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ياصاى ساُلؤ تايبةتةكاْ هة ٓةريٌَى كوردصتاْ ـ عيَزاق
بةشى يةكةَ
ثيَِاصةكاْ
ًاددةي يةكةَ:
ًةبةصتى ئةَ ياصاية هةَ ساراوةو دةصتةواماُةى خوارةوةً ،اُاكاُى بةراًبةرياُة:
يةكةَٓ :ةريٍَٓ :ةريٌَى كوردصتاْ ـ عيَزاق.
دووةَ :ئةجنوًةُى وةسيزاْ :ئةجنوًةُى وةسيزاُى ٓةريٍَ.
صيَيةَ :وةسارةت :وةسارةتى خويَِدُى باالَو تويَذيِةوةى ساُضتيي ٓةريٍَ.
ضوارةَ :وةسيز :وةسيزى خويَِدُى باالَو تويَذيِةوةى ساُضتيي ٓةريٍَ.
ثيَِجةَ :ئةجنوًةْ :ئةجنوًةُى وةسارةتى خويَِدُى باالَو تويَذيِةوةى ساُضتيي ٓةريٍَ.
شةشةَ :ساُلؤ ٓ :ةر ساُلؤييةكى تايبـةت كـةوا بـةثيَى حوكٌـةكاُى ئـةَ ياصـاية داًـةسرابيَت و
كؤهيَذو ثةمياُطةى باالَو صةُتةرى تويَذيِةوة هةخؤ دةطزيَت.
حةوتةَ :دةصتة :دةصتةى ئةًيِداراُى ساُلؤ تايبةتةكاْ.
بةشى دووةَ
داًةسراُدْ و ئاًاجنةكاْ
ًاددةي دووةَ:
بةثيَى ئةَ ياصايةو بةطويَزةى ثيَويضتى باسارِى كارو بةطوجناْ هةطةيَ صياصةتى خويَِـدُى بـاالَ
هة ٓةريٌَدا ،ساُلؤ هة ٓةريٌَدا دادةًةسريَت.
1

