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 UNی ەزارۆکنام

 انکی جیهانیی زارۆەمافنام -
 
 
 UN گرتووکەی تانیەوڵەد
 نی گشتیەنجومەئ

 1989ری ەمبەی نۆڤ 20
 
 
 
 ىکەشپێ
 ، ستەیمانبەتانی پەوڵەد
ڕی ەباولماندنی ەس ەپێیان وای، «گرتووکەی تانیەوڵەدی ەنامنایەب»انی کەر ڕۆشنایی پرنسیپەبەل ە،ک
ست ەدو  ەسانکەموو یەر هەی مافی هەوەئڕی ەو باو تیەایمرۆڤندامانی ەئموو ەهی ال نەسەریی ڕەروەس

 جیهاندا، ەری و ئاشتی لەروەبۆ ئازادی، دادپ ەیامەبنێت، ڵ ناگرەردان هەتێو
 
 ەک ەوەنەکەدووپاتی د ،داەیانەک «هیاننامەب» ەل ،UNکگرتوو ەی تانیەوڵەدنى الەگ، ەکگرن ەچاوی دەڕ

 نەکاسانی بئارک ەبڕیارس و ەکەکزی تاری و ڕێەروەس ەبتی و ەانی مرۆڤایکەییەبنگە ماف ەب ەیەڕیان هەباو
 ،ەوەی زیاترکەئازادیی ەران بەگوزرخستنی ئاستی ەسبۆ م ەی و هکی جڤاەوەشانەگبۆ م ەه
 
ردوونیی ەجاڕی گ») «ی مرۆڤەمافنام» ەلم ەه، UNکگرتوو ەی تانیەوڵەدسازمانی ، ەکلمێنن ەیسەد

و  ەردووکیانی ەب، دا - «ی مافی مرۆڤەربارەد یتیەوڵەنێودی ەیماننامەپ« ەم لەو ه («مافی مرۆڤ
بێ ، ەوایەڕ کموو مرۆڤیەه ەب ەوێدا هاتووەی باسیان لەو ئازادی و مافانەموو ئەهی ەوەر ئەسەل ەهاوڕای

 ،ەکی دیکتێەر بابەوڕای سیاسی یان هرند، زمان، دین، بیەنگ، زایەز، ڕەگەڕ کە، وکەجیاوازیی ەهیچ جۆر
 . کەیەپێگر ەیان ه ەماڵەبنی، سامان، کیی و جڤاەوەتەی نەچەبن
 
 ەبانگی داو دا –«ی مرۆڤەنامماف» ە، لUNکگرتوو ەی تانیەوڵەدی، سازمانی ەوەر ئەسەن لەکەخت دەج
  تدا.ەی تایبهاریکاریرشتی و ەرپەس ەل ەیەمافی ه زارۆک ەک
 
و خۆش  کردنەشەبۆ گ ەی سروشتییکەیەو ژینگ ەیی جڤاتەی بنگکپۆلێ ەک - ی خێزانەوەب ەیەڕیان هەباو

رخان ەی پێویستی بۆ تهاریکاریپاراستن و بێت ەد – زارۆکتی ەتایبەندامانی و بەئ مووەرانیی هەگوز
 دا ببینێت.جڤات ەواوی خۆی لەتیی تەرپرسایەبی ەوەرێت بۆ ئکب
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ی خێزاندا، ەژینگ ەلتی خۆی، ەسایەکنگی ەواو و هاوئاهەی تکردنەشە، بۆ گزارۆک ەکلمێنن ەیسەد
 . ەیەه کردنکرەویستی و دەخۆشپڕ ، ی شادکژێەک ەپێویستی ب
ر ڕۆشنایی ەبەو ل ەڵگەۆمک خۆی ناوەربەی سکرێت بۆ ژیانێکب ەواو ئامادەت زارۆکبێت ەد ەک ەبڕوایان وای

ئاشتی، لی ەگەکتی بیرۆەتایب ەبار بهێنرێن، ب« گرتووکەی تانیەوڵەدی ەنامنایەب»ی ناو ەانکو بیرۆەئ
 .هاریکاریسانی و کەوانی، ئازادی، یەری، سنگفرەروەس
 
 –ی ژنێڤ ەیاننامەب» ەم لە، هەجێگیر زارۆکتی ەی تایبکەرشتییەپرە، پێداویستیی سەکگرن ەچاوی دەڕ
ی  20 ەکدا  -« زارۆکی مافی ەیاننامەب» ەم لەدا و ه - 1924ی ساڵی « زارۆکی مافی ەربارەد

 ەرا لدلمێنەس ەپێداویستیی مەئپاشان  .بڕیاری درا ەوەنی گشتییەنجومەئن ەالی ەل 1959ری ەمبەنۆڤ
 ەتی لەتایب ە)ب« نی و سیاسیەدەلی مەی مافگەربارەد تیەوڵەنێودی ەیماننامەپ» ەو ل« ی مرۆڤەمافنام»
« نگیەرهەی و فکلی ئابووری، جڤاەی مافگەربارەد تیەوڵەنێودی ەیماننامەپ» ەو ل دا( 24و  23ی ندەب
 ەان و سازمانکەندیدارەیوەی پەڵەۆمکانی کەو ئامراز ەڕێنام ەها لەروەو ه دا( 10 ندیەب ەتی لەتایب ە)ب

  .نەکەد زارۆکرانیی ەار بۆ خۆشگوزکانی کەیتیەوڵەنێود
 
ی کەشەاڵیی لکهۆی  ە، بزارۆک»: ەدا هاتوو« زارۆکی مافی ەیاننامەب» ەل کەروەه، ەکگرن ەچاوی دەڕ

م ەات، هکەرژینی قانوونی دەداوای پ ەک ەیەت هەرشتی و پاراستنی تایبەرپەس ەپێویستی ب ەوەییکەو هۆش
 «.م پاش زانەپێش، ه

 
ی ەربارەد ەکن ەکەان دکەییکەی و مافکجڤا ەپرنسیپ ەی باس لەیماننامانەو پەر ئەسەن لەکەخت دەج
ردوو ەه ەل ن،زارۆک یننیەبەتجێنشین و  دۆزی ەربەسی ەوانەئتی ەتایبەب ن.زارۆکستنی ارشتی و پارەرپەس

ژێری ەرەی ئاستی هەربارەد UNکگرتوو ەی تانیەوڵەدلی سازمانی ەڕێساگ، داتیەوڵەنێودبواری میللی و 
ی پاراستنی ەربارەی دەیماننامانەو پەها ئەروە، هین(کەلی پەی تاوانی الوان )ڕێساگەلەسەم ەری لەروەدادپ

 .ەدارانکەیی چکۆکو نا ەنگانەاتی تکن زارۆکژن و 
 
ش ەمانەئو  ژینەختدا دەس ەی فرکبارودۆخێ ەل نەه زارۆکاڵتانی جیهاندا، ەموو وەه ە، لەکلمێنن ەیسەد

 . ەیەت هەئاگا لێ بوونی تایب ەب پێویستیان
 

ی ەشەبۆ پاراستن و گ ەیەنگیی خۆی هەرهەهای فەرێت و بەن کتێەر میللەی هەوەن بەدەگرنگی د
 .زارۆکی ەنگانەهاوئاه

 
، کاڵتێەر وەه ەل زارۆکرانی ەپێشخستنی گوزبێت بۆ ەه تیەوڵەنێودی هاریکاری ەگرنگ ە،کلمێنن ەیسەد
 اڵتانی فراژی.ەو ەتی لەتایبەب

 
  :یەوەر ئەسەل وتنەک کێڕ
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 مەکەیشى ەب
 
 1ى دنەب

و ەر ئەگەساڵ بێت، م ەژدەنی ژێر هەمەت ەکموو مرۆڤێەه زارۆک ەست لەبەدا، مەیەناممافم ەل
 ان دابنێت.کی زووتر بۆ ڕسکنێەمەت ەوەگرێتیەی دەقانوون

 
 
 2ندى ەب

ر ەبۆ ه نەکەان دریەبەستەد گرن وەد ەیمانانەم پەانی ئکەزى مافێڕ ستەیمانبەتانی پەوڵەد -1
ز، ەگەڕک بێت ەر چییەه، کردنێوااڵەه ەاڵتی قانوونی خۆیان بێ هیچ جۆرەسەی دەناوچ یکێزارۆک

یی و ەوەتەی میللی، نەچە، بنی دیکر دیدێەبیڕوڕای سیاسی یان ه ند، زمان، دین،ەنگ، زایەڕ
یا  کوباوکدای، ەکەزارۆک یەکی دیکەیەپێگر ەیان ه ەماڵەاپ، بنکی، سامان، هاندیکجڤا
 . زارۆکرشتی ەرپەس
 

 زارۆکی پاراستنی کردنرەبەستەدبۆ  نێنەد ی پێویستکێنگاوەهموو ەست هەیمانبەتانی پەوڵەد -2
بڕین و رەی، بیروڕا دک، چاالەپێگ ەندی بەیوەپ ەک کن و سزا دانێاڵواردەه ەجۆرموو ەر هەرانبەب

 .بێتە، هەوەیەکەی خێزانکندامێەرشت یان ئەرپە، سکوباوکبڕوای دای

 
 
 3ندى ەب

یی کی جڤاکندێەڵبەر مەه ەلێت، بەه ەوەزارۆک ەندى بەویەپ ەکدا کێستێوڵەهموو ەه ەل -1
ی ەتی یان بنگەرایەبەڕێوەی بەرمانگە، فەدادگ ،تیەوڵەی چ دکەسەکچ ێت، ران بەخۆشگوز

 مدا بێ.ەکەی یەپل ەل زارۆکندی ەوەرژەببێت ەدێت، قانوونڕێژ ب

ی پێویست بۆ کرشتی و پاراستنێەرپەموو سەن هەدەمان دیەپ ستەیمانبەتانی پەوڵەد -2
بۆ  نبەدا دیەی پەانکرەو ماف و ئەی ئگرتنچاوەڕ ەن، بەکرخان بەت زارۆکرانی ەخۆشگوز

و  ەکەزارۆکر ەرانبەب ەیەقانوونییان ه یتیەرپرسایەی بەوانەرشت یان ئەرپەسسی ەک، کوباوکدای
 .نێنەری دەێویستی قانوونی و ڕێبپ یکێنگاوەهموو ەهش ەستەبەم مەبۆ ئ
 

 ەلرپرس ەی بکەیەرمانگەند و فەڵبە، مەبنگموو ەه ەکن ەدەیمان دەست پەیمانبەتانی پەوڵەد -3
تی دایڕشتوون، ەوڵەی دەبنگ ەکن ەکەد ەلەو ڕێساگەوی ئەیڕەپ، زارۆکرشتی ەرپەپاراستن و س

ها چاودێریی ەروەندان، ژێهاتی و هەارمکی ەندروستی، ژمارەیی، تەبواری ئاسوود ەتی لەتایبەب
 .ەانپسپۆڕ

 
 4ندى ەب
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نێن بۆ ەد ەکری و هی دیەقانوونی، ڕێبی پێویستی کنگاوێەموو هەه ستەیمانبەتانی پەوڵەد
نگی ەرهەی و فکلی ئابووری، جڤاەی مافگەربارەددا هاتوون. ەیەناممافم ەی لەو مافانەی ئکردنجێەجێب
وڵی ەر پێویستیش بوو هە، گنەکاری بۆ بکڕی توانا ەوپەتا ئەه، ستەیمانبەتانی پەوڵەدبێت ەد

