ثبثەرەکبَی کۆيەڵُبسی پژیطکی //ػهى االخزًبع انطجً
ثۆ سبنی ضٕێُعَی ٠٢٠٢-٠٢٠٢
لۆَبغی ظٔٔەو  ------کۆرسی ظٔٔەو
ثەضی یەکەو:
 -٢کۆيەڵُبسی پژیطکی—چەيک—سزٔضزی کۆيەڵُبسی پژیطکی
 -٠چەيکەکبَی کۆيەڵُبسی پژیطکی(يفبٍْى ػهى االخزًبع انطجً)
أ -رەَعرٔسزی (انػسخ)
ةَ -ەضۆضی (انًزؼ)
ج -چبٔظێزی رەَعرٔسزی (انزػبٌخ انػسٍخ)
ظ -ضشيەرگٕساری پژیطکی (انطعيخ انطجٍخ)
 -٣ئبيبَدەکبَی کۆيەڵُبسی پژیطکی (أْعافٓب)
 -٤کێطەکبَی کۆيەڵُبسی پژیطکی (يطبكهٓب)
ثەضی ظٔٔەو:
 -٢يێژٔٔی کۆيەڵُبسی پژیطکی ٔ ْۆکبرەکبَی سەرْەڵعاَی.
( ربرٌص ػهى االخزًبع انطجً ٔأسجبة ظٕٓرْب)
 -٠ڕاثەرەکبَی کۆيەڵُبسی پژیطکی ٔ گزَگززیٍ کبرەکبَیبٌ.
(رٔاظ ػهى االخزًبع انطجً ٔاْى اػًبنٓى)
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ثەضی سێیەو:
 -٢فبکزەرە کۆيەاڵیەری ٔ کٕنزٕٔرییەکبَی پەیٕەسذ ثە رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی.
( انؼٕايم االخزًبػٍخ ٔانثمبفٍخ انًزرجطخ ثبنػسخ ٔانًزؼ )

أ -فبکزەرە کۆيەاڵیەرییەکبٌ( .انؼٕايم االخزًبػٍخ )

 -٢ڕۆنی ضێشاٌ نە ضشيەرگٕساری رەَعرٔسزی.
( االسزح ٔظٔرْب فً انطعيخ انػسٍخ)
 -٠چیُی کۆيەاڵیەری ٔ ضشيەرگٕساری رەَعرٔسزی.
( انطجمخ االخزًبػٍخ ٔانطعيخ انػسٍخ )
 -٣پیطە ٔ َەضۆضی //

( انًُٓخ ٔانًزؼ )

ة -فبکزەرە کٕنزٕٔرییەکبٌ:

( انؼٕايم انثمبفٍخ )

 -٢کٕنزٕٔر ٔ رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی.

( انثمبفخ ٔ انػسخ ٔانًزؼ)

 -٠ظاة ٔ َەریزەکبٌ .

( انؼبظاد ٔانزمبنٍع )

 -٣ثیزٔثبٔەڕە پژیطکییە يیههیەکبٌ.

( انًؼزمعاد انطجٍخ انطؼجٍخ )
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ثەضی چٕارەو:
ظايەسرأەی رەَعرٔسزی ٔەک ڕێکطزأێکی کۆيەاڵیەری.
(انًإسسخ انػسٍخ كزُظٍى اخزًبػً)
 -١ثەضەکبَی ظايەسرأە ( .اخشاء انًإسسخ انػسٍخ)
 -٠پێُبسەی ظايەسرأە ( .رؼزٌف انًإسسخ )
-٣ضەسڵەرەکبَی ظايەسرأە( .ضػبئع انًإسسخ)

ثەضی پێُدەو:
 -٢ڕەْەَعی کۆيەاڵیەری رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی.
(انجؼع االخزًبػً نهػسخ ٔانًزؼ)
 -٠پەیٕەَعی يزۆیی نە َێٕاٌ پژیطک ٔ َەضۆش.
( انؼاللخ االَسبٍَخ ثٍٍ انطجٍت ٔانًزٌؽ )

ثەضی ضەضەو:
َ -٢ەضطەی کۆيەاڵیەری رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی.
(انطزٌطخ االخزًبػٍخ نهػسخ ٔانًزؼ)
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َ -٠ەضۆضیە کۆيەاڵیەریە ثاڵٔەکبٌْ :ۆکبر ٔ ظەرئەَدبيیبٌ.
( االيزاؼ االخزًبػٍخ انطبئؼخ :اسجبثٓب َٔزبئدٓب)

يبيۆسزبی ثبثەد:
ظ .ظالراو ػثًبٌ غبنر
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ثەضی یەکەو:
 -٢کۆيەڵُبسی پژیطکی— چەيک— سزٔضزی کۆيەڵُبسی پژیطکی.

ػهى االخزًبع انطجً -يفٕٓيٓب – طجٍؼخ ػهى االخزًبع انطجً
کۆيەڵُبسی پژیطکی :ثە گزَگززیٍ نمە پسپۆڕییەکبَی کۆيەڵُبسی ظاظەَزێذ
نەثەر گزَگی ثبثەرەکبَی ٔ ثەلٕٔڵ ضیکزظَۀەی ثۆ رەَعرٔسزی َٔەضۆضی
ٔ پەیٕەَعییبٌ ثۀژیُگەیەی کە يزۆڤ رێیعا ظەژیذ .ثۀ يبَبیەی کە
رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی نە ثُەڕەرعا پەیٕەسزٍ ثە فبکزەرە کۆيەاڵیەرییەکبٌ
کە سۆر خبر ڕەَگ ظەظارۀە نە چیُی کۆيەاڵیەری ٔ يهًالَێی کۆيەاڵیەری.
کۆيەڵُبسی پژیطکی :نە الیەٌ ْەریەک نە (کیُذ خۆَش – ربنکٕد ثبرسَٕش –
ظَٔبنع ثبرزیک ) پێُبسە کزأە ثۀەی کە:
"ئۀ ساَسزەیە کە گزَگی ظەظاد ثە ظیزاسەی ثُەچۀ ڕەگ ٔ ڕیطەی
کۆيەاڵیەری رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی ٔ کبریگەریبٌ نەسەر ثُیبظی
کۆيەاڵیەری".
نەو پێُبسەیە ظیبرظەکۀێذ کە رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی ڕەگ ٔ ریطەی
کۆيەاڵیەری ْەیە ،نە ْەئٕیبٌ ظیبررز يبَعٔٔثَٕٔی ڕۆژاَەی ربکەکبٌ ٔ
َەساَیُی ْۆکبری َەضۆضی ٔ چۆَیەری ضۆالظاٌ ٔ ظٔٔرکۀرُۀە نێیۀە.
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· ثُەچۀ ڕەگی کۆيەاڵیەری َەضۆضی:
 ظٔٔرکۀرُۀە نە ظأٔظەريبَی (ػمبلٍز) َب سەرٔر ٔ َب پێٕیسذ. ئەَدبيعاَی چبالکی ضۆضگٕساری (رزفًٍٓ). پبثەَعثٌٕٔ ثە کەرەسزەی ضۆڕاکی سٕٔظثەضص ثۆ خەسزە. ظٔٔرکۀرُۀە نە يبَعی ثَٕٔی سۆری ڕۆژاَە.· ثُەچۀ ڕەگی کۆيەاڵیەری رەَعرٔسزی:
 ظٔٔرکۀرُۀە نە خگەرە کێطبٌ ٔ يبظظە سەرضۆضکەرەکبٌ ْٔۆضجەرەکبٌ.
 َەساَیُی ْۆکبری رٕٔضجٌٕٔ ثە َەضۆضی ٔ ضۆالظاٌ نێی. -الٔاسی پبثەَعثٌٕٔ ثە ثُەيبکبَی ژیبَی رەَعرٔسزی ظرٔسذ.

ثێگٕيبٌ کۆيەڵُبسی پژیطکی پێُبسەی سۆری ثۆکزأە ،نۀاَە:
کۆيەڵُبسی پژیطکی :ئۀ ساَسزەیە کە خەضذ ظەکبرۀە سەر پەیٕەَعییەکبَی
يزۆیی ٔ کۆيەڵگە ،نە ْەر یەک نە کٕنزٕٔر ٔ ظەسزکۀرەکبٌ ،ئُدب
کبریگەری کبریگەرثٌٕٔ(انزأثز ٔانزأثٍز) پەیٕەَعی يزۆڤ ثە کۆيەڵگۀ ثە
رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی.
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ثۀ يبَبیەی کبریگەری ٔ کبریگەرثَٕٔی پەیٕەَعییە خۆرأخۆرەکبٌٔ ،ەک
ئبثٕٔری ٔ کۆيەاڵیەری ٔسیبسی ٔ پەرٔەرظەیی ٔ فیشیکی ٔ فیسیۆنۆخی
نەسەر رەَعرٔسزی ربکەکبٌ ٔ کۆيەڵگە ،خب چ نە ڕٔٔی چبرەسەر ٔ پبراسزٍ
چ نە ڕٔٔی ثاڵٔثَٕٔۀەی َەضۆضی ظروْ ،ەرٔەْب پیطبَعاَی ئبسزی
ضشيەرگٕساری رەَعرٔسزی.
ثە ضێٕەیەکی گطزی ظەرٕاَیٍ ثڵێیٍ :
کۆيەڵُبسی پژیطکی:

یەکێکە نە نمەکبَی کۆيەڵُبسی گطزی کە خەضذ

ظەکبرۀە سەر الیەَەکبَی کۆيەاڵیەری ْەر یەک نە ڕەفزبری ربک ٔ پەیٕەَعی
کۆيەڵگۀ ٔالیؼی کۆيەاڵیەری ٔ ثبرٔظۆضی رەَعرٔسزی ربکەکبٌ ٔ کۆيەڵگە
نە ْەئٕ الیەَەکبٌ ٔ ظیزاسە کزظَی ظیبرظەی رەَعرٔسزی ثە ئبڕاسزۀ
ئبلبری کۆيەاڵیەری.

· سزٔضزی کۆيەڵُبسی پژیطکی:
( طجٍؼخ ػهى االخزًبع انطجً )
يەثەسذ نە سزٔضزی کۆيەڵُبسی پژیطکی ،پێگە ساَسزییەکەیەری نە َێٕ
ساَسزە يزۆییەکبٌ ٔ ساَسزە سزٔضزیەکبٌ ،کە نە ثیسزەکبٌ ٔسییەکبَی
سەظەی ثیسزەو ظەرکۀدَ .بسزأە ثۀ ساَسزەی کە الیەَی ساَسزی ٔ
يزۆیی ثەیەک کۆظەکبرۀە .نە ظیبررزیٍ سیفبری:
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 -٢ساَسزێکی ریۆریی ڕێکطزأە نە کۆيەڵێک گزیًبَۀ ریۆرٔ ،ەک،
ریۆرییەکبَی چیُی کۆيەاڵیەری ٔ َەضۆضی ٔ ریۆری سزٔضزی ژیُگەی
کۆيەاڵیەری ٔ ضەسڵەرە کۆيەاڵیەریەکبٌ.
 -٠ساَسزێکی کەڵەکەثٕٔە (رزاكًً) ،لبثیهە ثۆ فزأاٌ ثٌٕٔ ٔ گۆڕاٌ نە
ثبرێکۀە ثۆ ثبرێکی ظی ( يٍ طٕر انى اضز) ،ثۆیە ثە ریۆرییەکی ڕێژەیی
ظاظەَزێذ َەک خێگیز ثە ظرێژایی سەرظەو.
 -٣ثبثەرێکی ئەسئَٕییە (يٕؾٕع ردزٌجً) ،ثە يبَبی ئۀەی کە ظیزاسبری
يەیعاَی ظەکبد نەسەر ثبثەرەکبَی ثەيەثەسزی ظڵُیبثٌٕٔ نە ڕاسزییەکبٌ.
 -٤ساَسزێکە ظیزاسەی يزۆڤ ظەکبد ٔەک ( یەکەی رٕێژیُۀە) ٔ
ڕاسزییەکبَی نێٕەرظەگزێذ.

