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 ؤضةى يةلَبرازدنداثسةكاى لةيزى اليةنة ضياضيبسيكازؤلَى 
 

 : ثيَػةكى
 ، يةلَبرازدىاليةنة ضةزثةزغتيازةكانى ، يةووو اليةك )دةضةآلت كة ئةوةى ضاوةزِواندةكسيَت ياخود وةنتكية

ء بةوثيَةؽ يةزيةكةواى زؤأل،يةلَبرازدندا ثسؤضةىضةزخطتهى لة ياوآلتياى( بةغدازيبكةى ،اليةنةكاىء ثازت
بؤى يةياة  كاة  ضاةنديو واييػاى يةياة   ياةواى كاتادا   لة ضةزغاانة كةثيَويطاتة َيَباةَيَى بكاات    لة ئةزكيَكى
 ثيادةى بكات .ء ثيَيبطات

باةثيَى  ء يةلَبرازدنداباة زِيَطةياةكى زاضات    ثسؤضاةى لة كازيؼ دةكةيو باؤ ئاةوةى بةغادازيكسدنى ياةووواى    
ةوة عيَساقلة اليةى كؤوطيؤنى باآلى ضةزبةخؤى يةلَبرازدنةكاىكةلة زيَطا تايبةتةكانى يةلَبرازدى بيَتء بهةوا

 دميوكساضاايةكاىء بااةثيَى بهااةوا وااةنتكى ئةجناواادانى يةلَباارازدنيَكى ثاااك  بة بااؤ ئااةوةى بطااةيو ، دانااساوى
 َيًاندا كازى ثيَدةكسيَت .كةلة

 كاازكسدو ء بوازى يةلَبارازدى لاة  ئاةو ئةزكاناةى وةك زيَكاساويَكاى تايبةدةناد     بةم ثيَيةو باؤ َيَباةَيَكسدنى  
، كؤوةلَطةيااةكى وااةدةنى كةوتؤتااة ضةزغاااا اى    ييَهانةكاياااةىء ثيَهاو بآلوكسدنااةوةى دميوكساضاايةت  لااة 

( ئةم ناويمكةيةى ئاوادةكسدووةو يةولَدزاوة ياةووو ئاةو شانيازياناة    KIEى كوزدى بؤ يةلَبرازدى )ثةميانطة
ضااوديَسى  ثيَهاو ئةجناوادانى ئةزكاةكانى وةك   لة كاى بيصانوضياضييةثيَويطتة نويَهةزى اليةنة كة لةخؤبطسيَت
( KIEى كاوزدى باؤ يةلَبارازدى )   ثةميانطة. يةزوةيا زؤذى يةلَبرازدندالة يةنةكانياىال نويَهةزىء يةلَبرازدى

نويَهاةزى  ء ئةناداواى ء ساىيَؤكى ئةم ناويمكةية وةكاو واناة لةضاةند دانيػاتهيَكى وةغاكجيَكسدندا باةكاد      ناوةزِ
( 55/55/5005)لاااة عيَاااسا ةكانى يطػاااتي يةلَبرازدناااة ثسؤضاااةىة بةغااادازبووةكانى ياليةنةضياضاااي
 دةوتسيَتةوة .
 ؤكى ناويمكةكاة بطةيةنهاة نويَهاةزةكانياى   ةكاى ئاةم ناويمكةياة يااخود نااوةزِ    ياليةنة ضياضيكة ييوادازيػني

 زؤذى ئةجناودانى يةلَبرازدنةكاى لةبهكةكانى يةلَبرازدندا دةبو .كة
 
 
 
 

 ى كوزدى بؤ يةلَبرازدىثةميانطة
 5005تػسيهى دووةم / 
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 ضياضىبسيكازى قةوازةى 
لةالياةى قةوازةياةكى ضياضاييةوة ثاالَيَوزابوء كؤوطايؤنى بااآلى ضاةزبةخؤى يةلَبرازدناةكانى          كاة  يةووو ئةو كةضانة دةطسيَتاةوة 

يؼ وتىانةى ثيَدابو بةوةبةضتى نويَهةزاياةتيكسدنى قةوازةكاةى لةضاةنتةزةكانى يةلَبرازدنةكانادا باةئاواجنى ضااوديَسيكسدن        عيَساق
ثيَػكةغااكسدنى زاثؤزتيَاا  بااؤ قااةوازة ضياضااييةكةى كةئااةوى يةلَباارازدووة بااؤ ئااةوةى لااةزؤذى دةنطداناادا ثسؤضااةى يةلَباارازدىء 

 نويَهةزايةتى ئةو قةوازةية بكات.
بسيكازى قةوازةى ضياضى يةزوةك ضاوديَسى ضةزبةخؤ بةضةز يةلَبرازدنةكانةوة، ثيَويطتة لةالياةى كؤوطايؤنى بااآلى ضاةزبةخؤى     

ةوة وؤلَاةت وةزبطسيَات تااكو بتوانيَات بةغادازى لةيةلَبرازدنةكانادا بكااتء كااز بكاات باؤ ضااوديَسيكسدنيَكى            عيَساقا يةلَبرازدنةكانى 
ةوة عيَساقا ثاكرانةى ثسؤضةى يةلَبرازدنةكة. دياازة ئةواةؽ دواى ئاةوةى لةالياةى كؤوطايؤنى بااآلى ضاةزبةخؤى يةلَبرازدناةكانى         

 ةدزيَت لةثسؤضةى يةلَبرازدندا، ئةويؼ بةوةى قةوازةكة ليطاتيَ  لاةناوى ئاةو   زةشاوةندى لةضةز بةغدازبوونى ئةو قةوازةية نيػاند
لةزؤذى دةنطدانداو لةبهكةكانى يةلَبرازدندا نويَهةزايةتى ئةو قةوازةياة دةكاةى لاةثيَهاو ضااوديَسيكسدنى     كة ثالَيَوزاوانة ئاوادةدةكات

