حكومةتى هةريَمى كوردستان
وةزارةتى ثالن دانان
دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان

تشرینى دووهم2014/

حكومةتى هةريَمى كوردستان
وةزارةتى ثالن دانان
دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان

سياسةتى مامةلَةكردن لةطةأل راطةياندن

تشريين دووةم4102/

تشريين دووةم4102/
مايف ضاثكردن وبالَكردىنةوةي ثاريَزراوة بؤ دةستةي ئاماري هةريم4102/
دةستةي ئاماري هةريَمي كوردستان ،سياسةتى بآلوكردنةوةى ئامارة فةرميةكان4102-
تةلةفون+964774555061 :
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ساييت دةستة www.krso.net

ثيَشةكي
متمانة بوون لة دةستةي ئاماري هةريَم بة رِاطةياندن لة بالَوكردنةوةي ئامارة فةرميةكان و بووني رِاطةياندن بة
رِووكاري سةرةكي دةستة بؤ جةماوةري بةكارهيَنةران بة جياوازي ضني و تويَذةكانيةوة ،دةستةي ئاماري هةريَم هةلَسا
بة ثةرةسةندني سياسةتي تايبةت بة مامةلَة كردن لةطةلَ رِاطةياندن بة طشت جؤرةكانيةوة.
ئةوسياسةتةش رِووكاري دةستة دةطيَريَتةوة بؤ دروستكردني ثةيوةندييةكي تيَكةالَوي رِاستةقينة  ،هؤكاري رِاطةياندنة
جؤراوجؤرةكان بة رِةضاوكردني ثيَداويستيةكانى ئيَستاو ئايندة بؤ بةردةوامبووني ئةو ثةيوةنديية كة خزمةتي
بةرذةوةندي هةردووال دةكات .
ئيمةش ليَرة دا دلَنياين كة ئةو سياسةتةي مامةلَة كردن لةطةلَ رِاطةياندن بة هةنطاويَكي سةرةكي دادةنريَت لة رِيَرةوي
ثةرةسةندني ئامارة فةرمييةكان لة هةريَمي كوردستاندا كة خزمةتي ثشتطريي كردني بةكارهيَناني داتا ئامارييةكان
دةكات لةثالن و داناني سياسةتةكان و برِياردان .
هةنديَك لة دةزطا ئامارييةكان بة شيَوةيةكي سةرةكي ثشت بة دوو ئامرازةوة دةبةسنت لة بالَوكردنةوةي ئامارةكان
ئةوانيش ئةنتةرنيَت و هؤكارةكاني رِاطةياندنة  .سةرةرِاي ئةوةش ئةو ثةرةسةندنة خيَرايةي لة بة كارهيَاني
ئينتةرنيَت  .ئةو رِاستيةش دةميَنيَتةوة كة هيَشتا هةنديَك لة هاوالَتيان زانياري ئامارييان دةست دةكةويَت لة رِيَطاي
رِاطةياندنةوة .كةواتة هؤكارةكاني رِاطةياندن هيَشتا هؤكار و كةنالَي سةرةكيية بؤ طةياندن لة نيَوان دةزطاي ئاماري و
جةماوةر بة طشيت .
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دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان
سياسةتى مامةلَةكردن لةطةأل رِاطةياندن
بنةما سةرةكيةكان:
 رِاطةياندن دةروازةى سةرةكى دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستانة بؤ طةيشنت بة جةماوةرى سوودمةندبووان.
 بآلوكراوةكانى ئاماريى دةستة بةثيَى رِؤذذميَرى ئامارى دةبيَت.
 ئامارةكانى ئارِاستةى هؤيةكانى رِاطةياندن دةكريَت لةاليةن دةستةوة بةبآ طرميانةى ئةوةى رِاطةياندنةكان هيض
زانياريةكيان هةبيَت دةربارةى هةوالَةكة ،ئةمةش ثيَويستى بة دابينكردنى سةرجةم ووردةكاريةكان هةية بؤ
ئاسانكردنى مامةلَةى رِاطةياندنةكان لةطةأل ئامارة بآلوكراوةكانى دةستة.
 دةستةى ئامار بةردةوام هةولَ دةدات بؤ ئاشنابوون بة بابةتةكانى جيَى بايةخى دةزطا جؤراوجؤرةكانى
رِاطةياندنن.
 دةستةى ئامار كاردةكات بؤ ثتةوكردنى ثةيوةنديةكانى لةطةأل هؤية جؤراوجؤرةكانى رِاطةياندن.
 دةستةى ئامار كاردةكات بؤ ثتةوكردنى متمانةى راطةيةنكاران بة كارى دةستةء ئامارةكانى دةريدةكات.
 داواكاريةكانى داتا لةاليةن رِاطةياندنةكان وةك ئةولةويةت مامةلَةى لةطةأل دةكريَت
 ئةم سياسةتة لةسةر ثيَطةى ئةليكرتؤنى دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان بآلودةكريَتةوة.
بنةماى ريَنماييدةر
سياسةتى دةستة سةبارةت بة مامةلَةكردن لةطةأل رِاطةياندنةكان بةثيَى ئةم بنةما ريَنماييدةرانةى خوارةوة دةبيَت:
ثيَوةرةكان