ظٔٔەو -چەيکەکبَی کۆيەڵُبسی پژیطکی(يفبٍْى ػهى االخزًبع انطجً)
أ -رەَعرٔسزی (انػسخ)
ةَ -ەضۆضی (انًزؼ)
ج -چبٔظێزی رەَعرٔسزی (انزػبٌخ انػسٍخ)
ظ -ضشيەرگٕساری رەَعرٔسزی (انطعيخ انػسٍخ)
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ظٔٔەو -چەيکەکبَی کۆيەڵُبسی پژیطکی(يفبٍْى ػهى االخزًبع انطجً)
کبرێک ثبص نە چەيکەکبَی کۆيەڵُبسی پژیطکی ظەکەیٍ ،پطکی ْەرە
گۀرە ثەر ْەرظٔٔ ظیبرظەی رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی ظەکۀێذٔ ،ەک ظٔٔ
چەيکی سەرەکی ٔ ثُەڕەری ٔ ضبٔەٌ پەیٕەَعییەکی ثەْێش ثە ثبثەری
کۆيەڵُبسی کۆيەاڵیەری ،رب ئۀ ڕاظەی کە ظەرٕاَیٍ ثڵێیٍ ثێ ثَٕٔی ئەو
چەيکبَە کۆيەڵُبسی پژیطکی ثَٕٔی َەظەثٕٔ .ئەو چەيکبَە ٔەک کەرەسزۀ
ئبيێزی کۆيەڵُبسی پژیطکیٍ نە ظیزاسۀ رٕێژیُۀۀ ضیکزظَۀەی
ثبثەرەکبٌ.
أ -رەَعرٔسزی (انػسخ)
نەکۆَۀە پزسی رەَعرٔسزی ثەسززأەرۀە ثە َەضۆضی  ،ثزیزییە نە
َەضۆش َەکۀرُی يزۆڤ ٔ ظەرَەکۀرُی ْیچ ئبيبژەی َەضۆضی نەسەری
نە ْەئٕ الیەَەکبَی ئەَعايی ٔ خەسزەیی ٔ ْشری ٔ فیسیۆنۆخی ٔ
کۆيەاڵیەری ،ثۀ يبَبیەی يزۆڤەکە رب ئبسزێکی ثبش رەَعرٔسزە.
گزَگیعاٌ ثە رەَعرٔسزی ظەسزی پێکزظ ظٔای ظەرکۀرُی َەضۆضیە
ئەَعايیەکبٌ ،نۀاَە َەضۆضی کۆيەاڵیەری کە پبڵُەر ثٕٔ ثۆ ئۀەی يزۆڤ ثە
ئبڕاسزەی

رەَعرٔسزیعا

ثڕٔاد

.ئُدب

چ

ثۆ

ضۆپبراسزٍ

چ

ثۆ

چبرەسەرٔەرگزرٍ ،چَٕکە پێٕیسزی ثە ظٔٔرکۀرُۀە ْەثٕٔ نە ربريبیی
َەضۆضی ٔ يزظٌٔ .ەک ظەڵێٍ پێعأیسزی ظایکی ظاْێُبَە(.انسبخخ أو
االضززاع).
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رەَعرٔسزی سیبرز ظەرظەکۀێذ نەيۀظای ثەیەکۀەثَٕٔی (رٕاغم)
الیەَەکبَی فیشیکی ٔ خەسزەیی ٔ ْشری کەسەکە ٔ رٕاَبی کۆيەاڵیەری نە
ڕٔٔثەڕٔثَٕٔۀەی ژیُگە.
ْەر ٔەک چۆٌ ساَب پێزکُش ( )Perkinsپێُبسەی ظەکبد ثۀەی کە
رەَعرٔسزی ثبرێکە (زبنخ) نە ْبٔسەَگی ڕێژەیی ٔەسیفەکبَی خەسزە کە
نەئەَدبيی گَٕدبَعَی نەش نەگەڵ فبکزەرە سیبٌ ثەضطەکبٌ کە ظٔٔچبری
ظەثێزۀە نەپێُبٔ پبراسزُی ْبٔسەَگییەکەی َٔەضۆش َەکۀرُی ،چَٕکە ْەر
خۆرە ضێٕأیەک ْەثێذ نە الیەَەکبَی خەسزەیی ٔ فیسیۆنۆخی ٔ ْشری ٔ
کۆيەاڵیەری ٔ ظەرَٔٔی ظەثێزە ْۆی رێکچَٕٔی ئۀ ْبٔسەَگییە ٔ ثە
َبرەَعرٔسذ ظاظەَزێذ.

ةَ -ەضۆضی (انًزؼ)
َەضۆضی ثەظرێژایی سەرظەيەکبٌ پێُبسەی خۆرأخۆری ثۆکزأە ،ثەپێی
خیبٔاسی کٕنزٕٔر ٔ گەالٌ ٔ ربکەکبٌ ٔ پیطۀ پسپۆڕیبٌ ،ثۆیە کبرێک
کۆيەڵُبسبٌ پێُبسەی ظەکەٌ ڕەچبٔی ثٕاری کۆيەاڵیەری ظەکەٌ .کبرێکیص
پسپۆڕی رەَعرٔسزی پێُبسەی ظەکبد ثۀ خۆرە پێُبسەی ظەکبد کە
نەضشيەد کبرەکبٌ ٔ ثٕارەکەیعا ثٍ.
رەَبَەد سۆر خبراٌ پێُبسەکبٌ خیبٔاس ثَٕٔە نەَێٕاٌ ْەيبٌ پسپۆڕ ،ثەاڵو نە
ظٔٔ کبری خیب ،چَٕکە کٕنزٕٔر ٔ يبَبٔ گزَگی َەضۆضی خیبٔاس ثٕٔە نە
سەرظەيێک ثۆ سەرظەيێکی ظیٔ .ارب گۆڕأە ثەپێی سەیزکزظَی کۆيەڵگۀ
ضبرسزبَیەرەکبٌ رەَبَەد نەَۀەیەک ثۆ َۀەیەکی ظی خیبٔاس ثٕٔە نە ْبيبٌ
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ژیُگەی کۆيەاڵیەریَ .ەضۆضی پێُبسەکزأە ثۀەی کە ثزیزیە نە السەَگ
ثٌٕٔ ٔ رێکچَٕٔی ٔەسیفەیەک نەنەش .یبضٕظ ثزیزیە نە رێکچٌٕٔ نەالیەَی
ْشری ٔ ظەرَٔٔی ،یبٌ ثزیزیە نە َەيبَی رٕاَبی کەسەکە ثۆ ڕاپەراَعٌ ٔ
خێجەخێکزظَی ئەرکەکبَی نەئەَدبيی َەضۆش کۀرُی .رب گەیطزە زۀ
ئبسزەی کە ثڵێٍ َەضۆضی ثزیزیە نە رٕڕەثَٕٔی ضٕأەَعە (غؿت االنٓخ) ٔ
َبڕاسیجَٕٔی نە کەسەکە.
َەضۆضی نە فەرْەَگی ثەریزبَی پێُبسە کزأە ثۀەی کە ثزیزیە نە الظاَێکی
سیبٌ ثەضص ٔ ثەئبسار نە ثُیبظی سزٔضزی ٔ ٔەسیفەیی ثَٕٔۀەرەکبٌ ،کە
سۆر ئبيبژە ٔ َیطبَە نەسەری ظەرظەکۀٌ نە ثٕارەکبَی خەسزەیی ٔ ْشری
ٔ ظەرَٔٔی ٔ کۆيەاڵیەری کە ثەڵگەٌ نەسەر َبسزٔضزی ثبری کەسەکە.
ثەثڕٔای (ظٔرکٓبیى) َەضۆضی رٕٔضی يزۆڤ ظەثێذ ثەڕێژەی خیبٔاس ْٔیچ
يزۆڤێک َیە ثەرظۀاو سبؽ ٔ رەَعرٔسذ ثبش ثێذ ٔ ْەَعێک خبر ئبيبژەی
َەضۆضی نە يزۆڤ ظەرظەکۀێذ ثەاڵو نەظٔاییعا ئۀە َیطبَەیە نەسەر
رەَعرٔسزی يزۆڤ  .ظٔرکٓبیى نەو ثبرەیۀە َەضۆضی يبَگبَەی ئبفزەد
ثۀًََٕە ظێُێزۀە ،کۀارە الیەَی ثبیۆنۆخی ٔ کٕنزٕٔری نێکعاَۀۀ
رێگەیطزُی ضۆیبٌ ْەیە ثۆ َەضۆضی.
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ج -چبٔظێزی رەَعرٔسزی (انزػبٌخ انػسٍخ)
چبٔظێزی رەَعرٔسزی ثەضێٕەیەکی گطزی ثزیزییە نە رۀأی
ڕێککبرەکبٌ (االخزاءاد)ٔچبالکیەکبٌ ٔڕێگبٔ ضێٕاس ٔ ئبيزاسەکبٌ کە
ثەڕێٕەثەرایەری چبٔظێزی رەَعرٔسزی پێطکەضی ظەکبد نە يیبَەی
ظەسگبکبَی رەَعرٔسزی ٔ ْەئٕ ظەسزۀ ڕێکطزأ ٔکۆيەنەکبَی ثۆ
ربکەکبَی کۆيەڵگە ثە ْەئٕ رٕێژەکبَی رەيەٌ ٔ ڕەگەس ٔ چیُبیەری ثە
ئبيبَدی ثەرۀپێطجزظَی کەرری رەَعرٔسزی ٔ ڕێگزرٍ نەثاڵٔثَٕٔۀەی
َەضۆضیەکبٌ نە کۆيەڵگە  ،ظٔاخبر ثەرسکزظَۀەی ئبسزی رەَعرٔسزی ثۆ
ثەرسرزیٍ پهەی کبيڵ ثٌٕٔ ٔ ًََٕٔەیی ،نە پێُبٔ فەراْەو کزظَی ژیُگەیەکی
ضبٔێٍ ظٔٔر نە ثَٕٔی َەضۆضی ٔ ظەرظٔثەاڵ .ئەو ڕێککبراَەش پێی
ظۀرزێذ ڕێکطسزُی رەَعرٔسزی (انُسك انطجً) ٔ ثەسیسزًبریک کزظَی
کبرەکبَی رەَعرٔسزی ٔەک چەَع یەکەیەک ٔەک ظەسذ پێططەریەک ثۆ
ڕێگەگزرٍ نە رێکچَٕٔی ثبرٔظۆضی رەَعرٔسزی ٔ ثاڵٔثَٕٔۀەی َەضۆضی ٔ
ثەرسکزظَۀەی رەَعرٔسزی گطزی کۆيەڵگەْ .ەرٔەْب پێُبسەی ڕێکطزأی
رەَعرٔسزی خیٓبَی خەضذ نەسەر ئۀە ظەکبرۀە کە ئۀ ڕێککبر ٔ
چبالکیبَە ْەئٕ الیەَەکبَی ژیبٌ ٔ ژیُگۀ کۆيەاڵیەری ربکەکبٌ ثگزێزۀە ثە
کەيززیٍ رێچٕٔ ٔ ئبسبَززیٍ ڕێگب ثە ثەکبرْێُبَی نێٓبرٕاَی پیطەیی
(انكفبءاد انًٍُٓخ)ٔ رٕاَسزە يبظظیەکبٌ نەگەڵ نەثەرچبٔگزرُی ثبرٔظۆضی
ئبثٕٔری ٔ سیبسی ٔ کۆيەاڵیەری کۆيەڵگە ،چَٕکە ئبضُبثٌٕٔ ثە
ثبرٔظۆضەکبٌ ثە ثەضێکی گزَگ ظاظەَزێذ نە سەرکۀرُی پزۆگزايی
چبٔظێزی رەَعرٔسزی نە کۆيەنگە .ظٔاخبر ظاَبَی پەیزۀ پڕۆگزايی گَٕدبٔ
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نەگەڵ رٕاَبٔ ئیًکبَیبد ٔ کٕنزٕٔری کۆيەڵگە .کۀارە چبٔظێزی رەَعرٔسزی
ثزیزییە نە ثەرپزسیبریەری ثەکۆيەڵی ظەسزەی رەَعرٔسزی یەکەی
رەَعرٔسزی کە نەڕیگبی ریًێکی رەَعرٔسزی کبيڵ نەْەئٕ پسپۆڕیەکبٌ ٔ
ئەرک ٔ ٔەسیفەکبٌ پێطکەش ظەکزێذ.