 ن. ەبد تیەوڵەنێودی هاریکاری
 
 5ندى ەب

 ،انی کباووکیانى داکەکرەئ و ماف و تیەایرسپرەببێت بۆ ەیان هزێڕ تێبەد ستەیمانبەتانی پەوڵەد
سی ەکیان ، ەکەرێتی ناوچەپێی نەتر یان جڤات بەورەگزانى ێندامانى خەئێت، باو بها ەور ەگەئ
ی گونجاو کەیەشێو ەب ەک ە،کەزارۆکر ەرانبەب ەیەان هتیی قانوونییەرپرسایەی بەوانەرشت یان ئەرپەس
 ەل زارۆک ەن بەبدموار ەنوێنی و ئامۆژگاریی ه، ڕێەکەزارۆکوامی توانای ەردەڵ فراژووتنی بەگەل

  دا.ەیەمافنامم ەئانی کەمافی کردنەپیاد
 
 6ندى ەب

 بژی. ەک ەیەی هکی خۆڕسکمافێ زارۆک ەکلمێنن ەیسەست دەیمانبەتانی پەوڵەد -1
 رەبەستەد زارۆکڕی توانایان، ژیان و فراژووتنی ەوپەتا ئەهێت، بەست دەیمانبەتانی پەوڵەد -2

 ن.ەکب
 
 7ندی ەب

 ەیەی هەوەمافی ئ ەوەاتی زانیک ەر لەرێ و هکناونووس ببێت ەجێ پاش زانی، دەستبە، دزارۆک -1
ی کوباوکبزانێ دایبێت ەتی هەرفەدێت، توانادا ب ەی لەندەوەهاوزێد و، ئ ە، ببێتن ناوەخاو ەببێت
 ێت. رکرشتی بەرپەس ەوەوانەن ئەالیەێن و لک
 

ستووری میللی و ەد ەن لەکب رەبەستەد ەمافان مەی ئکردنجێەجێببێت ەست دەیمانبەتانی پەوڵەد -2
م ەبوونی ئەن ەکدا کدۆخێ ەتی لەتایبەب ە،ستوویانەدا بەم بوارەتیی لەوڵەنێود یکیمانێەر پەه
  .زارۆکبوونی تەوڵەی بێدەمای ەنبب ەنگاوانەه

 
  
 8ندی ەب

ى، ۆى خەنامناساراستنى پ ەل زارۆکافى م ەگیر بن لزێڕ نەدەمان دیەپ ستەیمانبەتانی پەوڵەد -1
ست ەو هیچ دبێت قانوون جێگیر  ەی بەوەب ەوەگرێتەی دکەندی خێزانەتی، ناو، پێوەهاوزێد ەک

 رێ.کەی ناقانوونی تێدا نکردانێەتێو

وا ەئرا کوت ەلێ ز ىەکەنامناسانی کەری ڕیشاڵەبەرلەیان س کشێەب ەیانواەڕنا کێزارۆکر ەگ -2
 ىەکەنامناس زووى ەوەئ ۆب نەکەد شەکپێش بارەلاراستنى پو  هاریکاری ستەیمانبەتانی پەوڵەد

  .ەوەتجێگیر بێ زارۆک
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 9ندى ەب
 ەزارۆک ل ،کوباوکخواستی دای ە، دژ بەدا کەوەل رەبەستەد ەبنەد ستەیمانبەتانی پەوڵەد -1

ژێر  ەل ەکبێت ر ەسەلهای ەی وپسپۆڕ یەزگەبڕیاری در ەگەم ەوەتێرکەودا نجدایکوباوک 
 ەیەوەم جودابوونەموار ئەبازی هێموار و ڕەقانوونی ه کرجێەم ەبویش ە، ئنی قانوونیدایچاودێر

 کە، وەی تێدا پێویستەتەو بابەبڕیاری ل ەیەها هەدۆخی و. بزانێت ەکەزارۆکندی ەوەرژەب ەب
 کوباوکن، یاخود دایەکب ەکەزارۆکر ەرانبەڵوێستی بەدهەستدرێژی یان بەد کوباوکی دایەوەئ
 ێت. بەبڕیار ه ەپێویستی ب ەکەزارۆکنی ەجودا بن و نشیم کەیەل

 
موو ەه ەب تت بدرێەرفەدبێت ەدێت، ب ەندەم بەمی ئەکەخاڵی ی ەربەس یکەیەپرۆس ەل -2

 . ەوەاتکڕوون بى ۆاى خڕرویبات و کب ەکەشداری پرۆسەبدار یندەویەی پکنێەالی
 

ان یکێکەی ەلان یى کباووکیدا ەل ەکرن گەد ەزارۆکو ەزى مافى ئێڕ ستەیمانبەتانی پەوڵەد -3
ڵ ەگەلى وخۆەی و دانوستانی ڕاستکەسەکندیی ەیوەوام پەردەو ب ەماوەماو ەکدا ەوەل ەوەتێابووبیج
 بێ. ەکەزارۆکندیی ەوەرژەب ەدژ ب ەارکم ەئر ەگەمت، ێبەدا هیکباوم ەه و کیدام ەه
 

بێت ری ەێشخپست ەست دەیمانبەتی پەوڵەدبێت  کارێکنجامی ەرئەد ەیەوەم جودابوونەر ئەگەئ -4
بێت  کر مردنێەهان مردن )ی کردنرەدەتبەوڵە، دکردنزیندانی ،گرتنرداەسەستبە، دەنموون بۆ -
یان  کوا، بکر دایەرانبەب - (تبێ کەرچییەی هەکە، هۆیداگرتنرەسەستبەاتی دک ەل
بێت ەرێ دکر داوای لێ بەگ ستەیمانبەتی پەوڵەدوا ەئێت، خۆی ب ەکەزارۆکیان یان کردووەه

 ەل ،ەکەزانێخ (ىنبووو ندامانىەان ئی) ىەکەبوونو ەندامەنى ئێشوی ەربارەخش دەسوودب ییاریزان
ی ەکدیى کێندامەئر ەه -بێت ر پێویست ەگەئیان  - زارۆک، کوباوکدای ەبداتستدا یوپێاتى ک
تانی ەوڵەد. تێبەن ەکەزارۆکندى ەوەژرەبدژی  ەانییاریزان ەرۆو جەدانى ئ کرجێەم ە، بەکەزانێخ
 چیدا هیۆخ ەلى ۆخ ەانییاریزان ەرۆم جەى ئکردنداوا ەکن ەکەر دەبەستەدش ەوەئ ستەیمانبەپ
 . ندیدارەیوەپانى( سەکان ی) سەک ۆببێت ەنخشى ەانبیى زکێامکئا

 
 

 10ندى ەب
تانی ەوڵەستۆی دەئ ەیخاتەم دەندی نۆیەمی بەکەی خاڵی یەکرەو ئەئڵ ەگەهاوڕێ ل -1

ی ەوەرەدبۆ بۆ ناو یان  زارۆکی کوباوکیان دای زارۆکری ەفەس یاریکداوابێت ە، دستەیمانبەپ
 ەب ەوەستەیمانبەتی پەوڵەن دەالیەی خێزان، لەوەگرتنکەستی یەبەم ەست، بەیمانبەتی پەوڵەد

تی ەوڵەدێت، بەدێت، ش بترازەوەلێت. رکب ەچار ەتیڤ(، خێرا و مرۆڤدۆستانە)پۆز ەی ئایانکەیەشێو
تیڤ( بۆ ە)نێگ ەنجامی نایانەئ وتۆەئ یاریکپێش خستنی داواەڕ ەکات کری بەبەستەست دەیمانبەپ

 .بێەن ارکی داواەکەندامانی خێزانەار و ئکداوا
 

ی ەوەنا مافی ئەدێت، ڕ بەی ڕیزپکر دۆخێەگە، مبن تی جودانەوڵەدوو د ەی لکوباوکدای کێزارۆک -2
م ەو ه کایم دەه ەوخۆی بەی و دانوستانی ڕاستکەسەکندیی ەیوەوام پەردەبو  ەماوەماوە یەه
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ی خاڵی ەکرەو ئەڵ ئەگەو هاوڕێ ل ەستەبەم مەست بۆ ئەیمانبەتانی پەوڵەدێت. بەه ەوەییکباو
 کوباوکو دای زارۆکبۆ داوای بێت ەڕێزیان هبێت ەدستۆیان، ەئ ەیخاتەم دەندی نۆیەمی بەکەی
ی خۆشیان ەکەاڵتەری ناو وەفەو س ەوەۆشیانی خەکەاڵتەو ەبێت، ب کاڵتێەر وەه ەن لوورچەد ەل
پێنێ ەقانوون بیان س ەک ەیەرمانانەف ەو جۆرەئنها ەت رفروویەسرچوون ەاڵت دەو ەمافی ل ن.ەکب

 ندروستیەتو   ordre puplicی گشتیەت، شیرازەوڵەتی دەمنییەو پێویست بن بۆ پاراستنی ئ
ی ەکلی دیەڵ مافگەگەبن ل کها ڕێەروەو ه ەکسانی دیەک یرێتی میللی یان ماف و ئازادیەو ن

 .ەیەمافنامم ەناو ئ

 
 
 11ندی ەب

 یەوایانەی ناڕەوەفڕاندن و گل دان ەل گرتنن بۆ ڕێەکار بکبێت ەدست ەیمانبەتانی پەوڵەد -1
 .ەکی دیکاڵتێە، وەل ، بۆ یانزارۆک

 
یمانی ەستنی پەن بۆ بەکست، ڕێ خۆش بەیمانبەتانی پەوڵەدێت، بەد ەستەبەم مەشتن بەیەبۆ گ -2

 .ەوەئاماد یەوتنامەڕێککڕیزی  ەیان بچن ەنەالیەو فر ەنەدووالی

 
 
 12ندى ەب

ڕی خۆی ەبیروباو کبارێ ەیشتەگ زارۆکر ەگی ەوەری ئەبەستەد ەبنەست دەیمانبەتانی پەوڵەد -1
 ەندی بەیوەبێت پ کر باسێەی هەربارەربڕێ دەبۆچوونی خۆی د ەئازادانبێت ەمافی هێت، بەه

 ەانی بکە، بۆچوونەکەزارۆکی ڕسکانی ەن و پلەمەی تگرتنچاوەڕ ەشدا، بەوەلێت، بەه ەوەزارۆک
 ند بگیرێن. ەه
 

 ریدا،ەی ڕێبەو بنگ ەدادگ ەل زارۆک ەر بەی سکموو دۆزێەه ەلێت، بەد ەستەبەم مەبۆ ئ -2
 ەوەکرێەڕێی نوێن ەوخۆ یان لەڕاستێت، لێی ببیستر ەکرێ کرخان بەت زارۆکت بۆ ەتی تایبەرفەد

ستووری ەدناو  ییکارەپرۆسلی ەڕێساگڵ ەگەلبێت  کی ڕێکەیەشێو ە، بەوەی گونجاوکەیەیان بنگ
  میللی.

 
 
  13ندى ەب

سنووری  ەها لە، ڕزارۆک ەک ەوەێتگرەد ەوەئ ەم مافە. ئەیەربڕینی هەئازادیی دمافى  زارۆک -1
 ە، بکچوونێزانیاری و بۆ ەموو جۆرەهی ەوەکردنو باڵو ەوەڕان و دۆزینەلێگ ەلە تی، ئازادەوڵەد

 ەکەزارۆک ەکی دیکەیەر شێوەن های ەارانکرەی هونکەیەشێو ە، بکردنچاپ ەنووسین و ب ەگوتن، ب
 .الی باشبێت
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 ەی لەوانەنها ئەاڵم تەبێت، ب کەیندیەسنووربند ەچرفرووی ەشێ سەد ەم مافەئ یکردنەپیاد -2
 ستووردا نووسراون و پێویستن بۆ:ەد

a. ەکی دیکڵەماف و ناوبانگی خ ەل گرتنزێڕ 

b. ی گشتی ە، شیرازمیللیتی ەمنییەپاراستنی ئordre puplicرێتی ەو ن ندروستیە، ت
 میللی.

