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 ثيَشةكي

ةوةي ئئاماجني ت.بةةثةرلةماني كوردستان طفتوطَو لةسةر ثِرَوذة ياساي كارلةهةرَيمي كوردستان دةكرَيل  
 ياسايةكي كاري نوَي لةهةرَيمي كوردستاندا هةبَيت.

ة َيت كة ل نةبثَيمان واية هةر ياسايةك كة دةربضَيت بَو كاردةبَيت لةضوارضَيوةي ئةو مافانة كةمرت
ئاماجني  رَيـت بةَيندَيككةوتنامة نَيودةوَلةتييةكاندا هةية و ثَيويستة اليةني زياتري ئةو مافانة بسةملر

 ووردستان كووري ئةوةي كة رةوشي كارلة هةرَيمي كوردستان ثةريثَيبدرَيت،ببَيتة هَوي ثةرةسةندني ئاب
 ستان.ثاراستين مايف كرَيكاران و سةقامطريي كَومةَلايةتي لةهةرَيمي كورد

تيانةي ودةوَلةمة نَيةم هةوَلةي رَيكخراوي ئاشيت و ئازادي بَو بةكورديكردني هةندَيك لةو رَيككةوتنائ  
ة لدةربَيت ارمةتييلةدرَيذةي هةوَلةكامناندا دَيـت لة اليةك بَو ئةوةي رَيكخراوي كاري نَيودةوَلةتي 

وردي كبخانةي ي كتَيةوة بَو دةوَلةمةندكردندةرضووني ياسايةكي كاري شياو و سةردةم بَو كوردستان لةوالش
 بة مافةكاني كرَيكاران وةك بةشَيكي دانةبِراو لة مافةكاني مرَوظ.

يع ةبدولسةمعستا سوثاس بَو هاوكارامنان لة بة كورديكردني ئةم رَيككةوتنامةطرنطانة. بةتايبةتي مامَو
 دووة بةكوردي.موحةمةد كة بةشي تايبةتي بة سةالمةتي و تةندروسيت ثيشةيي كر
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    ٨٧ڕێککەوتننامەی ژمارە    

 
 

 رێککەوتننامەی ئازادی کاری سەندیکایی و
 مافی رێکخستن یپاراستن 

 
مەنی کارگێڕی کاری نیودەوڵەتیەوە وکۆنگرەی گشتی رێکخراوی کاری نێودەوڵەتی ، لە الیەن ئەنج 

 ١٧ە لە جنێف، کە هەڵسا بە ئەنجامدانی خولی دانیشتنی سی و یەکەم لە بانگهێشتکرا بۆ کۆبوونەو
 ؛ ١٩٤٨حوزەیرانی سالێ 

ازادی هەستێ بە پەسەندکردنی کۆمەڵێک پێشنیاری تایبەت بە ئ ککە برێاریدا لە شێوەی رێککەوتننامەیە 
ی کانی ئەم خولسەندیکایی و پاراستنی مافی رێکخستن، کە بووە بابەتی بەندی حەوتەم لە خشتەی کارە

 دا؛دانیشتنە
باس لەوەدەکات کە "  کار بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە دیباجەی دەستوری رێکخراوی نێودەولەتی
ی خی کار و بەرقەرارکردندداننان بە بنەمای ئازادی سەندیکایی" ئامرازێکە بۆ باشترکردنی بارودۆ

 ئاساییش؛
ڕاو کیتر جەخت لەوە دەکاتەوە کە " ئازادی بیروکۆنگرەی گشتی پێی وایە ڕاگەیاندنی فیالدلفیا جارێ

 یاستڕ و کۆبوونەوە دوو کۆڵەگەن کە ناتواندرێ پشتیان پێنەبەسترێ بۆ هەڵکشانی ئۆکبەستنی  ئازادی 
 پێشکەوتن":

یەمدا بەکۆی دەنگ ئەم ێبە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە کۆنگرەی کاری نێودەوڵەتی لە دانیشتنی س
 ە پێویستە ببن بە بناغەیەک بۆ رێکخستنی نێودەوڵەتی؛بنەمایانەیان پەسەندکرد ک

نا،   لەکاتێدا کە کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان لە خوڵی دووەمی خۆیدا دانی بەم بنەمایانەدا  
دانی داوای لە رێکخراوی نێودەوڵەتی کارکرد کە بەردەوام بێت لە هەوڵ و کۆششەکانی لە پێناو ئەنجام

 ەوڵەتی یان زیاتر، رێککەوتننامەیەکی نێود
ئەم ڕێککەوتننامەیەی پەسەند کرد، کە پێی دەگوترێت  ١٩٤٨تەمموزی ساڵی  ٩لەمڕۆژەدا، 

 :١٩٤٨رێککەوتننامەی ئازادی سەندیکایی و پاراستنی مافی رێکخستن، 
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 بەشی یەکەم : ئازادی سەندیکایی
 
 ١ماددەی  

سەردا کە ئەم رێککەوتننامەیەی بە تێندەدابەڵ نێودەوڵەتی کارى ەتێکی ئەندام لە رێکخراویڵدەوو هەمو
 بە بەرکاربوونی ئەم ئەحکامانەی خوارەوە. جێبەجێ بکرێت

 
 ٢ماددەی 

 هەریەک لە کرێکاران و خاوەنکاران بەبێ جیاکاری مافی ئەوەیان هەیە بەبێ وەرگرتنی مۆڵەتی پێش
اندا، دامبوونیان هەیە تیایەنئرێکخراوانە دروست بکەن کە هەڵیان دەبژێرن، هەروەها مافی  ووەختە ئە

 رێکخراوانەوە. وناوەخۆیی ئە پەیڕەویبەمەرجی پابەند بوون بە رێنمایی و 
 

 ٣ماددەی 
تن هەریەک لە رێکخراوەکانی کرێکاران و رێکخراوەکانی خاوەنکاران مافی ئەوەیان هەیە کە هەس -１

 دییەکیەکانیان بە ئازاژاردنی نوێنەرڵببە دانانی دەستورەکانی خۆیان و پەیڕەوی کارگێڕیان،  هە
 انیان.تەواوەوە،  رێکخستنی کارگێڕی و چااڵکیەکانیان، هەورەها لە ئامادەکردنی بەرنامەی کارەک

 ک کە ببێتەهۆکاری ئەوەیێرێگە بەدەستەاڵتە گشتیەکان نادرێت بە هیچ جۆرە دەست تیوەردان  -２
 ئەم مافە. ادەکردنێکی ڕەوایيئەم مافە سنوردار بکات یان کۆسپ بخاتە بەردەم پ

 ٤ماددەی 
 وەکانیدەستەاڵتە کارگێڕیەکان بۆیان نییە هەستن بە هەڵوەشاندنەوەی رێکخراوەکانی کرێکاران و رێکخرا

 خاوەن کاران یان هەڵپەساردنی چااڵکیەکانیان.
 

 ٥ماددەی 
 هەریەک لە رێکخراوکانی کرێکاران و رێکخراوەکانی خاوەنکاران مافی ئەوەیان هەیە کە یەکیەتی و

ەم بچنە نێویانەوە، و هەریەک لەم رێکخراوانە یان ئیاخود  وەک ئەندام ەکیەتی گشتی دروست بکەن ی
 ن و خاوەنکارانەوە.ایەکیەتیانە بۆیان هەیە بچنە نێوە رێکخراوە نێودەوڵەتیەکانی کرێکار
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 ٦ماددەی 
ەتییە تیەکان و یەکیی ئەم ڕێککەوتننامەیە جێبەجێ دەبن لەسەر یەکیە ٤و  ٣و  ٢مەکانی ماددەکانی کحو

 گشتیەکانی رێکخراوەکانی کرێکاران و رێکخراوەکانی خاوەن کاران.
 

 ٧ماددەی 
وەدەستهێنانی کەسایەتی مەعنەوی رێکخراوەکانی کرێکاران و رێکخراوەکانی خاوەن کاران و 

پ هۆکار و کۆس ببێتە یەکیەتییەکانیان و یەکیەتییە گشتیەکانیان ملکەچ نابێت بۆ هیچ مەرجێک کە
 ی ئەم ڕێککەوتننامەیە. ٤و  ٣و  ٢لەبەردەم جێبەجێکردنی حوکمەکانی ماددەکانی 

 
 ٨ماددەی 

ی ئەو ێز لە یاسای واڵت دەگرن لە پیادەکردنڕهەریەک لە کرێکاران و خاوەن کاران و رێکخراوەکان -1
ە کیتر لرێکخراوێمافانەیاندا کە لەم ڕێککەوتننامەیەدا هاتوون، لەم ڕووەوە وەک هەر هاواڵتیەکیتر یان 

 قەڵەم دەدرێن.
ە بۆ نابێت یاساکانی واڵتەکەش بۆ خۆیان هیچ ماددەو برگەیەک لە خۆبگرن کە ببنە هۆکاری هەرەش -2

ە کسەر ئەم دەستەبەریانەی کە لەم رێککەوتنەدا دەقیان لەسەر هاتووە، یان بەجۆرێک جێبەجێ بکرێن 
 ببنە هەڕەش بۆ سەر ئەم دەستبەریانە.

 
 ٩ماددەی 

یاسا و ڕێنماییە نیشتیمانییەکان هەڵدەستن بە دیاریکردنی ئاستی جێبەجێ بوونی ئەم  -1
 یسدا.ە سەر هێزە چەکدارەکان و پۆلبدەستەبەریانەی، کە لەم رێککەوتننامەیەدا دەقیان لەسەر هاتوە، 

 ر،ی دەستووری رێکخراوی نێودەوڵەتی کا ١٩بەگوێرەی بنەمای هاتوو لە بڕگەی هەشتەمی ماددەی -2
 پەسەند کردنی ئەم ڕێککەوتننامەیە لەالیەن هەر دەوڵەتێکی ئەندامەوە کاریگەی نابێت لەسەر هەر

ە ورفێک یان رێککەوتنێکی بەرکار کە بەهۆیەوە تاکەکانی سەربعیاسایەک یان حوکمێکی دادوەری یان 
 .تەبەری دەکاتهێزەچەکدارەکان و پۆلیس بەهرەمەند دەبن لە هەر مافێک کە ئەم رێککەوتننامەیە دەس

 
 ١٠ماددەی 

بەگوێرەی تێگەییشتنی ئەم رێککەوتننامەیە زاراوەی "رێکخراو" مانای هەر رێکخراوێکی کرێکاران یان 
رێکرخراوێکی خاوەن کاران دەگەیەنێت کە دادەمەزریت لە پێناوی بڕەودان بە بەرژەوەندییەکانی 
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 .لێیان کرێکاران  یان خاوەنکاران و بەرگری کردن
   

 کخستنپاراستنی مافی رێ –دووەم بەشی 
 

 ١١ماددەی 
ەدات ەڵێن دهەردەوڵەتێکی ئەندام لە رێکخراوی نێودەولەتی کار  کە ئەم رێککەوتتنامەیەی تیادا بەرکارە، ب

 ە گرتنەبەری هەموو رێکارێکی پێویست و گونجاو بۆ زامنکردنی ئەوەی کە کرێکاران و خاوەنکارانب
 ن بکەن بەشێوەیەکی ئازادانە.دەی مافەکانی رێکخستنی خۆیااپی

 نحوکمە جۆراوجۆرەکا –بەشی سێیەم 
 ١٢ ماددەی

ی دەستووری ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کاردا ئاماژەیان ٣٥سەبارەت بەو ناوچانەی کە لە مادەی -1
تی پێکراوە بەگوێرەی هەموارکردنەوەی لە بەڵگەنامەی هەموارکردنەوەی دەستووری ڕێکخراوی نێودەوڵە

ە دوای ئاماژەیان پێکراو ەەیدمادئەم  ی ٥و  ٤، جگە لەو ناوچانەی کە لە بڕگەکانی  ١٩٤٦کار لە ساڵی 
 نامەیەهەموارکردنەوەیان بەوجۆرەی کە باسکرا، هەر دەوڵەتێکی ئەندامی ئەم ڕێکخراوە کە ئەم ڕێککەوتن

ێک ەیێندراو، راگ یپەسەند دەکات،   دەبێ لەگەڵ پەسەندکردن، یان بە زووترین کات دوای پەسەندکردن
 بنێرێت بۆ بەڕێوەبەری گشتی فەرمانگەی نێودەوڵەتی کار کە تێیدا دیاری بکات:

بە بێ  ئەو هەرێمانەی کە لەبەرامبەریاند بەڵێندەدات بە جێبەجێکردنی حوکمەکانی رێککەوتننامەکە -ا
 هەموارکردن

 نامەکە بەاڵم بەهەرێمانەی کە لەبەرامبەریاندا بەڵێندەدەات بە جیبەجێکردنی رێککەوتنو ئە-ب
 هەموارکردنەوە، لەگەل وردەکاری هەموارکردنە ئاماژەپێدراوەکان؛

کارەکانی دیاریکردنی هۆلەگەڵ هەرێمانەی کە ناتواندرێت رێککەوتننامەکەی تێدا جێبەجێ بکرێت،  وئە-ج 
 جێبەجێنەکردنی رێککەوتننامەکە بەسەریدا؛

 ارەیانەوە بڕیاربدات .خۆی تەحەفوز دەکات لەب دەوڵەت هەرێمانەی کە وئە-د
وە، ان پێکرائەم بەڵێنانەی کە لە بڕگە الوەکیەکانی )آ( ، )ب(ی برگەی یەکەمی ئەم ماددەیەدا ئاماژەی -2

 بەبەشێکی دانەبڕاو لە پەسەندکردنی ماددەکە دادەندرێت و هەمان هێزی پەسەندکردنیان دەبێت.
ێ بە ێگەی ڕاگەیێندراوێکی دواترەوە هەستهەردەوڵەتێکی ئەندام بۆی هەیە  لەهەر کاتێکدا و لە ر-3

دوون ئیلغاکردنەوەیێکی بەشەکی یان گشتی هەر تەحەفوزێک کە لە ڕاگەیێندراوی ڕەسەندا  ئاماژەی پێکر
 بەگوێرەی بڕگە الوەکیەکانی )ب( و )ج(و )د( ی بڕگەی یەکەمی ئەم ماددەیە.
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ەیە لەم رێککەوتننام ١٦نی ماددەی هەر ئەندامێک، لەهەر کاتێکدا دەتوانێت بە گوێرەی حوکمەکا -4
لە  بکشێتەوە، ڕاگەیێندراوێکی نوێ بنێرێت بۆ بەڕێوەبەری گشتی کە لە هەر ڕوویەکیترەوە گۆڕانکاری

ناوەرۆکی هەر ڕاگەیێندراوێکی پێشودا بکات و دۆخی ئێستای هەر هەرێمێک بخاتە روو کە دیاری 
 دەکات.

 
 ١٣ماددەی  
کەوتنە دەچێتە چوارچێوەی ئیختیصاصی دەستەاڵتەکانی حکومەتی ئەگەر هاتوو بابەتی ئەم ڕێک -1

انی ەتییەکئۆتۆنۆمی هەر هەرێمێکی ناو واڵتەکەوە، ئەوا دەوڵەتی ئەندام و بەرپرس لە پەیوەندییە نێودەوڵ
ئەم هەرێمە بۆی هەیە بە رێککەوتن لەگەڵ حکومەتەکەیدا، هەستێ بەناردنی ڕاگەیێندراوێک بۆ 

ەم ئیەتی  تیایدا دەوڵەتەکە قەبووڵی پابەندبوونەکانی ئەم رێککەوتنەبکات بەنوێنەرابەڕێوەبەری گشتی  کە
 هەرێمەوە.

هەریەک لەمانەی خوارەوە دەتوانن ڕاگەیێندراوێک بنێرن بۆ بەڕێوەبەری گشتی سەبارەت بە  -2
 قەبوڵکردنی پابەندبوونیان بەو ڕێککەوتننامەیەوە:

ن زیاتر سەبارەت بە هەر هەرێمێک کە دەکەوێتە ڵەتی ئەندام لە رێکخراوەکە یادوودەو -آ
 ژێردەستەاڵتی هاوبەشیانەوە؛

تێکی نێودەوڵەتی کە بەرپرسیارە لە بەڕێوبەردنی هەر هەرێمێک، بەگوێرەی هەر دەستەاڵ -ب
 حوکمەکانی میساقی نەتەوەیەکگرتووەکان یان هەر دەقێکی بەرکاری ترەوە، سەبارەت بە هەر

 هەرێمێکی لەم شێوەیەوە.
 ئەو راگەیێندراوانەی کە بەگوێرەی دوو بڕگەی پێشوی ئەم ماددەیە ئاراستەی بەرێوەبەری گشتی -3

بەبی  دەکرێن دەریدەخەن ئاخۆ حوکمەکانی ئەم ڕێککەوتننامەیە لە هەرێمی پەیوەندیداردا جێبەجیدەکرین
کرێن، ئەگەر ئەنجامدانی هیچ هەموارکردنێک یان دوای ئەنجامدانی کۆمەڵێک هەموارکردن جێبەجێ دە

هاتوو ڕاگەیێندراوەکە باسی لەوە کرد کە حوکمەکانی ئەم ماددەیە داوی ئەنجامدانی  کۆمەڵێک 
ان اماژەیئهەموارکردن ئەنجام دەدرێن، ئەوا پێویستە ووردەکاری ئەم هەموارکردنانە لە ڕاگەیێندراوەکەدا 

 پی بدرێت.
 فی ئەوەیەاڵتێکی نێودەولەتی پەیوەندیدار ماهەر دەولەتێکی ئەندام یان دەوڵەتانی ئەندام یان دەست-4

گشتی  هەیە لە هەر کاتێکدا و بەگوێرەی ڕاگەیێندراوێکی دواتر کە بەشیوەیەکی بەشەکی یان بەشێوەیەکی
 .کرابێتتەنازول بکات لە پەنابردن بۆ هەر هەموارکردنێک کە لە هەر ڕاگەیێندراوێکی پێشودا ئاماژەی پێ

بە  ێەتانی ئەندام یان دەستەاڵتێکی نێودەولەتی پەیوەندیدار، هەستڵن دەوهەر دەوڵەتێکی ئەندام یا -5
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، ڕاگەیێندراوێکی نوێ ١٦پاشەکشێکردن لەم ڕێککەوتننامەیە بەگوێرەی حوکمەکانی هاتوو لە ماددەی 
بنێرێت بۆ بەڕێوەبەری گشتی رێکخراوی نێودەوڵەتی کار کە لە هەر ڕوویەکیترەوە گۆڕانکاری لە 

ڕاگەیێندراوێکی پێشودا بکات، دۆخی ئێستا بخاتە ڕوو سەبارەت بە جێبەجێکردنی ناوەرۆکی هەر 
 ڕێککەوتننامەکە.

     
 حوکمەکۆتاییەکان –بەشی چوارەم 

 
 ١٤ماددەی 

بەڕێوەبەری گشتی نووسینگەی کاری  ۆپەسەندکردنە فەرمیەکانی ئەم ڕێککەوتننامەیە دەنێردرێن ب
 ەتی بۆ تۆمارکردنیان.ڵنیودەو

 
 ١٥ماددەی 

ەکانیان ەتانی ئەندام لە رێکخراوی نێودەولەتی کار کە پەسەندکردنڵئەم رێککەوتننامەیە تەنها دەو -1
 لەالیەن بەڕێوەبەری گشتیەوە تۆمارکراوە، پابەند دەکات.

مانگ بەسەر بەرواری تۆمارکردنی پەسەندکردنی دوو  ١٢رێككەوتننامەکە دوای بەسەرچوونی -2
 ێوەبەری گشتییەوە دەچێتە واری جێبەجێکردنەوە.ڕەدەوڵەتی ئەندام لە الیەن ب

وای دلە دوای ئەمە بەرکاربوونی حوکمەکانی ڕێککەوتننامەکە بەنیسبەت هەر دەوڵەتێکی ئەندامەوە -3
 مانگ بەسەر بەرواری تۆمارکردنی بەڵگەنامەی پەسەندکردنەکەیەوە دەست پیدەکات. ١٢بەسەرچوونی 

 
 ١٦ماددەی 

ی کە ئەم رێککەوتننامەیەی پەسەند کردووە بۆی هەیە لێی بکشێتەوە دوا هەر دەوڵەتێکی ئەندام-1
ر مێژووی بەرکاربوونیەوە، ئەمەش لە رێگەی بەڵگەنامەیەکەوە کە سەتێپەربوونی ماوەی دە ساڵ بە

ەیە بەرێوەبەری گشتی نووسینگەی نێودەولەتی کار بەمەبەستی تۆمارکردنی، وئەم کشانەو ۆدەنێردرێت ب
 تاکو دوای تێپەربوونی ساڵێک بەسەر مێژووی تۆمارکردنییەوە. بەرکار نابێت 

دەوڵەتێکی ئەندام کە ئەم رێککەوتننامەیەی پەسەندکردووە و مافی هەڵوەشاندنەوەی ر هە-2
ئەندامێتیەکەی بەو جۆرەی کە لەم ماددەیەدا هاتووە لەماوەی ساڵێکی داوی تێپەڕبوونی ماوەی دەساڵی 

و دوای ئاماژەپێکراو لە بڕگەی پێشوو، پیادەنەکردوە، ئەوا بە پابەندی دەمێنێتەوە بۆ ماوەی دەساڵیتر، 
ئەوە دەتوانێت دوای تێپەربوونی ماوەی هەر دەساڵێک ئەندامێتیەکەی لەم ڕێککەوتننامەیەدا 
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 هەڵبوەشێنێتەوە، بەگوێرەی ئەم مەرجانەی کە لەم ماددەیەدا هاتوون.
 

 ١٧ماددەی 
ەتە ڵدەستی بە ئاگادارکردنەوەی سەرجەم دەوڵبەڕیوەبەری گشتی نووسینگەی نێودەولەتی کار هە-1

ەتی کار سەبارەت بە  بەڵگەنامەکانی سەرجەم پەسەندکردنەکان و ڵەکانی رێکخراوی نێودەوئەندام
 هەڵوەشاندنەوەی ئەندامێتیان کە لە الیەن دەوڵەتانی ئەندامەوە ئاڕاستەی دەکرێن.

ەری دوای ئاگادارکردنەوەی دەوڵەتانی ئەندام بە تۆمارکردنی بەڵگەنامەی پەسەندکردن، بەڕێوەب -2
ئەم  بەرواری بەرکاربوونی ۆتێت بە راکێشانی سەرنجی دەوڵەتانی ئەندام لە رێکخراوەکە بگشتی هەڵدەس

 ڕێککەوتننامەیە.
 

 ١٨ماددەی 
رەت بەری گشتی نووسینگەی کاری نێودەوڵەتی هەڵدەستێت بە ناردنی داتاو زانیاری تەواو، سەباەبەڕیو

ە ندنەوەی ئەندامێتی کە هەڵساوە ببە سەرجەم بەڵگەنامەکانی پەسەندکردن و یادداشتەکانی هەڵوەشا
تۆمارکردنیان، بۆ ئەمینداری گشتی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ ئەوەی ئەویش بە گوێرەی ناوەرۆکی 

 میساقی نەتەوە یەکگرتووەکان هەستێت بە تۆمارکردنیان.   ١٠٢ماددەی 
 

 ١٩ماددەی 
دە ساڵێکی دوای  هەر یەتی دوای بەسەرچوونی ماوەڵئەنجومەنی کارگێڕی نووسینگەی نێودەو

ەکی بەرکاربوونی ئەم ڕێککەوتننامەیە، هەروەها سەیری ئەوە دەکات ئاخۆ پێویست بەوە دەکات بەشێوەی
ی بەشەکی یان بەشێوەیەکی گشتی بابەتی پێداچوونەوە بەڕێککەوتننامەکە بخرێتە نێو خشتەی کارەکان

 کۆنگرەوە یان نا.
 

 ٢٠ماددەی 
ەوتننامەیەکی نوێی کرد کە هەڵدەستێت بە پێداچوونەوە ئەگەر هاتوو کۆنگرە پەسەندی رێکک  -１

  -بەشێوەیەکی بەشەکی یان گشتی ، رێککەوتننامەی نوێ  هیچ دەقێکی نەبوو بەپێچەوانەی ئەمە
)آ( پەسەندکردنی رێککەوتننامەی نوێی پێداچوونەوە لە الیەن دەوڵەتی ئەندامەوە، بەگوێرەی یاسا ، بە 

ی پێشوو، هەڵوەشاندنەوەی ئەندامێتی لەم ڕێککەوتننامەیەدا  ١٦ چاوپۆشین لە حوکمەکانی ماددەی
بەدوای خۆیدا دەهێنێت، بەمەرجێک ئەم رێککەوتننامەی نوێیەی پێداچوونەوەکە، هاتبێتە واری 
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 ێبەجێکردنەوە.ج
)ب( لە بەرواری بەرکاربوونی رێککەوتننامەی نوێی پێداچوونەوەکەدا، دەرگای پەسەندکردنی 

 ووکەییەکە دادەخرێت.رێککەوتننامە هەن
ڕێککەوتننامە هەنووکەییەکە، بە هەر شێوەیەک بێت، لە ڕووی شکڵ و ناوەرۆکەوە هەر بە   -２

ووە بەرکاری دەمێنێتەوە بۆ ئەو واڵتە ئەندامانەی کە رێككەوتنامە هەنوکەییەکەیان پەسەندکرد
 بەاڵم رێککەوتننامەی پێداچوونەوەکەیان پەسەند نەکردووە.

