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پشکیپشکی

گرنگکان،   داویستییپ دۆزینوەی  ھلی  ناوچیک،   ب سبارەت  بوادار  و  گشتگیر  ئاماری  بوونی 
دەکات.  دابین  گونجاوەکان   تسیاس پکھنانی  و  پرەپدان  بۆ  پالنداڕژی  پشکوتن،  دوای   ب گڕان 
ھرمی کوردستانی عراق (KRI) ئاماری پویست بۆ باشتر کردنی ژرخان، دابینکردنی بوار بۆ ھاندانی 
.ردەستدا نییب ردەوامی لی ئابووری بشگ یشتن بکان و گبیانیی رمایشانی سدان، راکرەپپ

ل یکک ل توژینوە پشووەکاندا، ئم پشنیاری پالن رکخراوەیی ھبووەکانمان بۆ کۆکردنوە و 
 داتایی و زانیاریی رخاننگاند. ژسھ (KRG) راقمی کورستانی عرئاستی ھ شیدانانی داتاکان لھاوب ب
ھبووەکان لKRI مان پشکنی. ئولوییت سیاسیکانی KRG بۆ دنیا بوون ل کارامیی داتا کۆکراوەکان بۆ 
سیاستدانرانمان دیاری کرد. ئایتمکانی داتا ک دەبت بۆ ھر بوارکی ئولوییت کۆبکرنوە، دیاریمان 
کرد. متۆدەکانی کۆکردنوەی داتاکان، پالن رکخراوەییکان و خریتی رگای جبج کردنی پشنیارەکان، 
بریتی ل قۆناغکانی بنیاتنانی توانای سرچاوە مرۆییکان لKRG  و دەستی ئاماری ھرمی کوردستان 

(KRSO) مان پشکش کرد.1
ئامانجی توژینوەی شونگران ک ب پشتگیری KRG ئنجام درا، پشکش کردنی رنموونی ل بواری 
جبجکردنی پشنیارە دراوەکان ل ماوەی کۆرسی ئو چاالکییاندا بوو ک ل پشدا باسیان ل کرا. ئامانجی 
سرەکی ئم توژینوە، یارمتیدانی دەزگای ناوەندی ئاماری ھرمی کوردستان (KRSO) و KRG بۆ 
بنیاتنانی توانا بۆ ل ئستۆ گرتنی برپرسیارتی کۆکردنوەی داتای. ئم بۆ ئامادەکردن، جبج کردن و 
ھرمی  کاری  ھزی  رووپوی  ھمان  یان   ،KRG ل سیاستدانان  بۆ  پویست  رووپوی  گشتگیری  راڤی 
کوردستان، لگڵ KRSO ھاوکاری نزیکمان ھبوو و لگڵ وەزارەت پیوەندیدارەکاندا راوژمان کرد. ئم 
 یوەندیدار بوەرەکانی تری پکاری و پزی کار، بشداری ھردەوامی رەوتی بری بلی چاودوە، ھرووپ
 KRSO ی بو کردەوەییان کارانرکاریی تاوتوکان و فگشتیی نموونییم دابین دەکات. دەزگای راند ررھ
پشکش کرد. ورای ئوە، فرمانبرانی KRSO ب بشداریکردن ل خولی ژیانی تواوی رووپو، ل گی 
سرەتاییوە تا کۆکردنوەی داتاکان بۆ راڤی سیاست، و ب قبووکردنی برپرسیارتی جبجکاری و راڤی 

کۆتایی رووپوەکان ل فرکاری کردەوەییان ککیان وەرگرت.
بردەنگی سرەکی ئم راپۆرت، سیاستدانرانی KRG و فرمانبرانی KRSO ین. ئم راپۆرت بۆ 
 رەکییس دەرەنجام ک لن(2) دیم ،م گبۆ ئ مکانی ئچاالکیی ک لیش کردنی (1) کورتشکپ
 مرچاو گیراوە. ئب ل ردەنگانم بنموونی نیشاندەر بۆ ئزی کار و (3) روی ھرووپ وەرگیراوەکان ل
ب ھنانی زۆربی وردەکاریی تکنیکییکان ل پاشکۆکاندا، دەمانھوت ک ئم راپۆرت بخین بر دەست 
 ،گ و  ئامار  ناوەندی  دەزگای  بۆ  توانا  بنیاتنانی  شوەی   ،KRI ئابووری   رەنگ  ک کسانی  ئو  ھموو 

.خۆشداویان پرھت بواری ئابووری تازە ستایب زی کار، بوەکانی ھی رووپکاری و راڤجبج
ئم توژینوە ل "ھزی کار و دانیشتووانی دەزگای راند" ئنجام درا. "ھزی کار و دانیشتووانی دەزگای 
"ل بواری جبج کردنی گی توژینوەیی ک روانگیکی راستقینیان ھی، ب کوایتی برز  راند 
و ئزموونین ب مبستی پشتیوانی ل سیاستکان و رکخراوەکان ل سرتاسری دنیا و باشتر کردنیان، 

 Krishna B.) کریشنا کومار ،(Harun Dogo) ھارون دوگو ،(Nicholas Burger) رگرنیکۆالس ب ،(Sandra H. Berry) ریساندرا ب  1

 ،(Tewodaj Mengistu) مینگیستو  تووداج   ،(Jeffrey Martini) مارتینی  جفری   ،(Alessandro Malchiodi) ئالساندرۆمالکیودی   ،(Kumar
 Joanne) و یوان یونگ (Artur Usanov) ئارتور یوسانوڤ،(Alexandria C. Smith) کساندریا سمیتلئ ،(Howard J. Shatz) ھاوارد شاتز
K. Yoong)، گی سیستمی کۆکردنوەی داتای پیوەندیدار ب سیاست بۆ ھرمی کوردستانی عراق، سانتامونیکا، کالیفۆرنیا: دامزراوەی 

ڕاند، MG-1184-KRG، كانونی دووەمی 2012.



iv    بنیاتنانی توانا ل دەستی ئاماری ھرمی کوردستان ل رگای کۆکردنوەی داتا

ناوبانگی دەرکردووە. چاالکی ئو تیشکی خستووەت سر بازارەکانی کار، سیاستی خۆشگوزەرانی کۆمیتی، 
ئاکاری دانیشتووان، کۆچبری، پرەپدانی نودەوتی و بابت پیوەندیدارەکان ب بساچوویی و خاننشینی 
و  سربخۆ  بیاردانی  سر   ل ئابوورییکان  و  کۆمیتی  سیاسی،  ھزە  کاریگری  ناسینی  مبستی   ب
تندروستی مندان، گورەسان و بنماکان. بۆ دەستبرکردنی زانیاری زیاتر سبارەت ب "ھزی کار 
 RAND Labor and Population, RAND :نبک م ناونیشانیوەندی بو دانیشتووانی دەزگای راند" پ
 Corporation, 1776 Main Street, P.O. Box 2138, Santa Monica, CA 90407-2138, (310)

.393-0411
بۆ دەستبرکردنی زانیاری زیاتر سبارەت ب دەزگای راند سردانی ئم ناونیشان بکن: 

.http://www.rand.org

http://www.rand.org
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کورتکورت

ئاماری گشتگیر و بوادار بۆ  گ کردنی سیاست ئابوورییکان زۆر پویست. بوونی ئاماری گشتگیر و 
بوادار، ھلی دۆزینوەی پداویستیی گرنگکان، گڕان ب دوای پشکوتن و پالنداڕژی بۆ پرەپدان 
 وتوو لرکتی سرخانی پالندانانی سیاسژ ل کی گرنگشئامار ب ،ک وەیدابین دەکات. گرنگتر ئ
ژرخانی،  کردنی  باشتر  بۆ  پویست  ئاماری   (KRI) راقع کوردستانی  ھرمی  بوارەکاندا.   ل زۆرک 
ئابووری  گشی   ب گیشتن  و  بیانییکان   رمایس راکشانی  پرەپدان،  ھاندانی  بۆ  بوار  دابینکردنی 

.ردەستدا نییب ردەوامی لب
مشوودا، ئوەی پژینتو ل

ئامادەکاریی رکخراوەییکانی ئستای حکومتی ھرمی کوردستانمان (KRG) بۆ کۆکردنوە و • 
بھاوبشی دانانی داتاکان ھسنگاند.

ژرخان داتایی و زانیاریی ھبووەکانمان لKRI  ھسنگاند• 
سیاستدانان •  بۆ  پیوەندیدارەکان  داتا  کۆکردنوەی  بۆ  مان   KRG سیاسیکانی   توییولئ

دەستنیشان کرد
ئایتمکانی داتا ک دەبت بۆ ھر بوارکی ئولوییت کۆبکرنوە، دەستنیشان کرد و ئوانی ک بۆ • 

بوارکی  ھر  بۆ  دەبت   ک داتایانی  ئو  کرد.  دیاریمان  گرنگترن،  سرەوەدا  ئاستی   ل سیاستدانان 
ئولویت کۆ بکرنوە، دیاریمان کرد و ئوانی ک بۆ سیاستدانرانی ئاستی برزترن، دەستنیشان کرد

متۆدەکانی کۆکردنوەی داتاکان، پالن رکخراوەییکان و نخش رگای جبج کردنی پشنیارەکان، • 
ھرمی  ئاماری  دەستی  و   KRG  ل مرۆییکان  سرچاوە  توانای  بونیاتنانی  قۆناغکانی   ل بریتی 

کوردستان (KRSO) مان پشکش کرد.1

 یوەندیدارەکان بشنیارە پکردنی پجبتیدانی جئامانجی یارم دا برتووکم پچاالکی تۆمارکراو ل
ئاماری  ناوەندی  دەزگای  یارمتیدانی  توژینوە،  ئم  سرەکی  ئامانجی  دراوە.  ئنجام  پشوو  توژینوەی 
ھرمی کوردستان (KRSO) و KRG بۆ بونیاتنانی توانا بۆ ل ئستۆ گرتنی برپرسیارتی کۆکردنوەی 
بۆ  پویست  رووپوی  یکمی  خولی  گشتگیری  راڤی  و  کردن   جبج ئامادەکردن،  بۆ   RAND  .داتای
ھاوکاری   KRSO لگڵ  کوردستان،  ھرمی  کاری  ھزی  رووپوی  ھمان  یان   ،KRG  ل سیاستدانان 
جارک  مانگ   س ھر  رووپوە  ئم  کرد.  راوژمان  پیوەندیدارەکاندا   وەزارەت لگڵ  و  ھبوو  نزیکمان 
تری  پوەرەکانی  و  بکاری  کار،  ھزی  بشداری  رەوتی  بردەوامی  چاودری  ھلی  تا  دەکرت   جبج
پیوەندیدار ب ھرم دابین بکرت. RAND رنموونیی گشتییکان و فرکاریی تاوتوکاران و کردەوەییانی 
بKRSO  پشکش کرد. ورای ئوە، فرمانبرانی KRSO ب بشداریکردن ل خولی ژیانی تواوی رووپو، 
برپرسیارتی  قبووکردنی   ب و  سیاسی،  لکدانوەی  بۆ  داتاکان  کۆکردنوەی  تا  سرەتاییوە  گی   ل

جبجکاری و راڤی کۆتایی رووپوەکان ل فرکاری کردەوەییان ککیان وەرگرت.

 Krishna B.) کریشنا کومار ،(Harun Dogo) ھارون دوگو ،(Nicholas Burger) رگرنیکۆالس ب ،(Sandra H. Berry) ریساندرا ب  1

 ،(Tewodaj Mengistu) مینگیستو  تووداج   ،(Jeffrey Martini) مارتینی  جفری   ،(Alessandro Malchiodi) ئالساندرۆمالکیودی   ،(Kumar
 Joanne) و یوان یونگ (Artur Usanov) ئارتور یوسانوڤ،(Alexandria C. Smith) کساندریا سمیتلئ ،(Howard J. Shatz) ھاوارد شاتز
K. Yoong)، > گی سیستمی کۆکردنوەی داتای پیوەندیدار ب سیاست بۆ ھرمی کوردستانی عراق ، سانتامونیکا، کالیفۆرنیا: دەزگای راند، 

MG-1184-KRG، 2012



xiv    بنیاتنانی توانا ل دەستی ئاماری ھرمی کوردستان ل رگای کۆکردنوەی داتا

پۆژەک بریتی بوو لم چاالکییان ک بونیاتنانی توانا بشکیتی ک ناکرت لی جیا بکرتوە: 

1 .KRLFS گریھبازی نموونکردنی رگ
گکردنی پرسیارنامی راپرسی. 2
کۆکردنوە، پاوتن و رەوایی داتاکان. 3
راڤی داتاکانی KRLFS بۆ ھسنگاندنی پوەرە سرەکیی و گرنگکانی ھزی کار. 4
بۆ . 5 دنیا  پوەری  ئژمرکاری  ھلی   KRI دامزراوی  رووپوی  بۆ  پشنیارەکان   ب پرەپدان 

برھمھنانی ناپوختی نیشتمانی KRI دابین بکات. 

 KRSO کانینووسینگ ل ی گشتگیر کنج کارگپ ل KRSO ھاوکاری نزیکی کانی 1 تا 4 بچاالکیی
 جبماوەی ج وەکان لربب تیییکۆم یوەندییپ وە چوو، و بر ب (ئامادەبوونی 15 تا 30 ب)

کردنی پۆژەکدا ئنجام درا.
یکمی  کانونی   ل خولی  دووھمین  و   2012 تموزی   ل  KRLFS خولی  یکمین   KRSO
2012 سرکوتووان جبج کرد. ئاستی توانای ئستا ل رگای ب ڕوە بردنی کارگکان و فرکاری 
 ندییتمتایب  ل ژمارەیک  یکم،  خولی   ل وەرگیراوەکان  داتا  راڤی  کرایوە.  برز   کردەوەییان
گرنگکانی ھزی کار و ئابوورری KRI، بریتی ل بشداری گشتی ل خوارەوەی ھزی کار، ب تایبت 
ناوەڕاست  رۆژھتی  وتانی   ل زۆرک  گورەی   ب  ک سد)   ل  7.4) بکاری  گشتی  نرخی  ژنان، 
وەک  گشتی  کرتی  زابوونی  ژنان،  و  الوان  نوان   ل بکاری  سرەوەی   ل زۆر  نرخی   ،خوارەوەی  ل
سرچاوەی دامزران ل سر کار و ل برانبردا رۆی کم دیاری کرتی تایبتی فرمی لم بوارەدا و 
رۆی گرنگی دامزران ل سر کار ل بشی خزمتگوزاری ک س ل چواری ھموو کارەکان بۆ ئوە 

( ئم ژمارەی بۆ پیشسازی 20 ل سدە)، ئاشکرای کرد.
خولکانی دواتری KRLFS، زانیاری نوکراوە سبارەت ب رەوتی گۆڕانی ئم پیشاندەران (ئیندیکاتۆر) 
 جبش دەکات. ھاوکات، جشککاندا، پتمی سیاسوە ژایی کات و لدر کانی تر بو پیشاندەرە گرنگ
 وە، راڤبواری کۆکردن ل KRSO زکردنی تواناکانیھتی دەدات بۆ بردەوامی راپرسی یارمکردنی ب
و راپۆرتی داتاکان و دروستکردنی لھاتوویی و ئزموون بۆ چاالکیی توژینوەییکانی تر بۆ دابین کردنی 

پداویستییکانی پیوەندیدار ب زانیاری .2

ل بر ئوەیکKRSO  برپرسیارتی سرەکی راڤی خولی دووھم و خولکانی دواتری ل ئستۆدای، لرە باسیان ل ناکین.  2



xv

پزانینپزانین

ئم سوپاسی حکومتی ھرمی کوردستان (KRG)  دەکین ب بۆنی پشتگیری کردنی لم توژینوە. 
ئم ھر چند ل فیدباک و پشتیوانی چندین کس ل ھموو کاربدەستانی KRG سوودی فراوانمان 
وەرگرت، بم خۆمان ب قرزداری رزدار علی سندی، وەزیری پالندانان، سیروان موحمد، سرۆکی 
دەستی ئاماری ھرمی کوردستان و زاگرۆس فتاح بروەبری گشتی ل وەزارەتی پالندانان دەزانین. 
ب ب ھوی بوچان و خزمتگوزاری وەگانی وریا محموود، عومر عابید، ھۆشیار تحسین 
 KRI ر بۆفماوەی س ل ک KRG دەستانیموو کاربڵ ھگوتن لکرھاد بورھان قادر، چاوپو ف
گرووپکانی  یارمتی  و  رنموونی  سوپاسی  ھروەھا   مئ ندەکوت.  رک  کردن،  لگڵ  دیدارمان 
 پرۆژان ئم  دەکین.  کردووە،  جبجی   KRG بۆ راند  دەزگای   ک توژینوەیی  پرۆژەکانی  دیکی 
شاتز  ھاوارد   ،(Melinda Moore) موور  ملیندا   ،(C. Ross Anthony)ئانتۆنی راس  ربرایتی   ب
 ،(Georges Vernez) رنزجورجس و ،(Louay Constant) لوای کۆنستانت ،(Howard J. Shatz)

شلی کالبرتسن (Shelly Culbertson) و رابین میلی (Robin Meili) جبج کران
ھروەھا پمان خۆش ل فرمانبرانی ب توانا و ھودەری KRSO ک ھوکانی ئوان بووە 
ھۆی سرکوتنی یکمین راپرسی ھزی کاری ھرمی کوردستان، سوپاسگوزاری بکین. ب تایبت، 
 فاتم ئحمد،  سامان  محموود،  بھادین  رەقیب  سعید،  علی  موحمد  گۆھدار   ل  خۆش پمان 
جبار  ئکرەم   عیمن و  خدر  عباس  شوان  حبیب،  سۆران  کریم،  ئیوب  بشدار  علی،  عومر 

سوپاسگوزاری بکین.
ئم ل دەزگای راند ل رنموونی و پشتگیری یکی ھزی کار و دانیشتووان سوودمان وەرگرت. 
ھاوڕیانی  ھماھنگی  کاری   ک نودەوتیکان،   رنامب بروەبری  میلی،  رابین  سوپاسی  ھروەھا 
یارمتی   ک موعینی  جۆی  و  رۆشن  پریسا   ل ھروەھا  و  بوو  ئستۆدا   ل RANDی  تونینوەکانی 
بۆ  ئو  ھوی  بۆنی   ب  (Sarah Weilant) وایالنت  سارا  سوپاسی  ھروەھا  دەکین.  دا،  ئویان 
فۆرمتبندی کردنی پشنووسی راپۆرت و فرمانبران کاری بژارکردنی دەزگای راند بۆ یارمتیدانیان 

بۆ برھمھنانی برھمی کۆتایی دەکین.
ل کۆتاییدا، بۆ ئامادە کردنی ئم راپۆرت ل شرۆڤکانی دوو رەخنگری نناسراو کک وەرگیراوە.
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فرھنگۆکفرھنگۆک

ژرگرووپک ل یک ھاوچشنکان (ھاوشوە) ل دانیشتووانکی گورەتر پۆلن
ک ئاماری سرەکی بۆ ئژمار دەکرت.

جۆرک ل گی نموونھگری ک دانیشتووان دابش دەکات سر پۆلنبندی ئاشکرا
پۆلنکان – بۆ ون ب پی قزا یان ئوانی نیشتجی شارنشین یان 

گوندنشین-. لم کاتدا، نموون سربخۆکان ب شوەی ھکوتی ل ھر 
 ک لنر پۆلوتی شیاوی ھم جۆرە، دەرکن. بردردەبژک ھنپۆل

.یھ SRS ردارانبب ت. لرەنتی دەبگ نموون
(ME) زی ھراوپ.نیاییری دپانتایی ناوب ک لنیوەی

ترخانکردنی نموونی 
ناھاوڕژەیی

ستراتیجی ترخانکردنی نموون ک خرایی نموونھگری ئو ل قزا 
 ل واندەری ئرادەب وتنی لھۆی دەرک تبچووکترەکاندا زۆرترە و دەب

نمووندا. (و ل قزاکانی زۆرتر گورە رادەی دەرکوتن ل رادە کمتر 
.یندازە ھئ ژەیی بی ھاوڕرخانکردنی نموونردا، ترانبب دەکات). ل

ترخانکردنی نموونی 
ھاورژەی ب ئندازە

 ش (یان لگری ھاوبھکی نموونکردنی نرخ جبج ب ک کیرنامب
 کسان لی (کیشب) کیزاکان، پشکموو قر ھس کان) لزاندی خس

 رخان دەکات. لک تزایر قدانیشتووانی گشتی بۆ ھ ک لو پشک نموون
.یژەیی ھی ناھاوررخانکردنی نموونردا ترانبب

ترخانکردنی نموونی 
یکسان

جۆرک ستراتیجی ترخانکردنی نموونی ناھاوڕژەیی که لودا رژەیکی 
یکسان ل خزان یان تاککان ل کر پۆلنک وات ھر قزایک 

ھدەبژردرت.
 ری گکاریگ

(DEFF)
فاکتری گۆڕین ک ل ئندازەی نموونی پویستی ل ژر نموونھگری 

ھکوتی سادە (SRS) بۆ گی ئاۆز وەک گی دەستیی، 
 رکراو لبزندەی دەستریانسی متی ڤنیسب DEFF .وەتزدردەگو

گی ئاۆز ب ڤریانسی مزندەی ھاوشوەی دەستبرکراو لSRS ە. 
 SRS. مترە لو کت، رادەی وردبینی ئ1 ب ورەتر لگ DEFF رگئ
DEFFی مزندەکانی ئاستی نیشتمانی بریتی ل ھاوكشی دووھم زیاترە 
 ب رییم کاریگت. ئدەکر جبیی جی دەستبۆ گ ی کو شتل

.جیاوازەکان نکسان بۆ پۆلی نایکانی نمووننانی وەزنکارھھۆی ب
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ربازک بۆ نموونھگری ک ب ھبژاردنی ھکوتی یککانی گی دەستیی
نموونھگری سرەکی(PSU ییکان) بلۆککانی KRI ل چوارچوەی 

سرژمری دەست پدەکات. ل پاش ھبژاردنی PSU ییکان، 
 PSU رھ وتی لکوەی ھش کان بزانخ ک لینموون

 (SSU) گری الوەکیھکانی نموونکی کان بزانت. خردردەبژھ
دەناسرن.

بۆ ئامارەیک (وەک نرخی بکاری) ئژمردرت و بازنی دەوروبری ناوبری دنیایی
ئو ئامارە ک رادەی راستقین لگڵ ئاستی ئگری دیاریکراو (بشوەی 

ئاسایی 95 ل سد) دەکوت ناو ئو، پیشان دەدات.
نموونھگری سادەی 

(SRS) وتیکھ
برنامیکی نموونھگری ک نموونی ھکوتی ل دانیشتووانی گشتی 

.یندی ئاشکرا ھنبردا پۆلرانبب ت. لشدەردەک

ھاوکۆکی ھاوپیوەندی 
(ICC) ییناو دەست

ھاوپیوەندی دەرەنجامکان ل نوان یککانی ھموو دەستیک 
دەپوت. ئگر تاککان ئگر تاککان ل "گرووپ"ەکاندا (دەستکانی 

رووپو) رکبخرن و ئگر ڤریانسی گشتی دەرەنجام دابش بکین سر 
ڤریانسی "ناو گرووپی" و "نوان گرووپی"، ICCی نیسبتی ڤریانسی گشتی 

ک "نوان گرووپیی"ە، دەبت.
ئندازەی نموونی 
پیوەندیدار ب ناو

ئندازەی نموونی گشتی یان راستقینی پویست بۆ گیشتن ب ئاستکی 
 ب DEFF ر لی کاریگندازەی نموونکدانی ئل ب وردبینی ک ت لیایب

دەست دەھنرت.
ئندازەی نموونی 

(ESS) رکاریگ
.SRS رویستی ژی پندازەی نموونئ



1

بشی یک

پشکیپشکی

ئاماری گشتگیر و جگی متمان زۆر گرنگ ل ھر ھرم و وتك بۆ دروستكردنی سیاست. ئامار 
دەسنیشانكردنی پویستیكان، بدواداچوونی برەوپش چوونی سیاست و ھنگاوەكانی ئستا و پالنكانی 
داھاتووی گشسندن ئاسان دەكات. لوەش گرنگتر، ئامار بناغی بۆ پالندانانی سیاستی سركوتوو 
ل زۆربی بوارەكان. ھرمی كوردستانی عراق (KRI) ئو ئامارەی نی ك پویستیتی بۆ باشتركردنی 
ژرخان، ھاندانی گشی كرتی تایبت، سرنج ڕاكشانی وەبرھنانی بیانی، و دروستكردنی گشی 
ھۆی   بۆت ناوەڕاست  خۆرھتی   ل گنجان  بكاری  برزەكانی  ڕژە   ،نموون بۆ  بردەوام.  ئابوری 
ككبوونی بزار و ناسقامگیری كۆمیتی. بكاری كشیكی سرەكی حكومتی ھرمی كوردستان 
ڕژەی  تنھا  با  عراق،  كوردستانی  ھرمی  بۆ  نبوو  بكاری  سلمنراوی  داتای  حکومت  بم  بوو، 
بكاری گنجان بت، ك وا دەكات ھۆكار بت بۆ دەسنیشانكردنی ھر كشیك ك بوونی ھی ل گڵ 

پرەپدانی سیاستكان بۆ دەسنیشانكردنیان.
ئم ڕاپۆرت ئنجامكانی لكۆینوەیك پوخت دەكات ك بنیاتنراوە ل سر ھوكانی تری پشووی 
دامزراوەی ڕاند بۆ داڕشتنی سیستمكی سیاستی كۆكردنوەی داتا بۆ ھرمی كوردستانی عراق.1 لو 
پرۆژەیی ئستادا، یارمتیمان دابینكرد ل جبجكردنی ئو پشنیازانی ل كاری پشووتر پشكشكرا بوون. 
عراق  كوردستانی  ھرمی  ئاماری  ناوەندی  دەزگای  یارمتیدانی  بۆ  دانراوە   پرۆژەك گشتگیری  ئامانجی 
- دەستی ئاماری ھرمی كوردستان (KRSO) - و حكومتی ھرمی كوردستان ھستا ب ئنجامدانی 
لگڵ  كرد  كاری  نزیكوە   ل ڕاند  داتا.  كۆكردنوەی   ب پیوەست  سیاستی  ئنجامدانی  بۆ  تواناسازی 
دەستی ئاماری ھرمی كوردستان، بۆ ئامادە کردن، ئنجامدان، و شیكردنوەى - ل سرەتاوە تا كۆتای - 
ڕووپویكانی ھزی كار ك گرنگ بۆ دروستكردنی سیاست ل حكومتی ھرمی كوردستان. ڕاند ڕنونی 
ئاماری  دەستی  ستافی  ئندامانی  لبرئوەی  دابینكرد.  كرداری  ڕاھنانی  و  شیكاری  مشقی  و  گشتگیر 
ھرمی كوردستان بشدارن ل سووڕی ژیانی تواوی ڕووپویك، ل چمكدانانوە بۆ كۆكردنوەی داتا تا 
 كان، لویوەی ڕووپکردنی کۆتایی و شیكردنجبج رپرس بوون لوەی بر ئب ت، و لشیكاری سیاس

ڕگى ئنجامدانوە فر بوون.

كۆكردنوەی داتا ل ھرمی كوردستانی عراقكۆكردنوەی داتا ل ھرمی كوردستانی عراق

ھرمی   ل بیار  دروستكردنی  بۆ  داتا  كۆكردنوەی  كردنی  پشتیوانی  بۆ  پشووترمان  پرۆژەی   ل
كوردستانی عراق، ڕاند ئم كارانی خوارەوەی ئنجامدا:

و •  كۆكردنوە  بۆ  ھسنگاند  كوردستانی  ھرمی  حكومتی  ئستای  دامزراوەیی  ئامادەكاریكانی 
ھاوبشكردنی داتا

داتا و زانیاری ژرخانی ھنووكیی ل ھرمی كوردستانی عراقی ھسنگاند• 

ساندرا ھـ. بری، نیكۆس برگر، ھارون دۆگۆ، كریشنا ب. كومار، ئلیساندرۆ مالچیۆدی، جفری مارتینی، تیۆداج منگیچو، ھاواراد ج.   1

شاتز، ئلكساندریا س. سمیث، ئارتور ئۆسانۆڤ، و جۆنای ك. یوونگ، داڕشتنی سیستمك بۆ سیاستی پیوەست ب كۆكردنوەی داتا بۆ 
ھرمی كوردستانی عراق، سانتا مۆنیكا، كالیف.: دامزراوەی ڕاند، MG-1184-KRG، كانونی دووەمی 2012.
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سیاستی حكومتی ھرمی كوردستانی برامبر ب فراھمكردنی كۆكردنوەی داتای پیوەست بۆ • 
دیاریكردنی سیاست دەسنیشانكرد

 • ی كوانبوارەكان، دیارخستنی ئ ك لر یوە بۆ ھتكۆ بكر ویستپ ئایتمی داتای دەسنیشانكرد ك
گرنگ بۆ دروستكردنی سیاست ل برزترین ئاست

ڕگكانی كۆكردنوەی داتا و ئامادەكاری دامزراوەیی پشنیاز كرد ل گڵ دابینكردنی نخش ڕگیك • 
بۆ جبجكردنی پشنیازەكان، بلخۆگرتنی ھنگاوە پویستكان بۆ دروست کردنی توانای سرچاوەی 

مرۆیی ل نو حكومتی ھرمی كوردستان و دەستی ئاماری ھرمی كوردستان.

حكومتی ھرمی كوردستان و دەستی ئاماری ھرمی كوردستان ھنگاوی گورەیان ناوە ل پرەپدانی 
سیستمی بھزی كۆكردنوەی داتا. ل دۆخكی باشدان بۆ بنیاتنان ل سر برەوپش چوونی ئنجامدراو 
ئو  دامزراوەیی.  توانای  برزكردنوەی  و  داتا،  كۆكردنوەی  نوكانی   چاالکی جبجكردنی  بۆ  ئمۆ،  تا 
ئولویاتانی دیاریمانكرد بۆ ھرمی كوردستانی عراق پشخستنی سیستمكی كوایتی برزی لخۆت گرت 
بۆ ھزی كار و ڕووپویكانی پرۆژە. بردەستكرنی ئوان و داتای تر بۆ بیاربدەستان ب شوەیكی شفاف 
و ل كاتكی گونجاو یارمتی حكومتی ھرمی كوردستان دەدات بۆ بدەستھنانی ئامانجكانی سیاستی خۆی.
ل ڕگى گفتوگۆ لگڵ وەزیری پالندانانی حكومتی ھرمی كوردستان، بڕوەبری دەستی ئاماری 
ھرمی كوردستان، چندین وەزارەت، ڕاند و دەستی ئاماری ھرمی كوردستان دوو پویستی سرەكیان 

دیاركرد بۆ ئوەی ئم پرۆژەی دەستنیشانی بكات:

پویستی بۆ كۆكردنوەی داتا ل ڕگى ڕووپوی و ھۆكاری تر و شیكاری داتای كۆكراوە. 1
پویستی ئوەی ستافی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان بشدار بن ل پرۆسی تواوی ڕووپوی . 2

(نمون وەرگرتن، نخشسازی ڕاپرسی، جبجكردنی ڕووپوی، و شیكاری داتا) و پرەپدانی توانای 
كارەكانی   ل یك  ھر  سربخۆ  شوەیكی   ب ئوەی  بۆ  كوردستان  ھرمی  ئاماری  دەستی 

ڕووپویك ئنجام بدات.

پرۆسی  ئنجامدانی  بۆ  كوردستان  ھرمی  ئاماری  دەستی  لگڵ  كاركردن   ك باوەڕەداین  لو 
برز  توانای  برھمھنانی  ھۆی   تدەب و  دیاریكرد  پویستیانی  ئم  كۆتایی  بۆ  سرەتاوە   ل  كویڕووپ
بووەوە ل نو دەستی ئاماری ھرمی كوردستان و ئاوتپوتی داتای برجست ك پویست توانای حكومتی 

ھرمی كوردستان پشبخات بۆ ئوەی بیاری زانستیانی سیاست بدات.
لگڵ  ھاوبشی   ب جبجیكرد  ڕاند   ك دەكات  باس   پرۆژەك گی   شب ئم  تری  بشكی 

.م ئامانجاندی ئنانمی كوردستان بۆ ھری ئاماری ھدەست

باشتركردنی كۆكردنوەی داتا ل ڕگى تواناسازیباشتركردنی كۆكردنوەی داتا ل ڕگى تواناسازی

چندین  بۆ  گاویتی  ڕاند   ك  كڕۆل كالینت  لگڵ  ھاوبشی   ب كاركردن  ڕگى   ل تواناسازی 
ڕکخراوی كرتی حكومی و كرتی تایبت ل سرانسری جیھان و ب شوەیكی گشسندوو دەیگت 

بۆ وەزارەتكان و قوارە نیمچ حكومیكان ل خۆرھتی ناوەڕاست.
ھوك نزیكی ماوەی 12 مانگی خایاند و دوو خولی لخۆگرت ل ڕووپوی بكاری (یكمیان ل تمووزی 
 زراوەکان كوی دامشنیازەكان بۆ رووپدانی پرەپڵ پگ می 2012) لككانونی ی 2012، و دووەمیان ل
دەتوانت پشتیوانی داتا بكات بۆ ھژماركردنی كۆی برھمی ھرمی (GRP) ل ھرمی كوردستانی عراق. 

كاكی ئرکكانی پرۆژەك، ك بشكانی تر ب تروتسی باسی لوە دەكات، ئمانی ل خۆ گرت

 •(KRLFS) می كوردستانرزی كاری ھوی ھوەرگرتن بۆ ڕووپ ی سامپگداڕشتنی ڕ
پرەپدانی ڕاپرسی ڕووپوی ھزی كار، ل نزیكوە كاركردن ل گڵ دەستی ئاماری ھرمی كوردستان• 
 •لماندنی داتاكوە و سئینجا پاككردن ،KRLFS وەی داتایكۆكردن
شیكردنوەی داتای KRLFS بۆ ھسنگاندنی دەرەنجام سرەكیكانی ھزی كار• 
پشنیار بۆ رووپوی دامزراوەکانی ھرمی كوردستانی عراق.• 



پشکی 3

پرۆژەك كۆمك پشنیاری پشكشكرد، ك ل سرانسری ڕاپۆرتك ئاماژەی پدەدەین. سرەڕای 
ئم ڕاپۆرتی كۆتایی بۆ حكومتی ھرمی كوردستان، نموونمان برھمھنا بۆ ڕاپۆرتكردنی داتا بۆ خكی 
 و كارەكانی ئاژانسن ی باوە لوەیو شب ،(می كوردستانرتی ھنانی ناوخۆیی حكومكارھو بۆ ب) گشتی

دامزراوەكانی ئامار.

وۆركشۆپ بۆ پشتیوانیكردنی تواناسازیوۆركشۆپ بۆ پشتیوانیكردنی تواناسازی

پنج  كۆی  شیكاری،  ڕگكانی  و  ڕووپوی  داتای  كۆكردنوەی   ل ئزموون   ب ڕاند  تیمی  ئندامانی 
وۆركشۆپیان ئنجامدا بۆ ستافی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان و شیكارانی تری حکومت ل ماوەی 
س گشتی جیاواز بۆ ھرمی كوردستانی عراق. ستافی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان دەتوانن 
نمایشی وۆركشۆپكان بكن سرچاوە، ك ب شوەی پاشكۆی سرھی ئینترنت پشكش دەكرن بۆ 
ئم بلگنامی، ل خولكانی داھاتووی ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستان و ڕووپویكانی تر. 
وركشۆپكان داڕژرا بوون بۆ ئوەی ڕنماییكار و كارلكاران بن. شوەی 1.1 پنج ھنگاوەكی پرۆسی 

ڕووپویك نیشان دەدات، ك ھر یكیان بابتی وۆركشۆپكی جیاواز بوو.
وۆركشۆپكان لنزیكوە یكخرا بوون لگڵ گش و جبجكردنی ڕووپوی ھزی كاری ھرمی 
كوردستان و داڕژرا بوون و كاتیان دیاریكرا بوو بۆ ئوەی ھاوكات بن ل گڵ ھنگاوە گرنگكانی پرۆسی 
ڕووپوی. بۆ نموون، سامپ وەرگرتن و وۆركشۆپكانی ڕاپرسی ل سرەتای پرۆژەك جبجكران، كاتك 
ڕاند و دەستی ئاماری ھرمی كوردستان خریكی ئامادە کردن بوون بۆ كاركردن ب یكوە بۆ داڕشتنی 

.كوەرگرتن ی سامپكھاتو دانانی پ كڕاپرسی

ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستانڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستان

چاالکی سرەكی پرۆژەك بریتی بوو ل كاركردن ل نزیكوە لگڵ دەستی ئاماری ھرمی كوردستان 
بۆ پرەپدان، جبجكردن، و شیكردنوەی خولی یكمی دووپات بوونوە، ڕووپوی خوولی ھزی كار 
ل ھرمی كوردستانی عراق. ڕووپویك ب ڕگیكی ئاوا داڕژرا و ئنجامدرا ك فرە ئامانجكانی 

حكومتی ھرمی كوردستانی پكا:

ڕاپرسیك ب گورەی باشترین كارە جیھانیكان پشخرا، بلخۆگرتنی ڕنماییكانی ڕکخراوی كاری • 
 وەی كھۆی زامنكردنی ئ تدەب مزی كار. ئكانی ھندیتمكردنی تایبوانبۆ پ (ILO) جیھانی

داتاكان كوایتیان برزە ك دەكرت بكار بن بۆ برارودكاری جیھانیكان.
ئوەندە •  بای   كسامپ قبارەی  قووی:  و  فراوانی  دابینكردنی  بۆ  پشخرا  وەرگرتن   سامپ ڕگی 

گورەی بتوانت پشبینی دروست بكات بۆ ئاستی ئاماری ھرمی كوردستانی عراق لگڵ ووردبینی 
برز و ڕپدان ب گروپ الوەكیكان و شیكاری ئاستی بش لگڵ ووردبینی مام ناوەند یان باشتر.

ڕووپویك داڕژرا بوو و دانرا بوو بۆ ئوەی ل سر بنمایكی دووبارە و وەرزی جبج بكرت. • 
ئم ل ئنجامدا زانیاری باوەڕپكراو و ڕك دابین دەكات بۆ حکومت و خكی گشتی دەربارەی ھزی 

كار و دۆخكانی بازاڕی كار بۆ پشتیوانیكردنی دروستكردن و دانانی سیاست.

بشكانی تر پكھاتكانی ڕووپوی ھزی كار باسدەكات ب تروتسی زیاتر.

