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 شةثيَشكة

كارةكامنان وة طيانى ثابةندبوومنان ( 8491)دانى جيهانى مافةكانى مرؤظ سالَى بة ثيَى ئةوةى كة بؤمان هاتووة لة بنةماكانى جارِ
ثرِؤطرامى )ى كة بانطةشةى مافى ئافرةت دةكات بةتايبةت كؤنطرةى طشتى ضوارةم بؤ ئامار يَودةولَةتيةكانن و بةلَيَننامة نككةوتبةرِيَ

كة دةست ثيَشخةرى وةزارةتى ( ICPD- 8449) وة كؤنطرةى نيَودةولَةتى بؤ دانيشتوان و طةشةثيَدان ( 8441كار لة ثةكني سالَى 
بةغداد و بةهاوكارى هاوبةشى و  هاوكارى رِيَكخستنى لةطةلَ دةزطاى ناوةندى ئامارىثالن دانان دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان بة 
بؤ ( PAPFAM)و ثرِؤذةى عةرةبى بؤ تةندروستى خيَزان  (UNFPA)دانيشتوان  ثشتطريى لة سندوقى نةتةوةيةكطرتووةكان بؤ

( I-WISH)يةتى و تةندروستى ئافرةتانى عيَراقى بارودؤخى كؤمةال تايبةت دةربارةى جيَبةجيَكردنى ثرِؤذةى رِووثيَوى سةرتاسةرى
هةر لة سةرةتاى  افرةت لة قؤناغة جياجياكانى ذيانلة ثيَناو دةستكةوتنى داتاكان و ئامارةكان لة طوزارشت و رِةنطدانةوةى ذيانى ئ

ى طرينط كة داتا ىئةوةاى ررةسةة وهاتوةدا ةم رِووثيَول .نةوة و تا قؤناغى سستىقؤناغى دايكايةتى و وةضةخست هةرزةكاريةوة تا
كؤكردنةوةى  بؤ, ئافرةت نزيكبوونةوةى زياتر لة و ئافرةتان وة ئةوانةى كةدلَسؤزن بؤ بذيَوى خيَزانى ثياوان بةدى دةكريَت لةسةر

رى لةسةر زمان و ى كة دةورى ئافرةت دةدات و كاريطةرى و شويَنةوايدةربربِيَت بةذمارةى ئامار كة دةكريَت زانيارى زياتر لةسةر ئافرةت
 .يَزانى و كؤمةالَيةتى و رِاميارىطشتى و توانستى خ هةلَسوكةوت و تةندروستى

 تةنها  وة لةوة زياترة كة رِؤلَى ئافرةت ت لة زؤر اليةنو طشتطرية بةرِوونى دةربارةى ئافرةوورد ئاماجنى رِووثيَو دةست كةوتنى زانيارى 
وة لةكاتى سةرةتاى  دةكات ى رِؤشنبريو ثرِ لةزانيارىانوةها تويَذينةوةكة باس لة ئافرةتهةر ,بيَت الَدو ثةروةردةى منمندالَبوون 
لةكاتى دووطيانى و لةدايك بوون و دوور كةوتنةوة  دايكايةتى و ضاوديَرى بارودؤخى تةندروستيان كردن و تاكو قؤناغى شووتةمةنيان 

رو طوزةرانى بذيَوى ولةذيَر دروست بوونى هةنديَ شتى وةرطرياو لةبا لةترس ومةرط و نةخؤشى بةهؤكارى جؤراوجؤر لة نيَوانياندا
لةثيادة كردنى هةلَةى هةمةجؤر لة  .هةروةها تيشك خستنة سةر ئةوةى كة ئافرةت دووضارى دةبيَت. دؤخى داب و نةريتى جؤراوجؤربارو

 لةسةر بانطةشةى وة,ىةكانهؤكار بوونى وة طةرِان بةدواىو بةرثا بلَاوبوونةوة شويَنىبؤ زانينى  كؤمةلَ و تاكى خيَزان  لةتووندو تيذى
ى يان لة رِوانطةى ثياو بؤ رِةفتارى ئافرةت وة ئةوةى دووضارى دةبيَت لة نا يةكسانى لة نيَوان خيَزان يان ئافرةت خؤ و وستىتةندر
سانى بوارى طةشة و تويَذةران و ليَكؤلَةران و برِياردةران وة كارنابةخؤشحالَييةوة ئةمرِؤ ئةمة دةخةينة بةردةستى . مةلَطةت يان كؤئافرة

تاوةكوو جيَ . مةآليةتى و تةندرووستى بؤ ئافرةتكؤمةلَيَكى طرينطة لة نيشاندةرةكانى ئامار دةربارةى اليةنةكانى كؤ. تواناى ئافرةت
لةميانةى دانانى . ثايةى ئةو بيَت لة كؤمةلَطةيستةى بةجيَ كردنةكة بةرةو طؤرِانى واقعى ئافرةت و طةشةى ئاستةكان كة شا

ئةم رِووثيَوة تةنها سةرةتايةكة بةرةو تويَذينةوةكانى جؤراو جؤر لة كيَشةكانى ئافرةت , رِامياريية طوجناوةكانويَنةى و سرتاتيجيةت 
   .ى شيكاريى قوولَ كانوةك تويَذينةوةرت وةهي ,نرابيَ لةسةر جؤرى كؤمةآليةتىتيذى و بنيات سةرهةلَدانى توندولةتوانا و يةكسانى و 

   

 

 ىعلي سند.د                                   

               دانان ثالن وةزيرى                                                            

                       

  
 

 



 سوثاس و ثيَزانني

مان ئاراستةى خيَزانة عيَراقييةكان بكةين بة شيَوةيةكى طشتى و كوردستان بةتايبةت و ئافرةتان كة سوثاس و ثيَزانينى خؤ شحالنَيخؤ
كار و خؤثاآلوتنى داتاكان وة بؤ هةموو ئةوانةى هاريكارى و ثشتطريى بة دةست بةتايبةت بؤ ئةو هاريكارييةى لةطةلَ تيمةكانى 

 . هيَنانى ئةو ثرِؤذة طةورةية بوون

 .لة بةغداد ئامار دانان و سةرؤكى دةزطاى ناوةندى  بريكارى وةزارةتى ثالن( مهدى حمسني العالق.د) ن بيَ ريماوة بةتايبةت ب

شتيارانى ى ئامارى ثاريَزطاكان وة سةرثةروة بةرِيَزانى بةرِيَوةبةرةكان( كاظم داوضياء ع.د) سةرةكى ؤىلرِبةدةكةين وة هةروةها ئاماذة  
 .   موو بةشداربووانى سةرخةرى كارى مةيدانى هةموو بنكة و هةموو شويَن و هة

بة ثشتطريى ماددى و هونةرى دةكةين كةثيَشكةش كراوة لةاليةن سندووقى نةتةوة يةكطرتووةكانةوة بؤ دانيشتووان  وة ليَرة وة ئاماذة 
(UNFPA )راق وة ووسينطةى عيَن/  دووقسةرؤكى شارةزايانى سن (شبانة ىؤل.د)بةجيَ كردنى ئةم رِووثيَوة بةتايبةت جيَ بؤ

رِيَكخةرى سندووقى نةتةوة ( )حممود خؤشناو) بةرِيَز هةروةها  (اوىضافرة الش)وة خاتوو   (حةيدةر رِةشيد)ياريدةدةرةكةى بةرِيَز 
. زانرِؤذةى عةرةبى بؤ تةندروستى خيَثلة  دةكةين وة ئاماذة بة ثشتطريى هونةرى. (توةكان بؤ دانيشتووان لة هةوليَريةكطر

(PAPFAM ) ( .منى امحد سيد )وة خاتوو ( امحد عبداملنع  .د) لةرِيَطةى                                                                                                        

كةشكارى و رِيَكخسنت هةروةها بؤ وة سوثامسان بطات بة هةموو ئةوانةى ماندوو بوون لةطةلَ كاديران بةهاوكارى و رِؤشنبريى و ثيَش
و ( ى ئاماربةرى ثرِؤذة لة دةستةبةرِيَوة( )حمسني حممد عزت) بةرِيَز لةسةروويانةوة طيَرى و هونةرى لة دةستةى ئاماراليةنى كار

 .تؤماركردنى داتابةرثرسى  (سؤران بةختيار)بةرِيَوةبةرى كارى مةيدانى وة   (دميةن حةسةن عةزيز )خاتوو 

 .وة ئةوانةى هاريكارى دةستة بوون لة سةرةتاى كارةكة تا كؤتايى   ئامار بؤ لة دةزطاى ناوةندى دةكةين طشت كاديرانى سوثاس  

 

 حمي الدين حممد سريوان                                 

 دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان سةرؤكى                               

 2102نيسان                                

 

 

 

 

 

 

 



 ليستى ثيَكهاتةكان

 

 بابةت
 

 ةالثةرِ

  سوثاس ثيَزانني 

   شةثيَشكة 

 00 ثيَشةكى 0

 00 ووثيَوئاماجنى رِ 0-0 

 00 ووثيَورِ سامثلَى 0-2 

 02 ؤطرامى كارثرِ 0-3 

 03 ووثيَورِ مىفؤرِ 0-4 

 04 و دةستةواذةكان  تيَطةيشنت 0-5 

 06 ثرِاكتيكى مةيدانى يَكارىرِ ثوختةي 0-6 

 07 طرينطرتين نيشاندةرةكان ثوختةي 0-7 

 

 24 سامثلَتاكةكانى  بؤ تايبةمتةندى دميؤطرافى 2

 24 قةبارةى خيَزان 2-0 

 24 رى بؤ دانيشتوان ثيَكهاتةى تةمةن وجوَ 2-2 

 24 بارى هاوسةرطريى 2-3 

 

 25 ىسالَ( 01 – 01) ىكوردستانني اهةلَسوكةوتةكاني كضاري و زاني 3

 25 نفيَربوو 3-0 

 25 يةكسانى و ئارامى خيَزان 3-2 

 27 نةوة خوىل وةضةخستئامادةكردنى كضان بؤ  3-3 

 

 28 (الصحة االجنابية) نةوةوةضةخست  تةندروستى 4

 28 وةضةخستنةوة سةرةتاى ةتةمةن لةهاوسةرطريى يةكةم و 4-0 

 28 (ةاخلصوب) وةضةخستنةوةتواناى   4-2 

 28 يَكخستنى خيَزانبةكارهيَنانى هؤكارةكانى رِ 4-3 

 29 تةسةىل وةضةخستنةوةتيَرو 4-4 

 31 ضاوديَرى دايكان  4-5 

 30 وةضةخستنةوة نةخؤشيةكانى ثةيوةست بة 4-6 

 30 ضاوديَرى تةندروستى  4-7 

 30 يةكانةطةزرِ طوازراوة نةخؤشية 4-8 

 

 

 

 

 

 

 

  



 بابةت
 

 ةالثةرِ

 32 تيذى ثاريَزطارى لة توندوتواناى ئافرةت و  5

 32  بةشدارى ئافرةت  5-0 

 33 وةو توندوتيذىوِكان ررِابريو 5-2 

 35 ذى ئافرةتد توندوتيذى 5-3 

 36 بونةوةى توندوتيذىوورِبةرِوو 5-4 

 

 37 (زياتر و سالَ 55) ضوانبةساالَ 6

 37 بارودؤخى تةندروستى 6-0 

 38 يةتى كؤمةالَ بارودؤخى 6-2 

 

 بؤضونةكان و بةشدارى ثياوانبريو 7

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 ثيَشةكى

لةم جؤرة لةعيَراق كة دةستةي ئاماري هةريَم جيَ بةجيَي دةكات بة هاوكاري لةطةل سندووقي نةتةوة  بةيةكةم رِووثيَو هةذمار دةكريَت ةرِووثيَو ئةم
ةتةكة باس لةتويَذينةوةي بازنةي باب  (PAPAFAM)ؤذةي عةرةبي بؤ تةندروسيت و خيَزان ثرِو  (UNFPA)يةكطرتووةكان بؤ دانيشتووان 
وة وة هةروةها كيَشةي توندو تيذي دذي وةضةخستنةوةك تةندروسيت طشيت ء تةندروسيت  ثيَك ديَت ةزؤر تةوةرل. ذياني ئافرةتة عيَراقييةكانة

 .ئافرةتان وة ئةوةي ثةيوةستة بة بارودؤخي كؤمةآليةتيء ئابووري ذياني ئافرةتةوة

داتاكان لةسةر كيَشة  بنضينةيةكى جياجياكاني ذيان و بؤ بنياتناني كةوا ئافرةت تيَيدا دةطوزةريَ بة قؤناغة ن لةو راستيةئةوة بؤ زياتر نزيك بوو
نةوة بؤ ء خالَي سةرةتا بؤ تؤذينةوةو شيكردرِيَطةضارةي كيَشةكاني ئافرةتان ئةم داتايانة تاكة ويَنةن وةك هةنطاوي يةكةم لة ة ء  ,كؤمةآليةتيةكان

 .ؤلَيان لةذيان دةدةنء بةهيَزكردني رِ تواناكاني ئافرةتان ء بايةخ بة ثرس و نةوة ئةجنام دةدةنذيئةوانةي ليَكؤلَينةوة و تويَ

 ئةم رؤلَةي ثيَويسيت. امياريء رِ ثيَدانة لةماوةي كاركردني لةزؤر بواري ئابووري ء كؤمةآليةتي كة جيَي طرنطي ئافرةت لة وولَات طةشةكردني رؤلَي
ء  ةخساندني  طشت ئاسانكارييةكان بة طويَرةي توانا و ضاككردني خزمةتطوزاري تةندروسيتبة بةهيَزكردنء ضاوديَري تايبةت بؤ مافة بنضينةييء رِ

 .كؤمةآليةتي

تويَذينةوةكة وةك كاريطةري بةلَكو . و ثةروةردةي منالَة بة تةنها ةت نادات لةيةك اليةن كة مندالَبوونرة سةرجني ئافرِووثيَوئةوةي نويَ بيَ لةم 
 . بؤ سةرقؤناغةكاني ذيانهةية  ةنطدانةوةي ووي دةبيَتةوة بةدريَذايي ذيانيء رِووبةرِوة ئةوةي رِ ء ئابووريء باري طوزةراني مالَ كؤمةآليةتي

 :رِووثيَوئاماجني  1-1

كؤمةآليةتيء ليَكؤلَينةوةي بارودؤخي ئافرةتان و ئةوةي دووضاري ديَت ئاماجني دةستخستين ياساو بنضينةي داتا طشتطريةكان لةسةر كيَشةي جؤري 
قؤناغى بةساالضوونى  كؤتاييتاوةكو و  ةوةماوةي هةرزةكاري ء ئينجا وةضةخستن لةدريَذايي ذياني جؤراوجؤري، هةر لةدةستثيَكردني ضوونة ناو

ء ضاككردني  ثةيوةست بة بايةخ كة و طشت اليةنةكاني برِياردةر زانياري طرنط بؤ سياسةمتةدارو بة ئوميَدى بةدةست هيَنانى. تةمةنى 
 . ئافرةتان بوارى ء بووذانةوةي بة بةهيَزكردني سرتاتيجيةت هةلَسان وة، خزمةتطوزاري بنةرِةتي ثيَشكةش بة ئافرةت 

