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ثيَشةكي
لة ضوارضيَوةى هةولَةكانى دةستةى ئامارى هةريَم بؤ ثةرةسةندنى خزمةتطوزارييةكانى ئامارى كة خزمةتى
ثيَداويستييةكانى هاوةلَةكان دةكات بة طشتى  ،ليَرةدا سياسةتى بالَوكردنةوةى ئامارة فةرمييةكان لةسةر بنةماى دوا
طؤرِانكارييةكان لة بوارى ئامارى نيَودةولَةتى بة شيَوةيةك كة خزمةتى ثالنى ضاكسازى سيستةمى ئامار بكات.
سياسةتى بالَوكردنةوة تيشك دةخاتة سةر رِاويَذكردن لةطةلَ هاوةلَةكان و ثيَدانى توانا بة بةكارهيَنةران.
ئةوةى طرنطة كة سياسةتى بالَوكردنةوةى ئامارة فةرمييةكان كة بة شيَوةيةكى طةورة ثشت دةبةستيَت بة
بالَوكردنةوةى ئةليكرتؤنى كة ويَب سايتى دةستة بة دةروازةى سةرةكى دادةنريَت بؤ بالَوكردنةوةى ئامارة
فةرمييةكان لة هةريَم ،وة ئةو ئاراستة كردنة طوجناوة لةطةلَ ثةرةسةندنى ئةو تةكنةلؤجيا خيَرايةى كة بةشدارة
بة شيَوةيةكى طةورة لة هؤكار و رِيَطاكانى طةياندنى زانيارى بؤ طشت بةكارهيَنةران لة يةك كاتدا بة ثيَي بنةما
سةرةكيةكانى ئامارة فةرمييةكان.
ليَرةدا ئيَمةش دلَنياين كة ئةو سياسةتةى بالَوكردنةوةى ئامارةكان هةنطاويَكة لة رِيَرةوى ثةرةسةندنى ئامارة
فةرمييةكان لة هةريَم كة خزمةتى ثشتطريي بةكارهيَنانى داتاى ئامارى لة ثالن و دانانى سياسةتةكان و داتاى

برِيارةكان.
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دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان
سياسةتى بآلوكردنةوةى ئامارة فةرميةكان
سياسةتى بآلوكردنةوةى ئامارة فةرميةكان لة هةريَمى كوردستان بنةماكانى ريَكارء ريَنماييةكانى بآلوكردنةوةى
ئامارة فةرمييةكان لةخؤدةطريَت .دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان ثابةند دةبيَت بةم سياسةتة لة رِيَطاى ثالنى
كارى شياو بةمةبةستى بةديهيَنانى ئاماجنة دياريكراوةكان كة بريتيية لة ثتةوكردنى رِؤلَى ئامارة فةرمييةكانء
دابينكردنى داتاء زانيارى بؤ بةكارهيَنةران لة كاتى طوجناودا لةطةأل دلَنيابوون لة ئاسانى بةكارهيَنانيان.
ئاماجنى ئةم سياسةتة بريتيية لة:
 .1يةكخستنى بآلوكردنةوةى ئامارةكانء دابينكردنى ثيَداويستيةكانى بةكارهيَنةران لة نيَوان دةزطاى ناوةندى
ئامارء دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان.
 .2ثتةوكردنى بةرجةستةبوونى ( )Presenceدةستةى ئامار لةسةر ئاستى هةريَم لة بوارى بآلوكردنةوة ء
طشتاندنى ئامارة فةرميةكان.
 .3دةرخستنى رِؤلَى دةستةى ئامار ( )Visibilityلة نيَوان دةزطاكانى هةريَم وةك اليةنى تايبةمتةند لة
بآلوكردنةوةء طشتاندنى ئامارة فةرميةكان.
 .4يارمةتيدانى بةكارهيَنةرانء هاوبةشان ( )Empowermentلة بةكارهيَنانى ئامارة فةرميةكان بؤ
مةبةستى ثالندانانء سياسةت دارِشنت.
يةكةم :ضينى بةكارهيَنةران
ضينةكانى بةكارهيَنةرانى ئامار دةرضووةكان لةاليةن دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان ئةمانة لةخؤدةطريَت:
 .1هاوبةشةكان
 .2دةزطا نيَودةولَةتيةكانء دةزطاكانى ئامار
 .3دامودةزطا حكوميةكان
 .4دةسةآلتة خؤجيَيةكان
 .5دةزطاكانى ئةكادمييء ليَكؤلَينةوة
 .6كتيَبخانة طشتيةكانء تايبةمتةندةكان
 .7كةرتى تايبةت
 .8جةماوةر بةطشتى
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دووةم :بآلوكردنةوة و طشتاندنى ئامارة فةرميةكان
 .1بنةما طشتيةكان
 ئامارة فةرميةكان كاآلى طشتيني.
أ-