 
 14ندى ەب

 .زارۆکو دینی  نبیروڕا، ویژدائازادیی  ەن لگرەڕێز د ستەیمانبەتانی پەوڵەد -1
 

ر ەگەیان، ئ کوباوکانى دایکەکرەبێت بۆ ماف و ئەبێت ڕێزیان هەست دەیمانبەتانی پەوڵەد -2
، ڕێنوێنی و ەکەزارۆکوامی ەردەفراژووتنی بڵ ەگەی گونجاو لکەیەشێو ەب ەکرشت، ەرپەبێت، سەه

 .داەم مافەئ یکردنەپیاد ەلن ەکب زارۆکئامۆژگاریی 
 

 ەکبن ەد ەندییەبسنوور ەو جۆرەنها ئەرفرووی تەسڕی خۆ ەی دین یان باوکردنویەیڕەئازادیی پ -3
رێتی ەو ن ندروستیی گشتیەت، ەمان، شیرازەپێنێ و پێویست بن بۆ پاراستنی ئەقانوون بیان س

 .ەکسانی دیەکمیللی یان ماف و ئازادیی 
 
 
 15ندى ەب

 جڤینیئازادیی  وە ڵەۆمکی کردنسازمافی ئازادیی  زارۆک ەکلمێنن ەیسەد ستەیمانبەتانی پەوڵەد -1
 .ەیەه یەئاشتییان

 
ی ەوانەل ەجگبێت  ەکی دیکەیندیەسنووربرفرووی هیچ ەسبێت نا ەو مافانەئ یکردنەپیاد -2

ی پاراستنی گرتنچاوەڕ ەب ،راتداکی دێمۆەڵگەۆمک ەو پێویستن لپێنێ ەیان سەستوور دەد
بۆ پاراستنی  ordre puplicی گشتی ەتی گشتی، شیرازەمنییەتی میللی و ئەمنییەئ
 .ەکسانی دیەکرێتی میللی و ماف و ئازادیی ەو ن ندروستیی گشتیەت

 
 16ندى ەب

و ناقانوونی بێت، چ  ەندانەزوومەئارردانی ەست تێوەدووچاری د کێزارۆکهیچ اروباری کنابێت  -1
 ەێترکب ناقانوونیهێرشی بێت ها ناەروەهێت، ندی بەو پێو ماڵچ ێت، ب خێزان و خسیەی شربوا
  .ف و ناوبانگیەرەش رەس
 

 .ەتەم بابەردان و هێرشی لەست تێوەد ەقانوون بیپارێزی ل ەیەی هەوەمافی ئ زارۆک -2
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 17ندى ەب
 ریەبەستەد ەبنەدو  ەستۆیەئ ەی گرنگی لکێکرەئ ماسمێدیا ەک لمێننەسیەد ستەیمانبەتانی پەوڵەد
، ەوەیتیەوڵەنێودجۆری میللی و ەمەی هەرچاوەس ەل ەستەرەکزانیاری و  ەب زارۆکشتنی یەاگڕ
ها ەروەه و زارۆکی کەارکی، ڕوحی و ئاکی جڤاەشەات بۆ گکەموار دەی ڕێ هەوەتی ئەتایبەب
 :ێبەد ەستەبەم مەست بۆ ئەیمانبەتانی پەوڵەییان. دکەشەی و لکەندروستیی هۆشەت

a. وی کسوودی جڤا ەکها ەی وەستەرەکی زانیاری و ەوەکردنن بۆ باڵوەهان بد یاماسمێد 
 .29ندی ەیامی بەڵ پەگەو بگونجێن لبێت ەه زارۆکبۆ  نگییانەرهەف

b. ی ەوەکردنو باڵو ەوەم هێنان، گۆڕینەرهەبواری ب ەل تیەوڵەنێوداریی کری هاەهاند ەببن
میللی و  جۆریەمەی هنگیەرهەی فەرچاوەس ە، لەتەو بابەی لەستەرەکزانیاری و 

 .ەوەیتیەوڵەنێود

c. ان.زارۆکتێبی کی ەوەکردنری باڵوەهاند ەببن 

d. النیەگی زارۆکالی ن ەکچاوی پێداویستیی زمان بەتی ڕەتایبەن بەماسمێدیا هان بد 
 .ەکەناوچ راییەبتی و ەمایەک

e. ها ەی وەستەرەکزانیاری و  ەل زارۆکراستنی اڕینوێنی بۆ پری پێشخستنی ەهاند ەببن
انی کەی بڕیارگرتنچاوەڕ ەش بەمە، ئەکو زارۆەئرانیی ەبۆ خۆشگوزبێت خش ەزیان ب ەک
 .18و  13ندی ەب

 
 18ندى ەب

ی ەوەلماندنی پرنسیپی ئەی سکردنرەبەستەن بۆ دەدەوڵ دەڕی هەپوەئست ەیمانبەتانی پەوڵەد -1
دا. زارۆکی کردنەشەبار هێنان و گبواری  ەرپرسن لەش بەهاوب کم باوەو ه کم دایەه

بار هێنان و بواری  ەل ەیەمی هەکەتی یەرپرسایەرشت، بەرپەبوو سەهر ە، یان گکوباوکدای
 بێ.ەه یمەکەی یەوان، پلە، الی ئزارۆکندی ەوەرژەببێت ەدا. دزارۆکی کردنەشەگ
 

بێت ەدیان کردنرەو مسۆگ ەیەمافنامم ەانی ئکەت بۆ مافەرفەخساندنی دەستی ڕەبەم ەب -2
 ەکدا ەوەل نەکرشت بەرپەو س کوباوکی دایگونجاو یکەیهاریکاریست ەیمانبەتانی پەوڵەد
بێت ەدها ەروە. هنەکجێ بەدا جێبزارۆکی کردنەشەبار هێنان و گبواری  ەتی خۆیان لەرپرسایەب

 .زارۆکتگوزاریی بواری چاودێری ەو خزم ەزگە، دامودەری پێشخستنی بنگەبەستەد ەببن
 

 ەبنگ ەل ند بوونەسوودمی مافی کردنرەبەستەن بۆ دەدەوڵ دەڕی هەوپەئ ستەیمانبەتانی پەوڵەد -3
و دایکوباوکیان بێت ەمافیان لێ هی ەو زارۆکانەبۆ ئ – انزارۆکی یچاودێری تگوزاریەزمخو 

 ن.بکار ەل ەڕۆژان
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 19ندى ەب
ن ەکەاری دکی و فێرکری، جڤاەستووری، ڕێبەی گونجاوی دکارێکموو ەه ستەیمانبەتانی پەوڵەد -1

 ەرشتەرپەیان الی س ەیانکێکەتی یان الی یەییکوباوکالی دای زارۆک کاتێک، زارۆکبۆ پاراستنی 
ست درێژی و ەشی، دەروونی و لەنی داالماردەپ ەموو جۆرەه ەل ،ەیەکی دیکسێەکر ەیان الی ه

 . ەوەشسیکالماردانی سێەپ ەفتاری، بەدڕەباری و کدەبمساردی، ەرامۆشی و خەرد، فکبریندار 
 

م ڕێبازی ەه ەک ەوەش بگرێتەوەئی گونجاو، کەیەشێو ەبێت، بەی پاراستن دەنگاوانەم هەئ -2
 و ەکەزارۆک ەتیی پێویست بدات بەیارم وتۆەئیی کی جڤاەرنامەبۆ داڕشتنی ببێت ەه رەاریگک
، کردن، دیاریگرتنپێ داڕێژێ بۆ پێش ەی تازەم شێوەه ە،کەزارۆکرشتی ەرپەسانی سەک

ر ەرانبەاری بکدەدوادا چوونی دۆخی بەو ب کردنە، چارەوەۆڵینک، لێکردنەڕاپۆرتاندن، ئاڕاست
ردانی ەست تێوەات، دکر پێویستیش بەران و گکباس  ەوەرەس ەل یەتانەو بابەل زارۆک

 قانوونیش.

 
 

  20ندى ەب
ان یێت، رکەوت دەلێ زى ۆزانى خێى خەگنیژ ىیەشیمەان هیاتى کى کەیەوێشە ى بەزارۆکو ەئ -1

ن ەالیەل ەیەمافی هێت، دا بمێنەیەو ژینگەندی خۆیدا ڕێی پێ نادرێ لەوەرژەپێناوی بە ل
 رێت.کب کەۆمکبێت و ەتی هەپاراستنی تایب ەوەتەوڵەد
 

ی کەرشتییەرپەسبێت ەد، ستووری میللی خۆیانداەڵ دەگەنگ لە، هاوئاهستەیمانبەتانی پەوڵەد -2
 ن.ەک، دابین بەانزارۆک ەجۆرو ەدیل بۆ ئەب

 
رشت، ەرپەالی خێزانی سبێت  کردنجێنشین، ەبۆ نموونێت، شەد ەرشتییەرپەس ەم جۆرەئ -3

 ۆبموار ەهی کەیەبنگ ەلبێت  کردنجێنشینیان ێت، ننی بەبەتێت، تی بەتی ئیسالمەفالەک
وامبوونی ەردەخواستی بی ەلەسەمبێت ەدا دەدیالنەم بەنگاندنی ئەڵسەه ە. لزارۆکرشتیی ەرپەس

 چاو بگیرێن.ە، ڕزارۆکنگی و زمانی ەرهەیی، دینی و فەوەتەبار هێنان، پاشخانی ن

  
 
 21ندى ەب

ری ەبەستەدبێت ەدن، ەدەان ڕێی پێ دیلمێنن ەسەننی دەبەی تەوانەستدا، ئەیمانبەتانی پەوڵەناو د ەل
 بێ: ەگیرێ و دبچاو ەڕ زارۆکندیی ەوەرژەم بەکەی یەپل ەب ەک نەکب

a. ەکرێت، کەند دەسەپ ەوەپسپۆڕی ەرمانگەن فەالیەنها لەننی تەبەت ەک نەکری بەبەستەد 
بار و ەی زانیاریی لەر بناخەسەاریی گونجاو و لکەپرۆسڵ قانوونی گونجاو و ەگەنگ لەهاوئاه

 ەکەزارۆکی ەپێگی گرتنچاوەڕ ەویش بەئ دات،ەد ەکەننییەبەت لماندنیەی سراو بڕیارکڕپێەباو
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ندی ەزامەڕێت، ر پێویستیش بەگەرشت، ئەرپەسانی سەکی، خزمان و کوباکر دایەرانبەب
 .ەراوکی پێیان کی ڕاوێژێەر بناخەسەل ەنییەبەم تەرباری ئەربگیرێ دەندیدار وەیوەسانی پەک

b. زارۆکرشتیی ەرپەی سەکی دیکەیەشێو ەببێت ێشەد تیەوڵەنێودنیی ەبەت ەکلمێنن ەبیس 
ناو  ەل کرێتەن رشت یانەرپەی سکخێزانێ بکرێ الیجێنشین  ەکەزارۆکرێت کەر نەگەئ
 رێ.کرشتی بەرپەی گونجاو سکەیەشێو ەیان ب رێکنیی بەبەدا تەکەاڵتەو

c. نتی و نۆرمی ەرەمان گەه تیەوڵەنێودنیی ەبەت ەدرێتەی دەزارۆکو ەئ ەک نەکری بەبەستەد
 بێت. ەنیی میللی دەبەت

d. ەکرێت کر بەبەستەدا دیتیەوڵەنێودنیی ەبەباری ت ەی لەوەرێت بۆ ئکب کارێکموو ەه 
م ەشدار لەسانی بەکوا بۆ ەی ناڕیی ئابوورکی سوودێەمای ەبێتەن ەکەزارۆک یکردنجێنشین