شوەی شوەی 1.11.1
پرۆسی ڕووپویك و پكھاتی وۆركشۆپكانی ڕاند بۆ دەستی ئاماری ھرمی كوردستانپرۆسی ڕووپویك و پكھاتی وۆركشۆپكانی ڕاند بۆ دەستی ئاماری ھرمی كوردستان

RAND RR293-1.1



4    بونیاتنانی توانا ل دەستی ئاماری ھرمی کوردستان ل رگای کۆکردنوەی داتا

خشتی کات و چندجارەی رووپوخشتی کات و چندجارەی رووپو

ل برئوەی خولی یكمی ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستان ل سفرەوە داڕژرا بوو، تواوی 
 ی سامپمی كوردستان بۆ داڕشتن و خشتری ئاماری ھڵ دەستگ ر برد لسش مانگمان بش
وەرگرتن و ڕاپرسیك. وۆركشۆپكانی تواناسازی لم ماوەیدا ئنجامدرا. دەستی ئاماری ھرمی 
كوردستان داتاكی كۆكردەوە و ووردبینی بۆ كرد ل ماوەى دوو مانگ و ئینجا داتا ووردبینكراوەكی 
زیاتر  ئزموونی   كستاف  ك كاتك  داھاتوو،  خولكانی  بۆ  دواتردا.  مانگی  دوو  ماوەی   ل شیكردەوە 
وەردەگرت، كاتی پویست بۆ قۆناغكانی سامپ وەرگرتن و داڕشتنی ڕاپرسی پویست كورتتر بت، ھر 
ك ئم پویست بۆ قۆناغی شیكاری. پرۆسك خراتر دەبت كاتك ئزموونك دەبت ھۆی ڕككاری 

ل چوارچوەی ڕگكانی سامپ وەرگرتن، ڕاپرسی، لۆجیستیكی میدانی و شیكاری.
ل كاتكدا ڕووپوە وەرزیكان زانیاری نوێ دابین دەكن و كاریگران جووی بازاڕی كار وەردەگرن، 
چكری سرچاوەن و ب باشترین شوە دادەمزرن دواى دروست کردنی توانا پویستكان. ڕووپوی ھزی 
كاری ھرمی كوردستان ب ئامانجی بوون ب ڕووپویكی وەرزی دامزرا. ھرچۆنك بت، ل دوو سای 
یكمدا، ئاستنگكانی سرچاوە و توانا وایكرد ئنجامدانی ڕووپویك ھر شش مانگ و جارك پویست 
بت. كاتك ك تیمی ڕووپوی بردەوام دەبت ل دەستخستنی ئزموون و ك پرۆسی پالندانانی دەستی 
ئاماری ھرمی كوردستان خۆی دەگونجنت لگڵ خشتدانانی ڕووپوی ب ڕكیكی زیاتر، پویست خشتی 

وەرزی شیاوی دەستخستن بت.

راسپاردەکان بۆ رووپوی دامزراوەکانراسپاردەکان بۆ رووپوی دامزراوەکان

پكھاتی دووەمی پرۆژەك بریتی بوو ل دیاریكردن و دابینكردنی چوارچوەیك بۆ ڕووپوی برفراوانی 
ئایندەی ھرمی كوردستانی عراق بۆ دامزراوەكان. داتای ڕووپوی دامزراوەكان ئینپوتكی سوودبخش 
دەبت بۆ ھژماركردنی كۆی برھمی ھرمی، یان ئاوتپوتی گشتی، بۆ ھرمی كوردستانی عراق. 
جبجكردنی ڕاستقینی ئم ڕووپوی و بكارھنانی داتا بۆ ھژماركردنی كۆی برھمی ھرمی 
پرەپدانی  سر  بۆ  سرەكی  جختی  ئگر   ل تایبتی   ب بوو،   پرۆژەی ئم  مودای  دەرەوەی   ل
ڕووپویكانی ھزی كار. ل گڵ ئوەش، كاری پرەپدانی ڕووپوی ك لرە ئنجامدراوە ڕاستوخۆ 
كردە  جختی  لرە  كارمان  ھرمی.  برھمی  كۆی  ھژماركردنی  ئایندەی  چاالکیكانی  نو   تدەچ
سر بكارھنانی برارودی سرتاپای وت بۆ دەسنیشانكردنی باشترین كارەكان ل كۆكردنوەی داتای 
ڕووپوی پتو ك دەكرت بكار بت بۆ ھژماركردنی كۆی برھمی ناوخۆیی (GDP) ل ھرمی 
ڕووپویكانی  ئمریكا،  یکگرتووەکانی   تویالی بلخۆگرتنی  وت،  ژمارەیك  عراق.  كوردستانی 
دامزراوە بكار دنن بۆ كۆكردنوەی زانیاری بازاڕی كار، وەك دامزراندن، ژمارەی كاتژمرەكان، و 
دەستكوتكانی كارمندان، ك دەكرت بكار بت بۆ دەستكوتنی زنجیرەیك پشبینی دامزراندن، 
ڕژەكانی  یان  كار  ھزی  بشداری  ھژماركردنی  بۆ  نین  سوودبخش   ویانڕووپ جۆرە  ئم  گرچی 
بكاری. ل سر بنمای شیكاری ئم، پشنیازمان پشكش كرد بۆ دەستكاریكردنی ڕووپوی دامزراوە 
ئاماری  ڕكخراوی  و  كوردستان  ھرمی  ئاماری  دەستی  پدانی  گرنگی  جگی  ئستادا  كاتی   ل  ك

.(CSO) ناوەندی

م ڕاپۆرتكخستنی ئڕم ڕاپۆرتكخستنی ئڕ

زۆرینی بشكانی تری ئم ڕاپۆرت زانیاری زیاتر پشكش دەكات سبارەت ب ھنگاوە گرنگكان 
 ك  ویڕووپ ئم  جبجكردنی   ل كرد  پیەویان  كوردستان  ھرمی  ئاماری  دەستی  و  ڕاند   ك
و  بھز  ستراتیجیتكی  پرەپدانی  پوختی  دووەم  بشی  دەكات.  فراوان  مودایكی  نونرایتی 
كاریگرە بۆ ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستان. بشی سیم پداچوونوە دەكات بۆ پرۆسی 
داڕشتنی ڕاپرسی، ك بنیاتنراوە ل سر باشترین كاری جیھانی ل كاتكدا، ل ھمان كاتدا، گونجاندنی 
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بشی  عراق.  كوردستانی  ھرمی  بۆ  كار  بازاڕی  دۆخكانی  و  تایبتكان   داویستیپ بۆ   كویڕووپ
چوارەم پوختیكی كورت سبارەت ب پرۆسی كۆكردنوەی داتا بۆ خولی یكمی ڕووپوی ھزی 
كاری ھرمی كوردستان، ك دەستی ئاماری ھرمی كوردستان بڕوەی برد. بشی پنجم پوختی 
پرۆسكانی شیكردنوەی داتاكان و ئامارە سرەكیكانی ھزی كار پشكش دەكات ك برھم ھاتووە 
ل یكم ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستان. بشی شمم باس ل كاری ڕووپوی دامزراوە 
نخشسازی  كردنی  پزانیاری  جیھانی  براوردی  بنمای  سر   ل دەكات  پشكش  پشنیاز  و  دەكات 
ئایندەی رووپوی دامزراوەکان ك دەكرت بكاربت بۆ دروستكردنی خمندنكانی كۆی برھمی 
 كی ڕاپۆرتكان و پوختم دەرەنجاموتشی حراق. بمی كوردستانی عرمی بۆ ھرناوخۆیی ھ

پشكش دەكات ل دیدی داھاتوو.
سرەڕای دوو پاشكۆكی ئم برگ، ك پرۆسكانی سامپ وەرگرتنی ڕووپوی ھزی كاری ھرمی 
كوردستان دەكات، بلگنامیی جیاواز ل سر ئینترنت بردەست ك كۆمك پاشكۆی تدای ك نمایشی 
تروتسڵ  زانیاری  گڵ   ل دەكات  كوردستان  ھرمی  كاری  ھزی  ڕووپوی  ڕووپویكانی  ئامرازەكانی 

سبارەت ب وۆركشۆپكان ڕاند ك ل ماوەی پرۆژەك ئنجامدراون. 
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بشی دووەم

دیزاینی سامپ وەرگرتندیزاینی سامپ وەرگرتن

ئامانجئامانج

سامپ وەرگرتن گرنگ، وە تكنیكیترین بشی داڕشتن و ئنجامدانی ڕووپوی. ل ماوەى گفتوگۆمان 
 ،رەتای پرۆژەكس د لمز سیروان موحڕمی كوردستان بری ئاماری ھری دەستوەبڕڵ بگل
ئوە ڕوون بوو ك تواناسازی لم بوارە ل نو ستافی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان گرنگ بوو. 
ل ڕگى كاركردن ل گڵ ستافك سبارت ب سامپ وەرگرتن بۆ ڕووپویكی ڕاستقین — ڕووپوی 
 دیزاینی سامپ بارەت بكی دوو ڕۆژە سی وۆركشۆپگڕ می كوردستان — و لرزی كاری ھھ

وەرگرتن، ھوی ئوەماندا ئم توانای دروست بكین. 

دیزاینی سامپ وەرگرتنی ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستاندیزاینی سامپ وەرگرتنی ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستان

ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستان زانیاری كۆدەكاتوە سبارەت ب كار و داتاكانی تر ھزەكانی 
كار ل سامپكی ھڕەمكی خزانكان ل سرانسری ھرمی كوردستانی عراق. سامپ وەرگرتن 
 ر تاكھ وەی زانیاری لكۆكردن راورد بچووەوە بی تڕووانگ رترە لرچاو كاریگكی بوەیش ب
 تی سامپستراتیجی ست لبت. منمی بھرھت بك دەكرریرژمس و دانیشتوان، كن ك لسك
 ژماركراو و ڕاپۆرتكراو بوەی ئاماری ھریت بۆ ئبژھ كووردی سامپ وەی بل وەرگرتن بریتی
شوەیكی ڕاست و دروست نونرایتی دانیشتوانی ھرمی كوردستانی عراق دەكات ل گڵ ھرم 
و گروپ الوەكیكان و بۆ ئوەی ئم ئاماران "باوەڕپكراو" یان "وورد" بن، وات پشبینی بكرت ب ئاستی 
برزی دنیایی. زانستی سامپ وەرگرتن ب باشی پشخراوە، و ئمش نوترین تكنیكمان بكارھنا بۆ 

جبجكردنی ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستان.
ئم پرەرگرافانی خوارەوە باس ل ستراتیجیتی ئم دەكات بۆ سامپ وەرگرتن بۆ ڕووپوی ھزی 
كار. پاشكۆی أ شیكاریكی تروتسڵ پشكش دەكات سبارەت بم ستراتیجیت و ھۆكارەكانی بكارھنانی.

دیزاینی سامپ وەرگرتن ھبژردرا بۆ دنیابوون لوەی ك ئامارەكان، وەك ڕژەی بكاری، دەكرت 
 گروپ ئم  بۆ  و  عراق  كوردستانی  ھرمی  ئاستكانی  گشت   ل پسندكراو  ووردبینی   ب بژمردرت 
الوەكیانی خوارەوە: پارزگا، گرووپکانی تمن (15–30، 31–49، 50–64)، ڕەگز، ناو شار یان دەرەوەی 
شار، ڕەگز ب گورەی دەرەوە یان ناوەوەی شار، گرووپکانی تمن ب گورەی ناو شار یان دەرەوەی شار، 

و  پارزگا ب گورەی ناو شار یان دەرەوەی شار.
ب شوە ڕووپویكانی پشووتری خزان ل ھرمی كوردستانی عراق و عراق، ئم پیەوی دیزاینكی 
دوو قۆناغیمان كرد، لگڵ بلۆك یان ناوچكانی ژماردن ك ل چوارچوەی سرژمریك پۆلینكراوە ك وەك 
یك سرەكیكانی سامپ وەرگرتن كاردەكن (یان وەك پكھاتی ڕووپوی) و خزانكان ل نوانیان وەك 

یكی سامپ وەرگرتنی الوەكی.
 شكران لداب یان بۆ 33 ناوچكر یھ مان چین چین كرد كككی ڕوون سامپوەیش ب مئ
 ل  (كی) خزان  چند  ئوەی  دیاریكردنی   ب سبارەت   یھ جیاواز  ڕگی  عراق.  كوردستانی  ھرمی 
ھر ناوچیك وەربگیرت بۆ سامپك. سامپ وەرگرتنى ترخانکردنی ڕژەیی سامپك ل سرانسری 
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ناوچكان فراھم دەكات ب ڕژەی ھاوبشیان ل نو گشت دانیشتوان. ئم ویستراوە ل بۆچوونی ووردبینی 
 م لی زۆر ككخۆگرتنی یلت بم كۆتای دكان بنیشتیمانی كان و ئاستالوەكی كانی گروپئاست ل
بچووكترین ناوچ و یكی زۆر گورە ل ناوچ گورەكان. ب پچوانوە، ترخانکردنی یكسان، فۆرمی 
سامپ وەرگرتنی ناڕژەیی، ھبژاردنی ھمان ژمارەی خزانكان ل گشت ناوچكان، ب گودان قبارەیان. 
ئم ڕگی، ك ڕووپوی كۆمیتی-ئابوری خزانی عراقی (IHSES) و  ڕووپویكانی تر بكاریدنن، زامنی 
نونرایتی پویست دەكات ل بچووكترین ناوچكان و ووردی یكسان ل سرانسری ناوچكان. بم كاتك 
ناوچكان زۆر جیاوازن ل ڕووی قبارەوە، بو شوەیی ل ھرمی كوردستانی عراقدا ھی، ب شوەیكی 
برچاو ڕگك ووردبینی كم دەبتوە ل سر ئاستی نیشتیمانی لبرئوەی پویستی سامپ وەرگرتن زیاد 

دەكات و ووردبینی كم دەبتوە تنانت ل سر ئاستی گروپ الوەكیكان بۆ گروپ الوەكی گورەكان.
ئنجا ئم تبنیمان كرد، ب چند دەستكاریكی كم، ڕگیكی مام ناوەند ك لسلی كیش پشنیاری كرد، 
ك سامپی خزانكان دابین دەكات ب گورەی ناڕژەیی ل سرانسری ناوچكان، كمترین قبارەی سامپ دابین 
دەكات بۆ بچووكترین ناوچ، و گورەترین سامپ سنووردار دەكات ك ترخانکراوە بۆ گورەترین ناوچ.1 ل نو 
 ژەیی دەسنیشان کردن بری ڕگڵ ئگبژارد، لشوو یان بلۆكمان ھكی ھڕموەی ھش ك، بیر ناوچھ
.ككۆی دانیشتوانی ناوچ ی لكبۆ پشك ژەییت ڕك دەسنیشان بكرشوویری ھگئ ،مبارە. ئرەی قگو

چندە  ھر   :كسامپ قبارەی  ھبژاردنی   ل  بریتی وەرگرتن   سامپ دیزاینی  سرەكی  بشكی 
یان  بكاری   ب سبارەت  دەبن  ووردتر  پشبینیكان  ئوەندە  بت،  زیاتر  خزانكان  یان  یککان  ژمارەی 
ئامارەكانی تر، وە زۆرتر شیاو دەبت ك پشبینی باوەڕپكراو برھم بنیت بۆ سامپ الوەكی جیاوازەكان. 
 .كویكردنی ڕووپجبویست بۆ جڵ كاتی پگ وە لرز دەكاتچوو بورەتر تی گمان كاتدا، سامپھ ل
 ت بستو پشت دەب بارەی شیاوی سامپبژاردنی قت بۆ ھكاردب بارەی سامپكانی قژماركردنھ
 ،(ICC) ھشوویی  نو  پیوەندی  ھۆكاری  و  سرەكیكان  ئاماژەكرە  ھمچشنی  و  ھۆكارەكان  پشبینی 
ك پیوەندی دەرەنجامكانی یککان ل نو ھشوو یان بلۆكی سامپ وەرگرتن. ICC پوانی لكچوونی 
خزانكان یان كسكان دەكات ل نو بلۆككن؛ ھر چندە ICC برزتر بت، ئوەندە پشبینیكان كمتر 

شیاو دەبن، وات سامپكی گورەتری دەوت بۆ دەستخستنی ئاستكی دیاریكراوی ووردی.
 ب بردەستكان،  سرچاوە   ل بكارھنا  داتامان   مئ  ،سامپ قبارەی  ھژماردنكانی  ڕنمایی  بۆ 
 زی كارە لشداری ھژەی بشبینی ڕنا پكارمان ھی بو داتای(2007). ئ IHSES كانیترینتی نوتایب
ھرمی كوردستانی عراق (ھۆكار لسدا 42.39، ھمچشنی 0.49)، ڕژەی پشبینیكراوی بكاری ل نو 
ئوانی ل ھزی كاردان (ھۆكار ل سدا 11.9، ھمچشنی 0.32) و ICC بۆ 0.0268 و 0.0335 بۆ 
بشداری ھزی كار و بكاری. ھروەھا ئم پشبینیكانی ڕژەی مام ناوەندی تاككانمان ب پی خزانكان 
بكارھنا ك تمنیان 15 ساڵ یان زیاتر بوو ل كوردستان (3.77 ل ڕووپوی كۆمیتی-ئابوری خزانی 

عراقی (IHSES) ) و ڕژەی مام ناوەندی بشدارانی ھزی كار ب پی خزان (1.60).
جیاوازی  پراوزی  دەستخستنی  بۆ  دەبت  پویست   ك ھژماركرد  سامپكانمان  قبارەی  كۆتاییدا،   ل
ھ (MEs) - ل سدا 3، ل سدا 5، ل سدا 7.5، و ل سدا 10 - و بھند وەرگرتنی كاریگریكانی 
قبارەی سامپ بوەی قبارەی ھشووی جیاوازی ھبت (خزانكان سامپیان لوەرگیرا ب گورەی بلۆك). 
پراوزی جیاوازی ھ (ME) پوانیك بۆ ئوەی پشبینیكى سامپك چندە ووردە یان باوەڕپكراوە. بۆ 
 ،(ME) زی جیاوازی ھراودا 2  پس ڵ لگت لدا 6 بس كاریی لشبینیكراوی بژەی پر ڕگئ ،نموون
دەتوانین بین ل گڵ ل سدا 95 ی دنیایی ك ڕژەی ڕاستقینی بكاری ل نوان سدا 4 بۆ سدا 8 دەبت، 
وات، ل نوان ڕژەی ل سدا 2ی خاكانی ل خوارەوە و ل سرووی پشبینیكان. چندە سامپك گورەتر 

بت، گشت شتكان یكسان بن، پراوزی ھ بچووكتر دەبت، پشبینیكان زیاتر باوەڕپكراو دەبن.
ئم سرەتا پشبینیكانی ھزی كار و ڕژەی بكاریمان بكارھنا، ICC و برزترین پراوزی ھی 
وەرگرتن   سامپ ستراتیجیتی  ئگر  دەبت  پویست   ك  كسامپ قبارەی  ھژماركردنی  بۆ  ویستراو 
شوەی سامپ وەرگرتنی ھڕەمكی سادە بت. ب شوەی كرداری، دیزاینی دوو قۆناغی وات ئم سامپمان 
 تدەب مئ ،ICC شووییو ھیوەندی نھۆی ھۆكاری پكان، و بشووەكان یان بلۆكو ھن وەرگرت ل
سرەتایی  پشبینی   مئ دەكاتوە).  برز   ھ پراوزی   وات) ووردی  یان  شیاویی  كمكردنوەی  ھۆی 

.Leslie Kish, “Multipurpose Sample Designs,” Survey Methodology, Vol. 14, No. 1, 1988, pp. 19–32  1
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ڕاستقینی  سامپی  قبارەی  بۆ  سادەی  ھڕەمكی  وەرگرتنی   سامپ ژر   ل گۆڕی  سامپمان  قبارەی 
پویست ب بكارھنانی كاریگری دیزاین بۆ بھند وەرگرتنی دیزاینی ھشوویی، ل گڵ كاریگری دیزاینی 
تر بھۆی برزبوونوە بھۆی ترخانكردنی ناڕژەیی ل سرانسری ناوچكان بو شوەیی ل سرەوە 
 سامپ ئم  قبارەی  گۆڕینی  بۆ  بكارھنا  خزانمان  پی   ب تاككان  ژمارەی  كۆتاییدا،   ل لوەكرا.  باسی 

.ككان بۆ سامپزانویستی خكان، ژمارەی پبۆ تاك ئاماژەی ویستراوە، ك
قبارەی كۆتای سامپكمان بریتی بوو ل 7000 خزان. پراوزی ھ (ME) بۆ پشبینی نیشتیمانی 
نزیكى   بت،  بچووك  ئوەی  بۆ  ھژماركردنكانمان  الین   ل خمنرا  كار  ھزی  بشداری  سرانسری 
بكاری  ڕژەی  سرانسری  نیشتیمانی  پشبینی   ب پیوەست  مزەندەكراوی  ھی  پراوزی  بوو.   1.1%
ھروەھا بریتی بوو ل %1.1. ل ژر یاسای ھمواركراوی كیش ك ئم بكارمان ھنا، پراوزی ھ ل سر 
ئاستی ناوچ پشبینیكراو بوو ل نوان %3.5 و %5.6 بت بۆ بشداری ھزی كار و ل نوان %3.1 و %5.0 بۆ 
ڕژەی بكاری. قبارەی سامپی ھبژردراو دنیای ووردی شیاوی كردەوە بۆ گروپ الوەكی ھمجۆرەكان 
ك لسرە تبینیكرا (پارزگا، ڕەگز، جۆری تمن). ب شوەیكی گشتی، پالنی سامپ وەرگرتنی پشنیاركراو 
پشبینیكراو بوو ك ئاستی برزی ووردی لخۆ بگرت ببۆ ئم گروپ الوەكیان: %5ی پراوزی ھ زۆر 
ب دەگمن ئو سنوورەی بزاند بۆ دەرەنجامكانی بشداربوون و بكاری، و ل چند حاتكی كم %3ی 

پراوزی ھ سنووری تپڕاند. داتای ڕووپوی ڕاستقین ووردی گشتی ئم پشبینیانی دنیا كردەوە.
خشتی 2.1 نمایشی ژمارەۆ سامپی خزانكان ل ھر یك ل 33 ناوچك ل ھرمی كوردستانی 
ھر   ل ھشووەكان  گشتی  ژمارەی   بۆی ھشوویك،  ھر   ل گكرا   ل چاوپكوتنیان  خزان  دە  عراق. 

ناوچیك ژمارەی ئاماژەپكراوی خزانكان ك دابشكراوە ل سر دە.
ل كۆتاییدا، ل برئوەی سامپك سامپی ھڕەمكی سادە نبوو، ئم چینكانی سامپ وەرگرتنمان 
(ھروەھا  ناوچكان  سرانسری   ل  كسامپ ناھاوڕكى  ترخانکردنی  وەرگرتنی  ھند   ب بۆ  ھژماركرد 
چینكان بكارھات بۆ ڕككردنی نبوونی وەم). جبجكردنی چینكان (الفئات) ل شیكاریكان نونرایتیكردن 

دەگتوە بۆ سامپكان.

خوالنوەی گروپی سكیمخوالنوەی گروپی سكیم

ل ڕاوژ لگڵ بیاربدەستانی ھرمی كوردستانی عراق، بیاردرا ك ڕووپوی كار گر دووبارە بكرتوە 
 ت لیاردان دەبكانی بویستیتی پخزم وە لباشترین ش وە بك و دووبارە بووەوە ئماوەی ڕ ل
ڕگی دابینكردنی نوترین زانیاری سبارەت ب ئاستكانی بكاری و پوان سرەكیكانی تر. ب جبجكردنی 
كارەك ل چند وتك، و گفتوگۆكردن لگڵ بیاربدەستانی ھرمی كوردستانی عراق، سیستمكی 
 ویراق. ڕووپمی كوردستانی عرت بۆ ھكی باش دەببژاردەیوەی ھوی وەرزی دیاریكرا بۆ ئڕووپ
فراھم  خولك  ھر   ل تاككان  یان  خزانكان   نو سامپكی  دروستكردنی  دەتوانت  دووبارەبوەكان 
 كویماوەی خولی دووبارە بووەوەی ڕووپ ل مان سامپڵ ھگ وتن لكردا، چاوپرامبب بكات، یان ل
(ڕووپوی دەست). ڕووپویكردنی ھمان خزان یان تاككان چندین سوودی ھی. ب شوەیكی برچاو 
بدواداچوونی  زیاتر،  لوەش  دەكاتوە.  برز  یكخراوەكان   وانپ  ل گۆڕانكاری  پشبینیكانی  ووردی 
 ڕبوونی كات لپت كان بگۆڕانكاری یشتنی باشتر لگت دەدات ب گك ڕند جاركان بۆ چمان تاكھ

دەرەنجامكانی ھزی كاری تاككان (بشداریكردن، كاتژمرەكانی كاركردن، و دەستكوتكان).
ھرچۆنك بت، ھروەھا ڕووپویكانی دەست ب دەست كشی شكتی دەنانت بھۆی ماندووبونی 
ڕووپویك: ب تپڕبوونی كات، ژمارەی زۆر و زۆرتری خزانكان برەو ئوە دەچن ل سامپك دەربچن. 
كاتك ئم ڕوودەدات، ئوە سامپك بچووكتر دەبتوە، و  ئگری زۆرە، نونرایتی كمتر بكات؛ جگرتنوەی 

ئو خزانانی دەچوون دەكرت قبارەی سامپك چاك بكاتوە بم نونرایتیكردنك چاك ناكاتوە.
دیزاینكانی خوالنوە چارەسركی مام ناوەند پشكش دەكات لڕگی ڕپدانی ھندك ئۆڤالپی 
سامپك ل ماوەی خولكانی ڕووپویك بۆ برزكردنوەی شیاوی، لكاتكدا خۆدوور دەگرت ل ئۆڤرالپی 
تواو ك دەبت ھۆی شكتی زۆر بھۆی دووبارە چاوپكوتنی ل ڕادەبدەر. ئمانی خوارەوە دیزاینی 
خوالنوە دەردەخات ك ئمە پشنیاری دەكین بۆ دەستی ئاماری ھرمی كوردستان بۆ شپۆ الوەكیكانی 

:كویڕووپ



10    بونیاتنانی توانا ل دەستی ئاماری ھرمی کوردستان ل رگای کۆکردنوەی داتا

خشتى خشتى 1.2
ژمارەی خزانكان ل سامپك ب پی قزا، ك قزاكان ڕیزبندی كراون ب گورەی ژمارەی ژمارەی خزانكان ل سامپك ب پی قزا، ك قزاكان ڕیزبندی كراون ب گورەی ژمارەی 

دانیشتواندانیشتوان

ژمارەی خزانكانژمارەی خزانكاندانیشتواندانیشتوانقزاقزاپارزگاپارزگاڕیزبندیڕیزبندی

852,329400سنتری ھولرھولر1

761,557400سنتری سلمانیسلمانی2

323,400350سنتری دھۆكدھۆک3

237,236280زاخۆدھۆک4

203,072250دەشتی ھولرھولر5

198,518250ڕانیسلمانی6

178,319240مخمورھولر7

170,624230كالرسلمانی8

162,058230سیملدھۆک9

159,969220سۆرانھولر10

152,124220ئاكرێدھۆک11

145,358210چمچماڵسلمانی12

145,043210شخاندھۆک13

131,660210شقالوەھولر14

118,841200بردەڕەشدھۆک15

114,731200پشدەرسلمانی16

95,797190ئامدیدھۆک17

95,746190كۆیھولر18

95,148190خباتھولر19

91,611180ھبجسلمانی20

73,010180سید سادقسلمانی21

62,881170دوكانسلمانی22

58,536170شارەزورسلمانی23

52,865170مرگسوورھولر24

47,250170كفریسلمانی25

43,297170دەربندیخانسلمانی26

40,475160پنجونسلمانی27

28,404160چۆمانھولر28

22,608160ڕواندوزھولر29

18,628160شارباژسلمانی30

11,967160خانقینسلمانی31

7,983160قرەداخسلمانی32

7,839160ماوەتسلمانی33

4,909,8847,000كۆى گشتی



دیزاینی سامپ وەرگرتن   11

 • م دیزاینوەی "2-(2)-2" دەكات. لكی خوالنەوی سكیمیمی كوردستان پرزی كاری ھوی ھڕووپ
باوە، ھر خزانك بۆ دوو وەرزی یك ب دوای یك وەك سامپ وەرگیراوە، بۆ دوو وەرزی دواتر 

"پشوو" دەدات، ئینجا بۆ دوو وەرزی تر دەكرتوە سامپ، ئینجا ل كۆتاییدا ل سامپك دەردەچت.2
ل خولكدا، چوار نوە یان دەست ھی، ھر یكیان چارەكك (1,750)ی كۆی سامپكی 7,000 • 

خزان پكدەھنت. ھر نوەیك چاوپكوتنی ل گڵ دەكرت بۆ دوو وەرزی یك بدوای یك، بۆ 
دوو خولكی تر ل دەرەوە دەبت، ئینجا دەگڕتوە بۆ دوو خولی تر. شوەی 1.2 ڕژەكان نیشان 

دەدات ب تپڕبوونی كاتی نوەكان ك سامپك پكدەھنت.
 • كسامپ ھشووەكانی  دابشكردنی  وەرگرتن،   سامپ ڕگیی  ئم  لۆجیستیكی  بڕوەبردنی  بۆ 

 ،(RG) خوالنوە  گروپی  دوو  بۆ  خزان)  دە   ل یك  ھر  بۆ  بلۆك   7,000) دەبت  سوودبخش 
و   (350)  كسامپ ھشووەكانی  نیوەی  خوالنوە  گروپكی  ھر   .RG2 و  RG1 تدەوتر پی   ك
نیوەی خزانكانی سامپك (3,500) ل خۆ دەگرت. دوو ل چوار نوە سامپكراوە ل ھر وەرزك 
دەگڕتوە بۆ RG1 و دوو دانشی بۆ RG2. شوەی 2.2 ئم پرۆسی ڕوون دەكاتوە بۆ یك 
قزا، سۆران ل پارزگای ھولر؛ بو شوەیی خشتی 1.2 نیشانی دەدات، سكیمی سامپ وەرگرتنی 
ترخانکراوی ئم قزای 22 ھشووە (وات 220 خزان). ئم ب شوەیكی ھڕەمكی  نیوەی (11)

ی ھشووەكانی  ئم قزای دەدەین بRG1  و نیوەی بۆ RG2. بم شوەی، بۆ كۆی سامپك، دوو 
RGمان ھبوو ب 350 بلۆك یان ھشوو ل ھر دانیك، ك ھر قزایك ھشووەكانی ب یكسانی 

.RG2 و RG1 وانن شكرا بوو لداب
خزانكانی نو نوەیكی نوێ ل ھمان ھشووەوە  زیاد دەكرن ك لیوە نوەیك دەرھنراوە. • 

دانانی دە خزان ل یك ھشوو، پنج خزان ل نوەی كۆن و پنجی تریان ل نوەی نون؛ ئوانی 
ل نوە نویكدان ل پۆلینی خزانكان ھدەبژردرن ب ھویدنی ئوانی ل نوە كۆنكن.

شوەی 1.2 ئوە نیشان دەدات ك سامپك ب شوەی برەو ژوور بنیاتنراوە ل گڵ زیادكردنی نوە • 
 .وەكچوار ن زان لواوی 7,000 خی تت بۆ دەستخستنی سامپنی 2، وەرزی 2 دەخایكان: تا سانو
ل كاتكدا ئم ڕگ برەوژوورە باوە، ھروەھا شیاوە ك ب سامپی تواو دەست پبكیت ل ڕگی 

 Eurostat, Task Force on the Quality of the Labour Force Survey: Final Report, Luxemburg: بك میری ئس  2

.Publications Office of the European Union, 2009

شوەی شوەی 1.2
خولی رووپو خولی رووپو 2-(2)-22-(2)-2 بۆ ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستان بۆ ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستان

.   ( )   :
RAND RR293-2.1

...

7  6  5  4  3  2  1      
3 2 1

 
4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1  

 (1,750=n) 1  1
 (1,750=n) 2  2
 (1,750=n) 3  1
 (1,750=n) 4  2
 (1,750=n) 5  1

 (1,750=n) 6  2
 (1,750=n) 7  1
 (1,750=n) 8  2
 (1,750=n) 9  1
 (1,750=n) 10  2
 (1,750=n) 11  1
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دەستكردن بو شوەیی ك ڕووپویك پشووتر لم وەرزەدا بوو بت (پیشاندراوە وەك خولی 1 ی 
ڕووپوی ل شوەی 1.2). ئم سوودبخش لبرئوەی پشبینی پشكش دەكات بۆ قبارەی تواوی 

سامپك ل خولی یكم. ئم ڕگی بم شوەی جبج دەكرت:
دروستكردنی دوو RG یك بو شوەیی ل سرەوە باسی لوەكرا. –
ل ھر ھشوویك لRG1 ، ھڕەمكیان پنج خزان بۆ "نوەی 1" ھبژرە. ئینجا ل لیستی ئو  –

خزانانی ماونتوە لم ھشووە، ھڕەمكیان پنج خزان ھبژرە بۆ ئوەی ل "نوەی 5" دا بن.
ل ھر ھشوویك لRG2 ، ھڕەمكیان پنج خزان بۆ "نوەی 2" ھبژرە. ئینجا ل لیستی ئو  –

خزانانی ماونتوە لم ھشووە، ھڕەمكیان پنج خزان ھبژرە بۆ ئوەی ل "نوەی 6" دا بن.
خولی  –  ل كراوە  لگڵ  چاوپكوتنیان  سامپی 7,000ى)  (كۆی   وەین چوار  لم  خزانكان  گشت 

.كویمی ڕووپكی

 وە لنی ھاوشوشور. ڕولزگای ھپار زای سۆران لنیشان دەدات بۆ ق م سكیموەی 2.2 ئش
 ل ،ی 2، چارەكی 3 بووینایسا وەی لچارەكی داھاتوودا كارمان كرد وەك ئ كرا. لجبزاكان جگشت ق

شوەی 1.2، و ھر یك ل نوەكان بم شوەیی مامی ل گكرا:

نوەی 1 مامی لگكرا وەك ئوەی چوار جار  چاوپكوتنی لگڵ كرا بت ل چارەكی پشووتر، • 
بۆی ڕووپویك جدەھت.

بردەوام •   بۆی  ،چوارەم چاوپكوتنی   چارەك ئم  ئوەی  وەك  دەكرت  لگڵ  مامی  نوەی 2 
دەبت بۆ ئم خول، ئینا ب شوەیكی ھمیشیی دەڕوات.

 • ت، بۆیوتنی دووەم بوو بكشووتر چاوپوەی چارەكی پت وەك ئڵ دەكرگ ی لوەی 5 مامن
ئم چارەك جدەھت بۆ گڕانوە بۆ دوو چارەكی دواتر بۆ دوو خولی تری ڕووپوی.

ئم •  دواى   بۆی بت،  دووەمینی  چاوپكوتنی   مئ ئوەی  وەك  لگدەكرت  مامی   6 نوەی 
چارەك، پشوویكی دوو چارەكی وەردەگرت بر ل گڕانوە بۆ دوو خولی تری ڕووپوی.

شوەی شوەی 2.22.2
نمایشی سكیمی گرووپکانی خوالنوە و سامپی نوەكان ل خولی نمایشی سكیمی گرووپکانی خوالنوە و سامپی نوەكان ل خولی 1ی ڕووپوی بۆ قزای سۆران، پارزگای ھولری ڕووپوی بۆ قزای سۆران، پارزگای ھولر

      .  110         ( )  11  RG  :
.     different      

RAND RR293-2.2

RG1RG2

1
2
5
6
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 • وەیم نئ .(كشوویر ھزانی نوێ بۆ ھنج خپ) ندەكردەست پ RG 1 شووەكانیھ وەی 3 لن
مامی ل گڵ دەكرت وەك ئوەی دوای دوو جار چاوپكوتنی ل گكرا بت و ئینجا دەربچت بۆ 
دوو چارەكك، بۆی دووبارە چاوپكوتنی ل لگڵ دەكرت ل چارەكی داھاتوو، ئینجا ب شوەیكی 

ھمیشیی دەڕوات.
ھر •  بۆ  نوێ  خزانی  (پنج   RG 1 ھشووەكانی   ل دەكرت  لگڵ  مامی   7 نوەی  ھروەھا 

ھشوویك)، بۆ یكم چوار خولی ڕووپویكی.

پرۆسك بردەوام دەبت ل خولكانی ڕووپوی ئایندە، بو جۆرەی ل شوەی 1.2 نیشاندراوە.

وۆركشۆپ و تواناسازیوۆركشۆپ و تواناسازی

دیاریكرد  وەرگرتنی   سامپ دیزاینی  كوردستان  ھرمی  ئاماری  دەستی  لگڵ  سرەتا  گفتوگۆكانی 
وەك بواركی سرەكی بۆ تواناسازی. ئینجا، ستافی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان بشدار بوون 
ل ھنگاوە جیاوازەكانی دیزاینی سامپ وەرگرتن. ل سرەتا، ستافی ڕاند وۆركشۆپكی دوو ڕۆژی چی 
ئنجامدا سبارەت ب سامپ وەرگرتن ل دەستی ئاماری ھرمی كوردستان ل شوباتی 3.2012 ئو 
بابتانی باسیان لوەكرا بریتی بوون ل سامپ وەرگرتن   ئگر  ی سامپ وەرگرتن و چین چین كردن 
و دیزاینی ھشوویكراو)، دروستكردن و بكارھنانی چینكانی سامپ وەرگرتن، بھند وەرگرتنكانی 

قبارەی سامپ، ووردی (ME)، و ھز.
سكیمی  ڕاند  ستافی  كوردستان،  ھرمی  ئاماری  دەستی  لگڵ  ڕاوژ   ل  ،كوۆركشۆپ دوای 
ترخانکردنی كیشی دروستكردن بۆ قزاكان. دەستی ئاماری ھرمی كوردستان ھڕەمكیان ھشووەكانی  
ھر قزایك و خزانكان  نو ھشووەكانى دەسنیشان کرد. ھروەھا دەستی ئاماری ھرمی كوردستان 
 ،كویی گشتی ڕووپكی پرۆسنگاور ھڵ ھگنی ڕاند دەسنیشان کرد. لنوی ڕپ وەكانی بو ن RG
 وەی كردەوە كنیایی ئمی كوردستان دری ئاماری ھردەوامی ستافی ڕاند و  ستافی دەستكی بكارل
ئزموونی سامپ وەرگرتن گوزرایوە بۆ ستافی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان. بۆ نموون، ستافی 
 وەرگرتنیان دروستكرد، ك كانی سامپنیی ڕاند، خۆیان چیننوڕ می كوردستان، بری ئاماری ھدەست
ڕاند دواتر پشكنینی بۆ كرد. بھمان شوە، بۆ خولی دووەمی ڕووپویك، ستافی دەستی ئاماری ھرمی 

كوردستان RG و نوەكانیان ب خۆان دروستكرد.

پوختپوخت

ئم یارمتی ستافی دەستی ئاماری ھرمی كوردستانماندا بۆ ئوەی پرە ب تواناكانی خۆیان بدەن 
بۆ  ئوانماندا  سامپكانی  دیزاینی  یارمتی  ئینجا  وۆركشۆپك،  ڕگى   ل وەرگرتن   سامپ دیزاینی   ل
ھۆی  بووە   كپرۆس ھروەھا  كوردستان.  ھرمی  كاری  ھزی  ڕووپوی   ،قینڕاست ڕووپویكی 
ڕووپویكانی  بۆ   جیھانی كاری  باشترین  برجستكردنی   ك وەرگرتن   سامپ دیزاینی  برھمھنانی 
بۆ  دابینكرد  باوەڕپكراوی  و  گونجاو  داتای   ك وەرزی،  ڕووپوی  خولی  ڕگى   ل  ،ك كار  ھزی 
دووبارە  وەرزك  ھموو   كویڕووپ ئوەی  بر   ل زیاتر،  لوەش  گشتی.  خكی  و  بیاربدەستان 

دەكرتوە، كارامییكان ل تكنیككانی سامپ وەرگرتن بھز دەبن ب تپڕبوونی كات. 