ًاددةي صيَيةَ:
ئاًاجنةكاُى ئةَ ياصاية بزيتني هة:
يةكــــةَ :دابيِلزدُــــى ثيَداويضــــتية ثةرةصــــةُدووةكاُى كؤًةهَطــــةو رِةخضــــاُدُى دةر ةتــــة
يَزكارييةكاْ بؤ ئةو كةصاُةى دةياُةويَت ئاصتى ساُضتياْ بةرسبلةُةوة.
دووةَ :بةشداريلزدْ هة بةرسكزدُةوةى ئاصتى خويَِدُى باالَو تويَذيِةوةى ساُضتى.
صيَيةَ :دابيِلزدُى ثضجؤرِية ساُضتية ُويَيةكاْ بـؤ ئاًـادةكزدُى ثضـجؤرِو تـةكِيللارو شـارةسا
هة طشت بوارةكاُدا.
ضوارةَ :بةجيَطةياُدُى خشًةتة تويَذيِةوةصاسييةكاْ.
ثيَِجــةَ :خشًــةتلزدُى ئاًاجنــة ُيشــتيٌاُييةكاُى طــةا كوردصــتاْ بــةثيَى ثزُضـــيجةكاُى
دميوكزاصى و ًا ةكاُى ًز ظ دور هة ًوٌالُيَية تريةيي و رِةطةسى و ُةمادييةكاْ.
ًاددةى ضوارةَ:
ساُلـــؤ كةصـــايةتى ًةعِـــةوي و صـــةربةخؤيي دارايـــي و كـــارطيَزى و ئـــةكادميي ٓةيـــةو بـــؤ
ٓيَِاُةئاراى ئاًاجنةكاُى خاوةْ هئَاتـةيي ياصـاييةو هـة داًـةسراوةكاُى خـاوةْ صـوودى طشـتى
ٓةمًار دةكزيَت.
ًاددةي ثيََِجةَ:
يةكــةَ :داواكــاري داًةسراُــدُى ساُلــؤ هــة اليــةْ دةصــتةيةكى داًةسريَِــةرى خــاوةْ شــارةسايي
ساُلؤيي ،كة ُابيَت هـة دة صـا َي كـةًي بيَـت و ُابيَـت مًارةيـاْ هـة ثيَـِم كـة كـةًي
ب َيــت ،ثيَشلةشــى وةسارةت دةكز َيــت ،هةطــةيَ راثؤرت َيــم تيايــدا داواكــاراُى داًةسراُــدْ
بةهَيَّ دةدةْ بةدابيِلزدُى ثيَداويضتية ًاددي و ًز يي و ساُضتيةكاْ ،بـة باهَةخاُـةو
كتيَبخاُــةو تاطيطــةو ثيَداويضــتيةكاُى تزيشــةوةو ئاًــادةكزدُى ثيَزِةويَلــى ُــاوخؤ ،كــة
ئةًاُةى خوارةوة هةخؤبطزيَت:
ُ -1اوى ساُلؤو ئاًاجنةكاُى و بارةطاكةي.
 -2هيضـــتيَم بـــة ُـــاوى دةصـــتةى ئةًيِـــداراُى ساُلـــؤ هةطـــةيَ صـــي ى كةصـــايةتى و ساُضـــتى و
تواُضتةكاُياْ.
 -3دآاتة داراييةكاُى ساُلؤ.
 -4كؤهيَـــذو بـــةل يـــاْ هةـــة ساُضـــتيةكاْ هةطـــة َي ديـــاريلزدُى مًـــارةى ئةُـــداًاُى دةصـــتةى
واُةطوتِةوةى ٓةر بةشيَلى ساُضتى و تواُضتةكاْ و شارةسايي وخشًةتةكاُياْ.
 -5ثةيلةرى ريَلخضتِةكي ساُلؤ.
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ٓ -6ةر كاروباريَلى تز كةوا كارى ساُلؤ ريَلدةخات.
دووةَ :داواكارييةكة رِةواُةى دةسطاى صةرثةرشـتيلزدْ و ٓةهَضـةُطاُدُى جـؤريي هـة وةسارةت
دةكزيَت بةثيَى صتاُدةرةكاُى دهَِيايي جؤريي و كواهيتية ًتٌاُةثيَلزاوةكاْ.
صيَيةَ :داواكاراُى داًةسراُدْ ،هة ًاوةيةن هة شةل ًاُط هة ريَلةوتى ثيَزِاطةياُـدُى بزِيـارى
وةسارةت بة بةخشيِى ًؤهَةتى داًةسراُدْ ،سياتز ُةبيَت ،ثابةُددةبّ بـة دابيِلزدُـى
طشت ئةو ًةرج و ثيَداويضتياُةى هـة بةُـدى (يةكـةَ)ى ئـةَ ًاددةيـةدا ئاًامةيـاْ بـؤ
كــزاوة ،بــة ثيَنــةواُةى ئةًــةل ًؤهَــةتى داًةسراُدُةكــة بــة ٓةهَوةشــاوةيي ٓــةمًار
دةكزيَت و وةسارةت ثيَزِاطةياُـدُى داواكـاراُى داًةسراُدُةكـة بـةَ ٓةهَوةشـاُةوةية ،هـة
ئةصتؤ دةطزيَت.
ضوارةَ:
 -1وةسارةت هةصــــةر راصــــجاردةى ئةجنوًــــةُى وةسارةت و هــــة دواى ثةصــــةُدكدُى صــــةر كى
ئةجنوًةُى وةسيزاْ ًؤهَةتى داًةسراُدُى ساُلؤ دةبةخشيَت.
 -2ساُلـــؤ رِةصـــةْ و ًتٌاُـــةثيَلزاوو داُجيَِزاوةكـــاْ بؤيـــاْ ٓةيـــة هةـــى بؤخيـــاْ داًـــةسريَِّ
بةًةرجيَم بة ًةرجةكاُى ًؤهَةتـداْ و صـتاُدةرةكاُى ًتٌاُـةثيَلزدُى طشـتى وتايبـةتى
كارثيَلزاو هة ٓةريٌَدا ،ثابةُد بنب.
 -3وةسارةت بزِيارى بةخشيِى ًؤهَةتى داًةسراُدُى ساُلؤ ياْ هةى ساُلؤيةكى ًتٌاُةثيَلزاو هة
ًاوةيــةن كــة هــة ُــةوت ر م هــة ريَلــةوتى تؤًــاركزدُى داواكارييةكــة هــة الى وةسارةت
تيَجةرُةكات ،دةردةكات ،و بة ثيَنةواُةى ئةًـةل داواكارييةكـة بـة ثةصـةُدكزاو ٓـةمًار
دةكزيَت.
 -4داواكــاراُى داًةسراُــدْ بؤيــاْ ٓةيــة ُــارِةسايي دةربـِِْ هةصــةر بزِيــارى رِةتلزدُــةوة هــة الى
ئةجنوًـــةُى وةسيـــزاْ هـــة ًـــاوةى صـــى ر م هـــة ريَلـــةوتى ثيَزِاطةياُـــدُياْ بـــة بزِيـــارى
رِةتلزدُةوةكة ،وة ثيَويضتة ئةجنوًةُى وةسيزاْ هة ًاوةى ضى و ثيَـِم ر م هـة ريَلـةوتى
ثيَشلةشلزدُى ُارِةساييةكة ،بزِيارى هة صةر بدات.
ثيَِجــةَ :داواكــاراُى داًةسراُــدْ ثابةُــد دةبــةْ بــة دصــتجيَلزدُى داًةسراُــدُى باهَةخاُــةو
تاطيطةو كتيَبخاُةو ياُةى طوتابياْ و ٓؤهَةكاُى وةرسل و ثيَداويضتية ًادديـةكاُى تـز
هة صةر سةوى تةرخاْ كزاو بؤ ثز مةى ساُلؤ تايبةتيةكـة بـةثيَى ياصـاى وةبـةرٓيَِاُى
بــةركار هــة ٓةريٌَــدا هــة ًاوةيــةن كــة هــة شــةل ًــاُط هــة ريَلــةوتى تةرخاُلزدُةكــة
تيَجةرُِةكاتٓ ،ةروةٓا ثابةُد بووْ بة تةواوكزدُى طؤُاغ بةطؤُاغى ئـةو بـةثيَى ثـالْ
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و ثيَداويضــتياُةى ساُلــؤ كــة هــة اليــةْ وةسارةتــةوة هةبــةر ر شــِايي ديشاييِــى تــةواوى
طشت يةكة بيِاكاريةكاْ ثةصةُدكزاوة ،هة ًاوةيةن كة هة ثيَِم صـايَ تيَجـةر ُـةكات ،و
ئةًاُةى خوارةوة ًةرجّ هة باهَةخاُةكاُى ساُلؤ:
 -1ثيَويضتة صـةربةخؤ بيَـت و ُةبةصـيابيَتةوة بـة ًةبةصـتى ُيشـتةجيَبووْ يـاْ ئـابورى يـاْ
خويَِدُى ُاساُلؤيي ياْ ٓةر ًةبةصتيَلى تز كة بؤ خويَِدى ساُلؤيي ُةبيَت.
 -2ثيَويضتة هة صةر رِووبةريَم بيِابلزيَت كة بطوجنيَت:
أ -هةطــةيَ مًــارةى ئــةو ساُلــؤو بةشــاُةى ًةبةص ـنت دامبــةسريَّ و ثيَداويضــتيةكاُياْ هــةرِووى
ٓؤهَةكاُى واُةطوتِةوةو مًارةى صاهَةكاُى خويَِدْ.
ب -هةطةيَ جؤرى ثضجؤرِية تيؤرى وثزاكتيليةكاُى ًةبةصنت خبويَِدريَّ.
ج -هةطــةيَ مًــارةى ئــةو طوتابياُــةى ئةطــةر ٓةيــة وةربطري َيــّ بــةثيَى ئــةو ثالُــةى هــة اليــةْ
وةسارةتةوة ثةصةُدكزاوة.
د -ئةُداسةكةى بطوجنيَت هةطةيَ ئةو ثز طزاًة خويَِدُاُةى كـةوا ًةبةصـنت ثـةيزِةو بلـزيَّ و
هةطــةيَ تايبةنةُدييــة ميِطــةيي و ئــابورى و كؤًةالَيةتيــةكاُى ئــةو دةوروبــةرى تيايــدا
دادةًةسريَت.
ٓـ -ثيَويضتة ٓؤهَى ضاالكى ر شـِبريى و حةواُـةوةو تـواهيَتى تايبـةت و رِووبـةريي صـةوسايي و
وةرسشى و ثاركى ئؤتؤًبيَى و بِلةى تةُدروصتى ثيَوة بوليَِزيَت بة جؤريَم كةوا هةطـةيَ
طةبارةى ساُلؤو رِةضـاوكزدُى ثيَداويضـتيةكاُى خـاوةْ ثيَداويضـتية تايبةتيـةكاْ دابـةل
بلزيَّ.
شةشــةَُ :اكز َيــت كؤه َيــذ يــاْ بةشــى ُــو َى بــة ًةبةصــتى زاواُبــووْ بلزيَِــةوةو رِاطةياُــدْ و
دةصـــت بـــة وةرطـــزتّ و خويَِـــدْ تياياُـــدا بلزيَـــت تـــةُٔا ثـــال دابيِلزدُـــى طشـــت
ثيَداويضتيةكاْ و بةثشتطريي كزدُى دهَِيايي جؤري و هةُيَواُيشياُدا:
 -1تاطيطــةو دةسطــا ثيَويضــتةكاْ بــةطويَزةى ئــةو ثضــجؤرِياُةى ًةبةصــنت خبويَِــدريَّ هةطــة َي
دياريلزدُى تواُاى هةخؤطزتِى ٓةر يةكيَلياْ هةطةيَ كؤى مًارةى طوتابياْ.
 -2كتيَبخاُةيةكى تايبةنةُد هة ٓةر كؤهيَذيَم و كتيَبخاُةيةكى طشتى ُاوةُديي ساُلؤيي.
ً -3ةرجــة هــة كــاتى كزدُــةوةى كؤه َيــذةكاُى كؤًة َهــة ثشيشــليةكاْ كــة كورتلزاوُةتــةوة صــةر
ثشيشـليي دداْ و دةرًاُضــاسيي و ثةرصــتياريي رِةضـاوى صــتاُدةرة جئاُيــةكاْ بلز َيــت و
كارًةُد وثيَداويضتية ثيَويضتةكاُى دابني بلزيَّ.
ًاددةي شةشةَ:
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سًـــاُى خويَِـــدْ هـــة ساُلـــؤدا سًـــاُى ئيِطويشيـــة يـــاْ ٓـــةر سًـــاُيَلى جئـــاُيي تـــز هةطـــةيَ
رِةضــاوكزدُى ثضــجؤرِية ًز يــةكاْ كــة هــة اليــةْ وةسارةتــةوة ديــارى دةكز َيــت كــة بــةو سًاُــة
ةرًياُة دةبيَت كة هة دةصتور دةطياْ هةصةر كزاوة.

