايسةرَان  هةس خةيان ػويَيى جََسةجىَ كشدنى شش رثكانَان دثطايَؼان ركةن رةشََى ذكو مةت هََ رةػذاسيَةا لة  

  لة مةلَةرى شش رثكانى  ثرةسهََيان لة هةسيَنى كوسدطاانذا دثسدثكة يَت   ثا ئة ث  رشدياسثدا ركات  ها ػََوث  ئة ث
 لة خؼاة  خواسث ثدا س  ن كشا ثرة ث:

 دارةػسو نى شش رثكان رةشََى ػويَن   طةسماية

 ةورمة  شش رثكان رماسث  شش رثكان ػاس
 26,130,948,178 339 هة لََش

 14,676,758,493 214 طيََنانى
 6,145,821,102 214 دهةا

 46,953,527,772 767 طةسجةي
 

 ثا لة خؼاة  طةسث ثدا دثسدثكة يَت  شاسيَضةا  هة لََش ص سرشييى شش رثكانى لةخةةشرو ث  لةكارََكذا شاسيَضةاكانى 
نخ لة شش رثيان رةسكة رو ث  رةآلي كارََ  طةس 214دهةا   طيََنانى  ئةةةس رةشََى رماسث  شش رثكان رََت  هةسيةا 

 26ةورمة  شش رثكان دثدسيَت  لة يَذا ئة  نايةدالةرََة جوةشافََة س  ن دثرََاة ث  رة  هةية ث كة لة هة لََش طةس    
ميَاس د الس  ثرةسهََيان كشا ث. ئة ثؾ ئة ث  6ميَاس د الس   لة دهةا طةس     14ميَاس د الس  لة طيََنانى طةس    
نة  لة  شاسيَضةايانةدا جََسةجىَ كشا ن  جَا اصيَةكى ص سيان هةية  ئة  جَا اصيَة لة دثةةيةنََت كة دةراسث  ئة  شش را

ةورمة   رََضو   شش رثكانذا دثسدثكة يَت  لةكارََكذا كة دةراسث  شش رثكان ساطاة خة ئاطاى رةةةسدخظايى هََض  كاس  
 ئامادث لةهةسيةا لة  شاسيَضةايانةدا دياس  دثكات.
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ػكشدنى شش رثكانى  ثرةسهََيان رةشََى س  رةس  جوةشافى  آلت   دانَؼاو ان  رة هةكاس  طَاطى ناها طةن ى لة دارة
رََت يان نةرو نى رةسنامة  ذكو مةت رة  ثرةسهََيان   هةس هةكاسيَكى رش  يةا ئةجناي رةدثطاة ث دثدات  ئة يؽ 

اس   نا ضانة  خا ثنى شش رث   ثرةسهََيان نر. نةسدثخظانذنى هةىل كاس لةرةسدثي شاناايَةكى ةة سث لة هََض  كاس لة  ػ
لة رةسامسةسدا ئةةةس دةراسث  شش رثكان لة روانا  هََض  كاس  ئامادث  ػاسيَكى دياسيكشا  صيارش رََت  ئة ث دثرََاة هة  

 ئة ث  هََض  كاس لة ػاسثكانى ديكة ث رةناضاس  كةض رة ئة  ػاسث ركةن كة دثسفةرى كاس  رََذاية.

 نة كة لة ص سرة  راسثكانذا نةرو نى كاسنامة  ذكو مةت رة  ثرةسهََيان) ارة نائامادثيى ذكو مةت لة ئة ثؾ س 
دياسيكشدنى ئة  سيَوػويَيانة  كاسكشدن رة كةسرى رايسةت كة ها طةن ى لة نََوان داصاجنى كةسرى رايسةت   طو د  ةؼاى 

شالَيةسث طَاطََة لة ػََوث رةسرآل ثكةيذا  هةرو نى سادثةشيَت(  ديظان شالَيةسيَكى طَاطى لة شؼاة ثية  ئة  
ضا شةػى لة  رةسرث ثنذ  خود  كاسثكاةسث طَاطََةكانة لةنا  شش رثكانى كةسرى رايسةرذا كة ذكو مةت ناضاس دثكةن

 رةسرث ثنذ  ةؼاى يان طو د  كةمةآليةرى ركات لة شََيا  صيادكشدنى داصاجنى كةسرى رايسةت دا.

 هؤكازى ئابووزى:

اهارى نة ت طةسضا ث  طةسثكى ئارو س  يََشار   هةسيَنى كوسدطاان شََ  ديَيََت. ئة ث يةكََ  لة كََؼة هةسث صثر   د
رةسضا ثكانى ئارو س  يََشار   هةسيَنى كوسدطاانة. رةسص رو نة ث  نشخى نة ت لة طاآلنى سارشد  دا  هةكاس رو  لة ث  

ري لة ةةػةشََذانى طََكاةسثكانى ديكة  ئارو س  نةكةنة ث  طََكاةس  ذكو مةرةكانى يََشار   هةسيَنى كوسدطاان  
هةسث ةةػةكشد   لة  طاآلنةدا  طََكاةس  راصسةانى رو   ئة  طََكاةسث  كة لة طش ػاى خةيذا كةم ين هةىل كاس 

 دثسدثخظََيََت.

رن   رةةةسدخظايى دةراسث  ةة سث  رة شََضة انة ث طََكاةسث ةشن ةكانى  ثا كؼاوكالَ   شَؼةطاص  كة روانا  لةخةةش
هََض  كاسيان هةية  نةا هةس ئة ث  شةسثيان شىَ نةدسا  رةلَكو رةسث  شوكانة ث  صيارش ضو ن  هةمو  ئة ثؾ لة ئةجنامى 

 شؼاسةطايى ذكو مةرةكان رة داهارى نة ت   كشدنى رة طةسضا ث  طةسثكى ئارو س  دث لَةت.

ةةػةكشدنى دةراسث  رةسهةموََيانى نة ت لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  رة رةسصرو نة ث  نشخى نة ت لةشالَ 
ذكو مةرةكانى يََشار   هةسيَنى كوسدطاان  لة سيَ ة  دامةصسانذن لة كةسرى ةؼاى  رََكاسيَةكى داشةػشا يان خولقانذ  

ثطاَان دثكة ت  روانَان هةس ثا لة سيَ ة  رةخؼان   شةخؼان كشدنى ئة  شاسثية  لة سيَ ة  فش ػايى نة رة ث د
راسدادثيةا هََض  كاس  ئامادث راسدادثيةا ساص  ركةن  ئة ان رةرىَ ئةجنامذانى كاسيَكى ػايظاة  داهارََكَان دثطت 

 دثكة ت. رة  ػََوثية رََكاس  داشةػشا  رالَى رةطةس كةمةلَ ة  يََشادى   هةسيَنى كوسدطاانذا كََؼا.



49 
 

ص   رةخََشايى كةلََن   رةػايى ةة سث لة ئارو س  يََشار   هةسيَنى كوسدطاان دا نشخى نة ت دارة2014كارََ  لة 
دثسكة ت  ذكو مةرةكان س  رةسد    دةيشانى ةة سث  ئارو س  رو نة ث  ئة ثؾ  ايكشد هة لَى طيو سداسكشدنى 

هََيان  ضاالكََةكانى دامةصسانذن لة كةسرى ةؼاى رذثن لةاليةا   لةاليةكى رش رة كةي كشدنة ث  خةسجََةكانى  ثرةس
رةد ا ث صيارش  2014كةسرى رايسةرَؽ رةسث  طظاى   شوكانة ث ضو ن  ئة ثؾ  ايكشد دةراسث  رََكاس  لة طاآلنى 

هةلَسكؼََت  رة  هةية ث كة لةاليةا دثسفةرى دامةصسانذن لة دامةصسا ثكانى كةسرى ةؼاى طيو سداس كشا يان رةرة ا ثرى 
 ةرى كاس لةشش رثكانى كةسرى رايسةت كةي رو ث ث.ساةيا   لةاليةكى رش دثسف

 هؤكازى ئةمهى:

ث ث رةػََ  لة شاسيَضةا   ػاس   ػاس ضكةكانى يََشار رةهة  كشدث ري سيظاََةكانة ث  كةم  طةسجنى 2003هةس لة د ا  
  خضمةر وصاس  رََذا  ثرةسهََيةسانَان لة كةسرى رايسةت ساكََؼا ث   دث لَةرَؽ رة هةكاس  ئةميََة ث كةم ين شش رث

ئةجنامذان. لة  نا ضانةدا رةػََوثيةكى ئاطايى هََض  كاس  ئامادث رةةةسد ناخشيَت  ئة ثؾ  ا دثكات سيَزث  رََكاس  
 رةسدث اي لة هةلَكؼانذا رََت.

