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 ثيَرِشت
 

 ٌاضاٌدُ يةكةً بةغى
 ثازيَصطاى ئةجنووةٌى لة طةزوياُ ٌويٍَةزاٌى ضاوديَسيي يةكةى ضاالكيةكاٌى دوةً بةغى

 7107 ئةيموىل لةواٌطى ضميَىاٌى
 كؤتايي ىزاثؤزت ضيَيةً بةغى
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 ثسؤذة ٌاضاٌدٌى .1
 و ييسيَاودض ةب ةتةبيتا كىةيةكية ،ىاٌىيَضم اىطصيَازث ٌىةجنووةئ ةل اُيزوطة زاٌىةٍيٌَو ييسيَاودض ىةكية
 ىاٌى،يَضم اىطصيَازث ٌىةجنووةئ ةل اُيزوطة ىضةٌاو زاٌىةٍيٌَو كاٌىييةاالكض و كاز ؤب كسدُ وُضدواداةب
 ةكةكية .ةوةوبازةل ةاٌطواٌ زتىثؤزا ىةوةوكسدٌآلب و اُيكاٌةػوكازيئ ؤب وٌكسدُضدواداةب ىيَطةزةل

 .ئةوسيكي "NED" يوكساضميد بؤ ٌيػتىاٌى يضٍدوق دازايي يػَلجاةثب دةٌطة زاديؤي ثسؤذةيةكى
 :لة بسيتيية يةكةية، ئةً ةكاٌىئاواجن 
 .ةكضةٌاو اٌىيتآلِاو ؤب سدزاويَربةَلِ زاٌىةٍيٌَو كسدٌىيتيةزاةٍيٌَو و ياالكض ىةبازةق زخطتٍىةد .0 
  

 ةب اتسيش وداٌىةبس ئاواجنى ةب اُ،يتآلِاو وةزاٌةٍيٌَو وةئ واُيٌَةل ةكيد ٌدىةوثةي كىيةَلةيةزا دزوضتكسدٌى .7
 .ةوةكاٌةزةٍيٌَو زةضةب بوُ سيَاودض ِاةزوةِ و كسدُيتيةزاةٍيٌَو كازى

  
 ،ةئازاو ةتيَد كاُةزةٍيٌَو زةضةل ةوةاٌيتآلِاو ُيةالةلةك ىةاٌييٍيبيَت و زٌجةض و زا وةئ ػاٌداٌىثي .3

 كرتى.ةيةب زدوالةِ ىطٌةد اٌدٌىطةي
  
 :ةل تيَبةد ييتيبس ةيةكية ًةئ كاٌىيةاالكض 
  

 اىطصيَازث ٌىةجنووةئ ةل اُيزوطة زاٌىةٍيٌَو كازى و ياالكض زةضةل ةاٌطواٌ زتىثؤزا كسدٌىةئاواد .0
 ىاٌى.يَضم

  
 ةزةٍيٌَو ياالكض و كاز زةضةل كاُةاواشيج ةريَتو و ضني يزا ينيشاٌ ؤب ييسضثزا جناوداٌىةئ .7
 كاُ.يةاٌيزوطة
  

 ةل اُيتآلِاو كسدٌىييتيةزاةٍيٌَو ؤَليز اتسىيش وكسدٌىةتث ؤب ،ةاٌطواٌ يؤيزاد كىةيةزٌاوةب جناوداٌىةئ .3
 كاُ.ييةعيغسةت اطشةد و ُةجنووةئ
  

 يسضث ةب اتسيش داٌىطييسٌط ىةبازةل ،ةكساو ىةوةبوٌؤك و تيبيةد ٍاز،يىيض ،زِؤك جناوداٌى:ةئ .4
 سدزاو.يَربةَلِ زاٌىةٍيٌَو كسدٌىيسيَاودض ِاةزوةِ و كسدُييتيةزاةٍيٌَو
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 :ضميَىاٌى ثازيَصطاى ئةجنووةٌى ٌاضاٌدٌى .2 
 
  يوزةل ،ةوييةىاٌيَضم  ياطصيَازث  يكةَلخ ُيةالةل ةسدزاويَربةَلِ  يكيٌَةجنووةئ ، يىاٌيَضم  ياطصيَازث  يٌةجنووةئ

 ةوييةسيَاودض  يوزةل و  ساُيشةو  يٌةجنووةئ  يتيةكاؤزةضةب ةوةتةضرتاوةب ةوييةاضاي و   ييدازا و   يسِطيَكاز
 .ةوةكوزدضتاٌ  يواٌةزلثة  ييسيَاودض سيَذ ةتيَوةكةد

 و وةسِثيَ و ازيسِب ةيةِ  ةيوةئ  وايف و داةاكطصيَازث  يسِطيَكاز  يضٍوزةل ةكسدٌيسيَاودض ُةجنووةئ  يتآلةضةد
 تيَبتواٌس تا ، ينَيَوضزبةد داةاكطصيَازث  يضٍوزةل  ييدازا و   يسِطيَكاز  يكازوباز  كخطتينيَز ؤب كاُييةٍىايَز
 بكات،  يسِطيَكاز  يبسدٌةويَزِةب  يزةٌتةٌاض  يجيٌطةسث  ةثيَيب اطصيَازث  يكازوباز  يبسدٌةويَزِةب  ييزغتثةزةض
 .ىدايَزةِ  يكاٌةكساوثيَكاز اضاي و ضتوزةد ةطةهَل تيَبةٌ كؤٌاك ةك وا  يكيَزؤجةب

 ةل زةميبس ثؤهَ  ي7114-4-6  ي(70) ةوازذ  ياضاي  ةثيَيب ، يىاٌيَضم  ياطصيَازث  يٌةجنووةئ  يوةكية  يخول
  ةثيَيب ،ةٌةجنووةئ  يوةدو  يخول ةك ةخول ًةئ ،وكّاتبثيَ ٌداًةئ (40) ةل و سدزايَربةَلِ دا30-0-7115

 كاُيةٌاح و شاةق و اكاُطصيَازث  يكاٌةٌةجنووةئ  يازدٌربةَلِ  ياضاي 7119  َليضا  ي(4) ةوازذ  ياضاي
  يخول ت،يَكدثيَ ٌداًةئ (37) ةل و ةسدزاويَربةَلِ دا 7104-4-31 ةل اقدا،ريع-كوزدضتاُ  يىيَزةِةل

 ًةكية ا،،ريع-كوزدضتاُ  يىيَزةِ  ياكاٌطصيَازث  ياضاي 7119  َليضا  ي(3) ةوازذ  ياضاي  ةثيَيب ًةدو
 .كسد دا7104-6-74 ةل  ؤيخ  ةيوةبوٌؤك

  ييػتىاٌيٌ  ييتيَكية ٌداً،ةئ 07 اُزِطؤ بصوتٍةوةى) لة: بسيتني كة ،ُيؤفساكط (7) ةل تيَكدثيَ ُةجنووةئ
 4 كوزدضتاُ(  يطالويئ  ةَليوؤك و كوزدضتاُ  ييطالويئ  يوستطكية) تةخصو ٌداً،ةئ 00 كوزدضتاُ