ًاددةي حةوتةَ:
ثيَويضتة ساُلؤ بةًاُةى خوارةوة ثابةُد ببيَت:
يةكــةَ :ثيَويضــتة ثيَزِةويَلــى تايبــةت بــة ًاًؤصــتا خؤتــةرخاُلار و طزيَبةصــتلارةكاْ دابِ َيــت،
هةطــةيَ ديــاريلزدُى ئــةو طةرةُتياُــةى ثيَويضــتة بؤيــاْ دابــني بلز َيــت و ًةرجــةكاُى
داًةسراُدُياْ و كؤتايي ثئَيَِاُى خشًةتلزدُياْ.
دووةَ :رِةضــــاوكزدُى ريَــــذةى ًاًؤصــــتاياْ بةُيضــــبةت طوتابيــــاْ و بــــةطويَزةى صــــتاُدةرة
جئاُيةكاُى ٓةر ثضجؤرِييَم.
ص ـيَيةَٓ :ــةردوو بزِطــة (يةكــةَ) و(دووةَ)ى ئــةَ ًاددةيــة ًولةضــى ثةصــةُدكزدُى دهَِيــايي
جؤري هة وةسارةت دةبّ.
ًاددةي ٓةشتةَ:
يةكةَ :ثيَويضـتة هـة صـةر ئـةوةى دةيـةويَت ثيَشلةشـى خويَِـدْ بلـات هـة ساُلـؤ تايبةتيـةكاْ
ٓةهَطزى بزِواُاًـةى خويَِـدُى ئاًـادةيي يـاْ ثيشـةيي يـاْ ثةمياُطـة بيَـت بـةطويَزةى
ثضــجؤرِى بةًــةرجيَم وةرطزتِــى دةرضــووى ثةمياُطــة يــاْ ئاًــادةيي ثيةشــةيي تــةُٔا
كورتبلزيَتــةوة صــةر ئ ـةو كؤهيَذاُــةى خويَِــدْ تياياُــدا ٓاوتــاي ثز طزاًــى خويَِــدُى
ثةمياُطة ياْ ئاًادةيية ثيشةييةكة بةطويَزةي ئةو ريٌَِايياُي وةسارةت دةرياْ دةكات.
دووةَ :خويَِـــدْ هـــة ساُلـــؤ ،هـــة رِووى دةواَ و تاطيلزدُـــةوة ،بـــة كزدارةكيـــي دةبيَـــت و بـــة
ئةُداًبووْ هة دوورةوة ياْ بة كزاوةيي ُابيَت.
صيَيةًَ :اوةى خويَِدْ هة كؤهيَذةكاْ ،بةالى كةَ )4( ،ضوار صاهَة ،و دةرضوو هيَيـاْ بزِواُاًـةى
ساُلــؤيي بــةرايي (بــةكاهؤريؤ ) هــة بــوارى ثضــجؤرِييةكةى ث َيــى دةبةخشــزيَت هةطــةيَ
رِةضاوكزدُى ًاوةى خويَِدْ هة ثضجؤرِيية ثشيشلى و ئةُداسةييةكاْ.
ضــوارةًَ :ــاوةى خويَِــدْ ه ـة ثةمياُطــة تايبةتيــةكاْ دوو صــاهَةو دةرضــوو هيَيــاْ بزِواُاًــةى
دبوؤًى هة ثضجؤرِيةكةى ثيَى دةخبشزيَت.
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ثيَِجةَ :كزدُةوةى خويَِدُى باالَ هة ساُلؤ تايبةتيةكاْ دةبةصييَتةوة بة رِةساًةُدى وةسارةت
بـــةثيَى صـــتاُدةرةكاُى دهَِيـــايي جـــؤريي و ريٌَِاييـــةكاُى خويَِـــدُى بـــاالَ هـــة دواى
ثيَشلةشلزدُى داواكارى هة اليـةْ ساُلؤكاُـةوة بـة ًـةرجيَم هـة كـاتى ثيَشلةشـلزدُى
داواكارييةكة خوهة دةرضووةكاْ هة دوو خوي كةًي ُةبّ.
شةشةَ  :دةكزيَت بؤ ساُلؤى تايبـةتي دةصـت بـة خويَِـدُى بـا َال بلـات هـة حاهَـةتى طزتِـةخؤى
يةكيَم هة ساُلؤ بياُيية داُجيَِزاوةكاُى جئاْ بة طزتِةخؤكزدُى جـؤرة خويَِدُـة و
بةخشــيِى بزِواُاًــة هــة اليــةْ ئــةَ ساُلؤياُــة هــة ئــةجناًى ريَللــةوتِى ساُضــتى و
ئةكادميى بة شيَواسى ٓاوبةشى ساُضتى ُيَواْ ٓةردوو ساُلؤكة.
بةشى صيَيةَ
صةرثةرشتيلزدْ و دهَِيايي جؤري
ًاددةي ُؤيةَ:
دةسطـــاى صةرثةرشـــتيلزدْ و دهَِيـــايي جـــؤريي هـــة وةسارةت ٓةهَضـــةُطاُدُى كـــارى ساُلـــؤ
تايبةتيةكاْ بةثيَى ياصاو ثيَزِةوو ريٌَِايية رِةضاوكزوةكاْ ،هة ئةصتؤ دةطزيَت.
ًاددةى دةيةَ:
ساُلؤ ثابةُد دةبيَت بة ُاردُى طشت ئـةو ثيَداويضـتياُةى تواُضـي ثيَـدةدات كـةوا ئةركـةكاُى
بةجيَبطةيِيَت بؤ وةسارةت ،بة تايبةتيش ئةًاُةى خوارةوة:
يةكةَ :ثالُى وةرطزتِى صاالَُة بؤ ثةصةُد كزدُي.
دووةَ :ئةو كزيَى خويَِدُةى هة طوتابى وةردةطرييَت.
صــيَيةَ :ثز طزاًــةكاُى خويَِــدْ و ٓةًواركارييــةكاُى و بةدواداضــووُى جيَبــةجيَ كــزدْ و
ٓةهَضةُطاُدُياْ.
ضــوارةَ :ريَــذةو صــتاُدةرةكاُى دةرضــووْ و كــةوتّ و ضــووُةُاو بــة ٓاوثيَنــى صيضــتةًى
تاطيلزدُةوةكاْ.

بةشى ضوارةَ
ثيَلٔاتةكاُى ساُلؤ
هةى يةكةَ
دةصتةى ئةًيِدارةكاْ

ًاددةي ياسدةَ:
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يةكــةَٓ :ــةر ساُلؤي َيــم دةصــتةكى دةب َيــت بــةُاوى (دةصــتةى ئةًيِــداراْ) هــة ( )11-7ئةُــداَ
ثيَلديَت بة ًةرجيَم ،بةالى كةَ ،يةن هة صةر صـيَياْ ٓـةهَطزى دكتـؤرا بـّ ،و دوو هـة
صةر صيَيةكى تـز خـاوةْ شـارةسايي بـّ .و ًـاوةى ئةُـداًيَتى ضـوار صـاهَةو دةصـتة بـة
بــةرستزيّ دةصــةالَتى بــةرثز هــة داُــاُى صياصــةتى طشــتى ساُلــؤ ٓــةمًار دةكز َيــت و
دةصتة بةَ شيَوةيةى خوارةوة ثيَلدةٓيَِزيَت:
 -1صى ئةُداَ هة خاوةُدار ياْ ثشلدارةكاْ

ئةُداَ.

 -2صةر كى ساُلؤ

ئةُداَ.

