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 پێشکەشکردن:

ینامیکی دانیشتوان لە هەرێمی کوردستان کە ااپۆرتی دڕ ەسمێکی تایبەتدا، پوختەی ڕ ێو ڕ لە  22/6/2021 رۆژی 

ندرا. ێ ەیگئامادەی کردبوو را (UNDPA) سندوقی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان ڵوەزارەتەکەمان بەهاوکاری لەگە

ی زیاتر. وەک هەمیشە، ي زانیار  وردەکاری وین بە پێشکەشکردنی بە ڵاپۆرتەکە، خۆشحاڕ ێکخستنی ڕ دوای تەواوبوونی 

 ەکان بۆ بەدەستهێنانی داتا وي ێکخراوە نێودەولەتی ڕ  ڵهاوکاری لەگە ەکات بە هەماهەنگی ودوەزارەتی پالندانان کار 

ستراتیجی پێویست لەم بارودۆخەدا   لێ ببینن بۆ دانانی پالن و  انمەت سوودی و نیشاندەری جۆراوجۆر تاکو وەزارەتەکانی حکو 

ابردوودا تووش ی ڕ ی ڵسا ٨بە هۆی قەیرانە یەک لەدوای یەکەکان کە لە ن دهدهو ڕو گاکەمان ڵی خێرا لە کۆمەيانکار ڕ ۆ گە ک

ێکخستنەوەی کارەکانمان بە شێوەیەک کە باشتر ڕ ئەخاتە ئەستۆمان بۆ  زياتر انە بەرپرسیاریەتیي انکاری ڕ بووین. ئەم گۆ 

توانای  ئاست و ووەرگرین ە ي ت کە سەرچاوەی مرۆییڵ سەرچاوەی و نگترین يسوود لە گر  ترینۆر بتوانین ز 

 .وهينهرز بكهبه لە داهاتوو  وئێستا  هبەرەنگاربوونەوەمان ل 

نگیان زانی کە پێکەوە بۆ ي بە گر ( UNFPA)  بۆ دانيشتوان یەکگرتووەکان ی سندوقی نەتەوەي بۆیە، دەستەی ئامار بە هاوکار 

لە  ڵسا ٨میکی دانیشتووان دوای اپێویستیمان بە زانینی داین  هۆى بهبە تایبەتی کار بکەن اپۆرتە ڕ ئامادەکردنی ئەم 

ی بارودۆخی يبە هۆی ناسەقامگیر  راق بۆ هەرێمی کوردستانێدەستپێکی قەیرانی مرۆیی بە هاتنی ئاوارەکان لە ناوچەکانی ع

اقی لە هەرێمی کوردستان بە پێی دوایین داتای بەر ێر تی عڵهاوو  ٧00،000مانەوەی نزیکەی یەکانی ي کاریگەر  ،ئەمنی

 يشتبووهيان گهژماره بەدواوە 201٤ی ڵسا له بۆ هەرێمی کوردستان انهاتنی دواى  كه ،گاکەمانڵلەسەر کۆمە، دەستمان

ی ڕ راق دوای شەێپارێزگاکانی عیەکان لە بەشێکی گەورەی  ي مانی ژێرخانی خزمەتگوزار ڕ داهۆى    به  ملیۆن ئاوارە و  1.1نزیکەی  

 266,000بوونی نزیکەی  ڕاىره، سهەوە پارێزگاکانی خۆیانت اونهڕ زۆربەیان نەگەتاکو ئیستا ی داعش يێکخراوی تیرۆریست ڕ 

 هەرێمی کوردستان. له تڵ چوار و ى پەنابەر 

دوایین  .نگ بوو يگر  پێویست و زۆرووخانی رژێمی پێشوو نەیتوانی سەرژمێری جێبەجێ بکات کە ڕ لە  ساڵ 1٨راق دوای ێع

ێگەی تر ڕ یەکان  يەتڵێکخراوە نێودەو ڕ  وەزارەتەکەمان و ووهئەمەش وای کرد و وهجێبەجێ کرا 1٩٨٧ی ساڵ له سەرژمێری 

ێک بخرێ ڕ داتای بەدەستهاتوو بە شێوەیەک  ەندب  ڵ هەو  ووپێوەکان وڕ بگرنە بەر بۆ کۆکردنەوەی داتای نوێ لە رێگەی 

 . بێتستای هەرێم ێ ەنگدانەوەی واقعی ئ ڕ کە 

 بينرێتدهنیاین سوودی زۆری لێ ڵد ەکات ودیەکان بەرجەستە ي نگترین نیشاندەرە دیموگرافي گر  اپۆرتە زۆرترین وڕ ئەم  

پەنجە خراوەتە سەر ئەو پێشهاتانەی  ،بەسەرەوە و 200٩ی ساڵیەکان لە يانکار ڕ ێچکەی گۆ ڕ بە پشت بەستن بە چونکە 

 .ەندوو بڕ لە هەرێمی کوردستان ی داهاتوو ساڵ 20لە ماوەی یەوە يووی دیموگرافڕ وان ئەکرێ لە ڕ چاوە

کە ژمارەی دانیشتوانی هەرێمی کوردستان  وتركهده ژمارەدانان جێبەجێ کرا و ۆسەی گەمارۆسازی وڕ پ  200٩ى ساڵلە  

لە  2020ی ساڵی ژمارەی دانیشتوانی هەرێم تاکو ياپۆرتی پێشبینڕ  201٣ی ساڵ له دواتریش و ،کەس ٤،662،000بۆتە 

نەی دانیشتوان ساڵ گەشەی   ووی قەبارەی خێزان وڕ لە   ى تێدا بوو ی زیاتر ي وردەکار   كهالیەن دەستەی ئامارەوە ئامادە کرا 

. ئامادە كانهسیاسەتە پەیوەندیدار  ۆژەکان وڕ ەگەزی کە بوو بە سەرچاوەی پالنەکانمان بۆ ئامادەکردنی پ ڕ کهاتەی پێ و

ێگەی سەرژمێری ڕ لەبەر نەبوونی داتای نوێ لە  ، ی خۆی هەیەينگيگر ویەکەوە ڕو چەند  لەاپۆرتە لەم کاتەدا ڕ  کردنی ئەم

 هاروههه  و  20٤0ی  ساڵینامیکی دانیشتووان بۆ دوو دەیە تا  اپێویستیمان بە دانانی نەخشەیەکی دلەبەر    ا ور پێد  ىئاماژە  كه

اپۆرتە وەک بنەمایەک بۆ کاری ڕ بوونی ئەم  ،بۆیە .انەی دێنە پێشماني انکاریڕ یەکانمان بە پێی ئەو گۆ ينوێکردنەوەی پێشبین

 نگە.يداهاتوومان دەستکەوتێکی گر 
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 نە:ڵ تیشک بخرێتە سەر ئەم خا مان داڵاپۆرتەدا هەو ڕ لەم 

 . 20٤0- 2020ژمارەی پێشبینیکراوی دانیشتوان لە نێوان  (1

کە گرووپی تەمەنەکان   دا بێتەمی دانیشتوان ڕ سەر هە  بهە  ساڵ  20لەم    ەکرێتدکە پێشبینی    ىهان يي انکار ڕ گۆ و  ئه (2

 ەگرێتە خۆی.د

 .20٣0ی ساڵبەردەوام تا  ندنىسهشهگهی داینامیکی دانیشتوان لەسەر ئامانجەکانی ي کاریگەر  (٣

 مردن. ژمارەی پێشبینیکراوی لە دایکبوون و (٤

 پەروەردە.  یەتی وڵ تایبەتی لەسەر بوارەکانی تەندروستی، کۆمە بە و گشتی به یەکانيە ئابوور يي کاریگەر  (5

 یەکانيەت ڵکە بە پێی ستاندەرە نێودەو  ساڵ 6٤-15انکاری لەسەر قەبارەی هێزی کار بۆ گرووپی تەمەنی ڕ گۆ  (6

 .گرووپی تەمەنی کارکردنە

 . يهکە گرووپی تەمەنی چوونە قوتابخانە تا تەواو کردنی دواناوەندی  ىساڵ 1٧-5انکاری لە گرووپی تەمەنی ڕ گۆ  (٧

 اپۆرتەکە.ڕ وو بۆ تەواوی ئەنجامەکانی ڕ خراونەتە اسپاردەکان ڕ  ، پێشنیارەکان وكۆتاييدا له (٨

بۆ بەکارهێنانی ئەم ئەنجامانە  تەبێ دکو ئەمە سەرەتای کارەکان ڵاناوەستێ بەڕ وەندەوە ئه لەتى پالندانان زارهى وهکارەکان 

 كه . ڕوون و ئاشكرايهحکومەتی هەرێمی کوردستانترى دەستەکانی  وەزارەتەکان و يانوەزارەتی پالندانان  نهچ لە الی 

ینامیکی اانەی بە هۆی دي نگاری ڵئایندەی هەرێمی کوردستان لە دوو دەیەی داهاتوو بەستراوەتەوە بە ئاستی تێگەیشتن لەو ئا

تاکو ت ى حكومهبەرنامەکان  نیشاندەرانە لە دانانی پالن و چۆنیەتی سوود وەرگرتن لەم داتا و و ، دێنە پێشدانیشتوان 

نی داهاتوودا ساڵلە    تەکرێ دوان  ڕ کە چاوە  ێتر یوەربگ(  Demographic Dividend)  ڵتى ديموگرافىخهلە  سوود    رێتبتوان

دات و ڕوو دهتێک ڵهەر و له چونکە دەرفەتێکە کە یەک جار  بدرێت لەدەست ڵتهخهئەم  تنابێ  وين پێی بگه

 .كى زۆر دوور و درێژى پێويستهيهى ماوهوهبوونهدووباره

 بهو وەزارەتی پالندانان هەمیشە ئامادەیە بۆ ئەوەی لە پێشە  م ڕاپۆرتهئه  کارێکی زۆر بۆ وردبونەوەی زیاتر لە ئەنجامەکانی

 .توەربگیرێ اپۆرتەڕ زیاترین سوود لەم  ڕوو تهى خراونه هاسپاردان و ڕ ئهجێبەجێکردنی 

ابردوودا لە جێبەجێکردنی ڕ ی ساڵسندوقی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ دانیشتووان کە لە دە  بۆ ، زۆر سوپاسدا لە کۆتایی

بۆ  هبەردەوام بوو دەستەی ئاماری هەرێمی کوردستان  ڵلەگە و ههاوکار بوو نگ يگر  ووپێوی زۆر بە سوود وندين ڕ چه 

انی دەستەی ئامار بۆ کارکردنی فەرمانبەر  سەرۆک و بۆ نە کە جێگەی دەست خۆشییە. سوپاسساڵ دانانی بەرنامەی 

اپۆرتە. ڕ نیشاندەری جۆراوجۆر و بەتایبەتی کارکردنیان بۆ ئامادەکردنی ئەم  وچان بۆ بەدەستهێنانی داتا و بێ و بەردەوام

 .کاری کرد م ڕاپۆرتهمهێنانى ئهرههبهبۆ  تی مسرەوەڵمان کە لە و وسبەرێز د. ماجد ع بۆ هەروەها سوپاس ی تایبەتی

 دارا رشیدد. 

 وەزیری پالندانان

٢٠٢١ 

  



[Document title] عێراق -رێمى كوردستان ڕاپۆرتى شيكاريى دانيشتوانى هه  

 

4 
 

 :تنو گپێش

  یەکانی دانیشتوان لەيتایبەتمەند . بێ زانینی ژمارە ونانه بابەتی دانیشتوان بۆ هەر حکومەتێک سەرچاوەی پالندا

درێژ   ناتوانرێ پالنی کورت، ناوەند و  ،، هتدى ەکان، چڕ ڕييووی تەمەن، جێندەر، دابەشبوون لەسەر یەکە کارگێڕ 

 .تخایەن دابنرێ

ەکی  ي، بە پێویستی2010ی ساڵ له راق بۆ ئەنجامدنی سەرژمێری ێەکانی حکومەتی ع ڵدوای سەرنەکەوتنی هەو 

ی دیمۆگرافی ئامادە  يهەندێک تایبەتمەند  اپۆرتێکی تایبەت بە ژمارەی دانیشتوان وڕ نگ دانرا کە دەستەی ئامار  يگر 

ی  ساڵ. تبەردەست بێ 2020ی ساڵێنراوی دانیشتوان تا ڵیەکی خەمه ژمار  تتاکو بە الیەنی کەمەوە بتوانرێبکات 

 لە ئەنجام و جێ كردجێبه ووپێوێکی گەورەی ڕ  UNFPA و IOM، دەستەی ئامار بە هاوکاری رێکخراوەکانی 201٧

دەستی دامەزراوە   خرایە بەر و م هاترهه به لێی  ڵ تەسە ی تێر وي اپۆرتێکی دیمۆگرافڕ  201٨ی ساڵ ٤لە مانگی  دا

 لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان.   ىنگی نیشاندەری دیمۆگرافيی گر ك يهسەرچاوە بووه و  كانييه ناحکوم حکومی و

ی سندوقی يهاوکار   بە  ئەنجامدانی سەرژمێری دواخرا، دەستەی ئامار  ووبارهدوای ئەوەی د  و  2021ی  ساڵسەرەتای  

نی  ساڵ له ووپێوێک کە ڕ داتاکانی چەند  و رنيشاندهبە پشتبەستن بە  و نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ دانیشتوان

 .ئامادە کرد 20٤0ی ساڵینامیکی دانیشتوان تا ااپۆرتی دڕ ن و لە هەرێمی کوردستان ئەنجام درا 201٩تا  201٧

  و دانانەبێتە بنەمای پالندەرژمێری دانى سنجامنه ئهم لە ئەگەری ڵ اپۆرتە نابێتە جێگرەوەی سەرژمێری بەڕ ئەم 

 . بکرێتەوە  تازه اپۆرتە  ڕ ۆکی ئەم  ڕ ناوە  ، ووپێوەکانی دەستەی ئامارڕ ێگەی  ڕ لە    نوێ لە کاتی بوونی سەرچاوەی    تەکرێد

ستە  اپۆرتەکانی تری دەڕ  اپۆرتە وڕ ئەم   تکە وەزارەتی پالندانان بتوانێ   نەکانی دەستەی ئامار بۆ ئەوەڵهەموو هەو 

زۆر  دادنرێت و كانه یەکێک لە گرنگترین سیاسەت به بکاتە بناغەی ئامادەکردنی سیاسەتی دانیشتوان کە 

ی ئابوری،  كانهپێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان لەسەر بەرزترین ئاست بۆ دانانی هەموو پالنەکانی لە بوار 

 .  ەچاوی بکاتڕ   و هتد، نیشتەجێکردن، یەتیڵ تەندروستی، پەروەردەیی، کۆمە

ولێر، سلێمانى و دهۆك  ر ئاستی س ێ پارێزگاى هه سهله م ڕاپۆرتهئه ين كهبده وهبه ئاماژه  دا پێويستهلێره

ماى  ر بنه سهله م ڕاپۆرته ئه كه  وهڕێته گهده وهى بۆ ئه كهخۆى. هۆكاره  ناگرێته  بجهلهو پارێزگاى هه  كراوهئاماده

نجام  ئه م س ێ پارێزگايهر ئاستی ئه سهموويان لهوانيش هه و ئه  كراوهكانى ڕابردوو ئامادهئامارييه و كاره  ڕووپێو

رچاوگرتنی  بهر ئاستی چوار پارێزگا پێشان بدرێن. بۆ لهسهكان لهرهناتواندرێت داتا و نيشانده مهر ئهبهدراون. له

ندين ڕووپێوى  چه له بجه ڵههه دا، پێويسته ئامارييانه ڕاپۆرته  م جۆرهخۆ لهربهكى سه ك پارێزگايهوه بجه ڵههه

. يهكات هه  ش پێويستی بهمهڵدا بكرێت و ئه گهوتى لهڵسوكهخۆ هه ربهكى سه ك پارێزگايهيى وهگرنگ و بنچينه 

 درێن.نجام دهئه ر ئاستی چوار پارێزگا سه  له  SWIFTر دوو ڕووپێوى هێزى كار و مساڵ هه ئه

لە  كه هێزی کار  بەشەکانی دەستەی ئامار بە تایبەتی بەش ی ئامارەکانی دانیشتوان و بۆ لە کۆتاییدا، سوپاس 

ی هەبوو  ي ۆلی سەرەکڕ ان کە ثمێز د. ماجد ع ڕ بە بۆ هەروەها سوپاس  و شدار بووه دا به اپۆرتەڕ ردنی ئەم كئامادە

 ئەنجامەکان. ووی ڕ خستنە بۆ شیکردنەوەی داتاکان و

 سیروان محمد محی الدین 

 سەرۆکی دەستەی ئامار

٢٠٢١       
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 ستپێكده

بەخۆیەوە بینیوە و لە ئاکامدا سەری کێشاوە بۆ  بووى كهڵهكهو قەیرانی  وە تەنگژە 201٤ساڵی عێراق لە 

  دانیشتوان ەکانی يگۆڕانکاری لە  دۆخی دیمۆگرافی ووڵتدا. کۆمەڵێک گؤڕانکاری گەورە لە فاکتەرە سەرەکی 

ڵ گه   لهتەمەن )ى  پێكهاته   ، وشتواندانی، دابەشبوونی  دانیشتوانهاتوونەتە ئاراوە، لەنێویاندا زیادبوونی ژمارەی  

،  دانیشتوان، مردن، جووڵەی  پيتبوونبه  ، اڵبوونیان هەیە، الوان وهەرزەکاران(دتوانای من   ىتانهئافره ئەو  ى  ڕێژه

ی زیاتری  ي( کاریگەر 1٩-و هتد. لەگەڵ ئەمەشدا، لەم دواییانەدا پەتای کۆرۆنا )کۆڤیدتان ئافره بەهێزکردنی 

 وست کرد.  و ەکاندا در ي ۆگرافیم هۆکارە دیلەسەر 

شیکارێکی گشتگيری  ركردنى بهستهدهعێراق ئامانجی /ی هەرێمى کوردستاندانیشتوانی يڕاپۆرتی شیکار 

ی  پڕۆسەە لە سەر دانیشتوانی داینامیکەکانی يهەروەها ئامانجی  شیکارکردنی  کاریگەر  ، ەدانیشتوان

 بەردەوام. ندنىسهشه گه

دەکات، و لە   دانیشتوان یەتی داینامیکو ئاراستە و تایبەتمەندی و  دانیشتوانشیکارەکە باس لە قەبارەی 

و سەرمایەی مرۆیی   دانیشتواندايناميكى  ی نێوان  ينێویشیاندا ئاوارەبوونی نێوخۆیی و پەنابەران. تاوتوێی پەیوەند

 كراوه  20٤0ەوە تاکو ساڵی  ـ  2020لە ساڵی    دانیشتوانبۆ    بەردەوام دەکرێت، هەروەک مەزەندە  ندنىسه شهگهو  

ێژەرانی  ڕ ەتە ڕوو بەمەبەستى ئاگادارکردنەوەی داناسپاردە خراو ڕ یەش کۆمەڵێک يو لەسەر بنەمای ئەم شیکار 

ندنی ئابووری و لە سەر گەشەسە دانیشتوان دايناميكى سیاسەت سەبارەت بە کاریگەری و لێکەوتەکانی 

 کۆمەاڵیەتی.
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 پێشەکی -١

 كارگێڕى تێڕوانینی سیاس ی و   -١-١

سەربەخۆ ناسێندراوە لە   بەشێوەیەکی دەستوری وەک هەرێمێکی نیمچە  ، هەرێمی کوردستان لە کۆماری عێراق

لە هەولێرە، بەگوێرەی   ىكهندهناوه  ی هەرێمی کوردستان( کەحکوومەتەکەی )حکوومەتباکوری عێراقدا. 

مافی پیادەکردنی دەستەڵتەکانی یاسادانان، جێبەجێکردن و دەستەڵتی دادوەری  2005دەستوری عێراقی ساڵێ 

ی  حکوومەتئەم دەستەڵتانە نەبن کە دەستوری عێراق وەک دەستەڵتی حەسڕی  نياتهتایبەت بە خۆی هەیە، 

،  هەولێر لە خۆ دەگرێت: کە بریتین لە    پارێزگا دستان لە ئێستادا س ێ  . هەرێمی کور 1نستنيشانى كردوو ده فیدرالی لە  

 .  دهۆک و سلێمانی

ی حکوومەتەکانی يو سەرجەم دامودەزگا سەرەکی خۆى  گرێته ده زگای هەولێر پایتەختى هەرێمى کوردستانێپار     

هەرێمى کوردستان، بە قووڵی کەوتە ژێر   كانى ترى ى شوێنه هاوشێوه ریش ێی هەولپارێزگاهەرێم لە خۆ دەگرێت. 

سەرچاوەیان    و تەواوی عێراق  سووریاەکانی ئەم دواییەی پەنابەران کە لە ملمالنێ ناوخۆییەکانی  ڵی شەپۆ يکاریگەر 

ی لە  يیەوە دەناڵێنێت و کاریگەر ي هەرێمى کوردستان بەدەست ی کە رباڵوهبه  ، سەرەڕای ئەم قەیرانە داراییە گرتبوو 

ەی کە لە  يی کار و ئابووریڵکردووە. بەهۆی ئەم هە  ی گشتى و تایبەت درووستيەرتی ئابوور سەر هەردوو ک

یەکانی يو توندوتيژ  سووریا پارێزگاکەدا هەیە، هەولێر پەنابەرانی سوری و ئاوارە هەاڵتووەکانی دەستى جەنگی 

 تری عێراقی لەخۆگرت.  بەشەکانی

کۆماری ئیسالمی ئێران.   لەگەڵ ى کوردستان، و هاوسنورە پارێزگای سلێمانی دەکەوێتە بەش ى رۆژهەاڵتی هەرێم

بەش ى باشووری پارێزگاکە ئیدارەی گەرمیانە کە پێکدێت لە )قەزاكانی کەالر و کفری و بەشێک لە قەزای خانەقين  

، وردە وردە پارێزگای سلێمانی پیشوازیى لەم پەنابەرە 2012بە پارێزگای دیالەیە(. لە ساڵی  کە لە بنەڕەتدا سەر

وارەبوونی خۆیاندا لە هەولێر و دهۆک دەیانگواستەوە بۆ پارێزگای سلێمانی. لە  نەی کرد کە لە شوێنى ئا سووریا

و دواتر زۆرێک لە خێزانە ئاوارەکانی پارێزگاکانی دەوروبەر وەک پارێزگای کەرکووک و سەاڵحەددین و   200٣ساڵی 

ەڵ ئەوەشدا پارێزگای  دیالە لە شوێنە جیاجیاکانی پارێزگای سلێمانیدا بەدوای نەوایەکی ئارامدا دەگەڕان، لەگ

 پێشوازيی لە زۆرینەی ئاوارە ناوخۆییەکان کردووە.  دهۆك

راق، هاوسنوورە لەگەڵ هەریەک لە واڵتانی  ێپارێزگای دهۆک دەکەوێتە بەش ى رۆژئاوای هەرێمى کوردستانی ع

م دوو واڵتەوە  ى هاتنە ناوەوەی شتومەک و خەڵکە لەيى وشکاني . ئەم پارێزگایە دەرگایەکی سەرەکسووریاو  تورکیا

بۆ ناو خاکی هەرێمى کوردستان. هەروەک پارێزگای دهۆک دەکەوێتە سەر لێوارەکانی دەریاچەی مووسڵ، کە  

 هەریەک لە پارێزگای دهۆک و پارێزگای مووسڵ لێک جیادەکاتەوە.

 
1-and-economic-the-assessing-iraq-of-region-kurdistan-https://www.worldbank.org/en/topic/macroeconomics/publication/the 

isis-and-conflict-syrian-the-of-impact-cialso 

https://www.worldbank.org/en/topic/macroeconomics/publication/the-kurdistan-region-of-iraq-assessing-the-economic-and-social-impact-of-the-syrian-conflict-and-isis
https://www.worldbank.org/en/topic/macroeconomics/publication/the-kurdistan-region-of-iraq-assessing-the-economic-and-social-impact-of-the-syrian-conflict-and-isis
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  2ئابووری تێڕوانينى   -2-١

ی واڵتەکە، لە  يئابوور بارى سەر  ۆته خستی ي ملمالنێى درێژمەودای واڵتی عێراق بەشێوەیەکی نەرێنى کاریگەر 

یەکان پەکیان  ي بازرگان ڕێگا و ی وەبەرهێنانی دەرەکی زۆر کەمیکرد،ڕێژه نێویشیدا هەرێمى کوردستان، هەروەک 

  کەوت.

ێشاوی  ڵ انەش هاتنى بەو دا هەرێمى کوردستان ڕووبەرووی ئاستەنگی زۆرتریش بووەتەوە و لەڕابردوو ساڵی  لە دە 

ش ى  ڕ هێدواى    لههەرێمى کوردستان  بۆ  ى عێراق  ناوەڕاستیەکان، ئاوارەبوونی خەڵکی شارەکانی مووسڵ و يئاوارە سور 

ی فیدراڵی  حکوومەتی هەرێمى کوردستان و حکوومەتداعش بۆسەر خاكی عێراق، کێشەکانی بوودجەی نێوان 

ی  ي، خۆڕاگر حکوومەتان هەبوو لەسەر ئەدای  یەکی خراپیيکاریگەر   ئاڵنگارييانه ئەم    عێراق و دابەزینى نرخی نەوت.

مانەوەی کەرتی تایبەت، و شێواندنی بازاڕی کار لە هەرێمى کوردستان. لەمەش زیاتر، هەموو ئەمانە   خێزان،

ی گشتى و  يدابینکردنی خزمەتگوزار  لە ڕووی ێکی گەورەوە، بەتایبەتیش گوشار ی هەرێمیان خستە ژێر حکوومەت

هەرێمى کوردستان رووبەرووی پەتایەکی   ش،ئاڵنگارييانههەموو ئەم  لەگەڵپاراستنى کۆمەاڵیەتییەوە. هاوکات 

لە سەر کەرتی تەندوستى،   نياتهی زیاتری درووست کرد نەک هەر بەگوشار ى چاوەڕوان نەکراو بووەوە کە يجیهان

 ی هەرێمى کوردستان بەگشتى. يبەڵکو لەسەر ئابوور 

 و چوارچێوەی دامەزراوەیی   دانیشتوان سیاسەتی -١-3

سەرپەرشتیکردنی   دەکات، بۆ دانیشتوانی هەرێمى کوردستان دیراسەی دانانی ئەنجوومەنێکی حکوومەت

ن  شا پێ. ئەزموونی واڵتانی تر لە دامەزراندنی میکانيزمێکی هاوشێوەدا ئەوەمان  دانیشتوانیەنەی  اڵ کاروباری هەمە 

ەدەستهێنانی ئامانجەکاندا سەرکەوتوو بێت.  ب  بوارەدا دەتوانێت لە  یەتێکی تۆکمە لەميدەدات کە دامەزراندنی ئال

 ەستێت، وەک:  کەرەوە دەباڵکی و یەکه پشت بە کۆمەڵێک هۆکاری سەر  دانیشتوان وویی ئەنجوومەنی وتسەرکە

 ندنىسهشه گه رانە و گونجاو لەگەڵ ستراتیژیەتی اپەرەپێدان بە تێڕوانینێکی گشتگیر و بەشداریک (1

 بەردەوام.

ەکان لە  يپێویستە پێکهاتەی ئەنجومەنەکە سەرجەم الیەنە پەیوەندیدار و خاوەن بەرژەوەندی (2

 دەست بدەن.  ئەوەی کارایی خۆیان لە خۆبگرێت بێ

کانيزمی ێیەکان و م يتيه وونی بەرپرسیار ڕ ی ێكەنگدانەوەی دیارکردنڕ پێویستە پێکهاتەی ئەنجومەن  (٣

 لێپرسینەوە بێت. 

