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 -:ثَيشةكي

جيهان رووبةرووي زيادبوونَيكي زؤر طةورة بووةتةوة لة ثيسبووني ذينطة  بةهؤي زيادبووني 
 دني بةردةوامكراوئةمةش بووة هؤي ئةوةي كة كؤمةَلطةي نَيو دةوَلةتي رووبكةنة طةشةكر, شارستاني 

 (Sustainable Development)  بةتايبةت لة سَيكتةري بيناسازي   ي ذيانلة هةموو سَيكتةرةكان
رَيذةيةكي زؤر ي ثيسبووني ذينطة لة جيهان دةطرَيتة خؤي وة رووكراية دروستكردني لةبةر ئةوةي 
كاريطةرييةكاني ثيسبووني ذينطة كة كاردةكاتة سةر كةمكردنةوةي ( هاوِرَيي ذينطة )بيناي سةوز 

 .كردني ذينطةيةكي طوجناو بؤ ذيانودةستةبةر

 ظـرؤَلَيكي طرنطي هةية لة ثاراستين تةندروسيت مرؤ( بةردةوامكراو ) بةكارهَيناني ووزةي نوَي بووةوة 
بةكار هَيناني ووزةي السايي بة ضِري و بَي هاوتا كة ثشت دةبةستَيت بة سووتةمةني , و ذينطة 

غةَلووز و طازي شروشيت  , نةوت و بةرهةمةكاني ,  ( Fossil Fuel ) ةكان مشاوة بة بةرد بووثا
و هةموو زيندةوةرةكان وة بووةتة هؤي ثيسبووني ذينطة زيانَيكي طةورةيان هةية لةسةر مرؤظ و ذينطة 

بوونةوةي و بةرز(Global Warming) بةشَيوةيةكي زؤر بةرضاو وة بووةتة هؤي طريخواردني طةرمايي 
, ثلةي طةرماي زةوي و ترشة باران و زؤر لة كارةساتة ذينطةييةكاني تر كة نازانرَيت كةي تةواودةبن 

ئةمةش بووة هؤي طةران بةدواي  , جطة لة كَيشة تةندروستييةكان كة هةذمار ناكرَين و كؤنرتؤل ناكرَين 
وامكراو بةرجةستةبكات و كاريطةري سةرضاوة ووزةيةكي ئةَلتةرناتيظ و ثاك كة طةشةثَيدانَيكي بةردة

كة  ئةويش سةرضاوةكاني  ووزةي نوَي بووةوةية , تةندروسيت مرؤظ وذينطة نةريين نةبَيت لةسةر 
بةشَيوةيةكي سروشيت دروست دةبَيت و بةردةوامدةبَيت بةبَي ئةوةي هيض جؤرة ثامشاوةيةكي 

 .زيانبةخشي لَيبكةوَيتةوة 

ئةو  يان ونوَي دةبَيتةوةووزةي نوَيبووةوة ئةو ووزةيةية كة لةسةرضاوة سروشتييةكان دةستدةكةوَيت 
 (Sustainable Energy)( بةردةوامكراو ووزةي)نايةت ووزانةي كو كؤتاييان 

جياوازييةكي طةورةي هةية لةطةَل ووزةي السايي (( نوَيبووةوة))سةرضاوةكاني ووزةي بةردةوامكراو 
 وهةر طازة( CO1)طازي دوانة ئؤكسيدي كاربؤن  دةرنايةت وةكوثامشاوةيةكي لَي  وة هيض

 وةك (Global Warming)زيانبةخشَيكي تر وة كاريطةري نيية لةسةر دياردةي طريخواردني طةرمايي 
 .ئةوةي بةدي دةكرَيت لةئةجنامي بةكارهَيناني ووزةى السايي
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دةبَيت هةروةها لة جووَلةي  وئاو وخؤر دروستلة با (( نوَيبووةوةكان))ووزة بةردةوامكراوةكان 
شتوكاَلي كطةرمي زةوي يان لة ضةند بةرووبومَيكي  لة ووزةي وداكشان يانشةثؤلةكاني هةَلكشان 

 .ِرؤندارةكاندرةختة 

لة وَيستطةكاني كارؤئاوي بةرهةمدةهَينرَيت لة ( (نوَيبووةوة))لة ئَيستادا زؤرترين ووزةى ثاك 
 .وباووَلاتة ثَيشكةوتووةكان بةشَيوةيةكي بةرضاو ثشت دةبةسنت بة ووزةي خؤر  ن,بةنداوةكا

بةرهةمهَيناني كارةبا بة بةكارهَيناني ووزةي نوَيبووةوة ضووةتة بواري جَيبةجَيكردن لة زؤربةي 
ةمهَيناني وة زؤر لة ووَلاتان ثالنيان داناوة بؤ زيادكردني بةره دواييدا,لةم ضةند ساَلي ووَلاتاني جيهان 

بةكارهَيناني لةساَلي  ثِربكاتةوة بؤلة ثَيداويستييةكاني  %15ووزةي نوَيبووةوة بة جؤرَيك زياد لة 
1215 

لة كؤنطرةي كيوتؤ لة ووَلاتي ذاثؤن زؤربةي سةركردةكاني جيهان ِريككةوتن لةسةر كةمكردنةوةي 
 وهةوادةرهاويشتين طازي دوانة ئؤكسيدي كاربؤن بؤ دوورةثةرَيزي لة مةترسييةكاني طؤريين كةش 

م سيستمانة ئة,سَيكتةري بيناسازي لة كوردستان دةناَلَييَن بةدةست ِرَيكار و سيستمة كؤن وباوةكان 
كة )كاريطةرييةكي نةرينييان هةية و زؤر لة سةرضاوة سرووشتييةكان و كةرةستةكاني بيناسازي 

وةطوجناو نيية لةطةَل ثَيداويستييةكاني دانيشتوان لة رووي , لةناو دةبةن ( دووبارة بةكارناهَينرَينةوة 
وكردني بيناي سةوز لة شارةكاني بؤية ثَيويستة روو بكةينة ثةيِرة, كةش و هةوا و ذينطة و طةرمايي

 .كوردستان 

هؤكاري ئةم لَيكؤَلينةوةية لةبةر  زيادبووني كاريطةريية ذينطةييةكان بةهؤي بةكارهَيناني سةرضاوة 
هةروةها بةهؤي ئةو طؤرانكاريية بةرضاوةي كة لة  .سرووشتييةكان و ووزة لة سَيكتةري بيناسازي

  ةري جيهان  وبةتايبةتي عَيراق و هةرَيمي كوردستان كةش و هةوادا بةدي دةكرَيت لة سةرتاس
هةروةها ثيسبووني رادةبةدةري ذينطة و بةرزبوونةوةي ثلةكاني طةرما و كةمبووني ئاو و 

 سةرضاوةكاني ووزة

وة   بةكارهَيناني بيناي سةوزةية بةرامبةر ثةيِرةوكردن يان لة كوردستان زؤر رَيطري و ئاستةنطي ه
بيناسازي طةشةبكات بةجؤرَيك  طوجناوبَيت لةطةَل  ثَيشكةوتين تةكنةلؤذيا لة ري ناهَيَلَيت سَيكتة