ظ -ضشيەرگٕساری رەَعرٔسزی (انطعيخ انػسٍخ)
ضشيەرگٕساری رەَعرٔسزی ثەضێکە یبضٕظ چبالکیەکە نە چبالکیەکبَی
چبٔظێزی کزظَی رەَعرٔسزی کە ثزیزییە نە پێطکەضکزظَی ضشيەرگٕساری
ڕاسزۀضۆ ثە َەضۆش نەالیەٌ ئەَعايبَی یەکەی ڕێکطزأی رەَعرٔسزی.
ثێگٕيبٌ ئەو چبالکیبَەش ثزیزیٍ نە پێطکەضکزظَی ضشيەرگٕساری ضۆپبریشی
ٔ ڕۆضُجیزکزظَی رەَعرٔسزی(انزثمٍف انػسً) ٔ فێزکزظٌ ٔ چبرەسەرکبری
ٔ ڕأێژکبری ٔ ظەسذ َیطبَکزظٌ ،ثەپێی ثبرٔظۆش ظەثێذ چ نە َۆریُگەکبٌ
چ نە ثەضی فزیبکۀرٍ یبضٕظ ثەضەکبَی ظی ضەسزە.سیبرز ٔەک
ضشيەرگٕساری رەَعرٔسزی ْبٔەڵکبری پژیطکٔ ،ەک ربلیگەکبَی رٕێژەری
کۆيەاڵیەری ٔ ریطک ٔ ثزیٍ پێچی ٔ چبرەسەری سزٔضزی ٔ
ضۆڕاکعاٌ(انزغذٌخ) .نەثەر ئۀەی ئەو ضشيەرگٕساریبَە ثەیەکۀە پەیٕەسزٍ ٔ
رۀأکەری یەکٍ ْەرٔەک چۆٌ ْەئٕ پسپۆریەکبٌ ثەیەکۀە پەیٕەسزٍ.
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 -٣ئبيبَدەکبَی کۆيەڵُبسی پژیطکی (أْعافٓب)
ئبيبَدەکبَی کۆيەڵُبسی پژیطکی ثزیزیٍ نە:
 -٢ظیزاسۀ پطکُیُی ثُەيب کۆيەاڵیەری ٔ يزۆیی چبالکی پژیطکیٔ ،ەک
پطکُیٍ – ظەسذ َیطبَکزظٌ (انفسع – انزططٍع).
 -٠ظیبریکزظَی َەضۆضیەکبَی کۆيەاڵیەری ٔ خیبکزظَۀەی نە َەضۆضیەکبَی
خەسزەیی ٔ ظەيبری ٔ ظەرَٔٔی.
 -٣ظیزاسەکزظَی ژیُگەی کۆيەاڵیەری ٔ ریطک ضسزُە سەر ڕۆنی نە
ثەظیبرکۀرُی َەضۆضیەکبَی کۆيەاڵیەری ٔ ظەرَٔٔی.
 -٤ئبضُبثٌٕٔ ثەکبریگەری ئبیکۆنۆخیبی کۆيەاڵیەری● ٔ سزٔضزی ٔ
کبریگەری کۆيەڵگۀ ژیبَی کۆيەاڵیەری نەسەر َەضۆضی ظەرَٔٔی ٔ
کبریگەری َەضۆضی ظەرَٔٔی نەسەر َەضۆضیەکبَی خەسزە.
 -٥ثیزۆکەی ظايەسراَعَی َۆریُگەی کۆيەاڵیەری (انؼٍبظح االخزًبػٍخ) ثۆ
چبرەسەرکزظَی َەضۆضیەکبَی کۆيەاڵیەری نەالیەٌ رٕێژەری کۆيەاڵیەری.
 -٦رێگەیطزٍ نە سزٔضزی پەیٕەَعییەکبَی کۆيەاڵیەری کە ضٕێُی ضۆی
ٔەرگزرٕٔە نە ظاو ٔظەسگبی رەَعرٔسزی ٔ ْۆکبر ٔ ئبسۀارەکبَی.
 -٧ئبضُبثٌٕٔ ثەچۆَیەری کبراکزظَی ظاو ٔ ظەسگبی رەَعرٔسزی نەيیبَەی
رٕێژیُۀۀ ظیزاسەکزظَی ثُیبظ ٔ ٔەسیفۀ پەیٕەَعییەکبَی.
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ئبیکۆنۆخیبی کۆيەاڵیەری● يەثەسذ ژیُگەی کۆيەاڵیەری ٔ ڕێکطسزُی ٔ
کبریگەری ئبڵٕگۆڕکزأی َێٕاٌ ربکەکبٌ ٔ ژیُگەکبَیبَەْ ،ەرٔەْب
رٕێژیُۀەی ضێٕاسی پەیٕەَعییەکبٌ ٔ ظیزاسەکزظَی ظاة َٔەریزەکبٌ ٔ
کبریگەریبٌ نەسەر ڕێکطسزٍ ٔ کۆَززۆل کزظَی ڕەفزبری کۆيەاڵیەری ربک.

 -٤کێطەکبَی کۆيەڵُبسی پژیطکی (يطبكم ػهى االخزًبع انطجً)
نە کێطە ظیبرەکبَی:
َ -٢ەثَٕٔی سُٕٔری یەکالیکزأ ٔ ڕٌٔٔ

نە َێٕاٌ

ربیجەرًەَعیەکبَی

ساَسزی پژیطکی ٔ کۆيەڵُبسی پژیطکی.
ْ -٠ەسزیبری ئۀ ثبثەربَەی کۆيەڵُبسی پژیطکی ظیزاسەی ظەکبد ٔەک
ثبثەری ڕۆنی ثەْبی کۆيەاڵیەری نە پبراسزٍ ٔ چبرەسەرکزظٌ َەضۆضی
ظرێژضبیەٌ ٔ ئبسۀارەکبَی نەسەر َەضۆش ٔ ضێشاَەکەی ٔەک
َەضۆضیەکبَی فطبری ضٕێٍ ٔضەکزە ٔ ئبیعس ٔ ضێزپەَدە.
 -٣کەيی ژيبرەی پسپۆڕ ٔ ضبرەسایبَی ثٕاری کۆيەڵُبسی پژیطکی ثەْۆی
ْبٔچەرضی ساَسزەکە ٔ سەزًەری رٕیژیُۀەکزظَی نەثەر الٔاسی ظەسکۀری
يبظی پسپۆڕاَی کۆيەڵُبسی پژیطکی ثەرأٔرظ ثە پسپۆڕاَی پژیطکی ٔ
کبرکزظٌ نەو ثٕارە.
 -٤ظەگًەَی (شَذ) رٕێژیُۀەی ساَسزی ثاڵٔکزأە نە ثٕاری کۆيەڵُبسی
پژیطکی ،کە ئۀەش ظەثێزە ْۆی َەرٕاَیُی رٕێژەراَی ئۀ ثٕارە ثۆ
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ضیکزظَۀۀ

ثەظٔاظاچَٕٔی

سەرْەڵعاَی

کێطەکبَی

رەَعرٔسزی

ٔ

پەیٕەَعیبٌ ثە ظیبرظەکبَی کۆيەاڵیەری.
 -٥پێٕیسزە نەسەر رٕێژەراَی پزسی کۆيەڵُبسی پژیطکی ضبرەسایی ثبضیبٌ
ْەثێذ نە ْەرظٔٔ ثٕاری کۆيەڵُبسی پژیطکی ٔ ساَسزی پژیطکی ،ئۀەش
سەزًەرە کە رٕێژەر ثزٕاَێذ نە یەک کبرعا رێگەیطزُی ْەثێذ نە پیطەی
پژیطک ٔ کۆيەڵُبص ثەیەکۀە.

ثەضی ظٔٔەو:
 -٢يێژٔٔی کۆيەڵُبسی پژیطکی ٔ ْۆکبرەکبَی سەرْەڵعاَی.
( ربرٌص ػهى االخزًبع انطجً ٔأسجبة ظٕٓرْب)
نە سەرەربی پەَدبکبَی سەظەی ثیسزەو کۆيەڵُبسی پژیطکی
پەررۀاسۀ پەرش ٔ ثاڵٔٔثٕٔ ٔ ثبثەرە ساَسزیەکبَی ثەضکزاثٕٔ (يٕسع)نە
َێٕاٌ ْەرظٔٔ ساَسزی پژیطکی ٔ کۆيەڵُبسی .ظٔارز نەيبٔەی ضەسزەکبٌ ٔ
زەفزبکبَی سەظەی ثیسزەو پێطکۀرُی ثەرچبٔی ثەضۆیۀە ثیُی نە ئەَدبيی
چبالک ثَٕٔی رٕیژیُۀەکبٌ نە ئەيزیکب ٔ ئۆرٔپب نەثەر ثَٕٔی پێٕیسزیەکی
سۆری کۆيەنگۀ ثەیەکۀە ثەسزُۀەی پزسەکبَی کۆيەاڵیەری ثە پزسەکبَی
رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی ٔ پەیٕەسذ ثَٕٔی رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی ثە
پزسەکبَی کۆيەالیەری .خب نەو رٕێژیُۀاَەظا ظیزاسەی کۆيەڵگە ثەگطزی
ظەکزا ٔ ظٔارز ظیزاسەی ثبرٔظۆضی ڕەفزبری کۆيەاڵیەری ربک نە يیبَەی
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ظیزاسەی کۆيەڵگە ،چَٕکە کۆيەڵگە ڕەَگعاَۀەی ڕەفزبری ربکەکبَێزی ٔ
خەضذ کزظَۀە نەسەر ڕاسزی ٔ ظرٔسزی َەضۆضیە ظريەکبٌ ٔ چبرەسەرە
لٕرسەکبٌ ٔ َەضۆضی کۆيەاڵیەری ثە ربیجەری ثۆیە نە سەظەی ثیسذ ظەسذ
ثە رٕێژیُۀەی ساَسزی ٔ ڕێکطزأ کزا نەو ثٕارە.
ْۆکبری سەرثەضۆثَٕٔی کۆيەڵُبسی پژیطکی ٔەک ساَسذ.
ْۆکبرەکبٌ ظەگەڕێُۀە ثۆ:
 -٢ضکسذ ْێُبَی ْەریەک نە کۆيەڵُبسی ٔ ساَسزی پژیطک نە
ظیزاسەکزظَی ْەریەک نە ظیبرظەکبَی سزٔضزی َ ،ەضۆضی ،ضۆپبرێشی ٔ
چبرەسەر.
 -٠ظەرکۀرُی ژيبرەیەکی ثەرچبٔ نە پسپۆڕاٌ ٔ ضبرەسایبَی کۆيەڵُبسی
پژیطکی.
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ٔەسیفەکبَی کۆيەڵُبسی پژیطکی
( ٔظبئف ػهى االخزًبع انطجً)

