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 بةُاوى خوداى بةخشِذةو ًئشةباْ

 بةُاوى طةهةوة
 كوسدطتاْ ـ عَيشاق ةسهةًاُيث
  

ى ٓـةًواسكشاوو   1992(ى طـاهىى  1(ى ياطـاى رًـاسة )  56( هة ًاددةى )1ثشت بة حوكٌى بِشطةى )
ــة            ــشاق ه ــتاْ ـ عَي ــةًاُى كوسدط ــةًاْ  ثةسه ــذاًاُى ثةسه ــايى اةُ ــاسةى ياط ــةس داواى رً هةط

بِشيــاسى دةسوــوواُذُى اــةَ  10/4/2013(ى طشَيــذساو هــة سَيلــةو ى 6) داُيشــتِى ااطــايى رًــاسة
 ياطايةى دا:

 2013(ى طاهىى 3ياطاى رًاسة )
 عَيشاق -هة ٓةسَيٌى كوسدطتاْ  يقؤسةخلاسيياطاى كَيربكَى و قةدةغةكشدُى 

 ًاددةى يةكةَ: 
 اُة:ًةبةطتى اةَ ياطاية هةَ صاساوةو دةطتةواراُةى خواسةوة  ًاُاكاُى بةساًبةسي

 : ٓةسَيٍ: ٓةسَيٌى كوسدطتاْ ـ عَيشاق.يةكةَ
 : وةصاسةت: وةصاسة ى باصسطاُى و ثيشةطاصيي ٓةسَيٍ.دووةَ
 : وةصيش: وةصيشى باصسطاُى و ثيشةطاصيي ٓةسَيٍ.طَييةَ
 .قؤسةخلاسيي: اةجنوًةْ: اةجنوًةُى ثاساطتِى كَيربكَى و قةدةغةكشدُى وواسةَ
ــةَ ــا   ثَيِج ــذاُى و ــَى: اةجناً ــةبَى     :كَيربك ــاصاِس ب ــةكاُى ب ــةثَيى ًيلاُيضً ــةكاْ ب كية اابوسيي

كاسيطةسى ياْ كؤ لشدُى اةَ ًيلاُيضًاُة بـة كاسيطـةسيَيم يـاْ كـؤ لشدَُيلى صَيـذةِس       
 كة ااطةواسى صياُبةخش بة باصسطاُى ياْ طةشةطةُذْ بطةيَِيت.

ــةَ ــاسيي:: شةش ــتى        قؤسةخل ــَيلى طشوش ــةْ كةط ــة  ي ــم ه ــاْ ثَيلٔا َِي ــا كي ي ــةس و يــاْ ٓ
ًةعِــةوى  يــاْ صيــا ش هــة كةطــَيم  يــاْ هــة  يــةْ اــةو كةطــةى دةبَيتــة َُيــواُط  هــة    
َُيواُياُذا  بؤ صاهىبووْ بةطةس ُشخ هة باصاِس ياْ جؤسى كةهوثةي و خضًة طوصاسييةكاْ  

 بة جؤسَيم ببَيتة ٓؤى صياْ طةياُذْ بة بةكاسبةسو كؤًةهىطة.
َيِــةساْ و بةكاسبــةساْ بةيــةكةى دةطــةْ بــؤ  : بــاصاس: اــةو ُاووــةيةية كــة بةسٓةًٔ حةو ــةَ

بةطتِى ًاًةهىةى باصسطاُى دةسباسةى كةهوثةهَيلى دياسيلشاو  وة بؤ ًةبةطتةكاُى اـةَ  
 ياطاية ًةسج ُية باصاِس هة طِووسَيلى جوطشايف دياسيلشاودا طؤشةط  بلشَيت.

شاواُلشدُــى : وــووُةُاويةن: وــووُةُاوى دوو كؤًجاُيــا يــاْ صيــا ش بــة ًةبةطــتى  ٓةشــتةَ
 ثشلياْ هة باصاِسدا.

: ُشخــى كِشيِــى ساطــتةقيِة: اــةو ُشخةيــة كــة هــة هيظــتى كــِشيّ جــَيط  كــشاوة ثــا    ُؤيــةَ
 هَيلةًلشدُى اةو داشلاُاُةى كة  يايذا دةقياْ هةطةس كشاوة.
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 ًاددةى دووةَ:
هـة   ةكاْقؤسةخلاسييااًاجنى اةَ ياطاية بشيتية هة سَيلخظتِى كَيربكَى و قةدةغةكشدُى كاسة 

سَيطةى بةسةُطاسى بووُةوة ياْ ٓةهىوةشاُذُةوةى ثَيلٔا ِة يـاْ ِسة تاسكاسييـة كؤ لاسةكـاْ هـة     
ــةخشا       ــاْ ب ــاْ وــووُةُاويةكةكاْ و ثش طــةكاُى كــِشيّ ي ــةكاْ ي ــواْ داًــةصساوة باصسطاُي َُي

يشـ   بةكاسَٓيِاُى ُاوةُذيي َٓيضيي باصاسيي صاهىبوو  بةجؤسَيم ببَيتة ٓؤى طِووسداُاْ بـؤ طة 
ــت هةطــةس        ــةسى صياُبةخشــى دةبَي ــات  اةًــة  كاسيط ــذةِس يي كــؤ ي دةك ــاْ بةصَي ــاصاِس ي ــة ب ب
 باصسطاُى ُاوةخؤ ياْ َُيودةوهىة ى ياْ طةشةطةُذُى اابوسى و صياْ بة كؤًةهىطة دةطةيَِيت.