 0 كوزدضتاُ  يػتىاٌيٌ  ياٌثةميِاو ٌداً،ةئ 0 َةيديزاف ٌداً،ةئ 3 كوزدضتاُ  يوكساتميد  يازتث ٌداً،ةئ
 .ٌداً(ةئ

 
 

 
 
 
 
 



   راثؤرت ةيةمنيدوانزة –راثؤرتى يةكةى ضاوديَرى نويَنةرانى طةرميان لة ئةجنومةنى ثاريَزطاى سليَمانى 

 پەڕەی | 5

 

 :ضميَىاٌى ثازيَصطاى ىئةجنووةٌ اٌىطةزوياٌيةك ةئةٌداو ٌاضاٌدٌى .3 
  
 ،يةاطصيَازث وةل ةكيَغةب طتاؽيَتائ اُيزوطة ةك ىاٌىيَضم اىطصيَازث ٌىةجنووةئ ٌداواٌىةئ ةل (7) طتادايَئةل
 ؼ:يواٌةئ َ،يَكسةد وازذةِ ةٌةجنووةئ وةل اُيزوطة زاٌىةٍيٌَو ةب و اٌَيزوطة ىضةٌاو كىةَلخ
  

 .يلةع دةوةحم غالب .0
  

 ِاب.ةبدولوةع دةوةحم .7
 
 

 يلةع ييزةك) ٌاوبساو لةجيَطةى ضميَىاٌى، ثازيَصطازى بة ئةبوبةكس ِةظاهَ ِةَلبرازدٌى لةثاؽ بسِيازة ِاوكات
 كةالزة، قةشاى بة ضةز زشطازيي ةىيٌاح داٌيػتوى طةزوياٌييةو ئةويؼ كة ئةجنووةُ، ئةٌداوى ببيَتة (ييزةك

 وةك (ئةبوبةكس ِةظاهَ) دةضتبةكازبوٌى واوةَلةكاٌى تةواوٌةبوٌى و ياضايي كيَػةى بةِؤي تائيَطتا بةآلً
 ٌةخوازدوة. ئةجنووةُ ئةٌداوى بة بوُ بؤ ياضايي ضويٍَدى (عةلي كةزيي) ثازيَصطاز،

 
 
(CV) ضميَىاٌى ثازيَصطاى ئةجنووةٌى طةزوياٌيةكةى ئةٌداوة دو 
 
(0) 

 غكوز عةلي حمةوةد غالب ضوازى: ٌاوى
 طؤزِاُ فساكطيؤُ:

 0987 كةالز لةدايكبوُ: ضاَلي و غويََ
 كةالز ئيَطتا: ٌيػتةجيَبوٌى غويٍَى

 ٌةوت غيكازي لة دكتؤزا خويٍَدكازى زضوُ:دة ضاَلي بسِواٌاوةو
 ضةَلت خيَصاٌى: بازي

 شاٌكؤ واوؤضتاى ثيَػرت: كازى
 فازضي ئيٍطمبيصي، عةزةبي، كوزدى، دةيصاٌيَت: شواٌاٌةى ئةو
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 ghalib8299@gmail.com ئيىةينَ:
 M.ali ghalib  فةيطبوك:

 07702122501 تةلةفؤُ: ذوازة
 ضسوغتيةكاُ ضاواٌة و باشزطاٌى وشةو ثيػةضاشي ليرٌةى ضةزؤكى ئةجنووةُ: ٌاو كازى

 تةٌدزوضتى و ذيٍطةيي زيضكخساويَكى لةضةٌد ةٌداًئ زيَكخساوةيي: ضاالكي
 

 

(7) 
 

 زةشا عووةز عةبدولوةِاب حمةوةد :ضوازى ٌاوى
 طؤزِاُ فساكطيؤُ:

 غيَخ حةوةى ٌاشٌاو:
 0983 كةالز لةدايكبوُ: ضاَلي و غويََ
 فةزواٌبةزاُ – كةالز ئيَطتا: ٌيػتةجيَبوٌى غويٍَى

 7117-7116 دبمؤً زضوُ:دة ضاَلي بسِواٌاوةو
 خيَصاٌداز خيَصاٌى: بازي

 واوؤضتا ثيَػرت: كازى
 shex Hamay فةيطبوك:

 07701581753 – 07701955029 تةلةفؤُ: ذوازة
 فازضي كةويَك عةزةبي، كوزدي دةيصاٌيَت: شواٌاٌةى ئةو

 ليرٌة ضواز ئةٌداوى ئةجنووةُ: ٌاو كازى
 كسدوة غازةكةى وةدةٌيةكاٌى ضاالكية شؤزبةى بةغدازي زيَكخساوةيي: ضاالكي
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 :طةزوياُ ٌاوضةى ٌاضاٌدٌى .4
 كةدواتس دةكسيَت ِةذواز كؤٌةكةى بةثيَكّاتة كةزكوك ثازيَصطاى ضةز ديازييكساوى بةٌاوضةيةكى طةزوياُ

 ضميَىاٌى. ثازيَصطاى ضةز خساية تةعسيب، بةِؤكازى
 كوزت لةئيَطتادا طةزوياُ ئيدازةى ئيدازييةوة، لةزوى بةآلً ثيَكديَت، قةشا لةكؤوةَليَك ٌاوضةية، ئةً

 (خاٌةقني. قةشاى لة بةغيَك و كفسي و كةالز) :قةشاكاٌى بؤ بوةتةوة
 ياطصيَازث  يكات يكةيةويَغةب ةوةكوزدضتاٌ يىيَزةِ يتةحكوو ُيةالةل ،0990 ضاَلي زاثةزِيين لةدواى

 (نيقةخاٌ يشاةق يكاٌييةٌاح ةل كيَغةب اُ،خيٌدةزبةد ، هَواضةوضة ،يكفس الز،ة)ك يشاكاٌةق  ةك زكوكةك
 كاُييةتيةزاةبةويَزةب و طةزواٌةف ؤب ٍايب يٌوبةٌ ؤيِةب غداةاكطصيَازث يٍاٌيَكّثيَ ةطةهَل ٍسا.يَكّثيَ ،ةوةستةطد
 .زكوكةك ياطصيَازث يٌدةٌاو ؤب كسايازيد اُخيٌدةزبةد يشاةق الز،ةك  يشاةق ةل

 َليضاةل سا،يَع يوػثيَ يىيَزِذ يخاٌوز يدوا ئةٌتةزٌيَت، لة طةزوياُ ئيدازةى فةزويي ثيَطةى بةثيَي
 ؽةوةئ ِات، يدازيئ يكييةغاؤب يغتو ٌاوةٌدةكةيةتى الزةك ياشةق ةك اُيزوطة تس يكيَجاز دا،7113

 ،ؽييةدازيئ ييةغاؤب وةئ يزكسدٌةضةازض ؤب اُ،خيٌدةزبةد ةل زكوكةك ياطصيَازث ةيو ةغاٌدٌةوةَلِ ؤيِةب
 ٍايَكّثيَ ي"اُيزوطة ةيدازيئ" 6/8/7116 يذؤز ةل كيَازيسِب ةب كوزدضتاُ يىيَزةِ يساٌيشةو يٌةجنووةئ