سیری پاشكۆی E بك ل وەشانی سر ئینترنت بۆ نمایشكانی وۆركشۆپ.  3
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شی سب

دیزاینی ڕاپرسیدیزاینی ڕاپرسی

چاالکیكان و تواناسازی بۆ دیزاینی ڕاپرسیچاالکیكان و تواناسازی بۆ دیزاینی ڕاپرسی

ل ماوەى كۆبوونوە سرەتاییكان لگڵ ستافی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان و كاربدەستانی تر، 
ھرمی  كاری  بازاڕی   ل تگیشتن   ب بوون  پیوەست   ك وەرگرت  تایبتمندیمان  و  ئاستنگ  كۆمك 
ئم  وەرگرتنی  بھند   ب كردەوە.  ڕوون  نوی  كاری  ھزی  ڕووپوی  ئامانجكانی  و  عراق  كوردستانی 
ھۆکاران، ڕاند و دەستی ئاماری ھرمی كوردستان ئامرازەكانی ڕووپویان داڕشت بۆ ڕووپوی ھزی كاری 
ھرمی كوردستان دوای ئویش وۆركشۆپك سبارەت ب دیزاینی ڕاپرسی ك ل شوباتی 2012 ل ھولر 
سازكرا. ل ئامادەكاری بۆ داڕشتنی ڕاپرسی، ڕاند و دەستی ئاماری ھرمی كوردستان پداچوونوەىان بۆ 
ئو ڕووپویان كرد پشووتر ئنجامدراون ل كوردستان و ل سر ئاستی جیھانی، ب تبینیكردنی خا بھز 

و الوازەكانی و كلنی زانیاری ك پویست بوو پ بكرتوە.
لكنرا  نزیكوە   ل کار  ڕووپوی  شیكاری  و  جبجكردن،  دیزاین،  ڕوونكرایوە،  پشووتر  شوەیی  بو 
بۆ تواناسازی ل دەستی ئاماری ھرمی كوردستان. ئامانجك بریتی بوو ل كاركردن ل نزیكوە لگڵ 
ستافی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان ل سر ڕووپویك، بۆ ئوەی ل ڕگی ئنجامدانوە فر ببن. 
دەستی ئاماری ھرمی كوردستان ئزموونی درژكراوەی ھبوو ل ڕكخستنی بواری كار و جبجكردنی 
ڕووپویكان و داخكردنی داتا. ئینجا، دیزاینی ڕاپرسی — ل گڵ سامپ وەرگرتن و شیكاری داتا — دیاریكرا 
وەك ل بوارە سرەكیكان ك تیایدا ڕاند دەتوانت زۆرینی یارمتی پشكش ب دەستی ئاماری ھرمی 
كوردستان بكات بۆ پرەپدانی شارەزایی تایبت. ل كاتی سردانی تیمی ڕاند ل شوباتی 2012 بۆ ھولر، 
تیمكانی ڕاند و دەستی ئاماری ھرمی كوردستان گفتوگۆی چیان ئنجامدا سبارەت ب سامپ وەرگرتن 
و ڕاپرسی. ئم گفتوگۆیان ھاندران ل ڕگى دوو وۆركشۆپ ك ل الین ستافی ڕاندەوە سركردایتی كرا، 
یككیان سبارەت ب سامپ وەرگرتن (ل بشی دوو باسی لوە كرا) و یككی تریان ل سر دیزاینی ڕاپرسی.
 ل وەربگیرت  بھند   ویستپ  ك كرد  ڕووماڵ  بابتی  زنجیرەیك  ڕووپوی  دیزاینی  وۆركشۆپی 
ھبژاردنی  پشتگوخستن،  شوازەكانی  بكارھنانی  پرسیارەكان،  فۆرماتی  وەك  ڕووپویك،  داڕشتنی  كاتی 
ماوەی بیرھنانوەی شیاو بۆ پرسیارەكان، و چۆنیتی بكارھنانی تاقیكردنوەی بوار بۆ باشتركردنی دیزاینی 
ڕاپرسی.1 ب ئنجامدانی كاری دروست و ھ باوەكانی دیزاینكانی ڕووپوی تپڕی، و نموونی ڕاستقینی 
ل خۆ گرت. ھروەھا باسی ل چۆنیتی پیەوكردنی ئم بنمایان كرد ل دۆخی ڕووپوی ھزی كاری 

ھرمی كوردستان.
دوای ئم سردان، ستافی ڕاند و دەستی ئاماری ھرمی كوردستان بیكوە كاریانكرد بۆ داڕشتنی 
 ل بابت،  كۆمك  سر  كردە  جختی   گفتوگۆی ئم  كوردستان.  ھرمی  كاری  ھزی  ڕووپوی  ڕاپرسی 
ھرمی  دۆخی  ئگرەكانی  گشت  وەالمكان  جۆری  و  پرسیارەكان   ك لوەی  دنیابوون  چۆنیتی  نوانیان 
كوردستانی عراقی ل خۆت گرت بوو. پداچوونوە دووبارەكانی مۆدیولی ڕووپوی جیاوازەكان بردەوام بوو 

تا ئو كاتی ڕەشنووسكی ئم ڕاپرسی ئامادە بوو بۆ وەرگان و تاقیكردنوەی میدانی.

سیری پاشكۆی F بك ل وەشانی سر ئینترنت بۆ نمایشكانی وۆركشۆپ.  1
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دیزاینی ڕووپویكانی پشووتر و كلنكانی زانیاریدیزاینی ڕووپویكانی پشووتر و كلنكانی زانیاری

 ب سبارەت   دایت زانیاری   ك عراق  ھموو   ل یان  عراق  كوردستانی  ھرمی   ل جبجكراو  ڕووپوی 
کار و ڕووپوی كۆمیتی-ئابوری خزانی عراقی (IHSES) ل خۆدەگرت (2007 و 2012)، ڕووپوی 
کاری عراق (2008)، و ڕووپوی تۆڕی زانیاری عراق (2011). كاتك ئم زانیاری بھاداری پشكشكرد، 
 ل  جگ كار.  بازاڕی  تری  ئاماژەكارەكانی  و  بكاری  ئاستكانی  چاودریكردنی  بۆ  نبوو  شیاو  دیزاینكیان 
ڕووپویكانی تری کار ل عراق، ئم ڕووپوی فرە مبستان زۆر درژن بۆ ئوەی بكرت ل ماوەی ڕك 
 ك زانیكی خویڕووپ (IHSES) راقیزانی عتی-ئابوری خیوی كۆمڕووپ ،ت. بۆ نموونكۆنترۆڵ بكر
مبستی گشتی ك بشكانی خانوو، تچووەكانی خزان، و تندروستی دەگرتوە ل نو بابتكانی تری نا 
پیوەست ب كار. ئم وا دەكات بڕوەبردنی بردەوام ھبت بۆ ناكرداری ڕووپوی كۆمیتی-ئابوری 
خزانی عراقی (IHSES)؛ ل ڕاستیدا، دوو ڕووپویكی ئم دواییی ڕووپوی كۆمیتی-ئابوری خزانی 
عراقی (IHSES) ماوەی نوانیان پنج ساڵ بوو. بۆی، بۆ پكانی ئامانجكانی چاودری، پرەپدانی ڕووپویكی 

كاری بچووكتر و ل گڵ جختی زۆرتر پویست بوو ك بكرت ب ئاسانی جبج بكرت ل ماوەی ڕك.2
و  پرسیارەكان  نزیكوە   ل  مئ ھروەھا  نوێ،  ڕووپویكی  ناوەرۆکی  و  پویستی  ھسنگاندنی   ل
پناسکانی چمك سرەكیكانی ھزی كارمان پشكنی ك ل ڕووپویكانی پشووتر بكارھات. ئو پرسیارانی 
بكارھات بۆ پناسكردنی كار و بكاری ب شوەیكی باو ھاوڕك نی ل سرانسری ئم ڕووپویان و گشت 
 .م نیشاندەرانكانی ئشبینیپ ھۆی دروست بوونی جیاوازی ل بۆت كراون، كن ناسووردی پ ك بكات
 ب بم  ڕابرددو  ھفتی   ل كار   ب سبارەت  دەكات  پرسیار   2008 عراقی  کاری  ڕووپوی   ،نموون بۆ 
 ل  كشب  ك خزان،  كاروكاسبی   ل ندراو  بۆ   مووچ بكاری  سبارەت  ناكات  پرسیار  ڕوون  شوەیكی 

پناسی ستاندەری ILO بۆ کار، ھروەك ل خوارەوە باس دەكرت.
 ،نجام دەدەن گرنگك كار ئی كان زیاتر لوەی تاكری ئگند وەرگرتنی ئھش، بمرەڕای ئس
وا مزەندە دەكرت ئم بابت ل ھرمی كوردستانی عراق گرنگ بت؛ ڕووپوی كۆمیتی-ئابوری خزانی 
عراقی (IHSES) ڕوومای ئمش دەكات، بم ڕووپویكانی تر ڕوومای ئم ناكن. ھروەھا ڕووپویكانی 
تری پشوو ب شوەیكی گشتى زانیاری پویست دابین ناكن بۆ ئوەی جیاوازی نوان کاری ڕەسمی و نا ڕەسمی 
 كجیاوازی دیاریكردنی  بم  ئابوری،  گشی  بۆ   گرنگ ئاماژەكركی  ڕەسمی  کاری  پشكی  بكرت.  دیاری 

پویستی ب كۆكردنوەی زانیاری دەربارەی زنجیرەی تایبتمندی پیوەستكان ب کار.
ب شوەیكی گشتی، پشكنینمان بۆ ڕووپویكانی پشووتر ك ل ھرمی كوردستانی عراق بكارھات بوو 
پشنیاری پویستی كرد بۆ ڕووپویك ك جختی زیاتر و بردەوامی ھبت ك ھاوڕك بت ل گڵ ستاندەرەكانی 
ILOی جیھانی بۆ ئم ڕووپویان؛ ئم دەبت ھۆی دیاریكردنی بابتكانی ھز، وەك کاری ڕەسمی و نا ڕەسمی؛ 

و ھروەھا دەبت ھۆی دیاریكردنی تایبتمندی تایبتكانی بازاڕی كاری ھرمی كوردستانی عراق.

ئامانجكانی دیزاینی ڕاپرسیئامانجكانی دیزاینی ڕاپرسی

ل سر بنمای ئو بھند وەرگرتنانی ل سرەوە تبینیكرا، دیزاینی ڕووپویك بۆ پكانی س ئامانجی 
سرەكی بوو.

دابینكردنی داتای سوودبخش و شیاو و بۆ پدانی زانیاری بۆ دیاریكردنی سیاستدابینكردنی داتای سوودبخش و شیاو و بۆ پدانی زانیاری بۆ دیاریكردنی سیاست
یكم، ڕووپویك داڕژرا بوو بۆ دابینكردنی پویستیكانی زانیاری بۆ بیاربدەستانی ھرمی كوردستانی 
عراق. گرنگترین زانیاری پویست ك برپرسانی حكومتی ھرمی كوردستان باسیان لوە كرد بریتی 
 راق و ناوچمی كوردستانی عرھ كاری لژەی بڕ بارەت ببوونی زانیاری وورد و نوێ سھ بوو ل
تایبتكان. نیشاندەرە ستاندەرە پیوەندیدارەكان بریتین ل ڕژەی بشداری ھزی كار و ڕژەی بكاری 
(جیاوازی ل نوان دوو دانك بریتی ل ڕژەی بكاری). بگومان، كشكانی كار ك ھرمی كوردستانی 
ھروەھا  بنڕەتیانن:  نیشاندەرە  ئم  دەرەوەی   ل دەبنوە  ڕووبڕووی  تری  ھرمكانی  و  عراق 

ڕووپوی تۆڕی زانیاری عرق پچاوە و بۆی ناتوانت نوکردنوەی وەرزی دابین بكات دەربارەی دۆخی ھزی كار.  2
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بیاربدەستان گرنگی دەدەن ب جۆری کار ك تیایدا ھزی كار بشدارە، ل چندین ئاستی جیاوازدا. 
بۆی، گرنگیدان ھی ب دابشكردنی ھزی كار ل سرانسری بش ئابوریكان، بۆ نموون، پیشسازی 
و خزمتگوزاریكان؛ ل سرانسری كارەكان؛ ل سرانسری كرتی گشتی و تایبت؛ و ل سرانسری 
كاری ڕەسمی و نا ڕەسمی. بواركی تری ڕوونی گرنگیدان بریتی ل پارەدان و سوودەكان: ئم چۆن 
جیاوازە ل سرانسری كار و جۆرەكانی كارمندان، بۆ نموون، و چۆن ب تپڕبوونی كات دەگۆڕت. 
ھۆكارە گرنگكانی تری پیوەست ب كار ك پویست تیبگین بریتی ل ئاستی برزی كۆچكردن ل نو 
ھرمی كوردستانی عراق (بۆ نموون، كۆچی گوندەكان بۆ شارەكان)، كۆچكردن ل دەرەوەی ھرمی 

كوردستانی عراق، كۆچكردن بۆ كار، و كاركردنی بشیی ئوانى كاردەكن.
ل بر ئوەی ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستان ب شوەیكی وەرزی ئنجام دەدرت، زانیاری 
دابین دەكات سبارەت ب ئاستی ئم پوانان، ك گرنگ ئگر زیاتر نبت ل زانیاری دەربارەی ئاستكانی ئم 
نیشاندەران ل یك خای كات. بۆی بیاربدەستان دەتوانن، بۆ نموون، ڕووپویك بكاربنن بۆ تگیشتن 
لوەی ئایا بكاری برز دەبتوە یان كم دەبتوە (و ل نوانی ناوچ یان گروپكانی ل نوان دانیشتوان 
 ڕبوونی كات لپت كان بدواداچوونی گۆڕانكاریت بۆ بكار بت بدەكر كویروەھا ڕووپت). ھدەگۆڕ
نو ھۆكارەكانی تر بۆ بشكانی كار ل كرتی گشتی و ل دروستكردن و گۆڕانكاریكان ل بشداری ئافرەتان 

ل بازاڕی كار یان بش تایبتكان.

دابینكردنی زانیاری جیھانی ھاوشوەدابینكردنی زانیاری جیھانی ھاوشوە
زۆر سوودبخش بتوانیت ئاستكانی كار براورد بكیت ل ھرمی كوردستانی عراق لگڵ بشكانی تری 
عراق، ل وتانی تری ناوچك، و ل سرانسری جیھان. ل نو شتكانی تر، ئم یارمتیدەرە بۆ جیاكردنوەی 
ئاستكانی عراق و ئاست جیھانیكان ل دیاردەی تایبت ب ھرمی كوردستانی عراق. بدەستھنانی ئم 
بشداریكردن،  پوانكانی –كار،  لخۆگرتنی  بۆ  دابژرت  ڕاپرسیك  ووردی   ب  وەیب پویستی   ئامانج
كرت، ھتد، ك ھاوتان بوانی ڕووپویكانی تر ب شوەیكی جیھانی كۆی دەكنوە، ھر كاتك شیاو بت. 
ئم گرنگی پدانكی كم نی، ل برئوەی دەستكاریكردنی بچووك ل ڕگی ئاڕاستكردنی پرسیار یان ڕگی 
ئوەی نیشاندەرك ھژمار دەكرت دەكرت ببت ھۆی پشبینی تواو جیاواز. زۆرینی ئگر ھموو نبت 
ل ئامارەكانی ھزی كار ل سرانسری جیھان پیەوی ڕنماییكانی ILO دەكن بۆ ھژماركردنی ڕژەی 
بكاری و ئامارەكانی تر، ڕخۆشكر دەبت تا وتان پكھاتی ڕاپرسی ڕووپوی و پرسیاری ھاوشوە بكاربنن. 

ھرچۆنك بت، ھندك مودا ھی بۆ گونجاندنی پرسیارەكان بۆ پویستیكانی دۆخ تایبتكان.
ب ھمان شوە، چاالکی ئابوریكان بپی کرت ب شوەیكی گشتى پۆلین دەكرن ب بكارھنانی پۆلینی 
دەكرن  پۆلین  كارەكان  و  ئابوریكان،   چاالکی گشت  بۆ  ییكگرتووەكان  نتوە  جیھانی  ستاندەری  پیشسازی 
ب گورەی پۆلینی ستاندەری جیھانی بۆ كارەكان (ISCO)، ل ھردووكی یان دەستیان كردووە بILO  یان 

.یسایانم ڕندی ئوە پابنزیك می كوردستان لرزی كاری ھوی ھپشتیوانیان كردووە. دیزاینی ڕووپ
ئم ھروەھا پشكنینمان ئنجامدا بۆ كۆمك ڕووپوی ھزی كار ك ل ناچك ھبوون - بلخۆگرتنی 
 وی لك ڕووپندڵ ھگحرەین، و تورکیا - لستین، بلكانی ئوردەن، فویراق و ڕووپوی كاری عڕووپ
كندا، ویالیت یکگرتووەکان و چندین وتی تر. پویست جخت بكرت سر ئوەی ك پرۆسی داڕشتنی 
پكھاتی ڕووپوی و پرسیارەكان بۆ ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستان ب سادەیی بابتكی ب تنھا 
لنزیكوە  كوردستان  ھرمی  ئاماری  دەستی  و  ڕاند  نبوو.  تر  ڕووپویكانی  پرسیارەكانی  بكارھنانی 
كاریان لگڵ یكتر كرد بۆ دنیابوون لوەی ك جۆری پرسیار و وەمكان گونجاو بوون ل گڵ دۆخی 
ھرمی كوردستانی عراق، ل گڵ بھند وەرگرتنی ووشكان و ھۆكارەكانی تر، ل ھمان كاتدا پابند 

بوون ب ڕنمایی جیھانیكان.

ب دەستھنانی ئامانجكانی سرەوە ل گڵ پاراستنی بارگرانی وەمدەر (ب دەستھنانی ئامانجكانی سرەوە ل گڵ پاراستنی بارگرانی وەمدەر (Respondent BurdenRespondent Burden) ب شوەیكی شیاو) ب شوەیكی شیاو
بارگرانی ومدەر ئاماژەی بۆ ئوەی چاوپكوتنك چند كات دەخاینت بۆ ئوەی تواو بكرت. گرنگ بۆ 
سركوتنی ڕووپویك لبرئوەی بوونی ڕاپرسیكی زۆر درژ ب شوەیكی گشتى وات بوونی ڕژەیكی 
ئوەی  بر   ل وەم:   ب الینگیری  دەوترت  پی  شتی  ئو  ھۆی   تدەب  مئ ڕەتكردنوە.  برزتری 
 ب برھمھاتووەكان   شبینیپ نبن،  دانیشتوان  گشت  نونری   یوانل بن   كویڕووپ  ل ڕازین  ئوانی 
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ووردی ڕەنگدانوەی تایبتمندی كۆی دانیشتووان ناكات. ھروەھا ئم دەكرت ببت ھۆی وەمدانوەی 
كوایتی نزم بھۆی شكتی وەمدەر (الینگیری وەمدانوە). سبارەت ب ڕووپوی ھزی كاری ھرمی 
خزان  ھمان  تیایدا   ك  ،ناپ ڕووپویكی  لبرئوەی  گرنگن  زۆر   وەرگرتنان بھند  ئم  كوردستان، 
 یوانم لكخولی ی ژ لكی زۆر دروتنكچاوپ .كویكی ڕووپند خولچ ت لڵ دەكرگوتنیان لكچاوپ
ببت ھۆی ئوەی چندین وەمدەر ئوە ڕەت بكنوە بشدار بن ل خولكانی تر، ك دەبت ھۆی ئاستی 

ناپسند ل شكتی.
پشنیاری  جیھانی  ئزموونی   ب سبارەت  و  كوردستان  ھرمی  ئاماری  دەستی  لگڵ  گفتوگۆكان 
ئوەیكرد ك چاوپكوتنك نزیكی 30 بۆ 45 خولك بخاینت دەبت ھۆی دروست بوونی قورساییكی 
دنیای   قینڕاست جبجكردنوەی  و  میدانی  (تاقیكردنوەی  بگورەى  بوو  داڕژرا   كویڕووپ و  زۆر، 
شوەیكی   ب  ك ڕووپویك  ك ئامرازی   وەیئ  كئالۆگوڕی بدیھات).   م ئامانجئ  ك كردەوە  ئوەی 
 ،بۆی .كویو ڕووپن تت بخردەكر ی زانیاری كھۆی سنوورداركردنی ب تت دەبژەیی كورت بڕ
 ،بۆی .كویو ڕووپن توەی بخرت بۆ ئربژھ كھاتووردی گرنگترین پ ری بوو بس تیمی دیزاین ل
نرمی (مرون) ھی بۆ زیادكردنی ژمارەیكی كمی پرسیاری زیاتر بۆ دەستخستنی بابت گرنگكان یان 

بابتكانی سیاست ك لوانی سرھڵ بدات.

پكھاتی ڕاپرسی ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستانپكھاتی ڕاپرسی ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستان

ھاوشوەی زۆرینی ڕووپویكانی خزان، ڕاپرسیك ڕكخراوە ب شوەی زنجیرەیك ل مۆدیول ك باس 
ل بابتی جیاواز دەكن، دواى الپڕەیكی زانیاری پشكیكی سرەتایی بۆ تۆماركردنی زانیاری بنڕەتیكان 
سبارەت ب خزانك و زانیاریکانی بڕوەبردنی ڕووپوی. ل خوارەوە ب كورتی باسی لوە دەكین و 

گفتوگۆی ھندك گۆڕاوی سرەكی دەكین ل ھر یككیان.3

زانیاری پشكیزانیاری پشكی
بلخۆگرتنی  كردوە  سردانی   ك خزان  جوگرافی  شونی   ب سبارەت  كۆدەكاتوە  داتا  پشكی  بشی 
بكرت  تواو  نكرا  یان  تواوكرا  (ئایا  چاوپكوتن  ئنجامی  و  سردانی،  برواری  ئس،  پی  جی  كۆردینتی 
 ،كویڕووپ خولكی  ھر   ل وەمدەرەكان.  بدواداچوونی  بۆ   گرنگ  شب ئم  ھۆکارك).  چند  بھۆی 
نیوەی وەمدەرانی خولی پشووتر دووبارە پیوەندیان پوە دەكرت و چاوپكوتنیان ل گڵ دەكرتوە، 

.زۆر گرنگ كزاننی خزانیاری وورد دەربارەی شو بۆی

تۆماركری خزانتۆماركری خزان
تۆماركرەك زانیاری بنڕەتی دەربارەی گشت ئندامانی خزانك تۆمار دەكات: تمن، ڕەگز، پیوەندی 
ب سرۆك خزان، و باری ھاوسرگیری ئگر تمنی ل سرووی 12 سان بت. ل بر ئوەی خزانكان 
چاوپكوتنیان ل گڵ دەكرت ل چند خولك، تۆماركر دەپرست ئگر ھیچ ئندامكی خولی پشووتر چی 
تر ناژین ل نو خزانك و ئگر ھیچ ئندامك زیادكرا بت، جا بھۆی ل دایك بوون یان پیوەندیكردنوە 
بت ل خزانی ترەوە. پرسیارەكان دەربارەی كۆچكردنوە دەكرن: ئندامانی خزان ل كوێ ل دایك بوون 
 ن ككان دەكنداموەی ئو ھۆکاری گواستن ی ئاڕاست2003. پرسیارەكانی تر ڕووما كوێ ژیاون ل و ل
خزانكیان جھشتووە لوەتی دوھمین چاوپكوتنوە. بۆی، مۆدیولك داڕژڕاوە بۆ وەرگرتنی دۆخی 
داینامیكی ھرمی كوردستانی عراق ب پیوەندی لگڵ ھاتن ناو و دەرچوون، ك دەكرت ڕەنگدانوە و 

دیاریكردن بت بۆ دۆخكانی بازاڕی كاری ناوخۆیی.

سیری پاشكۆی C بك ل وەشانی سر ئینترنت بۆ ڕاپرسی تواو.  3
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پروەردەپروەردە
ئم مۆدیول كورت زانیاری بنڕەتی كۆ دەكاتوە دەربارەى خوندنی ئندامانی خزان ك تمنیان 5 ساڵ 
و برەو سرە. ئم زانیاری ڕخۆشكر دەبت بۆ شیكاری نیشاندەرە جۆراوجۆرەكانی ھزی كار ل ڕگی 
ئاستی پروەردە ( بۆ نموون، ڕژەی بكاری ناوەندی برامبر ب دەرچووانی زانكۆ). ھروەھا ڕگدەدات 

ب بدواداچوونی گۆڕانكاریكانی كارامییكانی كار ب تپڕبوونی كات.

بشداری ھزی كاربشداری ھزی كار
ھیچ   كتاك ئایا  دەكات  دیاری  ئوە   شب ئم  سرە،  برەو  و  ساڵ   12 تمنیان   ك خزان  ئندامانی  بۆ 
 كراوە، بناسنج باسكرا، كار پشی پب ر وەك چۆن لستا یاخود نا. ھكاتی ئ ل یكی كاركردنی ھچاالکی
گورەی ڕنمایی و كارە جیھانیكان، بۆ لخۆگرتنی كاری پارە بۆدراو، خود-دامزراندن، و كاری پارە بۆ ندراو 
ل سر جووتیارانی خزان یان كاروبار. ئو پرسیاران و پرسیاری تر ل نزیكوە پیەوی ڕنماییكان و فۆرماتی 

ڕکخراوی كاری جیھانی دەكات ك بكار دت ل ڕووپویكانی تری ھزی كار ل سرانسری جیھان.

حاتكانی تۆڕحاتكانی تۆڕ
 بووە ككیان نی ڕابردوو و ھیچ چاالکیفتھ كردوە لوەی كاریان نی ئاماژەیاندا بوانمدەرەكان ئوە
بۆی بگڕنوە ئم مۆدیولیان پدەدرت. پرسیار دەكات دەربارەی بردەست بوون بۆ و ویست بۆ كاركردن 
و سبارەت ب چاالکیكانی گڕان ب دوای كار. دووبارە پرسیارەكان ھاوڕكن لگڵ ڕنماییكانی ڕکخراوی 
كاری جیھانی و كاری جیھانی ستاندەر. بكاردن بۆ دیاریكردنی ئوەی ئایا تاكك ھژمار بكرت وەك بشدار 
ل ھزی كار، وەك دامزراو، یان دانمزراو، یان نا، بو شوەیی ل بشی پنج ب تروتسی باسی لوەكرا.

حاتكانی كاركردنحاتكانی كاركردن
ئو كسانی دیاری دەكرن ل مۆدیولی بشداریكردن ل ھزی كار بۆ ئوەی كار بكن ئم مۆدیولیان 
ھر  دەربارەی   پوخت زانیاری  و  چاالکی  دوو  بۆ  كۆدەكاتوە  تروتسڵ  زانیاری   مۆدیول ئم  پدەدرت. 
چاالكیكی تر (ك سلماندوویتی زۆر دەگمن بت ل خولی یكمی ڕووپویك). بۆی، ڕاپرسیك كۆمك 
جۆری كار ل خۆدەگرت. بۆ ھر یك ل دوو كارەك، زانیاری كۆدەكرتوە دەربارەی كرتی ئابوری، كار 
ب بكارھنانی كۆدەكانی پۆلینی ستاندەری جیھانی بۆ كارەكان (ISCO)، و "خاوەنداریتی كرت" (حکومت، 
ڕکخراوی تیجاری دەوت، كاری سربخۆ، ھتد.). ئم ڕخۆشكر دەبت بۆ بدواداچوونی ئاستكانی كار 
ل ھرمی كوردستانی عراق ل پیشسازی جیاوازەكان یان ل كاركردن ل كرتی تایبت براورد ب كرتی 

حكومی. ئم ئاستی دوو ژمارەیی نوترین پۆلینی ستاندەری جیھانی بۆ كارەكان (ISCO) بكاردنین.
و  شون  (بلخۆگرتنی  كار  شونی  سروشتی  دەربارەی  كۆدەكاتوە  زانیاری   كمۆدیول ھروەھا 
ژمارەی كارمندان) و دەربارەی ئایا خاوەن كار سوودی جۆراوجۆری كار دابین دەكات یان نا، وەك مۆتی 
و   ،مووچ  ب نین  پیوەست   ك كار  كوایتی  بۆ  گرنگن  پوەری   سوودان ئم  وەرگرتن.  پشوو  و  نخۆشی 
ڕەسمی  وەك  كارك  پۆلینكردنی  بۆ  بت  بكار  دەكرت  كار  شونی  تایبتمندیكانی  و  كار  زانیاری  ھم 
دەربارەی  لدەكرت  پرسیارین  وەمدەرەكان  كۆتاییدا،   ل جیاوازەكان.   ناسپ بگورەى  ڕەسمی،  نا  یان 
سرانسری   ل  مووچ براوردی   ب ڕگدەدات   ك  ،كارەك  ل دەستكوتكان  و  كاركردن  كاتژمرەكانی 
 ب دەدات   گڕ و  ڕەگز  و  فربوون،  و  پروەردە  كرت،  یان  كار  جۆری  تر،  شونكانی  و  پارزگاكان 

پوانكردنی بی نیوە دەوام و كاری بشیی (جوزئی).

كاری نیوە دەوام و كاری بشییكاری نیوە دەوام و كاری بشیی
بۆ دەستخستنی زانیاری دەربارەی كاری نیوە دەوام و كاری بشیی، ئم بش دنیایی كۆی گشتی كاتژمرەكانی 
كاركردن دەكاتوە ل ھفتیك ك ل بشكانی پشووتری ڕووپویك ڕاپۆرتكراوە. كاتك ك كارمندان 
لوانی چندین چاالکیان ھبت، ئم پرسیارە كۆ كاتژمرەكانی گشت چاالکیكان پوان دەكات. ھروەھا 
پرسیار ل وەمدەران دەكات ئگر حز بكن كار بكن زیاتر لوەی ل كاتی ئستادا دەیكن، و ئگر وابت، 
ئایا ھودەدەن كاری تر بدۆزنوە یان نا. بو شوەیی ل بشی پنج باسی لوەكرا، ئم پرسیاران دەكرت 

.یشییان ھن یان كاری بنیوە دەوام كار دەك كان كژماركردنی پشكی تاكت بۆ ھكار بب
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پوختپوخت

ئو ڕووپویانی ھن ك ڕوومای كشكانی كاری كردووە ل ھرمی كوردستانی عراق كشی كلنیان 
ھبووە، ك جختی كردە سر سوودەكانی دامزراندنی ڕۆتینی كۆكردنوەی ڕووپوی ھزی كاری جخت 
ئاماری  دەستی  لگڵ  كرد  كارمان  ئینجا   مئ سیاست.  دیاریكردنی  بۆ  زانیاری  پدانی  بۆ  كراو  لسر 
ھرمی كوردستان بۆ داڕشتنی ڕاپرسیك بۆ كۆكردنوەی زانیاری باوەڕپكراو و ڕك دەربارەی بكاری و 
ھۆكارەكانی تر ب ڕگیك ك شوەیكی جیھانی پسندە، ل كاتكدا بھند وەرگرتنی ڕاستیكانی بازاڕی 

كار و ئابوری ھرمی كوردستانی عراق و قورس نكردنی ئركی وەمدەرەكان. 
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كۆكردنوەی داتا، پاككردنوە، و ڕەواکردنكۆكردنوەی داتا، پاككردنوە، و ڕەواکردن

پرۆسی كۆكردنوەی داتا بۆ ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستانپرۆسی كۆكردنوەی داتا بۆ ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستان

ڕەنگدانوەی شارەزایی دروستكراوی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان ل جبجكردنی بواری كاری ڕووپوی، 
 ر و بولھ ی ناوەندی لن نووسینگالی تی كرا لركردایس می كوردستان، كری ئاماری ھستافی دەست
پشتیوانی ھر یك ل نووسینگكانی س پارزگاك، ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستانی جبجكرد. ڕاند 
 شم بكردن (دوای لجبج ر لك وۆركشۆپی بى كۆمگڕ وەی داتا لی كۆكردنپرۆس پشتیوانی كرد ل
پوخت دەكرت) و ب بردەستكردنی ستاف بۆ یارمتیدانی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان ل دەستنیشانكردنی 
كشكان و ئو كاتی ك دەردەكون. دەستی ئاماری ھرمی كوردستان ئم ھنگاوانی خوارەوەی ئنجامدا:

تاقیكردنوەیكی میدانی ڕووپویك ل سر سامپكی بچووكی خزانكان ل ھشوویكی ناوشار و • 
ڕاند  و  كوردستان  ھرمی  ئاماری  دەستی  ئنجامدرا.   2012 حوزەیرانی   ل  ك شار  دەرەوەی 
 یان بزۆرین) كنجامدا بۆ ڕاپرسیك گۆڕانكاریان ئكان و كۆمنجامگفتوگۆیان كرد دەربارەی ئ
تاقیكردنوەی   ،كویڕووپ ڕاپرسی  ھسنگاندنی  سرەڕای  بوون).  بچووك  ڕژەیی  شوەیكی 

میدانی ھروەھا ھلك بوو بۆ تاقیكردنوە و پاوتنی ڕوشونكانی كاری میدانى.
ڕاھنانی •  كوردستان  ھرمی  ئاماری  دەستی  ستافی  بۆكرا،  پداچوونوەی   كڕاپرسی  ك كاتك 

بژمرەكانیان (ئوانی چاوپكوتنی ڕووپویك ئنجام دەدەن) داھنا و جبجكرد لو كۆبوونوانی 
ل نووسینگ ھرمیكان بستران.

 • 2012 تمووزی  ماوەى   ل كوردستان  ھرمی  كاری  ھزی  ڕووپوی  سرەكی  داتای  كۆكردنوەی 
ئنجامدرا، ك دەستی ئاماری ھرمی كوردستان ھستا ب بڕوەبردنی چاودران و تیمی بژمرەكان.

ستافی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان سربخۆیان كاری میدانی ئنجامدا. كاری ڕاھنان و كاری 
میدانی ب ڕكی بڕوەچوو، ك ڕەنگدانوەی ئزموونی ستاف بوو ل كۆكردنوەی داتا. دەستی ئاماری ھرمی 
كوردستان پرۆسكی بڕوەبرد و كشكان و ئاستنگكانی چارەسركرد پویستی ب یارمتی كمی ڕاند بوو.

كۆكردنوەی داتا، پاككردنوە، و ڕەواکردنكۆكردنوەی داتا، پاككردنوە، و ڕەواکردن1

بۆ   زگاكپار  س نووسینگكانی  بۆ  بردران  كوردستان  ھرمی  كاری  ھزی  ڕووپوی  تواوكراوەكانی   فۆرم
داخكردنی داتا، و ئینجا داتای ئلیكترۆنی ڕەوانكران بۆ نووسینگی سرەكی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان 
ل ھولر. ستافی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان ستی داتای كۆتایی كۆكردەوە بۆ بكارھنانی ل شیكاری.
و  جیا   ب داتایان  ھسنگاندنی  و  پاككردنوە  پرۆسی  ڕاند  و  كوردستان  ھرمی  ئاماری  دەستی 
ھرمی  ئاماری  دەستی  ستافی   ب ئوەی  ھلی  و  كردەوە  ووردی  دنیای   مئ ئنجامدا.   ریبانھاوت

كوردستاندا ك سربخۆیان دەست بكن ب پرۆسی شیكاری داتا.

ل بری و ئوانی تر، 2012، بشی شش، ب شوەیكی گشتى، ھنگاوە كردەییكانمان دیاریكرد ك پیوەست بوو ب كۆكردنوەی   1

داتای كوایتی برز و بڕوەبردن.
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كشی  ھندك  كوردستان  ھرمی  ئاماری  دەستی  و  ڕاند  داتا،  ھاوتریبی  پشکنینی  ڕگى   ل
 یشتن بگ خۆیانربكان ستیم ی كو ڕاستیوەی داتا. ئو كۆكردن كویڕووپ بچووكیان دیاریكرد ل
ھمان دەرەنجام ك ئاماژەی بوە كرد ك كشكان سنووردار بوون و ب ھیچ شوەیك کاریگری نبوو 

لسر نزاھتی رووپوەک. ھندك لو كشانی دۆزرانوە ئمانی خوارەوەن:

ھندك تاك ئوانی ك دیاریكرابوون ك دانمزراون ھشتا پرسیاری ئوەیان لدەكرا چند كاتژمر • 
كاردەكن. لم حات، پویست بوو كاتژمرەكانی كاركردن كۆد بكرتوە ب نبوو.

ل ھندك حات، ئوانی چاوپكوتنیان دەكرد كۆدكیان بكارھنا بۆ نبوونی وەم ك جیاواز بوو • 
.كویڕووپ وەی دیاریكرا بوو لل

بۆ كمك ل تبینیكان ل سامپك، وەمكانی چند پرسیاركی دیاریكراو ھاوڕك نبوون ل گڵ • 
وەمكانی تر. بۆ نموون، پرسیاری پشكی داوای ژمارەی منداكانی دەكر ك تمنیان 5–17 سان 

.كزاننی خمندا كی جیاوازی دەكرد لشنیاری ژمارەیپ رەكم داتای تۆماركبوو، ب

ڕاند و دەستی ئاماری ھرمی كوردستان باسی ئم كشانیان كرد، ك بووە ھۆی دەستكاری كمی 
بۆ  و  تواوكرا)   2012 كۆتای   ل) كوردستان  ھرمی  كاری  ھزی  ڕووپوی  ڕاپرسیكی  دووەمی  خولی 

دەستكاریكردن ل ڕوشونكانی ڕاھنان بۆ خولكانی ڕووپوی داھاتوو.

وۆركشۆپ و تواناسازیوۆركشۆپ و تواناسازی

ل ئامادەكاری بۆ جبجكردنی ڕووپوی ھزی كاری ھرمی كوردستان، ڕاند دوو وۆركشۆپی جبجكرد 
لگڵ دەستی ئاماری ھرمی كوردستان ك جختی كردە سر كۆكردنوەی داتا و پاككردنوەی داتا و 

پرۆسكانی بڕوەبردن:

 • م وۆركشۆپئایاری 2.2012 ئامانجی ئ نجامدرا لوەی داتا و ناساندن (دەروازە) ئۆرکشۆپی کۆکردن
بریتی بوو ل پداچوونوە بۆ باشترین كارەكان و گرنگی ئاستنگ پیوەستكان ب پرۆسی كۆكردنوەی 

داتا. ب تایبتی، وۆركشۆپك جختی كردە سر:
ئامادەكاری ڕووپوی –
پرۆسی ئامادە کردنی كۆكردنوەی داتا –
جبجكردنی ڕووپوی –
داخكردنی داتا و سلماندن –
جختی •   وۆركشۆپ ئم  ئایاری 3.2012   ل داتائنجامدرا  شیكردنوەی  كورتی  وۆركشۆپی  ھروەھا 

كردە سر پرۆسكانی بڕوەبردن و بكارھنانی داتا:
بڕوەبردنی داتا و پاراستنی زانیاری (بۆ نموون، زامنكردنی نھنی) –
كارەكانی پاككردنوەی داتای كاریگر، پشكنین و ڕاستكردنوەی نا-ھاوڕكیكان و ھكانی تر، و  –

دیاریكردنی ئوەی كی داتای خام ڕاست بكرتوە كی وا نكرت
ستراکچری گونجاوی تۆماری فایل بۆ رکخستنی داتاکان –
پرۆگرامی ب دۆکیومنتکردن (تۆمارکردن) –

ھر وۆركشۆپك نزیكی دە ستافی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان ئامادە بوون ل نووسینگكانی 
ناوەندی و پارزگاكان و دوو ڕۆژی خایاند. دوای وۆركشۆپكان، تیمكانی ڕاند و دەستی ئاماری ھرمی 

كوردستان ل نزیكوە ل پیوەندیدا بوون كاتك ك داخكردنی داتا و پاككردنوە بڕوە دەچوو.