 .بواري بيناسازي و كةرةستةكاني بيناسازي

و طةيشنت بة  لةم لَيكؤَلينةوةية باس لة واتاي بيناي سةوز وبنةماكاني و شَيوازي هةَلسةنطاندني
 بةثَييخشتةيةكي راثرسي بؤ زانيين ي كاريطةر لةسةر دروستكردني بيناي سةوزكؤمةَلَيك هؤكار
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ارةسةر و وة داناني ضلة شارةكاني كوردستان طرنطرتين ئاستةنطييةكاني دروستكردني بيناي سةوز 
 . ثَيشنيازي طوجناو بؤ ثةيِرةوكردني

 

 

 -:واتاي بيناي سةوز 

كايطةري مرؤظ بيناي سةوز بةشَيكة لة كاردانةوةي جيهاني بؤ زيادكردني ئاسيت ووشياري تاك لةسةر 
 .بؤ ئةجنامداني طؤِرانكاري لة كةش و هةواي جيهان 

لة جيهان ( CO1) لة تَيكراي دةرهاويشتين  دوانة ئؤكسيدي كاربؤن %12بينا رَيذةي زياتر لة 
 ( .Global Warming)ثَيكدةهَينَيت وة طرنطرتين فاكتةري دياردةي طريخواردني طةرمايية 

زؤرترين ووَلاتاني جيهانن لة  لةوكةنةدا وذاثؤن  وئةوروثاي خؤرئاوا ئةمريكاوياليةتة يةكطرتووةكاني 
ئةوة دةبَيت تةكنةلؤذياي بيناي سةوز ثةيِرةو بكرَيت بة ئاستَيكي  طةرمةكان, لةبةردةرهاويشتين طازة 

( CO1)بةرفراوان لةجيهاندا بؤ كةمكردنةوةو وةستاندني دةرهاويشتين طازي دوانة ئؤكسيدي كاربؤن 
تر بةمةبةسيت نةهَيشتين يان وةستاندني رووداني طؤرانكاري سةرةكي لة كةش  وطازة طةرمةكاني

 .ساَلي داهاتوو 52بؤ  32 وتةندروسيت لةماوةيئاستةنطي ئابووري  وهةوا هةروةها

 ورةضاوكردني ثَيداويستييةكانيدَلنيايي دانيشتوان  ذينطةيي, خؤشطوزةراني,بيناي سةوز باَلانسي 
 .ةي خؤجَييةتي بةرجةستة دةكاتكؤمةَلط

تةواو  كردنيديزاين كردني بيناي سةوز هةموو اليةنة كاريطةرةكان لة خؤ دةطرَيت لة ثرؤسةي طةشة
 تةالرسازان بيناكان, خاوةن)سةرةتا لة تيمي ديزاين  (Sustainable Development)كاري 

هةروةها كارمةندي  (وبةَلَيندةرةكاندروستكةر  كؤمثانياكاني)وة تيمي بينا  (وراوَيذكارانئةندازياران 
 .وبةكارهَينةرةكانضاككةرةوة 

جطة  وسةرضاوة سروشتييةكانلةبيناي سةوزدا كاريطةري دروستكردني ووزة زؤر كةمة لةسةر ذينطة 
 .دةكاتبةرجةستة  وزانسيت جوانيلةوةي بينا سةوزةكان هونةري تةالرسازي 

 Leadership)ثَيشةوايةتي لة ِرَيي بريؤكةي ( World GBC)سةوز ئةجنوومةني جيهانيي بيناي 

Thought )وطواستنةوةي بازاِر (Market Transformation)  تواني بازاِر بطؤِرَيت بةرةو بيناي
بةيانَيكيان بَلاوكردةوة ( AIA)ئةمريكي وة كؤمةَلةي تةالرسازاني  رابردوودا,ساَلي  12سةوز لة ماوةي 
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% 52ئاماجنةكةي كةمكردنةوةي سووتةمةني ئةحفووري لة بينا نوَييةكاندا بةرَيذةي  1225لة ساَلي 
لةساَلي % 02رَيذةي ساَلَيك تا دةطاتة  5هةموو %12لةطةَل كةمكردنةوةيةكي رَيذةيي 1212تاوةكو ساَلي 

1232. 

ئةتوانرَيت ئةو ( Edward Marsia)وة بة ثَيي زانيارييةكاني ئةندازياري راوَيذكار ئيدوارد مارسيا 
بةو تةكنةلؤذيايةي كة هةية بةبَي هيض تَيضوويةكي زيادة %52كةمكردنةوةية ئةجنامبدرَيت بةرَيذةي 

وبةكارهَيناني  وئاراستةي طوجناوشَيوة  ديزايندا وةكولةرَيي بةكارهَيناني سرتاتيذييةكي دروست لة 
 .وساردكةرةوةخؤر وتةكنةلؤذياي طةرمكردن  وكؤنرتؤَلكردني ووزةيسروشيت  رووناكي

   بةردةوامكراو كةرةستةيكة بيناي سةوز باسة ي سةرةوة دةردةكةوَيت  بةثَيي ئةو

 (Sustainable materials ) ذينطةيي  وبنةماكاني بةردةوامبوونيبةكاردةهَينَيت لة دروستكردنيدا
 .دةكات وكؤمةَلايةتي وئابووري بةرجةستة
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 ((هؤكارةكاني دروستكردني بيناي سةوز))

- : سةوزطرنطرتين هؤكارةكاني دروستكردني بيناي 

ئةوةي كاريطةري  بَي( Sustainable Development)طةشةي بةردةوامكراو  يبةرجةستةكردن. -1
وة ئةم خاَلة لَيكدراوةتةوة لة  جيهان,بؤ هةموو دانيشتواني نةريين هةبَيت لةسةر جؤري ذيان 

 .كرابانطةوازي بؤ  1001ثرنسيثةكاني هانؤظةر كة لة ساَلي 

طازي دوانة ئؤكسيدي كاربؤن  وزيادبووني دةرهاويشتينسةرضاوة سروشتييةكان  يتةواوبوون. -1
(CO1) ئةمريكي راطةيةنرا كة ئاسةواري راستةوخؤي  بةثَيي بةياننامةكاني ئةجنوومةني بيناي سةوزي

لة تَيكراي بةكارهَيناني ووزة % 30لة  وبازرطانييةكان ثَيكدَيت ساَلانةي هةموو بيناي نيشتةجَيبوون
لة تَيكراي  %52-12ولة دةرهاويشتين طازة طةرمةكان % 32ولة بةكارهَيناني كارةبا % 68و

لة ووَلاتة ثَيشكةوتووةكان بة هؤي بةكارهَيناني  (CO1)دةرهاويشتين طازي دوانة ئؤكسيدي كاربؤن 
 .ووزة لةناو بيناكاندا

وساردكردنةوة ورووناكي بيناي سةوز زؤر كةمرتة لة بينا الساييةكان لةرووي طةرمكردن  يتَيضوو. -3
زؤر كةمة جطة لةوةي رووبةرَيكي  ورَيذةي ثيسكردنيئةوةي ووزةيةكي كةمرت خةرج دةكات  لةبةر

 .وئيشكردنطوجناو ئةهَيَلَيتةوة بؤ ذيان 

بؤ لةناوبردني نادادثةروةري لة دابةشكردني سةرضاوةكان لة رَيي دابينكردني  ةهؤكارَيك. -1
 .بةنرخَيكي طوجناو بؤ كةمدةرامةتةكان
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 ثرنسيثةكاني بيناي سةوز

