قوتاخبانة طشيت يةكاني شاري هاريسنبؤرط
ثةيرِةوي بةشداريكردني بةرفراواني ناوضةيي دايكان وباوكان
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بةشي يةكةم – ثيَشبينيية طشتييةكان
قوتاخبانة طشتييةكاني شاري هاريسبيَرط رةزامةندة لةسةر بةئةجنام طةياندني ئةم داواكاريية ياساييانةي الي خوارةوة:


ناوضةي قوتاخبانة سةرجةم بةرنامةكان و ضاالكييةكان و برؤسةكان دةخاتة طةرِ بؤ بةشداريثيَكردني دايك وباوكان لة سةرجةم
قوتاخبانةكاني لةطةلَ ثرؤطرامةكاني تايتلَ 1بةشي أ ،كة طوجناوبن لةطةلَ بةشي 1111ي ( )ESEAياساي ثةروةردةي
دواناوةندي و سةرةتايي .ئةو بةرنامة و ضاالكيية و ثرؤسانةش ثالنيان بؤ داريَذراو بيَ و بة شيَوةيةكي راويَذئاساي ثرِمانا
وةطةرِخبريَن لةطةلَ دايك و باوكاني منالَاني بةشداربوو.



بةطوجناندن لةطةلَ بةشي  ،1111ناوضةي قوتاخبانة كار لةطةلَ قوتاخبانةكاني دةكات بؤ زامنكردني ئةوةي كة ئاسيت –
قوتاخبانةي ثيَويست خؤي دةطريَتةوة لةطةلَ ثةيرِةوةكاني بةشداريثيَكردني دايك وباوكان بةشي ( 1111ب) ي ،ESEA
هةروةها هةريةكةيان وةك ثيَكهاتةيةك و ريَككةوتين دايكان باوكان-قوتاخبانة كة ئةمانةش بطوجنيَن لةطةلَ بةشي ( 1111د)ي
.ESEA



ناوضةي قوتاخبانة ئةم ثةيرِةوي بةشداريكردني دايك وباوكانة دةخاتة نيَو ثالني LEAخؤيةوة كة لةذيَر ياساي 1111ي
 ESEAطةشةي ثيَدراوة.



بؤ جيَبةجيَكردني تايتلَ  1بةشي أ ،ثيَداويستييةكاني بةشداريكردني دايك و باوكان بؤ ئةوثةرِي ثراكتيككردني ،ناوضةي قوتاخبانة
و قوتاخبانةكانيشي هةلةكان دابني دةكةن لةبةردةم ئةو دايك و باوكانةي بةشدارن و زماني ئينطليزييان سنووردارة ،يان ئةو
بةشداربووانةي كة خاوةن ثيَداويسيت تايبةتن ،و ئةو دايك و باوكانةي خاوةني منالَاني كؤضبةرن ،ئةو هةالنةش دابينكردني
زانياريش دةطرنةوة وة راثؤرتةكاني قوتاخبانة ثيَويسنت بة ثيَي ياساي بةشي 1111ي  ESEAبةشيَوةيةك كة تيَطةيَينراو بن و
بة فؤرماتيَكي هاوشي وةبن و فؤرماتي يةدةكيش بطرنةخؤ بةثيَي ثيَويست و تا ئةو رِادةيةي كة ثراكتيككةر بن و بةو زمانانة بن كة
دايك وباوكان تيَيان دةطةن.



طةر هاتوو ثالني طةشةثيَدراوي  LEAبؤ تايتلَ  ،1بةشي أ لةذيَر ياساي 1111ي  ESEAبةدلَي دايك وباوكاني مناالَني
بةشداربوو نةبوو ـ ،ئةوا ناوضةي قوتاخبانة هةر كؤميَنتيَكي دايك و باوكان هةبوو دةخياتة رِوو لةطةلَ ثالنةكة لة كاتي
ثيَشكةركردني ناوضةي قوتاخبانة بؤ ثالني خؤي بؤ بةشي ثةروةردةي وةزارةتي دةرةوة.

Kurdish



ناوضةي قوتاخبانة هةلَدةستيَت بة بةشداريثيَكردني دايك و باوكاني ئةو مناالَنةي قوتاخبانةكاني تايتلَ  1بةشي أ دةيانطريَتةوة لةو
برِيارانةي سةبارةت بة ريَذةي 1ي تايتلَ  1بةشي أ و تيايدا فةندة هةلَطرياوةكةي بةشداريكردني دايك و باوكان خةرجكراوة و
زامين ئةوة دةكات كة لة سةدا 59ي ئةو لةسةدا يةكة هةلَطرياوة بة راستةوخؤ بدريَت بة قوتاخبانةكان.