زِيَوةضوونى ثسؤضةى يةلَبرازدنةكة لةزوانطةى قةوازةكةو ئاةو  ثسؤضةى يةلَبرازدنةكةو بةزشكسدنةوةى زاثؤزت لةبازةى ضضؤنيَتى بة
 ثالَيَوزاوة بؤ ئةوةى لةزؤذى يةلَبرازدندا وةك نويَهةزيَ  ضاوديَسى ثسؤضةى يةلَبرازدنةكة بكات.كة ليطتةى )ياوثةميانيَتىء حيصب(

 
 ثسةنطيجة طػتييةكاى    

ى يةووو بةغدازبووانى يةلَبرازدنةكانة كةئاةويؼ خاؤى لةثازاضا ء    بةئاواجنى ثازاضتهى ئةو ثسةنطيجة طػتييةى ئةزكى ضةزغان
زيَصطستو لةثاية دميوكساضيةكانى ثسؤضةى يةلَبرازدندا دةبيهيَتةوة يةزوةيا دانانيانة لةضةزوو يةووو بةزذةوةنادىء دةضاكةوتيَكى   

 تاكةكةضيانةء حيصبييةوة، كازو ئةزكى بسيكازةكاى ثابةندى ثيَهج ثسةنطيح دةبو:
لاةناو   كاة  نى يةلَبرازدى: ثيَويطتة بسيكازى قاةوازة ضياضاييةكاى داى بةياةووو ئاةو ياضاايانةدا بهايَو      كاو زيَطاطستو لةياضازيَص -5

 والتدا كازياى ثيَدةكسيَتء زيَصياى ليَبطرييَت. 
 دةيمَيَوء دةيهوضو. كازاوةيى: ثيَويطتة بسيكازةكانى قةوازة ضياضييةكاى زاضتطؤو خاوةى وتىانة بوء دلَهياؽ بو لةوةى -5
بابااةتى بااو: ثيَويطااتة بسيكازةكااانى قااةوازة ضياضااييةكاى بةغاايَوةيةكى بابةتيانااة بِسءوانهااة زوداوةكاااىء بةغاايَوةيةكى            -3

 طةنطيَهو كةثةيوةنديياى بةزووداوةكةوة يةية. بضةزاثاطريانةو وزد ئةو يةلووةزَانة يةلَ
ضييةكاى ئاشادبو لةدةزكسدنى بسِيازةكاندا بةوةزَيَ  بسِيازةكاى لةضوازضيَوةى ضةزبةخؤيى: ثيَويطتة بسيكازةكانى قةوازة ضيا -4

 ضةزوةزيى ياضا نةضهة دةزةوة.
بياَليةنى: ثيَويطتة بسيكازةكانى قةوازة ضياضييةكاى بياَليةى بو لةكازى ضاوديَسيكسدنى يةلَبرازدنةكانداو ناوبريواى باو بةضاةز    -5

انى زؤذى دةنطداى زوودةدةى يةزوةيا ناوبريواننب بةضةز كاؤى ثسؤضاةى يةلَبرازدنةكاةو زادةى    واييةتى زووداوةكاىء يةلَويَطتةك
ثاكء بيَطةزدييةكةىء ئاضتى ضةزكةوتهى يةزوةيا دةبيَت بةزذةوةندى طػتىء ثسؤضةى يةلَبرازدنةكةء باةيا دميوكساضاييةكانيؼ   

 ة ضياضييةكانةوة.  لةبةزضاوبطسىء بياةنة ضةزوو يةووو بةزذةوةنديية تاكةكةضىء طسةو
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 زيَطاكانى زةيتازكسدنى بسيكاز
لةثيَهاو ئةوةى يةووو اليةنةكاى ئةزكةكانى ضةزغانى خؤياى لةثسؤضةى يةلَبرازدندا بصانوء دةزك بةو يةنطاوانة بكةى كةبةغدازبووانى 

ء زةواى زيَوغويَهةكانى يةلَبرازدى بسِواتةثيَػةوةء ئةم ثسؤضةية زيَطةياى ثيَدزاوة، يةزوةيا بؤ دابيهكسدنى ئةو بازةى بةغيَوةيةكى زيَ 
ضةزكةوتو بةدةضتبًيَهيَت، كؤوطيؤنى باآلى يةلَبرازدنةكاى ضةند زيَطايةكى داناوة بؤ يةووو ئةوانةى بةغدازى لةثسؤضةى يةلَبرازدندا 

 كةخؤى لةضةند خالَيكدا دةبيهيَتةوة: دةكةى كةدةبيَت يةووواى ثيَوةى ثابةند بو، لةنيَويػياندا زيَطاى بسيكازةكانى تيَداية 
 دا كازياى ثيَدةكسيَت.عيَساقثابةندبووى بةو ياضايانةى لة -
 ةوة دةزضووى.عيَساقثابةندبووى بةيةووو ئةو زيَطاو زيَهىاييانةى لةاليةى كؤوطيؤنى باآلى ضةزبةخؤى يةلَبرازدنةكانى  -

 ثيَهاضةكسدنى خؤى وةك بسيازي قةوازةيةكى ضياضىء خؤناضاندنىيةلَواضيهى كازتى ثػتطرييىء دةزخطتهى لةضةز ضهط بؤ  -
كؤوطيؤنى باآلى ضةزبةخؤى بة بةزثسضى كؤوطيؤى لةكاتى ضوونةناو ناوةندى يةلَبرازدى ياى يةز داوةشزاوةيةكى تسى ضةزبة

 .عيَسا يةلَبرازدنةكانى 
 وووازةضةكسدنى زؤلَ  خؤياى بةغيَوةيةكى يةزوىء زةمسييانة. -
تو لةدةنطدةزاى )ئةو ياوآلتيانةى وايى دةنطدانياى يةية(ء ئةوانةى ضةزثةزضتى ثسؤضةى يةلَبرازدنةكة دةكةى )كازوةندانى زيَصطس -

لةيةووو ئاضتةكاندا يةز لةئةجنووةنى كؤوطيؤنةوة بؤ كازوةندانى ناوةندةكانى  -عيَسا كؤوطيؤنى باآلى ضةزبةخؤى يةلَبرازدنةكانى 
وانى ثؤليظء ئاضايؼ كةئةزكى ثازاضتهى ناوةندةكانى يةلَبرازدنياى لةئةضتؤداية لةطةأل يةووو بةغدازبووانى يةلَبرازدى( يةزوةيا  ثيا
 تسى ثسؤضةى يةلَبرازدى.

