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 سوثاس و ثَيزانني
 

ات كة لة سةركةوتنى ئةم دةستةى ئامارى هةرَيم سوثاس و ثَيزانينى خؤى ئاراستةى هةموو ئةو كةسانة دةك

ارى انينى ئةو طؤرانكاريانةى كة لة بوهةبووة بؤ ز ووة  لة بةر ئةوةى طرنطيةكى زؤرىبةشداريان كردثرؤذةية 

سوثاس و ثَيزانني بؤ ة. هةرَيم بة دةست هاتوو دانانى ثالن و سياساتى داهاتووى ئابوورى و كؤمةاليةتى و

بةردةواميان  لةطةَل  ةنطى( بؤ هةماهمصطفىو خاتوو سوالف  ،بلوالي رضوان بة تايبةت )د. UNFPAرَيكخراوى 

بةرَيزيان  رافى لة ووالتى ئوردةن  كةطشارةزاى دميؤحممد الشبول ( عوض تايبةت ) د.  ئامادةبووني ثسثؤري و ئَيمة

وةها وثَيشكةش كردنى ثَيشنيارى طرنط و باوةر ثَيكراو ركانى و هةتَيبينية لة دةستة بؤ خستنة رووىئامادة بوون 

هادي ( لة  خضريركيا و بةرَيز)مسري ريم دمريجي( شارةزاى دميوطرافى لة تو) م لة سةر ئةم ثرؤذةية. و خاتوون

و قؤناغةكانى ميانى بنضينةيى ثَيشنيارى طرنط  لة دانانى طر ندى ئامار لة بةغداد بؤ خستنة رووىزطاى  ناوةدة

عمر ه فاطمو سةرؤكى بةشى دانيشتوان  و هَيزى كار )(، SPECTRUM)ثَيويست بؤ جَيبة جَي كردنى ثرؤطرامى 

بة كار هَينانى بؤ هةرَيمى كوردستان بة  انبوونى لة ئامادة كردنى مةزةندةى دانيشتو ووبؤ هةول و ماند (علي

 Life)ية( بؤ ئةو ثرؤذةية و بة كار هَينانى خشتةى ذيانيى كة )رَيطايةكى بنضينة SPECTRUMثرؤطرامى 

table)  (كة رَيطاى دووةمة)  بؤ دلنيا بوون لة ووردى و ئةجنامى  رد كردن  لةطةَل رَيطاى ثَيشوو بؤ بةراو

 .هةروةها بؤ ئامادةكردني ئةم راثؤرتةتوان و مةزةندةى دانيش
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 شةكثَيش

 
ثالن و ثرؤطرامى ئابوورى و كؤمةاليةتى لة هةموو دةى دانيشتوان دةطةرَيتةوة بؤ باشرت كردني طرنطى مةزةن

 بوارةكان.

لة  ،كردنيانبة كار دَيت بؤ زانينى ثَيداويستيةكانى داهاتوو و دابني  ثَيش بينيةكانى داهاتووئةم مةزةندانة و 

ارى كاركردن و دابةش بوونى دانيشتوان لة سةر شوَينةكان  بؤ زانينى وارى ثةروةرديى بؤ هةموو قؤناغةكان و ببو

 رافى بؤ هةموو شوَينةكان. طةنديةكانى دميوى دانيشتوان و تايبةمتضِر

سةرذمَيرى دانيشتوانى هةرَيم لة بوونى داتاكانى هةمةزةندةى دانيشتوان بة ثشت بةسنت لة سةر وة طرتنة خؤي 

بؤ  بةكاردَيت و دواتر ةئةم دوو سةرذمَيرييدانيشتوان لة نَيوان  يرَيطاى ئةذمار كردنى ناوةندى تَيكرايى طةشة

ثاش  رَيذةييانة و بؤماوةى دياريكراو ئةم دوو سةرذمَيريية لة نَيوان ساَل بة ساَلثَيشبينى كردنى دانيشتوان 

 سةرذمَيرى كؤتايى.

لة دةستةى  (بةشى دانيشتوان و هَيزى كار) 1987 و بة هؤى نةبوونى سةرذمَيرى دانيشتوانى هةرَيم لة سالًََانى

لة  ئةويش بة ثشت بةسنت spectrumرافى طئامارى هةرَيم هةستا بة بة كار هَينانى ثرؤطرامى دميو

هةروةها هةندَيك لة نيشاندةرةكانى  ،ئةجنام درا  9002 ذمارةكانى طةمارؤ سازى و ذمارة دانان كة ساَلىسةر

 . بؤ مةزةندة كردنى  ذمارةى دانيشتوانى هةرَيم جَيبةجَيكراوةروثَيو كة لة دةستة  

ثى زطا و طروبة ثَيى  ثارَي  (9090 – 9002راثؤرتى مةزةندةى دانيشتوانى هةرَيمى كوردستان بؤ ماوةى) 

و ئةوةش  ،لة سةر ذمارةى دانيشتوان بؤ هةموو ثارَيزطاكان روودةدات ئةو طؤرانكاريانة ،رةطةز وذينطة  وتةمةن 

 .ووالت دةكات ساسيابوورى و كؤمةاليةتى و ئرؤدؤخى ابنضينةيى بؤ لَيكؤلينةوةى بلَيكدانةوةى 

 هيوادارين ئةم راثؤرتة خزمةتى هةموو اليةنةكى ثةيوةنديدار بكاتةوة.