 -٢ضیکزظَۀەی ثُەيبی کۆيەاڵیەری رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی.
 -٠ڕاڤەکزظَی ئبسۀارەکبَی رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی نەسەر کۆيەڵگە.
 -٣نیکعاَۀۀ ظیزاسەکزظَی پەیٕەَعی َێٕاٌ ٔالیؼی ژیبَی کۆيەاڵیەری ٔ
َەضۆضیە ثبٔەکبٌ.
 -٤ثەسزُۀەی ظەرکۀرەکبَی(يؼطٍبد) ٔالیؼی کۆيەاڵیەری ثە َەضۆضیەکبَی
ظەرَٔٔی ٔ کبریگەری َەضۆضیەکبَی ظەرَٔٔی نەسەر َەضۆضیەکبَی
خەسزەیی.
 -٥ضیکزظَۀەی پەیٕەَعی کۆيەالیەری نە َێٕ ظەسگبکبَی پژیطکی-
رەَعرٔسزی.
 -٦ظیبریکزظَی گزَگی ڕاسزی ٔ َبٔەڕۆکی َەضۆضیەکبَی کۆيەاڵیەری
نەالیەٌ کۆيەڵُبسی پژیطکی.
 -٧ظەسذ َیطبَکزظَی ْۆکبرەکبَی َەضۆضیەکبَی کۆيەاڵیەری.
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 -٠ڕاثەرەکبَی کۆيەڵُبسی پژیطکی ٔ گزَگززیٍ کبرەکبَیبٌ.
(رٔاظ ػهى االخزًبع انطجً ٔاْى اػًبنٓى)
 -٢ربنکٕد پبرسَٕش ()1902-1979
ربنکٕد پبرسَٕش ثە ثبٔکی کۆيەڵُبسبَی پژیطکی ظاظەَزێذ ٔ نەڕاثەراَی
ریۆری ٔەسیفییە  .نە ظیبررزیٍ ثەرْەيەکبَی کزیجی سیسزًی کۆيەالیەری
(انُظبو االخزًبػً)  ،کە رێیعا ریطک ظەضبرە سەر ڕۆنی َەضۆش نە کۆيەڵگە
ٔ ڕۆنی ضێشاٌ نە پزسی رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی ٔ گزَگیعاٌ ثە ظۆسیُۀەی
پەیٕەَعی َێٕاٌ چیُی کۆيەاڵیەری ٔ ڕێژەی يزظٔٔاٌْ .ەرٔەْب نە کزێجی
ڕۆنی َەضۆش(ظٔر انًزٌؽ) ،ثبص نە ڕۆنی کەسی َەضۆش ظەکبد نە
کۆيەڵگە نەسەر ثُەيبی پبثەَعثَٕٔی َەضۆش ثە يبف ٔ ئەرکەکبَی ،ثە
خەضزکزظَۀە نەسەر يبفی َەضۆش نە ثەضطیُی نە ئەرکەکبَی ثۆ يبٔەیەکی
کبری.
 -٠ظیڤیع يیکبَیک ()1915-2001
ساَسزی پژیطکی ضٕێُعٔٔە ظٔارز ثٕٔە ثە پسپۆڕ نە کۆيەڵُبسی پژیطکی .نە
ثەرْەيە ظیبرەکبَی ؛ پژیطکی کۆيەڵگە ٔ پژیطکی ضێشاٌ ٔ کۆيەڵُبسی
پژیطکی ( طت انًدزًغ – طت االسزح -ػهى االخزًبع انطجً) ،نە کزێجی
کۆيەڵُبسی پژیطکی ئەو ثبثەربَەی ثبسکزظٔٔە:
 رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی ٔ ڕەفزبری الظەر. ڕٔٔاَگەی گطزی(انزؤٌخ انؼبيخ) ثۆ رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی.20

 رەضەَەکزظَی َەضۆضی ٔ فبکزەرە کبریگەرەکبٌ نە يزظٌ ٔ َەضۆضی. کبرنێک ( انزفبػم) نە َێٕاٌ پژیطک ٔ َەضۆش. ڕٔٔاَگەی يەَٓەخی نە ظیزاسەکزظَی پزۆسیسەکبَی َەضۆضی. -يبَعٔٔثٌٕٔ ٔ ثبرگزاَی (االػجبء) کۆيەاڵیەری ٔ پەیٕەَعی ثە َەضۆضی.

 -٣اظٌٍٔ نًٍزد()1993-1917
گزَگیەکی سۆریعا ثە ریۆری ضۀش -پەڵە (انٕغى) ،ظٔای ٔاسْێُبَی نە
ئبڕاسزەی ٔەسیفی .سۆر کزێجی َٕسیٕٔە ظەرثبرەی ڕۆنی فبکزەری
کۆيەاڵیەری ٔ ضبرسزبَی نە َەضۆضییە ظرێژضبیەَەکبٌ ،نە ظیبررزیُیبٌ کزێجی
َەضۆضی کۆيەاڵیەری ٔ َەضۆضیە ظرێژضبیەَەکبٌ (انًزؼ االخزًبػً
ٔااليزاؼ انًشيُخ) ،کە ریطک ظەضبرە سەر چەيکی َەضۆضی کۆيەاڵیەری
ٔئبسۀارەکبَی ْۆکبرەکبَی ٔپەیٕەَعی َێٕاٌ َەضۆضی کۆيەاڵیەری ٔ
ئەَعايیەکبٌ.

 -٤ايٍم ظٔركٓبٌى()1927-1858

نە گزَگززیٍ ثەرْەيەکبَی ضۆکٕضزٍ (االَزسبر)،سیبظثَٕٔی ظاَیطزٕاٌ(انزكبثز
انسكبًَ)ٔ َەضۆضی ٔ يزظٌ (انًزؼ ٔانًٕد)ٔ ثُەيبکبَی کۆيەاڵیەری سیبظ
ثَٕٔی ظاَیطزٕاٌ ٔ ظاثەضکزظَی کبر (رمسٍى انؼًم).
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نە کزێجی (ضۆکٕضزٍ) ثبص نە ضۆکٕضزٍ ظەکبد ٔەک ظیبرظەیەکی
کۆيەاڵیەری ٔ ظەیجەسزێزۀە ثە ْۆکبری کۆيەاڵیەری ٔ ظەرَٔٔی ثە ْەئٕ
ضێٕاسەکبَی ْۆکبرەکەی ظەگەڕێُێزۀە ثۆ فبکزەری کۆيەاڵیەریْ ،ەر ٔەک
چۆٌ ڕٔٔظأە کۆيەاڵیەرییە َەضٕاسرأەکبٌ ربک رٕضی َەضۆضی ظەرَٔٔی
ظەکەٌ ٔ ظٔارزیص َەضۆسیە ظەرَٔٔیەکە ظەثێزە ْۆی رٕضجٌٕٔ ثە
َەضۆضی ظەرَٔٔی -خەسزەیی.

ثەضی سێیەو:
 -٢فبکزەرە کۆيەاڵیەری ٔ کٕنزٕٔرییەکبَی پەیٕەسذ ثە رەَعرٔسزی ٔ
َەضۆضی.
( انؼٕايم االخزًبػٍخ ٔانثمبفٍخ انًزرجطخ ثبنػسخ ٔانًزؼ )
أ -فبکزەرە کۆيەاڵیەرییەکبٌ( .انؼٕايم االخزًبػٍخ )
ثێگٕيبٌ فبکزەری کۆيەاڵیەری یەکێکە نۀ فبکزەراَەی کە ثەرپزسە نە
ظیبریکزظَی ضێٕاسی ژیبٌ ٔ کبرنێک ٔکبریگەرثٌٕٔ ٔ کبررێکزظَی ئەرێُی
یبٌ

َەرێُی

ضێشاٌ،

چَٕکە

ضێشاٌ

ثبظنۆی

کۆيەڵگۀ

پێکٓێُەرە

سەرەکیەکبَیزی .نەْەيبٌ کبرعا فبکزەری کۆيەاڵیەری ْەڵعەسزێذ ثە
ظیبریکزظَی خۆر ٔ ضێٕاسی يبيەڵەکزظٌ نەگەڵ یەکەی رەَعرٔسزی ٔ
پژیطکی ٔ ْەيبْەَگیبٌ نە پێُبٔ رەَعرٔسزییەکی سبؽ ٔ ظرٔسذ ٔ
چبرەسەرکزظَێکی گَٕدبٔ.
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 -٢ڕۆنی ضێشاٌ نە ضشيەرگٕساری رەَعرٔسزی.
( االسزح ٔظٔرْب فً انطعيخ انػسٍخ)
ضێشاٌ یەکێکە نۀ فبکزەراَەی کە ضێٕاسی ژیبَی کۆيەڵگەیەکی ظیبریکزأ
ظیبرظەکبد .ثێگٕيبٌ ثزیزییە نە پێکٓبرەیەک یبضٕظ لۀارەیەکی ثبیۆنۆخی
ْەرنە ْەَگبٔە سەرەربییەکبَی ظەگۆڕێذ ثۆ لۀارەیەکی کۆيەاڵیەری ظٔای
ڕاْێُبٌ ٔ فێزکزظٌ .پێکٓبرٕٔە نە ظایک ٔ ثبٔک ٔ يُعاڵەکبٌ .ضێشاٌ
ثەرپزسە نە چبٔظێزی کزظٌ ٔ ثەضێٕکزظَی ئەَعايەکبَی نە ڕٔٔی خەسزەیی
ٔ کۆيەاڵیەری ٔ ظەرَٔٔی ٔ فێزکزظٌ ٔ گەضەپێعاٌ ثە کەسبیەری يُعاڵ ٔ
ظاثیٍ کزظَی پێعأیسزییە ئبثٕٔرییەکبَیْ .ەر ثۆیە ضێشاٌ ثەرپزسە نە
ظیبریکزظَی ئەظگبری (يالير)کۆيەڵگە نە ظاْبرٕٔظا ثەپێی پەیٕەَعی ٔ
ضێٕاسی ژیبٌ ٔ پڕۆسەی کبرنێکی نەگەڵ کۆيەڵگۀ کبررێکزظٌ ٔ
کبریگەرثَٕٔی .گٕيبَی رێعا َییە کە ضێشاٌ ثە گزَگززیٍ فبکزەری
سەرکۀرُی کۆيەڵگۀ پێطکۀرُی ظاظەَزێذ ٔەک ظەسگبیەکی کۆيەاڵیەری
یبضٕظ لۀارەیەکی کۆيەاڵیەری ثچٕٔکی کۆيەڵگەی ظایک.
ظیبررزیٍ ٔەسیفەکبَی ضێشاٌ ثزیزیٍ نە:
 -٢يبَۀۀ ثەرظۀاو ثٌٕٔ (انجمبء ٔاالسزًزار) کە ثە ٔەسیفەی سەرەکی
ظاظەَزێذ ،ئۀیص پبراسزُی ڕەگەسی يزۆییە نە نەَبٔچٌٕٔ َٔەيبٌ.
 -٠ئبيبظەکزظَی ئەَعايەکبَی ثۆ کبرنێک کزظَی ضێشاَی ٔ کۆيەاڵیەری .ثە
يبَبی ئبيبظەکزظَی ئەَعايەکبَی ثۆ رێکەڵجٌٕٔ ثە کۆيەڵگۀ کبرنیککزظٌ ثە
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ضێٕەیەکی ئەرێُی نە ڕٔٔی ظەرَٔٔی ٔ خەسزەیی ٔ ضیبَعَی کۆيەاڵیەری
رەَعرٔسذ ٔ ظرٔسذ.
 -٣چبَعَی ثیزٔثبٔەڕی ئبییُی نە ْشری ئەَعايەکبَی ،نە يیبَەی پزۆسەی
ثُیبظَبَی کەسبیەری ٔ ڕۆزی ئەَعايەکبَی.
 -٤ظاثیٍ کزظَی رۀأی پێعأیسزییەکبَی ( ئبثٕٔری – کۆيەاڵیەری –
ظەرَٔٔی – کٕنزٕٔری .)......
 -٥فیزکزظٌ ٔ ڕۆضُجیزکزظَی ئەَعايەکبَی (انزؼهى ٔانثمبفخ) ثە ربیجەری
کٕنزٕٔری رەَعرٔسزی ظرٔسذ نە پێُبٔ ظٔٔرکۀرُۀەییبٌ نە َەضۆضیە
ظرو ٔ گٕاسرأەکبٌ.
( -٦انؼمم انسهٍى فً اندسى انسهٍى) ٔارب ْشرٔ ثیزکزظَۀەی رەَعرٔسذ نە
خەسزەی رەَعرٔسزعایە .ثۀ يبَبیەی رەَعرٔسزی ْشرٔ خەسزە ثەیەکۀە
ثەسززأٌ ٔ پەیٕەسزٍ ثەیەک ْەر ضپزژەییەک نە الیەَێکیبٌ ْەثێذ ڕەَگ
ظەظارۀە نەسەرالیەَەکەی ظی.
کبریگەری ضێشاٌ نە رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی ٔ ضشيەرگٕساری رەَعرٔسزی
 -٢ڕۆضُجیزی رەَعرٔسزی ضێشاٌ؛ ثێگٕيبٌ ئەگەر ضێشاَەکە َبڕۆضُجیز ثٍ
ئۀا کبریگەری َەرێُی سۆر ظرٔسذ ظەکبد نەسەر رەَعرٔسزی ئەَعايەکبَی
نە ڕٔٔی رٕٔضجَٕٔیبٌ ثە َەضۆضیە ظريەکبٌ ٔ گٕاسرأەکبٌ کە ظەثێزە
ْۆی کۆسپ نە ڕێگبی پەیڕۀکزظَی ثەرَبيەی رەَعرٔسزی گطزی  ،ثە
ربیجەری نە الیەَی ضۆپبراسزٍ نە َەضۆضی ٔ گەراَۀەیبٌ ثۆ پژیطکی يیههی
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نە ثزی پژیطکی ڕەسًی ٔ ْەرٔەْب َبْٕضیبری ضێشاٌ نە ڕٔٔی
پبثەَعثٌٕٔ ثە پبک ٔ ضبٔێُی کەسبیەری ٔ ژیُگەیی ٔ ......
 -٠نەڕٔٔی خۆری ضێشاٌ ٔ ژيبرەی ئەَعايەکبَی کە ڕۆنی سەرەکی ظەثێذ
نە ظاثیُکزظَی ژیبَێکی کٕانیزی ٔ ْبٔچەرش ٔ ظاثیُکزظَی چبرەسەری
گَٕدبٔ ثۆ ئەَعايەکبَی.
 -٣ژیُگەی کۆيەاڵیەری ضێشاٌ؛ گٕيبَی رێعا َییە کە ضێشاَەکبٌ نە ژیُگەی
کۆيەاڵیەری خیبٔاسظاٌ  ،ثۆ ًََٕٔە ژیُگەی ضبر ٔ الظێ کە کٕنزٕٔری
خیبٔاس نەضۆظەگزٌ نەسەر پزسی رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی ٔ ضێٕاسی
سەیزکزظَیبٌ ثۆ پزسی چبرەسەرکزظَی َەضۆضی.
ْ -٤بٔسەرگیزی نە َێٕاٌ ضشيەکبٌ ئبسزی رٕٔضجٌٕٔ ثە َەضۆضی
کۆيەاڵیەری ٔ ثۆيبٔەیی ضێشاَی ثەرسظەکبرۀە ٔ کبریگەری َەرێُی ظرٔسذ
ظەکبد نەسەر رەَعرٔسزی.

