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 ەڵگە. لەو ەتەداخشاندوو  ر ۆ ریت ەیو ەووبوونەڕ رووب ۆب یكانیەسۆڵەپ ەب ی جار چاو  نیندەچ ستاێتا ئ ەو ە 2001 ڵیسا ەل وروپاەئ یتێكیە

. ەزاندوو ەب یكانیەتڵەو ەودێن ەسنوور  یكانەر ەنێژ ەه ەكۆ ش ۆڵیپەو ش ەو یچنەڵه ینگەت ژیتوندوت ییر یمارگەد ەیرانەكدێت ی ر ەگیكار  شدا،ەو ەئ

 نادات؟ەڵه رەس ەكید یكێندەه ەو ل داتەدەڵرهەس گاداەڵمۆ ك ێندەه ەل ژیتوندوت ییر یمارگەد یچۆ : بەو ەتەماو  رەه یتەڕەبن ی ار یپرس مەڵ ب

 ۆب شەو ە. ئەكراو ێل یپشتڵپا ەوروپاو ەئ یتێكیە نیەل ەل ەك (PREVEX ی ناو  ەب) ێیەیەنو  ەژ ڕۆ پ وەئ ەیكیەكەر ەس ەئامانج ەار یپرس وەئ یمەڵ و 

 یتەڵژهۆ ر  یكانەناوچ ەل كیەر ەه ەل یەداێت انیر یمارگەد ی كار ۆ ه ەینگانیژ  وەل ەكانیەاسیو س یتیەەڵ مۆ ك ەتیەنامید یتكردنەراسید

 ژیتوندوت ییر یمارگەد ەل ەشگرتنێپ یگاكانێر  یشانكردنیستنەد ۆب ەكەژ ڕۆ . هاوكات پوروپاەئ ەل كانەڵب ەیو ناوچ كایفر ەئ ی و باكوور  استەڕ ناو 

 یكانیەناو ەه یەستەڵرهەو ب زێه یوكردنەپت ەیگێر  ەل شەو ەبگرن، ئ ۆخەل رترەگیباشتر و كار  ەیگاچار ێبتوانن ر  یس ەلۆ پ یرانەژ ڕێدا ەیو ەئ ۆب

  .گاەڵمۆ ك

و  كایفر ەئ ی ( و باكوور ەو ەراقێع ە)ب استەڕ ناو  یتەڵژهۆ ر  ەل رفراوانەب یك ەیەناوچ رەس ەنەخەد شكیت ەیەژ ڕۆ پ وەئ یكارانێجەبێج یمیت 

 ەڵگەل داتەدەڵرهەس ێل انیژ یتوندوت ییر یمارگەد یتڵەحا ەك ێ بكر  ەنگانیژ  وەئ وانێن ەل یراوردەب ەو ڵیەقوو  ەب ەیو ەئ ۆب كانەڵب ەیناوچ

 ەك ەینگانیژ  وەل ەو ەتێكر ەد یتیەەڵ مۆ ك یستەڵرهەو ب زێه یوكردنەپت یتێنۆ چ یتەراسی. هاوكات دناداتەڵرهەس انێیل ەك ەیوانەئ

    .ەكراو ەن یدەب داێت انەیكەاردید شتاێه مەڵ ب ژیتوندوت ییر یمارگەد ۆب رن ەشكۆ خێر 

 :ژیتوندوت ییر یمارگەد ەل شگرتنێپ یگاكانێر  یباشتركردن ۆب یك ەر ەس یئامانج نجێپ رەس ەخاتەد زیركەت PREVEX ەیژ ڕۆ پ

 :ژیتوندوت ییر یمارگەد یكانیەكار ەوورد یشتنەیگێت. ١

 ەكەزاراو  ۆب واوەوورد و ت یك ەیەناسێپ شتاێه یچەك ت،ێد كارەب رۆ ز  دایمنەئ ی بوار  ەل ژیتوندوت ییر یمارگەد یمكەو چ ەزاراو  ەك ەیو ەئ ی ربار ەس

 ییر یمارگەد ەل كردنیشگر ێپ ەل نیب رەگیكار  نیتوانەد ەیەاردید وەئ یسروشت ۆروون ب یكێشتنەیگێت ێبەب ن ۆ چ ای. ئاەكراو ەن ەكەاردیو د

 یك یەواتا ە. بخوازراوەن ەیشتیرهاو ەد ۆی ه ەتێبەد دایسەلۆ پ یژتنڕێدا یكات ەل نایگەئ ەگرنگ ەنێلەك وەئ ەیو ەكردنڕ پ گومانێب ژ؟یندوتتو 

یاسیس یرنجەس  
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 شوو ێپ یكانیەسۆڵەپ یتكردنەراسید و وورد ی كار ێر  ەب یستیو ێپ ەكار  وەئ مەڵ ب .ژیتوندوت ییر یمارگەد ەل شگرتنێپ ۆب ەگرنگ رۆ ز  گاەڵمۆ ك یك ەناو  ی ز ێه یوكردنەپت

