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ئيؼوكاسة كاسطيَشِيي و داسايي و خضًةتطوصاسييةكاْ و ضاوديَشيلشدُى يةكة

بةػى يةكةَ
دسوػٍ و ثيَِاطةكاْ
ًاددةى (:)1

كاسطيَشِييةكاُى ثاسيَضطاكةداية.

ًاددةى (:)5
واتاى صاساوةكاْ:
ٓةسيٍَٓ :ةسيٌَى كوسدطتاْ -عيَشاق.

ُاو :ئةجنوًةُى ثاسيَضطاى طويٌَاُى

ئةجنوًةُى وةصيشاْ :ئةجنوًةُى وةصيشاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ.
وةصاسةت :وةصاسةتى ُاوخؤ.

ًاددةى (:)2
دسوػٍٓ( :اوئآةُطى  ،ئاساًى  ،ئاوةداُى).

ئةجنوًةْ :ئةجنوًةُى ثاسيَضطاى طويٌَاُى.
ثاسيَضطا :ثاسيَضطاى طويٌَاُى.
طةسؤن :طةسؤكى ئةجنوًةْ.

ًاددةى (:)3
هؤطؤ :بذسيَتة طةسؤكايةتى ئةجنوًةْ بةػيَوةيةكى ئاػلشا باُطةواصى
بؤبلشيَت و باػرتيِياْ بةدةُطى صؤسيِةى سِةٓاى ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ
ثةطةُذبلشيَت و بلشيَتة هؤطؤى ئةجنوًةْ.

جيَطش :جيَطشى طةسؤكى ئةجنوًةْ.
طلشتيَش :طلشتيَشى ئةجنوًةْ.
ئةُذاَ :ئةُذاًى ئةجنوًةْ.
ُويَِة س :ئةُذاًيَلى ئةجنوًةُة كة ُويَِةسايةتيي ئةجنوًةْ دةكات.

ًاددةى (:)4

يةكةى كاسطيَشِى( :ثاسيَضطا  ،قةصا ُ ،اذية ).

ئاًاُخ :ئةَ ثةيشِةوة هة ثيَِاوى ضةطجاُذْ و طةػةثيَذاْ و كاساكشدُى

دةطتةى طةسؤكايةتى :طةسؤكايةتى ئةجنوًةْ (طةسؤكى ئةجنوًةْ ،
جيَطشى طةسؤكى ئةجنوًةْ  ،طلشتيَشى ئةجنوًةْ ).

طيظتٌى ُاُاوةُذيَتيي (ال ًةسكةصيي) كاسطيَشِيي و باػرت بةسِيَوةبشدُى
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َى ( )2009ى ئةجنوًةُى ثاسيَضطاكاُى
ياطا :ياطاى رًاسة ( )3ى طاه

يةكةَ :طة سجةَ ئةُذاًاُى ئةجنوًةُى ثاسيَضطاى طويٌَاُى و ئةوئةجنوًةُة

ٓةسيٌَى كوسدطتاْ.

َذةبزيَشسيَّ ،ياْ دسوطتذةكشيَّ هة ئيذاسة
خؤجيَياُةى هةدآاتوودا ٓةه
طةسبةخؤو قةصاو ُاذيةكاُذا ثابةُذى ئةَ ثةيشِةوة ُاوخؤيية دةبّ.

ثةيشِةو :ثةيشِةوى ُاوخؤى ئةجنوًةْ.
كؤبووُةوة :كؤبوُةوةى ئاطايى و ُائاطايى ئةجنوًةْ.

دووةَ :ثةيوةطت بةو يةكة ئيذاسيية ُويَياُةى دسوطتذةكشيَّ ،تا ئةو كاتةى
َبزاسدُياْ تيَذادةكشيَت ،ياْ ثةسهةًاْ ياطا ياْ بشِياسيَم هة باسةياُةوة
ٓةه

داُيؼنت :داُيؼتِةكاُى ُاو كؤبووُةوةيةكى دياسيلشاو.

دةسدةكات ،ثابةُذةبّ بةَ ثةيشِةوةوة.

َِاًةيي.
َى طاه
َبزاسدًْ :اوةى ضواسطاه
خوىل ٓةه

طيَيةَ :ئةَ ثةيشِةوة ُاوخؤيية هةاليةْ ئةُذاًاُى ئةجنوًةُى ثاسيَضطاى
طويٌَاُيةوة ثةطةُذدةكشيَت بةصؤسيِةى سِةٓاى دةُطى ئةُذاًاُى
ئةجنوًةْ.

صؤسيِةى سِةٓاُ( :يوةى تةواوى رًاسةى ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ .) 1 +
صؤسيِةى طادةُ( :يوةى رًاسةى ئةُذاًاُى ئاًادةبووى كؤبوُةوة ،) 1 +
هةدواى تةواوبووُى سِادةى ياطايي (اهِصاب اهقاُوُى) رًاسةى ثيَويظتى

َتةكاُى ئةجنوًةْ
ضواسةًَ :ةبةطت هةثةيشِةوى ُاوخؤ دياسيلشدُى دةطةال
و ثاسيَضطاسو يةكةكاسطيَشِيةكاْ و كؤبوُةوةكاْ و سِيَوػويَِى بةدواداضوُى
كيَؼةو ضاالكيةكاُة هةُاو ئةجنوًةْ و دةسةوةى ئةجنوًةُذا.

سِيَزةى ياطايي (اهِصاب اهقاُوُى) :رًاسةى ثيَويظتى ياطايي كؤبووُةوةو
داُيؼتِةكاُْ( ،يوةى رًاسةى ئةُذاًاْ.)1 +

ثيَِحةَ :ئةَ ثةيشِةوة هةطةس ثيَؼِياصى دةطتةى طةسؤكايةتى ياْ

ياطايي كؤبوُةوة ،بةآلَ ئةطةس هة دةُطذاُذا طىَ جؤس ثيَؼِياص ٓةبوو،
دةُطى بشاوة هةطةس ثيَؼِياصةكة صؤسيِةى طادةية.

َى ثةيشِةو ( نقطة نظام ) :ئاًارةية بؤالُةداْ هةبِةًاو ثةيشِةو و ياطاو
خاه

ثيَِحيةكى ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ و بةسِةصاًةُذى صؤسيِةى سِةٓاى ئةُذاًاُى
ئةجنوًةْ دةكشيَت ٓةًواسبلشيَتةوة.

بةسُاًةى كؤبوُةوة.

ًاددةى (:)7

بةػى دووةَ
ذوكٌةطؼتييةكاْ

َبزاسدُى سِاطتةوخؤ ثيَلذةٓيَِشيَتء
يةكةَ :ئةجنوًةُى ثاسيَضطا هةسِيَطةى ٓةه
َتى ضاوديَشيية هةُاوطِوسى كاسطيَشِى ثاسيَضطاداو ًافى ئةوةى ٓةية
دةطةال
بشِياسوثةيشِةو و سِيٌَِاييةكاْ بؤِسيَلخظتِى كاسوباسى كاسطيَشِيى وداسايي و
ُةخؼةكيَؼاُى طياطةتى طؼتيي ثاسيَضطا هةطِوسى ثاسيَضطادا دةسبضويَينَ،

ًاددةى (:)6
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تاوةكو بتواُيَ طةسثةسػتى بةسِيَوةبشدُى كاسوباسى ثاسيَضطا بةثيَى
ثشةُظيجى الًةسكةصى بةسِيَوةبشدُى كاسطيَشِى بلات بةجؤسيَلى وا ُاكؤن
ُةبيَت هةطةيَ دةطتوس و ياطا كاسثيَلشاوةكاْ هةٓةسيٌَذا.
دووةَ :ئةجنوًةُى ثاسيَضطاى طويٌَاُى هة ( )32ئةُذاَ ثيَلذيَت
بةسِةضاوكشدُى سِيَزةى ُويَِةسايةتى رُاْ كةهة( )%30ى رًاسةى ئةُذاًاُى
كةًرتُةبيَت.
َى سِؤر رًيَشيية
َبزاسدُى ئةجنوًةْ ( )4ضواسطاه
طيَيةًَ :اوةى خوىل ٓةه
(طِوات تقومية).
ضواسةَ :ئةجنوًةُى ثاسيَضطا هةثيادةكشدُى كاسةكاُى خؤى بةسدةواَ دةبيَت
َبزيَشدساوى
وةن ئةجنوًةُيَلى كاسبةسِيَلةس تاوةكو ئةجنوًةُى ثاسيَضطاى ٓةه
ُويَ يةكةَ داُيؼتِى ئاطايي خؤى دةكات.
ثيَِحةَ :ئةَ ثةيشِةوة ئاصاديى سِادةسبشِيّ و بريوبؤضووْ بؤٓةًوو ئةُذاًاُى
ئةجنوًةُى ثاسيَضطا دةطتةبةسدةكات بةجياواصى بريوبؤضووْ واليةُطريى
َظتلاسى بابةتى و
طياطى و ذضبيةوةٓ.ةسوةٓا دةطتةبةسى ئاصادى بةسٓةه
سِةخِةى بِياتِةسوفةسآةًلشدُى ٓاوئآةُطى هةُيَواْ ئةجنوًةُى ثاسيَضطاو
داَ و دةصطاكاُى ذلوًةتى ٓةسيٍَ هةطِوسى ثاسيَضطادا دةكات.

ًاددةى (:)9
يةكةَ :ثاسيَضطاس هةًاوةى ( )15ثاصدة سِؤردا هةًيَزووى ثةطةُذكشدُى
َبزاسدُةكاُةوة باُطةواص دةكات بؤئةجناًذاُى يةكةَ داُيؼتِى
ئةجناًى ٓةه
ئةجنوًةُى ثاسيَضطا  ،هةباسيَلذا ئةطةس ثاسيَضطاس باُطةواصى بؤداُيؼتِى
ئةجنوًةْ ُةكشد ئةوا ئةجنوًةُى ثاسيَضطا خؤبةخؤ كؤدةبيَتةوة هةكاتزًيَش
( )12دواصدةى سِؤرى ػاصدةيةَ هةًيَزووى ثةطةُذكشدُى ئةجناًى
َبزاسدُةكاُةوة.
ٓةه
دووةَ :داُيؼتِى يةكةًى ئةجنوًةُى ثاسيَضطا بةطةسؤكايةتى بةتةًةُرتيّ
ئةُذاًى ئةجنوًةُةكة دةبيَت كة هة كؤبوُةوةكة ئاًادةية.
طيَيةَ :ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ هةيةكةَ داُيؼتِذا و ثيَؽ ئةوةى دةطت
بةكاسةكاُياْ بلةْ  ،طويَِذى ياطايي دةخؤْ كةهةبشِطةى يةكةًى ًاددة
( )16ى ياطاكةدا ٓاتووة ،هةبةسدةَ ئةجنوًةُذا.
َبزاسدُى دةطتةى طةسؤكايةتى بةصؤسيِةى سِةٓاى رًاسةى
ضواسةَٓ :ةه
ئةُذاًاُى ئةجنوًةُى ثاسيَضطا دةبيَت.
َبزاسدُى دةطتةى طةسؤكايةتى كة ثيَلذيَت
ثيَِحةَ :دواى ثشؤطةى ٓةه

ًاددةى (:)8
ئةُذاًاُى ئةجنوًةُى ثاسيَضطا هةطفتوطؤكاُياْ و ئةوبشِياساُةى كةدةيذةْ

هةطةسؤن و جيَطشى طةسؤن و طلشتيَشى ئةجنوًةْ ،طةسؤكى كاتى داواياْ
هيَذةكات بضِة ػويَِى تةسخاُلشاوى خؤياْ.

َى ( ) 2009و ئةَ
ثابةُذ دةبّ بةبشِطةكاُى ياطاى رًاسة ( )3ى طاه
َةوة.
ثةيشِةوةو دةطتوسو ياطاكاسثيَلشاوةكاُى ٓةسيٍَ و ذلوًةتى فيذساه
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دادةُشيَت ،ئةطةس ثاطاويَلى طوجناوى ُةبوو بةثيَى سِيَوػويَِة ياطاييةكاْ
َةى هةطةيَ دةكشيَت.
ًاًةه

ًاددةى (:)10

بةػى طيَيةَ
داُيؼتِةكاْ

يةكةَ :داُيؼتِةكاْ هة بيِاى ئةجنوًةُى ثاسيَضطاى طويٌَاُى سِيَلذةخشيَّ،
ٓةسوةٓا دةكشيَت هة ٓةس ػويَِيَلى تشى فةسًى طؼتى ئةجناَ بذسيَت كة
صؤسيِةى ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ هة طةسى ثيَلذيَّ و ثيَويظتة ثيَؽ ( )3سِؤر
ٓةًوو ئةُذاًةكاْ بة فةسًى ئاطاداسبلشيَِةوة.
دووةَٓ :يض داُيؼتِيَم بةبيَ بةسُاًةى كاسى ثيَؼوةختُ ،اكشيَت.
طيَيةَ :ثيَويظتة ويَِةيةكى كاسُاًةى كؤبوُةوة بة ( )3سِؤر ثيَؽ
كؤبووُةوةكة بذسيَتة ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ تا بتواُّ تيَبيين و طةسجنى
خؤياُى هةطةس بذةْ.
ضواسةَ :طةسؤكى فشاكظيؤُةكاْ بؤياْ ٓةية بةس هة ( )24طةعات هة كاتى
كؤبووُةوةكاْ بابةتيَلى تاصة خبةُة ُاو بةسُاًةى كاسةوة بةًةسجيَم
بابةتةكة طؼتيي و هة ُاكاو و بةثةهة بيَت.

ذةوتةَٓ :ةس كؤبوُةوةيةن سِيَزةى ياطايى تةواو ُةكشدٓ ،ةس بشِياسيَلى تيَذا
بذسيَت بة ُاياطايى و ثوضةيَ دادةُشيَت.
ٓةػتةَ :طةسؤكى ئةجنوًةْ ياْ طيَيةكى ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ بؤياْ ٓةية
داواى كؤبووُةوة بلةْ بؤكؤبوُةوةى ُائاطايي و كؤبوُةوةكة تايبةت
بلشيَت بؤ ئةو بابةتةى باُطٔيَؼتةكةى بؤكشاوة.
ُؤيةَ :طةسؤكى ئةجنوًةْ بؤى ٓةية داواى كؤبوُةوة بلات بؤ كؤبوُةوةى
ُائاطايى ئةويؽ هةطةس داواى ثاسيَضطاس.
دةيةَ :كؤبوُةوةى ئةجنوًةْ صؤستش بؤ بابةتة طشُطةكاْ و دةُطذاْ تةسخاْ
دةكشيَتٓ ،ةسضى طفتوطؤ دسيَز خايةُةكاُة هة كؤبوُةوةى هيزُةكاُذا ئةجناَ
دةدسيَّ.
ياُضدةيةَ :كؤبوُةوةى ئاطايى ئةجنوًةْ ٓةفتاُة جاسيَم دةبيَت ،هة سِؤرى
طيَؼةممةدا.
دواُضدةيةَ :ئةو بابةتاُةى بؤ بشِياس هةطةسداْ ئاًادة دةكشيَّ ،طةسؤكايةتى
ئةجنوًةْ هة سِيَطاى ثيَلٔاتةى كاسطيَشِيى خؤيةوة بةاليةُى كةًةوة ( )3سؤر
بةس هةوادةى كؤبوُةوةى ئةجنوًةْ ،دةخاتة بةسدةطت ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ.

ثيَِحةَ :داُيؼنت ُاكشيَت ،تةُٔا بة ئاًادةبووُى سِيَزةى ياطايى ئةُذاًاُى
ئةجنوًةْ ُةبيَت.

ًاددةى (:)11

ػةػةَ :هة كاتى ئاًادةُةبووُى سِيَزةى ثيَويظتى ئةُذاًاْ ،ئةوا طةسؤكى
ئةجنوًةْ كشدُةوةى داُيؼتِةكة ُيو طةعات دوا دةخات ،ئةطةس ٓةس
سِيَزةي ياطايى تةواو ُةكشد طةسؤن دواخظتِى داُيؼتِةكةو دياسيلشدُى

يةكةَ :بؤ ٓةس يةكيَم هة بابةتةكاْ طةسؤكى ئةجنوًةْ داوا هة هيزُةكاْ
دةكات كة سِاثؤستةكاُى خؤياْ خبويَِِةوة و ثاػاْ بواسى طفتوطؤ
دةكشيَتةوة و ٓةس ئةُذاًيَم هة طةس كؤى سِاثؤستةكة دةتواُيَت ( )5خوهةن

كاتيَلى تش بؤ كؤبووُةوةكة سادةطةيةُيَت .ئةُذاًى ئاًادة ُةبوو بة ُةٓاتوو

قظة بلات و دووباسة ُابيَتةوة تةُٔا هة باسيَلذا ُةبيَت كة بابةتيَم بيَت
َطةوة.
ثيَؼرت باغ ُةكشابيَت و بابةتيَلى ُوىَ بيَت بة بةه
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دووةَ :دواى كؤتايى ٓاتِى كؤبوُةوةكاْ بة كؤُوطيَم طةسجةَ بابةتى

ئةجنو ًةْ بؤ بةسِيَوةبشدُى كاسوباسةكاُى ئةجنوًةْ ،ئةجنوًةْ دةطتلشاوة

كؤبووُةوةكة دةُوطشيَتةوة و هة اليةْ تةواوى ئةُذاًاُى ئاًادةبووةوة وارؤ

دةبيَت.

دةكشيَت.

ًاددةى (:)12

ًاددةى (:)14

َتياْ و ُويَِةسى
داُيؼتِةكاُى ئةجنوًةْ بة ئاػلشا دةبّ و ٓاووال

طيظتةًى (ضؤُيَتى ) طفتوطؤكشدْ هةُاوداُيؼتِةكاُذاو بةِسيَوةبشدُى
كؤبووُةوةكاْ:

َةكاُى ساطةياُذْ بؤياْ ٓةية هة
سِيَلخشاوة ًةدةُييةكاْ و كةُاه
داُيؼتِةكاُى ئةجنوًةْ ئاًادة بّ و سِاطتةوخؤؾ داُيؼتِةكاْ بؤ
َتياْ ثةخؼبلةْ ،تةُٔا هة باسيَلذا ُةبيَت كة باسودؤخةكة
ٓاووال
ثيَضةواُةكةى ثيَويظت بلات ،ئةويؽ هةطةس داواى طةسؤن ياْ هةطةس

َةت هةطةسؤكى ئةجنوًةْ
يةكةَ :ئةُذاًى ئةجنوًةْ بةوةسطشتِى ًؤه
بةبةسصكشدُةوةى دةطتى دةتواُيَت قظةبلات.
دووةَ :طةسؤن بةثيَى صجنريةى تؤًاسكشاو سِيَطة بةو ئةُذاًاُة دةدات

ثيَؼِياصى ثاسيَضطاس ياْ ( )10هة ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ و بة سِةصاًةُذى
صؤسيِةى ئاًادةبوواْ هةو كاتةػذا ٓيض كةطيَم جطة هة ئةُذاًاُى

قظةبلةْ.

ئةجنوًةْ ئاًادةى داُيؼتِةكة ُابيَت.

طيَيةَ :كاتى قظةكشدْ دةبيَت ئةُذاًاْ سِووى دةًياْ بلةُة طةسؤكى
ئةجنوًةْ.

ًاددةى (:)13
يةكةَ :ئةطةس طةسؤكى ئةجنوًةْ هةبةس ٓةس ٓؤيةن كةياطاسِيَطةى ثيَذاوة
ُةيتواُى ئاًادةبيَت ،ئةوا جيَطشى طةسؤكى ئةجنوًةْ كاسةكاُى دةكات تا
ئةو كاتةى طةسؤكى ئةجنوًةْ خؤى ئاًادة دةبيَت.
دووةَ :هةباسيَلذا ئةطةس ٓةسيةن هة طةسؤن و جيَطشى طةسؤن هةبةس ٓةس
ٓؤيةن ُةياُتواُى هة داُيؼتِةكاُى ئةجنوًةْ ئاًادةبّ ،ئةوا هةبةس
ثيَويظتى كؤبووُةوةكة بةتةًةُرتيّ ئةُذاَ طةسؤكايةتى كؤبووُةوةكة
ََ هةكاتى ئاًادةُةبووُى طةسؤن و جيَطشى طةسؤن بؤ ًاوةى
دةكات ،بةال
َبزاسدُى طةسؤن و جيَطشى طةسؤكى كاتى
صياتش هة دووًاُط ئةوا بؤ ٓةه
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ضواسةَ :ثيَويظتة هةطةسئةُذاًاْ ٓةًوو طويَبطشْ و ٓيض طفتوطؤيةكى
الوةكى ُةكةْ.
ثيَِحةَ :طةسؤكى ئةجنوًةْ دةتواُيَت قظةبةئةُذاًاْ بربِيَت ئةطةس
قظةكاُى دووباسة بوو ياْ هةبابةتى كؤبوُةوةكة دةسضوو ياْ صياتشى خاياُذ
هةوكاتةى كةبؤى دياسى كشاوة ،ياْ وةآلًذاُةوةو قظةكشدْ بيَت هةطةس
قظةى ئةُذاًيَلى ديلة.
ػةػةَ :ثيَؽ كؤبوُةوةكة ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ وارؤى ئاًادةبووُى خؤياْ
دةكةْ.
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ذةوتةَ :جيَطشى طةسؤن ُاوى ئةو ئةُذاًاُةى كةئاًادةُةبووْ ياْ

دووةَ :طةسؤكى كاتى ئةجنوًةْ داوا هةئةُذاًاُى ئةجنوًةْ دةكات

َةتياْ وةسطشتووة دةخويَِيَتةوة.
ثاطاوياْ ٓةية ياْ ًؤه

َبزيَشْ بؤٓاوكاسيلشدُى طةسؤن
كةئةُذاًيَم دةطتِيؼاْ بلةْ ياْ ٓةه

ٓةػتةَ :طةسؤن هةكاتى ثيَويظتذا بشِياس هةطةس ثؼوو داُيَم دةدات

هةبةسِيَوةبشدُى داُيؼتِى يةكةًى ئةجنوًةُذا.

كةهةُيو كاتزًيَش صياتش ُةبيَت.
َةت هة طةسؤكايةتيي ،كؤبوُةوةكة
ُؤيةَٓ :يض ئةُذاًيَم بةبيَوةسطشتِى ًؤه
َيَت.
بةجيَِآيَو
َى ثةيشِةو
دةيةَ :ئةُذاًى ئةجنوًةْ هةكاتى داُيؼتِةكةدا بؤى ٓةية خاه
(نقطة نظام ) خباتة سِوو هةكاتى طفتوطؤكاُذا ئةطةس طةسثيَضى هةيةكيَم
َى ياْ
هةًاددة ياطاي يةكاْ ياْ دةطتوسى ٓةسيٍَ ياْ ذلوًةتى فيذساه
ثةيشِةو ،ياْ صيادةسِؤيي هةطةس خؼتةى كاسى داُيؼنت ئةجناًذسا ،ثيَويظتة
ئةو ًاددة ياطاييةى كةطةسثيَضى ياْ ثيَضةواُةية رًاسة ودةقةكةى
دياسيبلات.

ًاددةى (:)16
يةكةَ :طةسؤكى كاتيي ئةجنوًةْ هةدواى طويَِذخواسدُى ياطايي
َوتّ بؤ طةسؤكى ئةجنوًةْ و جيَطشةكةى
ئةُذاًاُةوة ،دةسطاى خؤثاال
دةكاتةوة.
َبزاسدُى طةسؤن و
َوتّ كاسى ٓةه
دووةَ :دواى داخظتِى دةسطاى خؤثاال
َبزاسدُى ئاػلشاو سِاطتةوخؤ دةطتجيَذةكات.
جيَطشو طلشتيَش بةسِيَطةى ٓةه
طيَيةَ :هةطةسداواى دةُطى صؤسيِةى طادةى ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ دةكشيَت
دةُطذاْ بلشيَتة ُٔيَِى و سِاطتةوخؤ.

بةػى ضواسةَ
دةطتةى طةسؤكايةتى ئةجنوًةْ
ًاددةى (:)15
يةكةَ :داُيؼتِى يةكةًى ئةجنوًةْ هةاليةْ بةتةًةُرتيّ ئةُذاَ
طةسؤكايةتى دةكشيَ ت و ئةسكةكةى بشيتية هة بةسِيَوةبشدُى داُيؼتِى يةكةَ
َبزاسدُى طةسؤكى ئةجنوًةْ و جيَطشو طلشتيَشى ئةجنوًةُة.
وكاسى ٓةه
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ًاددةى (:)17
يةكةَ :ئةطةس يةكيَم هةئةُذاًاُى دةطتةى طةسؤكايةتى داواى بةخؼيِى
هةثوةكةى كشد هةدواى سِةصاًةُذى دةسبشِيّ هةاليةْ صؤسيِةى سِةٓاوة قبويَ
ََ هةكاتيَلذا ئةطةس صؤسيِةى سِةٓاى بةدةطت ُةٓيَِا
دةكشيَت ،بةال
وٓةسطوسبوو هةطةسواصٓيَِاْ هيَى قبويَ دةكشيَت.

