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 يَشةكى:ث
بكة بة وة ، ئةةي طوجناوةتاكة تيؤزكة ئةو  بسِوايةى ئةوتؤى طةياندة ك ةيةتيؤزئةطةز 

ئةو تيؤزةية  بسِيازةكة  كةو نة لةو كيَشةيةش تيَطةيشتوويتتيؤزةنة لةكة تؤ ثيَوةزيَك 
 "كازل ثؤثةز"كات    ب ضازةضةزبؤت 

ى اُةطياطةتػشؤظةكشدُى ئةو  بؤ (Public Policy Paper) ثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاُْاوةِسؤكى 
 وةسىء دادوةن ثةسهةًاْء سلوًةت فةسًييةكاُىباآلو  داًةصساوةًؤسكَيلى طؼتياْ ٓةيةو  كة ,ةدةوَهةت

 طؼتياُة ئةو طياطةتةدةكشَيت ػشؤظةكشدُى  .ْيذةكةةكاُذا دةسء سَيلاسهةػَيوةى ياطاو بِشياسو سَيٌِايي
طشوثةكاُى , و طةُتةسةكاُى توَيزيِةوةى ئةٓوى ياْ سلوًى1خاُةكاُى بريكشدُةوة هةاليةْ

هؤبييةكاُةوة  كاُى فؼاس ياْطشوثةخشاوة ُاسلوًييةكاْ, سَيل, ثاستى طياطى, 2بةسرةوةُذى
 ئةجناًبذسَيت. 

دواى  ةكاْءئةوةية كة ثَيؽ دةسضووُى ياطاو بِشياسبؤ  ى طياطةتة طؼتييةكاْدُػشؤظةكش
ى ثَيؼِياسو سَيطةضاسةئةسطؤًَيِتء صاُياسىء ّء شَيػشؤظةى ئةو طياطةتة طؼتياُة بل دةسضووُيؼياْ

اوى بِشياسبةدةطتاْ هةثَيِاو دةسضوواُذْ ياْ ٓةًواسكشدُى ياطاو بِشياسطةهَيم كة ثَيؼض خبشَيتة طوجناو
 .ةطتةبةسبلاتبؤ ٓةًوو ٓاوآلتياْ ياْ بؤ طشوثَيلى دياسيلشاو د ًافء ئاصادىء بةسرةوةُذييةكاْ

ذا دةكشَيتء باػرتة ٓةسدوو داًةصساوةى فةسًىء ُافةسًى ثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاُهةئاًادةكشدُى 
ضوُلة ئةو  هةثَيِاو بةسٓةًَٔيِاُى بةسوبوًَيلى بةطوود بؤ كؤًةَهطة بّو ٓاوبةؾ بةػذاستَييذا  ثَيلةوة

                                                           
، زيَكخساويَكى قاشاجننةويطتةو ثيَكواتووة لةكؤمةَليَك كةضايةتى شاازةشاو ثطاجؤزِ لاةبوازيَكى دياازيكساودا      (Think Tank - خلية التفلري) خانةى بريكسدنةوة 1

زةى طوجناو بؤ ئةو كيَشانةى لةبوازةكةياندا هةية. هةنديَك لةو خانانةى بريكسدنةوة بةزامبةز ئةو ثةيجةزو زاويَرةى ثيَشكةشى دةكةن بؤ دؤشينةوةى زيَطةضا كازدةكةن
تاناة ضاووديان   وةزدةطسنء قاشاجنويطنت. شؤزبةى خانةكانى بريكسدنةوة لةوآلتانى خؤزئاواو ذاثؤنء ئيطسائيمدا هاةن و ككومةتاةكانى ئاةل وآل    ى ماددىكسيَء ثاداشت

 .يانزشطازبوون لةكيَشةو طسفتةكانى ضياضةتة طشتييةكان ليَوةزدةطسن بؤ ثسضةكانى طةشةثيَدان يان بؤ

