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 ئامادةكردنى
 خضرسامان عبدالرزاق أمحد                          شوان عباس                   

                               
  بةشى ئامارةكانى ثةروةردة و كؤمةآليةتى                               

 وةزارةتى ثالن دانان/ دةستةى ئامارى هةرَيم
 
 
 

 الثةِرةى راستييةكان
 

 MICS4 2011دةرةجنامة سةرةتاييةكانى  رووثَيوى هَيشوويى فرةنيشاندةر  
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 دَيريلردنى رةوشى ئافرةتان و منداآلن ضاو

دةصطاى ( و KRSOدةطتةى ئاماسى ٍةسَيه )هةاليةٌ  2111هة طاَهى  ٍَيشوويى فشةىيشاىذةس سووثَيوى        
(  ئةجنامذسا. كاسوباسى ٍوىةسى ثاَهجشتى كشا هةاليةٌ سَيلخشاوى ىةتةوة يةكطشتووةكاٌ بؤ CSOىاوةىذى ئاماس )

 تةبةسكشا.( دةطUNICEFميذاآلٌ )
MICS  ٌسووثَيوَيلى خَيضاىى جيَاىيية و هةاليةUNICEF   .ٍاتؤتةكايةوةMICS ى عرياق بةسدةواو بوو

تاصةتشيً و ىوَيرتيً صاىياسى  MICS (MICS4 .)MICSوةكو بةشَيم هة خوىل ضواسةمى جيَاىى سووثَيوى 
شاىذةسة بيةسةتيةكاٌ ثَيواىةدةكات بةسدةطت دةكات دةسباسةى ٍةهومةسجى ميذاآلٌ و ئافشةتاٌ و ٍةسوةٍا ىي

كاسى . (MDGsتاوةكو ووآلتاٌ بتواىً ضاودَيشى ثشؤطةى ئاساطتةكشدٌ بةسةو ئاماجنةكاىى ٍةصاسةى طَييةو )
ى خاياىذ. ٍاوكاسى طةسةكى كاسى مةيذاىى 2111ى ئاداسى18تاوةكو  2111شوباتى  13مةيذاىى هة 

 ِسَيوةضوو.بةياسمةتى كاسمةىذاىى وةصاسةتى تةىذسوطتى بة

 ئاماجنةكاىى سووثَيو  

 ئاماجنة طةسةكيةكاىى سووثَيوى ٍَيشووى فشةىيشاىذةس كةوا ئةجنامذسا هة ٍةسَينى كوسدطتاٌ بشيتني هة:

  ميذاآلٌ و ئافشةتاٌ. سةوشىدةطتةبةسكشدىى صاىياسى ىوَى و ثَيويظت دةسباسةى 

   امددددذساو بددددؤ بةدةطددددتطةياىذىى  ثَيددددذاىى داتدددداى ثَيويظددددت بددددؤ بةدواداضددددووىى بةسوةثَيش ددددووىى ئةجن
ئاماجندددةكاىى ٍدددةصاسةى ديددداسيلشاو هدددة ساطةياىدددذىى ٍدددةصاسة. ٍدددةسوةٍا ئاماجندددةكاىى تدددشى سَيللدددةوتً      

 هةطةسكشاوى ىَيودةوَهةتى، وةكو بيةمايةن بؤ كاسى دواسؤر.

         بةشذاسبووٌ بؤ ضاكشدىى داتاكداٌ و طيظدتةماىى ضداودَيشيلشدٌ هدة ٍدةسَيه، بدؤ بدةٍَيضكشدىى شداسةصايى 
 ٍوىةسى هةبواسى ديضاييلشدىى ئةو طيظتةماىةو جَييةجَيلشدىياٌ و شيلشدىةوةياٌ.

  ميذاآلٌ وئافشةتاٌ، هةمياىةى ئةماىةوة ديداسيلشدىى طشوثدةكاىى    سةوشىئامادةكشدٌ داتلاىى تايبةت بة
الواص)ىضيلددددى مةتشطدددديذاسيً(، وة ديدددداسيلشدىى جياواصييددددةكاٌ بددددؤ دةوَهةمةىددددذكشدىى طياطددددةتةكاٌ و 

 .يةىاوةكاٌٍات
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 ديضاىلشدىى منوىة

( خَيضاىدة هدة ٍدةموو    85633( ٍَيشدوو )بدواس( كدة )   8563)ئةجنامذسا بدؤ   MICS4ديضاييلشدىى منوىةى سووثَيوى 
( خَيضاٌ هة ٍةسَينى كوسدطتاٌ و كةوا دة خَيدضاٌ بدؤ ٍدةس بواسَيدم، كدةوا بدة       33083( ٍَيشوو بؤ )3308عَيشاق و )

سى كشدىدى منوىدة بدؤ كؤمدةَهطاى ٍدةس ةةصايدةن بدة ئاطدتَيلى ثةطديذكشاو هدة ٍةَهدةكاٌ،            َيوةشد هةضاوطشتيى ئاطتى ى
دةطتةبةسكشدىى ىيشداىذةسةكاٌ بدة ئاطدتَيلى ىضمدى ٍةَهدةكاٌ هةطدةس ئاطدتى ثاسَيضطاكداٌ و ىيشداىذةسى صؤس ووسد          

 هةطةس ئاطتى ٍةسَيه و عرياةذا و ٍةسدوو رييطةى شاسىشني و طوىذىشني.

 امذاىةوةآلةى منوىة و سَيزةى وة. ةةباس1خشتةى 
 

 ثشطياسىامةى خَيضاٌ
 (49-15ثشطياسىامةى ئافشةتاىى تةمةٌ )

 ثشطياسىامةى ميذاالىى خواسووى تةمةٌ ثَييخ طاَل

 مذاىةوةآلسَيزةى وة رماسةى تةواوكشاو
9761 99.5 

13422 94.7 
6829 98.2 

 

 

 
( ضاهَى و ميداآلىى خواز تةمةٌ ثيَنيج ضناهَى هنة    49-15و ئافسةتاىى تةمةٌ )طسوثى ئاماىج كة بسيتيبووٌ هة خيَصاىةكاٌ      

ىاو خيَصاىةكاىدا، شاىيازييةكاىى دميوطسافى و ثةزوةزدةيى و تةىدزوضتى دةزبازةياٌ كؤكساوىةتةوة بةثيَى منؤدوهَى تايبنةب بنة    
ى ٍةهَويَطن  و كسدازةكاىيناٌ دةزبنازةى ش ز    اوة دةزبازةسٍةز بابةتيَم بؤ دةضتةبةزكسدىى ىيشاىدةزةكاٌ. ٍةزوةٍا ثسضيازك

مسدىنى مينداآلىى خنواز تةمنةٌ ثيَنيج ضناهَى ،       بابةتى طسىطى كة ئةو ضةزدةمة ثوةيةكى تايبةتى  بنؤ تنةزخاىلسدووٌ، هةواىنة    
ةمنةٌ  ضاهَى و كؤىرتِ هلسدىى زةوشنتياٌ و كنازكسدىى مينداآلىى ت    14-1فيَسكسدىياٌ ٍةزوةٍا ثةزوةزدة و فيَسكسدىى ميداآلىى 

( ضاهَى. ٍةزوةٍا بابةتنة طسىطنةكاىى تةىدزوضنتى وتةىدزوضنتى شاوشيَلنسدٌ و ٍةَهوَيطنتى ئافسةتناٌ بنؤ توىندو تينرى           2-14)
و شويَيةكاىى ثشليييياٌ و بابةتى طسىطى خةتةىةكسدىى ميَينةكاٌ، ئةماىنة ٍنةموو     HIV/AIDSىاوخيَصاٌ و شاىيازييةكاىى 

 ضاهَى. )49-15اوىةتةوة هةزيَطاى ضاوثيَلةوتيى زاضتةوخؤى ئافسةتاىى تةمةٌ )ثسضيازكساوٌ و شاىيازييةكاٌ هةضةزكؤكس
 طسىطرتيً دةزةجنامةكاٌ ٍةزيةن بةثيَى بابةتى خؤى هةماىةى خوازةوة كوزتلساوىةتةوة:

 مشدىى ميذاَل
 1111ٍةس  بؤ 28مشدىى ميذاالىى كؤسثة )طاوا خواس تةمةٌ يةن طاَهى( بشيتية هة  هة ٍةسَينى كوسدطتاٌ سَيزةى 

 1111بؤ ٍةس  32هةدايلبووى صييذوو و سَيزةى مشدىى ميذاآلىى خواسوو تةمةٌ ثَييخ طاَهى بشيتية هة 
خةمَوَييشابووٌ بؤ مشدىى ميذاآلٌ هة سووثَيوى ثَيشووى  يذوو. ئةو ئةجناماىة هةطةس ٍةماٌ ٍَيوة هةدايلبووى صي

MICS ئةو دةسكةوتاىةى ئَيظتا ئامارة بة ثَيشلةوتيَيم هة  ئةجنامذسابوو. هةطةَل ئةوةى 2116دا كة هة طاَهى
ميذاَهى خواسووى ثَييخ طاَل  ميذاآلىى مشدىىدا طةهة 88ٍةهومةسجةكة دةدات.بةآلو ثَيوطتة دياسى بلةيً كة 

كاتَى كةطةيشى سَيزةكاٌ بلةيً هةطةسئاطتى بةشةكاىى ٍةسَيه  بةسَيزةيةن بةسصتشة هة ىاوضة .طاواٌ
بؤ مننوىة  كة دٍؤن و  و آلو هةطةس ئاطتى ثاسَيضطاكاٌ جؤسَيم هة ىاٍاوطةىطى بةدى دةكشَيتطوىذىشييةكاٌ، بة

ٍةوهَيش ٍاوطةىطً هة ىضيلى سَيزةكاىياٌ، طوَيناىيش سَيزةيةكى كةمرتى هة مشدىى ميذاآلىى تةمةٌ خواسوو ثَييخ 
 ؤسثةكاٌ تؤماسكشدووة.طاَل و ك

 كةاوضةكاىى تشى عرياق . جياواصييةكى صؤس بةدى دةكشَيت.بةبةساوسدكشدىى ئةو خةمآلىذىاىة هةطةَل ى 
بؤ ٍةس ٍةصاس هةدايم بووى صييذووى  32بؤ  74 ثيشاىذةدات وة ِسَيزةكةى هةطؤِساىلاسييةكى طةوسة هة ٍةسَيه 

 1111بؤ ٍةس  38بؤ  47هة  كة ميذاالىى خواس تةمةٌ ثَييخ طاَهى بة بةساوسد هةطةَل ىاوضةكاىى تشى عرياق
 .        2118تاوةكو  1988بووى صييذووى ميذاآلىى خواس تةمةٌ ثَييخ طاَهى هةطاآلىى هةدايل
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 خةمآلىذٌ و ثَيشبيييةكاىى مشدىى ميذاالىى خواستةمةٌ ثَييخ طاَهى، ٍةسَينى كوسدطتاٌ                  

 
 

 

 نى كوسدطتاٌ دةىاَهَييى بةدةطت كةو كَيشي تةمةٌ خواس ثَييخ طاَهى هة ٍةسَي داتاكاٌ دةسدةخةٌ كةوا ميذاَهي
% ميذاآلىى ئةو تةمةىة تووشى 15ٍةسوةٍا ىضيلةى  % كةو كَيشى توىذياٌ تووشبووة.5، ٍةسوةٍا  7%ىضيلةى 

ميذاآلىياٌ ٍاوتةمةٌ تووشى كوستةباآليى توىذ ٍاتووٌ. دةسةجنامةكاٌ  %6كوستةباآليى ٍاتووٌ، ىضيلةى 
% 3% ى ميذاآلىى ئةو تةمةٌ ٍاتووة، هةماىة ىضيلةى 5الواصى تووشى ىضيلةى  ئامارة بؤ ئةوة دةكةٌ كةوا

