
 ُوَيِةزى تايبةتى ضلستَيسى طشتيى ُةتةوة يةكطستوةكاْ هة عرياق . –بةِزَيص / جِني بالضخازت 

 بابةت / ضجازدُى ٓةزَيٌى كوزدضتاُى عريا ق بة ِزَيلخساوى ُةتةوة يةكطستووةكاْ .

 12ٓةزدوو بةشى كازاكسدُى ئةحلاًى بة ًةبةضتى ، ئةَ داواكازيية ئازاضتةى ِزَيلخساوة شلؤًةُدةكةتاْ ئةكةَ 
هة ثةمياُِاًةى ُةتةوة يةكطستوةكاْ ، بةضةز ٓةزَيٌى كوزدضتاُى عرياقدا ، تايبةت بة ضجازدُى  13و 

ضجازدُى ٓةزَيٌى كةتاْ ، بة ًةبةضتى ضةز بة ِزَيلخساوة َُيودةوَهتيية ٓةزَيٌةكاْ بة )ئةجنوًةُى ضجازدْ(
هة  طةىل ٓةزَيٌى كوزدضتاْ، هة شياْ طةياُدْ بةبلسَيت بةو ئةجنوًةُة . تا ضيرت ِزَيطسى  كوزدضتاُى عريا ق

 ٓةزدوو حلوًةتى ٓةزَيٍ و فيدزاي هة عرياقدا . كازىئةجناًى 

ئةوةى هة ٓةزَيٌدا ِزووئةدات ُاطوجنَيت هةطةَي ثسُطيجة بِسيازهَيدزاوةكاُى ثةمياُِاًةى ُةتةوة يةكطستووةكاْ 
تايبةت بة ًافة ًةدةُى وضياضييةكاْ ، َُيودةوَهةتى ِاًةى ٓةزوةٓا ثسةُطيجة َُيودةوَهةتييةكاْ ) ثةمياُ

ُى ًافى ًسؤظ( و ِزؤشِبريييةكاْ ، جاِزى جئا تايبةت بة ًافة ئابوزى و كؤًةآليةتىَُيودةوَهةتى ثةمياُِاًةى 
دةوَهةتى هة ٓةزدوو حلوًةتى ٓةزَيٍ و فيدزاَي ،  ثابةُديية دةضتووزييةكاْ ، هة اليةْبة ٓؤى ِزةضاوُةكسدُى 

 .بةزاًبةز بة طةىل ٓةزَيٌى كوزدضتاْ  عرياق ،

ئةًةوَيت بة ووزدى ئاًاذة بةو ًاددة ياضايياُة بدةَ كة ًافة دةضتووزيةكاُى ٓاوآلتياُى طةىل ٓةزَيٌى 
، ًة َُيودةوَهةتييةكاْ طستووة كوزدضتاْ ، هة دةوَهةتى عرياقى فيدزاَهدا ، ئةثازَيصَيت ، كة ضةزضاوةى هة ثةمياُِا

 ، دةضتةبةز ُةكساوْ ، كة ئةًاُةْ :هة ئةجناًى ضياضةتى ٓةزدوو حلوًةتى ٓةزَيٌيى و فيدزاىل بةآلَ 

بِسطةى  112بِسطةى دووةَ و ضَييةَ و ُؤيةَ  و  110و  106و  105و  65و  48و  27و  25و  16ًاددةكاُى ) -
 دووةَ( هة دةضتووزى كؤًازى عرياق .

 . ًافى ًسؤظ جئاُى( هة جازُاًةى  28و  1بِسطةى  23و  22بِسطةى دووةَ و  21ًاددةكاُى ) -

َُيودةوَهةتى بِسطةى جـ ( هة ثةمياُِاًةى  25و  3)أ ، ب ، جـ( و  3بِسطةى  2و  1بِسطةى  1ًاددةكاُى ) -
 .تايبةت بة ًافة ًةدةُى وضياضييةكاْ 

جـ  بِسطةى  7و  1،2 و بِسطةى ٓةزدو 6و  2 بِسطةى  5و   1،2ٓةزدوو بِسطةى   2و  2 بِسطةى 1ًاددةكاُى )  -
هة ثةمياُِاًةى َُيودةوَهةتى تايبةت بة ًافة ئابووزى و (  2 بِسطةى 15و  13و 1بِسطةى  11و  9و 

 كؤًةآليةتى و ِزؤشِبريييةكاْ .