 :(املسح عينة)رِووثيَو  سامثلَى  1-2 

طةمارؤسازى  ئامادةكراو لة ثرِؤسةى ضوارضيَوةيرِيَطاى بةكارهيَنانى  لة هةلَبذيَردران خيَزان( 2792) ،ثاريَزطاي هةريَمي طرتؤتةوة رِووثيَوةكة سىَ
طشتطري بؤ هةموو  وة بةشيَوةى ةمةكي كردنء رِ اليةني بيَدةطريَتةوة بة سامثلَى هيَشوويي فرة قؤناغاكيَشاني ماوةي رِ لة ،2227سالَي دانانى  ذمارة و

 شةشةمةكي كة بذاردني رِ هيَشووييهةروةك دابةشبووني خيَزاني بذيَوةيي لةسةر شيَوةي  كانء طوندة ء كؤآلن لةطةرِةكو طةيشنت بةخيَزان قةزاكان 
خيَزان هةلَبذيَردراية بة شيَوةيةكى طوجناو ( 72)وة ،هةر قةزايةك بؤ هيَشوويي( 11)قةبارةي  وة بة هيَشوويةكخيَزاني بذيَوةيي دةطريَتةوة لةهةر 

 .قةزا( 33) لة هيَشوو (571)دةطاتة هيَشووةكان ذمارةي  شبةمة.  ةنطى  لة شارنشني و طوندنشني لة قةزالةطةلَ هاوس

 

 

 

 



11 

 

 ثرِؤطرامي كار 1-3

دةتوانني كؤيان . داناني ثالنيَكي تيَرو تةسةلء كاتةكان بؤ  دةست خستين قؤناغةكاني كار. ةكة طشت ثاريَزطاكاني هةريَم دةطريَتةوةرِووثيَو
 :بكةينةوة بةم شيَوة

ةكة بة فةرماني كارطيَرِي، تةواو كردني طشت ئامادةكاري سةرةتايي كارةكاني رِووثيَوناوناني ليَذنةكاني باآلو هونةريء كارطيَرِيء دارايي بؤ   - ١
 .ن بةاليةني سوودمةندء هاوبةشةكاناكردنووسينطةييء ئامادةسازي ثيَداويسيت ء ثرسء رِ

 

( 66) وة لةئةمانة. تويَذةر( 77)ةر قةزايةك وة بة قةبارةي كةس لةه 3ذةرةوةكان كة دابةش بوون بة شيَوةي تيمي كار كة ناوناني تويَ  -2
لةطةأل سةرثةرشتيارانى ناوةندي ،ةرايةتي تةندرووسيتتويَذةر لةبةرِيَوةب( 33) وة،ى ثاريَزطاكانئامارتويَذةر لةبةرِيَوةبةرايةتي 

 ، كةس لةسةرثةرةشتياراني ناوخؤ لةوةزارةسيت تةندروسيت( 5)وة  ،ةسةرثةرةشتيار( 5)ثاريَزطاكان كة ذمارةيان ى ري ئامالةبةرِيَوةبةرايةت
 .يَكخةر لةدةستةي ئاماري هةريَمرِ( 2)وة  ،ردبيين ناوخؤيي وةوو( 12) ةو

بؤ بنياتناني بابةتةكان . بؤ دانيشتووان  يةكطرتووةكانستةى ئامارى هةريَم و سندوقي نةتةوة نيَوان دة لة يةستين كؤبوونةوةي ئامادةكارب -3
 و دةربارةي تيَطةيشنت ة وورِووثيَو مئامادةكردني ثرِؤطرامي تايبةت بة دارِشنت و ضؤنيةتي شيَوازي ء ثرسيارةكان وة دةيانطريَتةوة رِووثيَو كة 

 كة ثشيت ثيَ دةبةسرتيَ لة سامثلَة ئةم شايةني باسة.  (MICS -5)فرة نيشاندةرةكان  هيَشوويي يرِووثيَولةطةأل  ثةيوةندي ئةم رِووثيَوة

 .وةك ئةمانة( MICS -5)  فرة نيشاندةرة هيَشووييي رِووثيَوي ى لةسامثلَ% 12رِووثيَو وةك 

بارودؤخي  سةرتاسةرىي رِووثيَولة  ة لة كاتيَكداخيَزان( 12) هيَشوويَكهةموو  دا (MICS -5) بؤ هةر قةزايةك لة هيَشوو (31)بذاردني هةلَ
، ةخيَزان( 6)وة هةر هيَشوويَك  بؤ هةر قةزايةكهيَشووة  (11)بذاردني هةلَ (WISH- I) ىكؤمةآليةتي ء تةندروسيت ئافرةتي عيَراق

ى بارودؤخي كؤمةآليةتيء تةندروسيت ئافرةت سةرتاسةرى يرِووثيَوو داتاكاني نيَوان ةكان ثةيوةندي نيشاندةرئةمةش بؤ تةواوكردن و 
ؤ دةستخستين برِيَكي زؤر لةزانياري بةبيَ بارطرانكردني خيَزان ب (MICS -5)فرة نيشاندةر  هيَشووييةي رِووثيَووة . (WISH-I)  عيَراقى

 .تةواو بووة  بة سةركةوتوويي خيَزان (2881)تةنها ضاوثيَكةوتين   خيَزان( 2792) لة وة،كردنةوةي زؤر ثرسياركردن بة دووبارة

ؤذةي عةرةبي بؤ وة ئةمةش بة هاوكاري لةطةأل ثرِ،ؤني تايبةت بة فؤرِمةكاني رِووثيَو كرالةسةر سيستةمي ئةليكرت قاهرية لةاهيَنان رِ -5
 .(UNFPA)سندووقي نةتةوة يةكطرتووةكان بؤ دانيشتووان و  (PAPAFAM)تةندروسيت خيَزان 

اهيَنةر بةشداربوون كة رِ( 57) كة تيَيدا. ي كؤتاييرِووثيَوي فؤرِمنةران لةسةر اهيَاهيَنان لةهةوليَر بؤ ئامادةكردني رِجيَ بةجيَ كردني خولي رِ -1
 .بوون ء ريَكخةرةكاني ناوةنديي ئاماري ثاريَزطاكان بةرِيَوةبةرايةتيلة  اهيَنةرانة رِو، هةلَبذاردران بؤ ليَذنةي هونةري

اهيَناني ناوخؤيي بؤ طشت ثاريَزطاكاني هةريَمي ثرِؤطرامي خولةكاني رِ وة،ردبيينوء زانياري تايبةت بة و اهيَنانىئامادةكردني بةلَطةي رِ -6
 .بؤ تويَذينةوةكة طةي مةبةستكؤمةلَ رِووثيَو وين اهيَنةر بةثيَي ديزايرِ( 122) بؤ،كوردستان
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 رِووثيَوي فؤرِم 1-5

كة ئاراستةي كةساني دياريكراو دةكريَت ، دةطريَتةوة فؤرِمي سةرةكي ء لقة فؤرِمكة  ،ذيان سوورِىكة وا دانراوة كة طوجناو بيَت لةطةأل فؤرِمى رِووثيَوة
-WISH) ئافرةتانى عيَراقيء تةندروسيت  بارودؤخي كؤمةآليةتي سةرتاسةرى تايبةت دةربارةىي رِووثيَوة بؤ فؤرِمجؤر ( 6. )لةهةر خيَزانيَكدا

I)   بةم جؤرةي خوارةوة ،تويَذينةوةء كةسي مةبةست بؤ  بابةت بةثيَى 2211سالَي بؤ: 

ي تر فؤرِمي تاكةكان بؤ نوة لةو ماوةيةدا طوجنا. ة تايبةمتةندي دميؤطرافيية بؤ بذيَوةيي تاكةكاني خيَزانفؤرِمئةم  :ي بذيَوةيي خيَزانفؤرِم .1
. 

ساأل كة ئةم ( 15 -12)هةرزةكار ة تايبةتة بة كضاني فؤرِمئةم  :ساأل كة ثيَش تر هاوسةرطريييان نةكردووة (15 -12)ي كضاني فؤرِم .2
و زانياري بة ماف ء  نةوةشة تةندروستيةكان وة رِؤلَي وةضةخستء زانياري كيَ، ء هةلَسوكةوتةكان بؤ بارودؤخي كؤمةآليةتي ة زانياريفؤرِم

ةكاني كة ثيَويسيت زياتر  بة تيذي لةطةأل دياري كردني بوارء ئارامي ء ثاراستين لة توندو ء ذيان ئةركةكان و زانياري بة مايف فيَربوون
 .زانياري هةية دةربارةي

ة ويَنةية فؤرِمئةم  :سالَى (57- 11)نةوةي ئافرةتاني هاوسةردار يان ثيَشرت هاوسةرطريييان كردووة ء وةضةخست ي تةندروسيتفؤرِم .3
ةكة فؤرِمكة ،ان ثيَش تر هاوسةرطريييان كردووةدا يرِووثيَوكاتي  ئافرةتانىكة تايبةتة بة  ئةجنامدراو رِووثيَوىبؤ اليةني السايي لةجؤري 

ء ضاوديَري دايكايةتي بؤ دوا وةضةي  اآلندمن مردنىء ء هاوسةرطريي،وةضةخستنةوة  و سةرضاوةكاني ئابووري باكطراوةندي كةسةكة باس لة
تةندروسيت بةهؤي ونةوةي نةخؤشي دريَذخايةن ء تيَكضوونى بآلوبوة و. رِووثيَولةسةر  دةكات سالَةي رابردوو 1زيندوو لةماوةي ئةم 

ء  بةشداريكردن و  ةفتاريَكخستين خيَزانء ئاراستةكاني رِةطةزبازي لةطةأل رِثةيدابووني نةخؤشي ئايدز وة نةخؤشي طوازراوة لةريَطةي رِ
فرةت ثةناي بؤ دةبات لةبةر اليةنةكاني كة ئاوة وذانةوةي، ي فةرمي بؤ بتيذي دذي ئافرةت وة هةولَة توندوو ،ةطةزةكةيةكساني نيَوان هةردوو رِ

 .تيذيتوندو

ساآلضوان وة ء دميؤطرايف كة جةخت  لةسةر بةتةندروسيت  رِووثيَوىة ويَنةي شتيَكي نويَية بؤ فؤرِمئةم : و زياترسالَ  11فؤرِمي ئافرةتاني  .5
ةمي زانياري بة طشيت لةعيَراق لةبةر هؤي ك ةبة شيَوةيةكي نزم لةذيانيانر ئةوةي تيَكرِاي مانةوة تةمةنداران دةكات لةئافرةتان لةبة

كة ئةم . زياتر سالَ و 11رِووثيَوي طشت ئافرةتاني ي فؤرِمكة ليَذنةي هونةري ثرؤذة برِياريدا كة ئةوةش بكريَتةوة لة ،دةربارةي بةسةآلضوان
سيت بؤ بةساآلضووةكان راراي بؤ دوارؤذ، لةطةأل ئةوةش كة توندو تيذي دذيان ضاوديَري تةندرو ؤخي طشيت ئافرةتاني تةمةندار وة بارودفؤرِم

 . دةكريَت

كردني دميؤطرايف كة جةخت لةسةر طشتطريي لةثرسي ئافرةتء  رِووثيَوكي نويَية بؤ فؤرِمة شتيَئةم : ساأل زياتر 18ي ثياواني فؤرِم .1
وة هةر ثرِؤطراميَك بؤ ثشتطريي ئافرةت . ئافرةتء طةشةو خؤشطوزارييةكاني هةرضةندة ثياويش رؤلَيَكي بنةرِةتي هةية لةراسيت ء واقيعي

و  نةوةروسيت وةضةخستة زانياري ثياوان بة تةندفؤرِمئةم . هةبيَ ثياوان فةرامؤش ناكريَن لةهؤشياركردنء هاوكاري كردن بؤ ثشتطريي ئافرةت
 .بةرامبةر بة كيَشةي ئافرةت ثياو هةلَسء كةوتةكاني ثياوان بةرانبةر ئافرةت وة هةلَويَسيت

كة هاوسةرطريييان ( 15-12)، ئةوانةي كة ثيَش تر هاوسةرطريييان نةكردووة وة ئةوانةيسالَى( 15-11)فؤرِمى ئافرةتانى  .6
كة ثيَش تر  وسةرطريييان نةكردووة، وة بةشيَك تةواوكةرى ئةوانةيةكةثيَشرت ها فؤرِمة ئاراستةي ئةو ئافرةتانة دةكريَئةم : كردووة

ة باس فؤرِملةم . ي بةساآلضوانفؤرِمو  نةوةفؤرِمي تةندروسيت وةضةخستئةمة كةليَنيَكة لةنيَوان ( 15-12)ريييان كردووة، لةتةمةني هاوسةرط
 .انتوندو تيذي دذي ئافرةت ء يةكساني نيَوان هةردوو رةطةز دةكات، وة لةتواناو بةشداري
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 تيَطةيشنتء دةستةواذةكان 1-1

وانيين كؤمةآليةتي ء رؤشنبريي بة هؤي و ئافرةت بؤ هةر يةك لةدابء نةريتء رِ ؤلَي ثياوواداناني ناكؤكي نيَوان رِ :كؤمةآليةتيجؤري 
كة كؤمةلًطة دياري دةكات بؤ هةريةك لةم دوو  ، ئةم بؤضوونة وادانانة بؤ رؤألء ثةيوةندي كؤمةآليةتيء ثايةي. ثةرةسةندني ميَذووي كؤمةلَطة

ء ثيوةرةكاني كؤمةآليةتي وة ثيَويسيت ئابووري وة بةسروشيت خؤي، كؤمةلَيَك  و ئاينيء دابء نةريتفرةوان وة ئاكاميَكة بؤ رؤشنبريي رةطةزة 
 . كؤمةآليةتي لةاليةنى نثيَشبيينء بؤضوونء ثةيرِةوي هاوبةش لةهةلَسء كةوتةكان كة داني ثيَدانراوة وة طوجناوة بؤ ثياوان ء ئافرةتا

ابةش كردني بة تايبةت ئةوةي ثةيوةستة بة د ةطةزوان تاكةكان لةسةر بنةماي رِنيَماناي يةكساني ليَرةدا جياوازى نةبيَت لة  :يةكساني
 .ئةجنامةكاني نيَوان تاكةكاني كؤمةلَطة لةطةأل ئةوةش يةكساني لةهةل و ئةركء مافةكانو ء خزمةتطوزارييةكان،  سةرضاوةكاني دةستكةوت

 ىو طةشةثيَدان برةو ، ةكان بةدةست بيَننء شارةزاييو كة دةبيَ ئافرةتان بتوانن لةبارودؤخي خؤيان ئاطادار بن تاكوو بتوانن توانا كرداريَكة :توانا
كة دةتوانن هةموو رؤلَيَكي بةرز ببينن كة لةهةر بواريَكي رامياري، ياسايي يان ئابووري ياخود تةندروسيت ( ذات)بة ثشت بةسنت بة خود 

وة جةخت دةكريَتة سةر بوارةكاني تر . وةضةنانةوة، بةرهةم هيَن، كؤمةلَطةيي: وة تواناي رؤلَةكة سيَ جؤرة. شتين جؤري كؤمةآليةتيلةتيَطةي
  .لةفيَربوون، زانيارييةكان، بارودؤخي ئابووريء كؤمةآليةتيء رامياريء ياساييء تةندروسيت وة لةكرداري برِيارداندا