16

دووةَ :ئةطةس ثوةى طةسؤن ياْ جيَطش بةٓةسٓؤيةن ضؤيَ بوو بؤًاوةى ()2
دووًاُط ئةجنوًةْ جيَطشةوةيةن هة ػويَِى دادةُيَت وةن هة بشِطةى ()1ى
ًاددةى ()6ى ياطاكةدا ٓاتووة.
طيَيةَ :ئةطةس طةسؤكى ئةجنوًةْ هةبةسٓةسٓؤكاسيَم كةياطا سِيَطةى ثيَذاوة
ُةيتواُى ئاًادةبيَت ،ئةواجيَطشى طةسؤكى ئةجنوًةْ كاسةكاُى طةسؤن

دووةَ:
 .1هةطةسكاسالداُى طةسؤكى ئةجنوًةْ ياْ جيَطشةكةى هةطةس داواى
طيَيةكى رًاسةى ئةُذاًاُى و بةسِةصاًةُذى دووهةطةسطيَى ئةُذاًاْ،
طةسؤن ياْ جيَطشةكةى بةالدساو دادةُشيَت ٓةسكاتيَم ًةسجيَلى
ئةُذاًيَتى هةدةطت بذات ياْ يةكىَ هةٓؤيةكاُى بشِطةى دووةًى ًادةى

سِادةثةسِيَِىَ تائةوكاتةى طةسؤن ئاًادة دةبيَت بةًةسجيَم ثيَضةواُةى بشِطةى
(دووى ئةَ ًاددةية) ُةبيَت.

( )6ى ياطاكةى تيَذابوو.
 .2طةسؤن ياْ جيَطشةكةى ياْ ٓةسئةُذاًيَم بؤياْ ٓةية تاُوت هةبشِياسى

ضواسةَ :ئةطةس طلشتيَشى ئةجنوًةْ بؤ ٓةس كؤبووُةوةيةن ئاًادةُةبوو،
دةطتةى طةسؤكايةتيي ئةُذاًيَم بةكاتيي بؤ ئةو كاسة سِادةطجيَشيَت.

الداُياْ بذةْ هةالى دادطاى كاسطيَشِى تايبةت هةًاوةى ()15سِؤردا
هةًيَزووى ثيَشِاطةياُذُى بشِياسةكة بةثيَى ذوكٌةكاُى ياطاى
َى
ئةجنوًةُى ػوساى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ _ عيَشاق رًاسة()14ى طاه
.2008

بةػى ثيَِحةَ
َتةكاُى ئةجنوًةُى ثاسيَضطا
ئةسن و دةطةال
ًاددةى (:)18
َبزاسدُى دةطتةى طةسؤكايةتى ئةجنوًةْ وةن هةَ ثةيشِةوةدا
يةكةَٓ :ةه
ٓاتووة.

طيَيةَ:
َبزاسدُى ثاسيَ ضطاس هةُيَواْ ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ بةصؤسيِةى سِةٓا
ٓ .1ةه
َبزاسدُى ُيَواْ ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ و طةس ٓيض
هةخوىل يةكةًى ٓةه
كاُذيذيَم ئةو سِيَزةيةى بةدةطتِةٓيَِا ئةوا هةخوىل دووةًى
َبزاسدُى ُيَو ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ كيَربِكيَ دةكةويَتة ُيَواْ
ٓةه
َيَوساوةى كةصؤستشيّ دةُطياْ بةدةطتٔيَِاوةو كاَ
ئةودوو ثاه
َيَوساواُةصؤستشيّ دةُطى بةدةطت ٓيَِا دةبيَتة ثاسيَضطاسبةثيَى
هةوثاه
َى ( )2ى بشِطةى طيَيةًى ًادة()6ى ياطاكة.
خاه
َيَوساو
 .2سِةصاًةُذيذةسبشِي ّ بةصؤسيِةى سِةٓا بؤ كاُذيذكشدُى طيَ ثاه
َيَوساو كة ثاسيَضطاس ثيَؼِياصياُذةكات بةًةبةطتى
هةكؤى ثيَِخ ثاه
ثشِكشدُةوةى ثؤطتى ٓةسدووجيَطشى ثاسيَضطاس وداًةصساُذُى
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دواُياْ بةفةسًاُيَم دةبيَت كةهةاليةْ ئةجنوًةُى وةصيشاُةوة

ذةوتةَ :هةطةسئةوبِةًايةى ( ئةُذاًاُى ئةجنوًةُى ثاسيَضطا )

دةسدةضيَت.

َبزيَشدساوْ هةاليةْ طةهةوة ثيَويظتة سِؤيَ و ثوةى
ئةجنوًةُيَلى ٓةه

َيَوساو
 .3سِةصاًةُذيذةسبشِيّ بةص ؤسيِةى سِةٓا بؤ كاُذيذكشدُى طيَ ثاه
َيَوساو كةثاسيَضطاس ثيَؼِياصياُذةكات بةًةبةطتى
هةكؤى ثيَِخ ثاه
ثشِكشدُةوةى ثؤطتى بةسِيَوةبةسة طؼتييةكاْ هةطِوسى ثاسيَضطاداو
داًةصساُذُى يةكيَلياْ بةفةسًاُيَم دةبيَت كةهةاليةْ ئةجنوًةُى
وةصيشاُةوة دةسدةضيَت.
َيةكاْ (خؤجيَيةكاْ)و
ضواسةَ :ثيَؼِياصكشدْ بؤدةسضواُذُى ياطا هؤكاه
دةسكشدُى بشِياسو سِيٌَِايةكاْ بؤ سِيَلخظتِى كاسوباسى كاسطيَشِيى و داسايي
بةو ػيَوةيةى بتواُيَت كاسوباسةكاُى خؤى بةسِيَوةببات بةثيَى ثشُظيبى
َيةكاْ
الًةسكةصيى كاسطيَشِيى و بةػيَوةيةن ثيَضةواُةى دةطتوسو ياطا فيذساه
ُةبيَت.
ثيَِحةَ :بؤجيَبةجيَلشدُى طيظتٌى الًةسكةصى ثيَويظتة ثاسيَضطاس هةكاتى
جيَبةجيَلشدُى كاسوثشِؤرةكاُذا سِاويَز بةئةُذاًاُى ئةجنوًةُى ثاسيَضطا
(ُويَِةسى صؤُةكاْ) بلات هةٓةًوو بواسةكاُذاو بةٓاوئآةُطى دوواليةُة
هةطةيَ ئيذاسة خؤجيَيةكاُى قةصاو ُاذيةكاْ ،هةكاتى بووُى ُاكؤكى
بؤطةيؼنت بةبشِياسى كؤتايى ئةوهةويةت (يةكةًيِة طشُطةكاْ ) بؤبشِياسةكاُى
ئةُذاًاُى ئةجنوًةُى ثاسيَضطا دةبيَت.
ػةػةَُ :ةخؼةداُاُى طياطةتى طؼتيى ثاسيَضطاو دةطتِيؼاُلشدُى
طشُطرتيّ كاسةكاْ يةكةًيِة طشُطةكاْ هةٓةًوو بواسةكاُذا و بةٓاوئآةُطى
دوواليةُة هةطةيَ وةصاسةت و اليةُة ثةيوةُذيذاسةكاْ و هةكاتى بووُى
ُاكؤكيى ،بشِياسى كؤتايى بؤ بشِياسةكاُى دادطاى كاسطيَشِيى ٓةسيٍَ دةبيَت.
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فةسًاُبةسيَتياْ هةبةسضاوبطرييَت.
ٓةػتةَ :ثيَؼِياصكشدُى هةطةسكاسالداُى بةسِيَوةبةسةطؼتيةكاْ هةطِوسى
ثاسيَ ضطادا بةصؤسيِةى سِةٓاى دةُطى رًاسةى ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ دةبيَت،
هةطةس داواى ثاسيضطاس ،ياْ ثيَِحيةكى رًاسةى ئةُذاًاُى و بةسصكشدُةوةى
هةسِيَطاى وةصيشى ثظجؤسِةوة بؤئةجنوًةُى وةصيشاْ و ئةجنوًةُى
َى ( )1ى بشِطةى دووةًى
وةصيشاُيؽ ًافى الداُي ٓةية بةثؼت بةطنت بةخاه
ًادة()6ى ياطاكة.
ُؤيةَ :ثةطةُذكشدُى ثةيشِةوى ُاوخؤ بةصؤسيِةى سِةٓاى ئةُذاًاْ ،هةًاوةي
يةن ًاُطذا هةًيَزووى داُيؼتِى يةكةًةوة ثةطةُذبلشيَت.
َت و بةخؼؼاُةى
دةيةَ :ثةطةُذكشدْ ياْ سِةتلشدُةوةى ئةوخةال
كةثيَؼلةؾ بة ئةجنوًةُى ثاسيَضطا دةكشيَت بةدةُطى صؤسيِةى سِةٓاى
ئةُذاًاُى ئةجنوًةُى ثاسيَضطا دةبيَت.
ياصدةيةَ :دةطتِيؼاُلشدُى طشُطرتيّ ئةوكاساُةى كةصؤسطشُطة ئةوهةويةت
(يةكةًيِة طشُطةكاْ ) هةٓةًوو بواسةكاُذا و ُةخؼةداُاُى طياطةتةكاُى و
داُاُى ثالُةطرتاتيزةكاْ بؤطةػةثيَذاُى بةػيَوةيةن كةثيَضةواُةى
طةػةثيَذاُى ُيؼتٌاُى ُةبيَت.
دواُضدةيةَ :ئةجنوًةْ بؤى ٓةية ُةخؼةى ديضايِى بِةسِةتى ثةطةُذبلات
ياْ ديضايّ كشدُةوةى يةكة كاسط َيشِيةكاْ هةثاسيَضطادا دووباسةبلاتةوة.
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طياُضدةيةَ :هيَجيَضيِةوة هةطةيَ ثاسيَضطاس ياْ يةكيَم هةجيَطشةكاُى
هةطةسداواى طيَ يةكى ئةُذاًاْ دةبيَ و هةكاتى باوةسُِةٓيَِاُى صؤسيِةى
ًَةكاُياْ  ،ئةوا داواى الداُياْ هةداُيؼتِى دووةًذا دةخشيَتة
طادة بةوةال
دةُطذاُةوة و ثاسيَضطاس ياْ يةكيَم هةجيَطشةكاُى بةالدساو دادةُشيَت دواى
وةسطشتِى سِةصاًةُذى ئةجنوًةْ بةصؤسيِةى دووهةطةسطيَى ئةُذاًاُى و
داواكاسى الداُةكة ياْ سِاطجاسدُى دةبيَت ثؼت بةيةكيَم هةوٓؤياُة ببةطيتَ
كةهةخاىل ( )1ى بشِطةى دووةًى ًادة()6ى ياطاكةدا ئاًارةى ثيَذساوة.
َوكشاوة يةكى خؤجيَيةتى ٓةًوو بشِياسوثةيشِةو و
ضواسدةيةَ :دةسكشدُى بال
َوبلشيَتةوة كة ئةجنوًةْ دةسياْ
سِيٌَِايي وئةوفةسًاْ و ضاالكياُةى تيَذابال
دةكات.
ثاُضدةيةَ :ئاًادةكشدُى ثشؤرةى بودجةى ئةجنوًةْ بؤتؤًاسكشدُى
هةثشؤرةى بودجةى ثاسيَضطا.

ٓةردةيةَ:
 .1سِةصاًةُذى دةسبشِيّ بةصؤسيِةى سِةٓاى رًاسةى ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ
هةطةسثيَؼِياصى بةجيَطةياُذُى طؤسِاُلاسي كاسط َيشِى هةقةصاو
ُاذيةوطوُذةكاْ بةهيَلذاُياْ و هةُويَ داُاْ و طؤسِيِى ُاوو
طةُتةسةكاُياْ و ئةوةى هيَياْ دةكةويَتةوة هةثيَلٔاتةى كاسطيَشِى
هةضواسضيَوةى طِوسى ثاسيَضطا و ئةًةؾ هةطةس ثيَؼِياصى
ثاسيَضطاس ياخود طيَيةكى ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ دةبيَت.
 .2ثيَلٔيَِاُى هيزُةى ٓةًيؼةيي و كاتى هةُيَواْ ئةُذاًاُى
بؤضاوديَشيلشدُى دةصطا ياْ ضاالكى دةطتةكاُى جيَبةجيَلاس
هةطةس ئاطتى ثاسيَضطا و بؤى ٓةية ثؼت بةػاسةصاو سِاويَزكاساْ
ببةطتيَت.
َةتى
ُؤصدةيةَ :ثيَؼِياصكشدُى قةسةبووكشدُةوةى صياْ هيَلةوتواْ هةذاه
سِووداُى كاسةطاتذا  ،داواهةذلوًةتى ٓةسيٍَ بلات هةطِوسى ثاسيَضطادا

ػاُضدةيةَ :ثةطةُذكشدُى ثشؤرة بودجةى ثاسيَضطا كةهةاليةْ ثاسيَضطاسةوةء
بةسِةصاًةُذى صؤسيِةى سِةٓاى ئةُذاًاُى سِةواُة كشاوة وبةوًةسجةى ثيَوةسى

ياسًةتى ثيَؼلةؾ بلات.

ياطايى طيظتٌيةكاْ هةدابةػلشدُى تةسخاُلشاوةكاْ بؤطةُتةسى ثاسيَضطاو
قةصاو ُاذيةكاْ سِةضاوبلشيَت وثاػاْ بؤ وةصاسةتى داسايى ذلوًةتى ٓةسيٍَ
بةسصبلشيَتةوة.

بيظت :هةطةسداواى ثيَِحيةكى ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ هةٓةسكاتيَلذا
ئةجنوًةْ بؤى ٓةية داواى ئاًادةبووُى ٓةسفةسًاُبةسيَم بلات
هةوكاسوباسةى كةثةيوةُذى بةفةسًاُةطةكةيةوة ٓةية.

ذةظذةيةَ :ضاوديَشيلشدُى طؼت ضاالكييةكاُى دةطتة خؤجيَية
جيَبةجيَلاسةكاْ بؤصاًِلشدُى باؾ جيَبةجيَلشدُى كاسةكاُى جطة هةو
دةطتةو فةسًاُطاُةى كة هة بشِطةى ()11ى ًاددةى ()6ى ياطاكةدا

بيظت و يةن :ئةجنوًةُى ثاسيَضطا ،ئةجنوًةُةكاُى ػاسةواُيي بؤ
يةكةكاسطيَشِيةكاْ بةثةيشِةويَلى تايبةتى ثيَلذيَينَ كةئةجنوًةُى وةصيشاْ
هةطةسثيَؼِياصى وةصاسةتى ػاسةواُيى دةسيذةكات.

ئاًارةياُجيَذساوة.
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بيظت و دوو :ئةجنوًةُى ثاسيَضطا ،دةكةويَتة بةسضاوديَشيي ثةسهةًاُى
كوسدطتاْ.

ًاددةى (:)22

بيظت و طىَ :ئةجنوًةُى ثاسيَضطا بؤى ٓةية ثيَؼِياصى ٓةًواسكشدْ و

بةسِيَوةبشدُى طفتوطؤكاْ وثاسيَضطاسيى طيظتٌةكاْ و سِيَلخظتِى
داُيؼتِةكاْ ودياسيلشدُى بابةتى هيَذواْ و سِاكيَؼاُى طةسجنى قظةكةس

طؤسِيِى ُاوو طةُتةسى قةصا بلات بؤ وةصاسةتى ُاوخؤ ئةًةؾ بةسِةصاًةُذى
وةصيشى ُاوخؤ و ثةطةُذكشدُى هةاليةْ ئةجنوًةُى وةصيشاُةوة
جيَبةجيَذةبيَت.

بةػى ػةػةَ
َتةكاُى طةسؤكى ئةجنوًةْ
ئةسن ودةطةال
ًاددةى (:)19
طةسؤكى ئةجنوًةْ ،ثابةُذةبيَت بة ثةيشِةوكشدُى دةطتووسو ياطاو
ثةيشِةوى ُاوخؤى ئةجنوًةُةوة.

بؤثابةُذبووْ بة بابةتةوة و بؤى ٓةية ٓةسبابةتيَم سِووْ بلاتةوة كةسِووْ
ُيية.

ًاددةى (:)23
يةكةَ :خظتِةسِووى ئةوبابةتاُةى دةخواصسيَت دةُطى هةطةس بذسيَ و
سِاطةياُذُى ئةجناًى دةُطذاُةكةيؽ.
دووةَُ :ويَِةسايةتى ئةجنوًةْ دةكات هةبؤُة ُيؼتٌاُييةكاْ وبؤُةكاُى
تشو بؤى ٓةية جيَطش ،ياْ طلشتيَش ،ياْ ئةُذاًيَلى تشى ئةجنوًةْ بؤ
ئةوًةبةطتة سِابظجيَشيَت.
طيَيةَ :طةسثةسػتيي كؤبووُةوةكاُى دةطتةى طةسؤكايةتيي و طةسجةَ
كاسوباسةكاُى ئةجنوًةْ دةكات.

ًاددةى (:)20
طةسؤكى ئةجنوًةْ ُويَِةسايةتى ئةجنوًةْ دةكات هةبةساًبةس داًةصساوة
فةسًيةكاُذا و بةُاوى ئةجنوًةُةوة قظةدةكات.

ًاددةى (:)21
كشدُةوةى داُيؼتِةكاُى ئةجنوًةْ و طةسؤكايةتيلشدُياْ و داخظتِى
كؤبوُةوةكاْ و دواخظتِياْ بةثيَي بشِطة( )5ى ًادة( )10ى ئةَ ثةيشِةوة.
23

ًاددةى (:)24
وارؤكشدْ هةطةس ُوطشاوة فةسًييةكاُى هةيةكطةيؼنت و ُافةسًييةكاُى
كةثابةُذبوُياْ تيَذاُيية بؤ ئةجنوًةْ.
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ًاددةى (:)25

طيَيةَ :ضاوديَشيي كاسوباسى هيزُةكاْ دةكات و بةدواداضووُياْ بؤ دةكات،

يةكةَ :طةسؤكى ئةجنوًةْ طةسثةسػتيى كاسوباسى هيزُةكاْ دةكات و
َى ثيَويظت دةدات بؤكاساكشدُياْ.
ٓةوه

سِاثؤست دةسباسةياْ ثيَؼلةؾ بة طةسؤن دةكات.
ضواسةَ :هةداُيؼتِى تاصةدا كوستةى كؤُوطى داُيؼتِى سِابشدوو
دةخويَِيَتةوة.

َتةكاُى بذات
دووةَ :طةسؤكى ئةجنوًةْ بؤى ٓةية بةػيَم هةدةطةال
بةجيَطشةكةى.

ثيَِحةَ :بةػذاسيي هة كاسةكاُى دةطتةى طةسؤكايةتيذا دةكات.

طيَيةَ :بةٓاوئآةُطى هةطةيَ طةسؤكايةتى ئةجنوًةْ ضاوديَشى و

ػةػةَ :طةسثةسػتيي كاسوباسة كاسطيَشِييةكاُى ُاو ئةجنوًةْ دةكات،

طةسثةسػتى كاسى طةسجةَ فةسًاُبةساْ و كاسًةُذاُى ئةجنوًةْ و
َتةكاُى هةَ بواسةدا بةسِةضاوكشدُى ياطا.
بةطةسِخظتِى طةسجةَ دةطةال

بةثيَى ئةو دةطةآلتةى كة طةسؤكى ئةجنوًةْ بؤى دياسيذةكات.
ذةوتةَُ :ويَِةسايةتيي ئةجنوًةْ دةكات هة كاتى ئاًادةُةبووُى طةسؤكذا.

َةتى ئاطايي ٓةية بة جيَطشو طلشتيَشو ئةُذاًاُى
ضواسةًَ :افى ثيَذاُى ًؤه
ئةجنوًةْ ،هةكاتى ثيَويظتذا.
ثيَِحةَ :دواى بةدةطتٔيَِاُى سِيَزةى ياطايي كؤبووُةوة ،هةكاتى
يةكظاُبووُى دةُطةكاُذا ،دةُطى ئةو الية ثةطةُذةكشيَت كة طةسؤكى
َذاية.
هةطةه

بةػى ذةوتةَ
َتةكاُى جيَطشى طةسؤكى ئةجنوًةْ
ئةسن ودةطةال

بةػى ٓةػتةَ
ئةسن و دةطةآلتةكاُى طلشتيَشى ئةجنوًةْ
ًاددةى (:)27
يةكةَ :طلشتيَش ،ئةُذاًى دةطتةى طةسؤكايةتيية.
دووةَ :طةسثةسػتى تؤًاسو ُوطيِى خؼتةى كاسى داُيؼتِةكاْ و
ئاًادةكشدْ و ضاثلشدُياْ و دابةػلشدُياْ بةطةس ئةُذاًاْ و ئةسػيظى

ًاددةى (:)26
يةكةَ :ئةسكى طةسؤن بةجيَذةٓيَِيَت هةكاتى ئاًادةُةبووُى طةسؤكذا.
دووةَ :بةجيَطةياُذُى ئةو دةطةآلت و ئةسكاُةى كة هةاليةْ طةسؤكةوة
ثيَيذةدسيَت.

تايبةتياْ بؤ ئاًادةدةكات.
طيَيةَ :سِيَلخظنت و جيَطريكشدُى خؼتةيةن بؤئةوةى داواكاسى قظةكشدُى
ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ هةداُيؼتِةكاُذا بةطويَشةى سِيضبةُذى كاتى
داواكاسييةكاُياُى تيَذابيَت.
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ضواسةَ :سِيَلخظتِى
بةٓاوئآةُطى

هةطةيَ

خؼتةى
طةسؤكى

كاس

بؤٓةسداُيؼتِيَلى

ئةجنوًةْ،

ياْ

بةػى ُؤيةَ

ئةجنوًةْ

جيَطشةكةى

و

ئاطاداسكشدُةوةى ئةُذاًاْ طىَ سِؤر ثيَؽ كؤبوُةوةو بشِطةكاُى خؼتةى كاس
بةطويَشةى سِيضبةُذيى سِؤرةكاْ دةًيَِيَتةوةٓ ،ةس طؤسِاُلاسييةن هة
كاسُاًةكةدا سِووبذات ،ثيَؽ ( )24طةعات هةوادةى كؤبووُةوةكة ،ئةُذاًاْ
ئاطاداسدةكاتةوة.
ثيَِحةَ :ئاًادةكشدُى تؤًاسيَلى تايبةت بةئاًادةبووْ و ُةٓاتِى ئةُذاًاْ
بؤكؤبوُةوةكاْ و ثيَؼلةػلشدُى سِاثؤست هةطةسُةٓاتِى ئةُذاًاْ
هةداُيؼتِى سِابشدوودا و وةسطشتِى وارؤى ئاًادةبووْ هةطةسةتاى
ٓةسداُيؼتِيَلذا كةئةجنوًةْ ئةجناًى دةدات.
ػةػةَُ :وطيِةوةى بشِياسو سِاطجاسدةو سِيٌَِاييةكاْ بةطويَشةى ئةوةى
ئةجنوًةْ بشِياسى هيَذةدات هةداُيؼتِى فةسًيذا.
ذةوتةَ :سِاطشتِى تؤًاسيَلى تايبةت بةكؤُوطى داُيؼتِةكاْ كةثةسِةكاُى
رًاسةياْ هةطةس بيَ و ُوطيِى ٓةسطفتوطؤيةن كة هةو داُيؼتِاُةدا
دةكشيَتء ثاساطتِى هةتؤًاسة ئةهيلرتؤُيةكاُذا.

ئةسن وًافةكاُى ئةُذاًيَتيى ئةجنوًةْ
ًاددةى (:)28
يةكةَُ :اكشيَت هةيةن كاتذا ئةُذاًيَتيي ئةجنوًةْ و ثوةيةكى
فةسًاُبةسيَتيى ياْ ثؤطتيَلى كاسطيَشِيى هةيةن كةطذا كؤبلشيَتةوةو
ثيَويظتة ئةُذاًى ئةجنوًةْ بةتةواوةتى خؤى بؤكاسةكاُى ئةجنوًةْ
تةسخاُبلات.
دووةَ :ئةُذاًى ئةجنوًةْ ثابةُذ دةبيَت بةئاًادةبووْ هةكؤبووُةوةكاُى
ئةجنوًةْ و ئةو هيزُاُةى ئةُذاًة تياياُذا و ُاكشيَ ئاًادة ُةبيَت تةُٔا
بةبووُى ثاطاويَم كة طةسؤكى ئةجنوًةْ ،ياْ طةسؤكى هيزُةكةى سِيَى
ثيَذةدات.
َُةى
طيَيةَ :ئةُذاًى ئةجنوًةْ ًافى ٓةية هة ًاوةى خوهيَلى طاال
َةتى ( )45ضى و ثيَِخ سِؤر ،بةجياجيا ،ياْ ثيَلةوة
ئةجنوًةُذا ًؤه
َةتى هةوًاوةية صياتش ويظت ئةوا
هةطةسؤكى ئةجنوًةْ وةسبطشيَت ،ئةطةس ًؤه

ٓةػتةَٓ :ةسكاسيَلى سِيَلخظتِى تش كة طةسؤن ئاًارةى ثيَذابيَت بةثيَى
بشِياسةكاُى ئةَ ثةيشِةوة.

