بةناوى خوداى بةخشهدةو ميوسةبان
بةناوى طةلةوة
ثةزلةماني كوزدضتان ـ عيَساق
َي 1991ي هةمواس كرشا
بة حوكمي بشِِِِِِطةي ( )1هة ماددةي ()56ي ياطاي رماسة ()1ي طاه

برة

طويَشةي ئة ةي ئةجنومةني ةصيشاني هةسيَم خظتيية س  ،ثةسهةماني كوسدطتان -عرياق هرة دانيصرت
ئاطررايي خر ي رمرراسة ( )8كررة سيري  1111/11/11طررشيَ دسا ،بشيرراسي دا ئررةي ياطررايةي داديَ
دةسبلات:
ياضاي ذمازة ()91ي ضالَي 1199
ياضاي وةشازةتي طواضتهةوة و طةياندن لة هةزيَمي كوزدضتان -عرياق
ماددةي يةكةم:
مةبةطت هةي صاسا انةي داديَن اتاكاني بةسامبةسيانة ب مةبةطيت ئةي ياطاية:
يةكةي :هةسيَم :هةسيَمي كوسدطتان -عرياق.
د ةي :ةصاسةت :ةصاسةتي طواطتنة ة طةيانذن هة هةسيَمذا.
طيَيةي :ةصيش :ةصيشي طواطتنة ة طةيانذن هة هةسيَمذا.
ضواسةي :ئةجنومةن :ئةجنومةني سا يَزكاسيي ةصاسةت.
ئامانج و ئةزكةكاني وةشازةت
ماددةي دووةم:
ئاماجني ةصاسةت بةسص كشدنة ةي ئاطيت خضمةتطوصاسيي طواطتنة ةية بة شيَواصي جياجياي هرةس ةها
َةكاني بينذسا
خضمةتطوصاسيي طةيانذن بة كةناه

بيظرتا

خويَنذسا ةية ة ،بة ضةشنيَم كة هةطرةََ

خواطتةكاني ق ناغي بو رانة ةدا بطوجنيَت كة هةسيَم هة ئاطتة جياكانذا ثيَيذا تيَجةس دةبيَت ها شان
سييصنت هةطةََ ئة نويَلاسييةي كة ئةي خضمةتطوصاسييانة هة طرةس ئاطريت جيوانرذا دةيبيرنن طرو د
ةسطشتن هة تةكنيلي نوىَ هةي بواسةدا.
ئةي ئةسكانةط بةجيَ دةطةيةنيَت:
يةكةي :دس طت كشدن

ةطةسخظنت ثةسةثيَذاني فشيكةخانة مةدةنييةكان هرة هةسيَمرذا برةسِِِيَوة

َررةتي كررة هررة يررةن سيَل ررشا ي
بررشدن طةسثةسشرريت كشدنيرران بررة ثيَرري ثيَرروةسي نيَودة ه
َيية ة ثةيشة دةكشيَن.
َةتيي فشيكة انيي مةدةني ( )ICAOثيَوةسي خ ماه
نيَودة ه
د ةي :دس طت كشدن

ةطةسخظنت ثةسةثيَذاني ت سِِِةكاني (تشاي اي) هة شاسةكاني هةسيَمرذا

َي ئاطن هة نيَوان شاسةكاني هةسيَمذا طشيَذاني بة دةسة ةي هةسيَم.
ت سةكاني هيَو
1

طيَيةي :دس طت كشدن

ةطةسخظنت ثةسةثيَرذاني هرةمو ج سةكراني (تريمينراََ) هرة شراسةكاني

هةسيَمذا بة كشيَذان طةسثةسشيت كشدنيان بة طويَشةي مواطةفاتي ثيَصلة تو ي جيواني
ةسطشت كشيَ سةمسي ياطايي.
ضواسةي :مظ طةس كشدني بةسيَوةبشدن