 -٠چیُی کۆيەاڵیەری ٔ ضشيەرگٕساری رەَعرٔسزی.
( انطجمخ االخزًبػٍخ ٔانطعيخ انػسٍخ )
چیُی کۆيەاڵیەری  :کۆيەڵە ربکێکی کۆيەڵگەٌ َٕێُەری لۀارەیەکی ربیجەد
ثەضۆیبٍَ ،ظاَزأٌ نەسەر ْەَعێک ثُەيبی يبظظی ٔ يەػُۀی کە ْەيبٌ
سیفبد ٔ ظاة ٔ َەریذ ٔ ثەْبٔ ػٕرف ٔ ئبٔاد ٔ ئبيبَح کۆیبٌ ظەکبرۀە ٔ
سۆر خبراٌ ثە پەیٕەَعی پیطەیی ٔ ٔەسیفی پەیٕەسزٍ ثەیەکۀەْ .ەر چیُێک
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ربیجەرًەَعی ضۆی ْەیە خیبٔاس نە چیُێکی ظی نە ڕٔٔی ضێٕاسی ژیبَی
ٔکٕنزٕٔری رەَعرٔسزی کۆيەڵگەی .ضبیبَی ثبسە ضبرسزبَیەرەکبٌ ڕۆنی
ثەرچبٔیبٌ ْەیە نە پۆنیٍ کزظَی چیُە کۆيەاڵیەریەکبٌ ،ثۆ ًََٕٔە ْەَعێک
ضبرسزبَیەد چیُەکبَی پۆنیٍ ظەکبد نەسەر ثُەيبی يەرخەػیەری ئبییُی ٔ
ثیزٔثبٔەڕە ڕۆزیەکبَیٔ ،ەک ئۀەی پیبٔاَی ئبییُی چیُی یەکەو ثٍْ .ەَعێک
ضبرسزبَیەد يەرخەػیەری ئبثٕٔری ظەکەَە پێٕەر ثۆ پۆنیٍ کزظَی چیُەکبَی
کۆيەڵگە .نە ْەَعێک ضبرسزبَیەد پهۀ پبیەی ئەکبظیًی ٔساَسزی ظەثٍ ثە
پێٕەر ثۆ ظیبریکزظَی چیُەکبَی.

کبریگەری ژیُگۀ چیُی کۆيەاڵیەری نە پزسی رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی.
ضێٕاس ٔ ضەسڵەرەکبٌ ٔ ئبڕاسزۀ کهزٕٔری چیُە کۆيەاڵیەریەکبٌ
ظەگۆڕێٍ ثەپێی ضٕێٍ ٔ ژیُگەی کۆيەاڵیەری ٔخٕگزافی ،ثۆ ًََٕٔە؛
 -٢ژیُگەی ضبری ڕۆضُجیزی گطزی ئەَجبرکزأ (يطشٌٔ) ٔ ثۆيبٔەیی
گۀرەی ْەیە ثەرأٔرظ ثە ژیُگەی الظێ ثەربیجەری نەڕٔٔی ڕۆضُجیزی
رەَعرٔسزی.
 -٠ثبرٔظۆضی ئبثٕٔری ٔ رێچٕٔی نەالظێ ثبضززە ٔ رٕاَبی يبيەڵەکزظٌ
ْەیە نەگەڵ لەیزاَی ئبثٕٔری ظەرئەَدبيی َەضۆضی.
 -٣ثَٕٔی ظايەسرأەی رەَعرٔسزی ٔ ئبيێز ٔ ئبيزاسی رەَعرٔسزی ثبضزز نە
ضبر ثەرأٔرظ ثەالظێکبٌ.
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 -٤ثَٕٔی رەکُەنۆخیبی رەَعرٔسزی پێطکۀرٕٔرز نە ضبر.
 -٥خەضذ کزظَۀە نەسەر ضۆپبرێشی نە َەضۆضیەکبٌ سیبرز نەضبر.
 -٦ثەکبرَەْێُبَی ئبيێز ٔ کەل ٔ پەنی َەضۆش ثەڕێژەیەکی ثەرچبٔرز نە
ضبر ثەرأٔرظ ثەالظێکبٌ.

 -٣پیطە ٔ َەضۆضی //

( انًُٓخ ٔانًزؼ )

َەضۆضیەکبَی پیطەیی :ئۀ َەضۆضیبَەٌ کە رٕضی رٕێژێک نە ئەَعايبَی
کۆيەڵگە ظەثٍ کە ضبٔەٌ ْەيبٌ پیطەٌ .خب ثَٕٔیبٌ نە یەک ژیُگەی
سزٔضزی ٔ کبریگەریبٌ ثەْۆکبرە سزٔضزی ٔ پیطەییەکبَیبٌ ٔا ظەکبد کە
ْەَعێک َەضۆضی ربیجەد ثٍ پێیبَۀۀ رەَبَەد ْەَعێک َەضۆضی ربیجەرە ثە
پیطەیەکی ظیبریکزأ ،نەثەر ئۀەی ْەَعێک پیطە ژیُگەیەکی نەثبر
ظەڕەضسێُێذ ثۆ رٕضجٌٕٔ ثە َەضۆضیەکبَی پیطەییٔ .ەک ثۆ ًََٕٔە
ئۀاَەی کبرظەکەٌ نەضٕێُی ظرٔسزکزظَی لڕکەرەکبَی يێزٔٔنۀ يێص ٔ
خزٔخبَۀەر(انًجٍعاد انسطزٌخ)کە ْۆکبرە ثۆ رٕضجٌٕٔ ثەَەضۆضی.
ئۀاَەی نە ثٕاری کطزٕکبڵ کبرظەکەٌ ٔ ْەرەْب َەضۆضی ظەرَٔٔی ٔ
ئەلڵی ثاڵٔە نە َێٕاٌ کزێکبراَی پیطەسبسیەکبَی ضبر نەثەر ثَٕٔی ژأەژأی
سۆر ٔ ضێزا .ثێگٕيبٌ ْۆکبری رٕضجٌٕٔ ثە َەضۆضی پیطەیی ظەگەڕێزۀە
ثۆ ئەيبَەی ضٕارۀە:
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-٢

ْۆکبرٔ

کبریگەریەکبَی

ژیُگەی

سزٔضزی:

ٔەک

ڕاسزۀضۆ

ظٔٔچبرثَٕٔیبٌ ثە ْەَعێک فبکزەری سزٔضزی ٔەک(گەريب – ضێ—
ڕەضەثب—سەريبی سۆر -ریطکەکبٌ ثەربیجەری َۀۀی.
 -٠پبضًبٔەکبَی پیطەسبسی ٔ ئبيێزٔ پزۆسەکبَی ثەرْەو ْێُبٌ ٔ غبس ٔ
ظٔٔکەڵی پیطەسبسی کە سۆرثەیبٌ کیًیبیی ژەْزأی ٔ ضُکێُەرٌ کبریگەری
نەسەر پێسذ ٔ ْەسزیبری ظەثێذ.
 -٣پزۆسەکبَی ضیکزظَۀەی ْەَعێک کەرەسزە نە پیطەسبسیەکبٌ ثەربیجەری
نە پیطەسبسی ضۆڕاک ٔ کەرەسزەی کطزٕکبڵی.
 -٤پیطەسبسی کبَشاکزظٌ ٔ يبيەڵەکزظٌ نەگەڵ ضۆڵ ٔ رۆسی کبَشاکزظَی
ثەرظەکبٌ ظەثێزە ْۆی رٕضجٌٕٔ ثە َەضۆضیەکبَی ْەَبسۀ سییەکبٌ.
ْ -٥ۆکبری سبیکۆنۆخی ثۆ ًََٕٔە ثَٕٔی فطبری ٔەسیفەیی نەسەر کزێکبر
ظەثێزە ْۆی َەضۆضی ظەرَٔٔی ٔ ظەيبری.
ْ -٦ۆکبری فیشیکی ٔەک پبثەَعثَٕٔی کزێکبر ثە ڕأەسزبَی ثەرظۀاو
یبضٕظ ظاَیطزُی ثەرظۀاو ثۆ چەَع کبرژيێزی سۆر ظەثێزە ْۆی رٕضجَٕٔی
ثە َەضۆضی فیشیکی ٔەک َەضۆضیەکبَی ئێسک.
 -٧گزَگززیٍ ْۆکبری َەضۆضی پیطەیی ظەگەرێزۀە ثۆ ئبسزی ڕۆضُجیزی
رەَعرٔسزی پیطەکبراٌ ،نەثەرئۀەی َەثَٕٔی ْٕضیبری رەَعرٔسزی الی
پیطەکبراٌ ٔ َەثَٕٔی ْٕضیبری ضۆپبرێشی نە َەضۆضیەکبٌ ٔ سبسَەکزظَی
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ضٕٔل ٔ سیًُبر ثۆ َبسبَعَی پیطۀەراٌ ثە يەرزسی ْۆکبرەکبَی َەضۆضی
ثە ربیجەری َەضۆضیەکبَی پەیٕەسذ ثە ئێسک.