بەهێزی چاودێریکردن و هەڵسەنگاندن بکرێت وەک   و پێویستە نەخشەرێژی سیستەمێکی تۆکمە (٤

 . دانیشتوانبەشێکی جیانەکراوە لە ئەنجوومەنی 

گرینگەکان بۆ ئاراستەکردنی  لە هەرێمى کوردستان یەکێک دەبێت لە کارە دانیشتوان داڕشتنى سیاسەتی 

وەیەکی بەرفراوانتر  یەکی سەرکەوتووانە. پێویستە ئەم جۆرە سیاسەتە چوارچێهنی بەردەوام بەشێو ندسهشه گە

ى منداڵبوون و  ي و تەندروست دانیشتوان کردنی گەشەی ر و چارەسەى ژیان يئەوەی جۆرایەت بگرێت بۆ لەبەرچاو

 
(. ساشا تۆپەریچ، تيى 12ڕێگایەک بەرەو پێشەوە )بەش ى  .ئابووريی هەمەجۆر و ئاوەدانکردنەوە لە: هەرێمى کوردستانی عێراق .(2017لى سندى )عه 2

 ئیڤانۆڤیک، نەهرۆ زاگرۆس. سەرنووسەرەکان. زانکۆی جۆنس هۆپکینس.
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بگرێتە خۆی. هەروەها پێویستە ئەم سیاسەتە پێداویستى و   دانیشتوانیەکانی يو تایبەتمەند شارنشینى

بگرێت.  ناوخۆییەکان و پەنابەران لەبەرچاو و بەسااڵچوان و ئاوارە واڵ کچانی  و تانئافرهخەونەکانی گەنجان و 

هەروەها پێویستە پشت بە توێژینەوەی   بێت،  مێنەرڵبەڵگەی سەماى  بنه شتنى سیاسەتەکە لە سەر  ڕ پێویستە دا

 اڵتى دیمۆگرافیخه و  (Demographic Transitionى )مۆگرافيد ىوهگواستنه سەر وردی ئەنجامدراو لە 

 .ببەستێت ( Demographic Dividend) ى(دیمۆگرافى رهنجه)په

 وداینامیکەکان: یەکان ي، ئاراستە، تایبەتمەنددانیشتوانقەبارەی  -2

 3دانیشتوان و ئاراستەکانی   مەزەندەکردن -١-٢

دەکاتە  مهئه. ٤ملیون کەس خەمڵێندراوە  6.2بە نزیکەی  2020لە ساڵی ی هەرێمى کوردستان دانیشتوانژمارەی 

ئاماژە بەوە دەکەن    و یەکانی پێشو ي. سەرژمێر 5ملیۆن خەمڵێندراوە  ٤0.2ی عێراق کە بە  دانیشتوانلە    %15.٣ی  ڕێژه

ملیۆن   2دا 1٩٨7هەزار کەس بووە، و لەساڵی  ٩00دا  1٩65ی هەرێمى کوردستان لە ساڵێ دانیشتوانکە ژمارەی 

 ملیۆن کەس بووە.  5.٣دا  201٤هەزار کەس بووە، و لەساڵی  ٩00 و ملیۆن  2دا 1٩٩7بووە، و لە ساڵی 

 کوردستانی هەرێمى دانیشتوانمەزەندەی ژمارەی  : ١-2خشتەی 

 ساڵ
ى ی هەرێمدانیشتوان

 كوردستان
 ی عێراقدانیشتوان

 له ی هەرێمدانیشتوان %

 عێراق
 سەرچاوە 

 سەرژمێری  11.3 8,000,000 902,000 ١965

 سەرژمێری  12.3 16,335,000 2,015,466 ١987

 6سەرژمێری  13 22,046,244 2,861,701 ١997

 ندن اڵ مخه 14.8 36,004,552 5,332,600 2٠١4

 ماڵندن خه 15.3 40,223,000 6,171,083 2٠2٠

. پارێزگای سلێمانی  دهۆک  ، وسلێمانیکە بریتين لە: هەولێر،  بووە    دابەشپارێزگادا    ێس    رسه  به ی هەرێم  دانیشتوان

  ئينجا ،  مليون(  2.25)  دێت  کەس لە خۆ دەگرێت، دوای ئەو هەولێر  مليون   2.27گەورەترین پارێزگایە کە نزیکەی  

 یڕێژه  ند،ڕيزبه ، به س ێ پارێزگاکە . هەر سه مليون كه 1.65ەکەی دانیشتوانپارێزگای دهۆک دێت کە ژمارەی 

 
، بەگوێرەی بەکارهێنانی نبۆ سەرچاوەیەکی تر دەگۆڕێ چاوەیەکەوەر لە سەمانى خۆيانن و ردهكانى سهئيدارييه پێى سنوورهبه مەزەندەکانخەماڵندن و  3

بە پارێزگای موسڵن، بەڵم هەرێمی کوردستان حوکمیان   ە ئیداريیە جیاوازەکان. بۆنموونە، هەندێک ناوچە لە پارێزگای دهۆکدا بەشێوەیەکی فەرمی سەر سنوور 

ێراق ژمارەی  ناحیەی زیلکان لە قەزای شێخان و ناحیەی فایدە لە قەزای سێمێل. حکومەتی ع دەکات. ئەم ناوچانەش بریتین لە سەنتەری قەزای شێخان و

نەی خستوەتە دانیشتوانی خۆی وەک ژمارەی گشتی دانیشتوان لە پاریزگای موسڵ هەژمار دەکات، لەکاتێکدا هەرێمی کوردستان ژمارەی دانیشتوانی ئەم ناوچا

 سەر ژمارەی دانیشوانی هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوەی خۆی حوکمی ئەم ناوچانە دەکات.
 (.2020-200٩رێمى كوردستان )ماڵندنى دانيشتوان بۆ هه(. خه KRSOدستان )رێمى كور ى ئامارى ههستهده 4
5 UN  (201ئاسۆكانى دانيشتوانى جیهان ٩ )201٩. 
 نەدراوە. سەرژمێری ئەنجام لەبەر ئەوەی لە هەرێمى کوردستان نخەماڵندن رێمى كوردستانكانى ههژماره 6
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رێمى دانيشتوانى هه ى زۆرينه  ی هەرێمی کوردستان پێکدەهێنن. دانیشتوانسەرجەم ى  %26.٧و  %٣6.5و  %٨.٣6

ر ئاستى  سهى دانيشتوانى شارنشين لهديى ژماره ى سهژين، ڕێژه كان ده شارنشينه  ناوچه  ( له%٨1.6كوردستان )

 به  ستراوهى شارنشينى بهرزبوونى ڕێژه به .7سلێمانى %٨5دهۆك و  %7٤ولێر، هه  %٨٣ له  پارێزگا بريتييه 

كانى نداو و گۆڕانكارييه نگى كه عێراق، جه -نگى ئێرانك جه كانى وهسياسييه  هئاڵۆزييو  ئابوورى ندنى سهشه گه

 .200٣ مى سياس ى له سيسته 

 تەمەن و ڕەگەز  ىپێكهاته -٢-٢

  ،داتپێشان ده هەروەک هەڕەمەکە    .ێکی گەنجەدانیشتوانی هەرێمى کوردستان ڕەنگدانەوەی  دانیشتوانهەڕەمی  

ی کۆی   %٣5ی ڕێژه، نزیکەی وێتكهردهدهدا  2-2 ىخشته(. وەک لە 1-2)شێوەی  يهكى فراوانى هه يهبناغه

ی  ڕوو  له هی گەنجك يه ، ئەمە نیشانەی پێکهاتەن ساڵ دا 2٩-15نێوان  لە %2٨ساڵ و  15لە خوار  دانیشتوان

  دانیشتوان کۆی  ى %10ساڵ  5٩بۆ  ٤5و گروپی تەمەنی  %20ساڵ  ٤٩بۆ  ٣0 گروپی تەمەنی .وههتەمەن

 پێک دەهێنن.   دانیشتوانکۆی  ى   %٤.٣ساڵ زیاترە  65کۆمەڵەیەی تەمەنیان لە  وهێنن. ئەپێکدە

کەسێک لە نێو گروپی تەمەنی   1,000بۆ هەر  واته  مه ئه. %6٣.5 بریتییە لە  نمهڕووى ته له ی پشتپێبەستن ڕێژه

ی بەرزی  ڕێژه . نرووترو سه  ساڵ  65ساڵن یان لە تەمەنی  15کەسیان لە خوار تەمەنی  6٣5نزیکەی  15-6٤

  اڵتى دیمۆگرافی خه سود لە  رێمى كوردستانههەنگە ئاماژە بێت بۆ ئەوەی کە ڕ لە تەمەنی کارکردندا  دانیشتوان

تەمەنی کارکردندا زۆر بەرزە.  گروپى ی لە كه هدانیشتوانوەربگرێت لە بەر ئەوەی ژمارەی  ى(دیمۆگرافى رهنجه)په

و  ، تەندروستى، پيتىبهی ڕێژه )پەیوەستە بە کۆمەڵێک هۆکارەوە  هماوەیم وامبوونى ئهردهبه ئەوەشدا،  لەگەڵ

گەورە پشت بە   كىيهڕاده یە بەيدیمۆگراف اڵتهخه لە سود وەرگرتن لەم  رێمى كوردستانهه کۆچکردن(. توانای 

اهێنانی پێشکەشکراو بە  ڕ و فێرکردن و    ى پەروەردەيت ێوەبەرهێنانی سەرمایەی مرۆیی دەبەستێت بەتایبەتیش کوال

 هێزی کار.  

سەرجەم   رج نييه مه لە بەر ئەوەی  نييه  ئابوورى پشتپێبەستنى ی پشتپێبەستنى دیمۆگرافی بەمانای ڕێژه

. ئەمەش بەتایبەت بۆ قوتابیان و نكار بكه  دان ساڵی  6٤بۆ   15ی تەمەنی  گروپئەوکەسانەی کە تەمەنیان لە نێو  

  س ێ پارێزگاکە وەک یەکە، لە کاتێکدا کە پارێزگای دهۆک بە  تەمەن لە هەرى پێكهاته استە. ڕ ژنانی ماڵەوە 

دا ئاماژەی   2-2 هەیە هەروەک لە خشتەی ژمارە ی گەنجیدانیشتوانئەندازەیەکی کەم ژمارەیەکی گەورەتری 

 پێدراوە.

 

 
، باڵو كراوه زگاى ناوەنديی ئاماری عێراقده له كه 200٩دانانى مارۆسازى و ژمارهكانى گهنجامهماى ئهر بنهسه ماڵندنى دانيشتوان له: خه رچاوهسه 7

 ./2/6A. 2019-2018http://cosit.gov.iq/arى ، خشته201٨/201٩پەرتوکی سااڵنەی ئامار  .نجام دراوهئه

 (.201٨) UNFPA، و IOMرێمى كوردستان، ى ئامارى ههسته: دهوهبينرێتهده كاريى داتاى ديموگرافى لێرهورده

 ./pdf080519013929http://krso.net/files/articles. رێمى كوردستان. هه ڕوپێوى ديموگرافى له

http://cosit.gov.iq/ar/2018-2019
http://krso.net/files/articles/080519013929.pdf
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 2٠١7و شوێنى نیشتەجێبوون،  گوێرەی پارێزگا تەمەن و ڕەگەز بە ديىسه یڕێژهی بوونشهداب : 2-2خشتەی 

 *کۆی گشتى  +6٠ 49 - 45 44 - 3٠ 29 - ١5 ١4 - ٠ 

 50.1 3.3 4.8 9.3 14.5 18.3 نێر هەولێر

 50.0 3.5 5.4 10.0 14.0 17.1 مێ

 50.3 2.9 4.1 8.6 15.5 19.2 نێر دهۆک 

 50.0 2.9 4.5 9.4 14.8 18.4 مێ

 49.8 4.2 5.2 10.1 14.0 16.3 نێر سلێمانی

 50.1 4.5 5.7 10.9 13.4 15.6 مێ

 49.6 3.1 5.0 9.7 14.3 17.5 نێر شارنشین 

 50.2 3.9 5.5 10.4 13.9 16.5 مێ

 49.6 3.4 4.0 8.1 15.2 18.9 نێر گوندنشین

 50.2 3.4 4.6 9.4 14.5 18.3 مێ

 کردنەوەیان. نزيكبەهۆی  ،%100 نابن به یەکان يکۆی گشت  *

 KSRO (2018): سەرچاوە    
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 خێزان  قەبارە و پێکهاتەی  -٢-3 

، ئەم ژمارەیە کەمترە ٨بووه  هەر خێزانێکبۆ  5.1دا  2017لە ساڵی  رێمى كوردستانهه تێکڕای قەبارەی خێزان لە 

،  ئەنجام درا 1٩٨7کە لە ساڵی  ،لە ئەنجامی دوایين سەرژمێری  كه بۆ هەر خێزانێک(  6.2)شن هاوچه لە ژمارەی 

بۆ هەر خێزانێک( و   5.1بۆ  6.٤ له) هبوو  ينقەبارەی خێزان لە هەولێر گەورەتر  گۆڕانكارى له . ست هاتووهدهبه

لە  بريتى بووه دهۆکلە کاتێکدا کەمبوونەوەی  ، بۆ هەر خێزانێک( ٤.6بۆ  5.٨ له) دێت و دادواى ئه  بهسلێمانی 

 . هبۆ هەر خێزانێک بوو  6.2بۆ  7

 2017لە ساڵی    رێمى كوردستانهه دەرەوەی کەمپ لە    كانىخێزانه   وەک پێشتر باسکرا، تێکڕای قەبارەی خێزان بۆ

بۆ هەر خێزانێک بووە ئەم ژمارەیە کۆمەڵگای خانەخوێ و هەروەها ئاوارەکانی تێدایە کە حەز دەکەن لە   5.1دا 

ەکاندا  مپكه کە لە  ئاوارەکان ه تێکڕای قەبارەی خێزانتەنانەت  .بۆ هەر خێزانێک( 5.٩خێزانی گەورەتردا بژین )

 نێک. بۆ هەر خێزا 6.5دەگاتە و دەژین گەورەترە 

و گەورەترين   پێى پارێزگا جياوازهبە كانى دەرەوەی کەمپ بۆ خێزانه تێکڕای قەبارەی خێزان  ،رێمى كوردستانهه لە 

بۆ هەر خێزانێک لە   ٤.6بۆ هەر خێزانێک و  5.1بۆ هەر خێزانێک( بەرامبەر بە  6.2) ه دهۆک ى پارێزگا له  بارهقه

، چونکە  جیاوازە . قەبارەی خێزان بەپێى شوێنى نیشتەجێبوونندڕيزبه ، بههەولێر و سلێمانیپارێزگاكانى 

بۆ هەر خێزانێک لە ناوچە    5.0بۆ هەر خێزانێک بەرامبەر بە    5.6گەورەترن )  كانداگوندنشينه خێزانەکان لە ناوچە  

تر ورهگه یان هەیە لەسەر قەبارەکەی. خێزانەکان يیەکانی سەرۆکی خێزان کاریگەر يتایبەتمەند .شارنشینەکان(

 بێت. متر واريى كهئاستى خوێندهبەتەمەنتر و لە ئێستادا خێزاندار بێت، یان   ،دەبن کاتێک سەرۆکی خێزان نێر

تييان  رۆكايه سه ئافرەتى و خێزانانه ئه . رۆك خێزانهت سهئافره  رێمى كوردستانهه نزیکەی یەک لە دە خێزانی  له

( و %11( و زیاتر لە هەولێر )كانگوندنشينه لە ناوچە  %٨بەرامبەر بە  %11)كان شارنشينه زیاتر لە ناوچە  كاتده

ئافرەت،  سەرۆک خێزانی ڕێژەی  بوونىڕۆڵی هەیە لە زیاد بوون( باڵون. بێوە%٨) دهۆک( بەراورد بە %11سلێمانی )

ت  ئافرە ژمارەیەکی کەم+. 65 تانىئافره  لە نێو %٩٤گاتە و دەیاد دەبێت تەمەن ز  پێى چونکە ڕێژەی بێوەژنی بە

 كهوهباڵوبوونه(، < %٤) یەساڵەوە ٤5لە خوار تەمەنی  سەرۆکی خێزاندەکەن کاتێک کە  خێزانى يسەرۆکایەت

 گاتهده و  ،دايهساڵ 5٤بۆ  ٤5تەمەنی  له کاتێک سەرۆکی خێزانەکە %10تا دەگاتە  وهبێته رز دهن به مهڵ ته گهله

و كات بچووكترن له تييان دهرۆكايهت سه ى ئافرهو خێزانانه ئه.  دايه  +65  نىمه ته  له   کاتێک سەرۆکی خێزانەکە  27%

، ڕێژەی  سيداكه  1قەبارە    یكانه کە لە نێو خێزان  ندهده. داتاکان ئاماژە بەوە  كاتتييان دهرۆكايهى پياو سهخێزانانه 

مێینەوە  ی ڕەگەز لە الیەن  کەمتر بێت تر ورهگهقەبارەی خێزان  هەر چەندە، ـ %٨٤ ی سەرۆک خێزان ئافرەت

تييان  ايه رۆك سه  تى ئافرهانه خێزانو  ئهئەندامیان هەیە، ڕێژەی    2سەرۆکایەتی دەکرێت. لە نێو ئەو خێزانانەی کە  

 تئافره يان كه وانهئه ڕێژەی  يهيان هه + ئەندام٣و لە نێو ئەو خێزانانەی کە  %22 له كات بريتييه ده

ە بۆ  گرينگ كاتتييان ده رۆكايهسه  ئافرەتى و خێزانانهئه شیکردنەوەی .%7 له كات بريتييه تييان دهايه رۆك سه

  نێر  ەگەزی ڕ وانەی ارترن لەکۆمەاڵیەتی و بەرنامەی کەمکردنەوەی هەژاری چونکە ئەم خێزانانە هەژ چاودێريى 

 
 بۆ خيزانەکانی دەرەوەی کەمپ 8
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،  بەرباڵوە ئاوارەکاندائافرەت زیاتر لە ناو سەرۆک خێزانی دەریخست کە  كهڕووپێوهکی خێزانە. ۆ سەر  تێیدا

   .كاندانێو ئاواره  له پیاو زۆرترى  ( بەهۆی مردنی%1٤) ئاوارەکانکەمپى  نێو لەبەتایبەتی 

 باری هاوسەرگیری  -2-4

ساڵ یان   15 لەتەمەنی  ی دەرەوەی کەمپدانیشتوان( %5٣، زیاتر لە نیوەی )2017ى ي دیمۆگرافڕووپێوى بەپێى 

ی   %٣٩بەرامبەر ی نێر ڕەگەز ی  %٤6باڵوە وەک  دانێر ی ڕەگەز زیاتر لە نێو ڵتبوون سه  .خێزاندارن  ترسەروو 

بۆ نێرینە(.  %0.7بەرامبەر بە  %7.1) ترەلە نێو مێینەکاندا باڵو  بوون. لەالیەکی ترەوە، بێوەی مێینەڕەگەز 

ق  اڵ تهوە یان تەنەو ی نێرەکان جیابو  %0.2کان و یەی مێ  %1تەنیا  ،ەيشتێکی باو نیهەڵوەشانەوەی هاوسەرگيری 

ی  ڕەگەز لە نێو    %51لە    بريتييه   ڵتبوونسه ڕێژەی    دهۆک   ، لەجیاوازه   لە نێوان پارێزگاکانداڵتبوون  سه   ىڕێژه   .دراون 

شاندراوە، لە هەولێر و لە سلێمانیش بۆ هەردوو ڕەگەز  پێدا  ٣-2مێ. وەک لە شێوەی زى گهڕه لە نێو  %٤5و نێر 

کرابوون،    شدابەکەمپ(  دەرەوەی  بەرامبەر    پنیشتەجێبوون )کەم شوێنى  بەپێى جۆری    ئاوارەکانکاتێک    ە.کەمتر 

   زۆرترە. دا پکەم  نێو دابەزینى رەتکردنەوەی هاوسەرگيری لەەکە دەریخست کە ي ڕاپرسی

کە    ساڵیدا  1٨تەمەنی  خوار  کە لە    پێوانە دەکرێت بۆ ئەو کچانەیکە بە ڕێژەی سەدی  ە  ی پێشوەختيهاوسەرگير 

رێمى هه  لە کەمپ دەرەوەی له  ی مێڕەگەز ی دانیشتوانبوو بۆ  %6، نزیکەی ەو یان کردو يهەتا ئێستا هاوسەرگير 

دا. هەرچۆنێک بێت،  کانلە نێوان پارێزگاکان یان لە نێوان شار و الدێ بينرێتده جیاوازییەکی کەم  .كوردستان

  دا  ئێستا  له ساڵ کە  1٨هەبوو، چونکە ڕێژەی کچانی خوار تەمەن  ئاوارەکاندا بەرباڵوییەکی زۆر بەرزتر لە نێو 

اندراوە،  پێشدا  ٤-2ى وەک لە شێوە .خانەخوێیەی نێو کۆمەڵگەی ڕێژه ئەوەندەی ٤ان کردووە، يهاوسەرگيری

ناو  ( کاتێک بەراورد دەکرێت بە تاکەکانی  %2٤)باڵوترە    ئاوارەکانی دەرەوەی کەمپ ی پێشوەخت لە نێو  يهاوسەرگير 

 (.%16) مپكه

یە لە  يکە بریتڕێژه  ،دەرەوەی کەمپی دانیشتوانزیاد دەبێت. بۆ  تانئافرهبێوەژنی بە تێپەڕبوونی تەمەن لە نێو 

ساڵدا زیاد دەکات. زیاتر   6٤بۆ  55تەمەن  پياوانىلە نێو  %26ساڵ، و  5٤بۆ  ٤5تەمەن  تانىئافرهلە نێو  10%

  و+ لە دۆخی بێوەژنیدا دەژین. ڕێژەکە تەنانەت لە نێو ئاوارەکاندا زیاترە 65 نمهتانى تهئافره (  %56لە نیوەی )

دەبێت لە بەرنامەکانی   بەشەئەم  . کەمپ ئاوارەکانی دەرەوەیبۆ  %72و  مپكهۆ ئاوارەکانی ب %6٣ە ۆتگەیشت

 کۆمەڵگا بن.  رزۆكىله  بەشێکیپاراستنى کۆمەاڵیەتیدا لەبەرچاو بگيرێت وەک ئەوەی لەوانەیە 
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 پيتى به -2-5

( پێوانە کراوە لە ساڵی  Total Fertility Rate - TFR) پيتىبه بە کۆی ڕێژەی  كه رێمى كوردستان هه لە پيتى به ئاستى 

دا   2011شان دەدات کە لە ساڵی ێ پ پيتىبه ، ئەمەش دابەزینى ئاستى تێكئافره منداڵ بووە بۆ هەر  ٣.1دا  201٨

لە   رێمى كوردستانهه دیمۆگرافيى ڕووپێوى لە مێك بچووكتر كى كه يهژماره . ٩تێكئافره منداڵ بووە بۆ هەر  ٣.٣

ئەم ژمارانە دەردەخەن کە ئاستى  .  وەامەزەندە کر   تێكئافره منداڵ بۆ هەر    ٣.0بە    TFR  ، کە 10ا ا بينر د  2017ساڵی  

 .تێكئافره منداڵ بووە بۆ هەر  ٣.6کە ى ئاستى عێراق وهلهنزمترە  رێمى كوردستانهه لە  پيتىبه

بەپێى تەمەن لە نێو هەرزەکاراندا   پيتىبهبە پێى تەمەنی دایک ئاماژە بەوە دەکات کە ڕێژەی  پيتىبهشیکردنەوەی 

ئافرەت لە ناو   1,000 رهه  بۆمنداڵ  ٩٩دەبێتەوە بۆ  بەرز  ئينجا ( و تئافره 1,000 رهه  بۆمنداڵ  26) نزمه

بۆ   و ،ڵاس 2٩-25 لە نێو گروپی تەمەنیئافرەت  1,000 ربۆ هه  منداڵ 157 گاتهده تا 2٤-20 ىتەمەنگروپی 

، ئافرەت  1,000هەر    بۆمنداڵ    10٩  بۆ  وهنزم ببێته   پێش ئەوەی،  وهدا مايه هەمان ئاست  له   ٣٤  -٣0  گروپی تەمەنی

و  ٤٤-٤0، ٣٩-٣5 تەمەنی ەکانیگروپبۆ ئافرەت  1,000بۆ هەر منداڵ  ٩و  ئافرەت، 1,000بۆ هەر  منداڵ ٤6

 . ندڕيزبه ، به٤٩-٤5

پيتی ڕوو به گۆڕانكارى لهکاتێک  نياتههەرچەندە ، شداوهڵ ئهگهله. پيتييه به ئاستی رێكى رخه دهدایک خوێندنى 

و ئەو دایکانەی    بڕوانامه لە نێو دایکانی بێ    TFRی  يجیاواز   .بێت  ناوەندیی مێینە  ڕەگەز خوێندنی  ئاستی  کە  دات  ده

 1,000هەر بۆ منداڵ  ٣.2بەرامبەر  ٣.٣یان بنەڕەتییان هەیە کەمترینە ) یکە خوێندنی سەرەتایی و ناوەند

هەر  بۆ منداڵە  2.5هەیە  تریانوو و سەر  يىئامادهکە خوێندنی  ىه دایکانو ئهلە نێو  TFR( لە کاتێکدا تئافره

ئەو  ی تەمەنەوە نییە، )واتە ڕەنگە يیانە بەهۆی کاریگەر ي. بۆ دڵنیابوون لەوەی کە ئەم جیاواز ئافرەت 1,000

زیاتریان هەبێت لە  ی منداڵبوونی هه ئەگەری  مهر ئه بهلهو  ترە گەنجتر بنزۆر  ئاستی خوێندەواریان ى تانهئافره

( بە پەروەردەی دایک بەراورد  Age Specific Fertility Rate - ASFRتەمەن )پێی پيتيی به به داهاتوودا( ڕێژەی 

دایک   خوێندنى  گروپە تەمەنە جیاوازەکاندا کاتێک   لەپيتی  به دراوە، ئاستی    شانێپدا    ٤-2وەک لە شێوەی    .دەکرێت

  یڕێژه  كروههه ،هەیە ی. ئەم گروپە زیاتر ئەگەری دواخستنی منداڵبوونرووتر بێت جياوازه سه  یان يىئاماده

ASFR ر  بۆ هه  منداڵ  ٤٨و ت ئافره  1,000هەر بۆ منداڵ  6 لە یەيبریت 2٤-20و  1٩-15 یبۆ دوو گروپی تەمەن

  1,000منداڵ بۆ هەر  1٣٨و ت ئافره  1,000هەر بۆ منداڵ  ٤6 ڵگه له  بە بەراورد ،ندڕيزبه ت، بهئافره 1,000

بۆ ئەو دایکانەی ئاستی خوێندنيان   ASFR رى نيشانده .یەيیان نيفەرم خوێندنێكى کە هیچ ، ندڕيزبه ت، بهئافره

بۆ ئەو دایکانەی ئاستی   ره نيشانده مئەلە کاتێکدا  لووتكه، گاتهدهدا  ٣٤-٣0 یلە گروپی تەمەنزۆر بەرزە 

 .گەنجترە کە تەمەنیان پێنج ساڵ رزترين ئاست  به گاتهدا دهو كاتهله نزمه زۆر خوێندنيان 

منداڵ بووە لە کاتێکدا تێکڕای ئەو منداڵنەی    ٤.٤لەدایک بوون    رێمی كوردستان هه تێکڕای ئەو منداڵنەی کە لە  

  ٤.٩)  رزترينن به   دهۆکدراوە، هەردوو پێوانەکە لە پارێزگای    شانێپدا    5-2  ىشێوهوەک لە  ،  11منداڵە   ٤کە دەژین  

 
9UNICEF  (201٨ ) ڕووپێوىMICS 

10.)2018KSRO (  
11.)2018KSRO (  
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منداڵ    ٤.5دایک بوون و    منداڵ لە  ٤.٩)كان  گوندنشينهلە ناوچە    و  منداڵ دەژین(،  ٤.6و    ەدایک بوون  منداڵ لە

  ی منداڵ( و ڕێژەی زیاتر  ٤.6) ی زیاتر لەدایک دەبێتمنداڵ مپكه ی دانیشتوانلە نێو ، ئاوارەکاندادەژین(. لە نێو 

،  دەبن، تێکڕای ئەو منداڵنەی کە لەدایک  دەردەکەوێتدا    6-2ى  شێوهمنداڵ(. وەک لە    ٤.2)  دەژین  ەکانمنداڵن

هیچ   ىانهدایکو بۆ ئه هەیە. تێکڕای منداڵ  خوێندنڵ گهلهان يوانه ى پێچههەردووکیان پەیوەندی دەژینیان 

رزتريان  به یان    کە خوێندنی ناوەندی  انەیە دایکئەو  تێكڕاى منداڵى  فەرمییان نییە زیاتر لە دوو هێندەی  ندنێكى  ێخو 

دایکان   تاهه، دەژین یان بن دهی بە تێکڕای ئەو منداڵنەوە هەیە کە لەدایک يهەیە. تەمەنی دایک پەیوەند

كان  نجهگه بە واتایەکی تر، پێوانەکان بۆ دایکە    ەبێت.هخوشک و برای زیاتریان  وانيش  كرێت ئه ده گەورەتر دەبن،  

تەواو   منداڵبوونيانژیانی خوڵى تەواوی تان ئافرهدەکەن چونکە هێشتا پيتی به تەواوی ائاماژە بە مێژووی ن

مەرج نییە ڕەنگدانەوەی ئاستی   كانترهتەمەنبه بۆ گروپهتێکڕای ژمارەی منداڵن  ،نەکردووە. لە الیەکی ترەوە

دایکان  پيتيی به نجامى مێژووى رهبه  ڕاستەقینەی ڵێكىكۆمه ئەوەی کە ئەزمونی ر بهله ،بێتئێستا پيتيی هب

 .كردووههێنانى منداڵ بە  ياندەست نمه ڕاندنى تهڵ تێپه گه  وان له ئه چونكه، دەگرێتەوە

 

ادەیەک  ڕ شان دا هەروەک هەردووکیان تاێ پيتى پبه لێکچوونێکی هاوشێوە لە نێوان هاوسەرگيری و  كهڕووپێوه

کە ڕێژەی رەتکردنەوەی هاوسەرگيری لە نێو ئافرەتانی  كراوه پێشنیازلەو کاتەوە  گشتگير. هاوسەرگيریی جیهانين

کە   ستووره پشتئه  وهو ڕاستييه به ڵت نين  کەسانەی سه  لە نێو ئەو  ى گشتگير، و منداڵبوونبووه  %٣+ نزیکەی  55

 .%5 له بريتييه  بێ منداڵ ی ڕێژەی مێینە
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 ی خێزانی دانانپالن -2-6

ە، چونکە ڕێگە بە درێژکردنەوەی ماوەی  گرينگ ى ژنان و مندااڵن يبۆ تەندروست  بووندووگیانلە شياو  ێگریکردنیڕ 

 ديىسه  ، ڕێژەیMICSڕووپێوى نێوان لەدایکبوونەکان و سنووردارکردنی کۆی ژمارەی مندااڵن دەدات. بەپێى 

  ردارن هاوسه ئیستادا  لەکە هەرێمى کوردستان بۆ ئەو ژنانەی  لە دووگیانی كاناره رێگریکبەکارهێنانی ئێستای 

كانى شێوازه زۆر پشت بە  یەکیڕێژه بە دار هاوسهى ئەوە بکرێت کە ژنانی ي پێویستە تێبین ەاڵم. ب%66.6 ه بریتیە ل

 تەنیا  ميانه ردهسه ی بەکارهێنانی شێوازی  ي، چونکە ڕێژەی سەدبەستنده  دووگيانى  ى ڕێگريكردن لهه ميانردهسهنا

ی نییە،  يجیاواز  دا لە نێوان پارێزگاکان دووگيانبوون لە ميانه ردهى سهێگریکردننانى ڕ . بەکارهێ %25.6 بریتیە لە
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 لە %7٣.٤ له كان بريتييه موو شێوازه ههبەکارهێنانی تى. ئاستى يههه بەاڵم بەکارهێنانی هەموو شێوازەکان 

 دهۆک.  لە %56.٩ هەولێر و  لە %66.1 سلێمانی و

ناوچەکانی تری   راورد به به ی هەیە لە هەرێمى کوردستان يجیاواز  كانى دووگيانبوونڕێگرييه شێوازی بەکارهێنانی 

عێراق(  بۆ  %52.٨ بەرامبەر %66.6بەرزترە ) كانى دووگيانبوونڕێگرييه عێراق. لە هەرێمى کوردستان بەکارهێنانی 

 %25.6) نزمترە كانى دووگيانبوونڕێگرييه ی بەکارهێنانی ڕێژهبەاڵم  ،کاتێک هەموو شێوازەکان ڕەچاو دەکرێت

شێوازی  لە هەرێمى کوردستان دا . نبەکاردێ ميانهردهی سهكانه شێواز بۆ عێراق( کاتێک تەنیا  %٣6.1 بەرامبەر

  - ب وله)له   حمهئامێرى ناو ڕه  لە هەرێمى کوردستان ميانهردهسه باڵوترین شێوازی . جیاوازەاڵويش تێكه

Intrauterine Device (IUD) ) (10.7% و ) و   %6.٣ بریتیە لە کەیڕێژه  دێت کەحەب بەکارهێنانی و ئه بەدوای

تێکڕای بەکارهێنانی حەب لە عێراق وەک سەرەکیترین   ەوە( لە الیەکەی دیکەش%٤.6پاشان کۆندۆمی نێرینە )

 . دێن (%٣.٩) دەرزیلێداندواتر و  ( %٨.٨) IUD و بە دوایدا %16  له بريتييه  ميانهردهسه  شێوازى 

چ بەمەبەستى   12دابیننەکراوەکانی رێگریکردن لە دووگیانی یە ئاستى پێویستیهەڵسەنگاندنی بۆ  كهڕووپێوه

بۆ  دابیننەکراوەکان یە پێویستی. پێناسەی ستانداردی ووهکرد منداڵ بوونىههیان بۆ سنووردارکردنی  دواخستن

سێکسییەوە چاالکن بەاڵم هیچ   ڕووى و لە  توانای منداڵبوونیان هەیەژنانە دەگرێتەوە کە ئەو  ىی خێزاندانانپالن

