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   پێٌاضَبەغی یەکەم: 
 

 ی گۆڕاى ٍّ : بسّتٌَرێکخراّەکەًاّی  ،کەمیە

کە لە  ە پێکذێاڵتیاًُّائەّ ی  ًذاًَ زّهَ ئارٍ کۆبًْەّەی لە ە؛ییەّعٌەه یت ضایَ ى كَ ّێكی ضیاضی خاٍّێكخرار : ی كَ پێٌاضَدّەم، 
 دەّری بەرًاهەی ضیاضی ّدەضتْری ًاّخۆی بسّتٌەّەی گۆراى کۆبًْەتەّە.

 گۆڕاى ی: كَ درّغوَ ،ضییەم

ّ  رد ًگی زٍٍ ر ردّّ َُ  ئاگرێكی بَ  كَ ؛ یَ ی هۆهێكی ضپی َُ ڕاضتیذا ّێٌَ ًاٍّ  لَ ؛ًگی ًیلی ڕٍ بَ  كَ یَ بازًَ :ی لۆگۆكَ ،ْارەمچ
یسی ئیٌگل بی ّ رٍ عَ پیتەکاًی كْردی ّ  بَ  ضپی ّ ًگی ًارًجی ٍّ ر ردّّ َُ  بَ  كَ ٍّ ژێریذا ًاّی بسّتٌَ لَّ   رٍ ضَ ًارًجی لَ

 .ىاًّْضر

ئێطتادا، هەکۆی  ُاّاڵتیاًی کْردضتاًی لێبێ. لە کە ک رجێیَ ّ َُ فیذڕاڵی عێراق رێوی کْردضتاى، َُغْێٌی چاالکی:  ،پێٌجەم
 . غاری ضلێواًیَ  کی لَ رٍ ضَ

 

 ّ پػتیْاى اّڕُەڵطْبەغی دّەم: 
 

 ڵطْڕاّ َُ: یەکەمهادەی 

 :تبێ دای تیا رجاًَ م هَ ئَ ر گَ ّْڕاڵط َُ  تْاًێت ببێتەەدك بخْازێت َ ُاّاڵتی ر َُ ،یەکەم

 .تّ كردبێّا ًی تَ هَ ضاڵی تَ ُەژدە: ٢–٢

 .بكات گۆڕاىكاًی بسّتٌەّەی  هاًجَدیِاتٌی ئا بَ ّ رًاهَ  كردًی بَجێ كار بۆجێبَ: ٣–٢

 .بێتًەُەرێوی ْردضتاًی، عێراقی یاى کتری هاى کاتذا ئەًذاهی ُیچ  حیسبێکی ُە لە: ٤–٢

بْبێت لە تاّاًی ًەّ بەغذار  دەرًەچْبێت ّبەر لە دادگا ًاّخۆیی ّ دەرەکیەکاىڕًبارکردًی بە تاّاًێکی ئابیاری تاّاڕ: ب٥ـ٢
 کۆهەڵکْژیذا. 
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 :ڵطْڕاّێتی َُ  رچّْى لَ دٍ ،دّەم

 :چێت دٍ ر ی گۆڕاى دٍ ٍّەڵطْڕاّێتی بسّتٌ َُ  ڵطْڕاّ لَ َُ

 ت.بكاظ  داّاكاری پێػكَ  ًذاًَ زّهَ ئارٍئەگەر خۆی : ٢–٣

 .ربچێت دٍ  ییژّری یاضاى  الیَ َ لی  ٍّ دّرخطتٌَبڕیاری   ٍّ ُۆیَ  ەّب بذات ّ کەّە بسّتٌَ  ّی لَ عٌَ هَ زیاًی هاددی یائەگەر  :٣–٣

 ذا.ب اّێتی لەدەضتڕئەگەر هەرجەکاًی ُەڵطْ :٤ـ٣

 :اّڵطْڕ كاًی َُ هافَ ،ضێیەم

 ی گۆڕاى ّ ٍّ بسّتٌَ یی كخراٍّێر كاًی ئاضتَ هْ َُ بۆ ابكاتداّ  یَ بۆی َُ رجی پێْیطتی تێذابّْ، ر هَ ، گَڵطْڕاّ َُ: ٢–٤
 .بپاڵێْرێت فیذڕاڵی عێراقدەّڵەتی  رێن ّ كاًی َُ زراٍّ داهَّ  زگا دٍ ّى  ًجْهَ ئَ

 .ی بپاڵێْێتخۆ ّبذات ًگ  دا دٍ كَ ٍّ كاًی بسّتٌَ یَ ًاّخۆیی ُەڵبژاردًە یفراًذۆم ّر  لَ  یَ ڵطْڕاّ بۆی َُ َُ: ٣–٤

 

 پػتیْاى  :هادەی دّەم

  خػاًَ خۆبَ بْ اڵم ئاهادٍ بَ دا كَ ٍّ بسّتٌَ ئۆرگاًەکاًی  كێك لَ یَ ًاّ  بّْ لَ ًَ ییرێکخراّەزّی كاری  ك ئارٍ ُاّاڵتیَ ر َُ .٢
ۆهاری ت  كرێت ًاّی لَ دٍ ّ پػتیْاىّترێت  ی دٍپێ ،بكات  كَ ٍّ بسّتٌَضیاضی ّ جەهاّەری ، ّی عٌَ هَ ّهاددی  پػتیْاًی
 .ذا بٌْضرێتپػتیْاًاً

ُەبێ ذا بْارێك یی  لَ  غاٍّ ر لێٍْ م گَاڵ بَ  ًی یَدا  كَ ٍّ كاًی بسّتٌَ ییَ ًاّخۆ  ردًَڵبژا َُ  لًَگذاى ّخۆپااڵّتٌی  اى هافی دٍپػتیْ. ٣
ی عێراقدەّڵەتی  رێن ّ كاًی َُ راٍّز داهَ ّ زگا دٍ ى ّ ًجْهَ كاًی ئَ ئاضتَ هْ َُ بۆ تْاًێت داّابكات دٍ رجی پێْیطتی تێذابێت، هَ ّ

 .بپاڵێْرێت فیذڕاڵ

 کات.بردًە ًاّخۆییەکاى ًاّی خۆی تۆهارلە ُەڵبژا پێع ضێ هاًگ پێْضتەی ُەبْ ببێتە ُەڵطْڕاّ، ئەگەر پػتیْاى ئارەزّ. ٤

 لە ُەهْ دەزگاکاًی بسّتٌەّەکەدا کاربکات. پػتیْاى دەتْاًێت. ٥

اضتەی ُەهْ ئاضتە ڕاّەکاًی ئاڕّ ُەڵطْ گۆڕاىّ ُەڵْێطتی بسّتٌەّەی  ار دەربارەی کارّ پێػٌی پػتیْاى دەتْاًێت رەخٌە. ٦
 .رێکخراّەییەکاًی بسّتٌەّەکە بکات

 .تی غارەکاى بە رێٌواییەکی تایبەت رێکذەخرێتپێکِێٌاًی ئەًجْهەًی پػتیْاى لەضەر ئاض .٧



5 
 

 بازًە: بەغی ضێیەم
 

 پێٌاضەی بازًَ :هادەی یەکەم

ەڵ دەًگذەراى ّ گپەیْەًذی لە ّ اىُەڵطْڕاّرێکخطتٌی  ەکەی رێکخراّەیی ضەرەکی بسّتٌەّەی گۆڕاًە بۆی  بازًَ یەکەم،
 .ذافیذڕاڵی عێراقلە ُەڵبژاردًە گػتیەکاًی کْردضتاى ّ  کردىبەغذاری

 :تەکرێدضٌْری کاری بازًە بە دّ جۆر دیاری  دّەم،

 .فیذڕاڵی راقعێدەّڵەتی ضتاى ّکْردػەی ئیذاری بە پێی ًەخ غارۆچکەکاى ّ غار: ضٌْری بەڕێْەبەرایەتی ٢–٣
 ەی کۆهیطیۆًی بااڵی ُەڵبژاردًەکاى.ًگذاى بە پێی ًەخػ ًذی تۆهارکردًی دٍ : ضٌْری جْگرافی ًا٣ٍّ–٣

 هاى َُ  غێ بَ ئَبێ کە  خۆی ئَ  ت بَ کی تایبَ یَ ژهارٍ ،تربازًەیەکی   لَ ی ٍّ ّ جیاکردًَ  ٍّ ک بۆ ًاضیٌَ یَ هْ بازًَ َُ ضێیەم،
 .ێیەراًی ل ًگذٍ ی تۆهاری دٍ ٌکَب  بێ کَ  یەٍّ قْتابخاًَ ّ ک ڕٍ ّ گًْذ، ًاحیە، گَ ئَی  ژهارٍ

دەغێ بازًە بە ًاّی غْێٌەکەّە  ًیە چْارەم،  لە ضٌْری جْگرافیای ُەًذێک غْێي کە بٌکەی دەًگذەراًی کۆهطێۆًی لێ
 بکرێتەّە.

  
 دیاریکردًی ژهارەی بازًەکاى :هادەی دّەم

قەزاکاًی پارێسگاکاًی کْردضتاى بە گْێرەی رێژەی داًیػتْاى دابەغکراّى بۆ ضێ پلەی غارەّاًی: پلەی ئەلف ّ بێ ّ  .٢
  .جین

 .ذا پێڕەّی ُەهاى دابەغکردًی کردّەۆلێٌکردًی ئەًجْهەًەکاًی قەزاکاًلە پ گۆڕاىبسّتٌەّەی . ٣

 ێت.پۆلێٌکردًی غارەکاى دیاری ئەکر ژهارەی بازًەکاى بە پێی .٤

 
 ەِاتەی ئەًجْهەًی بازًپێک  :هادەی ضێیەم

 ذێت.پێکئەًذام لە پێٌج  دەضتەی بەڕێْەبەر ،یەکەم

 یە. ًی بازًَ ًجْهَ بەرپرضی ئَّاى،  : باز٢ًَ–٢

کۆًْضی  ەّە؛تکاٍ دکاًی لێ ئاگادار ًذاهَ ّ ئَ خاتٍ ى رێکذ ًجْهَ ی ئَ ٍّ کۆبًَْکات ّ غْێٌی  ،: ضکرتێری باز٣ًَ–٢
ّ راپۆرتی هاًگاًە  ؛پارێسێتیەدْڕاّاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى رێکذەخات ّ ڵط ًاّی َُ ئاهاری ؛تکاٍ د  کاى ئاهادٍ ٍّ کۆبًَْ

 خْێٌذەّار بێت ّ غارەزای کۆهپیْتەر بێت.ضکرتێری بازًَ  دەبێ .ئاهادەدەکات
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 .ی کَ ی بازًَکاً لۆجطتیَ  ّیطتیَذاکارّباری دارایی ّ پێ  لَ  رپرضَ بَ ،ری کارگێڕی بَ ڕێٍْ : ب٤َ–٢

 بەرپرضی ئافرەتاى دەبێ. لە ضٌْری بازًەدا لە کارّباری رێکخراّەیی ئافرەتاى بەرپرضە، ئافرەتاى بەرپرضی: ٥–٢
 .خْێٌذەّار بێت

 .: بەرپرضی ئاهار ّ ُەڵبژاردى٦ـ٢

 کاى: ّاًَ ، بٌکَدّەم

 .بێت هتر ًَ كَکەش ّت  حَ  ڵطْڕاّاى تیایذا لَ ی َُ ژهارٍهی  الًی كَبێت  دٍ ّ  یَ ی پێكِێٌاًی بازًَیت ڕٍ ی بٌَ كَ یَ ، : بٌك٢َ–٣
 .هافی بٌکە بە رێٌواییەک، لە الیەى ژّری پەیجْری ّ ئەًجْهەًی قەزاّە، دیاری دەکرێي ئەرک ّ دەضەاڵت ّ

( جیل الٌاخبیيراى )هرکس تط ًگذٍ ًذی تۆهارکردًی دٍ کاًی ضٌْری ًاٍّ جیاّازٍ  ًی بٌکَ ًجْهَ رغتی ئَ رپَ ضَ بٌکەّاى، :٣–٣
 .ىپێی جیاّازی ژهارەی ًاّەًذەکاًی دەًگذاى جیاّاز  بَ  کاًی ًاّ بازًَ ّاًَ ی بٌکَ . ژهارٍکات ڵبژاردى ئَ هی َُ ردٍ ی ضَ

دەضتەی  ئەگەر هەرجەکاًیاى تێذا بێ، بۆیاى ُەیە خۆیاى بۆ ئەًذاهەتی ،ئەًجْهەًی بازًە اًیُەڵطْڕاُّەهْ ، ضێیەم
 .بکەىذیذبەڕێْەبەری بازًە کاً

 

 ی بازًە ٍّ کۆبًَْ :هادەی چْارەم

 یعکاتێکر  ک ّ َُجارێ  فتَ دّ َُم  ًی کَال یەکەم، دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی بازًە بۆ راپەڕاًذًی کارّبارەکاًی
 . ٍّ بێتٍَ دپێْیطتی کرد کۆ

هاًگی جارێک  ،کاًی ًگاًذًی کارّبارٍ ڵطَ ی ّ َُ کَ ئاڵْگۆڕی دۆخی ًاّچَ  لَ بۆ ئاگاداربْى  ًی بازًَ ًجْهَ ، ئَدّەم
 .ەبێتەّەدکۆ

 لەضکرتێر ئەغێ ئەگەر ًەیتْاًی،  ؛کاٍ دی  کَ تی بازًَ رایَ لە کۆبًْەّەی هاًگاًەی ئەًجْهەًی قەزادا ًْێٌَ ّاى ضێیەم، بازًَ
 ًْێٌەرایەتی بازًەکەی بکات.جیاتی ئەّ 

  ت بَ کی تایبَ یَ ی گۆڕاى" دا جێگَ ٍّ کۆی بسّتٌَ "هَ  لَدا  دۆخی ئاضایی  کاًی لَ ڕاًذًی کارٍ بۆ راپَچْارەم، ئەًجْهەًی بازًە 
گا  بٌکە ّ بارٍبەڕاّێژ لەگەڵ ئەًجْهەًی قەزادا   یَ ذا، بۆی َُڵبژاردً کاتی َُ  تی لَ تایبَ  ذا، بَکاتی پێْیطتیػ  بێ ّ لَ دٍخۆی 
 . ٍّ بکاتَ

  ئەرکەکاًی بازًَ :هادەی پێٌجەم

بۆًە کۆهەاڵیەتی ّ کلتْری  لە کردىغذاری بَ لە رێگایدا  کَ بازًَضٌْری  ڵ داًیػتْاًی گَ لَ ّام ردٍ ًذی بَ پێٍْراگرتٌی یەکەم،  
 ّە. ضتٌی کۆڕ ّ کۆبًَْ بَ کاًی گۆڕاى ّ ًراٍّ یَ ی راگَ ٍَّ باڵّکردًواًیەکاى، ًیػتّ 
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 ت.درێ ًجام ئَ ئَ  ( کَ، ُتذّاًی رێسگا، غارٍهاى، پا )پارلَ ڵبژاردًێک ر َُ اّی کاًذیذ بۆ َُدّەم، پێػٌیارکردًی ً

ُاّکاری   ڵبژاردى، بَ ی َُ غَ باًگَ کاى ّ ڵطْڕاّ بۆ راُێٌاًی بریکاری ّێطتگَ ی پێْیطتی َُ ژهارٍئاهادەکردًی ضێیەم، 
 .کاًی پػتیْاى ّێطتگەکاى ّ گرّپَ کاى ّ بٌکَ

 ەدات.درّیاًذا  کَ ضٌْری بازًَ  ر رّداّێک کە لَ َُ  لًَی قەزا  ًجْهَ چْارەم، ئاگادارکردًی بەڕێْەبەری هیذیای ئَ

 لە ضٌْری چاالکی خۆیذا. اىّ پػتیْاً ُەڵطْڕاّرێکخطتٌی  پێٌجەم،

 تۆهاری دەًگذەراى.ەم. چاّدێریکردًی دۆخی ُەڵبژاردًەکاى ّ غەغ

 حەّتەم، دابیٌکردًی چاّدێری پێْیطت بۆ ضەر ضٌذّقەکاى بە ُەهاُەًگی ژّری ُەڵبژاردى.