 دا.ەارک

e. یمان و ەی پەوەبێت، رکی بەندەوە، ئەندەم بەانی ئکەخسێنرێ بۆ ئامانجەت بڕەرفەد
ی ەوەی ئکردنرەبەستەستی دەبەم ەرێت بستەبب ەنەالیەو فر ەنەی دووالیهاریکاری

 بێ. ەوەی پسپۆڕەزگەو دامود ەن بنگەالیەل ەکی دیکاڵتێەو ەل زارۆکزراندنی ەدام

 
 

 22ندى ەب
داوای  زارۆک ەی کەوەی ئکردنرەبەستەن بۆ دەکاری گونجاو بکبێت ەد ستەیمانبەتانی پەوڵەد -1

 ەب ،بارەل ارییکەپرۆسبار و ەتیی لەوڵەپێی قانوونی میللی و نێودەب یان ،اتکەدری ەنابەستاتووی پ
، پاراستنی ەکی دیکسێەکرەی یان هکوباوکیدا کەتەچ لبێت نها هاتەت ەچ بێت، نرەدر داەنابەپ
م ەی لەالنەو مافگەندبوون لەسوودم ەبرێ کب ەندۆستای مرۆڤکەۆمکرێ و کبرخان ەباری بۆ تەل

مافی و  مرۆڤی مافی ەربارەد ەکدا ەکدی تیەوڵەنێودی ەنامەڵگەب ەدا هاتوون، یان لەیەمافنام
 وی بن.ەیڕەتانی ناوبراو پەوڵەد و بنە مرۆڤدۆستان

 
 ەبن لەار دکهاوێت، ی الیان باش بکەیەشێو ەست، بەیمانبەتانی پەوڵەش، دەستەبەم مەبۆ ئ -2

 -نێوان »ی ەک، سازمانی دیUNکگرتوو ەی تانیەوڵەدن سازمانی ەالیەی لکەییکموو چاالەه
گرتوودا، بۆ کەنی یاتەوڵەڵ سازمانی دەگەلبێت ار کهاو ەکتی، ەوڵەیان سازمانی ناد «تیەوڵەد

ی ەکندامانی دیەو ئ کوباوکدوای دای ەڕان بەها و بۆ گەی وزارۆکی کردنکەۆمکپاراستن و 
و  ەکەزارۆکی ەوەگرتنکەی زانیاری پێویست بۆ یکردنیداەستی پەبەم ەر بەنابەی پزارۆکخێزانی 

، ەکەزارۆک، ەوەدۆزرێنەی خێزان نەکندامانی دیەو ئ کوباوکدا دایکبارێ ەلی. ەکەخێزان
 یەکی دیکێزارۆک ەدرێ بەد ەکدرێتێ ەمان پاراستنی دەه دا،ەیەمافنامم ەڵ ئەگەنگ لەهاوئاه

وت ەلێ ز ی خێزانیی خۆیەژینگێت، ب کەر هۆیەر هەبەیی، لەمیشەاتی یان هکی کەیەشێو ەب
 ێت. رابک
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 23ندى ەب
بێت ەی هکەی یان هۆشکەشەاپی لکهاندی کێزارۆک ەکلمێنن ەیسەد ستەیمانبەتانی پەوڵەد -1

ری ەبەستەد ەبێتەد ەکدا کبارودۆخێ ەخسێ لەبۆ بڕ واویەو ت ەی ڕێزدارانکتی ژیانێەرفەدبێت ەد
 ەل ەانکی چاالکشداربوونێەات بۆ بکەخۆش دڕێ خۆبوون و ەڕبەباو ەدات بەد ەشەو گ گرتنڕێز

 دا.ەڵگەۆمک
 

رشتیی ەرپەی سەوەل ەنی مافەاپ خاوکی هاندیزارۆک ەکلمێنن ەیسەست دەیمانبەتانی پەوڵەد -2
ی زارۆکی ەوەری ئەبەستەر و دەهاند ەی توانادا، ببێتەچوارچێو ەلێت، بەو د ەتی پێویستەتایب

و  ەردووکداوایان  ەکرێ کیان پێ بەکەۆمکو ەی، ئکردنرشتیەرپەس ەرپرسن لەسانی بەکمافدار و 
رشتی ەرپەسانی سەکیان  کوباوکو بارودۆخی دای ەکەزارۆکی بارودۆخی گرتنچاوەڕ ەب ەگونجاو
 .زارۆک

 
م ەمی ئەخاڵی دووی ەکەۆمکو ەئبێت ەاپ دکی هاندیزارۆکتیی ەتایب ی پێداویستییکردنچاوەڕ ەب -3

 کوباوکی سامانی ئابووریی دایگرتنچاوەڕ ەبێت، ر بەرانبەبێبێت، رکر بەگەئ، اتکەباسی د ەندەب
ی کردنرەبەستەستی دەبەم ەش بەمەئ، زارۆکرشتی ەرپەسانی سەک ینی ئابووریایان سام

ندروستی و ەتگوزاریی تەخوێندن و ڕاهێنان، خزم ەیشتن بەر بۆ ڕاگەاریگک یەرچاوەس
خساندنی باشترین ەستی ڕەبەم ەبە وەشانەگ تیەرفەو د کردنارکاریی بۆ کەو ئاماد ەوەدنبووژان

نگی و ەرهەی فکردنەشەگ ەبی، کەسەکی کردنەشەگبۆ دا و ەڵگەۆمک ەل گونجانت بۆ ەرفەد
 .ەوەڕوحیی

 
بۆ ن ەکەدت خۆش ەرفەد ەانیتیەوڵەنێودی هاریکاریی کحێۆڕ ەست بەیمانبەتانی پەوڵەد -4

روونی ەی دەاری و چارکرمانەدو  ەندروستیانەی پێشپێگیریی تەچاری ەربارەی زانیاری دەوەگۆڕین
ی ەربارەد زانیاریی ەوەکردنباڵوو  کردنیداەها پەروەهاپ، کانی هاندیزارۆکیی کەردکارکو 

تانی ەوڵەد ەدان بت ەرفەتی دەسەبەم ەیی، بەپیش یاریکو فێر ، خوێندنەوەدنبووژانڕێبازی 
شدا ەلێر دا.ەو بوارانەزاییان لەواندنی شارەخۆیان و فر یی توانا و زانینکردنبۆ زیادست ەیمانبەپ

  .گیرێنەد چاوەتی ڕەتایبەاڵتانی فراژی بەانی وکەپێداویستیی

 
 
 24ندى ەب

باشترین ئاستی  ەیشتن بەگ ەل ەیەمافی ه زارۆک ەلمێنن کەیسەست دەیمانبەتانی پەوڵەد -1
. ەوەدنی و بووژانخۆشەن یتگوزاریەخزم ەلبێت ند ەسوودم ەیەندروستی و مافی هەمومکینی ت

م مافی ەێک ئزارۆکهیچ  ەن کەری بکەبەستەن دەوڵ بدەهبێت ەست دەیمانبەتانی پەوڵەد
 کرێ.ەوت نەز ێی لەندروستییەخۆشی و تەتگوزاریی نەخزم ەی بەیشتنەگڕا
 

بێت ەو دبێت  ەواوی پیادەت ەب ەم مافەئ ەن کەوڵ بدەهبێت ەست دەیمانبەتانی پەوڵەد -2
 بۆ: نەتی کاری گونجاو بکەتایبەب
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a. خۆره.ەو شیر زارۆکى مردنى ەوەکردنمەک 

b. ندروستیی ەخۆشی و تەتگوزاریی نەێک خزمزارۆکموو ەی هەوەی ئکردنرەبەستەد
 تایى.ەرەندروستى سەتگوزاریی تەخزم ەت بدرێ بەیبانگی تەوێ و سەر بکەپێویستی ب

c. ە ک ەوەبێتەدە و کارانەشدا جێی ئەمخۆراکی، لێرەخۆشی و کەی نەوەنگاربوونەرەب
ڕێی  ەل ەش بۆ نموونەوە، ئەوەتاییەرەندروستى سەتگوزاریی تەخزم یەچوارچێو ەونەکەد

 یکردنرخانەی پێویست، تەندازەئ ەست و ، بەدەیکی نزیککنەت ەرگرتن لەسوود و
کانی ەترسییەی مگرتنچاوەڕ کەتەل ی پاکەوەخش و ئاوی خواردنەخۆراکی سوودب

 تێک دانی ژینگه. 

d. ندروستی بۆ دایکان پێش و پاش زان.ەتگوزاریی تەی خزمکردندابین 

e. تی ەتایبە، بەڵگەکانی کۆمەموو پۆلەه خوێندن بۆتی ەرفەزانیاری و دی کردنرەبەستەد
، سوودی شیردان، و خۆراکناسی زارۆک یتگوزاریەی خزمەربارەد، زارۆکدایکوباوک و 
کار هێنانی ەب ەیان لهاریکاریها ەروەه و پێشهات ەل گرتنی پاک و پێشەخاوێنی و ژینگ

 .داەانزانیاریم ەئ

f. ئامۆژگاریی دایکوباوکان و ەگیرانپێندروستیی پێشەتگوزاریی تەخزم ەبدرێ ب ەشەگ ،
 کیدا.ەتی پالنڕێژی خێزانەباب ەی لهاریکاریرس دان و ەها دەروەه
 

هێشتنی ەستی نەبەم ەب نەر و گونجاو بکەموو کارێکی کاریگەهبێت ەست دەیمانبەتانی پەوڵەد -3
 بێ.ەه زارۆکندروستیی ەزیانی بۆ ت ەوتۆ کەرێتی کۆنی ئەدابون
 

و ەب تیەوڵەنێودی هاریکاریتسازی ەرفەر و دەهاند ەن ببنەدەیمان دەپست ەیمانبەتانی پەوڵەد -4
انی کەشدا پێداویستییەلێر. ەندەم بەکانی ئەواوی مافەێکی تکردنەپیاد ەنەبگ ەپلەی پلەستەبەم
  .گیرێنەچاو دەتی ڕەتایبەاڵتانی فراژی بەو
 

 
 
 25ندی ەب

 ەکرێ بەجێنشین د ەوەی پسپۆڕەبنگن ەالیەلی ەزارۆک وەئ ەکلمێنن ەیسەست دەیمانبەتانی پەوڵەد
 ەل ەیەکی، مافی هەکی و هۆشەشەخۆشی لەری نەسە، پاراستن یان چاررشتیەرپەسستی ەبەم
 .ەکردنجێنشینو ەندێکی ئەروبەموو سەم هەو ه ەکەکردنرەسەم چارەه یەماوەماوی ەوەرکردنەسەب

 
 
 26ندى ەب

مانی ەئ ەلبێت ند ەسوودم ەیەێک مافی هزارۆکموو ەه ەلمێنن کەیسەست دەیمانبەتانی پەوڵەد -1
واوی ەی تکردنەن بۆ پیادەکەموو کارێکی پێویستیش دەو ه ە،وەی جڤاکیشئمین( ە)ت ەبیم ەجڤاکی، ب