 ةتآلةضةد يفساواٌكسدٌ و ةكةدازيئ يكازاكسدٌ ٍاوثيَ ةل ِاةزوةِ ،ةداٌساو الزةك يشاةق ةل ةيكةشةزكةو ةك
 يتس ياكاٌطصيَازث ةيويَِاوغ اُيزوطة ةيدازيئ دايازيسِب 7118 َليضا ةل ييَزةِ يتةحكوو ،يكاٌييةسِطيَزِكا
 .ةكةدازيئ يازيزغتثةزةض ةتةخػساو ةب ازطصيَازث يتآلةضةد ةوةغةوز وةل و تيَبكس داةطةَلل ةَلةيواو ييَزةِ

 بةآلً ِةية، ثازيَصطاى دةضةآلتى ضةزبةخؤيةو شؤز تازادةيةكى كازطيَسِييةوة زوى لة ئةطةزضي ئيدازةية، ئةً
 دةكةُ بةغدازيي ٌاوضةية ئةً خةَلكى ِةزبؤية ضميَىاٌى، ثازيَصطاى لة بةغيَكة ئيَطتا ِةتا فةزويةوة، لةزوى

 دةكةُ. ديازيي ئةجنووةٌة لةو ٌويٍَةزياُ و ضميَىاٌى ثازيَصطاى ئةجنووةٌى ِةَلبرازدٌى لة
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 ضميَىاٌى ثازيَصطاى ئةجنووةٌى طةزوياٌيةكاٌى ئةٌداوة ضاوديَسيي ثسؤذةى جيَبةجيَكازى اليةٌى ٌاضاٌدٌى .5
 
 دةٌط: زاديؤي .0

 اُ.يزوطة ةل يةِمةئ ةَلطةييوؤك يؤيزاد نيوةكية ،طٌةد يؤيزاد

 ةل ؤيخ يخػةثةب ةكسدو ضتىةد ،ةوَلةضا وةئ غوباتى ى6 زوازىةب ةل وةشزاوةداو ةوة7101 َليضا ةل
 زى.ةوزوبةد و الزةك شاىةق ضٍوزى

 جنىطة كةيةوازذ يِاوكازةب ةوةعومساُ( )ئاشاد و د(ةوةحم شاة)ج ٌوعةٌاوذؤز زدوةِ ُيةالةل ،يؤيةزاد ًةئ
 و ييوكساضميد داٌىةثيَزثة ةل ةبو ييتيبس يػيئاواجن ،ةشزاوةداو خؼةبؤخ االكواٌىض و ٌوعةٌاوذؤز
 ةك ىةتاٌةباب و هَواةِ وةزٌاوةب وةئ ىيَطةزةل اُيزوطة ضٍوزى اٌىيتآلِاو ييازيغؤِ ئاضتى ىةوةزشكسدٌةب
 كات.ةد ؤب اُيوٌضدواداةب

 وةوةواضتٍط تىةشازةو داٌىيَطةثيَزةب و (7/7/7101) زوازىةب ةل (765) ةوازذ ٌوضساوى ةب ،ةكيؤزاد
 كازكسدٌى تىؤَلةو (7/7/7101) زوازىةب ةل (368) ةوازذ ٌوضساوى ةب ةكيؤزاد يلةثؤغ ؤب اٌدُطةي

 .ةستوطزةو
 كاٌىةزٌاوةب يخػثة FM 9999 يلةثؤغ زةضةل اُ،يزوطة ضٍوزى ةل سيَوركات 74 ةاٌذؤز طتادايَئةل
 دةكات تيَدا بةزٌاوةكاتى ثةخػى بةزٌاوةو و ِةواهَ ِةية ئيٍتةزٌيَتيػي ضايتيَكى ِاوكات ،كاتةد

 .(radiodang.org) بةٌاوٌيػاٌى

 ةبوازةل كات،ةد خؼثة تىةبيتاةب اُيزوطة ىضةٌاو وةَلطةوؤك ؤب واتا ،ةَلطةييةوؤك كىيؤيةزاد ،ةكيؤزاد
 و ييحكوو و ييوشازطتةخصو زتىةك ،ييريغٍبذؤز ئابوزى، ،ييتيةآلةوؤك ،يياضيض كو:ةو كاٌىةاواشيج
 ةػيَك و ييػتىاٌيٌ ةسضث ؤب ؼيوٌضدواداةب ِاوكات كات.ةد وُضدواداةب ِتد، ... و ييزشغةو
 .ةستوطزةو ٌدةِةب كاٌىةييةاٌڤؤوس و ييػتىاٌيٌ ةٌدةِةز و كاتةد كاُيةزةزاٌطةض

 ئةجناوداوة، دا تةوةٌى ضاَلي غةؽ لةواوةى ديكةى ثسؤذةى ضةٌديَ دةٌط زاديؤي ويديايي، كازى لة جطة
 ئةجناوداٌى زؤذٌاوةٌوضاُ، بةتواٌاٌى ثةزةثيَداُ خولي زؤذٌاوةٌوع، ثيَطةياٌدٌى خولي )كسدٌةوةى لةواٌة:

 ٌةزيي(.ِو ضاالكى ِةٌديَك كسدٌى ضجؤٌطةز ضيىيٍاز، و كؤزِ
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 NED دميوكساضي بؤ ٌيػتىاٌى ضٍدوقي .7

 

 طةغةثيَداُء بة تايبةتة قاشاجنٍةويطيت ئةوةزيكي داوةشزاوةيةكي (NED) دميوكساضي بؤ ٌيػتىاٌي ضٍدوقي
 ضاالٌة ئةوةزيكييةوة كؤٌطسيطي كةلةاليةُ جيّاٌدا، ولةِةو دميوكساتييةكاُ داوةشزاوة ثاَلجػتيكسدٌي

 ثسِؤذةي ضةد ود ِةشازو (0711) لة شياتس ثاَلجػيت ضاالٌة ئةويؼ بؤديازيدةكسيَت، تايبةتي بودجةي
 دةكات. والتدا ٌةوةد (91) لة ٌاحكووييةكاُ طسوثة

(NED) لة دميوكساتيدا يلةتيَكؤغاٌ ثيَػةٌطة ،اد (0983) لةضاَلي لةداوةشزاٌدٌييةوة ِةز 
 ضاالكيء بؤ ضة، ةتةوب ئازِاضتةو ةِةٌدوز فسة داوةشزاوةيةكي بؤ ةوطةغةيكسد غويٍَةجياواشةكاٌداو

 . لةجيّاٌدا اتيدميوكس بوازي تويَرةزاٌي ضاالكواُء بؤ ِصزي ئاَلوطؤزِي
(NED) طةغةثيَداٌي لةزيَطةي ٌاكسيَت وسؤظايةتيية، جيّاٌي خوليايةكي ئاشادي كة بةوةية باوةزِي 
 بةديٍاِيٍَسيََ، ِةَلبرازدٌيَكةوة تاكة لةزيَطةي دميوكساتييةكاُ بةِا بّيٍَسيَتةدي، دميوكساتييةكاٌةوة داوةشزاوة
 بيَت، ديكة والتيَكي ِةز ياُ ةكاُويةكطست والَتة منوٌةي دوبازةكسدٌةوةي كة ٌاكات ثيَويطت ِةزوةِا