 
 رایەڵەچْارەم:  یەغب

 
 پێٌاضەی رایەڵە: هادەی یەکەم

ًاڵی  کَ ،ەیی ّ پێگەی جەهاّەریی رێک دەخرێتلەضەر بٌەهای پیػ ،بٌچیٌەییە لە بسّتٌەّەی گۆراى یەکەیەکی؛  ڵَ یەکەم، رایَ 
 .ڵگادا کاًی کۆهَ جیاّازٍ ّ تْێژە ڵ پیػَ گَ لَ  ی گۆڕاًَ ٍّ ًذی بسّتٌَ پەیْە

 .ەکەى کذا کارد زایَ قَ ضٌْری غار یا  کە لَ  ٍّ گرێتٍَ د کاًی هْ ُاّپیػَ َُ  ڵَ رایَکاری دّەم، ضٌْری 

ڵ  گَ  بگًْجێ لَ کەُەبێت  اىًاّێکی دەبێ کتری یَ  یاى لَ ٍّ ّ جیاکردًَ  ٍّ بۆ ًاضیٌَ کاى ڵَ ًی رایَ ًجْهَ ئَ هْ ضێیەم، َُ
 .یاى تی اڵیَ کۆهَ پێگەییاى یا  کَ پیػَ

کی  یَ ژهارٍر  گَ هي، ئَ کَ  ژهارٍ  تی ّ بَ یاى لێیَ  ی لێ ًیَ ّ پیػاًَ ًذێ لَ کێ یا َُ یَ  کَ دازا ًذێ غار یا قََ ُ  چْارەم، لَ
ی ًسیکی خۆی دا  کَ ڵَ ڵ رایَ گَ غێ لَ یاى بۆ درّضت بکرێ ئَ ڵَ ًاکات رایَ پێْیطت  ،بْ تێذا ًَ  یَ ّ پیػََ رچاّی ل بَ
 .بخرێيک یَ

 
 اریکردًی ژهارەی رایەڵەکاىدی: هادەی دّەم

 یەکەم، 
پارێسگاکاًی کْردضتاى بە گْێرەی رێژەی داًیػتْاى دابەغکراّى بۆ ضێ پلەی غارەّاًی: پلەی ئەلف ّ بێ  قەزاکاًی :٢–٢

  .ّ جین
 .يذەخرێڕێٌراّەکاى بە رێٌوایی تایبەت رێکیە دابکْردضتاًًاّچە  :٣–٢
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 .دابەغکردًی کردّە جۆرەڕەّی ُەهاى ذا پەیهەًەکاًلە پۆلێٌکردًی ئەًجْ گۆڕاىدّەم، بسّتٌەّەی 

 :ەکرێيددیاری  بەم غێْەیەضێیەم، ژهارەی رایەڵەکاى بە پێی پۆلێٌکردًی غارەکاى 

 .ئەًذاهی ُەبێ ٣٦ کەمالًی  دەبێدا  بۆ پێکِێٌاًی رایەڵە لە قەزای پلەی ئەلف:٢– ٤
 :قەزاکاًی پلەی ئەلف بریتیي لە
 ًاّەًذی قەزای کەرکْک.ّ  ًذی قەزای ُەّلێر، ًاّەًذی قەزای دُۆکەًاّەًذی قەزای ضلێواًی، ًاّ

 .ئەًذاهی ُەبێ ٢٦الًی کەم  دەبێەی بێ دا پل : بۆ پێکِێٌاًی رایەڵە لە قەزای٣–٤
 :ی پلەی بێ بریتیي لەقەزاکاً

 .قەزای چەهچەهاڵ ّ پارێسگای ضلێواًی: قەزای پػذەر، قەزای راًیە، قەزای کەالر
 .قەزای هێرگەضْر ّ قەزای کۆیە، قەزای ضۆراى پارێسگای ُەّلێر:

 .پارێسگای دُۆک: قەزای زاخۆ
 .پارێسگای کەرکْک: قەزای دّبس

 .ئەًذاهی ُەبێ ٨ەم الًی ک دەبێ: بۆ پێکِێٌاًی رایەڵە لە قەزای پلەی جین دا ٤–٤
 :قەزاکاًی پلەی جین بریتیي لە

، قەزای پێٌجْیي، ی ضەیذضادق، قەزای ُەڵەبجە، قەزای غارباژێڕپارێسگای ضلێواًی: قەزای قەرەداخ، قەزای غارەزّر، قەزا
 .قەزای کفریقەزای دەربەًذیخاى، قەزای دّکاى ّ  قەزای هاّەت،

 .قەزای خەبات ّ پارێسگای ُەّلێر: قەزای رەّاًذّز، قەزای دەغتی ُەّلێر، قەزای غەقاڵّە، قەزای چۆهاى
 قەزای ئاکرێ.ّ  ای غێخاىاهێذی، قەز، قەزای ئلضێوێپارێسگای دُۆک: قەزای 

 .پارێسگای کەرکْک: قەزای داقْق

پێْیطتە لە گەڵ رایەڵەیەکی ًسیک  ،چْارەم، ُەر رایەڵەیەک ژهارەی ئەًذاهەکاًی ًەگەیػتە ژهارەی دیاریکراّی خاڵی ضێیەم
 ت.بگرێدا یەک لە پیػەکەی خۆی

لە  ُەبێت بۆ یەک پیػەی دیاری کراّی یضەرتاضەر یەک رایەڵەی پێْیطتە ،رایەڵە لەضەر ئاضتی ًاحیە درّضت ًاکرێت: ٢–٥
 .ضٌْری قەزاکەدا

 .ەبێد: ًاحیەکاى ًْێٌەریاى لە ئەًجْهەًی رایەڵە ضەرەکیەکەدا ٣–٥

 پێٌجەم، لە ضٌْری ُەر قەزایەکذا بۆ ُەر پیػەیەکی دیاریکراّ پێْیطتە یەک رایەڵە ُەبێ.

 
 پێکِاتەی ئەًجْهەًی رایەڵە  : هادەی ضێیەم

 : لَ تپێکذێ  ڵَ ًی رایَ ًجْهَ ئَ
  :یەکەم، دەضتەی بەڕێْەبەر
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 ت.کاٍ د  ڵَ ًی رایَ ًجْهَ کاًی ئَ رغتی کارّبارٍ رپَ ضَ ؛ ڵَ ری رایَ : رێکخ٢َ–٢
کۆًْضی  ت؛کاٍ دکاًی لێ ئاگادار  ًذاهَ ّ ئَ تخاٍ ى رێکذ ًجْهَ ی ئَ ٍّ ْێٌی کۆبًَْکات ّ غ ؛ڵَ ضکرتێری رایَ :٣–٢

خْێٌذەّار بێت ّ غارەزای کۆهپیْتەر  دەبێ؛ پارێسێٍ د رێکذەخات ّڵطْڕاّاى  ًاّی َُ یتۆهار ت؛کاٍ د  دٍکاى ئاها ٍّ کۆبًَْ
 بێت.

 . کَ ڵَ کاًی رایَ لۆجطتیَ  ّیطتیَذاکارّباری دارایی ّ پێ  لَ  رپرضَ بَ ؛ری کارگێڕی بَ ڕێٍْ : ب٤َ–٢
 . کرێٍ دژهارەیاى دیاری   کَ کاًی فراّاًی پیػَ پێی پێْیطتیَ  بَ ؛ ڵَ ًی رایَ ًجْهَ ًذاهاًی ئَ دّەم، ئَ

 
 کۆبًْەّەی رایەڵە   :هادەی چْارەم

کاتی  لەیاى جار  یەکالًی کەم هاًگی  ،بارەکاًیبۆ راپەڕاًذًی کارّ  ڵَ ًی رایَ ًجْهَ یەکەم، دەضتەی بەڕێْەبەری ئَ 
  .کۆدەبێتەّە پێْیطتذا

ی،  کَ ڵَ ًی رایَکا ًگاًذًی کارّبارٍ ڵطَ ی ّ َُ کَ ی ّ ًاّچَ کَ ۆڕی دۆخی پیػَئاڵْگ  دّەم، ئەًجْهەًی رایەڵە بۆ ئاگاداری لَ
 .ەبێتەّەهاًگی جارێک کۆد

بری رێکخەری غێ لە  ەکا. ئَدزادا ًْێٌەرایەتی رایەڵەکەی  ًی قَ ًجْهَ ، لە کۆبًْەّەی هاًگاًەی ئَ ڵَ ری رایَ ضێیەم، رێکخَ
 بێت.بەغذار ضکرتێر، رایەڵە

ت  کی تایبَ یَ ی گۆڕاى" دا جێگَ ٍّ کۆی بسّتٌَ "هَ  دا لَ دۆخی ئاضایی  کاًی لَ ڕاًذًی کارٍ بۆ راپَ  ڵَ ًی رایَ جْهًَ چْارەم، ئَ
بەُاّکاری لەگەڵ ئەًجْهەًی قەزادا بٌکە ّ   یَ ڵبژاردًذا، بۆی َُ کاتی َُ  تی لَ تایبَ  کاتی پێْیطتیػذا، بَ  بێ ّ لَ خۆی دٍ  بَ

 . ٍّ گا بکاتَ بارٍ

 
 ئەرکەکاًی رایەڵە: هادەی پێٌجەم
 :کْ دا ٍّگاڵ کاًی ژیاًی کۆهَ جیاّازٍ  ْارٍب  لَ  ٍّ ًگاًذى ّ تۆژیٌَ ڵطَ ی َُ ۆژٍڕکردًی پ یەکەم، ئاهادٍ

 .دایە ّ پیػَ بْاری ئَ  لَ کەرتی تایبەتّ  ەتکاری حکْه دای ًگاًذًی ئَ ڵطَ : ٢َُ–٢
،  ردٍ رٍّ هی پَ کْ: ضیطتَ ًذیذاردا ٍّ ٍْێی پ هی کاری پیػَ ضیطتَ  ازی لَی زاًطتی بۆ چاکط ۆژٍڕکردًی پ : ئاهاد٣ٍ–٢
 .رۆغٌبیریّ  ضازی ، کػتْکاڵ، پیػَڕکٌۆلۆجی، بازا زائی، ژێرخاى، تَ ًذرّضتی، قَ تَ

ڵی  کۆهَ کاًی کخراٍّّاًی، رێ هاى، پارێسگا، غارٍ )پارلَ ڵبژاردًێک ر َُ یذی غایطتە بۆ َُدّەم، پێػٌیارکردًی ًاّی کاًذ
 .ُەرێن ّ دەّڵەتی عێراقی فیذراڵ( ّ بۆ ُەر دەزگا ّ داهەزراّەیەکی غارضتاًی ّ ُتذ

ُاّکاری ُاّپیػەکاًی لە   بَ ،ڵبژاردى ی َُ غَ کاى ّ بۆ باًگَ ڵطْڕاّ بۆ ّێطتگَ ی پێْیطتی َُ ضێیەم، ئاهادەکردًی ژهارٍ
 .کاًی پػتیْاًی رایەڵە گرّپَ
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 ائەًجْهەًی قەزبەغی پێٌجەم: 
 

 پێٌاضەی ئەًجْهەًی قەزا: هادەی یەکەم
ئەًجْهەًی قەزا چەتری رێکخراّەیی بسّتٌەّەی گۆڕاًە، ُەر ئەًذاهێکیاى بە تەًیا ّ ُەهْیاى بە کۆهەڵ بەرپرضیارى لە 

 .ذای بسّتٌەّەکە لە ضٌْری قەزاکەیاًراپەڕاًذًی ئەرکە گػتیەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى ّ پاراضتٌی یەکڕیسی ّ ًاّباًگ
 
 یاّازی قەزاکاًی ُەرێوی کْردضتاىج :ەی دّەمهاد

قەزاکاًی پارێسگاکاًی ُەرێوی کْردضتاى بە گْێرەی رێژەی داًیػتْاى دابەغکراّى بۆ ضێ پلەی ئیذاری: غارەّاًی یەکەم، 
 .پلەی ئەلف ّ پلەی بێ ّ پلەی جین

 .دابەغکردًی کردّە -غێْەاى ُەهڕەّەی ردًی ئەًجْهەًەکاًی قەزاکاى دا پەیلە پۆلێٌک گۆڕاىدّەم، بسّتٌەّەی 

 .ەگرێەی داًیػتْاًی قەزاکاى لە بەرچاّدضێیەم، بسّتٌەّەی گۆڕاى لە پێکِێٌاًی ئەًجْهەًەکاًذا تایبەتوەًذی پێکِات

 .ەکرێدیاى لە گەڵ  تایبەتی هاهەڵەیەبێ ّ دیاى دۆخی تایبەتی اّەکاىێٌردابڕضتاًیە کْرد چْارەم، ئەًجْهەًەکاًی ًاّچە 

 
 پلەی ئیذاری قەزاکاى :مهادەی ضێیە

 یەکەم، ئەًجْهەًی قەزای پلەی ئەلف
 .ًاّەًذی قەزای ضلێواًی  : لە پارێسگای ضلێواًی بریتیە لە:٢–٢
 .: لە پارێسگای ُەّلێر بریتیە لە: ًاًّذی قەزای ُەّلێر٣–٢
 .: لە پارێسگای دُۆک بریتیە لە: ًاّەًذی قەزای دُۆک٤–٢
 .لە: ًاّەًذی قەزای کەرکْک: لە پارێسگای کەرکْک بریتیە ٥–٢

 دّەم، ئەًجْهەًی قەزای پلەی بێ

 .قەزای چەهچەهاڵ ّ : لە پارێسگای ضلێواًی بریتیە لە: قەزای پػذەر، قەزای راًیە، قەزای کەالر٢–٣

 .قەزای هێرگەضْر ّ : لە پارێسگای ُەّلێر بریتیە لە: قەزای کۆیە، قەزای ضۆراى٣–٣

 .: قەزای زاخۆ: لە پارێسگای دُۆک بریتیە لە٤–٣

 .: لە پارێسگای کەرکْک بریتیە لە: قەزای دّبس٥–٣
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 جین یضێیەم.ئەًجْهەًی قەزای پلە

: لە پارێسگای ضلێواًی بریتیە لە: قەزای قەرەداخ، قەزای غارەزّر، قەزای ضەیذضادق، قەزای ُەڵەبجە، قەزای غارباژێڕ، ٢–٤
 .قەزای کفری ّ زای دّکاىقەزای پێٌجْیي، قەزای هاّەت، قەزای دەربەًذیخاى، قە

 .قەزای خەباتّ  : لە پارێسگای ُەّلێر بریتیە لە: قەزای رەّاًذّز، قەزای دەغتی ُەّلێر، قەزای غەقاڵّە، قەزای چۆهاى٣–٤

 .قەزای بەردەڕەظهێذی، قەزای غێخاى، قەزای ئاکرێ ّ ، قەزای ئالضێوێ: لە پارێسگای دُۆک بریتیە لە: قەزای ٤–٤

 .کەرکْک بریتیە لە: قەزای داقْق پارێسگای: لە ٥–٤
 

 پێکِاتەی ئەًجْهەًی قەزا :هادەی چْارەم

 :ئەًجْهەًی قەزا پێکذێ لە

 یەکەم، ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەر

 دّەم، بازًەّاًەکاى

 ی رایەڵەئەًجْهەً رێکخەری ضێیەم،

 (چْارەم، ئەًذاهی تەّاّکار )ئەگەر ُەبْ

 
 :هادەی پێٌجەم

 .ئەًذام ٨لە  تپێکذێجین  پلەی ّ ری ئەًجْهەًی قەزای پلەی ئەلف ّ پلەی بێژهارەی دەضتەی بەڕێْەبە

 :یەکەم، باژێڕّاى

 .هی ئەًجْهەًی قەزایە کَ رپرضی یَ : ب٢َ–٢

 .ذاجڤاتی ًیػتواًی بسّتٌەّەی گۆڕاً ەکا لەد: ًْێٌەرایەتی قەزاکەی ٣–٢

 ّ ضاڵ کەهتر ًەبێ ٣٦تەهەًی لە  ؛خْێٌذەّار بێ ؛ێضەرچاّەیەکی ژیاًی ُەب ؛ەبێ ًیػتەجێی ضٌْری ئەّ قەزایە بێد: ٤–٢
 .لە ًاّچەکەدا ًاضراّ بێ
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 ضکرتێر:دّەم، 

 ،کاى ّ بڕیار ّ راضپاردٍ  ٍّ کاًی ًاّ کۆبًَْ تَ تۆهارکردًی بابَ ، ٍّ ریکردًی کات ّ غْێٌی کۆبًَْدیالە  رپرضَ بَ: ٢–٣
 .یاى ضٌْری قەزاکَ رایەڵەکاًی ّ ْ بازًەه ًگی ًێْاى َُاُەهُە

اًی کۆهپیْتەر لە بەکارُێٌ خْێٌذەّار بێت ّ دەبێ ًیػتەجێی ضٌْری ئەّ قەزایە بێ، ضەرچاّەیەکی ژیاًی ُەبێ، دەبێ: ٣–٣
 .بساًێ

 :ئافرەتاىبەرپرضی ، ضێیەم

 لەکارّباری رێکخراّەیی ئافرەتاى. بەرپرضە :٢–٤

 خْێٌذەّار بێت. ّ ًیػتەجێی ضٌْری ئەّ قەزایە بێ دەبێ :٣–٤

 :بەڕێْەبەری کارگێڕی، چْارەم

 .کاى گا ّ بٌکَ ّیطتی لۆجطتی بارٍذادابیٌکردًی پێباری کارگێڕی، دارایی، ژهێریاری ّ ڕاًذًی کارّ راپَ  لَ  رپرضَ : ب٢َ–٥

 .دا غارەزایی ُەبێ لە کارّباری کارگێڕیی ّ ضەرچاّەیەکی ژیاًی ُەبێ ؛ًیػتەجێی ضٌْری ئەّ قەزایە بێ دەبێ: ٣–٥

 :ری هیذیا، بەڕێْەبەپێٌجەم

ّاڵی  ر پێْیطتی کرد َُ گَ : بەرپرضە لە کارّباری هیذیایی ضٌْری قەزاکەی ّ پەیْەًذی لە گەڵ دەزگاکاًی راگەیاًذى. ئ٢َ–٦
  .ٍّ کاتٍَ گػتی باڵّد بۆ رای ژّری رۆژًاهەّاًیلەگەڵ کاًی، بە ُەهاُەًگی  ّ بڕیارٍ گرًگەکاًی ئەًجْهەًی قەزا  ٍّ کۆبًَْ

لە  خْێٌذەّار بێت ّ ؛ضەرچاّەیەکی ژیاًی ُەبێ ؛بێتیی غارەزالەکاری هیذیا؛ ێی ضٌْری ئەّ قەزایە بێًیػتەج دەبێ: ٣–٦
 .بەکارُێٌاًی کۆهپیْتەر بساًێ

 :، بەڕێْەبەری پەیْەًذی گػتیغەغەم

دەزگاکاًی ّّدا ّ ڵی غارضتاًیکاى، رێکخراّەکاًی کۆهە ضیاضیَ  ڵ: حیسب ّ رێکخراٍّ گَ ًذی لَ یٍْ پَ  لَ  رپرضَ : ب٢َ–٧
 .حکْهەت

ەر تْلەبەکارُێٌاًی کۆهپیّ  خْێٌذەّار بێت ؛ضەرچاّەی ژیاًی ُەبێت ؛ەبێ ًیػتەجێی ضٌْری ئەّ قەزایە بێد: ٣–٧
 ت.بێغارەزا

ئەًذاهی دەضتەی  ّ تدەبێداًاى  غێْازیبە  ؛بەرپرضە لەکارّباری ُەڵبژاردًی قەزاکە :ەڵبژاردىًْێٌەری ژّری ُحەّتەم، 
 .ێْەبەرەڕبە
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ًێت بەغذاری بکات لە ادەکات، دەتْ بەدّاداچْى لە ضٌْری قەزادا ُەڵطەًگاًذى ّکاری  :ْریجًْێٌەری ژّری پەیغتەم، ُە
 ێْەبەر ًیە.ڕبەاڵم ئەًذاهی دەضتەی بەکۆبًْەّەکاًی ئەًجْهەًذا 

 
 ئەًذاهی تەّاّکار: غەغەمهادەی 

ژهارەی  ذا لە چاّدا لە ُەر قەزایەک اى لە ُەڵبژاردًی گػتییەکەم، ئەًذاهی تەّاّکار بە پێی رێژەی دەًگی بە دەضتِاتْی گۆڕ
 .ەکرێددیاری  ،ذاپەرلەهاًکْرضیەکاًی ًاّ 