 
 ٢١ماددەی 

 دەقی ئینگلیزی و فەڕەنسی ئەم ڕێککەوتننامەیە هەمان هێزی یاساییان هەیە. وهەردو
 

___________ 
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 کرێکارانوتننامەی تایبەت بە نوێنەرانی رێککە
 

ێکاران (ی تایبەت بە فەراهەمکردنی پارێزگاری و ئاسانکاری بۆ نوێنەرانی کر١٣٥رێککەوتننامەی )ژمارە 
 داكانوەلە نێو دامەزرا

 پێدا نراوە لە ئەم رێککەوتننامەیە لە الیەن کۆنگرەی گشتی رێکخراوی نێودەوڵەتی کارەوە ددانی
دا بەگوێرەی حوکمەکانی ١٩٧٣ی حوزەیرای ساڵی ٢٣دانیشتنی خولی پەنجاو شەشەمیندا لە بەرواری 

 ی ڕێککەوتیننامەکە ٨ماددەی 

 
    ەوەی لەالیەن دەستەی کارگێڕی رێکخراویی ئواەتی ، دڵنێودەو ىکار کۆنگرەی گشتی رێکخراوی

دا و لە  ١٩٧١ی حوزەیرانی سالێ ٢نێودەوڵەتیەوە لە جنێف بانگهێشت کرابوو، لە رێكکەوتی ى کار
پەنجاو شەشەمین دانیشتنی خۆیدا کۆبووەوە، و بەلەبەرچاوگرتنی حوکمەکانی رێککەوتننامەی مافی 

 ، کە تیایدا دەقی هێناوە لەسەر پاراستنی١٩٤٩ڵی رێکخستنی سەندیکایی و دانوستانی بەکۆمەڵی سا
ت بۆ ووی دامەزراندنیانەوە کە ئامانجی دەستبردن بێڕکرێکاران لە هەر کارو کردەیەکی جیاکارانە لە 

اری  کە پێویستە کۆمەڵێک بڕگە و حوکمی تەواوک بەلەبەرچاوگرتنی ئەوەیئازادی سەندیکایی کرێکاران، 
وە سەر ئەران لە نێو رێککەوتننامەکەدا دابندرێن، دواتر ڕای کۆبووەوەکە لەسەبارەت بە نوێنەرانی کرێکا

کاری گاری و ئاسانزلەنگەری گرت کە کۆمەڵێک لەم پێشنیاری دیاریکراوی تایبەت بە فەراهەمکردنی پارێ
جەمی بوو بە بابەتی بەندی پێن یشبۆ نوێنەرانی کرێکاران لە نێو دەمەزراوەکاندا بخەنەڕوو، و دواتر

ێوەی تەی کارەکانی کۆبوونەوەکە، هەر لەم کۆبوونەوەیەدا بڕیاریاندا کە ئەم پێشنیارانە لە چوارچخش
امەیەی دا ئەم ڕێککەوتنن١٩٧١ی حوزەیرانی ساڵی ٢٣ڕێککەوتنێکی نێودەوڵەتیدا گەاڵڵە بکرێن، ولە رۆژی 

 " پەسەند بکرێت.١٩٧١کە پێی دەگوترێت "ڕێککەوتننامەی تایبەت بە نوێنەرانی کرێکاران لە ساڵی 
 

 ١ماددەی 
پارێزگارییەکی کاریگەر بۆ نوێنەرانی کرێکاران فەراهەمدەکرێت لە بەرامبەر هەر رێکارێک کە لەوانەیە  

بێت یان  ەوەسیفەتی خۆیان یهۆکاربە زیانیان پێبگەیەنێت، لەنێویشیاندا لەکارالدان)فەسڵکردن(، کە 
کاری ئەندامێتیان بێت لە سەندیکاوە، ۆرێکاران، یان بەهبەهۆکاری چااڵکیەکانیانەوە بێت وەک نوێنەری ک

تاکاتێک کە لە هەڵسوکەوتەکانیاندا پابەندن بە یاساکان یان رێککەوتننامە بەکۆمەڵە بەرکارەکان یان هەر 
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 رێکخستنێکیتری هاوبەشی نێوانیان بێت کە لە سەری رێککەوتوون.
 

 ٢ماددەی 
زێکی ندەی ئاسانکاری بۆ دەکرێت کە بتوانێت بە شێوانوێنەری کرێکاران لە نێو دامەزراوەدا، هێ .１

 خێراو کاریگەر ئەرکەکانی خۆی جێبەجێ بکات.

لەم ڕووەوە، خەسڵەتەکانی پەیوەندییە پیشەسازیەکانی واڵت و پێداویستیەکانی دامەزراوەی  .２
 پەیوەندیدار و قەبارە و تواناکانی لەبەر چاو دەگیرێن.

 ێوەچوونیڕی سەرەوەدا هیچ شتێک هەبێت کە لە کارایی بەنابێت لە پێدانی ئەم ئاسانکاریانە  .３
 کارەکانی دامەزراوەی پەیوەندیدار کەمبکاتەوە.

 ٣ماددەی 
 ویاسا  لە فەرهەنگی ئەم ڕێککەوتننامەیەدا دەستەواژەی "نوێنەری کرێکاران" بەمانای ئەو کەسانەدێت کە

 ئەزموونە نیشتیمانیەکان بەم سیفەتەوە دەیانناسێنن، جا:
ە اکانەووێنەری سەندیکایی بن، یان نوێنەرە پەیوەندیدارەکان بن یان ئەوانەبن کە لە الیەن سەندیکآ( ن

 هەڵبژێردراون یان لە الیەن ئەندامانی ئەم سەندیکایانەوە هەڵبژێردرابن.
نەو ب( نوێنەری هەڵبژێردراو، یان ئەو نوێنەرانەن کە کرێکارانی دامەزراوەکان  بەشیوەیەکی ئازادا

و  ردوون،ەی ئەحکامی یاسا و رێنماییە نیشتیمانیەکان و رێککەوتننامە بەکۆمەڵەکانەوە هەڵیان بژابەگوێر
بەتی  ئەرکەکانیان درێژ نابێتەوە بۆ ئەو چاالکییانەی کە لە واڵتی پەیوەندیداردا وەک پسپۆرێتی تای

 هەندێک لە سەندیکاکان دانیان پێدانراوە و سەندیکاکانیتر ناگرێتەوە.
 

 ٤ماددەی 
ەکان، ژیوانیهەریەک لە یاساکان و رێنماییە نیشتیمانیەکان، و رێککەوتننامە بەکۆمەڵەکان،  یان حوکمە ناوب

ی یان حوکمە دادوەریەکان بۆیان هەیە جۆر یان ئەم جۆرانەی نوێنەری کرێکاران دیاری بکەن کە ماف
 امەیەدا هاتوون.وەدەستهێنانی ئەو پارێزگاری و ئاسانکاریانەیان هەیە کە لەم ڕێککەوتنن

 
 ٥ماددەی 

 ەبوون،هئەگەر لە   یەککاتدا و یەک دامەزراوەدا هەم نوێنەری سەندیکاکان و هەم نوێنەری هەڵبژێردراو 
نی هەرکاتێک پێویست بوو دەبێ ڕێوشوێنی گونجاو بگیرێتەبەر بۆ دڵنیابوون لەوەی کە بوونی نوێنەرا

ێت و ندیدارەکان یان نوێنەرەکانیان  بەکارناهێندرهەڵبژێردراو بۆ الوازکردنی پێگەی سەندیکا پەیوە
 نەرانیهاندانیان بۆ هاوکاری و هەماهەنگی  سەبارەت بە سەرجەم بابەتە پەیوەندیدارەکان لە نێوان نوێ

 هەڵبژێردراو لە الیەک و سەندیکا پەیوەندیدارەکان و نوێنەرانیانیشیان لە الیەکی ترەوە.
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 ٦ماددەی 

و  نیشتیمانیەکان نێو ئەم رێککەوتننامە لە چوارچێوەی یاساکان و رێنماییەدەتواندرێت حوکمەکانی 
رێککەوتننامە بەکۆمەڵەکاندا یان بەهەر شێوازێکیتر جێبەجێبکرێن بەجۆرێک کە لەگەڵ ئەزموون و 

 مومارەسە خۆجێییەکاندا بگونجێن.
 

 ٧ماددەی 
ی ەڕێوەبەری گشتی نووسینگەی کاربەلگە فەرمیەکانی پەسەند کردنی ئەم رێککەوتننامەیە ئاراستەی ب

 ەتی دەکرێن، کە هەڵدەستێت بە تۆمارکردنیان.ڵنیودەو
 

 ٨ماددەی 
ە ەبێت کودەوڵەتی کارننێ ئەم رێککەوتننامەیە پابەندکەر نییە تەنها بۆ ئەو ئەندامانەی رێکخراوی .1

 بەڵگەنامەی پەسەندکردنەکەیان لە الیەن بەرێوەبەری گشتییەوە تۆمارکراوە.
 

بەکاربوونی رێککەوتننامەکە دوای دوانزەمانگ لەو رێککەوتەوە دەبێت کە تیایدا  بەرواری .2
 ئەندام تۆماردەکات.  دەوڵەتی بەڕێوەبەری گشتی بەڵگەنامەی پەسەندکردنی دوو

م بەکاربوونی ئەم رێککەوتننامەیە بۆ هەر دەوڵەتێک دوانزەمانگ دوای ئە مێژوویدوای ئەمە،  .3
 .ێوبەری گشتی بەڵگەنامەی پەسەندکردنەکەی تۆمار دەکاتبەروارە دەست پێدەکات کە بەر

 
 ٩ماددەی 

 
لە  هەر ئەندامێک کە ئەم ڕێککەوتننامەیەی پەسەند کردبێت، دەتوانێت دوای تەواوبوونی دە ساڵ .1

چوونە بواری جێبەجێکردنییەوە، لە ڕێگەی بەڵگەنامەیەکەوە کە ئاراستەی بەڕێوەبەری گشتی 
وونی کات، لێی بکشێتەوە، ئەو کشانەوەیە کارانابێت تاکو تێپەربدە یفەرمانگەی نێودەوڵەتی کار

 دوانزە مانگ بەسەر تۆمارکردنی لە الیەن بەڕێوەبەری گشتییەوە.

نی ماوەی ساڵێک لە دوای تێپەڕبوولە هەر ئەندامێک کە ئەم ڕێککەوتننامەیەی پەسەندکردووە و  .2
ۆی نەکرد وەک لە بڕگەی پێشوو دەساڵ بەسەر بەرکاربوونیدا مومارەسەی مافی کشانەوەی خ

ئاماژەی پێکراوە، ئەوا بۆ ماوەی دەساڵی تر پابەند دەمێنێتەوە، و دواتر دەتوانێت دوای 
 تێپەربوونی ماوەی هەر دەساڵێک لە رێککەوتننامەکەدا بکشێتەوە بەگوێرەی ئەم مەرجانەی کە

 لەم ماددەیەدا هاتوون.
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 ١٠ماددەی 

 
ری نێودەولەتی هەڵدەستێت بە ئاگادارکردنەوەی سەرجەم بەڕێوەبەری گشتی نووسینەگەی کا .1

انی ەتی کار لە سەرجەم بەڵگەنامەکانی  پەسەندکردن و بەڵگەنامەکڵئەندامانی رێکخراوی نێودەو
 کشانەوە لە ئەندامێتی کە لەالیەن ئەندامانەوە ئاڕاستەی دەکرێن.

 

ەکە دنەوەی ئەندامانی رێکخراوپێویستە لەسەر بەڕێوەبەری گشتی کاتێک هەڵدەستێت بە ئاگادارکر .2
سەبارەت بە تۆمارکردنی بەڵگەنامەی پەسەندکردنی دووەم کە ئاراستەی دەکرێت، سەرنجی 
 ئەندامانی ڕێکخراوەکە ڕابکێشێت بۆ ئەم بەروارەی کە تیایدا رێککەوتننامەکە دەچێتە واری

 جێبەجێکردنەوە.

