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 بةز لةدةضتجيَك
 
 
 
 
 

ثيَويست ناكاا  هثثيَةاثب ياياث  ب داث ن ب  كهناثكانن  كطنايثواث ر ب كاا ر ييا ياين         
ياا بيَ ض نااونلث ييَةوياااي دااثبتر دااثب كويَتااثر يلثبيَوااث يث يتتاات ب يي ويَ يَوااثبتض    

النن كثب يرِيَم شاا تايين هثتاث  داثب اليثناناثر ييا يا      هثتث يَلثبت يثيهن ياييثبت خؤر 
هثيثب هثاليثكن تريصثبت هاثيبب تاويَن داثب كويَتاثييض داشا ار كؤياثهنيَم هاثب اليثناناثر         
يي يا يتييَتض يؤيث دثبتر ورنةث داياطتر ثيَت  يَت  كطنايثوث ين كاو يين تايتثةثنا ت   

 خانلريبت يااؤ ةسااثكريي هثتااث   يثتايتااثتيض كثدااثب كويَتااث هثيثشاان تاايَيثيي يض تااث   
  كطنايثوث ين كو ير ب دثب يوي ينثر طياي كث كو ي تيَي ي كا ر  كطنايثوث ين كريببت.

تاهنث  ث كطنايثوث ين كو ير  يتوث ييَذببيثكن يبب ب ي يَذر هثيثب اياتر هث تثيتيثك
ديَماث هاثب    هثبهنن هثب يوي تيي هثيثب كا ر تيَا ي كاريببتض ياثئب داثب كا بيناثر ييوواثتن      

يوي تيي هث ويز هثيا بيكخيَلن داتاين ب ووجناب نثيوبتب يث يَرِتبيَلن دا يب ب ينَ ورفوا ي  
واااوات ر ناااثكريببت هثكاتيَلااا ي اك ياااثر هاااث ت اك ر ييوواااثتانن ينيااااض يثبيناااثر      
يتب بيث يصثبتض ض يتبهنث  يثيلا ت هثهنسابت ياي هثاليثي تان ب ورببث يتتوثب حاز   

ثبتض كا ر  كطنايثوث ين داشلريياي كريببتب هاث ِببر تاثك يم ب قاثةونين    ب  يَل ريبتكان
يوي تكثشثبتض توينايثكن ياشياي هثيوبتض هثيث ييتث يي ييووثتن كو ي تث ت ِير داثبتر  

اك يثر كا  كا كرينن هاثب ياوي تيي نَيَ يان ياوبتض هثهاثياي كاتا ي        9999كث تا تاهنن 
ثيا ِكر هثتاث يوبتب هاث  هاث ِببر تاثك يم ب     هثهثيوب  ببياثكن تارر فث هثنةيياثبت وا    

ثَي يبيسوييثكانن دثب يوي ت يةارت تاا يتواتاث تويناار يركيانض هاثنزيسيد داتاو ي ياوبت         
هثناب ييووثتانن ترض ياثئب هثواثئ دثبينثشا يض يتيااي دثتاويَرتر يياا ر نيَاو دا اانن         

ث ت ِير يطبي ين كا ر  كطنايثوث ين كو يرض يتياي كا ناتانن نيَوتن ر  ببناكتريينض ت
نيَاو دااثب ياوي تض هااثنةاب يثهاثنةاب  ببيااث ِببر هاثيوب هثبهنااثكانن ناحاثاب ييوريكااث يي      
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يتيوبنثبتب ياثيت كرينن هاث  يكبكريبتياثن هثهاث  يوي يَلا يض ييتاوانيَلن ياَن بيَ اثياي         
اي يثيئ ب يت ببنن جاثيابت ر تي اور كاو ي يتيثخصان ب     يتؤيا يتكريب يثيثط دا ييي

ؤر فث هااثنةن تياتاان ب كؤيثئيااثتن ب تياتاان ب اينسااوياي  ببنااس يتكااريتبتض  داتاا
كثبيتااث داتاااييث هااثيا بيكخيَلن بتن دااثبتر كااو ي يثي يَااذيين ييَااذببر نااورَ ثيَياا ي       
تيَثث ِيوتض بتن ناؤي هاث اك ياثر يوي تكاانن ييلاثط يبيكاثبتوبيدض هث كطنايثواث ييض        

ايثبينييثكاي نثيانووينيوت يثثيَن ثيَويسات ياؤ   يبيكثبتوبي . يثيثيَيثطض يكبكريبت  كطن
يابتيااثكن ي يَذخايااثيض يايثهنااث هثوااثئ يااوي ت جياجياكاناا ي يلااثيض يااثهنلو تااثنَا نااثن  
يوي يَلن كثب يثثيَن ثيَويسوين ةؤناغثكاي يؤتث ياياثتن كاا ر  كطنايثواث ين ب تثياثنن     

 ِببر تثك يليصاثبتض  اك يثر دثب يكبكريبينثط كو ختاياثي ياوبت دثيثجةاث هاثبتر هاث     
البياين يثكا تكانثبت ييا يوبتض دثبتن ت نثييَت هاث ِببر نابت ككاثبت يثشان اك ر داثب     
 يكبكريبينثض هثبهنيان يبت هثوثئ بيست ب خويتيت جثيابت ب ةؤناغثكث خؤياي يةوجنيَ د.
 دثب كويَتثر هثيث يتتو ييثض هثبهنيَلن خيَرييياث ياؤ ناتاان نن  كطنايثواث ين كاو ير     
تايتثةثن ب ثؤهيَ لريي ب يت خسوين ورنةسيد دثب يوي ينثر كث كا ناتاانن فث هاثنو ب   

(تبت 9991( تائض بيتا هاث تااهنن )  77 كطنايثوث ين كو ير قرييق يثي يَذيين نزيلثر )
( كا ياااي تيَاا يكريببتب يكبكااريبتر  كطنايااثبينياي يااؤ يت كااريببتب   9999تااا تاااهنن )

ثيَ اتثكريي ب ب يكرينثبتر اك يثر اليثناثكانن  كطنايثواث ين   هث بتها هثبهنيَليصث يؤ 
تايتثةثناا  يثشاايَوتيثكن وصاايتض يااثهيوير دثبتشااَض تااوينيتيَوَ الناان كااثين دااثب يبب  
داياجنااثب ثيَلاييَاات ب تااا دثبثااث ِيض هثهثهنااثب كااثيوكو ِين يااثيبب يوب  ب يبيجااا يض    

 يثوث ين ثرِكريييَوثبت.كثهيَ يَلن ييلثر كويَت انثر كو ييَ هثيوي ر  كطنا
 

 

 نووضةز

39-3-7007 
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 هةنديَ لة شازاوةكان
 

يي يار نوبتريب: يثيثتت هيَن هثيوب كثناهنيَلن  يوثيان نن ناثلريبت بتن  كطنايثب وؤظا ب 
 ناييولثب كويَب ب... هو .

 يي يار يي ريب: يثيثتت هيَن تثهثفزيؤنث.
 يي يار ييسسيب: يثيثتت هيَن  يييؤيث.

 نايثبيي:  كطنايثنوبسض يي ياكا  كط
 كطنايثبينن تايتثةثن : يثيثتت هيَن دثب  كطنايثبينثيث هثيوي يَلن تايتثةثن  

 كا يتكا )يهصحفن يملو صص(
 يي يا:  كطنايثوث ينض  يوثيان ي

 يي يار تايتثةثن :  كطنايثوث ين تايتثةثن ض  يوثيان نن تايتثةثن  
 انثر ثثياين يي يار ثيَ توا  بتن خويَ ث ض يي ث ض وويَةربت ور: جثيابت  ياي دثب كثت

 ثثياين  يوثيان ي: يايثتن  كطنايثبينينض يايثتن يي ياين 
 كثناهنثكانن يي يا: تثهثفزيؤيض  كطنايثب وؤظا ب ناثثيثنييثكايض دي وث نيَتض  يييؤ

 كثناهنن يي يا: دايريار  يوثيان يض هؤكا ر  يوثيان ي
 ياشوب ر كو يتواي: كو يتوانن قرييق
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 ثيَصةكى  

 
 
 
 
 

لة سؤرطاسى ئةمِشؤدا، بة ٍؤى خَيؼكةوتيى مةصىى رياىى مرشؤءء ئراَلؤصبووىىء   
ىةماىى ئةو طرادةيىء طراكاسييةى لرة طرةدةكاىى ىاوةِساطرجء خَيؼربدا ٍرةبوو،        
ٍةَلبررررزاسدىى بررررواسَيكى ديرررراسيكشاوى ريرررراٌ لةاليررررةٌ صؤسييررررةى مشؤءررررةوة بؤتررررة 
دياسدةيررةكى تةىذسوطررجء ئاطررايى تررا ٍررةس كةطررةو لررةو بررواسةى لةطررةأل تواىرراو      

 بةسرةوةىذىء ئاسةصووةكاىى دةطوجنَيج، لةطةأل رياىذا ٍةَلبكاح. 
ة لرة  ميذياي تايبةمتةىذيؽ صادةو بةسٍرةمى ئرةو خَيؼركةوتية ٍةمةاليةىةيرة كر     

ريرراىى مشؤءررذا ٍاتؤتررة ئرراسا، صادةى ئررةو خَيؼرركةوتية مةصىةيررة كررة تةىاىررةح لررة        
سررودى بررواسى ميررذيادا بررة طررةسزةو كةىاَلةكاىييررةوة ٍاتؤتررة ئرراسا. سؤر بررةِسؤر لررة  
زيَاىررذا ميررذياي تايبةمتةىررذ بررةسةو خررَيؽ طةػررة دةكرراحء طشى ييةكررةى صيرراتش    

ةماوةسى لرة ميرذيا طؼرثيةكة    دةبَيج، لرة ٍةىرذش ػروَييذا ميرذياي تايبةمتةىرذ زر      
صؤستررشة نرروىكة مثناىررةى صؤستررشة، تةىاىررةح كاسي ةسيؼررى صؤستررشة بررةو خَييررةى       
ئةوةى لة ميذياي تايبةمتةىرذدا برووو خرةسؽ دةكشَيرج، دسوطرثبو صاىظرثياىةو       
خِشؤفَيؼرررياَلبة بؤيررررة ميظذا يةتيؼرررى تررررا سادةيرررةا صيرررراتشة لرررةالى زررررةماوةسة     

 تايبةمتةىذةكة. 
 ييةى كة ميذياي تايبةمتةىذ ٍةيةتىء ٍةسوةٍا لةبةس ىةبووىى لةبةس ئةو طشى

توَيزييرةوةو باطررَية لةطررةس ئررةو بررواسة لرةىَيو كثَيبشاىررةى كوسديررذاء بررةٍؤى ئررةو   
بايةخء طشى يةى كة ميذياي تايبةمتةىذ خةيذاى كشدووة لةطرةسدةمى ئَيظرثادا،   
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اسةوة ئامادة بكرةيً  طةسجنى ئَينة بؤ ئةو بواسة نوو تا بةخَيى تواىا باطَيكى لةب
 بؤ بةديى ٍَيياىى دوو ئاماىش:

يةكررةو/ تَي ةيؼرر  لررة سؤرىامةطررةسية تايبةمتةىررذ يميررذياي تايبةمتةىررذ  بررة        
 ٍةموو اليةٌء وسدةكاسييةكاىييةوة.

دووةو/ ىاطرراىذىى ٍةوَلررة دياسةكرراىى كرروسدى بررريا  لررة بررواسى سؤرىامةطررةسية  
مةطةسية كروسدية لرةبريا  واترا لرة     تايبةمتةىذدا لة طةسةتاى طةسٍةَلذاىى سؤرىا

ء دةسسظثيى طشى بيً ئةو برواسةى كرة سؤرىامرةو    9999تا طاَلى  9991طاَلة 
 بووكشاوةى تايبةمتةىذى بؤ تةسساىكشاوة.

ئررةو باطررةى لةبةسدةطررثذاية، بةطررةس دوو تررةوةس دابةػرربووة، تررةوةسى يةكررةو    
ةِسووى طرةسزةو  ىاطاىذىى مةفَومى سؤرىامةطةسية يميذيا  تايبةمتةىذو سظرثي 

اليةىةكاىيرررررةتى، اليرررررةىى دووةمررررريؽ طرررررشى بيً بواسةكررررراىى سؤرىامةطرررررةسية    
تايبةمتةىررذة لررةالى كرروسد لررة طررةسةتاى طررةسٍةَلذاىى سؤرىامةطررةسية كرروسدى لررة   

ء بررؤ ئررةوةؾ ٍةوَلناىررذاوة ىرراوو   9999ةوة تررا طرراَلى  -9991بررريا  لررة طرراَلى  
ةييررةِسوو كررة سةطررَ ةتى كرراحء ػرروَييى دةسنررووىى صؤسبررةي ئررةو بووكشاواىررة   

 سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذيياٌ ٍةبووة.
ئةجنامذاىى باطَيكى لةدلؤسة لرة وآلترى ئَينرةدا ترا سادةيرةا طرةسجء  وسطرة        
لةبةسئةوةى طةسناوة بةخَيى خَيويظج لةبةسدةطثذا ىيية برة تايبرةتى لرة اليرةىى     

ية خَيؼكةػرركشدىى باػرربيً وسدةكرراسيى لةطررةس سررودى مررةفَومى سؤرىامةطررةس    
تايبةمتةىرذء ٍررةسوةٍا لةبرةس كررةميى كةىاَلرة ميذياييررة تايبةمتةىرذةكاىيؽ بررةآلو     
ٍةوَلناىذاوة طوود تةىاىةح لة ٍةىذش لةو توَيزييةوةو بابةتاىةؾ وةسب شيً كرة  
لررة ٍةىررذش صاىكررؤى بةسةبيررذا خَيؼرركةؾ كررشاوٌ يررا وةكررو بابررةتَيكى صاىظررثى لررة    

 خَي ةكاىى ئييثةسىَيثذا بووكشاوىةتةوة.
شةدا بةػَيوةيةكة طؼيت لة ىاطاىذىى سؤرىامةطةسية تايبةمتةىرذ، خؼرثناٌ   لَي

برررررة نرررررةىذيً طةسنررررراوةي برررررةسةبى بةطرررررثووة كرررررة طرررررةسةكى تشيييررررراٌ دوو  
تخصبببام اعة اببب، الشقم د  ببب م د. اديبببض ر،بببعالم ال ببب   امطةسنررراوةٌ: 

 . ٍررةسوةٍا بررؤ د. ؤيببا اافبباالم ال بب   امتخصببام   ببااد ٍررةسوةٍا ش 7003
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ى دووةو كررة سظررثيةِسووى طررشى بيً بررواسى سؤرىامةطررةسية تايبةمتةىررذى تررةوةس
كوسدييرررة، خؼرررثناٌ برررة نرررةىذيً طةسنررراوةي كررروسدي بةطرررثووة كرررة طرررةسةكة    

ػروَييى لرة   -تشييياٌ بشيثني لة:  د.كةمال مةصٍةس ئةمحةد، تَي ةيؼثيى ساطرثى 
. 9978 سؤرىامةطةسية كوسديذا، لة بووكشاوةكاىى كؤِسى صاىياسى كروسد، بةدرذا،  

ىررةوصاد بررةمح ئةمحررةد، سابررةِسى سؤرىامةطررةسيى ىََييررى كرروسدى، نرراخى يةكررةو،         
-.  فرراسو  برررةمح بومررةس، سؤرىامةطررةسيى كررروسدى لررة بريا رررذا    7009طرر َيناىى،  
  . 7009، ناخى يةكةو، ٍةولَيش، 9939-9991بةساييةكاٌ 

وةو بواسي ميذيا ئةوةىذة فرشاواٌ و خَيؼركةوتووة، كرة وايكرشدووة صؤس دامرةصسا     
سَيكششاوو ػوَيين سةمسيرة و تةىاىرةح صؤس ػاسوػاسؤنركةو دوازراسيؽ لرةصؤس      
 بواسي بضوكيؼذا، كةىاَلَيكة بؤ دامةصسَي زا ىووطشاو، بييشاو ياٌ بيظباو بَيج.
ريررررراىة ئررررراَلؤصو فشاواىبرررررووي ئَيظرررررثا، طةيؼرررررثؤتة  ؤىادَيرررررة كرررررةدياسدةي     

ذا طررةخاىذووة، ٍررةس لررة   تايبةمتةىررذَيثية لةٍررةموو بواسَيكررذا بةطررةس مشؤءايةتيرر    
كرراسي سؤراىررةو سوَييررذٌ و تةىاىررةح ضررةصو مررةيك و ئاسةصووةكرراٌ و ...ٍثررذ، ٍررةس   
بواسَيكيؽ لرةو بواساىرة برةِسادةي صؤس فرشاواٌ برووةو ئةمرةؾ برةدواي سؤيرذا ئرةو          
خَيويظثييةي ٍَيياوةترة ئراسا كرة كرةىاَلة تايبرةتة برؤ ترةسساٌ بكشَيرج برؤ ئرةوةي           

ذي و بررةسدةوامبووىة بواسةكررة لةطررةأل زةماوةسةكررةي   دوازرراس بثواىشَيررج خةيوةىرر 
خثرررةوتشو دسَيزسايرررةىب بَيرررج لرررةِسووي ئررراَلؤطؤِسكشدىة صاىيررراسي و ئاطررراداسبووٌ     
لرررةدوايني ٍرررةواأل و ئاػررريابووٌ بةاليةىرررة ػررراساوةو ىَي رررةتي  و خؤصةتي رررةكاىة   

 بواسةكة.
َيرررة لرررةكاتة  ظرررةكشدٌ لرررةباسةي ميرررذياي تايبةمتةىرررذ، ئرررةوة دةٍرررَييَن ئاوسِ      

لةميرررذياي تايبةمتةىرررذي كررروسدي بذسَيثرررةوة، بةتايبرررةتيؽ كرررة سؤرىامةطرررةسية     
كرررروسدي لةنرررراو سررررؤي تةمررررةىَيكة صؤسي ٍةيررررةو لررررةصؤس سووػررررةوة فررررشاواٌ و    
خَيؼرركةوتووة، ٍررةسوةا لةطررةسةتاو ىاوةِساطرريت تةمررةىة سؤرىامةطررةسية كرروسدي   

وة بَيئرةوةي  صؤسزاس بووكشاوةي تايبةح بةبواسَيكة طشى ة رياىة كؤمةَل دةسنو
تررا ئَيظررثا بةػررَيوةيةكة زررذي بةطررياةتة بووكشاوةيررةكة تايبةمتةىررذ  ظررةي        
لررةباسةوة بكشَيررج و تةىاىررةح سررودي بووكررشاوة تايبةمتةىررذةكاٌ و بواسةكاىيرراٌ      
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ديررراسية بكرررشَيً، لرررةىَيو ئرررةو بواساىةػرررذا ٍةىرررذَية برررواس بةدسَيرررزاية كررراسواىة         
اسةوة برؤ دةسكرشاوة، واترا برةخَية     سؤرىامةطةسية كروسدي بووكرشاوةي صيراتشي لرةب    
  كشاوة بؤ بواسة طشى ةكة دةسكشاوة.طشى ية بواسةكة لة  ؤىادة زيازياكاىذا، بوو

طشى رررة و اليةىرررة صاىظرررثييةكاٌ و مَيرررزووي ميرررذياي تايبةمتةىرررذي كررروسدي       
خَييانَيج وةكو خَيويظج الي سةَلة و تةىاىةح الي بةػَيكة سؤرىامةىووطراىيؽ  

تايبةتيؽ كة ئَينة لة ٍةسَينة كوسدطثاٌ ٍَيؼثا ىةطةيؼثوويية ئاػكشا بَيج، بة
ئةو سادةيةي باصاِسَيكة تايبةح برة ميرذياي تايبةمتةىرذ يراسود تةىاىرةح بةميرذيا       

 طؼثييةكةؾ دسوطثبكةيً.
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 دةزكةوتهى زؤذنامةطةزيي تايبةمتةند هؤكازةكانى

 
 
 
 
 

دةتررواىني بَ ررَيني طررةسةتاكاىى دةسكررةوتيى كرراسى سؤرىامةطررةسية تايبةمتةىررذ،     
، 9ٍاوكاتررة لةطررةأل طررةسةتاى خةيررذابووىى نرراخشاىةو سؤرىامةطررةسية ٍاونررةسخ      

 نؤٌ؟
اليررةىَية لةطررةسةتاكاىى طررةسٍةَلذاىى سؤرىامةطررةسية سررؤى لررةو بووكشاواىررةدا  

وة كررة لررة لررة طررةدةكاىى سابررشدوودا لررة دةسبرراسى خادػرراو ئيندشاتررؤسو       دةبييييررة
 ةيظرررررةسةكاٌ دةسدةنرررررووٌ، ئرررررةو بووكشاواىرررررة تايبرررررةح برررررووٌ برررررة ٍرررررةواألء  
ناالكييةكاىى خادػاو  ةيظةسو ٍةسوةٍا ئاطاداسييةكاٌء ئةو بِشياساىرةؾ كرة لرة    

َيكى كؤػرركةكاىى دةسبرراسةوة دةسدةنررووٌ، ئررةو بووكشاواىررة سؤيرراٌ بررة ىرراوةسؤك  
 تايبةمتةىذةوة دةسدةنووٌ.

ء دواترررشيؽ، لرررة ػررراسى ءيييظرررياى ئيثاَليرررا كرررة  95ء 91، 93لةطرررةدةكاىى 
طررةىثةسَيكى طررةوسةى باسصطرراىيى ئررةو طررةسدةمةى زيَرراٌ برروو لةطررةأل نررةىذيً      
ػرروَييى ديكررةى باصسطرراىيى طررباتيزىب وةا ئررةفيضى لررة ئيثاَليرراو طررايثؤى  لررة  

فشؤػثيى ٍةواَلى باصسطاىىيةوة سةسية كشدبوو،  ، سةَلكاىَية سؤياٌ بة7ئةَلناىيا
ئررةو سةَلكررة بووكررشاوةو ىووطررشاوى تايبررةتياٌ دةسدةكررشدو تَييررذا تررةىَا ٍررةواَلء 

باصسطاىيرةكاٌء برووٌء    صاىياسيياٌ لةباسةى سَيرِشةوو كراتى طةيؼرثيى كةػرثيية    
كةػروٍةواو طرةلَة زراسيؽ ىرشخء      ىةبووىة نةتةو سَي شية دةسيرايةء براسي  

كاىيرراٌ بوودةكررشدةوةو بررة باصسطاىاىيرراٌ دةفشؤػررج، ئررةو كرراسة كررة        زررؤسى كاآل
زؤسَية بوو لة ميذيا، سؤى لة سؤيذا طةسةتاى باصسطاىيكشدٌ برة سؤرىامةطرةسية   
بوو ٍرةسوةٍا ترةواويؽ تايبةمتةىرذبووٌ، نروىكة ىاوةسؤكةكرةى ترةواو لرةباسةى        
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سةتاى دةسكررةوتيى باصسطاىىيرةوة بروو، لةبرةس ئرةوة ٍةَلررة ىابَيرج ئةطرةس بَ رَيني طرة        
ميررذياى تايبةمتةىررذ ٍاوكاتررة لةطررةأل طررةسةتاكاىى خةيررذابووىى سؤرىامةطررةسية      

 لةمَيزووي ٍاونةسسذا.
تايبةمتةىرذى لررة كراسى سؤرىامةطةسيررذا، ئةطةسنررة لرة  ؤىادررة طررةسةتاييةكاىى    
دةسكررةوتيى سؤرىامةىووطررى، لررة طررادةتشيً ػررَيوةيذا بررووة، لررة دوو بررواسو طرر    

تةوة، وةا ٍةواَلى باصسطاىى يا ٍةواَلةكاىى كؤػكى دةسباسى بواسدا سؤى بيييوة
خادػاو  ةيظةسةكاٌ، بةآلو طشى  ئةوةية تايبةح برووٌ برة برواسَيكى ديراسيكشاو،     
بؤيررة ئةطررةس طةسخةسػررثياسو ئامادةكرراساىى ئررةدلؤسة بووكشاواىررة، بررة بةسىامررةو     
ى بةمةبةطرررررررثيؽ بووكشاوةكاىيررررررراٌ تايبةمتةىرررررررذ ىرررررررةكشدبَيج، ئرررررررةوا برررررررةخَي

ىاوةسؤكررةكاىياٌ، بووىةتررة بووكررشاوةى تايبةمتةىررذء طشوػررثى بووكشاوةيررةكى   
تايبةمتةىررررررذيياٌ ٍررررررةبووةو بةػررررررَيواصى زيرررررراواص بابةتررررررة تايبةمتةىررررررذةكاىى 

 .3ناسةطةسكشدووة
كة باغ لة ٍؤكاسةكاىى دةسكةوتيى سؤرىامةطرةسية تايبةمتةىرذو خَيؼركةوتيى    

ريرراىى كؤمررةَلى مشؤءايررةتى ئرراَلؤصو دةكرةيً، يةكِشاطررج ئامررارة بررةوة دةكررةيً كررة  
فشاواٌ بووة، مشؤء سرؤى لرة ريراىى سؤراىةيرذا لرة كراسو كاطربىء تةىاىرةح ضرةصو          
ئاسةصووةكاىيؼرى تايبةمتةىرذَيثى وةسطشترووة، بؤيرة كراسى سؤرىامررةواىييؽ وةا      
بةػَية يا بواسَية لة رياىى مشؤءايةتىء خيؼةيةا برؤ توَيرزَيكى ئرةو كؤمةَلرة، برة      

لرة كثَيبَيكيرذا برة     اديبض ر،بعال  تايبةمتةىذَيثى وةسطشتووة. دكثؤس  ٍةماٌ ػَيوة
لررررة نررررةىذ ساَلَيكررررذا بررررة وسدى ٍؤكاسةكرررراىى     1ىرررراوى  ميررررذياى تايبةمتةىررررذ  

 دةسكةوتيى ميذياى تايبةمتةىذى سظثؤتةِسوو، بةمؼَيوةية:
ميذياى تايبةمتةىذ دةسئرةجناوء سةى ذاىرةوةى دابةػربووىى كؤمةآليرةتيى     -9

، كة ئةمةؾ خةيوةىذيى بة ئاطثى خَيؼركةوتيى ػاسطرثاىياىةى   ئيؽء كاسةكاىة
 طؼثيى كؤمةألء خَيؼكةوتيى ٍَيضو خةيوةىذييةكاىى بةسٍةمةوة ٍةية.

فشاواىبررووىى ئررةو طرريووسة زوطشافيررةى كررة سوومرراَلكشدٌء خةسؼررى ميررذيا  -7
دةي شَيثةوة، طيووسى زوطشافياى خةسؼى ميذياو سوومراَلكشدىى بابةترةكاىيؽ   
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بة ئاطثى خَيؼكةوتيى تةكيرةلؤرياو برةكاسٍَيياىى ئرةو تةكيةلؤريايرة      خةيوةىذيى
 ٍةية لة بواسى ساطةياىذىذا.

بَي ومرررراٌ بررررةسفشاواىبووىى طرررريووسى زوطشافيرررراى خررررةسؽء سوومرررراَلكشدىى  
ميرررذياؾ، سةى ذاىرررةوةى صيرررادبووٌء فشاواىبرررووىى بايرررةخء خَيذاويظرررثيةكاٌء     

ياى طؼررثى ىاتواىرر  بضررَيثة رَيررش  ذىى زؤسَيررة لررة بةسرةوةىذييررة كررة ميرر طررةسٍةَلذا
 باسىيةوة.

بةسفشاواىبووىى لةِسادةبةسى بواسةكاىى مةبشياةو صاىرني برة ػرَيوةيةكى بر      -3
 وَيية كة ئةو بابةتاىةػى لةسؤطشتووة كة سؤرىامةكاٌ خَيؼكةػى دةكةٌ.

لررررة سؤسئرررراوادا، سؤرىامةطررررةسية لةطررررةسةتاى طررررةسٍةَلذاىيذا، وةا صؤسبررررةى    
ٌ خةيوةطرررج برررووة برررة بابةترررةكاىى برررواسى ئرررابووسىء  ػررروَييةكاىى ترررشى زيَرررا

طياطرررررى، برررررةآلو لرررررة  ؤىادرررررةكاىى دواترررررش، بواسةكررررراٌ صيررررراتشبووٌء وةسصؾء  
تةىذسوطرررثىء صاىظرررثةكاٌء تةكيرررةلؤرياو سووىررراكبريىء نرررةىذ برررواسى تشيؼرررى 
لرررةسؤطشح، ئررريب سؤرىامةطرررةسية طؼرررثى لةطرررةس ػرررَيواصة تة  يذييةكرررة برررةخَية    

 ٌء طشى يذاىى تةواوى بةو بواسة تاصاىة ىةما.خَيويظج تواىاى سضمةتكشد
سووداوو خَيؼررررَاحء دياسدةكرررراٌ، لررررة نواسنررررَيوة طررررادةو طرررراكاسةكاىى    -1

خَيؼووياىذا ىرةماٌ، برةٍؤى ٍؤكراسى سودىرو بابرةتى زيراواصةوة، صيراتش ئراَلؤصو         
فشةو ئاَلؤطكاو بووٌ، ميذياى طؼثى لة ئاطج ئرةو خَيؼَاتةػرذا وةا خَيويظرج    

 كاو مامةَلةى لةطةَلذا بكاح.ىةيثواىى كاسب
فشاواىبررررووٌء خَيؼرررركةوتيى نررررييى ىاوةىررررذى كؤمررررةألء بووبووىررررةوةى      -5

سوَييرررذةواسى لةىَيويرررذاو ٍةمةنةػرررً برررووىى بايةسرررةكاىياٌء ئاطرررجء برررواسى   
خظرردؤسىء تةىاىررةح بةسرةوةىرررذيى دةطررثةو طشووخررة زياواصةكررراىى ئررةو نررريية      

 طشى ةى كؤمةأل.
ى ننيء توَيزة سوَييذةواسو تَي ةيؼرثووةكاىى  صيادبووىى خَيذاويظثييةكاى-6

كؤمةأل لةِسووى ميذياوة، بة زؤسَية كة ميذياى طؼثى نيب تواىاى ئةوةى ىرةما  
ضررةصو ويظررجء ئاسةصووةكاىيرراٌ تَيررش بكرراح، بةسصبووىررةوةى ئاطررثى فَيشبررووٌء      



 

 77 7007رؤذنامةطةريي تايبةمتةند          لي                  عةكاروان 

سؤػيبريى برووة ٍرؤى صيرادبووٌء فشةبرووٌء ئراَلؤصبووىى خَيذاويظرثييةكاىيؽ،       
 تةىَا لةِسَي ةى ميذيايةكى تايبةمتةىذةوة ز بةز  دةكشَيج.  كة ئةمةؾ

خَيؼرررركةوتًء دةوَلةمةىررررذبووىى بررررواسو نرررراالكيية مررررةبشياىء صاىظررررثىء -7
 كؤمةآليةتييةكاٌ.

بؤ منووىة بواسى طياطى بة زؤسَيكى وا فشاواٌ خَيؼكةوتيى بةسؤوة بيييوةو 
اتووةو لةطررةس ئررةو   دةوَلةمةىررذ بررووة كررة وةا ريرراىَيكى تررةواو طررةسبةسؤى لَيَرر      

بيةمايررةؾ دةبرر  مامةَلررةى لةطةَلررذا بكشَيررج. بررة ٍررةماٌ ػررَيوة بررواسى ئررابووسىء   
 صاىظجء وةصسؾء نةىذ بواسَيكى ديكةؾ، صؤس بةسفشاواٌ بووٌ.

سرراَلَيكى تررشى طررشى  لررة ٍؤكاسةكرراىى طررةسٍةَلذاىى ميررذياي تايبةمتةىررذ،     -8
س ريراىى ترااء كؤمرةأل،    خةيوةىذيى بة سودى سؤألء كاسي ةسيى ميذيا ٍةية لةطة

بررؤ صيرراتش كاسي ررةسبووىى ئررةو سؤَلررةى ساطةياىررذٌ لةطررةس كؤمررةألء  ووَلبووىررةوةو  
طررةستاخاطريبووىى كاسي ةسييةكررةو كرراسكشدٌ لةطررةس ئاِساطررثةكشدٌء بيياتيرراىى      
برررررةٍاو ٍةَلظررررروكةوتةكاٌ، ٍاتيةكايرررررةى سؤرىامةطرررررةسية تايبةمتةىرررررذ برررررووة      

اػررربيً ئرررامشاصة برررؤ موساتةبرررةكشدىى خَيويظرررثييةكى لرررةبً ىرررةٍاتوو، نررروىكة ب
طرررشوورء دةطرررثة بضرررووكةكاٌء طوجنررراٌ لةطةَلياىرررذا لرررةِسووى ضرررةصو ئررراسةصوو،   

 تةمةٌء خيؼةو سةطةصو ..ٍثذ.
م نالىَيررررى ىَيررررواٌ كةىاَلررررةكاىى ميررررذيا ٍؤكرررراسَيكى ديكررررةى طررررةسٍةَلذاىى -9

وأل سؤرىامةطةسية ياسود ميذياي تايبةمتةىذٌ كة ٍةسيةكةو لةاليةٌ سؤيرةوة ٍرة  
دةداح ػررَيواصو بررواسى ديكررةى ىرروشى كرراسى ساطةياىررذٌ دابََييرر  بةمةبةطررثى        
طررةسكةوتً لررة م نالىَيررى كاسي ررةسيى كررشدٌ لةطررةس تررااء كؤمررةأل لررة بواسةكرراىة    
طياطة برؤ م نالىَيرة طياطرةء لرة برواسي ئرابووسي برؤ م نالىَيرة ئرابووسيء لرة           

ايةء خِشكشدىرررةوةي برررواسي باصسطررراىة برررؤ م نالىَيرررة باصسطررراىةء ٍرررةسوةٍا سَيينررر  
 خَيذاويظثييةكاىة وةسطش لة ٍةموو بواسةكاىذا.

 خَيؼكةوتيى تةكيةلؤريا لة بواسى ميذيادا. -90
بةػرررَيوةيةكى طؼرررثيؽ دةترررواىني بَ رررَيني دوو ٍؤكررراسى طرررةسةكى ٍرررةٌ كرررة وا 

 دةكةٌ بةسدةواو ميذيا بةسةو تايبةمتةىذبووٌ بضَيج:
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ؤسىء ػرراسةصايى مررشؤء سؤر يةكررةو: ٍؤكرراسى كؤمةآليررةتى: ئرريؽء كرراسو خظررد  
لةدواى سؤر بةػَيوةيةكى برةسدةواو برةسةو تايبةمتةىرذبووٌ دةنرَيج لرة برواسَيكى       
ديرراسيكشاودا كررة ئةمررةؾ وا دةكرراح تاكررةكاٌ لررة بررواسة دياسيكشاوةكةياىررذا كررة         
سؤيرراٌ بررؤى تررةسساٌ دةكررةٌ، صيرراتش ػرراسةصايى خةيررذا بكررةٌ بررةٍؤى ئررةوةى كررة    

 .5ييةوةو تةواو دةنية بيشء بياواىىسؤياٌ تةىَا لةو بواسةدا دةبي
دووةو: ٍؤكرراسى تةكيررةلؤري: ئررةو ػؤِسػررة مةصىررةى لررة بررواسى تةكيررةلؤريادا      
ٍاتررةئاساوة بررة تايبررةتى لررة بررواسى تةكيررةلؤرياى خررةسؽء خةيوةىررذىء ميررذيادا،  
واى لة مشؤء كشد كاتى صياتش ترةسساٌ بكراح برؤ بيرينيء بيظر ء سوَييذىرةوة برة        

دا كرة لةطررةأل مرةيكء ئراسةصووى ئرةو كةطراىةدا دةطوجنَيررج.      تايبرةتى لرةو بواساىرة   
خَيؼرركةوتيى تةكيررةلؤرياى بررواسى ميررذيا واى لررةمشؤء كررشدووة لررة مرراَلى سؤيررةوة  
ئاطرراداسيى وسدةكاسييررةكاىى ىشسررى كةلوخررةلء برراسى ئررابووسىء تةىذسوطررثىء       
ريي ةو ٍةموو بواسةكراىى ديكرة ببَيرج، دوازراس ٍرةس ئرةوةؾ وايكرشد كةىاَلرةكاٌ         

ةيامررررةكاىياٌ لررررةِسووى بواسةكةيررررةوة زيابكةىررررةوةو سؤيرررراٌ فررررشاواىب بكررررةٌء  خ
خاػرركؤى تايبررةح يررا مرراوةى تايبررةح بررة بررواسَيكى ديرراسيكشاو تررةسساٌ بكررةٌ يررا    
كرررةىاَلى ىررروش بَيثرررة ئررراساوة كرررة لرررة برررواسَيكى ديررراسيكشاودا تايبةمتةىرررذ بَيرررجء       

 خَيويظثييةكاىى وةسطش تَيش بكاح.
ي رررررررةسيى صؤسو طرررررررةوسةى لةطرررررررةس زرررررررةماوةس ئرررررررةو تايبةمتةىذبووىرررررررة كاس

دسوطثكشدووة بة زؤسَية كة دةتواىني بَ رَيني بؤترة وا ََيرة كرة ىراكشش ىكرؤَلى لرَة        
بكشَيج، بةَلكو سؤر بةِسؤر ئةو تايبةمتةىذبووىة نرِشو سةطرثب دةبَيثرةوةو ٍرةموو     

 رياىى كؤمةأل وَيِشاى ميذيا، بةسةو تايبةمتةىذبووٌ دةنَيج.
ة سؤرىامةطةسييرررذا لرررةو نرررةىذ ساَلرررةى سرررواسةوة سةى رررى      تايبةمتةىرررذبووٌ لررر 

 داوةتةوة:
ىاتواىشش لةيةا كاتذا بة ئاطاىى موساتةبةى زةماوةسَيكى فرشاواٌ بكشَيرج   -9

بةٍؤى دابةػبووىى زةماوةس بةطةس نةىذيً توَيزو طشوور كرة ئاطرجء زرؤسى    
ٌ ، ٍرررةسوةٍا زرررؤسي خَيذاويظثييةكاىيؼررريا   6تَيرررِشواىنيء مةبشيارررةياٌ زيررراواصة   

 زياواصة.
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تايبةمتةىررررذبووٌ بؤتررررة ٍررررؤى دةطررررثةبةسكشدىى خَي ةيررررةا بررررؤ طشووخررررة     -7
لؤكاَلييةكاٌء كةمييةكاٌ بؤ دةسبِشييى ئةوةى لرة ىاسياىرذا ٍةيرة لرة كاتَيكرذا كرة       
لةطرررةسدةمى ميرررذياى طؼرررثيذا ئةمرررة ئةطرررثةو بررروو، برررؤ منووىرررة صؤس كةمييرررة        

ايبررةح بررة سؤيرراٌ ٍةيررة  ىةتررةوةكاٌ لررة زيَاىررذا ساديررؤو سؤرىامررةو تةلررةفضيؤىى ت 
لةكاتَيكذا لةطةسدةمى ميرذياى طؼرثيذا ترةىَا لرة تةلرةفضيؤٌء ساديؤكراٌ مراوةى        
دياسيكشاويرراٌ بررؤ تررةسساٌ كشابرروو، بررةآلو ئَيظررثا ٍةسيةكررةو كررةىاَلَيكى ميررذيا يررا   
صياتشيرررررراٌ ٍةيررررررةء لةِسَي ةيررررررةوة دةتررررررواىً داواكاسييررررررةكاىةء خَيذاويظررررررثىء 

 خةسة بة تواىاكاىياٌ بذةٌ. تايبةمتةىذييةكاىياٌ دةسبرِبٌء
خةىابشدىرررة برررةس تةكيرررةلؤرياى خَيؼررركةوتوو، برررووة ٍرررؤى ئرررةوةى رمررراسةى   -3

 كاسمةىذاىى ىَيو دةصطاكاىى ميذيا كةمب ببَيثةوة.
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 زؤذنامةطةزيي تايبةمتةند ضيية؟
 
 
 
 
 

بررة ٍررؤى ئررةوةى ريرراىى مشؤءايررةتى بررةٍؤى خَيؼرركةوتية طةسطرروِسٍَييةسةكاٌ     
طةسزةو بواسةكاىذا بة تةواوى لةاليةا بةسةو ئاَلؤصى نووةو لةاليةكيؽ بةسةو لة

فشاواىبووٌ نووة، ئرةوا سرودى مرشؤء خَيويظرثى برةوة ٍةيرة لرة كراسو خظردؤسىء          
تةىاىةح ضةصو ئاسةصووةكاىيؼيذا، تايبةمتةىذَيثى سؤى ٍةب ء سؤى لة بواسَية 

وةى يةكةمى طةدةى سابرشدوو و  يا ئةوخةِسى دوو بواسدا بذؤصَيثةوة. لة ماوةى ىي
صووتشيؽ، لرة كاتَيكرذا لرة ػراس يرا الدشيرةا خضيؼركَية ٍرةوَلى ناسةطرةسكشدىى          
ٍةموو زؤسة ىةسؤػييةكى دابَيج، ئةوا ئةمِشؤ ئةوة ىةماوةو كاسةكة وسدبؤترةوة  
بؤ نةىذيً زؤسى ىةسؤػىء تةىاىةح زةطثةو لةػى مشؤءيؽ وسدكشاوةتةوةو 

ؼرة و ػراسةصاي تايبرةتى سرؤى ٍةيرة. ٍرةس برة ترةىَا         ٍةس بةػَيةء ئةىذامَية خضي
ئرررةو برررواسة برررةسةو تايبةمتةىرررذبووٌ ىةنرررووة، برررةَلكو لرررة بواسةكررراىى تشيؼرررذا         
تايبةمتةىذبووٌ بةػَيوةيةكى بةسفشاواٌ بةسناو دةكةوَيج، بؤ منووىة لرة برواسى   
 باصسطاىيذا، باصسطراٌ ٍةيرة برة ترةىَا لرة بواسَيكرذا باصسطراىى دةكراح، كاطربكاس برة          
تةىَا زؤسيرة كاطربى دةكرا كرة سرؤى ػراسةصايى لرَة خةيرذا كرشدووة، كشَيكراس برة            
ٍةماٌ ػَيوةو.. ٍثذ. بواسى صاىظثيؽ صياتش لة بواسةكاىى تش وسدبؤتةوةو دةياٌ 
لرر ء خررؤخى لررَة بؤتررةوةو ٍررةس لخَيكرريؽ بررؤ سررؤى صاىظررثَيكى طررةوسةو تايبررةح         

 خَيكذةٍَيي ء ياطاو سَيظاى سؤى ٍةية.
ٍرررؤى فشاواىبرررووٌء ئررراَلؤصبووىى ريررراىى مرررشؤءء خَيؼررركةوتيى   سؤر برررةِسؤر برررة 

ػاسطررثاىىء بررة مررةدةىى بررووىى كؤمةَل ررةى مشؤءايررةتى، طررةسزةو بواسةكرراىى       
 رياىيؽ ب  زياواصى بةسةو وسدبوىةوةو دابةػبووٌ دةنَيج.
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كةواتة تايبةمتةىذبووٌ، خةيوةىذيى بة خَيؼكةوتيى ريراىى كؤمةَل رةوة ٍةيرة،    
اسة زيازياكاىرررذا خرررةسة بظرررةىَيج، مرررشؤءيؽ ىانررراسة برررؤ  ترررا خَيؼررركةوتً لرررة برررو 

فشياكةوتًء كؤىِبؤَلكشدىى رياىى سؤراىةى، خةىا بةسَيثة بةس ػاسةصايى وةسطرشتً  
لة برواسَيكى ديراسيكشاوى رياىرذا كرة برةالى ئرةوةوة نرَيزَيكى ٍةيرة يرا ػراسةصايى           

 تَيذا صياتشة وةا لة بواسةكاىى تش.
ىابر  ئرةوةماٌ لرةبري بضر  كرة برة ػرَيوةيةكى         لة باطى ميرذياي تايبةمتةىرذدا،  

طؼررثى ريرراىى مشؤءايررةتى سررؤى بررةسةو تايبةمتةىررذبووٌ دةِسوا يرراسود نررووة،       
نوىكة ئَيظثا لةطةسدةمَيكذا دةريً كة تايبةمتةىذَيثىء ػاسةصايى خظردؤسى لرة   

 بواسَيكى دياسيكشاودا، صاألء باوة.
ٌء بةسفشاواىبووىةى رياىى ميذياي تايبةمتةىذ، ئاطايى بةسٍةمى ئةو ئاَلؤصبو

كؤمةَل ررةى مشؤءايةتييررة كررة بامسرراٌ لَيكررشد، ميررذياي تايبةمتةىررذ بررؤ نررييَيكى     
تايبررةح، توَيررزَيكى تايبررةح، طشوخَيكررى تايبررةحء ىوسبررةى تايبررةح دةسدةنررَيج،  
ئةمةؾ بة خَيضةواىةى سؤرىامةطةسية يراسود ميرذياي طؼرثيية كرة بر  زيراواصى       

 بؤ طةسزةمى سةَلة دةسدةنَيج.
دابةػرركشدىى ئرريؽء كرراسى ميررذياي تايبةمتةىررذيؽ دياسدةيررةكى ترراصة ىييررة،  
بةَلكو دةياٌ طاَلة بةٍؤى خَيؼكةوتيى تةكيةلؤرياى بواسى ساطةياىذٌء ٍةسوةٍا 
لة ئاكامى خَيويظثيى صؤس برؤ سؤنرووىة ىَيرو  روآليى وا يَرى كؤمرةأل كرة ترا دَيرج          

 ئاَلؤصتش دةبَيج، طةسى ٍةَلذاوة.
ياى زيَرراىى، ئررةوةى طررةةاىذووة كررة ميررذيا لررة ػررَيوة  طيظررثنى ىرروشى ميررذ

كالطرريكةكةي دةسنرررووةو ئَيظررثا لرررةدوو سووةوة بةئاِساطررثةي تايبةمتةىرررذبووٌ    
دابةؾ بووة، لةِسووى ػَيواصو ئامشاصى ميذياكةو لةِسووى ئرةو برواسةى كرة كراسى     

 تَيذا دةكاو خةيامةكة دةطةيةىَيج.
لررة ٍؤكاسةكرراىى ديكررةى خةسؼررذا،  بةسٍررةمى سؤرىامررةواىى   لررة سؤرىامررةدا يررا

خابةىررذى سَيظرررايةكى طؼرررثيية كرررة ئرررةويؽ سرررؤى لرررةوةدا دةبييَيثرررةوة سوَييرررةس  
 وةسطرررش  برررةسدةواو داواى صيررراتشو برررةسصتشو طرررةوسةتشى ٍةيرررة كرررة خَيويظرررثيى     
بررةتَيشكشدٌ ٍةيررة بةػررَيوةيةكى باػرربو بررة تَيضرروويةكى كررةمبيؽ، ئرريب ئةطررةس    
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مةتشطى لةدةطثضووٌء كةمبووىةوةى وةسطرش   سةناوى ئةو ساَلةؾ ىةكشش ئةوا
لررة ئاسادايررة يرراسود كاسي ررةسى ميررذيا لةطررةسى كررةمب دةبَيثررةوة، بررةآلو ٍررةوألء      
تة ررةَلوى بَيونرراىيؽ بررؤ بةسصكشدىررةوةى ئاطررثى بةسٍةمررة سؤرىامةواىييررةكاٌء      
كاسكشدٌ بؤ صيرادكشدىى كاسي رةسيى ميرذيا لةطرةس وةسطرش، دوازراس دةبَيثرة ٍرؤى         

 .7ثى سودى سؤرىامةىووطاٌتايبةمتةىذَي
تايبةمتةىررررذبووٌ ماىرررراى دةطثييؼرررراىكشدٌء ديرررراسيكشدىى بواسةكرررراىى كرررراس   
دةطةيةى  كة كةطَية كراسى تَيرذا دةكراو برةٍؤى كراسى برةسدةوامى لرةو برواسةداو         
طةس اَلبووىى خَييرةوة، خظردؤسىء ػراسةصايى لرة بواسةكةيرذا صيراتش خةيرذا دةكراء         

كرراسى تَيررذا دةكرراح خررةسةى خَيررذةداو خَيؼررى   ٍررةسوةا بررةسدةواو ئررةو بررواسةؾ كررة 
 .8دةساح

ئةطةس طةسجنى سؤرىامرةو كةىاَلرة خَيؼرةى ةكاىى وآلتراىى خَيؼركةوتوو برذةيً،       
دةبييني ٍةسيةكةياٌ رماسةيةكى صؤس سؤرىامةىووطى ػاسةصاو خظدؤسياٌ ٍةية لة 
صؤسبررةى بواسةكاىررذا، سؤرىامةىووطررى ػرراسةصا لررة بررواسى طياطررةتذا، لررة بررواسى       

سيرررةى ئرررةدةةء ٍوىةسىرررذا، لرررة صاىظرررثةكاٌ، لرررة ئرررابووسىء خيؼةطررراصىو        سة
سووىرررراكبريىء ..ٍثررررذ. ئرررريؽء كاسةكرررراٌ دابةػرررركشاوٌ، كاتَيررررة مةطررررةلةيةكى  
فةسٍررةى ىء سووىرراكبريى دَيثررة خررَيؽ، ئررةو سؤرىامةىووطررةى خظرردؤسة لررة بررواسى   
سووىررراكبريو سووىاكبرياىرررذا، ئرررةو دش  ظرررة لرررةو برررواسة دةكررراح ىرررةا ئرررةوةى لرررة    

طرةح يرا لررة برواسَيكى زيررا ػراسةصاية، ترا سؤرىامةىووطررة ػراسةصاكةى بررواسى       طيا
سووىررراكبريى وةطرررثابَيج، ػررراسةصاياىى ترررشى بواسةكررراىى ترررش  ظرررة لةمةطرررةلةكة   

 ىاكةٌ، ئةمةؾ لة نةىذ سوويةكةوة طوودى دةبَيج: 
 يةكةو: كةمب كاح بةفرِيؤ دةِسواح.

ةكاٌ بة زؤسَيرة ٍةسكةطرةو   دووةو: ئاطاىىء سَيكوخَيكى لة بةِسَيوةنووىى كاس
 ئةسكةكاىى بواسةكةى سؤى سادةخةِسَيي ء ىاخياتة ئةطثؤى كةطاىى تش.

ط يةو:  وسطايىء طةى َيكى صياتش دةدسَيثة بابةتةكةء دةوَلةمةىرذتش دةبَيرج   
نرروىكة لةاليررةٌ كةطررَيكةوة كرراسى لةطررةس دةكشَيررج كررة ػرراسةصايىء باك شاوىررذى 

اسنرررَيوةى بواسةكرررةى ئةودايرررة، صؤسة. برررة صاىيررراسيى لةطرررةس بابةتةكرررة كرررة لرررة نو
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صاىياسيىء خَيؼييةكاىى بابةتةكة كة لة ٍضسو مَيؼكة سؤرىامةىووطرةكةدا ٍةيرة،   
 بابةتةكة دةوَلةمةىذتش دةبَيج.

سؤرىامةطرررةسية تايبةمتةىرررذ وةا دياسدةيررررةكى دةسٍاويؼرررثةى خَيؼرررركةوتيى    
يا ٍاوػراٌ لةطرةأل   كؤمةآليةتى كة خِشؤطةيةكى ئاَلؤصةو بةدسَيرزايى مَيرزووى ميرذ   

ريرراىى مررشؤء طؤِساىكرراسيى بةطررةسدا ٍرراتووةو خَيؼرركةوتووة، خَيياطررةيةكى نررةىذ  
دَيشى يا تةىاىةح نةىذ خَيياطةيةكى كوسح ىاتواى  ٍة ى سؤى خَيبرذاح، برةَلكو   
خَيويظرررثة ئرررةو خِشؤطرررة ئررراَلؤصة بةػرررَيوةيةكى وا سووٌ بكشَيثرررةوة كرررة طرررةسزةو    

اتررةِسوو، بررةآلو لةطررةأل ئةواىةػررذا دةتررواىني وا  اليةىررةكاىى ئررةو خِشؤطررة طشى ررة   
ميررذياي تايبةمتةىررذ بياطررَييني كررة: خِشؤطررةيةكى خَيؼرركةوتيى كرراسى ميذياييررةو 
خةيوةطرررثة برررة خَيؼررركةوتًء ئررراَلؤصبووٌء فشاواىبرررووىى ريررراىى مشؤءايرررةتى كرررة   
دةسواصش بؤ ئاطاىكشدىى طةياىذىى خةيامةكاٌ بة سوَييةسو صياتش دسوطرثكشدىى  

يى، لةِسَي ررةى  وَلبررووٌء نررِشبووىةوة لرة بررواسَيكى ديرراسيكشاودا سؤنررَيثة  كاسي رةس 
  وآليى رياىى كؤمةَلةوة.

لرررة سرررومح نرررواسةمى  9975سةبيررغ درررةيع لرررة موضاصةسةيةكرررذا كرررة لرررة طررراَلى  
خرررةطاى اى ىةترررةوةيى طرررةس برررة يرررةكَيثى سؤرىامةىووطررراىى برررةسةة لرررة بةدرررذا    

بةمتةىرررررذ دةكررررراو دةَلررررر : خَيؼكةػرررررى كرررررشد، خَيياطرررررةى سؤرىامةىووطرررررية تاي
سؤرىامةىووطرررية تايبةمتةىرررذ ٍرررةموو ئرررةو سؤرىاماىةيرررة كرررة ترررةىَا ٍوىرررةسَيكى     
ديرررراسيكشاوى ريرررراٌ لررررةسؤدةطشَيجء  ظررررةى لةطررررةس دةكرررراح، ٍررررةسوةٍا ئررررةو      

 .9سؤرىامةىووطييةى كة موساتةبةى دةطثةيةا يا كؤمةَلَية يا نييَية دةكاح
يبةمتةىررررذ بررررؤ سررررؤى   بؤيررررة ئررررةو كةطررررةى كرررراسكشدٌ لررررة سؤرىامةطررررةسية تا   

ٍةَلذةبررررزَيشَيج، دةبرررر  دوو بيررررةما لةبةسنرررراو ب شَيررررج: بابررررةتَيكى ديرررراسيكشاوو  
ئامررررراجنَيكى سووٌ. ٍرررررةسوةٍا دةبررررر  ػررررراسةصا بَيررررررج برررررةو برررررواسة يرررررا ئررررررةو        

 تايبةمتةىذَيثييةى كاسى تَيذا دةكاح.
وةا خَيؼررررب ئامارةمرررراٌ خَيررررذا، تايبةمتةىررررذبووٌ لررررة كرررراسى ميررررذيادا، صادةى  

تايبةمتةىذبووىى سودى رياىى مشؤءايةتيية، بؤية تا ئةو كاسواىةى  خَيؼكةوتًء
خَيؼررركةوتًء ئررراَلؤصبووٌء فشاواىبووىرررة لرررةبواسة زيازياكررراىى ريررراىى مشؤءرررذا      
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برةسدةواو بَيرج، بَي ومراٌ ميررذياؾ كرة برواسَيكى صييررذووى ريراىى مشؤءرة، لةطررةأل        
َيثرةوةو بابةترةكاىى   كاسواىةكةدا بةسدةواو دةبَيرجء سؤر برةِسؤر وسدترشو نرِشتش دةب    

 رياىى مشؤءايةتى ناسةطةس دةكاو دةساتة بةس باغء لَيكؤَلييةوةو طاثوطؤ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئاضتةكانى تايبةمتةندبوونى ميدياي نووضساو
 
 
 
 
 

بةػررَيوةيةكى طؼررثى ميررذياي ىووطررشاوي تايبةمتةىررذ دوو زررؤسى ٍةيررة كررة      
 :90بشيثني لة

ىررذ خَيؼرركةؾ بررة سوَييررةسَيكى   ئررةو بووكشاواىررةي كررة ماددةيررةكى تايبةمتة  -أ
تايبةح دةكاح، وةا سؤرىامة يا طؤءاسى خضيؼكى، رىاٌ، ئةىرذاصياسى، ميرذاآلٌء   
ريي رررةو ياطررررا كررررة مرررراددة خَيؼرررركةؾ بررررة سوَييررررةسَيكى تايبةمتةىررررذ دةكررررةٌء  
بابةتررةكاىيؽ لررةو بواساىررةدا بابررةتى نررشوخِشو دةوَلةمةىررذٌ نرروىكة ئامرراىش لَيررى      

 سوَييةسة تايبةتيةكاىيةتى.تَيشكشدىى خَيويظثييةكاىى  
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ئةو بووكشاواىةي كة ماددةيرةكى تايبةمتةىرذ خَيؼركةؾ برة زرةماوةسَيكى      -ة
طؼررثيى دةكررةٌ وةا سؤرىامررةو طؤءرراسى وةسصػررى، ئررةدةبىء طياطررىء.. ٍثررذ.     
ئرررةدلؤسة سؤرىاماىرررة زرررةماوةسَيكى فشاواىيررراٌ ٍةيرررة كرررة خضيؼرررةء ئةىرررذاصياسو    

..ٍثررررذ لررررةسؤدةطشَيج، ئامرررراجنَيكى مامؤطررررثاو فةسماىبررررةسو كشَيكرررراسو زوتياسو
ٍاوبةػيؼرياٌ ٍةيررة كررة بشيثييررة لررة تَيشكشدىرى ضررةصو ئرراسةصووى ٍاوبةػررى ئررةو   
زرررةماوةسة فشاواىرررة كرررة برررة صؤسى بريكشدىرررةوةو مرررةيكء سواطرررثياٌ زيررراواصة.       
ئرررةدلؤسة سؤرىامةىووطررريية تايبةمتةىرررذة بةػرررَيوةى طرررةسبةسؤى وةا طؤءررراسو    

ةو طؤءاسة طؼثيةكاىيؼرذا خاػركؤ يرا الخرةِسةى     سؤرىامة ٍةيةو ٍةسوةٍا لة سؤرىام
تايبررةتى بررؤ تررةسساىكشاوة، بررةو خَييررةؾ لررة سؤرىامةىووطررية تايبةمتةىررذدا طرر    

 :99ئاطج ٍةية
 ئاطثى يةكةو:

سؤى لة الخةِسة تايبةمتةىذةكاىذا دةبييَيثةوة كة لة سؤرىامرة سؤراىرةو ٍةفثاىرة     
ئررةو الخةِساىررة بررة تايبررةتى  طؼررثيةكاٌء ٍررةسوةٍا طؤءرراسة ٍةفثاىةييةكاىررذا ٍةيررة، 

ئاِساطررررثةى سوَييررررةسى ئاطررررايى ىررررا تايبةمتةىررررذ كررررشاوة كررررة صيرررراتش لةِسَي ررررةى    
بةدوادانرووٌء سوَييذىررةوةى سؤرىامررة سؤراىررةو طؼرثيةكاىذا سؤيرراٌ بررة صاىيرراسى   
دةوَلةمةىررذ دةكررةٌ لةطررةسزةو بواسةكرراىى مشؤءايررةتى وةا طياطررةح، ئررابووسى،  

نيء ..ٍثذ. لَيشةدا صاىياسييرةكاىى ئرةو الخرةِسة    كؤمةآليةتىء ئةدةةء صاىظجء ئاي
تايبةمتةىذاىة وةا بيةماى زةوٍرةسى كرةلثوسى طؼرثيني كرة سوَييرةسى ئاطرايى       

 بةدةطثى دةٍَيي .
 ئاطثى دووةو: 

لررة سؤرىامررةو طؤءرراسة تايبةمتةىذةكاىررذا كررة ٍةفثاىررة يررا ماى اىررة دةسدةنررً،         
سَية تايبةح كشاوة كة سراوةىى  تَيبييى دةكشَيج ئةواىةؾ بابةتةكاىياٌ بؤ سوَيية

ئاطرريت سووىرراكبريىء فةسٍررةى يى مامياوةىذييررةو بررة صاىياسييررةكاىى سؤرىامررةى    
 طؼثيى سؤراىةو ٍةفثاىة تَيش ىابً.

