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 بنياتنان و بةِريَوةبردنى كامث 

 ريَبةرى ريَنمايية تةكنيكية هاوبةشةكان بؤ بنياتنانى كامث لة عيَراق

  2016ى ئادارى 8 – بةِريَوةبردنى كامثةكان كانىبابةتةكؤكةلوثةلة ناخؤراكيةكان، ئاو و ئاوةِرؤ،  –ثةناطة 

 تيَِروانينى طشتى: 

بارودؤخيَكى ورووذاو و تةواو ئالَؤزى وةكو عيَراق، و لة دةرئةنجاميشدا بة بةردةوام سةرهةلَدانى حالَةتى فرياطوزارى 

لةناكاو واى كردووة كة اليةنة بةشدارةكان و خودى ئاوارة ناوخؤييةكان و دةسةآلتة خؤجيَييةكان و ئةو ئاذانسانةى كة 

يان دامةزراندنى جؤرة كامثيَك بدةن كة نزمترين ئاستى  طة بة بنياتنان هاوكارى ئاوارة ناوخؤييةكان دةكةن ريَ 

ستاندةردى فرياطوزارية مرؤييةكان لةخؤوة نةطرن. زياتر لةوةش، زؤر لةو كامثانة بة هؤكارى كورتهيَنان و نةبوونى 

 داراييكردن و ثالنِريَذي ناكامَل بة تةواونةكراوى بةجيَهيَلَراون.

يوةستن بةو ثِرؤذانةوة، بةهؤكارى رةضاوكردنى ةانى ئةو كةسانةى كة ثهةروةها سةربارى زيادكرنى مةينةتيةك

ناضار دةبن كة  بنةماكانى فرياطوزارى مرؤيى، ئاذانسةكانى سةر بة نةتةوة يةكطرتووةكان و ريَكخراوة ناحكوميةكان

ِريانةى كة بةهؤى وزنةوة بؤ ضارةسةركردنى ئةو كةموكئةو داراييكردنةى بؤ ثِرؤطرامة ئاساييةكانيان دانراوة بطوا

 رةضاونةكردنى ئةو "ستاندةردانةى خوارةوة" يان بةهؤى كامثة تةواونةكراوةكانةوة ديَنة ئاراوة. 

كةلوثةلة ناخؤراكيةكان، ئاو و ئاوةِرؤ،  –ثةناطة بابةتى كؤكة لةاليةن سَى  يبةلَطةنامة فرةبابةتية مةبةست لةو

ية لةوةى كة بة كورتى كةمترين ئاستى ثيَداويستيةكان بؤ ثالندانان و بريتداِريَذراوة   بةِريَوةبردنى كامثةكانةوة

بة ئاذانسةكان و اليةنة  ةطةياندن دامةزراندنى كامثيَك دةستنيشان بكات. مةبةست لةو بةلَطةنامة تةكنيكية خزمةت

دانانى كامث  ىةكانهاوبةشة جياوازةكان، لةوانةش دةسةآلتة خؤجيَييةكان، تا وةك بيرخةرةوةيةك بؤ رةطةزة سةرةكي

و سةربارى ئةوةش، ئةكارايى و كةمترين ئاستى ستاندةردةكانى كامث بكاتةوة. رةضاوكردنى بةكاربهيَنريَت و دلَنياى 

بةلَطةنامةية بة هةمان شيَوة وةبيرخةرةوةيةكة بؤ ئةو دةرئةنجامة مةترسيدارانةى كة دةكةونة سةر سةالمةتى و 

ان ئةطةر هاتوو كامثةكان دةست بة دروستكردنيان بكريَت بة تةواونةكراوى يان بةبَى كؤمةندى تاكى ئاوارة ناوخؤييةكش

. لة كاتيَكدا هةميشة كامثي لةناكاو و بةجيَبهيَلَدريَنئةنجامداى بةدواداضوون بؤ خزمةتطوزاريةكانى ناو ئةو كامثانة 

كراو دروست دةبيَت، هةولَةكان بؤ كةمكردنةوةى ئةو دياردةية و كردنيان بة حالَةتى هةآلويَردراو بة ى نةداراي بةباشى

 وة. كةسانى ثةيوةست و سوودمةندة بةو خزمةتطوزاريانةدلَنياييةوة لة خزمةت و قازانجى 

يَطرةوةكان ج ت ثيَويستة ضارةسةرةو تا بكريَ دوايين بذاردةن كة ثةنايان بؤ دةبردريَت : كامثةكان "كامثةكة" وةك بةديليَك

)وةك يارمةتيدانى خةلَك بؤ ثةيوةنديكردن بة خزم و كةسانى دوور، بةكريَطرتنى الَدةدانى ئاوارةكان رةضاوبكريَن بؤ د

بؤ بالَةخانة تةواونةكراو و  -لةوانةش ئاو ئاوةِرؤ -شويَنى نيشتةجيَبوون، دةرطاوثةنجةرةطرتن و ضاكردنةوةى

ئةوة بةرثرسياريةتى دةسةآلتة . ين بؤ ثاريَزطاري و هاوكاريوةكان(. كامثةكان دابينكردنيَكى "كاتي"بةجيَهيَلَدرا

خؤجيَييةكانة كة شويَنيَك تةرخان بكات كة كامثةكةى لةسةر دابمةزريَنريَت بؤ ئةوةى دلَنياى ئةوة بكريَتةوة كة 

