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ثوختةى دةرةجنامةكان
ئةَ ساثؤستة بة ٓاوبةػى هة ُيَواْ دةطتةى ئاًاسى ٓةسيٌَى

ئةطةسضى ئةًة سةوػيَلى منووُةيى ُيية ،بةآلَ دةسةجناًةكاْ

كوسدطتاْ ) (KRSOء طِذوقى ُةتةوة يةكطشتووةكاْ بؤ
ًِذاآلْ ) (UNICEFئاًادةكشاوة بؤ دةسخظتِى اليةُة

ئاًارة دةدةْ كة سيَزةى طةػةُةكشدْ هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بة
ٓةُطاوى خيَشاتش دابةصيوة هةوةى بةػةكاُى تشى عرياق ٓةس هة

طةسةكييةكاُى سةوػى ًِذاآلْء ئافشةتاْ هة ٓةسيٌَى
كوسدطتاُى عرياق .هة سيَطاى بةكاسٓيَِاُى رًاسةيةن

طاهَى  6002ةوة ،بة تايبةتى هة ثاسيَضطاى ٓةوهيَش.

ُيؼاُذةسى طِووسداس هة بواسةكاُى تةُذسوطتى ،خؤسان
ثيَذاْ ،ضاوديَشى بةس هة دايلبووْ ،ئاوء ئاوةسِؤ ،و ثاساطنت ،بة
ٓيَوَلاسى سةوؾء ثةسةطةُذُى ضةُذ اليةُيَلى طةسةكى

منووُةكاُى ػريداُى طشوػتى هة طاهَى ٓ 6022يٌَا دةكةْ كة
تةُٔا سيَزةيةكى كةَ هة دايلاْ ثةيشِةوى ثشاكتيضة
ساطجيَشدساوةكاْ بؤ ػريداُى طشوػتى بة ًِذاأل دةكةْ.

خؤػطوصةساُى ًِذاآلْء ئافشةتاْ منايؽ دةكات.

ئةطةسضى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ثيَؼلةوتِيَلى بةسضاوى بةخؤوة
بيِيوة طةباسةت بة ثيَذاُى تةُٔا ػريى دايم بة ًِذاآلُى خواس
تةًةُى ً 2اُطى ،هة طاهَى  6022تةُٔا يةن هة ٓةس ثيَِخ دايم
تةُٔا ػريى خؤياْ بة ًِذاهَةكاُياْ داوة هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ.

دةسةجناًةكاْ ُيؼاُى دةدةْ كة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ
ثيَؼلةوتِى بةخؤوة بيِيوة هة كةًلشدُةوةى ًشدُى
ًِذاآلُى خواس تةًةْ ثيَِخ طاهَى هة ٓةًوو ثاسيَضطاكاْ.
ًشدُى ًِذاآلُى خواس تةًةْ ثيَِخ طايَ طةيؼتة  26هة ٓةس
 2000هةدايلبووى صيِذوو هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بةساًبةس

ُضيلةى %20ى خيَضاُةكاْ هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ خويَى
بةيؤدكشاو بةكاس ُآيَِّ ،كة ئةًةؾ سيَطايةكى كاسيطةسة بؤ

بة  23هة بةػةكاُى تشى عرياق .بةآلَ ًشدُى ًِذاهَى تاصة هة
دايلبوو (ًشدْ هة ًاوةى  63سؤرى يةكةَ هة رياْ) وةن
خؤى ًايةوة بآ طؤسِاُلاسى بةسِيَزةى  60هة ٓةس  2000هة

ُةٓيَؼتِى دواكةوتِى طةػةى عةقوَىء طةػةطةُذُى جوهَةيى
طظت هة ًِذاآلْ .سةوػةكة تا سادةيةكى صؤس جياواصة هة ُيَواْ و
هة ُاو ثاسيَضطاكاْ :هة دٓؤن ضواس هة ٓةس ثيَِخ خيَضاْ خويَى

دايلبووى صيِذوو هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ و بةػةكاُى تشى
ووآلت.

بةيؤدكشاو بةكاسدةٓيَِّ ،بةآلَ تةُٔا دوو هة ٓةس ثيَِخ خيَضاْ
ئةَ كاسة ئةجناَ دةدةْ ،وة كةًرت هة يةن هة ٓةس ثيَِخ خيَضاْ
هة ثاسيَضطاى ٓةوهيَشٓ .ةسوةٓا سةوػةكة ديظاْ صؤس جياواصة هة
ُيَواْ قةصاكاُى ٓةًاْ ثاسيَضطا :بؤ منووُة ،هة قةصاى ٓةوهيَش
%55ى خيَضاُةكاْ خويَى بةيؤدكشاو بةكاسُآيَِّ ،بةآلَ  %50هة

سةوػى طؼتى خؤسان ثيَذاُى ًِذاأل هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ
ضوُيةن بوو هةطةأل بةػةكاُى تشى عرياق طةباسةت بة

قةصاى كؤية بةكاسى دةٓيَِّٓ .ةسوةٓا هة ثاسيَضطاى طويٌَاُى،
ُضيلة هة قةصاى ثؼذس ٓيض خيَضاُيَم خويَى بةيؤدكشاو
بةكاسُآيَِّ ،كةضى طآ ضاسةكى خيَضاُةكاْ هة قةصاى دؤكاْ
بةكاسى دةٓيَِّ.

بةسبآلوى كةًى كيَؽء الواصى %7 :هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ و
 %5هة بةػةكاُى تشى عرياق .سةوػى ًِذاآلْ هة ٓةسيٌَى
كوسدطتاْ باػرتة هة بةػةكاُى تشى ووآلت طةباسةت بة
طةػةُةكشدْ :سيَزةى ًِذاآلُى طةػةُةكشدوو خواس تةًةْ
ثيَِخ طاأل هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ  %25هة بةساًبةس  %62هة
ثاسيَضطاكاُى ُاوةسِاطتء باػووسى عرياق .طةسةسِاى ئةًةؾ ،هة
ثاسيَضطاكاُى ٓةوهيَشء دٓؤن  2هة ٓةس ًِ 5ذاهَى
طةػةُةكشدوو ٓةية ،كة ئةَ رًاسةيةؾ ُضيلة هة سيَزةى

بةت َيشِاًاْ هة سيَلاسةكاُى تةُذسوطتى ثاسيَضى بؤ ًِذاآلْ،
دةبيِني ثيَؼلةوتِيَلى بةسضاو بةدي كشاوة هة كوتاُى ًِذاآلْ،
كة سيَزةى %27ى ًِذاآلْ هة طاهَى  6002طةسجةَ كوتاُى

بةسبآلوى طةػةُةكشدْ هة ُاوةسِاطتء باػووسى عرياق.

ساطجيَشدساوياْ ثيَذةدسا بةسصبؤوة بؤ  %22هة طاهَى .6022

ُضيلةى طؼت ًِذاآلْ دةكوتشيَّ درى ُةخؤػى طيى ،بةآلَ
طيَيةكى ًِذاآلُى كوسدطتاْ ُاكوتشيَّ درى طةسجةَ
ُةخؤػية دياسةكاْ :دةسدةكؤثاْ (دةفترييا) ،كؤكةسِةػة ،طوآ
سةثة (تيتاُؤغ) ،ئيفويحي ًِذاألٓ ،ةوكشدُى جطةس جؤسى
 ،Bطيى و طوسِيَزة.

طيَيةكى ًِذاآلُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ كة تووػى طلضووْ
بووُة ضاسةطةسى طوجناوياْ ثيَِةدساوة ،هة بةساًبةس
ضاسةكيَلى ًِذاآلْ هة بةػةكاُى تشى عرياق .جياواصى
ُيية هة طةساُظةسى عرياق طةباسةت بة سيَزةى ئةو
ًِذاآلُةى تووػى طلضووْ بووْ ( )%65ء ٓةسطيض
ضاسةطةسى تايبةتياْ ثيَِةدساوة .سةوػى ضاوديَشى ًِذاأل
تا سادةيةن هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ خشاثرتة طةباسةت بةو
ضاسةطةسييةى دةدسيَتة ئةو ًِذاآلُةى تووػى
ُيؼاُةكاُى ٓةوكشدُى طيةكاْ دةبّ :هة ٓةسيٌَى
كوسدطتاْ ًِ %20ذاآلْ كة طوًاُى ٓةوكشدُى طيياْ
هيَذةكشيَت ئةُتى بايؤتيلظياْ ثيَِةدساوة ،هة كاتيَلذا هة
ثاسيَضطاكاُى ُاوةسِاطتء باػووس ئةَ سيَزةية .%22
بووُى طةسضاوةى ئاوى طاصكشاو هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ
ُضيلة هة سيَزةى جئاُى %57 :ى خيَضاُةكاْ ٓةياُة،
بةساًبةس بة  %52هة بةػةكاُى تشى عرياق .ئةَ  %2ى
كة طةسضاوةى ئاوى طاصكشاوياْ ُيية دةكةوُة
ُاوضةكاُى طوُذء الدآٓ .ةًاْ سةوؾ بةدى دةكشيَت
طةباسةت بة بووُى ئاوةسِؤى باػتلشاو ،هة ٓةسيٌَى
كوسدطتاْ سيَزةكة ُضيلة هة جئاُى .طةباسةت بة
كواهَيَتى ئاو ،سةوػةكة ثيَضةواُةيةُ :ضيلةى ُيوةى
خيَضاُةكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ئاو بةكاسدةٓيَِني بةبآ
هةبةسضاوطشتِى بووُى كوؤس تيايذا ،هة بةساًبةس  %62ى
خيَضاُةكاْ هة ثاسيَضطاكاُى ُاوةسِاطتء باػووسى عرياق.
سةوػى خيَضاُةكاُى طوُذء الديَلاْ هةَ باسةيةوة خشاثرتة

خاُةقنيء ًاوةت كوؤس بة تةواوى ووُة هة ئاوى بةكاسٓاتوو
هة ُضيلةى  %200خيَضاُةكاْ.
بؤ ضاوديَشى كاسيطةسى بةس هة دايلبووْ ثيَويظتة الُى كةَ
ضواس طةسداْ بةًةبةطتى ضاوديَشى بةس هة دايلبووْ
بلشيَت ،بةثيَى ساطجاسدةكاُى  UNICEFو  .WHOهة
ٓةسيٌَى كوسدطتاُْ ،ضيلةى %57ى ئافشةتى دووطياْ ئةَ
طةسداُاُةى ئةجناًذاوة ،ئةَ سيَزةيةؾ بةسصتشة هة
ثاسيَضطاكاُى ُاوةسِاطت و باػووس ،ئةطةسضى تا ئيَظتا صؤس
ضاوديَشى طوجناو بؤ ئافشةتاْ هةخؤ ُاطشيَت .سةوػةكة
بةػيَوةيةكى بةسضاو جياواصة هة ُيَواْ ثاسيَضطاكاُذا :دوو
هةطةس طيَى ئافشةتاُى دووطياْ هة دٓؤنء طويٌَاُى الُى
كةَ ئةَ ضواس طةسداُةياْ كشدووة ،بةآلَ سيَزةكة تةُٔا
 %20بووة هة ٓةوهيَش .ئةَ جياواصيية بؤػايى ُيَواْ ػاسء
طوُذةكاْ دةسدةخات هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ،بةتايبةتى
كةًى ضاوديَشى بةس هةدايلبووُى طوجناو كة ثيَؼلةؾ بة
ئافشةتاُى دووطياْ كشاوة هة قةصاكاُى ًةمخوس ياْ
ػةقآلوة ،كة كةًرت هة طيَيةكى ئافشةتاْ ثيَياُذساوة.
صؤسبةى ئافشةتاْ هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ( )%35هة دةصطا
تةُذسوطتييةكاْ ًِذاهَياْ دةبيَت ،بةساًبةس بة  %75هة
بةػةكاُى تشى عرياق .طةسةسِاى ئةًةؾ ،سةوػةكة هة
ثاسيَضطاى ٓةوهيَش بةتةواوى هة ٓى بةػةكاُى تشى عرياق
دةضيَت .دةسةجناًةكاُى ثالُذاُاُى خيَضاُى سةُطيذاوةتةوة
هة صؤسى بةكاسٓيَِاُى ػيَواصةكاُى ًةُع كشدْ هة ٓةسيٌَى
كوسدطتاْ بة بةساوسد هةطةأل ثاسيَضطاكاُى ُاوةسِاطتء
باػووسٓ ،ةسوةٓا هة سيَزةى صؤس كةًرتى هة دايلبووُى
ٓةسصةكاساْ %25 :ئافشةتاْ هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ
ػيَواصةكاُى ًةُع كشدْ بةكاس دةٓيَِّء  %50هة بةػةكاُى
تشى عرياق ،سيَزةى هة دايلبووْ هة ُيَواْ ٓةسصةكاساْ  25هة
ٓةس  2000ئافشةت هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بةساًبةس بة 50
هة بةػةكاُى تشى عرياق.