ٍاتووٌ  % ميذاآلٌ تووشى صَيذةِسؤيى هة كَيش8تووشى الواصى توىذ ٍاتووٌ.ٍةسوةٍا دةسكةوتووة كةوا ىضيلةى 
  .ميذاَل ميذاَهَيم 11واتة هةٍةس 

  ميذاَهياٌ شريثَيذاىى طشوشتياٌ وةسطشتووة و  % ى ميذاآلٌ هةماوةى93بةطشتى هةٍةسَينى كوسدطتاٌ ىضيلةى
جياواصييةكى ئةوتؤ بةدةسىةكةوتووة هةو كشداسة هة ىَيواٌ ثاسَيضطاكاٌ و شاسىشييةكاٌ و طوىذىشييةكاىذا تةىَا بة 

% ، ٍةسوةٍا تايبةمتةىذييةكاىى 93بِشَيلى كةو ىةبَيت طوىذىشييةكاٌ صياتش ٍةَهذةطنت بةو كشداسة بة سَيزةى 
ىاوةساطت و باشووسى عرياق هةطةَل ئةوةى صاىظتى و خؤشطوصةساىيش كاسى ىةكشدؤتة طةسئةو بابةتة. ئاطتى 

ىيشاىذةسةكاىى شريثَيذاىى طشوشتياٌ بةبةساوسد هةطةَل ٍةسَينى كوسدطتاىذا دؤخَيلى باشرتى ٍةية، بةآلو هة 
شَيوةى خواسةوة ىيشاىذةسةكاىى سةوشى ئةجنامذا كاس ىةكشدؤتة طةس ثَيوةسةكاىى دسَيزى باآل و كَيشى ميذاآلٌ. 

 خؤسان دةخاتةسوو.

 

 سةوشى خؤسان
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 كَيشظووكى ميذاآلٌ

  هةبةس ئةوةى صؤسبةى ميذاالٌ هة كاتى هةدايلبووىذا ىاكَيششَيً و ئةواىةش كة دةكَيششَيً هةواىةية ىةبية
ت بةو كَيشاىةى هة دامةصساوة منووىةيةكى ِساطت و دسوطت بؤ طةسجةو هةدايلبوواٌ، ٍةس بؤيةش ىاكشَى ثش

تةىذسوطتييةكاٌ تؤماسكشاوٌ ببةطرتَى هة كاتى خةماَلىذىى ِسَيزةى باَلوبووىةوةى كَيشظووكى هةدايلبوواٌ. 
طشاو كةمرت بووة، هة ِسَيطةى  20511هةبةس ئةوة ِسَيزةى طةدى ئةو ميذااَلىةى هة كاتى هةدايلبووىذا كَيشياٌ هة 

شتً وةسطرياوة كة بشيتني هة: خةماَلىذىى دايم بؤ ةةباسةى ميذاَهةكة هة كاتى دوو ثشطياسى ىَيو ِساوةسط
هةدايلبووىذا )بؤ منووىة: صؤس ب وون بوو، هة شَيوةى ئاطايى ب ووكرت بوو، ئاطايى بوو، هة شَيوةى ئاطايى 

استى تةىذسوطتى طةوسةتش بوو، صؤس طةوسة بوو( بةثَيى ئةوةى دايم هةبريى ماوة ياٌ بةثَيى ئةو كَيشةى هة ك
هةطةداى ميذاآلٌ هةكاتى  66ميذاَهةكة تؤماسكشاوة، ئةطةس ميذاَهةكة هة كاتى هةدايلبووىذا كَيششابَيت. بة طشتى 

جياواصييةكاىى داتاكات طشاو كةمرتبووٌ.  20511هة طةداى ئةماىةش هة  11هةدايلبووٌ كَيششاوٌ. ىضيلةى 
هةطةدا ٍةوهَيش و  10هةطةدا و دواتش بة  15ياٌ دٍؤكة بة ىَيواٌ ثاسَيضطاكاٌ ىيشاىذةدات كة بةسصتشيي

هةطةدا ميذاَهةكاىياٌ هةكاتى هةدايلبووٌ كَيشياٌ طووكة. فاكتةسى خؤشطوصةساىى دةسكةوت  10طوَيناىيش بة 
ٍةسوةٍا ٍةسَينى كوسدطتاٌ  كاسيطةسى ئةوتؤى ىةبووة هةطةس ئةو سَيزةية ٍةسوةٍا داىيشتواىى شاس و طوىذ.

باشرتى ٍةية هةو بواسةدا بةبةساوسد هةطةَل ىاوضةكاتى تشى عرياق بؤ كَيشاىى سَيزةيةكى طةوسةتشى دوخةكى 
 ميذاآلٌ و ٍةسوةٍا كةمبووىةوةى كَيشظووكى ميذاآلىى تاصة هةدايلبوو. بِشواىة شَيوةى خواسةوة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تةىذسوطتى ميذاَل
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 كوتاىةكاٌ:

 ةكاىى ثةسةثَيذاىى ٍةصاسةية طشىطى كوتاىةكاٌ بةوة دةسدةكةوَيت كةوا ضواسةمني ئاماجنMDG’s 97. ىضيلةى 
ماىطى وةسطشتووةو يةكةو ضؤِسى  12ياٌ هة تةمةىى  BCGماىطى كوتاىى   23-12هة طةداى ميذااَلىى تةمةٌ 

DPT  هة طةداى ميذاالٌ. ئةو ِسَيزةية هة دووةو ضؤِسى  92يش دساوة بةDPT  هة طةدا و  85كةو دةبَيتةوة بؤ
هة طةداى ميذاالٌ  93هة طةدا. بة ٍةماٌ شَيوة،  74ذا ِسَيزةكة صياتش دادةبةصَيت و دةطاتة هة طَييةو ضؤِسيش

هة طةدا دابةصيوة هة  77ماىطيذا و ثاشاٌ ِسَيزةكة بؤ  12يةكةو ضؤِسى ئيفويحى ميذاَهياٌ وةسطشتووة هة تةمةىى 
وةسطشتووة، بةالو دواتش دابةصيوة  جطةس ٍةوكشدىىهة طةداى ميذاالٌ يةكةو ضؤِسى  94ضؤِسى طَييةمذا. ٍةسوةٍا 

ماىطيذا ضؤِسى طَييةمياٌ وةسطشتووة. بةطوَيشةى كاست و ساطجاسدةى  12هة طةدا كة ميذاالٌ هة تةمةىى  72بؤ 
ماىطيذا  12هةطةدا هة تةمةىى  75هة طةداى ميذاالٌ  هة يةكةو يادى هةدايلبووىى ميذاَهةكة و   13دايم 

بةو جؤسة سَيزةى طشتى ثَيذاىى طشت جؤسةكاىى  ياٌ وةسطشتووة.  MEASLESٌ ماكوتةى طووسَيزة يا
 هةطةدا. 64كوتاٌ دادةبةصَيت بؤ تةىَا 

   ٍةسوةٍا ثاساطتيى دايم هةكاتى طلجِشى هة ىةخؤشى دةسدةكؤثاٌ دةسكةوتووة كةوا ىضيلةى ىيوةى
 ئافشةتاٌ هةكاتى طلجِشيذا ئةو كوتاىةياٌ وةسطشتووة. 

 تاٌ بةطشتى سةوشى كوتاىةكاىى بةسَيزةيةن ضاكرتة هة ىاوضةكاىى تشى عرياق  ٍةسوةكو هةو ٍةسَينى كوسدط
 شَيوةى خواسةوةدا دةسكةوتووة.
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 :ضاوديَسيلسدىى ىةخؤشى ميداآلٌ
  .هة  9بة طشتى، طل ووٌ ىةخؤشييةكى ٍؤى ووشلبووىى ميذاآلٌ و مشدىياىة ئةطةس ٍاتوو ضاسةطةسىةكشَيت

ِسووثَيوةكة ىةخؤشى طل ووىياٌ ٍةبووة. اَلىى تةمةٌ خواس ثَييخ طاَل هة دوو ٍةفتةى ثَيش طةداى ميذا
ىضيلةى يةن هة  ماىطى بةدةسكةوتووة. 11-1بةسصتشيً ِسَيزةى باَلوبووىةوةى طل ووٌ هةىَيو ميذااَلىى تةمةٌ 

( ياٌ ORT)بؤ منووىة  ORSهة طةدا، خوَى ى/ طرياوةى ضاسةطةسكشدىى وشلبووٌ ) 38طَيى ميذاالٌ واتة 
وةسطشتووة هةو ماوةيةى تووشى طل ووٌ ٍاتووٌ. ئةو ِسَيزةية بةثَيى ِسةطةص و ىاوضةى ىيشتةجَيبووٌ جياواصى 

هةطةدا ٍةوهَيش  39هةطةدا وة دٍؤن  44تَيذا بةدى دةكشَيت طوَيناىى بةسصتشيً ِسَيزة تؤماس دةكات كة بشيتى ية 
ماىطى بةسصتشيً ِسَيزة هة بةكاسٍَيياىى خوَى ى  23-12ى تةمةٌ . ميذااَلىهةطةدا تؤماس دةكةٌ 31

بةثَيى ثوةى خوَييذةواسى دايلاٌ جياواصى هة  هةطةدا. 43تؤماس دةكةٌ بة  ORSضاسةطةسكشدىى وشلبووٌ 
ٌ هة  ِسَيزةكاىذا ٍةية و ئةو ميذااَلىةى دايلياٌ ةؤىاغى دواىاوةىذى ياٌ طةسووتشياٌ تةواوكشدووة، كةمرتيً ِسَيزةيا

 هةطةدا. 29ضاسةطةسكشدىى وشلبووىةوة بةسَيزةى 

  ٍةسوةٍا ٍةوكشدىى طييةكاٌ و ثَيذاىى دصة صييذةطييةكاٌ يةكَيلة هة دياسدةكاىى جيَاىى كةوا ثَيويظتة
 59-1بةسدةواو ضاودَيشي ىيشاىذةسةكاىى بلشَيت، ِسَيزةى باَلوبووىةوةى ٍةوكشدىى طى هة ميذااَلىى تةمةٌ 

طوماىى تووشبووىياٌ ىَل كشاوة هة ماوةى دوو ٍةفتةى ثَيش ِسووثَيوةكة، هةطةَل ضاودَيشى  ماىطى ئةواىةى
تةىذسوطتى و بةكاسٍَيياىى درة صييذةكاٌ بؤ ضاسةطةسكشدىى ٍةوكشدىى طى بةثَيى ِسةطةص، تةمةٌ، ىاوضةى 

االٌ ئةواىةى هة طةداى ميذ 18ىيشتةجَيبووٌ، ثاسَيضطا و ثوةى خوَييذةواسى دايم دةخاتة بةسضاو. 
هة  61ِسووثَيوكشاوٌ، طوماىياٌ ىَل كشاوة تووشى ٍةوكشدىى طى بووبً. بة طشتى، ِسَيزةيةكى بةسص كة دةطاتة 

طةداى ميذااَلىى تةمةٌ خواس ثَييخ طاَل، ئةواىةى طوماىى تووشبووٌ بة ٍةوكشدىى طيياٌ ىَل كشاوة، بةٍؤى 
ووة هة ماوةى دوو ٍةفتة ثَيش طاصداىى ِسووثَيوةكة. هةو بةكاسٍَيياىى درة صييذةكاٌ ضاسةطةسيياٌ وةسطشت

، هةطةدا  72، ٍةوهَيش ِسووةوة، ٍةسدوو ثاسَيضطاكاىى دٍؤن و ٍةوهَيش سَيزةكاىياٌ صؤس بةسصتشة هةوةى طوَيناىى
تةمةٌ  بةالو ئةوةى تَيبييى دةكشَى هةىَيو ميذااَلىى هةطةدا تؤماس دةكات. 52هةطةدا ، طوَيناىى تةىَا  64دٍؤن 

هةطةدا  56ماىط كةمرتييياىة كة  59-48 هة طةدا  ميذاآلىى تةمةٌ 65ماىطى صؤستشييياىة و بة ِسَيزةى  36-47
 تؤماسكشاوة.