ة -فبکزەرە کٕنزٕٔرییەکبٌ:

( انؼٕايم انثمبفٍخ )

 -٢کٕنزٕٔر ٔ رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی.

( انثمبفخ ٔ انػسخ ٔانًزؼ)

ٔەک پێطزز ثبسًبٌ کزظ پەیٕەَعیەکی ڕاسزۀضۆ ٔ ثەْێشٔ کبریگەری
ئبڵٕگۆڕکزأ ْەیە نە َێٕاٌ کٕنزٕٔر ٔ پزسەکبَی رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی.
کە نەو ضباڵَە کٕرری ظەکەیُۀە:
 -٢کٕنزٕٔر ڕۆنێکی ثەرچبٔی ْەیە نە ضۆپبرێشی نە َەضۆضیەکبٌ ٔ
چۆَیەری يبيەڵەکزظٌ نەگەڵ َەضۆضیەکبٌ نە يیبَەی يەػزیفۀ ساَیبری
پەیٕەسذ ثە پزسەکبَی رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی .ثۆیە ئبسزی کٕنزٕٔری
کۆيەڵگۀ ڕۆضُجیزی ربکەکبَی سۆر گزَگە ثۆ ْەثَٕٔی يەػزیفۀ ساَیبری.
 -٠گەڕاَۀە ثۆ پژیطکی يیههی ثۆ چبکجَٕٔۀە نە َەضۆضی سیبَی سۆری
ضۆی ْەیە ،ثۆیە ثَٕٔی ڕۆضُجیزی رەَعرٔسزی سۆر گزَگە ثە ظرککزظَی
ئۀ يەرزسیە ٔ گەڕاَۀە ثۆ پژیطکی فەريی.
 -٣کٕنزٕٔر ٔ ئبسزی ڕۆضُجیزی ڕۆنی گۀرەی ْەیە نە ثاڵَٔەثَٕٔۀەی
َەضۆضیە ظرو ٔ گٕاسرأەکبٌ ثەخێجەخێکزظَی ڕێککبرەکبَی ضۆپبرێشی.
 -٤کٕنزٕٔر ڕۆنی گۀرەی ْەیە نە ظايەسراَعٌ ٔ ظرٔسزکزظَی
کۆيەڵگەیەکی ڕۆضُجیز کە رٕاَبی ْەثێذ نەگەڵ لەیزاَەکبٌ ثژیذ ٔ يبيەڵە
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ثکبد ٔەک پێٕیسذ نەگەڵ پێطکۀرٍ ٔ پەرەسەَعَی کۆيەاڵیەری ٔ ئبثٕٔری
ٔ رەکُەنۆخی.
 -٥کٕنزٕٔر ڕۆنی گۀرەی ْەیە نە پبضەکۀد کزظَی يبَعٔثٌٕٔ ٔکبد ٔ
رێچٕی يبظظی ،ثە ْۆی پبثەَعثَٕٔی ڕێکطزأەکبَی رەَعرٔسزی ٔ
پەیٕەَعییبٌ نەگەڵ ئەَعايبَی کۆيەڵگە.
 -٠ظاة ٔ َەریزەکبٌ  ( .انؼبظاد ٔانزمبنٍع )
ظاة :کۆيەنێک چبالکی ٔ پیبظەکزظٌ ٔ ثیزۆکۀ ضێٕاس ٔ کبرٌ ،کە نە الیەٌ
ربکێک یبضٕظ گزٔپێک ئەَدبو ظەظرێذ کە ٔەک سیسزًێک ٔ ضٕٔەکی نێعیذ.
ظاة ثە ضێٕەیەکی ریهمبئی ٔارب نەضۆٔە ظرٔسذ ظەثێذ ثە ئبيبَدی
ڕێکطسزُی کبری کۆيەڵ ٔ کەنەپٕٔری ڕۆضُجیزی ْەڵمٕٔاڵٔ نە کٕنزٕٔری
کۆيەنگە ،پێٕیسزە ظەسذ ثەرظاری َەثٍ ٔ پبثەَعثٍ پێیبَۀە ،چَٕکە ْەيیطە
ظەگٕاسرێزۀە ٔ ثە يیزاد ظەيێُێزۀە نە كۆَەکبَۀە ثۆ ظٔای ضۆیبٌ
ْەرٔەْب نە پێُبٔی ثەظیٓێُبَی ْەَعێک يەثەسذ ٔ ئبيبَح .ظاة ظٔٔ خۆری
ْەیە:
أ -ڕەفزبری ربک یبضٕظ کەسی (انسهٕن انفزظي أٔ انططػً)
ثزیزییە نە ڕەفزبری ربکێک کە ڕەَگعاَۀەی کەسبیەریەکە ٔ ئبسزی ثیزکزظَۀە ٔ
ثیزٔثبٔەڕەکبَیزی ،ئەو ڕەفزبراَە َب گطزێُزێٍ ثەڵکٕ ضٕظی ٔ ربکەکەسیە.
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ة -ڕەفزبری گزٔپی یبضٕظ کۆيەڵگەیی (انسهٕن اندًبػً أٔ انًدزًؼً)

پەیڕۀکزظَێکی ثە کۆيەڵیە سۆر خبر کۆيەڵگەکبَی پێ خیبظەکزێزۀە ٔ
ظەَبسێُزێٍ ٔەک ربیجەرًەَعییەکی کۆيەڵگەیە ٔ گزَگە ثۆ ژیبَی کۆيەاڵیەری
چَٕکە يبيەڵەکزظٌ ئبسبٌ ظەکبد نە َێٕاٌ ربکەکبَی.
َەریزەکبٌ (انزمهٍع)

ْەئٕ کۆيەڵگەیەک ثەْبی ربیجەد ثە ضۆی ْەیە  ،خب َەریزەکبٌ ثزیزیٍ نە
پەیڕۀکزظَێکی پزاکزیکی یبسبکبَی ثەْبْ .ەرٔەْب َەریذ ثبص نە چیڕۆکی
کۆيەڵگە ظەکبد ٔ ڕێکطەری ثیزٔثبٔەرەکبَیزی ثە ثەرظۀايی نە ْەئٕ کبد
ٔ سبرعا ٔەک ڕێٕرەسى ٔ سزٔٔری ئبییُی ٔ پەرسزٍ ٔ ثۆَۀ ئبْەَگەکبٌ.
نەثەر ئۀەی ئەو ڕێٕرەسى ٔ سزٔٔربَە پیزۆسی ئبییُی ٔ ڕۆزی ضۆیبٌ
ْەیە نەثەرئۀەی ْەنمٕاڵٔی ڕێًُبیی ئبییُیە ٔ ثە ثەضێک نە کٕنزٕٔری
کۆيەڵگە ظاظەَزێذ.
 -٣ثیزٔثبٔەڕە پژیطکییە يیههیەکبٌ.

( انًؼزمعاد انطجٍخ انطؼجٍخ )

کبری چبرەسەرکزظَی يیههی سۆررز نە کۆيەڵگە ئبسذ َشيەکبَی ئبثٕٔری ٔ
ڕۆضُجیزی ثە ظیبرظەکۀێذ ثە ربیجەری نە ٔٔاڵرە ربسە گەضەسەَعٔٔەکبٌ
نەثەر َشيی ئبسزی ڕۆضُجیزی ٔ ضٕێُعَیبٌ ٔ ساڵجَٕٔی کٕنزٕٔری
کۆيەڵگەی چۀاضەکزأ ْەَعێک خبر  ،کە ظەثیزە ْۆی چبرەسەرکزظٌ ثە
پژیطکی يیههی ثۆ ًََٕٔە ئۀ چبرەسەرکزظَەی سۆر ثبٔە نە ثبثەری
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َەضۆضی ئەلڵی ٔ ظەرَٔٔی یبٌ پزسی سکپڕی ٔ يُعاڵجٌٕٔ ثزیزیە نە
رەڵەکەثبسی ٔ خبظٔٔکزظٌ ٔ ثەالظاثزظَی ئەلڵ ٔ ثیزکزظَۀەی ربکەکبَی
کۆيەڵگە کە ئەيەش کبریگەریەکی َەرێُی ئێدگبر ضزاپی ظەثێذ نەسەر
رەَعرٔسزی کۆيەڵگە.

ثەضی چٕارەو:
ظايەسرأەی رەَعرٔسزی ٔەک ڕێکطزأێکی کۆيەاڵیەری.
(انًإسسخ انػسٍخ كزُظٍى اخزًبػً)
ظايەسرأەی رەَعرٔسزیْ :ەئٕ ئۀ ڕێکطزأ ٔ ظەسزە ٔ ظاو ٔظەسگبیبَە
ظەگزیزۀە کە ْەر خۆرە ضشيەریکی رەَعرٔسزی ٔ پژیطکی پێطکەش ظەکبد
چ ڕاسزۀضۆ نەڕێگبی یەکەکبَی فەريی ،چ َب ڕاسزۀضۆ نە ڕێگبی کۆيەڵۀ
ڕێکطزأی پطزیٕاٌ نە کەررەکبَی رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی نە گطذ
پزۆسەکبَی ڕێککبری رەَعرٔسزی گطزی  ،کە ثزیزیٍ نە ظايەسرأەی ثُیبد
سبسی ٔ فێزکبری ٔ چبرەسەرسبسی ٔ ضۆپبرێشی نە يیبَەی کبر ٔ چبالکی
رەَعرٔسزی خیبٔاس نە ثەرژۀەَعی رەَعرٔسزی گطزی.
ثەضەکبَی ظايەسرأەی رەَعرٔسزی ٔ ضشيەرگٕساریەکبَیبٌ:
 -٢ظايەسرأەی رەَعرٔسزی ضۆپبرێشی (انٕلبئً) :کە پێکعێذ نە:
أ -ڕۆضُجیکزظَی رەَعرٔسزی ( انزثمٍف انػسً)
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ة -رەَعرٔسزی لٕربثطبَە (انػسخ انًعرسٍخ)
جَ -بٔەَعەکبَی ظایکبیەری ٔ يُعاڵی (يزاكش االيٕيخ ٔانطفٕنخ)
ظ -رەَعرٔسزی گطزی نە ثەڕێٕەثەرایەریەکبٌ(انػسخ انؼبيخ فً انًعٌزٌبد)
ِ -رەَعرٔسزی ژیُگە (غسخ انجٍئخ)
ْەر یەک نەو یەکبَە ضشيەرگٕساری ضۆپبرێشی ڕاسزۀضۆ یبٌ َبڕاسزۀضۆ
پێطکەش ظەکبد ثە کەرری رەَعرٔسزی.