سیری پاشكۆی G بك ل وەشانی سر ئینترنت بۆ نمایشكانی وۆركشۆپ.  2

سیری پاشكۆی H بك ل وەشانی سر ئینترنت بۆ نمایشكانی وۆركشۆپ.  3
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کورتکورت

یكمی  خولی  بۆ  برز  كوایتی  داتای  برھمھنانی  بۆ  بوو  گرنگ   پرۆژەك داتای  كۆكردنوەی  پكھاتی 
وۆركشۆپكانی  ڕگى   ل كرد  پرۆسیی  ئم  پشتیوانی  ڕاند  كوردستان.  ھرمی  كاری  ھزی  ڕووپوی 
دەربارەی كۆكردنوەی داتا و پاككردنوە و بڕوەبردنی داتا. ھروەھا تیمی ڕاند پشتیوانی دابینكرد بۆ تیمی 
دەستی ئاماری ھرمی كوردستان ل ڕگی پرۆسكانی كۆكردنوەی داتا، بم دەستی ئاماری ھرمی 

كوردستان سربخۆیان و سركوتووان پرۆسكی بڕوەبرد. 
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شیکردنوە و ئنجامکانشیکردنوە و ئنجامکان

KRLFSKRLFS وەیی شیکردنکانی پرۆسگشتی وەی ھی شیکردنکانی پرۆسگشتی ھ

 KRLFS ،نجامدای 2012 ئوەی داتایان بۆ ساکی شیکردنیشی پرۆسھاوب و راند ب KRSO ردووھ
بریتی ل پرۆسیکی داڕژراو بۆ ئاسانکاری ھاوکاتکردنی راپۆرتکردنی ئنجامکان و تواناسازی ل چوارچوەی 
KRSO دا. ھرک پرۆسی کۆکردنوەی داتا تواو بوو، KRSO کۆپی کۆتاکانی ستی داتای KRLFS ی 
کاری  ھزی  و  راپرسی  داڕشتنی  ئامارەکانی  دەربارەی  گفتوگۆکان  لسر  بکارکردن  کرد.  راند  رادەستی 
دواتردا  الوەکی  بشی   ل) کار  ھزی  نیشاندەری  ژمارەیکی  پرەپدانی   ب ھسان  راند  تیمی  پویست، 
 ل م نیشاندەرانتی بنیاتنانی ئر چۆنسخشی لب KRSO تیمی نماییان بکاری و روانراپۆرتکراوە) و پ
بابتکانی روپوەکوە. ئوکات دوو تیم ب تریبی کاریانکرد لسر بنیاتنانی ئامارەکانی ھزی کاری پویست. 
لرگی   KRSO و راند  تیمکانی  عراق،  کوردستانی  ھرمی  بۆ  راند  ی   2012 سای  گشتی  لماوەی 
چندین کۆبوونوەوە راوژیان دەکرد و شیکردنوە و ئنجامکانیان براورد دەکرد. راند ل پرۆسیکی 
بردەوامدا، کاردەکات لگڵ ستافی KRSO بۆ پاوتکردنی کارە شیکاریکان و راپۆرتکردنی ئنجامکان.

ل بشی دواتر دەرەنجامکانی راند سبارەت ب ھزی کاری سرەکی دەخات روو، ک ل راپۆرتی 
KRLFS 2012 وەرگیراوە و بناغیک بۆ شیکردنوە و راپۆرتکردنی KRSO لسر مودای درژ خاین 
دەستبر دەکات. مبست لم نمایش گفتوگۆکردن و— لھرکویک بگونجت— روونکردنوەی پۆلبندە 
سرەکیکان. بم، ئنجامدانی شیکردنوەیکی زیاتر گشتگیران ی بازاڕی کاری ھرمی کوردستانی عراق 

و دیاردە تایبتکانی ل دەرەوەی مودای ئم راپۆرتدای و بۆ لکۆینوەکانی ئایندە ب جدەھرت.

ئنجام سرەکیکان ل ئنجام سرەکیکان لKRLFSKRLFS  ەوە ەوە

راپۆرتی  بنمای  لسر  روو   دەخات عراق  کوردتسانی  ھرمی  کاری  ھزی  نیشاندەرەکانی   شب ئم 
وەرزی KRLFS و ئم نیشاندەران لگڵ ئوانی چندین وتی تردا براورد دەکات. ئو ئنجامانی 
لرەدا ھاتوون لو رووپوە وەرگیراون کKRSO ل وەرزی سھمی سای 2012 ئنجامی داوە (بتایبتی 
تموزی 2012). ھروەک ل بشی دوو و سدا باسکرا، KRLFS بجۆرک داڕژراوە ک زانیاری تبا و 

نوکراوە لسر مودایک ل نیشاندەرەکانی ھزی کار بۆ ھرمی کوردستانی عراق دەستبر بکات.
ھریک لم بش الوەکیانی خوارەوە سرەتا ب وردیی نیشاندەری جمبست پناس دەکن، 
ژمارەی  دوای  ی   ME مئ سرەکیکان،  نیشاندەرە   ب سبارەت  روو.   ندەخ دەرەنجامکانی  پاشان 
نیشاندەرەک دەخین کوانوە. ھروەک ل بشی دوودا ھاتووە، ME بریتی ل پوەرکی وردبینی یان 
پشت پبستن بۆ خمنراوک ل سامپکوە. بۆ نمون، ئگر رژەی خمنراوی بکاری لسدا شش 
بوو لگڵ لسدا ME 2، دەتوانین بین ک ل سدا 95 دنیایی ئوەی ک رژەی راستقینی بکاری 
لنوان لسدا 4 و 8 دای، ھرھندە، برژەی کم یان زیادی لسدا 2 خای خمنراوی ئم. ھتا 
زیاتر  خمنراوەکان  بت،  بچووکتر  یش   ME تاھ یکسانن،  شتکان  ھموو  بت،  گورەتر   کسامپ
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پشت پبستوون. ھروەک ل بشی دوودا سرنج درا، KRLFS بجۆرک داڕژراوە ک خمنراوەکانی 
وردبینان و گونجاو بن (ME نزم بت) یان بۆ نیشاندەرە سرەکیکان سبارەت ب ھموو سامپکانی 

ھرمی کوردستانی عراق و گرووپ الوەکیکانی شیکردنوە باشتر بت.

بشداریکردنی ھزی کاربشداریکردنی ھزی کار
ھزی کار بوە پناس کراوە ک بریتی ل کۆی ژمارەی تاککان ک تمنیان سروو 15 سا و "ل رووی 
ئابوریوە چاالکن" ئمش بو مانای دت ک ئوان لکاتی ئستادا کاردەکن یان کارناکن بم بردەستن 
و ب چاالکی بدوای کاردا دەگڕن. کار ، لسر بنمای پیماننام نودەوتیکان، بوە پناس دەکرت 
ک پیشیکی کردار یان کارکردن ل پۆژەیکی تاککسی، بزنسکی خزانی، یان ل کگیکدا بگرتوە، 
 وانند ئکان، کارکردوو یان کارمتیودەورەی پراکتیزە نگو ت یان نا. بوخۆ وەربگری راستئیتر کر
رژەی  کردووە.  کاریان  ھفتیکدا   ل کاتژمر  یک  کم  النی  چاوپکوتن  برواری  پش   ک دەگرتوە 
سدی دانیشتووانی تمنی کارکردن ل چوارچوەی ھزی کاردا بریتی ل رژەی بشداریکردنی ھزی کار 

(بوان شوەی 1.5).
داتای KRLFS پیشانی دەدات ک ھزی کاری ھرمی کوردستانی عراق ل وەرزی سھمی سای 
2012 دا ل سدا 38.4 ی پکھناوە (رژەی سدی ME ±0.72)1 ل کۆی دانیشتووانی تمن 15 ساڵ 

لم حاتدا رژەی ME دەکات کم یان زیاد لسدا 0.72 خاڵ (کمتر ل لسدا 1) و دەوروبری کمترینی لسدا 38.4. 1

شوەی شوەی 1.5
رەوشی ھزی کاری دانیشتوانی ھرمی کوردستانی عراق و پناسی دەستواژەکانرەوشی ھزی کاری دانیشتوانی ھرمی کوردستانی عراق و پناسی دەستواژەکان
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ھاوشوەی  بنڕەتی  بشوەیکی   ژەیر ئم  ھرچندە   2.نزم رژەیکی  بنزیکیی   ژوور-ک برەو  و 
میسر  و  لسدا 50)  (بنزیکیی  تورکیا  لوەی  نزمترە  برچاو  بشیوەیکی  بم  (لسدا 38)،   ردەنئ
(بنزیکیی لسدا 48). رژەی نزمی بشداریکردنی تكایی ل ھرمی کوردستانی عراقدا بشوەیکی 
گشتی لئنجامی نزمی ئاستی بشداریکردنی ژنان. لراستیدا، رژەی پیاوان ل ھزی کاردا باترە ل ژنان. 
 ل (±دا 1.2سل) دا 65.7سیان ل ،ر سسی دوو لرو ژووردا، نزیکن 15 ساڵ و بمناو پیاوانی تل
ھزی کاردان، ئم لکاتکدای ک تنھا لسدا 12.2 (لسدا 1.0±) ی ژنان ل ھزی کاردا بوون. بم 
کاردا  لھزی  (لسدا ±2.2)  لسدا 37.8  تنھا  (تمنی 15–24)،  نردا  رەگزی  گنجانی  چینی  لنو 
بوون، ھۆکاری ئمش بشوەیکی گشتی ئوەبوو ک ھشتا لقۆناغی خوندندا بوون. سبارەت ب گنجانی 

رەگزی م، رژەی بشداریکردن تنھا لسدا 6.1 بوو (لسدا ±1.2).

رژەی دامزراندن، بکاری و ژردامزراندن.رژەی دامزراندن، بکاری و ژردامزراندن.
ھزی کار دوو گروپی تاککان پک دنت: ئوانی ک کاردەکن (بۆ نمون دامزراو) و ئوانی کارناکن 
 ل (بکارن).  دەگڕن  کاردا  بدوای   ک ئوانش  ھروەھا  و  کارکردن  بۆ  بردەستن  و  خوازیارن  بم 
ھرمی کوردستانی عراق، ل وەرزی سھمی سای 2012 دا، لسدا 92.6 ی ھزی لکاردابوون، ئیتر کاتی 
تواو بت یان بشکی. ئم گرووپ لسدا 35.5 ی کۆی دانیشتوانی ھرمی کوردستانی عراق ل تمنی 

15 ساڵ و برەو ژووری پکھناوە؛ ئم پی دەوترت رژەی دانیشتووان-دامزراندن.
پشکی ھزی کار ل بکاران پیی دەووترت رژەی بکاری (بوان شوەی 1.5 بۆ پناسکان). رژەی 
بکاری نیشاندەرکی ناوەندی لسر ئوەی ک چۆن بازاڕ و ئابوری بشیوەیکی گشتی کاردەکات. رژەی 
 کان کموو تاکمژینی ھر ناکات بۆ ھبویست دەستی پبب پیش ک کئابوری زراندن واترزی دامب

 .یدەرچووی ئابوریدا ھ شداریکردنیان لخوازیارن و توانای ب
 مکدا ئکاتل .(±دا 0.93سل) دا 7.4 بووسراقدا لمی کوردستانی عرھ کاری لژەی گشتی بر
زۆربی   ب دەکرت  براورد   خوازاند بھرحاڵ  کوردستان  ھرمی   ل  کرەوش  ،نیی نزم  رژەیکی 
بکاری  میسر  لکاتکدا  بوو،   8.4 لسدا  سای 2012  تورکیا   ل بکاری  رژەی   ،نمون بۆ   .کناوچ وتانی 
لسدا 14.9  و  لسدا 11  بکاری  (سای 2012)،  سوریا  و  ئردەن   ل لسدا 12.6.  رژەی   ب ھبوو 
بوو یک لدوای یک (شوەی 2.5).3 ھروەھا رژەی بکاری ل ھرمی کوردستانی عراق نزمتر بوو 
ل نورین پوەری بردەست بۆ باقی ناوچکانی تری عراق، رووپوی IKN بۆ سای 2011 ئاماژە دەدات 
 ل کاری-دانیشتووان-بریتیژەی براقدا.4 رکانی عباقی ناوچ دا 8.6 بوو لسژەی لر کاری بوەی بب
رژەی سدی کۆی دانیشتوانی تمن 15 و برەو ژوور (ب تنھا ھزی کار نا) ک بکارن-و ھندک جاریش 

خوازیاری کارن؛ ئم ژمارەی بریتی ل لسدا 2.8 بۆ ھرمی کوردستانی عراق.

رژەی بکاری بپی تمن، رەگز و خوندنرژەی بکاری بپی تمن، رەگز و خوندن
 دا بو گرووپکار لسانی بژمارەی ک ب کسانکی الوەکی دیاریکراوی دانیشتواندا یشب کاری لژەی بر
دابشکردن بسر ژمارەی ھزی کار لو گرووپدا. رژەکانی بکاری لنو کنجاندا ب تایبتی لنزیکوە 

لمدا و ل ھموو ئژمارکردن دوابدواکانی لKRLFS  ەوە، کش بکاردەھنرا بۆ سازاندنی داڕشتنی سامپکاری و ناوەمی.  2

ھروەک ل متاداتای سندوقی نختی نودەوتی سرنجدراوە، ، تورکیا، میسر و سوریا ھموویان پناسیان بۆ بکاری ھاوشوەی ئو   3

 ردەستن بۆ کارکردن و (3) چاالکانن، (2) ب(1) کارناک ی کسانکو تاکئاماژەن ب مانت. ئنکاریان دب KRLFS ک یناسانپ
بدوای کاردا دەگڕن (سندوقی نختی نودەوتی، وبسایتی "بۆردی بانگشی بوکردنوەی ستانداردەکان"، 2012). پتر لمش، ئم 
وتان ب ھمان شوە رەچاوی ئوان دەکن ک دەن کاریان دۆزیوەتوە بم ھشتا نبوون ب بکار. بم ماوە ئاماژەکانی گڕان 
 کدا لکاتوە، لتمانگی رابردوودا دەگر میسر ماوەی س تی، لودەوکخراوی کاری نرەی رگوکدی. بی دوای کاردا جیاوازن لب
تورکیا ماوەی چوار ھفتی رابردوو دەگرتوە و ل سوریا ئم روون نییKRLFS . ماوەی سرچاوەی 7 رۆژ بکاردنت. داتای وتانی 
 ،(کراوەییمانگای ئاماری تورکی، نوبسایتی پو) TURKSTAT وە وەرگیراون—تورکیا لخۆیانت بکخراوەکانی ئاماری تایبر تر ل

.CBSSYR بسایت 2013؛ و سوریا لئاژانسی ناوەندی جموجوڵ و ئامارەکان، و میسر ل
 KRLFS ل دا 7.4 کسو لک نزمترە لتارادەی دا 6، کسکاری لژەی بر ئاماژە دەدات ب IKN ،راقمی کوردستانی عرھ ل  4

دا خمندبوومان. ب رەچاوکردنی جیاوازیکان ل سامپکاری و کاتگری نوان دوو روپوەکدا، ئم جیاوازی مامناوەندی نزیکیی شتکی 
چاوەڕواننکراو نبووە. بم جۆرە، IKN ب تنھا پشنیاری تنانت کلنکی گورەتر دەکات (جیاوازی نوان لسدا 6 و 8.7) لنوان 

ھرمی کوردستانی عراق و باقی ناوچکانی عراق لوەی براوردکاری ژمارەکان دەریخستووە.
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 ناوەتھ  گرووپ ئم  بۆ  ئابوریکانی   لھ ئابوری  داخۆ  بوەی   ئاماژەی لبرئوەی  دەکرت  چاودری 
کایوە یان نا، بمش یارمتی ھردوو گشی ئابوری و سقامگیری کۆمیتی دەدات.

بکاری گنجان ل ھرمی کوردستان (تمنکانی 15–24) ک دەکات لسدا 17.6 بشوەیکی 
برچاو برزترە ل رژەی لسدا 7.4 ی تکای ھزی کار. دیاردەی بکاری لنو گنجاندا ل رۆژھتی 
ناوەراست شتکی باوە. بم کاتک ب تكرای رژەی بکاری براورد دەکرت، بکاری گنجان ل ھرمی 
 کاری لژەی بی 2012 دا، روەرزی دووەمی سا دا. لکناوچ ل ریزی نزمترین راق لکوردستانی ع
نیو گرووپی تمنی 15 تا 24 سایدا دابزی بۆ لسدا 16.1 ل تورکیا بم ئم رژەی لسدا 35.8 

بوو ل سوریا و لسدا 28 بوو ل ئردەن. رژەی بکاری ل میسر بۆ ئوانی تمنیان لنوان 15–24 
سادای بریتی بوو ل لسدا 41.4 ل 2012 (بم ئم رژەی بشوەیکی بشکی رەنگدانوەی 

کاریگرییکانی شۆڕشی 2011 بوو لسر ئابوری).5
والتانی   ل وەک   ترسیمج کمتر  عراق  کوردستانی  ھرمی   ل گنجان  لنو  بکاری  لکاتكدا 
ناوچک، بم ھشتا مایی نیگرانی بۆ سیاستک. ھروەک وتانی تر، رەنگ ھۆکارەکان پکھاتیک 
بن ل الاوزی کارامیی کار تنانت لنو گنجانی خونواریشدا، پشبینی ناواقیعیان دەربارەی ھلکانی 
سنورداری  وای  فرمی  کرتی  یان  گشتی  کسرتی  دەرەوەی   ل کارکردن  نخوازیاری  و/یان  کار، 
ھل بردەستکان. ھۆکارەکان و چارەسرە ئگرەکانی رژەی برزی بکاری ل ھرمی کوردستاندا 

پویستی ب بایخدانی زیاترە.
ھرمی   ل بکاری  رژەی   .امانت مایی  گنجاندا  بکاری  لنوان  رەگزی  جیاوازی  لمش،  پتر 
کوردستانی عراق لنو گنجانی رەگزی مدا زۆر برزترە، ک دەکات لسدا 48.9، ب براورد ب لسدا 
رەگزی  گنجانی  لنو  بکاری  برزی  ڕیژەی  سرەڕای   .(3.5 (شوەی  نر  رەگزی  گنجانی  بۆ   12.8
 زی مرەگ کار لنجانی بژمارەی گ رزترە لر بزی نرەگ کار لنجانی بی گقیندا، ژمارەی راستم

داتای تواو بۆ گرووپی تمنی 15–24 بۆ میسر بردەست نیی. داتاکانی تورکیا و میسر ھی وەرزی دووەمی 2012 بم ئوانی   5

سوریا ھی سای 2011 ی. سرنجئ ئوە بدە ک تورکیا لم دواییدا ل یک وەرزدا دابزینکی تیژی ل رژەی بکاریدا بخۆوە بینی، 
ئوە بوو ل وەرزی یکمی 2012 دا ک رژەکی لسدا 10.2 بوو دابزی بۆ لسدا 8.4 ل وەرزی دووەمی 2012 دا.

شوەی شوەی 2.5
رژەی بکاری ل ھرمی کوردستان و ئابوریکانی تررژەی بکاری ل ھرمی کوردستان و ئابوریکانی تر
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لبرئوەی ژمارەیکی کمی ژنانی گنج ل ھزی کاردان. سبارەت ب گرووپکانی تمنی باتر، بکاری 
بشوەیکی برچاو نزمترە بۆ ھردوو پیاوان و ژانن بم بشیوەیکی گشتی ل ژناندا زۆر برزترە وەک 
ل پیاوان. بۆ نمون، رژەی بکاری لنوان ئوانی تمنیان لنوان 25 تا 34 سادای دەکات لسدا 20.2 

بۆ رەگزی م، بم دەکات لسدا 3.8 بۆ رەگزی نر.
لنوان  تمنیان   یوانئ بۆ  بکاری  رژەی  نزمترین  پیشاندراوە،  دا   3.5 شوەی   ل ھروەک 
.وەیھاوش ر و مزی نردوو رەگدا 1.5 و بۆ ھسل كرا دەکاتتوان ببارەت بس ،دای55 تا 64 سا
رژە برزەکانی بکاری ژنان بتایبتی گنجانی رەگزی م، ئوە دەگینت کئو ژنانی دەچن ھز 
کارەوە دوچاری ناڕەحتی دەبنوە بۆ دامزراندن. پتر لمش، نزمی رژەی بشداریکردنی گنجانی رەگزی 
 ،تیانو جۆرە ناڕەحر ئست لکیش بیگروەھا بھ رنجدراوە رەنگشتر سپ ک (اكت و ژنان ب) م

ئگر ژمارەیکی زۆر ل ژنان بھۆی ناڕەحتی دۆزینوەی کار نچن ھزی کارەوە یان تیدا نمننوە.
ل کۆتایشدا، خشتی 1.5 پۆلبندیکان بگورەی شونی شار و الدێ و ائستی خوندن رەچاو دەکات. 
بشداریکردنی ھزی کار و رژەکانی بکاری ھردووکیان لناوچ سارنشینکاندا برزن بم بشوەیکی 
مامناوەندی. بشداریکردن زۆر برزە بۆ ئوانی ھگری بوانامی کۆلیژن (لسدا 80) و بشوەیکی 

شوەی شوەی 3.5
رژەی بکاری بپی گرووپی تمن و رەگزرژەی بکاری بپی گرووپی تمن و رەگز
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خشتى خشتى 1.5
بشداریکردنی ھزی کار و بکاری، بپی ناوچ و خوندن، تمنی بشداریکردنی ھزی کار و بکاری، بپی ناوچ و خوندن، تمنی +15+15

بشداریکردنی بشداریکردنی 
بکاری (%)بکاری (%)ھزی کار (%)ھزی کار (%)

35.36.0ناوچ دوورەکان

39.07.7ناوچ شارنشینکان

53.66.9خوندنی بنڕەتی

41.38.5خوندنی ئامادەیی

80.310.9بوانامی کۆلیژ

.KRLFS :رچاوەس
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بنڕەتی نزم بۆ ئوانی ئاستکی نزمتری خوندنیان ھی، بتایبتی دەرچووانی ئامادەیی (لسدا 41). 
ئمش بشوەیکی بشکی بھۆی ئو راستیوەی ک ھندک ل تاککان ل مودای کۆتای تمنکی 
یان  سرەتایی  بوانامیان  برزترین  ئوانی  دەستپدەکات)،  سایدا   15  ل  ک) رەچاوکراون  گنجتردا 

ئامادەیی لراستیدا ل قۆناغی دواتردا دەخونن و ھشتا نچوونت ھزی کارەوە.
رژەکانی بکاری ب ھمان شوە لو کسانشدا بزرن ک ئاستکی خوندنی باشتریان ھی. لوە 
دەچت ھۆکارک بۆ ئم ئوە بت ئوانی ئاستی خوندنیان باترە چاوەڕی کارک بکن ک کارامییکانی 
کاردا  بدوای   ل لکاتکدا  کردنیان  پشتگیری  بۆ   یھ زیاتریان  خزانی  سرچاوەی  و  بت  برزتر  پیشیی 

دەگڕن.

ژمارەی بکاران بگورەی گرووپی تمن و رەگزژمارەی بکاران بگورەی گرووپی تمن و رەگز
 ،کارن. بۆ نمونب ند کچ سانو کی ئقینر بزانین ژمارەی راستگسوودترە ئکاری، بژەی بای رو
ئم ھر پشتر سرنجی ئوەمانداوە ل کاتکدا بکاری لنو گنجانی رەگیز مدا برزە، ژمارەیکی زیاتر 
ل گنجانی رەگزی م وەک ل ژنان بکارن؛ بنزیکیی لسدا 60 گنجانی بکار ل رەگزی نرن (شوەی 
ژمارەیکی  رژەیی  بشوەیکی   ک  یراستی ئو  رەنگدانوەی   مئ باسکرا،  سروو  الی  ھروەک   .(5.4
کم ل گنجانی رەگزی م ل ھزی کاردان و دەستیان پکردووە. ھروەک شوەی 4.5 پیشانی دەدات، 
 زی مکارانی رەگژمارەی ب ر لزی نکارانی رەگن، ژمارەی بمکانی تی گرووپزۆرب بارەت بس

تدەپڕت، سرەڕای رژەی برزی بکاری لنو ژناندا.
 ک نرن  رەگزی  گنجانی  ئو  عراق  کوردستانی  ھرمی   ل بکار  کسانی  گرووپی  گورەترین 
دت   24 بۆ   15 تمن  می  رەگزی  گنجانی  ئمیشدا  بدوای   ،(24,838)  سا  24 تا   15 تمنیان 

(14,683) و ژنانی تمن نوان 25 تا 34 ساڵ (16,232) دت.

نیشاندەرەکانی ھزی کار بپی پارزگانیشاندەرەکانی ھزی کار بپی پارزگا
نیشاندەرەکانی ھزی کار بپ پارزگا بشوەیکی برچاو جیاوازن. ھروەک ل شوەی 5.5 دا پیشاندراوە، 
رژەیکی گورەتری تاککانی تمن +15 بشکن ل ھزی کار (ک لرووی ئابوریوە چاالک) ل سلمانی 
 کاری لژەی برزترین رب .(دا 34.7سل) یان دھۆک (دا 36.7سل) رولھ وەک ل (دا 41.9سل)
لبرئوە،  دت.  و ھولر (لسدا 6.2)  دھۆک (لسدا 6.8)  بدوای ئمیشدا  سلمانی (لسدا 8.6)، 

شوەی شوەی 5.45.4
کۆی ژمارەی بکاران بگورەی گرووپی تمن و رەگزکۆی ژمارەی بکاران بگورەی گرووپی تمن و رەگز
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سلمانی برزترین رژەی بشداریکردنی ھزی کاری ھی بم لھمان کاتیشدا برزترین رژەی بکاری 
.یھ

خشتی 2.5 پۆلبندی پارزگاکان زیاتر رووندەکاتوە ب جیاکردنوەی بشداریکردنی رەگزی نر و 
م و رژەکانی بکاری. ج سرنج کاتک دەبینین بشداریکردنی ھردوو رەگزی نر و م ل سلمانی 
برزترین ب براورد ب ھر شونکی تر. بۆ نمون، لسدا 16 ژنانی تمن سروو 15 ساڵ ل ھزی 
کاردان ل سلمانی، ب براورد ب لسدا 7 و ل سدا 11 ل دھۆک و ھولر یک لدوای یک. ئم 
جیاوازی بشکی برچاوی تکای برزی رژەی بشداریکردنی (نر لگڵ م) ل سلمانی روون دەکاتوە 
باقی   ک سلمانی   ل نر  رەگزی  برزتری  بشداریکردنکی  لگڵ  سرنجدراوە،  سرەوە  الی  ھروەک 
رەوشک رووندەکاتوە. ھروەھا بشداریکردنی برزتری رەگزی م ل سلمانی بشوەیکی بشکی 
رژەی تكای بکاری لو پارزگایدا روون دەکاتوە. لبرئوەی رژەی بکاری ل ژناندا زۆر برزترە 
وەک ل پیاوان، ھبوونی ژمارەیکی رژەیی ژنان ل ھزی کاردا ئوە دەگینت ک تکای رژەی بکاری 

شوەی شوەی 5.55.5
نیشاندەرەکانی ھزی کار بۆ پارزگاکانی ھرمی کوردستانی عراق و ئابوریکانی ترنیشاندەرەکانی ھزی کار بۆ پارزگاکانی ھرمی کوردستانی عراق و ئابوریکانی تر

ILO IKN KRI KRLFS
2012 CBSSYR 2013

2012 KRI 2011
RAND RR293-5.5
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خشتى خشتى 2.5
بشداریکردنی ھزی کار و بکاری، بپی پارزگا و رەگز، تمنی بشداریکردنی ھزی کار و بکاری، بپی پارزگا و رەگز، تمنی +15+15

رەگزرەگزپارزگاپارزگا
بشداریکردنی بشداریکردنی 
بکاری (%)بکاری (%)ھزی کار (%)ھزی کار (%)

63.316.51نردھۆک

7.069.20ژن

68.765.23نرسلمانی

16.1022.32ژن

64.013.61نرھولر

11.2220.29ژن
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 زی مشداریکردنی رەگمانیش بسل ت لنانکسانن. تکان یموو شتت، ھرزتر دەبب (ڵ مگر لن)
.چگار نزمشتا ئدا 16 ھسل دەکات ک

نیشاندەرەکانی ھزی کار بپی قزانیشاندەرەکانی ھزی کار بپی قزا
 وانب) یدا ھنیشاندەران قزا لم  بپی  سرنج   جیاوازی ج ت کنیدەگ داتای ئوە  ھروەھا ئو 
 دا 26.9 لسوان لن کدایودایم زی کار لشداریکردنی ھنراوی بمژەی خوەی 6.5 و 7.5). رش
 م ژمارەیمانی (ئزگای سلپار ر لزای شارباژق دا 47.4 لسر تا لولزگای ھپار زای سۆران لق
بۆدەرکوتنی  بت،  ھرچۆنک   .(38.4 لسدا   دەکات تكا   ب عراق  کوردستانی  ھرمی   ب سبارەت 
جیاوازیکان دەربارەی ئو جیاوازی لسر ئاستی قزاکان پویستی ب وریایی زیاتر ھی لبرئوەی ئو 
ناوردبینن.  رادەیکیش  ھتا  و  بچووکن  سامپی  رژەیی  بشوەیکی  وەردەگیرن  قزاکان   ل ژمارانی 
مودای ME یکانی ئم خمندنان لنوان لسدا 2 تا لسدا 7.8 دای ب کمترینی لسدا 4. بم جۆرە، 

شوەی شوەی 6.5
بشداریکردنی ھزی کار بپی قزابشداریکردنی ھزی کار بپی قزا
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لسدا  لنوان  بشداریکردن  راستقینی  رژەی   ک بین  دنیا  لوە  تنھا  دەتوانین  تكا،  بشیوەیکی 
6.رەوەینراوی الی سمژەی خرووی ردا 4 سس4 خواروو و ل

شوەی 7.5 رژەی بکاری بپی قزا پیشان دەدات. ئمش ل مودایکدای لنوان لسدا 1 بۆ 
قزای سیدسادق ل پارزگای سلامانی بۆ لسدا 19.2 بۆ دوکان، ک ھر ل سلمانی (تكای سرانسری 
وادەردەکوت  سلمانی   ل قزا  ئاستی  لسر  بکاری   .(7.4 لسدا   دەکات عراق  کوردستانی  ھرمی 
ک زۆرترین گۆڕاوە (ک قزای خاوەن نزمترین رژەی بکاری و قزای خاوەن برزترین رژەی بکاری 
لخۆگرتووە)، ک ھروەک پشتر باسکرا، ب ھمان شوە ئو پارزگای ک برزترین تكای رژەی بکاری 
 ل بکاری  رژەی   ل برچاو  جیاوازەیکی  ھبوونی   ب ئاماژەن   داتایان ئم  لکاتکدا   .(4.5 (شیوەی   یھ
 .وریایی ویستی بژراوە و پکاری بچووک داڕمای سامپر بنسوە لمان شھ ب ریم چاودزاکاندا، ئق
ھروەک   بۆی  .4.3 لسدا  کمترینی   ب  دای  7 لسدا  تا   1.5 لسدا  لنوان   ھ پراوزی  مودای 

ئمش بگورەی قزا دەگۆڕت لبرئوەی ME یکانی تایبت ب ھر قزایک جیاوازن.  6

شوەی شوەی 7.5
بکاری بپیی قزابکاری بپیی قزا
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شوەی رژەی بشداریکردن، دەتوانین تنھا لوە دنیا بین ک رژەی راستقینی بکاری لنوان لسدا 
4 خواروو و لسدا 4 سرووی رژەی خمنراوی الی سرەوەی. وا دەردەکوت ئو قزایی بکاری زۆر 
نزم (ئو چوار قزایی ک رژەی بکاریان خوار لسدا 4 بوو) زیاتر گوندنشین و کشتوکاین وەک لوانی 
تر. بدەر لم، ھیچ پۆلبندیکی روونتر نیی بۆ بکاری لسر ئاستی قزا سبارەت ب پشکی دانیشتووانی 

ناوچ دوورەکان و دامزرانراوانی پشکی کشتوکای.

دامزراندنی کاتی تواو و کاتی بشکی و لژر دامزراندندادامزراندنی کاتی تواو و کاتی بشکی و لژر دامزراندندا
تواو  کاتی  لرەدا   مئ دیاریکراو.  ناوچیکی  یان  وت  سیاقی  سر   تدەوەست تواو  کاتی  کاری  پناسی 
بالنی کم 35 کاتژمر ل ھفتیکدا دادەنین لسر بنمای خشتکانی کاری حکومی ستاندارد ل ھرمی 
 کاندا بۆ تاکموو پیشھ کانی کارکردن لرچاوگرتنی کاتبل کی گشتی، بوەیشراق. بکوردستانی ع
 وانوە، لتر بکرسختی لت جدەب ن (ککاردەک ی کوانموو ئدا 76.5 ی ھسل ل ک بریتیسک
ھموو جۆڕکی کار، نک ب تنھا کاری بکرێ) ک النی کم 35 کاتژمر ل ھفتیکدای؛ لسدا 11.1 
ی ئوانی کاریان دەکرد لنوان 30 و 34 کاتژمر؛ و لسدا 12.5 لوان کمتر ل 30 کاتژمر کاریان 

کردووە (شوەی 8.5).
لبرئوە، نزیکی چواریکی (لسدا 23.5) ی ھموو ئوانی لکاردان (لوان ئوانی کاری ئازاد 
 وانئ ،می ئناسرەی پگوش بمکدا کاریان کردووە، بیفتھ ر ل35 کاتژم متر لن) بۆ کدەک
کاری بشکیان کردووە. رژەی سدی کارکردنی کاتی بشکی بشوەیکی گورە بچووکترە بۆ پیاوان 
وەک ل ژنان، ک پشبینی ئوەیان لدەکرت زیاتر ئارەزووی کاری کاتی بشکی بکن بۆ ھاوسنگکردنوەی 
کات ل بازاڕی کاردا لگڵ ماداری و بخوکردنی منداڵ: لسدا 40.6 ژنانی کارمند کمتر ل 35 کاتژمر 

کاریان کردووە ب براورد ب تنھا لسدا 20.7 ی پیاوان.
ھروەک ل خشتی 3.5 پیشاندراوە، پشکی کارکردنی کاتی تواو گورەترین ل پارزگای سلمانی، 
ک تنھا لسدا 14.6 ی دانیشتوانی کارکردوو کمتر ل 35 کاتژمر کاریان کردووە و تنھا لسدا 13.7 
یک  لدوای  یک   18.6 لسدا  و   23.5 لسدا   ب براورد   ب کردووە،  کاریان  کاتژمر   30  ل کمتر 
 زی کار لشداریکردنی ھی بژەی باڵ رگل بایت مگشتی. ئراق بمی کوردستانی عرھ بارەت بس
سلمانی لکاتکدا ک ھردوو بشداریکردنی تكا و رژەیکی برزی کارکردنی کاتی تواو بۆ ئو کسانی 

کاردەکن نیشانن بۆ بشداریکردنکی مزنتری ھزی کار.

شوەی شوەی 8.5
رژەی سدی دامزراوان بپیی کۆی کاتژمرەکانی رژەی سدی دامزراوان بپیی کۆی کاتژمرەکانی 

کارکردنکارکردن
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ئو کات بشوەیکی تکا بۆ ھرمی کوردستانی عراق، بشکی قبارەداری ئو کسانی کاردەکن 
بوەی  بت  ئاماژەیک  بشکی  کاتی  برفراوانی  کارکردنی  دەکرت  کاردەکن.  تواو  کاتی   ل کمتر 
ژمارەیکی زۆر ل تاککان ناتوانن بو رژەی کاربکن ک خوازیارن و بم جۆرە ئوان ئابوریان ناتواوە. 
بوە  بدۆزنوە  زیاتر  کاری  ناتوانن  ئوەی  بھۆکاری  کاردەکن  تواو  کاتی   ل کمتر   ب  ک تاکانی  ئو 
ئژمار دەکرن ک لژرکارکردندان. لالیکی ترەوە، گومان لوەدا نیی ک کاری کاتی بشکی ل زۆر 
حاتدا رەنگدانوەی پسندیکانی کارکردنی کمترە، بتایبتی بۆ ژنان ک بزۆریی پویستیان ب راگرتنی 

ھاوسنگی بپرسیارتیکانی کار و خزان، ھروەک پشتر سرنج دراوە.
داخۆ  کرد  کاردکردووەکان   تاک ھموو   ل پرسیاری   KRLFS  ،جیاکاری ئم  بدەموەچوونی  بۆ 
دەیانویست ل ژمارەی کاتژمرەکانی کارکردنی ئستایان زیاتر کاربکن و داخۆ چاالکان بدوای کاری زدەدا 
دەگڕن. بشوەیکی فرمی، ھموو تاککسک ب ژرکارکردوو ئژمار دەکرت ئگر کمتر ل کاتی 
تواو کاربکات، خوازیار بت و بتوانت کاتژمری زدە کاربکات، و بدوای کاری زیاتردا بگڕت؛ بم جۆرە 

.کاریی ستانداردی بناسوەری پھاوپ کناسپ
ئگر سرەتا تنھا رەچاوی ئو کسان بکین ک دەن خوازیارن زیاتر کاربکن، نزیکی لسدا 17 
ی ئو کسانی ککمتر ل 20 کاتژمر کاردەکن ئوەیان دەرخستووە ک خوازیاری ژمارەیک کاتژمری 
 4 لسدا  نزیکی  تنھا   گرووپ ئم   ک بدە  ئوە  سرنجی  ندراون).  پیشان  (ئنجامکان  کاربکن  زیاتر 
(ئوانی  دنت  پک  بشکی  کاتی  کرکارانی  ھموو  ی  سدا 20   ل  ل کمتر  و  کارکردووان  ھموو  ی 
کمتر ل 35 کاتژمر ل ھفتیکدا کاردەکن). لنو ئواندا ک 21 و 35 کاتژمر کاردەکن (نزیکی 
لسدا 80 ھموو کرکاری کاتی تواون)، لسدا 12.7 ئاماژەیان بوەداوە ک خوازیاری کارکردنی زیاترن. 
زیاتر  خوازیارن  دەن   ک تواو  کاتی  کرکارانی  ئو  لگڵ   وەیھاوش زۆر   بچووک  ژەییر  پشک ئم 
بشکی  کاتی  کارکردووی  ی  لسدا 10   ل کمتر   ک دەدات  پیشان  ئوە   داتاک کۆتایشدا،   ل کاربکن. 
 وە بکنیکیرووی تت لدەکر ن، بۆ نمونڕدوای کاری زیاتریشدا دەگخوازیاری کاردکردنی زیاترن و ب
ژرکارکردوو پۆلن بکرن. کوات ب کورتی، ژرکارکردن وەک دیاردەیکی برچاو ل ھرمی کوردستانی 
عراقدا دەرناکوت؛ زۆربی ئوانی کمتر ل 35 کاتژمر ل ھفتیکدا کاردەکن خوازیاران وەھا دەکن.