ةطةسخظنت ثةسةثيَذاني طيظتةمةكاني ثةيوةنذيي جيَطري

نيَودةطت (بةتةَ بيَتةَ).
ثيَنجةي :دس طت كشدن سيَل ظنت ثةسةثيَذاني بنلةكاني ث طرتة دةسكشدنري ثرو هي ث طرتة
ثيَصلةط كشدني خضمةتطوصاسيي ث طتة بة بةكاس هيَنراني طيظرتةمةكاني ث طرتةي ئاطرايي
خيَشا (طةسصة ي ئامساني) هة نا خ ي هةسيَم دةسة ةيذا.
شةشررةي :دس طررت كررشدن فررشا ان كررشدن طةسثةسشرريت كشدنرري يَظررتطةكاني كةشناطرري
َرةتي دابر كشدنري ئراميَش كرةَ ثرةهي
بو مةهةسصةصاني بة طويَشةي سيَرشة ي نيَودة ه
ثيَويظت.
َةت بة تيَلشاي بواسةكاني طواطتنة ةي صة ي
حة تةي :بةخصي م ه
ب ك مجانياكاني ةبةسهيَ نا خ

ئامساني طةيانذن ث طرتة

بياني بةد اداضو نيان بة ثيَي ئة طشيَبةطتةى كرة هرة

نيَواني ةصاسةت ئة ك مجانيايانة م س دةكشيَن ناشلشيَ ةصاسةت هيض مةسجيَم قبرو ََ
بلات كة ببيَتة مايةي ق سخ كشدن.
هةشتةي  :سيَل ظنت تةسخان كشدني هةسينة ةكاني بةكاس هاتو هة طيظتةمةكاني طةيانذني دةنر
سةنطذا هة ضواسضيَوةي طنو سي هةسيَمذا بة هةماهةنطي هةطةََ يةناني ثةيوةنذيذاس.
ن يةي :سيَل ظنت ثةسةثيَذاني تةكنةه رياي صانياسي ت سي ئينتةسنيَت هرة هةسيَمرذا طةسثةسشريت
كشدنيان.
دةيةي :طةسثةسشيت كشدني نو طينطةكاني طواطتنة ة هة نيَويانيصانذا نو طينطةكاني طواطرتنة ة هرة
تيَلررشاي دةس اصةكرراني طررنو سي هررةسيَم

ةسطررشت كررشيَ سةطررم بررةكاس هيَنرراني

(مةنةفيَظت) بة ثيَي ياطا بة هةماهةنطي هةطةََ يةناني ثةيوةنذيذاسدا.
ياصدةي :مةشق ثيَ كشدن شيانذني كاسمةنذاني ةصاسةت هة هةمو بواسةكانذا.
د اصدةي :هةماهةنطي كشدن هةطةََ ةصاسةتي طواطتنة ة طةيانذني فيذساهذا بر جيَبرةجيَ كشدنري
ثشيرة طرتاتيزييةكاني طواطتنة ة طةيانذن كة هةس ثاسيَضطايرةن هرة ثاسيَضطايرةكاني هرةسيَم
دةبنة بةشيَم هة س بةسي جوطشافياكرةى
تيَلشاي ق ناغرةكاني جيَبرةج َي كرشدن