َةتجيَذساواْ سِيَزةى ياطايي كؤبووُةوةكاْ تيَلِةدةْ.
ًؤه

ُؤيةَ :طلشتيَش ،وةن ٓةس ئةُذاًيَلى تشى ئةجنوًةْ ًافى خؤثاآلوتِى ٓةية

َةتى تةُذسوطتى
ضواسةَ :ئةُذاَ هةكاتى ُةخؤػيذا طوود هةًؤه

بؤ طةسؤكايةتيلشدُى هيزُةكاْ و ئةُذاًيَتيي هة هيزُةكاُذا ،بةثيَى ئةو
ثيَوةساُةى هةَ ثةيشِةوةدا ٓاتووْ.

ثيَويظتى بةسِةصاًةُذى صؤسيِةى طادةى ئةُذاًاْ دةبيَت ،بةًةسجيَم

وةسدةطشيَت.
ثيَِحةَ :ئةُذاًاْ دةُطةكاُياْ هةيةن ئاطتذاية و يةكظاُّ و ًافى تايبةتى
خؤياُة وكةغ ُاتواُيَ هةجيَطةى كةغ دةُط بذات.
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ػةػةَ :ئةُذاَ بؤى ٓةية خؤى بؤ ٓةسثوةيةن هةثوةكاُى دةطتةى

ياُضدةيةَ :ئةُذاًى ئةجنوًةْ خاوةُى (ذصاُة)ية ،ضوُلة هةاليةْ

طةسؤكايةتى و ئةُذاًيةتى هيزُةكاْ و طةسؤكايةتى كشدُى هيزُةكاْ

َبزيَشدساوة ثيَويظتة ئةوًافةياْ هةبةسضاوبطرييَت.
طةهةوة سِاطتةوخؤ ٓةه

َيَويَت.
بجاه

دواُضدةيةَ:

ذةوتةَ :ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ ًافى بيِيِى كاسى ٓةسهيزُةيةكياْ ٓةية،
ئةطةس ئةُذاًيؽ ُةبّ هة هيزُةكةدا ،بةػيَوةيةن دةطت تيَوةسداْ ُةبيَت
هةكاسة ئيذاسيةكاُياْ و تةُٔا هةكاتيَلذا كةئةجنوًةْ بشِياسى ئةوةى دابيَت.
ٓةػتةَ:
ُ .1ابيَت ئةُذاًى ئةجنوًةْ سِاوةدوو بِشيَت بةبيَ سِةصاًةُذيى
ئةجنوًةْ بةُوطني ،تةُٔا هةباسيَلذا ُةبيَت كةتاواُيَم ياْ كةتِيَلى
ئةجناَ دابيَت و ثيَيةوة طريابيَت ،وادادةُشيَت كةخضًةتيَلى طؼتى
ثيَظجيَشدسابيَت بؤًةبةطتى ثيادةكشدُى ياطاى طضاكاْ.
 .2ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ ئاصاديى تةواوياْ ٓةية هةوتوويَزةكاُى
ُاوئةجنوًةْ هة دةسبشِيِى سِاوبؤضووُةكاُياُْ ،ابيَت بةٓيض
َذا بلشيَت.
ػيَوةيةن هةطةس بريوبؤضوُةكاُياْ هيَجشطيِةوةياْ هةطةه
ُؤيةَ :ئةُذاًى ئةجنوًةْ ًافى سِةخِةطشتِى ُيية هةكاتى بةُةٓاتوو
ٓةرًاسكشدُيذا بةساًبةس بةو بشِياس و سِاطجاسداُةى كةدةسدةكشيَت ئةطةس
ثاطاويَلى ياطايي ُةبيَت.
َةت
دةيةَ :ئةُذاًى ئةجنوًةْ بةداواكاسيةكى فةسًيى داواى ًؤه
هةدةطتةى طةسؤكايةتى ئةجنوًةْ دةكات طةباسةت بةداُيؼتِى
ََ بؤ كؤبوُةوةى هيزُةى ٓةًيؼةييةكاْ ( )2سِؤر ثيَؽ
ئةجنوًةْ ،بةال
كؤبوُةوة داواكاسيى ثيَؼلةؾ بةطةسؤكى هيزُة دةكات.
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 .1بةطةسؤكايةتيي و ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ ثاداػتيَلى ًاُطاُةى بشِاوة
دةدسيَ كة ئةجنوًةُى وةصيشاْ دياسيذةكات.
 .2طةسؤكايةتيي و ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ هةكاتى تةواوبووُى ًاوةى
َبزاسدُياُذا ثاداػتيَم وةسدةطشْ كةيةكظاْ بيَت بةثاداػتى
ٓةه
ػةؾ ًاُطى كؤتايي ئةُذاًيَتىٓ ،ةرًاسُاكشيَ هةطةيَ ئةوةى
دةيلةويَ هةوثاداػتةى بةثيَى ياطاى خاُةُؼيِيى ػاسطتاُيى
جيَبةجيَلشاو

هةكؤتايي

بةساًبةس

خضًةتلشُيذا

بةخضًةتى

فةسًاُةكةى دةيلةويَت.
 .3كاسى ئةُذاًيَتيى هةئةجنوًةُذا بةخضًةت ٓةرًاس دةكشيَت
بؤًةبةطتى طةسةًووضة و ثوةبةسصكشدُةوةو خاُةُؼيِى.
 .4طةسؤكايةتيي و ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ ًووضةيةكى خاُةُؼيِى
بةسِيَزةى (  )% 80ى ئةوثاداػتةى كةًاُطاُة هةكاتى خضًةتلشدُذا
وةسياُذةطشت دةكةويَت  ،ياْ طوودوةسطشتّ هةتواُاو ثظجؤسِياْ
هةفةسًاُطة جؤسبةجؤسةكاْ بةٓةًاْ ثوةى ئيَظتاياْ.
طياُضدةيةَ:

ُابيَت

ئةُذاًاُى

ئةجنوًةْ

ثوةكةياْ

بةكاسبٔيَِّ

بؤبةسرةوةُذيي تايبةتيى خؤياْ و كةغ و كاسياْ.
ضواسدةيةَُ :ابيَت ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ ئةوصاُياسياُةى كةبةبشِياسى
ئةجنوًةْ بةُٔيَِى دادةُشيَت بؤٓيض ًةبةطتيَم بذسكيَِّ وٓيض كاسيَلى
ثيَضةواُةى بةسرةوةُذيةكاُى ئةجنوًةْ ئةجناَ بذةْ.
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كاتةوة ٓةًوو ًافيَلى ئةُذاًيَتيى دةبيَت و ،دواى طويَِذخواسدُى ياطايي

ثاُضدةيةَ:
 .1ئاًادةُةبووُى ئةُذاَ هةًاوةى ( )3كؤبوُةوةى يةن هةدواى يةكى
ئةجنوًةْ ياْ هيزُةكاْ بةبيَ ثاطاو ئةوا طةسؤكى ئةجنوًةْ
ئةُذاًةكة و فشاكظيؤُةكةى هيَئاطاداسدةكاتةوة.
 .2ئةطةس ئةُذاَ صياتش هةًاُطيَم ئاًادةى كؤبوُةوةكاْ ُةبوو بةبيَ
ئةوةى طةسؤكى ئةجنوًةْ ئاطاداس بلاتةوة ئةوا سِيَوػويَِى ياطايي
بةساًبةسى دةطرييَتةبةس.

ػاُضدةيةَ:
 .1دابيِلشدُى رياُيَلى ػايظتة بؤ ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ
بةفةسآةًلشدُى ػويَِى ُيؼتةجيَبووْ و ٓؤكاسةكاُى طواطتِةوةو
طةياُذْ بؤ بةئةجناَ طةياُذُى كاسةكاُى ئةجنوًةْ و هيزُةكاْ.
 .2دابيِلشدُى ئةًِيةتى ئةُذاًاْ هةئةطتؤى ئةجنوًةُذاية.

دةطتبةكاسدةبيَت.
ُؤصدةيةَ :ئةُذاًى ئةجنوًةْ بؤى ُية هةبؤُة و ئآةُطة فةسًيةكاُذا بةُاوى
َةت ياْ هةطةسداواى طةسؤكى ئةجنوًةْ
ئةجنوًةُةوة قظةبلات تةُٔا بةًؤه
ُةبيَت.
بيظتةَ :خؤثاساطتِى ئةُذاَ هةٓاوكاسى و ٓاُذاُى ٓةسكةغ و اليةُيَم
بةٓةسسِيَطةيةن بيَت بؤ ئةو كاسو ضاالكياُةى قةدةغةكشاوْ ياْ ثيَضةواُة و
طةسثيَضني هةياطاو سِيٌَِاييةكاُى ذلوًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ وذلوًةتى
فيذسايَ.
بيظت ويةكةَ :دةسُةكةوتِى ئةُذاَ بةػيَوةيةن كةػياوى ئةُذاًى
ئةجنوًةُى ثاسيَضطا ُةبيَت و جياواص و ُةػياوبيَت بةكةهتوسى ُاوضةكة.
بيظت ودووةَ :ثيَويظتة ٓاوكاسيى ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ بلشيَت ،هةاليةْ
اليةُة ثةيوةُذيذاسةكاُةوة ،هةكاتى تووػبووْ بة سِووداويَلى ُةخواصساودا.

 .3دابيِلشدُى ػويَِى ػايظتةى ًاُةوة بؤئةو ئةُذاًاُةى
كةهةدةسةوةى ُاوةُذى طويٌَاُى ٓاتوضؤى ُاوةُذ دةكةْ.
ذةظذةيةَ :ئةجنوًةْ بةصؤسيِةى طادة دةتواُيَ بشِياس بذات
بةبةػذاسي ِةكشدُى ئةُذاًيَم هةداُيؼتِيَم ياْ صياتش ئةطةس كاسيَلى كشد بة
هةطِووس دةسضووْ ٓةرًاسكشا.
َبزيَشدساو بةئةُذاًى ئةجنوًةْ دادةُشيَت هةسِؤرى
َيَوساوى ٓةه
ٓةردةيةَ :ثاه
ثةطةُذكشدُى ئةجناًةكاْ هةاليةْ ئةجنوًةُى باآلى دادوةسييةوة ،هةو
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بةػى دةيةَ
ًةسجى ئةُذاًيَتيى ئةجنوًةْ

ذةوتةَ :طةسؤن و ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ طويَِذى ياطايي دةخؤْ وةكو
ئةوةى هةبشِطةى (يةكةَ)ى ًادة( )16ى ياطاكةدا ئاًارةى ثيَذساوة.

ًاددةى (:)29

بةػى ياُضدةيةَ
كؤتائاتِى ئةُذاًيَتيى

يةكةَ :ثيَويظتة عيَشاقى بيَت و بةتةواوى ػياوبيَ و ( )25طايَ هةتةًةُى
َوتِيذا تةواوكشدبيَت.
هةكاتى خؤثاال
دووةَ :ثيَويظ تة بةاليةُى كةَ بشِواُاًةى ئاًادةيي ياْ ٓاوتاكةى ٓةبيَت.

ًاددةى(:)30
َبزاسدُى ئةجنوًةْ ،بةسِةضاوكشدُى
يةكةَ :كؤتايي ٓاتِى ًاوةى خوىل ٓةه

طيَيةَ :ثيَويظتة خوسِةوػت و ُاوباُطى باؾ بيَت و بةٓيض تاواُيَم و

بشِطةى ( )4هة ًاددةى ()7ى ئةَ ثةيشِةوة.

كةتِيَلى ئابشِوبةس ذوكٍ ُةدسابيَت.

دووةَ :هةكاتى ًشدْ ياْ توػبوْ بةُةخؤػيةكى قوسطى تشطِان
كةسِيَطشبيَت هةبةسدةَ بةسدةواًبووُى هةطةسكاسةكةى بةثيَي سِاثؤستى

َةكاُى يةكة كاسطيَشِيةكة بيَت بةثيَى تؤًاسى باسى
ضواسةَ :ثيَويظتة هةسِؤه
ػاسطتاُيى ،ياْ بةػيَوةيةكى بةسدةواَ بؤًاوةيةن هة( )10طايَ كةًرت
ُةبيَت هيَى داُيؼتبيَت بةًةسجيَم ُيؼتةجيَ بووُةكة بؤًةبةطتى
طؤسِاُلاسى دميوطشافى ُةبيَت.
ثيَِحةَُ :ابيَت هةكةطةكاُى ٓيَضة ضةكذاسةكاْ و ٓيَضةكاُى ئاطايؼى
ُاوخؤ بيَت.
ػةػةَُ :ابيَت بةػذاسيى هةو تاواُاُةدا كشدبيَت كةسِريٌَى بةعع ُةخؼةى
بؤكيَؼابووْ ياْ جيَبةجيَيلشدبووْ ،ياْ ئةجناًى داوْ.

ثضيؼليى دواى هةبةسضاوطشتّ و جيَبةجيَلشدُى ًافةياطاييةكاْ بؤى.
طيَيةَ :واصٓيَِاُى ئةُذاَ دواى وةسطشتِى سِةصاًةُذى ئةجنوًةْ بةصؤسيِةى
رًاسةى دةُطى ئةُذاًاُى.
ضواسةَ :الداُى ئةُذاَ هةطةسكاسةكةى بةٓؤى ئاًادةُةبوُى هة()5
كؤبووُةوةى يةن هةدواى يةن ياخود ئاًادةُةبوُى هة( )8كؤبووُةوةى
ئةجنوًةْ هةًاوةى (ً )4اُطذا بةبيَ ثاطاوى سِةوا.
ثيَِحةَ :ئةجنوًةْ بؤى ٓةية كؤتايي بةئةُذاًيَتى ئةُذاًيَلى بٔيَ َ
ين
بةصؤسيِةى سِةٓاى رًاسةى ئةُذاًاُى هةكاتى هةدةطت داُى يةكيَم
هةًةسجةكاُى

ئةُذاًيَتيي،

ياْ

يةكيَم

ًاددةى()6ى ياطاكة.
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هةٓؤيةكاُى

بشِطةى()2ى

ػةػةَ:

َوةػاُذُةوةى
ٓةه

ئةجنوًةْ

بةبشِياسيَم هةاليةْ

خؤيةوة

بةسِةصاًةُذى ( )3\2رًاسةى ئةُذاًاْ بةثؼتبةطنت بةداواكاسيى ( ) 3\1طيَ

طيَيةَ :هيزُةى ثةسوةسدة و فيَشكشدْ.
ضواسةَ :هيزُةى كاسطيَشِيى و داسايي و ئابووسى.

يةكى ئةُذاًاْ هةكاتى ٓاتِةدى ئةو ٓؤكاساُةى ثيَويظنت
َوةػاُذُةوةى ئةجنوًةُى ثاسيَضطا ،وةن هة بشِطةى ()1ى ًاددةى
بؤٓةه

ثيَِحةَ :هيزُةى كؼتوكايَ و طةسضاوةكاُى ئاو.

()31ى ياطاكةدا ٓاتووة.

ػةػةَ :هيزُةى ػةٓيذاْ و ئةُفاي و كيٌيايباساْ و جيِؤطايذو

ذةوتةَ :هةكاتى وةسطشتِى ثؤطتيَلى ذلوًيي ،ياْ ٓةس ٓؤكاسيَم هة

كةًئةُذاًاُى طةُطةس.

ٓؤكاسةكاُى واصٓيَِاْ ،ياْ كؤتائيَِاْ بة ئةُذاًيَتيي ،ئةُذاًيَلى تشى

َ و بةدواداضوْ و دةطتجاكى.
ذةوتةَ :هيزُةى طلاال

َى
ٓةًاْ هيظت بةثيَى بشِطةى ( )1هة ًاددةى ()10ى ياطاى رًاسة ()4ى طاه
 ،2009جيَطةى دةطشيَتةوة.
ٓةػتةَ :ئةُذاًى ئةجنوًةْ بؤى ٓةية تاُوت هةبشِياسى كؤتايجئَيَِاُى
ئةُذاًيَتيى بذات هةبةسدةَ دادطاى كاسطيَشِى تايبةت هةٓةسيٌَذا.

ٓةػتةَ :هيزُةى وةسصؾ و الواْ.
ُؤيةَ :هيزُةى كاسوباسى ئايِى.
دةيةَ :هيزُةى ثيؼةطاصيى و وصةو باصسطاُيي و طةسضاوة طشوػتييةكاْ.
ياُضدةيةَ :هيزُةى خضًةتطوصاسى ػاسةواُيى و ٓاتوضؤو طواطتِةوة و
طةياُذْ.

بةػى دواُضدةيةَ

دواُضدةيةَ :هيزُةى ثاسيَضطاسيى (ئاطايؽ ،ثؤهيع ،بةسطشيى ػاسطتاُى).

هيزُة ٓةًيؼةيي و كاتييةكاْ

طياُضدةيةَ :هيزُةى ٓوُةسيي (ثالْ و ثشِؤرةكاْ و ئاوةداُلشدُةوة و

ًاددةى (:)31
هيزُةكاُى ئةجنوًةْ ثيَلذيَّ هةَ هيزُاُة:
أ -هيزُة ٓةًيؼةييةكاْ:

وةبةسٓيَِاْ و طةػتوطوصاس).
َيةتيى.
ضواسدةيةَ :هيزُةى كاسوباسى كؤًةال
ثاُضدةيةَ :هيزُةى سِؤػِبرييى و ٓوُةسو سِاطةياُذْ و ثاساطتِى ئاطةواس.
ػاُضدةيةَ :هيزُةى ثةيوةُذييةكاْ و كاسوباسى ئةُذاًاْ و سِيَلخشاوة

يةكةَ :هيزُةى كاسوباسى ياطايي.

ًةدةُييةكاْ.

دووةَ :هيزُةى تةُذسوطتيى و ريِطة.

ذةظذةيةَ :هيزُةى ًافى ًشؤظ و كؤض و كؤضبةساْ.
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ٓ .8ةسبابةتيَلى تش كةدةطتةى طةسؤكايةتى بيةويَت سِاويَز بة هيزُةى

ب -هيزُة كاتييةكاْ.

ياطايي بلات.

ًاددةى (:)32
أ -كاسو تايبةمتةُذيى هيزُة ٓةًيؼةييةكاْ:

يةكةَ :هيزُةى كاسوباسى ياطايي:
 .1ضاوديَشى ئةو كاسوباساُةى تايبةتّ بةكاسى ئةجنوًةْ و طشوػتيَلى
ياطايياْ ٓةية و بةدواداضوُى ٓةًوو ئةو دادبيِى و داواكاسياُةى تايبةتّ
بةئةجنوًةْ و دةطةُة دادطا.
َِيابووْ هة ياطا ُاوخؤييةكاْ و ثةيشِةو و سِيٌَِايي و بشِياس وفةسًاُة
 .2ده
ئيذاسيةكاْ هةدسوطتياْ هةسِووى ياطايي و صًاُةواُى و فؤسًةوة.
 .3داُاُى خؼتةيةكى تايبةت بةوثشِؤرة ياطايي ياُةى هةاليةْ هيزُة
ٓةًيؼةييةكاُةوة ثيَؼِياص دةكشيَّ ،كةثؤهيَِلشدُى ياطاكاْ هةسِووى
(رًاسةء جؤسى ياطا و ئةواليةُةى ثيَؼِياصيلشدووة و دياسيلشدُى
ئةوقؤُاغاُةى ئةَ ياطاية ثيَيذا تيَجةسِيوة) بةثؼتبةطنت بةو بةجئَيَِاُة
ياطايياُةى هةَ ثةيشِةوةدا ئاًارةياْ ثيَذساوة و طؤسِيّ و ُويَلشدُةوةياْ
بةبةسدةواًى.
 .4ضاوديَشيلشدُى ٓةًوو بةػة ياطاييةكاُى ثاسيَضطا.
 .5ضاوديَشيلشدُى بةػى ياطا (كاسة ياطاييةكاْ) هةئةجنوًةُى ثاسيَضطادا.
 .6ضاوديَشيي ئةوطشيَبةطتاُةى هةثاسيَضطا دةبةطرتيَّ هةسِووى ياطاييةوة.
 .7ضاوديَشيي جيَبةجيَلشدُى ئةَ ثةيشِةوة هةُاو ئةجنوًةُى ثاسيَضطادا.
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َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة
ٓ .9ةس خاه
ٓةبيَت.

دووةَ :هيزُةى تةُذسوطتيى وريِطة:
 .1ضاوديَشي ى و بةدواداضوُى طياطةتى تةُذسوطتيي و ريِطةيي
ثاسيَضطادا
هةطِوسى
اليةُةثةيوةُذيذاسةكاْ.

و

ثةسةثيَذاُى

بةٓاوئآةُطى

هةطةيَ

 .2بةدواداضوُى ثالُى دابيِلشدُى دةسًاْ و ئةوثيَذاويظتيية ثضيؼلياُةى
ُةخؤػخاُةكاْ و ُاوةُذة تةُذسوطتييةكاْ ثيَويظتياُّ.
 .3بةدواداضوُى جيَبةجيَلشدُى ياطاو سِيٌَِايية ريِطةييةكاُى تايبةت
بةثاساطتِى ريِطة.
 .4ضاوديَشى كاسوباسى تةُذسوطتيى طؼتيى و داًةصساوةكاْ و
ثةسةثيَذاُياْ.
 .5كاسكشدْ بؤ بةسصكشدُةوةى ٓؤػياسى تةُذسوطتى و ريِطةيي هةسِيَطةى
بةطتِى كؤُطشة و كؤبوُةوةى طؼتى بةٓاوكاسى اليةُى ثةيوةُذيذاسةكاْ هة
ُاوةوةو دةسةوةى وآلت.
ٓ .6اوئآةُطى هةُيَواْ سِيَلخشاوة ًشؤييةكاْ و كةستى تايبةت بةًةبةطتى
ثةسةثيَذاُى باسودؤخى تةُذسوطتى و ريِطةيي بؤ طةيؼنت بةثشِؤرةى
تةُذسوطتى و ريِطةيي ثيَويظت.
 .7جيَطريكشدُى ُاوضة طةوصاييةكاْ هة ًاطتةسثالُى ػاسو
ػاسؤضلةكاُذا ،بةثيَى طتاُذاسدة ئةُذاصةييةكاْ ،ضاوديَشيى و ثاساطتِى
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ُاوضة طةوصاييةكاْ و باخضةكاْ و ثاسيَضساوة طشوػتييةكاْ (احملميات

َةتيي ئايضؤ ()ISOى
َذاْ بؤ ئيؼلشدْ بة ًواطةفاتى ُيَودةوه
ٓ .16ةوه

َذاْ بؤثةسةثيَذاُياْ.
الطبيعية)و ٓةوه

ريِطةيي هةطةسجةَ كاسطةكاُذا.

 .8طشُطيذاْ بةكادسى تةُذسوطتيى و ريِطةيي و ٓةىل جيَطريبوُياْ
بؤدابيِبلشيَت و ثةسةياْ ثيَبذسيَت هةطِوسى ثاسيَضطادا.

َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة ٓةبيَت.
ٓ .17ةس خاه

َةتيةكاْ
ٓ .9اوئآةُطى هةُيَواْ وةصاسةتى تةُذسوطتى و سِيَلخشاوة ُيَودةوه
َت.
دةسباسةى دؤصيِةوةى ضاسةطةس بؤ ُةخؤػةكاْ هةدةسةوةى وال
 .10ضاوديَشيى و بةدواداضوْ بؤكيَؼةو طريوطشفت و ثشِؤرةكاُى بواسى
تةُذسوطتيي و ضاوديَشيى دةسًاخناُةو ُؤسيِطة ثضيؼلييةكاْ هةسِووى
جؤسو ُشخةوة.
َذاْ بؤ دؤصيِةوةى
 .11ضاوديَشيى هةُاوبشدُى خؤيَ و خاػان و ٓةوه
سِيَطةضاسةى طوجناو بؤياْ ،ضاسةطةسكشدُى ئاوى قوسغ و طةسهةُوىَ
بةكاسٓيَِاُةوةى بؤ ئاوديَشيي.
َبووْ
َْ و ًِاه
َذاْ بؤكشدُةوةى ُةخؤػخاُةى فشياكةوتّ و ًِاال
ٓ .12ةوه
هةطةسجةَ قةصاكاُى ثاسيَضطاى طويٌَاُيذا.
َتياْ و
 .13كاسكشدْ بؤدابيِلشدُى بيٌةى تةُذسوطتيى بؤ ٓاووال
هةئةطتؤطشتِى تيَضوى ضاسةطةسى ئةو ُةخؤػاُةى هةُاوخؤ ضاسةطةسياْ
ُييةو دابيِلشدُى ًافةكاُى ُةخؤؾ.
 .14كاسكشدْ بؤ صيادكشدُى ُةخؤػخاُةى فشياكةوتّ بؤ (ُ )3ةخؤػخاُة
َت و سِؤرئاواى طويٌَاُى.
هةُاوةُذ و سِؤرٓةال
 .15كاسكشدْ بؤكشدُةوةى بةػى ثضيؼلى دادوةسى (الطة العدلي) هة
قةصاكاُذا و طشُطيذاُى صياتش بةُةخؤػاُةى قةصاو ُاذيةكاْ هةسِووى
تةواوى ثيَذاويظتيةكاُةوة بؤئةوةى فؼاسى طةسُاوةُذى ثاسيَضطا كةَ
بلشيَتةوة.
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طيَيةَ :هيزُةى ثةسوةسدةو فيَشكشدْ:
 .1ضاوديَشى وبةدواداضوُى ئةوكاسوباساُةى ثةيوةُذياْ بةبواسى
ثةسوةسدةوة ٓةية بؤٓةًوو قؤُاغ و بةسُاًةكاُياْ بة خويَِذُطا ذلوًيي و
تايبةتيي و ئةٓوييةكاُيؼةوة.
ٓ .2يَِاُةدى ئاًاجنى ًشؤيي فيَشبووْ هةكاسة يةكةًيِةكاُى ذلوًةت
دابِشيَت.
.3

ٓاوكاسى

هةطةيَ

داًةصساوة

َةتيية
ُيَودةوه

ثةسوةسدةييةكاْ

بؤبةسصكشدُةوةى ئاطتى واُةوتِةوةى كاديشاُى ثةسوةسدة هةسِيَطةى
بةدةطتٔيَِاُى بةٓشةى صاُظت يي و ئةصًوُى ثةسوةسدةيي بةبةػذاسيلشدُياْ
هة كؤسغ و طيٌيِاسى ثةسوةسدةيي هةُاوةوةو دةسةوةى وآلتذا.
َذاْ بؤ ضةطجاُذُى خويَِذُى بِةسِةتيي وةن ًةسد بؤ ٓةًوو
ٓ .4ةوه
خويَِذكاساْ و ثةسةثيَذاُى خويَِذُى تةوصميي.
 .5سِةخظاُذُى بةٓاى يةكظاُيى و ثاكيى هةكاسوباسى ثةسوةسدةدا و
طشُطيجيَذاُى ثةياًى ثةسوةسدةيي.
 .6بايةخذاُى صياتش بة خويَِذُطاى قةصاو ُاذيةو طوُذةكاْ.
 .7بةسطشى هةًافى ًاًؤطتا و خويَِذكاس بةثيَى ئةو بِةًاياُةى كةياطا
دياسيلشدووْ.
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 .8دوسخظتِةوةى دةطتى ذضب هة كاسوباسى ثةسوةسدةو قةدةغةكشدُى

َذاْ بؤ دسوطتلشدُى ثةيوةُذيى دسوطت هةُيَواْ ًاًؤطتاو
ٓ .15ةوه

كاسى ذضبيى هةخويَِذُطاكاُذا.