  راوانةيان هةبيَت. خةلَكةئاوارةكة مافى تاكانةى بةكارهيَنانى ئةو شويَنة دياريك

: لةكاتيَكدا زؤربةى جار كامثةكان بؤ مةوداى كورتخايةن ةتطوزارية بنةِرةتيةكانمدامةزراندنى كامث و خز

دادةمةزريَنريَن، ثيَويستة هةميشة ثالندانانةكة بؤ مةوداى دريَذخايةن بيَت. ثيَويستة خزمةتطوزاريةكان ثيَداويستية 

تثيَِراطةيشتنيَكى شةرافةتمةندانة و ثيَداويستية دلَنياى بةردةوام بوون و سةالمةتى و دةسبنضينةييةكانى لةخؤوةبطرن و 

 بنةِرةتيةكان وبةئامانجكردن و ستانداردةكان بكريَتةوة. 

ثيَويستة دابينكردنى ثيَويستيةكانى خةلَكى ناو كامثةكة و ثيَداويستية هةنووكةييةكانى خةلَكانى خانةخويَى ناوضةكة 

بونياد و شتة بةردةستكراوةكان بؤ كامثةكة لةوانةش ئةطةرى اورد لةطةَل خزمةتطوزاريةكان و ورةضاوبكريَن بة بةر

يان سيستةمة بةردةستةكانى ئاو  ى ناوضةكة وةك سةرضاوةكانى ئاوهاوبةشيكردن بة سةرضاوةكان لةطةَل خةلَكى خانةويَ 

 كةمكردنةوةى ملمالنَي بيَت.  كات مةبةست لةو كارانةةحؤريَك كة هةموو ئاوةِرؤى طشتى لةو ناوضةية ب و

 Shelter andهةماهةنطيكردنى توندوتؤَل و بِرياردانى هاوبةش و جيَبةجيَكردن و ضاوديَريكردنى هاوبةش لة نيَوان )
NFI, WASH, and CCCM زؤر طرنطة لة كاتى دامةزراندنى خزمةتطوزاريةكان لةناو كامث بؤ ئةوةى دلَنياى )

 و كردنى خزمةتطوزاريةكان لةكاتى خؤيدامهيَنانى جؤريةتيةكى ستاندةردى دابينكردنى خزمةتطوزاريةكان و تةواوبةرهة

 بةِريَوةبردنيَكى دريَذخايةن و كاريطةر بكريَتةوة. ووى ضاككردنةوة و بةردةوامي ثيَدان و ضو تيَ  ةكاركردنيَكى كارايان

لة سةر ئةوةى كة كَى بةرثرسيارةيةتى كارثيَكردن و ضاككردنةوة و  هةروةها بوونى ديدطايةكى هاوبةش و رةزامةندى

كاريَكى طرنطة. بؤ دةطريَتة ئةستؤ بةردةوامى ثيَدان و بةِريَوةبردنى كارطيَِرى ئةو خزمةتطوزاريانة لة مةوداى دريَذدا 

ى ئةو ثِرؤذانة هةموو خزمةتطوزاريةكان، ثيَويستة دابينكارى بؤ تيَضووى ضاككردنةوة و بةردةواميثيَدان

و هتد(  دةركردنى ثاشةِرؤكان ثيَكةرةكانر)سووتةمةنى/كارةبا،ماددةى كيمايى ضارةسةركار، ثارضة يةدةطةكان، كا
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ةيةكى دابنريَن. بة شيَو و ضاككردنةوة ن و ضاوديَريكردنردبكريَت و ثيَويستة خةرجيةكانى هةموو سيستةمةكانى كارثيَك

ذخايةنى كارثيَكردن و ضاككردنةوة و بةردةواميثيَدان لةاليةن اليةنى هاوبةشيكارى نمونةيى، ثيَويستة تيَضووى دريَ 

حكوميةوة دابينبكريَت و ئةو سيستةمانة تيَكةلَبكريَن و ببةستريَنةوة بة بونيادة خزمةتطوزارية طشتيةكان )حكوميةكان(. 

مثى بة ثة )بؤ نمونة ئاودةردان رةضاوبكريَن نضارةسةرية ماوة دريَذةكا شدالةكاتى دانانى ئةو خزمةتطوزاريانة ثَيويسة

 يةدةك( كارةبايى كاركةر بة تيشكى خؤر لةطةَل بوونى موةليدةى

: دةستنيشانكردنى شويَنى كامث ثابةندة بة سةر ضةندين فاكتةرةوة، لةوانةش قةبارة و ستنيشانكردنى شويَنى كامثةد

رةوشى شويَنةكة و بةردةستى سةرضاوةكان؛ اليةنى سةالمةتى و ئاسايش و ئةو ثاريَزطاريةى كة شويَنةكة دةيداتة دةستةوة 

ى كامث رةضاوكردنةكانى دةستِراطةيشتن و و هةروةها رةضاوكردنة كةلتورى و كؤمةآليةتيةكان. دةستنيشانكردنى شويَن

طةيشتن بة شويَنةكة و بةيةكةوة ذيان لةطةَل كؤمةلَطةكانى دةوروبةرى شويَنةكة و بةرزونزمى ناوضةكة )تؤثؤطرافي( 

و دار و دةوةن و ئةطةرى كاريطةرى خستنة سةر ذينطة و هؤكارة ذينطةييكانى دروستبوونى نةخؤشى و ثرسةكانى ترى 