بوونى ثيَوةرى رِوونء دياريكراوء شةفافء رِاطةيندراو بؤ مامةلَةكردن
لةطةأل رِاطةياندنةكان

اليةنى تايبةمتةند بة ثةيوةنديكردن

بوونى اليةنى سةرةكى تايبةمتةند بة ثةيوةنديكردن لة نيَوان
رِاطةياندنةكانء دةستة ،ئةم اليةنةى ثةيوةنديكردنة كاردةكات بؤ
ِريَكخستنى طشت ضاوثيَكةوتنة رِؤذنامةوانيةكان.

اليةنى ريَثيَدراو بؤ مامةلَةكردن لةطةأل
رِاطةياندنةكان

سةرؤكى دةستةء ئةو كةسانةى رِيَيان ثيَدةدريَت.

بنضينةى سةرةكى



ثيَشكةشكردنى داتا ئاماريةكان وةكو خؤى بةبآ ضوونة ناو
سياسةتة ثةيوةنديدارةكان.
خؤالدان لة باسكردنى هةلَويَستِ /راى كةسى
قسةكردن تةنها لة ضوارضيَوةى ثسثؤرِى خؤى Within your
areas of competence

رِيَطاكانى كاركردن/مامةلَةكردن لةطةأل
رِاطةياندنةكان




بةياننامةى رِؤذنامةوانىء كؤنطرةى رِؤذنامةوانى
هةواأل

هؤيةكانى ثةيوةنديكردنى بةردةوام لةطةأل
رِاطةياندنةكان





ثيَطةى ئةليكرتؤنى
ئيمةيل
ضاوثيَكةوتنى راستةوخؤ
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يةكةم :ثؤلني كردني دةزطاكاني رِاطةياندن و مامةلَة كردن لةطةلَ هةموو كؤمةلَةيةك بةريَطةيةكي طوجناو
.1ثةيامنيَراني ئاذانسةكاني هةوالَةكان
ئةم كؤمةلَةية طرنطي دةدات بة ثيَشربكيَي ي رِؤذنامةواني وخيَرايي لة دةستةبةر كردني هةوالَ بؤ بةكارهيَنةران،
وةطرنطيش ئةوةية بؤ ثةيامنيَراني ئاذانسي هةوالَةكان دةستةبةركردني هةوالَ و تواناي طةيشنت لة ووردةكاريي زياتر
بؤ دروست كردني هةواليَكي بة نرخ ئةمةش وا لة دةستةي ئامار دةكات كةضةند ئامارطريَكي بةتوانا دةستةبةر بكات كة
تواناي والَم دانةوةيان هةبيَت بؤ ئةو ثرسيارانة و زانيارييانة لة هة ركاتيَك.
.2رِؤذنامة سةرةكيةكان و ثةيامنيَران لة بواري ئابووري
ئةوةي ئةو كؤمةلةية جيا دةكاتةوة ئةوةية كة ثابةندن بة بةدواداضوون و طواستنةوةي هةوالَةكاني ئابووري بة شيَوةي
رِؤذانة كة ئارةزوويان هةية لة ئامادة كردني هةوالَةكان بةالَم كاتي ثيَويستيان لة بةر دةست دا نية بؤ طةرِان بةدواي
ووردةكارييةكان .ئةوةش لةزؤربةي كاتدا دةبيَتة هؤي كة هةوالَةكة بة شيَوةي مانشيت بيَت و نةبووني ناوةرِؤكي
سةرةكي .ليَرةدا ثيَداني زانياري و بابةتي ثوخت بةو كؤمةلةية دةكةويَتة ئةستؤي دةستة دةربارةي بابةتي هةوالَةكة بؤ
نةكةوتتة ناو هيض هةلَةيةك لة اليةن رِاطةياندنةوة.
.3ثةيامنيَرة سياسيةكان
زؤر طرنط و ثيَويستة لة سةر دةستة وريا بيَت لة هةر بالكراوةيةكي رِؤذنامةواني لة بارةي كات و ناوةرِؤكةوة ،هةنديَك
جار واية كة رِيَطايةك يان شيَوازيَك يان كاتي بالوكردةنةوةي دةرخستنةكان (بيانات) دةبيَتة ضيَرؤك نةوةك هةوالَي
سةركي .ئةمةش وا لة دةستة دةكات كة ثشت بة شةفافيةت و رِوون وئاشكرايي ببةستيَت لة خشتة و ثرؤطرامي
كارةكانيدا و بالوكردةنةوةي رِؤذنامةي ئاماري بؤ بةكارهيَنةران كة سووديَكي زؤري هةية لةم بوارةدا.