2
ئةو كؤمةَلة خةَلكةن كة بةزذةوةندييةكى هاوبةشيان هةيةو لةزيَطةى ضةنديكاو كؤمةَلةو يةكيَتييةكانيانةوة داكؤكى  (Interest Group) طسوثةكانى بةزذةوةندى 
 وةك ضةنديكاى كسيَكازانء كؤمةَلةى هةزةوةشىء يةكيَتى جوتيازانء...هتد ةزذةوةندييةكانى خؤيان دةكةن.لةب
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كؤى ٓاوآلتياُذا ةسدةضّ ًؤسكَيلى طؼتيياْ ٓةيةو بةطةس فةسًييةكاُةوة دياطاو بِشياساُةى هةداًةصساوة 
ياسةكاُذا ٓاوبةػى بة طشوثة دةطؼتَيِشَيّ. هَيشةوة طشُطة بِشياسبةدةطتاْ هةدةسكشدُى ياطاو بِش

هةسَيطةى  بؤئةوةى ٓةُذ وةسبطشْء ثَيؼِياسو طةسجنةكاُياْ بةطوودًةُذةكاْ بلةْثةيوةُذيذاسو 
ئةواُةوة كؤًةَهطةؾ طوودًةُذبَيت, ئةطةس ُا, ياطايةن ياْ بِشياسَيم دةسدةضَيت تةواو ثَيضةواُةى ئةو 

ياطاى  هةطةسوبةُذى دةسضووُىبؤ منووُة . ِشاوةئاًاُرء ًةبةطتة دةبَيت كة هةثَيِاويذا دةسضووَي
 ثةسهةًاُى كوسدطتاْ, 1020ى طاَهى 22ياطاى رًاسة  سَيلخظتِى خؤثيؼاُذاْ هةٓةسَيٌى كوسدطتاُذا

كةطاُى طياطىء سؤػِبريو هة , بةػَيلى بةسضاوبووسةيةوة ئاًادةكشدهةوباصياُبةخؼى ثشؤرةياطايةكى 
 بةطوودياْ ئةسطؤًَيِيتسَيطةضاسةو ثَيؼِياسو طةسُرء ضةُذيّ ئةكادميىء سَيلخشاوة ُاسلوًييةكاْ 

ثَيؼلةؾ بة ئةُذاًاْء هيزُة ثةيوةُذيذاسةكاُى خوىل طَئةًى ثةسهةًاُى كوسدطتاْ كشد بةئاًاجنى 
بة ًافَيلى خؤثيؼاُذاْ ء تاخؤثيؼاُذاْ صؤستشيّ ًافء ئاصادى بؤ ٓاوآلتياْ دةطتةبةس بلياطاى ئةوةى 
كة ثةيوةُذيياْ بةعةقَويةتى تةطلبيِاُةى  ,بةآلَ بة كؤًةَهَيم ٓؤكاسبِاطَيَِيت,  ٓاوآلتياْ طشوػتى

ياطاكة وةن ياطاى دواداس ٓةبوو,  ئةوكاتةوة صؤسيِةى بِشياسبةدةطتاُى تةػشيعىء تةُفيضيي
ئةوة  هةَ ٓةوَهةدا و ُاِسةصايةتييةكى بةسفشاواُى هَيلةوتةوة.قةدةغةكشدُى خؤثيؼاُذاْ دةسضوَيِشا

هةدةطتجَيؼخةسى كةطايةتىء داًةصساوة  واصيثَيؼ يةكى فةسًيداًةصساوةثةسهةًاْ وةن كةوت كة دةس
, ئةًةؾ ٓؤكاسى ُافةسًييةكاْ ُةكشدو ٓاوبةػياْ ُةكشدْ هةدةسضوواُذُى ياطاى خؤثيؼاُذاُذا

. منووُةى هةخؤبطشَيت دميوكشاطىبةسٓةًبَيت كةًرتيّ ثشةُظيجى  ة ياطايةنطةسةكى بوو هةوةى ك
داًةصساوةى هةبةسئةوةى  (,1022ى طاَهى 2ة )رًاسة ياطاى سَيلخشاوة ُاسلوًييةكاُ َيضةواُة بةًةث