ش رةػََ  لة دا ضةكذاسانى سيَكخشا   ري سيظاى دايؽ شاسيَضةاكانى مو طلَ   طةالذةدين  د ار2014كارََ  لة ذوصثيشانى 
ػاس ضكة   ػاسثديََةكانى طيو س  شاسيَضةا  كةسكو ا  دهةا   هة لََشيان داةي كشد  ئة ث رو ث هةكاس  ئا اسثرو نى 
ميَةنان لة دانَؼاو انى ئة  ػاس   ػاس ضكانة  كة رية ريَش دثطاى دايؼة ث. رة ثؾ دثيان هةصاس كةغ كة لة 

 كاسيان دثكشد  رََكاس كة رن.شش رثكانى كةسرى رايسةت لة  نا ضانةدا 

طةسثسدا  ئة ث  لة د   طالَى سارشد  دا  س  رةسيَكى رةسفشث ان لة نا ضةكانى ريَش دثطاى دايؽ ئاصاد كشا نةرة ث  رةآلي 
هََؼاا ص سيية  نا ضةكان هةس رة  يَشانةيى ما نةرة ث   دانَؼاو انةكةيان رة نةةةسدا ثرة ث  ئة ث ج ة لة ػاس  مو طلَ 

 هََؼاا رةدثطت دايؼة ث   ػةسد   شََكذادانةكان رَََذا رةسدث امَان هةية.كة 

جةن ى دايؽ لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  نةا هةس ئة ث  رة ساطاة خة هةصاسان شش رث  لة نا ضة داةيكشا ثكانذا 
كاس  كةمثانَا   رةلَََيذثس طةس  خظاةساةشت   دثيان هةصاس هةىل كاس  لةنا رشد  رةلَكو رةػََوث  ناسداطاة خة كاسي ةس  

ئة ان رةهة  رََكضو نى راس د خى ئةميى   ػةسدث ث    ذايََشار   هةسيَنى كوسدطاان    ثرةسهََيةسثكان لةطةسراطةس 
ضاالكََةكانَان ساةشت يان رةرة ا ثرى طيو سداسيان كشد  رة ثؾ هةصاسان كشيَكاس  رش لةطةس كاسثكانَان دثسكشان   

مانة ث. رةػََ  لة كةمثانَا    ثرةسهََيةسثكان ساطاة خة شاػةكؼةيان لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا كشد   رََكاس 
 رةػََكى ديكة را ئاطايى رو نة ث  راس د خةكة كاسثكانَان هةلَثةطاسد  ث.
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 ث  لةشالَ دولَسو نة ث  ث2014ناجََ ي  راس د خى ئةميى يََشار   هةسيَنى كوسدطاان رةهة  ػةسد  دايؼة ث لة ما ث  
دةيشانى داسايى )رةهة  دارةصييى نشخى نة ت  خةسجى ػةسد   ئا اسثكانة ث(  كاسي ةس  خظاة طةس هةمو  ئاطاةكانى 

  ثرةسهََيان   ضاالكََةكانى ئارو س   رة  ػََوثية لةهةمو  طََكاةسثكانذا  هةىل كاس لة كوسرى دا.

 هؤكازى كؤمةآليةتى:

جَا اص  سثةةص   ى   هةسيَنى كوسدطاان رةهة  جَا اصيَةكان لةطةس ريةما  جةس  كةمةآليةرى يان كةمةلَ ة  يََشاد
دثسفةرََكى كشا ث لةرةسدثي رةةةسدخظايى هََض  كاس  ئامادث لة سثةةص  مَََيةدا ناسدثخظََيََت. ئة  راس د خة  ايكشد  ث 

ةنذا  د رة ئاطاى رةػذاس  نََشيية لة هةمان ئاطاى رةمئاطاى رةػذاس  مَََية لة ضاالكََة ئارو سيَةكانذا رةسا س
 رةرة ا ثرى لة د ا ث رََت.

 

 

 

 

 

 دامةشزاندن لة كةزتى حلوومى زاطستهىبةشي ثيَهجةم: 

 

هةمو  ئاماس   س  شََويَة فةسمى   نافةسمََةكان د  شات لة ث دثكةنة ث كة صيارش لة نَوث  رةػذاسرو انى هََض  كاس لة 
نى كوسدطاانذا لة كةسرى ذكو مى كاس دثكةن. لة ضةنذين طالَى سارشد  ث ث ذكو مةرةكان رة ئاماجنى يََشار   هةسيَ

ساكََؼانى ئَيانا  ها  آلرَان  شش طة  رة لََؼا   دامةصسانذنَان لة كةسرى ذكو مى شةيشدث  كشد  ث  لةكارََكذا ريَشخانى 
ثا كؼاوكالَ   شَؼةطاص    ... هاذ شةسا يَض خشا ث  ئة ثؾ ئارو س   آلت يان شةسثشََذانى كةسرة ئارو سيَةكانى  

 ايكشد  ث هةىل كاس لة كةسرى رايسةت طيو سداس رسََاة ث. لةهةمان كارذا رََكاس  داشةػشا  يان ػاسا ث لة كةسرى 
ػاسا ث لة  هةنذيَ  لة طةسضا ثكانى يََشادى شََذاةي  لةطةس ئة ث دثكةن كة رةهة  رََكاس  ذكو مَذا دس طت رسََت.



51 
 

س ريَكذا رةس  ما ث  هةػت طةيارى كاس  دثدَقة كاسيان لة 20را  10كةسرى ذكو مى يََشادذا  كاسكةسان لة طةيارََكذا 
 دثكة يَت. 

  هةية ها  آلرَانى يََشار   هةسيَنى كوسدطاان رةةؼاى  يظاى كاسكشدنَان لة كةسرى ذكو مَذا رةسا سد رة كةسرى رايسةت
ية ث كة  ا هةطت دثكةن لة كةسرى ذكو مَذا داهارو يةكى شاسيَضسا رشيان دثرََت  لةكارََكذا ئة ثؾ لة  س ان ة

 مافةكانَان لةس    دثطاةرةس  كةمةآليةرى   خانةنؼَيََة ث  لة كةسرى رايسةرذا رة  ػََوثية شاسيَضسا  نََة.

ةسد    ذكو مةرةكانى يََشار   هةسيَنى لةةةلَ ئة  دةيشانة ئارو س    داسايَة  لة ضةنذ طالَى سارشد  ث ث  س  ر
ئة ث لةكارََكذا يََشار لة ئََظاةدا طةس     كوسدطاان رو ثرة ث  دامةصسانذن لة كةسرى ذكو مى رةسرةط  كشا ثرة ث.

ميَاس د الس   42  خةسجى ئة ان لة طالَََكذا رة صيارش لة هةصاس فةسمانسةس  لة كةسرى ذكو مَذا هةية 500ضواس ميَةن   
 هةية. مو ضةخةس هةصاس  600ذكو مةرى هةسيَنى كوسدطاانَؽ يةا ميَةن    ةمشيكى رةسص دثرََاة ث. لةكارََكذائ

لة  طاآلنة  سارشد  دا ذكو مةرةكانى يََشار   كوسدطاان ران ةػة  رةسنامة  رةدةػوف دثكةن  رة  هةية ث سيَزث  
هةصاس  850انََكى ةة سث لة رماسث  فةسمانسةسانى يََشار لة )شاؾ هةآل طدامةصسانذن لة كةسرى ذكو مى طيو سداس كشا ث

ئة ثؾ  ايكشد  ث رماسثيةكى ص س لة   لة ئََظاادا( فةسمانسةس هةصاس 500ث ث رة ضواس ميَةن   2003فةسمانسةس لةد ا  
 دثسضو انى صانكة   شةميان ةكان رََكاس مبََيية ث.