  ٌبةساوسدكشدىى دؤخى ٍةسَيه هةطةَل ىاوضةكاىى تشى عرياق دةسكةوتووة خةَهلى ٍةسَيه صياتش ثةسة بة ميذاَهةكاىيا
ةكاٌ دةبً بة تايبةتى ئةواىةى تووشى طل ووٌ ياٌ طوماىى ٍةوكشدىى دةدةٌ كاتَى كةوا دووضاسى ىةخؤشيي

 طييةكاٌ دةبً. بِشواىة شَيوةى خواسةوة.
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 ئاو و ئاوةِسؤى تةىذسوطتياىة
  ئاوى ثاكى خواسدىةوة طةسةكيرتيً ثَيذاويظتيية بؤ تةىذسوطتى باش و يةكَيليشة هة مافةكاىى مشؤظ. ئاوى

ةية ببَيتة ٍةَهطشى ىةخؤشى وةن كؤهَيشا و تيفؤئيذ و ىةخؤشيية طل ووةكاىى وةن خواسدىةوةى ىاطاص بؤى ٍ
ئةميبا و صةحريى. ٍةىذَى جاس ئاوى خواسدىةوة بة ماددة ثيظلةسةكاىى كينيايى و فيضيايى و تيشلييةكاٌ 

بؤ طةس ثيع دةبَيت كة كاسيطةسى صؤس خشاثياٌ هةطةس تةىذسوطتى مشؤظ دةبَيت. وَيِشاى كاسيطةسييةكاىى 
تةىذسوطتى مشؤظ، ثةيذاكشدىى ئاوى خواسدىةوة ِسةىطة بايةخَيلى تايبةتى بؤ رىاٌ و ميذاالٌ ٍةبَى بة تايبةتيش 
هة ىاوضة دَيَاتييةكاىذا كة ئةسكى ٍَيياىى ئاوياٌ هة ئةطتؤداية و صؤسجاسيش طةسضاوةى ئاو هة شوَييى 

  دووسةوةية.
 ظ و ثيع و ثاكزى كةطى ثةيوةىذييةكى ثتةوى ٍةية بة ضةىذاٌ ِسصطاسبووىى ىاتةىذسوطت هة ثاشةِسؤى مشؤ

ىةخؤشى، بة تايبةتيش ىةخؤشيية طل ووىييةكاٌ و ئيفويحى ميذاالٌ. شَيواصة تةىذسوطتيية ضاكلشاوةكاٌ 
بشيتني هة: ئاودةطتى بةطرتاو بة تؤِسى ئاوةِسؤ ياٌ تاىلى ثاكلشدىةوةى ئاو و ئاوةِسؤ ياٌ ئاودةطتى بةطرتاو بة 

َهَيلى ٍةَهلةىشاو، ئاودةطتى ٍةوا طؤِسى ضاكلشاو، ئاودةطتى شَيوة ضاَهى طةس داثؤششاو، ئاودةطتى ضا
 بؤ كينياكشدىى باخ و صةوى و صاس.بةكاسدَيت 

    79هةطةداى خةَهلى ٍةسَينى كوسدطتاٌ  طةسضاوةيةكى ضاكلشاوى ئاو بةكاسدةٍَييً، ىضيلةى  97بةطشتى 
هةطةداى ئةو  5اطرتاوةتة ىاو ماَل ياخود طؤسِةثاٌ )حةوشة(، ٍةسوةٍا هةطةدا طةسضاوة ضاكلشاوةكة طو

طةسضاواىة بريى ثاسَيضساوٌ، هةاليةكى تشةوة كة خؤيطشتووة هة طةسضاوة ىةثاسَيضساوةكاٌ واتة ضاكيةكشاوةكاىى 
ىيوةكةى تش ثَيم  هةطةدا  و بريى ىةثاسَيضساو و ئةواىى تش 2ئاو، طةسضاوةى تاىلةس ىيوةى ئةواىى تشة بة سيَِزةى 

 دةٍَييً.

  ،هةىَيو  ئاوةِسؤبؤ وشَيواصى تةىذسوطتيياىةى ضاكلشا ٍةسَينى كوسدطتاٌهة طةداى داىيشتوواىى  98بة طشتى
  هةطةداش بريى  29و  هة طةداش ئاودةطتى بةطرتاو بة تؤِسى ئاوةِسؤ 38هةماىةش ، ماَهةكاىياٌ بةكاسدَييً

ةى طةدى ئةو خَيضاىاىةى شَيواصى تةىذسوطتيياىةى ضاكلشاو بةكاسدَييً هة ِسَيز  .ٍةَهلةىذساو ياٌ طابتى تةىم
 ٍةسوةٍا بةطشتىهة طةدا. 4هة طةدا و هة ىاوضة دَيَاتييةكاىيش دةطاتة  47ىاوضة شاسييةكاىذا دةطاتة 

ى شاسىشني و هةىَيواٌ ىاوضةكاى جياواصييةكى ئةوتؤى ىية  بةكاسٍَيياىى شَيواصَيلى ضاكلشاو بؤ ئاوةِسؤ ِسَيزةكاٌ
 طوىذىشني و ثاسَيضطا و ىيشاىذةسى خؤشطوصةساىى.

  ىاوضةكاىى تشى عرياق طةسضاوةكاىى ضاكلشاوى ئاوى ثاكياٌ كةمة و بؤية صياتش سَيطة ضاسةى تش دةطشىة بةس بؤ
ضاسةطةسكشدٌ، ىيشاىذةسةكاىى بواسى ئاو و ئاوةِسؤ طةشةى بيةماكاىى رَيشخاىةكاىى ئابووسى و تةىذسوطتى 

َيه دةخاتة سوو دواى ئةوةى بَيبةش كشابووٌ هةو بواساىة ٍةس هةطةسةتاى ٍةشتاكاىةوة. بِشواىة شَيوةى ٍةس
 خواسةوة.
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 تةىذسوطتى صاوصَيلشدٌ
  ثيتاىذٌ

يةكَيم هة ىيشاىذةسة ٍةسة طةسةكيةكاىى تةىذسوطتى دايم و ميذاَل سَيزةى ثيتاىذىة هة ىَيواىة ئافشةتاىذا، 
( ئةواىةى هةرياىياىذا 49-15بةشَيلى تايبةتى ٍةية كةوا ثشطياس هةئافشةتاىى تةمةٌ) MIC-4سووثَيوى 

. بةطشتى ٍةسَينى كوسدطتاٌ ثَيشلةوتيَيلى باشى شووياٌ كشدووة دةسباسةى ئةو ميذاَهة صييذوواىةى بووياىة
ىاوضةكاىى تشى عرياق بةخؤوة بيييوة هةبواسى سَيلخظتيى خَيضاٌ و ماوةكاىى طلجِشبووٌ، بةبةساوسد هةطةَل 

 كوسدطتاٌ دووباسة هةطةَل ثَيشبيييةكاىى شاسةصاياىى جيَاىيةوةية. بشواىة شَيوةى خواسةوة:
خةمآلىذٌ و ثَيشبيييةكاىى كؤى ساددةى ثيتاىذٌ  بةطةِساىةوة بؤ دة طاَل ثَيشرت، ٍةسَينى كوسدطتاٌ ، 

 ىاوضةكاىى تشى عرياق 

 
  سووثَيوىMICS ية بؤ رماسةى ئةو ميذااَلىةى كة بة صييذوويى هةدايلبووٌ. ثَيواىى بةشى ثيتاىذٌ ئامارة

خووىل ضواسةو -ئاطت و جياكةسةكاىى طلجِشى ئاماجنَيلى طشىطى ِسووثَيوى ٍَيشوويى فشة ىيشاىذةس
(MICS4 .بووة ) ِسووثَيوةكاىى ِسابشدوو دةسياخنظتووة كة ئاطتى طلجِشى بةسةو كةمبووىة. ئةرماسكشدىى ئةو

بةطةِساىةوةية بؤ طَى طاَهى بةس هة سووثَيو. بةطشتى هةٍةسَينى كوسدطتاٌ ئَيظتا ٍةس رىَيم بة ساددةى  سَيزةية
بؤ  4.3هة ىَيواٌ شاسةكاٌ  دٍؤن بةسصتشيً ساددةى ثيتاىذىى ٍةية بة  ميذاَهى دةبَيت كة جياواصى ٍةية 3.3

. بةآلو هةىاوضةكاىى تشى بؤ ٍةس ئافشةتَيم 2.5 و كةمرتييياٌ طوَيناىى كة  3.6ٍةسئافشةتَيم ودواتش ٍةوهَيش هة 
 :داٍاتوو . بِشواىة شَيوةى ميذاَل بؤ ٍةس ئافشةتَيم 5عرياق بشيتية هة 
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 سوو داكؤكى هةمافى ئافشةتاٌ دةكات ٍةسوةٍا ٍاوطةسطريى صوو دةخاتة  لى تش هة ىيشاىذةسة طشىطةكاىى كةيةكَي
ئةو دياسدةى بةٍةىذ وةسطشتووة و  MICSطاَهى، سووثَيوى  18ذوو بةس هةتةمةىى ئةويش بووىى ميذاَهَيلى صيي

 18طاَل كةوا بةس هة تةمةىى )24-21هة مياىةى ٍةماٌ بةشى هةدايلبوواٌ تواىشا سَيزةى ئةو ئافشةتاىةى تةمةٌ )
وة بةساى شاسةصاياٌ طاَهى ميذاَهَيلى صييذووياٌ بووة دياسى بلشَيت. ٍةسَينى كوسدطتاٌ سَيزةيةكى تؤماسكشدو

هةطةدا، صؤس جياواصييةكى طةوسة ٍةية هةو بابةتة طشىطة كةوا  13هةطةَل ىاوضةكاىى تشى عرياق كة بشيتية هة 
هةطةداية. بةطشتى ٍةموو فاكتةسةكاىى ىاوضة و ثاسَيضطا و ئاطتى خوَييذٌ و 6 ٍةسَينى كوسدطتاٌ 

هةطةدا  6جيا جيا هةو باسةيةوة، شاسىشييةكاٌ بةسَيزةى خؤشطوصةساىى سؤهياٌ ٍةية هةطةس دياسيلشدىى سَيزةى 
، ٍةسوةٍا جياواصييةكى صؤس 6و طوَيناىى  5و دٍؤن 7هةطةدا و ٍةوهَيش بةسصتشيً سَيزةية بة  9و طوىذىشييةكاٌ 

و صؤستشيً سَيزةياٌ ٍةية هة طةسةتايني ٍةية هة ىَيواٌ ثوةى خوَييذةواسى طةسؤن خَيضاىةكاٌ، ئةواىةى بشواىامةي
هةطةداية،  2 هةطةدا و ئةواىةى دواىاوةىذى و بةطةسةوةياٌ ٍةية سَيزةكةياٌ صؤس كةمة كة 12بابةتة بة 

 2هةطةدا و كةضى دةوَهةمةىذتشيً طشوثةكاٌ صؤس كةمرت دةطاتة  11ٍةراستشيً خَيضاىةكاٌ سَيزةكاىياٌ دةطاتة 
 هةطةدا

 سَيطشتً هةطلجِشى و ثَيذاويظتى دابني ىةكشاو
سكةوتووة كةوا فاكتةسةكاىى تةمةىى ئافشةتاٌ و بووىى رماسةى ميذاَل بووةتة ٍؤى جياواصى طةوسة هة سَيزةى بةطشتى دة

هةطةداياٌ ٍيض  6طلجِشى،  ِسَيطشتً هة  هةطةداى ئةواىةى سَيطايةن بةكاسدَييً بؤ  65سَيطةطشتيةكاىى طلجِشى، هةكؤى 
هةطةدا ثَيلذةٍَييً  59 ةسةوةياٌ ٍةية، ئةواىةى بشواىامةياٌ ىييةميذاَل و بةط 4هةطةدا  77ميذاَهَيلياٌ ىييةٌ كةضى 

هةطةداية، ٍةسوةٍا تةمةىى ئافشةت كاسيطةسةكاتى صؤسة هةطةس ئةو  66كةضى ئةواىةى دواىاوةىذى وبةطةسوةياٌ ٍةية 
   طاَل39-35تةمةٌ  هةطةدا دةبَيت كةضى ئافشةتاىى  33طاَل كة سَيزةكةياٌ  19-15سَيزاىة، ئافشةتة تةمةٌ ب ووكةكاٌ 

 54طاَل كةو دةبَيتةوة بؤ  49-45هةطةدا و ئافشةتةكاىى طيووسى بَي ٍيوابووٌ هةطلجشى تةمةٌ   75سَيزةكةياٌ بشيتية هة 
 هةطةدا.