ئامارة فةرمية بآلوكراوةكان كاآلى طشتيني بةثيَى بنةما سةرةكيةكانى ئامارة فةرميةكان كة لةاليةن
نةتةوة يةكطرتووةكانةوة دةرضووة لة سالَى  1994و نويَكردنةوكانى لة سالَى .2114

ب-

ئامارة فةرميةكانى وةك بةياننامةى رؤذنامةوانى و رِاثؤرتى ئامارى لة ثيَطةى ئةليكرتؤنى دةستةى ئامار
بة مةبةستى بةردةستبوونى بؤ هةموو بةكارهيَنةران.

ت-

دةستةى ئامار بةشيَوةيةكى سةرةكى ثشت بة بآلوكردنةوةى ئةليكرتؤنى دةبةستيَت لة ريَطاى ثيَطةى
ئةليكرتؤنى دةستة و بآلوكردنةوةى دجييتالَى لة ريَطاى كؤمةلَيَك داتاى شياو بؤ بةكارهيَنانى طشتى،
بةآلم بآلوكردنةوةى ضاثكراو تةنها بؤ بآلوكراوةى تايبةت و دياريكراو دةبيَت.

 كاتةكانى بآلوكردنةوةى ئامارةكان
أ-

كاتةكانى بآلوكردنةوةء طشتاندنى ئامارة فةرميةكان بؤ هةموو بةكارهيَنةران بةثيَى رِؤذذميَرى
ئامارى ديارى دةكريَت ،ئةم رِؤذذميَرةش لة ثيَطةى ئةليكرتؤنى دةستة بآلودةكريَتةوة.

ب-

هةر طؤرِانكاريةك لة كاتةكانى دياريكراوة بؤ بآلوكردنةوة دةبيَت بة رِةزامةندى سةرؤكى دةستة
يان ئةوانةى ريَطايان ثيَدةدات بيَت بةثيَى ئةو رِيَكارانةى لةسةرى رِيَككةوتوون.

 بةئةرشيفكردنى بةرهةمة ئاماريةكان
أ-

بةئةرشيفكردنى سةرجةم بةرهةمة ئاماريةكان لة رِاثؤرت و بآلوكراوةى ئامارى دةرضوو لةاليةن
دةستة بةثيَى ئةو رِيَكارانة دةبيَت كة لةسةرى رِيَككةوتوون.

ب-

ذمارةيةكى ناساندن بؤ هةر بةرهةميَكى ئامارى دةردةكريَت بةثيَى ئةو رِيَكارانةى لةسةرى
رِيَككةوتوون.

ث-

كارى بةئةرشيفكردن كؤثى ئةليكرتؤنى بةرهةمةكان دةطريَتةوة بة شيَوازى رِةسةنى ( Source
.)Files

ج-

بةشى بآلوكردنةوة بةثرس دةبيَت لة بةدواداضوونى بةئةرشيفكردنى سةرجةم بةرهةمة
ئاماريةكان.