 طةغةدةكات. جياواشةكاُ ضياضيية كةلتوزة دابوٌةزيتة ء ثيَويطتييةكاُ بةطويَسةي بةَلكو
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  دوةم: بةشى
 7107 ئةيلول لةمانطى شليَنانى ثاريَسطاى ئةجنومةنى طةرميانيةكانى ئةندامة ضاالكيةكانى

 
 عةىل حمةوةد غالب -0
 عووةز عةبدولوةِاب حمةوةد -7
 
 
 تيَكسِا دا، 7107 ئةيموىل واٌطى لةواوةى ضميَىاٌى، ثازيَصطاى ئةجنووةٌى طةزوياٌيةكةى ئةٌداوة دو

 ئةً بةضةز بوُ دابةؽ كة ئةجناوداوة، جؤزاوجؤزياُ ضاالكي (70) دا، كازةكاٌياُ و ئةزك لةوياٌةى
 بةغاٌةدا:

 (.9) بةدواداضوُ و ضةزداُ .0
 (.01) ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى .7
 (.7) بةغدازيي .3
 
 
 عةىل حمةوةد غالب -0
 

 (7) ضميَىاٌى، ثازيَصطاى ئةجنووةٌى ئةٌداوى وةكو ،عةىل حمةوةد غالب دا، 7107 ئةيموه واٌطى لةواوةى
 بوة. ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ضاالكي  (0) و بةدواداضوُ و ضةزداُ ضاالكياُ (0) كة ِةبوة، ضاالكي

 
 بةزواز ضاالكى وةبةضتى ضاالكى جؤزى ش
 كؤوجاٌيايةك ئةوةى لةبازةى ٌوضساويَك ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو 0

 طواضتٍةوةى تاٌكةزةكاٌى لة ثازة بسِيَك لةطةزوياُ واٌطاٌة
 .وةزدةطسيَت ٌةوت

8-9-7107 

 7107-9-78 .ضةبازةت بة زاطستٍى ِاوزدةكسدٌى باٌصيَ لة ئيَساٌةوة واداضوُبةد 7
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 عووةز عةبدولوةِاب حمةوةد -7
 

 ضميَىاٌى، ثازيَصطاى ئةجنووةٌى ئةٌداوى وةكو عةبدولوةِاب، حمةوةد دا، 7107 ئةيموه واٌطى لةواوةى
 (9) و بةغدازى ضاالكيياُ (7) و بةدواداضوُ و ضةزداُ ضاالكياُ (8) كة ِةبوة، ضاالكي (09)

 بوة. ٌوضساو ئازاضتةكسدٌى ضاالكي
 
 بةزواز ضاالكى وةبةضتى ضاالكى جؤزى ش
ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ ئةجنووةٌى ثازيَصطاي ضميَىاٌى  ٌوضساو 0

بةوةبةضتى ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ ئيدازةى زاثةزيَ بؤ 
 ِاوكازييكسدٌى ِوٌةزوةٌداٌى غازى قةاَلدشىَ.

6-9-7107 

ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ ئةجنووةٌى ثازيَصطاي ضميَىاٌى  ٌوضساو 7
 ٌؤذةٌكسدٌةوةى باخضةكاٌى غازى كةالز.بةوةبةضتى 

6-9-7107 

ضةزداُ و  3
 بةدواداضوُ

ضةزداٌكسدٌى بةزيَوبةزايةتى طػتى زؤغٍبريى ضميَىاٌى بة 
.ِاوكازييكسدٌى تيجي 1وةبةضتى طةياٌدٌى ئةً داواكازيياٌة: 

ٌى طةزوياُ بؤ دس.ضةزداٌك2ٌؤى وٍاالٌى طةزوياُ. غا
زؤغٍبريى طةزوياُ. ِةواِةٌطى شياتس لةطةهَ 

.دابيٍكسدٌى كتيَب بؤ كتيَبخاٌةى ٌاحيةى ِيَسؤ. 3
 ..ِاوكازيكسدٌى طسوثي غاٌؤى قةاَلدشي4َ

6-9-7107 

ضةزداُ و  4
 بةدواداضوُ

ضةزداٌكسدٌى طوٌدى شةزدى قادزى بؤ بةدواداضوٌكسدُ 
بؤ خساثبوٌى بؤزى ئاوى خوازدٌةوةياُ و خساثي زيَطاوباٌى 

 طوٌدةكةياُ.

7-9-7107 

ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ ئةجنووةٌى ثازيَصطايي ضميَىاٌى  ٌوضساو 5
بةوةبةضتى ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ غازةواٌى كةالز 
بةوةبةضتى ِةَلطستٍةوةى خؤهَ و خاغاكى طةزةكى كةالزى 

 كؤُ و غوقةى كةً دةزاوةتتاُ.

7-9-7107 



   راثؤرت ةيةمنيدوانزة –راثؤرتى يةكةى ضاوديَرى نويَنةرانى طةرميان لة ئةجنومةنى ثاريَزطاى سليَمانى 

 پەڕەی | 12

 

ضةزداُ و  6
 بةدواداضوُ

ويميةكاٌى ٌاحيةى زشطازى بؤ  ٌى ليرٌةى تيجةدسضةزداٌك
بةدواداضوٌى كيَػة و طسفتةكاٌياُ و ِةوَلداُ بؤ 

 ضازةضةزكسدٌياُ.

8-9-7107 

ضةزداُ و  7
 بةدواداضوُ

ضةزداٌكسدٌى طوٌدى ضيَطؤوةٌاٌى ضةز بةٌاحيةى ضةٌطاو 
 بؤ بةدواداضوٌكسدُ بؤ خساثبوٌى زيَطاوباٌى طوٌدةكةياُ.

9-9-7107 

طسدبوٌةوةيةكى زؤذٌاوةٌوضاُ و ضاالكواٌاٌى بةغدازى لة  بةغدازى 8
كةالز بؤ ئيداٌةكسدٌى دةضتطريكسدٌى ضاالكواٌى بوازى 

 ذيٍطة ضةزوةز قةزةداغى.

01-9-7107 

ضةزداُ و  9
 بةدواداضوُ

ضةزداٌكسدٌى داواكازى طػتى طةزوياُ و ثيَداٌى 
ياداغتيَك لة بازةى ئةو بسة ثازةيةى كة لة واوةكاٌى 

واشةى ٌيَودةوَلةتى ثةزويَصخاُ دةضتى زابسدودا لة دةز
بةضةزدا طريا و دواتس لة اليةُ بةزيَوبةزى طووسطى 

 طةزوياٌةوة ئاشادكسا.

01-9-7107 

ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ ئةجنووةٌى ثازيَصطاي ضميَىاٌى بة  ٌوضساو 01
وةبةضتى ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ بةزيَوبةزايةتى ئاوى 

ى ئاوى طةزةكى ِةَلةظةى غازةشوز بةوةبطتى ضاككسدٌ
 قةشاكة.