 
 ١١ماددەی 

. 
ەت بە ی هەڵدەستێت بە پێدانی داتاو زانیاری تەواو، سەباربەڕیوبەری گشتی نووسینگەی کاری نێودەوڵەت

 ساوە بەڵکە هە ی دەوڵەتە ئەندامەکانسەرجەم بەڵگەنامەکانی پەسەندکردن و یادداشتەکانی کشانەوە
تۆمارکردنیان، بە ئەمینداری گشتی نەتەوەیەکگرتووەکان بۆ ئەوەی ئەمینداری گشتی 

میساقی نەتەوە یەکگرتووەکان هەستێت بە  ١٠٢ماددەی  نەتەوەیەکگرتوەکانیش بە گوێرەی ناوەرۆکی
 تۆمارکردنیان.  

 
 ١٢ماددەی 

 
دەستێت بە ڵئەنجوومەنی کارگێڕی نووسینگەی کاری نێودەوڵەتی هەرکاتێک بە پێویستی زانی هە

 پێشکەشکردنی ڕاپۆرتێک سەبارەت بە چۆنیەتی جێبەجێبوونی ئەم رێککەوتننامەیە بە کۆنگرەی گشتی،
ەڵدەستێت بە دیراسەکردنی پێویست بوون یان پێویست نەبوونی زیادکردنی بەندێک بۆ هەروەک ه

خشتەی کاری کۆنگرەی گشتی سەبارەت بە پێداچوونەوە و پاکتاوکردنی ڕێککەتننامەکە بە شیوەیەکی 
 بەشەکی یان بەشێوەیەکی گشتی.

 
 ١٣ماددەی 

 
اڵڵەکرد کە پاکتاوکردنی بەشەکی یان ئەگەر هاتوو واڕویدا کە کۆنگرە رێککەوتننامەیەکی نوێی گە .1
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 گشتی لە خۆدەگرێت، و رێککەوتننامەی نوێ هیچ دەقێکی نەبوو بە پێچەوانەی ئەمە:
 

ەر آ(  بە پەسەندکردنی ئەو ڕێککەوتننامە نوێیەی کە پێداچوونەوەکەی لە خۆگرتووە لەالیەن ه
ە، ی سەرەو٩کامی ماددەی شین لە ئەحۆئەندامێکەوە، و بەرکاربوونی پەسەندکردنەکە ، و بەچاوپ

دەبێتە هۆکاری کشانەوەی دەستبەجێی واڵتەکە لە ڕێکەوتننامە کۆنەکە، ئەگەر هاتوو یان 
هەرکاتێک ئەم ڕێککەوتننامە نوێێیەی کە پێداچوونەوەکەی لە خۆگرتووە  چووە بواری 

 جێبەجێکردنەوە.
ە خۆ یەی پێداچوونەوەکەی لب( ئەم رێککەوتننامە کۆنە، لەو کاتەوەی کە ئەم رێککەوتننامەی نوێ

 ە. گرتووە دەچێتە واری جێبەجێکردنەوە، چیتر شیاو نابێت بۆ پەسەندکردن لەالیەن ئەندامانەو
 

بەهەر جۆرێک بێت رێککەوتنە کۆنەکە بە ناوەرۆک و شێوە هەنوکەییەکەیەوە، بە بەرکاری  .2
 ەسەندتننامە نوێیەیان پدەمێنێتەوە بۆ ئەم ئەندامانەی کە پەسەندیان کردووە بەاڵم ئەم رێککەو

 نەکردووە کە پێداچوونەوەوپاکتاوکردنەکەی لە خۆگرتووە.

 
 ١٤ماددەی 

 هەردوو دەقی ئینگلیزی و فەرەنسی هەمان هێزی یاساییان هەیە.

 

 ەگوێرەیئەم دەقەی لە سەرەوە هاتووە دەقی فەرمی رێککەوتننامەکەیە کە کۆنگرەی گشتی رێکرخراوی نێودەولەتی کار پەسەندی کردووە ب
.وەک دا ڕاگەێێندرا١٩٧١ی حوزەیرانی ساڵی ٢٣رێکارەکان لە خولی دانیشتنی پەنجاوشەشەمینی ئەنجامدراو لە جنێف کە کۆتاییهاتنەکەی لە 

 .١٩٧١حوزەیرانی ساڵی  ٣٠ردنەوەیەک بۆ ئەمە، لە خوارەوە واژۆمانکردوە لەو رێکەوتەدا، کپشتراست
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 :مدووه یشبه

 

 (١٥٥ ە)ژمار ١٩٨١ ،ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ەیوتننامەککێر*

 

 یندروستەو ت یتەالمەس ەیوتننامەککێر ۆب هاندان ەیوێچوارچ*
 ٢٠٠٦ساڵی  ١٨٧ ەژمار ەییشیپ
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 (١٥٥ ە)ژمار ١٩٨١ ،ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ەیوتننامەککێر

 
 ،نشتکرابووێبانگه ەوەکار یتڵەوەودێن ەیرمانگەف یرەبەوەڕێب ەیستەد نیەالەل ێڤجن ەل ەیوەئ یدوا 
 ١٩٨١ یرانەیحوز ی٣ ەل داۆیخ یشتنیدان ەمین ٦٧ ەکارل یتڵەوەودێن یکخراوڕێ یگشت ینفرانسۆک
و  یتەالمەس ەب تەبارەس اریشنێپ کێندەه یندکردنەسەپ رەسەل اردانڕیب یدوا. ەوەبووبووۆک
 مەئبڕیاردرا  ،بوو ەکەشتنیدان یکار ەیرنامەب ەیگڕب نیمەشەش ەکارکردن ک ەینگیو ژ یندروستەت
 مەئ ١٩٨١ ڵیسا یرانەیحوز یمانگ ی٢٢ ەل. دابنیتڵەوەودێن یکەیەوتننامەککێر ەیوێش ەل ەازانیشنێپ
 ،ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ەیوتننامەککێر کەو ەککرد ندەسەپ یەوەارخو ەیەیوتننامەککێر

 :دەکرێت دەناوز ١٩٨١

 کانەناسێو پ وداە. ممەکیە یشەب

 ١ ەیماد

 .ەوەتێگرەد یئابوور ییچاالک یکانەلق مووەه ەیەماننامەیپ مەئ -1

 ناغداۆق نیزووتر ەل نژكردێراو یدوا تێتوانەد كات،ەد ندەسەپ ەیەوتننامەككێر مەئ ەك كێندامەئ -2
 كان،ییەبوورئا ییەچاالك یكانەتەبیتا ەلق دار،یندەوەیپ یكارانێو كر نكارەخاو یكانەرەنێنو ەكخراوێر ەڵگەل
 یكردنێجەبێج ەل یواوەت ەب انیشێوەیەکی بەشەکی ەب گرتن،یماس انی ییایرەد یوانیشتەك كەو

 ەیە.بەهۆی ئەوەی کە سروشتی تایبەت بە خۆیان ه ،ەوەدووربخات

 یكردنێجەبێج ەب تەبارەس مداەكیە یرتۆراپ ەل كات،ەد ندەسەپ ەیەوتننامەككێر مەئ ەك كێندامەئ رەه -3
 كێلق رەه ،ەشكراوەشكێپ کار یتڵەوەودێن یكخراوێر یستوورەد ی22 ەیماد ێیپەب ەك ەكەوتننامەككێر
 ەرۆج وەئ یکانەکارۆه یووەڕ. خستنتێبنووس ت،ێكراب شەبێب ەنگەر ەیەماد مەئ ی2 ەیگڕب ێیپەب ەك
 ەلق ینکاراێکر ەگونجاو ب یپاراستن یدانێپ ۆب رەبەتەراویگ ەک ەینانێوشوڕێ وەئ یسفکردنەو و ەرکردنەد
 ینانێکارهەب وەرەبکات ب کێوتنەشکێپ رەه ەب ەدواتردا ئاماژ یکانەرتۆاپڕ ەل تێبەو د کان،ەشکراوەبێب
 .رفراوانترەب

 ٢ ەیددما

 .ێبەجێدەکرێتج ەوەتێانگرەید یئابوور یچاالك ەیلقان وەئ یكارانێكر مووەه ۆب ەیەوتننامەككڕێ مەئ -1
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 ناغداۆق نیزووتر ەل ژكردنێراو یدوا تێتوانەد كات،ەد ندەسەپ ەیەوتننامەككێر مەئ ەك كێندامەئ -2
 ێکیلۆپ ،یواوەت ەب انی كێشەب ەب دار،یندەوەیپ یكارانێو كر نكارەخاو یكانیەتیەراەنێنو ەكخراوێر ەڵگەل

 ت.بكا رەدەب دایكردنێجەبێج ەل ،ەیەه انیتەبیتا ینگەئاست اندایرەرامبەب ەل ەك ،كارانێكر دیاریکراوی

 یكردنێجەبێج یمەكیە یرتۆراپ ەل كات،ەد ندەسەپ ەیەوتننامەككێر مەئ ەك كێندامەئ رەه -3
 رەه ،ەوشكراەشكێپ کار یتڵەوەودێن یكخراوێر یستوورەد ی22 ەیماد ێیپەب ەك داەكەوتننامەككێر
 ەب ، تێبنووس تێنرابێرهەد ئەم ماددەیە ی2 ەیگڕب ێیپەب ەنگەر ەك كارانێكر ەل دیاریکراوی ێکیلۆپ

 رەه ەب ەدواتردا ئاماژ یکانەرتۆاپڕ ەل تێبەو د ،ەرکردنەد ەرۆج وەئ یکانەکارۆه یووەڕخستن
 .باشتر بۆ ئەو پۆلە یکردنێجەبێج وەرەبکات ب کێوتنەشکێپ

 ٣ ەیماد

 --ەیەوتننامەککێر مەئ یستەبەم ۆب

 ن،زراوەدام داێیت کارانێکر ەک ەوەتێگرەد ەلقان وەئ مووەه یئابوور ییچاالک یکانەلق ەی( زاراوا)
 ؛یگشت یتگوزارەخزم شەوانەل

 ؛یگشت یرانەرمانبەف شەوانەل ،ەوەتێگرەد زراوەدام یسانەک مووەه کارانێکر ەی)ب( زاراو

 ەوەانیکانەکار ۆیهەب ەستیوێپ کارانێکر ەک ەوەتێگرەد ەنناێشو وەئ مووەکار ه ینێشو ەی)ج( زاراو
 نکاردان؛ەخاو ۆیوخەاستڕنا انی ۆوخەاستڕ ۆڵینترۆک رێژ ەو ل لەوێ بن 

 ەتەاڵسەد انی تەاڵسەد نیەالەل ەک ەوەتێگرەد ەگانڕب وەئ مووەه ساکانڕێ ەی)د( زاراو
 ت؛ێدرەدێپ یاسای هێزی ەوەکانەداریندەوەیپ

ات؛ ناک یالواز انی یشۆخەن یبوونەن ەب ەئاماژ اینەکاردا، ت ەڵگەل یندەوەیپ ەل یستندروەت ەی)هـ( زاراو
 ەک ەیەه یندروستەت رەسەل انییرەگیکار ەک ەوەتێگرەد ەانییروونەو د ەییستەج ەتوخم وەئ هاەروەه
 .ەیەکاردا ه ینێشو ەل ینێو پاکوخاو یتەالمەس ەب انۆیوخەاستڕ یکییەندەوەیپ

 یشتمانین یتەاسیس یانماکە. بنمەدوو یشەب

 ٤ ەیماد

 نیرتیتیەراەنێنو ەڵگەل ژێاوڕ ەو ب کانییەشتمانین ەکیو پراکت خۆبارود ییشناۆر رێژ ەل کێندامەئ رە. ه1
 ،ەییشیپ یتەالمەس ەب تەبارەس کگرتوویە یشتمانین یکێتەاسیس کاران،ێو کر نکارەخاو یکانەکخراوڕێ
 بکات. ۆب ەیوەداچوونێبکات و جار جار پ ێیجەبێج ت،ێژڕێکارکردن داب ەینگیو ژ ەییشیپ یندروستەت

 ینجامەئ ەل ەك یندروستەت ینداربوونیو بر ووداوڕ ەل كردنیگرڕێ ەل ییەتیبر ەكەتەاسیس یئامانج -2
 ەب ن،ەدەوودڕكاردا  یوتڕە ەل انی ەیەه بە کارەوە انییندەوەیپو  نەدەدەڵرهەس ەوەكاركردن