 -3ئةُداًةكاُى تز هة كةصاُى ُاخاوةْ ياْ ُاثشلدارو ئةواُةى هة ساُلؤ كارُاكةْ كةوا خـاوةْ
تةُضيبياْ دةكات.
دووةَ :صةر كى دةصتة هة ُيَواْ ئةُداًةكاُى ٓةهَدةبذيَزدريَت.
صيَيةَُ :اكزيَت ٓـةردوو ئةُـداًيَتى دةصـتةى ئةًيِـدارةكاْ و ئةُـداًيَتى ئةجنوًـةُى ساُلـؤ
كؤبلزيَِةوة جطة هة صةر كى ساُلؤ كة ئةُداًة هة دةصتة.
ًاددةى دواسدةَ:
دةصتةى ئةًيِدارةكاْ ئةَ ئةركاُةى خوارةوة ثيادة دةكات:
يةكةَ :داُاُى صياصةتى طشتى ساُلؤ هةبةر ر شِايي صياصةتى خويَِدُى باالَ هة ٓةريٌَدا.
دووةَ :ووردبيِى كزدْ و بزِيارداُى راصجاردةو بزِيارةكاُى ئةجنوًةُى ساُلؤ.
صيَيةَ :داًةسراُدُى صةر كى ساُلؤ ياْ راطزى كؤهيَذ بةثيَى حوكٌةكاُى ئةَ ياصاية.
ضوارةَ :بةريَوةبزدُى صاًاُةكاُى ساُلؤو وةبـةرٓيَِاُي و رِة تـارثيَلزدُى بـةطويَزةى ئاًاجنـة
ساُضتيةكاُى ساُلؤ.
ثيَِجةَ :ثةصةُدكزدُى ثالُى دابيِلزدُى ثيَداويضتيةكاُى خويَِدْ.
شةشةَ :ثيَشِياسكزدُى كزيَى خويَِدْ و خضتِةبةردةًى وةسارةت بة ًةبةصتى بزِيارداُى.
حــةوت ةَ :رِةساًةُــدى دةربــزِيّ هــة دريَذكزدُــةوةى ًــاوةى خشًــةتى صــةر كى ساُلــؤ يــاْ
كاُديدكزدُى كةصيَلى تزى هة شويَِى ياْ هيَبوردُى هة كارةكةى.
ٓةشتةَ  :داًةسراُـدُى ياريـدةدةرةكاُى صـةر كى ساُلـؤو راطـزى كؤهيَـذةكاْ و صـةر كى بةشـة
ساُضتيةكاْ.
ُؤيةَ :راصجاردةكزدُى ٓيَِاُة ئاراى كؤهيَـذو بةشـى ساُضـتى و هيَلـداْ يـاْ ٓةهَوةشـاُدُةوةياْ
بةثيَى صتاُدةرةكاُى كواهيتى و دهَِيايي جؤري هة وةسارةت.
دةيةَ :ثةصةُدكزدُى بودجةى صاالَُةو مًيَزة كؤتاييةكاْ.
7

ياسدةَ  :وةرطزتِى بةخشني و بةخشـش و بـاربوو بـة رِةساًةُـدى وةسارةت ئةطـةر هـة ُـاوةوةى
ٓةريٍَ بيَـت ،و ثـال وةرطزتِـى رِةساًةُـدى ئةجنوًـةُى وةسيـزاْ ئةطـةر هـة دةرةوةى
ٓةريٍَ بيَت.
دواسدةَ :ديـــاريلزدُى صـــوٍ ثايـــةى ًوضـــةى طشـــت كارًةُـــداْ بـــة ئةُـــداًاُى دةصـــتةى
واُةطوتِةوةشةوة.
صيَشدةَ :صةيزكزدُى ثالُى صاالَُةى ثيَشلةشلزاو هة اليةْ صةر كى ساُلؤوة دةربـارةى ثـز مة
ثةرةثيَداُيةكاْ.
هةى دووةَ
ئةجنوًةُى ساُلؤ
ًاددةى صيَشدةَ:
ئةجنوًــةُى ساُلــؤ بــةرستزيّ دةصــتةى ساُضــتى و كارطيَزيــة هــة ساُلــؤدا ،و هةًاُــةى خــوارةوة
ثيَلديَت:
يةكةَ :صةر كى ساُلؤ
ئةُداَ.
دووةَ :ياريدةدةراُى صةر كى ساُلؤ
ئةُداَ.
صــيَيةَ :راطـــزى كؤهيَـــذةكاْ يـــاْ صـــةر كى بةشـــةكاْ هـــة حاهَـــةتى ُـــةبووُى راطـــزى كؤهيَـــذ
ئةُداَ.
ضوارةَُ :ويَِةريَلى ٓةهَبذيَزدراوى دةصتةى واُةطوتِةوة
ئةُداَ.
ثيَِجةَُ :ويَِةريَلى ٓةهَبذيَزدراوى طوتابياْ كة هةوةى تايبةتة بة كاروبارى طوتابياْ ئاًـادةى
كؤبووُةوةكاُى ئةجنوًةْ دةبيَت.
ًاددةى ضواردةَ:
يةكةَ :ئةجنوًةُى ساُلؤ ئةَ ئةركاُةى خوارةوة ثيادة دةكات:
 -1بزِياردراُى ًةرجةكاُى وةرطزتّ بةثيَى صتاُدةرةكاُى وةسارةت.
 -2ثيَشِياسكزدُى ثالُى وةرطزتِى صاالَُةى طوتابياْ.
 -3بزِيارداُى ثز طزاًةكاُى خويَِدْ و بةرسكزدُةوةى بؤ وةسارةت.
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 -4ثيَشِياسكزدُى كزيَى خويَِدْ و بةرسكزدُةوةى بؤ ئةجنوًةُى ئةًيِداراْ.
 -5كاُديدكزدُى ياريدةدةراُى صةر كى ساُلؤ و راطزى كؤهيَذةكاْ.
 -6ثيَشِياسكزدُى داًةسراُدُى صةر كى بةشة ساُضتى و ياريدةدةرى راطزو هيَبوردُياْ.
 -7راصجاردْ بة دريَذكزدُةوةى ًاوةى خشًةتلزدُى رِاطزى كؤهيَذةكاْ.
 -8بةخشيِى بزِواُاًةى ساُضتى بة دةرضوواْ و ثةصةُدكزدُى هة اليةْ وةسارةتةوة.
 -9بزِيـــارداُى بةرسكزدُـــةوةى ساُضـــتى ئةُـــداًاُى دةصـــتةى واُةطوتِـــةوة بـــةثيَى ريٌَِاييـــة
رِةضاوكزاوةكاْ.
 -10ثيَشــِياسكزدُى كزدُــةوةى كؤه َيــذ يــاْ بةشــى ساُضــتى و هيَلــداْ يــاْ ٓةهَوةشــاُدُةوةى بــؤ
دةصتةى ئةًيِداراْ.
 -11ئاًادةكزدُى بودجةى صاالَُةو مًيَزة كؤتاييةكاْ.
 -12بزِيارداُى ًيالكى كؤهيَذ ياْ بةشة ساُضتيةكاْ.
 -13طزيَبةصــتلزدْ هةطــةيَ ئةُــداًاُى دةصــتةى واُةطوتِــةوة هــة كةصــاُى عيَزاطــى يــاْ بيــاُى
بةثيَى ئةو صتاُدةراُةى كةوا ساُلـؤ ةرًيـةكاْ ثـةيزِةوى دةكـةْ (جطـة هـة ديـاريلزدُى
كزيَ).
 -14راصجاردْ بـة داًةسراُـدُى ئةُـداًاُى دةصـتةى واُةطوتِـةوةو كارًةُـدةكاُى تـزى ساُلـؤو
دياريلزدُى كزيَ و ثاداشت و راسيبوْ هة صةر دةصتوةكاركيَشاُةوةياْ و كؤتـايي ثئَيَِـاُى
خشًةتةكاُياْ.
 -15بةصتِى ريَللةوتِاًة هةطةيَ ئةو ساُلؤو كؤهيَـذو داًـةسراوة ساُضـتياُةى طزُطـى دةدةْ بـة
تويَذيِةوةى ساُضتى هة ُاوةوةو دةرةوةى ٓةريٌَدا.
 -16رِاطزتِى خويَِدْ بة شيَويةكةى تةواو ياْ بةشةكيي هة كاتى ثيَويضت بـؤ ًاوةيـةن كـة هـة
يــةن ٓة تــة تيَجةرُِــةكات بةًــةرجيَم دةًــاودةَ ئاطــادارى وةسارةت بلزيَتــةوة هةطــة َي
رِووُلزدُةوةى ٓؤو ثاصاوةكاْ.
 -17داُــاُى ًيلــاُيشًى ثيــادةكزدُى صيضــتةًى دهَِيــايي جــؤرى و تةُدروصــتى و ثيَشخضــتِى
ئةكادميى بةردةواَ.
دووةَ :ئةجنوًةُى ساُلؤ بؤى ٓةية ٓةُديَم هة دةصةالَتةكاُى بة صةر كى ساُلؤ بضجيَزيَت.
ًاددةى ثاُشدةَ:
يةكةَ :ئةًاُةى خوارةوة ًةرجّ بؤ صةر كى ساُلؤ:
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 -1ثيَويضتة ٓةهَطزى بزِواُاًةى دكتؤرا ياْ ئةو بزِواُاًةى ٓاوتاية بؤى و ثوةى ثز يضؤر يـاْ
ثز يضؤرى ياريدةدةر بيَت.
ُ -2اصزاو بيَت بة كاراًةيي ساُضتى و كارطيَزى.
 -3ثيَويضتة بة تاواُيَم ياْ كةتِيَلى ئابزِوبزِ حوكٍ ُةدرا بيَت.
 -4ثيَويضتة بةتةواوى خؤى بؤ كارةكةى تةرخاْ كزدبيَت و ٓيض كاريَلى تز ُةكات.
 -5ثيَويضتة بوارى ثضجؤرِييةكةى ثةيوةُدى ٓـةبيَت بـة يـةكيَم هـة ثضـجؤرِييةكاُى بـةل يـاْ
هةة ساُضتيةكاُى ساُلؤ ياْ كؤهيَذ.
دووةَ :صةر كى ساُلؤ ئةَ ئةركاُة هة ئةصتؤ دةطزيَت:
 -1صــةر كايةتى كزدُــى ئةجنوًــةُى ساُلــؤو داواكزدُــى بــؤ كؤبووُــةوةى ئاصـايي و ُائاصــايي و
جيَبــةجيَلزدُى بزِيارةكــاُى و ُويَِةرايــةتى كزدُــى ساُلــؤ هةبــةردةَ اليةُــة ــةرًى و
ُا ةرًيةكاْ و بؤى ٓةية كةصـيَم راصـجيَزيَت كـةوا هةبـةردةَ ئـةَ اليةُاُـة ُويَِةرايـةتى
ساُلؤ بلات.
 -2بةرِيَوةبزدُى كاروبارة ساُضتى و كـارطيَزي و داراييـةكاُى ساُِلـؤ بـةثيَى حوكٌـةكاُى ياصـاو
ثيَزِةوو ريٌَِاييةكاْ.
 -3وامووكزدُى ئةو طزيَبةصت و ريَللةوتِِاًاُةى ئةجنوًةُى ساُلؤ ثةصةُدياْ دةكات.
 -4ثةصةُدكزدُى بزِيارةكاُى هيَذُةكاُى تايبةت بة صزِيِةوةو ُزخاُدْ و بةكزيَداْ.
 -5كاُديدكزدُى راطزو صةر كى بةل و هةة ساُضتيةكاْ.
ُ -6اردُى كارًةُداُى ساُلؤ بؤ ُاوةوةو دةرةوةى ٓةريٍَ.
 -7راصجاردْ بة بةديارى بةخشيِى صاًاُة طواسراوةكاْ بة ساُلؤو كؤهيَذو داًـةسراوة ساُضـتى و
ثةروةردةييةكاْ.
صـيَيةَ :صــةر كى ساُلــؤ بــؤى ٓةيــة ٓةُــديَم هــة دةصــةالَتةكاُى بــة ياريــدةدةرةكاُى و رِاطــزو
صةر كى بةشةكاْ بضجيَزيَت.