 زيَطستو لةيةلَطستهى ضةكء نواندنى يةنديَ  يةلَطوكةوتى ناغايطتةو دوذوهكازانة. -
 ز قةوازةيةك ياى زيَكاطتهيَ  ياى كةضايةتييةكى ضياضى.زيَطستو لةوةزطستهى يةزَؤزة ديازيء خصوةتطوشازييةك لةية -
 زيَطستو لةوةى دةضتباسيَتة ناو كازوبازى ئةوانةى بةغدازى لةيةلَبرازدنةكاىء زيَوغويَهةكانى يةلَبرازدى دةكةى )ضةزثةغتيازاى(. -
 بةزدةودا دوزضتبكسيَت.زيَطستو لةوةى دةضتباسيَتة ناو زةوتى ثسؤضةى يةلَبرازدنةكانةوة ياى كةندو كؤضجى لة -
 زيَطستو لةوةى دةضتباسيَتة ناو كازوبازو ضاالكييةكانى قةوازةكاىء يةز اليةنيَكى تسى ضياضييةوة.  -
ثابةندبووى بةيةووو زيَهىاييةكانى كؤوطيؤنى باآلوة، لةوانةؽ يةز داوايةكى بةَآ بؤ بةَيًَيَػتهى ناوضةيةك ياى غويَهيَكى ديازيكساو  -

 لةضوونةناوةوةياى، ياى بةَيًَيَػتهى ناوةندى دةنطداى ياى َياكسدنةوةى دةنطةكاى ياخود يةز بةغيَكى ديازيكساو.ياى زيَطستو 
 زيَصطستو لةنًيَهى دةنطداىء نةضوونة غويَهى دةنطداى خؤى. -
 دانياى دابهيَت. زيَطستو لةوةى ثةيوةندى بةدةنطدةزانةوة بكسيَت بةَؤزيَ  كازيطةزيى لةضةز بسِيازو ئازِاضتةى دةنط -
 زيَطستو لةوةى زيَهىايىء شانيازى بدزيَتة ضةزثةزغتيازانى ثسؤضةى يةلَبرازدى ياى ياضاو زيَطاكان  يةلَبرازدنياى بؤ زاظةبكسيَت. -
 زيَطستو لةيةز يةولَيَ  بؤ ناوبريوانيكسدى لةكيَػةكاندا. -
ى بةلَطةكاى ئةويؼ بةزاكيَػانى ضةزجنى كؤوطيؤنى باآل بةزةو يةووو ضةند يةنطاويَكى بةَآ بهسيَت بؤ ضةملاندىء ثػرتِاضتكسدنةوة -

ئةو شانيازيية وادييانة ياى ئةو زاثؤزتانةى كةوةزياندةطسيَت، ياى يةز زووداويَكى تس كةئةو تيَيدا ذياوة ياى بةغيَوةيةكى زاضتةوخؤ 
ضا، ئةم َؤزة بؤضوونانةؽ دةضهة خانةى نادزوضتىء طةندةلَىء تيَبيهيكسدووة، كةئاواذةى بةئةطةزى زودانى ثيَػيَمكازيىء ضةزثيَضى لةيا

 تسضاندىء توندوتيَرييةوة.
يةووو ئةو شانيازييانةى طواضتونيةتةوة لةضةزضاوةيةكى بهضيهةيىء زاضتةوخؤوةوةى كةدةكسيَت كة ثػرتِاضتكسدنةوةى ئةوةى -

 يَكى شانطتيانةى زووىء ئاغكسادا ئاوادةبكسيَو. ليَكؤلَيهةوةياى تيَدا بكسيَتء كؤبكسيَهةوةو زيَكباسيَوء لةزاثؤزت
 زيَطستو لةوةى ئةجناوةكانى يةلَبرازدى لةاليةى دةضةآلتى ثةيوةنديدازةوةء ثيَؼ زاطةياندنى زةمسى زابطةيةنسيَت. -
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 وةزَةكانى كازكسدنى بسيكازةكانى قةوازة ضياضييةكاى    
كااة لةضااةز غااانى انياااى لااةكاتى يةلَبرازدنةكاناادا ضااةند يااةنطاويَ  بًاويَاارى ثيَويطااتة بسيكازةكاااى لةويانااةى ئهةَاواادانى كازوبازةك

 ، لةوانةؽ: بسيكازةكاى بةضةند وةزَيَ  دادةنسيَو
بو دواى ئةوةى قاةوازة ضياضاييةكانياى    عيَسا ثيَويطتة بسيكازةكاى َيَطة وتىانةى كؤوطيؤنى باآلى ضةزبةخؤى يةلَبرازدنةكانى  -

هو، ضونكة كؤوطايؤنى بااآل باؤى يةياة ئاةو وتىانةياة لاةبسيكازى ياةز قةوازةياةكى ضياضاى بطاةنيَتةوة            ئةو وتىانةية بةدةضتدةييَ
 كةزيَطاكانى زةيتازكسدنى بسيكازى قةوزاةى ضياضى ثيَػيَن بكات. 

