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:ووتەی وەزیر  
رێمی كوردستان ی ئاماری هەستەهد\تی پالندانانزارهوه 2013و  2012نی اڵسا لە

ست ر دهبە خستەاپۆرتی ئاماری مریكی دوو رئە  RANDیزراوههاوكاری دامەبە

رێمی هە تی لەیەاڵری و كۆمەودواداچونی بارودۆخی ئابوراپۆرتی بە)ناوی بە

 رانەو نیشاندهگرتبوو. ئە خۆی لەری گرنگیان نیشاندهده كە (كوردستان

 2013و  2012، 2011نی اڵسا لە ندین رووپێوی ئاماری كەچە لە درابوونربژێڵهە

و ی ئەوهكۆكردنە م دوو راپۆرتەست لەبە. مەوهنەوكرابوو چارت تیایدا روون شێوازی خشتە بوون و بەارجێكەجێب

ك كانی تر وهرهكتەو سەیی ردهروهندروستی، پەتی، ئابووری، تەیەەاڵرووی كۆمبوو لەگرنگی خۆیان هە بوو كە رانەنیشانده

ك بۆ یە وهرێنەی بگەهوبێ ئە وران تاككارهێنەك بۆ بەنكارییەك ئاساك راپۆرتدا وهناو یە ازی لەسازی و بیناس، پیشەڵكشتوكا

رای دروست هڕسەكان.   كانی رووپێوهرهكان و نیشاندهنجامەئە ك راپۆرتدا ئاشنا بن بەیە كان بتوانن لەكی راپۆرتەیەبە

ام نجئەرووپێوی تری بە ینندرێم  چەی ئاماری هەستەده وهرهسەبە و 2014ی ڵسا یرانی ئابووری و دارایی لەەبوونی ق

كانی هاوكاری رێكخراوه ی تری بەكەشەرێم بوون و بەتی هەپشتی دارایی حكومەڵپا شێكیان بەبە یاند كەگە

ی بارودۆخی وهنگدانەره بوو چونكەنگی خۆیان هەگر م رووپێوانەتی بوون و ئەەڵوكان و بانكی نێودههوكگرتویەوهتەنە

 باسمان كرد.  وهرهسەلە ی كەو رووانەلە 2014رێمی كوردستان بوون دوای هە

ی ڵسا لە هاتوونست دهی بەرانەو نیشاندهی ئەوهین بۆ كۆكردنەنوێ راپۆرتێك رێكبخە ر لەپێویستمان زانی سەبە بۆیە 

 2014ی ڵین پێش و دوای سای كوردستان بكەرێمراوردی بارودۆخی هەدا تا بكرێت بەمانڵوەو ه 2018 یڵتاكو سا 2014

 ون. بوست دهی بەو داتایانەكان و ئەرهكارهێنانی نیشاندهبە بە

م ئە م كەەبك ستەرانی دهرمانبەواوی فەكان و تەشەرۆك بەی ئامار، سەستەرۆكی دهتی سوپاسی سەی خۆیەجێگە

و رێمی كوردستان تاكو سوود لەهە ش كرد بەان پێشكەیتێكی تری گرنگیو خزمە باشترین شێوه كرد بە یان ئامادهراپۆرتە

و  رنامەستنیشانكردنی بەده بێت لەری خۆی دهكاریگە وهنیاییەڵد بە رێم كەی هەوهرهو ده ەوەناو ربگیرێت لەوه راپۆرتە

 . یەتیان هەویەولەی ئەو بوارانەكان لەژهۆڕپ

 د. علی سندی

 زیری پالندانان  وه                                                                                                                                                    
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 پێشەکی:
رتی زۆرێك راپۆ ئەنجامداوە کەیان رووپێو و كاری ئاماری رێمی كوردستان دهی ئاماری هەستە، دهەو 2006ی ڵدوای سا لە

كرد ستمان دهم هەاڵبە ،كان و داتاكانیرهنیشانده رگرتن لەستی سوود وهبەمە ۆست بر دهخرا بەكرا و دهده ئاماده و كارانەلە

هاوكاری بە 2012ڵی سا بۆیە لەئاسایی.  اڵتیانیهاو ۆتی بتایبە بوو بخوێندرێت و بەنە ئاسان موو راپۆرتانەو هەوا ئەكە

 زانیاریيانەیر و و نیشاندهی ئەزۆربە كردنی راپۆرتێكی گشتگیر كەئاماده ستاین بەمریكی هەی ئەندی رهزراوهدامە

 كرا.هەمان راپۆرت ئاماده 2013ی ڵبۆ سا ،بووتر و روونتر یشتن لێی ئاسانتێگە ك كەیەوهشێبە لەخۆگرتبوو

 ندێكی تریم هەاڵمادەکرا، بەندێكیان راپۆرتی بۆ ئاهە نجام درا كەاری ئاماری ئەكندین رووپێو و چە 2018-2014نی اڵسا لە

 و رووپێوانەكانی ئەنجامەئەکە  ینبدهڵ وهە کردوای مەیرانی دارایی. ئەهۆی قەبە پێویستی بونی بودجەر نەبەكرا لەنەئامادە

ی ستەرانی دهرمانبەش و فەرۆك بەوبوونی سەوماند ڵ ووهە، بەستی بەکارهێنەران. بۆیەر دهبە ت و بگاتەروافیرۆ نە بە

م كردنی ئەمادهرێكخستن و ئا ستاین بەبردنی داتا هەرێوهو بە وهشی شیكردنەتی بەتایبەرێمی كوردستان و بەئاماری هە

 وامی خایاند. ردهمانگی كاركردنی بە 4 زیاتر لە ست كەردهی بەراپۆرتە

كان رهی سێكتەزۆربە دراوه ڵوهە كی كەشی الوهندین بەچە كی ورهشی سەبە سیانزە لە پێكهاتووه گشتگیره م راپۆرتەئە

تای رهرێم لە سەوشی هەكردنی رهتی دیاریتایبە، بەیەهە ییانگرنگ روو كە بخرێنە رانەاندهنیش هەموو ئەو وخۆ  وهبگرێتە

 نیشاندەرەکانی سەرەکی باسی  م راپۆرتەلە . بۆیەهاتو كۆتایی یان كزبوون رهی بەو كاتەكان تاكو ئەیرانەستپێكردنی قەده

 كە ر كراوهتری ەندین نیشاندشتیاری و چەشی خۆراك، گەساییی، ئاڵمی كشتوكارهەیی، بەی پێوانەژاری، بێكاری، ژمارههە

رك و گرنگترین ئە مای داتا كەر بنەسەدان لەیارڕكین بۆ برهپشتی سەڵتیان و پااڵی هاووژیانی رۆژانە بە یەهە ندییوهپە

 خۆم رادەگەیەنم تایبەتی زانینیدا سوپاس و پێ. لێرهبپێکین و ئامانجەهیوادارین توانیبێتمان ئە و یەستەتی دهرپرسیارهبە

بۆ وە هەوڵی زۆری داكانمان و رخستنی كارهبۆ سە پشتمان بووهڵوام پاردهبە كە د. علی سندیان زیری پالندانرێز وهبە بۆ

       كانی.كاره ی ئامار لەستەی دهوامبوونردهبە

 سیروان محمد محی الدین         

ی ئامارتەسرۆكی دهسە  
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I ..................................................................................................................................................... :یکەشێپ V 
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 X .......................................................................................................................................... :کانەوێش یستیل
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 :خشتەکان لیستی

 16 ............................ )%( 2017 - زگەره و نمەتە گروپى ىێپبە كوردستان مىێرهە دانيشتوانى شبوونىدابە: 1 ەیخشت

 18 ...... )%( 2017– كردنكارنە و كاركردن نىمەتە كانىگروپە و زگاێپار ىێپبە  مێرهە دانيشتوانى شبوونىدابە:  2ەیخشت

  زگەره ىێپبە كورستان مىێرهە لە كار زىێه ىوهرهده و وهناوه رووترىسە و ڵسا 15 نمەتە دانيشتوانى اىڕكێت: 3 ەیخشت
 20 ............................................................................................................... )%( 2017 و 2015 ،2014 نىاڵسا ۆب

 لە كار زىێه لە تئافره شداريكردنىبە ىژهێر ۆب جيهان ترى كىێتاڵو ندچە و كوردستان مىێرهە وانێن راوردىبە: 4 ەیخشت
 23 .................................................................................................................... )%( 2017و 2014،2015 نىاڵسا

 24 ....................... )%( زگاێپار ىێپبە كار زىێه لە شداربووبە یرووترسە و ڵسا 15 نمەتە دانيشتوانى اىڕكێت: 5 ەیخشت

 26 ........... )%(كار رتىكە ىێپبە كوردستان مىێرهە ەل رووترسە و ڵسا 15 نمەتە رىكاركە دانيشتوانى اىڕكێت:  6ەیخشت

 29 ................................................................ )%( رووترسە و ڵسا 15 نمەتە دانيشتوانى ۆب كارىێب ىژهێر: 7 ەیخشت

 و 2015  ،2014 نىاڵسا لە كارىێب ەیژێر ۆب روروبەده كىێتاڵو ندچە و كوردستان مىێرهە وانێن راوردىبە:  8ەیخشت
2017 )%( ..................................................................................................................................................... 30 

 31 ............................................ )%(  2018 و 2011 یناڵسا ەل ردهروهپە بوارى گرنگى رىشاندهین راوردىبە: 9 ەیخشت

 37 ............. )%( 2018 و 2016 نىاڵسا ۆب  کوردستان مىێرەه ەل زەگەر ىێپەب وارىەندێخو ىەژێر راوردىەب: 10 ەیخشت

 39 ......................................... )%( 2018 و 2014 نىاڵسا ۆب راقیع و کوردستان مىێرەه ەل ژارىەه ىەژێر:  11ەیخشت

 42 ........................................... )%(  2018 و 2011 یناڵسا ەل ىڵسا 5 نەمەت خوار نىاڵمندا راکىۆخ بارى: 12 ەیخشت

 47 ......................................... )%( 2016 ىڵسا ۆب کوردستان مىێرەه ەل کانەزانێخ راکىۆخ شىیئاسا بارى: 13 ەیخشت

 ۆب راقێع خوارووى زگاکانىێپار و راقێع و کوردستان مىێرەه ەل  كانئاواره ەزانێخ راکىۆخ شىیئاسا بارى:  14ەیخشت
 48 ............................................................................................................................................ )%(  2016 ىڵسا

 50 ........................................................)%(  2018 و 2011 یناڵسا ۆب  ندروستىەت رىەشاندین راوردىەب: 15 ەیخشت

 57 ................................................................ )%( 2018 و 2011 یناڵسا ەل یتیەەاڵمۆک یرۆج راوردىەب: 16 ەیخشت

 66 ......................................................... 2018 و 2011 یناڵسا ۆب کانییەتگوزارەخزم ەب شتنەیگ ستەد: 17 ەیخشت

 71 ................................................................ كوردستان مىێرهە زگاكانىێپار لە ىڵكشتوكا كانىرهنيشانده:  18ەیخشت

 یناڵسا ۆب مێروهە زگاكانێپار ئاستى رسەلە برنج مىرهەبە و شتڕب و چاندراو رىرووبە:  19ەیخشت
(2017،2016،2014،2013) ........................................................................................................................... 74 

 نمەگە - تاتەپە – لياۆفاس – كودى – باينجان – خيار - ماتەتە) كانىروبوومەبە ۆب نۆت بە هاوينە  مىرهەبە:  20ەیخشت
 75 .................................................................................. 2017 كوردستان مىێرهە زگاكانىێپار ئاستى رسەلە (شامى

 مىێرهە لە  ئيداره و زگاكانێپار ئاستى رسەلە هاوينە كانىروبوومەبە لە اردين (1000) نمۆد كيە چووىێت:  21ەیخشت
 76 ............................................................................................................................................. 2013 كوردستان

 77 ........................................ 2017 ىڵسا ۆب كوردستان مىێرهە زگاكانىێپار لە روهلەپە ىگەێڵك كانىژهۆپر: 22 ەیخشت

 78 ........................................................... 2017 ىڵسا ۆب كوردستان مىێرهە زگاكانىێپار لە ڵئاژه ىژماره:  23ەیخشت
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 80 ................................كوردستان مىێرهە انىزگاكێپار ئاستى رسەلە 2018 ىڵسا لە كانمانگە رمىگە ىپلە:  24ەیخشت

 81 ......... 2018 -2015 نىاڵسا ۆب زگاكانىێپار و كوردستان یمێرهە ۆب وساناڵهە  یاڕكێت و ەییوانێپ ەیژمار: 25 ەیخشت

 87 ................................................... 2017 مێرهە كانىخانەكەڕۆف لە ئاسمانى ىوهگواستنە چاالكى ئامارى:  26ەیخشت

 88 ....................... 2017 ڵیسا ۆب  مێرهە زگاكانىێپارلە یریم یرتەکەل ەجگ مارکراوۆت كانىلەێمبۆتۆئ ئامارى:  27ەیخشت

 89 .....................................2017 ىڵسا ۆب كوردستان مىێرهە زگاكانىێپار لە ۆهاتووچ كانىرووداوه ئامارى:  28ەیخشت

 91 ......................................... *2017 ىڵسا ۆب (كم)  مێرهە زگاكانىێپار لە قيرتاوكراو قامىشە ژىێدر ىۆك:  29ەیخشت

 94 .......................... 2016 و  2013 ىڵسا ۆب زگاێپار وزنامەگەره ىێپبە يانوهمانە وانىشە و ميوان ىژماره: 30 ەیخشت

 ئاستى رسەلە كانشتيارييەگەكەيە لە وتووستكەده داهاتى و كانرجييەخە گشتى ىۆك و رانركەكا ىژماره: 31 ەیخشت
 94 .......................................................................................................... 2016- 2013 ىڵسا ۆب مێرهە زگاكانىێپار

 نىاڵسا ۆب  (کانەرەشویک ێیپەب) هانیج و کوردستان مىێرەه عيراق، وانێن ەل  (ەهاورد) بازرگانى رىۆوگڵئا:  32ەیخشت
 96 ................................................................................................................................................ 2017و 2016

 ەڵەیمۆک ێیپەب جيهان و  كوردستان مىێرهە عيراق، وانێن (هاورده) بازرگانى ىۆڕوگڵئا: 33 ەیخشت

hs2002=harmonized system) )2017ـ 2014 وانێن لە (1000 ەب هاەب USD) ..................................................... 97 

 98 ............................................. 2013 ىڵسا ۆب ندمامناوه و ورهگە یسازشەیپ ەیزراودامە كانىرهشاندهین:  34ەیخشت

 كوردستان مىێرهە زگاكانىێپار ئاستى رسەلە کارکردوو یندمامناوه و ورهگە یسازشەیپ ەیزراوامەد ىژماره:  35ەیخشت
 99 ................................................................................................................................... 2018 و 2013 ىڵسا ۆب

 مىێرهە زگاكانىێپار ئاستى رسەلە کارکردوو یندمامناوه و ورهگە یسازشەیپ ەیزراودامە لە كارانێكر ىژماره:  36ەیخشت
 101 ................................................................................................................ 2018 و 2013 نىاڵسا ۆب كوردستان

 ۆب كوردستان مىێرهە زگاكانىێپار ئاستى رسەلە کارکردوو یبچوك ییسازشەیپ یزراوهدامە كانىرهشاندهین:  37ەیخشت
 102 ............................................................................................................................................... (2013) ڵیسا

 104 .................... 2014 ىڵسا ۆب كوردستان مىێرهە زگاكانىێپار ئاستى رسەلە (المقالع) كانگاكان یرشاندهین:  38ەیخشت

 یناڵسا ەیماو ەل کوردستان یمێرەه ەل رميانگەىدارهیئ و زگاكانێپار ئاستى رسەلە یناسازیب یدانێپێر یژماره:  39ەیخشت
2013-2018 ............................................................................................................................................... 106 

 انیرمەگ یدارهیئ و زگاكانێپار ئاستى رسە لە یناسازیب كارى ۆب (ع.د-اریمل)بە نراوێملخە یچووێت یگشت ۆیك: 40 ەیخشت
 107 .................................................................................................. 2018-2013 یناڵسا ۆب کوردستان یمێرەه ەل

 یمێرەه ەل انیرمەگ یئيداره و زگاكانێپار ئاستى رسەلە بيناسازى كارى ۆب (2م) رخانكراوتە رىرووبە ىۆك: 41 ەیخشت
 108 .......................................................................................................... 2018-2013 نىاڵسا وانێن لە کوردستان

 وانێن لە كوردستان مىێرهە لە انیرمەگ یئيداره و زگاكانێپار ئاستى رسە لە (2م) ناکراویب گشتى رىرووبە: 42 ەیخشت
 109 ..................................................................................................................................... 2018-2013 نىاڵسا

 ەل انیرمەگ یدارهیئ و زگاكانێپار ئاستى رسە لە  ناسازىیب كارى لە 2م كيە ۆب نراوێملخە چووىێت كراىێت: 43 ەیخشت
 110 .............................................................................................. 2018-2013 یناڵسا ۆب (ع.د) کوردستان یمێرەه
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               :لیستی شێوەکان

 17 ...................................................................... 2017- کوردستان یمێرەه یشتوانیدان یمەرەه: 1 ەیوێش

                یناڵسا ۆب زەگەر ێیپەب کوردستان یمێرەه ەل کار یزێه ەیوەرەد و ەوەناو یشتوانیدان یشبوونەداب:  2ەیوێش

 21 ................................................................................................................ )%( 2017 و 2015 ،2014

 24)%( هانیج یکێتاڵو ندەچ ەل 2017 ڵیسا ەل کار یزێه ەل تەئافر یکردنیشدارەب ەیژێر یراوردکردنەب: 3 ەیوێش

 25 ..................... )%( زگاێپار ێیپەب کار یزێه ەل شداربووەب یرووترەس و ڵسا 15 نەمەت یشتوانیدان:  4ەیوێش

 27 ............ )%(کار یرتەک ێیپەب کوردستان یمێرەه ەل رووترەس و ڵسا 15 نەمەت رەکارک یشتوانیدان:  5ەیوێش

 29 ..................................... )%( زگاێپار ێیپەب رووترەس و ڵسا 15 نەمەت یسانەک ۆب یکارێب ەیژێر:  6ەیوێش

 30 ...... )%( 2017 و 2015 ،2014 یناڵسا ۆب رەوروبەد یتاناڵو و کوردستان یمێرەه ەل یکارێب ەیژێر: 7 ەیوێش

 32 .................. نییتارهسە مىكەەی لىۆپ لە و نییتاەرەس ناغىۆق نىەمەت ەل ەک انیقوتاب سافى ەیژێر: 8 ەیوێش

  ندىناوه انی ییتاەرەس ناغىۆق ەب انییندەوەیپ و نییتاەرەس ناغىۆق نىەمەت ەل ەک ناڵمندا سافى ەیژێر :9 ەیوێش

 33 ............................................................................................................................................. كردووه

                            انی ندىناوه ىناغۆق بە انیندوهیپە و نیندناوه ناغىۆق نىمەتە لە ەک ناڵمندا سافى ىژهێر: 10 ەیوێش

 34 ..................................................................................................................................... كردوو رزتربە

 34 ... وهتەماونە ىیتارهسە ناغىۆق لە ستاێئ تا و نیندناوه ناغىۆق نىمەتە لە ەک ناڵمندا سافى ىژهێر: 11 ەیوێش

 35 ................................................................................... ىیتارهسە ناغىۆق واوكردنىتە ىژهێر: 12 ەیوێش

 36 ..................................................................................... ندىناوه ناغىۆق واوكردنىتە ىژهێر: 13 ەیوێش

 36 ......................................... 2018 ڵیسا ۆب كردووه واوتە انییئاماده ناغىۆق كە انیقوتاب ىژهێر: 14 ەیوێش

 38 ............................................... زەگەر ىێپەب ىڵسا 24-15 نەمەت گروپى ەل وارىەندێخو ىەژێر: 15 ەیوێش

 38 ........................................... زەگەر ىێپەب ىڵسا 24-15 نەمەت گروپى ەل وارىەندێخوەن ىژهێر:  16 ەیوێش

 40 ......................................................................... راقیوع کوردستان مىێرەه ەل ژارىەه ىژهێر: 17 ەیوێش

 41 .................................مێرەه ئاستى رەسەل کانەئاوار و مێرەه زگاکانىێپار  ىێپەب ژارىەه ىەژێر: 18 ەیوێش
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 43 .................................... 2018 و 2011 یناڵسا ەل دژوار ندوەمامناو شسوکىێک ىەژێر راوردىەب: 19 ەیوێش

 44 ....................... 2018 و 2011 یناڵسا ەل دژوار و ندەمامناو ەیشەگ وتنىەدواک ىەژێر راوردىەب: 20 ەیوێش

 45 ......................................... 2018 و 2011 یناڵسا ەل دژوار و ندەمامناو الوازى ىەژێر راوردىەب: 21 ەیوێش

 45 .................................................. 2018 و 2011 یناڵسا ەل ندەمامناو وىەڵەق ىەژێر راوردىەب: 22 ەیوێش

 48 .................................... 2016 ڵیسا ەل کوردستان مىێرەه ەل کانەزانێخ راکىۆخ شىیئاسا بارى: 23 ەیوێش

 49 ...........................2016 ڵیسا ۆب کوردستان مىێرەه ەل کانئاواره ەزانێخ راکىۆخ شىیئاسا بارى: 24 ەیوێش

 51 ....................................................... ىڵسا نجێپ نەمەت خوار ىڵمندا ساوا ىڵمندا مردنى ىەژێر: 25 ەیوێش

 52 ................................................................... بووه انڵیمندا رىرگەشتەنە بە كە تانئافره ىژهێر: 26 ەیوێش

 53 . 2018 ڵیسا ۆب بووه انڵیمندا رىصەیقە رىرگەشتەنە ەب كە ىڵسا 49-15 نەمەت تانئافره ىژهێر: 27 ەیوێش

 53 ................................... (تەبیتا و حکومى)رتەک ێپەب كانيەیندروستتە زراوهدامە لە بوونڵمندا: 28 ەیوێش

 54 ..................................................... (تەبیتا حکومى،) كانيەیندروستتە زراوهدامە لە بوونڵمندا: 29 ەیوێش

 55 .............................................................. ىڵسا 49 -15 نىمەتە لە نەێیم كردنىنەتەخە ىژهێر: 30 ەیوێش

              49-15 نمەتە تانىئافره وانێن لە (HIV) دزیئا كانگوازراوه ەیشۆخنە رسەلە وورد ارىیزان بوونىهە: 31 ەیوێش

 56 ................................................................................................................... 2018 و 2011 یناڵسا  ۆب

 58 ................................................... ندىەناو و ىیتاەرەس ناغىۆق ەل یزەگەر کسانىیە رىەشاندین: 32 ەیوێش

 59 ......... كردووه انییریرگهاوسە ىڵسا 15 نىمەتە شێپ ەك ىڵسا 49 – 20 نىمەتە لە الو تانىئافره: 33 ەیوێش

 60 ........... كردووه انیریرگهاوسە ىڵسا 18 نىمەتە شێپ ەك ىڵسا  49–20 نىمەتە لە الو تانىئافره: 34 ەیوێش

 60 ............................................. ردارنهاوسە ستاداێئ لە كە ىڵسا 19 - 15 نەمەت لە الو تانىەئافر: 35 ەیوێش

 61 ................................................................... ىڵسا 49 - 15 نمەتە تانىئافره وانێن لە ژنىفره: 36 ەیوێش

 62 ................................ 2018 ڵیسا ۆب ىڵسا 24 - 15 نمەتە تانىئافره وانێن لە انیژ لە بوونیراز: 37 ەیوێش

 62 ................................ 2018 ڵیسا ۆب ىڵسا 49 - 15 نمەتە تانىئافره وانێن لە انیژ لە بوونیراز: 38 ەیوێش

 63 ................................................ڵیسا 49-15 نەمەت یتانەئافر وانێن ەل یئارام ەب کردن ستەه: 39 ەیوێش

 64 ............................................................................... ىڵسا 14 - 5 نىمەتە لە ڵمندا كاركردنى: 40 ەیوێش
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 65 ......................................................... 2018 ڵیسا ۆب ىڵسا 17 - 5 نىمەتە لە ڵمندا كاركردنى: 41 ەیوێش

 67 ....................... ننێهەدكاربە وهخواردنە ۆب ئاو چاككراوى ىرچاوهسە كە كانزانەێخ دىسە ىژهێر: 42 ەیوێش

 67 ....................................... ننێد كاربە رۆكل ێب ىوهخواردنە ئاوى كە ىزانانەێخ وئە دىسە ىژهێر: 43 ەیوێش

 68 ......... 2018 ڵیسا ۆب نييە رۆكل يانوهخواردنە ئاوى ىرچاوهسە لە كە ىزانانەێخ وئە دىسە ىژهێر: 44 ەیوێش

         بوونى E- Coli اىیكتربە وهخوادنە ئاوى ىرچاوهسە و وهخواردنە ئاوى لە كە كانزانەێخ دىسە ىژهێر: 45ەیوێش

 69 ................................................................................................................................................. يەهە

 70 ............................................................................. ستندروتە كىرهسە ىۆرئاوه نانىێكارهبە: 46 ەیوێش

 72 ........................................ كوردستان مىێرهە لە 2017 تاكو 2012 لە نمگە مىرهەبە و ررووبە: 47 ەیوێش

              ىڵسا لە مێرهە زگاكانىێپار ئاستى رسەلە نمگە بوومىروبە لە دينار (1000) نمۆد كيە چووىێت:  48ەیوێش

2016- 2017 ................................................................................................................................... 73 

 78 ............................... 2017 ىڵسا ۆب كوردستان مىێرهە زگاكانىێپار لە ڵئاژه سامانى كانىژهڕۆپ:  49ەیوێش

 79 ................................ 2018 - 2013 ىڵسا لە كوردستان مىێرهە زگاكانىێپار لە بارين باران ىڕب:  50ەیوێش

                    ڵیسا ەب وردراەبەب 2018-2015 نىاڵسا ۆب كوردستان مىێرهە ەل يىوانەێپ یژماره اىڕكێت: 51 ەیوێش

 82 ................................................................................................................................. (2012) تەڕەبن

 83 ............ (2018 -2017 -2016 -2015) نىاڵسا ۆب مێرهە و زگاكانێپار ۆب گشتى يىوانەێپ ژماره:  52ەیوێش

 84 .............................................................زگاكانێپار و مێرهە ۆب نەاڵسا یانۆڕگ ىژهێر راوردىبە:  53ەیوێش

 85 ................ كانەیكيرهسە شەبە ىێپبە 2018 و 2016 نىاڵسا ۆب يىوانەێپ ژماره وانێن لە راوردبە:  54ەیوێش

                  مانگى ۆب كانەیكيرهسە شەبە ىێپبە كوردستان یمێرهە و عيراق ۆب يىوانەێپ ژماره راوردىبە: 55 ەیوێش

 86 ................................................................................................................... 2018 ىڵسا مكەيە كانونى

 86 . 2016 ىڵسا ۆب  باشوور و استڕناوه یكانناوچە و عيراق و كوردستان مىێرهە ۆب يىوانەێپ ژماره: 56 ەیوێش

 87 ................. 2017-2014 نىاڵسا ۆب مێرهە كانىخانەكەڕۆف لە كانزراوهێگو شتيارهگە گشتى ىۆك:  57ەیوێش

 201789_2014 یناڵسا ۆب مێرەه یزگاکانێپار ەل یریم یرتەک ەل ەجگ مارکراوۆت یکانێڵەمبۆتۆئ یئامار:  58ەیوێش
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 یناڵسا  ۆب کوردستان یمێرەه زگاكانىێپار لە ەوەتۆوتەکێل یبريندار و مردن ەک ەیرووداوان وەئ ىژماره:  59ەیوێش

2016-2017 .................................................................................................................................... 90 

 201792-2014 نىاڵسا ۆب (كم) بە كوردستان مىێرهە زگاكانىێپار لە قيرتاوكراو قامىشە یژێدر ىۆك : 60ەیوێش

 93 .................. 2016-2013 ىڵسا ۆب مێرهە زگاكانىێپار ئاستى رسەلە كانشتيارييەگەكەيە ىژماره:  61ەیوێش

          یناڵسا ۆب زگاكانێپار ئاستى رسەەل  کارکردوو یندمامناوه و رهوگە یسازشەیپ  ەیزراودامە ىژماره:  62ەیوێش

 99 .................................................................................................................................. 2018 و 2013

 100 ..................... 2013 ڵیسا ۆب كوردستان مىێرهە لە رتكە ىرهێگوبە ورهگە ەیزراودامە ىژماره:  63ەیوێش

          نىاڵسا ۆب زگاكانێپار ئاستى رسەلە کارکردوو یندمامناوه و ورهگە ەیزراودامە لە كارانێكر ىژماره: 64 ەیوێش

 101 ................................................................................................................................ 2018 و 2013

             ئاستى رسەلە کارکردوو یبچووك سازىپيشە ىزراوهدامە لە كارانێكر و كانزراوهدامە ىارهژم:  65ەیوێش

 103 ................................................................................................................. 2013 ڵیسا ۆب زگاكانێپار

 104 ...................................... 2014 ىڵسا ۆب زگاكانێپار ئاستى رسەلە كارانێكر و کانگاکان ىژماره:  66ەیوێش

 105 ......... 2014 ىڵسا ۆب زگاكانێپار ئاستى رسەلە (المقالع) کانگاكانۆب (نمۆد) نراوێكارهبە رىرووبە:  67ەیوێش

              ەل كوردستان مىێرهە لە انیرمەگ یدارهیئ و زگاكانێپار ئاستى رسە لە یناسازیب یدانێپێر یژماره:  68ەیوێش

 107 ............................................................................................................ 2018 - 2013 یناڵسا ەیماو

              یدارهیئ و زگاكانێپار ئاستى رسە لە یناسازیب كارى ۆب (ع.د-اریمل) نراوێملخە یچووێت یگشت ۆیك:  69ەیوێش

 108 ......................................................................... 2018-2013 یناڵسا ۆب کوردستان یمێرەه ەل انیرمەگ

 ەیداریئ و زگاكانێارپ ئاستى رسە لە  بيناسازى كارى ۆب  (2م) رخانكراوتە وىزه گشتى رىرووبە راوردىبە: 70 ەیوێش

 109 ......................................................................... 2018-2013 یناڵسا ۆب کوردستان یمێرەه ەل انیرمەگ

           یدارهیئ و زگاكانێپار ئاستى رسە لە دا بيناسازى كارى لە (2م) ناکراویب گشتى رىرووبە راوردىبە: 71 ەیوێش

 110 .................................................................... 2018-2013 نىاڵسا وانێن كوردستان مىێرهە لە انیرمەگ

 ەیداریئ و زگاكانێپار ئاستى رسەلە دایبيناساز كارى لە 2م كيە ۆب نراوێملخە چووىێت كرايىێت راوردىبە: 72 ەیوێش

 111 ......................................................................... 2018-2013 یناڵسا ۆب کوردستان یمێرەه ەل انیرمەگ
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 لیستی کورتکراوەکان
 

 لیستی کورتکراوەکان
SDG Sustainable Development 

Goals 
وامردهپێدانى بەرهپە جەکانیئامان  

MICS4 Multiple Indicators Cluster 

survey (MICS) round four 
رووپێوی هێشوویی فرەنیشاندەر گەری 

 چوارەم 
MICS6 Multiple Indicators Cluster 

survey (MICS) round six 
رووپێوی هێشوویی فرەنیشاندەر گەری 

 شەشەم 
SWIFT Survey of Well-Being via 

Instant, Frequent Tracking 
(SWIFT) for monitoring poverty 
 

لە رێگای گوزەران  باریرووپێوی 
ۆوە بۆ خێرا و دووبارەب بەدواداچوونی

 چاودێریکردنی هەژاری
CFSVA Comprehensive Food Security 

and Vulnerability Assessment   
 رووپێوى چاودێرى رەوشى خۆراک 

CHS Continues Household Survey  ی کۆمەاڵیەتی خێزان-ئابووری باریرووپێوی
م بەردەوا  

IHSES-2 Household Socio-Economic 
Survey round tow 
 

 کۆمەاڵیەتی خێزان-ئابووریباری ووپێوی ر
  گەری دووەم

SD Standard Deviation پێوەری الدان 
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 دانيشتوان
 

اڵم نجامدرا بەئە 1997ساڵى  كى تريش لەرژمێرييەبوو و سە 1987ساڵى  رژمێريى گشتگيرى عێراق لەدوايين سە        

رژمێريى پێى سە. بەكى گشتگير دانانرێترژمێرييەسە بە وهشەم هۆيەر بەەگرت و هخۆ نەرێمى كوردستانى لەپارێزگاكانى هە

رژمێريى ساڵى سە رنجڕاكێش لە. خاڵێكى سەس بووهكە 1,910,905رێمى كوردستان ى دانيشتوانى هەژماره 1987ساڵى 

جێبوونيان عێراق شوێنى نيشتە لە (زى مێگەره لە 49,696زى نێر و گەره لە 70,503)س كە 120,199كە  يەوهئە 1987

رژمێريى سە اڵم لە، بەس بووهكە 2,861,690رێمى كوردستان ى دانيشتوانى هەژماره 1997رژمێريى ساڵى سە لە .بووهديار نە

رێم ى دانيشتوانى هەرێمى كوردستان، ژمارهپارێزگاكانى هە لە كەرژمێرييەدانى سەنجامنەهۆى ئە، بە1997گشتيى ساڵى 

 .نييە قينەى راستەماڵندنى بۆ كراوه و ژمارهخە وهتى پالندانانى عێراقەزارهن وهاليەلە

نجامدانى كارى بوو بۆ ئەقۆناغى ئاماده كە) ، 2009دانانى ساڵى مارۆسازى و ژمارهى گەكانى پڕۆسەنجامەپێى ئەبە        

رێمى ى دانيشتوانى هەژماره ، (وهشايەڵوههە كەاڵم بڕيارهنجام بدرێت بەئە 2010ساڵى  ار بوو لەبڕي رژمێريى گشتى كەسە

 6,033,814رێم ى دانيشتوانى هەرێم ژمارهى ئامارى هەستەكانى دهماڵندنەپێى خە . بەس بووهكە 4,662,266كوردستان 

رێمی هە هاتنە دواوهو بە ٢٠١٣كانی ساڵی دوای رووداوه كان كەرهنابەو پە ارهبێ ئاوش بەوهئە 2019 ساڵی بێت لەس دهكە

 كوردستان. 