 .ەکرێتدُەڵبژاردًی بۆ  ،ێْەبەری قەزاداڕدّەم، لە گەڵ ُەڵبژاردًی ئەًذاهاًی دەضتەی بە

 دەکرێتدا  ُەڵبژاردًی گػتی ی رێژەی دەًگی بەدەضتِاتْی گۆڕاًذا لەڕاًۆیەم، ژهارەی ئەًذاهی تەّاّکار لەگەڵ گضێ
 .بگۆڕدرێت

 :ئەرکەکاًی ئەًذاهی تەّاّکار چْارەم،

 .کات لە جڤاتی ًیػتواًیذاەد گەڵ باژێڕّاى ًْێٌەرایەتی قەزاکەیلە: ٢–٥

 .ەبێد: ئەًذاهی ئەًجْهەًی قەزاکەی ٣–٥

 .ەکادذا کارەکاًی رایی ًباژێڕّا ئاهادەًەبًْیکاتی : لە ٤–٥

 دەضپێرێ.کاری پێ  جڤاتی ًیػتیواًی، : بە پێی غارەزایی٥–٥

 ییکۆبًْەّەی دەّر :حەّتەمهادەی 

ەکەى ُەرّەُا لە کاتی پێْیطتذا لە ضەر داّای دیەکەم، تێکڕای ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی قەزا ُەهْ هاًگێ کۆبًْەّەی ئاضایی 
 .ًیْەی ئەًذاهەکاًی یاى دّضێیەکی ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بازًەکاى ّ ئەًجْهەًی رایەڵەکاى

 جار کۆبًْەّەی ئاضایی خۆی دەکات. ٣دەضتەی بەڕێْەبەر الًی کەم هاًگی دّەم، 

"زۆرایەتی رەُا"  بٌەهایەکرێ ّ، بڕیارەکاى بە پێی د"ضەرکردایەتی بە کۆهەڵ"  بٌەهای، لە کۆبًْەّەکاًذا کار بە  ضێیەم
 . يەدرێد

 بە ضەرپەرغتی ئەغێ ،ًەیتْاًی ئەّگەر ّ  دەبێت اىباژێڕّ ضەرپەرغتی کۆبًْەّەی هاًگاًەی ئەًجْهەًی قەزا بە چْارەم، 
 بێ. ضکرتێر

ئەغێ بە ضەرپەرغتی  ،بە ضەرپەرغتی  باژێڕّاى دەبێت ّ گەر ئەّ ًەیتْاًی ، کۆبًْەّەی هاًگاًەی ًْێٌەراًی قەزاکاىپێٌجەم
 ضکرتێر بێ.
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 تارپەرلەهاًپەیْەًذی ئەًجْهەى ّ  :ُەغتەمهادەی 

پەیْەًذی ئەًجْهەًەکەیاى لە گەڵ ًْێٌەرەکاًی قەزاکەیاى لە فراکطیۆًەکاًی گۆڕاى لە  ەزاەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی قد
ەخا. ئەگەر قەزاکەیاى لە ، بەغێْەیەکی دەّری رێکذئەًجْهەًی پارێسگا ّ عێراق، ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی ی کْردضتاىپەرلەهاً

دا گەڵ ًْێٌەرەکاًی ًسیکتریي قەزاذی ئەًجْهەًەکەیاى لەئەّا پەیْەًًەبْ،  زراّە ُەڵبژێردراّاًەدا ًْێٌەرییەکێ لەّ داهە
 :ەخارێکذ

ی کۆڕ ّ کۆبًْەّە چاالکّ لە  کردًیاى لە کۆبًْەّەی دەّری ّ کۆبًْەّەی پێْیطت ئاهادەبْى ّ بەغذاریبۆ یەکەم، 
 .ذاەکاًی ئەًجْهەًفراّاً

بسّتٌەّەی  گەڵ داهەزراّەکاًیی پەیْەًذییاى لەەًی قەزا لە چاالکیەکاًی ئەّاى ّ بەُێسکردًئاگاداربًْی ئەًجْهبۆ دّەم، 
 .ذاگۆڕاى ّ خەڵکی ًاّچەکە لە ضٌْری قەزاکەیاً

 
 رەّتی کۆبًْەّەکاى :ًۆیەمهادەی 

ذا دەربڕیٌی بیرّبۆچْى ّ گفتْگۆ دەکا لە کۆبًْەّەکاًذا، ّا پێْیطت تی ضیاضی لە ًاّ بسّتٌەّەی گۆڕاًیەکەم، ًەری
رێس لە  بکرێت؛بە راغکاّی قطە بذرێترێگە بە یەکتری  یرێت؛گْێ لە یەکتری بگ ؛ەر ًەبێبریٌذارک ؛ئازاد بێک بێ ُەرچۆًێ

 بکرێت. ەکاىباضُەًذێ لە ێٌیبًْی پارێسگاری لە تایبەتوەًذی ّ ًِ بێغدەبەاڵم  یرێتبیر ّ رای جیاّازی یەکتری بگ

                                   .کرێەددّەم، ُەر ئەًذاهێ بە پێچەّاًەی ئەهەّە رەفتاری کرد لێپرضیٌەّەی لە گەڵ 

 لێپرضیٌەّە: دەیەمهادەی 

 کردُەر ُەڵطْڕاّێک لە پرەًطیپە گػتیەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى الیذا ّ زیاًی بە بسّتٌەّەکە گەیاًذ، یاى کەهتەرخەهی 
لێپرضیٌەّەکەی دیاری جۆری  ەّە،ژّری یاضایلەکارەکاًیذا، دّای ُەڵطەًگاًذًی الداًەکەی لەالیەى ژّری پەیجْری ّ 

 دەکرێت.

 
 : رًّکردًەّەیاًسەیەم هادەی

بۆی ُەیە لە کاتی پێْضتذا  ەی گۆڕاى،دەضتەی بەڕێْەبەر پاظ راّێژ بە ژّر ّ ئۆرگاًە پەیْەًذیذارەکاًی بسّتٌەّ یەکەم،
 رًّکردًەّە لە ضەر ُەًذێ پرضی پەیْەًذیذار بە قەزاکەیاًەّە بذا.

لە لەالیەى دەضتەکەّە راضپێردرابێ، بۆی ُەیە لە بۆًە  کە ،دەضتەی بەڕێْەبەر ێکیڕاُّەڵطْیاى ُەر  باژێڕّاى دّەم،
بەًْضراّ یاى  دا، ّ ُەڵْێطت ّ لێذّاًە فەرهیەکاًی ذا، لە چْارچێْەی بەرًاهەی ضیاضی بسّتٌەّەی گۆڕاى ّ پەیامگػتیەکاً

 .بکاتەّەەی گۆڕاى رًّبە زارەکی، ُەڵْێطت ّ ئاهاًجەکاًی بسّتٌەّ
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 ێکەّتٌی ضیاضیر :یەمدّاًسە یهادە

 ت.بکادا ئیوسا گەڵ ُیچ الیەًێکی ضیاضیەّتٌی ضیاضی ّ یاداغتی ُاّبەظ لەًیە رێکک بەڕێْەبەر بۆیدەضتەی 

 
 اىُەڵطْڕاّتْاًاضازی  :اًسەیەمضی هادەی

ەزا ّ بۆ گەغەپێذاًی ئاضتی تْاًاضازی ّ فراّاًکردًی غارەزایی ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی ق ،دەضتەی بەڕێْەبەر
لە بْاری  کلە گەڵ ُەر ژّرێ ەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى بە گػتی ّگەڵ ژّرلە ُەهاُەًگیبە  ضٌْری قەزاکەی ڵطْڕاّەکاًی ُە

 .تبکاکۆڕ ّ کۆبًْەّە ضازػۆپ، ۆرک ،، بۆی ُەیە خْلی راُێٌاىبە تایبەتی  دا پطپۆڕیەکەی

 
 ضەرچاّەی ژیاًی ُەڵطْڕاّەکاى: چْاردەیەم هادەی

کاًی ضپاردًی کار بە ُەڵطْڕاّاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى ئەّەیە کە ضەرچاّەیەکی ژیاًی ُەبێ، ئەهە بە ّاتای یەکێ لە هەرجە
ئیتر کاری  ەُەڵطْڕاّبەڵکْ هەبەضت ئەّەیە کاتێ ئەّ  .ُەڵطْڕاّەکاًی ًاکابسّتٌەّەی گۆڕاى ُاّکاری دارایی  ئەّە ًیە

رێکخراّەکاى ّ ئۆرگاًەکاًی گۆڕاى ًەبٌە جێگەی کۆبًْەّەی  ّارەکەی پێػْی بتْاًێ بگەڕێتەّە ضەرک ،رێکخراّەیی ًاکا
اّەی ژیاًی خۆیاى ّ کەضاًێ کە ُیچ پیػەیەکیاى ًەبێ جگە لە حیسبایەتی ّ، هْچەی حیسبی ببێ بە تەًیا ضەرچ

 .بەّەظ رێ لە ًْێبًْەّەی ئۆرگاًەکاى بگیرێخێساًەکاًیاى؛ 

 

 قەزا ئەًجْهەًی رایەڵە، ،بازًە ێْەبەریڕبە دەضتەی ُەڵبژاردًی غەغەم: بەغی

 
 ضەرپەرغتی ُەڵبژاردى :هادەی یەکەم

 ۆضەی ُەڵبژاردى.ڕبەرپرضە لە رێکخطتٌی پ ، بە ُەهاُەًگی لەگەڵ ژّری پەیجْری،یەکەم، ژّری ُەڵبژاردى

ێکِاتْە  کە لە ضێ ئەًذام پ ەّەًی، لە الیەى لیژًەیەکدّەم، ُەڵبژاردى، لە ضەرەتای دەضپێکردًەّە تا دەرچًْی ئەًجاهەکا
 .ەدرێدئەًجام 

 .بەرپرش ،: پارێسەرێکی ئەًذاهی ضەًذیکای پارێسەراى٢–٣

 .ئەًذام ،: کارهەًذێکی رێکخراّێکی کۆهەڵگای غارضتاًی٣–٣

 .ئەًذام ،: ًْێٌەرێکی ژّری ُەڵبژاردًی بسّتٌەّەی گۆڕاى٤–٣
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، یاى بە قازاًجی ُیچ ە خۆی کاًذیذ بکاتبژاردى دەکەى، بۆی ًیۆضەی ُەڵڕئەًذاهەی ضەرپەرغتی پ ام لەّ ضێُیچ ک، ضێیەم
 .ک پڕۆپاگاًذە بکاتکاًذیذێ

ی ئێْارە، ئەًجام  ٧ کاتژهێری بەیاًیەّە تا  ٩ کاتژهێرلە یەک رۆژدا لە  ،اردى بە دەًگذاًی ًِێٌی ّ راضتەّخۆُەڵبژ، چْارەم
 ەدرێ.د

ذا ًاضٌاهەیەکی لە کاتی ُەڵبژاردً دەبێ ،ذا بەغذاری بکاًگذاًۆضەی دەڕلە پ بذرێ، بۆ ئەّەی رێگە بە دەًگذەر پێٌجەم
 پیػاى بذات. یێتکەضباّەرپێکراّی 

 

 غێْازی ُەڵبژاردى :هادەی دّەم

ذا دا بێ، ئەگەر ًاّی لە تۆهاری دەًگذەراً ُەڵطْڕاّێکی بسّتٌەّەی گۆڕاى لە ُەر ئاضتێکی رێکخراّەیی ر، ُەەکەمی
 ذا بکا، ەکاًەڵبژاردً، بۆی ُەیە بەغذاری لە ُهەرجەکاًی تێذا بێ ًْضرابێ ّ

رایەڵە ّ ئەًجْهەًی  ،بکا بۆ ُەر یەکێ لە ئەرکەکاًی ئەًذاهەتی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًەخۆی کاًذیذ ەتْاًێتد، دّەم
 ئەًجْهەًی قەزا.

هافی  ت، تاذا تۆهار بکالیطتی تۆهاری دەًگذەراً ًاّی خۆی لەتْاًێ ضێ هاًگ پێع ُەڵبژاردًەکاى ەد، پػتیْاى ضێیەم
 بێ.ئەگەر هەرجەکاًی تێذا ُەبێت بۆ ُەر یەکێ لە پۆضتەکاى، کردًیاى ّ خۆکاًذیذدەًگذ

بە  ّ، ُەریەکەیاى بە تەًیا ّ دەبێبە تەًِا  رایەڵە، قەزا بازًە،، خۆکاًذیذکردى بۆ پۆضتەکاًی دەضتەی بەڕێْەبەری چْارەم
 .ەکادخۆی کاًذیذ  کێ لە پۆضتەکاىدیاریکراّی بۆ یە

 
 ٌی تۆهاری دەًگذەراى: رێکخطتضێیەمهادەی 

 یەکەم، ژّری پەیجْری، بە ُەهاُەًگی لەگەڵ ژّری ُەڵبژاردًذا، بەرپرضە لە رێکخطتٌی تۆهاری دەًگذەراى.

 دّەم، تەًِا ئەّ ُەڵطْڕاّاًەی ًاّیاى لە تۆهاری دەًگذەراًذا ًْضراّە، لە پڕۆضەی ُەڵبژاردًذا هافی دەًگذاًیاى ُەیە.

 ۆضەی ُەڵبژاردى، تۆهارکردًی ئەًذاهی ًْێ رادەگیرێت.ڕتا دّای پُەڵبژاردى ەی ضێیەم، یەک هاًگ پێع باًگەغ

 چْارەم، پێْیطتە لیطتی تۆهاری دەًگذەراى بە غێْەیەکی دەّری ّ هاًگاًە رێکبخرێتەّە.
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  لە: ەبریتی تئەّ ُەڵطْڕاّاًەی ًاّیاى لە تۆهاری دەًگذەراًذا تۆهار دەکرێبازًەدا لەُەڵبژاردًی دەضتەی بەرێْەبەری پێٌجەم، 

 : ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئێطتا٢–٦

 : ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بازًە )بٌکەّاى(٣–٦

 : ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بٌکە )ّێطتگەّاى(٤–٦

 : ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی ّێطتگە )کە بە رێٌوایی تایبەتی رێکخراّە(٥–٦

 طْڕاّاًەی ًاّیاى لە تۆهاری دەًگذەراًذا تۆهار دەکرێت:ئەّ ُەڵ ،ردًی دەضتەی بەرێْەبەری رایەڵەدالەُەڵبژا غەغەم،
 .: ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئێطتا٢–٧

 رێکخەری رایەڵە.: ٣–٧

 ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی رایەڵە.:٤–٧

 .ئەًذاهاًی رایەڵە: ٥–٧

 اًذا تۆهار دەکرێت:ئەّ ُەڵطْڕاّاًەی ًاّیاى لە تۆهاری دەًگذەر ،بژاردًی دەضتەی ئەًجْهەًی قەزادالەُەڵ حەّتەم،
 .: ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئێطتا٢–٨

 ُەڵبژێردراّى. دەضتْری ًاّخۆبازًە، کە بە پێی  : بازًەّاى ّ ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری٣–٨

 ُەڵبژێردراّى. کە بە پێی دەضتْری ًاّخۆ : رێکخەر ّ ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری رایەڵە،٤–٨

 
 ّ ضکااڵ ّ تاًە داّا  :چْارەم هادەی

ضرابْ، ّیطتی بەغذاری ذا ًەًْلە بەر ُەر ُۆیەک لە تۆهاری دەًگذەراً کە پێػتر ًاّی یەکەم، ئەگەر ُەڵطْڕاّێک،
 ی.ژّری یاضایچ بۆ خۆکاًذیذکردى یا بۆ دەًگذاى، بۆی ُەیە داّاکەی بەًْضراّ بباتە الی  ،پرۆضەکە بێ

خۆپااڵّتٌەّە تا راگەیاًذًی ئەًجاهی  لە کردًەّەی دەرگای ،ضەی ُەڵبژاردًەکەۆڕضکااڵ ّ تاًەلێذاى لە ضەرجەم پداّا ّدّەم، 
 .یژّری یاضای دەدرێت بەبە ًْضراّ تۆهاردەکرێ ّ  ،ُەڵبژاردًەکاى

 ت.ضکااڵکاى دەداتاًە ّ داّا ّ لەضەر دّا بڕیار ذا،بە راّێژ لەگەڵ ژّری پەیجْری ّ ژّری ُەڵبژاردً ،یژّری یاضایضێیەم، 
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 پْچەڵکردًی دەًگ :ٌجەمپێ هادەی

دەًگەکەی  ەّاًەّەبەپێچ لە یەک جار زیاتر دەًگبذا.لە پڕۆضەیەکی ُەڵبژاردًی دیاری کراّدا،  ،بۆی ًیەُیچ دەًگذەرێ 
 .لێپرضیٌەّەی لەگەڵذا دەکرێتّ  پْچەڵ دەکرێتەّە

 
 خۆًاضاًذى :غەغەم هادەی

 .ۆضەکەڕی پلە رێکخطتٌی الیەًی هیذیای يبەرپرض گۆڕاىیەکەم، هێذیاکاًی 

کاًی راگەیاًذًی بسّتٌەّەی دّەم، ُەهْ کاًذیذەکاى بۆ خۆًاضاًذى بە ُەڵطْڕاّاًی گۆڕاى، لە ضایتی فەرهی ّ لە دەزگا
 ەکرێت.درێ لەّ ضٌْرەی کە ُەڵبژاردًەکەی تێذا ذەڕەخطێٌدذا، ُەلی یەکطاًیاى بۆ گۆڕاً

 
 جێگرتٌەّە :حەّتەم هادەی

بْ بەردەّام  ُەر پاظ ئاگادارکردًەّەی ئەگەر ،ًەُێٌا جێک ئەرکەکاًی بەەر ُەر ُۆیەئەگەر ئەًذاهێکی ُەڵبژێردراّ لە ب
یەکێ لەم دّ رێگایە  بەًْێٌەرایەتی ئەًذاهێکی ژّری پەیجْری  لەکۆبًْەّەی فەرهی ئەًجْهەًذا بە، لەکەهتەرخەهیەکاًی

 غْێٌەکەی پڕدەکرێتەّە:

 .ذا دّای ئەّ زۆرتریي دەًگی ُێٌاّەُەڵبژاردً ەکاى لەریسبەًذی ًاًّی ئەّ کاًذیذەی کە لە یەکەم، بە داًا

لە ریسبەًذی ًاّەکاًذا کەضی تر ًەبْ،  ّ ًەکراّە پەضەًذکەزۆرایەتی ئەًذاهاًی ئەًجْهەًەلە الیەى  کەضە دّەم، ئەگەر ئەّ
 ێتەّە.کرُەڵبژاردًەّەی بۆ دە دّبارەئەّضا 

 

 هاّەی کارایی :ُەغتەم هادەی

 ّ ضاڵ جارێک دەبێت،لی ُەڵبژاردى دخْەکەم، ی

 خۆی کاًذیذ پۆضت ُەهاى بۆًاتْاًێت  خْلی ُەڵبژاردى زیاتر دّّقەزا لە ّ  رایەڵە ێْەبەری بازًە،ڕدەضتەی بە، دّەم
 .ەّەبکات
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 بەغی حەّتەم: رەّەًذی کْردی

 
 تئەًجْهەًی ّاڵ: هادەی یەکەم

 :پێٌاضەی ئەًجْهەًی ّاڵت یەکەم،

 .رێذی لێ دابوەزرێٌ "ئەًجْهەًی ّاڵت"ضتاى رەّەًذی کْردی لێ ًیػتەجێ بێ، ئەغێ لە ُەر ّاڵتێکی دەرەّەی کْرد :٢–٢
 .ُەبێ "ئەًجْهەًی ّاڵت"یا یەک تەً دەبێت، بەاڵم يُەب "ئەًجْهەًی بازًە"ذا ئەغێ چەًذیي لە ُەهْ ّاڵتێک :٣–٢
ًذاهێکیاى بە تەًیا ّ ُەهْیاى بە لەّ ّاڵتەدا، ُەر ئە دەبێتئەًجْهەًی ّاڵت چەتری رێکخراّەیی بسّتٌەّەی گۆڕاى  :٤–٢

ەبي لە راپەڕاًذًی ئەرکە گػتیەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى ّ پاراضتٌی یەکڕیسی ّ ًاّباًگی بسّتٌەّەکە لە دکۆهەڵ بەرپرضیار 
 .ذارەّەًذی کْردی ضٌْری ّاڵتەکەیاً ًاّ

 :ئەرکەکاًی ئەًجْهەًی ّاڵت دّەم،

 .ضیاضی ّ کی رۆغٌبیری، کۆهەاڵیەتی، ًُْەریداًاًی پالًی ضااڵًە بۆ ئەًجاهذاًی چاال :٢–٣

 .بەُێسکردًی پەیْەًذی ًێْاى رەّەًذی کْردی تاراّگە ّ خەڵکی کْردضتاى ّ داهەزراّەکاًی ًاّ ُەرێن :٣–٣

 .ذاّ ُەرێوی کْردضتاً فیذڕاڵی عێراقبەغذاری چاالکاًە لە ُەڵبژاردًە گػتیەکاًی : ٤–٣

، غارەّاًی، پەرلەهاىلەّاًە:  ًیػتەجێًذی کْردی بە داهەزراّەکاًی ّاڵتاًی ُەّڵذاى بۆ گەیاًذًی ًْێٌەری رەّە :٥–٣
 .حیسبە ضیاضیەکاى ّ رێکخراّەکاًی کۆهەڵگای غارضتاًی

 ، زاًطت،گْزارییلە بْاری ضەرهایە ،ُاًذاًی ضەرهایەداراى ّ پطپۆڕاًی رەّەًذی کْردی بۆ کارکردى لە کْردضتاى :٦–٣
 .داژەی جۆراّجۆرۆڕتەکٌەلۆجیا ّ ئاهادەکردًی پ

 .ذاارەزا لە بْارە جیاّازەکاًی ژیاًغ دەّڵەتییدۆزیٌەّەی کادری  :٧–٣

 .لۆبی کْردی ًەّاتی ُەّڵذاى بۆ درّضتکردًی :٨–٣

ًێْاى دّ  هاّەی، لە جێبەجێکردًی راضپاردەکاًی ئەًجْهەًی ّاڵت دڵٌیابْى لە ێْەبەر ّڕچاّدێری کاری دەضتەی بە: ٩–٣
 .ّاڵتذاکۆبًْەّەی ئەًجْهەًی 

 :پێکِاتەی ئەًجْهەًی ّاڵت ،ضێیەم 

 :ئەًجْهەًی ّاڵت پێکذێ لە

 ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەر :٢–٤
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 بازًەّاًەکاًی ضەراًطەری ّاڵتەکە :٣–٤

 ى(رێکخەری رایەڵەکاى )ئەگەر ُەبْ :٤–٤

 
 ەئەًجْهەًی بازً: بٌکە ّ دّەمهادەی 

 : بازًَبٌکە ّ پێٌاضەی  یەکەم،

گەڵ رەّەًذی بسّتٌەّەی گۆڕاًە بۆ پەیْەًذی لەیەکەی رێکخراّەیی ضەرەکی   بازًَ ی پێکِێٌاًی بازًەیە.کەی بٌەڕەتییە بٌکە
 .ّاڵتێک ًاّچەیّ  ارکْردی ًیػتەجێی غارێ یا چەًذ غ

 :دیاریکردًی ضٌْری بازًە دّەم،

 ، بەم جۆرە:ەکرێی بازًە بە ضٌْری جْگرافی دیاری دضٌْری کار :٢–٣

 .ُەڵطْڕاّ یا زیاتری لێ بێ ٣٦ەّاًیەک کە : ضٌْری ُەر غار٢–٢–٣

دەکرێت  ئەگەر کەهتر بْى،. لێ بێ اىُەڵطْڕاّ یا زیاتری ٣٦کە پێکەّە  ،: ضٌْری چەًذ غارەّاًیەکی ًسیک لە یەک٣–٢–٣
 بکەى.کار ّەکْ بٌکەیەکبگرى یاى یي بازًەی جْگرافی لەگەڵ ًسیکتر

 بکا بە ضەر چەًذ ُەڵطْڕاّەکاًی دابەظ ،ًیەکاًی ًاّچەکەی، ُەهْ بازًەیەک ئەغێ بە پێی دابەغبًْی غارەّا٣–٣
 ذا.بٌکەیەک

ەتْاًي پێکەّە د ،گەر چەًذ ُەڵطْڕاّێکی گۆڕاًی لێ بێ کذا: لە ُەر گًْذ ّ لە ُەر غارەدێ ّ لە ًاّەًذی ُەر غارێ٢–٣–٣
 .بٌکەیەک یا چەًذ بٌکەیەک پێک بِێٌي

 .بێّ ُەڵطْڕا ٨ دەبێت: الًی کەهی ژهارەی ئەًذاهاًی بٌکە ٣–٣–٣

 .ەتْاًێ چەًذیي گرّپی پػتیْاى دابوەزرێٌێد: ُەهْ بٌکەیەک ٤–٣–٣

بە پێی ُەلْهەرجی تایبەتی خۆیاى، غێْەی  ،ەتْاًيْهەًی بٌکە دئەًج اًیُەڵطْڕاّ: ئەًذاهاًی گرّپی پػتیْاى ّ ٥–٣–٣
 .بخەىێکر خۆیاى ّ جۆری کۆبًْەّەکاًیاى پەیْەًذیەکاًی ًیْاى

یا بە  ّ، یا بە پێکِاتي رگێڕی لە ًاّ خۆیذا بە ُەڵبژاردىبەڕێْەبەری کا ّ ضکرتێر ،ەک بٌکەّاى: ُەهْ بٌکەی٦–٣–٣
  ت.ەکاددیاری  ،تیرّپػک

 .ەُێٌيەکاى پێکەّە ئەًجْهەًی بازًە پێکذدەضتەی بەڕێْەبەر ّ بٌکەّاً :٤–٣
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 هاهەڵەیە پێی ُەلْهەرجی تایبەتی ّاڵتەکە، بازًە کەهتر بْ، بەدەر لەم رێٌواییە، ب ٤ُەر ّاڵتێ ژهارەی بازًەکاًی لە  :٥–٣
 .ەکرێدتایبەتی لەگەڵ 

هاى  َُ  غێ بَ بێ. ئٍَ دخۆی   ت بَ کی تایبَ یَ ژهارٍ ت یاى ًاّێکی تایبَ ی، ٍّ ّ جیاکردًَ  ٍّ بۆ ًاضیٌَ ،ک یَ بازًَ ر َُ :٦–٣
 .تیەیًاّی ئەّ غارە یا ئەّ ًاّچەیەّە بێ کە غْێٌی داًیػتٌی ُەڵطْڕاّەکاً

 .ەبژێرىذُەڵ "دەضتەی بەڕێْەبەر" ،بۆ راپەڕاًذًی کارّباری بازًەکەیاى ،ُەڵطْڕاّاًی ضٌْری بازًە :٧–٣

 :دەضتەی بەڕێْەبەری بازًە ضێیەم،

 :دەضتەی بەرێْەبەری بازًە پێکذێ لە

 ّاى بازًَ ،٢–٤

 .ێکخراّەی ضٌْرەکەیرلە کاری  بەرپرضە ّ تکاٍ د  ًی بازًَ ًجْهَ ضەرپەرغتی ئَ ؛بەرپرضی یەکەهی دەضتەی بەڕێْەبەرە

 ضکرتێری بازًَ، ٣–٤

 .ڵطْڕاّاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى ّ پػتیْاًەکاًی تۆهارکردى ّ پاراضتٌی لیطتی ًاّی َُبەرپرضە لە:  ٢–٣–٤

کاًی ّ ئاهادەکردًی کۆًْضی  ًذاهَ ئاگادارکردًی ئَ ى؛ ًجْهَ ی ئَ ٍّ ّ غْێٌی کۆبًَْبەرپرضە لە رێکخطتٌی کات  :٣–٣–٤
 .کاى ٍّ بًَْکۆ

گەیاًذًی ُەّاڵی چاالکی ّ کۆبًْەّە ّ رّداّە گرًگەکاًی ًاّچەکەیاى بە ئەًجْهەًی ّاڵت ّ ئەگەر پێْیطتی کرد  :٤–٣–٤
 .بە دەزگاکاًی راگەیاًذًی گۆڕاى

 پێْیطتە خْێٌذەّار بێت ّ غارەزای کۆهپیْتەر بێت.: ٥–٣–٤

 ری کارگێڕی بَ ڕێٍْ بَ، ٤–٤

 گرتٌی داُات ّ خەرجی دارایی بازًە.را  لَ  رپرضَ بَ: ٢–٤–٤ 

 .ی ّ ئاهادەکردًی غْێٌی کۆبًْەّە کَ کاًی بازًَ لۆجطتیَ  ّیطتیَذابەرپرضە لە دابیٌکردًی پێ :٣–٤–٤

 بەڕێْەبەری پەیْەًذی گػتی: ٥–٤

تیەکاًی ئەًجْهەًی کۆهەاڵیە بە راّێژ لەگەڵ پەیْەًذیە دی.گەڵ ئەًذاهاًی رەّەًذی کْررپرضە لە درّضتکردًی پەیْەًذی لەبە
 .دەکات ًیػتیواًیەکاى کلتْری ّ ّ بەغذاری بۆًە کۆهەاڵیەتیّاڵتذا، 

 بە داًاى دەبێ. بێت، کە ضٌذّقی ُەڵبژاردًی لێ ذالە ُەر بازًەیەک ،ًْێٌەری ژّری ُەڵبژاردى: ٦–٤
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 :بریتیە لە  بازًَئەرکەکاًی  چْارەم،

 .ی رەّەًذی کْردیًیػتیواًی ّ فەرُەًگیەکاً ەاڵیەتی،چاالکی ّ بۆًە ضیاضی، کۆهضازداى ّ بەغذاری  :٢–٥

 .گۆڕاى ڕاّاى ّ پەیذاکردًی پػتیْاًی ًْێ بۆبەضەرکردًەّەی ُەڵطْ: ٣–٥

 .کۆکردًەّەی کۆهەکی دارایی بۆ چاالکیەکاًی گۆڕاى: ٤–٥

 ەدات.درّدا  یَ ک ضٌْری بازًَ  ّداّێک کە لَر ر َُ  ئاگادارکردًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت لَ: ٥–٥

 
 پێکِاتەی دەضتەی بەڕێْەبەرٓ ئەًجْهەًی ّاڵت :هادەی ضێیەم

 دابەغکردًی ئەرکەکاى یەکەم،

بەرپرضە لە جێبەجێکردًی بڕیار ّ راضپاردە ّ  ،ذاْاى دّ کۆبًْەّەی ئەًجْهەًی ّاڵتلە ًێ ،دەضتەی بەڕێْەبەر :٢–٢
 .ئەرکەکاًی ئەًجْهەى

بەرپرضیارى لە راپەڕاًذًی ئەرکە  ،یاى بە کۆهەڵغبە تەًیا ّ ُەهْ ،ئەًجْهەًی ّاڵت دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًذاهاًی :٣–٢
 .گػتیەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى ّ پاراضتٌی یەکڕیسی ّ ًاّباًگی بسّتٌەّەکە لە ضٌْری ّاڵتذا

لەّ  ُیچًابێت  ا؛ەدذا رًّەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵتی لە کار ّ فرهاًەکاًی ئەًذاهاًی دیبۆ ئەّەی تێکەاڵّ :٤–٢
ُەر یەکێ لەّاى ئەرک ّ ضٌْری کارەکاًی خۆی بساًێ، پێْیطتە بە  کارّباری ئەّی تریاى؛ ّّەربذەًە  دەضت ئەًذاهاًە

 .بکرێ خاڵی دّەهی ئەم هادەیە یّردی پێڕەّ

 :ی ئەًجْهەًی ّاڵت ّ ئەرکەکاًی "دەضتەی بەڕێْەبەر"پێکِاتەی  دّەم،

 .ئەًذام ٨لە  :اڵت پێکذێدەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّ

 ئەًجْهەى بەرپرضی: ٢–٣

 .هی ئەًجْهەًی ّاڵتە کَ رپرضی یَ : ب٢َ–٢–٣

بەرپرضە لە پاراضتٌی پەیْەًذی ُاّڕێیەتی ّ تەبایی ّ ضازاى لە ًێْاى ضەرجەم ئەًذاهاًی دەضتە ّ ئەًجْهەى ّ : ٣–٢–٣
 .ُەڵطْڕاّەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى لەّ ّاڵتەدا

 .ًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەرە بۆ ئەّەی ُەریەکەیاى لە ضٌْری ئەرکەکەی خۆی دا کارەکاًی ئەًجام بذاُاّکاری ئە: ٤–٢–٣
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ۆضەی ُەڵبژاردًە ڕبەرپرضە لە بەڕێْەبردًی پ ،رەّەًذی کْردیژّری ّ  گەڵ ژّری ُەڵبژاردىلە ُەهاُەًگیبە : ٥–٢–٣
 .ّ ُەرێوی کْردضتاى ّ فیذڕاڵی عێراقگػتی ّ راپرضیە گػتیەکاًی 

 ضکرتێری ئەًجْهەى :٣–٣

 .کاًی ّ بڕیار ّ راضپاردٍ  ٍَّ کاًی ًاّ کۆبًْ تَ تۆهارکردًی بابَ؛  ٍّ یکردًی کات ّ غْێٌی کۆبًَْدیار  لَ  رپرضَ : ب٢َ–٣–٣

 .دەکاتی  کاًی ضٌْری ّاڵتەکَ ّ رایەڵَ هْ بازًە ًگی ًێْاى َُ ُەهاُە: ٣–٣–٣

چاالکیەکاًی ئەًجْهەًی ّاڵت ّ رەّەًذی کْردی ّ رّداّە  ُەّاڵیی ژّری رۆژًاهەّاًگەڵ لە ُەهاُەًگیبە : ٤–٣–٣
 .ەکاتەّەدگرًگەکاًی ّاڵت لە دەزگاکاًی راگەیاًذى ّ ضایتی فەرهی بسّتٌەّەدا باڵّ 

 تەر بێت.ْپێْیطتە خْێٌذەّار بێت ّ غارەزای بەکارُێٌاًی کۆهپی :٥–٣–٣

 بەڕێْەبەری لۆجطتی: ٤–٣

 .ژهێریاری ّ ًذًی کارّباری کارگێڕی، داراییڕا راپَ  لَ  رپرضَ : ب٢َ–٤–٣

 .بەرپرضە لە کۆکردًەّەی کۆهەکی دارایی بۆ ئەًجاهذاًی چاالکیەکاًی بسّتٌەّەکە: ٣–٤–٣

ئاهادەکردًی غْێٌی کۆڕ ّ کۆبًْەّە ّ  ؛دابیٌکردًی پێْیطتی لۆجطتی ئەًجْهەى ّ بازًەکاًی بەرپرضە لە: ٤–٤–٣
 .اڵیەتی ّ ضیاضی ّ فەرُەًگیەکاىضیویٌارەکاًیاى ّ غْێٌی بۆًە کۆهە

 رەّەًذی کْردی بەڕێْەبەری پەیْەًذی کۆهەاڵیەتی: ٥–٣

گەڵ تْێژ ّ گرّپە جیاّازەکاًی رەّەًذی کْردی ّ بەغذاری لە خۆغی ّ رپرضە لە درّضتکردًی پەیْەًذی لە: بە٢–٥–٣
 .دا ًاخۆغیەکاًی

 ذا.بۆًە ًەتەّەیی ّ ًیػتواًیەکاًی کْردضتاًیاًی ّاڵت بەرپرضە لە ضازداى ّ بەغذاریکردًی: ٣–٥–٣

 .گەڵ حیسب ّ رێکخراّ ّ ًاّەًذە کْردضتاًیەکاىبەرپرضە لە پەیْەًذی لە: ٤–٥–٣

ّ کۆبًْەّەی حیسبە ضیاضیە  ًیػتیواًیکۆًفراًطی گەڵ ژّری پەیْەًذی ًیػتواًی، لە لە ُەهاُەًگیبە : ٥–٥–٣
 .ەکادیەتی بسّتٌەّەی گۆڕاى ًْێٌەرا ،کْردضتاًیەکاًی ّاڵتەکەدا