وێت یان دەیانەوێت امنداڵیان ن چیتر دەکەن کە داوای ئەوەنن و ێبەکار ناهێگریکردن لە دووگیانی ڕ شێوازێكى 

 ی خوارەوە ئەمانەە کدوا بخەن. بۆ ماوەی دوو ساڵ بە الیەنی کەمەوە لەدایکبوونی منداڵی داهاتوویان 

 دەگرێتەوە:

 یان نەخوازراو بووە یان لە کاتێکی نەگونجاودا بووە.يکە سکپڕ   ىهنادووگیان ههەموو ئەو ئافرەت (1

و  نن ێبەکار ناه ىخێزان دانانىپالن بوونە و خوێنبەربوون منداڵبوون تووش ى دواى هەموو ئەو ئافرەتانەی کە  (2

 .تێکی نەگونجاودا بووەکالە یان  ەنەخوازراو بوو  منداڵبوونی پێشتریان

ڵبوون تووش ى  الە پاش منددووگیانن و نە نە کە  نى منداڵبووندان، مهته  له  هەموو ئەو ئافرەتانەی (٣

)دەیانەوێت قەبارەی خێزان سنووردار بکەن(، یان   ت، و یان هیچ منداڵێکی تریان ناوێێنبەربوون بوونەو خ

نی کەم دوو ساڵ یان نازانن  يهال  به دەکەن بۆ ماوەی  ئەوانەی کە ئارەزووی دواخستنى لەدایکبوونی منداڵ

شێوازێكى  ( بەاڵم هیچ داهاتوو دوابخەن بونیمنداڵ تێەو )دەیان هیان ن منداڵێکی تریان دەوێتو ئایا کەی 

 نن. ێ اهدژەسکپڕی بەکار ن

لە دهۆک    یەکانيئاستى دابیننەکردنی پێویستبوو.  %٨ەکان ي ئاستى دابیننەکردنی پێویستیلە هەرێمى کوردستان 

یە  پێویستی ى %٣٩. لە ناوەڕاست بوو  % ٨ یڕێژه بە سلێمانی و ( %7و لە هەولێر ) (%10)بەرزتر بوو 

  بۆ سنوردارکردنی ژمارەی منداڵ  %61و  )دواخستن( كانهبوونمنداڵ نێوان  دووريىبۆ دابیننەکراوەکان 

 
دووگيانبوون ئاماژە بەو ژنانە دەکات کە هیچ شێوازێک لە دژە دووگيانبوون بە کار ناهێنن، بەاڵم ئەوانەی پێویستییە دابیننەکراوەکان بۆ رێگریکردن لە  12

منداڵبوون( یان ئەوانەی کە دەیانەوێت بە هەموو شێوەیەک واز لە منداڵبوون بهێنن  نهن )نێوان بدهکە ئەیانەوێت لەدایکبوونی داهاتوو دوا بخه

 . )سنووردانان(
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یە  پێویستیی ڕێژهکەمترە لە تێکڕای هەرێمى کوردستان لە دابیننەکراوەکان یە پێویستی. وهڕێته گهده

   .%1٤,٣  گاتهده یکەکە ڕێژەعێراق  له  دابیننەکراوەکان

 مردن -2-7

  1,000بووە بۆ هەر  حاڵەت 17ساڵی  5لە ژێر تەمەنی ڕێژەی مردن لە هەرێمى کوردستان دا  201٨لە ساڵی 

مەزەندە   .ئاماژە بەوە دەکات کە ڕێژەی مردن کەمترە لەچاو ناوچەکانی دیکەی عێراق مهئهلەدایکبوونی زیندوو، 

  ٣7و  ناوەڕاست و باشووركانى ناوچه لە  بێتلەدایکبوونی زیندوو بوو  1,000بۆ هەر  2٨ڕێژەیە  مئەدەکرێت 

بە شێوەیەکی بەرچاو لە ژمارەکانی   ژمارانە. ئەم گشتى به لەدایکبوونی زیندوو لە عێراقدا  1,000لە هەر حاڵەت 

لەدایکبوونی  1,000بۆ هەر کەس بوو  ٣2 هەرێمى کوردستان ، چونکە ڕێژەی خەمڵێنراو لەنزمترن  2011ساڵی 

ی . ڕێژەی مردنوەدا  ان لە یەکەم ساڵی ژیانیاندا ڕووی  نهدەد  زیندوو. زۆربەی ئەو مردنانەی کە لە ناو مندااڵندا ڕوو

 وهڕێتهگه اڵنى ساوا دهاكانى مند مردنهسێى  لە سەر  دوو    .لەدایکبوونی زیندوو   1,000بۆ هەر    منداڵ بووە  15کۆرپە  

تەمەنی  خوار   منداڵی ڕێژەی مردنیئەوەمان بۆ دەردەخات کە  لە دهۆک  كهڕووپێوه. 1٣دايكبوو لهمندااڵنى تازهبۆ 

  1,000لە هەر  1٨ لە هەولێر  کە ڕێژەکە ،لەدایکبوونی زیندوو( لە کاتێکدا 1,000بۆ هەر  26بەرزترە ) ساڵ 5

  لەدایکبوونی زیندوو. 1,000لە هەر  ٨ شلە سلێمانی لەدایکبوونی زیندوو بووە و

هۆى بارودۆخی  بهدەژین بەردەست نەبوو.  هەرێمى کوردستان مردن لە نێو ئەو پێگەیشتووانەی لە  ىئاماری نوێ

وێرانکەری لەسەر ڕەوش ى تەندروستى لە هەرێمى کوردستان   كىيه کە کاریگەري 1٩-ئەم دواییەی پەتای کۆڤید

ی حوزەیرانی    ٤  تاكو  وهتاكهڵدانى په رهه سه   . لەكانى مردن گۆڕانكارييان تێدا كراوه ييهنووكههه   شۆپاندنه  ،هەبووه

  چارەسەرییان بۆ کراوە و  ەکانی حاڵەت-٩2لەسەدا . 1٤هەتەو نهەزار حاڵەت پشتڕاستکراو  172زیاتر لە  2021

یەکی   تاوەکوهەرێم  ر ئاستى  سه بەراوردێک لە    ٣-2  خشتەی.  1٩15-کۆڤیدەتەوە بە  نبەستراو مردن  حاڵەتی    ٤,٣0٨

ی  يپارێزگاکاندا جیاواز نێوان لە  کەشان دەدات کە باری پەتاپێخشتەکە ئەوە دەخاتەڕوو.  2021 ىکانوونی دووەم

هەزار(   100بۆ هەر  2,٣5٩)بەرزتر بووە لە دهۆک  کەس هەزار  100 بۆ هەروەک ڕێژەی بەرکەوتن ر هه ەهەبوو 

هەزار(. ڕێژەی حاڵەتی چاالک    100  رهه  بۆ  1,٤07سلێمانی )    ئينجا هەزار( و    100بۆ هەر    1,٨22دواتر هەولێر )  

. ڕێژەی مردنی ندڕێزبه، به %2٤، و  %٣5،  %٤0  لە  ه پەیڕەو دەکات ئەویش بریتى بوو شێواز  لە س ێ پارێزگاکەدا هەمان  

 و لە 5٤ گەیشتووەتەحاڵەت  1,000لە سلێمانی  ئاراستەیەکی پێچەوانەی هەیە کە لە خەوێندراوى نەخۆش 

 .  20دهۆکیش  لەو  25هەولێر 

(،  2020مردن لە ماوەی ساڵی    ٣,2٤7)وە هەیە  1٩-ی کۆڤیدپەتای بە  يئەو مردنانەی پەیوەندژمارەی    تێڕوانینى بۆ  

  بریتى بوو لە  201٨ساڵی  بۆهەرێمى کوردستان گیانلەدەستدان لە پێویستە ئەوەش تێبینى بکرێت کە ژمارەی 

 
13UNICEF  (201٨ ) ڕووپێوىMICS 
 .کراوەتەوە دا تازه2021ی کانوونی دووەمی 1حکومەتی هەرێمى کوردستان، دوایين جار لە  14
15 en/dashboard/-https://gov.krd/coronavirus  
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ش پەتاکە  ێیە کە لە پسااڵنەی  ڕێژه   ی  %20نزیکەی    1٩-کۆڤیدبە هۆی    مردن  یڕێژه پێیە  بەو  کە    ،16سکە  16,557

 .دەدا ووی ڕ 

 .2٠2٠بە پێى پارێزگا،  COVID-19 نیشاندەرەکانی : 3-2خشتەی 
 

 عێراق سلێمانی هەولێر دهۆک

 596,193 29,9908 36,307 34,252 استکراوڕ حاڵەتی پشت

 501,967 20,818 25,783 22,611 بوو حەڵەتی چارەسەر 

 12,824 1,656 908 683 مردن

 1,423 1,407 1,822 2,359 سكه ١٠٠،٠٠٠هەر  له  نووداڕ ی ڕێژه

 87.9 70.8 62.9 58 %  بوو ڕێژەی چارەسەر 

 9.9 23.8 34.6 40 %  ڕێژەی حاڵەتی چاالک

ڕێژەی مردنی نەخۆش ى خەوێندراو بۆ هەر   

 حاڵەت ١,٠٠٠

20.2 24.9 54.1 21.9 

 . 2020ی کانونی یەکەمی 11  تاكوکان ڕێژه و  2021کانونی دووەمی  ی1 تاكوژمارەی حاڵەتەکان 

 . ى جیهانی يسەرچاوە: ڕێکخراوی تەندروست

 ناوخۆییەکان ئاوارهو ر نابهپه  -3

 ناوخۆ  یبوونئاوارە -١-3

لە   ی، گۆڕانکاریەوەئەو ئاوارەبوونەی کە پەیوەست بوو بە داگيرکردنی ناوچەکانی عێراق و سووریا لەالیەن داعش

دوای فراوانبوونی خێرای داعش و   .ووهەوە دروست کرد 201٤لە ساڵی  رێمى كوردستان هه  یدانیشتوان یپێکهاتە

جەنگی کۆنترۆڵکردنی شاری   .17ن ملیۆ  2.2 گەیشتەدا  201٤لە ساڵی  نوێ  بوونىئاواره ى لووتكهتوند،  ڕێکیشە

ئاوارەی   520,000، کرابوو  داگير  داعشەوەڕێکخراوی تر لە الیەن کە س ێ مانگ پێش 201٤وجە لە نیسانی لفەل

ى  ي و دۆخی ئەمن ی سنووردار کرد ەکانشار  وڵەی ناوو ش ى ئاسمانی جڕ ڕۆژانە شەڕی زەمینى و هێ .کەوتەوە نوێی لێ

شێکی گەورەی بۆ سەر موسڵ، کە دووەم گەورەترین ڕ ، داعش هێفەللوجەلەدوای کەوتنى    .شارەکەی خراپتر کرد

تا ئەو کاتەی و گيرا شارەکە  201٤لە حوزەیرانی . کرد پێ دەست ،یەنەینەواپارێزگای ندى ناوهعێراق و  ى شار 

.  2016لە مانگی تشرینى یەکەمی  کۆنترۆڵکردنیکرد بۆ دووبارە  پێ شێکیان دەست ڕ هێ حکوومەت هێزەکانی 

ۆنێک  زیاتر لە ملی و کۆتایی هات 2017ئۆپەراسیۆنەکە نۆ مانگ بەردەوام بوو، تا ئەو کاتەی لە مانگی تەموزی 

 .1٨ی موسڵ بوون ئاوارە بوون دانیشتوانکەس، کە نزیکەی تەواوی 

 
 10/11A.  .pdf10/2020http://cosit.gov.iq/documents/AAS. خشتەی 201٨/201٩ى ئامار رتووكى سااڵنهزگاى ناوەنديی ئاماری عێراق. پهده 16
17-crisis-displacement-as-place-hard-a-and-rock-a-between-caught-idps-s://www.internaldisplacement.org/publications/iraqhttp 

deepens 
18UNHCR  (2020 .)2020يلولى ئه له كراوهكان، تازهريى ئاوارهستپێشخهى دهرزنامهوه . 

Digital.pdf20.%20Sep20Update%20Quarterly%20Initiative%-https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/IDP 

http://cosit.gov.iq/documents/AAS2020/10.pdf
https://www.internaldisplacement.org/publications/iraq-idps-caught-between-a-rock-and-a-hard-place-as-displacement-crisis-deepens
https://www.internaldisplacement.org/publications/iraq-idps-caught-between-a-rock-and-a-hard-place-as-displacement-crisis-deepens
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/IDP-Initiative%20Quarterly%20Update%20Sep20.%20Digital.pdf
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ی خێزانە ئاوارە ناوخۆییەکان لە ساڵی  %60نزیکەی  ،1٩ه دا ئەنجامدراو  2017کە لە ساڵی ى و ڕووپێوهئه بەپێى 

  .  ملیۆن کەس  1,1گەیشتە    2016ژمارەی ئاوارە ناوخۆییەکان لە ساڵی    .رێمى كوردستانهه  هتوونهشتيگهدا    201٤

خەڵکی پارێزگای   %20ئاوارە ناوخۆییەکان لە بنەڕەتدا خەڵکی پارێزگای نەینەوان و  ەزیاتر لە نیوەی خێزان

 وئه  ، لەکاتێکدا زۆربەی جیاوازترین جۆرەکانی ئاوارە دەکەنی يهەولێر و سلێمانی میواندار  .دینندسەاڵحە

   خەڵکی نەینەوان.بنەڕەتدا   لە ندهۆک  له ىه ئاواران

  دا،  2016لە ساڵی  رێمى كوردستان هه  ى دانيشتووىملیۆن کەس   6.٩ له  ئاماژەی بۆ کراوە،  1-٣وەک لە خشتەی 

ی   %٣) پەنابەرهەزار  200( و رێمى كوردستانهه ی دانیشتوانی %16کە دەکاتە ناوخۆیی ) ی ملیۆن ئاوارە 1,1

وە کە لە  بو  % 2٩ك لە دهۆ ئاوارەی ناوخۆیی ڕێژەی  ى بوون.كهه پێکهات له ( رێمى كوردستانهه ی دانیشتوان

ئاوارەی ناوخۆیی  ملیۆن  1,1لە نێو . بووە %10و لە سلێمانی  %11لە هەولێر  کەڕێژه بووە و  زۆرترشوێنەکانی تر 

  رێمى كوردستان هه لە  ئاوارە ناوخۆییانەی  هەموو ئەو  ى    %56  واته   ، ن لە دهۆک میوانداری کراو هەزار کەس    625

   (.1-٣ى شێوه)بڕوانە  .دەژین

 .2٠١6ن، انیشتەجێبوو  جۆرى بە پێى  رێمى كوردستانههی دانیشتوان : ١-3خشتەی 
 

 کۆی گشتى سلێمانی دهۆک هەولێر

# % # % # % # % 

 81.0 5,610,000 88.9 2,080,000 67.2 1,470,000 86.0 2,060,000 وێ خانەخ

 16.1 1,111,424 9.8 229,000 28.6 625,000 10.7 257,424 ییناوخۆ ئاوارەی 

 2.9 201,637 1.3 31,000 4.3 93,000 3.2 77,637 پەنابەر

 100.0 6,923,061 100.0 2,340,000 100.0 2,188,000 100.0 2,395,061 کۆی گشتى

لەو  پانزه  . 20هکەمپدا دابەش بوون 21بەسەر  ژينده رێمى كوردستان هه  له ەو ئاوارە ناوخۆییانەی بەشێک ل

یە لە  يبریت 2-٣ ەیت. خشينکەمپ لە سلێمان ٣ کەمپ لە هەولێر و  ٣دهۆک و  پارێزگاى نەتە و کەمپانە کەوتو 

 .ناحيهو زا قه تى کەمپەکان بە پێى سلی

 

 

 

 

 

 
19KRSO  (201ڕووپێوى ديموگ٨ .)رێمى كوردستان/ عێراق.هه رافى له 
20UNHCR  (2020 .)83622.unhcr.org/en/documents/details/2https://data 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/83622
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 لیستى کەمپەکان لە هەرێمى کوردستان : 2-3ى خشتە

 ناوی کەمپ ناحيه زاقه پارێزگا 

 1 ێرسڤێب دەرکار زاخۆ دهۆک ١

 2 ێسڤێر ب دەرکار زاخۆ 2

 دەرکار دەرکار زاخۆ 3

 ۆمشکم هچ ندى زاخۆ ناوه زاخۆ 4

 1 کەبەرتو فايده  مێلێس 5

 2کەبەرتو  فايده  مێلێس 6

 خانکێ فايده  مێلێس 7

 اشاری فايده  مێلێس 8

 1 اڵباجێت کەندا باتێل مێلێس 9

 (وانگەڕ ی هگکۆمەڵقاديا ) باتێل مێلێس ١٠

 ێداودی ڕنێبامه ئامێدى ١١

 شانمام ڕه ندى شێخانناوه شێخان ١2

 شێخان ندى شێخانناوه شێخان ١3

 ئيسيان  درێ باعه شێخان ١4

 مامڵيان سێنگرده ئاكرێ  ١5

 بەحرکە ناوەندی هەولێر هەولێر هەولێر ١6

 مهەرشه ناوەندی هەولێر هەولێر ١7

 1دیبەگە  دیبەگە مەخموور ١8

 سلێمانی ١9
 

 ئاوارە ناوخۆییەکانی عەربەت قەرەداغ مانیێسل

 ئاوارە ناوخۆییەکانی ئاشتى  قەرەداغ مانیێسل 2٠

 تازەدێ ناوەندی کەالر کەالر 2١

مپ  پێى كه   به  2020مانگی تشرینى دووەمی    تا  و  ٣-٣لە خشتەی    کان ەمپكه ی  دانیشتوانى  ي ی دیمۆگرافيتایبەتمەند

هەزار کەس   166کە   ەنخێزان دەک ٣2,٤٤٤ی يکە ئەم کەمپانە میواندار دەخەن . داتاکان ئەوە دەر ڕوو خراوەتە

  رێمى كوردستان هه انیەک مپكه ی سەرجەم ئاوارەکانی  %٨5.1 کەمپەکانی دهۆک میوانداریی. ن دەگر  لەخۆ

. قەبارەی کەمپەکان لە  ندڕيزبه   ، بهدەکەن  %6.٨  و  %٨.1  یڕێژهی  يمیواندار دەکەن، لەکاتێکدا هەولێر و سلێمانی  

م ه چ مپ كه گەورەترین  .دهۆک پارێزگای  ونهەکە کان دەور ه مپه گەک . هەزار کەس دەبێت 2٣بۆ  هەزار نێوان 

ئيسيان،   ،خانکێ ،شاریا وەکو پێنج کەمپى دیکە .هەزار کەس دەکات 2٣ی نزیکەی يیە کە میواندار ۆ شکمي

 . هەزار کەس دەکەن 15بۆ  12ی يمیواندار كێكيان  ريههه  2رتو بهکه و  1 ورتهبه ک  ،وانگەڕ کۆمەڵگەی 

ی دیمۆگرافی لە  كان. داتاهاتووهدا  ٣-٣ لە خشتەی ی تەمەنكانه وانفرار به  گروپه بۆ ڕەگەزتەمەن و دابەشکردنی 

نێوان  قەبارەی خێزان لە لە هەموو کەمپەکان شان دەدات کە پێ. خشتەکە تەوەەنورت کراو دا ك ٤-٣ خشتەی
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  وتێدایە  ان. کەمپەکانی دهۆک، میوانداریی خێزانی گەورەتر دەکەن، کە کەمتر منداڵیدایە کەس 5.٣بۆ  7.٤

 له  پێویستە مپكه لەسەر ئاستى  كانييه دیمۆگراف ييه زانیار  كانىكارييه ورده .تێدایە انیبەتەمەن یانکەس زۆرتر

لە کەمپەکاندا    كرێن كهده   پەنابەرانە  وى ئهى ئاراسته وانهئه   دا بن، ندن  سه شهگه مرۆیی و    یكانبەرنامە  تىخزمه 

 . ه نياپێویستزۆر انەی گروپی باشتر بەتایبەت بۆ ئەو  يپێشکەشکردنی خزمەتگوزار  بۆ ،دەژین

 2٠١6، رێمى كوردستانههدانیشتووى  پەنابەرانیئاوارە ناوخۆییەکان و دابەشبوونی  : ١-3 وێنەی
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راف یيیبەتمەند: تا3-3 خشتەی       2٠2٠لە کەمپەکان دەژین،  ئاوارە ناوخۆییانەیى ئەو يدیمۆگ

 +60 59 - ١8 18> دانیشتوان خێزان ناوی کەمپ
 نێر مێ نێر مێ نێر مێ نێر مێ کۆ #

 ٩٤ 1٤٩ 1,٤٣6 1,5٤1 1,٣0٩ 1,٣21 2٨٣٩ ٣,011 5,٨50 1,12٩ ١ ێرسڤێب 
 10٨ 167 1,727 1,771 1,607 1,72٤ ٣٤٤2 ٣,662 7,10٤ 1,٤٣1 2بێرسڤێ 
 61 ٩2 ٨26 ٨57 ٨11 7٨7 1,6٩٨ 1,7٣6 ٣,٤٣٤ 6٤2 دەرکار

 ٤26 6٤2 5,٩57 6,177 ٤,6٣٣ ٤,٨55 11,016 11,67٤ 22,6٩0 ٤,٤2٣ شکۆ م مهچ
 166 2٨6 2,٨07 2,٩٨6 2,٨57 2,77٨ 5,٨٣0 6,050 11,٨٨0 2,٣1٩ ١کەبەرتو 
 2٤5 ٣٤6 ٣,0٣٩ ٣,27٤ 2,57٣ 2,5٩6 5,٨57 6,216 12,07٣ 2,٤06 2کەبەرتو 
 26٣ ٣٨7 ٣,617 ٣,6٩2 ٣,122 ٣,111 7,002 7,1٩0 1٤,1٩2 2,6٩٨ خانکێ
 2٤٨ ٣٩0 ٣,7٩2 ٤,1٣2 ٣,٣٣٣ ٣,٣75 7,٣7٣ 7,٨٩7 15,270 2,٨٩2 شاریا

 17٣ 2٤٩ 2,1٣1 2,2٨1 1,٩50 1,٩٤٣ ٤,25٤ ٤,٤7٣ ٨,727 1,710 باجێت کەندااڵ
 25٩ ٣٤2 ٣,70٨ ٤,005 2,06٣ 2,٤2٣ 6,05٤ 6,7٤6 12,٨00 2,٤6٨ (کۆمەڵگەی ڕوانگەقاديا )
 ٤1 67 61٤ 6٨٨ 57٤ 60٩ 1,2٣0 1,٣6٣ 2,5٩٣ 515 داودیە
 151 1٩5 1٨٣5 205٣ 1557 1625 ٣5٤٣ ٣٨7٣ 7٤16 1٤٩2 شانمام ڕه

 ٤٣ 77 ٨٨6 ٨٩0 707 6٩1 16٤2 1652 ٣2٩٤ 6٤٤ شێخان
 22٣ ٣51 ٣٣٨٨ ٣576 2٨75 2٨15 6٤٨7 67٤1 1٣22٨ 2516 ئيسيان
 1٤ 26 172 227 2٣2 20٨ ٤1٨ ٤61 ٨7٩ 170 مامڵيان

 2,5١5 3,766 35,935 38,١5٠ 3٠,2٠3 3٠,86١ 68,685 72,745 ١4١,43٠ 27,455 کۆی گشتيى دهۆک 

 ٤5 ٩0 ٩22 ٩٣2 1,2٨2 1,262 2,2٤٩ 2,2٨٤ ٤,5٣٣ ٩21 بەحرکە 
 7 26 ٣01 2٩5 ٤0٨ ٤12 716 7٣٣ 1,٤٤٩ 2٨6 مهەرشه 
 6٣ 172 1,512 1,72٣ 2,056 1,٩٤1 ٣,6٣1 ٣,٨٣6 7,٤67 1,٤1٨ ١دیبەگە 

 ١١5 288 2,735 2,95٠ 3,746 3,6١5 6,596 6,853 ١3,449 2,625 کۆی گشتيى هەولێر 

 12 1٤ 200 225 2٨٩ ٣12 501 551 1,052 21٤ تازەدێ

 1٤ 1٩ 2٨7 267 ٣٨1 ٣٨5 652 701 1,٣5٣ 2٨5 ئاوارەکانی عەربەت 

 72 155 1,7٣6 1,٩60 2,٤٣٩ 2,٤5٣ ٤,2٤7 ٤,56٨ ٨,٨15 1,٨65 ئاوارەکانی ئاشتى

 98 ١88 2,223 2,452 3,١٠9 3,١5٠ 5,4٠٠ 5,82٠ ١١,22٠ 2,364 کۆی گشتيى سلێمانی

 2,728 4,242 4٠,893 43,552 37,٠58 37,626 8٠,68١ 85,4١8 ١66,٠99 32,444 کۆی گشتيى هەرێم 
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 .2٠2٠دەژین،  دالە کەمپەکان یانەیئاوارە ناوخۆی ئەو  كانىهیيفرادیمۆگ هنیشاندەر  : 4-3 خشتەی

 +60 % 18> % مێ % قەباری خيزان  ناوی کەمپ ژمارە 

 ٤.2 ٤5.0 51.5 5.2 1بێرسڤێ  1

 ٣.٩ ٤6.٩ 51.5 5.0 2بێرسڤێ  2

 ٤.5 ٤6.5 50.6 5.٣ دەرکار ٣

 ٤.7 ٤1.٨ 51.٤ 5.1 مشکۆم هچ ٤

 ٣.٨ ٤7.٤ 50.٩ 5.1  1کەبەرتو 5

 ٤.٩ ٤2.٨ 51.5 5.0 2کەبەرتو  6

 ٤.6 ٤٣.٩ 50.7 5.٣ خانکێ 7

 ٤.2 ٤٣.٩ 51.7 5.٣ شاریا ٨

 ٤.٨ ٤٤.6 51.٣ 5.1 کەندااڵباجێت  ٩

 ٤.7 ٣5.0 52.7 5.2 (کۆمەڵگەی ڕوانگەقاديا ) 10

 ٤.2 ٤5.6 52.6 5.0 داودیە 11

 ٤.7 ٤2.٩ 52.2 5.0 شانمام ڕه 12

 ٣.6 ٤2.٤ 50.2 5.1 شێخان 1٣

 ٤.٣ ٤٣.0 51.0 5.٣ ئيسيان 1٤

 ٤.6 50.1 52.٤ 5.2 مامڵيان 15

 ٤.٤ ٤٣.2 51.٤ 5.2 کۆی گشتى دهۆک  

 ٣.0 56.1 50.٤ ٤.٩ بەحرکە 16

 2.٣ 56.6 50.6 5.1 مهەرشه 17

 ٣.1 5٣.5 51.٤ 5.٣ 1دیبەگە  1٨

 ٣.0 5٤.7 51.0 5.1 هەولێرکۆی گشتى   

 2.5 57.1 52.٤ ٤.٩ تازەدێ 1٩

 2.٤ 56.6 51.٨ ٤.7 ئاوارەکانی عەربەت 20

 2.6 55.5 51.٨ ٤.7 ئاوارەکانی ئاشتى  21

 2.5 55.٨ 51.٩ ٤.7 کۆی گشتى سلێمانی  

 ٤.2 ٤5.0 51.٤ 5.1 کۆی گشتى هەرێمى کوردستان  

 2.٣ ٣5 50.2 ٤.7 کەمترین 

 ٤.٩ 57.1 52.7 5.٣ زۆرترین  

خێزانەی کە لە   ٣2,٤٤٤لەو  %٣٨. نزیکەی رزه به کەمپەکاندا دەژین لەناو ئەو ئاوارانەی لە  رزۆكىله ی ڕێژه

  نە يمێی ى س ەکان لە الیەن کەخێزانى  %27نزیکەی . رزۆكنله دا نیشتەجێن رێمى كوردستانهه کەمپەکانی 

.  کەسانی منداڵن كانه خێزان سەرۆک ی %0.5و  نبەتەمەنەکان خێزانسەرۆک  %10، ندەکرێ سەرۆکایەتی
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یەت بدەن بە خێزانە  يپێویستە ئەولەو  و بکرێنو پشتگيری  رێتبد  پێ یان یگرينگپێویستە ئەم خێزانانە زیاتر 

شبوونى دابه ئاماژە بەوە دەکەن کە  کەمپ و دەرەوەی ەکان مپكه ی بەردەست لەسەر يزانیار داتا و . كانرزۆكه له

 .(5- ٣ هەردوو گروپەکە لەیەک دەچن )خشتەی له ڕەگەز تەمەن و  

 2٠١7(، مپكه دەرەوەی/مپ كهنیشتەجێبوون ) شوێنى بە پێىبۆ ئاوارە ناوخۆییەکان  ڕەگەز تەمەن و شبوونى دابهڕێژەی  :5-3 خشتەی

 تەمەنگروپى 

 کەمپ دەرەوەی کەمپ 

 مێ نێر مێ نێر

١-٠4 22.0 1٩.٨ 2٣.1 22.6 

١5-29 1٣.2 12.٤ 1٤.٨ 15.٩ 

3٠-44 ٩.5 ٩.6 7.2 7.2 

45-59 ٤.2 ٤.٩ 2.5 ٣.2 

6٠+ 1.٨ 2.5 1.6 1.٩ 

 50.٨ ٤٩.2 ٤٩.2 50.7 *کۆی گشتى 

 ( rounding) وه نزيككردنهبەهۆی  %100 ناگاتهکۆی گشتى 

 (  201٨)KRSO  :سەرچاوە 

لە سەر س ێ پارێزگاکە، ئەوە   ییەکانۆ ئاوارە ناوختەمەنی کۆمەڵگەی خانەخوێ و  بوونیدابەش بۆبەراوردێک 

لەنێو ئاوارە   10. ڕێژەی مندااڵنی خوار نجترهگهییەکان ۆ لە نێو ئاوارە ناوختەمەن  بوونیدەردەخات کە دابەش

  ش و لە سلێمانی  %  25دەکات لە هەولێر، لە دهۆک    دانیشتوان ى  ي ی کۆی گشت  %  2٨نوێنەرایەتی    ،ناوخۆییەکاندا

یەک لە دوای   ، لە نێو کۆمەڵگەی خانەخوێ لە هەر س ێ پارێزگادا % 21و  % 2٣ ،% 2٣بە بەراورد بە ، % ٣0

 . (6-٣ )خشتەی یەک

 . 2٠١6، دا نێو ئاوارە ناوخۆییەکان، پەنابەران و خانەخوێ  دابەشبوونی تەمەن لە )%( ديىى سه ڕێژه : 6-3 خشتەی