 طشتى لةخؤوة دةطريَت. تةندروستى 

: ئامانجى بةِريَوةبردنى كامث بريتية لة دلَنياكردنةوةى ئةوةى كة خزمةتطوزاري و ثاريَزطارية بةِريَوةبردنى كامث

امثةكة ك دابينكراوةكان بة طويَرةى ياسا وريَنمايى و ستاندةردة  نيشتمانى و نيَودةولَةتيةكان دةبن. دةزطاى بةريَوةبردنى

 بؤ ئاوارةكان بة لة دلَنياكردنةوةى دابينكردنى يارمةتى و ثاريَزطارىيَت لة هةماهةنطيكردن و  كةزى دةبينرؤلَيَكى مةر

دروستى جةستةيى و دةروونى و كةلتورى و كؤمةآليةتى و سؤزدارييان. جا ئةمة ض  ثاراستنىنى بةرضاوطرت

بةرثرسياريةتى بةِريَوةبردنى كامث ثابةند بوون بة ريَكخراويَكى نا حكومى يان دةسةالتيَكى نيشتمانى بيَت، هةموو كات 

بنةما مرؤييةكانى فرياطوزارى مرؤيى و بياَليةنى بوون و سةربةخؤبوونى كاركردن و تيَخستنى ثاريَزطاريكردن لة هةموو 

ةيةكى كةرتة خزمةتطوزاريةكان لةخؤوة دةطريَت. هةركاتيَك مومكن بيَت، ثيَويستة دةزطاى بةِريَوةبردنى كامث ليذن

بةِريَوةبردن بؤ كامثةكة دابمةزريَنيَت كة نويَنةرى ئةو ئاوارانةى تيَدابيَت كة خزمةتطوزاريةكةيان بؤ دابينكراوة، بؤ ئةوةى 

  لة ديزاينى كامثةكة بةشداربن و بةردةوامبن لة طرتنة ئةستؤى بةشيَك لة ئةركى بةِريَوةبردنى كامثةكة. 

كامث ببةستريَتةوة بة دؤزينةوةى ضارةسةرى دريَذخايةن و هةر لة سةرةتاى دخستنى كامثةكة: ثيَويستة داخستنى 

ثالنِريَذى و هةماهةنطى بةئاطايانة لةاليةن دةزطاى بؤ ئةو مةبةستةش كاركردنى كامثةكةوة ثالنى بؤ دابِريَذريَت. 

رة سةرةكيةكانى تر لةناويشياندا نة هاوبةشيكاةبةِريَوةبردنى كامثةكة و بة هاوكارى لةطةَل دةسةآلتة خؤجيَييةكان و الي

 خةلَكى نيشتةجيَى ناو كامثةكة و كؤمةلَطة خانةخؤيَكانى دةوروبةرى كامثةكة ئةنجامدةدريَت. 

ليستيَك لة كارى ثيَويست و رةضاوكردنى تةكنيكى و ستانةدةردةكان سةبارةت بة سَى هيَشووة بابةتةكةوة لةخوارةوة 

 هاوثيَضى ئةو ريَبةِرةكراوة وةك ثاشكؤ. 
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 ليستى ثيَداويستيةكان –ثاشكؤ: ريَنمايية تةكنيكيةكانى دامةزراندن و بةِريَوةبردنى كامث 

 كؤميَنتةكان ثيَوةرةكان ِرةضاوكردنةكان ضاآلكى
 

  %7-%3 سلؤث دةستنيشانكردنى سايت

 خاكيَكى ئاوةِرؤ و ئاوهةلذى ئازاد  خاك 

 رةضاوكردنى مةترسى الفاو   

 هةلَسةنطاندنى كيَشى تؤِرى ثةيوةندى مؤبايل ثةيوةندى مؤبايل تؤِرى ثةيوةنديكردنةكان 

دووريةكى سةالمةت لة  ئاسايش

 دذواريةكان
كيلؤ مةتر لة دوورى سنوور ثةناهةندةكان لة والتانى ترةوة. هةرضى بؤ  50

ئاوارة ناوخؤيةكانة كارةكة جياوازة لة كاتيَكدا ئةوان لةناو وآلتى خؤياندان، و 

 سةرةكى بؤ ئةوان ئاسايش و ثاريَزطاريكردنيانة.رةضاوكردنى 

ئةوة ستاندةردى كامثي ثةناهةندةكانة كة نابيَت لةو دامةزراوة و ثيَطة 

سةربازيانةوة نزيك بيَت كة رةنطة بيانكةنة ئامانج. ثيَويتة شويَنةكة 

ثةرذينكراو و دةورةدراو بيَت بةآلم دانيشتوانةكةى بتوانن بة ئاسانى بيَن و 

 بضن.
ثيَويستة كامثةكان ثةرذين بكريَن بةالم دانيشتوانةكةى بة ئازادانة بتوانن بضنة  ثةرذينكردن ئاسايشى كامث 

 دةرةوة و بيَنةوة ناوةوة.
دةستِراطةيشتن بة 

 خزمةتطوزاريةكان
 هةلَسةنطاندنى كيَشى تؤِرى ثةيوةندى مؤبايل تؤِرى ثةيوةندى مؤبايل ثةيوةنديكردنةكان

 م كةمتر نةبيَت 6كةمترين ثانايى ريَطا لة  ريَطاكان 
 ثيَويستة ديزاينكردنى ريَطة رةضاوى ئاوةِرؤى بؤ بكريَت