 ًاددةى طَييةَ:
باصسطـاُى   حوكٌةكاُى اةَ ياطاية ثيادة دةكشَيت بةطةس اةو وا كية بةسٓةًَٔيِاُـةو  يةكةَ:

و خضًة طوصاسيياُةى كةطاُى طشوشتى و ًةعِةوى هة ُاو ٓةسَيٌـذا ثَيـى ٓةهىذةطـ      
ٓةسوةٓا حوكٌةكاُى ثيادة دةكشَيت بةطـةس ٓـةس وـا كيَيلى اـابوسى كـة هـة دةسةوةى       

 ٓةسَيٍ اةجناَ دةدسَيت و ااطاواسى ُاوةخؤيي هَيذةكةوَيتةوة.
ً دووةَ ةُـذى اةجنوًـةُى وةصيـشاْ بـؤ ديـاسيلشدُى ُشخـى       : اةو بِشياساُةى وةصاسةت بـة ِسةصا

كةهوثةي و خضًة طوصاسييـة بِةِسة ييـةكاْ  ثاهىجشـت بـة بـووُى بـاسود خَيلى بـةدةسو        
هةُاكاو بؤ اةو ًاوةيةى كة بـاسود خى ااًـارة بـؤكشاو ثَيويظـتى ثَييـة ى  دةسيـذةكات        

 هة حوكٌى بِشطةى )يةكةَ(ى اةَ ًاددةية بةدةس دةكشَيّ.
 اسةَ:ًاددةى وو

ــةكشدُى      ــَى و قةدةغـ ــتِى كَيربكـ ــةُى ثاساطـ ــاوى )اةجنوًـ ــة ُـ ــةَُيم بـ ــة وةصاسةت اةجنوًـ  هـ
( ثَيلذةَٓيِشَيت و بشيلاسي وةصاسةت بؤ كاسوباسى باصسطاُي طـةس كاية ى دةكـات   قؤسةخلاسةيي

 هةطةَي اةُذاًَيتى اةًاُةى خواسةوة:
 سةوة دةكةْ:بةسَيوةبةسى طشتى كة ُوَيِةساية ى اةَ  يةُاُةى خوا يةكةَ:

 وةصاسة ى ُاوةخؤ. -1
 وةصاسة ى طواطتِةوةو طةياُذْ. -2
 وةصاسة ى كشتوكاَي و طةسواوة ااوييةكاْ. -3
 وةصاسة ى ثالُذاُاْ/ دةطتةى ثَيواُةكشدْ و كؤُة ىَل جؤسيي. -4

 : ُوَيِةسَيم هة اةجنوًةُى ثاساطتِى بةكاسبةس.دووةَ
 اةَ  يةُاُةى خواسةوة دةكةْ:: وةُذ اةُذاًَيم كة ُوَيِةساية ى طَييةَ

 يةكَيتيي رووسة باصسطاُى و ثيشةطاصييةكاْ. -1
 يةكَيتيي جو ياساْ. -2
 طةُذيلاى رًَيشكاسو ووسدبيِلاساْ. -3
 يةكَيتيي ثياواُى كاس. -4
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 ًاددةى ثَيِجةَ:
ــةَ: ــاس        يةك ــاُطى دوو ج ــةَ  ً ــةُى ك ــة  ي ــةْ  ب ــةس داواى طــةس كى اةجنوً ــةْ هةط اةجنوً

ــةو ــادةبووُى       كؤدةبَيت ــة ااً ــى ب ــات  كؤبوُةوةكاُيش ــت بل ــم ثَيويظ ــةس جاسَي ــاْ ٓ ة  ي
 ص سيِةى اةُذاًةكاُى دةبَيت و بِشياسةكاُى بة ص سيِة دةسدةكات.

: ُابَيت بـؤ ٓـيئ اةُـذاًَيلى اةجنوًـةْ بةشـذاسى بلـات هـة طاتوطـؤ يـاْ دةُطـذاْ هـة            دووةَ
ةبَيت ياْ هة َُيـواُى اـةو   حاهىة َيلى بةسدةطتى اةجنوًةْ اةطةس  يايذا بةسرةوةُذى ٓ

و يةكَيم هة  يةُةكاُى ثةيوةُذى خضًاية ى  ا ثوةى وواس ٓةبَيت  ياْ ُوَيِةسايـة ى  
  يةَُيلى كشدبَيت ياْ بلات.