 بەڕێْەبەری پەیْەًذی گػتی: ٦–٣

، پەرلەهاىحیسبە ضیاضیەکاى، ئەًذاهاًی  ّ ڵ ّەزارەتی دەرەّەی ّاڵتی ًیػتەجێ گَ ی لًَذ یٍْ پَ  لَ  رپرضَ : ب٢َ–٦–٣
 ی ئەّ ّاڵتەدا.دەزگاکاًی راگەیاًذً ّ رێکخراّەکاًی کۆهەڵی غارضتاًی
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ّ کۆبًْەّەی  ًیػتیواًیکۆًفراًطی ، لە ذاەًجْهەًی ّاڵتّ ئ ەڵ ژّری پەیْەًذی دیپلۆهاضیلە گ ُەهاُەًگی: بە ٣–٦–٣
 .ەکادًْێٌەرایەتی بسّتٌەّەی گۆڕاى  ،حیسبە ضیاضیەکاًی ّاڵتەکەدا

 .بە چاکی بساًێ، بە خْێٌذًەّە ّ بە ًْضیي، زهاًی ّاڵتەکە دەبێت: بەڕێْەبەری پەیْەًذی گػتی ٤–٦–٣

 ییی پیػەرێکخەری رایەڵە: ٧–٣

گەڵ کەضایەتیە لە دۆزیٌەّە ّ داهەزراًذًی پەیْەًذی بۆ پێگەی جەهاّەری دیاری دەکرێت ڵە بە جۆری پیػە ّرایە: ٢–٧–٣
، ّەرزغکار، ًُْەرهەًذ، بازرگاى، هاهۆضتایاًی زاًکۆ، پسیػکلە بْارەکاًی زاًطت ّ تەکٌۆلۆجیا،  ُەڵکەّتْە کْردضتاًیەکاى

 .ُتذّ  ًەّەی ًْێ پێػوەرگە، کەضایەتی، ،ەرفەرهاًبیاضایی، ئەًذازیار، 

 .یەکی ئاکادیوی بێهەخۆی خاّەًی بڕّاًا دەبێت پیػەیی: رێکخەری رایەڵەی ٣–٧–٣

 ،بەرپرضە لە ًْێٌەری ئافرەتاى :٨–٣

 .ی لەّ ّاڵتەدای: بە دّاداچًْی پرضی ئافرەتی کْردضتا٢ً–٨–٣

هاًبەراى، فەر ،ْێی چاالکی بْاری ئافرەتاى لە ًاّ کاباى: ُەّڵذاى بۆ دۆزیٌەّە ّ پێگەیاًذًی ُەڵطْڕاّی ٣ً–٨–٣
 .ذاکارهەًذاى ّ خْێٌذکاراً

ئافرەتاًێ کە ًاخْازى کاری رێکخراّەیی  لەگەڵ گۆڕاى ّ ڵ ئافرەتاًی پػتیْاًی: داهەزراًذًی تۆڕی پەیْەًذی لەگە٤–٨–٣
 .بکەى

ئافرەتاًی ضەر  ّ رێکخراّی ئافرەتاىًی تایبەت بە گەڵ رێکخراّەکاًی کۆهەڵگای غارضتا: داهەزراًذًی پەیْەًذی لە٥–٨–٣
 .بە الیەًە ضیاضیەکاى

 خْێٌذەّار بێت. دەبێ :٦–٨–٣

 
 رەّتی ُەڵبژاردى :هادەی چْارەم

 :رێکخطتٌی تۆهاری دەًگذەراى

لە رێکخطتٌی تۆهاری  بەرپرضي ،ّری رەّەًذی کْردیژُاّکاری بە  ئەًجْهەًی بازًە، دەضتەی بەرێْەبەری ّاڵت ّ: ٢
 .دەًگذەراًی ُەر بازًەیەک بە جیا ّ ُەر ّاڵتێک بە جیا

 .ذا هافی دەًگذاًیاى ُەیەڵبژاردًُە ۆضەی ڕلە پ ،ذا ًْضراّەگذەراًًُەڵطْڕاّاًەی ًاّیاى لە تۆهاری دە تەًیا ئەّ: ٣
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 :ەًْضرێ بریتیي لەدذا ًاّیاى لە تۆهاری دەًگذەراً ْڕاّاًەیطُەڵئەّ : ٤

 .طتاێْەبەری بازًەکاًی ئ: ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێ٢–٤

 .: ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بازًەکاى٣–٤

 .(ىُەڵطْڕاّاًی بٌکەکاى )ئەگەر ُەبْ ئەًذام ّ: ٤–٤

 بێ ّئەگەر ًاّی لە تۆهاری دەًگذەراًذا ًْضرا دا بێ، لە ُەر ئاضتێکی رێکخراّەیی ،ُەڵطْڕاّێکی بسّتٌەّەی گۆڕاى رُە :٥
ەتی دەضتەی ئەًذاه پۆضتەکاًیّ ُەرّەُا بۆ ُەر یەکێ لە  ذا بکاە ُەڵبژاردً، بۆی ُەیە بەغذاری لبێهەرجەکاًی تێذا

 ئەًجْهەًی ّاڵت، خۆی کاًذیذبکا. ّ بەڕێْەبەری بازًە

تاکْ هافی بکا تۆهاری دەًگذەراًذا تۆهار لیطتی ًاّی خۆی لە ُەڵبژاردًەکاى هاًگ لە ضێپێع ەتْاًێ د پػتیْاى: ٦
، ئەگەر ًی ّاڵتئەًجْهەّ  تەکاًی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًەُەر یەکێ لە پۆض بۆ بێتەُ یکردًکاًذیذدەًگذاى ّ خۆ

 .هەرجەکاًی تێذابێت

 ی ئەًذاهی ًْێ رادەگیرێت.کردًیەک هاًگ پێع باًگەغەی ُەڵبژاردى ُەتاکْ دّای پرۆضەی ُەڵبژاردى، تۆهار: ٧

 ًْێ بکرێتەّە.دەّری  بە غێْەیەکیپێْیطتە لیطتی تۆهاری دەًگذەراى : ٨

 

 : غێْەی دەًگذاىپێٌجەمهادەی 

 ، بەُەهاُەًگی ژّری رەّەًذی کْردی،ژّری ُەڵبژاردى. دەبێتدا بە دەًگذاًی ًِێٌی  یەکەم، ُەڵبژاردى لە ُەهْ قۆًاغەکاًی
 .ۆضەی ُەڵبژاردىڕبەرپرضە لە رێکخطتٌی قۆًاغەکاًی پ

ُەهْ دەًگذەرێ پاضکۆدی تایبەت بە خۆی  ،ذا بەغذاری بکادەًگذەر بذرێ لە پڕۆضەی دەًگذاً دّەم، بۆ ئەّەی رێگە بە
 .ەبێد

ەًرێ ّ ئەگەر دکاًذیذا، ئەگەر یەکێکیاى ئافرەت بْ ئافرەتەکە بە دەرچْ داّ ضێیەم، لە حاڵەتی ُاّتابًْی دەًگەکاًی دّ
 .ەکرێتەّەدُەردّکیاى پیاّ بْى بە پێکِاتٌی ُەردّ کاًذیذ یا بە تیرّپػک یەکالیی 

 .ەدرێدبەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت بە دّ قۆًاغ ئەًجام  ، ُەڵبژاردًی دەضتەیچْارەم

 .اردًی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًەقۆًاغی یەکەم، ُەڵبژ

 .قۆًاغی دّەم، ُەڵبژاردًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت
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 : ُەڵبژاردًی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًەغەغەمهادەی 

یەى ُەڵطْڕاّاًی بسّتٌەّەی گۆڕاًەّە، کە ًاّیاى لە تۆهاری دەًگذەراًی یەکەم، دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی بازًە لە ال
 .ەبژێردرێيذئەّ بازًەیەدا ًْضراّە، ُەڵ

ّ، ُەریەکەیاى بە تەًیا ّ بە  دەبێدّەم، خۆکاًذیذکردى بۆ پۆضتەکاًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی بازًە بە تەًِا 
 ەکا.دْەبەر خۆی کاًذیذ ًی دەضتەی بەڕێدیاریکراّی بۆ یەکێ لە پۆضتەکا

 
 : ُەڵبژاردًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵتحەّتەمهادەی 

یەکەم، ُەهْ ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بازًەکاى ّ ُەڵطْڕاّاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى لە ضٌْری ّاڵتەکەدا، ئەگەر هەرجەکاًیاى تێذا 
 .ذیذ بکەىبێ، بۆیاى ُەیە خۆیاى بۆ ئەًذاهەتی دەضتەی بەڕێْەبەری ّاڵت کاً

بە  ّ، ُەریەکەیاى بە تەًیا ّ دەبێتدّەم، خۆکاًذیذکردى بۆ پۆضتەکاًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت بە تەًِا 
 .ەکاددیاریکراّی بۆ یەکێ لە پۆضتەکاًی دەضتەی بەڕێْەبەر خۆی کاًذیذ 

اًی دەضتەی بەڕێْەبەری بازًەکاًی ّ دەضتەی بەڕێْەبەری ّاڵت لە الیەى ضەرجەم ئەًذاه بەرپرشضێیەم، ُەڵبژاردًی 
 .ەدرێدضەراًطەری ّاڵتەکەّە ئەًجام 

 

 داّا ّ ضکااڵ ّ تاًە  :ُەغتەمهادەی 

ّ بیەّێت بۆ  ێبەاڵم ًاّی لە تۆهارەکەدا ًەب بێّی لە تۆهاری دەًگذەراًذا ًْضراًاکە پێػتر  ُەڵطْڕاّێک،ُەر ، یەکەم
 ی.ژّری یاضایبەًْضراّ بباتە الی  داّاکەیدەتْاًێت ، ڕۆضەکە بێبەغذاری پخۆکاًذیذکردى یا بۆ دەًگذاى 

ّ  تاًەّ  داّابۆ ضەرپەرغتی ّ ّەرگرتٌی ی ژّری یاضایی کْردی ّ ذذێت لە ژّری ُەڵبژاردى، رەّەًژًەیەک پێکیل ،دّەم
 ضکااڵکاى.

ّتٌەّە تا راگەیاًذًی خۆپااڵ لە کردًەّەی دەرگای ،ۆضەی ُەڵبژاردًەکەڕضکااڵ ّ تاًەلێذاى لە ضەرجەم پّ  داّاضێیەم، 
 بە ًْضراّ تۆهاردەکرێ ّ پێػکەغی لیژًەکە دەکرێت. ،ئەًجاهی ُەڵبژاردًەکاى

دّا بڕیار ذا ّ لە هاّەی حەّت رۆژدا، راّێژ لەگەڵ ژّری رەّەًذی کْردی ّ ژّری ُەڵبژاردً، بە یژّری یاضای چْارەم،
 ضکااڵکاى دەدات.ّ تاًە ّ  لەضەر داّا
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 کۆبًْەّەکاى رێکخطتٌی :هادەی ًۆیەم

 کۆبًْەّەی ًۆرەیییەکەم، 

 کۆبًْەّەی بازًە: ٢–٢ 

الًی کەم هاًگی یەکجار یا ُەر کاتێکی بە  ،بۆ راپەڕاًذًی کارّبارەکاًی ،: دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی بازًە٢–٢–٢
 . ٍّ بێتٍَ دپێْیطت زاًی کۆ

ۆ داًاًی بەرًاهەی کاری داُاتْی ّ ُەڵطەًگاًذًی بهاًگ جارێ کۆدەبێتەّە. ٤الًی کەم ُەر  ،: ئەًجْهەًی بازًە٣–٢–٢
 ، کارەکاًی هاّەی پێػْی

بۆ تاّّتْێکردًی  ،ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بازًە بە پێْیطتیاى زاًی ضێیەکی دەضتەی بەڕێْەبەر یا کاتُەر  :٤–٢–٢
 .ازًەکەیاى بکەىیا کۆبًْەّەی گػتی ضەرجەم ُەڵطْڕاّاًی بداّای کۆبًْەّەی ئەًجْهەى  دەتْاًي ،پرضێکی گرًگ

 ّاڵتئەًجْهەًی کۆبًْەّەی : ٣–٢

گی جارێ یا ُەر کاتێکی بە کەم هاًًی ال ،بۆ راپەڕاًذًی کارّبارەکاًی ،: دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت٢–٣–٢
 .ٍّ بێتٍَ پێْیطت زاًی کۆد

 ٤الًی کەم ُەر  ،ی هاّەی پێػْیکارەکاً ّ ُەڵطەًگاًذًی  بۆ داًاًی بەرًاهەی کاری داُاتْی ،: ئەًجْهەًی ّاڵت٣–٣–٢
 .ەبێتەّەدهاًگ جارێ کۆ

بۆ تاّّتْێکردًی  ،بە پێْیطتیاى زاًیئەًذاهاًی ئەًجْهەًی ّاڵت  ضێیەکی: ُەر کات دەضتەی بەڕێْەبەر یا ٤–٣ –٢
 .اًی ّاڵتەکەیاى بکەىکۆبًْەّەی گػتی ضەرجەم ُەڵطْڕاّداّای  دەتْاًي ،پرضێکی گرًگ

 بێت، ئەغێئەگەر بازًەّاى ًەیتْاًی ئاهادە کا.ٍ دی  کَ تی بازًَ رایَ ًەّەکاًی ئەًجْهەًی ّاڵتذا ًْێٌَّاى، لە کۆبْ بازًَ: ٤–٢
 .بەغذار بێ ضکرتێر

بڕیارەکاى  دەکرێ ّ"ضەرکردایەتی بە کۆهەڵ"  بٌەهایکار بە  ،ذااًلە کۆبًْەّەکاًی دەضتەی بەڕێْەبەر ّ ئەًجْهەًەک: ٥–٢
 .يەدرێد "زۆرایەتی رەُا" بٌەهایبە پێی 

 : کۆبًْەّەی فراّاىدّەم 

لەیەکێ  ەڕێْەبەری بازًەکاى، دەضتەی ب ضێیەکییاى لەضەر داّای گەر بە پێْیطتی زاًی  ،دەضتەی بەڕێْەبەری ّاڵت: ٢–٣
ّ  داّای کۆبًْەّەی فراّاى، کۆًفرەًص دەتْاًێت، کە لە خْارەّە دیاری کراّىاًە لە ضەر یەکێ لەّ ئاضتّ  لەّ باراًە
 :تبکاراپرضی 



28 
 

 .: ئاضتی ضەرجەم دەضتەی بەڕێْەبەری بازًەکاًی ّاڵتەکەی٢–٢–٣

 .: ئاضتی ضەرجەم ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی بازًەکاًی ّاڵتەکەی٣–٢–٣

 .ُەڵطْڕاّاًی گۆڕاى لە ّاڵتەکەی دا : ئاضتی ضەرجەم٤–٢–٣

 .: ئاضتی تێکڕای جەهاّەی رەّەًذی کْردی٥–٢–٣

 :بۆ یەکێ لەم کاراًە ئاضتەکاى ّ: ٣–٣

دەًگذاى بە کاًذیذێکی  بە هەبەضتی ،ذالە ُەڵبژاردًی ّاڵتەکەی خۆیاً کردىری: ضازداًی رەّەًذی کْردی بۆ بەغذا٢–٣–٣
 .ی ئەّرّپیپەرلەهاًی ّاڵت، پەرلەهاًکْردضتاًی بۆ غارەّاًی، 

 .ڕاى: ضازداًی رەّەًذی کْردی بۆ بەغذاری لە ُەڵبژاردًەکاًی کْردضتاى ّ پػتیْاًی لە لیطتی گۆ٣–٣–٣

: ضازداًی رەّەًذی کْردی بۆ پػتیْاًی لە خەباتی خەڵکی کْردضتاى لە پێٌاّی خْاضتە ضیاضی، کۆهەاڵیەتی، ٤–٣–٣
 .یەکاًی ئابْری

 رەّتی کۆبًْەّەکاى ضێیەم،

ًەریتی ضیاضی لە ًاّ بسّتٌەّەی گۆڕاًذا، ّا پێْیطت دەکا لە کۆبًْەّەکاًذا دەربڕیٌی بیرّبۆچْى ّ گفتْگۆ : ٢–٤
ًێک بێ، ئازاد بێ؛ بریٌذارکەر ًەبێ؛ گْێ لە یەکتری بگیرێت؛ رێگە بە یەکتری بذرێت بە راغکاّی قطەبکرێت؛ رێس لە ُەرچۆ

 بیر ّ رای جیاّازی یەکتری بگیرێت، بەاڵم دەبێت پارێسگاری لە تایبەتوەًذی ّ ًِێٌیبًْی ُەًذێ لە باضەکاى بکرێت.

