
دەستەی ئامارى هەرێمى كوردستان، ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ و سندوقی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری 

 دانیشتوان و راپۆرتى رووپێوى دێمۆگرافی لە هەرێمی کوردستانی عێراق رادهگەیێنن

موگرافياى دانيشتوان، ى دۆخى ئێستاى ديبارهزانياريى گشتگير له رێمى كوردستان/عێراقهە رووپێوى دیموگرافى لە

 ست.ردهبه خاتهوارى و ئاستى خوێندن دهى ناوماڵ، خوێندهرستهندارێتيى خانوو، كهرى، داهات، خاوهكاركه

درێت، نجام دهئه دواوهبه 1987 له كه كانهئامارييه ترين كارهورهگه كێك لهديموگرافييه يه-تىاڵيهكۆمه م رووپێوهئه

ر سێ كانى ههكان و ئاوارهييهميشههه جێبووهنيشته خێزانه كه وهخێزان كۆ كردۆته 12,699ى بارهلهزانياريى 

 خۆى. ولێر و سلێمانيى گرتۆتهپارێزگاى دهۆك، هه

 كان؛ لهورييهئاب نگهو ئاسته وهڕووبوونهرووبه له رچوون بووهده واڵت له ، كهكاتێكى گونجاودا بووه له م رووپێوهئه

ڕى دژى ن بۆ شوێنى خۆيان. شهوهڕانهنيازى گهياخود به وهتهڕاونهكان گهئاواره رچاوى خێزانهشێكى بهكاتێكدا به

رێمى ر ههسهبوو لهكى قووڵى ههرييهكاريگه 2017-2014سااڵنى  عێراق و شام )داعش( له تى ئيسالمى لهوڵهده

ى عێراقى ك مليۆن ئاوارهيه ى بۆ زياتر لهناگهرێمى كوردستان پههه وهكهيرانهتاى قهرهسه له ركوردستانى عێراق: هه

 .ى ناوخۆيى كردووهئاواره 800,000وام مێوانداريى ردهكى بهيهشێوه ر كرد و بهبهستهده

كيان يهبناغه م رووپێوهكانى ئهزانيارييه’’رێمى كوردستان، وتى: تى ههزيرى پالندانانى حكومهلى سندى، وهدكتۆر عه

ن بۆ پالندانانى باشتر و كهرێمى كوردستان دهتى هه، و هاوكاريى حكومهكانى داهاتوو داناوهئامارييه بۆ كاره

 ‘‘ى رێكتر.يهشێوه كان بهرچاوهشكردنى سهدابه

شى وڵێكى هاوبههه م رووپێوهئه’’ڵێت: يى كۆچ، دهتولهى رێكخراوى نێودهرۆكى نێردهڕێز جيرارد وايت، سهبه

كان بۆ دانيشتوان و هيوادارين پشكى كگرتووهيه وهتهرێمى كوردستان و سندوقى نهتى ههڵ حكومهگهله يهقينهراسته

 ‘‘يراندا.قه ى دواىم قۆناغهكان لهقامگيرهناسه ى خێزانهكانى زۆربهستنيشانكردنى پێويستييهده بێت لههه

م ئه’’عێراق، وتى:  كان بۆ دانيشتوان لهكگرتووهيه وهتهرى سندوقى نهڕێز راماناتان باالكريشنان، نوێنهها بهروههه

كات و ر دهبهستهئابورى ده-تىاليهكانى دانيشتوان و كۆمهى ئامارهوهكردنهكانى تازهپێويستييه ديموگرافييه رووپێوه

رێمى تى ههحكومه ت بهكان و پالندانان خزمهتهك بۆ داهاتوو، پێشخستنى سياسهڕێگايهخشهكو نهها وهروههه

 ‘‘كات.كان دهشهكوردستان و هاوبه

تى پالندانانى زارهوه له شێكهبه ( كهKRSOرێمى كوردستان )ى ئامارى ههستههاوكاريى نێوان ده به م رووپێوهئه

كان بۆ كگرتووهيه وهته( و سندوقى نهIOMكان )كگرتووهيه وهتهرێمى كوردستان؛ ئاژانسى كۆچى نهتى ههحكومه

 .وهتهدا كۆ كراونه 2017مى م و دووهكهنێوان تشرينى يه . داتاكان لهنجامدرا( ئهUNFPAدانيشتوان )

كان كگرتووهيه وهتهها سندوقى نهروهمريكا و ههى ئهوهرهدهتى زارهكانى وهران و ئاوارهنابهى دانيشتوان، پهنووسينگه

 .يان كردووهم راپۆرتهى ئهوهبۆ دانيشتوان پاڵپشتيى بالوكردنه

 

 كان:كان و ئامارهكييهرهسه وتهركهده

دۆالرى  850ى نزيكه كاتهده دينارى عێراقى )كه 1,000,000 له مترهيان كهكان داهاتى مانگانه% ى خێزانه87 •
 مريكى(.ئه

ى كار وهدۆزينه هيچ ئۆمێدێكيان به كه يان داوهئاماژه كاريان نييه ساڵ( كه 34-18نى مهته نجان )له% ى گه20 زياتر له •
 .ماوهنه



 .كردووهكاريان نه كهرووپێوه ان لهوتنيچاوپێكه ر لهى بهفتههه له كه وه داوهيان به% ئاماژه27كاندا، رۆك خێزانهنێو سه له •
ى ى نيوهشى چااڵكى هێزى كار پێكدێنن. نزيكهرێمى كوردستان بهساڵى هه 64بۆ  15ن مه% ى دانيشتوانى ته40 زياتر له •

 ن.كهرتى حكوميدا كار دهكه ر لهدانيشتوانى كاركه
 ندام.ئه 5.1 له رێمى كوردستان بريتييههه ى خێزان لهبارهقه دات كهگشتى نيشان ده به داتاكه •
 وهرووى هێزى كاره له كه ساڵيدايه 64-15نى مهگروپى ته % له61، ساڵيدايه 15نى مهخوار ته % ى دانيشتوان له35 •

 رووترن.ساڵ و سه 65نى مهته % يش له4چاالكن و 
ڵى باوى ڵوپهنى كهموويان خاوهى هه: نزيكهيهياوى ژيانيان ههرى شئێستادا ستانده رێمى كوردستان لهكانى ههخێزانه •

ژين تێيدا ده ن كهو خانووهنى ئهكان خاوهر چوارى خێزانهسهفرگر(، سێ لهرى غازى يان بهڤزيون، چێشتلێنهلهنێوماڵن )ته
 .يهها زێرابيان ههروهبا و هه( و تۆڕى نيشتيمانيى كاره%90تۆڕى گشتيى ئاو ) گرێدراون به كه–

 

 :به ندى بكهيوهپه بۆ زانياريى زياتر، تكايه

؛ 2550 234 751 964كان، مۆبايل: +ندييهيوهرپرسى په(: ساندرا بالك، بهIOM) تيى كۆچ ولهرێكخراوى نێوده

 sblack@iom.int ئيمێل:

كانى دانيشتوان و هێزى كار، شى ئامارهرپرسى بهوردستان: گوهدار محمدعلى سعيد، بهرێمى كى ئامارى ههستهده

 gohdar.mohamed@krso.gov.krd ؛ ئيمێل: 8840 448 750 964فۆن: +لهته

 751 964فۆن: +لهكان، تهندييهيوهموسا، پسپۆڕى په لوا(: سهUNFPAكان بۆ دانيشتوان )كگرتووهيه وهتهسندوقى نه

 smoussa@unfpa.org ؛ ئيمێل: 1545 740
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