هة ُاوضة ػاسُؼيِةكاْ ،هة قةصاكاُى وةن ًةمخوس،
ضؤًاْ
ثيَؼلةوتِيَلى صؤس هة بواسى ثةسوةسدة هة ٓةسيٌَى
كوسدطتاْ بةدئاتووة .سيَزةى خويَِذةواسى ئافشةتاُى
تةًةْ  62-25طاأل بةسصبؤوة هة  %22هة  6002بؤ
 %73هة ٓ .6022ةسضةُذة جياواصيةكى صؤس هة ُيَواْ
ثاسيَضطاكاُى كوسدطتاْ ٓةية ،بة سيَزةى خويَِذةواسى
 %35هة طويٌَاُىء  %23هة دٓؤن ،تيَلشِاى خويَِذةواسى
ًيَيِة هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بةسصتشة هة ُاوةسِاطتء
باػووسى عرياق ( .)%23سيَزةى تؤًاسكشدْ هة
قوتاخباُةى طةسةتايى ً %55ايةوة هة  6002تا ،6022
و بؤػايى جؤسى كؤًةآليةتى تا سادةيةن دابةصيوة هة
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ .ثيَؼلةوتِيَلى بةسضاو بةديلشاوة هة
ٓةًاْ ًاوةدا هة تؤًاسكشدْ هة قوتاخباُةى دواُاوةُذى:
هة  %52هة  6002بؤ  %76هة  .6022طةسةسِاى
ئةًةؾ%23 ،ى ًِذاآلُى تةًةْ  27-26طايَ هة
دةسةوةى قوتاخباُةْ هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ،و هة طوُذء
الديَلاْ ئةَ سيَزةية .%26
دوو بابةتى ثاساطنت كة هةَ ساثؤستةدا تيؼلياْ
خشاوةتةطةس بشيتني هة صوو بةػووداْء خةتةُةكشدُى
ًيَيِة .هة طةساُظةسى عرياق ،سيَزةى ئافشةتاُى تةًةْ
 25-25طاأل كة ػووياْ كشدووة كةًى ُةكشدووة،
ئةطةسضى سيَزةكة هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ كةًرتة هة
بةػةكاُى تشى عرياق بة  %20بةساًبةس بة .%62
سووثيَوى ٓيَؼويي فشةُيؼاُذةس ( )MICS4يةكةَ
سووثيَوي فةسًية كة سيَزةى بةسبآلوى خةتةُةكشدُى
ًيَيِة هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ خباتةسِوو ،كة
ًةصُذةدةكشيَت %22ى ئافشةتاُى كوسدطتاْ دووضاسى
بووُة .ئةَ كشداسة صياُبةخؼة بةسبآلوة هة ثاسيَضطاكاُى
ٓةوهيَشء طويٌَاُى ،بةآلَ هة دٓؤن ُضيلةى بووُى ُيية.
هة ضةُذ قةصايةكى وةن ثؼذةسء ساُية %55 ،ى ئافشةتاْ

دووضاسى خةتةُلشدْ بووُةء هة ضؤًاْ صياتش هة .%30

ثيَشةكى
ئةَ ساثؤستة باغ هة سةوػى ًِذاآلْء ئافشةتاْ هة ٓةسيٌَى كوسدطتاُى عرياق دةكات ،وجةخت دةكاتة طةس تةُذسوطتياْء
دابيِلشدُى خضًةتطوصاسيية طةسةكييةكاْ ،خؤسان ،ثةسوةسدة ،و ثاساطنت بؤياْ .ئةَ داتاياُةى هةَ ساثؤستةدا بةكاسٓيَِشاوة هة
سووثيَوى ٓيَؼويى فشةُيؼاُذةس كة هة  6022هة عرياق ئةجناًذسا ) (MICS4وةسطرياوة ،كة هة اليةْ دةصطاى ُاوةُذى ئاًاسء دةطتى
ئاًاسى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بةسٓةًٔاتووة بة ٓاوكاسى تةكِليى سيَلخشاوى يوُظيف ( .)UNICEFدةسةجناًةكاْ بةػيَوةى
بةساوسدكشدْ هة ُيَواْ ٓةسيٌَى كوسدطتاْء ثاسيَضطاكاُىء بةػةكاُى تشى عرياق منايؼلشاوْ وةن ضواسضيَوةيةكى طةسضاوة .هة
ٓةُذيَم حاهَةتذا ،ئةطةس ػياوبيَت ُيؼاُذةسةكاْ بةساوسدبلشيَّ بة ُيؼاُذةسةكاُى سووثيَوى ( )MICSثيَؼوو كة هة 6002
ئةجناًذسا) ،(MICS3ئةوا ئةَ ساثؤستة ثيَؼلةوتِى بةدئاتوو هة ُيَواْ  6002تا ُ 6022يؼاُذةدات .ئةطةس بلشيَت ُيؼاُذةسةكاْ
بةػيَوةيةكى دسوطت ًةصُذةبلشيَّ هةطةس ئاطتى قةصا ،ئةوكات ُيؼاُذةسةكاْ منايؽ1ء تاوتوآ دةكشيَّ.
صاُياسى بةكاسٓاتوو بشيتيية هة بزاسدةيةن هة دةسةجناًةكاُى ضةُذ بابةتيَلى طةسةكى كة هة سووثيَوةكاُى ()MICS3ء ()MICS4
ٓاتووْ هة سووى ضةُذ ُيؼاُذةسيَلى جؤساوجؤس .2ثشطياسُاًة ئاطاييةكاُى سووثيَوى ( )MICS4هةطةس ٓةهةًةسجى ووآلت
ثيادةكشاوْء وةسط َيشِدساوْ بؤ ٓةسدوو صاساوةى كوسدي طوساُىء كشًاجنى .ئةَ ػيَواصاُةى ثشطياسُاًةى خواسةوة هة سووثيَوى
( )MICS4دا ٓةية.
خؼتةى ُ :2اوةسِؤكى ثشطياسُاًة،

MICS4

ثشطياسُاًة بؤ ًِذاآلُى خواس تةًةْ ثيَِخ
طاأل
تةًةْ
تؤًاسى هة دايلبووْ
طةػةكشدُى صووى ًِذاهَى
ػريثيَذاُى طشوػتى(ػريى دايم)
بايةخ داْ بة ُةخوَػى
كوتاُةكاْ
دسيَزى و كيَؽ

ثشطياسُاًة بؤ تاكى ئافشةت تةًةْ ()25-25
صاُياسيةكاُى ئافشةت
ًشدُى ًِذاأل
ئاسةصووى دوا ًِذايَ
تةُذسوطتى دايمء ًِذاهَى
ُيؼاُةكاُى ُةخؤػى
سِيطاكاُى سِيَلخظتِى خيَضاْ
ثيَذاويظتيةكاُى دابني ُةكشاو
خةتةُةكشدُى ًيَيةكاْ
ٓةهَويَظت وةسطشتّ بةساًبةس بة ئاصاسداُى خيَضاُى
ٓاوطةسطريي
كةًى بةسطشى وةسطرياوى ئادةًيضاد /ئيَيذص

ثشطياسُاًةى خيَضاْ
هيظتى توًَاسى خيَضاْ
فيَشكشدْ
ئاو ء بة تةُذسوطتى بةكاسبشدُى ئاوةسِؤ
كاسةكتةسةكاُى (تابيةمتةُذيةكاُى)
خيَضاْ
كاسكشدُى ًِذاأل
رتوَ َي كشدُى سِةوػى ًِذايَ
كوَُ ِ
ػووػتِى دةطت
ضاسةطةسكشدُى خويَى بةيؤد
ثؼلِيِى كووَس

رًاسةى خيَضاُةكاُى ثةيوةُذيياْ ثيَوةكشاء ضاوثيَلةوتِياْ هةةطةأل ئةجناًذسا هة سووثيَوى ( )MICS4دووقاتى ( )MICS3بوو.
رًاسة ى خيَضاْء ئافشةتاْء (دايمء بةخيَوكةساُى) ًِذاآلْ هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ كة ضاوثيَلةوتِياْ هةطةأل ئةجناًذسا هةَ خؼتةيةى
خواسةوةدا ٓاتووة.
_________________________________________
1

دةسةجناًةكاْ هةطةس ئاطتى قةصا بةػيَوةى ٓيَولاسى منايؼلشاوْ كة ًاوةكاُى ًتٌاُة بة سيَزةى  %55بة ٓيَوَى ئاطؤيى .ئةطةس خويَِةس صاُياسى هةطةس ئةَ ضةًلة

ئاًاسيية ُييةٓ ،يَوَلاسييةكاْ بةَ ػيَوةية هيَلذةدسيَِةوةٓ :ةسضةُذة ٓيَوَة ئاطؤييةكاْ باسيلرت بًّ ،تٌاُةًاْ صياتش دةبيَت هة بةٓاكاُياْ.
1

بؤ صاُياسى صياتش هةطةس ث يَِاطةكاْ ،طةسةى كةستةكاْ ،ريَشةى كةستةكاْء ئةهطؤسيتٌةكاُى ُيؼاُذةسةكاُى هة سووثيَوى (ٓ )MICS4اتووْ ،بشِواُة
ٓ . www.childinfo.orgةسوةٓا صاُياسى هةطةس سووثيَوى ( )MICS3هة ٓةًاْ ًاهَجةسِدا بةسدةطتة.

خؼتةى  :6قةباسةى منووُة (طاًجىَ)ء سيَزةكاُى وةآلًذاُةوة،
ثشطياسُاًةكاُى خيَضاْ
ثشطياسُاًة بؤ تاكى ئافشةت تةًةْ ()25-25
ثشطياسُاًة بؤ ًِذاآلُى خواس تةًةْ ثيَِخ طاأل

MICS4

رًاسةكاُى تةواوبووة

سيَزةكاُى وةآلًذاُةوة

9,717
13,422
6,829

99.5
95.2
98.7

تةواوى ساثؤستةكة باطلشدُة ٓ ،ةسضةُذة هة ٓةُذيَم حاهَةتذا سةُطة سووُلشدُةوةى بةسيَلةوت ثيَؼِياسكشابيَت .ػيلشدُةوةيةكى
طؼتطري بؤ ٓؤكاسةكاُى ثؼت ثيَؼلةوتّ ياْ ثيَؼِةكةوتّ هة بواسى دياسيلشاودا ،و طرتاتيزيةتى ػياو بؤ خيَشاكشدُى بةدئيَِاُى
ًافةكاُى ًِذاأل هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ،ثيَو يظتى بة ػيلشدُةوةء صاُياسى صياتش ٓةية هةاليةْ طؼت اليةُة ثةيوةُذيذاسةكآْ ،ةس هة
حلوًةتةوة تا سيَلخشاوةكاُى كؤًةهَطاى ًةدةُىء ُيَودةوهَةتيةكاْ ،بةًةبةطتى دةطتِيؼاُلشدُى ٓؤكاسةكاُى بيَبةػلشدُى ًِذاآلْء
ئاطتةُطةكاُى سيَطشْ هة ضاسةطةسكشدُياْ.
.

دةرةجنامةكان
مسدنى مهداأل
سيَزةكاُى ًشدْ كة هةَ بةػةدا ثيَؼلةؾ دةكشيَت ٓةرًاسكشاوة هة صاُياسى كؤكشاوة هة ًيَزووةكاُى هةدايلبووْ هة ثشطياسُاًةكاُى
ئافشةتاْ هة سووثيَوى  .MICS4ثشطياس هة ئافشةتاُى طشووثى تةًةْ ُيَواْ  25-25طاآلْ كشا دةسباسةى ئايا ٓيض ًِذاهَياْ بووة ،وة
ئةطةس بووة ،ثشطياسياْ هيَلشا دةسباسةى رًاسةي كوسِء كضةكاُى هةطةهَياُذا دةريّ ،رًاسةى ئةواُةى هة ػويَِى تش دةريّ ،هةطةأل
رًاسةى ئةواُةى ًشدووْٓ .ةسوةٓا ثشطياسياْ هيَلشا دةسباسةى ًيَزووى تيَشوتةطةىل هةدايلبووُى ًِذاهَةكاُياْ بة صجنرية يةن هةدواى
يةن كة بة ًِذاهَى يةكةَ دةطت ثيَبلات .ثشطياس هة ئافشةتاْ كشا ئايا ًِذاهَةكاُياْ تان بووْ ياْ صياتش ،سةطةصى ًِذاهَةكة ،بةسواسى
هةدايلبووُى (ًاُطء طاأل) ،صيِذووة ياْ ًشدووة ،تةًةُى ًِذاهَةكة هة بةسواسى ضاوثيَلةوتِةكة ئةطةس صيِذوو بيَت ،وة تةًةْ
هةكاتى ًشدْ بؤ ٓةس هةدايلبوويةكى صيِذوو .هةبةس ئةوةى ٓؤكاسة طةسةكييةكاُى ًشدُى ًِذاأل دةطوسِيَت وةن تةًةُى ًِذاأل ،صياتش
بةٓؤى فاكتةسى بايؤهَؤجىء ريِطةيى ،سيَزكاُى ًشدُى ًِذاآلْ بةثيَى طشووثى تةًةْ ُيؼاُذةدسيَتء بةػيَوةيةكى ئاطايى بةَ
ػيَوةيةى خواسةوة ثيَِاطة دةكشيَت:
ً شدُى تاصة هةدايلبوواْ :ئةطةسى ًشدْ هة ًاوةى ًاُطى يةكةًى رياْ.
ً شدُى دواى هةدايلبووُى تاصة :جياواصى ُيَواْ ًشدُى ًِذاألء ًِذاهَى تاصة هةدايلبوو.
ً شدُى ًِذاهَى خواس يةن طاأل  :ئةطةسى ًشدْ هة ُيَواْ هةدايلبووْء طاهَى يةكةَ.

ً شدُى ًِذاهَى ُيَواْ يةن تا ثيَِخ طاأل :ئةطةسى ًشدْ هة ُيَواْ تةًةُى يةن بؤ ثيَِخ طايَ.
ً شدُى ًِذاهَى خواس ثيَِخ طاأل :ئةطةسى ًشدْ هة ُيَواْ هةدايلبووْء ثيَِخ طاأل.

سيّزةكاُى ًشدْ هيَشةدا ُيؼاُذساوة بة رًاسةى ًشدووةكاْ هة
ٓةس  0111هةدايلبووى صيِذوو ،جطة هة حاهَةتى ًشدُى
ًِذاهَى ُيَواْ يةن تا ثيَِخ طاأل ،كة بة رًاسةى ًشدووةكاْ بؤ
ٓةس  0111هةدايلبووى صيِذوو تا تةًةُى يةن طاهَى .ػيَوة

ُاوةسِاطتء باػووس
Center-South

عرياق
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Neonatal
تاصة هةدايلبوو

Infant
ًِذاهَى ُيَواْ  5-2طاأل

Under-5
ًِذاهَى خواس  5طاأل

ًشدْ هة ٓةس  0111هةدايلبووى صيِذوو

 0سيَزةكاُى ًشدُى ًِذاآلُى خواس ثيَِخ طاألء خواس يةن
طاألء تاصة هةدايلبوو هة ًاوةى ثيَِخ طاهَى سابشدوو بةس هة
ئةجناًذاُى سووثيَوةكة منايؽ دةكات ،واتا سيَزةى ًةصُذةكشاو
تا ُضيلةى ُاوةسِاطتى ُ 2118يؼاُذةداتً .شدُى ًِذاهَى
خواس ثيَِخ طاأل هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ  32هة ٓةس  0111هة
دايلبووى صيِذووة هة كاتيَلذا هة بةػةكاُى تشى عرياقء
عرياق بةطؼتى بةسصتشة 38 :و  37هة ٓةس 0111
هةدايلبووى صيِذوو يةن هة دواى يةن.