بة ئةندامي زاوزيَ وة  ةكارةكان كة ثةيوةست يء كؤمةآليةتيية لة هةمووة خؤشطوزةراني جةستةييء عةقلَئةم :نةوةتةندروسيت وةضةخست
وة ،وزةراني لةذياني رِةطةزي ء وة تواناى وةضةنانةوة ديَتخؤشطو تواناى خةلَكان لة  نةوةوةضةخست دروسيت مانايبة  بةلَكو ،ىئةركء كردارةكان

شيَوازي لةوةي كة بزانن ضؤن  دةطريَتةوة و ئافرةتان مايف ثياو مةرجي كؤتايي ئةمة وة.وةضةخستنةوة و ماوةكةىئازادى لةسةر  ضارةنووسى 
وةضةخستنةوة و ئةوةى   ريَكخستينتواناى شيَوازةكاني  وة. لةتيَرِوانينيان بةكار ديَنن و ياريدةدةر ء ضاالكء ئاسانكار بيَ ريَكخستين خيَزان

وةمافيانة خزمةتطوزاري و ضاوديَري تةندروسيت بة دةست بهيَنن ضاوديَري تةندروسيت طوجناو بؤ ئةوةي . ةي كة دذة ياسا نيةهةلَيانبذاردوة وة ئةو
وة ئامادةكردن بؤيان باشرتين هةل كة ئةوثةرِي خؤشطوزةراني ء تةندروسيت . ئافرةت بتوانيَ بة ئارامي ماوةي دووطيانيء منالَبوون بةسةر بةريَ

 .تيَدابيَ وةضةنانةوةي

. بووني هةردووال و بة بيَ زؤرليَكردنازية كة هةلَساني ذنء ثياو بة رِرِووثيَوثيَناسةي ريَكخستين خيَزان بؤ مةبةستةكاني ئةم  :ريَكخستين خيَزان
تةندروسيتء ئابووريء  كة طوجناو بيَ لةطةأل بارودؤخي. ناني هؤكاريَكي دروست بؤ دواخستين دووطيان بوون يان ضارةسةري نةزؤكيوة بةكارهيَ

 .لة ضوارضيَوةى بةرثرسيارةتيان بةرامبةر خؤيان و مندالَةكانيان كؤمةآليةتي

يَطة طرتن لةدووطياني وة كؤمةلَيَك هؤكاري ميكانيكيء كيميايي كة بةكارهيَناني لةاليةن ذنء ثياو بؤ رِ :هؤكارةكاني ريَكخستين خيَزاني نويَ
ئةم هؤكارانة شري ثيَداني سروشيت ناطريَتةوة وة يان ئةم هؤكارة هةميشةييانةي وةك برِيين جؤطةكاني سثيَرم بؤ . لة نيَوان تةمةنةكان نناماوةدا

 .ثياو يان بةستين بؤرِيضكةكان بؤ ئافرةت

ةطةزييةكان ية رِئةوانة ضةند نةخؤشيةكن كة دةطوازريَنةوة لةكةسي توشبوو بؤ كةسي ساغ لةريَطةي ثةيوةندي :طوازراوةكان نةخؤشية رِةطةزيية
 (سيدا، سفليس، يرقان، تعقيبةو سيالن)بؤ منونة 

كة بةردةوام ئافرةت تووشي خويَنبةربوون ئةبيَت لةدواي مندالَبوون وة نيَوةندييةكةي بةشيَوةيةكي زانسيت  نيفاس ئةو ماوةية :ماوةي نيفاس
 .وةثيَويسيت بة ثشوو هةية دواي مندالَ بوون ستةيى دايةدا ئافرةت لةبيَ هيَزترين بارى جةلةو ماوةية. رؤذة 52لةاليةن ئافرةت 
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 12ثيَش كة بؤ ئةو كةسانةي  سالَةكاني سةلَت بوونةية نيَوةندةئةو ماوة  :ت بوون لةهاوسةرطريي يةكةمذمارةي سالَةكاني سةلَ نيَوةندة
سالَي لةسةر تيَكرِاي سةلَتةكان كة هاوسةرطريي  12ئةمةش ويَنةي بةشة تيَكرِاي سالَةكاني سةلَت بووني ثيَش تةمةني  .سالَي هاوسةرطريي دةكةن

 .سالَي 12دةكةن ثيَش تةمةني 

ارةي ئافرةتاني لةسةر ذم رِووثيَوتا بةرواري لةدايك بوواني زيندوو دةسكةوتين بةشة تيَكرِاي ذمارةي : نيَوةندة ذمارةي لةدايك بوواني زيندوو
 .سالَى 57- 11ويان كردووة لةتةمةني ئةوانةي ثيَشرت شو نئيَستا يا

رِيَذةى ئةو ئافرةتانةى  ماوةىوة ثيَوانةدةكرىَ بة ،تةوة ثيَش هاتنةدنياوةوكؤرثةكةى دةطريَ ىضاوديَرى دوو طيان:جاوديَرى دايكايةتى
 . ثسثؤر وةك دكتؤرةكان و ن كةسى شياوةلةاليكراون  كةضاوديَرى 

جار بةاليةنى كةم بةثيَى ثيناسةى 1)كريَن لةكاتى دووطيانى رى دةديَوانيَوةندة ذمارةي ئةوانةى دووطيانن كةض :ايةتىى ضاوديَرى دايكرِيَذة
 .لةسةر كؤمةلَة دووطيانيَك( اوى تةندروسيت جيهانىريَكخر

ئةوةى  ،ية تةندروستى و دةروونىناسةى بكةين  كة ئةو ضاوديَري و  ئاسانكارى ثزيشكى و دةكريَ ثيَ :بووندالَضاوديَرى دايكايةتى لةكاتى من 
بؤ طةيشنت بة ئارامى دةروونى و جةستةيى لةم ،  ةتيدانىيارمو  بوون لةاليةن كةسي ثسثؤرى تةندروستى دالَثيَويستة ثيَش كةشى بكريَت لةكاتى من

 .وكؤرثة مندالَان كردنةوةى مردنى دايك ؤلي دةبىَ لةسةر كةمئةم يارمةتيية رِ، كاتة 

رؤذ بةثيَى  11 تا وة دواى ئةمة( نفاس)واتة ماوةى   شةش هةفتةكةى دواى مندالَبوون وةىثةيوةستة بةما :دالَبوونضاوديَرى دايك ثاش من
 . كة كؤرثةى داناوة دةكريَت ئاستى تةندروستى خزمةتطوزارى ئاسانكارى تةندروستى ثيَشكةش بةو دايكة

و  ىيانى ثيَكهاتةى جةستةوودةدات وةطؤرِتازة ثيَطةيشتوو رِ ىاننةوارى جةستةيى و فسيؤلؤجى لة كضو شويَروالَةت  :بووننيشانةى بالق
 .ترلة ميَينة وةك طةورةبوونى سينط و نيشانةى  بةتايبةت  فسيؤلؤجى 

دواى  بوون وةدالَمن دووطيانى و ىرةتى شووكردوو لةكاتاودةمانةية لةطةل ئافئةم نةخؤشية ه :ةخؤشيةكانى ثةيوةست بة وةضةخستنةوةن
، سةرةتانوةك  بؤخويَن،مةترسى ئةم نةخؤشية طةورةية لةسةر ئافرةت  .ةوانةوةو وةبةثيَض ئافرةت ىوةضةخستنةوة ى  لةسةرمندالَبوون وة كاريطةر

 .  يرتوةه، قورحة و رؤماتيزم، طورجيلة، هةوكردنةكان وةك طةدة، ئةنيميا، فشارى خويَن

 ىكارى طشتى لة دام ودةزطاكانو لةماوةى  لة ذيانى طشتى  كردنى شدارىدةنريَت كة ئافرةت تواناي هةية لةبةوادا :اميارى رِ طةوؤىل كؤمةلَرِ
 .  ياساريَذى و فيَركارى وئابوورى و جيَةجيَكارى، كؤمةلَطة

ؤلة ثةيوةستة بة مالَ و ثيَكهاتةى خيَزان كة ئةم رِ.ووالتانى جيهان  لة ئافرةتانؤليكى سةرةكيي طةورةية بؤ رِ :نةوة و خيَزانوةضةخست ؤىلرِ
 .ناوك وكاكلَى كؤمةلَطةن

ى جةستةيى و وتن و ئازارلةو جؤرة دةبيَتةهؤى بةركة ىهةركاريَكى توند وتيذ :دذى ئافرةت:هةلَسان بةتوندوتيذى لةجؤرى كؤمةاليةتى 
شيَوةكانى  . دةطريَتةوة شة و هةموو زؤرليَكردنيَك يان بيَبةشكردنى لةسةربةستى لة ذيانى طشتى وتايبةتىةطةزى ودةروونى بؤ ئافرةت وة هةرةرِ

 . هيرت ةتوندتيذى خيَزان و دةروونى و جةستةيى و:  دذى ئافرةت دةكريَت توندوتيذى ديار
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ى بةكةسو كارى وةك قةدةغةكردنى ثةيوةند، خراثاريطةر بىَ يان كاريطةرى كهةموو هةلَسوكةوتيَك كة  :توندوتيذى واتايى و دةروونى
. سامانى ئةو  ىبةكارهينان.تورةبوون ليَى كاتيَك قسةبكات لةطةلَ ثياويكى تر، ثينةدانى ثارةى ثيَويست ،بيَ ئاطاكردنى ، زالبوون بةسةر جولَةى،

 .قةدةغة كردنى لة فيَربوون و كار

 . دذى ئافرةت و بةكارهيَنانى ووتةى خراث دةطريَتةوة  ترساندنسووكايةتى و  كة جويَن و  :توندوتيذى ووتة

نانى ثالَ، وةك ليَدانى بةهيَز .ساغى جةستة هةية سةركة كاريطةرى لة، كريَتطشت ئةو كارانةى ئاراستةى ئافرةتان دة :توندوتيذى جةستةيى
 .وة هيرت،ةك هةرةشة بة ض، اكيَشان رِ ثرض، بةهيَز

توندوتيذى دةطريَتةوة كة تةنطةذة دروستكردنى رِةطةزى و ضةوسانةوةى رِةطةزيية وة هةوةسكارى و  اليةنةكانى :بازى ةطةزو هةوةستوندوتيذى رِ
 . هةر يةك لةمانة، ةشةهةرِ بة كردن  بوون وسةرجيَيى زؤر ليَكردن و ناضاركردن بة جووت

دووةم  سامثلَ لةسةر ئاستى يةك بلؤك وةوةك  بذاردومانةخيَزانى كة  خوالنةوةى يةكةم (:عينةترجيح )سامثلَ نةوةى ثرؤطرامى خوال
زان و بؤ خيَ%( 89زياتر  ) بةرزى وةالمى رِيَذةبة ثيَي ئاستى ( طوندنشنيو  نشنيشار) ( واحدة طبقة)نيهيَشووةكان لة سةر ئاستى يةك ض خوالنةوةى

  . راق بة شيَوةيةكى طشتى زطاكان وة عيَتيَر وتةسةل لةسةر ئاستى ثاريَ ببيَتة ئةجناميَكى طةورةكردنى بؤ ئةوةى  سامثلَ و خوالنةوةىوة  .تاكةكان 

 

 يَكاري ثراكتيَكي مةيدانيثوختةي رِ 1-6

ر وة رؤذة كا 22كة بة واقيعي  2211 – 9- 25بؤ  2211-9-5جيَ بةجيَ كردني كارة ثرِاكتيكيةكان لةبةرواري  :كؤكردنةوةي داتاكان -1
 .ةكانيان بؤ دةكريَ لةناوخؤدافؤرِمردبيين وو( ى بذيَوةييخيَزان 6)دا واتا يَكلةاليةن هةر تيميَك لةرؤذ هيَشووةكانكورتكردنةوة 

لةبةرواري  تؤماركارى داتاكانبؤ . اهيَنان لةبنكةي تؤمار و ضارةسةري داتاكانجيَ بةجيَ كردني خولي رِ: اهيَنان بؤ تؤماركارى داتاكانرِ -2
 .وبةشدار بو( 7)بؤ  2211-9-23بؤ   19-9-2211

 ئينجا  ،لةبنكةداكؤدكردنى  وة وردبيين و. نء ثرِكردنةوةيةكاني كاري مةيداني ثاش تةواو بووفؤرِموةرطرتين : ضارةسةري داتاكان -3
لَنيابوون رؤذ لةطةأل بةدواداضوونء ثشكنني كردني بؤ د 22بؤ ماوةي  2211-8-9كؤمثيوتةر لةبةرواري تؤماركردنى داتاكان بؤنيَو 

دةكريَت بة  داتاكان قىتمةنردبيين وو هيَشووةكانهةموو بؤ وة . هيَشوودالةسيستةمي ئةليكرتؤني، ئينجا نووسينةوةي طشت خيَزانةكان لةيةك 
 .ثةيوةنديةكاني نيَوان منوونةكان ء ثرسيارةكان تاقيكردنةوةى
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 ثوختةى طرينطرتين نيشاندةرةكان

 تيَكرِاي عيَراق عيَراق بةبىَ هةريَم كوردستانهةريَمى  نيشاندةر

 تايبةمتةندى خيزانى  سامثلَ        (1

 10533 7638 2885 يىسامثلَ كةضاوثيَكةوتنيان لةطةلَ ئةجنامدراوة بةسةركةوتو تيَكرِاى ذمارةى خيَزانى

 64636 55092 9543 نيَو تويَذينةوة خيَزانىى ذمارةى تاكةكان

 6.1 6.3 5.2 ( تاك)  تاكةكانى خيَزانذمارةى  نيَوةندة

 10.7 9.8 14.9 رِيَذةى  ئةوخيَزانانةى كة ئافرةت  سةرؤك خيَزانة

       سالَ 11كةمرت لة تاكةكانى رِيَذةى

 41.7 42.3 38 نيَر      -

 41.1 42 35.9 ميَ      -

 41.4 42.2 36.9 تيَكرِاى      -

       سالَ زياتر 51 ثيَطةيشتوو لة تاكةكانى رِيَذةى

 2.9 2.8 3.4 نيَر      -

 3.3 3.1 4 ميَ      -

 3.1 3 3.7 تيَكرِاى      -

سالَ 11 ثيَطةيشتوو لة تاكةكانى كاتى رِووثيَو لةنيَو رِيَذةى هاوسةرطريانى
 ( :)%زياتر

      

 61.2 62.1 56.6 نيَر      -

 62.4 63.6 55.7 ميَ      -

 61.8 62.8 56.1 تيَكرِاى      -

       (سالَ: )لة هاوسةرطريى يةكةم ذمارةى سالَةكانى سةلَتبوون نيَوةندة

 26.2 25.8 28.7 نيَر      -

 22.4 21.7 25.9 مىَ      -

        شوويان كردووة سالَى   كة ثَيشرت( 94 - 11) ئافرةتانى تايبةمتةندى   ( 2

 10097 7976 2121 .ةووةضةنانةوةيان دروست بوئافرةتانى مردون وة  ذمارةى

       :  وةالمدةرةوة بة ثيَى بارى هاوسةرىدابةشبوونى ئافرةتانى 

 94.3 94.2 94.9 تةوةيابوَج \شوويكردووة       -

 3.7 3.7 3.8 بيَوةذن      -

 2 2.2 1.2 تةالقدراو      -

 4.9 5.1 4.2 نيَوةندةجياوازى تةمةن  نيَوان هاوسةران بة سالَ

       (وصبةةاخل) تواناى وةضةخستنةوة            (3

 5.3 5.2 5.7 سالَي ( 94 - 91) ىئافرةتانبؤ  وزيندو مندالَبوونى ذمارةى نيَوةندة

 14.3 15.8 5.9 ةوئةوانةى ذيانى وةضةخستنةوةيان دةست ثيَكردو(14 – 11) ميَينة لةتةمةن رِيَذةى
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 تيَكرِاي عيَراق بىَ هةريَمعيَراق بة كوردستانهةريَمى  نيشاندةر