 

 شبوونى دانيشتواندابە
رێكى گرنگى ديموگرافى ند نيشاندهچە نجامدرا كەرێمى كوردستان ئەهە ڵى ديموگرافى لەسەرووپێوێكى تێروتە 2017ساڵى  لە

 دا ئاماژهتى جۆراوجۆر. لێرهپێى بابەبە رێمەشبوونى دانيشتوانى هەدابە رانەو نيشاندهكێك لەكرێن. يەديدهكانيدا بەنجامەئە لە

ين دهن دهمەپێى گروپى تە ز بەگەنێو ره ها لەروهز و هەگەنێو ره ن لەمەپێى گروپى تە رێم بەشبوونى دانيشتوانى هەدابە بە

زياتر  (نى كاركردنەمەتە كە)ساڵ  64-15ن مەسانى تەكە ، نجامەم ئەپێى ئە. بەوتووهركەبۆمان ده كەوهى رووپێنجامئە لە كە

دستان رێمى كورهە خات كەردهده وهئە ،رێكى زۆر گرنگەنيشانده كە ،رهم نيشاندههێنن. ئەرێم پێكدهى دانيشتوانى هە%61 لە

ش مە. ئەوهرووى ديموگرافى و دانيشتوانە نرێت لەر واڵتێك دادهقۆناغى زێڕينى هە بە كە ى ديموگرافيدايەرهنجەم پەردهبەلە
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اناى مرۆڤى و زۆرترين هێز و تو كانى خۆيدايەرزترين ئاستەبە نى كاركردن لەمەتە ى دانيشتوان لەرێژه ى كەوههۆى ئەبە

م ى ئەر ماوهسەلە يەرييان هەزۆر هۆكارى جياواز كاريگە ە ندرچە. هەرانى واڵتدايەتدارێژهران و سياسەژهێستى پالنداڕردهبەلە

 ى لەكەكى گشتى ماوهيەشێوه اڵم بەبە، (هتد، ئاستى كۆچكردن ،ندروستىئاستى دۆخى تە ،پيتىى بەرێژه بۆ نموونە) قۆناغە

 ى.وهبوونەبۆ دووباره ى تر پێويستەدهندين سەواوبوونيشى چەاى تەو دو ساڵدايە 40-30نێوان 

 
ها روهن و هەمەكانى تەپەنێو گرو ز لەگەپێى ره دات بەده رێمى كوردستان نيشانشبوونى دانيشتوانى هەدابە 1ى خشتە          

ى ارهبكى زياتر لەرچاوروونييەتوانێت هاوكار بێت بۆ بەده 1 شێوەیدا. كەزهگەردوو رهنێو هە ن لەمەپێى گروپى تەبە

رێم و شبوونى دانيشتوانى هەدابە 2ى زى نێر و مێدا. خشتەگەردوو رهنێو هە ن لەمەپێى گروپى تەشبوونى دانيشتوان بەدابە

               ستن و كاركردن.كانى پشتبەنەمەپێى تە خات بەردهپارێزگاكانى ده

 واتە ،نى كاركردنەمەى تەوهرهده لە كە يەنەمەو تەستن ئەنى پشتبەمەخۆى و تەگرێتەساڵ ده 64بۆ  15نى كاركردن مەتە          

 ساڵ. 64رووى سە ساڵ و 15خوار 

 )%( 2017 -ز گەن و رهمەى تەپێى گروپرێمى كوردستان بەشبوونى دانيشتوانى هە: دابە1 خشتەی

نمەگروپى تە  
زگەپێى رهن بەمەنێو گروپى تە شبوون لەدابە نمەپێى گروپى تەز بەگەنێو ره شبوون لەدابە  

 كۆ مێ نێر كۆ مێ نێر

0-4 12.15 12.11 12.13 50.2 49.8 100 

5-9 11.40 10.78 11.09 52.2 47.8 100 

10-14 11.34 10.41 10.87 51.0 49.0 100 

15-19 11.00 10.62 10.81 51.6 48.4 100 

20-24 9.30 8.75 9.03 51.4 48.6 100 

25-29 8.85 8.39 8.62 49.0 51.0 100 

30-34 7.57 7.93 7.75 47.5 52.5 100 

35-39 6.09 6.76 6.43 47.5 52.5 100 

40-44 5.12 5.68 5.40 51.3 48.7 100 

45-49 4.83 4.61 4.72 51.5 48.5 100 

50-54 3.28 3.53 3.41 48.3 51.7 100 
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نمەگروپى تە  
زگەپێى رهن بەمەنێو گروپى تە شبوون لەدابە نمەپێى گروپى تەز بەگەنێو ره شبوون لەدابە  

 كۆ مێ نێر كۆ مێ نێر

55-59 1.47 2.49 1.98 37.2 62.8 100 

60-64 2.98 3.14 3.06 48.8 51.2 100 

65-69 1.73 1.80 1.77 49.1 50.9 100 

70-74 1.17 1.14 1.16 50.9 49.1 100 

75-79 .71 .74 .72 49.0 51.0 100 

80-84 .57 .52 .54 52.3 47.7 100 

85+ .44 .59 .51 42.9 57.1 100 

 100 50.1 49.9 100 100 100 كۆ

 
 
 

 2017- : هەرەمی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان1 شێوەی 
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 )%( 2017–كردن كاركردن و كارنە نىمەكانى تەگروپە زگا وپارێپێى رێم  بەهەشبوونى دانيشتوانى : دابە 2خشتەی
 

نمەگروپى تە پارێزگا  تێكڕا مێ نێر 

ولێرهە  
0-14 35.9 33.9 34.9 

15-64 60.2 61.7 60.9 

65+ 3.9 4.4 4.2 

 سلێمانى
0-14 32.2 30.7 31.4 

15-64 62.0 63.5 62.8 

65+ 5.8 5.8 5.8 

 دهۆك
0-14 37.8 36.8 37.3 

15-64 58.5 59.6 59.0 

65+ 3.8 3.6 3.7 

رێمهە  
0-14 34.9 33.3 34.1 

15-64 60.5 61.9 61.2 

65+ 4.6 4.8 4.7 

 

 زگەى رهرێژه

 ك لەروهدێت. هەكارزى نێر و مێ بەگەردوو رهەنێوان ه نگى لەرخستنى ئاستى هاوسەبۆ ده، زگەى رهرى رێژهنيشانده

ى يە و نزيكەنگى هەز هاوسەگەى رهرى رێژهنيشانده لە ، كى گشتىيەشێوه بە  وردستانرێمى كهە لە ، بيندرێتده 1ى خشتە

 وهئاسانى ئەبە ، ندامەكانى تەنێو گروپە بكرێت لە رهم نيشاندهيرى ئەر سەگەاڵم ئەز. بەگەردوو رهبۆ هە يەنيوه بە نيوه

 مەن ئەمەكانى تەگروپە ندێك لەتى هەسڵەپێى خەبە كە ندا نييەمەەكانى تنێو گشت گروپە لە نگييەم هاوسەئە بيندرێت كەده

 لە م داكشانەئە بيندرێت كەز دهگەى رهرێژه ناكاو لەداكشانێكى لە ،ساڵ 59-55نى مەگروپى تە . لەشتێكى ئاساييە

م اڵم ئەبيندرێت بەساڵيش ده (19-15نى مەگروپى تە) 1977و  (29-25نى مەگروپى تە لە) 1987كانى رژمێرييەسە

كى يەشێوه بە ، ى پياوانى ژمارهيەوهمبوونەم كەنابيندرێت. ئە 1965رژمێريى ساڵى سە لە نەمەم گروپى تەلە نگييەناهاوسە

هيد هۆى شە تەو بوونە يلول و سااڵنى پێشووتر روويانداوهنسكۆى شۆڕشى ئە لە کە ىو رووداوانەبۆ ئە وهرێتەگەكى دهرهسە

 كى زۆرى هاونيشتيمانييان.يەبوونى ژماره ئاواره و
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 هێزى كار

رووپێوى هێزى  كرێت و لەرێم كاريان پێدهى ئامارى هەستەده لە هێزى كار كە ت بەكانى تايبەمك و پێناسەگشت چە

 (International Labor Organization - ILO)تيى كار وڵەكانى رێكخراوى نێودهداردهستان لە ،كارهاتوونكاردا بە

 اڵم بەبە، ساڵ دياركراوه 64-15نێوان  نى كاركردن لەمەتە، تيى كاروڵەپێى ستانداردى رێكخراوى نێودهرگيراون. بەوه

كاركردن و  وامن لەردهر بەنشينى هێشتا هەنى خانەمەتە دواى لە رێمى كوردستان كەرانى هەچاوكردنى بارودۆخى كاركەره

رێمى رانى هەبۆ كاركە بۆيە، ندهوڵى كارێكى تر دههە وهدواى ئە بن لەنشين دهرتى حكومى خانەكە لە ش كەوانەت ئەنانەتە

ى رانەم نيشاندهئە ش بدرێت كەوهبە ئاماژه ها پێويستەروه. هەژمار كراوهرووتر هەساڵ و سە 15 نى كاركردن لەمەكوردستان تە

م ى ئەو رووپێوانەگشت ئە چونكە ،يان پێكراوهئاماژه ى كەو سااڵنەمى ئەى دووهنيوه تن بەدا هاتوون تايبەشەم بەلە

 كاندا.مانگە جياوازى لە بە ماڵنجامدراون بەكان ئەمى ساڵەى دووهنيوه رگيراون لەيان لێوهرانەنيشانده

 وهرووى ئابوورييە شبوونى دانيشتوان لەدابە

تەمەنى  لە ەسانەن كەبەشداربووان لە هێزى كار گشت ئەو ك :(كەسانى چااڵك لەرووى ئابوورییەوە)هێزى كار           

شدار ى دانيشتوانى بەێژهر. ى دەیانگرێتەوەكاركەرن یان بێكارن و پێناسەى بێكار ، (ساڵ و سەرووترن 15واتە ) كاركردندان

و لە  دا 2015لە ساڵى  ى تۆماركردووه %39ى و نزيكە %39.2 ەل بريتى بووه 2014 رێمى كوردستان لەهە هێزى كار لە لە

ى رێژه رنج لەێى سەكى گرنگ و جگۆڕانكارييە وێت كەكەردهده يەم شێوه. بەبووه %40 ىيە نزيكەم رێژهئە 2017 ساڵى

 . داوههێزى كاردا رووينە شداربووان لەبە

ۆى كە تەمەنییان لە تەمەنى خگشت ئەو كەسانە دەگرێتە  :(ناچااڵك لەرووى ئابوورییەوە)كەسانى دەرەوەى هێزى كار           

بەاڵم هەردوو ، ەرووترنسساڵ و  15ە وات، یان لە تەمەنى كاركردندان، سااڵن 15كاركردن بچووكتر بێت واتە كەمتر بێت لە 

رووى  سانى ناچااڵك لەكە هێزى كاردا نين بە لە ى كەسانەو كەگشت ئە، كى ترواتايە پێناسەى كاركەر و بێكار نایانگرێتەوە. بە

، و بۆ كارى ناوماڵتەرخانكرا، ن: ئەو كەسانەى تەنها دەخوێننمانەناسرێن. كەسانى دەرەوەى هێزى كار ئەده وهئابوورييە

 خانەنشین. /خاوەن داهات، بەسااڵچوو /داماو، میوان، خەمسارد لە كاركردن
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 لە بريتى بووه  2017 لەرێمى كوردستان هە لە (وهرووى ئابوورييە ناچااڵك لە)ى هێزى كار وهرهى دانيشتوانى دهرێژه           

سانى ى كەوهر ئەبەند. لەريزبەبە ،%60.9و  %61 لە بريتى بووه 2014و  2015نى سااڵ لە يەم رێژهكاتێكدا ئە لە ،60.4%

هيچ  باس كرا كە وهرهسەك لەروهى دانيشتوان و هەكۆى گشت ن لەوهرووى ئابوورييە سانى چااڵك لەرى كەواوكەناچااڵك تە

ى وهەرسانى دهيشتن بۆ كەمان تێگەكرێت هەش دهم پێيەبە ،داوهنە ى هێزى كاردا رووىرێژه رنجڕاكێش لەكى سەگۆڕانكارييە

 .*وهبكرێتە هێزى كاريش دووباره

 گرافیورووپێوی دیم بە ستراوهپشت بە 2017رووپێوی هێزی كار و بۆ ساڵی  بە ستراوهپشت بە 2015و  2014بۆ سااڵنی  *

 .وهنەكەروون ده رهم دوو نيشاندهزى دانيشتوان ئەگەپێى ره ەكى وردتر و بيەشێوهبە 2 شێوەیو  3ی خشتە

ز  بۆ سااڵنى گەپێى رهرێمى كورستان بەهە هێزى كار لە ىوهرهو ده وهرووترى ناوهساڵ و سە 15ن مە: تێكڕاى دانيشتوانى تە3 خشتەی
 )%( 2017و  2015، 2014

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زگەره
 چااڵك اڵكناچا

2014 2015 2017 2014 2015 2017 

 66.3 64.21 66.0 33.7 35.79 34.0 نێر

 13.8 14.78 13.13 86.2 85.22 86.87 مێ

 39.60 38.98 39.18 60.4 61.02 60.82 كۆ
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 2017و  2015، 2014ێزی کار لە هەرێمی کوردستان بەپێی رەگەز بۆ سااڵنی دابەشبوونی دانیشتوانی ناوەوە و دەرەوەی ه : 2شێوەی
)%( 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 زگەپێى رههێزى كار بە شداريكردن لەبە
كى جياوازييە وێت كەكەردهروونى دهبە ،هێزى كار بكرێت شداريكردن لەكانى بەيرى رێژهسە وهزهگەرووى ره ر لەگەئە         

شداريكردنى تى بەباشترين حاڵە نێو پياوان لەلە كەهێزى كار و رێژه وان لەتان و پياشداريكردنى ئافرهنێوان بە لە يەهە زۆر

هێزى كار  ت لەشداريكردنى ئافرهى بەرێژه ، رێمى كوردستانهە . لەتانەى ئافرهندهوهچوار ئە زۆرتر لە ،هێزى كاريشدا ت لەئافره

رێمى كوردستان تاكو تى هەحكومە بۆ رێك بووهش هاندهمەر ئەدا. هەكەناوچە لە رهم نيشاندهكانى ئەنزمترين رێژه لە كێكەيە

 ت لەشداريكردنى ئافرهى ئاستى بەوهرزكردنەبكرێت بۆ بە ك ئامادهيەپڕۆژه (World Bank)ىولدهڵ بانكى گەهاوكارى لە بە

ساڵى  لە يەم پڕۆژه. ئەوهم بكرێنەهێڵدرێن ياخود كەنە شداريكردنەم بەم ئەردهكانى بەستەربەوڵ بدرێت بەدا و هەهێزى كار

زموونيى كانى قۆناغى ئەنجامەنگاندنى ئەڵسەكرێت دواى هەڕێ دهجێ كرا و چاوهزموونى جێبەكى ئەيەشێوهدا بە 2018

 بدرێت. كەپڕۆژه وامى بەردهرتر بەئاستێكى فراوانتر و كاريگە لە اهاتووسااڵنى د لە، كەپڕۆژه

ن. كەت كار دهرتى تايبەكە لەر تانى كاركەئافره %28 ، ستهاتووندهبە كەى پڕۆژهم قۆناغەلە ى كەنجامانەو ئەپێى ئە بە         

پێى ر بە. هەستەردهدنى منداڵ بەتگوزاريى چاودێريكركاركردنياندا خزمەشوێنى  ەر لتانى كاركەكى نزمى ئافرهيەها رێژهروههە

ن. رتى حكومى كار بكەكە لە پێيان باشتره %60و  يەزووى كاركردنيان هەن ئارهى كارناكەتانەو ئافرهلە %54، كاننجامەئە
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ى ئاستى خوێندنى وندهى دوو ئەر نزيكەتانى كاركەئافره الىێندن لەكە ئاستى خو يەوهكان ئەنجامەرنجڕاكێشى ئەخاڵێكى سە

 ن.كار ناكە كە يەتانەو ئافرهئە

 بيندرێت لەم دهند كەرچەكى هەدا گۆڕانكارييە 2015ساڵى  لە ، ندهنيشانده وهرهسە لە 2 شێوەیو  3 خشتە ك روههە          

م ئە 2017اڵم بۆ ساڵى بە ، وهرز بۆتەخاڵ بە 1.7ى نزيكە كەهێزى كار و رێژه ت لەشداريكردنى ئافرهبەى ى رێژهوهرزبوونەبە

هێزى  ت لەشداريكردنى ئافرهى بەرزبوونى رێژهكانى بەهۆكاره كێك لەكرێت يە. ئەرۆيشتووه وهو نزمبوونەرهديسان بە يەرێژه

كان دانييەئابوورى و ئاوه ستانى پڕۆژهو راوه 2014ساڵى  يرانى دارايى لەستپێكردنى قەبۆ ده 2015ساڵى  كاردا لە

و  كاندا روويداوهنێو خێزانە لە كە وهنەپڕ بكە و بۆشاييەئە وڵيانداوهتان هەئافره بكرێت كە وهو وێناى ئە وهڕێندرێتەبگە

 .ستداوهدهكانيان لەكاره وهكەيرانەهۆى قەكان بەپياوه

ند ڵ چەگەرێمى كوردستان لەهە ت لەرتى تايبەكە ت لەشداريكردنى ئافرهراوردێكى خێراى بەبە ، كەتەندتربوونى بابەمەوڵەبۆ ده

شداريكردنى ۆى بەه بنەده ند هۆكارێك بكرێت كەچەبە كرێت ئاماژهكانى جيهان. دهجياوازه شوێنە ين لەكەواڵتێكى تر ده

، وهڵگەن كۆمەاليەلە وهرهده ت لەافرهئندبوونى كاركردنى سەبۆ نموونە پە ، ر واڵتێكداهە هێزى كار لە ت لەكاراترى ئافره

 ،تى ئافرهاللە وهرووى داراييە خۆبوون لەربەزووى سەئاره، وهرووى داراييە ت بۆ پاڵپشتى كردنى خێزان لەى ئافرهپێويست

تانى بۆ ئافره وهنكارانەن خاوهاليەەركردنى ئاسانكارى لبەستەده ، زگەردوو رهنێوان هەكسانی كاركردن لەتى يەبوونى سياسە

م اڵم ئە. بەهتد ، وهتەن ئافرهاليەبردنى كاروبارى نێوماڵ لەڕێوهركى بەو سووكبوونى ئە وهكانى ماڵەركەمتربوونى ئەكە ،ركاركە

روونى  بە وهخواره بكرێت لە 4ى يرێكى خشتەر سەگە. ئەرييان جياوازهبۆ واڵتێكى تر ئاستى كاريگە وهواڵتێكە لە هۆكارانە

ى اڵم رێژهبە كانى جيهانەپێشەلە رههە واڵتە لە وهندنەسەشەرووى گەيا لەكو ئيتاڵواڵتێكى وه ندهرچەهە بيندرێت كەده

 .رزدا نييەئاستێكى بە دا لەم واڵتەهێزى كار لە ت لەافرهشداريكردنى ئبە

ريكى ندوو يان واڵتانى خەسەشەواڵتانى ناگە بە ند و يوگاندا كەتايلە ، ێتنامڤ ، ك  كوێتواڵتانێكى وه لە ،وهوانەپێچەبە           

 ،شدا ديارهكەخشتە ك لەروه. هەرزدايەئاستێكى بە هێزى كار لە ت لەئافره يشداريكردنى بەرێژه، بردرێنندن ناو دهسەشەگە

ى نزمە م ئاستەى پێدرا ئەئاماژه وهرهسە ك لەروهو هە ئاستێكى زۆر نزمدايە كوردستان لە ت لەشداريكردنى ئافرهبە ىرێژه

دانان و  رێمى كوردستان لەتى هەى بۆ پاڵپشتى و هاوكارى كردنى حكومەولكى دهبۆ بان رێك بووهن پاڵنەشداريكردبە
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ك تايەرهك سەرێمى كوردستان وهتى هەحكومە، دام پێناوه.  لەيەم رێژهرزكردنى ئەستى بەبەنگاوێك بۆ مەند هەوكردنى چەيڕهپە

مواركردنى هە (1 :كانى بريتى بوون لەشەبە كە وهجێكردنەوارى جێبەب شى خستەكى چوار بەيەپڕۆژه، زموونىى ئەشێوه و بە

، تدارتى تايبەكە ت لەتايبەهێزى كار بە دنێكى فراوانتر لەشداريكرتان بۆ بەهاوكار بێت بۆ هاندانى ئافره ك كەيەشێوهياساى كار بە

كى مەڕهكى هەيەشێوهڕێن و بەگەدواى كاردا دهبە تێك كەند ئافرهڵ چەەگلە وهفۆنەلەێگاى تەر نجامدانى گفتوگۆ لەئە (2

هاندانى كۆمپانياكان بۆ  (3، وهوتنى كار بكۆڵدرێتەكەستنەكانى ويستى كاركردنيان و دههۆكاره ى لەوهبۆ ئە، ڵبژێردرانهە

ئاسانكارييان  ، هێزى كار و شداريكردنيان لەتان بدرێت بۆ بەهى هانى ئافروهتێكى خێزاندۆست بۆ ئەند سياسەكارخستنى چەبە

 و هۆكارهستنيشانكردنى ئەئامارى بۆ ده يدانینجامدانى رووپێوێكى مەئە (4 ،ترتى تايبەكە ت بۆ كاركردن لەتايبە بۆ بكات بە

  ت.كاركردنى ئافره مردهبەرێگرن لە ى كەتييانەاڵيەكۆمە

 .2017ساڵى  لە    هێزى كار  ت لەشداريكردنى ئافرهكات بۆ ئاستى بەدا ده 4ى نێوان واڵتانى نێو خشتە راوردێكى گرافيكى لەبە 3شێوەی    

سااڵنى  كار لە هێزى ت لەشداريكردنى ئافرهى بەند واڵتێكى ترى جيهان بۆ رێژهرێمى كوردستان و چەراوردى نێوان هە: بە4 یخشتە
 )%( 2017و 2014،2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017 2015 2014 وواڵت
 13.8 14.78 13.13 رێمى كوردستانهە

 18.73 18.42 18.36 عێراق
 33,6 31,5 30,3 توركيا
 16.84 15.15 13.68 ئێران
 47.4 48.85 49.02 كوێت
 60.76 60.62 60.34 سويد

 55.03 54.6 54.51 ڵمانيائە
 39.53 39.003 39.4 ئيتاليا

 73.24 73.39 73.91 ڤيێتنام
 50.79 50.32 49.95 ماليزيا

 60.47 60.96 62.46 ندتايلە
 22.18 22.22 22.52 ميسر
 25.81 25.77 25.87 ليبيا

 23.63 23.62 23.48 سودان
 66.58 66.42 66.39 ندايوگا
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 )%(لە چەند واڵتێکی جیهان  2017ی رێژەی بەشداریکردنی ئافرەت لە هێزی کار لە ساڵی کردنبەراورد :3 شێوەی
 

 

 

 پێى پارێزگا هێزى كار بە شداريكردن لەبە
 

نێوان پارێزگاكانى  رنجڕاكێش لەكى سەبوونى جياوازييە، رێمى كوردستان بۆ هێزى كارەراوردى نێوان پارێزگاكانى هبە

بوونى ڕاى نەرهبيندرێت. سەكاندا دهگشت ساڵە لە م جياوازييەروو. ئە خاتەڵ پارێزگاى دهۆك دهگەەولێر و سلێمانى لهە

، دا 2017و  2015، 2014نێوان سااڵنى  ولێر و سلێمانى لەپارێزگاكانى هە ها لەروهرێم و هەئاستى هە وتۆ لەكى ئەجياوازييە

و دواى روودانى  2017ساڵى  هێزى كار لە شداربووان لەپارێزگاى دهۆك ئاستى بە بيندرێت، لەده 5ى خشتە ك لەروه، هەاڵمبە

 لە رزترهت بەنانەتە مەئە ، كە%36 رووىيشتۆتە سەگە ڵكشانێكى دوو خاڵىهە بەو  وهرزبۆتەك بەيەيرانى دارايى تا رادهقە

شێوەی  رێم لەڵ تێكڕاى هەگەپارێزگاى دهۆك لە لە رهم نيشاندهكان و دووريى ئە. جياوازيى نێوان پارێزگا2014ئاستى ساڵى 

 وێت.كەردهباشتر ده 4 ژماره

 )%(پێى پارێزگا بە هێزى كار شداربوو لەرووتری بەساڵ و سە 15ن مە: تێكڕاى دانيشتوانى تە5 خشتەی
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 2017 2015 2014 پارێزگا

 39.5 0 .40 39.5 ولێرهە

 41.6 41.2 40.1 سلێمانى

 36.1 34.0 34.3 دهۆك

 39.60 38.98 39.18 رێمى كوردستانهە
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 )%(ساڵ و سەرووتری بەشداربوو لە هێزی کار بەپێی پارێزگا  15دانیشتوانی تەمەن  : 4شێوەی

 

 دابەشبوونى هێزى كار
 

سانى بێكار سانى كاركەر و كەبەسەر دوو گروپدا دابەش دەبن كە بریتین لە كە، بەگشتى، لە هێزى كاربەشداربووان 

 اڵم بە مەرجێك كە پێناسە و چەمكى بێكارى بیانگرێتەوە. بە

ك بێت لە كارێكى دیاریكراودا تەنانەت ئەگەر یە سااڵن یان سەرووتر بێت و بەشداريى كرد 15ئەو كەسەى تەمەنى  كاركەر:

پێى  واڵتان بە لە ستنەى پشتبەم ماوهناسرێت. ئەماوەى پشتبەستن ده بە دا كەدیاریكراوه بێت لەو ماوه كاتژمێریش بوو

 International) تيى كاروڵەكانى رێكخراوى نێودهرووى ستاندارده اڵم لەبە، كرێتيان ديارى دهكەنگاندنيان بۆ بارودۆخەڵسەهە

Labor Organization - ILO)، وى يڕهرێمى كوردستانيش پەى ئامارى هەستەو ده ستنيشان كراوهده يەم ماوهبۆ ئە فتەك هەيە

كارێك ، بێت (خۆڕايىبە)كارێكى بێپارە ، بۆ خودى كەسەكە بێت ، ر شتێك بێترامبەبە لە، . ئەم كارە دەكرێت بەپارە بێتكردووه

یان هەر  ،راوەستانى كاتى، پشوو، بەهۆى نەخۆشى)یان بە شێوەیەكى كاتى  ،دییەكى ترى خێزانىبێت لە كێڵگە یان بەرژەوەن

  .كورتى باس كراوه بە وهخواره لە و رتى كارهويش كەئە پێش كە تێكى تر دێتەدا بابەلێره نائامادە بێت لە كارێكدا. (هۆكارێكى تر

 دوو جۆر لە بە دا ئاماژهەزراوە یان ئەو شوێنەیە كە كەسێك كارى تێدا دەكات. لێرهئەو دام خاوەندارێتیمەبەست  كەرتى كار:

 درێت: رتى كار دهكە
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یەك كەسیش هەر جۆرە كارێكى  حكومى: ئەو دامەزراوە یان ئەو شوێنەى كە حكومەت خاوەنیەتى و ئەگەر -1

 ى بدات.كەتێدا بكات و حكومەت مووچە  (هتد ، خزمەتگوزارى ،رێكخستن ،كارگێڕى)

ياخود كەسێك  ، ناليە دنك يان چەتایبەت: دامەزراوە یان شوێنێكە كە خاوەندارێتیەكەى دەگەڕێتەوە بۆ يە -2

هیچ  كەزراوهى دامەەبردن و نە سەرمایەبەڕێو ڵكانێكى بيانين و نەیان كەسانێك كە خەڵكى واڵتەكەن ياخود خە

رك و ئەگشت ئە، زم كردنيانكان و ئاسان هەتەبوونى بابەبۆ ئاڵۆزنە، داتەم راپۆرلە بە حكومەتەوە نییە. پەیوەندییەكى

 ژمار كراون.هەت رتى تايبەكە ژمار ناكرێن بەهەرتى حكومى كە ت و بەى حكومەوهرهده ونەكەده ى كەو كارانە

 لە رهسانى كاركەى كەرزبوونى ئاستى رێژهبە وهبۆتەرێمى كوردستان تى هەڕووى حكومەرووبە ى كەو كێشانەكێك لەيە       

بوونى ئيمتيازاتى  ، كى بۆ نموونەرهند هۆكارێكى سەبۆ چە وهڕێتەگەده ،رتى حكومىكە لە رزهبە م رێژهرتى حكوميدا. ئەكە

رز و بە و ئاستەبوونى ئەها نەەروهە، ردن وكانى كاركمبوونى كاتژمێرهجێبوون و كەويى نيشتەخشينى زهبە ،نشينىك خانەوه

 رتى حكومى.كە ڵك لەكردنى خەر بێت بۆ روونەخۆى بگرێت و هانده ڵكانێكى زۆر لەبتوانێت خە ت كەرتى تايبەى كەرفراوانەبە

كاتى  كانى لەخۆرهبۆ مووچە چەت بۆ دابينكردنى موومبوونى تواناى حكومەو كە 2014 يرانى دارايى لەڵدانى قەرهەدواى سە 

 وهخواره لە 6 ى ژمارهخشتە ك لەروههە ، دا 2017ساڵى  لە ، كەوشەوامبوونى رهردهند ساڵێك و بەڕبوونى چەخۆيدا و دواى تێپە

م كى كەيەراده رابردوو بەااڵنى س راورد بەن بەكەرتى حكوميدا كار دهكە لە هێزى كار كە شداربووان لەئاستى بە ، بيندرێتده

 نكەتێيدا كار ده ى كەسانەكەو ى ئەرووى ژماره لە بينيوه وهخۆيە كى بچووكى بەيەشەت گەرتى تايبەو كە وهبۆتەنزم

 )%(رتى كارپێى كەوردستان بەرێمى كهە رووتر لەساڵ و سە 15ن مەرى تە: تێكڕاى دانيشتوانى كاركە 6خشتەی

   

 

 

رتى كاركە  
2014 2015 2017 

 كۆ مێ نێر كۆ مێ نێر كۆ مێ نێر

 48.9 74.9 44.0 50.4 75.8 45.6 50.5 79.4 45.5 حكومى

تتايبە  54.5 20.6 49.5 54.4 24.2 49.7 56.0 25.1 51.1 
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ى نزيكە 2017ساڵى  رتى حكومى لەكە رێمى كوردستان لەكارى هە ى كاركردنى هێزىرێژه ،بيندرێتدا ده 6ى خشتە ك لەروههە

لە  بريتى بووه 2014ساڵى  لە يەم رێژهوه. ئەبۆتەمێك نزمكەدا  2015و  2014ڵ سااڵنى  گەراورد لەبەەب بووه و 49%

ساڵى  بينين لەين دهرنج بدهر سەگە. ئە2015ساڵى  لە هوى تۆماركردو %50.4 ،هامان بەيى هەنزيكەەب، هاروهو هە 50.50%

ردوو هە لە بووه %50ى نزيكە رهم نيشاندهو ئە %44 لە رتى حكومى بريتى بووهكە زى نێر لەگەى كاركردنى رهرێژه 2017

 دارتەم كەزى نێر لەگەرهى كاركردنى رێژه 2017ساڵى  ئابوورى وايكردووه لەيرانى قەبوونى ، شمە. ئە2015و  2014ساڵى 

 بووه وهنزمبوونە زى نێر رووى لەگەى رهمان شێوههەزى مێ بەگەبۆ ره يەم رێژهئە .وهكانى پێشووتر نزم ببێتەراورد بە ساڵەبە

 لە ى تۆماركردووه %74.9و  %75.8، %79.4 لە بريتى بووه 2014ساڵى  رتى حكومى لەكە زى مێ لەگەى كاركردنى رهرێژه و

 ند.يزبەر بە ،دا 2017و  2015

 %50 لە مترهكە كەرێژه 2015و  2014 لە ، زياديكردووه ورده رێمى كوردستان وردههە ت لەرتى تايبەكە ى كاركردن لەرێژه     

 لە پێكدێنێت %56 و رزترهزى نێر بەگەە نێو رهت لرتى تايبەكە . كاركردن لە2017 لە ى تۆماركردووه %51.1 كاتێكدا كە لە

زى مێ گەى كاركردنى رهرێژه 2017و  2015 لە مان شێوههە . بە2015و  2014 ى سااڵنىوهرزتره لەبە يەم رێژهو ئە 2017

كى يەوهرزبوونەش بەمەو ئە ەندبەریزب %25.1و  %24.2لە  بريتى بوون كە زيادبوون كردووه ت رووى لەرتى تايبەكە لە

 ،گشتى . بە%20.6 لە بريتى بووه راورد بكرێت كەبە 2014ى ساڵى كەڵ رێژهگەر لەگەدات ئەر خاڵى نيشان دهرووى چواسە

 )%(ەرتی کارساڵ و سەرووتر لە هەرێمی کوردستان بەپێی ک 15: دانیشتوانی کارکەر تەمەن  5شێوەی
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   *.زى مێگەنێو ره ى كاركردن لەرێژه لە رزترهبە رووى دوو هێندهزى نێر سەگەنێو ره ى كاركردن لەرێژه ،ترتى تايبەكە لە

ەهیچ و ب (ساڵ و سەرووتر 15) كە لە تەمەنى كاركردندايە يەئەو كەسە :(بەپێى پێناسەى رێكخراوى نێودەوڵەتی كار)بێكار     

، بەاڵم لەو نەكردووه كاریتەنانەت بۆ یەک کاتژمێریش شێوەیەك لەماوەى دیاریكراوى پشت پێبەستن لە هیچ جۆرە كارێكدا 

وسین لە بۆ كار كردن و بە شێوەیەك لە شێوەكانى وەكو خوێندنەوەى رۆژنامە و گۆڤارەكان،  ناونو ماوەیەدا ئامادەیی هەبووه

  .ڕاوهیار كردن لە خزم و دۆستان یان هەر شێوازێكی تر بەدواى كاردا گەنووسینگەكانى بەكارخستن، پرس

 كە ى ساڵى پێشووترهندهەوى دوو ئەش نزيكەمەئە، %13.5 لە بريتى بووه 2015ساڵى  رێمى كوردستان لەهە بێكارى لە       

ى سااڵنى ماوه رێمى كوردستان لەبارودۆخى ئابووريى هە وێت كەكەردهده ،نجامانەم ئەپێى ئە. بەبووه %7.1 كەدا رێژهو ساڵەلە