: اةجنوًةْ بؤى ٓةية داوا بلات هةو كةطةى ثشتى ثَي دةبةطتَيت هـة شـاسةصاو ثظـجؤِس    طَييةَ
اْ  ا ااًادةى كؤبوُةوةكاُى ببَيـت بـةبَى   هة ُاوةوةى ياْ دةسةوةى طةُذيلاو يةكَيتيةك

 اةوةى ًا ى دةُطذاُياْ ٓةبَيت.
 : اةجنوًةْ ثَيِشةوى ُاوةخؤ بؤ كاسايي كاسةكاُى دادةَُيت.وواسةَ

 ًاددةى شةشةَ:
 اةجنوًةْ  ايبةمتةُذ دةبَيت بةًاُةى خواسةوة:

وةو ثةسةثَيـذاُى  ااًـادةكشدُى صاُيـاسى  ـةواو دةسبـاسةى وـا كى اـابوسى و ُوَيلشدُـة        يةكةَ:
بــــة كَيربكــــَى و هةطــــةَي  يةُــــة ثةيوةُــــذاسةكاْ هــــة طشــــت بواسةكــــاُى ثةيوةطــــت  

  و ٓةهىظاْ بة هَيلؤهىيِةوةو  وَيزيِةوةى ثَيويظت قةدةغةكشدُى كاسة قؤسةخلاسييةكاْ
 هةَ باسةيةوة.

ــَى و      دووةَ ــاكاُى كَيربكـ ــَيولاسييةكاُى سَيظـ ــاسة ثَيشـ ــة كـ ــت بـ ــاسى ثةيوةطـ ــى صاُيـ : وةسطش ِـ
بة ٓاوكاسى هةطـةَي  يةُـة ثةيوةُـذاسةكاْ  و طش ِةبـةسى     قؤسةخلاسيي  قةدةغةكشدُى

 سَيلاسى طوجناو دةسباسةياْ بةثَيى ياطا.
: ٓةًآـةُطى كـشدْ هةطـةَي دةصطـا ٓاوشـَيوةكاْ هـة بـواسى اـاهىوطؤِسى صاُيـاسى و دا ـاى           طَييةَ

ــة  قؤسةخلــاسيي ثةيوةطــت بــة جَيبــةجَيلشدُى سَيظــاكاُى كَيربكــَى و قةدةغــةكشدُى   ه
 حلوًة ى ُاوةُذيي و ٓةسَيٌةكاْ و دةوهىة اْ بةثَيى ياطا بةسكاسةكاْ.

: ااًــادةكشدُى ساثــؤِس َيلى ُيــو طــاهىيي دةسبــاسةى وــا كيةكاُى اةجنوًــةْ و ثالُــى    وــواسةَ
ــةكشدُى    ــَى و قةدةغـــ ــاسةى كَيربكـــ ــِياسةكاُى دةسبـــ ــا وو ثَيشـــ ــاسييدآـــ و  قؤسةخلـــ

 خظتِةبةسدةطتى وةصيشةوة.
 ةى حةو ةَ:ًادد

كاسى وا كى اابوسى و باصسطاُى بةو شَيوةيةوة دةبَيت كة ُةبَيتة ٓؤى سَيطةطش ّ هة كَيربكـَى  
ياْ كؤ لشدُى ياْ صياْ ثَيطةياُذُى  ةُٔا بؤ حوكٌةكاُى اةَ ياطاية  بـة ًـةسجَيم ثَيشـَيوى    
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اوةُذييـةوة  ثةمياُِاًةو سَيلةو ِِاًـة َُيودةوهىة يـةكاُى ثةطـةُذكشاو هـة  يـةْ حلوًـة ى ُ      
 ُةكات.

 
 

 ًاددةى ٓةشتةَ:
ــاُى         ــواْ كةط ــة َُي ــتلشدْ ه ــاْ طشَيبةط ــا ّ ي ــةى خــواسةوة ثَيلٔ ــاسةى اةًاُ ــة دةسب قةدةغةي
كَيربكَيلاس هة ٓةس باصاِسَيم ياْ هة  يةْ اةوةى كؤُة ىل بةطةس باصاسَيلى دياسيلشاودا ٓـةبَيت  

 وا  اةجناَ بذسَيت:و َٓيِاُةكايةى كَيربكَيى ُاِسة قؤسةخلاسييبة ًةبةطتى 
ٓةس وووُةُاويةكَيم هة َُيـواْ دوو كؤًجاُيـا يـاْ صيـا ش يـاْ ٓـةس كـاسَيلى باصسطـاُى          يةكةَ:

كؤ لــاس اةطــةس كؤًجاُيايَيــم يــاْ كؤًــةهىَيم كؤًجاُيــاى هَيلــذساو يــاْ ثَيلةوةبةطــةاو    
%ى يـــــاْ صيـــــا شى كـــــؤى طشـــــتى بةسٓـــــةًَٔيِاُى كةهوثـــــةهَيم يـــــاْ 35كـــــؤُةِ ىل 

%ى يـاْ صيـا شى كـؤى طشـتى     35َيلى دياسيلشاو بلات ياْ اةطةس كـؤُة ىل  خضًة طوصاسي
  ش ششاوةكاُى كةهوثةهَيم ياْ خضًة طوصاسيَيلى دياسيلشاو بلات.