 

 

20 

 

 یكەیەوێش ەب ەك یەیگاێج وەتا ئ كاركردن ەینگیژپەیوەست بە  یكانییەترسەم ەكارۆه ەیوەمكردنەك
 .تێتوانرەد ینتقەم

 ٥ ەیماد

 ەیانیکەرەس ەبوار مەئ ،ەکراوێپ ەیئاماژ داەیەماننامەیپ مەئ یمەچوار ەیماد ەل ەیتەاسیس وەئ
 یستوندرەو ت یتەالمەس رەسەل انییرەگیکار ەک ەیەیادڕ وەتا ئ تێگرەد رچاوەبەل ەوەخوارکارکردن لە 

 :ەیەکارکردن ه ەینگیو ژ ەییشیپ

 ەتوخم یو پاراستن نانێکارهەب کخستن،ڕێدانان،  ،ەوەگرێج بژاردن،ەڵه ،ەوەکردنیتاق ن،یزای( دآ)
و  ییایزیف ،ییایمیک ەمادد ،کەلوپەلەکانو  رێئام ،رازکارکردن، ئام ەینگیکار، ژ ینێکار )شو یکانییەمادد

 کار(؛ ەیسۆپر ان،کییەایمیک ەو مادد ەو مادد یژۆلیۆبا

 یرشتەرپەس انی نەدەد نجامەئ ەکەکار ەک ەیسانەک وەکار و ئ یکانییەمادد ەتوخم وانێن یندەوەیپ -ب
 ەڵگەکار ل یکانەسۆکار و پر یکخستنڕێکارکردن،  یکات ،کەلوپەلەکان کان،ەرێئام یو گونجاندن ن،ەکەد

 کاران؛ێکر یکانییەروونەو د ەییستەتوانا ج

 ەب ارن،شدەب ەک ەیسانەک وەئ یکانەرەنڵو پا ەوانامڕب ،یستیوێپ یاتریز ینانێاهڕ شەانوەل نان،ێاهڕ)ج( 
 ؛یندروستەو ت یتەالمەس یگونجاو یئاست ینانێستهەدەب ەتر، ل یکێکیە انی کیەتوانا

ا تتردا  یکانەگونجاو ەئاست مووەو ه ایمپانۆکار و ک یگروپ یکانەئاست ەل یو هاوکار یندەوەی)د( پ
 ؛یتمانشین یئاست

 ینجامەئ ەل تەبەرکە بەرامبەریان بگیرێ یینیسپلید ینێوشوڕێ ەل انیرانەنێو نو کارانێکر یپاراستن -هـ
 ەل ەک ەیتەاسیس وەئ ێیپەب نێدرەد نجامەئ ەوەوانەئ نیەالەدروست ل یکەیەوێش ەب ەک ەیکاران وەئ

 .ەکراوێپ ەیئاماژ داەیەماننامەیپ مەئ ی٤ ەیماد

 ٦ ەیماد

 کرەئ ەب ەئاماژ تێبەد ،ەکراوێپ ەیئاماژ داەیەماننامەیپ مەئ یمەچوار ەیماد ەل ەیتەاسیس وەئ یشتنڕدا
 ەب تەبارەبکات س ەکید یوانەو ئ کارانێکر کان،ەنکارەخاو کان،یەگشت ەتەاڵسەد ییتێاریرپرسەو ب
 یرەواوکەت یتەفیردوو سەه یرچاوگرتنەبەل ەب ، یکارکردن ەینگیو ژ ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس
 .کانییەشتمانین ەکیو پراکت خۆو بارود کانیەتێاریرپرسەب

 ٧ ەیماد

بەشێوەیەکی دەوری  تێبەکارکردن د ەینگیو ژ ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەسی خۆد
 یئامانج ەب ت،ەبیتا ێکیبوار بە سەبارەت انی یگشتەب انی ت،ێبکر ۆب ەیوەداچوونێپگونجاو
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و  انەڵیگەل کردنەڵەمام ۆب رەگیکار یوازێش یدانێپەرەپ کان،ییەکەرەس ەشێک یشانکردنیستنەد
 .کانەنجامەئ ینگاندنەسەڵکارکردن، و ه یکانەتیەوەولەئ

 

 دایشتمانین یئاست ەل کارکردن. مێیەس یشەب

 ٨ ەیماد

 دایشتمانین یکیو پراکت رجەم ەڵگەل ەک ەکید یکێوازێش رەه انی ساڕێ انی اسای ەب کێندامەئ رەه
 وەئ دار،یندەوەیپ یکارانێو کر نکارەخاو یکانییەتیەراەنێنو ەکخراوڕێ ەڵگەل ژێاوڕ ەو ب تێبگونج

 .ەیەماننامەیپ مەئ ی٤ ەیماد یکردنێجەبێج ۆب تێب ستیوێپ ەک تێبن ەنگاوانەه

 ٩ ەیماد

 ەر بكا ەینگیو ژ ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ەب تەبیتا یساكانڕێو  اسای یكردنێجەبێج -1
 .تێكرەد رەگۆمس نیپشكن ەباریلگونجاو و  یكێمەستیس

 .كاتەد نیداب ساكانڕێو  اسای یلكردنێشێپ ۆگونجاو ب یسزا كردنێجەبێج یستمیس -2

 ١٠ ەیماد

 ۆب تێبدر انیتەارمی ەک کێرۆجەب رەبەتێریگەد کارانێو کر نکارەخاو ەب یینماڕێ یدانێپ ینێوشوڕێ
 .کانییەاسای ەرکەئ ەب ندبوونەپاب

 ١١ ەیماد

 انی تەاڵسەد ،ەکراوێپ ەیئاماژ داەیەماننامەیپ مەئ یمەچوار ەیماد ەل ەیتەاسیس وەئ یکردنێجەبێج ۆب
 ووانەبەشێوەیەکی پێشکەوت ەوەخوار ەیرکانەئ مەئ ەک ەیوەل ابنینڵد تێبەد کانەداریندەوەیپ ەتەاڵسەد
 :نێدرەد نجامەئ

 ۆب ەک ەیرجانەم وەئ ینکردیارید ،یتێیەپ یستیوێپ کانییەترسەم ەیسروشت و پل ەک ەینانێشو وەل( آ)
 ەک کانەورەگ ییەانکارۆڕگو  انیکانەکار یکردنێستپەدو  اکانیمپانۆک یشتنڕو دروستکردن و دا نیزاید

 ەل نراوێکارهەب یکانییەکیکنەت ەرێئام یتەالمەسو  اندایکانەستەبەم ەل یانکارۆڕو گ ەرەسەل انییرەگیکار
 ەوەکانەداریندەوەیپ ەتەاڵسەد نیەالەل ەک یەکارانڕێ وەئ یکردنێجەبێج هاەروەکاردا، ه ینێشو

 کراون؛یارید

 تێسنووردار بکر ،یەەغەدەق انیوتنەرکەب ەک ەیکارانۆو ه ەمادد وەکار و ئ یکانەسۆپر یکردنیاری)ب( د
 ییەترسەم ؛ەوەکانەداریندەوەیپ ەتەاڵسەد انی تەاڵسەد نیەالەل یکردنۆڵنترۆک انی تۆڵەم رێژ ەتێبکر انی
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 رچاوەبەل تێبەد کێکارۆه انی کەیەمادد ندەچ ەکاتدا ب کیە ەل یوتنەرکەب ۆیهەب کانییەندروستەت
 ن؛ێریبگ

 نیەالەل كان،ەییەشیپ ییەشۆخەو ن ووداوڕ ەیوەئاگاداركردن ۆب كانەكارڕێ یكردنێجەبێدانان و ج -ج
 و ،ۆخوەراست یداریندەوەیپ یتر یسانەو ك ەمیب یكانەزراوەگونجاودا، دام یكاتەو، ل كانەنكارەخاو

 كان؛ەییەشیپ ییەشۆخەو ن ووداوڕ رەسەل ەناڵسا یئامار ینانێمهەرهەب

 انی نکاەییەشیپ ییەشۆخەن ،ەییشیپ یووداوڕ یکانەتڵەحا ەک ەینانێشو وەل ،ەوەنۆڵیکێل ینجامدانە)د( ئ
و  اتدەدەڵرهەکاردا س ەڵگەل یندەوەیپ ەل انیکاردا  یوتڕە ەل ەک یندروستەت ەیکید ینداربوونیبر رەه

 ن؛یجدد ەک تێب ەخانۆد وەئ ەیوەنگدانڕە ەاریواد

 مەئ ی4 ەیماد ەل ەیتەاسیس وەئ ێیپەب ەك ەینانێوشوڕێ وەئ رەسەل ەناڵسا یاریزان ەیوەوكردناڵب -هـ
 ییەشۆخەن كان،ەییەشیپ ەووداوڕ ەب تەبارەو س رەبەتەراویگ ەكراوێپ ەیئاماژ داەیەوتننامەككڕێ
كاردا  ەڵگەل یندەوەیپ ەل انیكار  یوتڕە ەل ەك یندروستەت یتر ینداربوونیو بر كانەییەشیپ

 ن؛ەدەدەڵرهەس

 کان،ەییشتمانین ەرەگەو ئ خۆبارود یرچاوگرتنەبەل ەب کان،ەمەستیس ەیوەژکردنێدر انی یەیکاەنانێ)و( ه
 یندروستەت رەس ۆب یترسەم ەب تەبارەس کانییەژۆلیۆو با ییایزیو ف ییایمیک ەمادد ینیپشکن ۆب

 .کارانێکر

 ١٢ ەیادم

 ەک ەیوانەئ ەیوەل ابوونینڵد یستەبەم ەب ،رەبەنێریگەد یشتمانین یکیو پراکت اسای ێیپەب کانەنێوشوڕێ
 ۆب ەمادد انی کەلوپەل ر،ێئام ەیوەگواستن انی نکردنیداب کردن،ەهاورد نان،ێمهەرهەب ن،یزاید
 -- ەییشیپ ینانێکارهەب

 ەلەکانکەلوپ کان،ەرێئام ت،ێتوانرەد ینتقەم یکەیەوێش ەب ەک یەیگاێج وەتا ئ ،ەک نەبک یازڕ انۆی( خآ)
 یدروست ەب ەدروست ناکات ک ەسانەک وەئ یندروستەو ت یتەالمەس ۆب یترسەم ەککان ەماد انی
 نن؛ێهەدیکارەب

و  کەلوپەلەکانو  رێئام یدروست ینانێکارهەدانان و ب ەب تەبارەس بەردەست بێت یاری)ب( زان
 ییەندەتمەبیو تا پەلوپەلەکانو  رێئام یکانییەترسەم رەسەلهەروەها  ن،کاەدماد یدروست ینانێکارهەب
 رەسەل نکاییەنماڕێ هاەروەه کان،ەمەرهەب انی کانییەژۆلیۆو با ییایزیوف ییایمیک ەمادد یکانەداریترسەم
 ؛ەوەونەدوور بک کانەناسراو ییەترسەم ەل تێبەد نۆچ

 و یزانست ییەاریزان وەئ یتر ئاگادار یکەیەوێش هەر ەبیان  ەوەنیژێتو ینجامدانەئلە رێگای  -ج
 .ەیەماد مەئ ی( و )ب(آ) یکانەگڕب ەب ندبوونەپاب ۆب ستنیوێپ ەک تێب ەانییکیکنەت
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 ١٣ ەیماد

 یەوا ێیپ ەیوەئ ۆب ەیەه یگونجاو یکێپاساو ەک ەوەتۆکار دوور خست یکێخۆد ەل ۆیخ ەک کێکارێکر
و  خۆبارود ێیپەدروست بکات، ب ۆیخ یروستندەت انی انیژ رەسەل یو جدد کینز یکییەترسەم

 .تێزرێپارەد واکانڕەنا و رێوشوێنە وتەکێل ەل یشتمانین یکیپراکت

 ١٤ ەیماد

 یکەیەوێش ەب ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس یشخستنێپ یئامانج ەب رەبەنێریگەد کانەنێوشوڕێ
 یندروستەو ت یتەالمەس یکانەاریپرس یووەڕخستن ،یشتمانین یکیو پراکت خۆبارود ەڵگەگونجاو ل

 و یکیکنەت یندنێخو شەوانەل نان،ێاهڕو  ەردەروەپ یکانەئاست مووەه ەکارکردن ل ەینگیو ژ ەییشیپ
 ت.بکا نیداب کارانێکر مووەه ینانێاهڕ یکانییەستیداوێپ ەک کەیەوێش ەب ەل ،اڵبا ەییشیو پ یشکیپز