 ئاطثى ط يةو:
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لة سؤرىامةو طؤءراسة صاىظرثيية تايبةمتةىذةكاىرذا سرؤى دةبييَيثرةوة كرة سةى رة        
ئرةو بووكشاواىرةؾ برة صؤسى     ماى اىة يرا ىيومراى ى يرا وةسصىء طراآلىة دةسبضرً،     

توَيزييررةوةو لَيكؤَلييررةوةى ىرروش بوودةكاتررةوة كررة صاىظررثةكاٌ خَيررى طةيؼررثووٌ،  
بابةتررةكاىى ئاِساطررثةى سوَييررةسَية دةكررشش كررة ئاطررثى سووىرراكبرييى بررةسصبَيج.       
زيرراواصيى ئررةو سؤرىامةىووطرريةؾ لةطررةأل كثَيبررذا ئةوةيررة كررة ىشسررى ٍررةسصاىبةو  

ىروشء طرةسموطوِستشٌ، ٍرةس بؤيرة ئرةو طؤءراسو سؤرىاماىرة        ٍةسوةٍا بابةتةكاىيؼرى  
صؤس بةسبووٌ، بؤ منووىة سؤرىامةو طؤءاسى تايبةح لة بواسةكراىى خضيؼركيذا، لرة    

 ئةىذاصياسى، ياطا، كؼثوكاأل، ئيذاسةو ئابووسىء ٍوىةسو ميذياو..ٍثذ.
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 ثايةكانى زؤذنامةطةزيي تايبةمتةند
 
 
 
 
 

، سؤرىامةطررةسية تايبةمتةىررذ نررةىذ خايةيررةكى طررةسةكيى بةػررَيوةيةكى طؼرريت
ٍةية كة وةا خَيكَاتةٌ لرة دسوطرثبووٌء خَيؼركةوتيى كةىاَلرة تايبةمتةىرذةكاٌء      

لرةىَيو   تايبةمتةىرذ ٍؤكاسى طةسةكني لة برةسفشاواىبووٌء كاسي رةسبووىى ميرذياي    
 :97ميذياى طؼثيذا، ئةواىيؽ بشيثني لة

 يةكةم: رؤذنامةوان
شيَويار نا تتاث كرينن  ، يوي ر تايتث ) تايبةمتةندرؤذنامةطةريي تي دووةم: بابة

 ثثياب(
 سيَيةم: كةناأل و جؤرةكةي

 ضوارةم: جةماوةرى رؤذنامةطةريي تايبةمتةند
 

 يةكةم: زؤذنامةوان:
سؤرىامةواٌ يا ىووطةس  ذلشس ئةو كةطةية كة خةيامى سؤرىامةطرةسية ئامرادة   

َيرررزَيجء وةا خاسوويرررةكى ضررراصس لةِسَي رررةى  دةكررراو بةػرررَيواصَيكى طوجنررراو دايذةسِ 
 كةىاَلَيكةوة  ئامشاصى ساطةياىذٌ  دةيذاتة وةسطش.

لةطةأل طةسٍةَلذاىى ميذياي ىووطشاو كرة تاِسادةيرةكى صؤس برؤ وةسطرشى ئاطرج      
مامياوةىرررذى خةيامرررةكاىى ئامرررادة دةكرررشد، سؤرىامةطرررةسية طؼرررثيؽ ٍاترررةئاساو   

ا خَيذاويظررثىء ضررةصو ئاسةصووةكرراىى تررواىى بةػررَيوةيةكى طوجنرراو لررة صؤس بررواسد 
وةسطررشة ئاطررج مامياوةىذييةكررة تَيشبكرراح، بررةآلو لةطررةأل خَيؼرركةوتية مةصىررةكاىى  
ماوةكررراىى ىاوةِساطرررجء دواترررشى طرررةدةى سابرررشدوو لرررة دامرررةصساوةكاىى ميرررذياو   
فشاواىبرررررووٌء ٍرررررةسوةٍا ئررررراَلؤصبووٌء ٍةمرررررةِسةى بووىى سووداوو خَيؼرررررَاحء     
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ىاَلى ميرررذياى زرررةماوةسيى ىررروش، ئررريؽء كررراسى   دياسدةكررراٌء ٍاتيةكايرررةى كرررة 
ساطةياىررذىيؽ نررةىذيً زررؤسى بررةسؤوة بييررى لررةِسووى تايبةمتةىررذبووٌ بررةخَيى     
ئرررامشاص، بابرررةح، ٍوىرررةسى سؤرىامةىووطرررى، توَيرررزى كؤمةآليرررةتى يرررا ىاونرررةى       
زرروطشافى. بررؤ باػررب طوجنرراٌء تَي ةيؼرر  لررةو خَيؼرركةوتياىةء طوجنرراٌ لةطررةأل    

يَةكرةو وةسطررشاىيؽ برة زؤسَيررة كرة ساطةياىررذٌ ئرةو ئةسكررة     خَيذاويظرثييةكاىى وا  
ب شَيثة ئةطثؤ، ئةوا خَيويظثى بةوة ٍةبوو كرة سؤرىامرةواىَيكى تايبةمتةىرذ بَيثرة     

لرررة كثَيبةكةيرررذا  ميرررذياى تايبةمتةىرررذ ئامارةى  ر،بببعالد. اديبببض ئررراساوة. وةا 
متةىررذ خَيررذاوة، ئةطررثةمة سؤرىامررةواٌ يررا بررة طؼررثى كاسمةىررذى ساطةياىررذىى تايبة

 :93دسوطج بَيج ئةطةس بَيثو ئةو دوو مةسزةى ىةب 
 يةكةو/ ساٍَيياٌء ئامادةكشدىى صاىظثياىة  ئةكادطياىة : 

لررة سؤرطرراسى ئررةمِشؤدا كررة ميررذيا سررؤى بؤتررة صاىظررثَيكى فررشاواٌء خررةطاى او      
كؤليزو دةصطاى سوَييرذٌء ساٍَييراىى براآلى برؤ ترةسساٌ كرشاوةو دامرةصساوة، ئرةوا         

ة ميذيادا كاسبكاح، خَيويظثة بةاليةىى كةمةوة لةِسووى صاىظثيةوة ئةو كةطةى ل
 تا ئاطثَيكى باؾ سؤى دةوَلةمةىذ كشدبَيج.

 ساٍَيياىى صاىظثياىةى سؤرىامةواىاىيؽ لةط  ئاطثذا سؤى دةبييَيثةوة:
ساٍَييرراٌء ئامررادةكشدىى سؤرىامررةواٌ بةػررَيوةيةكى طؼررثى بررة زؤسَيررة كررة       -أ

اىى صاىظررثى ميررذياى طؼرريتء تيررؤسو ٍوىررةسةكاٌء    صاىيرراسيى لررة برراسةى بيررةماك  
 كةىاَلةكاٌء..ٍثذ دةدسَيج بة سؤرىامةواٌ.

ساٍَيياٌء ئامادةكشدىى تايبةمتةىذاىةى سؤرىامةواٌ كة ئةوةؾ  ؤىرادَيكى  -ة
خَيؼكةوتووتشةو تايبةمتةىذة. لَيشةدا سؤرىامةواٌ ئاػيا دةكشَيج برة وسدةكراسيى   

شى ء طرررةسةكى، تايبةمتةىذبووىةكرررةؾ  اليةىرررةكاىى برررواسَيكى ديررراسيكشاوى طررر  
لةطرررةس بيرررةماى بابةتةكةيرررة وةا  ميرررذياى وةسصػرررى، ميرررذياى تةىذسوطرررثى،      
ميرررذياى ئرررابووسى، ميرررذياى كرررةلثوسىء.. ٍثرررذ  يرررا لةطرررةس بيرررةماى ئرررامشاصو      
كةىاَلةكررررةى ساطةياىررررذٌ دةبَيررررج وةا  تةلررررةفضيؤٌ، ساديررررؤ، سؤرىامررررةو طوءرررراس،   

 ئييثةسىَيج، ئاراىظى دةى وباغ .
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ئامررادةكشدٌء ساٍَييرراىى بةستةطررة: بررةٍؤى خَيؼرركةوتيى مررةصىى صاىظررجء   -ص
كاسى ميذيا لةاليرةاء برواسة زيازياكراىى ريراىى مشؤءايرةتى لةاليرةكى ديكرةوة،        
ساطةياىذٌ سؤَلَيكرى صؤس طرشى  دةبيير  لرة ريراىى كؤمرةأل كرة سرؤى برة ٍرؤى ئرةو            

واصةوة، لَيرشةدا  خَيؼكةوتياىةوة دابةػبووة بؤ نرةىذيً طرشوورء خَيكَاترةى زيرا    
ساٍَيياٌء ئامادةكشدىى سؤرىامةواٌ لة لخَيكى دياسيكشاوى بواسَيكذا دةبَيج، واترا  
بواسَيكى فشاواٌ كرة دابةػربووة بةطرةس نرةىذيً لخرذا، سؤرىامةواىةكرة برة لخَيكرى         
ئرةو بررواسة ئاػرريا دةكشَيررج. بررؤ منووىررة لررة بررواسَيكى طشىكررى وةا وةسصؾ، تررةىَا  

خى دةطج يرا ٍرةس لخَيكرى ترشى بواسةكرة وةسدةطريَيرج، برة        تؤخى خ  يا مةلة يا تؤ
ٍرررةماٌ ػرررَيوة لرررة برررواسى خضيؼررركيذا لرررة لخَيكرررى بواسةكرررةدا دةبَيرررج، لرررةبواسة         

 فشاواىةكاىة تشيؽ بةٍةماٌ ػَيوة.
 دووةو/ساٍَيياىى صاىظثيياىة لة بواسَيكى تايبةمتةىذدا:

يرا نرةىذ برواسَيكى     خَي ةياىذٌء ساٍَيياىى صاىظثيياىةى سؤرىامةواٌ لرة بواسَيرة  
طيووسداسى تايبةمتةىرذدا، بةمرةؾ ئرةو سؤرىامةواىرة سرؤى ترةىَا برؤ ئرةو برواسة          
تةسساٌ دةكاح كة ػاسةصاييةكةى تَيذا خةيذا دةكراحء كراسى داٍَييةساىرة دةكراح     
بةو خَيية سؤرىامةواٌ ىاتواى  لة ٍةموو بواسَيكرذا بيووطر ء كراسى سؤرىامرةواىى     

مةواىةى لة برواسى وةسصػرذا خَيرذةطاحء سادةٍَييرشش،     بكاح، بؤ منووىة ئةو سؤرىا
ىاتواىرر  لررة بررواسى طياطررةح، ئررابووسى يررا ٍررةس بررواسَيكى ديكررةدا بيووطررَيجء        

 كاسبكاح.
خَي ةياىررررذىى سؤرىامررررةواٌ لررررة بررررواسَيكى ديرررراسيكشاودا، بؤتررررة دياسدةيررررةكى      
بةسفشاواٌء تةىذسوطج برة ٍرؤى ئرةو خَيؼركةوتياىةى كرة لرة برواسة زيازياكراىى         

اىى مشؤءرررذا برررةديى ٍررراتووة كرررة خَيويظرررثيى خَي ةياىرررذىَيكى ئةكادطياىرررةى   ريررر
 سؤرىامةواىى لة بواسَيكى دياسيكشاودا كشدؤتة ػثَيكى ضةمتى.
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 :بابةتى زؤذنامةطةزيي تايبةمتةنددووةم:  
مةبةطررج لررة بابررةتى سؤرىامةطررةسية تايبةمتةىررذ ىرراوةسؤكى ئررةو خةيامةيررة كررة    

كة دةب  لة ٍرةماٌ نواسنرَيوةى ئرةو برواسةدا بَيرج      ئاِساطثةى وةسطشةكة دةكشَيج 
 كة كةىاَلةكة تَييذا تايبةمتةىذبووة.

بابرةتَيكى بررواسَيكى ديراسيكشاويؽ لةطررةأل بابررةتَيكى برواسَيكى ديكررة زيرراواصى    
صؤسة لةِسووى ػَيواصى ناسةطةسكشدٌء مامةَلةكشدٌ لةطةَليذاو ٍرةسوةٍا لرةِسووى   

و فشاواىيررى زةماوةسةكررةىء نررؤىيةتى دسوطررثكشدىى كاسي ررةسيى لةطررةس وةسطررش
 طةياىذىىء ٍةَلظةى اىذىىء..ٍثذ.

طشى ررة ئامادةكرراسى بابةتةكررة بررةس لررةئامادةكشدىى ىرراوةسؤكى خةيامةكررة بضاىرر   
ئاماىش لة طةياىذىى ئةو بابةتةىء دةسئةجنامةكاىى نييةو نؤىيؽء بة  زرؤسة  

دؤسترار، ساخرؤسح،   داِسػثيَيكيؽء بةكاو ٍوىةسى سؤرىامةطةسية ٍةواأل، وتاس، سي
طاثوطررؤ  دةخياتررةِسوو، ٍررةسوةٍا بضاىرر  زةماوةسةكررةى  وةسطررش  ك يررة؟ ئايررا        
ميذاَلة، خرية، طةجنة، ئافشةتة، زوتياسة، كشَيكاسة، سوَييرذكاسة يرا ٍرةس زرؤسَيكى     

 ديكةية.
لرررررة بابرررررةتى سؤرىامةطرررررةسية تايبةمتةىرررررذدا، كَيؼرررررةو طشفرررررجء خَيؼرررررَاحء    

بواسةكررةوة خَيؼرركةؾ دةكشَيررج، زيررا لررة     خَيؼرركةوتًء صاىيرراسيى ىرروش لررةباسةى   
بابررةتى طؼررثى، بابررةتى تايبةمتةىررذ بررةوة دةىاطررشَيثةوة كررة صيرراتش سؤدةنررَيثة         
 وآليىء بيشء بياواىى باطةكةو بة  وَلى لَيى دةدةوَيج، ئاماسو سؼرثةو رمراسةو   

 صاىياسيى ىوش خَيؼكةؾ دةكاح. 
ذ خَيررروةسَيكى بابرررةتى سؤرىامةطرررةسية تايبةمتةىرررذيؽ لةاليرررةٌ سؤيرررةوة نرررةى   

 :91ٍةية
طشوػرررثى بابةتةكرررة: ئايرررا بابةتةكرررة مادييرررة يرررا مةبيرررةوىء دةسووىييرررة،   -9

سودييررررة يررررا بابررررةتى، طؼررررثيية يررررا تايبررررةتى، بررررؤ طشووخَيكررررى بضررررووكة يررررا        
 فشاواٌء..ٍثذ.

ىاوةسؤكى بابةتةكة: ئايرا ىراوةسؤكى باطرةكة صاىيراسىء ساطرثىء سووداوى      -7
 ةَلضووىة؟ساطثة ييةٌ يا بريوبؤنووٌء طؤصو ٍ
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طةسناوةكاىى بابةتةكة: طةلَيساس طةسنراوةكة طةسنراوةيةكى سةمسييرةو    -3
سةى رررة ٍررررى كةطرررَية يررررا دامةصساوةيررررةا بَيرررجء ٍةىررررذش زررراسيؽ ئررررةٍ ى، يررررا     

 طةسناوةيةكى ىاوسؤيى يا دةسةكيية.
ىررراوةسؤكى طوجنررراو: لةطرررةس   بيةمايرررةا بابةتةكرررة ٍةَلذةطرررةى َييشَيجء      -1

ديررراسيى دةكشَيرررج، سادةى بايةسرررذاىى خَيويظرررج طوجنررراوىء بايرررةسى بابةتةكرررة 
 نةىذب ء ٍةسوةٍا كاسي ةسىء دةسئةجنامة ناوةِسواىكشاوةكاىى نني؟

ٍوىةسى سؤرىامةطرةسية خَيويظرج برؤ ناسةطرةسكشدٌء طةياىرذىى بابةتةكرة       -5
 كامةية ٍةواأل، ساخؤسح، سيدؤستار، وتاس .

ة، طؤءرراس، ساديررؤ، ػررَيواصو زررؤسى كررةىاَلى ساطةياىررذٌ  تةلررةفضيؤٌ، سؤرىامرر  -6
 ئييثةسىَيج .

زررررؤسى خةيوةىذييكشدىةكررررة بررررة وةسطررررش بررررؤ طةياىررررذىى بابةتةكررررة، ئايررررا     -7
 خةيوةىذييةكى ػةسظيية يا كؤمةألء زةماوةسيية؟

 بة   ػَيواصَية بابةتةكة دادةِسَيزسشء خَيؼكةؾ دةكشش.-8
 ئاماىش لة ئامادةكشدٌء طةياىذىى خةيامةكة بة زةماوةس نيية؟ -9

ٌ بررررةخَيى ئررررةو بررررواسةى سؤيرررراٌ تَيررررذا دةبيييررررةوة، تايبةمتةىررررذىء  بابةتررررةكا
خَيوةسةكاىيؼياٌ زيايرة، برة ٍرةماٌ ػرَيوة لرة كؤمةَل ةيةكرةوة برؤ كؤمةَل ةيرةكة         
تشو لة كاتَيكةوة بؤ كاتَيكى تش لة ىاو ٍةماٌ كؤمةَل ةدا دةطؤِسَيج، بةػَيوةيةكى 

ةب  سةناوى ئةوةى تَيرذا  طؼثى لة ٍةس بابةتَيكى طةسكةوتوو لة ٍةس بواسَيكذا د
بكشَيررج كررة سووٌء ئاػرركشا بَيررجء خابةىررذى ئررةو طررباتيزو طياطررةحء بةسىامررةو 
خالىررة ػررياواىة بَيررج كررة ساوةىرراىى دةصطاكرراىى ميررذياى تايبةمتةىررذ داياىيرراوةو    
لةطررةسى دةِسؤٌ، ٍررةسوةا خَيويظررثة سةنرراوى وا يَةكررة بكررششء ديشاطررةى ٍَيررضة 

تواىا بةسدةطثةكاٌء ئةو ئةسكاىةؾ بكشَيج  كاسي ةسةكاٌء طشوػثى  ؤىادةكةو
    ً ية تايبةمتةىرذيؽ، لةطرةس   طرةس . بابرةتة سؤرىامة 95كرة خَيويظرثة برةديى بََييرشَي

 دووس بيةما دياسيذةكشَيً و دَييةئاساو كاسي لةطةس دةكشَيج:
 بوازى تايبةت:-أ
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بررررةٍؤى خَيؼرررركةوتيى ػاسطررررثاىيةحء ئرررراَلؤصبووىى مشؤءايررررةتى، لرررررةِسووى      
مةآليةتييرررةوة ريررراىى مرررشؤء بةطرررةس نرررةىذيً برررواسو ئررريؽء كررراسو خَيكَاترررةى كؤ

تايبةمتةىذَيثيررذا دابةػرربووة، ٍررةس بررواسَيكيؽ لررةو بواساىررة لةطررةأل ئررةوى تشيرراٌ    
 زياواصى ٍةيةو سَيزةى زةماوةسو كاسي ةسىء طشى يىء بايةسيؼى زياواصة.

طرثى  بواسَية لةطةأل بواسَيكى ديكة، لرة نرةىذيً سووى وةا بايرةسى سرةَلةء ئا    
خَيؼكةوتيىء خَي ةكةى لةىاو سةَلكرذا زيراواصيى ٍةيرة، ٍرةس برواسَيكيؽ لةطرةس       
بيةماى نةىذيً ساأل سةطَ ةحء خَيوةسى تايبةح بة سؤى لة ٍةس كؤمةَل ةيةكرذا  

 :96دياسيى دةكشَيج
 ئاطثى خَيؼكةوتيى بواسةكة. -9
  وسطايى بواسةكة لة رياىى تااء كؤمةأل.-7
َيررو بواسةكررةو خررةيِشةوكشدىى لررة سَيكشظررثيى   زررؤسو طشوػررثى ياطرراكاىى ى -3

 رياىى كؤمةأل.
 زؤسو طشوػثى ٍَيضة كاساو بضوَييةسةكاىى رياٌ لة بواسةكةدا.-1
 تَيِشواىييى كؤمةألء ٍةَلظةى اىذىى بؤ بابةتةكة.-5
 ػَيواصى دةسكشدىى بِشياسةكاٌ لة بواسةكةدا.-6
 زؤسى كةطايةتيية كاساكاٌ لة بواسةكةدا.-7
 ثى خَيذاويظثييةكاٌ كة بواسةكة ٍةوَلى تَيشكشدىياٌ دةداح.زؤسو طشوػ-8
  ةباسةى ئةو توَيزة كؤمةآليةتيياىةى كة بواسةكة لة سؤى دةطشَيج.-9
 شيَواشى ضازةضةزكسدن و دازِشتين ثةيام:-ب

نؤىيةتى ناسةطةسكشدىى خةياو بة زؤسَية كة لةطرةأل ئرةو برواسةى سرؤى تَيرذا      
صمرراٌء داِسػرر ء سظررثيةِسووى صؤس طشى ررة، بررة    دةبييَيثررةوة ب وجنرر ، لررةِسووى   

تايبةتيؽ نوىكة بابةتةكاىى ٍةس بواسَيرة لةطرةأل برواسَيكى ترش زيراواصة لرةِسووى       
سررودى بابةتةكررة، صماىةكررةى، ئررةو سؤرىامةواىررةى ئامررادةى دةكرراحء ٍررةسوةٍا         

 زةماوةسكةيؼى.
بررررؤ منووىررررة ئامررررادةكشدىى خررررةيامَيكى ئررررةدةبى، خَيويظررررثى بررررة صمرررراىَيكى      

ىكاسىء زؤسَية لة فةىثاصيا ٍةية، لة كاتَيكذا بواسي صاىظثى وةا خضيؼكىء زوا
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ئةىذاصياسى صماىَيكى صاىظثياٌ خَيويظثة كة صاساوةى صاىظثيى تايبةح بة سؤياٌ 
ٍةيرررة، لرررة برررواسى خَيؼكةػررركشدىى ٍرررةواَليؽ، دةبررر  صمررراىَيكى طرررادةو طررراكاس  

ػرَيواصَيكى ساءرةكشدٌء   بةكاسبََييشَيجء لة بواسى طياطةتيؼرذا خةيامةكرة دةبر     
رماسةيةا  اديض ر،عالػيكشدىةوةى خَيؼَاتةكاٌ لةسؤب شَيج. بة بؤنووىى د. 

سةطرررَ ةتى ػرررَيواصى ناسةطرررةسكشدىى خرررةياو لرررة سؤرىامةطرررةسية تايبةمتةىرررذدا    
 :97ٍةية
ناسةطررةسى طةستاطررةسيىء  رروأل: يررةكَية لررة سةطررَ ةتةكاىى ساطةياىررذىى     -9

ساطةياىذىى طؼثى، ئةوةية كة خةىا دةباتة بةس  تايبةمتةىذ كة زياى دةكاتةوة لة
ػَيواصى طةستاخاطريو  وأل بؤ ناسةطةسكشدىى سووداوو خَيؼَاحء بابةتةكاٌ لةو 

 بواسو نواسنَيوةيةدا كة بابةتةكة سؤى تَيذا دةبييَيثةوة.
صاَلبووىى ػَيواصى ػيكاسيى بؤ بابةتةكاٌ: سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذ خةىا -7

برراصى ػرريكاسيى صاىظررثياىة بررؤ ديرراسدةو سووداوو خَيؼررَاتةكاٌ بررة   دةباتررة بررةس سَي
زؤسَيرررة كرررة ٍرررةوأل دةداح سوَييذىةوةيرررةكى ٍَينياىرررة خَيؼررركةؾ بكررراح لةطرررةس  
بيرررةماى ئرررةو ػررريكشدىةوةيةى كرررة بةَل رررةى صاىظرررثىء لؤريرررةء رمررراسةو ئامررراس      

 بةكاسدةٍَييَيج.
ذ ٍرررةوأل تايبةمتةىرررة ناسةطرررةسى ٍاوطرررةى : لرررةو ػرررَيواصةدا سؤرىامرررةواى -3

دةداح ديررذَيكى ٍاوطررةى ى سووداوو خَيؼررَاحء بابةتررةكاٌ خَيؼرركةؾ بكرراح كررة 
لةطةس بيةماى سظثيةِسووى ساطثييةكاىى طةسزةو اليةىة زياواصةكراىى سووداو  
يررا بابةتةكررة بَيررج، لررة ٍررةماٌ كاتررذا بريوبؤنررووٌء ٍةَلوَيظررثة زياواصةكرراىيؽ        

 بةسامبةس بة سووداوو بابةتةكة خَيؼكةؾ دةكاح.
كاسي رررررةسى دسوطرررررثكشدٌ لةطرررررةس ٍرررررضسو مَيؼررررركى وةسطرررررش لةِسَي رررررةى       -1

خَيؼكةػكشدىى دةسواصةيةكى سؤرىامةطةسية كة ببَيثة ٍرؤى  ةىابرةح خَيََييراٌء    
كاسي ررةسى دسوطررثكشدٌ لةطررةس وةسطررش   لةِسَي ررةى بضواىررذىى ٍةطررجء طررؤصى     

 َيج.وةسطش بَيج يا لةِسَي ةى خَيؼكةػكشدىى بةَل ةو ئاماسى لؤريكى صاىظثى ب
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 ضيَيةم: كةناألء جؤزةكةى:   
طررةلَيساس ٍةىررذش ٍررةواألء سووداوو خَيؼررَاح، بررة زيرراواصيى ئررةو كةىاَلررةى بررة     

 ٍؤيةوة دةطةيةىشَيثة وةسطش، كاسي ةسييةكةيؼى زياواص دةبَيج.
بابةتَيكى ئةدةبى وةا نرريؤا يرا ػريَش، ئةطرةس لةِسَي رةى كثَيرؤ يرا سؤرىامرةء         

ى ة بةالى وةسطشةوة طوجنراوتش بَيرج وةا لرةوةى    طؤءاسةوة خَيؼكةؾ بكشَيج، سة
لةِسَي ررةى ساديررؤ خَيؼرركةؾ بكشَيررج، بررة ٍررةماٌ ػررَيوة ياسييررةكى وةسصػررى يررا          
خَيؼرررَاتَيكى صاىظرررثى كرررة خَيويظرررثى برررة سظرررثيةِسووى ساطرررثييةكاٌء صيررراتش        
سووىكشدىةوةى وسدةكاسييةكاٌ ٍةية، لةِسَي ةى تةلةفضيؤىرةوة خَيؼركةؾ بكشَيرج    

 تش دةبَيجء بةالى وةسطشةوة طوجناوتشة.كاسي ةسيى صيا
 

 :ضوازةم: جةماوةزى زؤذنامةطةزيى تايبةمتةند
دةسدةنر ء   وةسطرش سؤرىامةطةسية طؼثى ب  سةناوكشدىى نييَيكى زيراواصى  

تا سادةيةكى بةسص تَيش بكراح، برةآلو   وةسطش ٍةوأل دةداح ضةصى ٍةموو زؤسةكاىى 
 .سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذ تةواو خَيضةواىةية

وةسطرررش سؤرىامةطررةسية تايبةمتةىرررذ برررة ترررةواوى سةنررراوى زرررؤسَيكى تايبرررةتى  
دةكرررراو بابةتررررةكاىى ئاِساطررررثةى ئررررةو زررررؤسة تايبةتييررررة دةكرررراح، سواطررررجء        
ئاسةصووةكرراىى ئررةدلؤسة لةبةسنرراو دةطررششء كرراس بررؤ خَيؼكةػرركشدىى باػرربيً      

 سضمةت وصاسى دةكاح.
، سررؤى دابةػرربووة بررؤ كؤمررةَلى مشؤءايررةتى بررةٍؤى ئرراَلؤصبووٌء فشاواىبررووىى 

نةىذيً ننيء طشووخى زياواص، ئةىذاماىى ئةو نرنيء طشووخرة زياواصاىرةؾ بر      
ئررةوةى يررةكب بياطررًء يررةكبياٌ بيييبرر ء ٍةىررذش زرراسيؽ تةىاىررةح ٍةطررج بررة  
بووىى يةكب ىاكةٌ، كةنرى لرةوة يةكذةطشىرةوة كرة ٍرةماٌ كراسو خيؼرة يرا ضرةصو          

    ٌ ٍررةصاس باصسطرراٌ لةزيَاىررذا ٍررةبً،     ئاسةصوويرراٌ ٍةيررة. بررؤ منووىررة ئةطررةس دةيررا
ٍةمووياٌ مةي ياٌ بةالى بابةتة ئابووسييةكاىة، بةآلو ٍةطج بة بووىى يةكبيؽ 
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ىاكررةٌ، لررة بررواسى خضيؼرركىء تةىذسوطثيؼررذا بررة ٍررةماٌ ػررَيوة، لررة بواسةكرراىى       
 صاىظجء كؼثوكاألء ئافشةحء ميذاألء طةسزةو اليةىةكاىى ديكةػذا ٍةسواية.

نيء تَي ةيؼ ء ئاطراداسبووىى ئرةو ػرثاىةدا دةطرةِسش كرة      زةماوةس بةدواى صاى
بررة زؤسَيررة لررة زؤسةكرراٌ خةيوةىررذيى بررة بةسرةوةىذييررةكاىى ٍةيررة، بةػررَيوةيةكى  
طررةسةكى ئررةو ػررثاىة دةسوَييَيثررةوة كررة لةطررةأل ضررةصو ئرراسةصوو، بةسرةوةىررذى،         

 ئيؽء كاسى يةكذةطشَيثةوة.
متةىرذبووىى تاكرةكاىى لرة    بةخَيى دابةػبووىى كؤمةأل بةطةس خظردؤسىء تايبة 

ئيؽء كاسو ضةصو ئاسةصووى زيراواص، بةسرةوةىذييةكاىيؼرياٌ دابةػربووةو ٍرةس     
كةطةو بة تةىيا يا لةطةأل كؤمةَلة كةطاىى ديكةدا، لة برواسَيكى رياىرذا سرةسيكً،    
بؤية صيراتش بايرةخ برةو ٍرةواألء صاىيراسىء  بابةتاىرةؾ دةدةٌ كرة خةيوةىرذيى برة          

ٍةيررررة، ئةمررررةؾ ػررررثَيكى ئاطررررايية نرررروىكة طشوػررررثى بواسةكرررراىى سؤياىررررةوة 
 مشؤءايةتى واية.

بؤ منووىة خضيؼكَية ئةوةىذةى بايةخ بة صاىييى وسدةكاسييةكاىى ئةجنامذاىى 
ىةػررثةسطةسييةكى طررشى  دةداح، ئةوةىررذة بايررةخ بررة صاىييررى وسدةكرراسيى كررةميى  

بةاليررةوة بةسٍررةوء بررةسوبوومى داىةوَيَ ررة ىرراداح، بررة خَيضةواىةػررةوة زوتياسَيررة     
طررشى  ىييررةء خَيويظثيؼررى بررةوة ىييررة وسدةكرراسيى ىةػررثةسطةسييةا بضاىرر ، لررة      
كاتَيكرررذا برررةدواى ئاػررريابووٌ برررة دواى وسدةكاسييرررةكاىى ٍؤكاسةكررراىى كرررةميى   

 بةسٍةمى داىةوَيَ ة ياٌ مةطةلةي كةمية باساٌ باسيً وَيَكء خةسَيؼاىة.
وَيرزو خَيكَاترة   زةماوةس لة سواى ةى ميذياوة، كةسةطثةى ساوة، ئةو ت

كؤمةآليةتياىةيررررة كررررة كةىاَلررررةكاىى ساطةياىررررذٌ ٍررررةوأل دةدةٌ لةِسَي ررررةى  
خررررةياوء بابةتةكاىيررررةوة كاسي ررررةسيى لةطررررةس دسوطررررج بكررررةٌء بررررةخَيى  

 ئاماجنَيكى دياسيكشاو بيسولَيي .
زررةماوةس  سوَييررةس، طرروَي ش، بييررةس ، خايررةى يةكررةوء ٍررةسة طررةسةكيى كرراسو     

َلرررةكاىى ساطةياىذىرررة، مةيرررذاىى ئيؼرررى ميذيايرررة، تةىاىرررةح ٍؤكررراسى برررووىى كةىا
نرروىكة ئةطررةس سوَييررةس ىررةب ، سؤرىامررة خَيويظررثى بررة دةسنررووٌ ىييررة، طرروَي شو     
بييرررةسيؽ ىرررةب ، ئرررةوا برررة ٍرررةماٌ ػرررَيوة ساديرررؤو تةلرررةفضيؤىيؽ بووىيررراٌ           
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طوودَيكى ىيية، بؤية خَيوةسى ئاطثى باػىء سشاخيى سؤرىامة يا ٍةس كةىاَلَيكى 
ياىررذٌ، سادةى ئرةو زررةماوةسة ديراسيى دةكرراح كرة طررةيشى كةىاَلةكررة    ديكرةى ساطة 

دةكةٌ يا سؤرىامةكة دةسوَيييةوة، تا زةماوةسةكة صؤس سؤرىامةكة  وَيييرةوة يرا   
طةيشى كةىاَلةكة بكةٌء طوشى لَيب شٌ، ئرةوا ئرةو كةىاآلىرة طرةسكةوتووٌ لةبرةس      

 نةىذ ٍؤكاسَية:
ةوا خةيامةكرةي دةطاترة سوَييرةسى    سؤرىامة ئةطرةس سوَييرةسى صيراتش بَيرج، ئر     -9

صياتشو كاسي ةسى صياتشيؽ دسوطج دةكاح لةطةس سَيزةى صياتشى سةَلة نروىكة  
صيرراتش خَيذاويظررثييةكاىة وةسطررش خررِش دةكاتررةوة، بررة ٍررةماٌ ػررَيوة تةلررةفضيؤٌء        
ساديررؤ، تررا طرروَي شو بييررةسياٌ صيرراتش ٍررةب ، مةيررذاىى كرراسى كةىاَلررةكاٌ فررشاواىب      

ةسيؼرررى لةطرررةس زرررةماوةس فرررشاواىب دةبررر ، برررةو خَييرررةؾ   دةبررر ء ئاطرررثى كاسي 
 كةىاَلةكة لة بةديََيياىة ئاماجنةكاىة ىضية دةبَيثةوة. 

لررررة ِسووى مادييررررةوة طرررروودى صؤسى بررررؤ سؤرىامررررةو كةىاَلررررةكاىى ديكررررةى  -7
ساطةياىررررذٌ  سؤرىامررررة،  ةكررررةىاَلصؤس ساطةياىررررذٌ ٍةيررررة. لررررة زيَرررراىى ئررررةمِشؤدا  

  بةسَيزةى زيراواصو برة كشَيرى ديراسيكشاو سَي رة برة       تةلةفضيؤٌ، ساديؤ، ئييثةسىَيج
زرررةماوةس  وةسطرررش دةداح طررروودى لرررَة ببييررر ، ئرررةو كششيرررةؾ داٍاتَيكرررة برررؤ    
كةىاَلةكةو وةا خِشؤرةيةكى ئابووسى طوودى ٍةية بؤ ئةواىةى كاس لة كةىاَلةكةدا 
ء دةكةٌ. بةآلو ئةو داٍاتةؾ لة كاتَيكذا دةطثةبةس دةب  برؤ كةىاَلةكرة كرة بابرةح    

ىرراوةسؤكى برراؾ خَيؼرركةؾ بررة وةسطررش بكرراح، واتررا خةيامةكررةى بررةالى وةسطررشةوة  
طررشى ء بايةسررذاس بَيررج، نرروىكة لررة زيَرراىى ئررةمِشؤى فررشة كةىاَلررذا، لررة زيَرراىى    
م نالىَيررى داٍَييرراٌء خَيؼرررِبكَيى خَيؼرركةوتًء تةكيررةلؤريادا، كررةغ ئامادةىييررة     

كة كةمبيً صاىياسى طشى ى  كاتة سؤي تةسساٌ بكاح ياٌ خاسة بذاح بة كةىاَلَية
خَيؼرركةؾ دةكرراح ئةطررةس ئررةو صاىيرراسىء بابررةحء خةيامةكررةى كررة دةي ةيررةىَيج،    
بررةالى وةسطررشةوة طررشى ء طررةسىش ساكررَيؽ ىررةبَيج، ساطرريةتة كررةىاَلة ميررذياي       
طررةسكةوتوو ئةوةيررة لررةِسَيى ىرراوةسؤاء ػررَيواصو تررةكييكى باػررةوة زررةماوةس بررؤ    

نوىكة ٍةس كةىاَلَية ترا زةماوةسةكرةى صؤسترش    سؤى خةيذا بكاو فشاواىبى بكاح، 
بَيررج كررة ئةمررةؾ وةا ئامارةمرراٌ خَيررذا لةِسَي ررةى ىرراوةسؤكى برراؾء تررةكيييكى        
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ىررررروشوة برررررةديى دَيرررررج، ئرررررةوا داٍررررراتى ئابووسيؼرررررى صيررررراتش دةبَيرررررجء برررررة         
 خَيضةواىةوةػةوة.

طشى ييةكرررةى زرررةماوةس سووٌء ئاػررركشاية برررؤ كةىاَلرررةكاىى ساطةياىرررذٌ، بؤيرررة  
ألء تة ررةَلوى ئررةو كةىاآلىررةء تةىاىررةح سررةمى طررةوسةو طررةسةكيياٌ،    ٍررةموو ٍررةو

 فشاواىكشدىى  زةماوةسة وةسطش .
ز ررة لررةو داٍاتررةى لررة ئررةجنامى بةػررذاسيى وةسطررش لررة كةىاَلررةكاىى ساطةياىررذٌ   
 كِشييى سؤرىامةو بووكشاوةكاٌ، كشَيى طةيشكشدىى كةىاَلى تةلةفضيؤىى  بؤ ئةو 

ٍررةماٌ كاتررذا بررةسفشاواىيى كةىاَلررةكاٌ وادةكرراح      كةىاآلىررة دةطررثةبةس دةبرر ، لررة   
ٍاووآلتى بةػَيوةيةكى طؼثى سووبكاتة ئةو كةىاَلةى صؤستشيً زرةماوةسى ٍةيرة   
بررؤ بووكشدىررةوةى سيكررالوء ئاطرراداسىء ٍررةس بابررةتَيكى ديكررةى باصسطرراىى كررة لررة   
بةسامبررةسدا خاسةيررةكى برراؾ دةداتررة كةىاَلةكررةى ساطةياىررذٌ، تررا كةىاَلةكررة صيرراتش      

ةماوةسى بَيررج، كشَيررى بووكشدىررةوةى سيكررالوء ئاطاداسييررة باصسطاىييررةكاىيؽ    زرر
تَييررذا طررشاىبة نرروىكة زررةماوةسَيكى فررشاواىب دةطشَيثررةوة، ئةمررةؾ داٍرراتَيكى        

 طةوسة بؤ كةىاَلةكة خَيكذةٍَيي .
تَي ةيؼررررر  لرررررة زرررررةماوةسو ئاػررررريابووٌ برررررة بريوبؤنرررررووٌء سواطرررررجء  -3

دةواميى ٍررةَلكشدىى ميررذياء وةسطررش بةيةكررةوة،    داواكاسييررةكاىياٌ لةِسَي ررةى بررةس  
خةيوةىررذيى خثررةوى ىَيررواٌ كررةىاألء زررةماوةسى صؤسو فررشاواٌ، وا دةكرراح مررةيكء     
ئاِساطثةو تةىاىةح ٍةىذش زاس ػَيواصى بريكشدىةوةى صؤسييةى سةَلة دةسكةوَيج 

 و ئاػكشا بَيج.
 

 ثيَوةزةكانى جةماوةز
اطةياىرذٌ لةطرةس بيرةماى نرةىذ     بةػَيوةيةكى طؼثى زرةماوةسى كةىاَلرةكاىى س  

خَيرروةسَيكى ديرراسيكشاو زيادةكشَيثررةوةو دةطثييؼرراٌ دةكررششء ٍةىررذش زرراسيؽ    
ٍةَلذةطةى َييشَيجء ئةو خَيوةساىةؾ زؤسى زةماوةسى كةىاَلةكة دياسى دةكرةٌء  
ٍررةسوةٍا لةِسَي ررةى ئررةو خَيوةساىررةوة، دةتررواىشش ىرراوةسؤكى خةيامررةكاىى ميررذيا        

وةى بايررةخ بررة   مةطررةلةيةا بررذاحء   ىاوةسؤكَيررة    ديرراسى بكشَيررج لررةِسووى ئررة  
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ب ةيةىَيجء ٍةسوةٍا   ئامراجنَيكى ٍةيرة، ٍرةسوةا ئاطرجء ػرَيواصى طةياىرذٌء       
ػررَيوةى خَيؼكةػرركشدىى خةيامررةكاىيؽ ديرراسى دةكرراحء ئامشاصةكرراىى  ةىابررةح  

 :98خَيََيياٌء كاسي ةسيؽ دةطثييؼاٌ دةكاح
زةماوةسى كةىاَلةكة دةطةيةىَيج،  خَيوةسى نةىذايةتى: واتا سَيزةى صؤسيى -9

ئةمررةؾ لةطررةس اليررةىى فيكررشىء سؤرىامررةواىيى كةىاَلةكررة دةوةطررث ، لَيشةػررذا     
خَيوةسى خَيواىةى زةماوةسى كةىاَلَيكى ميذياى طؼثى، لة خَيوةسةكراىة خَيواىرةي   

 زةماوةسى كةىاَلَيكى تايبةمتةىذ زياواصيى ٍةية.
و خَي رررةى لرررةِسووى ئاطرررثى   خَيررروةسى زؤسايرررةتى: واترررا زرررؤسى زرررةماوةس   -7

صاىظثىء ئابووسىء سووىاكبريىء كؤمةآليةتى،   كاسَيرة دةكراح ئايرا كشَيكراسة،     
فةسماىبةسة،  وتابية، زوتياسة يا ٍةس كاسَيكى ديكةى ٍةية. زؤسى زةماوةسةكة 

 ساطثةوسؤ خةيوةىذيى بة كةطايةتيى كةىاَلةكة ٍةية.
برررووىى زرررةماوةسى   خَيررروةسى ػررروَييى زررروطشافى: مةبةطرررج لرررة ػررروَييى    -3

كةىاَلةكةيرررة، لرررة   ػررروَييَية دابةػررربووٌ؟ ئايرررا زةماوةسةكرررة لرررة يرررةا ىاونرررةى  
 دياسيكشاوة يا لة نةىذ ػاسَيةء ىاونةيةاء وآلتَيكذاٌ؟

خَيرروةسى تةمررةىى زررةماوةس: ئايررا ئررةو زررةماوةسى بابةتررةكاىى بررؤ ئامررادة       -1
ةيررةكً لررةو تةمةىررة دةكررششء ئاِساطررثة دةكررشش، ميذاَلررة، طةجنررة يررا خرررية يررا تَيكةلَ 

 زياواصاىة؟
خَيوةسى زَييذةس: سةى ة زةماوةسى كةىاَلةكة تةىَا ئافشةح يا تةىَا خياواٌ -5

 بً، يا سةى ة تَيكةَلةيةا بَيج لة ٍةسدووكياٌ.
خَيرررروةسى ئاطررررثى ٍوػررررياسي: دةبرررر  بضاىررررذسش زررررةماوةسى كةىاَلةكررررة     -6

تَي ةيؼرررثوويياٌ ئاطرررثَيكى صاىرررنيء مةبشيارررةياٌ ٍةيرررةء ئاطرررثى تَي ةيؼررر ء    
 نةىذةو باك شاوىذى صاىياسييةكاىياٌ لة   ئاطثَيكذاية.

مرررةيكء ٍةَلوَيظرررج: ئاػررريابووٌ بررررة ٍةَلوَيظرررجء مةي رررة باوةكررراىى ىرررراو       -7
 زةماوةسى كةىاَلى ميذيايى صؤس طشى ة بؤ ػَيواصى كاسى كةىاَلةكةو ئاِساطثةى.
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س ئاطثى داسايرى: زرةماوةسى كةىاَلةكرة بةػرَيوةيةكى طؼرثى طرة      -8
بررة كرراو توَيررزى داٍرراح ىررضو، يررا ىاوةىررذ يررا بررةسصٌ، كررة ئةمررةؾ تواىرراى   

 كِشيً الى زةماوةسةكة دياسيى دةكاح.
زررةماوةسى سؤرىامةطررةسية تايبةمتةىررذ ٍررةس ك يررةا بررًء ٍةسنررؤىَية بَيررج،        
كاسي ةسيى صؤسى ٍةية لةطةس ئاِساطثةو كاسى كةىاَلةكة، نوىكة كةىاَلةكرة سرؤى   

سة ديرراسيكشاوة كاسدةكرراحء خررةياوء ئامررادة دةكرراحء بررة تايبررةح بررؤ ئررةو زررةماوة
دةييَيشَيج، بؤية دةب  خةيامةكةو ػَيواصى طةياىذىةكةى تا سادةيةكى صؤس لةطةأل 
ويظررجء مةبةطررجء تواىظررثى دةسووىررىء بررة َ يى زةماوةسةكررة ب وجنَييَيررج،       
ئةمةؾ تا ئاطثَية خَيضةواىةى كةىاَلء سؤرىامةى طؼرثيية، لرة كرةىاَلة ميرذياية     

ؼررثييذا بررةو سادةيررة سةنرراوى خَيكَاتررةكاىى زررةماوةس ىاكشَيررج كررة خةيامةكررةى    ط
ئاِساطررررثةدةكشَيج، نرررروىكة لررررة صؤس ضاَلةتررررذا كررررةىاَلى طؼررررثى خةيامررررةكاىى بررررؤ  
فشاواىبيً زةماوةسة بة ٍرةموو خَيكَاتةكاىييرةوة، بؤيرة بابرةحء خةيامةكاىيؼرى      

بررة صؤسى ٍررةواَلى بررة صؤسى بررةالى صؤسييررةوة طررشى ء زرر ى بايررةسً، خةيامررةكاٌ 
 طياطية طشى ء سووداوة طةوسةو طشوػثييةكاٌء بابةتةكاىى ىاوسؤٌ.

زرةماوةسى سؤرىامةطرةسية تايبةمتةىررذ، ٍةميؼرة طرريووسداسةو طؼرث ري ىييررة،     
نرررروىكة كةىاَلةكررررة سررررؤى بررررةخَيى ئررررةو خةيامررررةى كررررة بررررةسيثنَيكى بررررةسدةواو       

ةكةػررى لةطررةس دةي ةيررةىَيج، زةماوةسةكررةى ديرراسيى دةكرراحء فشاواىررىء كةميي 
سرررودى ئرررةو كةىاَلرررة وةطرررثاوة، برررؤ منووىرررة بووكشاوةيرررةكى صاىظرررثى طؼرررثى       
زةماوةسةكررةى صؤستررشة لررة بووكشاوةيررةا كررة صيرراتش تايبةمتةىررذ بووبَيررجء تررةىَا   
لةطةس يةا لخى صاىظثى كراس بكراح وةا صاىظرثى طةسدووىياطرى، ئةواىةػرى كرة       

ة لرةىَيو زيَراىى صاىظررثذا   دةبيرة زرةماوةسى بووكرشاوة طةسدووىياطررييةكة، سةى ر    
صياتش بايةخ بة طةسدووىياطى بذةٌ، بةٍةماٌ ػَيوة ئرةو زرةماوةسة تايبةمتةىرذة    
ئةطةسنررى رمرراسةى لررة رمرراسةى زررةماوةسى سؤرىامةطررةسية طؼررثيى كررةمبة بررةآلو  
كاسي ةسىء سؤَلياٌ صياتشة نوىكة بة صؤسى سةَلكاىى ػاسةصاو خظدؤس كاسي تَيذا 

 دةكةٌ.
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كثَيبررررررى ساطةياىررررررذىى تايبةمتةىررررررذدا كررررررة باطررررررى   لررررررة د.اديببببببض ر،ببببببعال
، ئامرارة برةوة دةكراح    99تايبةمتةىذييةكاىى زةماوةسى كةىاَلى ساطةياىذٌ دةكاح

كة زةماوةسى ساطةياىذىى تايبةمتةىذ بة صؤسى زةماوةسَيكى بةستةطكة، نوىكة 
زةماوةسةكررررة تررررةىَا سررررؤى لررررة بواسَيكررررذا دةبييَيثررررةوة كررررة ئررررةويؽ بررررواسى         

كةيررة، بررؤ ئررةوةؾ منووىررةى ئررةوةى ٍَيياوةتررةوة كررة طؤءرراسَيكى       تايبةمتةىذيية
تايبةمتةىررذ بررة دةسما،اىررة، زررةماوةسة ٍةميؼررةيىء بةسدةوامةكررةى تررةىَا ئررةو    

 كةطاىةٌ كة لة بواسةكةدا كاسدةكةٌ يا مةي ياٌ بؤ بواسةكة ٍةية.
ٍررررةسوةا خَييوايررررة كررررة زررررةماوةسى كررررةىاَلى تايبةمتةىررررذ خَيؼرررروةسج ديرررراسو 

ة صؤسى كررةىاَلى تايبةمتةىررذ زةماوةسةكررةى سررؤى دةىاطرر  بؤيررة      ئاػرركشاية، برر 
ئاطاىب خةياو ئامادة دةكاو ٍةوأل دةدا بي ةيةىَيث ، برةآلو كرةىاَلى طؼرثى طرةلَة     
زاس زةماوةسةكةى ىاىاط ء لةطةس بيةماى طشطاىة دياسيى دةكشَيج، بة ٍةماٌ 

خةيامرةكاىى  ػَيوة زةماوةسى تايبةمتةىرذ زرةماوةسَيكى زرذىء برة خةسؤػرة برؤ       
ئررةو كةىاَلررة، بةمةبةطررثى كرراح بةطررةسبشدٌء سؤػررباسى خةيامةكررة وةسىاطشَيررج،    
بةَلكو صؤس بةديخرةحء زذييرةوة مامةَلرة لةطرةأل خةيامةكرة دةكراح، لرة كاتَيكرذا لرة          
كةىاَلى طؼرثى، بةػرَيكى صؤسى سرةَلة بةمةبةطرثى كراح بةطرةسبشدٌ خةيامرةكاٌ        

 وةسدةطشٌ.
زررةماوةسى طؼررثى خةسؤػرربة بررؤ كةىاَلررةكاىى   زررةماوةسى تايبةمتةىررذ صؤس لررة  

ساطةياىذٌء مامةَلةياٌ لةطةَلذا دةكاح، نوىكة خَيويظثى صاىييرى صؤسترشةو صيراتش    
ضةص بة صاىييرى صاىياسييرةكاىى بواسةكرةى دةكراح، ئةمرةؾ واى لَيرذةكاح مامةَلرة        
و لةطةأل صؤسبةى كةىاَلةكاٌ بةٍةموو ػَيواصةكاىى بكاح، لةطةأل ئةوةػذا برةسدةوا 

ئرررةو زرررةماوةسة برررةٍؤى زذيرررةحء ئرررةو ػررراسةصايىء خظررردؤسييةى لةبواسةكرررةدا    
ٍةيرررةتى، برررةسدةواو ٍةَلوَيظرررثَيكى سةسيةطشاىرررةى دةبررر  بةسامبرررةس برررةو خرررةياوء  

 صاىياسيياىةى كة خَيى دةطاحء ئةو كةموكوِسيياىةى كة سةى ة تَيياىذا ٍةبَيج.
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 ئةزكةكانى زؤذنامةطةزيي تايبةمتةند
 
 
 
 
 

ميذيا بةػَيوةيةكى طؼثىء بةو ػَيواصةى كة ئَيظرثا لرة ئاسادايرة، طرةوسةتشيً     
سضمرررةح برررة مشؤءايرررةتى دةكررراحء لرررةمِشووةوةؾ ٍررريو زياواصييرررةا لرررةىَيواٌ        
تاكةكاىذا ىاكراح، نروىكة لرة بيةِسةترذا ميرذيا برؤ ئرةوة سولخراوةو كراس دةكراح ترا            

. برؤ ئرةوة خةيرذا برووة     ب اتة صؤستشيً كةغء لة دووستشيً ػوَييى طرةس صةويرذا.  
كاسي رررةسيى لةطرررةس صؤسترررشيً سَيرررزةى زرررةماوةس دسوطرررج بكررراو خةيامةكرررةى برررة  
دسوطثبيً ػَيوةو ئاطاىبيً سَي ا بةيةكظاىى دابةؾ بكاح. ٍةموو ٍؤكاسَيكى 
ساطةياىذىى طؼثى بة تةلةفضيؤٌ، سؤرىامة، ساديؤو طايثةكاىى ئييثةسىَيثيؽ كرة  

ةب ، كؤمةَلَية ئامراجنى ٍةيرة كرة دةكرشش لرةو      دَيثة دسوطثبووٌء دةطج بةكاس د
 :70نةىذ ساَلةدا  شَييةِسوو

خَيؼكةػكشدىى ٍةواألء صاىياسى: ميذيا وةا سضمةت وصاسييةكى صاىيراسى   -9
كاسدةكررررراح برررررؤ خةيرررررذاكشدٌء دؤصييرررررةوةى صاىيررررراسى لةطرررررةس سووداوو ػرررررثة    

اِسَيررزساوو ػرراساوةكاٌء ساطررثييةكاٌ لررة برراسةى خَيؼررَاتةكاٌ لةػررَيوةى ٍررةواَلى د  
 ئاطاىكشاو ئامادة دةكاو خَيؼكةػى زةماوةسى دةكاح.

خررةسوةسدةكشدٌ: لةِسَي ررةى بووكشدىررةوةى بررةٍاو سةطررَ ةتة باآلكرراىى ىَيررو      -7
كؤمةألء دابوىةسيثرة سةطرةىةكاٌ، ئرةسكى خرةسوةسدةكشدىى زرةماوةس برة تايبرةتى        

 توَيزى ميذاألء الواٌ بةدى دةٍَييَيج.
كؤمةآليةتى: ئاػياكشدىى زةماوةس بة ػثى ىروشو   فَيشكشدٌء خَي ةياىذىى-3

دةوَلةمةىررذكشدىى باك شاوىررذى فةسٍررةى ىء كررةلثوسىء بةسصكشدىررةوةى ئاطررثى     
 تَي ةيؼثيى زةماوةس لةبةسامبةس صؤسبةى اليةىةكاىى رياٌء خَيؼَاتةكاىذا.
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ٍوػررررياسكشدىةوةو ئاِساطررررثةكشدٌ: زؤػرررركشدىى زررررةماوةس بةمةبةطررررثى    -1
و ئامرراجنَيكى ديرراسيكشاو بررؤ دسوطررثكشدىى بؤنررووىَيكى     ئاِساطررثةكشدىياٌ بررةسة 

 طؼثى يساي طؼيت  لةطةس مةطةلةيةكى دياسيكشاو.
ناودَيشىء سةسيرةطشتً: كراسكشدٌ برؤ سولخاىرذىى مثناىرة لرة ىَيرواٌ طرةلء         -5

دةطررررةآلحء ٍررررةسوةٍا تررررااء ترررراا لررررةىَيو كؤمةَلررررذا لةِسَي ررررةى سةسيررررةطشتًء        
اىذىى ئرررريؽء كرررراسو دياسدةكرررراٌ. سظررررثيةِسووى كةموكوستييررررةكاٌء ٍةَلظررررةى 

ٍةسوةٍا لة زيَاىى دطوكشاطيذا ناودَيشيكشدىى ئريؽء كاسةكراىى ضكومرةحء    
دةطةآلح كة دةبَيثة ٍؤى ٍَيياىةكايةى ئيذاسةيةكى ػرةفاءء دووسكةوتيرةوة لرة    

 كةموكوِسىء دياسدةكاىى طةىذةَلىء ىايةكظاىى بة ٍةموو زؤسةكاىييةوة.
شدىرةوةو خَيؼكةػركشدىى وسدةكاسييرةكاىى    ساءةكشدٌء ػيكشدىةوة: سووىك-6

بابررررررةحء مةطررررررةلة طشى ررررررةكاٌء سظررررررثيةِسووى دووسايررررررىء ٍؤكاسةكرررررراىىء    
خَيؼرررررربيييكشدىى دةسئررررررةجناوء ئةطررررررةسةكاٌ لةطررررررةس بيررررررةماى سوَييذىررررررةوةى 

 خَيؼوةسجء لؤريكيياىةى خَيؼَاحء سووداوةكاٌ.
بؤ كاآلو دةطثكةوتى ئابووسىء دؤصييةوةى باصاِس: لةِسَي ةى باى ةػةكشدٌ -7

كةلوخةلرررةكاٌء ٍرررةسوةٍا خِشوخاطةىرررذةكشدٌ برررؤ ػررروَيية باصسطررراىىء كةلوخرررةلء     
بووكشدىةوةى ئاطاداسىء سَييوَييىء نةىذيً بابةتى ترش بةسامبرةس برة كششيرةكى     
دياسيكشاو، داٍراتَيكى براؾ برؤ كةىاَلرةكاىى ميرذيا دةطرثةبةس دةبر  كرة طروودى          

ياىررذٌء دابييكشدىررى كشَيررى   دةبرر  بررؤ دابررني كشدىررى سةسزييررةكاىى كرراسى ساطة     
كاسمةىذاٌء خَيويظثييةكاىى تشى كةىاَلةكاٌ. لرة زيَراىى ئرةوسوخاو سؤسئراوا برة      
طؼثى، كاسى ميذيا دةطثكةوتَيكة صؤس بؤ ساوةىرةكاىىء ئرةو كةطراىةؾ ٍةيرة     

 كة كاسى تَيذا دةكةٌ.
كررررراح بةطرررررةسبشدٌء سؤػرررررباسى: لةِسَي رررررةى خَيؼكةػررررركشدىى بابرررررةتى    -8

ساكَيؽ، بابةتى طةيشو طةمةسة كة دةبَيثة ٍؤى ضةواىرةوةو  ٍةمةِسةى ء طةسىش 
خؼرروداىى بررة َ ىء دةسووىررى مررشؤء  وةسطررش و لةبرينررووىةوةى كَيؼررةو طشفررجء   
 وسطايى رياىى طةسدةوء دسوطثكشدىى سةىذةو ىيؼاىةى طةسطروِسماٌ لةطرةس   

 لَيوو سوسظاسى زةماوةس.
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يبةمتةىذيؼرررذا ئرررةو ئرررةساء ئاماجناىرررة لرررة ٍرررةماٌ كاترررذا بةطرررةس ميرررذياي تا    
ز برررةز  دةبَيرررج، ئرررةو خةياماىرررةى لرررة ميرررذياو سؤرىامةطرررةسية تايبةمتةىرررذدا     
خَيؼكةػى زةماوةسى دياسيكشاو  تايبةح دةكشَيج، بة ئامراجنى سضمرةتكشدىى   
زةماوةسة لةِسووى تَيشكشدىى ضةصو ئاسةصووةكاىييةتى لةِسَي ةى خَيؼكةػكشدىى 

برررة دوا خَيؼررركةوتًء داٍَييررراٌء  بابرررةتى ئامرررادةكشاوى تايبةمتةىرررذ كرررة وةسطرررش   
خَيؼرررَاتةكاىى زيَررراٌ لرررة برررواسَيكى ديررراسيكشاودا ئاطررراداس دةكاترررةوة، ميرررذياى    
تايبةمتةىررذ صيرراتش لررة بررواسَيكى ديرراسيكشاودا سؤدةنررَيثة  رروآليىء بررةٍؤى وترراسو    
طاثوطرررررؤو لَيكؤَلييرررررةوةو وةسطشتيرررررى بريوبؤنرررررووىة زياواصةكررررراٌ، خِشؤطرررررةى    

 ةٍَييً.ساءةكشدىى ػيكشدىةوة بةز  د
دةكررشش ئررةسا و ئاماجنررة طؼررثييةكاىى ميررذياى زررةماوةسيى تايبةمتةىررذ لررةو     

 :79نةىذ ساَلةدا  ةييةِسوو
 خثةوكشدىى فةسٍةى ى صاىظثى:-9
لةِسَي رررةى خَيؼكةػررركشدىى صاىيررراسيى بررررةسدةواوء ىررروش لرررةباسةى صاىظررررجء       

ةى تراا  تةكيةلؤرياى طةسدةو لة بواسَيكى دياسيكشاودا، ئةو باك شاوىذة صاىظرثيي 
دةوَلةمةىررذتشو خثررةوو بررةٍَيضتش دةكرراح كررة لررة  ؤىادررةكاىى سوَييذىررذا خةيررذاى        

 كشدووة.
 بووكشدىةوةى ٍوػياسىء فةساٍةمكشدىى مةبشياة بؤ زةماوةس:-7

بووكشدىررةوةى ٍوػررياسى سررؤى لررة طواطررثيةوةى خةيامررة تايبةمتةىذةكاىررذا      
َيكى ساطةياىذىررةوة. ئررةو دةبييَيثررةوة كررة بررؤ وةسطررش دةىَيشدسَيررج لةِسَي ررةى ئررامشاص  

خِشؤطرررةيةؾ لةِسَي رررةى طةياىرررذىى صاىياسييرررةكاىى دوا خَيؼرررَاحء سووداوةكررراٌء 
ػيكشدىةوةو لَيكذاىةوة زؤساوزؤسةكاٌء داٍَيياىرةكاٌء ئاطراىكشدىى خِشؤطرةى    
ىاطرراىذىىء سظثيةبةسدةطررثى وةسطررش سررؤى دةبييَيثررةوة بررة تايبررةتيؽ كررة لررة      

ةو صاىياسيياىرة لرة طةسنراوة بيةِسةتييرةكاىى     دىياى ئرةمِشؤدا زرةماوةس ىاتواىر  ئر    
سؤيةوة بةدةطج بََييَيج، بؤية ميذياى تايبةمتةىذ ئةو ئةسكة دةطشَيثة ئةطرثؤو  
بةمررةؾ ياسيررذةدةس دةبَيررج بررؤ ئامررادةكشدىى مررشؤء بةػررَيوةيةكى كرراسا لررةِسووى      
دةسووىىء بة َ ييةوة بؤ بةػذاسيى كشدىى لة خِشؤطةى ػاسطرثاىىء دسا كرشدٌ   
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ياحء مةتشطييةكاٌء طوود وةسطشتً لرة خَيؼركةوتيى برواسة زيازياكراٌ     بة ط ب
كة بةسٍةمى ػاسطثاىيية. خِشؤطةى بووكشدىةوةو خةسؼكشدٌ سؤأل دةبييير  لرة   
سووىكشدىةوةى ػثة طةسةكييةكاىى رياٌء ياسيذةدةسيؽ دةبَيرج برؤ تَي ةيؼر     

طؼرثييةكاٌ   لة دياسدة طشوػثييةكاٌء طةسزةو داٍَيياٌء خَيؼرَاتةكاٌء بيرةما  
 لة طةسزةو بواسةكاىذا.