 2015ساڵى  لە يەم رێژهى ئەوهرزبوونەتى كار بۆ هاوواڵتيان. بەرفەبوونى دهر هەسەلە بووهريى زۆرى هەكاريگە 2015 ر لەبە

رێمى هە لە وهه 2014ساڵى  لە كە ر بازاڕى كارسەنە لەرێمى كوردستايرانى دارايى هەكانى قەرييەى كاريگەوهنگدانەره

ساڵى  رێمى كوردستان لەهە ى بێكارى لەرێژه ، يرانى دارايىڵدانى قەرهەسە . دواى سێ ساڵ لەستيپێكردووهكوردستان ده

رێمى كوردستان و يرانى دارايى هەى قەكزبوونبە و ئاماژه رهكى دڵخۆشكەيەنيشانە مەئە كە %10.1بۆ  زيوهدابە 2017

 **.داتكانى دهرييەى كاريگەوهكاڵبوونە

رزترين پارێزگاى دهۆك بە كە روونى دياره بە ، رهم نيشاندهى ئەرێژه ر ئاستى پارێزگا بڕوانرێتەسەلە 7ى خشتە ر لەگەئە         

رنجڕاكێش تى سەبابەاڵم . بەدا هاتوونكەخشتە لە ى كەو سااڵنەولێر و سلێمانى لەنى هەپارێزگاكا راورد بەبە ى تۆماركردووهرێژه

پارێزگاى  لە رهم نيشاندهاڵم ئەبە ،رێمى كوردستانر ئاستى هەسە رى بێكارى لەهاى نيشاندهزينى بەڕاى دابەرهسە كە يەوهئە

 نەن اليەاليە لە ركردنەسەلە ستەڵوههە بە یپێويست مەو ئە داوه وهوونەرزببەوامى بەدهرشدا بە 2017ساڵى  ت لەنانەدهۆك تە

 .وهكانەنديدارهيوهپە

 2015مى ى دووهو رووپێوى هێزى كار نيوه 2014مى ى دووه: رووپێوى هێزى كار،  نيوهرچاوهسە *

                                                                                                 2017رووپێوى ديموگرافى  **
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 )%(رووتر ساڵ و سە 15ن مەى بێكارى بۆ دانيشتوانى تە: رێژه7 خشتەی

 

 

 

 

 

 )%(ساڵ و سەرووتر بەپێی پارێزگا  15: رێژەی بێکاری بۆ کەسانی تەمەن  6شێوەی

 

ى نێوان راوردێكبە نگەره ،وهروونتر بكرێتە وهرى بێكارييەرووى ئاستى نيشانده رێمى كوردستان لەى بارودۆخى هەوهبۆ ئە

ى خشتە ك لەروه. هەستەبەم مەر هاوكار بێت بۆ ئەوروبەند واڵتێكى دهكانى ترى عێراق و چەڵ ناوچەگەرێمى كوردستان لەهە

ى خۆى وروبەرى واڵتانى دهزۆربە لە وهرى بێكارييەرووى نيشانده رێمى كوردستان لەبارودۆخى هە 2014ساڵى  لە، دا دياره 8

رێمى هە يرانى دارايى لەقە ر لەسااڵنى بە لە دات كەنيشان ده يەوهدانكردنەئاوه وڵەو هەريى ئەش كاريگەمەو ئە اشتر بووهب

ێت و دواى واڵتانى كو لە كەرێژه عێراق كە لە ى بێكارييەرێژه رنجەى سەدا جێگەكەخشتە ى لەوه. ئەبووهبوونى هە كوردستاندا

 .وهرووى نزمييە م دێت لەى سێيەپڵە بە سعوديە

 2017 2015 2014 پارێزگا

 9.1 13.5 4.6 ولێرهە
 9.2 13.1 7.6 سلێمانى

 15.7 14.4 8.0 دهۆك

 10.1 13.5 7.1 رێمى كوردستانهە
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دوو واڵتى سعوديە و رهە لە واڵتانى تر جگە لە نزمتره  2014ساڵى  رێمى كوردستان لەهە ى بێكارى لەرێژه ، دايەم خشتەلە

واڵتانى  ى بێكارى لەرێژه ، دا روونەكەخشتە لەك روهدا. هەم واڵتانەلە ى بێكارييەرێژه %2.9و  %5.4 ،ندريزبەەب يت كەكوه

ميسر و  ، كوێت اڵم لەبە ، دا 2017و  2015 ، 2014ى سااڵنى ماوه لە ى تۆمار كردووهوهرزبوونەتوركيا و ئوردن بە ، ئێران

 .هنزمبوون بوو رێمى كوردستان روو لەهە

 )%( 2017و  2015،  2014سااڵنى  ر بۆ رێژەی بێكارى لەوروبەند واڵتێكى دهرێمى كوردستان و چەان هەراوردى نێو: بە 8خشتەی
 

 

 

 

 

  
 رچاو.بە خاتەكى ئاسانتر دهيەشێوه بە م گۆڕانكارييانەئە وهخواره شێوەی

 )%( 2017و  2015، 2014: رێژەی بێکاری لە هەرێمی کوردستان و واڵتانی دەوروبەر بۆ سااڵنی 7 شێوەی
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ردهروهپە  

  خوێندنكردنى مندااڵن بەینديوهەپ

ندااڵن بۆ خوێندنی سەرەتایی یان بنەرەتی ە لە ناردنی میبریتی SDG وامردهپێدانى بهرهكانى پهكانى ئامانجهيهکێک له بابهته ههرە گرنگه

ژارى، هێشتنى هەنە بۆ تییەڕهبنە پێویستییەکیکە یەکێکە لە مافە سەرەتاییەکانی شیاو بۆ مندااڵنی جیهان. فێربوون 

كانى مافە ودان بەو گێچەڵى سێكسى، بره وهوساندنەدار و چەترسیكارى مە لە ت، پاراستنى منداڵتواناى ئافره كردنىهێزبە

كانى رهنجامى نیشاندهرێمى كوردستان ئەهە گشتى لەبە و رێکخستنی پالنی خێزانی. مرۆڤ و دادپەروەری، پاراستنى ژینگە

گشت . تایى مندااڵن دابین كراوهرهكو مافێكى سەخوێندن وه ن كەدهرن و داتاكان وا نیشاندهخۆشكەدڵو فێركردن  ردهروهپە

 .(SDG)وام ئەم نیشاندەرانەى کە لەم خشتەى خوارەوە پیشاندراوە یەکێکن لە ئامانجەکانى پەرەپێدانى بەردە

 )%(  2018و  2011لە سااڵنی  ردهروهرى گرنگى بوارى پەاندهى نیشراورد: بە9 خشتەی

 نیشاندەر 
 سەرچاوە عیراق هەرێم دهۆک سلێمانی هەولێر

  2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 
رێژەی سافى قوتابیان  
کە لە تەمەنى قۆناغى 

پۆلى  سەرەتایین و لە
 تایین  رهمى سەكەیە

88.6 94.3 97.3 97.1 90.4 91.8 92.2 94.4 84.4 86.5 MICS4,MICS6 

رێژەی سافى مندااڵن 
کە لە تەمەنى قۆناغى 

سەرەتایین و 
پەیوەندیان بە قۆناغى 

ندى سەرەتایى یان ناوه
  كردووه

94.7 95.1 98 97.9 95 95.7 96 96 90 91.6 MICS4,MICS6 

 ى سافى مندااڵن لەرێژه
غى نى قۆنامەتە

ندین و ناوه
قۆناغى  ندییان بەیوهپە

رزتر ندى یان بەناوه
  كردووه

69 66.6 79 76.4 66 68.9 72 70.2 49 57.4 MICS4,MICS6 
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 نیشاندەر 
 سەرچاوە عیراق هەرێم دهۆک سلێمانی هەولێر

  2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 
 ى سافى مندااڵن لەرێژه

نى قۆناغى مەتە
 ندین و تا ئێستا لەناوه

تایى رهقۆناغى سە
  وهتەماونە

10.5 10.4 9.5 8.6 9.7 8.3 9.9 9.4 14 12 MICS4,MICS6 

واو كردنى ى تەرێژه
 MICS4,MICS6 75.7 44.4 89.1 65 80.9 62 91.3 62 91.1 69.7 تایى رهقۆناغى سە

واو كردنى ى تەرێژه
 MICS4,MICS6 46.6 80.4 65.9 82 62.6 82 72.4 77.2 62.8 89.8 ندى قۆناغى ناوه

 قوتابیان كە ىرێژه
ییان قۆناغى ئاماده

  ردووهواو كتە
 MICS6 44.3 ــ 64.5 ــ 57.3 ــ 65.9 ــ 66.8 ــ

ى  مندااڵنی بریتییە لە ژماره  :تایینرهمى سەكەپۆلى یە کە لە تەمەنى قۆناغى سەرەتایین و لەرێژەی سافى قوتابیان 

ن كەوام دهم دهكەپۆلى یە سااڵن کە لە ئێستادا دەچن بۆ قوتابخانەی سەرەتایی و لە 11تا  6تەمەنی قوتابخانەی سەرەتایی 

رێمى هە لەئەم رێژەیە  تایى.رهى سەمى قوتابخانەكەنى پۆلى یەمەتە نى رووپێوكراو لەاڵمى مندارجەى سەر ژمارهسەلە

وردستان رێمى كهە لە هەمان كاتدا و % 94.4بۆ  %92.2 لە وهبۆتەرزبە  2011ى ساڵ راورد بەبە 2018لە ساڵی  كوردستان

 كەرێژه 2018ساڵى  رێمیش لەر ئاستى پارێزگاكانى هەسەلە، ەدایەى خوێندنم قۆناغەباشى ئە ئاستێكى راورد بە عیراق لەبە

                                                  .دیارە (8)شێوەی  ك لەروه. هە2011 راورد لەگەڵ ساڵىبەبە زیادى كردووه

تایینرهمى سەكەپۆلى یە : رێژەی سافى قوتابیان کە لە تەمەنى قۆناغى سەرەتایین و لە8 شێوەی
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بریتییە : ندى كردووهرێژەی سافى مندااڵن کە لە تەمەنى قۆناغى سەرەتایین و پەیوەندیان بە قۆناغى سەرەتایى یان ناوه

مى رجەى سەر ژمارهسەن لەیندیرتایین یان ناوهى سەقوتابخانە لە سااڵن كە 11تا  6ن مەم منداالنى تەرجەى سەژماره لە

ێکی باش رەخساوە لە هەڵلە هەرێمی کوردستان  تایى.رهى سەنى خوێندنى قوتابخانەمەتە مناآلنى رووپێوكراو لە

. %91.6ى رێژه ڵ عیراق بەگەراورد لەبەبە 2018ساڵى  لە %69ى رێژه ەبکردنی مندااڵنی ئەو تەمەنە بۆ قوتابخانە پەیوەندی

. كراوهدینەوتۆ بەكى ئەیەجیاوازی 2011ڵ ساڵى گەراورد لەبەو بە رزهبە كەكوردستان رێژهرێمى ر ئاستى پارێزگاكانى هەسەلە

.روو خاتەكان دهجیاوازییە (9)ى شێوە  

 ندى كردووهن ناوه: رێژەی سافى مندااڵن کە لە تەمەنى قۆناغى سەرەتایین و پەیوەندییان بە قۆناغى سەرەتایی یا9 شێوەی

 

 

بریتییە لە : رزتر كردووهندى یان بەقۆناغى ناوه ندییان بەیوهندین و پەنى قۆناغى ناوهمەتە ى سافى مندااڵن لەرێژه

ر سەەسااڵن کە تۆمارکراون لە قوتابخانەی ناوەندی یان بەرزتر ل 14-12غى ناوەندی تەمەنی قۆنام مندااڵنی رجەى سەژماره

وتابخانەی ناوەندی لە هەرێمی کوردستان  بۆ پەیوەندیکردن بە ق ندى.نى قۆناغى خوێندنى ناوهمەى دانیشتوان لە تەژماره

ڵ عیراق کە گەراورد لەبەبە رزهكى بەش رێژیەمەئە سااڵن كە 41-12بووە بۆ مندااڵنی تەمەن   %70.2کەی رێژه  2018ساڵى 

ڵ گەراورد لەبەبەتۆمارکردووە کە نزمترە  % 76.4، پارێزگای سلێمانی رێژەی  یشزگاكانر ئاستى پارێسەە. لە %57.4کەی رێژه

تی پارێزگاکانی هەرێم لە ساڵی ە  لەسەر ئاسبەاڵم  لە هەمان کاتدا بەرزترین رێژەی تۆمارکردوو  بووە، %79کە  2011ساڵى 

.وههاتو (10)شێوەی  ك لەروه. هە %8.96و پارێزگاى دهۆك   %66.6 لە یەبریتی ولێر هە و رێژەکە لە پارێزگای 2018  
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 رزتر كردووندى یان بەقۆناغى ناوه ن بەندیایوهندین و پەنى قۆناغى ناوهمەتە لە کە ى سافى مندااڵن: رێژه10 شێوەی

 

لە بریتییە :وهتەتایى ماونەرهقۆناغى سە ندین و تا ئێستا لەنى قۆناغى ناوهمەتە ى سافى مندااڵن کە لەرێژه ى ژماره 

نگ خوێندن، دره لە وهمانە)ێت رهۆكارێك بهە وه بەتەتایى ماونەرهقۆناغى سە لە ساڵى كە 14-12 نمەم مندااڵنى تەرجەسە

نى خوێندنى قۆناغى مەتە لە ى  مندااڵنی رووپێو كراو كەر ژمارهسەلە (ى خوێندن...وهرهدهخوێندن، لەندى كردن بەيوهپە

 2018ساڵى  لە واتە میكردووهكە %0.5ى رێژه بە  2011ساڵى  راورد بەبەبە 2018ساڵى  رێمى كوردستان لەهە لە ندینناوه

ش مەئەكە  %9.4 لە تاییدان بریتییەرهقۆناغى سە ندین و ئێستا لەنى خوێندنى قۆناغى ناوهمەتە ى لەو مندااڵنەى ئەرێژه

.روو خاتەكان دهتەواوى زانیاريیە (11). شێوەى %12 لە ى بریتییەكەرێژه عیراق كە لە مترهكە  

 وهتەتایى ماونەرهقۆناغى سە ندین و تا ئێستا لەنى قۆناغى ناوهمەتە ى سافى مندااڵن کە لە: رێژه11شێوەی 
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تايى رهكۆتا پۆلى قۆناغى سە لە ى كەو مندااڵنەئە مىرجەى سەژماره لە بریتییە تایى:رهكردنى قۆناغى سەواوى تەرێژه

نى مەتە لە مى  مندااڵنى رووپێوكراو كەرجەى سەر ژمارهسەنێكدا بن لەمەرتەهە لە (كانبووه دووباره لە جگە)ن ەكوام دهده

 2018ساڵى  لە رێمى كوردستان و پارێزگاكانیسەر ئاستی هەلە . (تایىرهسە كۆتا پۆلى)تایین رهواوكردنى قۆناغى سەتە

رێمى ڵ عیراقیش هەگەراورد لەبەت بەنانەتە ,2011ساڵى  راورد بەبەبە بینیوه وهخۆیەکی بەرچاوی بەوهرزبوونەبە کەرێژه

 و لە %89.1بۆ  %65لە  وهرزبۆتەبە كەرێژه 2018و  2011نێوان سااڵنى  کەی هەر بەرزە، بەشێوەیەک لەكوردستان رێژه

ارى بۆ دابینكردنى زیاترى بو یەو ئاماژه رهرێكى دڵخۆشكەی رێژەکە نیشاندهبەرزبوونەوە .%5.77بۆ  %444. لە عیراق

                                                       .نیشاندراوه (12) شێوەی ك لەروهسااڵنى رابردوو هە راورد بەبەخوێندن بە

  تایىرهنى قۆناغى سەواوكردى تە: رێژه12 شێوەی

 

 

وام ندى دهكۆتا پۆلى قۆناغى ناوه لە ى كەو مندااڵنەمى ئەرجەى سەژماره لە بریتییەندى: كردنى قۆناغى ناوهواوى تەرێژه

نى مەتە لە كەمى  مندااڵنى رووپێوكراو رجەى سەر ژمارهسەنێكدا بن لەمەرتەهە لە (كانبووه دووباره لە جگە)ن كەده

گشتى رێمى كوردستان و پارێزگاكانی و عیراق بەسەر ئاستی هە. لە(ندىكۆتا پۆلى ناوه)ندين واوكردنى قۆناغى ناوهتە

رێمى هە لە 2018و  2011نێوان سااڵنى  . لەبینیوه وهخۆیەرچاوى بەزینێكى بەکە دابەسااڵنى رابردوو رێژه راورد بەبەبە

ى  رواردى رێژهبە (13). شێوەى زیوهدابە  %46.6بۆ  %80 عیراق رێژەکە لەو لە  %65.9بۆ   %82 تان رێژەکە لەكوردس

                                                              .گاکانی لەگەڵ عیراق پیشاندەداتندى لە هەرێم و پارێزواوكردنى قۆناغى ناوهتە
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 ندىواوكردنى قۆناغى ناوهى تە: رێژه13 شێوەی

 

كۆتا پۆلى قۆناغى  لە ى  كەو قوتابییانەم ئەرجەى سەژماره لە بریتییە :واو كردووهییان تەقۆناغى ئاماده ى قوتابیان كەرێژه

 لە قوتابیانى رووپێوكراو كەمى  رجەى سەر ژمارهسەنێكدا بن لەمەرتەهە لە (كانبووه دووباره لە جگە)ن كەوام دهیى دهئاماده

یى ڕى پێشوى رووپێوى هێشوگەو لە  یەتازه رهم نیشانده. ئە(یىكۆتا پۆلى ئاماده)یى واوكردنى قۆناغى ئامادهنى تەمەتە

كانى ستكردنى زانیارى زیاتر بۆ ئامانجەردهتى بەسبەمەاڵم بەبەبوو،   نجامدرا نەئە 2011ساڵى  لە ر كەنیشاندهفره

ستبهێنین. ده بە رهم نیشاندهمى رووپێوەکە ئەشەخولى شە لە 2018ساڵى  خسا لەرهوه بوارى ئە SDG وامردهپێدانى بەرهپە

رێم, ر ئاستى پارێزگاكانى هەسەو لە كردووه واوییان تەقوتابیان قۆناغى ئاماده %64.5ى رێژهەرێمى كوردستان بهە لە

دهۆك  بە پلەى دووەم و پارێزگاى  %65.9ێت و دواتر  پارێزگاى سلێمانى بەپلەى یەکەم د %66.8ى رێژهولێر بەپارێزگاى هە

 مترهى كەكەهرێمى كوردستان رێژهە راورد بەبە .  لە عیراق بە%57.3 لە ى تر بریتییەردوو پارێزگاكەهە لە ى نزمترهكەرێژه

 .هاتووه وهخواره (14)شێوەی  ك لەروه. هە%44.3 لە بریتییە

 2018بۆ ساڵی  واو كردووهییان تەقۆناغى ئاماده ى قوتابیان كە: رێژه14شێوەی 

 
 

89.8

77.2 81.5 82.2 80.4

62.8
72.4

62.6 65.9

46.6

0

20

40

60

80

100

ههولێر سلێمانی دهۆک ههرێم عێراق

2011 2018

66.8 65.9
57.3

64.5

44.3

ههولێر سلێمانی دهۆک ههرێم عێراق



بە نیشاندەر 2018-2014هەرێمی کوردستان     
   

  37 

 دەستەی ئاماری هەرێم
 

 )%( 2018و  2016لە هەرێمى کوردستان  بۆ سااڵنى : بەراوردى رێژەى خوێندەوارى بەپێى رەگەز 10 خشتەی

 
 

بۆ ژیانێکی سەرکەوتوو و دۆزینەوەى کار. بەگشتى ئامادەباشی کۆمەڵگا  بنەڕەتییە بۆ زانینى ئاستىپێوەرێکی :  خوێندەواری

ساڵى لە ئاستێکى بەرزدایە  لە ساڵى  24-15لە هەرێمى کوردستان رێژەى خوێندەوارى بۆ هەردوو رەگەز لە گروپى تەمەن 

خوێندەوارى رەگەزى مێ لە گروپى و رێژەى  %94.9ساڵى  24-15رێژەى خوێندەوارى رەگەزى نێر لە گروپى تەمەن  2016

، ئەم رێژانە بەرزبۆتەوە بەشێوەیەک کە  رێژەى خوێندەوارى رەگەزى 2018ه. بەراورد بە ساڵى  %92.9ساڵى    24-15ەمەن ت

و رێژەى خوێندەوارى رەگەزى مێ لە هەمان گروپى تەمەن گەیشتووە  %96.3ساڵى بووەتە  24-15نێر لە گروپى تەمەن 

و  2011نێوان سااڵنى  جیاوازییەکى کەم بەدیکراوە، بۆ بینینى جیاوازى  .لەسەر ئاستى پارێزگاکان رێژەکان بەرزن و 96.2%

 بکە. (15)لە پارێزگاکان و هەرێم سەیرى شێوەی  2018

 

 

 

 

 

 

 

 نیشاندەر 
 هەرێم دهۆک سلێمانی هەولێر

 سەرچاوە
2016 2018 2016 2018 2016 2018 2016 2018 

 SWIFT,CFSVA 96.3 94.9 93.6 92.7 96.8 95.5 97.8 95.9  24-15 خوێندەواری: نێر تەمەن

 SWIFT,CFSVA 96.2 92.9 92.6 90.7 98.5 94.8 96.1 92.1 24-15 تەمەن مێ خوێندەواری:

24-15 خوێندەواری:نێر تەمەننە  
4.1 2.2 4.5 3.2 7.3 6.4 5.1 3.7 SWIFT,CFSVA 

24-15 تەمەن مێخوێندەواری:نە  
7.9 3.9 5.2 3.9 9.3 7.4 7.1 3.8 SWIFT,CFSVA 
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 ساڵى بەپێى رەگەز 24-15: رێژەى خوێندەوارى لە گروپى تەمەن 15 شێوەی

 
 

ساڵى  24-15ن، رێژەى نەخوێندەوارى بۆ هەردوو رەگەز لە گروپى تەمەن بەگشتى لە هەرێمى کوردستا : نەخوێندەواری

و رێژەى  %5.1ساڵى  24-15رێژەى نەخوێندەوارى رەگەزى نێر لە گروپى تەمەن  2016لەئاستێکى نزم دایە کە لە ساڵى 

ە نزمبوونەوەى زیاترى ئەم رێژان  2018ه. بەراورد بە ساڵى %7.1ساڵى  24-15خوێندەوارى رەگەزى مێ لە گروپى تەمەن نە

خوێندەوارى و رێژەى نە %3.7ساڵى بووەتە  24-15خوێندەوارى رەگەزى نێر لە گروپى تەمەن بەخۆوە بینیوە کە رێژەى نە

ردوو وارى بۆ هەخوێندهى نەلەسەر ئاستى پارێزگاکان ، بۆ بينينى جياوازى رێژهیە.  %3.8رەگەزى مێ لەهەمان گروپى تەمەن 

 بکە. (16)سەیرى شێوەی  2018و  2016نێوان ساالنى  و مێ لە زى نێرگەره

 ساڵى بەپێى رەگەز 24-15ى نەخوێندەوارى لە گروپى تەمەن : رێژه 16 شێوەی
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ژارىهە  

 )%( 2018و  2014بۆ سااڵنى  و عیراق : رێژەى هەژارى لە هەرێمى کوردستان 11خشتەی
 سەرچاوە عیراق هەرێم دهۆک سلێمانی هەولێر  SDG/CI نیشاندەر

بە گشتى  2014رێژەى هەژارى لە ساڵى 
(پەنابەرە +ئاوارە +خۆجێی)  SDG 

-  -  -  12.5 22.5 
CHS 2014 

تەنها بۆ  2014رێژەى هەژارى لە ساڵى 
 SDG دانیشتوانى خۆجێی

1.5 1.2 12.4 4.7 -  
CHS 2014 

بە گشتى  2018ڵى رێژەى هەژارى لە سا
(پەنابەرە +ئاوارە +خۆجێی)  SDG 

-  -  -  5.5 18 
SWIFT-2018 

تەنها بۆ  2018رێژەى هەژارى لە ساڵى 
 SDG دانیشتوانى خۆجێی

-  -  -  4.5 -  
SWIFT-2018 

رگیراو هەر تاکێک ندى داهاتى مانگانەى وهناوه
(هەزار دینار) 2014لە ساڵى   - 

306.6 434.5 276.6 344 261*  
CHS-2014 

ندى خەرجى مانگانەى هەر تاکێک لە ساڵى ناوه
پێى نرخى كرین بە (هەزار دینار)2014   

497.3 674.1 429.1 471.3 -  
CHS-2014 

        پارێزگا لە عیراق ١٣تێکڕاى داهاتى تاک تەنها لە *
 

یشاندەرانە پشت دەبەستن بە داتای ن نیشاندەرەکانی هەژاری چەند پێوەرێکی دارایی لەخۆدەگرێت بۆ هەژاری و نایەکسانی. ئەم

رووپێوی خێزان بۆ دەرهێنانی پێوەری خەرجییەکانی خێزان، کە ئاماژەیە بۆ داهاتی خێزان. بۆ مەبەستى نوێکردنەوەى رێژەى 

 Continues Household) 2014ئابووری خێزانى بەردەوام لە عیراق -رووپێوی کۆمەاڵیەتی ،هەژارى لە عیراق و هەرێم کوردستان

Survey ) بۆیە  ،ئەنجامدرا بۆ ماوەى یەک ساڵى تەواو. چونکە ژمارەى خێزانەکانى ئەم رووپێوە بە شێوەى سامپلى بچووککراو بوو

ئابوورى خێزان لە ساڵى –یەتىکراو لە رووپێوى کۆمەاڵارى هەژمارهێڵى هەژى هەژارى پشت بەسترا  بە بۆ هەژمارکردنى هێڵ

لەسەر تاکێک لە ماوەى مانگێکدا  هەر  خەرجی دینارى عیراقى خەملێنرا بۆ 105500بە  2012لە ساڵى  هێڵى هەژارى .2012

دیناری عیراقی خەملێنرا بۆ  110880هێڵی هەژاری بە بڕی  2018رێژەی هەاڵوسان لە ساڵی  بەپێى ئاستى نیشتمانى لە عیراق.

، رێژەى هەژارى  2014خێزانەکانى خۆجێیى لە ساڵی بۆ  ،بەپێى ئەنجامەکانی رووپێوەکە خەرجی هەر تاکێک لە ماوەی مانگێکدا.

ماوەى پێنج ساڵى رابردوو هەرێمى کوردستان لە . بوو %3.5 کە   2012رێژەى هەژارى لە ساڵىەبەراورد بەبەرز بووە  ب % 4.7 بۆ
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, هاتنە بەر لێشاوى تووشى چەندین قەیران بووە لەوانە بڕینى بوودجەى هەرێم لەالیەن حکومەتى فیدراڵى, دابەزینى نرخی نەوت

تە سەر بژێوى ژیانى هاواڵتیان. لە دەرئەنجامى خۆى کردۆئاوارەکانى دەرەوەى هەرێم و پەنابەرە سوورییەکان کە کاریگەرى راستە

. 2014لە ساڵی  %12.5بۆ بۆوە کى بەرچاو بەرز ئەم قەیرانانەى کە هەرێم دووچاری بوو رێژەى هەژارى لە هەرێم بە شێوەیە

دواى کۆتایى هاتنى  لە کە کراوەلە هەرێمى کوردستان  ی خێزاندەى رێژەى هەژارى لە رووپێوى خێراى بارى گوزەراندوایین مەزن

کە بووە  بووجەنگى سەپێنراوى داعش و گەڕانەوەى ئاوارەکان بۆ شوێنى خۆیان و بەرزبوونەوەى نرخى نەوت لە بازارەکانى جیهان 

ارى کە بەشێوەیەکى بەرچاو کاریگەرى راستەوخۆى هەبووە لەسەر رێژەى هەژ ،ە هەرێمهۆى بوژانەوەى کەرتى ئابوورى و دارایى ل

 .2018 لە ساڵی%  5.5بۆ  یدابەز

 ى هەژارى لە هەرێمى کوردستان وعیراق: رێژه17 شێوەی

 

 تاکو 2007 ند و باشوورى عیراق لە ماوەى سااڵنىرێژەى هەژارى لە هەرێم و پارێزگاکانی ناوچەکانى  باکوور, ناوە (17)ى شێوەلە 

هەرێمى کوردستان لە رووى دیموگرافى گۆڕانى بەرچاوى بەخۆوە بینیوە لە ژمارەى  ،2014پیشان دەدات. لە دواى ساڵى  2018

بەرزبووە   2012ساڵی لە   % 3.5 لە تەوە. رێژەى هەژارىۆدانیشتوان کە باوەشى بۆ زیاتر لە یەک ملیۆن و نیو ئاوارە و پەنابەر کرد

و  % 27.5بۆ % 22.3و لە هەمان کاتدا رێژەى هەژارى لە ناوچەکانى ترى عیراقیش بەرز بووە لە باکوور لە  2014 لە ساڵى % 12.5 بۆ

 31.5بۆ  33.6%شێوەیە  لە  وور رێژەى هەژارى کەمى کردبوو بەمبەاڵم لە ناوچەکانى باش ، 18.6%بۆ  15.8%لە ناوچەکانى ناوەند لە 

توانرا رێژەى هەژارى لە هەرێم بە ئاوارە و بێ ئاوارەکان هەژمار  2014ى پێى ئەنجامەکانى رووپێوى بەردەوامى خێزان لە ساڵ. بە%
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بۆیە  ،ناو ئاوارەکاندا زۆر بەرزترە لە دانیشتووانى خۆجێی هەرێمکە رێژەى هەژارى لەیەکەدا دەرکەوتووە شێوەیبکرێت و هەروەک لە 

. لە دوایین رووپێو کە رووپێوى خێراى بارى %12.5ە بەاڵم بە ئاوارەکانەوە بوو بە %  4.7بێ ئاوارەکان ەرێم بەرێژەى هەژارى ه

 وهەرێمى کوردستان  لەسەر ئاستی  و بەگشتی عیراقلەسەر ئاستى خەمالندنى رێژەى هەژارى  ،2018 گوزەرانى خێزانە لە ساڵى

ەى یەک تەنها بۆ ماوهەر بەهۆی نەبوونی بوودجە رووپێوەکە  .ونى بودجەى پێویستبەهۆى نەبو کراوەدیاری ناوچەکانى ترى عیراق 

مانگى  12 بۆ دەستکەوتنى زانیارى ورد لە خەرجییەکانى خێزان لە هەر نبچووک کرا لە رووپێو نموونە مانگ و ژمارەى خێزانەکانى

ى هەژارى پشت بەسترا بەهەمان هێڵ 2014 م لە ساڵىى هەژارى وەک رووپێوى بەردەوالەم رووپێوەدا بۆ هەژمارکردنى هێڵساڵدا. 