ةصاسةتريض هرة ئامرادة كشدنري ديضاينرةكان
ةطةسخظرنت ضران كشدنرة ة هرة ضواسضريَوةي

طنو سي هةسيَمذا بةشذاس دةبيَت.
طيانضدةي :هانى ةبةسهيَنان هة بواسةكانى طواطتنة ة طةيانذن كة ةصاسةت بة هةماهةنطى هةطرةََ
دةطتةى ةبةسهيَنانى هةسيَم هةي بواسةدا دياسى دةكات.
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ماددةي ضيَيةم:
ةصاسةت بشيتيية هةي ثيَلواتانةي داديَن:
يةكةي :ةصيش :طةسيكي باآلي ةصاسةتة بةسثشطيصة هة كاسةكاني ئاساطتة كشدني طياطرةتةكةي
ثيررادة كشدنرري طةسثةسشرريت كشدنري ضررا ديَشي كشدنرري  ،هررةمو بشيرراس فررةسمان
سيَنماييةكيض هة ة ة دةسدةضن بة طةسثةسشتيي ئة يض جيَبةجيَ دةكشيَن هة هةمو شتيَلي
ثةيوةنذيي بة ئةسكي ةصاسةت ثيَلواتة دةطةآلتةكاني تيَلشاي كاس براسي ترةكنيلي
داسايي كاسطيَشي سيَل ظتنيية ة هةية برة طرويَشةي حوكمرةكاني ياطرا  ،هرة برةسدةي
ئةجنومةني ةصيشانيصذا بةسثشس دةبيَت ضرونلة ئةنرذاميَلي ها كراسة تيَيرذا ب شري هةيرة
هةنذيَم هة دةطةآلتةكاني خ ي بذاتة بةسيَوةبةساني طصيت يان هةس كةطريَلي هرة ةصاسةترذا
بة طوجنا ي بضانيَت.
َطشي
د ةي :نو طينطةي ةصيش :طشيَذسا ي ةصيش دةبيَت فةسمانبةسيَم بة ثورةي بةسيَوةبرةس هرةه
بش انامةي بةسايي صانل طةسيكايةتيي دةكات بةسِِِيَوةي دةبرات ضرةنذ فةسمانبرةسيَليض
هاسيلاسيي دةكةن.
طيَيةي :سا يَزكاسان :رماسةيان هة طيَ صياتش نابيَت ،هة انةي بش انامةي بةسايي صانل يان هةية ،خا ةن
شاسةصايي ثظج سين.
ضواسةي :دةصطاي فشيكةخانةي مةدةني هة هةسيَم :طشيَذسا ي ةصاسةت دةبيَرت فةسمانبرةسيَم برة
ثوةيةكي تايبةت كة بش انامةي بةسايي صانل ي بةدةطت هيَنا ة طةسيكايةتيي دةكرات هرة
كاسي خ شيذا بةس حوكمةكاني ياطاي دةصطاي فشيكةخانةي مةدةنيي هةسيَمي كوسدطتان-
َي  1118دةكة يَت كة هة ثةسهةماني كوسدطتانة ة دةسضو ة.
عرياق رماسة ()18ي طاه
ثيَنجةي :بةسيَوةبةسايةتييةكاني طصيت :ئرةي بةسيَوةبةسايةتييرة طصرتيانةي داديَرن طشيَرذسا ي ةصاسةت
دةبن ،هةس يةكةشيان بةسيَوةبةسيَلي طصريت خرا ةن بش انامرةي برةسايي صانلر
خا ةن شاسةصايي ثظج سين طةسيكايةتيي دةكات.
 -1بةسيَوةبةسايةتيي طصتيي كاس باسي كاسطيَشي داسايي.
 -1بةسيَوةبةسايةتيي طصتيي ث طتة طةيانذن.
 -3بةسيَوةبةسايةتيي طصتيي ثالن بةد اداضو ن.
َي ئاطن تشاي اي.
هيَو

 -4بةسيَوةبةسايةتيي طصتيي طواطتنة ةي صةمي

 -5بةسيَوةبةسايةتيي طصتيي كةشناطي بو مةهةسصةصاني.
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هة انرةي