00-9-7107 

ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ ئةجنووةٌى ثازيَصطاي ضميَىاٌى بة  ٌوضساو 00
وةبةضتى ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ بةزيَوبةزايةتى ٌاحيةى 

 ضةٌطاو بؤ ضاككسدٌى زيَطاي طوٌدى ضيَ طؤوةتاٌى.

07-9-7107 

ئةجنووةٌى ثازيَصطاي ضميَىاٌى بة ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ  ٌوضساو 07
وةبةضتى ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ بةزيَوبةزايةتى ئاوى 
دةوزوبةزى طةزوياُ بةوةبةضتى طؤزيٍى بؤزى ئاوى 
خوازدٌةوةى طوٌدى شةزدى قادزى ضةز بة ٌاحيةى 

 زشطازى ضةز بة قةشايي كةالز.

07-9-7107 

 7107-9-07يَصطاي ضميَىاٌى بة ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ ئةجنووةٌى ثاز ٌوضساو 03
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وةبةضتى ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ بةزيَوبةزايةتى زيَطاوياٌى 
طةزوياُ بةوةبةضتى ضاككسدٌى زيَطاي طوٌدةكاٌى )شةزدى 
قادز، شةزدى وةمحود، شةزِيَ، ويَوةكة، ثوقة، دوخسِاُ، 
دةٌطة طةوزة، كةٌى شةزد، قةبسى وةال، ويَوةكةى ضةزو، 

 ويَوةكةى خوازو(.

ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ ئةجنووةٌى ثازيَصطاي ضميَىاٌى بة  ٌوضساو  04
وةبةضتى ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ ئيدازةى زاثةزيَ بؤ 
ثيَداٌى شةوى بة ياٌةى وةزشغى قةاَلدشيَ بؤ دزوضتكسدٌى 

 يازيطا و وةلةواٌطة بؤ ياٌةكةياُ.

03-9-7107 

ضةزداُ و  50
 بةدواداضوُ

خيَصاٌة كةودةزاوةتةكاُ لة قةشاي ضةزداٌكسدٌى غوقةى 
 كةالز و بةدوادضوٌكسدُ بؤ كيَػة و طسفتةكاٌياُ.

06-9-7107 

بةغدازيكسدُ لة كؤبوٌةوةيةك لةطةهَ بةغيَك لة  بةغدازى 06
 زيَكخساوةكاٌى كؤوةَلطةى وةدةٌى لة طةزوياُ.

07-9-7107 

ضميَىاٌى بة ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ ئةجنووةٌى ثازيَصطاي  ٌوضساو 07
وةبةضتى ئازاضتةكسدٌى ٌوضساو بؤ بةزيَوبةزايةتى زيَطاوباٌى 
طةزوياُ بة وةبةضتى ضاككسدٌى زيَطاي غوقةى خيَصاٌة 

 كةودةزاوةتةكاُ لة ٌاو غازى كةالز.

08-9-7107 

ضةزداُ و  08
 بةدواداضوُ

ضةزادٌكسدٌى بةزيَوبةزايةتى ئاوى دةوزو بةزى طةزوياُ بؤ 
ى ِاواَلتياٌى طوٌدى شةزدى قازةواُ بؤ طةياٌدٌى داواكاز

 ضاككسدٌةوةى بؤزى ئاوى خوازدٌةوةياُ.

71-9-7107 

ضةزداُ و  09
 بةدواداضوُ

ضةزداٌكسدٌى بةزيَوبةزايةتى ٌةخػةداٌاٌى طةزوياُ بؤ 
ئاطادازبوُ لة ضؤٌيةتى بةزيَوةضوٌى كازةكٍى واضتةز ثالٌى 

 طةزةكى حةوسيَ و طسدةطؤشيٍة.

71-9-7107 
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 كؤتايي ىراثؤرت :شيَيةم بةشى
دو ٌويٍَةزةكةى  واٌطةى 12لةً بةغةدا ِةوَلدةدةيَ زاثؤزتيَكى كؤتايي طػتطري لةبازةى ضاالكيةكاٌى ئةً 

بابةتيَكى ديكة زوُ يةكةكةواُ و ضةٌد داتا و طةزوياُ لة ئةجنووةٌى ثازيَصطاى ضميَىاٌى و ِةزوةِا 
 بكةيٍةوة.

 
 دو نوَيهةرةكةى طةرميان ى كارةكانىهةَلشةنطاندنو  يةكةم: كؤي ضاالكيي

 . ضاالكيي:1
واٌطةى كة يةكةكةواُ ضاوديَسيي ضاالكيي و كازةكاٌى دو ٌويٍَةزةكةى طةزوياٌى كسدوة  07لةواوةى ئةً 

 لة ئةجنووةٌى ثازيَصطاى ضميَىاٌى، ضاالكيةكاٌياُ وةك تؤوازكساوة لةالواُ، بةوػيَوةية بوُ:
 ذمارةى كؤي ناو

 ضاالكي
 و شةردان

 بةدواداضون
 بةشداريي نوشراوكردن

 70 40 65 077 غالب حمةمةد عةلي
 07 73 95 085 حمةمةد عةبدولوةهاب عومةر

 
 ِةَلطةٌطاٌدُ  .2

واٌط ضاوديَسييكسدٌى كازةكاٌى دو ٌويٍَةزةكةى طةزوياُ لة ئةجنووةٌى ثازيَصطاى ضميَىاٌى،  12لةوياٌةى 
 بؤضوٌاٌةواُ لةال طةآلَلة بوة ضةبازةت بة كازوضاالكيةكاٌياُ:وةكو يةكةكةواُ ئةً 

. ِةزيةكة لة )غالب حمةوةد( و )حمةوةد عةبدولوةِاب(، لة ئةٌداوة ضاالك و ديازةكاٌى ٌيَو ئةجنووةٌَ، 1
 بةبةزدةواوي بوُ و ضاالكيياُ ِةية ض لة ٌاو ئةجنووةُ و ض لة دةزةوةو لةٌاو كؤوةَلطادا.

يايي ِةزدو ئةٌداوةكة باغة، بةغيَوةيةك كة بؤ شؤز ثسع و بابةتى ثةيوةٌديداز بةكازى . دةزكةوتٍى ويد2
ئةجنووةُ و دةزةوةغى، ئةو دو ٌويٍَةزة دةزكةوتٍياُ لةكةٌاَلةكاٌى زاطةياٌدٌةوة دةبيَت، بةتايبةت )غالب 

 حمةوةد(، دةزكةوتٍى شياتسة لة كةٌاَلةكاٌى زاطةياٌدُ.
اٌى )حمةوةد عةبدولوةِاب(، شياتسة لةواٌةى غالب حمةوةد، بةغيَوةيةك . ذوازةى ضاالكيي و كازةك3

( ضاالكيي 077( ضاالكيي و غالب حمةوةد )085واٌطةدا، حمةوةد عةبدولوةِاب ) 07لةواوةى ئةً 
 ِةبوة.
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. ثةيوةٌديي و كؤٌتاكتى ِةزدو ٌويٍَةزةكةلةطةهَ داوودةشطاكاٌى ضٍوزى طةزوياُ باغة، بةبةزدةواوى 4
ى دةشطاكاُ دةكةُ، بةآلً لةطةهَ ِةٌديَك دةشطاؽ دا زوبةزوى كيَػةو ئاضتةٌطيي بوٌةتةوة، ضةزداٌ

تةٌاٌةت دةشطاى وا ِةية كة ضكاالى لةضةز ئةو دو ئةٌداوة تؤوازكسدوة، لةمنوٌةى ضكاآلى بةزِيَوةبةزى 
 لب حمةوةد(.طووسكي طةزوياُ لةضةز )حمةوةد عةبدولوةِاب( و ضكاآلى قاميكاويةتى كفسي لةضةز )غا

. خودي دو ئةٌداوةكة لة بةدةوةوةِاتٍى دةشطاكاٌى طةزوياُ زاشيني و باضمةوةؽ دةكةُ كة تازِادةيةكى 5
 شؤز داوودةشطا فةزويةكاُ ِاوكازيياُ دةكةُ.