َُة هةوباسةيةوة.
خويَِذكاسدا و بةطتِى كؤسِو طيٌيِاسو كؤبوُةوةى طاال

 .9دسوطتلشدُى دايةُطاو باخضةى طاواياْ هةٓةًوو طةسِةكيَلى (ػاسى

َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة ٓةبيَت.
ٓ .16ةس خاه

طويٌَاُى و قةصاو ُاذيةكاْ)دا و كشدُةوةى دايةُطاى ثيَويظت هة
فةسًاُطاكاُذا.
 .10دسوطتلشدُى بيِاى ُويَ بؤ خويَِذُطاكاْ بؤئةوةى ٓةس خويَِذُطايةن
يةن دةواًى تيابيَت و بةػيَواصيَلى طةسدةًياُة بيَت كة تاقيطاو طؤسِةثاْء
َى كؤًجيوتةسو كتيَبخاُةو ًةهةواُطةو باخضة
َى وةسصػى و كافرتياو ٓؤه
ٓؤه
هةخؤ بطشيَتُ ،ويَلشدُةوةى ئةو خويَِذُطاياُةى ثيَويظتياْ
بةُويَلشدُةوةية.

ضواسةَ :هيزُةى كاسطيَشِيى و داسايي و ئابووسى:
 .1بيِيِى طةسجةَ ئةوةى ثةيوةُذيى بةبودجةى طؼتيى ثاسيَضطاو
رًيَشةو خةسجيية كؤتاييةكاْ (احلاسااات اخلياامية وة ٓةية ٓةسوةٓا
ثيَؼلةػلشدُى سِاثؤستى تايبةت هةطةس طةسجةَ بةؾ و اليةُةكاُى
تايبةت بةَ بواسة بةئةجنوًةُى ثاسيَضطا.
 .2ضاوديَشيلشدُى باسى رياُى ٓاووآلتياْ و ثيَؼلةػلشدُى سِاويَزو
ثشِؤرةى تايبةت طةباسةت بةبةسصكشدُةوةى ئاطتى ئابوسيي ثاسيَضطا.

 .11ثةيشِةوكشدُى ثظجؤسِيَتى هة وتِةوةى واُةكاْ و بةسصكشدُةوةى تواُاو
ػاسةصايى ًاًؤطتاياْ و سِةخظاُذُى ٓةي بؤ ئةو ًاًؤطتاياُةى دةيةُاويَت

َيَتيي ،بةٓةًوو
 .3ضاوديَشيلشدُى باصاسِ هة سِووى ُشخى ػتوًةن و كواه
جؤسة كاآلكاُةوة ،ضاوديَشيلشدُى ُشخى بةكشيَذاْ و خضًةتطوصاسيي

َذاْ بؤ ُةٓيَؼتِى جياواصيي هة ُيَواْ خويَِذُطا ذلوًيي و
ٓ .12ةوه
ئةٓوييةكاُذاو ثةسةثيَذاُى صياتشى خويَِذُطا ذلوًييةكاْ.

ػويَِة جياجياكاْ ،بةدواداضووْ بؤ دآاتى ٓاووآلتياْ و
بةساوسدكشدُى بةُشخى ػتوًةن هةباصاسِدا ،ثيَؼلةػلشدُى ثيَؼِياص
طةباسةت بةَ ثشطاُة.

دسيَزة بةخويَِذْ بذةْ.

َذاْ بؤ كشدُةوةى تاقيطةى صاُظتيى و دابيِلشدُى كةسةطتةو
ٓ .13ةوه
تةكِؤهؤرياى ُوىَ و ثيَذاويظتييةكاُياْ.
َيةتى و دةسوُى خويَِذكاساْ هةسِيَطةى
 .14طشُطيذاْ بةبواسى كؤًةال
َيةتى و دةسوُى بؤئةوخويَِذُطاياُةى
دابيِلشدُى تويَزةساُى كؤًةال
تويَزةسياْ ُية وكشدُةوةى خوىل صياتش بؤ ثةسةثيَذاُى تويَزةسةكاْ.

 .4ثيَؼلةػلشدُى ثشِؤرةو ضاسةطةس هةكاتى سِووداُى ٓةس سِووداويَلى
كوتوثشِى ئابوسيذا.
 .5ضاوديَشيلشدُى باسى ئابوسيي ثاسيَضطا بةطؼتيي و دةطتِيؼاُلشدُى
ئةو ٓؤكاساُةى كة دةبِة ٓؤى دابةصيِى ئابوسيي ثاسيَضطاو
طؤسِاُلاسيي هة باسى ئابوسيذاو بةساوسدكشدُى طاآلُة بؤ ضاوديَشيي
َذاْ بؤ داسِػتِى طياطةتيَلى
ضؤُيَتيي طةػةكشدْ و الواصبوُىٓ ،ةوه
ئابوسيي كة بطوجنيَت هةطةيَ باسى ئابوسيي ثاسيَضطاكةداو
ثيَؼلةػلشدُى بة ثاسيَضطا.
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 .6ضاوديَشيلشدُى بشِى ئةو ثاساُةى كة وةن باد و سطوًات و دآات
بةٓةًوو ػيَوةكاُيةوة هةطةس ٓاووآلتياْ و باصسطاُاْ دادةُشيَّ و

ٓ .14ةًآةُطيي هةطةيَ ديواُى ضاوديَشيى داسايي هةطةس ئةوبابةتاُةى
ثةيوةُذيذاسْ بةبودجةى ثاسيَضطاو ئةجنوًةْ.

ضؤُيَتيي طةسفلشدُياْ هةاليةْ فةسًاُطةكاُى طةس بة ثاسيَضطاوة.
َذاْ بؤ ٓاُذاْ بؤ
 .7ضاوديَشيلشدُى سِيَزةى بيَلاسيي هة ثاسيَضطاداو ٓةوه

 .15ضاوديَشيلشدُى بودجةى وةبةسٓيَِاْ و ثةسةثيَذاُى ٓةسيٌَةكاْ و
ثرتؤدؤالسو دآاتى ُاوخؤو ٓةًوو بةدجةو خةسجييةكاُى تش هة

داسِ ػتِى ثالُيَم كة بتواُيَت سِيَزةى بيَلاسيي بةسةو كةًلشدُةوة
بةسيَت.

ثاسيَضطادا.
 .16كاسكشدْ بؤ ثةيشِةوكشدُى طيظتٌى بةِسيَوةبشدُى كواهيَتيي (نظام

 .8ضاوديَشيلشدُى كةستة تايبةتةكاْ و كاسيطةسيي ثشِؤرةكاُياْ هةطةس

إدارة اجلودة  ،)ISOبؤ بةسةوثيَؼربدُى ئيذاسةو ُةٓيَؼتِى

ٓاووآلتياْ بةجؤسيَم كة خضًةت بة بةسصكشدُةوةى باسى ئابوسيي و
كةًلشدُةوةى بيَلاسيي بلات.
 .9ثؼتطرييلشدُى كةستةكاُى كؼتوكايَ ،ثيؼةطاصيي ،طةػتوطوصاس بؤ

َيي.
طةُذةه
َذاْ بؤ ضةطجاُذُى تةسخاُلشدُى بوجةى ثيَويظت هة ٓةس
ٓ .17ةوه
ثشِؤرةيةن بؤ ئاًادةكشدُى ديضايّ و ئاًادةكشدُى ثشؤثؤصةيَ.

ئةوةى كة ثاسيَضطا دآاتيَلى تايبةتى خؤى ًظؤطةس بلات هةكاتى
ٓةس قةيشاُيَلى ئابوسيي و تةُٔا ثؼت بةيةن طةسضاوةى دآات

َذاْ بؤ سِيَلخظتِى باصاسِ هةطةيَ اليةُة ثةيوةُذيذاسةكاُذا.
ٓ .18ةوه
َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة
ٓ .19ةس خاه

ُةبةطرتيَت ،دوسكةوتِةوة هة ئابوسيي يةن جةًظةسو دسوطتلشدُى

ٓةبيَت.

ٓةىل كاس بؤ ٓاووآلتياْ.
 .10ضاوديَشيلشدْ و بايةخذاْ بة باُلة ذلوًيي و تايبةتةكاْ و
َم و
دسوطتلشدُى ثةيوةُذييةكى ػياوو ًتٌاُةداس هة ُيَواْ خةه

َيى و ئاوديَشيي و
 .1ضاوديَشيي و بةدواداضوُى كاسوباسى كؼتوكاه

َذاْ بؤ كةًلشدُةوةى سِؤتني ،كاساتشكشدُى كاسوباسى سِؤراُةى
ٓ .11ةوه
ٓاووآلتياْ هة داًودةصطاكاُذاو ثةيشِةوكشدُى طيظتٌى ئةهلرتؤُيي.

ثةسةثيَذاُياْ.
 .2ضاوديَشى ضؤُيَتى كاسكشدْ هةطةس ئاوو ضؤُيَتى دابةػلشدُى
هةثاسيَضطا و ئيذاسة طةسبةخؤو قةصا و ُاذيةو طوُذةكاُذا.

ثاسةداسو باُلةكاُذا.

 .12بةدواداضوُى طةسجةَ ئيؼوكاسى بةػة رًيَشياسيي و كاسطيَشِيي و
وسدبيِيي و هيزُةكاُى كشِيّ و طشيَبةطت و ُشخاُذْ و خةًآلُذْ هة
ٓةًوو فةسًاُطةكاُذا.
َُةى ئةجنوًةُى ثاسيَضطا.
 .13ئاًادةكشدُى ثشِؤرةى بودجةى طاال
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ثيَِحةَ :هيزُةى كؼتوكايَ وطةسضاوةكاُى ئاو:

 .3بةدواداضوُى كاسوباسى طوُذةكاْ و طةػةثيَذاُياْ و كاسكشدْ بؤ
بةسصكشدُةوةى ئاطتى بزيَوى جوتياساْ و طوُذُؼيِاْ.
َيِةوةى ثشِؤرةى ُويَ كة
 .4ئاًادةكاسيى و تاوتويَلشدْ و هيَلؤه
طةػةطةُذُى طوُذةكاْ هةخؤى دةطشيَت بةٓاوئآةُطى هةطةيَ هيزُة
ثةيوةُذيذاسةكاْ.
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 .5ضاوديَشي ى بةدواداضوُى كاسوباسى طاًاُى ئارةيَ و ثةهةوةسو ًاطى،
ثةسةثيَذاُى ضاوديَشيى دسوطتى طاًاُى ئارةيَ و كاسوباسى ثضيؼلى

ٓ .14اُذاُى بةسوبوًى ُاوخؤيي و دسوطتلشدُى دةسفةت بؤ
ٓةُاسدةكشدُياْ.

ظيَتيَشُةسى.
َذاْ بؤدابيِلشدُى ئاًيَش و كةسةطتة و ثيَذاويظتيية
ٓ .6ةوه

 .15كاسكشدْ بؤطاغلشدُةوةى بةسٓةًى جوتياساْ بةكشدُةوةى باصاسِى
ُاوخؤيي و دةسةكيى و ثاساطتِى بةسوبوًةكاْ بةكشدُةوةى

َييةكاْ و ضاوديَشيى كاسى دابةػلشدُى ثيَويظتيية
كؼتوكاه
َييةكاْ و ثيَويظتيةكاُى دسوطتى ئارةيَ بةطويَشةى
كؼتوكاه

طاسدخاُة ،بةدواداضوُى ثيَويظت بؤ سِيَطشتّ هةبةسٓةًى ٓاوسدة
هةوةسصى بةسٓةًذا بةٓاوئآةُطى هةطةيَ فةسًاُطة ثةيوةُذيذاسةكاُذا.

سِيٌَِاييء سِيَلاسة كاسطيَشِييةكاْ ،هةكاتى ثيَويظتى خؤياُذا.

 .16كاسكشدْ بؤكشدُةوةى طايوؤ هةُاوضةكاُذا بةطويَشةى ثيَويظت.

 .7ضاوديَشيي كاسى بةسِيَوةبةسايةتيةكاُى كؼتوكايَ و طةسضاوة
ئاوييةكاْ و فةسًاُطة و بِلةكاُياْ و بةتايبةتيؽ فشِؤكةخاُة
َيةكاْ.
كؼتوكاه

.17سِيَلخظتِى بةكاسٓيَِاُى ئاوى ريَش صةوى و صآ و كاسيَضو
ئةطتيَوةكاْ ،كاسكشدْ بؤ دسوطتلشدُى بةُذاو هةػويَِة
َطرياوو كؤكشاوة
طوجناوةكاُذاو ضاوديَشيلشدُى ئاوى ٓةه

 .8طةسثةسػتيى سِاطتةوخؤى سِووبةسِووبوُةوةى كاسةطات و سِووداوة
صياُبةخؼةكاْ بةكؼتوكايَ و داسطتاْ بة ٓؤى ٓؤكاسو ئاًيَش و

بةػيَوةيةكى دسوطت.
 .18كاسكشدْ بؤ سِيَطةطشتّ هة داطريكشدْ و خشاث بةكاسٓيَِاُى صةويية

كةسةطتة صةًيِيي و ٓةواييةكاْ و قةسةبووكشدُةوةى جوتياساْ.
 .9ضاوديَشيلشدْ و كاسكشدْ بؤدابةػلشدُى بةػة ئاوى ئاوديَشيى
بةداُاُى ثالُى طوجناو و دسوطتلشدُى كةُايَ و جؤطة و ٓةس
ٓؤكاسيَلى تش كةسِيَطة هة بةفريِؤضوُى ئاوى ئاوديَشيى دةطشيَت.
َيي و هة
َذاْ بؤ دسوطتلشدُى كاسطةى ثيؼةطاصيي كؼتوكاه
ٓ .10ةوه
قوتوُاُى ثيَويظت بةثيَى تايبةمتةُذيي ُاوضةكاْ.
َى و ضاوديَشى بشِياسةكاُياْ بؤ
 .11بةطتِى كؤُطشةى كؼتوكاه

َيِةوةى
َييةكاْ و البشدُى صيادةسِةويي هةطةسياْ ،هيَلؤه
كؼتوكاه
َييةكاْ بلشيَت و بةثيَى
صاُظتيي ثيَويظت هةطةس صةويية كؼتوكاه
تايبةمتةُذيياْ ثةسةياُجيَبذسيَت.
َذاْ
 .19بةسطشيلشدْ هةًافى جوتياساْ بةثيَى ياطاو سِيٌَِاييةكاْ و ٓةوه
َيي.
بؤ كاساتشكشدُى باُم و قةسصى كؼتوكاه
َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة
ٓ .20ةس خاه
ٓةبيَت.

بةدةطتٔيَِاُى ئةو ئاًاجنةى كؤُطشةكاُى بؤ بةطرتاوة و كشدُةوةى
خوىل جؤساو جؤس بؤ جوتياساْ.
َى.
 .12ضاوديَشى بةسُاًةكاُى دةطتجيَؼخةسيى كؼتوكاه
ٓ .13اوئآةُطى هةطةيَ هيزُةى ثةيوةُذيية طؼتيةكاْ هةباُطٔيَؼتلشدُى
سِيَلخشاوة جوتياسييةكاْ و سِيَلخشاوة ثةيوةُذيذاسةكاْ بةكؼتوكايَ.
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ػةػةَ :هيزُةى ػةٓيذاْ و ئةُفاي و كيٌيايباساْ وجيِؤطايذو
كةًئةُذاًاُى طةُطةس:

َ و بةدواداضوْ و دةطتجاكى:
ذةوتةَ :هيزُةى طلاال

َذاْ بؤ كشدُةوةى طةُتةسو ُةخؤػخاُةى تايبةت بةكةغ و
ٓ .1ةوه

َذاْ بؤ
َتياْ و بةدواداضوْ و ٓةوه
َى ٓاووال
 .1وةسطشتِى طلاال
دؤصيِةوةى ضاسةطةسى طوجناو بؤياْ ،ض هةسِيَطاى خؤيةوة ،ياْ
هةسِيَطةى هيزُةى تايبةمتةُذةوة.

َوةكاُى ئةُفاي
َذاْ بؤ ئاوةداُلشدُةوةى ئةوُاوضاُةى بةسػاال
ٓ .2ةوه
َيةتيى ،بؤطةسهةُويَ
كةوتوْ بةثالُيَلى طرتاتيزيى ئابوسيى و كؤًةال
بوراُذُةوةى ئةوُاوضاُة.

َتياْ هةسِيَطةى ُويَِةسةكاُةوة هةطِوسى صؤُةكاْ ياْ
َى ٓاو وال
 .2طلاال
هةو ُوطيِطاُةى ئةجنوًةْ كةدةكشيَِةوة دةطةيةُيَتة جيَطشى
طةسؤكى ئةجنوًةْ.

كاسياْ و ضاسةطةسكشدُياْ هة ُاوةوةو دةسةوةى ٓةسيٍَ.

 .3بةدواداضوْ وضاوديَشيلشدُى رياْ و طوصةساْ و ئاوسِهيَذاُةوةياْ،
كاسئاطاُيلشدْ بؤبةجيَطةياُذُى داخواصييةكاُياْ هةداًو دةصطا
ثةيوةُذيذاسةكاْ.
ٓ .4اُذاْ و ثؼتطرييى كةطى ثوةيةكياْ هةسِووى ًادى و ًةعِةوييةوة.
 .5هةسِووى داًةصساُذُةوة يةكةًيِةيى بذسيَ بةكةطى ثوةيةكياْ.
ُ .6ةٓيَؼتِى ُادادثةسوةسيى هةُيَواْ كةغ و كاسياُذا.
َذاْ بؤ دابيِلشدُى يةكةى ُيؼتةجيَبووْ بؤياْ.
ٓ .7ةوه
َذاْ بؤ كشدُةوةى ًؤصةخاُةى تايبةت بة ػةٓيذاْ و ئةُفاي و
ٓ .8ةوه
كيٌيايباساْ و جيِؤطايذ.
َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة
ٓ .9ةس خاه
ٓةبيَت.

 .3داُاُى رًاسةى تةهةفؤْ و كشدُةوةى بةػى طلاآل هة ويَبظايتى
َى
ئةجنوًةْ هةاليةْ هيزُةى ُاوبشاوةوة بؤ وةسطشتِى طلاال
َتياْ.
ٓاووال
َةًةُذبوُى
 .4ضاوديَشيى و دياسيلشدُى ػيَواصى هةُاكاوى دةوه
ُائاطايي بةسثشطاْ و باصسطاُةكاْ و كؤًجاُياكاْ و كةطاُى تش.
 .5ضةطجاُذُى بِةًاكاُى ػةفافيةت و هيَجشطيِةوة هة داًودةصطاكاُذا.
ٓ .6ةًآةُطيلشدْ هةطةيَ دةطتةكاُى دةطتجاكيي و ضاوديَشيي داساييء
داواكاسى طؼتيذا.
َى طؼتى بؤ بةسرةوةُذيى
َم و ًاه
 .7ضاوديَشيلشدُى بةكاسٓيَِاُى ًوه
تايبةتيى و كاسكشدْ بؤ طِوسداسكشدُى و طةسِاُذُةوةى بؤ
بةسرةوةُذيى طؼتى.
 .8ضاوديَشيلشدْ و سِيَطشتّ هةبةٓةدةسداُى طاًاُى طؼتيى
بؤبةسرةوةُذى تايبةتى.
 .9جيَبةجيَلشدُى طيظتٌى دادثةسوةسيى هةفةسًاُطة ذلوًيةكاُذا بؤ
َتياْ.
بةسِيَوةبشدُى كاسوباسى ٓاووال
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 .10ضاوديَشيلشدُى دةواًى فةسًاُطةكاْ هةكاتى ئاطايي خؤياُذا،

 .6بةدواداضوْ بؤطريوطشفتى ياُةو بِلة وةسصػييةكاْ و تيجة ًيوويةكاْ

ضةطجاُذُى ئةوةى كة كاسًةُذاْ كاتى تةواوى خؤياْ بؤ خضًةتى

و طةُتةسةكاُى الواْ و ػويَِة وةسصػييةكاْ و ضاوديَشيلشدُياْ و

َتياْ بةكاسبٔيَِّ.
ٓاووال
َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة
ٓ .11ةس خاه

ٓاوكاسيلشدُياْ بةًةبةطتى ثةسةثيَذاُى تواُاكاُياْ.
َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة
ٓ .7ةس خاه
ٓةبيَت.

ٓةبيَت.

ُؤيةَ :هيزُةى كاسوباسى ئايِى:

ٓةػتةَ :هيزُةى وةسصؾ و الواْ:
 .1بايةخذاْ بةبواسى وةسصػيي كةطاُى خاوةُجيَذاويظتيى تايبةت و

 .1طشُطيذاْ و ضاوديَشى و بةدواداضوُى كاسوباسى ئايِيى و ًضطةوت و

كشدُةوةى طةُتةسى سِآيَِاْ و وةسصػيى تايبةت هةطِوسى

ػويَِةكاُى ثةسطنت و ًاًؤطتاياُى ئايِيى و بؤُة ئيظالًييةكاْ و

ثاسيَضطادا.
َذاْ بؤ كشدُةوةى طةُتةسو خويَِذُطاى وةسصػيي و ثيؼةيي بؤ
ٓ .2ةوه
فيَشكشدْ و سِآيَِاْ و ٓاُذاْ و ثةسةثيَذاُى الواْ بةثيَى تةًةْ و
سِةطةصيي خؤياْ.

َى ثشطةكاْ.
ٓؤه
 .2طشُطيذاْ بةخويَِذُطا ئايِييةكاْ وضاالكلشدُياْ.
َةو سِيَلخشاوة ًةدةُيية
 .3دسوطتلشدُى ثةيوةُذيى هةطةيَ كؤًةه
ئايِييةكاْ هة ُاوةوةو دةسةوةى ٓةسيٌَذا بةًةبةطتى طوود وةسطشتّ

َذاْ بؤ دسوطتلشدُى ػاسى وةسصػيي هة ػاسة طةوسةكاُذاو
ٓ .3ةوه
َطاى وةسصػيى هةطةسجةَ قةصاو ُاذيةكاُذا و كشدُةوةى
كؤًةه
طؤسِةثاُى وةسصػى هةالديَلاُذاو كشدُةوةى ػويَِى ياسيلشدْ بؤ

بؤثةيذاكشدُى ثؼتطرييى بؤ ثشطة ُةتةوةييةكاْ.
 .4ثيَؼلةػلشدُى ثشِؤرةى طوجناو بؤ ٓاوكاسيى ثيَويظت بةطةسجةَ
ئايّ و ئايِضاكاُى طِوسى ثاسيَضطا.

ًِاآلْ هة طةسِةكةكاُذاُ ،ويَلشدُةوةى ئةواُةى ثيَويظتياْ
بةُويَلشدُةوة ٓةية.

 .5داُاُى ثشِؤرة و بةسُاًة بؤ يةكخظتِى طوتاسى ئايِى و ثيَلةوة رياُى
ُيَواْ طةسجةَ ئايِةكاْ.