 بتوانريَت لة هةموو وةرزةكان ريَطةكان بةكاربهيَنريَن

بتوانريَت ريَطةى كامثةكان لة هةموو وةرزةكان بةكاربهيَنريَن بؤ ثيَويستة 

بؤ هةموو شويَنةكانى دالَدةدان و  طةيشتن بة كامثةكة. و ثيَويستة بتوانريَت

شويَنةكانى خزمةتطوزاريةكانى ناوى بة ريَطةى ناوخؤيى لةهةموو وةرزيَكدا 

 ريَطةى طةيشتن و هاتووضؤ هةبيَت.
 ثيَويستة شويَنى كامثةكة بةسترابيَتةوة بة ئاو و كارةباى شارةوانى ئاو و كارةبا خزمةتطوزاريةكان 

ثيَويستة هةلَسةنطاندن بؤ نزيكى شويَنةكة لة نةخؤشخانةي طشتى كة هةموو   ضاوديَرى تةندروستى 

 خزمةتطوزاريةكانى تيَدابيَت بكريَت.
 ثيَويستة هةلَسةنطاندن بؤ بوون و ريَطةى طةيشتن بة قووتابخانةكان بكريَت  ثةروةردة 

تة ت. ثيَويسكاركردن هةلَبسةطيَنريَ  بةدةستهيَنانى ثيَويستة ئةطةرةكانى   انيبذيَوى ذ 

ريَطاى طةيشتنى ئاسان و سةالمةت بؤ بازاِرةكان، بةتايبةتى بؤ ئافرةتان و 

  كضان، لةبةرضاو بطيريَت.
مةتر دووجا وةك رووبةرى طشتى شويَنى  37.5كةمترين رووبةرى  مةتر دووجا بؤ هةر كةسيَك 45-30 ناوضةيةكى تةواو كراوة رووبةرةكانى كامث

حةوانةوة و بنكة تةندروستيةكان و ريَطةكانى طةيشتن و ئاطركوذيَنةوة و 

دامةزراوةكانى ثةروةردة و دامةزراوةكانى ئاو و ئاوةِرؤ و 

 خزمةتطوزاريةكانى تر لةخؤوة دةطريَت. 
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 كؤميَنتةكان ثيَوةرةكان ِرةضاوكردنةكان ضاآلكى
 

 114خيَزان بوو، ئةوا بِرى  تةرخانكردنى ثارضةزةوى بة طويَرةىئةطةر  

مةتر دووجا بؤ هةر خيَزانيَكى شةش كةسى يان كةمتر تةرخان بكة. ئةمة 

تةنها بؤ شويَنى حةوانةوة و ضيَشتليَنان و خزمةتطوزاريةكانى ئاو و ئاوةِرؤ و 

 خؤثاككردنةوةى خيَزانةكةية.

 
 
 

  
 رووبةرى سةرثؤشكراو

 
كاتيَك كة رةشماَل )خيمة( بةكاردةهيَنريَت ئةوا ثيَويست دةكات طةورةترين  مةتر دووجا 3.5لة  كةمترين بِر بؤ هةر كةسيَك بريتى بيَت

مةتر دووجايى ريَكخراوى  23رةشمالَى خيَزانى، وةكو رةشمالَىجؤرى 

بةكاربهيَنريَت. تيبيَنى  UNHCRثةنبةرانى سةر بة نةتةوة يةكطرتووةكان 

امثة لة زستانيشا بةردةوام بيَت،ئةوا ئةوة بكة ئةطة ثيَشبينى ةوة دةكرا ئةو ك

ثيَويستة شويَنيَكى نيشتةجيَبوونى سةرداثؤشراوى طةورةتر دابين بكرَي، 

مةتر دووجا لةبةر ئةوةى لة ذوورةوةدا كاتيَكى زياتربة  4.5بةاليةنى كةم 

 سةر دةبريَت و ضاآلكى زياتر ئةنجامدةدريَت. 

تواناى بةرطةطرتنى ئةو با و بارانة ثيَوستة  ثةناطةى دالَدةدان   ئاو و هةوا

ثيَشبينيكراوةى هةبيَت كة لة ماوةى مانةوةى كةمثةكةدا روودةدةن، و 

 هةروةها ثيَويستيشة بؤ هةردوو وةرزى هاوين و زستان طونجاو بيَت. 
ى لة تةنيشت شويَنتيشكى رؤذ بثاريَزة و بة بةرطيَك لة لة هاويندا ثةناطةكة   رةضاوكردنة وةرزيةكان

ثةناطةى دالَدةدانةكة رووبةرىَك سيَبةر بة كةثر دروستبكريَت. لة زستاندا: 

دلَنياى ئةوة بكريَتةوة كة ثةناطةكةى دالَدةدانةكة قةثاكراو و طةرمكردنةوةى 

 ثيَوستى بؤ دابينكرابيَت.  
   ماوة

ثيادةكردنة كةلتوريةكان و 

سةالمةتى و ثاريَزطارى 

 ى كةسىتايبةتمةند

راويَذ لةطةَل ئةو كةسانة بكة كة سوودمةندن لةو ثةناطةية بؤ ئةوةى دلَنياى  

ئةو بوارة بكةيتةوة. وةك كةمترين ئاستى ثيَويست جياكةرةوةكانى ناوةوة 

دابين بكة بؤ ئةوةى يارمةتيدةربن لة دابةشكردنى رووبةرةكةى ناوةوة. 