دووةم :ثةيوةندي بةردةوام لةطةأل رِاطةياندنةكان
 .1ئامادةكردنى ليستى ثةيوةنديكردنى ( )Mailing Listتازةكراوة كة ذمارةكانى تةلةفؤنء مؤبايلء ئيمةيلةكانى
رِاطةياندنء رِاطةينكارانى بآ اليةن لة ووآلت لة خؤبطريَت.
 .2دةستةى ئامار هةلَدةستيَت بة طشتاندنى بةياننامةى رِؤذنامةوانىء هةوالَى ئاماريى لة رِيَطاى ليستةكانى
ثةيوةنديكردنء بةهؤى ئيميليَك كة ناوى فةرمى دةستة ( )Domainهةلَبطريَت.
 .3سوودوةرطرتن لة ضاوثيَكةوتنةكان لةطةأل رِاطةياندنةكان بؤ بةردةوام تازةكردنةوةى ليستةكانى ثةيوةنديكردن.
ِ .4ريَطةدان بة هةر اليةنيَكى ثةيوةنديكردن بؤ دةرضوون  unsubscribeلة ليستةكانى ثةيوةنديكردن
بةشيَوةيةكى ئؤتؤماتيكى.
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سيَيةم :بآلوكردنةوةى ئامارةكان
 .1ئامارةكان بآلودةكريَنةوة بةثيَى كاتةكانى بآلوكردنةوة كة لة رِؤذذميَرى ئامارى دياريكراون ،هةر كاتيَك شياو
بيَت.
 .2بةياننامة رِؤذنامةوانيةكانء هةوالَى ئامارى لة يةك كاتدا ثيَشكةش بة هةموو ئاذانسةكانى هةوالَ كة لة ووآلت
كاردةكةن دةكريَت بةبآ جياوازى ،و دةكريَت هةوالَةكة لة رِيَطاى ئاذانسى هةوالَى نيشتمانى بدريَت بة ئاذانسةكانى
ترى هةواألء دةزطاكانى رِاطةياندن لة هةمان كاتدا.
 .3بةياننامة رِؤذ نامةوانيةكانء هةوالَى ئامارى لةسةر ثيَطةى ئةليكرتؤنى بآلودةكريَنةوة لة هةمان كاتى
بآلوكردنةوةى لة هؤيةكانى ترى بآلوكردنةوة.
ضوارةم :ثتةوكردنى ثةيوةنديةكان لةطةأل رِاطةياندنةكان
 .1دةستةى ئامار بة بةردةوامى هةلَدةستيَت بة سازدانى ضاوثيَكةوتن لةطةأل رِاطةياندنةكان هةر كاتيَك شياو بيَت بؤ
تيشك خستنة سةر بابةتى دياريكراو وةك ميتؤدى كارى ئامارةكانى طرانى طوزةرانىء هيَزى كار.