نیشان  (17)ى شێوە. 2018رێژەی هەاڵوسان لە ساڵی  ( بهگوێرەیIHSES-II)لە رووپێوى ئابوورى و کۆمەاڵیەتى خێزان  2012ساڵی 

کە رێژەکە تەنها بۆ  زیوەدابە %5.5گشت دانیشتوانى هەرێم بە ئاوارە و پەنابەرەکانە بۆ  بۆ 2018دەدات کە رێژەى هەژارى لە ساڵى 

 عیراقیش ناوچەکانی ترى هەروەها لە و %18 دابەزیوە بۆ  ە. رێژەى هەژارى لەسەر ئاستى عیراق بەگشتى % 4.5دانیشتوانى خۆجێی

 ۆب , ناوچەى  پارێزگاکانى باشوور11.5% دابەزیوە بۆ ناوچەى پارێزگاکانى ناوەند  بەشێوەیەک کە رێژەیەکى بەرچاو کەمى کردووەبە

 . 27.5%بەاڵم لە ناوچەى پارێزگاکانى باکوور زیادى کردووە بۆ  ، %31.1

رێژەکە جگە لە پارێزگاى  ینیدابەزلە  چاو بەدیدەکرێترجیاوازى بە 2014 رێژەى هەژارى لەسەر ئاستى پارێزگاکانى هەرێم لە ساڵی 

 (1.2%)و پارێزگاى سلێمانیە  (%1.5) هەولێربەراورد بە و  (%12.4) ی تۆمارکردبووزۆرترین رێژە  و پێچەوانە زیادى کردبوودهۆک بە 

 روونکراوەتەوە (18)ى شێوەهەروەک لە  ی تۆمارکردبوورێژە کەمترینکە 

  ئاستى هەرێم ەررێزگاکانى هەرێم و ئاوارەکان لەس: رێژەى هەژارى بەپێى  پا18 شێوەی
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ساڵ 5نى خوار تەمەن اڵبارى خۆراکى مندا  
خۆشبوونى درێت دووچارى نەواویان پێده. كاتێك مندااڵن خۆراكى تەندروستى منداڵەواوى تەى تەوهاڵمدانەباری خۆراكی منداڵ وه

ى نیوه زیاتر لە بە ستراوهدخۆراكى بە. بەكردن  شەكانى گەهۆكاره ن بەگەكرێن، بەم شێوەیە دهو باش چاودێرى ده وهنابنە دووباره

 خۆشییەهۆى نەبن بمرن بەدخۆراكى دهى توشى بەو مندااڵنەئە یەرى زۆرى هەگەرى جیهان. ئەرانسەسە كانى مردنى منداڵ لەتەحاڵە

 دااڵن كەگى منبێت. سێ چارهموار دهكردنیان ناهەشەبن و گەخۆشى دهوام توشى نەردهژین بەده ى كەوانەكانى مندااڵن و ئەباوه

 كى دیار لەهیچ هێمایە - بووهدخۆراكیان هەند بەم یان مامناوهكى كەیەراده نها بەمرن تەدخۆراكى دهبە ست بەیوههۆكارى پەبە

 یەڵكانەو خەى ئەى رێژهوهمكردنەوام كەردهپێدانى بەره. یەکێک لە گرنگترین ئامانجەکانى پەدراوهر ژیانیان نەسەترسى لەبوونى مە

 بێت لەر دهتیدهدخۆراكى یارمەرباڵوى بەى بەوه. كەمكردنەبۆ نیوه 2030و  2015نێوان  نالێنن لەده وهست برسێتیەدهبە كە

نێوان سااڵنى  وشى خۆراك لەرى گرنگى رهندێك نیشاندههە (12)ى ى مردنى منداڵ. لە خشتەوهمكردنەكانى كەدیهێنانى ئامانجەبە

 .ر دەکرێنئەژما (SDG)گرنگەکانى ئامانجەکانى پەرەپێدانى بەردەوام  لە نیشاندەرەیشاندراون کە پ 2018و  2011

 )%(  2018و  2011لە سااڵنی  ساڵى 5مندااڵنى خوار تەمەن  : بارى خۆراکى12 خشتەی

  نیشاندەر
 سەرچاوە قعیرا هەرێم دهۆک سلێمانی هەولێر

  2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 
 MICS4,MICS6 2.9 8.5 2.1 6.7 3.5 5.9 2.4 4.1 1.3 9.7 كێشسووکی مامناوەند 

 MICS4,MICS6 0.8 3.7 0.6 3.9 0.8 3.3 1.0 1.8 0.3 6.4 كێشسووکی دژوار 

دواکەوتنی گەشە  
 9.9 22.6 4.9 15.4 6.1 19 5.0 10 4.4 17.5 (مامناوەند)

MICS4,MICS6 

 MICS4,MICS6 3.2 9.9 1.3 6.1 1.5 7.1 1.0 3.6 1.5 7.7 دواکەوتنی گەشە دژوار

 MICS4,MICS6 2.5 7.4 1.8 5 1.8 4 3.4 3.4 1.1 7.2 الوازى مامناوەند 

 MICS4,MICS6 0.8 3.6 0.4 2.6 0.2 2 1.1 1.6 0.0 4.2 الوازى دژوار 

 MICS4,MICS6 6.6 11.8 5.1 11.1 5.1 12.5 4.0 10.9 5.7 10.2  قەلەوى مامناوەند
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ساڵ کە کێشیان دوو پێوەری  5وار تەمەن خبریتییە لە رێژەی مندااڵنی  ندكێشسووکی مامناوه :ند و دژواركێشسووکی مامناوه

ژەی مندااڵنی خوار تەمەن ە لە رێبریتییكێشسوكى دژوار کەمترە لە تێکڕای کێشی  کۆمەڵەی سەرچاوەی هاوتەمەن.   (SD) الدان

هەرێمی  کەمترە لە تێکڕای کێشی کۆمەڵەی سەرچاوەی هاوتەمەن. لە (SD) ساڵ کە کێشیان سێ پێوەری الدان 5

کێشسووکی دژواریان هەیە. ئەمە  %0.6و  یەساڵ کێشسووکی مامناوەندییان هە 5ی مندااڵنی خوار تەمەن %2.1کوردستان

 .ه %0.8و كێشسووكى دژواردا  %2.9ند كێشسووكى مامناوهى رێژه ە لە رێژەی عیراق بەگشتی كەبەشێوەیەکی بەرچاو نزمتر

رێمى ر ئاستى هەسەلە 2011راورد بە ساڵى بە بینیوه وهخۆیانەرچاویان بەكى بەیەوهنزمبوونە 2018لە ساڵی  م رێژانەئە

 .پیشاندراوه (19)شێوەی  ك لەوهرگشتى هەكوردستان و عیراق بە

 
 2018و  2011: بەراوردى رێژەى کێشسوکى مامناوەندو دژوار لە سااڵنی 19 شێوەی

 
 

دواکەوتنی گەشە ئەنجامی بەدخۆراکی درێژخایەنە. هۆکارە سەرەکییەکەی  ند و دژوار:مامناوه ىدواکەوتنی گەشە  

دواکەوتنی گەشەی مامناوەند یان درێژخایەن.  كاندووبارەبووهکی زۆر یان نەخۆشی وەرنەگرتنی خۆراکی گونجاوە بۆ ماوەیە

بااڵی کۆمەڵەی  کورتترە لە تێکڕایی  (SD)ساڵ کە بااڵیان دوو پێوەرى الدان  5بریتییە لە رێژەی مندااڵنی خوار تەمەن 

ساڵ کە بااڵیان زیاتر لە سێ پێوەرى  5تەمەن  بریتییە لە رێژەی مندااڵنی خوار دواکەوتنی گەشەی دژوار. سەرچاوەی هاوتەمەن

 5ی مندااڵنی خوار تەمەن %4.9کۆمەڵەی سەرچاوەی هاوتەمەن. لە هەرێمی کوردستان  کورتترە لە تێکڕایی بااڵی (SD)الدان 

ێکڕای ئەم رێژانە زۆر کەمترن لە ت .دواکەوتنی گەشەی دژواریان هەیە %1.3ساڵ دواکەوتنی گەشەی مامناوەندییان هەیە و 
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ر ئاستى پارێزگاكانى سە. لەیەدواکەوتنی گەشەی دژواریان هە %3.2 مامناوەند ودواکەوتنی گەشەی  %9.9بەرێژەی  كەعیراق 

گشتى بە عیراقيشر ئاستى سەت لەنانەزیون تەكان زۆر دابەرێژه ،2011ساڵى  راورد بەبە 2018رێمى كوردستان  لە ساڵی هە

 .پیشاندراوه (20)ەی شێو ك لەروههە

 2018و  2011بەراوردى رێژەى دواکەوتنى گەشەی مامناوەند و دژوار لە سااڵنی : 20 شێوەی
 

 
 

ساڵ کە کێشیان بەپێى بااڵیان زیاتر لە  5اڵنی خوار تەمەن بریتییە لە رێژەی منداند مامناوه ند و دژوار: الوازىالوازى مامناوه

ریتییە لە رێژەی مندااڵنی بدژوار  الوازى. لە خوارووى ناوەندى کێشی  کۆمەڵەی سەرچاوەی هاوتەمەنە (SD) وو پێوەرى الداند

ى کێشی کۆمەڵەی سەرچاوەی لە خوارووى ناوەند (SD)ساڵ کە کێشیان بەپێى بااڵیان زیاتر لە سێ پێوەری الدان  5خوار تەمەن 

ند  كى مامناوهیەراده كێش بە لە یەساڵ الوازیان هە 5ی مندااڵنی خوار تەمەن %1.8ێژەی هاوتەمەن. لە هەرێمی کوردستان ر

الوازى   %2.5ى رێژهبە كى دژوار. ئەم رێژانە زۆر کەمترن لە تێکڕای رێژەکە لە عیراق كەیەرادهكێش بە لە یەالوازیان هە % 0.4و 

، 2011ساڵى  راورد بەبە 2018رێمى كوردستان لە ساڵی ر ئاستى پارێزگاكانى هەسە. لەيەالوازى دژواريان هە %0.8ند و مامناوه

 .پیشاندراوه (21)ك لە شێوەی روهگشتى هەر ئاستى عیراقيش بەسەت لەنانەزیون تەكان زۆر دابەرێژه
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 2018و  2011ژوار لە سااڵنی : بەراوردى رێژەى الوازى مامناوەند و د21 شێوەی
 

 

 

لە  زۆرتره  (SD)وو پێوەری الدان د كێشيانساڵى كە  5ن مەدى مندااڵنى خوار تەى سەرێژه لە بریتییە: (كێش زۆرى)وى لەقە

 ندا كەمەمان تەهەى خۆیان لەمندااڵنى هاوشێوه لە تێکڕایی کێشی  کۆمەڵەی سەرچاوەی هاوتەمەن، واتە كێشیان زیاتره

 %5.1ى رێژه رێمى كوردستان بەهە . لەوهندروستییەرووى تە لە وهكاتەنگ دهو ئاستەندین كێشەش مندااڵن تووشى چەمەئە

كان و ر ئاستى پارێزگاسە. لە %6.6بریتییە لە  گشتى كەعیراق بە مترە لەم رێژەیە كەئە و یەندییان هەوى مامناوهلەمندااڵن قە

 پیشاندراوه. (22)شێوەی  ك لەروهزیون هەكان زۆر دابەرێژه 2011ساڵى  روارد بەبە  2018گشتى بۆ ساڵی رێم و عیراق بەهە

 2018و  2011: بەراوردى رێژەى قەڵەوى مامناوەند لە سااڵنی 22 شێوەی
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 راکرووى ئاسايشى خۆرەوشى خێزانەکان لە
 

بوونى خـــــۆراك  و هـــــە بـــــە یەکێــــک لە پێـــــوەرە هەرەگرنگەکـــــانى گـــــوزەرانى خێـــــزان  بــــریتییە لە رەوشـــــى خـــــۆراک کە 

ژين و برســـێتيدا نـــە نـــدامانى لـــەئە كـــە بارى ئاسايشـــى خۆراكیدايـــەلـــە وكاتـــەكراوه. خێزانێـــك ئەيشـــتن پێـــى پێناســـەستگەده

ــە ــیان ل ــە ترس ــوون ن ــى ب ــەبێت. برس ــيكرب ــانى رهوهدنەپێى ش ــۆراكى جيه ــراوى خ ــتانداردى رێكخ ــەى س ــى خێزان ــەكان بەوش ر س

ئەم  .(ر نائاسايشـــى خـــۆراك و نائاسايشـــى خـــۆراكرامبـــەوازى بەئاسايشـــى خـــۆراك ، ال)كى پـــۆلين كـــراون رهســـێ گروپـــى ســـە

كان. خێزانــە خــۆراكىیشــی ئاسارەکانى بــارى گــوزەران دادەنرێــت لە رووى بە گرنگتــرین نيشــانده خــوارەوە نیشــاندەرەیســێ 

)لە رووپێوى چاودێرى رەوشى خۆراک  رانەم نیشاندهئە CFSVA)  دەستهاتوون.  بە 

هەلى رەخساو بۆ هەر مرۆڤێک لەهەموو کاتێک لەسەرچاوەى ماددى و کۆمەاڵیەتى و  :(Food Security)ئاسایشى خۆراك 

و بێت لەگەڵ پێویستى و ئارەزوویان بۆ بەردەوام بوونى ژیانێکى ئابوورى بۆ دابین کردنى خۆراکى تەواو و تەندروست کە گونجا

 چاالک و تەندروست.

كاربردنى کەمترین خۆراکی بە :(Vulnerablity to food insecurity ) ئاسایشى خۆراکنا الوازى بەرامبەر بە

بۆ کڕینی هەندێک لە کەل و پەلە نەبوونى تواناى تەواو  ;پێویست بەبێ پەنابردن بۆ ستراتیجی چارەسەرکردنی ئاستەنگەکان

 ناخۆراکییەکان.

نەبوونى توانا بۆ بەکاربردنى خۆراک و هەروەها لەدەستدانى سەرچاوەکانى  Food Insecurity): )نائاسایشى خۆراک 

 بەدەستهێنانى بژێوى ژیان لە رووى کارکردن و خاوەندارییەتى.

) ئاسایشىىىىى خىىىىۆراك Food security): لە لە ئاسایشــــی خــــۆراکن خێزانەکــــان  %38.5ەرێــــژەى لە هەرێمــــى کوردســــتان ب

بەبەراورد لەگەڵ  (  Food Secure)رووى بەدەســـت گەیشـــتن و بەکارهێنـــانى خـــۆراک و پێداویســـتییە خۆراکیەکانیـــان 

ــتەوە بــۆ بــوونى قەیرانــى دارایــى  %44.3 رێــژەى بەعیــراق  .  رێــژەى نزمــى هەرێمــى کوردســتان بەرامــبەر بە عێــراق دەگەرێ

لە هەرێمـــى کوردســـتان و شـــەرى نەخـــوازراوى داعـــش و هـــاتنى زۆرى ئاوارەکـــانى پارێزگاکـــانى  2014ەتاى ســـاڵى کە لە ســـەر
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ـــوودجەى هەرێمـــى  ـــى بەشـــە ب ـــان و بڕین ـــى نرخـــى نەوت لە بازارەکـــانى جیه ـــۆ هەرێمـــى کوردســـتان و دابەزین ـــراق ب ـــرى عی ت

ــــدییەوە ــــومەتى ناوەن ــــتان لەالیەن حک ــــوون کە .کوردس ــــار ب ــــووى هۆک ــــانە هەم ــــتان رووبەڕووى ئەو  ئەم ــــى کوردس هەرێم

پارێزگـــاى هەولێـــر  لە ئاســـتەنگانە بێـــتەوە لەرووى بەدەســـتهێنانى خـــۆراک. لەســـەر ئاســـتى پارێزگاکـــانى هەرێمـــى کوردســـتان، 

و پارێزگــــاى  %35.2پارێزگــــاى دهــــۆک بەرێــــژەى  بەرامــــبەر بەخێزانەکــــان لە ئاسایشــــی خۆراکــــدان   %47.6بە رێــــژەى 

 .%32.9سلێمانى بەرێژەى 

ەرووى دەست لنیشاندەرە رەوشى خێزانەکان  ئەم :(Vulnerablity to food insecurity)الوازی بەرامبەر نائاسایشى خۆراك 

گروپە تواناى  ئەم ەکانیخێزان کە گەیشتن بە خۆراکەوە نیشان دەدات کە کاریگەرى زیاترى هەبووە لەسەریان بەجۆرێک

كانیان خۆراكیە پێداویستییە یشتنیان بەستگەرووى ده لە وهئاستەنگێکى تر ببنە هەریان ئەگەر تووشی شۆک  و ماوهرگریكردنیان نەبە

رامبەر بە بەالوازن خێزانەکان  %59.4وخۆ  دەگوازرێنەوە بۆ گروپى نائاسایشى خۆراک. لە هەرێمى کوردستان بەرێژەى راستە

بە پلەی  رێزگاى سلێمانىپا ،ستى پارێزگاکانى هەرێمى کوردستانلەسەر ئا .%53.2 بەرێژەی عیراق بەبەراورد نائاسایشی خۆراک 

 .%50.3ى رێژەبەپارێزگاى هەولێر  دواتر  و %62.3و پارێزگاى دهۆک بەرێژەى  %65.2  بەرێژەی یەکەم دێ

) نائاسایشى خۆراك Food insecurity) :نەیان یستی رۆژادەستگەیشتنیان بە خۆراکی پێو نیشاندەرێکى گرنگە کە خێزانەکان

و  %2.5یراق کە رێژەکەى بەبەراورد لەگەڵ ع ندالە نائاسایشی خۆراک خێزانەکان %2.1بەرێژەى  هەرێمى کوردستان لە ئەستەمە.

لە نائاسایشی خۆراکدان ان ى خێزانەک%2.5پارێزگاى دهۆک بەرزترین رێژەى هەیە کە  ،لەسەر ئاستى پارێزگاکانى هەرێمى کوردستان

 .%1.9 تەتۆمارکردووە کە دەکا کەمترین رێژەی و پارێزگاى سلێمانى %2.2رێژەى بە ێر پارێزگاى هەولدواتر و 

 )%( 2016: بارى ئاسایشى خۆراکى خێزانەکان لە هەرێمى کوردستان بۆ ساڵى 13 خشتەی
 

 

 

 

 

 

 سەرچاوە عیراق هەرێم دهۆک سلێمانى هەولێر نیشاندەر

 CFSVA 2016 44.3 38.5 35.2 32.9 47.6 ئاسايشى  خۆراك

 CFSVA 2016 53.2 59.4 62.3 65.2 50.3  نائاسايشى خۆراك بەرامبەرالوازى 

 CFSVA 2016 2.5 2.1 2.5 1.9 2.2 نائاسايشى خۆراك
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 2016: بارى ئاسایشى خۆراکى خێزانەکان لە هەرێمى کوردستان لە ساڵی 23شێوەی 

 
 

 كانى نیشتەجێى هەرێمى کوردستانئاسایشى خۆراکى خێزانە ئاوارهرەوشى 

  2016كان  لە هەرێمى کوردستان و عێراق و پارێزگاکانى خوارووى عێراق بۆ ساڵى : بارى ئاسایشى خۆراکى خێزانە ئاواره 14خشتەی
)%( 

 

 

 

 

ـــاڵى  ـــتان لە س ـــى کوردس ـــژەى  2016لە هەرێم ـــزانە ئاواره %41.3بەرێ ـــتخێ ـــان کە نیش ـــتانك ـــى کوردس لە  نەجێى هەرێم

غــــدا ســــەربارى بــــوونى کێشــــە پارێزگاكــــانى تــــرى عێــــراق و بە  ، ئەم رێــــژەیە بەرزە بەراورد لەگەڵئاسایشــــی خــــۆراکن 

لە  %25.1ى بەغــــدا بەرێــــژەى ورەکــــانى دانیشــــتواەدا. ئاونەکــــان لە هەرێمــــى کوردســــتان لەم ســــاڵدارایــــى و قەیرا

لە ئاسایشـــی  %28.9و لەســـەر ئاســـتى عێـــراق بەگشـــتى  %25.5یـــراق و لە پارێزگاکـــانى تـــرى ع ئاسایشـــی خـــۆراکن

بەراورد   الوازن بەرامـــبەر بە ئاسایشـــی خـــۆراک %54.4ئاوارەکـــانى دانیشـــتوى هەرێمـــى کوردســـتان بەرێـــژەى . خـــۆراکن

47.6

32.9 35.2
38.5

44.3
50.3

65.2
62.3

59.4

53.2

2.2 1.9 2.5 2.1 2.5

ههولێر سلێمانى  دهۆک  ههرێم عێراق 

ئاسايشى  خۆراك

(کهمتر پارێزراو لهرووى خۆراک)الوازى بهرامبهر نائاسايشى خۆراك 

نا ئاسايشى خۆراك

 غدابە هەرێم نيشاندەرەکان
پارێزگاكانى 

 خوارووى 
كۆى 

 گشتى
 سەرچاوە 

 CFSVA 2016 28.9 25.5 25.1 41.3 ئاسايشى  خۆراك

 CFSVA 2016 65.5 68.7 67.7 54.4 ك نائاسايشى خۆرا  بەرامبەر الوازى 

 CFSVA 2016 5.6 5.8 7.2 4.3 نا ئاسايشى خۆراك
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ـــریتی ـــرە ب ـــان بەرزت ـــدا رێژەکەی ـــتوى بەغ ـــانى دانیش ـــرى %67.7ە لە يبە ئاوارەک ـــانى ت ـــتوى پارێزگاک ـــانى دانیش  و ئاوارەک

ـــریتی ـــان ب ـــراق رێژەکەی ـــارکردوو  %68.7ە لە يعێ ـــان تۆم ـــرین رێژەی ـــتەنگیکە بەرزت ـــوونى ئاس ـــت ب ـــۆ  ە لە رووى دروس ب

ـــتن بەبەک ـــت گەیش ـــان و دەس ـــۆراکەوە.ارهێن ـــژەى  خ ـــتان  %4.3بەرێ ـــى کوردس ـــتوى هەرێم ـــانى دانیش ـــزانە ئاوارەک ى خێ

ــــ ــــتووى   بەغ ــــانى دانیش ــــزانە ئاوارەک ــــۆراکەوە ، خێ ــــن لە رووى خ ــــاتر نائاسایش ــــتان زی ــــى کوردس دا بەراورد بە هەرێم

ـــریتیی نائاسایشـــن لە روو ـــان ب ـــا %7.2ە لە  يخـــۆراکەوە کە  رێژەکەی ـــرین رێژەی ـــتى کە بەرزت ـــارکردووە لەســـەر ئاس ن تۆم

بەگشــتى لە  و %5.8ە لە يى پارێزگاکــانى تــرى عێــراق رێژەکەیــان کەمتــرە بــریتیوو خێــزانە ئاوارەکــانى دانیشــتو عێــراق

 ى خێزانە ئاوارەکان نائاسایشن لە رووى خۆراکەوە.%5.6رێژەى عێراق بە

 2016کان لە هەرێمى کوردستان بۆ ساڵی : بارى ئاسایشى خۆراکى خێزانە ئاواره24 شێوەی
 

 
 

 

 

41.3

25.1 25.5
28.9

54.4

67.7 68.7
65.5

4.3 7.2 5.8 5.6

ههرێم به غدا پارێزگاكانى تر كۆى گشتى

ئاسايشى  خۆراك

(کهمتر پارێزراو لهرووى خۆراک)الوازى بهرامبهر نائاسايشى خۆراك 

نا ئاسايشى خۆراك
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ندروستىتە  

 بەدهستهاتوون لە ماوهى سااڵنى  بەشى تەندروستى كۆمەڵێك نيشاندهرى گرنگ لەخۆوه دهگرێت كە لە رووپێوى هێشوویى فرهنیشاندهر

ى ساوا، مردنى مندااڵنى ڵكو مردنى منداوه 2018و  2011  ( MICS)  49-15ن مەى ئافرەتانى تەێژهرساڵى،  5ن مەخوارووى تە 

ر سەبوونى زانیارى وورد لەكان و هەدنى مێینەكرنەتەندروستى و خەى تەزاروهدامە ، منداڵبوون لەرى منداڵيان بووهرگەشتەنەبە ساڵى كە

                                                        .هاتووه (15)ى خشتە ك لەروهساڵى هە 49 -15ن مەتانى تەن ئافرهالیەخۆشى ئایدز لەنە

 )%(  2018و  2011سااڵنی  : بەراوردى نیشاندەرى تەندروستى  بۆ15 خشتەی

 نيشاندەر 
SDG 

 رچاوهسە عیراق هەرێم دهۆک سلێمانی هەولێر
2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018   

رێژەی مردنی منداڵی ساوا بۆ هەر 
 SDG 27 15 24 8 33 22 28 15 32 23 MICS4,MICS6 لە دایکبوویەکی زیندوو 1000

داڵی خوار پێنج رێژەی مردنی من
لە  1000ساڵ بۆ هەر

 دایکبوویەکی زیندوو
SDG 34 18 25 8 37 26 32 17 37 26 MICS4,MICS6 

 49-15ن مەى ئافرەتانى تەڕێژه
رى رگەشتەنەبە ساڵى كە

 رى منداليان بووهيصەقە
- 28 49.1 36.5 46 20.5 34.5 28.4 45 22.2 33.3 MICS4,MICS6 

 49-15ن مەتەى ئافرەتانى ڕێژه
رى رگەشتەنەبە  ساڵى كە

و پێش  رى منداليان بووهيصەقە
ر سەژانى منداڵبوون بڕيار لە

 دراوه كەرييەرگەشتەنە

-  33  32.8  16.3  29.2  22.6 MICS4,MICS6 

 49-15ن مەى ئافرەتانى تەڕێژه
رى رگەشتەنەبە ساڵى كە

كاتى  رى منداڵيان بووه لەيصەقە
ر سەژانى منداڵبوون بڕيار لە

 دراوه كەرييەرگەشتەنە

_  16.1  13.2  18.2  15.8  10.5 MICS4,MICS6 

ى زاروهدامە منداڵبوون لە
 MICS4,MICS6 74.4 67.9 67.7 75.8 90.4 89.9 68.6 71.3 57.2 68.7 _ (حكومى )ندروستى تە

ى زاروهدامە منداڵبوون لە
 MICS4,MICS6 12.2 8.6 23.3 9 7.7 2.2 26 18 28.8 6.8 _ (تتایبە)ندروستى تە

ى زاروهدامە منداڵبوون لە
 MICS4,MICS6 86.6 76.6 91 84.9 98.1 92 94.6 89.3 86 75.5 _ (تەحكومى ، تایب)ندروستى تە

تان كردنى ئافرهنەتەى خەرێژه
 SDG 57.5 46.6 54.3 46.5 1.7 1.5 42.8 37.5 8.1 7.4 MICS4,MICS6 ساڵى 49-15نى مەتەلە

تەمەنی  (HIV)زانیاری ورد لەسەر
 SDG 2.3 3.9 4.5 6.4 2.2 7.7 3.2 5.4 3.5 4.9 MICS4,MICS6 ساڵ 15-49
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لە رێگای رووپێوی  كە نیشاندەری تەندروستی بەردەستن کۆمەڵێک رهم نيشاندهت بەباره: سە ى مردنى مندااڵنى ساوارێژه

 رانەم نيشاندهر ئەسەستهێنانى زانيارى لەستهاتوون. بۆ دهدهبە 2018و  2011ى سااڵنى ماوه لە (MICS)ر نيشاندهيى فرههێشو

نجامدانى ى پێنج ساڵ پێش ئەماوه لە هى زیندوویان بووڵى منداوانەئە ساڵى كراوه 49-15ن مەتانى تەئافره لە پرسیار

ك ساڵى و بەشێوەی نى یەمەدایكبوون و تا تەتى لەمردنی منداڵی ساوا پێوانەی ئەگەری مردن دەکات لە كا. رێژەی كەرووپێوه

لە هەر  15ستان بریتییە لە لەدایکبوونێک بەزیندوویی. رێژەی مردنی منداڵی ساوا لە هەرێمی کورد 1000ژمارەی مردن لە هەر 

 لەدایکبوونێک بەزیندوویی.  1000

رێمى ساڵى. لە هە 5ن مەدایكبوون تا تەكاتى لە رى مردنى منداڵ لەگەئە بریتیيە لە:  ن پێنج ساڵىمەى خوار تەمردنى مندااڵن 

ساڵى  گەڵ عیراق لەراورد لەبەبە مترهكە م رێژانەزیندویى. ئەدایكبونێك بەلە 1000ر بۆ هە 17 لە بریتيیە یەم رێژهكوردستان ئە

 لە 1000ر بۆ هە 26لە  ساڵى بریتیيە 5ن مەو بۆ مردنى مندااڵنى خوار تە 23 لە ردنى مندااڵنى ساوا بریتيیەبۆ م كە 2018

رێمى كوردستان و پارێزگاكان و ر ئاستى هەسەلە 2011ڵ ساڵى گەین لەبكە م رێژانەراوردى ئەر بەگەدايكبونێكى زيندوو. ئە

مردنى  كە دڵخۆشکەرە و ئاماژەیە رئەنجامى ئەم نیشاندهكە  دیاره رچاویان پێوهكى بەیەوهوونەكان نزمبگشتى، رێژهعیراق بە

راوردى پارێزگاكان بە (25). شێوەى (SDG)ردەوام پێدانى بەرهكانى پەئامانجە لە كێكەش یەمەو ئە دایە وهمبوونەكەمندااڵن لە

 دات.پيشانده  2018و  2011ى سااڵنى ماوهگشتى لەیراق بەلەگەڵ ع رێمى كوردستانەو هە

 
 : رێژەى مردنى منداڵى ساوا منداڵى خوار تەمەن پێنج ساڵى25 شێوەی
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تانى بۆ ئافره وهندروستيیەرووى تە لە گرنگە رهم نیشاندهئە :منداڵیان بووه (قيصري)رى رگەشتەنە بە تان كەى ئافرهرێژه

ر نیشاندهنجامدانى رووپێوى هێشویى فرهى دوو ساڵى پێش ئەماوه لە .وهمنداڵیان بورى رگەشتەنەبە ساڵى كە 49 – 15ن مەتە

 ورد بەرابە بە %45  کە دەکاتە  رزى تۆماركردووهكى زۆر بەیەرێمى كوردستان رێژههە ، لەنجامدراوهئە 2018ى ڵسا لە كە

 تەم حاڵەئە تان و پێویستەندروستى ئافرهر تەسەلە یەرى نەرێنى هەش كاریگەمەئە كە  2011بۆ هەمان ماوە لە ساڵی  28.4%

ر ئاستى پارێزگاكان، سە. لە%33.3بۆ  %22.2  لە وهرزبۆتەبە كەرێژه مان شێوههەگشتى، بەعیراق بە كۆنترۆڵ بكرێت. لە

 .ى پێدراوهئاماژه (26)شێوەیەى  ك لەروهبینیوە هە وهخۆیەرزى بەكان بەرێژه

 منداڵیان بووه رىرگەشتەنە بە تان كەئافرهى : رێژه26 شێوەی

 

 

پێش ژانی کە  ىتانەو ئافرهئە رێژەی رێمى كوردستانهە لە  كە دراوه ئاماژه 2018ساڵى  ره لەم نیشاندهشێكى ترى ئەبە لە

عیراق کە لە  %22.6 رێژەی لە رزترهبە ر  ئەم رێژەیە  .%29.2 لە ر هۆكارێك بریتيیەهە بە منداڵبوون نەشتەرگەرییان بۆ کراوە 

بوون بوونى ژانى منداڵتى هەكاژانى منداڵبوون یان لە پاشى تانەو ئافرهئە رێژەیرێمى كوردستان هە لە. تۆمارکراوە بە گشتی

ر سەلە م رێژانە. بۆ زانینى ئەتۆمارکراوە عیراقکە لە   %10.5 رێژەیەببەبەراورد   %15.8 لە ەيبریتی بۆ کراوەان یریرگەشتەنە

 .بده (27) شێوەیەینجى رهرێم و عیراق سەئاستى پارێزگاكانى هە
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 2018بۆ ساڵی  رى منداڵیان بووهیصەرى قەرگەشتەنە بە ساڵى كە 49-15تان تەمەن ى ئافره: رێژه27 شێوەی     

 

 

 رێكى گرنگەكان فاكتەندروستيیەتە زراوهدامە ى منداڵبوون لەى رێژهوەرزكردنەبەكان: ندروستیيەتە زراوهدامە منداڵبوون لە

 ترسیدایكبووندا مەتى لەكاهۆشیارى پزیشكى لە بوونیكان بۆ دایك و منداڵەکە.ندروستيیەتە ترسيیەەى موهمكردنەبۆ كە

یان منداڵ.  خۆشبوون و مردنى دایكهۆى نە ببێتە نگەره لەکاتی نەبوونی كە وهكاتەمدهكە یخۆشو نە (مضاعفات)لێکەوتەکان 

ى دوو ساڵى ماوه ى لەتانەو ئافرهبۆ ئە (تایبەتحكومى و )ندروستى ى تەزراوهدامە لە ى منداڵبوونرێژه ،رێمى كوردستانهە لە

 لەرێژەی منداڵبوون گشتى. عيراق بە لە %86.6 راورد بەبە %91  يشتۆتەگە  منداڵیان بووه كەنجامدانى رووپێوهپێش ئە

ش مەئە كە وهرزبۆتەبە 2018و  2011ى سااڵنى ماوه ستان لەرێمى كوردهە لە دامەزراوە تەندروستیيەکان بە گشتی 

رنجى ، سە یەمان شێوههە ر ئاستى پارێزگاكان بەسەلە و كەبۆ دایك و كۆرپە وهستیيەوندرلە رووى تە رێنيیەرێكى ئەنیشانده

 . بده (28)شێوەى 

 (حکومى و تایبەت)بەپێ کەرت كانندروستیيەتە زراوهدامە : منداڵبوون لە28 شێوەی
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 راورد بەبەبە زیوهدابە كەرێژه ،رێمى كوردستانهە لەندروستى حكومى ى تەزراوهدامە منداڵبوون لە یە,ى جێگاى ئاماژهوهئە

ن خەردهى داتاكان وا دهوهر ئەبەبكات لە تەم بابەئە دواداچوون بۆندروستى بەتى تەزارهوه ش پێویستەمەئە كە 2011ساڵى 

بوونى هۆى نەئايا بە كە زانراوهى نەكەبەاڵم هۆكاره ،ت رتى تایبەندروستى كەى تەزراوهدامە نەكەتان زیاتر روو دهئافره كە

 لە رتى حكومىكە ندروستى لەى تەزراوهدامە بوون لەى منداڵرتى حكومى يان هۆكارێكى تر. رێژهكەلە تگوزارى گونجاوهخزمە

رز بە ت رتى تایبەكەلە وهوانەپێچە بە و %67.7بۆ  زیوهدابە %75.8 لە 2018و  2011ى سااڵنى ماوهرێمى كوردستان لەهە

 م رێژانەدات. بۆ زانینى ئەت پیشاندهرتى حكومى وتایبەنێوان كە رچاو لەكى بەش جیاوازيیەمەئە كە %23.3بۆ  %9لە  وهبۆتە

 .بده (29)نجى شێوەی رێم و عیراق سەر ئاستى پارێزگاكانى هەسەلە

 (حکومى، تایبەت)كان ندروستیيەتە وهزرادامە : منداڵبوون لە29 شێوەی

 

 

موو شێك یان هەینى بەبڕ لە يیەبریت (FGMC) كردنى مێینەنەتەخە :ساڵى 49 -15نى مەتە لە كردنى مێینەنەتەى خەرێژه

ئازارى  وانەبێت لەده جێى لەگەڵداستبەو ئاڵۆزبوونى ده خشەئازار بە میشەهە م كرداره. ئەندامى زاوزێى مێینەكى ئەرهشى دهبە

هراوى ژه لە ەيكان. ئالۆز بوونى تر بریتینزیكە كانى ترى زاوزێى و شانەندامەخت، شوكبوون، میزگیران، برینداربوونى ئەزۆر سە

م ئە. كانى مرۆڤەتى مافەهڕپێشێلكردنى بنە كردنى مێینەنەتەت مردنیش. خەنانەختى منداڵبوون، تەزۆكى، سەبوونى خوێن، نە

 لە. ناڵێننده وهیەم دیاردهست ئەدهتان بەكى زۆرى ئافرهیەو ژماره ریتێكى باو بووهنە وهزووه مان لەڵگاكەۆمەك لە یەدیارده

بەاڵم دواى  2018و  2011ى سااڵنى ماوه لە رزى تۆماركردووهكى زۆر بەیەرێژه یەم دیاردهرێمى كوردستان ئەهە

و  %37.5بۆ  %42.8 لە زیوهدابە  كەكان رێژهتى رۆشنبیرى خێزانەسى ئاوهرزیوونەو بە تەم بابەلە وى خەڵکهۆشیاركردنە

68.7
57.2

71.3 68.6

89.9 90.4

75.8
67.7 67.9

74.4

6.8
28.8

18 26 2.2 7.7 9 23.3 8.6 12.2

2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018

ههولێر سلێمانی دهۆک ههرێم عێراق

(حكومى )مندالبوون له  دامه زاروه ى ته ندروستى  (تايبه ت)مندالبوون له  دامه زاروه ى ته ندروستى 



بە نیشاندەر 2018-2014هەرێمی کوردستان     
   

  55 

 دەستەی ئاماری هەرێم
 

 یەدیارده وڕاستى عیراق ئەكانى تر و ناوهناوچە ى لەەور ئەبەلە رزهى زۆر بەكەرێمى كوردستان رێژهورد لەگەڵ عیراق هەاربەبە

 ن كەرزن و هاوشێوهكانیان بەو سلێمانى رێژه ولێررێم پارێزگاكانى هەر ئاستى پارێزگاكانى هەسەلە .مەیاخود زۆر كە یەبوونى ن

 و ناوچانەش ئەمەئە كە %1.5رێم كە ر ئاستى هەسەلە یەى هەمترین رێژهپارێزگاى دهۆك كە و %46ى نزیكە لە بریتییە

زیون دابە 2018كان لە ساڵى گشتى رێژهریان. بەسەلە بووهرى هەنزیكن كاریگە وهولێرهرى پارێزگاى هەوسنو لە كە وهگرێتەده

