قؤناغةكانى طةشةى دانيصتواى
بريمةنداى و تويَرةزانى بوازى دانيصتواى ثيَياى واية كة دانيصتواى لةيةز كؤمةلَطايةكى دا بة ضةند
قؤناغيَكى طةشةدا تيَجةزِ دةبيَتمةم بوازةشدا ضةنديو تيؤز لةاليةى تويرةزاى ئاماذةياى بؤ كساوة
ديازتسيهياى (تيؤزي طؤزاني دميؤطسافية )( تظرية التغيري الدميوغرايف) ياى بة (خولي دميوطسايف ) (
الدوزة الدميوغسافية)ناو شةندياى كسدووة اليةنطساني ئةم تيؤزة ثيياى واية دانيصتواى لة يةز
كؤمةلطايةك سةزةتا بة ييَواشى و دواى ئةو وزدة وزدة دةداتة شيادى و تا دةطاتة لوتكةى بةزشى و
دواتسيض بة شيَوةيةكى ثمة بة ثمة ( التدزجيية ) كةم دةكات تاوةكو دةطاتة حالَةتى جيَطري بوونى
ِزيَرةيى (االستقساز الهسيب)دواتسيض بةزةو كةم بووى دةضيَت ليَسةدا باس لة طسيهطرتيو قؤناغةكاى

دةكةيو :

يةكةم /قؤناغى جيطري بوونى زيرةيى(طةشةى ييواش)
يةنديَم جاز بة قؤناغى ضةزةتاى طةشة ناودةبسيَت هةم قؤناغةدا تيَلساكانى يةزيةن هة دايم بووى و مسدى بةزش
َطا
دةبيَت بؤية ئةم قؤناغة بة طةشةى ييَواش و نازيم ثيَم دةناضسيَت ئةم شيَواشة هة شياد بووى هة شؤزبةى كؤمةه
َطاكانى جيًاى بةم قؤناغةدا
َيَني يةموو كؤمةه
َى و يؤشايةتى و دواكةتووةكاندا دةبيهسيَت دةكسيَت بو
كشتوكاه
َتى
طوشةزياى كسدووة تاوةكو ئيطتاش ئةم جؤزة طةشةية هة يةنديَم بةشى ناوةزِاضتى ئةفسيقيا و باشوزى زؤذيةال

