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 ثيَشةكى: 

ِىنياةكرث ار اةنَ           َنيرثة َةنويناََ نيراوزث ويززطيااةكرث  نةكاة كرطيير ِى  وتاارث َيرمرناَي ئةزموونى سيستمى كارطيير
ىنى مةطكةزنياةو اوزساتى طزساتةواة  دينااَيطزنى نةكاة       ستوون ى  هةطىيمى بيرت بةو ئةنَززينة سيستمى كارطييِر

ىنيةكرث  بة َِؤذيكِدنى دزاوززنيةكرنيرث نرنةاةد ة هروكرت ار  ةنَنركيش ئاةو َةنوينَنياة ئرساةنى بيرات      كرطييِر
وي َة بةدنهيرنرنى بةطذيوينَنية اةجيريةكرث  باة  بةو ئةنَززينة سيستمى كرطييرِىنى المةطكةزنيةو زنراِ نزنكَيبينة

ىنيةكرث.   َِؤذيكِدنى دزاوززنيةكرني ديناَيطزنى نةكة كرطييِر

َيرونسااتيمرث بااة باةط َةهةطتااتير   ايرباااةنثة ديوَنااةت نارث هااةطنرمير    كاارطييرِىنىباة ئااةوي  َااة كِؤكاى سيسااتمى   
ىنيةكةنة ك ستمةسيتى سِوتنيشرنَيط   هةنةة كة ةرننينرسر اونرنَنةوي  ئةو ديقة ميكرنيزمة   بةط مةبنر رطييِر

دوزجارط هاةط    ة كاة بِىنرطسرزنَز َِؤسة  ئرستى بةتَزطنكِدنى هروتايرث َةبِىنرطدزث  سةتحيةاى بِىنرطبةديسترث  
ىنيةكرث َة هةَنسةنارنَنى بة  ثيوجنروئرمرذيو َيروزنة   ةرنئةم   .طوو  مةطكةزنةت  المةطكةزنةاةويسيستمة كرطييِر

جةط  ديطاةط   ةكة بة تيروينةك َة تيرويكرث ةَة هةطنرمى كوطدسترنَز زنراِ َة نرسرنةكمرث هةنة
ىنيةكرنث  بِى  ديسةتاةكرنكرثَةنوينَنية  زؤطبة  ئةو. َةم َةنثةطيدز ى نيروزث ويززطياةكرث  نةكة كرطييِر

ى زنةابة َِسى مةطكةزنةت  المةطكة ثيركة دووطو نزن  َةنوينَن ةمنرثمرث كِدؤاة سةط روي  كرطكِدرنةننرسر
ىني  ةوي هةنة.كرطييِر

نرسر    وزطبة  َشتى ئةم َةنثةطيَةَيرنرو َشكنينى َةنكةط  سيستمى كرطييرِىنى  جةوهةط  كيرشةكةة 
 :بةستوويهةطنرمى كوطدسترث كرطَيركِزو  

 .هةطنرمي كوطدسترثكرنى َرطنرزيرنرسر   9002 سرَنى( 3) ذمرطي نرسرَ -
 .هةطنرمي كوطدسترث ( نرسر  ويززطياى نرواة3223(  سرَنى )2ذمرطي )  نرسر -
 .هةطنرمي كوطدسترث( نرسر  ويززطياى دزطزنى  ئربوط  3229(  سرَنى )33نرسر  ذمرطي ) -
 .بةطىنرويبِدني ترطيوزنيةكرني هةطنرمي كوطدسترثنرسر  هةموزطكِزو  ( 3223(  سرَنى )6نرسر  ذمرطي ) -
 



 KIEثةميانطةى كوردى بؤ هةَلبذاردن             2102/ 2ت       لة هةريَمى كوردستاندا      سيستمى كارطيَرِىثةيثةرى ضارةسةرى ياسايى بؤ قةيرانى     

           

3 | P a g e  

 

 كة: جةوهةرى كيَشة 

يِفتاى   ةَزَاةنيرو نرساركرن   ئةجنومةنى ويزنِزث  ويززطيااةكرث سةطؤكرنةاى  ِىبوونةوي  ديسةتاةكرث َة ديستى 
ىنية َة هةطنرمى كوطدسترنَز .   سةطيكى سيستمى كرطييِر