ػيَوة  :0سيَزةكاُى ًشدْ 2100

ئةَ جياواصيية جوطشافياُة ضوُيةكّ بؤ ًِذاهَى خواس يةن طاأل كة ً 63شدُة هة ٓةس  2000هةدايلبووى صيِذوو هة ٓةسيٌَى
كوسدطتاْء  26هة عرياق .هةطةأل ئةوةؾ جياواصييةكاْ هة سيَزةكاُى ًشدُى ًِذاهَى تاصة هةدايلبوو بؤ بضووكرتيّ طشووث بووُى ُيية
هة كاتيَلذا هة طؼت ُاوضة جوطشافيةكاْ سيَزةكةى ً 60شدُة هة ٓةس  2000هةدايلبووى صيِذوو .ئةَ رًاساُة ئاًارة دةكةْ كة
صياتش هة % 35ى ًشدْ هة ُيَواْ ًِذاآلُى خواس تةًةْ ثيَِخ طايَ بشيتية هة ًشدُى ًِذاأل هة خواس تةًةُى يةن طاأل ،و هة ٓةسيٌَى
كوسدطتاْ %22ى ًشدُى خواس تةًةْ ثيَِخ طاأل هة ًاو ةى ًاُطى يةكةًى رياْ سوودةدات ،واتا هة ًاوةى تاصةهةدايلبووْ ،هة كاتيَلذا
هة بةػةكاُى تشى عرياق دةطاتة .%52
دةكشيَت ئاسِاطتةكاُى ًشدْ ٓةرًاسبلشيَت بة بةكاسٓيَِاُى صاُياسيةكاُى سووثيَوى ( ،)MICS4كة ثيَِخ ًاوة هة ثيَِخ طاهَى بةس هة
طاهَى ئةجناًذاُى سووثيَوةكة كة  6022ية دةطشيَتةوة .ػيَوة  6ئاسِاطتةكاُى ًشدُى ًِذاهَى خواس تةًةْ ثيَِخ طاألء تاصة
هةدايلبوواْ ُيؼاُذةدات بؤ ُاوةسِاطتى طاهَى ًاوةى ثيَِخ طاهَةكةٓ .ةس هة طاهَى  2533ةوة سيَزةكاُى ًشدُى ًِذاهَى خواس تةًةْ
ثيَِخ طاأل كةًيلشدووة بؤ  ،%20هة  72بؤ ً 26شدْ هة ٓةس  2000هةدايلبووى صيِذووٓ ،ةسوةٓا ًشدُى تاصة هةدايلبوواْ دابةصيوة
بةسيَزةى  ،%25هة  62بؤ .25
صؤسبةى دابةصيِةكاْ ٓةس هة دواى جةُطى كةُذاوى يةكةَ
سوويذا ،هة  0993و دواتش .طويٌَاُىء دٓؤن ٓةًاْ منووُة
منايؽ دةكةْ بؤ ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ،تةُاُةت بة

( 08هة ٓةس  0111هةدايلبووى صيِذوو) ،بةآلَ ٓيَؼتا ئةَ
سيَزةية بةسصة هة كاتيَلذا %72ى سيَزةى ًشدُى ًِذاهَى
خواس تةًةْ  5طاهَى ثيَلذةٓيَِيَـت.

كوزدضتاى (بةثيَى ميَرووى لة دايلبووى)MICS4 ،
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ًشدْ هة ٓةس  0111هةدايلبووى صيِذوو

ثيَؼلةوتِيَلى كةًيَم خيَشاتش .ثيَؼلةوتِيَلى بةسضاو
بةديلشاوة هة ًشدُى ًِذاهَى خواس تةًةْ  5طاأل هة
طويٌَاُى ،هة  71بؤ  .25ئةطةسضى سيَزةى ًشدُى ًِذاهَى
تاصة هةدايلبوو كةًرتيّ بوو هة ُيَواْ ٓةس طآ ثاسيَضطادا

شيَوة  :2زيَرةكانى مسدى لة  2118-0998لة يةزيَمى

ثيَؼلةوتّ هة ٓةوهيَش بة ئاسِاطتةيةكى ُآةًواسدا دةسِوات .هة طةسةتاى ًاوةكةدا ،هة  ،0988دياسبوو كة باػرتة هة ٓةسدوو ثاسيَضطاى
تش ،كاتيَم ًشدُى ًِذاهَى خواس تةًةْ  5طاألء تاصة هةدايلبوو  52و  5بووْ هة ٓةس  0111هةدايلبووى صيِذوو ،يةن هةدواى يةن،
سيَزةى ًشدُى خواس تةًةْ  5طاأل دووقات بةسصبؤوة هة 0993ء دواتش دابةصيةوةء ساوةطتا تا كؤتايى ًاوةكة بةسيَزةى ٓ ،50ةًاْ
سيَزة هة  .0998هة  ،0993سيَزةى ًشدُى تاصة هةدايلبوواْ ثيَِخ قات دابةصى،ء ووسدة ووسدة بةسصبؤوة تاكو  ،2113و هة كؤتاييذا
كةًيَم باػرت بوو بةطةيؼتِى سيَزةى ً 32شدْ هة ٓةس  0111هة دايلبووى صيِذوو هة  .2118هة ٓةوهيَشً ،شدُى ًِذاهَى تاصة
هةدايلبوو %63ى سيَزةى ًشدُى ًِذاهَى خواس تةًةْ  5طاأل ثيَلذةٓيَِيَـت كة ً 50شدُة هة ٓةس  0111هة دايلبووى صيِذوو.

خؤزاك ثيَداى (زِةوشى خوَزاك)
سةوػى خؤسان ثيَذاُى ًِذاأل
سةوػى خؤسان ثيَذاُى ًِذاأل وةالًَذاُةوةى تةواوى تةُذسوطتى ًِذاهَة .كاتيَم ًِذاآلْ خؤساكى تةواوياْ ثيَذةدسيَت ،دووضاسى
ُةخؤػبووُى دووباسةبوو ُابِةوة ،و باؾ ضاود يَشى دةكشيَّ ،ئةوطا دةطةْ بة ٓؤكاسةكاُى طةػةكشدْء واتا باؾ خؤساكياْ ثيَذساوة.
بةدخؤساكى بةطرتاوة بة صياتش هة ُيوةى حاهَةتةكاُى ًشدُى ًِذاأل هة طةساُظةسى جئاْ .ئةطةسى صؤس ٓةية ئةو ًِذاآلُةى
دووضاسى بةدخؤساكى دةبّ مبشْ بةٓؤى ُةخؤػية باوةكاُى ًِذاآلْ ،ئةواُةػي دةريّ بةسدةواَ تووػى ُةخؤػى دةبّء
طةػةكشدُياْ ُآةًواس دةبيَت .طآ ضاسةكى ًِذاآلْ كة بةٓؤكاسى ثةيوةطت بة بةدخؤساكى دةًشْ تةُٔا تا سادةيةكى كةَ ياْ ًاَ
ُاوةُذ بةدخؤساكياْ ٓةبووة – ٓيض ٓيٌَايةكى دياس هة بووُى ًةتشطى هةطةسياْ ُيؼاْ ُةدساوة .ئاًاجنيَلى ثةسةثيَذاُى ٓةصاسةيى
كةًلشدُةوةى سيَزةى ئةو خةهَلةى بةدةطت بشطيَتيةوة دةُاهَيَِّ هة ُيَواْ  2550و  6025بؤ ُيوة .كةًلشدُةوةى بةسبآلوى
بةدخؤساكى ياسًةتيذةس دةبيَت هة بةدئيَِاُى ئاًاجنى كةًلشدُةوةى ًشدُى ًِذاآلْ.
ػيَوة  :3سيَزةى ًِذاآلُى خواس  5طاهَى كة دووضاسى كةَ كيَؼىء طةػةُةكشدْ
ء طظتبووْ بووُة هة عرياق2100 ،
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كةَ كيَؼى

كةًى كيَؽ ثيَوةسيَلة بؤ بةدخؤساكى طةختء دسيَزخايةْ .طةػةُةكشدْ بةسضذاُةوةى بةدخؤساكى دسيَزخايةُة هة دةسةجناًى
ثيَِةداُى خؤساكى تةواو بؤ ًاوةيةكى دسيَزء ُةخؤػى دسيَزخايةْء دووباسةبؤوة .هة كؤتايى ،طظتبووْ دةسةجناًى كةًى خؤساكة هة
ئيَظتادا .سةُطة ئةَ ُيؼاُذةسة طؤسِاُلاسى وةسصى طشُط خباتةسِوو بةٓؤى طؤسِاُلاسى هة بووُى خؤساكياْ بةسبآلوى ُةخؤػى .هة
سووثيَوى ( )MICSكيَؽء دسيَزى طؼت ًِذاآلُى خواس تةًةْ  5طاأل ثيَواُةكشا بة بةكاسٓيَِاُى ئاًيَشى ئةُظشؤثؤًةتشيم كة هة
اليةْ سيَلخشاوى يوُظيف ( )UNICEFثيَؼِياسكشا ).(http://www.childinfo.org

دةسةجناًةكاُى هةَ بةػةدا ٓاتووة ثؼت دةبةطتيَت بة دةسةجناًةكاُى ئةَ ثيَواُةكشدُاُة.
ثيَواُةكاُى ئةُظشؤثؤًةتشيَم ُيؼاْ دةدةْ كة بةدخؤساكى دسيَزخايةْ بةسبآلوتشيّ كيَؼةى بةدخؤساكية هة ُيَو ًِذاآلُى ٓةسيٌَى
كوسدطتاْ ٓةسوةن هة طةساُظةسى ووآلتُ .ضيلةى ًِ %25ذاآلُى خواس تةًةْ  5طاأل دووضاسى طةػةُةكشدْ بووُة هة ٓةسيٌَى
كوسدطتاْ % 2 ،بةطةختى طةػةياْ ُةكشدووة .هة ثاسيَضطاكاُى ُاوةسِاطتء باػووسى عرياق ُضيلةى يةن هة ٓةسة ضواس ًِذاهَى خواس
تةًةْ  5طاأل دووضاسى طةػةُةكشدْ بووة ،و  %20بة طةختى طةػةياْ ُةكشدووة .سيَزةى %7ى ًِذاآلُى خواس تةًةْ  5طاأل هة
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ دووضاسى كةًى كيَؽ بووُةء  %5طظتبووُة .سيَزةكاْ هة بةػةكاُى تشى عرياق بةسصتشْ هة كةًى كيَؽء
طظتبووُى ًِذاآلْ ،ئةطةسضى جياواصيةكة تا ساديةكة كةًة.
ػيَوة  2سةوػى خؤسان ثيَذاْ بة ًِذاآلْ هة ثاسيَضطاكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ منايؽ دةكات .هة ٓةس ثاسيَضطايةن ،طةوسةتشيّ كيَؼةى
بةدخؤساكى دسيَزخايةْ طةػةُةكشدُةٓ ،ةسضةُذة جياواصى بةسضاو ٓةية هة ُيَواْ طويٌَاُى هة اليةن ،كة تيايذا ًِ %20ذاآلُى خواس
 5طايَ دووضاسى طةػةُةكشدْ بووُة،ء دٓؤنء ٓةوهيَش هة اليةكى تشةوة ،كة  %25و %27ى ًِذاآلُى خواس  5طاأل دووضاسى
طةػةُةكشدْ بووُةُ .ضيلةى %20ى طةسجةَ ًِذاآلُى دووضاسى طةػةُةكشدْ بووُة بةطةختى تووػبووُة.

ػيَوة  :4سيَزةى ًِذاآلُى خواس  5طاأل كة دووضاسى كةًى كيَؽء طةػةُةكشدْء طظتبووْ بووُة
هة ثاسيَضطاكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ2100 ،
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ُيؼاُذةسةكاُى تشى بةدخؤساكى ُيؼاْ دةدةْ كة ٓةوهيَش بةسصتشيّ سيَزةى بةدخؤساكى هة ًِذاآلُى خواس تةًةْ  5طاأل ٓةية%01 :
كةًى كيَؼياْ ٓةية % 7 ،طظتبووُياْ ٓةية .دوو هةطةس طيَى ئةو ًِذاآلُةى كةًى كيَؽء طظتبووُياْ ٓةية دووضاسى بةدخؤساكى
طةخت بووُةُ .ضيلةى %6ى ًِذاآلْ هة دٓؤن كةًى كيَؼياْ ٓةيةء  %4طظتبووُياْ ٓةية .هة طويٌَاُى سةوػةكة باػرتة بة بووُى
 %4و  %3هة ًِذاآلُى خواس تةًةْ  5طاأل كة دووضاسى كةًى كيَؽء طظتبووْ بووُة يةن هةدواى يةن.
ثيَؼلةوتِى بةديلشاو هة كةًلشدُةوةى بةدخؤساكى هة ػيَوة  5دياسة ،كة تيايذا ُيؼاُذةسةكاْ ٓةرًاسكشاوْ بة بةكاسٓيَِاُى سيَباصى
جياواص بةًةبةطتى ئةجناًذاُى بةساووسدكشدْ هة ُيَواْ دةسةجناًةكاُى ()MICS3ء (ٓ .)MICS4ةس هة طاهَى  ،2116ئاسِاطتةيةكى
دابةصيوو هة بةدخؤساكى ٓةية هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ .هة ثاسيَضطاى ٓةوهيَش صؤستشيّ دابةصيِى جيَطري هة سيَزةى ًِذاآلُى تووػبوو بة
طةػةُةكشدْء طظتبووْ دةبيِرييَت ،هة كاتيَلذا سيَزةى كةًى كيَؽ هة دٓؤن ُضيلةى بوو بة ُيوة .سيَزةكاُى ًِذاآلُى تووػبوو بة
بةدخؤساكى هة طويٌَاُى وةن خؤياْ ًاوةُةتةوة ئةطةسضى هة ئاطتى صؤس ُضًذاْ.