كانى ةوة دةزضااووة )زيَطاااعيَساقاالةاليااةى كؤوطاايؤنى باااآلى ضااةزبةخؤى يةلَبرازدنااةكانى   كة ئيىصاكااسدى لةضااةز ثةميانهاوةيااةك  -
بةغايَوةيةكى طوجنااو لةطاةأل ثسةنطايجةكانى     كة زةيتازكسدنى بسيكازةكانى قةوازة ضياضييةكاى( ثةميانهاوةكة ئاةو بةلَيَهاةى تيَداياة   

زيَصطستو لةياضاو زيَطااكاىء ضيطاتىةكانى يةلَبرازدنادا واوةلَاة بكسيَاتء كازاواةيى لةزاضاتييةكاندا ياةبَيتء بةغايَوةيةكى بابةتياناة           
 هسيَوء بةغيَوةيةكى ضةزبةخؤو بياَليةنانة كاز بكسيَت. يةلَبطةنطيَ

بةزثسع نيية لاةوةى ثيَداويطاتييةكاىء ضاا ىء ضاةالوةتى بسيكازةكازةكااى       عيَسا كؤوطيؤنى باآلى ضةزبةخؤى يةلَبرازدنةكانى  -
 دابني بكات ياى يةز َؤزة يازوةتييةكياى بداتآ.

ؤ كاازى بسيكازةكااى )طواضاتهةوةو ثةيوةنادىء خاةوو خاوزادى( لةضاةز طريياانى         وةضةلةى دابيهكسدنى ثيَويطتىء تيَضوونةكاى با  -
 قةوازة ضياضييةكانةء بؤ بسيكازةكاى نيية ييض ئاوساشيَكى وةك ئؤتؤوبيَنء كةضةزةكانى كؤوطيؤى بةكازبًيَهو. 

ازةكااىء غاازةشا باو لةزيَطااكانى     لةاليةى قةوازة ضياضييةكانةوة شانياازى تاةواو لاةبازةى ثسؤضاةى يةلَبرازدناةوة دةدزيَتاة بسيك       -
 لةاليةى  كؤوطيؤنى باآلوة دةزضووة كةديازة ئةوةؽ ثيَؼ دةضتبةكازبوونيانة.كة زةيتازكسدنياى

ثيَويطاتة بسيكازةكاااى كازتااةكانى وتىانااة لاةكاتى وةزطستهاادا ئيىصابكااةىء لااةزؤذى يةلَبرازدنيػادا لةبهكااةكانى دةنطداناادا بيكااةى     -
 ويطتة ناضهاوةى تسى خؤغياى يةلَطستبيَت بةويَهةى يؤتؤطسايييةوة.بةضهطيانةوة، يةزوةيا ثيَ

دةضاات نةخةنااة زيَوغااويَوء زةوتااى ثسؤضااةى يةلَبرازدنةكااةوة، تااةنًا وااايى ئةوةغااياى ضااةزجنى ئةنااداوانى كؤوطاايؤنى باااآلء     -
كيَػةيةك بيانةويَت باض  بكاةى.،   بةزثسضاىء ضةزثةزغتيازانى ثسؤضةى يةلَبرازدى بةالى خؤياندا زابكيَػو لةكاتى قطةكسدى لةضةز

بةآلم ئةوة ناكاتة ئةوةى ئةناداوانى كؤوطايؤىء بةزثسضااىء ضةزثةزغاتيازانى يةلَبرازدناةكاى ناضاازبو باةوةى خؤيااى باةو غاتةى           
 ئةوةوة  ضةزقاهَ بكةى.

 

 وايةكانى بسيكاز
ت ثيادةياااى بكااات، كةزةنطااة ئااةو وايانااة اؽ كؤوااةلَيَ  واييػااى يةيااة دةتوانيَااغااانة ئاااوةز بسيكازيَاا  وةكضااؤى ئااةزكى لةضةزياا

ة نويَهاةزى خؤيااى باؤ    يا لةضوازضيَوةى ثسؤضةى يةلَبرازدنةكةدا ببهة ضةند ئاةزكيَ  لةئاضات ئاةو قاةوازة ضياضاييانةى كسدوونيةت     
 ئةوةى لةناوةندةكانى يةلَبرازدندا نويَهةزايةتيياى بكةى، ئةو وايانةؽ بسيتني لة: 

 ازدنةكة لةيةووو قؤنا ةكانيدا. بةدواداضوونى ثسؤضةى يةلَبر -
ء بةدةضاتًيَهانى ئاةو شانيازيياناةى لاةالى     عيَاسا  ثةيوةنديطستو لةطةأل بةزثسضانى كؤوطيؤنى باآلى ضةزبةخؤى يةلَبرازدنةكانى  -

 كؤوطيؤنةوة دةضتدةكةوى.
 ثةيوةنديطستهى ئاشادانة لةطةأل يةووو قةوازة ضياضييةكاىء ياوثةميانيَتييةكانى -
 اىء ضاوديَسانى يةلَبرازدنةكاىء ييَصو اليةنة كؤوةآليةتىء ضياضييةكانى تسى وآلت.نيَواني 
 طةيانااااااادنى ئاااااااةو ثيَػااااااايَمكازييانةى )يةضاااااااتدةكسيَت ثيَػاااااااوةخت لةالياااااااةى بسيكازةكاناااااااةوة زووبااااااادةى(       -

 ياى ضةزضاوة ثطجؤزِو تايبةتةكاى. عيَسا بة كؤوطيؤنى باآلى ضةزبةخؤى يةلَبرازدنةكانى 
ناوةندةكانى دةنطداىء َياكسدنةوةى دةنطةكاى بةغيَوةيةكى ضةزبةضتانة لةاليةى بسيكازةكانةوة ئةويؼ بةثيَى ئةو ضوونةناو  -

 ذوازة ديازيكساوو بسِيازلةضةز دزاوةى كؤوطيؤى زيَطةى ثيَداوى لةناو يةز ناوةنديَكى يةلَبرازندا يةبو. 
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ثػكهيهى تفا ء كةزةضةكانى دةنطداى لاةثيَؼ باةكازييَهاىء دواى ئاةوةؽ بةوةبةضاتى دلَهياابووى لاةوةى دةضاتةكازى ناةكساوىء          -
 وؤزى زاضتةقيهةى خؤياى ثيَوةية.