ُةن هةطةس ن دةسضوو ثةسهةًاْ طوَيى هةطةسُرء ثَيؼِياسةكاُى سَيلخشاوة ُاسلوًييةكاْ طشت, ياطاية
ي ا بة منووُةهةطةس ئاطتى سؤرٓةآلتى ُاوةِساطتء باكوسى ئةفشيكئاطتى ٓةسَيٌى كوسدطتاْ بةَهلو 

. ئةرًاسدةكشَيت ياطايةكى ثَيؼلةوتوو هةسووى دةطتةبةسكشدُى ثشةُظيجة َُيودةوَهةتييةكاُى دميوكشاطي
 ُوخبة كؤًةآليةتييةكاْءهةًةوة دةطةيِة ئةو ئةجناًةى كة ضةُذَيم بِشياسبةدةطتاْ ٓاوبةػى هةطةأل 

ثَيؼواصي  بةباػى دادةِسَيزسَيّءةكاْ طؼتيي اطةتةداًةصساوة ُافةسًييةكاُذا بلةْ بةو ئةُذاصةية طي
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 , كة ساَهةتَيلى ئاطايية, ئةوادةسبلةوَيتتَيذا ئةطةس هةدَيبةدَيلشدُيؼذا كةًوكوِسى  هَيذةكشَيت, خؤ
ةوة, ضوُلة هةاليةْ عةقَوَيلةوة بةسٓةًٔاتووة باوةِسى بة تدةتواُشَيت ئاطاُرت ٓةًواسو ساطتبلشَي
ثةيِةبشدُةوة طةسضاوةى طشتووة ُةن ٓةيةو كةًوكوِسييةكاْ هةكاسهَيمء ٓاوبةػيلشدُى ئةواُى تش 

 هةخؤطةثاُذْء طوَيِةطشتِةوة. 

هةبةسرةوةُذيية  هةسواُطةى داكؤكيلشدْ اُةىدةصطاو داًةصساوئةَ سَيبةسة سَيِيؼاُذةسَيلة بؤ ٓةًوو ئةو 
 ىةكاُُاوةُذاُة , دةػَيت ئةودةكةْطياطةتة طؼتييةكاْ كَيؼةى  ساظة بؤةوة طؼتييةكاُى ٓاوآلتياُ

طةُذيلاو (, Think Tankخاُةى بريكشدُةوة ) ياْ, ُافةسًييةكاْ بّ ى داًةصساوة فةسًى ياْتوَيزيِةوة
   .بّ طشوثةكاُى فؼاسياْ , ثاستى طياطي, سَيلخشاوى ُاسلوًى, كؤًةَهةو يةكَيتييةكاْ

طياطةتة  باسةت بة ضةًلىضةُذ بابةتَيلى طةئةَ سَيبةسة دابةػبووة بةطةس دوو بةػذا: بةػى يةكةَ 
و ثةيوةُذى هةُاو صاُظتة طياطىء كؤًةآليةتييةكاُذا ئةَ ضةًلةًَيزووى ثةسةطةُذُى ء طؼتييةكاْ

 ىضةُذيّ منووُة , كةطياطةتة طؼتييةكاُى بة داًةصساوة فةسًىء ُافةسًييةكاُى هةخؤطشتووة
وآلتة ثَيؼلةوتووةكاْء تاصة ُى هةثشؤطَيظي داِسػنتء دَيبةدَيلشدْء ٓةَهظةُطاُذُى طياطةتة طؼتييةكا

ػوَيّء ثَيطةى  طةِساُة بةدواى دؤصيِةوةى. تةوةسَيلى تشى ئةَ بةػة ذا هةطةَهذايةطةػةطةُذووةكاُ
ساطتةوخؤو دميوكشاطيذا )هةُاو دؤسةكاُى طيظتٌى  وةن ًيلاُيضًَيم طياطةتة طؼتييةكاْثةيجةسى 
 ئةرًاسدةكات. ى دميوكشاطي ُيٌضة ساطتةوخؤثةيجةس وةن ًيلاُيضًَيلدواداس  , كة(ُاِساطتةوخؤ