: قةدةغةية هةطةس ٓةس  يةَُيم دووباسة بةسٓةًَيم وةن خؤى بة ُشخَيلى كـةًة هـة   دووةَ
ــاج    ــذةكشدُى بـ ــؤى طـــةسباسى صَيـ ــتةقيِةى خـ ــى ِساطـ ــةس ُشخـــى كِشيِـ ــوًا ى طـ و سطـ

ــةس ااًــاجنى      ــةس ٓــةبَيت  باش شــَيتةوة  اةط بةسٓةًةكــة و  َيوــووُى طواطــتِةوة اةط
هةًــةدا بشيتــى بَيــت هــة بةجَيِــةَٓيِاُى كَيربكَيــى ِسةوا  وة اــةَ قةدةغةكشدُــةى هــةَ   
بةُــذة دةقــى هةطــةس كــشاوة اــةو بةسٓــةًاُى كــة خَيــشا  َيلذةوــّ و اــةو داشــلاُاُةى  

 شــتَِيم بــؤ ثاكتــاوكشدُى كاسةكــاْ يــاْ ُوَيلشدُــةوةى شــتى  ًؤهىة ــذساوْ بــؤ ٓــةس  ش
 عةًباسكشاو بة ُشخى كةًة  هةخؤ ُاطشَيت.

ــَييةَ ــاْ      طـ ــةوة يـ ــاْ كةًلشدُـ ــةوة يـ ــة بةسصكشدُـ ــةكاْ بـ ــى بةسٓةًـ ــة ُشخـ ــاسيلشدْ بـ : يـ
 جَيط كشدُى ُشخةكاُى  ش ش  وكِشيّ بؤ اةو بةسٓةًاُةى بابة ى ًاًةهىةكشدُّ.

اصاِسةكـاُى بةسٓـةًَٔيِاْ يـاْ  ـةسخاُلشدُى هةطـةس بِـةًاى ُاووـةى        : دابةشلشدُى بوواسةَ
جوطشايف يـاْ بِلـةى دابةشـلشدْ يـاْ جـؤسى كِشياسةكـاْ يـاْ كةهوثـةي يـاْ وةسص يـاْ           

 ًاوةى دياسيلشاو.
: ٓةًآةُطى هةوةى ثةيوةطتة بة بةشذاسى كشدْ ياْ بةشـذاسى ُـةكشدْ هـة وـووُة     ثَيِجةَ

 كاساييةكاْ و طشت ثَيشلةشلشاوةكاُى دابيِلشدْ.َُيو كةًلشدْ ياْ صَيذةطشيي و
 : داُاُى كؤت هةطةس بةسٓةًَٔيِاْ ياْ  ش ش  بة دياسيلشدُى ثشلةكاُيشةوة.شةشةَ

: ثَيلبــووْ هــة  ةُــذةسةكاْ بــةوةى  يــةَُيم يــاْ صيــا ش ثَيلبــَيّ هةطــةس ثَيشــلة     حةو ــةَ
ــاسيلشدُى      ــا ّ هةطــةس دي ــاْ ثَيلٔ ــةًلشدْ ي ــاْ ك ــذةس ي ــةكشدُى  ةُ ــاْ   ُ ُشخــةكاْ ي
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بةُــذةكاْ يــاْ ًةسجــةكاُى  ةُــذةس يــاْ كــةًلشدْ و ثَيلٔــا ّ هــة َُيواُياُــذا هةطــةس   
 اةوةى ببِة ٓاوبة  هةو  ةُذةسةى كةوا صيا ش طةسُج ِساكَيشة.

: كؤ لشدُى ثش طةكاُى دسوطتلشدْ ياْ دابةشلشدْ ياْ باصاِسكشدْ يـاْ طـِووسداُاْ   ٓةشتةَ
ياْ جؤسياْ ياْ قةباسةياْ ياْ داُـاُى ًـةسج يـاْ     بؤ دابةشلشدُى خضًة طوصاسييةكاْ

 كؤت هةطةس دابيِلشدُياْ.
ــةَ ــؤ     ُؤي ــاْ دابةشــلشدُى بةسٓــةًَيم ب ــاْ بةسٓــةًَٔيِاْ ي : ثَيلٔــا ّ هةطــةس دسوطــتلشدْ ي

 ًاوةيةن ياْ وةُذ ًاوةيةكى دياسيلشاو.
ــةى كــِشيّ يــاْ  ش شــتِى بةسٓــةًَيم هةطــةيَ    دةيــةَ ٓــةس  : ثَيلٔــا ّ هةطــةس بةطــتِى ًاًةهى

كةطَيم ياْ بةثَيى ًاًةهىةكشدْ هةطةهىيذا بةجؤسَيم ببَيتة ٓؤى طِووسداُاْ بؤ ااصادى 
 وووُة َُيو باصاِس ياْ ٓا ِةدةسةوة  يايذا هةٓةس كا َيم بَيت.