دامزراندنی فرمی و نافرمیدامزراندنی فرمی و نافرمی
لبرانبر ئو پناساندا ک بۆ ھزی کار ، دامزراندن و بکاری دانراون، لسر ئاستی نودەوتی تباییکی 
کمتر ھی لو شوازەدا فرمتی دامزراندنی ل رووپوەکاندا پ ئژمار دەکرت. KRLFS ژمارەیک 
پیەوکردنی   ب نافرمی.  یان   رمیف پیشیک  داخۆ  ئوەی  زانینی  مبستی   ب دەکات   ئاراست پرسیار 
یک  دەکین ئگر  ئوەی ئگری زۆرترین پراکتیزەی باوی لدەکرت، ئم رەچاوی پیش ب فرمی 
ستاندارد یان زیاتری سوود یان خستکانی گربستکی دامزراندنی تدابوو. بتایبتی، کارمند ب فرمی 
مۆتی  یان  مووچوە،   ب مۆت  تندروستی،  (بیمی  وەربگرت  بیمیک  ھر  ئگر  دەکرت  پۆلبند 
نخۆشی ب مووچوە یان ئگر کارمندەک ل سندوقکی دنیایی کۆمیتیدا بشداری بکات) یان ئگر 

خشتى خشتى 5.35.3
کاری بشکی ل کۆی دانیشتوانی کارکر، بپی پارزگاکاری بشکی ل کۆی دانیشتوانی کارکر، بپی پارزگا

ئو کارانی کمترن ل ئو کارانی کمترن ل 3535 کاتژمر کاتژمر
ل ھفتیکدال ھفتیکدا

ئو کارانی کمترن ل ئو کارانی کمترن ل 3030 کاتژمر کاتژمر
ل ھفتیکدال ھفتیکدا

مرمرنکۆکۆنمرمرنکۆکۆن

ھموو ھرمی 
کوردستانی عراق

40.620.723.521.910.912.5

68.624.630.537.510.213.9ھولر

65.826.630.623.415.216.0دھۆک

15.014.514.611.49.29.6سلمانی

KRLFS :رچاوەس
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گربستکی کاری واژۆ کردبت. ئگر ئم مرجان نھاتن دی، ئوا پگی کارمندەک ب نافرمی ئژمار 
 شداری لت یان بکان وەرناگربیم ک) گزانی یان کزراندن یان کاری ناو کۆمپانیای خت. خۆدامدەکر

سندوقی دنیایی کۆمیتیدا ناکات) ب دامزراندنی نافرمی ئژمار دەکرت.
عراق  کوردستانی  ھرمی   ل دامزراندنکان  ھموو  نیوەی   ل زیاتر  کمک   ،یناسپ بم 
(لسدا 51.4) دەکرت ب فرمی بناسرتوە، ھروەک ل شوەی 9.5 دا پیشاندراوە. پشکی فرمتی 
 دھۆک و نزمترین ل (دا 54.8سل) رولھ رزترین لب ک کجۆرت، بزگا دەگۆڕرەی پارگوب
 .یکناوچ وتانی  خستکی  فرمی  دامزراندنی  سرەکیی   رۆ جۆرە  ئو   .(46.6 (لسدا 
توژینوەیکی ئم دوایی دەریخستووە ک تکای پشکی کرتی نافرمی بۆ دامزراندن بریتی ل سدا 

67 بۆ ھموو وتانی ناوچی رۆژھتی ناوەراست و باکوری ئفریقا.7
شیاوی باس ک زۆرینی زۆری— لسدا 91—ی پیشکان ک ل ھرمی کوردستانی عراق وەک 
فرمی پناسکراون ئوانی کرتی گشتین. ئمش دوپاتی ئوە دەکاتوە ک کرتی تایبتی فرمی ئابوری 

ھرمی کوردستانی عراق ب گشنکردوویی ماوەتوە.
دامزراندنی   ل کمتر  برژەیکی  ژنان  ئارادان.   ل رەگزیش  بپی  گورەی  جیاوازی  ھروەھا 
ژنانی  ی   82.1 لسدا  پیشاندراوە،  دا   10.5 شوەی   ل ھروەک  پیاوان.   ل وەک  دەبینرن  نافرمیدا 
کارکردوو بشیوەیکی فرمی دامزراون (بنزیکیی ھموویان کرتی گشتین)، ئم لکاتکدای ک تنھا 
لسدا 46.4 ی پیاوان دامزرانراوی فرمی بوون. ئم پچوانی رەوشی زۆربی ئابوریکان، ک کاری 
و  کار  برپرسیارتیکانی  بۆئوەی  دەبخشت  ژنان   ب زیاتر  مرونتکی  خۆدامزران  بتایبتی  نافرمی، 
خزان بیکوە گرێ بدەن. بم ئو داتایی ھرمی کوردستانی عراق ئوە دەگینت ک ھلکانی 
 ک وەیئ م دیاردەیگرەوە یان زیدە بۆ ئکی جوەیکدانمن. لت بۆ ژنان کرتی تایبرمی ککاری ناف
کرتی  کاری  بتایبتی  ژنان،  بۆ  تایبت  کرتی  کاری  خزانکانیان  یان  ژنان  کولتوریکان،  ھۆکارە  بھۆی 

نافرمی ب پسند نازانن بۆیان.

 Diego F. Angel‐Urdinola and Kimie Tanabe, “Micro-Determinants of Informal Employment in the Middle  7

East and North Africa Region,” Washington, D.C.: بانکی نودەوتی کۆمیتی, کانونی دووەمی 2012. شیاوی باس کئم 
نووسران تنھا ئو کات پیشیک ب فرمی دادەنن ک کرکار ھندک بیمی خاننشینی تدا وەربگرت؛ ئم پوەرە تارادەیتک زۆر 

سنوردارترە ل پوەرەکانی ئم و بۆی بگورەی خمندنی ئو پشکنکی گورەتری کرکاران دامزراوی نافرمین.

 شوەی  شوەی 9.5
دامزراندنی فرمی و نافرمی بۆ تاک دامزراوەکانی تمن دامزراندنی فرمی و نافرمی بۆ تاک دامزراوەکانی تمن +15+15
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دامزراندن بپی کرتی خاوەندارتیدامزراندن بپی کرتی خاوەندارتی
 زراندندام سرەکی  سرچاوەیکی  گشتی  کرتی  دامزراندنی   ،کناوچ ئابوریکانی  زۆربی  ھروەک 
ل ھرمی کوردستانی عراقدا. ب نزیکیی نیوەی دانیشتوانی کارکردوو (لسدا 50.5) ل کرتی گشتیدا 
کاردەکن (شیوەی 11.5).8 لبرئوەی، ھروەک پشتر سرنج دراوە، بنزیکیی ھموو پیش فرمیکان 
بریتین ل پیشکانی کرتی گشتی، ئم ژماران بنزیکیی رچگری پشکی دامزراندنی فرمی ل ئابوریدا 
پۆلبندە،  ئم   بب لخۆدەگرت؛  سربازیش  گورەی  کرتی   مئ  ک بدە  ئوە  سرنجی  دەردەخن.9 
 ب تایبت  کرتی  دامزراندنی  دنت.  پک  دامزراندنکان  ھموو  ی   37 لسدا  رژەی  گشتی  کرتی 
تر  کرتکانی  ی  لسدا 1   ل  نی زیاتر   ک لخۆدەگرت،  ئابوریدا   ل ناحکومیکان   پیش ھموو  نزیکیی 
 وە—کتدەگر کم  پشککی  تنھا  بیانیکاندا  کۆمپانیا   ل دامزراندن  ناحکومیکان).  رکخراوە   بۆنمون)

کمترە ل لسدا 1—ی دامزراندنکان ل ھرمی کوردستانی عراقدا.
لسدا 26  رژەی  دەگت و  سوپادا رۆکی برچاو   زراندن لدام چوارچوەی کرتی گشتی،   ل
ی ھموو دامزراندنکانی کرتی گشتی دەگرتوە. کارگی کرتی گشتی (ناپیوەندیدار ب ئاسایش) و 
خزمتگوزاریکانی پشتیوانی لسدا 24 پیشکانی کرتی گشتی و پروەردە ل سدا 20 پک دنن. ھروەھا 
شیاوی باس ک زۆرینی ئو ژنانی ک کاردەکن—لسدا 82—ل کرتی گشتیدان، ب براورد ب تنھا 
لسدا 45 ی پیاوان. ئم دەگونجت لگڵ دەرکوتنکی زیاتری پیاوان ل کرتی نافرمیدا، ک بزۆری 

.ترتی تایبک
پارزگای ھولر ب رەنگدانوەی ئامادەبوونی وەک شارکی پایتخت، برزترین دەرکوتنی پیشکانی 
کرتی تایبتی تدای ک دەگات بی لسدا 55.4 ی ھموو دامزراندنکان. پشکی پیشکانی کرتی گشتی 

ل سلمانی نزمترین (نزیکی لسدا 46) و پشکی دھۆک دەگات لسدا 52.0.

ئم کرتانی الی خوارەوە ب "حکومی" پۆلبند کراون بۆ مبستکانی ئژمارکردنی کرتی: حکومت، دامزراوە حکومیکان، کرتی   8

 رتی گشتی ککی کت کاربکات، یان کۆمپانیایرتی تایبکی کبۆ کۆمپانیای رتی گشتی کئاژانسی ک ت (بۆ نمونی گشتی و تایبکت
لالین کرتی تایبتوە بڕیوە ببرت)، و سوپا.

پشککانی پیش فرمیکان و پیشکانی کرتی گشتی لراستیدا بیکوە نزیکی لسدا 50 پک دنن. رەنگ ئم ناتبا بت لگڵ   9

ئو راستیی ک مرج نیی ھموو پیش فرمیکان (نزیکی لسدا 90) کرتی گشتی بن. ئگر پیشکانی کرتی گشتی ل کرتی فرمیدا 
بن بم بھمان شوە پیشی فرمی تریش ھبن ک کرتی گشتی نبن، ئوا ژمارە (و پشکی) پیش فرمیکان دەبت لوانی پیشکانی 
 ت کد و مانایش بمرمئ نیین، ئف می ئناسرەی پگورتی گشتی بکانی کپیش شیکی بچوک لم برتی گشتی زیاتر بن. بک

ئوان بیمیان پ وەرناگیرت یان گربست ناکرن. پناس جگرەوە بن پتوەکان ونیکی تا رادەیکی کم جیاواز دەبخشن.

شوەی شوەی 1010.5
دامزراندنی فرمی و نافرمی بپی رەگزدامزراندنی فرمی و نافرمی بپی رەگز

.KRLFS :
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دامزراندن بپی کرتی چاالکیدامزراندن بپی کرتی چاالکی
زۆربی  دووردا،  مودای   ل ئابوری.  یان  پیشسازی  چاالکی  کرتی  بپی  شیکردنوە  سر   یند ئستا 
دامزراندنکان ل ھرمی کوردستانی عراق—بنزیکیی س لسر چواری ھموو دامزراندنکان—

ل کرت خزمتگوزاریکاندا خۆی دەبینتوە، ھروەک ل شوەی 4.5 دا پیشاندراوە. کرتی پیشسازی 
پلی دووەم ل دووریدا (لسدا 17.95)، بدوای ئمیشدا کرتی کشتوکای دت (لسدا 6.63).

عراق  کوردستانی  ھرمی   ل خزمتگوزاری  کرتی  دامزراندنی  گرنگکانی  سرچاوە  زۆربی 
لسدا  و  دنت  پک  خزمتگوزاریکان   زراندندام ھموو  ی   18 لسدا   ک  ،ربازیدایس لبواری 
13 ی تكای دامزراندنکان ل ھرمی کوردستانی عراق. بدوای ئمدا کرتی کارگی گشتی و 
خزمتگوزاریکانی پشتیوانی دت (لسدا 17 ی ھموو دامزراندنکانی خزمتگوزاری) و پروەردە 
(لسدا 13). لنو کرتی بچوکتری پیشسازیدا، بیناسازی زۆرینی و س لسر چواری (لسدا 74) 
ی دامزراندن پیشسازیکان پک دنت. کرتی دروستکردن لسدا 8.7 ی دامزراندنی پیشسازی و 

کمترە ل لسدا 2 ی ھموو دامزراندنکان ل ھرمی کوردستانی عراق.
پشک تکاکانی خزمتگوزاریکان، پیشسازی و کشتوکاڵ لسرجم پارزگاکاندا تبان، ب ھبوونی 
دنت  پک  سلمانی   ل دامزراندن  برزتری  رژەیکی  کشتوکاڵ  (خشتی 4.5).  جیاوازیوە  کمترین 
(لسدا 7.7) ب براورد ب دوو پارزگاکی تر و بچوکترین پشک ھی ھولرە (لسدا 4.9). بم 
ئوەی زیاتر سرنجراکش بت وەک ل ھبوونی جیاوازیکان نزمی پشکی کشتوکا لھموو پارزگاکاندا. 
 ک  ،(78.9 (لسدا  ھولرە   ل کاردەکن  خزمتگوزاریدا  بواری   ل  ک کارمندان  رژەی  برزترین 
ھۆکارک بۆ ئم پایتخت بوونی شارەکی و بم شوەی پشککی برزتر ب نزیکیی پیشکانی کرتی 
گشتی بردەکوت. لالیکی ترەوە، ھولر نزمترین پشکی دامزراندنی پیشسازی برکوتووە (لسدا 

16.1) ب براورد ب لسدا 19.4 ی دھۆک و لسدا 18.8 ی سلمانی.
لھردوو  کرکاران  زۆربی  لکاتکدا   ،(13.5 (شیوەی  رەگز  بپیی  پۆلبندی   ب سبارەت 
 88 لسدا  برزترە:  ژنان  رژەی  دەبیننوە،  خۆیان  خزمتگوزاریدا  کرتی   ل  م و  نر  رەگزی 
ب براورد ب پیاوان ک بریتی ل لسدا 73.0. ئم رەنگدانوەی ئو پۆلبندەی ک الی سرەوە 
بینرا، بجۆرک ک ژنان لناو ھزی کاردا بزۆری ل دامزراندنی کرتی گشتیدا (ک بم پی کرتی 
بزۆری  پیشسازی  کرتی  بچوکترین  پچوانشوە،   ب پیاوان.   ل وەک  دەبینرنوە   (تگوزاریخزم
 ،کاندایسازیپیش چاالکی ر لی نکانی رەگزراندندا 20.4 ی دامسیی لنزیکمووی پیاون: بھ

شوەی شوەی 1111.5
دامزراندن بپی کرتی خاوەندارتیدامزراندن بپی کرتی خاوەندارتی
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 زراندن لرتدا. پشکی داممان کھل زی مزراندنی رەگدا 3.3 ی دامسنھا لت راورد بب ب
بواری کشتوکادا بۆ ھردوو رەگز نزم (لسدا 6.3 ی رەگزی نر ب براورد ب لسدا 8.8 ی 
رەگزی م). دوبارە، دەرەنجامکان ئاماژە بوە دەکن ک جیاوازیکی زۆر گورە ھی ل چۆنتی 

پگی پیاوان و ژنان ل بازاڕی کاردا ل کوردستان.

ورکشۆپ و توانا سازیورکشۆپ و توانا سازی

لکۆتایی تموزی 2012 و ماوەیکی کورت پاش کۆکردنوەی داتا و پش شیکردنوەیان، دامزراوەی راند 
 (2) و  نیشاندەرەکان  و  کار  بازاڕی  چمکی   (1) سر   رکیزکردنت  ب  KRSO بۆ  بست  ورکشۆپی  دوو 

شوەی شوەی 1212.5
رژەی سدی دامزراندن بپی کرتی چاالکیرژەی سدی دامزراندن بپی کرتی چاالکی

.KRLFS :
RAND RR293-5.12
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خشتى خشتى 4.5
دامزراندن بپ کرتی چاالکی ئابوری، بپی پارزگا (رژەی سدی)دامزراندن بپ کرتی چاالکی ئابوری، بپی پارزگا (رژەی سدی)

ھموو ھرمی ھموو ھرمی کرتکرت
کوردستانی عراقکوردستانی عراق

ھولرھولرسلمانیسلمانیدھۆکدھۆک

6.637.17.74.9کشتوکاڵ

17.9519.418.816.1پیشسازی

75.3873.573.478.9خزمتگوزاری

KRLFS :رچاوەس
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 KRSO ستافی  یارمتیدانی   ل بوو  بریتی  ورکشۆپکان  ئامانجی  کار.10  ھزی  داتای  ئاماری  شیکردنوەی 
بۆئوەی شیکردنوەیکی سربخۆی رووپوەکانی ھزی کار ئنجام بدەن. یکم ورکشۆپ داپۆشینی کرد بۆ

مانای چمک بنچینییکان ل شیکردنوەی ھزی کاردا• 
 •مکانم چکانی ئناسرمیکردنی پف ب
کارپکردنی پناسکانی چمک بسر بابتکانی رووپودا؛ ئمش بکارھنان و یکخستنی پرسیارەکانی • 

 بووە یان نا (بۆ نمونکی دیاریکراو ھپۆل ر برانبوە بوە بۆ دەرخستنی داخۆ کاردانوی گرتروپ
داخۆ کسک ھبت ب بکار ئژمار بکرت).

ھبژاردنی ئوەی چ ئنجامک پشکش بکرت• 
چۆنتی پشکشکردنی ئنجامکان.• 

ورکشۆپی دووەم ترکیزی کردە سر شیکردنوەی ئاماریی داتای روپو. ئمش ئم بابت الوەکیانی 
خوارەوەی گرتوە:

دەرەنجامکانی رووپوە ئاۆزەکان؛ پوان و جیاوازیکان• 
شیکردنوە  – بۆ  روپیو  داڕشتنی   ب رازیبوون  دەرەنجامکانی   ب پداچوونوە   ،تباب بم  سبارەت 

ئنجامدرا، ئم و بکارھنانی پوانکاری بۆ ئژمارکردنی ھۆکارە دروستکان و جیاوازیکان و 
.ماننجامدانی ئتی ئکانی چۆننمون

متۆدەکانی شیکردنوەی ئاماریی• 
–  یوندیورەکان و پوە گتاقیکردن ،کانی متمانگتی دروستکردنی بچۆن کرکشۆپی وشم بئ

بۆ   تۆدانم ئم  بکارھنانی  چۆنتی  دەربارەی  کرا   وپچ گفتوگۆی  لخۆگرتبوو.  ھاوبشکانی 
.کانی متمانتی راپۆرتکردنی ئاستکان و چۆننجامیی ئمتمان نگاندنی جسھ

ئاراستمان  شیکار  وەک   ک بوون،   کرکشۆپو ئامادەی  سرەکیکانوە   ئۆفیس  ل  KRSO ستافی 
کردن بۆ ئوەی بۆن ل داتای KRLFS دا کاربکن. بۆ دنیابوون لوەی ئم تاکان ئزموونی پویستیان 
بدەستھناوە ل بواری بنیاتنانی نیشاندەرەکانی ھزی کار و راپۆرتکردنی ئنجامکان، رکوتین لسر ئوەی 

پاشکۆکانی I و J یک لدوای یک، موادی تدای لم ورکشۆپانوە وەرگیراوە.  10

شوەی شوەی 1313.5
دامزراندن بپ کرتی چاالکی ئابوری، بپی رەگز (رژەی سدی پشککان)دامزراندن بپ کرتی چاالکی ئابوری، بپی رەگز (رژەی سدی پشککان)

.KRLFS :
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شیکردنوەی  ئنجامدانی   ب ھستان   KRSO و راند  تیمکانی  تواو،  گفتوگۆی  و  راھنان  دوابدوای   ک
ئم  پویست.  بپی  پاوتکردنیان  و  ئنجامکان  براوردکردنی  و  لیکتری  سربخۆ  بشیوەیکی  داتا 
شیکردنوە   رەنگ تیمکدا.  ھردوو  لنوان  بردەوام  پیوەندی  بھبوونی  بووە  بردەوام   یپرۆس
بوارکی ھرە قورسی تواناسازی بت لبرئوەی ئم برژەیکی زۆر دەوەستت سر ئاست ھبووەکانی 
 ،KRSO خۆبردوویکانی ستافی لوی ھگرم، لب .(بواری ئامارداتی لتایبب) کانیینان و کارامراھ
ئو  و  ئنجامکان  نوان  روولزیادبووی  گونجانی  کات،  بتپڕینی  بدیھات.  گورە  برەوپشچوونی 

شیکردنانوەمان بۆ دەرکوت ک تیمکانی راند و KRSO بشیوەیکی سربخۆ ل یکتری ئنجامیاندا.

قابک بۆ ئنجامکانی راپۆرتکردنقابک بۆ ئنجامکانی راپۆرتکردن

وەک بشک ل قۆناغی شیکردنوەی توژینوە، راند لگڵ KRSO کاریان کرد لسر ئامادەکردنی قابک 
بۆ راپۆرتکردنی رکوپکی نیشاندەرە سرەکیکانی دامزراندن بۆ کرتی گشتی و لچوارچوەی حکومتی 
نمایشکردنی  دەبت  ئاماردا.  نیشتیمانیکانی   ئاژانس لنو  باوە  پراکتیزەیکی   مئ کوردستاندا.  ھرمی 
دەرەنجامکان روون و ناتکنیکی بن بۆئوەی بتوانرت ژمارەیکی برفراوانی بینر دەسگیشتنی بۆ ھبت 
و دەبت نمایشک ب گشتی کورت و پوخت بت.11 دەگونجت بپی پویست ژمارەیکی دەسنیشانکراو لو 

بابتانی دەوری ئو ئامارە بنڕەتیانی پیشاندراون زیاد بکرت یان ئاوگۆڕ بکرت ھروەک

پوختپوخت

ئم بش ھندک ل ئنجام سرەکیکانی سوڕی یکمی KRLFS خست روو، لوان ئامارە ھرمیکانی 
 KRSO م ستافینجامدا، بکی ئوەیرەدا شیکردنکان. تیمی راند لالوەکی وەی گرووپکاری و شیکردنب
کرد  تواناسازی  بنیاتنانی  خزمتی  ھاوبش  شیکردنوەی  پرۆسی  ئنجامدا.  ھاوتریبیان  شیکردنوەیکی 
 KRLFS وەی سوڕەکانی ئایندەیت بۆ شیکردندەب KRSO تیدەرییارم نجامدان" کئ ربوون بی "فگرل
و راپۆرتکردنی ئنجامکان لچوارچوەی حکومتی ھرمی کوردستان بۆ ھمووان ل ھرمی کوردستانی 
 وانشکراوە، لشکرەدا پوەی لت لنرکار بھوەی وردتر ببۆ شیکردن KRLFS یت داتاکراق. دەکرع
رچگرتنی خاسیتکانی ھزی کار ب تپڕینی کات کاتک سوڕەکانی ئایندە کۆدەکرنوە؛ شیکردنوەیکی 
 مانموو ئکان. ھوتوەی دەستکسازی و شیکردنرت و پیشکانی دانیشتووان، کالوەکی وردتری گرووپ

سیاستی بیاردانی بئاگا برەوپش دەبات.
دەکرت ئنجام سرەکیکانی یکم رووپو وەک الی خوارەوە کورت بکرتوە:

بشداریکردنی ھزی کار ل ھرمی کوردستانی عراق بشوەیکی رژەیی نزم —تنھا لسدا 38 • 
ی گورەسانی تمن 15 و بتمنتر پک دنت. ھۆکاری ئم بشیوەیکی سرەکی بشداریکردنی 

زۆر نزمی رەگزی می (لسدا 12).
 • ت برارد دەکرب خوازاند ،نزم نی ژەیم روەی ئرئبدا 7.4. لسل ل کاری بریتیژەی بر

زۆربی وتانی رۆژھتی ناوەراست.
لوەی •   (17.6 (لسدا  برزترە  زۆر  سادا   24–15 تمن  گنجانی  لنو  بکاری  رژەی  بم 

گورەسانی تمن 25 و برەو ژوور.
ھموو •  ی  لسدا 50  نزیکی  و  عراقدا  کوردستانی  ھرمی  ئابوری  بسر   زا گشتی  کرتی 

دەگرتوە  تایبت  فرمی  کرتی  کارەکانی  ھموو  نزیکیی   ب و  دنت  پک  دامزراندنکان 
(لسدا 91). بم شوەی کرتی فرمی تایبت بشوەیکی برچاو ب دواکوتوویی دەمنتوە.

بوان پاشکۆی D بۆ قابکان.  11
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لبری •   ک  ،(19 (لسدا  بردەکوت  دامزراندنی  کمی  پشککی  پیشسازی  کرتی  دامزراندنی 
ئم کرتی خزمتگوزاریکان زاترە (لوان دامزراندنی حکومی)، ک نزیکی لسدا 75 ی ھموو 

دامزراندنکان پک دنت.
پگی ژنان لبازاڕی کاردا زۆر جیاوازە لوەی پیاوان. ئوان ل بازاڕی کاردا ب رژەیکی زۆر نزمتر • 

بشداری دەکن و رژەیکی برزتر بکارییان ھی؛ کاتک ژنان کاردەکن، ئوان بزۆریی لکرتی 
گشتیدا کاردەکن وەک ل پیاوان. رەنگ ھلکان ل بازاڕی کاردا، بتایبتی دامزراندنی کرتی تایبت 

بۆ ژنان سنوردار بت، ھرچندە پسندیکانی خۆیان یان خزانکانیان لم سیاقدا رۆی ھبت. 
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بشی شش

ڕاسپاردەكان بۆ رووپوی دامزراوەکانڕاسپاردەكان بۆ رووپوی دامزراوەکان

ئامانجئامانج

و  بچووك  دامزراوە  بۆ  ڕووپویك  ئنجامدانی  بۆ  دادەنت  پالن  كوردستان  ھرمی  ئاماری  دەستی 
گورەكان، ب ھاریكاری لگڵ دەستی ئاماری ناوەندی ل بغداد، ل سر بنمای ڕاپرسیكانی دەستی 
ئاماری ناوەندی ك بۆ ئم مبست پرەیپداوە.1 ل پرۆژەكانی پشووتری ڕاند بۆ پشتیوانیكردنی كۆكردنوەی 
داتا بۆ دیاریكردنی سیاست ل ھرمی كوردستانی عراق، ئم جختمان كردە سر گرنگی ھبوونی پوانی 
باوەڕپكراوی كۆی برھمی ناوخۆیی وەك نیشاندەرك بۆ چاودریكردنی ئدای ئابوری ھرمی كوردستانی 
عراق. ئینجا ئم پشنیازی دەستكاریكردنی ڕووپویك دەكین بۆ ئوەی سرەڕای كۆكردنوەی زانیاری 
بھادار دەربارەی پرۆژەكان، دەتوانت بشدار بت ل ھژماركردنی كۆی برھمی ناوخۆیی بۆ ھرمی 

كوردستانی عراق.

براوردی سرانسری وت بۆ ڕووپوی پرۆژە بۆ ھژماركردنی كۆی برھمی ناوخۆییبراوردی سرانسری وت بۆ ڕووپوی پرۆژە بۆ ھژماركردنی كۆی برھمی ناوخۆیی

ب ھندک دەستکارییوە، دەکرت پرسیارنامی ئستای رووپوی دامزراوەکانی دەستی ئاماری ھرمی 
بکارھنانی   ب ناوخۆیی  کۆبرھمی  ھژمارکردنی  بۆ  بکاربھنرت  ئامار  ناوەندی  دەزگای  کوردستان/ 
ئو  یكخستنی  ڕگی   ل دەردەخات  ناوخۆیی  برھمی  كۆی  پشبینی   یگڕ ئم  برھمھنان.  ربازی 
ئاوتپوتی  كۆی  بھای   ل  بریتی زیادكرا  بھایی  ئو  ئابوری؛  بۆ  دەكن  زیادی  كۆمپانیاكان  بھایانی 
 رەستچووەكانی ككۆی ت ،كارھاتوون (واتناندا بمھرھب ل كان كتگوزاریچووەكانی ماددەكان و خزمت
ناوەندەكان). ڕگی برھم باوترین ڕگی ك بكاردت بۆ ھژماركردنی كۆی برھمی ناوخۆیی ھرمی 
و ئوەی ك زۆربی وتانی یكتی ئوروپا بكاری دنن. یكك ل سوودە سرەكیكانی بۆ ھژماركردنی 
 می، كرو ھدەكات بۆ گوزەری ن ویستی بۆ داتا بنبپ وەی كل می بریتیرمی ناوخۆیی ھرھكۆی ب

زۆر زەحمت دەست بخرن.
 ك داھات،  ڕگی   ل بریتین  ناوخۆیی  برھمی  كۆی  ھژماركردنی  بۆ  تر  سرەكیكی   گڕ دوو 
خرجیكانی  گشت  بی  پشبینی   ك خرجی،  ڕگی  و  دەژین،  ھرم   ل دەكات  تاككان  داھاتی  پشبینی 
خزان، كۆمپانیا و حکومت دەكات ك دەیكن ل ھرم. ل بنڕەتدا، ھر س ڕگك ھمان پشبینی بۆ 
كۆی برھمی ناوخۆیی ھرمی لخۆ دەگرن. ھرچۆنك بت، ڕگی خرجی پویستی ب داتای ل سر 
توژمی نو-ھرمی، ل كاتكدا ڕگی داھات پویستی ب زانیاری ووردە ل سر داھاتكانی خزان و كۆمپانیا، 
ك ھروەھا زەحمتن كۆ بكرنوە. ل بر ئم ھۆکاران، ڕگی برھم شیاوترین ڕگی بۆ ھژماركردنی 

كۆی برھمی ناوخۆیی ھرمی ل ھرمی كوردستانی عراق.
ل كاتكدا ئم ڕووپویكانی دامزراوەی چندین وتمان تاقیكردەوە، براوردە تروتسكمان لرە 
ل دوو حاتی نونرایتیكردن كۆكردەوە: بحرەین، ل خۆرھتی ناوەڕاست، و نیوزیلند، ك ل پشوەی 

 نین. لكاردمان مانا بھ ك بوەك ی (establishment) زراوەو دام ،(firm) كۆمپانیا ،(enterprise) كانی پرۆژەمكچ مئ  1

یان  پرۆژەكان  بنككانی   ل دەكینوە  كۆی   مئ زانیاریی  ئو  ھبت.  دامزراوەی  چندین  دەكرت  كۆمپانیا  یان  پرۆژە  ڕاستیدا، 
كۆمپانیاكان دەكرت جیاواز بت لوەی ك ئم كۆی دەكینوە ل یكك ل دامزراوە الوەكیكانی.
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دامزراوە.2  ڕووپوی  بكارھنانی   ب ھرمی  ناوخۆیی  برھمی  كۆی  ھژماركردنی   ل  جیھان وتانی 
ناوەندی  ئاماری  كوردستان/دەستی  ھرمی  ئاماری  دەستی  دامزراوەی  ڕووپوی  ڕاپرسی  براوردی 
سنوورداریكانی   ل ھندك  سر   دەخات تیشك  نیشاندراوە،   1.6 خشتی   ل  ،تو دوو  لم  ئوانی  بۆ 
لگڵ   وەیھاوش ئستا  ڕووپویكی  ناوخۆیی.  برھمی  كۆی  ھژماركردنی  مبستی   ب  كویڕووپ
لوەی  جیاوازە  بالم  پیشسازی،  ھنانی  برھم  پشبینیكردنی  برەو  دانراوە   ك دنت،  بكاری  بحرەین 

نیوزیلندە بكاری دنت.
ھرمی  ئاماری  دەستی  ئستای  دامزراوەی  ڕووپوی  ناوخۆیی،  برھمی  كۆی  ھژماركردنی  بۆ 
دەكات  زانیاری  برچاوی  بی  داوای  بت.  ئاۆزتر  پویست   ل  یوانل ئامار  ناوەندی  كوردستان/دەزگای 
ك پویست نی بۆ ئم مبست، وەك وەسفی تواوی ب و بھای برھم، فرۆشتن و ژمارەی كاكان، و 
ژمارەی كارمندان. بۆی ئرككی ڕاپۆرتكردنی ناپویست دەخات سر كارەك، ل برى تنھا پرسیاركردن 
 یوەستپ ك) رمایس كان، و گۆڕانكاری لرجیدان: كۆی داھات، خكانی گرنگی پرەكیھا سدەربارەی ب
ب وەبرھنان). ئم جۆرە ئرك لوانی ببت ھۆی دابزاندنی ڕژەی وەم بۆ ڕووپویك. ل الیكی 
ترەوە، جختكردنی ڕووپویك ب تنھا ل سر پوەرە بنڕەتی پویستكان بۆ پشبینیكردنی كۆی برھمی 
تایبتی   ب ڕووپوكراوەكان،  كۆمپانیا   ل گرنگ  تری  زانیاری  كۆكردنوەی   ل نابت  بریتی  مانای  ھرمی 
تری  زانیاری  لگڵ  ئگر  دەبتوە.  كۆمپانیاكان  ڕووبڕووی   ك ئاستنگ  زنجیرەیك  و  كار  دەربارەی 
 ب بكات.  دابین  كارمند  كار-  خاوەن  سوودبخشی  زانیاری  دەتوانت   داتای ئم  بخرت،  یك  كار  بازاڕی 
بۆ  و  ھرمی  و  نیشتیمانی  ئژمری  مستی   ب بكرن.  ھاوسنگ   ویستپ  كویستیپ ھردوو  ڕوونی، 
 تباب بارەت بپرسیار بكات س خشتر دەبوو كندروستی دارایی كۆمپانیاكان، سوودبت كی باشتر لیشتنگت

داراییكانی تر، وەك دابشكردنی قازانج، ھاوسنگی كاش، و دۆخی قرز.

ڕاسپاردەكانڕاسپاردەكان

بۆ  سرەكی  ئولویتی   ك گونجاو،  شوەیكی   ب ناوخۆیی  برھمی  كۆی  پشبینیكردنی  مبستی   ب
حكومتی ھرمی كوردستان، ئم پشنیازی دەستكاریكردنی ڕاپرسی ڕووپوی دامزراوەی ئستا دەكین 

بم شوەیی خوارەوە بت:

ئابوری . . 1 دۆخی  وەسفكردنی  جۆری   س سر   بكات جخت   كڕاپرسی  ویستپ ناوەرۆک  ناوەرۆک چاككردنی   چاككردنی 
نیو  بازرگانی  ڕکخراوی  ڕووپوی  موک—ھاوشوەی  و  خرجیكان،  دامزراوە—داھات،  چاالکی  و 
زیالندە. بۆ مبستی كۆی برھمی ناوخۆیی، ڕووپویك دەتوانت داواكردنی وەسفی تواوی ب و 
بھاكانی برھمھنان، فرۆشكان و جرد و داتای كارمندان  البدات. سرچاوە ڕپدەرەكان، داتای 

زیاتر دەربارەی كل و پلكان، بپرسیاریتیكان، و ئینساف پویست كۆ بكرتوە.
 ڕووپوی تایبت ب كرت. ڕووپوی تایبت ب كرت. ل برئوەی چاالکی كار ھمجۆرە ل نو كرت جۆراوجۆرەكان  ( بۆ . . 2

نموون، كشتوكای، پیشسازی دروستكردن، و خزمتگوزاریكان)، پویست دەستی ئاماری ھرمی 
 ك كاكیی،  ڕاپرسیكی   ب پكردن  دەست  سرەكی،  كرتی  پنج   ب بكات   كویڕووپ كوردستان 
ئینجا بكرت بگونجنرت بۆ ھر یك ل كرتكان. پویست بیركردنوەی تایبت دابنرت برەو 
پرەپدانی ڕووپویكی تایبت بۆ كرتی خزمتگوزاری، ك تواو جیاوازە ل پیشسازی دروستكردن.

دیزاینی سامپ وەرگرتن. سامپ وەرگرتن دەبت ب ووردی دابژرت، بلخۆگرتنی دابشكردنی . 3
ب سر كرت سرەكیكان (خزمتگوزاریكان، كشتوكای، بازرگانی و گواستنوە، دەرھنانی كانزا 
و پیشسازیكانی گۆڕین، و بنیاتنان). ئم پشنیاری ڕووپوكردنی گشت كۆمپانیا گورەكان دەكین 
(ب شوەیكی ڕژەیی ژمارەیكی كم ھن) ل گڵ وەرگرتنی سامپكی ھڕەمكی پرۆژەیكی 
بچووك و مام ناوەند، بو شوەیی ئستا پالنی بۆ دانراوە بۆ ڕووپوی دەستی ئاماری ھرمی 

كوردستان/دەستی ئاماری ناوەندی.

سرچاوەی داتا بریتی بوون ل ڕکخراوی زانیاری ناوەندی شانشینی بحرەین، وبسایتی "ڕووپوی برھمی پیشسازی بحرەین بۆ   2

دامزراوە پیشسازیكان،" 2007، و ئاماری نیوزیلندە، وبسایتی "ڕووپوی ڕکخراوی بازرگانی سانی نیوزیلندە 2011/2010"، 2011.
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خشتى خشتى 1.6
براوردی ڕووپوی دامزراوەی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان/دەستی ئاماری ناوەندی، بحرەین، و نیوزیلندەبراوردی ڕووپوی دامزراوەی دەستی ئاماری ھرمی كوردستان/دەستی ئاماری ناوەندی، بحرەین، و نیوزیلندە

نیو زیلندەنیو زیلندەبحرەین بحرەین عراق/ ھرمی كوردستانی عراقعراق/ ھرمی كوردستانی عراقوتوت

فۆرمی دامزراوەی پیشسازی بچووكناوی ڕووپوی
فۆرمی ئابوری و دارایی/ گشت كرتكان (دامزراوەی مام ناوەند 

و گورە)

ڕووپوی برھمی پیشسازی بۆ دامزراوەكانی 
دروستكردن 2007

2011/2010 نوی پرۆژەی ساڕووپ

ئژمرە نیشتیمانیكانب شوەیكی سرەكی، ئیندكسی دروستكردنھمچشنمبست

ڕووپوی جیا بۆ ھر جۆرك ل چاالکیكان (بۆ نموون، گشت قبارەكان، ئاڕاستكراو برەو دروستكردنگشت قبارەكان، ئاڕاستكراو برەو دروستكردنجۆرەكانی دامزراوە
خزمتگوزاریكان، نا-قازانج، تاك فرۆشی، دروستكردن)

برز سبارەت ب برھمھنان: داوای دیاریكردنی ھر ئاستی زانیاریکان
 كمرھر بگنراو دەكات، و ئكارھك و ئینپوتی بمرھب

تواو بوو بت یان نا

برو ب شوەیكی ڕژەیی: داوای دیاریكردنی 
ھر برھمك و ئینپوتی بكارھنراو دەكات

ناوەند: گرنگیدان ب ھاوڕككردنی داھات/خرجی. داوای 
دابشكردن دەكات ل ڕگی جۆر پشووتر پناسكراو

ژمارەی ئو كارمندانی 
پرسیاریان لكراوە؟

نخرب، ل گڵ وەستانب، ل گڵ وەستان

كرەست چاككراوەكان. 1بش سرەكی و خشتكان
ئو پرۆژانی ل قۆناغی جبجكردندان . 1
گۆڕانكاری جرد. 1
ب و بھای برھمكان، فرۆش، جردی كل وپلكان. 1
برھم تواونكراوەكان، برھم الوەكیكان. 1
ب و بھای پویستیكانی تر (جۆرە ھمچشنكان). 1
پویستیكانی خزمتگوزاری. 1
كل وپل برھمھاتووەكان . 1
ماددەی خاوی دابینكراو ل الین الینی ترەوە. 1
داھاتی چاالکیكانی خزمتگوزاری. 1
داھاتی گوزراوە و داھاتكانی تر. 1
خرجی و داھاتی چاالکی بازرگانیكان . 1
خرجی گوزراوەكان. 1
سوود و كری زەوی. 1
باج و الوەكی و ناڕاستوخۆ. 1
ژمارەی كارمندان و مووچكانیان ل ماوەى ساك. 1
سوودی دراو ب كارمندان ل ماوەى ساڵ. 1

بھا و بی برھم. 1
خزمتگوزاری تری دابینكراو بۆ كسانی تر. 1
نرخی یک—بی برھم—بھای برھم . 1

یان ئایتمی سرەكی 
ماددە خاوەكان. 1
بكارھنانی كرەست و خزمتگوزاریكان. 1
باج و كرێ و كۆمپانیا الوەكیكان. 1
ژمارەی كارمندان. 1
قرەبو كردنوەی كارمندان. 1
كرەست چاككراوەكان و دابزینی نرخ. 1
جرد. 1

داھات. 1
خرجی. 1
1 .(رمایس =) كانوە و داخستنی پشككردن
زیادە یان كورتھنانی ھژمار. 1
پشككان. 1
كرەست چاككراوەكان. 1
كرەست نابرجستكان. 1
كاری سرمایی ئنجامدراو ل الین كارمندانی . 1

خۆیوە
كرەستكان (ڕوونكردنوەی دارایی (البیان المالی). 1
مافی خاوەنداریتی و داواكاریكان (ڕوونكردنوەی . 1

دارایی)

ڕوونكردنوە داراییكان: 
كاش، قرز، قازانجكان

بنخرنخر

چمك ب ونكان
(براوردكراو بوانی تر)

كرەست برجستكان
كاری سرمایی ئنجامدراو ل الین كارمندانی خۆیوە

ھروەھا: مافی دانر، مۆتكانی داھنان
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 داتای بڕوەبردنی تواوكر داتای بڕوەبردنی تواوكر بو شوەیی باوە ل باشترینی كارە جیھانیكان، ھژماركردنی كۆی . . 4
ئاماری  دەستی  ئگر  بكرت  باشتر  دەكرت  عراق  كوردستانی  ھرمی   ل ناوخۆیی  برھمی 
 ،نموون (بۆ  بڕوەبردن  داتای  لگڵ  بكات  تواو  داتا  كۆكردنوەی  ڕووپوی  كوردستان  ھرمی 
بۆ   یھ پویستیك  ڕاستیدا،   ل حكومت).  چاالکیكانی  بۆ  حکومت  بودجی  داتای  بكارھنانی 

.منجامدانی ئئ
5 . . ی كو پرۆژانت بند وەرگرتن بدرھكانی بویستیكان. پمیرو ھتی پرۆژە نی تایبكان. ماممیرو ھتی پرۆژە نی تایبمام 

لم  ھندك  بۆ  كاردەكن.  سنوورە جیھانیكان  دەرەوەی   ل و  عراق  ناوچكانی  سرانسری    ل
 ب پویستی  كوردستان  ھرمی  ئاماری  دەستی   ،تزەحم ڕووپوكردن   ك تایبتی   ب  ،تانحا
تبنی كردنی ڕگیكی "سر برەو ژوور" دەبت، ك دەستپكردن ل گڵ داتای فراوانی عراق و 

ترخانکردنی بشی شیاوی چاالکی پرۆژە بۆ ھرمی كوردستانی عراق دەگرتوە.