يَنان و رةضاوى سةالمةتى و هةواطؤِركيَى تايبةت بة كارى ضيَشتل

 خؤطةرمكردنةوة بكة. 
ضاآلكيةكانى خؤبذيَوى و 

 ضاآلكية خيَزانيةكان 
رةضاوى ئةوة بكة كة سوودمةندان بةالةنى كةم لة كويَدا دةخةون و شوشتن  

ئةنجام دةدةن و خؤ دةطؤِرن و ضاوديَرى بةضكة و منداَل يان ةخؤشةكان 

 لةكويَدا ضيَشت ليَدةنيَن دةكةن و خؤراك و ئاو ثيَداويستيةكانيان كؤطادةكةن و

 و نان دةخؤن.

ضارةسةريةكانى ثةناطةى 

 دالَدةدان، كةلوثةل و بيناكردن
كةلوثةل و ماددةى طونجاو بؤ دالَدةدانةكة هةلَبذيَرة بة لةبةرضاوطرتنى  

واقعيانةى ئةطةرى مانةوةى كةمثةكة بؤ ماوةيةكى دريَذخايةن و هةروةها 

ةندان دةستنيشان بكة بؤ ضاككردنةوةى ثيَداويستي طونجاويش بؤ سوودم

 ثةناطةكةيان.
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   ديزاينى هاوبةشيكارانة
كؤنتِرؤلَكردنى دةرضةكانى 

 هةواطؤِركَى و هاتووضؤ
ثيَويستة ثةناطةكة دةرضةى هةواطؤِركيَى بؤ دابنريَت بؤ مةبةستى شَى و  

بؤ دووكةَل. ريَكاريةكانىكؤنتِرؤلَكردنى دةرضةى هاتووضؤ و هةوا دابنَى 

 كةمكردنةوةى نةخؤشية درمةكان و نةخؤشية هةستيارية طشتيةكان.
مةتر لة ناوضةى بيناكرو  300مةتر وةك ناوضةيةكى بةتاَل بؤ هةر  50 ئاطركوذيَنةوة و سةالمةتى ئاطر

 بةجيَبهيَلَدريَت.
ثيَويستة ليذنةكانى بةِريَوةبردنى كامث بةشداريان ثيَبكريَت لة داِرشتن و 

بةرهةمهيَنانى ثالنيَكى سةالمةتى ئاطركةوتنةوة، لةوانةش دةستنيشانكردنى 

شويَنةكانى طردبوونةوة و راهيَنانةكانى هةلَهاتن لةكاتى ئاطركةوتنةوة و 

 هةروةها لة مةشقةكانى كوذاندنةوةى ئاطريش بةشداربن.
م كى تر ةآلمةتر بةجَى بهيَلدريَت لة نيَوان ثةناطةيةك بؤ يةكيَ  2بةاليةنى كةم  

بة شيَوةيةكى خوازراو وا باشة ئةو مةدوداية دوو بة قةدةر بةرزى ثةناطةكة 

 بيَت. 

 

ثيَويستة خالَةكانى طردبوونةوة و بنكةكانى ئاطركوذيَنةوة )واتة ئاميَرةكانى  

 سةالمةتى و كوذاندنةوةى ئاطر( هةبن و بة بةردةوام بوونيان تازةبكريَتةوة.
 

بونيادة 

يةكانى خزمةتطوزار

 ثةناطة

ةمثيَر كارةبا بدريَت بة هةر ثةناطةيةكى دالَدةدان. ثيَويستة بؤ هةر  6بِرى  كارةبا

ثةنطةيك سيَركيَتيَكى بِرةرى كارةبا هةبيَت. دةبيَت وايةر و طةيةنةرة 

 كارةباييةكان سةالمةت بكريَن و لة سةرووى زةوى بن.

 

نى شويَ يةك رووناكى بؤ هةر ثيَكهاتةيةكى ناو ثةناطةكة )يَشتخانة، ئاودةست،  رووناكى  

 خؤشؤرين، شويَنى حةوانةوة(
 

ئةو بِرةى كة بةشى خواردنةوة و ضيَشتليَنان و ثاكوخاويَنى كةسى و ناوماَل  دابينكردنى ئاو  1ئاو و ئاوةِرؤ

  دةكات.
   لة رؤذيَكدا.ليتر بؤ هةر كةسيَك  50تا ئةوثةِرى  35ئامانج: 

 
ثيَويستة ئاوى خواردنةوة شياوى خواردنةوة بيَت كة ريَذةى كانزاو ترشيةكةى 

بيَت و بة شيَوةيةكى تةواو كلؤرى تَي بكريَت بؤ ئةوةى  5NTUلة خوار 

كلؤر لة  0.5mg/l-0.2دلَنياى ئوة بكريَتةوة لة شويَنى كؤكردنةوةى ريَذةى 

 ئاوةكةدا هةبيَت.
 

كةس بيَت؛ بة  70نى كؤكردنةوةى ئاو تا ئةوثةِرى بةشى ثيَويستة خالَةكا

مةتر لة مالَةكانةوة بن، ثيَويست بيَت كة كاتى  500دوورى كةمتر لة 

 خوولةك بخايةنيَت. 30ريَزطرتن بؤ بةركةوتنى ئاو لةو شويَنانة كةمتر لة 

ثيَويستة هةلَسةنطندنيَكى تةكنيكى بؤ ئاو و ئاوةِرؤ هةبيَت وةك بةشيَكلة 

وسةى دةستنيشانكردنى شويَنى كامثةكة بؤ دلَنياكردنةوةى ئةوةى كة ثر

شويَنةكة مةرجة بنةِرةتةكانى بؤ دابينكردنى ئاو و ئاوةِرؤى سةرزةوى تيَداية 

و دلَنياكردنةوةى ئةوةشى كة ذينطةى دةوروبةر لةناويشيدا سةرضاوة 

 ئاويةكان ثاريَزراو دةب.