 ئاًادةكشدُى ثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاُْوطنيء ػَيواصى بةػى دووةًى سَيبةسةكة تةسخاُلشاوة بؤ 
كة  ةىطياطةتة طؼتييواتة هةدواى دةطتِيؼاُلشدْء ساظةكشدُى ئةو . هةسووى طرتاكتؤسو ُاوةِسؤكةوة

وَيزيِةوةو خاُةكاُى بريكشدُةوةي ئةٓوىء اسى ُاوةُذةكاُى تى تَيذا دةسدةكةوَيت, كَيلكَيؼةو طشفت
ئاًادةبلةْ بؤئةوةى طةسجنى بِشياسبةدةطتاْ بةالى ضةُذ  ثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاْكة  سلوًيية

 ى ثةيجةسةكةبِشياس هةطةس يةكَيم هةو سَيطةضاساُة دواداسبةئاًاجنى ئةوةى سابلَيؼّ  سَيطةضاسةيةكذا
ثشؤطةكة بةًةػةوة دةطتجَيبلات. بةآلَ  ةدَيلشدُى ُاوةِسؤكى ثةيجةسةكةقؤُاغي دَيبء بذةْ
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بؤ ػَيواصى دَيبةدَيلشدُى قؤُاغى ٓةَهظةُطاُذْء فيذبان داسَيلى تش ُاوةطتَيتء ثَيويظتى بةوة ٓةية 
دا ٓةًوو قؤُاغةكاْ ثَيلةوة طشَيذةدسَيّء كشدةيةهةَ كة , طياطةتة طؼتييةكة  دةطتجَيبلات

 ياْ بؤ دةكشَيت.ٓةَهظةُطاُذُ
", هةضواسضَيوةى ثشؤرةيةكى ٓاوبةػى ثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاْكتَيبى "سَيبةسى ئاًادةكشدُى 

( و سَيلخشاوى )ثشؤرةى دميوكشاطي هةسؤرٓةآلتى ُاوةِساطت KIEى كوسدى بؤ ٓةَهبزاسدْ ثةمياُطةَُيواْ )
POMEDًهَيلؤَهياساْء اْءتوَيزةس ةت بة(داية, بةو ٓيوايةيّ بتواُني هةسَيطةى ئةَ كتَيبةوة خض 
  كوسدطتاْ بلةيّ.  ى كؤًةَهطةى ًةدةُىاُواُضاالك

 

 ئاساَ دةًاي
 ب. ثةمياُطةى كوسدى بؤ ٓةَهبزاسدْ
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  صياصةتى طشتى: ضةمكى 

شؤييةكاْ, ثَيِاطةكشدْ بؤ ضةًلى طياطةتة وةن صؤسبةى بواسةكاُى صاُظتة كؤًةآليةتىء طياطيء ً
طؼتييةكاْ كاسَيلى ئاطاْ ُيية, هةبةسئةوةى ئةطةس هةسواُطةى كاسو فشًاُى داًةصساوة باآلكاُى دةوَهةتةوة 

)سلوًةت ياْ ثةسهةًاْ( طةيشى طياطةتة طؼتييةكاْ بلةيّ, دياواصى دةبيِني هةَُيواْ خةطَوةتء وةصيفةى 
صساوةكاُياُذا, دطة هةو طؤِساُلاسيياُةى بة بةسدةواًى هةطةس ئاطتى ٓةس طيظتٌة طياطييةكاْء داًة

كؤًةَهطةيةكذا سوودةدةْء كةَء صؤس كاسيطةسى هةطةس طشوػتى طيظتٌة طياطييةكاُياْ دادةَُيّ. هةسووى 
 ئةكامييؼةوة  ٓةس توَيزةسو قوتاخباُةيةن هةسواُطةو طؤػةُيطاي ًيتؤدةكةى خؤيةوة ثَيِاطةى ئةَ ضةًلةو

صياتش طيظتٌى طياطيء دةسٓاويؼتةكاُى كؤًةَهطة دةكات. ئةًاُةو ضةُذ ٓؤكاسَيلى تش واياُلشدووة ُضيلةى 
ؤ ضةًلى طياطةتة طؼتييةكاْ ٓةبَيت, كة ئَيٌة هَيشةدا تةُٔا ضةُذ ثَيِاطةيةكياْ هةضى ثَيِاطة ب
 دةخةيِةِسوو.