- : ةهةيثرنسيثي سةرةكييان  1بينا سةوزةكان 

( Energy Isolation) ووزةبةكارهَيناني ووزة لةرَيي بةكارهَيناني جياكةرةوةي  يكةمكردنةوة. -1
كةم بؤ رووناكي  وبةكارهَيناني ووزةيةكي (Air ventilation)لةطةَل ثاراستين هةوا طؤِركَييةكي باش 

لة ووزةي خؤر  وسوود وةرطرتنكةمرت بةثيسييةكي  وئامَيرة كارةباييةكان وبةكارهَيناني فَينككةرةوة
 .سيستمي هةواطؤِركَيي سروشيت لة جياتي ميكانيكي وهةروةها بةكارهَيناني

لة ناوضةكاني  وسوود وةرطرتنبة رةضاوكردن  وزيانة ذينطةييةكانثيسبوني دةرةكي  يكةكردنةوة. -1
ودووبارة ضارةسةركردن  سروشتييةكان, وتَيكنةداني شوَينةثاراسنت  بيناكة,دةوروبةري 

دووبارة  هاوردةكراو,كةرةستةي  وكةم بةكارهَينانيكةرةستةكاني ئاوةِرؤ  بةكارهَينانةوةي
كة ماددةي كيمياوي خراثي  وبةكارنةهَيناني كةرةستةيةكبةكارهَينانةوةي ئاوي باران لة شوَيين كار 

 .لَي دةردةضَيت

 وسةرضاوة سروشتييةناني كةرةستة لة رَيي بةكارهَي وكةرةستة,لةناوبردني ووزة  يكةمكردنةوة. -3
بةكارهَيناني ئةو كةرةستانةي كة لة  هةن,كة لة شوَيين كاردا  وئةو كةرةستانةيلؤكاَلييةكان 

كةمكردنةوةي بةكارهَيناني كةرةستةي  دروستدةكرَيت,وةي بةردةوامكراو سةرضاوةكةيدا بةشَي
 .ثَيويستداراو لوكاتي بةكارهَيناني كةرةستةي ريسايكلني ك وهةروةها هاوردةكراو 

لة رَيي بة كارهَيناني كةرةستةي  وزيانة تةندروستييةكانثيسبووني ناوخؤيي  يكةمكردنةوة. -1
وكةمكردنةوةي لة كةرةستةكاني جياكةرةوة  ودةرهاويشتة كةمةكان وبةكارنةهَيناني فايبةرناذةهراوي 

كارؤ  مةودا ورَيطرتن لةكة ئةبَيتة هؤكاري نةخؤشييةكاني كؤئةندامي هةناسة  تةثوتؤز
 .موطناتيسييةكان
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 ثَيداويستييةكاني بيناي سةوز

 تةندروست وكةش وهةواي ناوخؤيي ؤش طوزةرانينَيوان خ يثةيوةند. -1

 وتواناي كاركردننَيوان ئاسيت دَلنةوايي  يثةيوةند. -1

 طةرما لةو ذوورانةي بةكار دةهَينرَين يثلة. -3

 شَي لة شوَينة داخراوةكان يرَيذة. -1

 ومةترسييةكاني ووشكبوونبا  يخَيراي. -5

 بينني يدَلنةواي. -6

 طدةن. -7

 با يجؤر. -8

 كارؤ موطناتيسييةكان ةتيشك. -0

 .شوَينة داخراوةكان وهةوا لةكةش  يكؤنرتؤَلكردن. -12
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 سيستمةكاني بيناي سةوز

-  :بينا يضواضَيوة .-1

ديزاينكردني ضوارضَيوةي بينا كؤنرِتؤَلكردني ثلةي ئاماجنةكاني  (.سةقف وثةجنةرة,دةرطا  ديوارةكان,)
 .لة خؤ دةطرَيت وشَي وثةستاني هةواطةرما 

ديوارة ستوونييةكان  سةوزة,سيستمةكاني ضوارضَيوةي بيناي  طرنطرتين-: ديوارسيستمي . -ْ
لةسيستمةكاني طةرما لةناوضةكاني ضواردةوري بيناكة كاردةكةن بؤ كةمكردنةوةي ثلةي طةرما 

جطة لة  (دةكات ودةنط وخؤَل كارجياكةرةوةيكي طةرمي  وةكو)ناوخؤيي  وهةوا ي وباشكردني كةش
( Baer Steve)باير  وسيستمي ستيف( Trombe Wall)ترؤمب  وسيستمي ديواريديواري ئاوي 
 .(BARRA) وسيستمي بارا

بةكاردةهَينرَيت كة ( Super Windows)سوثةر ثةجنةرةي  سيستمي-: ثةجنةرة يسيستم. -ب
بؤ كةم بةكارهَيناني  وهاوكارَيكي سةرةكييةتَيدةثةِرَينَيت  وِرووناكييةكي زؤرطلدةرةوةي طةرميية 

تيشكي  وثةل لة وثاراستين كةلجطة لةوةي زؤر ضاالكة بؤ طلدانةوةي دةنط  فَينككةرةوة,ئامَيرةكاني 
 .يسةرو وةنةوشةي

- : كارةكتةرةكاني طرنطرتين-سةقف  يسيستمةكان. -ج

 وهؤكارة بؤتيشكي خؤر كة ئةطاتة ثةيكةر بيناكة كةم دةكاتةوة  بِري-: سةوز يسةقف. -1
زستان  وطةرمكردنةوة لةكةمكردنةوةي ساردكردنةوة لة هاوين  باران بةمةبةسيت كؤنرتؤَلكردني ئاوي

 .لة دابني كردني دَلنةوايي طةرمي بؤ دانيشتةاني ناو بيناكة جطة

لة ووزة ثاشةكةوت دةكات لة رَيي ططَيِرانةوةي ووزةي خؤر لةسةر %13-12رَيذةي -: سارد يسةقف. -1
 .ووزة بؤ فَينككردنةوة وكةمكردنةوةي بةكارهَينانيسةقفةكة 
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كاردةكات لةسةر كةري سةقفي بيناكة لة بارستاييةكي طةرمي لة ثةي بريتيية-: ئاوي يسةقف. -3
 .وساردكردنةوةي بينابؤ ئةوةي كاريطةربَيت بؤ طةرم كردن  وطلدانةوةي طةرميطؤِرين 

 

طةرمي لةناو بيناكة  (دَلنةوايي)دَلنيايي ثَيكهاتةكاني  واتاي-: ميكانيكييةكان ةخزمةتطوزاريي .-1
ناو بيناكة وةكو  واليةنة ميكانيكييةكاني (HVAC)وساردكردنةوة سيستمي طةرم كردن وةثَيكدَيت لة 

 Living)وطواستنةوةي ستوني وسيستمةكاني  (وئاوةِرؤ ئاو) وكاره تةندروستييةكانرؤشنايي 

Safety.) 