 .ى پێدراوهئاماژه (30) شێوەیك لە روههە 2011ساڵى  بەبەراورد

 ساڵى 49 -15نى مەتە لە كردنى مێینەنەتەى خە: رێژه30 شێوەی

 

 

لەگەڵ  :ساڵى 49-15ن مەتانى تەنێوان ئافره لە (HIV)كان ئایدز گوازراوه خۆشیەر نەسەبوونى زانیارى وورد لەهە

كارهێنانى كان و بەتیەكۆمەاڵیە تۆره رگرتنى زانیارى لەۆشیال میدیا و وهسكان و بوونى بیرى خێزانەشنى ئاستى رۆوهرزبونەبە

 2011سااڵنى رابردوو، لە نێوان سااڵنى  روارد بەبەبە وتووهستكەرێمى كوردستان زانیارى زیاتریان دههە تان لەرنێت، ئافرهنتەئە

 %3.2 لە تان زیادى كرووهنێوان ئافره كان ئایدز لەزراوهاگو ەيخۆشر نەسەبوونى زانیارى لەرێمى كوردستان هەهە لە 2018و 

ر ئاستى سە، لەوهبۆتەرزبە %4.9بۆ  %3.5 پێدراودا كە ى ئاماژهمان ماوههە گشتى لەعیراق بە لە رزترهبە یەم رێژهئە %5.4بۆ  

 .هاتووه (31) یشێوە ك لەروههە بینیوە خۆوهبە وەیرزبوونەبە م رێژانەئەرێمى كوردستان پارێزگاكانى هە
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و  2011بۆ سااڵنی  49-15ن مەتانى تەنێوان ئافره لە (HIV)كان ئایدز گوازراوه خۆشیەر نەسەبوونى زانیارى وورد لە: هە31 شێوەی
2018 
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کۆمەاڵیەتیجۆرى   
 )%( 2018و  2011: بەراوردى جۆری کۆمەاڵیەتی لە سااڵنی 16 خشتەی

 

 نيشاندەر
  

 سەرچاوە عیراق هەرێم دهۆک سلێمانی هەولێر
  2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 

كسانى رەگەزی بۆ رى یەنیشانده
 MICS4,MICS6 0.97 0.94 1 0.99 1.01 0.98 1.02 0.99 1 0.98 تایىرهى سەقوتابخانە

ەگەزی بۆ كسانى ررى یەنیشانده
 MICS4,MICS6 1 0.85 1.12 0.98 1.14 0.9 1.04 1.04 1.22 0.96   ندىى ناوهقوتابخانە

ساڵى  49 - 20تەمەن  ئافرەتانى الو لە
ساڵى  15  نىمەئەوانەى  پێش تە

 هاوسەرگیریان کردووە
6.4 6.9 5 3.8 6.2 5.5 5.7 5.6 5.5 6 MICS4,MICS6 

ساڵى  49 - 20تەمەن  یئافرتانى الو
ساڵى   18نى مەئەوانەى  پێش تە

 ان کردووەیهاوسەرگیری
22.1 22.1 22.4 20.8 23.1 18.3 22.4 20.9 23.4 24.8 MICS4,MICS6 

 ساڵى كە 19 - 15تەمەن  یئافرەتانى الو
 MICS4,MICS6 18.4 20.7 11.8 9.9 6.3 9.1 7.5 8.8 16.7 11.7 ردارن سەئێستادا هاو لە

 - 15ن مەتانى تەان ئافرهنێو ژنى لەفره
 MICS4,MICS6 5.8 6.1 6.8 5.7 2.9 6.5 4.5 5.7 9.6 5.3 ساڵى  49

تانى نێوان ئافره ژیان لە رازیبوون لە
- 7.8 - ساڵى  24 - 15ن مەتە  7.3 -  7.6 -  7.6 -  6.4 MICS4,MICS6 

تانى نێوان ئافره ژیان لە رازیبوون لە
- 7.3 - ساڵى  49 - 15ن مەتە  6.9 -  7.3 -  7.2 -  6.1 MICS4,MICS6 

تانى ئافره نێوان ئارامى لە ست كردن بەهە
- 68.7 - ساڵ 49 - 15ن مەتە  91 -  75.6 -  77 -  49 MICS4,MICS6 

 MICS4,MICS6 5 6.4 6.3 2.2 6.3 3.4 5.9 1.6 6.7 2 ساڵى  14 - 5نى مەتە كاركردنى مندال لە

- 13.1 - ساڵى  17 - 5نى مەەت كاركردنى مندال لە  7.1 -  8.6 -  10.3 -  7.3 MICS4,MICS6 

 

 لە پەروەردە كسانى رەگەزییە

سافى مندااڵنى کچ کە لە تەمەنى  ىئەنجامى دابەشى رێژه لە بریتییەتایى: رهى سەكسانى رەگەزی بۆ قوتابخانەرى یەنیشانده

سافى مندااڵنى کوڕ کە لە تەمەنى قؤناغی سەرەتایین و ئێستا لە  ىرێژه ین  لە قۆناغی سەرەتایین و ئێستا لە قۆناغى سەرەتای

ساڵى  . لەكراوهكسان دابین یەكى یەشێوه زى نێر و مێ بەگەرێمى كوردستان بوارى خوێندن بۆ رههە .  لەقۆناغى سەرەتایین

قۆناغى  كوڕێك لە 100ر ەئەمەش ئەوە دەگەیەنێت  بۆ هەک  1بوو بە  2018ساڵى  اڵم لەبوو بە  0.99 یەکسانى رەگەزى 2011

قۆناغى  كچ لە 100كوڕێک  100ر ر هەرامبەبە لە 2018ساڵى  اڵم لە، بەمان قۆناغى خوێندن بوونەهە كچ لە 99تایى رهسە
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زى مێ بۆ خوێندن گەره ناردنى مندااڵن لە لە ى رێگر بووكۆنە لتورهو كەئە ى كەوهبۆ ئە ش ئاماژەیەمە، ئەتایى خوێندندانرهسە

ر ئاستى پارێزگاكانى سەخوێندن. لە نێردرێنەكسانى دهیەزدا بەگەردوو رههە و مندااڵن لە ماوهتى نەواوهتە توانین بڵێین بەده

مان شێوه لە ساڵى هە بە ۆ قوناغى ناوەندییشب. هەروەها دیكراوهز بەگەردوو رهنێوان هەكسانى لەى یەمان رێژهرێمیش هەهە

كانى رهراوردى نیشاندهبە (32). شێوەی 1.12بەرزبوونەوەى بەخۆوە بینیوە بۆ  2018بەاڵم لە ساڵى   0.98دەبینین  2011

 .داتتایى و ناوەندی نیشاندهرهى سەقوتابخانە لە رەگەزیكسانى یە

 لە قۆناغى سەرەتایى و ناوەندىرەگەزی : نیشاندەرى یەکسانى 32 شێوەی

 

 
 

 باری هاوسەرگیری ئافرەتان

كانى نجامەئەپێى بەان کردووە: یساڵى  هاوسەرگیری 15 نىمەساڵى ئەوانەى  پێش تە 49-20تەمەن   یئافرەتانى الو

 لە رچاوى كچان كەكى بەیەژماره وتووهركەده 2018ى ساڵ لە  (MICS6)ر نيشانده هێشويى فرهرووپێوى  ستهاتوو لەدهبە

 كانى مرۆڤەرگیرى مندااڵن پێشێلكردنى مافە. هاوسەان كردووهیرگیریساڵى هاوسە 15نى مەپێش تە ساڵین لە 49 – 20نى مەتە

 زۆر جار لە .وهوێتەكەتى لێدهیەاڵكۆمە نىجار زوو دووگیانبوون و دابڕابێت و زۆرپێدانى كچان دهرهپە رسەرى لەكاریگە كە

 ەیرگیریم هاوسەى ئەوههیواى ئە ر منداڵن و بەكاتێكدا هە ن لەدهكانیان دهکۆمەڵگادا دایكان و باوكان هانى شووكردنى كچە

ى هۆكارێكى وهبە ووگیانى ناسراوهد ست بەیوهها مردنى پەروههە .وهەیتییەاڵرووى دارایى و كۆمەنێت لەیەسوودیان پێبگە

و ئە %5.6ى رێژهبە 2018رێمى كوردستان ساڵى هە لە ساڵى. 19 –15نى مەنێوان تەلە شووكردووهكى مردنى كچانى رهسە
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مان ساڵدا هەلەعیراق  لە یەژهێم رئە کە ان كردووهیرگیریساڵى هاوسە 15نى مەساڵین پێش تە 49- 20نى مەتە ى لەتانەئافره

رێم و عیراق ر ئاستى پارێزگاكانى هەسەو لە 2011ساڵى  راورد بە. بە%6 لە ەیى بریتیەکەرێژ كە رێمى كوردستانەى هەهاوشێوه

 %5 ى لەكەرێژه كە 2018و  2011ى سااڵنى ماوه بێت لەپارێزگاى سلێمانى نە نها لەدی ناكرێت تەوتۆ بەكى ئەەیجیاوازی

 .پیشاندراوه (33) یشێوەك لە روههە %3.8بۆ  زیوهدابە

 رگیرییان كردووهساڵى هاوسە 15نى مەساڵى كە پێش تە 49 – 20نى مەتەتانى الو لە : ئافره33 شێوەی

 

 

رێمى هە لە ،ان کردووەیساڵى  هاوسەرگیری 18ى نمەەساڵى ئەوانەى  پێش ت 49-20تەمەن  یئافرتانى الو بۆ مان شێوههە بە

عیراق  لە یەژهێم رئە. ان كردووهیرگیریساڵى هاوسە 18نى مەپێش تە تانەئافره ەمئ %20.9ى رێژهبە 2018ساڵى لە كوردستان 

ر ئاستى سەو لە 2011ساڵى  بەراورد . بە%24.8 لە ەیى بریتیكەەرێژ كە رێمى كوردستانهە لە رزترهمان ساڵدا بەهەلە

 2011ى سااڵنى ماوه پارێزگاى دهۆك لە ت لەتایبە بە دیوه وهخۆیانەیان بەوهنزمبوونە م رێژانەرێم و عیراق ئەپارێزگاكانى هە

 ىشێوە ك لەروههە  زیوهر دابەمتكە كەولێر و سلێمانى رێژهپارێزگاى هە بەاڵم لە %18.3بۆ  زیوهدابە %23.1 لە كەرێژه 2018و 

 .ەپیشاندراو (34)
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 رگیریان كردووهساڵى هاوسە 18نى مەساڵى كە پێش تە  49–20نى مەتەتانى الو لە : ئافره34 شێوەی
 

 

 

دان نەەمى تەم گروپەلە كە وهگرێتەده الوانە ەتم ئافرهئە :ردارنئێستادا هاوسە لە ساڵى كە 19 -15تەمەن  ئافرەتانى الو لە

 رێمى كوردستانهە لە وتووهركەده 2018ساڵى  كە لەستهاتووى رووپێوهدهكانى بەنجامەپێى ئەردارن. بەو ئێستا هاوسە

مان ساڵدا هە رزترى لەكى بەیەردارن و عیراق رێژهئێستادا هاوسە دا لەنەمەى تەگروپە متان لەئافره %11.8ى رێژهبە

 م رێژانەئە ،2011ساڵى  راورد بەرێمى كوردستان و عیراق بەر ئاستى پارێزگاكانى هەسە. لە%18.4  لە ەیبریتی كە تۆماركردووه

رچاوى كى بەیەوهرزبوونەبە كەرێژه 2018و  2011ى سااڵنى ماوه ولێر لەپارێزگاى هە ت لەتایبەكرێت بەدیدهجیاوازى تێدا بە

و  %6.3بۆ  %9.1 لە زیوهدابە كەزگاى دهۆك رێژهێپار لە وهوانەپێچەو بە %16.7 بۆ وهرزبۆتەبە %11.7 لە بینیوه وهخۆیەبە

 (35)شێوەی  رێم و عیراق لەهەر ئاستى سەلە م رێژانە. ئە %7.5بۆ  %8.8 لە زیووهم دابەكى كەیەرێژهپارێزگاى سلێمانى بە لە

 .پیشاندراوه

 ردارنئێستادا هاوسە لە ساڵى كە 19 - 15تەمەن  : ئافرەتانى الو لە35 شێوەی
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ئێستا  كە ەنەمتە یگروپ ملە وهگرێتەده تانەو ئافرهموو ئەهە: ساڵى 49 - 15ن مەتانى تەنێوان ئافره ژنى لەبارى فره

ش وهرووى ئایینە لە ونێو کۆمەڵگادا  لە تییەالیەریتێكى باوى كۆمەژنى داب و نەفره .ژنى دانبارى فرهردارن و لەهاوسە

رى با لە %6.8ى رێژهدا بەەنمەى تەدیاریكراوه ەگروپ ەمژنى ل ى فره، رێژه2018ساڵى  ەرێمى كوردستان لهە . لەرێپێدراوه

رێمى ر ئاستى پارێزگاكانى هەسە . لە%5.8 لە بریتیە گشتى كە عیراق بە لە مترهكە یەم رێژهمان ساڵدا ئەهە ژنى دان و لەفره

كى ویەرزبوونەولێر بەجۆرێك پارێزگاى هە بە یەكان جیاوازییان هە،رێژه 2018و  2011نێوان سااڵنى  كوردستان و عیراق، لە

  بۆ  %6.5 لە زیوهى دابەكەرێژه ى پارێزگاى دهۆك كەوانەپێچەبە  %9.6بۆ  وهرزبۆتەبە %5.3 لە بینیوه وهخۆیە رچاوى بەبە

گشتى رێم و عیراق بەر ئاستى هەسەلە زيوهدابە كەها رێژهروههە ، %4.5بۆ  زيوهدابە %5.7 پارێزگاى سلێمانى لە لە  و 2.9%

 .پیشاندراوه (36)شێوەی  ك لەروههە

 ساڵى 49 - 15ن مەتانى تەنێوان ئافره ژنى لە: فره36 شێوەی

 

 

 ژیان رازیبوون لە

كو تان وهفرهبوارى ئا ركردن لەبەستەستى زانیارى زیاتر دهبەمەبە: ساڵى 24-15ن مەتانى تەنێوان ئافره ژیان لە رازیبوون لە

S)وامردهپێدانى بەرهكانى پەكانى ئامانجەرهنیشانده كێك لەیە DG) 2018ری  ساڵى نیشانده رووپێوى هێشوویى فره لە  ،

 ژیان. رووى رازیبوونیان لە تانى الو لەرگرتنى راى كچان و ئافرهت بوو بە وهتایبە كەكانى رووپێوهپرسیارنامە شێك لەبە

 0ى ك پایەشێوهى ئاستى رازیبون بوو بەپێناسە بوو كە پایە 10كى یەیژهى پەپیشاندانى وێنەبە رگرتنەو را وهتى ئەیەچۆن

ى رازیبوون ژیان. تێکڕاى نمرهرزترین ئاستى رازیبوون بوو لەبە كە 10ى دا و تا پایەژیانى پیشان ده خراپترین ئاستى رازیبوون لە
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 مترهر ئاستى عیراق تێکڕاى نمرەکە كەسەرێمى كوردستان و لەهە بوو لە 7.6 سال  24 – 15ن مەتانى تەنێوان ئافره لەژیان  لە

و تێکڕاى نمرەکان  نێوان پارێزگاكان نیە وتۆ لەكى ئەرێمى كوردستان، جیاوازیەر ئاستى پارێزگاكانى هەسەلە .6.4 لە  ییەبریت

 .پیشاندراوه (37)شێوەی  ك لەوهرر هەكتیەنزیكن لە

 2018بۆ ساڵی  ساڵى 24 - 15ن مەتانى تەنێوان ئافره ژیان لە : رازیبوون لە37 شێوەی

 

 

 ى رازیببون لەنمرهرێمى كوردستان، تێکڕاى هە ، لەساڵى 49 -15ن مەتانى تەنێوان ئافره ژیان لە رازیبوون لە مان شێوههەبە

رێمى ر ئاستى پارێزگاكانى هەسەگشتى. لەعیراق بە ر ئاستى سەلە 6.1 ىتێكراى نمره راورد بەبەبە 7.2  لە ەیبریتی ژیان لە

 .پیشاندراوه (38)شێوەیەى  ك لەروهكتر هەیەتێکڕاى نمرەکان نزیكن لە ن نیەنێوان پارێزگاكا وتۆ لەكى ئەكوردستان جیاوازیە

 2018بۆ ساڵی  ساڵى 49 - 15ن مەتانى تەنێوان ئافره ژیان لە : رازیبوون لە38 شێوەی
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وشى رهت بەى تایبەرانەو نیشاندهلە كێكەش یەمەئەساڵ:  49 - 15ن مەتانى تەنێوان ئافره ئارامى لە ست كردن بەهە

و پرسیاری  نجامدراوهوتنیان لەگەڵ ئەنیشاندەر چاوپێكە رووپێوى هێشوویى فره لە ساڵى كە 49 – 15ن مەانى تەتئافره

دواى تاریك  تەنیا برۆى لە ژى بەى لێى دهو شوێنەكاتێك لە نكەمن و ئاسایش دهئە ست بەهەند تا چە کە كراوه یان ئاراستەوهئە

كاتى ژین لەى لێى دهو شوێنەن لەكەمن و ئاسایش دهئە ست بەتان هەى ئافره %77رێمى كوردستان، هە لە ودا.شە داهاتن لە

مترى كى كەیەرێمى كوردستان رێژههە راورد بەعیراق بە ،رهم نيشادهت بەبارهودا. سەشە ى تاریك داهاتن لەنیایى رۆيشتن دواتە

ى پلە نێویاندا پارێزگاى سلێمانى بە رزن و لەكان بەرێمیش رێژهر ئاستى پارێزگاكانى هەسە. لە %49 لە بریتییە تۆماركردووه

ولێر و پارێزگاى هە %75.6 لە ى بریتیەكەرێژهم دێت كەى دووهپلە و پارێزگاى دهۆك بە %91 لە ى بریتییەرێژەكەم دێت كەكەیە

 .پيشاندراوه (39)شێوەی  ك لەروههە %68.7 لە ى بریتییەكەژهرێ م دێت كەى سێیەپلە بە

 ڵیسا 49-15 نەمەت یتانەئافر وانێن ەل یئارام ەب کردن ستەه: 39 شێوەی

 

  

 كاركردنى منداڵ 

نێن ندام دان دهواڵتانى ئە":هاتووه (كانى منداڵى مافەنامەرجا)ى 32ى ماده لە:ساڵى 14-5نى مەتە كاركردنى منداڵ لە

ر جێهێنانى هەبە وتى ئابوورى و پاراستنى لەستكەستهێنانى دهدهكارهێنانى بۆ بەبە لە یەمنداڵ مافى پاراستنى هە ى كەوهبە

نێت، یەندروستى منداڵ بگەتە واوكردنى خوێندن، یان زیان بەێگر بۆ تەر یان ببێتە ترسى بێى مەجێگە نگەِره كارێك كە

وشتى و هیى و هۆشى و گیانى و رستەوى جەور كردنى منداڵ لەشەر گەسەلە بێرى خراپى هەیانیش كاریگە

هێشتنى كاركردنى منداڵ نە لە بریتییە (جیهانێكى گونجاو بۆ مندااڵن)كانى نۆ ستراتیژه كێك لەها یەروه. هە"وهتییەاڵیەكۆمە

 وپێوى هێشوویى فرهرو كارهێنانیان. لەكات دژى بەوازى پاراستنى مندااڵن دهوامیش بانگەردهپێدانى بەرهكانى پەامانجەو ئ
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 14-5 نیان لەمەى تەوانەموو مندااڵنى خێزان ئەى هەبارهران لەخێوكەبە /ندین پرسیار دانراون بۆ دایكانر چەنیشانده

كان و ئابوورییە چاالكییە ت بەبارهها سەروهكاتژمێر. هە ى كاركردنى بەجۆرى كاركردنى منداڵ و ماوه بە تبارهسە ساڵیدایە

ر بەمرار یان بەبەمرابە بێ كە وهگرێتەده و كارانەموو ئەكان هەەیئابووری . چاالكییەوهتەكاركردنى نێوماڵیش زانیارى كۆكراوه

و كارێكى بازرگانى خێزان.  كێڵگە یان كاركردنى لە خێزان لە بێنەیان ئەندام  ندام ئەکە سێك درێن بۆ كەده نجامئە پاره بە

، وهى دارى سووتان، ئاوكێشان، چێشتلێنان، خاوێنكردنەوهك كۆكردنەئیشى نێوماڵ وه سووكە لە كاركردنى نێوماڵ بریتییە

ومااڵت، یان چاودێریكردنى مندااڵن.رمانگا و مە /اڵنر ئاژهبە چوونە  

ى م گروپمندااڵن لە %5عیراق  لەن و كەساڵى كارده 14 - 5ن مەمندااڵنى تە %6.3ى رێژهبە 2018رێمى كوردستان ساڵى هە لە

 ك لەیەشێوه بە  وهبۆتەرزكان بەرێژه ،2018و  2011نێوان سااڵنى   رێم لەر ئاستى پارێزگاكان و هەسەن. لەكەكارده نەمەتە

 پارێزگاى دهۆك لە و لە %5.9بۆ  وهرزبۆتەبە %1.6 پارێزگاى سلێمانى لەو لە %6.7بۆ  وهرزبۆتەبە %2 ولێر لەپارێزگاى هە

ساڵى   %6.4 لەکە  عیراق  بەبەراورد بە وهرزبۆتەبە %6.3بۆ  %2.2  رێمیش لەر ئاستى هەسەلە . %6.3بۆ  وهرزبۆتەبە 3.4%

 .پیشاندراوه (40) شێوەی ك لەروههەلە ساڵی   %5بۆ   زیوهدابە 2011

 ساڵى 14 - 5نى مەتە : كاركردنى منداڵ لە40 شێوەی

 

 ساڵی  17-5نى مەتە لە ڵى منداكاركردن

 كەكانى ترى رووپێوهخولە پێشتر لە كە ژماركراوهجیا هە ن بەسااڵ 17–5نى مەكاركردنى مندااڵن بۆ گروپى تە 2018ساڵى  لە   

 بەشێوەیەک کە ،رزهبە م رێژانەرێمى كوردستان ئەپارێزگاكانى هە بوو. لەست نەردهن بەمەى تەم گروپەبۆ ئە رهم نیشاندهئە

ى پلە ن و پارێزگاى دهۆك بەكەكارده لەم گروپەی تەمەنە مندااڵن %13.1ى رێژهبە م دێت كەكەى یەپلە ولێر بەپارێزگاى هە
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ر ئاستى سە. لە%7.1 لە بریتییە مترى تۆماركردووهكى كەیەرێژهکە پارێزگاى سلێمانى  دواترو  %8.6ى رێژه م دێت بەدووه

 .پیشاندراوه (41) یشێوە ك لەروههە رزهبە كەعیراق رێژه راورد بەرێمى كوردستان بەهە

 2018بۆ ساڵی  ساڵى 17 - 5نى مەتە : كاركردنى منداڵ لە41 شێوەی
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  (رۆئاو و ئاوه )كان تگوزارییەخزمە یشتن بەست گەده
 2018و  2011سااڵنی  : دەست گەیشتن بە خزمەتگوزارییەکان بۆ17 خشتەی

ندروستى. بۆ تە كیترین پێداویستییەرهسە وهوى پاكى خواردنەئا: وهكانى ئاو بۆ خواردنەى چاككراوهرچاوهكارهێنانى سەبە

میبا و ك ئەكانى وهسكچووه خۆشییەك كۆلێرا و تیفۆئید و نەخۆشى وهڵگرى نەهە ببێتە یەى ناساز بۆى هەوهئاوى خواردنە

ر سەرى زۆر خراپیان لەكاریگە بێت كەكان پیس دهەیكیمیاوی یان كانرهپیسكە مادده بە وهدنەجار ئاوى خوار ندێحیرى. هەزه

، (وىو زه و كێلگە وهماڵەلە)ئاوى بۆرى  لە بريتين وهكانى ئاوى خواردنەچاككراوه رچاوهسەبێت. ندروستى مرۆڤ دهتە

كراوى بوتڵ ها ئاوى ئامادهروهاران .هەى بنراو، بیرى پارێزراو ، كانى پارێزراو ، ئاوى كۆكراوهیەبۆڕى گەى گشتى، بیرى بەلوعەبە

 وەک ستى تربەبۆ مەهەبێت  ویچاككرا یەکی تری ئاویرچاوهخێزان سە ئەگەر كانى ئاوچاككراوه رچاوهنێو سە  دەکەوێتە

اوى ى چاككراوى ئرچاوهكان سەخێزانە %99.6ى رێژه, بە2018رێمى كوردستان ساڵى هە ەلست شوشتن و چێشتلێنان. ده

 م لەكى كەجياوازيە بە كەعیراق رێژه و  لە ندهسەر ئاستى جیهاندا پەسە و لە رزهكى زۆر بەيەرێژه هێنن كەكارده بە وهخواردنە

ێت و بینررزى دهبە بە م رێژیەرێم، ئەر ئاستى پارێزگاكانى هەسە. لە%99.2 لە بریتییە كە رێمى كوردستان دايەپاش هە

ى رێژهو پارێزگاى سلێمانى بە %99.6ى رێژهو پاشان پارێزگاى دهۆك بە 100%ى  رێژه بە ولێرهپارێزگاى هە رزترینیان لەبە

 .پیشاندراوه (42) یك لە شێوەروههە 98.9%

  

 سەرچاوە عیراق هەرێم دهۆک سلێمانی هەولێر
2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018 2011 2018   

ى رچاوهكارهێنانى سەبە
كانى ئاو بۆ چاككراوه
  وهخواردنە

96.8 100 95.3 98.9 98.9 99.6 96.7 99.6 91.4 99.2 MICS4,MICS6 

اوى ئ بوونى كلۆر لەنە
 وهخوارنە

43 7.3 50.4 22 40.9 17.5 45.7 14.4 27.4 12.8 MICS4,MICS6 

 بوونى كلۆر لەنە
 وهى ئاوى خوارنەرچاوهسە

-  7.7 -  23.2 -  17.1 -  14.9 -  12.8 MICS6 

 E- Coli كتریاىبوونى بەهە
-  وهئاوى خواردنە لە  4.9 -  16.3 -  25 -  12.8 -  50.7 MICS6 

 E- Coli كتریاىبەبوونى هە
ى ئاوى رچاوهسە لە

  وهخواردنە
-  4.6 -  10.5 -  20.7 -  9.9 -  40.4 MICS6 

رۆى كارهێنانى ئاوهبە
 ندروست كى تەرهسە

99.5 98.8 98.9 96.9 98.7 99.2 99.1 98.3 96.8 94.8 MICS4,MICS6 
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 هێنندەكاربە وهبۆ خواردنەى چاككراوى ئاو رچاوهسە كان كەخێزانەدى ى سەرێژه: 42 شێوەی

 

ئاوى ناساز.  كانى بوون بەهۆكاره لە كێكەكان یەى خێزانەوهئاوى خواردنە بوونى كلۆر لەنە :وهنەدئاوى خوار بوونى كلۆر لەنە

ئاوى   ناوكان كلۆر  لەخێزانە %14.4  وە ر كراوسەچاره یەم كێشەكى باش ئەیەتاڕاده 2018ساڵى لە كوردستان  یرێمهە لە

  و وهئاوى خواردنە بوونى كلۆر لە رووى  ەل لە رەوشەکی باشتردایە بەبەراورد بە هەرێمی کوردستان  عیراق  .نیە یانوهدنەرخوا

نێوان سااڵنى  رێم و عیراق لەر ئاستى پارێزگاكانى هەسەلە .نیە یانوهئاوى خواردنە  ناوكلۆر  لە كان خێزانە %12.8تەنها  

رووى كرێت لەژمار دهرێكى باش هەنیشانده ش بەمەئە كە بینیوه خۆوهرچاویان بەزینێكى بەكان دابەرێژه، 2018و  2011

 .پیشاندراوه (43) یشێوە ك لەروههە وهركردنى برى كلۆرى پێویست بۆ ئاوى خواردنەسەچاره

 كار دێننى بێ كلۆر بەوهئاوى خواردنە ى كەو خێزانانەدى ئەى سەرێژه: 43 شێوەی

 

 

 

96.8
95.3

98.9
96.7

91.4

100
98.9 99.6 99.6 99.2

ههولێر سلێمانی دهۆک ههرێم عێراق

2011 2018

43

50.4

40.9
45.7

27.4

7.3

22
17.5

14.4 12.8

ههولێر سلێمانی دهۆک ههرێم عێراق

2011 2018



بە نیشاندەر 2018-2014هەرێمی کوردستان     
   

  68 

 دەستەی ئاماری هەرێم
 

 , بۆ دڵنیابوونى زیاتر لە2018ساڵى  ر لەنیشاندهرووپێوى هێشویى فره لە : وهى ئاوى خواردنەرچاوهسە بوونى كلۆر لەنە

كان خێزانە ى كەو شوێنەلە نجامدراوهئاودا, پشكنینى كلۆر ئە و بوونى بڕى كلۆرى پێویست لە وهركردنى ئاوى خواردنەسەچاره

 %12.8و لە عیراقیش بەرێژەی  %14.9 بەرێژەی رێمى كوردستان هە هێنن. لەدهبەکارى وهى ئاوى خواردنەرچاوهكو سەوه

رزى كى بەیەرێم, پارێزگاى سلێمانى رێژهانى هەر ئاستى پارێزگاكسە. لەیان نییەوهى ئاوى خواردنەرچاوهسە كلۆر لە كانخێزانە

. %7.7ىرێژه بە ولێرهپارێزگاى هە لە مترین رێژهو كە بووە %17.1 ەکەرێژپارێزگاى دهۆك  لە و %23.2 لە بریتییە تۆماركردووه

 دات.رێم و عیراق پیشاندهجیاوازى نێوان پارێزگاكانى هە (44)شێوەى 

 2018بۆ ساڵی  يان كلۆر نييەوهى ئاوى خواردنەرچاوهسە لە كە ىو خێزانانەدى ئەى سەرێژه: 44 شێوەی

 

 لە وهوتنەو دوركە وهكوالیتى ئاوى خواردنە ستى دڵنیابوون لەبەمەبە : وهئاوى خواردنە لە E-Coliكتریاى بوونى بەهە

 كێك لەكو یەکۆمەڵگادا، وه بن لەكان دهندامانى خێزانەكان و ئەتووشى خێزانە وههۆى پیسى ئاوى خوادنەەب كان كەخۆشیيەنە

كى باشى  ئاوى بوونى كواليتيە، هە 2018ساڵى  لە (SDG)وام ردهرەپێدانى بەكانى پەكانى ئامانجەداواكراوه رهنیشانده

رێمى كودرستان ر ئاستى عیراق و هەسەم جار لەكەبۆ یە ،رنیشاندهانى رووپێوى هێشوویى فرهكنجامەرهده . لەیەوهخواردنە

  كە بووه و شێوازهكە بەیدانى رووپێوهى كارى مەمیانەلە وهتى پشكنینى ئاوى خواردنەستهات. چۆنیەدهبە رهم نیشاندهئە

شوێنى ئاو  لە وهخواردنەئاوى  لە پێويست یپاشان بڕێکو  وهەخۆنچى ئاو دهبە كوێ و لە كە كان كراوهخێزانە پرسیار لە

 %12.8 ،رێمى كوردستانهە لە وتوون.ركەكانى دهنجامەكاتژمێر ئە 24و پاش  و پشكنینى بۆ كراوه رگیراوهوه وهخواردنە

 ى تێدابووهوهى ئاوى خواردنەو ئامرازهئە بەهۆی پاک نەبوونی هەبووە وەیان ئاوى خواردنەلەناو  E-Coliكتریاى بە خێزانەکان 

ر ئاستى سە. لە %50.7 لە بریتییە رزترى تۆماركردووهكى بەعیراق رێژه .E-Coliكتریاى هۆى دروست بوونى بە بۆتە کە
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ى رێژهبە دێت و پاشان پارێزگاى سلێمانى %25 لە بریتییە رزى تۆماركردووهكى بەیەرێم، پارێزگاى دهۆك رێژهپارێزگاكانى هە

 .%4.9 لە بریتییە تۆماركردووه E-Coliكتریاى بوونى بەى لەمترین رێژهولێر كەو پارێزگاى هە 16.3%

و لە وهپیشكنینى كوالێتى ئاوى خواردنە مان شێوههەبە: وهى ئاوى خواردنەرچاوهسە لە E-Coliكتریاى بوونى بەهە

 رێمى كوردستان لە. هە(ى گشتى ...لوعەبیر ، بە )هێنن  ست دهدهى لێ بەوهكان ئاوى خواردنەخێزانە كە كراوه یەرچاوهەس

 لە بریتییە مى تۆماركردووهكى كەیەرێژه وهى ئاوى خواردنەرچاوهسە لە E-Coliكتریاى ى بوونى بەو رێژه ئاستێكى باشدایە

  وهكاتى گواستنە لە وهخواردنە یکە ئاو ندهده وهبە ئاماژه م رێژانە. ئە%40.4 لە بریتییە ى زیاترهكەعیراق رێژهو   9.9%

پیسایى و ئاوى  بوون بە تووشی پیسبوون دەبێت بەهۆی تێکەڵستدێنن دهكان ئاوى لێبەى خێزانەو شوێنەتا ئە رچاوهسەلە

 رزى تۆماركردووهكى بەیەرێم، پارێزگاى دهۆك رێژهر ئاستى پارێزگاكانى هەسە. لەیە وهبۆرى ئاوى گواستنە شكانى و كان زێرابە

 . بۆ بینینى جیاوازى لە%4.6 لە بریتییە ولێرهپارێزگاى هە لە مترین رێژهو كە %10.5و پارێزگاى سلێمانى   %20.7 لە بریتییە

 .بكە وهخواره (45)یرى شێوەی م و عیراق سەرێنێوان پارێزگاكانى هە

 يەبوونى هە E- Coliكتریاى بە وهى ئاوى خوادنەرچاوهو سە وهئاوى خواردنە لە كان كەدى خێزانەى سەرێژه: 45شێوەی
 

 

 

 یەوى هەكى پتەەیندییوهڕۆى مرۆڤ پەپاشە لە ندروسترزگاربوونى ناتەندروست: كى تەرهكارهێنانى ئاوەڕۆى سەبە

ڕۆى كانى ئاوهندروستییەتە كو سكچوون و ئیفلیجى مندااڵن. شێوازهكانى وهخۆشییەتى نەتایبەى،  بەخۆشندان نەچەبە