 ) % (  وةويانكردوكة ثيَشرت شو يسالَ( 94 - 11)  انىئافرةت بؤ (االجناب) بة ضاكزانينى وةضةخستنةوة يَكخستنى خيَزان ورِ (9

 :رِيَذةى  ئةو ئافرةتانةى كة شوويانكردوة وة هؤكارةكانى ريَكخستين خيَزانيان بةكارهيَناوة

 39.8 37.6 53.2 هةر هؤكار      -

 28.3 28.4 27.5 يَكى نوىَ هةر هؤكار      -

 37.5 38.1 33.9 .رِيَذةى ئارةزومةندانى دوا مندالَ لة نيَو ئافرةتانى شووكردوو

 73.9 75.3 63.1 ئافرةتانى دووطيان كة ئارةزوى دوطيانيان هةية لةكاتى خؤى رِيَذةى

 4.1 4.2 3.6 كة ئافرةتان حةزى ثيَدةكةن لة وةضةخستنةوةياننيَوةندة ذمارةى مندالَان 

 3.6 3.6 3.1 ى مندالَان كة ئافرةتان حةزى ثيَدةكةن بؤ كضةكةيان لةدوا رؤذ   نيَوةندة ذمارة

  (كردوةانثيَشرت شووي ئةوانةىيان شوودار  ى سالَ (94 -11)بؤ ئافرةتانى  ثيَوي رِابردوو ثيَش رِووسالَ ثيَنجماوةى لة ) يةتىايكاضاوديَرى د (5

 89.6 89.5 89.9 دابوونة لةكاتى دوطيانىر ضاوديَري كادرى ثزيشكى شياو رِيَذةى ئةو دايكانةى كةلةذيَ

رِيَذةى ئةو دايكانةى كةلةذيَر ضاوديَري كادرى ثزيشكى شياو دابوونة لةكاتى دوطيانى 
 ماوةى سىَ مانطى سةرةتا 

56.3 62.8 62 

ذمارةى جارةكانى ثشكنينى كاتى دووطيانى لةنيَو ئةو دايكانةى كةضاوديَرى نيَوةندة 
 .كراون لةكاتى دووطيانيةكةيانة

4.9 5.2 5.2 

 34 33.5 37.2 دوضارى الوازى هاتوون لةكاتى دووطيانى  ى كة ةئةو دايكان رِيَذةى

هاتوون لةكاتى ى ئةو دايكانةى سةردانى دكتؤريان كردووة كة دوضارى الوازى  رِيَذة
 دووطيانى

90.5 92.7 92.4 

 78.5 78.5 78.8 مندالَيان بووة لةدام و دةزطا تةندروستيةكان رِيَذةى ئةو دايكانةى ئةوانةى كة دوا

 90.4 91.1 85.6 (1).وةوكة بة هاريكارى ثزيشكى ب (كؤتايى)انى وي لةدايكبورِيَذة 

 30.5 30.3 31.6 الَبووندنيشانةيةك هاتوون لةكاتى دوا منئةوانةى كةدوضارى هةر  رِيَذةى دايكان

( لةكاتى ماوةى نفاس)ثاش دوا مندالَبون  ضاوديَريكراون دايكان ئةوانةى كة  رِيَذة ى
 ثزيشكى شياو ىكادرلة اليةن 

46.5 36.6 37.9 

لةكاتى ) دوضارى هةر الوازيةك هاتون ثاش دوا مندالَبون  ى دايكان ئةوانةى كة  رِيَذة
 ( ماوةى نفاس

22 18.1 18.6 

لةكاتى ) بةهؤى الوازى دوا مندالَبون  ى ئةوانةى كةسةردانى ثزيشك يان كردوة رِيَذة
 (ماوةى نفاس

70.6 69.8 70 

 75.1 76.3 67.6 نى سروشتىلةدايك بوو رِيَذةى

 22.6 22 26.4 (قيصرية)نةشتةرطةرى لةدايك بوون بة  رِيَذةى

 

 ضاوديَرى كادري ثزيشكى شياو لةذيََر بوونة لةدةرةوةى دةزطا تةندروستيةكان ئةوانةش وةة تةندرستيةكان بوون ئةولةدايك بوونانة دةطريَتةوة كة لةدةزطا (1)
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 تيَكرِاي عيَراق بىَ هةريَمعيَراق بة هةريَمى كوردستان نيشاندةر

يان وى زيندوالَدة وة منوكردوئةوانةى ثيَشرت شويانكةشوودارن يان   ىسالَ( 94-11) ىئافرةتان (االجناب) نةوةىخستوةضة ثةيوةست بة نةخؤشيةكانى (6
 رِووثيَو ثيَش ابردووى  رِسالَ 1لة ماوةى  ،ةوبو

ئافرةتانةى كة دوضارى نيشانةكانى ئاماذة  بوون بة لة دةست دانى  رِيَذةى  ئةو
 دةكاتمنالَدان 

23.2 17.6 18.3 

ئةوانةى سةردانى ثزيشك يان كردوة  كة دوضارى نيشانةكانى ئاماذة بوون بة  رِيَذةى
 لة دةست دانى منالَدان دةكات

61 70.5 68.9 

دوضارى خؤ رِانةطرتن و بةسةر خؤزالَنةبوونى رِيَرِةوى ميز  رِيَذةى ئةو ئافرةتانةى كة
 . هاتوون

12.9 10.1 10.5 

ئةوانةى سةردانى ثزيشك يان كردوة كة دوضارى خؤ رانةطرتن و بةسةر  رِيَذةى
 .خؤزالَنةبوونى رِيَرِةوى ميز هاتوون

43.1 53.1 51.5 

 22.1 21.5 25.9 ةوى ميز هاتوونةيَرِرِيَذةى ئةو ئافرةتانةى كةدوضارى نيشانةى هةوكردنى  رِ

 15.1 13.4 26.1 مندالَدان بوونةرِيَذةى ئةو ئافرةتانةى كة دوضارى نيشانةى هةوكردنى  

ئةوانةى سةردانى ثزيشك يان كردووة و كة دوضارى هةوكردنى مندالَدان و  رِيَذةى
 رِيَرِةوةكان بوونة

12.5 70.3 69.2 

 :ثيَويست كة ضونةتة بةر ضاوديَرى ثزيشكى  لةكاتى ةوشوو دارن يان ثيَشرت شوويان  كردو ى كةسالَ( 94 – 11) رِيَذةى  ئةو ئافرةتانةى

 35.9 44.3 43.1دةزطاى تةندروستى طشتى       -

 56 52.1 52.6ثزيشك يان نؤرينطةى تايبةت       -

 91.9 96.4 95.8(طشتى يان تايبةت )دةزطايةكى تةندروستى   هةر      -

 ةوكردوشووياندارن يان ثيَشرت ى كة شووسالَ( 94 – 11)  ىةطةزى بؤ ئافرةتاننةخؤشية طوازراوةكانى رِ (7

فزيؤن  لةنيَو ةيَطةى تةلئةوانةى كة نةخؤشيةكة دةناسن يا بيستويانة لةرِ رِيَذةى
 ئةوانةى دةيانزانى 

88.5 92 91.5 

 :دز  لةنيَو ئةوانةى  ئةيانزانىجيا جيا دةزانن بؤ طواستنةوةى ئايكة ريَطةى  رِيَذةى  ئافرةتان ئةوانة

 95.9 96.5 92.9 ةطةزبازى لة دةرةوةى ذيانى هاوسةرىيَطةى ثةيوةندى رِلةرِ      -

 49.4 52.6 30.9 يَطةى طواستنةوةى خويَنلةرِ      -

 رِيَذةى ئةوانةى كة ريَطةى جيا جيا دةزانن بؤ ثاريَزطارى لة ئيَدز  لةنيَو ئةوانةى  ئةيانزانى 

 90.3 90.5 88.9 رِةطةزبازى لةطةلَ هاوسةرةكانيان     -

 7 6.2 12 (كؤندؤم)بةكارهيَنانى رِووثؤشى بةرطرى      -

  انالَدثاراستنى من   (8

 4.9 5 4.5 سالَي 11 تةمةنى ثيَش ئةوانةى شوويان كردووة رِيَذةى

 21.7 22.1 19.2 سالَي  11 تةمةنى  وة ثيَشوئةوانةى شوويان كرد رِيَذةى
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 نيشاندةر
هةريَمى 
 كوردستان

بىَ عيَراق بة
 هةريَم

تيَكرِاي 
 عيَراق

 تواناى ئافرةتان و بةهيَزكردنى بةشداريان   (9

 :   ) % ( بينن كة ئافرةت مافى هةية ةئةوانةى كة واد الَىس( 19 – 11) رِيَذةى ئافرةتانى تةمةن

 95.1 82.9 84.8دةنطدان لة هةلَبذاردن      -

 92.8 63 67.7خؤثاالوتن لةهةلَبذاردن      -

بن لةهةلَبذاردن ثيَيان واية تايبةتة بة ئةوانةى كة رِةتيانكردةوة بةشدارسالَى  (19 – 11) ئافرةتانى تةمةنرِيَذةى 
 ثياوان

37 41.6 41.5 

 67.4 65.5 78 2212 ئةوانةى كة بةشدارى هةلَبذاردني ثةرلةمانيان كردووة سالَى  الَىس( 19 – 11) رِيَذةى ئافرةتانى تةمةن

يان  ةكانثارت يانى كؤمةاليةتى كانئةوانةى كة بةشدارن لة يانة ىالَس( 19 –11)تةمةن ى ئافرةتانىرِيَذة
 مرؤييةكان   كؤمةلَةيان سةنتةرةكانى الوان يان كاى ثيشةيى كاسةندي

7.9 2.7 3.5 

 69.4 70.8 62.1 يَيةخويَندن كةئارةزوويان ل ئةوانةى كة نةطةيشتوون بةوئاستةى الَىس( 19 – 11) رِيَذةى ئافرةتانى تةمةن

 10.9 10.6 12.3 ( ثارةيةك)ئةوانةى كة كار دةكةن  بؤ كريَيةك  الَىس( 19 – 11) رِيَذةى ئافرةتانى تةمةن

 13.4 13.5 12.8 لةبةر نزمى ئاستى خويَندن ( ثارةيةك)بؤ كريَيةك   ئةوانةى كة كارناكةن الَىس( 19 – 11) رِيَذةى ئافرةتانى تةمةن

 30.3 28.4 40.8 ن بؤ كار  ئةطةر طوجناوبيَتئامادة( ثارةيةك)ةن  بؤ كريَيةك ئةوانةى كة كارناك ىالَس19 – 11) ئافرةتانى تةمةنى رِيَذة

 38.6 42.3 18.4 ن لة ئةرك و ماف ثياو يةكسانئافرةت كة  ان وانيةيئةوانةى كة ثيَ الَىس (19 – 11) رِيَذةى ئافرةتانى تةمةن

 يانماف  ئةرك و ثياو يةكسان نني لةو كة ئافرةت ية ان وايئةوانةى كة ثيَ ىالَس( 19 – 11) تةمةن ى ئافرةتانىرِيَذة
 70.1 75.7 40.1 (جزئى) يةكسانن بةشيَوةيةكى كةم

 :بةهؤى (جزئى) بةشيَوةيةكى كةميان يةكسانن ن لةئةرك وماف نيةكة ئافرةت و ثياو يةكسانان وايئةوانةى كة ثيَ الَىس( 19 – 11) رِيَذةى ئافرةتانى تةمةن

 10.6 20 19.2ياساكانى ثؤليَن نةكردنى ئافرةتان      -

 12.2 13.2 13.1ونكردنةوةى هةلَة بؤ ئاين ورِ     -

 :ذةوةندى ثياو دةبيننرئةوانةى كة جياوازى لة بة الَىس( 19 – 11) رِيَذةى ئافرةتانى تةمةن

 42.7 71.5 67بةشدارى رِاميارى      -

 59.2 59.5 59.4دةسكةوتنى مولَك      -

 47.5 56.5 55.1دان لةنيَو خيَزان يارِبرِ     -

 41.8 50.6 49.2دةستكةوتنى هةمان ثاداشت لة كةرتى تايبةت     -

 38.9 31.2 32.4دةستكةوتنى هةمان ثاداشت لة كةرتى طشتى      -

لةاليةنة جياكان بؤ بة  بةثيَى طرينطرتين هةنطاو كة داواكراوةسالَى ( 19 – 11) رِيَذةى ئافرةتانى تةمةن
 :ى خيَزانى تواناكردنى ئافرةت بؤ هةلَسان بة رِؤلَ

   

 37.9 37.7 38.7 كة ئافرةت سةرؤك خيَزانة  ةىخيَزانئةوثشتطريى : حكومةت و ئةجنومةنى نويَنةران

 44.9 47.2 33 هةلَمةتى هؤشيارى بؤ رؤلَى ئافرةتى خيَزانيي: ثارتةكان

 30.6 31.2 27.5 خوىل هؤشيارى و رِيَطةنيشاندانى ئافرةتان :  رِيَكخراوةكانى كؤمةلَطةى مةدةنى

 :بؤ بةتواناكردنى ئافرةت بة هةلَسان بةرِؤىل رِاميارى بةثيَي اليةنثيَشةنطى دةست تيَخسنت  بةثيَى سالَى( 19 – 11) رِيَذةى ئافرةتانى تةمةن

 31.2 30.2 36.7 زيادكردنى ذمارةى ئافرةتان لة شويَنةكانى سةركردايةتى:  ئةجنومةنى نويَنةرانحكومةت و 

 45 46.7 36.1 ثشتطريى كردنى ياساكانى كة ثشتطريى ئافرةت دةكات: ثارتةكان 

 48.4 50.2 38.5 خولةكانى هؤشياريي: ريكخراوةكانى كؤمةلَطةى مةدةنى 

 :سالَى بةثيَى ثيَشةنطى دةست تيَخسنت بؤ بةتواناكردنى ئافرةت بة ثاراستنى لة توندوتيذى بة ثيَى اليةن( 19 – 11) رِيَذةى ئافرةتانى تةمةن

 50 54.1 28 دانانى ياساى توند:  حكومةت و ئةجنومةنى نويَنةران

 41.2 43.4 29.6 جةخت كردن لةسةر دذايةتيكردنى توندوتيذى دذى ئافرةت:ثارتةكان 

 42.3 43.5 36.1 ثرِؤطرامى هؤشياريي: رِيَكخراوةكانى كؤمةلَطةى مةدةنى
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 تيَكرِاي عيَراق بىَ هةريَمعيَراق بة هةريَمى كوردستان نيشاندةر

 ى  ئافرةتانذى دذتوندوتي    (12

 :  ئافرةتانى  دذية توندوتيذ سالَى ئةوانةى وادةبينن كة هةلَسوكةوتى وا( 19 – 11) ى ئافرةتاني تةمةنرِيَذة