واياة ئاةو   ء زةخهة لةبازةى ئةو زووداوانةى كةضى بسيكاز دةيةويَت لةدذى كةضيَكى تس بيانوزوذيَهيَتء ئاةو ثيَي ضكاآلثيَػكةغكسدنى  -
 كازة ثيَػيَمكسدنى زيَطاكانى بةزِيَوةضوونى يةلَبرازدنة.

 ئيىصاكسدنى يةز خػتةيةكى تايبةت بةدةنطداى ياى يةز زاثؤزتيَ  لةئاوادةطى ئةودا ئاوادةبكسيَت. -
ةثسؤضاةى دةنطدانادا   ةى ئةو نويَهةزايةتى دةكات ضةبازةت بةيةووو ئةو غتانةى ليبةزشكسدنةوةى زاثؤزتةكاى بؤ ئةو قةوازة ضياضي -

 زوودةدةى.     
 ناوة ثيَػكةغكسدىضكاآل

كؤوطايؤنى بااآلى    وةيادانيى  يةزوانبةزانىبة بدةى تيَبيهىء ناوة ثيَػكةؽ بكةىضكاآلكانة ضياضييةاليةنة نويَهةزى ء وايى دةنطدةزاى
 ةتزباضااة غااتى ثسِؤضااةكةدةكةى ضااةز يااةووو ئاضااتةكاى كةضةزثةزلة ضااةزَةم ئؤييطااةكانىء عيَسا لااة ضااةزبةخؤى يةلَبرازدنااةكاى

ضااةزَةم لة ئااةواى وايااةكانى خوديااا بااصانو بااؤ بهااةواكانى يةلَباارازدى ثيَػاايَمكازىبة يةلَباارازدى ياااخود يااةز غااتيَ  ئااةواى ثسؤضااةىبة
 قؤنا ةكانى ثسِؤضةكةدا .

غايَوةى  لة عيَسا لاة  لَبرازدناةكاى كؤوطيؤنى باآلى ضاةزبةخؤى ية كة ضوازضيَوةيةكدا دةبيَتلة ءئةوةؽ بةطستهةبةزى ضةند زيَوغويَهيَ 
 بآلويدةكاتةوة .ء ليطتدا دايدةزِيَريَتء يؤزِم

 دةزضووة : عيَسا لة اليةى كؤوطيؤنى باآلى ضةزبةخؤى يةلَبرازدنةكاىكةلة ضكاآل ونةى يؤزِوى تؤوازكسدنى 
 ضكاآليؤزِوى تؤوازكسدنى 

    
    

 شانيازى ضكاآلكاز
 ناضهاو :ء ناوى تةواو
 لةيوى : ذوازةى تة

 :ذوازةى وؤباين 
 :ناونيػانى تةواو 

 :غاز 
 : دةولَةوت 

 ضكاآلليَكساوشانيازى 
 ناضهاو :ء ناوى تةواو

 ذوازةى تةلةيوى : 
 ذوازةى وؤباين :
 ناونيػانى تةواو :

 غاز :
 دةولَةوت : 

 :بةزوازى زوداو  :غويَهى زوداو 

 :شؤز طسنط 
 :ذوازةى ناوةندى دةنطداى 

 : شؤز طسنط 
 : ازةى ويطتطةى دةنطداى ذو

 : ضكاآلكوزتكساوةى 
         .دذى ئةو نةكسابوولة ةضكاآلطةز ئةضةز دةبيَت لة طتطةى دةنطدانىبةزى ويَةتيَبيهى بةزِيَوء ئيىصاء ناو

 .ئةم  ونةية الى بةزِيَوبةزى ويطتطةى دةنطداى دةضتدةكةويَت 
 :ا طسنطةزؤذى دةنطداندلة بهكةكانى يةلَبرازدندالة كاىضياضييةى نويَهةزى اليةنة بوون  كاى :ضياضييةطسنطى يةبوونى نويَهةزى اليةنة 

بةزذةوةنديةكانى ئةو اليةنةى ء بؤ ثازاضتهى واف /يةًلبرازدى . دووةم ثسؤضةىبيَطةزدى لة دلَهيابووىء بؤ ضاوديَسيكسدى /يةكةم
نويَهةزايةتى كة بةزذةوةندى ئةو اليةنة دةطةيةنيَتبة شياىكة نى ثيَػمكازىزودالة زيَطستوء نويَهةزايةتيى دةكات ئةوةؽ لةزيَى ضاوديَسيكسدى

   زوداوة .ء ضةز ئةو كيَػةلة دةزبسِيهى نازِةشايىناوة بؤ ضكاآلوزوذاندنى كيَػةكة طةز ثيَػيَمكازى زويداو ثيَػكةغكسدنى  ء دةكات
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 زؤذى ئةجناودانيدالة ثسؤضةى يةلَبرازدى
 

كانيانى ضياضييةيةلَبرازدنياى يةية دةتوانو نويَهةزة  ثسؤضةىياوآلتيانةى وايى بةغدازى  يةوة ئةوطةلةزيَ ة كةئةو ثسِؤضةيةيدةنطداى : 
بآلوتسيهى ئةو زيَطةيانة ء بةآلم ديازتسيو، ضةنديو زيَطة بةزِيَوةدةضوبة َيًاندالة . ضةزةزِاى  ئةوةى يةلَبرازدنةكاىخؤياى ديازيبكةى