 .2ثاراستنى داتا Data Protection
داتاى ئامارى بآلودةكريَتةوة و دةخريَتة بةردةست بةكارهيَنةران بةثيَى ياساى ئامارى كارثيَكراو.
 .3رِيَكارةكانى رِاستكردنةوةى هةلَة و هةمواركردنى بةرهةمة ئاماريةكان
هةر طؤرِانكاريةك يان هةمواركردنيَك لة بةرهةمة ئامارية بآلوكراوةكان رادةطةينريَت لة ريَطاى ثيَطةى ئةليكرتؤنى
دةستةى ئامارى هةريَم بةثيَى ئةو رِيَكارانةى لةسةرى رِيَككةوتوون.
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سيَيةم :بةرهةم و خزمةتطوزارية ئاماريةكان
 .1بةرهةمة ئاماريةكان :بةرهةمة ئاماريةكانى لةاليةن دةستةى ئامارى هةريَم دةردةضيَت بريتني لة:
 رِاثؤرتى ئاماريي ضاثكراو
 رِاثؤرتى ئاماريى ئةليكرتؤنى
 بابةتة بآلوكراوةكان لة ثيَطةى ئةليكرتؤنى دةستة لة داتابيَسةكان يان خشتة ئاماريةكان يان فايلى تر
 نةخشةكاني ئاماري وثيَكهاتةكاني وةكو shape file
 داتاى وةسفى وةك هيَماكردن وثؤلينةكان و ميتؤدةكانى كاركردن
 .2خزمةتطوزارى ئامارى/تةكنيكي :خزمةتطوزارى ئامارى ئةمانة لةخؤدةطريَت:
 داواكاريةكانى خزمةتطوزارى جةماوةر
 رِاويَذكارى تةكنيكي لةاليةن دةمودةزطا حكوميةكانى تر يان كةرتى تايبةت
 .3بابةتة ئاماريةكان
 ئامارة بآلوكراوةكانى دةستة بةثيَى بابةتة ئامارى ثيَوةرى ثؤلني دةكريَن بؤ ئةوةى بةكارهيَنةران بتوانن بة
خيَرايى بطةن بة داتاكان.
 .4نيشاندةرى كواليَتى بةرهةم و خزمةتطوزاريةكان
 بريتية لةو رِاثؤرتة ئاماريانةى لةاليةن دةستةى ئامارةوة ئامادة دةكريَن سةبارةت بة كوالَيَتى داتا
ئاماريةكان.
 .5هيَماكردنى بازارِكارى Branding
 بةرهةمة ئاماريةكانى دةستة بة هيَمايةكى بازارِكارى تايبةت هيَمادةكريَن.
 .6مافى بآلوكردنةوة
 سةرجةم بةرهةمة ئاماريةكان ئاطاداريةك ئارِاستةى بةكارهيَنةران دةكات بؤ ئاماذةكردن بة سةرضاوةى
داتاكان و ميكانيزمي ووتة وةرطرتن (اإلقتباس).
 خشتة ئامارية بآلوكراوةكان لة ثيَطةى ئةليكرتؤنى دةستة داتاى وةسفى ثيَوةرى لةخؤدةطريَت.
ضوارةم :نرخ دانان لةسةر بةرهةم و خزمةتطوزارية ئاماريةكان
 .1بنةما سةرةكيةكان
بةرهةمة ئاماريةكانى بآ بةرامبةر:

أ-
أ-

طشت رِاثؤرتة ئاماريةكانى بةردةسنت لة ثيَطةى ئةليكرتؤنى فةرمى

ب-

طشت خشتة ئاماريةكانى بآلوكراوة لةسةر ثيَطةى ئةليكرتؤنى

ت-

بةياننامة رؤذنامةواني يةكان

ث-

ميتؤدةكانى كاركردن لةنيَوانياندا رِاثرسى و ثؤلينةكانى بةكارديَن بةثيَى بنةما سةرةكيةكانى ئامارة
فةرميةكان.
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ج-

داواكارييةكانى خزمةتطوزارى جةماوةر كة كاتى ثيَويست بؤ ئامادةكردنى لةاليةن كارمةندى تةكنيكى لة
سآ كاتذميَر تيَثةرِنةكات.

ح-

داتاى خاو كة شياو بيَت بؤ بةكارهيَنانى طشتى لةاليةن دامودةزطا حكوميةكان و دةزطاكانى ئةكادميي و
ليَكؤلَينةوةى قازانج نةويست و قوتابى زانكؤ.