: ثَيلٔا ّ هةطةس كوس بووُةوة بةطةس دابةشلشدُى بةسٓةًَيم جطة هـة بةسٓةًـةكاُى   ياصدةَ
ى ياْ بِلةى دابةشلشدْ يـاْ كِشيـاس يـاْ وةسص يـاْ      ش هةطةس بِةًاى ُاووةى جوطشا 

 ًاوةى دياسيلشاو.
: جياكاسى كشدْ هة َُيواْ  ش شياس ياْ كِشياس كةوا ثَيطةى باصسطاُيـاْ هَيلذةوـَيت هـة    دواصدةَ

 وواسوَيوةى  ش ش  ياْ كِشيّ ياْ هة ًةسجى ًاًةهىةكشدْ.
خـــؤطش ّ هـــة بةسٓـــةًَٔيِاْ يـــاْ بةسدةطـــتلشدُى بةسٓـــةًَيلى كـــةَ كا َيـــم         :طـــَيضدةَ

 بةسٓةًَٔيِاُى هة ِسووى اابوسيةوة هة  واُا دابَيت.
 : ثابةُذ كشدُى دابيِلاسَيم بة ًاًةهىة ُةكشدْ هةطةَي كَيربكَيلاسَيلى  ش.وواسدةَ
ْ ٓا ِــةدةسةوةياْ : طــِووسداُاْ بــؤ اــاصادى طةيشــتِى بةسٓةًــةكاْ بــؤ باصاِسةكــاْ يــا  ثــاصدةَ

 يايذا بة شَيوةيةكى  ةواوةكيي ياْ بةشـةكيي  اـةويش بـة شـاسدُةوةى يـاْ خـؤطش ّ       
هة ًاًةهىة ثَيلشدُى  طةسةِساى بووُى هة  ى ٓةهىطشةكةى يـاْ بـة عـةًباسكشدُى بـةبَى     

 بياُوو.
: سَيطــةطش ّ يــاْ  ةطةسةخظــتِة بــةس كــاسايي ٓــةس كةطــَيم بــؤ وــا كى اــابوسى يــاْ   شــاصدةَ
 صسطاُى هة باصاِسدا.با
: شاسدُةوةى بةسٓةًة بةسدةطتةكاُى باصاِس بةشـَيوةيةكى  ـةواوةكيي يـاْ بةشـةكيي     حةظذةَ

 هة كةطَيلى دياسيلشاو بةبَى بياُووَيلى ِسةوا.
: بالىوكشدُةوةى صاُياسى ُادسوطت دةسباسةى بةسٓةَ ياْ ُشخ ياْ ُشخذاُـةُاْ بؤيـاْ   ٓةردةَ

 طةسباسى ثَيضاُني بةًة.
: خؤطش ّ هة ًاًةهىةكشدْ بة بةسٓةًةكاْ بة  ش ش  ياْ كِشيّ يـاْ طـِووسداُاْ بـؤ    َُؤصدة

اةَ ًاًةهىةكشدُة ياْ  ةطةسةخظتِة بـةسى بـةجؤسَيم ببَيتـة ٓـؤى طـةثاُذُى ُشخـى       
 ُاِساطتةقيِة بؤى.



 

6 

: كةًلشدُةوة ياْ صَيذةكشدُى بِشى بةسدةطت هـة بةسٓـةًَيم بـةجؤسَيم ببَيتـة ٓـؤى      بيظتةَ
 ى كوس َٔيِاْ ياْ  شةيةكي ُاِساطتةقيِة بؤى.دسوطتلشدُ
طةثاُذُى ثابةُذبووْ بة دسوطت ُةكشدْ ياْ بةسٓةَ ُةَٓيِاْ ياْ دابـة    بيظت و يةكةَ:

 ُةكشدُى بةسٓةًَيم بؤ ًاوةيةن ياْ وةُذ ًاوةيةكى دياسيلشاو.
ٓةهىجةطــاسدُى بةطــتِى طشَيبةطــت يــاْ ثَيلٔــا ِى  ش شــ  يــاْ كِشيِــى          بيظــت و دووةَ: 

بةسٓةًَيم هةطةس ًةسجى ِساصى بووْ بة ثابةُذيي يـاْ بةسٓـةًَيم كـة طشوشـتةكةى     
ياْ بةطوَيشةى بةكاسَٓيِاُى باصسطاُى ثةيوةطت ُةبَيت بـة بابـة ى ًاًةهىـة ِسةطـةُةكة     

 ياْ ثَيلٔا ِةكة.
: بةٓــةدةس داُــى ٓاودةس ــة ى هــة َُيــواْ كَيربكَيلــاساْ بــة جياكــاسي كشدُــى   بيظــت و طــَييةَ
ــذَيلي ــةبَى      ٓةُ ــِشيّ ب ــاْ ك ــةى  ش شــ  ي ــة ًةسجــةكاُى ًاًةهى ــش ه ــذَيلى   ــة ٓةُ اْ ه

 بياُووَيلى ِسةوا.
 : ُؤيةَ ًاددةى

ــةَي        ــة ٓةًآــةُطى هةط ــةوة ب ــةْ اةجنوًةُ ــة  ي ــةسًى ه ــةسةى بةشــَيوةيةكى   ــةو  ةسًاُب ا
وةصاسة ــى داد ساطــجَيشدساوة هــة كــا ى ِساثةساُــذُى اةسكــةكاُى هــة طــِووسى دةطــة ى ةكاُى         

