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ستًى ئامارى ًٌرێمي كوردستان ،ڕێکخراوی وێودەوڵەتی کۆچ و


دي
سىذوقی وەتەوە یەکگرتووەکان بۆ کاروباری داويشتوان راپۆرتي رووپێوى
گًيىه 
ٌەرێمیکوردستاویعێراقرادي 

دێمۆگرافیلً


رووپێوى ديموگرافي لً ًٌرێمي كوردستان/عێراق زاوياريي گشتگير لًباريى دۆخي ئێستاى
ديموگرافياى داويشتوان ،كاركًرى ،داٌات ،خاويوذارێتيي خاووو ،كًرستًى واوماڵ ،خوێىذيوارى
و ئاستي خوێىذن ديخاتً بًرديست.
ئًم رووپێوي كۆمًاڵيًتي-ديموگرافييً يًكێك لً گًوريتريه كاري ئامارييًكاوً كً لً  1987بًدواوي
ئًوجام ديدرێت ،زاوياريي لًباريى  126699خێسان كۆ كردۆتًوي كً خێساوً ويشتًجێبووي
ًٌميشًييًكان و ئاواريكاوي ًٌر سێ پارێسگاى دٌۆكًٌ ،ولێر و سلێماويي گرتۆتً خۆى.
ئًم رووپێوي لً كاتێكي گووجاودا بووي ،كً واڵت لً ديرچوون بووي لً رووبًڕووبوووًوي و ئاستًوگً
ئابورييًكان؛ لً كاتێكذا بًشێكي بًرچاوى خێساوً ئاواريكان گًڕاووًتًوي ياخود بًويازى
گًڕاوًوين بۆ شوێىي خۆيان .شًڕى دژى ديوڵًتي ئيسالمي لً عێراق و شام (داعش) لً
سااڵوي  2017-2014كاريگًرييًكي قووڵي ًٌبوو لًسًر ًٌرێمي كوردستاوي عێراقًٌ :ر لً
سًريتاى قًيراوًكًوي ًٌرێمي كوردستان پًواگًى بۆ زياتر لً يًك مليۆن ئاواريى عێراقي
ديستًبًر كرد و بً شێوييًكي بًرديوام مێواوذاريي  8006000ئاواريى واوخۆيي كردووي.
دكتۆر عًلي سىذى ،ويزيرى پالوذاواوي حكومًتي ًٌرێمي كوردستان ،وتي’’ :زاويارييًكاوي
ئًم رووپێوي بىاغًيًكيان بۆ كاري ئامارييًكاوي داٌاتوو داواوي ،و ٌاوكاريي حكومًتي ًٌرێمي
كوردستان ديكًن بۆ پالوذاواوي باشتر و دابًشكردوي سًرچاويكان بً شێوييًى رێكتر‘‘.
بًڕێس جيرارد وايت ،سًرۆكي وێرديى رێكخراوى وێوديولًتيي كۆچ ،ديڵێت’’ :ئًم رووپێوي
ًٌوڵێكي ٌاوبًشي راستًقيىًيً لًگًڵ حكومًتي ًٌرێمي كوردستان و سىذوقي وًتًوي
يًكگرتوويكان بۆ داويشتوان و ٌيواداريه پشكي ًٌبێت لً ديستىيشاوكردوي پێويستييًكاوي
زۆربًى خێساوً واسًقامگيريكان لًم قۆواغًى دواى قًيراوذا‘‘.
ًٌرويٌا بًڕێس راماواتان باالكريشىان ،ووێىًرى سىذوقي وًتًوي يًكگرتوويكان بۆ داويشتوان لً
عێراق ،وتي’’ :ئًم رووپێوي ديموگرافييً پێويستييًكاوي تازيكردوًويى ئاماريكاوي داويشتوان و
كۆمًاليًتي-ئابورى ديستًبًر ديكات و ًٌرويٌا ويكو وًخشًڕێگايًك بۆ داٌاتوو،
پێشخستىي سياسًتًكان و پالوذاوان خسمًت بً حكومًتي ًٌرێمي كوردستان و
ٌاوبًشًكان ديكات‘‘.
ئًم رووپێوي بً ٌاوكاريي وێوان ديستًى ئامارى ًٌرێمي كوردستان ( )KRSOكً بًشێكً لً
ويزاريتي پالوذاواوي حكومًتي ًٌرێمي كوردستان؛ ئاژاوسي كۆچي وًتًوي يًكگرتوويكان
( )IOMو سىذوقي وًتًوي يًكگرتوويكان بۆ داويشتوان ( )UNFPAئًوجامذرا .داتاكان لً وێوان
تشريىي يًكًم و دوويمي  2017دا كۆ كراووًتًوي.
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وووسيىگًى داويشتوان ،پًوابًران و ئاواريكاوي ويزاريتي ديريويى ئًمريكا و ًٌرويٌا
سىذوقي وًتًوي يًكگرتوويكان بۆ داويشتوان پاڵپشتيي بالوكردوًويى ئًم راپۆرتًيان كردووي.