 لكان،ەب ەیناوچ و كایفر ەئ ی باكوور  و استەڕ ناو  یتەڵژهۆ ر  ەل ەتەباب وەل ەو ەنیژ ێتو  ۆب یهانیج ەیو ەنیژ ێتو  ی ر ەنتەس ەپازد ەل ەكێكیە ی ر ێم یوتیتینستیئ .ەیەه

 .ەكراو  یپشتڵپا ەوروپاو ەئ یتێكیە نیەل ەل ەك دا (PREVEX) ەیژ ڕۆ پ ەیو ێچوارچ ەل شەو ەئ

 *مۆرتن بۆوس

http://www.meri-k.org/


 43 ە، ژمار4 یرگەب – 2021 ئۆکتۆبەری  2        ژیتوندوت ییریمارگەد ەل شگرتنێپ

 

2 
 

 ەل ژیتوندوت ییر یمارگەد ەل كردنیشگر ێپ ۆب ەك ەیەانیسۆڵەپ وەئ یخود ۆب كوەڵب یەن یمیكادەئ یستەبەم ۆب اینەت یەوونڕ رچاو ەب وەئ ،ەكید

  .ژرنەڕێداد كانەڵب ەیو ناوچ كایفر ەئ ی و باكوور  استەڕ ناو  یتەڵژهۆ ر  یكانەناوچ

 :رەهاند ەینگیژ  ەیو ێچوارچ یناكردنێو . ٢

 یدانەڵرهەس ی ر ەگەو ئ یەداێت ی ژ یتوندوت ییر یمارگەد یدانەڵرهەس یكانەاواز یج ەر ەفاكت ەك رەهاند ەینگیژ  ەیو ێچوارچ یناكردنێو  

 یتڵحا اردان،ڕیب یساتە: چركەادنراو یبون یك ەر ەس یتیەخاس ێس  رەسەل یەكار یش ەو ێچوارچ وە. ئەستیو ێپ رۆ ز  ەرز ەب داێت یش ەكەاردید

  .شگرتنێپ یكانەكار ێر  ی ر ەگیو كار  ژ،یتوندوت ییر یمارگەد یدانەنەڵرهەس انی دانەڵرهەس

 ۆی ه ەبنەد ەك اردانڕیب ەیساتانەچرك وەل شتنەیگێت ون ڵ ربەرق ب ی گوتار  انی زمیكالیراد یایژ ۆ لۆ دیئا ەك ەیوكاتە: لاردانڕیب یساتەچرك

 .ەگرنگ رۆ ز  ی ژ یتوندوت

 یك ەیەنگیژ  ەل ژیتوندوت ییر یمارگەد یدانەنەڵرهەس یتڵحا رەس ەنەیخەد تەبیتا یكێرنجەس داەیەژ ڕۆ پ وە: لدانەنەڵرهەو س دانەڵرهەس

 ەیركردەس ژ؟یتوندوت ییر یمارگەد یایژ ۆ لۆ دیئا یكردنیستەڵرهەب ەل ەیەه انیباشتر  یك یەتوانا گاەڵمۆ ك ێندەه یچۆ : بنیشپرسە. درداەهاند

 یدانەنەڵرهەس یكانەكار ۆ ه ینیشتەیگێجار ت ەیربۆ ز  نن؟یبەد ەو ەیەبار  وەل كۆڵێر  یچ ،ەو ەكانیەنیئا ەركردەس ەب كان،ڵیەكاۆ ل گاەڵمۆ ك

 ی ژ یتوندوت ەل شگرتنێو پ یستەڵرهەب یتوانا ەیو ەرزكردنەب یكانەكار ێر  ەیو ەئ ۆب دانەڵرهەس یكانەكار ۆ ه یشتنەیگێت ەل ەگرنگتر  ی ژ یتوندوت

  .نێبكر  نیزاید

 ەر ەنێبزو  یشتنەیگێباشتر ت ەب یستیو ێپ شگرتنێپ یكانەر ەگیگار  ەكار ێر  یشانكردنیستنەد ەك ەیەو ەئ مانەكەمانیگر  داەر ێ: لشگرتنێپ یكانەكار ێر 

 ەشەگ ی ژ یتوندوت یئاست تاەه داەناوچ ێندەه ەل ەكەاردید یچۆ ب ایئا شتنەیگێت ەڵگەل ،ەیەه ژیتوندوت ییر یمارگەد ەیسۆ پر  یكانەاواز یج

 .ێنێناست ەشەگ داەكید یكێندەه ەو ل  ێنێستەد

  :كانیەهانیو ج یكالۆ ل ەتیەنامید ەیو ەستنەب ەو ەكێپ. ٣

 نڵیكاۆ ل ەو ەنیبەد انیوو ەڕ رووب كانەڵب ەیو ناوچ كایفر ەئ یو باكور  استەڕ ناو  یتەڵژهۆ ر  ەل ەك ەیژ یتوندوت ییەر یمارگەد ەواز ێش وەئ ەیربۆ ز 