پوختپوخت

ئامار  ناوەندی  دەزگای   / كوردستان  ھرمی  ئاماری  دەستی  دامزراوەی  ڕووپوی  ڕاپرسی  كاتكدا   ل
دەكین  كردنی  دەستكاری  و   كویڕووپ ئاسانكردنی  پشنیاری   مئ كۆدەكاتوە،  سوودبخشتر  زانیاری 
عراق.  كوردستانی  ھرمی  ناوخۆیی  برھمی  كۆی  ھژماركردنی  بۆ  بت  سوودبخش  زیاتر  ئوەی  بۆ 
 رتت بۆ كنرت بگونجئینجا بتوان ین، كیی دەككی كاكشنیاری دروستكردنی ڕاپرسیپ مروەھا ئھ

سرەكیكانی ئابوری. 
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بشی حوت

دەرەنجامکان و ھنگاوەکانی داھاتوودەرەنجامکان و ھنگاوەکانی داھاتوو

و  داتا  کۆکردنوەی  برەوپشبردنی  مبستی   ب کردووە  دۆکیومنت  راندی  چاالکیکانی   راپۆرت ئم 
راپۆرتکردن ل ھرمی کوردستانی عراق. ئامانجی ئم کارە یارمتیدانی KRSO بوو بۆ پرەپدانی توانا 
و   KRSO ڵگل کردووە  کارمان  لنزیکوە   مئ بیار.  دروستکردنی  بۆ  بھادار  داتای  برھمھنانی  بۆ 
براوژ لگڵ وەزارەت پیوەندیدارەکان بۆ ئامادەکردن، ئنجامدان و شیکردنوەی رووپو ک گرنگ بۆ 
تواوکردن.  ھتا  دەستپک   ل ھر   KRLFS و کوردستان  ھرمی  حکومتی  لالین  بیار  دروستکردنی 
و  بکاری  کار،  ھزی  بشداریکردنی  ئاراستکانی  برەدوامی  چاودریکردنی  بۆ  یارمتیدەرە   راپرسی ئم 

.کمرنیشاندەرەکانی تر بۆ ھ
 ل ئامادەبوونی  بھزی  ئزموونی  تواوکردنی  سر   دەکات ترکیز   KRSO لگڵ   مئ کاری 
پرەی  فراواندا  مودا  رووپوی  چندین  بسر  دواییدا  سانی  لم   ک رووپوی،  میدانی  جبجکردنی 
سند،بجۆرک ک تواناکانی لبوارەکانی سامپکاری، پرەپدانی راپرسی، شیکردنوەی داتادا و راپۆرتکاریدا  
رووپوەکدا  ژیانی"  "سوڕی  تواوی   ل  KRSO ستافی   ک سیفتی  بو  دی.  بخۆوە  برەوپشچوونی 
 ل بووە  برپرسیش  و  شیکردنوە  سیاستی  ھتا  داتا  کۆکردنوەی  بۆ  چمکوە   ل ھر  بشداربووە، 

جبجکردنی کۆتا و شیکردنوەی رووپوەک، توانیان لرگی پراکتیزەوە فربن.
رووپوەک؛  راپرسی  پرەپدانی   (2) گرتوە؛  ی   KRLFS سامپکاری  ئاراستی  داڕشتنی   کراپۆرت
ھسنگاندنی  بۆ   KRLFS داتای شیکردنوەی   (4) ساغکردنوە؛  و  خاونکردنوە  داتا،  کۆکردنوەی   (3)
ھرمی  راپرسی  دامزراندنی  بۆ  پشنیارەکان  پرەپدانی   (5) و  کار؛  ھزی  سرەکیکانی  نیشاندەرە 
 .KRSO ڵگھاوکاری نزیک ل کانی (1) تا (4) بدا ھاتووە، چاالکیکراپۆرت روەک لراق. ھکوردستانی ع
و  ئنجامدرا   KRSO بارەگاکانیل  چروپ ورکشۆپی  پنج   ل پکھاتوو  زنجیرەیکی  لرگی   ککارل ئم 

لرگی پیوەندی بردەوام بدرژایی ژیانی پۆژەک ھاتدی.
یکمی  سوڕی  ئنجامدانی   ب ھسا   وتووانرکس بشوەیکی  دا   2012 تموزی   ل  KRSO
 خست تیشکی  یکم  سوڕی  داتای  شیکردنوەی  دا.  یکمی 2012  کانونی   ل دووەم  سوڕی  و   KRLFS
رژەی  نزمی   وانل عراق،  کوردستانی  ھرمی  ئابوری  و  کار  ھزی  گرنگی  خاسیتی  ژمارەیک  سر 
 ک  (7.4 (لسدا   ل  بریتی دامزراندن  رژەی  تکای   ک ژنان؛  بتایبتی  کاردا،  ھزی   ل بشداریکردن 
برژەیی نزم ب براورد ب زۆربی وتانی رۆژھتی ناوەراست؛ ھبوونی بکاری لنو چینی گنجان و 
ژناندا برژەیکی برز؛ زابوونی برچاوی کرتی گشتی وەک سرچاوەیکی دامزراندن و رۆی بچووکی 
ھموو  چواری  لسر   س  ک خزمتگوزاری  کرتی  دامزراندنی  زابووی  رۆی  و  تایبت؛  فرمی  کرتی 

کارەکان دەگرتوە.
کارلکی ئم لگڵ ستافی KRSO بدرژایی سوڕی یکم و دووەمی رووپوەکان ئاراستی کردین 
برەو ئو دەرەنجامی ک تواناسازیکی برچاو بنیاتنراوە. ئمش ل ئاۆزی ئو مسالندا دەردەکوت 
ک لالین ستاف ئندامکانوە لکاتی گفتوگۆکردن لگماندا باس دەکران لکاتکدا ک پۆژەک بردەوام 
دەبوو و بو ئرکاندا دەردەکوت ک ھر خۆیان ب سرکوتوویی ئنجامیان دەدا. رەنگ سوڕە یک 
لدوای یککانی رووپوەکانی KRLFS ک ستافی KRSO بشیوەیکی سربخۆ ئنجامیان دەدا بگی 
حاشاھنگر بن بۆ ئو جۆرە تواناسازیKRSO . ھسا ب دەستکاریکردنی راپرسیک، ئنجامدانی سامپکاری 
پویست (لوان ھبژاردنی RG نوکان)، خاونکردنوەی داتا و ھسا ب ئنجامدانی شیکردنوە ب درژایی 
ھمان ھی رووپوی یکم. ھروەک پشبینی دەکرا، ھشتا ھندک ناوچ ھبوون ک گشیان لوانی تر 
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کمتر بوو. ئو بوارە سرەکیانی ک دەکرت زیاتر تواناسازی تدا ئنجام بدرت بریتین ل شیکردنوەی 
داتا و بوکردنوە. لکاتی ئستادا، ستافی KRSO توانای ئوەیان ھی مودایکی برفراوان ل ئامارەکانی 
دەکین  حز   مئ کرا.  لبارەوە  گفتوگۆیان  پشتر  ئوانی   وانل بکن،  راپۆرتیان  و  بکن  دروست  کار 
و  دەستکوت  زانینی  وەک  بنت،  بدەست  شیکردنوەدا  سرەکیکانی   تباب  ل زیاتر  کارامیی   KRSO

بشداریکان و کشانی نخشی گۆڕانکاریکانی نیشاندەرە جیاجیاکان بشوەیکی قووتر .
پتر لمش، سوڕەکانی KRLFS زانیاری نوکراوە دەبخشن لسر گرنگی گۆڕانی نیشاندەرەکانی 
بازاڕی کار ب تپڕینی کات و بدەموەچوونی سیاستکان. لھمان کاتیشدا، جبجکردنی بردەوامی 
و  شیکردنوە  داتا،  کۆکردنوەی   ل  KRSO تواناکانی برەوپشبردنی   ل دەبت  یارمتیدەر   وەکرووپ
 داویستیوەکانی تر بۆ دەستخستنی پوەی داتای رووپک بۆ کۆکردنماینان وەک بنکارھراپۆرتکردن و ب

تایبتکانی زانیاری.
لکاتکدا ل ئایندە دەڕوانین، پشنیاری ئوە دەکین ئم ھنگاوان بگیرنبر بۆ بنیاتنانی جبجکردنکی 

سرکوتووانی KRLFS و بوارەکانی تری گشکردن ک تا ئستا بدەستھاتوون:

جبجکردنی سوڕی یک لدوای یکی KRLFS، پابندبوون ب متۆدی رکوپک و خشتکراوی • 
وەرزی و سیستماتیکوە بمبستی شیکردنوەی خرا و راپۆرتکردنی ئنجامکان بۆ بیاردەران 

و ھمووان.
 • ب تر  شوازەکانی  و  زیاتر  ورکشۆپی  بستنی  لرگی   KRSO شیکاریکانی  توانا  قووکردنوەی 

مبستی داپۆشینی ئو بابتابی تر ک ھردوو الینی شیکردنوە و راپۆرتکردن بھز دەکات، وەک 
شیکردنوەی پیوەندی ھاوبش و کشانوە و تھکشکردنی نخشکاری ئاسمانی (سیستمی زانیاری 
گرافیکی GIS) لگڵ داتای رووپو (ب مبستی تگیشتنکی زیاتر ل جیاوازیکانی نوان ناوچکان 

لبواری چاالکی ئابوری و پداویستیکاندا).
بگشتی، گرنگ نوکردنوە و تواناسازی سخپری بکرت. ورکشۆپکان، کایکانی راھنان، برنامکانی • 

بوانامی با ل زانکۆ بیانیکان ل ھندک حاتدا و بردەوامبوون لسر فربوون ب پراکتیزەکردن، 
ئمان ھموویان ھۆکارکن بۆ بدیھنانی ئم ئامانج. (ھر لسر ئم رچکی، حکومتی ھرمی 
بدەستھنانی  و  بریتانیا   ل خوندن  بۆ   KRSO  ل کردووە  بای  شیکاری   س دارایی  کوردستان 

بوانامی ماستر ل ئاماردا.)
رەچاوکردنی لکۆینوە ل چندین بواری تری سیاست ب بکارھنانی سوڕی یکم و یک لدوای • 

یککانی داتا، لوان زانینی کرێ و داھاتکانی کرت جیاوازەکانی بازاڕی کار و بۆ گرووپ جیاوازەکان (بۆ 
نمون مووچی کرتی گشتی براورد ب کرتی تایبت) و فاکترە پیوەندیدارەکان ب بشداریکردنی 
لبارەی  گفتوگۆ  دەکرت  ئابوریدا.  جیاوازەکانی   رتک  ل و  کاردا  ھزی   ل گنجان  و  ژنان  پیاوان، 
ئم بابتانوە بکرت ب بکارھنانی شیکردنوەی ئاماریی شرۆڤیی بنڕەتیی بم باشترین شواز 
بکارھنانی ئاراست کشاوە فرە گۆڕانکان ک رگ بدانانی کۆنترۆکانی جیاوازیکانی نوان تاککان 
دەدات. بشداریکردن لم شیکردنوەیدا توانا شیکاریکانی KRSO قووتر دەکاتوە ھروەک پشتر 

سرنج درا.
دروستی •  شوازی  ببکارھنانی  و  مرونتوە   ب بتوانرت  بۆئوەی   KRSO لگڵ  کارکردن 

 ک وەیرەدا ئوە. ئامانج لتکانی دیاری بکات و لیی بکۆوە بوارە گرنگوەی داتا و شیکردنکۆکردن
KRSO ببت رکخراوکی ئامادە بۆ بدەموەچونی پداویستی گۆڕانکاری ل بواری شیکردنوەی داتا 

ب سربخۆیان و بب پشت بستن ب رنمایی رکخراوە فرەالینکانی تر.
ھروەک لم راپۆرتدا ھاتووە، بوارکی سرەکی تر دیاریکراوە ک بریتی ل پویست بوون ب ئژمارە • 

 KRSO .زراوەوەکانی دامنانی رووپکارھب راق بمی کوردستانی عربۆ ھ GDP کانیمتمان ج
پشەوی ھوکانی رووپوکردن دەکات و ھروەھا دەبت پرە ب تواناکان بدات بۆ ھنانکایی 

GDP و ئامارە سرەکیکانی تر لم رووپوانوە.

ئو داتای ئاسۆییی لبارەی ھزی کاری ھرمی کوردستانی عراق کۆکراوەتوە گنجینیک زانیاری 
زیاترەوە  وردەکارییکی   ب دەکرت   ک دەکات  دەستبر  کار  بازاڕی  گۆڕانکاریکانی  و  رەوت  دەربارەی 
 وەیژینم توودای ئشتر باسکرا، مروەک پنجامماندا. ھئ یم پوختبۆ ئ مروەک ئوە ھتشیبکر
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 ب تایبتکان   لسو منب گڕان  نک  کاردا،  بازاڕی   کان لڕەتیبن  رەوت دیاریکردنی   ب بوو  سنوردار 
 ب داتا  شیکردنوەی  چاودرکراوەکانوەن.   رەوت پشتی   ل  ک فاکترانی  ئو  یان  زیاترەوە  وردەکاری 
لبرچاوگرتنی دیاریکردنی ئو ھزانی لپشت رەوشی بازاڕی کارەوەن ک ل راپۆرتی KRSO دا رەنگی 

داوەتوە ناوچیکی توژینوەی برھمدارە بۆ ھردوو KRSO و راند. 
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A پاشکۆی

گالی نموونھگریگالی نموونھگری

ئامانجئامانج

ھبژاردنی بۆچوونی نمووونھگری ب پی ئگر بۆ مزندە کردنی نرخی بکاری، نرخی بشداری 
ھزی کار و گۆڕاوە پیوەندیدارە دانیشتووانی و ژر دانیشتووانی رەچاوکراوەکانی KRI ب وردبینی 

.(ME یان) شیاو

پۆلنی لبرچاو گیراو و پۆنبندیپۆلنی لبرچاو گیراو و پۆنبندی

پۆلن ژر گرووپک (گرووپی الوەکی) ل یک ھاوچشنکان (ھاوشوە) ل دانیشتووانی گورەترە ک ئاماری 
سرەکی (کلیلی) دەبت بۆ ئوان بژمردرت.  پۆلن دەکرت ل روانگی جوگرافیاییوە (وەک پارزگا یان 
 بارەی گشتی نموونت. قبکر ناسن پمو ت (ر و من) زکانی تر وەک رەگندییتمتایب زا) یان بق
 تتایب  نپۆل  ،باس ئم  بۆ  خوازراون.  ئامارەکانیان   ک  یرەکییانس  نپۆل ئو  گردراوی  لکۆینوە  بۆ 

:خوازراوە، بریتین ل مکی شیاو بۆ ئوردیی ب وانزندە کردنی باشی ئم رەچاوکراوەکان، ک

پارزگا• 
قزا• 
گرووپ تمنییکان (15–30، 31–49، 50–60)• 
 •(ر و من) زرەگ
شارنشین یان گوندنشین.• 

ھروەھا ئم ئامارە بۆ یکتربینی چندین پۆلن دەسنگنین: 

رەگز لگل شارنشین یان گوندنشین (بۆ ون ژنانی ناوچ الدیکان)• 
گرووپ تمنییکان لگڵ شارنشین یان گوندنشین (بۆ ون گرووپی ت منی 15–30 ل ناوچ شارنشینکان)• 
پارزگا لگڵ شارنشین یان گوندنشین (بۆ ون دانیشتووانی گوندنشینی دھۆک).• 

و  گوندنشین  یان  قزا  پی   ب  کدانیشتووان  نو بۆ  نموونھگریدا،   ل (دیار)  ئاشکرا  پۆلنبندی 
شارنشین، ل سر چندین پۆلن دابش دەکات. پاشان نموون سربخۆکانی ل ھر پۆلنک ب شوەی 
سادەی  نموونی   ک  (SRS) سادە  ھڕەمکی  نمونھگری  دژی   ل  مئ ھدەبژردرن.  ھکوتی 
ھکوتی ل نوان دانیشتووانی گشتیدا ھدەبژرت. پۆلنبندی، باشی و رادەی وردبینی مزندەکردنی 
دەکات  گرەنتی  پۆلنکان  یان  دانیشتووان  ژر  یکی   کی پیشاندانی  ھروەھا  دەکات.  زدە  لکۆینوە 
 .وتی بوونی نییکبژاردنی ھھ SRS یوانچپ ن و بشدا دیاری دەکرپ ژمارەکان ل رکام لھ چونک
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 ل کراو   جبج ئامارگرتنی  دوایین  پی   ب ئاشکرا  پۆلنبندی   ب نموونھگریمان  قزادا   ل  مئ
خزانکان ئنجام دا. کوات. دانیشتووان ب پی قزا (KRI 33 قزای ھی) دابش کران و نموونیکی 

سربخۆ و جیاواز ل ھر قزایک ھگیردرا. 
بۆ دیکی ژرگرووپ رەچاو کراوەکان، وەک تمن، رەگز و دانیشتووانی گوندنشین یان شارنشین، 
 ل بوبوونوەیان  پی   ب  نانپۆل ئم  نموونی  ئندازەکانی  ندرا.  ئنجام   نموون ئاشکرای  پۆلنبندی 
 ندی، جگنببوونی پۆلھۆکارەکانی ن ک لکوان دیاری کرا. یزی" ئراووەی پوبووندانیشتووان یان "ب
 وەی ئاسایی لش ب وانربب ر گرووپم ژئ ک وەیجۆرەکاندا، ئجۆرب دەست کان لکنیکییت شک ل

پاش پۆلنبندی ئاشکرا ب پی قزا دەردەکون. 
 نی پۆلکی کرکراوەکان بۆ یبدەست دەرەنجام (شیاو ME) واویرادەی وردبینی ت ت لدەب
ھموو   ل یک  وەک  وردی  برزی  ئاستی   ل دنیابوون  تچوونی  ھرچند،  ببین.  دنیا  رەچاوکراوەکان 
بۆ   مئ  واتک دەبت.  گورە  زۆر  پویست  نموونی  ئندازەی  بت،  سرەوە   ل زۆر   رەنگ پۆلنکاندا 
لکۆینوە  وەرگرت.  ککمان  گونجاو  تخمینی   ل جیاوازەکان   نپۆل بۆ  شیاو  وردبینی  رادەی  دیاریکردنی 
 ب پویستیان  دانیشتووان  ژر  کام  بۆ  برن—سیاستدانران  بروە   یاردانانب ئم  دەبت  سیاسییکان 

وردترین زانیارییکان ھی؟

گالکردن و دەستبندی لکۆینوەی چن قۆناغیگالکردن و دەستبندی لکۆینوەی چن قۆناغی

پۆلنک  ھر   ل شوەی ھکوتی (ھڕەمکی)   ب دەبت   ک خزانانی  ئو  رژەی  دیاریکردنی  پاش   ل
 ل بکارھنراو  ربازی  ھدەبژردرن؟  شوەیک  چ   ب خزانکان  ھبژردرن،  قزا)   ،تباب ئم  (بۆ 
لکۆینوەکانی ل سر بنمای خزان لKRI  و شونکانی تر، گی دەستبندی چند قۆناغیی. ئم 
PSU ھموو  پستی   ل  (PSU) نموونھگری  سرەکییکانی   کی ھکوتی  ھبژاردنی   ب ربازە 

 کانی ژماردنی وەرگیراو لەکان، ناوچ PSU ،کانی ترنی شووەک زۆرب ،KRI دەکات. لەکان دەست پ
سرژمری نیشتمانی دانیشتووانن. به PSU ەکان ھشووەکانی (دەستکانی) لکۆینوە ش دەوترێ. ل پاش 
 کی زانانم خت. ئردردەبژھ PSU ل نموون یوەندیدار بکی پزانر خەکان، ھ PSU بژاردنیھ

الوەکییکانی نموون ھگری(SSU) ن.
تچوونی   .یدانییم کاری  تچوونی  کمکردنوەی  قۆناغی،  دوو-  گکردنی  ھۆکانی   ل یکک 
وتووژ لگڵ گرووپ خزانییکانی نزیک ل یک (ل ھشوویکدا (یک دەست) ل تچوونی ھبژاردنی 
خزانکان ل دانیشتووانی گشتی بۆ وتووژ زۆر کمترە. ھۆی دووھم ک ئویش پیوەندی ب تچوونوە 
ھی، ئوەی ک چونک رەنگ داتاکانی سرژمری کۆن بن، ب شوەی ئاسایی ب رۆژ کردنوەی پستی 
دوو-قۆناغی،  دەستبندی  و   الگ  ب دەبت.  پویست  نموونھگری   ل پش  لکۆینوە  بۆ  خزانکان 
و   ویستپ لکۆینوە  بۆ  ھبژردراوەکان  دەست (ھشوو)   ب پیوەندیدار  پستی  برۆژکردنوەی  تنیا 

.ویست نییکانی ژماردن پکان یان ناوچموو دەستوەی ھرۆژکردنب
 ل سرژمری  چوارچوەی   .بلۆک یان  ژماردن  ناوچی  نموونھگری،  الوەکی  یکی   ،KRI  ل
2011، پستک لم بلۆکان پشکش دەکات و ئندامانی خزانکانی ھر بلۆکک دەژمرت. ل پرۆسی 
 کانی ناویان بزانوە و خرۆژ کرایردراوەکان ببژە ھ PSU یوەندیدارەکان بپ ستوەدا، پینکۆل

SRS ھبژردران.

پۆلنبندی ھاورژەیی و ناھاوڕژەییپۆلنبندی ھاورژەیی و ناھاوڕژەیی

جیاوازی دانیشتووان ل 33 قزای KRI گورەی. بۆ ون، رژەی دانیشتوانی دوو قزای گورەی سنتری 
ھولر ل ھولر و سنتری سلمانی ل سلمانی، نزیکی 100 ئوەندەی دوو قزای چکۆلی. ل ربازی 
نموونھگری ھاوڕژەیی –ب-ئندازە، رژەیک ک بۆ ھر قزایک ل بر چاو دەگیردرت، ھاوشوەی 
رژەیک ک بۆ ھموو دانیشتووان رەچاو دەکرت. بم شوە، نرخی نموونھگری ھاوبش (یان ل سدی 
خزانکان) بۆ ھموو قزاکان جبج دەکرت. کوات، کشی نموونھگری بۆ ئژمرکاری و لکدانوەی 
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 ک یو واتایزاکان بندازەی قئ ند، بوونی جیاوازی زۆر لرچھ .ویست نییجیاوازەکان پ ئامار بۆ ئاست
بشی خزانی ھندک ل قزاکان ب گورەی نموونی گشتی کمتر و بشی ھندک ل قزاکان زۆرتر 
ئندازەی   ک  یواتای بو  خزان  تا 7,000   5,000 ب  نموون گشتی  ئندازەی  کردنی  سنووردار  دەبت. 
قزاکانی  ئاستی   ب پیوەندیدار  کردنی  مزندە   ل  ME دەستبرکردنی  بۆ  چکۆلترەکان  قزا  نموونی 

نرخکانی بشداری ھزی کار و بکار بس نابت. 
کوات، ئم ربازی کۆکردنوەی ناھاوڕژەییمان ھبژارد. ب پی ئوە، نموونکان ب نرخی برزتر 
نمووندا   ل کمتر)  رادە   ل گورەترەکان  قزا   ل شوە  ھمان   ب) بدەر  رادە   ل بچووککان  قزا   ل
 ک وەدایژەیی لگری ھاوڕھڵ نموونگراورد لب ژەیی لگری ناھاوڕھون. قازانجی نمووندەردەک
بۆ وردبینی تایبت یان النیکمی ئاستی قزایی پیوەندیدار ب قزا گرەنتی دەکات. خای الوازی نموونھگری 
بۆ  پارزگایی)   نموون (بۆ  برزە  ئاستی  یان  نیشتمانی  تخمینی  برھمھنانی  پویستبوونی  ناھاوڕژەیی، 
پیشاندانی دروستی بشی دانیشتووانی ھموو قزایک. کاریگری وەزندانان (کشدانان)، زدەبوونی ھی 
ستاندارد و کمبوونوەی رادەی وردبینی تخمینی نیشتمانیی یان تخمینی ئاستی ل سرەوە ل دەرەنجامی 
کاریگری گ (DEFF) ی (دواتر شرۆڤ دەکرت). ھرچی ک رادەی الدان ل ترخانکردنی ھاوڕژەیی 
زیاتر بت، رادەی وردبینیی تخمینی نیشتمانیی یان تخمینی ئاستی برز کم دەبتوە و یکک ل کشکانی 
گی ناھاوڕژەیی ئوەی ک پویستی ب لکۆینوەی وردی شوەی دابشکردنی نموونی گشتی ل ئاستی 

.یخت، ھزموونی سرکاریی ئژمی ئپ ب ،رخانکردنی نموونزاکان یان تق
فۆرمکی باو و سادە ل نموونھگری ناھاوڕژەیی ل ئاستی پۆلنکان، بکارھنراو لIHSES  ی 
ھموو   ل خزانکان   ل یکسان  رژەیکی  لودا   ک ە  یکسان  ترخانکردنی  و 2012،  ساکانی 2007 
قزایکدا دەگیردرت (لHESS  دا نزیکی 200). ئم ربازە بریتی ل ھبژاردنی ئندازەیکی تاک بۆ 
 .زاییئاستی ق یوەندیدار بزندە کردنی پم کسان و شیاو لئاستی وردی ی نیابوون لزاکان بۆ دموو قھ
 ژەیی بگری ناھاوڕھی نموونلگ مان بمی نموونندازەی النیکئ مبازە، ئم روەی ئینکۆبۆ ل
 ب قزایک،  ھر  بۆ  پویست  ئندازەی  رەچاوکردنی   ب کرد.  ئژمر  قزا  ھر  بۆ  یکسان  ترخانکردنی 
 وەھا بوو ک مزندەی ئت. مدەگیردر ندازەی گشتی نموونزاکان (33)، ئژەی قر م ژمارە لدانی ئل
ئندازەی گشتی نموون 6,600 خزانی (وات 200 خزان × 33 قزا) ئاستی وردبینی یان پراوزی ھی 

5 ل سد بۆ ھر قزایک گرەنتی دەکات.
ھرچند ب رەچاوکردنی جیاوازییکان (نابرابرییکان) ل دانیشتووانی قزا ئاماژە پکراوەکان، بم 
 ب دەبت.  قزاکان  گورەترین  ئوەندەی  تواوی 100   ب قزا  بچووکترین  نموونھگری  نرخی  ربازە 
ھۆی نرخی زۆر ل سرەوەی نموونھگری ل رادە ب دەر و کمتر ل رادە و دروست بوونی ڤریانسی 
 وەی توندی وردی لمبوونکان، کرکارییژمئ ،وانیوەندیدار بگری پھوەزنی نموون رەوە لس ل
 ME یشتن بزا بچووکترەکان بۆ گورەیی قگ ند کرچوە، ھرای ئکانی پیشان دا. وزندە نیشتمانییم
گونجاو شیاوە، ھیوادارین ک بۆ قزاکانی گورەتر کارامیی باشترمان (نموون زۆرتر گورەکان و زۆرتر 
گرنگایتی  قبارە  گورەیی  بۆنی   ب  نانشو ئم   چونک ھبت،  ژرگرووپکان)  بۆ  تایبت   ب  ،وردبینان
مزندە  دەستپکی  خای  وەکوو  خزانییمان   6,600 مزاندە  ئم   مئ  ،واتک  .یھ زۆرتریان  ئابووری 

کۆتاییکان ل بر چاو گرت و ئو تعدیالنی (چاککردن) ک دواتر شرۆڤیان دەکین، جبجمان کردن.
بۆ خۆپاراستن ل کش پیوەندیدارەکان ب سنوورەکانی (سرترین و خوارترین ئاست) نموونھگری 
ناھاوڕژەیی ل الیک و ترخانکردنی یکسان ل الیکی ترەوە، زۆرک ل گکانی لکۆینوە رادەیکی 
ناوەنجی ل نوان ئم دوو گ ھدەبژرن. کک وەرگرتن ل ربازی ھاوڕژەی گشتی و زدەکردنی 
مام  رادەیکی  النیکمی   ب نزیک  ئاستکی   ب گیشتن  بۆ  بچووککان  زۆرتر   نپۆل بۆ   نموون ئندازەی 
قزا  بۆ   نموون ئندازەی  کمکردنوەی  و  قزاکان  بۆ   نموون النیزۆری  ئندازەی  دیاریکردنی   .ناوەندیی

زۆرتر گورەکانیش دەکرت ب رادەی مامناوەندی دابنرت. 
کیش (Kish)، 1988، جۆرکی نرمتر (توانای گۆڕانی ھی) لم بیرۆک بۆ پۆلنکانی خاوەن ڤاریانسی 

 ت بژە دەبھاوڕ h زایرخانکردن بۆ قت. تنرەوە دەناسس ل
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n Wh
2 +

1
H 2 ,

 .(KRI 33 ل) زاکانژەی گشتی قر H و h زاق ژەی گشتی دانیشتووان لر Wh ،ندازەی گشتی نموونئ n که
 رییم کاریگمان کاتدا ئھ رخان دەکات و لکان تدانیشتووان زا پکی زیاتر بۆ قرادەی م فۆرموولئ
ب زدەکردنی رژەی قزاکان ھاوکش دەکات. ھروەھا ک دواتر دەیبینن، ئم ئم ربازەمان بکارھنا 
و نموونی تواومانn ل سر 7,000 خزان رکخست. ئم ب ھاوکش کردنکی تر، ئندازەی النیزۆری 
یکسان  شوەیکی   ب  کنموون ئوەی  بۆ  گرت  چاو  بر   ل قزاکان  گورەترین  بۆ  مان  نموونی 400 
 زانخ و  دەبتوە  کم  گورەتر  قزای  دوو  بۆ  تنیا  خزانکان  رژەی  شوە  بم  بکین.  ترخان  تر 
ئم  پی   ب دەکرن.  دابش  قزاکاندا  دیکی  سر   ب یکسان  شوەی   ب قزایاندا  لم  "سدراوەکان" 
ترخانکردن، بچووکترین قزا 160 خزان و گورەترین قزا، ھروەھا ک ئاماژەی پکرا، 400 خزانی دەبت 
ب شرۆڤکردنی ئژمرکارییکانی ئندازەی نموون، ب کورتی لرە ئاماژە ب دەرەنجامی کۆتایی دەکین:

ھموو •   ل خزانکان  رژەی  النیکمی  ناونووسی  کردنی  رەچاو   ب یکسان،  ترخانکردنی  گی 
قزاکان بۆ دەستبرکردنی ME پنج ل سدا بۆ نرخی بشداری ھزی کار و 4.4 ل سدی بۆ نرخی 
بکاری، پویستی ب ئندازەی نموونی 6,600 خزانییDEFF . ی وەزندان (کشدانان) بۆ ئم ربازە 
 ریانسی بوەندەی ڤ2.5 ئ م گزندەکان لریانسی مڤ پیشان دەدات ک DEFF مئ .2.50 ی

.وەزندان ب ژەیی، بگری ھاوڕھی نموونگ دەستھاتوو ل
گی بکارھنراو ل ربازی ھاوکشکراوی"کیش" بۆ 7,000 خزان و دیاریکردنی زۆرین بۆ گورەترین • 

قزا 400 خزانییکان، DEFF ی کمتر ل 1.58 ل وەزندان (دنیایی مزندە زۆر وردبینانکان نۆ 
 ش (چاک) بۆ وردی لئاستی ھاوک ب ت کو دیسان دەکر یکان و ئاستی نیشتمانی) ھرگرووپژ
قزا زۆرتر بچووککان بگات. کمبوونوەی ڤریانس دەکرت ل کمبوونوەی DEFF ل 2.5 بۆ 

1.58 ب شوەی راستوخۆ مزندە بکرت.

ژرگرووپکان  بۆ  باشتر  وردبینی  ئوە  بۆ  سرەکیمان  ھۆی  کرد.  پشنیار  دووھممان  ربازی   مئ
نیشتمانی  مزندەکردنی  بۆ  ھروەھا  ربازە  ئم  بوو.  دھۆک)  الدیکانی   ناوچ  ل بکاری  نرخی   نو (بۆ 
سرەوە   ل وردبینی  قزا،   ب پیوەندیدار  کردنی  مزندە   ل  .یھ باشتری  کارامیی  یکم  ربازی   ل
(ME نزیکی 3.5 ل سد) بۆ قزاکانی زۆرتر گورە و وردبینی گونجاو (ME نزیکی 7.5 ل سد) بۆ 
قزا بچووکترەکان پشکش دەکات. ئندازەی گشتی نموون 7,000 دیسان ل روانگی پویستی سرچاوە 

مرۆییکان و سرچاوەکانی تر KRSO گونجاوە. 
ل برانبردا، ھموو رووپوە جبج کراوەکانی پیوەندیدار ب خزان لKRI  که ئم ئاگامان لیان 
ھی، ل ترخانکردنی یکسان ل ئاستی قزاکان ککیان وەرگرتووە. ھر چند، ھروەھا ک ئاماژەی پکرا، 
خای الوازی دابشکردنی یکسان، کمبوونوەی کارامیی بۆ مزندە پیوەندیدارەکان ب ژرگرووپکان و 
 وەی رادەی وردبینی بۆ ناوچمبوونی تاک و کندازە گرتنی نموونھۆی ئ کانی تر بزندە نیشتمانییم
 ب ترخانکردنی  گکانی  نوان   ل گونجاوە  رادەیکی  دووھم،  ربازی   ،واتک  .کانبچووک و  گورە 

تواوەتی ھاوڕژە و ب تواوەتی یکسان.

ندازەی نموونئ یوەندیدار بکانی پرکارییژمئ نراوەکان لکارھترە بپارامندازەی نموونئ یوەندیدار بکانی پرکارییژمئ نراوەکان لکارھترە بپارام

 ل پاشماوە  زانیاری  النیزۆری   ل  وای باشتر  پویست،  نموونی  ئندازەی  مزندەکانی  ئژمیری  کاتی   ل
 ،بن بۆی   مئ ئگر  ھرچند،  وەربگیردرت.  کک  داتا  تری  سرچاوەکانی  یان  پشووەکان  رووپوە 
دەبت رادە گونجاوەکان بۆ ناوکوت پویستکان ل سر بنمای داتا پیوەندیدارەکان ب وتکانی تر یان 
گۆڕینی  و  ھستیاری  لکدانوەی   ب پویستی  ئمش  بگیردرت.  برچاو   ل راست  نزیکو  قبندنکانی 
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رادەکان بۆ پوانی گۆڕانکارییکانی پیوەندیدار ب ئندازەی نموون پوست. پارامترە سرەکیی پویستکان 
بریتین ل ندازەی نموونکانی ئرکارییژمبۆ ئ

رادەکانی مامناوەند و ڤریانسکانی دەرەنجام ب بایخکان (لرەدا، نرخی بشداری ھزی کار . 1
و نرخی بکاری)

2 .ICC
3 ..یکیان ھنمو ت (بوون ر و من)ززان و چ رەگر خسانی ھژەی کرادەی مامناوەندی ر

بکاری  رووپوی  و   2007 سای   IHSES—شووەکانپ رووپوە  داتاکانی  بۆ   ،KRI بۆ   ،وەرانختب
 نراوەکان لکارھکان بگرین. داتا بقینداتا راست رەوە لکانی ستوانیمان زانیاریی مو ئ ی2008— ھ

ئژمرکارییکان ل الپڕەی Excelی جیادا پشکش دەکرت.
ئم ھروەھا دوو پارامتری ترمان بۆ ئژمرکارییکان دیاری کرد:

1 .ME ئاستی شیاوی وردبینی یان
رژەی خزانکان یان ئندازەی نموون ل ھر دەستیک.. 2

بش الوەکییکانی خوارەوە ئم پارامتران ب وردەکارییوە شرۆڤ دەکن.

رادەی مامناوەند و ڤریانسی دەرەنجامکانرادەی مامناوەند و ڤریانسی دەرەنجامکان
ئم ئم بابتانی خوارەوەمان لIHSES  ی سای 2007 دەست کوتووە:

نرخی پیوەندیدار ب مزندەی بشداری ھزی کار لKRI  (رادەی مامناوەندی 42.39 ل سد، . 1
ڤریانسی 0.49)

نرخی پیوەندیدار ب مزندەی بکاری ل نوان تاککانی ک یکک ل ھزی کاری KRI ین (رادەی . 2
مامناوەندی 11.9 ل سد، ڤریانسی 0.32).

رادەی مامناوەندە پیشان دراوەکان لرەدا پیوەندیدارە ب دانیشتووان گورەسانی (پیاوان و ژنانی 
15 ساڵ برەوەسر) تواوی KRI. ھروەھا ل ئژمرکارییکانماندا ل رادە مامناوەندیی پیوەندیدارەکان 
کک  جیاوازەکان،   نییمت  گرووپ ژنانی  و  پیاوان  وەک  رەچاوکراوەکان،  جیاوازە   رگرووپژ  IHSES ب

وەرگیراوە.