 .ەکرێدگەڵ کرد لێپرضیٌەّەی لە هەّە رەفتاریُەر ئەًذاهێ بە پێچەّاًەی ئە: ٣–٤

 

 لێپرضیٌەّە :دەیەمهادەی 

هتەرخەهی ًْاًذ یاى کەذا ّ زیاًی بە بسّتٌەّەکە گەیاًذ الی گۆڕاىێک لە پرەًطیپە گػتیەکاًی بسّتٌەّەی ُەڵطْڕاُّەر
ژّری ەهاُەًگی بەُ یژّری یاضای لەالیەى ئەًجْهەًی ّاڵتەّە، ی کْردیدّای ئاگادارکردًی ژّری رەّەًذ ،لەکارەکاًیذا

 لێپرضیٌەّەکەی دیاری دەکات.جۆری  دەکات ُّەڵطەًگاًذًی الداًەکە رەّەًذی کْردی 

 
 پەیْەًذی رێکخطتٌی جۆری :هادەی یاًسەیەم

 یەکەم، ئەًجْهەًی بازًە ّ ئەًجْهەًی ّاڵت

 .ذاى ئەًذام دەبي لە ئەًجْهەًی ّاڵت: ُەهْ بازًەّاًەکا٢–٢
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 .ەبێدًی بازًە پەیْەًذی لە گەڵ دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت : دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهە٣–٢

 دّەم، ئەًجْهەًی ّاڵت ّ ئەًجْهەًی ّاڵتەکاًی تر

 .ّ کاری ُاّبەظ بکات ُاّکاری ،ُەهاُەًگی: ئەًجْهەًی ّاڵت بۆی ُەیە لە گەڵ ئەًجْهەًی ّاڵتەکاًی تر ٢–٣

بۆ داًاًی پالًی کاری ُاّبەظ  دەتْاًي ،ەر بە پێْیطتیاى زاًیئەگ ،: ئەًجْهەًی ئەّ ّاڵتاًەی ًسیکي لە یەکتری٣–٣
 .کۆبًْەّە یا کۆًفرەًطی ُاّبەظ ببەضتي

 ضێیەم، ئەًجْهەًی ّاڵت ّ داهەزراّەکاًی گۆڕاى لە کْردضتاى

ی ێگەی ژّری رەّەًذرەزراّەکاًی گۆڕاى لە کْردضتاى لە گەڵ داهلە پەیْەًذیئەًجْهەًی ّاڵت : دەضتەی بەڕێْەبەری ٢–٤
 .ەخاتکْردیەّە رێکذ

گەڵ دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًەکاًی ەزراّەکاًی گۆڕاى لە کْردضتاى لەداه پەیْەًذی: ژّری رەّەًذی کْردی، ٣–٤
 .ەخاتُەًذەراى رێکذ

ّ راّێژ لەگەڵ  ُەهاُەًگیەتْاًێ د: دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی ّاڵت، بۆ ُەر بابەتێکی پەیْەًذیذار بە خۆی، ٤–٤
 .بکا ذااًی بسّتٌەّەی گۆڕاًژّرەک

 
 : راگەیاًذًی رۆژًاهەّاًییەمهادەی دّاًسە

ذا رًّکردًەّە ، بۆی ُەیە لە کاتی پێْیطتپاظ راّێژ بە ئەًجْهەًی ّاڵتەکەی ،یەکەم، دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی بازًە
 .بذا ضٌْری بازًەکەیاًەّەلە ضەر ُەًذێ پرضی پەیْەًذیذار بە 

 ذابە ژّری رەّەًذی کْردی، بۆی ُەیە لە کاتی پێْیطتپاظ راّێژ  ،ەبەری ئەًجْهەًی ّاڵتدّەم، دەضتەی بەڕێْ
 .رًّکردًەّە لە ضەر ُەًذێ پرضی پەیْەًذیذار بە ّاڵتەکەیاًەّە بذا

 
 : دّاى لە بۆًە گػتیەکاى داهادەی ضیاًسەیەم

بێ، بۆی کە لە لەالیەى دەضتەکەّە راضپێردرا ،ئەًجْهەًی ّاڵت ییاى ُەر ئەًذاهێکی دەضتەی بەڕێْەبەر بەرپرضی ئەًجْهەى
لە چْارچێْەی بەرًاهەی ضیاضی بسّتٌەّەی گۆڕاى ّ پەیام ّ ُەڵْێطت ّ لێذّاًە فەرهیەکاًی،  ذاُەیە لە بۆًە گػتیەکاً

 ُەًذەراًذا یبەًْضراّ یاى بە زارەکی، ُەڵْێطت ّ ئاهاًجەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاى لە کۆبًْەّە گػتیەکاًی کْردضتاًیاً
یاى ُەر ئەًذاهێکی دەضتەی  ، دەکرێت بازًەّاىّاڵت لەّێ ًەبي ئەًجْهەًی ئەگەر دەضتەی ،لە بازًەکاًذا .بکاتەّە رّى

 .ئەّ کارە ئەًجام بذات ،پاظ راّێژ بە ئەًجْهەًی ّاڵتەکەی ّبێت یەى دەضتەکەّە راضپێردراکە لەال ،ی بازًەبەرێْەبەر



31 
 

 
 ێکەّتٌی ضیاضیر :چْاردەیەم هادەی

گەڵ ُیچ ئەًجْهەًی ّاڵت بۆی ًیە رێککەّتٌی ضیاضی ّ یاداغتی ُاّبەظ لە ّ ی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی بازًەضتەدە
 .بکادا ئیوسا الیەًێکی ضیاضی

 
 : جێگرتٌەّەپاًسەیەم هادەی

 ّ ضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی بازًەبازًەّاى یا ئەًذاهێکی ُەڵبژێردراّی دەّ  ی ّاڵتئەًجْهەً بەرپرضیئەگەر 
 :ەکرێتەّەدبە یەکێ لەم دّ رێگایە غْێٌەکەی پڕ ،ًەُێٌا جێلە بەر ُەر ُۆیەک ئەرکەکاًی بە  ًجْهەًی ّاڵتئە

 ُەڵبژاردًذا دّای ئەّ زۆرتریي دەًگی ُێٌاّە. ریسبەًذی ًاّەکاى لەیەکەم، بە داًاًی ئەّ کاًذیذەی کە لە 

تر ًەبْ لە ریسبەًذی ًاّەکاًذا، کەضی  ّپەضەًذًەکرا بازًەّەی لە الیەى زۆرایەتی ئەًذاهاًی ئەًجْهەً کەضە دّەم، ئەگەر ئەّ
 .بە ُەهاى غێْەظ بۆ ئەًجْهەًی ّاڵت ێتەّەکرُەڵبژاردًەّەی بۆ دە دّبارەئەّضا 

 

 ییهاّەی کارا :هادەی غاًسەیەم

 ئەًجْهەًی ّاڵت دّ ضاڵ جارێک دەبێت، ّ ێْەبەری بازًەڕی ُەڵبژاردًی دەضتەی بەخْل یەکەم،

 بکات.بژاردى بۆ ُەهاى پۆضت خۆی کاًذیذ ەتْاًێت بۆ دّ خْلی ُەڵدێک تەًِا ەڵطْڕاُّدّەم، ُەر 

 

 

 جڤاتی گػتی بەغی ُەغتەم :
 

 پێٌاضەی جڤاتی گػتی  :هادەی یەکەم

، داهەزراّەی راّێژکاری بْارەکاًی کاری ضیاضی، رێکخراّەیی، چەتری پػتیْاًی ضیاضی ّ هەعٌەّیجڤاتی گػتی 
 .ذیایی بسّتٌەّەی گۆڕاًەهی ّ کارگێڕی، دارایی
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 ئەرکەکاًی جڤاتی گػتی :هادەی دّەم

 :دەربارەیًیػتواًی بە راّێژ ّ راضپاردە کار ّ ُاّکاری جڤاتی  ًەخػەیداًاًی   لَ  کاًی جڤاتی گػتی بریتیَ ئەرکَ

 ی گۆڕاى . ٍّ ی ضیاضی بسّتٌَ رًاهَ جێکردًی بَ ، ُەڵطەًگاًذًی پالًی گػتی جێبَیەکەم

 گەڵ ًاّچەیی، جیِاًی، لە ،فیذڕاڵر ئاضتی کْردضتاًی، عێراقی  ضَ  ی گۆڕاى لَ ٍّ کاًی بسّتٌَ ًذیَ یٍْ طەًگاًذًی پَُەڵ، دّەم
 حیسب ّ رێکخراّە ضیاضیەکاى.

ی کْردضتاى ّ پەرلەهاً، فیذڕاڵی عێراقضێیەم، ئاهادەکاری بۆ ُەڵبژاردًەکاًی ئەًجْهەًی پارێسگا، ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی 
 .ًی ُەر داهەزراّەیەکی ترُەڵبژارد

 
 پێکِاتەی جڤاتی گػتی: هادەی ضێیەم

ەی کە لە هاّەیەکی تەهەًیاًذا لە یەکێ لە بْارەکاًی جڤاتی گػتی بسّتٌەّەی گۆڕاى پێکذێ لەّ کەضایەتیە گػتییاًیەکەم، 
 :ذا بەرپرضیارێتی دیاریاى ُەبْە، لەّاًەژیاً

 : کەضایەتی ضیاضی ٢–٢

 : کەضایەتی زاًطتی ٣–٢

 : کەضایەتی کۆهەاڵیەتی٤–٢

 ، ژهارەی ئەًذاهاًی جڤاتی گػتی ًابێ لە ژهارەی ئەًذاهاًی جڤاتی ًیػتواًی زیاتر بێ.دّەم

 
 : کۆبًْەّەکاًی جڤاتی گػتیهادەی چْارەم

 . گەڵ کۆبًْەّەی جڤاتی ًیػتواًیلە دەبێتدّ هاًگ جارێ ُاّزەهاى  ، کۆبًْەّەی جڤاتی گػتی ُەریەکەم

 .درێدەدا ئەًجام  کی کْرت لە پێع کۆبًْەّەی جڤاتی ًیػتواًیهاّەیەبە  ،دّەم

 ەکرێي.دئەًذاهاًی جڤات پێػتر لە بەرًاهەی کۆبًْەّە ّ کات ّ غْێٌی کۆبًْەّەکە ئاگادار ،ضێیەم

 .دەبێتبڕیارداى لە ًاّ جڤاتی گػتی دا بە زۆریٌەی ضادە  ،چْارەم
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 کەضایەتی ضیاضی ،هادەی پێٌجەم

ضیاضی، ئەّاًەى کە لە یەکێ لەم بْاراًەدا لە ضااڵًی رابْردّدا کاریاى کردّە ّ خاّەًی ئەزهْى ّ  هەبەضت لە کەضایەتی
 .ًاّباًگی باغي

 یەکەم، ئەًذاهەتی ضەرکردایەتی حیسبەکاًی کْردضتاى

 دّەم، فەرهاًذەیەتی پێػوەرگەی کْردضتاى

 فیذڕاڵی عێراقضێیەم، ئەًذاهەتی ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی 

 ی کْردضتاىپەرلەهاًاهەتی چْارەم، ئەًذ

 پێٌجەم، ئەًذاهەتی ئەًجْهەًی پارێسگا

 ّ عێراقی  ئەًجْهەًی ّەزیراًی ُەرێوی کْردضتاى ْەبەرە گػتیەکاًیڕێبە، راّیژکار ،بریکاری ّەزیر، ّەزیرغەغەم، 

 فیذڕاڵ

  دەرەّە حکْهەتی ُەرێن لە ّ ًْێٌەرەکاًی فیذڕاڵی عێراق، ضەفیرایەتی دەّڵەتی حەّتەم

 
 کەضایەتی زاًطتی :مدەی غەغەها

هەبەضت لە کەضایەتی زاًطتی، ئەّاًەى کە لە یەکێ لەم بْاراًەدا لە ضااڵًی رابْردّدا کاریاى کردّە ّ خاّەًی ئەزهْى ّ 
 :ًاّباًگی باغي

 یەکەم، ضەرۆکایەتی ّ هاهۆضتایەتی زاًکۆکاى ّ پەیواًگاکاى

 دّەم، دادّەرایەتی ّ پارێسەرایەتی ّ یاضاًاضێتی 

 ئەًذازیارێتی ّ پەرّەردەکاری  یەم، ُەڵکەّتْاًی بْاری پسیػکی، بەرێْەبەرایەتی ًەخۆغخاًە،ێض

 
 هەاڵیەتیکەضایەتی کۆ :هادەی حەّتەم



33 
 

هەبەضت لە کەضایەتی کۆهەاڵیەتی، ئەّاًەى کە لە یەکێ لەم بْاراًەدا لە ضااڵًی رابْردّدا کاریاى کردّە ّ خاّەًی ئەزهْى ّ 
 :ًاّباًگی باغي

 م، ضەرۆکایەتی رێکخراّەکاًی کۆهەڵگای غارضتاًییەکە

 دّەم، ئەًذاهەتی ژّری بازرگاًی

 پیاّاًی ئایٌی ّ ضێیەم، ُەڵکەّتْاًی بْاری ًُْەر ّ ّەرزظ ّ رۆغٌبیری

 
 جۆری ُەڵبژاردًی کەضایەتیەکاى هادەی ُەغتەم

 .اهەتی ئەکەى یا داّایاى لێ دەکرێ، یا خۆیاى داّای ئەًذیەکەم

 .ەکەًەّەەًذاهەتی جڤاتی گػتی پڕد، فۆرهی ئدّەم

ّ بە زۆریٌەی ضادەی دەًگی ئەًذاهاًی جڤاتی  دەکاتدا کاًذیذیاى  ضێیەم، خاًەی راپەڕاًذى لە کۆبًْەّەی جڤاتی ًیػتواًی
 .دەکرێيپەضەًذ ًیػتواًی 

 
 دەضتەی ضەرۆکایەتی: هادەی ًۆیەم

 .ەدادتریي ئەًذاهی ئەًجام جڤاتی گػتی کۆبًْەّەی یەکەهی بە ضەرۆکایەتی بە تەهەً ،یەکەم

ی ضەرۆکایەتی جڤاتی گػتی بە دەًگذاًی راضتەّخۆی دەضتە ،دا یاى لە کۆبًْەّەکاًی دّاتردا لە یەکەم کۆبًْەّەی دّەم،
 .ەبژێرىذُەڵ ًِێٌی

 ، دەضتەی ضەرۆکایەتی پێکذێ لە:ضێیەم

 : ضەرۆکی جڤاتی گػتی٢–٤

 گری ضەرۆکی جڤاتی گػتیێ: ج٣–٤

 ی گػتی: ضکرتێری جڤات٤–٤

بۆ ئاهادەکردًی لێکۆڵیٌەّە ّ راضپاردە ّ ئاهۆژگاری بۆ ُاّکاریکردًی داهەزراّەکاًی  ،ئەًذاهاًی جڤاتی گػتی چْارەم،
ًەی جیاّاز بۆ ّ ئەًجْهەًی پارێسگاکاى، لیژ عێراقی کْردضتاى ّ ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی پەرلەهاًگۆڕاى ّ فراکطیۆًەکاًی 

 .ەُێٌيبابەتی جیاّاز پێکذ
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 جڤاتی ًیػتواًیّ  جڤاتی گػتی ًذیپەیْە: ی دەیەمهادە

 بي.دە تی گػتی ُاّکاری یەکترجڤاتی ًیػتواًی ّ جڤا ،یەکەم

کۆبًْەّەی  ،بۆ تاّّتْێکردى ّ ئاڵْگۆڕی بیرّڕا ّ تێگەیػتٌی ُاّبەظ ،لە کاتی قەیراى ّ رّداّی چاّەڕێٌەکراّدا دّەم،
 .ەکەىدُاّبەظ 

بۆ پێػکەغکردًی رًّکردًەّە لە ضەر  ،هێ یا ُەًذێ لە ئەًذاهاًی جڤاتی ًیػتواًیجڤاتی گػتی بۆی ُەیە ئەًذا ضێیەم،
 .، ُەرّەُا بە پێچەّاًەّەبۆ دّاى ّ گفتْگۆ، باًگ بکا بۆ کۆبًْەّەکاًی ،ُەًذێ بابەتی تایبەت

 .کرێبە الیەى جڤاتی ًیػتواًیەّە رەچاّراضپاردە ّ راّێژ ّ ئاهۆژگاریەکاًی جڤاتی گػتی لپێْیطتە  چْارەم،

 

 واًیجڤاتی ًیػتبەغی ًۆیەم: 
 

 : پێٌاضەی جڤاتی ًیػتواًیهادەی یەکەم

هیذیایی  ضی، رێکخراّەیی، کارگێڕی، دارایی ّجڤاتی ًیػتواًی داهەزراّەی ضەرکردایەتی بْارەکاًی کاری ضیا یەکەم،
 بسّتٌەّەی گۆڕاًە.

 . ذاردًًێْاى دّ ُەڵبژا  لَ  اڵتَ ضَ رزتریي دٍ م، جڤاتی ًیػتواًی بَ دٍّ

 
 : ئەرکەکاًی جڤاتی ًیػتواًیهادەی دّەم

ی  رٍ یکَ کاًی پَ هْ ئاضتَ َُ ئەدایًگاًذًی  ڵطَ چاّدێری ّ َُ ؛کاًی گۆڕاى زراٍّ زگا ّ داهَ هْ دٍ کردًی َُ رغتی رپَ ضَ یەکەم،
  کَ. ٍّ یی بسّتٌَ رێکخراٍّ

 ی گۆڕاى. ٍّ بسّتٌَ ّ ضیاضەتی  رًاهَ جێکردًی بَ رێگا بۆ جێبَ خػَ ًَداًاًی دّەم، 

حیسب  گەڵلە ًاّچەیی، ًێْدەّڵەتیر ئاضتی کْردضتاًی، عێراقی،  ضَ  ی گۆڕاى لَ ٍّ کاًی بسّتٌَ ًذیَ یٍْ رێکخطتٌی پَ ضێیەم،
 ّ رێکخراّە ضیاضیەکاى.

 کاًی. ًذاهَ دائی ئَ کاًی گۆڕاى ّ ئَ دائی فراکطیۆًَ ًگاًذًی ئَ ڵطَ چاّدێری ّ َُ چْارەم،
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ُەر  ی کْردضتاى ّپەرلەهاً، عێراقادەکاری بۆ ُەڵبژاردًەکاًی ئەًجْهەًی پارێسگا، ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی ئاه پێٌجەم،
 .ُەڵبژاردًێکی تر

 . ىبسّتٌەّەی گۆڕا یواًیئاهادەکاری بۆ بەضتٌی کۆًفراًطی ًیػت ،غەغەم

 : پێکِاتەی جڤاتی ًیػتواًیهادەی ضێیەم

 یەکەم، ئەًذاهاًی خاًەی راپەڕاًذى.

 ّ ئەًذاهاًی تەّاّکار. باژێڕّاى دّەم،

 ی کْردضتاى ّ ئەًجْهەًی پارێسگاکاى.پەرلەهاً ،عێراقى لە ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی فراکطیۆًەکاًی گۆڕا ضەرۆکی ضێیەم،

 رێکخەری ژّرەکاى . ،چْارەم

 ئەًجْهەًەکاًی رەّەًذی کْردی لە ُەًذەراى . ًْێٌەری پێٌجەم،

 . ئافرەتاى ییرێکخراّە کارّباری ًْێٌەری غەغەم،

 
 : کۆبًْەّەکاًی جڤاتی ًیػتواًیهادەی چْارەم

 ەبێتەّە.دّ هاًگ جارێک کۆد  دا یەکەم، جڤاتی ًیػتواًی لە ُەلْهەرجی ئاضایی

 ەبێتەّە .ضێیەکی ئەًذاهەکاًی کۆدلە ضەر داّای رێکخەری گػتی یاى  ،دّەم، لە کاتی پێْیطت دا

غْێٌی کۆبًْەّەکە ّ کات ّ  لە بەرًاهە ،ی ئاضاییەدەضتپێکی کۆبًْەّ لە ەرۆژ بر دە ،ضێیەم، ئەًذاهاًی جڤاتی ًیػتواًی
 . بێتبەغذار رادەضپێرێت ی ئۆرگاًەکەًْێٌەرێکی جڤاتذا، ی ئەًذاهێکلەکاتی ئاهادەًەبًْئاگاداردەکرێي. 