         سريوان حممد حمي الدين

 ئامارى هةرَيمى كوردستانسةرؤكى دةستةى 
9002                
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 ختةثو
 

 يتةمةن بؤ دانيشتوان بؤ ثَيوانةرَيكخستنى و زانينى ثى تةمةن طرو  انيشتوان بة ثَيىطرنطى مةزةندةى د

كة يارمةتى دةدات لة دابني   ،و خزمةتطوزارى و خواردن و ثةلكةل داهاتوو لة  ثَيداويستيةكانى درَيذبوونةوةي

ثَيداويستى  لَيكؤلينةوة لةبؤ  ي حكومةتبرياردةركردني كردنى ثَيداويستيةكانى تايبةت بة ثالنى داهاتوو بؤ 

)تةمخني كردنى(  يمةزةندةئامادةكردني بة هؤى ئةوةش بةشى دانيشتوان و هَيزى كار هةستا بة  ،دانيشتوان

سنت بةو  نيشاندةرانةى كة لة روثَيوى ةئةويش بة ثشت ب (9090 –9002) بؤ ماوةى دانيشتوانى هةرَيم

  دستان جَي بة جَي كراركة لة دةستةى ئامارى هةرَيمى كو 9009نةخشةى هةذارى  و مردنى دايكان  لة ساَلى 

بؤ هةر دوو ثَيشبينى كردنى مانةوة لة ذيان ، منداالنى ساوةو تَيكرايى مردنى  ،وةكو ) تَيكرايى  بة ثيتى طشتى

ينى  و كؤض كردنى تةواو( و هةوةها  رَيذةى  شارنش  ،تَيكرايى بة ثيتى  تةمةن و جؤرى ،رَيذةى رةطةز ،رةطةز

 .9002 ذمارةى دانيشتوانى هةرَيم  بة ثَي ئةجنامةكانى طةمارؤسازى و ذمارة دانان  لة ساَلى

ووالتى ئوردن(  كة حممد الشبول ) شارةزا لة عوض د.  ثسثؤرلة اليةن باوةر ثَيكراوة  راثؤرتة م رَيساى كاركردن لة

 بؤ ماوةيةكى دياريكراو. UNFPAرةوانى دةستةى ئامارى هةرَيم كراوة لة اليةن رَيكخراوى 

 

 



 مةزةندةى دانيشتوانى هةرَيمى كوردستان

 
 

بةشى دانيشتوان و هَيزى كار    1 

 ثَيشةكى
مةزةندةى دانيشتوان بريتية لة ثَيشبينى كردنى دانيشتوان لة سةر بنةماى شيكردنةوة ى رَيك بؤ  ئاراستةى 

رافى و طتةمةن و نيشاندةرة جياوازةكانى دميؤ ىكخستين جؤرى و بة ثَيقةبارةى دانيشتوان و رَي بِري دانيشتوان و

لةطةَل لة ماوةى داهاتوو  ةدانيشتوانى يراستتةمخينكردنةش وَينةي . و ئةو رى بؤ دانيشتوانةكؤمةاليةتى و ئابوو

سةر  ثَيكهاتوو لة لة سةر رَيطايةكي مةزةندةى دانيشتوان ثشت دةبةستَيت بةم شَيوةية .ضةند سيفاتَيكي جياواز

 تةواو(.ى كؤض كردن   -- مردن – ) بة ثيتى طةشةى دانيشتوان طرميانةي بنةماي

 زيادبووني بةردةوام كة ذمارةي دانيشتوان دةطاتةئامادةكردني مةزةندةي دانيشتوان 

ماوةي ئامادةكردني مةزةندةي دانيشتوان لة هةرَيم و ثارَيزطاكان وا ثيشاندان دةدات كة لة زيادبووني بةردةوام داية  

 (.4000012) 9090( تا ساَلي 6449944) دةطاتة 9002كة لة ساَلي 

 
 ئاماجنةكانى راثؤرت

( كة تايبةت بة 9090 – 9002) ئامانج لةم راثؤرتة دةرهَينانى مةزةندةى دانيشتوانة بؤ هةرَيم لة ماوةى نَيوان

ثَيشبينى كردنى ذيان لة كاتى لة دايك بوون و  ،تَيكرايى بة ثيتى طشتى ،طةشةى دانيشتوان ،قةبارةى دانيشتوان

 ذمارةى لة دايك بووان و مردووان.