هةى صيَيةَ
ئةجنوًةُى كؤهيَذ

ًاددةي شاسدةَ:
يةكةَ :هة كؤهيَذ ئةجنوًةُيَم هةًاُةى خوارةوة ثيَلدةٓيَِزيَت:
 -1راطزى كؤهيَذ

صةر ن.

 -2صةر كى بةشة ساُضتيةكاْ

ئةُداَ.
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 -3ياريدةدةرى رِاطز

ئةُداَ.

ُ -4ويَِةريَلى ٓةهَبذيَزدراوى دةصتةى واُةطوتِةوة

ئةُداَ.

ُ -5ويَِةريَلى ٓةهَبذيَزدراوى طوتابيِا (تةُٔا هة ثزصةكاُى طوتابياْ ئاًادة دةبيَت) ئةُداَ.
دووةَ :ئةجنوًةُى كؤهيَذ هة ًاُطيَلدا دووجار كؤدةبيَتةوةو صةر كةكةى بـؤى ٓةيـة هـة كـاتى
ثيَويضت داواياْ بلات بؤ كؤبووُةوةيةكى ُائاصـايي ،وة مًـارةى ياصـايي ئةجنوًـةْ بـة
ئاًــادةبووُى س ريِــةى ئةُــداًاُى ديَتةكايــةوةو بزِيــارو راصــجاردةو ثيَشــِيارةكاْ بــة
س ريِــةى مًــارة ئاًــادةبوواْ وةردةطري َيــّ و هــة كــاتى يةكضــاْ بــووُى دةُطــةكاْ ئــةو
اليةُة ثيَشدةخزيَت كةوا صةر ن دةُطى هةطةهَداوة.
ص ـيَيةَ :ئةجنوًــةُى كؤه َيــذ كؤُووصــى كؤبووُــةوةكاُى هــة ًــاوةى ٓة تةيــةن هــة ريَلــةوتى
بةصـــتِى بـــؤ صـــةر كى ساُلـــؤ بـــة ًةبةصـــتى تيَزِواُيِـــى ،بةرسدةكاتـــةوة ،و بزِيـــارو
راصجاردةو ثيَشِياسةكاُى ئةجنوًةُى كؤهيَذ هة حاهَةتى ُةبووُى ُارِةسايي هةصةرياْ هـة
ًـــاوةى دوو ٓة تـــة هـــة ريَلـــةوتى تؤًـــاركزدُى هـــة تؤًـــارى ٓاتووةكـــاُى (واردة)
ُووصيِطةى صةر كى ساُلؤ ،ئةوا بة بزِياردراوى ٓةمًار دةكزيَّ.