گروپی 

 تەمەن 

 سلێمانی دهۆک هەولێر

ئاوارەی  پەنابەر خانەخوێ 

 ناوخۆیی

ئاوارەی  پەنابەر خانەخوێ 

 ناوخۆیی

ئاوارەی  پەنابەر خانەخوێ 

 ناوخۆیی

٠-9 2٣ 25 2٨ 2٣ 2٩ 25 21 ٣6 ٣0 

١-١٠9 21 20 2٤ 27 20 27 22 1٨ 2٣ 

2٠-29 1٩ 27 16 16 20 1٨ 16 1٩ 17 

3٠-39 1٣ 1٣ 12 1٤ 1٤ 12 15 16 12 

4٠-49 10 ٩ ٨ 10 ٨ ٩ 12 6 10 

5٠-59 7 ٤ 6 5 5 5 6 ٣ 5 

6٣ ٨ +٠ 5 5 ٣ 5 ٨ 2 ٣ 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 کۆ
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 كانيه وریو س هپەنابەر  -3-2

ی  61. لە سەدا 21ن هەزار کەس دەخەمڵێن 2٤2بە نزیکەی  سووریائامارەکانی ئەم دواییە ژمارەی پەنابەرانی 

ی دانیشتووی  يور و لە کەمپەکاندا دەژین. زۆربەی پەنابەرانی س %٣1لە ناوچە شارنشینەکان و  سووریاپەنابەرانی 

 نیشتەجێن و نیوەیان لە هەولێر نیشتەجێن.   رێمى كوردستان هه عێراق لە 

هەزار لە   ٣1دهۆک و  گاى پارێز  هەزار لە  ٨٤هەولێرن و پارێزگاى هەزار لەو ژمارەیە دانیشتووی  12٣نزیکەی 

لە ناوچە س ێ پەنابەر ی دانیشتووی هەولێر یان سلێمانی يور و سلێمانين. لە هەر چوار پەنابەرێکی سپارێزگاى 

شارنشینەکاندا دەژین، لە کاتێکدا تەنیا سێیەکی ئەو ئاوارانەی لە دهۆک نیشتەجێن لە ناوچە شارنشینەکاندا  

کەمپدا دابەش بوونە  ٤نين بە سەر  كانشارنشينه ناوچه ەجێى نەی نیشتسووریادەژین. لە هەولێر، ئەو 

میوانداريی  و باسرمە( لە شاری سلێمانی تەنیا کەمپى "عەربەت" هەیە کە    سكکران، قوشتەپە، کەورگۆ ه شه)دار 

زیاتر لە کەمپەکاندا دەژین، گەورەترین   سووریادەکات. لە دهۆک کە ئاوارەکانی   سووریاهەزار ئاوارەی  ٩نزیکەی 

دا   7-٣ وری دەکات. وەک لە خشتەیو هەزار پەنابەری س  ٣1ی نزیکەی ي"دۆميز" کە میواندار  ناوى  بهى لێیە مپكه

بۆ هەر  س كه  ٣.٨ له بريتييه  كه  ۆک دەژین گەورەترن وەک تێکڕای قەبارەی خێزانه هاتووە، ئەو خێزانانەی لە د

 . ندڕيزبه  ، به هەولێر و سلێمانی له  سهكه  ٣.1و  ٣.2 و خێزانێک

 
 https://spiritofamerica.org/project/help-navy-seals-advance-stabilization-efforts-western-iraq/syria-and-iraq-map_134496 :سەرچاوەی نەخشە

 

 

 

 
21UNHCR  (2020عێراق: ئاماره .)كان.سوورييه كانى ئاواره 
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 . 2020، تشرینى دووەمی سووریاى پەنابەرانی يجوگراف بوونىدابەش :7-٣ خشتەی

 پارێزگا
ی کۆی  % ژمارەی کەسەکان

 سووریاپەنابەرانی 

 ژمارەی 

 خێزانەکان

تێکڕای قەبارەی  

 خێزان

 ٣.2 ٣٨,705 50.٨ 122,712 هەولێر

 ٣.٨ 22,٤20 ٣5.0 ٨٤,٤21 دهۆک

 ٣.1 ٩,٩1٣ 12.٩ ٣1,212 سلێمانی

 2.٣ 1,٤٨٨ 1.٣ ٣,٣٩٣ هی تر

 ٣.٣ 72,526 100.0 2٤1,7٣٨ کۆی گشتى

کە ئەلحەسەکە سەرەکیترین   نهلە عێراق تۆمارکراون دەردەخ سووریاەی لەسەر پەنابەرانی انئەو داتای 

  . %٩و پاشان دیمەشق بە  %26بە نزیکەیی  هدووەم بەرزترینحەلەب . %61 له  سەرچاوەی پەنابەرانە کە نزیکە 

  رێمى كوردستان هه  له  يان باس لە بارودۆخ دەدات کە شانێپ بوون نیشتەجێشوێنى ماتریکس ى  ٨-٣ خشتەی 

، كانيه ئابووری تهرفهدهپشت بە چەند گۆڕاوێک دەبەستێت لەوانە  بووننیشتەجێدەکات. دیارکردنی شوێنى 

. تێگەیشتنێکی  ئێستایان  بوونىشوێنى نیشتەجێ و  ی لێى هاتوون يهناوچە ئەو ى نێوانيو نزیکی کلتور نزيكيى 

كانى پشتگيريكارى  جۆراوجۆره  نهاليه زانيارى به  لەوانەیەئێستایان  بوونىنیشتەجێباشتر لە دیارکردنی شوێنى 

   .بدات رياو رانى سو نابهپه

 2٠2٠ی تشرینى دووەم، بوونی ئێستانیشتەجێو شوێنى  ی لێى هاتوونيهناوچەئەو پێى  بە سووریاپەنابەرانی  بوونیدابەش :8-3 خشتەی

ى لێى و شوێنهئه

 هاتوون

 شوێنى مەبەست 
 کۆی گشتى

 سلێمانی دهۆک هەولێر

 1٤7,21٨ 11,60٣ 66,720 6٨,٨٩5 # ئەلحەسەکە 

% 28.5 27.6 4.8 6٠.9 

 62,610 17,16٣ 7,٤٩٤ ٣7,٩5٣ # حەلەب 

% ١5.7 3.١ 7.١ 25.9 

 21,515 ٩67 10,٨7٨ ٩,670 # شق هميد

% 4 4.5 ٠.4 8.9 

 ٨,٤61 1,٩٣٤ ٤٨٣ 6,0٤٣ # ەققە ڕ 

% 2.5 ٠.2 ٠.8 3.5 

 2٣٩,٨0٤ ٣1,66٨ ٨5,575 122,561 # کۆی گشتى

% 5٠.7 35.4 ١3.١ 99.2 

 UNHCR (2020) سەرچاوە: نووسەر لەسەر بنەمای 
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 دانیشتوان ىندهزهمه -4

    ی جمێتۆدۆلۆ  -١-4

بە شێوەیەکی ئاسایی لەسەر بنەمای  کە داهاتوو.  سااڵنی بۆ ندانیشتوان ماڵندنىخه  دانیشتوان كانىندهزه مه

- ڵكۆمه و بە بەکارهێنانی شێوازی  دەساڵەیەتازەترین سەرژمێریی  بەپێى خەمڵێنراوی دانیشتوانبەراورد لەگەڵ 

شان  پێ  دانیشتوان ىكارييانه گۆڕانو ئه كانىوتهكان ڕهندهزه مه  .ێتبەرهەمد ( component-ohortc) پێکهاتە

لەدایکبووان، مردنەکان، کۆچکردنی نێودەوڵەتی، و  لەبارەیلەسەر بنەمای گریمانەکان كرێت ده كه نهدەد

لەسەر بنەمای گریمانە    ،ندهزهمه چەندین زنجيرە    ، . لە هەندێک حاڵەتدانڕوو بده  داهاتوودا،  له  کۆچی ناوخۆیی

ئاستى    رسه  كانىندهزهمهو )بۆ    ،، کۆچی نێودەوڵەتی  ناپێشبينيى ژيداهاتوو،    دایکبوونیه ژمارەی لکان بۆ  وەجێگرە

 .22نێد  بەرهەم ؛دەوڵەت یان کۆچکردنی ناوخۆیی-بۆ-دەوڵەت دەوڵەت(

ی  مردن و کۆچکردن ،لەدایکبوون) دانیشتوان پێکهاتەکانی گۆڕانی  ك له ر يه ههدا،  پێکهاتە -ڵكۆمه لە شێوازی 

  يانندهزهمه بە جیا    (بوونە)ئەو کەسانەی لە ساڵێکی دیاریکراودا لەدایک    دايكبوونێكى له ڵر كۆمه بۆ هه(  ردبێگه

و کۆچکردنی   كراوندهزهمه بە بەکارهێنانی ڕێژەی مانەوەی يى بنچينه ی دانیشتوان. هەموو ساڵێک کراوە بۆ

زیاد دەبێت   دادانیشتوان سەر  بەی لەدایکبوون نوێڵێكى كۆمه  ،ساڵێک موو و هە ،بووە زیاد ردبێگه نێودەوڵەتيى

 . ینەی مێ دانیشتوانبۆ پيتى به  كراوى ندهزهمه بە بەکارهێنانی ڕێژەی  

بە وریاییەوە گریمانە    ازەکەی، پێویستە ئاست و شێو دانیشتوانی  كانييه گۆڕانکار ی  ه بۆ هەریەک لە س ێ پێکهاتەک

پيتى  به. گریمانەکانی ندەکرێ چاوەڕێ  كانداكردنهندهزهمه لە ماوەی یانەی يبکرێت بۆ ڕەنگدانەوەی ئەو گۆڕانکار 

تەمەن( دیار بکەن.   بەپێىپيتى به )ڕێژەی پيتى به ( و شێوازی پيتىبه  )ڕێژەی تەواوی پيتى به دەبێت ئاستى 

ڕێژەی مردن  ( و شێوازی مردن )ڕەگەزبەپێى    ناپێشبينيى ژيگریمانەکانی مردن دەبێت ئاستى مردنی هەردوو ڕەگەز )

( دیار بکەن. بەهەمان شێوە، گریمانەکانی کۆچکردن پێویستە ڕێژەی کۆچکردن و  ڕەگەزبەپێى تەمەن و 

، و گيرێتبوەر ڕووپێو نوێترین لە  پێویستە زۆربەی کات لەدایکبوون. ئاست و شێوازی نه شێوازەکەی دیار بک

تەمەن. گریمانەکانی کۆچکردن   پێىبه  بۆ جێگرتنەوەی ڕێژەی مردن بژێردرێتڵدههه  خشتەی ژیان نەیەک لە و نم

  بە   دانیشتوان ى  ندهزهمه وستکردنی  و بۆ در   . سۆفتوێری سپێکترۆمنئابووری و سیاس ى دەبەست  وانگەی ڕ پشت بە  

   .هێنراوە کار

 کانگریمانە -4-2

  مئە. ەوە دەستپێدەکات 2020کە لە ساڵی  ە ساڵ  20بۆ ماوەی  رێمى كوردستان هه ی دانیشتوان ىندهزه مه

  رێمى كوردستان ى ئامارى هه سته ده لەالیەن کە ە تر پێشوو  ىندهزه مه ێک لەسەر بنەمای کۆمەڵ يانهندهزه مه

(KRSO) 200٩ سااڵنی ماوەی  دەگەڕێتەوە بۆ كانندهزه مه  وتری پێشو  مەڵەی و ک. 2٣ن ئەنجام دراو  201٣ ساڵیلە 

 
22surveys/popproj/about.html-https://www.census.gov/programs  
23KRSO  (201خه٣ .)بىرهعه به[. 2020تاكو  200٩رێمى كوردستان ماڵندنى دانيشتوانى هه[ 

https://www.census.gov/programs-surveys/popproj/about.html
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وەک ساڵی   ڕەگەزتەمەن و  لە رووی ی  2020ی ساڵی دانیشتوانئێستا ئەنجامی  ىيانهندهزهمه. ئەم 2020بۆ 

بە  يهندهزهمه . ئەم وەبەکارهێنا 20٤0بۆ ساڵی  رێمى كوردستانهه ی دانیشتوانكردنى ندهزهمه بۆ  تڕهبنه

   .ئەنجامدراوە (Spectrum)  سپێکترۆمبەکارهێنانی پڕۆگرامی 

  كوردستان رێمى  هه   یدانیشتوانى  ندهزهمه دەدات کە بۆ    و مردن پێشانپيتى  به پارامیتەرەکانی ئاستى    1-٤  خشتەی

  سەر  و بە  2٤هوەرگيراو  رێمى كوردستانهه ى يدیمۆگرافڕووپێوى تەمەن لە پێى پيتى بهبه . ڕێژەی نهاتوو  بەکار

وەکو  بۆ ژیان ى نەتەوە یەکگرتووەکان يگشت خشتەی . دا جێبەجێکراوە (TFR) پيتىى گشتيى به ڕێژه  یهکۆمەڵ

 . هاتووە بەکار شێوازی مردنمۆدێلى 

منداڵ بۆ هەر ژنێک    2.5بۆ    2020منداڵ بۆ هەر ژنێک لە ساڵی    ٣.1لە  پيتى  به  کۆی ڕێژەیگریمانە دەکرێت کە    او 

  2020ساڵ لە ساڵی  7٣.٨ژیان لەکاتی لەدایکبوون لە   پێشبينيىکە  گريمان كراوهو تەوە ێکەم بب 20٤0لە ساڵی 

زیاد   داكهندهزهمه ساڵ بۆ مێینەکان لە ماوەی  ٨0.7ساڵەوە بۆ  76.6بۆ نێرەکان و لە  20٤0لە ساڵی  77.7بۆ 

  يهپێکهاتەئەم بۆ شیکردنەوە داهاتوودا  كانىوهتوێژينهلە دەکرێت  پێشنیاز. دا نييهمۆدێله ملەبێت. کۆچکردن 

 ماى سيناريۆى ئابوورى و سياس ى كهر بنه سه  بدرێت له قوڵتری گریمانە به ره په ته پێويس ىوهر ئهبه  لەكرێت ب

 .سااڵنى داهاتوودا لهتێڕوانینى ناوچەیی    ستور بن به پشت ئه

 رێمى كوردستانههی دانیشتوان كانىندهزهمهی كانهگریمان : ١-4 خشتەی

  2٠2٠ 2٠25 2٠3٠ 2٠35 2٠4٠ 

 2.5 2.65 2.٨ 2.٩5 ٣.1 پيتىبهی ڕێژهکۆی 

 77.7 76.7 75.٨ 7٤.٨ 7٣.٨ ی نێرڕەگەز بۆ ژیان  پێشبينيى 

 ٨0.7 7٩.٨ 7٨.7 77.6 76.6 ی مێڕەگەز بۆ ژیان  پێشبينيى 

 كانهئەنجام -4-3

. وەک لە  رێمى كوردستانهه ی دانیشتوان كردنىندهزه مه رن بۆ ڕێنيشانده  سەرەوەگریمانەکانی  كارهێنانىبه

  7بگاتە  2027تا ساڵی  رێمى كوردستان هه ی دانیشتوان، پێشبینى دەکرێت ژمارەی ڕوو خراوەتەدا  2-٤ خشتەی

لە ماوەی دوو دەیەی داهاتوودا بە نزیکەی   دانیشتوانبە گشتى ژمارەی  . ملیۆن  ٨یش - 20٣٤ملیۆن و تا ساڵی 

 %1.٨2  ىبوونی سااڵنەۆر ز   به  كسانهيهبوونە  ۆر . ئەم ز بوونۆر ز   %٤٣  واته   ن کەس زیاد دەبێت، کە ئەمەملیۆ   2.6٨

بە یەکسانی لە نێوان نێر و    رێمى كوردستانهه شانی دەدات کە  پێەکە  دانیشتوانلە کۆی    ڕەگەزبە تێکڕایی. ڕێژەی  

 مێدا دابەش بووە.

 

 

 
 .5-2ش ى به 24
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 .رێمى كوردستانههبۆ  ڕەگەز پێى ( بە 2٠4٠-2٠2٠) دانیشتوانى يپێشبین : 2-4 خشتەی

 کۆی گشتى مێ نێر ساڵ

2٠2٣ ٠,101,205 ٣,06٩,٨7٨ 6,171,0٨٣ 

2٠2٣ ١,165,٩70 ٣,1٣2,55٤ 6,2٩٨,52٤ 

2٠22 ٣,2٣1,٤6٣ ٣,1٩5,٨75 6,٤27,٣٣٨ 

2٠23 ٣,2٩7,77٣ ٩,25٩,٩01 6,557,6٨0 

2٠24 ٣,٣6٤,٩02 ٣,٣2٤,61٤ 6,6٨٩,516 

2٠25 ٣,٤٣2,750 ٣,٣٨٩,٩٤5 6,٨22,6٩5 

2٠26 ٣,501,1٩0 ٣,٤55,٨01 6,٩56,٩٩1 

2٠27 ٣,570,0٣ ٩٣,522,0٨٩ 7,0٩2,1٨2 

2٠28 ٣,6٣٩,٣55 ٣,5٨٨,70٩ 7,22٨,06٤ 

2٠29 ٣,70٨,٨76 ٣,655,566 7,٣6٤,٤٤2 

2٠3٣ ٠,77٨,57٣ ٩,722,575 7,501,15٤ 

2٠3٣ ٣,٨٤٨,٣٩٩ ١,7٨٩,665 7,6٣٨,06٤ 

2٠32 ٣,٩1٨,2٣,٨ ٨٣56,776 7,775,05٩ 

2٠33 ٣,٩٨٨,165 ٣,٩2٣,٨٤0 7,٩12,005 

2٠34 ٤,057,٣,٩٩ ٩٤٩0,760 ٨,0٤٨,70٩ 

2٠35 ٤,127,٤76 ٤,057,٣٨7 ٨,1٨٤,٨6٣ 

2٠36 ٤,1٩6,556 ٤,12٣,5٨,٣ ٣٩20,0٩5 

2٠37 ٤,265,005 ٤,1٨٨,٩76 ٨,٤5٣,٩٨1 

2٠38 ٤,٣٣2,766 ٤,25٣,6٤0 ٨,5٨6,٤06 

2٠39 ٤,٣٩٩,٩02 ٤,٣17,57٨ ٩,717,٤٨1 

2٠4٤,٤ ٠66,607 ٤,٣٨0,٩5٨,٨٤ ٨7,565 

  . پێشان دراون دا  2-٤و  1-٤ یكانوێنەلە  20٤0و  2020بۆ سااڵنی  رێمى كوردستانهه ی دانیشتوانی كانه ەمهەڕ 

  ڕەگەز و  تەمەن دابەشبوونی ئاماژە بەوە دەکات کە پێشبینى دەکرێت  دانیشتواندوو هەڕەمی  بەراوردکردنی هەر 

لە   %٣٤.7ساڵ لە  15ی خوار دانیشتوان، چونکە پێشبینى دەکرێت ڕێژەی هەبێت ان یتەسکتر ی ک یەڕەنگدانەوە

ی  دانیشتوانبوونی ۆر ز  . هەروەها، ئەو ژمارەیە ئاماژە بەێتەوەب بدا کەم  20٤0لە ساڵی  % 27.٨بۆ  2020ساڵی 

 .بێتەوەب بەرز  %7.2بۆ  %٤.6+ لە 65ی دانیشتوانبەسااڵچوو دەکات چونکە پێشبینى دەکرێت ڕێژەی 
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دا   ٣-٤ و لە خشتەیست هاتوون دهر بهنيشاندهەوە، چەندین دانیشتوان كانىندهزه مهی كانهورد ه لە ئەنجام

رێمى هه ی  دانیشتوانبەستنى  پێڕێژەی پشت دەکرێت    ئەنجامی گواستنەوەی دیمۆگرافیدا، پێشبینى. لە  ن شان دراو ێپ

  كوردستان رێمى هه  دواتردا  لەماوەی دەیەی. دابەزێت 20٣0لە ساڵی  %57بۆ  2020لە ساڵی  %6٤لە  كوردستان

ڕەوتێکی   .%5٤بگاتە  20٤0بۆ ئەوەی لە ساڵی  بەخۆوە دەبینێت بەستندا پێکەمبوونەوەی خاوتر لە ڕێژەی پشت
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-ساڵ و لە ڕێژەی منداڵ 2٨بۆ  وهبێتهرز ده بهساڵەوە  22تەمەن دا ڕەنگی داوەتەوە کە لە ناوەندى هاوشێوە لە 

دەبێت  انی خۆیيکاریگەر  ،نبهو پيرى دهرهبهتەمەن  ىهپێکهات كه  گۆڕانکارییانە. ئەم %٣7بۆ چێت ده %٤7لە  ن ژ 

 ساڵەوە زیاد ٣٤لە  2020بەو پێیەی لەساڵی  رێمى كوردستانهه ی دانیشتوانژمارەی ئەوەندە بوونی لەسەر دوو 

 .دا 20٤0ساڵ لەساڵی  ٤٨بۆ  دەکات

 .وەرگیراون  رێمى كوردستانههی دانیشتوانكانى ندهزه مه لە  كه دیمۆگرافیكانى رهنيشانده : 3-4 خشتەی
 

2٠2٠ 2٠25 2٠3٠ 2٠35 2٠4٠ 

 ١٠2 ١٠١.7 ١٠١.5 ١٠١.3 ١٠١ ڕەگەز ڕێژەی 

 %54 %55 %57 %62 %64 بەستنپێڕێژەی پشت

 28 27 25 24 22 تەمەن ىناوەند

 منداڵبوون گشتيى ى ڕێژه

(Gross Reproductive Rate - GRR ) 

١.5١ ١.44 ١.36 ١.29 ١.22 

 ردى منداڵبوونى بێگهڕێژه

(Net Reproductive Rate - NRR ) 

١.45 ١.38 ١.32 ١.25 ١.١8 

 28.7 28.7 28.8 28.9 29.١ منداڵبوون یتەمەنتێكڕاى 

 %37 %39 %4١ %43 %47 ژن -منداڵڕێژەی 

 ١,٠٠٠ له دايكبوونى خاوى له ڕێژه

(Crude Birth Rate – CBR) 

24.8 23.6 22.3 2٠.7 ١9.١ 

 ١68,635 ١69,699 ١66,924 ١6٠,945 ١53,٠76 زار(هه )به   لەدایکبوونی چاوەڕوانکراو 

 ١,٠٠٠ له ى خاوى مردنڕێژه

(Crude Death Rate – CDR) 

4.3 4.١ 4 4.١ 4.4 

 38,55١ 33,545 3٠,2١3 27,765 26,6١١ زار(هه  )به  مردنی چاوەڕوانکراو 

 ١.36 ١.49 ١.65 ١.8 ١.93 ( %) سروشتى ى شه گهڕێژەی 

 47.5 42 38.4 35.9 34.2 بوونهدوو ئەوەندکاتى 

 كانتهر سياسه سه له  دانیشتوان كانىهینامیکاد كانىرييهكاريگه -4-4

 كانىستنيشانكراوه ده  هگروپی  يسەدى  ڕێژه کە ژمارە و  ڕوو    خاتهده  يانهندهزه مهئەنجامی زیاتری ئەو    ٤-٤  خشتەی

بۆ مەبەستى پالندانان و تەرخانکردنی سەرچاوەکان   نکە لەوانەیە وەک داتایەک بەکار بهێنرێ دەخاتەڕووتەمەن 

، پەروەردە، هێزی کار،  منداڵبوونندروستيى ته ،ى منداڵيبۆ خزمەتگوزارییە سەرەتاییەکان لەوانە تەندروست 

ە ئاماژە بەوە بکەین کە پێشبینى دەکرێت قەبارەی بەشە  گرينگ .یەتیو پاراستنى کۆمەاڵ  بەسااڵچوانی يچاودێر 

  ،ساڵ  5. بۆ نمونە، پێشبینى دەکرێت ژمارەی مندااڵنی خوار  گۆڕێتب جیاواز    ەکیبە خێرایی   دانیشتوانجیاوازەکانی  

کەم دەبێتەوە. لە ئەنجامدا ڕێژەی مندااڵنی خوار  پيتى به ، کاتێک ئاستى اتبە هێواش ى زیاد بک تێپەڕبوونی کات بە

کەم دەبێتەوە.   20٤0لە ساڵی  %٩.٤بۆ  2020لە ساڵی  %12.٣لە  دانیشتوان ىژماره کۆی  به ساڵ  5تەمەنی 
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کە لەگەڵ  ملیۆن زیاد دەبن،    1.6٣ملیۆنەوە بۆ    1.٣٨ساڵ لە    1٤بۆ    5  یمندااڵن لە گروپی تەمەن  ، بەهەمان شێوە

   ( دەگونجێت.20٤0لە ساڵی  %1٨.٤بۆ  2020لە ساڵی  %22.٤) دانیشتوانی دابەزینى ڕێژە

لە ماوەی دوو شەش خاڵ تەنیا زينى دابه به کەمدەبنەوە و %27.٨بۆ  %٣٤.7ساڵ لە  15 ىمندااڵنی خوار تەمەن

  ان دابەزینی %10 واڵتی ئاسیایی ينچەند رێت.وەرنەگ اڵتى ديموگرافىخه سوود  رێمى كوردستانهه دەیەدا، ڕەنگە 

، 2000لە ساڵی  %25بەرامبەر  1٩٨0لە ساڵی  % ٣6، لەوانە چين )دانیشتوان ی1٤-0لە ڕێژەی  وەبەدەست هێنا

لە ساڵی   %21بۆ  1٩75لە ساڵی  %٣٣( و سەنگاپور )لە 2020لە ساڵی  %2٣بۆ  2000لە ساڵی  %٣٣ماليزیا )

لەسەر   وەبەرهێنان بوونی، زیادبێتەدی رێمى كوردستانهه لە پيتى به ەگەر دابەزینى زیاتری ئاستى . ئ25(1٩٩5

 . ئابووری بەهێز بکاتتوانێت دهبکاتەوە کە   دیمۆگرافی كىيهرهنجه پهدەتوانێت سەرمایەی مرۆیی 

 كه  تردەبێتە هۆی کۆمەڵگایەکی بەتەمەن دانیشتوانی داینامیک، دانیشتوانبەپێى گریمانەکانی پێشبینییەکانی 

. بوونههدا  2020دەبێت کە لە ساڵی  وانهى ئهزیاتر لە دوو ئەوەندە 20٤0+( لە ساڵی 65) بەسااڵچوانژمارەی 

 زيادبوونهئەم  .  هەزار کەس زیاد دەبێت  6٤0هەزارەوە بۆ    2٨1لە    65ی سەروو  دانیشتوانژمارەی    ،ژمارەی ڕەها  به

   .هەیە ی تەندروستىيی لەسەر تەرخانکردنی سەرچاوەکان بۆ ئاسایش ى کۆمەاڵیەتی و خزمەتگوزار يکاریگەر 

 نمهى تهدیارکراوەکان گروپه( بۆ 2٠4٠-2٠2٠) دانیشتوان كانىندهزهمه : 4-4 خشتەی

 2٠2٠ 2٠25 2٠3٠ 2٠35 2٠4٠ 

 ٨2٩,660 ٨26,٩٤0 ٨05,272 76٩,265 757,21٣ 4-٠ دانیشتوان

 ٩.٤ 10.1 10.7 11.٣ 12.٣ 4-٠ى يدسه ى ڕێژه

 1,626,5٣٣ 1,56٨,٣٩٩ 1,51٩,6٩1 1,٤52,٣16 1,٣7٩,٤51 ١4-5 دانیشتوان

 1٨.٤ 1٩.2 20.٣ 21.٣ 22.٤ ١4-5ى يدسه ى ڕێژه

 1,516,1٤7 1,٤٤٨,5٤2 1,٣75,٤0٨ 1,٣٤٨,72٨ 1,22٨,٩50 ٢٤-١٥دانیشتوان

 17.1 17.7 1٨.٣ 1٩.٨ 1٩.٩ 24-١5ى يدسه ى ڕێژه

 ٤,616,0٤2 ٤,٣٣0,20٩ ٣,٩75,752 ٣,61٩,٩٣5 ٣,2٤1,5٩6 49-١5 دانیشتوان

 52.2 52.٩ 5٣.0 5٣.1 52.5 49-١5ى يدسه ى ڕێژه

 5,751,65٩ 5,2٨٩,77٨ ٤,767,26٤ ٤,217,65٨ ٣,75٣,0٤7 64-١5 دانیشتوان

 65.0 6٤.6 6٣.6 61.٨ 60.٨ 64-١5ى يدسه ى ڕێژه

 6٣٩,712 ٤٩٩,7٤٤ ٤0٨,٩27 ٣٨٣,٤57 2٨1,٣72 65+ دانیشتوان

 7.2 6.1 5.5 5.6 ٤.6 65+ى يدسه ى ڕێژه

 2,2٤5,٣٤5 2,116,766 1,٩5٣,7٣5 1,7٩1,56٤ 1,61٣,05٤ 49-١5مێ 

 ٩٨2,٩٩1 ٩51,176 ٩2٣,66٩ ٨76,٨07 ٨2٩,٤00 ١١-6 دانیشتوان

 ٤77,576 ٤5٤,٣٤6 ٤٣٩,٣52 ٤15,56٩ ٤07,٨1٩ ١4-١2 دانیشتوان

 ٤6٤,152 ٤62,٩27 ٤21,7٨6 ٤07,507 ٤11,٨1٤ ١7-١5 دانیشتوان

 
  .201٩تى، ئاسۆكانى دانيشتوانى جیهان اڵيهش ى كاروبارى ئابوورى و كۆمهش ى دانيشتوان، بهكان، بهكگرتووهيه وهتهنه 25
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ی دانیشتوانی  داینامیک  کردنیڕەچاو بۆ    بەرنامەداڕێژەرانبۆ یارمەتیدانی    تدەدا  شانێ پێک  بۆردداش  5-٤  خشتەی

سەرچاوەکان بۆ خزمەتگوزارییە بنەڕەتییەکان بەشێوەیەک کە   کردنیرخانتهلەکاتی  رێمى كوردستان هه

ی  واه ڕ تەرخانکردنی نا و لەهەمان کاتداكات ستنيشان ده ده  خەڵک كانى جياوازه  ه چینەکانی یيپێویست

لە دەیەکەدا   ستبهمه ی دانیشتوانبۆ هەر بەرنامەیەک ڕێژەی زیادبوونی ژمارەی . کەمدەکاتەوەسەرچاوەکان 

ێنانەی خوارەوە بە پشتبەستن بە ڕێژەی زیادبوونی ڵیەکێک لەم پۆ  ۆب كراوه ێن ڵو بەرنامەکە پۆ  كراوههەژمار 

ک  يهه ئاماژە بە ڕێژ   Bپۆڵى  ،  ەـ  %10ئاماژە بە ڕێژەیەک دەکات کە لەخوار    Aپۆڵى  کە  ،  ستبهمه ی  دانیشتوانژمارەی  

  Dپۆڵى ، و ـه %٣0و > %20نێوان  لهدەکات کە ک يهڕێژه ئاماژە بە  Cپۆڵى ، ـه %20و > %10نێوان  لهدەکات کە 

  .26ه زياتر  یان %٣0دەکات کە ک يهڕێژه ئاماژە بە  

 ڕێگە دەدات بە باشتربوونی ستبهمه " ئەوا بەرزبوونەوەی هێواش لە گروپی A"پۆڵى ئەگەر بەرنامەیەک بکەوێتە 

پۆڵى    بکەوێتەدا. ئەگەر بەرنامەکە  دانیشتوانلە نێو  دادپەروەری  ئاستێکی بەرزتر لە    به و    ،خزمەتگوزاری ى  يتێکوال

"B  كانىه ێنڵ. پۆ دادپەروەری   "، ئەوا سەرچاوەی زیاتر پێویستە بۆ باشترکردنی کوالێتى یان  "A" و "B  "كار دێن له   به  

ى  ي( و بۆ تەندروستردهروهر په سهله  بەرهەمهێنانی يى کاریگەر يلەسەر کوالێتپەروەردە )بڕوانە بەش ى داهاتوو 

تى و  ێباشترکردنی کوالى وهر ئه بهله ( دابیننەکراوەکانیە يبەرزی پێداویستچاوكردنى ئاستى ڕه )بە  منداڵبوون 

ەوە نهدەک  سەر ئەوەگەشەسەندنی بەردەوام کە جەخت لەکانی  ە بۆ گەیشتن بە ئامانجەگرينگدادپەروەری زۆر  

دا   "B" یان "Aەکانی "ڵلە پۆ ر كار سه خستنه هەرچەندە بەرنامەکانی گەنجان و  ."جێ نەماوە به"هیچ کەس  کە

کۆچکردن لە نێو گەنجاندا   حەزی بێکاری لە نێو گەنجاندا و  ئێستاى بەرزی  ، بەاڵم پێویستە ئاستىن کراو پۆلێن 

منداڵییەوە تا هەرزەکاری   پرۆگرامێکی گشتگيرتر بۆ ڕێبازی بازنەی ژیان لە دانانىنەخشە .لەبەرچاو بگيرێت

  ئایندەیەکی باشتری  بۆ کاری گۆڕانهۆكارى ببێتە  نهمه ى تهڵهكۆمه پێویستە لەبەرچاو بگيرێت چونکە ڕەنگە ئەم 

   هەرێمى کوردستان.