 

 تايبةتةكان رَيسا و ضةمك و زاراوة 
بؤ  SPECTRUMرافى  ؤطكار هَينانى رَيطاى بريدؤزى و شيكردنةوة بة بة كار هَينانى ثرؤطرامى دميبة بة 

دةر هَينرا بة بة كار  بياني( لةطةَل نةخشةى 9090 – 9002)  رافى بؤ ماوةى نَيوانطدةرهَينانى داتاكانى دميؤ

لة روثَيوى نةخشةى هةذارى و مردووانى  ئةو نيشاندةرانةي كة دانراوة . ئةجنام درا EXCELهَينانى ثرؤطرامى 

شبينى مانةوة لة ذيان و رَيذةى رةطةز... ثَي ،تَيكرايي بة ثيتى طشتى ،كؤض كردنى تةواو وك( وةI-PMMدايكان )
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ثاش بةراوردكردنى  ووردى نيشاندةرةكانى  ،% لة قةبارةى كؤمةلطا 10( طةيشتة I-PMMقةبارةى سامثلى روثَيوى )

طرميانى بؤ دانانى   9011لة ساَلى   MICS4و   9002لة ساَلى  MICS3وةرطرياو لةطةَل روثَيوى كؤتايى كة 

( و ساَلى 8.8هةرَيم كة طةيشتة ) لة 9002تَيكرايى بة ثيتى بؤ ساَلى  وبنضينةيى بؤ جَي بةجَي كردنى ثرؤطرام وةك

بؤ مةزةندةى دانيشتوان  يساَلى بنضينةي بة لةبةر ئةوة دانراوا دانراوة  9002( كة  بؤ ساَلى 8.4طةيشتة ) 9019

 ( لة كؤتايى ئةو ماوةية.8.0دةضَيت بؤ ) ن( و بةرةو كةم بوو8.2)

 :طشتيةكان ضةمك و زاراوةرَيسا و 

 تاالسقاطا)ثَيشبيين (Projections:  كة ثةيوةستة بة دياريكراو  طرميانةي كؤمةلَيكبؤ دةرهَيناني ذمارةيية

نرخي ذمارةيي بؤ هةر طؤراوَيك. وة داناني مةزةندةي ثَيوانةي راستةوخؤ بؤ حالةتي ئَيستا و ثَيشرت كة دةتوانرَيت بة 

  شَيوةيةكي راستةوخؤ ثَيوانة بكرَيت.

 لة سةر كردارَيكي ئةذماركردني نرخي ئَيستا و ثَيشرتة بؤ هةر طؤراوَيك بة ثشت بةسنت كردن:مةزةندة 

 ئاراستةي نيشاندةرةكان كة ثةيوةستة بة و طؤِراوة وة طؤِرانكاري لةو نيشاندةرة.

  كة دةبَيتة هؤى طؤرانكارى لة قةبارةى دانيشتوان بريتية لة سَى جؤر ثَيكهاتة طةشةى دانيشتوان:ثَيكهاتةى،  

 خؤ دةطرَيت.لة( دايك بووان و مردووان و كؤض كردن لة  )كة 

  لة اليةن ئافرةتى كراوة   يلة دايك بوونثَيشبينى ئةومنداالنةية كة  ذمارةى  :طشتى مندالبوونىتَيكرايى

 دا . ( ساَلى 94 -51تةمةنى )

  :كى دياريكراو َييةكةمى تةمةندا لة ساَل يمنداالنة لةساَل ئةو  ذمارةى مردنىتَيكراي مردنى منداالنى ساوا

 لة هةمان ساَل دا. كةسي لة دايك بوو 5111بؤ هةر 

 لة  ةي لةدايك بووذيان ثَيشبيين كراوي سااَلني ذمارةى  :ثَيشبينى مانةوة لة ذيان لة كاتى لة دايك بوون

 ثى دانيشتوان كة تايبةت بة هةمان كةسى لة دايك بوو.وبؤ طر يمردنشَيوازي هةر تةمةنَيك دا لة ذَير 
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 لةتى لة ناوةوةى قةبارةى جياوازى لة نَيوان كؤض كردنى نيودةو :نيو دةولةتى قةبارةى تةواوى كؤض كردنى

 . و كؤض كردنى نيودةولةتى دةرةوةى ووالت لة ماوةيةكى دياريكراوووالت 

 

 SEPECTRUM ثرؤطرامى

كة بةرمنةيةكي ئةليكرتؤنيية بؤ  DemProj ناويبة SPECTRUMرافى لة ثرؤطرامى طدميؤ زانيين منوونةي

ئامادةكردني ثَيشبيين دانيشتوان لة سةر ئاسيت شوَين يان دةولةت. وة ثَيويستة ئةم ثرؤطرامة جَيبةجَيبكرَي بؤ زانياري 