 .2دةستةى ئامار بة بةردةوامى هةلَدةستيَت بة ئةجنامدانى طؤنطرةى رِؤذنامةوانى هةر كاتيَك شياو بيَت بؤ
بآلوكردنةوةى ئامارى نوآ بة مةبةستى ثتةوكردنى ئامادةبوونى دةستةى ئامار لةسةر ئاستى هةريَم.
 .3تةرخانكردنى بةشيَك لة ثيَطةى ئةليكرتؤنى " "Media Roomبؤ دانانى بابةتى راطةياندكارى وةك ويَنةء
طرتةى ظيديؤ بة مةبةستى ئاسانكردنى طةيشتنى رِاطةياندنةكان بؤ ئةم بابةتانة.
 .4ئامادةباشى دةستةى ئامارء ثسثؤرِانى تةكنيكي بؤ بةديهيَنانى ثيَداويستيةكانى رِاطةياندنةكان بةتايبةتى لة كاتى
بآلوكردنةوةى بةياننامةى رِؤذنامةوانى يان رِاثؤرتى ئاماريى.
ثيَنجةم :ثةرةثيَدانى تواناكان لة بوارى مامةلَةكردن لةطةأل رِاطةياندنةكان
دةستةى ئامار كاردةكات بؤ:
 .1ثةرةثيَدانى تواناى ئةو فةرمانبةرانةى مامةلَة لةطةأل رِاطةياندنةكان دةكةن لة رِيَطاى خوىل رِاهيَنانى تايبةمتةند.
 .2دانانى ريَنمايى رِوونء دياريكراو بؤ كارمةندانى تةكنيكي سةبارةت بة مامةلَةكردن لةطةأل رِاطةياندنةكان.
 .3داناى سياسةتيَكى رِوونء ريَكارى دياريكراو بؤ راستكردنةوةى داتاى بآلوكراوةى هةلَة.
 .4داناى سياسةتيَكى رِوونء ريَكارى دياريكراو لة ئةطةرى طؤرِينى كاتةكانى بآلوكردنةوةى بةرهةمة ئاماريةكان.
 .5دانانى ريَكارى دياريكراو بؤ ليَدوان لةسةر ليَكدانةوةى "هةلَة" بؤ ئامارة بآلوكراوةكان.
 .6بةكارهيَنانى ئامرازةكانى تةكنةلؤجياى ثةيوةنديكردنء زانيارى بة شيَوازيَك كة خزمةتى بوونء طشتاندنى
ذمارةى ئامارى.
ِ .7راهيَنانى كارمةندانى تةكنيكي لةسةر ناوةرِؤك لة رِيَطاى جةختكردن لةسةر ضريِؤكى ئامار.
 .8ثةيوةنديكردنى بةردةوام لةطةأل دةزطاكانى رِاطةياندن.
ئةم سياسةتة لة بةروارى  2114/6/1ثةسةند كرا.

سريوان حممد حمي الدين
سةرؤكى دةستةى ئامارى هةريَمى كوردستان – عرياق
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