  بة ئاماجنكراوطروثى: 

 ئةو يِوَرنة  َةنثةطيكة كِدونيةاة ئرمرجنى اة  بِنتني َة: 
  :ى كوطدسترثرطنرزيركرني هةطنرمئةنَزمرنى ئةجنومةنى َ -

ئةنَزمرنى  ييةك بةبةط رو طوونيِناةة َةبةطئةوي  ديبيرتة  َرطنرزيركرث ىئةم َةنثةطي بة ئةنَزمرنى ئةجنومةن
ئةجنومةنى َرطنرزيركرث ار َةكراى ئرمرديكِدنى َيرشنيرطيكرنيرنَز بة هةموزطكِدنةوي  نرسر  َرطنرزيركرث  نرسر  

 َيرويطباِث. ويززطياةكرث سوود  
  ئيَزط  َةنكةط  طنركخستنةويةمرثة َةطوو  َةطَ َةو طوزناةنةوي كة بةط رو  ئةنَزمرنى ئةنَزمرنى َةطَةمرث: -

المةطكةز  يركى ة بةارنبةاى َةكراى هةموزطكِدنى نرسر  َرطنرزيركرنَزة بةئةوي  سيستمطووث بيرتحكومةاةوي 
 َةنرو نرسركرنيرنَز َةسةنَبكةث.   ئيَزط 
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 كانو ئةلَتةرناتيظةريَطةضارة: 

ةساةط جاةط  سيساتمى كارطييرِىنى     َةنويناََ  كرطنااةطنيرث ب  ديبيرت َة طنراة  هةموزطكِدنى ئةو نرسارنرنة  كاة   
ديسااةتاةكرث َااة ديسااتى سااةطؤكرنةاى   خبةننااةطىوو كااة نرساارنيرنة هااةطنرمى كوطدسااترث هةنااةة ئااةو طنراة اارطي 

ىنيةكرنا   َةياة  بيرتةويو بة طنرذي  جيرجيار  نر ِىز ئةجنومةنى ويزنِزث  ويززطياةكرنَ  . دزبةتاَيكِنرت  زَنةكاة كرطييِر
 كة ئةمرنةث: ةَةم َةنثةطيدز سير طنراة رطيمرث استةاةطىوو

      يةاااة) رةرَياكةمااةس  َااةرَيدس منر ااا ة     9002() اااةي   3رَيطةضااةر ي يةمااةةن اااةساة يةاااة)   ااةر
 َة ناربكرَي ةو ن

ى َةَيرنرو بة المةطكةزنكِدنى سيستمى كرطييرِى  َةهةطنرمى كوطدسترنَزة بة نر رط  هةط هةوَنيركى نرسرن
( هةموزطبكةنث. َة هةكرطي َيرونستييةكرنى 9002  سرَنى 3ديمرنبراةوي بةطديم ئةوي  كة ديبيرت )نرسرَ ذمرطي 

ِىنَز ديط ونرنَطزوية بةتم بة ئةم نرسرنةدز هراووي كة نرسركة َة َيرنرو بةدنهيرنرنى بنةمر  المةطكةزنةاى كرطيير
اونرنَنةوي  ديقى نرسركةة ئةوي بة ئرتكِز َة زؤط مردديو بِىيةو ارَنى نرسركةدز ديطديكةونرت كة هيرشتر نرسركة 

 هةموزطكِدنى زؤط  ديونرت بةئةوي  ئةو ئرمرجنة بةدنبهيرنيرت كة نرسركة  َةَيرنرودز ديط ونرنِزوي. 