وةها  طرميانةكانى رهة، 9002لة ساَلي بنضينة دانراوي ساَلي وةك ذمارةي دانيشتوان بةثَيي تةمةن و رةطةز و ذينطة 

خشتةى ذيان و كؤض كردنى  ،(  و تةمةنى ثَيشبينى كراو لة كاتى لة دايك بوونTFR) كة تَيكرايى مندال بوونة داهاتوو

 تةمةن و رةطةز و ذينطة  يقةبارةى دانيشتوان بة ثَي داهاتووي مةزةندة كردنىتةواو. ئةم زانياريانة بة كار هاتووة بؤ 

)ئةجنامةكانى طةمارؤسازى و  9002ساَلى بة  وة بة ثشت بةسنت دةكرَيت.ساَل ى داهاتوو ئامادة  100كة بؤ ماوةى 

ة  بؤ ئامادة كردنى  مةزةندى دانيشتوان بؤ هةرَيمى كوردستان كة دوايني ئامادة كردنى يذمارة دانان (  كة ساَلى بنضينةي

 سرتَيت.شتى ثَي دةبةتان ثكانى عَيراق و كوردسلة هةموو شوَينة كةدانيشتوان لة خؤ دةطرَيت 
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بةشى دانيشتوان و هَيزى كار    4 

                                  ئةجنامةكانى َيبة ثي 9002( ذمارةى دانيشتوانى هةرَيم بؤ ساَلى 1) خشتةى ذمارة
دانان طةمارؤسازى و ذمارة                                                    

ثى تةمةنوطر  
 كؤ شار

 كؤ مَي نَير كؤ مَي نَير

0-4 237,035 228,561 465,596 300,712 288,769 589,481 

5-9 227,606 217,482 445,088 284,223 272,062 556,285 

10-14 217,272 206,001 423,272 267,039 254,985 522,025 

15-19 202,411 192,520 394,931 246,393 236,069 482,462 

20-24 186,433 179,188 365,621 224,940 217,023 441,963 

25-29 166,569 162,209 328,778 200,362 195,408 395,771 

30-34 144,181 143,584 287,765 173,589 172,386 345,976 

35-39 122,976 124,504 247,481 148,320 149,672 297,992 

40-44 100,740 103,887 204,627 121,973 125,849 247,822 

45-49 82,108 86,383 168,491 100,008 105,114 205,122 

50-54 63,628 69,111 132,740 78,488 84,569 163,057 

55-59 49,591 55,046 104,638 61,669 67,539 129,208 

60-64 36,832 41,984 78,816 46,339 51,635 97,974 

65-69 26,981 30,832 57,812 33,820 37,729 71,548 

70-74 18,381 20,519 38,900 22,539 24,710 47,249 

75-79 11,030 11,048 22,078 12,502 12,582 25,083 

80+ 14,959 20,870 35,829 18,186 25,063 43,249 

 4,662,266 2,321,164 2,341,102 3,802,461 1,893,728 1,908,733 كؤي طشيت

       ثى تةمةن و رةطةزوطر يثَي ذمارةى دانيشتوانى هةرَيمى كوردستان بة(1) شَيوةى ذمارةى       
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بةشى دانيشتوان و هَيزى كار    5 

 

ئةو حةوت  كة بؤ داخل كردنى داوا كراو دةر هَينانى داتاكانى  ئاماجني بؤ ةئاسان ةثرؤطرام ئةو بة كار هَينانى

هةروةها روثَيوةكان بة  هاتووة،خوارةوة ثَيويستة كة لة ئةجنامةكانى طةمارؤسازى و ذمارة دانان بة دةست زانياريةي 

يةك لة سةر طرميانةضةند  دانانيهةروةها  ،نيشاندةرةكانك طرميان لة سةر سامثلى طةورة و ئةجنام دانى هةندَي

جنَيت لةطةَل طؤرانكارى بارودؤخى وكة بط نيشاندةرةكان وة تواناي طؤِرانكاري لة سةر نيشاندةرةكة و هةر طرميانةيةك

 هةرَيم.

  و جؤرى بؤ دانيشتوانرَيكخستنى تةمةن 

 TFR  مندالبوونى طشتى  تَيكرايى 

 ثَيشبينى مانةوة لة ذيان بة ثيََ رةطةز 

 ودةولةتىقةبارةى تةواوى كؤض كردنى نَي 

 رَيذةى رةطةز 

  لَيكؤلينةوةدايةلة ذَير بؤ ئةو ناوضةية كة خشتةى ذيانى طوجناو 

 لَيكؤلينةوةدايةذَير يان دةولةتة كة لة  بؤ ئةو ناوضةيةطوجناو  (خصوبة) شَيوازى بة ثييت 

 
 

 طرنطرتين ئةجنامةكان
كةس لة ساَلى  (4,662,266مى كوردستان )ذمارةى دانيشتوانى هةرَيئةجنامةكانى مةزةندةى دانيشتوان ثيشان دةدات كة 