ناوضةي قوتاخبانة بةم ياسايانةي خوارةوة كة ثيَناسةي بةشداريكردني دايك و باوكان دةكات بةرِيَوةدةبريَن ،وة ثيَشبيين ئةوة
دكات كة قوتاخبانةكانيي تايتلَ  1ثرؤطرامةكان و ضاالكييةكان و ثرؤسةكان بة ثيَي ئةم ثيَناسةية جيَبةجيَ دةكات:
بةشداريكردني دايك وباوكان ماناي ئةوةية بةشداريكردني دايك باوكان لة طفت وطؤي ئاسايي ،دوو -اليةنة و ثرِماناي سةبارةت بة
ثةروةردةي ئةكادياي قوتابيان يان بةشداريكردن لة ضاالكييةكاني تري قوتاخبانة ،لةطةلَ زامنكردن و لةخؤطرتين ئةوةي كة __
أ .دايك وباوكان رؤلَي يةكانطري دةطيَرِن لة يارمةتيداني ثةروةردةي مناالَنيان.
ب .دايك و باوكان هاندرابن كة ضاالكانة بةشداربن ثةروةردةي مناالَنيان لة قوتاخبانة.
ت .دايك وباوكان هاوبةشي تةواون لة ثةروةردةي مناالَنيان و لة برِيار-دانةكان بةشيَوةي طوجناو بةشدارن و هةروةها هةبن لة
كؤميتةكاني راويَذكاري بؤ هاوكاريكردني ثةروةردةي مناالَنيان.
ث .بةئةجنام طةياندني ضاالكييةكاني تر ،وةكو ئةوانةي كة لة بةشي 1111ي ESEAدا باسيان ليَكراون.

بةشي دووةم  -وةصفي ضؤنييةتي جيَ بةجيَكردني ناوضةكة بؤ ثيَداويستيةكاني ناوةرِؤكي ثةيرِةوي بةشداريكردني دايك
وباوكاني ناوضة بة شيَوةيةكي بةرفراوان
 .1ق .ط .ش .ه .هةلَدةستيَت بة بةشداري ثيَكردني دايك وباوكان لة طةشةثيَداني ثالني هاوبةشي ناوضةكة بؤ تيَوةطالني بةرفراواني
دايك وباوكان:


ثيَشكةشكردني ثالني ثيَشنياركراوي تيَوةطالني دايك وباوكان كة لةاليةن دةستةكاني راويَذكردني كؤمةلَطاوة طةشةيثيَدراوة و
ثةسةندكراوة لة هةموو تايتلَ 1قوتاخبانة لة كاتي كؤبوونةوةي دايك وباوكاني ساالَنةي وةرزي ثايزي تايتلَ.1



ويَنةيةك لةو ثالنة تةرخان بكريَت بؤ سةرجةم دايك وباوكان.



بة ثيَي ثيَويست ثالنةكة ثيَداضوونةوةي بؤ بكريَت لة هةموو وةرزيَكي ثايزدا لة كاتي هةلَسةنطاندني وةرزي بةهاردا.

 .1ق .ط .ش .ه .دايك وباوكان لة ثرؤسةي ثيَداضوونةوة و طةشةثيَداني قوتاخبانة بةشداري ثيَدةكات:


تيمةكاني ثالنداناني تايتلَ1ي قوتاخبانة لة هةر قوتاخبانةيةكي سةرةتاييدا ئةنداميَكي دةستةي كؤمةلَطا لةخؤ دةطريَت .ئةم
طروثة بةرثرسة بةرامبةر بة ثيَداضوونةوةي داتاي قوتاخبانة( ،بؤ منونةSOL ،كان ،هةلَسةنطاندنةكاني بيَنضمارك ،داتاي
 )PALSلةسةرجةم قوتاخبانةكةش ثالني تايتلَ 1بنوسريَتةوة لةسةر بنةماي ثيَداويستية ئةكادمييةكاني قوتاخبانة.
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 .3ق .ط .ش .ه .ناوضة هةلَدةستيَت بة دابينكردني هةماهةنطي ،يارمةتي تةكنيكي ،و ثشتطرييةكاني تر بؤ هاوكاري قوتاخبانةكان لة
ثالندانان و جيَبةجيَكردني ضاالكيية كاريطةرةكاني تيَوةطالني دايك وباوكان.