 ١٥ ەیماد

 ەیئاماژ ادەیەماننامەیپ مەئ ی4 ەیماد ەل ەیتەاسیس وەئ ییکگرتوویە ەل ابوونینڵد یئامانج ەب -1
 ەڵگەل ناغداۆق نیزووتر ەل ژکردنێاوڕ یدوا ت،ێبەد کێندامەئ رەه ،یکردنێجەبێج ینێوشوڕێو  ەکراوێپ

 یخستنکڕێ ست،یوێپ ێیپەتر ب یزگاکانەد ەڵگەو ل کاران،ێو کر نکارەخاو یکانەکخراوڕێ نیتریتیەراەنێنو
 وانێن ەل ستیوێپ ینگەماهەه ەل ابوونینڵد ۆب نەبک کانییەشتمانین ەکیکتو پرا خۆبارود ەڵگەگونجاو ل

 ەیەوتننامەککێر مەئ یمێیەو س مەدوو یشەب تێکرەدێل انیداوا ەک کانەاوازیج زگاەو د تەاڵسەد
 .نەبک ێجەبێج

 ەخستنانکڕێ مەئ دا،ێپ ەیگڕێ یشتمانین یکیو پراکت رجەو م کردێپ یستیوێپ خۆبارود کێرکاتەه -2
 .تێگرەدۆخەل یندەناو یکیەزگاەد یزراندنەمدا

 داەکەرکەئ یئاست ە. کردار لمەچوار یشەب

 ١٦ ەیماد

و  رێار و ئامک ینێشو ت،ێتوانرەد ەک یەیگاێج وەتا ئ ەک ەیوەل ابنینڵد ەستیوێپ کانەنکارەخاو -1
 .تێبەن انییندروستەت رەسەل یترسەبن و م تەالمەس وانەئ ۆڵینترۆک رێژ یکانەسۆو پر کەلوپەل

 ەدماد ت،ێتوانرەد ینتقەم یکەیەوێش ەب ەک یەیگاێج وەتا ئ ەک ەیوەل ابنینڵد ەستیوێپ کانەنکارەخاو -2
 یندروستەت ۆب نیترسەم ێب وانەئ ۆڵینترۆک رێژو ئامێرەکانی  کانییەژۆلیۆو با ییایزیو ف ییایمیک

 .رەبەتێریگەپاراستن د یگونجاو ینێوشوڕێ کێکات

 نیگونجاو داب یزێپارۆخ یرێو ئام رەزێپار یرگەجلوب ستدایوێپ ینێشو ەل ەتسیوێپ کانەنکارەخاو -3
 .یندروستەت رەسەل ینێرەن یرەگیکار انی کانەووداوڕ یترسەم ەل کردنیگرڕێ ۆب نەبک
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 ١٧ ەیماد

 ن،ەبک نکاییەچاالک یشدارەکاردا ب ینێشو کیە ەکاتدا ل کیە ەل اکانیمپانۆک ەل اتریز انیدوو  کێرکاتەه
 .ەیەوتننامەککێر مەئ یکانییەستیداوێپ یکردنێجەبێج ەل نەبک یهاوکار تێبەد

 ١٨ ەیماد

 و کانیەاگوزاریفر ەتڵەحا ەڵگەل کردنەڵەمام ینێوشوڕێ ستدایوێپ ینێشو ەل ەستیوێپ کانەنکارەخاو
 گونجاو. ییتاەرەس یاگوزاریفر یکخستنڕێ شەوانەل ن،ەبک نیداب کانەووداوڕ

 ١٩ ەیماد

 --رداێژەل ەک بنەه ادایمپانۆک یئاست ەل انکەکخستنڕێ تێبەد

 ەک ەیرکانەئ وەئ یکردنێجەبێج ەل نەبک یهاوکار اندا،یکانەکار ینجامدانەئ یوێڕەر ەل کارانێ( کر١)
 ؛ەدانراو یرەسەل ەوەانەیکەنکارەخاو نیەالەل

 داییەشیپ یتندروسەو ت یتەالمەس یبوار ەل نکارەخاو ەڵگەل داەاکیمپانۆک ەل کارانێکر یرانەنێ)ب( نو
 ن؛ەبک یهاوکار

 ەک ەینانێوشوڕێ وەب تەبارەس تێدرەدێپ انیگونجاو یاریزان کدایەایمپانۆک ەل کارانێکر یرانەنێ)ج( نو
 ژێاوڕ تواننەو د ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس یرکردنەبەستەد ۆب رەبەتەراویگ ەوەنکارەخاو نیەالەل
 ن؛ەکەئاشکرا ن یبازرگان ینێنه کێرجەم ەب ەانیاریزان وەب تەبارەس نەبک انیکانەرەنێنو ەکخراوڕێ ەب

 ییەشیپ یندروستەو ت یتەالمەس رەسەل انیگونجاو ینانێاهڕ داەاکیمپانۆک ەل انیرانەنێو نو کارانێ)د( کر
 ت؛ێدرەدێپ

 یێپەب ،کدایەایمپانۆک ەل انیکانیەتیەراەنێنو ەکخراوڕێ ،ەکەتڵەحا ێیپەو ب انیکانەرەنێنو انی کارانێ)هـ( کر
 نەیالەلو  نەبک ەییشیپ یتەالمەس یکانەنیەال مووەه ەل ەوەنۆڵیکێل تواننەد ،یشتمانین یکیو پراکت اسای

 تێتوانرەد ەستەبەم مەئ ۆب ان؛یکانەکار ەب یندروستەت بە ستەوەیپ تێبکرێپ انیژێراو ەوەنکارەخاو
 ؛ەوەناو ەتێنرێبه ەاکیمپانۆک ەیوەرەد ەل شەهاوب یوتنەککڕێ ەب یکیکنەت یژکارێاوڕ

 رەسەل یو جدد کینز یکییەترسەم ەیوەئ ۆب تێبەه یگونجاو یکێپاساو ەک کێخۆد رەه کێکارێ)و( کر
تا  ؛ۆیخ ێیجەستبەد یاریرشتەرپەس ەبدات رتۆاپڕ ێجەستبەدروست بکات، د یندروستەت انی انیژ
 ەل وادا تێتواننا نکارەبوو، خاو ستیوێپ رەگەئ ر،ەبەتۆگرت یچاکساز ینێوشوڕێ نکارەخاو ەیکات وەئ
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 یندروستەت انی انیژ رەسەل یو جدد کینز یترسەم ەکار ک یکێخۆد ۆب ەوەنەڕێبکات بگ کارانێکر
 .تێب وامەردەب

 ٢٠ ەیماد

 یکێتوخم ەتێبەد داەاکیمپانۆک ناوەل انیرانەنێنو انیو/ کارانێو کر یتیەراەبەوەڕێب وانێن یهاوکار
 مەئ ی١٩تا  ١٦ یکانەماد ێیپەب ەک ەکید یکانەنێووشڕێو  کانەییەکخراوڕێ ەنێوشوڕێ ەل یتەڕەبن
 .رەبەنێریگەد ەیەماننامەیپ

 ٢١ ەیماد

 .تێبگر ۆخەل کارانێکر ۆب کیەرجەخ چیه تێناب ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ینێوشوڕێ

 ییتاۆک یکانەگڕ. بمەنجێپ یشەب

 ٢٢ ەیماد

 اکات.نکاردا  یتڵەوەودێن یکەیەراسپارد انی کەیەوتننامەککێر چیه ەب ەوەداچوونێپ ەیەوتننامەککێر مەئ

 23 ەیماد

 ۆب تێنرەیەگەکار د یتڵەوەودێن ەیرمانگەف یگشت یرەبەوەڕێب ەب ەیەماننامەیپ مەئ یرمەف یندکردنەسەپ
 .مارکردنۆت

 24 ەیماد

 ەك تێبەد ندەپاب کار یتڵەوەودێن یكخراوێر ەیندامانەئ وەئ ۆب اینەت ەیەوتننامەككێر مەئ -1
 .ەماركراوۆت یگشت یرەبەوەڕێب ەل انیكانەندكردنەسەپ

 ،ەماركراوۆت یگشت یرەبەوەڕێب ەل ندامەدوو ئ یندكردنەسەپ ەك ەیروارەب وەئ یمانگ دوا ەدوانز -2
 .ەوەكردنێجەبێج یبوار ەتێچەد

 یماركردنۆت یواررەب وەئ یمانگ دوا ەدوانز كێندامەئ رەه ۆب ەیەوتننامەككێر مەدواتر ئ -3
 .ەوەكردنێجەبێج یبوار ەتێچەد یندكردنەسەپ

 ٢٥ ەیماد

 یروارەب ەل ڵسا ەد یواوبوونەت یدوا تێتوانەد ،ەکردوو ندەسەپ ەیەیوتننامەککێر مەئ ەک کێندامەئ -1
 یگشت یرەبەوەڕێب ەب ەک کەیەوەکرد ەب ،ەوەکردنێجەبێج یبوار ەتێچەد ەکەوتننامەککێر ەک مجارەکیە
ا ت ەیەوەشاندنەوەڵه ەرۆج وە. ئەوەتێنێشەبوەڵیه ت،ێنرەیەگەد مارکردنۆت ۆکار ب یتڵەوەودێن ەیرمانگەف

 .تێناکرێپ یکار ەمارکراوۆت ەک ەیروارەب وەئ یدوا کڵێسا
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 ەیماو یوونواوبەت یدوا ڵیسا ەیماو ەو ل تێکردب ندەسەپ ەیەیوتننامەککێر مەئ ەک کێندامەئ رەه -2
 ەهاتوو داەیەماد مەل ەک ەوەشاندنەوەڵه یماف ،ەکراوێپ ەیئاماژ شووداێپ ەیگڕب ەل ەک ڵسا ەد
 ەیماو رەه یاتنه ییتاۆک ەل تێتوانەو دواتر د ڵسا ەد ەیکید یکەیەماو ۆب تێبەد ندەپاب ت،ێنێهنەکارەب
 .ەوەتێنێشەبوەڵه ەیەماننامەیپ مەئ ،ەهاتوو داەیەماد مەل ەیرجانەم وەئ ێیپەب کداڵێسا ەد

 ٢٦ ەیماد

ار ئاگادار ك یتڵەوەودێن یكخراوێر یندامانەئ مووەكار ه یتڵەوەودێن ەیرمانگەف یگشت یرەبەوەڕێب -1
 یندامانەئ نیەالەل ەك ەیانەیوەشاندنەوەڵو ه ندكردنەسەپ وەئ مووەه یماركردنۆت ەل ەوەكاتەد
 .ەندراوەیەراگ ێیپ ەوەكەكخراوێر

 ێیپ ەک یندکردنەسەپ مەدوو یمارکردنۆت ەل کخراوڕێ یندامانەئ ەیوەئاگادارکردن یکات ەل -2
 ەک ەیروارەب وەئ ۆب تێشێکەادڕ ەکەکخراوڕێ یندامانەئ یرنجەس یگشت یرەبەوەڕێب ،ەندراوەیەاگڕ
 .ەوەکردنێجەبێج یبوار ەتێچەد ەکەوتننامەککڕێ

 ٢٧ ەیماد

 کانەکگرتوویە ەوەتەن یگشت یرێسکرت ەب پەیوەندیکار  یتڵەوەودێن ەیرمانگەف یگشت یرەبەوەڕێب
 وومەه ەیبارەل واوەت یاریزان کانەکگرتوویە ەوەتەن یساقیم ی١٠٢ ەیماد ێیپەب رکردنماۆت ۆب دەکات

 ێیپەبپێی ڕادەگەیەنێت  مارکراونۆت ەوەوەئ نیەالەل ەک ەوەشاندنەوەڵه یکانەوەو کرد ندکردنەسەپ
 .شووێپ یکانەماد یکانەگڕب

 ٢٨ ەیماد

 کێرتۆاپڕکار  یتڵەوەودێن ەیمانگرەف یرەبەوەڕێب ەیستەد تێزانەد یستیوێپ ەب ەک ەیکاتان وەل
موو پێداچوونەوە بە هەو  کاتەد یگشت ینفرانسۆک ەب شەشکێپ ەیەماننامەیپ مەئ یکارکردن ەب تەبارەس

 یان بەشێک لە رێکەوتنامەکە لە بەرنامەی کاری کۆنفرانسەکە گەنگەشە بکات.