خ-
ب-

رِاثؤرتى ئامارى ضاثكراو ( )Hard copiesبؤ اليةنى دياريكراو وةك ديارى.
بةرهةمة ئاماريةكانى بة بةرامبةر:
داواكارييةكانى خزمةتطوزارى جةماوةر كة كاتى ثيَويست بؤ ئامادةكردنى لةاليةن كارمةندى تةكنيكى لة

أ-

سآ كاتذميَر زياترة (جطة لةو حالَةتانةى ئةطةر اليةنى داواكار دةزطاى حكومى بيَت يان دةزطاي هاوبةش
بيَت).
ب-

داتاى خاو كة شياو بيَت بؤ بةكارهيَنانى طشتى بؤ بةرذةوةندى كةرتى تايبةت يان مةبةست لة
بةكارهيَنانيان قازاجنكردن بيَت.

بةرهةمةكان/خزمةتطوزاريةكان

بآ بةرامبةر

بةياننامةى رؤذنامةوانى

×

داتا و رِاثؤرتى بةردةست لة ثيَطةى
ئةليكرتؤنى

×

بة بةرامبةر

تيَبيين

داتاى شياو بؤ بةكارهيَنانى طشتى PUF

×

×

بةطويَرةى اليةنى داواكار

داواكاريةكانى خزمةتطوزارى جةماوةر

×

×

بآ بةرامبةر ئةطةر كاتى
ثيَويست بؤ ئامادةكردنى كةمرت
لة سآ كاتذميَر بيَت و
بةطويَرةى اليةنى داواكار

رِاثؤرتى ئامارى ضاثكراو ( Hard
)cover

×

ئةولةويةت بؤ اليةنة
دياريكراوةكان وةك ديارى

 .2اليةنةكانى دياريان ثيَشكةش دةكريَت
أ -اليةنةكانى دياريان ثيَشكةش دةكريَت بريتية لة ضةند ليستيَك بة ناوى دةزطاء تاكةكةسان كة دةستةى
ئامار بةرهةمة ئاماريةكانيان بةخؤرِايى ثيَدةبةخشن ،ئةم ليستانةش لةاليةن سةرؤكى دةستة يان ئةوانةى
ريَيان ثيَدةدريَت ثةسةند دةكريَت.
 .3داشكاندن و بةخشني
أ -داشكاندنء بةخشني بؤ خزمةتطوزارىء بةرهةمة ئاماريةكان ثةيوةست دةبيَت بة رِةزامةندى سةرؤكى
دةستة يان ئةو كةسةى ريَطةى ثيَدةدات.
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ثيَنجةم :ثةيوةندى بةردةوام لةطةأل بةكارهيَنةران
طفتوطؤى نيَوان بةرهةمهيَنةران و بةكارهيَنةران

.1
أ-

يةكيَك لة كؤلَةكةكانى سياسةتى بآلوكردنةوة طفتوطؤكردنة لةطةأل بةكارهيَنةرانء هاوبةشان لة ريَطاى
كؤبوونةوةى دووقولَى يان وؤرك شؤث كة اليةنانى ثةيوةنديدار لةخؤ دةطريَت يان ثةيوةنديكردنى
ئةليكرتؤنى لة رِ يَطاى ليستى ئيمةيلى ريَكخراو بةثيَى بابةتى ثسثؤرِى يان بايةخدان ( Customized
.)mailing lists

ب-

ثالنى كارى جيَبةجيَكردنى رِووثيَوى ئامارى ضةند ضاالكيةك لةخؤدةطريَت كة ئاماجنى بةكارهيَنةرانةء
طشت قؤناغةكانى رِووثيَوةكة هةر لة قؤناغى ئامادةكارى بؤ رِووثيَوىء قؤناغى جيَبةجيَكردنء
بآلوكردنةوة رووماأل دةكات.

ت-

دؤسيةى سةرةتايى جيَبةجيَكردنى هةر رِووثيَويَك ثالنيَكى كار لةخؤدةطريَت بؤ طفتوطؤكردن لةطةأل
بةكارهيَنةران.