 
و بةشى ئةو خةلَكة بكات كة ثالنى بؤ ثيَويستة سةرضاوة ئاويةكان نزيك بن 

 دانراوة لة تةواوى سالَيَكدا.
 

ثيَويستة خالَةكانى دابةشكردنى ئاو دلَنياى دةستِراطةيشتنى يةكسان بة 

نزمترين ئاستى ستاندةردى دابينكردنى ئاوى رؤذانة بكاتةوة، لة ناويشياندا بؤ 

 ية.ئةوانةش كة تواناى جوولة و طواستنةوةى سنوورداريان هة

                                                           
 ثيَداويستية بنةِرةتيةكان و بةئامانجكراو و ستانداردةكان بة طويَرةى نزمترين ستاندةردةكانى بابةتةكانى ئاو  ئاوةِرؤ بؤ عيَراق. 1 
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ثيَويستة شيكارى كيميايى لة هةموو بيرةكان لةكاتى تةواو بوونيان 

ئةنجامبدريَت و هةر  مانط جاريَك دواى ئةوة دووبارة بكريَتةوة بؤ دلَنيابوون 

 لةوةى كة ئاوةكة ستاندةردة نيشتمانيةكانى بؤ جؤريةتى كيميايى ئاوى تيَداية.
 

ستيَكدا بيَت كة بتوانيَت قةرةبووى كؤطاكردنى ئاو لة مالَةكان لة ئا  ثيَويستة

 هةر بضِرانيَكى ئاو بكاتةوة. 
 

ثيَويستة دابينكردنى ئاو بة تةنكةر وةك سةرضاوةى سةرةكى ئاو / سيستةمى 

دابةشكارى دانةنريَت. ئةطةر ثيَويست بكات دةبيَت ثالن دابنريَو 

تؤِرى  وونىجيَبةجيَبكريَت بؤ ئةوةى بةخيَرايى ئةو حالَةتة بطوازريَتةوة بؤ ب

  بؤِرى ئاو بؤ دابينكردن و دابةشكردن.
 

)بؤ نمونة ثةمثي  رةضاوبكريَت ضارةسةرى مةودا دريَذخايةنثيَويستة 

 لةطةَل بوونى موليدةى يةدةك وةك ثالَثشتى(.كاركردوو بة تيشكى خؤر 
 

ثيَويستة دابينكاريةكان بةشيَوةيةك ئةنجامبدريَن كة تيَضووةكانى بةكارخستن 

وتةمةنى/ كارةبا، ضارةسةرة كيمياييةكان، ثارضة يةدةكةكان و )وةك سو

بةكارخةرةكان و دةركردنى ثاشةِرؤكان( لةخؤوة بطرن و هةروةها ثيَويستة 

سيستةمةكان بخريَنة بوارى جيَبةجيَكردنةوة لة رووى بةكارخستن و 

 ضاوديَريَكردنةوة. 
شويَنى ئاودةست )الترين( و  

 حةمام و جل شؤرين
  كةس 20ئاستى خيَزان يةك شويَنى ئاودةست/ حةمام بؤئةوثةِرى لة سةر 

 
مةتر لة شويَنى  50ثيَويستة شويَنةكانى حةمام و ئاودةست لةدوورى كةمتر لة 

   خيَزانةكان دابنريَن. 
 

ئةطةر ئةو شويَنانة طشتى و هاوبةش بن، ثيَويستة بة طويَرةى رةطةزى نيَر و 

مَى جيابكريَنةوة و لةناوةوة رووناك بيَت و بتوانريَت لةناوةوة دابخريَت و 

دةستشؤريان تيَدا هةبيَت. ثيَويستة بةهةمان شيَوة رةضاوى ثيَويستية 

 كريَت. تايبةتةكانى منداآلن و بةساآلضوان و ثةككةوتووان ب
 

ثيَويستة ديزاين و شويَنةكةيان دلَنياى ئاسانى هاتووضؤ و بكارهيَنان بؤ 

 هةموو بةكاربةران بكاتةوة )مندااَلن، بة تةمةنةكان و ثةككةوتووان(.
 

كاركردنى ئةو وةيةك بكريَن كة بةردةوامى ثيَويستة دابينكاريةكان بةشيَ 

وة )بةكارخةرةكان و دةركردنة دةرةوةى خزمةتطوزاريانة دلَنيا بكةنة

 ثاشةِرؤكان و هتد(.
 

 سيستةمةكانى كارثيَكدرن و ضاوديَريكردن دابنريَن.ثيَويستة 
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كريَت، كةلوثةل بثيَويستة دابينكارى بؤ شويَنى جلشؤرين و شووشتنى قاث و 

جا ض لة سةر ئاستى تاكة تاكةى خيَزانةكان بيَت يان لة شويَنيَكى طونجاو كة 

 نزيك بيَت لة خيَزانةكان.