چاڵێكى  ستراو بەستى بەاودهڕۆ، ئى ئاو و ئاوهوهڕۆ، تانكى پاككردنەتۆڕى ئاوه ستراو بەستى بەئاوده چاككراو بریتین لە

4.9 16.3
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 ،2018ساڵى  لە رێمى كوردستانهە رداپۆشراو. لەچاڵى سە ستى شێوهواگۆڕكێى چاككراو، ئاودهستى هەندراو، ئاودهڵکەهە

ر سەلە .%94.8 لە بریتییە مترهى كەكەهێنن و عیراق رێژهكاردهندروست بەكى تەرهڕۆى سەئاوه %98.3ى رێژهكان بەخێزانە

رزى ەب كان بەرێژه و كراوهدینەوتۆ بەكى ئەەيجیاوازی ،2018و  2011نێوان سااڵنى  رێم و عیراق لەئاستى پارێزگاكانى هە

 .پیشاندراوه (46) شێوەی ك لەروههە وهتەماونە

 ستندروكى تەرهرۆى سەكارهێنانى ئاوه: بە46 شێوەی
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 كشتوكاڵ و ژينگە

 رێمى كوردستانپارێزگاكانى هە كانى كشتوكاڵى لەره: نيشانده 18خشتەی

 بجەەڵسلێمانى ، هە دهۆك ولێرهە كانرهنيشانده
 رميانى گەو ئيداره

رێمى هە
 ى داتارچاوهسە كوردستان

مليۆن )وى شياو بۆ كشتوكاڵزه
 6.43 3.18 1.11 2.14 2017- (نمدۆ

تى كشتوكاڵ و زارهوه
 كانى ئاورچاوهسە

مليۆن ) رى چاندراوی زستانەرووبە
 3.05 1.78 0.95 1.17 2017 - (دۆنم

 رێمى ئامارى هەستەده
 

مليۆن ) رى چاندراوی  هاوينەرووبە
 0.34 0.13 0.12 0.09 2017 - (دۆنم

تى كشتوكاڵ و زارهوه
 كانى ئاو هرچاوسە

رانى چاالكى دى كاركەى سەرێژه
 رێمى ئامارى هەستەده 7.3 11.0 5.0 4.6 2015 -كشتوكاڵى 

 

ى رستەكرێت بۆ دابين كردنى ئاسايشى خۆراك و كەژمار دهكان هەرتەگرينگترين كە كێك لەيە هەروەک دەزانین ئەم کەرتە بە

مليۆن  6.4  ،رێمى كوردستانهە كانى ئاو لەرچاوهتى كشتوكاڵ و سەزارهداتاى وه یپێەب سازى گۆرين.خاو  بۆ بەشێک لە پيشە

 ،زگاكانر ئاستى پارێسە و لە هێنێترێم پێك دهرى هەى كۆى گشتى رووبە %34ش مەئە يە  كەوى شياوى كشتوكاڵى هەدۆنم زه

و   بجەەڵو پارێزگاى سلێمانى، پارێزگاى هە %17بۆ پارێزگاى دهۆك  ولێر وپارێزگاى هە وێتەكەرى شياو دهرووبە لە 33%

ى ئاو ها تێكراى سامانى سااڵنەروههێنن، هەرى شياوى كوردستان پێك دهرووبە %50ى نزيكە وهكەيەرميان بەى گەئيداره

 بێت.ده  3مليار م 30ى نزيكە

 پارێزگاى دهۆك كە وێتەكەوى شياوى كشتوكاڵى دهڵ زهگە راورد لەبە كان بەكاڵييەكشتو مەرهەبە رى چاندراو بەزۆرترين رووبە

كانيان ويەزه %60وپارێزگاى  سلێمانى  %59ولێر ى هەو پارێزگاكان كارهێناوهى بەكانى شياوى كشتوكاڵى خۆرهى رووبە 96%

 .2017بۆ ساڵى  كارهێناوهبە

كى يەش رێژهمەئە كە هێننران پێك دهكۆى گشتى كاركە %7ى رێمى كوردستان نزيكەهە لەرانى چاالكى كشتوكاڵى كاركە

ى كەرێژه رزترين ئاستى تۆماركردووه كەر ئاستى پارێزگاكان پارێزگاى سلێمانى بەسە كانى تر، لەرتەڵ  كەگەراورد لەبە بە نزمە
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 .%4.6ى رێژه بە ولێرهو نزمترينيان پارێزگاى هە %11  كاتەده

 لە %25.4زى  مێ  گەها رهروه، هە%74.6 لە يەیبريت زيان نێرهگەن و ڕهكەرتى كشتوكاڵ كاردهكەلە ى كەرانەو كاركەى ئەرێژه

 هێنێت.كۆى گشتى پێك ده

 نم مى گەرهەو بە ررووبە

 رێمى كوردستانهە لە 2017تاكو  2012 نم لەمى گەهەرر و بە: رووبە47 شێوەی
 

 

 .رگيراوهكانى ئاو وهرچاوهتى كشتوكاڵ و سەزارهوه لە (2016-2015، 2015-2014، 2014-2013)داتاكانى  -1تێبينى:        

 .رگيراوهرێم وهى ئامارى هەستەده لە روبوومى زستانەەكانى چاندراوى برووپێوه لە (2017 -2016، 2013 -2012)داتاكانى  -2                    

               

ك مليۆن تۆن کە بەپێی خەمالندنی وەزارەتی لە يە زیاتره  2017رێمى كوردستان بۆ ساڵى هە نم لەمى گەرهەئاستى بە

بۆ ەنم هەیە،بە گشتی ە بەروبوومی گکگم ل117.5هەر تاکێک سااڵنە پێویستی بە بازرگانی و پیشەسازی حکومەتی هەرێم 

و ئاستی بەرهەم هێنانی گەنم  يەتۆن هە 676,217  مان ساڵ پێويستمان بەرێمى كوردستان بۆ هەپێداويستى ناوخۆى هە

 .وهپڕكردۆتە رووى ئاستى خۆبژێوى و پێداويستى ناوخۆىسە يشتۆتەگەلە هەرێمی کوردستان 

كى يەرێژهرى چاندراو بەاڵم رووبە، بەهووزيادى كرد %2ى رێژه بە 2013  راوورد بەبە   2017ساڵى  بڕی بەرهەمی گەنم  لە

رى چاندراو زيادبوونى ئاستى رووبە كرێت لەدى دهبە ورهدا جياوازى گەلێره و %18 كاتەده كە زۆر زياتر زيادى كردووه

بارين ى بارانرێژه كە وهرێتەگەده وهى بۆ ئەكەش هۆكارهمەريب نين ئەزيادبووندا هاوتە لە ى كەكەمەرهەڵ بەگەراورد لەبەبە

2,259,673 
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زانى رزهلەشناسى و بومەتى گشتى كەرايەبەرێوهبە لە ى كەو داتايەئە یپێبە 2013ڵ ساڵى گەراورد لەبەدا بەم ساڵەلە

 كرێت.دى دهم بەگۆڕانێكى كە 2017مى رهەبە لە بۆيە دووهمى كركە %36ى رێژهبەرگيراوه رێم وههە

 ندن لەكان سوودمەوييەزه م لەكى زۆر كەيەى رێژهوهر ئەبەراو و دێمى لەرى بەنێوان رووبە لە يەكى زۆر هەەیجياوازي

ك دۆنم كاتێكدا بڕشتى يە كان دێمين لەرهى رووبە %80ى ردا نزيكەرامبەبە لە و %20 گاتەى دهكەرێژه ى ئاودێرى كەپرۆژه

ك دۆنم ردا بڕشتى يەرامبەبە اڵم لەبێت بەكگم ده 732 نم روبوومى گەرێمى كوردستان بۆ بەر ئاستى هەسە راو لەوى بەزه

م كان ئەدێمييە ويەنێكى گونجاو بۆ زهدانانى پال كرێت بەو ده كى زۆرهش جياوازيەمەئە كگم كە  344 كاتەوى دێمى دهزه

مە رهەمبوونى بەر زيادبوون و كەسە بێت لەوخۆى دهاستەررى ى باران كاريگە، بۆيە رێژهوهمتر بكرێتەزۆر كە يەیجياواز

 بيندرێت.دا دهمرهەر و بەنێوان رووبە لە 2017ساڵى  ى لەوهكو ئەكان وهكشتوكاڵييە

 2017 -2016ساڵى  رێم لەر ئاستى پارێزگاكانى هەسەنم لەروبوومى گەبە دينار لە (1000)ك دۆنم : تێچووى يە 48شێوەی
 

       

 

 

 

 

 

 .رگيراوهرێم وهى ئامارى هەستەده ى  2017 – 2016 رووپێوى چاندراوى زستانە نم لەروبوومى گەتێبينى: تێچووى بە              

ك دۆنم تێچووى يە ێم نيشان دراوهرر ئاستى پارێزگاكانى هەسەنم لەروبوومى گەبە ك دۆنم لەەتێچووى ي (48)ى شێوە لە

ى ئيداره وێتەكەمترين تێچوو دهزار دينار و كەهە 121 كاتەرێمى كوردستان دهر ئاستى هەسەنم لەروبوومى گەبە لە

 ار دينار.هەز 146بڕى  پارێزگاى دهۆك بە تەوێكەزار دينار و زۆرترين تێچوو دههە 60بڕى  ن بەرمياگە

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

هه ولێر سلێمانى دهۆك هه ڵه بجه  گه رميان هه رێمى 
كوردستان



بە نیشاندەر 2018-2014هەرێمی کوردستان     
   

  74 

 دەستەی ئاماری هەرێم
 

 

 مى برنج رهەرى چاندراو و بڕشت و بەرووبە

 (2017،2016،2014،2013)ی رێم بۆ سااڵنر ئاستى پارێزگاكان وهەسەمى برنج لەرهەرى چاندراو و بڕشت و بە: رووبە 19خشتەی

 ساڵ

 رێمى كوردستانهە رميانگە سلێمانى دهۆك ولێرهە

 /ر رووبە
 دۆنم

 /م رهەبە
 تۆن

 /ر رووبە
 دۆنم

 /م رهەبە
 تۆن

 /ر رووبە
 دۆنم

 /م رهەبە
 تۆن

 /ر رووبە
 دۆنم

 /م رهەبە
 تۆن

 ررووبە
 دۆنم / 

 برشت
 /كگم 
 دونم

 /م رهەبە
 تۆن

2013 99 61 3,194 3,132 911 736 1,209 1,347 5,413 975 5,276 

2014 147 22 5,954 5,061 1,705 1,364 1,075 797 8,881 816 7,244 

2016 473 118 3,917 3,134 1,709 1,367 210 315 6,309 782 4,934 

2017 81 28 9,764 7,811 2,095 1,876 1,783 1,159 13,723 792 10,874 

 .رگيراوهكانى ئاو وهرچاوهتى كشتوكاڵ و سەزارهوه لە 2017، 2016، 2014كانى ان بۆ ساڵەداتاك -1تێبينى: 

 .رگيراوهرێم وهى ئامارى هەستەده لە رووپێوى هاوينە لە 2013داتاى ساڵى  -2            

   

 خۆراكە كێك لەيە رێمى كوردستانيشدا بەهە ت و لەكرێژمار دهەهكان كشتوكاڵييە مەرهەگرينگترين  بە كێك لەيە كوبرنج وه

 2013بە بەراورد بە  2017لە  ساڵی مى برنج رهەبە ،رێمى كوردستانهە لە. يەتى هەخى تايبەبايە ندرێت وكان دادهكييەرهسە

زيادى  2013ڵ راورد لەگەبە بە %154ى ێژهربە كرێت كەدى دهى چاندراو بەررووبە ش لەمەئە ،زيادى كردووه  %106بەرێژەی 

پارێزگاى دهۆك  وێتەكەده 2017رى چاندراو بۆ ساڵى زۆرترين رووبە ،رێمى كوردستانر ئاستى پارێزگاكانى هەسەلە .كردووه

 مەكجار كەكى يەيەش رێژهمەئە %1ى رێژهولێر بەپارێزگاى هە وێتەكەهرى چاندراويش دمترين رووبە، كە%71ى رێژهبە

 لەكگم بۆ بەرهەمی برنج  38.5هەر تاکێک دەکاتە رێمى كوردستان بۆ ڵ پارێزگاكانى تر. پێداويستى ناوخۆى هەگەراورد لەبەبە

 لە هەرێمی کوردستان برنج ئاستی بەرهەمیتۆن و  221,569 كاتەدهکە بە گشتی پێویستی ناوخۆ بۆ ئەم بەرهەمە  2017ساڵى 

مى رهەكرێت و بەدى دهبە هوركى گەەیمى ناوخۆى جياوازيرهەڵ بەگەراورد لەبەبە تۆن كە 10,874 كاتەساڵ دهمان هەبۆ 

 .وهكاتەدهرێمى كوردستان پڕيستى ناوخۆيى هەى پێداو %5 نها تە ناوخۆيى برنج 
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 مى  هاوينەرهەبە

ر سەلە (شامى نمەگە - تاتەپە –فاسۆليا  –كودى  –باينجان  –خيار  - ماتەتە)كانى روبوومەتۆن بۆ بە بە ى  هاوينەمرهە: بە 20خشتەی
 2017رێمى كوردستان ئاستى پارێزگاكانى هە

رێمى هە هەڵەبجە گەرمیان دهۆک سلێمانی هەولێر روبوومجۆرى بە
 كوردستان

 240,640 5,920 6,412 41,244 50,708 136,356 ماتەتە

 142,335 1,944 3,097 22,341 31,995 82,958 يارخە

 50,910 595 3,218 7,844 7,260 31,993 باينجان

 21,398 1,160 1,235 4,804 6,485 7,714 كودى

 2,602 19 264 164 980 1,175 فاسۆليا

 129,926 792 991 108,716 4,599 14,828 تاتەپە

 36,524 _ _ 630 271 35,623 شامى نمەگە
 

 رگيراون.وه كانى ئاورچاوهتى كشتوكاڵ و سەزارهوه تێبينى: داتاكان لە

 

 240,640 كاتەى دهكەبڕه كە كانى ترى هاوينەمەرهەنێوان بە ندرێت لەكان دادهمەرهەزۆرترين بە كێك لەيە بە ماتەمى تەرهەبە

 ن،خى زياترى پێ بدهى جووتياران بايەوههۆكارى ئە بۆتە كە مەرهەم بەكارهێنانى ئەبۆ زۆرى بە وهتەرێگەش دهمەتۆن و ئە

 شێك لەى كە بەمانەرهەو بەكێكن لەبڕى جياواز يە بە مان شێوههەكانى تريش بەمەرهەيار دێت و بەمى خەرهەدواتر بە

 .وهنەكەدهناوخۆ پڕ پێداويستى
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 2013رێمى كوردستان هە لە  ر ئاستى پارێزگاكان و ئيدارهسەلە كانى هاوينەروبوومەبە دينار لە (1000)ك دۆنم : تێچووى يە 21خشتەی

 
 .رگيراوهرێم وهى ئامارى هەستەى ده 2013 رووپێوى چاندراوى هاوينە ى: داتاكان لەتێبين   
 

رزى كو كۆتايى وهرزى چاندن تاوهتاى وهرهسە لەر كانى هاوينە هەروبوومەياندنى بەرێمى كوردستان بۆ پێگەهە كان لەجووتياره

كردنى  كوو كێالن و رێكخستن بۆ ئامادهوه وهبنەوى تێچوو دهوركاركردن رووبە كانىواوى قۆناغەبۆ تە مرهەى بەوهكۆكردنە

 كى لەرهكى سەى رووهوهكردنە، بژاركردن بۆ خاوێن كانروبوومەيشتنى بەكردن و پێگەشەكان بۆ گەربوومەوى، ئاودانى بەزه

هێزكردنى خاك ينكردن بۆ بەم، پەرهەتى بەك و خراپى چۆنايەرووه كردنىنەشەبێت بۆ گەرى دهكاريگە خش كەگژوگياى زيان بە

كانى روبوومەم هێنانى بەرهەكين بۆ بەرهموويان  هۆكارى سەو رنين،  هە قۆناغى دروێنە گاتەكو دهكان تاوهروبوومەو بە

 رێمى كوردستان.هە كشتوكاڵى لە

روو، تەك دۆنم  خراوهرى يەر رووبەسە لە 2013بۆ ساڵى  كانى هاوينەروبوومەتێچووى بە ودا نيشان دراوهرهى سەخشتە ك لەوه

زار هە 607بڕى  ولێر بەپارێزگاى هە وێتەكەدهرووبوومى هاوينە بە ك دۆنم لەر ئاستى پارێزگاكان زۆرترين تێچووى يەسە لە

كانى تێچوو قۆناغە كێك لەر يەها بۆ هەروهزار دينار، هەهە 509بڕى  اى دهۆك بەپارێزگ وێتەكەمترين بڕى تێچوو دهدينار و كە

خۆى  گرێتەزۆرترين تێچوو دهو رنين  قۆناغى دروێنە كانى هاوينەروبوومەبە وى چاندراو بەك دۆنم زهرى يەر رووبەسە لە

مترين تێچوو و كە %22ى رێژهم قۆناغى ئاودان دێت بەى دووهپلە رێمى كوردستان و بەر ئاستى هەسە لە %27ى رێژهبە

 .%4ى رێژهبە وهگرێتەاڵچۆكردن دهغى قەقۆنا

كێاڵن و  پارێزگا و ئيداره
 رێكخستن

تۆ و 
يين پە بژاركردن ئاودان چاندن

و دروێنە اڵچۆكردنقە كردن
 رنين

كۆى گشتى 
ك تێچووى يە

 دۆنم
 607 157 27 84 46 134 92 61 ولێرهە

 509 129 18 58 53 124 66 61 دهۆك

 546 164 15 39 55 116 74 82 سلێمانى

 602 144 39 70 56 119 74 99 رميانى گەئيداره

 لە تێكراى تێچوو
 رێمى كوردستانهە

76 77 123 52 63 25 150 566 
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 ر وهلەپە ىكانى كێڵگەپرۆژه

 2017رێمى كوردستان بۆ ساڵى پارێزگاكانى هە ر لەوهلەپە ىكانى كێڵگە: پرۆژه22 خشتەی

 

ى كێڵگە 1,179كۆى  لە ،نجام دراوهرێم ئەى ئامارى هەستەده لە كە 2013ساڵى  ر لەوهلەكانى پەپێ داتاكانى رووپێوى كێلگەبە

  2013 ى تر لەگەكێل 291تۆن و  99,368 كاتەيان دهكەمەرهەو بە كاريان كردووه كێلگە 888  ،رێمى كوردستانهە ر لەوهلەپە

 وكان خۆشييەهۆى نە مردنى مريشك بە،خێوكردن تێچووى زۆرى بە م،رهەبازاڕكردنى بە بە )كانىئابوورييە هۆى گرفتە بە

ى پێى داتامان ساڵ بەر بۆ هەو هە ردووهككاريان نە (ندين هۆكارى تركان... چەهۆى فراوان بوونى شاره كان بەرووخاندنى كێڵگە

ى داتاى پێر بەوهلەكانى پەى كێڵگەرێم كراوه. ژمارهى هەتۆن گۆشتى مريشك هاورده 62,576 ،سازىتى بازرگانى و پيشەزارهوه

مان مى گۆشتى مريشك بۆ هەرهەو بەكێڵگە  1,389بۆ  وهرزبۆتەبە 2017كانى ئاو بۆ ساڵى رچاوهتى كشتوكاڵ و سەزارهوه

تى رگرتنى مۆلەوهپشت بە تاكەو دا كراوهنێوانياندا ديارى نە ى كاركردوو لەى كێڵگەاڵم ژمارهتۆن، بە 108,000 كاتەساڵ ده

كانى بۆ كێڵگە يەم ژمارهئە ر بۆيەوهلەكانى پەپرۆژه درێت بەتى ناوبراو دهزارهن وهاليە لە ستێت كەبەرمى كاركردن دهفە

 . وهگرێتەده م ساڵەبۆ ئە بوونى پرۆژهڵكو هەى كاركردوو بەى كێلگەچوارچێوه ناچێتە 2017ر بۆ ساڵى وهلەپە

 

 

 

 بجەڵەهە رميانگە سلێمانى دهۆك ولێرهە ژهجۆرى پڕۆ
كۆى گشتى 

 پرۆژه
 كەيە كۆى گشتى ووزه

رى وهلەپە
 گۆشت 

 جبەوه/جوجكە 19,234,195 1,389 26 110 518 268 467

مريشكى 
ى هێلكە

 خواردن
 ساڵ/هێلكە 1,595,410,000 11 - 1 - 2 8

ى ربرخانەسە
 روهلەپە

 كاتژمێر/مريشك 27,500 7 - - 2 1 4
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 ئاژەڵ سامانی

 2017رێمى كوردستان بۆ ساڵى پارێزگاكانى هە ڵ لەى ئاژه: ژماره 23خشتەی
 

 

 

 

 

 رگيراوهكانى ئاو وهرچاوهو سەتى كشتوكاڵ هارزوه ڵ لەتێبينى: داتاكانى سامانى ئاژه               

 لە .كانىمەرهەبۆ دابين كردنى گۆشت و شير و بە يەخى زۆرى هەرتى كشتوكاڵى بايەشێكى گرينگى كەكو بەڵ وهسامانى ئاژه

بدرێت  رتەم كەبە شەى بتواندرێت گەوهبۆ ئە خساوههر تەرفەم دهكان ئەا و پاوانەرگوههۆى بوونى لەرێمى كوردستانيش بەهە

رێمى هە لە ڵنو بزن زۆرترين ئاژه ڕمە ،نيشان دراوه (23)ى خشتە ى لەوهكو ئەوه .ربگيرێتكانى وهمەرهەبە و سوود لە

 ر.سە 3,120 كاتەده كە يەى هەمترين ژمارهگامێش كە ر وسە 1,223,949و  2,399,176 كاتەكانيان دهژماره كوردستان كە

 ڵ كانى سامانى ئاژهپڕۆژه

 2017رێمى كوردستان بۆ ساڵى پارێزگاكانى هە ڵ لەكانى سامانى ئاژه: پڕۆژه 49شێوەی
 

 

 

 

 

 

 

 ڵگەلە بجەڵەهە، سلێمانى دهۆك ولێرهە ڵجۆرى ئاژه
 رميانى گەئيداره

رێمى هە
 كوردستان

 256,999 144,136 47,863 65,000 رسە /مانگا 
 2,399,176 1,543,553 776,323 79,300 رسە /ڕ مە

 1,223,949 443,726 273,223 507,000 رسە /بزن 
 3,120 3,120 - - رسە /گامێش 

 3,883,244 2,134,535 1,097,409 651,300 كۆى گشتى
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واوى اڵم بۆ تە، بەيەرميانيش بوونى هەى گەرێم و ئيدارهم پارێزگاكانى هەرجەسە لە كە يەنها پڕۆژهى مانگاى شير تەپرۆژه

و   پڕۆژه 30 كاتەيان دهژماره كە  ولێروێتە پارێزگاى هەكەى مانگاى شير دهزۆرترين پڕۆژه .نيە يەم شێوهكانى تر بەپڕۆژه

ى گشتى زۆرترين پڕۆژهبە .بێتپڕۆژه ده 41يان ژماره پارێزگاى دهۆك كە وێتەكەده ڕ و بزنخێوكردنى مەى بەزۆرترين پڕۆژه

و پارێزگاى  پڕۆژه 65و پارێزگاى دهۆك  يەپڕۆژه 92يان ژماره ولێر كەپارێزگاى هە وێتەكەرێمى كوردستان دههە ڵ لەسامانى ئاژه

  يە.يان هەپڕۆژه 6رميانيش ى گەو ئيداره بجەڵەپارێزگاى هە ك لەريەو هە پڕۆژه 35سلێمانى 

 بڕى باران بارين

 2018 - 2013ساڵى  رێمى كوردستان لەپارێزگاكانى هە : بڕى باران بارين لە 50شێوەی
  

 

 

 

 

 .رگيراوهرێمى كوردستان وهزانى هەرزهلەناسى و بومەشى كەترايەبەرێوهبە رما لەكانى گەتێبينى: داتاكان بۆ بڕى باران بارين و پلە 

مترين بڕى باران ها كەروههە تۆماركردووه 2018ساڵى  رێم لەى هەر چوار پارێزگاكەهە رێمى كوردستان لەهە زۆرترين بڕى باران بارين لە 

بێت و ملم ده 1235ى كەبڕه كە رێزگاى سلێمانى زۆرترين باران باريوهپا 2018ساڵى  لە كو ديارهتۆماركراوه، وه 2017ساڵى  بارين لە

بڕى  مترينرێم كەڵ پارێزگاكانى ترى هەگەراورد لەبە بە بجەڵەملم و پارێزگاى هە 734ولێر ملم و پارێزگاى هە 953پارێزگاى دهۆك بە بڕى 

 ملم. 653 كاتەده كە باران باريوه
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 رمىى گەپلە

 كوردستان مىێرهە زگاكانىێپار ئاستى رسەلە 2018 ىڵسا لە كانمانگە رمىگە ىپلە:  24شتەیخ

 

كانمانگە  پارێزگا 

كانونى 
 مكەيە

تشرينى 
 مدووه

تشرينى 
 مكەيە

 شوبات ئازار نيسان ئايار يرانحوزه موزتە ئاب يلولئە
كانونى 

مدووه  

كانونى 
 مكەيە

 

رزترينبه 6.6 8.1 13.5 15.7 20.6 25.7 28.9 27.6 25.4 20.9 12.2 8.6  

ولێرهە  نزمترين 14.7 16.7 23.2 26.7 31.0 37.9 42.0 41.5 38.3 30.5 19.7 82.1 

 تێكرا 10.7 12.4 18.4 21.2 25.8 31.8 35.5 34.6 31.9 25.7 16.0 45.4

رزترينبه 4.8 6.6 10.9 13.3 17.5 22.3 25.5 25.1 22.3 17.9 10.1 7.1  

 نزمترين 13.2 15.0 21.8 25.2 29.3 36.3 40.9 40.2 36.9 29.1 18.3 13.1 دهۆك

 تێكرا 9.0 10.8 16.4 19.3 23.4 29.3 33.2 32.7 29.6 23.5 14.2 10.1

رزترينبه 3.2 5.9 10.7 12.7 17.1 23.3 26.5 25.9 22.3 17.3 9.8 5.6  

 نزمترين 12.7 14.6 21.3 23.8 28.1 36.3 40.9 40.2 36.7 27.7 17.5 12.5 سلێمانى

 تێكرا 8.0 10.3 16.0 18.3 22.6 29.8 33.7 33.1 29.5 22.5 13.7 9.1

رزترينبه 4.0 6.6 10.1 14.1 14.3 - 31.9 31.6 - 14.6 8.5 -  بجەڵەهە 
 نزمترين 13.1 14.8 24.0 23.5 30.7 - 40.5 36.6 - 30.0 19.9 -

  تێكرا 8.5 10.7 17.1 18.8 22.5 - 36.2 34.1 - 22.3 14.2 -
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CPI ركاربەكانى بەيى بۆ نرخەپێوانە ژماره  
كردن, شەتوێژینەوەکانی ئابوورى و پالنى گە كاردێت لەبەى كە رانەو نيشاندهلە كێكەر يەكاربەیى بۆ نرخی بەى پێوانەژماره

 ژمارەیڵگادا روودەدەن. كۆمە كاربردن لەمهێنان و بەرهەرتەکانی بەر كەسەى ئەو گوڕانكارییانەیە کە لەوهانەنگدره چونكە

كو ها وهروهاڵوسان و داكشانى ئابوورى. هەژماركردنى هەرێك بۆ هەكو نێشاندهكاردێت وهرفراوان بەئاستێكى بە يى لەپێوانە

يى بۆ وهتەكردنى ژمێريارى نەر هێزى كڕينى دراوی نيشتمانى دادێت و پێوانەسەى کە بەكاريیانەو گۆرانرێك بۆ ئەپێوه

. بۆ دابين كردنى يەگۆر هەنرخى نەندى بەيوهكاردێت کە  پەت بەكانى تايبەرجيەكان وخەى چااڵكيیەمالندنى زۆربەخە

تى و يەاڵكانى گەری دووەمی رووپێوى كۆمەنجامەئەستراوە بە كان پشت بەەتگوزارييل و خزمەلوپەى گونجاو بۆ كەچوارچێوه

 .2012لە ساڵی  (IHSES2) ئابوورى خێزانى

 2012بەکارهاتووە  كە ساڵی  2018-2015 راوورد لەبە سااڵنىو بۆ  100یەکسانە بە  2012ت ڕهيى بۆ ساڵى بنەپێوانە ژماره

 وترێت ساڵى گۆراو.پێی ده ڵ بەراوردی سااڵنى پێشووتر كەگەبنەرەت و لەوترێت ساڵى نەگۆری پێى ده

 2018 -2015ێزگاكانى بۆ سااڵنى و پاركوردستان  یرێماڵوسان بۆ هە: ژمارەی پێوانەیی و تێكڕای  هە25 خشتەی
 

 

 

 

 

 

 

 

 ژمارەی پێوانەیی  ساڵ 
رێژەی هەاڵوسان  

 بەپێی ساڵی پایە
2012  

رێژەی هەاڵوسان بەراورد  
لەگەڵ ساڵی پێشووتر وەک 

 ساڵی پایە

 هەرێم
2015 102 2 / 
2016 96.8 -3.2 -5.1 
2017 94 -6 -2.8 
2018 94.9 -5.1 0.9 

      

  2015 102.6 2.6  

 هەولێر
2016 94.2 -5.8 -8.2 
2017 93.8 -6.2 -0.5 
2018 96 -4 2.4 

      

  2015 100.9 0.9  

 سلێمانی
2016 97.4 -2.6 -3.5 
2017 92.2 -7.8 -5.3 
2018 92.6 -7.4 0.4 

      

  2015 105 5  

 دهۆک
2016 99.7 -0.3 -5 

2017 98.1 -1.9 -1.7 

2018 97.7 -2.3 -0.4 
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مەش  ووە لە داکشان. ئەبەردەوام ب  2017 - 2015ين کە ژمارەی پێوانەیی لە سااڵنی كەتێبينى ده (25)ى لە خشتە

ى تووشى یرانەو قەئە تى فيدرالى لەو سااڵنەدا ومەن حكواليەرێم لەى هەبۆ بڕینی بوودجە وهڕێتەگەكى دهرهكى سەيەشێوهبە

رى يگەكار م هۆيانەئەرێم. رانى هەرمانبەى فەكەوتی مووچەرێمى كوردستان هاتوون کە بوونە هۆی پاشەحکومەتی هە

رێمى ى هاواڵتيیانى هە%50 زياتر لەتى كە تايبەرێم بەهەران لە كاربەر توانای کڕینی بەسەبوو لەان هەیوخۆی نەرێنیراستە

ستن كە بەده يەمووچە بۆ بژێوى ژيانيان پشت بەو 2016بەپێی ئەنجامەکانی رووپێوی ئاسایشی خۆراک بۆ ساڵی كوردستان 

 .دابیندەکرێت وهتەمەن حكواليەلە

 (2012)اورد بە ساڵی بنەڕەت بەبەر 2018-2015رێمى كوردستان بۆ سااڵنى يى لە هەی پێوانە: تێكڕاى ژماره51 شێوەی

 
 

ەت کە قەیرانی ڕساڵی بنە راورد بەبەبە %102 يشتووە بەگە 2015يى بۆ ساڵى ى پێوانەژمارهوتووە كە ركەده (51) ىشێوەلە 

کە  وتى مووچەكەبە هۆی کاریگەری پاشە %96.8يى داکشا بۆ  ى پێوانەژماره 2016ساڵى دارایی لە سەرەتادا بوو. لە دوایی 

 ،سەرنجی خستە سەر كڕينى خۆراك وەک پێداویستیەکی گرنگى ژيانوه و تارادەیەک بەکاربەر توانای كڕينی بەکاربەر نزم بووه

يى پێوانە دا ژماره 2017ساڵى لە . نيوه متر لەەکان نزمبووەوە بۆ كەیناخۆراکی لەلوپەهەمان کاتدا ژمارەی پێوانەیی بۆ كەلە

 خكە بارودۆ وهكاتەده یدڵنيايى كە پێوانە ژماره لە روويداوه ورهكى گەيەوهين نزم بوونەكەدا تێبينى دهم ساڵە. لە%94داکشا بۆ 

موو هەڵكو لە بوون بەر نەنیا هاواڵتيان پێى كاريگەتە كە ورهكى گەيەشێوهر بازاڕ بەسە رى كردهتى كە كاريگەكو خۆيەهێشتا وه
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كى زۆر يەشێوهكان بەجێبوون و نرخى كرێيەى نيشتەكەى بازاڕ وەک كڕين و فرۆشتنی يەر جوڵەسە رى كردهک كاريگەاليە

ويش ئە روويداوه وهبوونەرزبە ين كەكەتێبينى ده ساڵەم و لە %94.9 يشتەيى گەپێوانە ژماره 2018ساڵى  لەزى. سايى دابەنائا

کە  ی مانگانە لە کاتی دیاریکراوداكى بەرچاو و وەرگرتنی مووچەيەشێوهبە وتى مووچەكەى پاشەکردنەوەی رێژهکەم هۆىبە

ی رگرتنى مووچەوه بۆيان دروست بوو لە ورهكى گەيەمتمانە مجۆرهروونى هاواڵتيان بەنى دهبوونەوەی اليەبووە هۆی بەرز

نەمانی جەنگی رێكخراوى تيرۆرستی و لەالیەکی ترەوە ى بازاڕ جوڵەکە بۆتە هۆی  بێ وەستانوام  بەردهكى بەيەشێوهبە مانگانە

 رێم.هەبارودۆخى هاواڵتيانی ر سەبوو لە شەهەڕه داعش كە

 

 (2018 -2017 -2016 -2015)رێم بۆ سااڵنى يى گشتى بۆ پارێزگاكان و هەپێوانە : ژماره 52شێوەی  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، بەاڵم لە ساڵی نزمبۆتەوە 2017-2015هەرێم لە ساڵی لەسەر ئاستی  ژمارەی پێوانەیی کە وێكەردهبۆمان ده (52)ى شێوە لە

بەرەو نزمبوونەوە  2018-2015کە لەساڵی  دهۆك . لەسەر ئاستی پارێزگاکانیش،  جگە لە پارێزگای بەرزبۆتەوە 2018

، بەاڵم لەهەمان کاتدا بەرزبوونەوە پیشان دەدەن 2018رۆیشتووە بەپێچەوانەی پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی کە لە ساڵی 

 ارەی پێوانەیی تۆمارکردووە بەراورد بە پارێزگاکانی تر.پارێزگای دهۆک بەرزترین ژم
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 رێم و پارێزگاكانبۆ هە ى گۆڕانی سااڵنەراوردى رێژه: بە 53شێوەی
 

 

 

ى رێژه ەبێم رنەوە هەیە لە هەنزم بوو 2016و  2015نێوان سااڵنى  لە ى گۆڕانى سااڵنەرێژهدەرکەوتووە کە  53لە شێوەی  

 2016 نێوان سااڵنى لەهەروەها  .پارێزگاى دهۆك لە %5.0 پارێزگاى سلێمانى و لە %3.5 ،ولێر پارێزگاى هە لە 8.2% ، 5.3%

پارێزگاى  لە،  %0.5ولێر پارێزگاى هە لە، %2.8ى رێژه رێم بەهە لە وهنزم بووه ى گۆڕانى سااڵنەرێژهبەهەمان شێوە   2017و

 رى  لەووسانى ئابواڵروودانى هەهۆی بە وهرز بووهبە ەى گۆڕانى سااڵناڵم رێژه، بە %5.0پارێزگاى دهۆك  لە و %5.3ێمانى سل

 لە ، بەاڵم%0.4سلێمانى ، لە پارێزگاى %2.4ولێر پارێزگاى هە ، لە %0.9ى رێژه رێم بەهە لە 2018و  2017نێوان سااڵنى 

 .%0.4ە پێچەوانەی پارێزگاکانی تر نزمبووەوە بە رێژەی ب پارێزگاى دهۆك 
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 كانكيیەرهسە شەپێى بەبە 2018و  2016يى بۆ سااڵنى پێوانە نێوان ژمارهراورد لە : بە 54شێوەی
 

 

 

 

 

 

 

 

 لی كەتەبەكان بۆ سەكيەرهسە شەپێى بەبە 2018و  2016يى بۆ سااڵنى پێوانە تێكراى ژماره جياوازى لە (54) شێوەکەی لە

بەدی  وهبوونەیشدا نزمشندێك بەهە و لە ديوه خۆوهى بەنەرزبووهشدا بەندێك بەهە رێمى كوردستان لەهە .داتل نيشان دهوپە

رێم ى تووشى هەانەيرانو قەئەبەهۆی  2018 ساڵى  ەل ەیەرشى خانووبەبە وهبۆتەنزم كەیەکێک لەو بەشە گرینگانەی . دەکرێت

رێمى هە تیان لەهاوواڵ .جێ بوونى نيشتەكرێی خانوو و شووقە نزمبوونەوەی رسەبوو لەرى هەكاريگە كە 2014 ساڵى  بوو لە

 وهرزبونەو بەهرجێبون بەی نیشتەكەینی یەو توانای كڕ بوو وی ژیانیان باشترئاستی بژێ وهرهسەو بە 2010ساڵى  كوردستان لە

ی ساڵ كان و تا كۆتایییرانەهۆی قەو الوازی رۆیشت بەرهبە ئاستەو و دواتر ئە 2014ی ساڵراستی ناوه م لەاڵبە ،ۆیشتڕده

رۆشتنی ین و فنرخی كڕ ت و زێچاو دابەركی بەیەرێژهجێبوون بەنیشتە ێیكر كرد كەوای یرانانەو قەوام بوو. ئەهردبە 2018

  .بەزێتداب مان شێوههەجێبوون بەی نیشتەكەیە
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 2018م ساڵى كەكان بۆ مانگى كانونى يەكيیەرهشە سەپێى بەرێمی كوردستان بەيى بۆ عيراق و هەپێوانە راوردى ژماره: بە55 شێوەی

 

-كوردستان) ر ناوچەیەکڵ تێكراى گشتى بۆ هەگەكى لەرهشى سەبە 12يى بۆ ى پێوانەدى ژمارهراوربە (55)ى شێوە لە

كانی ناوچە لە رێمی كوردستان زیاترههە ی داكشان لەدهرا ين كەكەتێبينى ده پیشان دەدات و ڵ عيراقگەلە (روباشو-ڕاستناوه

 تری عیراق.