 لی خۆیان.لستووری میەک دەتەنگی لەهاوئاه ەب ەم مافەئ
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رپرس ەسانی بەو ک زارۆکی توانای گرتنچاوەڕ ەلمێندرێ بەسەباری گونجاودا، د ەسوود، لەزیاد  -2
کی ەندییەیوەموو پەی هگرتنچاوەڕ ەها بەروەگشتی و هەدۆخیان بوو بار زارۆکرشتیی ەرپەس ەل

  .زارۆکیان بۆ  ەوەزارۆکن ەالیەل ەسوودەم زیادەی ئکردنداوا ەخدار لەبایی ەدیک

 
 27ندی ەب

هادا ەرانی وەئاستێکی گوز ەل ەیەێک مافی هزارۆکموو ەه ەلمێنن کەیسەست دەیمانبەتانی پەوڵەد -1
  .ەکەزارۆککی و جڤاکیی ەکی، ڕوحی و ئاکارەکی، هۆشەشەبۆ فراژووتنی لبێت پێویست  ەبژی ک

 
ی توانا و باری ئابوورییاندا، ەچوارچێو ە، لزارۆک ەرپرس لەسانی بەدایکوباوک یان ک -2

پێویست بن بۆ  ەران کەی گوزەرجانەو مەی ئکردندابین ەل ەیەمیان هەکەتی یەرپرسایەب
 .زارۆکفراژووتنی 

 
ی تواناکانی ەچوارچێو ەڵ بارودۆخی میللیدا و لەگەنگ لەهاوئاهێت، بەست دەیمانبەتانی پەوڵەد  -3

بۆ  زارۆک ەرپرس لەسانی بەوباوک یان ککی دایکەبۆ کۆمن ەخۆیدا کاری گونجاو بک
ییان بۆ تەیارمی ەرنامەکی ماددی و بەکۆمبێت ەدبێت ر پێویست ەو گ ەم مافەی ئکردنەپیاد

 ر خۆراک و پۆشاک و ماڵ.ەس ەدێت ەتی کەتایبە، بنەرخان بکەت
 

ندنی ەی سکردنرەبەستەن بۆ دەموو کارێکی گونجاو بکەهبێت ەست دەیمانبەتانی پەوڵەد -4
تی ەرپرسایەب کێسانەدایکوباوک یان ک ەل ،«ی منداڵەقەفەن»، کرشتیی زارۆەرپەفی سەسرەم

ران. ەندەه ەو چ لبێت اڵت ەناو و ە، چ لەکەزارۆک، بۆ ەیەه ەکەزارۆکر ەرانبەئابوورییان ب
 ەل کزارۆ رەرانبەب ەیەتیی ئابووریی هەرپرسایەی بەسەک وەو ئ زارۆکە بارێکدا ک ەتی، لەتایبەب
و  ڕیز ەم بۆ چوونەن هەت خۆش بکەرفەست دەیمانبەتانی پەوڵەدبێت ەد ،ژینەاڵت نەمان وەه
 بار.ەی لەهێنانی کۆڕ و چاالکی دیک م بۆ پێکەو هە وەیتیەوڵەنێودیمانی ەپلماندنی ەس

 
 
 28ندى ەب

 ەن بەبگ ەپلەی پلەوەو بۆ ئە یەمافی خوێندنی ه زارۆک ەکلمێنن ەیسەست دەیمانبەتانی پەوڵەد -1
 تی:ەتایبەببێت ە، دسانکەی تیەرفەمای دەر بنەسەو ل ەم مافەی ئکردنەپیاد

a. رێکدابین بموان ەر بۆ هەرانبەو بێببێت چاری اتایی نەرەخوێندنی س. 

b. م ەهێت، تایی هان بدرەرەی پاش سەجۆری خوێندنی پلەمەی فۆرمی هکردنەشەگ
خساو ەدابین و ڕ کێزارۆکموو ەیی، بۆ هەشیپاریی کفێر مەگشتی و هخوێندنی 

اریی کفێر کەوێت، نربباریش ەنگاوی لەات، هکر پێویست بەها، گەروەهێت، ب
 ی ئابووری.کەۆمکر و ەرانبەبێب

c. رێ بۆ کمای توانا، دابین بەر بنەسەی گونجاو، لکەیەموو شێوەه ەتر، برزەخوێندنی ب
 موان.ەه
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d. موو ەبۆ هبێت خساو ەدابین و ڕ ،ەی خوێندن و پیشەربارەد ،زانیاری و ڕێنوێنی
 .کێزارۆک

e. ی ەڕێژی ەوەکردنمەکدا و ەخوێندنگ ەوام لەردەبوونی بەرێ بۆ هاندانی ئامادکار بک
 .خوێندن ەدابڕان ل

 
 دیسپلینیی ەوەئی کردنستەربەنێن بۆ دەڵ دەبار هەی لکنگاوێەموو هەه ستەیمانبەتانی پەوڵەد -2

و  زارۆکی ەی مرۆڤایانریەروەسڵ ەگەلبێت نگ ەگیرێ هاوئاهڕاب کەیەشێو ەب ەخوێندنگ
  دا.ەیەمافنامم ەئ کەتەلبێت نگیش ەهاوئاه

 
بواری  ەل تیەوڵەنێودی هاریکاریری ەهاند ەبنەن و دەکەست ڕێ خۆش دەیمانبەتانی پەوڵەد -3

 ەموو جیهاندا و ببێتەه ەوادی لەزانین و بێسەی نکردنبڕەستی بنەبەی بۆ مەتەتایبەاریدا، بکفێر
اری. کرخی فێرەو ڕێبازی هاوچ ەی و زانستانکنیکەزانیاری ت ەیشتن بەهۆی ئاسان بوونی ڕاگ

  گیرێن.ەچاو دەتی ڕەتایبەاڵتانی فراژی بەانی وکەشدا پێداویستییەلێر
 

 29ندی ەب
 :زارۆکخوێندنی  ئامانجیی ەوەر ئەسەن لکست ڕێەیمانبەتانی پەوڵەد -1

a. ی و توانای ندەمەهرەتی، بەسایەکبواری  ەل ەزارۆکانی کەتەرفەموو دەی هکردنەشەگ
 ی. کەی و هۆشکەشەل

b. و ەها بۆ ئەروەانی هکەتییەڕەبن ەلی مرۆڤ و ئازادییەمافگ ەل ەی ڕێز نانکردنەشەگ
 دا هاتوون.« گرتووکەی تانیەوڵەی دەیاننامەب» ەی لەپرنسیپان

c. زمان و ، ەکەزارۆک نگییەرهەی فەنامناس ە، لزارۆکی کوباوکدای ەل ەی ڕێز نانکردنەشەگ
ی نگەرهەف ەژی و ڕێز لەی لێی دەاڵتەو وەو ئ ەکەزارۆکاڵتی ەانی وکهاەب ەانی خۆی، لکهاەب

 .خۆی ەکەزارۆکنگی ەرهەف ەی جودا لەکدی

d. کردنکرەد ەپڕ ل :یکڕۆحێ ەی ئازاددا بکجڤاتێ ەل ەرپرسانەب یکبۆ ژیانێە زارۆکی کردنەئاماد ،
الن، ەموو گەتیی نێوان هەند )ژن و پیاو( و دۆستایەسانیی زایکە، ییوانە، سنگفرەئاشتیخوازان

 .راییەالنی بەگروپی گ ەربەسانی سەکیی و دینی و ەوەتەگروپی میللی، ن

e. ی سروشتی.ەژینگ ەل ەی ڕێز نانکردنەشەگ 
 

 ەان لکداش یهۆ ەببێت ەکرێ کب ەڕاڤ کەیەشێو ەببێت نا 28ندی ەو ب ەندەم بەی ئکێشەهیچ ب -2
ی ەرجەو مەب ەوەو سازمان سەکەکاتن ەالیەاری لکی فێرەبردنی بنگ ەڕێوەو ب دنزرانەمادمافی 
دا ەیانەو بنگەی خوێندن لەرجەو مەچاو بگیرێن و بەڕ ەندەم بەئ یمەکەانی خاڵی یکەپرنسیپ

 .ەوەاتک، پڕ بەت بڕیاری داوەوڵەد ەک خوێندن،ژێری ستانداردی ەرەنی هەالی

 
 30ندی ەب
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رایی ەالنی بەگروپی گ ەربەسانی سەکی یان کەمیللی، دینی، زمانتیی ەمایەکن ەخاوتانی ەوڵەد ەل
ی ەکندامانی دیەئ کەتەل ەکدا ەوەرێ لکپێشێل ب ەراییانەب ەلەتی و گەمایەکو ەی ئزارۆکمافی بێت نا

ات و کی بوەیڕەنێت و پەیەنی خۆی ڕابگبێت، دیەنگی خۆی هەرهەرانی فەگوزی خۆیدا ەکەگروپ
 ار بهێنێت.کەزمانی خۆی ب

 
 
 31ندی ەب

و  ەمە، مافی گەیەی هپشووو  کاتی پشوومافی  زارۆک ەکلمێنن ەیسەدست ەیمانبەتانی پەوڵەد -1
شداری ەب ەئازادان ەیەها مافی هەروەنیدا و هەمەڵ تەگەلبێت گونجاو ە یەوتۆی هەی ئەوەشانەگ

 ر بێ.ەنگ و هونەرهەدنیای ف
 

 زارۆکشداربوونی ەب ،ن بۆەکەت خۆش دەرفەدم ەه ە،نێن لەڕێز دم ەهست ەیمانبەتانی پەوڵەد -2
سان بۆ کەبار و یەتی لەرفەیدابوونی دەری پەهاند ەبنەو د ریداەنگی و هونەرهەدنیای ف ەل

  .کاتی پشووو  ەوەشانەگ یکها بۆ چاالەروەری و هەنگی و هونەرهەی فکچاال
 

 32ندی ەب
ی ئابووری ەوەوساندنەچ ەل ەیەپاراستنی همافی  زارۆک ەکلمێنن ەیسەست دەیمانبەتانی پەوڵەد -1

بۆ بێت ەترسی هەیان مێت، گری خوێندنی بێیان ڕبێت خش ەی زیانبکێکردنارک ەو ل
یی کیان جڤا یکەراکی، ڕوحی، ئاکەی، هۆشکەشەلیان بۆ فراژووتنی  ەکەزارۆکندروستی ەت

 .ەکەزارۆک
 

 یرەبەستەنێن بۆ دەد ەارییانکفێری و کری و جڤاەنگاوی قانوونی، ڕێبەهست ەیمانبەتانی پەوڵەد -2
انی کەباری ناو ئامرازەلی لەی ڕێساگگرتنچاوەڕ ەو ب ەم ئامانجەبۆ ئ .ەندەم بەی ئکردنەپیاد
 تی:ەتایبەست، بەیمانبەتانی پەوڵەدبێت ەد تیەوڵەنێودی ەکدی

a. نەکدیاری ب کردنی کارژێرەرەنی هەمەندین تەیان چ کەی.  

b. کردنارکرجی ەلومەو ه ەماوبۆ ن بار داڕێژەڕێسای ل. 

c. ەندەم بەی ئەرانەاریگکی کێکردنەپیاد یرەبەستەداڕێژرێ بۆ د ەکنگاوی دیەسزا و ه. 