ػيَوة  :5ثةسةطةُذُى بةدخؤساكى هة ُيَواْ ًِذاآلُى خواس تةًةْ  5طاأل
هة ثاسيَضطاكاُى كوسدطتاْ ( 2100-2116ثيَوةسى) NCHS
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شريدانى ضسوشتى
ػريداُى طشوػتى بؤ ضةُذ طاهَى يةكةًى تةًةْ ًِذاآلْ دةثاسيَضيَت هة ُةخؤػى ،و طةسضاوةيةكى منووُةيى ًاددةى خؤساكى
ثيَذةبةخؼيَت ،ء ئابووسىء طةالًةترتة .بةآلَ صؤس هة دايلاْ صؤس صوو هةػريداُى طشوػتى دةوةطنتء صؤسجاس سوودةكةُة بةكاسٓيَِاُى
ػريى ًِذاآلْ ،كة سةُطة ببيَتة ٓؤى طةػةكشدُى ُآةًواسء بةدخؤساكى بةٓؤى ووسدةخؤساكةوةٓ ،ةسوةٓا جيَى دهَِيايي ُيية ئةطةس
بيَتء ئاوى خاويَّ بةسدةطت ُةبيَت.
سيَلخشاوى تةُذسوطتى جئاْ ()WHOء يوُظيف ( )UNICEFسادةطجيَشْ كة بة تةُٔا ػريداُى طشوػتى بذسيَت بة ًِذاأل هة ػةؾ
ًاُطى يةكةَ ،ػريداُى طشوػتى بةسدةواَ بؤ ًاوةى دوو طاأل ياْ صياتش ،دهَِيابةخؼة ،طوجناوةء خؤساكى تةواوكةسى تةواوى تيَذاية هة
طةسةتاى ً 2اُطى يةكةَٓ ،ةسوةٓا ثيَذاُى خؤساكى تةواوكةسى سؤراُة دووجاس هة تةًةُى ً 3-2اُطى ،و سؤراُة طآ جاس هة تةًةُى
ً 22-5اُطى.
ػيَوة  2ووسدكاسى منووُةى ػريداُى طشوػتى هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ُيؼاْ دةدات بةثيَى تةًةُى ًِذاأل بة ًاُطُ .ضيلةى %20ى
ًِذاآلُى تةًةْ ً 6-0اُط بة تةُٔا ػريى دايلياْ ثيَذةدسيَت ،بةآلَ هة ُيَواْ ًِذاآلُى ً 5-2اُط ئةَ سيَزةية ُضيلةى ُيوة دةبيَت.
هة تةًةُى ػةؾ ًاُطى ،سيَزةى ًِذاآلُى تةُٔا ػريى دايلياْ ثيَذةدسيَت بآ بايةخةُ .ضيلةى %25ى ًِذاآلْ ٓةسطيض ػريى دايلياْ
ثيَِةدساوةء ُضيلةى ٓ %20ةسدوو جؤسى ػريي دايمء ػريى طرياوةياْ ثيَذةدسيَت .هة تةًةُى دوو طاهَى%70 ،ى ًِذاآلْ ٓةسطيض
ػريى دايلياْ ثيَِادسيَتء ُضيلةى  %20ػريى دايمء خؤساكى تشياْ ثيَذةدسيَت.
ػيَوة  :6منووُةكاُى ثيَذاُى ػريى دايم هة ُيَواْ ًِذاآلُى تةًةْ  2-1طاهَى
هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ2100 ،
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دةسةجناًةكاْ ُيؼاْ دةدةْ كة رًاسةيةكى كةَ هة ًِذاآلُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بةثيَى ثشاكتيضة ساطجاسدساوةكاْ خؤساكياْ ثيَذةدسيَت.
طةسةسِاى ئةًةؾٓ ،ةسوةن هة ػيَوة  7سووُلشاوةتةوة ،بةسةوثيَؼضووُيَم بةديلشاوة هة بةتةُٔا ثيَذاُى ػريى دايم هة ضةُذ طاهَى
سابشدوودا .هة طةساُظةسى كوسدطتاْ سيَزةى ًِذاآلُى تةًةْ ً 5-1اُط كة بة تةُٔا ػريى دايلياْ ثيَذةدسيَت ُضيلةى دووقات
بةسصبؤتةوة ،هة  %02هة  2116بؤ  %21هة  . 2100صؤسى ئةَ بةسةوثيَؼضووُة هة ثاسيَضطاكاُى ٓةوهيَشء طويٌَاُى بةديلشاوةٓ .ةس هة
 ،2116سيَزةى بة تةُٔا ثيَذاُى ػريى دايم هة ٓةوهيَش طآ قات بةسصبؤتةوة هة كاتيَلذا هة طويٌَاُى ُضيلةى دووقات بةسصبؤتةوة.
بةآلَ ٓيض ثيَؼلةوتِيَم هة دٓؤن ُةبيِشاوة كة ئةطةسضى باػرتيّ سيَزةكاُى هة ُ 2116يؼاُذاوة ،بةآلَ هة ئيَظتادا ُضًرتيّ سيَزةى
ًِذاآلُى خؤسان ثيَذساو بةثيَى ساطجاسدة طتاُذةسدةكاْ ُيؼاْ داوة .هة بةػةكاُى تشى عرياق ػريداُى طشوػتى بة ئاسِاطتةيةكى
داكؼاو دةسِوات كة هة ثاسيَضطاكاُى ُاوةسِاطتء باػووسى عرياق هة %27ى ًِذاآلُى خواس تةًةْ ً 6اُط كة بة تةُٔا ػريى دايلي
ثيَذسابيَت هة  2116دابةصيوة بؤ  %21هة  .2100هة  ،2100هة طةساُظةسى ووآلت ،تةُٔا يةن هة ٓةس ثيَِخ ًِذاهَى تةًةْ 5-1
ًاُط بة تةُٔا ػريى دايلي ثيَذساوة.

ػيَوة  :7بةسصبووُةوةى بةتةُٔا ػريداُى طشوػتى بؤ ًِذاآلُى تةًةْ ً 5-1اُط،
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خويَى بةيؤدكساو
ُةخؤػيةكاُى كةًى يؤد ٓؤكاسى طةسةكى دواكةوتِى عةقوَى كة
دةكشيَت بةدووسخبشيَتء طةػةطةُذى جووهَةيي الواصة هة ًِذاهَى
بضوون هة جئاْ .هة طةخترتيّ ػيَواصيذا ،كةًى يؤد دةبيَتة
ٓؤى ُةخؤػى كشيتيِيضَ (ُةخؤػيةكى صطٌاكية دةبيَتة ٓؤى
بآ ًيَؼلىء طةػةُةكشدُى هةؾ)ٓ .ةسوةٓا ًةتشطيةكاُى
هةدايلبووُى ًِذاأل بة ًشدوويىء هةباسضووْ هة ئافشةتاُى
دووطياْ صياد دةكات .كةًى يؤد بةػيَوةيةكى صؤس باوء دياس
بةطرتاوة بة طواتش (ئةطتوسبووُى هيلةطالُذة)ُ .ةخؤػيةكاُى
كةًى يؤد طةوسةتشيّ صياُى هة طظتى طةػةكشدُى عةقوَى داية،
كة طةسةجناَ دةبيَتة ٓؤى الواصى ضاالكى هة قوتاخباُة،
كةًلشدُةوةى تواُاى تيَطةيؼنتء ٓؤػياسى ،طظتى هة
ئةجناًذاُى كاسدا .ئاًاجنى ُيَودةوهَةتى بشيتية هة ُةٓيَؼتِى
ٓةًيؼةيى كةًى يؤد هة طاهَى ُ .2115يؼاُذةسكة سيَزةى
طةدى خيَضاُةكاُة كة خويَى بةيؤدكشاوى تةواو بةكاسدةٓيَِّ
(بة صياتش هة  05ثاسضة هة ٓةس ًويؤُيَم).
ُضيلةى هة ٓةًوو خيَضاُةكاُذا ،خويَى بةكاسٓاتوو بؤ ضيَؼت
هيَِاْ ثؼلِيين بؤ كشاوة بؤ ُاوةسِؤكى يؤد هة سيَطاى بةكاسٓيَِاُى
ئاًيَشى ثؼلِيين خوآ بؤ دةطتِيؼاُلشدُى يؤديذى ثؤتاطيؤَ
ياْ يؤدى ثؤتاطيؤَ ضوُلة خوآ هةطةأل يةكيَلياْ هة باصاسِةكاُى
عرياق ٓةية .سيَزةى خيَضاُةكاُى خويَى بةيؤدكشاوى تةواو
بةكاسدةٓيَِّ هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْء ثاسيَضطاكاْء قةصاكاْ هة
ػيَوة ُ 8يؼاُذساوة (تيايذا ً %95اوةكاُى ًتٌاُة بؤ ثيَذاُى
صاُياسى بؤ دةسخظتِى تةواو بةٓؤى بضووكى قةباسةى
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منووُةكاُى قةصاكاْ). 3
ٓ 3ةسوةن هة ثةساويَضى  0باطلشاً ،اوةكاُى ًتٌاُة بةدسيَزى ئةَ ساثؤستة منايؽ كشاوْ ٓةس كاتيَم داتاكاْ هةطةس ئاطتى قةصادا بةكاسبيَّ.

0

تةُٔا % 41ى خيَضاُاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ خويَى بةيؤدكشاوى تةواو بةكاسدةٓيَِّ ،بةبآ بووُى جياواصى هة ُيَواْ ُاوضة ػاسُؼنيء
طوُذُؼيِةكاْ .جياواصى بةسضاو هة ُيَواْ ثاسيَضطاكاُذا ٓةية كة %81ى خيَضاُةكاْ هة دٓؤن وةكو ثيَويظت خويَى بةيؤدكشاو
بةكاسدةٓيَِّ %41 ،هة طويٌَاُىء كةًرت هة  %21هة ٓةوهيَش .هة ُيَو ثاسيَضطاكاُذا دةسكةوت كة دةطٌةُة خيَضاُيَم هة قةصاى ثؼذةسى
طةس بة ثاسيَضطاى طويٌَاُى خويَى بةيؤدكشاو بةكاسبٔيَِّٓ ،ةسوةٓا ٓةًاْ ػت هة قةصاكاُى ٓةوهيَش و دةػتى ٓةوهيَش.

تةندزوضتى مهداأل
كوتـاْ
ضواسةَ ئاًاجنى ثةسةثيَذاُى ٓةصاسةيى بشيتية هة كةًلشدُةوةى ًشدُى ًِذاأل بةسيَزةى دوو هةطةس طآ هة ُيَواْ 2550ء .6025
كوتاْ سؤهَيَلى طةسةكى دةبيِيَت هةَ ئاًاجنةدا .كوتاْ رياُى ًويؤُاْ ًِذاهَى هة ًاوةى طى طاهَذا ٓةس هةطةأل دةطتجيَلشدُى بةسُاًةى
فشاواُى كوتاْ هة  .2572هة طةساُظةسى جئاُذا تا ئيَظتا

ػيَوة ًِ :9ذاآلُى تةًةْ ً 29-08اُطى هة طاهَى يةكةًى تةًةْ
كوتشاوْ (هة تةًةُى ً 08اُطى درى طوسِيَزة)MMR/

ً 67ويؤْ ًِذاأل فةساًؤػلشاوْ هة كوتاُى سؤتيينء هة

هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ2100 ،

ئاكاًذا ئةو ُةخؤػياُةى كة دةكشيَت بة كوتاْ هيَياْ

97

بةدووسبني طاآلُة دةبِة ٓؤى ًشدُى صياتش هة دوو ًويؤْ

94
70
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DPT3

92

بةدئيَِاُى جئَاُيَلى ػياو بؤ ئاًاجنى ًِذاآلْ دةكشيَت

85
74

هة سيَطاى دةطتةبةسكشدُى كوتاُى تةواو بؤ ًِذاآلُى خواس

Polio1
Polio2
Polio3

93
88

تةًةْ يةن طاأل بة سيَزةى  %50هة طةس ئاطتى

77

ُيؼتٌاُىء الُى كةَ  %30هة ٓةس قةصايةن ياْ يةكةيةكى

Measles/MMR

84

ئيذاسى ٓاوػيَوة .بةثيَى خؼتةى كوتاُى ُيؼتٌاُى ،بةس هة
دةبيَت هة سيَطاى كوتاُى سؤتيين بةَ جؤسة بلوتشيَت:

HepB1
HepB2
HepB3

87

ًِذاأل.

تةواوكشدُى طاهَى يةكةًى تةًةْٓ ،ةس ًِذاهَيَم هة عرياق
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All vaccinations
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كوتاُى بى طى جى ( )BCGبؤ ثاساطتِى هة ُةخؤػى طيى ،طآ رةَ دى ثى تى ( )DPTبؤ ثاساطتِى هة دةسدةكؤثاْ ،ثيَشتؤطيض
(كؤكةسِةػة) و تيَتاُؤغ (كؤثاُة) ،ضواس رةَ بؤ ئيفويحي ًِذاآلْ ( ،)Polioطآ رةَ بؤ ٓةوكشدُى جطةس جؤسى )HepB1( B
ٓةسوةٓا كوتاْ درى طوسِيَزة هة تةًةُى ُؤ ًاُطيذآ .ةسوةٓا كوتاُى درى طو ِسيَزةً ،وةخشِآء طوسِيَزةى ئةهٌَاُى ( )MMRدةدسيَت
بة ًِذاآلْ هة تةًةُى ً 25اُطيذا وةن ٓةوهَى دووةَ بؤ ثاساطنت هة درى طوسِيَزةً ،وةخشِآء طوسِيَزةى ئةهٌَاُى.