مةبةطت هة ثَيذاويظتيية دابني ىةكشاوةكاٌ: ئةو شَيواصاىةٌ كة بؤ طلجِشىةبووٌ هة اليةٌ ئةو رىاىة بةكاسدَيً كة تواىاى 
بووىياٌ ٍةية و ٍيض جؤسة شَيواصَيم بةكاسىاٍَييً و حةصدةكةٌ طلجِشى ثاشرتياٌ دوابلةوَى واتة ماوةيةن ٍةبَى هة ميذاَه

ىَيواٌ طلجِشبووىةكاىذا، ياٌ دةياىةوَى بة شَيوةيةكى كؤتايى طلجِشى ِسابطشٌ. ِسووثَيوى ٍَيشوويى فشة ىيشاىذةس وا 
ةكات كة بشيتني هة شَيواصةكاىى طلجِشىةبووٌ هة ِسَيطةى خظتيةِسووى كؤمةَهَيم ثَيياطةى ثَيذاويظتيية دابني ىةكشاوةكاٌ د

ٌ و تواىاى صاوصَى كشدٌ و ثشطياس بؤ دياسكشدىى ِسةفتاس و ئاسةصووى ثةيوةطت بة بةكاسٍَيياىى شَيواصةكاىى طلجِشىةبوو
هة  8هة طةداية، واتة  8.2َينى كوسدطتاٌ طلجِشى. ِسَيزةى طشتى ثَيذاويظتيية دابني ىةكشاوةكاٌ بؤ طلجِشىةبووٌ هة ٍةس

طةداى رىاىى خاوةٌ مَيشدى شَيواصةكاىى طلجِشىةبووٌ بةكاس ىاٍَييً، بةالو دةياىةوَى ميذاَهبووٌ ِسابطشٌ ياٌ بةالى كةمةوة 
جِشىةبووٌ هة ماوةى دوو طاَل خبةىة ىَيواٌ كاتةكاىى طلجِشى. ،ِسَيزةى طشتى رىاىى ثَيذاويظتيية دابني ىةكشاوةكاٌ بؤ طل

هة طةداية. ِسَيزةى  8هة طةدا و ئةمةش كةمَيم صياتشة هة ىاوضة شاسييةكاىى كة ِسَيزةكةى  11ىاوضة دَيَاتييةكاٌ دةطاتة 
تَيذا بةدى دةكشَيت دٍؤن بةسصتشيً ِسَيزة طشتى رىاىى ثَيذاويظتيية دابني ىةكشاوةكاٌ هة ٍةس طَى ثاسَيضطاكاٌ جياواصى 

 6هةطةدا ٍةوهَيش ىضمرتييياٌ تؤماس دةكات كة بشيتى ية هة  9هةطةدا وة طوَيناىى بةِسَيزةى  11تى ية هة تؤماس دةكات كة بشي
هةطةدا و كةمرتييياٌ 16داية بة سَيزةى 19-15. تةمةىى ئافشةتاٌ سؤَهى ٍةية بؤ ئةو بابةتة كةوا هةطشوثى تةمةٌ هةطةدا

 4هةطةدا و دةوَهةمةىذةكاٌ بةسَيزةى  11ةكاٌ بةسَيزةى ىضيلةى هةطةدا، ٍةراس 5بةسَيزةى  49-44هةطةوسةتشيً طشوثة 
 هةطةدا ئةو بابةتة ثَيلذةٍَييً

ميذاَهبووٌ  39ساددةى ميذاَهبووٌ هةاليةٌ ٍةسصةكاساىةوة يةكَيلى تشة هة ىيشاىذةسةكاىى صاوصَيلشدىى تةىذسوطتياىة، 
 .90تشى عرياق ئةو ساددةية صؤس بةسصتشة دةطاتة  ئافشةتى ٍةسصةكاس. كةضى هة ىاوضةكاىى 1111تؤماسكشاوة هة ٍةس 

جياواصييةكاىى ٍةسَينى كوسدطتاٌ هةبواسى تةىذسوطتى ٍةىذَيم هة ىيشاىذةسةكاٌ دةخاتة سوو كة شَيوةى خواسةوة 
 صاوصَيلشدٌ ىيشاىذةدات هةطةَل ىاوضةكاىى تشى عرياق.
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 تةىذسوطتى دايلايةتى و كؤسثة تاصة هةدايلبوو
 ماوةى طلجِشيذا ضاودَيشى هة

ماوةى طلجِشى دةسفةتَيلى طشىطة كة تَييذا رىى طلجِش جؤسةٍا ضاودَيشى و طشىطى ثَيذاٌ بلشَى كة ِسؤَهَيلى كاسيطةس 
دةطَيِشٌ هة تةىذسوطتى و كامةساىى رىةكة خؤى و كؤسثةكةى. هَيتَيطةيشتيَيلى باشرت هة طةوسةبووٌ و طةشةثَيذاىى كؤسثةَهة 

سوطتى دايم وايلشدووة بايةخَيلى صياتش بذسَيت بة ضاودَيشى دايم هة ماوةى طلجِشيذا بؤ ئةوةى ٍةو و ثةيوةىذى بة تةىذ
تةىذسوطتى خؤى و ٍةو تةىذسوطتى كؤسثة تاصة هةدايلبووةكةى بةسةو باشى ب ً. بؤ منووىة، ئةطةس هة ماوةى طلجِشيذا 

اكةكاٌ و مةتشطييةكاىى كاسكشدٌ و ميذاَهبووٌ، ئةوا ِسةىطة رىاٌ و خَيضاىةكاىياٌ ئاطاداس بلشَييةوة هةباسةى ىيشاىة تشطي
 خؤشلشدىَيم بؤ ئةوةى رىاىى طلجِش بة ياسمةتى كاديشى تةىذسوطتى شاسةصا ميذاَهياٌ ببَيت. ِسَيطةببَيتة 

مؤَهةت ِسَيزةى ضاودَيشى دايلاٌ هة ماوةى طلجِشيذا )هة اليةٌ ثضيشم، ثةسطتاس/ ىةخؤشةواٌ، ياٌ ماماىَيلى شاسةصا و 
هةطةدا  87هةطةدا و سَيزةكة جياواصى ٍةية بةثَيى شاسىشييةكاٌ كة  81ثَيذساو( هة ٍةسَينى كوسدطياٌ بةطشتى طةيشتؤتة 

هةطةدا و طوَيناىى و دٍؤن بة سَيزةكاىى  72هةطةدا، ٍةسوةٍا ثاسَيضطاى ٍةوهَيش كةمرتيً سَيزةية بة  61ية و طوىذىشييةكاٌ 
 63هةطةداو ٍةراسةكاٌ بةسَيزةى  93ىذى سؤىل ٍةبووة هةو بواسة و سَيزةكةى بةسصتشيية بة هةطةدا، دةوَهةمة 85و  89

هةطةداية و دكتؤس هةكةستى   53هةطةدا. جؤسى ضاودَيشةكة طؤِساوة بة سَيزةى جياجياد دكتؤس هةكةستى طشتى بةسَيزةى 
 ىى شاسةصا ضاودَيشياٌ وةسطشتووة.هةطةدا هةاليةٌ ثةسطتاس و ماما 1هةطةدا و تةىَا  28تايبةت بشيتية هة 

 ياسمةتى هةكاتى ميذاَهبووىذا

  هةضددداكرتيً ىيشددداىذةسةكاىىMICS     ٌبدددؤ كوسدطدددتاٌ ئدددةرماسدةكشَيت كدددة يةكظددداىيةكى ثةيدددذا كدددشدووة هدددةىَيوا
خدوىل  -فدشة ىيشداىذةس  ى ٍَيشدوويى  ِسووثَيدو بووىدةكاىى دوو طداَل ثدَيش طداصداىى     هدة طدةداى ميذاهَ   89كؤمةَهطادا، 

( هة بً دةطت و بة ضاودَيشى كاديشى ثضيشلى شاسةصا ئدةجناو دساوٌ. ئدةو ِسَيزةيدة هدة ىاوضدة      MICS-4) ضواسةو
ٌ   86و  هدة طدةدا   91شاسييةكاىذا دةطاتة  ، ئةمدةش بدةسصتشة هدة ِسَيدزةى ىاوضدة دَيَاتييدةكاٌ كدة        هةطدةدا هةطوىدذةكا

هةطدةدا سَيدزةى ئدةو     97هةطدةدا و   98ة ، جياواصى طةوسة هة شوَييى ئدةو هةدايلبووىاىدة ٍةيد    هة طةدا. 78دةطاتة 
ئافشةتاىددة ىيشدداىذةدات كددة هةىةخؤشددخاىةكاىى حلددومى و تايبددةت هددةرَيش ضدداودَيشى كةطدداىى ثظددجؤس و شدداسةصا         

هةطددةداى ئددةو ئافشةتاىددةى هةماَهددةوة ميددذاَهياٌ بددووة هددة رَيددش ضدداودَيشى          64ميددذاَهبووىياٌ ئةجنامددذساوٌ، كةضددى   
 كةطَيلى شاسةصابووة.