 
 33ندى ەب

و  یکری و جڤاەنگاوی قانوونی، ڕێبەه ەنێن، بەد بارەلی کنگاوێەموو هەست هەیمانبەپتانی ەوڵەد
 ەل ەکهۆشگۆڕ لی ەگەا و ماددکۆتیکارهێنانی ناقانوونیی نارکەب ەل زارۆکبۆ پاراستنی  ەوەارییکفێر

 ەار بهێنرێ لکەی بەوەل زارۆکها بۆ پاراستنی ەروەناساندن و ه ەتەاندا هاتوونکەیتیەوڵەنێود ەیاننامەب
 هادا.ەی وەبازرگانیی مادد ەو ل کردندروست
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 34ندى ەب
سی کی سێکردانێاالمەو پ ارهێنانکەب ەموو جۆرەه ەل زارۆکن ەدەیمان دەست پەیمانبەتانی پەوڵەد

باری میللی و ەی لکنگاوێەموو هەه ە،م ئامانجەتی بۆ ئەتایب ەب ست،ەیمانبەتانی پەوڵەبپارێزن. د
 :ەڕێگرتن لبۆ  ننێەد ەنەالیەو فر ەنەیدوال

a. ناقانوونی.سیی کاری سێکبۆ  زارۆکی کردنچارهان دان و نا 

b. سیی ناقانوونیی.کی سێەکاری دیکشفرۆشی و ەبۆ ل زارۆکار هێنانی کەب 

c. تی پۆرنۆگرافیدا.ەو باب نواندن ەل زارۆکار هێنانی کەب 
 
 
 35ندى ەب

ە ل گرتننێن بۆ ڕێەد ەنەالیەو فر ەنەباری میللی و دوالیەی لکنگاوێەموو هەست هەیمانبەتانی پەوڵەد
ر ەه ەو ببێت  کستێەبەر مەه ەب ەوەزارۆک ەب کردنیان بازرگانی زارۆکفڕاندن و فرۆشتنی 

 بێ. کەیەشێو
 
 
 36ندى ەب

 کر بارێەه ەی بەکدی یکارهێنانێکەب ەموو جۆرەه ەلبپارێزن  زارۆکبێت ەدست ەیمانبەتانی پەوڵەد
 ێت. بەه ەکەزارۆکبۆ  زیانی

 
 37ندى ەب

 :یەوەئ ریەبەستەد ەبنەدست ەیمانبەتانی پەوڵەد
a.  یێنکشڕێزو  ەنی دڕ و نامرۆڤافتارەڕسزا و  وە نجەکشەئ دووچاری کێزارۆکهیچ 

 تاەهیان زیندانیی  ،رگەمی مکحوبێت ناساڵ  ەژدەن ژێر هەمەمرۆڤی تتاوانی ێت. بەن
 . تبێ ،تی ئازادبوونەرفەد بێ ،رگیەم

b. گرتن، ێت. رکوت بەئازادیی لێ ز ەندانەزوومەیان ئار ەناقانوونیان کێزارۆکهیچ بێت نا
ی ئازادیی کردنوتەی زەکی دیکەیەر شێوە، زیندانی یان هەوەری، گل دانەسەستبەد

نای بۆ ببرێت و ەپ ەدوا چار کەنها وەو تبێت ی قانوون کردنیوەیڕەپ ەببێت ەد زارۆک
 ێت. ورت بکی ەماو رێکبتا ەه

c. ر ەرانبەی بفتارەڕ ەی مرۆڤدۆستانکەیەشێو ەببێت ەراو دکوتەئازادیی ز یکێزارۆکموو ەه
انی کەی پێداویستییگرتنچاوەڕ ەنی مرۆڤ و بەسەریی ڕەروەی سگرتنڕێز ەبێت، رکب

جودا  ەورەنگەمەت ەلبێت ەراو دکوتەی ئازادیی ززارۆکتی، ەتایبەدا. بەنەمەو تەمرۆڤ ل
ر ەگەو، مبێت دا ەکەزارۆکندی ەوەرژەبە ل ەارکم ەردنی ئکەر نەگەم ەوەرێتکب

ردان، ەس ەو ب ەنام ەبێت، بەمافی ه ەکەزارۆکبێت ەنا، دەدبێت ڕ ەبارودۆخی ڕیزپ
 ێت. بەی خۆی هەکەڵ خێزانەگەندی لەیوەپ
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d. ەات، ڕابگات بکزووترین  ەبێت، بەمافی هبێت ەراو دکوتەی ئازادیی زکێزارۆکموو ەه 
ات کب ای داوەوەئ کەو یبارەی لەکتیی دیەم یارمەی قانوونی و هرەیاریدم ەه
ی پسپۆڕی، ەکی دیکەیەگرمانەف، یان ەن دادگەالیەی لەکەی ئازادییکردنوتەتیی زەوایەڕ

ی خێرای کی بڕیارێەکەدۆزبێت ەها مافی هەروەه رێکزموون بەئ ەوەنەئازادی، بێالی
 تێدا بدرێ.

 
 38ندى ەب

ی ەاندۆستمرۆڤ قانوونیلی ناو ەڕێساگ ەم ڕێزگیر بن لەهن ەدەیمان دەپست ەیمانبەتانی پەوڵەد -1
ری ڕێزگرتن ەبەستەم دەو ه ەوەگرنەد زارۆکن و یدارکەیی چکۆکی ناەربارەد ەک تیەوڵەنێود
 .ەلەو ڕێساگەبن ل
 

 ەگرتن لێی ڕکردنرەبەستەبۆ د ننێەین دکی مومکنگاوێەموو هەست هەیمانبەتانی پەوڵەد -2
 اریدا. کدوژمن ەساڵ ل ەوخۆی مرۆڤی ژێر پازدەشداریی ڕاستەب

 
ر ەگەرناگرن. ئەداری خۆدا وکەی چهێز ەساڵ، ل ەمرۆڤی ژێر پازد ،ستەیمانبەتانی پەوڵەد -3

ان کەورەپێشدا گ ەوڵ بدرێ لەهبێت ەوا دەرگیران ئەساڵ و ەژدەو ژێر ه ەمرۆڤی ژوور پازد
 رگیرێن.ەو
 

ستن و ای پارەربارەانی خۆیان دکەیمانەڵ پەگەنگ لەست، هاوئاهەیمانبەتانی پەوڵەد -4
موو ە، هتیەوڵەنێودی ەمرۆڤدۆستانی قانوون ەل ەکشێەب ەکنی ەدەی مکڵەی خکردنرشتیەرپەس
ی ەانزارۆکو ەی ئکردنرشتیەرپەپاراستن و س یکردنرەبەستەنێن بۆ دەین دکی مومکنگاوێەه

  بن.ەدی دارکەیی چکۆکنا دووچاری
 
 
 39ندى ەب

ی ەوەدنی بووژانکردنت خۆشەرفەنێن بۆ دەین دکمی موکنگاوێەموو هەهست ەیمانبەتانی پەوڵەد
اری، کدەب ەر شێوەدووچاری ه ەک کێزارۆکیی کی جڤاەوەها گونجاندنەروەو ه روونیەی و دکەشەل
دڕ و  یکێفتارەڕ و کەر سزایەهیان ە نجەکشەدووچاری ئێت، الماردان بووبەستدرێژی یان پەد

ی ەوەو گونجاندن ەوەدنبووژانێت. داری بووبکەیی چکۆکدووچاری ناێت، بووب ێنکڕێزشو  ەنامرۆڤان
 ات.کب ەشەی تێدا گزارۆکریی ەروەو ست ەرامەکندروستی و ەتبێت دا کەیەژینگ ەلبێت ەها دەو

 
 40ندى ەب

 ەبیان  وراک ەئاڕاست ، تاوانراوکلێی گومانکێزارۆکموو ەه ەکلمێنن ەیسەدست ەیمانبەتانی پەوڵەد -1
ها و ەب بۆ ەکەزارۆکی کرەد ەکرێ: کڵ بەگەفتاری لەڕ کەیەشێو ەب ەیەمافی ه دانراو تاوانبار

 ەکسانی دیەکتیی ەڕەو ئازادیی بنە لی مرۆڤانەبۆ مافگ ەکەزارۆکڕێزی  ەکات، کزیاد بت ەرامەک
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ۆ چاو بگیرێ بەڕ ەکەزارۆکی ەوەمای گونجاندنەتێت، چاو بگیرەڕ ەکەزارۆکنی ەمەات، تکزیاد ب
 ستۆ.ەئ ەبگرێت ەرانەی بنیاتنکدا ڕۆڵێەڵگەۆمک ەی لەوەئ

 
تانی ەوڵە، دتیەوڵەنێودلی ەئامرازگباری ناو ەلی لەی ڕێساگگرتنچاوەڕ ەو ب ەستەبەم مەبۆ ئ -2

 ری:ەبەستەد ەبنەتی دەتایبەست، بەیمانبەپ

a. قانوونی میللی یان  ەی، بکەیەڵەی یان هکردارێکهۆی  ەب کێزارۆک هیچبێت نا
راو کەان ئاڕاستتاو، راوکگومانلێ ەبێت، بووبەن ەغەدەق ەکەی ڕووداوەمەو دەئ تیەوڵەنێود

 .یان تاوانبار دابنرێ
 

b. م ەم ئەنی کەێ الیرکب ەگومانی تاوانێکی لێ بکرێ یان تاوانێکی ئاڕاستی کێزارۆک رەه
 بێ:ەی دەرانەبەستەد

i. رێ.دلمێنەسەپێی قانوون دەب ەکەزارۆکتا گوناهی ەدابنرێ ه بێگوناهـ ەب 

ii. ر ەگەتی، و ئەریەسەی لەو داوایەوخۆ ئاگادار بکرێ لەجێ و ڕاستەستبەد
ی رەها یاریدەروەو ه، ەوەرشتییەرپەسڕێی دایکوباوک یان  ەلێت، و بگونجا

پێش ەو ڕ کردنەکاتی ئامادبێت ەباری هەی لەکتیی دیەقانوونی یان یارم
 ی خۆی.ەخستنی داکۆکینام

iii. کی پسپۆڕی، ئازادی، ەیەرمانگەفن ەالیەلە وەرێتککال بەیخران ەی بێوەکەدۆز
پێی ەندا بەکی بێالیەیەپرۆس ەل ەوەدادپرسکی ەیەن بنگەالیەیان ل ەوەنەبێالی

ها ەروەه بار وەی لەری قانوونی یان هی دیکەبوونی یاریدەئاماد ەقانوون و ب
 ەیان دژ بەمەرجێک ئەم ە، بەکەزارۆکرشتی ەرپەدایکوباوک یان س

ن و بارودۆخی ەمەی تگرتنچاوەڕ ەتی بەتایبەبێت، بەن ەکەزارۆکندی ەوەرژەب
 .ەکەزارۆک

iv. واهی دژ ەگ ی خۆی،یلماندنی تاوانبارەس یان بۆی واهەگکرێت بۆ ەزۆری لێ ن
مان ەهەها و بەروەو ه ەوەلێپرسین ەیان بدرێ ب ەوەلێی بپرسرێت ەکەزارۆک ەب
 .ەوەلێپرسین ەبکرێ و بدرێن ەکەزارۆکواهی بۆ ەرج داوای گەلومەه

v. ەک، کێتوەڵسوکەهو بڕیاری  ەم بڕیارەتاوانبار دانرا، ئ ەب ەکەزارۆکر ەگەئ 
رزتری، پسپۆڕی، ئازاد و ەکی بەیەرمانگەف ەن، بدرێمیانەئ نجامیەئرەد ەبێتەد