. دةضتبةكازبوٌى ئةً دوٌويٍَةزةى طةزوياُ ِاوكاتة بة دزوضتبوٌى قةيساٌى دازيي، ئةوةؽ وايكسدوة 6
ياُ بةو ئاضتة ببةٌة زيَوة كةخؤياُ دةياٌةويطت، ضوٌكة لةاليةك شؤزيَك لة ثسؤذةو ٌةتواٌَ كازةكاٌ

 كازةكاُ وةضتاوُ، لةاليةكى تسيػةوة ٌاتواٌَ ثسؤذةو كازى ٌويَ ثيَػٍياش  و جيَبةجيَ بكةُ.
ُ الواش . بةثيَي بةدواداضومناُ، كازيطةزيي ئةجنووةٌى ثازيَصطاي ضميَىاٌى بةضةز دةشطا فةزويةكاٌى طةزويا7

ياُ ضٍوزدازة، ضوٌكة بةوثيَيةى طةزوياُ وةكو ئيدازةيةكى ضةزبةخؤ و ٌيىضة ثازيَصطايةك واوةَلةى لةطةَلدا 
دةطسيَت، بؤية ئةجنووةٌى ثازيَصطاى ضميَىاٌى ٌاتواٌيَت زةقيبيَكى شؤز باؽ بيَت بةضةز ئةو ئيدازةيةوة، بؤ 

 يطيت بةوةية بةياضاى تايةبتىةٌد زيَكبخسيَت.ئةوةؽ بؤغاييةك لةكازى ئةجنووةٌةكةدا ِةية كةثيَو
حاَلةت  2. ثةيوةٌديي ئيػكسدٌى ٌيَواُ ِةزدو ئةٌداوة طةزوياٌيةكةى ئةجنووةُ الواشة، ضوٌكة تةٌّا لة 8

ٌةبيَت، ئةطيٍا ئةو دو ٌويٍَةزة بةدزيَرايي ئةً ضاَلة، ِيض كاز و ضاالكيةكى ِاوبةغياُ ٌةبوة ثيَكةوة، ئةوةؽ 
 كة ِةزدوكياُ ضةز بة يةك فساكطيؤٌَ و داٌيػتوى يةك غازيػَ. لةكاتيَكداية

. تائيَطتا شؤزيَك لة فةزواٌطةكاٌى ضٍوزةكة ئاغٍا ٌني بة كازى ئةجنووةُ و ئةٌداواٌى ئةجنووةُ، ئةوةؽ 9
وايكسدوة ِةٌديَك كات بةدحاَليي بوُ زوبدات، بؤ ئةوةؽ ثيَويطت بو ئةجنووةٌةكة ثيَؼ دةضت 

ٌةوةو ديداز و وؤزكػؤثي لةطةهَ ضةزجةً دةشطاكاُ زيَكبخطتاية بؤ زوٌكسدٌةوةى بةكازبوٌى، كؤبو
 كازوضاالكييةكاٌياُ.

. شؤزيٍةى ضاالكيةكاٌى دو ٌويٍَةزةكةى طةزوياُ، بةزش كسدٌةوةو ئازاضتةكسدٌى ٌوضساوة، ئةويؼ 11
ؤزبةى جاز بةِؤي ئةو زؤتيٍة ئيدازييةى لةكازوبازة فةزوييةكاُ دا ِةية، ئةوةؽ وادةكات ش

 بةدواداضوٌةكاُ ٌةطةُ بة دةزةجناً و تةٌّا لة خطتٍةزو دا خؤي ببيٍيَتةوة.
. لةتؤزِة كؤوةآليةتييةكاٌدا، بةغدازيي دو ٌويٍَةزةكةى طةزوياُ باؽ و ضاالكة، ئةوةؽ وادةكات شوتس 11

 بكةٌةوة. لةزاوبؤضوٌى خؤياُ و ئةو كازوضاالكيياٌةى كةثيَي ِةَلدةضنت، جةواوةزةكةياُ ئاطاداز
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زاثسضييةى كة يةكةكةواُ لةوطاَلدا ئةجناويدا لة ِةزيةكة لة قةشاكاٌى )كةالز  5. بةثػت بةضنت بةو 12
زؤذٌاوةٌوضاُ، زاي شؤزيٍةى ِاوآلتياُ  وو كفسي( و ٌاحيةكاٌى )باوةٌوز و زشطازيي( و زاثسضيةكى تس لةٌيَ

لةبازةى ئاضتى ضاالكيي و بةدةوةوةِاتٍى دو ٌويٍَةزةكة بؤ كيَػةو طسفتةكاٌى خةَلك، واً ٌاوةٌدة بةثيَي 
 ِةَلطةٌطاٌدٌى خؤياُ.

. شؤزيٍةى بةدواداضوُ و كازةكاٌى ئةو دو ٌويٍَةزة، لة ضٍوزى طةزوياُ و بةتايبةت قةشاى كةالز 13
 ، ئةوةؽ زةٌطة ثةيوةٌدي بةوةوة ِةبيَت كةخؤياُ خةَلك و داٌيػتوى ئةو قةشايةُ.كؤبوةتةوة

. بةوثيَيةى دو ٌويٍَةزةكة خةَلكى كةالزُ، بؤية شؤزتس لةو قةشايةدا ٌاضساوُ، وةك لة دةزةجناوى 14
اوآلتياُ زاثسضيي يةكةكةواُ دةزكةوتوة كةلةقةشاى كفسي ئةجنامماُ داوة، لةو قةشاية، بةغيَكى بةزضاوى ِ

 ئاغٍا ٌني بة ضاالكي و كازى ئةو دو ٌويٍَةزةى طةزوياُ.
. ضةزبازي ئةوةى داٌيػتوى طةزوياُ و قةشاى كةالزُ، بةآلً دو ٌويٍَةزةكة ضاالكيي و بةدواداضوٌياُ 15

لةٌاوضةو بةغى تسي ثازيَصطاى ضميَىاٌى ِةبوة، بؤمنوٌة بةدواداضوٌياُ كسدوة بؤ كيَػةو ضكاآلى ِاوآلتياُ 
 لةغازةكاٌى ديكةى ضٍوزى غازةشوز و ِةَلةظةو ضميَىاٌى و زاثةزِيَ و ضةوضةواهَ و ...ِتد.