 ث  صانظاى ذكو مةرى يََشار نَؼانى دثدثن طالَ رة طالَ رماسث  ئاماسثكانى  ثصاسثرى خويَيذنى راآل   رويَزيية
رة صانكة   شةميان ة  2015-2014دثسضو انى صانكة   شةميان ةكانى يََشار ةةػة دثكةن  لةكارََكذا طالَى خويَيذنى 

طت هََيا ث. كةغ رشد انامة  دريةي   رةكالةسيةطَان لة يََشار رةدث 848هةصاس    100ذكو مى   رايسةرةكانة ث 
%  كة  فةسمانسةسانى يََشار شََ  ديَين رةشََى ئاماس  طالَى 55هةلَ شانى رشد انامة  دريةي   رةكالةسيةغ سيَزث  صيارش لة 

   ثصاسثرى شالنذانانى يََشار  ئة ثؾ خواطاى ئة  ةش  شة  خويَيذث اسان لة كاسكشدن رة كةسرى ذكو مى 2015
 شؼ داطت دثكارة ث.

ث ث هََ دامةصسانذنََ  نةكشا ث  ج ة لة  دامةصسانذنانة  رةرايسةت كشا ن. 2014كوسدطاانذا لة ثرة  طالَى  لة هةسيَنى
ةدثطت ئة ثؾ  ايكشد  ث ص سرشييى ئة انة  رشد انامة  خويَيذنَان رةرايسةت لة ئاطاةكانى شةميان ا   صانكةكان ر

 هََيا ث  رََكاس مبََيية ث.

-2010ضو انى صانكة   شةميان ةكان دثسفةرى دامةصسانذنَان لة كةسرى ذكو مَذا نََة  لة طالَى لة ريةسدثرذا رََكشدا  دثس
دثسضو   ئامادثيَة  285دثسضو   صانكة   شةميان ةكان لةشالَ هةصاس    244هةصاس    26لة هةسيَنى كوسدطاانذا  2011
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هةصاس كةغ  17سانذ  ث   لة طالَى د ارشيؼذا هةصاس كةطى دامةص 25شَؼةيَةكان هةرو ث  هةس لة  طالَةدا ذكو مةت 
 كةغ دامةصسا ن. 574رةنَا نة هةصاس    2010دامةصسا ن. لةكارََكذا طالَى 

داراكانى  ثصاسثرى خويَيذنى راآل   رويَزيية ث  صانظاى ذكو مةرى هةسيَنى كوسدطاان س  نى دثكةنة ث كة طالَ رة طالَ 
ى كوسدطاانذا رةسث  هةلَكؼان دثضََت  رةآلي دثسفةرى كاسكشدنَان لة كةسرى رماسث  دثسضو انى صانكةكان لة هةسيَن

 ذكو مَذا نََة. لة خؼاة  خواسث ثدا ئاماس  دثسضو انى صانكة ذكو مََةكان لة هةسيَنى كوسدطاانذا خشا ثرة س  .

 2015-2014  2014-2013  2013-2012دثسضو انى صانكةكانى كوسدطاان طالَى خويَيذنى 

 طةسجةي 2015-2014 2014-2013 2013-2012 ةصانك ر
 13995 5090 4549 4356 طةالذةدين 1
 11506 4159 3730 3617 طيََنانى 2
 9232 2972 4008 2252 دهةا 3
 1787 711 568 508 كةية 4
 1019 361 302 356 هة لََش  شضيؼكى 5
 1513 508 439 566 طةسان 6
 12117 3676 4103 4338 هة لََش-شةل 7
 19827 7557 5972 6298 طيََنانى-شةل 8
 6409 1782 1980 2647 ث. ت. دهةا 9
 3141 737 1052 1352 ةةسمَان 10
 657 158 241 258 هةلَةجبة 11
 1669 686 522 461 صاخة 12
 1232 421 430 381 ساشةسدين 13
 781 253 197 331 ضةسمة 14

 84885 29071 28093 27721 كة 
 

صانكة  ذكو مى لة هةسيَنى كوسدطاانذا خشا ثرة س    ئة ث لةكارََكذا  14سث ثدا رماسثكانى دثسضو انى لة خؼاة  طة
صانكة  ديكة  ئةهيى رو نَان هةية   طاآلنة هةصاسان كةغ خويَيذنَان رََذا رة ا   14كة لةشالَ ئة  صانكة ذكو مَانةدا 

 دثكةن.
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 2015-2014را طالَى خويَيذنى  2013-2012 ث  طىَ طالَى خويَيذنى  ثا لة خؼاة  طةسث ثدا س  ن دثرََاة ث  لة ما
دورارى خويَيذنَان رة ا  كشد  ث  ئةةةس رماسث   885هةصاس    84لة صانكة ذكو مََةكانى هةسيَنى كوسدطاانذا 

ََت  ئة ث دثسضو انى صانكة ئةهيََةكان   ئامادثيَة شَؼةيَةكانَؼى خبشيَاة شالَ  رماسثكة رةرة ا ثرى هةلَذثكؼ
لةكارََكذا كة لة  طاآلنةدا دامةصسانذن لة كةسرى ذكو مى لة كوسدطاانذا ساةيا ث  رة ثؾ دثيان هةصاس دثسضو   صانكة 

   شةميان ةكان رََكاس ما نةرة ث.

هةسيَنى   لة يََشار رةد ا ث سيَزث  رََكاس  لة نا  كةطانى خا ثن رشد انامة  2014ئة  راس د خة  ايكشد  ث كة لة طاآلنى 
كوسدطاانذا رةرة ا ثرى هةلَسكؼََت. لةكارََكذا رةػََ  لة خا ثن رشد انامةكان لة كةسرى رايسةرذا كة ئة يؽ س  رةسد    
دةيشان رو ثرة ث  روانَويانة هةىل كاس رةدثطت رََين  رةآلي كةسرى رايسةت رة  راس د خة  ئََظاةية ث روانا  

 ن رشد انامةكانى نََة.لةخةةشريى رماسث  رةسفشث انى خا ث

دا رة يةكة ةةسد كةكانى يََشار   هةسيَنى كوسدطاان ئةجناي دسا ث  ئة  ساطاََة  2015ئة  س  شََويَة  لة طالَى 
دثسخظاو ث  طةسثسدا  ئة ث  ص سيية  ئة انة  لة يةكة ةةسد كةكانذا)دثطا ََشد   فش ػَاسث ةةسد كةكان( كاس دثكةن  

دا سيَزثيةا لة انة  رشد انامة  دريةي   رةكالةسيةغ   2015نامةيةكَان نََة  رةآلي لة طالَى انةخويَيذث اسن يان رشد 
يََشار كاس دثكةن  س  شََويَةكة    راصاسدث ةؼاََةكانى رشد انامة  رةسصرشيان هةية  ثا فش ػَاس  ةةسد ا لةطةس ػةداي

ةداي دياس  كشد  ث. س  شََويَةكة   فش ػَاسانى طةسػ % لةكة  ةؼاى دثطا ََشد1.3سيَزث  ئة  خا ثن رشد انامانة  رة 
يةكة   619هةصاس    37رةهةكاس  ئةميََة ث شاسيَضةاكانى ئةنساس  طةالذةدين   مو طيَى نةةشرو ثرة ث   رةطةسيةكة ث 

 كشيَكاس لةخةدثةشن. 41هةصاس    46ةةسد كى لة شاسيَضةاكانى ديكة رةماس كشد  ث كة رةطةس يةكة ث 

شاسيَضةاكانى يََشار   هةسيَنى كوسدطاان سيَزث  دثطا ََشد   فش ػَاسث ةةسد كة خا ثن رشد انامة رةسصثكان ةةسدانى  رةشََى
%يان 5.0%  دثطا ََشد   فش ػَاسث ةةسد كةكان رشد انامة  دريةي   سيَزث  4.5رةطةسدا ديَت  لة شاسيَضةا  ديالة سيَزث  
%  خا ثن يةكة 3ى  اطت   دادطَة رةسيَزث  كانشن. لةهةسيةا لة شاسيَضةاخا ثن رشد انامة  رةكالةسيةغ   رةسصر