 ىاطاىذىى صاىاو داٍَييةسةكاٌ:-3
خِشؤطةى بووكشدىةوةو خةسؼكشدٌ ياسمةتيى داٍَييرةسو صاىاكراٌ دةداح كراسو    
نررراالكةء بةسٍةمرررةكاىياٌ خَيؼررربشةٌء صيررراتش ٍاىرررذةدسَيً لةطرررةس كاسةكاىيررراٌ      

واسةكررراىى ئرررةويؽ لةِسَي رررةى بووكشدىرررةوةى ئرررةجنامى توَيزييرررةوةكاىياٌ لرررة ب    
تيرررؤسىء خشاكثيكرررىء ٍرررةسوةٍا داٍَييررراٌء كررراسة دةطنرررةٌء ىايابرررةكاىياٌ. ئرررةو   
ٍةى اوة ياسمةتيذةسيؽ دةب  بؤ توَيزةسو صاىاو داٍَييرةسةكاٌ برؤ بريكشدىرةوة لرة     
بابةتى ىوش لة سضمةح مشؤءايةتيذاو ٍةسوةٍا بؤ زَيبةز كشدىى ئةو اليةىاىرةى  

ودؤسى كؤمررةَل اكاىياٌ. ز ةلةواىررة كررة بررة طوجنرراوى دةصاىررً بررؤ باػرركشدىى برراس 
ىاطاىذىى صاىاياٌء توَيزةساٌء داٍَييةساٌ، دةبَيثرة ٍرؤى خثرةوكشدىى خةيوةىرذيى     
ىَيواٌ سؤياٌ لةطةس ئاطثى ىيؼثناىىء زيَاىيذا بة زؤسَيرة كرة ساطةياىرذٌ ئرةو     
دابِشاىةى ىَيواٌ صاىاو ٍوىةسمةىذو وةسصػواٌء ئةديؤء ٍرةسوةٍا صاىراو سرةَلة برة     

ىاٍَي َيَيرج، ئرةويؽ لةِسَي رةى داىيراٌ برة برةٍاو ىشسرى ساطرثة ييةى ئرةو          طؼثى، 
بريوبؤنررررووٌء تَيِشواىيياىررررةى كةطررررى تايبةمتةىررررذ خَيؼكةػررررى دةكرررراحء لررررة     
كررةىاَلَيكى ميررذيادا خَيؼرركةؾ دةكشَيررج كررة دةبَيثررة ٍررؤى ىاطرراىذىىء ىاوبرراى       

يرراس دسوطررج كررشدٌ بررؤ ئررةو كةطررة وةكررو سررؤىء لررةىَيو زررةماوةسدا خَي ةيررةكى د   
بؤسرررؤى دةطرررثةبةس دةكررراح. لرررة بةسامبةسيؼرررذا خةسؼررركشدٌء بووكشدىرررةوةى      
بةسٍةمى صاىاو داٍَييةساٌ، دةبَيثة ٍؤى ئةوةى زةماوةس بة تةواوى ئاػياى ئرةو  
بةسٍةماىة بَيجء دوازراس طروودى دةبَيرجء زرةماوةسيؽ ٍاىرذةداح ٍرةوأل برذةٌ        

     ٌ بكررةٌ تررا وةا ئررةواٌ    بررؤ كرراسى بررةسدةواوء داٍَييرراٌء نرراو لررة صاىرراو داٍَييررةسا
خَي ةى دياس لرةىاو كؤمةَل اكرةياٌ دةطرثةبةس بكرةٌ، بةٍرةماٌ ػرَيوة طروودى برؤ         
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دامةصساوة صاىظثىء بةسٍةمَييةسةكاىيؽ دةبَيج كة ئاطراداسى ئرةو بةسٍةماىرة برً     
 بؤ ئةوةى طوودى لَة ببييً بؤ باػبكشدىى كاسوباسةكاىياٌ.

اىظرررررثيياىةو دسوطرررررثكشدىى بووكشدىرررررةوةى بريكشدىرررررةوةو تَيِشواىييرررررى ص -1
 بةَ َ يةتى صاىظثيياىة:

بريكشدىةوةى صاىظثياىة ترةىَا خةيوةطرج ىييرة برة كَيؼرةيةكى تايبةمتةىرذةوة       
ياسود كؤمةَلَية كَيؼةى تايبةمتةىذ كة صاىاياٌ لَيى دةكؤَليةوة، برةَلكو مةبةطرج   

ىى لررة بريكشدىررةوةى صاىظررثياىة ئررةو بريكشدىررةوة سَيكششاوةيررة كررة دةكررشش لررة ريررا  
سؤراىررةدا بررةكاسبََييشَيج وةا نرراالكييةكاىى كرراسو خيؼررةو ٍررةسوةٍا خةيوةىررذيى    
لةطةأل دةوسةبةسةكةدا، مةسزيؽ ئةوةية بريكشدىةوة بةػَيوةيةكى سَيكششاو بَيرج  
ىررةا ٍةسةمررةكى، واتررا لررةىاو مَيؼررةء ٍررضسى مشؤءررذا بةسىامررة بررؤ داِسَيررزساو بَيررجء 

ابَيررج. بريكشدىررةوةى صاىظررثيياىة يررا  لةطررةس بيررةماى كؤمررةَلَية خشةىظرريذ بيياتيش 
بة َ يرررةتى صاىظرررثيياىة كؤكشدىرررةوةى صاىيررراسيى صاىظرررثى يرررا صاىييرررى سَي اكررراىى 
توَيزييرةوة لررة بررواسَيكى ديرراسيكشاوي صاىظثيؼرذا ىاطةيررةىَيج، بررةَلكو بشيثييررة لررة   
ػَيواصى سواىني بؤ بابةحء خَيؼَاتةكاٌ كة لة بيةِسةتذا خؼج برة برة  ء بةَل رةى    

تدَيكةس دةبةطثَيج كة ئةمةؾ سةى ة لةالى كةطاىَيكيؼذا ٍةبَيج كة ٍريو   ةىابة
مةػ ء ساٍَيياىَيكة تايبةتياٌ ىرةكشدووة لرة ٍريو برواسَيكى صاىظرثيى تايبةترذاو       
ٍررةسوةا سةى ررة لررةالى كةطاىَيكيؼررذا ىررةبَيج كررة ٍةطبةيررةكة صؤسيرراٌ لررة بررواسى    

 صاىظثى خَييةو بةدةطثََيياوة. 
ة َ يةتى صاىظثى ئةوةية كة كةطرَية كاتَيرة خَيويظرثى    بة كوستى مةبةطج لة ب

خرر  دةبَيررج، خؼررج بررة صاىياسييررة طررادة سررةصىكشاوةكاىى مَيؼرركى دةبةطررثَيج بررؤ  
ناسةطررررةسكشدىى بابررررةتَية كررررة لررررة ريرررراىى سؤراىةيررررذا سووبررررةِسووى دةبَيثررررةوةو  

 لةسَي ةيةوة ناسةطةسى طوجناوو مامةَلةى خَيويظثى لةطةَلذا دةكاح.
ى خَيذاويظرررثييةكاىى مرررشؤءء ناسةطرررةسكشدىى كَيؼرررةو طشفثرررى دابييكشدىررر-5

 سؤراىةىء ٍى ئاييذةػى:
ئررةو بابةتررة صاىظررثياىةى كررة بوودةكشَييررةوة بررة زؤسَيررة بررً كررة خَيذاويظررثيية     
كؤمةآليةتيية طؼثيةكاىى مشؤء فةساٍةو بكةٌء ٍةسوةٍا ئةوة ىيؼراىى زرةماوةس   
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ةترواىً   سؤَلَيرة ببيريً لرة ريراىى      بذاح كرة سَيبراصو داٍَيياىرة صاىظرثيية ىوَيكراٌ د     
خشاكثيكيى سؤراىةدا، ٍةسوةٍا بؤ ئةوةى صاىظج ببَيثرة بةػرَيكى زياىرةكشاوة لرة     
خَيؼررركةوتيى ػاسطرررثاىىء ئرررةوةؾ لةبةسنررراوى زرررةماوةس سووٌ بكشَيثرررةوة كرررة  
ئةطررةس بَيثررو خَيؼرركةوتيى صاىظررثىء تةكيررةلؤزى  شَيثررة واسى زَيبررةزَيكشدٌء    

مرررشؤء دةتواىررر  بةطرررةس صؤس لرررة كَيؼرررةء خَيذاويظرررثيية   كررراسى خَيبكشَيرررج، ئرررةوا  
طرررةسةكييةكاىى صاأل بَيرررج برررة تايبرررةتيؽ كرررة ػاسطرررثاىيةتى ىررروش لرررة ٍرررةموو      
بواسةكرررراىى رياىررررذا بةػررررَيوةيةكى تررررةواو خؼررررج بررررة خَيؼرررركةوتًء داٍَيياىررررة       

دةبةطثَيج. ئاِساطرثةكشدىى نراالكيى صاىظرثى برؤ برةديى ٍَييراىى       صاىظثييةكاٌ 
وودى برررؤ ٍةموواليرررةا دةبَيرررج، ٍةسنرررةىذةؾ ئامشاصةكرررةي ئرررةو ئاماجناىرررة طررر

ساطةياىذٌ كرررةىاأل  خَيذاويظرررثيية كؤمةآليةتيرررةكاٌ برررةديى بََييَيرررج، ئةوةىرررذة  
كاسي ررةسيى صيرراتش لةطررةس زررةماوةس زَيررذةٍَي َيجء خةطررةىذ دةبَيررج. طشى ررة لررة   
ميرررررررذياى تايبةمتةىرررررررذدا بيرررررررةماكاىى صاىظرررررررجء تةكيرررررررةلؤريا لرررررررة برررررررواسة  

ٌ بةػررَيوةيةكى طررادةو ئاطرراىكشاو خَيؼكةػررى مشؤءررى طررادة      تايبةمتةىررذةكا
 .بكشَيج

 سَيشاكشدىى خِشؤطةى طةػةخَيذاٌ:-6
باػررربيً ٍؤكررراس برررؤ سَيشاكشدىرررى خِشؤطرررةى طةػرررةخَيذاٌ ميذيايرررة ئرررةويؽ       
لةِسَي ررةى خَيؼرريياصكشدٌء سظررثيةِسووى خَيويظررثييةكاىى ريرراىى كؤمررةَلء ئررةو       

 شدىى رياىى مشؤءايةتى.ٍةى اواىةى خَيويظ  بيشَيً بؤ باػبك
سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذ لةو بواساىةى كة بؤى ترةسساٌ دةكشَيرج، برة وسدىء    
تةفظيَ ى خَيؼيياصى خِشؤرةى زيازيا دةكراح كرة دةبيرة مايرةى طةػرةخَيذاٌ لرةو       

 بواسةدا. 
 طواطثيةوةى خَيؼَاتة صاىظثييةكاٌ:-7

وةس ئاطررررراداسى ئةطةسكةىاَلرررررة تايبةمتةىرررررذةكاىى ميرررررذيا ىرررررةبً، ئرررررةوا زرررررةما
وسدةكرراسيى ئررةو ٍررةموو خَيؼررَاتة صاىظررثيياىة ىررابً كررة سؤراىررة لررة زيَاىررذا دَييررة  
بةسٍررةو، مررشؤء ئررةمِشؤ برر  زيرراواصى لةسَي ررةى ساطةياىررذٌ ئاطرراداسى خَيؼررَاحء        
داٍَيياىرررة صاىظرررثييةكاىى ٍرررةس كوَييرررةا دةبرررً، ئةطرررةس ميرررذياى طؼرررثى ترررةىَا       



 

 57 7007رؤذنامةطةريي تايبةمتةند          لي                  عةكاروان 

ؼرررَاتاىة ئاطررراداس بكاترررةوة، ئرررةوا بةػرررَيوةيةكى سووكررراسىء سَيرررشا مرررشؤء لرررةو خَي
ميذياى تايبةمتةىذ بة تةواوى ئةسكى ئاػياكشدىى وةسطرش برةز  دةٍَييَيرج برةو     
خَيؼَاتاىة نوىكة ٍةس يةكَية لة كةىاَلة تايبةمتةىذةكاٌ لرة بواسةكراىى سؤياىرذا،    
كراتَيكى صيراتش يرا سووبررةِسَيكى صيراتش ترةسساٌ دةكراح بررؤ ئرةو خَيؼرَاتاىةو صيرراتش         

ثة  ررررووآليىء وسدةكرررراسىء اليةىررررة زياواصةكرررراىى خَيؼررررَاحء سووداوة سؤدةنررررَي
 صاىظثييةكاٌ.

 :خَي ةياىذىى الواٌء ئامادةكشدىى ميذاألء مَيشدميذاآلٌ-8
بررررةكاسٍَيياىى سؤرىامةطررررةسيء ٍؤكاسةكرررراىى ساطةياىررررذٌ لررررة بووكشدىررررةوةى    
ٍوػررررياسيى صاىظررررثىء بريكشدىررررةوةى صاىظررررثيياىةء خةسؼرررركشدىى مةبشياررررةى 

، خَيويظرررثة ترررةسكيض بكاترررة طرررةس الواٌ برررؤ ئرررةوةى بثرررواىً فةسٍرررةى ى    صاىظرررثى
صاىظثيى سؤياٌء تَيِشواىييى صاىظثيياىةياٌ خَيؼربشةٌ كرة ياسمرةتياٌ دةداح برؤ     
طوجنررررررراٌ لةطرررررررةأل دةوسوبرررررررةسياٌء ٍرررررررةسوةا ٍوػرررررررياسيياٌ بةسامبرررررررةس برررررررة   
خَيذاويظثييةكاىى طةسدةو طةػة دةكاح. طشى يرذاٌ برة فةسٍرةى ى صاىظرثى الى     
طرررةجناٌ، تواىظرررثياٌ طةػرررة خَيرررذةداح لرررةباسى ئاطررراداسبووٌء بةدوادانرررووٌء     
سؤسؤػرريبريكشدٌء ياسمةتيؼررياٌ دةداح بررؤ بةدةطررثََيياىى ئررةو صاساوةو ياطررا      
صاىظررثية طؼررثياىة كررة كررة تواىاكاىيرراٌ صيرراتش دةكرراح بررؤ بيررينيء دسككشدىررى ئررةو 

 دطةىةى صاىظج وَيياى دةكاح.  
 ايةتىء ىيؼثناىى:طةػةخَيذاىى ٍةطثى ىةتةو-9

طةػررررةخَيذاىى ٍةطررررثى ىةتةوايررررةتىء ىيؼررررثناىى الى زررررةماوةس لةِسَي ررررةى     
سظررررثيةِسووى طررررةسزةو ئررررةو داٍَييرررراٌء خررررِشؤرة صاىظررررثىء كرررراسو بةسٍررررةمى      
ناالكييةكاىى صاىاو توَيزةسةكاىى ىاوسؤى وآلحء ىاطاىذىياٌ دةبَيج كة دةبَيثرة  

ىررررررةكشدىياٌ بررررررة مايررررررةى ػرررررراىاصيى كشدىررررررى تاكررررررةكاىى ئررررررةو وآلتررررررةء مثنا  
خَيؼرررركةوتيةكاىى وآلتةكررررةي سؤيرررراٌ. دسوطررررثكشدٌء طةػررررةخَيذاىى ٍةطررررجء   
ٍوػررررررياسيى ىةتررررررةوةيىء ىيؼررررررثناىى الى زررررررةماوةس لةِسَي ررررررةى ىاطرررررراىذٌء  
سظررثيةِسووى تواىظررثةكاىى ىرراو ىيؼررثناٌء ىرراو ىةتررةوةو ٍررةوألء تَيكؤػرراىى        

 بَيوناىى سؤَلةكاىى طةل دَيثةدى.
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 ىظثى:وةبريسظثيةوةى كةلثوسى صا-90
وةبريسظررثيةوةى ئررةو داٍَييرراٌء ٍررةوألء بةسٍةمررة صاىظررثىء فةسٍةى ياىررة كررة  

 ىةتةوة بةدسَيزايى مَيزوو، ساوةىى بووة. 
ٍةموو ىةتةوةيةا ساوةىى نةىذيً كةطى بة تواىاٌ لة صؤس برواسى رياىرذا، لرة    
بواسى صاىظج، فيكش، ئةدةةء ٍثذ، ىاطاىذٌء وةبريسظثيةوةى ئةو صاىاو كةطة 

او داٍَييةساىررررةؾ، يةكَيكررررة لررررةو ئاماجناىررررةى كررررة لةِسَي ررررةى ميررررذياى     بررررةتواى
 تايبةمتةىذ بةديذَيج. 

 وسياكشدىةوة لة ٍةىذش مةتشطييةكاىى صاىظجء تةكيةلؤريا:-99
ئاطاداسكشدىررةوةء وسياكشدىررةوةى زررةماوةس بررة ٍةىررذش لررةو مةتشطرريياىةى كررة  

واسةكرراىى صاىظررجء سةى ررة بررةكاسٍَيياىى ٍةىررذش ئررامَيشى تةكيررةلؤرياى ىرروش لررة ب
ئيؽء كاسدا دسوطثى بكاحء ٍةوَلرذاٌ برؤ دةطثييؼراىكشدٌء ديراسيكشدىى ئرةو      
سَي اياىررةى كررة دةبيررة مايررةى خاساطررثيى مررشؤء لررةو مةتشطررياىةو كةمكشدىررةوةى     
كاسي ةسييرةكاىى. ٍررةسوةٍا ئاطاداسكشدىرةوة لررة برةكاسٍَيياىى ىادسوطررثى ٍةىررذش    

ى باػربيً ػرَيواصى برةكاسٍَيياىى ئرةو     بةسٍةوء ئامَيشى تةكيةلؤرياء ديراسيكشدى 
ئامَيشاىررة بررة زؤسَيررة كررة ببيررة مايررةى ىةٍَيؼررثيى مةتشطررييةكاٌ لةطررةس مررشؤءء      

 ٍةسوةٍا خاساطثيى ئامَيشةكاىيؽ بةػَيوةيةكى طوجناو.
طةآلَلةكشدىى بريؤكةى ىوشء سَييوَييى كشدٌ برؤ برةكاسٍَيياىى لرة سةفثراسو     -97

 ئيؽء كاسدا:
ة زياواصةكاىى ساطةياىذىى زةماوةسى وةا طةسناوةيةا سةَلة دةتواى  كةىاَل

برررررررةكاسبََييً برررررررؤ دةطرررررررثكةوتيى سَييررررررروَييىء ئامؤرطررررررراسى برررررررؤ سةفثررررررراسو     
ٍةَلظررروكةوتةكاىياٌ كرررة ياسمرررةتياٌ دةداح برررؤ طوجنررراٌ لةطرررةأل ئرررةو كؤمرررةَل ا       
ئاَلؤصاىةى تَييذا دةريً، طوود وةسطشتييؽ لةو كةىاآلىة بؤ ئةو مةبةطثة، سةى ة 

طررجء سةى ررة برر  مةبةطررجء برر  خررةى خَيربدىررى وةسطررش بَيررج، نرروىكة          بررة مةبة
لةِسَي ةى وةسطشتيى خةيامةكاىى كةىاَلرةكاىى ساطةياىرذٌ، بِشَيكرى براؾ صاىياسيراٌ      
ال كةَلةكة دةبَيج كة دواتش مرشؤء لرةكاتى ٍةَلظروكةوحء سةفثاسةكاىيرذا برةكاسياٌ      

 دةٍَييَيجء خؼثى خَيذةبةطثَيج.
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 ؤذنامةطةزيي تايبةمتةندخةضمَةتةكانى كازى ز

 
 
 
 
 

كةىاَلرررررررةكاىى سؤرىامةطرررررررةسية تايبةمتةىرررررررذ لرررررررة مامةَلرررررررةكشدىياٌ لةطرررررررةأل   
زةماوةسةكةياىذا لة ػَيواصى طةياىرذٌء ئامرادةكشدىى طشوػرثى خرةياوء برةخَيى      
بررراسودؤخء ئامررراىشء زيررراواصيى خةيامةكرررةو تةىاىرررةح كؤمرررةَل اؾ دةطؤِسَيرررج،       

كررةىاَلى سؤرىامةطررةسي و ميررذياي    طشوػررثىسةطررَ ةح و  بةػررَيوةيةكى طؼررثى  
 :77تايبةمتةىذ لةو نةىذ ساَلةدا دةسدةكةوَيج

سؤرىامةطررررررةسية تايبةمتةىررررررذ بررررررة صؤسى خررررررةىا دةباتررررررة بررررررةس ػررررررَيواصى  -9
ناسةطرررةسكشدىى ػررريكاسىء برررةكاسٍَيياىى بةَل رررةو ئامررراسو ياطررراكاٌ، ٍرررةسوةٍا  

 يياىذةكاتةوة.سووماَلكشدىى طةستاطةسيىء  وَلى ٍةواَلةكاٌ بةكاسدةٍَييَيجء ػ
ئةو ػَيواصو زؤسي كاسي سؤرىامةطةسيياىةى كة بة صؤسى لة سؤرىامةطرةسية  -7

تايبةمتةىررذدا كرراسى خَيررذةكشَيج، صيرراتش ػررَيواصى فيكررشيً كررة بررةٍاو بريؤكررةى         
 زيازيا لةسؤ دةطشَيج.

طشوػثى صاأل لة ميذياي تايبةمتةىرذدا طشوػرثى سؤػريبرييى كشدىرة ىرةا      -3
 ٍةواأل بةسؼني.

امةطرررةسية تايبةمتةىرررذ ٍرررةوأل دةداح طرررباتيزو خَيؼرررةكيى  ةىابرررةح  سؤرى-1
 خَيكةسى طوجناو لةطةأل زةماوةسةكةى بةكاسبََيي  بؤ ٍوػياسكشدىةوةياٌ. 

سؤرىامةطرررةسية تايبةمتةىرررذ كررراس دةكررراح لةطرررةس زياكشدىرررةوةى صاىيررراسى  -5
 لةطةأل بريوبؤنووىةكاٌء ٍةسيةكةياٌ بةػَيوةيةكى زياواص خَيؼكةؾ دةكاح.

سؤرىامةطررةسية تايبةمتةىررذ ئاليرراتى كاسي ررةسيى طوجنرراو بررؤ بابةتةكررةىء    -6
 زةماوةسةكةى بةكاسدةٍَيي  كة زياية لة ئالياتى ساطةياىذىى طؼثى.
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تررررةىَا بايررررةخ بررررة ىرررراوةسؤكى خةيامررررةكاٌ ىرررراداح، بررررةَلكو سؤرىامةطررررةسية -7
اىرةو  تايبةمتةىذ طشى ى بة ػرَيواصةكاىى خِشؤطرةى خَيؼكةػركشدىى ئرةو ىاوةسؤك    

 ٍةسوةٍا ػَيواصى دةسٍَيياٌء خَيؼكةػكشدىةكةؾ دةداح.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثةزاويَصةكانى بةشى يةكةم
 

 

 

يوحاات تكااانج بينااثح تيااؤ ح  يوثياناا ي )تااث هثهن ينج  كطنايثوااث ح(ض يثشااج   -9
 يوثيان يض كؤهيذح اينسوث يركظايثتيثكانج اينلاؤح تاويَمانجض ي.يوتفاثق يت وثهناثيجض     

 3ض الثث ِت 7001
.. 9895هاااث ييَاااذببح  كطنايثواااث يج جيَانييثبتوهثتاااث تتابت تاااا تااااهنج      -7

تاااث تتاكانج  كطنايثواااث يج كاااو يحض بت ويَرِيناااج قثي بهلاااث يَ شااايَ انجض وؤظاااا ح  
 98ض الثث ِت 7000-نيساي-77ض 9 كطنايثظانجض طيا ت 

٘ ظالديمير هودديس،  -3   بورغ،  املرشد يف عله الصخاف٘، ميظن٘ الصخفٔني العاملٔة

 956  الثتِرة 9987

  الثوتِرة 7003دمشو،   ، الطبعة٘ اوّ،،   غالعالم غلمسخصصد. ادٓب خضْر-1
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 ئامساشةكانى زؤذنامةطةزيي جةماوةزيي تايبةمتةند
 
 
 
 
 

 سؤرىامررةواٌءئامشاصةكرراىى ساطةياىررذىى زررةماوةسى كررة لةِسَي ةيررةوة بةسٍررةمى   
شو ئامادةكرراسى خةيامررةكاٌء ٍررةسوةٍا ٍررةواألء دوا خَيؼررَاتةكاىى طررةس    خررةياميَي

طؤِسةخاىى زيَاٌ لةطةسزةو بواسةكاىى طياطى، ئرابووسى، صاىظرج، فةسٍرةى ء    
كرراسي فيكررشو ..ٍثررذ دةطةيةىشَيثررة وةسطررش، يةكَيكررة لررة كؤَلةكررة طررةسةكييةكاىى       

صىاىرةى كرة لرة    ميذيا بة طؼثى. لة زيَاىى ئةمِشؤدا برة ٍرؤى ئرةو خَيؼركةوتية مة    
طرررةدةى سابرررشدوو برررة تايبرررةتيؽ لرررة دوا بيظرررج طررراَلى طرررةدةى سابرررشدوو لرررة       
تةكيةلؤرياى بواسى ساطةياىذىرذا ٍاترةدى، ئامشاصةكراىى ساطةياىرذىيؽ فرشاواىبو      
كاسي ررةستش بررووٌء ػررَيوة تة  يذييةكررةى زرراساىى تَيدةِساىررذ ئةطةسنررى لةٍةىررذَي   

ةو ئامشاصاىررررةى ئرررررةمِشؤ لرررررة  سووةوة دةطثبةسداسيؼررررياٌ ىرررررةبوو. طررررشى بيً ئررررر  
ساطةياىذىى زةماوةسيى بة تايبةمتةىذو طؼثيؽ خؼرثى خر  دةبةطربَي دابرةؾ     
بررررررررررووة بةطررررررررررةس نررررررررررةىذ زؤسَيكذا: بيظررررررررررباو، بييررررررررررشاو، ىووطررررررررررشاو،     

 : 9ئةليكبؤىىيئييثةسىَيج  . ئةواىيؽ بشيثني لة
تةلررةفضيؤٌ: طررشى بيً ئررامشاصى ساطةياىررذٌء كاسي ةستشييياىررة نرروىكة ئررةو  -9

امشاصة بؤ موساتةبةكشدىى زةماوةس خؼرج برة وَييرةو  ظرةو زولرة دةبةطرثَيجء       ئ
ٍررةسوةٍا لةِسَي ررةى طررةتةاليثةوة دةطاتررة ٍررةموو كةطررَية لررة دووستررشيً ػرروَييى    
زيَررراٌء برررةخَيى زيررراواصى كؤمةَل رررةو ػررروَييةكاٌ، ٍررريو ئةطرررثةوء كؤطررردَيكى   

ا ٍةية وةا سؤرىامة لةبةسدةمذا ىيية كة لةبةسدةو ئامشاصةكاىى ديكةى ساطةياىذىذ
كة ٍةميؼة كَيؼةى دابةػكشدىى ٍةية، سةسزية تاِسادةيةا كةمى تَيذةنَيج بؤ 
وةسطرررررش، ٍرررررةواألء سووداوةكررررراٌ ساطرررررثةوسؤ لرررررة طؤِسةخررررراٌ سووداوةكاىرررررةوة       

 بةػَيوةيةكى صييذوو دةطواصَيثةوة. 
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بررةٍؤى تةلةفضيؤىررةوة واى لَيَرراتووة مشؤءررى ئررةمِشؤ خَيويظررثى بررةوة ىررةبَيج        
ة دةسةوة برؤ بييييرى فري ه يرا ػراىؤطةسييةا يرا برؤ صاىييرى ٍرةواَلَيكى ىروش،           بضَيث

بةَلكو لةِسَي ةى تةلةفضيؤىةوة دةتواى  لرة رووسى ىوطرثيةكةى سرؤى ئرةو ػرثةى      
 بؤ بَيثةدى.

طةباسةح بة كاسي ةسيى تةلةفضيؤٌ دةطوتشَيج كة كاسي ةسيى تةلرةفضيؤٌ طر    
اىى تةلررةفضيؤٌ ٍةطررثَية دةدا بررة  نرروىكة بةسىامررةك  7بة ررةد كاسي ررةسيى ساديؤيررة 

وةسطررش كررة بةسىامررةكاىى ساديررؤ ئررةو تواىايررةى ىييررة لررة وةطرراكشدٌء وَييرراكشدىى   
 ػثةكاٌء ئةمةى بؤ بةديى ىايةح.

ئررامشاصى تةلررةفضيؤٌ كررة لررة ٍةىررذَي ضاَلةتررذا وةا يررةكَية لةئةسكررةكاىة سررؤي      
تًء سؤَلرررى مامؤطرررثا دةبييَيرررج لرررة سؤرطررراسى ئرررةمِشؤدا، بؤترررة ٍرررؤى خَيؼررركةو        

طةػةطررررةىذىى خررررةسوةسدةو سؤػرررريبريى كشدىررررى سررررةَلةء ٍوػررررياسكشدىةوةياٌ   
لةِسَي ررةى ئررةو بةسىامررةء ئاطاداسيياىررةى تةلررةفضيؤٌ بررووى دةكاتررةوة لررة ٍررةموو     

 .3بواسةكاىى طياطى، تةىذسوطثى، ئابووسى، فةسٍةى ىء خةسوةسدةيىء ٍثذ
ء وةسطررشاٌ  بررؤ خَيؼرركةوتيى تةلررةفضيؤٌ لررةِسووى تةكيررةلؤرياء ٍررةسصاىيى ىررشخ 

تَيضرررووىء ٍرررةسوةٍا كاسي رررةسيى لةطرررةس سرررةَلةء ترررةسساىكشدىى كررراتَيكى صؤس     
لةاليررةٌ زررةماوةسةوة بررؤ بييييررى تةلررةفضيؤٌء لررة ٍررةماٌ كاتيؼررذا خَيؼرركةوتًء    
ئاَلؤصبووىى ريراىى طرةسدةوء دابةػربووىى ريراىى مرشؤء بةطرةس نرةىذيً برواسدا،         

و لررة نررةىذيً بررواسدا سررؤى    وايكررشدووة تةلررةفضيؤىى تايبةمتةىررذيؽ بَيثررة ئرراسا    
ببييَيثرررةوة وةا: تةلرررةفضيؤىى وةصسػرررى، خرررةسوةسدةيى، ٍوىرررةسي، تةىذسوطرررثى، 

 ريي ة، ئارةأل، طشوػج و كؼثوكاأل، طَيكع و كؤمةآليةتىء نةىذييى تش.
ساديؤ: ئامَيشى ساديؤ بة ساَلى وةسنةسساٌ دادةىشَيج لرة مَيرزووى ميرذياى    -7

بووبووىرةوةى ساديرؤو وَيظرث ةكاىى ساديرؤ     زةماوةسيىء دةتواىني طةسٍةَلذاٌء 
بةطررةسةتاى ميررذياى زررةماوةسيى ىرروش دابيررَيني نرروىكة لةساطررييةتةكاىة ساديررؤ 
ئةوةية سَيشاتشيًء ئاطراىبيً ئرامشاصة برؤ طواطرثيةوةى دوايرني ٍرةواألء سووداو       
بررؤ مررشؤء لررة دووستررشيً ػرروَييى زيَرراٌ برر  ٍرريو كؤطررذء تةطةسةيررةكة ئررةوتؤ      

بةطررج تةطررةسة لةبررةسدةو خةسؼررة ساديررؤ دسوطررج دةكشَيررج ،   يٍةىررذَي زرراس بةمة



 

 69 7007رؤذنامةطةريي تايبةمتةند          لي                  عةكاروان 

وةسطررش دةتواىرر  لررة ماَلررةوة، لررةىاو ئوتومبَي ةكررةى، لةطررةس كاسةكررةىء لررة ٍررةموو 
 .1ػوَييَية طوش لة ساديؤ ب شَيج

ٍاوػررَيوةى تةلررةفضيؤٌ، بررةٍؤى خَيؼرركةوتًء ئرراَلؤصبووىى ريرراىى طررةسدةوء       
ى بةسؤيررةوة بيييرروة، لررة خرراأل  دابةػرربووىى ريرراىى مررشؤء، ساديررؤؾ تايبةمتةىررذي 

ساديؤى طؼثى، ساديؤى تايبةمتةىذيؽ بة بواسَيكى ديراسيكشاو ٍاتؤترةئاسا، وةا   
ساديرررؤى باصسطررراىى  سيكرررالو ، خرررةسوةسدةيى، كؤمةآليرررةتى، ٍوىرررةس  طرررؤساىىء     

 طياطىء ..ٍثذ.  ٍةواَلة و مؤطيخا ، 
ذٌ طررةسى سؤرىامررة: سؤرىامررة بررةس لررة ٍررةموو ئررامشاصة ىوَييررةكاىى ساطةياىرر      -3

ٍةَلرررذا، بريوبؤنرررووىةكاٌ طرررةباسةح برررة خةيرررذابووىى يةكرررةو سؤرىامرررة زيررراواصة،  
ى خررَيؽ 999 ى نررييى كررة لررة طرراَلى كررني برراٌٍةىررذَية خَييرراٌ وايررة سؤرىامررةى  

 Actaصايررني دةسنررووة، كررؤىبيً سؤرىامةيررة، ٍرريب خَيررة وايررة كررة سؤرىامررةى     

Doria   ووة، كؤىبييررة. ٍررةس  ى خررَيؽ صايررني دةسنرر 58 ى سؤمرراىى كررة لررة طرراَلى
كامَيكيرراٌ لررةوى تشيرراٌ كررؤىب بَيررج، طررشى  ئةوةيررة كررة سؤرىامررة لررة بيةِسةتررذا بررؤ    
طواطررررثيةوةى ٍةواَلررررةكاٌء ئرررراَلوطؤِسكشدىة بريوبؤنررررووىةكاٌ و دةطررررثكةوتة    
ئرررابووسي ٍاتؤترررةئاسا، ٍرررةسوةا لةاليرررةا بريوبؤنرررووىى دةطرررةآلتى طةياىذؤترررة     

 .5آلح طةياىذووةسةَلةء لةاليةكيؽ ٍى سةَلكى بة دةطة
لة طةدةى طياىضةدا بووكشاوةى تايبةح بة ٍةواأل لة ئيي  ثةِساء دواتشيؽ لة 
ئررررةَلناىياو ئيثاَليررررا طررررةسى ٍةَلررررذا كررررة بةدةطررررج ىووطررررشابووٌ، بررررةآلو دواى       
داٍَيياىةكةى صاىاى ئةَلناىى  طؤتةىبَيشط  لة طةدةى خاصدةدا برة دسوطرثكشدىى   

ة لة زيَاىى ناخةمةىى ٍاتةئاسا برة زؤسَيرة   ئامَيشى نار، وةسنةسساىَيكى طةوس
كررررررة سَي ررررررةى سؤػرررررركشد بررررررؤ نرررررراخكشدىى صؤستررررررشيً رمرررررراسةى بووكررررررشاوةو   
نرراخةمةىييةكاٌ، ئةمررةؾ وايكررشد سؤرىامررة لررة بووكشاوةيررةكى طرريووسداسو ىررشخ    

. ئرررامَيشى نرررار برررووة ٍرررؤى   بطرررشاٌ، ببَيثرررة بووكشاوةيرررةكى برررةسبووو ٍرررةسصاى  
ةكاىى ػررراصدةو ضةءرررذةدا سؤرىامرررةكاٌ صؤسو خَيؼررركةوتيى نررراخةمةىى، لرررة طرررةد 

ٍةمررةزؤس بررووٌ تررا واى لَيَرراح لررة كؤتررايى طررةدةى ضةءررذةدا رماسةيرراٌ طةيؼررثة 
 سؤرىامة. 910
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خررؤل زرررياوداٌ  9837ٍررةس لةطررةسةتاوة، بررة تايبررةتى دواى ئررةوةى لررة طرراَلى   
سؤرىامةىووطى فةِسةىظى سيكالمى باصسطاىيى لة سؤرىامةدا بووكشدةوة، سؤرىامة 

ةسةو تايبةمتةىرذبووٌ نروو، خَيؼركةوتيى ػاسطرثاىىء سؤرىامةطرةسية وايكرشد       ب
سَيشا سؤرىامةى تايبةمتةىذ خةيذا بَيجء لةطرةسزةو بواسةكاىرذا سرؤى ببَييَيثرةوة     
بة تايبةتى لة بواسى باسصطاىى، فةسٍرةى ىء كرةلثوسى، وةصسػرى، تةىذسوطرثىء     

 فيكشىء ..ٍثذ.
كةوتيى سؤرىامرةى لَييةكةوترةوة، برةَلكو    طةسٍةَلذاىى ئامَيشى نار تةىَا خَيؼر 

بةٍررررةماٌ ػررررَيوةى سؤرىامررررة، بررررووة مايررررةى خَيؼرررركةوتيى بررررةسفشاواىى طؤءرررراس، 
بووكرررشاوة وةسصىء دةوسييرررةكاٌء كثَيرررؤ، ئةطةسنرررى كثَيرررؤ ٍرررةس لرررة بيةِسةترررذا   
طشوػثى تايبةمتةىذَيثى وةسطشتووةو لةطةس بواسى زيازياى رياٌ ىووطرشاوة،  

َيؼررركةوتيى ػاسطرررثاىيةتى مرررشؤء وةا سؤرىامرررة برررةسةو برررةآلو طؤءررراس برررة ٍرررؤى خ
 تايبةمتةىذبووٌ نوو.

ئييثررةسىَيج: يةكَيكررة لررةو ئررامشاصة طشى اىررةى كررة خَيؼرركةوتيى تةكيررةلؤريا  -1
ٍَييايررة ئرراسا، بررةو تررؤِسة خَيياطررة دةكشَيررج كررة لررة ٍةىاويررذا م يؤىرراٌ طيظررثنى        

ةطررثَيجء بررؤ خَيكررةوة   كؤمديوتررةسو تؤِسةكاىيرراٌ لررة وآلترراىى دىيررادا خَيكررةوة دةب    
بةطرررثيى طرررةسزةو ئامَيشةكررراىى كؤمديوترررةسو تؤِسةكاىيررراٌ لةطرررةأل يرررةكبدا، برررة   
ياسمررةتيى ٍَيَ ررة تةلةفؤىررة ئاطرراييةكاٌ يررا بررة ػررَيواصى بَيثررةل، بررة ػررَيوةيةكى         
برررةسدةواو لرررة كاسدايرررة برررؤ دةطرررثةبةسكشدىى خةيوةىذييرررةكاٌ لرررةىَيواٌ طرررةسزةو   

ج ئةطةسنررى لررة طرراآلىى ضررةفثاكاٌء خَيؼررب لررة ، ئييثررةسىَي6اليةىرةكاىى تؤِسةكررةدا 
ئررةمشيكا طررةسى ٍةَلررذاو بررؤ ٍةىررذش ئامرراجنى تايبررةح بررةكاسدةٍَييشا، بررةآلو لررة        
ىاوةِساطثى طراآلىى ٍةػرثاكاٌ لرة ئرةوسوخادا خةيرذا بروو كرة ئرةو دةمرة ترةىَا برؤ            
مةبةطثى صاىظثى لة طيوسى صاىكؤدا بوو، بةآلو خَيؼكةوتيى سَيشاو مرةصىى ئرةو   

دا 9989ةو ٍررةسوةٍا بررواسى تةكيررةلؤرياى كؤمديوتررةس، وايكررشد لررة طرراَلى      بررواس
تؤِسةكة فشاواىب بَيجء بةكاسٍَييةساىيؼى صياتش بَيجء ببَيثة ئامشاصَية بؤ ميذياى 

ئييثةسىَيج لرة   7000. لةطةسوبةىذي طاَلى 7طؼثىء تايبةمتةىذيى زةماوةسيى
سدة تةػرةىةى طرةىذ ترا    طرةسى ٍةَلرذاو وسدة و  بةػرَيوةي بةسنراو   كوسدطثاىيؽ 
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ئَيظررثا واى لَيَرراتووة بةػررَيكة صؤس لررةٍاووآلتياٌ لررة ماَلررةكاىى سؤيرراٌ بررةكاسى     
دةٍَيررررريً. طشى يةكرررررةى ئييثرررررةسىَيج لةوةدايرررررة كرررررة ز ةلرررررةوةى ئرررررامشاصَيكى     
طواطثيةوةػة، لة ٍةماٌ كاتذا ئامَيشَيكى دوو اليةىةيةو ٍةسوةٍا دةتواى  سؤَلى 

ب َيرِشش، دةتواىر  لرة ئييثةسىَيثرةوة، طروش لرة صؤس       تةلةفضيؤٌ، ساديرؤ، سؤرىامرةؾ   
ساديرررؤ ب شيرررج، ٍرررةسوةا دةتواىررر  طرررةيشى صؤس كرررةىاَلى تةلرررةفضيؤىى بكرررةيجء   
سؤرىامرررررررةؾ  وَيييثرررررررةوة، ئةمرررررررة ز ةلرررررررةوةى كرررررررة دةتواىررررررر  سؤرىامرررررررة     
ئةليكبؤىيةكاىيؽ  طرايثةكاٌ   وَيييثرةوة كرة ئَيظرثا برة ػرَيوةيةكى برةسبوو        

وةٍا ٍؤكرراسَيكى طشى ررى خةيوةىذييررةو ىشسررى كشَيررى    تةػررةىةى طررةىذووة. ٍررةس  
ٍةسصاىرررةو بةكاسٍَيياىيؼرررى ئاطررراٌء سَيشايرررة، ئييثرررةسىَيج برررة زؤسَيرررة طةػرررةى  
كررشدووة كررة تايبةمتةىررذَيثية لررة ٍررةموو بواسةكرراىى رياىررذا وةسطشتررووة ٍررةس لررة       

 طَيكع ب شة تا دةطاتة سيكالمى باصسطاىىء بؤ بضووكبيً ػج. 
دةتواىشَيج طرييةماو ػراىؤؾ وةا ئرامشاصَيكى ساطةياىرذٌ     ز ة لةو ئامشاصاىة، 

لة ةَلةو بذةيً، بةآلو لةطرةسدةمى ئرةمِشؤدا برةٍؤى خَيؼركةوتيى تةكيرةلؤريا لرةو       
ئامشاصاىررةى كررة لةطررةسةوة ئامارةمرراٌ خَيررذا، ػرراىؤ بررة تايبررةتىء طررييةماؾ تررا      

ِساطرجء  سادةيةا، سؤَلياٌ كةمب بووةو ئةو ئةسكةى كرة لةطرةدةى سابرشدوو و ىاوة   
خَيؼرررب برررةديياٌ دةٍَييرررا، ئَيظرررثا ىرررةيامناوةو ئرررةسكَيكى ئرررةوتؤ ز رررة لرررة كررراح    
بةطةسبشدٌء سؤػباسيى و ٍةىرذَي ئرةسا و ئامراجنة ديكرةي طريووسداس ىرةبَيج،       

 ٍيضى تشى ئةوتؤ بةديى ىاٍَييً. 
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 بوازةكانى كازى زؤذنامةطةزيي تايبةمتةند
 
 
 
 
 

ء بررة ٍررؤى خَيؼرركةوتًء فشاواىبررووٌء ئرراَلؤصبووىى  لررة كاتَيكررذا كررة ريرراىى مررشؤ 
طررةسزةو اليةىررةكاىى كؤمةآليررةتىء صاىظررجء تةكيررةلؤريا لررة ٍررةموو بواسَيكررذا،      
دابةؾ بووة بةطةس نةىذيً بواسى زياواص، ئةوا سؤرىامةطرةسييؽ برة طؼرثى برؤ     
كررؤىِبؤَلكشدٌء طوجنرراٌء بررةديََيياىى ئةسكةكررةى بررة باػرربيً ػررَيوةو لررة ٍررةماٌ 

ذا بؤ خاساطثيى زةماوةسةكةىء فشاواىكشدىى، سةطَ ةتى تايبةمتةىرذَيثى  كاتيؼ
وةسطشتووة. ئةطةسنى وةا لة بةػةكاىى خَيؼةوة ئامارةى خَيذسا، سؤرىامةطةسية 
لةطةأل طةسةتاى دةسكةوتيى، لة ٍةىرذَية برواسدا تايبةمتةىرذيى برةسؤوة بيييروة،      

و تررررا ٍاتيررررةئاساى  بررررة تايبررررةتى لررررة بواسةكرررراىى ٍررررةواأل يررررا باصسطرررراىى، بررررةآل       
خَيؼرررركةوتيةكاٌ لررررة بررررواسى تةكيررررةلؤرياى ميررررذياء بواسةكرررراىى تررررشو ٍررررةسوةٍا 
ئرررررراَلؤصبووىى ريرررررراىى مشؤءايررررررةتى، بايررررررةخء خَيويظررررررثيى تايبةمتةىررررررذبووىى  
سؤرىامةطةسية ٍاونةسخ بؤ ٍاوتةسيؤ بووٌ لةطةأل ئةو خَيؼكةوتية طةوساىةى لة 

 رياىذا ٍاتؤتةئاسا، دةسىةكةوح. 
ةخَيى طشى ياٌء سؤَلء بايةسياٌ لرة رياىرذا كرة لرة صؤسىء فشاواىيرى      بواسةكاٌ ب

زةماوةسى كةىاَلةكة دةسدةكةوَيج، لةاليةٌ ميذيا برة طؼرثى بايرةسى خَيرذةدسشء     
كرراحء سووخررةِسى صيرراتشى بررؤ تررةسساٌ كررشاوة. بواسَيررة لةطررةأل بواسَيررة طشى ررةء        

لةطرةس بيرةماى   بايةسييةكةى لة سواى رةى زرةماوةسةوة زيراواصة، كةىاَلرةكاىيؽ     
ئاِساطثةو بريوبؤنووىى زةماوةس بةسىامةو كاسةكاىيراٌ سَيكذةسرةٌء طشى يرى برة     
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بواسةكررراىى ريررراٌ دةدةٌ. برررؤ منووىرررة برررواسَيكى طشى رررى وةا وةسصؾ لةاليرررةٌ        
كةىاَلةكاىى ميذياوة طشى يى صياتشى خَيذةدسش وةا لة بواسَيكى وةا فةلظةفة يرا  

تةىذسوطثىء خرةسوةسدةيى طشى ييةكرةى لرة    كؤمةَلياطى، بة ٍةماٌ ػَيوة بواسى 
بواسَيكى وةا ريي ة بةالى زةماوةسةوة طشى بة، ياٌ بواسى ميرذاآلٌ يرا رىراٌ يرا     
خررةسوةسدةيى لررة بررواسَيكى وةا خرررريو خةككةوتررةكاٌ بررةالى زررةماوةسو ميرررذياوة       

 طشى بة.تاِسادةيةا 
، ل ء خرؤخى  ميذيا بة طؼثى، صؤس تايبةمتةىذ بووةو تةىاىةح لة بواسةكاىيؼذا

 طررةسةكييةكةؾلررَة بؤتررةوةو كررةىاَلى تايبةمتةىررذ لررة بررواسى ٍررةس لخَيكررة بررواسة      
تررةسساٌ كررشاوة، تةىاىررةح ٍةىررذش لررةو لخاىررةؾ لخررى تشيرراٌ لررَة بؤتررةوةو ئرريب           
بةدلؤسة، برؤ منووىرة برواسَيكى وةا صاىظرج دابرةؾ برووة بةطرةس نرةىذيً لخرذا،          

و كرةىاَلى ميرذياي تايبرةتياٌ برؤ     صؤس لةو لخاىة سؤيؼرياٌ لخرى تشيراٌ لرَة بؤترةوة     
تةسساىكشاوة، بة ٍةماٌ ػَيوة بواسى وةسصؾ دابةؾ برووة بةطرةس نرةىذيً لخرى     
وةا تررؤخى خرر ، باطرركة، مةلررة، تَيرريعء ..ٍثررذ. بواسةكرراٌ صؤسبررةياٌ بررة ٍررؤى          
فشاواىبووىياٌء ئاَلؤصبووىى رياىيؽ، لخى تشياٌ لَة بؤتةوة، لة بواسَيكى طشى رى  

اىشَيرررج لرررة نرررةىذيً سووةوة بررراغ لرررةو برررواسة بكشَيرررج، برررة   وةا رىاىيؼرررذا، دةتو
تايبةتى لة كؤمةَل ةيةكى وةا كؤمةَل ةكةى ئَينرة كرة ٍَيؼرثا مراءء ئةسكرةكاىى      
ئافشةح لة ئاطثى خَيويظثذا ىيية، بؤ منووىة دةتواىشَيج لرةِسووى سوَييرذةواسى،   
ىةسؤػررررىء سَيينررررايى تةىذسوطررررثى، مافررررةكاٌء نةوطرررراوةيى، زواىكرررراسىء      

 ةسدةو ٍوػياسكشدىةوةو نةىذيً اليةىى تش باغ لة بواسى رىاٌ بكشَيج.خةسو
ئرةو بواساىرةى كرة برة صؤسيرى برةالى سرةَلةء لرة ريراىى ٍاونرةسسذا طشى رةو بررة            
ٍةماٌ ػَيوة كةسةطثةيةكى ميذيايى باػة برؤ كةىاَلرةكاىى ميرذياى زرةماوةسى،     

تايبررررةح    صؤسٌ، لررررة زيَرررراىى ئررررةمِشؤدا بةػررررَيوةيةكى صؤسو بةسنرررراو كررررةىاَلى 
ىووطشاو ياٌ تةلةفضيؤٌ يا ئييثةسىَييت بؤ ئةو بواساىة تةسساٌ كشاوٌ:  وةسصؾ، 
ٍررةواأل و طياطررةح، ئررةدةة و ٍوىررةس، ئررافشةح، ميررذاأل، الواٌ، فيكررشو فةلظررةفة،  
صاىظررررجء تةكيررررةلؤريا، تةىذسوطررررثىء دةسماىظرررراصى، طررررةسباصى، كؼررررثوكاأل،    
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ٌ، ريي ة، طشوػج، طةػةخَيذاٌ، تاواىكاسى، ياطاو ئابووسى، طَيكع، ساطةياىذ
 صماىةكاٌ، خةسوةسدةو ٍى تشيؽ .  

 
 
 
 
 
 

 ضةزضاوةكانى شانيازى لة زؤذنامةطةزيي تايبةمتةند
 
 
 
 
 

تايبةمتةىررذ دةتواىرر  خؼررج بررة صؤس طةسنرراوة ببةطررثَيج بررؤ        سؤرىامةطررةسية
بةدةطررررررثََيياىى صاىيرررررراسىء ٍررررررةواألء بابررررررةتى ىرررررروشء طررررررشى  لررررررة بررررررواسة      

، ٍرررةس كرررةىاَلَيكى ميرررذيا بةِسَيرررزةى زيررراواص خرررةىا دةباترررة برررةس    زؤساوزؤسةكاىرررذا
طةسناوةكاٌ بؤ دةطثكةوتيى بابرةحء ٍرةواأل، برؤ منووىرة ٍةىرذش كرةىاأل صيراتش        
خؼج بة خةياميَيشة ىاوسؤيىء دةسةكييةكاىى سؤى دةبةطثَيج، كةىاَلى تش ٍرةٌ  

ى طؼررثى صيرراتش خؼررج بررة ٍررةواَلى ئاراىظررةكاىى ٍررةواأل دةبةطررثَيج. بةػررَيوةيةك 
دةتواىني نةىذ طةسناوةيةا دةطثييؼاٌ بكةيً كة دةبية طةسناوة بؤ ميرذياي  

 :8تايبةمتةىذ
خررررةياميَيش: تواىرررراى صؤسبررررةى كةىاَلررررةكاىى ميررررذيا لررررة زررررؤسو رمرررراسةى         -9

خةياميَيشةكاىيرررررذا دةسدةكرررررةوَيج، لرررررة سؤرطررررراسى ئرررررةمِشؤدا صؤسبرررررةى كةىاَلرررررة       
ذةكاٌ، خؼرج برةو ٍرةواألء وَييرةو     زةماوةسييةكاٌ برة تايبرةتى كةىاَلرة تايبةمتةىر    
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ديذاسو بابةتة سؤرىامةواىيياىة دةبةط  كة لةاليةٌ خةياميَيشاىى سؤياىةوة بؤياٌ 
دةىَيرررشدسَيً، خرررةياميَيش وةا نرررؤٌ كؤَلةكةيرررةكى طرررةسةكيى ميرررذياي طؼرررثيية،     
بةػرررررَيوةيةكى صيررررراتش كؤَلةكرررررةى طرررررةسةكيى ميرررررذياي تايبةمتةىرررررذة، دةبرررررَة     

شَيررج بررؤ ئررةو بررواسةي كررة كرراسي تَيررذا دةكرراو سوومرراَلة        خةياميَيشةكررة ئامررادة بك 
دةكاحء ٍةسوةٍا ػاسةصاي ىةسيجء كةلثوسو مَيرزووي سرةَلكة ئرةو ػروَيية بَيرج      

 كة مةيذاىة كاسةكةيةتة.
خررةياميَيشيؽ لررةِسووى ػررَيوةى كاسكشدىياىررةوة دوو زررؤسٌ، زررَي ريو طررةِسؤا،    

ىرراٍَيَ ًء ٍررةس لررةو    ئةواىررةى كررة زررَي ريٌ لررة ػرراسَية، ػرروَييةكاىى سؤيرراٌ زرر      
ػاسةدا ٍةس ػثَية سووبذاح سووماَلى دةكاح، خةياميَيش كاتَية زَي ري دةبَيرج كرة   
ػوَييةكةى صؤس طشى  بَيجء ىاوةىذَيكى طشى ى ٍرةواألء خَيؼرَاتةكاٌ بَيرج وةا    
خةياميَيشي تايبةح بة خةسلةماٌ، ئةجنومةىة وةصيشاٌ، وةصاسةتة دةسةوة ياٌ ٍةس 

طشى رة لؤكراَلىء ىَيودةوَلرةتية وةا ىةتةوةيرةك شتووةكاٌ و      ىَيوةىذَيكة ديكةي
ٍرررة ترررشيؽ، برررةآلو برررة خَيضرررةواىةوة خرررةياميَيشى طرررةِسؤا برررةخَيى خَيويظرررج لرررة       

، ئرررةو ػررروَيياىةى كرررة خرررةياميَيشَيكى  9ػررروَييَيكةوة برررؤ ػررروَييَيكى ترررش دةزرررولةَ 
طررررةِسؤكى بررررؤ دادةىشَيررررج، سةى ررررة صؤس طررررشى  ىررررةبَيج لررررةِسووى صؤسىء نررررِشيى   

ؼررَاحء ٍةواَلررةكاٌ يررا سةى ررة طشفثررى ئرراسامة و ئررةمييى ٍررةبَيج كررة ئةمررةؾ      خَي
دةبَيثرة مايرةى مةتشطريى دسوطرثكشدٌ لةطرةس طرةالمةتى خرةياميَيش، بؤيرة تررةىَا         
خةياميَيشَية برؤ ئرةو ػروَيية ترةسساٌ دةكشَيرج، برؤ منووىرة لرة سةوػرة ىاونرة ىرا            

اَلررة ىَيودةوَلةتييررةكاىة ئاسامررةكاىة بررريا ، كررةىاَلء ئاراىظررةكاىة ميررذيا وةا كةى
 و ئاراىظةكاىة سؤيثةسو ئةطيؤػَييثيذ خشَيع و فشاىع خشَيع CNN, BBCي

و نرررةىذيين ترررشيؽ بةوةىرررذة ئيكثياايررراٌ كرررشدووة كرررة خرررةياميَيشَية يرررا دوواٌ     
سةواىررةي ئررةو ىاونرراىة بكررةٌ يررا لةىاونررةيةكة ػرراسي بةدررذا  َيييررةوةو ئررةوَي      

ةواألء بابةتررة سؤرىامةواىييررةكاىياٌ و  بكةىررة بيكررةي وةسطررشتًء خةيررذاكشدىة ٍرر    
تررةىَا لررةكاتة خَيويظررثذا بضررية ػرروَييةكاىة تررشو دواي تررةواوبووىة كاسةكرراىيؽ  

 ب ةِسَييةوة.
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بةػررَيوةيةكى طؼررثى، صؤسبررةى سؤرىامررة دةوَلةمةىررذو بررةسفشاواٌء طشى ررةكاىى   
زيَرراٌ، لررة ٍررةواَلء بابةتةكاىياىررذا خؼررج بررةو ػررثاىة دةبةطرر  كررة خررةياميَيشى     

اٌ دةييَيررشٌ، بررؤ منووىررة سؤرىامةيررةكى وةا ىيويررؤسا ترراطض يررا واػرريثؤٌ      سؤيرر
ى ئرررةمشيكايى، صؤسترررشيً رمررراسةى خرررةياميَيشياٌ لرررة زيَاىرررذا ٍةيرررة،       -خؤطرررج

 خةياميَيشةكاىياٌ لة صؤسبةى ػوَيية طشى ةكاىى زيَاىذا بووبووىةتةوة.
ى زيَراىى  ئاراىظةكاىى ٍةواأل: ئاراىظةكاىى ٍةواأل بؤ كةىاَلةكاىى ميذيا -7

ترراصة خَي ةيؼررثوو طةسنررراوةى يةكررةمى ٍرررةواَلً نرروىكة ئرررةو كةىاآلىررة تواىررراى      
داساييررراٌ كرررةمبةو وةسطشتيرررى ٍرررةواَليؽ لرررةو ئاراىظررراىة خررراسةى صؤس كرررةمبى      
تَيذةنرررَيج برررة برررةساوسدكشدىى لةطرررةأل سةسزييرررةكاىى خرررةياميَيشَية لرررة دةسةوةى  

بابرةحء وَييرةو زؤسةكراىى    وآلح، ئاراىظةكاٌ طةسناوةيةكى طشى ً بؤ ٍرةواألء  
ديكرررةى كررراسى سؤرىامةطرررةسية، كةىاَلرررة تايبةمتةىرررذةكاىى ميرررذياى زرررةماوةسى    
طررررروودَيكى صؤس لرررررة ئاراىظرررررةكاىى ٍرررررةواأل دةبيررررريً، بابرررررةحء ٍةواَلرررررةكاىياٌ   
لَيروةسدةطشٌء بةػرَيوةيةكى طوجنراو كرة ئرةو كةىاآلىرة سؤيراٌ برة باػرى دةصاىرً،           

ييررررةكاٌ وةا سررررؤىء ٍةىررررذشزاسيؽ  دايذةِسَيررررزٌء ٍةىررررذشزاس ٍررررةموو صاىياس 
صاىياسييررةكاٌ خوسررج دةكةىررةوة يررا تةىاىررةح طررةلَيساس ئامادةكرراسي خةيامةكررة كررة   
دةبرر  كةطررَيكى ػرراسةصا بَيررج لررةو بررواسةى كررة خةيامةكررةى تَيررذا ئامررادة دةكرراح،   
بررةٍؤى ئررةو باك شاوىررذة صاىياسييررةى كررة سررؤى وةا كةطررَيكى خظرردؤس ٍةيررةتى،    

احء فرشاواىبى دةكراح لرة بابةترة بيةِسةتييةكرة كرة لرة        بابةتةكة دةوَلةمةىرذتش دةكر  
 ئاراىظةكة وةسطرياوة. 