  دةطاتةكة تةوة يان دانيشتوانى هةرَيم زياد دةبن ةبووبةرز 9090ساَلى  لة كةس  (6,171,083) بؤ  9002

 ةو ،( كةس 137,165)( يان زيادةى ساَلانة 9090-9002( كةس لة هةمان كاتدا لة نَيوان ساَلةكانى )1,508,817)

 خشتةى خوارةوة  ئةو طؤرانكاريانةى لة ماوةى ساَلةكان لة سةر قةبارةى دانيشتوانى هةرَيم ثيشان دةدات.
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بةشى دانيشتوان و هَيزى كار    6 

 
 ( ذمارةى دانيشتوانى هةرَيم بة ثَي ئةجنامةكانى مةزةندةى دانيشتوان9) خشتةى ذمارة

  (9090 – 9002ساَلانى  ) بؤ 

 
 

 

 

  ثى تةمةن و رةطةزوطر يذمارةى دانيشتوان بؤ ساَلانى داهاتوو بة ثَي( 9) شَيوةى ذمارة    

 

كؤي طشيتمَينَيرساَل
20092,341,1022,321,1644,662,266

20102,406,9092,386,3834,793,292

20112,473,3732,452,2564,925,629

20122,540,3602,518,6505,059,010

20132,608,5232,586,2095,194,732

20142,677,7642,654,8365,332,600

20152,747,9922,724,4445,472,436

20162,819,1232,794,9475,614,070

20172,889,9162,865,1275,755,043

20182,960,2192,934,8335,895,052

20193,029,8893,003,9256,033,814

20203,098,8013,072,2826,171,083



 مةزةندةى دانيشتوانى هةرَيمى كوردستان

 
 

بةشى دانيشتوان و هَيزى كار    7 

كؤمةلطا روى داوة  طؤرانكارى كؤمةاليةتى كة لةهةروةها بة هؤى دابةزينى تَيكرايى بة ثيتى لة هةرَيمى كوردستان و 

و  9019( لة ساَلى 8.4(  بووتة )8.8تَيكرايى بة ثيتى كة ) 9002لة هةرَيم دابةزيوة بؤ منونة لة ساَلى  تَيكرايى طةشة

يطةرى , و ئةم دايةزينة كار9090ساَلى  بؤ (8.0بة )ردةوام دةبَيت بة ثَيشبينى دةكرَيت دابةزينبة ثَي طرميانةكان 

 دةبَيت لة تَيكرايى طةشة لة هةرَيم.

  مةزةندةى دانيشتوان يتَيكراي طةشةى دانيشتوانى هةرَيمى كوردستان بة ثَي( 8) خشتةى ذمارة
 تَيكراي طةشة ساَل

2010 2.8 

2011 2.7 

2012 2.7 

2013 2.6 

2014 2.6 

2015 2.6 

2016 2.6 

2017 2.5 

2018 2.4 

2019 2.3 

2020 2.2 

 (9090 - 9002) طةشةى دانيشتوان بؤ ساَلانى هةرةمى دانيشتوان,( 8) شَيوةى ذمارة
رةطةز و طروثى تةمةن يثَيبة
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بةشى دانيشتوان و هَيزى كار    8 

لةوماوةيةى كة مةزةندةى هةر وةكو ئةجنامةكانى مةزةندةى دانيشتوان ئاماذةى ثَي دةكات بةرزبوونةوة لة ثَيشبينى ذيان 

تَيبينى  ةبؤ هةر دوو رةطةز. و 7171 ( بؤ ساَلى 2149) دةطاتة 7114(  لة ساَلى  2947 دانيشتوانى طرتة خؤ لة)

( بؤ ساَلى 2.47دةطاتة ) 7114( لة ساَلى 2141دةكرَيت كة بةرزبوونةوةى ثَيشبينى ذيان  بؤ رةطةزى مَييينة لة  )

بريتية   7114ى هةوةها سةبارةت بؤ رةطةزى نَيرينة تَيبينى دةكرَيت بةرزبوونةوةى ثَيشبينى ذيان لة ساَل ،7171

 .(7171)( بؤ ساَلى 2.44)(  كة دةطاتة 2747لة)

 دانيشتوان مةزةندةيثَيشبينى ذيان بؤ هةر دوو رةطةز بة ثَي ( 9) خشتةى ذمارة     

 ( 9090 – 9010) ( ثَيشبينى ذيان بة ثَي رةطةز بؤ ساَلانى4) شَيوةى ذمارة  

 