.2

رِووثيَوى رِةزامةندى بةكارهيَنةران
أ-

دةستةى ئامار بةردةوام هةلَدةستيَت بة رِاثرسيكردنى بةكارهيَنةران سةبارةت بؤ كوالَيَتى بةرهةمء
خزمةتطوزاريةكانى دةستة لةوانة رِاثؤرتة ئاماريةكانء ثيَطةى ئةليكرتؤنىء خزمةتطوزاريةكانى
جةماوةرء هةروةها ئةو وؤرك شؤثانةى لةاليةن دةستةوة سازدةكريَن.

ب-

بةثيَى دةرةجنامةكانى رِووثيَوى ،دةستةى ئامار ثالنةكانى كارء سرتاتيجيةتى ثةيوةندى بةردةوام لةطةأل
بةكارهيَنةران و هاوبةشان هةمواردةكاتةوة بةمةبةستى بةرزكردنةوةى كوالَيتى بةرهةم و
خزمةتطوزاريةكان.
خزمةتطوزارى جةماوةر

.3
أ-

بةشى بآلوكردنةوةى دةستة بةرثرسيار دةبيَت لة وةرطرتنء بةدواداضوونء بة بةلَطةكردنى سةرجةم
داواكاريةكانى داتا كة بؤ دةستة دةنيَردريَن بةثيَى رِيَكارى تايبةت بة داواكاريةكانى خزمةتطوزارى
جةماوةر.

ب-

داواكاريةكانى داتا لة ماوةى ثيَنج رِؤذى كار جيَ بةجيَ دةكريَن لة بةروارى وةرطرتنيانء كةسى
ثةيوةنديدار ئاطادار دةكريَتةوة ئةطةر ماوةى زياتر ثيَويست بوو.

ت-

طشت داواكاريةكانى داتا لة داتابةيسى خزمةتطوزارى جةماوةر دادةنريَت لةطةأل ضةند ووردةكاريةك كة
ريَطةبدات بة دةرهيَنانى راثؤرتى ئامارى بؤ ئةوةى يارمةتيدةربيَت لة بةرزكردنةوةى كوالَيَتى
خزمةتطوزارى ثيَشكةشكراو.

ث-

ليَكؤلَينةوةى ساآلنة ئامادة دةكريَت لةسةر سروشتى داواكاريةكانى داتا كة دةستةى جيَبةجيَى
نةكردوونء راسثاردةكان سةبارةت بة دابينكردنى داواكاريةكان لةسةرضاوةى تر.
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شةشةم :برةودان (الرتويج) بة بةرهةم و خزمةتطوزاريةكانى دةستة
أ-

برةودان بة بةرهةمء خزمةتطوزاريةكانى دةستة لة ريَطاى ناميلكةى تايبةت دةبيَت بؤ ئةم مةبةستة
"ناميلكةى خزمةتطوزاريةكانى دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان" يان ناميلكةيةك دةربارةى كارء
ضاآلكيةكانى دةستةى ئامار .ئةم بابةتانةش ساآلنة تازة دةكريَنةوة.

ب-

برةودان بة كارء ضاالكيةكانى دةستة لةسةر ئاستى هةريَمى كوردستان لة رِيَطاى بةكارهيَنانى كةرةستةى
جؤراوجؤردا ئةجنام دةدريَت.

ت-

ئةو وؤرك شؤثء كؤبوونةوانةى لةاليةن دةستةوة ئةجنام دةدريَت سووديان ليَوةردةطرييَت بؤ مةبةستى
برةودان بة دةستةى ئامار.

ث-

برةودان بة كارء ضاالكيةكانى دةستة ئةجنام دةدريَت ،هةروةها ئامارةكان لة ريَطاى هؤيةكانى ثةيوةندى
كؤمةآليةتى ( )Social Mediaبآلودةكريَنةوة.

ئةم سياسةتة لة بةروارى  2114/16/11ثةسةند كرا.

سريوان حممد حمي الدين
سةرؤكى دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان  -عرياق

7