 : نرسرنيرنة دياةننةطىووة كة ئرمرذيث بة هةبوونى بنةمر  مةطكةز  َة نرسركةدز ديقة يِنارتننى ئةو َيرِيدز
ىنيةكرثة بة نرسر  اىةنزود مردديَ َيرنجةمى نرسركةئةو ديسةتارنة   - بة ئةجنومةنى نةكة كرطييِر

ددينةدز َة كةارنى ئةو مر نرتةوية  ونكةَِيسةنئةو ديسةتاة  َيركرطَيركِزويكرني اِ  هةطنرمي كوطدسترث 
ى هةطنرمَز"ة َةكرايركَز بنةمر  مةطكةزنةت َة نرسر كرطَيركِزويكرنهراووي كة "نربيرت نركةك بيرت َةيةلر ديستوطو 

مردديَ سةنِ  ) ئةسرسةوي اة  َةنرو نرسر  ويززطياةكرنَز مةتسَزوية بةارنبةاى نرسر  ويززطياى نرواة.
 (. بكة َيرنجةمى نرسركة

رسر ارنبةايةكرث بة َةطيَيرَزني َرطنرزيرو بةطزكِدنةويَ بة ئةجنومةني ويزنِزث َةطنراةَ َيرنشيرزكِدني َِؤذين -
 (. بِىيةَ نةنةمويززطياي َةنوينَنَزطيوي )مرددي  تةتةمة 
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مرفى َةسةط كرطالدزني بةطىنرويبةطي يشتييةكرث َةَرطنرزيردز اةنهر َة سةتحيةاى ئةجنومةني ويزنِزنَزنةة  -
 ير اةنهر مرفى َيرشنيرطكِدنى هةنة )مرددي  تةتةمة بِىيةَ دوزنزينةم(.ئةجنومةنى َرطنرز

 َة ديقى سونرنَاوزطدنى سةطؤكى ئةجنومةنى َرطنرزيركرنَز مةطكةزنةت ديبينِنرت )مرددي  ترنزينةم(. -
ة بِىية  )مرددي  ترنزينةمويزنَِ نرواة  َرطنرزيرط َةبةطديم سةطؤكي هةطنرمَزو بةئرمرديبووني سونرنَاوزطدنى -

 دوويم(.
)مرددي   بةئرمرديبووني َرطنرزيرطويزنَِ نرواةدزو َةبةطديم قرميقرم  بةطىنرويبةطَ نرحية  سونرنَاوزطدنى -

 ترنزينةمة بِىية  سيريةم(.
ىنيةويزنفى  َةكرايركَز َرطنرزيرط َةالنةث ئةجنومةنى َرطنرزيروي هةَنَيبذنرِدطنرتة بةتم َرطنرزيرط َةطووَ  - وي كرطييِر

 بةسرتزوياةوي بة ويززطياي نرواةوي )مرددي  هةذدينةمة بِىية  دوويم(.
 ديطكِدنى مةطسوميركي هةطنرمي بةدزمةزطزنَني َرطنرزيرط )مرددي  هةذدينةمة بِىية  سيريةم(. -
 (.دزمةزطزنَنى هةطدوو جيراَِ َرطنرزيرط بة فةطمرني ئةجنومةني ويزنِزنة )مرددي  هةذدينةمة بِىية   وزطيم -
ىنيةكرث َة هةطنرمَز َةالنةث سةطؤكرنةاي ئةجنومةني  - دنرطنكِدنى وزديَ هةَنبذزطدني ئةجنومةنةكرني نةكة كرطييِر

 )مرددي  سي  هةتتةمى نرسر  َرطنرزيركرنى هةطنرمى كوطدسترث(. نةويزنِزنةوي

  نرسر (3223)  سرَنى 6نرسر  ذمرطي (دز بة ديقير  9002  سرَنى )3َةكراى هةموزطكِدنةوي  نرسر  ذمرطي  -
ئةجنومةني كة ديسةتارنةَ هةَنبويتيرتةويو  ئةو  بةطىنرويبِدني ترطيوزنيةكرني هةطنرمي كوطدسترث  هةموزطكِزو
ئةجنومةني ترطيوزنييةكرث وزاة ى هةطنرمى كوطدسترثة بة ئةجنومةني َرطنرزيركرن هةنرنةة بَطنرثةكرث يترطيوزني

 .زطنيةكرنى ترطيوزنيش خبِنرنةوي سةط ويززطياى ترطيوزنىو ديزير ئيَويتيرنِنرنةويهةَنب