ٓ .4اُذاُى ئةو كةغ و طشوثاُةى كةبةٓشةًةُذْ و بؤ بشةو ثيَذاُى

 .6بةطتِى كؤسِو طيٌيِاسو كؤبوُةوة و ؤسن ػؤثى تايبةت بةٓؤػياسيى

بةٓشةكةياْ ثيَويظتياْ بةٓاوكاسيى ٓةية.
َذاْ بؤ كاسكشدْ بؤُاسدُى يةكةًيِةكاْ هةبواسة جياجياكاُى
ٓ .5ةوه

طؼتيى بؤ دوسكةوتِةوة هةبريى توُذوتيزيىو خوسافيات.
 .7داُاُى بةسُا ًةى طوجناو هةطةيَ ُاوةسؤكى ئايِةكاْ بؤ سِيَلخظتِى

َت بةًةبةطتى طةػةثيَذاُى تواُاكاُياْ.
وةسصػذا بؤ دةسةوةى وال
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ًةساطيٍ و بؤُة ئايِيةكاْ.

51

َُة هةبودجةى ثاسيَضطا بؤ ُويَلشدُةوةى
 .8دياسيلشدُى بودجةيةن طاال
ػويَِة ئايِيةكاْ.

 .4بةدواداضووْ و ئاًادةكشدْ و داًةصساُذُى داًةصساوة ُةوتييةكاْ
َتياْ بةٓاوكاسى اليةُى
بؤ دابيِلشدُى بةسٓةًة ُةوتيةكاْ بؤ ٓاووال

 .9ضاوديَشى وبةدواداضوُى كاسوباسى فةسًاُطةكاُى ئةوقافى طِوسى
ثاسيَضطا.

ثةيوةُذيذاس.
 .5بةدواداضووْ بؤ ئاًادةكشدْ و داًةصساُذُى ثشِؤرةكاُى ثةيوةُذيذاس

 .10دسوطتلشدُى ٓاوئآةُطى هةطةيَ دةصطا ُاوخؤيية ئايِييةكاْ و
سِيَلخشاوى يةكيَتى صاُاياُى ئايِى ئيظالًى بؤصياتش خضًةت كشدُى

بة طاًاُة طشوػتيةكاْ و ثشِؤرةكاُى بةسٓةًٔيَِاُى وصةى كاسةباو
ثيؼةطاصيي و باصسطاُى.
 .6ضاوديَشيلشدُى كؤًجاُياكاُى كاسى دةسٓيَِاُى طاًاُى طشوػتىء

ًاًؤطتاياُى ئايِى.
 .11طشُطيذاْ بة طةػتوطوصاسى ػويَِة ئايِيةكاْ و ًضطةوت و
ػويَِةكاُى ثةسطنت و ئاطةواسة ئايِيةكاْ.
َى ثشطةى رُاْ هة ػويَِة ثيَويظتةكاُذا.
َذاْ بؤ كشدُةوةى ٓؤه
ٓ .12ةوه

وصة دةكةْ هة طِووسى ثاسيَضطادا.
 .7بةدواداضووْ و ضاوديَشيى كاسى ذلوًةت و ئةو داًةصساواُةى
هةكةستى ثيؼةطاصيي و باصسطاُيي و ُةوت و كاسةبادا كاسدةكةْ.

َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة
ٓ .13ةس خاه
ٓةبيَت.

 .8بةدواداضوْ و ضاوديَشى ئةو بشِة ثاساُةى هة ثرتِؤ دؤالسى ُةوت و
غاص دةطتذةكةوْ.

دةيةَ :هيزُةى ثيؼةطاصيى و وصة باصسطاُييءطةسضاوةطشوػتيةكاْ :
 .1ضاوديَشى و طةسثةسػتى طياطةتى ُةوت و بةسٓةًة ُةوتيةكاْ و
طاًاُة طشوػتيةكاْ هة ثاسيَضطادا بة ٓاوكاسى اليةُى ثةيوةُذيذاس
هة ذلوًةتى ٓةسيٌَذا.
 .2ضاوديَشى صاُياسيية رًيَشياسييةكاْ هة ٓاوسدةو ٓةُاسدةى ُةوت و
غاص و طاًاُة طشوػتيةكاُى تش بةٓاوكاسى اليةُى ثةيوةُذيذاس هة
ذلوًةتى ٓةسيٌَذا.
 .3ثيَؼلةػلشدُى ثشِؤرة ياطاى ػياو بؤ طِوسداُاْ هة بةفريِؤداُى
طاًاُى ُةوت و طاًاُة طشوػتيةكاُى تشو كايةباصسطاُييةكاْ.
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َذاْ بؤ داًةصساُذُى ػاسى ثيؼةطاصيي و باصسطاُيي ٓاوضةسخ،
ٓ .9ةوه
هةطةس بِةًائةُذاصةيي و ٓوُةسيي و ريِطةييةكاْ.
َى
 .10كاسكشدْ بؤداُاُى ُويَِةسى ثاسيَضطاى طويٌَاُى هة هيزُةى باال
ُةوت و طاص هةئةجنوًةُى وةصيشاْ وةن ثاسيَضطايةن كةُةوتى
هيَذةسدةٓيَِشيَت.
 .11كاسكشدْ بؤدسوطتلشدُى كاسطة هةبواسى ثيؼةطاصيية طؤسِاوةكاْ
بةتايبةتى هةبواسى ثرتؤكيٌياييةكاْ ،وةن كاسطةى ُايوؤْ و بؤياخ و
ثةيِى كيٌيايي و ( ) pvcهةوُاوضاُةى ُةوتى تيَذاية هةطِوسى
ثاسيَضطادا.
 .12كاسكشدْ بؤدسوطتلشدُى كاسطةى قري هةطةسجةَ قةصاكاُى طِوسى
ثاسيَضطادا.
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 .13بةًةبةطتى فشاواُلشدُى ثيؼةطاصيية ُاوخؤييةكاْ هةثاسيَضطادا
ٓةويَ بذسيَت بودجةى ثشِؤرة ثيؼةطاصيةكاْ بةسِيَزةى ( ) % 10صياد
بلشيَت.
 .14ثابةُذكشدُى كؤًجاُياكاْ بةسِآيَِاْ و فيَشكشدُى كاديشو
كاسًةُذاُى ُاوخؤ يي هة ٓةًوو كةستةكاُى ثيؼةطاصيي و وصةو
باصسطاُيي و طاًاُة طشوػتييةكاُذا.
 .15كاسكشدْ بؤ فشاواُلشدْ و باػرت سِيَلخظتِى كاسى ثيؼةوةساْ و
ُاوضة ثيؼةطاصييةكاْ بةثيَى ثيَوةسة جئاُييةكاْ.
َيي هة ٓةًوو ئةَ
ٓ .16اُذاُى كةستى تايبةت و طةسًايةطوصاسيي خؤًاه
بواساُةدا ،بةثيَى تايبةمتةُذيي ػويَِة جياجياكاُى ثاسيَضطا.
 .17ئةوهةويةتى كاسكشدْ و داًةصساُذْ بةثيَى ثظجؤسِيي بذسيَت بة
َلى ئةو ُاوضاُةى ئةو ثشِؤراُةياْ هيَية ،بةػيَم هةدآاتى ئةو
خةه
ثشِؤراُةيؽ بؤ خضًةتطوصاسيي ئةو ُاوضاُةو ثشؤطةى ثةسةثيَذاُى
ثاسيَضطا تةسخاُبلشيَت.
َةتجيَذاْ و تةسخاُلشدُى صةوى و
 .18ضاوديَشيلشدُى ثشؤطةى ًؤه
جيَبةجيَلشدُى ثشِؤرة ثيؼةطاصيي و وصةو باصسطاُيي و داًةصساوة
ُةوتييةكاْ.
 .19كاسكشدْ هةطةس بِةًاى كواهيَتيي كؤُرتؤ َي و ريِطةثاسيَضيي هة
تةواوى كةستة جياجياكاُذاو ضاوديَشيلشدُياْ.
َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة
ٓ .20ةس خاه
ٓةبيَت.

ياُضدةيةَ :هيزُةى خضًةتطوصاسيى ػاسةواُيى و ٓاتوضؤو طواطتِةوةو
طةياُذْ:
 .1بةدواداضوُى كاسوباسى ًةيذاُى خضًةتطوصاسيى ػاسةواُيى و ئاوو
ئاوةسِؤ و طواطتِةوة و طةياُذْ و كاسةبا و خضًةتطوصاسيية
بِضيِةيةكاُى ثاسيَضطا.
َذاْ بؤ بِةبشِكشدُى صيادةسِةويي و سِيَلخظتِى ياطايياُةى
ٓ .2ةوه
َلذاسيَتيي.
ًوه
 .3سِاويَزكشدْ و ٓةًآةُطيلشدْ هةطةيَ اليةُة ثةيوةُذيذاسةكاُذا بؤ
دياسيلشدُى طِوسى يةكة كاسطيَشِييةكاْ و طِوسى طوُذةكاْ.
 .4ضاوديَشيلشدُى كؤًجاُياكاُى تايبةت بةتةهةفؤْ و ئيِتةسُيَت و
ثةيوةُذييةكاْ و طواطتِةوة.
 .5كاسكشدْ بؤثةسةثيَذاْ وبوراُذُةوةى طواطتِةوةى طؼتى كة هةطةيَ
ثيَؼلةوتِة جئاُيةكاُذا بطوجنيَت.
َذاْ بؤ جيَطريكشدُى خضًةتطوصاسيي خاوةُجيَذاويظتيية
ٓ .6ةوه
تايبةتةكاْ هة ٓةًوو ثشِؤرةكاُى ئةَ كةستاُةدا.
َذاْ بؤ ثةسةثيَذاُى صياتشى
 .7ضاوديَشيلشدُى فشِؤكةخاُةو ٓةوه
فشِؤكةخاُةكاْ و فشِؤكةواُيي ًةدةُيي هة ثاسيَضطادا.
ٓ .8ةًآةُطيلشدْ هةطةيَ ئةَ كةستاُةدا بؤ جيَطريكشدُى ثاسن و ػويَِى
طةوصايي و سِيَطاوباُى ػياوى ٓاتوضؤكشدْ هةطِوسى ثاسيَضطادا.
 .9داُاُى ثالُى دسيَزخايةْ بةًةبةطتى طود وةسطشتّ هةٓؤكاسةكاُى
طواطتِةوةى طؼتى وةن فشِؤكةو ػةًةُذةفةس و تشاَ هة ُاو
َةكاُى طواطتِةوةى
ػاسةكاْء هة ُيَواُياُذاو بةراُذُةوةى ٓيَو
طؼتيي و ضاوديَشيلشدُياْ.
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َذاْ بؤ ضاسةطةسكشدُى ياطايياُةى كيَؼةى صةوى و صاسو
ٓ .10ةوه
تاثؤكشدْ و ثيَؼلةػلشدُى خضًةتطوصاسيي ػويَِة سِيَلِةخشاوةكاُذا

َذاْ بؤ سِيَلخظتِى سِيلالَ و تابوؤو تابوؤكاُى ٓاتوضؤ هة يةكة
ٓ .20ةوه
ئيذاسييةكاُذا.

هة طِوسى ثاسيَضطادا.
َذاْ بؤ سِيَلخظتِى تةالسطاصيياُةى ػاسو طةُتةسى ػاسةكاْ و
ٓ .11ةوه

 .21ثابةُلشدُى ئةَ كةستاُة بة ٓؤػياسكشدُةوةو ئاطاداسكشدُةوةى
ٓاووآلتياْ هة ضؤُيَتيي بةكاسٓيَِاْ و ثاساطتِى خضًةتطوصاسييةكاْ

َةخاُة باصسطاُيي و طةػتوطوصاسييةكاْ.
خاُوبةسةو تةالسةكاْ و باه
 .12كاسكشدْ هةطةيَ ئةَ كةستاُةدا بؤ داُاُى ثالُى ػياو بؤ

هة سِيَطةى سٍِِاطةياُذُةكاْ و ٓؤكاسةكاُى تشةوة.
َذاْ بؤ جياكشدُةوةى تؤسِى ئاوةسِؤو تؤسِى باساُاو هةيةكرت.
ٓ .22ةوه

ثاكوخاويَِشِاطشتِى يةكة كاسطيَشِييةكاْ و سِيَلخظتِةوةى طيظتٌى

َذاْ بؤ دسوطتلشدُى تؤسِى ئاوى قوسغ و طةسهةُوىَ
ٓةوه

كؤكشدُةوةى خؤيَ و خاػان ،خضًةتطوصاسييةكاُى تش هة طِوسى
ثاسيَضطادا.
َذاْ بؤ كشدُةوةى كاسطةى سِيظايلوني هة ػويَِة ثيَويظتةكاُذا.
ٓ .13ةوه

بةكاسٓيَِاُةوةى.
 .23كاسكشدْ بؤ جيَبةجيَلشدُى خضًةتطوصاسييةكاْ و سِيَطاوباْ ثيَؽ
دابةػلشدُى صةوى بة ٓةًآةُطيي هةطةيَ اليةُة ثةيوةُذيذاسةكاُذا.

َذاْ بؤ دياسيلشدُى صةوى ػياو بؤ خؤيَ و خاػان ،كة صياْ بة
ٓ .14ةوه
داُيؼتواْ و ريِطة ُةطةيةُيَت.

 .24كاسكشدْ بؤ داُاُى سِيَوػويَِى ثيَويظت بؤ ٓاوسدةكشدُى ئؤتؤًبيى
بؤ ػاسةكاْ بةثيَى ثةيشِةويَلى طوجناو.

 .15ثابةُلشدُى اليةُة ثةيوةُذيذاسةكاْ بة دياسيلشدُى سِووبةسى

 .25ضاوديَشيلشدُى دابةػلشدُى صةوى و يةكةكاُى ُيؼتةجيَبووْ هة

طةوصايي ثيَويظت هة ُةخؼةى ُيؼتةجيَبووْ و ثشِؤرةكاُذا.
َذاْ بؤ ئةوةى ػاسةواُيى ثابةُذبلشيَت بةدابيِلشدُى ػويَّ و
ٓ .16ةوه
ديضايِى يةكةكاُى ُيؼتةجيَبووُى ػياو و ثيَويظت بؤ ٓاووآلتياْ.

تةواوى يةكة ئيذاسييةكاُى ثاسيَضطادا.
َذاْ بؤ طةياُذُى سِيَطاى ػياو بة ػويَِة جياجياكاْ و
ٓ .26ةوه
بةطتِةوةياْ بةيةكةوةو دووطايذكشدُى سِيَطاى ُيَواْ قةصاكاْ.

َذاْ بؤ دسوطتلشدُى ٓةًآةُطيي صياتش هة ُيَواْ ئةَ كةستاُةو
ٓ .17ةوه

َطشةكاْ و
َذاْ بؤ جياكشدُةوةى سِيَطاى طؼتيي هة سِيَطاى باسٓةه
ٓ .27ةوه

كةستى تايبة تذاو ضاوديَشيلشدُى وسدى ئةَ ثشؤطاُة هةاليةْ
ئةجنوًةْ و اليةُة ثةيوةُذيذاسةكاُةوة.

َى سِيَطاوباْ و ػةًةُذةفةسى طرتاتيزيي.
داًةصساُذُى ٓيَو
َةكاُى
َذاْ بؤ داُاُى بِةًاى ػياو بؤ سِيَلخظتِى ٓيَو
ٓ .28ةوه

َى طؼتيي هة ُيَواْ
َى ػياو بؤ ٓيَو
َذاْ بؤ كشدُةوةى تيَشًيِاه
ٓ .18ةوه
ػاسةكاْ و ُاو ػاسةكاُيؼذا.
َذاْ بؤ داُاُى ُاوُيؼاُى رًيَشةيي بؤ ًايَ و طةسِةن و كؤآلْ و
ٓ .19ةوه

طواطتِةوةو ُشخةكاُياْ هة ئاطتى خضًةتطوصاسييةكاُياْ.
 .29ضاوديَشيلشدُى دابةػلشدْ و بةكاسٓيَِاُى صةوى طؼتيي بؤ كةستى
باصسطاُيي و كؤًجاُياكاْ هةطةس بِةًايةكى ياطايياُةى

ػةقاَ و كاساكشدُى طيظتٌى ثؤطت.

دادثةسوةساُة .بةدواداضووُى ئةو صةويياُةى دابةػلشاوْ كة بؤ
ًةبةطتى دياسيلشاوى خؤياْ و هةًاوةى دياسيلشاوى خؤياُذا
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بةكاسبٔيَِشيَّ ،بةثيَضةواُةوة هيَياْ وةسبطرييَتةوة بةثيَى ياطاو
سِيٌَِاييةكاْ.
َذاْ بؤ دسوطتلشدُى عةهوةو قةطاخباُةى ًؤديَشْ و ُاوضةى
ٓ .30ةوه
ثيؼةطاصيي و ثيؼاُطاكاُى ئؤتؤًبيَى و ئاًيَشةكاْ و ًةخضةْ و
َطةكاُى ًةسِو ًاآلت و ًةيذاُى ئارةآلْ ،بةػيَوةيةكى ئةُذاصةيي
كيَو
ػياو.
 .31ضاوديَشيلشدُى وسدى داُاُى تاوةسةكاُى طةياُذْ و طواطتِةوةو
ثةخؼلشدْ هةطةس بِةًا تةُذسوطتيي و صاُظتيية سِيَجيَذساوة
جئاُييةكاْ.
َذاْ بؤ سِيَلخظتِةوةى باصاسِو ػويَِة طؼتييةكاْ و ثةسةثيَذاْ و
ٓ .32ةوه
ُويَلشدُةوةى طةُتةسى ػاسةكاْ.
َة طؼتييةكاُى
َذاْ بؤ سِيَلخظتِةوةى ػياوا ُةى تاكظيي و ٓيَو
ٓ .33ةوه
طواطتِةوة هة ٓةًوو سِويةكةوة.
 .34ثابةُلشدُى كاسطةو كؤًجاُياكاْ بة ثاكشدُةوةى ثاػةسِو ثامشاوةى
ثشِؤرةو كاسطةكاُياْ بةثيَى سِيٌَِايية ريِطةييةكاْ.
 .35بةدواداضووُى كيَؼةو ٓؤكاسةكاُى ثيظلشدُى ئاوو ريِطة هة طِوسى
ثاسيَضطادا.
َذاْ بؤ ثاساطنت و سِيَلخظتِى طؤسِطتاُةكاْ و دابيِلشدُى
ٓ .36ةوه
خضًةتطوصاسيي ثيَويظت بؤياْ.
َذاْ بؤ ضاثلشدُى سِيَبةسى ػاسةكاُى طِوسى ثاسيَضطا،
ٓ .37ةوه
بةٓةًآةُطي هةطةيَ اليةُة ثةيوةُذيذاسةكاُذا.
َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة
ٓ .38ةس خاه
ٓةبيَت.
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دواُضدةيةَ:
ػاسطتاُى):

هيزُةى ثاسيَضطاسيى ( ئاطايؽ ،ثؤهيع ،بةسطشيى

 .1طفتوطؤكشدْ هةثالُى ئاطايؼى طِوسةكة كة هةاليةْ هيزُةى
َوة ثيَؼلةػذةكشيَت ،بةًةبةطتى ثةطةُذكشدُى.
ئاطايؼى باال
 .2ضاوديَشيى ثالُى ئاطايؼى ثاسيَضطا هةطةسجةَ يةكة ئيذاسييةكاُى
طِوسى ثاسيَضطادا ،هةدواى ثةطةُذكشدُى هةاليةْ ئةجنوًةُةوة.
 .3ضاوديَشكشدُى باسودؤخى ئاطايؽ هةثاسيَضطادا بةٓاوئآةُطى هةطةيَ
دةصطا تايبةمتةُذةكاْ و بةسِاثؤست خبشيَتة بةسدةَ ئةجنوًةْ.
 .4ضاوديَشيلشدُى ٓةسػتيَم ثةيوةُذى بةكاسوباسى تايبةت بةثاساطتِى
ئاطايؽ و ثةيشِةو هةُاوئةجنوًةُذا ٓةية.
َظةُطاُذُى كاسى دةصطاكاُى ئاطايؽ و ثؤهيع و
 .5ضاوديَشيى ٓةه
بةسطشيي ػاسطتاُيي هةئةفظةس و كاسًةُذاُياْ هةثاسيَضطادا.
َوةػاُذُةوةى بِلةكاُى
 .6ثةطةُذكشدُى ثيَؼِياص بؤكشدُةوة ياْ ٓةه
ثؤهيع و باصطةكاْ .باصطةكاْ بةػيَوةيةكى ُوىَ بِياتبِشيَِةوةو
طيٌاى جواُيي ٓةسيٍَ ثيَؼلةؾ بة ٓاووآلتياْ و طةػتياساْ و
ًيواُاْ بلةْ.
 .7ضاسةطةسكشدْ و بةدواداضوْ و طويَطشتّ هةطةسُخ وطشفت و
داواكاسى كاسًةُذاُى ثؤهيع و ئاطايؽ و بةسطشيى ػاسطتاُى.
ٓ .8اُذاُى صياتشى رُاْ بؤ بةػذاسيلشدُياْ و كاسكشدُياْ هةَ
كةستاُةدا.
َذاْ بؤ سِيَلخظتِى بِلةو باسةطاكاُى ٓيَضةكاُى ُاوخؤو
ٓ .9ةوه
ئاطايؽ هة ػاسةكاُذا.
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 .10قةدةغةكشدُى ٓةًوو سِيَلخظتِيَلى ذيضبيي هةُاو ئةَ كةستاُةدا هة
كاتى دةواًيي فةسًيذاو سِيَطشتّ هةوةى فةسًاُطةكاُياْ بؤ كاسوباسى

 .4ضاوديَشيى بةطةسثشِؤرةكاُى ئاوةداُلشدُةوةو طةػتوطوصاس هةطِوسى
ثاسيَضطادا.

ذيضبيي بةكاسبٔيَِشيَت.
 .11كاسكشدُى ٓةسيةن هة ثوةداسو كاسًةُذاُى ئةَ كةستاُة بةثيَى

 .5داُاُى ثالُى صاُظتى و طوجناو بؤ ثشِؤرةكاْ و ضاوديَشى ًاطتةس
ثالُى طِوسى ثاسيَضطا.

َِةكشدُى ئةسكةكاُياْ.
ثظجؤسِيي خؤياْ و تيَلةه
 .12ضاوديَشيلشدُى طشتوخاُةكاْ.

 .6طشُطيذاْ بةخضًةتطوصاسيى ػاسداسيى و ئاوى خواسدُةوة و كاسةبا و
سِيَطةوباْ و ٓؤيةكاُى طواطتِةوة.

َذاْ بؤ سِآيَِاْ و ثةسةثيَذاُى صياتشى ثوةداسو كاسًةُذاُى ئةَ
ٓ .13ةوه

 .7طشُطيذاْ بة ئاوةداُلشدُةوة و ثيَؼلةػلشدُى خضًةتطوصاسيى

كةستاُة هة ُاوةوةو دةسةوةى ٓةسيٌَذا.
َذاْ بؤ دابيِلشدُى كةهوثةىل ًؤديَشْ بؤ خيَشاتشكشدْ و
ٓ .14ةوه
باػرتكشدُى كاسو ضاالكييةكاُياْ.

بةدئَاتةكاْ بؤئةوةى فؼاسى داُيؼتواْ هةطةسُاوةُذى ػاسةكاْ كةَ
بيَتةوة.
 .8طشُطيذاْ بةُةخؼةطاصيى بيِاطاصى و كاسوباسى بِياتِاُى ػاسى

َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة
ٓ .15ةس خاه
ٓةبيَت.

ًؤديَشْ ،دابةػلشدُى ثشِؤرةكاْ هةطةسبِةًاى رًاسةى داُيؼتواْ و
تايبةمتةُذيي و ثيَذاويظتى ُاوضةكاْ.
 .9طشُطيذاْ بةبواسى ُيؼتةجيَبوْ و كشيَِيؼيِاْ.

طياُضدةيةَ :هيزُةى ٓوُةسيي (ثالْ و ثشِؤرةكاْ و ئاوةداُلشدُةوةو
وةبةسٓيَِاْ و طةػتوطوصاس):
َُةى ثشِؤرةكاُى طةػةثيَذاُى ٓةسيٌَةكاْ و
 .1تاوتويَلشدُى ثالُى طاال
ثشِؤرة ُاوخؤيية ثيَؼلةػلشاوةكاْ هةاليةْ ثاسيَضطاوةو طفتوطؤو
ثةطةُذكشدُياْ هةاليةْ ئةجنوًةُةوة.
ٓ .2اوئآةُطى هةطةيَ فةسًاُطةكاُى ثاسيَضطادا بةًةبةطتى داُاُى
يةكةًيِةيى ثيَذاْ هةثشِؤرة وةبةسٓيَِةكاُى وةصاسةتةكاُذا.
 .3ئاًادةكاسيى وضاوديَشيى ُويَلشدُةوةى ثالُى طةػةثيَذاُى ثاسيَضطا
بةثؼتبةطنت بةثالُى طرتاتيزى تايبةت بةسِاويَز هةطةيَ
اليةُةثةيوةُذيذاسةكاْ.
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 .10ضاسةطةسكشدُى كيَؼةى خاُووة بيَتاثؤكاْ و ئةوطةسِةكاُةى
َذاْ بؤ ضاسةطةسكشدُى
بةػيَوةى ٓةسِةًةكى دسوطتلشاوْٓ ،ةوه
َلذاسيَتيي و صيادةسِةوى.
كيَؼةى ًوه
 .11طشُطيذاْ بةًتٌاُة دسوطتلشدْ هةطِوسى ثاسيَضطادا بؤ وةبةسٓيَِاْ
هةسِيَطةى بةجئَيَِاُة ياطاييةكاْ هةٓاوكاسيى و ٓاوئآةُطى هةُيَواْ
دةطتةيةن هةثاسيَضطا و فةسًاُطةو وةصاسةتة تايبةمتةُذةكاْ.
 .12طةسثةسػتى وارؤى وةبةسٓيَِاْ و ضاوديَشيى كاسى كؤًجاُيا
وةبةسٓيَِةكاْ و بةسصكشدُةوةى سِاطجاسدة بؤدةطتةى طةسؤكايةتى
ئةجنوًةْ.
ٓ .13اُذاُى كةستى طةػتوطوصاسي تةُذسوطتيي.
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 .14ثةسةثيَذاْ

بة

ػويَِة

طةػتياسييةكاْ

و

دابيِلشدُى

خضًةتطوصاسييةكاْ بؤياْ.