دابةػرررربووىى خررررةياميَيشاىى ئررررةو ئاراىظرررراىةى ٍررررةواَليؽ بررررةخَيى ىاوةىررررذى   
بِشيرررراسداىى ىَيودةوَلررررةتىء طؤِسةخاىررررةكاٌء طررررةسموطوِسيى برررراصاِسى طياطررررةحء     

كررى وةا ئررةمشيكا ئررابووسىء بررواسة طشى ررةكاىى ريرراٌ، زيرراواصيى ٍةيررة، لررة وآلتَي
صؤستشيً سَيزةى خرةياميَيشاٌ ٍةيرة، نروىكة ئرةو وآلترة تاكرة زةمظرةسى زيَاىرةو         
كؤىِبؤأل و كاسي ةسية ٍةية لةطةس صؤسييةي وآلتراىى زيَراٌ، ئرةو بِشياساىرةى لرة      
كؤػكى طدييةوة دةسدةنً، ٍةس بة تةىَا تايبةح ىني بة كاسوباسى ىاوسؤى ئةو 

تايبةتررة برة ػرروَيية زياواصةكرراىى زيَرراٌ، دةطررثى  وآلترة، بررةَلكو بةػررَيكى صؤسى  
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كاسي رةسى لررة   ةى ػروَييةكاىى دىيرادا ٍةيرةء سؤَل و   طياطرةتة ئرةمشيكا لرة صؤسبر    
ٍةموو ىاونةيةكذا ٍةية، بؤية صؤس لةو بِشياساىةى كة لرة خايثرةسثى ئرةو وآلترةوة     
دةسدةنررَيج، خةيوةىررذيى بررة صؤس ىاونررةى زيَاىررةوة ٍةيررة، كررة ئةمررةؾ بررةالى       

ةكاىى ميررذياوة صؤس طشى ررةو وةسطررشيؽ بةدوايررذا دةطررةِسَيج. ز ةلررةوة لررة    كةىاَلرر
ئررررةمشيكادا باسةطررررراى صؤسبرررررةى سَيكشرررررشاوو دامرررررةصساوة طياطرررررىء ئابووسييرررررة  

 ىَيودةوَلةتييةكاٌ ٍةٌ بة تايبةتى باسةطاى سَيكششاوى ىةتةوةيةك شتووةكاٌ.
، بؤيرررة دواى ئررةمشيكا، ئرررةوسوخا ػررروَييَيكى طشى رررة برررؤ كررراسى سؤرىامةطرررةسية 

سَيزةيةكى صؤسى خةياميَيشى ئاراىظةكاٌ لةو كيؼوةسةػذا ٍرةٌ. ئييسرا لرة دواى    
 ئةواىة ئاطياو ئةفشيخياو ئةمشيكاي باػووسو ئوطباليا دَيً. 

سضمةت وصاسيى ميذياية تايبةح: ئةو سضمةت وصاسيية بة صؤسى لة ػروَيًء  -3
وةيرررةكى صاىظرررثى،  دامرررةصساوة تايبةمتةىذةكاىرررذا دابرررني دةكشَيرررج، وةا دامةصسا   

 ئابووسى، طياطى، فةسٍةى ى يا ياطايىء كؤمةآليةتىء ٍةس بواسَيكى ديكة.
ئةو ػوَيياىة طةسناوةى يةكةمى ٍةواألء صاىياسييرةكاىً برؤ كةىاَلرة ميذياييرة     
تايبةمتةىذة زةماوةسييةكاٌ. ػَيوةى وةسطشتيى صاىيراسىء بابرةح لرةو ػروَيياىة     

ةياىرررذٌ طرررةلَيساس لةطرررةس ئاطرررثى ػةسظررريى لةاليرررةٌ ىوَييرررةسى كةىاَلرررةكاىى ساط
دةبَيج، واتا بة ٍؤى خةيوةىذية تايبةتةوة، ٍةىذش زاسيؽ بةخَيى سَيككةوتيَية 
دةبَيررج لررةىَيواٌ دامررةصساوة تايبةمتةىذةكررةو كةىاَلةكررةو صؤسزرراسيؽ دامررةصساوة       
تايبةمتةىذةكة سؤى لة بةياىيامة يا كؤى شةيةكى سؤرىامةطةسية يرا برة ػرَيواصى    

 واَلةكاٌ بوودةكاتةوة.  تش ٍة
كةىاَلء سؤرىامةو بووكشاوةكاىى ترش: صؤسزراس ئرةو بابةتاىرةى لرة سؤرىامرةو       -1

كةىاَلةكاىى ميذياى تش بوودةكشَييةوة، دةبية طةسناوةيةكى طرشى  برؤ سؤرىامرة    
يررا ٍررةس كررةىاَلَيكى تررش. بررة تايبررةتى سؤرىامررةو كةىاَلررة بيرراىيةء ىَيودةوَلةتييررةكاٌ  

شى ى ٍةواَلء بابرةتً برؤ صؤسبرةى ٍرةسة صؤسى سؤرىامرةو كةىاَلرة       طةسناوةيةكى ط
 تايبةمتةىذةكاٌ بة تايبةتى لةطةس ئاطثى لؤكاَلذا.

طوود وةسطشتييؽ لةو كةىاَلة بياىيياىة خَيويظثى بة وةسطَيِشاٌ ٍةيرة، نروىكة   
صؤسبرررةى كررراح صمررراىى ئرررةو كةىاَلرررة بياىيياىرررة زيايرررة لرررة صمررراىى ئرررةو كةىاَلرررة           
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دةيةوش طوودى لَة وةسب شَيج، مةسزيؽ ىيية ئةو بابةتاىةى كة تايبةمتةىذةى 
وةسدةطريَيررً دة رراو دة  وةسب َيررِشدسَيً، بررةَلكو باػرربة خوسثةيررةكى لررَة ئامررادة      

 بكشَيج كة طشى بيً صاىياسييةكاٌ لةسؤ ب شَيج.
ىَيشدةكرراىة ساطةياىذٌيميررذياية : لةطررةأل خَيؼررَاتَيكى طشى ررذا يررا لةطررةأل       -5

يراٌ نرةىذ    سؤرىامةواىَيةىى سووداوَية، صؤسبةى كةىاَلةكاىة ميذيا خَيؼبييى كشد
وةا تينَيرررة سةواىرررةى ػررروَييى سووداوو خَيؼرررَاتةكة دةكررراح برررؤ   سؤرىامرررةواىَية 

سوومراَلكشدىى. ئررةو ىَيشدةيررة تررا كاسةكرراىى ترةواو دةكرراح كررة لةطررةأل تررةواوبووىى   
يَيثرةوةو كةىاَلةكرةي   خَيؼَاحء طةسموطوِسيى سووداوةكةدايرة، لرةو ػروَييةدا دةميَ   
 لة ٍةموو وسدةكاسييةكاىى خَيؼَاتةكة ئاطاداس دةكاتةوة. 

ٍاوكاسيى ػاسةصاياٌ: صؤسزاس ٍةىذش لة ػاسةصاياىى بواسَيكى ديراسيكشاو،  -6
لررة بواسةكةياىررذا ٍررةى اوَي ى طررشى  دةىررَيً كررة مايررةى طشى ررىء بايةسررةو بررةالى   

ؼرراٌ لةطررةس مةطررةلةيةا زررةماوةسى وةسطشيؼررةوة طشى ررة، ٍررةسوةا ساوبؤنووىي 
طشى يرررى سرررؤى ٍةيرررة. بووكشدىرررةوةى ئرررةو ساوبؤنرررووىاىةو ٍرررةواألء صاىيررراسيى  
لررةباسةى ئررةو ٍةى اواىررةى ئررةواٌ، دةبَيثررة داٍرراتَيكى ديكررةى بابررةحء ٍررةواألء       

 صاىياسيى بؤ كةىاَلةكاىى ميذياي تايبةمتةىذ.   
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 ندمةزجةكانى ئامادةكسدنى بابةتى زؤذنامةوانيي تايبةمتة
 
 
 
 
 

ئامرادةكشدىى ىرراوةسؤكى خةيامرة تايبةمتةىررذةكاٌ لررة ٍرةس بواسَيكررذا، زيرراواصى    
صؤسى ٍةية لةطةأل ئامادةكشدىى خةياو لة ميذياى طؼثىء بؤ وةسطشى طؼثى، بة 
ٍةماٌ ػَيوة ئةو كةطةى خةيامَية لة بواسَيكى تايبةمتةىذدا ئامادة دةكاح دةب  

ء لرررة ٍرررةموو سوويرررةكى صاىيررراسيى،   ػررراسةصاييةكى باػرررى لرررةو برررواسةدا ٍرررةبَيج   
 صماىةواىىء خةىابشدىة بةس بةكاسٍَيياىى صاساوةكاىى ئةو بواسة، تواىاى ٍةبَيج.

بةػررَيوةيةكى طؼررثى لررةكاتى ئامررادةكشدٌء ىووطررييى بابررةتَيكى تايبةمتةىررذ   
 :90لةٍةس بواسَيكذا وا باػة سةناوى ئةو ساآلىةى الى سواسةوة بكشَيج

َيياىى صؤسترررشيً صاساوةى تايبرررةح برررةو برررواسةى كرررة خةىابشدىرررة برررةس برررةكاسٍ-9
بابةتةكررةى لررَة ئامررادة دةكشَيررج، ٍررةسوةٍا ٍةوَلررذاٌ بررؤ داىرراىى صاساوةو وػررةى      
طوجناو بؤ ئةو صاساوةو وػة بَي اىاىةى كة لةطرةسزةو برواسة صاىظرثى، طياطرى،     
فيكررشى، ئررابووسىء فةسٍررةى ىء كةلثوسييةكاىررذا ٍررةٌ بررة زؤسَيررة كررة ب رروجنَيً    

  صماٌء فةسٍةى ى صماىى لؤكاَليى كةىاَلةكة.لةطةأل
طادةو طراكاسيء ئاطراىيى لرة خَيؼكةػركشدٌء سظرثيةِسووى ٍرةموو ئرةو        -7

ػررثاىةى كررة لررة بررواسة زياواصةكاىررذا دةىووطررشَيًء ئامررادة دةكررشَيً، خَيويظررثة       
طرررادةيىء طررراكاسيى لرررة خَيؼكةػررركشدىى بابةترررةكاٌء ٍرررةسوةٍا ئاطررراىكشدىى    

صَيكى ٍةميؼررةيى بررؤ ميررذياي تايبةمتةىررذ ٍةسنررةىذة ئررةو    بابةتةكررة ببَيثررة سَيبررا 
مةطةلةية ئةسكَيكى ئةوةىذة ئاطاٌ ىييةو خَيويظثى بة كراسى زرذدى ٍةيرة. ئرةو     
ئةسكررة لررة زيَرراىى ترراصة خَي ةيؼررثوودا  وسطرربو فررشاواىبة بررة تايبررةتى نرروىكة     
ئاطثى صاىظثىء سؤػيبرييى ىضمبة وةا لة زيَراىى سؤسئراواى خَيؼركةوتوودا،    
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تواىررراى وةسطرررشتًء ٍةسطررركشدىى بابرررةتى  ررروسغ برررة طؼرررثىء تايبةمتةىرررذ برررة    
 تايبةتى الى وةسطش لة زيَاىى ط  كةمبة.

سؤبةدووسطشتً لة بةكاسٍَيياىى صاساوةو صماىة صاىظثياىةى وػرةء  روسغ   -3
بة مةبةطثى ىيؼاىذاىى تواىراء ػراسةصايىء لَيَراتوويى كةىاَلرة تايبةمتةىذةكرةو      

ة تايبةمتةىررذةكاٌ، لررةبشى ئررةوة خَيويظررثة خررةىا بربَيثررة بررةس    ئامادةكرراساىى خةيامرر
دةطثةوارةى طاىاو ئاطاٌ كة ماىاى ئةو صاساوة صاىظثياىةى ٍةس بواسَية دةدةٌ، 
بة تايبةتيؽ نروىكة صاساوةى ترةواو صاىظرثيى لرة كرةىاَلى ميرذياية زرةماوةسيى        

صاىظرثييةكاىذا كرة   تايبةمتةىذدا زَي ةى ىابَيثةوة، بةَلكو لرة بووكرشاوة دةوسييرة    
  ووَلب سؤدةنية ىَيو بواسةكة بةكاسدةٍَييشَيج.  

ٌ تَي ةيؼثيى ىاوةسؤاء مةبةطثى ئةو بابةتة بيةِسةتيياىرةي كرة   -1  سؤرىامرةوا
يررا ئامادةكرراس،  خةيامررةكاىة لررَة وةسدةطشَيررجء دةيررةوش خةيامةكررةى لررَة ئامررادة      

صاىظثيةكاٌ تا بثواى  بكاحء ٍةسوةٍا تَي ةيؼثيى تةواو لة دةطثةوارةو صاساوة 
لة كاتى خَيويظج تةىَا بريؤكةى طةسةكيى ىَيو ئةو بابةتاىة بؤ زرةماوةس ئامرادة   
بكرراح بةمةبةطررثى كوستكشدىررةوةى بابةتةكررة نرروىكة تَييةطةيؼرر  لررة ئاِساطررثةو   
ىاوةسؤكى بابةتةكاٌ سةى رة ببَيثرة مايرةى ػرَيواىذىى ئرةو خةيامرةى برؤ زرةماوةس         

يؽ بةسٍرررةمََيياىى خرررةيامَيكى ىاِساطرررجء دسوطرررجء  ئامرررادة دةكرررششء طرررةلَيساس
 خَيضةواىةى ىاوةسؤكى طةسناوةى بيةِسةتة.

دةبَة بضاىشَيج لة   كاتَيكذا خَيويظج دةكاح بابةتةكة كوسح بكشَيثةوة بة  -5
تايبةتى ئةطةس بابةتَيكى صاىظثى بَيرج ترا خوسثةكرةى وةا خرةيامَية خَيؼكةػرى      

 ررىء بايررةسى بابةتةكررةء زررؤسى بابةتررة    وةسطررش بكشَيررج، بررؤ ئررةوةؾ دةبرر  طشى   
بيةِسةتييةكةيئةطررررَ يةكة  بضاىشَيررررج كررررة ئايررررا وةسطَيررررِشدساوة يررررا وةسطرررررياوة لررررة   
بووكشاوةيرررةكى دةوسى يرررا لرررة كثَيبَيكرررى صاىظرررثيى تايبةمتةىرررذ يرررا لرررة اليرررةٌ       

 دامةسصاوةيةكى تايبةمتةىذةوة ئامادةكشاوة.
دىرررةوةى بابةتةكرررة يرررا  سظرررثيةِسووى صؤسترررشيً بةَل رررةو ئامررراس برررؤ سووىكش  -6

خاَلدؼررررررثيى كشدىررررررى ئررررررةو بريوبؤنررررررووىاىةى كررررررة سشاوىةتررررررةِسوو، ٍررررررةسوةٍا 
 خَيؼكةػكشدىى منووىةى صييذووى ىضية لة رياىى مشؤء.
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ٍةوَلذاٌ بؤ طرةسىش ساكَيؼراىى وةسطرش لرةكاتى خَيويظرج ئرةوةؾ لةِسَي رةى        -7
اكَيؼراٌ  بةكاسٍَيياىى ػَيواصى طةيشو طةمةسةيىء سةطةصةكاىى ديكةى طةسىش س

دَيثةدى كة دةبَيثة مايةى خةطةىذكشدىى بابةتة تايبةمتةىذةكة لةالى زةماوةسى 
 وةسطش.

 جؤزى هونةزةكانى زؤذنامةوانيي لة ميدياي تايبةمتةنددا
 
 
 
 
 

ميررذياي طؼرريت ميررذياي تايبةمتةىررذ وةا ٍررةس كررةىاَلَيكى ديكررةى  كةىاَلررةكاىة 
ج برؤ برةديََيياىى ئرةساء    خؼج بةطةسزةو ٍوىةسةكاىى سؤرىامةطرةسية دةبةطرثيَ  

 ئاماجنةكاىى. 
برررررةكاسٍَيياىى ٍةسيرررررةا لرررررةو زؤساىرررررةى ٍوىرررررةسى سؤرىامةطرررررةسية ٍؤكررررراسو  
كاسي ةسيى سؤى ٍةية كة تا سادةيةا لرةوى ترش زيراواصة، برؤ منووىرة ئرةوةى كرة        
وَييةى كاسيكاتَيشى دةكاتة كةسةطثةى سؤرىامة يا طؤءاسةكةى، ئةوا دةيةوش بةو 

ياىرررة صؤسترررشيً ترررةببريى ئاػررركشاو ػررراساوة بذاترررة وةسطرررش،       دطةىرررة كاسيكاتَيش
وةسطشيؽ بةخَيى زياواصى تةمةٌء ئاطثى سؤػيبرييياٌ تَيى دةطةٌء خةيامةكرة  

كاتَيشةكاىياٌ بؤ كَيؼرةو  يٍةسغ دةكةٌ، ئةو زؤسة بووكشاواىة صياتش دطةىة كاس
ة بابةتررة كؤمةآليةتيررةكاٌ تررةسساٌ دةكررةٌء ٍةىررذش زرراسيؽ دةنررية ىَيررو اليةىرر        

، دةتررواىني بَ ررَيني لررة سؤرطرراسى ئررةمِشؤدا كاسيكرراتَيش مةودايررةكى  99طياطررييةكةؾ
ديكررةى وةسطشتررووةو خررةيامَيكى طياطرريىء كؤمةآليررةتى خ يررةو بررة تررةىَا ئررةوة   
ىييرررة ٍرررةس ٍَي كاسييرررةكى ػرررَيوَييشاو بررر  وةا ٍةىرررذش دةطرررثياٌ داوةتررر ء واى  

 .97تَيذةطةٌ



 

 71 7007رؤذنامةطةريي تايبةمتةند          لي                  عةكاروان 

ثة يية دةكةىررة كةسةطررثةى سرراوى ئررةو كةىاآلىررة ميذيايياىررةي كررة وَييررةى ساطرر 
سؤياٌ، ئةواىيؽ لة ٍةىذَي سووةوة لة ئامراىشء فاكثرةسو مةبةطرثةكاىياٌ لةواىرة     

 ىضيكً كة وَييةى كاسيكاتَيشى دةكةىة كةسةطثةى ساو.
برررةكاسٍَيياىى ٍرررةواألء ساخرررؤستيؽ وةا كؤَلةكةيرررةكى طرررةسةكيى كةىاَلرررةكاىى  

تررشيً سَيررزةى صاىيرراسيى ٍررةواأل بررؤ  ساطةياىررذٌ، بررؤ ئةوةيررة لررة صووتررشيً كاتررذا صؤس 
وةسطرررش بيَيشدسَيرررج، ئرررةو كةىاآلىرررةى كرررة ٍرررةواألء ساخرررؤسح دةكةىرررة كةسةطرررثةى    
طررةسةكية سؤيرراٌ، صيرراتش كررةىاَلى بييررشاوو بيظررباوٌ ىررةا ىووطررشاو، نرروىكة لررة   
تةلرررةفضيؤٌء ساديرررؤ ساطرررثةوسؤ دطرررةٌء كةػرررو بررراسودؤسى ىررراو سووداوةكررراٌ     

كةىاَلى ىووطشاودا وةا سؤرىامة يا طؤءاس، نرةىذيً   دةطواصسَييةوة، لة كاتَيكذا لة
طررةباح دواتررش يررا ػررةوَية يررا ػررةوو سؤرَيررة دواتررشو ٍةىررذش زرراس صيرراتشيؽ،           
ٍةواَلةكررة دةطةيررةىَة، لةبةسئررةوة زررةماوةس بررة صؤسى بررؤ بةدوادانررووىى ٍررةواَلى    
تاصةو ىوشى طؼثى طةيشى تةلةفضيؤٌ دةكراو طروش لرة ساديرؤ دةطرشش، خؼرج برة        

 .93ابةطثَيج بؤ ٍةواَلى طؼثىسؤرىامة ى
بةٍرررةماٌ ػرررَيوة كرررةىاَلى تايبرررةح ٍرررى ىووطرررشاوو بييرررشاويؽ ٍرررةٌ كرررة برررة        
ػَيوةيةكة طةسةكية خؼج بةطاثوطؤى سؤرىامةطةسية دةبةط . ئرةو ٍوىرةسةى   
سؤرىامةطةسية وةكو ٍةواَلى ديكة كة ئاراىظةكاىى دةى وباغ بووى دةكةىرةوة،  

ة ىاتواىرر  ٍرةماٌ طاثوطررؤى سؤرىامةطررةسية  مروَلكى طؼررثى ىييررةو ٍرةموو كررةىاَليَ  
كررة طاثوطؤيررةكى سؤرىامررةواىى لةطررةأل   سؤرىامررةواىَيةبووبكاتررةوة، نرروىكة ٍررةس  

كةطايةتيةكى دياسيكشاوى طشى  لةطةس بابةتَيكى خِش بايةخ ئةجناو دةداح، ئةوا 
بؤ كةىاَلَيكى دياسيكشاوى دةكراح، بؤيرة دةبَيثرة مروَلكى ئرةو كةىاَلرة، ٍرةس لةطرةس         
ئررةو بيةمايةػرررة ٍةىررذش كرررةىاَلى ىووطرررشاوو ٍةىررذَيكى بييرررشاويؽ كةسةطرررثةى    

 طةسةكية سؤياٌ دةكةىة طاثوطؤى سؤرىامةواىى.
باػبيً زؤسى كةىاَلى ساطةياىذٌ بؤ وتاس، زا لة ٍرةس بواسَيكرذا بَيرج، كرةىاَلى     

، يرررةكَية لرررةو ٍؤكاساىرررةى كرررة لةطرررةسدةمى تةكيرررةلؤرياى ئرررةمِشؤدا 91ىووطرررشاوة
ميذياي ىووطشاو لة بايةسى سؤي ىةكةوش، بووىى وتاسة، وةسطش برؤ   وايكشدووة

صاىييى بريوِساى سووىاكبريو ىووطةساٌء سةَلكاىى ديكةى ىاو كؤمةَل ةكةىء ٍى 
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دةسةوةؾء ٍرةسوةٍا بررؤ صاىييررى خَيؼررَاحء سووداوة ػرراساوةكاٌء مررةدضاكاىياٌ،  
وى سرؤىء برةخَيى   ٍةوَلذةداح سؤرىامة  وَييَيثةوة، سوَييذىةوةكرةؾ برة ئراسةصو   

بواسو ضةصى وةسطش دةبَيج ىةا وةا تةلةفضيؤٌء ساديرؤ كرة وةسطرش ىانراس دةبَيرج      
لررةكاتَيكى ديرراسيكشاودا طرروش ب شَيررجء ببييَيررج. كررةىاَلى ىووطررشاو بررة تايبررةتى     
طؤءاسى ماى اىةو وةسصى ٍةٌ تةىَا خؼج بة وتاس دةبةطر  لرةبواسي زيازيرادا،    

ىى دياسو بة تواىا بوو بكةىةوة بة زؤسَية كة بؤ ئةوةؾ ٍةوَلذةدةٌ وتاسى كةطا
 طةسجنى وةسطش سابكَيؼ ء كاسي ةسيى لةطةس سةَلة دسوطج بكاح.

كررةىاَلى ديكررةؾ وةا ٍةىررذَي كررةىاَلة تةلررةفضيؤىة ئررةوسوخاية و سؤسئرراواية     
بةطؼيت ٍةٌ تةىَا خؼج بة سيدؤستار دةبةط ، ئةدلؤسةياٌ لة كرةىاَلى بييرشاوو   

كةىاَلةكة طشوػثَيكى سيدؤستار لةسؤدةطشَيجء طرةلَيساس لرة    ىووطشاويؼذا ٍةية،
بررواسَيكى تايبةتررذا سررؤى دةبييَيثررةوةو ٍةىررذش زرراسيؽ لررة صؤسبررةى بواسةكاىررذا،   
سيدؤستار وةا ٍةواأل ىيية بةو سادةية خةيوةطج بَيج بة كاترةوة، مرةسزيؽ ىييرة    

ا دياسدةيرةكى  بريؤكةكاىى سيدؤستار لةطةس ٍةواأل برً، برةَلكو سةى رة كَيؼرةيةا ير     
 كؤمةآليةتى بةسدةواوء دسَيزسايةٌ طةسناوةى بريؤكةى سيدؤستار بً. 

ىةا ٍةس ئةدلؤسة كةىاآلىة، بةَلكو صؤس زؤسى تش سةى رة لرة يرةا برواسدا سؤيراٌ      
ببيييةوة، زا فيكرشى، ئرابووسى، ريي رة، طياطرى، وةسصػرى يرا خرةسوةسدةو ٍرةس         

 بواسَيكى ديكة بً. 
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 ئامادةكازى بابةتة تايبةمتةندةكان نووضةزو
 
 
 
 
 

ئامادةكررراسى بابرررةحء خةيامرررةكاٌ لرررة ميرررذياي تايبةمتةىرررذدا، زيررراواصى صؤسة  
لةطررةأل ىووطررنيء ئامرررادةكشدىى بابررةتَية لرررة ميررذياي طؼرررثيذا لررةِسووى صمررراٌء      
ػَيواصى داِسػ ء ئرةو صاساوةو دةطرثةواراىةى تَييرذا برةكاسدةٍَييشَيًء ٍرةسوةٍا      

ىرراى ئامادةكرراسى خةيامةكررةؾ، ئررةو كةطررةى بابررةتَية لررة بررواسَيكى      لررةِسووى توا
تايبةمتةىذ بؤ سؤرىامة يا ٍةس كةىاَلَية ئامادة دةكاح، خَيويظثة تةواو ػاسةصايى 
لررةو بررواسةدا ٍررةبَيجء لررة ٍررةموو سوويةكررةوة تواىرراى بةطررةسدا بؼرركَيج، ئةطررةسىا  

دا دةسدةساح. ئةوةىرذةى  بابةتةكة كش ء كاَلىء ىة ػاسةصايى كةىاَلةكة لةو بواسة
ى برررواسَيكى تايبةمتةىرررذ لةميرررذياي  واىتواىررراو ػررراسةصايى ئامادةكررراسو سؤرىامرررة  

تايبةمتةىررذدا سةى ذاىررةوةى لةطررةس كررش ء كرراَليى خةيامةكررة دةبَيررج، ئةوةىررذة لررة 
ميذياي طؼثى دةسىاكرةوَيج، نروىكة ميرذياي تايبةمتةىرذ زرةماوةسو سوَييرةسى       

كررةو بِشَيررة صاىيرراسىء باك شاواىررذَيكياٌ ٍةيررة    تايبررةتى ٍةيررةو ئررةواىيؽ بررةالىى  
لةطةس ئةو بواسةو صؤسزاس بة ناوى سةسيةو ٍةَلظرةى اىذٌ دةِسواىيرة بابةترةكاٌ،    
بؤية بة ئاطاىى دةتواىً ٍةَلةو كةموكوستىء ساَلة الواصةكراىى بابةتةكرة ديراسيى    

لرة  بكةٌ ٍرةسوةا نرؤٌ دةترواىً ساَلرة بةٍَيضةكاىيؼرى دةطثييؼراٌ بكرةٌ، برةآلو         
ميذياي طؼرثيذا، خةيامرةكاٌ برؤ زرةماوةسَيكى طؼرثيية، ئاطرثى سوَييرذةواسىء        
سؤػرريبرييى سوَييررةسةكاٌ زيرراواصٌ، ٍررةموو سوَييررةسَية وةكررو يررةا ٍةطررج بررة        

 ساَلَيكى الواص يا ٍةَلةيةا يا كةموكوستييةا ىاكاح.
ئامادةكرراسى خررةياوء بابةتررةكاٌ لررة ميررذياي تايبةمتةىررذ، وةا  ٌيررا سؤرىامررةواٌ

تش خَيويظثة باك شاوىرذَيكى صاىيراسيى دةوَلةمةىرذى ٍرةبَيج.      سؤرىامةواىَيكةس ٍة
 تايبةمتةىذ خابةىذى ئةو ساآلىة بَيج:      سؤرىامةواىةبة طؼثيؽ خَيويظثة 
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دةوَلةمةىرررررذكشدىى فةسٍرررررةى ى صاىظرررررثىء ئاطررررراداسبووٌ لرررررة نررررراالكيية     -9
 صاىظثييةكاٌء ئةو بواسةى ئةو سؤى تَيذا دةبييَيثةوة.

ةٍَيضكشدىى خةيوةىذييررررةكاىى لةطررررةأل كةطرررراىى خظرررردؤسو ػرررراسةصا لررررة    برررر-7
دامرررةصساوو ػررروَيية صاىظرررثية سةمسرررىء ىاِسةمسييرررةكاٌء طررروود وةسطرررشتً لرررة      

 سَييوَييىء ئامؤرطاسيةء صاىياسييةكاىياٌ لة ٍةَلظةى اىذىى بابةتةكاٌ.
بةدوادانررررووٌء سوَييذىررررةوةى سؤرىامررررةو بووكررررشاوة صاىظررررثية لؤكرررراَلىء -3

وَلةتييررةكاٌ بةػررَيوةيةكى سَيكوخَيررةء خؼررج بةطرر  بررة كثَيررؤء طةسنرراوة   ىَيودة
صاىظرررررثيةكاٌء طررررروود وةسطرررررشتً لَييررررراٌ برررررؤ دةوَلةمةىرررررذكشدىى فةسٍرررررةى ى      

 صاىياسييةكاىى.
بةػررذاسيى كررشدٌ لررة كررؤى شةو طررينيياسو طاثوطررؤو كررؤِسة صاىظررثيةكاٌء        -1

ثى لررة صاىكررؤو   ئاطرراداسبووٌ لررة نرراالكييةكاىى ىاوةىررذةكاىى توَيزييررةوةو صاىظرر     
 خةطاى اكاٌء ىاوةىذة صاىظثيةكاٌ.

طاثوطؤكشدٌ لةطةس ئةو بريؤكرةو بابةترة صاىظرثياىةى سشاوىةترةِسوو لةطرةأل      -5
ٍاوخيؼةكاٌء طوَي شتً لرة ساوبؤنرووىة زياواصةكراٌ نروىكة ئرةوة ياسمةتيرذةسة       

 بؤ طةآلَلةبووىى بريؤكةو بابةتى ىوش.
ةتى نوىكة ئةوة خايرةى سؤػريبريىء   خةيذاكشدىى صاىياسيى صاىظثيى بيةِس -6

مةبشياررةو بايررةخء ريررشيء ٍررةسوةٍا تواىرراى لررة بررةكاسٍَيياىى صاىياسييررة ىرروَيء       
 .95كؤىةكاٌء بةطثيةوةياٌ بةيةكبى دةسدةساح
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 شيَواشى طةياندنى بابةتء كةزةضتة زؤذنامةوانيية تايبةمتةندةكان
 
 
 
 
 

ةلؤرياى ساطةياىرذٌء خةيوةىررذيكشدٌ  طرةسدةماىَية برةس لررة طةػةطرةىذىى تةكيرر   
بررررةو سادةيررررةى ئَيظررررثا، يررررةكَية لررررة طشفثررررة ٍررررةسة طررررةوسةكاىى بررررةسدةو كرررراسى   
سؤرىامةطرررةسي، طةياىرررذىى بابرررةحء كةسةطرررثة سؤرىامةواىييرررةكاىى وةا ٍرررةواألء 
سيدؤستررررارو وترررراسو وَييررررةو ٍررررةس بابررررةتَيكى ديكررررةى سؤرىامررررةواىة برررروو. ٍررررةس    

سةتاوة سرررةمى ئرررةوةى برررؤ سررروساوة نرررؤٌ  سؤرىامةيرررةا كرررة دةسنرررووبَيج، لةطرررة 
بابةترةكاٌ برة ئاطراىبيً ػررَيوة ب ةيةىشَييرة باسةطراى سؤرىامررة يرا ٍرةس كررةىاَلَيكى        

ؽ زررةى ى دووةمررى زيَرراىى، خررةياميَيشو ٍاوكرراساىى  ديكررةى ساطةياىررذٌ، تررا خرريَ 
كةىاَلةكاىى ميذيا لرة ػروَييى دووسةوة ٍةوَلياىرذاوة لةِسَي رةى تةلرةطشاء، ىامرةء       

ةلررةفؤٌء ٍررةسوةٍا طررةسداىى سؤيرراٌ بررؤ باسةطرراى كةىاَلررةكاٌء ٍةىررذش   خؤطررج، ت
ػرررَيواصى ديكرررةى تة  يرررذى، بابرررةحء كةسةطرررثة سؤرىامةواىييرررةكاٌ ب ةيةىيرررة       
كةىاَلرررةكاٌ. ئرررةو كاترررة دسةى يرررى طةيؼررر  يرررا ىةطةيؼرررثيى بابرررةحء كةسةطرررثة     
يا سؤرىامةواىييةكاٌ بؤ كةىاَلةكاىى ميرذيا طرةوسةتشيً طشفثرى برةسدةو كراسى ميرذ      

برررووٌ، صةمحرررةتىء ىاِسةضرررةتيى خيؼرررةكةى نرررةىذ ٍَييرررذ كشدبررروو، لرررة ساطرررثيذا  
ئةمررةؾ وايكررشد صؤس سؤرىامررةو تةىاىررةح صؤس دامررةسصاوةى ٍررةواَل شييؽ بررري لررة      
ػررَيواصو داٍَييرراىى طوجنرراو بكةىررةوة بررؤ ئررةوةى بةطررةس ئررةو طشفثررةدا صاأل بررً،         

داٍَييراٌ لرة برواسى    ئةوةبوو تواىشا لة دواى زرةى ى زيَراىى دووةمرةوة نرةىذيً     
 خةيوةىذيذا بَيثة كايةوةو ئةواىةى كة خَيؼبيؽ ٍةبووٌ خةسةياٌ خَيبذسَيج.

بةػررَيوةيةكى طؼررثى لررة كوسدطررثاٌء طررةسزةو زيَاىررذا لررة بررواسى ميررذيادا       
ئَيظثا ئةو ػَيواصاىةى الى سواسةوة ٍةٌ بؤ طةياىذٌء ىاسدىى بابرةحء كةسةطرثة   

ٌ اىيؽ زررررا   لةاليررررةٌ خررررةياميَيش يررررا سؤرىامةواىييررررة طؼرررريت و تايبةمتةىررررذةك 
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ٍرررةس ٍاوكررراسَيكى ديكرررةى كةىاَلةكرررةى   ىووطرررةسو دامةصساوةيرررةكة ديررراسيكشاوو   
 ساطةياىذٌ بَيج:

ئييثةسىَيج ىامةى ئةليكبؤىى : باػبيًء سَيشاترشيً ئرامشاصى طةياىذىرة،    -9
نةىذ نشكةيةا دواى ىاسدىى بؤ ىاوىيؼاىَيكى ئييثرةسىَيثيى ديراسيكشاو، دةطاترة    

َييى مةبةطرج، طشى رةء باػرييةكاىى ئرةدلؤسة ئرامشاصةى خةيوةىرذيى كرة لرة         ػو
ٍرررةماٌ كاتيؼرررذا كرررةىاَلَيكى ميرررذياى زةماوةسيؼرررة، لرررةو نرررةىذ ساَلرررةدا سرررؤى   

 دةبييَيثةوة:
 بة بةسَيشاتشيً ماوة بابةتةكاٌ دةىَيشدسَيج-
 دةتواىشَيج ز ة لة دة ى ىووطشاو، بةَل ةىامةو وَييةو فاي ى دةى ىء وَييةو-

 دطةىى ءيذيؤييؼى خ  بيَيشدسَيج.
 تَيضووى ىاسدىةكةى صؤس كةمبة لة ػَيواصةكاىى تش.-
 بةكاسٍَيياىة ئاطاىة.-

بررررةآلو لةطررررةأل ئةوةػررررذا ئييثررررةسىَيج نررررةىذ اليررررةىَيكى ط بيؼررررى ٍةيررررة كررررة  
 بةػَيوةيةكى طةسةكى سؤى لةو نةىذ ساَلةدا دةبييَيثةوة:

ج يررررا دامةصساىررررذىى دةصطايررررةكى  تَيضررررووى ساكَيؼرررراىى ٍيَ َيكررررى ئييثررررةسىيَ -
 ئييثةسىَيج لة وآلتاىى تاصة خَي ةيؼثوودا، صؤسة.

ئررةو ئررامشاصو صاىظررثة كررة تررا سادةيررةا تاصةيررة، ٍَيؼررثا لررة صؤس وآلحء ػرروَييى -
زيَاىررذا ػررثَيكى ىررامؤو كررةو بررووة، ػرراسةصاو خظرردؤسيى لررةو بررواسة ترراصةدا تررا         

 سادةيةا كةمة.
ظررررثيى بررررة ػرررراسةصايى لررررة بررررةكاسٍَيياىى    بررررةكاسٍَيياىى ئييثررررةسىَيج، خَيوي -

 كؤمديوتةسيؼذا ٍةية.
بة ٍرةماٌ ػرَيوة دابييكشدىرى ئرامَيشى كؤمديوترةس برؤ بةطرثيةوة برة ٍيَ َيكرى          -

 ئييثةسىَيج، ٍَيؼثا تَيضوويةكى صؤسى دةوش.
خَيويظرررثة ئرررةوةى ئييثرررةسىَيج برررةكاسدةٍَييَيج برررؤ ئرررةوةي طررروودمةىذ بَيرررج  -

صايى باػررى لرررة صمررراىَيكى صييرررذووى زيَاىيرررذا  لةئييثررةسىَيج برررةالىى كرررةو ػررراسة 
 ٍةبَيج.
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خؤطج  ىامرة : كرؤىبيً ػرَيواصى خةيوةىذييرة لرة برواسى سؤرىامةواىيرذا،         -7 
ئَيظرررثا برررة ٍرررؤى برررووىى ئييثرررةسىَيجء مؤبايرررك، ئةوةىرررذة خؼرررج برررةو ػرررَيواصةى  
خةيوةىرذيى ىابةطربَيج برة تايبررةتيؽ نروىكة طةيؼر ء وةآلمذاىرةوةى كرراتَيكى       

 ؤسى دةوش.يةكساس ص
فاكع: ئامشاصَيكى تا سادةيةا خَيؼركةوتووة، لرة ماوةيرةكى صؤس كةمرذا كرة      -3

نررةىذ دة يخةيررةا صيرراتش ىاسةيررةىَيج بابةتةكررة دةطةيررةىَيج، بررةآلو بررةيبى ئررةو        
ئررررامشاصة ئةوةيررررة كررررة طشاىبةٍايررررةو ٍررررةسوةٍا تررررةىَا دة ررررى ىووطررررشاوى خرررر       

 طةيةىَيج.دةىريدسَيجء وَييةو بةَل ةو دؤكيومَييج بة باػى ىا
ػَيوةى تة  يذى: مةبةطج لة ػرَيوةى تة  يرذى طةياىرذىى دةطثيووطرى      -1

بابةحء وَييةو ٍرةس كةسةطرثةيةكى ديكرةى سؤرىامةواىييرة برؤ باسةطراى كةىاَلةكرة        
كررة لةاليررةٌ سررودى ىووطررةسو سرراوةىى بابةتةكررة يررا كةسةطررثة سؤرىامةواىييةكررة     

ى، خررراغ يرررا ٍرررةس  دةطةيرررةىشَيجء برررؤ ئرررةوةؾ خؼرررج برررة ػرررةمةىذةفةس، تاكظررر    
 ػَيواصَيكى طواطثيةوةى تة  يذى دةبةطثَيج.

تةلررةفؤٌ: يةكَيكررة لررة ئررامشاصة كؤىررةكاىى خةيوةىررذىء خَيؼرركةوتيى صؤسى     -5
بةطرررررةسدا ٍررررراتووة، تةكيرررررةلؤرياى تةلرررررةفؤٌ ئرررررةمِشؤ يةكَيكرررررة لرررررة صاىظرررررثة        
خَيؼرركةوتووةكاٌء سؤر بررةسؤر طؤِساىكرراسيء خَيؼرركةوتيى ىرروشى بةطررةسدا دَيررج، 

ئَيظررررثا ىررررضيكبيً ٍرررراوِسشء ٍرررراودةمى مشؤءررررة، لررررة طريفرررراٌء لررررةىاو    تةلررررةفؤٌ
ئوتومبَيرركء لررة مرراألء ػرروَييى كرراسو ٍررةموو ػرروَييَيكذا ٍةيررة، ساطررثةوسؤ دوو       
كةغء صياتشيؽ بة دةىر  بةيةكرةوة دةبةطرثَيثةوة، باػرييةكاىى ئرةو ئرامشاصةى       

ى ئاطاىة، خةيوةىذيى ئةوةية كة بةكاسٍَيياىى ئاطاىة، ىشخء تَيضووى خةيذاكشدى
بضوكةو ػروَيً ىاطشَيرجء ٍرةسوةٍا دةتواىشَيرج دة رى كروستى ىووطشاويؼرى خر          
بيَيشدسَيرررج، برررةآلو بةيبةكرررةى ئةوةيرررة ترررا ئَيظرررثا ىاتواىشَيرررج وةا ئييثرررةسىَيج       
بةػرررَيوةيةكى برررةسبوو وَييرررةى سؤرىامرررةواىى يرررا بةَل رررةو دؤكيومَييرررجء دة رررى      

زى خرر  بيَيشدسَيررجء كشَيررى   ىووطررشاوى دسَيررزو ٍررةسوةٍا دطررةىى ءيررذيؤيى دسَيرر    
 بةكاسٍَيياىيؼى تا سادةيةا طشاىبة لة ئييثةسىَيج.
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طواطررثيةوةى ساطررثةوسؤ: ئررةو ػررَيواصة بررةكاسدةٍَييشَيج بررؤ طواطررثيةوةى  -6
ساطررررثةوسؤى سووداوو خَيؼررررَاحء زؤسةكرررراىى تررررشى كرررراسي ميررررذياية، دة ررررى   

ِسووى كراحء  ءيذيؤيىء وَييةو دة ى ىووطشاوو ٍرةموو زؤسَيرة دةطواصَيثرةوة، لرة    
زررررؤسةوة ئررررامشاصَيكى صؤس باػررررة، بررررةآلو ىررررشخء تَيضررررووى ئامَيشةكرررراٌء كشَيررررى   
بةكاسٍَيياىيؼى صؤس طشاىة. كةىاَلةكاىى تةلةفضيؤٌ خؼج بةو ػرَيواصة دةبةطر ء   

 تا سادةيةكيؽ سؤرىامةء طؤءاسةكاىيؽ خؼثى خ  دةبةط .
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 ثةزاويَصى بةشى دووةم:
 
 
، ّزارٗ الثقافة٘ وللةٔه كردشةتاٌ    9998، حرب الالن٘، اربٔل، جرجٔض علٕناغر -9

 77الثث ِت   العرا 

ابرأٍه، اوعالو ّ ّشاٜلُ ّ دّرِ يف التينٔ٘ اوجتناعٔ٘ ّاولتصادٓ٘، مؤشص٘ شاكر -7
 901 ض الثث ِتآدو لليكر ّالتْزٓع، القاٍرٗ

 ب ثاشااي  يريككثح تثهثفزيؤي هث كؤتايياثكانج تاثيتح ناؤايتبت وثشاثح تاثن      -3
تبت تاةيلريناثبتكاي هاث   -9930هثتث تتاح تثيتح ييستخ يث تايتاثتيض هاث تااهنج    

يوي ح تثهثفزيؤي يثشيَوتيثكج يث فريبيي هث بئتانج بتن فث ِتنساب تؤظيث خ داثيريلاب  
دثهنمانياخ دي ةووث ي يتتوج ثيَلريض يثئب ياثهؤح هثهنةريتاانج جاثنةج جيَاانيج يببتب     

وايخ يبيح بتتااوانج جااثنو يتتااوياي ثيَلااريتبتب ب يت ب يت  تاةيلرينااثبتكاي بتتاا
تثهثفزيؤي هث جيَان ي هث بئتانج خؤ دابيح ثيَصلثبتوب يكبيوبتب تا كاتيَلج ي تناو هاث   
نيااوتح يببتبخ يبي نااا توج كؤتااايج تااثيتح  ييااريبب وثيصااوث نابنااثكانج ييلااثح     

 905جيَاي... يرِبينث هثياي تث نابتح ثيَصوبض الثث ِت 
تاااث تتاح تاااث هثهن ينج يريككاااثح  ييياااؤ يتوث ِيَواااثبت ياااؤ تاةيلريناااثبتب       -1

تويَذي ااثبتكانج يااا كؤنج كااث يوبنااث يااث يح ي اغااثح ي بتااوتوبنج  يييااؤض يبيتاار اينااا    
وفؤتتو هثهنسا يث يييث اين نج بيَساوةثح ثثخصاج  ييياؤيج هاث هث ياثن هاث داثيريلاب        

ج جيَانج تويَذي ثبتب تاةيلرينثبتكاي فث ِتنسا يثئب يثهؤح هثهنةريتانج جثنةج يثكثي
هثب يوي تيي بتتوايض يثئب يبيح جثنو تاةيلرينثبتب هثبهناثكاي يتتاوياي ثيَلاريتبتب    
ثيَصلثبت يَلج وثب تب خيَري هثب ياوي تيي هاتاث داا يض تاا بيح هَيَاا  هاث تاائنج كؤتاايج         

ثب كاتاثبت  يوثيانا ي   ييسوثكاي تثييي بيَسوةثح  يييؤيج هث بئتانج خؤ دابي يييث ايض ه
ثيَج نايث ةؤناغيَلج نويَوتب  يييؤ هث ثاائ  كطناياثيي ياوبت كؤهنثكاثح تاث تكيج ييا ياح       

 96جثيابت ح.... يرِبينث هثياي تث نابتح ثيَصوبض الثث ِت 
تيَةثيصااو ج  يتااوج.. شااويَ ج هااث  كطنايثوااث ين كو يياا يض ي. كااثيا  يثاهااث ض   -5

 70كؤ ِح اينيا ر كو يض الثث ِت ض هث ناثلريبتكانج 9978يثغ ييض 
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تاااياي فااثباحض يياا ياح دي وااث نيَوجخ ورفوااث ياتاااييثكانجض بت ويَرِينااج هونااث    -6
ض نااثج  7001 تتو ض هث ناثلريبتكانج يتاواح ناثخ ثثخصج تث يتبض تاويَمانجض  

 96يثكثبض الثثِ ِت 
 77هثياي تث نابتح ثيَصوبض الثث ِت -7

ّاٍنٔتَا، عةْىٕ عبةدالفتاز عةساو، دراشة٘، شةبا٘       الصخاف٘ املتخصص٘ يف العامل-8
 1 الثث ِت  اوشجاتٔحٔ٘

 5هثياي تث نابتح ثيَصوبض الثث ِت -9
 99 الثث ِت  يغ يي  د.مؤٓد اخلفاف، اوعالو املتخص  -90

تااث يتبض هونااث ح كا يلاااتيَرح كااو يحض  كطنايااثظانج)وؤظا (ض طيااا ت ثيَاا خض    -99
 980الثث ِت 
نااثن  تااث تةثهنثييَم هااثيا تح - يآض  كطنايثوااث يج كااو يحنااثطيي قااثايز تااو-97

 59تثك ي مخ هونث تكانجض ناثج يثكثبض هثبهيَرض كويَتج يرييثتجض الثث ِت 
كااا بيي قااثوض هونااث ح  كطنايثنوبتااج)هثبيئض  يثؤ تاااطض وفوووااؤض بتااا (ض        -93

 997ض ناثج يثكثبض الثث ِت 7001تويَمانجض 
 993ثث ِت هثياي تث نابتح ثيَصوبض ال-91
 77 الثث ِت  بغذغد  د.مؤٓد اخلفاف، اوعالو املتخص  -95
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 زؤذنامةطةزيي كوزدى
 
 
 
 
 

سؤرىامةطررةسية تايبررةح بررة طررةسدةمَية يررا  ؤىررادَيكى ديرراسى كررشاوةوة ىييررة،       
ووكشاوة ٍةبووة كة بةخَيى خَيوةسةكاىى ئةو طةسدةمة نوىكة لة خَيؽ صاييييؽ ب

دةنرية ساىررةى سؤرىامةىووطررييةوة، بررةآلو ئررةوة طشى رة ئامررارةى خرر  بكشَيررج كررة   
سؤرىامةطةسية بةسٍةمى ٍاتيةكايرةء خةيرذابووىى ىووطريية. لةطرةأل خةيرذابووىى      
ىووطني خةيوةىذيى زةماوةسيى وةسنةسساىَيكى يةكساس مةصىى برةسؤوة بييرىء   

َيى ىاية  ؤىادَيكى ديكةوة. طشى ييةكرةى خةيرذابووىى ىووطرني لرةوةدابووة كرة      خ
ػرررثَية برررووة  ظرررةو بريوبؤنرررووٌء صاىيررراسيى لرررةسؤطشتووةو دةطثاودةطرررثى       
كشدووةو بؤ ماوةيةكى صؤس ماوةتةوة، ٍةس ىووطريية بؤترة مايرةى ئرةوةى ئاػريا      

 بني بةو مَيزووة دةوَلةمةىذةى كة مشؤءايةتى ٍةيةتى.
ػرثَية ىرةبووة ىراوى سؤرىامرة بووبَيرجء       9898سد بةطؼريت، ترا طراَلى    الى كو

سؤمرررراَلى بووبَيررررج، بررررةآلو لررررة دواى دةسنررررووىى يةكررررةو سؤرىامررررةوة دةسواصةى   
سؤرىامةطةسية لة كوسد كشايةوة، لرةو ػرثة ىرامؤو  وسطرةى كرة خَيؼرب الى كروسد        

لررة دةسدةكررةوح، برروو بررة خَيويظررثييةكى ىةتررةوةيى. ٍةطررجء بررريى ىةتررةوةيى       
دةسى كشدووة.  ةكةيصؤسبةي ئةو بووكشاواىةدا ٍةية كة كوسد بة دسَيزايى مَيزوو

طرةسٍةَلذاىى سؤرىامةطررةسية كرروسدى، سةى ررة لررة ىاونررةكةو تةىاىررةح زيَاىيؼررذا  
يةكَية بَيج لةو سؤرىامةطةسيياىةى كرة دسةىر  لرة دايكبووبَيرج، برةآلو لرة ٍةىرذش        

 . 9سؤرىامةطةسية دةسكشاوة  ؤىادذا لة يةا كاتذا نةىذيً بووكشاوةى
تَي ةيؼرثيى   كثَييب بة ػرَيوةيةكى طؼرثى وةا د. كرةمال مةصٍرةس ئةمحرةد لرة      

ساطرررثيذا باطرررى لَيررروة دةكررراح، طرررةسةتاى خةيرررذابووىى سؤرىامةطرررةسية لرررة صؤس    
وآلترررررراىى سؤرٍررررررةآلح، تررررررا سادةيررررررةكى صؤس بةسٍررررررةمى ٍرررررراتًء طياطررررررةتى       
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وخاييرررررةكاٌ برررررؤ كررررراسى    لرررررة صؤس ػررررروَيً كؤلؤىيظرررررثة ئةوس  7ئةوسوخاييةكاىرررررة
خِشوخاطةىذةى سؤياٌء لةبةس ساتشى ئةو رمراسة صؤسةيراٌ كرة سرابووىرة سؤرٍرةآلح      
دةطرررثياٌ كرررشدة دامةصساىرررذىى نرررارء سؤرىامرررة كرررة بةػَيكيؼرررياٌ برررة دةطرررج      
موبةػررريةكاىةوة برروو . تةىاىررةح بومساىيررةكاٌ كررة كؤطرردَيكى طررةوسةى بررةسدةو 

ئيندشاتؤسيرةتى بومسراىى،    ةحءطةسية برووٌ لرة ىراو سرودى دةوَلر     كاسى سؤرىامة
سؤيؼرررياٌ طررروودياٌ لرررة داٍَييررراٌء تةػةىةطرررةىذىى خرررةلوخؤى ئةوسوخاييرررةكاٌ 

 وةسطشح لةِسووى مةطةلةى ناخةمةىىء سؤرىامةطةسييذا.  
طرررشى بيً ٍؤكررراسى خةسةطرررةىذىى سَيرررشاى سؤرىامةطرررةسية ئرررةوةبوو كرررة برررؤ      

بةمةبةطرررثى  مةبةطرررثى مةطرررةلة ىةتةوايةتييرررةكاٌء ٍوػرررياسكشدىةوةى سرررةَلة   
ىةٍَيؼثيى زياواصيىء نةوطاىذىةوةى نييايةتى دةسدةكرشا، لرة كاتَيكيؼرذا لرة     
زيَاىررذا ٍَيؼررثا صؤس لررة طررةالىى دىيررا بررة مافررةكاىياٌ ىةطةيؼررثبووٌء ٍررةسوةٍا      
طررةلَية ديررراسدةى نةوطرراىذىةوةى نرررييايةتىء سةطرررةصيى لررة ئررراسادابووة، بؤيرررة    

زررررةماوةسى بررررووة لررررةو   سؤرىامةىووطررررية كررررة طررررشى بيً ئررررامشاصي ميررررذياى     
طررةسدةماىةدا، بؤتررة طررشى بيً نررةا بررة دةطررج طررةسكشدةو خَيؼررةى ة طياطررىء  
سووىررراكبريىء كؤمةآليةتيرررةكاٌ، برررةآلو لةطرررةأل ئةوةػرررذا بَي ومررراٌ خَيؼررركةوتيى  
مةطررةلةى تررةكييكى نرراخكشدٌء فةساٍررةو بررووىى خَيويظررثييةكاىى وةا كادررةصو    

لرة خراأل ئرةو ساَلرةى خَيؼرب كرة        مةسةكةةء ..ٍثذ، ٍؤكاسَيكى ديكرةى طرشى  بروو   
سووساىة بومساىييةكاىة، بووىة ٍؤى خَيؼكةوتيى سَيرشاى سؤرىامةىووطرية لرة    

 .3زيَاىذا
ٍؤكررراسى دواكرررةوتيى طرررةسٍةَلذاىى نرررارء سؤرىامةىووطرررية لرررة ىَيرررو طرررةلء   
ىةتررةوةكاىى رَيررش دةطررةآلتى بومسرراىى بررة تايبررةتى طةلررة موطرروَلناىةكاٌ، بررؤ         

مساىيةكاٌء ٍةسوةٍا دواكةوتوويى سةَلة بروو، نروىكة   طياطةتى كوَيشاىةى بو
لةاليةٌ دةطةآلتذاساٌء تةىاىةح سودى طوَلثاىى بومساىييةوة طةوسةتشيً طرضا  
بةطررةس ئررةو كةطرراىةدا دةطررةخَييشا كررة طوَيِشايررةَلى فررةسماىى  ةدةدررةكشدىى نررار   
ء ىررةدةبووٌ، ٍررةسوةا نرراخكشدىى كثَيبيرراٌ بررة كاررش لة ةَلررةو دةدا، ئررةو سَي شيررة     

ئةطررثةمييةى بررةسدةو كرراسى نررارء سؤرىامةطررةسية بررة تررةىَا بررةسؤكى مي  ررةتاىى 
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دررةيشة تررروسكى رَيرررش فررةسماىِشةوايى توسكيررراى ىرررةطشتبؤوة، بررةَلكو لرررةىاو سرررودى    
 .1بومساىيةكاىيؼذا، سووىاكبرياٌء تَي ةيؼثوواٌ ٍةماٌ ىةٍامةتياٌ ٍةبوو

طررررايةى  لررررة سؤسٍررررةآلتى ىاوةِساطررررجء ئررررةو ػرررروَيياىةى تررررش كررررة لررررة رَيررررش      
ئيندشاتؤسيةتى بومساىيذا بووٌ، بةػَيوةيةكى طؼثى لةطةأل بَة ٍَيضبووىة ئرةو  
ئيندشاتؤسيةتة لةطةسدةمى طوَلثاٌ بةبذوحلةميذى دووةوء دواى ػكظثى يرةا  
بررةدواى يررةكى بومساىيررةكاٌ لررة زررةى ى زيَرراىى يةكررةو، ئررةو ئيندشاتؤسيةتررة       

اليةكررررةوة وآلحء ساكررررة برررةسةو الواصى نرررروو تررررا واى لَيَررراح ئرررريب لررررة ٍرررةموو    
داطريكشاوةكررررررراىى رَيرررررررش طرررررررايةى بومساىيرررررررةكاٌ لةاليرررررررةٌ ئيي  يضةكررررررراٌء   
ٍاوخةطاىةكاىييررةوة كررؤىِبؤأل دةكررشاٌ. الواصبررووىى ئيندشاتؤسيررةتى بومسرراىىء  
دابةػرربووىى مرياتةكررةى بةطررةس وآلترراىى طررةسكةوتووى ئررةوسوخاء سؤسئرراوايى     

 .5بكةٌوايكشد  ؤىادَيكى تش لةو ػوَيياىة دةطج خَي
امةىووطية لة ريراىى ئرةو طةالىرةدا    لةطةأل ئةو  ؤىادةدا، طشى ىء خَي ةى سؤرى

سؤر بررةِسؤر صيرراتش خررةسةى دةطررةىذ، لررة ىرراو سررودى دةوَلررةتى بومساىيررذا نررارء    
سؤرىامةىووطرررررية وةا نرررررةكَيكى درايرررررةتى كرررررشدٌء بةسصكشدىرررررةوةى ئاطرررررثى  
ٍوػرررررياسيى لرررررةدرى طررررروَلثاٌء داسودةطرررررثةكةى برررررةكاسٍَييشا، طرررررةالىى رَيرررررش   

طروودمةىذبووٌ، يرةكَيكياٌ بشيثرى بروو      فةسماىِشةوايى لةو  ؤىادةدا لة دوو ػرج 
لررة ٍرراتيى وآلترراىى سؤسئرراوايىء ئررةوى تشيؼررياٌ نرراوكشدٌ برروو لررةو  وزؤَلررة   
ناخةمةىىء سؤرىامةواىييةى لةىاو سودى دةوَلةتى بومساىيرذا لرة درى طروَلثاٌ    

 دةطثى خَيكشد.
و بةآلو لةطة ئةواىةػذا سؤرىامةىووطية لة ىَيو طةمح كوسددا ٍةس دسةى ب لةنرا 

مي  ةتاىى دساوط  لةداية بوو، ئةمةؾ وةا د. كةمال مةصٍةس ئامارةى خَيرذاوة،  
دةطةِسَيثررةوة بررؤ لةاليررةا ىررةبووىى نرراخةمةىى و لةاليررةكى تشيؼررةوة خةيررذابووٌء 
صؤسبووىى داىراو تَي ةيؼرثوواىى كروسد ٍَيواػرب بروو لةنراو دةوسوبرةس، برةآلو لرة          

نررروىكة برررة باػرررى ٍةطرررثى  ىيررروةى دووةمرررى طرررةدةى ىرررؤصدةوة، ئرررةو بؤػرررايية
خَيذةكشا، بؤية بايةسذاٌ بة سوَييذةواسى بووة يةكَية لة دسومشرة طرةسةكيةكاىى   
بضووتيررةوةكاىى كوسدايرررةتى. ٍاوكررراح ػرررَيواصى سوَييرررذىى ٍاونرررةسخ طةيؼرررثة  
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كوسدطثاىيؽ، بؤ منووىة لة دواى زةى ى يةكةمى زيَراىة صؤسبرةى ػراسةكاىى    
 وترابىء لرة    30ا طرةسى ٍةَلرذا، لرة ئراكشش     كوسدطثاٌ دياسدةى سوَييرذٌ تَيياىرذ  

 وترابىء لرة كؤيرة     50ء لة دٍؤا 15ء لة سةواىذصيؽ 15و لة ئامَيذى 10صاسؤ 
 وتررابى لررة فَيشطررةكاىى  955ء لررة ٍررةولَيش 910ء لررة طرر َيناىىء ػرراسبارَيش 975

. سؤر برةِسؤر فَيشسررواصاىى ئررةو فَيشطاىرة رماسةيرراٌ صيررادى   6ضكومةترذا دةيا،وَييررذ 
فَيشطرررةى صيررراتشيؽ دةكشاىرررةوةو بايرررةسيى صيررراتش برررة سوَييرررذٌ دةدسا.    دةكرررشد، 

تَي ةيؼررثوواىى كرروسدء فَيشسررواصاٌ بررة دواى صاىررنيء صاىظررثذا دةنررووىة ػرراسة        
طةوسةكاٌ كة ىاوةىذى طشى ى فَيشبووٌ بووٌ، صؤس لة سواصياساىى صاىنيء صاىظرج  

ذَيكياٌ لرررة ػررراسة طرررةوسةو خايثةسثرررةكاىى وآلتررراىى دةسوبرررةس طريطررراىةوة، ٍةىررر     
بةوةىذةؾ ىةوةطثاٌء سووياٌ كشدة وآلتاىى ئةوسوخا كة طةسناوةى ٍةَلكشدىى 

 ػةخؤَلى سوَييذةواسىء نارء سووىاكبرييى بووٌ لةو طةسدةمةدا.
بةدلؤسة تَيكةآلوييةكى باؾ لرة ىَيرواٌ تَيكؤػرةساىى برواسى صاىظرجء صاىرنيء        

خةيرذابوو، كرةلثوسو   سووىاكبرييى كروسد لةطرةأل كرةلثوسى خَيؼركةوتووى ئرةوسوخا      
فةسٍررررررةى ى خَيؼرررررركةوتووى ئةوسوخاييررررررةكاىيؽ كاسي ررررررةسيى صؤسى لةطررررررةس    
فَيشسررواصاىى كرروسد زَيََيؼررج، ئةواىررةى كررة طةِساىررةوة بررؤ ىيؼررثناىيؽ بررةو برراسة   
صاىررررنيء صاىظررررثة كةَلةكررررةبووةى كررررة ٍررررةياىبوو، نرررراالكاىة سؤَليرررراٌ لررررةبضاءة        

سَيبراص دسَيرزةياٌ برة ٍرةوألء     سووىاكبرييذا بيين، لة كوسدطرثاىيؽ لةطرةس ٍرةماٌ    
تة ةَلوء كاسةكاىى سؤياىذا، صؤسبرةياٌ سؤيراٌ برة كراسى نراخةمةىىء نراخشاىةو       

 سؤرىامةطةسي ء كاسى سووىاكبريييةوة سةسية كشد.
ئررررريب ئرررررةو ٍةلومةسزرررررة برررررة طؼرررررثى فاكثرررررةسى طرررررةسةكيى خةيرررررذابووىى        

 ةيرةكى  سؤرىامةىووطية كوسدى بووٌ، وايكرشد سؤرىامةىووطرية ء نراخشاىة خيَ   
طشى  لةىَيو مي  ةتذا ب شَيجء سةَلكاىَيكى صؤس سرةباحء تَيكؤػراىى سؤيراٌ لرةو     
ػَيواصةدا سظثةطةِس، بةآلو ٍاوكاح لةطةأل ئةو ئاِساطثةو مةي ةى ىَيو سووىاكبريو 
تَي ةيؼثوواىى كروسد، طرةسةِساى  وسطريى كراسى نراخشاىةو دةسكشدىرى سؤرىامرة        

ئاطثةى َيكى طةوسةتش ٍرةبوو كرة ئرةويؽ     لةِسووى تةكييةء تواىاى مادديؼةوة،
صؤسداسيررررررىء توىذوتيررررررزى دةطررررررةآلتى بومسرررررراىى برررررروو لةطررررررةس مةطررررررةلةى 
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سؤرىامةىووطى ء ناخشاىة بة تايبةتى لةالى طةالىى رَيشدةطج، بؤيرة ئرةوة واي   
لررة سووىرراكبريو ىيؼررثناٌ خررةسوةساىى كرروسد كررشد وةا ىةتررةوة رَيررش دةطررثةكاىى        

مساىى، بري لرة ػروَييى دووسة دةطرثى دةطرةآلتى     ديكةى ىَيو ئيندشاتؤسيةتى بو
بومساىييرررةكاٌ بكةىرررةوة برررؤ دةسكشدىرررى سؤرىامرررةو كررراسى نررراخشاىة، برررؤ كررروسد  
وآلتَيكررى وةا ميظررش بررة تايبررةتى  رراٍريةى خايثررةسج، لررةباستشيً زَي ررة برروو،         
نوىكة لةاليةكةوة ئةو طةسدةمة ميظش لة رَيش كاسي رةسية ئيي  يضةكاىرذابوو كرة    

كيى بومساىييررررةكاٌ برررروو، لةاليررررةكى ديكةػررررةوة  رررراٍرية لررررة    ىررررةياسي طررررةسة 
ػاسطثاىيةتى ئةوسوخاوة ىضية بروو، ترا سادةيرةكى براؾ تَيكةآلوييرةا ٍرةبوو لرة        
ىَيرررو ٍرررةسدوو ػاسطرررثاىيةتى ميظرررشو ئرررةوسوخا، ٍرررةسوةٍا ىَيوةىرررذَيكى طشى رررى    
سؤرىامةىووطررريؽ بررروو نررروىكة لرررة ميظرررشدا لةطرررةأل ٍررراتيى فةِسةىظررراييةكاٌء      

اخ يؤٌ، سؤرىامةطةسية تَييذا طةسى ٍةَلذاوة. ٍرةسوةا كاسبةدةطرثاىى   لةػكشى ى
ئيي  يررضيؽ دةسطايرراٌ بررؤ ٍررةموو ىاضررةصو ىررةياساىى ئيندشاتؤسيررةتى بومسرراىى    
سظررثبووة طررةس خؼررجء كاسيرراٌ بررؤ ىةٍَيؼررثيى يررةكساسةكيى كاسي ررةسىء سؤَلررى  

 . 7بومساىيةكاٌ لةو ىاونةيةدا دةكشد
وة ػرروَييى لررة دايكبررووىى يةكررةو سؤرىامررةى     لةبررةس ئررةو ٍؤكاساىررة  رراٍرية بررو    

كرروسدى، ئررةو سؤرىامةيررة تررةىَا لررةو ػاسةػررذا خررةى ى ىررةسواسد، بررةَلكو بررة ٍررةس      
ػَيواصَيكيؽ بوواية بةػَيكى بة ىََييى لَة سةواىرةى كوسدطرثاٌ دةكرشا، ئةمرةؾ     
ٍؤكاسَيكى تش بوو كة كاسي ةسيى لةطةس سووىاكبريو صاىني سواصو تَي ةيؼثوواىى 

ى كوسدطرثاٌ دسوطرثكشدء صيراتش ٍاىيرذاٌ ترا ئرةواىيؽ لرةالى سؤياىرةوة         ىاوةوة
يررررررةكى طةسيٍررررررةوألء تة ررررررةَلوكاىياٌ  ةىةطررررررةِس بررررررؤ ٍَيياىةكايررررررةى سؤرىامة    

ىيؼثناىدةسوةساىةى ٍاوػَيوةى ئةو بووكشاواىةى طةلة رَيش دةطثةكاىى ديكرةى  
ةػرراىةوةى ىَيررو ئيندشاتررؤسى بومسرراىى دةسياىررذةكشد بررة تايبررةتى لررة دواى ٍةَلو 

 ئيندشاتؤسيةكةو ٍاتيى ئيي  يض بؤ ئةو كؤلؤىياالىةى خَيؼووى بومساىى.
ٍةى او بة ٍةى او سؤرىامةطةسية لة كوسدطثاٌ دةبووة دياسدةيرةكى براو، ئرةو    
سةَلكاىةى ئةصمووٌء تواىايراٌ ٍرةبوو، صؤس لرة برريى دةسكشدىرى سؤرىامرةدابووٌ،       

وةا داطريكررررةسَيةء وةا  ئرررريب لةطررررةأل ٍرررراتيى ئيي  يررررض بررررؤ بررررريا  كررررة سررررؤى   
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خَيويظررثييةكى طياطررةتى سررؤى، نررةىذ سؤرىامةيررةكى دةسكررشد، ئةمررةؾ بررووة      
خَيذاويظررررثييةكة طؼرررريت و مؤدَيرررركء بررررةدلؤسة سؤر بررررةدواى سؤر لررررة ػرررروَيية     
زياواصةكرررراىى كوسدطررررثاٌ بووكررررشاوةو سؤرىامررررة دةسدةكررررشاو ٍررررةوَلى ٍَييرررراىى   

 ناخشاىةؾ دةدسا.
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 ميدياى كوزديى تايبةمتةند كةنالَى 
 
 
 
 
 

برريا  لرةدواي دةسنرووىة     ئاطريت كةىاَلةكاىى ميذياى زةماوةسيى كوسدى لة 
، كرةىاَلى ئييثرةسىَيثى   9999ترا خرَيؽ طراَلى     9991يةكةو بووكشاوةوة لةطراَلة  

لَة دةسبضَيج، بة ػرَيوةيةكى طؼرثى ٍرةموو زؤسةكراىى ترشى ٍرةبوو: ىووطرشاو،        
امررةو طؤءرراسو ىامي كررةو دةوسيرراح وةا كررةىاَلى ىووطررشاو،  بييررشاو، بيظررباو. سؤرى

ساديررررؤ وةا كررررةىاَلى بيظررررباو، تةلررررةفضيؤٌء تررررا سادةيررررةكيؽ ػرررراىؤو كررررؤِسو       
 كؤبووىةوةكاٌ.