َتانى ئةمسيلاى باشوز بةز ضاو دةكةويَت كة تياندا تيلساي مسدواى هة نيواى ( %4و)%5
ئاضيا و يةنديَم وال
ئةمةجطة هةوةى كة شياتس هة  %55ى مهداالنياى دةمسى ثيش ئةوةى تةمةني ( )15ضال تةواو بلةى ئةمة جطة هة
شةزو شؤزى يؤشايةتي كة دةبيت بة مايةى هة ناوبسدني ذمازةيةكي شؤزياى هة طةل بةزشي تيلساكاني هة دايم بووى
بة بةزشي كة شياتسة هة تيلساي مسدى يةز بؤية زيرةى طةشةى ضاالنة هة ( )%1كةمرتة
دووةم /قؤناغى طةشةى خريا  :شؤز جاز بة قؤناغى دميؤطسافى الو دةناضسيَت كة بة طةشةيةكى شؤز خيَسا دا
تيَدةثةزِيَت هة ئةجنامى دابةشيهى تيَلسِاكانى مسدى بة ثوةيةكى شؤز خيَساتسهة تيَلساكانى هةدايم بووى بة جؤزيَم هةم
َم
قؤناغةدا تيَلساكانى هة دايم بووى تازِادةيةكى شؤز بةزشة هة ئةجنامى باش بوونى بازى طوشةزاى و تةندزوضتى خةه
كةدةبيَتة يؤى بةزشى زِيَرةى شياد بوونى ضسوشتى هةخاضيةتةكاني كؤمةهطاي ئةم قؤناعة ثيصي دانيشتواى بةزشة
َطايانةدا زِيَرةيةكى بةزش هة نيَو
يةزةمي دانيشتوانياى هة بهلةدا فساونة ضونلة تةمةنى بضوون هةم كؤمةه
طسوثةكانى تةمةى ثيَم دةييَهيَت تيلساكاني مسدى هةم قؤناغةدا هة نيواى ( )%2,5- 1يةزضي تيلساكاني هة دايم
َتانى تاشة
بوونة هة نيواى ()%5-%4بةم جؤزة زيرةى شيادبووني ضاالنة هة ( )%2شياتسة هة كاتى ئيطتادا شؤزبةى وال
َنةية ئةم زِيَرةية هة
ثيَطةيشتوو هةم قؤناغةداى كةتياياندا تيَلساي طةشةى دانيشتواى هة ضةزووى ( )%2ى ضاال
َت وةن ميطس و ييهد نصيلةى ( )%2,2و هة هوبهاى و ضعودية و فهصويال هة ( )%3,1و هة ضوزيا و
يةنديَم وال
َتاندا بؤ باش بوونى ئاضتى بريَوى و
عيَساق يةن بة دواى يةن ( )% 3,4( )%3,2بةزشى زِيَرةى طةشة هةم وال
ثيَشلةوتهى بوازى تةندزوضتى دةطةزيَتةوة كة بووة مايةى كةم بوونى تيلساكانى مسدى بة يؤى ضازةضةز كسدنى و
َم و خؤثازاضتهياى هة نةخؤشى يةكاى هةطةلَ
بهةبسِكسدنى نةخؤشى يةكاى ويَساى شياد بوونى يؤشيازى تةندوزضتى خةه
َى .جيطاي ئاماذةية ووالتاني ئةوزوثا هة ماوةى نيواى ضةدةى  11و تا
كةم بوونى تيَلسِاكانى مسدى هة نيَو مهداال
ناوةزاضيت ضةدةي  11بةم قؤناغة طوشةزياى كسدووة .
ضيَيةم /قؤناغى (انتقاهي) طواضتهةوةشؤز جاز بة قؤناغى طةشةى دانيشتوانى دواكةوتوو( اههنو املتاخس) دةناضسيَت
َم بة يؤى كةم بوونةوةى
هة خاضيةتةكانى ئةم قؤناغة زِيَرةى هة دايم بواى هةطةلَ ئةوةى بة ئازاضتةى كةم بوونة بةال
َتانةى هةم قؤناغةى ثيصياى مام ناوةندة و
خيَسايى زِيَرةى مسدواى و هة دايم بوواى تا زِاددةيةن بةزشتسة ئةو وال
مسدنياى تيَدا كةمة ئاضيت بريوى بةزشة بة تةمةنةكاى زيرةيةكي شؤز ثيلديهو هة طةل دابةشيين زيرةى مهداالى هة
كؤى دانيشتواى .تيَلسِاى هة دايم بووى هةم قؤناغة شياتس هة (  ) % 2وتيَلسِاى مسدنيش نصيلةى ( )% 1زِيَرةى
َطايانةى هةم قؤناغةداى هة شؤزبةى قازةكاى يةى بة
َنة هةم قؤناغةدا هة (  ) % 1شياتسة ئةو كؤمةه
طةشةى ضاال
جؤزيَم هة ئةوزوثا زِيَرةى طةشةى هةيةز يةن هة زؤمانيا هة ( ) %1و هةئيطجانيا ( ) % 1,1و هةئةمسيلاى باكووز
هة كةنةدا()%1,1هة ئةمسيلاى باشووز هة ئةزجهتني (  )%1,1وهة ئاضيا هة ياباى ( . ) %1,3
ضوازةم /طةشةى ييواش( اههنو اهبطيء) شؤز جاز بة قؤناغى طةشةى كةم كسدوو دةناضسيَت بة يؤى طةشةى
َةتى جيَطري بوونى زيَرةيى بة جؤزيَم تيَلسِاى طةشة هةم
نيَطةتيظةوة هةم قؤناغةدا طةشةى دانيشتواى دةطاتة حاه
َتانى ئةوزوثا بةدى دةكسيَت هة
َتانةى هةم قؤناغةداى هة بةشيَلى شؤزى وال
قؤناغة دا هة ( )%1كةمرت دةبيَت ئةو وال
َتانةى هةم
َم و طسانى ثةزوةزدةكسدنى مهدالَ هة دايم بووى كةم دةبيَت ئةو وال
ئةجنامى شؤز بوونى يؤشيازى خةه

قؤناغةدانة قوضةكى دانيشتوانياى هة ناوةزِاضتى فساوانة دواى ئةوةش طسوثى بضوون ديَت ئيهجا طسوثى ضيَيةم ديَت
بةجؤزيَم زيَرةى طةشة هة بةزيتانيا هة (  ) % 0,1و هة ئةملانيا (  ) % 0,2و هة نةمطا (  ) % 0,3هة يةكتيى
َم بدةى بؤ ذنًيَهاى و
َتانة ناوة كة يانى خةه
َى بةووال
ضؤظيةتى ثيَشوو (  ) % 0.1ئةم كةم بوونة هة زيَرةى طةشة ثاه
َةتانى
َنة دوايى هة دةوه
هةدايم بووى و يَساى ئةوةى ئاضانلازى بؤ ديادةى كؤض دةكةى بؤ ناوةوة وةن هةم ضاال
ئةضلةندةنافى دةبيهسا .
طسنطرتيو زةخهةكاني هةم تيؤزة طرياوة
 -1هة باضلسدنيدا شؤز طشطرية
 - -2ثيشبيين ئةو طؤزانانة ناكات كة دوا بةدواي قؤناغي ضوازةم زوو دةدات
 - -3ماوةيةكى شةمةني ثيَويطت هة طواضتهةوة هة قؤناغيلةوة بؤ قؤناغيلي تس ديازي
ناكات
 - -4يؤكازي طؤزانة دميؤطسافيةكاى شؤز ئاهؤشتسة هة وةي كة هة نةشةزيةكة ياتووة
 - -5ييض مةزج نية كة دةوهةتاني تاشة ثيطةيشتوو بة يةماى شيوةى ووالتاني ئةوزوثي ئةم
قؤناغانة بربى ضونلة ئةو بازودؤخةى كة ووالتاني ئةوزوثي يةياى بووة جياواشة هة ووالتاني
دواكةوتوو