كةسي نيَوةندطيَرِي قوتاخبانةي سةرةكي رةنطة ئةنداميَك بيَت لة تيمي نيَوةندكاري قوتاخبانة .كةسي نيَوةندطيَرِ بةرثرسة
لةبةرامبةر هةمانهةنطريي نيَو ضاالكييةكاني بةشداريكردني باوك ودايكان وةكو شةواني ضاالكي هةمةضةشين كةلتوري و
بؤنةكاني تري فيَركردن كة دياريكراون بةمةبةسيت ثةروةردةيي و بةشداريكردني دايك وباوكان.

 .4ناوضةي قوتاخبانةي طشيت شاري هاريسنبيَرط تةنسيق و يةكانطريي دةكات لة نيَوان سرتاتيذييةكاني بةشداريكردني باوك ودايكان
و ثرؤطرامةكاني تري داهاتوو ،وةكو دةسثيَكي سةرةتا ،ثرؤطرامةكاني ثيَشقوتاخبانةي (ثريسكوول) ظريجينيا ،و ئؤفيسي مناالَن و
طةجنان لة ريَطةي ئةمانةي الي خوارةوة:


هةماهةنطريي و ثالندانان لةطةلَ هةريةك لة دام ودةزطا دةسةالَت دارةكان لة ماوةي سالَةكةدا.



دابينكردني فةندي ناوخؤ و فيدرالَ بؤ هاوكاريكردني ثرؤذة هاوبةشةكان.



دابينكردني شويَين بةرجةستة و كةسةكان بؤ ثرؤطرامة هاوبةشةكان.

 .9ق.ط.ش.ه .بة بةشداري دايك وباوكان هةلَدةستيَت بة ئةجنامداني هةلَسةنطاندني ساالَنةي ناوةرِؤك و كاريطةري ئةم ثةيرِةوي
بةشداريثيَكردنةي دايك وباوكانة و ئةجنامداني ثيَداضوونةوة بؤي ،طةر ثيَويست بكات( .بة بةشداريكردني دايك وباوكان)
ضاالكيةكان و سياسةتةكاني بةشداريكردني باوك ودايكان:


رووثيَوي تايتلَ1ي دايك وباوكان دةنيَردريَ بؤ سةرجةم دايك وباوكان لة وةرزي بةهاردا بؤ هةلَسةنطاندني كاريطةري ئةو
سياسةتي بةشداريكردنةي دايك وباوكانةي تايتلَ 1و ضاالكييةكاني.



رووثيَوييةكة لةاليةن نيَوةنطيَري قوتاخبانةي سةرةكي و يان ريَكخةر(ان) ئةجنام دةدريَت لةطةلَ داتاكان لةاليةن تيمي
ثالنداناني تايتلَ 1ي سةرجةم قوتاخبانةكان كة ئةمةش ئةنداميَكي كؤميتةي CACيش لةخؤ دةطريَت.



رِووثيَوييةكان بةهةردوو شيَوةي ثةرِة و دجييتالَيش دابةشدةكريَنة سةر سةرجةم قوتابياني قوتاخبانةكاني تايتلَ .1
دةرةجنامةكانيش دةدريَن بة نيَوةنطرية سةرةكييةكاني قوتاخبانة و/يان ريَكخةري قوتاخبانةي تايتلَ .1



دةرةجنامةكاني رووثيَويةكة لةاليةن ئةنداماني كؤميتةي CACةوة ثيَداضوونةوةيان بؤ دةكريَت و ثالَثشت بةو
ثيَشنيازانةي كة ثيَشكةش دةكريَن.



ثةيرِةوي بةشداريكردني دايك وباوكاني ناوضة بؤ سالَي خويَندني داهاتوو ثيَداضوونةوة و ثيَشنيارةكان لةخؤدةطرن كة
لةاليةن هةلَسةنطاندني وةرزي بةهار دةستكةوتوون و هاوبةشي دةكةن لةطةلَ كةسةكاني قوتاخبانة لة كؤبوونةي تايتلَ1ي
ساالَنةي دايك وباوكان لة وةرزي بةهاردا.