 خطتهيةتى بؤ ناو ضهدوقى دةنطداى .ء ىبةكازييَهانى كازتى دةنطدا
يةلَبرازدى ثيَويطتة ثالنى كازكسدنى خؤت دابهيَيت بؤ ضاوديَسيكسدنى ئةو خاآلنةى ثيَويطتياى لة بةز ئةوانةى دةبيَت ضاوديَسى بكسيَو :

 يَهو .ةيثسؤضةكة ثيَكدكة بابةتانة بكةيهةوةء دةبيَت َةخت لة ء بةضاوديَسيكسدى يةية
 

 طتطةكةزيَكاطتهى ناوةوةى ويَء ندى دةنطداىناوة يةكةم: 
لةكاتى طؤزِيهى غويَهى ناوةندى ء كةدةنطدةز بةئاضانى بيدؤشيَتةوة بيَت بةَؤزيَ دةنطداى  ديازيكسدنى غويَهى )بيهاى( ناوةندى -5

نطدةزاى لةو طؤزِانكازيانة زيَى زاطةياندنةوة دةلة عيَسا لة ثيَويطتة كؤوطيؤنى باالَى ضةزبةخؤى يةلَبرازدنةكاى، يَكدادةنطدان
 غويَهى ناوةندة كؤنةكة دابهسيَت بؤ ئاواذةداى بةناويػانى ناوةندة نويَكة.لة ئاطادازبكةنةوةو الييتةؽ

 وةك لةناو بهكةيةكى ثؤليظ ياخود بازةطايةكى حيصبى ياخود ، دةنطدةز ضمَى ليَبكاتةوةكة بيَت غويَهيَكدالة نابيَت ناوةندى دةنطداى -5
 ئةو بمسةطايانة بيَت .نصي  لة
جؤزة نى ييضونةبوء زدىثسِوثاطةندةى )بانطةغةى( يةلَبراى لةالبسدنى ضةزَةم ثامشاوةكانى ودلَهيابو، دةوزوبةزى ناوةندى دةنطداىلة -3

ى ياخود ضاالكيةك بؤ كسِيهةوةى دةنطى ياوآلتياء جؤزة توندوتيريةكوونى ييضنةبء ضاالكيةكى ثسِوثاطةندةي  لةاليةى ثازتةكانةوة
 تسضاندنياى .

ء ضونةناوةوةو ياتهةدةزةوةياى  ئاضاى بكاتء ياتووضؤى دةنطدةزاىكة زيَكاطتهى ويطتطةى يةلَبرازدى دةبيَت بةَؤزيَ  بيَت -4
 يةنطاوةكانى ثسؤضةى يةلَبرازدنةكة بكةى . ء ضةزَةم كةضانى زيَجيَدزاو بتوانو ضاوديَسى يةووو اليةى

 نًيَهى دةنطداى بجازيَصيَت . كة برازدى دةبيَت بةَؤزيَ  بيَتزيَكاطتهى ويطتطةى يةلَ -5
 ثيَويطتة ثيَداويطتيةكانى ناو ويطتطةكة بةتةواوى بةغى بةزِيَوةضونى ثسِؤضةكة بكةى : -6

 تا يبةت وؤزى ، ضهدوقى دةنطداى ، النةبسيَتكة وسةكةبيَ  بؤ وؤزكسدنى ضةجنةى دةطدةزاى، ثطولَةى دةنطداى ، ليطتى ناوى دةنطدةزاى
ء ،غويَهى نًيَهى دةنطداى، كيَػةو طسيتةكاىبة يؤزِوى تايبةت، تيَبيهيةكانى ويطتطةكةبة ثةزِاوى تا يبةت ، قفمَةكاى، يؤزِوى دةنطداىبة

 ......يتد . ء ضةنديو ثيَويطتى تسى وةك اليت
 ئةوانيؼ :، ويطتطةى دةنطداى بوء ناو ناوةندلة تةنًا كةضة زيَجيَدزاوةكاى -7

كادزانى نةتةوة ، يةزوانبةزانى كؤوطيؤىء ئةنداواى ، دةنطدةزاى لةكاتى دةنطداندا، ويطتطةى دةنطداىء سع ويةزوانبةزانى ناوندبةزث
ء ضاوديَسة زِيَجيَدزاوةكاى، لةطةلَيانداى )ئةوانةى ضاوديَسى يةلَبرازدى دةكةى( وةزطيَسانى شواى كةء UNDP زيَكاساوىء يةكطستوةكاى
طةز ئةئاضا يؼ ء ثؤليظ، اطةياندىهةزى زِيَجيَدزاوىكةنالَةكانى زنويَ، يةنةكاىنويَهةزى زِيَجيَدزاوى ال ، طةز ثيَويطتى كسدئة وةزطيَسِةكانياى

 ويطتطةكةوة بانطكساى.ء لةاليةى بةزثسضى ناوةندء لةكاتى ثيَويطتدا
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 ؤضةكةبةزِيَوةضونى ثسدووةم: 
 ئيىصاكسدنااى بهااةواكانى يةلَطااوكةوت لةاليااةى     ء ضااويَهدخوازدى  و( ى بةيانياادا  6-عات )ضااة لة سانى ناوةندةكااة يئاوااادةبونى كاااد   -5

 يةزوانبةزانى ناوةندةكةوة .
 دا قةكةو ثاغااااى داخطاااتهى لةبةزضااااو ئاوادةبوواناااوواى باااؤ دلَهياااابوى لةبااةتالَى ضاااهدو ثيػاااندانى ضاااهدوقى دةنطاااداى باااةئاوادةب  -5

 نويَهةزى اليةنةكاى( . ء )ضاوديَساى
 ى بةيان  ( . 7كاتى ديازيكساودا )ضةعات لة سدنةوةى ناوةندةكةك  -3
 طتطةى دةنطداى  .ويَ ء زيَكاطتهى ضونةناوةوة بؤناو ناوةند  -4
كةدةبيَت لةاليةى كةضيَ  )خصويَ (ى  (يتد...و نةخويَهدةوازء نابيها) ياوكازيكسدنى ئةو دةنطدةزانةى ثيَويطتياى بةياوكازى يةية -5