- : وسةرضاوةطرنطرتين كارةكتةرة ميكانيكييةكان كة كار دةكةنة سةر كةمكردنةوةي بةكارهَيناني ووزة 

كة  هةَلدةطرن( Star Energy)هَيماي ئةستَيرةي ووزة  دةكتانةيوئةو ثرؤ ئامَيرة كارةباييةكان .-ْ
 .ثَيويستووزةي كةمرت بةكار دةهَيننلة %  32-12نزيكةي 

 .ئاوكة بة ئةمةكن لة لة بةكارهَيناني  وكةرةستةكاني ئاو رئامَي. -ب

وئاودان واتا دووبارة بةكارهَينانةوةي ئاوي ئاوةِرؤ بؤ شؤردن  بايؤلؤجييةكان بؤ ئاوةِرؤ ةسيسيتم. -ج
 .دهت.... 

كارةكتةرن كاردةكةن بؤ دةستةبةركردني باَلنس دذ بة طراظيتيو كَيشة  كؤمةَلَيك-: بينا يثةيكةر .-3
- : وثَيكدَيت لةميكانيكييةكان 

  بيناسازي سةوز وةك تةختةداري بةردةوامكراوي ذينطةيي  يكةرةستة. -ْ

(Wood Environmentally Sustained )لكَينةر  وبؤياغ وكةرةستةي بينايكاغةزي  وتةختة داري
بةشَيكيان كاردةكةنة سةر نةهَيشتين ثيسبووني  وسيستمةكاني سةقف, (Isolators)وجياكةرةوةكان 

 كةرةستةيةكيوضةند  وثالستيك وتايةهةوا وبةشَيكيان دروستكراوة لة شووشةي دووبارة دروستكراو 
 .تر

         واتا ديزاين و ضارةسةر و دروستكردن لةسةر ئاسيت طةردي  -:تةكنؤلؤذياي نانؤ . -ب
(Molecular Scale  ) لة بيناي سةوز لةرَيي كؤمةَلَيك بةرهةم وةك لةطةَل كردنةوةي شياني نوَي
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ي جياكةرةوةي ئاست تةختةي شووشةي, (  Nano Gel)  بؤياغي كؤكةرةوةي ووزةي خؤر نانؤ جَيَل 
ثةجنةرةي خؤطؤِر لة روونةوة بؤ تاريك وة لةناوبةرة بايؤلؤذييةكان كة , ثةجنةرةي طةرمي هةَلمذ , بةرز 

كؤنرتؤَلكردني )ئةم بةرهةمانة كاردةكةنة سةر ئامادةكردن )هاوِرَيي ذينطةن بؤ ثاراستين تةختةدار 
( Photo Chromic Windows)  ؤ كرؤمييةكان وة ثةجنةرة فؤت( ثلةي طةرماي دابينكراو لةناو بينا 

 .كة هةستيارة بؤ رووناكي  هةروةها ئامَيرةكاني هةستكردن بؤ بةكارهَينةر 

 مرؤظايةتييةكان دةنوَينَيت واتا وبةري اليةنةدةور دياريكردني- :ناوخؤيي يذينطة .-1
ناوخؤيي ئاسوودة  ذينطةيةكيوخوَلقاندني مرؤظ  وسايكؤلؤذي بؤدةستةبةركردني حةوانةوةي فيزيكي 

بَيت لةطةَل زانيارييةكاني ئةو شوَينةكارةي كةتيايداية  مرؤظ طوجناوبةكارهَيناني  وتةندروست بؤ
 .ذينطةيية سروشتييةكان بةشَيوةيةكي راستةوخؤ وبةسرتاوة بةسيستمة

هةوا  خؤيي,دروسيت ناو نذينطةيةكي تة طةرمايي,ذينطةي ناوخؤيي ثَيطدَيت لة حةسانةوةي 
 وثةلي ناوماَل, كؤتاهَينةرةكانكةل  موطناتيسييةكان,ودا كارؤ ةم رووناكي,سروشيت, طؤِركَييةكي 

(Finishing),  هاوبةندي بينايي(Eye Contact)  جياكةرةوة  بينا,لةطةَل شوَينة دةرةكييةكاني
 .وجوانيدةنطييةكان 

 سةوز, ثَيويستةلةطةَل بيناي  (Integral)تةواوكاري لة ثَيكهاتة طرنطةكاني  يةكَيكة- :كار شوَيين .-5
دورطة  ونةهَيشتين كاريطةريبةرَيوةبردني باران  واتا( (Sustainable) بَيتشوَيين كار بةردةوامدةر 
وئاو سروشتييةكان  وثاراستين دميةنةرووناكي  وكةمكردنةوةي ثيسبوونيطةرمييةكاني شارستاني 

ئةم سيستمانة كاردةكةنة سةر كةمكردنةوةي بةكارهَيناني ووزة  .َيتدةطرطواستنةوة لةخؤ  وهؤيةكاني
وكةمكردنةوةي حةوانةوةي دانيشتوان  وتةندروست بؤطوجناو  ودةستةبةركردني ذينطةيةكي

كاريطةرتر هةروةها بةكارهَيناني كةرةستةي  وبةكارهَينانيان بةشَيوةيةكيسةرضاوةكان  خةرجكردني
 (Sustainable Materials)بةردةوامكراو بيناي 

 

 

 



11 
 

 

 

 

 

 
 

ئاوديَري 
 وكيَلََطةلؤكالَييةكان

ريسايكلني وبةستين 
 ثيَكهاتةي ثيَشكةوتوو كةرةستةكان

كةنالَةكاني بؤشايية 
 فيَنككراوةكان

 جياكةرةوةي طةشةكراو

ديزاينكردني رووكةشي 
 سةوز

ريسايكلني 
وكةمكردنةوةي 

 بينا ثامشاوةي

باش ثركردنةوةي 
 بؤشاييةكاني رووكةشي

 بينا
 وئاميَرةكانرووناكي 

باش بةستين كةنالَةكاني 
 فيَنككةرةوة

ديزاينكردني شويَن 
 وشويَنكار

 

 

 سيستمةكاني بيناي سةوز( 1)شَيوةي 

 

 

 

 
خؤر، خانةي  زةوي، طةرمي،) ووزةي بةديل

   (طةرميسووتةمةني  با،

 

 
كةرةستةي 
 بةردةوامبوو

ئاوي باراني 
 كؤكراوة

  سيستمةكاني ئاوةرؤ

ثةجنةرةي 
 طةشةكراو

 سيستمي بيناسازي بةديل

كةمكردنةوةي ثيَكهاتة 
ئؤرطانيية فرِيوةكان 

وبةرهةمةكاني 
  فؤرمالَديهايد

سيستمةكاني ئاوو طةرمايي 
 كارا

 طؤريين هةوا كةرةستةي تةمةندريَذ
طةشةثيَكردني سيستمي 

 فيَنككةرةوة

 دةرهاويشتين كاربؤن

 ئاوي ضارةسةركراو
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 شَيوازةكاني هةَلسةنطاندني بيناي سةوز

 وة سةوزوةرطرتين مؤَلةتي بيناي  بةكاردةهَينرَيت بةمةبةسيتشَيوازةكاني هةَلسةنطاندني بيناي سةوز 
 .وتةندروستييةوة دةطرَيتةوةثَيويستييةكاني ياساي بينا لة رووي دَلنيايي 

ثؤليين هةرةوةزي (LEED)هةَلسةنطاندني بيناي سةوزلة جيهان وةك  شَيوازةكانيلة جؤرَيكي زؤر هةية 
 Collaborative High-performance School))بؤ خوَيندنطا بة كوالييت بةرز جَيبةجَيكراوةكان 

CHPC))     

بؤ ئاطاداري تةندروسيت  سةوز ورابةري (Advanced Building Guide)رابةري ثَيشكةوتووي بينا 
(Green Guide for Health Care (GGHC)) يان شوَينة خؤجَيييةكان ورابةري شار. 