70.0
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76.0

77.0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 نَير

 مَي

 كؤ

 ساَل نَير مَي كؤ

74.2 75.5 72.8 2009 

74.2 75.6 72.8 2010 

74.3 75.8 72.9 2011 

74.5 75.9 73.1 2012 

74.6 76 73.2 2013 

74.8 76.2 73.4 2014 

74.9 76.3 73.5 2015 

75.1 76.4 73.7 2016 

75.1 76.5 73.8 2017 

75.2 76.6 73.8 2018 

75.3 76.7 73.9 2019 

75.4 76.8 73.9 2020 
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بةشى دانيشتوان و هَيزى كار    9 

 
 مةزةندةى دانيشتوان  يدايك بووان و مردووان بة ثَيذمارةى لة ( 5) شَيوةى ذمارة

 (9090 – 9010) بؤ ساَلانى

 
 

 ذمارةى لة دايك بووان و مردووان بة ثَي ئةجنامةكانى مةزةندةى دانيشتوان ( 5) خشتةى ذمارة
 (9090 – 9010بؤ ساَلانى )

 كؤى مردووان كؤى لة دايك بووان ساَل

2010 138,393 20,386 

2011 139,711 20,391 

2012 140,824 20,462 

2013 143,340 20,637 

2014 145,737 20,885 

2015 148,011 21,193 

2016 150,157 21,540 

2017 150,019 22,067 

2018 149,636 22,645 

2019 149,010 23,266 

2020 148,169 23,921 
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بةشى دانيشتوان و هَيزى كار    10 

ئةجنامةكانى مةزةندةى  يو ثارَيزطاكان بة ثَي مةزةندةى ذمارةى دانيشتوانى هةرَيم( 2) خشتةى ذمارة
 (9090  - 9002) دانيشتوان بؤ ساَلانى 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هةرَيمي كوردستاندهؤكسلَيمانيهةولَيرساَل
20091706182178485311712314662266

20101755606182531112123754793292

20111805313186667712536394925629

20121855226190887412949105059010

20131905970195181813369445194732

20141957486199543913796755332600

20152009637203968514231145472436

20162062380208449214671985614070

20172113391212979415118585755043

20182162509217552315570205895052

20192209569222162216026236033814

20202254422226805016486116171083
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بةشى دانيشتوان و هَيزى كار    11 

   ثى تةمةنوطر يثَي بة (9090 – 9002) ماوةى هةرَيمى كوردستان بؤدانيشتوانى  مةزةندةى (7) خشتةى ذمارة

 

200920102011201220132014201520162017201820192020طروثى تةمةن

0-4589,481606,347623,367640,508657,950675,668693,640711,844729,958747,943765,761783,381

5-9556,285572,141588,146604,266620,670637,333654,236671,356688,395705,316722,083738,667

10-14522,025536,844551,805566,877582,214597,794613,597629,604645,538661,363677,049692,568

15-19482,462496,108509,886523,770537,898552,249566,806581,550596,228610,808625,261639,561

20-24441,963454,412466,984479,654492,547505,644518,929532,384545,780559,087572,279585,332

25-29395,771406,875418,092429,399440,904452,591464,445476,451488,404500,277512,048523,695

30-34345,976355,635365,394375,233385,244395,414405,729416,176426,576436,906447,145457,275

35-39297,992306,279314,653323,097331,689340,417349,269358,234367,157376,021384,805393,496

40-44247,822254,680261,611268,602275,715282,941290,269297,690305,077312,412319,681326,872

45-49205,122210,779216,497222,266228,135234,097240,144246,267252,361258,413264,409270,340

50-54163,057167,539172,071176,643181,295186,020190,812195,665200,494205,290210,041214,741

55-59129,208132,752136,335139,950143,629147,365151,155154,992158,811162,603166,360170,075

60-6497,974100,657103,370106,107108,892111,722114,591117,497120,388123,260126,104128,918

65-6971,54873,50575,48377,48079,51281,57583,66885,78787,89689,99092,06594,117

70-7447,24948,54049,84451,16152,50153,86255,24256,64058,03159,41260,78062,133

75-7925,08325,76726,45927,15727,86828,58929,32130,06230,80031,53232,25732,974

80+43,24944,43345,63146,83948,06949,31850,58651,86953,14954,42255,68656,940

4,662,2664,793,2924,925,6295,059,0105,194,7325,332,6005,472,4365,614,0705,755,0435,895,0526,033,8146,171,083كؤى طشتى



 مةزةندةى دانيشتوانى هةرَيمى كوردستان

 
 

بةشى دانيشتوان و هَيزى كار    12 

ثى تةمةنوطر يثَي بة  (9090 – 9002) ماوةىمةزةندةى دانيشتوانى ثارَيزطاى هةولَير بؤ ( 8) خشتةى ذمارة

  

 

 

 

 

200920102011201220132014201520162017201820192020طروثى تةمةن

0-4224,203230,697237,229243,788250,456257,225264,078271,009277,712284,167290,351296,245

5-9208,399214,436220,507226,603232,801239,094245,464251,906258,137264,136269,884275,363

10-14192,509198,085203,694209,325215,051220,863226,748232,699238,454243,996249,306254,367