بةخؼيوةو بةجمؤسة ثَيِاطةياْ كشدووة: طياطةتى طؼتى  بة ةياًْؤسكى تةػشيعياُهةتوَيزةساْ ٓةُذَيم 
". ِاُى ئاًاجنَيلى طؼتى"بشيتيية هةكؤًةَهة بِشياسَيم كة بلةسة ُاطشاوةكاْ دةسيذةكةْ, بةًةبةطتى بةدئَي
كة طياطةتى  ,هةو سووةػةوة ًةبةطت هةبلةسة ُاطشاوةكاْ ئةو داًةصساواُةْ كة كاسياْ دةسكشدُى بِشياسةكاُة.

 سَيم ياْ كؤًةَهة بِشياسَيم دةكات, كؤًةَهَيم تايبةمتةُذى ٓةية:طؼتى طوصاسػت هةبِشيا

بِشياسَيلة سلوًةت دةسيذةكات, بةًاُاى ئةوةى سلوًةت هةَُيو كؤًةَهَيم ػَيواصدا ػَيواصَيم دياسيذةكات  .2
 بؤ بةدئَيِاُي ئاًاجنَيلى خواصساو.

ُى بةطةسدا ُايةت, ًاداَ طياطةتى بِشياسةكة بةوة ديادةكشَيتةوة كة دَيطرية, واتة بةسدةواًةء طؤِسا .1
 طؼتى طؤِساُى بةطةسدا ُةٓاتووة.

طؼتطريةء بةيةكظاُى بةطةس ٓةًوو تاكةكاُذا  هةثَيِاو ٓةًوواُذايةودَيبةدَيلشدُى طياطةتى طؼتى,  .3
 دَيبةدَيذةكشَيت.

وةسطشتِى بِشياس هةطياطةتى طؼتيذا دواى ساوَيزى َُيواْ بةسثشطة سلوًيةكاْء ُاسلوًييةكاْ  .4
 وةسدةطريَيت. ياْ الُيلةَ دواداس طوصاسػت هةبؤضووُى ٓةًووياْ دةكات.
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 طياطةتى طؼتى ثشؤطةيةكى ديِاًيلى بةسدةواًةء ٓةًيؼة هةطةػةكشدْء طؤِساُذاية. .5
 

ياْ ٓةُذَيم توَيزةسى تش ًؤسكى دَيبةدَيلشدُياْ بةطياطةتى طؼتى بةخؼيوةو بةجمؤسة ثَيِاطة
داء دياسيلشاوء ئاًاجنى طؼتيية, كة ٓةًووياْ ثَيلةوة, هةًاوةيةكى وة"كؤًةَهَيم ثالْء بةسُاًةكشدو

 بةثؼتبةطنت بة كؤًةَهَيم ئاسطؤًَيِت, هةئاِساطتةى كاسى سلوًةتذا دةسدةكةوْ".
ضواسةضَيوةى  )ئرياػاسكِظلى( بةَ دؤسة ثَيِاطةى دةكات"بشيتيية هةبِشياسة بِةِسةتييةكاُى سلوًةت كة

 ةكات". رياُى ٓاوآلتياْ دةطِيؼاُذ
بةًجَيية طياطةتى طؼتى بؤ بةدئَيِاُى كؤًةَهَيم ئاًاُرء بوُياتِاُى كؤًةَهيم بةٓا دادةِسَيزسَيت. طياطةتى 
طؼتيؽ هةٓةًوو قؤُاغةكاُى )وةسطشتِى بِشياس, ئاًادةكشدُى ثالْء بوددةء داِسػنتء دَيبةدَيلشدْ(دا 

ُابَيت, ضوُلة سظابِةكشدْ بؤ ريِطةى  بةبَى بة ٓةُذوةسطشتِى ريِطةى ُاوخؤيىء دةسةكى فؤسًةهة
ئابوسىء طياطيء كؤًةآليةتي دةبَيتةٓؤى ئةوةى كة طياطةتى طؼتى هةبةدئَيِاُى بةسرةوةُذى طؼتيذا 