 يَت دةنطدةزةكةوة ب
ضاختةى كة طتطةكةوة َةختى ئةوةى ليَبكسيَتةوةلةاليةى بةزثسضى ويَء بةوةزَيَ  يةز كةضيَ  ياوكازى ) دوو ( دةنطدةز شياتس نةكات

ياوكازى كةضةكةى خؤى بة خؤىياخود  طةز ئةو دةنطدةزة كةضى لةطةهَ نةبووئة، نًيَهى دةنطدانةكةغى ئاغكسا نةكاتلةطةهَ نةكاتء 
 ئاغكسانةكسدنى نًيَهى دةنطدانةكةى .  ء طتطة دةتوانيَت ياوكازى بكات بةيةواى وةزَى ضاختةنةكسدىا تةنًا بةزثسضى ويَزاشى نةبوو ئةو

يازداى لةضةز بةغدازيكسدى ياخود بةغدازيهةكسدنى ئةو بسِ وى لةكةضيَتى دةنطدةزةكةوبودلَهياء كسدنى ثيَهاضى ياوالَتياىوزدبيهي -6
 دةنطدانى ئةو ياوالَتية بةزيَطةى ئاضاي  ياخود بةزيَطةى وةزَداز . ديازيكسدنى ضؤنيَتى ثسؤضةكةداولة ةيياوالَتي

 وةى كةئةو ياوالَتية ثيَػرت دةنطى نةداوة .لة ثػكهيهى ثةجنةى غايةدانى دةضتى زاضت بؤ دلَهيابوى -7
سدنةوةى ثطولَةى دةنطداى بةوةزَى يةولَهةداى بؤ زيَهىاييكسدنياى لةبازةى ضؤنيَتى ثسكء ثيَدانى ثطولَةى دةنطداى بةياوالَتياى -8

ثيَهوع نيػانةكسدنى ليطتيَ  لةكاتى بة ثةجنة ئاواذةكسدى بةبةزدةواوى بؤ ليطتيَ  ياخودبة كادزى تايبةتةوة ض كازتيَكسدنياى لةاليةى
 ياوالَتياى .بة ثيَدانى زونكسدنةوة

 كةع ضاوديَسى ناكات .ء دا دةنطدةداتدةنطدةز بةتةنًا لةغويَهى تايبةتكة ى لةوةودلَهيابو -9
 ى لةوةى كةدةنطدةز ثةجنةى وؤزدةكات . وهيابودلَ -50
 ى لةوةى كةدةنطدةز ثطولَةكة دةخاتة ضهدوقى دةنطدانةوة  . وهيابودلَ -55
 ى لةوةى كةدةنطدةز ثاؽ دةنطداى زاضتةوخؤ دةضيَتة دةزةوة . وهيابودلَ -55
يَكى ناوةوةى ويطتطةى دةنطداى )الى كادزى وزدبيهى ثيَهاع وكادزى بةزثسع بةخػيهى ثطولَةى وى لةوةى كةيةز غويَهودلَهياب -53

 ضةز ضهدوقى دةنطداى ( تةنًا يةك دةنطدةزى ليَة .ء دةنطداى غويَهى تايبةتىء دةنطداى
 ؤضةكة بةزِيَوة دةبةى .بياَليةنانة ثسِء ئةزكةكانى خؤياى طةغتووىلة ى لةوةى يةزوانبةزانى كؤوطيؤى بةباغىودلَهيابو -54
 بةزِيَوةضونى ثسِؤضةكةدا .لة ضاوديَساىء دةضتيَوةزنةدانى نويَهةزى اليةنةكاىلة ىودلَهيابو -55
 نةبوونى ييض يةولَيَ  بؤ كازكسدنة ضةز دةنطدةزاى . -57
ضونيَتى واوةلَةكسدنى ء ونى ثسؤضةكةطيَسةغيَويَهيةكاى كةدةبهةوايةى بةئاضاي  بةزِيَوةنةضوازكسدنى يةووو زوداوة نائاضاي ء تؤ -58

 .داطتطة لةطةأل ئةو زوداوانةبةزِيَوةبةزى ويَ
زيَداى بةدةنطدانى يةووو ئةو دةنطدةزانةى لةبةزدةم ء ى ئيَوازة(5داخطتهى ويَطتطةى دةنطداى لةكاتى ديازيكساوى خؤيدا )ضةعات  -59

  .ىوناوةندةكةدا زيصبو
دةبيَت زيَكاةزى زيصى ناوةندةكة ئةوا  وةؤبةطةز لةناو ناوةندةكةدا َيَياى نئةياخود  طتطةكاىيَبةكسدنة ذوزةوةياى بؤ بةزدةم و  -50

 .نايةتة زيصةكةوة كةضى ديكةكة دلَهيابيَت لةوةى
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 لَطوكةوتى بةزثسضانى يةلَبرازدىية ضيَيةم:
ء كاىضياضايية ديازيكساوةكااى. نويَهاةزى اليةنة   بهاةوا ء دةنطاداى باةثيَى ياضاا    ثسؤضاةى بةزِيَوةضاونى  لة يةزوانبةزانى كؤوطيؤى بةزثسضاو 

بةوةبةضاتى   يةلَطوكةوتى يةزوانبةزانى كؤوطيؤى بةوزدى باسِوانو لة ثيَويطتة، يةلَبرازدنةكانة ثسؤضةىكازياى ضاوديَسيكسدنى كة ،ضاوديَساى
 وى بصانني ئايا :دةغبيَت بةتةواتؤوازكسدنى ئةو تيَبيهيانة، ء يةلَةيةكياخود  يةكييةز ثيَػيَمكازلة زيَكستو