 
مةتر دوور بيَت لة هةر  50ثيَويستة قؤرتى ئاوةِرؤ و ثاشةِرؤ بةاليةنى كةم 

 و ت و بطونجيَنريَت سةرضاوةيةكى ئاو؛ و ريَِرةويَكى بؤ رابكيَشريَ 

دابخريَت و قةثات بتوانريَت كة  ى بؤ دابنريَتدةرطةيةكى دةركردنى ثاشةِرؤ

ثيَويستة لةكاتى دةستنيشانكردنى سايتى كامثةكة شويَنيَكى طونجاو و بكريَت. 

ايين شويَنى ريَكخراو بة جوانى دياريكراو دةستنيشانبكريَت وةك دو

مةتر قوول بيَت  6ثاشةِرؤكان. ثيَويستة قؤرتى ثاشةِرؤكان بةاليةنى كةم 

توانايةكى لةخؤوةطرتنى طونجاوى هةبيَت بؤ ئةوةى دووبارةبوونةوةى 

دةردانى ثاشةِرؤكةكان كةمت بكاتةوة و ئوتومبيَلَى ثاشةِرؤكان بة ئاسانى ثيَى 

 بطةن. 
 

 ضيَتة ناو قؤرتى ثاشةِرؤكانثيَويستة تةنها ئاوى رةش )سيان( ب
بةِريَوةبردن و مامةلَةكردن  

 لةطةَل زبَل و خاشاك
ليتر بؤ هةر  50سةبةتةى كؤكردنةوةى ثاشماوةى خؤَل و خاشاك بة قةبارةى 

 خيَزانيَك.
 

سةبةتةى كؤكردنةوةى ثاشماوةى خؤَل و خاشاك بةاليةنى كةم لة ثيَويستة 

 مةتر لة شويَنة طشتى و هاوبةشةكان دابنريَت.  100دوورى 
ثيَويستة ثاشماوةى خؤَل و خاشاكى رةق دوور لة سةرضاوةكانى ئاو بيَت و 

بتوانريَت ريَطةى طةيشتنى هةبيَت بؤ ئوتومبيَلَى كؤكردنةوةى  خؤَل و 

  خاشاك. 

ويستة دابينكاريةكان بةشيَوةيةك بكريَن كة بةردةوامى كاركردنى ئةو ثيَ 

خزمةتطوزاريانة دلَنيا بكةنةوة )بةكارخةرةكان و دةركردنة دةرةوةى 

 ثاشةِرؤكان و هتد(.
 

 سيستةمةكانى كارثيَكدرن و ضاوديَريكردن دابنريَن.ثيَويستة 
 

ضاوى ئاراستةى ئاوةِرؤكة و ريَذةى ثيَويستة لة ئاوةِرؤى سةرزةوى رة ئاوةِرؤى سةر زةوى 

هةلَمذين و رؤضوونى ئاو بةزةويدا بكريَت بؤ ئةوةى ريَطة لة دروستبوونى 

الفاو بطيريَت و هةروةها بة شيَوةيةكة تةواو دابينكارى بؤ بكريَت تاوةكو 

دلَنياى ئةوة بكريَتةوة كة رذانى ئاوى باران و ئاوى خؤلَةميَشى نةبيَتة هؤى 

 ؤمى مةنط و ضةقبةستوو.  دروستبوونى ط
 

ثيَويستة ئاوةِرؤكةى سةرزةوى ببةستريَتةوة بة تؤِرى سةرةكى ئاوةِرؤ/ 

 كةنالَيَكى كراوة هةبيَت نةوةك قؤرتى ثاشةِرؤ بؤ ئاوى رةش
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دامةزراوةكانى 

 ضاوديَرى تةندروستى 

نةخؤشخانةى رةوانةكردى 

 نةخؤش
  (200,000بؤ هةر دة كامث ) 1

برةودان بة ثاراستن و دلَنياكردنةوةى سةالمةتى و ريَطةدان بة بؤ   رووناكى

 بةكارهيَنانى لةكاتى شةودا
  (20,000بؤ هةر كامثيَك ) 1 بنكةى تةندروستى

ؤ وى هةبيَت ببةشيَوةيةكى مةركةزى بن بةآلم دةبيَت شويَنى طةيشتنى تةوا نةخؤشى دةرةكى  50تا  20بؤ  هةر  1ثيَخةف و  20تا  10بؤ هةر  1 ئاودةست

 ئوتومبيَلَى فرياطوزارى و ئاميَرةكانى ترى طواستنةوة. 
لتر بؤ هةر نةخؤشيَكى خةويَنراو  60-40ليتر بؤ هةر نةخؤشيَكى دةرةكى؛  5 دابينكردنى ئاو 

بؤ هةر رؤذيَك. ثيَويستة بِرى زيادةى سةربارى ئاو دابينبكريَت كة ثيَويستة بؤ 

 جل شؤرين و ئاميَر شؤرين و سيفؤنى ئاودةستةكان. 