 ػلظتبَٔيَِيت.
:"بشيتيية هةكؤًةَهَيم كشدووةثيذياى َُيودةوَهةتى صاُظتة كؤًةآليةتييةكاُيؽ بةَ دؤسة ثَيِاطةى وؤلايئيِظ

طاى كؤًةَهَيم بِشياسء بةسُاًةى بِةِسةتييةوة ئةوة دياسيذةكشَيت كة ضؤْ ئاًاجنةكاْ دسوطت ئاًاُر كة هةسَي
دةكشَيّء ضؤُيؽ دَيبةدَيذةكشَيّ", هةكاتَيلذا )تؤًاغ داى( دةخت هةطةس سةطةصةكاُى طياطةتى طؼتى 

كشدةوةء ٓةُطاوةوة, كة  دةكاتةوةء بةَ دؤسة ثَيِاطةى دةكات"ئاًاجنَيم ياْ كؤًةَهة ئاًاجنَيلة بة كؤًةَهَيم
ئةو ئاًاجناُة دَيبةدَيذةكةْ, ثَيؼوةختةؾ ُياصِسووُى هةًباسةيةوة ٓةيةء ٓةَ ئاًاجنةكاْء ٓةَ 

 كشدةوةكاُيؽ ساطةيةُشاوْ". 

بةطوَيشةى تيؤسةى ػيلاسى طيظتٍ الى )دةيظيذ ئيظتؤْ(, طياطةتة طؼتييةكاْ بشيتيية هةدةسٓاويؼتةكاْ 
(ى كة Input - بؤ ئةو تَئاوَيؼتاُة )املذخالت ظتٌى طياطييةةآلًى طي( ياْ وOut puts -)خمشدات

كاسيطةسى باسودؤخى  ةسةوهةريِطةوة طةسضاوةدةطشْ. بةًجَيية تيؤسى طيظتٍ توَيزةس ئاِساطتة دةكات ب
ريِطةيىء تايبةمتةُذييةكاُى طيظتٌى طياطي هةطةس ُاوةِسؤكى طياطةتة طؼتييةكاْ, ثاػاْ كاسيطةسى 

 ؼتييةكاْ هةطةس ريِطةء طيظتٌى طياطى.طياطةتة ط
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كة هةبواسى صاُظتة  وةن بةسةجناًى ئةو ثةسةطةُذُاُة دةبيَِيتةكاْ يطياطةتة طؼتي ()سوبشت دآى
. دآى دةخت هةوة دةكاتةوة كة طؤِسدساوةكاُى تايبةت بةطةػةى ئابوسى كؤًةآليةتييةكاُذا بةدئاتووْ

فَيشكشدْء ثةسوةسدة, دآات( كاسيطةسياْ صياتشة  ثشؤطةى )بةػاسطتاُى بووْء بةػاسبووْ, ثيؼةطاصى,
هةئةدطاسةكاُى طيظتٌى طياطيى هةطةس طياطةتى طؼتى هةوآلتة يةكطشتوةكاُى ئةًشيلا. هةبةس ئةوة )دآى( 
باُطةػة بؤ ئةوة دةكات ثَيويظتة طؤِساْ هةطيظتٌى طياطيذا بلشَيت بةئاًاجنى ئةوةى طؤِساْ هةطياطةتى 

 ى.طؼتيذا بَيتةد

وة, ئةوةػى هةاليةكى تشةوة, ئةدةبياتى تةقويذى طياطةتى ئةًشيلى طشُطى طؤِسدساوى طياطياْ دةسخظتو
اسةكاُى طيظتٌى طياطيء بةتايبةت طؤِسدساوى طيظتٌى ٓةَهبزاسدْ)ًوٌالَُيى سضبيء سوُلشدؤتةوة كة سةفت