بە زۆریٌەی  .ًِێٌی بێ ئەغێ بە ئاغکرا یاى بە ،دا، بە پێی بابەتەکاى دەًگذاى لە کۆبًْەّەکاًی جڤاتی ًیػتواًی چْارُەم،
 ەدرێ.د ضادە بڕیار

 
 جڤاتی ًیػتیواًی  تی: جێگرتٌەّەی ئەًذاهێهادەی پێٌجەم

ذا پۆضتی بااڵی لە حکْهەت ژّرەکاى، باژێڕّاًەکاى ّ ئەًذاهاًی تەّاّکاررێکخەری ُەر یەکێ لە ئەًذاهاًی خاًەی راپەڕاًذى، 
ی لە کار کێػایەّە یاى هرد دەضت تار، یاپەرلەهاًر، بەڕێْەبەری گػتی، راّێژکا ّەرگرت، بْ بە ّەزیر، ضەفیر، ّەکیلی ّەزیر،

 .جێگەکەی چۆڵ ئەکا بۆ کەضێکی تر ّ لەهاّەی دّّهاًگذا جێگەکەی پڕدەکرێتەّە
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 : ًْێٌەرایەتی قەزاکاىهادەی غەغەم

 قەزاکاى بە دّ پێْەر دیاری دەکرێ:ًْێٌەرایەتی 

 یەکەم، بەرکەّتی قەزا

 .ەئەًذاه یەک ،قەزاکە غارەّاًیگْێذاًە پلەی بێ دا،  لە جڤاتی ًیػتواًی ًیػتْاًی قەزاپػکی ًْێٌەرایەتی دا

 .ەبژێردرێذُەڵدەضتْری ًاّخۆ ەکرێ، کە بە پێی د: ئەم غْێٌە بۆ باژێڕّاى تەرخاى ٢–٢

لە جڤاتی  ْجێگەی باژێڕّاًی پێػ ،ُۆیەکی تر لە ُەڵبژاردًذا یا لە بەر ُەرا ڕیٌیذۆلە کاتی گباژێڕّاًی ًْێ  :٣–٢
 ەگرێتەّە.د دا ًیػتواًی

 یدّەم، بەرکەّتی رێژەی

ئەًذاهی  ِاتْی گۆڕاى دەبێتەی بەدەضتدەًگکۆی ا لە چاّ رێژەی گۆڕاى لە قەزاکەد دەًگی بەدەضتِاتْیرێژەی پػکی 
 :تەّاّکار

 ەبژێردرێي.ذُەڵ ّ رایەڵەّەڕێْەبەری بازًە دەضتەی بە : ئەًذاهاًی تەّاّکار لە الیەى ئەًذاهاًی ئەًجْهەًی قەزاکاى ٢ّ–٣

کاًذیذا، ئەگەر یەکێکیاى ئافرەت بْ ئافرەتەکە بە دەرچْ دائەًرێ ّ ئەگەر  : لە حاڵەتی ُاّتابًْی دەًگەکاًی د٣ّ–٣
 ەکرێتەّە.دُەردّکیاى پیاّ بْى بە پێکِاتٌی ُەردّ کاًذیذ یا بە تیرّپػک یەکالیی 

، ئەًذاهی تەّاّکاری ًْێ جێگەی ئەًذاهی تەّاّکاری ەّەی ُەر ُۆیەکی تریا لە ضۆًگە ذالە ُەڵبژاردً یٌی: لە کاتی گۆڕ٤–٣
 ەگرێتەّە.دپێػْ 

 ەبێ.د: ئەًذاهی تەّاّکاری جڤاتی ًیػتواًی لە کاری رێکخراّەیی لە غْێٌەکەی خۆی دا بەردەّام ٥–٣

 
 : ًْێٌەرایەتی فراکطیۆًەکاىهادەی حەّتەم

 فراکطیۆًەکاى بریتیي لە: یەکەم،

 .عێراقًی گۆڕاى لە ئەًجْهەًی ًْێٌەراًی : فراکطیۆ٢–٢

 .ی کْردضتاىپەرلەهاً: فراکطیۆًی گۆڕاى لە ٣–٢

 .گۆڕاى لە ئەًجْهەًی پارێسگاکاى : فراکطیۆًی٤–٢
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ەبٌە ئەًذاهی جڤاتی د ،ەبژێردرێيیەى فراکطیۆًەکاًی خۆیاًەّە ُەڵذدّەم، ضەرۆکی ُەر یەکێ لەم فراکطیۆًاًە کە لە ال
 .ًیػتواًی

 .ەگرێتەّەدپێػْ  ضەرۆکی ذا جێگەیە ئەًذاهەتی جڤاتذا، ضەرۆکی ًْێ لکاتی گۆڕیٌی ضەرۆکی فراکطیۆً لە ضێیەم،

 
 

 : ًْێٌەرایەتی ژّرەکاىهادەی ُەغتەم

 :بريتيي لە ژّرەکاى یەکەم،

 (، دبلۆهاضی)ضیاضی ژّری پەیْەًذیە گػتیەکاى: ٢

 ئابْرٓ ّ ضتراتيجيەكاى( ضياضٔ،) ژّری تْێژیٌەّەكاى: ٣

 ێٌراّەکاىڕیە دابکْردضتاًری ًاّچە ژّ: ٤

 پەرلەهاىژّری حکْهەت ّ : ٥

 . ژّری ضاهاًە ضرّغتیەکاى : ٦

 ژّری ُەڵبژاردى :٨

 ژّری  پەیجْری :٩

 ژّرٓ ياضائ :٪

 ژّری رۆژًاهەّاًی :٢١

 ی: ژّری کارگێری ّ دارای٢٢

 ژّری رەّەًذی کْردی :٢٢

 دّەم،

ْەەغێٌێتەّە ّ، ًاّەًذی بژّری ًْێ دابوەزرێٌێ ّ، یاى ُەڵ ی پێْیطتیەکاىجڤاتی ًیػتواًی بۆی ُەیە بە پێی گۆڕاً :٢–٣
 کارکردًی ژّرێک  لە غارێکەّە بگْێسێتەّە بۆ غارێکی تر.

 : رێکخەر ّ ئەًذاهاًی ژّرەکاى لە ضەر بٌەهای پطپۆڕی دائەًرێي. ٣–٣
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 ەکرێ.دژهارەی ئەًذاهاًی ژّر بە پێی پێْیطتی ّ جۆری  کار دیاری  :٤–٣

رێکخەری ژّر لە الیەى خاًەی راپەڕاًذًەّە کاًذیذ ئەکرێ ّ، لە کۆبًْەّەی جڤاتی ًیػتواًی دا بە زۆریٌەی ضادە : ٥–٣
 لە حاڵەتی ّازُێٌاًی یاى گۆڕیٌی لەبەر ُەر ُۆیەکی تر، بەزۆریٌەی رەُا ئەگۆڕێي.پەضەًذ ئەکرێت 

 ژّرەکاى ّ خاًەی راپەراًذى دادەًرێت. ری خەری ژّر ّ بە راّێژ لەگەڵ ضکرتێئەًذاهی ژّر لەضەر داّای رێک :٦–٣

 .ەگرێتەّەدجڤاتی ًیػتواًی دا لە ێ، جێگەی رێکخەری پێػْ لە کاتی گۆڕیٌی رێکخەری ژّردا رێکخەری ًْ :٧–٣

پێڕەّێکی ًاّخۆی دەبێت کەلەالیەى ژّرەّە بە ُەهاُەًگی لەگەڵ ضکرتێری بۆ رێکخطتٌی کارّبارەکاًی ُەر ژّرێ   :٨–٣
ّ هەرجەکاًی رێکخەرّ ئەًذاهەکاًی ّ ئەرک ّ دەضەاڵتەکاًیاى دیاری  رێکخراّەیپەیکەری  کە تێیذا ،ًرێتژّرەکاى دائە

 دەکات.

 
 : ًْێٌەرایەتی ئافرەتاىهادەی ًۆیەم

 کاًیگاپارێسلە ئەًجْهەًی قەزاکاًی  بەرپرضی ئافرەتاى ؛ئەًذام چْاردا پێکذێت لە  واًیٌەرایەتی ئافرەتاى لە جڤاتی ًیػتًْێ
 .دُۆک ّ کەرکْک ضلێواًی، ،لێرُەّ

 
 رەّەًذی کْردی: ًْێٌەرایەتی هادەی دەیەم

 .دەبێت ًْێٌەریاىچْار   رەّەًذی کْردی

 ە. عێراقیەکەم، هەبەضت لە ُەًذەراى ّاڵتاًی دەرەّەی 

اى لە ی بە پێی لێکچًْی ُەلْهەرجی ّاڵتەکاى لە یەکتری ّ ًسیکی جْگرافی ،دّەم، ئەًجْهەًەکاًی ّاڵتاًی ُەًذەراى
 ەکەى.خۆیاى بۆ جڤاتی ًیػتواًی دیاری د ًْێٌەری ەّە،یەکتری

 ەکرێ.دژهارە ّ غێْەی ُەڵبژاردًی ًْێٌەرەکاًیاى بە پێی رێٌوایی تایبەتی دیاری  ،ضێیەم

 
 : ُەڵْەغاًذًەّەهادەی یاًسەیەم

ئەًجْهەًەکاًی ّاڵتاًی ، ەزاکاىقئەًجْهەًی  ،ازًە، رایەڵەپػێْی یا الداى لە رێبازی گػتی لە ُەر ب ،لە بەر ُەر ُۆیەک
بۆی ُەیە  جڤاتی ًیػتیواًیی بڕیاری دا، ژّری یاضایُەڵطْڕاّەکاًیذا  رّی دا، یا لە ئەًجاهی ضکااڵیرەّەًذی کْردی 

 .بذاەڵبژاردًی ضەرلەًْێی تێذا ئەًجام بڕیاری ُ ،داهەزراًذًەّەی بە هەبەضتی بْەغێٌێتەّە ُّەڵ"ئەّ یەکە رێکخراّەییە" 
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 : خاًەی راپەڕاًذىدّاًسەیەمهادەی 

لە ًێْاى دّ  ، ی گۆڕاًَ ٍّ ڕاًذى بەرپرضی جێبەجێکردًی بڕیار ّ راضپاردەکاًی جڤاتی ًیػتواًی بسّتٌَ ی راپَ خاًَ
 کۆبًْەّەدا. 

 
 

 ڕاًذى ی راپَ ًذاهاًی خاًَ : ُەڵبژاردًی ئَهادەی ضیاًسەیەم

پێکذێ لە: رێکخەری گػتی، ضکرتێرەکاًی کارّباری جڤاتی ًیػتواًی،  بە پێی ئەرکەکاًی ،یەکەم، ئەًذاهاًی خاًەی راپەڕاًذى
 ضەرۆکی جڤاتی گػتی. ّ فراکطیۆى، ژّرەکاى، باژێڕەکاى، خەڵک

 ىرێکخەری گػتی ّ ئەًذاهاًی خاًەی راپەڕاًذى، جگە لە ضەرۆکی جڤاتی گػتی، لە ًاّ ئەًذاهاًی جڤاتی ًیػتواًی یا دّەم،
کە ئەًذاهی جڤاتی ًیػتواًی ّ جڤاتی گػتی  ذاّ کەضایەتیە ًاضراّەکاًی بسّتٌەّەی گۆڕاًلە ًاّ ئەًذاهاًی جڤاتی گػتی 

 ئەپەضەًذرێي ّ  ی ضادٍ زۆریٌَ  ّ بَبە دەًگذاًی ًِێٌی ّ راضتەّخۆ دا،  لە کۆبًْەّەی جڤاتی ًیػتواًی ؛ەکرێيدکاًذیذ  ،ًیي
 .ێيدرەگۆڕدکاًی  ًذاهَ هْ ئَ ًگی َُ ُای دٍ تی رٍ زۆرایَ  بَ

 ضاڵ جارێک دەبێت. اًذى دّڕرێکخەری گػتی ّئەًذاهاًی خاًەی راپە ُەڵبژاردًی ،ەمیضێ

ڵبژاردى بۆیاى ُەیە، بۆ ُەهاى پۆضت، خۆیاى تەًِا بۆ ضێ خْلی ُە ڕاًذىئەًذاهاًی خاًەی راپە چْارەم، رێکخەری گػتی ّ
 بکەى.کاًذیذ

 
 : پێکِاتە ّ ئەرکەکاًی خاًەی راپەڕاًذىهادەی چْاردەیەم

 ڕاًذًی جڤاتی ًیػتواًی بریتیە لە: ی راپَ کەکاًی ئەًذاهاًی خاًَئەر

 رێکخەری گػتی  یەکەم،

 ەکا.د: ضەرپەرغتی کۆبًْەّەکاًی خاًەی راپەڕاًذى ّ جڤاتی ًیػتواًی ٢–٢

 .دا بەرپرضیارە : لە بەردەم جڤاتی ًیػتواًی٣–٢

 ەضپێرێ بۆ ئەًجاهذاًی ئەرکەکاًی.دذى رایەکێ لە ئەًذاهاًی خاًەی راپەڕاً ،دا : لە کاتی ئاهادەًەبًْی٤–٢

 ػتواًی، کە ئەرکەکاًی بریتیە لە:دّەم، ضکرتێری کارّباری جڤاتی ًی
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 .: دیاریکردًی کات ّ غْێي ّ کارًاهەی کۆبًْەّەکاًی جڤاتی ًیػتواًی٢–٣

 پەیْەًذیذار.تۆهارکردًی بڕیار ّ راضپاردەکاًی ّ گەیاًذًی بە جێگەی ، : تۆهارکردًی کۆًْضی کۆبًْەّەکاى٣–٣

ًێْاى فراکطیۆًەکاى ّ داهەزراّەکاًی  ُەهاُەًگی ضکرتێری کارّباری فراکطیۆًەکاى، کە ئەرکەکاًی بریتیە لە ،ضێیەم
 بسّتٌەّەی گۆڕاى.

 باژێڕەکاى ّ ّاىەیْەًذی رۆژاًەی ًێْاى باژێڕرێکخطتٌی پ چْارەم، ضکرتێری کارّباری باژێڕەکاى، کە ئەرکەکاًی بریتیە لە
 ەی ًاهە ّ پەیام ّ پرضیارەکاًیاى.ّەاڵهذاًەّ ّ راپەڕاًذىخاًەی  ّ

خاًەی راپەڕاًذى ّ ًێْاى ژّرەکاى ّ  ُەهاُەًگیپێٌجەم، ضکرتێری کارّباری ژّرەکاى، کە ئەرکەکاًی بریتیە لە 
 داهەزراّەکاًی گۆڕاى.

 خەڵک، کە ئەرکەکاًی بریتیە لە: غەغەم، ضکرتێری کارّباری

 .ەکەىدرۆژاًە ضەرداًی هەکۆی ضەرەکی  : پێػْازیکردًی ئەّاًەی٢–٧

 ضکااڵکاًی خەڵک ّ گەیاًذًی بابەتەکاًیاى بە جێگەی پەیْەًذیذار. : گْێگرتي لە پێػٌیار، رەخٌە، ئاهۆژگاری،٣–٧

 حەّتەم، ضەرۆکی جڤاتی گػتی.

 

 : ُەڵبژاردًەّەی رێکخەری گػتیهادەی پاًسەیەم

بۆ پڕکردًەّەی ، ەّەدا، لە ضۆًگەی ّازُێٌاًی یاى ُەر ُۆیەکی ترگەی رێکخەری گػتی بسّتٌەّەکەلە کاتی چۆڵبًْی جێ
یەکێ لە ئەًذاهاًی جڤاتی ًیػتواًی یا یەکێ لە ئەًذاهاًی جڤاتی گػتی یاى کەضایەتیەکی دیاری بسّتٌەّەی غْێٌەکەی، 

ئەگەر لە جاری یەکەهی  .ەبژێرىذُەڵبە زۆرایەتی رەُا  ّ گۆڕاى لە دەرەّەی ُەردّ جڤات، بە دەًگذاًی ًِێٌی ّ راضتەّخۆ
 ،ُێٌاّە اىکە زۆرتریي دەًگی ،بْ، بۆ جاری دّەم ُەڵبژاردى بۆ یەکەهیي ّ دّەهیي کەشُەڵبژاردًذا دەًگی پێْیطتی ًەُێٌا

 .زۆرایەتی ضادە بەضە بۆ ُەڵبژاردًیدەًگی  ئەّضا ،ەّەەکرێتددّبارە 

 

 کۆًفراًطی پارێسگاکاى: ەیەمد بەغی
 

 رێسگاکاى کۆًفراًطی پا: یەکەمهادەی 
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 .دّضاڵ جارێک دەبەضترێت :٢–٢

 .ُەر پارێسگایەک بەجیا کۆًفراًص دەبەضتێت :٣–٢

 .دەردەچێتلە الیەى جڤاتی ًیػتواًیەّە  ،ێٌوایەکی تایبەتر بە ،غێْازی بەغذاری کردى: ٤–٢

 

 

 ئەرکەکاًی: دّەمهادەی 

 .ُتذّ  کۆهەاڵیەتیپێذاچًْەّە بە کاری رێکخراّەیی، ضیاضی، : ٢–٣

 .فراکطیۆًەکاى ّ حکْهەت ئەدایُەڵطەًگاًذًی  :٣–٣

 .، لە بْارە جیاجیاکاًذای بسّتٌەّەکەیازێک بۆ داُاتٌْػضەرًج ّ پێ ُەرخطتٌەڕّی : ٤–٣

 

 یًیػتواً کۆًفراًطیسەیەم : اًیبەغی 
 

 کۆًفراًصجۆری بەضتٌی : هادەی یەکەم
ەراًی ُەڵبژێردراّی بٌکە رێکخراّەیی ّ ًیػتواًیی بسّتٌەّەی گۆڕاى لە ئەًجاهی کۆبًْەّەی ًْێٌ کۆًفراًطی

 . کەیَ ٍّ اڵتی بسّتٌَ ضَ رزتریي دٍ بَ ّ ەبەضترێدداهەزراّەکاًیذا 
 

 کۆًفراًصضتٌی  کاتەکاًی بَ: هادەی دّەم
 .بێ بەر لە ُەڵبژاردًی گػتی بە هاّەیەک ببەضترێٍ دًیػتواًی  یکۆًفراًط ،دا رجی ئاضایی لْهَ َُ  یەکەم، لَ

ی  ی یا ًیًٍْذاهاًی جڤاتی ًیػتواً کی ئَ ر داّای دّضێیَ ضَ  ذا، لَتی پێْیطتیاى لە کارجی ًائاضایی  لْهَ َُ  ەم، لَدّ
 ضترێ. بٍَ د، ئەًجْهەًی قەزاکاى

 چْار ضاڵ جارێک دەبەضرێت. کۆًفراًص ،لە کاتی ئاضایذا ،ەمیضێ

 
 کۆًفراًصئەرکەکاًی : هادەی ضێیەم

 لە بْارە جیاجیاکاًذا. گۆڕاىّتٌەّەی ی ضیاضی بس رًاهَ یەکەم، داًاًی بَ
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 ی گۆڕاى. ٍّ بسّتٌَ دەضتْری ًاّخۆی دّەم، پێذاچًْەّەی

 ر پێْیطتی کرد. گَ رجی گػتی، ئَ لْهَ پێی گۆڕاًی َُ  ی بَ یا لۆگۆکَ  ٍّ ضێیەم، گۆڕیٌی درّغوی بسّتٌَ

 .فیذڕاڵی عێراق ّ رێن َُکاًی پارێسگا،  ڵبژاردًَ کاًی َُ ضکاری پالتفۆرهَ ًذى ّ دٍ ضَ چْارەم، پَ

 ذا.اڵڕی فیذعێراقّ رێن کاًی پارێسگا، َُ بژێردراٍّڵ زگا َُ دٍ  کاًی لَ رٍ دائی ًْێٌَ ًگاًذًی ئَ ڵطَ پێٌجەم، َُ

 دائی جڤاتی ًیػتواًی. ًگاًذًی ئَ ڵطَ غەغەم، َُ

 کۆًفراًصی  پێکِاتَ: م هادەی چْارٍ
 ی.جڤاتی ًیػتواًی ّ جڤاتی گػتئەًذاهاًی  ،یەکەم

 دّەم، ًْێٌەراًی ُەڵبژێردراّی غار ّ قەزا ّ ًاحیەکاًی کْردضتاى.