 .ەوەکردنزموونەپێی قانوون بۆ ئ ەکی دادپرسی بەیەن یان بنگەبێالی

vi. ر ەگەربگیرێت ئەرجومان وەت ەوێت، سوود لەبک ەکەزارۆکر ەسەی لەوەبێ ئ
 ی پێ بکات.ەزانێ قسەگات و نەهێنرێ تێنەکار دەی بەو زمانەل ەکەزارۆک

vii. بگیرێت. ەکەزارۆککی ەسەکژیانی  ەواو لەڕێزی تدا ەکەری پرۆسەبەرلەس ەل 
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، و بۆ ەن بۆ دانانی قانوون و پرۆسەت خۆش بکەرفەن دەدەوڵ دەهست ەیمانبەتانی پەوڵەد -3
گومانیان لێ  ەکبێت  ەانزارۆکو ەت گونجاوی ئەتایب ەها کەی وەزگەو د ەرمانگەزراندنی فەدام
 تی:ەتایبەکرێن، و بەکرێ یان تاوانبار دەد ەتاوانیان ئاڕاستێت، کرەد

a. ژێری سزا دیاری بکرێ،ەرەسنووری ه 

b. و ەترن لمنداڵی ەوانەی ئکردنرەسەچارپێویست زانرا، کار بکرێ بۆ ەبار و بەر لەگ
لی مرۆڤ و ەی مافگەرجەو مەبێت، کار بهێنرەب ەی دادگەی پرۆسەوە، بێ ئەنەمەت

 واو ڕێزگیراو بێ.ەی تیستوورەدپاراستنی 
 

لی ئامۆژگاری و چاودێری، ەرشتی، ڕێنوێنی و ڕێساگەرپەک سەو - جۆرەمەنگاوی هەه -4
و فێرکاریی  بۆ خوێندنی گشتیی ەرنامەبی کردندابین، رشتەرپەخێزانی سرشتیی ناو ەرپەس

بنرێ بۆ  - داتەندی تایبەڵبەم ەل رشتیی زارۆکەرپەسمی ەسیستبۆ  ەدیلی دیکەیی و بەپیش
بێت بار ەرانیان و لەبۆ خۆشگوزبێت گونجاو  زارۆکر ەرانبەها بەێکی وفتارەڕی کردنرەبەستەد
 .ەکەم تاوانەو ه ەکەزارۆککیی ەسەم بارودۆخی کەی هگرتنچاوەڵ ڕەگەل

 
 
 41ندى ەب

 یلەافگمڕاستاندنی بواری  ەزیاتر بڕۆن ل لێکیەر بڕیارگەس ەکار ناکات ەیەمافنامم ەشێکی ئەهیچ ب
 دا هاتبن:ەمانەو ل ،زارۆک
a. ست، یانەیمانبەتی پەوڵەستووری دەد 

b. ەوەبگرێت ەتەوڵەو دەئ ەک تیەوڵەنێودستوورێکی ەد. 
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 مەشی دووەب
 
 42ندى ەب

م ەکانی ئەبڕیار و پرنسیپ ەوەنگاوی گونجاو و چاالکەڕێی ه ەن لەدەیمان دەپست ەیمانبەتانی پەوڵەد
 .ەوەنەندا باڵو بکەمەتەورەم گەو ه زارۆکم ەناو هەب ەیەیاننامەب

 
 

 43ندى ەب
تییان ەرپرسایەبواری ڕاستاندنی ب ەلست ەیمانبەتانی پەوڵەدپێش چوونی  وەرەی بکردنزموونەبۆ ئ -1

ی کردنجێەزراندن بۆ جێبەدام ەلی زارۆکان بێتەک بۆ مافگەیەکۆمیتبێت ەد ەیەمافنامم ەپێی ئەب
 ،ەوەی خوارەم خااڵنەئ

 
و ەراو لدلمێنەرزیی و لێسەئاکارب ەب ناسراوپسپۆڕی  ەد ەلبێت پێک هاتبێت ەد ەکەکۆمیت -2

 ە،وەستەیمانبەتانی پەوڵەن دەالیەل ەکەندامانی کۆمیتەئ .ەوەیان گرێتەد ەیەمافنامم ەی ئەبواران
ر ەبەن و لەکەتوانای خۆیان کار د ەب ەندامانەم ئەڵبژاردن و ئەه ەناو هاوزێدانی خۆیدا، دێنەل
چاو ەکان ڕەستوورییەما دەمی بنەم سیستەشینی جۆگرافی و هەکسانیی دابەم یەهبێت ەش دەوەئ

 بگیرێن.
 

ست ەیمانبەتانی پەوڵەکی دەیەلیست ەڵبژاردن لەه ەنگ دانی نهێنی دێنەد ەب ەکەندامانی کۆمیتەئ -3
 د بکات.ەندامی خۆی ناوزەک ئەی ەیەست بۆی هەیمانبەتێکی پەوڵەر دەن. هەکەدیان دەناوز
 

م ەی ئکردنەش مانگ پاش ڕۆژی پیادەش ڕیەوپەئبێت ەدە یەم کۆمیتەڵبژاردنی ئەم هەکەی -4
ر ەڕۆژی ه ەر لەچوار مانگ ب مەنی کەالیدوو ساڵ جارێک.  ەش بەوەپاش ئ، بکرێت. ەیەمافنام

تانی ەوڵەد ەنووسین داوا ل ەب گرتووکەتانی یەوڵەدی سکرتێری گشتیبێت ەڵبژاردنێک دەه
سکرتێری پاشان، ن. ەبخ پێشەی دوو مانگدا پێشنیازی خۆیان ڕەماو ەل ەست بکات کەیمانبەپ

و ەک ناوی ئەتەلفوبێ لەندی ئەپێی ڕیزب ەسانی پێشنیاز کراو بەموو کەر هەی هە، لیستگشتی
تانی ەوڵەستی دەر دەب ەیخاتەکات و دەی پێشنیازی کردوون، ساز دەستەیمانبەپ ەتەوڵەد
 ست.ەیمانبەپ

 
کگرتوو ەی انی تەوڵەی دگشتیسکرتێری  ەکێت، بەستدا دەیمانبەتانی پەوڵەدجڤینی  ەڵبژاردن لەه -5

بوونی دوو ەئاماد ەب ەدا، کەم جڤینانەل .نگیرێەد کگرتووەی تانیەوڵەگای دەبار ەکات و لەد انداوای
 ونگ ەی دەزیاترین ژمار یەسانەو کەر، ئەبڕیارد ەبنەست دەیمانبەتانی پەوڵەی دەسێی ژمار ەل

 ەدێن ەکەۆمیتکن، بۆ هێنەر دەنگدەو د ەستی ئامادەیمانبەتانی پەوڵەنگی دەد هایەی ڕەزۆرین
  .ڵبژاردنەه
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ر دیسان ەگەئ ڵبژاردنەه ەوەنشێ بێەڵبژاردن. دەه ەنی چوار ساڵ دێەبۆ ماو ەندامی کۆمیتەئ -6
ێت. بەندام کۆتا دەم، کاتی مانداتی پێنج ئەکەڵبژاردنی یەپاش ه دوو ساڵ. ەوەد بکرێنەناوز

استی مڕەن دەالیەل ێشان،کناو ڕا ەب ،ەندامەپێنج ئو ەڵبژاردن ناوی ئەم هەکەجێ پاش یەستبەد
 کرێ.ەدیاری د ەوەکەجڤین

ڵ بگرێت یان ئاشکرای ەی خۆی هەکەکار ەست لەبمرێت، یان د ەکەندامێکی کۆمیتەر ئەگەئ -7
وا ەجێ بکات، ئەدا جێبەکەکۆمیت ەی خۆی لەکەک بێت ناتوانێ کارەر هۆیەر هەبەل ەبکات ک

لماندنی ەرجی سەم ەد کردبوو، بەی ناوزەندامەم ئەی ئەستەیمانبەپ ەتەوڵەو دەئبێت ەد
بۆ  ەرکەو ئەستۆی ئەئ ەد بکات بۆ گرتنەناو هاوزێدانی خۆیدا ناوز ەل ە، پسپۆڕێکی دیکەکەکۆمیت

 ماوه. یەنداتەم ەو ماوەئ
 

 کات.ەی کاری خۆی دیاری دەخۆی شیراز ەکەکۆمیت -8
 

 بژێرێ.ەڵ دەبۆ خۆی ه ،ی دوو ساڵەبۆ ماو ،کەتییەرۆکایەس ەکەکۆمیت -9
 

 ەبار کەی لەکی دیکەجێی ەیان ل، کگرتووەیانی تەوڵەگای دەبار ەل ەکەکانی کۆمیتەجڤین -10
ی ە. ماوەوەبنەکۆ د ەسااڵن ەکەباری ئاساییدا کۆمیت ەلگیرێن. ەدات، دەبڕیاری د ەکەکۆمیت
ر ەکرێ و، گەدیاری د ستداەیمانبەتانی پەوڵەڵ دەگەوتن لەڕێک ک ەب ەکەکانی کۆمیتەجڤین

 نی گشتی.ەنجومەلماندنی ئەس ەویش بەئێت، کرەستکاری دەپێویستی کرد، د
 
بۆ رخان بکات ەی پێویست تەزگەند و دەکارمبێت ەد کگرتووەتانی یەوڵەی دسکرتێری گشتی -11

جێ ەر جێبەکی کاریگەیەشێو ەب ەیەمافنامم ەپێی ئەرکی خۆی بەبتوانێ ئ ەکەی کۆمیتەوەئ
 بکات.

 
نی ەنجومەلماندنی ئەس ەببێت ەد، ەزراوەدام ەیەمافنامم ەپێی ئەبی ەیەکۆمیتم ەندامانی ئەئ -12

 نێ.ەنی گشتی دایدەنجومەی ئەرجانەو مەربگرن بەو ەگشتی مووچ

 
 

 44ندى ەب
ڕاپۆرت  ەوەکگرتووەتانی یەوڵەی دسکرتێری گشتیڕێی  ەن لەدەیمان دەست پەیمانبەتانی پەوڵەد -1

دا ەیەمافنامم ەی لەو مافانەی ئکردنەبۆ پیاد ەی کردوویانەو کارانەی ئەربارەد ەکەکۆمیت ەن بەبد
 :ەم مافانەندبوون لەسوودم ەلبێت ست هاتەدەوتنێکی وەپێشک توون وها

a. ەوەگرێتەست دەیمانبەتی پەوڵەد ەیەمافنامم ەی ئەوەی دوو ساڵی پاش ئەماو ەل، 

b. پێنج ساڵ جارێک. ەب ەوەپاش ئ 
 

دیاری بکات و چۆن کاری ێت، بەر هە، گەرج و کێشەلومەهبێت ەد ەندەم بەر بەکانی سەڕاپۆرت -2
واویان ەئاگاداریی تبێت ەکان دەپۆرتا. ڕەیەمافنامم ەکانی ئەیمانەی پکردنجێەر جێبەس ەکردۆت
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م ەکانی ئەی بڕیارکردنەی پیادەربارەبێت دەواوی هەکی تەیەوێن ەکەی کۆمیتەوەبۆ ئبێت تێدا 
 .ەی جێی باسەتەوڵەو دەل ەیەمافنام

 
پێویست  ەکەکۆمیت ەب ەواوی داوەم ڕاپۆرتدا ئاگاداریی تەکەی ەل ەست کەیمانبەتێکی پەوڵەد -3

مان ەه، نباس کراوم خاڵدا ەکەیی  bشی ەب ەل ە، کویانداەپاش ئکانی ەڕاپۆرت ەناکات ل
 .ەوەتی دووپات بکاتەڕەئاگاداریی بن

 
ی ەربارەست دەیمانبەتانی پەوڵەد ەتوانی داوای ئاگاداریی زیاتر بکات لەد ەکەکۆمیت -4

 .ەیەمافنامم ەکانی ئەی بڕیارکردنجێەێبج
 

ی ەربارەد پۆرتا، ڕەوەکی و جڤاکییەڕێی کۆڕی ئابوور ەدوو ساڵ جارێک، ل ەب ەکەکۆمیت -5
 وه. ەنی گشتییەنجومەم ئەردەب ەخاتەد کانی خۆیەکار
 