15-19176,200181,304186,437191,592196,832202,152207,538212,985218,253223,325228,185232,817

20-24160,023164,658169,320174,001178,761183,592188,484193,430198,215202,821207,235211,442

25-29142,771146,907151,066155,243159,489163,800168,164172,577176,846180,956184,894188,647

30-34124,779128,393132,028135,679139,390143,157146,971150,828154,559158,151161,593164,873

35-39107,466110,579113,710116,854120,050123,294126,579129,901133,114136,208139,172141,997

40-4489,52892,12294,73097,349100,012102,715105,452108,219110,896113,473115,943118,296

45-4974,11476,26178,42080,58882,79385,03087,29689,58791,80393,93695,98197,929

50-5458,86260,56762,28264,00465,75567,53269,33171,15172,91174,60576,22977,776

55-5946,59847,94849,30550,66852,05453,46154,88656,32657,71959,06160,34661,571

60-6435,25036,27137,29838,32939,37740,44141,51942,60943,66244,67745,64946,576

65-6925,71726,46227,21227,96428,72929,50530,29131,08631,85532,59633,30533,981

70-7416,97917,47117,96518,46218,96719,48019,99920,52321,03121,52021,98822,434

75-799,0389,2999,5639,82710,09610,36910,64510,92411,19511,45511,70411,942

80+13,74814,14714,54714,95015,35815,77416,19416,61917,03017,42617,80518,166

1,706,1821,755,6061,805,3131,855,2261,905,9701,957,4862,009,6372,062,3802,113,3912,162,5092,209,5692,254,422كؤى طشتى
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بةشى دانيشتوان و هَيزى كار    13 

 ثى تةمةنوطر يثَيبة  (9090 – 9002) مةزةندةى دانيشتوانى ثارَيزطاى سلَيمانى بؤ ماوةى( 2)خشتةى ذمارة 

 
 

 

 

 

 

200920102011201220132014201520162017201820192020طروثى تةمةن

0-4197,456201,932206,508211,176215,927220,753225,648230,605235,616240,675245,775250,911

5-9192,711197,079201,545206,101210,738215,448220,225225,063229,954234,891239,869244,881

10-14187,202191,446195,784200,210204,714209,289213,930218,630223,381228,177233,012237,882

15-19177,890181,922186,045190,250194,530198,878203,288207,753212,269216,826221,421226,048

20-24167,797171,600175,489179,456183,494187,594191,754195,966200,225204,524208,858213,223

25-29153,956157,446161,014164,654168,358172,121175,937179,802183,710187,654191,631195,636

30-34138,473141,612144,821148,095151,426154,810158,243161,719165,234168,782172,358175,960

35-39121,905124,668127,493130,375133,308136,288139,309142,370145,464148,587151,736154,907

40-44104,019106,376108,787111,246113,749116,291118,870121,481124,121126,786129,473132,179

45-4987,63089,61691,64793,71995,82797,969100,141102,341104,565106,811109,074111,353

50-5470,86272,46874,11075,78577,49079,22280,97982,75884,55686,37288,20290,045

55-5956,82158,10959,42660,77062,13763,52564,93466,36167,80369,25970,72672,204

60-6443,45844,44345,45046,47847,52448,58649,66350,75451,85752,97054,09355,223

65-6931,96732,69133,43234,18834,95735,73836,53137,33338,14538,96439,78940,621

70-7421,26221,74422,23722,74023,25123,77124,29824,83225,37125,91626,46527,018

75-7911,34411,60111,86412,13212,40512,68212,96413,24813,53613,82714,12014,415

80+20,10120,55721,02321,49821,98222,47322,97123,47623,98624,50125,02025,543

1,784,8531,825,3111,866,6771,908,8741,951,8181,995,4392,039,6852,084,4922,129,7942,175,5232,221,6222,268,050كؤى طشتى
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بةشى دانيشتوان و هَيزى كار    14 

 ثى تةمةنوطربةثَيي  (9090 – 9002) مةزةندةى دانيشتوانى ثارَيزطاى دهؤك بؤ ماوةى( 10)خشتةى ذمارة

 
 

 

 

 

200920102011201220132014201520162017201820192020طروثى تةمةن

0-4167,822173,718179,630185,544191,567197,690203,914210,231216,630223,101229,635236,225

5-9155,175160,626166,094171,561177,131182,792188,547194,388200,305206,288212,330218,423

10-14142,314147,313152,327157,342162,449167,641172,920178,276183,703189,190194,731200,319

15-19128,372132,882137,405141,928146,535151,219155,980160,812165,707170,657175,655180,695

20-24114,143118,153122,175126,197130,293134,457138,691142,987147,340151,741156,185160,667

25-2999,043102,523106,012109,502113,057116,670120,344124,071127,848131,667135,523139,412

30-3482,72485,63088,54591,46094,42997,447100,515103,628106,783109,973113,194116,442