. لةوياٌى ضةٌد كؤبوٌةوةو ديدازيَكدا كة يةكةكةواُ ئةجناوييدا، طةغتيٍة ئةو دةزةجناوةى كةبةغيَكى 16
كازى ئةٌداواٌى ئةجنووةُ بةزضاوى ِاوآلتياُ لة ضني و تويَرة جياواشةكاُ، ئاطادازي وزدةكازيي و ضييةتيي 

 ٌني، ئةوةؽ ثةيوةٌديي بةوةوة ِةية كة كاز و ئةزكي ئةجنووةُ و ئةٌداوةكاٌياُ بؤ زوُ ٌةكساوةتةوة.
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كارةكانى يةكةى ضاودَيزيي نوَيهةرانى طةرميان لة ئةجنومةنى دوةم: ضاالكي و هةَلشةنطاندنى 
 ثارَيزطاى سلَينانى

 
 . ضاالكي يةكة1

 ذمارةى ضاالكي ضاالكييجؤري  ز
 07 راثؤرتي مانطانة 0

 07 بةرنامةى راديؤيي 7

ديدار و كؤبونةوة بؤ ئةندامانى  3
ئةجنومةن لةطةَل ضني و 

 توَيذةكان

7 

 5 راثزسي 4

 0 سينيهار 5

 3 راثؤرت 6

 
 
 
 
 . ِةَلطةٌطاٌدٌى يةكة2

ِةزوةِا خطتٍةزوى تيَبيين و زةخٍةو لةكؤتا زاثؤزتى يةكةكةواٌدا، بؤ ِةَلطةٌطاٌدٌى كازةكامناُ و 
ئةكادمييي وةزبطسيَ كةلةبوازى ثةزةثيَداٌى دميوكساضيي و ئةجنووةٌة  2ضةزجنةكاُ، بةبامشاُ شاٌيي زاي 

ِةَلبريَسدزاوةكاٌدا تازِادةيةكى شؤز غازةشايياُ ِةية، ئةواٌيؼ ِةزيةكة لة بةزِيَصاُ: )ئازياُ زةئوف( و 
 )ثػتيواُ حةوةضةعيد(ُ.
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 ِةَلطةٌطاٌدٌى يةكةً:
ئازياُ زةئوف، واضتةز لة شاٌطتى ضياضيي، ضةزبازي ئةوةى واوؤضتاى شاٌكؤية، وةكو تويَرةز و ٌوضةز و 
ضاالكى وةدةٌي و وايف وسؤظ و دميوكساضيي ضاالكةو لةو زوةوة دةياُ ضيىيٍاز و كؤزِ و وؤزكػؤثي ئةجناً 

 داوة.
ضاوديَسيي ٌويٍَةزاٌى طةزوياُ لة ئةجنووةٌى ثازيَصطاى ضميَىاٌى، ثوختةى زاوبؤضوٌى لةبازةى يةكةى 

 بةوػيَوةية خطتوةتة زو:
لة زواٌني لة ضةزجةً ئةو كاز و ثسوَذاٌةى يةكةيي ضاوديَسي ئةٌداوة طةزوياٌيةكاٌي ئةجنووةٌى ثازيَصطايي 

لة ئةداي ضةٌدايةتي و  ضميَىاٌي لة زاديويي دةٌط ئةجناوي داوُ، بةزاديةكي باؽ كازيطةزى دزوضتكسدوة
ضوٌَايةتي  ئةٌداواٌي طةزوياٌي ئةجنووةٌة كة لةاليةك و ئاغٍابوٌي و بةِةٌد وةزطستين بةغيَك لة 

 زوَذٌاوةٌوضاُ و ِاواَلتياُ بة كازو ئةزكي ئةٌداواٌي ئةجنووةُ و ئاغٍابوٌي بة ضاالكيةكاٌياُ.
ٌي خوَيدا ئاواذةى ثيَكسدوة بة غيَواشيَكي تازِادةيةك ضةبازةت بة ئةو ئاواجناٌةى كة يةكةكة لة دوَكيوويٍَتةكا

باؽ تواٌيويةتي بةدةضيت بّيٍَيَت بة ئةو ئاوساش و كازاٌةى لة ئاواجنةكاٌيدا ديازى كسدوة، لةواٌةؽ: 
ئةجناوداُ و ضاشداٌي )زاثوَزتي واٌطاٌة، بةزٌاوةى زاديؤيي، ِةَلطةٌطاٌدٌي ئةداي دو ئةٌداوةكةى ئةجنووةُ، 

 كوَزِ و مسيٍاز و ديبةيت(. زاثسضي و
وةك تيَبيٍيكسدُ لة زاثؤزت و كازةكاٌى يةكةكة بةدي دةكسيَت، كةورت لةدةزةوةى زاديؤي دةٌط 
ثسِوثاطةٌدة بوَ كازى يةكةكة بكسيَت ئةوةؽ وةِايي كسدوة ٌةتواٌسيَت شياتس خةَلك بة ثسوَذةكة ئاغٍا 

 بكسيَت، ِةزبوَية ثيَػٍياز دةكةً: 
ةكاٌي ئةً يةكة بةدةز لة زاديؤي دةٌط ثسِوثاطةٌدي تسي بوَ بكسيَت لة غويٍَةكاٌي تسيؼ . كازو ضاالكي1

 جا لة زيَطةى فميَكظ ياُ ثةخػكسدٌي زاثوَزتةكاٌي بةدةز لة ئوَزطاٌةكاٌي تسى زاديؤي دةٌط.

 . بسدٌي كازو ِةَلطةٌطاٌدٌةكاٌي ئةً يةكية بوَ ٌاو شاٌكوَ و ثةمياٌطاكاُ.2

لة ثةمياٌطايي تةكٍيكي ضودي ليَوةزٌةطرياوة ض بوَ زاثسضيةكاُ ض بوَ ضاالكيةكاُ،  . بةغي كازطيَسى3
بةبسِواي وَ ثةيوةٌديةكي ثتةو لة ٌيَواُ ئةً يةكةو بةغي كازطيَسى ِةيةو ئوويَد دةكةً لة ثسوَذةكاٌي ئايٍد 

 ضود وةزبطرييَت.

. ضاشداٌي ديبةيت و مسيٍاز  طػيت لة ٌيَواُ بةزيَوةبةزغ فةزواٌطةكاٌي ئيدازةى طةزوياُ و ئةٌداواٌي 4
 ئةجنووةُ و ِاوٌيػتىاٌياُ 
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 ِةَلطةٌطاٌدٌى دوةً:
ثػتيواُ حةوةضةعيد، خاوةٌى بسِواٌاوةى واضتةزة لة ياضادا، وةكو ضاالكواٌيَكى بوازى ياضايي و 

رتيؼ وةكو زؤذٌاوةٌوع، ضاالكةو لةو زوةغةوة ضةٌديَ ضيىيٍاز و كؤزِ و كؤوةَلطاى وةدةٌيي و ثيَػ
 وؤزكػؤثي طسيَداوة.