 رشيان هةية.رةسص%يان رشد انامة  رةكالةسيةغ   2ةةسد كةكان رشد انامة  دريةي   

هةنذيَ  لة  ششطَاسانة  لة ضواسضََوث  س  شََويَةكةدا س  رةسد    خا ثن يةكة ةةسد كةكان كشا نةرة ث  ئة ث نَؼان 
كة ص سيية  هةسث ص س  خا ثن يةكة ةةسد كةكان رةد   هةكاس ئة  كاس دثكةن  يةكةي ئة ثية كة هََ كاسيَكى  دثدثن

%(   د  ثي ئة ثية كة هََ كاسيَكى ػَا رش نََة كة لةةةلَ لََوارو يَةكةيان 28.1ديكةيان نةد صيوثرة ث)سيَزث  
ةسد كةكان كاسيَ  دثكةن كة لةةةلَ  يظت   لََوارو يَان %(. كة ارة رةص سيية خا ثن يةكة ة62.9ر وجنََت )سيَزث  

 ناةوجنََت. 
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%يان كاس دثكةن هةس خةيان خا ثنى كاسثكةن  رةآلي 93ئة انة  لة يةكة ةةسد كةكانذا كاس دثكةن  رةسيَزث  صيارش لة 
%  7.5سيَزث  ان دثةةسديَت  %  ئة ان رةسامسةس رة كشيََةا كاس دثكةن. ئة  سيَزثيةؾ رةشََى شاسيَضةاك7سيَزث  نضيكة  

%  كشيَكاسانى رةكش َ لة 4.3ئة  كشيَكاسانة  رة كش َ لة يةكة ةةسد كةكانذا كاس دثكةن لة شاسيَضةا  رةغذا  سيَزث  
%  كشيَكاسثكانى ديكة رةطةس 8.6%  كشيَكاسانى رة كش َ لة هةسيَنى كوسدطاان   سيَزث  4.8شاسيَضةا  رةطشدث  سيَزث  

ى رشدا دارةؾ رو ن. ئة ثؾ ها ػََوثية لةةةلَ كشيَكاسانى جََ ي   كشيَكاسانى س رانة  طةسثسدا  ئة ث  ئةةةس شاسيَضةاكان
ئة  شةلََيكاسيَة رةطةس كشيَكاسانى يةكة ةةسد كةكانذا رضةطثََيشيَت  ص سيية  ئة ان لة خانة  كشيَكاسانى س رانة يان ةةسد ا 

 دثمََيية ث.

رى هةسيَنى كوسدطاان رةهة  طيو سداسكشدنى دامةصسانذن لة كةسرى ذكو مى   نةرو نى ث ث ذكو مة2011لة طالَى 
دثسفةرى كاس لة كةسرى رايسةرذا رشدياس  لةطةس خةسد كشدنى رَنة  رََكاس  رة دثسضو انى صانكة   شةميان ةكان دثسكشد  

مى   نة لة كةسرى رايسةرذا كاس  نةرو   لةطةس ئة  ريةماية هةس دثسضو يةكى صانكة   شةميان ة كة نة لة كةسرى ذكو 
هةصاس ديياس ها كاس  دثكشا  رةآلي لة طاآلنى د ارشدا   لةةةلَ دس طاسو نى دةيشانى داسايى  رَنة   150مان انة رة رشد  
 رََكاس  ساةيا.

اس د خََكى رةسرةط  كشدنة ث  دثسفةرى كاس لة كةسرى ذكو مى  رةرىَ هةرو نى هةىل كاس لة كةسرى رايسةرذا  ر
سثخظانذ  ث  كة رََكاسان لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا رة ئاساطاة  رةػذاس  كشدن لة هََضث طةسراص    
ضةكذاسيَةكان رضن  لةكارََكذا كة جةن ى دايؽ  ايكشد  ث دامةصسانذن يان دثسفةرى رةػذاس  كشدن لة شَؼة 

 طةسراصيَةكانذا راسدادثيةا كشا ث رََت.

دا شةسلةمانى يََشار هََضثكانى ذةػذ  ػةيسى رة فةسمى ناطانذ  رةشََى طةسضا ثكانى ذةػذ  2016لة كةرايى 
هةصاس ضةكذاس دثرََت. لةكارََكذا لة هةسيَنى كوسدطاان ئة انة  شَؼة   130ػةيسى  رماسث  ضةكذاسثكانَان لةطةس    

 203دا رماسثكة رة 2015رو ث  رةآلي لة طالَى  كةغ 375هةصاس    197دا رماسثكةيان 2014طةسراصيَان هةية لة طالَى 
 كةغ هةلَكؼا ث. 487هةصاس   

لةشالَ هةمو  ئة انةػذا  س  شََويَةكانى يََشار   هةسيَنى كوسدطاان س  نَان كشد  ثرة ث كة رةنانةت لةةةلَ شََؽ 
لة كةسرى ذكو مى لة يََشار   %  رةػذاسرو انى هََض  كاس 20دس طت رو نى دةيشانى داسايى   ئارو س   رة صيارش لة 

كوسدطاانذا  هة لَ رة ئةجنامذانى كاسيَكى ديكة لة دثسث ث  كاس  ذكو مةت   لةشالَ كةسرى رايسةت دثدثن  ئة ثؾ رة 
رة ا نةرو نى طةيارةكانى كاس لة كةسرى ذكو مى)رةمنونة رةهة  رََكاس  ػاسا ث(  يان كةي رو نى ضةنذ هةكاسيَكى  ثا 

ئة  ذالَةرة لةةةلَ كةي كشدنة ث  مو ضة  كاسكةسانى كةسرى ذكو مى  لة ذكو مةت  ثسيذثةشن.ئة  مو ضةية  
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رةرايسةت لة هةسيَنى كوسدطاانذا   لة ضواسضََوث  رةسنامة  )شاػةكة رى مو ضة(  هةكاسيَكى كاسي ةس رو ث لة ث  
 ةن.دةراسثيةكى ةة سثرش لة كاسكةسانى كةسرى ذكو مى  س   لة كةسرى رايسةت رك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بةشي شةشةم: دةزئةجنام وثيَشهيازةكان

 

 ئةجنام و ثيَشبيهييةكانيةكةم: 

رةد ا ث  ئة  هةلَكؼانة  2014سيَزث  رََكاس  لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا رةسدث اي لة هةلَكؼانذاية. لة طاآلنى  -1
كاس  لة ئاطاى شاسيَضةاكانى يََشار   هةسيَنى ػََوثيةكى خََشا   رةسص   ثسةشرو ث  رةسدادثيةا كة سيَزثكانى رََ

كوسدطاانذا ضةنذ دات رو ثرة ث. س  شََويَةكان لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاان رةسصرو نة ث  سيَزث  رََكاس  لة طالَى 
ؼت رة  % دثطايَؼان دثكةن  رةآلي رةشََى رةد اداضو نةكانى سيَكخشا   ئاػاى   ئاصاد    شالَث13دا رة صيارش لة 2015

دارايانة  كة لةاليةنة شََوثنذيذاسثكان لةراسث  ساةشريى شش رثكان   رََكاسرو نى كشيَكاسانة ث دثطت كة رو ن  
% دثخةميَََيشيَت  ئة ثؾ ها راية لةةةلَ ئة  20دا  رةطةس    2017   2016رةسصرو نة ث  سيَزث  رََكاس  لة طاآلنى 
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يَةكان   اليةنة شََوثنذيذاسثكانى رش لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاان د  شارى ئامارانة  كة رةسششطانى طةنذيكا كشيَكاس
 لةطةس دثكةنة ث.

لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  دةراسث  كشيَكاس  نَوثكاس يان كاس  نَوثضلَ  رة ا  لةشالَ هةلَكؼانى سيَزث  رََكاس  -2
  شََوثطاة رة هةسيَنى كوسدطاانذا دثسدثكة يَت ةكانى يََشار  رةرة ا ثرى هةلَكؼا ث. ئة  هةلَكؼانة  ثا لة س  شََويَ

رضو ا رو نة ث  هةىل كاس لةاليةا   ةةػة  هََض  كاس لةاليةكى رش  رةػََوثيةا كة راصاسد  كاس لة يََشار   كوسدطاانذا 
ةةةسدخظايى هََض  كاس روانا  لةخةةشريى رماسث  هََض  كاس  ئامادث  نََة  ئة ثؾ رة نةرو نى طَاطةرََكى رةكنة  ر

 دثةةسديَاة ث. 

  سيَزث  كانى يََشار   هةسيَنى كوسدطاانطيو سداسكشدنى هةىل كاس لة كةسرى ذكو مى   ةؼاى لة اليةن ذكو مةرة -3
. س  شََويَةكان ئة ث نَؼان دثدثن كة صيارش لة نَوث  رةػذاسرو انى هََض  كاس لة رةسص كشد  ثرة ثرََكاس  رةرة ا ثرى 

ار   كوسدطاانذا لة كةسرى ذكو مَذا كاس دثكةن  رةآلي لة  طاآلنةدا كة دثسفةرى كاس لة كةسرى ذكو مى طيو سداس يََش
 كشا ث  دثيان هةصاس لة دثسضو انى صانكة   شةميان ةكان رََكاس ما نةرة ث.

ية رةرة ا ثرى هةلَكؼا ث   طيو سداسكشدنى دثسفةرى كاس لة كةسرى ذكو مى  سيَزث  رََكاس  لة نا  سثةةص  مَََ رة -4
صيارشيؽ هةلَذثكؼََت  رة  هةية ث كة هََض  كاس  مَََية لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  رة ص سييةيةكى سثها رةػذاس  
لة كةسرى ذكو مَذا دثكات   صيارش رةهةكاس  كةمةآليةرََة ث خواطاى لةطةس كاسكشدن لة كةسرى رايسةرذا نََة. ئة ثؾ 

 ةةص  لة رةػذاس  كشدن لة هََض  كاس لة يََشار   كوسدطاانذا ئة ثنذث  رش صثر دثكارة ث.جَا اصيى سث

كةسرى رايسةت لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  رةنانةت لة دثسث ث  ساةشريى شش رثكان رةهة  دةيشانى داسايى    -5
ى ياطايَة ث  رةرايسةت لة ث  شََوثنذ  رة ئارو س    هةكاسثكانى ديكة ث  رةهة  ناسديَكخشا ثيى   ال اص  ريَشخان

 شاساطايى مافةكانى كشيَكاسانة ث هةية  ناروانََت كة  هََض  كاس لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا لةخةر شيَت.

س  شََويَةكان جَا اص  سيَزثكانى رََكاس  لة ئاطاى شاسيَضةاكان لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا نَؼان دثدثن   -6
ؾ رةهة  نايةدالةرََةكى جوةشافى لة دارةػكشدنى ئة  شش رانة  كة هةىل كاس دثسدثخظََين دس طت رو ث. ئة  ئة ث

نةرو نى شالن   رةسنامة  لةاليةكى رش نايةدالةرََة جوةشافََة لة دارةػكشدنى شش رثكانذا  رة هةكاس  طَاطى لةاليةا   
 دطاان دثةةسديَاة ث.رةكنة لةاليةن ذكو مةرةكانى يََشار   هةسيَنى كوس

كاسكةسانى كةسرى ذكو مى لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  رة هةنذيَ  هةكاس   ثا كةمى مو ضة يان نارة ا    -7
% دياس  كشا ث  20طةيارةكانى كاسكشدن  رةسديَزثيةكى ةة سث ث كة طاآلنى شََؽ رةن زث  داسايى   ئارو س  رة طةس   
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ثمَان هةية. رة  ماناية  كة ئة  كاسث  لة كةسرى ذكو مَذا دثيكةن  خواطاى ئة ان ششد  يظاى ئةجنامذانى كاس  د  
ناكارة ث. كارََ  ئة  سيَزثية لة كاسكةسانى كةسرى ذكو مى  ثا كشيَكاس  نَوثكاس دثضََاة نا  راصاسد  كاس  كةسرى 

 رايسةت رةسرةط  دثكارة ث. رايسةرة ث  دثسفةرةكانى كاسكشدن لةرةسدثي كشيَكاسانى ساطاةدَية لة كةسرى

رةػََوثيةكى رةسفشث ان رََكاس  ػاسا ث يان داشةػشا  لة كةسرى ذكو مى لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا صثر  -8
رو ثرة ث. ئة ثؾ رةهة  لََؼا ثكانى دامةصسانذنى ناشََويظت   ناكاسايى ذكو مةت لة دارةػكشدنى مَالكةكانى رةطةس 

 ويظاةكانذا دس طت رو ث.دامةصسا ث   رةػة شََ

لةةةلَ دس طاسو نى رةن زث  داسايى   ئارو س  لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  ها كات جةن ى س  رةسد  رو نة ث   -9
دايؽ  هةصاسان شش رث   كاسةة  جَاجَا لةطةسراطةس  يََشار   كوسدطاان ساةيا ن  رة ثؾ دثيان هةصاس كشيَكاس رََكاس 

 كة رو ن.

ض  كاس لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  رة شية  يةكةي  يظاى لة كاسكشدن رة كةسرى ذكو مى هةية  ئة ثؾ هََ -10
رةهة  هةطت كشدن رة نةشاسيَضسا   مافةكانى لة كةسرى رايسةرذا. رةرايسةت لة ث  شََوثنذ  رة ةشيَسةطاى كاس   

 دثطاةرةس  كةمةآليةرى   خانةنؼَيََة ث هةية.

ذ طالَة  سارشد  دا سيَزث  رََكاس  لةنا  ةش  شى خا ثن رشد انامةكان هةلَكؼانى ص س  رةخةية ث ديوث  لة  ضةن -11
ئة ثؾ لةاليةا رةهة  رةسرةط  رو نة ث  هةىل كاس لة كةسرى ذكو مى   لةاليةكى رش رةهة  ناكاسايى صانكة   نا ثنذث 

اسد  كاسدا. رةػََوثيةا كة رََسَيى دثكشيَت  راصاسد  كاس  يََشار ئةكادميََةكانى ديكة لة دس طاكشدنى شََوثنذ  لةةةلَ راص
   هةسيَنى كوسدطاان لة ريةسدثرذا روانا  لةخةةشريى رةػََ  لة شظثةسديَةكانى نََة.

لةةةلَ دس طاسو نى دةيشانى ئارو س    ػةسد  دايؽ كة ساةشريى هةصاسان شش رث   شاػةكؼة  هةصاسان كةمثانَا   -12
لةشالَ هةلَكؼانى سيَزث  رََكاس  لةمةسد كشيَكاسانى نا خةيى  دةراسث    هةسيَنى كوسدطاان لََكة رة ث   لة يََشار

كشيَكاسانى رَانى لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا رضو ا رو ثرة ث  هةصاسان كشيَكاسانى رَانى رة  آلرةكانَان ةةسدا نةرة ث 
كة رة  هارو ن  رةآلي ما نةرة ث   كاسيَكى ديكة دثكةن كة لة ص سرة    رماسثيةكَؼَان ئة  كاسثيان لة دثطاذا ث 

ذالَةرةكانذا رة ئة  كاسث  ئََظاا ئةجنامى دثدثن  سيَثََذانََكَان نََة   ػََوث  كاسيَكى ناياطايى  ثسةشرو ث  ئة ثؾ  ا 
 ذيَ  الدانى كةمةآليةرى رسية ث.دثكات مافةكانَان لةاليةن خا ثنكاسث ث صيارش شََؼََل ركشيَت يان س  رةسد    هةن

 

 ثيَشهياش و زاضجازدةكان:دووةم: 
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ئةجنامذانى س  شََويَةكى صانظاى   طةسراطةس  لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا لةراسث  هََض  كاس   سيَزثكانى -1
 رََكاس  لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا   ساةةيانذنى ئةجنامةكانى.