باسي ضؤنيَيت بنياتناني تواناي بةشداريكردن لةاليةن ناوضةوة
ق .ط.ش.ه .ناوضة هةلَدةستيَت بة بنياتناني تواناي دايك وباوكان و قوتاخبانة بؤ بةشدارييةكي بةهيَزتري دايك وباوكان:

Kurdish

أ .ناوضةي قوتاخبانة يارمةتيدان دابني دةكات بؤ باوك ودايكان بؤ تيَطةيشتنيان بؤ بابةتةكاني وةكو:
 ستاندةرةكاني ناوةرِؤكي ئةكادميياي واليةتةكة.
 ستاندةرةكاني وةدةستهيَناني ئةكادمييايي قوتابي نيَو واليةتةكة.


هةلَسةنطاندنة ئةكادمييايةكاني ناوخؤ و واليةت بةهةلَسةنطاندنة بةديلةكانيشةوة.



ضؤنيةتي ضاوديَريكردني بةرةوثيَشضووني منالَةكانيان .وةهةروةها،

 ضؤنيةتي كاركردن لةطةلَ ثةروةردةكاران.
ق.ط.ش.ه .ناوضة ثابةندة بة بةهيَزكردني دايك وباوكان بؤ ئةوةي بة تةواوةتي بةشداريبكةن لة ثةروةردةي منالَانيان لة ريَطةي
زامنكردني ئةوةي كة دايك وباوكان ئاطاداربكريَنةوة لة ثيَشبينيية باالَكاني ئةكادميياي قوتابيان لةاليةن واليةتي ظريجينيا و هةروةها
ثيَشبينيةكاني بةش.
دةرةجنامةكاني  SOLو باري متمانةيي قوتاخبانة هاوبةش دةكريَن لةطةلَ دايك وباوكاندا لةريَطةي كؤبوونةوةي تاكةكةسي و نوسينةوة و
لةسةر مالَثةرِةكاني قوتاخبانة و ناوضة .رؤذنامة ناوخؤييةكان و ميدياكاني كؤمةلَطة بةشيَوةيةكي بةردةوام خةلَكي ئاطادار دةكةنةوة لةوةي
كة ناوضةكة و شويَنةكان ثيَويستيان بة طةشةثيَداني بةردةوام دةبيَت .وؤركشؤثةكان و وانةكان و ثرؤطرامةكان (لة برِطةي الي خوارةوة
وةصفكراون) لةسةر ئاسيت ناوضةو قوتاخبانةي تاك و كؤمةلَطةش دابني دةكريَن و ئةمانةش هةلةكان بؤ دايك وباوكان دةرِةخسيَنيَت بؤ
ورياكردنةوةيان بؤ بةشداريكردن لة ثةروةردةي منالَانيان.
ب .قوتاخبانةي ناوضة بةهاوكاري لةطةلَ قوتاخبانةكانيان كةرةستة و راهيَنان دابني دةكات بؤ يارمةتيداني باوك ودايكان بةمةبةسيت
كاركردنيان لةطةلَ مناالَنيان و بةرةوثيَشضوونيان و دةستكةوتي ئةكادميي لةرِيَطةي:
 ثيَشكةشكردني وانةكاني فيَربووني دايك وباوكان لة قوتاخبانةي سةرةتايي دياريكراودا.


سةرداني ماالَن بؤ دابينكردني كةرةستةكان بؤ دايك وباوكان و ثيَشنياركردني ثالَثشتيكردني وانةكاني ثؤل.



لةخؤطرتين ثةروةردةي قوتاخبانةيي و شةوطارةكاني كةلتووري-هةمةضةشن دياريكراون بؤ ئاطاداركردنةوة و تيَوةطالني
دايك وباوكان.



دابينكردني رؤذنامةي دايك وباوكان كة تيايدا بابةتي هةنووكةيي لةسةر كؤنفرانسةكاني مامؤستا و دايك وباوكان و ريثؤرت
كارتةكان و ئةدةبياتي مناالَن و كاريطةري باوكايةتيكردن و ديسثليين طوجناو و هةلةكاني وؤركشؤثةكاني هاوينة.



لةخؤطرتين شةوطاري زانياري بؤ تاقيكردنةوةي ناوخؤ و واليةت.



دابينكردني طواستنةوة بةثيَي ثيَويست بؤ كاتةكاني كؤنفرانسةكاني مامؤستايان و دايك وباوكان و شةوطاري ثةروةردة.