ئةو كةىاآلىرةؾ لرةِسووى طياطرةحء سَيبراصو ئرةو اليةىرةى دةسيرذةكشد، بةطرةس         
 دوو سَيباصدا دابةؾ ببووٌ:

اليرررةٌء سَيكشرررشاوو كؤمةَلرررةو    يةكرررةو: ئةواىرررةبووٌ كرررة ضرررضةء بضووتيرررةوةو   
كةطررايةتيية ىيؼررثناىييةكاٌ دةسيرراٌ دةكررشد، ئةواىررة بررة صؤسى سؤرىامررة، طؤءرراس،  
بووكرررشاوةى دةوسىء ٍرررةسوةٍا ساديرررؤ برررووٌ، زررراس زاسَيرررة كرررؤِسو كؤبووىرررةوةو  
ػاىؤػياٌ سَيكذةسظرج. سَيبراصى ئرةدلؤسةياٌ سَيبراصَيكى ىيؼرثناٌ خةسوةساىرةى       

ىكشدىررة كوسدطررثاٌ بررووة، ٍررةوَلى ٍوػررياسكشدىةوةو     در بررة داطريكرراسيى و وَيشا 
بةسصكشدىةوةى ئاطثى سووىاكبريىء تَي ةيؼثوويى ٍاووآلتياىى دةداو ٍةسوةٍا 
ٍاىى سوَييرذٌء نراكبكشدىى براسى كؤمةآليرةتى دةداو ترةسكيضى لةطرةس ٍرةموو        

 ئةو اليةىاىة دةكشدةوة كة لة بةسرةوةىذيى ىةتةوةيى كوسد بووٌ.
سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذ لرة بووكرشاوة سؤرىامةىووطريةكاىذا    لةو زؤسةياىذا، 

  ىََييررى بووبَيررج يرراٌ ئاػرركشا ٍررةبووة، لررة نررةىذ بواسَيكررذا تايبةمتةىررذَيثياٌ         
وةسطشتبرروو، بررةآلو لررة ساديررؤدا ميررذياى تايبةمتةىررذ تررةىَا لررةو بةسىاماىررةدا سررؤى  

 دةبيييةوة كة ماوةياٌ بؤ تةسساٌ كشابوو.
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اآلىررةدا دةبيييررةوة كررة ضكومررةتى بةدررذا طةسخةسػررثى     دووةو: سررؤى لررةو كةى 
دةكررشدٌء سرراوةىى بررووٌ، ئررةواىيؽ سررؤى لررةو زؤساىررةدا دةبيييررةوة: سؤرىامررةو   
طؤءررراسو بووكرررشاوة دةوسييرررةكاٌ، ساديرررؤ، تةلرررةفضيؤٌ. ئرررةدلؤسةياٌ لرررة ئاماجنرررة 
طؼررثيةكةيذا ساطةياىررذىَية بررووة كررةئامشاصَية بررووة بةدةطررج ضكومررةتة بةدررذاو    

برررة نرررةىذ  ؤىادَيكرررذا  ؾىرررذةى برررؤ ئرررةو ضكومةترررة كرررشدووة، ئرررةدلؤسة خِشوخاطة
لةطةسدةمة ضوكنِشاىية خاػايةتة و ضوكنة بةبذولكةسيه  اطه  ٍةستَيدةِسيوة، 

ء ماوةيةكيؽ دواى ئةوة لةطةسدةمة ضوكنِشاىية بةبع و لةكاتة ٍاتيرةئاساي  
وتين داىووطررثاىذىة ىَيررواٌ ػؤِسػررة كرروسدي و ضكومررةتة بةدررذاو دواي سَيككررة 

لةٍةس دةطةآلح طشتية دةطثى طةداو ضوطَيً، دةطاتة تا  9970ياىضةي ئاداسي 
يررةكَية لررةو مرراوةو  ؤىاداىررةؾ ، ئررةو كةىاآلىررة زؤسَيررة لةتايبةمتةىررذية سؤيرراٌ     

ئرةو كةىاآلىرة ئةطةسنرى لةٍَيَ رة طؼرثييةكاىذا ٍرةس برةالى فرةسماىِشةوايى         ٍةبووة، 
ح بررووة، بررةآلو دواى ٍاتيررة طررةس بريا ررذا دةػرركايةوةو ئررامشاصي دةطررج دةطررةآل 

ضررروكنى طرررةداو ضوطرررَيً، ساطةياىرررذىى كررروسديى سةمسرررة و ضكرررومية لرررة خررراَل  
بووة ئامشاصَيكة دةطرج بةبظرييةكاٌ   بةتةواوي ساطةياىذىى بةسةبيى ىاو بريا ، 

 بؤ درايةتيكشدٌء ػَيواىذىى دطةىى بضووتيةوةى كوسدايةتى.
ةياىذىى تايبةمتةىرذ ترةىَا سرؤى لرةو     لةو سَيباصةدا لة تةلةفضيؤٌء ساديؤدا، ساط

بةسىامة تايبةتياىةدا دةبيييرةوة كرة لرةو دوو كةىاَلرة ماوةيراٌ برؤ ترةسساىكشابوو،        
كررةميؽ لررة بووكررشاوةى سؤرىامةطررةسية تايبةمتةىررذ      زررؤسَيكةٍررةسوةٍا نررةىذ  

ٍةبووٌ بةتايبةتة لةبواسةكاىة ئةدةة و وةصسؾ و تةىذسوطيت، ئةطةسىا ئةوةى 
الخررةِسةى تايبةمتةىررذ برروو لررةو نررةىذ سؤرىامةيررةى كررة لةاليررةٌ        تررش لررة ػررَيوةى   

فررةسماىِشةوايى بةدررذاوة دةسدةكررشا، ٍةمووػررياٌ ٍررةس يررةا طياطررةتى طررةسةكيى   
كؤى دةكشدىةوة كرة ئامارةمراٌ خَيرذا. لرةو نواسنَيوةيةػرذا صيراتش نرةىذ بواسَيرة         

ة و طشى ييرراٌ خَيررذةدسا وةا بامسرراىكشد كررةبواسي تايبةمتةىررذي وةسصؾ، ئررةدة    
 تةىذسوطيت بووٌ،
ميررذياى كرروسدى بررةدلؤسة برروو، بررةآلو دواتررش ميررذياى    9999تررا خررَيؽ طرراَلى  

كرروسدى بررة سَيبرراصى يةكررةو تةػررةىةى كررشدو لررة طررةسزةو كررةىاَلى تةلررةفضيؤىىء      
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ساديؤيىء بووكشاوةكاىذا طةػةى كشد، لة ٍةسَينى كوسدطثاىذا كرة ئرةو بةػرةى    
طروخاى برريا  لَيرى     9999ةِسييى طراَلى  كوسدطثاىى خَيكذةٍَييا كة لة دواى ساخر 

كؼررايةوةو كرروسد ئيررذاسةى تَيررذا دامةسصاىررذ، ميررذيا بررةو سَيبرراصة خررةسةى طررةىذ،         
ساطةياىررذىى تايبةمتةىررذ ٍاتررة كايررةوة لررة ػررَيوةى بووكررشاوةى سؤرىامةىوطرريى      
طةسبةسؤ، تةلةفضيؤٌ، ساديؤؾ، برةآلو لرة ٍةىرذش بةػرى ديكرةى كوسدطرثاٌ كرة        

ارررى ضكومررةتى بةبظررى بريا يرررذا مررابؤوة، سَيبرراصى دووةمرررى     ٍَيؼررثا لررةرَيش سكيَ  
ساطةياىرررذىى كررروسدى ٍرررةبوو كرررة طرررةس برررة ضكومرررةتى بريا رررى بةبظرررى بررروو،         
طوتاسةكةى درى ئيذاسةو دةطةآلتة كوسدىء ٍةسَينى كوسدطثاٌ بروو، سضمرةتى   
دةطررةآلتى ضضبررى بةبظررى دةكررشد، ئررةو ساطةياىذىررة سؤر بررةِسؤر الواصتررش دةبرروو،       

ئرررةوتؤى لةطرررةس وةسطرررش دسوطرررج ىرررةدةكشد كةز ةلرررةو ىاونرررة   كاسي ةسييرررةكى 
كوسديياىررةي رَيشدةطررةآلتة بررةبع بوودةبررووةوة، سَي ررةياٌ خَيررذةدسا بَييررة ىرراو       

 ٍةسَينى كوسدطثاىيؼةوة.
لةطررةسوبةىذى كؤتررايى ٍرراتيى طررةدةى بيظررثةوء ٍررةصاسةى دووةو، كررةىاَلَيكى 

كررةىاَلى ئييثررةسىَيثى ديكرةى ساطةياىررذٌ لررة كوسدطرثاٌ طررةسى ٍةَلررذا كرة ئررةويؽ    
برررروو، ئررررةو كةىاَلررررة لةطررررةسةتادا لةاليررررةٌ كرررروسداىى ئررررةوسوخاوة دسوطررررثذةكشاو  
برررةِسَيوةدةبشا، سؤر برررةِسؤر ئرررةو كةىاَلرررة زةماوةسييرررةؾ خَيؼرررذةكةوحء خرررةسةى       

، دةيرراٌ كررةىاَلى ئييثررةسىَيثى كرروسدي     7006دةطررةىذ بررةو سادةيررةى تررا طرراَلى     
اىةؾ تايبةمتةىذيياٌ ٍةبوو بة تايبةتيؽ لرة  ٍةبوو،  صؤس لةو كةىاَلة ئييثةسىَيثي

بواسةكاىى: ٍةواأل، ٍوىةس، ئةدةة، صاىظرثى كؤمديوترةسو ئييثرةسىَيج، ئرابووسى،     
 رىاٌء.. ٍثذ. 
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 بوازو ئاضتةكانى تايبةمتةندبوون لة زؤذنامةطةزيي كوزديدا
 
 
 
 
 

 ميذياى كوسدى لرة ٍرةسَينى باػرووسى كوسدطرثاٌ ٍاوػرَيوةى صؤسبرةى ميرذيا       
زيَاىيررةكاٌ، تررا سادةيررةا خَيؼرركةوتيى بررة سررؤوة بيييرروة، ىرراتواىني بَ ررَيني ئررةو        
خَيؼررركةوتية ٍاوترررةسيؤء ترررةواو ٍاوػرررَيوةى خَيؼررركةوتيى ميرررذياى زيَررراىى       
سؤسئرررراواو تةىاىررررةح وآلترررراىى دةوسوبةسيؼررررة، بررررةآلو بررررة بررررةساوسدكشدٌ لةطررررةأل  

ى صؤس بةطرةس  ةوة، طؤِساىكاسييرةك -9999طةسدةمى داطريكاسيى لرة خرَيؽ طراَلى    
ية لررةِسووى ىووطررميررذياى كوسديررذا داٍرراح، بررة تايبررةتى لةطررةس ئاطررثى سؤرىامة 

ئررامَيشو  دةسكررشدٌء ىووطررنيء نرراخكشدٌء كرراسى ٍوىررةسى سؤرىامررةو طؤءرراسدا،       
 لةناو طةسدةمى خَيؽ سؤى صؤس خَيؼكةوح. 

ٍؤكرررراسى ئررررةو خَيؼرررركةوتية طرررريووسداسةؾ تررررا سادةيررررةا دةطةِسَيثررررةوة بررررؤ      
ةصايرررةكى فرررشاواىبى ئررراصادى برررؤ سووىررراكبرياٌء ىووطرررةساٌء      فةساٍرررةمبووىى ف

بةكاسٍَيياىى ئامَيشى خَيؼكةوتووى ميذيايىء ٍةسوةٍا كشاىةوةى طريووسةكاىى  
ٍررةسَينى كوسدطررثاٌ لررة ٍةىررذش سووةوة بررة سووى ئررةوسوخادا، ئررةو فشاواىبررووٌء    
ة خَيؼكةوتيةى سؤرىامةطرةسية كروسدى، ئةطةسنرى بةػرَيوةيةكى صؤسو ىاِسَيكوخَير     

برررروو، بررررةآلو سرررراَلى دةطررررثدَية برررروو بررررؤ طررررةسٍةَلذاىى طررررةسدةمَيكى ىرررروش لررررة  
 سؤرىامةطةسيى كوسديذا.

صؤسبووىى سَيكششاوو كؤمةَلرة خيؼرةيىء مشؤيرىء زةماوةسييرةكاٌ، ضضبرةكاٌ،      
كؤمداىياكاٌء دامةصساوة سووىاكبريىء سؤرىامرةواىىء فةسٍةى ييرةكاٌ لةاليرةاء    

  ٌ ء فشاواىبررووىى ريرراىى كؤمررةآلىى سررةَلكى   خَيؼرركةوتيى ػاسطررثاىىء ئرراَلؤصبوو
كوسدطثاٌ لةاليرةكى ترشو ٍرةسوةٍا ٍرةبووىى تواىراى مشؤيرىء داسايرى باػرب لرة          

 زاساٌ، ٍؤكاسى طةسةكيى طةسٍةَلذاىى سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذى كوسديً.
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ئةطررةس تَيبييررى ميررذياى سؤسئرراواو ئررةوسوخا بكررةيً، دةبيرريني سؤرىامةطررةسية       
ؤر لةبشةودايةو طةػرة دةطرةىَيج، لرة بةسامبةسيؼرذا فرشؤؾء      تايبةمتةىذ سؤر بةِس

تريارو تةىاىرةح رمراسةى سؤرىامرةو طؤءراسو بووكرشاوة طؼرثييةكاٌ لرة صؤس وآلترذا         
 .8كةو دةكاحء بةسةو دواوة خاػةكؼة دةكاح

سةى ررة ئررةو ٍاوكَيؼررةية بررة تررةواوى لررة كوسدطررثاىذا ز بررةز  ىررةب ، نرروىكة   
ةىرذ لَيرشةؾ ترا سادةيرةا طةػرةى كرشدووةو لرة        ٍةسنةىذة سؤرىامةطرةسية تايبةمت 

زرراساٌ فررشاواىب بررووة، بررةآلو لةطررةأل ئةوةػررذا سؤرىامررة طؼررثيةكةؾ ٍاوتررةسيؤ      
طةػةى كشدووةو وسدة وسدة صياتشيؽ خةسة دةطةىَيج، سؤرىامةى طؼثى زراسش  
لرة  ؤىررادى خَيؼرركةوتيذاية، نرةىذ ٍؤكرراسَيكيؽ بررؤ ئةمررة ٍةيرة كررة دةكشَيررج لررةو    

 اسةوةدا بيا،ةييةِسوو:نةىذ ساَلةى سو
ٍَيؼرثا سؤرىامررةى طؼررثى لرة كوسدطررثاىذا ىةطةيؼررثؤتة ئاطرثَيكى برراآل، بررة    -9

ماىاى ئةوةى ٍَيؼثا ىاتواىني بَ َيني سؤرىامةطةسية طؼثى تا ئةو سادةيرة ػروَييى   
سررؤى طشتؤتررةوة كررة بررة تررةواوى ويظررجء ئاسةصووةكرراىى سوَييررةسى كرروسد تَيررش       

كرةدا ب َيِشَيرج، بةَل رةؾ برؤ ئرةوة كرةميى ترريارى        بكاحء سؤَلى سؤى لة طؤِسةخاىة
سؤرىامةكاىة. بؤ منووىة ئةمِشؤ كة ئةو باطة ئامادة دةكةيً، نةىذ سؤرىامةيرةكة  
سؤراىة لة كوسدطثاىذا دةسدةنً، كة ٍةمووياٌ ضضبني، تريارى ٍيو كامَيكياٌ لرة  

ج كرة خَيريش   ٍةصاس داىة تَيدةِس ىاكاح، لة كاتَيكذا لرة ىاونرةيةا دابرةؾ دةكشَير     دة
 م يررؤٌ 1خاسَيضطررا صيرراتش دةطشَيثررةوةو لررةو خَيرريش خاسَيضطاياىةػررذا بررةالىى كررةو ي     

كوسدى لَة ىيؼثةز ية، سؤ ئةطةس لةو نواس م يرؤٌ كةطرةؾ ترةىَا يرةا م يرؤٌ      
سوَييذةواس ب  يسَيزةى سوَييذةواسةكة صؤس لةو سَيزةية صيراتشة ، ئرةوا نراخكشدىى    

 صاسو نواسو ضةوح ٍةصاس داىة وةا ىةبووٌ واية.ئةو سؤرىاماىة بة تريارى ط  ٍة

بة ٍةماٌ ػرَيوة بووكرشاوة ٍةفثاىرةكاىيؽ ئةطةسنرة بةػرَيكياٌ طرةسبةسؤٌ،       
 بةآلو تريارياٌ بةخَية خَيويظج ىييةو صؤس كةمً.

مةبةطج لة ٍَيياىةوةى ئةو منووىةية تةىَا طةةاىذىى ئةو ساَلةية كة دةَلَيني 
ىةطةيؼرررثؤتة ئاطرررثَيكى برررراآل كرررة سواطررررجء     سؤرىامةطرررةسية لرررة كوسدطررررثاىذا  

 ئاسةصووى سوَييةسى كوسدى تَيش بكاح.
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كؤمةَل ررررةى كرررروسدةواسيى لررررة ٍةىررررذش بررررواسدا، بررررة تايبررررةتى لررررة بررررواسى    -7
كؤمةآليررةتى ئةوةىررذة خَيؼرريةكةوتووةو بررةسةو مررةدةىى بررووٌ ىةنررووةء ريرراىى       

ىرررذ ببَيثرررة  كؤمرررةأل برررةو سادةو ػرررَيوةية ئررراَلؤص ىرررةبووة كرررة سؤرىامرررةى تايبةمتة     
خَيويظثيةكى صؤس طشى ء واماٌ لَيبكاح دةطثبةسداسى سؤرىامةى طؼرثى برني لرة    

 خَيياو سؤرىامةى تايبةمتةىذدا.
سؤرىامررة طؼررثييةكاٌ لةِسَي ررةى دةسكشدىررة خاػرركؤيةا يرراٌ تررةسساىكشدىى   -3

الخةِسةيةا يا طثووىَية برؤ بابرةحء برواسَيكى ديراسيكشاوى وةا وةسصؾ، ئرةدةة،      
سوطرررثى، ميرررذيا، رىررراٌ، ميرررذاآلٌ، خرررةسوةسدةو ياطررراو ..ٍثرررذ، ترررا  ئرررابوسى، تةىذ

سادةيةا تواىيويرةتى ئرةسكى سؤرىامةطرةسيى تايبةمتةىرذيؽ برةز  بََيريً، بؤيرة        
سؤرىامةطرررررةسية طؼرررررثى لرررررة كوسدطرررررثاىذا خاػةكؼرررررةى ىرررررةكشدووة بةسامبرررررةس 

 سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذ بةبةساوسدكشدٌ لةطةأل ػوَيياىى تش.
، لرررة ٍرررةسَينى 9999بةػرررَيوةيةكى طؼرررثى برررةس لرررة طررراَلى  ٍةسنرررؤىَية بَيرررج،

كوسدطررررثاىذا سؤرىامةطرررررةسية تايبةمتةىررررذ ٍرررررةبووة   لررررة ئاطرررررثى ٍرررررةبووىى    
سؤرىامةيرررةكى طرررةسبةسؤى تايبرررةح برررة بواسَيرررة يرررا ترررةسساىكشدىى الخرررةِسة يررراٌ    
خاػررركؤيةا برررؤ بواسةكرررة، صؤسبرررةى ئرررةو بووكرررشاوة تايبةمتةىذاىرررةؾ برررة ىََييرررى 

لررة نرراوى دةطررةآلح بررووة نرروىكة صؤسبررةياٌ لةاليررةٌ ضررضةء       دةسكررشاوٌء دووس
سَيكشررشاوة كوسدييةكاىررةوة دةسكررشاوٌ كررة درى دةطررةآلتى بةدررذا دةزررةى اٌ يرراٌ   
لةم نالىَيذابووٌ. ئةو بووكشاواىةى كة لةو طةسدةمةو برةو ػرَيوةية دةسدةنرووٌ    

يرراساٌ، بررةصؤسية لررةو بواساىررةدا بررووٌ:  وتابيرراٌء الواٌ، كشَيكرراساٌ، رىرراٌ، زوت      
صاىظررجء خررةسوةسدة، ئررةدةةء سووىرراكبريى، مامؤطررثا، طةسباصى خَيؼررنةسطة ،     

 ميذاآلٌ.
، بررة ٍررةماٌ ػررَيوة سؤرىامةطررةسية تايبةمتةىررذ لررة صؤس     9999لررة دواى طرراَلة  

لرررة  9999بررواسدا سرررؤى بيييررةوة، طرررةسةِساى ئرررةو بواساىررةى كرررة برررةس لررة طررراَلى     
ةىذ برواسَيكى ىروَي صيراد برووٌ     سؤرىامةطةسية تايبةمتةىرذدا سةى رى داوةترةوة، نر    

وةا ئررابووسى، وةسصػررى، تةىذسوطررثى، صاىظررثى، ياطررا، ئةىررذاصياسى، ئررايييى،     
 كؤميذيايكاسيكاتَيشي ، خةسوةسدةيى، ميذيايى، خضيؼكىء نةىذييى تش.
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زياواصييرررةكى صؤس ٍةيرررة لرررةو بووكرررشاوة تايبةمتةىذاىرررةى كرررة لرررة ٍرررةسدوو         
كرةميى تواىراى داسايرىء     9999اَلى طةسدةمةكةدا دةسكشاوٌ، ئةواىرةى خرَيؽ طر   

تواىرراى مشؤيررى خَيرروة ديرراسة، بةػررَيوةيةكى طؼررثى ىرراِسَيكيى لررة كرراحء ػرروَييى     
دةسنررووىىء ٍررةسوةٍا لررة زررؤسى نررارء تةىاىررةح بابةتررةكاىىء  ررةباسةو تررريارو    
زةماوةسيؼةوة خَيوة دياسة، كرةمب وَييرةى تَيرذا برةكاسٍَييشاوةو صؤسبرةى صؤسيراٌ       

لة سةػياٌ تَيذا بةكاسىةٍَييشاوة، بةآلو لة دواى ئةو مَيرزووة،  ٍيو سةى َيكى ز ة 
زررررؤسى نرررراخةكة باػرررربو زواىكرررراسيى صيرررراتشو كرررراحء ػرررروَييى سَيكرررروخَيكبو     
ٍةلومررررررررةسزى دةسنررررررررووٌء ىووطةسةكاىيؼررررررررى بررررررررةسةو باػررررررررب نررررررررووٌء   

 زةماوةسةكةيؼى طؤِساىى بةطةسدا ٍاح.
ى تايبرةح برة توَيرزَيكى    مةسص ىيية ٍةموو سَيكششاو يا كؤمةَلة يرا طرةىذيكايةك  

كؤمررةأل زررا سوَييررذكاساٌ، الواٌ، ىووطررةساٌ و  سووىرراكبرياٌ يررا ٍررةس يررةكَيكى تررش  
بووبَيرررج، ترررةىَا لرررة بواسةكرررةى سؤيرررذا بووكرررشاوةى دةسكشدبَيرررج، ٍةىرررذَي لرررةو     
بووكشاواىةى بؤ منووىرة كرة لةطرةسى ىووطرشاوة لةاليرةٌ سَيكششاوَيكرى الواىرةوة        

ةد تايبةمتةىرذ ىرةبوبَيج برة الواٌ، برةَلكو ٍةىرذَيكياٌ      دةسدةنَيج، سةى ة طةدا ط
طياطيى طؼثيى بووة، يا بؤ منووىة ئةطةس لةطرةسى ىووطرشابَيج سَيكششاوَيكرى    
 وتابيراٌء سوَييرذكاساٌ دةسى دةكرراح، ئرةوا ئرةويؽ لررة ٍةىرذش ضاَلةترذا طؼررثى       

وةػرذا  بووة بةو ماىايةي تةىَا تايبةح ىةبووة بةبواسةكةي سؤي، بةآلو لةطةأل ئة
بايررةسة بررةو بابررةح و ىووطرريياىة دةدا كةلةاليررةٌ ئررةو توَيررزةوة دةىووطررشاٌ و       
ئامادة دةكشاٌ، بؤية ٍةسنؤىَية بَيج ىاتواىني بَ َيني ئةوزؤسة بووكشاواىرة ىانرية   
ساىرررةي سؤرىامةطرررةسية تايبةمتةىرررذ، نررروىكة ٍةسنرررةىذة ٍرررةموو يررراٌ صؤسبرررةي    

بةح ىةبووة بة تةىَا ئرةو توَيزاىرةو لرة    ىاوةسؤاء بابةتةكاىى ىَيو بووكشاوةكة تاي
ٍةموو اليةىةكاىى طياطى، سؤػيبريى، كؤمةآليةتىء ٍثذ دواوة، بةآلو دةسطراي  
واآلبرررووة برررؤ كررراسي سوَييرررذكاساٌ يررراٌ الواٌ وزَيدةجنرررةي ئرررةو توَيزاىرررةي خَيررروة  

 دياسبووة.
ػررَيوةيةكى ديكررةى سؤرىامةطررةسية تايبةمتةىررذ كررة لررة كوسدطررثاٌء تةىاىررةح     

و زيَاىيؼذا ٍةبووة، سؤرىامةطرةسية تايبرةح برة ىاونرةيةكى ديراسيكشاو      طةسزة
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برررووة، ئرررةو سؤرىامةطةسييرررة طشى يرررى برررة ٍرررةموو نررراالكىء ٍرررةواألء خَيؼرررَاحء  
كَيؼرررةو طشفثرررةكاىى ئرررةو ىاونرررةيةى داوةو ٍرررةسوةٍا مامةَلرررةى لةطرررةأل كةطرررة      

لرةو   داٍَييةسو ىاطرشاوةكاىىء مةطرةلةى سووىراكبريىء كؤمةآليرةتىء فةسٍرةى ى     
ىاوناىة كشدووة، مةسزيؽ ىيية ئةو بووكشاواىةى كرة تايبرةح برة ىاونرةيةكةوة     
كررشاوة ىرراوى ٍررةماٌ ىاونررةى ٍررةبووبَيج ئةطةسنررى ئررةو ىاونرراىة طؤِسةخرراىَيكى      
فشاواٌ برووة برؤ كراسى سؤرىامةطرةسية ئرةو بووكشاواىرة، ٍرةسوةا مرةسزيؽ ىييرة          

وةسطشتبَيرررج، لةاليرررةٌ  بووكشاوةيرررةا ئةطرررةس ىررراوى ػررراسَية يرررا ػاسؤنررركةيةكى 
ػرراسةواىىء اليررةىى خةيوةىذيررذاسى ئررةو ػرروَييةوة دةسكشابَيررجء بابةتةكاىيؼررى     
تةىَا لة نواسنَيوةى ئةو ػوَيياىةدا خةى ى سواسدبَيثةوة، طرةلَيساس بووكرشاوةى   
تايبةح بة ػوَييَية دةسكرشاوة، لةاليرةٌ  وتابيراٌ، مامؤطرثاياٌء سووىاكبرياىرةوة      

ةاليررةٌ ػرراسةواىىء ػرروَيية سةمسيررةكاىى ئررةو ػرراسةوةؾ  دةسكررشاوة وةا نررؤٌ ل
دةسكررشاوة كررة مررةسص ىييررة بررةىاوى ئررةو ػاسةػررةوة بَيررج، بررة ٍررةماٌ ػررَيوة صؤس       
بووكشاوة ٍةٌ كة ىاوى ػاسَيكياٌ خَيوةية بةآلو تةىَا لة نواسنَيوةى باطرةكاىى  

ؽ ئةو ىاونةيةدا سؤى  ةتيع ىةداوة، بووكشاوةى ىاونةيى تايبةمتةىذ لرة خريَ  
 ء دواتشيؽ بة صة ى لة كوسدطثاىذا دةسدةكةوَيج.9999طاَلى 
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 بوازى ئافسةت
 
 
 
 
 

ئافشةح لة كؤمةَل ة دواكةوتووةكاىذا برة ػرَيوةيةكى طؼرثى ٍةميؼرة يةكَيكرة      
لرررة ترررةوةسة طرررةسةكييةكاىى ساطةياىرررذٌء كةسةطرررثةيةكى مؼرررثومِشو طاثوطرررؤى    

اطيؼررررة، نرررروىكة تررررا ئَيظررررثا ئررررةو ىَيوةىررررذى سووىرررراكبريىء كؤمةآليررررةتىء طي
سواطررجء ٍيوايررةى كررة كضرراٌء رىرراٌ بررؤ سؤيرراٌ ٍةيررةو ٍررةسوةٍا بةػررَية لررة           
خياواىيؽ بؤ ئةواىى ٍةية، ىةٍاتؤتةدى. ٍةسنةىذة سَيكششاوى داكرؤكيكشدٌ لرة   
مافررررةكاىى رىرررراٌء ٍوػررررياسكشدىةوةياٌ صؤسةو ئررررةواىيؽ لةاليررررةٌ سؤياىررررةوة      

ةبةطرثى باػربكشدىى طروصةساىى ئرافشةح،     بووكشاوةى تايبةمتةىذ دةسدةكةٌ بةم
بررةآلو ٍَيؼررثا ماويررةتى ئررةوةى ئومَيررذى لَيررذةكشَيج بررؤ ٍررةَل شتيى نةوطرراوةيى    
لةطررةس بةػررَيكى صؤسى كضرراٌء رىرراىى كرروسد، بَيثررةدى. ئةمررةؾ ٍؤكرراسى سررؤى     
ٍةيررة كررة طشى بيييرراٌ نة بةطررثوويى بة َ يررةتى كؤمةَل ررةو بررةٍَيضيء خثررةويى   

ةٍا ىرةبووىى ويظرثَيكى دةطرثة زةمَييرة برؤ ٍرةى اوىاٌ       ىةسيثة كؤىةكاىة، ٍرةسو 
برررةسةو يةكظررراىيكشدىى ترررةواوى ئرررافشةح لرررة ئرررةساء مافرررذا لةطرررةأل خيررراواٌ يررراٌ  
بةاليررةىى كررةو دةطررثةبةسكشدىى ئررةو ئررةساء مافاىررةى كررة ػررايةىى ئافشةتررة.  بررة    

ج ٍةماٌ ػَيوة سةى ة ٍةوألء تة ةَلوى ئافشةتاىيؽ لةو بواسةدا بةو سادةيرة ىرةبيَ  
كة ئةو ئاماجناىة بَييَيثةدى، نوىكة صؤس كةغ خَييواية ئةو رياىةى ئافشةتراٌ كرة   

 .9خاػكؤيةتيى خَيوة دياسة، تةىَا لةطةس دةطثى سودى ئافشةتاٌ ىامَيي 
صيادبووىى سؤَلى ئافشةح لة رياىى ٍاونةسسى مشؤءذا بة تايبرةتى لرة زيَراىى    

ةساتررررة رَيررررش كررررؤىِبؤَلى خَيؼرررركةوتووى سؤسئرررراوادا، سةسيكررررة سؤرىامةطررررةسية د
%ى داٍاتى ئةو سؤرىامرة ٍاونرةسساىة لةطرةس سيكرالو برة      70ئافشةتاىةوة نوىكة 

تايبةتيؽ سيكالمى باصاِس وةطثاوة، صؤسييةى ئةو كةطراىةؾ كرة سيكالمرةكاىياٌ    
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خَيررذةطاح، ئافشةترراىً، بؤيررة لررةو زيَاىررةى سؤسئرراوادا، نرريب برراوى ئررةوة ىررةماوة  
طاىييةكاٌ برة ترةىَا ئاِساطرثةى خيراواٌ بكشَيرج، برةَلكو       خةيامة سؤرىامةواىىء باصس

صؤس خَيويظثة ٍةموو سؤرىامةيةا لة كاتى ئامادةكشدىى خةيامةكاىذا خَيويظرثىء  
ضةصو ئاسةصووةكاىى ئافشةتاٌ لةبةسناو ب شَيج. تةسساىكشدىى الخرةِسةو طؤػرةى   

ة بةػرةكاٌء  تايبةح بة رىاٌ لة سؤرىامةدا، ماىاى ئرةوة ىاطةيرةىَيج كرة ئرافشةح لر     
الخةِسةكاىى ترشى سؤرىامرة خؼرث وش  شَيرج، برةَلكو ػراٌ بةػراىى خيراواٌء وةا         
سةطةصَيكى ٍاوبرةؾ لةطرةأل خيراودا، سرؤى لرة ٍرةموو بةػرةكاىى ترشى سؤرىامرةدا          
دةبييَيثةوة زا   لة بواسى طياطى، ئابووسى، يا ئرةدةةء ٍوىرةسء وةصسؾ ٍرةس    

 . 90بواسَيكى ديكةدا بَيج
كررررة سؤرىامةطررررةسية لررررةرَيش كررررؤىِبؤَلى سيكررررالوء باى ةػررررةى   لررررةو وآلتاىررررةدا 

باصسطاىيذايرةو تررا سادةيررةا طرةسبةسؤية بررة خَيضررةواىةى ئرةو كؤمةَل ررةو وآلتاىررةى    
زيَرراىى ترراصة خَيؼ ةيؼررثوو كررة سؤرىامةطررةسية تَييررذا لررةرَيش كررؤىِبؤَلى ضررضةء    

ة لررةو ضكومةترة، بايرةسى سؤرىامةطرةسية تَييرذا سةى ذاىرةوةى براسودؤسى ئافشةتر       
كؤمةَل اياىرررةدا برررة زؤسَيرررة كرررة ئرررافشةح بؤترررة سةطرررةصَيكى صؤس طشى رررى ريررراىى       

 . 99ئابووسىء كؤمةآليةتىء طياطيؽ
طررشى بيً سرراأل لررة سؤرىامةطررةسية رىاىررذا ئةوةيررة كررة بضاىشَيررج كضرراٌء رىرراٌ       
نرريياٌ بررةالوة طشى ررة، بايررةخ بررة   بواسَيررة دةدةٌ، بَي ومرراٌ خَيويظررثىء ضررةصو    

اٌ لةطةأل ٍى خياواىذا زيراواصيى صؤسة، برةالى رىرةوة مةطرةلةى     ئاسةصووةكاىى رى
زواىكاسى، دةطثةبةسكشدىى مافة بيضييةييةكاىى، تةىذسوطثىء ديكؤسى مراألء  
ٍاوطةسو ميذاأل صؤس طشى ً. بة تايبةتيؽ نوىكة لة وا يَى طةسدةمى ئرةمِشؤدا  

منووىرة لرة    رٌ ئةساء بةسخشطياسَيثييةكى صؤستشى لةطةس ػاىة وةا لرة خيراو، برؤ   
كاتَيكذا خياو تةىَا دابييكشدىرى داٍراحء ئرةسكة برةسَيوكشدىى مراألء ميرذاَلى لرة        
ئةطثؤدا بَيج، ئةوا رىاٌ لة صؤس ضاَلةتذا بةػرَيكى خةيرذاكشدىى ئرةو داٍاترةى لرة      
ئةطثؤداية، واتا ٍاوكاسيى خياو دةكاح لة بةسَيوكشدىى ماألء ميرذاأل، طرةسةِساى   

ألء ئامررادةكشدىى سررواسدٌء زررك ػررؤسيًء خرراا     ئررةوةؾ خررةسوةسدةكشدىى ميررذا  
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كشدىرررةوةى مررراألء ٍةَلبرررزاسدٌء كِشييرررى زررركء برررةسطء ديكرررؤسى مررراألء صؤسبرررةى 
 وسدةكاسييةكاىى ديكة لة ئةطثؤى رىاىذاية.

 9999بةػررررررَيوةيةكى طؼررررررثى، سؤرىامةطررررررةسية ئافشةترررررراٌ بررررررةس لةطرررررراَلى   
تييةكرررةي بةػرررَيوةيةكة بةسنررراو برررووىة ٍرررةبووة، ئرررةواىيؽ، مةطرررةلة ىةتةواية 

لَيذةسنررَيج ٍررةماٌ طشوػررثى سؤرىامةطررةسية دواى ئررةو مَيررزووةياٌ ٍةيررةو تررا        
ئَيظثاؾ لةطةس ئرةو سَيضركةية دةِسؤٌ، صؤسبرةي ٍرةسة صؤسي سؤرىامرةو بووكرشاوة       
تايبةمتةىرررذةكاىى برررواسى ئافشةتررراٌ لةطرررةسةتاى طرررةسٍةَلذاىى سؤرىامةطرررةسية      

ضررضة يررا سَيكششاوَيررة بررووٌ، كوسدييرةوة، طررةس بررة ئؤسطرراىَيكى ئافشةترراٌء رىرراىى  
ىاتواىني بَ َيني لةاليةٌ كؤمةَلَية ئافشةتى طةسبةسؤوة دةسكرشاوٌ ئةطةسنرى ػريت    
وايؼررررياٌ لةطررررةس ىووطررررشاب ، تةىاىررررةح خيرررراواٌ لررررة صؤس سووةوة ٍاسيكرررراسيى     

 دةسكشدىى بووكشاوةى ئافشةتاىياٌ كشدووة. 
ةا لرة طشوػرثى   طشوػثى سؤرىامةطةسية رىاٌ لة دواى ساخةِسيييؽ، ترا سادةير  

بووكشاوةكرررراىى سؤرىامةطررررةسية ىََيييررررى تايبةمتةىررررذةوة ىضيكررررة، بايررررةسى بررررة 
ٍةواَلرررةكاىى رىررراٌ داوةو كَيؼرررةى ئافشةتررراىى لرررةسؤطشتووة. برررة طؼرررثى ٍَيؼرررثا 
سؤرىامةطةسية رىاٌ لة كوسدطرثاىذا، لرة نواسنرَيوةيةكذا سرؤى  رةتيع كرشدووة       

ئرةو نواسنرَيوةية ببررةصَييَيجء   كرة ئرةويؽ ٍوػرياسكشدىةوةى رىاىرة، ىرةيثواىيوة      
بضررَيثة  ؤىررادَيكى تررش، ئةمررةؾ بَي ومرراٌ ٍؤكرراسي سررؤى ٍةيررة كررة طشى بييررى         
ئةوةيررة ٍَيؼررثا ئررافشةح لررةِسووى مرراءء ئةسكةكاىييررةوة ىةطةيؼررثووىةتة ئاطررثى  
خَيويظج، ٍةسنةىذة ئةوةؾ تا سادةيةا سَيزةييةوة لة ػوَييَيكةوة بؤ ػوَييَيكة 

ىررة ئةطررةس لررة ػرراسة طةوسةكاىررذا تررا سادةيررةا ئافشةترراٌء     تررش دةطؤِسَيررج، بررؤ منوو 
خيررراواٌ لرررة صؤس ػرررثذا لةطرررةأل يرررةكبى يةكظررراٌ برررً، ئرررةوا لرررة ىاونرررةيةكة وةا  

ؼرثا رىراٌ لةٍةىرذَي ػروَيين     طةسمياٌ كة كاسةطاتى ئةىاامح بةطةسدا ٍراتووة، ٍيَ 
ئررةو ىاونررةية لةمافررة ٍررةسة طررةسةتاييةكاىياٌ بَيبةػررً. بؤيررة ئةمررة وايكررشدووة      
سؤرىامةطررةسية رىرراٌ ٍَيؼررثا تررةسكيض بكاتررة طررةس اليررةىى نةوطرراوةيى رىررراٌء         
مافرررةكاىياٌء ٍوػرررياسكشدىةوةياٌ لرررة ىةسيثرررة دواكرررةوتووةكاىى كؤمةَل رررة كرررة      

 .   97صياىياٌ خَيذةطةيةىَيج
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لررررة سؤرىامةىووطرررريذا لررررة كوسدطررررثاٌ، بررررة طرررر  ئاطررررج تايبةمتةىررررذى لررررة      
 سؤرىامةطةسية رىاىذا ٍةية:

ةِساىررةى كررة لررة سؤرىامررة طؼررثييةكاىذا بؤيرراٌ تررةسساىكشاوة، لررة  يةكررةو: ئررةو الخ
سؤرىامةى سؤراىةو ٍةفثاىةدا بةديى دةكشَيج. ٍةسنةىذةؾ ئةو الخةِساىة تايبةتً 
بررة رىرراٌ، بررةآلو ماىرراى وا ىييررة لررة الخررةِسةكاىى ديكررةدا  ةَلررةمى رىرراٌ يررا ٍررةواألء   

دطرثاىة ىروَي ٍةفثاىرة    ، برؤ منووىرة لةسؤرىامرةي كوس   93بابةح لةطةس رىاٌ ىرةبَيج 
 زاسَية ياٌ صياتش الخةِسةيةا تايبةتكشاوة بة كاسوباسي رىاٌ. 

دووةو: خاػكؤى تايبةح بة رىاٌ كة لة نرةىذ الخةِسةيةكرذا سرؤى دةبييَيثرةوة،     
 ٌ ماى اىررةلررة سؤرىامررة ٍةفثاىةييةكاىررذا بررةديى دةكشَيررج، دوو ٍةفثررة زاسَيررة يررا   

بررةىاوي يبرراساٌ  ماى اىررة ةي ٍررةواأل دةسدةنررَيج. وةا ئررةو خاػرركؤيةي ٍةفثةىامرر 
 . دةسي دةكاح لةباسةي كاسوباسي رىاىةوة

ط يةو: كةىاَلى سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذ، سؤرىامرة يرا طؤءراس تايبرةح كرشاوة      
 ، وةا رياىةوة، سَيواٌ و ٍثذ...91بة كاسوباسى رىاٌ

بةػررَيوةيةكى طؼررثى دةبرر  ئررةو ساطررثية بررضاىني كررة بايررةخء خَيويظررثييةكاىى    
ىررررراٌ ترررررةىَا سرررررؤى لرررررة ٍوػرررررياسكشدىةوةو سَييررررروَييى كرررررشدٌء دةسسظرررررثيى   ر

ىةٍامةتيةكاىياىذا ىابييَيثةوة ئةطةسنى ئةمرة ػرثَيكى صؤس طشى يؼرة، برةآلو صؤس     
بررواسى ديكررة ٍةيررة كررة بررةالى كضرراٌء رىاىررةوة صؤس طشى ررةو لررة سؤرىامةطررةسية         

 :95تايبةمتةىذى رىاٌ لةطةسدةمى ئةمِشؤدا بايةسى خَيذةدسش
وباسى زواىكاسي: ماكيازكشدٌء بؤٌء زؤسى بةط ء ناككشدىى  زو كاس-9

بةكاسٍَيياىى كشَيهء دةسماىى طوجناو بؤ زواىكشدىى خَيظج، برةالى رىاىرةوة صؤس   
طشى ة، بة تايبةتى كة ئافشةح كاتَيكى صؤس لةبةسدةو ئاوَييرةدا بةطرةس دةبراو صؤس    

يةتى بررةكاسٍَيياٌء بايررةخ بررة زررواىيى سررؤى دةداح. ئررةو بواساىررة لررةِسووى نررؤى    
 ىشسةكاىىء تاصةتشيً بةسٍةمى زواىكاسي دةسشَييةِسوو.

كاسوباسى مةتبةخء نَيؼج لَيياٌ: بةٍؤى ئةوةى لة ماَلرةوة نَيؼرج لَييراٌ    -7
بة صؤسى كراسى رىرى ماَلرة، بؤيرة ئرةو برواسة طشى يرةكى صؤسى برؤ ئافشةتراٌ ٍةيرة،           

ةس بةتررررةىَا ئررررةسكى سؤرىامةطررررةسية تايبةمتةىررررذ بررررةو بررررواسةى رىرررراٌ ىابَيررررج ٍرررر



 

 905 7007رؤذنامةطةريي تايبةمتةند          لي                  عةكاروان 

خَيؼكةػررركشدىى سَيينرررايىء ػرررَيواصى ئامرررادةكشدىى زؤسةكررراىى نَيؼرررج بَيرررج، 
برةَلكو دةبر  ئامؤرطراسيى رىرراٌ بكراح كرة كراو زررؤسى سرواسدٌ برؤ لةػرى سررؤىء          
ٍاوطرررررةسىء ميذاَلرررررةكاىى باػرررررةو كامرررررةياٌ ىابيرررررة ٍؤكررررراسى دسوطرررررثبووىى    

لَييراٌ ىاطةيرةىَيج    ىةسؤػيةكاٌ. برة ٍرةماٌ ػرَيوة مةتبرةخ ترةىَا ماىراى نَيؼرج       
برررةَلكو خَيذوايظرررثىء دوايرررني داٍَييررراىى كةلوخرررةلء تةكيرررةلؤرياى ىررراو مةتبرررةخ   
دةطشَيثةوة كة ياسمةتيى رىاٌ دةداو ئةسكى طةسػاىياٌ طووكب دةكاحء بؤ ئةو 
مةبةطررثةؾ سؤرىامةطررةسية رىرراٌ لررةو بررواسةدا، وَيررشاى ئاػررياكشدىى رىرراٌ بررةو        

ماٌ كاتررذا سَييرروَييىء ئامؤرطرراسيى خَيويظررج    داٍَييرراٌء خَيذاويظررثيياىة، لررة ٍررة   
 خَيؼكةؾ دةكةٌ بؤ طوودةكاىىء ىشخء ٍةسوةٍا نؤىيةتى بةكاسٍَيياىى.

كاسوبررراسى كةلوخرررةلء ديكرررؤسى ىررراو مررراأل: لرررة كررراتى خَيكََييررراىى ريررراىى      -3
ٍاوطرررةسىء دواترررشيؽ، ئرررافشةح سرررؤى كةلوخةلرررةكاىى ىررراو مررراألء ديكؤسةكرررةى 

كاترةوة، برة صؤسى سرؤى ٍريب ٍةَلذةبرزَيشَيج، بؤيرة       ٍةَلذةبزَيشَيج، كرة ىوَيؼرى دة  
سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذ لةو بواسةدا دةتواى  ياسمةتيةكى طرةوسةى رىراٌ برذاح    
لرررررة ٍةَلبرررررزاسدىى باػرررررربيًء زرررررواىبيًء ٍررررررةسصاىبيً كةلوخرررررةلء ديكررررررؤس.     
سؤرىامةطررةسية تايبةمتةىررذ لررةو بررواسةدا، خَيويظررثيى بررة خظرردؤسو ػرراسةصاى ئررةو    

يررةو ٍررةسوةٍا دةبرر  ئاطرراداسى دواتررشيً داٍَييرراىى ديكررؤسو كةلوخررةمح         بررواسة ٍة
 ىاوماأل بَيج تا لةِسَي ةى سؤرىامة يا طؤءاسةكةوة ئافشةتاىى لَة ئاطاداس بكاتةوة.

كاسوباسى زكء بةسطء كةػشةيى: لةطةسدةمى ئةمِشؤدا رماسةيةكى صؤسى -1
لررررةفضيؤىىء طؤءرررراسو سؤرىامررررةى تايبةمتةىررررذء تةىاىررررةح نررررةىذيً كررررةىاَلى تة    

ئييثررةسىَيثى ٍةيررة كررة تايبررةتً بررة دوايررني مررؤدَي ى زرركء بررةسطء ىشسررةكاىياٌء     
طوجناىيرراٌ لةطررةأل وةسصةكرراٌ. سؤرىامةطررةسية تايبررةح لررةو بررواسةدا بررة تررةىَا لررةو   
طيووسةدا ىاوةطث ، بةَلكو ياسمةتيى رىاٌ دةداح كة فَيشى ٍةَلبرزاسدىى سةىر ء   

و ػرررَيوةى لرررةؾء سوسظاسيؼرررياٌ  زرررواىبيً زررركء برررةسط برررً كرررة لةطرررةأل بررراآل  
ب وجنَيرررررج، ٍرررررةسوةا ياسمرررررةتياٌ دةداح فَيرررررشى ئرررررةوةبً كرررررة سؤيررررراٌ كررررراسى  

 دسوطثكشدىى ز وبةسطء دسووماٌ بً.
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ٍاوطةسطريىء خةيوةىذيى رٌ بة ٍاوطرةسةكةيةوة: ئرةو برواسة يةكَيكرة لرةو      -5
 مةطةالىةى كة برةالى رىاىرةوة صؤس طشى رة، سؤرىامةطرةسية تايبةمتةىرذ ئرةسكَيكى      
طررررةوسة دةبييَيررررى لررررة ياسمةتيررررذاىى رىرررراٌ بررررؤ نررررؤىيةتى ٍةَلظرررروكةوتكشدٌء      
مامةَلرررةكشدٌ لةطرررةأل ٍاوطرررةسةكاىياٌ برررة زؤسَيرررة كرررة ببَيثرررة مايرررةى خاساطرررثيى  
سَيررضاٌء ٍاوطررةسطرييىء ٍَيياىررة كايررةى سؤػرربيً ريرراٌ. سؤرىامةطررةسية ئررةو        

ةٌ، برررةَلكو برررواسةى رىررراٌ، ٍرررةس ترررةىَا ئافشةتررراٌ ىاخيوَيييرررةوةو بايرررةسى خَييررراد  
خياواىيؽ بؤ تَي ةيؼثيى صياتش لة رىاٌء ػاسةصابووٌ بة زيَاىى خرِش لرة ىََيييرى    

 رىاٌ، ئةو بووكشاواىة دةسوَيييةوة كة تايبةتً بةو بواسة.
كرة برة    96بةػَيوةيةطى طؼثى ط  ديذطا لرة سؤرىامةطرةسية ئرةو برواسةدا ٍةيرة     

ىررةى لررة خؼررثياىةوةٌ،  طرروَيشةى طياطررةتةكاىياٌء ئررةو سَيكشررشاوو ضررضةء اليةىا  
دةطؤِسَيً، تَيِشواىييَيكياٌ خَييواية ٍَيؼثا خياوو رٌ سكابةسى يرةكبٌء خيراواٌ رٌ   
دةنةوطررَيييةوةو داواى يةكظرراىيى تررةواو دةكررةٌ لررة مافةكاىررذا. ئررةدلؤسة بررة        
صؤسى مةبةطررثى طياطرريى لررة خؼررثةوةيةو ٍةوَلررذةداح لةِسَي ررةى ٍَيؼررثيةوةى       

ى لةاليةٌ رىاىةوة، سؤياٌ ببةىة خرَيؽء دةطرثكةوح   ٍةطثكشدٌ بة صوَله لَيكشاوي
 بةدةطج بََييً.

يةكَيكى تش لةو تَيشواىيياىة خَييواية كة خياو لةطةأل رىذا ٍاوبةػً لة رياٌ ىةا 
سكابررةسى يررةكب، ئررةو تَيِشواىييررة ٍةوَلررذةداح لةِسَي ررةى صمرراىى ىررةسوء ميرراىِشةو         

ىى مافررةكاىى رىرراٌ، ئررةو خيرراواىيؽ  اتررة طررةى ةسى رىاىررةوة بررؤ دةطررثةبةسكشد 
تَيِشواىييررة خَييوايررة صؤسبررةى ئررةو مافاىررةى كررة بررؤ رىرراٌ دةطررثةبةسكشاوة لةاليررةٌ     

 خياواىةوة ٍةوَلى دابييكشدىى دساوة.
تَيِشواىييةكرررةى ترررش لرررة سؤرىامةطرررةسية تايبةمتةىرررذى برررواسى ٍاوطرررةسطريىء     

رىررراٌ خةيوةىرررذيى رٌ برررة خيررراوةوة، خَييوايرررة كرررة كَيؼرررةكاىى ىَيرررواٌ خيررراواٌء        
ناسةطةسكشاوةو سةباتى رىاٌ لة خَيياو دةطثةبةسكشدىى مافةكاىياٌ لة كؤمةَل رة  
خَيؼكةوتووةكاىذا طةيؼثؤتة ئةجناوء ٍيو دواكاسييةكى تشيراٌ ىييرة، بؤيرة لرةو     
كؤمةَل اياىة سؤرىامةطرةسية صيراتش بايرةخ برةو اليةىاىرة دةداح كرة دةبَيثرة مايرةى         

 بؤ ئافشةتاٌ. سؤػباسىء بةطةسبشدىى رياىَيكى سؤؾ 
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كاسوبرراسى تةىذسوطررثى: زيَرراىى ئررافشةح، بررة ٍررؤى زيرراواصيى خَيكَاتررة        -6
بايؤلؤرييةكةى لةطةأل خياواٌء ٍةسوةٍا بة ٍؤى ميذاَلبووٌ، ىةسؤػييةكاىيؼرى  
زياواصٌء صؤستشٌ وةا لة خياو، صووتش دووناسى ىةسؤػيؽ دةبيرةوة، ٍرةسوةا   

طررررثؤى دايكذايررررة، بؤيررررة خاساطررررثيى تةىذسوطررررثيى ميذاَلررررةكاىيؽ ٍررررةس لررررة ئة 
سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذ بةو بواسة دةتواىَيج سؤَلَيكرى صؤس كاسي رةس ببييَيرج برة     
ِسَيوػوَييةكاىى سؤخاساط  لرة ىةسؤػرييةكاٌء ئاػريا برووٌ برة مةتشطرييةكاٌء       
دةسئةجنامةكاىى، ٍةسوةٍا خَيؼكةػركشدىى باػربيً سَيينرايىء ئامؤرطراسيى برؤ      

طرررررررةأل ىةسؤػررررررريةكاٌ لرررررررةكاتى تووػررررررربووىيذاو نررررررؤىيةتى مامةَلرررررررةكشدٌ لة 
 خَيؼكةػكشدىى باػبيً خةسوةسدةى تةىذسوطثى بة ميذاَلةكاىياٌ.

