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كةمرتيً زَيرةى  ضاآلىةوة ثسضياز هة بازةى دؤخى خوَييدىياٌ هَيلساوة. 22هةو زووثَيوةدا تةىَا هة كةضاىى ضةزووى 
 25-22%( و دواتس طسوثى تةمةىى 5.5ضاآلٌ ) 25-22ىةخوَييدةوازى هة زةطةشى ىَيس دةطةِزَيتةوة بؤ كةضاىى تةمةٌ 

رةى ىةخوَييدةوازى هة ٍةماٌ طسوثةكاىى تةمةىى زةطةشى ىَيسييةٌ %(. هة زةطةشى مَيييةط كةمرتيً زَي22.2ضاآلٌ )
بةزاوزدى ئةو دوو زةطةشة هةو %ة. 25.5% و هة ٍى دووةميض 4.8بةآلو زَيرةكةياٌ جياواشة و هة طسوثى تةمةىى يةكةو 

دياز و بةزضاوة و دوو طسوثى تةمةىة بؤماٌ دةزدةخات كة ٍَيصتا ىةىازدىى كضاٌ بؤ قوتاخباىة هة ٍةزَينى كوزدضتاٌ 
زَيرةيةكى شؤزى كضاىى طةىج ىةخوَييدةوازٌ. بَيطوماٌ بووىى ئةو جياواشيية شؤزةى هة ٍةزدوو طسوثى تةمةىى ضةزةوة هة 
زةطةشى مَييية بةدى دةكسَيت ئةوةماٌ بؤ دةزدةخات كة ئاضتى ىةخوَييدةواى هة كضاىدا بةزةوة ىصو بووىةوة دةضَيت و 

ىةكاىى وةشازةتة ثةيوةىديدازةكاٌ ثيصاٌ دةدات بؤ ىةٍَيصتيى ديازدةى ىةخوَييدةوازى و ئةمةط كازيطةزييةكاىى ثال
ٍةزوةٍا زةىطة ئاماذةيةكيض بَيت بؤ بةزش بووىى ئاضتى ٍؤشيازى و تَيطةيصتيى خةَهم بؤ بَى بةط ىةكسدٌ و 

 ؤىاغى ضةزةتايى.دووزىةخطتيةوةى كضاٌ هة خوَييدٌ و دةزفةت ثَيداىياٌ بؤ تةواو كسدىى بةالى كةو ق
ى ضةزةتايياٌ غ، زَيرةى ئةو كةضاىةية كة قؤىاو هة ضازتةكةى خوازةوةط بة زووىى ديازة ئةوةى جَيطاى ضةزجنة

ئةو زَيرةية هة ٍةز دوو طسوثى تةمةىى ثاط خؤى و ثَيض خؤى كةمرتة.  ضاَهيدا.  25-22تةواو كسدووة هة طسوثى تةمةىى 
وة و ضةيسَيلى تةمةىياٌ و ضةزدةمى قؤىاغى ميداَهياٌ بلةيً شؤز بة زووىى ئةطةز ئاوِزَيم هة زابسدوو بدةيية

كازيطةزييةكاىى ضةزدةمى دواى زاثةِزيً و ئابَووقةى ئابووزى خؤياٌ دةزدةخةٌ و باس هة كازيطةزييةكاىى ئةو ضةزدةمة 
  هةضةز بوازى ثةزوةزدة و خوَييدٌ دةكةٌ.