 ستەبەم ەو ب ستەنقەئ ەگروپ ب ێندەه ەچون ەو ەنەیبك ایج كترەیەل یهانیو ج ڵیكاۆ ل یندەو ەیپ ەستیو ێ. پنیهانیج یندەو ەیپ ینەخاو  مەڵ ب

 ەار یو داعش(. د ەدیلقاعەئ ەنموون ۆ)ب دایهانیج ی ر یمارگەد یایژ ۆ لیۆ دیئا ۆڕیت ەچالك ل یكێبراند نەخاو  ەببن نەدەدڵو ەه ژیسترات ەو ب

 تریتەڵەودێو ن رترەگیتواناتر و كار  ەب انۆیخ ەیوار ەق ەل ادیز  انیكانەكخراو ێر  ەك ەیەو ەئ ۆب انیكانەبراند ۆب ەژ یسترات ەر ۆ ج وەئ ینانێكارهەب

  .نێنر یبب

  :كانەر ەركاب ەتەڵسەد ەل شتنەیگێت. ٤

 كداۆ رز ەناسك و ل یتڵەو ەد ەیو ێچوارچ ەل كانەڵب ەیو ناوچ كایفر ەئ یو باكور  استەڕ ناو  یتەڵژهۆ ر  ییپانتا ەل رۆ ز  یكێكانەڵخ ەك ەار ید

 رەگیو ناكار  ەڵندەگ كەو  ەكانەڵخ وەل كێندە. هیەن انیانیتڵهاو  یو پاراستن تكردنەخزم ەیرادیئ انی یتوانا انیكانەتەحكوم ەك ن،یژ ەد

 تڵەو ەد ی دژ  ەل ییزاڕەنا ینڕیربەد ۆی ه ەتێبەد شەو ە.  ئننیبیب رەگیو كار  تگوزارەخزم كەو  ەیو ەئ یاتیجەل ن،ەكەد انەیكەتڵەو ەد ی ر ەیس

  .نێندر ێهەد كارەئامراز ب كەو  ەو یەر یمارگەد یایژ ۆ لیۆ دیئا ەب ەو ەكانەو ڕەتوند ەركردەس نیەل  ەل ەك

  :شگرتنێپ یكانەكار ێر  ییر ەگیكار  یئاست ەیو ەرزكردنەب (٥

 یكانەژ یو سترات ژیتوندوت ییر یمارگەد ی بوار  ەیو ەنیژ ێتو  ەب ەور ەگ یكێو ەبر  رەس وەر ەخوارب ی كار ێر  ەدا ب PREVEX ەیژ ڕۆ پ ەل ەك ەیكات وەل

 ییر یمارگەد ەل كردنیشگر ێپ یتێنۆ چ ەباشتر ل یكێشتنەیگێت ۆی ه ەبنەد نێد مەرهەب ەیو ێل ەك یس ۆڵەپ یكانەاز یشنێپ ت،ێدر ەد شگرتنێپ

  .نێباشتر بكر  داەبوار  وەل یكانەشەهاوب ەتڵو و  وروپاەئ یتێكیە یتواناكان ن ۆ چ هاەرو ەه ژ،یتوندوت



 43 ە، ژمار4 یرگەب – 2021 ئۆکتۆبەری  2
 

3 
 

 انییدارا یپشتڵپا ەك ،ەمووحەت ەژ ڕۆ پ وەئ یكردنێجەبێج ۆب شەهاوب ەیو ەنیژ ێتو  ی ر ەنتەو س ەزراو ەدام ەپازد ەل ەكێكیە  ی ر ێم یوتیتینستیئ

 ۆب ەوروپاو ەئ یتێكیە نیەل ەل  Horizon 2020 Horizon 2020 Research and Innovation Programme ەیرنامەب ەیو ێچوارچ ەل

سوپاس و  ەیو ەئ ۆب نمێد كارەب ەتەرفەد وەئ دا،ەیەژ ڕۆ پ وەل رەكخێر  یك ەر ەس ی ر ەژ ێتو  كە(. و 870724 ەژمار  ەیوتننامەكێ)ر  ەكراو یدابن

 اینەت كەن ،ەداو  انینجامەئ ی ر ێم یوتیتینستیئ یرانەژ ێتو  ەك ەیچاكان ەكار  وەو ئ ەتەراكەش وەئ ۆب مڕ رببەد ی ر ێم یوتیتینستیئ ۆب مۆ خ ینیزانێپ

 انینجامەئ ەو ەكەیەب یو نوپ ی ر ێم یوتیتینستیئ ردوو ەرابوردوودا ه ڵیسا نجێپ ەل ەك ەیكید ەیژ ڕۆ پ نیندەچ ۆب كوەڵب  PREVEX ەیژ ڕۆ پ ۆب

 .ەداو 
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