 -٠ظايەسرأەی رەَعرٔسزی چبرەسەرسبسی(انؼالخً):کە پێکعێذ نە:
أَ -ێٕەَعەکبَی رەَعرٔسزی ثە ْەرظٔٔنمی سەرەربیی ٔ گطزی.
(انًزاكش انػسٍخ ثفزػٍٓب االٔنً ٔانطبيم)
ة -ضەسزەضبَەی رەلهیعی گطزی (انًسزطفٍبد انزمهٍعٌخ انؼبيخ)
ج -ضەسزەضبَە ربیجەریەکبٌ(پسپۆڕیەکبٌ) ثۆ َەضۆضی ربیجەری
(انًسزطفٍبد انزطػػٍخ ناليزاؼ انطبغخ)
ظَ -ێٕەَعەکبَی ربیجەد ثەچبرەسەرکزظَی َەضۆضی يەرزسیعار ٔ ٔٔرظ.
(انًزاكش انطبغخ فً ػالج االيزاؼ انططٍزح ٔانعلٍمخ)
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ْەریەک نەو یەکبَە ضشيەرگٕساری چبرەسەرسبسی پێطکەش ظەکبد ثە
کۆيەڵگە.
 -٣ظايەسرأەی رەَعرٔسزی ثُیبرُەر( االَطبئً) :کە پێکعێذ نە:
أ -لۆَبغەکبَی ثٕٔژاَۀە (ظٔر انُمبْخ)
ةَ -ێٕەَعی خیبٔاسی پێگەیبَعٌ -ئبيبظەکزظٌ(يزاكش انزأٍْم انًطزهفخ)
ج -ثبَکی ضٕێٍ ( ثُٕن انعو)
ظَ -ێٕەَعی چبٔظێزی کزظَی کەو ئەَعايەکبٌ (يزاكش رػبٌخ انًؼٕلٍٍ)
ْەریەک نەو یەکبَە ضشيەرگٕساری پێٕیسذ پێطکەش ثە رەَعرٔسزی ظەکبد
نە ثەرَبيەکبَی.

 -٤ظايەسرأەی رەَعرٔسزی فێزکبری (انزؼهًٍٍخ) .کە پێکعێذ نەو یەکبَە:
أ -کۆنێدەکبَی ثزیٍ پێچی ٔ ظایەَی (كهٍبد انزًزٌؽ ٔانمجبنخ)
ة -پەیًبَگبی پیطەی یبریعەظەری پژیطکی(يؼبْع انًٍٓ انطجٍخ انًسبػعح)
ج-لٕربثطبَەی یبريەریعەراَی پەرسزبر -سسزەر(يعارص يسبػعاد انًًزؾبد)

ظ -کۆنێدەکبَی پژیطکی ٔ ظەريبَسبسی (.كهٍبد انطت ٔانػٍعنٍخ)
ْەریەک نەو یەکبَە ضشيەرگٕساری فێزکبری پێطکەش ظەکبد نە پێُبٔ
رەَعرٔسزی گطزی.
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· -پێُبسەی ظايەسرأە ( .رؼزٌف انًإسسخ )
ظايەسرأە :ثزیزیە نۀ یەکەیەی یبضٕظ ڕیکطزأەیەی کە ضشيەرگٕساری ٔ
چبٔظێزی رەَعرٔسزی ٔ پژیطکی پێطکەش ظەکبد ثە ربکەکبٌ ٔ کۆيەڵگە ،
ئُدب چ نە ڕٔٔی ضشيەرگٕساری رەلهیعی نە َێٕەَعەکبَی رەَعرٔسزی یبٌ
ضەسزەضبَەکبٌ یبضٕظ ضشيەرگٕساری ربیجەری نە َێٕەَعی َەضۆضیە
يەرزسیعارەکبٌ ٔ ٔٔرظەکبٌ ،نەپبڵ ضشيەرگٕساری رەَعرٔسزی نە الیەٌ
َێٕەَعەکبَی ربیجەد ثە ظایکبیەری ٔ يُعاڵی ٔ ڕۆضُجیزکزظَی رەَعرٔسزی،
ظٔاخبر پێطکەش کزظَی ضشيەرگٕساری کۆيەاڵیەری نە ڕێگبی پسپۆڕی
کۆيەاڵیەری.
ثەکٕرری :ثزیزیە نە ْەر ڕێکطزأ یبضٕظ یەکەیەک کە ضشيەرگٕساری
چبرەسەرسبسی پێطکەش ظەکبد ثە ْەر ربکێکی کۆيەڵگە نە ژیُگەیەکی
خٕگزافی ظیبریکزأ.

· -ضەسڵەرەکبَی ظايەسرأە( .ضػبئع انًإسسخ)
 -٢ربیجەرًەَعی ٔەسیفی ْەیە نەثەر ئۀەی ضشيەرگٕساری پژیطکی
پێطکەش ظەکبد رەَٓب نە ڕێگبی پێطکەش کزظَی ضشيەرگٕساری
چبرەسەرسبسی ثۆیە ئەو ظايەسرأە خیبٔاسە نە ظايەسرأەکبَی کۆيەاڵیەری
ظی.
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 -٠سۆری ٔ چڕی پسپۆڕیەکبٌ نە ظايەسرأەی پژیسکی نە ثٕاری خیبخیب
ٔەک (پژیطک – پەرسزبر -چبرەسەری سزٔضزی -ریطک -ربلیگەکبٌ-
سڕکزظٌ -ثٕٔژاَۀە -ظەريبَسبسی -ظایەَی.)....

· ضشيەرگٕساری کۆيەاڵیەری:
ثزیزیە نە پیطە یبٌ پسپۆری (رطػع) گزَگی ظەظاد ثە چبٔظێزی ٔ
چبرەسەرکزظَی َەضۆش نە الیەَی کۆيەاڵیەری ٔ ظەرَٔٔی ثۆ کەسبَی
ربیجەد کە پێٕیسزیبٌ ثەو خۆرە ضشيەرگٕساریە ْەیە ،ثۆیە ڕێککبری ٔ
چبالکیەکبَی ضبٔەٌ سیًبیەکی کۆيەاڵیەری پژیطکیە کە نە ڕێگبی پسپۆڕی
کۆيەاڵیەری پژیطکی ئەَدبو ظەظرێذ نە ظايەسرأەکبَی پژیطکی.

· گزَگی ضشيەرگٕساری کۆيەاڵیەری:
 -٢نە يیبَەی ظیزاسۀ ضڕۆڤە کزظَی ظەرٌٔٔ ٔ ژیبَی کۆيەاڵیەری
َەضۆش ،ضشيەرگٕساری کۆيەاڵیەری ْبریکبری سەرەکی چبرەسەری ضێزا ٔ
سەرکۀرٕاَەی َەضۆضیەکبٌ ظەکبد ،نەثەر پێٕیسزی ظايەسرأەی پژیطکی
ثۆ ژیبَُبيەی کەسی ٔ کۆيەاڵیەری َەضۆش.
 -٠ضشيەرگٕساری کۆيەاڵیەری پەیٕەَعیەکبَی َێٕاٌ َەضۆش ٔ یەکەی
ڕێکطزأی رەَعرٔسزی رَٕعٔرۆڵ ظەکبد ،ثە ْەيبٌ ضێٕە پەیٕەَعیەکبَی
َێٕاٌ ظايەسرأە چبرەسەرسبسیەکبٌ ٔ کۆيەڵگە ثەْێش ظەکبد.
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 -٣ضشيەرگٕساری کۆيەاڵیەری ڕۆنی ثەرچبٔی ْەیە نە چبرەسەرکزظَی ئۀ
َەضۆضیبَەی ضبٔەٌ ضەسڵەری کۆيەاڵیەریٍٔ ،ەک ( ضٕارظَۀەی يەی-
ئبنٕظەثٌٕٔ ثە يبظظەی ْۆضجەر -سێکسکزظَی زەراو ٔ ْەڵە).
-٤ضشيەرگٕساری کۆيەاڵیەری ڕۆنی ثەرچبٔی ْەیە نە پزسی ڕۆضُجیزکزظَی
رەَعرٔسزی  ،چَٕکە ٔٔرٕٔێژ -يبيەڵە نەگەڵ کٕنزٕٔرٔ ڕۆضُجیزی کۆيەڵگە
ظەکبد ٔ ڕێکی ظەکبد.

ثەضی پێُدەو:
 -٢ڕەْەَعی کۆيەاڵیەری رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی.
(انجؼع االخزًبػً نهػسخ ٔانًزؼ)
گٕيبَی رێعا َیە کە پێطکۀرُی کۆيەڵگەکبٌ ثەسززأەرۀە ثە پێطکۀرُی
ثبرٔظۆضی رەَعرٔسزی کۆيەڵگەکە ،پێطکۀرٍ نە ْەئٕ کۆيەنگەیەک نە
يیبَەی ثەرسثَٕٔۀەی ڕێژەی رەَعرٔسزەکبَی(االغسبء) َٔشو ثَٕٔۀەی
ڕێژەی يزظٔٔأٌ ،ارب ثبرٔظۆضی رەَعرٔسزی ئبيبژەکەرە( يإضز)نەسەر
ثبرٔظۆضی کۆيەڵگەْ ،ەر ثۆیە پێص َەکۀرُی ئبسزی رەَعرٔسزی نەْەر
ٔٔاڵرێک ثەڵگەیە نەسەر ظٔٔاکۀرٕٔیی رەَعرٔسزی ٔ کۆيەاڵیەریْ ،ەرەْب
َشيی ئبسزەکبَی ثژێٕی ٔ ظاثەضکزظَی سبيبٌ چَٕکە چبٔظێزی رەَعرٔسزی
الیەَێکی ْەرە گزَگی ژیبَە ٔ ثەرپزسە نە پێطکۀرٍ ٔ ظٔٔاکۀرُی.
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سۆر نە رٕێژەراٌ خەضذ ظەکەَۀە سەر پەیٕەَعی ڕاسزۀضۆی َێٕاٌ
ٔالیؼی رەَعرٔسزی ٔ ٔالیؼی کۆيەاڵیەری ثۆ ًََٕٔە رٕێژیُۀەکبَی ْەریەک
نە نیڤیٍ – سکٕرص

()Levine & Scotch

 ٢٧٧٤ظەگەَە ئۀەی کە سززێسی

ظەرَٔٔی ٔ کۆيەاڵیەری ْۆکبرٌ ثۆ رٕٔضجَٕٔی ربکەکبٌ ثە سۆرێک نە
َەضۆضیەکبَی خەسزەیی ٔ ْشریٔ ،ەک َەضۆضیەکبَی ظڵ ٔ ضزاپی
ْەسيکزظٌ (ػسز انٓؿى)ٔضڵەژاَی ئەلڵی (االؾطزاثبد انؼمهٍخ).
سۆرێک نە َەضۆضیە ئەَعايیەکبٌ ظەرئەَدبيی ْۆکبری کۆيەاڵیەریٍ ،ثۀ
يبَبیەی کە ٔالیؼی کۆيەاڵیەری ژیبَی ربک نەگەڵ کۆيەڵەکەی ٔ رۀأی
کبرنێکەکەی نۀاَەیە ڕێگە ضۆضکەرثٍ ثۆ ْەَعێک َەضۆضی ٔەک ظڵ رَٕعی
(االكزئبة) ٔکێطەکبَی کۆئەَعايی ْەرسکزظٌ ٔ ظٔاسظەگزێ ٔ ژاَە السەر
(غعاع انُػفً)ٔ ثەرسثَٕۀەی فطبری ضٕێٍْ....زع.
ثۆ ًََٕٔە رٕێژیُۀەکبَی ظْٔزٌٔ – خۆف