 ٢٩ ەیماد

 ەب داەیەنناموتەککێر مەب ەوەداچوونێپ ەبکات ک ندەسەپ ێنو یکەیەوتننامەککێر ەکەنفرانسۆک رەگەئ -1
 :کرێتبەمشێوەیە مامەڵەی لەگەڵ دە ەوەداچوونێپ ێینو ەیوتننامەککێر وا،ەبکات، ئ یکێشەب انی یواوەت

 ەل ییەتیبر ییاسای یکەیەوێش ەب ەوەداچوونێپ ێینو ەیوتننامەککێر یکێندامەئ یندکردنەسە( پأ)
و  رەگەئ ،ەوەرەس ی٢٥ ەیماد یکانەگڕب یاەڕرەس ،ەیەاموتننەککێر مەئ ێیجەستبەد ەیوەشاندنەوەڵه

 ؛ەوەکردنێجەبێج یبوار ەتێوتبەک ەوەداچوونێپ ێینو ەیوتننامەککێر کێکات

بە   ەیەوتننامەککێر مەئ ەوەداچوونێپ ێینو ەیوتننامەککێر یکردنێجەبێج یبوار ەچوون یروارەب ەل -ب
 .ەوەندامانەئ نیەالەل ندکردنەسەپ ۆب تێنێنام کراوەیی
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 ەک ەیندامانەئ وەئ ۆب ۆیخ ەینیقەاستڕ یکەڕۆو ناو ەوێش ەب کداێتڵەحا رەه ەل ەیەماننامەیپ مەئ -2
 .ەوەتێنێمەکاردا د ەل ،ەکردووەن ندەسەپ انەیوەداچوونێپ ەیماننامەیپ مەاڵب ،ەکردوو انیندەسەپ

 ٣٠ ەیماد

 هەردوو دەقی ئینگلیزی و فەرەنسی هەمان هێزی یاساییان هەیە.
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 ٢٠٠٦ساڵی  ١٨٧ ەژمار ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ەیوتننامەککێر ۆب هاندان ەیوێچوارچ

 

I. پێشەکی 
 کار یتڵەوەودێن یکخراوڕێ یگشت ینفرانسۆک

و  شتکرابوو،ێبانگه ەوەکار یتڵەوەودێن ەیرمانگەف یرەبەوەڕێب ەیستەد نیەالەل ێڤجن ەل ەیوەئ یدوا
 پرسی ەییورەگ ەب داننانوێڕای  ،ەوەبوونۆدا ک٢٠٠٦ یاریئا ی٣١ ەل داۆیخ یشتنیدان ەمین ٩٥ ەل

 ۆب اتریز ەیوەکرد یستیوێو پلە ئاستی نێودەڵەتیدا  ەییشیپ یو مردن یشۆخەو ن نداربوونیبر
و  یشۆخەو ن یشۆخەن ەل کارانێکر یپاراستن ەک ەیوەئ ەیوەنانێرهیبەو ەب .انەیوەمکردنەک

 یەداکار یتڵەوەودێن یکخراوڕێ یکانەئامانج ەل ن،ەدەدەڵرهەس کارکردنەوە ینجامەئ ەل ەک اربوونندیبر
و مردن  یشۆخەو ن ەییشیپ ینداربوونیبر ەک ەیوەداننان ب ەبو ،ەهاتوو داەیکەستوورەد ەل کەو

 ەبو ،ەیەه یتیەەاڵمۆو ک یئابوور یندنەسەشەگ رەسەو ل نانێمهەرهەب رەسەل ینێرەن یرەگیکار
ار ک یتڵەوەودێن یکخراوڕێ ەک کاتەد ەوەباس ل ەک ا،یالدلفیف ەینامڕجا ی(g) ٣ ەیگڕب ەب دانەئاماژ

 و انیژ ۆگونجاو ب یکییەزگارێپار ەبکات ک اتریز کێلەگەرنامەب هاندایج یالنەگ وانێن ەل ێتیرکەئ
کار  یکخراوڕێ ەینامڕجا یئاگادار ەب و ت،ێنێستبهەدەب کانداەشیپ مووەه ەل کارانێکر یندروستەت

 ەب دانەئاماژ ەب، و١٩٩٨یکانەدواداچوونەکار و ب ینێشو ەل کانییەتەڕەبن ەو ماف ماەبن ەب تەبارەس
و  یتەالمەس ەی، راسپارد١٩٨١ (١٥٥ ە)ژمار ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ەیوتننامەککێر
 ەکار ک یتڵەوەودێن یکخراوڕێ ەیکید یکانە، و ئامراز ١٩٨١ (١٦٤ ە)ژمار ،ەییشیپ یندروستەت
 ەیوەنانێرهیبەو ەب و ،ەیەه ەوەییەشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ۆب ەشەبانگ ەیوێچوارچ ەب انییندەوەیپ
 ۆکار ب یتڵەوەودێن یکخراوڕێ ەیکارنام ەل ەکێشەب ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس یشخستنێپ ەک

 ەب ستەوەیپ یکانییەچاالک ەب تەبارەس کانەنجامەرەد ەیوەنانێرهیبەو ەبو مووان،ەه ۆب ەستیشا یکار
 ەک ،ییەهانیج یکییەژیسترات - ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس یبوار ەکار ل یکخراوڕێ یکانەستاندارد

 یندەوەیپ یتەبیتا ەب ندکرا،ەسە( پ٢٠٠٣) داۆیخ یشتنیدان نیمە٩١ ەکار ل یتڵەوەودێن ینفرانسۆک نیەالەل
 ن،کایەیشتمانین نداێجەئ ەل ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ەب تێبدر تیەوەولەئ ەک ەیوەل ابوونینڵد ەب
 یزێپارۆخ یندروستەو ت یتەالمەس یکولتور یوامەردەب یشخستنێپ یگرنگ رەسەل ەوەختکردنەجو
و  یتەالمەس ەب تەبارەس اریشنێپ کێندەه یندکردنەسەپ رەسەل دایارڕیب ەیوەئ یدوا و ،یشتمانین
ا کر یارید ەیوەئ یدوا و دا،ەکەشتنیدان یکار ەیرنامەب ەل بوو ەگڕب مەچوار ەک ەییشیپ یندروستەت
 ٢٠٠٦ ڵیسا یرانەیحوز ی ١٥ یژڕۆ بن؛ەد دایتڵەوەودێن یکەیەوتننامەککێر ەیوێش ەل ەازانیشنێپ مەئ ەک
 ۆب هاندان ەیوێچوارچ کەو تێتوانرەد ەک ، کردندەسەپ یەوەخوار ەیەیوتننامەککێر مەئ
 .تێبدرێپ ەیئاماژ ٢٠٠٦ ،ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ەیوتننامەککێر
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II. سەرەتا   
 

 ١ ەیماد

 :ەیەوتننامەککێر مەئ یستەبەم ۆب

 یندروستەو ت یتەالمەس ەب تەبارەس یشتمانین یتەاسیس ۆب ەیەئاماژ یشتمانین یتەاسیس ەی( زاراوآ)
 یوستندرەو ت یتەالمەس ەیوتننامەککێر ی٤ ەیماد یماکانەبن ێیپەب ەکارکردن ک ەینگیو ژ ەییشیپ
 .ەدراوێپ ەیرەپ ١٩٨١( ١٥٥ ە)ژمار ەییشیپ

 ەەیئاماژ یشتمانین یمەستیس انی ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ۆب یشتمانین یمەستیس ەی)ب( زاراو
 ەرنامەو ب یشتمانین یتەاسیس یکردنێجەبێج ۆب یکەرەس ەیوێچوارچ ەک ژێر خانەیەی وەئ ۆب
 .کاتەد نیداب ەییشیپ یوستندرەو ت یتەالمەس ەب تەبارەس کانییەشتمانین

 ینشتماین ەیرنامەب انی ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ەب تەبارەس یشتمانین ەیرنامەب ەی)ج( زاراو
 ییکات یکەیەوێچوارچ ەل ەک تێگرەدۆخەل یکانەئامانج ەک یشتمانین یکەیەرنامەب رەه ۆب ەیەئاماژ

 یباشترکردن ۆب ەکارکردن ک یکانەئامرازو  کانەتیەوەولەئ ت،ێنرێستبهەدەب کراودایارید ەختەشوێپ
 .کانەوتنەشکێپ ینگاندنەسەڵه یکانەو ئامراز ژراون،ڕێدا ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس

 داێیت ەک کێکولتوور ۆب ەیەئاماژ یشتمانین یزێپارۆخ یندروستەو ت یتەالمەس یکلتور ەی)د( زاراو
و  ننکاراەخاو ت،ەحکوم ەک ت،ێریبگێل زڕێ نداکاەئاست مووەه ەل ندروستەو ت تەالمەس یکەیەنگیژ یماف
 ەوەیەگڕێ ەل ندروستەو ت تەالمەس یکەیەنگیژ یرکردنەبەستەد ەل نەکەد یشدارەب ەچاالکان کارانێکر
 یکەیەنیشێپ پاراستنۆخ یماەبن ەو ک کان،ەکراویارید ەرکەو ئ یتێاریرپرسەماف و ب ەل کێمەستیس
 .تێبدر ێپ یرزەب

III. ئامانج 
 ٢ ەیماد

و  یتەالمەس یوامەردەب یشخستنێپ تێبەد کات،ەد ندەسەپ ەیەماننامەیپ مەئ ەک کێندامەئ رەه -1
 و یدانێپەرەپ ەب ەییشیپ یو مردن یشۆخەن نداربوون،یبر ەل کردنیگرڕێ ۆب هەبێت ەییشیپ یندروستەت
 ەیامو سیستەم و بەرن تەاسیس و  کارانێو کر نکارەخاو یکانەکخراوڕێ نیتریتیەراەنێنو ەڵگەل ژێاوڕ
 .یشتمانین

 ەل ندروستەو ت تەالمەس یکەیەنگیژ ینانێستهەدەب وەرەب تێچاالک بن ینگاوەه کێندامەئ رە. ه2
 ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ەب تەبارەس کانییەشتمانین ەرنامەو ب یشتمانین یکێمەستیس ەیگڕێ
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 ەک ەهاتوو(دا ILOکار ) یتڵەوەودێن یکخراوڕێ یکانەئامراز ەل ەک ەیانیماەبن وەئ یرچاوگرتنەبەل ەب
 .هەیە ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ۆب هاندان ەیوێچوارچ ەب انییندەوەیپ

 ریب جار جار کاران،ێو کر نکارەخاو یکانەکخراوڕێ نیتریتیەراەنێنو ەڵگەل ژێاوڕ ەب کێندامەئ رە. ه3
 یکانەردایندەوەیپ ەوتننامەککڕێ یندکردنەسەپ ۆب رەبەتێریبگ کێنێوشوڕێچ  تێتوانرەد ەک ەوەکاتەد ەوەل

 کار. یکخراوڕێ ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس

IV. سیاسەتی نیشتمانی 
 

 ٣ ەیماد

 ۆب ندروستەو ت تەالمەس یکەیەنگیژ یشتمانین یکێتەاسیس یشتنڕدا ەب تێبەد کێندامەئ رەه -1
 ببات. شێوپەرەکارکردن ب

و  تەالمەس یکەیەنگیژ ۆب کارانێکر یافم کانداەداریندەوەیپ ەئاست مووەه ەل تێبەد کێندامەئ رەه -2
 بخات. یشێببات و پ شێوپەرەکارکردندا ب ەل ندروستەت

 یکیو پراکت خۆبارود ییشناۆر رێژ ەل ک،ێندامەئ رەه دا،ۆیخ یشتمانین یتەاسیس یشتنڕدا ە. ل3
 ماەبن تێبەد کاران،ێو کر نکارەخاو یکانەکخراوێر نیتریتیەراەنێنو ەڵگەل ژێراو ەو ب یشتمانین
 یەوەنگاربوونەرەبو  شبخات؛ێپ ەییشیپ یکانییەترسەم انی یترسەم ینگاندنەسەڵه کەو یکانییەتەڕەبن
 یندروستەو ت یتەالمەس یکلتور یدانێپەرەو پ ؛وەەرچاوەس ەل کانەییەشیپ ییەترسەم انی یترسەم
 .تێگرەدۆخەل نانێاهڕو  یژکارێاوڕو  یاریزان ەک یشتمانین یزێپارۆخ

V. نیسیستەمی نیشتما 
 

 ٤ ەیماد

 ت،ێنێزرەدابم ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ۆب یشتمانین یکێمەستیس تێبەد کێندامەئ رە. ه1
 نیتریتیەراەنێنو ەڵگەل ژکردنێاوڕ ەبکات، ب ۆب ەیوەداچوونێو جار جار پ بداتێپ ەیرەپ ت،ێزێپاریب