 63.3 45.1 47.9ئةطةر دةربضىَ بةبيَ  ئاطاو رِيَثيَدانى ئةو  ئافرةتليَدانى ثياو لة       -

 58.3 41.7 44.3ئةطةر ثيَضةوانةى فةرمانى كرد ئافرةت  ليَدانى ثياو  لة       -

 69.6 69.4 69.5 و كارىكةس  سةردانى كردنى ئافرةت لة قةدةغةكردنى      -

 :هةمووكاتىَ يان هةنديَجاردوضارى توندو تيذى دةبنةوة  وولَاتئافرةتانى زياتر لةم شويَنانة سالَ ئةوانةى وادةبينن كة( 19 – 11) ى ئافرةتاني تةمةنرِيَذة

 71.6 62.8 64.2مالَ      -

 59 63.9 63.1شةقام      -

 52.7 55.9 55.4شويَنة طشتيةكان      -

 :وادةبينن ئةم هؤيانة هؤكارى سةرةكني لة توندوتيذى رِووة و ئافرةت  سالَى ئةوانةى كة( 19 – 11) ئافرةتاني تةمةنى رِيَذة

 61.8 69.5 68.3ثة روةردة و دروستكردنى خيَزان     -

 53 65.7 63.7ايةتى سيستةمى كؤمةلَ     -

 35.2 31.9 32.4ات يَساكان لة وولَياساكان و رِ      -

 :لة رِووثيَو ثيَشمانطى رِابردوو  12ووى توندوتيذى بوونةتةوة لةماوةى وبةرِوسالَى ئةوانةى رِِِ( 19 – 11) ى ئافرةتاني تةمةنرِيَذة

 9.7 21.3 19.5شةقام     -

 9.7 20.7 18.9ي كردن شويَنةكانى بازارِ     -

 3.6 11.8 10.5هؤكارةكانى طةياندن     -

اليةنى سالَى كةئةوانةى وابريدةكةنةوة كةس وكار ( 19 – 11) تةمةن ى ئافرةتانيرِيَذة
 دةبنةوة توندوتيذي بؤ ثةنابردن كاتيَك رِووبةرِووى يةكةمة

74.7 92 89.3 

ثةنادةبةنةبةر ثؤليس كاتيَك كة كةسالَى ئةوانةى ( 19 – 11) ى ئافرةتاني تةمةنرِيَذة
  رِووبةرِوويان تتوندوتيذى بةردةوام دةبيَ

22.4 13.2 14.6 

سالَى ئةوانةى كةوادةبينن طوجناوة كة ئافرةت ( 19 – 11) ى ئافرةتاني تةمةنرِيَذة
 ثةنابةريَتة بةر ثؤليس 

48.9 34.7 36.9 

 وةك اليةنيَكدةكةن بةثؤليس  ئةوانةى متمانة سالَى (19 – 11) ى ئافرةتاني تةمةنرِيَذة
 . دةبنةوة  ىرِووبةرِووى توندوتيذ  كثةناى بؤبةرن كاتيَ دةكريَت

61.6 47.4 49.6 

 وةك اليةنيَك بةثؤليس ناكةنئةوانةى متمانة  سالَى( 19 – 11) ى ئافرةتاني تةمةنرِيَذة
 .لةبةر ئابرِوضوونياندةكريَت ئافرةت ثةناى بؤبةرى كاتيَك رِووبةرِووى توندوتيذى دةبيَتةوة 

55.1 50.9 51.4 
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 تيَكرِاي عيَراق بىَ هةريَمعيَراق بة هةريَمى كوردستان نيشاندةر

 زياتر و سالَ 11 تةمةن ئافرةتانى            (11

ستيان خراثة يان زؤر ووادةبينن تةندرسالَ و زياتر ئةوانةى  11 رِيَذةى ئافرةتاني تةمةن
 خراثة

36.5 35.1 35.4 

 10.5 11.4 6.4 نني لة ذيانى خؤيان بة شيَوةيةكى طشتىسالَ و زياتر كة رِازى  11 رِيَذةى ئافرةتاني تةمةن

ثيَويستيان بة ضاوةديَرى تةندروستى بووة ئةوانةى سالَ و زياتر  11 رِيَذةى ئافرةتاني تةمةن
 رِووثيَوو بةهؤى نةخؤشى و ئازارةوة  ثيَش ولةماوةى مانطى رِابردو

52.5 52 52.1 

ثيَويستيان بة ضاوةديَرى تةندروستى بووة ئةوانةى سالَ و زياتر  11 رِيَذةى ئافرةتاني تةمةن
ثيَوو بةهؤى نةخؤشى وئازارةوة وةضارةسةريان وةرطرتووة لة ثيَش رِووو وابردلةماوةى مانطى رِ

 .دةزطاى ضاوديَرى تةندروستى حكومى

59.8 60.7 60.5 

ستى بووة سالَ و زياتر كة ثيَويستيان بة ضاوةديَرى تةندرو 11 رِيَذةى ئافرةتاني تةمةن
كيَشة ضارةسةريان وة بة بةهؤى نةخؤشى وئازارةوةثيَش رِووثيَوو لةماوةى مانطى رابردو 

 .وةرطرتووة لة دةزطاى ضاوديَرى تةندروستى حكومى

48 60.9 58.6 

دابينكرنى ونةتةوة  لةرِووبةرِووى ئةزيةت بوئةوانةى سالَ و زياتر  11 رِيَذةى ئافرةتاني تةمةن
 رِووثيَو ثيَش مانطى رِابردوو  12تيَضوى ثزيشكى لةماوةى 

44.2 39.4 40.3 

لةبةر زؤرى تيَضوى ضاوديَري  نيطةراننزؤر ئةوانةى سالَ و زياتر  11 رِيَذةى ئافرةتاني تةمةن
 كات بةشى نانية و  ىندةتةندروستى وة  ئةوة

64.4 18.5 26.7 

 34 32.5 41 كة داهاتي جيَطرييان هةية ئةوانةى سالَ و زياتر 11 رِيَذةى ئافرةتاني تةمةن

       (زياتر و سالَ  11)   ىاوبؤضون و بةشدارى ثياوانرِ    (11

 :انةنؤىل سةرةكى ئافرةت ئةموادةبينن رِزياتر و سالَ  11 رِيَذةى ثياوانى تةمةن

 24.1 39.7 37وةضةخستنةوة و ثةروةردةى مندالَان      -

 70.5 58.7 60.7بةشدارى ثياوان لةدروستكردنى خيَزان      -

 :تايبةتة بة بنياتنانى خيَزان وة دةكريَت باس  بكةينادةبينن ثةيوندى ئافرةت بة ثياو سالَ و زياتر و 11 رِيَذةى ثياوانى تةمةن

 15.4 35.3 31.9لةبنياتنانى خيَزان  ويستى ثياوةشويَنكةوتةى  ئافرةت      -

 75.6 62.7 64.9هاوبةش و ثشطريى ثياوة لةبنياتنانى خيَزان  ئافرةت      -

 42.4 45.6 25.8 . لة كارةكانى مالَ هاوسةرةكانيان ناكةنهاوبةشى  بةهيض جؤريَك ئةو ثياوانةى      -

 : لةكؤمةلَطة دةكريَ باس بكةين ادةبينن ثةيوندى ئافرةت بة ثياووئةوانةى سالَ و زياتر  11 رِيَذةى ثياوانى تةمةن

 19.5 37.9 34.8لةبنياتنانى كؤمةلَطة و طةشةثيَدانى  ثياوةئافرةتان كة شويَنكةوتةى       -

 71.1 59.6 61.6ئافرةت هاوبةشة لةبنياتنانى كؤمةلَطة و طةشةثيَدانى       -

 :سالَ و زياتر ئةوانةى وادةبينن بةدلَنيايةوة كةمافى ميَردة كةية لة  11  رِيَذةى ثياوانى تةمةن

 9.9 24.6 22.1ئةطةر دةرضوو بةبىَ ئاطاو رِيَثيَدانى ئةوهاوسةرةكةى ليَدانى       -

 10.4 28.1 25ئةطةر ثيَضةوانةى فةرمانةكانى كردهاوسةرةكةى ليَدانى       -

 9.9 21.1 19.2لةكاركردنهاوسةرةكةى قةدةغةكردنى       -

 6.1 15.4 13.8لة تةواوكردنى خويَندنهاوسةرةكةى قةدةغةكردنى       -

 12.7 18.9 17.8لة هةلَبذاردن و خؤثالَاوتنهاوسةرةكةى قةدةغةكردنى       -

 



11 

 

 تيَكرِاي عيَراق بىَ هةريَمعيَراق بة هةريَمى كوردستان نيشاندةر

 وة وكردتاكو ئيَستا شوويان نة ئةوانةى ىسالَ( 19 – 12) انى تةمةنضك (13

 82.4 80.7 92.9 خويَندن  دةزطاكانى  بة سالَى كة ئيَستا ثةيوةسنت( 19 – 12) رِيَذةى كضانى تةمةن

سالَى ئةوانةى وادةبينن كة هةميشة يةكسانن لةطةلَ (19 – 12) رِيَذةى كضانى تةمةن
 .برايةكانيان لة نيَو خيَزان

60 47.5 49.3 

 :لةاليةن ابردوولة ماوةى مانطى رِ هةمووكاتىَ يان هةنديَجاروى ليَدان و سووكايةتى هاتوون وكة رِووبةرِئةوانةى سالَى (  19 – 12) رِيَذةى كضانى تةمةن

 12.1 22.6 21.2باوك     -

 17.5 28.1 26.6دايك     -

 17.3 31.6 29.6برا     -

 17.6 26.6 25.4خوشك     -

 9.4 9.1 11.5 سالَى  ئةوانةى وةرزش دةكةن بة بةردةوامى( 19 – 12) رِيَذةى كضانى تةمةن

 18.2 16.1 31.2 بةكارديَنن كؤمثيوتةر  لَى  ئةوانةىسا( 19 – 12) رِيَذةى كضانى تةمةن

 9 7.9 16.1 تؤرى ئينتةرنيَت بةكارديَنن سالَى  ئةوانةى( 19 – 12) رِيَذةى كضانى تةمةن
 8.5 8.9 6.2 مؤبايلى تايبةت بةخؤيان هةية  سالَى  ئةوانةى( 19 – 12) رِيَذةى كضانى تةمةن

 54.3 54.6 52.4 ةسالَى ئةوانةى نيشانةكانى بالق بوون دةزانن لة ميَين( 19 – 12) رِيَذةى كضانى تةمةن

دةربارةى  لةطةل دةكةن سالَى ئةوانةى دايكيان طفتوطؤيان( 19 – 12) رِيَذةى كضانى تةمةن
 (ثيَش رِووثيَو لة ماوةى مانطى رِابردوو هةمووكاتىَ يان هةنديَجار)بالق بوون  

38 51.8 49.9 

 20.3 20 22.3 سالَى( 19 – 12) كضانى تةمةن طوجناو بؤ شووكردن بةرِاي نيَوةندة  تةمةنى 

 23 22.8 24 سالَى( 19 -12)بة رِاى كضانى تةمةن  كورِانوةندة  تةمةنى طوجناو بؤ هاوسةرطريى نيَ
دةدةن  دةبينن  ذن و ميَرد بةيةكةوة  برِيارِئةوانةى وا سالَى( 19 – 12) رِيَذةى كضانى تةمةن

 وةضةخستنةوةيانلةسةر ئارةزوويان بؤ ذمارةى 
68.5 61.4 62.3 

 تةمةن  وةضةخستنةوة  بة رِاى  كضانىبؤ   كة ئارةزوويان لةسةرةنيَوةندة ذمارةى  مندالَان 

 سالَى( 19 -12)
3.4 3.6 3.6 
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 (عينة) سامثلَ يانكةكتا ؤب رايفؤطميد يندةمتيبةتا -2

 :ةروةكوو ئةوانةي خوارةوةه

 زانيَخ ةىبارةق 2-1

تة وَرزترة لةثاريَزطاي دهؤك كة طةيشتوة ئةم نيَوةندة بة. لةهةريَمي كوردستان تاكة 1ةبارةكةي طةيشتووةتة  نزيكةي ق خيَزاني بذيَوةيي نيَوةندة
ية رِيَذة وة ئةم % 11دةكةن نزيكةي سةرؤكايةتى خيَزان كة ئافرةت  يرِيَذةلةطةأل ثاريَزطاكاني تري هةريَم، هةروةك  درتاكة بةبةراو 9زيكةي ن

 . %17.1 بة رِيَذةى  هةوليَر بةرزترة لة

 ء جؤري بؤ دانيشتووان اتةي تةمةنثيَكه 2-2

 122نيَر  بؤ   122هةر  بة رِيَذةى كةيةرِيَذةي نيَر نيوةي رِيَذةتاك،  7153دةيانطريَتةوة لةهةريَم طةيشتوةتة  رِووثيَو سامثلَىذمارةي تاكةكان كة 
 .ميَينة

 ) % ( جؤر و تةمةن تاكةكان بةثيَ ىدابةشكردنى 

 تيَكرِا ميَ نيَر 

 36.9 35.9 38.0 سالَ 11كةمرت لة

11 – 11 58.6 60.1 59.4 

 3.7 4.0 3.4 رزيات 11

 100 100 100 كؤ

سالَى نزيكةي  11ى كةمرت لة ةكاني تاكرِيَذةكؤمةلَطايةكي طةجنانةية كة  ةلَطةي هةريَمي كوردستان هيَشتائةجنامةكان ئاماذة بةوة دةكةن لةكؤم
 .%5نزيكةي  و زياتر  ساأل 61كة تةمةنى  وة مةزةندة دةكريَت % 39

 ريىطرةبارى هاوس  2-3

ي رِيَذة ساأل زياتر، لةكاتيَكدا 11وواني تةمةن شتطةييلةتيَكرِاي ثَ% 11شتووةتة نزيكةي ي تاكةكان كة هاوسةرطريييان كردووة لةهةريَم طةيرِيَذة
تيَكرِاي ئةو ئافرةتانةي  لة% 1دةكريَت كة  وة تيَيين. ميَينةكانلةنيَو % 11.1بةرانبةر % 1129 دةطاتة لةنيَر ئةوانةي هاوسةرطريييان نةكردووة

 .سالَي 19دةكةن كةمرت لةتةمةني شوو% 18نزيكةي وة  كةمرتة ساأل 11 لة تةمةنيان شوودةكةن

 بةثيَ ى بارى هاوسةرطريى و جؤر( الَ زياترس 11)دابةشكردنى تاكةكان 

 تيَكرِا ميَ نيَر بارى هاو سةرطريى

 38.0 33.3 42.8 سةلَت

 56.2 55.8 56.6 جيابؤتةوة/خيَزاندار

 5.4 10.2 0.6 بيَوةذن

 0.4 0.7 0.0 تةالقدراو

 122 122 122 كؤ
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 سالَي( 15-12)ى زانياري ء هةلَسوكةوتةكاني كضاني كوردستان -3 

استييةكان ء زانيين رِ ئةوانةي كة هيَشتا شوويان نةكردووة بؤ زانياري سالَيدا( 15 -12) ىتةمةن كة لة ئامانج لةهةلَباذاردني يةك كض لةخيَزانيَك
ؤلَة كة ثيَيدا تيَدةثةرِيَ لةذياني داهاتوو، مايف بووني بؤ وةرطرتين ئةم رِو ئةندازةي ئامادة ةوةثةيوةست بة ثرسي تةندروسيت وةضةخستنكة 