(&Gove

)Dohernwendئبيبژە

ثۀە ظەکەٌ کە نەگزَگززییٍ ْۆکبری َەضۆضیەکبَی ئبفزەد ئیشظٔاخیەد –
ظٔٔالیەَی ڕۆنەکەی ٔ فزە ثەرپزسیبریەری يبڵ ٔ ٔەسیفەکەیزی ،کە سۆر
خبراٌ ظەثُە ْۆی رٕضجٌٕٔ ثە َەضۆضی ضڵەژاَی ظەرَٔٔی ٔ ریکچَٕٔی
رەَعرٔسزی گطزی ،ثە ربیجەری ئبفزەری ضێشاَعار.
نە الیەکی ظی ژیبَی ْبٔسەرگیزی ٔ ضێشاَعاری ٔ ضشيبیەری ْەئٕیبٌ
خۆرەْب پەیٕەَعی ٔ يبيەڵەی ڕۆژاَەیبٌ ْەیە ٔ کۆيەڵێک کبرنێکی ثێ
سُٕٔریبٌ ْەیە ،ثۆیە سۆر خبراٌ يزۆڤ پێٕیسزی ثە ئیزاظەیەکی ثەْێش
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ْەیە ثۆ ئۀەی ضۆی ثگَٕدێُێذ ٔثەرگەثگزێذ نە ثەرايجەر رۀژيی ئۀ
کێطە کۆيەاڵیەریبَەی کە ظٔچبری ظەثُۀە.
ثۆ ًََٕٔە ضێشاَی رێک ضکبٔ (االسزح انًزػعػخ) ،کە يهًالَێی کێطەی
ضێشاَی سۆرە  ،سۆرثەی ئەَعايبَی کێطەی ضڵەژاَی ظەرَٔٔیبٌ ْەیە ،ثە
ربیجەری ئەگەرْبرٕٔ ئەَعايی ئبنٕظەیبٌ ْەثێذ ثە ضٕارظَۀەی يەی ٔ يبظظە
ْۆضجەرەکبٌ کە سیبرز ظەثێزە ْۆی نێکززاساٌ ٔ يهًالَێی ظەرَٔٔی ٔ
ظٔاخبریص کۆيەڵێک َەضۆضی ظەرَٔٔی ٔ کۆيەاڵیەری نیعەکۀێزۀە.
ْەریەک نە يیٕرز ٔ ضاڵیفیز

( Mutter& Schleifer

) نە رٕێژیُۀەیەک نەسەر

 ٤٠ضێشاَی رێک ضکبٔ رێجیُی کێطۀ ضڵەژاَی سۆر ظەکەٌ نە پەیٕەَعی
َێٕاٌ ْبٔسەرەکبٌ ٔ يُعاڵ ٔ ضێشاَەکبَیبٌ سٔٔرز ٔ سیبرز ظٔٔچبری
َەضۆضی ظەثُۀە .چَٕکە ئەو ثبرٔظۆضەیبٌ ڕەَگ ظەظارۀە نەسەر ضێٕاسی
ثەضێٕکزظٌ ٔ چبٔظێزی کزظَی يُعاڵەکبَیبٌ .ثۆیە ثبرٔظۆضی رەَعرٔسزی
ثەسززأەرۀە ثە يۀظأ خۆر ٔ چۆَیەری پەیٕەَعیە کۆيەاڵیەریەکبَی َێٕاٌ
ربکەکبٌ نە ْەر کۆيەڵگەیەکْ ،ەرچەَع پەیٕەَعیە کۆيەاڵیەریەکبٌ ثەْێشثٍ
رٕضجَٕٔی ربکەکبٌ ثە َەضۆضی ئەسزەو ظەثێذ.
نەثەرئۀە َەثَٕٔی سيبَی رێگەیطزٍ ٔ پەیٕەَعیەکی ثبش نە َێٕاٌ پژیطک ٔ
َەضۆش ْۆکبرە ثۆ رٕضجٌٕٔ ثە َەضۆضی ظەرَٔٔی ٔ کەڵەکەثَٕٔی گزێی
کۆيەاڵیەری سیبرز نە چبرەسەرکزظٌ ،ثەپێچۀاَۀەش ثَٕٔی ظەرفەری
(فزظ)پەیٕەَعیەکی ثبش ٔ پزۀ ظەرفەری ضیفبٔ چبکجَٕٔۀە ظەڕەضسێُێذ
ثۆ َەضۆش نە يیبَەی رێگەیطزُی ثۆ خۆرٔ ڕێژەی َەضۆضیەکەی.
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نە کۆربییعا َەضۆضی ڕەْەَعی کۆيەاڵیەری سۆری ْەیە ،رەَبَەد
گۆڕاَکبریەکبَی کۆيەاڵیەری کۆيەڵگەکبٌ کبریگەری گۀرەیبٌ ْەیە نەسەر
رەَعرٔسزی گطزی ٔ نە ثیزيبٌ َەچێذ کە ْەَعێک َەضۆضی رٕێژی ربیجەد
ثە ضۆی ْەیە سۆر خبر ْەر رٕێژۀ خۆریک نە َەضۆضی نە َێٕاَیبٌ ثاڵٔە
نە رٕێژ ٔ َەضۆضی ظی.

 -٠پەیٕەَعی يزۆیی نە َێٕاٌ پژیطک ٔ َەضۆش.
( انؼاللخ االَسبٍَخ ثٍٍ انطجٍت ٔانًزٌؽ )
پەیٕەَعی پژیطک ثە َەضۆش رەَٓب پەیٕەَعیەکی سبظە َیە نە َێٕ ظٔٔ کەسی
ئبسبیی،ثەڵکٕ پەیٕەَعیەکە نە َێٕاٌ ظٔٔ کٕکزٕٔر ٔ ژیُگە ٔ پێگەی خیبٔاس،
ثۆیە ظیزاسەکزظَی ئەو پەیٕەَعیە پێٕیسزی ثە گزَگی پێعاَی سۆر ْەیە ثۆ
ضیکزظَۀە ٔ ئبضکزاکزظَی ضێٕەی ضشيەرگٕساری رەَعرٔسزی نە کۆيەڵگە.
ثەرنە ْەئٕ ضزێک پەیٕەَعی پژیطک ثە َەضۆش پەیٕەَعیەکی يزۆیی پهە
یەکە ٔ پەیٕەَعیەکی پیطەییە فبکزەر گەنێکی يزۆیی ظەگزێزە ضۆ ،ثۆیە نە
ڕاثزظٔٔ ثە پژیطک ظەگٕرزا (زەکیى)کە ثە يبَبی ڕێش ٔ ضکۆيەَعی ثٕٔ ثۆ
کبری پژیطک .نێزەظا پژیطک يبیەی سەرَح ڕاکێطبَی َەضۆضە کە چبٔەڕیی
ئۀەی نێعەکەٌ ئۀ ضزە ثعۆسێزۀە کە چبرەسەریبٌ ظەکبد ٔ ،سۆر ڕأێژی
پێعەکەٌ ثەربیجەری ئەگەر پەیٕەَعی پژیطک ثە َەضۆضەکە پزۀ لبیى ثێذ.
رەَبَەد نە ثبثەری ٔەک ْبٔسەرگیزی ٔ خیبثَٕۀۀ ْەڵجژارظَی خۆری کبر
ٔ ضبَٕٔی َیطزەخێجٌٕٔ ٔ سۆر ثبثەری ظی ڕأێژی پێعەکەٌ .نۀاَەیە
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َەضۆش نۀ ثبٔەرەظا ثێذ کە پژیطک ڕایەکی ربیجەری ْەثێذ نەو ثبثەربَە ٔ
سۆر يبَعٔثٌٕٔ ٔ کبری ثۆ ثگەڕێُێزۀە .ثە يبَبیەکی فزأاَزز َەضۆش ٔ
ضێشاَەکبَیبٌ ٔا سەیزی پژیطک ظەکەٌ کە کەسێکە ساَیبری ْەیە نە ْەئٕ
کبرٔثبری ژیبَی کۆيەاڵیەری ٔ کٕنزٕٔری ٔ سیبسی ٔ ئبییُی ٔ ئبثٕٔری.
ثۆ ًََٕٔە پبرسۆَش َەضۆش ثە کەسێکی الظەر ظاظەَێذ کە َبرٕاَێذ ثەرسڤی
ْەئٕ کبررێکەرەکبٌ ٔ ٔٔرٔژێُەرەکبٌ ثعارۀە کۆَززۆنی ضێٕاسی يبيەڵۀ
ْەڵٕێسذ ٔکبرنێکی َبيێُێذ ظەثێذ ثە زبڵەرێکی َبخێگیز ٔ َەثبش.
ئُدب نێزەظا پێٕیسزە پژیطک يزًبَەی ضۆی ْەثێذ الی َەضۆش ٔ کەص
ٔکبرەکەی ،ثەاڵو گەر پژیطک ئبيبظەَەثٕٔ ثۆ ظرٔسزکزظَی ئەو يزًبَەیە
نەگەڵ َەضۆش ٔ کەص ٔ کبری ئۀ کبرە ئەسزەيە ثزٕاَێذ ثەرَبيەی
چبرەسەری گَٕدبٔ خێجەخێ ثکبد .پێٕیسزە نەسەر پژیطک ساَیبری رۀأی
ْەثێذ نەسەر َەضۆش نە الیەَی کۆيەاڵیەری ٔ کٕنزٕٔری کە کبریگەری
سۆری ظەثێذ نەسەر رەَعرٔسزی َەضۆش  ،ثۆیە پطذ گٕێ ضسزُی پژیطک
ثە گزَگی پەیٕەَعی نەگەڵ َەضۆش ضکسذ ظەْێُێذ نە سۆرثەی خبرەکبٌ نە
چبرەسەرکزظَی کێطەکبَی رەَعرٔسزی َەضۆش چَٕکە گزَگززیٍ ثەضی
چبرەسەرکزظٌ پطذ گٕێ ظەضەٌ کە ٔەک گزَگززیٍ خٕرػە ٔایە ثۆ
َەضۆش ،ثەربیجەری گەر َەضۆضی سەضذ ٔ ظژٔار ٔ ظرێژضبیەٌ ثێذ.
ٔەک ٔ ئبضکزایە سۆر ْۆکبری کٕنزٕٔری ٔ ضبرسزبَی ٔ کۆيەاڵیەری ْەٌ
کە ڕۆنی سەرەکیبٌ ْەیە نە رٕضجَٕٔی ربکەکبٌ ثە ضڵەژاَی رەَعرٔسزی
ظەرَٔٔی ثەربیجەد گەر کۆيەڵگەکبٌ نە لەیزاٌ ٔ کێطەی کۆيەاڵیەریعاثٍ
ٔەک ْەژاری ٔ يهًالَێ ٔ ثزسێزی ٔ َەضۆش ٔ َەساَی....
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ثۆیە ثە گەڕاَۀە ثۆ ضیکزظَۀەی ٔەسیفی پبرسۆَش ثۆ پەیٕەَعی َێٕاٌ
َەضۆش ٔ پژیطک کە ثە ضیکزظَۀەی ڕەفزبری َەضۆش ظەسزی پێکزظ رب
ظەگبرە ئۀەی کە رەَعرٔسزی ئەَعايبَی کۆيەڵگە ظأاکبریەکی ٔەسیفیە ثۆ
ْەر یەکۀ ڕێکطسزُی کۆيەاڵیەری ،ثۆیە پبرسۆَش خەضذ ظەکبرۀە سەر
سەرٔرەری َبسبَعَی َەضۆضیەکە ٔ ظیبریکزظَی ٔ ظەسذ َیطبَکزظَی ٔ
ڕێگبٔ ضێٕاسی چبرەسەرکزظَی.

ثەضی ضەضەو:
َ -٢ەضطەی کۆيەاڵیەری رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی.
(انطزٌطخ االخزًبػٍخ نهػسخ ٔانًزؼ)
َ -٠ەضۆضیە کۆيەاڵیەریە ثاڵٔەکبٌْ :ۆکبر ٔ ظەرئەَدبيیبٌ.
( االيزاؼ االخزًبػٍخ انطبئؼخ :اسجبثٓب َٔزبئدٓب)
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َ -٢ەضطەی کۆيەاڵیەری رەَعرٔسزی ٔ َەضۆضی.
(انطزٌطخ االخزًبػٍخ نهػسخ ٔانًزؼ)
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