ھاوپیوەندی (نوانیتی دووسری) نو دەستییھاوپیوەندی (نوانیتی دووسری) نو دەستیی
گۆڕانکاری  ھاوشوەن،  رەچاوکراوەکان   دەرەنجام بواری   ل دەستیک  نوان  خزانکان   ک  راستیی ئم 
گشتی ل نموون ب گورەی بابتی ب ب دەستبندی، وەک SRS، کم دەکاتوە. بم شوە کارامیی 
یان وردبینی مزندەکان کم دەبتوە. چاوەڕوانی ئم ئوەی ک خزانکان یان تاککانی نوان دەستیک 
ھاوشوەکان   تییسنوورداری و  دەرفتکان  لگڵ  قزا  یک  دانیشتووی  کسی  دوو   چونک بن  ھاوشوە 
رووبڕوو دەبنوە و ھاوشوە بوونی ئاکاریان ل براورد لگڵ دوو کس ک دانیشتووی دوو شونی جیاوازن، 
دەستیک  ناو  یککانی  نوان  دەرەنجامکانی  ھاوپیوەندییکانی   ICC ئامارییوە،  بواری   ل زۆرترە. 
ئندازە دەگرت. ب تاوتوکاری ڤریانس باشتر ئم بابت شرۆڤ دەکرت. ئگر تاککان ل گرووپکاندا 
(وەک دەستکانی رووپو) رکبخرن و ئگر ڤریانسی گشتی دەرەنجام دابش بکین سر ڤریانسی "ناو 
سرەوە   ل  ICC رگئ گرووپیی"ە.  "نوان  گشتی  ڤریانسی  نیسبتی  گرووپی"، ICCی  "نوان  و  گرووپی" 
 ICC) وە نییکانھۆی جیاوازی ناو گرووپ و ب کانوان گرووپھۆی جیاوازی ن ریانس بی ڤت، زۆرینب

 .(یوەیی زۆرتریان ھکانی ناو گرووپ ھاوشتاک ک یھ و واتایرەوە ئس
ICC پیوەندیدارە ب ئژمرکارییکانی ئندازەی نموونی ئم. ھروەھا ک ل "گ و دەستبندی 
 ب پیوەندیدار  جگاکانی  پی   ب قۆناغی،  دوو  رووپوی  گی  پکرا،  ئاماژەی  قۆناغی"دا  چند  رووپوی 
ژماردنی سرژمری ، نموون ل ناو دەستکان دادەنت. ئگر تاککان ل ناو دەستکاندا زۆر ل یک بچن، 
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جیاوازییکی زۆر بوونی نابت و ئگر دەستبندی نبت رادەی وردبینی نیسبت بSRS  کمبوونوەیکی 
گورە (ھست پکراو) ب خۆیوە دەبینت. ئم، ل جگای خۆیدا پویستی ب نموونیکی گورەتر—ھندێ 
جار زۆر گورەتر—بۆ گیشتن ب مزەندەکان بME  دراو، ھی. ئم بابت ل "شرۆڤی ئژمرکارییکانی 
ئندازەی نموون" شرۆڤ کراوە. لو بشدا پیشان دراوە ک بۆ ئژمرکاری کاریگرییکانی دەستبندی 

ICC چۆن دەبت ل ئژمرکارییکانی ئندازەی نموون بھنرت ناوە.
ICC ھروەھا ل ھبژاردنی رژەی خزان بۆ ھر دەستر رۆی ھی. ئگر ICC ل سرەوە بت، 
زدەبوونی ئندازەی نموون ب زدەکردنی خزانی زۆرتر ب ھر دەستیک، جیاوازی گشتی دەرەنجام 
 .نیی مزندەکان  وردبینی  رادەی  کردنی  باشتر  سر   ل زۆری  کاریگرییکی  ئاکامدا   ل و  سرەوە   نابات
زدەبوونی ئندازەی نموون ب زدەکردنی دەستی زۆرتر ب نموون (ب ھۆی زدەبوونی رادەی جیاوازی) 

کارامیی زۆرتری دەبت.
سرنج بدەن کICC  رەنگ جیاواز بت لگڵ نرخی بشداری ھزی کار و نرخی بکاری. مزندەکانی 
ICC بۆ پوەرەکانی پیوەندیدار ب نرخی بشداری ھزی کار و نرخی بکاری ب داتاکانی IHSES سای 
بکارھنانی   ب)  STATA ل  Xcluster فرمانی   ب برزبوونوە   پل لۆجیستیکییکانی   لمۆد  ب و   2007
ئم   النمۆد ئم  ئژمردران.  دەستبندی)  گۆڕاوەی  وەک   2007 سای   IHSES  ل  دەست پوەری 
ھلمان بۆ دەڕەخسنن ک چ رادەیکی جیاوازی ناو-گرووپی ل برانبر نوان گرووپی، دەرەنجامکانی 
بشداری ھزی کار و بکاری شرۆڤ دەکن. ئمICC  ب ریزی 0.0268 و 0.0335 بۆ بشداری ھزی 

کار و بکاری مزندە کرد و لم رادان بۆ ئژمرکارییکانی ئندازەی نموون ککمان وەرگرت.

رادەی مامناوەندی رژەی تاککانی ھر خزانرادەی مامناوەندی رژەی تاککانی ھر خزان
 مئ ،نبۆ و .کان نییزانکان و ختاک ل کیکۆپ ،(کاریتاوتو) راڤ یوەندیدار بی پئاکامدا، نموون ل
 .خۆشمان پوان الوانی 15–19 سان ورەساڵ یان لوان پیاوان و ژنانی گن زی کار لشداری ھنرخی ب
بنما،  ئم  سر   ل  ک دەکرت،   جبج یکانن)   SSU ک) خزانکان  پی   ب نموونھگری  ھرچند، 
دیاریکردنی رژەی خزان پویستکان بۆ گیشتن ب رژەی تاک پویستکان بابتکی پویست. بۆ ون، ئگر 
 ME زی کار بشداری ھرکاری نرخی بژمرتر بۆ ئی 15 ساڵ و سورەسا10,000 گ ویستمان بپ
 ویستمان ببن، پکدا ھزانر خھ ورەساڵ لسی گوەی مامناوەندی 2.5 کش ر بگت، و ئبخوازراو ھ
 رەچاوکراوەکان وەک الوان یان ژنان ل رگرووپت. بۆ ژزانی (10,000 ÷ 2.5) دەبکی 4,500 خینموون
برانبر پیاوانوە، دەبت ئژمرکاری ھاوشوە ب بکارھنانی رادەی مامناوەندی تاککان ل ھموو جۆرک 

و ل ھموو خزانکی ئو جۆرە، ئنجام بگیردرت.
تاککان  رژەی  مامناوەندی  رادەی   ب سبارەت  زیاتر  زانیاری  دەستبرکردنی  بۆ   مئ لرەشدا 
دانیشتووانی  زانیاری   ل  مئ وەرگرت.  یارمتیمان  پشووەکان  رووپوە   ل خزانک  ھر  پکھنرەکانی  و 
و  ساڵ   15 کسانی  رژەی  مامناوەندی  رادەی  وەرگرت.  ککمان  سای 2007   IHSES ب پیوەندیدار 
سرتری ھموو خزانک ل کوردستان لIHSES  نزیکو 3.77 ە. کوات، ل پاش دیاریکردنی ئندازەی 
 مورەساڵ، ئزی کاری گشداری ھزندەکردنی نرخی گشتی بکان- بۆ مژەیتاکی خوازراو – رنموون
ب کارھنا.  رووپوە  ئم  بۆ  پویستکان  خزانی  رژەی  دیاریکردنی  بۆ  گۆڕینی (1 ÷ 3.77) مان  فاکتری 
ھروەھا ک ل خوارەوە دەیبینن، نرخی بکاری، ل برانبر، تنیا بۆ کسانک ک یکک ل کسانی ھزی 
کارن، دەژمردرت. کوات، فاکتری گۆڕین یکک سرترە ل رادەی مامناوەندی رژەی بشداربووانی 

ھزی کار ل ھر خزانک ک لIHSES  نزیکی 1.60 بوو.
و  پیاوان  و  ژنان  رژەی  جیاوازەکان،   گرووپ  ل تاککان  رژەی  مامناوەندی  رادەی   مئ ھروەھا، 
رادەی مامناوەندی رژەی ژرگرووپکانی تر ل ھر خزانکدا بۆ ئژمرکارییکانی ئندازەی نموونی ئو 

ژرگرووپانمان ئژمر کرد.

زی ھراوپزی ھراوپ
ME ناوبری دنیایی ئژمردراو بۆ ئامارە (وەک نرخی بکاری).ئم ناوبرە بازنیک ک لوێ رادەی 
راستقین ل ئاستکی تایبتی ئیحتیمال، ب شوەی ئاسایی 95 ل سد، دەکوت ئووە، پیشان دەدات. 
 زندەی دەرەنجام کم ر دوو بۆ پیشاندانی رادەی گۆڕان لھ .نیاییری دپانی ناوب ک لنیوەی ،ME
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یکک ل تایبتمندییکانی نموونھگری ھکوتیی ، بکار دەبرن. بۆ ون دایبنن ک پمان وتراوە 
ک مزندەی بکاری (نرخی بکاری) 15 ل سد ب پراوزی ھی 15 ل سدای. وات ب ئگری 
95 ل سد نرخی راستقینی بکاری ل ناوبری 3± ل سدی مزنندەی ل سدای. وات مزندەی 
راستقین رادەیک ل نوان 12 و 18 ل سدای. پانتایی ناوبری دنیایی 6 ل سد (18 ل سد تا 12 

.یی ME وەندەید) یان دوو ئس ل
ل بر ئوەی ک ڤریانسی مزندە ب زدەبوونی ئندازەی نموون کم دەبتوە، ME بچووکتر 
 ME دیاریکردنی ب ندازەی نموونکانی ئرکارییژمئ .یورەتر ھی گندازەی نموونئ ویستی بپ
پیوەندیدار ب ئندازەکانی نموونی جیاواز، یان دیاریکردنی ME خوازراو بۆ دەرەنجام و ئژمرکاری 
ربازی   مئ برەوە.   دەڕوات وردبینی،  ئاستی  ئو  کردنی  دەستبر  بۆ  پویست  نموونی  ئندازەی 
دووھممان ھبژارد و ئاکامکانی ئندازەی نموونی چوار پراوزی ھلمان تاوتوێ کرد: 3 ل سد، 
5 ل سد، 7.5 ل سد و 10 ل سد. ب پشکنینی ستانداردەکانی ILO سرچاوەکانی تر، 3 ل سدمان 
وەکوو پوەری ستاندارد دیاریکرد. ھر چند 3 ل سد وەک پداویستییکی سخت دیارە، ل روانگی 
پروازی  سد،   ل  15 بکاری  نرخی  بۆ  پکرا،  ئاماژەی   ک ھروەھا  بایخدارە.  لکۆینوەی  سیاسییوە 
ھی 3 ل سد بو واتایی ک ئم دەتوانین 95 ل سد دنیا بین ک رادەی راستقین ل نوان 12 و 
18 ل سد دای. ئم ناوبرکی تا رادەیک پان. ئگر ھلی گورە کردنی پراوزی ھ بۆی ھبت، 
ل 5 ل سد، ئم دەتوانین تنیا دنیا بین لوەیک رادەی راستقین ل نوان 10 ل سد و 20 ل سد 
دای. ب گومان سیاستدانران ب جیاوازی ھر زۆری نوان بکاری 10 ل سدا و 20 ل سد دەزانن و 
 .رادەی وردبینی زۆر گرنگ ،واتکاری دەبن. کنرخی ب تر لکی وردبینانزندەکردنت داواکاری مدەچو
 پ رەنگ ویستییم پم ئورەترە و ئی گنموون ویستی برتر پکی ترەوە، رادەی وردبینی سالی ل
خرج بت یان نکرت. کوات، ئم پویستییکانی ئندازەی نموون بۆ ME ییکانی زیاتر ل 3 ل سد و 
تا 10 ل سدیشمان (ب پی پشنیاری رکخراوەی نتوە یکگرتووەکان بۆ رووپوە بچووککان) ئژمارد.

دەست ل ندازەی نموونئدەست ل ندازەی نموونئ
ھروەھا ک ل سرەوە ئاماژەی پکرا، ئگر خزانکانی ناو دەستیک زۆر ل یک بچن (ICC ل سرەوە 
 ک ک رادەی وردبینی وەھا باشتر ناکات. باشتر واییدەست ھ کانی زۆرتر بزاندەکردنی خت)، زب
رژەی خزان ل ھر دەستیک ب شیوەی نگۆڕ رابگرین و رژەی دەستکان ببین سرەوە. ھر چند 
 ل/گۆڕەکانی ھاتوچۆ بن چوونرچاو گرتنت تب ل ب .رجخم کارە پیدانی ئرچاوەکانی کاری مس
 .کانژەی دەستدەکردنی رز ک ھاسانتر لیر دەستھ زان بدەکردنی خز ،دەست و چاالکی ل دەست
بۆ ون، وەھا دایبنن ک 1,000 خزانی نموون ل 100 دەستی دە خزانیدا دانراون. تچوونی زدەکردنی 
ئندازەی نموون ب 1,500 ب زدەکردنی 50 دەست، زیاترە ل تچوونی وتووژ لگڵ پنج خزانی زۆرتر 
مزندەی   مئ  واتک و  دەگۆڕت  زۆرتر   کدەرەنجام یکم  ربازی  ھرچند،  دەستیک.  ھر   ل
وردبینانتری ب شونوەی. ل بر ئم، بیار دان بۆ زدەکردنی خزان ب دەستکان یان زدەکردنی 

رژەی دەستکان بریتیی ل پکھنانی ھاوکشی ل نوان تچوون و وردبینی.
 م رادەیئ ک وەرگیردرا کزانی کدە خ (کانیدەست) کانبلۆک ل KRI شووەکان لوە پرووپ ل
نیسبت ب رووپوەکانی پیوەندیدار ب خزان ل دنیا (ک بۆ ھموو دەستیک دە دان 25 خزان رەچاو 
دەکرت) بچووک. ژمرکارییکانی ئندازەی نموونی ئم بریتی ل دوو ئندازەی دە و 15 خزانی بۆ ھر 
بلۆکک بوو ک ل براورد لگڵ دەستبندی 15 خزانیدا، بۆ ئژمرکارییکانی بشداری گشتی ھزی کار، 
ب ریز 38 و 57 کس زدە دەمانوە. مزندەکردنی 1.75 کسی بۆ ھر خزانک ل ھزی کار، ژمارەکانی 

16 و 24 کسی ل ئژمرکارییکانی نرخی بکاری بۆ دوو ئندازەی دەست دروست کرد.
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ندازەی نموونکانی ئرکارییژمئندازەی نموونکانی ئرکارییژمئ

 مکراوە ئ رەدا شرۆڤل ن کندازەی نموونی ئرکارییانژمو ئم پاشکۆ بریتی لکانی کۆتایی ئخشت
ئندازەی نموونی پویست ل ئاستی قزا ک نموون لودا پۆلنبندی دەکرت، و ھروەکا دەرەنجامکانی 
دەگرین.  چاو  بر   ل "نیشتمانییکان")  (مزندە   KRI تواوی  بۆ   وانل کۆبوونوە،  سرەوەی   ل رادەی 
ھروەھا ک دەیبینن، کۆبوونوە بریتی ل بکارھنانی وەزنکانی نموون ل کاتی تکڵ کردنی چندین قزا 

.ویستی پندازەی نمووندە کردنی ئژەیی و زرخانکردنی ناھاوڕت ب

ئندازەکانی نموونی گشتی و قزاییئندازەکانی نموونی گشتی و قزایی
ناوی   ب  نموون ئم  بژمرین.  دەبت،  پی  پویستمان   SRS یپ  ب  ک نموونیک  سرەتا  دەبت   مئ
ئندازەی نموونی کاریگریش(ESS) دەناسرت. بۆ گۆڕاوەی دوو – دوویی، وەک بشداری ھزی کار 

یان بکاری، ئندازەی نموونی پویست بۆ SRS بم جۆرە ئژمردرت

(1)  ESS = z0.95
2 × p 1− p( )

e 2 ,  

ک لوەدا p مزندەی رادەی مامناوەندی دەرەنجام (لرەدا نرخی بشداری ھزی کار یان نرخی بکاری)ی؛ 
e پراوزی ھی خوازراوە و Z0.95 ئامارەی z بۆ ناوبری دنیایی 95 ل سدای ک برابرە لگڵ .1.96
دوو –  دەستیی  گی  نموونی  ئندازەی  پیکرا،  ئاماژەی   ک ھروەھا  پاشان DEFF ئژمرین. 
قۆناغی بۆ گیشتن ب ئاستکی تایبت ل رادەی وردبینی، ل ئندازەی نموونی SRS زۆرترە. ئم ناچار 
بووین ک ئم ئندازەی نموون بگۆڕین بو شتی ک گی دەستیی ل راستیدا پویستیتی. فاکتری 
گۆڕینی SRS بۆ گی ئاۆز(سخت)، DEFFی بستراوی ئم گیDEFF . زدەبوونی ھاوڕژەیی 

ل ڤریانسی مزندەی پیوەندیدار بSRS  پیشان دەدات. 
ب پی پناسDEFF ،ی نیسبتی ڤریانسی مزندەی دەستبرکراو ل گی ئاۆز (بۆ ون دەستیی) 
زیاتر ل ڤریانسی ھمان مزندەی دەستبرکراو لSRS یی. ئگر DEFF گورەتر ل 1 بت، رادەی 
 ل سک  m یت. بۆ نمووندەب SRS یوەندیدار بپ وردبینی دەرەنجامکان کمتر ل رادەی وردبینی 

 ل ندی بریتییبی شیاو بۆ دەستDEFF ندازەیئ ، r ندازەیبه ئ ICC ک ویموو دەستھ

(2)  DEFFc = 1+ m− 1( )× r.  

DEFF، ب پی چاوەڕوانییکان، لگڵ r زدە دەبت چونک ھاوپیوەندی دیتنکاریی ناو دەستییکان 
دەبت ھۆی زدەبوونی ڤریانسی مزندەکان. ئگر دیتنکارییکان دەستبندی جوگرافیاییان نبت (بابتی 
SRS)، رادەی ICC سفر و رادەی DEFF دەبت یک. بۆ ئم بابت (نا راستقینان) کمبوونوەی رادەی 

.بوونی نیی SRS رەیگو وردبینی ب
سرنج بدەن ک بۆ ئندازەی نموونی گشتی دیاریکراو n، رادەی DEFF ھمیش بm  وات رژەی 
زدەبوونی  گشتی،  نموونی  ئندازەی  بوونی  دیاری   ب دەبت.  زدە  دەستیک،  ھموو   ل بینینکان 
دیتنکارییکان ل دەست واتای کمبوونوەی گشتی دەستکان ل نموون ی. ل بر ئوەی ک ناو دەستکان 
ھاوشوەن، ھبوونی رژەیکی زیاتر ل دەست ب خزانی کمتر ک ھر دەستیک ب گورەی ھبوونی 

رژەی کم ب رژەیکی زۆر ل خزانی ھاوشوەی ھر دەست، خوازراوترە.
 خۆیربکی سیی DEFF م فاکتۆرەئ .مینش کردنی دووھھاوک ویستیان بکان پزندە نیشتمانییم
 DEFF مت. ئدی د جیاوازەکان ب (زاکانق) نبۆ پۆل (کساننای) کانی نمووننانی وەزنکارھھۆی ب ب ک
یان DEFFW دەبت ل کاتی تکڵ کردنی نموونکانی پیوەندیدار ب قزا لگڵ نموون نیشتمانییکاندا 
رەچاو بکرت. ئم فاکتۆرە ھروەھا بۆ مزندەکانی تری پیوەندیدار ب ئاستی سرەوە ک قزاکان تکڵ 
دەکن (وەک مزندەکانی پیوەندیدار ب پارزگا) پویست. ئم فاکتۆرە ب شوەی خوارەوە ئژمردرت:



دیزاینی سامپ وەرگرتن   59

(3)  DEFFw = 1+ CVw( )2 ,  

ک لودا CVw ھاوکۆکی بربوی (گۆڕان) (یان الدانی ستاندارد دابش بوو ل سر رادەی مامناوەند) 
وەزنکانی قزای. سرنج بدەن ک ھرچی وەزنکان نایکسانتر یان بربوتر ببن، ئم فاکتۆرەیش زدە 
دەبت و بم جۆرە رادەی مامناوەند نگۆڕ دەمنت. بم شوە بۆ گیشتن ب ئاستکی تایبت ل وردبینی 
زۆر  وەزن  قزایک،  ھموو  بۆ  یکسان  نموونی  ئمدازەکانی  بۆ  دەبت.  پویست   نموون زدەبوونی 
نایکسان دەبت (قزا بچووکترەکان دەبت وەزنی (کش) زۆر ل خوارەوە و قزا گورەترەکالن دەبت 

وەزنی زۆر ل سرەوەیان ھبت) و ل ئاکامدا DEFFW گورە دەبت.
ب ل الی یکتریدانانی دوو DEFF، فاکتری تعدیل بۆ گۆڕینی ئندازەی نموونی SRS ب ئندازەی 

ل زندەی ئاستی نیشتمانی بریتییخت بۆ مۆز و سی ئار گژ ی لنموون

(4)  DEFF = DEFFc× DEFFw .  

رادەی ESSی   ،n پویست  ناوی   ب پیوەندیدار  یان   قینراست نموونی  ئندازەی   ب گیشتن  بۆ 
دەستکوتوو ل (1) لDEFF  دەستکوتوو ل (4) لکبدەن:

(5)  n = ESS× DEFF =
z0.95

2 × p 1− p( )× DEFF
e 2 .   

وەھا دایبنن کn  برابر لگڵ 1000 و DEFF برابر لگڵ 1.5 بت. ئم رادەی DEFF پیشان 
دەدات ک ڤریانسی مزندەی 50 ل سد زۆرترە لSRS . کواتESS  برابر لگڵ 677 دەبت. 
رادەی وردبینی مزندە ھاوتای لگڵ ئو شتی ک ئم بSRS  تنیا 677 دیتنکاری دەستبر دەکین.

ب کورتی، ئو قۆناغانی ک بریتین ل ناردنناوی DEFF ەکان بۆ گیشتن ب ئندازەی نموونی 
بریتین ل (کر یس وە لکۆبوون) زندەکانی تری ئاستی کۆمکان یان مزندە نیشتمانییویست بۆ مپ

ئژمرکاری ئندازەی نموونی پویست بۆ ستراتیجی نموونھگری SRS (ب پراوزی ھلی . 1
خوازراوەوە). ئمESS  ب دەستھنراو ل (1)ە.

2 ..(2) ک وەرگرتن لک یی، بی دەستنانی گکھبۆ پ DEFFC رکاریژمئ
ئژمرکاری DEFFw بۆ وەزندان یان ترخانکردنی ناھاوڕژەیی ل ئاستی قزاکان ب کک وەرگرتن . 3

.(3) ل
لکدانی ESS لDEFF  ی گشتی دەسکوتوو ل (4) بۆ مزندەکردنی n یان بۆ ئندازەی نموونی . 4

پویست بۆ مزندەکانی ئاستی نیشتمانی.
رادەی . 5 سر   ل تاککان)  پی   ب)  4 قۆناغی   ل دەستکوتوو  نموونی  ئندازەی  کردنی  دابش 

مامناوەندی رژەی تاککان ل ھر خزانکدا بۆ گیشتن ب رژەی خزانی پویست.

دیاریکردنی ئندازەی نموونی پویست بۆ ئو مزندانی ک دەبت ل ئاستی قزاییدا راپۆرت بکرن، 
 کی ریک بخ مئ وەیکر ئب ت. للدەھ ج م قۆناغی 3 بت بدەکر جبوە جمان شھ ب
یکی قزاکان دەبت، DEFFw ب کار نایت. ھر چند ک دەستبندی دیسان ل سر ئم مزندانی 

پیوەندیدار ب قزا کاریگری دەبت، DEFFC دەبت بنردرت ناو.

ترخانکردنی نموون ل ئاستی قزاکانترخانکردنی نموون ل ئاستی قزاکان
نموونی گشتی دەبت ل ئاستی قزاکاندا ترخان بکرت. ئندازەی نموونی گشتی بۆ دنیابوون ل رادەی 
 زگا، بی پارپ کان (بییزندە کۆمی مزندەکانی نیشتمانی و دیکرەوەدا بۆ مس وردبینی ل ئاستی 
پی پیاوان ل برانبر ژنان، ب پی گرووپی تمنی) و گیشتن ب ئاستکی شیاوی رادەی وردبینی بۆ قزا 
بچووکترەکان، ئژمردرت. ھروھا ک ل ژر بشی "پۆلنبندی ھاوڕژەیی و ناھاوڕژەیی" ئاماژەی پکرا، 
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ھاوکشییک ل نوان ئم ئامانجاندا ھی ک ئم برەو ھبژاردنی یاسای ترخانکردنی چاکسازی کراوی 
"کیش" رادەکشت.

بۆ ئژمرکاری ئم ترخانکردن شون پرۆسیکی دووپاتکراوە کوتین. ئم کارەکمان ب مبستی 
 کسانی نموونرخانکردنی یر تژ زایی لزندەکانی قموو مد بۆ ھسی 5 لزی ھراوپ یشتن بگ
ل ئاستی قزاکاندا دەست پکرد. ئم شوازە ئمی ب رەقمی سرەتایی 6,534 خزان بۆ نموونی گشتی 

 .(1.A یخشت) .یاندگ
ل بیرتان بت ک یاسای ترخانکردنی "کیش" پویستی ب ترخانکردن ب قزایان ک ھاوڕژەی لگڵ :

(6)  n Wh
2 +

1
H 2 ,   

 زاکانواوی قژەی تر H و h زایق واوی دانیشتووان لتی تنیسب Wh ،ندازەی گشتی نموونئ n که
(33). ئم ئم یاسامان ل سر ئندازەی نموونی گشتی 6,534 خزان دەستکوتوو ل ئژمرکارییکانی 
سرەوە جبج کرد و دوو تعدیلمان ئنجام دا. تعدیلک ل سر ترخانکردنی "کیش" ک پشتر ئاماژەی 
 ورە بوونی لگ رگیری لورەتر بۆ بزاکانی گی النیزۆری 400 بۆ قندازەی نموونکرا، دیاریکردنی ئپ
رادە بدەری ترخانی ئوان بوو. بم شوە رژەی خزانکان تنیا بۆ دوو قزای گورەتر کم دەبتوە و 
 ل عدیلم تن. ئش دەکرزاکانی تردا دابر قس کسان لشیوەی ی ب زایانم قدراوەکان لس زانخ

براورد لگڵ یاسای پتی "کیش" ترخانی گشتی کمک یکسانتر دەکات.
ئم ب دەستپکردن ل ئندازەی نموونی سرەتایی، ME یکانمان بۆ ئندازەکانی نموونی گشتی 
"کیش" ژمارد. دیاریکرا ک ئندازەی نموونی 7,000  جیاواز ل ژر یاسای چاکسازی کراوی ترخانکردنی 
مازندەگلکی زۆر باش (رادەی وردبینی ل سرەوە) بۆ کۆم نیشتمانیی پیوەندیدارەکان ب بشداری 
ھزی کار و بکاری برھم دنت و ورای ئوە ب شوەی گشتی ME گلکی زۆر باش بۆ مزندەکانی 
قزایی (پارزگایی) و مزندەکانی پیوەندیدار ب گرووپکانی دانیشتووان وەک الوان و ژنان پک دەھنت. 
ل ھمان کاتدا، ھروەھا ک ئاماژەی پکرا، ئم ئندازەی نموون، رادەی وردبینی شیاو ل ئاستی قزایی 
 زان بی 7,000 خندازەی نموونئ می کۆتاییدا، ئپرپۆزا وە دەدات. لدەست زاکان بی قبۆ زۆرب
ئندازەی نموونی دیاریکراو ب یاسای "کیش"مان پشنیار دا ک ئندازەی قزای النیکمی 160 خزانی و 
النیزۆری 400 خزانی (ل پاش تعدیلی ئاماژە پکراو) ب دەست ھنرا. خشتی A.2 ژمارەی خزانکان و 

دەست دەستکوتووەکان (ب رەچاو کردنی دە خزان ل دەست) بۆ ھرکام ل 33 قزا پیشان دەدات.
ھندک   ب پیوەندیدار  کاریگری  نموونی  ئندازەی  و   ھ پراوزی   4.A و   3.A خشتکانی 

ئسامشن بۆ مزندەکانی پیوەندیدار ب قزا، ئاستی نیشتمانی و ئاستکانی تر پیشان دەدات.

دەرەنجامکانی ئژمرکاریی قزاییکاندەرەنجامکانی ئژمرکاریی قزاییکان
دەکات.  پشنیار  ئوە  پشنیارکراومان  ترخانکردنی  برنامی   ک دەپشکنین  قزایی  وردبینی  رادەی  سرەتا 
ئژمرکارییکانی ئندازەی نموون بۆ نرخی بشداری ھزی کار و نرخی بکاری گردراوی ئو پارامترانی 
ک پشتر ل بشی "پارامترە بکارھنراوەکان ل ئژمرکارییکانی ئندازەی نموون" باسمان کرد جیاواز دەبن.

نرخی بشداری ھزی کارنرخی بشداری ھزی کار
وەرگرت.  ککمان  کار  ھزی  بشداری  نرخی  ئژمرکارییکانی  بۆ   p سدا   ل  42.3 مزندەی   ل  مئ
 ،(2) ھاوکشی  بۆ  دەستیک  ھر   ل پیوەندیدار   m ،کیدەست ھر   ل خزان  دە  کردنی  رەچاو   ب
38 کس (ب دانانی رادەی مامناوەندی ب 3.77 گورەساڵ النیکم 15 سان ل ھر خزانک). بۆ ئم رادە 
m، رادەی DEFFC ل ھاوکشی (1) برابرە لگڵ 1.99. کوات، ئندازەی نموونی پویست بۆ یک 
قزا بۆ گیشتن ب پراوزی ھی 5 ل سد، 198 خزان. بۆ مسۆگرکردنی کارامیی کاری میدانی، 
گیاندنی رژەی خزانکانی ھموو دەستیک ب 15 (گیشتن ب ژمارەی 57 بۆ رادەی m)، رەقمی زۆر 
گورەی 2.49 را بۆ DEFF ب دەستوە دەدات. کوات پراوزی ھی 5 ل سدی بۆ ئندازەی نموونی 

247 خزان بۆ ھر قزایک پویست دەبت.
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ب پی یاسای چاکسازی کراوی "کیش" ک قبوومان کرد، ئندازەکانی نموونی قزایی ل 400 تا 
160 خزان دەگۆڕدرت. کوات، پراوزی ھی پیوەندیدار ل از 3.5 ل سد تا 5.6 ل سد بۆ 

بشداری ھزی کاری گورەساڵ دەگۆڕدرت. 

نرخی بکارینرخی بکاری
ئم ل مزندەی 11.9 ل سدی p بۆ ئژمرکارییکانی نرخی بکاری ککمان وەرگرت. بۆ دەستی دە 
خزانی، ل ھر دەستیکدا 16 کس (رادەی مامناوەندی 1.60 بۆ ھر خزانک) یکک ل ھزی کار دەبن 
و DEFF ی ئم دەستبندیی 1.50 دەبت. بم ئسامشنانوە، گیشتن ب پراوزی ھی 5 ل سدی 
 ،15 ب ر دەستھ زان لکانی خکژەی ییاندنی رگ .یزانی ھی 149 خندازەی نموونئ ویستی بپ
دەمانگینت رەقمی 1.77 برای DEFF ک بم جۆرە ئندازەی نموونی گورەتر وات 176 خزانی بۆ 

 .ویستپ زی ھراومان پھ یشتن بگ
مزندە  بۆ  پیوەندیدار  ھی  پراوزی  کرد،  قبوومان   ک "کیش"  کراوی  چاکسازی  یاسای  پی   ب

قزاییکان ل 3.1 تا 5.0 ل سد بۆ نرخیبکاری دەگۆڕدرت.

کورتکورت
ب پی گالی ترخانکردنی یکسان، مازندەی ئم ئوە بوو ک بۆ گیشتن ب پراوزی ھی 5 ل سدی 
و 4 ل سدی ب ریز بۆ بشداری ھزی کار و بکاری، پویستمان ب ئندازەی نموونی گشتی 6,534 
 ل م گڵ ئگیوەندیدار لی پ DEFF چوون" یانت" خمینمان کرد کروەھا تند، ھر چھ .یھ
سرەوەی(DEFFW = 2.5) چونک وەزنکان زۆر نایکسانن. بۆ ترخانکردنی چاکسازی کراوی "کیش" رادەی 
DEFFW زۆر کمترە (1.58). بۆ دوو قزای گورەتر، ئم گ دیسان پراوزی ھی 3.5 ل سدی 
و 3.1 ل سدی ب ریز بۆ مزندەکانی پیوەندیدار ب بۆ بشداری ھزی کار و نرخی بکاری ب دەستوە 
دەدات. بۆ دوو قزای بچووکتر، ئم گ پراوزی ھی 5.6 ل سدی و 5.0 ل سدی ب ریز بۆ ئم 

دوو مزندە گرەنتی دەکات.

دەرەنجامکانی پیوەندیدار ب مزندە نیشتمانی و ژر گرووپییکان ب پی گی چاکسازی کراوە "کیش"دەرەنجامکانی پیوەندیدار ب مزندە نیشتمانی و ژر گرووپییکان ب پی گی چاکسازی کراوە "کیش"
ئستا چاوک دەخشنین ب رادەی وردبینی مزندە نیشتمانی و پارزگاییکان ب پی گی نموونھگری 
پشنیاکراو. مزندەی کۆتایی ئم بۆ ئندازەی نموون 7,000 خزان ک بۆ ئندازەی نموونی 26,390 
 DEFFW (1.99) و DEFFC عدیلری تناوی دوو فاکت دەست ھاتووە. ناردن س (7,000 × 3.77) بک
(1.58) ئم دەگینتESS  ی برابر لگڵ 8,393 کس بۆ مزندەکانی پیوەندیدار ب نرخی بشداری 
 .سک  3,562 بکاری  نرخی   ب پیوەندیدار   ESS  .(1.58  ×  1.99)  ÷  (3.77  × کار—(7,000  ھزی 

(7,000 × 1.60) ÷ (1.99 × 1.58)—چونک رژەی کسانی پیوەندیدار ل ھر خزانک لرە 1.60ە.
پراوزی ھی مزندەی گشتی نیشتمانی بۆ بشداری ھزی کار بچووک و برابرە لگڵ 1.1 
ل سد (دی یکمی خشتی A.3). ناوبری دنیایی 95 ل سدی نزیکو نرخی بشداری مزندەکراوی 
ھی  پراوزی  شوە،  ھمان   ب دەبت.  سد   ل تا 43.4  سد   ل سدی 41.3   ل کاری 42.3  ھزی 
(دی  سد   ل  1.1 لگڵ  برابرە  و  بچووک  بکاری  نرخی  نیشتمانی  گشتی  مزندەی   ب پیوەندیدار 
یکمی خشتی A.4). ناوبری دنیایی95 ل سدی نزیکو نرخی بکاری مزندەکراوی 11.9 ل سدی 

10.8 ل سد تا 13.0 ل سد دەبت.
پویست  وردبینی   گرییھنموون گی  ئم  ئاخۆ   ک بکین  دیاری  دەمانویست   مئ چند  ھر 
 کوو بۆ ئاماری لورەساڵ بنیا بۆ دانیشتووانی گشتی گت زگایی رەچاو کراو نبۆ ئاماری نیشتمانی و پار
سر بنمای رەگز و گرووپی تمنی مسۆگر دەکات یان نا. ئم ژر – نموونان، ب شوەی سرووشتی، 
مزندەی ب وردبینی کمترەوە ب گورەی گشتی نموون پشکش دەکن. ب تایبت، ئم نیگرانی ئم 
بابت بووین ک ئو پۆلنانی ک ل دانیشتوواندا ب کمی دەردەکون (بۆ ون کسانی 50–64 سان 
بۆ  ھبت.  ناتواویان  وردبینی  رادەی  ئاکامدا   ل و  کم  نموونی  ئندازەی   رەنگ کار)  ھزی  ژنانی  و 
ئژمرکارییکانی پیوەندیدار ب قزا ل سرەوە، ئم رادەیکی دیاریکراوی وردبینیمان ل بر چاو گرت و 
ب شون ئندازەی نموونی پویستدا گڕاین. لرە، ئم ئندازەی نموونی گشتیمان ب دراو(ئاشکرا) دانا 

و ب شون پراوزەکانی ھی ژر گرووپ جیاوازەکاندا گڕاین.



62    بونیاتنانی توانا ل دەستی ئاماری ھرمی کوردستان ل رگای کۆکردنوەی داتا

بۆ  پیویست   p)کاریمانب نرخی  و  کاو  ھزی  بشداری  نرخی   ب پیوەندیدار  مزندەکانی   مئ
(وەک  جیاوازەکان   گرووپ ژر   ب پیوەندیدارەکان  داتا  و  سای 2007  ی   IHSES ل ئژمرکارییکان) 
ژرگرووپ رەگزیی، تمنی، گوندنشین یان شارنشین) وەرگرت. ئم ب کک وەرگرتن ل سھمی ئم 
ژر گرووپان ل دانیشتووان و نموونی گشتی دانراوی 7,000 خزانی، رژەی دیتنکارییکانی ھر گرووپ/ 
پۆلنکمان ل نموون مزندە کرد. وەک خشتی A.1 ناوبری دنیاییمان ب 95 ل سد دانا. ل کۆتاییدا، بۆ 

ئژماردنی ME e ھر ژر دانیشتووانک، ھاوکشی (1)مان کم گۆڕی. 

(7)  e = Z0.95×
p× 1− p( )

ESS
.  

دەرەنجامی ئژمرکاریی پیوەندیدارەکان ب ژر گرووپکاندەرەنجامی ئژمرکاریی پیوەندیدارەکان ب ژر گرووپکان
نرخی بشداری ھزی کارنرخی بشداری ھزی کار

خشتی A.3 دەرەنجامکانی ئم ئژمرکارییان بۆ بشداری ھزی کار پیشان دەدات. ب لبرچاو گرتنی 
ئم  دەوروبری  ھی  پراوزی  کار،  ھزی  گشتی  بشداری  بۆ  مزندەی 42.3   ب پیوەندیدار  نرخی 
ئامارە ب گشتی گورەترە ل مزندە خاییکانی (پنت) نرخی بکاری. چونک بوکردنوەی دوو – رستیی 
زۆرترین ڤریانسی ل ئاستی 50 ل سد ھی. پراوزی ھ بۆ ھیچ مزندەیک ل 5 ل سد تنپڕیبوو 
 ن لن پۆلنیا بۆ چت زی ھراوروھا، پت. ھکی گونجاو دادەنرئاستی وردبینیی ب مم رەقئ ک
ئوپڕی ئاستی بچووکی 3 ل سدی زۆرتر بوو: پیاوانی 50–64 سان، کسانی 50–64 ناوچ شارنشینکان، 
کسانی 15–30 ناوچ الدییکان، کسانی 31–49 ناوچ الدییکان، کسانی 50–64 ناوچ گوندنشینکان، 
و مزندە پیوەندیدارەکان ب ناوچ الدییکان بۆ ھر س پارزگا. لم خشتدا ئو بابتانی ک پراوزی 

ھیان ل 3 ل سد زۆرترە، پیشان دراوە.

نرخی بکارینرخی بکاری
 ل  11.9 بکاری  گشتی  نرخی  دەدات.  پیشان  بکاری  بۆ   رکارییانژمئ ئم  دەرەنجامکانی   4.A خشتی 
نموونی  ئندازەی  سدی   ل  42.3) کار  ھزی   ل یککن   ک کسانک  بۆ  تنیا   ئاماران ئم   .دای سد 
سد   ل  5  ل پۆلن  یک  بۆ  تنیا   ھ پراوزی   ک دۆزیمانوە   مئ ئژمردران.  گشتی)  کاریگری 
تمنی گرووپی   س ھر  ژنانی  بۆ   ھ پراوزی  ترەوە،  الیکی   ل سان.   64–50 ژنانی  تپڕیوە: 
 ناوچ سانی  یان 50–64  سان  کسانی 15–30  شارنشینکان،   ناوچ  ل و 50–64)،   49–31 ،30–15)
الدییکان و مزندە پیوەندیدارەکان ب ناوچکان بۆ ھر س پارزگا ل 3 ل سد تپڕی. پراوزەکانی 
ھلی گورە بۆ ژرگرووپی الدیی، ژنان و کسانی 50–64 سانی دانیشتووان ب بربوبوونی کمی ئم 
گرووپان ل دانیشتووان یان نرخی ل خوارەوەی بشدارییان ل ھزی کار ک نموون کم دەکاتوە، پاساو 
پشنیارکراوی  گی  گشتی   ب کراوە.  دیاری  سد   ل  3 ل زیاتر  ھی  پراوزی   خشت لم  دەکرت. 