ى رويَزيية ث   نا ثنذث ئةكادميََةكان رويَزيية ث   سد   صانظاى لةراسث  دةراسث  هََض  كاس  شََويظاة طةناةسثكان -2
 ضةنَةرى رةةةسدخظايى  هةكاسثكانى هةلَكؼانى سيَزث  رََكاس    ضاسثطةسيَةكانى ئةجناي رذثن.

ت  رةػََوثيةا كة كةسرى رايسةت رة ا  ركشيَ دثرََت ريَشخانى ياطايى كةسرى رايسةت لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا -3
لة سيَ ة  شاساطايى ماف   دثطاةرةسيَةكانى كشيَكاسانة ث  طةسجنى هََض  كاس  ئامادث ساركََؼََت  ئة ثؾ فؼاسثكانى 

 دامةصسانذن لةطةس كةسرى ذكو مى كةي دثكارة ث.

  كاس لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا شََويظاة صانكة   نا ثنذث ئةكادميََةكان شََوثنذيَةكى شاة  لةةةلَ راصاسد -4
دس طت ركةن  رة ئاساطاة  شََ ةيانذن   شةسثشََذانى ئة  روانا   لََوارو يى   ػاسثصايَانة  كة راصاسد  كاس روانا  لة 
خةةشريَانى هةية  رة شََضة انة ث ذالَةرةكانى رََكاس  رةرايسةت لة نا  دثسضو انى صانكة   شةميان ةكانذا هةس لة 

 ئاطاََكى رةسصدا دثمََيََاة ث.

رة رََكاسان لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا ركشيَاة ث  لةطةس لة دارر كشدنى )رَنة  رََكاس (  ريشََويظت دثكات  -5
ئة  ريةماية  كة را د صيية ث  هةىل كاس  لةاليةن ذكو مةرة ث رشدثشاسثيةكى مان انة  ثسر شن كة النى كةمى 

 ةسثكََةكانى ريانَان مظةةةس ركات.شََذا يظاََة ط

رة لََؼا  هارية نا ث ث  كشيَكاسانى رَانى لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  كاسي ةس  لةطةس هةلَكؼانى سيَزث   -6
رََكاس  رة هََض  كاس  نا خةيى هةرو ث. رةرايسةت لة كةسرةكانى نة ت   ةاص   ئة  طََكاةسانة  رش كة شََويظاَان رة 

كاس  خا ثن روانا   ػاسثصايى هةية  لة  س ان ةية ث شََويظت دثكات هََيانى كشيَكاس  رَانى رة ياطا   رشدياس  هََض  
رايسةت سيَ  خبشيَت  رةػََوثيةا كة هةي كاسي ةس  لةطةس رةةةسدخظايى هََض  كاس  نا خةيى دانةنََت   هةمَؽ 

 مافةكانى كشيَكاسانى رَانى شاسيَضسا  ركات.

ا كشدنى ئة  ساطاََة  كة هََض  كاس  مَََية رةضةنذين هةكاسث ث  رة شية  يةكةي خواطاى لةطةس كاسكشدن رة سثض -7
لة كةسرى ذكو مى هةية   راس د خى كةمةآليةرى دثسفةرةكانى كاسكشدنى لة كةسرى رايسةت رةسرةط  دثكارة ث  دثػََت 

نذن لة كةسرى ذكو مى يان ةؼاى  سيَزثيةكى دياسيكشا  رة ري لة ث ركشيَاة ث كة لة دارر كشدنى هةىل كاس   دامةصسا
هََض  كاس  مَََية جَا ركشيَاة ث  ج ة لة  كاس   دثسفةرانة  كة شََويظاَان رة شظثةسد   ػاسثصايى هةية   لة ذالَةرى 

لة راآلنع    نةرو نى ئة  شظثةسد    ػاسثصايَة لة ئاطت هََض  كاس  مَََيةدا  ئة ثؾ رة ئاماجنى ساةشريى جةسيَ 
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ها طةن ى لة رةةةسدخظايى هََض  كاس  مَََية رةسا سد رة هََض  كاس  نََشيية لة يََشار   كوسدطاانذا. لةشالَ ئة ثػذا 
دثرََت كاس ركشيَت رة سثخظانذنى صثمَية  كةمةآليةرى رة ئاساطاة  رةػذاس  كشدنى هََض  كاس  مَََية لة كةسرى 

 رايسةرذا.

  نارة ا  يان كاس  نَوثضلَ لة يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  ئامارثيةكى نةسيَيََة لة رةةةسدخظايى هةلَكؼانى رََكاس -8
هََض  كاسدا  لةكارََكذا رََثةسدكشدنى ئة  ذالَةرة   كةي كشدنة ث   شََويظاى رة سيَكخظايى راصاسد  كاس لة يََشار   هةسيَنى 

 ةسنامةيةكى رةكنة رة رةةةسدخظايى هََض  كاس مظةةةس دثكشيَت.كوسدطاانذا هةية. ئة ثؾ رة هةرو نى شالن   ر

جَا اص  سيَزثكانى رََكاس  لة ئاطت شاسيَضةاكانى يََشار   هةسيَنى كوسدطاانذا  شََوثطاة رة نةسدثخظانذنى هةىل كاس  -9
ش رةسص رو ثرة ث. شََويظاة لة هةنذيَ  شاسيَضةا   ػاس   ػاس ضكةدا كة رة  هةية ث سيَزث  رََكاس  لة  نا ضانةدا صيار

ذكو مةت شةيشدث   لةرةسنامةيةكى طةسراطةس    نَؼانانى ركات رة ئاساطاة  دارةػكشدنََكى دادشةس ثسانة  شش رثكان 
 رةشََى شاسيَضةا   نا ضة جَاجَاكان   رة ئاماجنى ساةشريى ها طةن ى لة رةةةسدخظايى هََض  كاس  نا ضة جَاجَاكانذا.

 

 :انو داراكطةسضا ث

  ثصاسثرى راصسةانى   شَؼةطاص  ذكومةرى هةسيَنى كوسدطاان. -1

  ثصاسثرى شالنذانانى ذكومةرى يََشار. -2

  ثصاسثرى شالنذانانى ذكومةرى هةسيَنى كوسدطاان. -3

 دثطاة  ئاماس لة هةسيَنى كوسدطاان. -4

 رةسد  صانَاس  يََشار. -5

 دثطاة   ثرةسهََيان لة هةسيَنى كوسدطاان. -6

 ػاََةكانى ذكومةرى هةسيَنى كوسدطاان. ثصاسثرى طامانة طش  -7

 طةنذيكاكانى كشيَكاسان لة يََشار. -8

 طةنذيكاكانى كشيَكاسان لة هةسيَنى كوسدطاان. -9

 يةكََاى  ثرةسهََيةسانى كوسدطاان. -10

 يةكََاى رةلَََيذثسانى كوسدطاان. -11

 يةكََاى ر  سث راصسةانى   شَؼةطاصيَةكانى هةسيَنى كوسدطاان. -12

 رةماس  كةمثانَاكان لة هةسيَنى كوسدطاان. رةسديَوثرةسايةرى ةؼاى -13

 دثطاة  ةؼاى ةةػاوةوصاس لة هةسيَنى كوسدطاان. -14
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 رةسديَوثرةسايةرى  ثرةسهََيان لة كةسكو ا. -15

 رةسديَوثرةسايةرى خانةنؼر   دثطاةرةس  كةمةآليةرى كةسكو ا. -16

 ئةجنو مةنى شاسيَضةا  رةغذا. -17

 ئةجنو مةنى شاسيَضةا  رةطشدث. -18

 ضةا  كةسكو ا.ئةجنو مةنى شاسيَ -19

 رةسديَوثرةسايةرى رةةةسدخظايى كةسكو ا. -20

 يةكََاى شَؼة ثسانى يََشار/لقى كةسكو ا. -21

 رةسديَوثرةسايةرى طةسرمََش    شالنذنان/كةسكو ا. -22

 طةنذيكاكانى كشيَكاسانى يََشار/لقى كةسكو ا. -23

 طةنذيكاكانى كشيَكاسانى كوسدطاان/لقى كةسكو ا. -24

 ةمانى كوسدطاان.لَزنة  شَؼةطاص     صث لة شةسل -25

 لَزنة  شَؼةطاص     صث لة ئةجنو مةنى شاسيَضةا  طيََنانى. -26

  ثصاسثرى نة رى يََشار/شؼكيةس  ةؼاى. -27

 سيَكخشا   ئةيلَ رة شةسثشََذانى شاآل ر ةكانى نة ت. -28
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 "واقع حقوق العمال في العراق واقليم كوردستان"

 6102 -6102تقرير المراقبة ملخص 

العمال فً اللٌم كوردستان و العراق انتهاكات كبٌرة, بحٌث تشكل خطورة على حٌاتهم اذ تواجه حموق  

 عشرات العمال ٌتوفون او تحصل لهم عاهات وهذا بسبب عدم توفٌر مستلزمات السالمة المهنٌة لهم.