 2016بۆ ساڵى   روباشو وڕاست كانی ناوهرێمى كوردستان و عيراق و ناوچەيى بۆ هەپێوانە : ژماره56 شێوەی

 

ڕاست ناوهناوچەی  لە بەشێوەیەک، 2016بۆ ساڵى  ناوچەکان يى نێوانى پێوانەژمارهينين لە بجياوازى روون ده (56)ى شێوە لە

رێمى هەكەين كەده وهاڵم تێبينى ئەبە ، مارەی پێوانەییان نزمترەکە ژ باشوور دێ و عیراقدواتر  ،رزهيى بەى پێوانەژماره

 مان ساڵدا.هەلە ديوه خۆوهى بەوهبوونەكوردستان زۆرترین نزم
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                                                                                                      وهگواستنە
ئاسمانى  لە رێی وهگواستنە  

 2017رێم كانى هەخانەفڕۆكە ى ئاسمانى لەوه: ئامارى چاالكى گواستنە 26خشتەی

کەرتی گواستنەوە بەیەکێک لە کەرتە گرنگەکان دادەنرێت بۆ خزمەتکردنی هاونيشتيمانيان و گەشتیاران و بوژانەوەی ئەم کەرتە 

، وهۆ گرنگترین و سەالمەتترین  ئامرازی گواستنەمرِ ئەکاریگەری بەرچاوی هەیە لە بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری واڵت. 

رتى بەراورد بە ئامرازەکانی تری گواستنەوە. كەبۆ شوێنی  مەبەست بەکورتترین ماوە بەیشتن هۆى گەبە گواستنەوەی ئاسمانییە

ار و خزمەتگوزاری ککۆی بەرهەمی هەرێمی ناوخۆیی لەرووی داهات لە هێزی  ى ئاسمانى رۆڵی بەرچاوی هەیە لەوهگواستنە

 فرۆکەخانەکان. 

 2017-2014رێم بۆ سااڵنى كانى هەخانەفڕۆكەكان لە گوێزراوه شتياره: كۆى گشتى گە 57شێوەی
 

 

 

 

 

 رنيشانده كۆى گشتى ولێرهە سلێمانى رچاوهسە

ولێرى ى هەخانەفڕۆكە
ى خانەفڕۆكە /تىولەنێوده

تىولەسلێمانى نێوده  

 كانگوێزراوه شتيارهكۆى گشتى گە 2,091,687 1,606,531 485,156

 ناوخۆیی  شتيارىى گەژماره 739,727 583,503 156,224

 تىولەشتيارى نێودهى گەژماره 1,351,960 1,023,028 328,932

7,550 15,294 22,844 
 هاتوو، )كان ئاسمانيە شتەى گەژماره

 (رۆيشتوو

 شتى ناوخۆییى گەژماره 8,449 5,755 2,694

 تىولەشتى نێودهى گەژماره 14,395 9,539 4,856
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شتیار گە 2,091,687رێم  كانى هەخانەفِرۆكە شتیاران لەکۆی گشتی ژمارەی تۆمارکراوی گە کە دەرکەوتووە (57) شێوەی لە

ى سلێمانى خانەفڕۆكە و هەروەها لە تىوڵەولێرى نێودهى هەخانەفڕۆكە شتیار لەگە 1,606,531 ،وانەلە 2017ساڵى بوون لە

شتیار بوون گە 2,340,265رێم كانى هەخانەفِرۆكە شتیاران لەى گەژماره 2016ساڵى  لە ،شتیار بووگە  485,156تى وڵەنێوده

ى سلێمانى خانەفڕۆكە شتیار لەگە  525,993 و تىوڵەولێرى نێودهى هەخانەفڕۆكە شتیار لەگە 1,814,272وانە ەل

هۆى راگرتنی بە، %10.6ى رێژهبە 2016ساڵى  راوورد بەبەبە مى كردووهكە 2017ساڵى شتياران لەى گەژماره، تىوڵەنێوده

 رێم.ۆکەخانەکانی هەبۆ فریەکان ودەوڵەتیگەشتە نێ

كانى  تۆمارکراوئۆتۆمبێلە  

 2017رێم  بۆ ساڵی پارێزگاكانى هەۆمارکراو جگە لەکەرتی میری لەكانى ت: ئامارى ئۆتۆمبێلە 27خشتەی

 

رى کە كاریگە یەوهرباڵوترین ئامرازی گواستنەبەهەموو جۆر و قەبارەکانیەوە  ێل بەئێستادا لە هەرێمی کوردستان ئۆتۆمب لە

اى ڕرهسەكى رهى بازرگانى ناوخۆى و دهجوڵە رسەلە یەرێنى هەى ئەوهنگدانەرهچوونى بوارى ئابوورى و و پێشوهرهبەهەیە لە

 كان كەورهگە شاره ت لەتايبە بە بۆ پيس بوونى ژينگە ها هۆكارهروههەندروستى تە زيانى گيانى ولە نيە دوورش بەمانەئە

 وهتەكراوهباڵو سايتى ووشە لە ك كەيەوهپێى توێژينەى ئۆتۆمبێل و بەنى ژمارهوهۆى زۆربوبە نجاڵى زۆرى دروست كردووهجە

زار هە 10 تر پێويستەكيلۆمە 150تر پانى و مە 25ستاندارد بۆ رێگای  رێمى كوردستان شكێنراون وهە لەكان م پێوانەرجەسە

زار ئۆتۆمبیلى هە 37اڵم انى بەتر پمە 18و  تر درێژهكيلۆمە 160ولێر بۆ بێخاڵ رى هەوسنو كاتێكدا لەلە، بێتئۆتۆمبێل هە

 وێت. كەردهبە

 رنيشانده ولێرهە سلێمانى دهۆك رێمهە رچاوهسە

تى هاتووچۆى رايەبەرێوهبە
(دهۆك، سلێمانى، ولێرهە)  

 
 

 كانى  تۆمارکراو لەى  ئۆتۆمبێلەژماره 44,442 25,056 10,766 80,264
 ێزگاكانتى هاتووچۆی پاررايەبەرێوهبە

 تایبەت /ڵگررهەفەكانى نەى ئۆتۆمۆبێلەژماره 35,133 20,467 8,919 64,519

کرێ /ڵگررهەفەكانى نەى ئۆتۆمۆبێلەژماره 816 953 62 1,831  

ڵگركانى بارهەى ئۆتۆمۆبێلەژماره 8,493 3,636 1,785 13,914  
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 2017_2014: ئاماری ئۆتۆمبێڵەکانی تۆمارکراو جگە لە کەرتی میری لە پارێزگاکانی هەرێم بۆ سااڵنی  58شێوەی

 

 

 

 

 

 

 

 80,264  كاتەده 2017ساڵى  رێم لەاكانى هەپارێزگ ى ئۆتۆمبێلى تۆماركراو لەژماره وێت كەكەردهده (58)ى شێوە پێىبە

رچاو زيادى بە كىيەرێژهبە 2016ساڵى  راورد بەبە 2017، ساڵى بووئۆتۆمبێل  44,748ژمارەیان  2016ساڵى  ئۆتۆمبێل، لە

ەم گۆرانکارییە روویدا. رێمى كوردستان ئ، کە رەنگە لەبەر باشتربوونی بارودۆخی ئابوورى لە  هە%44.2 كاتەده كردووه كە

و نزمترین ژمارە لە پارێزگای دهۆک   (44442)بەرزترین ژمارە لە پارێزگای هەولێر  2017لەسەر ئاستی پارێزگاکانیش بۆ ساڵی 

 تۆمارکراوە.  (10766)

 كانى هاتووچۆرووداوه
 2017رێمى كوردستان بۆ ساڵى هە پارێزگاكانى كانى هاتووچۆ لە: ئامارى رووداوه 28خشتەی

رنيشانده رێمهە ولێرهە سلێمانى دهۆك رميانگە رچاوهسە  

تى رايەبەرێوهبە
گشتى  هاتووچۆى  

هەرێم،  
تیەکانی  رايەبەرێوهبە

هاتووچۆى  سلێمانى،  
ى دهۆك و ئيداره

رميانگە  

268 1,152 1,184 1,354 3,958 
كانى ى رووداوهكۆى ژماره

 رێم پارێزگاكانى هەاتووچۆ لەه

 ى مردووانژماره 630 219 218 145 48

 ى برينداربووانژماره 6,660 1,437 3,193 1,658 372

 كانى مردووانى رووداوهژماره 483 189 134 112 48

220 1,040 1,050 1,165 3,475 
كانى  ى رووداوهژماره

 برينداربووان
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ى وهنجامى تيژى لێخوڕين يان تووشبوونى ئامرازێكى  گواستنەئە لە ختەبێ پالنى پێشوهبە ێكەرووداوى هاتووچۆ رووداو

ر رێگاى گشتى و سەن لەڵ تەگەڵ يان لەيان ئاژه ڵ پيادهگەيان لە وهند ئامرازێكى ترى گواستنەڵ چەگەجوواڵو يان زياتر لە

ش زيانى مانەراى ئەڕهنێوانيشياندا مردووان و برينداران، سە لە وهوێتەكەقوربانيانى لێ ده كى زۆر لەيەژماره وههۆيەت بەتايبە

رامۆش كردنى هێماكانى و فە وهن شوفێرانەاليەماكانى هاتووچۆ لەكردنى ياسا و بنەجێجێبە مى لەرخەمتەنجامى كەئە ماددى لە

 رچاو.  كى بەيەرێژهى ئۆتۆمبێل بەهاتووچۆ و خراپى رێگاوبان و زيادبوون

 2017-2016پارێزگاكانى هەرێمی کوردستان بۆ سااڵنی  ى ئەو رووداوانەی کە مردن و برينداری لێکەوتۆتەوە لە: ژماره 59شێوەی

 

 

 

 

 

رووداوە بەبێ زیانی گیانی  3,475دن و رووداوی مر 483، لەوانە  (3,958) 2017بۆ ساڵى   لە کۆی رووداوەکانی هاتووچۆ

بێ زيانى  رووداو بە (3,529)رووداوى مردن و  (511) وانەرووداوه لە (4,040) 2016ساڵى  كان لەى رووداوهبووە، ژماره

مى م كەەكى كيەرێژهبە 2017رێمى كوردستان لە ساڵى پارێزگاكانى هە كانى هاتووچۆ لەى رووداوهبە گشتی  ژماره ،گيانى

كانى ى رووداوه، هەروەها لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێم لە كۆى ژماره%2.0 كاتەدهكە 2016ساڵى  راوورد بەبەبە كردووه 

و دهۆک  1184, سلێمانی  1354 جياوازییەکی ئەوتۆ بەدیناکرێت بەشێوەیەک کە پارێزگای هەولێر  2017هاتووچۆ بۆ ساڵى 

 رووداو بووە. 1152
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 قامى قيرتاوكراو شە
 

 *2017بۆ ساڵى  (كم)رێم  پارێزگاكانى هەقامى قيرتاوكراو لە : كۆى درێژى شە 29خشتەی
 

 رنيشانده رێمهە ولێرهە سلێمانى دهۆك رچاوهسە

دان تى ئاوهزارهوه
جێ و نيشتەوهكردنە

تى رايەبەڕێوهبە/بوون
 كنيكگشتى تە

 

/  قامى قيرتاوكراو بەكۆى  درێژى  شە 123.2 3.5 119.7 
 رێم پارێزگاكانى هەلە (كم)

/  1 / كى رهقامى سەكۆى  درێژى  شە 1.0 
 (كم) قيرتاوكراو بە

/ كى و قامى الوهكۆى درێژى شە 22.2 3.5 18.7 
 (كم) كراو بەدێهاتى قيرتاو

/  100 /  ترمە كۆى درێژى پرد بە 100.0 

 رێمپارێزگاكانى هە كانن لەوانيەى سنورى شارهوهرهدهلە ن كەو رێگايانەرێگاى قيرتاوكراو ئە (29)ى خشتە لە *           

 

 80 بێت يان تيژى لێخورين  وهرێڕ تر زياتر بێت ودوومە7 ى لەكەپانيە كە وهگرێتەده و رێگايانەكى : ئەرهرێگاى سە

 يان زياتر بێت.   ژمێرتكا/تركيلۆمە

 80ين تيژى لێخوڕ و بێتهێڕر (كيە)متربێت و تاك تر كەمە7 ى لەكەپانيە كە گرێتدهخۆ لە و رێگايانەكى : ئەالوه

 متر بێت.يان كە كاتژمێر/تركيلۆمە

 يەوهو گواستنە نها بۆ هاتوچۆتە تكراون كەدروس كى سادهيەشێوهبە ون وهتاك رێڕ گرێت كەخۆده لە ايانەو رێگرێگاى گوند: ئە

 .كاندانێوان گونده لە
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 2017-2014بۆ سااڵنى  (كم) رێمى كوردستان بەپارێزگاكانى هە قامى قيرتاوكراو لەكۆى درێژی شە : 60شێوەی
 

 

 

 

 

 

م ئە 2017ساڵى  لە .بووه (کم 11.4) 2016ساڵى  و لە (کم123.2) 2017ساڵى  قامى قيرتاوكراو لەكۆى گشتى درێژى شە

 ،هاتووه وهرهسەلە شێوەییەیو پێى ئەبە .%90.7ى رێژه بە 2016ساڵى  راورد بەبەبە بينيوه خۆوهى بەوهرزبوونەبە يەرێژه

 ى كەداراييە يرانەو قەهۆكارى ئەويش بەئە 2015-2014سااڵنى  راورد بەبە بە تۆمار كراوه 2016ساڵى  نزمترين ئاست لە

  .ر ئاستى جيهانسەوت لەرچاوى نرخى نەزينێكى بەو دابە وهرێمى كوردستان دووچارى بوههە
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 شتيارى رتى گەكە
كى يەرچاوهسەکەرتانەی کە بە شتيارى لە رووی داهات و بەکارخستنی هێزی کار و بەبازاڕکردنی بازاڕەکان یەکێکە لەورتى گەكە

رێمى كوردستانيش یەکێکە لەو هەرێمانەی کە گەشتیارێکی زۆر سەردانی دەکەن  بەهۆی نرێت لە واڵتان. هەگرنگى ئابوورى داده

. يەرێم دا هەهە قامگيری و ئارامییەی لەو سەوارى مێژوويى و ئەچەندين شوێنى سروشتى جوان و دڵڕفێن و شوێنەبوونی 

کۆکردنەوەی داتای وورد  دەستەی ئاماری هەرێم بە هاوکاری دەستەی گشتی گەشت و گوزار بەپێی پالنی سااڵنە کار دەکات بۆ

ی گشتی گەشتیارانی ناوەخۆ لەسەر یەکەگەشتیارییەکان لە هەرێم بۆ ئاگاداربوون لە بارودۆخی شوێنە گەشتیارییەکان و ژمارە

ێکی بەرچاوی هەیە لە ەوانی مانەوەیان. داهاتی دەستکەوتوو لە کەرتی گەشتیاری رۆڵو بیانی و دەرەوەی هەرێم بەپێی ش

 بەرزکرنەوەی کۆی بەرهەمی هەرێمی ناوخۆیی.

 2016-2013رێم بۆ ساڵى ر ئاستى پارێزگاكانى هەسەكان لەشتيارييەگەكەى يە: ژماره 61شێوەی
 

 

 

 

 

کە ژمارەی  وتووهركەده 2016 و 2013سااڵنى  لە نجاميان داوهمان ئەكەستەى دهو رووپێوانەپێى ئەبە (61) شێوەی لە

ى رێژهیەکە بە 577کە ژمارەیان بووە بە  2016ساڵى راورد  بە بە یەکە بووە بە 711کە  2013ساڵى  كان لەشتيارييەگەكەيە

گشتى و ر عيراق بەسەپێنراوی داعش  بەڕى سەبۆ شە وهڕێتەگەەی ئەو رێژەیە  ده. هۆکاری کەمبوونەومى كردووهكە 19%

راق و نائارامی ناوچەکە لە نێوان هەرێم و پارێزگاکانی تری عي (ژێر دەستی داعش)رێم بە دروست بوونی ناوچەی نائارام هە

كان ناچار شتيارييەگەكەيە ندێ لەهەجامی ئەم نائارامیە، . لە دەرەن2014شتياران لەدوای ساڵى هاتنى گەهۆى نە بووهگشتی بە

 يان بگۆڕن .كەن يان پيشەكانیان دابخەشتيارييەگەكەكى كاتى يەيەشێوهبوون بە
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 2016و   2013و پارێزگا بۆ ساڵى زنامەگەپێى رهيان بەوهوانى مانەى ميوان و شە: ژماره30 خشتەی

 تبابە
 رێمهە سلێمانى دهۆك ولێرهە

2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 
ى ميوانانى ژماره

 ناوخۆيى
1,907,114 559,278 220,384 102,616 374,806 352,878 2,502,304 1,014,772 

ى وهوانى مانەشە
 ميوانانى ناوخۆيى

3,768,503 1,763,098 694,348 583,114 901,446 811,809 5,364,297 3,158,021 

ى ميوانانى ژماره
 بىرهواڵتانى عە

70,736 51,493 20,108 3,336 10,080 13,518 100,924 68,347 

وانى میوانانى شە
 بىرهواڵتانى عە

229,473 219,864 105,251 16,395 22,180 21,374 356,904 257,633 

ى  ميوانانى ژماره
 بيانى

173,137 106,412 34,311 18,074 56,464 30,833 263,912 155,319 

ى وهوانى مانەشە
 ميوانانى بيانى

568,994 205,206 110,977 56,773 187,839 61,389 867,810 323,368 

كۆى گشتى ميوانانى 
 رێمهە

2,144,390 717,183 274,801 124,026 441,611 397,229 2,860,802 1,238,438 

ى هووانى مانەكۆى شە
 رێمميوانانى هە

4,566,970 2,188,168 910,576 656,282 1,111,465 894,572 6,589,011 3,739,022 

 1,238,438دەکاتە  2016ساڵى  رێم لەهە كان لەشتيارييەگەكەيە زيو لەى ميوانى دابەژمارهکە  وتووهركەده (30)خشتەی  لە

. هەروەها مى كردووهكە % 56.8ى رێژهبەميوان بووه  2,872,681یان كە ژمارە 2013ميوانانى ساڵى راورد بە بەبەميوان 

ى رێژهو کە بەشە 3,739,022گەیشتووتە   2016ساڵى رێم لەكانى هەشتيارييەگەكەيە ى ميوانان لەوهوانى مانەى شەژماره

 . وهشە 6.589.011 كە دەکاتە 2013ساڵى  انان لەى ميووهوانى مانەشە راورد بەبەو بە میكردووهكە 43%

ر ئاستى پارێزگاكانى سەكان لەشتيارييەگەكەيە وتوو لەستكەكان و داهاتى دهرجييەران و كۆى گشتى خەى كاركەژماره: 31 خشتەی
 2016- 2013رێم بۆ ساڵى هە

 رێمهە مانىێسل كۆده ولێرهە تبابە
2013 2016 2013 2016 2013 2016 2013 2016 

 ران لەى كاركەژماره
 4,823 5,831 1,348 1,187 725 902 2,750 3,742 كانشتيارييەگەكەيە

گشتى رجی خە
زار هە بە)كان   شتيارييەگەكەيە

 (دینار
123,135,337 94,249,232 16,692,412 10,895,927 28,272,249 28,178,038 168,099,998 133,323,197 

 گشتى داهاتی 
زار هە بە)كان   شتيارييەگەكەيە

 (دینار
265,048,142 141,551,814 21,329,527 15,621,328 41,754,910 47,430,590 328,132,579 204,569,898 
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ردستان بۆ سااڵنی یەکەگەشتیارییەکان لە هەرێمی کو گشتیخەرجی و داهاتی  و جیاوازی ژمارەی کارکەران (31)خشتەی 

 وتووهركەدهمارەی کارکەران تایبەتە بە ژ لەسەر ئاستی هەرێم و پارێزگاکان پیشان دەدات. نیشاندەری یەکەم کە 2016و  2013

ر كاركە  5831 راورد بەبە بووه ركاركە 4823رێم  كانى هەشتيارييەگەكەيە لە ورانى كاركردوى كاركەژماره 2016ساڵى کە لە 

 لەرجى كۆى گشتى خە وتوهركەم دهدووه . نیشاندەریدابەزینی بەخۆوە بینیوە %17.2ى رێژهبە 2013ساڵى  لە

 99و  مليار 168 راورد بەبە دينار بووههەزار  197 ملیۆن و 323 ومليار  133 كە 2016ساڵى  رێم لەكانى هەشتيارييەگەكەيە

 هووتوركەم دهيەرى سێنيشانده .بينيوه خۆوهزينى بەدابە %20.7ى رێژهبە 2013ساڵى  رجى لەدينار خەهەزار  998ملیۆن و 

و  دينار بووه ارهەز 898ملیۆن و  569و  مليار 204 كە 2016ساڵى رێم لە كانى هەشتيارييەگەكەيە كۆى گشتى داهات لە

 . بينيوه خۆوهزينى بەدابە %37.6ى رێژهبە 2013ساڵى دينار داهات لە  هەزار 579ملیۆن و  132و  مليار 328 راورد بەبە

 هاوردەکردن-ئاڵوگۆڕی بازرگانی

ی گرنگە بۆ پەرەپێدان هەبوونی پالنێکی ئابووری گشتی بۆ هەرێمێکی تازە پێگەیشتووی وەک هەرێمی کوردستان پێویستییەک

دن و هەناردەکردن رۆڵێکی ەندییە نێودەوڵەتییەکان لەگەڵ واڵتانی دراوسێ و جیهاندا. لێرەدا هاوەردەکرو گەشەکردنی پەیو

 کەمان. بەرچاوی هەیە لە دارشتنی پالنی درێژخایەن و بنیادنانی ژێرخانی ئابوورییەکی بەهێز بۆ هەرێمە

ندنى داهاتى سەشەى تێكڕاى گەوهرزكردنەبە لە شدارهۆ بەوخكى ناراستەيەشێوهبە يەى ئێمەكەتى راپۆرتەبابەكە  هاورده

وخۆ كى راستەيەشێوهبە ناردهمهێنان. هەرهەكانى بەييەرهێنان و پێداويستبەى وهستەرهى كەى هاوردهرێگەنيشتيمانى لە 

رێمى كوردستان و عيراق تى هەى حكومەناردههەكى داهاتى رهى سەرچاوهسەندنى داهاتى نيشتيمانى، سەشەگەلە  هاوكاره

ى ئامێر و كااڵ و هاى پێويست دابين بكات بۆ هاوردهتى بڕى بەتوانيويە م داهاتەو بەوتەى نەناردهى هەرێگە گشتى لەبە

 مهێنان.      رهەەب ت بۆرتى تايبەزگاكان و كەبردنى كارى دامودهڕێوهپێدان و بەرهى پێويست بۆ پەستەرهكە
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 2017و 2016سااڵنى  بۆ  (بەپێی کیشوەرەکان) نێوان عيراق، هەرێمى کوردستان و جیهانلە   (هاوردە): ئاڵوگۆرى بازرگانى  32خشتەی
 مريكىالرى ئەۆد 1000ها بە بە                                                                                                                 

 كراوهاوردهشوێنى لێ
 2017 ها لەبە 2016 ها لەبە
 عيراق بە

 *گشتى
رێمى هە

 كوردستان
 رێمى كوردستانهە گشتى عيراق بە

 11,097 15,898 1,080 18,058 كانبييەرهعە واڵتە لە فريقا جگەئە
 8,869,929 15,008,889 3,128,403 8,256,075 كانيەبيرهعە واڵتە

 6,089,308 10,162,585 1,717,189 9,489,327 اڵتى ئاسيارۆژهە
 9,175,516 15,204,132 9,002,342 13,768,149 **ڕاستاڵتى ناوهرۆژهە

 330,085 1,269,627 352,148 1,382,350 مريكاى باكوورئە
 8,311 75,789 4,603 31,547 كانواڵتانى ئۆقيانوسە

 163,954 1,127,175 79,037 653,641 مريكاى باشوورئە
 414,871 856,950 121,766 1,105,177 باشوورى ئاسيا

 109,173 427,955 88,323 348,349 اڵتى ئاسياباشوورى رۆژهە
 2,795,499 4,246,320 1,274,204 4,286,893 (وروپاكێتى ئەيە)وروپىواڵتانى ئە

(وروپائە كێتى يە ر بەواڵتانى سە لە جگە 
 (وروپائە

1,565,579 140,229 939,346 554,895 

 22,107 23,912 18,620 23,621  ندواڵتانى ئاسياى ناوه
 28,544,746 49,358,578 15,927,944 40,928,766 مرجەسە

پالندانان /ازرگانی و پیشەسازیبلە وەزارەتی  2017و  2016ان و جیهان  لە سااڵنى نێوان عيراق، هەرێمى کوردست (هاوردە)ئاڵوگۆرى بازرگانى تێبينى:  

 وەرگیراوە
 گشتى لەگەڵ پشکی هەرێمی کوردستانى عيراق بەهاى هاوردهكۆى بە*

 هەردوو واڵتى تورکیا و ئێران لە خۆ دەگرێتەوە **

رێمى كوردستان پیشان دراوە گشتى و هەكان بۆ عيراق بەفيیەجوگرا پێى شوێنەبە (هاورده)ى بازرگانى وگۆڕئاڵ (32)لە خشتەی 

 زیادیکردووە %44.2ى رێژهبە 2017 یساڵرێمى كوردستان لەبۆ هە ى هاوردهستەرههاى كە. كۆى بە2017و  2016بۆ سااڵنی 

اڵتى رۆژهەرێمى كوردستان لە ەكراو بۆ هى هاوردهستەرهزۆرترين كە. 2016لە ساڵی  بەهای کەرەستەی هاوردەبەراورد بە 

ەرەبیەکان عواڵتە دواتر  ،(2016و 2017) ر ساڵێکهە بۆبوو ر مليار دۆال 9 زیاتر لە ىهاكەبەكە بووە  (رانێو ئتورکیا ) راستناوه

تی ئاسیا دێت اڵدواتر رۆژهە ملیار دۆالر، 12 زیاتر لەدەگاتە  2017و  2016دێت بە پلەی دووەم کە بەهاکەی بۆ هەردوو ساڵی 

 . ملیار دۆالر 8 نزیکەی دەگاتە 2017و  2016کە بەهاکەی بۆ هەردوو ساڵی 
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 ((hs2002=harmonized system بەپێی کۆمەڵەی رێمى كوردستان  و جيهاننێوان عيراق، هە (هاورده): ئاڵوگۆڕى بازرگانى 33 خشتەی

 (USD 1000بەها بە ) 2017ـ 2014نێوان  لە

 تبابە
         2014ها بە

رێمى هە
 كوردستان

               2015ها بە
رێمى هە

 كوردستان

 2017ها بە 2016ها بە

 گشتىعيراق بە
رێمى هە

 گشتىعيراق بە كوردستان
رێمى هە

 كوردستان
كان ڵيەئاژه مەرهەڵى زيندوو بەئاژه

 وهكانيەموو جۆرههەبە
719,589 620,672 2,411,554 1,187,811 2,800,261 1,604,704 

خۆراكى كان ،ەيكيووهر مەرهەبە
ى كحولى وناكحولى وهكراو، خواردنەئاماده

 كى .ڵ و رووهورى ئاژهل و توتن ، چە،خە
2,631,045 2,426,088 6,212,359 3,355,002 8,546,784 4,846,240 

كان ەيكيمياويكان ،كانزاييە مەرهەبە
ل كان ، كەەیكيرهسەكان ، فلزهسازييە،پيشە

 كان.لى بيناسازى . پالستيكيەو پە
4,015,913 3,250,682 14,577,843 6,214,747 16,298,841 9,039,149 

و  و كاڵو رگ ، پێاڵوقوماش و جل و بە
 ترچە

246,295 211,782 708,894 262,109 831,678 519,265 

ڵوزى دار ، لى دار ، خەل و پەو كە دارو
و  (پالپ )ويرى دار ى دار ، هەدۆرهپەتە
 ى سيلولۆزىيشاڵەر

832,893 735,506 3,336,403 1,049,437 5,506,053 4,072,288 

بايى ، ،ئامێرى ميكانيكى و كاره كينەمە
گرى ، پزيشكى ، كۆنترۆڵ و وێنەوهگواستنە
و نى مەقەك و تەكردن و چەو پێوانە

 نتيك و بۆن كردن .رى و ئەهونە

7,309,505 5,663,760 12,777,414 3,858,840 15,374,960 8,463,099 

 28,544,746 49,358,578 15,927,946 40,580,417 12,908,487 15,755,241 كۆى گشتى

، بەاڵم بەهای کەرەستەی بوو ۆالرد مليار (28) 2017 ڵیسا بۆرێمى كوردستان كراو بۆ هەى هاوردهستەرههاى كەكۆى گشتى بە

هاوردەکراویش لە ساڵی  ملیار دۆالر بووە و کەمترین بەهای (16)زۆر لێک نزیکن کە  2016و  2014هاوردەکراو بۆ سااڵنی 

، كينەەم )تى بابە رێمى كوردستان لەكراوى هەى هاوردهستەرههاى كەزۆرترين بە ملیار دۆالر بووە. (13)بووە کە نزیکەی  2015

ەی خشت . لەملیار دۆالرە  (9)ن نزیکەی کە بەهاکەیا  بووه (..هتد  وبەرهەمە کانزاییەکان بايىئامرازى ميكانيكى و كاره،ئامێر

 ئەم راپۆرتە.و لەکاتی ئامادەکردنی ست نەبودهنارده بەرهاى هەى بەوهر ئەبەلە دياریكراوه نها هاوردهتە (33)
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سازىپیشە  
 

وتی داهات ستكەهۆی دهتان بەاڵشخستنی ئابوورى وپێندن و سەشەگە لە یەهە ریرچاو و كاریگەكی بەڵێسازی رۆرتی پیشەكە

ش ستەبەم مەمی ناوخۆیى. بۆ ئەێرمی هەرهەی كۆی بەوهرزكردنەهۆی بە تەێبده ستی كار كەگەڕخستنی دهنان و بەێمهرهەبەلە

ركردنى زانیاريى ئاماريى بەستەبۆ ده كاتتی هەرێم كار دهحكومە ندیدار لەیوهنی تری پەالیە ڵگەرێم لەرى هەى ئاماستەده

      سازی.رتی پیشەی كەوردی سااڵنە

ندو مامناوهوره گە سازیپیشە ەیزراودامە    

 2013ند بۆ ساڵى و مامناوهوره گە سازیپیشە زراوەیكانى دامەره: نیشانده 34خشتەی

            مليۆن ديناربەها بە

كانرهنیشانده ورهى گەزراوهدامە  ندى مامناوهزراوهدامە   

و سوودەکان كۆى كرێ، مووچە  123136 24736 
كانهاى پێداویستیيەكۆى بە  649970 170626 
مرهەهاى بەكۆى بە  1500367 287193 