بؤ

سيَزةى

ًةصُذةكشدُى

ًِذاآلُى تةواو كوتشاو ،طشووثى

ػيَوة  :01ثيَؼلةوتّ هة كوتاُى ًِذاآلُى تةًةْ ً 29-08اُط،
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ2100-2116 ،

ًِذاآلُى تةًةْ ً 62-26اُط
ئةوةى

ٓةرًاسُاكشيَّ

بؤ

هةدةطتِةداُى

كوتاُى

درى

( )MMRكة هة ً 25اُطيذا
ثيَياُذةدسيَت.

بؤ

ًةصُذةكشدُى ًِذاآلُى تةواو
كوتشاوًِ ،ذاآلُى تةًةْ 65-23
ًاُطى
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بةهَلو،

100

40

 2-2( DPT ،BCGرةَ)Polio ،

( 2-2رةَ) ،و  2-2( HepBرةَ)
بةس هة تةًةُى ً 26اُطى،ء طوسِيَزة ياْ  MMRبةس هة تةًةُى ً 23اُطى ثيَذةدسيَت.

هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ %57ى ًِذاآلُى تةًةْ ً 65-23اُط كوتاُى ( )BCGهة كاتى خؤيذا ثيَذساوة ،و  %70طآ رةًياْ ثيَذساوة
درى ٓةوكشدُى جطةس بةس هة تةواوكشدُى طاهَى يةكةًى تةًةْ .طآ رةًةكةى ( )DPTدسابوو بة %72ى ًِذاآلْ هة كاتيَلذا طآ
رةًةكةى كوتاْ درى ئيفويحي ًِذاآلْ دسابوو بة ُ .%77ضيلةى %32ى ًِذاآلْ كوتشاوْ درى طوسِيَزة هة تةًةُى ً 23اُطيذا.
بةطؼتىُ ،ضيلةى دوو طيَيةكى ًِذاآلُى تةًةْ ً 65-23اُط بةتةواوى كوتشاوْ ي كاتي خؤيذا .ثيَؼلةوتِيَلى بةسضاو بةدئاتووة
هة كوتاْ درى طؼت ُةخؤػيةكاْ هة طةساُظةسى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ،جطة هة كوتاُى ( )BCGكة خؤى ٓةًوو ًِذاآلُى هة ٓةسيٌَى
كوسدطتاْ طشتؤتةوةٓ ،ةسوةن هة ػيَوةى  20دياسة.

ضاسةطةسكشدُى طلضووْ
طلضووْ دووةَ ٓؤكاسى طةسةكى ًشدُة هة ُيَواْ ًِذاآلُى خواس تةًةْ ثيَِخ طاأل هة جئاُذا .صؤسبةى ًشدُةكاُى ًِذاآلْ كة
ثةيوةطنت بة طلضووْ بةٓؤى ووػلبووُةوة كاتيَم هةؾ بشِيَلى صؤس ئاوء ئةهلرتؤهيت هةدةطت دةدات هة سيَطةى ثيظايي ػوذا.
ضاسةطةسكشدُى طلضووْ – جا هةسيَطاى خويَيةكاُى سئايذسةيؼِى صاسةكى ( )ORSياْ ػوةًةُى بةثيَى ساطجاسدة هة ًاهَةوة
ئاًادةبلشيَت ( – )RHFدةتواُيَت سيَطشبيَت هةبةسدةَ صؤسيَم هةَ ًشدُاُة .سيَطشتّ هة ووػلبووُةوةء بةدخؤساكى هة سيَطاى
صيادكشدُى بشِى ػوةًةُىء بةسدةواَ خؤسان داْ بة ًِذاأل طرتاتيزيةتى صؤس طشُطّ بؤ ضاسةطةسكشدُى طلضووْ.
ئاًاجنةكاْ ) 2 :كةًلشدُةوةى سيَزةكاُى ًشدْ بةٓؤى طلضووْ هة ُيَواْ ًِذاآلُى خواس تةًةْ ثيَِخ طاأل بؤ ُيوة هة  6020بة
بةساوسد هةطةأل ( 6000جئاُيَلى ػياو بؤ ًِذاآلْ) ) 6 ،كةًلشدُةوةى سيَزةى ًشدْ هة ُيَواْ ًِذاآلُى خواس تةًةْ ثيَِخ طايَ
بةسيَزةى دوو هةطةس طآ هة  6025بة بةساوسد هةطةأل ( 2550ئاًاجنةكاُى ثةسةثيَذاُى ٓةصاسةيى)ٓ .ةسوةٓا ثالُى (جئاُيَلى ػياو
بؤ ًِذاآلْ) باُطةواص دةكات بؤ كةًلشدُةوةى سووداُى طلضووْ بةسيَزةى .%65
هة ثشطياسُاًةى ( ،)MICSثشطياس هة دايلاْ (ياْ

ػيَوة  :00ضاسةطةسكشدُى ًِذاآلُى خواس تةًةْ ثيَِخ طاأل كة تووػى
طلضووْ ببوْ هة عرياق2100 ،

طلضووْ بووة هة دوو ٓةفتةى بةس هة ئةجناًذاُى

يةزطيص

ضازةضةزكساوى بةORS

سووثيَوةكة .ئةطش تووػبووُة ،صجنريةيةن ثشطياس هة

ضازةضةزنةكساوى

بةخيَوكةساْ) كشا دةسباسةى ئايا ًِذاهَةكةياْ تووػى

دايلةكة كشا دةسباسةى ئةو خواسدُةوةء خواسدُاُةى دساْ بة

و خؤزاكثيَدانى بةزدةوام

26

ُاوةسِاطت-
CenterSouth
باػووس

25

ًِذاهَةكة هة ًاوةى ُةخؤػيةكةداء ئايا ئةو خواسدْء
خواسدُةواُة صياتش ياْ كةًرت بووْ هةوةى ًِذاهَةكة

26

عرياق

Iraq

26

بةػيَوةيةكى ئاطايى دةخيواسدء دةخيواسدةوة.
بةطؼتى ،هة ًاوةى دوو ٓةفتةى بةس هة ئةجناًذاُى
سووثيَوةكة ُضيلةى %20ى ًِذاآلْ تووػى طلضووْ ببووْ
هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْء  %22هة بةػةكاُى تشى عرياق .هة
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ كةًرت هة طيَيةكى تووػبوةكاْ
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سيَزةى طةدى

ضاسةطةسى طوجناوى ثيَذساوة ( )%20هة كاتيَلذا هة
بةػةكاُى تشى عرياق تةُٔا  %65ضاسةطةسى طوجناوياْ ثيَذساوةٓ .ةسوةن ػيَوة ُ 22يؼاُى دةدات ،صؤسبةى ئةو ًِذاآلُةى
ضاسةطةسياْ بؤ كشاوة الياُذاوة هة ضاسةطةسى ساطجيَشدساو ،و يةن هة ٓةس ضواس ًِذاهَى تووػبوو بة طلضووْ ٓةسطيض ٓيض
ضاسةطةسيةكى ثيَِةدساوة.

ضاسةطةسكشدُى ٓةوكشدُى طييةكاْ بة ئةُتى بايؤتيم
ٓةوكشدُى طييةكاْ ٓؤكاسيَلى طةسةكى ًشدُى ًِذاآلُةء بةكاسٓيَِاُى ئةُتى بايؤتيم بؤ ًِذاآلُى خواس تةًةْ  5طاأل كة طوًاُى
ٓةوكشدُى طييةكاُياْ هيَذةكشيَت ضاسةطةسيَلى طةسةكيية .ئاًاجنيَلى جئاُيَلى ػياو بؤ ًِذاآلْ بشيتية هة كةًلشدُةوةى طيَيةكى
ًشدُةكاُى هة ئاكاًى ٓةوكشدُى طةختى كؤئةُذاًى ٓةُاطة سوودةداتًِ .ذاآلُى طوًاُى ٓةوكشدُى طييةكاُياْ هيَذةكشيَت ئةواُة
دةطشيَتةوة كة طريؤدةى ُةخؤػيةن دةبّ كؤكةى هةطةهَةء ٓةُاطةداُى قوسغء خيَشاى بةدواديَتء ُيؼاُةكاُى بةٓؤى بووُى كيَؼة
هة طيِط ياْ طرياُى هووت ُيية.
هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ % 23ى ًِذاآلْ ُيؼاُةكاُى وةن ٓةوكشدُى طييةكاُياْ ٓةبوو هة ًاوةى دوو ٓةفتةى بةس هة ئةجناًذاُى
سووثيَوةكة ،بةآلَ تةُٔا  %3هة بةػةكاُى تشى عرياق ُيؼاُةكاُياْ ٓةبوو%22 .ى تووػبووةكاْ هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ئةُتى
بايؤتيلياْ ثيَذساوة بةساًبةس بة  %25هة بةػةكاُى تشى عرياق .جياواصييةكى بضوون ٓةية هة ُيَواْ ُاوضة ػاسُؼنيء
طوُذُؼيِةكاْ هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ :هة ُاوضة ػاسُؼيِةكاْ سيَزةى بةسصتش هةو ًِذاآلُةى ُيؼاُةكاُى ٓةوكشدُى طيةكاُياْ
ٓةبووة ئةُتى بايؤتيلياْ ثيَذساوة كة  %26ة ،بةساًبةس بة  %57هة ُاوضة طوُذُؼيِةكاْ.
ػيَوة  :02سيَزةى ًِذاآلُى خواس تةًةْ  5طاأل كة طوًاُى ٓةوكشدُى طيياْ هيَذةكشيَتء
ئةُتى بايؤتيلياْ ثيَذساوة ،عرياق2100 ،
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يةزيَم /طوند يةزيَم /شاز

0%

ئاوء ئاوةزِؤ
ئاوى خواسدُةوةى ثان ثيَذاويظتيةكى بِةسِةتيية بؤ تةُذسوطتيَلى باؾ .ئاوى خواسدُةوةى ثيع سةُطة ٓةهَطشيَلى طةسةكى ُةخؤػى
بيَت وةن تشاخؤًاء كؤهيَشاء تيفؤئيذء بةهلاسص يآ .ةسوةٓا سةُطة ئاوى خواسدُةوة ثيظبووبيَت بة ًوادى ثيظى كيٌياوىء فيضياوىء
تيؼلى كة كاسيطةسى صياُبةخؼى ٓةية هةطةس تةُذسوطتى ًشؤظ .هةطةأل ثةيوةطتبووُى بة ُةخؤػى ،طةيؼنت بة ئاوى خواسدُةوة
طشُطى تايبةتى خؤى ٓةية بؤ ئافشةتاْء ًِذاآلْ ،بة تايبةتى هة ُاوضة طوُذُؼيِةكاْ ،كة بةسثشطياسى طةسةكى دةبةْ هة
ٓةهَطشتِى ئاو ،صؤسجاس بؤ دووسى صؤس.
ئاًاجنيَلى ثةسةثيَذاُى ٓةصاسةيى بشيتية هة كةًلشدُةوةى سيَزةى داُيؼتواْ كة بةسدةواَ ُاطةْ بة ئاوى خواسدُةوةى ثانء ئاوةسِؤى
طةسةكى بؤ ُيوة هة ُيَواْ طاآلُى  .6025-2550ئاًاجنى جئاُيَلى ػياو بؤ ًِذاآلْ باُطٔيَؼت دةكات بؤ كةًلشدُةوةى سيَزةى
خيَضاُةكاُى ئاوةسِؤى تةُذسوطتء ئاوى خواسدُةوةى ثاكياْ ُيية بةالُى كةَ بة سيَزةى يةن هةطةس طآ.
ئةو داُيؼتواُاُةى طةسضاوةكاُى ئاوى باػلشاو بةكاسدةٓيَِّ بشيتية هةواُةى يةكيَم هةَ جؤساُةى خواسةوة بةكاسدةٓيَِّ :ئاوى
بؤسِى (بؤ يةكةى ُيؼتةجآ ،كؤًةهَطا ،باخضة ياْ صةوى ،ػيَشةى طؼتى/ػيَشةى وةطتاو) ،ئاوى بري ،بريى ثاسيَضساو ،ضاوى ثاسيَضساو،
كؤكشدُةوة
ئاوى
ى
باساْء ئاوى
ٓة َهشِراوى

ػيَوة  :03سيَزةى ئةُذاًاُى خيَضاْ كة طةسضاوةى ئاوى خواسدُةوةى باؾ بةكاسدةٓيَِّ،
عرياق2100 ،
100

بةثيَضةواُة.
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يةزيَم /شاز
KR Urban
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سيَزةى طةدى
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ئاوى بوتأل بة طةسضاوةيةكى ئاوى باؾ دادةُشيَت تةُٔا ئةطةس خيَضاُةكة طةسضاوةى ئاوى باؾ بؤ ًةبةطتى تش بةكاسدةٓيَِّ ،وةن
دةطت ػووػنتء ضيَؼت هيَِاْ.
تةُٔا % 3ى داُيؼتواُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ طةسضاوةكاُى ئاوى باػِةكشاو بةكاسدةٓيَِّٓ ،ةسوةن هة ػيَوة  03دياسة .جياواصي ٓةية
هة ُيَواْ داُيؼتواُى ػاسُؼنيء طوُذُؼني ،هة كاتيَ لذا طةيؼنت بة طةسضاوةكاُى ئاوى باؾ ُضيلة هة سيَزةى جئاُى ،بةآلَ ُضيلة
%01ى خةهَلى طوُذُؼني تا ئيَظتا طةسضاوةكاُى ئاوى باػِةكشاو بةكاسدةٓيَِّ.
هة ٓةس ًاهَيَلذا ،ئةجناًذةساُى ضاوثيَلةوتِةكاْ ٓةوهَياُذا ضشِى كوؤس هة منووُةيةكى ئاوى بةكاسٓاتوو بؤ خواسدْ ياْ ضيَؼت هيَِاْ
ياْ دةطت ػووػنت بجؼلِّ .دةسكةوتووة كة بووُى كوؤس الُى كةَ  1,5بةؾ هة ٓةس ًويؤُيَم ئاو سيَطشى دةكات هةو ُةخؤػياُةى هة
ئاو دةطواصسيَِةوة .هة ٓةس ًاهَيَم ئةجناًذةساُى ضاوثيَلةوتِةكاْ ٓةوهَياُذا ضشِى كوؤس هة منووُةيةكى ئاوى بةكاسٓاتوو بؤ خواسدْ
يا ْ ضيَؼت هيَِاْ ياْ دةطت ػووػنت بجؼلِّ .دةسةجناًةكاْ سادةطةيةُّ كة ُضيلةى ُيوةى خيَضاُةكاْ هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ئاوى
بآ كوؤس بةكاسدةٓيَِّ (بشِواُة ػيَوة  ،) 04هة كاتيَلذا يةن هةطةس ثيَِخ ئاوى بة كوؤس بةكاسدةٓيَِّ كة بشِةكةى كةًرتة هة ثيَوطت .هة
بةػةكاُى تشى عرياق %23 ،خيَضاُةكاْ ئاوى بآ كوؤس بةكاسدةٓيَِّء  %04ئةو ئاوة بةكاسدةٓيَِّ كة ئاطتةكاُى كوؤس تيايذا ُضًة
(كةًرت هة  1,5بةؾ هة ٓةس ًويؤُيَم).