 

   شويَنى ثاشةِرؤى ثزيشكى
سةنتةرةكانى خواردن 

 دابينكردن

  (20,000بؤ هةر كامثيَك ) 1 خواردن دابينكردنسةنتةرى 
  منداَل. 20تا  10بؤ هةر  1كةسى طةورة و  50تا  20بؤ  1 ئاودةستةكان

بؤ برةودان بة ثاراستن و دلَنياكردنةوةى سةالمةتى و ريَطةدان بة   روونكي

 بةكارهيَنانى لةكاتى شةودا
  (5,000) بؤ هةر كةرتيَك 1 بيناى قوتابخانة قوتابخانةكان

قوتابى بريتى  40بة شيَوةيةكى طشتى ثيَويستة قةبارةى ستاندةرد بؤ ثؤليَكى  ريَنماييةكانى قةبارةى ثؤل

 مةتر  x 6.50 6.20مةتر بؤ  x 5.75 6.20بيَت لة : 

 

ثؤلةكانى بةر لة قؤناغي 

 سةرةتايى
 48 مةتر سَى جا/ بؤ يةك قوتابى؛ تا ئةوثةِرى 1قوتابى=  40تا ئةوثةِرى 

 مةتر سَى جا/ بؤ يةك قوتابي 0.74قوتابى= 
 

بؤ برةودان بة ثاراستن و دلَنياكردنةوةى سةالمةتى و ريَطةدان بة   رووناكى

 بةكارهيَنانى لةكاتى شةودا
 48مةتر سَى جا/ بؤ يةك قوتابى؛ تا ئةوثةِرى  1قوتابى=  40تا ئةوثةِرى  3-1 ثؤلةكانى 

 يةك قوتابي مةتر سَى جا/ بؤ 0.83قوتابى= 
 

  مةتر سَى جا/ بؤ يةك قوتابى 1قوتابى=  40تا ئةوثةِرى  6-4ثؤلةكانى 
ريَنماييةكانى تايبةت بة ثؤلَى ذيَر 

 رةشمال
  منداَل بكاتةوة. 45-40مةتر دووجاى ذيَر رةشماَل دةتوانيَت جيَطاى  55

ليتر بؤ  -1ليتر بؤ هةر قوتابيةكى سةرةتايى بؤ خواردنةوة و دةستشؤرين؛  3 دابينكردنى ئاو

ليتر بؤ هةر بةكاربةريَك بؤ  8-2هةر بةكاربةريَك بؤ دةستشؤرين؛ 

ليتر بؤ هةر بةكاربةريَك بؤ  40-20ثاككردنةوةى ئاودةستةكان لة رؤذيَكدا؛ 

 وة.مى ئاوةِرؤبكارهيَنانى سيفؤنى ئاودةستةكان كة بةستراوةتةوة بة سيستة
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 دلَنياكردنةوةى بوونى ئاودةستى جياكراوة بؤ كوِران و كضان كورِ  60كض و هةر  30بؤ هةر  1 ئاودةستةكان

ثيَويستة بازاِر لة شويَنيَك بيَت كة بة ئاسانى هةم دانيشتوانى ناو كامثةكة و  كةس(. 20,000بؤ هةر كامثيَك ) 1 بازارِ  بازاِرةكان

خةلَكة خؤجيَييةكة بتوانن ثيَى بطةين بؤ ئةوةى هانى ئالَوطؤِرى كؤمةآليةتى 

و ئابورى بدريَت و دةرفةتةكانى بازاِرةكة و داواكارى لة سةر كاآلكان و 

 خزمةتطوزاريةكان طةورةتر بكريَن. 

 
لة سةر سةرزةمينيَكى بةرزتر بيَت بؤ ئةوةى يارمةتى رؤيشتن لةطةَل  دةزطاى )عةرةبانةى( فرؤشى 50تا  20بؤ  1 ئاودةستةكان

 كةلوثةلة قورسةكان بدات.
 كةس( 20,000بؤ هةر كامثيَك ) 1  خالَةكانى دابةشكردن

 
مةتر لة سةرضاوةكانى ئاوى سةرزةوى دوور بيَت، ئةوة ديارى بكة كة  30

 ئةطةر شويَن لة ناو كؤمةلَطةى خانةخوَي هةبيَت. 

    طؤِرستان
ثرسطة/ شويَنى 

 ترانزيَت
  ذن بؤ ثياو( 1:3كةس )بة ريَذةى  50بؤ هةر  1 ئاودةستةكان

بؤ برةودان بة ثاراستن و دلَنياكردنةوةى سةالمةتى و ريَطةدان بة   رووناكي

 بةكارهيَنانى لةكاتى شةودا
لةوانةش نووسينطةكان بؤ  كارطيَِرىشويَنةكانى 

نويَنةرانى حكومةت/ ئاسايش، 

ئاذانسةكانى نةتةوة 

يةكطرتووةكان، و ريَكخراوة 

ناحكوميةكان، شويَنى 

كؤبوونةوةكان و كؤطكان و 

خزمةتطوزاريةكانى 

 بةدواداضوون

  

بة شيَوةيةكى ئاسايى نزيك دةبيَت 

لة دةروازة بؤ ئةوةى 

بارهةلَطرةكان نةضنة ناوةوةى 

كامثةكة و هةروةها بؤ مةبةستى 

 ثاراستنى ئاسايشى كؤطا.

  

  كارمةند 20بؤ هةر  1 ئاودةستةكان 

بؤ برةودان بة ثاراستن و دلَنياكردنةوةى سةالمةتى و ريَطةدان بة   رووناكى  

 لةكاتى شةودابةكارهيَنانى 
دؤشةك و بةرطة نويَن و بةتانى  نا خؤراكيةكانبابةتة 

و ئاميَرةكانى ضيَشتليَنان و 

  خيَزانيَك بة طويَرةى طونجاوى.بؤ هةر تاكة كةسيَك/ بؤ هةر تاكة 
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ثيَداويَستيةكانى ثاككةرةوة و 

خاويَنى و زؤثاى طةرمكةرةوة و 

اليت و جيَرى كانى ئاو و جيَرى 

كانى كيرؤسين و ضةندين 

 كةلوثةلى تر. 
 

 