 .کارانێو کر نکارەخاو یکانەکخراوڕێ

 :ئەمانە لەخۆ دەگرێت ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ۆب یشتمانین یمەستیس -2

 داریندەوەیپ یتر یکێئامراز رەگونجاودا، و ه ینێشو ەل یمعەجەستەد یوتنەککڕێ ساکان،ڕێو  اسای( ە)ئ
 .ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ەب تەبارەس
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 و اسای ێیپەب ەک ،ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ەل ەاریرپرسەب ەک کیەزگاەد انی کێتەاڵسە)ب( د
 .ەکراو یارید یشتمانین یکیپراکت

 .نیشکنپ یمەستیس شەوانەل کان،ییەشتمانین ساڕێو  اسای ەب ندبوونەپاب ەل ابوونینڵد یکانەزمیکانی)ج( م

 و کارانێکر ،یتیەراەبەوەڕێب وانێن یهاوکار دا،ەکەرکەئ یئاست ەل ،یشخستنێپ ۆب کانەکخستنڕێ)د( 
 کار. ینێشو ەب ستەوەیپ یزێپارۆخ ینێوشوڕێ ەل یتەڕەبن یکێتوخم کەو انیرانەنێنو

 ونجاودا:گ ینێشو ەل ئەمانە لەخۆ دەگرێت  ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ۆب یشتمانین یمەستیس -3

 یتەالمەس یکانەپرس یرکردنەسەچار ەک ک،یەزگاەد انی ،یشتمانین ۆڵیق ێس یژکارێاوڕ یکیەزگاە( دآ)
 ؛ەییشیپ یندروستەو ت

 ؛ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ەب تەبارەس یژکارێاوڕو  یارینزا یتگوزارە)ب( خزم

 ؛ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ینانێاهڕ یشکردنەشکێ)ج( پ

 ؛یشتمانین یکیو پراکت اسای ێیپەب ەییشیپ یندروستەت یتگوزارە)د( خزم

 ؛ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس رەسەل ەوەنیژێ)هـ( تو

 ەب ،کانەییەشیپ ییەشۆخەو ن نداربوونیبر یکانییەاریزان ەیوەکردنیش و ەوەکردنۆک ۆب کێزمیکانی)و( م
 کار؛ یکخراوڕێ یکانەداریندەوەیپ ەئامراز یرچاوگرتنەبەل

 و بووننداریبر ەک یتیەەاڵمۆک یشیئاسا انی داریندەوەیپ ەیمیب یکانەپالن ەڵگەل یهاوکار یکانەگڕ)ز( ب
 و ؛ەوەتێگرەد کانەییەشیپ ییەشۆخەن

 یندروستەت یخۆو بارود یتەالمەس ەیوتووانەشکێپ یباشترکردن ۆب کانەزمیکانیم یکردنیری)ح( پشتگ
 .دایرمەناف یئابوور ەو ل کانەندەبچووک و مامناو ەکارگ ەل کان،ەبچووک ەکارگ ەل ەییشیپ

VI. یشتمانین ەیرنامەب 
 

 ٥ ەیماد

 ژێاوڕ ەب ەییشیپ یستندروەو ت یتەالمەس ەب تەبارەس یشتمانین یکەیەرنامەب تێبەد کێندامەئ رە. ه1
کات، ب یرێبکات، چاود ێیجەبێج ت،ێژڕێداب کارانێو کر نکارەخاو یکانەکخراوڕێ نیتریتیەراەنێنو ەڵگەل
 بکات. ۆب ەیوەداچوونێو جار جار پ تێنێنگەسەدەڵه

 :تێبەد یشتمانین ەیرنامە. ب2

 ؛لەخۆبگرێت یشتمانین یزێپارۆخ یندروستەو ت یتەالمەس یکلتور یدانێپەرەپ یشخستنێ( پە)ئ
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 ت،ێنرتواەد ەک یەیگاێج وەتا ئ ،ەیوەمکردنەک انی شتنێهەن ەب کارانێکر یپاراستن ەل کردنیشدارە)ب( ب
 دنکریگرڕێ یستەبەم ەب ،یشتمانین یکیو پراکت اسای ێیپەکار، ب ەب ستەوەیپ یکانییەترسەو م یترسەم
 کاردا؛ ینێشو ەل یندروستەو ت یتەالمەس یشخستنێو پ ەییشیپ یو مردن یشۆخەن نداربوون،یبر ەل

 شەوانەل ،ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ەب تەبارەس یشتمانین یخۆد یکاریش یماەبن رەسە)ج( ل
 ۆب ەیوەداچوونێو پ تێژرڕێداب ،ەییشیپ یندروستەو ت یتەالمەس ۆب یشتمانین یمەستیس یکاریش

 ت؛ێبکر

 و ت؛ێبگر ۆخەل وتنەشکێپ یرەشاندی)د( ئامانج و ن

 ینکاەرەواوکەت ییەشتمانین ەو پالن ەرنامەب نیەالەل ت،ێبتوانر ەک کێنێشو رەه ەل ت،ێبکر یریپشتگ)هـ( 
 ۆب ندروستەو ت تەالمەس یکەیەنگیژ یەوتووانەشکێپ ینانێستهەدەب ەل بنەد رەدیتەارمی ەک ەوەتر

 کارکردن.

 تێتوانرەد ەک یەیگاێج وەو تا ئ تێبکر ۆب ەیشەبانگ رفراوانەب یکەیەوێش ەب یشتمانین ەیرنامەب -3
 .تێبکرێستپەو د تێبکر یریپشتگ ەوەکانییەشتمانین ەتەاڵسەد نیتراڵبا نیەالەل

VII. برگە کۆتاییەکان 
 

 ٦ ەیماد

 اکات.نکاردا  یتڵەوەودێن یکەیەراسپارد انی کەیەوتننامەککێر چیه ەب ەوەداچوونێپ ەیەوتننامەککێر مەئ

 ٧ ەیماد

 ۆب تێنرەیەگەکار د یتڵەوەودێن ەیرمانگەف یگشت یرەبەوەڕێب ەب ەیەماننامەیپ مەئ یرمەف یندکردنەسەپ
 .مارکردنۆت

 ٨ ەیماد

 ەك تێبەد ندەكار پاب یتڵەوەودێن یكخراوێر ەیندامانەئ وەئ ۆب اینەت ەیەوتننامەككێر مەئ -1
 .ەماركراوۆكار ت یتڵەوەودێن ەیرمانگەف یگشت یرەبەوەڕێب ەل انیكانەندكردنەسەپ

 ،ەماركراوۆت یگشت یرەبەوەڕێب ەل ندامەدوو ئ یندكردنەسەپ ەك ەیروارەب وەئ یمانگ دوا ەدوانز -2
 .ەوەكردنێجەبێج یبوار ەتێچەد

 یماركردنۆت یواررەب وەئ یمانگ دوا ەدوانز كێندامەئ رەه ۆب ەیەوتننامەككێر مەدواتر ئ -3
 .ەوەكردنێجەبێج یبوار ەتێچەد یندكردنەسەپ
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 ٩ ەیماد

 یروارەب ەل ڵسا ەد یواوبوونەت یدوا تێتوانەد ،ەکردوو ندەسەپ ەیەیتنناموەککێر مەئ ەک کێندامەئ -1
 یگشت یرەبەوەڕێب ەب ەک کەیەوەکرد ەب ،ەوەکردنێجەبێج یبوار ەتێچەد ەکەوتننامەککێر ەک مجارەکیە
ا ت ەیەوەشاندنەوەڵه ەرۆج وە. ئەوەتێنێشەبوەڵیه ت،ێنرەیەگەد مارکردنۆت ۆکار ب یتڵەوەودێن ەیرمانگەف

 .تێناکرێپ یکار ەمارکراوۆت ەک ەیروارەب وەئ یدوا کێڵسا

 ەیماو یوونواوبەت یدوا ڵیسا ەیماو ەو ل تێکردب ندەسەپ ەیەیوتننامەککێر مەئ ەک کێندامەئ رەه -2
 ەهاتوو داەیەماد مەل ەک ەوەشاندنەوەڵه یماف ،ەکراوێپ ەیئاماژ شووداێپ ەیگڕب ەل ەک ڵسا ەد
 ەیاوم رەه یمەکیە ڵیسا ەل تێتوانەو دواتر د ڵسا ەد ەیکید یکەیەماو ۆب تێبەد ندەپاب ت،ێنێهنەکارەب

 .ەوەتێنێشەبوەڵه ەیەماننامەیپ مەئ ،ەهاتوو داەیەماد مەل ەیرجانەم وەئ ێیپەب داڵسا ەد ێینو

 ١٠ ەیماد

ار ئاگادار ك یتڵەوەودێن یكخراوێر یندامانەئ مووەكار ه یتڵەوەودێن ەیرمانگەف یگشت یرەبەوەڕێب -1
 یندامانەئ نیەالەل ەك ەیانەیوەشاندنەوەڵو ه ندكردنەسەپ وەئ مووەه یماركردنۆت ەل ەوەاتكەد
 .ەندراوەیەراگ ەوەكەكخراوێر

 ،ەندراوەیەاگڕ ەک مەدوو یندکردنەسەپ یمارکردنۆت ەل کخراوڕێ یندامانەئ ەیوەئاگادارکردن یکات ەل -2
 ەکەوتننامەککڕێ ەک ەیروارەب وەئ ۆب تێشێکەادڕ ەکەکخراوڕێ یندامانەئ یرنجەس یگشت یرەبەوەڕێب
 .ەوەکردنێجەبێج یبوار ەتێچەد

 ١١ ەیماد

 ەوەتەن یساقیم ی١٠٢ ەیماد ێیپەب تێبەکار د یتڵەوەودێن ەیرمانگەف یگشت یرەبەوەڕێب
 مارکراون،ۆت ەک ەیکردنانەدانیو ئ ندکردنەسەپ وەئ مووەه ەیبارەل واوەت یاریزان کانەکگرتوویە
 .مارکردنۆت ۆب کانەکگرتوویە ەوەتەن یگشت یرێسکرت ەتێنەیەبگ

 ١٢ ەیماد

 کێرتۆاپڕکار  یتڵەوەودێن ەیرمانگەف یرەبەوەڕێب ەیستەد ت،ێزانەد یستیوێپ ەب ەک ەیکاتان وەل
 یپرس یدانان ەو ل کاتەد یگشت ینفرانسۆک ەب شەشکێپ ەیەماننامەیپ مەئ یکارکردن ەب تەبارەس
 .ەوەتۆڵێکەد داەکەانسنفرۆک یکار ەیرنامەب ەل ەیوەداچوونێپ

 ١٣ ەیماد

 داەیەنناموتەککێر مەب ەوەداچوونێپ ەبکات ک ندەسەپ ێنو یکەیەوتننامەککێر ەکەنفرانسۆک رەگەئ -1
 :بەمشێویە مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت ەکێیەنو ەوتننامەککێر وا،ەبکات، ئ
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 ەل تێبەد یتیبر اسای ێیپەب ،ەوەداچوونێپ ێینو ەیوتننامەککێر ۆب کێندامەئ یندکردنەسە( پە)ئ
و  رەگەئ ،ەوەرەس ی٩ ەیماد یکانەگڕب یاەڕرەس ،ەیەوتننامەککێر مەئ ێیجەستبەد ەیوەشاندنەوەڵه

 ؛ەوەکردنێجەبێج یبوار ەتێوتبەک ەوەداچوونێپ ێینو ەیوتننامەککێر کێکات

 بە ەەیوتننامەککێر مەئ ،ەوەداچوونێپ ێینو ەیوتننامەککێر یکردنێجەبێج یبوار ەچوون یروارەب ەل -ب
 .ەوەندامانەئ نیەالەل یندکردنەسەپ ۆب تێنێنام ەییکراو

 ەک ەیندامانەئ وەئ ۆب ۆیخ ەینیقەاستڕ یکەڕۆو ناو ەوێش ەب کداێتڵەحا رەه ەل ەیەماننامەیپ مەئ -2
 .ەوەتێنێمەکاردا د ەل ،ەکردووەن ندەسەپ انەیوەداچوونێپ ەیماننامەیپ مەاڵب ،ەکردوو انیندەسەپ

 ١٤ ەیماد

 هەردوو دەقی ئینگلیزی و فەرەنسی هەمان هێزی یاساییان هەیە.

 

 

 

 ۆتاییك
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