ػيَوة  :04دابةػلشدُى خيَضاُةكاْ بةثيَى ئاطتى كوؤس هة ئاودا2100 ،
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سيَزةى طةدى
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كةًى كوؤس كيَؼةيةكى ثةيوةُذيذاسة هة صياتش هة

ػيَوة  :05دابةػلشدُى خيَضاُةكاْ بةثيَى ُةبووُى كوؤس هة ئاو ،قةصاكاُى كوسدطتاْ،
2100

%41ى خيَضاُةكاْ هة ٓةس ثاسيَضطايةكى كوسدطتاْ.
طويٌَاُى بةسصتشيّ سيَزةى خيَضاُى ٓةبوو كة كوؤس هة
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ئاوياُذا ُيية كة  %51بوو .صياتش هةًةؾ ،ػيَوة 05
دةسيذةخات كة جياواصى بةسضاو ٓةية هة ُيَواْ
قةصاكاُذا هة طويٌَاُىُ :ضيلةى طةسجةَ خيَضاُةكاُى
خاُةقنيء ًاوةت ئاوى بة كوؤس بةكاسدةٓيَِّ ،بةآلَ
كةًرت هة  %21هة ثؼذةسء دةطٌةْ خيَضاُيَم هة
ػاسبار َيشِ بةكاسي دةٓيَِّ .قةصاكاُى ٓةوهيَشيؽ بة
ٓةًاْ ػيَو جياواصي هة ُيَواُياْ ٓةبوو :سيَزةى كةًى
كوؤس هة ئاو هة خيَضاُةكاُى ًةمخوسء ضؤًاْء
ػةقآلوة ُضيلة هة سيَزةى كةًى جئاُى ،بةآلَ كةًرت
هة %41ى خيَضاُةكاْ هة قةصاى ٓةوهيَش ئاوى بآ كوؤس
بةكاسدةٓيَِّ.
ئةطةسضى ئةَ دةسةجناًاُة ئاًارةدةكةْ كة ُةخؤػية
طواصساوةكاُى ُاو ئاو سيَطشياْ هيَِةكشاوة هة صؤس
خيَضاْ ،بةآلَ صاُياسى صياتش ثيَويظتة بؤ تيَطةيؼتِى
ئاطتى ًةتشطى .سةُطة ئةو ئاوةى هة صؤس خيَضاُذا
ثؼلِيين بؤ ئةجناًذسا ػويَِةواسى كوؤسى تيادا
ُةًابووبيَت ضوُلة كوؤسةكة بووة بة ٓةهٍَ هةو كاتةى
ئاوةكة هة تاُلى ئاودا عةًباسكشاوة.
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سيَزةى طةدى
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فشِيَذاُى ُاتةواوى ثامشاوةى ًشؤظء تةُذسوطتى كةطى ثةيوةطتة بة رًاسةيةن ُةخؤػى هةواُة طلضووْء ئيفويحي ًِذاآلْ.
طيظتةًى ئاوةسِؤى باؾ ثيَِاطة دةكشيَت كة بشيتيية هةو ئاوةسِؤيةى بةػيَوةيةكى تةُذسوطت ثامشاوةى ًشؤظ هة طةيؼتِى بة ًشؤظ
جيادةكاتةوة .ئاوةسِؤى باؾ ُةخؤػى طلضووْ كةًذةكاتةوة بة صياتش هة يةن هةطةس طآ،ء بةػيَوةيةكى بةسضاو كاسيطةسيةكاُى
تةُذسوطتى ُةخواصساوى ُةخؤػيةكاُى تشى بةسثشطّ هة
ػيَوة  :06سيَزةى ئةُذاًاُى خيَضاْ كة طيظتةًى ئاوةسِؤى باؾ
بةكاسدةٓيَِّ ،عرياق2100 ،

ًشدْء ُةخؤػى هة ُيَواْ ًويؤُاْ ًِذاأل هة ووآلتة
تاصةثيَطةيؼتووةكاْ.

طيظتةًى

ئاوةسِؤى

باؾ

بؤ

100

سصطاسبووْ هة ثامشاوة طيفؤْء سراُى بؤ ُاو بؤسِى
طيظتةًى ئاوسِؤ ،و تاُلى ئاوى ثيع ،ياْ ئاودةطت،
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قووهَطةى ئاودةطت ػويَّ ثيَى ٓةبيَت ،و ئاودةطتى بآ ئاو.
ٓةسوةن ػيَوة ُ 06يؼاُى دةدات ،بةكاسٓيَِاُى طيظتةًى
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ئاوةسِؤى باؾ هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ُضيلة هة سيَزةى

سيَزةى طةدى

ئاودةطتى قووهَطة باػلشاو كة ٓةواطؤسِكيَى تيَذابيَت،

50

25

جئاُى هة كاتيَلذا ُضيلةى %9ى ئةُذاًاُى خيَضاُةكاْ هة
ُاوةسِاطتء باػووسى عرياق ئةَ طيظتةًاُةياْ ُيية.

0
ناوةزِاضت -عرياق
باشووز

يةزيَمى
كوزدضتاى

يةزيَم /طوند يةزيَم /شاز

تةندزوضتى شاوشآ
ضاوديَشى بةس هةدايلبووْ
ًاوةى بةس هةدايلبووْ دةسفةتى طشُط ثيَؼلةؾ دةكات بؤ ثيَذاُى رًاسةيةن ضاسةطةسى بؤ ئافشةتى دووطياْ كة سةُطة صؤس طشُط
بيَت بؤ تةُذسوطيتء خؤػطوصةساُياْ ٓةسوةٓا بؤ ًِذاهَةكاُياْ .باػرت تيَطةيؼتِى طةػةكشدُى كؤسثةهَةء ثةيوةُذى بة تةُذسوطتى
دايلة وة بؤتة ٓؤى صيادبووُى ٓؤػياسى دةسباسةى طشُطى ضاوديَشى بةس هةدايلبووْ وةن سيَطايةن بؤ باػرتكشدُى تةُذسوطتى ًِذاهَى
تاصة هةدايلبووء دايلي .بؤ منووُة ،ئةطةس هة ًاوةى بةس هةدايلبووْ دايلاْء خيَضاُةكاْ دةسباسةى ُيؼاُة ًةتشطيذاسةكاْء دةسباسةى
ًةتشطيةكاُى راْ ضيَؼنتء ًِذاهَبووْ ئاطاداسبلشيَِةوة ،سةُطة سيَطايةن دابني بلات بؤ دهَِيابووْ هةوةى ئافشةتة دووطياُةكة بة
كشدةُى بة ياسًةتى ثيَؼلةػلةسى ضاوديَشى تةُذسوطتى

ػيَوة  :07سيَزةى ئافشةتاُى دووطياْ هة دوو طاهَى سابشدوودا كة
الُى كةَ ضواس طةسداُياْ بؤ ضاوديَشى بةس هةدايلبووْ ئةجناًذاوة،
2100

كاساًة ًِذاهَةكةى ببيَتٓ .ةسوةٓا ًاوةى بةس هةدايلبووْ
دةسفةتيَم دةسِةخظيَِيَت بؤ بةخؼيِى صاُياسى دةسباسةى
دووسى ُيَواْ ًِذاهَبووْ كة بة فاكتةسيَلى طشُط دادةُشيَت بؤ

49

Center-South
ُاوةسِاطت-باػووس

باػرتكشدُى بةصيِذوو ًاُةوةى ًِذايَ.

50

عرياق
Iraq
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ

Kurdistan Region

57

ضاسةطةسكشدُى كةَ خويَِى هة ًاوةى دووطياُيذآ ،ةسوةٓا
ضاسةطةسكشدُى ُةخؤػية طويَضساوةكاُى هةسيَطاى جووتبووُذا

َErbilش
ٓةوهي

40

دةتواُّ بةػيَوةيةكى طةوسة دةسةجناًةكاُى كؤسثةهةء

68

Suleimaniya
طويٌَاُى

تةُذسوطتى دايم باػرتبلةْ .دةسةجناًة ُةسيَِييةكاُى وةن

67

دٓؤن
Dohuk

كةًى كيَؼى ًِذايَ هة كاتى هةدايلبووْ دةكشيَت
كةًبلشيَتةوة هةسيَطاى كؤًةهَيَم ضاسةطةسى ئاًاجنى
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سيَزةى طةدى

باػرتكشدُى سةوػى خؤسان ثيَذاُى دايمء سيَطشتّ هة ُةخؤػى بيَت (بؤ منووُةُ ،ةخؤػية طويَضساوةكاُى هةسيَطاى جووتبووُذا) هة
ًاوةى دووطياُيذا .هةَ دواييةدا ،طشُطى ًاوةى بةس هةدايلبووْ وةن دةسواصةيةن بؤ خؤثاساطنت هة ئايذص ء ضاوديَشى ،بةتايبةتى
سيَطشتّ هة طواطتِةوةى ئايذص هة دايلةوة بؤ ًِذاأل ،بؤتة ٓؤى بايةخذاُى بةسدةواَ بة وةسطشتّء بةكاسٓيَِاُى خضًةتطوصاسييةكاُى
بةس هةدايلبووْ.
سيَلخشاوى يوُظيف ()UNICEFء سيَلخشاوى تةُذسوطتى جئاُى ( )WHOسادةطجيَشْ كة الُى كةَ ضواس طةسداُى بةس هةدايلبووْ
ئةجناَ بذسيَت بةطويَشةى ثيَذاضووُةوةى كاسيطةسى ػيَواصى جياواصى ضاوديَشى بةس هةدايلبووْ .هةطةأل ئةًةػذا ،تةُٔا ُيوةى
ئافشةتاُى دووطياْ هة عرياق ئةَ ساطجاسدةياْ ثةيشِةوكشد،ء  %57هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ (بشِواُة ػيَوة  .)27جياواصى بةسضاو هة
ُيَواْ ثاسيَضطاكاُذا بةدي دةكشيَت ،كاتيَم هة طويٌَاُىء دٓؤن دوو هةطةس طيَى ئافشةتاُى دووطياْ الُى كةَ ضواس طةسداُياْ
ئةجناًذاوة بةًةبةطتى وةسطشتِى ضاوديَشى بةس هةدايلبووْ ،بةآلَ تةُٔا  %20هة ٓةوهيَش.

ػيَوة  :08سيَزةى ئافشةتاُى دووطياْ هة دوو طاهَى سابشدوودا كة الُى كةَ ضواس

ٓةسوةن دياسة هة ػيَوة  ،23جياواصى بةسضاو ٓةية

طةسداُياْ بؤ ضاوديَشى بةس هةدايلبووْ ئةجناًذاسوة هة قةصاكاُى كوسدطتاْ2100 ،

هة ُيَواْ ُاوضة ػاسُؼنيء طوُذُؼيِةكاْ هة ٓةسيٌَى
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طةيذ طادق
S-Said Sadiq
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ئاكشآD-Akre
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مسيَىD-Semel
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ػاسٓ -ةسيٍَ
KURDISTAN REGION
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ

كوسدطتاْ .صياتش هة  %20ئافشةتاْ هة ػاسةكاُذاء
ُضيلةى  %20هة طةوُذء الديَلاُذا ساطجاسدةكةياْ
جيَبةجيَلشدووة .بة ٓةًاْ ػيَوة جياواصى صؤس ٓةية
هة ُيَواْ قةصاكاُى ٓةًاْ ثاسيَضطادا :هة ٓةوهيَش ،هة
كاتيَلذا كةًرت هة %60ى ئافشةتاُى دووطياْ هة
ًةمخوس الُى كةَ ضواس طةسداُياْ بةًةبةطتى
ضاوديَشى بةس هةدايلبووْ ئةجناًذاوة ،صياتش هة %50
هة ًيَشطةطؤسء طؤساْ ئةجناًياْ داوة .قةصاى ٓةهَةجبة
هة طويٌَاُىء ئاًيَذى هة دٓؤن بةسصتشيّ سيَةرياْ
تؤًاسكشدووة

كة

صياتش

هة

%30ى

ئافشةتاْ

ساطجاسدةكةياْ جيَبةجيَلشدووة.
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ًِذاهَبووْ هة داًةصساوة تةُذسوطتيةكاْ

ػيَوة  :09بةسصبووُةوةى سيَزةى ئافشةتاْ كة هة دوو طاهَى سابشدوو
هة داًةصساوةى تةُذسوطتى ًِذاهَياْ بووة2100-2116 ،