كانوئاماريكان :


كييً
سً 
ري
وتً 
ركً 
دي 











 %87ى خێساوًكان داٌاتي ماوگاوًيان كًمتري لً  160006000ديىارى عێراقي (كً
ديكاتً وسيكًى  850دۆالرى ئًمريكي).
زياتر لً  %20ى گًوجان (لً تًمًوي  34-18ساڵ) كً كاريان وييً ئاماژييان داوي كً
ئۆمێذيان بً دۆزيىًويى كار الواز بووي.
لً وێو سًرۆك خێساوًكاوذا %27 ،ئاماژييان بًوي داوي كً لً ًٌفتًى بًر لً
چاوپێكًوتىيان لً رووپێويكً كاريان وًكردووي.
زياتر لً  %40ى داويشتواوي تًمًن  15بۆ  64ساڵي ًٌرێمي كوردستان بًشي
چااڵكي ٌێسى كار پێكذێىه .وسيكًى ويويى داويشتواوي كاركًر لً كًرتي حكوميذا كار
ديكًن.
داتاكً بً گشتي ويشان ديدات كً قًباريى خێسان لً ًٌرێمي كوردستان بريتييً لً
 5.1ئًوذام.
 %35ى داويشتوان لً خوار تًمًوي  15ساڵيذايً %61 ،لً گروپي تًمًوي 64-15
ساڵيذايً كً لً رووى ٌێسى كاريوي چاالكه و  %4يش لً تًمًوي  65ساڵ و
سًرووترن.
خێساوًكاوي ًٌرێمي كوردستان لً ئێستادا ستاوذيرى شياوى ژياويان ًٌيً :وسيكًى
ًٌموويان خاويوي كًڵوپًڵي باوى وێوماڵه (تًلًڤسيون ،چێشتلێىًرى غازى يان
بًفرگر) ،سێ لًسًر چوارى خێساوًكان خاويوي ئًو خاوووين كً تێيذا ديژيه –كً
گرێذراون بً تۆڕى گشتيي ئاو ( )%90و تۆڕى ويشتيماويي كاريبا و ًٌرويٌا زێرابيان
ًٌيً.
*******

كًبەزماویئيىگليسی:
راپۆرتً 

کليكلێرەبکەبۆدابەزاوذی
http://iomiraq.net/file/56475/download?token=G6lKpomn

بً :
وذىبكً 

پً 
يوي
تكايً 

بۆزاويارييزياتر،
رێكخراوى وێوديولًتيي كۆچ ( :)IOMساوذرا بالك ،بًرپرسي پًيويوذييًكان ،مۆبايل+964 :
751 234 2550؛ ئيمێلsblack@iom.int :
ديستًى ئامارى ًٌرێمي كوردستان :گوٌذار محمذعلي سعيذ ،بًرپرسي بًشي ئاماريكاوي
ئيمێل:
؛
+964
750
448
تًلًفۆن8840 :
كار،
ٌێسى
و
داويشتوان
 gohdar.mohamed@krso.gov.krd؛ يان:
تًلًفۆن:
www.krso.gov.krd
؛ ماڵپًڕ:
ئيمێلcontact@krso.gov.krd :
009647508963143
سىذوقي وًتًوي يًكگرتوويكان بۆ داويشتوان ( :)UNFPAسًلوا موسا ،پسپۆڕى پًيويوذييًكان،
تًلًفۆن +964 751 740 1545 :؛ ئيمێلsmoussa@unfpa.org :

2/2

زنجيره77:


