
2622/60/22  سامانعبدالرزاقأحمد 

 
 هةرَيمى كوردستان– 2662كورتكراوةى شيكارى رووثَيوى رواَل و الوان 

 
دةصتةى ئامارى هةرَيم بة هاوكارى وةسارةتى ثالن  دااالااى ومةمالةتى رِاللر اَ  و رَيمىالزاوى          

UNFPA  َِةَيمِالالا  ئةمامالاللا بالالةهِةاى كوكزداالالةوةى سااِالالارى 9002لالالة صالالال ى سيالالاتز  و رووث
َِمول ِنالالالةوة لالالالة بالالالارود  ى  الالال  بةتايبالالالةتىعالالال اة بة  الالالتى و هالالالةرَياى كةردصالالالتا  ةما  لالالالة ل

 ى كةردصتا  دة زاةوة.كةرَيذةيةكى دياريمزاوى كومةل طا
َِالالالةة   الالال  دااِ الالالتةااى تةمالالالة        ( صالالالال ى  زتالالالةوة كالالالة  مارةيالالالا   00-00واتالالالة ئالالالةي رووث

َِنزاوة بة   ى كومةل طا دة زاةوة. 30و لةصةدا   2,123,346  ةمل 
َِةة    َِالشا  كالة لالة     272ى منةواةيى " عنقةدي" ئةماملرا و كوى كارةكة بةش تالا    0270 

بةتةمالالةاى ديالالاريمزاو بةشالاللاريا  لالالة ثزصالالِار ةريةكةدا كالالزد. شالالايةاى باصالالة كالالة بةشالاللارا         
َِةةيةكى سااضالالتِااة دةصتنِ الالاامزا  كالالة ئةمامالالةكااى رةاطلااةوةيالالةكى بالالة  الالَ  بالال  بالالو     بةشالال

 الدَيمااِةوة.  ةمااى كومةل طاى كةردصتا  و بة شار و
َِنزا كة شايةاى بالةراوردكزد  بال       َِةة  ةمل  َِك اِ االةرى ل َِةة كومةل ئةمامةكااى ئةي رووث

َِالن  بالو دار شالتنى ثالن  و صالةاتِ ِةكا         َِالك به لة ةَ  صتاالةردى  ِهااى و بنةمايةكى باش ث
َِب بزداالى ئالةسمةواى  الةما  لالة هالةرَيم كالة دوار   ى هةرَياةكالةما            بالة تةااللى   بو بالةرةو ثال

َِِااةوة بةصةاوة.  ث
َِى تالةوةرةركااِا  و لة الةَ     لةي   تةيةى  ةارةوةدا ضةال اِ االةرَيك  زاواةتةر وو     بالةث

 اِ االةرةكااى هاوتايا  لة باقِاتى ع اة بةراوردكزاو .
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 نيشاندةرةكانطرينطرتين 
 هةرَياى كةردصتا  نيشاندةرةكان

ااوةراص  و باشةورى 
 ع اة

 (10-30) (10-30) الوانى تةمةى

 نيَر مىَ نيَر مىَ خويَندن  

 2727 8627 6728 27 يةية بة ئاضانى زيَرةى ئةوانةى تواناى خويَهدنةوةى نامةيةك ياى زؤذنامةيةكى
 6922 926 7.29 826 زيَرةى ئةوانةى كازدةكةى و دةخويَهو                      

 نيَر مىَ نيَر مىَ كار

 8222 826 02.3 3.0 ةى ئةوانةى لةكاتى زووثيَوةكة لة كازكسدى دابووى )يةفتةى ثيَشوو(زيَر

 51.6 94.5 51.7 87 زِيَرةي ئةو الوانةي ثشتطرييي كازكسدني ئافسةت دةكةى

 (15-30) (15-30) الوانى تةمةى

 نيَر مىَ نيَر مىَ تةندروسيت و ئيَدز

 4.3 4.1 8.9 8.2 يةية زِيَرةي ئةوانةي نةخؤشيي دزيَرخايانياى

 85.5 84.1 80.2 84.5 زِيَرةي ئةوانةي جياكسدنةوةي تووشبوواني ئيَدش بةثيَويطت دةشانو

 7.6 5.9 14.3 9.2 زِيَرةي ئةوانةي ئامادةى لةطةلَ تووشبوويةكي ئيَدش ناى خبؤى

 16.9 10.9 18.2 10.7 زِيَرةي ئةوانةي ئامادةى دةضيت تووشبوويةكي ئيَدش بطووشو

 (12-30) (12-30) الوانى تةمةى

 نيَر مىَ نيَر مىَ تةندروستيي مندالَبوون الي ميَ

 83.6 84 66.1 77.6 زِيَرةي ئةو الوانةى نيشانةيةكي بالَغبووني زةطةشةكةى تس دةشانو

 28.7 30.5 38.8 46.8 زِيَرةي ئةوانةي ثيَياى واية ذخنواشيي نيَو خصماى شياني تةندزوضتيي يةية

 33 37.7 32.1 63.5 رةي ئةوانةي ئامساشي زِيَكخطتين خيَصاى بةكاز ديَهوزِيَ

 0 0 3.5 0.6 زِيَرةي ئةوانةي دةشانو كؤندؤمى مىَ ضيية

 6.5 1.1 17.3 9.5 زِيَرةي ئةوانةي دةشانو كؤندؤمى نيَس ضيية

 (10-30) (10-30) الوانى تةمةى

 نيَر مىَ نيَر مىَ خؤراك

 41.5 40.8 37.5 36.9 يازيياى لةضةز خؤزاكي ياوضةنط يةيةزِيَرةي ئةوانةي شان

زِيَرةي ئةوانةي ناشانو لة خؤزاكدا ضي كازيطةزيي بةضةز تةندزوضتيي مسؤظةوة 
 يةية

24.3 28.1 37.9 39.3 

 53.8 52.6 45.7 40.8 زِيَرةي ئةوانةي طسيهطي بةثازاضتين كيَشياى دةدةى
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 نيَر مىَ نيَر مىَ تةندروستيي دةرووني و كؤمةآليةتي

 73 76.9 79.5 80.8 زِيَرةي ئةوانةي ئيَطتا لة خؤياى زِاشيو

 54 60.6 69 70.6 زِيَرةي ئةوانةي ئيَطتا دلَشادى

 56 62.3 67.4 68.1 زِيَرةي الواني طةشبني

 63.4 74.5 62.7 74.4 زِيَرةي ئةوانةي ثيَياى واية ئافسةت بةطشيت لة ثياو كةمرتنني

 35 26.4 26.5 26.8 زِيَرةي ئةوانةي ثيَياى واية تةنيا ثياو بؤي يةية كازي ضياضةت بكا

زِيَرةي ئةوانةي ثيَياى واية ئافسةت دةتوانيَ زِؤلَةكانى  ضةزكسدايةتيي  ببيينَ 
 لة ووآلتدا

91.4 80.1 74.3 64.3 

 34.8 32.8 30.5 25 زِيَرةي ئةوانةي بسِواياى بةكوشتهى ئافسةت يةية لةضةز شةزِةف

 7.1 12.2 28.7 29.2 زِيَرةي ئةوانةي بسِواياى بةضةفةزكسدنى ئافسةت يةية بةبىَ مةحسةم

زِيَرةي ئةوانةي ثيَياى واية طسفتةكاى، بةزدةوام ياى يةنديَ جاز، بةتوندوتيري 
 ضازةضةز دةكسيَو

26.8 36.3 30.9 46.9 

 نيَر مىَ نيَر مىَ رِاطةياندن و كولتوور

 87.9 88 71.5 68.9 ئةوانةي تةماشاي تةلةفصيؤى دةكةى زِيَرةي

 41 40 33.1 45.7 زِيَرةي ئةوانةي طويَ لة زِاديؤ دةطسى

 16.9 20.5 40 41.9 زِيَرةي ئةوانةي دةخويَههةوة

 نيَر مىَ نيَر مىَ الوان و وةرزش

 21.1 1.6 25.3 5 زِيَرةي ئةوانةي دةضهة يانةكاني وةزششي

 54 4 62.1 13.2 حةش دةكةى لةطةلَ ضاالكيي تسدا وةزشش بكةى زِيَطةي ئةوانةي

 66.2 55.6 81.8 71.6 زِيَرةي ئةوانةي ئازةشووي ديازيكساوياى يةية و بةزثاي دةكةى

 نيَر مىَ نيَر مىَ تيَكنؤلؤجياي زانياري

 40.2 27.4 45.9 35.8 زِيَرةي ئةوانةي دةشانو كؤمجيوتةز بةكاز بًيَهو

 17.5 8 17.8 7.2 نةي ئيهتةزنيَت بةكاز ديَهوزِيَرةي ئةوا

 16.1 27.1 19.6 20.5 زِيَرةي ئةوانةي ئيهتةزنيَت بؤ خويَهدى و تؤذيهةوة بةكاز ديَهو

 65.3 33.6 68.7 41.1 زِيَرةي ئةوانةي تةلةفؤني مؤبايمياى يةية

 نيَر مىَ نيَر مىَ الوان و ئاسايش            

 69.1 65.9 64.8 55.3 واية طسووثة تريؤزيطتةكاى يؤي ناجيَطرييي ئاضايشوزِيَرةي ئةوانةي ثيَياى 

 43.9 43.3 11.6 10.7 زِيَرةي ئةوانةي ثيَياى واية داطريكازي يؤي ناجيَطرييي ئاضايشة

زِيَرةي ئةوانةي ثيَياى واية ئاوةدانكسدنةوة و نةييَشتين بيَكازي يؤي جيَطرييي 
 ئاضايشة

23.5 38.7 53 60.1 
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 54.2 57.3 91.1 92.6 يَرةي ئةوانةي ذياني زِؤذانة لة ضايةي دلَهياييدا بةضةز دةبةىزِ

 نيَر مىَ نيَر مىَ بةشداريي الوان

 27.2 17.5 59.8 52.8 زِيَرةي ئةوانةي ئازةشووي بةشدازيي ضاالكيية كؤمةآليةتييةكاى دةكةى

ندني زِا و دةنطي زِيَرةي ئةوانةي ثيَياى واية يةلي باضكسدني بؤضووى و طةيا
 خؤياى لة زِيَكخساوة ضياضييةكاندا بؤ زِةخطاوة

4 12 3.9 6.9 

 45.6 38.1 36.1 36.2 زِيَرةي ئةوانةي ثيَياى واية الوانة متنانةياى بةكازي ضياضي نيية

 58.1 51.4 63.9 62.2 زِيَرةي ئةوانةي زِؤلَياى لة بسِيازي ياوضةزطرييياندا يةية

 (18-30) (18-30) الوانى تةمةى

 نيَر مىَ نيَر مىَ مافةكاني مةدةني و هاووآلتيبوون

زِيَرةي ئةوانةي ثيَياى واية طسيهطرتيو ماف يةكطانيي عيَساقييةكانة بةبيَ 
 جياواشي لة بةزدةم ياضادا

15.9 20.3 39.2 39.1 

 11.6 8.9 12 11.1 زِيَرةي ئةوانةي يةضت بةجياكسدنةوة بةيؤي ئايو و تايةفةوة دةكةى

 8.3 7.1 12.8 11.8 زِيَرةي ئةوانةي يةضت بةجياكسدنةوة بةيؤي نةتةوةوة دةكةى

 7.6 10.1 11.9 18.9 زِيَرةي ئةوانةي يةضت بةجياكسدنةوة بةيؤي زِةطةشةوة دةكةى

 10 6.5 15.8 14.1 زِيَرةي ئةوانةي يةضت بةجياكسدنةوة بةيؤي يةلَويَطيت ضياضييةوة دةكةى

 61.9 46.4 74.2 63.1 تطرييي طؤزِاني ضياضي دةكةىزِيَرةي ئةوانةي ثش

 66.2 63.2 56.1 62.7 زِيَرةي ئةوانةي ثيَياى واية بازي ئابووزي لة ثاز باشرتة

 80.1 68.6 76.2 77.6 زِيَرةي ئةوانةي لة جازاى باشرت دةتوانو زِاي خؤياى دةزبسِى

 18.2 6.5 48.8 34.3 زِيَرةي ئةوانةي ئازةشووي كؤض دةكةى

 

 
 
 
 
 
 
 

          