ةفتاري تاكةكاني خيَزان كةوت لةنيَو ماأل لةئاكامي رِء هةلَسء دةوةستيَتة سةر ئاسيت زاننيئةمة . تيذيء دوور لة توندو ء ئارامي ء ذيان فيَربوون
 سالَي( 15 -12)بؤ كضاني تةمةن  ليَرةدا ئةجنامةكان. فةكانماء ثيَداويسيت وةرطرتين بؤ ئةركوؤذ لَبذاردني ئارةزووةكاني لةدوارِهة وة. لةطةلَي

 . ةتةمةن ئةوطشت كضاني  وكوةنة لةسةر ئاسيت خيَزان دةنويَنىَ

 نبووريَف 3-1

ييان كردووة بة دةزطاكاني شوويان نةكردووة ثةيوةندتاكو ئيَستا  كة سالَي (15 -12)كضاني تةمةن % 73زيكةي واي دةردةخةن كة نئةجنامةكان 
 –وة نزيكةي ضوار  لةخويَندني سةرةتايني ئةم كضانة نيوةي زياترى .%78.1ي رِيَذةية بةرزترة لةثاريَزطاي سليَماني بة رِيَذةئةم . ن لةهةريَمفيَركرد

 . قؤناغي ناوةندي دان يةكي لة

 )%( كةثةيوةسنت بة خويَندن بةثيَى ثاريَزطا سالَى( 19 -12) رِيَذةى كضانى تةمةن

دةطاتة  كة دانيشتوان ي بةكارهيَنةراني تؤرِي ئةنتةرنيَت لةنيَوان ئةم ضينة لةرِيَذةوة كةمبووني  كضان ة لةاليةن% 31.2كؤمثيوتةر  بةكارهيَناني
 % . 21.7ي رِيَذةكة ئةمة بةرزترة لةهةوليَر بة % 16.1تيَكرِاي 

 يةكساني ء ئارامي خيَزان 3-2

خيَزان نيَو لةهةموو شتيَك لةبرايةكانيان يةكسانن لةطةأل  سالَي تةنها ئةوان هةميشة( 15 -12) كض لةتةمةني دةلةنيَو  كة  شةش كض دةركةوتووة
 . بة بةراورد لةطةأل ثاريَزطاكاني تري هةريَم% 82.7ية زؤر بةرزتر دةبيَتةوة لةثاريَزطاي سليَماني رِيَذةوة ئةم 

 .لة ثةروةردةو بةرذةوةنديةكانيان و مندالَةكان كضان لة باوان جياوازى دةكات لةنيَواننن كة يةكىَ يوادةب ئةوانةى ىالَس( 19 – 12) رِيَذةى كضانى تةمةن 

 

ازي ني كةم جياويةبةال. ةكانء مندالَ ياوازي دةكات لةنيَوان كضانن جيةكي كضان كة يةكيَك لةباوا –لةاليةكي تر ئاماذة دةكريَت كة نزيكةي ضوار
 .ية بةرزترة لةثاريَزطاي دهؤكرِيَذةئةم  ،هةمووكاتىَ يان هةنديَجارو سوودمةندييةكان  ةكان لةثةروةردةكضةكان ء مندالَدةكات لةنيَوان 
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 هةريَمى كوردستان هةوليَر سليَمانى دهؤك

ازطا ريَث ةمارتيكراى ذ ثةيوةست   

كدهوَ  73.4 86 

ىمانسليَ  98.1 175 

روليَةه  97.7 165 

اكرِتيَ  92.9 427 
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 رِووثيَو ابردوو  ثيَشووى ليَدان و سوكايةتى  بوون لةناو خيَزان لةماوةى مانطى رِبةرِووئةوانةى رِ  ىسالَ ( 15 -12)  ىرِيَذةى كضان

 

 

 

 

 

 

لةاليةن يةكيَك  رِووثيَو ثيَش سوكايةتي  بوون لةمانطي رابردوو دة كضيَك دووضاري ليَدان يانكض لةهةر  دووداتاكان ئاماذة بةوة دةكةن نزيكةي 
 %. 22.5ية بةرزترة لةثاريَزطاي دهؤك بة رِيَذة، ئةم بةاليةنى كةم لةباوانيان

. تء كورِان، جياوازي زؤر بةدي ناكريَ ثيَويستة بةدةسيت بهيَنن بةاليةني كةم لةاليةن كضاناي كضان لةئاسيت خويَندن كة ئةوةي وةسةرجنداني رِ
و شيَوةيةكي  مةش بة برِيارايف تةواو كردني خويَندني هةية ئةجطة لةمة كضان واي دةبينن كة ثياو ثيَويستة ئاسيت زانياري بةرزتر بيَت وة ئةو م

   .ئافرةتان زياتر لةضاو

                                

 بةثيَي بةرزترين ئاستى خويَندن كة دةبىَ ئافرةت بة دةستى بهيَنىَ بةثيَى ثاريَزطا الَىس (15 -12) دابةشكردنى كضانى تةمةن

 مؤدبل يىئامادة ىيناوةند سةرةتايى ةطرنط ني دابةشبوونى جوطرافى
 و سريوَبكالوَ

 زياتر
 يَي بريارى ئةوبةث

بةثيَي برِيارى 
 وكارس كة

 اكرِتيَ

 100 4.6 16.2 39.9 18.6 8.4 4.9 5.7 1.7 كدهوَ

 100 0.9 24.8 51.5 4.3 8.4 7.1 2.8 0.2 مانيسليَ

 100 1.9 26.8 33.1 1.1 5.0 0.3 30.2 1.6 هةوليَر

 100 2.0 23.8 42.0 6.0 7.1 4.0 14.0 1.0 كوردستان هةريَمى

 

 
 بةثيَي بةرزترين ئاستى خويَندن كة دةبىَ ثياو بة دةستى بهيَنىَ بةثيَى ثاريَزطا الَىس (15 -12) رِاى كضانى تةمةن دابةشكردنى

  

 

 

 

 

 مدبلوَ يى ئامادة ىيندناوة تايىسةرة ةني طرنط رايفوطجنى وبودابةش
 و سريوَبكالوَ

 زياتر
 يارى ئةوي برِبةبثَ

بةثيَي بريارى 
 س وكاركة

 تيكرا

 100 2.2 23.9 42.7 15.2 9.4 4.7 1.4 0.4 كدهوَ

 100 0.8 31.4 49.9 3.4 9.5 3.3 1.1 0.5 مانيسليَ

 100 1.1 28.6 35.1 1.4 2.7 0.3 30.0 0.8 هةوليَر

 100 1.2 28.8 42.7 5.0 6.9 2.4 12.3 0.6 كوردستان هةريَمى
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 )%( ى دوارِؤذيان و دابةشبوونى جوطرافىوبةثيَى ئارةزو سالَى (15 -12) دابةشكردنى كضانى تةمةن

 ةوئافرةتى مالَة رايفوطجنى وبودابةش
فةرمانبةر 

 ةردلة ثةروة

كةسايةتى 
 اميارىرِ /شتىط

كريَكار لة 
 رتى تركة

 اكرِتيَ نازانى

 100 5.8 3.1 8.5 67.2 15.3 كدهوَ

 100 6.7 2.7 1.1 88.5 1 مانيسليَ

 100 5.4 19.6 21.6 51 2.5 هةوليَر

 100 6 9.2 10.4 69.8 4.5 كوردستان هةريَمى

 

يان  ةيان تة ندروستى  و ردةروةةرى ثمةندن كة بنب بة فةرمانبةوفرةت ئارةزوات لة نيَو دة ئةحةوت  ئافر لة هةر نزيكةى ة كةودة رياخنستو داتاكان
النيان ى ثها ئةوانةةهةرو، سةمتةدارطشتى يان سيائارةزومةندن بنب بة كةسايةتى  ى %(1209)بةرِيَذةى وة يةكى كةم ةر رِيَذةوزار لةبةرامبتطخزمة

 .%1اتة طنزيكةى  دة رِيَذةيان كةمةةوة ة كةبنب بةئافرةتى مالَوبو

 

 (دورة االجناةية)نةوة كردنى كضان بؤ خوىل وةضةخستئامادة 3 -3

% 13نزيكةى  وة نيشانانةزانياريان هةية بةم % 1209نة بينيمان ين الى ميَوبوبةنيشانةكانى بالغ  كضان دةربارةى زانينيان لةكاتى ثرسيار لة
 .بوونى نيَرانياريان هةية بة نيشانةكانى بالغ ز كضان %21 بؤ لة كاتيَكدا رِيَذةكة كةم دةبيَتةوة،ى مانطانةدةيانزانى ض بكريَت لةكاتى سورِ

 

 ميَ بةثيَى ثاريَزطا /ن دةزانن نيَر وبوئةوانةى كة بة نيشانةكانى بالغ  ىسالَ( 19-12) رِيَذةى كضانى تةمةن

 نى نيَروبو الغب كانى نيشانة نى مىَوبو الغب كانى نيشانة رايفطوجنى وبودابةش

 38.6 38.0 كدهوَ

 47.3 44.7 ىمانسليَ

 63.3 68.0 روليَهة

 51.7 52.4 كوردستان مى ريَهة 

  

 22زوو هاوسةرطريى بكريَت هةرضةندة باسكرا كة تةمةنى طوجناو بؤ هاوسةرطريى كضان ة كة كضان لةطةلَ ئةوةن  كةوداتاكان ئاماذةيان بةوة كردو
كة  هاوتةمةنى خؤيان و كضانةىلةورةترة وة بة خويَندن يان شارنشينن تةمةنيان طةودرهةرضةندة ئةو كضانةى كة ثةيوةنديان ك، سالَة 29تا 

 .طوندنشينن  ندن يانة بة خويَوكردوثةيوةنديان نة

لة ثاريَزطاى  وة هةمان ئارةزوو لة ذمارة ةالَدمن نزيكةى سىَئارةزوويان لة وةضةخستنةوة مام ناوةند بن  وة كة كضان دةيانةويَتهاتو هةريَمدا لة
بة نةوة ضةخستلةوانةية ئاستى تواناي وة زطاكانى هةوليَر و دهؤك بةمةش ئاماذة دةكريَتريةك لةثاريَة هةالَ لدهةرضةندة دةطاتة ضوار من يَمانىسل

 .   ى مبيَنيَتةوةبةرز
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 (وصحة االجناةيةال)نةوة تةندروستى وةضةخست -9

 
 .نةوةوةضةخستلة هاوسةرطريى يةكةم وة سةرةتايى تةمةن  1 - 9

يداية سالَ 94تا  22تةمةنيان لةنيَوان  وة  ئافرةت كة ضاوثيَكةتنيان لةطةلَ ئةجنامدراوةلة نيَو هةر دة  ئافرةتتيَبينى ئةوة دةكريَت كة سىَ 
 هةذدةكةن ثيَش بؤ يةكةم جار شوودة يان دةست ثيَكردووةنةوةى ذيانى وةضةخستشرت هاوسةرطرييان كردووة و سةرتاةثيَيان ئةوانةى ك هاوسةردارن

 .  سالَى  25تةمةنى  ة نيَوةند نزيكةى لةبة  دةكةنميَينة  بةطشتى لة هةريَم شووداتاكان دةرياخنستوة كة .سالَى 

 

 تى بةثيَى جؤر و ناوضةنيَوةندة ذمارةى سالَةكانى سةلَ

 

ايكن يان دووطيانن د ،وةيان دةست ثيَ كردونةوةى كة ذيانى  وةضةخستسالَ( 14 – 11) لةطشت كضانى تةمةن % 5داتاكان ئاماذة دةكةن كة نزيكةى 
 0%(303)ك ؤده زطاىةثاريَو%( 107) ثاريَزطاى هةوليَر بةراورد لةطةلَبة %( 501)ماني سليَزطاى زياد دةكات لة ثاريَ رِيَذةيةئةم وة، بؤ يةكةم جار

 (اخلوصبةة) نةوةوةضةخست تواناي 2 - 9

، %(19)ك ؤدهزطاى ة لةثاريَرية بةرزترِيَذة ئةم وة  ،داةكةرِووثيَونة لةكاتى ودووطيان بو ئافرةتان (%1204) كة دةكريَت لة رِووثيَوةكةتيَبينى  
نزيكةى   ى تةواونةوةبؤ تواناى وةضةخست وةك ثيَوةر ىسالَ( 94 – 91)  تةمةن ئافرةتانى و بؤزيندو لةدايكبووانى ىذمارةوة طةيشتنى نيوةندة 

 .لةدايكبوونة (5)

  يَكخستنى خيَزانبةكارهيَنانى هؤكارةكانى رِ 3 -9

هؤكارةكانى  رِووثيَوشوويان كردوة لةكاتى   ىالَس( 94 – 11) تةمةنى  لة ئافرةتلة نيَوان هةر دة   ئافرةت (1) وة  كةوئةجنامةكان دةرياخنست
 هؤكارى السايىهاتووة  وة. ارهيَناوةبةك ياننويَ يهؤكارارهيَناوة بةك يانهؤكار ىنيوةى ئةمانةنزيكةى  وة كخستنى خيَزانيان بةكارهيَناوةيَرِ
 .%1502  بةرِيَذةى بةثلةى سىَ يةم حةب ديَتوة % 21 بةرِيَذةى ديَتثاشان بةسنت %  3404ى رِيَذةوة بةزوَر بةكارهاتوريَكة هؤكا( كؤندؤم)
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 هاوسةردار ئةوانةى هؤكارةكانى رِيَكخستنى خيَزانيان بةكارهيَناوة لة كاتى رِووثيَو بةثيَى ثاريَزطا سالَى( 94-11) رِيَذةى ئافرةتانى

 

رِايانطرتووة لة كاتى ثيَشرت  يَكخستنى خيَزانيان بةكارهيَناوةهؤكارى رِلة ئافرةتانى هاوسةردار ئةوانةى % 13تووة كة ئةجنامةكان دةرياخنس
ى نزيكة وة مندالَبوونيَكى ديكةيان هةية ووىة ئارةزبؤ ئةوة دةطةرِيَننةوة ك ةوطرتويان رِايَكخستنهؤكارى رِ ئةوانةى كة% 3102 بةرِيَذةىوة  ،رِووثيَوو

 0رِيَكخسنت بةكاردةهيَننى ئازارضةشنت لة كيَشةى تةندروستى هؤكار بةهؤى% 15

 (تفصيالت االجناب) نةوةوةضةخستتةسةىل تيَرو 9 - 9

 %(1401)ى بةرزيان دةطاتة رِيَذةكة  هةية بوونيَكى ديكةيانالَدمنئارةزووى  وى ئافرةتانى شووكردو % 39  ىتةوة كة نزيكةداتاكان رِوونيان كردوَ
مندالَبوون دةكةن  نزيكةى ئارةزووى  ان نية لةذياندا وةيدالَمن نةى كةفرةتاائ ى ئةورِيَذة. ىالَس( 29 – 11)  بضووك نيَوان ئافرةتانى تةمةنلة 

 .ن لة ذيانداخاوةن ثيَنج مندالَ يان زياتر انةىئافرةتهاوشيَوةى نيَو ئةو  دةكاتة ثيَنج ئةوةندةى