 

دابةشبووىى داىيصتواىى خاوةٌ بِسواىامةى ضةزةتايى بة ثَيى طسوثى تةمةٌ )%(
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ىَيس مَى  كؤ
 

% ة و هة شوَييةكاىى تسى 2..2هة ٍةزَينى كوزدضتاٌ  ،ضاآلٌ و ضةزووتس 22كةضاىى بؤ  يى ىةخوَييدةوازىكؤى طصت
بة  %.22.8% و ضوَيناىى 3..2%، ٍةوهَيس 22.3% ة. زيصبةىدى ثازَيصطاكاىى ٍةزَينيض بةو شَيوةيةية: دٍؤن ..25عَيساق 

% و هة طوىديض 22.4طصتى زَيرةى ىةخوَييدةوازى هة شاز كةمرتة هة طوىد و هة ٍةزَينى كوزدضتاٌ ىةخوَييدةوازى هة شاز 
 % ة.24.8

 تيَكرِاى سالَةكانى خويَهدننةخويَهدةوارى،
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 3.4ضاَهة و كؤى طصتيى ٍةزَينيض  3.3و دٍؤن  3.4، ضوَيناىى 4.2بؤ ثازَيصطاى ٍةوهَيس  خوَييدٌ تَيلِساى ضاَهةكاىى
 ضاَهة. 4.2ى تسى عَيساق ضاَل و كؤى طصتيى شوَييةكاى

 

% و هة 52.2هة ٍةزَينى كوزدضتاٌ  ضاآلٌ، 25-22بؤ كةضاىى تةمةٌ  تَيلِساى ئاضتى بةزدةواو بووٌ هة خوَييدٌ
%، دٍؤن 58.4% ة و زيص بةىدى ثازَيصطاكاىى ٍةزَينيض هةو زووةوة بةو شَيوةيةية: ضوَيناىى 4..2شوَييةكاىى تسى عَيساق 

 وة بابةتةكة شياتس زووٌ دةكاتةوة.ةئةو ضازتةى خواز %.52.2% و ٍةوهَيس 52.2
دابةشبووىى داىيصتواىى تةمةٌ 12-29 ضاآلٌ هةزووى بةزدةواو بووىياٌ هة خوَييدٌ )%(
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زَيرةى ئةو كةضاىةى كة بِسواىامةى ضةزووى ئامادةيياٌ ٍةية هة ٍةوهَيس  ضاآلٌ، 25-22هة ىَيو كةضاىى تةمةٌ 
و هةضةز ئاضتى شوَييةكاىى تسى  % ة2..ئةو زَيرةية هةضةز ئاضتى ٍةزَيه  .%6.8و دٍؤن  %5.3، ضوَيناىى 6.8%

% ة. بِسواىامةى ضةزةتايى هة ٍةزضَى ثازَيصطاى ٍةزَيه و ٍةزوةٍا هةضةز ئاضتى طصتيى ٍةزَينيض بةزشتسيً 5.2عَيساقيض 
كة ٍيض بِسواىامةيةكياٌ  يةيةكَيلى تس هةو ذمازاىةى كة جَيطاى ٍةَهوةضتة هةضةز كسدىة زَيرةى ئةو كةضاىة زَيرةى ٍةية.

% ة. هةضةز 28.2% و هة دٍؤكيض 23.2%، ضوَيناىى 25.8و ئاضتَيلى بةزشياٌ ٍةية. زَيرةى ئةو كةضاىة هة ٍةوهَيس  ىيية
خوازةوة بةزضاو زووىييةكى شياتس  خصتةى% ة. 3..2% و هة شوَييةكاىى تسى عَيساقيض 25.3ئاضتى ٍةزَيه ئةو زَيرةية 

 هةضةز ئةو ذمازاىة دةخاتة بةزدةمماٌ.
 

ىةخوَييدةواز
خوَييدٌ و
ىووضني

ثةمياىطةئامادةيىىاوةىدىضةزةتايى
بةكاهؤزيوس و

ضةزووتس
14.215.229.723.910.12.84.2ٍةوهَيس

7.719.333.823.410.43.12.2ضوَيناىى

17.816.331.718.39.23.63.2دٍؤن

12.617.131.922.29.93.13.1كؤى ٍةزَيه

دابةط بووىى كةضاىى تةمةٌ 12-29 ضاآلٌ بة ثَيى بِسواىامة )%(

 

 بةردةوام بوون لة خويَهدن و دؤخى خويَهدن بة ثيَى برِوانامة