بةسصكشدُةوةى سيَزةى ًِذاهَبووْ هة داًةصساوة تةُذسوطتيةكاْ
فاكتةسيَلى طشُطة بؤ كةًلشدُةوةى ًةتشطية تةُذسوطتيةكاْ بؤ
هة كاتى هة دايلبووُذا ًةتشطيةكاُى ئاهَؤصبووْ (مضاعفات)ء

89

2011

85
77

76
76

2006

68

68
60

دايلةكة ياْ ًِذاهَةكة.
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ديؤك ضميَمانى يةوليَس

يةزيَمى عرياق ناوةزِاضت-

ػيَوة ُ 25يؼاُذةدات كة هة %23 ،6002ى ئافشةتاُى ٓةسيٌَى
ًِذاهَياْ بووة ،هة داًةصساوةى تةُذسوطتى ًِذاهَياْ بووة ،بةساًبةس
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ُةخؤػى كةًذةكاتةوة كة سةمنطة ببيَتة ٓؤى ُةخؤػبووْء ًشدُى

كوسدطتاْ كة هة دوو طاهَى بةس هة ئةجناًذاُى ئةَ سووثيَوة

90

سيَزةى طةدى

دايمء ًِذاهَةكةٓ .ؤػياسى ثضيؼلى تةواوء ٓةهوًةسجى تةُذسوطت

92

100

كوزدضتاى

باشووز

ػيَوة  :60سيَزةى ئافشةتاُى ًِذاهَياْ بووة هة دوو طاهَى سابشدوو هة
داًةصساوةى تةُذسوطتى ،قةصاكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ6022 ،

بة  %26هة ثاسيَضطاكاُى ُاوةسِاطتء باػووسى عرياقًِ .ذاهَبووْ هة
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داًةصساوةى تةُذسوطتى ٓةهَلؼا هة  6022بؤ  %35هة ٓةسيٌَى
كوسدطتاْء  %75هة ثاسيَضطاكاُى ُاوةسِاطتء باػووسى عرياقٓ .ةًاْ
ثيَؼلةوتّ بةديلشا هة ٓةس طآ ثاسيَضطاى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ،ء
ٓةسضةُذة ًِذاهَبووْ هة داًةصساوةى تةُذسوطتى هة ٓةوهيَش ٓةهَلؼا
هة  %20هة  6002بؤ  %72هة ٓةوهيَش ،بةآلَ ٓةوهيَش كةًرتيّ
ثيَؼلةوتِى بةخؤوة بيِيوة هة ُيَواْ ٓةس طآ ثاسيَضطادا.
جياواصييةكاُى ُيَواْ ُاوضة ػاسُؼنيء طوُذُؼيِةكاْ ػياوة،
ٓةسوةن هة ػيَوة  60دا ٓاتووةُ :ضيلةى %50ى ئافشةتاُى ػاس هة
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ هة داًةصساوةى تةُذسوطتى ًِذاهَياْ بووة ،بةآلَ
ُضيلةى  %75هة طوُذء الديَلآْ .ةسوةٓا جياواصييةكاْ هة ُاو
ٓةًاْ ثاسيَضطادا سووْء ئاػلشاية .صؤسبةى قةصاكاُى دٓؤن
سيَزةكاُياْ دةطاتة صياتش هة  ،%30تةُاُةت ُضيم هة  %200هة
صاخؤء مسيَىء دٓؤن ،بةآلَ هة بةسدةسِةؾ ُضيلةى %70ى ئافشةتاْ
هة داًةصساوةى تةُذسوطتى ًِذاهَياْ دةبيَت.
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بةثيتىء ًةُع كشدْ
بةكاسٓيَِاُى ئيَظتاى ػيَواصةكاُى ًةُع كشدْ ثيَِاطةدةكشيَت بة سيَزةى ئةو ئافشةتاُةى ساياُطةياُذووة كة ػيَواصى ثالُذاُاُى
خيَضاُياْ بةكاسٓيَِاوة هة كاتى ضاوثيَلةوتِةكةدا .هة سووثيَوى ( )MICS4عرياق ،تةُٔا ئافشةتاُى ٓاوطةسطريياْ كشدووة هة كاتى
ئةجناً ذاُى سووثيَوةكة ثشطياسياْ هيَلشا دةسباسةى بةكاسٓيَِاُى ئيَظتاى ػيَواصةكاُى ًةُع .دوو هةطةس طيَى ئافشةتاْ هة ٓةسيٌَى
كوسدطتاْ ػيَواصةكاُى ًةُع كشدْ بةكاسدةٓيَِّ بشاًبةس بة ُيوةى ئةَ سيَزةية هة ثاسيَضطاكاُى ُاوةسِاطتء باػووسى عرياق .ئةَ
دةسةجناًاُة بة ئاسِاطتةكاُى سيَزةى ًِذاهَبووُى ٓةسصةكاساُة كة هة خؼتةى  2منايؼلشاوة ،كة ٓةس  2000ئافشةتيَم هة تةًةُى -25
 25طاهَذا ًِ 25ذاهَى صيِذووى دةبيَت ،ئةَ سيَزةية بةسصدةبيَتةوة بؤ  50هة ثاسيَضطاكاُى ُاوةسِاطتء باػووسء بؤ  36هة طةساُظةسى
عرياق.
ثيَذاويظتى دابيِِةكشاو بؤ ػيَواصةكاُى ًةُع كشدْ ئاًارة دةدات بؤ ئافشةتاُى بةثيت كة ٓيض ػيَواصيَلى ًةُع كشدْ بةكاسُآيَِّ،
بةآلَ ٓيواداسْ ًِذاهَبووُى دواتش دواخبةْ (ًاوة دووسخظتِةوة) ياْ ٓيواداسْ بة تةواوى هة ًِذاهَبووْ بوةطنت (طِووسداسكشدْ).
ثيَذاويظتى دابيِِةكشاو هة سووثيَوى ( ) MICSدةطتِيؼاُلشاوة بة بةكاسٓيَِاُى كؤًةهَيَم ثشطياس كة سةفتاسء باػرتةكاُى ثةيوةطت
بة بةكاسٓيَِاُى ػيَواصةكاُى ًةُع كشدْ،ء باػرتةكاُى بةثيتى دةٓيَِيَتةدةسةوة .هة ٓةًوو ُاوضةكاُى عرياق كة هة خؼتة ٓ 2اتووة،
%3ى ئافشةتاْ ثيَذاويظتييةكاُى ًةُع كشدُى دابيِِةكشاوة.

خؼتة  :2دةسةجناًةكاُى بزاسدةيةن هة ُيؼاُذةسةكاُى تةُذسوطتى صاوصآ6022 ،
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ

عرياق

ُاوةسِاطتء باػووس

سيَزةى ًِذاهَبووْ هة ُاو
ٓةسصةكاساْ ( 25-25طاأل)
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سيَزةى بةسبآلوى ػيَواصةكاُى
ًةُع كشدْ
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سيّزةى طةدى

ثيَذاويظتيية دابيِِةكشاوةكاْ

8

8

8

سيَزةى طةدى

خويَهدةوازىء فيَسبووى
خويَِذةواسى هة ُيَواْ ئافشةتاُى الو
يةكيَم هة ئاًاجنةكاُى جئاُيَلى ػياو بؤ ًِذاآلْ جةختلشدُة

ػيَوة  :20بةسصبووُةوةى سيَزةى خويَِذةواسى هة ُيَواْ ئافشةتاُى
الوى تةًةْ  24-05طاأل2100 ،

هةطةس خويَِذةواسى ثيَطةيؼتووآْ .ةسوةٓا خويَِذةواسى
ثيَطةيؼتوواْ

ُيؼاُذةسيَلى

ئاًاجنةكاُى

ثةسةثيَذاُى

100

ٓةصاسةيية ،بؤ ثياواْء ئافشةتاْ .هة سووثيَوى ( ،)MICSهةبةس
ئةوةى تةُٔا ثشطياسُاًةى ئافشةتاْ بةسِيَوةضوو ،دةسةجناًةكاْ
ٓةهَظةُطاُذُى خويَِذةواسى ثةيوةطت بوو بة تواُاى ئافشةتاْ
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قوتاخباُة.
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ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ٓةُطاوى بةسضاوى ُاوة ٓةس هة طاهَى

ديؤك ضميَمانى يةوليَس

 6002ةوة كة ُضيلةى دوو هةطةس طيَى ئافشةتاُى الو
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هةطةس خويَِذُةوةى سطتةيةكى طادةى كوست ياْ ضووْ بؤ
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سيَزةى طةدى

ثؼت دةبةطتيَت تةُٔا بة ئافشةتاُى تةًةْ  62-25طاأل.
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يةزيَمى عرياق ناوةزِاضت-
كوزدضتاى

باشووز

خويَِذةواسبووْ .دواى ثيَِخ طاأل%73 ،ى ئافشةتاُى الو
خويَِذةواسْ (بشِواُة ػيَوة  .)62طةوسةتشيّ ثيَؼلةوتّ هة دٓؤن سوويذا كة هة ٓ %52ةهَلؼا بؤ  ،23و هة طويٌَاُى هة  %72بؤ .%35
طةسةسِاى ئةوةى ثاسيَضطاكاُى ُاوةسِاطتء باػووس هة ٓ 6002ةًاْ سيَزةى خويَِذةواسياْ ٓةبوو هة ئافشةتاُى الو ،بةآلَ سيَزةكاْ وةن
خؤياْ ًاُةوة تاكو .6022

ضووُة بةسخويَِذْ
ط ةيؼتِى جئاُى بة فيَشبووُى بِةسِةتىء بةدئيَِاُى فيَشبووُى طةسةتايى هةاليةْ ًِذاآلُى جئاْ يةكيَم هة ئاًاجنة ٓةسة
طشُطةكاُى ئاًاجنةكاُى ثةسةثيَذاُى ٓةصاسةييء جئاُيَلى ػياو بؤ ًِذاآلْ .فيَشبووْ داواكاسييةكى بِةسِةتيية بؤ ُةٓيَؼتِى ٓةراسى،
بةٓيَضكشدُى ئافشة ت ،ثاساطتِى ًِذاأل هة كاسى ًةتشطيذاسء ضةوطاُةوةء ئيظتغالهلشدُى طيَلظى ،بشةوداْ بة ًافةكاُى ًشؤظء
شيَوة  :66بةزشبوونةوةى زيَرةى ضوونة بةز خويَهدنى ضةزةتايى6022-6002 ،
2006

2011

سيَزةى طةدى

نيَس
مآ

ديؤك ضميَمانى يةوليَس

يةزيَمى عرياق ناوةزِاضت-
باشووز
كوزدضتاى

ديؤك ضميَمانى يةوليَس

يةزيَمى عرياق ناوةزِاضت-
باشووز
كوزدضتاى

دميوكشاطى ،ثاساطتِى ريِطةء كاسيطةسى دسوطتلشدْ هةطةس طةػةى داُيؼتواْ.
ػيَوةى  66و  62تيَلشِاى سيَزةى ضووْ بؤ قوُاغى طةسةتايىء ُاوةُذى هة 6002ء ُ 6022يؼاُذةدات (ٓيَوَة ػيِةكاْ) ،و
ثؤهيِلشدُى بةثيَى سةطةص (ٓيَوَة ئاطؤييةكاُى سةُط ثشتةقاهَىء صةسد) .سيَزةى ضووْ بؤ قوتاخباُةى طةسةتايى هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ
 %55بوو هة 6002ء بة ٓةًاْ سيَزة ًايةوة هة  .6022ثاسيَضطاكاُى ُاوةسِاطتء باػووس ثيَؼلةوتِياْ بةخؤوةبيين هة  %35هة
 6002بؤ ُضيلةى  %50هة  . 6022يةكظاُى جؤسى كؤًةآليةتى باػرتبووة ٓةسوةن هة كةًبووُةوةى بؤػايى ُيَواْ كوسِاْء كضاْ
دةسدةكةويَت .بةػيَوةيةكى بةسضاو ،ثيَؼلةوتِةكة بةطؼتى هة ئاكاًى بةسصبووُةوةى سيَزةى ضووُة بةسخويَِذْ ديَت هة ُاو كضاْ .هة
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ،بؤػايى جؤسى كؤًةآليةتى بة ٓةًاْ ػيَو كةًبؤتةوة بة تايبةتى هة ثاسيَضطاى ٓةوهيَش.

ضووْ بؤ قوُاغى دواُاوةُذى بةػيَوةيةكى بةسضاو كةًرتبوو هة  ،6002كة ُضيلةى ُيوةى سيَزةى ضووْ بةسخويَِذْ هة قؤُاغى
طةسةتايى هة طةساُظةسى عرياق .هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ سيَزةى ضووْ بؤ قؤُاغى دواُاوةُذى بةسصبؤوة بؤ  ،%70هة بةػةكاُى تشى
ووآلتذا سيَزةكة صؤس بة كةًى صياديلشدء هة ريَش ً %50ايةوة .بةػيَوةيةكى دياس بؤػايى جؤسى كؤًةآليةتى هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ
دةطٌةُة ،بةآلَ تا ئيَظتا بووُى ٓةية هة ثاسيَضطاكاُى ُاوةسِاطتء باػووس ،ئةطةسضى قةباسةكةى بضووكرتة هة ٓى  .6002بة تيَشواُني
هة ٓةس طآ ثاسيَضطا ،طويٌَاُى طةوسةتشيّ ثيَؼلةوتِى بةديلشدووة :سيَزةى ضووْ بؤ قؤُاغى دواُاوةُذى هة  %50هة  6002بؤ %30
هة ٓ 6022ةهَلؼاوة.
طةسةسِاى ئةوةى هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بؤػايى جؤسى كؤًةآليةتى ُيية طةباسةت بة ضووُة بةسخويَِذْٓ ،ةسوةن هة ػيَوة 66ء
62ى طةسةوة دياسة ،بآلَ سةوػةكة دةطوسِيَت كاتيَم ضووُة بة سخويَِذْ بؤ طؼت ًِذاآلْ هة تةًةُيَلى دياسيلشاودا :هة تةًةُى -26
 27ى طاهَى ،واتا ،ضووُة بةسخويَِذْ هة تةًةُى قؤُاغى دواُاوةُذى هةبةسضاو دةطرييَت .ػيَوة ُ 62يؼاُى دةدات كة %23ى طؼت
ًِذاآلُى تةًةْ  27-26طاأل هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ هة دةسةوةى قوتاخباُةْء  %20تا ئيَظتا هة قؤُاغى طةسةتاييذاْ .سيَزةى ضووُة
بةسخويَِذْ هة ُيَواْ كؤسِاْء كضاْ وةن يةكة (%72ء  ،)%72بةآلَ %66ى كضاْ هة دةسةوةى قوتاخباُةْ بةساًبةس بة  %25هة
كوسِاْ .يةن هةطةس طيَى ًِذاآلُى تةًةْ  27-26طاأل هة ُاوضة طوُذُؼيِةكاْ هة دةسةوةى قوتاخباُةْ بةساًبةس بة  %22هة ُاوضة
ػاسُؼيِةكاْ .هة ثاسيَضطاكاُذا ،هة ػيَوة  62دةبيِني كة جياواصييةكاْ هة ضووْ بؤ قؤُاغى دواُاوةُذى بةٓؤى ئةوةية كة ًِذاآلْ هة
دةسةوةى قوتاخباُةْ ُةوةن تا ئيَظتا هة قؤُاغى طةسةتايى دابّ.