زياتريان هةية بة هةمان ذمارةى منداالنى ترى وةضةخستنةوةى كردووة لةكاتى رِووثيَو  ئةوانةى كة ئارةزووى سالَى كة شوويان( 94 - 11)رِيَذةي ئافرةتانى 
 كةلةذيانن

 

دياربكريَن كة  ةدةتوانراكةميَكيان ن،يَك ئارةزوويان لةم دووطيانية نيةزياتر لة سىَ ضار دةبينني دوو طيان كة ىنةوة لة ئافرةتانووووردب
 .مةندن يان ناوزوئارة
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 ةدادووطيانيبةثيَى ئارةزوو لةو  ى دووطيانسالَ( 94 –11) ىئافرةتان ونى رِيَذةييبوشدابة

 
 

 

 

 رى دايكانضاوديَ 9-1
 

رِووثيَو ة ماوةى ثيَنج سالَى رِابردوو ثيَش كة دوا دووطيانن لئافرةت لةنيَو دة  ئافرةتنؤ نزيكةى  ضاوديَرى كراوة :  ضاوديَرى لةكاتى دووطيانى
يان كراوة لةاليةن كةسى شياو كةم ضاوديَروة رِيَذةى ئةوانةى  ،%(8121)وة ئةم رِيَذةية بةرزترة لة ثاريَزطاى سليَمانى دةطاتة  .لةاليةن كةسى شياو

 بؤ هةلَسان ضوار جار نزيكةى  %12 دووطيانيةكةيان كراوة ضاوديَرىنيَوان ئةوانةى وة لة. دةبيَتةوة هةرضةندة ذمارةى لةدايك بوون زياد بيَت
 .ةى لةدايك بوونةكةةم رِيَذةية جياوازة بة ثيَى ثلبؤ بةدواداضوون وة ئ يان زياتر سةردانى

 

رِووثيَوو وة  ثيَشسالَى رابردوو  1لةنيَو ئةو ئافرةتانةى كة وةضةى زيندويان ناوةتةوة ماوةى  سةردانيان كردووةجار  ضوار بةاليةنى كةمى كةةئافرةتانئةو رِيَذةى 
 ةى لةدايك بوونةكةئةم دووطيانةمان داوة بةثيَى ثل سةرجنى

 

 زطاى دهؤكثاريَبةرزترة لة وة (%7101) نزيكةى دةزطا تةندروستيةكان طةيشتؤتة لةن وى لةدايكبورِيَذة :نوبودالَكاتى من لة ضاوديَرى
 بوونة كادرى ثزشيكى شياو يَرىدرِووثيَو لةذيَر ضاو ثيَشسالَى رابردوو   1نة لة ناوبوالَدى ئةو من 12لة  4داتاكان ئاماذة دةكةن كة  %(.1701)

انى ئافرةت لةنيَو ئةم رِيَذةية هةروةها وة( %4507)زطاى سليَمانى ية بةرزترة لة ثاريَرِيَذةئةم  وة داتةندروستيةكان يان لةدةرةوةى دةزطا ةلةناوةو
 .(%7705) وانامةبيَ برِئافرةتانى بةراوورد لةطةلَ  بة ( %4907) وانامةى زانستىى برِهةلَطر

ي الَدكة من ىئةوانة ىسالَ( 94 –11)ئافرةتانى ن لةنيَوان رِيَذةى ضاوديَرى دواى لةدايك بوو نةوةىوكةمبو: بوونضاوديَرى دواى مندالَ
  شياو ثزيشكى ى مندالَبوون لةاليةن كادرىى ئةوانةى كة ضاوديَرى كراون لة دوارِيَذة وة، ثيَووروو ابردوو ثيَشى رِسالَ 1ة لةماوةى ويان بووزيند

كاتيَكدا رِيَذةى  لة  ،نى ضاوديَروبوون لةبةر نةبودالَرى نةكراون دواى منضاوديَ ئةوانة ى( %52)اتر ونى ضاديَرى زيونةبوة هؤى  ،(%17)نزيكةى 
ئةوانةى كة ، (%22)دةطاتة ( بوونالَدنم ىيةكةم  دوا ىتةفهة شةش( نفاس)نةتةوة لة ماوةى وبو ستىوطرفتى تةندر ىكة دوضار ئةو ئافرةتانةى

وة ، ميزكردن لةطةل تائيَش بوونة لةكاتى دوضارى  (%409) وة بةرِيَذةى( %1101) رِيَذةيان بوونةى ئيَشى بةشى خوارةوةى سك لةطةلَ تا دوضار
 تةندروستى يان وةرطرتووة ضاوديَرى(  نفاس)هاتوونة لةماوةى تةندروستى  ى هةر كيَشةيةكىدوضار نيَوان ئةوانةى كةلة (%71)  بةنزيكةى
 .شياو ثزيشكى ادرىلةاليةن ك

63.1 16.1 

18.1 

2.6 

خؤيدا لةكاتى ية ىلَ ئارةزووى  

ضاوةرِيَبكات دةيةويَت  

نية ليَ ئارةزووى هةرطيز  

  نية دلَنيا /نازانيَت
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16.4 

19.5 

12.6 

43.4 

3.1 2 3 
 ناوةندى ضاوديَرى تةندروستى سةرةتايى
 نةخؤشخانةى حكومى
 نةخؤشخانةى تايبةت
 نؤرينطةى تايبةت
 مالَ
 نؤرينكةى ثزيشكى ميللى

 نازامن/ هيرت

 نةوةشيةكانى ثةيوةست بة وةضةخستنةخوَ 9-5

 ثيَش ابردووى رِسالَ ثيَنجوة لة ماوةى ويان بوى زيندوالَدمن كة ئةوانةى ىسالَ( 94-11) ئافرةتانى  لة% 2302  كة مةكان ئاماذة دةكةنئةجنا
، ونةبو ةوى ميزيَرِرِ خؤرِانةطرتن و بةسةرخؤزالَنةبوونى توشى% 1204 وة ،يان هةية دالَداننيشانةكانى لةدةستدانى منتوشبوون بة طرفتى  ثيَوووورِ

 .هةوكردنى مندالَدان هاتوونئازار و سووتانةوةى رِيَرِةوةكان و طرفتى نائاسايي رِذيَنةكان و توشى  %25وة نزيكةى 

يَكى نارِ تطرينطرتين طرفتةكان كةدوضارى ئافرةتان دةبيَ رِووثيَو ثيَشابردوو مانطى رِ سىَ ىماوةلة مانطانة ىرِوطرفتةكانى سو بة سةبارةت
 %(.1709) هاودةمى ذانى توند وة%( 2102) ةكةيةرِوسو

 ضاوديَرى تةندروستى  7 – 9

ضاوديَرى  ئاسايي يانة تتةندروستيةكان لةكاتى ثيَويس دةضن بؤ دةزطا%( 4104) بةرِيَذةى وة كة زؤرينةى لة ئافرةتانئةجنامةكان دةرياخنستو
بؤ دةزطا تةندرستية  ندةض% 15 رِيَذةى وة، ثيَويستييان بةضاوديَرى دةبيَت وتةندروستيان وةرطرتووة كاتيَك دوضارى هةركيَشةيةك دةبنةوة 

 .تايبةتةكان

 ن بؤ ضاوديرىووة بةثيَي ئةو شويَنةى كة هؤطريان كة ثيَشرت شوويان كرد ى كة شوودارنسالَ ( 18-11) ىدابةشكردنى ئافرةتان

 

 ةطةزيةكان رِ شية طوازراوةخوَنة 1 -9

مةكان ةجنائ وة .ثيَويستة كاريَكى يليَ خؤثاريَزى لة تووشبوون و وة ضؤنيةتى دووركةوتنةوةبناسرىَ  رِةطةزيةكان طوازراوةت نةخؤشية نريَةواداد
هةية دةربارةى ئةم ثيَويستيان بة زانيارى  زياتر كردوة هيَشتاشويانثيَشرت سالَى كة شويانكردووة يان ( 94-11)دةكةن كة ئافرةتانى  ئاماذة

 لةوانة% 1101 وة، دز دةزانن كةباسكرادةربارةى ئاي% 14كةى نزي وة يانةزانياريان هةية دةربارةى ئةم نةخؤش%  52نزيكةى ة و ،انةنةخؤشي
 اديؤرِ دةلَيَن% 2702 لةكاتيَكدا، دزايدةربارةى ئ سةرضاوةي رِاطةياندنة كةزؤرترين زانياريان بةدةست هيَناوةثيَيان واية كة تةلةفزيؤن طرينطرتين 

 وةكو0 ارةكانطؤظ و ؤذنامةكانرِدةلَيَن % 2103 ةو ة بؤ ناسينى نةخؤشيةكةيةكوةك سةرضاوة و خزم و كةس يَيانطوفتارى هاورِ قسةو %2204 ةو

دووركةوتنةوة لة يَطاى نةوة ليَى لة رِوركةودودةكريَت  هةروةها وة .ئايدز دةناسن نةخؤشي ئافرةتدة  ان هةرلةنيَو نؤ ئافرةت نزيكةىتيَبينى دةكريَت 
لة  دووركةوتنةوة ليَى لةرِيَطاى وةةركةونودةكريَت دو ئافرةتان دةلَيَن% 2709 ة بةرِيَذىو سةرجيَيى كردن لة دةرةوةى سنورى هاوسةرطريى 

 .طواستنةوةى خويَن
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 ء ثاريَزطاري لةتوندو تيذي تواناي ئافرةت -1 

 بةشداري ئافرةت  1-1

ي طرنطن بؤ ثيَطةياندني امياري هةنطاورِ ء بةشداربووني كؤمةلَطةيي ء خيَزانةكةي وة كة تايبةتة بةخؤيي برِيارةكان بةشداري ئافرةت لة
ةخويَندنيان تةواو نةكردووة ك سالَى (19 -11)لةتةمةني  ئافرةتدا دةلةنيَو هةر  ئافرةت شةشداتاكان دةرياخنستووة  .تواناكانيان

ةوانة ل ثيَنجنزيكةي  وةيَطة ثيَنةداني خيَزانةكانيان، كةيان طةرِاندؤتةوة بؤ رِيةهؤ ئافرةتانة شةشلةنيَو ئةم  ئافرةت يان ليَي بوو وة دووكةئارةزوو
لةئافرةتان باسيان كردووة كة جياوازي هةية لةنيَو خيَزانةكانيان % 13لة  .يان لة بةردةوام بوون لةفيَربووننةتوانينهؤيةكةيان طةرِاندؤتةوة بؤ 

يان سةنديكاي ثيشةيي  بؤ بةشداربووني لةيانةي كؤمةآليةتي بةلَام. نيَرةكان كة تايبةت بة بةشداربوون لةبرِيارةكاني نيَو خيَزان بة بةرذةوةندي
نةبووان هؤيةكةيان  نيوةي بةشداروة ، %704دةطاتة  تةنهاكة رِيَذةالوان يان ثارتةكان يان كؤمةلَة مرؤييةكان كة دةبينني يان سةنتةرةكاني 

 .ةنزيكسةنتةريَكى هؤيةكةي بؤ نةبووني % 23نةبووني كات ، وة نزيكةي  بؤاندؤتةوة طةرِ

ء خؤثاآلوتن وة  هةلَبذاردن لةسةر ئافرةتة بةشدار بيَت لة  (%4101) بةرِيَذةى زؤربةي ئافرةتانبينرا امياري، تايبةت بة بةشداربووني رِبةلَام 
 .(%4201) يرِيَذةكةبة بةشداربووني وةك ثالَيَوراو لةهةلَبذاردنةكان سةبارةت هةروةها 

، ضونكة ثيَيان واية ئةم كارة تايبةتة ةهةلَبذاردنةكان بة هةر شيَوةيةكل بةشداربيَت ثيَويست ناكات ئافرةت ةكوادةبينن % 37بةرِيَذةى ئافرةتان 
 .واي دةبينن كة هةلَبذاردنةكان ثيَويست نية ؤتةوةةتيان كردئةوانةي كة رِى % 23 نزيكةى بة ثياوان، هةروةها

 اثرسي كةوا ئةجنامدرا لةرِ ذاردن لةبازنةي هةلَبذاردنةكان ولةهةريَم لةثرِؤسةي هةلَبكراوة ي بةشداري كردني ئافرةتان رِيَذةتيَبيين زيادبووني  وة
 .كية –بةنزيكةي ضوار  ةووثةرِاندتيَ  2224مةني ثاريَزطاكان سالَي ي بةشداريكردن لةهةلَبذاردنةكاني ئةجنورِيَذةوة  2212تاكو  2221سالَي 

 بةثيَى بة شدار بوونيان لة هةلَبذاردنةكان ىسالَ( 19 -11)رِيَذةى ئافرةتى 

 

 

لةكاتيَكدا سىَ لةوانى تر  فةكان و ما لة ئةركةكان لةطةلَ ثياوان بةتةواوى وادةبينن كة يةكسانن  هةر  دة ئافرةت لةنيَو ئافرةت شةشنريَت كة يدةب
زياتر كة ثياوان  ى كؤتايى هؤيةكةى بؤ ئةوة دةطةرِيَننةوةرِيَذة لة %91نزيكةى  ةوة ب، وادةبينن يةكسانيةكة بةشيَوةيةكى كةمة يان يةكسان نينة

  (الرجال قوامون على النساء)يَن دةلَ %93 بةرِيَذةى وة بةبةرثرسياريةتى هةلَدةسنت
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 ئةجنومةنى هةلَبذاردنى
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 ةو توندوتيذىوورِاكان بريو رِ  1-2
 

هةذماردةكريَ  دةكرىَ لةاليةن ميَرد بة توندوتيذي كة سوكةوتهةلَ هةندىَ ثيَيان واية رِيَذةيةكى زؤر لة ئافرةتان كة وةوئةجنامةكان دةرياخنست
افرةت بةكارهيَنانى مولَك وسامانى ئ يان دىووى ماٍبيَ بةشكردني لةرِ لةبةر ى بة توندوتيذى دةزانن% 72  وادةبينرىَ كة، ةتىدةلَينى نيَوبةثيَى ثؤلَ

 .قةدةغةكردنى لةسةردانى كةس وكارى يان، بةبىَ ئاطايى ئةو
 

 بة توندوتيذى هةذماردةكةنهةلَسوكةوت  يَكهةند، ئةوانةى كة بامسان كردن ىسالَ( 19-11) انىرِيَذةى ئافرةت

 

 

هةمووكاتىَ يان  توندوتيذيةسةر ضاوةى  هاوسةركة  وةباسكرا% 77لة  نزيكةى دةبينني كة ،دذى ئافرةت توندوتيذى سةرضاوةكانى دةربارةى
 . هةمووكاتىَ يان هةنديَجار دةزانن تيذىسةرضاوةى بؤ توندوبة لةو ئافرةتانةى كة بامسان كرد باوكان % 53 بةرِيَذةى وة هةروةها  هةنديَجار

 

 

 

 

 