ئرررةو بررررواسةى سؤرىامةطررررةسية تايبةمتةىررررذى رىرررراٌ خَيويظررررثيى بررررة خظرررردؤسو  
ػاسةصايى خضيؼكى ٍةية كة بثواىَيج بة باػبيً ػَيوة خةيامةكاٌ ئامادة بكاح، 

ئةسكررة ب شَيثررة ئةطررثؤ نرروىكة رٌ ػرراسةصاية     وا باػرربة خضيؼرركى ئررافشةح ئررةو  
صيرراتشي لةطررةس ىةسؤػررة و زررؤسي ىةسؤػررييةكاىة رىرراٌ و ناسةطررةسكشدىياٌ      

 ٍةية.
كاسوباسى رىى كاسكةس: بةٍؤى بةػذاسيكشىى ئافشةح ػاٌ بةػاىى خياو لة -7

صؤسبرررةى ئةسكةكاىيرررذا، واي لَيَررراتووة صؤسبرررةى ىاوةىرررذةكاىى كررراس ٍاوػرررَيوةى     
لةسؤ ب شَيج. سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذ لةو برواسةدا دةتواىَيرج   خياواٌ، رىاىيؽ 

ٍاىى رىاٌ بذاح كة بةسدةواو بً لةطةس ئةو ئاِساطثةيةو بةػرذاسيكشدٌ لرة ريراىى    
ساطثة يية كة ئةويؽ كاسكشدىرة ػراٌ بةػراىى خيراواٌ، سؤرىامةطرةسية دةتواىر        

اسودؤسى باػررربيً سَيينرررايى خَيؼررركةؾ برررة رىررراٌ بكررراح ترررا بثرررواىً لةطرررةأل بررر      
 كاسةكاىياٌ ٍةَلبكةٌء دووناسى كَيؼةو طشفج ىةبيةوة.

سؤرىامةطةسية لة بواسى رىاىرذا، برؤ ئةوةيرة سضمرةح برة رٌ بكراح، برؤ ئرةوةؾ         
اىى ئرررةو برررواسةو طةسخةسػرررثياساٌء  اىنرررةىذ ساَلَيرررة ٍةيرررة خَيويظرررثة سؤرىامرررةو  

 :97ئامادةكاساىى خةيامةكاٌ سةناوى بكةٌ
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كيض  اتة طةس ئةو مةطرةالىةى كرة ئةولةويرةتً    خَيويظثة سؤرىامةطةسية تةس-
برة ىيظرربةح ئرافشةتى طررةسدةمةوةو ٍرةموو ئررةو ػرثاىة لررة سرؤ ب شَيررج كرة ػررثى       

 صييذووٌ.
ئررةو سؤرىامةطةسييررة تايبةمتةىرررذيى ئررافشةح لررة زيَررراىَيكى وةكررو زيَررراىى      -

تاصةخَي ةيؼرررثوو خؼرررث وش ىرررةساحء ٍةَلدةٍرررةَلذ ىرررةكاح برررةدواى ئةزَييرررذاى     
 ة صؤس زياواصة لة ٍى ئَينة.سؤسٍةآلتيى ك

دةبَيج بةػى صؤسى ماوةو سووخةِسى ئةو سؤرىامةطةسيية تةسساٌ بكشَيج بؤ   -
 ئةو خةياماىةى كة سةى ذاىةوةى كؤمةَل ةو ئافشةحء سَيضاىً.

خَيويظثة بايةسى صؤس بذسَيج بة ئافشةتى الدشء دَيَاتةكاٌء كَيؼةو طشفجء -
 خَيذاويظثييةكاىياٌ.

ةىى سووىاكبريىء فةسٍرةى ى ئافشةتراٌ برذاحء خةيامرةكاٌ ترةىَا      بايةخ بة الي-
 لة نواسنَيوةى ماألء سَيضاٌ يا بايةسى الوةكى  ةتيع ىةمَييَيً.

ىابرر  سؤرىامةطررةسية رىرراٌ اليررةى رييى خَيرروة ديرراس بَيررج بررةالى ٍرريو توَيررزو       -
زى طشووخَيكى دياسيكشاوى رىاٌ بة تايبةتى لة ػاسةكاىذا، ياسود ئاِساطثةى توَي

رىاىى طةسةوة يا دةوَلةمةىذ بكشَيج، برةَلكو خَيويظرثة ٍرةموو توَيرزَيكى رىراٌ برة       
 يةا ناو طةيش بكشَيً لة سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذدا.

ىابررر  لرررة سؤرىامةطرررةسية تايبةمتةىرررذى ئافشةتررراٌ بةنررراوَيكى وا بِشواىشَيثرررة   -
طؼريت يراسود    كضاٌء رىاٌء سؤَلةكاىياٌ وةا مَيييةو ٍاوطةسء سؤَلياٌ لة بواسى

 كَيؼةكاىياٌ خؼث وش  شَيج.
بةػَيوةيةكى طؼثيؽ لةِسووي سَيباصي كاسةوة خظردؤساٌ دوو زرؤس لرة كرةىاَلة     

 :98سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذي رىاىياٌ دةطج ىيؼاٌ كشدووة
يةكرررةو: ئرررةو سؤرىامةطةسييرررةى كرررة بةػرررَيوةيةكى طياطررريياىة مامةَلرررة لةطرررةأل 

َيؼرررررة طرررررةسةكيةكاىىء ياطررررراى بررررراسى كَيؼرررررةى رىاىرررررذا دةكررررراحء برررررةدواى ك
ػاسطثاىىء وَييةى ئرافشةح لرة ميرذياء بر  كراسىو سؤَلرى ئرافشةح لرة بيياتيراىى          

 كؤمةَل ةدا دةنَيج.
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دووةو: وَييررررةى ئررررافشةتى موطررررثةٍ يةء ٍاوػررررَيوةى ئررررافشةتى سؤسئرررراوايى  
دةساتةِسوو لةِسووى ضةصو ئاسةصوو و خَيوةسةكاىى زواىىء كَيؽء براآلو مةطرةلة   

يرررةكاىى ديكرررة كرررة ئةماىرررة صؤس طرررشى  ىرررني برررؤ ئرررافشةتى زيَررراىى تررراصة       الوةكي
 خَي ةيؼثوو.

سؤرىامةطرررةسية ئافشةتررراٌ لرررة كوسدطرررثاٌ، لةطرررةأل فشاواىيرررة بواسةكرررةي، برررؤى  
ىةكشاوة وةكو خَيويظج ساطثةوسؤ لة كَيؼةكاىى ئافشةتراٌ بكؤَلَيثرةوة، برة صؤسى    

ى سَيكششاوةكرررراىى ٍررررةواَلى لررررة سؤطشتررررووة، ٍةواَلررررةكاىيؽ ٍررررى نرررراالكييةكاى  
ئافشةتاىرررةو ٍرررةسوةٍا ٍرررى سووداوة ىاسؤػرررةكاٌ كرررة بةطرررةس ئافشةتاىرررذا دَيرررج،    

ى لرررة سؤطشتررووة، برررةآلو تررا ئَيظرررثا   واىيؼرر سيدؤستررارو وترراسو طاثوطرررؤى سؤرىامة  
لَيكؤَلييرررةوة يرررا توَيزييةوةيرررةكى صاىظرررثى ئرررةوتؤ ىرررةكشاوة كرررة صاىظرررثياىة لرررة       

صى ناسةطةسو رياىى باػب بؤ ئافشةتاٌ كَيؼةكاىى ئافشةتاٌ بكؤَلَيثةوةو خَيؼييا
بكاح. صؤسبةى ئةو سؤرىامةطةسيية خاػكؤى ضضبةكاىً بؤيرة طياطرةحء سَيبراصى    
ئررةو ضضباىررةؾ خَيياىررةوة ديرراسة. بررةس لررة ساخررةِسيييؽ ئررةو بووكشاواىررةى تايبررةح   
بووٌ بة رىاٌ ئةطةسنى بةػَيوةيةكى طؼثى لة طشوػثى سؤرىامةطةسية رىاٌ لة 

ً ىضيكة، بةآلو ئةوةىذة ىةب  كة طشوػثى ػؤِسػ رِييى صياتش تَييذا دواى ساخةِسي
 صاَل بووة.

طشى بيً ئةو بووكشاواىةى بةس لة ساخةِسيً لرة سؤرىامةطرةسية رىاىرذا ٍرةبووٌ      
 بشيثى بووٌ لة: 

ئافشةح: خاصدة رماسةى لَيذةسنووةو بة صماىى كوسدىء بةسةبى بووة، يةكةو -
دا دةسنررررووةء ئؤسطرررراىى يررررةكَيثى 9959َلى رمرررراسةى لررررة مرررراى ى مايظررررى طررررا 

 .99ئافشةتاىى بريا  بووة
داىرةى   3ترا   7سةباتى ئافشةتاٌ: بووكشاوةيةكى تايبةح بة ئافشةتاٌ بووةو -

لَيذةسنررووة، بايرررةسى بررة ٍرررةواَلى ئافشةتررراٌ داوةء ٍررةسوةٍا وتررراسى طياطرررىء    
ةاليررةٌ سؤػرريبريى طؼررثىء كَيؼررةى ئافشةترراىى تَيررذابووة، لةطررةسى ىووطررشاوة ل 

كؤمررةَلَية ئافشةترراىى بريا ررةوة دةسدةنررَيج. وةا لررة طررةسةوةى الخررةِسةى يةكررةمى  
دةسدةكةوَيج، دسومشةكةى بشيثى بووة لة:  يةكظاىى بؤ ئافشةتاٌ، بةسثةوةسى 
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بررؤ ميررذاآلٌ لررة بريا َيكررى دطوكشاتررذا . رمرراسةى يةكررةمى لررة ىاوةِساطررثى طرراَلى   
 . 70دا دةسنووة9986
اس كررة تايبررةح بررووة بررة رىرراٌء لةاليررةٌ يررةكَيثى رىرراىى     تررةواس: طؤءرراسى تررةو -

دا دةسنررووةو تررا 9990ى ئرراداسى 9كوسدطررثاٌ دةسنررووة، رمرراسةى يةكررةمى لررة  
دوو داىرررررةى لَيذةسنرررررووة، ػرررررةؾ مررررراى  زاسَيرررررة  9999ساخرررررةِسييى ئررررراداسى 

 .79رماسةيةكى لَيذةسكشاوة، لةدواى ساخةِسيييؽ نةىذ داىةيةكى لَيذةسنووة
صياتش بايرةخ برة برواسى رىراٌ دساوة لرة سووى ميرذياوةو        9999 لة دواى طاَلى 

نةىذيً بووكشاوةى وةا طؤءاسو سؤرىامةى تايبةح بة رىاٌ دةسنووٌء ٍةسوةٍا 
 نةىذيً كثَيبيؽ لةطةس ئةو بواسة ىووطشاٌء وةسطَيِشدساٌ.  
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 بوازى مهداآلن
 
 
 
 
 

ءايررةتية بررةو  ؤىادررةدا  زيَرراىى ميررذاأل، زيَرراىَيكى تايبةتررةو طررةستاخاى مشؤ  
تَيدررةِسيوة، ميررذاأل بةسلررةوةى ب اتررة تةمررةىى ياطررايى كررام  بررووٌ كررة لررة صؤسبررةى  
وآلتررراىى زيَررراٌ لرررة ٍرررةردة طررراآلىذاية، برررة نرررةىذ  ؤىرررادَيكى تةمرررةىيى زيرررادا    
تَيذةخررةِسَيج كرررة ٍررةس  ؤىرررادَيكيؽ خَيذاويظررثىء بررراسَيكى زيايررة لرررةوى تشيررراٌ     

ء دةسووىىء بايؤلؤريؼذا، طرةوسةكاىيؽ برة   لةِسووى طةػةى بة َ ىء زةطثةيى
تايبةتى باواٌ بةِسةناوكشدىى ئةو  ؤىاداىةى تةمرةىى ميرذاأل، ػرَيواصى مامةَلرةو     
 ٍةَلظوكةوحء دواىذٌء خةسوةسدةكشدٌء فَيشكشدىياٌ بؤ ميذاَلةكاىياٌ دةطؤِسَيج. 
ميرررذاأل لرررة يرررةا ماى ييرررةوة ترررا تةمرررةىى دةطاترررة طررراَلَية، لرررةو ماوةيرررةدا برررة      

واصَيكى صؤس تايبةح لةاليةٌ باواىييةوة مامةَلرةى لةطةَلرذا دةكشَيرج كرة لةطرةأل      ػَي
ئةو تةمةىةدا ب وجنَيج، بة ٍةماٌ ػَيوة لة  ؤىادةكاىى ديكةى تةمةىى ميذاَلذا، 
ػَيواصى خةسوةسدةو مامةَلةى باواٌء طرةوسةكاٌ لةطةَلياىرذا دةطؤِسَيرج. ميرذاأل لرة      

سدةواو سووبررةِسووى كاسي ررةسيى سةطررَ ةحء    ىَيررو كؤمررةألء دةوسوبةسةكةيررذا، بررة    
مامةَلةو ػَيواصى ريراٌ دةبَيثرةوة   لةِسَي رةى ئرةوةى دةيبيير  يرا دةيبيظرث  يرا         
تراوء برؤٌء ٍةطرثى خَيرذةكاح، برة تايبرةتيؽ لةبةسئرةوةى ميرذاأل مَيؼركَيكى تررا          
سادةيرررةا برررةتاألء ئامرررادةى ٍةيرررة برررؤ وةسطشتيرررى صاىيررراسى ريررراٌء دابوىرررةسيجء   

كاٌ، بؤيررة ميررذاأل ٍةميؼررة لررةرَيش كاسي ررةسيى كررةؾء برراسودؤسى     ٍةَلظرروكةوتة
 دةوسوبةسةكةيذاية كة بشيثيية لة سَيضاٌء كؤآلٌء مةكثةةء ..ٍثذ.

خِشؤطررةى طةػررةكشدىى ميررذاأل خِشؤطررةيةكى دايياميكييررةو بةنررةىذ  ؤىررادَيكى 
، 77زيادا تَيذةخةِسَيج لةِسووى كاسي ةسىء سَيشايرىء ئاِساطرثةى ئرةو كاسي ةسييرة    

لةكاتى طةػةكةػذا سةطَ ةتى ديراسو تايبرةح برةو ماوةيرةى تةمرةىى ميرذاأل، لرة        
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ميذاَلةكةدا دةسدةكةوَيجء تَييذا ٍرةى او برة ٍرةى او تواىراى برة َ ىء زةطرثةيى       
خةيذا دةكاح كة كاسي رةسيياٌ لةطرةس ٍةَلظروكةوحء خَيكَاترة كؤمةآليةتييةكرةى      

 دةبَيج.
ة بررراواٌ كرررة سؤَلَيكرررى طرررةسةكى لةخِشؤطرررةى خرررةسوةسدةكشدىى ميرررذاأل، ز رررة لررر

دةبيررريني، كةىاَلرررةكاىى ساطةياىرررذىيؽ سؤَلرررى طشى يررراٌ ٍةيرررةو ٍرررةوأل دةدةٌ برررة    
 باػبيًء دسوطثبيًء ئاطاىبيً ػَيوة ميذاأل خةسوةسدةو فَيش بكةٌ.

لررةسؤرطاسى ئررةمِشؤدا، لررة زيَرراٌ بررة تايبررةتى لررة سؤسئرراوا بايررةسَيكى صؤس بررة      
كررررررةوة، لررررررة دةسئررررررةجنامى ئةوةػررررررذا،  ميررررررذاأل دةدسَيررررررج لررررررة ٍررررررةموو سووية 

سؤرىامةطةسييرررةكى تايبرررةح برررة ميرررذاآلٌ طرررةسى ٍةَلرررذاوة كرررة ئرررةسكَيكى طرررشى     
لةخرررةسوةسدةكشدٌء فَيشكشدىرررى ميرررذاآلٌ ٍاوػررراىى باواىيررراٌ بةزَيرررذةٍَيي ، برررة    
نررررةىذيً كررررةىاَلى زيرررراواص خررررةيامى ئامررررادةكشاو لةطررررةس بيةمايررررةكى صاىظررررثى  

ميذياى تايبةمتةىذ ياسمةتيةكى صؤسى براواٌ  ئاِساطثةى ميذاآلٌ دةكشش، بةمةؾ 
دةداح لرررة خرررةسوةسدةو فَيشكشدىرررى ميذاَلرررةكاىياٌء صؤس ئرررةسا لرررةزياتى ئرررةواٌ       

 ز بةز  دةكاح.
ٍةمررذيع ئررراَلؤصبووىى ريرراىى مشؤءايرررةتىء فشاواىبررووىى برررواسى فةسٍرررةى ء    
مةبشياررررةو خَيؼرررركةوتيى صاىظررررجء صيررررادبووىى خَيذاويظررررثييةكاىى مررررشؤء لررررة    

بووىرررذا، وايكرررشدووة بررررة ترررةىَا ريي رررةى مرررراألء مةكثرررةة ىررررةتواى       تايبةمتةىذ
خَيذاويظثيى ساطثة ييةى ميذاأل لرةو طرةسدةمة خَيؼركةوتووةدا برةز بََيي  كرة      
سؤراىة داٍَيياىى ىوشء بواسى ىروش لرة رياىرذا دَيثرة ئراساوة. بؤيرة سؤرىامةطرةسية        

ٍرةس بؤسرةَلكى   كة لةطةسدةمَيكذا تةىَا بؤ طةوسةكاٌ دةسنرووةو خةيامةكاىيؼرى   
خَي ةيؼرررثوو بررروو، ئررريب سووى موساتةبرررةكشدىى برررةسةوالى ميرررذاآلىيؽ طرررؤِسىء 
نةىذيً بووكشاوةو بةسىامةى ساديؤيىء تةلةفضيؤىى بةسٍةو ٍَييا كرة لةِساطرثيذا   

 كاسي ةسيى صؤس طةوسة لةطةس ميذاآلٌ زَيذةٍَيَ ً.
 ٍ ةيرةو لرة سووى   لةكاتَيكذا ميذاأل زيَاىَيكى تايبةحء صؤس ٍةطثياسو ىاطركى 

تةمةىيؼررررةوة بةنررررةىذ  ؤىادَيكررررذا تَيذةخررررةِسَيج، بؤيررررة خَيويظررررثة لررررة ميررررذياى  
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تايبةمتةىذ بة ميذاآلٌء ئرةو خةياماىرةى ئامرادة دةكرشَيً نرةىذ بيةمايرةا سةنراو        
 :73بكشَيً

يةكرةو: خَيويظرثة خةيامةكررة لرةِسووى ػرَيواصو ىاوةسؤكيررةوة لةطرةأل سةطررَ ةحء      
ىء بررة َ ىء كؤمةآليررةتىء دةسووىيررةكاىى ميررذاأل تايبةمتةىررذىء تواىررا زةطررثةي

 بةطوَيشةى ٍةس  ؤىادَيكى تةمةىى ب وجنَيج.
لة ٍةىذش طةسناوةػذا  ؤىادةكاىى تةمةىى ميذاأل كرة ميرذياى تايبةمتةىرذى    

 ئاِساطثة دةكشَيج، بؤ ط   ؤىاغ دابةػكشاوة:
ٌ بابرةتى  لة ط  طاآلىةوة تا خَييش طاآلٌ: لةو  ؤىادرةدا خَيويظرثة خةيامرةكا   -أ

وَييةيى طادةى سةى او سةى  بً كرة نرريؤاء سووداوو دايرالؤطى طرادةو طراكاس      
 لةسؤدةطشَيج.

 لة ػةؾ تا دواىضة طاآلٌ كة تَييذا بايةخ بة وَييةو ىووطيييؽ دةدسَيج.-ة
لة دواىضة بؤ ضةءرذة طراآلٌ: لرةو  ؤىادةػرذا برة صؤسى خرةيامى ئامرادةكشاو        -ص

 ةكاسٍَيياىى وَيية لةخاَليذا.ىاوةسؤكةكةى ىووطشاوة لةطةأل ب
لةٍةس يةكَية لةو  ؤىادرة تةمةىياىرةدا، ميرذاأل تواىراى زةطرثةيىء دةسووىرىء       
برررة َ يى زيررراواصى ٍةيرررة، برررةسدةواميؽ لةطةػرررةكشدىذاية، بؤيرررة خَيذاويظرررثىء 
سةطررَ ةحء ضررةصو ئاسةصووةكاىيؼررى لررة طؤِساىررذاٌ، ئةمررةؾ دةسررواصش خررةيامى       

ةمتةىذييرةكاىى ٍرةس يرةكَية لرةو  ؤىاداىرة لةبةسنراو       ئاِساطثةكشاو بؤ ميذاأل، تايب
 ب شَيج.

دووةو: طشى ررة صمرراٌء ػررَيوةى داِسػررثيى ئررةو خةيامررةى ئاِساطررثةى ميررذاآلٌ        
دةكشَيررررج، تواىرررراى ميررررذاأل لةبةسنرررراو ب شَيررررج لررررةِسووى تواىرررراى سوَييذىررررةوةو   
تَي ةيؼررر ء صماىرررةواىى، واؾ باػررربة ٍرررةسدةو اليرررةىى زواىكررراسىء ٍوىرررةسيى  

 ةكةؾ بةٍَييذ وةسب ريَيج.بابةت
طررررر يةو: زرررررؤسى كةىاَلةكرررررة: ٍرررررةس كرررررةىاَلَيكى ساطةياىرررررذٌ تايبةمتةىرررررذىء 
سةطررَ ةحء تواىرراى كاسي ررةسيى زيرراواصى ٍةيررة، خَيويظررثة بررة باػرربيً ػررَيوة       
طرروود لررة تواىرراى كاسي ررةسيى ئررةو كةىاآلىررة وةسب ريَيررج كررة كاسي ررةسيى طررةوسةو  

 صياتش لةطةس ميذاأل دسوطج دةكةٌ.
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ةَلررررةكشدىى ميررررذيا لةطررررةأل بررررواسى ميذاآلىررررذا، بررررة صؤسى لةِسَي ررررةى ئررررةو      مام
بابةتاىةوةيةينرررررريؤا، ػررررريَشو ٍرررررؤىشاوة، سؤػرررررباسىء كررررراح بةطرررررةسبشدٌ،      

 سؤػيبرييى طؼثىء خةسوةسدةى تةىذسوطثى، فَيشكشدٌ .
الى ٍررةموو كؤمةَل ةيرررةا، ميررذاأل بايرررةسَيكى صؤسى ٍةيرررة، بؤيررة لرررة ميرررذياى    

اويؽ بايررررةسَيكى صؤسى خَيررررذةدسَيج، لررررة ٍررررةسَينى بييررررشاوو ىووطررررشاوو بيظررررب
كوسدطررثاٌ لررة ٍررةسدوو كررةىاَلى بييررشاوو ىووطررشاويؽ بايررةسى صؤس بررة ميررذاأل         
دةدسَيررج، لررة تةلررةفضيؤٌ ماوةيررةكى برراؾ بررؤ ميررذاآلٌ تررةسساٌ كررشاوة كررة تَييررذا      
في نى كاستؤىىء طةلَيساس طييةمايىء بةسىامةى زؤسازؤسى تايبةح بة ميرذاآلٌ  

دةكشَيررج، بررة ٍررةماٌ ػررَيوة لررة ميررذياى زررةماوةسيى ىووطشاويؼررذا       خَيؼرركةؾ
خاػرركؤ يررا الخررةِسةى تايبررةحء كررةىاَلى طررةسبةسؤى بررؤ تررةسساىكشاوة، كثَيررؤء         
ىامي كةى وةسطَيِشدساوو وَييةداسو طؤءاسى ماى اىةو وةسصيى ميذاآلٌ ٍةٌ. بةس لرة  

كشاواىرة ئةوةىرذة   يؽ بووكشاوة بؤ ميذاآلٌ دةسكشاوة بةآلو ئرةو بوو 9999طاَلى 
بررةالى ميذاآلىررةوة طررةسىش ساكررَيؽ ىررةبووٌ بررة تايبررةتى نرروىكة وَييررةو سةى يرراٌ    
كررةمبووة كررة ئررةوة ٍؤكرراسى طررةسةكيى طررةسىش ساكَيؼرراىى ميذاَلررةو ز ةلررةوة بررة  
ػررررَيوةيةكى فررررشاواٌ ىةطةيؼررررثؤتة دةطررررج ميررررذاآلٌء رماسةيررررةكى كررررةمى لررررَة   

طررراىَيكى ضضبيرررى يرررةكَيثيى  نررراخكشاوة، برررؤ منووىرررة بووكرررشاوةى ئةطرررثَيشة ئؤس  
رماسةيرررةكى لَيرررذةسكشدووة، ٍرررةسوةٍا    9983-7-9ىيؼرررثناىى كوسدطرررثاٌ لرررة   

ٍرررةماٌ ئؤسطررراىى يرررةكَيثى لرررة كررراىوىى دووةمرررى ٍرررةماٌ طررراَلذا بووكشاوةيرررةكى  
صاىظثيى تايبةح بة ميرذاآلىياٌ دةسكرشدووة برة ىراوى  طشوػرج  كرة ترةىَا دوو        

لةاليةٌ لخى كةسكوكى يرةكَيثى  9985َلى رماسةى لَة بووكشاوةتةوة، دواتش لة طا
ىووطررةساىى كوسدطررثاٌ طؤءرراسى  طضىكررى بضررووكاٌ  دةسكررشاوة، خاػرركؤيةكى       
طةسبةسؤى تايبرةح برووة برة ميرذاآلٌ، رمراسةى طر يةمى كرة دوا رماسةيرةتى لرة          

يررؽ طؤءرراسَيكى  -9977ئررةي ومح ٍررةماٌ طرراَلذا دةسنررووة، ٍررةسوةٍا لررة طرراَلى       
طررر َيناىى برررة ىررراوى  ئةطرررثَيشة  كرررة لةطرررةسى  ديكرررةى ميرررذاآلٌ دةسنرررووة  لرررة  

ىووطررررشاوة خاػرررركؤى سؤرى كوسدطررررثاىة، ئررررةو طؤءرررراسة خاػرررراٌ برررروو بررررة ٍررررى   
بةِسَيوةبرررةسَيثى سؤػررريبريى لرررة بةدرررذاو دوو رمررراسةى لَيذةسنررروو برررةآلو رمررراسةى    
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. لرررة دواى ساخرررةِسيً صيررراتش بايرررةخ برررةو برررواسة دسا، لرررة 71دووةمرررى بووىةكشايرررةوة
تايبرررةتى برررؤ ترررةسساىكشاو ٍرررةسوةٍا نرررةىذيً طؤءررراسى   سؤرىامةكاىرررذا خاػررركؤى

تايبةتى بؤ تةسساىكشا. ئةوةى تَيبييى دةكشَيج لةو سؤرىامةىووطريةى ميذاآلىرذا   
لة ٍرةسَينى كوسدطرثاٌ ئةوةيرة كرة برة ػرَيوةى خَيويظرج فرشاواٌ ىرةبووةو ئَيظرثا           
ىررةيثواىيوة سررؤى بظررةخَييَيج وةا خَيويظررثييةكى طررةسةكيى سَيضاىررى كرروسد بررؤ    

يذاَلرةكاىياٌ، سؤرىامةطررةسية كروسدى ميررذاآلٌ نرةىذ سرراَلَيكى الواصيرى ٍةيررة كررة     م
 طشى بييياٌ بشيثني لة:

تريارى نراخكشدىى ئرةو طؤءراسو بووكشاواىرة صؤس كرةمً لرة ئاطرج داواكراسيى         -
 لةطةسىء رماسةى ميذاآلٌ لة كوسدطثاىذا.

كؤىًء صؤس برةالى   صؤس لةو بابةتاىةى لةو بووكشاواىةدا دةسشَييةِسوو، بابةتى-
 ميذاآلىةوة طشى  ىني.

ىةبووىى تواىاى تةكييكى لة برواسى وَييرة كَيؼراٌء داِسػرثيى خةيامرةكاٌ برة       -
 زؤسَية كة لةطةأل تواىاى وةسطشتيى ميذاآلىذا ب وجنَيج.

صؤسبةى ئةو ػثاىةى بوودةكشَييةوة، بة دطرةٌء نرريؤاء بابةتةكاىيؼرةوة،    -
لةِسووى ىاوةسؤكرةوة بةػرَيكياٌ لةطرةأل ميرذاَلى      وةسطرياوٌ لة طةسناوةى بياىى،

 كوسد ىاطوجنَيً.
سشاخيررى لررة دابةػرركشدٌ بررة زؤسَيررة كررة ئررةو بووكشاواىررة تررةىَا لررة نررةىذ           -

 ػوَييَيكى دياسيكشاوى وةا ػاسة طةوسةكاٌ دابةؾ دةكشَيً.
 ٍاوطوجناٌ  ٍاسمؤىيةح  لة ىَيواٌ بةػة زيازياكاىى بووكشاوةكاىذا ىيية.-
 يا ماوةى دةسنووىى صؤس لةو بووكشاواىة كوستً.تةمةٌ -
ٍرريو مةبةطررثَية لررةو بووكشاواىررةدا بررةديى ىرراكشَيً ز ررة لررة طشوػررثى كرراح   -

بةطررررررةسبشدٌء سؤػررررررباسيى ميررررررذاأل، واتررررررا خررررررةسوةسدةو سَييرررررروَييى كررررررشدٌء   
 ٍوػياسكشدىةوةى ميذاآلٌ كةمب لةسؤدةطشَيج.

، ٍةطرج دةكشَيرج كرة الواصيرى     بابةتةكاىى صؤس لةو بووكشاواىة بابةتى الواصٌ-
 خَيوة دياسة.
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بابةترررةكاٌ برررةخَيى زياواصييررراٌ، برررؤ ٍرررةموو فيئةيرررةكى تةمرررةىى ميررررذاآلٌ        -
تةسساىكشاوة، لة كاتَيكذا ميذاأل لة تةمةىَيكةوة بؤ تةمةىَيكى ترش ئاطرثى تواىراى    

 تَي ةيؼ ء بريكشدىةوةياٌ دةطؤِسَيج.
 
 

 بوازى خويَهدكازو الوان
 
 
 
 

سؤرىامةطرةسية زيَراىىء كوسديؼرذا بايرةسَيكى صؤسى خَيرذساوة،       ئةو برواسة لرة  
نرروىكة سوَييررذكاسو الواٌ داييررةمؤى كؤمةَل ررةٌ، داييررةمؤى ػررؤِسؾء ساخررةِسيًء 
ٍررةموو ٍةَلظرراىةوةيةكً، كؤَلةكررةى طررةسةكيى خَيكَاتررةى كؤمررةَلًء طررةوسةتشيً    

 مةَل ةٌ.توَيزٌ لةىاو صؤسبةي كؤمةَل ةكاىذا، ٍةسوةا ٍَيضى كاسكةسى ىَيو كؤ
سؤرىامةطررررةسية تايبةمتةىررررذ لررررةو بررررواسةدا كررررة ئاِساطررررثةى  وتابيرررراٌء الواٌ    
دةكشَيررج، لررة صؤسبررةى بواسةكرراىى تررشدا دةوَلةمةىررذتشة، ئررةسكَيكى طررةوسة بررةديى     
دةٍَيي  لة ئاِساطثةكشدٌء سَييوَييى كشدىى ئرةو توَيرزةو طواطرثيةوةى نراالكىء     

 داٍَيياىةكاىياٌء.. ٍثذ.
شاواىةى تايبةتً بةو توَيزة، لةاليةٌ ىاوةىذو سَيكششاوةكاىى صؤسبةى ئةو بووك

سوَييرررررذكاسىء  وترررررابىء الواىرررررةوة دةسدةكرررررشَيً، ئرررررةواىيؽ صؤسبرررررةياٌ وةا      
سؤرىامةطررةسية لررة بررواسى رىاىررذا لررةرَيش كاسي ررةسيى ئاِساطررثةو طياطررةتى ئررةو         

 سَيكششاوو اليةىاىةية كة ئةو بووكشاواىة دةسدةكةٌ.
كوسدطرررثاىذا دوو ديرررذطا لرررة مامةَلرررةكشدٌ لرررة بابرررةحء    وةا دةسدةكرررةوَيج لرررة

 خةيامةكاىى الواٌء سوَييذكاساىذا ٍةية:
يةكةو: ئةو ئاِساطثةية خَيى واية كة الواٌء  وتابياٌ خَيويظثة سؤضَيكى يراسى  
بووىيررراٌ بةسامبرررةس ىرررةسيجء برررةٍا طرررواوو كؤىرررةكاىى ىررراو كؤمرررةَلء ٍرررةسوةٍا       
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َييذكاساٌ طةس اَف ة بً لة ئاِساطثةكشدىى دةطةآلتيؽ ٍةبَيج كة دةب  الواٌء سو
 كؤمةَل ا بةسةو  ؤىادَيكى خَيؼكةوتووتش لة سووى كؤمةآليةتى.

دووةو: ئرررةو ئاِساطرررثةية لةطرررةس ئرررةو بيةمايرررة كاسدةكررراح كرررة  ةىابرررةح برررة         
سوَييررذكاسو الواٌ بََييَيررج كررة ئررةواٌ ىةوةيررةكً لررة داٍرراتوودا دةطررةآلح دةطشىررة  

أل دةكررررةٌ، بررررةدلؤسة ٍةوَلررررذةدةٌ لةِسَي ررررةى    دةطررررجء طررررةسكشدايةتيى كؤمررررة  
بووكشدىرةوةى ئرةو ٍرةواألء نراالكيياىةى كرة لرةرَيش طرايةى دةطرةآلتذا ٍةياىررة،         

 ئةواٌ تَيكةأل بة دةطةآلح بكةٌ.
سؤرىامةطرررةسية تايبةمتةىرررذ برررؤ ٍرررةسدوو برررواسى الواٌء سوَييرررذكاسييؽ، لرررة    

 ، بةتايبررةتيؽ ٍةىررذش ضاَلةتررذا زيرراكشاوةٌء لررة ٍةىررذش ضاَلةتيؼررذا يررةا ػرر     
بةػى ٍةسة صؤسى الواٌ لة وآلتى ئَينةو زيَراىى ئَينرةدا سرةسيكى سوَييرذىً، برة      
ٍررةماٌ ػررَيوةؾ ٍررةموو يررا بةػررى ٍررةسة صؤسى  وتررابىء سوَييررذكاساىيؽ ئةطررةس  
ميذاأل ىةبً ئرةوا الوٌ. لرةو طةسوبةىذةػرذا، سؤرىامةطرةسية ئرةو برواسةؾ برةخَيى        

ةمرررررررةىى الواٌ دةطؤِسَيرررررررج، ئرررررررةو    ؤىادرررررررةكاىى سوَييرررررررذٌء  ؤىادرررررررةكاىى ت  
سؤرىامةطةسييررةى كررة ئاِساطررثةى سوَييررذكاساٌ دةكشَيررج لررة  ؤىررادى ئامررادةيى يررا   
ىاوةىررذى زيرراواصى ٍةيررة لةطررةأل ئررةو سؤرىامةطةسييررةى كررة ئاِساطررثةى توَيررزى         
طررةسووتش كررة سوَييررذكاساىى صاىكررؤٌ، دةكشَيررج، ئررةوةؾ سووٌء ئاػرركشاية كررة       

 مادةيىء ىاوةىذييةكاٌ تةمةىياٌ طةوسةتشة. سوَييذكاساىى صاىكؤ لة ٍى ئا
ٍةىرررذش مةطرررةلة ٍةيرررة لرررة سؤرىامةطرررةسية ئرررةو دوو برررواسةدا بايرررةسى صؤسى     
خَيرررذةدسش ئرررةويؽ برررةخَيى زيررراواصيىء سةنررراوكشدىى تةمرررةٌ نررروىكة مايرررةى       
طشى ررىء بايررةسى طررةجناٌء سوَييررذكاساىً، وةا مةطررةلةى وةسطرررياٌ لررة صاىكررؤ،   

َييرذٌ، وةسصؾ، صاىيراسيى لةطرةس زيَراىى صاىظرج،      طؤِساىكاسيى لة مةىَرةزى سو 
مةطةلةى ٍاوطةسطريى، ٍةمح كاسكشدٌ لة دواى تةواوكشدىى سوَييرذٌ، صةمالرةى   

 سوَييذٌ، كَيؼةو طشفثةكاىى ىَيو ئيذاسةى خةسوةسدةء نةىذييى تشيؽ.
كررررةىاَلى تايبةمتةىررررذ بررررةو بواساىررررة ٍررررةسدةو دةبرررر  لررررة كرررراتى ئامررررادةكشدىى   

اٌ، ئررةوةى لةبةسنرراو بَيررج كررة ئررةو سةطةصاىررةى طررةسجنى       خةيامررةكاٌء بابةتررةك 
سوَييررذكاساٌء الواىررى خرر  سادةكَيؼررشَيج، لةواىررة زيرراواصة كررة طررةسجنى مشؤءررى    
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تةمةىى طةوسةتشى خر  سادةكَيؼرشَيج، برؤ منووىرة برةالى كةطراىى تةمرةٌ طرةوسة         
طشى  ىيية كة ئايا بةسطى خَيؼةوةى طؤءاسَية وَييرةي كضرَيكى ىينضرة سووترى لرة      

ؤطشتبَيرررج يرررا الخرررةِسةى دواوةى سؤرىامةيرررةا ٍرررةماٌ ػرررثى كشدبَيرررج، نررروىكة  س
كةطرراىى طررةوسة لررةِسووى تةمةىررةوة صيرراتش بايررةخ بررة ػررثى زررذدى دةدةٌ، وةا       
ٍرةواَلى طياطرىء ئررابووسىء خَيؼرَاحء سووداوَيكرى طررشى ، برةآلو دطرةىى ئررةو       

 كضة ىيوة سووتة بةالى طةجناٌء سوَييذكاساىةوة صؤس طشى ة.
سة سؤرىامةطةسييرة دوو زرؤس برووة، زؤسَيكيراٌ ئةواىرةٌ كرة سوَييرذكاسو        ئةدلؤ

الواٌ دةسيرراٌ كررشدووة بررةآلو بووكشاوةيررةكى طؼررثى بررووة، زؤسةكررةى تشيؼررياٌ   
ئةواىرررةٌ كرررة لةاليرررةٌ الواٌء سوَييذكاساىرررةوة دةسنرررووةو تايبرررةتيؽ برررووة برررة     

 توَيزةكاىى سؤياٌ.
ء ئاػكشاػرذا، صؤسترشيً بايرةخ    ، لرة سؤرىامةطرةسية ىََييرى   9999بةس لة طاَلى 

بةو توَيزة دساوة، ئرةو بووكشاواىرة برة تايبرةتى لةطرةس ػرَيوةى طؤءراسو ٍرةسوةٍا         
لةطةس ػَيوةى سؤرىامةؾ دةسدةنووٌء طشى بيً ئةو بووكشاواىةؾ كةبرةىاوي  
الواٌ يرراٌ سوَييررذكاساٌ دةسكررشاوٌ يرراٌ طشوػرريت ئررةو توَيزاىررةي ٍررةبووة بشيثررى  

 بووٌ لة:
لررة بةدررذا دةسنررووة، بابةتررةكاىى ئةطةسنررى      9933واٌ: طرراَلى يادطرراسى ال-

صياتش ئرةدةبىء كؤمةآليرةتى سؤػريبريى طؼرثيية، برةآلو تايبرةح برووة برة الواٌء         
 .75لةاليةٌ كؤمةَلَية  وتابية كوسدةكاىى كوليةو خةطاى اكاىى بةدذا دةسنووة

سنرووة لرة   كوسدطثاٌ: لةاليةٌ كؤمةَلرةى سوَييرذكاساىى كروسد لرة ئرةوسوخا دة     -
 .76 9958طاَلى 
يةكررررةو رمرررراسةى   9959ٍيررررواى كوسدطررررثاٌ: تؼررررشييى دووةمررررى طرررراَلى     -

لَيذةسنوو، ػةؾ الخةِسة بووةو ماى ى دووزاس دةسنووةو ىضيكةى طراَلَية ريراء   
رماسةى لَة بييشاوة، لةرَيشةوةى ىووطشاوة  ٍيواى كوسدطثاٌ طؤءراسَيكى   97تا 

يةتى  وتابياىى ط َيناىى دةسى ئرةكاح، لرة   وَيزةيىء كؤمةآليةتيى  وتابياىة يةك
 ناخشاىةى ريً نار ئةكشَيج .



 

 999 7007رؤذنامةطةريي تايبةمتةند          لي                  عةكاروان 

لة بةدذا دةسنوو، طاَلَية رياو نواس رماسةى  9959دةى ى  وتابياٌ: طاَلى -
 لَة دةسنوو، ئؤسطاىى يةكَيثى  وتابياىى طؼثيى بريا  بوو.

برة  ، لخى كةسكوكى يةكَيثى  وتابيراىى برريا    9959دةى ى  وتابياٌ: طاَلى -
ٍةسطرر  صمرراىى كرروسدى و بررةسةبىء توسكنرراىى لررةو ػرراسة دةسى كررشدووة، يررةا     

 طاَليؽ ىةرياو نةىذ رماسةيةكى كةمى لَيذةسنوو.
لخرى ٍرةولَيش   -ئؤسطاىى يةكَيثى  وتابياىى طؼثى بريا  9960رياٌ: طاَلى - 

 دةسى كشدو بة تةىَا دوو رماسةى لَيذةسنوو.
ماسةى لرة بةدرذا دةسنروو، ئؤسطراىى     يةكةو ر 9970سةباتى  وتابياٌ: طاَلى -

يرررةكَيثى  وتابيررراىى كوسدطرررثاٌ بررروو، برررة صمررراىى كررروسدى و برررةسةبىء نرررةىذ        
 رماسةيةكى لَة بووكشايةوة.

ئررراطش: طؤءررراسى يرررةكَيثى الواىرررى دطررروكشاتى كوسدطرررثاٌ بررراَلى مةكثرررةبى       -
دا دةسنرررووةو 9966طياطررريى برررووة، رمررراسة يرررةكى لرررة يرررةكى ػررروباتى طررراَلى  

اتش لرررة ٍوػرررياسيى الواٌء برراسودؤسى طياطررريى ئرررةو طرررةسدةمة  بابةتررةكاىى صيررر 
 دةدوا.
 :  ليزىرةى سؤػريبرييى ىاوةىرذيى يرةكَيثى     اعةل ب،  ن،با  سةباتى  وتابياٌ -

 9975دةسيكررشدووةو تررا طرراَلى  9967 وتابيرراىى كوسدطررثاىى بررريا  لررة طرراَلى  
   رمرراسةى لَيذةسنررووة، طؤءرراسَيكى فيكررشى سوَييررذكاسيى    93بررةسدةواو بررووةو   

 طؼثى بووة، بابةتةكاىى بة صؤسى لة سةباتى  وتابياٌ دواوٌ. 
سَيبراصى  وتابيراٌ: يرةكَيثى  وتابيراىى كوسدطررثاىى برريا  لخرى طر َيناىى لررة        -

 دةسيكشدووة. 9977طاَلى 
خَيؼررِشةو: يررةكَيثى  وتابيرراىى كوسدطررثاىى بررريا  لخررى كررةسكوا لررة طرراَلى         -

 دةسيكشدووة. 9960
 وتابيرراىى كوسدطررثاىى بررريا  لخررى ٍررةولَيش لررة      دةى ررى  وتابيرراٌ: يررةكَيثى  -

 دةسيكشدووة. 9973طاَلى 
 9979سصطاسى: يةكَيثى  وتابياىى كوسدطرثاىى برريا  لخرى ديالرة لرة طراَلى       -

 دةسيكشدووة.
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ىةييررةواى يررةكَيثى  وتابيرراىى كوسدطررثاىى    -: لخررى دٍررؤا اععضببا  اةؼررَك-
 دةسيكشدووة. 9971بريا  لة طاَلى 

تابيرراٌء الواىررى كوسدطررثاٌ لررة مرراوةى تةمةىيررذا نررةىذ      ٍررةسوةٍا يررةكَيثى  و 
بووكشاوةو طؤءاسَيكى تشياٌ بة ىاوى دةى ى  وتابياٌء الواٌ، دةى رى  وترابى و   

 .77ٍيبيؽ دةسكشدووة
دةى رى كؤمةَلرة: لةاليرةٌ دةطررثةى طؼرثى ئيرذاسةى كؤمةَلرةى سوَييررذكاساىى       -

 دةسنووة. 9969كوسد لة ئةوسوخا دةسنووة، لة كؤتاييةكاىى طاَلى 
بَ َيظررة: لررة دةسةوةى وآلح كؤميثررةى بررةِسَيوةبشدىى كؤمةَلررةى سوَييررذكاساىى   -

 دةسيكشدووة. 9978كوسدطثاٌ لةطةسةتاى طاَلى 
تَيكؤػاىى  وتابياىى كوسدطثاىى: يةكَيثى طؼرثيى  وتابيراىى كوسدطرثاىى    -

 رماسةى لَيذةسنووة. 7، ىضيكةى 9987بريا  دةسيكشدووة لة طاَلى 
سوَييررذكاساٌ: طؤءرراسى يررةكَيثى سوَييررذكاساىى كوسدطررثاٌ بررووةو لررة  سَيبرراصى-

 رماسةى لَة بووكشاوةتةوة. 97دةسنووةو ىضيكةى  9989طاَلى 
 9983سؤرا الواٌ، طاصيا سوَييذكاسو الواٌ: طةسةتا لة ماى ى ئراداسى طراَلى   -

رمرراسةى لرررَة بووكشايررةوة، دواتررش لررة رمررراسة      3بررة ىرراوى  سؤرا الواٌ دةسنرروو،    
نرررواسةوة ىاوةكرررةى كشايرررة طاصيرررا سوَييرررذكاسو الواٌء ترررا ئرررةي ومح ٍرررةماٌ طررراأل   

ةوة لةطررةس بووكشاوةكررة 17رمرراسةى لَيذةسنررووة، لررة رمرراسة  19بررةسدةواو بررووةو 
ىووطشاوة  طاصيرا سوَييرذكاسو الواٌ طؤءاسةكرا وةسصييرة راليرة ٍرةسدوو يرةكَيثيَيً        

بررةو ػررَيوةية  16تررا رمرراسة ىةييررةوا دةسدكررةءيج ، - وتررابىء الوَيررً لخرر  دٍررؤا 
 دةسنووة. 9997بةسدةواو بووةو دوا رماسةى لة كاىوىى دووةمى طاَلى 

خَيؼرررركةوتً الثخذو : ئؤسطرررراىى يررررةكَيثى  وتابيرررراٌء الواىررررى دطرررروكشاتى   -
دةسيكرررشدووةو رمررراسة  9987برررريا  لرررة كررراىووىى دووةمرررى طررراَل   -كوسدطرررثاٌ

دةسنرووة، لرة دواى    9990 ى كرة دوا رماسةيرة لرة تؼرشييى دووةمرى طراَلى       77ي
 يؽ نةىذ رماسةيةكى تشى لَيذةسنووة.9999ساخةِسيين طاَلة 
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ساخررررةِسييى سوَييررررذكاساٌ: طؤءرررراسَيكى يررررةكَيثى خَيؼررررةى ى سوَييررررذكاساىى     -
رمررررراسةى  6دةسنرررررووةو  9987كوسدطرررررثاٌ برررررووة، لرررررة كؤتاييرررررةكاىى طررررراَلى 

 .9990لَيذةسنووة تا طاَلى 
َيثى سوَييررررررذكاساٌء الواىررررررى  ريرررررراىى ىرررررروش: ئؤسطرررررراىى ىاوةىررررررذى يررررررةك   -

دةسنووةو تةىَا  9989ى لة ػوباتى 9صةمحةتكَيؼاىى كوسدطثاٌ بووة، رماسة 
نواس رماسةى لَة نارء بووكشاوةتةوة، لة خاأل بابةترةكاىى سوَييرذكاسىء الواٌ،   

 بابةتى طؼثيؼى بووكشدؤتةوة.
 ، لةاليرررة9979ٌنررريا: يرررةا رمررراسةى لَيذةسنررروو لرررة طررر َيناىى لرررة طررراَلى       -

 دةطثةيةا  وتابييةوة دةسنووة.
 

 
 

 بوازى ثةزوةزدةيىء شانطت
 
 
 
 
 

سؤرىامةطةسيى صاىظثىء خةسوةسدةيى لة زيَاىى خَيؼركةوتوو و وآلتراىى تراصة    
خَي ةيؼثووػرررررذا دةسدةكرررررةوَيج، ٍةسدووكيؼرررررياٌ لرررررة خَيكَاترررررةو ىررررراوةسؤكى   
ا، خةيامرررةكاٌ ترررا سادةيرررةا زياواصييررراٌ ٍةيرررة. لرررة زيَررراىى تررراصة خَي ةيؼرررثوود   

سؤرىامةطررةسية خررةسوةسدةيى تايبةمتةىررذ تررةسكيض دةكاتررة طررةس بةػررذاسيكشدٌ لررة  
مةطررةلةى فَيشكشدىررى طررةسةتاو بيررةماكاىى سوَييررذةواسيى بررة ميررذاآلٌء ٍررةسوةٍا 
بةػرررذاسيكشدٌ لرررة خِشؤطرررةى ىةٍَيؼرررثيى ىةسوَييرررذةواسىء ياسمةتيرررذاىى ئرررةو       

سؤياىذا صاَل بووٌء  كةطاىةؾ كة لة تةمةىَيكى طةوسةدا بةطةس ىةسوَييذةواسيى
ٍرررررةسوةٍا خَيؼكةػررررركشدىى سؤػررررريبريييةكى طةستاطرررررةسيىء ئاِساطرررررثةكشدىى  
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طياطرررررريىء كؤمةآليررررررةتىء خاَلدؼررررررثيى كشدىررررررى خَيكَاتررررررةى خررررررةسوةسدةيى      
 .78طةستاطةسيى

خِشؤطةى سؤػيكشدىةوةى برريو ٍؤػرى زرةماوةس، بايرةسَيكى طرةسةكيى ٍةيرة       
ا لررة كرراسى سؤرىامةطررةسية    لررةالى طررةسزةو ٍؤكاسةكرراىى ساطةياىررذٌ، ئةمررةؾ و     

تايبةمتةىرررررذ برررررة برررررواسى خرررررةسوةسدة دةسواصَيرررررج كرررررة خَيويظرررررثيىء طشى يرررررى  
سوَييذىررةوةء ىووطررني  اتررةِسوو كررة بررؤ ٍررةموو كةطررَية خَيويظررثة، ٍررةسوةٍا بررؤ  
نةطداىذىى ئةو ئاماجنة ىاب  سؤرىامةىووطرى تايبةمتةىرذو ئامادةكراسى بابةترة     

و بيراىووى بريمةىرذاٌء ػرابرياىى كالطرية     تايبةمتةىذةكاٌ خةىا بباتةبةس خاطراو 
كررة لررة خَييرراو كةطررايةتيةكى سؤػرريبريى تَي ةيؼررثوو سررةباتياٌ كررشدووة، بررةَلكو    
لةسَيى سظثيةِسووى ئةصمووىى سةَلكاىى طادةوة كة لة تةمةىَيكى طةوسةدا فَيشى 
سوَييرذٌء ىووطررييةوة بررووٌ بةدييررذَيج، نرروىكة كاتَيرة برراغ لررةو اليةىررة تاصاىررة   

ة بررؤ ئررةو زررؤسة سةَلكررة كشاوةتررةوةو بةطررةس صؤس كؤطررذء تةطررةسةى        دةكررةٌ كرر 
رياىيرراٌ بررة ٍررؤى فَيشبررووىى سوَييررذٌء ىووطررييةوة صاأل بررووٌ، ئررةوا سررةَلكاىى       
ترررشيؽ نررراوياٌ لَيذةكرررةٌء برررةدواى سوَييرررذٌء فَيشبووىرررذا وَيَ رررذةبًء دةبَيثرررة      

 .79مؤدَيك
ى طررررةس بررررة سؤرىامةطررررةسية تايبةمتةىررررذ لررررة بررررواسى خةسوةسدةييررررذا، بررررة صؤس 

دةطرررةآلح، ضرررضة يرررا سَيكشرررشاوة، واترررا طرررةسبةسؤ ىييرررة، يررراسود خِشؤطرررةيةكة     
ٍةسةوةصييررة، ئررةويؽ لةبةسئةوةيررة خِشؤطررةيةكة لررة نواسنررَيوةيةكى طرريووسداسو  
دياسيكشاودا سؤى دةبييَيثةوةو تا سادةيرةا تواىراى بةدةطرثََيياىى داسايرى ىييرة      

ة بَيررج بررؤ خاسَيضطرراسى كررشدٌ لررة لةِسَي ررةى فشؤػرر ء سيكالمررةوة، بررةآلو ٍةسنررؤىَي
سوَييررررررررةساٌ خَيويظررررررررثة سؤرىامررررررررةىووغء ئامادةكرررررررراسى خررررررررةياوء بابةتررررررررة   
تايبةمتةىذةكاىى ئرةو برواسة، خَيؼروةسج صاىيراسيى لةطرةس براسودؤخء بة َ يرةتى        
زرررةماوةسو طررروصةساىى ئرررةو زرررةماوةسةو مةطرررةلةكاىى تايبرررةح برررة خرررةسوةسدةو      

َيويظثيى سرةَلكيؽ بابةترةكاٌ ئامرادة    وسدةكاسييةكاىى ٍةبَيج، لةطةس بيةماى خ
 بكشَيً.
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كةىاَلررةكاىى ساطةياىررذٌ سؤَلَيكررى طررةوسة دةبيرريً لررة مةطررةلةى خةسوةسدةييررذا،     
دةتواىً كاسي ةسيى طةوسة لةطةس سةَلة زَيبََيَ ً برة زيراواصيى ئاطرثى تةمرةٌء     
 سةطةصو تواىاى بة َ يياٌ.  لة سؤرىامةطةسية كوسدطثاىذا تةىاىرةح برةس لرة طراَلى    

يررررؽ، ئررررةو بررررواسة بايررررةسَيكى تاِسادةيررررةا باػررررى خَيررررذساوة، نررررةىذيً    -9999
بووكشاوةى سؤرىامةطةسية تايبةح بةو بواسة دةسكرشاوة كرة ئامراىش لَيرى ٍاىرذاىى      
سررةَلة بررووة لةطررةس سوَييررذٌء خةسةخَيررذاىى ئاطررثى صاىررنيء صاىظررثياٌء ٍررةسوةٍا 

، ئةو بووكشاواىة لةاليرةٌ  خَيكةػكشدىى صاىياسيى لةو بواسةدا بة ئاطاىبيً ػَيوة
ئؤسطاىرررة زياواصةكررراىى ضرررضةء ٍرررةسوةٍا لةاليرررةٌ سوَييذى رررةو مامؤطرررثاياٌء      
فةسماى ررةكاىى خررةسوةسدةوة دةسكررشاوٌء بةطؼررثى تةمررةىياٌ صؤس كرروسح بررووةو        
نةىذ رماسةيةكى كةمياٌ لَيذةسكشاوة. صؤسبةى بووكشاوةكاٌ لرةو نواسنرَيوةيةدا   

سوةسدةو صاىظررجء ٍةىررذَيساسيؽ ٍةىررذش بابررةتى  تَيكةَلةيررةا بررووة لررة بررواسى خررة  
 فيكشى لة سؤطشتووة.

لرةِسووي صاىظررثييةوة، ئرةو بووكشاواىررةي كرة تايبةمتةىررذٌ برةو بررواسة طشى يررة     
بةٍةموو بواسَيكة صاىظرثية دةدةٌ، ٍرةس لةصاىياسييرة طرةسةتاييةكاىة صاىظرثةوة      

ةسؤيررذا  ب ررشة تررا دةطاتررة ترراصةتشيً صاىيرراسية صاىظرريت، صاىظررثيؽ كررة سررؤي ل        
برررواسَيكة صؤس فشاواىرررة، بةطرررةس نرررةىذيً لخرررذا دابرررةؾ برررووة، صاىظررريت ريررراٌ و    
صييرررذةوةسصاىة، صاىظررريت كينيرررا، فيضيررراية، تةكيرررةلؤرياو طرررةسدووٌ و نرررةىذيً   
بواسي تشيؽ، بووكشاوةي تايبةمتةىذ بةٍةس يةكَية لةو بواساىة لةسؤرىامةطرةسية  

يرؽ بووكرشاوةي   9999طراَلة   زيَاىذا ٍةية، بةآلو لةكوسدطرثاٌ ئةطرةس لرةدواي   
صاىظيت ٍةبَيج، ئةوا ىةطةيؼثؤتة ئةو ئاطثة خَيؼكةوتووةي كة برؤ ٍرةس لخَيكرة    
صاىظج، بووكشاوةيةكة تايبرةح دةسبكشَيرج، برةَلكو بةػرَيوةيةكة طؼريت برووةو       

 لةٍةماٌ كاتذا لةطةأل ٍةموو لخةكاىذا مامةَلةكشاوة. 
 دةسكشاوٌ بشيثى بووٌ لة: 9999طشى بيً ئةو بووكشاواىةي تا طاَلة 

تاكررررة رماسةيررررةكى لَيذةسنررررووة، لررررةرَيش    9967طررررضى : طؤءاسَيكررررة طرررراَلى  -
ىاوةكةيرررررذا ىووطرررررشاوة  طؤءررررراسَيكى  وتا اىةيرررررةء خرررررةسوةسدةية طررررراآلىةية،  

  وتا اىةى مةىاسى كوِساٌ دةسى ئةٍَييَيج . 
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لررة لررة ٍررةولَيش دةسنررووةو لةطررةسى      9969تيؼررة: ئررةو طؤءرراسة لررة طرراَلى     -
ووطشاوة طؤءاسَيكى طاآلىةية،   وتا اىةى مامؤطثاياىى طةسةتايى كوِساٌ لرة  ى

 الخةِسة بووة. 61ٍةولَيش دةسى ئةكاح ، دوو رماسةى لَة دةسنووةو 
لرررة بةدرررذا دةسنرررووة، لرررةرَيش ىاوةكةيرررذا  9979خرررةسوةسدةو صاىظرررج: طررراَلى -

ىووطررررشاوة  طؤءرررراسَيكى خررررةسوةسدةيىء صاىظررررثيية بررررة طرررر  مرررراى  زاسَيررررة        
دةسدةنررَيج ء  بةِسَيوةبررةسَيثى طؼررثيى سوَييررذىى كرروسدى بررة كرروسدىء بررةسةبى  

 دةسيذةكاح ، ػةؾ رماسةى لَيذةسنووة.
لرررة ٍرررةولَيش دةسنرررووة، لرررةرَيش ىاوةكةيرررذا ىووطرررشاوة   9979سٍَيَ رررة: طررراَلى -

 طؤءرراسَيكى سةوػررً بررريىء خررةسوةسدةيى طرراآلىةية سوَييررذى اى دواىاوةىررذيى       
 دةكاح بةطةسخةسػثيى مامؤطثاى صماىى كوسدى .كوِساىى ٍةولَيش دةسى 

دةسنرررووة، لةاليرررةٌ ٍةىرررذش مامؤطرررثاى  وتا اىرررةى  9966سابرررةس: طررراَلى -
 مةَلكةىذييةوة دةسنووةو تةىَا ط  رماسةى لَيذةسنووة.