نموونھگری ئاستکی ل سرەوەی وردبینی بۆ خۆربی ژرگرووپکان ب دەستوە دەدات.
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1.A یی خشتخشت
ئژمرکارییکانی نموونی کاریگر ل ئاستی قزاییئژمرکارییکانی نموونی کاریگر ل ئاستی قزایی

ESSESS

مزندە مزندە 
کردنکردن
(%)(%)SESE(Z(95Z(95

پراوزی پراوزی 
ھھ
(%)(%)

 CICI 9595
سنووری سنووری 
خوارەوەخوارەوە

(%)(%)

 CICI 9595
سنووری سنووری 
سرەوەسرەوە

(%)(%)DEFFC-1DEFFC-1NSS-1NSS-1
ژمارهژماره
HH-1HH-1DEFF-2DEFF-2NSS-2NSS-2

ژمارهژماره
HH-2HH-2

نیشتمانی
Est LFP8,39442.30.00541.961.0641.343.4
Est UE3,55211.90.00541.961.110.813.0

قزا
Estd. LFP9342.30.05121.9610.032.352.41.99185492.4923161

16542.30.03851.967.534.849.91.99328872.49410109
30042.30.02851.965.636.747.91.995971582.49746198
37542.30.02551.965.037.347.31.997471982.49933247
75042.30.01801.963.538.845.91.9914933962.491,866495

Estd. UE3911.90.05171.9610.132.252.41.5059371.777044
7011.90.03881.967.634.749.91.50105661.7712477
12711.90.02881.965.636.748.01.501911191.77225141
15911.90.02571.965.037.347.41.502381491.77281176
31711.90.01821.963.638.845.91.504772981.77562352
42511.90.01571.963.139.245.41.506394001.77752471

.Number of persons ages 15 and above in a household: 3.77 :بینیت
.Number of persons ages 15 and above in the labor force per household: 1.60
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خشتی خشتی AA..11—درژە—درژە

دەستبندی ل پوەری بکاریدەستبندی ل پوەری بکاری

ICCICC
ئندازەی ئندازەی 
دەستدەست

-DEFFDEFF
دەستبندیدەستبندی

0.034161.50
0.034241.77

DEFFDEFF(%) (%) MEMEزازا/قق/HHHHزازاژمارەی قژمارەی قHHHH مم النیکالنیک
1.5534233313,959
1.555149334,917
1.8534993316,467
1.855177335,841

Clustering in Indicator of Labor Force ParticipationClustering in Indicator of Labor Force Participation

Est.ICCEst.ICC
Persons/Persons/
clustercluster

-DEFFDEFF
دەستبندیدەستبندی

0.027381.99

0.027572.49

DEFFDEFF(%) (%) MEMEزازا / قق / HHHHزازاژمارەی قژمارەی قHHHH مم النیکالنیک
1.9935543318,282
1.995198336,534
2.4936933322,869
2.495247338,151
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2.A یی خشتخشت
ژمارەی خزانکان بپی قزا لسر بنمای یاسای (کیش) ی ھموارکراوژمارەی خزانکان بپی قزا لسر بنمای یاسای (کیش) ی ھموارکراو

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

دانیشتووان ب گشتیدانیشتووان ب گشتیقزاقزاپارزگاپارزگا

رژەی خزانکانرژەی خزانکان

رژەی خزانکانرژەی خزانکان
ترخانکردنی ترخانکردنی 
یاسای کیشیاسای کیشدانیشتوواندانیشتووان

رسای کیش، زۆرترین رسای کیش، زۆرترین 
رکبند ھتا رکبند ھتا 400400 و  و 

دوبارە دابشکردنوەی دوبارە دابشکردنوەی 
پاشماوە بسر باقی پاشماوە بسر باقی 

قزاکانداقزاکاندا
ژمارەی ھشووەکان ژمارەی ھشووەکان 
0 وە لنزیککردن ب وە لنزیککردن ب

852,3291,21579740040400سنتری ھولرھولر1
761,5571,08671540040400سنتری سلمانیسلمانی2
323,40046132835135350سنتری دھۆكدھۆک3
237,23633825828128280زاخۆدھۆک4
203,07229023225525250دەشتی ھولرھولر5
198,51828322925225250ڕانیسلمانی6
178,31925421423724240مخمورھولر7
170,62424320923223230كالرسلمانی8
162,05823120322623230سیملدھۆک9

159,96922820122422220سۆرانھولر10
152,12421719621922220ئاكرێدھۆک11
146,35820919221521210چمچماڵسلمانی12
145,04320719221421210شخاندھۆک13
131,66018818320621210شقالوەھولر14
118,84116917619820200بردە رەشدھۆک15
114,73116417319620200پشدەرسلمانی16
95,79713716318619190ئامدیدھۆک17
95,74613716318619190كۆیھولر18
95,14813616318619190خباتھولر19
91,61113116118418180ھبجسلمانی20

73,01010415317618180سید سادقسلمانی21
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(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)

دانیشتووان ب گشتیدانیشتووان ب گشتیقزاقزاپارزگاپارزگا

رژەی خزانکانرژەی خزانکان

رژەی خزانکانرژەی خزانکان
ترخانکردنی ترخانکردنی 
یاسای کیشیاسای کیشدانیشتوواندانیشتووان

رسای کیش، زۆرترین رسای کیش، زۆرترین 
رکبند ھتا رکبند ھتا 400400 و  و 

دوبارە دابشکردنوەی دوبارە دابشکردنوەی 
پاشماوە بسر باقی پاشماوە بسر باقی 

قزاکانداقزاکاندا
ژمارەی ھشووەکان ژمارەی ھشووەکان 
0 وە لنزیککردن ب وە لنزیککردن ب

62,8819014917217170.دوكانسلمانی22
58,5368314717017170شارەزورسلمانی23
52,8657514616917170مرگسوورھولر24
47,2506714416717170كفریسلمانی25
43,2976214316617170دەربندیخانسلمانی26
40,4755814216516160پنجونسلمانی27
28,4044014016316160چۆمانھولر28
22,6083213916216160.ڕواندوزھولر29
18,6282713816116160شارباژسلمانی30
11,9671713816116160خانقینسلمانی31
7,9831113716016160قرەداخسلمانی32
7,8391113716016160.ماوەتسلمانی33

4,909,8847,0007,0007,0007007,000کۆی گشتی

تبینی:
خشتی (4) رادەی ترخانکردن ل قزاکانی ل ژر ترخانکردنی ھاوڕژەیی بۆ n=7,000 پیشان دەدات.

خشتی (5) ترخانکردن ل قزاکانی ل ژر ترخانکردنی ھاوڕژەیی بۆ n=7,000 پیشان دەدات.
 ک کلزاگق دەکان لز زانوێ خل زا پیشان دەدات، لق ک نموونی زان لژەی خی رزان وەکوو زۆرینی 400 خناسستی پبم رخانکردنی چاکسازی کراوی یاسای کیش بی (6) تخشت

دانیشتووانی کمتر ل 400 خزانیان ھی دابش کراون بۆ ئوەی رژەی گشتی نموونکان برابر بت لگڵ 7,000 دا.
خشتی (7) ژمارەی ب دەست ھنراوی پیوەندیدار ب دەستکان، PSU بۆ ھر قزا پیشان دەدات ک لودا ژمارەکان سرڕاست کراونتوە (خرت کراونتوە) بۆ ئوەی ل ھموو دەستیک 

10 خزان بگونجت.
.(ر دەستھ زان ل10 خ x کانژەی دەستر =) ک پیشان دەداتزایرر قھ زان لژەی خر یوەندیدار بنراوی پدەست ھ ی (8) ژمارەی بخشت

خشتی خشتی AA..22—درژە—درژە
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3.A یی خشتخشت
پراوزی ھ ل ئاستی نیشتمانی و ژر گرووپ بۆ رژەی بشداری ھزی کارپراوزی ھ ل ئاستی نیشتمانی و ژر گرووپ بۆ رژەی بشداری ھزی کار

کۆی گشتی کۆی گشتی 
ESSESSN

Est LFPEst LFP
(%)(%)SESE

Z
(9595)

زی ھراوپزی ھراوپ
(%)(%)

CICI 9595
سنووری سنووری 
خوارەوەخوارەوە

(%)(%)

سنووری سنووری 
سرەوەسرەوە

(%)(%)

8,39442.30.00541.961.141.343.4+15کۆی گشتی
154,532.837.70.00721.961.436.339.1–29تمنکان 

49–302,770.055.20.00941.961.953.457.1
64–501,091.245.40.01511.963.042.448.3

4,331.314.70.00541.961.113.715.8ژنرەگز
4,146.672.10.00701.961.470.773.5پیاو

6,639.742.30.00611.961.241.143.4شارنشینشارنشین-گوندنشین
1,754.345.70.01191.962.343.448.0گوندنشین

152,230.963.10.01021.962.061.165.1–29پیاو
49–301,355.994.90.00601.961.293.796.1
64–50559.880.20.01681.963.376.983.5

152,364.913.00.00691.961.411.714.4–29ژن
49–301,394.719.60.01061.962.117.521.6
64–50545.414.20.01491.962.911.317.1

154,342.336.10.00731.961.434.637.5–29شارنشین
49–301,806.052.80.01171.962.350.555.1
64–50491.343.40.02241.964.439.147.8

15689.539.20.01861.963.635.642.9–29گوندنشین
49–30694.757.50.01881.963.753.861.1
64–50370.247.30.02591.965.142.252.3

3,280.074.00.00771.961.572.575.5پیاوشارنشین
3,426.112.00.00561.961.110.913.1ژن

866.676.10.01451.962.873.378.9پیاوگوندنشین
905.216.60.01241.962.414.219.0ژن

875.571.30.01531.963.068.374.3نردھۆک
893.311.30.01061.962.19.213.4ژن

1,447.370.90.01191.962.368.673.3نرھولر
1,574.512.70.00841.961.611.014.3ژن

1,728.179.60.00971.961.977.781.5نرسلمانی
1,864.519.10.00911.961.817.320.9ژن

1,289.939.40.01361.962.736.742.1شارنشیندھۆک
489.742.90.02241.964.438.547.3گوندنشین

2,466.438.80.00981.961.936.940.7شارنشینھولر
555.542.20.02101.964.138.146.4گوندنشین

2,905.246.10.00921.961.844.347.9شارنشینسلمانی
687.550.10.01911.963.746.453.9گوندنشین



68    بونیاتنانی توانا ل دەستی ئاماری ھرمی کوردستان ل رگای کۆکردنوەی داتا

4.A یی خشتخشت
پراوزی ھ ل ئاستی نیشتمانی و ژر گرووپ بۆ رژەی بکاریپراوزی ھ ل ئاستی نیشتمانی و ژر گرووپ بۆ رژەی بکاری

N
Est UEEst UE

(%)(%)SESE
Z

(9595)
زی ھراوپزی ھراوپ

(%)(%)

CICI 95%95%

سنووری سنووری 
خوارەوەخوارەوە

(%)(%)

سنووری سنووری 
سرەوەسرەوە

(%)(%)

3,55211.90.00541.961.110.813.0کۆی گشتی
151,70715.30.00871.961.713.517.0–29تمنکان 

49–301,5308.00.00701.961.46.79.4

64–504959.40.01311.962.66.811.9
63816.50.01471.962.913.619.3ژنرەگز

2,98910.90.00571.961.19.812.0پیاو
2,80612.00.00611.961.210.813.2شارنشینشارنشین-گوندنشین

80211.00.01111.962.28.813.2گوندنشین
151,40814.00.00931.961.812.215.8–29پیاو

49–301,2877.60.00741.961.56.29.1
64–504498.60.01331.962.66.011.2

1530821.10.02331.964.616.525.6–29ژن
49–302739.90.01811.963.56.313.4
64–507713.20.03841.967.55.620.7

151,56615.70.00921.961.813.917.5–29شارنشین
49–309548.30.00891.961.76.510.0
64–502139.60.02021.964.05.713.6

1527114.40.02131.964.210.218.6–29گوندنشین
49–303997.60.01321.962.65.010.2
64–501758.80.02151.964.24.613.0

438.78.50.01331.962.65.911.1نردھۆک
447.67.60.01251.962.55.110.1ژن

631.25.70.00921.961.83.97.5نرھولر
686.77.50.01011.962.05.59.5ژن

645.94.80.00841.961.63.26.4نرسلمانی
696.96.90.00961.961.95.08.8ژن

646.317.70.01501.962.914.820.6شارنشیندھۆک
245.316.20.02351.964.611.620.8گوندنشین

1,075.611.40.00971.961.99.513.3شارنشینھولر
242.210.50.01971.963.96.614.3گوندنشین

1,085.810.00.00911.961.88.211.8شارنشینسلمانی
256.99.10.01801.963.55.612.7گوندنشین



69

B پاشکۆی

KRLFSKRLFS ی سووڕان بۆی سووڕان بۆ گگ

بۆچی گکانی سووڕان؟بۆچی گکانی سووڕان؟

ل کاتی جبج کردنی رووپو دوابدوای یککان بۆ تگیشتن ل گۆڕانکاریی بردەوامی ھندێ پوەر وەک 
رادەی بکاریی، دیسانوە دیمان کردن لگڵ ھر ئو خزانان یان تاککان بکک. ب شوەی گشتیتر، چاکتر 
وای ک ل خولکوە بۆ خولکی تر زۆرترین بسریکدا کوتوویی نموون ھبت. بسریکدا کوتوویی 
 ک ئوەی  لبر  دەکات  زدە   زندەکم وردبینی  و  دەکاتوە  کم  گۆڕانکاریکان  مزندەکانی  ڤریانسی 
 گرتن لک نموونر خولر ھگردا، ئرانبب ن. لکی تر ناگۆڕدروە بۆ خولکخول ل سانی ناو نموونک
کسانی تواو جیاواز ل نموونگرتنکانی پشوو بت، گردراوی (پبستبوونی) دەرەنجامی خولکان زۆر 

کمبوونوەی دەبت. بمجۆرە مزندەکانی گۆڕان ڤریانسی برزتری دەبت. 
لووە ک گۆڕانی دەرەنجامگلک وەک رادەی بکاریی ل ماوەی کورتدا رەنگ تاڕادەیک کم بت، 
بۆ دیاریکردنی گۆڕانکاریی گرنگکانی پوەندیدار ب ئامار دەبت مزندەکان زۆرینی وردبینییان ھبت. بۆ 
ون، دابزینی رادەی بکاریی ل 10 بۆ 7 لسد، ل روانگی سیاسییوە چاکتربوونی برچاو دت ئژمر. 
بردەوام  بۆ  و   نیی گورە  ئوەندە  لسد)  (خای  رەھا  شوەی   ب  دییسل  3  گۆڕان ئم  ھرچند، 
بوونی گرنگایتی پوەندیدار ب ئامار پویستی ب ڤریانسی تاڕادەیک نزم ھی. بۆ سلماندنی جیاوازبوونی 

رادەکان، پڕاوزی ھی مزندەی گۆڕان دەبت کمتر ل 3 لسد بت. 
ئم تبینیان دەبت بریتی بت لوەی ک ربازی چاک بۆ پشکنین و رووپوی دووپاتکراوەیی، گڕانوە 
(بسریکدا  سنوورە   ب شوەی   ب کارە  ئم  کردنی   جبج و  خولکدا  ھر   ل  زانانخ ئو  ھر  بۆ 
کوتوویی تواوی نموونکان). ھرچند، ئم بارودۆخ دەبت ھۆی ماندوویتی زۆری نموونک. ھندێ 
ل وەمدەران ل رووپو ماندوو دەبن و ل خولکانی دواتردا ھاوکاری ناکن. ئم ماندوویتیی ب تپڕینی 
رەوتی  بم  بکرت   گۆڕکج پکدەھنن،  نوێ  خزانی   ک کسانی  لو  دەکرێ  دەبت.  زۆرتریش  کات 
چووندەرەوە رەنگ سیستماتیک بت (بۆ ون کسانی دەومند رەنگ تاقتیان کمتر بت و بیانوت زووتر 
بچن دەرەوە). کوات، گڕەنتی نونرایتی نموون، تنانت ب جگۆڕک، ھستم دەبت. تمنی کسانی 
 ت، لزرندین ساڵ بپارر چگئ مرەتایی ئی سرەوە و نموونس ڕینی کات دەڕواتپت ب کمابن

باری جماوەرناسییوە نونرایتی ناکات.
گی سووڕان  ئاستی نوەنجی نوان بسریکدا کوتوویی تواوی نموون (بنماکان یان کسانی 
 م گئ .(کانماڵ بنگل نیا جارێ دیمانت) خۆکانربواو ست کدا) و نموونر خولھ وە لھاوش
دەکات.  چارەسر  ماندوویتی   ب پوەندیدار  کشکانی  و  دەکات  گڕەنتی  ئامار   ب پوەندیدار  کارامیی 
الینی بنڕەتی گکانی سووڕان ئوەی ک بنماکان یان تاککان بۆ چندین خول ل نمووندا دەمننوە 
 ،واتک دەرەوە).   وندەک  نموون  ل "سووڕان"   ب) دەرەوە   ندەخر  نموون  ل  تایتاھھ بۆ  پاشان  و 

بسریکدا کوتوویی برچاو بم ناتواوی نموون ب تپڕینی کات دەپارزرت. 
ماوەی  بۆ  نموونیکوە،  ناو   وندەک خول  چندین  بنماکان  سووڕان،  گی  باوی  جۆرکی   ل
چندین خول دەکون دەرەوەی نموون و دیسانوە بۆ ماوەی جندین خول دەکون ناو نموونکوە و 
دەرەنجام بۆ ھتاھتای ل نموون دەخرن دەرەوە. ربازی پشنیارکراوی ئم بۆ ئم رووپوە  گی 
 ،ناو نموون توک دەکدوای ی ک بۆ ماوەی دوو وەرزی دوا بیمار بن2-(2)-2" بوو. ھ" سووڕانی 
ل ماوەی دوو وەرزی دواتردا "پشووی" دەبت، پاشان بۆ ماوەی دوو وەرز دەخرتوە ناو نموون و پاش 



70    بونیاتنانی توانا ل دەستی ئاماری ھرمی کوردستان ل رگای کۆکردنوەی داتا

ئوە ل نموون دەخرت دەرێ. قازانجی ئم ربازە ئوەی ک خزانکان بۆ دەرکردنی ماندوویتی ب ھۆی 
دیمانوە چند خول ل نموون دەخرن دەرەوە و بمجۆرە ئگری دەرچوون کم دەبتوە. ورای ئوە، 
تاقمکی  دیتنی  تواوی  خولی   ک  واتای وەرز—بو  دوو  ماوەیک—لمبارەوە  پاش  خزانکان  گڕانوەی 
تایبت تاڕادەیک درژخاین (شش وەرز یان ساڵ و نیوک) و زیاتر ل ماوەی دیتنی ئوان بۆ ماوەی چوار 

وەرزی دوا ب دوای یک (یک ساڵ).

کانی گگرنگ نالیکانی گگرنگ نالی

ونی B.1 گی سووڕانی 2-(2)-2 ب پیشاندانی نموونھگرتن ل س سای سرەتاییدا پیشان دەدات. 
چوار تاقم یان گروپ ھی ک ھرکامیان یک-چوارەمی (1,750) نموونی گشتی 7,000 یکیی پکدەھنن. 
 تودەک وەرز  دوو  ماوەی  بۆ   ،دیمان بر   تودەک سریک  پشت  وەرزی  دوو  ماوەی  بۆ  تاقم  ھر 
دەرەوەی نموون و دیسانوە بۆ ماوەی دوو وەرز دەخرتوە نو نموون. بسریکدا کوتنی تاقمکان 
ل رگای دوابدوای یک بوونی رەوتی زدەبوونی ھر تاقم دەستبر دەبت. دەرەنجام، ل وەرزی ٢ی 
سای 2 دا، چوار تاقم ھاوکات دەکون بر دیمان. لم قۆناخدا، نموون ب 7,000 خزانوە دەگات "دۆخی 

:بریتین ل م گکانی ئگرنگ نت. الیژەی دەبوە درپاش ئ م بارودۆخردەوامی" و ئب

پاش گیشتن ب دۆخی بردەوامی، چوار تاقم ل ھر خولکدا دەکون ناو نموونوە: تاقمکی تواو • 
نوێ، تاقمکی پاشماوەی وەرزی پشوو، تاقمکی بر دیمان پاش ھاتنناو نموون ل سای پشوودا و 
تاقمکی بر دیمان پاش ھاتنناو نموون ل وەرزی پشوودا و ل سای پشوودا. بۆ ون، ل وەرزی 3 
لگڵ 1,750   کرد،  زدە  نوێ)  (تواو   7 تاقمی  بۆ  خزانیان  دیمانکارەکان 1,750  دا،   2 سای  ی 
خزانی تاقمی 6 دا (ک ل وەرزی رابردوودا بۆ یکمین جار کوتبوون بر دیمان) دیسانوە دیمانیان 
کرد، لگڵ تاقمی 3 (ک دوایین دیمانی ئوان ھی سای رابردوو بوو و پاش دوو وەرز پشوودان 
رابردوو  سای  و  رابردوودا  وەرزی   ل  ک)  2 تاقمی  لگڵ  و  کرا   دیمان دیسانوە  گڕابوونوە) 

کوتبوون بر دیمان)، دیسانوە دیمانیان کرد. 
1.B یی شکشک

(7,0007,000 =  = n) واوی نموونوی تبۆ رووپ ) واوی نموونوی تی سووڕان 2-(2)-22-(2)-2 بۆ رووپی سووڕان گگ

.   ( )   :
RAND RR293-B.1

...

7  6  5  4  3  2  1      
3 2 1

 
4  3  2  1  4  3  2  1  4  3  2  1  

 (1,750=n) 1  1
 (1,750=n) 2  2
 (1,750=n) 3  1
 (1,750=n) 4  2
 (1,750=n) 5  1

 (1,750=n) 6  2
 (1,750=n) 7  1
 (1,750=n) 8  2
 (1,750=n) 9  1
 (1,750=n) 10  2
 (1,750=n) 11  1
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وات، ل ھر وەرزدا، نیوەیک ل خزانکان ل وەرزی پشوو دەپارزرن (لم ونیدا تاقمکانی • 
2 و 6) ل کاتکدا ک نیوەکی تر ب شوەی کاتیی یان ھمیشیی ل نموون دەخرن دەرەوە 
وەرزیی  دوو  پشووی  بۆ  کاتیی  شوەی   ب  1 (تاقمی  تر  خزانکانی   ب دەدەن  خۆیان  جگای  و 
 تاقمی 3 ک گای خۆی دەدات بدەرەوە و ج تدەخر تایتاھدەرەوە و تاقمی 5 بۆ ھ تدەچ
دیسانوە دت ناو، و تاقمی 7 نوی). بمجۆرە، ل وەرزک بۆ وەرزکی تر بسریکدا کوتوویی 
50 لسدی بۆ نموون ھی. ئم بسریکدا کوتوویی یارمتی کمبوونوەی ڤریانس دەدات 

ل مزندەکانی گۆڕاندا ب تپڕینی کات.
ورای ئوە، ئم گی بسریکدا کوتوویی 50 لسدی نموون نوان ساکان،  مسۆگر دەکات • 

و کارامیی زۆری مزندەی گۆڕانکاریی ساڵ-بۆ-ساڵ گڕەنتی دەکات.

گروپکانی سووڕانگروپکانی سووڕان

 ،مئ بارەت بس) کانی نمووندەست باشتر وای ،گرییھبازی نموونم رتی گونجاوی ئرایڕیوەببۆ ب
بلۆککان) دابش بکن سر RG یی جیاوازەکان. ئم سیستمک ب دوو RG بۆ نموونی گشتی 700 

دەستیی و 7,000 خزانی خۆمان پشنیار دا.

 • .کانی نموونزانخ ک (3,500) لو نیوەی کانی نمووندەست ک نیوە (350) لی ل بریتی RG رھ
 • ت بدوو تاقم تایب RG 1 ت بکی دیاریکراو تایبوەرز ل وتی نموونچوار تاقمی ناوک دوو تاقم ل

RG 2 دەبن.

ستراتیجی دوو-RG وەک ئم، بۆ ون ل رووپوی ھزی کاری فلستین بکار دەھنرت. 
 ب سبارەت   مئ یاداشتی  پکرد.  دەست  خوارەوە  شوەی   ب RGەکانمان  دروستکردنی   مئ
نموونھگری پیوەندی ب پۆلنبندی ب پی قزا و گی دوو قۆناغییوە ( ھبژاردنی دەستکان یان 
PSU ییکان و پاشان خزانکانی ناو ئوان) بوو. ب پی ربازی چاکسازی کراوی "کیش" بیار وابوو ل قۆناغی 
 ،RG نانی دووکھن. بۆ پردربژزاکان ھق وتی لککی ھوەیش ب کی جیاوازی دەستژەیم رکی
وا کارمان کرد ک دەی دەمانوت دوو نموون پکبھنین ک ھرکام نیوەی ئندازەی نموونی کۆتایی 
7,000 خزانی ل 700 دەستدا بن. کوات، ئم دەستکانمان ل قزاکان ب پی ترخانکردنی ئاماژەپکراو 
ل یاداشتی نموونھگری ھبژارد بم ئم کارەمان دوو جار و ھر جار ب ھبژاردنی نیوەی رژەی 

دەست دیاریکراوەکان ل ھر قزایک جبج کرد. 
قزا  لو  بلۆکمان   11 ھکوتی  شوەی   ب  مئ دانرابوو،   دەست  22 قزایک  بۆ  ئگر   ،نو بۆ 
ھبژارد و بۆ RG 1 ترخانمان کرد. پاشان، ل بلۆک پاشماوەکانی قزا، 11 دنکی ترمان ب شوەی ھکوتی 
ھبژارد و بۆ RG 2 ترخانمان کرد. کوات، ئم گیشتین ب دوو RG ک ھرکام 350 بلۆکیان ھبوو و 

دەستکانی ھر قزا ب شوەی یکسان ل نوان RG 1 و RG 2 دابش کرابوون.
 ب 1مان  تاقمی   مئ یکم،  وەرزی   ل بکن.   B.1 شکی  سردانی  کار،  شوازی   ل ئاگاداری  بۆ 
نموونھگری 1,750 خزان لRG 1  ھبژارد. ئگر وەھا دابنین کRG 1  ل 350 بلۆک پکھاتووە، 
ئم پنج خزان ب شوەی ھکوتی ل پستی خزانکانی ھر دەست لRG 1  ھدەبژرین(تا به 

350 × 5 = 1,750 خزان بگیین). 
ل وەرزی سھم، تاقمی 2 ل دەستکانی RG 2 زدە دەکرت. ل ھرکام لم دەستاندا، پنج خزان 

ب شوەی ھکوتی ھدەبژردرن. تاقمی 1 یش بۆ دووھمین جار وتووژی لگڵ دەکرت.
ل وەرزی سھمدا، تاقمی 1 دەچت ناو پشووی دوو وەرزی خۆیوە و تاقمی 2 بۆ دووھمین جار 
وتووژی لگڵ دەکرت تاقمی 3 ب تازەیی لRG 1  ب نموون زدە دەکرت. پنج خزانی نوی ھر 
دەست لRG 1  زدە دەکرن تا 1,750 خزانی تاقمی 3 مسۆگر بکرت. سرنج بدەن ک  خزانکانی تاقمی 
 ردوو لھ وە. چونکتوێ سراونل (ی 1دەست) تاقمی کۆن ن کدە دەکرک زیمان دەستھ نوێ ل
 ک یوە و دەرەنجامی ئاماری ھتدا دووپات دەبم گک لکوپوەی رش ب رنم پاتیدان. ئ RG 1
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دواتر ئاماژەیان پ دەکین. ل روانگی تایبتوە، ل ھرکام ل دەستکانی RG 1، دەبت پنج خزانی نوێ 
 رین، چونکبژردراون، ھبژبۆ تاقمی 1 ھ ی کوانل کان جگزانستی خپ وتی لکوەی ھش ب
تاقمکان  وەرزیدان.  دوو  پشووی   ل ئستا  و  کراوە  لگڵ  وتووژیان  دووجار  پشتر   1 تاقمی  خزانکانی 

دەبت ب شوەی ئاڵ و گۆڕان گرووپکانی تایبت ب خزانکان بن.
ل وەرزی چوارەمدا، تاقمی 4 لRG 2  زدە دەکرت. ھاوکات، گرووپی 2 بۆ رۆشتن بۆ پشووی دوو 
وەرزی RG 2 ب ج دەھت. جارکی تر، گرووپکان ل ھمان دەستکانوە دەڕۆن ناو نموون و لی 
دن دەرەوە. کوات، پنج خزان بۆ تاقمی 4 ب شوەی ھکوتی ل پستی خزانکانجگ لو  خزانانی 

ک پشتر ل تاقمی 2 دا بوون، ھدەبژردرن. تاقمی 3 بۆ دووھمین جار وتووژیان لگڵ دەکرت.
ئم پرۆس ب پی شکی B.1 تا وەرزی 2 سای 2 درژەی دەبت ک لوکاتدا نموونی تواوی چوار 
 کراو لکانی ئاماژەپندییتمتایب (ردەوامدۆخی ب) م قعناغپاش ئ ت. لک دزانی پتاقمی و 7,000 خ

بشی "الین سرەکییکانی گ" شرۆڤ دەکرت.

چوار تاقم ل ھموو وەرزک وتووژیان لگڵ دەکرت.• 
 •.RG 2 و دوو تاقم ل RG 1 دوو تاقم ل
ل ھر وەرزکدا، نیوەیکی نموون یان دوو تاقم ل وەرزی پشوو دیسان وتووژیان لگڵ دەکرت. • 

ئم دوو تاقم ل یک RG ین.
ل ھر وەرزکدا، نیوەیکی نموون یان دوو تاقم دەڕۆن دەرەوە و جی خۆیان ب دوو تاقم ل یک • 

RG دەدەن.

دەبت سرنجی دوو تبینی بدرت. یکم، ئم راستیی ک تاقمی خزان دەرکوتکان ل رەوتی رووپو 
دەبت جی خۆیان ب تاقمکی نوێ ل خزان ھاودەستکان بدەن، زۆر گرنگ. ھر چند ئم شوازە یارمتی 
 .ئاماریی کارامیی  ئو  ئنجامدانی   ل سرەکی  ئامانجی  دەدات،  پشینکان  ھگرتنی  و  بڕوەبرایتی 
خولکان،  ھاوپیوەندی  ھۆی   ب  نموون بردەوامی  کوتوویی  بسریکدا  پکرا،  ئاماژەی   ک ھروەھا 
خزانکانی   ک دت  دی   ب  کات ئو  ھاوپیوەندی  ترین  بھز  گومان   ب دەکات.  باشتر  وردبینی  رادەی 
 وەی کر ئب ت لرەکی دەوتریوەندی سھاوپ ،یوەندییم ھاوپن. بگۆڕدرڕینی کات نپت ب نموون
گرووپی ئم ب شوەی سووڕان، دروست کردنی وەھا ب سریکدا کوتنک بۆی نیی. ھر چند، ئگر 
خزان ناوکوتکانی ھاو دەست ئوانی بن ک دەڕۆن دەرەوە، تا رادەیک کارامیی دەست دەکوت. 
 ت کوەھا چاوەڕوان دەکر ک کانھاودەست زانوان خن یوەندی لدەرەنجامی ھاوپ ندییتمم تایبئ
 ICC بارەت بگریماندا سھیاداشتی نموون ل ی کو شتک بن ( وەک ئبوارە جیاوازەکاندا وەک ی ل
 م قازانجیوەندی الوەکی. ئناو ھاوپ ب یکی ھیوەندی الواز قازانجھاوپ ،واتکرا). کباس ل DEFF و
 بارودۆخ ئم  ھبژردرن).  دەرکوتکان   زانخ شونی  ھمان   ل خزانکان   ک دەردەکوت  کاتک 

تایبتRG  شرۆڤ دەکات.
ھاوشوەکانی   گرووپ  ل کات  درژایی   ب نوکان   تاقم  ک بدرت   راستیی ئم  سرنجی  دەبت 
دەستکان ھدەبژردرن. ھروەھا ک ئاماژەی پکرا، تاقمی نوێ دەبت ب شوەی ھکوتی ل پیستی 
خزانکان ھبژردرت. بگومان بۆ برگیری کردن ل ماندوویتی وەالمدەران، ئو خزانانی ک پشتر 
ل رووپودا بشدارییان کردووە، دەبت وەال بنرن. ئگر نمانھوت ل خزانکان زیاتر ل سووڕک بۆ 
ھر تاقم کک وەربگرین، سرچاوەی ئو خزانان ک بۆ تاقم نوکان ل دەست ھمانن ب درژایی کات 
بچووک و بچووکتر دەبت. کوات، بۆ ھندک جار، ھبژاردنی نموونی نوێ ل دەستکان ل چوارچوەی 

نموونھگری پویست دەبت. وات قۆناغی یکمی نموونھگری دەبت دووپات بکرتوە.
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دەستپکی رووپو ب نموونی تواودەستپکی رووپو ب نموونی تواو

ھر   ل نوێ  تاقمکی  زدەکردنی   ب  نموون وەرزی   ب وەرز  پرەپدانی  لکرا،  باسی   ک  پرۆس ئم 
رووپو  ششمی  وەرزی  تا  تاقم  چوار  و  خزانی   7,000 نموونی  پکھاتنی  ھۆی   تدەب  ک  کوەرز
(سای 2، وەرزی 2، ل شکی B.1). ل ھمان کاتدا ک جبج کردنی ئم    پرۆس تا رادەیکی زۆر 
ھاسان، ئم خای الوازەی ھی ک ئندازەی کۆتایی نموون تا ماوەیک ب دی نایت و رادەی وردبینی 

مزندەکانی پش لو کات (بۆ ون نرخی بکاری نیشتمانی) کمتر ل رادەی خوازراو دەبت.
ھر چند، دەکرت کارەک ب نموونی تواو دەست پبکرت و وەھا دابنرت ک دەی  پرۆسی 
رووپو ل وەرزی 2 ل سای 2 (وەک خولی 1 ی رووپو ل شکی B.1) دای. ئم ئم ربازە پشنیار دەدەین 
 م ئامانجت. ئر بکربرەوە دەستس رادەی وردبینی ل زندەی بو ممی رووپکخولی ی ل وەیکبۆ ئ

بم جۆرە ب دەست دت:

دوو RG ب پی شوازک ک باسی لکرا پک بھنن. . 1
ل ھر دەستیکی RG 1، پنج خزان ب شوەی ھکوتی بۆ تاقمی 1 ھبژرن. پاشان، ل پستی . 2

خزان پاشماوەکانی ئم دەستان، پنج خزان ب شوەی ھکوتی بۆ تاقمی 5 ھبژرن.
ل ھر دەستیکی RG 2، پنج خزان ب شوەی ھکوتی بۆ تاقمی 2 ھبژرن. پاشان، ل پستی . 3

خزان پاشماوەکانی ئم دەستان، پنج خزان ب شوەی ھکوتی بۆ تاقمی 6 ھبژرن.
لگڵ ھموو ئم خزانان (n=7,000) وتووژ دەکرت.. 4

ل وەرزی دواتر، ب جۆرک کار دەکین وەک ئوەی ک وەرزی 3 ی سای 2 داین (سردانی 
شکی B.1 بکن) و ب گورەی ئم لگڵ ھر تاقمک مام دەکین:

لگڵ تاقمی 1 وەھا مام دەکرت وەک ئوەی ک  تا وەرزی پشوو چوار جار وتووژی لگڵ • 
کراوە، پاشان ل رووپو وەال دەنرن.

لگڵ تاقمی 2 وەھا مام دەکرت وەک ئوەی ک ئم وەرزە وتووژی چوارەمیتی. واە درژە • 
بم خول دەدات و پاشان بۆ ھمیش ل نموون دەڕوات دەرەوە.

 • واتمی بووە، کی دووھشوو دیمانوەرزی پ وەی کت وەک ئدەکر ڵ تاقمی 5 وەھا مامگل
ئم وەرزە بۆ رۆشتن بۆ پشووی دوو وەرزی خۆی ب ج دەھت ک بۆ دوو خولی رووپوی تر 

ئامادە ببت.
لگڵ تاقمی 6 وەھا مام دەکرت وەک ئوەی ک دیمانی دووھمیتی. وات ل پاش ئم وەرزەدا • 

دەچت ناو پشووی دوو وەرزی خۆیوە ک بۆ دوو خولی رووپوی تر ئامادە ببت .
تاقمی 3 ل دەستکانی RG 1 دروست دەبت (پنج خزانی نوێ ل ھموو دەستیک). ئم لگڵ • 

ئم تاقم وەھا مامل دەکین وەک یوەی ک ل پاش دوو خولی وتووژ دیسان ھاتوەتوە و پاشان 
بۆ ماوەی دوو وەرز بۆ پشوو ڕۆشتووە. کوات ل وەرزی دواتردا دیسان وتووژی لگڵ دەکرت و 

پاشان بۆ ھمیش نموون ب ج دەھت.
تاقمی 7 یش نزیک ل دەستکانی RG 1 دروست دەبت (پنج خزانی نوێ ل ھموو دەستیک) تا • 

بۆ یکمین خول ل چوار خولی رووپو ئامادە بکرت. 

درژە بم ربازە بۆ چند وەرزی دواتر دەدەین.
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ھرمی ئاماری دەستی ل توانا ھرمیبنیاتنانی ئاماری دەستی ل توانا بنیاتنانی
داتا کۆکردنوەی رگای ل داتاکوردستان کۆکردنوەی رگای ل کوردستان

کوردستان ھرمی کوردستانحکومتی ھرمی حکومتی
پالندانان پالندانانوەزارەتی وەزارەتی

حکومتی ھرمی کوردستانحکومتی ھرمی کوردستان
وەزارەتی پالندانانوەزارەتی پالندانان

ئاماری گشتگیر و بوادار بۆ سیاستدانانی ئابووری زۆر پویست. ھرمی کوردستانی عراق 
ئاماری پویست بۆ باشتر کردنی ژر پکھات، دابینکردنی بوار بۆ ھاندانی پرەپدان، راکشانی 

سرمای بیانییکان و گیشتن ب گشی ئابووری بردەوامی ل بردەستدا نییRAND . ھاوکاری 
 ڵ وەزارەتگبوو لژکاری ھمی کوردستان و راوری ئاماری ھرمانگڵ فگنزیک دەکات ل

پیوەندیدارەکان بۆ ئامادەکردن، جبجکاری و راڤی خولی سرەتایی ئامارگرتن ل ھزی کاری 
 نموونییر RAND کۆمپانیای .ویستتی زۆر پتدانانی حکومبۆ سیاس م کرھ یوەندیدار بپ

گشتییکان و فرکاریی تاوتوکاران و کردەوەییانی ب فرمانبرانی فرمانگ پشکش کرد. 
ورای ئوە، فرمانبرانی فرمانگ  ب بشداریکردن ل خولی ژیانی تواوی رووپو، ل گی 

سرەتاییوە تا کۆکردنوەی داتاکان بۆ راڤی سیاستی، و ب قبووکردنی برپرسایتی جبجکاری 
و راڤی کۆتایی رووپوەکان ل فرکاری کردەوەییان ککیان وەرگرت. خولکانی دواتری رووپو، 
زانیاری برۆژ سبارەت ب رەوتی گۆڕانی ئم پیشاندەران (ئیندیکاتۆر) و پیشاندەرە گرنگکانی تر 

ب درژایی کات و ل وەمی سیاستکاندا، پشکش دەکات.
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