ةىل طشيامنةُديى هة ئةجناًى ثابةُد ُةبووُى ٓةزدوو حلوًةتى ٓةزَيٌيى وفيدزاهيى عرياق ، بة ئةو ًادداُة ، 
 ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ، هةضةز دوو ئاضت دةزئةكةوَيت :



 

 / هةضةز ئاضتى دةوَهةتى فيدزاىل عرياق : يةكةَ 

ٓةزدوو حلوًةتى ٓةزَيٍ وفيدزاي ضياضةتى بسضيلسدْ بةزاًبةز طةىل ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ثةةيِسةو ئةكةْ  – 1
ُياْ ، ة ضةزةتاييةكاُى ثةيوةضت بة ذيابةٓاُةى ُا ثةضةُد ، طةىل ٓةزَيٍ بَى بةش ئةكةْ هة ًافضةُديّ ، بة 

 ِزَيطسى هة ثَيداُى ًافة دازاييةكاْ وثَيداويطتييةكاُى طوشةزاْ ، دزوضت ئةكةْ .

هطةبازةت بة ثةزهةًاُى فيدزاىل عرياق ، ثةزهةًاُتازة كوزدةكاْ )ئةواُةش كة ئةُداًى حصبة  – 2
ئةدةْ ، ٓةُدَيم ياضا ثَيضةواُةى ًافة دةضتووزيةكاُى ط بة ياضا فيدزاهييةكاْ دةُْ(  -دةضةآلتدازةكاُى ٓةزَيٍ

)هةطةَي ئةوةى  بةزاًبةزدا حلوًةتى ٓةزَيٍ ئةو ياضاياُة جَيبةجَيِاكات ٓاوآلتياُى ٓةزَيٌى كوزدضتاُة ، هة
تا بةزدةواًى بة ًوٌالَُيى َُيواْ  ئةُداًاُى حصبى دةضةآلتى ٓةزَيٍ دةُطياْ ثَيداوة هة ثةزهةًاُى عرياقدا( 

 ةزدوو حلوًةتى ٓةزَيٍ وحلوًةتى فيدزاىل بدةْ .ٓ

ٓاوآلتياُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ) بَى اليةُةكاْ ( ًافى وةزطستّ و دةضتبةكازبووُى ثؤضت وثوة  – 3
كازطَيِسييةكاُياْ هة حلوًةتى فيدزاهيدا ُيية ، بة دزَيرايى ثاُصدة ضاَي يوةيةكى كازى حلوًى بؤ ٓاوآلتياُى 

 . دا بؤ ٓاوآلتييةكى ٓةزَيٍ وةزُةطرياوةهة حلوًةتى فيدزاهٓةزَيٌى كوزدضتاْ 

 دووةَ / هةضةز ئاضتى ُاوخؤى ٓةزَيٌى كوزدضتاُى عرياق :

كازى حلوًةتى ٓةزَيٍ بة دووزة هة ِزووُى وئاشلسايى ، بة دزَيرايى  ثةيوةضت بة كازى حلوًةتى ٓةزَيٍ : – 1
يى و باُلى ثَيشلةوتوو ُةكسدووة ، ًتٌاُةى الى ٓاوآلتياْ هة ضاآلَُيم كازياْ هةضةز داًةشزاُدُى ضطتٌَيلى دازا

، ٓةزوةٓا ثسؤذةكاُى  كاُياْبة ٓؤى ثابةُدُةبووُى بة ثَيداُى ًاف و شايطتة دازايى وكازطَيِسييةدةضت داوة 
، َيت ) هة كاتَيلدا ئةبَيت حلوًةت جَيبةجَيياْ بلات( دزذَيسخاُى ٓةزَيٍ بة كؤًجاُياى قؤزخلازى ئةضجَيس

اوةِزواْ ئةكسَيت بةَ ُصيلاُة ثسؤذة خصًةتطوشازيية ثةيوةضتدازةكاْ بة ذياُى ٓاوآلتباْ بدات بة ٓةًاْ ض
، حلوًةت ٓيض جوَهةيةن بةزاًبةز ئةو دةضتدزَيرياُة ) هة اليةْ ُاوةُدة  تا ثِسضاًاُرت بّكؤًجاُيا -ذًازة

شةوى و ضاًاْ و دازايية طشتييةكاْ، ُاكات ، ئةًةش دةضرِتؤيشتةكاُى ُاو ٓةزَيٍ ( دةكسَيتة ضةز ًاَهى طشتيى و 
ٓةِزةشةى بؤ ضةز طوشةزاُى ُةوةكاُى ئايِدة هة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ دزوضت ئةكات ، ئةَ كسدةوة حلوًيية ، كاز 

كةًيِةيةكى دةوَهةًةُدى ضةز بة دةضةآلتى حوكٌِساْ دةكات بةزاًبةز بة شؤزيِةيةكى هةضةز دزوضت بووُى 
 . كؤًةَيٓةذاز هة ُاو 

: ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بازَيلى ياضايى جياواشى بؤ دزوضتلساوة وةن بة دادطةزى و دادثةزوةزى  ثةيوةضت – 2
هةوة بازة ياضاييةى هة دةوَهةتى فيدزاهيدا ٓةية ، هة ِزووى جَيبةجَيلسدُى ياضا طشتييةكاْ ، ٓةزوةٓا هة ِزووى 



 2012ياضا هة دةوَهةتى عرياقدا دةزضووة و بةزكاز كساوة هة ضاَهى  بووُى باآلتسيّ دادطا هة ٓةزَيٌدا . ضةُديُّة
، بةآلَ تا ئَيطتا بةزكاز ُةكساوْ هةطةَي ئةوةى ئةو ياياضاُة ثةيوةضنت بة ًاف و بةزذةوةُديية ةوة

بِسياز و ئابووزييةكاُى ٓاوآلتياُى ٓةزَيٍ ، هة اليةكى تس ، ٓاوآلتياُى ٓةزَيٍ ُاتواُّ ِزَيلازى تاُةى ياضايى هة 
هة ٓةزَيٌدا ، بةَ باآل ياضا دةزضوَيِدزاوةكاُى ثةزهةًاُى كوزدضتاْ بطسُةبةز ، بة ٓؤى ُةبووُى دادطايةكى 

شَيوةية بِسياز وياضاكاْ ثازَيصزاوْ هة تاُة هَيداُى ٓاوآلتياْ و هةضةز ٓاوآلتياُة بضِة ذَيسبازى ، ئةًةش هة طةَي 
اطسَيتةوة وئاًاذة بة ُةبووُى دادثةزوةزى ئةدات ، ثَيضةواُةى ًافة يةكِثسةُطيجى )دادثةزوةزى ياضاداُاْ( 

 ثةمياُِاًة َُيودةوَهةتيةكاْ .  دةضتووزيية بِسيازهَيدزاوةكاُة بة ثَيى

: داًةشزاوةى ثةزهةًاْ طوشازشت هة ويطتى حصبة  ضةبازةت بة دةضةآلتى ياضاداُاْ هة ٓةزَيٌدا – 3
ذةوةُدييةكاُى ٓاوآلتياُى ٓةزَيٍ ، ئةَ داةشزاوةية زؤَهى خؤى ُابيَِيت هة ثَيلَٔيِةزةكاُى ئةكات بةِزووى بةز

داُاُى ئةو ياضاياُةى كاز بؤ ثَيشخطتِى اليةُةكاُى ذياُى طشتى ٓاوآلتياْ دةكةْ ، بة ٓؤى كَيشةى حصبة 
 ثَيلَٔيِةزةكاُى .

 بةِزَيص ُوَيِةزى تايبةتى ضلستَيسى طشتيى ُةتةوة يةكطستووةكاْ ..

شةزةزًةُدى يةكةَ هة دةضةآلتى حوكٌِساُى ضياضى  وحلوًى  هة ضةز ئاضتى ٓةزَيٍ و هةضةز ئاضتى دةوَهتى 
، ٓاوآلتى ٓةزَيٌى كوزدضتاُة ، بة تَيجةِزاُدُى ٓةُدَيم ياضا قيدزاىل بَى ئةوةى ًافة عرياقى فيدزاَي 

ة ِزَيطاى دةزضواُدُى بِسياز وياضاكاُى دةضتووزييةكاُى طةىل كوزدضتاْ ِزةضاو بلسَيت تياياُدا ، ٓةزوةٓا ه
ثةزهةًاْ وحلوًةتى ٓةزَيٍ بَى ضاودَيسى وتاُةهَيداْ ، بةَ شَيوةية ًافة دةضتووزييةكاُى طةىل ٓةزَيٌى 

   كوزدضتاْ كة هة دةضتووزى ٓةًيشةيى عرياق جَيطريبووة ، ثَيشَيى ئةكسَيت .

داواكازَ هة بةِزَيصتاْ فةزًاْ بدةْ بة طستِةبةزى ِزَيلازة هةبةز ٓةًوو ئةواُةى ثَيشرت ِزومناُلسدؤتةوة ، 
ثَيويطتةكاُى تايبةت بة ضجازدُى ٓةزَيٌى كوزدضتاُى عريا ق بة ِزَيلخساوة َُيودةوَهةتيةكة ، بة ثَيى 

    .هة ثةمياُِاًةى ُةتةوة يةكطستووةكاْ  13و  12حوكٌةكاُى ٓةزدوو بةشى 

 َيصدا هةطةَي ئةو ثةِزى ز

 

 ضعةد ئةدٓةَ مسلؤ ئة

 ٓةزَيٌى كوزدضتاُى عرياق –ضوَيٌاُى 
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