 النةنة ئةطنرنى  َةزيايظةكرنى هةَنويترنَنةوي  ئةجنومةنى ترطيوزنييةكرث بِنتني َة:* 
 برطيِزني دزطزني َةسةط بودجةَ يشيت  نةكة ئيَزطنيةكرث.كةمكِدنةوي   -3
 .  زنةكَنةمرنى دوو ئةجنومةنى هةَنبذنرِدطزو َة َرطنرزير -9
دطنرذينرث سرَنة ئةجنومةني ترطيوزنيةكرنى هةطنرمي كوطدسترث  30كةارنيهيرنرث بةو نرتةطعيةاة نرسرنية  كة  -3

 .  هةنة
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  ةرمةزيةاس  قةيراسسرَيطةضةر ي  وو ةن َة نارمر سةو ي مؤي ئةو يةاةيةسةي مةريطةريية  يةاةر 
 :مةركَيِريس َةية

َرطنرزيركرنى هةطنرمى  نرسر  9002  سرَنى 3طي اةنهر نرسر  ذمر مةبةست َةم طنراة رطينة ئةوينة كة بة
ئةو نرسرنرنةش هةموزطبكِنرثة طجةم سة بةَنكو َةَرلر هةموزطكِدنةوي  ئةو نرسرنةدز ةكوطدسترث هةموزطنةكِنرتةوي

ةنى ويزنِزث    ئةجنومبنةمر  المةطكةزنةاى كرطييرِىَ  دزطزنيَزة َة منونة  نرسر ةسثرنَنى كة طنراِث َةبةطديم 
 .   نرسر  بودجة  سرتنة  هةطنرمى كوطدسترثويززطياةكرنى نرواةو دزطزنى  ترطيوزنىهةطنةك َة نرسر  

يدينث  َةم طنراة رطينةدز كةمةَنير  َِينسيثى يشتى خبةننةطىووة كة َيرونستة َةكراى هةموزطكِدنى هةطنةك هةوََن
 َةو نرسرنرنةدز طي روبكِنرث: 

 بَزاةحيةاى زنراِ تسةطؤكى ئةجنومةنى ويزنِزث سة َزةوي  نرسر  ئةجنومةنى ويزنِزنهةموزطكِدنة* َة 
ىنيةكرثبةطىنرويبةطي يشتييةكرن  .ى نرو نةكة كرطييِر

  ويزنفى بةو َةنوينَويززطياى نرواةدز طي رو  ئةو بنةمرنة بكِنرت كة َرطنرزيرط نرسر  َة هةموزطكِدنةوي  * 
 اةكرنى َة ئةجنومةنى َرطنرزيروي ويطباِنرت.ويززطياةوي نةميرنيرت  ديسةت

كة زميمةنةكى دزطزنى سةطبةاة بة ئةوي ديقنوسبكِنرت هةموزطكِدنةوي  نرسر  ويززطياى دزطزنى  ئربوطنَز * َة 
 .ديستةبةطبكِنرتسةطجةم َرطنرزيركرث 

بودجة  َرطنرزيركرث َةسةط َيرويط  ذمرطي  دزنيشتوزنى هةط  ةَزى كوطدسترنَة نرسر  بودجة  سرتنة  هةطنرم* 
ة بةديط َة بودجة  َةطيَيرَزنى َرطنرزيةكرث كة َةالنةث حكومةاى فيَطزَةوي بة جيراريبكِنرت َرطنرزيرنةك

 . َرطنرزيركرث دينيرِدطنرت

ئةم دوو بنةمرنة  ةوطدسترنَزَرطنرزيركرنى هةطنرمى ك نرسر  (9002)  سرَنى 3طي * َة هةموزطكِدنةوي  نرسر  ذمر
 ديقنوسبكِنرث:
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ىنيةكرنَز بةجيرباةنةنثة هةط َِؤذينةكى  َيرونستة ويززطياةكرث بةط َةوي   - ازمةااوززط  َة نرو نةكة كرطييِر
ىنيةكرث ويطباِنرت.  طيززمةنَ  ئةجنومةنى نةكة كرطييِر

ىنيةكرنى هةطنرمى كوطدسترثئةجنومةني  -  هيض كرم َة ويززطيت  ئةو النةنرنةَ ِ كةنرتؤَنى ة ذنرنركةون نةكة كرطييِر
 ة.ييرث بة ويززطيايركةوي نينَةنوينَ

ىنيةكرنى هةطنرمى كوطدسترثئةجنومةني  - و ديكةونة ذنرِ هةنة ني دزطزني ارنبةت بةاةنرثسةطبةاة نةكة كرطييِر
نةززهة  َةطَةمرث   رودنرِ  ديستة سةطبةاةكرنةوية َةوزنةش ويك دنوزنى  رودنرِ  دزطزنى  َيذنة  

هروتيرويكرنيرثة هروكرت طنركخِزويكرنى كةمةَناة  مةدينيش مرفى بةدوزدز وونى ئةدزو كرطوبرطيكرني 
 ئةجنومةنةكرنيرث هةنة.   