  هةطدةدا هةكدةستى    11هةطةداى دكتدؤساىى كدةستى حلدومى ضداودَيشى هدةدايلبووىى ميذاَهدةكاٌ دةكدةٌ و         57تةىَا
هةطددةداى سَيددزةى   3هةطددةدا ى ميذاَهبووىددةكاٌ ثةسطددتاس يدداخود ماماىددةكاٌ ئةجنامياىددذاوة،     22تايبددةت، كةضددى  

 ميذاَهبووىةكاىة بةكةطاىى تشى ىاشاسةصا وةكو خضو و ٍاوِسَى.
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 ٌ هة دامةصساوةكاىى تةىذسوطتىميذاَهبوو

-هة طةدا( ميذاَهبووىةكاىى دوو طاَهى ثَيش ِسووثَيوى ٍَيشوويى فشة ىيشاىذةس 85بة طشتى، ىضيلةى طَى هةضواسى  )
هةطةداى  9هةطةداى هة دامةصساوةى حلومى و  76(  هة دامةصساوةى تةىذسوطتى  ئةجناو دساوٌ. MICS-4خووىل ضواسةو )

كة هة ماَهةكاٌ  هةطةداى هة ىاو ماَهةكاٌ ئةجنامذساوٌ، بةطشتى ئةو ِسَيزةيةش  15ووة، ٍةسوةٍا هة كةستى تايبةت ب
هة طةدا. رىاىى  27هة طةداو هة ىاوضة دَيَاتييةكاىيش دةطاتة  11هة ىاوضة شاسييةكاىذا دةطاتة ئةجنامذةدسَيً 

ثاسَيضطاكاىى ٍةسَينى كوسدطتاٌ صياتش حةصياٌ كشدووة هة دامةصساوةى تةىذسوطتى ميذاَهياٌ ببَيت و بةسصتشيً ِسَيزةش كة 
هة  76هة طةدا هة ثاسَيضطاى دٍؤن تؤماسكشاوة. بةالو ثاسَيضطاى ٍةوهَيش كةمرتيً ِسَيزة تؤماس دةكات كة دةطاتة  92دةطاتة 

هةطةدا. ِسَيزةى ميذاَهبووٌ هة دامةصساوةى تةىذسوطتيذا بةثَيى ئاطتى خوَييذواسى رىاٌ  89اىيش سَيزةكةى طةدا و طوَين
هة  86هةطةداى رىاىى ىةخوَييذةواس هة دامةصساوةى تةىذسوطتى ميذاَهياٌ بووة، بة بةساوسد هةطةَل   76صيادى كشدووة، تةىيا 

ة طةداى رىاىى دةسضووى ةؤىاغى دواىاوةىذى و طةسووتش. دةوَهةمةىذى ه 92طةداى رىاىى دةسضووى ةؤىاغى طةسةتايى و 
هةطةداياٌ  71هةطةدا و ٍةراستشيً طشوثيش تةىَا  97واى كشدووة صياتش رىاٌ بطةىة دامةصساوة تةىذسوطتيةكاٌ بة سَيزةى 

 هة دامةصساوى تةىذسوطتى ميذاَهياٌ بووة.

 ميذاَهبووٌ بة ىةشتةسطةسى ةةيظةسى

( هة ٍةسَينى كوسدطتاٌ صاىياسى دةسباسةى ئةو ميذااَلىة MICS-4خووىل ضواسةو )-اىذةسَيشوويى فشةىيشِسووثَيوى ٍ
ئةوة ىيشاٌ دةدات كةىضيلةى يةن هة ضواس  RH.5bكؤكشدؤتةوة كة بةٍؤى ىةشتةسطةسى ةةيظةسى هة دايم بووٌ شَيوةى 
ةةيظةسى هة دايم بووٌ. رىاىى ىاوجةسطةى شاسةكاٌ ميذاَهبووىةكاىى دوو طاَل ثَيش ِسووثَيوةكة، بةٍؤى ىةشتةسطةسى 
بة بةساوسد هةطةَل رىاىى ىاوضة شاسييةكاىى  32بة ِسَيزةى صياتش ثةىا دةبةىة بةس ميذاَهبووٌ بةٍؤى ىةشتةسطةسى ةةيظةسى 

ادبووىى ثوةى . ِسَيزةى ميذاَهبووٌ بةٍؤى ىةشتةسطةسى ةةيظةسى بةثَيى صيهةطةدا 16بةِسَيزةى  تشو ىاوضة دَيَاتييةكاٌ
و دواتش ٍةوهَيش هةطةدا  37بة ِسَيزةى خَوَييذةواسى و تةمةىى دايم صيادى كشدووة. ٍةس هةو ِسووةوة، هة ثاسَيضطاى طوَيناىى 

 43بةسَِرةى  هةطةدا هة دٍؤن بووة. دةوَهةمةىذةكاٌ صؤستشيً كةطً ثةىادةبةىة بةس ميذاَهبووىى ةةيظةسى  21هةطةدا و  28
 هةطةدا. 16ةكاٌ بةسَيزةى و ٍةراسهةطةدا 

بةطشتى ٍةموو ىيشاىذةسةكاىى دايلايةتى و تةىذسوطتى كؤسثةى تاصة هة دايلبوو ثَيشلةوتيَيم و جياواصييةكى بةسضاو 
 ٍةية دةسباسةى ثاسَيضطاكاىى ٍةسَيه و ىاوضةكاىى تشى عرياق. بؤ ئةو مةبةطتة بِشواىة ئةو شَيوةى خواسةوة.
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 َلطةشةكشدىى ميذا
 

طاَهى يةكةمى رياٌ ِسوو دةدات و جؤسى ضاودَيشى ميذاَل  4-3بة تةواوى صاىشاوة كة طةشةكشدىى خَيشاى ٍؤش هة ماوةى 
هة ماَهةوة دةطتييشاىلشدىى طةوسةى طةشةكشدىى ميذاَهة هةو ماوةيةى رياىيذا. ٍةس بؤية ئةو ضاالكيياىةى طةوساٌ هةطةَل 

كتَيبى ميذاالٌ هة ماَل و شَيواصةكاىى ضاودَيشى ميذاَل، ىيشاىذةسى طشىطً هة جؤسى ميذاالٌ ئةجنامى دةدةٌ و ٍةبووىى 
ضاودَيشى ميذاَل هة ماَهةوة. يةكَيم هة ئاماجنةكاىى )جيَاىَيلى طوجناو بؤ ميذاالٌ( بشيتيية هة "ثَيويظتة ميذاَل خاوةٌ 

وى كؤمةاليةتى و ئامادةبووىى فَيشبووٌ بَيت". تةىذسوطتييةكى جةطتةيى باش و ئاطايى ٍؤشى و طؤصى ثاسَيضساو و شيا
هة ِسووثَيوةكةدا، صاىياسى دةسباسةى كؤمةَهَيم ضاالكى كؤكشاوىةتةوة كة ياسمةتى فَيشبووىى ثَيشوةخت دةدةٌ. ئةو 

 ضاالكيياىةش ئةواىةى خواسةوة دةطشَيتةوة كة كةطاىى طةوسة هةطةَل ميذاالٌ بةشذاسى تَيذا دةكةٌ:
كتَيب ياٌ طةيشكشدىى كتَيبى وَييةداس، طَيِشاىةوةى ضريؤن، طؤساىى وتً، بشدىى ميذاالٌ بؤ ثياطةكشدىى خوَييذىةوةى 

دةسةوةى ماَل ياٌ طةِسةن، ياسى كشدٌ هةطةَل ميذاالٌ، بةطةسبشدىى كات هةطةَل ميذاالٌ بة ىاوٍَيياٌ و رماسدٌ و وَييةكَيشاٌ، 
 ياٌ هةبةسكشدىى ئايةتى ئايييى.

طَى ِسؤرى ثَيش ِسووثَيوةكةدا، ىيوة صياتشى ميذااَلىى تةمةٌ خواس ثَييخ طاَل هة ٍةسَينى كوسدطتاىذا كة ِسَيزةياٌ هة ماوةى 
هة طةدا، هة اليةٌ طةوساىةوة هة صياتش هة ضواس ضاآلكى بؤ بةسصكشدىةوةى ئاطتى فَيشبووٌ و ئامادةبووىى  62دةطاتة 

هةطةدا  84لاىى خاوةٌ بِشواىامةى دواىاوةىذى و بةطةسةوة بةسَيزةى . دايةوتاخباىةيى بةشذاسيياٌ هةطةَل كشاوة
هةطةدا  63ميذاَهةكاىياٌ هة ضواس ضاآلكى و صياتش بةشذاسياىلشدووة كةضى  دايلاىى خاوةٌ بشواىامةى طةسةتايى بةسَيزةى 

اسى ثَيذةكةٌ. ميذاَهى هةطةدا بؤ ضواسضاآلكى و صياتش ميذاَهةكاىياٌ بةشذ 44و دايلاىى بَيرِبواىامة بةسَيزةى 
هةطةدا. بؤ ٍةماٌ مةبةطت ميذاآلىى شاسىشني   47هةطةدا و ٍةراسةكاىيش بةسَيزةى  86دةوَهةمةىذةكاىيش بةسَيزةى 

هةطةدا، ميذاآلىى ٍةسطَى ثاسَيضطاكةى ٍةسَيه  44هةطةدا و جياواصي ٍةية هةطةَل طوىذىشييةكاٌ كة  68سَيزةكياٌ دةطاتة 
 61هةطةدا و طوَيناىى  63بة سَيزةى  و ٍةوهَيشةيةوة بةسصتشييياٌ ثاسَيضطاى دٍؤن ٌ ىيية هةو باسةجياواصييةكى ئةوتؤيا

 هةطةداى ئةو سَيزةيةٌ.  62ٍةسدوو ِسةطةص  هةطةداية. سةطةصى ميذاَهيش هةو باسةيةوة جياواصى ثَيوةدياسىيية ضوىلة 
سد هةطةَل ىاوضةكاىى تشى عرياق. ٍةسوةن هةو شَيوةيةدا ٍةسَينى كوسدطتاٌ جياواصي ثَيوةدياسة هةو باسةيةوة بةبةساو

دةسكةوتووة، فةسٍةىطى ىيشاىذةسةكاىى ثةسةثَيذاىى صووى ميذاَهى ىيشاىذةسة طشىطةكاىى طةشةكشدىى ميذاآلىة ٍةسَينى 
 ةدا.هةط 69سَيزةكةياٌ دةطاتة هةطةدا و ىاوةساطت وباشووسى عرياق  79كوسدطتاٌ ثَيشةىطة هةو بواسة بةسَيزةى 
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 صاىييى خوَييذٌ و ىووطني و فَيشكشدٌ
 خوَييذٌ و ىوطني هة ىَيواٌ طةجناٌ و ٍةسصةكاساىذا:

سَيزةى خوَييذةواسى هة كوسدطتاٌ بةسةو ضاكبووىَيلى طةوسةداية بةبةساوسد هةطةَل ىاوضةكاىى تشى عرياق، ئةويش بةصاىييى 
تَيِشواىييى ٍةماٌ سَيزةى خوَييذةواسى بلةى هة ىَيواٌ  ، ٍةسوةٍا 24-15ٌ طةجناٌ وٍةسصةكاساٌ تةمةخوَييذةواسى هة ىَيواٌ 

شاوة ئةوةية طشوثى ئافشةتاىى طةىخ هة ئةوةى هةٍةسَينى كوسدطتاٌ بةديل. طاَل 49-15ٍةموو تةمةىى ئافشةتاىى شياو  
خوَييذةواسٌ، ئةمةش ئةوة ٌ هةطةدايا 59هةطةداياٌ خوَييذةواسٌ و ئافشةتاىى طةىخ و طةوسة بةيةكةوة  78كوسدطتاٌ 

دةطةيةىَى كةوا ئافشةتاىى دواسؤر طشوثَيلى سؤشيبري و ضاوسووىرت هة كوسدطتاٌ مةصىذة دةكشَى ، ٍةسوةٍا ئةوة دةطةملَييَى 
كةوا ئةو توَيزة هة ىةوةكاىى ثَيشوو ضةىذ بَى مافلشاوٌ هة خوَييذٌ وىوطني، كةضى هةىاوضةكاىى تشى عرياق ٍةسدوو 

ٍةسوةكو  هةطةداية. 68 ىىخ و طةوسة هةيةن ئاطتذاٌ و بةسةوثَيش ووىى ثَيوة دياسىيية سَيزةكاىياٌ ىضيلةتوَيزةى طة
 هةشَيوةى خواسةوة دياسيلشاوة.