 وطرد العمال بالجملة من اعمالهم,و انتشار ظاهرة البطالة,و ضعؾ الضمان االجتماعً و عدم ابرام

العمودات لهم و....الخ, هذا وما عدا الفراغ المانونً و بالتحدٌد ما ٌخص العمال و حرٌة العمل النمابً.ومع 

 2102( لسنة 4وجود لانون التماعدٌة و الضمان االجتماعً فً اللٌم كوردستان وما ٌعرؾ بمانون رلم )

( لسنة 05العمال العرالً رلم) وهذه المانون مالئم بشكل جٌد لضمان بعض حموق العمال, واٌضا لانون

 ٌضمن بتوفٌر  مجموعة من تلن الحموق. 2105

كال الحكومتٌن العرالٌة و اللٌم كوردستان لٌس لدٌهم اي مولؾ صرٌح او صوت واضح   بما ٌخص الوالع 

الحالً للعمال ولم ٌالحظ منهم رد او مولؾ رسمً لتحسٌن بٌئة العمل و توفٌر السالمة المهنٌة و تحدٌد 

ساعات العمل وفك المعاٌٌر الدولٌة,واٌضا التملٌل من ظاهرة البطالة او التملٌل و معالجة العمل بدون وجود 

عمود و عمالة االطفال و العمال االجانب و حرٌة العمل النمابً و...الخ وفً نفس الولت ٌالحظ الدور 

النمابات العمالٌة و اعطاء الحك السلبً لبعض الوزارت المعنٌة بهذا الموضوع و بالتحدٌد لتحجٌم دور 

 للعمال باالتصال االختٌاري بنماباتهم و التدخل فً االمور الداخلٌة للنمابات و تحجٌمهم بشتى الطرق.

ومع محاوالتنا الكثٌرة للحصول على احصائٌات دلٌمة بما ٌخص حاالت الوفاة اثناء العمل على مستوى 

لفة استطعنا فمط الحصول على احصائٌات على مستوى اللٌم العراق و اللٌم كوردستان,لكن والسباب مخت

 كما ٌلً:  2102- 2106كوردستان.ومع االسؾ اعداد هؤالء العمال الذٌن ماتوا اثناء عملهم ما بٌن سنة 

االولى لسنة  االشهر 4 2106 2105 محافظة #
2102 

 عامل 5 عامل26 عامل 01 اربٌل -0

 املع  5 عامل 06 عامل 22 سلٌمانٌة -2

 عامل  4 عامل 01 عامل 9 دهون -3

 عامل14 عامل 61 عامل 49 المجموع 
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واذا لارنا اعداد ضحاٌا العمل فً هذه السنٌن ٌظهر لنا: مع انخفاض فرص العمل فً السنٌن السابمة و 

سبة % ومع ذلن فً الممابل ارتفعت  ن21زٌادة انتشارظاهرة طرد العمال و اؼالق اماكن العمل بالنسبة 

 2106( عامل,لكن فً سنة 49كان ) 2105الوفٌات للعمال فً اماكن عملهم,بشكل مجموع الوفٌات لسنة 

( حالة وفاة.و 04و حتى االن سجل ) 2102( عامل, وفً اربع االشهر االولى لسنة 61وصل الى )

ولت الذي بصراحة هذا ٌحتاج الى مولؾ جدي,بشكل كان من المفترض ان ٌمل عدد وفٌات العمال فً ال

 انحصرت فرص العمل ولٌس ازدادت!

عدم وجود عمود العمل و وجود نموذج ثابت للعمود هو احدى تلن المشاكل الكبٌرة التً تواجه العمال,بحٌث 

االن ٌصرؾ العمال من عملهم و ٌتم ارسالهم لبٌوتهم و اٌضا ظاهرة اٌماؾ ملحوظ لمشارٌع العمل بسبب 

لحكومة,لهذا نرى اؼلب العمال لٌس لدٌهم اي وثٌمة لكً  ٌحصلوا على حمولهم االزمة المالٌة التً تعانٌها ا

 عن طرٌك الضمان االجتماعً و التماعدٌة.

عامل الذٌن توفوا اثناء عملهم و بعد اجراء متابعة و بحث بشأنهم  26على سبٌل المثال, فً محافظة اربٌل 

هم الضمان االجتماعً .وهذا مؤشر خطٌر و لمضٌتهم تبٌن ان اي منهم لم ٌحصل على شئ و لم ٌكن لدٌ

 ٌثبت بان عدد كبٌر من العمال لٌس لدٌهم عمد عمل او حتى ضمان اجتماعً فً االساس.

و بسسب الحرب ضد االرهاب و االزمة المالٌة فً عموم العراق و اللٌم كوردستان تم اؼالق االؾ المعامل 

ة لذلن تم صرؾ مئات اآلالؾ من العمال وهذا بدون اي و المشارٌع الكبٌرة و الصؽٌرة م المتوسطة و نتٌج

ضمان لهم طبعا.و العمال البالون فً عملهم والع حٌاتهم و السالمة المهنٌة فً ادنى مستوٌاتها,و االسوء من 

كال الحكومتٌن العرالٌة و اللٌم  2104هذا تم خفض اجورهم و ازدادت ساعات عملهم.هذا بشكل  لبل سنة 

%,لكن االن وحسب المتابعات المختصة لهذا الموضوع ٌبٌن 04ٌعلنون نسبة البطالة ب  كوردستان كانوا

%.وفً نفس الولت لد اشار الوزٌرالعرالً السابك لوزارة العمل و الشؤون 21بان نسبة البطالة اكثر ب 

 %.45االجتماعٌة بان نسبة البطالة اكثر من 

 2105-2102راق ما بٌن سنوات عدد العمال و المعامل الصناعٌة المتوسطة فً الع

 2105 2104 2103 2102 سنة

 92 021 226 201 عدد المعامل

 0490 0906 3525 3352 عدد العمال

بان اكثر من نصؾ هؤالء العمال لد فمدوا  2105و الى سنة  2103اذا نالحظ هنا ٌتبٌن لنا ان ما بٌن سنة 

 اكثر بالكثر. 2102عملهم.وهذه النسبة فً سنة 

 لعمال فً المعامل الصناعٌة الكبٌرة فً العراقعدد ا

 2105 2104 2103 2102 سنة

 611 606 652 652 عدد المعامل

 029124 034101 025922 210254 عدد العمال
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و بدون  2105الى  2103عامل فمدوا عملهم وهذا ما بٌن سنة  41و اذا تمعنا فً هذه االعداد ٌتبٌن لنا 

 ر من ذلن بكثٌر.الشن بان عددهم االن اكث

وخالل العامٌن السابمٌن تم ابرام عمد الكثر من ستة االؾ عامل وهذا على اساس المبالػ المحصلة من 

بترودوالر فً مناطك متعدده لمحافظة كركون,وبسبب عدم صرؾ مبالػ بترودوالر تم صرفهم و بموا 

 بدون عمل.