ًــةْ كــة هــة طةسثَيوــيلشدُى حوكٌــةكاُى اــةَ ياطــاية دةكةوَيتــةوة  بــة اةُــذاًى          اةجنو
 سَيلَٔيِاُى دادطةسيي ٓةرًاس دةكشَيت  هةَ ثَيِاوةشذا اةًاُةى خواسةوةى بؤ ٓةية:

ًــا ى وــووُة َُيــو اــةو جَيطــةو شــوَيّ و داًةصساواُــةى كةطــى طةسثَيوــيلاس  يايــذا    يةكــةَ:
ثشـلِني و طـةيشكشدُى بةهىطةُاًـةو  ؤًاسةكـاُى هـة      وا كيةكاُى خؤى كاسا دةكـات  و  

 ي ٓةس  يةَُيلى حلوًى ياْ ُاحلوًى بَيت  و َٓيشتِةوةى ٓةس كاًَيليـاْ بَيـت يـاْ    
بــــة كــــؤثيلشاويي بةًــــةسجَيم هــــة دواى كؤ ــــايي ٓــــا ِى ووسدبيِــــى كشدُيــــاْ        

 بطةِسَيِذسَيِةوة.
بلشَيـت هـة كـا ى ِسووداُـى ٓـةس      : داخظتِى اـةو شـوَيِاُةى دةويظـةَيّ ثشـلِيِياْ بـؤ      دووةَ

سَيطشيَيم ياْ  ةطةسةيةن هة كـا ى جَيبـةجَيلشدُى اةسكـةكاُياْ  بـؤ ًـاوةى طـَى س ر        
 15اةجنوًةُيش دةطة ى ى ٓةية بة داخظ  ياْ دسَيزكشدُـةوةى بـؤ ًاوةيـةن كـة هـة      

 ثاصدة س ر  َيجةس ُةكات.
ت طةسثَيوــى حوكٌــةكاُى اــةَ : هَيلؤهَيِــةوةكشدْ هةطــةَي ٓــةس كةطــَيم طوًــاْ بلشيـَـ طــَييةَ

ياطــاية دةكــات و ُووطــيِةوةى وو ــةكاُى هــة كؤُووطــَيلذا كــة بــؤ اــةَ ًةبةطـــتة          
 دةكشَيتةوة.

: ااًادةكشدُى ساثؤس ى ثَيويظت بؤ ٓةس  حاهىة َيم كة طةسثَيوى بؤ حوكٌـةكاُى اـةَ   وواسةَ
 ياطاية بِوَيَِيت.

 ًاددةى دةيةَ:
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ــة     ــة ه ــى داد  ك ــةو دةطــة ى ةى وةصاسة  ــةوة طــةس    ا ــوست دةكشَيت ــا ووة  ك ــذا ٓ ــاددةى ُؤيةً ً
كشدُةوةى خوىل سآَيِاْ بؤ  ةسًاُبةسى ِساطـجَيشدساو هـة  يـةْ اةجنوًةُـةوة وةن اةُـذاًى      
ــة طــِووسى دةطــة ى ةكاُى       ــةكاُياْ ه ــذُى اةسك ــاُلاسى ِساثةِساُ ــؤ ااط ــةسيي ب ــاُى دادط سَيلَٔيِ

 اةجنوًةْ.
 ًاددةى ياصدةَ:

ْ بـؤ ًاوةيـةن هـة يـةن طـاَي كـةًة ُـةبَيت و هـة دوو طـاَي صيـا ش           طضا دةدسَيت بـة بةُـذكشد  
%(ى كـؤى طشـتى  ش شـشاوى طـا ىُةى كةهوثـةهَيم يـاْ       10ُةبَيت ياْ بة غةساًةيـةن كـة هـة )   

 %(ى صيا ش ُةبَيت.20دآا ى خضًة طوصاسى بابة ى طةسثَيويةكة كةًة ُةبَيت و هة )
 

 ًاددةى دواصدةَ:
يةكى  وُذ ش كة هة ٓةس ياطايةكى  شى بةسكاس هـة ٓةسَيٌـذا دةقـى    هةطةَي  ُةداْ هة ٓةس طضا

هةطةس كشاوة  ٓةس كةطَيم صاُياسي ياْ ُووطشاو ياْ بةهىطةُاًةى ُادسوطت  طـةسةِساى صاُيِـى   
بة ُادسوطتيةكة  ثَيشلةشى اةجنوًةُى بلات ياْ خؤى بطشَيت هة ثَيشـلة  كشدُـى صاُيـاسى    

( دوو طــةدو ثــةجنا 250دسَيــت بــة غةساًةيــةن كــة هــة )و بةهىطةُاًــةى دسوطــت  اــةوا طــضا دة
 ( ثَيِج طةد ًويؤْ ديِاس صيا ش ُةبَيت.500ًويؤْ ديِاس كةًة ُةبَيت و هة )

 ًاددةى طَيضدةَ: 
هة كا ى دياسيلشدُى اةو غةساًاُةى كة بةثَيى حوكٌةكاُى اةَ ياطاية دةطةثَيِشَيّ   يةكةَ:

س بةدةطـــتئَيِاوةو بـــِشى اـــةو صياُـــةى قـــةباسةى اـــةو طـــوودةى  يـــةُى طةسثَيوـــيلا
 بةكةطاُى  ش طةيشتووة  ِسةواو دةكشَيّ.