ؼتى. )ئريا ضاسكِظلى( ئةوةى بةػذاسى ٓةَهبزاسدْ( كاسيطةسى طشُطياْ ٓةية هةطةس ُاوةِسؤكى طياطةتى ط
فَيشكشدْء  ثشؤطةىدةسخظتوة, طةباسةت بةٓةُذَيم هةدؤسى دةسٓاوَيؼتةكاُى وةن طياطةتى طؼتى )

خؤػطوصةساُى( ئةوا فاكتةسى طياطى ٓؤكاسَيلة صؤس ػتى طشُطٌاْ بؤ ساظةدةكات. ٓةس يةن هة)ئةُتؤُى 
اصى َُيواْ طياطةتة طؼتييةكاْ دةسئةجناًى كيِر(ء )ئةهلظةُذةس دشوت( ئةوةياْ سوُلشدؤتةوة كة دياو

 دياواصى كوتوسة طياطييةكاُة.

وةن داوة طياطييةكاْ  سؤَهى دةطتةبزَيشء ٓةَهظوكةوتى طةسكشدة )سيضاسد ٓوفشبشت( طشُطى بة
 دةطِيؼاُلةسَيلى طشُط بؤ دياسيلشدُى خةسدىء خضًةتطوصاسيية طؼتييةكاْ.

اُة ٓةية ياتش ثَيويظتياْ بةو ػَيواصة ًةُٔةدىء ًيلاُيضًة ٓوُةسيصي طةػةطةُذووةكاْبَيطوًاْ وآلتة تاصة 
ثالُى  كةصاُظتى طياطةتة طؼتييةكاْ ثَيؼلةػى دةكات. بةتايبةت هةو سوةوة كة ئةو وآلتاُة ثَيويظتياْ بة

 ى ًةدةُىء ثظجؤِساْء سَيلخشاوةكاُى كؤًةَهطةى ًاوةدسَيز ٓةية, بؤية هةَ سوةوة ثَيويظتة سلوًةتطرتاتيز
 ٓاوكاسى دذى يةكذى بّ بؤ داُاُى طياطةتَيلى طؼتى ٓةًةاليةُة.
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  ةكاىيصياصةتة طشتيضةمكى ميَذووى ثةرةصةندنى 
  

هةطةسةتاى ثةجناكاُى ؼلةوتِى صاُظتة كؤًةآليةتيةكاُةو بةسٓةًى ثَيطياطةتة طؼتييةكاْ وةن ضةًم 
كةَ كةطة كة ضةًلى طياطةتة طؼتييةكاُى طةدةى سابوسدودا دةسكةوتء صاُاى ئةًشيلى )ٓاسؤَهذ الطويَى( ية

 بةكاسَٓيِاوة. 
طشُطى بةداًودةصطاكاُى سلوًةتء ئةو بايةخء تةقويذيةكةيذا بةتةُٔا صاُظتى طياطي  ثَيؼرتء هةفؤسًة

 ,فةهظةفةية دةدا كة سلوًةتى هةطةس بوُياتِشابوو. هةدواى دووةَ دةُطى دئاُةوة, صياتش هة داًودةصطاكاْ
بِةًا كؤًةآليةتىء دةسوُييةكاُى ٓةَهظوكةوتى تانء  بةء ٓةَهظوكةوتةكاْء طشُطى بةكشدةوة
دسا. ٓاوكات هةرَيش كاسيطةسى بضوتِةوةى ثؤطت دةكاسةكتةسة طياطييةكاْ  دةطتةدةًعىء

بة توَيزيِةوة صاُظتيةكاُياْ بؤئةوةى هةو سَيطةيةوة بةػذاسى  ذآةَهظوكةوتطةساييذا, توَيزةساْ صياتش طشُطياُ
بلةْ هةضاسةطةكشدُى كَيؼةكاُى كؤًةَهطةدا. هةَ طاآلُةى دواييؼذا صاُظتى  طياطةت سوبةسَيلى  صياتش

دؤسةكاُى طياطةتى طؼتىء لشدْ هةباطو ثةِسييةوة بؤ طياطةتى طؼتى تةسخاُلشدبواسى صياتشى بؤ 
ضاوةِسواُلشاوء  و كاسيطةسييةسؤػِايى دَيلةوتة بةسهةئةويؽ  ,كةىء ئاًادةكشدُىء ٓةَهظةُطاُذُىُاوةِسؤكة

 ضاوةِسواْ ُةكشاوةكاُى هةطةس كؤًةَهطةء طيظتٌى طياطي.

