
  

( وصندوق األمم المتحدة للسكان KRSOأت هيئة احصاء إقليم كردستان )بد  -، أربيل ، العراق  2018سبتمبر  13

والمنظمة الدولية للهجرة اليوم بتنفيذ المسح الديموغرافي الخاص باقليم كردستان العراق ، وهو أحد أكبر التدريبات 

 1987اإلحصائية التي أجريت في المنطقة منذ عام 

. 

انية الحالية والعمالة والدخل واإلسكان والممتلكات المنزلية واألمية ومستويات يقدم المسح لمحة شاملة عن التركيبة السك

أسرة، بما في ذلك المقيمون على المدى  12,699التعليم. جمعت هذه الدراسة االجتماعية الديموغرافية معلومات من 

 والسليمانية.الطويل والعائالت النازحة في المحافظات الثالث في إقليم كردستان في دهوك وأربيل 

 

ضد تنظيم الدولة االسالمية في العراق والشام )داعش( تأثيرا مهما على إقليم كردستان: منذ  2017-2014كان لحرب 

 800,000بداية األزمة وفر إقليم كردستان العراق المالذ ألكثر من مليون نازح عراقي وما زال يستضيف أكثر من 

 نازح.

ناسب حيث يمكن استخدامها من قبل حكومة إقليم كردستان وشركائها للتخطيط والتنفيذ لذلك تأتي نتائج المسح في وقت م

 الفعال للسياسات والخدمات االجتماعية واالقتصادية.

 

وقال الدكتور علي سندي وزير التخطيط، "إن المعلومات الواردة في هذا المسح تشكل قاعدة مرجعية للدراسات 

 حكومة إقليم كردستان على التخطيط والتخصيص األفضل للموارد". اإلحصائية المستقبلية وسوف تساعد

وذكر السيد جيرارد وايت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، "إن هذا المسح هو جهد تعاوني حقيقي بين 

م في تلبية احتياجات المنظمة الدولية للهجرة وحكومة إقليم كردستان وصندوق األمم المتحدة للسكان، والذي نأمل أن يساه

 أكثر األسر ضعفا في فترة ما بعد األزمة الحرجة هذه".

 

وأضاف السيد راماناثان باالكريشنان، ممثل صندوق األمم المتحدة للسكان في العراق، "إن هذا المسح الديموغرافي يفي 

قبل ووضع السياسات والتخطيط اقتصادية حديثة وسيعمل كخريطة طريق للمست-بالحاجة إلى إحصاءات سكانية واجتماعية

 مع حكومة إقليم كردستان وشركائها".

 

( في وزارة التخطيط في حكومة KRSOوقد تسنى إجراء المسح من خالل التعاون مع هيئة احصاء إقليم كوردستان )

( وتم UNPFAكان )وصندوق األمم المتحدة للس -وكالة الهجرة التابعة لألمم المتحدة  -االقليم والمنظمة الدولية للهجرة 

 2017جمع البيانات من تشرين االول الى تشرين الثاني 

. 

يتم تقديم الدعم المالي للمسح من قبل مكتب السكان والالجئين والهجرة بوزارة الخارجية األمريكية، وصندوق األمم 

 .UNPFAالمتحدة للسكان 

  

******* 

 النتائج الرئيسية واالحصائيات

 من دوالر امريكي(. 850دينار عراقي )حوالي  1, 000. 000لديها دخل شهري يقل عن  في المائة من األسر 87 •



سنة( من القوى العاملة فقدوا األمل في ايجاد  34-18في المائة من الشباب )من الفئة العمرية  20أفادت التقارير أن أكثر من  •
 عمل.

في المائة من  40ق للدراسة االستقصائية. يشكل أكثر من في المائة من األسر في األسبوع الساب 27لم يعمل رب األسرة في  •
سنة جزءاً نشطاً من القوى العاملة حيث يعمل القطاع العام  64و 15سكان إقليم كردستان العراق الذين تتراوح أعمارهم بين 

 على توظيف ما يقرب من نصف السكان العاملين.
 فرد في العائلة. 5.1في إقليم كردستان العراق هو  حجم االسرةتشير البيانات االجمالية إلى أن متوسط  •
 65إلى  15في المائة تنتمي إلى الفئة العمرية العاملة النشطة من  61سنة، و 15في المائة من السكان تقل أعمارهم عن  35 •

 سنة أو أكثر. 65في المائة هم  4سنة و
تمتلك معظم االجهزة المنزلية الشائعة )التلفزيون أو الموقد أو تتمتع عائالت االقليم حاليا بمستوى معيشي مناسب: فكلها تقريبا  •

في المائة( وشبكات الكهرباء  90الثالجة(. وتملك كافة ثالثة أرباع األسر المنزل الذي تعيش فيه وتصله المياه العامة )
 ومزودة بمرافق الصرف الصحي.

  

  

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ

  

  2550 234 751 964مسؤولة االتصال هاتف : +  -: ساندرا بالكIOMلهجرة المنظمة الدولية ل

 sblack@iom.int ايميل:

 

 هيئة احصاء اقليم كوردستان:

 كوهدار محمدعلي سعيد، رئيس قسم احصاءات السكان والقوى العاملة

 contact@krso.gov.krd ايميل:  8840 448 750 964هاتف+

 

  مسؤولة االتصال واالعالم -: سلوى موسىUNFPAصندوق االمم المتحدة للسكان 

 smoussa@unfpa.org ايميل 1545 740 751 964هاتف +
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