 Home) وهةَلسةنطاندنيووزةي ناوماَلي (BREEAM)شَيوازي زؤر هةية بؤ هةَلسةنطاندن وةك  (UK)لة 

Energy Rating )ئؤروثي  ونيشانةي ذينطةيي(European Eco-labeling),  وة لة ئيتاليا
(BREEAM)  و(Ecocerto),  لةهؤَلةندا(Lab Eco),  لةسويسرا(SIB), لة ئةَلمانيا   

 (Data Bank)  و(Bau Bio),  لة كةنةدا(Athena)  و(BEPAC),  لة ئؤسرتاليا(Green Star),  لة
  CASBEE)لة ذاثؤن  ,(Green Mark)سةنطاثور 

ثؤلني  دةردةخات, يةكةمنيطةشةي مَيذوويي شَيوازةكاني هةَلسةنطاندني بيناي سةوز ( 1)شَيوةي 
 وةدواي ئةوة ذمارةي ثؤلينةكان زياديان كرد (BREEAM)بةناوي دةرضوو لة بةريتانيا  1002لةساَلي 

تواناكان  سةوز بةثَيي طوجناوي يلة ضةند ووَلاتَيكي جياجيا وة شَيوازي هةَلسةنطاندني بينا
 .ووَلات وئابووري وكؤمةَلايةتي لة وبارودؤخي ذينطةيي

لة  (BREEAM)بوو ئةويش ثؤليين  1216بيناي سةوز لةساَلي  بؤ هةَلسةنطاندني ثؤلني كردن دوايني
 .وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا
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 رَيطرييةكاني ثةيِرةوكردني بيناي سةوز

ضةند رَيطرييةكي طشيت هةية بةرامبةر ثةيِرةويكردني بيناي سةوز لة زؤربةي هةرةزؤري ووَلاتاني 
- : لةوانة جيهان,

بيناي سةوز نامؤية بؤ خةَلكي ئاسايي ئةوانةي لةناو ماَلي ئاسايي ذيان دةكةن يان ئةوانةي لة ماَلي -1
 .وثووش وتةنةكة وتاية دةذينقوِر 

بيناي السايي كة ناتوانرَيت  وزؤري كةرةستةي (Sustain)بةردةوامكراو كةرةستةي بيناي  كةمي-1
 .كة زةهر دةرهاويشتة دةكاتة ذينطةي ناوخؤيي بيناكة (Recycling)دووبارة بةكاربهَينرَيتةوة 

دوودَلي بيناسازةكان لة بيناي  وودروستكةرةكان, دووركةوتنةوةكةمي شارةزايي هونةري يبيناساز -3
لةبةر ئةو ئةجنوومةني بيناي سةوزي  سةوز,سةوز بةهؤي كةمي يان نةبووني شارةزاييان لةسةر بيناي 

بؤ هانداني  (LEED)هةَلسةنطاندني بيناي سةوز طةشةثَيكردني سيستمي  كي هةستا بةئةمري
وة رَيكخستين خولي راهَينان بؤ بيناسازان ( Sustain)بةكارهَيناني بيناي سةوزي بةردةوامكراو 

بيناي  وئاشنابوونيان بةبيناي سةوز بةمةبةسيت زيادكردني شارةزاييان  ودروستكةراني كةرةستةكاني
 .سةوز

 تةكنةلؤذياي بيناي سةوز وبيناسازان لةالوازي تَيطةيشتين كؤمةَلطة -1

ذينطةيي بووني ضةند سيستمَيكي هةَلسةنطاندن بؤ بيناي سةوز كة ناطوجنَيت لةطةَل ثَيداويستيية -5
 .وهةرَيمي كوردستانئابوورييةكاني ضةند ووَلاتَيك وةكو عَيراق  وهةوا,كةش  كؤمةَلايةتي,

بؤ بيناي سةوز كة طوجناوبَيت لةطةَل هةموو  ورَيساكاني بيناسازيوازي ياسا نةبووني يان ال-6
 .كؤمةَلطةكان
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نوَيبووةكان الوازي تواناي دابني كردني تةكنيكي نوَيي تايبةت وةك بيناي سةوز لة بوارةكاني ووزة -7
(Sustainable Energy),  جياكةرةوةكان(Isolators), ,تة وكةرةسئاوي باران  ريسايكلينط

 .بةتايبةت لة ووَلاتة تازة طةشةسةندووةكان (Sustain)بةردةوامكراوةكان 

راسيت ئةوةي ئةم بينا سةوزانة  ودروستكةر وكؤمةَلطة لةالوازي تَيطةيشتين ديزاينةر -8
 .ئةلتةرناتيظَيكي بةردةوامكراوة بؤ بينا الساييةكان

زؤر كةس وا تَيدةطات كة دروستكردني بينا سةوز ثَيويسيت بة وةبةرهَينانَيكي  ئابوورييةكان,رَيطرة -0
زؤري ثارةية جطة لةوةي ثَيويسيت بة بازاِركردني هةية بةَلام بةثَيي خوَيندنةوةيةكي ئةجنوومةني 

- : رووخرانة ئةم خاَلانة  1213لة ساَلي  (WGBC)وهةوا جيهاني بؤ لَيكؤَلينةوةكاني كةش 

 .سةوز ثَيويسيت بة تَيضووي زياد نيية بيناي-أْ

وئاو لة رَيي كةمكردنةوةي بةكارهَيناني كارةبا  (Save)سةوز ثارة طلئةداتةوة  يبينا. -ب
 .مةودايةكي دريذدا وضاككردنةوة لةسيانة  وكةمبوونةوةي تَيضووي

توانايةكي زؤرتريان هةية بؤ  (Sustain)بينايانةي كة بِروانامةي بةردةوامكراويان هةية  وئة. -ج
 وذينطة ناوخؤييةكانوة تايبةمتةندييةكاني ديزايين سةوز بؤ بينا ( Marketing)بةبازاِركردنيان 

كرَيكاران وة بؤ تةندروسيت دانيشتوان  وزيادكردني بةرهةميدةبَيتة هؤكارَيك بؤ ضاككردن 
 .رةكي بؤ كؤمثانياكانئةمةش ئةبَيتةهؤي بةرجةستةكردني سوودَيكي سة وطةشةكردنيان,

يةكَيك لة تَيطةيشتنة هةَلةكان ئةوةية كة كِريين تةكنيكي نوَي ي طوجناو لةطةَل ذينطةي سةوز زؤر -12
بةَلام دةتوانيت طؤرانكاري سةوز بكةيت  خؤر, زةوي وثانَيَلي ووزةيسيستمي طةرمكةرةوةي  طرانة وةك

 .لة ماَلةكةت بَي طئاوِردانةوة لة بودجةت

 .تةرخانكراوي دارايي لةبواري بيناي سةوز يكةم. -11
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 ثةيِرةوكردني بيناي سةوز لة كوردستانرَيطرييةكاني 

 .لة رووي تيؤرييةوة طرنطرتين رَيطرييةكاني ثةيِرةوكردني بيناي سةوز لة كوردستان ئةخةينة روو