عامل اجنبً وهذا  40611تم ابرام عمود الكثر  و بحسب تمارٌر وزارة الموارد الطبٌعٌة الللٌم كوردستان

وهؤالء العمال كانوا ٌعملون فً لطاع النفط والؽاز.لكن وبحسب تمارٌر اخرى لنفس 2104وصوال الى عام 

 تملص عدد هؤالء العمال الى النصؾ. 2106الوزارة فً سنة 

لن المشارٌع بشكل كبٌر,على تملصت ت 2104اؼلب العمال كانوا ٌعملون فً مشارٌع انتاجٌة.لكن بعد سنة 

 سبٌل المثال عدد المشارٌع االنتاجٌة فمط فً اللٌم كوردستان كما ٌلً:

 المشارٌع االنتاجٌة فً اللٌم كوردستان على مر االعوام

 2106 2105 2104 2103 2102 سنة

عدد 
 المشارٌع

021 022 29 34 34 

 

ٌتبٌن لنا: تملص حجم  2106وصوالً لسنة   2102واذا دلمنا فً هذه االرلام اٌضا و لارنها بسنوات من 

المشارٌع بنسبة ثالثه من اصل اربعة وبهذا ٌتضح بأن االؾ العمال فمدوا اعمالهم, و بدون ادنى شن فً 

 ازدادت خسارة االٌدي العامله. 2102سنة 

ٌن فً المطاع وهذا ما عدى صرؾ العمال و ارسالهم لبٌوتهم بسبب عدم توفر فرصة العمل وعدم توفر التعٌ

العام,اذ ٌدخل سنوٌا االؾ الطالب  لترتٌب البطالة. على سبٌل المثال فمط على مستوى الجامعات الحكومٌة 

 شخص ادرجوا ضمن عاطلون.و للتوضٌح انظروا الجدول التالً: 14فً اللٌم كردستان اكثر من 

 2105-421040210-210302103-2102خرٌجوا الجامعات فً اللٌم كوردستان للسنوات

 العموم 6102-6102 6102-6102 6102-6106 الجامعة ر

 03995 5191 4549 4356 صالحالدٌن 0

 00516 4059 3231 3602 سلٌمانٌة 2

 9232 2922 4111 2252 دهون 3

 0212 200 561 511 كوٌة 4

 0109 360 312 356 اربٌل الطبٌة 5

 0503 511 439 566 سؤران 6

 02002 3626 4013 4331 اربٌل-ثؤل 2

 09122 2552 5922 6291 سلٌمانٌة-ثؤل 1

 6419 0212 0911 2642 ث. ت. دهؤن 9
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 3040 232 0152 0352 طةرمٌان 01

 652 051 240 251 حلبجة 00

 0669 616 522 460 زاخو 02

 0232 420 431 310 رانٌة 03

 210 253 092 330 ضةرمؤ 04

 14115 29120 21193 22220 المجموع 

 

 

 

 

The Condition of Workers’ Rights In Kurdistan Region and Iraq: 

Summary Of Monitoring Report 2016-2017 

Workers’ rights in Iraq and Kurdistan region have been violated enormously. They 

put their lives into risk by their working in a situation in which  health and safety 

have not been kept, sometimes that situation lead to kill and injury of workers in 

workplaces.  

Increasing of losing job and unemployment rate, not having contract and social 

security, not meeting the existing laws of labor and freedom of syndication with 

international standard are the main current problems which prevent workers to get 

their rights. However, in Kurdistan region Parliament issued the law of retirement  

and social insurance which is no. 4 in 2012, the law to some extend is a suitable 

one to provide workers with their rights. In Iraq also labor law no. 15 in 2015 was 

issued to guarantee some workers’ rights.     

Both Kurdistan region and Iraqi government disregard to take their responsibilities 

for workers’ rights. They don’t contribute seriously to make a better situation of 

working which must include providing  safe working facilities, limiting work hour 

according international standards. The governments have to try to make more job 

opportunity and reduce unemployment, obligate employers to make contract and 

subscribe to social insurance for their workers, prevent child labor and foreign and 

immigrant labor exploitation. In addition, related miniseries should cooperate with 

worker’ syndicates to expand the freedom of syndication and free membership of 



65 
 

worker in their syndicates. Governments also has to stop the intervention of 

political parties into trade union for their own interests.   

 However, we made a considerable effort to achieve an accurate of statistic of 

occupational fatality, but we could just obtain the statistic in Kurdistan region, in 

the table comes below we show the workers died in 2015, 2016 and first quarter of 

2017.    

 

# Province  2015 2016 First Q. of 2017 

1 Erbil 18 26 5 

2 Slemany 22 16 5 

3 Dhok 9 18 4 

Total  49 60  

 

While in the last years making job opportunity reduced considerably,  losing job 

and closing factory increased, workplace death statistics show that the number of 

workers who died at work increased form 49 in 2015 t0 60 in 2015. it is noticeable 

that, while job opportunity declined during last years in contrast occupational 

fatality saw an opposite trend. Not making contract and not having a standard draft 

of it are the most crucial issues which workers face, because when they lose their 

job due to stopping businesses and factory they don’t have an official document to 

being used to ask their rights and justify their claims.    

Form 26 workers who died from job injuries in Erbil, none of them had social 

insurance and benefit, this seems like a dangerous indicator of having a large 

number of workers who don’t have contract and social insurance despite laws 

mandating these benefits and rights.      

ISIS war and economic crisis caused to close thousands of small and large 

businesses and manufactures, thousands of workers lost their jobs without getting 

social insurance and benefit. Those workers who are still working have been in a 

bad condition because they are paid low salary and they don’t work in a safe 

environment, they also experiencing an increase in work hours. In 2014 according 

to Iraqi government estimation unemployment rate was 14%, It is suppose that the 

rate has reached above 20% in 2017. Although these rate is being released by 

government, but ex-minister of social affairs mentioned that the unemployment 

rate has risen to above 40%.   

No. of middle factory and workers in Iraq 2012-2015 
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# 2012 2013 2014 2015 

No. of factory 218 226 120 92 

No .of workers 3357 3525 1916 1491 

 

No. of large factory and workers in Iraq 2012-2015 

# 2012 2013 2014 2015 

No. of factory 657 657 616 600 

No .of workers 201254 175922 134818 129024 

If we look at the two tables above which compare the number factories and the 

workers on which they worked from 2012 to 2015 , it is evident that from 2012 to 

2015 above half of workers lost their job in the middle factories because the 

number of factories decreased dramatically from 218 to 92 in that years. The 

number continues to fall in 2017. Similarly, the number of workers in the large 

factories saw falling trend , declining form 201254 to 129024 in the same period.  

There are some data that indicate the unemployment rate in Iraq and Kurdistan 

region saw sharp growth. In the last two years the contract of above six thousands 

of contact-workers in Kirkuk have been concealed due to cutting the petrol-dollar 

budget. According to a report of ministry of natural resource in Kurdistan until the 

end of 2014 near 4600 foreign labor worked in the oil and gas sector in Kurdistan, 

by 2016 the number dropped to half. A large number of workers worked in 

investment projects, the rate of unemployment got worse by falling the number of 

projects from 128 in 2012 t0 only 34 in 2016 work in the projects when The below 

table shows the number of investment projects from 2012 to 2016:       

Investment project in Kurdistan 2012-2015 

2016 2015 2014 2013 2012 # 

34 34 79 122 128 No. of projects  
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In spite of rising unemployment rate in the one side because the crisis mentioned 

above, on the other side, there has been a notable increase in labor force production 

rate which eventually affects unemployment rate as well. Every ever thousands of 

student graduate from university around Iraq without finding job, they are also 

accounted as an unemployment. For instance during only three years 84 thousands 

of students graduated from Kurdistan universities as showing below:   

University graduation number in Kurdistan 2013-2015 

total 2014-2015 2013-2014 2012-2013 University # 

13995 5090 4549 4356 Slahaddin 1 

11506 4159 3730 3617 Slemany 2 

9232 2972 4008 2252 Dhok 3 

1787 711 568 508 Koya 4 

1019 361 302 356 Hawer medical 5 

1513 508 439 566 Soran 6 

12117 3676 4103 4338 Pol- Hawler 7 

19827 7557 5972 6298 Pol-Slemany 8 

6409 1782 1980 2647 Pol- Dhok 9 

3141 737 1052 1352 Germain 10 

657 158 241 258 Halabja 11 

1669 686 522 461 Zaxo 12 

1232 421 430 381 Raparin 13 

781 253 197 331 Charmo 14 

84885 29071 28093 27721  Total 

 

 

 