ئةجنومةنى زاويَركازي
ماددةي ضوازةم:
يةكةي :ئةجنومةني سا يَزكاسيي ةصاسةت ثيَم ديَت هة:
 -1ةصيش – طةسيكي ئةجنومةن.
 -1طةسيكي دةصطاي طصتيي فشيكةخانةي مةدةني هة هةسيَمذا – ئةنذاي.
 -3سا يَزكاسان – ئةنذاي.
 -4بةسيَوةبةسة طصتييةكان – ئةنذاي.
د ةي :ةصيش ب ي هةية ميوانذاسيي هةس كةطيَلي خا ةن ئةصمو ن بلات كة هة كاتي ثيَويظرتذا هرة
نا ة ةى ةصاسةت يان هة دةسة ةيذا كة برة طوجنرا ي دةصانيَرت بر بةشرذاسي كرشدن هرة
ك بو نة ةكاني ئةجنومةن بة بيَ ئة ةي مايف دةنطذاني هةبيَت.
َظرةنطانذني ضرا كييةكاني ةصاسةت
طيَيةي :ئةجنومةن تايبةمتةنذ دةبيَت بة طفتوطر كرشدن هةه
َينة ة هة سيَلاسةكاني بةسص كشدنة ةي ئةداي ثيَصلةط كشدني ثيَصنياسي طوجنا بر
هيَل ه
ضاسةطةس كشدني ئة كيَصة ئاطتةنطانةي سةنطة بيَنة سيَي.
ماددةي ثيَهجةم:
يةكةي :ةصيش ب ي هةية هةس بةسيَوةبةسايرةتي يران برةط يران ه بةيرةن هرة ضواسضريَوةي ثيَلواترةي
َي
ةصاسةت بة طويَشةي خواطيت كاسةكةي ،هة نويَ بلاترة ة يران تيَلرةََ بلرات يران هرةه
بوةشيَنيَتة ة.
د ةي :بة ثةيشة يَم ئةسن ثظج سايةتيي ثيَلواتةكاني ةصاسةت دياسي دةكشيَن.
طيَيةي :ةصيش ب ي هةية سيَنمرايي ثيَويظرت بر ئاطران جيَبرةج َي كشدنري حوكمرةكاني ئرةي ياطراية
دةسبلات.
ماددةي شةشةم:
ةصيش ب ي هةية د اي بةدةطت هيَناني سةصامةنذيي ئةجنومةني ةصيرشان سيَللة تننامرة طشيَبةطرت
هةطةََ ك مجانيا

يةناني بياني هة بواسي ثظج سايةتيي ةصاسةتذا م س بلات.

ماددةي حةوتةم:
َي  1116ياطاي ةصاسةتي طةيانذن رمراسة
يةكةي :ياطاي ةصاسةتي طواطتنة ة رماسة ()11ي طاه
َذة ةشيَتة ة.
َي  1116هةه
()14ي طاه
د ةي :هةمو ماف ثةيوةطتييةكي طواطتنة ة طةيانذن ميالكي هةسد
َوةشا ة دةضنة ئةطت ي ةصاسةتة ة.
طةيانذني هةه
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ةصاسةتي طواطرتنة ة

ماددةي هةشتةم:
كاس بة هيض دةقيَلي ياطايي يان بشياسيَم ناكشيَت كة هةطةََ حوكمةكاني ئةي ياطايةدا ناك ن بن.
ماددةي نؤيةم:
دةبيَ ئةجنومةني ةصيشان

يةناني ثةيونذيذاس حوكمةكاني ئةي ياطاية جيَبةجيَ بلةن.

ماددةي دةيةم:
ئةي ياطاية هرة سيري بر

كشدنرة ةي هرة سيرنامرةي فرةسميي ( ةقرايسي كوسدطرتان)دا جيَبرةج َي

دةكشيَت.

د .ئةزضةالن بايص امساعيل
جيَطسى ضةزؤكى ثةزلةمانى
كوزدضتان ـ عيَساق

ه ي دةسضو ني
هةبةس ئة ةي هةسد

ةصاسةتي طواطتنة ة طةيانذن هة هةسيَمرذا برة ثيَري ياطراي رمراسة ()11ي

َي  1119كشانة يةن ةصاسةت هة ثيَنا د باسة سيَل ظتنة ةي ةصاسةتي هة نويَ دانرشا برة
طاه
طويَشةي ماددةي ()7ي هة ثيَنا بةسص كشدنة ةي اقيسي خضمةتطوصاسيي طواطتنة ة طةيانذن كة
ايان هيَ بلشيَت هةطةََ خواطتةكاني ق ناغي بو رانة ةدا بطوجنيَن كة هةسيَم ثيَيذا تيَجةس دةبيَت ،ئةي
ياطاية دةسضويَنذسا.
تيَبي  :ئةي ياطاية بةبشياسي رماسة  31ي طاهي  2011هة يةن بةسيَض طةسيكي هةسيَمي كوسدطتانة ة دةسضويَنشا.
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