 

ند بۆ ساڵی و مامناوه ورهگە سازیپیشە زراوەیسازى دامەكانی رووپێوى پیشەنجامەپێى ئەبە  ،(34)ى پێى خشتەبە

و  ورهگە سازیشەپی زراوەیكان بۆ دامەهاى پێداویستیيەكۆى بە م ورهەهاى بەو زێدەکى، كۆى بەكۆى كرێى مووچە2013

نجامدانى كرێت بۆ ئەكارى دهئاماده  و ئێستا 2018ست نین بۆ ساڵی ردهبە م زانیارییانەاڵم ئەبە ، ند نيشاندراوهمامناوه

                                                                                                        ند. مامناوه   وورهى گەزراوهیدانى دامەرووپێوى مە
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 2018و  2013پارێزگاكان بۆ سااڵنی  ر ئاستىندی کارکردوو  لەسەو مامناوه ورهگە سازیپیشە  زراوەیى دامە: ژماره 62شێوەی

 

ندی مامناوه و ورهگە سازیپیشە ەیزراوسازى دامەكانی رووپێوى پیشەنجامەپێى ئەبە كە وتووهركەده (62) شێوەی لە

 ،می كوردستانێرهە لە 2018و قۆناغی نوێکردنەوەی چوارچێوەی هەمان رووپێو بۆ ساڵی  2013کارکردوو بۆ ساڵی 

ى ژمارهواتە  2018ی ڵبۆ سا زراوهدامە 540رزبۆتەوە بۆ بە 2013ی ڵبۆ سا 271 كان لەزراوهی دامەكى گشتى ژمارهیەشێوهبە

 76 ر لەێولپارێزگاى هە كان لەزراوهى دامەر ئاستی پارێزگاكانیش ژمارهسە . لەوهرزبۆتەبە %99ى ژهرێ بە كانزراوهدامە

 41پارێزگاى دهۆك لە  لە وه 277بۆ  وهرزبۆتەبە زراوهدامە 154 مانى لەلێزگای سێپار ، لە158بۆ  وهرزبۆتەبە زراوهدامە

 .       105 بۆ وهرزبۆتەبە زراوهدامە

رێمى كوردستان بۆ ساڵى ر ئاستى پارێزگاكانى هەسەندی کارکردوو لەو مامناوه ورهگە سازیپیشە زراوەیى دامە: ژماره 35خشتەی
 2018و  2013

كانرهنیشانده  
 كۆى گشتى دهۆك سلێمانی هەولێر

2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 1820  

ورهی گەزراوهى دامەژماره  36 55 41 50 12 14 89 119 
ندمامناوه زراوەیى دامەژماره  40 103 113 227 29 91 182 421 

 

 

 

76

158154

277

41

105

271

540

0

100

200

300

400

500

600

20132018201320182013201820132018

كۆى گشتى هە رێمدهۆكسلێمانىهە ولێر



بە نیشاندەر 2018-2014هەرێمی کوردستان     
   

  100 

 دەستەی ئاماری هەرێم
 

و قۆناغی نوێکردنەوەی  2013ی ڵندی کارکردوو بۆ ساو مامناوه ورهگە ەیزراوسازى دامەپێوى پیشەوكانی رونجامەپێى ئەبە

 ورهگە سازیپیشە ەیزراودامەى كۆى گشتى ژماره 2018، دەرکەوتووە کە لە ساڵی 2018ن رووپێو بۆ ساڵی چوارچێوەی هەما

 ەیزراودامەى کە كۆى گشتى ژماره 2013 یڵسا راورد بەبەبە يەزراوهدامە 421 ندمامناوه سازیپیشە ەیزراوو دامە 119

 2018ساڵى  لەگشتى كى يەشێوه دامەزراوە بووە. بە 182ند مامناوه سازییشەپ ەیزراوو دامە 89وره گە سازیپیشە

ر سەلە .2013ساڵى  راورد بەبەبە وهرزبۆتەبە %131ى رێژهند بەاوهى مامنزراوهو دامە %34ى رێژه بە ورهى گەزراوهدامە

 ى ژمارهخشتە لە نيشاندراوه كە 2013 یڵسا راورد بەبە وهرزبۆتەبە 2018 یڵسا كان لەزراوهى دامەئاستى پارێزگاكانيش ژماره

(35).                                                                                                                                                                                                                                           

 2013رێمى كوردستان بۆ ساڵی هە رت لەى كەگوێرهبە ورهگە زراوەیى دامە: ژماره 63شێوەی
 

 

 

، لە کەرتی 72ی تایبەت ە کەرتدامەزراوەی گەورە، ل 89دا لە کۆی گشتی  2013دەردەکەوێت کە لە ساڵی  (63)ی شێوەلە 

      دامەزراوە هەن. 12رتى گشتى و لەكە 5تێكەاڵو 
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 2018و  2013ر ئاستى پارێزگاكان بۆ سااڵنى سەندی کارکردوو لەو مامناوه ورهگە زراوەیدامە ى كرێكاران لە: ژماره64 شێوەی

 

ی ڵندی کارکردوو بۆ ساو مامناوه ورهگە ەیزراوسازى دامەپێوى پیشەوكانی رونجامەپێى ئەەب دەرکەوتووە (64) شێوەیلە 

ی كى گشتى ژمارهیەشێوهرێمی كوردستان بەهە لە ،2018و قۆناغی نوێکردنەوەی چوارچێوەی هەمان رووپێو بۆ ساڵی  2013

ر ئاستی سە. لە%97ى رێژهبە واتە 2018ی ڵكرێكار بۆ سا 21409بۆ  وهرزبۆتەبە 2013ی ڵبۆ سا 10894 كرێكاران لە

پارێزگاى سلێمانی  ە، ل9371بۆ   کرێکار 4235 ولێر لەپارێزگاى هە لە کە بەو شێوەیە بەرزبۆتەوە ى كرێكارانپارێزگاکانیش ژماره

                                                          . 2029كار بۆ ێكر 835پارێزگاى دهۆك لە  لە و 10009کرێکار  بۆ  5824 لە

رێمى كوردستان بۆ ر ئاستى پارێزگاكانى هەسەندی کارکردوو لەو مامناوه ورهگە سازیپیشە زراوەیدامە ى كرێكاران لە: ژماره 36خشتەی
 2018و  2013سااڵنى 

كانرهنیشانده  
لێروهە یسلێمان   كۆى گشتى دهۆك 

2013 2018 2013 2018 2013 2018 2013 2018 

 ى كرێكار لەژماره
ورهگە زراوەیدامە  3627 7621 4336 6959 443 796 8406 15376 

 ى كرێكار لەژماره
ندمامناوه زراوەی دامە  608 1750 1488 3050 392 1233 2488 6033 
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كانی نجامەپێى ئەبەدات. ى پارێزگاكان نيشان دهگوێرهند بەو مامناوهورهزراوەی گەمەدا ى كرێكار لەژماره (36)خشتەی 

و قۆناغی نوێکردنەوەی چوارچێوەی هەمان  2013 یڵۆ ساندی کارکردوو بو مامناوه ورهگە ەیزراوسازى دامەپێوى پیشەورو

 و لە 15376وره گە سازیپیشە ى کرێکارانیگشتى ژمارهكۆى   2018وێت کە لە ساڵی كەرده، ده2018رووپێو بۆ ساڵی 

 8406وره گە سازیپیشە  ى کرێکارانیکە كۆى گشتى ژماره 2013 یڵسا راورد بەبەبە  بووە كرێكار 6033ند مامناوه سازیپیشە

ى رێژهبە ورهى گەزراوهدامە لەى كرێكاران مارهژ 2018ساڵى  لەتر كى يەشێوه کرێکار بووە. بە 2488 ندمامناوه سازیپیشە لەو 

                         .2013 ىساڵ راورد بەبەبە وهرزبۆتەبە %142ى رێژهبە ندى مامناوهزراوهدامە لەو  83%

ى بچووكزراوهدامە  

گرینگترین . کرێکارە (9-1)نێوان  ى كرێكارانى لەارهژم كە انەییسازیپیشە زراوهو دامەلە ينەتیكان بریكەوبچو زراوهدامە

نى مەين و بەرگدروو، چاپەچاالکییەکانی پیشەسازی بچووک بریتین لە نانەواخانەکان، شیرنەمەنی، شیرەمەنی، ساردەمەنی، چن

                                                                                     .....هتد.

 (2013)رێمى كوردستان بۆ ساڵی ر ئاستى پارێزگاكانى هەسەسازیی بچوكی کارکردوو لەی پیشەزراوهكانى دامەره: نیشانده 37خشتەی
كانرهنيشانده ولێرهە   هەرێم دهۆك سلێمانی 

كانزراوهى دامەژماره  2375 5799 2213 10387 
ى كرێكارانژماره  3975  20534 5788 33861 
(مليۆن دينار)كرێكاران  دراو بەپێكرێى   40,968 124,759 21,403 187,130 

(مليۆن دينار)كان ەیهاى پێداويستيبە  96,661 407,711 146,328 650,700 
(مليۆن دينار)داهات  كۆى  221,714 704,210 209,837 1,135,761 

 

 ملیار 136و  ترلیۆن 1تی پیشەسازی بچووک لە هەرێمی کوردستان گەیشتۆتە نزیکەی  ، کۆی داهات لە کەر(37)ى خشتە پێىبە

كان ەيهاى پێداویستیو كۆى بەملیۆن دینار  130ملیار و   187 كرێكاران دراو بەپێكۆى كرێى  . هەروەها2013دینار لە ساڵی 

کۆی بەهای داهات جیاوازیی بەرچاو بەدیدەکرێت ە لە ک ەودەرکەوتو ،لەسەر ئاستی پارێزگاکان .بووە ملیار دینار 651نزیکەی 

ملیار  209دهۆک  پارێزگای  ملیۆن دینار و 714ملیار و  221 هەولێر  هەرێم بەشێوەیەک کە لە پارێزگای لە نێوان پارێزگاکانی

     .بووە ملیۆن دینار 210ملیار و   704ملیۆن دینار لەگەڵ پارێزگای سلێمانی  837و 
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 2013ر ئاستى پارێزگاكان بۆ ساڵی سەسازى بچووكی کارکردوو لەپيشە ىزراوهدامە كرێكاران لە كان وزراوهى دامە: ژماره 65شێوەی

 

 

 اندراوه،ر ئاستى پارێزگاكان نيشسەسازى بچووك لەپيشە ىزراوهكان بۆ دامەكان و كرێكارهزراوهى دامەژماره (65)ى شێوە لە

ى زراوهى دامەوێت كۆى گشتى ژمارهكەردهده 2013ى بچووك بۆ ساڵی زراوهسازى دامەنجامى رووپێوى پيشەى ئەگوێرهبە

پارێزگاى  وێتەكەده زراوهكرێكارن. زۆرترين دامە 33861كان ى كرێكارهكۆى گشتى ژماره و يەزراوهدامە 10387بچوك 

 2375جۆرێك  ك نزيكن بەيەكان لەزراوهى دامەولێرو دهۆك ژمارهپارێزگاى هە يە، لەزراوهدامە 5799يان ژماره سلێمانی كە

        پارێزگاى دهۆك. وێتەكەده زراوهدامە 2213ولێرو هە لە زراوهدامە

                                                                  

(لمقالعا)كانگاكان   
 

زێ و رووبار کە لە  ،ە  چەمل لەم رووپێوە گشتگیرە ئەو شوێنەیە کە هەڵدەستن بە دەرهێنانی قوم و چەگلمەبەستمان لە کانگا 

   كرێكار بوو. 4333كان ى كرێكارهژماره كانگا و 487 ى كانگاكان  بریتیبوو لەئەنجامدراوە کە تیایدا ژماره 2014ساڵی 
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 2014رێمى كوردستان بۆ ساڵى ر ئاستى پارێزگاكانى هەسەلە (المقالع)ری كانگاكان : نیشانده 38خشتەی
 

رنيشانده ولێرهە  مانىێسل   هەرێم دهۆك 
 

كانزراوهى دامەژماره  173 195 119 487 
ى كرێكارانژماره  1358 1881 1094 4333 

(ارزاردينهە)كرێى پێدراو بە كرێكاران  5,649,161 14,181,665 4,926,707 24,757,533 
(زاردينارهە)كانەهاى پێداويستيبە  17,918,520 36,148,348 20,558,115 74,624,983 

(زاردينارهە)كۆى  داهات  42,619,325 74,818,744 38,489,347 155,927,416 
 

مليار  74 لە كان زياتر بووههاى پێداويستيیە، بەليار دينار بووهم 24 كرێكاران زياتر لە دراو بەپێكرێى  (38)ى خشتە بەپێی

                                              .2014بۆ ساڵی  لە هەرێمی کوردستان مليار دينار بووه 156ى كۆى داهات نزيكە دينار و

 2014ر ئاستى پارێزگاكان بۆ ساڵى سەلە ى کانگاکان و كرێكاران: ژماره 66شێوەی

 

كرێكارن لە هەرێمی  4333كان ى كرێكارهكۆى گشتى ژماره وه كانگا بووه 487ى كانگاكان كۆى گشتى ژماره ،(66)ى شێوە لە

 كانگان وه 195 كە پارێزگاى سلێمانى بووه ى كانگاكان لەر ئاستى پارێزگاكان زۆرترين ژمارهسە. لە2014کوردستان بۆ ساڵی 

   پارێزگاى هەولێر. وێتەكەكانگا ده 173 كانگاو  119يان ژماره پارێزگاى دهۆك كە لە مترينيان كە
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 2014ر ئاستى پارێزگاكان بۆ ساڵى سەلە (المقالع)بۆکانگاكان  (دۆنم)كارهێنراو رى بە: رووبە 67شێوەی
 

 

پارێزگاى  دۆنم لە 1022ر ئاستى پارێزگاكان سە، لەدۆنم بووه 2194كارهێنراو  رى بەكۆى گشتى رووبە (67)ى شێوە پێىبە

                                                                                            .2014كارى كانگاكان بۆ ساڵى  لە كارهێنراوهپارێزگاى دهۆك بە دۆنم لە 464 ولێر وهپارێزگاى هە دۆنم لە 708سلێمانى، 
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    بیناسازی 

 رووی ئاسایش و ئارامی، بووه قامگیر لەرێمێكی سەك هەوه 2003ساڵی  نگی ئازادی عیراق لەدوای جە رێمی كوردستان لەهە

 كێك لەك یەو بنیاتنان وه وهدانكردنەرتی ئاوهببینێت. كە وهخۆیەكان بەبواره گشت رچاو لەكی بەگۆرانكارییە ی كەوههۆی ئە

ى ژێرخانى وههۆى بنیات نانە ش بۆتەوهبە تایبەت و ئێستاش، ئە 2014تاكو ساڵی  وهنوێبوونە كان بوو لەرچاوهبە رههە رتەكە

كاندا بۆ رووى كۆمپانیا بیانییە تی كار بەرفەى دهوهئالوگۆرى بازرگانى و كردنەزۆربوونى  بیناسازیدا. بوارى هێز لە ئابوورى بە

  م ئامانجە.یشتن بەكاندا هۆكاربوون بۆ گەى بوارهزۆربە ى بیناسازی لەستەرههێنان و دابینكردنى كە

-2013رميان لە هەرێمی کوردستان لە ماوەی سااڵنی گەىرێزگاكان و ئیدارهر ئاستى پاسەی رێپێدانی بیناسازی لە: ژماره 39خشتەی

2018 
 

 هەرێم گەرميان دهۆك سلێمانى هەولێر ساڵ

2013 11,756 9,153 5,346 1,014 27,269 

2014 9,657 6,457 3,396 829 20,339 

2015 5,375 5,637 2,998 1,037 15,047 

2016 4,513 3,205 2,886 689 11,293 

2017 4,131 2,830 1,569 580 9,110 

2018 4,419 3,185 1,567 575 9,746 

ك رێمی كوردستانی گرتووە وهرۆكی هەبە ی كەیرانانەو قەری ئەكاریگە لە بووهر نەدهرتی بیناسازی بەكە كە دیاره (39)ی خشتە لە

 2013ساڵی  كانی جیهاندا. لەبازاڕه وت لەزینی نرخی نەتی داعش و دابەپێندراوی رێكخراوی تیرۆریسری سەشە ،یرانی داراییقە

 رێمی كوردستان بریتی بووههە لە (جێبەجێکراوە %100ئەو رێپێدراوانەی کە  کاری بیناسازی بەرێژەی ) ی رێپێدانی بیناسازیژماره

كە بەشێوەیەک ژماره  دوای ساڵ دابەزینێکی گەورەی بەخۆوە بینیوە ساڵ لە هۆکارەکانی ئاماژە پێکراو  لەبەررێپێدان بەاڵم  27,269لە 

رچاو كی بەر ئاستی پارێزگاكانیش  جیاوازییەسەلە. بووە %64.2و رێژەی دابەزینەکە  رێپێدان 9,746 تەیشتووهگە دا  2018ساڵی  لە

 تۆماركراوه ولێر زۆرترین ژمارهلە پارێزگای هە 2013ساڵی  لە ونەكان بۆ نموپێی ساڵەی رێپێدانی بیناسازی بەژماره كرێت لەدیدهبە
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ئیدارەی گەرمیان کەمترین ژمارەی رێپێدانی بیناسازی   و  2018رێپێدان لە ساڵی 4,419رێپێدان بووه  کە دابەزیوە بۆ 11,756  كە

 .2018ێدان لە ساڵی رێپ 575و ئەمەش دابەزیوە بۆ   2013رێپێدان لە  ساڵی  1,014تۆمارکردووە لە 

 2013رێمى كوردستان لە ماوەی سااڵنی هەی گەرمیان لە ر ئاستى پارێزگاكان و ئیدارهسە ی رێپێدانی بیناسازی لە: ژماره 68شێوەی         
– 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی گەرمیان لە هەرێمی ر ئاستى پارێزگاكان و ئیدارهسە بۆ كارى بیناسازی لە (د.ع-ملیار)بەملێنراو : كۆی گشتی تێچووی خە40خشتەی 
8201-2013کوردستان بۆ سااڵنی   

 

 

 

 

 

دينار بوو  مليار 658.2رێمى كوردستان  هە مڵێنراو بۆ كارى بيناسازى لەدیارە، كۆى گشتی تێچووى خە (40)ی خشتە ك لەروههە

ترلیۆن دينارى عیراقی کە   2زیاتر بووە لە   2013بەراورد بە کۆی گشتی تێچووی خەمڵێنراو لە ساڵی  بە 2018لە ساڵی 

 . % 8.76دابەزینێکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە بە رێژەی  

 رێمهە رميانگە دهۆك سلێمانى ولێر هە ساڵ

2013 812.4 584.7 604.2 45.1 2046.3 

2014 536.3 484.3 336.3 36.8 1393.7 

2015 338.7 386.5 304.7 52.9 1082.8 

2016 256.2 260.0 173.6 42.5 732.4 
2017 228.1 287.7 166.6 26.3 708.7 
2018 293.7 164.3 172.8 27.4 658.2 
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ی گەرمیان لە هەرێمی ارێزگاكان و ئیدارهر ئاستى پسە بۆ كارى بیناسازی لە (د.ع-ملیار) ملێنراو: كۆی گشتی تێچووی خە 69شێوەی
 2018-2013کوردستان بۆ سااڵنی 

 
 

 ی گەرمیان لە هەرێمی کوردستان لەر ئاستى پارێزگاكان و ئيدارهسەبۆ كارى بيناسازى لە (2م)رخانكراو رى تە: كۆى رووبە41 خشتەی
 2018-2013نێوان سااڵنى 

 رێمهە رميانگە دهۆك لێمانىس ولێر هە ساڵ

2013 2,729,016 1,759,049 1,838,716 176,937 6,503,718 

2014 1,784,507 1,454,587 833,002 194,850 4,266,946 

2015 1,658,604 1,322,709 865,430 237,615 4,084,358 

2016 1,386,956 877,093 683,387 133,977 3,081,413 

2017 962,523 748, 120  446,825 132,822 2,290,371 

2018 1,294,835 858,623 559,655 126,756 2,839,869 

  

 بووه 2م 6,503,718رخانكراو بۆ كارى بيناسازى   رى تەكۆى رووبە 2013لە هەرێمی کوردستان لە ساڵی  ،(41)ى بەپێی خشتە

ر ئاستى سەبووه . لە %56.3، کە رێژەی دابەزینەکە 2م 39,8692,8رخانكراو دابەزیوە بۆ رى گشتى تەرووبە  8201ساڵى  کە لە

  دا كە 8201ساڵى  بەراورد بە بووه 2م 2,729,016رخانكراو  رى تەرووبە 2013ساڵى  ولێر لەپارێزگاى هە پارێزگاكان،

 . 2م1,294,835
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لە  ر ئاستى پارێزگاكان و ئیدارەی گەرمیانسە بۆ كارى بيناسازى  لە  (2م)رخانكراو وى تەرى گشتى زهراوردى رووبە: بە70 شێوەی
 2018-2013هەرێمی کوردستان بۆ سااڵنی 

 

 

 

-2013ان سااڵنى نێو رێمى كوردستان لەهە ی گەرمیان لەر ئاستى پارێزگاكان و ئيدارهسە لە (2م)رى گشتى بیناکراو : رووبە42 خشتەی

2018 
 

 رێمهە رميانگە دهۆك سلێمانى ولێر هە ساڵ
2013 3,199,536 2,246,907 1,977,052 193,900 7,617,395 

2014 2,112,011 1,817,857 1,167,954 187,395 5,285,217 

2015 1,460,359 1,622,874 1,176,649 231,588 4,491,470 

2016 1,232,446 1,050,427 937,686 193,609 3,414,168 

2017 1,053,405 1,277,487 584,285 158,580 3,073,757 

2018 1,169,684 784,084 1,342,068 117,305 3,413,141 

 

 8201ساڵى بە بەراورد بە بووه 2م7,617,395رى بيناكراو رووبە 0132ساڵى  هەرێمی کوردستان لە لە (42)لە خشتەی 

و ولێر ئەپارێزگاى هە لە بەتایبەت زگاكانيشر ئاستى پارێسەلە. 2م 3,413,141کەمبۆتەوە بۆ   %1955.رووبەرەکە بەرێژەی 

لە ساڵی  2م 1,169,684کەمبۆتەوە  بۆ  2013ساڵى   لە (2م3,199,536 )کە رووبەری بیناکراو  روونى ديارهزۆر بە جياوازيیە

2018. 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018

هە ولێر 

سلێمانى

دهۆك

گە رميان

هە رێم



بە نیشاندەر 2018-2014هەرێمی کوردستان     
   

  110 

 دەستەی ئاماری هەرێم
 

رێمى ی گەرمیان لە هەر ئاستى پارێزگاكان و ئیدارهسە لە كارى بيناسازى دا لە (2م)رى گشتى بیناکراو راوردى رووبە: بە71 شێوەی
 2018-2013نێوان سااڵنى كوردستان 

 

 

ی گەرمیان لە هەرێمی کوردستان رێزگاكان و ئیدارهر ئاستى پاسە لە كارى بیناسازى  لە 2ك مملێنراو بۆ يە: تێكراى تێچووى خە43 خشتەی
 2018-2013بۆ سااڵنی  (د.ع)

 رێمهە رميانگە دهۆك سلێمانى ولێرهە ساڵ

2013 253,909 260,241 305,584 221,452 268,843 

2014 253,909 266,412 287,959 196,385 263,694 

2015 231,941 238,187 258,934 221,452 241,079 

2016 207,907 247,519 254,000 219,702 214,504 

2017 216,532 225,222 285,113 165,929 230,569 

2018 226,804 191,395 288,158 216,161 231,776 

 

كارى بيناسازیدا لە هەرێمی کوردستان لە  2ك مملێنراو  بۆ يەتێكڕاى تێچووى خە دياره (43)ی خشتە ك لەروههە

 ساڵىلە  و دینار بووه 268,843دا  2013ساڵى  دى دەكرێت، بەشێوەیەک کە تێچووەکە لەکی هاوسەنگ  بەنزمبوونەوەیە

 ە کەدینار بوو  305,584دا  2013ساڵى  پارێزگاى دهۆک لە ،ر ئاستى پارێزگاكانيشسەدینار. لە 231,776گەیشتۆتە  2018

تێکرای تێچوو  2018ساڵى  لە بەاڵم ، دینار 254,000ێچوو گەیشتە تێکڕای تو  2016تاکو ساڵی  ووەروو لە دابەزین کرد

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

201820172016201520142013

هه ولێر  سلێمانى دهۆك گه رميان هه رێم



بە نیشاندەر 2018-2014هەرێمی کوردستان     
   

  111 

 دەستەی ئاماری هەرێم
 

بوو کە تێکرای  2018لە پارێزگای هەولێر ئەم گۆرانکارییە لە ساڵی  .دینار 288158بەرزبوونەوەی بەخۆوە بینی کە گەیشتە  

جێگای ئاماژە پێکردنە  بوونەوەبوو.تێچوو گۆرانکاری بەسەر داهات و بەرزبۆوە بەاڵم لە پارێزگای سلێمانی تێچوەکە روولە نزم

کە تێکرای تێچوو  2018-2013لە ئیدارەی گەرمیان جیاوازی بەرچاو دەبینرێت لە بەرزبوونەوەو نزمبوونەوە لە ماوەی سااڵنی 

  جێگیر نەبووە.

لە هەرێمی  ر ئاستى پارێزگاكان و ئیدارەی گەرمیانسەسازیدا لەكارى بينا لە 2ك مملێنراو بۆ يەراوردى تێكرايى تێچووى خە: بە72 شێوەی
 2018-2013کوردستان بۆ سااڵنی 
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 سەرچاوەکان:
 هەرێمی ،  2014ن كوردستا هەرێمی لەكار  هێزی رووپێوی راپۆرتی (2015) كار هێزیشى ئامارى دانيشتوان و بە

 كوردستان: دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستان

 ساڵی ۆ نیوەی دووەمیراپۆرتی رووپێوی هێزی كار لە هەرێمی كوردستان ب (2016)ەشى ئامارى دانيشتوان و هێزی كار ب 

 : دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستانهەرێمی كوردستان،  2015

  هەرێمی ،  2017 ۆ ساڵیبراپۆرتی رووپێوی دیموگرافی لە هەرێمی كوردستان  (2018)بەشى ئامارى دانيشتوان و هێزی كار

 كوردستان: دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستان

 ی فرەنیشاندەر گەری رووپێوی هێشووی کۆتایی راپۆرتی ،2011 و وەزارەتی تەندروستی دەزگای ناوەندی ئاماری عیراق

و  اماری عیراقدەزگای ناوەندی ئ بەغدا، عیراق: (2011)لە هەرێمی كوردستان و عیراق بۆ ساڵی  (MICS4)چوارەم 

 ارەتی تەندروستیوەز

 ی فرەنیشاندەر گەری رووپێوی هێشووی کۆتایی راپۆرتی ،2018و وەزارەتی تەندروستی  دەزگای ناوەندی ئاماری عیراق

و  ماری عیراقدەزگای ناوەندی ئا بەغدا، عیراق: (2018)لە هەرێمی كوردستان و عیراق بۆ ساڵی  (MICS6) شەشەم

 وەزارەتی تەندروستی

 لە گوزەران  باریی رووپێوراپۆرتی  ،2018-2017دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستانو  اری عیراقدەزگای ناوەندی ئام

ن و عیراق بۆ ساڵی كوردستالە هەرێمی  (SWIFT) رێگای بەدواداچوونی خێرا و دووبارەبۆوە بۆ چاودێریکردنی هەژاری 

 هەرێمی كوردستان: دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستان، (2018)

 ێرى رەوشى خۆراکرووپێوى چاودراپۆرتی  ،2017دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستانو  دی ئاماری عیراقدەزگای ناوەن 

(CFSVA)  ی كوردستانهەرێمی كوردستان: دەستەی ئامارى هەرێم ،(2016)لە هەرێمی كوردستان و عیراق بۆ ساڵی 

 کۆمەاڵیەتی -ئابووری باریرووپێوی رتی راپۆ ،2014دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستانو  دەزگای ناوەندی ئاماری عیراق

ەستەی ئامارى د: هەرێمی كوردستان ، (2012)لە هەرێمی كوردستان و عیراق بۆ ساڵی  (IHSES2)  گەری دووەم خێزان

 هەرێمی كوردستان
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 تی کۆمەاڵیە-ئابووری باریرووپێوی راپۆرتی  ،2015دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستانو  دەزگای ناوەندی ئاماری عیراق

: دەستەی ئامارى هەرێمی هەرێمی كوردستان  ،(2014)لە هەرێمی كوردستان و عیراق بۆ ساڵی  (CHS) می بەردەواخێزان

 كوردستان

  مەکانی هاوینە وەرزی وکشتوکاڵی بەروبوراپۆرتی -بەشى ئامارى کشتوکاڵ، 2014دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستان

 ردستانهەرێمی كو -هەولێر .(2013)بۆ ساڵی  چاندنی

  کشتوکاڵی بەروبوومی زستانەراپۆرتی  و ژینگە، بەشى ئامارى کشتوکاڵ، 2018دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستان 

  لە هەرێمی كوردستان (2017-2016)بۆ ساڵی  (رووبەر، بڕشت، بەرهەم و تێچوو)

 نوسراوی فەرمی بە وەرگرتنی زانیاری-وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکومەتی هەرێمی کوردستان 

 بەرێوەبەرایەتی کەشناسی و بومەلەرزەزانی /وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی حکومەتی هەرێمی کوردستان-

 بە نوسراوی فەرمی وەرگرتنی زانیاری

 بە نوسراوی فەرمی وەرگرتنی زانیاری -فرۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر و سلێمانی /وەزارەتی گواستنەوە و گەیاندن 

 بەرێوەبەرایەتی گشتی هاتووچۆی هەرێم و بەرێوەبەرایەتییەکانی هاتووچۆی هەولێر،  /ارەتی گواستنەوە و گەیاندنوەز

 بە نوسراوی فەرمیوەرگرتنی زانیاری -سلێمانی، دهۆک و ئیدارەی گەرمیان

 هەرێمی  -هەولێر ،2013 رووپێوى یەکەگەشتارییەکان ،بەشى ئامارى بازرگانی ،2015 دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستان

 كوردستان 

 هەرێمی  -، هەولێر2016 رووپێوى یەکەگەشتارییەکان ،بەشى ئامارى بازرگانی ،2019 دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستان

 كوردستان 

 هەرێمی  بۆ (هاوردە)ئاڵوگۆری بازرگانی بەشى ئامارى بازرگانی راپۆرتی  ،2018 دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستان

  هەرێمی كوردستان -هەولێر، (2017-2016)اق لە نێوان سااڵنی كوردستان و عیر

 بە نوسراوی فەرمیوەرگرتنی زانیاری -ندانانپال/وەزارەتی بازرگانی و پیشەسازی 



بە نیشاندەر 2018-2014هەرێمی کوردستان     
   

  114 

 دەستەی ئاماری هەرێم
 

 لە رووپێوى پیشەسازی دامەزراوەی بچووک بەشى ئامارى پیشەسازی راپۆرتی  ،2015 دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستان

  هەرێمی كوردستان -هەولێر، (2013)هەرێمی كوردستان بۆ ساڵی 

 مامناوەندرووپێوى پیشەسازی دامەزراوەی بەشى ئامارى پیشەسازی راپۆرتی  ،2015 دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستان 

 هەرێمی كوردستان  -هەولێر، (2013)لە هەرێمی كوردستان بۆ ساڵی 

 لە  گەورەرووپێوى پیشەسازی دامەزراوەی ۆرتی بەشى ئامارى پیشەسازی راپ ،2015 دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستان

 هەرێمی كوردستان  -هەولێر، (2013)هەرێمی كوردستان بۆ ساڵی 

 رووپێوى پیشەسازی بەشى ئامارى پیشەسازی نوێکردنەوەی چوارچێوەی  ،2019 دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستان

 هەرێمی كوردستان  -رهەولێ، (2018)لە هەرێمی كوردستان بۆ ساڵی  مامناوەنددامەزراوەی 

 رووپێوى پیشەسازی بەشى ئامارى پیشەسازی نوێکردنەوەی چوارچێوەی  ،2019 دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستان

 هەرێمی كوردستان  -هەولێر، (2018)لە هەرێمی كوردستان بۆ ساڵی  گەورەدامەزراوەی 

 لە رووپێوى کانزاسازی و کانگاکان ی راپۆرت بەشى ئامارى پیشەسازی ،2015 دەستەی ئامارى هەرێمی كوردستان

 هەرێمی كوردستان  -هەولێر، (2014)پارێزگاکانی هەرێمی كوردستان بۆ کەرتی تایبەت بۆ ساڵی 

  وەرگرتنی زانیاری -سەرۆکایەتی شارەوانی پارێزگاکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک /گەشت و گوزاروەزارەتی شارەوانی و

 بە نوسراوی فەرمی

 بەردەستبوون لە کاتی دەرچوونی ئەم راپۆرتەاری لە ماڵپەری تایبەتی بانکی دوەلی لەم لینکانەی خوارەوە وەرگرتنی زانی: 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=IQ&start=1991&vie

w=chart 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=JO&start=1991&vie

w=chart 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=IR&start=1991&vie

w=chart 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=SA&start=1991&vie

w=chart 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=IQ&start=1991&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=IQ&start=1991&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=JO&start=1991&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=JO&start=1991&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=IR&start=1991&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=IR&start=1991&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=SA&start=1991&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=SA&start=1991&view=chart
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https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=KW&start=1991&vi

ew=chart 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=EG&start=1991&vie

w=chart 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=IQ                       

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=IR                      

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=KW                    

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=SE                      

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=DE                     

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=IT                       

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=VN                     

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=MY                    

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=TH                     

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=EG                     

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=LY                     

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=SD                    

https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=UG                   
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https://biruni.tuik.gov.tr/medas 

https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=102&locale=en                                                

 

 

https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=KW&start=1991&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=KW&start=1991&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=EG&start=1991&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2018&locations=EG&start=1991&view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=IQ
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=IR
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=KW
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=SE
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=DE
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=IT
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=VN
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=MY
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=TH
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=EG
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=LY
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=SD
https://data.worldbank.org/indicator/SL.TLF.CACT.FE.ZS?locations=UG
https://biruni.tuik.gov.tr/medas
https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=102&locale=en