 ضێیەم، ًْێٌەراًی ُەڵبژێردراّی رەّەًذی کْردی.

 ی کْردضتاى ّ ئەًجْهەًی پارێسگاکاى.پەرلەهاً ،فیذڕاڵی راًی عێراق ًی ًْێٌَ ًجْهَ ئَ  چْارەم، فراکطیۆًەکاًی گۆڕاى لَ

 پێٌجەم، ًْێٌەراًی ژّرەکاى.

 .پػتیْاىًْێٌەراًی  غەغەم،

 
 کۆًفراًصضیطتەهی ُەڵبژاردًی ًْێٌەرایەتی : م هادەی پێٌجَ

 ًْێٌەرایەتی قەزاکاى یەکەم،

دەضتِاتّْەكاًی گۆڕاى لەّ قەزایەدا لە چاّ کۆی دەًگی گۆڕاى لە دّاییي ەزایەك بە گْێرەی رێژەی دەًگە بەُەر ق :٢–٢
 دەكرێت. ئەًذاهی كۆًگرەی بۆ تەرخاى ،دا ُەڵبژاردًی گػتی

 ەدرێ.دذا دەًگ بۆ یەک ًْێٌەر لە ُەر بازًەیەکی ُەڵبژاردً: ٣–٢
 ەکرێ.دبۆ ُەڵبژاردًی کاًذیذەکاى ضەرەتای زۆریٌەی ضادە پێڕەّ :٤–٢
ەبٌە ئەًذاهی كۆًگرە ّ ئەّەًذەی ئەّ دباژێڕّاًەكاًی قەزاكاى ّ ئەًذاهاًی تەّاّکاری جڤاتی ًیػتواًی، راضتەّخۆ  :٥–٢

 رێت.ذەغكێٌدی قەزاكە داژهارەیە لە بەغ
ئەگەر ژهارەی  .ەًرێتدبۆ رەگەزی هێییٌە دا کۆًفراًطی ًیػتیواًی% ی ًْێٌەراًی ٣٦لە ُەر قەزایەكذا، كۆتای  :٦–٢

 ەگرێتەّە.دپێْیطت لە ئافرەت خۆی كاًذیذ ًەکردبْ، ئەّا بەپێی ریسبەًذی دەًگەكاى، پیاّێك جێگەی 

 ًْێٌەرایەتی ژّرەکاى دّەم،

 .کۆًفراًصەبٌە ئەًذاهی دەكاى راضتەّخۆ ژّری رێكخەر :٢–٣
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بە ضازاى لە ًاّ کە  ،کرێت ری بۆ دیاری دٍ ًْێٌَژهارەی ی  کَ ًذی ّ ضرّغتی کارٍ توَ ی تایبَ گْێرٍ  بَ ُەر ژّرێک :٣–٣
 .کۆًفراًطی ًیػتیواًیەبٌە ئەًذاهی دخۆیاًذا یاى بە ُەڵبژاردى 

 بكات.كاًذیذ کۆًفراًصزًەیەكی ُەڵبژاردًذا خۆی بۆ ئەًذاهێتی ُەهْ ئەًذاهێكی ژّر ئازادە لە ُەر با :٤–٣

 رەّەًذی کْردیًْێٌەرایەتی  ضێیەم،

  ەخرێ.رێکذالیەى جڤاتی ًیػتیواًیەّە  لە رێٌواییەکی تایبەتبە  رەّەًذی کْردیًْێٌەرایەتی 

 

 پػتیْاىًْێٌەرایەتی چْارەم، 

ُەڵطْڕاّ یا  ئێطتای رزگاری گەلی کْردضتاًی کردّە ّ تێکۆغەری دێریي کە ضااڵًی تەهەًی بەغذاری خەبات :٢–٥
 ذا رۆڵی دیاری ُەبْە.ۆڕاًە، یاى لە چاالکیەکاًی گۆڕاًپػتیْاًی بسّتٌەّەی گ

 ، یاضایی، كۆهەاڵیەتی ّ ُتذ.رێكخراّەییغارەزا لە بْارەكاًی ضیاضی، حکْهی،  :٣–٥
 .بێ% ی ئەًذاهاًی ُەڵبژێردراّ زیاتر ٢١ی ًابێ لە رێژە کۆًفراًطذالە  پػتیْاىرێژەی ًْێٌەرایەتی  :٤–٥
 

 ئاهادەکاری بۆ بەضتٌی کۆًفراًص :غەغەمهادەی 
 رێکخطتٌی تۆهاری دەًگذەراى ،یەکەم

 .ُەڵبژاردىبە ُەهاُەًگی ژّری  ،رێکخطتٌی تۆهاری دەًگذەراى ئەرکی ژّری پەیجْریە: ٢–٢
ۆضەی ُەڵبژاردًی ًْێٌەراًی ڕلە پ ە،ذا ًْضراّذەراًاری دەًگُەڵطْڕاّاًەی ًاّیاى لە تۆه ئەًذام ّ تەًیا ئەّ: ٣–٢

 هافی دەًگذاًیاى ُەیە. کۆًفراًطذا

 :ەًْضرێ بریتیي لەدذا ی دەًگذەراًذا ًاّیاى لە تۆهارطْڕاّاًەی لەم قۆًاغەی ُەڵبژاردًُەڵ ، ئەّدّەم

 ئەًذاهاًی دەضتەی بەڕێْەبەری ئەًجْهەًی قەزاکاى. :٢–٣
 ّێطتگەّاًەکاى. ّ بٌکەّاًەکاى ،ی ئەًجْهەًی بازًەئەًذاهاً ،بازًەّاًەکاى :٣–٣
 گػتی. رێکخەر ّ ئەًذاهاًی رایەڵە بە :٤–٣
 

 کۆًفراًطی ًیػتیواًیخۆکاًذیذکردى بۆ ئەًذاهەتی : حەّتەمهادەی 
بۆی ُەیە لە  ،بێادا بێ، گەر هەرجەکاًی تێذ ُەڵطْڕاّێکی بسّتٌەّەی گۆڕاى لە ُەر ئاضتێکی رێکخراّەیی ریەکەم، ُە

 .بکاکاًذیذ کۆًفراًطی ًیػتیواًیذا خۆی بۆ ئەًذاهەتی ازًەیەکی ُەڵبژاردًب

 بکا. یژّری ُەڵبژاردً یبکاتەّە ّ پێػکەغفۆرهی تایبەت پڕ دەبێت،بکاُەڵطْڕاّێ ّیطتی خۆی کاًذیذ دّەم، ُەر

 ضێیەم، پاظ لێکۆڵیٌەّە لە ُەبًْی هەرجەکاًی خۆکاًذیذکردى ًاّەکاًیاى ئەڕاضتێٌرێ.

 
 ضەرپەرغتی ُەڵبژاردى :غتەمُەهادەی 
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 ۆضەی ُەڵبژاردى ئەرکی ژّری ُەڵبژاردًە.ڕیەکەم، رێکخطتٌی پ

ەدرێ کە دەضیەّە ئەًجام ک ٤ُەڵبژاردى، لە ضەرەتای دەضپێکردًەّە تا دەرچًْی ئەًجاهەکاًی، لە الیەى لیژًەیەکی  دّەم،
 پێکذێ لە:

 .ضەرۆک، : پارێسەرێکی ئەًذاهی ضەًذیکای پارێسەراى٢–٣
 .ئەًذام، : کارهەًذێکی رێکخراّێکی کۆهەڵگای غارضتاًی٣–٣
 .ئەًذام، ّری ُەڵبژاردًی بسّتٌەّەی گۆڕاى: ًْێٌەرێکی ژ٤–٣

جی ُیچ خۆیاى کاًذیذ بکەى یاى بە قازاً ەکەى بۆیاى ًیەدۆضەی ُەڵبژاردى ڕکەضەی ضەرپەرغتی پ ٤ ُیچ کام لەّضێیەم، 
 بکەى. پڕۆپاگاًذەکاًذیذێ 

 .ەبژێردرێيذلە الیەى ُەڵطْڕاّاًی بسّتٌەّەی گۆڕاًەّە لە ضٌْری قەزاکەدا ُەڵ کۆًفراًطی ًیػتیواًی ًْێٌەراًیچْارەم، 

ضٌاهەی لە کاتی ُەڵبژاردًذا "ًا دەبێت ،ذا بەغذاری بکاڕۆضەی دەًگذاًبۆ ئەّەی رێگە بە دەًگذەر بذرێ لە پپێٌجەم، 
 بذا.باّەڕپێکراّی کەضی" پیػاً

ئەًجام  ی ئێْارە، ٧ی بەیاًیەّە تا کاتژهێر  ٩لە یەک رۆژدا لە کاتژهێر  ،ًی ًِێٌی ّ راضتەّخۆُەڵبژاردى بە دەًگذاغەغەم، 
 .کرێٍ دژهار  ّ ئَ  ٍّ کرێتٍَ در چاّی کاًذیذەکاى جیا بَ  ئاغکرا لَ  ّ بَ هاى غَ ەدرێ. َُد

 بێ.ٍ دکاى  ًگَ ی دٍ ی ژهارٍ تی ضادٍ زۆرایَ  بَ  ٍّ بردًَحەّتەم، 

 درێتێ.ٍ د کۆًفراًطیغذاری  باجی بَ  ذی براٍّ، کاًذیُەغتەم

 
 پْچەڵکردًی دەًگ :ًۆیەمهادەی 

، لە یەک جار زیاتر دەًگبذا. ذائەًذاهاًی کۆًفراًطی ًیػتیواًیُەڵبژاردًی  ەی، لە پڕۆضبۆی ًیەُیچ دەًگذەرێ 
 لێپرضیٌەّەی لەگەڵذا دەکرێت.ّ  دەًگەکەی پْچەڵ دەکرێتەّە بەپێچەّاًەّە

 
 دیاریکردًی کاتەکاى :دەیەمهادەی 

 :بەم غێْەیە ،ەگەیەًێدەکا ّ ُەریەکەیاى لە کاتی خۆی دا رادۆضەی ُەڵبژاردى دیاری ڕژّری ُەڵبژاردى کاتەکاًی پ

 .کۆًفراًطی ًیػتیواًییەکەم، دیاریکردًی هاّەی خۆکاًذیذکردى بۆ ئەًذاهەتی 

 دّەم، دیاریکردًی هاّەی راضتاًذًی کاًذیذەکاى.

 .کۆًفراًطی ًیػتیواًیًگذاى بۆ ُەڵبژاردًی ئەًذاهاًی  ًی رۆژ ّ غْێٌی دٍضێیەم، دیاریکرد

  .کۆًفراًصضتٌی  چْارەم، دیاریکردًی رۆژی بَ
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 کارّباری لۆجطتی  :یاًسەیەمهادەی 

 :ئەرکی ژّری کارگێڕی ّ داراییە، کە بریتیە لە کۆًفراًطی ًیػتیواًیکارّباری لۆجطتی 

 .کۆًفراًطی ًیػتیواًیی بەضتٌی ۆضەڕیەکەم، دابیٌکردًی بْدجەی پ

 .کۆًفراًطی ًیػتیواًیدّەم، ئاهادەکردًی بٌکەکاًی دەًگذاى بۆ ُەڵبژاردًی ئەًذاهاًی 

 .کۆًفراًصضتٌی  کردًی غْێٌی بَ ضێیەم، ئاهادٍ

 
 کارّباری هیذیایی: دّاًسەیەمهادەی 

 :بەجێِێٌاًیبۆ  ەضپێردرێد بە دەضتەیەکی تایبەتی کۆًفراًطی ًیػتیواًیۆضەی بەضتٌی ڕکاری هیذیایی پ

یەکەم، رەخطاًذًی ُەلی یەکطاى بۆ ُەهْ کاًذیذەکاى بۆ خۆًاضاًذى بە ُەڵطْڕاّاًی گۆڕاى، لە ضایتی فەرهی ّ لە 
 دەزگاکاًی راگەیاًذًی بسّتٌەّەی گۆڕاًذا،

  بَ ،ًصاکۆًفرضتٌی  پێع بَ ،َ ک ٍّ بسّتٌَ دەضتْری ًاّخۆی ّ  ٍّ کاًی بسّتٌَ رًاهَ ی بَ ۆژٍڕیاًذًی پ دّەم، چاپکردى ّ گَ
 . کَ ٍّ یی بسّتٌَ ی رێکخراٍّ رٍ یکَ کاًی پَ هْ ئاضتَ ًذاهاًی َُ ئَ

 .کۆًفراًطی ًیػتیواًیۆضەی ئەًجاهذاًی ڕضێیەم، رّهاڵکردًی قۆًاغەکاًی پ

 
 داّا ّ ضکااڵ ّ تاًە: ضیاًسەیەمهادەی 
ەک لە تۆهاری دەًگذەراًذا ًەًْضرابْ، ّیطتی بەغذاری ئەگەر ُەڵطْڕاّێک، کە پێػتر ًاّی لە بەر ُەر ُۆییەکەم، 

 ی.ژّری یاضایپرۆضەکە بێ چ بۆ خۆکاًذیذکردى یا بۆ دەًگذاى، بۆی ُەیە داّاکەی بەًْضراّ بباتە الی 

خۆکاًذیذکردًەّە تا راگەیاًذًی  لە کردًەّەی دەرگای ،ۆضەی ُەڵبژاردًەکەڕضکااڵّ تاًەلێذاى لە ضەرجەم پداّا ّ دّەم، 
 ی.ژّری یاضایەدرێتە دەکرێ ّ دبە ًْضراّ تۆهار ،جاهی ُەڵبژاردًەکاىئەً

 .ەداد ّ تاًەکاى ّ ضکااڵداّا دّا بڕیار لە ضەر  ذا،بە راّێژ لەگەڵ ژّری پەیجْری ّ ژّری ُەڵبژاردً ،یژّری یاضایضێیەم، 

 ت.تۆهاری دەًگذەراى ئاغکرا دەکرێ ،ەفتەیەک لە ئەًجاهذاًی ُەڵبژاردى، بەر لە ُچْارەم

 
 کۆًفراًص قۆًاغەکاًی بەضتٌی ئەًجاهذاى ّ :چْاردەیەمهادەی 
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 کۆًفراًصیەکەم، دەضتپێکردًی 
 .ٍّ تَێکرٍ د  ،پێکذەُێٌرێت، کە لە الیەى جڤاتی ًیػتیواًیەّە  ٍّ کاریَ ی ئاهادٍ لیژًَ ئەّى  الیَ  لَ کۆًفراًص: ٢–٢
 . ٍّ خْێٌێتٍَ دکاًی  : جڤاتی ًیػتواًی راپۆرتی کار٣ٍ–٢
 ێ.رەبژێذتی ُەڵ رۆکایَ ی ضَ ضتَ پێٌج کەش بۆ دٍ کۆًفراًص: ٤–٢
 ەبا.لە ضەرەتاّە تا کۆتایی بەڕێْەد کۆًفراًطی ًیػتیواًی: دەضتەی ضەرۆکایەتی کارّبارەکاًی ٥–٢

 دّەم، دابەغکردًی لیژًەکاى

 ذا.ک یَ ًذ لیژًَ ر چَ ضَ بي بَ دٍظ  دابَ کۆًفراًصًذاهاًی  : ئ٢َ–٣
 .ەکادیەک کار لە ضەر راپۆرتی یەکێ لە داهەزراّەکاى : ُەر لیژًە٣–٣
 ەکا.ی بۆ داًیػتٌەکاًی کۆتایی ئاهادەدُەر لیژًەیەک ُەڵطەًگاًذى ّ بڕیار ّ راضپاردەکاًی خۆ :٤–٣

 ضێیەم، داًیػتٌەکاًی کۆتایی

 .دەضتْری ًاّخۆًی دّا داڕغتەی بەرًاهە ّ کرد: بۆ پەضەًذ٢–٤

 .کۆًفراًصضپاردەکاًی ًی بڕیار ّ راکرد: بۆ پەضەًذ٣–٤

 .کۆًفراًص، راگەیاًذًی کۆتایی چْارەم