 .25ضاوديَشيى كاسوباسى وةبةسٓيَِاُى ُيؼتٌاُيى و ُاوخؤيي و بياُى و
َى كةٓاُى ثشِؤرةى وةبةسٓيَِاْ بذات
ثيَؼِياصى سِيٌَِايي هؤكاه

َذاْ بؤ ثاساطتِى ػويَِة طةػتوطوصاسيي و ئاطةواسييةكاْ.
ٓ .15ةوه
َذاْ بؤ ئةوةى ُاوضة طةػتوطوصاسييةكاْ قؤسخِةكشيَّ و
ٓ .16ةوه

هةثاسيَضطادا بةٓاوئآةُطى و سِاويَز هةطةيَ دةطتةى وةبةسٓيَِاُى
َيى.
ُيؼتٌاُى و هؤكاه

ثابةُذبلشيَّ بؤ طةػتوطوصاسيي و خضًةتى طؼتيي.
َذاْ بؤ بآلوكشدُةوةى كةهتوسو سِيٌَِايية طةػتياسييةكاْ بة
ٓ .17ةوه

َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة
ٓ .26ةس خاه
ٓةبيَت.

ٓاووآلتياْ و كشدُةوةى طةُتةسو ثةمياُطاى تايبةت بةَ بواسة.
 .18كاسكشدْ بؤ تةسخاُلشدُى ػويَِى ثاسكيِى ثيَويظت و ػويَّ و
سِيَطاى تايبةت بة خاوة ْ ثيَذاويظتيية تايبةتةكاْ هة ٓةًوو
كةستةكاُذا.
ٓ .19ةًآةُطيي هةطةيَ فةسًاُطةى بةدواداضوُى ثشِؤرةكاُى ئةجنوًةُى
وةصيشاُذا بؤ كاسى ثشِؤرةكاُى طِوسى ثاسيَضطا.
 .20ثيَذاضووُةوةو

سِيَلخظتِةوةى

طيظتٌى

طةسثةسػتيلشدُى

ثشِؤرةكاْ هةطةس بِةًاى كاسكشدْ بة هيزُةو ثظجؤسِيي.
َذاْ بؤ داُاُى ُويَِةسى ئةجنوًةْ هة ئةجنوًةُى باآلى
ٓ .21ةوه
وةبةسٓيَِاُذا.
 .22كاسكشدْ بؤ ئةوةى بودجةى تةسخاُلشاوى ٓةس ثشِؤرةيةن دواى
ئيراهةكشدْ هة باُليَلذا تةسخاُبلشيَت و كاسيجيَبلشيَت.
 .23بةطتِى كؤسِو طيٌيِاسو كؤبوُةوة بؤٓاُذاُى وةبةسٓيَِةساْ و
ٓاوئآةُطى دةطتةى ُاوبشاو هةطةيَ ُاوةوةو دةسةوةى ٓةسيٌَذا.
 .24بةػذاسيلشدْ هةُةخؼةى وةبةسٓيَِاُى ثاسيَضطا و ئاطاُلاسيي
تةسخاُلشدُى صةوى هةسِيَطةى ئةو وةصاسةتاُةى تايبةمتةُذْ
بةٓاوئآةُطى هةطةيَ دةطتةى وةبةسٓيَِاُذا.
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َيةتى:
ضواسدةيةَ :هيزُةى كاسوباسى كؤًةال
 .1طشُطيذاْ بةًافةكاُى رُاْ و بةسطشيلشدْ هيَياْ بةثيَي جاسُِاًةى
جئاُى ًافةكاُى ًشؤظ.
 .2بايةخذاْ بة خاوةُجيَذاويظتيية تايبةتةكاْ و داُاُى سِيَوػويَِى
طوجناو بؤ ثيَؼلةػلشدُى خضًةتطوصاسيي ثيَياْ و سِةضاوكشدُى
ثيَذاويظتييةكاُياْ هة ٓةًوو ثشِؤرةكاُذاو ضاوديَشيلشدُى ئةو
َذاْ بؤ كشدُةوةى ُةخؤػخاُة و
ياطاياُةى كة تايبةتّ ثيَياْ و ٓةوه
خويَِذُطة وطةُتةسى تايبةت بؤياْ.
 .3ضاوديَشيى جيَبةجيَبوُى ئةوياطاياُةى خيَضاْ دةثاسيَضْ
هةدةطتذسيَزى و توُذوتيزيى خيَضاُى.
 .4طشُطيذاْ بةثيَؼخظتِى ئةوياطاياُةى تايبةتّ بةضاوديَشيى
َةتى دايلايةتيي و كاسكشدْ بؤ ضةطجاُذُى
دايلايةتى ًِايَ و ًؤه
َةتى باوكايةتيي هة ياطادا.
ًؤه
 .5كاسئاطاُى

كشدْ

بؤالواْ

هةٓةسدوو

سِةطةص

بةًةبةطتى

ثيَؼلةػلشدُى ٓؤػياسيي خيَضاُيي و دسوطتلشدُى خيَضاْ و
بةسصكشدُةوةى ئاطتى سِؤػِبرييى ثيَويظت بةًةبةطتى سِيَطشتّ
َوةػاُذُةوةى خيَضاْ.
هةٓةه
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َة سِاطةياُذُةكاُذا بؤ ئةوةى طشُطيى صؤستش
ٓ .6ةًآةُطيي هةطةيَ كةُاه
َيةتيى و ئابووسياْ بذةْ و
َى رُاْ هةاليةُى طياطيى و كؤًةال
بةسِؤه
َطاى
ثؼتطرييياْ بلشيَت بة هةبةسضاوطشتِى تايبةمتةُذيى كؤًةه
كوسدةواسى.
َطا هةسِيَطةى بةطتِى
 .7بةسصكشدُةوةى ئاطتى ٓؤػياسى كؤًةه
طيٌيِاسو كؤبوُةوةو ؤسن ػؤثى تايبةت بةًافةكاُى خيَضاْ.
َذاْ بة ضةطجاُذُى
 .8ضاوديَشيلشدُى دةطتةبةسى كؤًةآليةتييٓ ،ةوه
كاسةكاُياْ وةن خضًةتى طؼتيي و خاُةُؼيِلشدُياْ هةكاتى
تةواوكشدُى خضًةتى ياطايي ،ياْ ثةكلةوتّ و ُةخؤػيي طةختذا.
 .9ضاوديَشيلشدُى صيِذاُييةكاْ و طةسهةُوىَ ئاًادةكشدُةوةياْ بؤ
َطا ،كشدُةوةى خوي و دةسفةتى كاسى ػياو هةُاو
ٓاتِةوة ُاو كؤًةه
صيِذاُةكاُذا.
 .10ضاوديَشيلشدُى ئةو خيَضاُاُةى بةبشِياسى دادطا بةخيَوكةسةكاُياْ
ذوكٌذساوْ.
ٓ .11اُذاُى خيَضاُة ئيؼلةسو دةطرتِةُطيِةكاْ.
َذاْ بؤ كشدُةوةى خاُةى بةطاآلضوواْ و ًِاآلُى بيَظةسثةسػت.
ٓ .12ةوه
َلشدْ و ٓاُذاُياْ بؤ كاسكشدْ و
َذاْ بؤ ُةٓيَؼتِى دياسدةى طواه
ٓ .13ةوه
بةسطشتّ هة كاسكشدْ بة ًِاآلْ.
َذاْ بؤ كشدُةوةى دايةُطاى ػياوو ثيَؼلةوتوو هة ػويَِة
ٓ .14ةوه
جياجياكاُذا ،كة هةطةيَ باسى داسايي خيَضاُةكاُذا بطوجنيَت.
ٓ .15ةًآةُطيلشدْ هةطةيَ ئةو ُاوةُذو سِيَلخشاواُةى كاس بؤ خيَضاْ و
رُاْ و ًِاآلْ دةكةْ.
َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة
ٓ .16ةس خاه
ٓةبيَت.
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ثاُضدةيةَ :هيزُةى سِؤػِبرييى و ٓوُةس و سِاطةياُذْ و ثاساطتِى
ئاطةواس:
 .1ضاوديَشيى و طةسثةسػتيى سِاطتةوخؤى بآلوكشاوة فةسًييةكاُى
ئةجنوًةْ دةسياُذةكات.
َةت
َة سِاطةياُذُة جؤساوجؤسة ًؤه
ٓ .2اوئآةُطى هةطةيَ كةُاه
َوكشدُةوةى
بال
بةًةبةطتى
داواكشدُياْ
ثيَذساوةكاْء
كاسوضاالكييةكاُى ئةجنوًةْ.
َذاْ بؤ طيَشِاُةوةى ئةو بيِاو ػويَِة ٓوُةسيي و كةهتوسيي و
ٓ .3ةوه
ئةدةبياُةى كة داطريكشاوْ و تةسخاُلشدُةوةياْ بؤ بواسةكاُى خؤياْ.
َذاْ بؤ داًةصساُذُى طةُتةسيَلى تايبةت بة ئةسػيظى ُةتةوةيي.
ٓ .4ةوه
 .5بايةخذاْ بةكاسى دةطتيي و تةالسطاصيي كوسديي هة بواسى
بيِاطاصيي و سِطنت و ضِني و بواسةكاُى تشدا.
َذاْ بؤ ئةوةى طويٌَاُى
 .6بايةخذاْ بةبواسى ضاث و ضاثةًةُيي و ٓةوه
بلشيَتة ػاسى ضاثةًةُييةكاْ هة ئاطتى عيَشاق و ٓةسيٌَذا.
 .7بايةخذاْ بة كتيَبخاُة طؼتييةكاْ و كتيَبخاُةى قوتاخباُةكاْ و
ثيَؼاُطاى كتيَب و كتيَبخاُة طةسِؤكةكاْ.
َى ًؤديَشُى تايبةت بةبواسة
َذاْ بؤ كشدُةوةى طةهةسيي و ٓؤه
ٓ .8ةوه
ٓوُةسيي و سِؤػِبرييية جياجياكاْ.
 .9بايةخذاْ بة سِوكاسى تةالسطاصيي ػاس بةٓةًآةُطيي هةطةيَ
ػاسةواُيذا.
َى طاآلُةى ٓوُةسيي هة طِوسى
َذاْ بؤ كشدُةوةى فيظتيَظاه
ٓ .10ةوه
ثاسيَضطادا.
 .11ضاوديَشيلشدُى طيِةًاو ياُةو ثشِؤرة ٓوُةسيي و سِؤػِبريييةكاْ.
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َذاْ بؤ تةسخاُلشدُى بودجةيةكى تايبةت بة ثةسةثيَذاُى
ٓ .12ةوه
سِؤػِبرييي و ٓوُةسيي هة ثايتةختى سِؤػِبرييذا.

 .23بايةخذاْ بةٓوُةسى ػيَوةكاسيى و ًيوصيم و ػاُؤ بةتايبةتيؽ
ٓوُةسى سِةطةُى كوسديي هةطةسجةَ قوتاخباُةو خويَِذُطاكاُذا.

 .13بشِياسداْ هة ُاوُاُى ػويَِةطؼتييةكاْ هةاليةْ ئةجنوًةُةوة.
 .14سِيَطشتّ هة ٓاُذاُى توُذوتيزيي و ثابةُذبووْ بة ثاساطتِى

 .24كاسكشدْ بؤدسوطتلشدُى تةالسيَم بةُاوى تةالسى ػاُؤو ًؤطيقاو
ئؤثيَشاو بواسة ئةدةبيي و سِؤػِبريييةكاْ هة ثاسيَضطاى طويٌَاُيذا،

دابوُةسيتى سِةطةُى كوسديي هة كاسة ٓوُةسييةكاُذا.
 .15بايةخذاْ بة كاية ئةدةبيي و فةسٓةُطييةكآْ ،اُذاُى كةطاُى

بةطةسجةَ ثيَذاويظتيةكاُةوة.
َذاْ بؤ دسوطتلشدُى ضةُذيّ طتؤديؤي طةوسةى ٓاوضةسخ.
ٓ .25ةوه
 .26ثاساطنت و بوراُذُةوة و بايةخذاُى صياتش بةكةهتوسو ئاطةواسو

بةٓشةًةُذى ئةو بواساُة.
 .16بايةخذاْ بة صًاْ و ئةدةب و كةهتوسى سِةطةُى كوسديي هة ٓةًوو
ضاث و بآلوكشدُةوةو سِيلالَ و تابوؤكاُذا.
 .17ضاوديَشيي كاسى بةػةكاُى سِاطةياُذْ هةداًةصساوة و طةسجةَ

ػويَِةواسة ديَشيِةكاْ و ئاوةداُلشدُةوةياْ.
.27طشُطيذاْ بةو ًؤصةخاُاُةى كة ٓةْ ،كاسكشدْ بؤكشدُةوةى
ًؤصةخاُةى تايبةت هةػاسوػاسؤضلةكاُذا.

فةسًاُطةكاُى طِووسى ثاسيَضطادا.
 .18طشُطيذاْ بةسِؤػِبريكشدُى صياتشى

ٓ .28اُذاْ و ثيَؼِياصكشدْ بؤ ثاداػتلشدُى ئةوكةطاُةى كة ئاطةواسو
كةهتوسى ُةتةوةيي دةطيَشُِةوة بؤ ذلوًةت.

طشوث

و

تاكةكاْ

و

فةسآةًلشدُى ثيَذاويظتية جؤسبةجؤسةكاُياْ.
 .19ضاوديَشيى و بةدواداضوْ بؤ كيَؼةى ٓوُةسى بؤ باػرتكشدُى تةواوى
ضاالكيية ٓوُةسييةكاْ و ثيَؼِياصكشدْ بؤطشُطيذاُى صياتش بةتةواوى
بواسة ٓوُةسييةكاْ هةطةسجةَ بواسةكاُذا و فةسآةًلشدُى
ثيَذاويظتيةكاُياْ بةطويَشةى ثيَويظتيى طةسدةَ.
 .20بايةخذاْ بةتواُاو بةٓشةى ٓوُةسى و سِؤػِبرييى طةجناْ و
داًةصساُذُى دةصطاى ثيَويظت بؤئةَ ًةبةطتة.
َذاْ بؤ كشدُةوةى ٓؤيَ و طةُتةسى ٓوُةسيى هةطةسجةَ قةصاو
ٓ .21ةوه
ُاذية وطوُذة طةوسةكاُذآ ،اُذاُى طشوث و سِيَلخشاوة ٓوُةسييةكاْ.
 .22بايةخذاْ بة ئيِظتيتيوت و ُاوةُذةكاُى كةهةثوسو ئةتِؤطشافياو
ٓوُةسو سِؤرُاًةطةسيي و ئةدةبياتى سِةطةُى كوسديي.
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َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة
ٓ .29ةس خاه
ٓةبيَت.

ػاُضدةيةَ :هيزُةى ثةيوةُذيةكاْ و كاسوباسى ئةُذاًاْ و
سِيَلخشاوةًةدةُييةكاْ:
 .1بةدواداضوُى كاسوباسى ئةُذاًاُى ئةجنوًةُى ثاسيَضطا هةداًو دةصطاو
داًةصساوة ذلوًيةكاُذا.
 .2كاسكشدْ بؤثةسةثيَذاُى تواُاكاُى ئةُذاًاْ بةطوود وةسطشتّ
َةتييةكاْ ،بةثيَى ثظجؤسٍِِيي و
هةسِيَلخشاوة ُاوخؤيى و ُيَودةوه
ئةصًوُى ئةُذاًاْ و تايبةمتةُذيي هيزُة ٓةًيؼةييةكاُى ئةجنوًةْ.
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 .3طشُطيذاْ بةدسوطتلشدُى ثةيوةُذيى توُذوتؤيَ وٓاوطةُط هةطةيَ
ئةجنوًةُى ثاسيَضطاكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ و عيَشاق هةطةسبِةًاى
ثاساطتِى ٓاوطةُطى و سِيَضطشتِى بةساًبةس.
 .4طشُطيذاْ بةسِاطشتِى ثةيوةُذيى ئةجنوًةْ هةطةيَ

ٓةسطيَ

طةسؤكايةتيةكةى ٓةسيٍَ و وةصاسةتةكاْ و داًودةصطا ذلوًيةكاُى
ٓةسيٍَ و اليةُة طياطيةكاُذا.
 .5طشُطيذاْ بةثةيوةُذيى دؤطتاُة هةطةيَ سِيَلخشاوة ُاوخؤيى و
َةتيةكاُى كةئيَظتا هةعيَشاق و كوسدطتاُذا كاسدةكةْ.
ُيَودةوه
 .6فةسآةًلشدُى دةسفةتى كاسكشدْ بؤسِيَلخشاوة ًةدةُيةكاْ و
ثيَؼِياصكشدْ بؤ ثيَؼلةػلشدُى ٓاوكاسيى بؤياْ هةكاتى ثيَويظتذا.
 .7ضاوديَشيى كاسوباسى ثةيوةطت بةثةيوةُذيةكاُى ُاوةوةو دةسةوة
هةطِوسى ثاسيَضطادا.
 .8بشِياسداْ هةًيلاُيضًيَلى ػياو دةسباسةى ئاًادةبووُى ضاوديَشاْ
َتياْ ،سِيَلخشاوة ُاذلوًيةكاْ) بؤ داُيؼتِة ئاػلشاكاُى
(ٓاو وال
ئةجنوًةْ بةثيَى سِيَوػويَِيَلى طوجناو.
ٓ .9اوئآةُطى و ٓاوكاسى هةطةيَ هيزُةكاُى ئةجنوًةْ و داُيؼتِةكاُى
ثاسيَضطاكاُى تشى ٓةسيٍَ هةبةطتِى كؤُطشةو طيٌيِاسو ؤسن ػؤث و
كؤبوُةوةى جةًاوةسى كشاوة بةطويَشةى ًيلاُيضًى جياكشاوة كة
هيزُةكة سِيَليذةخات.
َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة
ٓ .10ةس خاه
ٓةبيَت.
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ذةظذةيةَ :هيزُةى ًافى ًشؤظ و كؤض و كؤضبةساْ:
 .1كاسكشدْ هةطةسثاساطتِى ًافى ًشؤظ و بةسطشيى هيَلشدُى و
َذاْ هةثيَِاو ئاطاداسبووْ هةبةُذةكاُى جاسُِاًةى طةسدوُيي
ٓةوه
َةتييةكاْ و ٓاوئآةُطى
َيَِِاًة ُيَودةوه
ًافةكاُى ًشؤظ و ياطاو بةه
هةطةيَ اليةُة ثةيوةُذيذاسةكاْ.
 .2كاسكشدْ هةطةس بةدواداضوُى طرياوو دةطتبةطةسةكاْ و
سِاطويَضساوةكاْ وبةتةُطةوة ضوُى ًافة تايبةتيةكاُياْ ٓةسوةٓا
ٓاوئآةُطى هةطةيَ اليةُى ثةيوةُذيذاسدا.
 .3طاصداُى طيٌيِاسو كؤبوُةوةى تايبةت بةًافةكاُى ًشؤظ.
 .4ثةيوةُذيذسوطتلشدْ هةطةيَ سِيَلخشاوة ًةدةُيةكاْ و سِيَلخشاوة
َةتيية تايبةمتةُذةكاْ بةًةبةطتى ثةسةثيَذاْ و ثاساطتِى
ُيَودةوه
ًافةكاُى ًشؤظ.
 .5ضاوديَشيلشدُى بةُذيِخاُةكاْ هة سِووى سِةوػى ًافةكاُى
ًشؤظةوة.
 .6طشُطي ذاْ بةكشيَلاساْ و كاسًةُذاُى كةستى تايبةت و كؤًجاُيا
وةبةسٓيَِةكاْ.
َذاْ بؤ دسوطتلشدُى كةًجى تايبةت بةئاواسةكاْ و دابيِلشدُى
ٓ .7ةوه
ثيَذاويظتيةكاْ بةجؤسيَم كاسيطةسيى هةطةس طشوػتى دميوطشافيى
َيةتى.
ُاوضةكاْ ُةبيَت و ُةبيَتة ٓؤى خشاثبوُى ئاطايؼى كؤًةال
 .8كاسكش دْ بؤ ئةو ٓاووآلتياُةى هة دةسةوةى ٓةسيٌَةوة دةطةسِيَِةوة بؤ
َذاْ بؤ طيَشِاُةوةياْ بؤ طةسكاسةكاُى ثيَؼووياْ
صيَذى خؤيآْ ،ةوه
ياْ داًةصساُذُياْ دؤصيِةوةى ٓةىل كاس بؤياْ.
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 .9ضاوديَشيلشدُى ئةو كؤًةن و ٓاوكاسيياُةى ثيَؼلةؾ بة ئاواسةو

ًاددةى (:)34

ٓ .10اُذاُى اليةُة ثةيوةُذيذاسةكاْ و سِيَلخشاوةكاْ بةبةسصكشدُةوةى
ٓؤػياسيي تايبةت بةًافةكاُى ًشؤظ.

ٓةسهيزُةيةكى ٓةًيؼةيي ئةجنوًةْ هةرًاسةيةن ئةُذاَ ثيَم ديَت كة
رًاسةياْ هة ( )3ئةُذاَ كةًرت ُةبيَت ،ثيَويظتة ئةجنوًةْ دةُطى هةطةسبذات
و بةصؤسيِةى دةُط هيزُةكاْ ثةطةُذ دةكشيَّ.

ثةُآةُذةو سِاطويَضساوةكاْ دةكشيَّ.

 .11بةدواداضووُى ٓةس ثيَؼيَولاسييةن كة دةسٓةق بة ًافةكاُى ًشؤظ
دةكشيَّ هة طِوسى ثاسيَضطادا.
َذاْ بؤ دابيِلشدُى طةجنيِةو ػويَِى ثيَويظت بة ثيَذاويظتيي
ٓ .12ةوه
ًشؤيي بؤ كاتى كاسةطاتة طشوػتيي و ًشؤييةكاْ بةٓةًآةُطيي
هةطةيَ اليةُة ثةيوةُذيذاسةكاُذا.
َيَلى تش كة ثةيوةُذيي بة تايبةمتةُذيي ئةَ هيزُةيةوة
ٓ .13ةس خاه
ٓةبيَت.

ًاددةى (:)35
يةكةَ:

ٓةًوو ئةُذاًيَم بؤى ٓةية خؤى بؤ ئةُذاًيَتى ( )4هيزُةى

َيَويَت.
ٓةًيؼةيي ،بجاه
دووةَ :طةسؤكى هيزُةى ٓةًيؼةيي بؤى ٓةية تةُٔا هةيةن هيزُةى
ٓةًيؼةيي تشدا ببيَتة ئةُذاَ.
َيَوساواْ دةخةُةسِوو كةخؤياْ
طيَيةَ :دةطتةى طةسؤكايةتى ُاوى ثاه
َيَوساويَم
َوتوة بؤهيزُةكاْ و ئةجنوًةْ دةُطياْ هةطةس دةدات و ٓةسثاه
ثاال
دةُطى صؤسيِةى بةدةطتٔيَِا بةبشاوة دادةُشيَت.

ب -تايبةمتةُذيي هيزُة كاتييةكاْ:
ٓةس هيزُةيةكى ديلة كة ئةجنوًةْ بةثيَويظتى بضاُيَت و تايبةت بيَت
بةبواسى كيَؼة هةُاكاوةكاْ و سِووداوةكتوثشِةكاْ وةن كاسةطاتة
طشوػتيةكاْ و دةطتلشدةكاْ ئةًةؾ هةسِيَطةى دسوطتلشدُى هيزُةى
كاتييةوة.