ًاددةي حةظدةَ:
ئةجنوًةُى كؤهيَذ ئةَ ئةركاُةى خوارةوة هة ئةصتؤ دةطزيَت:
يةكــةَ :ثيَشــِياركزدُى ثالُــى وةرطزتِــى صــاالَُة ،و ًةرجــةكاُى وةرطــزتّ بــةطويَزةى بةشــة
ساُضتيةكاْ و بةدواداضووُى جيَبةجيَلزدُياْ هة دواى بزِيارداُياْ.
دووةَ :ثيَشِياركزدُى ٓيَِاُةكايةى بةشى ساُضتى و هيَلداْ ياْ ٓةهَوةشاُةوةياْ.
ص ـيَيةَ :راصــجاردْ ثالُــى بةشــةكاْ يــاْ هةــة ساُضــتيةكاْ دةربــارةى داواكزدُــى ثز يضــؤرة
ًيواُةكاْ.
ضـــوارةَ :ثيَشـــِياركزدُى ثالُـــى تايبـــةت بـــة تويَذيِـــةوةى ساُضـــتى و داُـــاْ و وةرطيَـــزاْ و
بالَوكزدُةوةو دابيِلزدُى ثيَداويضتيةكاُى خويَِدْ.
ثيَِجةَ :ثيَشِياركزدُى ثالُى خويَِدُى باالَو ثز طزاًةكاُى خويَِدْ.
شةشةَ :ئاًادةكزدُى ًيالكاتى كؤهيَذ.
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حةوتةَ :صةثاُدُى صشا بةرسة تلارييةكاْ بةصةر طوتابياْ بةثيَى ريٌَِايية ثةيزِةوكزاوةكاُى
ساُلؤ.
ٓةشتةَ :ثيَشِياركزدُى ثالُى ثةيوةُدية ر شِبريى و ساُضتيةكاْ هةطةيَ ٓاوشيَوةكاُى.
ُؤيةَ :راصجاردْ بة بةخشيِى بزِواُاًةى ساُضتى بة دةرضوواْ.
دةيـــةَ :بةرسكزدُـــةوةى راصـــجاردْ بـــة بةرسكزدُـــةوةى ثوـــةى ساُضـــتى ئةُـــداًاُى دةصـــتةى
واُةطوتِـــةوة بـــؤ صـــةر كايةتى ساُلـــؤ بـــةطويَزةى ريٌَِـــايي بةرسكزدُـــةوة ساُضـــتية
ًتٌاُةثيَلزاوةكاْ.
ياسدةَ :ئةجنوًةُى كؤهيَذ بؤى ٓةية ٓةُديَم دةصةالَتةكاُى بة رِاطز بضجيَزيَت.
ًاددةي ٓةمدةَ:
يةكةًَ :ةرجة كةوا رِطزى كؤهيَذ:
ٓ -1ةهَطزى بزِواُاًةى دكتؤرا بيَت و بةالى كةَ ثوةى ثز يضؤرى ياريدةدةر بيَت.
ُ -2اصزاو بيَت بة ًةُديي ساُضتى و كاراًةيي كارطيَزِى.
 -3ثضجؤرِ بيَت هة يةكيَم هة ثضجؤرِيةكاُى بةل ياْ هةة ساُضتيةكاُى ساُلؤ ياْ كؤهيَذ.
 -4ثيَويضتة بة تاواُيَم ياْ كةتِيَلى ئابزِوبزِ حوكٍ ُةدرابيَت.
دووةَ :رِاطزى كؤهيَذ ئةَ ئةركاُةى خوارةوة ثيادة دةكات
 -1كاُديـــدكزدُى ياريدةدةرةكـــةى و صـــةر كى بـــةل و هةـــة ساُضـــتيةكاُى كؤهيَـــذ هـــة ُيَـــواْ
ئةُداًاُى دةصتةى واُةطوتِةوة كة هةصةر ًيالكى ٓةًيشةيي داًةسراوْ.
 -2بةدواداضووُى بشاظى خويَِدْ هة كؤهيَذ بؤ دةصتةبةركزدُى ئاًاجنةكاُى و كاركزدْ هةصـةر
ًةُديلزدُى بةردةواًى حاهَةتى ساُضتى و ٓشرى و ثةروةردةيي.
 -3ثةصةُدكزدُى راصجاردةكاُى ئةجنوًةُى بةل ياْ هةة ساُضتيةكاْ.
 -4رِةساًةُدى دةربزِيّ هة صةر دابةشـلزدُى واُـةكاُى خويَِـدْ و يةكـة وةرسييـةكاُى بةصـةر
ئةُداًاُى دةصتةى واُةطوتِةوةو واُةبيَذةكاْ.
 -5دابيِلزدُـــى ثيَداويضـــتيةكاُى خويَِـــدْ وةن ئـــاًيَزي تاطيةطـــةيي و ساُضـــتى و ثـــةرتوكى
خويَِدْ وٓى تز.
 -6ثةصةُدكزدُى راصجاردةكاُى هيَذُة ثيَلٔاتووةكاُى كؤهيَذ.
 -7خةرجلزدُى ثاداشت.
 -8إيفــاد كزدُــى كارًةُــداُى كؤه َيــذ بــؤ ُــاوةوةى ٓــةريٍَ و راصــجاردْ بــة إيفــاد كزدُيــاْ بــؤ
دةرةوةى ٓةريٍَ.
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صيَيةَ :رِاطزى كؤهيَذ بؤى ٓةية ٓةُـديَم هـة دةصـةالَتةكاُى بـة ياريدةدةرةكـةى يـاْ صـةر كى
بةل ياْ هةةكاْ بضجيَزيَت.
ضوارةَ :صةر كى بةل هةو ساُلؤياُةى كة تةُٔا هة بـةل ثيَلـديَّ ،دةصـةالَتةكاُى رِاطـز ثيـادة
دةكات.

هةى ضوار
ئةجنوًةُى بةل ياْ هق

ًاددةي ُؤسدةَ:
يةكةَ :كؤهيَذ هة ضةُد بةشـيَم يـاْ هةيَلـى ساُضـتى ثيَلـديَت و دةكزيَـت يةكـةى تويَذيِـةوةى
ساُضتى و يةكةى كارطيَزيش هةخؤ بطزيَت.
دووةَ:
 -1بةل ياْ هةى ساُضتى بزيتية هـة يةكـةى ساُضـي بِـةرِةتي هـة خويَِـدُى ساُلـؤيي تايبةتـدا
كةوا ئةجنوًةُى بةل ياْ هق و صةر كةكةى بةرِيَوةى دةبةْ و مًارةيةن ًاًؤصتا هـةخؤ
دةطزيَت كة ُابيَت هة حةوت ًاًؤصتا كةًيبّ بةًةرجيَم ،بةالى كةَ ،ضوارياْ ٓـةهَطزى
بزِواُاًةى دكتؤرابّ.
 -2صةر كى بةل و صةر كى هق بـة بزِياريَـم هـة اليـةْ صـةر كى ساُلـؤو بـة كاُديـدكزدُى هـة
اليةْ رِاطـزى كؤهيَـذةوة ،دادةًـةسريَت ،بـة ًـةرجيَم ثوـةى ساُضـتى هـة (ًاًؤصـتا) كـةًي
ُةبيَت و ئةركةكاُى هة ثيَزِةوى ُاوخؤ ديارى دةكزيَت.
صيَيةَ :ئةُداًى دةصتةى واُةطوتِةوة هة ساُلؤ حلوًيةكاْ ،ثـال تـةواوكزدُى رِادةى ياصـايي
هة ساُلؤكةيداو بة رِةساًةُدى صـةر كايةتى بـةل و رِاطزايـةتى كؤهيَـذ ،بـؤى ٓةيـة بـة
صيفةتى واُةبيَذى دةرةكي واُةبوَيَتةوة.
ضــوارةَ :دةكز َيــت خشًــةتى ئــةو ًاًؤصــتا حلوًياُــةى ثضــجؤرِيةكاُياْ دةطٌــةْ ُيــة ،ثــال
رِةساًةُــدى ساُلــؤو وةسارةت بــؤ ًاوةيــةكى ديــاريلزاو ،وةن ًــيالن بــؤ ئــةَ ساُلؤياُــة
خبــواسريَّ ،و ساُلــؤ تايبةتةكــةل ئــةو ًوضــةو تــةرخاُلزاوةكاُى هــة ياصــاو ثيَــزِةوو
ريٌَِاييــةكاْ دةطيــاْ هةصــةر كــزاوة هــة ئةصــتؤ دةطزيَــت و ًــاوةى خشًــةتياْ هــةَ
ساُلؤياُـــةدا بـــؤ ًةبةصـــتى صةرًووضـــة و بةرسكزدُـــةوةى ساُضـــتى ،بؤيـــاْ ٓـــةمًار
دةكزيَت.
ثيَِجةَ :ئةجنوًةُى بةل ياْ هةى ساُضتى ئةَ ئةركاُةى خوارةوة هة ئةصتؤ دةطزيَت:
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 -1راصجاردُى ئةُداًاُى دةصتةى واُةطوتِةوةو واُةبيَذ و ٓوُـةرى و داوةتلزدُـى ثز يضـؤرى
سائز بةو ئاصتةى كةوا بةل ثيَويضتى ثيَياُة.
 -2بزِيــارداُى ثــز مةى ئــةو تويَذيِــةوة ساُضــتياُةى كــةوا هــة اليــةْ ئةُــداًاُى بــةل يــاْ هــق
ثيَشلةشلزاوْ.
 -3راصـــجاردْ بـــة دةصـــتطزتِى داُـــاْ و وةرطيَـــزاْ و بالَوكزدُـــةوةو تويَذيِـــةوةى ساُضـــتى و
طزيِطيداْ بة تويَذيِةوةى طوتابياْ ودابيِلزدُى ثيَداويضتيةكاُى جيَبةجيَلزدُياْ.
 -4جيَبــةجيَلزدُى بزِيارةكــاُى ئةجنوًــةُى ساُلــؤ يــاْ كؤهيَــذ كــة هــة اليــةْ رِاطــزةوة بــؤى
رِةواُةكزاوة.
 -5ثيَلٔيَِاُى هيَذُةى ساُضتى و ثةروةردةيي بةثيَى ثيَداويضتى بةل.
 -6بةدواداضــووُى ثيَشــلةوتِة ساُضــتى و تةكِيليــةكاْ و ئاراصــتةكزدُى ئةُــداًاُى دةصــتةى
واُةطوتِةوة بؤ ُويَلزدْ و ثيَشخضتِى ثز طزاًةكاُى خويَِدْ.
 -7صاالَُة ٓةهَضةُطاُدُى بارى ساُضتى بةل و كاركزدْ بؤ بةٓيَشكزدُى .تزصني
 -8ثيَشِياركزدُى ثالُيَم بؤ هئَاتووكزدْ و ثيَشخضتِى ًيالكاتة ساُضتى و كارطيَزيةكاْ.
شةشةَ  :ئةجنوًةُى بةل ياْ هـق بـؤى ٓةيـة ٓةُـديَم دةصـةالَتةكاُى خـؤى بـة صـةر كةكةى
راصجيَزيَت.