 ن.ەبک راکئاش لەگکانی خۆیاندا بۆ ەاڵتەو ەکانی خۆیان لەڕاپۆرتبێت ەدست ەیمانبەتانی پەوڵەد -6

 
 
 45ندى ەب

و بۆ  ەیەمافنامم ەکانی ئەبڕیار یەرانەێکی کاریگکردنجێەبۆ جێب کردنستی رێ خۆشەبەم ەب
 بێ:ە، دەوەیان گرێتەد ەکەمافنامی ەو بوارانەل تیەوڵەنێودی هاریکاری
a. ی ەی دیکەبنگ و «کگرتووەتانی یەوڵەد ەربەی سانکزارۆندی ەف» تکار،ەبی تایەبنگ

ی ەو بڕیارانەی ئکردنێجەێبج چاودێرییە شدار بن لەببێت ەمافیان ه کگرتووەیتانی ەوڵەد
داوای  ەیەبۆی ه ەکەکۆمیت .ەوەوانەی مانداتی ئەچوارچێو ەونەکەد ەک ەیەمافنامم ەئ

باری بزانێت، ەل ەب ەکەتکۆمی ەو سازمانی پسپۆر، ک ەبنگ ەلبکات  ەئامۆژگاری پسپۆڕان
ی چاالکی ەچوارچێو ەونەکەد ەک ەیەمافنامم ەی ئەبڕیارانو ەی ئکردنجێەی جێبەربارەد
نی اکزارۆندی ەف»تکار، ەی تایبەبنگ ەداوای ڕاپۆرت بکات ل ەیەه یبۆ ەکەکۆمیت. ەوەوانەئ
ی کردنەی پیادەربارەکگرتوو دەتانی یەوڵەی دەی دیکەبنگ ەو ل «کگرتووەتانی یەوڵەد ەربەس
 . ەوەانخۆی ی چاالکییەچوارچێو ەوێتەبوارێکی بک ەل ەیەمافنامم ەئ

b. تانی ەوڵەی دەانڕاپۆرتو ەئبێت ەدێت، باری بزانەل ەکی خۆی بەیەشێو ەب ە،کەکۆمیت
و  ەکگرتوو، بنگەتانی یەوڵەد ەربەنی ساکزارۆندی ەتکار، فەی تایبەبنگ ەبدات بست ەیمانبەپ

یان کنیکی ەداواکاری یان پێداویستی ئامۆژگاریی تی ەربارەد ەی پسپۆڕ، کەسازمانی دیک
و ەی ئەربارەکانی دەخۆی و پێشنیاز ەکەکنیکین، وێڕای دید و بۆچوونی کۆمیتەکی تەکۆم

 .ەداواکاری یان پێداویستییان

c. ەک سکرتێری گشتی ەل کردننی گشتی بۆ داواەنجومەئ ەبدات ەڕاسپارد ەیەبۆی ه ەکەکۆمیت ،
لی ەمافگ ەبت ەدۆزی تایب یەربارەدبدرێ  ەوەبڕیاری تۆژین ە،یەم کۆمیتەئسوودی بۆ 

 . کزارۆ
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d. کانی ەمای ئاگادارییەر بنەسەی گشتی بدات لەپێشنیاز و ڕاسپارد ەیەبۆی ه ەکەکۆمیت
موو ەه ەندرێەد ەگشتییان ەو پێشنیاز و ڕاسپاردە. ئەیەمافنامم ەی ئ 45و  44ندی ەب
ڵ ەگەلنی گشتی ەنجومەئ ەندرێەها دەروەندیدار و هەیوەستی پەیمانبەتێکی پەوڵەد

 بن.ەر هەست، گەیمانبەتانی پەوڵەد ینکاەتێبینی
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 مەشی سێیەب
 
 46ندى ەب

 ن.ەمۆر بک ەیەمافنامم ەتان ئەوڵەموو دەبۆ ه ەیەکراوڕێ 
 
 47ندى ەب

ی سکرتێری گشتی ەب سپێردرێەدشی ەکەلماندنەی سئامرازرێ و دلمێنەبسبێت ەد ەیەمافنامم ەئ
 کگرتوو.ەتانی یەوڵەد

 
 48ندى ەب

ئامرازی ێت. ب ندیەپێببێت  ەتێکی ئامادەوڵەر دەبۆ ه ەوەمێنێتەیی دەوکرا ەر بەه ەیەمافنامم ەئ
 .کگرتووەتانی یەوڵەی دسکرتێری گشتی ەسپێردرێ بەد ەکەبوونندەپێب

 
 49ندى ەب

مین ئامرازی ەبیستدنی سپارمین ڕۆژی پاش ڕۆژی ەهر پاش سێەبڕیارد ەبێتەد ەیەمافنامم ەئ -1
 کگرتوو.ەتانی یەوڵەی دگشتیسکرتێری  ەب ،بوونندەپێبیان  ،لماندنەس
 

 سپاردنی، پاش ەیەمافنامم ەندی ئەری یان پێبەلمێنەتێکی سەوڵەر دەڵ هەگەندیدا لەیوەپ ەل -2
ر پاش سی ڕۆژ ەبڕیارد ەبێتەد ەیەمافنامم ەندبوون، ئەیان پێب ،لماندنەمین ئامرازی سەبیست

 .سپێرێەد ،ندبوونیەیان پێب ،لماندنەئامرازی س ەتەوڵەو دەی ئەوەل

 
 50ندى ەب

دا و ەیەمافنامم ەک بکات لەپێشنیازی گۆڕانکاریی ەیەست بۆی هەیمانبەتێکی پەوڵەد -1
 سکرتێری گشتیکگرتوو. پاشان ەتانی یەوڵەی دسکرتێری گشتیی بنێرێت بۆ ەکەپێشنیاز

ی ەوەر ئەسەاڵم لەڵ داوای وەگەست لەیمانبەتانی پەوڵەت بۆ دێنێرەد کانەپێشنیازی گۆڕانکاریی
ستی ەبەم ەبست بگیرێت ەیمانبەتانی پەوڵەکۆنفرانسێک بۆ د ەالیان باش ەتانەوڵەدو ەئ ەئای
سێی  ەک لەم یەنی کەر الیەگەئ. یان نا ریانەسەنگ دان لەکان و دەی پێشنیازکردنباس

وا ەمێنن ئەوتۆ بسلەکان کۆنفرانسێکی ئەی چوار مانگی پاش ناردنی پێشنیازەماو ەکان لەتەحکووم
پێشنیازێکی کگرتوودا. ەتانی یەوڵەی دەچوارچێو ەدا لەد کێکۆنفرانس بانگی سکرتێری گشتی

بهێنێت  ەکەری کۆنفرانسەنگدەو د ەستی ئامادەیمانبەتانی پەوڵەنگی دەی دەزۆرب ەگۆڕانکاری ک
 لماندن.ەبۆ س ەوەنی گشتییەنجومەم ئەردەب ەخرێتەد
 

 را ودلمێنەس ەوەگشتیینی ەنجومەن ئەالیەل ەک ەندەم بەئ یمەکەتی خاڵی یەباب ەکی لەگۆڕانکاریی -2
 . ەنگیان بۆ دا، کارایەد ستەیمانبەتانی پەوڵەسێی د ەدوو ل
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. ەلماندووەیان سەکەگۆڕانکاریی ەک ەوەگرێتەد ەتانەوڵەو دەوا ئەکارا دانرا، ئ ەک بەۆڕانکارییگ ەک -3
ێت، بەر هەن و، گەیەمافنامم ەر گرێدراوی ئەست هێشتا هەیمانبەی پەکانی دیکەتەوڵەد

 کانی پێشتری.ەییرگۆرانکا

 
 
 51ندى ەب

 ەک، ستەیمانبەتانی پەوڵەد یریەرواگەپ تێکستیبێت ەکگرتوو دەتانی یەوڵەی دسکرتێری گشتی -1
 تان.ەوڵەموو دەربگرێ و بنێرێت بۆ هەو ،ەدایان ڕشتوویان ندبوونەلماندن یان پێبەسمی ەد
 

 رێ.دلمێنەناس ،بێت ەیەمافنامم ەست و ئامانجی ئەبەم ەدژ ب کەرییەرواگەپ -2
 

ی ەک ئاڕاستەتێبینیی ەب ەها باشە، وەوەبکێشرێتبێت ر کاتێکدا ەه ەل ریەرواگەپکرێ ەد -3
. ەوەکاتەتان ئاگادار دەوڵەموو دەویش هەپاشان ئێت. کگرتوو بکرەتانی یەوڵەی دسکرتێری گشتی

 .ەکارای ەوەسکرتێری گشتین ەالیەل ەوەرگرتنییەڕۆژی و ەل ەکەتێبینیی
 
 
 52ندى ەب

سکرتێری ک بۆ ەبینییێنووسینی ت ەبکات ب ەیمانەم پەل ەکشەتوانێ پاشەست دەیمانبەتێکی پەوڵەد
سکرتێری ن ەالیەل ەکەرگرتنی تێبینییەو شک ساڵ پاەی ەکەکشە. پاشکگرتووەتانی یەوڵەی دگشتی
 .ە، کارایەوەگشتی

 
 
 53ندى ەب

 نرێ.ەداد ەیەمافنامم ەئ مینداریەئ ەکگرتوو بەتانی یەوڵەی دسکرتێری گشتی
 
 

 54ندى ەب
ی ەکەبی، ئینگلیزی، فرانسی، چینی، ڕووسی و سپانییەعار ەتێکست ەک ،ەیەمافنامم ەی ئنەسەتێکستی ڕ

دا ەلماندن لێرەبۆ س .کگرتووەتانی یەوڵەی دسکرتێری گشتی ەبسپێرێن ببێت ەد ،وانەک ڕەک یەو
م ەئتێ، ەمافی مۆری دراو ەوەتی خۆیەن حکوومەالیەی لەکەر یەه ە، کواژووداررانی ەنوێن

 .ەیان مۆر کردووەیەمافنام
«...» 

  



 کوردستان –ک ڕێکخراوی کۆمە

 UN   26/26   www.komak.nuی ارۆکنامەز

 کەیەند وشەی چەوەکردنڕوون
 
 The Charter of the UNited Nationsگرتوو  کەی تانیەوڵەی دەیاننامەب -
 Rehabilitation ەوەبووژاندن -
 تحفظ  Reservationری  ەرواگەپ -
 International Covenants on Humanی مافی مرۆڤ ەربارەد تیەوڵەنێودی ەیماننامەپ -

Rights 
 ێکوڕوودا ەل گرتنبۆ پێش   Preventiveپێشپێگیری  -
 Accidentپێشهات  -
 Adoptionننی ەبەت -
 The UNiversal Declaration of ردوونیی مافی مرۆڤەجاڕی گ -« ی مرۆڤەمافنام» -

Human Rights 
  Placementجێنشین  -
  Identity ەنامناس -
 United Nations UNکگرتوو ەتانی یەوڵەد -
 تحقیق  Realizationڕاستاندن  -
 Procedural Rules کاریەلی پرۆسەڕێساگ -
    UNited Nations Children's Fundکگرتوو ەتانی یەوڵەد ەربەانی سکندی زارۆەف -
 Periodic ەماوەماو -
 Leisure کاتی پشوو -
  Recreation ەوەشانەگ -
 Intergovernmentalتی  ەوڵەنێوان د -

 Internationalتی  ەوڵەنێود
 Developing Countriesاڵتانی فراژی ەو -

 
«...» 

 
 