 
 

 ئامادةبووٌ بؤ ضووىة ةوتاخباىةو ى ثَيش ةوتاخباىةخوَييذى
ٍةبَى بؤ فَيشكشدىى ميذاَل، ِسؤَهَيلى طشىطى  دةواملشدٌ هة ةؤىاغى خوَييذىى ثَيش ةوتاخباىةدا كة بةسىامة و ثشؤطشامى باشى

ٍةية بؤ ئامادةبووىى ميذاالٌ بؤ ضووىة ةوتاخباىة. يةكَيم هة ئاماجنةكاىى )جيَاىَيلى طوجناو بؤ ميذاالٌ( ٍاىذاىى 
 خوَييذىى ثَيشوةختى ميذااَلىة.

وتاخباىةدا دةواو دةكةٌ. هةو ِسووةوة، ماىطى هة ةؤىاغى خوَييذىى ثَيش ة 59-36هة طةداى ميذااَلىى تةمةٌ  23تةىيا  
هة  6هة طةدا هة شاسةكاٌ و  29جياواصييةكى بةسضاو ٍةية هة ىَيواٌ ىاوضة شاسةكاٌ ىاوضة دَيَاتييةكاٌ و ثاسَيضطاكاٌ، 

 12 هةطةدا و دٍؤكيش 19هة طةدا و طوَيناىى  34 ِسَيزةكةى طةدا هة ىاوضة دَيَاتييةكاٌ تؤماسكشاوٌ. ثاسَيضطاى ٍةوهَيش 
 48هةطةدابووة. دةوَهةمةىذةكاٌ هةبةسبووىى صؤسبةى ئةو باخ اىة هة كةستى تايبةت ثشلى طةسةكياٌ بةسكةوتووة بة سَيزةى 

هةطةدا ميذاَهةكاىياٌ دةخةىة ثشؤطشامى بةس هة ةوتاخباىة. كةضى ٍةماٌ سَيزة  14هةطةدا و ٍةراستشيً خةَهليش بة سَيزةى 
 هةطةدا. 3مرتة وبشيتية هة تةىيا هة ىاوضةكاىى تشى عرياق صؤس كة

ٍةموو ىيشاىدةزة ضةزةكيةكاىى بواز فيَسكسدٌ ئاماذةدةزيَلى باشً بؤ زةوشى خويَيدٌ هة ٍةزيَنى كوزدضتاٌ. بةزاوزدكسدىى ئةو 
 يَوةى خوازةوة.ضةكاىى تسى عرياق، دواز ذيَلى زووىان ثيشاىى خةهَلى ٍةزيَه دةكاب هةو بوازةدا. بسِواىة ش ىيشاىدةزاىة هةطةلَ ىاو
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 ئامادةبووٌ بؤ ضووىة ةوتاخباىةو ى ثَيش ةوتاخباىةخوَييذى
، ئةمةش ىيشاىةى ئةوةية كة كوِساٌ صياتش هة ك اٌ هة ةوتاخباىةى طةداية ةه(99يةكظاىى ِسةطةص هة ةوتاخباىةى طةسةتايى )
كةضى هة ىاوضةكاىى تشى  َى هة ةوتاخباىةى دواىاوةىذى،دادةبةص هةطةدا (98)طةسةتايى دةواو دةكةٌ. ئةو ىيشاىذةسة بؤ 

و صؤس دابةصيووة هة ةوتاخباىةكاىى هة طةدا ( 91عرياق يةكظاىى سةطةصى كةمرتة هة ةوتاخباىةى طةسةتايى و بشيتية هة )
دواىاوةىذى  كض هة ةوتاخباىةى 77كوِسَيم،  111ئةمةش ىيشاىةى ئةوةية كة بةساىبةس ٍةس   هةطةدا (77بؤ ) دواىاوةىذى

كض دةواو دةكةٌ، ئةمةش دةطةِسَيتةوة بؤ  98كوِسَيم  111كةضى هة ٍةسَينى كوسدطتاٌ بةسامبةس ٍةس  دةواو دةكةٌ.
ٍاوتاكشدىى ٍةسدوو سةطةص بؤ مافى خوَييذٌ و ٍةسوةٍا ٍاتيةكايةى طيظتةمى بيةِسةتى هة ٍةسَينذا. بِشواىة شَيوةى 

 خواسةوة.
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 اَلثاساطتيى ميذ
 كازكسدىى ميدالَ

ى )جاِسىامةى مافةكاىى ميذاَل( ٍاتووة:"والتاىى ئةىذاو داٌ دةىَيً بةوةى كة ميذاَل مافى ثاساطتيى ٍةية هة 32هة مادةى 
بةكاسٍَيياىى بؤ بةدةطتََيياىى دةطتلةوتى ئابووسى و ثاساطتيى هة بةجَيََيياىى ٍةس كاسَيم كة ِسةىطة جَيطةى مةتشطى بَى 

تة ِسَيطش بؤ تةواوكشدىى خوَييذٌ، ياٌ صياٌ بة تةىذسوطتى ميذاَل بطةيةىَيت، ياىيش كاسيطةسى خشاثى ٍةبَى هةطةس ياٌ ببَي
تى و كؤمةاليةتييةوة". ٍةسوةٍا يةكَيم هة ىؤ ِسةوشطةشةكشدىى ميذاَل هة ِسووى جةطتةيى و ٍؤشى و طياىى و 

ية هة ىةٍَيشتيى كاسكشدىى ميذاَل و )ئاماجنةكاىى ثةسةثَيذاىى طرتاتيزةكاىى )جيَاىَيلى طوجناو بؤ ميذاالٌ( بشيتي
ضةىذيً ثشطياس  فشة ىيشاىذةسٍةصاسة(ش باىطةواصى ثاساطتيى ميذاالٌ دةكات درى بةكاسٍَيياىياٌ. هة ِسوثَيوى ٍَيشوويى 

طاَهيذاية طةباسةت بة جؤسى  14-5داىشاوٌ بؤ دايلاٌ/ بةخَيوكةساٌ هةباسةى ٍةموو ميذااَلىى خَيضاٌ، ئةواىةى تةمةىياٌ هة 
كاسكشدىى ميذاَل و ماوةى كاسكشدىى بة كاتزمَيش. ٍةسوةٍا طةباسةت بة ضاالكيية ئابووسييةكاٌ و كاسكشدىى ىَيوماَهيش 
صاىياسى كؤكشاوةتةوة. ضاالكيية ئابووسيةكاٌ ٍةموو ئةو كاساىة دةطشَيتةوة كة بَى بةساىبةس ياٌ بةساىبةس بة ثاسة ئةجناو 

ً بؤ كةطَيم، جا ئةو كةطة ئةىذاو ىةبَى هةو خَيضاىة، ياٌ كاسكشدىى هة كَيَوطة و كاسَيلى باصسطاىى خَيضاٌ. كاسكشدىى دةدسَي
ىَيوماَل بشيتيية هة طووكةئيشى ىَيوماَل وةن كؤكشدىةوةى داسى طووتاٌ، ئاوكَيشاٌ، ضَيشتوَيياٌ، خاوَييلشدىةوة، ضووىة 

 ت، ياٌ ضاودَيشيلشدىى ميذاالٌ.بةس ئارةالٌ/ ماىطا و مةِسوماال
، كؤمةَهَيم ثشطياس داىشاوٌ هةباسةى كاسكشدىى ميذاالٌ، واتة ئةواىةى هة فشة ىيشاىذةسى ٍَيشوويى ِسووثَيوى ِساوةسطشتيهة 

ةو ةكة هة ماوةى ٍةفتةى ثَيشرت يةكَيم هِسووثَيوطاَهيذاٌ و كاس دةكةٌ. ئةو ميذاَهةى كة هة كاتى طاصداىى  14-5تةمةىى 
 كاساىةى خواسةوةى ئةجناو دابَيت:

كاتزمَيش  28طاَهى: ئةطةس بةالى كةمةوة يةن كاتزمَيش كاسَيلى ئابووسى كشدبَى ياٌ هة ٍةفتةيةكذا  11-5ميذااَلىى تةمةٌ 
 كاسى ماَهةوةى كشدبَيت.

كاتزمَيش هة ٍةفتةيةكذا  28كاتزمَيش كاسى ئابووسى كشدبَى ياٌ  14طاَهى: ئةطةس بةالى كةمةوة  14-12ميذااَلىى تةمةٌ 
 كاسى ماَهةوةى كشدبَيت.

ئةو ثَيياطةكشدىة جياواصييةن دادةىَى هة ىَيواٌ كاسكشدىى ميذاَل و ئةجنامذاىى كاسى طةخت بة ميذاَل، ئةمةش بؤ ىاطييى 
ة طةباسةت بة جؤسى ئيشةكةية بؤ ئةوةى ىةٍَيَوذسَى. بةو شَيوةية، ئةو خةماَلىذىةى هَيشة داىشاوة كةمرتيً خةماَلىذى

باَلوبووىةوةى كاسكشدىى طةخت بة ميذاالٌ ضوىلة هةواىةية ٍةىذَيم ميذاَل كاسى صؤس طةخت و مةتشطيذاس بؤ ماوةى ضةىذ 
 ةكةدا دياسكشاوة.ِساوةسطشتيكاتزمَيشَيم ئةجناو بذةٌ، بةالو كةمرت بَى هةو رماسةيةى هة 

طاَل بةٍةسدوو جؤسى كاسى ماَل و كاسى ئابووسى،  14-5ةٌ هةطةدا ميذاآلىى تةم 2بةطشتى هة ٍةسَينى كوسدطتاٌ 
هةطةداية،  2هةطةداية و مَييةكاٌ كةمرت سَيزةكةياٌ  3ميذاآلىى ىَيش صياتش دووضاسى كاسكشدٌ دةبيةوة كةوا سَيزةكةياٌ 

هة  3.4دةطاتة ذاَلكاسكشدىى ميِسَيزةى جيا جيا تؤماسدةكةٌ كة بةصستشيً ِسَيزةى ٍةسوةٍا ٍةسطَى ثاسَيضطاكةى ٍةسَيه 
هة طةدا  1.6هةطةدا هةثاسَيضطاى ٍةوهَيش وة ىضمرتيً سَيزة ثاسَيضطاى طوَيناىى ية كة  2ثاسَيضطاى دٍؤن وة بةسَيزةى 

هةطةدا صؤس صياتشة هة سَيزةى  4، ٍةراستشيً خَيضاىةكاٌ ميذاَهةكاىياٌ دووضاسى كاسكشدٌ دةبيةوة بةسَيزةى تؤماسكشدووة
هةطةدا. كةضى هة ىاوضةكاىى تشى عرياةةوة ئةو سَيزةية  2 ىضيلةى خَيضاىة دةوَهةمةىذةكاٌ كة سَيزةكةياٌ كاسكشدىى ميذاَهى 

هةطةداية و  2هةطةدا. ٍةسوةٍا بآلوبووىةوةى كشَيلاسى هة ىَيواٌ خوَييذكاساٌ هة ٍةسَينذا تةىَا  7بةجؤسَيم بةسصتشة دةطاتة 
َيزةى ئامادةبووىى خوَييذكاساىى كشَيلاس هة ةوتاخباىةكاىذا ٍةسَينى هةطةداية، كةضى س 6هة ىاوضةكاىى تشى عرياق 

هةطةدا و كةضى ىاوةساطت و  76كوسدطتاٌ صؤس جياواصى ٍةية هةطةَل ىاوضةكاىى تشى عرياق كة سَيزةكةى دةطاتة 
 هةطةدا. بِشواىة شَيوةى خواسةوة. 64باشووسى عرياق تةىَا 
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 ٍاوضةزطريى شوو
دةدسَيً. بةثَيى خةماَلىذىةكاىى ِسَيلخشاوى ىةتةوة  شووطاَهى بة  18ثَيش ئةوةى بطةىة تةمةىى  رماسةيةكى صؤسى ك اٌ