كة دةرئةجنامي  (Matrix Component)رَيي قاَليب ثَيكهَينةرةكان  لة-: ياسايي يرَيطري-1
جياوازييةكةي رَيذةي  ةرَيطرئةم ئةوة دةردةخات كة  (Factor Analysis)شيكردنةوةي فاكتةري 

(contrast) 1337  %يان الوازي ياساكاني بيناي سةوز لة كوردستان لة روي  ة بةهؤي نةبووني
ثةيوةستة بة سَيكتةري بيناسازي وة  وشوَين كة ودارايي وكؤمةَلايةتي وهونةريبيناسازي 

وثيشةيي ونةبووني طرييةكان لة رووي نةبووني بري دةطؤِرَيت لة نَيوانياندا تا دةبَيتة طرنطرتين رَي
 .نوَي تةكنةلؤذياي

وئةوةش نةبووني يان كةمي ة %  1231 (contrast)جياوازييةكةي  رَيذةي-: هونةري يرَيطري-1
كةرةستةي بيناي بةردةوامكراوي تايبةت بة بيناي سةوز  جياكةرةوةكان, سيستمةكان,سةرجةم 

لة شوَيين كار بةهؤي  هونةري وةوة كةمي ئامرازةكاني ثةيرةوكردني بةردةوامبوون بة شَيوةي 
ووةزارةتي بووني ضةندين سرتاتيذي كة وةزارةتةكان دايانرشتووة بة تايبةت وةزارةتي شارةواني 

 .ةجَيبوونونيشت ئاوةدانكردنةوة

بة هؤي كةمي شارةزايي لة  ة%  1231 (contrast)جياوازييةكةي  رَيذةي-: ديزاينرَيطريي -3
ديزاين كردني بيناي سةوز هةروةها لة جَيبةجَيكردني لة اليةن ئةندازياراني تةالرسازي 

 .وشارستاني وهونةرييةكان وستايف كار

وثالني %  836دةطاتة  (contrast)جياوازييةكةي  رَيذةي-: بةردةوامبوورَيطريي ثالني -1
 وبايةخ دةداتةلةبةر ئةوةي ثالني نيشتةجَيبوون طرنطي بؤ بيناي سةوز دةطرَيتةوة  بةردةوامبوون

نةريين ضةند  وبووني كاريطةريبةكةرةستةي بيناي دذ بة ذينطة  (Low cost)بيناي كةم تَيضوو 
 .ئةخاتة روونوَيبووةوة لةسةر ئةم فاكتةرة  ونةبووني ووزةيخويةكي كؤمةَلايةتي 

بة هؤي نةبووني تةرخانكراوي %  8دةطاتة  (contrast)جياوازييةكةي  رَيذةي-: دارايي رَيطريي-5
كاريطةري  .كوردستاندروستكردني بيناي سةوز لة  وتايبةت بؤدارايي لة سَيكتةري طشيت 
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نةبووني هيض  وئاشكراية بةهؤي نةريين بةكارهَينانةوةي كةرةستةي بيناسازي زؤر روون
 .بةكارهَينراونرَينماييةك بؤ دووبارة دروستكردنةوةي كةرةستةكاني بيناي السايي كة 

بةهؤي ئةستةمي %  731دةطاتة  (contrast)جياوازييةكةي  رَيذةي-: وكاريي بريكردنةوة رَيطر-6
وشَيوازي لةبةر سووربوون لةسةر رَيكار  سةوز,يان نائاساني طؤِريين بريو كاركردن بةرةو بيناي 

 .فاكتةرةالسايي كة كاريطةري نةريين هةية لةسةر ئةم  بيناي

بة هؤي %  731دةطاتة  (contrast)جياوازييةكةي  رَيذةي-: ودروستكردنرَيطريي تةكنؤلؤذي -7
بةردةوامكراو بؤ  وكةرةستةي بيناينةبووني يان كةمي تةكنؤلؤذياي بيناسازي نوَي 

لةطةَل كؤنيي ياساكاني بيناسازي كة ثشبةستة بة  كوردستان,دروستكردني بيناي سةوز لة 
 .السايي وتةكنيكي بينايبةكارهَيناني كةرةستة 

بةهؤي نةبووني سرتاتيذ %  638دةطاتة (contrast)جياوازييةكةي  رَيذةي-: سرتاتيذيرَيطريي -8
اهاتوو بؤ بيناي سةوز لة هةموو سَيكتةرة ئابووري ثالنةكاني حكوومةت بؤ د وثالن لة

 .وكؤمةَلايةتييةكان

ضةمك بة هؤي الوازي  % 633دةطاتة (contrast)جياوازييةكةي  رَيذةي- :بةردةوامبوونرَيطريي -0
(concept)  بيناي سةوز لةسةر ئاسيت  والوازي ضةمكيوجَيبةجَيكردني بةردةوامبوون

وئابووري  وحةوانةوةي كؤمةَلايةتيرووي ذينطةيي  وكؤمةَلطا لةدامةزراوةكاني كوردستان 
 .(sustain)بةشَيوةي بةردةوامبوو  وثاراستين سةرضاوةكان

 % 631دةطاتة  (contrast)جياوازييةكةي  رَيذةي- :وياساييرَيطريي كوجناوي تةكنيكي -12
ضةمكي رَيطريية رؤتينيةكان دةنوَينَيت بةهؤي نةطوجناوي ياساكاني بيناسازي كارثَيكراو لةطةَل 

 وناطوجنَيت لةطةَلئةو ياسا كارثَيكراوانةي ئَيستا تةنها ثةيوةستة بة بيناي السايي  سةوز,بيناي 
 .نوَي وتةكنيكي بيناسازيطةشةي تةكنؤلؤذي 
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ثةيِرةوكردني بيناي سةوز لة كوردستانضارةسةرييةكان بؤ بةهَيزكردني   

رَيكارَيك دةكةين بؤ تَيثةِراندني ئةو رَيطرييانةي كة دةستمان كةوت  ضةند ثَيشنياري لةم لَيكؤَلينةوةيةدا
-: رَيكارةكانوةطرنطرتين   

وثالندانةران وياساناسان ليذنةيةكي تايبةت لة ئةندازياران  ثَيكهَيناني-: ياساييةكانثَيشنيارة  -1
 -: خوارةوةئةم خاَلانةي الي  ئامادةكردنيبؤ 

داِرشتين ياسا بؤ بيناي سةوز وخبرَيتة نَيو بنةماكاني نيشتةجَيبووني شارستاني وة ياساكة * 
 .خؤ بطرَيت ودارايي وشوَين لةئةبَيت اليةني ضةمكي 

 ضةمكي بيناي سةوز لةياساكاندا (insert)تَيكردني * 

ئامادةكردني سيستمَيكي كوردستاني بؤ بيناي سةوز هاوشَيوةي سيستمة جيهانييةكان طوجناو * 
 .وكوش وهةواي كوردستانبارو دؤخ بَيت لةطةَل 

- : هونةرييةكان ثَيشنيارة-1

  بيناي سةوز وبةكارهَيناني تةكنةلؤذيايهَينان  وتايبةت بؤهانداني سَيكتةري طشيت 

  دروستكردني كارطةي تايبةت بة  ةب هسنت زارتي ثالن دانانةوووةزارةتي ثيشةسازي
وةبةرهَينان  وهةروةها دةستةيدروستكردني كةرةستةكاني بيناي سةوز لةرَيي كةرتي طشيت 