( بـة ُـضًةيّ و بـةسص شيّ ااطـت  دةقيـاْ      12-11: اةو غةساًاُةى هة ٓـةسدوو ًـاددةى )  دووةَ
 هةطةس كشاوة  هة حاهىة ى طةِساُةوةى طةس طةسثَيوى  اةوا دووجا دةكشَيّ.

 َ اـةو وــا كياُةى هـةَ ياطــايةدا قةدةغـةكشاوْ بــؤى     : كةطـى صياُجَيطةيشــتوو بـة ٓــؤى  طـَيية
 ٓةية داواى قةسةبووكشدُةوة بلات هة  ى  دادطاى  ايبةمتةُذةوة.

 ًاددةى وواسدةَ:
: ثَيويظتة هةطةس اةو كةطاُةى دةياُةوَيت ببِة خاوةُى ًاية ياْ ًـا ى خاوةُـذاسَيتى   يةكةَ

تيي يـاْ وـووُةُاويةن يـاْ    ياْ طـوودًةُذى يـاْ كِشيِـى ثشـم يـاْ ثَيلَٔيِـاُى يـةكيَ       
كؤكشدُةوةى بةِسَيوةبشدُى دوو كةطى ًةعِةوى ياْ صيـا ش يـاْ ثَيلٔـا ِى  ايبـةت بـة      
ُشخ و ًةسجةكاُى  ش ش  و بِشةكاُى بةسٓةًَٔيِاْ و دابيِلـشدْ بـة جؤسَيـم ببَيتـة     
ٓؤى كؤُِة ي كشدْ ياْ صاهىبووْ بةطةس باصاِسدا  ااطاداسى اةجنوًـةْ بلةُـةوة اـةويش    

ةهىذةطـــتَيت بـــة ثشـــلِيِى ااطاداسكشدُةوةكـــةو دةسكشدُـــى بِشيـــاس دةسباسةيـــةوة هـــة  ٓ
ًاوةيةن كة هة طى س ر هة سَيلةو ى طةيشـتِى ااطاداسكشدُةوةكـة بـؤى  َيجـةس ُـةكات       
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اةطةس اةَ ًاوةية بةبَى  َيِشواُيِى ااطاداسكشدُةوةكة بةطةسووو اةوا بـة ِسةصاًةُـذى   
طشــت حاهىة َيلــذا ُابَيــت اــةو ِسة تاسكاسيياُــةى كــة  هةطــةسى ٓــةرًاس دةكشَيــت. وة هــة 

ــاسى         ــة دواى دسوــووُى بِشي ــةُٔا ه ــشَيّ   ــةواو بل ــةوة   ــى ااطاداسكشاوة  ــةْ هَي اةجنوً
اةجنوًةُــةوة يــاْ بةطةسوــووُى اــةو ًاوةيــةى ااًــارةى بــؤ كــشاوة بــةبَى  َيِشواُيِــى  

 داواكاسييةكة.
َ(ى اةَ ًاددةية اةوا حوكٌةكاُى ًـاددة  : هة حاهىة ى ثابةُذ ُةبووْ بة بِشطةى )يةكةدووةَ

 (ى اةَ ياطايةى بةطةسدا ثيادة دةكشَيت.12)
 
 
 

 ًاددةى ثاصدةَ:
ــاْ و وــووُةُاويةكياْ و       ــة كؤًجاُياك ــةى ثةيوةطــ  ب ــاسى و دا اياُ ــةو صاُي ااشــلشاكشدُى ا
وــا كيةكاُياْ هــة كــا ى طــةثاُذُى حوكٌــةكاُى اــةَ ياطــايةدا يــاْ بــةكاسَٓيِاُى جطــة هــةو   

بةطتاُةى بؤياْ ثَيشلةشلشاوة  قةدةغةية  و كةطى طةسثَيويلاس بـة ٓـةًاْ طـضاى ٓـا وو     ًة
 (ى اةَ ياطايةدا  طضا دةدسَيت.12هة ًاددة )

 ًاددةى شاصدةَ:
ثَيويظتة هةطةس اةجنوًةْ هة كا ى طةملاُذُى طةسثَيويلشدُى حوكٌةكاُى اـةَ ياطـاية  اـةَ    

 سَيلاساُةى خواسةوة بطشَيتةبةس:
َيويظتة هةطةس كةطى طةسثَيويلاس باسود خى خؤى ٓةًواس بلا ـةوةو طةسثَيوـيةكة   : ثيةكةَ

هة ًاوةيةكى دياسيلشاودا  ببات اةويش بـةبَى ثَيشـَيولشدُى حوكٌـةكاُى بةسثشطـَيتى     
 كة هةَ طةسثَيوياُة دةكةوَيتةوة.