دەبێتە   یە پێشکەشکراوەکاني" ئەوا پاراستنى خزمەتگوزار C"پۆڵى لەالیەکی تر، ئەگەر بەرنامەیەک بکەوێتە ناو 

و تەرخانکردنی سەرچاوە. لە کۆتاییدا، ئەگەر   كانه ى زیاتر بدرێت بە سیاسەتيگرينگ و پێویستە  ئاڵنگارى 

و   گەورەكى ئاڵنگارييهدەبێتە خزمەتگوزاری گەیاندنى  پارێزگاريكردن له" ئەوا D"پۆڵى بەرنامەکە بکەوێتە ناو 

و تەرخانکردنی سەرچاوە پێویستە لەگەڵ گۆڕینى پارادایم لە دیزاین و   كانهییەکی زۆر زیاتر بە سیاسەتگرينگ

ی  يخزمەتگوزار و  وستکردنی کارو در  بەسەر" D" و "C"ى كانه پۆڵنی دەستێوەردانە کاریگەر و کاراکان. جێبەجێکرد

 .كرێنجێ دهجێبه دا  منداڵبوونى  يتەندروست كانىه یيو خزمەتگوزار  ی بەسااڵچوو دانیشتوانپێویست بۆ 

کار بکرێت چونکە  خساندنى ڕه دراوە، پێویستە سەرچاوەی زیاتر ئاراستەی  شانپێ داشبۆردەکەوە  ە هەروەک ل

دەکات.  شه گه %21دا  20٣0ى يهده دەکات و لە ماوەی  شهگه  %27دا  2020ى يهدههێزی کار لە ماوەی 

وست  و ر در ی هێزی کار لەوانەیە بە تایبەتی لە نێو مێینەکاندا زیاد بکات کە خواستێکی گەورەتر لەسەر کا يبەشدار 

+. بەپێى  65 تەمەن دانيشتوانى  لە یە ي بریت ێتزیاد دەب یەکی زۆر ڕێژه کە بە  دانیشتوان دەکات. بەشێکی دیکەی 

 
 .وهموار بكرێتهكانى دانيشتوان ههماڵندنهكانى داهاتووى خهوهكردنهپێى تازهكرێت بهو ده يهتييانهبابه م پۆڵينكردنهئه بكرێت كه وهتێبينيى ئه پێويسته 26
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  كه   ى دانيشتوانه شهو بهئه   رێمى كوردستان ههی بەسااڵچووی  دانیشتوان،  دانیشتوان  كانىندهزهمه ئەنجامەکانی  

زیاد دەکات.  %56و لە دەیەی داهاتوودا  %٤5پێیەی لە دەیەی ئێستادا  بەو يهن ههگەشەکرد له  بەرزترین بەش ى

 يكردنىی چاودێر كانييه خزمەتگوزار ر سه  له انەک يداواکاریرزى ئاستێكى به ی بە يئەم جۆرە زیادبوونە پەیوەند

لەوانەیە دەرفەتێک    يكردنی چاودێر يئابوور   .بێتده   بەسااڵچوان  ت بهتايبه   ی پزیشکیيبەسااڵچوان و خزمەتگوزار 

رى ی باشتيكردنبۆ گەشەی ئابووری پێشکەش بکات لە کاتی دابینکردنی پاراستنى کۆمەاڵیەتی و چاودێر 

 .27بەسااڵچوان 

 لەسەر گەشەسەندنی بەردەوام  دانیشتوانی كانهداینامیکداشبوردی دەرهاوێشتەکانی  : 5-4 خشتەی

 بەرنامە  2040  -  2٠3٠ 2030  -  2٠2٠ تەمەن گروپى

 ی منداڵيكردنچاودێر  ٣.0 6.٣ 4-٠ دانیشتوان

 بەرنامەکانی هەرزەکاری  7.0 10.2 ١4-5 دانیشتوان

  ی الوان & دامەزراندن كانبەرنامە 10.2 11.٩ 24-١5 دانیشتوان

 دامەزراندن 20.6 27.0 64-١5 دانیشتوان

  پزيشكيى پيرى ی بەسااڵچوان & يكردنچاودێر  56.٤ ٤5.٣ +65 دانیشتوانژمارەی 

 يى منداڵبوونتەندروست 1٤.٩ 21.1 49-١5مێینەکان 

 پەروەردە 6.٤ 11.٤ ١١-6 دانیشتوانژمارەی 

 پەروەردە ٨.7 7.7 ١4-١2 دانیشتوان

 پەروەردە 10.0 2.٤ ١7-١5 دانیشتوان

    
 

 ێتى یان دادپەروەری ڵدەرفەت بۆ باشترکردنی کوا

 یان دادپەروەری ێتى ڵکواسەرچاوەی زیاتر پێویستە بۆ باشترکردنی   

 ئاڵنگارييهگەیاندنی خزمەتگوزاری   پارێزگاريكردن له  

 گەورەیە كىئاڵنگارييهخزمەتگوزاری   ياندنىگه پارێزگاريكردن له  

شتەکانی پارامیتەری  ێدەرهاو ی کۆمەاڵیەتی و ئابووری و ندنسه و گەشە دانیشتوان ی داینامیکی نێوان يپەیوەند

لەسەر گەشەسەندنی بەردەوام پێویستە لە نزیکەوە چاودێری بکرێت و نوێ بکرێتەوە. ڕێکخستنى   دانیشتوان

ی کۆمەاڵیەتی و ئابووری پێویستە. ئەم جۆرە  ندنسه گەشە ڵگه  لە  دانیشتوان پرس ىدامەزراوەیی بۆ تێکەڵکردنی 

چاودێریکردنی  ،بە شێوەیەکی بەشدارانە دانیشتواناینى بەرنامەکانی ڕێکخستنانە دەبێت بەرپرسیار بن لە دیز 

و    ،ەکان لە سەرانسەری ڕێکخراوە حکومی و ناحکومییەکاني چاالکی  نگكردنىهاوئاههبەرنامە پەیوەندیدارەکان و  

 . لەسەر بنەمای بەڵگە دانیشتوان ی كانه دروستکردنی زانیاری و پشتگيریکردنی سیاسەت

 
27ESCWA   وUN Women (2011.) 
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 سەرمایەی مرۆیی -5

گەشەی ئابووری پشت بە هەردوو و ، ستراون پێکەوەبه ئابووری و سەرمایەی مرۆیی دوو چەمکی  پێدانىرهپه

تەواوکەری یەکترن و یەکتر بەهێز    بوارانه سەرمایەی مرۆیی و سەرمایەی جەستەیی دەبەستێت. وەبەرهێنان لەم  

بە سەرمایەی جەستەیی هەیە، وەک ژێرخان و کەرەستە.  بەرهەمهێن بێت پێویستى هێزی کار بۆ ئەوەی  .دەکەن

بکات    وەبەرهێنانو زیاتر    بێتى هه زیاتر   داهاتێكى  دەتوانێتوار  نده ێخو هێزی کارێکی تەندروست و    ،لەبەرامبەردا

 .2٨ى و بەردەوامبوونی گەشەی ئابوور  پاڵپشتى بۆ 

و تەندروستییەی کە خەڵک بە درێژایی ژیانیان  يى كارامه سەرمایەی مرۆیی پێکهاتووە لەو زانیاری و تدا، ڕهبنهلە 

  ی ێكبۆ بوون بە ئەندام بکەن توانای خۆیانهەست بە و توانای ئەوەیان پێ دەبەخشێت کە  وەەکەنەکۆید

)خوێندن(   تەندروستى و پەروەردەی يوەبەرهێنان لەخەڵک لەڕێگەی خۆراک و چاودێر دا. ه کۆمەڵگلە  هێن بەرهەم 

ى پەرەپێدانی سەرمایەی مرۆیی دەدات و ئەمەش کلیلی کۆتاییهێنان بە هەژاریی  ي یارمەتيى كارامه و کار و باش ی 

 وستکردنی کۆمەڵگایەکی گشتگيرترە.و و در  دژوار 

ی  يگۆڕانکار  ىانەوەوەبەرهێنان لە سەرمایەی مرۆییدا گرینگتر بووە چونکە سروشتى کار لە وەاڵمد لە ئێستادا 

لەسەر ئەو کرێکارانە هەیە کە ئاستى   انگەشەی کردووە. بازاڕەکان بە بەردەوامی خواستی  يىخێرای تەکنەلۆجیا

.  كانيهوتيڵسوكه و هه   مەعریفی و کۆمەاڵیەتی  هپێشکەوتو   يهيكارامه بەرزی سەرمایەی مرۆییان هەیە، بەتایبەتی  

،  ن و زیاتر بەرگەی دەگر  نباڵو دهتێكه کاتێک سەرمایەی مرۆیی بەرەو پێش دەچێت، خەڵک زیاتر لە کۆمەڵگەدا 

  ، خایەنداى کەمتری تێدایە. لە درێژ ي ی کۆمەاڵیەتی و سیاسيیەکی گشتگيرتر کە گرژ هبۆیە دەگەنە کۆمەڵگ

کەم   داکۆمەڵگه و ئاستى نایەکسانی لە ڵەی کۆمەاڵیەتی دەدات و وەبەرهێنان لە سەرمایەی مرۆیی ڕێگە بە جو 

 دەکاتەوە.

( ی دەستپێکردووە،  Human Capital Project - HCPدا بانکی جیهانی پرۆژەی سەرمایەی مرۆیی )  201٨لە ساڵی 

و گەشەی ئابووری   بوونئەمە بەرهەمهێن  ، كه دەکات بەرزکردنەوەی وەبەرهێنانی کاریگەر لە خەڵکدا  کار بۆ کە 

یەکێک لە   .كاتخێراتر ده  نی بەردەوامندسه زیاتر دەکات، هەروەها بەرەوپێشچوون بەرەو ئامانجەکانی گەشە

(.  Human Capital Index - HCI) ه سەرمایەی مرۆییرى نيشانده  ،پرۆژەی سەرمایەی مرۆییکۆڵەکەکانی 

  دەبێت نداڵێک کە ئەمڕۆ لەدایک مپێشبینى بکات کە دیزاین کراوە  وهبۆ ئه( HCI)ى مرۆيى رمايه رى سه نيشانده

بۆ  ش مهئه  ،بێتند دهچه  بەدەستى دێنێت ىه و سەرمایە مرۆییبڕى ئه ساڵ  1٨  به  کە تەمەنی بوو كاتێك 

  .يه نیلەسەر ئاستى جیها (کاتالیتیکكارڵێك ) هەنگاوی ى پێویست بۆ يسەرنجی سیاس اکێشانیڕ مەبەستى 

  نەوەی داهاتووی کرێکاران دیار  بوونىبەرهەمهێن لهتەندروستى و پەروەردە  پشکیى مرۆيى رمايهرى سه نيشانده

سەرمایەی  ڵێنى حيسابكردنى كه ڕێگاى  له داهاتیان  بڕى بەکاردەهێنن بۆ هەڵسەنگاندنی  ئەمە دەکات. واڵتان

 كى سادهيهشێوهزياتر، يان به  كه   بگۆڕن  انهدەستکەوت  وئه  بۆدەتوانن ئەم زیانانە  ى  و خێراييه ئاستى ئه  و  ،مرۆیی

 .  نكهرهێنان ده بهى مرۆييدا وهرمايه سه  رتر، له كاريگه

 
 (.2020بانكى جیهانى ) 28
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نى اليهبه  ی ڕاستەوخۆیان بەيتەندروستى( پەیوەند ،خوێندن ژيان(،  له مانەوە)  ژين) كه رهنيشانده پێکهاتەکانی 

  .، هەیەبەدەستیبێنن  20٣0ناوە تا ساڵی ان کە واڵتانی جیهان دای ،س ێ ئامانجی گەشەسەندنی بەردەوام مكه

  له  ٣.2ى نيشانه  بە كهرهنيشانده ساڵ،  5ژێر ی منداڵ مردنیچاوكردنى ڕهبە  ساڵی: 5تاکو تەمەنی ژين 

 1,000لە هەر    12)بۆ کەمکردنەوەی مردنی منداڵ بۆ    وهسترێتهبهده  بەردەوام  ندنىسهشهگه ئامانجەکانی  

  لەدایکبوونی زیندوو یان نزمتر  1,000لە هەر  25ساڵ بۆ  5خوار مردنی زیندوو یان کەمتر و  ینلەدایکبوو 

 (.لەوەش

  :لە پرۆگرامەکانی تاقیکردنەوەی  ی هاوئاهەنگکردنی نمرەکانی تاقیکردنەوەك يهپێوانە كه رهنيشانده  فێربوون

سااڵنى   فێربوون،ى رانهداهينه دەستکەوتی قوتابی و هەروەها پێوانەیەکی تيى وڵه نێودهگەورەی 

كانى نێو شته  دڵنيابوون، له)بۆ    ٤.1  ئامانجىپاڵپشتى لە  کە    ماى فێربوون،ر بنهسهخوێندن له   مواركراوى هه

ئامانجەکانی   لهندى( تايى و ناوهرهرزى خوێندنى سه و كوالێتى به  رانهروهدادپهواوكردنى ته  تر، له

یەکان لە سااڵنی  يگۆڕانکار دكردنى( سه شۆپاندنى )ڕهبە  .، لەخۆ دەگرێتدەکاتبەردەوام ندنى سهشه گه

ی دەستکەوتەکانیان ي، واڵتان دەتوانن چاودێر وهڕووى كوالێتييه  كسانكراو لهيهپێشبينيكراو بۆ خوێندنى 

 .بکەن ەیبۆ ئەم ئامانجە پەروەردەی

  :ندامندااڵ  لە نێو کورتەبااڵییو باڵوبوونەوەی  رەکانگەو کەسە ژين بۆ ڕێژەی  كهره نيشانده تەندروستى  

  15تەمەن  کەسێکی کەدات شان ده ێپ هئەگەر و ئه گەوران  ژيان( بۆ له مانەوەژين )لەخۆ دەگرێت. ڕێژەی 

، واڵتان دەبێت کار لەسەر کەمکردنەوەی رهنده . بۆ باشترکردنی ئەم نیشابژيێتساڵ  60تا تەمەنی  ،سااڵن

 له  ٣.٤ئامانجى  هۆکارەکانی مردنی پێشوەختە بکەن، کە ئەمەش یارمەتیدەر دەبێت لە بەدیهێنانی

یەکێکە لە  ساڵیدا    5لە نێو مندااڵنی خوار    بااڵيىكورته ى  وه. باڵوبوونهبەردەوامندنى  سهشه گه ەکانی  ئامانج

، کە  بەردەوامندنى سهشهگه ئامانجەکانی  له 2.2ئامانجى  بەدەستهێنانیەکان بۆ يسەرەکی ره ندهنیشا

 . بهێنێتدخۆراکی به و شێوەکانی کۆتایی بەهەمو  20٣0تا ساڵی تى ستيه بهمه

ئامانجی ئەوەیە سەرنج ڕابکێشێت بۆ مەودایەکی فراوان لە کردارەکان لە نێوان چەند   ره نيشاندهئەم 

ندنى سه شهگه کەرتێکدا کە دەتوانن سەرمایەی مرۆیی دروست بکەن و بەرەوپێشچوون بەرەو ئامانجەکانی  

 ( خێراتر بکەن. SDGsبەردەوام )

واتە   ت،دێنێ  بەدەست ٠.4١ نمرەی 2020لە ساڵی  2٩لە عێراقدا  (HCIى مرۆيى )رمايه رى سه نيشانده

 كىه یيتەندروست بوونىهه  خوێندن وواوكردنى رى تهگهئه منداڵێک کە ئەمڕۆ لە عێراق لەدایک بووە لە 

ناوچەی  کە لە ڕێژه بەرهەمدار دەبێت. ئەمە کەمترە لە تێکڕای  ٤1کاتێک گەورە دەبێت لە سەدا ، تەواو

- 5 مامناوەندی. وەک لە خشتەیسەروو ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و باکووری ئەفریقا و واڵتانی خاوەن داهاتی 

    تێکەڵ بریتين لە:ى ر نيشانده پێكهێنانىدەکرێنەوە بۆ  کە کۆ یانەیيهێما الوەک، ئەو ڕوو خراوەتەدا  1

 
 ى مرۆييى عێراق.رمايهرى سه( نيشانده2020بانكى جیهانى ) 29
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تا تەمەنی    نمنداڵ کە لە عێراقدا لەدایک دەب  100منداڵ لە    ٩٧ساڵی.    5تەمەنی    تاکوژين  ئەگەری   (1

 .ژينده ساڵی  5

خوێندن   ساڵیدا دەست بە ٤قوتابخانە. لە عێراق منداڵێک کە لە تەمەنی پێشبينيكراوى ساڵنی  (2

 . ساڵ 1٨ دەگاتەتەمەنی  كاتێك بکات  ساڵی خوێندن 6.٩دەتوانێت پێشبینی تەواوکردنی  ،دەکات

 خاڵ تۆمار دەکەن لە پێوەرێک کە ٣6٣یان لە عێراق يتاقیکردنەوە. قوتاب ىكانه كسانكراو يه نمرە (٣

 .هکەمترین دەستکەوتى نيشانه ٣00و  هدەستکەوترزترين ى بهنيشانه  625 تيايدا

ە  بئەوەی کە منداڵن  چاوگرتنىبهله به. ماى فێربوونر بنه سهمواركراوى خوێندن لههه سااڵنى  (٤

 .  ساڵە ٤ نياته قوتابخانە پێشبينيكراوى فێر دەبن، ساڵنی  یڕاست 

ساڵ   60ساڵ تا تەمەنی  15تەمەن سانى كه ی  %٨٤گەوران. لە سەرانسەری عێراق ژينی ڕێژەی  (5

  ىوهرى مانهگهئه له كه ييه ی تەندروسته مەترسییانو ڵێك لهكۆمهرى نوێنه. ئەم ئامارە ژينده

     .وههيتبده يانڕوو يشتنی ڕووبهتا كاتى پێگه مڕۆ دايكبووى ئهمنداڵێكى له  رجى ئێستا ڵومه هه

  100لە کۆی  .نین باڵكورته منداڵ  ٨٧منداڵ  100(. لە باڵيىناكورتهی ڕێژهگەشەی تەندروست )  (6

مەعریفی و جەستەیی   بوونىی سنوردار يمەترس  مردهبه و هەروەها لە  باڵنكورته منداڵ  1٣منداڵ 

   .تەمەنێک بخایەنێت دەکرێ کە  دان

 2٠2٠، عێراق ەکانیيالوەکی رهو نيشانده سەرمایەی مرۆییرى نيشانده : ١-5خشتەی

 مێ نێر کۆی گشتى 

 0.٩٨ 0.٩7 0.٩7 ساڵی ٥تاکو تەمەنی ژين 

 7.2 6.7 6.٩ قوتابخانەپێشبينيكراوى سااڵنی 

 ٣77 ٣5٣ ٣6٣ تاقیکردنەوە كسانكراوى يه یكاننمرە

 ٤.٤ ٣.٨ ٤.0 ماى فێربوونر بنهسهمواركراوى خوێندن لهسااڵنى هه

 0.٨7 0.٨2 0.٨٤ گەوران ژينی ڕێژەی 

 0.٨7 0.٨٨ 0.٨7 گەشەکردن وتن له دواكهی ڕێژه

 0.٤2 0.٤0 0.٤1 سەرمایەی مرۆیی رى نيشانده

 ودەوڵەتی ێرچاوە: بانکی نەس

  رهنيشانده ى بە داتا هەیە بۆ ي پێویست رێمى كوردستانهه بۆ ( HCIى مرۆيى )رمايه رى سه نيشاندهركردنى ده

 باڵيى ناكورتهى رێژه   و  ی ساڵ  5تەمەنی  تاکوى ژين بۆ ڕێژه  ( MICS) نيشاندره هێشوويى فره ڕووپێوى ەکان. يالوەکی

بۆ بکرێت. بە پێى ئەو چوارچێوەیەی کە  تر پێویستە خەماڵندنیان  ەکانیيالوەکی ره نيشانده. ٣0تدابين دەکاداتا 

دەکرێت   پێشنیاز  ،(1-5 ىشێوه ە ) و ئامانجەکانی گەشەسەندنی بەردەوام دەبەستێتەبە ى يسەرمایەی مرۆی

 
=  يهكشانى بااڵيان ههڵنهى ههكێشه ساڵ كه 5 خوار ديى مندااڵنىى سهدايكبوونێكى زيندوو و ڕێژهله 000،1ر بۆ هه 17ساڵ =  5ى مردنى خوار ڕێژه 30

٤.٩% . 
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بەرهەم بهێنێت و   یانەيالوەک رهنيشاندهئەو  ورى(سوڕان )ده بە شێوەی  رێمى كوردستان هه ی حکوومەت

 :بەکار بهێنێت بۆ مابنه -سەرمایەی مرۆیی وەک پێوەرێکی بەڵگەرى نيشانده

 تىييه بەردەست سەرمایە مرۆییەی وئه  هەڵسەنگاندنی،  

 بنيات بنێندەتوانن سەرمایەی مرۆیی    ىه انجۆراوجۆر   ه کەرت  وئه ان  رەکان لە نێو ردا دەستنیشانکردنی ک . 

  و، ( بەردەستى مرۆيى رمايه )سه سەرمایەی مرۆیی ى بازاڕى یەکانيچاودێری و هەڵسەنگاندنی گۆڕانکار 

  بەردەوام.ندنى سه شهگهخێراکردنی پێشکەوتن بەرەو بەدیهێنانی ئامانجەکانی بەرنامەی 

 بەردەوام ندنىسه شه گهئامانجەکانی چوارچێوەی سەرمایەی مرۆیی و  : ١-5ى شێوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بەردەوامندنى سهشهگه -6

 ( Sustainable Development Goals – SDGs)م بەردەواندنى سهشهگه ئامانجەکانی -١-6

ئەجیندای ساڵی  و  ی پێکەوەبەستراو يئامانجی جیهان 1٧ بريتین له ( SDGs) بەردەوامندنى سهشه گه ئامانجەکانی 

بۆ گەیشتن بە داهاتوویەکی   بنگشتی بۆ ئەوە داڕێژراون کە "نەخشەیەکی ئامانجانە  دەهێنن. ئەو پێک 20٣0

لە الیەن کۆمەڵەی   2015لە ساڵی بەردەوام ندنى سهشهگه ئامانجەکانی باشتر و بەردەوامتر بۆ هەمووان". 

  ەکان ئامانجیەک لە  هەر    كانىه دیارکراو همەبەست.  نبەدەست بهێنرێ  20٣0تا ساڵی    نیاز وایەدانراون و    UNتيی  گش

  ، کاردەهێنرێن  بەبۆ پێوانەکردنی بەرەوپێشچوون بۆ هەر یەک لە ئامانجەکان    كه  ، گەڵ نیشاندەرەکان  لە   هاوكات

بەردەوام  ندنى سهشه گه ئامانجەکانی ڕەچاوی  دانیشتوان ە لەکاتی شیکردنەوەی بارودۆخی گرينگ. پێناسە کراون 

  ، ئاشتی  ،خۆشگوزەرانی  ،خەڵکتيايدا  وێنەیەکی فراوانتر پێشکەش دەکەن کە    ئامانجانە  ئەو  ىوهر ئهبهله  بکەین

  .ون كهردهده ی زەوی و هەسارە ،هاوبەش ی

 يانكهيهيى كارامهوانهوران ئهى الوان و گهژماره زۆركردنى

 فراندنهشياو و كارئ ى ، كاركارخستنبه به هنديدار يوهپه 

 كانى فێربوونستهرهرزكردنى كهاتنان و ئاستبهيبن

 ركردنى مامۆستاى لێهاتوو بهستهده زۆركردنى

 كاركردن، خوێندن يان ڕاهێنان دا نين. ى لهو الوانهمكردنى ئهكه

 ندروستىستهێنانى پانتايى جیهانيى تهدهبه

 كانى چاودێرييهتگوزارييهخزمه يشتن بهستگهده دڵنيايى له

 نداڵبوونمسێكس و  ست بهيوهكانى پهندروستييهته

 كێشان( رهر تووتن )جگهسههێزكردنى زاڵبوون بهبه

 ساڵ 5رباڵوى ساواكان و مندااڵنى خوار مردنى به كۆتايیهێنان به

 مكردنى مردنى دايكانكه

 كانى هاتووچۆپێكدادانه يشتن لهمكردنى مردن و زيانپێگهكه

 

 وتن لهكانى دواكهگشت شێوازه كۆتايیهێنان به

ساڵ 5ن مهمندااڵنى خوار ته كردن و الوازبوون لهشهگه  

 خوێندن

 خۆراك

ندروستىته ژين  
ى هرمايسه

 مرۆيى
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یەکە بۆ دەستنیشانکردنی هڕێگ SDGكانى رهى نيشانده بارهله  رێمی كوردستان ههچاودێریکردنی ئەدای 

 Monitoring andئەوەشدا، سیستەمی چاودێری و هەڵسەنگاندن ). لەگەڵ  كانڵێنه كه نەهێشتنی  ئەولەویات و  

Evaluation - M&E  وپێشچوونى  رهبه( بۆ چاودێریکردنیSDGs  کۆکردنەوەی داتا هەیە   كانىيه کیڵ پێویستی بە چا  

. لەکاتی ر کراون بهستهده   MICSبە تایبەتی  كان  خێزانييه  ڕووپێوه لە ڕێگەی  رێك  نيشانده. چەند  رزه تێچوويان به   كه

  دانیشتوان بەرنامەکانی    كردنى، پێویستە چاودێریرێمی كوردستانهه بۆ    دانیشتوانی نوێی  یەک يپەرەپێدانی ستراتیژ 

  رێمی كوردستان هه بۆ    SDGكانى  بەردەسته   رهنيشاندهلیستی   2  هاوپێچیببەستێت.    كراورى تازه نيشانده پشت بە  

  .ژمار كراوه موو عێراق ئه بۆ هه  راورد كراون كه ڵ ئاستێك بهگه له دەگرێت و  خۆ لە

لە بەشەکانی تری   ەکانئامانج جێکردنی بەشێک لەبه لە جێب  رێمی كوردستانههیەکە دەردەخات کە يبەراوردکار 

ختەیەک دابین دەکات کە  ۆ پ 1-6 ەیە. خشتەی دواو  ئامانجەکانی تردا لە بەشێک لە  کات و لە دە باشتر کار  اقر عێ

 .باشتر بکرێتبارودؤخەکەیان کە پێویستە ى بوارانهبەسوود بێت لە چارەسەرکردنی ئەو  تدەتوانێ

 .ساڵ نزيكترين، عێراقبەراورد لەگەڵ تێکڕای  بە رێمى كوردستانههبۆ  sSDGكانى رهنيشانده : ١-6 خشتەی

 ئامانج
باشتر  رێمی كوردستانهه

 عێراقلە تێکڕای 

خراپتر  رێمی كوردستانهه

 عێراقلە تێکڕای 

موو هه لههەژاری  كانىەاز بە هەموو شێو كۆتايیهێنان : 1 ىئامانج

 شوێنێك

 پاراستنی کۆمەڵیەتی 

ی ئاسایش ی يێتی و هێنانەديبە برسكۆتايیهێنان  :2 ىئامانج

 کشتوکاڵی بەردەوامخۆراک و باشترکردنی خۆراک و برەودان بە 

  خۆراکی منداڵ

پێشخستنی مسۆگەرکردنی ژیانێکی تەندروست و  :٣ ىئامانج

 دا خۆشگوزەرانی بۆ هەموان و لە هەموو تەمەنەکان 

 .ی منداڵيتەندروست

 .دووگیانيی پێشوەخت

 .ی دایکایەتیيچاودێر 

 رگريسازى.به

ە وەڵمنەدراوەکان يپێویستی

 خێزان ڕێكخستنی لە 

ی گشتگیر و يکوالێت خوێندنێكى بهدەستەبەرکردنی  :٤ ىئامانج

بۆ  ىی فێربوونی هەتاهەتایكانهیەکسان و برەودان بە دەرفەت

 هەمووان

 به نديكردن يوهپه

 و وازهێنان. قوتابخانه

 .ەکان ڕەگەز ی بوونیەکسان

 كان.ييهكارامه

 

بەهێزکردنی ژنان و ی ڕەگەزی و يیەکسانديهێنانى به :5 ىئامانج

 کچان

 .ی پێشوەختيهاوسەرگیر 

 .ی پێشوەختيدووگیان

 .خوێندنی ئافرەتان 

کۆمپیوتەر كانى ييهكارامه

 .تان ئافرهالی 

 مێینە خەتەنەی

بەردەستبوون و بەڕێوەبردنی  دڵنيابوون له :6 ىئامانج

 تەندروستی بۆ هەمووانڕۆى ئاوهبەردەوامی ئاو و 

ئاو و  يشتن بهستگهده

 کارەبا
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 ،دڵنیابوون لە گەیشتن بە وزەی گونجاو :٧ ىئامانج

 و مۆدێرن بۆ هەمووان ،بەردەوام ،باوەڕپێکراو

 وزەی خاوێن 

ی بەردەوام و يبەرەوپێشبردنی گەشەی ئابوور  :٨ ىئامانج

بۆ شياو پڕ بەرهەم و کاری  واو وته دامەزراندنێکی ،گشتگیر

 هەمووان

 ی منداڵكردنکار  

برەودان بە کۆمەڵگا ئاشتیخواز و گشتگیرەکان بۆ  :16 ىئامانج

دەستەبەرکردنی گەیشتن بە  ،بەردەوامندنى سهشهگه

 ،دادپەروەری بۆ هەمووان و بنیاتنانی دامەزراوە کاریگەر

 و گشتگیرەکان لە هەموو ئاستەکاندا ،بەرپرسیار

 منداڵ. كارهێنانىخراپ به

 .پارێزراوى 

 .لە دژی ئافرەتان جیاكاری 

 