 وى؟بهةوا دانساوةكانى يةلَبرازدى بةباغى تيَطةيػتولة يةزوانبةزانى كؤوطيؤى  -5 
 ؟ضاالكانة زيَوغويَهةكانى ثسِؤضةكة ثيادةدةكةى -5
 ؟بياَليةنى خؤياى ثازاضتووةء ضةزبةخؤيى -3
 ؤضةكة بكةى .بةغدازى ثس بةغيَوةيةكى دزوضت دةنطدةزاى بتوانوتا  دةوزوبةزى ناوةندى دةنطداىء ناوةوةلة ضةضجاندنى ياضا -4
 .كاى دةطسىضياضييةنويَهةزانى اليةنة وايى ضاوديَساىء لة زيَص -5
 

 يةلَطوكةوتى دةنطدةزاى :  ضوازةم: 
 ئايا، دةنطداى تيَطةيػتوى ثسؤضةىزِيَوغويَهةكانى لة ئايا دةنطدةزاى بةتةواوى، ئاياكة ،دةبيَت بةباغى بتوانني ئةوة ديازى بكةيو

، ئايا توندوتيرى ليَدةكةويَتةوة ياخود نا، ئايا زةيتازى دةنطدةزاى بةض غيَوةيةكة، ئةطةزةكانى بةزدةوياى دةشانو ضية بؤ يةلَبرازدى
دةنطدةزاى بةزةو كة زوداوةكانى توندوتيرى يةلَبرازدى لةو كاتانةدايةء غيَكى بةزضاوى يةولَةكاى بؤ كازكسدنة ضةز دةنطدةزاىبة ضونكة

 وةندةكانى دةنطداى كوتونةتة زيَ .نا
 

 :ىدةوزوبةزى ناوةندى دةنطدا ثيَهجةم: 
بةآلم ثيَويطتة  ، ويطتطةكانى دةنطداى دةدةىء ضاوديَسيكسدنى ناوةوةى ناوةندةكاىبة شؤزبةى ضاوديَساى طسنطىكة ضةزةزِاى ئةوةى

دةزةوةى لة يةلَطوكةوتى دةنطدةزاىلة دةتوانسيَت بةغيَ  طسنطى ثيَدانةكاى بؤ دةوزوبةزى ناوةندى دةنطداى بيَت . ضونكةلة بةغيَ 
يةزوةك ضةنديو ضاالكى لةدةوزوبةزى ناوةندةكانى دةنطداى ئةجناودةدزيَت كةكازيطةزى بؤ ضةز ، ناوةندةكانى دةنطداى يةلَبطةنطيَهسيَت

غيَوةى ء ضةزضاوةء يَويطتة يةولَبدزيَت ئاوانجثكة ىيتوندوتير يؼبةتايبةت دةبيَت يةلَبرازدى ثسؤضةىدواَاز ئةجناوةكانى ء دةنطدةزاى
ييَصةكانى ثؤليظ ضةزضاوةى ئةو ء كاىضياضييةنويَهةزى اليةنة ء يةزوانبةزانى كؤوطيؤى، كة ضاوةزِيَدةكسيَتةكة ديازى بكسيَت يتوندوتيري

 توندوتيرية بو .
 

 ذوازدنى دةنطةكاى : غةغةم: 
 صانني ئايا :بؤ يةلَطةنطاندنى ذوازدنى دةنطةكاى دةبيَت ب

 زةنطدانةوةى يةلَبرازدنةكانى دةنطدةزانة .ء تاضةند َياكسدنةوةى دةنطةكاى بةوزدى دةكسيَت -5
 ثػتطويَاساو )نازاضت( .، ضجى ، ئايا ئةو ثطوآلنة دزوض  )زاض (، بةوزدى ثطولَةكانى دةنطداى َياكسابيَتهةوة -5
ء غيَوةيةكى وزدبة ضاوديَساىء كاىضياضييةنويَهةزى اليةنة ء ةزثسضة ثةيوةنديدازةكاىطويَصانةوةى ئةجناوةكاى بؤ اليهة بء ئاوادةكسدى -3

 غةياف . ء زووى
 زووندابيَت .ء كةغيَكى ئاغكسالة طويَصانةوةى ئةجناوةكاىء َياكسدنةوةى دةنطةكاىء ذوازدى -4

 :كة يةزوةك دةبيَت يةووو اليةك وزياى ئةوةبو
 ...( .ء كسانةوةى ضهدوقةكاى، ى قفألدندةضتكازى نةكساوى ) غكانء ضهدوقةكانى دةنطداى ضةالوةتو -5
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ذوازدنى ، ضةز ذوازةيةك ثطولَةى ضجىلة دةنطداى ، َياكسدنةوةى دةنطةكاى )دزِاندنى ذوازةيةك ثطولَةى دةنطداىلة ضاختةكسدى -5
هى ضةزَةم يطؤزِ، ثطولَةكانى ناو ضهدوقةكةبة ستيَكةلَكسدنى ثطولَةى ت، كساوةضةزى ديازيلة كة ثيَضةوانةى ئةوةىبة دةنطى ثطولَةيةك
 ( .ضةنديو ضاختةكازى تس ... ، لَةكانيػيةوةوثطبة هى ضهدوقةكةيطؤزِ، ضهدوقةكة ثطولَةكانى ناو

 كاتى ذوازدنى دةنطةكاى.لة ياخود نويَهةزى اليةنة ضياضييةكاىء ضاوديَساى يةزوانبةزانى كؤوطيؤىلة يةزِةغةكسدى -3
 َياكسدنةوةى دةنطةكاى بكةى .ء ضاوديَسى ذوازدىكة كةضانى تسء ضاوديَساىء كاىضياضييةنويَهةزى اليةنة بة زيَطةنةداى -4
 ئاوادةنةكسدنى زاثؤزتى كؤتاية لةضةز ذوازدنى دةنطةكاى بةثيَى بهةوا ديازيكساوةكاى . -5
 

 
  