شيَوة  :23بةزشبوونةوةى زيَرةكانى ضووى بؤ قوتاخبانةى دواناوةندى 2006-2011
2006

2011

سيَزةى طةدى

نيَس
مآ

ديؤك ضميَمانى يةوليَس

ديؤك ضميَمانى يةوليَس

يةزيَمى عرياق ناوةزِاضت-
باشووز
كوزدضتاى

يةزيَمى عرياق ناوةزِاضت-
باشووز
كوزدضتاى

ػيَوة  :24ضووُة بةسخويَِذْ هة ُيَواْ ًِذاآلُى تةًةْ  07-02طاألٓ ،ةسيٌَى كوسدطتاْ2100 ،
32
14

12
77

22

7

12

ٓةسيًٍَ/ىَ

KR Females
ٓةسيٍَُ/ي
َMalesشKR

71
73

13
25

10

دٓوَن

Dohuk
طويٌاُى
Suleimania
ٓةوهيَش
Erbil

66
79

9
21

11

18
100

56

9

15

ٓةسيًٍ /طوُذ

KR Rural
ٓةسي
ٍَ/ػاسKR
Urban

69

10
80

KRيٌَى كوسدطتاْ
ٓةس

72
40

60

20

سيَزةى طةدى
Out
of School
قوتاخبانة
دةزةوةى

Primary
)(late
(دواكةوتوو)
ضةزةتايى

Secondary
دواناوةندى

0

ثازاضتهى مهداأل
صوو بةػووداْ
ًافى سةصاًةُذى "ئاصادء تةواو" بؤ ٓاوطةسطرييلشدْ هة جاسِى جئاُى ًافةكاُى ًشؤظ داُيجيَِشاوة – هةطةأل داُجيَِاْ بةوةى كة
سةصاًةُذى "ئاصادء تةواو" ُابيَت كاتيَم يةكيَم هة اليةُةكاُى ٓاوطةسطريى بةتةواوى ثيَِةطيؼتووة تاكو بشِياسى دسوطت بذات هةطةس
ٓاوطةسى رياُىٓ .اوطةسطريى ًِذاآلْ ثيَؼيَوَلشدُى ًافةكاُى ًشؤظة ،كة كاسيطةسى هةطةس ثةسةثيَذاُى كضاْ دةبيَتء صؤسجاس صوو
دووطياُبووْء دابشِيِى كؤًةآليةتى هيَذةكةويَتةوةٓ ،ةسوةٓا بة فيَشبووُيَلى كةَ طشوػتى ٓةراسى بةٓؤى جؤسى كؤًةآليةتى
ثتةوتشدةكات .هة صؤس ػويَِةكاُى جئاْ ،دايمء باوكاْ ٓاُى ػووكشدُى كضةكاُياْ دةدةْ هة كاتيَلذا ٓةس ًِذاهَّ بة ٓيواى ئةوةى
ئةَ ٓاوطةسطرييية طوودياْ ثيَبطةيِيَت هة سووى داسايىء كؤًةآليةتييةوةٓ ،ةسوةٓا ئةسكى داسايى طةسػاُى خيَضاُةكة كةًذةكاتةوة.
ئةو ئافشةتاُةى ٓاوطةسطرييياْ كشدووة بةس هة تةًةُى  23طاهَى ئاسةصوو دةكات ًِذاهَى صياتش ببيَت هةو ئافشةتاُةى دسةُطرت
ٓاوطةسطريى دةكةًْ .شدُى ثةيوةطت بة دووطياُى ُاطشاوة بةوةى ٓؤكاسيَلى طةسةكى ًشدُى كضاُى ػووكشدووء ػووُةكشدوو هة
ُيَواْ تةًةُى 25ء  25طاهَى .ئةو فاكتةساُةى كاسدةكةُة طةس سيَزةكاُى ٓاوطةسطريى ًِذاآلْ بشيتية هة :باسى طيظتةًى تؤًاسى
ػاسطتاُى هة ووآلت ،كة تيايذا طةملاُذُى تةًةْ بؤ ًِذاآلْ ٓاتووة ،و بووُى ضواسضيَوةي ياطايى تةواو ٓاوػاُى ًيلاُيضًيَلى كاسا
بؤ بةسةُطاسبووُةوةى حاهَةتةكاُى ٓاوطةسطريى ًِذاآلْ ،و بووُى ياطاى عوسفى ياْ ئاييِى كة ضاوثؤػى هةَ جؤسة ثشاكتيضاُة
دةكات.
سيَزةى ئافشةتاُى تةًةْ  25-25طاأل كة

ػيَوة  :25ئاسِاطتةى صوو بةػووداْ هة ُيَواْ ئافشةتاُى  09-05طاأل،
2100-2116

ٓاوطةسطرييياْ كشدووة جيَطري ًاوةتةوة
هة طةساُظةسى ووآلت ،بةتايبةتى هة

30

ٓةسيٌَى كوسدطتاْ كة تيايذا يةن هة
ٓةس دة ئافشةتى تةًةْ  25-25طاهَى
ُاوةسِاطتء باػووسى عرياق ،ئةو سيَزةية

19
2006

12
9

ووسدة ووسدة بةسصبؤوة (بشِواُة ػيَوة
 .)65صوو بةػووداْ هة ٓةسيٌَى

21

20

9

21
15

10

10

جياواصى ُيية

5

كوسدطتاْ بةسيَزةى طآ قات باوتشة هة
ُيَواْ خيَضاُة ٓةراستشيِةكاْء خاوةْ
دآاتى ًاًِاوةُذ (ػيَوة  .)62تةُٔا %2

سيَزةى طةدى

ٓاوطةسطريى كشدووة .هة ثاسيَضطاكاُى

2011

23

25

0
ديؤك

ضميَمانى

يةوليَس

يةزيَمى
كوزدضتاى

عرياق

ناوةزِاضت-
باشووز

هة ئافشةتاُى تةًةْ  25-25طاهَى كة هة
دةوهَةًةُذتشيّ ثيَِخ ضيِى جئاْ دةريّ ٓاوطةسطريياْ كشدووةٓ .ةسوةن ثيَؼبيين دةكشيَت ،صوو بةػووداْ ثةسةثيَذاُى فيَشبووُى

ئافشةتى الو دةخاتة ريَش ٓةسِةػةوة :هة ُيَواْ ئافشةتاُى  25-25طاأل كة بشِواُاًةى فةسًياْ ُيية ،يةن هة ٓةس ضواس ئافشةت
ٓاوطةسطريى كشدووة .ئةواُةى بشِواُاًةى طةسةتايياْ ٓةية ،سيَزةكة كةًرت دةبيَتةوة بؤ يةن هة ٓةس ثيَِخ ئافشةتٓ .ةسوةٓا صؤس
صياتش كةًذةبيَتةوة هة ُيَواْ ئافشةتاُى بشِواُاًةى دواُاوةُذى ياْ بةسصتشياْ ٓةية (.)%2

ػيَوة  :26سيَزةى ئافشةتاُى تةًةْ  09-05طاأل تاصة ػووياْ كشدووة بةثيَى ثيَِخ ضيِى ئابووسى
ء ئاطتى خويَِذْٓ ،ةسيٌَى كوسدطتاْ2100 ،

40

30

25
10

20
13

10

6

يةزيَمى كوزدضتاى

دواناوةندى ضةزةتايى

4
نيية

13

13

4

دةولَةمةندتسيو ضوازةم

ناوةزِاضت

دووةم

يةذازتسيو

ء ضةزةوة
ئاضتى خويَهدى

ثيَهج ضيهى ئابووزى

سيَزةى طةدى

20

خةتةُةكشدُى ًيَيِة
خةتةُةكشدُى ًيَيِة ( ) FGM/Cبشيتية هة بشِيِى بةػيَم ياْ ٓةًوو بةػى دةسةكى ئةُذاًى صاوصيَى ًيَيِة ياْ بشيِذاسكشدُى
ئةُذاًةكاُى تشى صاوصيَى ًيَيِة .ئةَ كشداسة ٓةًيؼة ئاصاسبةخؼةء ئاهَؤصبووُى دةطتبةجيَى هةطةهَذا دةبيَت هةواُة ئاصاسى صؤس
طةخت ،ػؤكبووًْ ،يضطشاْ ،بشيِذاسبووُى ئةُذاًةكاُى صاوصآء ػاُة ُضيلةكاْ .ئاهَؤصبووُى تش بشيتية هة رةٓشاويبووُى خويَّ،
ُةصؤكى ،طةختى ًِذاهَبووْ ،تةُاُةت ًشدُيؽ.
خةتةُةكشدُى ًيَيِة ثيَؼيَوَلشدُيَلى بِةسِةتى ًافةكاُى
ًشؤظة.

ػيَوة  :67بةسبآلوى خةتةُةكشدُى ًيَيِة هة ُيَواْ ئافشةتاُى
 25-25طاألء سيَزةى ئةو ئافشةتاُةى بةسدةواًى ئةَ كشداسةياْ
ال ثةطةُذة ،بةثيَى ئاطتى خويَِذْٓ ،ةسيٌَى كوسدطتاْ6022 ،

هة طةساُظةسى عرياق%3 ،ى ئافشةتاُى تةًةْ 25-25
طاأل ساياُطةياُذ كة دووضاسى ػيَواصيَم هة ػيَواصةكاُى
خةتةُةكشدْ بووُة .بةآلَ ئةَ ثشاكتيضة بةصؤسى هة
ئافشةتاْ دووضاسى ئةَ كشداسة بوويِة%55 .ى ئةواُةى

طةسةتايى

سيَزةى طةدى

ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بةدى دةكشيَت ،كة تيايذا %22ى

ُيية

دواُاوةُذى +

بشِواُاًةى فةسًياْ ُيية%23 ،ى ئةواُةى تةُٔا ضوويِة
قؤُاغى طةسةتايى ،و  %22هة ُيَواْ ئةواُةى قؤُاغى
دواُاوةُذى

ياْ

خةتةُةكشدْ بووُة.

بةسصتش

تةواوكشدووة

دووضاسى

ثةضةندى خةتةنةكسدى

خةتةنةكسدى لةناو ئافسةتاندا

%22ى ئافشةتاُى  25-25طاأل ثيَياْ باػة ئةَ كشداسة بةسدةواَ بيَت هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ،ئةًة سايةكة ثةيوةطتة بة ئاطتى
سؤػِبريى ئافشةتاُْ :ضيلةى %65ى ئافشةتاْ كة ٓيض بشِواُاًةيةكى فةسًياْ ُيية بةسدةواًى ئةَ كشداسةياْ ال ثةطةُذة ،بةآلَ
كةًرت هة  %6هةواُةى بشِواُاًةى دواُاوةُذى ياْ بةسصتشياْ بةدةطتٔيَِاوة الياْ ثةطةُذة.

كشداسى خةتةُةكشدُى ًيَيِة بةػيَوةيةكى طةسةكى هة
ثاسيَضطاكاُى ٓةوهيَشء طويٌَاُى ٓةية ،كة صياتش هة %55ى
ئافشةتاْ

دووضاسى

بووُة.

هة

ثاسيَضطاى

ػيَوة  :28سيَزةى ئافشةتاُى  49-05طاأل كة دووضاسى خةتةُةكشدْ بووُة
هة قةصاكاُى كوسدطتاْ2100 ،
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خةتةُةكشدُى ًيَيِة تةُٔا هة قةصاكاُى بةسدةسِةؾء
ئاكشى ئةجناًذساوة بةسيَزةى كةًرت هة %20ى ئافشةتاْ،
ئةو قةصاياُةى كة ثةيوةُذى ثتةوياْ ٓةية هةطةأل
ثاسيَضطاى ٓةوهيَش .ئةَ جياواصيية هة ُيَواْ ثاسيَضطاكاْ بة
ٓةًاْ ػيَوة ٓةية هة ُيَواْ قةصاكاُذا ،بةتايبةتى هة
طويٌَاُى ،كة هة قةصاى ثيَِحويّ كةًرت هة %60ى ئافشةتاْ
دووضاسى خةتةُةكشدْ بووُة ،بةآلَ ُضيلةى  %55هة
ساُيةء ثؼذةس .تةُاُةت هة قةصاى طويٌَاُى كة ئةوثةسِى
ػاسطتاُيبووُى بةخؤوةبيِيوة ،ئةَ كشداسة تيايذا بةسبآلوة
كة صياتش هة %20ى ئافشةتاْ طريؤدةى بووُةٓ .ةسضةُذة
جياواصى سووْ ٓةية هة بةسبآلوى خةتةُةكشدُى ًيَيِة هة
قةصاكاُى ٓةوهيَش ،بةآلَ جياواصييةكاْ بضووكرتْ ،هة ُيَواْ
 %20هة ًيَشطةطؤس بؤ  %30هة ضؤًاْ
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