ت .قوتاخبانةي ناوضة بة هاوكاري قوتاخبانةكان و دايك وباوكان هةلَدةستيَت بة ثةروةردةكردني مامؤستاياني و كةسايةتيةكاني
خزمةتطوزاريي قوتابيان و هةروةها هةلَدةستيَت بة دروستكردني ثةيوةندي نيَوان دايك وباوكان و قوتابيان لةريَطةي:
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 سازداني كؤبوونةوةكاني ئةجنومةني راويَذكاران لة قوتاخبانةكة و لةسةر ئاسيت ناوضة بؤ يارمةتيداني ثالن و ثةرةسةندني
رؤذذميَري بؤنةكاني ساالنةي قوتاخبانة.


ثيَشكةشكردني وؤركشؤثي ستافةكان و كتيَيب ديراسةي ثةيوةنديدار بة هةل ومةرجي كةلتووري قوتاخبانة.



هانداني بةشداريكردن لةاليةن سةرجةم باوك ودايكان ئةويش بة ثيَشكةشكردني ثرؤطرامةكان بؤ وةرطرتين خشتةي كاري
جياواز ،وةكو قاوةي بةيانيان  ،ثرؤطرامةكاني ئيَواران ،و سةعاتة طوجناوةكاني كؤنفرانس و  ،هتد.

ث .قوتاحبانةي ناوضة تارادةي كراوةيي و بةرضاو و طوجناو هةئاهةنطي و يةكانطريي دةكات بؤ ثرؤطرامةكان و ضاالكيةكاني
بةشداريكردني دايك وباوكان بة ثيَشرِةوي دةستثيَكردن و ثيَشقوتاخبانةي طشيت و بةرنامةكاني تر ،ئةوانةش بة:
 ميوانداريكردني دانيشتنةكاني خؤرِاهيَنان بؤ دايك وباوكاني ئةو منالَانةي كة دةضنة كيندةرطارتن لة دةستثيَكي
دةستثيَكردن ،VPI ،و بةرنامةكاني ثريسكوولي طشيت.
 كؤبوونةوة لةطةلَ دايةنطا تايبةتيةكان و طشتيةكان بؤ هاوبةشيكردني ثيََشبينية ئةكادمييةكان بؤ ئةوانةي كيندةرطارتن.


دابةشكردني زانياري بؤ دايك وباوكاني نويَي ناوضةكةمان بؤ ثيَشبينيةكاني بةشي بةشداريكردني دايك وباوكان.



تؤماركردن و هةلَسةنطاندني قوتابياني  LEPلة سةنتةري ثيَشوازميان يان هةر قوتاخبانةيةكي سةرةكي.

ج .قوتاخبانةي ناوضة زامين ئةوة دةكات كة زانياري ثةيوةنديدار بة قوتاخبانة و بةرنامةي دايك وباوكان و كؤبوونةوة و ضاالكيةكاني
تر نيَردرابن بؤ دايك وباوكان تاكو ئةو رادةيةي كة عةمةلي بيَت و بةو زمانةي كة بلَيَني دايك وباوكان دةتوانن لةمانة تيَبطةن:


دامةزراندني نيَوةندطيَرِاني قوتاخبانةي سةرةكي لةسةرجةم قوتاخبانةكان وةكو وةرطيَرِ بؤ دايك وباوكان و منالَان.

 دابينكردني بةلَطةي دايك وباوكاني طرنط ،وةكو (ريثؤرت كارت و سيدي تايتلَ 1قوتابي /دايك وباوك ،تايتلَ 1سياسةتي
بةشداريكردني دايك وباوك ،نامةكاني زانياري بةرنامةكان ،ناميلكةكان بؤ بؤنةكاني ثةروةردة) بة زماني كوردي و ئينطليزي و
ئيسثاني و روسي و عةرةبي بة ثيَي ثيَويست.
 طشتاندني ثرؤطرامةكاني فيَربوون بؤ دايك و باوكان بة ئينطليزي و كوردي و ئيسثاني و روسي و عةربي بةثيَي ثيَويست.
 دروستكردني هاوبةشيي لة نيَوان نيَوةندطيَرِي قوتاخبانةي سةرةكي و ريَكخةري تايتلَ 1و مامؤستاياني ثؤل بؤ ئةوةي
سةردانيكردنةكان بؤ ماالَن ئةجنامبدريَن بؤ ئةو ماالَنةي كة دايك وباوكانيان بة زماني ئينطليزي قسة ناكةن.

*

*

*

*

*

بةشي سيَيةم – لةخؤطرتن

Kurdish

قوتاخبانةي ناوضة ئةم ثةيرِةوة دابةش دةكاتة سةر دايك وباوكان كة مناالَنيان بةشدارن لة تايتلَ 0و بةشي أ لة ماوةي سالَي خويَندني
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