)ثيَصِياسى ثشؤرة ياطاى ثاسكى

April 5, 2019

ُيصتيٌاُى(

بةشى يةكةَ
ثيَِاطة و ئاًاجنةكاْ
ًاددةى يةكةَ :ثيَِاطة

ًةبةطت هةو دةطتةواراُةى خواسةوة ًاُاكاُى بةساًبةسياُة بؤ ًةبةطتى ئةَ ياطاية:
يةكةَٓ :ةسيٍَٓ :ةسيٌَى كوسدطتاْ – عيَشِاق.
دووةَ :وةصاسةت :وةصاسةتى كصتوكايَ و طةسضاوةكاُى ئاو.
طيَيةَ :وةصيش :وةصيشى كصتوكايَ و طةسضاوةكاُى ئاو.
ضواسةَ :بة ِسيَوةبةسايةتى طصتى :بة ِسيَوةبةسايةتى طصتى داسطتاْ و ثاواْ.
ثيَِجةَ :بة ِسيَوبةسايةتى :بةسِيَوبةسايةتى ثاسكى ُيصتيٌاُى.
شةشةَ :تؤًاس :دةفتةسيَلى تايبةت بة تؤًاسكشدُى ئةو ُةًاًاُةى دةسِويَِذسيَّ.
حةوتةَُ :اطِاًة :هةشيَوةى تابوؤيةكذاية دادةُشيَت بؤ ئةو ُةًاًاُةى دةسِويَِذسيَّ.

ًاددةى دووةَ :ئاًاُج

 -1صيادكشدُى ِسيَزةى طةوصايى و بةسصكشدُةوةى بؤ ئاطتى طتاُذاسى جئاُى.
 -2بةُةسيت كشدُى ضاُذُى ُةًاَ و بايةخ ثيَذاُى هةاليةْ ٓاوالَتياْ.
 -3كةًلشدُةوةى طاصة صياْ بةخصةكاْ و صؤسبوُى ِسيَزةى ئؤكظجني.

بةشى دووةَ
ًاددةى طيَيةَ:

يةكةَ :وةصاسةت ٓةهَذةطّ بةتةسخاُلشدُى ثاسضة صةوى بةًةبةطتى دسوطتلشدُى ثاسكى ُيصتيٌاُى ,هة طِوسى ثاسيَضطاكاْ و
قةصاكاْ و ُاحيةكاْ.
 -1بؤٓةس ثاسيَضطايةن صياتش هة()500دؤمن صةوى تةسخاْ دةكةْ.
 -2بؤٓةس قةصايةن صياتش هة()300دؤمن صةوى تةسخاْ دةكةْ.
 -3بؤٓةس ُاحيةيةن صياتش هة()200دؤمن صةوى تةسخاْ دةكةْ.
دووةَ :وةصاسةت ٓةهَذةطّ بةئاًادةكشدُى ُةخصة و ديضايِى ثاسكاْ.
طيَيةَ :وةصاسةت ٓةهَذةطّ بةداًةصساُذُى بة ِسيَوبةسايةتيةن بةُاوى (بة ِسيَوةبةسايةتى ثاسكى ُيصتيٌاُى)كةهة كاسًةُذاُى كاسطيَشِى
و ئةُذاصياساُى كصتوكاهَى و ٓيرت ..ثيَم ديَت.
ضواسةَ :وةصاسةتى داسايى و ئابوسى ٓةهَذةطّ بة تةسخاُلشدُى بودجةى ثيَويظت بؤ دسوطتلشدُى ثاسكةكاْ و ئيذاسةداُى.
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ُيصتيٌاُى(

بةشى طيَيةَ
ضاُذْ
ًاددةى ضواسةَ:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

ئةو كةطاُةى ًِذاهَياْ هةدايم دةبىَ.
ئةوكةطاُةى ثشؤطةى ٓاوطةسطريى ئةجناَ دةدةْ.
ئةو كةطاُةى هة صاُلؤ و ثةمياُطاكاْ خويَِذْ تةواو دةكةْ.
ئةو كؤًجاُيا و كةطاُةى ئؤتؤًبيَى و ًاتؤ ِس طليى ٓاوسدةى كوسدطتاْ دةكةْ.
ئةو كةس و كاسطة و اليةُاُةى بةثيَى ياطا كاسثيَ كشاوةكاُى تش ُاضاسدةكشيَّ ُةًاَ بشِويَِّ.
ئةو ِسيَلخشاو و اليةُاُةى هة بؤُة ُيصتيٌاُى و ئايِى و كؤًةالَيةتى و جئاُيةكاْ ُةًاَ دةسِويَِّ.