 نی بەردەوامندسه دیمۆگرافی و ئامانجەکانی گەشە اڵتىخه  -6-2

ى  ي باشبوونی تەندروستنجامى ره توانێت بهدهئابووری کە خێراى دیمۆگرافی بریتییە لە گەشەی  اڵتىخه

مبوونى  كه . لەگەڵ دانیشتوانپێکهاتەی تەمەنی  و لهدواى ئه  گۆڕانكاريى ، و پيتىبه ، دابەزینى خێرای منداڵبوون

ی  الو  یدانیشتوانڕێژەی  ڵگه راورد لهبه به ى واڵتکارکردن یتەمەنلە  ىدانیشتوانلەدایکبوون، ژمارەی  ىسااڵنه

لە هێزی کار و  زۆرتر کی انێخەڵک بوونىهه  لەگەڵ. كاتده شه زۆرتر گه  ساڵ( 15 )بچووكتر له  راوپشتبەست 

 ،وهكرێته ڕوويدا ده گەشەی ئابووريی به دەرفەتی ى ره نجهپه ، واڵت بۆ پاڵپشتيكردن منداڵلە کەمتر ژمارەیەکی 

  ، پەروەردە ،تەندروستىكانى بواره تى و ئابوورى لهاڵيهكۆمه تى درووستى و سياسه وەبەرهێنان  رجێكمه  به

ی يکراوە بۆ چەمکی پەیوەندز ( پێشنیا 1-6 ىشێوه. چوارچێوەی خوارەوە )و بكرێنيڕهپه  حوکمڕانی و ئابووریدا 

 .رێمى كوردستانهه چوارچێوەی  بەردەوام لە ندنىسه شهگه  کانیدیمۆگرافی و ئامانجە اڵتىخه نێوان 

 .بەردەوامندنى سهشهگهی كانهدیمۆگرافی و ئامانج اڵتىخه چوارچێوەیەک لە  : ١-6 شێوەی

     

 دامەزراندن  تواناسازی   پەروەردەکردن
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 ىره نجهپهی ئەوە دەکات کە هەرێمەکە رەنگە بەرەو ز ، پێشنیارێمى كوردستانههلە پيتى زينى بهدابهبەرەو  ىڕەوت

بەردەوام  ندنى سه شهگه ەکانیدیمۆگرافی بە ئامانج ىره نجهپهئەو چوارچێوەیەی کە . ٣1ت دیمۆگرافی بڕوا

لە   هەنگاوێکی گەورەدیمۆگرافی ببێتە هۆی  اڵتىخه  ئەوەی دراوە. بۆ شان پێ 1- 6 ژماره وێنەی لە دەبەستێتەوە 

خوارەوە  ى بەردەوامندنى سه شهگه چوار خاڵی ئامانجەکانی اڵوكردنى تێكه ، رێمى كوردستانهه بەدیهێنانی ئاواتی 

 :ە گرينگپالنداناندا پڕۆسەی لە بڕیاردان و 

  گشتخۆشگوزەرانی بۆ هەمووان و لە پێشخستنى مسۆگەرکردنی ژیانێکی تەندروست و  :٣ ىئامانج (1

 . تەمەنەکاندا

ی فێربوونی كانه یەکسان و برەودان بە دەرفەتى گشتگير و  يکوالێت  خوێندنێكى به دەستەبەرکردنی    :٤  ىئامانج (2

 بۆ هەمووان.  ىهەتاهەتای

 . و کچان تانئافرهى ڕەگەزی و تواناسازی و بەهێزکردنی ي بەدیهێنانی یەکسان :5 ىئامانج (٣

واو  ته ى(  ێكركارخستن)سه ی بەردەوام و گشتگير و دامەزراندنێکی  يبردنی گەشەی ئابوور   بەرەوپێش  :٨  ىئامانج (٤

 .بۆ هەمووان شياو و کاری  مهێن رهه بهو 

گشتگير و یەکسان و  كواڵێتيى بهەوە دەکات کە دەستەبەرکردنی خوێندنی ب ئاماژه چوارچێوەیە  مئە

رێمى  هه یەکسان بۆ هەموو کوڕان و کچانی ڵى ههفێربوونی هەتاهەتایی بۆ هەمووان كانى تهرفهدهبەرزکردنەوەی 

ژیانی تەندروست و ركردنى بهستهده( 1بە  وهسترێتهبهدهکاتێک ئەم دەستکەوتە  .خسێننڕه ده كوردستان

( بەدیهێنانی یەکسانی و تواناسازیی ڕەگەزی بۆ  2    بۆ هەمووان و  رانى(خۆش ى )خۆشگوزه ژیانئاستى  بەرزکردنەوەی  

  ركارخستنىسه بەردەوام، گشتگير و  هێز، به یيی ئابوور ك يه و کچان، ڕێگاکە بەرەو گەشە تانئافره هەموو 

 دەبێت.خۆش  بۆ هەمووانشياو و بەرهەمدار و کاری  واوته (دامەزراندنی)

لە بنیاتنانی ئابوورییەکی    رێمى كوردستان هه تێبینى بکرێت کە ژینگەیەکی بەتوانا پێویستە بۆ ئەوەی    بێتده  ،بەاڵم

ی  پڕۆسەگەنجان لە  بەشداریپێکردنیبەتوانا پێویستە ڕەچاوی  ىئەم جۆرە ژینگە. سەرکەوتوو بێت بەهێزدا

پێویستە رێگری  ، بەڵکو دابنرێت ۆیینەک تەنیا وەک مافێکی مر  ت. ئەمە دەبێبکات ئاستەکاندا گشتسیاس ى لە 

ئەنجامەکانی  چاوى ڕه كه ە گرينگ و كاته ئه ئەمە بە تایبەتی. بۆ دەرەوە بەهرەکانی گەنجان ۆیشتنىڕ ت لە ابک

بەرزترین  ، اوهپرسیار کر  نیازی گەنجان بۆ کۆچکردن  ىباره لە كهڕووپێوه له  كاتێك. ٣2ت كرێدهگەنجان ڕووپێوى 

  هەولێر لە    %26و    دهۆک  له   %٣0  ،لە سلێمانی  %٣5  كه   ،  نبوو   رێمى كوردستانههی  کەهەر س ێ پارێزگا  كان لهڕێژه

 .بووه %1٣نیشتمانی کە  یڕێژه بە بەراورد بە  بووه

 
ند و چه وهكرێتهچ كاتێك ده كهرهنجه، پهڕێت يان نهپهديموگرافيدا تێده اڵتىخه رێم بهى پێشان بدرێت ئايا ههوهبۆ ئه ى زياتر پێويستهوهلێكۆڵينه 31

 نێت.خايهده
32UNFPA   وUNICEF (2020 ڕووپێوى ڕواڵ و الوان .)بى(.ره عه )به 2020-201٩ 
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  ى ڕەگەز ى يیەکسان -7

 تانئافرههێزكردنى به -١-7

تەنیا مافێکی بنچینەیی مرۆڤ نییە، بەڵکو بناغەیەکی پێویستە بۆ جیهانێکی ئارام   (جێندەری ) ى ڕەگەز ى يیەکسان

زۆرێک لە نیشاندەرەکان لەالیەن ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکانەوە بۆ پێوانەکردنی   و سەرفراز و سەقامگير. 

پەرەیان پێدراوە. ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکان ئەم نیشاندەرانە لەسەر   ى ڕەگەز ى ي و یەکسان تانهێزكردنى ئافرهبه

. ئەم بەشەی ئێستا ئەو  وێتكهدهست ده ىلەسەر ئاستى هەرێمداتا ن گمه ده بهئاستى واڵت بەرهەمدەهێنن و 

واڵت  ی جیهانی و بانکی جیهانی لەسەر ئاستى ي، کۆڕبەندی ئابوور UNDPنیشاندەرانە شیدەکاتەوە کە لە الیەن 

 . بەرهەم هێنراون 

 وهتهندنى نهسهشه ى گهرنامه به  ىي ە لە نیشاندەری سەرەکيبریتی( HDIمرۆیی )ندنى سهشهگه  نیشاندەری 

بۆ عێراق  ی  0.6٨٩دا    201٩لە ساڵی  و  ئه  .(United Nations Development Program - UNDPكان )كگرتووهيه

 Genderز )گهڕهی ندنسه گەشەرى نيشانده بوو. اد 120ئاستى جیهاندا لە پلەی  رسه  تۆمارکرد و لە

Development Index - GDI)    بە شێوەیەکی سەرەکی    زى گهڵێنى ڕه كه بۆ نێر.    0.7٤٤بەرامبەر    له  ـه   0.5٨7بۆ مێ

كرابوو  ندهزه مه ( وGross National Income - GNIكۆى داهاتى ناوخۆيى ) هل رانهسه  یيدەگەڕێتەوە بۆ جیاواز 

 زيىگه ڵێنى ڕه كه ئەنجامەکانی . ٣٣ت بێ مێی ڕەگەز لە نێو  GNIتێکڕای ى ندهوهئه نێر حەوت ی ڕەگەز کە لە نێو 

 152لە ڕیزبەندی  عێڕاق ،واڵت 15٣لە نێوان  هەروەک( بەردەوام بوون، Gender Global Gap - GGGجیهانى )

عێراق بە خراپترین واڵت   ،٣٤ى ز گهڵێنى ڕه كهی يئابوور  تىرفهو ده بەشداری  سەبارەت بەالوەکی رى نيشانده. هدای

( لە  Female Labour Force Participation - FLFPڕێژەی بەشداریکردنی هێزی کاری مێینە )   .لە جیهاندا دادەنێت

 ( LFP) شداريكردنى هێزى كار به  زى لهگه ڵێنى ڕه كه ڕووى   له و  %1٣ی جیهان لە کانعێراقدا یەکێکە لە نزمترین ڕێژە

 دایە. 152لە پلەی 

ی  يئایا یاساکان ئاسانکاری دەکەن، یان ڕێگری دەکەن لە بەشدار  ەنگدانەوەی ئەوەی ڕ بۆ تێکەڵ رێكى نيشانده

ی  ـ ٤5 نمرەی دەریخست کە عێراق و ئهسااڵنە لەالیەن بانکی جیهانییەوە باڵودەکرێتەوە. ، تانئافرهی يئابوور 

کرێکار  تێكى ئافرهکە لە دەورووبەری بازنەی ژیانی  نیشاندەرەی ئەو  .(100بۆ  0)بە پێوەری  وه بەدەست هێنا

  كاتى  له لەگەڵ یاسادا،  تانوتى ئافرهڵسوكه ى ههور ده له كه  دەکاتەوە کورت  دروست کراوە، هەشت نیشاندەر

بۆ یەکخستنى بەشە  كار دێن    و بهدرووست كراون    ،بە پیشەکانیان   هێنانو کۆتایی  وتن تيايداپێشكه   ،كردندەستپێ

 ىنمره  عێراق  .دەدەنژیانیاندا كانى جياوازه  هلە قۆناغتان ئافرهەی يجیاوازەکانی یاسا لەگەڵ ئەو بڕیارە ئابووری

لەسەر  ى  %75 وهەیە بۆ کارکردن تان ئافرهلەسەر بڕیارەکانی  يانلەسەر ئەو یاسایانەی کە کاریگەری ى  100%

  ىيانهیاسا و ڕێساو ئه  . ست هێناوه ده، به ژنان کار و بازرگانی لەالیەندەستپێکردن و بەڕێوەبردنی كانى ڕێگرييه 

ى  ي خانەنشینى مووچه قەبارەی  رسه نهكه كار ده یانەییاسائەو  ،يهتان هه ئافرهلەسەر مووچەی  یان کاریگەری

 
33UNDP  (2020ڕاپۆرتى گه )201٩ندنى مرۆيى سهشه. 
34WEF  (2020نيشانده .)زى.گهڵێنى ڕهرى جیهانيى كه 
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 ، به کەی ئابووری هەیە يكردنلەسەر بەشدار  يان ڕەگەزی لە موڵک و ميراتدا کاریگەریجياكاريى و ت، ئافره

  ،ڵەو ان بە جو يپەیوەندیى رانهنيشاندهتۆمار کردووە. لەالیەکی تر، ئەو یان ـ %٤0و  %50و  %50ڕێژەی  ،ندڕيزبه

  % 20و    %0و    %25،  ندڕيزبه بە    ، کە  ن ڕەنگدانەوەی وێنەیەکی خەمناکەوە هەیە  يو دایک و باوکایەتی  ،هاوسەرگيری 

 ەوە.نه ڕوون دەکلەکارکردندا  تانئافرهی يكردنبەشدار نزمى . ئەم نمرە زۆر نزمانە ڕێژەی ن کراو تۆمار 

)وەک ر( و ژنان ا ى دیارکراو بۆ پیاوان )وەک دابینکي یەکان ڕۆڵ و بەرپرسیاریەتيکۆمەاڵیەت ريتهداب و نه

 World Values)  ەکانيبەها جیهانیڕووپێوى . ئەنجامەکانی وهكايه هێننه دهی ماڵەوە( يكردنبەرپرسیاری چاودێر 

Survey)  عەرەبیرى پێوه و (Arab Barometer )  ەکان  يکۆمەاڵیەتی ريته داب و نه دەردەخات کە  قورساييه ئەو

لە  كانشاراوه ئاشكرا و  گرييه ال؛ و ئەو کاریگەرییەی کە انهو تاکەکان هەی كانکۆمەڵگە كان،هلەسەر ڕێکخراو 

ئاماژە بەوە دەکەن  كان ڕووپێوهی كانه. وەاڵميانههه  و دەرفەتەکانی بەردەست بۆ ژن و پیاوز گه ڕه ۆڵی ڕ دیارکردنی 

ە.  گرينگ  یەکی یەکسان بە شێوەبۆ هەردوو ڕەگەز  کە زۆربەی عێراقییەکان کۆکن لەسەر ئەوەی کە خوێندنی زانکۆ  

ئەنجامەکانی  تێدایە.    یيجیاکار ژنان  دژى    له   ،اندند ایەکسان لەدامەزر ی  ماف  هەڵوێست بەرامبەر بە   ،لەالیەکی ترەوە

 خوارەوە دەکەن:  انەی دۆزینەو ئاماژە بەم  كهڕووپێوههەردوو 

بە ئەندازەی کارکردن جێى  و ماڵداری بوون ەوەزۆربەی ژنان کۆک بوون لەسەر ئەوەی کە "ژنی ماڵ (1

 .   خوێندندا  ەکانیجیاواز  ەبە جیاوازییەکی کەم لە نێوان ئاست ،یە"يەزامەندڕ 

  ڕێوه به بازرگانیكارى   ن لە ئافرەتا باشتر  لەسەر ئەوە کۆک بوون کە "پیاوان  تانئافرهو  پياوان زۆربەی  (2

   . خوێندەوارەکانیشدا"، تەنانەت لە نێو ئافرەتە زۆر نبهده

مافی زیاتر لە ژنان زۆربەی عێراقییەکان کۆک بوون لەسەر ئەوەی کە "کاتێک کار کەمە، دەبێت پیاوان  (٣

     .گرن دهى ڕەگەزی ي نایەکسانى رگه بهکەمتر  تر نەوەی گەنج و"،  بێتيان هه کردنکار 

ردا  رامبهبه له کات"، بزۆربەی پیاوانی عێراق دژی ئەوە بوون کە "ژنێک خۆی سەفەری دەرەوەی واڵت  (٤

 . بوونی جوڵەی ژنان يئازاد ی ژنان کەمتر دژ 

  دووجار بارگرانی ، کە ڕووبەڕووی هعێراق هەبوو انە کاریگەرییان لەسەر ژنانی يکۆمەاڵیەتی ريتهداب و نه ئەم 

ژنان بەرپرسیاری سەرەکين لە بەخێوکردنی   دەکرێن. پاڵپشتییەکی کەمی دامەزراوەیی یان خێزانیو دەبنەوە 

ى  یەکسان كىیەبارگرانی ه ئەم . و چاودێریکردنی ئەو کەسانەی کەمئەندامن بەسااڵچوان ی يكردنمنداڵ و چاودێر 

ی خۆی لەسەر گەورەیی  يکاریگەر  ،لە عێراق دانیشتوانمیکی ا ین. دا٣5كاتكار نهکات یان ب کار كه هئافرەت چ  يههه

  .)منداڵ بۆ هەر ئافرەتێک( ٣6زه واڵتە بەر  مئەپيتيى ڕێژەی به چونکەهەیە  بەرامبەری بێ يكردنکاری چاودێر 

  م دایکانە ناکەن کە منداڵی بچووکیان هەیە چونکە ئە وله پشتگيری ك  پێویست وهکان ييهردهروهپه  دامەزراوە

 نياته ناویان تۆمار کراوە کە ساڵی  6هەیە و ژمارەی مندااڵنی خوار  باخچەی ساوایانی/داینگە 771 نياتهواڵتە 

 
 pdf0_3tp-10-https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/sd.. 2007عێراق  كارهێنانى كات لهڕووپێوى به 35
 نديى ئامارناوهزگاى ده 36

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/publications/files/sd-10-tp3_0.pdf
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ش، وهڵ ئهگهله .٣٨قۆناغی پێش سەرەتایی به نديكردنيوهبۆ په %7 کە دەکاتەڕێژهکە ، ٣7ڵن هەزار مندا ٣6.7

ڕاى  ره سه   .نلە بەغداداینگە/باخچەی ساوایانی  ی    %5٤ڕەنگدانەوەی نایەکسانییە چونکە  نديكردن  يوهپه ڕێژەی  

 ه یي بەسااڵچوو و خاوەن پێداویست ه ئەندامچاودێريكردنى منداڵ، هەروەها ژنان بەرپرسیارن لە  ریکردنیێچاود

   خێزان. ی كانهتایبەت

کراوە، چونکە هیچ   ننيشتيمانيئەو نیشاندەرانەی لەسەر ئاستى ماى ر بنه سهلهئەم شیکردنەوەیەی سەرەوە 

بارودۆخی  بەسەر بکرێ  وەکان رابەردەست نییە. لەوانەیە زۆرێک لە دۆز  رێمى كوردستان هه گونجاو بۆ  ژمارەیەکی

رێمى  هه بۆ سەرەوەانى ك هر نيشانده مهێنانى رههبه  ،شدامهئهڵ گه له .نبکرێ پیادە دایشرێمى كوردستانهه

 بەشەم ى له وهئهدابين بکات.  تانئافره بۆ سیاسەتی تواناسازی  كانى پێويسته تێڕوانین توانێتده ، كوردستان

پێشان   رێمى كوردستانهه لە تان ئافره ی تواناسازیی كانه سیاسەت تێکە دەتوان ڕوو خاتهده  رێمىهه داتای  ماوه

   .بدات

ی کچانی يبەرژەوەند لەی لە خوێندنی ناوەندیدا ڕەگەز ى يکە یەکسان نهدپێشان ده  MICSڕووپێوى ی كانداتا

ژمارەی ئەو کوڕ و کچانەی کە لە خوێندنی سەرەتاییدا ناویان تۆمار   201٨دایە. لە ساڵی  رێمى كوردستان هه

  100لە بەرامبەر کچ  112 دەبێت.رز بهدا  لەگەڵ زیادبوونی تەمەنى ڕەگەز  یەکسانبوونی .کردووە یەکسان بوو 

 گاتتاكو لە خوێندنی دوا ناوەندی دهلە زیادبوون    ێتو بەردەوام دەب  ناویان تۆمارکردوەلە خوێندنی ناوەندی  کوڕ  

وەک   ن واڵتر ئاستى سهله ەی کە انئەم ژمارانە بە شێوەیەکی بەرچاو بەرزترن لەو  . کوڕ  100کچ بۆ هەر  1٣٨بە 

دا   س ێ پارێزگاهەر  لە خوێندن له ى ڕەگەز بوونى یەکسانشان دراوە. ڕێژەی بەرزی پێدا  1-7 ئەوەی لە خشتەی

 . هەولێر بەرزە زاڵە و بەتایبەتی لە

 2٠١8، ندييان كردووهيوهپهقوتابیانەی  بۆ ئەو  ى ڕەگەز  بوونىیەکسان : ١-7 خشتەی

 سلێمانی هەولێر دهۆک 
هەرێمى 

 کوردستان
 عێراق

 0.٩7 1 1.02 1 1.01 سەرەتایی

 1 1.12 1.0٤ 1.22 1.1٤ ناوەندی

 1.15 1.٣٨ 1.2٩ 1.٤٤ 1.٤٤ دواناوەندی

  ە.بوو   رێمى كوردستانهه ى    15+  ىدانیشتوانی    %٤0ی چاالک )لە هێزی کاردا(  دانیشتواندا ڕێژەی    2017لە ساڵی  

 کەڕێژه ، بووه %10 رێمى كوردستان هه ڕێژەی بێکاری لە  .سلێمانی بووە له %٤2 لە دهۆک و %٣6 نێوان  ڕێژەکە لە 

 .٣٩(%٩( بە بەراورد بە هەولێر یان سلێمانی )%16)بەرزترە ۆک هلە د

 
 ن.كههى دايكانيان كار ده ن كهوانهنى زوودان ئهمهته رييكردنى مندااڵن لهكانى چاودێقوتابخانه ى لهو مندااڵنهر سێى ئهسهى دوو لهنزيكه 37
38https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRE.ENRR?view=chart&locations=IQ  
 .201٨-201٤ ژماره (. كوردستان به201٩رێمى كوردستان )رى ههى ئاماستهده 39

https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRE.ENRR?view=chart&locations=IQ
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  ، لەگەڵ ئەوەشدا .بە یەکسانی لە نێوان کەرتی گشتی و تایبەتدا دابەش بووە رێمی كوردستان هه هێزی کاری 

  کار  الە کەرتی تایبەتدت ئافره ی هێزی کاری  %2٤ نياته کار دەکەن، چونکە  دازیاتر لە کەرتی گشتیتان ئافره

کەرتی  ت ئافرهەکانی بەشداریکردن بۆ يسەرەکی بواره هێزی کاری پیاو. یەکێک لە ى  %56دەکات، لە بەرامبەر 

 تەندروستییە.  

. کاتژمێرەکانی کارکردنی جۆرەکانی تری کار،  ناسێنندهوەک دایک  تانئافره كانكۆنه یەيیەتکۆمەڵ  ريته داب و نه

یان بە کارکردن لەگەڵ  يکە پێویستى ركانه ئه، یان ئەو وهبيانهێڵێته ماڵ  ىوهرهده  کە ڕەنگە لە دوای تاریکی لە

ی  ڕەگەز رێمی كوردستان  لە هه   هۆی ئەوەی  نهدەب، بەربەستێکن کە  هيهه   خێزانەکانیان  دەرەوەری   ینەینێر ی  ڕەگەز 

شان  پێهێزی کاردا  كردن له گەورەی ڕەگەزی لە بەشداریڵێنێكى كه  ڕەگەز پێی به وەاداتای جیاکر  .اتک ەمێ کار ن

 ريته داب و نه. زى مێگهڕه لە نێو  %1٤بەرامبەر بە زى نێر گهڕه بووە لە نێو  %66 کەچونکە ڕێژە ،دەدات

یەکسانی لە پەروەردە و نایەکسانی لە دامەزراندندا دروست    ( پارادۆکس ی)  بوونىكدژيه   پارێزگارەکانکۆمەڵیەتییە  

. ئەم  ەينی لە دامەزراندندا    يانبەڵم دەرفەتی یەکسان  یان هەیە باشتر دەستکەوتی  لە پەروەردەدا    تانئافره دەکەن.  

 ە.  رێمی كوردستانهه   یمرۆیي سەرمایەیدۆخە تەنیا دژی مافەکانی مرۆڤ نییە بەڵکو بەفیڕۆدانی بەشێکی زۆری 

.  دەیگێڕن   رێمی كوردستان هه لە کەرتی تەندروستی لە    تانئافره کە    ە ەیگرينگڕەنگدانەوەی ئەو ڕۆڵە  كارگێڕى  داتای  

  ی انکارمەند ى    %٤٩و    اندەرمانساز ى    %5٩،  نی ددانسازا  %٧6،  انپزیشکى    %٤٤،  هاتووهدا    2-٧  وەک لە خشتەی

  کەمێک و دەرمانسازانی مێ    انپزیشک  یڕێژه   ،عێراقبەراورد لەگەڵ هەموو    . بەنمێی  ڕەگەز یاریدەدەری  پزیشک لە  

 مێ بەرزترە.   ى یاریدەدەری  پزیشکی انکارمەند ی ددان و  انو ڕێژەی پزیشک ەنزمتر 

 2٠١8، ڕەگەزکارمەندانی تەندروستى بە پێى : 2-7 خشتەی

 عێراق هەرێمى کوردستان سلێمانی هەولێر دهۆک 

            پزیشک 

  18,073        4,019        1,705        1,657        657           نێر

  15,363        3,107        1,226        1,478        403           مێ

  33,436        7,126        2,931        3,135        1,060       کۆی گشتى

  46                44              42              47              38             % مێ

           پزیشکی ددان

  5,191           714            206            412            96             نێر

  11,522        2,311        933            1,091        287           مێ

  16,713        3,025        1,139        1,503        383           کۆی گشتى

  69                76              82              73              75             % مێ

            دەرمانساز 

  4,806           424            131            210            83             نێر

  7,716           598            153            370            75             مێ
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  12,522        1,022        284            580            158           کۆی گشتى

  62                59              54              64              47             % مێ

            كیاریدەدەری پزیش 

  44,149        4,220        2,670        1,216        334           نێر

  29,727        4,006        2,988        722            296           مێ

  73,876        8,226        5,658        1,938        630           کۆی گشتى

  40                49              53              37              47             % مێ

 ، عێراق 201٩- 201٨ئامار  ىاڵنه سارتووكى په ی ئامار، يناوەندزگاى ده سەرچاوە: 

 پاراستنى ئافرەت -7-2

 بۆ ڵڕەخساندنی هەز گهڕه . چونکە توندوتيژی لەسەر بنەمای ییانبە تواناساز  ستراوهت بهئافرهپاراستنى 

. جگە لە هاوسەرگيریی پێشوەخت، دەکات  سنوردارڕۆڵیان هەبێت    بۆ ئەوەی لە فەزای گشتیدا   و کچان   تانئافره

، ئاسایش ى مرۆڤ و  (FGM)  باسکراوە، پێویستە پاراستنى ژنان ڕەچاوی خەتەکردنی مێینەلە بەشێکدا  کە پێشتر

 .ی خێزانی بکاتيتوندوتيژ 

 ( Female Genital Mutilation - FGM)  کردنی مێینەنهخەتە ( ١

یان کۆی ئەندامی زاوزێی دەرەکی مێینە یان برینى   ێکبریتییە لە البردنی بەش (FGM)  خەتەکردنی مێینە

لەوانە   لێکەوتەی خێرالەگەڵ  وامه رده ئازارێكى به خەتەکردنی مێینە ئەندامی زاوزێی مێینە.  لهتر 

. روروبهكانى دهشانهبرینى ، برینى ئەندامی زاوزێ و لە ميزڵدان ميز  مانەوەیئازارێکی سەخت، شۆک، 

 .و تەنانەت مردن ، یەکانی تر بریتين لە سیپتیکامیا، نەزۆکی، ڕێگریکردن لە کاريئاڵۆز 

شێوازێكى  کە هەر  ٤٩-15ڕێژەی ئافرەتانی  . بەرباڵوە رێمى كوردستان هه لە  خەتەکردنی مێینە

دەگمەنە و لە هەولێر و   دهۆک لە پارێزگای  كارهبوو. ئەم  %٣7.5 بۆکراوە  یان کردنی مێینەنهخەتە

 .یان بۆکراوەخەتەکردنی مێینە کانیجۆرە ێک لە جۆر  ٤٩-15 تانىئافرهی  %٤7و سلێمانی زۆر بەرباڵوە 

 MICSڕووپێوى  ئەنجامەکانی .زیاترەلەم دوو پارێزگایەدا  خەتەکردنی مێینە کرداری  لەبارەی زانیاری 

 .زۆر زیاترەكۆن  نەوەی  نێو  لە  ئەمە  و    بەرەو کەمبونەوە دەچێت،ئاماژە بەوە دەکەن کە لە کوردستاندا  

پێیان وایە کە دەبێت ئەم  %٨٩.٣، ویانەو بیست کردنی مێینەنهخەتە ىبارهلەکە  ىتانهئافرهلە نێو ئەو 

ی كانشێوەی سەرەکی لە پارێزگا  بە كه خەتەنەیان بۆ کراوە %٣.2لە نێو کچاندا . بوەستێتدیاردەیە 

 .  نهەولێر و سلێماني

 سایش ى مرۆییائ ( 2

 MICSڕووپێوى باشترە لە شوێنەکانی دیکەی واڵت. بەپێى  رێمى كوردستان هه لە تان ئافرهئاسایش ى مرۆڤ بۆ 

ستدرێژى، يان  ده  یانى دزی  يقوربان  تهبوونه  کەساڵ    ٤٩-15تەمەن  تانى  ئافرهڕێژەی  رێمى كوردستان  لە هه،  2٠١8

ڕێژەکە نیوەی تێکڕای    .%1لە  کەمترە    ى بوونهدەستدرێژ یان    دزی   يىتوندوتيژ   تووش ى  وهييهسته ڕووى جه   ى له وانهئه

 .ەنەبوو  ەوەیيی چەکدار يدز   یان بەيپەیوەند . زۆربەی پێشهاتەکانگشت عێراقڕێژەی زاڵە لە 
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تدا  اڵلەگەڵ تێکڕای و بەهەمان شێوە کاتێک  . پارێزراوى کردن بە هەستیە لە يبریتالیەنێکی تری ئاسایش ى مرۆڤ 

دەکەن  پارێزراوى  هەست بە    رێمى كوردستان ههساڵ لە    ٤٩-15تەمەن  تانى  ئافره  ڕێژەی زیاتر لە  ،كرێتدهبەراورد  

وەک   .ماڵەوە بمێننەوە لە بە تەنیا  بوونیان دوای تاریک پیاسە بکەنلەگەڕەکەکەیاندا  داهاتن دوای تاریکئەگەر 

لە   پیاسەکردن كاتى له پارێزراوبوون زۆربە  كردنی هەستيدا ئاماژەی پێکراوە، ڕێژەی سەد ٣-7 لە خشتەی

لەکاتی بەراوردکردنی   .ەتێکڕای واڵت س ێ ئەوەندەی رێمى كوردستانههلە  داهاتنتاریکلە دوای گەڕەکەکەیاندا 

  دەکەن )خشتەی پارێزراوبوون هەست بە زۆر  وداشه له  ماڵ لە وهنيا مانه ته كاتى به لهکە  ىهتانئافرهو ئه ڕێژەی 