 ثؤختةى زاوبؤضوٌةكاٌى لةخوازةوة دةخةيٍة زو:
ضود و طسٌطى ثسؤذةكة بة ديدى ئيَىى شوَز و ِةوةضةغٍَ دةكسيَت ليَسةدا بة خيَسايى ئاواذة بةضةٌد خاَليَك 

 بكةيَ لةواٌة:
ى كةلتوزى دميوكساضى لة زِيَطةى ضةضجاٌدٌى كةلتوزى ديودةزى)غفافية( لة بةزِيَوةضوٌى . قوَلكسدٌةوة1

 كازةكةكاُ و بة جيَطةياٌدٌى ئةزكةكاٌدا.
. خصوةتككسدُ و بة ِاثيَداٌى كازكسدُ بة ثسةٌطيجى)ثادغت و ضصا( كة لة طسٌطرتيَ بٍةواى ِاٌداٌى 2

ةضود ئةدا بكات و فيَسبيَت ضاوةزِيَيى دةزةجناوى ئةو كازة كةضيَكة بؤ ئةوةى كازيَك بة غيَوةيةكى ضاك و ب
بيَت كة ثيَى ِةضتا بيَت.طةز تةواغا بكةيَ ئةً ثسؤذة ية جوَزيَك لة )ثيَصاٌني( و )ِاٌداُ( ى تيَداية بوَ 

ى ئةٌداواٌى ئةجنووةٌى ثازيَصطا كة بيَطوواُ باضكسدُ و باَلوكسدٌةوةى ضاالكيةكاٌياُ جوَزيَكة لة دةضتكةوت
 وةعٍةوى بؤ ئةواُ و ثاَلجػتة بؤ بةزدةواً بوُ و فساواٌكسدٌى ضاالكيةكاٌياُ.

. دزوضتكسدٌى ِةضتى ضاوديَسيكسُ)املساقبة( الى ئةٌداواٌى بةزيَصى  ئةجنووةٌى ثازيَصطا ، كة ِةويػة 3
كة بؤ ثسؤضةكة دةبيَت ئةوةياُ لةبةز ضاوبيَت جيَبةجيَكسدٌى ئةزكةكاُ و باَلوكسدٌةوةياُ  زِةِةٌديَكى دي

شياد دةكات ئةويؼ ثيَداٌى ِةه و دةضةالتى ضاوديَسية بةخةَلك ،ِةزوةِا فساواٌكسدٌى ئاضؤيى شاٌيازى و 
ضاوكساوةيياٌة لة ِةوبةز ئةو كازاٌةى كة بة غيَكة لة ذياٌى زِوَذاٌةياُ،كة ئةوة لة حاَلةتى ثةٌّاٌى و 

 ازياٌة دةضتى ذوازةيةكى بةزضاوى ِاوالتى بكةويَت.غازاوةيى كازةكاٌدا قوزضة فةزاِةوبيَت و ئةً شاٌي
. فساواٌكسدٌى وافى بةغدازيكسُ )املػازكة( بوَ ِاواَلتياُ لةو كازاٌةى كة ثةيوةٌدى زِاضتةو خوَياُ بة 4

ذياٌياٌةوة ِةية،ئةوة بة ِةزدو زِةِةٌدى ثؤشةتيظ و ٌيَطةتيظ،واتة دةكسيَت ِاواَلتيةك لة زِيَطةى 
يَك لة كازةكاٌةوة بطاتة دةزجناويَكى ئيجابى بؤ زِاثةزِاٌدى كازةكة ياُ دةزةجناويَكى ضمبى بةدواداضوٌى يةك

كة بيَطوواُ ئةو كات ِاوالتى دةتواٌيَت لة ٌصورتيَ ئاضتدا دةضةاَلتى خوَى لةكاتى ِةَلبرازٌدا بةكازبّيٍَيَت 
ديازيكساو ياُ قةوازةيةكى  لة ضةز بٍةواى ديد و بؤضوُ و بةدواداضوٌةكاٌى بوَ كازةكاٌى كةضيَكى

 ديازيكساو،ٌةك لةضةز بٍةواى ضوَش و بة غيَوةيةكى زةوةكى.
 وةك ثيَػٍياز بوَ باغرت بةزِيَوةضوٌى كازةكة ثيَي واية دةكسيَت ئةً ثسؤضة دةوَلةوةٌد بكسيَت بة:
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زِيَصى ئةجنووةُ . باَلوكسدٌةوةى دةزةجناوى كوَى ئةو كازو ضاالكى ٌوضساو ضةزداٌاٌةى كة ئةٌداواٌى بة 1
ثيَى ِةَلطاوُ بو الى اليةٌى ثةيوةٌديدازةكاُ لة ٌاو زِاثؤزتةكاٌدا لة بةغيَكى ضةزبةخوَى زِاثؤزتةكةدا،بؤ 
ئةوة ِاوالتى شياتس تيَبطات ضةزضاوةى كيَػةكاُ و زاوةضتاٌى كازةكاُ لةكويَداية،ِةزوةِا ئةطةز واٌةبيَت 

 و ضةزداٌى زِوَتيٍى .تةٌّا كازةكة دةبيَتة جوَزيَك لة منايؼ 

. دةكسيَت ئةٌداواٌى ئةجنووةُ زِابطجيَسُ كة لة ضاالكى و كازةكاٌياٌدا، زيَكخساوةكاٌى كوَوةَلطةى 2
وةدةٌى تايبةمتةٌد بةغداز ثيَبكةُ بؤ ئةوةى ثةضتاٌةكاُ بةِيَصتس بَ بوَ وةالوداٌةوةى)اضتجابة(ى اليةٌى 

يَتةوة بة زيَكخساوةكاٌى ٌاوبساو بوَ بةدواداضوٌى شياتس و ثةيوةٌديداز، ياخود دةزةجناوةكاٌى بطجيَسد
 ثػتطريكسدٌى ِةوَلةكاٌياُ. 

 
 

 وتة: دوا
ئةً زاثؤزتة دوا زاثؤزتي ثسؤذةى زاديؤي دةٌط دةبيَت بؤ ضاوديَسيي ٌويٍَةزاٌى طةزوياُ لة ئةجنووةٌى 

اضتةى ِةوو ئةو اليةُ و كةضايةتياٌة صاٌيين شؤزواُ ئازيَدا جيَي خؤيةتى ضوثاع و ثةثازيَصطاى ضميَىاٌى، ليَس
زوياُ كة و ٌويٍَةزةكةى طةكازواُ بوُ، ِةزوةك ضوثاضيؼ بؤ دبكةيَ كة لةً ثسؤذةيةدا ِاو

 ثسؤذةكةواٌدا بوُ. بةضٍطفساواٌييةوة لةطةهَ
ثسؤذةى داِاتوواُ بؤ  لةو ئةشووٌةى لةً يةكةيةدا وةزواٌطستوة، ىة لة زاديؤي دةٌط، بةٌياشيَ ئةئيَ

 ضاوديَسيكسدٌى حكووةتيي خؤجيَيي طةزوياُ بةكازى بّيٍَني.
 تو بني.بةوئوويَدةى لةً ِةٌطاوةدا ضةزكةو
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