35-3968,62271,03373,45075,86878,33180,83583,38085,96388,57991,22593,89796,592

40-4454,27556,18258,09460,00661,95463,93465,94767,99070,06072,15274,26676,397

45-4943,37844,90146,43047,95849,51551,09852,70654,33955,99357,66659,35561,058

50-5433,33334,50435,67936,85338,04939,26640,50241,75643,02744,31345,61146,919

55-5925,78926,69527,60428,51229,43830,37931,33532,30633,28934,28435,28836,300

60-6419,26619,94320,62221,30021,99222,69523,40924,13424,86925,61226,36227,119

65-6913,86414,35114,84015,32815,82616,33216,84617,36817,89618,43118,97119,515

70-749,0089,3259,6429,96010,28310,61210,94611,28511,62811,97612,32712,680

75-794,7014,8675,0325,1985,3675,5385,7135,8896,0696,2506,4336,618

80+9,3999,72910,06110,39210,72911,07211,42111,77412,13312,49512,86113,230

1,171,2311,212,3751,253,6391,294,9101,336,9441,379,6751,423,1141,467,1981,511,8581,557,0201,602,6231,648,611كؤى طشتى
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 ذمارةى دانيشتوانى دهؤك

)دةستةى ئامارى هةرَيمى كوردستان و  جياوازيةك لة مةزةندة كردنى ذمارةى دانيشتوانى ثاريزطاى دهؤك لة نَيوان

 .(ناوةندى ثسولةى خؤراكى دهؤك و كؤمثانياى طشتى بؤ بازرطانى كةل و ثةىل خؤراك دةركةوت

ثاش لَيكؤلينةوةى ذمارةكان لةطةَل بةرَيوةبةرى ناوةندى ثسولةى خؤراكى دهؤك و بةرَيوةبةرى طشتى كؤمثانياى طشتى 

 لةقى دهؤك بينرا كة ئةم جياوازيانة بؤ هةنديك هؤكار دةطةرَيتةوة:/بازرطانى كةل وثةىل خؤراك 

ثةسةند  دستان بة رَيطايةكى زانستيانةى ئامارى هةرَيمى كور ذمارةى دانيشتوانى ثارَيزطاى دهؤك لة دةستةى -1

زيلكان ( و ناحيةى  )ناوةندى شَيخان ومةزةندة كراوة, لةطةَل ئةوةش قةزاى شَيخان  UNFPAرَيكخراوى  كراوى لة اليةن

 9002لة سةر ثارَيزطاى دهؤك ئةذمار كراوة و بة هؤى ئةوةى كة ثرؤسةى طةمارؤ سازى و ذمارة دانان  لة ساَلى  فايدة

لة سةر شوَينةكان لة اليةن هةرَيمى كوردستان جَيبة جَي كراوة و مةزةندةى ذمارةى دانيشتوانى ثارَيزطاى دهؤك بؤ ساَلى 

 ( .178727275)دةكاتة  9013

سولةى خؤراك,  قةزاى شَيخان و ناحيةى فايدة  لةطةَل ثارَيزطاى دهؤك ئةذمار نةكراوة  هةر بؤية بة ثَي ناوةندى ث -2

 ذمارةكانيان كةمرت لة ذمارةكانى دةستةى ئامارى هةرَيم ئةذمار كراوة. 

يشتوانيان جياوازة ئةويش بة هؤى انى كةل و ثةىل خؤراك ذمارةى دانبةالم بة ثَي كؤمثانياى طشتى بؤ بازرط  -3

كة ئامادة كردنيان لة سةر ثارَيزطاى دهؤك  نةينةواية ئةذمار كردنى قةزاى سنجار و قةحطانية كة سةر بة ثارَيزطاى

 بة ثَي كؤمثانياى طشتى بازرطانى كةل و ثةىل خؤراك دةكاتة  9013ئةذمار دةكرَيت  كة ذمارةى دانيشتوانيان لة ساَلى 

 رةتى بازرطانى عَيراق رةوانة كراوة. ( وئةوةش ئةو ذمارةية كة بؤ وةزا74,1,,178)

 

 



 مةزةندةى دانيشتوانى هةرَيمى كوردستان

 
 

بةشى دانيشتوان و هَيزى كار    16 

 

 سةرضاوة

 .2002 ذمارة دانانكوردستان, ئةجنامةكانى طةمارؤ سازى و دةستةى ئامارى هةرَيمى – 1

بة  كة (2012)   روثَيوى نةخشةى هةذارى ومردنى دايكان دةستةى ئامارى هةرَيمى كوردستان, –2

 جَي بة جَي كرا. (World Bankودةولةتى )نَيبانقى  هةماهةنطى

 .( 2011) ساَلى  MICS4و  (2012) روثَيوى هَيزى كار, دةستةى ئامارى هةرَيمى كوردستان – 3

 