 .  بەرزترەجار  2.5رێمى كوردستان دا لە هه ڕێژەیە  مئە(، ٤-7

زۆرتر  لە سلێمانی    تانئافره  نێو پارێزگاکاندا جیاوازە.    پارێزراوبوون لهە تێبینی ئەوە بکەین کە هەستکردن بە  گرينگ

 %2٧لە هەولێر و  %٣0بەرامبەر  %٧0) پیاسە بکەن تەنیا دوای تاریکی بەر گهئه دەکەنپارێزراوبوون هەست بە 

 (. دهۆکلە  %2٩لە هەولێر و  %٣6بەرامبەر  %6٨) وهتەنیا لە ماڵەوە بمێننه  به ( یان دوای تاریکی دهۆکلە 

 2٠١8   ،وداشه  لهبە تەنیا لە گەڕەک    ىپیاسەکردن لە کاتی  پارێزراوبوون  لە رووی هەستکردن بە    49- ١5تانى  ئافرهی  بووندابەش  :3-7  خشتەی

 عێراق هەرێمى کوردستان سلێمانی هەولێر دهۆک 

 1٤.0 ٤2.0 70.2 2٩.٨ 26.٨ زۆر پارێزراو

 ٣٤.٩ ٣5.2 20.٨ ٣٩.0 ٤٨.٨ پارێزراو

 10.0 2.٣ 2.5 1.٩ 2.٨ ناپارێزراو

 2.2 0.2 0.2 0.1 0.٣ ناپارێزراوزۆر 

 ٣٨.٩ 20.٤ 6.٣ 2٩.2 21.2 تەنیا پیاسە ناکاتهیچ کات لەدوای تاریکی بە 

 2٠١8  ،وشه   لە ماڵ له   وهنيا مانهته  كاتى به  له پارێزراوبوون  لەڕووی هەستکردن بە    49-١5تانى  دابەشبوونی ئافره  : 4-7  خشتەی

 عێراق هەرێمى کوردستان سلێمانی هەولێر دهۆک 

 17.٩ ٤٤.6 67.٨ ٣6.0 2٨.7 زۆر پارێزراوە

 ٤7.0 ٤0.1 21.٨ ٤6.٣ 5٣.٩ پارێزراو

 ٨.5 1.٩ 2.1 1.٣ ٣.2 ناپارێزراو

 1.٤ 0.2 0.٤ 0.1 0.٣ ناپارێزراوزۆر 

 25.1 1٣.2 7.٩ 16.٣ 1٤.0 نابێت  وهماڵه   لههیچ کات لەدوای تاریکی بە تەنیا  

 توندوتێژيى خێزانى ( 3

ساڵ بەرامبەر بە لێدانی   ٤٩-15لە عێراق هەڵسەنگاندنی بۆ هەڵویستى ئافرەتانی تەمەن  MICS 2018ڕووپێوى 

تدانى زيه ئه پاساویان هەیە بۆ لێدان و  پياوان بە پرسیارکردن لە بەشداربووان کە ئایا پێیان وایە  ووهکردت ئافره

  ی کۆمەاڵیەتییە بۆ وهنه هێنالە بارودۆخی جۆراوجۆردا. مەبەست لەم پرسیارانە وەرگرتنى پاساو  كانيانهاوژينه 
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  ژن  کاتێمبێكارى ته وەک کردارێکی  پێگەیەکی نزمتری هەیە( داه کۆمەڵگ  ژن لە کەى رجه ڵومههه )لەو توندوتيژی 

 .تبێنە وهڕووى ڕەگەزییه له خۆی پابەندی ڕۆڵی چاوەڕوانکراوی 

کە لە هەر چوار    ندهده  شان پێ یەکان  ي. زانیار ڕوو  خراوەتەی خێزانی  يتوندوتيژ   قبوڵکردنیدا ئاستى    5-7  ەی لە خشت

ەی حەوت حاڵەت  هەر یەک لەوبۆ  خۆی بدات ىكههاوژينه  لە پياوپاساوی ئەوە دەداتەوە کە  كێكيانيه ئافرەت

  ( و لەسەر ئاستى پارێزگاکان %٤0)گشتيى عێراق  . ئەم ژمارەیە کەمترە لە تێکڕای ژمارەی  هاتووەکە لە خشتەکەدا  

  ، ی خێزانی دەهێننەوەيپاساو بۆ توندوتيژ   %٣٤و  کەچن  ڵزیاتر م  دەژینلە هەولێر  ى  تانهئافره . ئەو  جیاوازيی هەیە  دا

ی يپاساو بۆ توندوتيژ لەو حاڵەتەدا زیاتر تان ئافره . %٨و لە سلێمانی  %2٣ له بريتييه  دهۆک لە  كه لە کاتێکدا ڕێژە

دەکەن، منداڵ فەرامۆش دەکەن، یان بەبێ مۆڵەت پێ نهێنییەکانی ماڵ دزە كانتهئافرهخێزانی دەهێننەوە کە 

 دەچنە دەرەوە. 

وایە  49-١5تانى شبوونى ئافرهدابه : 5-7 خشتەی  2٠١8ەکەی، ژينلێدانی هاو  هەیە بۆ  پاساوی هاوسەر کە باوەڕیان 

 عێراق هەرێمى کوردستان سلێمانی هەولێر دهۆک هۆکار

 2٨.6 1٤.7 ٤.٤ 21.٩ 1٣.7 بچێتە دەرەوە ىوهئاگاداركردنهئەگەر بێ 

 25.٣ 1٤.٩ ٤.0 22.2 1٤.6 ئەگەر منداڵەکان فەرامۆش بکات

 27.7 1٣.7 ٤.7 1٩.٨ 1٣.٤ مشتومڕی لەگەڵ بکاتئەگەر 

 2٣.٤ 12.5 ٣.7 17.٣ 15.1 بکاتەوە لەگەڵیدا سێکس بکات  ئەگەر ڕەتی

 1٣.5 ٣.2 1.1 ٣.7 5.5 ئەگەر خواردن بسوتێنێت

 ٣6.5 21.7 6.7 ٣2.1 20.1 هۆکارانە 5 ملەبەر هەر یەک لە 

 20.6 10.2 2.6 1٤.2 12.٨ ەداتبەفیڕۆ د  شت  ئافرەتئەگەر هەست بکات کە  

 ٣٣.٨ 1٨.6 6.1 26.7 1٨.٩ یەکانی ماڵ بکاتينهێن دزە بهئەگەر 

 ٣٩.٩ 2٣.٤ 7.٩ ٣٤.0 22.6 هۆکارانە 7لەبەر هەر یەکێک لەو 

 تانهێزكردنى ئافرهو بە ١9-کۆڤید -7-3

نين. ژنان و    بێالیەن  ەوەڕەگەز لەڕووی    وێرانکەر بوون بەاڵم  نوستى کردوو و در   1٩- ەی کە کۆڤیدوێشتانئەو دەرها

 زیاتر دەبنەوە، لەوانە:   ئاستەنگیکچان ڕووبەڕووی 

 ی خێزانی،يو توندوتيژ زى گهڕهی يزیادبوونی توندوتيژ  (1

 ، دەکەن دەستدانی کار یان کەمتر کارکردن ئەگەر لە کەرتی نافەرمیدا کارلەى زۆری يمەترس (2

 بەرامبەر، بێ كردنىکاری چاودێری بوونیزیاد (٣

 .منداڵبوونى  يی تەندروست يگەیشتن بە خزمەتگوزار لە نگ بوونى ئاسته (٤

پێویستە  ی پەتاکە داڕێژراون يئەوە دەردەخەن کە ئەو سیاسەتانەی بۆ هێورکردنەوەی کاریگەر  ئاڵنگارييانه ئەم 

 بن.  ترهەستیار  وهزييه گهڕووى ڕه  له و  ترگشتگير 
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 ڕاسپاردەکان -8

 بەردەوام ندنى سهشه گه و  دانیشتوان داینامیکەکانی  -١-8

بێت لە پالنە ئابووری و   اوڕ ( بەشێکی دانەبدانیشتوان  كردنىندهزهمه نێویشیدا    )لە   دانیشتوانپێویستە شیکاری  

  دانیشتوان داینامیکەکانی  ،ی هەرێمى کوردستان دانیشتوان ىندهزهمه نجامەکانی  ئهیەکان. بەگوێرەی يکۆمەاڵیەت

 چەند دەرنجامێک بەدەستەوە دەدەن کە پێویستە لەبەرچاو بگيرێن:

ی هەرێمی کوردستان بە ئەندازەی  دانیشتوانژمارەی  مەزەندە دەکرێت کە  دا،    20٤0و  2020لە نێوان ساڵنی   -1

 دەبێت. کسان دابەشبەشێوەیەکی یەلە نێو هەردوو دەیەکەدا  رزبوونهبهملیۆن کەس زیاد بکات. ئەم  ٧،2

و   ،دا 20٣0و  2020نێوان سااڵنی لە  %12 یڕێژه  به 2٤-15ن مه هەرزەکاران و الوانى تهزۆربوونى  -2

 .%10 یڕێژه ساڵی دواتردا بە   لە دە زۆربوونهم وامبووونى ئهردهبه

لە نێوان   %21 یڕێژه دا، و بە20٣0و  2020لە نێوان سااڵنی  %27 یڕێژه( بە 6٤ -15هێزی کار )زۆربوونى  -٣

 دا. 20٤0و  20٣0سااڵنی 

تى ڕه بنهقوتابخانەکانی  ى بهينديوهپهی ئەو مندااڵنەی کە پێویستە  %2 و %٨ ،%11 یڕێژهزۆربوونى  -٤

ساڵی   دا. بەاڵم لە دە 20٣0و  2020نێوان بۆ سااڵنی  ،ندڕيزبه ، به نبكه و ئامادەیی (ناوەندی و سەرەتایی)

 .ندڕيزبه به  ،%10 و %٩ ،%6 هیە دەبێتيگۆڕانکار  مئه  یڕێژه دواتردا 

هەروەها لە سااڵنی   ،2020دەبێت لە سااڵنی  %21 دا بەڕێژەی ی مێ لە تەمەنی منداڵبوونڕێژهزۆربوونى  -5

 دەبێت. %15 كهڕێژه 20٣0

نێوان  سااڵنی و لە  %٤5 یڕێژهبە 20٣0و  2020سااڵنی نێوان ( لە 65)+ و چو اڵ ی بەسا دانیشتوان ۆربوونىز  -6

 .%5٨ بێتهده 20٤0و  20٣0

 بەردەوام ندنى سه شهگهئامانجەکانی  -8-2 

 ن:دهپێشان ده خوارەوە  كردنىشهگه  انیك ه بوار  رێمى كوردستانههكانى ره نيشانده

 لە وەرگرتووە  سوودیانیەکان يیە کۆمەاڵیەتيخێزانانەی لە گۆڕانکار  وی ئەڕێژهچونکە  ؛پاراستنى کۆمەاڵیەتی

 عێراق.موو هه لە  %٣5 لە بەرامبەر  %2٤هەرێمى کوردستان دەگاتە 

 یان پێکهێناوە لە يژیانی هاوسەر  ىتانهئافره ی ئەوڕێژه چونکە  ؛بوونمنداڵ كانىهنوێی ه هێنانی هۆکار بەکار  

 دەهێنێت.   پێک   %٣6  گشتيى عێراقی  ڕێژه کاتێکدا    لە    %26  کوردستان دەگاتەمى  ێبووندا لە هەر منداڵ تەمەنی  

 5لە هەرێمى کوردستان بە ئەندازەی    تانكردنى ئافرهنهتهخهچونکە باڵوبوونەوەی    ،تانكردنى ئافرهنهتهخه  

 . %7 لە بەرامبەر %٣7 یە لەيتيعێراق کە بر گشتيى  ی ڕێژه لە  بەر زیاترەمبەرا

 گشتيى عێراقه ی ڕێژه و ئەمەش دوو هێندەی   %10 ە لەي بریتی انکارکردنی مندااڵن لە هەرێمى کوردست. 

 و چوارچێوەی دامەزراوەیی:   دانیشتوانسیاسەتی  -8-3

دامەزراندنی ئەنجوومەنی  ڵ هاوکات لەگە رێمى كوردستانهه بۆ  دانیشتوان نوێی  تێكىكردنى سياسه نەخشەرێژ 

، هەروەها دەتوانێت  ر بکاتبهسته ده دانیشتوانكانى ئاڵنگارييه گشتگير بۆ  ڕێبازێكى توانێتده  دانیشتوانبااڵی 
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 ڕێبازه . بۆئەوەی ئەم اتبەردەوام تیكەڵكێش بکندنى سهشهگه و ئامانجەکانی  دانیشتوان ئامانجەکانی 

 پێویستە ئەمانەی خوارەوە هەبن:  سەرکەوتوو بێت زۆر 

 ، دانیشتوانوانینێکی گشتگير و بەشداریکارانەی ڕتێ .1

 ،مه ی گشتگير و کارا دانیشتوانئەنجوومەنێکی بااڵی  .2

 ، وون و ئاشکرای بەرپرسیارێتى و لێپرسینەوەڕ میکانيزمێکی  .٣

 سیستەمێکی بەهێزی چاودێری و هەڵسەنگاندن  .٤

 تانهێزكردنى ئافرهبه -8-4

توانێت  ڵ سەرجەم پێکهاتەکانیيەوە ده گه لهلە هەرێمى کوردستان چاودێريكردن ی يەنگە بەرفراوانکردنی ئابوور ڕ 

لە سەر  ندهوهئهى دوو ي، چونکە لەم حاڵەتەدا بارگرانتئافرهیانەی يببێتە هۆی زیادبوونی بەشداریکردنی ئابوور 

تان  ئافرهی کار بۆ ئافرەتان زیاد دەبێت لەبەر ئەوەی ڵە. لەم چوارچێوەیەشدا، هە دەبێتەو  ئافرەتی کارکەر کەم 

یە لە سەرپەرشتیکردنی ي. ئەم گۆڕانکار چاودێريكردن ی يلێهاتوویی زیاتریان تێدایە بۆ کارکردن لە کەرتی ئابوور 

کردن  ێر و ف  ى پەروەردەيتێالبەخۆڕاییەوە بۆ سەرپەرشتیکردنی بە پارە دەبێتە هۆی بەرەوپێشبردن و باشترکردنی کو 

  هۆى  بێته دهو دوابەدوای ئەمەش بەشدار دەبێت لە پێکهێنانی سەرمایەی مرۆییدا. سەرەڕای ئەمەش، 

یەی کە پێشکەش بە کەسانی بەسااڵچوو و پەککەوتە دەکرێت. يى ئەم سەرپەرشتى و چاودێر ي تێباشترکردنی کوال

لە رێگەی  ێک لە قەڵەم دەدرێت بۆ گەشەکردنی کەرتی تایبەت و ڵوەک هە چاودێريكردنی يدواجار، ئابوور 

 کەرتی ئابووری هەمەڕەنگ بکات.  تا ئەندازەیەک دەتوانێت زیادکردنی گەشەپێدانی کەرتە نانەوتیيەکان 

 بەردەوام ندنى سه شهگه ەوە بۆ ڤدۆستانلە وەاڵمدانەوەی مرۆ  -8-5 

ەوە رێمى كوردستانهه ی حکوومەتلە الیەن ندن سه شهگه  مرۆڤدۆستى وی نێوان يهێزکردنی پەیوەندپێویستە بە

هۆکاری   ەب کە دەبن ێك ەرەنجامب كۆمەڵه ەدیهێنانی ببکرێت لە سەر  لەبەرچاو بگرێت. ڕاسپاردە دەکرێت کە کار 

یی ڕێژهبنەمای سودی  ساڵ، لەسەر  ينبۆماوەی چەند رزۆكى له ەکان و يکەمکردنەوەی پێویستى، مەترسی

ڵى تێكه  2015 ڵى دوای سا  ىبەردەوامندنى سهشهگه ان. پێویستە چوارچێوەی ك ه کۆمەڵێکی جۆراوجۆری ئەکتەر 

 بکرێت. 

 داتاكانى ڵێنه كه -8-6

بتوانێت   م بهێنێت كه رهه به رانه و نيشاندهوه و ئهداتا كۆ بكاته ی هەرێمى کوردستان حکوومەتپێویستە 

لەم  دياركراوى    به   ،دەبەستن  بەڵگە  بکات کە پشت بە  دەستوەردانانە  وسیاسەتەکان دابڕێژێت و نەخشەرێژی ئە

 بوارانەی خوارەوەدا: 

 ،ییناوخۆ زانیاری سەبارەت بە ئاوارە و پەنابەرانی ى وهكردنهتازه (1

 ، مرۆییەکان رمايهسه و ندنى بەردەوام سهشهئامانجەکانی گه  كانىرهنيشانده ى وهنهكردتازه (2

 ، کۆچکردن لە نێو گەنجانداكانى نيازه بوون و منداڵیەتەکانی يئەولەو  (٣

 ، کارکردنی مندااڵن (٤
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 كان، و،شێوازهى کێشکردنڵخێزانی و تێکهەپالندانانی  كانىيه یە دابیننەکراوەکانی خزمەتگوزاریيپێداویست (5

 . مردنی دایکان (6

 لێکۆڵینەوەی زیاتر -8-7

مەبەستى   بگيرێن بە بەر چاو دەدرێت لە پێویستە ئەم بوارانەی لێکۆڵینەوە کە لە خوارەوە ئاماژەیان پێ

 : سازانپاڵپشتیکردن و هاوکاریکردنی بریار 

 بەردەوامندنى سه شهئامانجەکانی گهبە  دانیشتوانپێکەوە بەستنەوەی داینامیکەکانی  (1

 بەردەوام لە هەرێمى کوردستان ندنى سهشهگه بەهێزکردنی ئامانجەکانی  (2

 ی داهاتوو يسەرژمێر  كانىنجامه ئه کردنەوەیەکی ورد بۆيش (٣

 دیمۆگرافی لە هەرێمى کوردستان  اڵتىخه (٤

 دانیشتوان  كانىندهزه مه (5

 نكهدەستنیشان ده  مردنی دایکانى و هۆكارانه ئه (6

 1٩-یەکانی کۆڤیديکاریگەر  (7
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 سەرچاوەکان

(. 2016) ى ئاماری هەولێر و کۆمیسیاری بااڵی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ کاروباری پەنابەرانيبەڕێوەبەرایەت -

ناوخۆ و کۆمەڵگای   كانىئاوارە و انك ه: پەنابەر كانپڕۆفايلى شار و شارۆچكه دەرفەت،  يى گرفت وه ئاوار 

 . رێمى كوردستانههلە پارێزگای هەولێر، خوێ خانه

(. 2016) کۆمیسیاری باڵی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ کاروباری پەنابەرانو  دهۆك ى ئاماری يبەڕێوەبەرایەت -

كان و ئاوارەكانى ناوخۆ و کۆمەڵگای  كان: پەنابەرهدەرفەت، پڕۆفايلى شار و شارۆچكه  يى گرفت وه ئاوار 

 . رێمی كوردستانههلە پارێزگای دهۆک،  خوێ خانه

(. 2016)  کۆمیسیاری باڵی نەتەوە یەکگرتوەکانی بۆ کاروباری پەنابەرانو سلێمانى  ى ئاماری يبەڕێوەبەرایەت -

كان و ئاوارەكانى ناوخۆ و کۆمەڵگای  كان: پەنابەرهى شار و شارۆچكه دەرفەت، پڕۆفايل يى گرفت وه ئاوار 

 .رێمی كوردستانهه لە پارێزگای سلێمانی و ئیدارەی گەرمیان،  خوێ خانه

 2020-200٩: رێمى كوردستانههی  دانیشتوان(. خەماڵندنی ژمارەی 201٣دەستەی ئاماری هەرێم ) -

 )بەزمانی عەرەبی(. 

ی نێودەوڵەتی بۆ کۆچ و سەندوقی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ  ڕێکخراو ، رێمى كوردستانهه دەستەی ئاماری   -

.  رێمى كوردستانهه ى  يدیمۆگرافڕووپێوى (. 201٨) دانیشتوان

f.pd080519013929http://krso.net/files/articles/ 

(. 2021)تان ئافره نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ ى ستهده ى رۆژئاوای ئاسیا و يژنەی ئابووری و کۆمەاڵیەتيل -

 لە عێراقدا. تان ئافره یانەی يی ئابوور يلە سەر بەشدار  1٩-ی کۆڤیديکاریگەر 

ی پەنابەرانی كانه عێراق: ئامار  .(2020کۆمیسیاری باڵی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ کاروباری پەنابەران ) -

 unhcr.org/en/documents/download/2https://data.83655                                               .سووریا

ريى ستپێشخه ده(.  باڵوکراوەی 2020کۆمیسیاری باڵی نەتەوە یەکگرتوەکان بۆ کاروباری پەنابەران ) -

                                            .2020لە پاییزی  وهتهكراوهتازه ی تایبەت بە ئاوارە ناوخۆییەکانی عێراق، يوەرز 

Se20Update%20Quarterly%20https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/IDPInitiative%

Digital.pdf20.%20p 

ەکانی  يوری و کۆمەاڵیەتیو بیە ئاي: هەڵسەنگاندنی کاریگەر ى عێراقرێمى كوردستانهه(. 2015انکی جیهانی )ب -

 و داعش.  سووریانێکانی اڵ مڵم

Apri0PUB958080/pdf/579451468305943474.worldbank.org/curated/en/1http://documents

.pdf0٩7٨1٤6٤٨05٤٨6PUBLIC0 
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 .  ٢٠١٧و عێراق،  رێمی كوردستانهه بەردەوام،  ندنى سهشه كانى گهره نيشاندهو  كانه پاشکۆی یەکەم: ئامانج

 اقر عێ هەرێم  رنيشانده بەردەوامندنى سه شه گهئامانجی 

  سیستەمی نگاو و کۆمەڵێک ههجێبەجێکردنی  1.٣

بۆ   ىپاراستنی کۆمەڵیەت يى گونجاوى وه تهنه

خۆ  له  كانييهنهچيبن گشت ئاسته  كه ، مووانهه

ەديهێنانی  ب 20٣0لەگەڵ هاتنی ساڵی  و ،بگرێت 

  .رزۆكلهبەهاناوەچوونێکی گەورەی هەژار و 

ئەندامانەی خێزان کە لەگەڵ  ی ئەويی سەدڕێژه  1،٣،1

 وهگواستنههەرجۆرە    دواييدا  گىخێزاندا دەژین و لە س ێ مان

 .تبێتان وەرگر يو سوودێکی کۆمەڵیەتی

2٤.1 ٣٤.٩ 

، زامنکردنی بەهرەمەندبوونی 20٣0 بە هاتنی 1،٤

  ، بەتایبەتیش هەژار و تانئافره سەرجەم پیاوان و 

، لە مافی یەکسان بۆ دەستگەیشتن بە  رزۆكله

چاوەی ئابووری، سەرەڕای دەستگەیشتن بە  ر سە

، و ندارێتیخاوه و  ەکان،يیە سەرەکیيتگوزار هخزم

تری   انیجۆرەک  زار و دەستەڵتدارێتی بەسەر زەوی و

،  یەکانيسەرچاوە سروشت ،میرات ،موڵکدارێتی

، و كانهدارایی يهتەکنەلۆجیای نوێ و خزمەتگوزاری

 .بچووکداركردنى پاره لەنێویشیاندا 

ی ئەندامانی خیزان ئەوانەی کە  يی سەدڕێژه  1،٤،1

  کراوی ئاوی خواردنەوە بەکاردەهێنن چ لە باشسەرچاوەی 

 ٣0لە ماوەی هێنانى زەوی یان  /ی ماڵەوە هحەوش /ماڵەوە 

 .وه ڕانهچوون و گه به داەکڵخو 

٩٩.5 ٨5.7 

کۆتاییهێنان بە سەرجەم شێوازەکانی بەدخۆراکی   2،2

، لەگەڵ هاتنی  انەشو ، لە20٣0هاتنی ساڵی لەگەڵ 

نانی ئەو ئامانجانەی کە لەسەر ێەديه، ب2025ساڵی 

ەوە لەسەری ڕێککەوتوون  يئاستی نێودەوڵەتی

منداڵنی   كردنىنهشهگه سەبارەت بە کورتەباڵیی و 

یە يو دابینکردنی پێداویست ساڵن 5 خوار

 و دووگيانەکانی کچانی هەرزەکار و ژنانی يخۆراکی

 .بەساڵچوانشیردەر و 

باڵ )دژوار و ند مامناوه باڵو بوونەوەی کورتەباڵیی  1،2،2

الدان لە ناوەندی گەشەی منداڵ  رى  ستانده   2->تەمەن    بۆ

تەندروستيی جیهانی  ڕێکخراوی ی كانه بە گوێرەی پێوەر 

(WHO بۆ )  لە نێو منداڵنی خوار تەمەنی منداڵگەشەی )

 .ىساڵ 5

٤،٩ ٤،٩ 

  3->تەمەن  بۆ )باڵ دژوار باڵوبوونەوەی کورتەباڵیی  2،2،1

 ىگوێره  ى منداڵ بهشهندى گه ناوه  له  الدان رى ستانده 

( بۆ  WHOی جیهانی)يتەندروستڕێکخراوی پێوەرەکانی 

 .ى ساڵ 5گەشەی منداڵ( لە نێو منداڵنی خوار تەمەنی 

1،٣ 2،5 

)کێش  دژوار  + اوەندنی ماميباڵوبوونەوەی بەدخۆراک 2.2.2

رى الدان لە ناوەندی گەشەی منداڵ بە  ستانده  2->  بۆ باڵ

(  WHOی تەندروستيی جیهانی )ڕێکخراو كانی گوێرەی پێوەره 

،  ىساڵ 5بۆ گەشەی منداڵ( لە نێو منداڵنی خوار تەمەنی 

 .بەگوێرەی جۆر )الوازی(

1،٨ 2،5 

  ->٣باڵ بۆ )کێش دژوار ی يباڵوبوونەوەی بەدخۆراک 2.2.2

رى الدان لە ناوەندی گەشەی منداڵ بە گوێرەی  ستانده 

( بۆ  WHOتەندروستيی جیهانی )ڕێکخراوی كانی پێوەره 

،  ىساڵ 5گەشەی منداڵ( لە نێو منداڵنی خوار تەمەنی 

 .(ى بەگوێرەی جۆر )الواز 

0،٤ 0،٨ 

 لهکە  ىج ساڵنی منداڵنی خوار پێيی سەدڕێژه  2.2.2

( لە  دژواردوو الدانی ستانداردن )مامناوەند و رووى سه

5،1 6،6 
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ڕێکخراوی  بەپێی ستانداردی  ناوەندی کێش بو باڵ،

 .ی جیهانیيتەندروست

 ی منداڵنی خوار پێنج ساڵی کە لەيی سەدڕێژه  2.2.2

لە ناوەندی کێش ( دژوار)ستانداردن سەرووی س ێ الدانی 

ی  يێکخراوی تەندروستڕ بەگوێرەی ستانداردی  بو باڵ،

 جیهانی. 

0،٧ 2،0 

ی  ڕێژه کەمکردنەوەی  ،دا20٣0ەگەڵ هاتنی ل ٣،1

  ٧0بۆ کەمتر لە  ى مردنی دایکان لە سەر ئاستی جیهان

منداڵبوونى حاڵەتێکی  100،000ئافرەت بۆ هەر 

 .زیندوو 

  ٤٩بۆ  15تەمەنیان ى تانهئافره ی ئەو يی سەدڕێژه  ٣،2،1

دا و لە ژێر چاودێريی کارمەندی  ساڵی دوایی ساڵە و لە دوو 

 یان بووە.ڵاندمبە زیندوویی  کارامەى تەندروستی

٩ ٩٨6 

دا، دانانی سنوورێک بۆ ئەو  20٣0لەگەڵ هاتنی ٣،2

  بکرێت لە نێو  یان لێيمردنانەی کە دەتواندرێت ڕێگر 

ئەو منداڵنەی کە تەمەنیان لە  دايكبووان و لهتازه 

لەگەڵ هەوڵی سەرجەم ئەم وڵتانەی   ساڵە.  5خوار 

دايكبوو لهتازه نی منداڵی مردنی ڕێژه کە ئامانجیانە 

حالەتی مردن بۆ    12کەم بکەنەوە بۆ ئاستی کەمتر لە  

هەروەها  و زیندو منداڵبوونى  1000هەر 

ساڵ   5نی خوار تەمەن منداڵمردنی  ىنزمکردنەوە 

منداڵبوونى  1000مردن بۆ هەر  25کەمتر لە  بۆ

 .و زیندو 

ئەگەری مردن لە ماوەی نێوان ساتی لەدایک بوون   ٣،1،2

 . ادی لەدایکبوونی پێنجەميو ساڵ

1٧ 26 

 1٤ 10 ئەگەری مردن لە ماوەی یەکەمین مانگی ژیان.  ٣،2،2

 دا، زەمانەتی ئەوە 20٣0لەگەڵ هاتنی ساڵی  ٧،٣ 

یەکانی يبکریت کە هەمووان دەستیان بە خزمەتگوزار 

 منداڵبوونی سێکس ی و يچاودێریکردنی تەندروست

زانیاری و زان، ێرێکخستنی خ، و لەنێویشیاندا بگات 

لە    منداڵبوونی  يتەندروستڵكردنى  تێكه ڕۆشنبیری، و  

 .ەی نیشتیمانیدایەتەکان و بەرناميستراتیژ  ڵگە

تەمەنیان لە  ى ردارانههاوسه تهئافره ی ئەو ڕێژه  ٧،٣،1

ێکخستنی خیزانە و ڕ یان بە يو پێویست ه ساڵ ٤٩-15نێوان 

 .نئاسوده نوێیەکان  ه هۆکار ڵ گهله

٣5 55 

- 15ن  مهكارانى ته رزه هه نێو ى منداڵبوون لهڕێژه  ٧،٣،2

 .تەمەنداى گروپهلەم   تێك ئافره   1000ساڵن/ بۆ هەر   1٩

٤0 ٧0 

،  كى گشتگیرى جیهانىيه ەديهێنانی تەندروستیب ٨،٣

یە داراییەکان،  يلە مەترس  استنلە نێویشیدا پار 

رز و ئاستبه  ەيگەیشتن بە خزمەتگوزاریستده 

هەروەها   و ستی و تەندر  كردنى کانی چاودێری تييهڕه بنه

دەرمان و پێکوتەی  مووان بهی هه ستگەیشتنده 

 تىڕه كواڵێتی و بنهر، بهاو، كاريگهر ي پارێز کيه سەر 

 ی گونجاو.ێكبەنرخ

  کە تەمەنیان لەى تانهئافره ی ئەو يی سەدڕێژه  ٨،٣،1

ی  ێكمنداڵساڵی دواییدا  ساڵدایە و لە دوو  ٤٩-15نێوان 

بوونی  منداڵەمین  ي دوا  بۆ  دووگيانىکاتی    لەو  بووە    انزیندووی

 زیندوویاندا بەالیەنی کەمەوە:

 بووە تەندروستی ئامادە لێهاتووى کارمەندی جار  كيه (1

جار لەالیەن هەر پێشکەشکارێکی خزمەتی   چوار (2

 ەوە بینراوە يتەندروستی

هەشت جار لەالیەن هەر پێشکەشکارێکی خزمەتی   (٣

 ەوە بینراوە يتەندروستی

 

 

 

 

٩5 

 

٧5 

 

٣2 

 

 

 

 

٨٨ 

 

6٨ 

 

22 
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ساڵ   5ی منداڵنی خوار تەمەنی يی سەدڕێژه ٨،٣،1

تووندی  یەکانی هەوکردنی يکاریگەر تووش ی ئەوانەی کە 

چارەسەری  و اوێژ ڕ ەکان بوونەتەوە و داوای يسی

بنکەیەکی تەندروستی یان   ناليهکراوە لە ان بۆيتەندروستی

 ی خزمەتی تەندروستی ێكپێشکەشکار 

6٤٤ ٩ 

ئەندامانی ئەو خێزانانەی کە ی يی سەدڕێژه ٨،٣،1

)ئاودەست( باشکراو بەکار  ۆیڕ ی ئاو و ئاوە يخزمەتگوزار 

 ن دەهێن

٩٤،٨ ٩٨،٣ 

ێکەوتنی ڕ بەهێزکردنی جێبەجێکردنی  -،آ٣

ی جیهانی  ي ی تەندروستڕێکخراو ی يچوارچێوەی

ەم  جسەبارەت بە بەرەنگاربوونەوەی تووتن لە سەر 

 . گونجانبە گوێرەی  ،وڵتاندا

لە  كه ساڵ ٤٩-15ی ئافرەتانی تەمەن ي ی سەدڕێژه  1،آ،٣

 جگەرە یان هیچ جۆرەك مانگى ڕابردوو دا ى يهماوه 

 توتنی نەکێشاوە  ترى  بەرهەمێکی

٣،6 ٣،1 

و پەرەپێدانی پێکوتە و    پاڵپشتیکردنی توێژینەوە   - ،ب٣

کان ييهنەگوازراوە   و  يىیە گوازراوە يدەرمان بۆ نەخۆش

ەی یەک کاریگەری دەخەنە سەر وڵتە  ڵپ کە بە

دەستگەیشتن بە  خساندنى ڕه تازەپێگەیشتووەکان، 

 پێکوتە و دەرمانەکان بە نرخی گونجاو. 