 النةنة ئةطنرنييةكرنى ئةم طنراة رطينة: * 
مةطكةزنةاى كرطييرِىنى َِؤسةنةكى  ركسرز  سةطزَريرييو َة برط  بةدنهرانيَز ذنرِارنيركى نرسرنى َتةو بة ال -

 دطوستَيكرت. 
 ايرضوونى مرددنى نيية. -

 ةطنرنييةكرنى ئةم طنراة رطينة: الوززو ن* النةنة 
 كراى زؤط ديونرت. -
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  يةالية  ئةجنن ةسس و زيراسس َةرَيد  منر ا ة    رمر سس بِريةررَيطةضةر ي اَياةةن 
ني ويزنِزنةوي بة مةبةستى دزبةتكِدنى بةتير  َة َةالنةث سةطؤكرنةاى ئةجنومة ديطكِدني بِىنرطنر 

نيةكرنديسةتاةكرنى َةية  سةطؤكى نةكة  و قةززو نرحييةكرث بة َيرى ارنبةمتةنَنيرث. هروكرت َرطنرزيرى كرطييِر
ويزنِزنى سةطجةم ويززطياةكرث بة بِىنرطنر  بةتير  َة ديسةتاةكرنى اةنرث ببةاشنة بةطىنرويبةط  

ىنيةكرثبةطىنرويبةطزنةا   .يية يشتييةكرث  فةطمرناةكرث َةسةط ئرسيت نةكة كرطييِر

َةو ديسةتارنة  سةطؤكرنةاى ئةجنومةني ويزنِزث  ويزنِيكرث َة طنراة  بِىنرطيكرنيرنةوي دينَينة سةطؤكى 
 و قةززو نرحييةكرث بةم تيروينةنة:َرطنرزيرى نيةكرنكرطييرِىنةكة 

o رةرَياكةرن ئةو   اةآلاةسة)    رَينة 

 بيرت.هةَة سنوطيكةنَز بةطزنةاي يشيت ينرونرويبةطزنةاي  بةطىديسةتاي كِدنةويَ نوسيناةو بةطى طَرطنرزير نةكةم:
 .بيرتي فةطمرنبةطزني هةو اةنسيبكِدنديسةتاي يوزستنةويَ طزذي ط َة سنوطَ َرطنرزيركةنَزةَرطنرزير دوويم:
 .بيرتهةى ديطكِدني طنرنمرني ارنبةاة ديسةتاى َرطنرزيركةنَزَةبةط طؤتنرني نرسركرث  َةسنوطَ  طَرطنرزير سيريةم:
 فةطمرنبةطزني سنوطيكةَ بة مرويَ َيرنج سرلر. َيرَزني مةَنةاي بير مو ة بة  وزطيم:
( َةيةلر َيرَزني 9ار َلة ) ( 30َيرَزني سةطمو ةو َلة بةطزكِدنةويَ فةطمرنبةطزني سنوطيكةَ َةَلة ) َيرنجةم:

 .دزبة فةطمرنبةطزث َةهةمرث ئرسيت ئرمرذيَيركِزوسوَرس  َيرززنني 

o ئةو   اةآلاةسة)    رَينة قةميقةةن 

بةمةطجي َةحرَنةاي بووني ئةو  ةاة يشتيةكةَ َةسةط ئرسيت سنوطيكةَدزنرني بةطنرمةو َالني سيرس نةكةم:
 .بربةارنةَ كةَةنوينَنيرث َرطنرزيرو قةززكةَ هةنة باةطىنتةوي بة َرطنرزيركةَ