ضواسةَٓ :ةًوو هيزُةيةن هةدواى ( )3سِؤر هةثيَلٔيَِاُيةوة هةُيَواْ
ئةُذاًةكاُيذا طةسؤن و جيَطشى طةسؤن و بشِياسدةسيَم بؤخؤى
َذةبزيَشيَت.
ٓةه
ثيَِحةَ :هيزُةكاْ هةطةس بشِياسى طةسؤكةكاُياْ كؤدةبِةوة و هةسِيَطةى
بشِياسدةسى هيزُةوة ئةُذاًةكاُى باُطٔيَؼتى كؤبوُةوةى هيزُةكة دةكشيَت.
ػةػةَ :سِيَزةى ياطايي ئاًادةبوواُى هيزُةكاْ بؤكؤبوُةوة بةئاًادةبوُى

ًاددةى (:)33
هيزُةكاْ :هيزُة ٓةًيؼةييةكاُى ئةجنوًةْ دوابةدواى ثةطةُذكشدُى ئةَ
ثةيشِةوة ثيَلذةٓيَِيَشيَّ ،هةثيَلٔيَِاُياُذا سِةضاوى ويظت و تايبةمتةُذيى و
ثظجؤسِى ئةُذاًاْ دةكشيَت ئةًةؾ دواى بري و سِا طؤسِيِةوة هةطةيَ طةسؤكى

صؤسيِةى رًاسةى ئةُذاًاُى دةبيَت بةًةسجيَم طةسؤن و بشِياسدةسى تيَذا
بيَت و بشِياسةكاْ بةصؤسيِةدةبّ.

فشاكظيؤُة جياجياكاُى ئةجنوًةُذا.
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ًاددةى (:)36

هيزُةية ،طةسثةسػتى كؤبووُةوةكة دةكات بة ٓةًاْ ػيَوة طةباسةت بة

يةكةَ :هيزُة بؤي ٓةية باُطٔيَؼتى ٓةس ئةُذاًيَم هة ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ
بلات بؤ دةسبشِيِى سِاي هةو بابةتاُةي خشاوةتة بةسدةًي و بةبآ ئةوةي ًافى
دةُطذاُى ٓةبيَت و ،بؤي ٓةية باُطٔيَؼتى ٓةس فةسًاُبةسيَلي ذلوًي ياْ
ػاسةصا ياْ تايبةمتةُذ هة غةيشي ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ بلات بة ئاطاداسيي
بةسثشطةكةي بؤ وةسطشتِى بريوبؤضووُياْ.
دووةَٓ :ةًوو ئةُذاًيَلي ئةجنوًةْ ًافى ئةوةي ٓةية هة كؤبووُةوةكاُى

جيَطش و بشِياسدةس.
ثيَِحةَ :هيزُةكاْ هة سِيَطةى دةطتةى طةسؤكايةتيةوة د اوا هة اليةُى فةسًى
َطةيةن ثيَويظت
و ُافةسًى دةكةْ بؤ وةسطشتِى داتاو صاُياسى و ٓةس بةه
بيَت.
ػةػةَ :طةسجةَ هيزُةكاْ ثيَويظتة ضاوديَشيى و بةدواداضووُى ثاساطتِى
ٓاوطةُطى هةُيَواْ خؤياْ و هيزُةكاُى تشداو ٓةسوةٓا اليةُة فةسًى و

ٓةس هيزُةيةن ئاًادةبيَت بة سِةصاًةُذي طةسؤكي هيزُةو بؤي ٓةية سِاي خؤي
هةطةس بابةتةكاْ بذات بةبآ ئةوةي ًافى دةُطذاُى ٓةبيَت.

َتة قاُوُيةكاْ
ُافةسًيةكاُذا هة ثاسيَضطادا بلةْ هةاليةُى ثيادةكشُى دةطةال
و ثظجؤسِيَتياُةوة.
ذةوتةَ :طةسجةَ هيزُة ٓةًيؼةييةكاْ بة ثالْ وبةسُاًةى كاسو

سِةواُةي هيزُةي تايبةمتةُذ دةكات بؤ هيَتويَزيِةوةياْ و طفتوطؤ

َُةى تايبةت بة خؤياْ ثابةُذ دةبّ كة ئةو كاسو باساُةى هة
سِؤرر ًيَشيَلى طاال
ًاوةى طيَ ًاُطذا دةيلةْ بة ثؼتبةطنت بة ػاسةصايى هةَ ثةيشِةوةدا

َطةُاًةكاُيةوة
طيَيةَ :طةسؤكايةتي ئةجنوًةْ بابةتةكاْ بة ٓةًوو بةه
هةطةسكشدُياْ و ئاًادةكشدُي سِاطجاسدةي ثيَويظت هةباسةياُةوة.

ًاددةى (:)37
يةكةَ :هيزُةكاْ سِاطجاسدة و سِاثؤستةكاُياْ بةصؤسيِةى طادة وةسدةطشْ.
دووةَٓ :ةس هيزُةيةكى ٓةًيؼةيي ًافى ثيَؼِياصكشدُى سِيٌَِايي ياطاي
تايبةت بةثظجؤسِيةتيةكةى ٓةية بة طويَشةى ئةوسِيَلاسياُةى هةَ ثةيشِةوةدا
دياسيلشاوْ.
طيَيةَ :هيزُةكاْ سِاطجاسدة وةسطرياوةكاْ بؤجيَطشى طةسؤكى ئةجنوًةْ
بةسصدةكةُةوة ئةويؽ هة سِيَطةى خؤيةوة هةكاتى داُيؼتِةكاُذا بؤ طةسؤكى
ئةجنوًةُى بةسصدةكاتةوة.
ضواسةَ :دةكشيَ هةُيَواْ دوو هيزُة ياْ صياتش كؤبووُةوة سِيَلبخشيَٓ ،ةسوةٓا
هةُيَواْ هي زُة ٓةًيؼةيى و ُآةًيؼةييةكاْ بؤ وةسطشتِى طةسجنى يةكرتى
هةو بابةتاُةى ثيَويظت دةكات هةو كاتةدا بةتةًةُرتيّ طةسؤكى ئةو دوو
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ٓاتووة كاس هةطةس ُويَلشدُةوةى دةكةْ.
ٓةػتةَ :هيزُة ٓةًيؼةيةكاْ كؤُوطى داُيؼتِةكاْ و سِاثؤستةكاُياْ
ًاُطاُة بؤ جيَطشى طةسؤكى ئةجنوًةْ ثيَؼلةؾ دةكةْ بة ػيَوةيةن هة
كؤبوُةوةيةن كةًرت ُةبيَت هة ًاُطيَم.
ُؤيةَ :هيزُةكاْ ًافياْ ٓةية هة سِيَطةى جيَطشى طةسؤكى ئةجنوًةُةوة داوا
هة فةسًاُطة فةسًى و سِيَلخشاوة جةًاوةسيى و ثيؼةييةكاْ بلةْ كةوا ئةو
صاُياسيياُةى ثيَويظتة بؤ باطلشدُى ئةو بابةتاُةى خشاوُةتة سِوو
ثيَؼلةػياْ بلات.
دةيةَ :ئةطةس ئةو اليةُاُةى كة هةطةسةوة باطلشاْ ئاًادةُةبووْ بة ثيَذاُى
صاُياسى داواكشاو بة هيزُةكاْ ئةو كاتة هةِسيَطةى طةسؤكى ئةجنوًةُةوة
َويَظتةى جذيى هة
ثاسيَضطاسى هيَئاطاداسدةكشيَتةوة و ئةجنوًةْ ٓةه
طةسدةكات و بة ثيَؼيَولاسيى ٓةرًاس دةكشيَت.
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ًاددةى (:)39

ًاددةى (:)38
َو ثشِؤرةو ثيَؼِياصو داوايةن بةطةسجةَ
يةكةَ :طةسؤن ٓةًوو طلاال
دؤكؤًيَِت و ثاػلؤ كاُيةوة سِةواُةى هيزُةكاْ دةكات بؤ تويَزيِةوة و
ثيَويظتة هيزُةكاْ ٓةًوو ئةو بابةتاُةى كة دةبشيَِة الياْ بةثيَى سِؤرى

َتي دةسخظتِى سِاطتيةكاُى ئةو بابةتاُةي
يةكةَ :هيزُةي كاتى دةطةال
دةخشيَِة بةسدةًي ٓةيةو بؤي ٓةية سِاويَز بة كةطاُي ػاسةصا بلات و بة
سِاويَ ز هةطةأل دةطتةي طةسؤكايةتى خةسجي و كشيَي ئيؼةكةياْ

ًَةكاُياْ بة سِاثؤست ثيَؼلةػى
طةيؼتِياْ سِيضبةُذيياْ بؤ بلةْ و وةال
جيَطشى طةسؤكى ئةجنوًةْ دةكةْ بؤ ئةوةى بيخاتة بةسدةَ طةسؤكى
ئةجنوًةْ دواتش خبشيَتة بةسدةَ ئةجنوًةْ بؤ بشِياسداْ.

دياسيبلةْء بؤي ٓةية باُطٔيَؼتى ٓةسكةطآ بلات بؤ طويَطشتّ هة
قظةكاُى و ًافى ئةوةي ٓةية طةيشي ٓةًوو ئةو بابةتاُة بلات كة
َتةكاُى ئةجنوًةُذا.
ثةيوةُذيذاسْ بة دؤطيَلةوة هةطِوسى دةطةال

دووةَ :هيزُة كؤُوطى داُيؼتِةكاْ سِيَلذةخات كات و ػويَّ و ُاوى
ئةُذاًة ئاًادةبوو و ئاًادةُةبووةكاْ و ئةو طفتوطؤياُةى تيايذا

َيِةوةكة تةواو دةكات سِاثؤستى ئةجناَ و
دووةَ :هيزُة دواى ئةوةي هيَلؤه
سِاطجاسدةكاُى ثيَؼلةؾ بة دةطتةي طةسؤكايةتى وةن هة بشِطةى ()1ى

ئةجناًذةدسيَّ جيَطريدةكات و بشِياسةكاُى بة صؤسيِة دةسدةكات و هة كاتى

ًاددةى ()38دا ٓاتووة.

يةكظاُبووُى دةُطةكاُذا ئةو اليةُة ثةطةُذ دةكشيَت كة دةُطى طةسؤكى

طيَيةَ :ثيَلٔيَِاُى هيزُةى كاتى ياْ ٓةسهيزُةيةكى ديلة كة ئةجنوًةْ

َذاية.
هةطةه
طيَيةَ :هيزُةكاْ خؤياْ كات و ػويَِى كؤبوُةوة دياسيذةكةْ و كاسوباسى

بةثيَويظتى بضاُيَت بةسِةصاًةُذى صؤسيِةى طادةى ئةُذاًاْ و هةطةس
ثيَؼِياصى دةطتةى طةسؤكايةتى ياْ ( )%20ى ئةُذاًاْ دةبيَت ،ياْ هةسِيَى

خؤياْ بة ثيَى تايبةمتةُذى ئيؼةكاُياْ سِيَلذةخةْ.
ضواسةَ :ئةطةس هيزُة بةبىَ ثاطاوى طوجناو ُةيتواُى ئةسكةكاُى خؤى

طةسؤكى ئةجنوًةُةوة دةبيَت بةسِاويَزكشدْ بة دةطتةى طةسؤكايةتيي و
طةسؤكى فشاكظيؤُةكاْ ،هةكاتى ثيَويظتذا.

جيَبةجيَبلات ،بةثيَؼِياصى طةسؤكى ئةجنوًةْ و بةدةُطى دوو هةطةس

ًاددةى (:)40

َذةوةػيَتةوة.
طيَى رًاسةى ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ ٓةه
ثيَِحةَ :ئةطةس دةسكةوت ٓؤى دواكةوتِى بةسِيَوةضووُى كاسةكاُى هيزُةيةن
كةًتةسخةًى ُواُذُى طةسؤن ياْ جيَطش ياْ بشِياسدةس ياْ ٓةس ئةُذاًيَلى

بشِياسداْ هة ُاو هيزُةكاُذا بة صؤسيِةى سِةٓا دةبيَت و ئةو ئةُذاًاُةى
ثيَؼِياصى هيزُةكاْ ثةطةُذُاكةْ ثابةُذْ بةوةى تيَبيِى خؤياْ هةطةس

ئةُذاًيَلى تش جيَطةى بطشيَتةوة و ئةجنوًةْ بشِياسى هةطةس دةدات بة
صؤسيِة.

كؤُووطى هيزُةكاْ بة سِاػلاواُة دياسي بلةْ و دواتش ئةجنوًةْ بؤى ٓةية
كؤُووطةكاْ ثةطةُذ بلات ياْ ثةطةُذى ُةكات و هة باسى دووةًذا داوا
دةكشيَت كة هيزُةكاْ بة كؤُووطةكاُياُذا بضِةوة بة ثيَى ئةو ثيَؼِياصاُةى

بوو ،ئةوا بة ثيَؼِياصى يةن هةطةس طيَى ئةُذاًاُى هيزُةكة داوادةكشيَت

ئةجنوًةْ بؤياْ ئاًادة دةكات ،ئةطةس هيزُةكاْ طوسبووْ هةطةس بشِياسى
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ثيَؼوياْ ئةجنوًةْ بؤى ٓةية بة صؤسيِةى دوو هةطةس طيَى ئةُذاًاُى بشياس
هةطةس كؤُووطى هيزُةكاْ بذات بةثةطةُذكشدُى ياْ ثةطةُذُةكشدُى.

ًاددةى (:)42

ًاددةى (:)41

َيي بشِياسةكاْ
طةسؤكى ئةجنوًةْ ثيَؼِياصةكاْ و ثشِؤرة ياطايية هؤكاه
دةدات بةهيزُةى ياطايي ئةجنوًةْ بؤ تاوتويَلشدْ و ئاًادةكشدُى سِاثؤست
دةسباسةى ثشؤطةكة بؤ ئةجنوًةْ كةدةػىَ ئةجنوًةْ ثةطةُذى بلات ياْ

هيزُة ٓةًيؼةييةكاُى ئةجنوًةْ بةس هة ثيَؼلةػلشدُى ثيَؼِياصو ثشِؤرة
ياطاو بشِياسة ُاوخؤييةكاْ بؤ ئةجنوًةْ ،دةبيَت ثابةُذبّ بة سِيَوػويَِة
ياطاييةكاُى داُاُى ،بةطويَشةى ئةَ ٓةُطاواُة:

دواى خبات ياْ سِةتيبلاتةوة.

يةكةَ :ئاًادةكشدُى هيظتيَم هة ثشِؤرة ياطا ثيَؼِياصكشاوةكاْ بة طويَشةى
َيةتيةكاُى ثاسيَضطا.
ثيَويظتية كؤًةال

ًاددةى (:)43

دووةَ :دياسيلشدُى بابةتى داُشاو هة هيظتى ثشِؤرة ثيَؼِياصكشاوةكاْ هة

داُيؼتِى هيزُةكاْ ُٔيَِى دةبّ و ُابيَت جطة هة ئةُذاًاُى و ئةُذاًاُى
ئةجنوًةْ و ئةواُةي كاس هة هيزُةكةدا دةكةْ وةن سِاويَزكاساْ و ػاسةصاياْ،
كةطى تش ئاًادةبيَت تةُٔا بة سِةصاًةُذيي طةسؤكي هيزُة ُةبيَت.

يةكةًيِيةكاْء ػيلشدُةوةى ئةجناًةكاُياْ بةثيَى ثيَويظتى ياطا و
تاوتويَلشدُةكاْ و سِادةى ٓاتِةوةياْ هة طةيَ بشِياس و ًاددةكاُى دةطتوس و

ًاددةى (:)44

ِسيَطةى

ثيَوةسى

دياسيلشدُى

طشفت

و

ثيَويظتية

كؤًةآليةتيية

ياطا جيَبةجيَلشاوةكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاُذا.
َيِةوة هةطةس بابةتى ياطاداُاْ كة
طيَيةَ :ئاًادةكشدُى ساثؤستيَلى هيَلؤه
ًَى اليةُى ثةيوةُذيذاس هةخؤى بطشيَ.
وةال
ضواسةَُ :وطيِى سِةػِوطى ثشِؤرة ياطا ياْ بشِياسةكة بةثؼتبةطنت
َيِةوة كة هة ِسيَطةى ضةطجاُذُى ثيَوةسةكاُى
بةئةجناًةكاُى سِاثؤستى هيَلؤه
داسِػتِى ياطا هةسِووى صًاُةواُيى و بةٓاوئآةُطى هةطةيَ هيزُةى

هةطةس ٓةس هيزُةيةن ثيَويظتة سِاثؤستيَم هةطةس ئةو بابةتةي بؤي ُيَشدساوة
ثيَؼلةؾ بة ئةجنوًةْ بلات ،ثيَويظتة سِاثؤستةكة ئةو سِيَوػويَِاُةي
طشتويةتةبةسو ئةو ٓؤياُةي ثؼتى ثيَ بةطتووْ هة سِايةكةيذا هةخؤي بطشيَت،
ثيَويظتة دةقي ياطاكاْ و ئةو سِووُلشدُةواُةي ثؼتى ثيَبةطتووْ ٓاوثيَض
بلاتٓ ،ةسوةٓا ثيَويظتة سِاثؤستةكة سِاي ئةواُةي ُةياس ياْ
َظتلاسبووْ هةطةس بابةتةكة بِوطشيَت.
بةسٓةه

ياطاييء اليةُى ثةيوةُذيذاس.
ثيَِحةَ :بةسصكشدُةوةى سِةػِوطى ياطا ياْ بشِياسةكة بؤ دةطتةى
طةسؤكايةتى بةًةبةطتى بةجئَيَِاُى كاسى ثيَويظت.

75

ًاددةى (:)45
هةطةيَ سِةضاوكشدُي ئةوةي بة دةقيَلي تايبةت هةَ باسةيةوة ديَت ،ثيَويظتة
هيزُة هةًاوةى (دوو بؤ ضواس ٓةفتة)هة سِؤري ثيَشِاطجاسدُي بابةتةكة هةاليةْ
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دةطتةي طةسؤكايةتيةوة سِاثؤستى خؤي ثيَؼلةؾ بة ئةجنوًةْ بلات،

هة قظةي ئةُذاًةكةو بةبيَ طفتوطؤ هةطةسكشدْ ،بشِياسي بيَبةػلشدُي ئةُذاَ

ئةطةس ئةجنوًةْ كاتيَلي صياتشى بؤ تةسخاْ ُةكشدبيَت ،ئةطةس كاتةكة

هة كاسة كاُى ئةجنوًةْ هة دوو داُيؼنت بة صؤسيِةي دةُطي ئةُذاًاْ

تيَجةسِي و هيزُة سِاثؤستةكةي ثيَؼلةؾ ُةكشد طةسؤن بؤي ٓةية داوا هة
طةسؤكي هيزُة بلات ٓؤي دواكةوتِةكة سِووْ بلاتةوةو كاتيَلي طوجناو

دةسدةكشيَت.

دياسيبلات بؤ ثيَؼلةػلشدُى سِاثؤستةكةٓ ،ةسوةٓا طةسؤن بؤي ٓةية
كيَؼةكة خباتة بةسدةَ ئةجنوًةْ.

بةػى طياُضدةيةَ
سِيَوػويَِة كاسط َيشِيي و داساييةكاْ

ًاددةى (:)46
طةسؤكي ئةجنوًةْ بؤي ٓةية داوا هة ٓةس هيزُةيةن بلات بؤ تويَزيِةوةي
بابةتيَلي طشُط و بةثةهة ،طةسؤكي ئةجنوًةْ ،ياْ جيَطشى طةسؤكى
ئةجنوًةْ طةسؤكايةتى داُيؼتِى هيزُةكاْ دةكات كة خؤي تيايذا ئاًادة
دةبيَت.

ًاددةى (:)48
ئةو ئةُذاًةي بيَبةػلشاوة هة بةػذاسيلشدْ هة كاسةكاُى ئةجنوًةْ بؤى
ٓةية داواى وةطتاُذُي بشِياسةكة بلات ئةويؽ بةوةي ُوطشاويَم ثيَؼلةؾ
بة طةسؤكي ئةجنوًةْ بلات و داواى هيَبوسدْ بلات و بِوطيَت (بةداخةوةَ
بؤئةوةي سِيَضي ثةيشِةوي ُاوخؤَ ُةطشتووة) ئةًةؾ هة ئةجنوًةْ
دةخويَِذسيَتةوةو ئةجنوًةْ دوا بشِياسي خؤي هةوباسةيةوة بةبيَ طفتوطؤ

ًاددةى (:)47
يةكةَ :ئةطةس ئةُذاَ طويَي بة بشِياسي ئةجنوًةْ ُةدا طةسؤن بؤي ٓةية ٓةس
سيَوػويَِيَم بطشيَتةبةس كة هةثةيشِةودا ٓاتووة بؤ جيَبةجيَلشدُي بشِياسةكة
ئةًةؾ دواى ئاطاداسكشدُةوةي ئةُذاَ ،طةسؤن بؤي ٓةية داُيؼتِةكة
بوةطتيَِآ و دواى خبات هةوكاتةدا طضاي بيَبةػلشدُي ئةُذاًةكة دةبيَتة
دوو ئةوةُذة.
دووةَ :بشِياسي ئةجنوًةْ دةسدةضيَت بة طةثاُذُي يةكيَم هة طضاكاُى
بشِطة()1ى ئةَ ًادةية بةطةس ئةُذاًذا هةٓةًاْ داُيؼتِذاو دواى طويَطشتّ
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دةدات.

ًاددةى (:)49
ئةجنوًةْ بودجةيةكى طةسبةخؤى خؤى ٓةية كة خةسجيةكاُى ئةجنوًةْ
ََ دةسةوةى ثيَويظتيةكاُى بيَت بؤ
هة خؤدةط شيَت ،بةجؤسيَم وةال
بةسدةواًبووُى كاسة سِؤراُةييةكاُى ئةجنوًةْ.
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ًاددةى (:)50

ًاددةى (:)52

يةكةَ :ئةجنوًةُى ثاسيَضطا طيظتٌي رًيَشياسي ثؼتجيَبةطرتاو بةكاسديَِيَت.

يةكةَ :دةطتةى طةسؤكايةتى بةسِاويَز هةطة َي ئةجنوًةْ ،دةتواُىَ هةُاو
ئةُذاًةكاُىُ ،يَشدساو بؤ دةسةوةى ثاسيَضطا ياْ دةسةوةى ٓةسيٍَ ياْ

دووةَ :رًيَشياسيي ئةجنوًةْ دةكةويَتة بةس ضاوديَشيلشدُي ديواُى
ضاوديَشيي داسايي هة ٓةسيٌَذا.

دةسةوةى عيَشاق بِيَشيَت بؤ كاسيَم كةثةيوةُذيى بةثظجؤسِيةتى وكاسةكةيةوة
ٓةية ،سِةضاوى تايبةمتةُذيَتيى هيزُةكاْ دةكشيَت .ئةجنوًةْ دةتواُيَت
داواى ُيَشدساو و كةطايةتى دةسةوة بلات بة ػيَوةى طشيَبةطت و
طؤسِيِةوةى بؤضوْ و ثيَؼِياصةكاْ طةباسةت بة بابةتة جؤساوجؤسةكاْ.

ًاددةى (:)51
ثيَويظتة ئةَ سِيَطاياُة بطرييَتة بةس بؤ ئاًادةكشدُى بودجةى ئةجنوًةْ:
يةكةَ :بةػى رًيَشياسي ى ئةجنوًةْ سِةػِوطى بودجةى ئةجنوًةْ هةسِووى
ٓوُةسييةوة ئاًادة دةكات.

دووةَ :هة ٓةًوو ئةو هيزُة ثظجؤسِيي و تايبةمتةُذاُةى ثاسيَضطا دةياُيَشيَتة
دةسةوةُ ،ويَِةسى ئةجنوًةْ بةثيَى تايبةمتةُذيي هيزُةكاْ و ثظجؤسِيياْ
بةػذاسدةبّ.

دووةَ :بةػى رًيَشياسيى سِةػِوطى بودجة ثيَؼلةؾ بةهيزُةى كاسطيَشِييء
داسايي و ئابووسيي دةكات بةًةبةطتى تاوتويَلشدْ و طةياُذُى

ًاددةى (:)53

طيَيةَ :هيزُةى داسايي سِةػِوطى كؤتايي بودجة و سِاثؤستةكةى بؤ

ٓيض كةغ و ٓيَضيَلى ضةكذاس ،بؤياْ ُيية بةضةكةوة بيَِة ُاو بيِاى
ئةجنوًةُى ثاسيَضطا.

ضواسةَ :ئةجنوًةْ دةتواُيَت داوا هةبةػى رًيَشياسيى بلات بؤ

ًاددةى (:)54

بةسِةػِوطى كؤتايي و ئاًادةكشدُى سِاثؤستيَلى ثوخت.
دةطتةى طةسؤكايةتى بةسصدةكاتةوة بؤ بيِيِى هةاليةْ ئةجنوًةُةوة و
طفتوطؤ هة طةسكشدُى.
سِووُلشدُةوةى صياتشى بشِطة و بةُذةكاُى بودجة.

ئةجنوًةْ و سِاويَزكاساْ ثةيوةطنت بةدةطتةى طةسؤكايةتيي و بةسثشطياسْ

ثيَِحةَ :ئةجنوًةْ بؤى ٓةية هةدواى طفتوطؤى سِةػِوطى بودجة،
ثةطةُذي بلات و سِةواُةى وةصاسةتى داسايي بلات بةػيَوةيةن سِةضاوى

هةبةسدةًيذا هةثيَؼلةػلشدُى سِاويَزكاسيى و ػاسةصايي بؤ ئةجنوًةْ و
هيزُة ٓةًيؼةييةكاْ و ئاًادةكشدُى سِاثؤست و تويَزيِةوة كة ثةيوةُذيذاسْ

ثةيشِةو و سِيٌَِايية داساييةكاْ بلات.
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بةكاسةكاُى ئةجنوًةْ و تايبةمتةُذيةكاُياْ و ٓةس كاسوباسيَلى تش
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كةدةطتةى طةسؤكايةتى داواياْ هيَذةكات ،دةطتةى طةسؤكايةتيؽ
بةسثشطياسْ هةبةسدةًى ئةُذاًاُى ئةجنوًةُذا.