لرة بةدرذا دةسنرووة، لرةرَيش ىاوةكةيرذا       9970صاىياسى: لة ئؤكثؤبةسى طراَلى  -
 ة .ىووطشاوة  طؤءاسَيكى صاىظثى طؼثيي

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 975 7007رؤذنامةطةريي تايبةمتةند          لي                  عةكاروان 

 بوازى ئةدةبىء زؤشهبريى
 
 
 
 
 

سؤرىامةطررةسية تايبررةح بررة ئررةدةة، ٍررةموو بواسةكرراىى ئررةدةة دةطشَيثررةوة :        
نريؤا، سؤماٌ، ػيَشو خةسؼاٌء دة ى ػاىؤ. بةدسَيزايى مَيزوو   لرةالى كروسد   
يرررا الى ىةترررةوةكاىى ديكرررة، سؤرىامةطرررةسية خةيوةىذييرررةكى صؤس خثرررةوى لةطرررةأل   

بررررذا ٍررررةبووةو تةىاىررررةح لررررة صؤس ضاَلةتررررذا تَيكررررةآلوى يررررةكب بررررووٌ، لررررة        ئةدة
سؤرىامةطرررةسية كوسدييؼرررذا صؤسبرررةى ٍرررةسة صؤسى ئرررةو كةطررراىةى سؤرىامرررةياٌ      
دةسكررشدووة، يرراٌ ئررةديؤ بررووٌ يررا خةيوةىذييررةكى خثررةوياٌ لةطررةأل ئررةو بررواسةدا     

 ٍةبووةو لةرَيش كاسي ةسيى ئةدةبذا بووٌ. 
ئررررةو خةيوةىذييررررة خثرررررةوةى ىَيررررواٌ ئرررررةدةةء    طررررةباسةح بررررةو تَيكرررررةآلوىء   

لة كثَيبى ميذياى تايبةمتةىذدا نواس ٍؤكراسى   د. اديض ر،عالسؤرىامةىووطة، 
 :30دةطثييؼاىكشدووة

يةكرررةو/ يررررةكَيثية وةسطرررش: سوَييررررةسى بيرررةِسةتيىء طررررةسةتايى سؤرىامرررة لررررة     
دةة طةسةتاكاىى طةسٍةَلذاىى سؤرىامةطةسيى، لة بيةِسةتذا سوَييةساىى برواسى ئرة  

 بووٌ.
دووةو/ خؼرج بةيرةكب بةطرر : ئرةدةة خؼرثى بررة سؤرىامةطرةسية بةطرثووة بررؤ       
طةيؼرر  بررة سوَييررةساىى لررة كرروستشيً مرراوةو بررة باػرربيً ػررَيوةو بررة صؤستررشيً         
كاسي رررةس لةطرررةس وةسطرررش. ٍرررةسوةٍا سؤرىامةطرررةسية ئامشاصَيرررة برررووة برررة دةطرررج   

ىى برررؤ ئاطرررثى  ئةدةبرررةوة برررؤ دةسنرررووٌ لرررة نواسنرررَيوةى ىوسبرررةو فشاواىبررروو     
 زةماوةسى طؼثى.

طرررررر يةو/ كرررررراسلَيكى ٍاوبررررررةؾ: ئررررررةدةةء سؤرىامةطررررررةسية بررررررةسدةواو لررررررة 
خةيوةىذييرررةكى كررراسلَيكى دةوَلةمةىرررذدابووٌ كرررة سةى ذاىرررةوةى ئيسرررابى لةطرررةس  
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ٍةسيةكررررررةياٌ ٍررررررةبووة، ئررررررةدةة واى لررررررة سؤرىامةطررررررةسية كررررررشدووة صيرررررراتش     
بةىاوباى رةكاٌ ٍريو كاتَيرة     طةسجنِشاكَيؽء مشؤءاىةو بةسفشاواىب بَيرج، سؤرىامرة  

دوودأل ىةبووٌ لة بووكشدىرةوةى ػريَشو ٍرؤىشاوةى ػرابريَيكى ىراوداسو طرشى ،       
 كة بؤتة صياتش بةسبوويى سودى سؤرىامةكة.

برة ٍرةماٌ ػرَيوة سؤرىامةطرةسية واى لررة ئرةدةة كرشدووة صيراتش وا يَرى بَيررجء         
ىى مرررشؤء ء صيررراتش ىضيرررة بَيرررج لرررة مةطرررةلةكاىى ريررراٌء كَيؼرررةو ىةٍامةتيرررةكا      

خَيويظثييةكاىى. مَيزووى ئةدةة ئرةوة دووخراح دةكاترةوة كرة كوسترة نررِيؤا لرة        
باوةػررى سؤرىامةىووطرريذا طةػررةى كررشدووةو بررةو ٍؤيةػررةوة ٍررةس لررة طررةسةتاوة 
طشوػثَيكى كؤمةآليةتيى وةسطشتووة كة ئةمرةؾ كاسي رةسيى سؤرىامرة برووة. برة      

َيكشدىرةوةى صمراٌء بةطرثيةوةى    ٍةماٌ ػَيوة سؤرىامةطةسية سؤَلى ٍرةبووة لرة ىو  
 بة ػَيواصى صماىى سؤراىة.

نواسةو/ يةك شتوويى كاديش: بة دسَيزايى مَيزوو، تا ماوةيةكى ىضية، كاديشى 
ىَيو سؤرىامةكاٌء بواسى ئةدةبيؽ لة صؤسبةى كؤمةَل ةكاىذا ٍةس يةا ػج بووٌ، 

 ةوة.ئةطثةو لةو طةسدةماىةدا لة ىَيواٌ ئةديؤء سؤرىامةىووغ زيابكشَيث
بررواسى ئررةدةة لررة ىَيررو سؤرىامةطةسييررذا، ٍررةس صوو خَيؼرركةوحء طةػررةى كررشد،    

 :39طشى بيً ٍؤكاس لةو نواسنَيوةيةدا بشيثى بوو لةواىةى سواسةوة
 بووبووىةوةى خِشؤطةى فَيشبووٌ-9
 ئةو ػوَييةواسةى كة بة ٍؤى بووبووىةوةى فَيشبووٌ دسوطج بوو. -7
كةكرررةغء صيرررادبووىى مررراوةى دةطرررج   بةسصبووىرررةوةى ئاطرررثى داسايرررى تا -3

 بةتاَلى.
 صيادبووٌء فشةبووىى خَيويظثيية سؤضىء ويزداىييةكاٌ الى تاكةكةغ.-1
فشاواىبرررووىى باصىرررةى بووبووىرررةوةى ئرررةدةة لةبرررةس ٍؤكررراسى ترررةكييكىء   -5

 مشؤيى.
 خةسؼى ئةدةبى بووة خشِؤطةيةكى خيؼةكشدةيى. -6
 تى مادديى بةدواوة بَيج.داٍَيياىى ئةدةبى بووة ناالكييةا كة داٍا -7
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صيرررادبووىى ئرررةو سؤَلرررةى ئرررةدةة دةيبييررر  لرررة خَي ةياىرررذىى كؤمةآليرررةتيى   -8
 تاكةكةغء لة دسوطثكشدىى كةطايةتيى تاكةكةطذا.

صؤسبووىى تةياسو  وتا اىةو سَيباصة ئةدةبييةكاٌء خةيوةىذيى خثةوياٌ برة  -9
  لررة ىَيررواٌ ئررةو ٍَيرضو تررةياسة طياطررىء كؤمةآليةتيررةكاٌء دسوطررثبووىى م نالىرر 

 تةياسو  وتا اىاىة.
لةكاتَيكرررذا سؤرىامةطرررةسية ئرررةدةبى، سرررؤى لرررة طؤءررراسى ٍةفثاىرررةو ماى اىرررةو    
وةسصىء خاػررركؤو الخرررةِسةى تايبرررةح لرررة سؤرىامةكاىرررذا دةبييَيثرررةوة، لرررة ٍرررةماٌ    

سةطَ ةتى بووكشاوة ئةدةبيرة تايبةمتةىذييرةكاىى لرةو     د. اديض ر،عالكثَيبيذا، 
 :37ثييؼاٌ كشدووةنةىذ ساَلةدا دةط

 لةاليةٌ ئةديباىةوة طةسخةسػثيى دةكشَيً.-
 لة صؤسبةى ضاَلةتةكاىذا تةىَا كاسى داٍَيياىة بوودةكاتةوة-
طشى يررةكى تايبرررةح دةداح برررة اليررةىى ٍوىرررةسيى كرررة سررؤى لرررة دةسٍَيياىرررذا    -

 دةبييَيثةوة.
برررؤ بووبووىرررةوة صيررراتش خؼرررج برررة طيظرررثنى ئيؼرررباا دةبةطرررثَيج وةا لرررة  -

 نى دابةػكشدٌء فشؤػ  لةاليةٌ كوػةء كثَيبشاىةكاىةوة.طيظث
 سيكالمى تَيذا ىيية ئةطةس ٍةػبَيج صؤس كةمة.-
بة ىشسى طشاىب لة ناو سؤرىامةطرةسية طؼرثى دةفشؤػرشَيج برؤ دابييكشدىرى      -

 تَيضووى بووكشدىةوةى.
طؤءاسو خاػكؤ ئةدةبيةكاٌ لةاليةٌ ىوسبةوة دةسدةكشَيًء بةطةس ىوسبةػذا -
 ؾ دةكشَيً.دابة
لررة صؤس ضاَلةتررذا ئررةو بووكررشاوة ئةدةبياىررة، ىوَييةسايررةتى  وتا اىررةو سَيبرراصة  -

ئةدةبيرررة زياواصةكررراٌ دةكررراحء ٍةوَلرررذةداح برررةٍاى ئرررةو  وتا اىرررةو سَيباصاىرررة    
 بووبكاتةوة.

لررة سؤرىامةطررةسية كوسديررذا، بايررةسَيكى صؤس بررة ئررةدةة دساوة لةطررةس ٍررةموو      
اص، بررة تايبررةتيؽ نرروىكة صؤسَيررة لررةو بووكررشاوة      ئاطررثةكاىىء بةسَيررزةى زيرراو  

بوودةكشاىرررةوة، لةاليرررةٌ ئرررةديباٌ   9999سؤرىامةىووطررريياىةى برررةس لرررة طررراَلى   
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يػابريو نرريؤا ىووطاٌ ررةوة طةسخةسػرثى دةكرشاٌ يراٌ ئرةواٌ دةطرج و سؤَلرة         
باآلياٌ لةدةسكشدىياٌ ٍةبووة، بؤية لة صؤسبرةى سؤرىامرةو طؤءراسة كوسدييةكاىرذا،     

تايبررةحء بةسنرراو بررؤ بررواسى ئررةدةبى تررةسساىكشاوة، تةىاىررةح ٍةىررذَية       ػرروَييى
لررةبووكشاوة كوسدييررةكاٌ ئةطةسنررى لررة رَيررش ىرراوى ئةدةبيررذا بووىةكشاوىةتررةوة،     

 بةآلو ئةدةة صاَلة بةطةسياىذا.
ئاطرررثةكاىى تايبةمتةىرررذيى لرررة سؤرىامةطةسييرررذا زيررراواصبووة، لرررة ػرررَيوةى        

خاػكؤى سؤرىامرةو طؤءراس، بووكرشاوةء طؤءراسى     الخةِسةى تةسساىكشاودا ٍةبووة، 
تايبةح بة ئةدةةء اليةىة سؤػيبريييةكاٌ ٍرةبووة، برواسى ئرةدةةء سووىراكبريى     
لررةو بووكررشاوة كوسديياىررةدا تَيكةَلةيررةا بررووةو لررة ٍررةماٌ نواسنررَيوةدا سؤيرراٌ      
دةبيييرررررةوة. ىووطرررررةساٌ لرررررة ىَيرررررو ئرررررةو بووكشاواىرررررةدا سؤيررررراٌ بيييوةترررررةوةو 

ياٌ تَيررذا بووكشدؤتررةوة، ىررةا ٍررةس بةتررةىَا بةسٍررةمة ئررةدةبية وةا     بةسٍةمررةكاى
نررريؤا و ػرريَشو بابررةتة ػرراىؤية، بررةَلكو طررةلَيساس بةػررَيواصَيكة ئةدةبياىررةي       
زواٌ ٍةىذَي وتاسيؼياٌ ىووطيوة . طشى بيً بووكرشاوة تايبةمتةىرذةكاىى ئرةو    

 بواسة بشييت بووٌ لة:
ى سؤرىامةطرةسية كروسدى بريا رة، لرة     طؤءاسى باى ى كوسد: يةكرةو بووكرشاوة  -

لةاليررررةٌ زةمالررررةديً بابرررراٌ لررررة بةدررررذا دةسنرررروو،   9991ى ػرررروباتى طرررراَلى 8
طؤءرراسَيكى ئررةدةبى بررووةو بابةتررة ئةدةبييررةكاٌ بررة ػررَيوةيةكى طؼررثى صاَلبررووٌ     
بةطرررةس الخرررةِسةكاىى ئرررةو نرررةىذ رماسةيرررةى كرررة لَييذةسنررروو ٍةسنرررةىذة بابرررةتة   

، طؤءاسةكة لةِسَي ةى وتاسو بابةتة ئةدةبيةكاىرةوة  طياطييؼة تَيذابووكشاوةتةوة
 .33كَيؼة ىةتةوايةتىء مشؤءايةتييةكاىى لةبري ىةكشدبوو

خةيزة:لرررة رَيرررش ىاوةكةيرررذا ىووطرررشاوة ئةدةبى ئيسثنابييرررة برررة كررروسد برررؤ        -
 دا لة بةدذا تةىَا يةا رماسةى لَيذةسنوو.9977كوسدايةتى دةدوش ، لة طاَلى 

وةا خةسؼرة دةسدةنروو، لررة    9913ة ىيظرراىى طراَلى  دةى رى طَيثرى تراصة:  لر    -
ريررررا،  9917تؼررررشييى يةكررررةمى ٍررررةماٌ طرررراَلةوة برررروو بررررة طؤءرررراسو تررررا طرررراَلى 

ئيي  يضةكاٌ صياتش بؤ خشوخاطةىذةى سؤياٌ لة طاَلةكاىى ػةِسى دووةمى زيَراٌ  
دةسياىررذةكشد، بررةآلو خررِشة لررة بةسٍررةمى ئررةدةبىء صاىظررثى طررشى ، لررةرَيش ىرراوى         



 

 979 7007رؤذنامةطةريي تايبةمتةند          لي                  عةكاروان 

وطرشاوة:  ئرةدةبى، سوَييرذةواسيى، صمراىى، ئيسثنرابى، خرةيامى،       طؤءاسةكرةدا ىو 
 كوسدىية .-ٍةفثةيى

لرررة ٍرررةولَيش دةسنرررووة، لرررةرَيش ىررراوى رمررراسة يةكيرررذا     9951ٍرررةتاو: طررراَلى -
ىووطشاوة طؤءاسَيكى كوسدى وَيزةيىيئةدةبى يرة، زراسش ٍرةس لرة خراصدة سؤراىرذا       

، 9960مررى طرراَلى زرراسَيكى خررةسؽ دةكشَيررج . تررا وةطررثاىى لررة تؼررشييى دووة  
 داىة. 988رماسةكاىى طةيؼثؤتة 

لرررة بةدرررذا دةسنرررووة، لرررة رَيرررش ىررراوى       9957ٍيررروا: لرررة ترررةىوصى طررراَلى    -
طؤءاسةكةدا ىووطشاوة طؤءاسَيكى ئةدةبىء صاىظثيية ماى ى زاسَية دةسئةن  . 

 بةسدةواو بووة. 9963تا ماى ى ػوباتى 
بررروو، يرررةا رمررراسةى   ئرررةديبى بريا رررى: ئؤسطررراىى يرررةكَيثى ئرررةديباىى برررريا   -

 لَيذةسنووةو خاػكؤى طؤءاسى  االديؤ الَشا ة بووة.
لررررررررة بةدررررررررذا دةسنررررررررووة، لررررررررةرَيش ىاوةكةيررررررررذا  9969برررررررةياٌ: طرررررررراَلى  -

ىووطرشاوة طؤءاسَيكى وَيرزةيىء ٍوىرةسيى طؼرثيية وةصاسةترى ساطةياىرذٌ مراى ى        
 . 31زاسَية دةسى ئةكاح ، دواتش واى لَيَاح طؤءاسَيكى سؤػيبرييى طؼثيية

دةفثررةسى كرروسدةواسى: لررة رَيررش ىاوةكةيررذا ىووطررشاوة كؤمةَلررة ىووطررييَيكى       -
ئرررةدةبىء صاىظرررثىء برررريى كوسدىيرررة، سَي رررةى ئامررراجنى كوسدايرررةتى ئرررةمِشؤو      
طرررربةييَيناٌ بررررة خشػرررري ى بررررريى ىرررروش سووىرررراا دةكاتررررةوة، بررررة سوسظرررراسَيكى 

ى لرة  ىةتةوةيىء ىاوةسؤكَيكى مشؤءايةتى سؤى ئةىوَيي  ، لة بةدذا يةكةو رماسة
 رماسةى لَيذةسنوو. 30دةسنووة،  9970كاىووىى دووةمى طاَلى 

 دةسنووة. 9970نيا: لة دٍؤا لة تؼشييى دووةمى -
لررة بةدررذا دةسنررووة، طؤءرراسى يررةكَيثى    9979ىووطررةسى كرروسد: لررة ئرراداسى  -

 ىووطةساىى كوسدة.
لةاليةٌ ليزىرةى صمراٌء ئرةدةبى كروسديى      9977بريى ىوش: لة ٍةولَيش طاَلى -
َييرررذى اى دواىاوةىررررذيى كرررروِساىى ٍررررةولَيش دةسدةنرررروو، لررررة رَيررررش ىاوةكةيررررذا  سو

ىووطررررشاوة طؤءرررراسَيكى ئررررةدةبىء صاىظررررثى طؼررررثيى طرررراآلىةية. يررررةا رمرررراسةى 
 لَيذةسنوو.
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لرررة ٍرررةولَيش دةسنررروو، لرررة رَيرررش  9977ىووطرررةسى ىررروش: ضررروصةيشاىى طررراَلى -
ووطرةساىى كروسد   ىاوةكةيذا ىووطشاوة: كؤمةَلة بةسٍرةمَيكى ئةدةبىيرة يرةكَيثى ى   

دةسنررووةو دوا رمرراسةى لررة بةدررذا  9978لخررى ٍررةولَيش دةسى دةكرراح . تررا طرراَلى 
 ناخكشاوة.

لررة طةآلَلررة دةسنرروو، لررةرَيش ىاوةكةيررذا   9977بررةسةو سووىرراكى: لررة تررةىوصى -
ىووطررشاوة  طؤءرراسَيكى وَيررزةيى سؤػرريبرييى طؼررثىية، ليزىررةى صمرراٌء وَيررزةي     

آلَلررةى كرروِساٌ دةسى دةكرراح ، طرر  رمرراسةى  كرروسدى لررة سوَييررذى اى ىاوةىررذى طة
 لَيذةسنووة.

طؤءررراسى كرررؤليسى ئرررةدةبياح: لرررة بةدرررذا برررة صمررراىى برررةسةبىء ئيي  يرررضى       -
دةسنروو، بةػررَيكى برؤ صمرراىى    9977دةسنرووةو لررة رمراسة خاصدةيررةوة كرة طرراَلى    

 كوسدى تةسساىكشا.
وسدى سؤػيبري: لةرَيش ىاوةكةيذا ىووطشاوة  طؤءاسى كؤمةَلةى سؤػريبريى كر  -

 دةسنوو.  9973لخى ٍةولَيشة ، رماسة يةكى لة ماى ى ىيظاىى طاَلى 
سؤػيبرييى ىوش: الى ىاوةكةى ىووطشاوة بووكشاوةيةكى سؤػيبريىية ىراو  -

بةىاو دةسدةنَيج، بةِسَيوةبةسايةتيى سؤػيبريي دةسى دةكراح . رمراسة طراشى لرة     
 دةسنوو. 9973تؼشييى دووةمى طاَلى 

سي كوسد: يةكَيكة لة بةسٍةمرة دةوَلةمةىرذةكاٌ لرة برواسى     طؤءاسى كؤِسى صاىيا-
 9971بابرررةتى سووىررراكبريىء ئرررةدةة و لَيكؤَلييرررةوة، رمررراسة يرررةكى لرررة طررراَلى      

 دةسنووة.
دةسنرررووة، ٍرررةردة رمررراسةى لرررَة     9960سؤرى ىررروش: لرررة طررر َيناىى طررراَلى    -

 بووكشاوةتةوة.
مرةصسا، ترا طراَلة    دا 9987طؤءاسَيكة ماى اىة بوو لرة طراَلة    طؤءاسي كاسواٌ:-

   رماسةي لَيذةسنوو، تا ئَيظثا لةدةسنووٌ بةسدةوامة.95،  ي9999
ٍةسوةٍا نرةىذ نرةىذ بووكشاوةيرةكى ديكرةؾ ٍرةس لرةو برواسة دةسنرووٌ وةا         
سؤرى كوسدطررثاٌ كررة لررة بةدررذا دةسنررووةو صيرراتش بووكشاوةيررةكى ئررةدةبى برروو،    
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دةسنررووة، الخررةِسةي يررؽ كررة لررة طرراآلىى ٍةػررثاكاٌ  -ٍررةسوةٍا سؤرىامررةى بررريا 
 تايبةتى ئةدةبى ٍةبووة.

 
 

 

 بوازى تةندزوضتىء كازوبازى ثصيصكى
 
 
 
 
 

لررة سؤرطرراسى ئررةمِشؤدا، ئررةو بررواسة بررة ٍررؤى خةسةطررةىذىى صاىظررثى خضيؼرركىء    
دةسماىظررراصىء ٍرررةسوةٍا ترررةسساىكشدىى تواىايرررةكى صؤسى مرررادىء مشؤيرررى برررؤ    

ظررررثيةِسووى بةسصكشدىررررةوةى ئاطررررثى ٍوػررررياسيى تةىذسوطررررثى الى سررررةَلةء س 
مةتشطييةكاٌء ئةو ٍؤكاساىةى دةبيرة مايرةى ىةسؤػرى مرشؤء، ميرذيا برة ٍرةموو        

 كةىاَلةكاىيةوة طشى ييةكى صؤس بةو بواسة دةداح. 
لرررة برررواسى تةىذسوطرررثيذا ئرررةسكى ميرررذيا برررة خ رررةى يةكرررةو ٍوػرررياسكشدىةوةى  
 زةماوةسة لة سَي اكاىى سؤخاساط  لة ىةسؤػىء طشتيةبةسى باػبيً سَيوػوَيً
بؤ ناسةطةسو كَيؼرةو طشفرجء نراالكييةكاىى خضيؼركاٌء كاسمةىرذاىى بواسةكرةو       
ٍةسوةٍا ئاػيا بووٌ بة دوايني ئةو خَيؼكةوتياىةى صاىظج خَيرى طةيؼرثووة لرةو    
بررررواسةدا ئررررةويؽ لةِسَي ررررةى خَيؼكةػرررركشدىى بةسىامررررةو وترررراسو لَيكؤَلييررررةوةى   

 ىى ئةو بواسة.سؤرىامةطةسية تايبةحء ٍةسوةٍا بووكشدىةوةى ٍةواَلةكا
طشى رة لرة كراسى سؤرىامةطرةسية تايبررةح برةبواسي تةىذسوطرثييذا ئرةو كةطررةى        
ىرراوةسؤكى خررةياوء بابةتررةكاٌ ئامررادة دةكرراحء لةطررةأل ئررةو بررواسة مامةَلررة دةكرراح، 
ػاسةصايةء خظدؤسيى ٍةبَيجء واباػربة خضيؼركاٌ ئةواىرةى تواىايراٌ لرة برواسى       

   ً . سؤرىامةطررةسيى تايبةمتةىررذ بررة بررواسى   ميذياػررذا ٍةيررة، ئررةو ئةسكررة سابدررةِسَيي
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تةىذسوطثى خَيويظثيى بة وسياييةكى صؤس ٍةية لة نؤىيةتى مامةَلةكشدٌ لةطرةأل  
بابرررررةحء خةيامرررررةكاٌء وةسطرررررشدا، نررررروىكة بابرررررةتة تةىذسوطرررررثى ساطرررررثةوسؤ  
خةيوةىررذيى بررة بررووٌء ريرراىى مشؤءررةوة ٍةيررة، مةطررةلةيةكى ٍةطررثياسة، بؤيررة        

لرررة سَي رررةى كةىاَلرررةكاىى ميرررذياوة زرررؤسو ػرررَيوةى  كررراسَيكى سشاخرررة ئةطرررةس بَيثرررو
دةسماىَيكى دياسيكشاو بؤ ىةسؤػييةكى دياسيكشاو دةطثييؼاٌ بكشَيرج، نروىكة   
لةو ضاَلةتةدا تةىاىةح ئةطةس خَيؼكةػركاسى بةسىامةكرة يرا ئامادةكراسى بابةتةكرة      
خضيؼكى خظدؤسيؽ بَيج، ئةوا لةبةسئةوةى لة ىضيكرةوة ىةسؤػرةكة ىاخؼركي ء    

ةسزى لَيكؤَلييررةوةى خضيؼرركيى لةطررةأل ىةسؤػررةكة لررة ئرراسادا ىييررة، ئررةوا     ٍةلومرر
ئةطرررةسى صؤسة زؤسَيرررة لرررة ٍةَلرررة لةيرررةكب تَي ةيؼررر  بَيثرررة ئررراساوة، كرررة ئةمرررةؾ  
دةسئةجنامى تشطياكى لَيذةكةوَيثةوة. ساَلَيكى ديكرةى طرشى  لرة سؤرىامةطرةسية     

صيررادةِسؤيى لررة  تايبةمتةىررذ بررة بررواسى تةىذسوطررثىء خضيؼرركى ئةوةيررة كررة ىابرر    
كاسي ةسىء ئيسابياتةكاىى داٍَيياىَيكى تاصة لة بواسى تةكيةلؤرياى خضيؼكى يرا  
دةسمرراىَيكى ترراصة بكشَيررج، بررةَلكو دةبرر  سررؤى نررؤىة ئاوةٍررا  شَيثررةِسوو، اليةىررة    
طرر بياتةكاىى بررةكاسٍَيياىى ئررةو تةكيررةلؤرياو دةسماىررة ىوَييررةؾ  شَيثررةِسوو كررة   

طوجنررراوتشيً سَيوػررروَييى برررةكاسٍَيياىى خَيؼررركةؾ   تررراصة داٍَييرررشاوة، ٍرررةسوةٍا 
بكشَيرررج. سرررؤ ئةطرررةس بابةتةكرررة لرررة صمررراىَيكى ترررشةوة وةسطريابَيرررج، ئرررةوا دةبررر        
وسياييررررةكى صيرررراتش لررررة مامةَلررررةكشدٌ لةطررررةأل بابةتةكررررة بررررةكاسبََييشَيج، وسيرررراى 
نرررؤىيةتى وةسطَيرررِشاٌء صاساوةكررراٌء ٍرررةسوةٍا خَيؼرررب لرررة دة ةكرررةء ىررراوةسؤكى      

 ةٌ ىةا وػرة برة وػرة يرا دَيرش برةدَيش وةسب َيرِشدسَيً، نروىكة طرةلَيساس          بابةتةكة ب
وةسطَيِشاىى ٍةَلة ئةطةسنى لةِسووى وػةو صاساوةكاىيؼةوة ساطرج بَيرج، برةآلو لرة     

 ماىاى بابةتةكة دةطؤِسَيج.
بررة ٍررةماٌ ػررَيوة خَيويظررثة بابةتررةكاىى بررواسى تةىذسوطرريت صيرراتش طةػرربيياىة  

ة ٍةىررذش ىةسؤػريذا كررة اليررةىى دةسووىررى كاسي ررةسيى   شَييرةِسوو، بررة تايبررةح لرر 
صؤسى لةطةس ٍةيرة، ئرةويؽ لةِسَي رةى ٍاىرذاىى ىةسؤػرةكاٌ دةبَيرج كرة دةسمراٌ         
بةكاسبََييًء بةخَيى سَييناييةكاىى خضيؼة مامةَلة لةطةأل ىةسؤػييةكاىياٌ بكرةٌ  

 كة دوازاس ئةوة ئاكامى باػى لَة دةكةوَيثةوة بةسةو ناسةطةسى.
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ئرررةو اليةىرررة برررة ترررةواوى   9999ةطرررةسية كوسديرررذا، برررةس لرررة طررراَلى  لرررة سؤرىام
فةسامؤػرركشاوةو ئةطررةس بررة دةطنررةٌ ىررةبَيج ئررةطييا بووكشاوةيررةكى تايبررةح بررة       
بررواسى تةىذسوطررثى يررا سووبررةسي تررةسساىكشاو بررؤ ئررةو بررواسة ىييررة ئةوةىررذة ىررةب  
 لررةىيوةي دووةمررة طرراآلىى ٍةػررثاكاٌ طؤءاسَيررة بررةىاوى تةىذسوطررثىء كؤمررةأل     
ٍررةبووة. ئررةو فةسامؤػررييةى سؤرىامةطررةسية بةسامبررةس بررة بررواسى تةىذسوطررثى كررة 
طررةسةِساى خَيويظررثيى صؤسى كرروسد خَيررى، بررؤ ئررةو نررةىذ ٍؤكرراسةى الى سررواسةوة    

 دةطةِسَيثةوة:
كةميى خظدؤساٌء ػاسةصاياىى بواسى تةىذسوطثىء خضيؼكى كةػراسةصايياٌ  -

 لة ساطةياىذىذا ٍةبَيج.
ىذسوطرررثى لرررة كوسدطرررثاٌء كرررةميى ىةسؤػرررشاىةو     بةستةطررركيى برررواسى تة -

 ىاوةىذةكاىى ئةو بواسة لةو طةسدةماىةدا.
صؤسبةى ئةواىةى بووكشاوةى سؤرىامةىووطياٌ دةسكرشدووة، سؤرىامةىووطرة   -

 ساطثة يية ىةبووٌ تا بةيةا ناو طةيشى ٍةموو بواسةكاىى رياىى كؤمةأل بكةٌ.
ىى ئاماجنرة طياطرييةكاٌ لرة    مةطةلةى ىةتةوايةتىء تَيكؤػراٌ برؤ برةديََييا   -

خَيؼةى ى بابةتةكاىى ئةو بووكشاواىةو تةىاىةح ئاماجنى طةسةكيى ٍاتيةكايةى 
ئةو بووكشاواىة بووٌ، كرة ئةمرةؾ صاأل برووة ىرةا ٍرةس بةطرةس برواسَيكى طشى يرى         
وةا تةىذسوطثى كة طشى ييةكةى لة بواسةكاىى ديكة كرةمب ىييرة، برةَلكو بةطرةس     

 ةكاىى ديكةؾ.صؤسبةى بواسة طشى 
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 بوازى وةشزشى
 
 
 
 
 

لررررة زيَرررراىى سؤسئرررراوادا، بايررررةسى صؤسى خَيررررذةدساو لةطررررةأل طررررةسٍةَلذاىى       
سؤرىامةطررةسية ٍاونررةسخ لررة كؤتررايى طررةدةى ػرراصدةٍةوء طررةسةتاى طررةدةى       

 .35ضةءذةٍةو، ٍةواَلى وةسصػيى بووة بةػَية لة بواسى سؤرىامةطةسية
تا طةدةى ىؤصدةٍرةميؽ طشى يةكرةى لرة ٍرةواَلى      ٍةواألء بابةتة وةسصػيةكاٌ

طياطررىء ئررابووسى كررةمب برروو، بررةآلو لةطررةأل ٍرراتيى طررةدةى بيظررثذا ٍةواَلررة         
وةسصػيةكاٌ الخرةِسةكاىى خَيؼرةوةى سؤرىامرةكاىى طشترةوةء لرةو كاترةوة ٍرةواَلى        
وةسصػرررى بؤترررة يرررةكَية لرررةو ٍؤكاساىرررةى كرررة سوَييرررةسو زرررةماوةسى سؤرىامرررةى     

ىاغ برة  ؤىراغ سؤرىامرةو طؤءراسى تايبرةح برةو برواسة ٍاترةئاساوة.         صيادكشدووةو  ؤ
لةطررةسدةمى ئةمِشؤػررذا تايبةمتةىررذيى لررة بررواسى وةسصػررذا، صؤس  وَلبؤتررةوة بررة      
زؤسَيررة صؤسبررةى زؤسةكرراىى وةصسؾ كررةىاَلى وةا طؤءرراسو سؤرىامررةو تةلررةفضيؤىة 

ح برة يراسى   تايبةتى برؤ ترةسساٌ كرشاوة، برؤ منووىرة كرةىاَلى سؤرىامرةواىيى تايبرة        
 تؤخى طةبةتةء تؤخى خ ء نةىذ زؤسَيكى تشيؽ ٍةية لة زيَاىذا.

بررة بؤنررووىى د.موئةيررةد ئةلةسررةفاء، سوومرراَلكشدىى سؤرىامةطررةسية بررواسى       
 : 36وةسصؾ ط   ؤىادى ٍةية

 ؤىادى يةكةو: لةطةس سووماَلكشدىى برةسايى خَيؼرَاتة وةسصػرييةكة وةطرثاوة     
شدىررةوةى صاىيرراسيى تررةواو لةطررةس تيدررة     ئررةويؽ لةِسَي ررةى دةطررثكةوتًء بووك  

سكابةسةكاٌء ٍةلومةسصء تواىاى ٍةس تيدَيرةء ئةطرةسةكاىى طرةسكةوتًء دؤِساىرى     
 ٍةس يةكَيكياٌء ئاطثى لَيَاتوويى ياسيضاٌء تيدةكاٌ.
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 ؤىادى دووةو: ئةمرةياٌ لةطرةس بيرةماى سوومراَلكشدىى تؤمراسكشاوي خَيؼرَاتة       
شدىى وسدى بةِسَيوةنرررووىى خَيؼرررَاتة  وةسصػرررييةكاٌ دةبَيرررج لةِسَي رررةى وةطررراك  

وةسصػررررريةكةء تؤمررررراسكشدىى ئةجنامرررررةكاٌ، بووكشدىرررررةوةى ئرررررةو صاىياسيياىرررررة   
 طشوػثى سووماَلكشدىى ػيكاسيى لةسؤدةطشَيج.

 ؤىررادى طرر يةو: ئررةوةؾ لةطررةس بيررةماى سوومرراَلكشدىى ٍةَلظررةى َييةساىةى      
تواىاى ٍرةس يراسيضاٌ    خَيؼَاتة وةسصػييةكاٌ بيياتيشاوة لةِسَي ةى ٍةَلظةى اىذىى

يررا تينَيكررى خَيؼررَاتة وةسصػررييةكةء سظررثيةِسووى اليةىررة ئيسررابىء طرر بيةكاىى 
 ٍةموو اليةىةكاٌ كة خةيوةىذيياٌ بة خَيؼَاتة وةسصػييةكاىةوة ٍةية. 

ٍةموو خَيؼَاتَيكى وةسصػى، م نالى ء سكابرةسيى يراسيضاٌ يرا تينَيرة صيراتشة،      
ؼررَاتاىةدا، تررةوةسى طررةسةكيى ك بررةسك ء بؤيررة دةبرر  لررة سوومرراَلكشدىى ئررةو خَي

م نالىَيررررى ىَيررررواٌ ئررررةو اليةىاىررررة بَيررررج. ز ةلررررةوة خَيويظررررثة سؤرىامررررةىووغء    
ئامادةكاسيى بابةحء خةيامة وةسصػرييةكاٌ ئرةوة لةبةسنراو ب رشٌ كرة ئرةواٌ ئرةو        
بابةتاىةى ئامادةى دةكةٌ، بؤ سوَييةسَيكى ئامادة دةكةٌ كة مةسص ىييرة يراسيةء   

ى بيييبَيج يا ئاطاى لَة بووبَيج ىةا بؤ ئةو وةسصػركاسةى كرة لرة    ك بةسك يةكاى
خَيؼررَاتة وةسصػررييةكاىذا بةػرررذاسبووة، بةػررذاسبوواىى خَيؼررَاتة وةسصػرررييةكة     
سةى ررة نررةىذ كةطررَيكى كررةو بررً، برررةآلو ئررةو سوَييةساىررةى كررة بررةدواى ٍةواَلرررة          

 وةصسػييةكةوةٌ، سةى ة ٍةصاساٌء دةياٌء طةداٌ ٍةصاس كةغ بً.
لررة داٍَييرراٌء فشاواىبررووٌء خَيؼرركةوتيى تةلررةفضيؤٌ، سؤرىامررةو بووكررشاوة برةس  

سؤرىامةىووطررييةكاىى تررش سؤَلَيكررى بةسنرراويياٌ دةبييررى لررة طةياىررذىى ٍررةواألء      
ناالكىء بابةتةكاىى ئةو بواسة برة زرةماوةس، برةآلو برة خَيؼركةوتيى تةلرةفضيؤٌء       

كاٌ، تؤمرررررررراسكشدٌء طواطررررررررثيةوةى ساطرررررررررثةوسؤى خَيؼررررررررَاتة وةسصػررررررررريية   
وةسنةسساىَيكى صؤس طةوسة لةو برواسةدا خةيرذابوو، لرة ياسييرة ىَيودةوَلةتييةكاىرذا      
ئةطررةس ضررةفثا ٍررةصاسو ٍةػررثا ٍررةصاس كررةغء صيرراتشيؽ بضررية ىَيررو ياسي اكرراٌ بررؤ   
بييييررى خَيؼررَاتة وةصسػررييةكاٌ، ئررةوا لررة سَي ررةى تةلةفضيؤىررةوة دةيرراٌء طررةداٌ 

 يية طشى ةكاٌ دةكةٌ.م يؤٌ كةغ طةيشى سووداوو خَيؼَاتة وةسصػ
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بة ٍؤى باسودؤسى ىالرةباسى   9999كوسد لة ٍةسَينى كوسدطثاٌ، خَيؽ طاَلى 
طياطررررى، وةا نررررؤٌ لررررة بررررواسة كؤمةآليررررةتىء فةسٍررررةى ىء صاىظررررثييةكاىيؽ  
دواكةوح، بة ٍرةماٌ ػرَيوة لرة برواسى وةسصػريذا صؤس دواكرةوح، ئرةو برواسة برووة          

مةطةسييؼررذا بايررةسَيكى ئررةوتؤى  ػررثَيكى الوةكررىء لررة ئررةسصى وا يررغء لررة سؤرىا  
خَييةدةدسا، بؤية بةػَيوةيةكى طؼثى كةىاألء بووكشاوةى بةسناوى تايبرةح برةو   
برررواسة ىرررابييني برررةَلكو ئةطرررةس باطرررى وةسصػررريؽ كشابَيرررج ئرررةوا ٍرررةس لرررة ىَيرررو          
بووكشاوةيررةكى طؼررثيذا بررووةو بررة بابررةتَية يررا طررثووٌ باطرركشاوة يررا ئةوخررةِسى     

ى برررؤ ترررةسساىكشاوة، برررةآلو دواى ئرررةو مَيرررزووة، دواى الخةِسةيررةا يرررا خاػررركؤيةك 
باػررررببووىى برررراسودؤسى طياطررررى لةطررررةأل دسوطررررثبووىى ئيررررذاسةى كرررروسدى،    
وةسصػررريؽ وةا برررواسى تايبرررةح برررة طرررةوسةو طرررةىشء كةطررراىى برررة تةمرررةىيؽ،    
ئةطةسنى بة ٍةى اوى طظثيؽ بووبَيج، بةآلو بايرةسَيكى صؤسى خَيرذسا لرةِسووى    

ىرررى كةلوخرررةلء خَيويظرررثييةكاٌء دسوطرررثكشدىى ياسي ررراو خَي ةياىرررذٌء دابييكشد
نررةىذيً اليررةىى تررشيؽ، لةبةسئررةوة بررووة بررواسَيكى فشاواىررى ريرراىى كؤمررةأل كررة       
ئةمةؾ وايكشد لرةىَيو سؤرىامرةو كةىاَلرةكاىى ديكرةى ميرذيادا خَي ةيرةكى براآل برؤ         

ىييرةو ىةطةيؼرؤتة   سؤى دةطثةبةس بكاح ئةطةسنى ٍَيؼثا لة ئاطرثى خَيويظرج   
ةى ئرررررةو بايةسرررررةى لرررررة وآلتررررراىى سؤسئررررراوا خَيرررررى دةدسَيرررررج، برررررةآلو برررررة  ساد

لةبةسنرراوطشتيى  ؤىادررةكاىى خَيؼررووى ٍررةسَينى كوسدطررثاٌ، خَيؼرركةوتيَيكى  
طررةوسةى بررةديى ٍَييرراوة. لررة سؤرىامةكاىررذا خاػرركؤ يرراٌ الخررةِسةى تايبررةتى بررؤ   
ترررررةسساىكشاوةو لرررررة كررررراتى بؤىرررررة وةسصػرررررييةكاٌء خَيؼرررررَاتة وةسصػررررريية       

ةتيررررررةكاىى وةا مؤىررررررذيامح زررررررامى زيَرررررراٌء زررررررامى ئررررررةوسوخاء      ىَيودةوَل
كيؼرررررروةسةكاٌء ئؤلؤمديررررررادء سولررررررة وةسصػررررررييةكاٌ لةطررررررةسزةو بررررررواسة     
وةسصػررريةكاىذا، خاػررركؤى تايبرررةح لرررة سؤرىامرررةكاٌء بةسىامرررةى تايبرررةتى لرررة 
ساديرررررؤو تةلةفضيؤىرررررةكاىى برررررؤ ترررررةسساىكشاوة، تةىاىرررررةح ئَيظرررررثا كرررررةىاَلى      

ةسصػررى لررة ػرراسى طرر َيناىى و ٍررةولَيشيؽ  تةلررةفضيؤىيى تايبررةح بررؤ بررواسى و 
دامرةسصاوة كررة ئةمررةؾ وةسنررةسساىَيكى صؤس طرشى  برروو ٍررةو لررة فشاواىبررووٌء   
خَيؼرركةوتيى ميررذياى تايبةمتةىررذو ٍررةو لررة بايةسررذاىى صيرراتش بررة طررةسزةو         
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خَيؼررررَاحء نرررراالكيية وةسصػررررييةكاٌ لةطررررةس ٍررررةموو ئاطررررثةكاىى ىرررراوسؤو  
تايبةمتةىررذيؽ لررةو بررواسةدا دامررةصسا.     ىَيودةوَلةتيررذا، ٍررةسوةٍا بووكررشاوةى  

ئةو كةىاَلة تايبةمتةىذاىةى بواسى وةسصؾ زرةماوةسَيكى يرةكساس صؤسى ٍةيرة    
لررة كوسدطررثاٌ كررة ئةمررةؾ دةسيررذةساح سررودى بررواسى وةسصؾ خَيؼرركةوتيى    
صؤسى بةسؤوة بيييروةو ٍرؤطشاىى صؤس صؤسترش برووة لرة زراساٌ، برةو ٍؤيةػرةوة         

كةلوخةلء خَيذاويظثييةكاىى ئةو بواسة برؤ   ءرماسةى صياتشى ياسي اى وةسصػى
 وةسصػكاساٌ فةساٍةو كشاوة. 
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 بوازى كازوبازى ضةزباشى
 
 
 
 
 

بررواسَيكى طشى ررى ميررذياى ئررةو طررةسدةمةية، سؤرىامةطررةسية بررواسى طررةسباصى     
مامةَلرررة لةطررررةأل تةكيرررةلؤرياى نررررةاء تة ةمرررةىىء صاىياسييررررة طررررةسباصييةكاٌء    

ٌء مةػرررر ء ٍاىررررذاٌء  وسباىيررررذاٌء تررررةكثيكى ػررررةِسةكاٌء   ىةسؼررررةو ساٍَييررررا 
وسووراىررذىى مررةي ى زررةى  لررة سؤدةطشَيررج. بررةٍؤى خَيؼرركةوتيى تةكيررةلؤرياى    
زةى ء كؤمداىيا بةسٍةمََييةكاىى ئرةو برواسة، مةطرةلةى سيكرالوء طشى يرذاٌ برة       
بةسٍةمى ئةو كؤمداىياياىةؾ بؤتة كاسَيكى ضرةمتى، سةى رة لةاليرةٌ سرودى ئرةو      

ىياياىررةى نررةاء تة ةمررةىى يررا ٍررةس تةكيةلؤرياييررةكى ديكررةى طررةسباصى      كؤمدا
بةسٍةو دةٍَييً، كةىاَلة تايبةمتةىذ بةو بواسة دا ةصسَييًء باى ةػةو سيكالو بؤ 
بةسٍةمةكاىياٌ بكةٌء ٍةسوةا سةى ة ئةو كؤمداىياياىة لةِسَي ةى كرةىاَلى ديكرةى   

بررؤ بةسٍةمررةكاىياٌ بكررةٌء  ميررذياوة كررة مرروَلكى ئررةواٌ ىييررة باى ةػررةو سيكررالو     
لةبةسامبةس ئةوةػرذا كشَيييرةكى براؾ برذةٌ كرة بةمرةؾ داٍراتَيكى براؾ برؤ ئرةو           

 كةىاآلىة دةطثةبةس دةبَيج.
برررة صؤسى ئرررةو كةىاآلىرررةى كرررة لةاليرررةٌ ئرررةو كؤمداىيرررا صةبةالضاىرررةى نرررةكةوة   
ساوةىررررررذاسَيثى دةكررررررشَيً، بررررررةسدةواو لةِسَي ررررررةى خَيؼكةػرررررركشدىى منووىررررررةى  

طةسجنِشاكَيؽ لرة برواسى طرةسباصيذا، ٍرةوأل دةدةٌ طيراىى زرةى اٌ       تةكيةلؤرياى 
لرررةالى طرررةوسةو بضررروكيؽ بضةطررردَييًء ٍرررةسوةا صؤسبرررةى ئرررةو كؤمداىياياىرررة         
لةبةسئرررةوةى برررة دواى برررراصاِسدا دةطرررةِسَيً بررررؤ طرررادكشدىةوةى بةسٍةمررررةكاىياٌ،     
ٍةىررررذَيكياٌ بةػررررَيوةى ساطررررثةوسؤو ىاِساطررررثةوسؤؾ بةػررررذاسيى دةكررررةٌ لررررة    

دىة  ةيشاىةكاٌء سؤػكشدىى ئاطشى ئةو  ةيشاىاىة تا اليةىرةكاىى ىَيرو   دسوطثكش
 ةيشاىةكة ىاناس بً خةىا ببةىة بةس كِشييرى تراصةتشيً بةسٍرةمى نرةاء تة ةمرةىى      
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كررة دوازرراس دةبَيثررة مايررةى طةػررةكشدىى بةسٍررةوء برراصاِسى كؤمداىياكرراىى بررواسى   
كؤمداىياياىرررة   طرررةسباصيى. ٍرررةسوةٍا يرررةكَية لرررة ػرررَيواصةكاىى ديكرررة كرررة ئرررةو       

دةي شىةبةس بؤ سظثيةِسووى ىوَيبيً بةسٍةوء كاسةكاىياٌ كشدىةوةى خيؼراى اى  
طاآلىةية برؤ بةسٍةمرةكاىياٌ ٍرةس لرة نرةكى بضروكةوة ترا دةطاترة تاىرةء فِشؤكرةء           

 زؤسةكاىى سؤكَيجء بؤمؤ و ٍثذ... 
لرة  طةلَيساس لة زيَراىى وآلتراىى تاصةخَي ةيؼرثوودا، لرة طؤءراسو سؤرىامةكاىرذا،       

تةلةفضيؤٌء تةىاىةح ساديؤكاىيؼذا كة باغ لرة تراصةتشيً بةسٍةمرةكاىى زيَراىى     
تةكيةلؤرياى نةاء طةسباصيذا دةكشَيج، لة بَيئاطاييةوة بة زؤسَية دةسشَييرةِسوو  
و باغ دةكشَيً كة وةا سيكالوء باى ةػةيةكى باصسطاىىء طياطرىء طرةسباصيى   

بةسٍةماىةياٌ دسوطثكشدووة، ئةمةؾ لَيذَيج بؤ ئةو كؤمداىياء وآلتاىةى كة ئةو 
ٍةىذَيساس بة صياٌ دةطةِسَيثةوة بؤ طةس طياطةتى ئةو كةىاآلىةو ئةو زةماوةسةى 
كة ئةو كةىاآلىة خةيامةكاىياٌ ئاِساطرثةى دةكرةٌ، سةى رة ببَيثرة ٍرؤى  ةبرةكشدٌء       
طةوسةكشدىى صياد لة خَيويظثى ئةو بةسٍةماىةو تةىاىرةح تواىراى طرةسباصيى ئرةو     

ةؾ كررة ئررةو نررةكاىةياٌ بةسٍررةمََيياوة، كررة ئةمررةؾ كاسي ررةسيى لةطررةس      وآلتاىرر
ٍةطجء ىاسى زةماوةسى لؤكاأل دةبَيج بة تايبةتى ئةطةس بَيثو ئةو كؤمداىيا يرا  
وآلتاىةى نةكةكةياٌ بةسٍرةمََيياوة، لرة نواسنرَيوةى ئيخ ينرذا بَيرجء ىراكؤكىء       

 ى ميذياى تَيذاية.م نالىَيى ٍةبَيج لةطةأل ئةو وآلتاىةى كة ئةو كةىاآلىة
ز رررة لرررة برررواسى بةسٍرررةمََيياىى نرررةاء تةكيرررةلؤرياى ئرررةو برررواسة، ميرررذياى      
تايبةمتةىررذ بررة بررواسى طررةسباصى بايررةسَيكى صؤس بررة طرروخاء ٍَيررضة نررةكذاسةكاٌ     
دةداح لرررررررةِسووى بووكشدىرررررررةوةى ٍرررررررةواألء نررررررراالكييةكاٌء بةسطشييرررررررةكاٌء  

تَيكؼرررركاىذىى  تؤماسةكاىيرررراٌ لررررة زررررةى اٌء داكررررؤكى كررررشدٌ لررررة ىيؼررررثناٌء    
ٍَيشػةكاىى دورمًء ٍرةسوةٍا ئرةو نرةاء زبةساىةيرةى كرة خَيرى ترةياس كرشاوٌ،         
ئةو ئاِساطثةية لة سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذ بة برواسى طرةسباصيى دةبَيثرة مايرةى     
برررةٍَيضكشدٌء خثررررةوكشدىى ٍَيررررضى ىيؼرررثناىىء دَليررررةوايى كشدىررررى زررررةماوةسو   

ةكةياٌ خاسَيضساوةو طوخايةكى سَيكرو  دسوطثكشدىى مثناىة لةالياٌ بةوةى كة وآلت
بةٍَيض ٍةية كة لة طةس طيوسةو يةكداسنةيىء طةسوةسيى ىيؼثناٌ دةخاسَيضَيرج،  
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ئررررةو ئاِساطررررثةية ئاِساطررررثةيةكى تةىذسوطررررثةو اليةىررررة ئيسابيةكررررةى ميررررذياى       
طررةسباصيية لررة ئاطررج ميررذياى لؤكرراَلء ىيؼررثناىيذا. لررة ميررذياى تايبةمتةىررذ بررة   

اِساطثةى سيكالو كشدٌ بؤ كؤمداىياو تةكيرةلؤرياى نرةا كرة    بواسى طةسباصي بة ئ
ٍى وآلتاىى دساوط ء ئيخ يه بًء ٍرةسوةٍا ىاوٍَييراىى ئرةو كؤمداىيراء وآلتاىرة،      
سؤى لة سؤيذا دةبَيثة باى ةػةو سيكالمَيكى سؤِسايى بؤ ئةو كؤمداىياو وآلتاىة، 

تايبرةتيؽ كرة ئةمرة    ئةمة اليةىة ط بيةكاىى ميذياى تايبةمتةىذة لةو بواسةدا برة  
وآلحء طررروخاكاىى زيَررراٌ ٍررراٌ دةداح برررة ئاِساطرررثةى كِشييرررى ئرررةو تةكيرررةلؤريا   
ىوَيياىررة ٍررةى او بيررَيً كررة بةسٍررةمى ئررةو كؤمداىيرراو وآلتاىةيررةء ئررةوةؾ دةبَيثررة   
مايةى دسوطثكشدىى ىا ئاسامييةكى ئيخ ينرىء م نالىرَةء سكابرةسيء خَيؼررِبكَيى     

دةكرررراحء دوازرررراس ٍاوكَيؼررررة طياطررررىء    سؤخِشنررررةككشدٌ فررررشاواىبو سَيشاتررررش 
طةسباصييةكاٌ دةطؤِسشء ىرا ٍاوطرةى يى لرة ٍرةسدوو برواسدا دَيثرة ئراساو طرشرىء         
 ةيشاٌ دسوطج دةكاح كة طةلَيكساس ٍةِسةػةو طوِسةػةى تَيذةكةوَيجء زرةى ء  
كاسةطاتى لَيذةكةوَيثةوة كة بة ٍؤيرةوة براصاِسَيكى طرةسمى نرةا دسوطرج دةكراح       

 ى كؤمداىياو وآلتة بةسٍةمََييةكاىى نةكة.ئةمةؾ دوا ئاماجن
الى كوسد ئةو بواسة واتا بواسى طةسباصيى لة سؤرىامةطةسييذا بايةسَيكى صؤسى 
خَيذساوة، بةآلو صياتش بة ئاِساطثةى بايةسذاٌ بة ٍَيضة نةكذاسةكاٌ خَيؼنةسطة ء 
 بووكشدىةوةى طةسوةسىء ٍةواألء ناالكيةكاٌء ٍَيشػرةكاٌء بةسطشييرةكاىياٌء  
بايةسذاٌ بة ػةٍيذاٌ و وَيظرث ةو بوَيشييرةكاٌ و رياىيراٌ. ئرةو برواسة تايبةترةى       
ميررذيا بررة تايبررةتى لةطررةأل طررةسٍةَلذاىى بضووتيررةوةى نررةكذاسيىء ػؤِسػررةكاىى  
كوسد لة ساطةياىذىى ىََييرىء ٍرى ػراخ صؤس سةى رى داوةترةوة، رماسةيرةكى صؤسى       

كة دةترواىني بَ رَيني ٍرةمووياٌ    بووكشاوة بؤ خَيؼنةسطةو ػةٍيذاٌ تةسساٌ كشاوة 
بةػررَيوةيةكى ىََييررىء لةاليررةٌ ئؤسطاىررة زياواصةكرراىى ضضبةكاىررةوة دةسكررشاوٌء     
صؤسبةػررياٌ ىرراوى خَيؼررنةسطةياٌ ٍررةَل شتووة ٍةسنررةىذة مررةسزيؽ ىييررة ٍررةموو  
ئرررةو بووكشاواىرررة كرررة ىررراوى خَيؼرررنةسطةياٌ ٍرررةَل شتبَيج ترررةىَا برررؤ خَيؼرررنةسطةو  

   ٌ كشابَيررررج، ٍررررةسوةا لررررة صؤسبررررةى بووكرررررشاوة      مةطررررةلةى طررررةسباصيى تررررةسسا
سؤرىامةىووطررررييةكاىى ديكررررة لررررة خرررراأل بابررررةتى طياطررررىء طررررةلَيساس ئررررةدةبىء 
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كؤمةآليرررةتى، خؼررركَيكة طرررةوسةؾ دساوة برررة ٍرررةواألء داطرررثاٌء نررراالكييةكاىى  
 ٍَيضى خَيؼنةسطة، طشى بيًء بةسناوتشيً بووكشاوةكاىى ئةو بواسة بشيثني لة: 

: طؤءرراسَيكى سؤػرريبرييى طؼررثى بررووة بررةآلو بايررةسَيكى   دةى ررى خَيؼررنةسطة -
صؤسى برررة بووكشدىرررةوةى نررراالكييةكاىى خَيؼرررنةسطةداوةو بابرررةتة لرررةو برررواسةدا   

لةاليررررةٌ ليزىررررةى خِشوخاطةىررررذةى ػؤِسػررررى    9967بووكشدؤتررررةوة، لررررة طرررراَلى  
 رماسةى لَيذةسنووة. 71بةسدةواو بوو،  9969كوسدطثاٌ دةسنوو تا طاَلى 

لةاليرةٌ ساطةياىرذىى يرةكَيثيى     9978ى كوسدطثاىى بريا : طاَلى ٍةواَليامة-
ىيؼثناىيى كوسدطرثاىةوة دةسنرووة، صيراتش بايرةسى برة بووكشدىرةوةى ٍرةواألء        

 رماسةى لَيذةسنوو. 93ناالكييةكاىى خَيؼنةسطة دةداو 
بررةالدى بةطرركةسى: لةاليررةٌ يررةكَيثيى ىيؼررثناىيى كوسدطررثاىةوة دةسنرروو،   -

وكشدىةوةى ٍةواألء ناالكييةكاىى خَيؼنةسطة، لة ىَيواٌ طراَلى  تايبةح بوو بة بو
 دةسنوو. 9980 -9977
سَيبررراصى خَيؼرررنةسطة: طؤءررراسَيكى تايبرررةح برررووة برررة كاسوبررراسى بةطررركةسىء  -

ػررةِسى خَيؼررنةسطة، لةاليررةٌ ٍررةسَينى كوسدطررثاىى ضضبررى ػرريوبى بريا ررةوة لررة     
 سدةواو بووة.بة 9988دةسنووةو تا كؤتاييةكاىى  9980ػوباتى طاَلى 

لةاليررةٌ يررةكَيثيى ىيؼررثناىيى    9980اخليرراد : بررة صمرراىى بررةسةبى طرراَلى     -
 كوسدطثاىةوة دةسنوو، بايةسى بة ٍةواَلى ناالكييةكاىى خَيؼنةسطة دةدا.

خَيؼررنةسطة: لررةرَيش ىاوةكررةى ىووطررشاوة طؤءرراسَيكى تايبررةح بررة خَيؼررنةسطةو    -
ىيؼرررثناىيى كوسدطرررثاٌ كاسوبررراسى خَيؼرررنةسطةيى، مةَلبةىرررذى طررر ى يرررةكَيثيى 

بووى كشدؤتةوةو خاػكؤى طؤءاسى ساخةِسيً برووة، رمراسةى يةكرةمى لرة كراىوىى      
 9983بووكشاوةترةوةو خَيريش رمراسةى لَيذةسنرووة ترا ترةىوصى        9987دووةمى 

 بةسدةواو بووة.
طةى ةس: مةَلبةىذى دووى يةكَيثيى ىيؼرثناىيى كوسدطرثاٌ دةسيكرشدووة لرة     -

 ا رماسة بووة، طؤءاسَيكى طةسباصى بووة.ء تةىَا ية9983طاَلى 
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خَيؼنةسطةى ىوش: طؤءاسَيكى طياطى بووةو بايةسى بة خَيؼنةسطة داوة، بة -
لررة  9983صمرراىى ئيي  يررضى لةاليررةٌ خرراستى طررةمح دطرروكشاتى كوسدطررثاٌ طرراَلى  

 رماسةى لَيذةسنووة. 75ئةوسوخا دةسنووةو ىضيكةى 
 9981سدطرررثاٌ لرررة طررراَل   سصطررراسى: لخرررى ٍةػرررثى خررراستى دطررروكشاتى كو  -

دةسيكشدووة، طؤءاسَيكى طياطى بووةو بايةسى صؤسى بة ٍةواألء ناالكييةكاىى 
 رماسةى لَيذةسنووة. 77خَيؼنةسطة داوةو 

ئاآلى خَيؼنةسطة: ئؤسطاىى مةَلبةىرذى طر َيناىىء كرةسكوكى ضضبرى ػريوبى      -
كاىى دةسنررووة، ٍررةواألء نرراالكيية   9981بررريا  بررووةو لررة ىاوةِساطررثى طرراَلى     

خَيؼررررنةسطةو وترررراسو بابررررةح لةطررررةس خَيؼررررنةسطةو ٍةىررررذش بابررررةتى طياطرررريى     
 بووكشدؤتةوة.