طاَهى ثَيش تةمةىى  24-21مويؤٌ رىى تةمةٌ  61يةكطشتووةكاٌ بؤ ميذاَل )يوىيظَيف(، هة طةساىظةسى جيَاىذا صياتش هة 
 كشدووة. شووياٌطاَهى  18

َيزةى بة شووداىى ميذاالٌ ٍةية بشيتني هة: حاَهةتى طيظتةمى تؤماسكشدىى باسى ئةو فاكتةساىةى كاسيطةسيياٌ هةطةس ِس
شاسطتاىى كة بةَهطةيةن هةباسةى تةمةىى ميذاَل دةخاتة بةسدةطت، ٍةبووىى ضواسضَيوةيةكى ياطايى كة ميلاىيضمَيلى 

ى ميذاالٌ، هةطةَل ٍةبووىى ضةىذيً كاسيطةسى جَيبةجَيلشدٌ ثشتطريى ىَل دةكات بؤ ِسةفتاسكشدٌ هةطةَل باسى ٍاوطةسطري
 داب و ىةسيتى كؤٌ و ياطا و ِسَيظاى ئايييى كة ضاوثؤشى هة ثيادةكشدىى ئةو كاساىة دةكةٌ.
 11طاَهية، ىضيلةى  19-15طشىطرتيً ىيشاىذةس كة باسى ئَيظتا خباتة سوو سةوشى ٍاوطةسطريى ئافشةتاىى تةمةٌ 

ى كوسدطتاٌ ئَيظتا ٍاوطةسطريٌ ، ئةو سَيزةية صؤس بةسصة بؤ ئةو خَيضاىاىةى هةطةداى ئافشةتاىى ئةو تةمةىة هة ٍةسَين
هةطةداية و دواىاوةىذى و  20هةطةدا و ئةواىةى بِشواىامةى طةسةتايياٌ ٍةية  25طةسؤكةكةياٌ ىةخوَييذةواسة كة دةطاتة 

ا و رييطة ، كةضى ٍةراسةكاٌ صووتش هةطةداية. ٍيض جياواصييةكى ئةوتؤ بةدى ىاكشَى بةثَيى ثاسَيضط 6بةطةسةوة تةىَا 
ٍةموو هةطةدا.  4هةطةدا و دةوَهةمةىذةكاىيش دةطاتة ىضيلةى  13ك ةكاىياٌ بةشوو دةدةٌ سَيزةكةياٌ بشيتية هة 

 ىيشاىذةسةكاىى ٍاوطةسطريى صوو، ٍةسَينى كوسدطتاٌ جياواصدةكاتةوة هة ىاوضةكاىى تشى عرياق. بِشواىة شَيوةى خواسةوة.
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 توىدوتيرى خيَصاىى 
مةبةطت هة توىذوتيزى خَيضاىى ئةو توىذوتيزييةية كة هة ىَيواٌ ئةىذاماىى خَيضاٌ، بة تايبةتيش رٌ و مَيشد ِسوو دةدةٌ. 
ئةمةش ئةوكاتة ِسوو دةدات كة يةكَيم هة ٍاوطةسةكاٌ ٍةوَل دةدات هة ِسووى جةطتةيى ياٌ دةسووىييةوة خؤى بةطةس ئةوى 

توىذوتيزى صؤس شَيوةى ٍةية، هةواىةش: توىذوتيزى جةطتةيى، خشاث ِسةفتاسكشدىى طَيلظى، خشاث  تشدا بظةثَييَيت.
ِسةفتاسكشدٌ بة ٍةطت و طؤص، تشطاىذٌ، بَيبةشلشدىى داسايى و ٍةِسةشةكشدٌ. هةو والتاىةى كة ىايةكظاىييةكى صؤس ٍةية 

ٌ مَيشدةكاىياٌ و ئةىذاماىى ديلةى خَيضاٌ دةكةوىة بةس ئةو جؤسة هة ىَيواٌ ٍةسدوو ِسةطةصى ىَيش و مَيذا، رىاٌ بة صؤسى هة الية
 توىذوتيزيياىة.

ى ِسووثَيوبؤ بةدةطتََيياىى خةماَلىذىى ئةوةى كة رىاٌ بة ِسةفتاسى طشوشتى دادةىَيً طةباسةت بة توىذوتيزى خَيضاىى، 
اسى هةو رىاىة بة مةبةطتى صاىييى ( ٍةطتاوة بة كؤكشدىةوةى صاىيMICS-4) ضواسةوخووىل -فشة ىيشاىذةسٍَيشوويى 

ى داىاىى كؤمةَهَيم ثشطياس. ئةمةش ياسمةتيناٌ ِسَيطةٍةَهوَيظت و بؤضووىياٌ دةسباسةى توىذوتيزى خَيضاىى ئةويش هة 
 دةدات بؤ طفتوطؤيةكى كشاوة و صاىييى ئاطتى ثَيشلةوتيةكاىى ثشؤطشاو هةباسةى ئةو طريوطشفتةدا.

 49-15(ضةىذ ثشطياسَيم ئاساطتةى رىاىى تةمةٌ MICS-4) ضواسةوخووىل  -فشة ىيشاىذةس ى ٍَيشوويىِسووثَيوهة مياىى 
طاَهى كشاوٌ بؤ مةبةطتى خةماَلىذىى ٍةَهوَيظت و بؤضوىةكاىياٌ بةساىبةس بةوةى ئاخؤ مَيشد ض ثاكاىة و بياىوويةكى ٍةية 

يشاىلشدىى بؤضووىة كةهتووسييةكاٌ هة ٍةىذَيم بؤ هَيذاىى رىةكاىياٌ. ئةو ثشطياساىةش ئاساطتةكشاوٌ بة مةبةطتى دةطتي
والتذا كة توىذوتيزى در بة رىاٌ هة اليةٌ مَيشدةكاىياىةوة ثةيِشةو دةكشَى. هَيشةدا طشمياىةى طةسةكى ئةوةية كة رىاٌ هةطةس 

ةى طةدى رىاىى تةمةٌ . ئةجنامةكاٌ ِسَيزَيياٌ بذةٌ هة ٍةىذَيم باسودؤخذائةوة كؤكً كة دةَهَيً مَيشدةكاىياٌ بؤياٌ ٍةية ه
طاَهى دةخةىةِسوو، ئةواىةى بِشواياٌ واية كة مَيشدةكاىياٌ مافى ئةوةياٌ ٍةية هة رىةكاىياٌ بذةٌ هة كاتى: ئةطةس رٌ  15-49

بة بَى ثشطى مَيشد ب َيتة دةسةوة،  ئةطةس رٌ ميذاَهةكاىى ثشتطوَى خبا، كاتَى رٌ دةمةةاَهى هةطةَل مَيشدةكةى بلات، ئةطةس 
شداسى جووتبووٌ هةطةَل مَيشدةكةى ِسةت بلاتةوة، ياٌ ئةطةس رٌ ضَيشت و شيو بظووتَييَى. ىيشاىذةسى خةماَلىذىى رٌ ك

طاَهى ىيشاٌ دةدات هةو رىاىةى  49-15ٍةَهوَيظت و بؤضووٌ بةساىبةس بة توىذوتيزى خَيضاىى ِسَيزةى طةدى رىاىى تةمةٌ 
 هةو ٍؤياىةى باطلشاٌ، بؤى ٍةية هة رىةكةى بذات.بِشواياٌ واية مَيشد هة كاتى ٍةبووىى يةكَيم 

ئةوة ىاخاتةِسوو هةبةسئةوةى تا  MICS4ٍةسَينى كوسدطتاٌ ٍةىطاوى باشى ىاوة هةو باسةيةوة كةضى دةسةجنامةكاىى 
ةٌ هةطةداى ئافشةتاىى تةم 25ئَيظتا خودى ئافشةتاٌ بريوباوةِسياٌ واية توىذو تيزى ضاسةطةسة بؤ كَيشةكاىياٌ، بةطشتى 

( ثَيياٌ واية مافى هَيذاىى ئافشةت هةاليةٌ ثياوةكةى سةواية، هةماىة بةسصتشيً سَيزةى ٍؤكاس "ئةطةس ٍاتوو 15-49)
هةطةدا، ٍةسوةٍا ضووىة دةسةوة و دةىطةدةىط و سةتلشدىةوةى خةوتً هةطةَل مَيشد  24ىََيييةكاىى مَيشدة ىةثاساطت"  بة 

ثَيى تةمةٌ دةطؤسَيت،  ٍةسوةٍا ئةو ِسَيزةية بة هةطةدا خؤياٌ دةسدةخةٌ 15طةدا و هة  15ىضيلةى  ٍةسيةكةياٌ بةسَيزةكاىى
هةطةدا  31طاَهى صياتش دووضاسى ئةو كَيشةية دةبيةوة بةِسَيزةى  49-45ئافشةتاىى تةمةٌ طةوسةكاٌ بة تايبةتى هةتةمةىى 

هةطةدا بة بةساوسد هةطةَل شاسىشييةكاٌ كة ِسَيزةكةى  39، وة ىاوضة دَيَاتيةكاٌ ِسَيزةى بةسصتش تؤماس دةكةٌ كة بشيتى ية هة 
 39خوَييذةواسى ِسؤىل خوى دةبييَيت هةو بابةتة ئةواىةى خوَييذةواسياٌ ىية ِسَيزةكةياٌ دةطاتة  .هةطةدا 22بشيتى ية هة 

ةىذى و بةطةسةوةياٌ هةطةدا وة ئةواىةى بِشواىامةى دواىاو 29هةطةدا وة ئةواىةى بِشواىامةى طةسةتايياٌ ٍةية بةِسَيزةى 
 هةطةدا تؤماس دةكةٌ. 16ٍةية 

بةآلو بةساوسدكشدىى ئةو ىيشاىذةسة هةطةَل ىاوضةكاىى تشى عرياق جياواصييةكى صؤس دةخاتةِسوو، دةكشَى ئامارة بةوة بلةيً 
 ٍةسَينى كوسدطتاٌ بة ضةىذ ةؤىاغَيم هة ثَيش ىاوضةكاىى تشى عرياةة. بِشواىة شَيوةى خواسةوة.
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 ىدىى ياخود بسِييى بةشيَم هة كؤئةىدامى شاوشيَى ميَيية )خةتةىةكسدىى ميَيةكاٌ(.شيَوا
شَيواىذىى ياخود بِشييى بةشَيم هة كؤئةىذامى صاوصَيى مَييةكاٌ بشيتية هة البشدىى بةشَيم ياٌ بةتةواوى ئةىذامى دةسةوةى 

دىى مَييةكاٌ بةبةسدةوامى ٍؤكاسى شؤن و كةمتواىايى صاوصَيى مَييية ية باخود شَيواىذٌ و صةسةس ثَيطةياىذىيةتى. خةتةىةكش
بةدواوة دَيت كة ئاصاسَيلى صؤسى دةبَيت. ٍةسوةٍا ٍؤكاسَيلة و طريبووىةوة ميض  و ئاصاسطةياىذىى ئةىذامةكاىى تشى صاوصَى و 

ىةماىى  و  "septicaemia"ضواسدةوسةى ىاوضةى خةتةىةكشاو. ٍةسوةٍا يةكَيلة هة ٍؤكاسةكاىى ثيظبووىى خوَيً 
ثيتاىذٌ. خةتةىةكشدىى مَييةكاٌ ثَيشَيولشدىى مافةكاىى مشؤظة، هةكاتى ىةبووىى ٍيض ثَيويظتيةكى تةىذسوطتى بؤ ئةو 