25.1 

51.8 

57.3 

58.3 

59.2 

60.6 

63.2 

63.3 

65.3 

66.9 

69.6 

70.2 

70.8 

دةرةوة بؤ طةشتكردنى ثيَش رِيَثيَدانى بؤ ذن داواكارى  

   نةكرد هةلَسوكةوتى بةباشى ئةطةر كض ليَدانى

هةمووكاتيَكدا لة ذن شويَنى زانينى لةسةر سووربوون  

فةرمانةكان كردنى سةرثيَضى لة ذن ليَدانى  

ضارةسةر بؤ ضوونى ثيَش لة رِيَثيَدان بةوةرطرتنى ذن داواكارى  

ياسايى تةمةنى بة ثيَشطةيشنت كض بةشوودانى  

رِاميارى بةشداريكردنى لة ذن بيَبةشكردنى  

رِيَثيَدان بةبىَ دةرضوونى لةبةر ذن ليَدانى  

كاركردن لة ذن بيَبةشكردنى  

فيَركردن تةواوكردنى لة ذن بيَبةشكردنى  

وكارى كةس سةردانيكردنى لة ذن بيَبةشكردنى  

رِيَثيَدانى بةبىَ ذن وسامانى سةروةت بة مامةلَكردن  

بةئةندازةيةك مالَ بؤ ذن بة تةواو تيَضووى ثيَنةدانى  
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 وولَاتشيَوة سةرضاوةى توندوتيذين لةدذى ئافرةتانى  هةمووكاتىَ يان هةنديَجارئةوانةى باسكرا كة كةسانيَكن  ىسالَ(19-11) انىرِيَذةى ئافرةت

 
 

ةكان لةثيَشةوةى ئةو دةبينني كة مالَ  ،هةمووكاتىَ يان هةنديَجارذى دةبنةوة دوضارى توندوتيشويَنةكان كة ئافرةتان تيَيدا  بةلَام سةبارةت بة
 .ديَت كانةطشتي شويَنة و شةقام شويَنانةية ثاشان

 
 بةثيَى شويَن ةوةدةبن توندوتيذىدوضارى  هةمووكاتىَ يان هةنديَجار وولَاتسالَى كةباسكرا ئافرةتانى  (19-11)رِيَذةى ئافرةتانى 
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39.9 

43.4 

57.2 

72.5 

تةندروستى ضاوديَرى كارمةندى  

كار ى هاورِىَ  

 دراوسىَ

 مامؤستايان

 دةزطريان

تر وكةسى خزم  

 دايك

طشتى بة كؤمةلَطة  

خيَزان تاكةكانى  

 باوك

 هاوسةر

71.6 

59 
52.7 

44.9 
37.8 

16.2 

دامةزراوة  شويَنى كار شويَنة طشتيةكان شةقام مالَ
 فيَركاريةكان

 شويَنى تر
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 ئافرةت توندوتيذى دذى   3 – 1
 

 :هاوسةرتوندوتيذى لة اليةن 
يان واتايى دةروونى ذى توندوتيرِووثيَوو دوضارى كردوة لةكاتى شوو ىسالَ( 19 – 11)ئافرةت لةتةمةنى  وة كة ثيَنجئةجنامةكان دةرياخنستو

ثيَكردن و  سوكايةتى ئةم جؤرة توندوتيذيانة دةنويَنىَ لة رِووثيَوو كة ثيَشردوو ى رابلة ماوةى سالَ ةكانيانةوةهاوسةرنةتةوة لةاليةن بوو( معنوى)
يي جةستةتوندوتيذى  كةئافرةتان  %3.1 وةباسكراوة بةرِيَذةى، ىبةردةوام رةكانى بةكرداكردنى ضاوديَرى  بوون بةسةرى وزالَ وهةرِةشة  وترساندن 

تيَبينى جياوازى وة  .ةكانيانهاوسةرلةاليةن  بوونةتةوةى ةطةزتوندوتيذى رِدوضارى % 703 وة بةرِيَذةى ،لة هةمان ماوة دراوةيان بةرامبةر ئةجنام
 0كوردستانمى نيَوان ثاريَزطاكانى هةريَ دةكريَت لة

 

رِووثيَو بةثيَى جؤرى  لةسالَى رِابردوو ثيَش ةكانيانهاوسةردوضارى توندوتيذى بوونة لةاليةن كة ئةوانةى ووة كردشوو ىسالَ(19-11) انىرِيَذةى ئافرةت
 توندوتيذى و ثاريَزطا

 
 

% 3701تيَبينى دةكريَت  كة ،دةبنةوة دةردةسةرى جؤراو جؤر رِووبةرِووى توشى برينداربوون و ئافرةتان هاوسةرةكانامى هةلَسوكةوتى لة ئةجن
نوكة و رِووشان يان كة دوضارى برين و ضرِ رِووثيَو ثيَشلةسالَي رابردوو هاوسةرةكان نةتةوة لةاليةن ودوضارى توندوتيذى جةستةيى بوئافرةتان 

 %. 1701 طةيشتؤتةتوندوتيذى رِةطةزى  وة رِيَذةى ئيَش و ئازار بوونةتةوة
 

 . توندوتيذى لة شويَنةكانى تر
رِةطةزى بوونةتةوة  يانجةستةيى  يي ياندوضارى  توندوتيذى ووتة ىالَس( 19 – 11) لةئافرةتانى تةمةن % 12 داتاكان ئاماذة دةكةن نزيكةى 

دامةزراوة فيَركاريةكان يان  يان حكوميةكان و خزمةتطوزارى شويَنة يان طةياندنكانى هؤية يانثؤليس لةاليةن  يانردن بازاركشويَنى  يان شةقاملة 
 .بؤ شويَنيَكى تر  ت لةشويَنيَكية دةطؤرِيَرِيَذةئةم ، رِووثيَو ثيَش لةسالَى رابردو . شويَنى كار

 

ثيَش رِووثيَوو لة شويَنى جياجياو بةثيَي و وابردلةسالَى رِ بوونةتةوة ىةطةزرِ /جةستةيى/ييووتة ذىتوندوتي ئةوانةى دوضارى ىسالَ( 19-11) ىانرِيَذةى ئافرةت
 شويَن
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 نةوةى توندوتيذىوبووورِووبةرِ 9 – 1
 

 رِووبةرِووبوونةوةى دةضن بؤ الى كةس وكاريان لةكاتى ىسالَ( 19 – 11) ن كة سىَ ضاريَك ئافرةتانى تةمةنئةجنامةكان ئاماذة بةوة دةكة
   .ثؤليس الىدةضن بؤ %2209 لةكاتيَكدا، يانوكارئةوة نيوةيان دةضن بؤ الى كةس ،بةردةوام بوو توندوتيذى ئةطةر بةلَام ،توندوتيذى

 
 توندوتيذى و اليةنةى كة ثةناى بؤ دةبةن لةكاتى بةردةوامىثيَي ئةى بةسالَ( 19 - 11)دابةش بونى ئافرةتانى 

 
 

 رِووبةرِووبوونةوةى لةكاتىثةناى بؤبةرن هةية بةثؤليس متمانةيان  تيَكرِا ىسالَ (19-11)ئافرةتانى تةمةن  %53 نزيكةى دةبينني كة
 افرةتةئ ضوونىوومايةى ئابرِ ثؤليسئةوةى  نية لةبةر ثؤليسبة افرةتان متمانةيانام  زياتر لة نيوةى ئبةلَ، توندوتيذى

 
 بةثيَي هؤ توندوتيذىلةكاتى رِووبةرِووبوونةوةى  ثةناى بؤبةرناليةنيَك وةك ئةوانةى كة متمانة بةثؤليس ناكةن  ىسالَ( 19 -11)دابةشبوونى ئافرةتانى 
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 ريَكخراوةكانى كؤمةلَطةى مةدةنى و نةهيَشتنى توندوتيذى

 هيرت

29.8 

55.1 

10.4 

4.7 
 ناتوانى ضارةسةرى طرفتةكانى بكات 

 هؤى ئابرِووضوونى ئافرةت

 دةكرىَ بارودؤخى ئافرةت بةهةلَبزانريَت

 هيرت



11 

 

 (زياترو سالَ  11)ان واضوبةسالَ -1

 ستى وبارودؤخى تةندر 1-1

زياتر لة كدا لةكاتيَنايابة تةندروستيان زؤر باشة يان بارودؤخى زياترن  سالَ 11 لةو ئافرةتانةى يةكى كةمرِيَذة بة داتاكان ئاماذة بةوة دةكةن كة
 .يان خراثة خراثة زؤر تةندروستيان بارودؤخية سىَ يةكي ئةم ئافرةتان

 بةثيَ هةلَسةنطاندنى بارودؤخى تةندروستيان (سالَ زياتر 11)دابةش بوونى ئافرةتانى 

 
 

مانط  11ازين لةذيانيان بةشيَوةيةكى طشتى كة لة سالَ زياترة نارِ 11ان لة تةمةنييةكى لةم ئافرةتانةى كة -ارووة كةضان دةرخستوايداتاكان و
 وو جل  ؤذانة وةك خواردن وخواردنةوةستى رِيوو ثيَويستيان بة يارمةتى هةية بؤ كارو ثيَواضئافرةتانى بةسالَ لة%1129 وة بةرِيَذةى ،رِووثيَوو ثيَش

 ،ثيَشكةشكراوة ىكةاليةن يةكيَك لةئةندامانى خيَزانةئةم يارمةتية لة يان %1821 كة رِيَذةى يارمةتى تةندروستىيان بةرط و سةرئاوكردن 
 .ويستيانةكة ثيَيان ئةم يارمةتيانةيان دةست ناكةوىَ وةك ئةوةى  %11لةكاتيَكدا رِيَذةى 

 
بةثيَي  بةدذوارىلةدام ودةزطاى حكومى بوَيان كراوة بةالم  بووة روستىتةندئةوانةى كة ثيَويستيان بة ضاوديَريى  (الَ زياترس 11)دابةشبوونى رِيَذةي ئافرةتانى 

 هؤيةكانى كة لةدواى ئةمةن 

 
 

 رِووثيَو ثيَشمانطي رابردوو ماوةى  هةية لة تةندروستىرى سالَ زياتر ثيَويستيان بة ضاودي11َة كة زياتر لةنيوةى ئافرةتانى ووتوةركدة
%  19 ام بةلَ، حكومىة  لةهةر دةزطايةكي تةندروسيت ودةستيان كةوتولةوانة  % 12وة  . كة تووشى هاتوون و نةخؤشي ء ئازار لةئةجنامي ئيَش

 .        نن بةهؤي سةرةكي  لةبةر نةبوونى  ساماني تةواوئةواني تر كة بة دذوارى  ضاوديَري تةندروسيت  بةدةست ديَ
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 نةبوونى هيض ضاوديَريَك

 هيرت
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 بارودؤخى كؤمةاليةتى   1 -1

 دةطاتة ى بيَوةذن تياياندارِيَذة لةكتيَكدا، وةويان كردوتر شوزياو سالَ  11تةمةنى  لة ئافرةتانزياتر  كةميَككة لةنيوةى  ةوداتاكان دةرياخنستو
 كار وونيان كردؤتةوة كة هةندىَداتاكان رِ ،كةسة 1نزيكةى  نيَوةندة ذمارةى تاكةكانىدةذين ئافرةتانةى لة نيَو خيَزان  ئةوهةروةها  ،1128%

 ليَرةدا ناضارى كى تةواو وةنى سامانيَونةبو بةردةوام وة تةندروستى ضاوديَرىلةبةر ثيَويستى بة  ،تةمةنة دةكات لةو نيطةرانىئافرةتان توشى 
.تةندروستىبةهؤى بارودؤخى  دةكات نشينطةى ئيَستاى جيَهيَشتنى شويَنى  

 وباربةشيَوةيةك يان لة هةندىَ كارنيطةرانن ئةوانةى كةوا  (سالَ زياتر 11)ى ئافرةتانى رِيَذة

 
 

فشارى  يانسووكايةتى ثيَكردن ناو خيَزان وةك  رِووثيَو لة ثيَشابردوو سالَى رِ نةتةوة لةوارى هةندىَ بارودؤخ بوئافرةتان لةو تةمةنانة دوض
                                                        .    لَدراونيَتةنها جيَه ى%12 نزيكةىبة وة هةر شويَنيَك ضوونيان بؤ بؤبةسرتاونةتةوة و سةربةست نني % 1221 نيَوان بةرِيَذةىدةروونى 

 
 

ابردوو ناو خيَزان لةسالَى رِى لةبةر هةندىَ بارودؤخ هةمووكاتىَ يان هةنديَجارئةوانةى كةوا رِووبةرِووى  هةندىَ شت  بوونة  (سالَ زياتر 11)رِيَذةى ئافرةتانى 
 رِووثيَوو ثيَش
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 .نةكان و بةشدارى ثياوان وواو بؤضبريورِ -7

دنةوةى ن طلَامةكالَطشت وة ،ؤىل سةرةكى ئافرتانبؤ رِواية  ايان كة بريورِ،  سالَ زياتر19كراوة لةتةمةنى  ئاراستةى ثياوان انةى كةثرسيار ولة
 . بؤ ئافرةتان زانيةؤليان خيَرِ

 دالة ذيانؤىل سةرةكى بؤ ئافرةت بةرِاي ئةوان  كةرِ (سالَ زياتر  11)نى رِيَذةيى بؤ ثياوانى ودابةش بو

 
 

اي رِ وة.نكةوتةى ئارةزووى ثياوانن ئافرةتان شويَ% 11اى نزيكةى رِ، ان بةئافرةت  تايبةت بؤ بنياتنانى خيَزانوة ثرسيارى دياريكراو بؤثةيوةندي
 (%11.1) نزيكةى بة وة ،تةى ئافرةتنوكة دةلَيَن شويَنكة وةثيَنج ثياو دةبينريَت، يةكرتنلَيَن هاوبةشيتى و ثشطريى كي بؤ بنياتنان دةسىَ ضارة

ترن لةزؤر بوار وةك  وبؤ بةراوردى تواناكانيان زؤربةى ثياوان واى دةبينن كة سةركةتووة  ،وبةشن لةطةلَ ثياو لة بنياتنانى كؤمةلَطةئافرةتان ها
%(  1121)بةرِيَذةى  سةرؤكايةتى خيَزان %(1121) بةرِيَذةى شتيمانىياميارى نيَودةولَةتى و نلةوان رِ وة( %9121)بةرِيَذةى  لينى ئؤتؤمبيَليَخورِ

بكةن  ى كاروبارى ناوةوةى خيَزانتان دةتوانن كارطيَرِطة لةوانةى كة وادةبينن كة ئافرةج%( 1121)بةرِيَذةى  اميارى بةرزطرتنةدةستى ثلةى رِ
 يةكى زؤر لة ثياوان جةخت لةوةرِيَذة كة ةودةركةوتو هةندىَ شتى تر لةداتاكان وة%( 1121)بةرِيَذةى الَ دردةى منوةثةروة%( 1121)بةرِيَذةى 

بةشيَوةيةكى زؤر  يةرِيَذةئةم  وة. دذى ئافرةت دةنويَنىَ جةستةيىو دةروونى  توندوتيذي ئةمةش خؤيةتى لة هةندىَ هةلَسوكةت دةكةنةوة كة مافى
 .ةش جؤريَكة لة توندوتيذيئةمى ئافرةت كة ذانة بكات دئةم هةلَسوكةتثياو دروستة  وا دةبينن كة بةدلَنيايى وة كاتيَك طةورة بةرز دةبيَتةوة

                           
ثيَى دذى ئافرةت بة دياربىَ تيذى ثيَوةسوكةوت بكات كة توندوهةلَ هةندىَ مافى خؤيةتى ثياوئةوانةى جةخت لةوة دةكةنةوة كة ( سالَ زياتر 11) ىرِيَذةى ثياوان

 جؤرى توندوتيذى و ثاريَزطا
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