دةسنرررووةو طؤءررراسى ٍَيرررضى   9979خَيؼرررنةسطة: رمررراسةى يرررةكى لرررة طررراَلى   -
 خَيؼنةسطةى ضضبى طؤطياليظثى كوسدطثاىى بريا  بووة.
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 بوازى كصتوكاألء ئاذةلَدازى
 
 
 
 
 

ذاسى لرررة وآلتررراىى تررراصة خَي ةيؼرررثوودا، خايرررةى طرررةسةكيى   كؼرررثوكاألء ئارةَلررر
ئابووسييررة، بؤيررة لررة ٍررةموو ئاطررثةكاىذا بايررةسَيكى صؤسى خَيررذةدسَيج. بررة ٍررؤى    
طشى يى صؤسى ئةو بواسة لرة وآلتراىى تراصة خَي ةيؼرثووداو ٍرةسوةٍا لةطرةستاخاى       
زيَرررراٌ، سؤرىامةطررررةسييؽ مرررراوةو سووبررررةِسَيكى صؤسى بررررؤ تررررةسساٌ كررررشدووة،     

ذةداح ئةسكَيكى طةوسة بةز  بََيي  لة ِسَي ةى مامةَلةكشدٌ لةطةأل طرةسزةو  ٍةوَل
 اليةىةكاىى بواسى كؼثوكاَلىء ئارةَلذاسى. 

سؤرىامةطرررةسية تايبةمتةىرررذ لرررةو برررواسةدا ٍرررةس بةوةىرررذة ىاوةطرررث  كرررة باطرررى 
بةسٍةمررةكاىى كؼررثوكاألء باػررىء سشاخيررى بةسٍررةو بكرراحء مةطررةلةى برراساٌء       

َلىء ىةسؤػررريى ىَيرررو كؼرررثوكاألء ئرررارةألء زؤسةكررراىى   كرررةميى ئررراوو وػكةطرررا 
ىةسؤػررييةكاٌء دؤصييررةوةى ناسةطررةس بكرراح، بررةَلكو سؤدةنررَيثة ريرراىى الدشء    
خَيذاويظثيى دَيَاتيةكاىيؽ كة بة كؼثوكاألء مةِسداسييةوة سةسيكً دةساتةِسوو 
ٍررةس لررة ىررةبووىى سَي رراو برراٌء لةوةِسطررةى خَيويظررجء سشاخيررىء باػرريى سرراا بررؤ  

األء طةسناوةكاىى ئراوو وصةو نرةىذييى ترشيؽ، ػرَيواصى صاىظرثيياىةى      كؼثوك
خرررررةسوةسدةكشدىى ئرررررارةألء كؼرررررثوكاَلكشدٌ دةساترررررةِسوو و ىررررروَيبيً ئرررررامَيشى    
كؼررثوكاألء ٍررةسوةٍا خررةيين كينيرراوىء طشوػررثىء مةطررةلةى ناكظرراصيى لررة     

ماٌ سااء كؼثوكاَلذا دةكاتة طةسةكى تشيً ئةو بابةتاىةى دةيا،اتةِسوو، بة ٍرة 
ػررَيوة داسواصييررةكاىى دَيَاتييررةكاٌ لررة زوتيرراساٌء ساوةىرراىى مررةِسوماآلح برراغ  

 دةكاح.
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بةسٍرةمى كؼررثوكاألء ئارةَلررذاسى، طرراماىَيكى ىةتةوةييررة، لررة صؤسبررةى وآلترراىى  
زيَاىى تاصة خَي ةيؼثوودا، ئرةو برواسة طةسنراوةى يةكرةمى داٍراحء ئرابووسيى       

بابةتررة تايبةمتةىررذةكاٌ بررة صؤسى بررة وآلتررة، بؤيررة سؤرىامررةىووغ يررا ئامادةكرراسى 
ئاِساطرررثةى ٍاىرررذاىى كررراسكشدٌ لرررةو برررواسةو طرررثايؽء دةطثشؤػرررييكشدٌ لرررة       
زوتياساٌ و ىيؼاىذاىة تةىذسوطثبيً سَي ةي كاسكشدٌ لةو بواسة كاسدةكةٌء لرة  
بةسامبةسيؼذا خَيذاويظثييةكاىى زوتياسو ػواٌء ساوةٌ ئارةَلةكاٌ دةساتةِسوو، 

تاصة خَي ةيؼثوودا بة صؤسى طشى يرى برة ناكظراصيى صةويرى      ٍةسوةٍا لة زيَاىى
كؼثوكاَلى دساوة بة زؤسَية كة مافى بؤ زوتياساٌ دابني كشد تا سؤيراٌ سراوةىى   
كررراسى سؤيررراٌ برررً. سؤرىامةطرررةسية تايبةمتةىرررذ لرررةو برررواسةدا دةبررر  برررةسدةواو       
ئاطررراداسى دوايرررني خَيؼرررَاتةكاىى صاىظرررجء تةكيرررةلؤرياى ىررروشى كؼرررثوكاألء      

وكشدىى ئارةأل بًء بة زوتياسو ئارةَلذاسى لؤكاَلى ب ةيةىً تا بثرواىً صيراتش   بةسَي
 خةسة بة بواسةكة بذةٌ.

لة ٍةسَينى كوسدطثاٌ وةا صؤسبةى وآلتاىى كؼثوكاَلى، تا ئَيظثا كؼرثوكاألء  
ئارةَلذاسى بِشبِشةى طةسةكيىء يةكةمى رياٌ بووة، بةخَيى طةسنراوة مَيرزووةكاٌ   

ثاٌ كررؤىبيً ئررةو ػرروَيياىةٌ كررة لررة طررةسدةمى كؤىررذا     ٍةىررذش ىاونررةى كوسدطرر  
كؼررثوكاَلى تَيررذا كررشاوة، بؤيررة بررةسدةواو ئررةو بررواسة طشى يررى سررؤى الى سررةَلة         
ٍررةبووة بةتايبررةتيؽ كررة سرراكَيكة بررةخييت ٍةيررة، ٍررةسدةو زررةماوةسَيكى صؤس لررة  
كوسدطرثاىذا برة كؼررثوكاَلييةوة سرةسية برووٌء ئارةَلررذاسيياٌ كرشدووة، بؤيرة ئررةو       

سة لة سؤرىامةطةسييؼذا تا سادةيرةاء برةخَيى  ؤىادرةكاٌ سةى رى داوةترةوة، وة      بوا
ىررةب  ئررةو بووكشاواىررةى كررة تايبررةح بررةو بررواسة كررشابً تررةىَا لةاليررةٌ ضررضةء           
سَيكشررررشاوة كوسدييةكاىررررةوة دةسكررررشابً، بررررةَلكو بةػررررَيكة لةاليررررةٌ سَيكشررررشاوو    

ألء ئرارةَلى طرةس برة    فةسماى ةو دامودةصطا سةمسيية تايبةتةكاىى برواسى كؼرثوكا  
ضكومررةتى بررريا  دةسكررشاوة بررة تايبررةتيؽ سررودى وةصاسةتررى ناسةطررةسكشدىى        
كؼررثوكاأل ياالؿررالز الضسابررة  بررةمكاسة ٍةَلظرراوة ئررةويؽ لررة نواسنررَيوةى ئررةو    
خِشؤرة ناكظاصيياىةى كة سرَينة يرةا لرةدواى يةكرةكاىى دواى سووسراىى سرَينرى      

ى صةويرى كؼرثوكاَليذا باى ةػرةياٌ    خاػايةتى لة برواسى كؼرثوكاَلء دابةػركشدى   
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بررؤ دةكررشدو دةيا،ظررثةِسوو. بةسنرراوتشيً ئررةو بووكشاواىررةى بررواسى كؼررثوكاَلى   
 بشيثني لة:  

دا 9979دةى ررى فةالز ؿرروح الاررالز : رمرراسةى يررةكى لررة مرراى ى مايظررى      -
دةسنررروو، بةػرررَية بررروو لرررة سؤرىامرررةى  ؿررروح الارررالز  كرررة يرررةكَيثى طؼرررثيى      

 يررةوة 979ةكررشد، ئررةو بةػررة كوسدييررةى لررة رمرراسة ي     زوتيرراساىى بررريا  دةسى د 
 دةطثى خَيكشد.

ناسةطرررةسكشدىى كؼثوكاأل االؿرررالز الضسابرررة : طؤءررراسَيكى ماى اىرررة بررروو، -
لرررة بةدرررذا دةسيكرررشد،   9960وةصاسةترررى ناسةطرررةسكشدىى كؼرررثوكاأل لرررة طررراَلى   

بةػررَيكى بررة كررروسدى برروو، لرررة رمرراسة دووةوة ىرراوى بةػرررة كوسدييةكررةى برررووة       
رمراسةى   97تةىَا  9967صةسابة  تا وةطثاىى لة تؼشييى دووةمى   ئيظوضى
 لَيذةسنوو. 

لرررة بةدرررذا دةسنررروو، لرررة دوابرررةسطى نرررةىذ    9963توتً الثبررروغ : لةطررراَلى -
رماسةيةكى ىووطشاوة  طؤءاسى بةِسَيوةبةسايةتيى ئييطـاسى توتيرة . ٍرةس طر     

دةنروو، دوا  ماى  زاسَية بة ٍرةس طر  صمراىى كروسدىء برةسةبىء ئيي  يرضى دةس      
 دا دةسنوو.9977رماسةى لة ئاداسى 

الضسابيررة : رمرراسة يررةكى لررة بةدررذا لررة تررةىوصى   اعثببعال ػؤِسػررى كؼررثوكاأل -
لةاليررةٌ وةصاسةتررى ناسةطررةسكشدىى كؼررثوكاَلى دةسنرروو، نررةىذ       9970طرراَلى 

 رماسةيةكى كةمى لَيذةسنوو.
ىى برراآلى لررة بةدررذا لةاليررةٌ ئةجنومررة 9978ػؤِسػررى كؼررثوكاَلى: لررة طرراَلى -

 اعثبعال  كؼثوكاَلييةوة دةسنوو، لةطةس بةسطةكةى ىووطشاوةيخاػكؤى طؤءراسى   
الضسابية  يرررة، طررر  مررراى  زاسَيرررة دةسدةنررروو، لرررة رمررراسةى يةكةميرررذا وَييرررةى    

 سةى اوِسةى ى صؤسى تَيذا بةكاسٍَييشابوو.
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 بوازى هونةز

 
 
 
 
 

بايرةسى صؤسى ٍةيرة لرة    ٍوىةس يةكَية لرةو بواساىرةى كرة  لةطرةسدةمى ئرةمِشؤدا      
ريرراىى ػاسطررثاىيذا، خَي ةيررةكى ديرراسى ٍةيررةو بررةو ٍؤيةػررةوة كةسةطررثةيةكى      
باػى ميذياييةء لةو ىَيوةىذةدا خَي ةيرةكى باػرى برؤ سرؤى طشترووة. بةنرةىذيً       
ػَيواصو ئاطج لةاليةٌ ميذياوة مامةَلةى لةطرةأل دةكشَيرجء سوومراَل دةكشَيرج، لرة      

تايبرةح كررشاوة برة ٍوىرةس، يرا لرة ىَيرو سؤرىامررةو        ٍةىرذش ػروَييذا سؤرىامرةو طؤءراس    
طؤءاسةكاىررذا الخررةِسةى تايبررةتى بررؤ تررةسساىكشاوةو طررةلَيساسيؽ خاػرركؤيةكى بررؤ   
تررةسساٌ دةكشَيررج، ٍةىررذَيساس وةا بررواسَيكة زيرراو ٍةىررذَيساسيؽ لةطررةأل بررواسي     
ئرررةدةة لرررةىَيو سؤرىامةطةسييرررذا مامةَلرررةي لةطةَلرررذا دةكشَيرررج، برررة ٍرررةماٌ ػرررَيوة    

كشاوةى دةوسيى وةا طؤءاسى وةسصىء طاآلىةى بؤ تةسساٌ دةكشَيج، لةطرةس  بوو
ئاطررثى بييررشاوو بيظباويؼررذا كررةىاَلى تةلررةفضيؤىى بررؤ زررؤسَيكى ديرراسيكشاوى        
ٍوىرررةس ترررةسساىكشاوة وةا مؤطررريخا، ػررراىؤ، طرررييةماء نرررةىذييى ترررش، ٍرررةسوةٍا 

 ساديؤػى بؤ تةسساىكشاوة. 
بررة بررواسى ٍوىررةسى مامةَلررة لةطررةأل   بةػررَيوةيةكى طؼررثى ميررذياى تايبةمتةىررذ   

ٍةموو ئةو بابةحء خةياماىة دةكاح كة ىاوةسؤكةكةياٌ خةيوةىذيى بة زؤسَيرة لرة   
زؤسةكررراىى ٍوىرررةسةوة ٍرررةبَيج، ٍرررةموو سةطرررةصةكاىى ٍوىرررةس لرررة سؤدةطشَيرررجء      
مامةَلةياٌ لةطةَلذا دةكاح كة بشيثني لة بةػذاساىى كراسة ٍوىةسييةكرة، ىراوةسؤكى    

، ػرررَيوةى كررراسة ٍوىةسييةكرررةء ئيسرررا زرررةماوةسو ٍةَلوَيظرررثى  كررراسة ٍوىةسييةكرررة
 زةماوةس لة كاسة ٍوىةسييةكة.
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بواسى ٍوىةسيى نةىذيً لخى ٍةيةو زيَاىَيكى فشاواىرى ٍةيرة، ٍرةس مؤطريخاو     
تةػكي ى ىيية، بةَلكو صؤس لةوة فرشاواىبة، برة كروستى ئرةو بواساىرةى كرة ميرذياى        

 :37ثني لةٍوىةسيى تايبةمتةىذ سووماَلى دةكاح بشي
ٍرررةموو نررراالكييةكى مؤطررريخاء طرررؤساىى برررة ئررراواص داىرررةسو طرررؤساىى بَيرررزو   -9

 ئامادةكاسةوة.
 ٍوىةسة تةػكي ييةكاٌ بة وَييةكَيؼاٌء خةيكةسطاصىء وَييةطشتيةوة.-7
ناالكةء داٍَيياىةكاىى بواسى طييةما بة ٍةموو سةطةصييةكاىييةوة ٍةس لة -3

و وَييةطشو تةكييكاسو بةسٍةمََيًء ئرةواىى  ئةكثةسةوة بي شة تا دةطاتة دةسٍَييةس
 تشيؽ.

 ناالكييةكاىى ػاىؤ بة دةسٍَييةسو ئةكثةسو تةكييكاساىةوة.-1
نررراالكييةكاىى ساديرررؤو تةلرررةفضيؤٌ برررةدساماو بةسىامرررة سةى اوسةى رررةكاٌء    -5

 بَيزةسو خَيؼكةػكاسى بةسىامةكاٌ.
 اٌ.ٍؤَلةكاٌء ىاوةىذةكاىى طييةماو ػاىؤو خَيؼاى ا ٍوىةسييةك-6

ئررةو بواساىررةى طررةسةوة بررة ٍررؤى ئررةوةى ٍةسيةكررةو بةِسَيررزةى زيرراواص بايررةخء     
طشى يررى ٍةيررةو زررةماوةسى ٍةيررة، بؤيررة ميررذياؾ بررة سَيررزةى زيرراواص مامةَلررةياٌ   
لةطررةأل دةكرراح، بررة صؤسيررؽ بووكررشاوة مي  ييررةكاٌ بايررةسى صيرراتش بررة ٍوىررةسة          

طرؤساىى يرا طرييةما     زةماوةسييةكاٌ دةدةٌ، برؤ منووىرة برواسَيكى وةا مؤطريخاء    
 زةماوةسى صؤستشة لة بواسَيكى وةا ػاىؤ يا تةػكي ى.

بواسى ٍوىرةسى برة ٍرةموو زؤسةكاىييرةوة، برة نرةىذ زؤسَيرة لةاليرةٌ ميرذياوة          
 :38سووماَلى سؤرىامةواىى دةكشَيًء دةبَيثة بابةتى ئةو كةىاآلىة

َاحء يةكرررةو/ سوومررراَلى ٍرررةواأل ئرررامَيض: لةطرررةس بيرررةماى بةدوادانرررووىى خَيؼررر 
سووداوة ٍوىةسييرررةكاٌ كاسدةكررراح زرررا   خةيوةىرررذيى برررة داٍَييررراىى بةسٍرررةمى      

 ٍوىةسى ٍةبَيج يا بة سودى ٍوىةسمةىذةوة ٍةبَيج.
دووةو/ سوومررررراَلى ػررررريكاسيياىة: لةطرررررةس بيرررررةماى سظرررررثيةِسووى مةطرررررةلة    
ٍوىةسييرررةكاٌء ساءرررةكشدىى كررراسة ٍوىةسييرررةكاٌ برررؤ دةسسظرررثيى اليرررةٌء ماىرررا     

يررةكاٌ يررا فيكررشىء ٍوىةسييةكاىررة، ئررةدلؤسة سووماَلكشدىررة  طياطررىء كؤمةآليةتي
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ياسمررررةتة وةسطررررش دةداح لررررة كرررراسة ٍوىةسييررررةكاٌء مةبةطررررجء ئاماجنررررةكاىياٌ  
 تَيب ةٌ.

ط يةو/سووماَلكشدىى ٍةَلظةى اىذٌ: بشيثيية لة خِشؤطرةى سةسيرةطشتيى كراسة    
برة   ٍوىةسييةكاٌء دةسسظثيى اليةىة ط بىء ئيسابيةكاىى ٍةس كاسَيكى ٍوىرةسى 

بةمةبةطثى ياسمةتيذاىى وةسطش لة ٍةَلبزاسدىى باػبيً كاسى ٍوىرةسيى طوجنراو   
برررؤ طررررةيشكشدٌ يرررا طرررروش لَي رررشتً، باػرررربيً ٍوىرررةسى سؤرىامةىووطرررريؽ بررررؤ     

 ٍةَلظةى اىذىى كاسة ٍوىةسييةكاٌ سؤى لة وتاسدا دةبييَيثةوة. 
تررراىى ٍوىررةس لررة ىَيررو وآلترراىى خَيؼرركةوتووى زيَاىررذاء تةىاىررةح لررة ىَيررو وآل         

دواكرررةوتووؾ، سةوازَيكرررى صؤسى ٍةيرررة، برررواسَيكى فشاواىرررةو لرررة خررراأل ئاماجنرررة     
ٍوىررررةسىء مشؤييررررةكاٌ داٍرررراتَيكى ئررررابووسى باػيؼررررة بررررؤ بةػررررذاساىى كرررراسة    
ٍوىةسييررةكاٌء ئررةو وآلتاىررةؾ. ئررةو بررواسة لررة ٍررةسَينى كوسدطررثاىذا، تررا طرراَلى      

ئةطةسنى لة طراآلىى  لة ىَيو سؤرىامةىووطيذا بايةسَيكى صؤسى خَييةدساوة  9999
ضررةفثاكاٌء دواتررشيؽ ٍوىررةس بايررةسَيكى صؤسى لررة ىَيررو زررةماوةسدا خةيررذا كررشد،    
لةطررةسةتاى طررةسٍةَلذاىى سؤرىامةطررةسية كوسديررذا، بابررةتى تايبررةح بررة ٍوىررةس        
دةطنةٌء كةمة ، بةآلو لةِسَي ةى ساديؤوة زيا لة بووكشاوة سؤرىامةىووطرييةكاٌ،  

تايبرةتيؽ ٍوىرةسى مؤطريخاو طرؤساىى. لرة دواى       بايةسى صؤس بة ٍوىةس دساوة برة 
بة ٍؤى خَيؼكةوتيى ٍوىةس بة طؼثىء سةسظاىى صةمييةيرةكى   9999ساخةِسيين 

لةباستشء خَيؼكةوتيى ميذياؾ، سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذ بة ٍوىرةسيؽ خرةسةى   
طرررةىذ، برررة صؤسيررريؽ سرررؤى لرررةو الخرررةِسةو خاػررركؤياىة دةبيييرررةوة كرررة لةاليرررةٌ      

ةسساىكشابوو، ٍررررةسوةٍا طؤءرررراسة ماى اىررررةو وةسصييررررةكاىيؽ   سؤرىامةكاىررررةوة ترررر
ػرررَيواصَيكى ديكرررةى سؤرىامةطرررةسية برررواسى ٍوىرررةسٌ، لةتةلرررةفضيؤٌء ساديرررؤؾ      
بايةسى صياتش بة ٍوىةس دسا ئرةويؽ لةِسَي رةى خَيؼكةػركشدىى دسامراو بةسىامرةو      
 كراسة ٍوىةسييرة لؤكراَلىء دةسةكييرة زياواصةكرراٌ، ترا واى لَيَراح لرة نرةىذ طرراَلى        
سابشدوودا وَيشاى صؤسبووىى بووكشاوةكراىى تايبرةح برةو برواسة، ساديرؤى تايبرةح       

 بة ٍوىةسى مؤطيخاو طؤساىى دا ةصسَيج. 
 بشيثيبووٌ لة: 9999طشى بيً بووكشاوةكاىى بواسى ٍوىةس تا طاَلة 
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لة ط َيناىى دةسنووة، لةطةسى ىووطشاوة  وتا اىةى  9959ٍوىةس: طاَلى -
 ىاو ماأل بووى دةكاتةوة، يةا رماسةى لَة دةسنووة.ىاوةىذى ٍوىةسى 

-      ٌ -سةى اَلررة: طؤءرراسَيكى ٍوىررةسى بررووةو يررةكَيثى ٍوىةسمةىررذاىى كوسدطررثا
دةسكشدووة، رماسة دووى  9990رماسة يةكى لة صطثاىى طاَلى  –كؤميثةى ػاخ 

 كة دوا رماسةية لة ٍاوييى ٍةماٌ طاَلذا دةسنووة.
برة مؤطريخاو لةاليرةٌ يرةكَيثى ٍوىةسمةىرذاىى       ٍؤسة: طؤءاسَيكى تايبةح بووة-

كؤميثررةى ػرراخ دةسنررووة، رمرراسةى يةكررةمى لررة كرراىووىى يةكررةمى    -كوسدطررثاٌ
 ة، لرررة يرررةا برررةسط لرررة 1-3دةسنرررووةو دوا رمررراسةؾ كرررة رمررراسة ي 9985طررراَلى 

 دةسنووة. 9990كاىووىى يةكةمى 
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 بوازى مامؤضتا 
 
 
 
 
 

كشش بة بةػرَية لرة بواسةكراىى سووىراكبريىء     بواسى مامؤطثا كة لة ساطثيذا دة
خررررررةسوةسدةيةء صاىظررررررثييؽ لة ةَلررررررةو بررررررذسَيج، بايررررررةسَيكى صؤسى لررررررة ىَيررررررو  
سؤرىامةطرررةسية كوسديرررذا خَيرررذساوة، ئرررةويؽ برررة ٍرررؤى ئرررةوةى كرررة مامؤطرررثاياٌ  
بةػذاسَيكى كاسا بووٌ لة ػؤِسػى ىوشء ٍةسوةٍا بةػَيكة صؤسي ئةو بووكشاوة 

تةىاىررةح بواسةكرراىى تررشيؽ دةسكررشاوٌ لةاليررةٌ سررودى     تايبةتاىررةى بررةو بررواسةو 
مامؤطرررررثاياىةوة دةسنرررررووة، مامؤطرررررثا ئرررررةو طرررررةسدةمةو ئَيظرررررثاؾ توَيرررررزى   
تَي ةيؼثوو و سووىاكبريى ىَيو كؤمةَلً، خَيؼةى ى مي  ةحء خَي ةياىرذىى ىرةوةى   
ىوَيً، بؤية بايةسَيكى صؤسى ٍةبووة لة ىَيو سؤرىامةطةسيى ئاػكشاو ىََيييؼريذا.  

بووكشاواىرررةى كرررة تايبةمتةىرررذ برررووٌ برررة مامؤطرررثاياٌ يرررا ئرررةو الخرررةِسةو          ئرررةو
 خاػكؤياىةى تايبةح بووٌ بةو بواسة بة صؤسى لةو مةطةالىة دةدواٌ:

سؤَلى مامؤطرثا لرة خَي ةياىرذىى ىرةوةى ىروشء خَيؼرةوايةتى كشدىرى كَيؼرةى         -
 سةواى كوسد.

وَييرررذٌء تَيكؤػررراٌء ٍيننرررةح كرررشدٌ برررؤ سوَييرررذٌ، ٍاىرررذاىى سرررةَلة برررؤ س   -
 بةدةطثََيياىى صاىظج.

 كَيؼةو طشفجء ماءء ئةسكةكاىى مامؤطثاياٌ.-
 ػَيواصةكاىى واىة وتيةوة.-
كررةميى سوَييررذى او كثَيررؤء كةسةطررثةكاىى ديكررةى سوَييررذٌ و كَيؼررةكاىة     -

 ديكةي سوَييذى او تةىاىةح كَيؼةكاىة سوَييذكاساىيؽ.
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اء ٍررةسوةٍا سؤَلررى لررة  سؤَلررى مامؤطررثاياٌ لررة ىَيررو ػررؤِسؾء خَيؼررنةسطايةتيذ  -
 ىاطاىذىى كَيؼةى كوسدو مةطةلة سةواكةىء ٍوػياسكشدىةوةى سةَلة.

لررة ىَيررو سؤرىامةطررةسية كوسديررذا، وَيررِشاى ئررةوةى بووكررشاوةى تايبةمتةىررذ بررة      
مامؤطثا ٍةبووة، بةآلو ئةوة ماىاى ئةوة ىيية لة بووكرشاوةى بواسةكراىى ديكرةدا    

ء صاىظرجء طؼثيؼرذا فرةسامؤؾ كشابَيرج،     بة تايبةتى خةسوةسدةيىء سووىاكبريى
لة ٍةىرذَيكياٌ سووبرةسَيكى صؤس برؤ لَيرذواٌ لرة مامؤطرثا ترةسساىكشاوة، برة ٍرةماٌ          
ػرَيوة مرةسزيؽ ىييرة ئرةو بووكشاواىرةى لةاليرةٌ مامؤطرثاوة دةسكرشاوٌ ٍرةس برة           
ىرراوى مامؤطررثاو بررؤ لَيررذواٌ لررةباسةى مامؤطررثاوة دةسكررشابً، بررةَلكو طررةلَيكياٌ       

سوةسدة،  وتررابى، صاىظررج، كَيؼررةى ىةتةوايررةتىء اليررةىى طياطررىء   لررةباسةى خررة
كؤمةآليةتىء ئرةدةبىء ٍوىرةسييؽ دواوٌ. طرشى بيً بووكشاوةكراىى ئرةو برواسة       

 بشيثني لة:
ىيؼررثناٌ: دةطررثةيةا مامؤطررثاو  وتررابيى  داس اةَ نررني ى طرر َيناىى لررة      -

 دةسياٌ كشدو ٍةس ئةو رماسةيةػى لَيذةسنوو. 9959ئاداسى 
دةسى كرشدو   9959َيظة: طةىذيكاى مامؤطرثاياٌ لخرى طر َيناىى لرة ئرابى      بَ -

كررةمب لررة طرراَلَية ريررا، ٍةسنررةىذة لةاليررةٌ طررةىذيكاى مامؤطررثاياىةوة دةسنرروو    
 بةآلو باطى ئةدةةء رياىى كؤمةآليةتىء مَيزوو و ئةو ػثاىةى دةكشد.

دةسنررررووةو لررررةرَيش  9979دةى ررررى مامؤطررررثا: رمرررراسة يررررةكى لررررة ػرررروباتى  -
لخرررررى -ةكةيرررررذا ىووطرررررشاوة ئؤسطاىى يةكيرررررةتى مامؤطرررررثاياىى كوسدطرررررثاٌىاو

 ط َيناىى ة. 
لة ٍةولَيش دةسنوو، لةرَيش  9973بؤ خَيؼةوة: رماسة يةكى لة ػوباتى طاَلى -

ىاوةكةيذا ىووطشاوة  طؤءاسى يةكيةتى مامؤطثاياٌ لخرى ٍرةولَيشة ، ترةىَا يرةا     
 رماسةى لَيذةسنوو.

مةكثرررررةبى -ى مامؤطرررررثاياىى كوسدطرررررثاٌمامؤطرررررثاياٌ: طؤءررررراسى يرررررةكَيث -
لررة  9970 ى دةسنررووةو تررا طرراَلى  9رمرراسة ي 9965طرركشتاسيةح بررووة، طرراَلى  
 دةسنووٌ بةسدةواو بووة.
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لررررة بةدررررذا دةسكررررشاوةو لررررةرَيش   9971ئامرررراىش: كرررراىووىى دووةمررررى طرررراَلى  -
مةكثرررةبى -ىاوةكةيرررذا ىووطرررشاوة  طؤءررراسى يرررةكَيثى مامؤطرررثاياىى كوسدطرررثاٌ

 ةىذ رماسةيةكى كةمى لَيذةسنوو.طكشتاسيةح ، ن
-     ٌ مةكثررةبى -سررةباتى مامؤطررثا: طؤءرراسى يررةكَيثى مامؤطررثاياىى كوسدطررثا

دةسنررووةو  9987طرركشتاسيةح برروو، رمرراسة يررةكى لررة تؼررشييى يةكررةمى طرراَلى    
 دةسنووة. 9987  كة لةيةا بةسطذاية، دوا رماسةيةتىء لة طاَلى 90-9رماسة ي

 
 
 
 

 بوازي كسيَكازان
 
 
 
 
 

اٌ توَيرزَيكى ديكرةى طشى رى ىَيرو كؤمرةَلً، ئرةو توَيرزة ٍَيرضى كاسكرةسى          كشَيكاس
كؤمةَل اٌ، بة  ؤألء باصووى ئةواٌ كؤمةَل ة بيياح دةىشَيج، خايةيةكى طةسةكيى 
ئابووسيى وآلتً، بة ٍةماٌ ػَيوة طووتةمةىيى بةسدةوامى طةسزةو بضووتيرةوةو  

دررةكاىى رياىررةوة ىييررة، ػؤِسػررةكاىً، بررووىى كشَيكرراس خةيوةىررذيى بررة كرراحء  ؤىا 
بةآلو يةكَيكة لة كؤىبيً ئةو توَيزاىرةى لرة ىَيرو مي  ةتاىرذا برووىى ٍرةبووة، بؤيرة        
ٍةس لةطةأل طةسةتاى طةسٍةَلذاىى سؤرىامةطةسييةوة بايةخ بةو توَيزة دساوة بةآلو 
بة ئاطثى خَيويظج ىةبووة نوىكة ٍةسدةو وا طةيشى توَيزى كشَيكاساٌ كشاوة كة 

ئاطررج ىررضوء ىةسوَييررذةواسٌ، بررةآلو ئررةوة تررا ػؤِسػررةكاىى كشَيكرراساىى  توَيررزَيكى 
ساياىذووة، دواتش لة صؤسبرةى زيَاىرذا كشَيكراس توَيرزَيكى طرشى  برووة لرة نراوى         

 دةطةآلحء ميذياػةوة.
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سؤرىامةطررررررةسية تايبةمتةىررررررذى كشَيكرررررراساٌ كررررررة سررررررؤى لررررررةو بووكررررررشاوة       
سساىكشاوة، مامةَلررة لةطررةأل  سؤرىامةىووطررياىة دةبييَيرررثةوة كررة بررؤ ئررةو توَيررزة تررة   

كَيؼررةكاىى كشَيكرراساٌء مافررةكاىياٌء سؤَليرراٌ لررة بيياتيرراىى كؤمررةألء ػررؤِسؾء       
ٍةطرررثاىةوةو بووراىذىرررةوةى ئرررابووسىء بيياتيررراىى وآلحء ٍرررةسوةٍا نرررةىذيً      

 اليةىى ديكةى خةيوةىذيذاس بة كشَيكاساىةوة دةكاح.
لةطرررةأل مةطرررةلةى  سؤرىامةطرررةسية كررروسدي ىرررةيثواىيوة وةا خَيويظرررج مامةَلرررة

كشَيكاساٌ بكاح ئةطةسنى كشَيكاساٌ توَيرزَيكى ديراسى كؤمرةَلًء مافرةكاىياٌ وةا     
خَيويظرررج ىرررةبووةو كَيؼرررةو طشفثَيكرررى كؤمةآليرررةتىء ئرررابووسىء سوَييرررذةواسيى 
صؤسياٌ ٍةبووةو لة ٍةماٌ كاتيؼذا يةكَية لرة بضوَييرةسةكاىى ػؤِسػرةكاىى كروسد     

دواترشيؽ بايةسرذاىى ميرذيا برةو برواسة وةكرو       ء ىرة  9999بووٌ، ىة خَيؽ طراَلى  
خَيويظج ىةبووةو برة صؤسى لرة كراتى يادةكراىى تايبرةح برة كشَيكراساٌ بايرةخ برةو          
توَيرررزة دساوة، برررة دةطنرررةىة الخرررةِسةو خاػررركؤى تايبرررةح برررة كشَيكررراساٌ ٍرررةبووة، 
ٍرررةسوةا لرررة ىَيرررو بووكرررشاوة طؼرررثييةكاىذا بابرررةتَية يرررا نرررةىذ بابرررةتَية لةطرررةس    

ٌ ٍةبووة، ئةطةس بووكشاوةيرةكى تايبرةتيؽ برةو برواسة ٍرةبووبَيج، ئرةوا       كشَيكاسا
لةاليررةٌ فةسماى ةيررةكى ضكومررةتى بررريا  يررا طررةىذيكاو سَيكششاوَيكررى سةمسيررى  
كشَيكرراساٌء يرراٌ ضضبَيكررى نررةخةوة دةسكررشاوة. ديرراستشيً بووكررشاوة لررة بررواسى         

 كشَيكاساىذا بشيثني لة:
يررةوة كررة  -989لَنررال ، لررة رمرراسة   ٍوػررياسي كشَيكرراساٌ: طؤءرراسى  وبررة ا   -

دةسنوو بةػرَيكى برؤ صمراىى كروسدى ترةسساىكشد،       9977كاىوىى يةكةمى طاَلى 
 ئؤسطاىى يةكَيثى طؼثيى كشَيكاساىى بريا ة.

دةسنررووة، وةصاسةتررى ئريػرراد    9968كرراسى مي  ررى: لررة تؼررشييى دووةمررى     -
 الَنرك   بووى كشدؤتةوة، ػاصدة رماسةى لَيذةسنووة، خاػكؤى كروسدى طؤءراسى  

 الؼَبى بوو.
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 بوازي ئابووزى
 
 
 
 

ئابووسى يةكَيكة لةطشى بيً خَيكَاترةكاىة مشؤءايرةتية، فةسامؤػركشدىى ئرةو     
بررواسةؾ واتررا فةسامؤػرركشدىى وا ََيكررى طشى ررى خَيكَاتررةى مشؤءايررةتى. بررواسى    
ئررابووسى بررواسَيكى صؤس فشاواىررةو صاساوةيةكررة بررؤ طررةسزةو ئررةو كرراسو نرراالكيياىة   

 يشَيج كة خةيوةىذيى بة داٍاحء  اصاىشء صةسةسو باصسطاىييةوة ٍةية. بةكاسدةٍَي
ئابووسى وةا نةتشَيكة بؤ صؤس بواسى ديكة، خةيوةىذيى بة باصسطاىى، طاماىى 
طشوػررررثى، دامررررةصساوة خيؼةطرررراصييةكاٌ، سيكررررالو، طررررومشط، داٍرررراتى كرررراسة      
ء ٍوىةسييرررةكاٌء وةسصػرررييةكاٌ، بييررراحء بووراىذىرررةوةى كؤمرررةألء كؼرررثوكاأل    

 ئارةَلذاسىء نةىذييى تشيؼةوة ٍةية. 
بايررةسيََكى صؤس طررشى  بررةو بررواسة دةدسَيررج لررة زيَاىررذا، ٍررةموو يررا صؤسبررةى          
مشؤءايةتى بة مةطةلة ئابووسييةكاىةوة سةسيكً، بؤية ميذيا بةوخةِسى تواىايةوة 
بايةخ بةو برواسة دةداح، برةآلو الى كروسد كرةمبيً بايرةخ برةو برواسةو اليةىرةكاىى         

ئرررةو برررواسة دساوة، برررة دةطنرررةٌ بابرررةحء بووكرررشاوةى تايبرررةح برررةو برررواسة      ىَيرررو 
، بةآلو دواى ئةو بةسواسة بة سَيزةى كةو 9999دةبييشَيج بة تايبةتى خَيؽ طاَلى 

 تا سادةيةا صياتش طشى يى بةو بواسة دساوة.
  

ز ة لةو بواساىة، لة ٍةىذش بواسى ديكةى مَيزوويى، كؤمةآليةتى بووكرشاوةى  
لةاليرررةٌ  9937ةطرررةسية ٍرررةبووة، وةا سؤرىامرررةى صبررراٌ كرررة لرررة طررراَلى       سؤرىام

، 57مثةطررةسياى ئررةو كاتررةى طرر َيناىى دةسنرروو كررة صؤس بايررةسى بررة مَيررزوو دةدا  
  ٌ يررؽ لررة رماسةكرراىى دوا دواييررذا تررةىيا بايررةسى بررة      -ٍررةسوةٍا سؤرىامررةى ريررا

 ئةدةبياحء كؤمةآليةتى دةدا.
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 كؤتايي
 
 
 
 
 

ى سؤرىامةطررررةسية كرررروسدى لررررة نواسنررررَيوة طؼررررثيةكةيذا، ٍؤكرررراسي    ٍررررةراسي
طرررةسةكيى طظرررثيى خةيرررذابووىى سؤرىامةطرررةسية تايبةمتةىرررذة. ئةطرررةس تَيبييرررى 

ٌ    -9898بكشَيج لة طاَلى  ةوة -ةوة يةكةو سؤرىامةى كروسدى برة ىراوى كوسدطرثا
لررة  رراٍرية دةسنرروو، بررةآلو دواى تَيدررةِسبووىى ىضيكررةى ػرراصدة طرراأل، ئييسررا لررة       

لررة بةدررذا  9991اطررثى كرروسدى بررريا  طؤءرراسَيكى كرروسدى لررة مرراى ى ػرروباتى    ئ
دةسنرروو ئررةويؽ  برراى ى كوسد برروو كررة ئررةو طؤءرراسة طؤءرراسَيكى ئررةدةبى بررووةو   
بابةتررة ئةدةبيررةكاٌ بةطررةس بابةتررة طياطررييةكاىذا صاأل بررووة تَييررذا، دواى نررواس     

تَي ةيؼرثيى   طاَليؽ ئيسا بووكشاوةيةكة كروسدى لرة ئاطرثى كروسدى برريا  كرة      
ساطرثى برروو، لررة طررةس دةطررثى ئيي  يررضو بررة طياطررةحء سَيبرراصَيكى ئيي  يضةكرراٌ  
وةا كؤلؤىياليظثَية، لةبةدذا دةسنروو. طر يةو بووكرشاوةؾ  خَيؼركةوتً  كرة      
لةطةس ساكى كوسدطثاٌ لة ط َيناىى دةسنوو و يةكةمني سؤرىامةي كروسدي بروو   

ةطثى ئيي  يضَيرة كرة مَيسةسطرؤٌ    لةكوسدطثاىة بريا ، بة ٍةماٌ ػَيوة لةطةس د
بوو، دةسكشا. ٍَيياىى يةكرةمني نراخشاىةؾ برؤ كوسدطرثاٌ كرة طروودى برؤ كروسد         
ٍةبووبَيج لةِسووى ناخكشدىى سؤرىامةو كثَيرؤء بابرةتى سوَييرذةواسيى كروسدى،     

واتررررا دواى ىضيكررررةى ضررررةوح طرررراأل لررررة دةسنررررووىى يةكررررةو    9979لررررة طرررراَلى 
   ٌ مَيسةسطررؤىةوة ٍَييررشا بررؤ طرر َيناىى، ئررةو      بووكررشاوةي كرروسدى بررريا ، لةاليررة

نرراخشاىةية ئةطةسنررى دسةىرر  ٍاتررة كوسدطررثاٌ بررةآلو لررة ساطررثيذا بررووة ٍررؤى         
خَيؼشظررررثيى بررررواسى سؤرىامةىووطررررىء نرررراخةمةىى لررررة طرررر َيناىى نرررروىكة تررررا  
طرررراآلىَيكى دسَيررررز ٍررررةموو سؤرىامررررةو بووكررررشاوةو كثَيبررررةكاىى طرررر َيناىى بررررةو     

 ناخشاىةية دةكشا. 
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ى خةسةطةىذٌء طةػةكشدىى سؤرىامةطةسية لة كوسدطرثاىى برريا    ٍةى اوةكاى
صؤس سررررراو برررررووٌ، ٍرررررةراسيى سؤرىامةطرررررةسية كررررروسدىء دسةىررررر  خةيرررررذابووىى   
سؤرىامةطررررةسيى لررررة باػررررووسى كوسدطررررثاٌ، بررررؤ نررررةىذ ٍؤكاسَيررررة دةطةِسَيثررررةوة 
طشى بييياٌ ىةبووىى ػاسةصاياىى ئرةو برواسة يبرواسي سؤرىامةطرةسية و ٍرةسوةٍا      

اخكشدٌ بة تايبةتة كة ناخكشدٌ ئةوكاترة كراسَيكى  روسغء خَيويظرثيى     بواسي ن
بة ػاسةصاييةكى براؾ ٍرةبوو، ٍرةسوةٍا اليرةىى مرادديء ىرةبووىى ٍوػرياسييةا        
بررةو ئاِساطررثةية ٍؤكرراسى ديكررة بررووٌ، بررةآلو بررةٍاتيى نرراخشاىة بررؤ طرر َيناىىء       

سى خيررج ٍةوَلررةكاىى مَيسةسطررؤٌ بررؤ فَيشكشدىررى نررةىذ سوَييررذةواسَية بررة ٍوىررة       
سَيكشظررر ء كرررراسكشدٌ لرررة نرررراخشاىةدا، ئرررريب وةسنرررةسساىَيكى صؤس طررررةوسة بررررة    
ئاِساطررررثةى سضمررررةتكشدٌ بررررة صمرررراٌء سؤػرررريبرييى كرررروسدي ٍاتررررةئاسا. بررررواسى     
نرراخكشدىى بووكررشاوةى سؤرىامررةواىىء كثَيبرريؽ صؤس خَيؼرركةوحء فررشاواٌ برروو.   

َيش، صيراتش برووة   ىةا ٍرةس لرة طر َيناىى، برةَلكو ٍراتيى نراخشاىة برؤ سواىرذصو ٍرةول         
 مايةى فشاواىبووىى بواسى سؤرىامةطةسيى لة كوسدطثاٌ.

لةطررةأل خَيؼرركةوتيى نررارء بووكشدىررةوة، سؤرىامةطررةسية تايبةمتةىررذيؽ بررة    
ػرررَيوةى تايبرررةتى سرررؤى ٍاترررةئاسا، صؤسبرررةى ئرررةو سؤرىامرررةو بووكشاواىرررةى كرررة    

َيكى تايبةمتةىرررذ برررووٌ برررة بواسَيرررة، سرررؤى لرررة بواسةكررراىى ديكرررةؾ داوةو بةػررر   
سووبةسةكةى بؤ بابةتى بواسةكاىى ديكرةؾ ترةسساٌ كرشدووة، واترا لةطرةدا طرةد       
تةسساٌ ىةكشاوة بؤ بواسَية، بةآلو خؼكى ػَيش بؤ ئةو بواسة بووة كة بووكشاوةكة 

ى ػروباتى  8خَيى ىاطشاوة يا خَيى تايبةمتةىذ بووة، طؤءاسى باى ى كوسد كرة لرة   
بووكررشاوةى سؤرىامةطررةسية كرروسدى   لررة بةدررذا دةسنرروو، يةكررةمني  9991طرراَلى 

بررريا  بررووةو سةطررَ ةتة بووكشاوةيررةكى تايبةمتةىذيؼررة ٍررةبووةو بايررةسة بررة   
ئةدةة داوةء صؤسبةى صؤسى بابةتةكاىى ئةو نرةىذ رمراسة كةمرةى لَيرة دةسنروو،      
بشيثرررى بررروو لرررة بابرررةتى ئرررةدةبى برررةآلو لرررةخاأل ئةوةػرررذا بابرررةتة طياطييؼرررة      

لرة بةدرذا دةسنروو،     9977اسى خةيرزة كرة لرة طراَلى     بووكشدؤتةوة، ٍةسوةٍا طؤءر 
بررووة، لررةو تا ررة رماسةيررةى كررة دةسنرروو،       يةيةكَيكررة لررةو طؤءاساىررةى بةمؼررَيوة   
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كؤمرررةَلَية ػررريَشو وتررراس بووكشاوىةترررةوة، دواى ئرررةوةؾ نرررةىذ بووكشاوةيرررةكى  
 تشيؽ دةسنووٌ كة صياتش بايةسياٌ بة بواسَيكى دياسيكشاو دةدا.

حء خَيؼكةوتيى صياتشى سوَييذةواسىء ٍوىةسى نراخكشدٌ،  بة تَيدةِسبووىى كا
بووكررررشاوةو كرررراسى سؤرىامةطررررةسييؽ صيرررراتش خررررةسةى طررررةىذ، بؤيررررة وسدة وسدة   
سؤرىامةطرررةسية تايبةمتةىرررذيؽ خرررةسةى طرررةىذ، برررةآلو ئرررةو خَيؼررركةوتيةى لرررة        

نةىذ بواسَيكى ديراسيكشاوو    9999سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذ ٍاتةئاسا تا طاَلى 
سى طشتررةوة وةا: سوَييررذكاسو الواٌ، ئافشةترراٌ، ئررةدةةء سؤػرريبريى،     طرريووسدا

مامؤطرررثاياٌ، طرررةسباصى، كؼرررثوكاألء زوتيررراس، كشَيكررراس، ٍوىرررةس، خرررةسوةسدةو      
 صاىظجء ميذاآلٌ.

لررةىَيو ئررةو بواساىررةؾ بررةخَيى كرراحء برراسودؤخء طشى يررى بابررةحء مةطررةلةكاٌ    
يى  ؤىادةكررة نررةىذ بررةالى زررةماوةسى ئررةو طررةسدةمةو ٍررةسوةٍا بررةخَيى خَيويظررث 

بواسَية صؤس صياتش طشى ياٌ خَيذساوةو بووىةتة بابةتى سؤرىامةطةسية تايبةمتةىذء 
بووكشاوةى تايبرةتياٌ برؤ ترةسساىكشاوة، طرشى بيً ئرةو بواساىرةؾ بشيثرى برووٌ         

 لة:
ئررررةدةةء سؤػرررريبريى: صؤسبررررةى ئةواىررررةى كررررة لررررة طررررةسةتادا بووكررررشاوة   -9

يةوة سؤياٌ سةسية كرشد،  ة كاسى سؤرىامةطةسيةكاىياٌ دةسكشدو بسؤرىامةىووطيي
ئةديؤ برووٌء لرة نرَيوةى سؤػريبريىء فةسٍرةى يى طؼرثيذا سؤيراٌ دةبيييرةوة،         
واتا كاسي ةسيى ئةو بواسةياٌ لةطرةس برووةو صيراتش لرةو نواسنرَيوةيةوة سضمرةتى       
صمرراٌء فةسٍررةى ء مةطررةلةى ىةتةوايررةتيى كوسديرراٌ كررشدووة. بابةتررةكاىى ئررةو     

 ػيَش، نريؤا، وتاسى ئةدةبىء صماىةواىىء فةسٍةى ة بووة. بواسة بة صؤسى
سوَييذكاسو الواٌ: لرة كاتَيكرذا كرة سوَييرذكاسو الواٌ ٍَيرضو براصووى ٍرةموو        -7

كؤمةَل ةيررررررةاء بضوَييررررررةسو طررررررووتةمةىيى ٍررررررةموو ػررررررؤِسؾء ٍةَلظرررررراىةوةو   
ساخررةِسييَيكًء سرروَيً طررةسمًء دةكررشش بررة ئاطرراىى ئاِساطررثةء سَييرروَييى بكررشَيً،      

ةسوةٍا لةبةسئررةوةى سوَييررذٌ وةا مةطررةلةيةكى صؤس طررشى  لَيررى دةِسواىررشا كررة    ٍرر
دةسواصةيةكة بؤ سصطاسبووىى مي  ةح لة دةطج زةٍكء ىةصاىني، بة ٍرةماٌ ػرَيوة   
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بة ٍرؤى تواىراى سوَييرذكاسو الواٌ لرة كراسكشدٌ لرة برواسى سؤرىامةطةسييرذا، بؤيرة          
 ئةو بواسة بايةسَيكى صؤسى خَيذساوة.

ةو طةسباصى: ئةو بواسة بة تايبرةتى لرة دواى فشاواىبرووىى ٍَيرضى     خَيؼنةسط-3
نرررةكذاسيى كوسدطرررثاٌء تةػةىةطرررةىذىى ػرررةِسو خَيكذاداىرررةكاىى ىَيرررواٌ ٍَيرررضى 
نرررةكذاسيى كوسدطرررثاٌ  خَيؼرررنةسطة و ٍَيضةكررراىى ضكومرررةتى برررريا ، طةػرررةى  
كررررشدووة، صؤسبررررةى ئررررةو بووكشاواىررررةى تايبررررةح بررررووٌ بررررةو بررررواسة سررررؤى لررررة    

ةوةى ٍةواألء ناالكيةكاىى خَيؼنةسطةو ٍةسوةٍا طثايؽ كرشدٌء برةسص   بووكشدى
 ىشساىذىى سؤَلى خَيؼنةسطةء ىاطاىذىى ػةٍيذةكاٌ بيييوةتةوة.

مامؤطثا: صؤس لرة مامؤطرثاياٌ كرة توَيرزى تَي ةيؼرثوو و سووىراكبريى ئرةو        -1
طةسدةمة بووٌ، سؤيراٌ بةػرذاسبووٌ لرة خِشؤطرةى سؤرىامةطرةسية كوسدطرثاىذاو       

ةٍا بةػررذاسييةكى كاسايرراٌ ٍررةبووة لررة ػؤِسػررةكاىذا، خررةسوةسدةكاسى ىررةوة ٍررةسو
يررةا لررة دواى يةكررةكاٌ بررووٌء سَيررضو خَي ررةو بايررةسَيكى صؤسيرراٌ لررةىَيو كؤمةَلررذا     

 ٍةبووة.
  
 
 
 
 
 
 
 

 ثةزاويَصةكانى بةشى ضآيةم: 
 

 

هث كثيا  يثاهث  دثمحثيض تيَةثيصو ج  يتوج شويَ ج هث  كطنايثوث ين كو يي يض  -9
 19ض الثث ِت 9978ناثلريبتكانج كؤ ِح اينيا ح كو يض يثغ يض 

 30ي. كثيا  يثاهث ض تيَةثيصو ج  يتوجض هثياي تث نابتح ثيَصوبض الثث َِت  -7
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، ّزارٗ الثقاف٘ وللةٔه كردشةتاٌ   9998جرجٔض علٕ، حرب الالن٘، اربٔل، نواغر  -3
 953 الثث ِت  العرا 

صو ج  يتوجض تث نابتيثكج ثيَصوبتض الثث ِت كثيا  يثاهث  دثمحثيض تيَةثي -1
11 
-9991فااا بق قااثو قويااث ض  كطنايثوااث يج كااو يح هااث قريية يويث يييااثكاي     -5

 67ض الثث ِت 7009وض ناثج يثكثبض هثبهيَرض 9939
كثيا  يثاهث  دثمحثيض تيَةثيصاو ج  يتاوجض تث ناابتيثكج ثيَصاوبتض الثاث ِت       -6
50 
يا  يثاهث  دثمحثيض تث نابتيثكج ثيَصوبتض الثاث ِت  تيَةثيصو ج  يتوجض ي. كث -7
56 
تث ناابتيثكج  الصخاف٘ املتخصص٘ يف العامل ّاٍنٔتَا، عدنى عبذغلفساح عاغم   -8

 7خ 9ثيَصوبتض الثث ِت 
دلٔل الصخفٕ يف العامل الثالث، الربت ل. ٍصج، ّاٚ وٌ، جٙ، تْ، ترمج٘ كنال -9

 939 الثث ِت، القاٍرٗ، 9988ْزٓع، عبدالرؤّف، الدار الدّلٔ٘ لليكر ّالت
  ثيَصااوبت تث نااابتيثكجيووذ غلخفوواال  غالعووالم غلمسخصووص  بغووذغد  مةةؤد. -90

 31 الثث ِت
 35هثياي تث نابتح ثيَصوبض الثث ِت  -99
ض يايثتج وهث 9ض الثث ِت 7006-1-30ض 93يرِبينث هثفوثنايثح يثيانجض طيا ت -97

 اي. وي طياي بتتوابتوض  يثؤ تاطح ش ؤ قو 
هث اك يثح  كطنايثكانج كو يتوان يض الثث ِتح تايتث  يث دافرت خ طناي هثيثض  -93

دثب الثث ِينث كث يتن ث خانثح  كطنايثوث ين تايتثةثن  يث طناي يث تثبيبح تث خاي 
كريبت يؤ ةسثب ياس هثتث  يثتثهثب اليثنثكانج تايتث  يث طنايض يث جيض نييث تثنَا 

وبتيَتض يثهنلو وثهيَحا  هثب الثث ِينثيي ةثهنثيج ثيابيصج تيَ ييث كث ةثهنثيج طي تيَي ي ي 
ياس هث اليثنيَلج طيانن دافرتتاي يتكا  بتن نؤي هث يكبكريبت تايتثةثن تكانج طنايخ 
دافرتتانيص ي هثيثض هثوثئ دثبتش ي هث اك يثح الثث ِتكانج ييلثح دثب  كطنايانثح كث 

ح طنايخ دافرتتاي تث خانلريببتض ةثهنثيج طناي هث ثائ الثث ِتح تايتثتياي يؤ يثتثهث
هج ثيابيي يثييج يتكريَتخ هث تث  اك  يثتثهثح تياتجض كؤيثئيثتجض دايوب حخ 
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ثث بت يتب دثيتيجخ هونث حخ اينسوجخ يي يايجخ نثن يد يوي ح ييلث يث هثيياي هثيث 
ثؤ تاطض هثبيئ تا يتواتث يث هثيوب جؤ تكانج هونث ح  كطنايثبينييثبت هث  هث بتا ض  ي

نابثيَلثبتدخ بت وريِييويرِبينث  كطنايثكانج كو يتوانج نوآض خثيا خ هث بتها  كطنايث 
 حزييثكانج ييلثو.

 يَل ريبتكانج طنايخ دافرتتاي هث كو يتواي كث اك يثياي تث  يث حزيثكاندض  -91
ث دافرتتايخ طنانث يكبكريبتح بتن وؤظا ب  كطنايثح تايتث  يث يوي ح كا ح خؤياي ك

 يت يتكثي.
 37 الثث ِتد.مؤيذ غلخفاال  غالعالم غلمسخصص  بغذغد   -95
 39هثياي تث نابتح ثيَصوبض  -96
د.راجٔ٘ امحد ليدٓل، تكأل الرأٖ العاو حْل لضآا املرأٗ، حبث، جامع٘ القاٍرٗ، -97
 7003آلْل 
خاف٘ اليصأٜ٘، حبث، عْاطف عبداحلنٔد، ّالع املرأٗ العربٔ٘ ّصْرتَا يف الص-98

 7003 حواتيرينجٚ 99مْلع احملٔط، 
ي. كثيا  يثاهث  دثمحثيض تيَةثيصو ج  يتوجض تث نابتيثكج ثيَصوبتض الثث ِت -99
711 
نثبايي قثو دثمحثيض  ييث ِح  كطنايثوث يج نَيَ ج كو يحض ناثج يثكثبض -70

 909ض الثث ِت 7009تويَمانجض 
 996ثث ِت هثياي تث نابتح ثيَصوبض ال -79
 76 الثث ِت  ثيَصوبت تث نابتيثكج  غالعالم غلمسخصص  د.مؤٓد اخلفاف -77
 75هثياي تث نابتح ثيَصوبض الثث ِت -73
شويَ ج هث  كطنايثوث ين -ي.كثيا  يثاهث  دثمحثيض تيَةثيصو ج  يتوج -71

  757ض الثث ِت 9978كو يي يض هث ثكبكريبتكانج كؤ ِح اينيا ح كو يض يثغ يض 
نثن  تث تةثهنثييَم هثيا تح  -نثطيي قثايز تو يآض  كطنايثوث يج كو يح-75

 909ض الثث ِت 3تثك ي مخ هونث تكانجض ناثج يثكثبض هثبهيَرض كويَتج يرييثتج 
شويَ ج هث  كطنايثوث ين -ي.كثيا  يثاهث  دثمحثيض تيَةثيصو ج  يتوج -76

 717كو يي يض تث نابتيثكج ثيَصوبتض الثث ِت 
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 711ي تث نابتح ثيَصوبض الثث ِت هثيا-76
 كطنايثوث يج يثكيَوج ةوتاييانج كو يتوايض يوتا دثمحثيض هثبهيَرض  -77
  93الثث ِت
 990 تث نابتيثكج ثيَصوبتض الثث ِتاملرشد يف عله الصخاف٘، -78

 999هثياي تث نابتح ثيَصوبض الثث ِت -79
 53 صوبتض الثث ِتتث نابتيثكج ثيَ  غالعالم غلمسخصص  د. ادٓب خضْر -30

 56هثياي تث نابتح ثيَصوبض الثث ِت  -39
 58هثياي تث نابتض الثث ِت -37
-9991يث يييثكاي _فا بق قثو قويث ض  كطنايثوث يج كو يح هث قريية ي  -33
ض يتاواح ناثخ 7009ض بت ويَرِينج تا يق كا يَزحض ناثج يثكثبض هثبهيَرض 9939

 79يكبكرينثبتح يوكريانجض الثث ِت 
 .957الثث ِت  ّزارٗ الثقاف٘ ناغر جرجي، علي  حرب غلةلمت  غربيل -31

 53 الثث ِتد.مؤيذ غلخفاال  غالعالم غلمسخصص  بغذغد   -35
 51هثياي تث نابتض الثث ِت-36
 19هثياي تث نابتض الثث ِت -37
 هثياي تث نابتب الثث ِتح ثيَصوب  -38

 

 

 هث بتها توبي هثب تث نابينثط بت ورييبت:
 تث نابت كو يييثكاي:

ض  تث تتاح  كطنايثوث ين 7000نيسايض -77ض 9وؤظا ح  كطنايثظانجض طيا ت  -9
جيَانجخ  كش ايج يؤ تث   كطنايثوث ين فث تنسجخ يث يوانجخ دثيريلجخ قث تيجض 

 938-937دايايتكرينج غث يب شيَخ  تدوفض الثث ِت 
ايايتكرييخ ثيَصثكج  ببناكجض يثكثي  وؤظا ح كو ييج شا ح هثبهيَرض د-7

ي.كو يتواي يوكريانجض يتاواح ناثخ يكبكرينثبتح دا يسض ناثج يثكثبض هثبهيَرض 
7009  
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نثبشريبيي يسوثفا دثي ض طياي.. يث تثيثنسيد  كطنايثح كو يرض تويَمانجض -3
 ض هث يكبكريبتكانج هثفوثنايثح تويَمانج نوآ7009

ينج  تفيق تاهنحض هيَلؤهني ثبتح (ض دايايتكر9976-9975ييا ر كو يتواي )-1
ض ناثلريبح يتاواح ناثخ 7009نثبشريبيي يسوثفا دثي خ ت يق تاهنحض تويَمانجض 

 ثثخصج تث يتب
  

 تث نابت قث تيييثكاي:
عيدما تصبح -ذلند ابْ زٓد، دلالت اوطفال يف العامل العربٕ خارج ىطا  اخلدم٘ -9

 ، مْلع احملٔط  7001صخفٕ، القاٍرٗ،  الاتاب٘ لالطفال مَي٘ مً ومَي٘ لُ، حتقٔق
فارّ  علٕ عنر، مفاتٔح الصلط٘ الرابع٘.. كٔف تصبح صخفٔا يف عامل متخْل، بغداد، -7

7007  
، املؤمتر 7001ىاصر عرا ، الصخاف٘ الثقافٔ٘ مكاكلَا كثريٗ ّآفالَا يف خطر، شبتنرب -3

 ىٔت
خٔف٘ تكرًٓ منْذجا دراش٘ يف د.ادٓب خضْر، املصأل٘ الصخٔ٘ يف الصخاف٘ الصْرٓ٘ )ص-1

 9999حتلٔل املضنٌْ(، دمكق، 
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ئةم بةزهةمة لةبهةزِةتدا تويَريهةوةيةك بووة وةك ثيَداويطتيي وةزطستين بسِوانامةي 

، ثيَصكةشكساوة، 7006بةكالوزيؤس لة بةشي زِاطةياندني شانكؤي ضميَماني لةضالَي 
بآلوي  نكازيي كسدن تيَيدا، بةثيَويطتمانصانيليَسةدا دواي كؤمةلَيَك دةضتكازيي و طؤزِا

بيخةيهة بةزدةضيت زؤذنامةوانان و خويَهةزي كوزد بةو هيوايةي ببيَتة  بكةيهةوةو
 .مايةي ضوود طةياندن بةهةموو اليةك
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