 كشداسة.
ٍةسَينى كوسدطتاٌ ىاآلىذوويةتى و بةسدةوامة بةدةطت ئةو دياسدةية كةوا دةسدةكةوَى دياسدةكى كؤمةآليةتى و ىةسيتَيم 

ايبةتى. ئةوةى جَيطاى خؤشحاَهية ئافشةتة تةمةٌ ب ووكةكاٌ كةوا سَيزةى دواسؤرى ئةو بابةتة بَيت هة ىاو كوسدةكاٌ بةت
ثَيلذةٍَييً سَيزةى خةتةىةكشدىياٌ تَيذا بةسةو كةمبووىةوة دةضَيت بةبةساوسد هةطةَل ئافشةتة تةمةٌ طةوسةكاٌ.  ٍةوهَيش 

خةتةىة كشدىى مَيييةكاىى هةطةدا سَيزةى  98ةى هةطةدا ىضيل 54.3هةطةدا و طوَيناىى بةسَيزةى  57.5بةسَيزةى 
هةطةدا، هةبةسئةوةى ثاسَيضطاى دٍؤن  43كوسدطتاٌ ثَيذةٍَييً كة سَيزةى طشتى ٍةسَيه بؤ خةتةىةكشدىى مَييةكاٌ دةطاتة 

بة ِسَيزةى بةدى دةكشَيت هةشاسىشييةكاٌ   هةطةداية. جياواصى هة ىَيواٌ شاسىشييةكاٌ و طوىذىشييةكاىذا 2سَيزةكةى تةىَا 
، بةآلو جياواصى ٍةية هة ىَيواٌ بى بِشواىامةكاٌ كة هةطةدا تؤماس دةكات 42هةطةدا و هة ىاوضة طوىذ ىيشييةكاىيش  43

هةطةدا، دةوَهةمةىذى  33هةطةدا و ئةواىةى خاوةٌ بِشواىامةى داواىاوةىذى و بةطةسةوةياٌ ٍةية بشيتية هة  55دةطاتة 
وةى ئةو سَيزةية ضوىلة ٍةراسةكاٌ سَيزةى ئافشةتاىى خةتةىةكشاو تَيياىذا صؤس بةسصتشة كة كاسيطةسى ٍةية هةطةس ضاكبووىة

هةطةدا. ئةوةى جَيطاى باطة ئافشةتاىى طةىخ كةمرت ئَيظتا  26هةطةدا و ٍةسة دةوَهةمةىذةكاىيش دةطةىة  57دةطاتة 
 49-44وكةضى ئافشةتاىى تةمةٌ  طاَهى 19-15هةتةمةىى  هةطةدا 29دووضاسى ئةو كشداسة دةبيةوة سَيزةكاىياٌ دةطاتة 

 هةطةدا. ئةماىة ئةوةدةطةيةىَى ىةسيت فشاسى صؤسى ٍةبووة بؤ ئةو دياسدةية.  55بةسصتشيً سَيزةياٌ ٍةية دةطاتة 
هةطةدا سَيزةكةيةتى.  21ىاوضةكاىى تشى عرياق ئةو دياسدةيةياٌ هةىاودا صؤس كةمة تةىَا ثاسَيضطاى كةسكون ىةبَيت ىضيلةى 

 ِشواىة شَيوةى خواسةوة.ب
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 و ىةخؤشى ئايذص و ميذاآلىى ٍةتيو HIVظايشؤطى 
  HIVصاىياسى دةسباسةى طواطتيةوةى ظايشؤطى 

/ HIVظايشؤطى طوَيبيظتى رىاىةى ضاوثَيلةوتيياٌ هةطةَل كشاوة هةطةداى  68، ىضيلةى ٍةسَينى كوسدطتاىذا هة 
 HIVظايشؤطى  طواطتيةوةىخؤثاساطنت هة صاىياسى طشتطري و تةواوياٌ بؤ ئةو رىاىةى  ىةخؤشى ئايذص بووة. بةالو ِسَيزةى

 87ئاطتى بِشواىامة دياسي دةكات بؤ منوىة بة سَيزةى  HIV/AIDSصاىياسى تةواو دةسباسةى  هة طةداية. 3دةصاىً تةىيا 
طةسةوةٌ ،كةضى  بَيربواىامةكاٌ تةىَا بووٌ ٍةَهطشى بِشواىامةى دواىاوةدى و بة HIV/AIDSهةطةدا رىاٌ كةطوَيبيظتى 

هةبةس ئاطتى خوَييذةواسياٌ صؤستش  ٍةوهَيشٍةسوةٍا رىاىى  .هةطةداى ئةو ئافشةتاىةٌ طوَيبيظتى ئةو بابةتة بووٌ  43
 هةطةدا. 51هةطةدا و دٍؤكيش  73 طوَيناىىهةطةدا و  74طوَيبيظتى ئةو بابةتاىة بووٌ بة سَيزةى 

دايلةوة بؤ ميذاَهةكةى يةكَيلة هة طشىطرتيً صاىياسى بؤ سَيطةطشتً هة بآلوبووىةوةى هة هة HIV/AIDSطواطتيةوةى  
هةطةداى ئافشةتاٌ دةصاىً ئةو ظايشؤطة دةطواصسَيتةوة هةدايلةوة  56ىَيواٌ ميذاآلٌ و ماىةوةى هة ىةوةكاٌ. بةطشتى تةىَا 

هةطةدا ثَيياٌ  51هةطةداياٌ  ئةو ٍؤكاساىة دةصاىً ، كة  34بؤ ميذاَل، بةآلو سَيطاكاىى طواطتيةوة بةتةواوى ىاصىً تةىَا 
هةطةدا ثَيياٌ واية هةكاتى هةدايلبووىذا دةطواصسَيدتةوة و كةضى  42واية هةكاتى بووىى ميذاَل هةىاوطلى دايم ، ٍةسوةٍا 

 دةطواصسَيتةوة. HIVهةطةدا هةكاتى شريثَيذاىى طشوشتى دايم بؤ ميذاَل  44

هةطةداى ئافشةتاٌ  4، دةسكةوت بةطشتى تةىَا HIV/AIDSباسةى شوَييةكاىى ثشليني بؤ هةكاتى ثشطياسكشدٌ دةس
ئافشةت دةصاىَيت ثشليييى بؤكشاوة و دةسةجنامةكةى ثَي  251ئافشةت هة ىاو  1شوَييَيم ثَيذةصاىً بؤ ثشليني و تةىَا  

ة ئةوةى تؤصَيم صياتش  خةَهلى ئاشيا كشدؤتةوة هةطةدا(. ٍةموو ثاسَيضطاكاىى ٍةسَيه ٍةماٌ سَيزةياٌ ٍةي0.3طوتشاوة واتة )
 هةطةدا. 4.5ثاسَيضطاى دٍؤكة كة سَيزةى صاىييى شوَييى ثشليني دةطاتة  AIDSدةسباسةى 

ثَيياضَيت جياواصييةكى ئةوتؤ ٍةبَيت هة ىَيواٌ ٍةسَيه و ىاوضةكاىى تشى عرياةةوة هةباسةى ىيشاىذةسةكاىى ئايذصةوة، 
 ابةىذبووىى ثالىى ىيشتناىى بؤ ئةو بابةتة. بِشواٌ شَيوةى داٍاتوو.ئةمةش دةطةِسَيتةوة بؤ ث
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 ميذاآلىى بَى طةسثةسشتياس ) بَى دايم ياٌ بَى باون(

ئةو ميذاَهةية كة باوكى ياٌ دايلى مشدبَيت. بةٍؤى صيادبووىى توىذوتيزى و شةِس و  بَى طةسثةسشتياسمةبةطت هة 
ياٌ ئةواىةى هة  بَى طةسثةسشتياسهة صيادبووىذاية. ميذااَلىى  بَى طةسثةسشتياسَيزةى ميذااَلىى ئاواسةبووٌ هة عَيشاةذا، ِس

دووسى دايم و باوكياٌ دةريً هةواىةية صياتش دووضاسى مةتشطى ثشتطوَيخظنت و بةكاسٍَيياٌ ببيةوة ضوىلة دايم و باوكى 
بةساوسدكشدىى طؤِساىةكاٌ هة ىَيواٌ ئةجنامة جياواصةكاىى ميذااَلىى خؤياٌ ىيية تا ياسمةتياٌ بذةٌ و ثاسَيضطاسياٌ ىَل بلةٌ. بة 

و هةطةَل ٍاوتاكاىياٌ، ِسادةى بة دةىطةوة ٍاتيى كؤمةَهطة و حلومةتةكاٌ بؤ ثَيذاويظتييةكاىى ئةو  بَى طةسثةسشتياس
 ميذااَلىةماٌ بؤ دةسدةكةوَيت.

خؤياٌ ىاريً يةكحاس كةمة ئةمةش جَيطاى خؤشحاَهية و تةىَا  سَيزةى ئةو ميذاآلىةى كةوا هةطةَل دايم وباوكاىى بايؤهؤجى
 طاَل هةطةَل دايلاٌ وباوكاىى بايؤهؤجى خؤياٌ ىاريً و ميذاآلىى ٍةراسةكاٌ بة سَيزةى  17-1هةطةداى ميذاآلىى تةمةٌ  1
ٌ واتة يةكَيم هة ياسبَى طةسثةسشتطاَل  17-1هةطةداى ميذاآلىى كوسدطتاٌ تةمةٌ  5هةطةداية، ٍةسوةٍا بةطشتى تةىَا  1

هةطةدا و  5دايم ياٌ باوكى ىةماوة ياخود ٍةسدووكياٌ، ئةو سَيزةية هةىَيو ٍةراسةكاٌ بةسصة وةكو طشوشتى خؤى دةطاتة 
 4ياٌ كةمرتة كة بشيتية هة بَى طةسثةسشتياسهةطةداية، شاسىشييةكاٌ سَيزةى ميذاآلىى  3كةضى دةوَهةمةىذةكاٌ بة سَيزةى 

ى صياتشى هةخؤطشتووة بة بَى طةسثةسشتياسميذاَهى  طوَيناىىهةطةدا،  5ةى هة طوىذىشييةكاٌ كة دةطاتة هةطةداو وةكو ئةو
هةو  سةطةصى ىَيش هةطةدا.  4 و دٍؤن سَيزةى يةكظاٌ تؤماسدةكةٌ كة بشيتى ية هة  ٍةوهَيشهةطةدا و كةضى  6سَيزةى 

طةدا. بةآلو ئةوةى جَيطاى طةسجنة ميذاالىى تةمةٌ هة 4  هةطةدا تؤماس دةكات و ِسةطةصى مَى 5 باسةيةوة ىضيلةى
هةطةدا، كةضى ئةو سَيزةية هةطةَل تةمةىياٌ  1ياٌ صؤس كةمة دةطاتة تةىَا بَى طةسثةسشتياسسَيزةى  طاَهى 4-1ب ووكةكاٌ 

بَى ميذاآلىى طاَل. ئةمة ىيشاىذةسى سصطاسبووىى ٍةسَينة هة  17-15هةطةدا بؤ ميذاآلىى تةمةٌ  12بةسصدةبَيتة تادةطاتة 
 .طةسثةسشتياس

ٍةسَينى كوسدطتاٌ و ىاوضةكاىى تشى عرياق هةطةَل ئةوةى سةوشةكاىياٌ بةطشتى صؤس جياواصة كةضى هةبواسى 
صؤس جياواصى ٍةية هة ىَيواٌ  بَى طةسثةسشتياسى هةيةن ئاطتذا، بةآلو دةواملشدىى ميذاآلىى بَى طةسثةسشتياسبآلوبووىةوةى 

 ىة شَيوةى خواسةوة. ٍةسدوو ىاوضةدا. بِشوا

 