 ساَل 5لةرَيي كةرتي تايبةت بة بةرنامةيةكي دارَيذراو بؤ ماوةي 

 ودابةشكردني سةوز  وسيستمي بينايبازرطاني هةستَيت بة هاوردةكردني كةرةستة  وةزارةتي
 هاندانيان لةسةر ثةيرةوكردني بيناي سةوز وشَيوازي سةوز وكؤمثانياكان بؤهاوَلاتيان  بةسةر

  سازداني خولي راهَينان بؤ ئةو ستافانةي كاري بيناسازي دةكةن تايبةت بة بيناي سةوز لة
 .بةردةوامكراو وسةرضاوةكاني بينايرووي تةكنيكي بيناي نوَي 

 وكؤليذة ةي تايبةت بة بيناي سةوز لة مةنهةجي خوَيندن لة ثةميانطا داناني بةرنام
 .بؤ زيادكردني ضةمكي بيناي سةوز بؤ ئةو ستافانةي كاردةكةن لةم بوارةدا ئةندازييارييةكان
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  بؤ ئةو ووَلاتانةي زؤر ( وشارستاني تةالرساز)ئيفادكردني ئةندازياراني بواري بيناسازي
  .سةوز بؤ سوود وةرطرتن لة ئةزموونيانثَيشكةوتوون لةبواري بيناي 

- : ديزاينييةكان ثَيشنيارة-3

  بؤ خوَيندكاراني  بيناي سةوز بؤ هةموو قؤناغَيكي خوَيندن ثرؤذةيةكي( تَيكردني)داناني
 .تةالرسازي لة زانكؤكاني هةرَيم

  تايبةت بَيت بة  وئةندازياراني تةالرسازيبؤ خويَ ندكار  وثَيشرِبكَيي زانسيتسازداني وؤرك شؤث
كةرةستةكاني  وزانيين طرنطرتينطرنطيي بيناي سةوز  وئاشناكردنيان بةديزايين بيناي سةوز 

 .وداتاكانبينا 

  طةيشنت بة ديزاينَيكي داهَينراو كة  ولؤكاَلييةكان بؤثشت بةسنت بة ستانداردة جيهانييةكان
 .شوناسَيكي شوَيين ئارام هةَلبطرَيت بؤ بيناي سةوز

 وة طوجناندنيان لةطةَل هتد ...وهةوا وتؤبؤطرايف رطرتن لة تواناكاني شوَين وةك كةش سوود وة
 .سةوزبيناي 

- : بةردةوامبوونثَيشنيارةكاني ثالني -1

  داناني بينناي سةوز وةكو ئاماجنَيكي سرتاتيذي لة ثالني سةرجةم وةزارةتة ثةيوةنديدارةكاني
ونيشتةجيكردن ورووكردنة  ووةزارةتي ئاوةدانكردنةوةهةرَيم بة تايبةت وةزارةتي شارواني 

وزيادكردني سةوز لةجَيي بيناي السايي وة زيادكردني تةرخانكراوي دارايي  بيناي
 . بوارة وطشيت لةوتايبةت  وةبةرهَيناني

  لَييان لةكاتي دانان  وسوود وةرطرتنجيهانييةكان  ودياريكردني سايتةداناني ثالني درَيذخايةن
 .شارةكانكردنةوةي ماستةر ثالني  يان نوَي

  لةجياتي كةرةستةي السايي وثالندانان هةوَلدان بؤ بةكارهَيناني كةرةستةي بيناي بةردةوامبوو
 .بةردةوامبووبؤ دامةزراندني كارطةي تايبةت بة بيناي 

- : داراييةكان ثَيشنيارة-5    
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  تةرخانكراوي دارايي تيادا جَيطري  وتايبةت كةئامادةكردني ثالني دارايي بؤ سَيكتةري طشيت
 .سةوزكرابَيت بؤ دروستكردني بيناي 

  سةوزداناني تةرخانكراوي دارايي لةنَيو بودجةي طشيت تايبةت بة بيناي. 

  هانداني كةرتي تايبةت بؤ وةبةرهَينان لةبواري بيناي سةوز لةرَيي ثَيشكةشكردني ئاسانكاري
 .هتد...وكارطَيري وخزمةتطوزاري دارايي 

  واليةنة ثَيدةرةكانرَيكخراوة نَيو دةوَلةتييةكان وةرطرتين وةبةرهَيناني دارايي لة رَيي  

 .وووزةي نوَيبووةوةتايبةت بة بيناي سةوز  (املاحنة اجلهات)

 -: وِرابري  ثَيشنيارةكاني-6

  سازداني سيميناري طشيت بؤ ناساندني كؤمةَلطا بة طرنطي بيناي سةوز لة بوارةكاني بيناسازي
 .هتد. وذينطة وكؤمةَلايةتي وئابووري

  وبينراو ئةجنامداني هةَلمةتي ووشياركردنةوةي كؤمةَلطا لةرَيي ريكالم لة هؤيةكاني بيسرتاو
 .وتؤرة كؤمةَلايةتييةكان

  خوَيندن بؤ زيادكردني  ومةنهةجة جياجياكانيبيناي سةوز لة بةرنامة  (مفهوم)تَيكردني ضةمكي
 .سةوز كرنطي بينايئاسيت ووشياري تاك لة سةر 

- : وتةكنيكة نوَييةكانمرؤظايةتي  ثَيشنيارة-7

  خولي راهَينان لة دةرةوةي ووَلات بؤ ئاشنابوون لة  وهونةرييةكان بؤناردني ستافة ئةندازياري
 .بؤ بيناي سةوز ةرةستةي بةكارهَينراووتةكنيك وكشَيواز 

  كة ثسثؤرن لة  وكؤمثانيا جيهانييةكانكؤمثانياكاني بيناسازي  وهةمةئاهةنطي لةنَيوانهاوكاري
تةكنةلؤذييةكان لة  ووشَيوازة نوَييةزياتر ئاشنابوون لةسةر دروستكردن  سةوز بؤبواري بيناي 

 .بيناسازيسَيكتةري 

  كة  وكرةرةستةكاني تر ومةوادي بةردةوامبووكةرةستة  دروستكةرانيوهاوردةكردني راكَيشان
 .كردنةوةي لقي تايبةت ثَييان لة هةرَيم كوردستان لةِرَييثةيوةستة بة بيناي سةوز بؤ 
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  -: سرتاتيذييةكان ثَيشنيارة-8

  لة رَيي وةزارةتي ثالنداناني هةرَيم بؤئامادةكردني سرتاتيذييةكي تايبةت بةبيناي سةوز 
 .طؤريين شَيوازي بينا كةرةستةي بيناسازي

  ورووكردنة الساييةكان لة بيناسازي  (مفهوم)ئامادةكردني سرتاتيذييةك بؤ طؤريين ضةمكة
 بةردةوامبووةكان  ضةمكة

  بواري زؤني سةوز  وثيشةييةكان لةئامادةكردني سرتاتيذييةك بؤ طةشةثَيكردني ستافة هونةري
 .وئاثةكاني