-12 يان لهتەمەن كهی ئەو منداڵنەی ي ی سەدڕێژه 1،ب،٣

 ژەمیكه لە هەر کاتێکى بەر لە ڕووپێوه و  ايهمانگد 2٣

ـى تێدابووە   DTPرگرتبێت كه وه  یيهپێکوتەو ئه مىسێيه 

(DTP3  ) 

٨٤ 6٩ 

-12 يان لهتەمەن كهمنداڵنەی ئەو ی ي ی سەدڕێژه  1،ب،٣

ژەمی كه لە هەر کاتێکى بەر لە ڕووپێوه و  ايهمانگد 2٣

 رگرتبێت. ى وه  Pneumococcal (PCV3)سێیەمی پێکوتەی 

2٣ 2٩ 

-12 يان لهتەمەن كهمنداڵنەی  ی ئەوي ی سەدڕێژه  1،ب،٣

یەکەمین كه و لە هەر کاتێکى بەر لە ڕووپێوه  يهدامانگ 2٣

 .کەی وەرگرتووە ي ی سۆر ينەخۆش پیکوتەی دژ بە

٧ ٨٣1 

ەوەی  دڵنيابوون ل ،20٣0ساڵی  بە هاتنی ٤،1

بە خۆڕایی، دادپەروەرانە و کچان  ان وڕ سەرجەم کو 

کردبێت   تەواو تييانڕه بنهخوێندنی  وه كواڵێتييه به

فێربوونى  نجامی ه ەر بنی اتەديهبکە دەبێتە هۆی 

 لە بواری پەیوندیداردا. ريگهکار 

 ٧6 ٨٩،1 ی تەواوکردنی قۆناغی سەرەتاییڕێژه   ٤،1،٤

 ٤6 65،٩ تى( ڕه )يان بنهی تەواوکردنی قۆناغی ناوەندی ڕێژه   ٤،1،٤

 ٤٤ 6٤،5 ی تەواوکردنی قۆناغی ئامادەییڕێژه   ٤،1،٤

لە دەرەوەی قوتابخانەن لە قۆناغی   بوونی ڕێژه  ٤،5،1

 سەرەتایی

٨ ٤ 

لە دەرەوەی قوتابخانەن لە قۆناغی  بوون ی ڕێژه  5،1٤

 تى(ڕه )يان بنه ناوەندی

20،1 ٣0 

لە دەرەوەی قوتابخانەن لە قۆناغی   بوونی ڕێژه  ٤،5،1

 ئامادەیی

26 ٤0 

ئەو منداڵنەی تەمەنیان لە قۆناغی سەرەتایی   ٤،6،1

 گەورەترە 

2،5 ٤ 

ئەو منداڵنەی تەمەنیان لە قۆناغی ناوەندی  ٤،6،1

 گەورەترە 

1٣ 1٨ 
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 دڵنيابوون له، 20٣0بە هاتنی ساڵی  ٤،2

ان بە  ڕ دەستگەیشتنی سەرجەم کچان و کو 

  نى مهتاى تهره سه ندنێكى ئاست بەرز لهسهشهگه

رکردنی بەر لە قۆناغی ێمنداڵيدا، چاودێریکردنیان و ف

 تى ئامادە بن. ڕه تى بۆ ئەوەی بۆ قۆناغی بنه ڕه بنه

 مانگ كه 5٩-٣6ی سەديی منداڵنی تەمەن ڕێژه  ٤،1،2

س ێ لەم چوار بوارەی خوارەوە دا لە سەر  کەم لهبەالیەنی 

ندنن: خوێندنەوە و نووسین و  سه شهڕێچکەی گه

، و  سۆزداری  - حیسابکاری، جەستەیی، کۆمەڵیەتی

 فێربوون. 

٧٩،٣ ٨٩،٤ 

تەمەنی  گروپى ی سەدی ئەو منداڵنەی لە ڕێژه  ٤،2،2

ی وەرگیران  يپەیوەندیداردان )ساڵێک بەر لە تەمەنی فەرم

پرۆگرامی  ندى به يوه په ( ئەوانەی تىڕه بنه لە قوتابخانەی 

 نكهتى ده ڕه بنهیان قوتابخانەی  تاى منداڵى  ره سهفێرکردنی  

٤٤،1 ٣2،0 

، زیادکردنێکی گەورە لە  20٣0بە هاتنی ساڵی ٤،٤

ژمارەی گەنجان و گەوران ئەوانەی کە لێهاتوویی  

پەیوەندیداریان هەیە، وەک لێهاتویی تەکنیکی و 

لە  (دامەزراندنركار )سهخستنهپیشەیی، بۆ 

 گونجاو و سەرکردایەتیکردنی کارەکان. ركێكىئه

  ٤٩-15نى مهتهلە ى تانهئافره ی ئەو يی سەدڕێژه  ٤،٤،1

م لە ماوەی س ێ مانگی كهئەوانەی کە بەالیەنی ساڵن 

ی تایبەت بە ه دیارکراو  چاڵکييهنۆ و له ێككيه دواييدا

 کۆمپیوتەریان ئەنجامداوە.

10 6 

سەر   بوون بەڵ، زا 20٣0ی ساڵ بە هاتنی  ٤،5

ی نێر و مێ لە ڕەگەز دوو  نێوان هەر كانىكسانييهنايه

یەکسانی لە دەستگەیشتن   دڵنيابوون لهو خوێندن 

هێنانی پیشەیی  ڕا  ندن وێبە سەرجەم ئاستەکانی خو 

، لەنێویشیاندا کەسانی رزۆكسانى له بۆ كه

نەش کە منداڵ ەسەن و ئەو  ڕ ی  دانیشتوان  ،پەککەوتە

 . رزۆك داندۆخى له له

 ئامادەبوون )هەموارکراو(  )خالس( ردىبێگه  یڕێژه  ٤،1،5

 )هەموارکراو(ئامادەبوون    ردىبێگه  یڕێژه کچان دابەش  بۆ  

 : بۆ کوڕان

 تى(ڕه )ينه  قوتابخانەی سەرەتایی (1

 قوتابخانەی ناوەندی   (2

 قوتابخانەی ئامادەیی  (٣

 

 

 

1 

1،12 

1،٣٨ 

0،٩٧ 

 

 

0،٩٧ 

1،00 

1،15 

کردەوە  و زاڵبوون بەسەر سەرجەم کار 5،٣

ن و منداڵ دانی و زیانبەخشەکان وەک بەشو 

کردنی پێش وەختە و زۆرەملێ و خەتەنەکردنی  و شو 

 .مێيينه

بەر لە  ساڵ كه 2٤-20 نمهتانى ته ئافره ی ڕێژه 5،٣،1

 کراون. وە یان مارە و کرد  یان و شو ساڵی   15تەمەنی 

2،6 ٧،2 

بەر لە  ساڵ كه 2٤-20 نمهتانى ته ئافره ی ڕێژه 5،٣،1

 کراون. ە یان مارە و کردو  یانو شو  ساڵی 1٨تەمەنی

1٨،1 2٧،٩ 

  ٤٩-15 نىمهته له  ىكچانه ی ئەو ژن و ڕێژه  5،٣،1

ینی ئەندامی زاوزێیان  ڕ شێواندن و بڕووبەڕووی و ساڵیدان 

 بوونەتەوە.

٣٧،5 ٧،٤ 

بەکارهێنانی تەکنەلۆجیای  برەودان بە -،ب5

یەکان يبەتایبەت تەکنەلۆجیای زانیار ، خشینتوانابه

 له لە پێناو پاڵپشتیکردن  ،و پەیوەندیکردن

 .تانئافره بەهێزکردنی 

 ساڵ كه ٤٩-15 نمهتانى تهئافره ی ي ی سەدڕێژه ، 1،ب،5

 خاوەن مۆبایلن.

٨2 6٧ 

ركردنى بوارى  بهستهده ، 20٣0ساڵی  بە هاتنی 1،6

  شياوى  ئاوێکیدەستگەیشتنی سەرجەم خەڵک بە 

 نرخێکی گونجاو. خواردنەوە و بە

ی ئەندامانی خیزان کە سەرچاوەی ئاوی  يریژەی سەد  1،1،6

هەیە لە شوێنی کاردا، کە باشکراویان خواردنەوی 

 .E)  کۆل -یە لە ئیلسەرچاوەی ئاوەکەی تاقیکراوەتەوە و خا

coli) کاتی پێویستدا بەردەستە. و لە 

٨٤،5 ٣٩،2 
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 اقر عێ هەرێم  رنيشانده بەردەوامندنى سه شه گهئامانجی 

دەستگەیشتن بە   دڵنيابوون له ، 20٣0 بە هاتنی2،6

بۆ  دادپەروەرانە وگونجاو ی يخاوێن و ئاوەڕۆ و پاک

اوکردن لە شوێنی  ئان بە سەر نهێی و کۆتای مووانهه

ەکانی  يبە پێداویستی تى تايبهکراوە، گرینگیدان

بارێكى  و کچانی گەنج و ئەوانەش کە لە تان ئافره 

 . رزۆك دانله

شوێنی ی ئەندامانی خێزان ئەوانەی کە ي ی سەدڕێژه  1،2،6

دەست شۆردنیان هەیە کە ئاو و سابوون یان  ت بهتايبه

 هەیە.ترى  پاککەرەوەی

٩٧ ٩٩،٤،0 

 ستیئاوده ی ئەندامانی خێزان کە ي ریژەی سەد 1،2،6

 بەکار دەهێنن.  خێزان به تایبەت

٩٧،0 ٩1،٨ 

خاوەنی دامانی خێزان کە نی ئەيی سەدڕێژه 1،2،6

وام  رده بهو ڕۆ ئاوه ناو  ناچێته كه ن ی ئاودەستی تەندروست

 . تدەکرێتال به

٨0،٣ 6٣،5 

ی ئەندامانی خیزان ئەوانەی کە  يی سەدڕێژه  1،2،6

ان هەیە و پاشماوەکەی ناچێتە ناو يئاودەستی تەندروستی

بیر یان  نێو لە شوێنی خۆی دەچێتە  بەڵكو هەرڕۆ ئاوه 

 ێت. در الدەبر 

1٣،0 2٣،6 

دەستگەیشتنێکی    دڵنيابوون له،  20٣0  بە هاتنی  ٧،1

  رزان، هه ی وزەی نوێی يبە خزمەتگوزار جیهانى 

 .مييانهرده سه باوەڕپێکراو و

ی ئەندامانی خێزان کە سودمەندن لە  ڕێژه  ٧،1،1

 . ی کارەبايخزمەتگوزار 

100 100 

بەشێوەیەکی سەرەکی ەی کە دانیشتوانی ئەو ڕێژه  ٧،2،1

دەستیان دەگات   و ن دەبەستنێی خاو يپشت بە سوتەمەن

  و  ى ماڵێنان و گەرمکردنەوە ڵبە تەکنەلۆجیای چێشت

 .ووناکیڕ 

٤ ٧2 

کاریگەر بۆ زاڵبوون   و ێکاری خێراڕ گرتنەبەری  ٧.٨

کۆتاییهێنان بە بەندایەتی   ێ و ڵزۆرەم ى بەسەر کار 

زامنكردنى  بازرگانیکردن بە مرۆڤ و  و ميانهرده سه

 كانىهێشتنی خراپترين شێوازه بوون و نهغهده قه

  و  ركارخستن سه  کارکردن بە منداڵن، لە نێویشیاندا

بەکارهێنانی منداڵن وەک چەکدار بۆ کاری  

 منداڵ بە کارکردن بە  کۆتاییهێنان بە و سەربازی،

 . 2025هەموو شێوەکانیەوە لەگەڵ هاتنی ساڵی 

 ٧،٣ 10،٣ .نكهكار ده  ساڵ كه 1٧-5 منداڵنى ی ي ی سەدڕێژه   ٧،٨،1

سنوردانان بۆ هەموو جۆرەکانی توندوتیژی و 1،16

لە  يههه یان پێوە يمردنانەش کە پەیوەند ی ئەوڕێژه 

 . موو شوێنێكهه

هەست بە  ساڵ كه ٤٩-15تانى ئافره ی ڕێژه  1،16،٤

 لهئاسایش دەکەن کاتێک بە شەو  و هىولهئه

 ێن.ڕ ەکەکەیاندا دەگەڕ گە

٤٩ ٧٧ 

،  کایەتیپێکردنو کۆتاییهێنان بە سو  2،16

و هەموو جۆرەکانی  ،بازرگانیکردن ، ئیستیغاللکردن

 توندوتیژی و ئەشکەنجەدان لە دژی منداڵن. 

لەالیەن   ساڵ كه 1٤-1 ىی منداڵن يی سەدڕێژه  1،2،16

ك مانگی  ى يه چاودێر و سەرپەرشتیارەکانیانەوە لە ماوه 

ووی سزای جەستەیی بوونەتەوە یان ڕ ووبەڕ  دواييدا

 ی دەروونی بوونەتەوە.يدژایەتڕووبەڕووی 

٧1،1 ٨0،٩ 
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 اقر عێ هەرێم  رنيشانده بەردەوامندنى سه شه گهئامانجی 

ی یاسا لە سەر هەردوو ي بەهێزکردنی سەروەر  16،٣

زەمانەتکردنی  ئاستی نیشتیمانی و نێودەوڵەتی و 

 یەکسانی لە گەیشتن بە دادپەروەری بۆ هەمووان.

مانگی  12لە  ساڵ كه ٤٩- 15 تانىئافره ی ڕێژه 16،٣،1

ی  يتوندوتیژ ڕووبەڕووی  ستدرێژيدايان ده  دزی  له كۆتاييدا

ڕووبەڕووی  ی  هحاڵەت  وئه  ینيلە دوا  بوونەتەوە و    جەستەیی

 تەوە.ۆ کردئاگادار دەستدرێژی بووە پۆلیس ی   يان/دزی و

٩،5 6،1 

  دابينكردنى  ،20٣0لەگەڵ هاتنی ساڵی  16،٩

تۆمارکردنی  ڵ گه ، لە  وانو یاسایی بۆ هەمى ناسنامه

 تێيدا رۆژی لەدایکبوون

 ساڵ كهخوار پێنج منداڵنى ی ي ی سەدڕێژه  16،٩،1

لەالیەن دەستەڵتێکی  تۆماركرانی لەدایکبوونيان 

 ادەگەیەندرێت. ڕ ەوە يمەدەنی

100 ٩٩ 

سیاسەتی    یاسا و  ى،ب بەهێزکردن و جێبەجێکردن 16

 بەردەوام.ندنى سهشهگهناجیاکارانە لە پێناو 

ست  هه ساڵ كه ٤٩-15 تانىئافره ی ي ی سەدڕێژه  1،ب، 16

ی يجیاکار ڕووبەڕووی  كۆتاييدامانگی  12لە ماوەی  نكهده 

ان پێکراوە لە  ي بوونە یان گیچەڵی سێکسیزى گهڕه 

کە بە گوێرەی ى زييهگهڕه یە يجیاکار  وسەربنەمای ئە

 کراوە. ی مافی مرۆڤ قەدەغەيیاسای نێودەوڵەت

٩،1 11،٨ 

بانکی تەکنەلۆجی كارخستنی  تى بهواوه تهبه  1٧،٨

  ، ی زانستكانه لە بوار  تواناسازى یەتی يوئال

 و داهێنان بۆ وڵتانی تازەپێگەیشتو  تەکنەلۆجیا و

بەهێزکردنی  و دا، 201٧ی ڵهاتنی سا لەگەڵ

بەکارهێنانی تەکنەلۆجیای توانابەخش، بەتایبەت 

 تەکنەلۆجیای زانیاری و پەیوەندیکردن. 

ى وانهساڵ ئه  ٤٩-15 تانىئافره ی ي ی سەدڕێژه  1٧،٨،1

 هێناوە لە: رنێتیان بەکارئینتە

a)  دواييداماوەی س ێ مانگی. 

b) یەک جار لە ماوەی س ێ مانگی   ىفتههه  بەالیەنی کەم

 .دواييدا

 

 

51 

٣٧ 

 

 

٤1 

٤6 
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 ٤٠فەرهەنگ م:دووه پاشکۆی 

  دان نانهمهته  وله   کەسانەی  ئەو  یڕێژه   :( Dependency Ratio-Age)   تەمەن  ڕووى   له   ستن پشتپێبه   یڕێژه (1

 به  ساڵی( 6٤ تەمەنی سەرو  و ساڵی 15 تەمەنی )خوار هەژماردەکرێن ستوو پشتبه  کەسانی وەک كه

 6٤-15)  كراوه  پێناسه وهئابورييه ڕووى  له  بووندار بەرهەم نىمهته به كه نێکدانه تەم لە کە کەسانێک

 دا. دانیشتوان ناو لە (ساڵ

  گشت  ژماردنى هۆکاری  دەبێتە کە  دیارکراو، ناوچەیەکی وردى پشكنينى لە ەيبریتی :( Census)  ی سەرژمێر   (2

  بەشەی  بەم تایبەت تری  ەکانیيریو ئابو  و کۆمەاڵیەتی و مۆگرافیيد یە يزانیار  جار زۆربەی و ىكه ه دانیشتوان

 ەوە.نکۆدەکرێ دیارکراو کاتێکی لە دانیشتوان

 1000 هەر بۆ ساڵ 5 تەمەنی خوار مندااڵنی ژمارەی :( Woman Ratio-Child)  تئافره-منداڵی ڕێژه (٣

  یهپێوانەکردن ئەم  دیارکراودا. ساڵێکی لە  دانیشتوان ساڵيى  ٤٩-15 یان ٤٤- 15 تەمەنی  گروپی  لە ێکتئافره

  ی يزانیار   کە  دێت  كاربه   كاتانه  وله   ندێكجارهه   ،يهسەرژمێری  تيىڕه بنه   داتاى  ماى بنه   رسهله  كه   ،پيتىبه   یڕێژه

 ناکەوێت. دەست  پيتىبه وردى

  و  مردن یڕێژه  لە مێژوویی گۆڕانکاریی :( Demographic Transition)  دیمۆگرافی  ىوهگواستنه  (٤

 نزمبوونەوەی ،ئاسایی بەشیوەیەکی دا.دانیشتوان نێو لە نزم ئاستێکی بۆ بەرزەوە  ئاستێکی لە لەدایکبوون

  ژمارەی  خێرای ىشهگه  هۆی  دەبێتە کە ڕوودەدات، پيتى به یڕێژه  لە نزمبوونەوە لە بەر  مردن یڕێژه

 .داوهگواستنه  ماوەی لە دانیشتوان

ی ناوچەیەک بۆ دانیشتوانپێویستن بۆ  ژمارەی ئەو سااڵنەی کە :( Doubling Time)  بووندووهێندەكاتى  (5

كردنى شهگه ستای ێ ی ئڕێژهگريمانى بێت، بە ێ لئێستای ەکەی دوو هێندەی دانیشتوانئەوەی قەبارەی 

 . دانیشتوان

رج ڵومه كان و ههرييه و تى، سياس ى و كوڵتو اڵيهكۆمه ئابوورى،  ندييهتمهتايبهئاماژەیە بۆ   :( Gender)  ز گهڕه (6

ى ماناى پياوبوون باره له یەکان يکۆمەاڵیەت پێناسه . تبوونپياوبوون يان ئافره ست بهيوهكانى پهتهرفهو ده

-کۆمەاڵیەتیربڕينێكى  ز دهگه ڕه.  گۆڕێنڕبوونى كات دهتێپه   و به  كاندا جياوازه ره و تو ڵنێو كو   تبوون له يان ئافره

بە   گونجێتده ی دیارکراوی خەڵک ێكگروپند چه  ڵڕۆل کە لە گە ندى وتمهتايبه  کۆمەڵێک بۆ يهریو تو ڵکو 

 )نێربوون یان مێبوون(. ى خۆیان يبۆ ڕەگەز و حاڵەتی سێکس وهڕانه گه

هەر  بۆ یی لەدایکبوو و نی بەزیندو مندااڵژمارەی  :(  GFR -General Fertility Rate)  پيتىبه  گشتيى ی ڕێژه (7

 ساڵ، لە ساڵێکی دیارکراودا.  ٤٩-15یان   ٤٤-15تەمەن تێكى ئافره 1000

تەمەن خوار یەک   ساوا له نی مندااڵژمارەی مردنی  :( Infant Mortality Rate)  ساوای منداڵی مردنی ڕێژه (٨

 لە ساڵێکی دیارکراودا.  دايكبوونى زيندوو له 1000ساڵ بۆ هەر 

 
  ./https://www.prb.org/glossaryفەرمانگەی سەرچاوەی دانیشتوان 40

  /definition-/idp44826https://emergency.unhcr.org/entryرێبەری بنچینەکانی نەتەوە یەکرتوەکان بۆ ئاوارەکانی ناوەخۆ 

 

https://www.prb.org/glossary/
https://emergency.unhcr.org/entry/44826/idp-definition
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گوشاريان کە سانێك كه ڵهكۆمه :(  IDPs -Internally Displaced Persons)  ئاوارە ناوخۆییەکان (٩

بهێڵن،  بکەن یان ماڵ و شوێنى نیشتەجێبوونی هەمیشەیی خۆیان جێ کراون  ڕا سەر یان ناچار خراوەتە

پێناو خۆپاراستن لە ئاکامەکانی ملمالنێیەکی چەکداری،  لەنجامێكى يان كو ئهت وهكى تايبهيهشێوه به

یان کارەساتی سروشتى یان  ،مافەکانی مرۆڤ كانىارييه، پێشێلکفراوانكراوی يتوندوتيژ بارودۆخى 

 .بڕيوهتيان نهى واڵكهتييهوڵهنێوده دانپێدانراوه سنووره مانهو ئهدەستکردی مرۆڤ، 

دەکرێت کەسێک بژیت، ئەگەر    پێشبینىى  سااڵنه ژمارەی ئەو  تێكڕاى    :( Life Expectancy)   ناپێشبينيى ژي (10

كى باو يهشێوه بهبەردەوام بوون.  ماوه  كه كهسه كهى هنمهتهو ئهدرێژايى  له  مردنكانى ئێستاى شۆپاندنه

 .دايكبوون ناسراوهله ن له كاتى اكو پێشبينيى ژيوه

دایکانەی کە دەمرن، لە ئاکامی   وژمارەی ئە :( Maternal Mortality Ratio)  ی مردنی دایکانڕێژه (11

 ی لەدایکبوو لە ساڵێکی دیارکراودا. منداڵ 100،000و منداڵبوون بۆ هەر دووگيانى یەکانی يکاریگەر 

لە رووی ژمارەوە دەکات بە دوو بەش ى یەکسان.    دانیشتوان کە    ێكتەمەن  :( Median Age)   ناوەندی تەمەن (12

 .ن تر گەورەتر  و نیوەکەی  ن لەم تەمەنە بچوکتر  دانیشتوانواتە نیوەی 

مردنی مندااڵنی خوار تەمەنی    ىژماره   :( Neonatal Mortality Rate)   دنی منداڵی تازە لەدایکبوو مر ی  ڕێژه (1٣

 و لە ساڵێکی دیارکراودا. منداڵبوونێكى زيندوو  1000هەر بۆ رۆژی  2٨

کچانەی کە   وئه ژمارەی تێكڕاى  :(  NRR -Net Reproduction Rate)  رد )سافى( بێگه  ی منداڵبوونیڕێژه (1٤

پێى  ن و مردن بهمه ته به پێى پيتىبهكانى ژيانيدا ڕێژه له یان لە کۆمەڵە ژنێک( لەدایک دەبن ئەگەر)لە ژنێک 

رێت کە  ي، بەاڵم ئەوە لەبەرچاو دەگمنداڵبوونه گشتيى یڕێژه یە هاوشێوەی ڕێژه . ئەم ساڵێكى دياركراو بن

بۆ   ردبێگهی منداڵبوونی ڕێژه بوون دەمرن. دیارکردنی منداڵسااڵنى بەر لە تەواوکردنی تان ئافره هەندێک لە 

لە نێو  يان وهبۆ شوێنگرتنه کە  بێتده  کچیان ندهوهئه ڕێك  بەومانایەیە کە هەر نەوەیەک لە دایکانكێك يه

 .پێويسته  دادانیشتوان

  2٨ەی مردوو دوای ڵژمارەی کۆرپە :( Perinatal Mortality Rate)  لەدایکبوونداكاتى ی مردن لە ڕێژه (15

رۆژی   ٧تەمەنی ن بەر لە منداڵ  مردنى (، هەروەها ژمارەیەڵکۆرپە درەنگوەختی مردنى ) دووگيانى له هەفتە 

 .منداڵبوونێكى زيندوو  1000بۆ هەر 

 ئەو  دوای دانیشتوان ىشه گه  بەردەوامی ئاراستەی :( Population Momentum)  دانیشتوان تەوژمی (16

  ئاستى  يشتۆتهگه   دان،منداڵبوون نىمه ته له ىهڵكخه وئه رى دهبهڕاده له چڕبوونى هۆى  به پيتى به کە  کاتەی

  به  گۆڕێت،ده داهاتوو  بۆ دانیشتوان  مەزەندەکردنی كانىژماركردنه ئه له دانيشتوان ىژماره .وهشوێنگرتنه

  پيتبوون، به كانىڕێژه  له داهاتوو  كانىشۆپاندنه به تبارهسه  كانستنيشانكراوهده گريمانه  چاوكردنىڕه

  هەمان  بۆ بەرز  و ،ناوەند مام ،نزم ىندهزه مه  ىدیمۆگراف بواری  انیڕ پسپۆ  جار زۆربەی  .كۆچ و مردن،

  لە  ێژانە ڕ  ئەم  ڕانیۆ گ تيى چۆنيه بۆ  جیاواز گریمانەی  هەندێک  بنەمای  سەر لە ،  ووڕ  دەخەنە  دانیشتوان

 وودا.داهات



[Document title] عێراق -رێمى كوردستان ڕاپۆرتى شيكاريى دانيشتوانى هه  

 

64 
 

  مردنى سااڵنەی ژمارەی :( Neonatal Mortality Rate-Post)  ونلەدایکبو  دوای مندااڵن مردنی یڕێژه (17

 ىلەدایکبوون حاڵەتی 1000 هەر  بۆ ساڵێکدایە بۆ رۆژ 2٨ نێوان لە تەمەنیان کە  لەدایکبوو  تازە مندااڵنی

 دا. دياركراو  ىساڵێک لە زیندوو 

  مێردێک  و ژن  تیایدا  کە  پيتبوونبه  ئاستێکی  : ( Level Fertility-Replacement)  هجێگرەو  پيتيىبه  یڕێژه (1٨

 مێردێک. و ژن  هەر بۆ منداڵ دوو  يىنزيكه به  واتە بگرنەوە، خۆیان شوێنى کە هەیە یان منداڵ  هێندە هەر

  لەدایک  بەزیندوویی  کە  نەیمندااڵ   ئەو  ژمارەی  تێكڕاى  : (  TFR -Total Fertility Rate)   گشتى  ىپيتيبه  یڕێژه (1٩

  ێ ڕ بە شێوەیەک بە بوونیمنداڵ سااڵنی هاتوو  ئەگەر  ژیانیدا  لەماوەی ژنێک( کۆمەڵە )یان  ژنێک بۆ دەبن

  مبە ئاماژە   وهبه  جار  هەندێک   .بگونجێت دیارکراودا ساڵێکی  لە نمه ته پێى  به  پيتىبه  یڕێژه  لەگەڵ  كه  بكات

 هەیەتی.  ئێستادا لە  ژنەکە  کە ى مندااڵنە وئە  ژماری  له بريتييهكه  كراوه  یەڕێژه

 لە لەدایکبوو  یمنداڵ مردنی ئەگەری  :Child Mortality5(U 5Under  ) ()  ساڵ 5 خوار  مندااڵنی مردنی (20

 ساڵی.  پێنج تەمەنی به  يشتنىگه  لە  بەر دا دیارکراو ماوەیەکی یان ساڵێک

 دووربوونىەکانی يکە پێداویستیى تانهئافرهئەو  :( Unmet Need)  ننەکراوەکان يیە دابيپێداویست  (21

کن بەاڵم  الووی سێکسەوە چاڕ  ببن و لەدووگيان ئەوانەن کە دەتوانن كراون بۆى دابين نه  منداڵبوونەکان

  ناهێنن یان دەرنابڕن کە حەز  کار ( بەميانهرده سه )کۆن یان دووگيانبوون ێگریکردن لە ڕ  شێوازێكىهیچ 

یە  ي. چەمکی پێداویستنسنووردار بكه بوونەکانیان منداڵ  ىژماره  بخەن یان  ویان دوا و ی داهاتمنداڵدەکەن 

 ڕێگريكردنى و هەوڵیت ئافرهبوونی منداڵ لە نێوان ویستى ڵێنێك كهدابیننەکراوەکان ئاماژەیە بۆ هەبوونی 

 .دووگيانبوون له كهتهئافره