 .طبة بةطديم َرطنرزير نرويبةطزنةاي  نوسيناة بةَيرى َيرونستَيرشنيرطكِدث بة كِدنةويَ بةطى دوويم:
ىَ اةنكِدنيرنةويَ طزذيَ فةطمرنبةطزث  اةنسيبيوزست سيريةم:  َز.ث َةسنوطَ نةكة  كرطييِر
ي سوَرس  (و َيرَزن4( ار َلة )30َةَلة ) ى سنوطيكة بةطزكِدنةويَ َلةو سةطمو ةَ فةطمرنبةطزن  وزطيم:
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 َيرززنني َةهةمرث ئرسيت ئرمرذيَيركِزو.
 ئرمرديكِدني َِؤذي بودجةَ قةززكةَ بةهروبةتي َةيةلر دزمةزطزويكرني سنوطيكةَ. َيرنجةم:

o ئةو   اةآلاةسة)    رَينة بةِرَين بةر) سةحيةن 
نةَ َةنوينََ دزنرني بةطنرمةو َالني سيرسةاى يشيت َةسةط ئرسيت سنوطيكةَة بةمةطجير  ئةو ارت نةكةم:

 بةقةززكةنةوي هةنة باةطىنرتةوي بة قةززكة.
 ( ار30َز َةَلة)َةسنوطَ كرطييرِىَ نرو ةكةَ اةن زذيَ فةطمرنبةطزث  اةنسيثكِدنيرثيوزستنةويَ ط دوويم:
 (.7) َلةدييراة 
نني َرس  َيرزز(و َيرَزني سو7َلة ) دييراة ( ار30َلة ) بةطزكِدنةويَ َلةو سةطمو ةَ فةطمرنبةطزث َة سيريةم:

 .َةهةمرث ئرسيت ئرمرذيَيركِزودز

 * النةنة ئةطنرنى و َةزيايظةكرني ئةم طنراة رطينة بِنتني َة:
 .و كرايركى كةمى ديونرتنيية دزطزنىضووني اير -
 .ةكرثويززطياسةطؤكى ئةجنومةنى ويزنِزث  َةسةط  برطيِزنىكةمكِدنةويَ  -
 كةمكِدنةويَ طؤايين كرطييرِىَ. -
 ديستى بةطَِسرنى نةكة كرطييرِىنيةكرث َة َيرشكةتكِدنى منوونة  برترتدز.ِدنى وزتك -

 ى هيرزَ نرسرَ نيية.نديطكِدنى بِىنرط  ويززط ئةوينة كة طنراة رطينةةكرني ئةم نينةطنراِزث  النةنة * 
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  :ثيَشنيارى طوجناو 

كة  رواِننيرث ديززنني َةبةطئةوي  ويك ئةنَزمرنى َيذنة  ئرمرديكرط  َةنثةط طنراة رطي  دوويم بة يوجن
   بة نةفةسيركى المةطكةزنرنةنرسركرنى َةنوينَنَزط بة بنةمر  المةطكةزنةت سةطَةنوَر بة طوزنينيركى نوَر

 ة. نَز هةنرسركر كرطَيركِزويكرن هةموزطبكِنرنةوي َةَيرنرو كرَنكِدنةوي  ئةو مةطكةزنةاة  َة

نرسر  َرطنرزيركرنى  9002  سرَنى 3ذمرطي سةطبرط  كرطزكِدنى نرسر   كة ئةزموونى طزبوطدو ئةويمرث نيشرنَيدزت
المةطكةزنةت َة هةنارويكرنى  َيرديكِدنى بةتم هيرشترة 30/4/9034َة دوز  هةَنبذزطدنى  هةطنرمى كوطدسترث

ةطىنرتةوي كة ئةو طنراِنية نرسرنيرنة ديياود  نرسر  نروبِزوو سةطيارنَزنةو هةكرط  ئةمةش بة َلة  سةطيكى بة 
بة ئةمةش َيرونستة َة هةنارو  نةكةمَز  َة زؤطبة  نرسر كرطَيركِزويكرنى هةطنرمى كوطدسترنَز بوونى هةنة.