ًاددةى (:)57
َُةى ثةيوةُذياْ بةهةدةطتذاُى ئةُذاًيَتيةوة ٓةية و
طةسجةَ ئةو خاال
َى ( )2009دا ٓاتووْ ،هةَ ثةيشِةوةدا
هةياطاى رًاسة ( )3ى طاه
كاسياُجيَذةكشيَت.

ًاددةى (:)55
ثةيلةسى سِيَلخظتِى ئةجنوًةْ بةكؤى دةُطى ئةُذاًاُى ئةَ خوهةى
ئةجنوًةْ ثةطةُذكشاوةو ٓاوثيَضى ئةَ ثةيشِةوة كشاوةٓ ،ةس كاتيَم
ثيَويظتى كشد ئةجنوًةْ بؤى ٓةية هة طةس ثيَؼِياصى دةطتةى
طةسؤكايةتيي ،ياْ هةطةس داواى ثيَِحيةكى ئةُذاًاُى ئةجنوًةْ و
بةسِةصاًةُذيي صؤسيِةى سِةٓاى ئةُذاًآْ ،ةًواسيبلاتةوة.

بةػى ضواسدةيةَ
َتةكاُى ثاسيَضطاس
ئةسن ودةطةال
ًاددةى (:)58

ًاددةى (:)56
ئةجنوًةُة خؤجيَيةكاْ (قةصاُ ،اذية):

َتاُةى خواسةوةى
بةثيَى ًاددةى ُؤصدةيةًى ياطاكة ثاسيَضطاس ئةَ ئةسن و دةطةال
ٓةية.

ئةجنوًةُى ثاسيَضطا بةسِةصاًةُذى ( )3/2دووهةطةس طيَى ئةُذاًاُى

يةكةَ :ئاًادةكشدُى ثشِؤرةى بودجةى ثاسيَضطا بةبةػذاسيلشدْ هةطةيَ طةسؤكى

دةتواُيَت ٓةس ئةجنوًةُيَلى خؤجيَى ديلة ثةطةُذبلات ،بةًةسجيَم هة

فةسًاُطة خؤجيَيةكاْ و بةسصكشدُةوةى بؤ ئةجنوًةُى ثاسيَضطا.

َبزاسدُةوة ئةُذاًةكاُى دابِشيَت ،هةكاتى ئاطايذا.
سِيَطاى ٓةه

دووةَ :جيَبةجيَلشدُى طياطةتى طؼتى ذلوًةتى ٓةسيٍَ هةطِوسى ثاسيَضطادا
بةٓاوئآةُطى هةطةيَ وةصاسةتة ثةيوةُذيذاسةكاُذا.

هةباسة ُاكاوةكاُيؼذا ئةجنوًةْ دةتواُيَت هةبشى ئةجنوًةُى خؤجيَى
هيزُةى خؤجيَيى دامبةصسيَِيَت بةًةسجيَم بةفةسًاُيَلى ثاسيَضطاس
داواكشابيَتء تيايذا كات و ػويَّ و ًةبةطت و ئةسكةكاْ دياسيلشابّ.

طيَيةَ :جيَبةجيَلشدُى ئةوبشِياساُةى كة ئةجنوًةُى ثاسيَضطا بةثيَى ثةيشِةو و
بشِياسة جيَبةجيَلشاوةكاْ دةيذات.
ضواسةَُ :ويَِةسايةتى ثاسيَضطا دةكات هةو كؤُطشةو كؤسِ و طيٌيِاساُةى كة بؤياْ
باُطذةكشيَت.
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ثيَِحةَ :طةسثةسػتيلشدُى بةسِيَوةضوُى ػويَِة طؼتيةكاْ هةثاسيَضطادا و
ثؼلِيِياْ جطة هةوفةسًاُطاُةى هةبشِطة()11ى ًاددة ( )6ى ياطاكةدا ئاًارةياْ
ثيَذساوة.

َتةكاُى ئةجنوًةُذا ُةبوو.
 .3ئةطةس هة دةطةال
ياُضدةيةَ :ثاسيَضطاس بشِياسةكة دةطةسِيَِيَتةوة بؤ ئةجنوًةْ هةًاوةيةن كة هة
( )15ثاصدة سِؤر صياتش ُةبيَت هةًيَزووى ثيَشِاطةياُذُى ،هةطةيَ ٓؤيةكاُى
سِةخِةطشتِةكةى و تيَبيِيةكاُيذا ،ئةطةس ئةجنوًةْ طووسبوو هةطةس

ػةػةَ:

بشِياسةكةى خؤى ئةوا دةبيَت دادطاى كاسطيَشِيى بشِياسى هيَبذات.

 .1دةسضواُذُى فةسًاُى داًةصساُذُى فةسًاُبةساُى كاسطيَشِية خؤجيَيةكاْ و
تةُظيبلشدُياْ هةطةس ئاطتى ثاسيَضطا ،هةواُةى كة هة ثوةى ذةوتةَ و

َتةكاُى خؤى بةجيَطشةكاُى ياْ
دواُضدةيةَ :ثاسيَضطاس بؤى ٓةية هة دةطةال

بةسةو خواسةوةْ هةثةيزةى ثوةكاُى فةسًاُبةسيَتى كة هة ياطادا ٓاتووة

قائيٌقاَ ياخود بةسِيَوةبةسى ُاذية و هة ٓةسيةن هةكاسوباسى يةكة

َيَوسيَّ هةفةسًاُطة تايبةمتةُذةكاُى بةثيَى ثالُى ئةو
هةواُةى كةدةثاه
ًيالكةى هةاليةُة ثةيوةُذيذاسةكاُةوة ثةطةُذكشاوة بةٓاوئآةُطى هةطةيَ
ئةجنوًةُى ثاسيَضطا.

كاسطيَشِيةكةى بذات بؤ ًاوةو بابةتيَلى دياسيلشاو.

 .2ضةطجاُذُى فةسًاُبةسة خؤجيَيةكاْ هةطِوسى ثاسيَضطادا هةُيَو ثةيزةى
ثوةكاُى فةسًاُبةسيَتى كة هة ياطاكةدا ٓاتووة.

بةػى ثاُضدةيةَ
بودجةى طؼتيى ثاسيَضطا

ذةوتةَ :وةسطشتِى سِيَلاسى كاسطيَشِيى و ياطايي بةساًبةس فةسًاُبةساُى
كاسطيَشِية خؤجيَيةكاْ هةطةس ئاطتى ثاسيَضطا.

ًاددةى (:)59

ٓةػتةَ :بةسثشطياسيَتى دابيِلشدُى ئاطايؽ و ُيضاَ هةثاسيَضطادا ،هةطةس
ئةو بِةًايةى كة طةسؤكى هيزُةى ئاطايؼة هة ثاسيَضطادا.

دآاتى داسايي ثاسيَضطا هةًاُة ثيَلذيَت:

َوةػاُذُةوةى بِلةكاُى ثؤهيع ،دواى
ُؤيةَ :داواكشدْ بؤكشدُةوة ياْ ٓةه
ثةطةُذكشدُى هةاليةْ ئةجنوًةُى ثاسيَضطا بةصؤسيِةى سِةٓاى رًاسةى

يةكةَ :ئةوةي كة ذلوًةتى ٓةسيٍَ هةُاو بودجةي طؼتيذا بؤ ثاسيَضطاي
تةسخاْ دةكات.

ئةُذاًاُى.

دووةَ :ئةو دآاتاُةي كة ديَتة دةطتى هة ئةجناًى ئةو خضًةتطوصاسياُةي

دةيةَ :ثاسيَضطاس دةتواُيَت ُاسِةصايي هةبشِياسةكاُى ئةجنوًةْ دةسبربِيَت هةَ
باساُةى خواسةوة:

كة ثيَؼلةػيذةكات و وةصاسةتى داسايي هيَئاطاداسدةكاتةوة كة بةدةطتى
ٓاتووْ.

 .1ئةطةس طةسثيَضى دةطتووس ياْ ياطا كاسثيَلشاوةكاْ بوو.
 .2ئةطةس طةسثيَضى ثالُى طؼتيى ذلوًةتى ٓةسيٍَ ياْ بودجة بوو.

طيَيةَ :ئةو ثيتان و بةخؼؼاُةي كة بة سِةصاًةُذي ئةجنوًةُي وةصيشاْ
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ديَتة دةطتى.
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َةت
َي طواطرتاوة دةوه
ضواسةَ :ئةو دآاتاُةي كة هة فشؤػنت و بةكشيَذاُي ًاه

طرتاتيزيى ثاسيَضطادا ،كة بةثابةُذكشدُى اليةُى تايبةت بةثيَؼلةػلشدُى

بةثيَي ياطا كاسثيَلشاوةكاُى ٓةسيٍَ وةدةطتى ديَِيَت.

ئاًارةى ثةيوةُذيذاس و واقعى خضًةتطوصاسى هةثاسيَضطادا ،جيَبةجيَذةكشيَت.

ثيَِحةَ :بودجةى ثةسةثيَذاُى ٓةسيٌَةكاْ.
ػةػةَ :ئةو بشِة ثاسةيةى كة هةدآاتى ُةوت و ثرتؤدؤالسةوة بؤ ثاسيَضطا
تةسخاُذةكشيَت.

ًاددةى (:)63
َوةػاُذُةوةى ئةجنوًةُةكاْ:
ٓةه
يةكةَ :ئةجنوًةُةكاْ بةصؤسيِةى دوو هةطةس ط َيى ئةُذاًاُى ،هةطةس داواى

ًاددة(:)60

َذةوةػيَِِةوة.
ط َييةكى ئةُذاًاُى ،خؤياْ ٓةه

ثاسيَضطا ثشِؤرةى بودجةى طؼتى دةُيَشيَت بؤ ئةجنوًةْ ،هةدواى طفتوطؤى

دووةَ :ئةجنوًةْ بؤى ٓةية ئةجنوًةُة خؤج َييةكاْ بةصؤسيِةى دوو هة طةس ط َيى
َبوةػيَِيَتةوة ئةًةؾ هةطةس داواى قائيٌقاَ بةُيظبةتى
رًاسةى ئةُذاًاُى ٓةه

هةطةيَ ئةجنوًةُى ثالُذاُاْ و طةػةثيَذاْ ،هة دواًاوةيذا واتة طةسةتاى
َى داسايي تايبةت كة ثيَويظتة سِةضاوى ثيَوةسة
تؼشيِى يةكةَ بؤ طاه
دةطتوسييةكاْ هة دابةػلشدُى بؤ ُاوةُذى ثاسيَضطا و قةصا و ُاذيةكاْ
بةطويَشةى ضشِى داُيؼتواْ و ثيَويظتيةكاْ بلشيَت.

ئةجنوًةُى خؤجيَيي قةصا ،ياخود بةسِيَوةبةسى ُاذية بةُيظبةت ئةجنوًةُى
خؤجيَيى ُاذية ،هةَ باساُةى خواسةوةدا:
 .1صياْ طةياُذُيَلى ًةصْ بةو كاسو ئةسكةى ثيَيظجيَشدساوة.
 .2ئةطةس ًاُةوةى صياُبةخؼبوو بؤ بةسرةوةُذيى طؼتى.
 .3ئةطةس ُةيتواُى ئةسكةكاُى خؤى ج َيبةج َيبلات.

ًاددةى (:)61

 .4هةباسيَلذا كة هةدةطتوس اليذا ،ياْ طةسثيَضى ياطاي كشد.

ثالُى طرتاتيزيى ثاسيَضطا:
هيزُةى ٓوُةسيي ئةجنوًةْ كة ثيَلذيَت هة طيَلتةسةكاُى ثالْ و
ثشِؤرةكاْء ئاوةداُلشدُةوةو وةبةسٓيَِاْ و طةػتوطوصاس ،بةٓاوئآةُطى
هةطةيَ تةواوى هيزُة ٓةًيؼةييةكاُى ئةجنوًةُذا ،هةًاوةى ًاُطى كاُوُى
َيَلذا ئاًادةدةبيَت بؤ ثيَذاضوُةوة بة ثالُى ثةسةثيَذاُى
دووةًى ٓةًوو طاه
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َوةػاوةكاْ ياْ ط َييةكى ئةُذاًاُى ٓةية كة تاُووت
طيَيةَ :بؤ ئةجنوًةُة ٓةه
َوةػاُذُةوةكة هةبةسدةَ دادطاى كاسطيَشِيذا بذةْ هةًاوةى ( )15ثاصدة
هةبشِياسى ٓةه
سِؤر هة ًيَزووى دةسضوُييةوةو دادطاؾ دةبيَت هةًاوةى ( )30سِؤردا بشِياسى خؤى
هةباسةى تاُووتةكةوة بذات .ضواسةَ :ثةسهةًاْ بؤى ٓةية ئةجنوًةُى ثاسيَضطا
َوةػيَِيَتةوة ،ئةًةؾ هةطةس
بةصؤسيِةى سِةٓاى رًاسةى ئةُذاًاُى ثةسهةًاْ ٓةه
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داواى ئةجنوًةُى وةصيشاْ ياْ ط َييةكى رًاسةى ئةُذاًاُى دةبيَت ئةطةس
دةسكةوت يةكيَم هةٓؤيةكاُى كة هةبشِطةى دووةًى ئةَ ًاددةيةدا ٓاتووة.
ثيَِحةَ :هةباسيَلذا كة ثةسهةًاْ سِةصاًةُذى هةطةس ثيَؼِياصةكة دةسبشِى ،وادةى
َبزاسدُى ئةجنوًةُى ُوىَ هةًاوةى ( )60ػةطت سِؤر هة ًيَزووى دةسضوُى
ٓةه
بشِياسةكة سِادةطةيةُشيَت.

ًاددةى (:)63
يةكةَ :ئةَ ثةيشِةوة هةسِؤرى ثةطةُذكشدُيةوة هةاليةْ ئةجنوًةُى ثاسيَضطاوة
كاسيجيَذةكشيَت.
َودةكشيَتةوة.
دووةَ :ئةَ ثةيشِةوة هة بآلوكشاوةى فةسًيذا بال

ًاددةى (:)64
ٓؤكاسةكاُى دةسضوواُذُى ئةَ ثةيشِةوة:
بةًةبةطتى باػرت بةسِيَوةبشدُى كاسوباسة كاسطيَشِيى و ئابوسيى و
خضًةتطوصاسيةكاْ و ضاوديَشيلشدُى يةكة كاسطيَشِييةكاُى ثاسيَضطاى طويٌَاُى،
بةثيَى ًادةى ثيَِحةَ هة ياطاى ثاسيَضطاكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ _ عيَشاق ،رًاسة
َى ( ، )2009ئةَ ثةيشِةوة ُاوخؤيية هةاليةْ ئةجنوًةُى ثاسيَضطاى
( )3ى طاه
طويٌَاُى يةوة هةسِؤرى (طيَؼةممة) ،سِيَلةوتى 27ى كاُوُى دووةًى 2015
دةسضويَِشا.

ئةجنوًةُى ثاسيَضطاى طويٌَاُى
27ى كاُوُى دووةًى 2015
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لیژًَیکبروثبرییبسبیی:

.1
ًبویئًَذام 

صجبحفتبحادوذ 

پلَ 

سَرۆک 


زًجیرٍ 

.2

اًوٍرطبُرهذوذ 


جێگر 

.3

هذوذرسولهراددوَسور 


ثڕیبردٍر 


.4

رسولعجذاللَاثراُین 

ئًَذام 


.5

سَعیذ 
ضیذدوَ 

ًبزدوَ 
ڕٍ


ثَ

ئًَذام 


ًذروستیوژیٌگَ :

.لیژًَ 
یتَ
 2
ًبویئًَذام 

زًجیرٍ 

ڕێجوارادوذهولود 
.1
هیذیبضێخادوذضێخاسوبعیل 
.2




پلَ 

سَرۆک 

جێگر 

.3
.4

ُوضیبراسوبعیلهصطفی 
زیبددوَرضبهصطفی 





ثڕیبردٍر 

ئًَذام 


.5

غبلتهذوذعلی 



ئًَذام 


.1

ردٍوفێرکردى:
روٍ 
پَ 
لیژًَی 
 .3
ًبویئًَذام 

زًجیرٍ 

هَالو 
یذدَ 
دسَ 
دوَ 
ًیبزئَ 

.1
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پلَ 

سَرۆک 


.2

هَد 
رُوضیبرهذَ 


ُبوسَ

جێگر 

.3

هیٌبسبهیهذوذ 

ثڕیبردٍر 


.4

هَد 
دوودهذَ 


ُذیهَ

هَ

ئًَذام 


.5

ڕزگبردوًَوریهیرزا 


ئًَذام


.6

دوَخضرادوذ 
سێوٍ 


ئًَذام


.7

دیلوبىعسیسهذوذ 

ئًَذام
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لیژًَیکبرگێڕیوداراییوئبثوری :
 .4
زًجیرٍ 


دواداچوىودٍستپبکی:


سکباڵوثَ
لیژًَی
 .7

ًبویئًَذام 

دئَهیي 
هَ 
ئبزادهذَ 


پلَ 

سَرۆک 


.1

.2

هَد 
دوودهذَ 


ُذیهَ

هَ

جێگر 

.2

سلوَفبتختۆفیق 


.3

ُبوژیيئیسوبعیلئیجراُین 

ثڕیبردٍر 


.3

هَد 
هیٌبسبهیهذَ 


.4

ئبهبًجًجیتضوعوى 

ئًَذام 


.5

دزٍکیصبڵخ 
هَ 
وتهذَ 


ڕێکَ

ئًَذام


.1

رچبوٍکبًیئبو:
کطتوکبڵوسَ 

لیژًَی
 .5
ًبویئًَذام 

زًجیرٍ 


پلَ 


.1

سَى 
رُبدتؤفیقدَ 


فَ

سَرۆک 


.2

ثذاللَئیجراُین 
سوڵعَ 


ڕٍ

جێگر 

.3

هَد 
دئیجراُینهذَ 

صَ 
هَ


ثڕیبردٍر 


زًجیرٍ 


ًبویئًَذام 

هَد 
رطبُرهذَ 

ئَ 
ًوٍ


پلَ 

سَرۆک 

جێگر 
ثڕیبردٍر 


وٍرزشوالواى:
لیژًَی 
 .8
زًجیرٍ 


پلَ 

ًبویئًَذام 


.1

هَد 
رُووضیبرهذَ 


ُبوسَ

سَرۆک 


.2

هَد 
هیٌبسبهیهذَ 


جێگر 

.3

ُۆضیبرئیسوبعیلهصطفی 

ثڕیبردٍر 


لیژًَیکبروثبریئبیٌی:
 .9
ًبویئًَذام 

زًجیرٍ 

ئیجراُینعَزیس 

فیصل
.1

پلَ 

سَرۆک 


.4

هیٌبسبهیهذوذ 

ئًَذام 


.2

صوذاثراُینهذوذ 

جێگر 

.5

ُبوژیياسوبعیلاثراُین 

ئًَذام


.3

رسولعجذاللَاثراُین 

ثڕیبردٍر 


سروضتیَکبى:

رچبوٍ
وسَ 
ووزٍ 
پیطَسبزیو ثبزرگبًی 
لیژًَی 
 .11




ًگَر:
ًذاهبًیسَ 

وکَ 
هئَ
ُیذاىوکیویبثبراىوئًَفبلوجیٌۆسبیذ 

لیژًَی 
ضَ
 .6

ًبویئًَذام 

دعَلی 
هَ 
غبلتهذَ 


پلَ 

سَرۆک 


زًجیرٍ 

.2

ُوضیبرئیسوبعیلهصطفی 

جێگر 

هَدهیرزا 
دوودهذَ 


ُذیهَ

هَ

ثڕیبردٍر 

ئًَذام 


.1

زًجیرٍ 


ًبویئًَذام 

لوَفبتختۆفیق 
سَ 


پلَ 

سَرۆک 


.3

.2

هَر 
وٍُبةعو 
دعَثذول 
هَ 
هذَ 


جێگر 

.4

دجَزا 
هَ 
داًبهذَ 


.3

ڕٍزاهصطفی 
هَ 
زیبددَ 


ثڕیبردٍر 


.5

هَد 
زیسهذَ 


دیلوبىعَ

ئًَذام


.6

سَعیذ 
هَ 
یذدَ 
ڕٍض 
هَ 
ًبزدَ 
ثَ 


ئًَذام


.7

دزٍکیصبڵخ 
هَ 
هذَ 
ڕێکَوت 


ئًَذام


.1
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وگَیبًذى:
وٍ 
واًیوُبتوچۆوگواستٌَ 


تگوزاریضبرٍ
لیژًَی 
خسهَ
 .11
زًجیرٍ 


اڵیَتی :.
کبروثبریکۆهَ 

لیژًَی
 .14

ًبویئًَذام 

درٍسولهوراد 
هَ 
هذَ 


پلَ 

سَرۆک 


.1

.2

زاهصطَفب 

هَ 
ڕٍ
زیبددَ 


جێگر 

.2

ضیذدوَسعیذ 

ًبزدوَ 
ڕٍ


ثَ

.3

هذوذعجذالوُبةعور 

ثڕیبردٍر 


.3

دوَد 
هبلئَ 


ئبڤبىجَ

ثڕیبردٍر 


.4

دوَدضێخئیسوبعیل 
یذیبضێخئَ 

ه

ئًَذام 


.5

دهَولود 
دوَ 
ڕێجوارئَ 


ئًَذام


.4
.5

خذیجَعجذالججبرادوذ 


ئًَذام 


ًیبزادوذسیذدوَالو 


ئًَذام 


.6

ُبوژیياسوبعیلاثراُین 

ئًَذام


.7

صوذاثراُینهذوذاثراُین 

ئًَذام


.1

لیس،ثَرگریضبرستبًی):

لیژًَیپبرێسگبری(ئبسبیص،پۆ
 .12
زًجیرٍ 


زًجیرٍ 


ًبویئًَذام 

دجَزا 
هَ 
داًبهذَ 


.2

.2

صجبحفتبحادوذ 

جێگر 

.3

.3

ثَرزاىهذوذصبڵخ 


ثڕیبردٍر 


.4

هیذیبضێخادوذضێخاسوبعیل 

ئًَذام 


.5

هذوذعجذالوُبةعور 

ئًَذام


رُێٌبىوگَضتوگوزار) :

ووٍ 
ثَ
وٍ 
داًکردًَ 


ری(پالىوئبوٍ
لیژًَی 
ُوًَ
 .13
پلَ 

ًبویئًَذام 

زًجیرٍ 

.1
سَرۆک 
خذیجَعجذالججبرادوذ 

.2
جێگر 
ُبوژیيئیسوبعیلئیجراُین 
.3
ثڕیبردٍر 

ڕزگبردوًَوریهیرزا 

.4
ئًَذام 

سَعیذ 
وَ 
ڕٍضیذد 
ًبزدوَ 


ثَ
.5
.6

دزٍکیصبڵخ 
هَ 
وتهذَ 


ڕێکَ
ُوضیبراسوبعیلهصطفی 

ئًَذام

ئًَذام


.7
.8

دوَرضبهصطفی 
زیبد 
رسولعجذاللَاثراُین 

ئًَذام

ئًَذام


.9

هیذیبضێخادوذضێخاسوبعیل

ئًَذام
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جێگر 

یبًذىوپبراستٌیئبسَوار:


روڕاگَ

ضٌجیریوُوًَ
لیژًَیڕۆ
 .15
ًبویئًَذام 

زًجیرٍ 


دوَد 
هبلئَ 


ئبڤبىجَ
.1

پلَ 

سَرۆک 


.1

ًبویئًَذام 

جیتضَهعوى 


ئبهبًجًَ

پلَ 

سَرۆک 


پلَ 

سَرۆک 


سَى 
رُبدتۆفیقدَ 


فَ

جێگر 

هذوذعجذالوُبةعور 

ثڕیبردٍر 



ًیَکبى:
دٍ 
هَ 
ذاهبىوڕێکخراوٍ 

کبىوکبروثبریئًَ

یوٍ 
ًذیَ
پَ 
لیژًَی 
 .16
یئًَذام 
ًبو 
هَد صبڵخ 
رزاىهذَ 


ثَ

پلَ 

سَرۆک 


زًجیرٍ 

.2

ڕزگبردوذًوریهیرزا 

جێگر 

.3

فیصلاثراُینعسیس 

ثڕیبردٍر 


.4
.5

ئبزادهذوذاهیي 

ئًَذام 


دیلوبىعسیسهذوذ 

ئًَذام 


.1

هبفیهرۆڤوکۆچوکۆچجَراى :

لیژًَی
 .17
ًبویئًَذام 

هَخضرادوذ 
دَ 
سێوٍ 


پلَ 

سَرۆک 


زًجیرٍ 

.2

هَد 
دئیجراُینهذَ 

صَ 
هَ


جێگر 

.3

دیلوبىعسیسهذوذ 

ثڕیبردٍر 


.1

111

112

111

114

113

116

115

118

117

111

119

112

111

114

113

116

115

118

117

121

119