ةِس ُـةكات  ( س ر  َيجـ 15: داخظتِى كا ى بؤ داًةصساوى طةسثَيويلاس بؤ ًاوةيةن كة هـة ) دووةَ
بةًـــةسجَيم ُابَيـــت دووبـــاسة اـــةَ داًةصساواُـــة بلشَيِـــةوة  ـــةُٔا هـــة دواى  بشدُـــى 

 طةسثَيويةكةوة ُةبَيت.
 ًاددةى حةظذةَ:

ثَيويظــتة هــة طــةس اةجنوًــةُى دادطــةسيي هــة ٓــةسَيٍ  دادطــا ثَيلبَٔيَِيــت بــؤ  َيِشواُيِــى اــةو  
ْ كشدُى كاسة ُاكؤكياُةى هة ثاساطتِى بةكاسبةسو و كَيربكَى و قةدةغة و كـاسة   قؤسةخلاسييـةكا

 باصسطاُيةكاُى  ش دةكةوُةوة.
 ًاددةى ٓةردةَ:

: اةو كةطةى بةسثشطة هة بةسَيوةبشدُى كشداسةكى كةطى ًةعِـةويي طةسثَيوـيلاس بـة    يةكةَ
ٓةًاْ طضاى بِشياسدساو بؤ كشدةوةكاُى طةسثَيويلاس بؤ حوكٌـةكاُى اـةَ ياطـاية  طـضا     
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كةوا بةَ كاساُةى دةصاُى و بةجَيِةطةياُذُى اـةو اةسكاُـةى    دةدسَيت  اةطةس طةملَيِشا
 كة اةَ بةِسَيوةبشدُة دةخيا ة اةطتؤى بةشذاسى كشدووة هة كةو ِى  اواُةكة.

: كةطــى ًةعِــةوى بــة ٓاوبةشــى بــةسثشة دةبَيــت هــة بةجَيطةياُــذُى ٓــةس طــضايةكى  دووةَ
طةسثَيوــيةكة هــة  داسايــي يــاْ قةسةبووكشدُةوةيــةن كــة حــوكٌى ثــَى دةدسَيــت اةطــةس 

 يةْ يةكَيم هة كاسًةُذةكاُى ياْ بة ُاوى يةكَيلياْ يـاْ بـؤ بةسرةوةُـذى يـةكَيلياْ     
 اةجناًذسابَيت.

 
 
 
 
 

 ًاددةى ُؤصدةَ:
ــةَ ــةجَيلشدُى    يةكـ ــؤ جَيبـ ــت بـ ــِشةوي ثَيويظـ ــشاْ ثَيـ ــةُى وةصيـ ــةس اةجنوًـ ــتة هةطـ : ثَيويظـ

 حوكٌةكاُى اةَ ياطاية دةسبلات.
وةصيش سَيٌِايي ثَيويظت بؤ جَيبةجَيلشدُى حوكٌـةكاُى اـةَ ياطـاية    : ثَيويظتة هةطةس دووةَ

 دةسبلات.
 ًاددةى بيظتةَ:

 كاس بة ٓيئ دةقَيلى ياطايي ياْ بشياسَيلى ُاكؤن هةطةَي حوكٌةكاُى اةَ ياطاية ُاكشَيت.
 ًاددةى بيظت و يةكةَ:

ــةكاُى اــ      ــذاسةكاْ حوكٌ ــة ثةيوةُ ــشاْ و  يةُ ــةُى وةصي ــتة هةطــةس اةجنوً ــاية ثَيويظ ةَ ياط
 جَيبةجَي بلةْ.

 ًاددةى بيظت و دووةَ:
ــتاْ( دا          ــاي ى كوسدط ــةسًى )وةق ــةى   ــة س رُاً ــةوةى ه ــةو ى بالىوكشدُ ــة سَيل ــاية ه ــةَ ياط ا

 جَيبةجَى دةكشَيت.
 
 
 
 
 

 
 

 د. اسطالْ بايض امساعيى
 طةس كى ثةسهةًاُى كوسدطتاْ ـ عَيشاق

 



 

11 

 
 ٓؤية ثَيويظتلاسةكاْ

 
ــاسة      ــةو ك ــَى و قةدةغــةكشدُى ا ــتِى كَيربك ــةثَيِاو سَيلخظ ــةىه ــَيلى   قؤسةخلاسيياُ ــةوا كةط ك

ياْ ًةعِـةوى هـة كةطـاُى وةبـةسَٓيّ و بةسٓـةًَٔيّ و بـةباصاسكاساْ و كةطـاُى  ـش          طشوشتى
ثَيي ٓةهىذةط  هـة طشـت اـةو وـا كية بةسٓـةًَٔيّ و باصسطـاُى و خضًـة طوصاسى و وـا كية         
اابوسياُةى كةوا هة ُاوةوةوةى ٓةسَيٍ اـةجناَ دةدسَيـّ و هـة دةسةوةشـى اـةجناَ دةدسَيـّ و هـة        

ةواسى هَيذةكةوَيتةوةو دةبِة ٓؤى صياْ طةياُـذْ بـة كؤًةهىطـة  اـةوا اـةَ      ُاوةوةى ٓةسَيٍ ااط
 ياطاية دةسوووَيِذسا.

هة يـةْ طـةس كي ٓـةسَيٌي كوسدطـتاْ      2013ي (ي طـاهى 4اـةَ ياطـاية بـةبشياسي رًـاسة)      َيبيين:
 دةسووَيِشا.

 