ًاددةى ثيَِجةَ:

يةكةَ :ئةو كةس و اليةُاُةى هة ًاددةى ضواسةًى ئةَ ياطايةدا هة خاهَى يةكةَ تا شةشةَ ئاًارةى ثيَذساوة تةُٔا يةن ُةًاَ
دةسِويَِّ.
دووةَ :ئةو كةطاُةى هة ًاددةى ضواسةًى ئةَ ياطايةدا هة خاهَى شةشةَ ئاًارةى ثيَذساوة ,ئاسةصوًةُذاُة ُةًاَ دةسِويَِّ و ُاضاسى
ُية.

بةشى ضواسةَ
ًاددةى شةشةَ :بةسيَوبةسايةتى ثاسكى ُيصتيٌاُى ٓةهَذةطّ بة:

يةكةَ :ثاساطنت و ئاوداُى ُةًاًةكاْ.
دووةَ :تؤًاسكشدُى ُاوى ئةو كةس و اليةُاُةى ُةًاًةكة دةسِويَِىَ.
طيَيةَ :ثيَذاُى ُاطِاًة بةُةًاًةكة كة(جؤسى ُةًاًةكة و ُاوى كةس ياْ اليةُةكة و سِؤرى ضاُذْ)ى دياسى بلشىَ.
ضواسةَ :ثيَذاُى ُوطشاوى ِسيَطةثيَذاْ بؤ ئةو شويَِة حلوًييةى ,كةطةكة ياْ اليةُةكةى ُاضاسكشدووة ُةًاًةكة بشِويَينَ.

بةشى ثيَِجةَ
ًاددةى حةوتةَ:
سِؤرى( )12/5وةن سِؤرى ضاُذُى ُةًاَ هةٓةسيٌَى كوسدطتاْ – عيَشِاق دياسى دةكشيَت.
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ُيصتيٌاُى(

بةشى شةشةَ
ًاددةى ٓةشتةَ:
ئةو كةس و اليةُاُةى هةدةقى ئةَ ياطايةدا ُاوياْ ٓاتووة ٓيض ًاًةهَةيةكياْ بؤ تةواو ُاكشيَت ,تا ُوطشاوى ِسيَطةثيَذاْ هة
بة ِسيَوبةسايةتى ثاسكةكةوة وةسدةطشْ و ئاساطتةى اليةُى داواكاسى دةكةْ.

بةشى حةوتةَ
حوكٌة كوَتايةكاْ
ًاددةى ُؤيةَ:

وةصيش بؤى ٓةية ِسيٌَِايى ثيَويظت بؤ جىَ بة جيَلشدُى حوكٌةكاُى ئةَ ياطاية دةسبضويَِىَ.

ًاددةى دةيةَ:

كاس بةٓيض دةقيَم ُاكشىَ طةس هةطةيَ حوكٌةكاُى ئةَ ياطاية ُاكؤن بيَت.

ًاددةى ياُضةيةَ:

ثيَويظتة هةطةس ئةجنوًةُى وةصيشاْ و اليةُة ثةيوةُذيذاسةكاْ حوكٌةكاُى ئةَ ياطاية جىَ بةج َى بلةْ.

ًاددةى دواُضةيةَ:

ئةَ ياطاية هةًيَزوى بالَوكشدُةوةى هة سِوَرُاًةى فةسًى(وةقائعى كوسدطتاْ)دا جيَ بة جيَ دةكشيَ.

ٓؤكاسة ثيَويظتيةكاُى
دةسضواُذُى ئةَ ياطاية

صؤس بوُى رًاسةى داُيصتواْ و يةكةى ُيصتةجىَ بوْ .كةًى ِسيَزةى طةوصايى هة شاس و شاسؤضلةكاْ و ُةطةيصتِى بة ئاطتى
طتاُذاسدى جئاُى .ئةو صياُاُةى بةس سِوبةسةطةوصاييةكاْ كةوتوْ بةٓؤى ئاطش و بةتايبةت بةٓؤى قةيشاُى داساييُ .ةبوُى
ٓةطتى بةسثشطياسيَتى بةساًبةس ثاساطنت و طشُطيذاْ بة ريِطة و طشوشتى كوسدطتاْ الى تان .ئةَ ياطاية دةسضويَِذسا.
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