ة بة طي روكِدنى ئةو هةموزطزنة  َة طنراة رطي  نةكةمَز برسكِزوث هةموزطبكِنرتةوي 9002 سرَنى  3نرسر  ذمرطي 
 ة نرسر ئرمرذيَيركِزويكرنى سةطيوي هةموزطبكِنرنةوي.َرترث َةذنرِ طؤتنرنى هةموزط  ئةم نرسرنةدز

   

 :راسثاردةكان 

  نرسر  نرسر  َرطنرزيركرنى هةطنرمى كوطدسترث 9002  سرَنى 3نرسر  ذمرطي  ى كوطدسترثَةطَةمرن* 
 هةموزطبكراةوي. ويززطياةكرنى َةنوينَنَزط بة بنةمر  المةطكةزنةاةوي

سليرمرنىة دهةك  هةَنةجبة( كرط بكةث بة ئرمرديكِدنى َِؤذي هةموزطنركى ئةو ئةجنومةنى َرطنرزيركرنى )هةوَيرِة * 
 نرسرنرنة  كة َةنوينَنَزطث بة بنةمر  المةطكةزنةاةوي.

ة ئةجنومةنى رطييرِىَ َةسةط ئرستى كةمةَناةَة َيرنرو بآلوكِدنةوي  هةتيرط   يِناى بنةمر  المةطكةزنةاى ك *
ىنيةك  جيربةجيركرط  ديستة / نرث َرطنرزيركرنى هةطنرم طنركخِزوي َةية  بةهةمرهةناى  ثةرنةكة كرطييِر

 . ئةجنرمبَيثبرطي   ةمكى المةطكةزنةوي  جةطزوجةط َة   ميَنرنى رالكى مةدينى َزنرحكومييةكرن
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   :سةرضاوةكان 

 عَيراق.  -س منر ا ة رةرَياكةمةسس َةرَيديةاةي ( 9002 ي اةي س (3 يةاةي   ةر   -
 .عَيراق -َةرَيد  منر ا ة  ي( يةاةي و زار اس سةوخؤ3223(ي اةي س  2ةر   يةاةي    -
 .عَيراق -( يةاةي و زار اس  ارايسء ئةبنري َةرَيد  منر ا ة 3229(ي اةي س  33يةاةي   ةر    -
 .شةر واسييةمة  ية َةرَيدس منر ا ة  ( يةاةي َة نارمراوي بةِرَين بر س 3223(ي اةي س  6يةاةي   ةر    -

 

  :ئامادةكارانى ثةيثةر 

 يثةر ية رةميةسطةي منر ي بؤ َةي بذار  . نحسني ئة يبن ئةسدا س ييذسةي ئة ة  مةري رة -
 َةي شؤ عبدايف ةح مةمةن ئةسدا س ييذسةي ئة ة  مةري رةيثةر ية رةميةسطةي منر ي بؤ َةي بذار  . -
 مةروا  مةزةن ئةسدا س ييذسةي ئة ة  مةري رةيثةر ية رةميةسطةي منر ي بؤ َةي بذار  . -
 رةيثةر ية رةميةسطةي منر ي بؤ َةي بذار  .ز ر  شت خةييدن ئةسدا س ييذسةي ئة ة  مةري  -
 .KIE ئةراة جة ةلن بةِرَين بةري رةميةسطةي منر ي بؤ َةي بذار   -

 

 

 

 ، رَيكخراوَيكس اةربةخؤي سةحكن يية،  KIEرةميةسطةي منر ي بؤ َةي بذار   
 يةالية  ضةسد يةاةسةسء رةرَيا رَيكةو   ا ةزرَينراو ،  (، 9009سةو ِراا س اةي س  

 اس..مةر  مةت يةرَينةو ئةشنةمر سس َةوآلاية  بةضة كء ر كةز مةسس َةي بذار  ء بةشداريس اية

 ساؤ س اَياةة  -اةالري َةسةر –شةقة س َةمةري  –كةِر مس بةخ يةري  –سةوسيشة ن الَيدةسس 

aramnma@gmail.com 

aram.jamal@kie-ngo.org 

www.kie-ngo.org 

1317333 

07703571730 

mailto:aram.jamal@kie-ngo.org
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 ةكان لةبارةى ناوةرِؤكى ثةيثةرةكةوة:ى كةسايةتييبؤضوون 

 