- : (Sustain)بةردةوامبوون  ثَيشنيارةكاني-0

  بةردةوامبوون لة  (مفهوم)زانستييةكان بؤ ضةمكي  وضِركردنةوةي ئةثليكةيشنةبةهَيزكردن
بيناي  وبةهَيزكردني ضةمكيزيادكردن  وئاودا بؤزانكؤكاني كوردستان لة بواري بيناسازي 

 .سةوز

  وهانداني بةكارهَينانيان وووزة نوَيبووةوةكاندةستةبةركردني ئةثليكةيشنةكاني بةردةوامبوون 
 .لة سيكتةري بيناسازي

  ستووني)ئاستَيك بة ضةند  وبيناي سةوزبةردةوامبوون  (مفهوم)فراوانكردني ضةمكي 
 (.وئاسؤيي

- : وياساييثَيشنياري طوجناندني تةكنيكي -12

 بة شَيوةيةك طوجناو بَيت لةطةَل ثَيشكةوتين  ةكاننوَي كردنةوةي ياسا بةرايية كارثَيكراو
 .وتةكنؤلؤذيزانسيت 

  ضوسيت طةشةثَيكردني كةرةستةي بيناسازي السايي بةرةو كةرةستةيةك كة(Efficiency) 
 .وطةرميبةرزبَيت بؤ جياكردنةوةي دةنط 
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 دةرئةجنام

جيهان دةكرَيت لة سةرتاسةري  وهةوادا بةديبةهؤي ئةو طؤرانكاريية بةرضاوةي كة لة كةش   -1
وبةرزبوونةوةي هةروةها ثيسبووني رادةبةدةري ذينطة  وهةرَيمي كوردستان,عَيراق  وبةتايبةتي

 .ئةم لَيكؤَلينةوةية كراوة وسةرضاوةكاني ووزة وكةمبووني ئاوطةرما  ثلةكاني

 زؤر َيطرييةكيلة هةرَيمي كوردستان بيناي سةوز نيية بة بريؤكة نوَييةكةي بةهؤي بووني ر   -1
 .لةبةردةم طؤريين بيناي السايي بؤ بيناي سةوز

نت بة ضةمكي دةكات بة ثشتبةس وئاسوودة دةستةبةربيناي سةوز ذينطةيةكي تةندروست   -3
 .ونوَيبوونةوة وووزةي نوَيبووةوةبةردةوامبوون 

 هةية كةرةكي رَيطري سة 12كة  وراوةرطرتن دةردةكةوَيت ولةِرَيي راثرسنيلةم لَيكؤَلينةوةيةدا   -1
 ثَيكدةهَينن,%  81ئاماذةيان ثَيدراوة لة بِرطةي ِرَيطرييةكان كة بةهةموويان رَيذةي نزيكةي 

 .بدؤزرَيتةوةبؤ  وضارةسةري طوجناويانئةبَيت شيكاري وورديان بؤ بكرَيت 

سةوز  وجَيبةجَيكردني بينايبووني كةرةستةي خاو لة هةرَيمي كوردستان بؤ ثةيرةو كردن   -5
بة  وووزة نوَيبووةوةكانوهةروةها بةكارهَيناني يةكَيك لة سيستمةكاني بيناي سةوز 

هةروةها زيادكردني ئاسيت ووشياري كؤمةَلطا وتاك لةسةر طرنطي  خؤر,بةكارهَيناني ووزةي 
 .كارةبا وخؤشطوزةراني وضارةسةركردني كَيشةكانيووزة نوَيبووةوةكان بؤ ثاراستين ذينطة 
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 راسثاردةكان  

دامةزراندني ئةجنوومةني باَلا بؤ بيناي سةوز لة هةرَيمي كوردستان بةسرتاو بَيت بة  -1
 نيشتةجَيكردن,ئاوةدانكردنةوةو  شارةواني,)وةزارةتةكاني  وبة ئةندامَييتئةجنوومةني وةزيران 

تايبةت وسَيكتةري  (ثالندانان وبازرطاني,ثيشةسازي  وتوَيذينةوةي زانسيت,خوَيندني باَلا 
لةنَيوانياندا بةمةبةسيت طةشةسةندن ( تكامل)بؤ هَينانةدي تةواوكاري  (ورَيكخراوةكان كؤمثانيا)

 -: رَييبيناسازي لة هةرَيمي كوردستان لة  وهةستانةوةي سَيكتةري

  ئةم لَيكؤَلينةوةية  وجَيبةجَيكردني ثَيشنيارةكانيداناني ثالني طوجناو بؤ شيكار كردن
 ودامةزراوةكان كةبةثَيي وةزارةت ( دهت.... ديزاين  هونةري, سرتاتيذي, يي, دارايي,ياسا)

 .ثةيوةسنت بة م ثَيشنيارانة

  داناني بةرنامةيةكي كورت مةودا بؤ جَيبةجَيكردني ثَيشنيارةكاني ئةم لَيكؤَلينةوةية
 .كوردستانبيناي سةوز لة هةرَيمي  ودةستبةجَي رووكردنة

 ووةزارةتةكان كؤلَيذة ئةندازيارييةكاني هةرَيم  وكار لةنَيوانوكاري فيكري بةرجةستةكردني تةوا
لة رووي ديزايين تةالرسازي وهونةري  (بيناسازيثةيوةندن بة  كة) وسَيكتةري تايبةت

 وتايبةتييةكان بؤبيناي سةوز بة مةبةسيت هانداني دامةزراوةطشيت  وسةرثةرشيت كردني
 .سةوزجَيبةجَيكردني بيناي 

لةسةر طرنطي بيناي سةوز لة رَيي  ورؤشنبريي وكؤَلطةييزيادكردني ئاسيت ووشياري  -1
راهَينان  وسازداني خولينويطردنةوةي بةرنامةكاني خوَيندن لة قؤناغةكاني فَيربوونةوة 

 .بارةيةوةتةلةفزيؤني لةم  وئامادةكردني بةرنامةي

 بةكارهَيناني تةكنيكي زيرةك   -3

 كؤنرتؤَلي اليةني ذينطةيي  زيرةكةكان كةبةكارهَيناني تةكنيكة  سوود وةرطرتين ديزايين لة
وةئةجنامداني لَيكؤَلينةوةي تايبةت بؤ ئةو مةبةستة بةتايبةت لة ناوضة  بينادا,دةكات لة 
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شَيوةي  وكاردانةوةي لةسةرطةرمةكان بؤ دووبارة ديزاينكردنةوةي ذينطةي ناوخؤييبينا 
 .دةرةكي

  كة ستاندةرةكاني  تةكنيكي ديزاينكردني رووةكاني بيناي زيرةكضِركردنةوةي ئاشنابوون بة
بةتايبةت الي ئةندازياراني تةالرسازي بؤ بةكارهَيناني جؤرَيك لة بةردةوامبوون دةستةبةر دةكات 

 .ثرؤذةكانيانداداثؤشةرة زيرةكةكان لة 

  بةردةوامبوو  ينايوستاندةردي بزيرةكةكان  نَيوان تةكنيكةلة  (تيهةَلكَيش)دروستكردني ئاوَيتة
بةتايبةت لةطةَل ئةو ثَيشكةوتنة  ئايندة,لةبةر ئةوةي ئةولةويةتي هةية بؤ بةدةستهَيناني تةالري 

  .تةكنيكيية خَيرايةي ووَلاتاني جيهان بة خؤيانةوة دةيبينن
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