هةى ثيَِجةَ
دةصتةى واُةطوتِةوة

ًاددةي بيضتةَ:
يةكةَ :دةصتةى واُةطوتِةوة هةًاُةى خوارةوة ثيَلديَت:
 -1ثز يضؤر.
 -2ثز يضؤرى ياريدةدةر.
ً -3اًؤصتا.
ً -4اًؤصتاى ياريدةدةر.
دووةَ  :ئةواُةى هة بةُدى (يةكةَ) ئـةَ ًاددةيـة باصـلزاوْ ،بـةثيَى ريٌَِـايي كـة ئةجنوًـةُى
ساُلــؤ دةريــدةكات دادةًــةسريَّ و ثوــةى ساُضــتياْ بةرسدةكزيَِــةوةو وتز ي ـ دةكــزيَّ
هةطةيَ رةضاوكزدُى ئةًاُةى خوارةوة:
ٓ -1اتِةدى ًةرجةكاُى ئةُداًى دةصتةى واُةطوتِةوة هة ساُلؤ حلوًيةكاْ هـةو كةصـةى هـةَ
ثؤصتاُة دادةًةسريَت.
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ً -2تٌاُةثيَلزدُى ريَضاكاُى بةرسكزدُةوةى ساُضتى كارثيَلزاو هة اليةْ ساُلؤ حلوًيةكاُةوة.
ً -3تٌاُــةثيَلزدُى ثةيلــةرى كــارى ئةُــداًى دةصــتةى واُةطوتِــةوة كــة هــة ياصــاى خشًــةتى
ساُلؤيي بةركار هة ٓةريٌَدا دةطى هةصةر كزاوة.
ًاددةي بيضت و يةكةَ:
ًاًؤصتاو كارًةُداُى ساُلؤ تايبةتيةكاْ حوكٌةكاُى ياصاى خاُةُشـني و بيٌـةى كؤًةالَيـةتي
بةركار هة ٓةريٌَدا بةصةرياْ ثيادة دةكزيَت.
بةشى ثيَِجةَ
كاروبارة داراييةكاْ
ًاددةي بيضت و دووةَ:
يةكةَ :دارايي ساُلؤ ياْ كؤهيَذ ثيَلديَت هة:
 -1بةشداريلزدُى اليةُى داًةسريَِةرى.
 -2كزيَى خويَِدْ.
 -3بةخشش و بةخشني و باربوو وةصيةت ثيَلزاوو وةطفلزاوةكاْ.
 -4دآاتى ضاالكية تويَذيِةوةيي و راويَذكاريي و رآيَِاُةكيي و ٓى تز.
دووةَ :ساُلــؤ بــؤى ٓةيــة صــاًاُة طــويَشةرو ُاطويَشةرةكــاُى بــةوةى هةطــةيَ ئاًاجنــة ساُضــتى و
ثةروةردةييةكاُى دةطوجنيَت ،وةبةربٔيَِيَت.
صيَيةَ  :ساُلـؤ تايبةتـةكاْ ريَذةيـةن تـةرخاْ دةكـةْ كـة ُابيَـت هـة  %20ثـوختى طاساجنـةكياْ
كةًي بيَت بةًةبةصتى دابيِلزدُى خةرجيـةكاُى زاواُلـزدْ و ثيَشخضـتِى ضـاالكى
ساُلــؤ ،وةن تويَذيِــةوةى ساُضــتى و بالَوكزدُــةوة ،و رِآيَِــاْ ،و طــؤُطزةى ساُضــتى ،و
ُاردُةدةرةوة بؤ ًةبةصتى ساُضتى إيفاد ياْ ٓةر بواريَلى تز.
ًاددةي بيضت و صيَيةَ:
يةكةَ :ئةو هيَبوردُة باجلاراُةى هـة ياصـاى وةبـةرٓيَِاُى بـةركار هـة ٓةريٌَـدا دةطيـاْ هةصـةر
كزاوة بةصةر ساُلؤ تايبةتةكاْ ثيادة دةكزيَت.
دووةَ :ئةو ريَذة %20ى كةوا هة بزِطة (صيَيةَ)ى ًاددة ()22ى ئةَ ياصاية دةطي هة صةر كزاوة كة
بؤ ثيَشخضتِى ساُلؤ تةرخاْ كزاوة ،هة باج دةبوردريَت.
ًاددةى بيضت و ضوارةَ:
مًيَزةكاُى ساُلؤ ،بةثيَى ياصا رِةضاوكزاوةكاًْ ،ولةضى ووردبيِيي دارايي دةبيَت.
بةشى شةشةَ
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حوكٌة طشتيةكاْ
ًاددةى بيضت و ثيَِجةَ:
ئــةو بزِواُاًاُــةى ساُلــؤ دةيبةخش ـيَت بــة يةكضــاْ ٓــةمًار دةكــزيَّ هةطــة َي ئــةو بزِواُاًاُــةى
ساُلؤو كؤهيَذة حلوًية ٓاوشيَوةكاُى دةياُبةخشّ بة ًةرجيَم وةسارةت ثةصةُدى بلات.
ًاددةى بيضت وشةشةَ:
يةكــةَ :هــة حا َهــةتى ثةكلــةوتِى اليــةُى داًةسريَِــةر هــة دابيِلزدُــى ثيَداويضــتية ثيَويضــتة
دياريلزاوةكاْ هةَ ياصايةدا ،ئةوا ئةجنوًةُى وةسارةت ،هة دواى ثيَبةخشـيِى ًاوةيـةن
كة هة صىَ ًاُط كةًي ُةبيَتً ،ا ى ٓةية ساُلؤ هة اليـةُى داًةسريَِـةر جيابلاتـةوةو
ئةجنوًــةُى ساُلــؤ يــاْ ئةجنوًــةُى كؤه َيــذ بــة صةرثةرشــتى وةسارةت ،تــا د سيِــةوةى
جيَطزةوةيـــةن بـــؤ ئـــةَ اليةُـــة ،كـــة بـــة ريٌَِـــايي ديـــارى دةكزيَـــت ،بـــةريَوةبزدُى
كاروبارةكاُى هة ئةصتؤ دةطزْ.
دووةَ :وةسيـــز بـــؤى ٓةيـــة راصـــجاردة بـــؤ صـــةر كى ئةجنوًـــةُى وةسيـــزاْ بةرسبلاتـــةوة بـــة
ٓةهَوةشاُدُةوةى ًؤهَةتى ساُلؤ ياْ يةكيَم هة بةشةكاُى هة دواى ئاطاداركزدُـةوةى هـة
كاتى صةملاُدُ ى صةرثيَنـيلزدُى بـؤ ًةرجـة ثيَويضـتةكاْ ،وة هـة حاهَـةتى رةساًةُـدى
دةرب ـزِيّ هــة صــةر ٓةهَوةشــاُدُةوة ئــةوا وةسارةت بــةثيَى ث َي ـزِةوى ُــاوةخؤى تــاوةكو
دةرضووُى دوايني ثؤهة طوتابيةكاُى ،بةرِيَوةبزدُى هة ئةصتؤ دةطزيَت ،وة ثيَويضتة هـة
صـــةر وةسارةت طوتابيـــةكاُى بـــؤ ساُلـــؤ تايبةتـــة ٓاوشــيَوةكاُى بطواسيَتـــةوةو صـــاًاُة
طويَشةرو ُاطويَشةرةكاُى هة دواى بةجيَطةياُدُى ثابةُديةكاْ و طـةرسةكاُى بـةطويَزةى
ياصا رِةضاوكزاوةكاْ ،ثاكؤ دةكزيَت.
ًاددةى بيضت و حةوتةَ:
وةسارةت تايبةنةُـــد دةبيَـــت بـــة تيَزِواُيِـــى ئـــةو صـــلاالَياُةى هـــة صـــةر ساُلـــؤ تايبةتـــةكاْ
بة رسدةكزيَِةوة هـة طشـت ئـةو شـتاُةى ثةيوةصـنت بـة وةرطـزتّ و تاطيلزدُـةوة يـاْ ئـةو صـشا
بةرسة تاُةى بةصةر طوتابياْ دةصةثيَِزيَّ ياْ تةرطني طةيد كزدُيـاْ يـاْ ُـارِةسايي دةرِبـزِيّ
دةربارةى بةخشيِى ُاسُاوو بزِواُاًة ساُضتيةكاْ.
ًاددةى بيضت و ٓةشتةَ:

16

تةُٔا وةسارةت تايبةن ةُـد دةبيَـت بـة بةخشـيِى ًؤهَـةتى كزدُـةوةى ٓـةر ساُلـؤ يـاْ هـق يـاْ
ُووصــيِطةيةكياْ هــة ٓةريٌَــداو بةثيَنــةواُةى ئةًــةل وةسارةت ريَلــارى ياصــايي دةربارةيــاْ
دةطزيَتةبةر.
ًاددةى بيضت و ُؤيةَ:
يةكةَ :ساُلؤ تايبةتى و حلوًيةكاْ بؤياْ ٓةية هـة بـوارى ئةجناًـداُى تاطيلزدُـةوة ساُضـتى و
ثزاكتيشةكزدُيـــاْ و رِآيَِـــاُى طوتابيـــاْ و طورِيِـــةوةى شـــارةساييةكاْ ،هـــة ُيَواياُـــدا
ٓاريلارى يةكيى بلةْ.
دووةَ :ساُلؤ تايبةتةكاْ بؤياْ ٓةية هة ئةجناًداُى تاطيلزدُةوةى ساُضتى و ثزاكتيشةكاُى و
رِآيَِاُى طوتابياْ ثشت ببةصتيَت بة اليةُة تايبةنةُدةكاُى ةرًاُطةكاُى ٓةريٍَ و
كةرتى تايبةت هة دواى وةرطزتِى رِةساًةُدى وةسارةت.
ًاددةى صييةَ:
يةكـــةَ :ئةجنوًـــةُى وةسيـــزاْ بـــؤى ٓةيـــة ثيَـ ـزِةوى ثيَويضـــت بـــؤ ئاصـــاْ جيَبـــةجيَلزدُى
حوكٌةكاُى ئةَ ياصاية دةربلات.
دووةَ :وةسيز بؤى ٓةية ريٌَِايي ثيَويضت بؤ ئاصـاْ جيَبـةجيَلزدُى حوكٌـةكاُى ئـةَ ياصـاية
دةربلات.
ًاددةى صي و يةكةَ:
ثيَويضــتة هــة صــةر ئةجنوًــةُى وةسيــزاْ و اليةُــة ثةيوةُــدارةكاْ حوكٌــةكاُى ئــةَ ياصــاية
جيَبةج َي بلةْ.
ًاددةى صى و دووةَ:
ثيَويضتة هة صةر ساُلؤ تايبةتية ئيَضـتاكاُى ٓـةريٍَ بارود خـةكاُياْ بـةثيَى حوكٌـةكاُى ئـةَ
ياصاية ثيَش صاهَى خويَِدُى ( )2014-2013بطوجنيَِّ.
ًاددةى صى و صيَيةَ:
دةربــارةى ٓــةر حا َهــةتيَم كــةوا هــةَ ياصــايةدا دةطــي هــة صــةر ُــةٓاتبيَت ئــةوا ياصــاو ث َي ـزِةوو
ريٌَِاييــة كارثيَلزاوةكــاُى وةسارةتــى خويَِــدُى بــاالَو تويَذيِــةوةى ساُضــتى ،بــةجؤريَم هةطــةيَ
حوكٌةكاُى ئةَ ياصاية ُاكؤن ُةبّ ،ثيادة دةكزيَّ.
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ًاددةى صى و ضوارةَ:
ئةَ ياصاية هة ريَلةوتى بالَوكزدُةوةى هة ر مُاًةى ةرًى (وةطايعى كوردصـتاْ) دا جيَبـةجيَ
دةكزيَت.

د .ارصالْ بايش امساعيى
صةر كى ثةرهةًاُى كوردصتاْ ـ عيَزاق

ٓؤية ثيَويضتلارةكاُى دةرضوواُدُى ئةَ ياصاية
هــةثيَِاو بةرسكزدُــةوةى تواُــا ساُضــتيةكاْ و طةشــةثيَداُى ًز يــى و بةدةصــتٔيَِاُى ثضــجؤرِى
هةبوارة جياجياكاُدا هةريَطاى ثةرةثيَداُى خشًـةتى ساُلـؤيي هةكـةرتى تايبةتـدا ورِةخضـاُدُى
دةر ــةتى ثيَشــِِكيَ هــةُيَواْ ُاوةُــدة حلوًييــةكاْ و تايبةتييــة ئةكادميييــةكاْ و ٓاُــداُى
طواصــتِةوةى تةكِــةهؤجيا و شــارةسايى ُــويَى جئــاُى بــؤ ٓــةريٌَى كوردصــتاْ و ريَلخضــتِى
ياصايياُةى كاروبارى ساُلؤ تايبةتيةكاْ ئةَ ياصاية دةرضوويَِدرا.
تيَبــيين :ئــةَ ياصــاية بــةبزياري مًــارة ( )3صــاهَي  2013هةاليــةْ صــةر كي ٓــةريٌَي كوردصــتاُةوة
دةرضويَِزا.

18