 بةُاوى هةكتَيبةكةيذا "تؤًاغ داى" ,طشُطيذاْ بةطياطةتى طؼتىبووُةتةٓؤى ى ةاُو ٓؤكاسطةباسةت بة
(Undrstanding public policy) ,سوُذةكاتةوة: طَي ٓؤكاسى طةسةكى 

ذةكات هةٓؤكاسةكاْء ئةجناًةكاُى بِشياسة طاًاْ بؤ خؤػة ثةتييةكاْ: ئةًةؾ سَييٓؤكاسة صاُظتي -2
ةكاْء يطياطييةكاْ تَيبطةيّ هةثَيِاو صياتش ئاػِابووْ بةكؤًةَهطةء ثةيوةُذى َُيواْ ريِطةء كشدة طياطي

 طياطةتى طؼتىء ثَيذاويظتيية كاتىء بةسدةواًةكاُى كؤًةَهطةكاْ.

كة  ,تَيذةطةيّ كة ئةو طياطةتة طوجناواُة كاًاُةْى ئةَ ٓؤكاساُةوة هةوة ةٓؤكاسة ثيؼةييةكاْ: هةسَيط -1
 هةباسْ بؤ طةيؼنت بةئاًاجنة خواصساوةكاْ.
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طياطةت بطريَيتةبةس بؤ بةدئَيِاُى دؤسى باػرتيّ كة ةوةى اسة طياطييةكاْ: وةن ئاًارةيةن بٓؤك -3
ًةتء ػَيواصى بةسرةوةُذى طؼتى, هةكاتَيلذا هةكؤُذا صياتش طشُطى بةبياُووة فةهظةفيةكاُى بووُى سلو

هةُاوةِسؤكى دةطةآلتةكة دةدسا, بةبَيئةوةى  سَيلخظتِةكةىء فؤسًى طيظتٌةكةىء سؤَهى فةسًاُِشةواء طَي
 . بلؤَهَيتةوة طياطةتى طؼتىء ضؤَُيتى ساظةكشدُىء ٓةَهظةُطاُذُى

 

 راظةكزدنى صياصةتة طشتييةكاى

ئةةةوةى بؤدةكؤَهَيتةةةوة طيظةةتٌى طياطةةي  دةسٓاويؼةةتةكاُىهة ًيلاُيضًَيلةةة,طياطةةةتة طؼةةتييةكاْ ساظةةةكشدُى 
ديةاسة دَيبةةدَيلشدُى ئةةو ئاًاجناُةةؾ      بةػَيوةيةكى دسوطت دَيبةدَي بلةشَيّ.  ئاًاجنةكاُى طيظتٌى طياطى

ُظةى  يةةكاْء باآل ء كؤًةآليةتيبةةَٓيضىء كاسيطةةسى َٓيةضة طياطةي    هةٓةس طيظتٌَيلى طياطيذا وةطةتاوةتة طةةس   
ئةَ ساظةكشدُة هةوةدايةة كةة    طشُطي هةسوى ئةكادمييؼةوة .طيظتٌى طياطيذاهةضواسضَيوةى  َُيواْ ئةو َٓيضاُة

 , ٓاوكةات طيظتٌةكة ى طيظتٌى طياطيء َٓيضة كاسيطةسةكاُى ُاوتديِاًيليةبؤ تَيطةيؼنت هة دةكاتٓاوكاسمياْ 
 طشوثةة خواطةتى  هةطةةس تَيشكشدُةى    اى طيظةتٌة طياطةييةكاْء كاسيطةةسي ئةةَ طيظةتٌاُة     هةتواُ بؤ تَيطةيؼنت

 ْ  دةسفةةةتىطياطةةةتة طؼةةتييةكاْ  ساظةةةكشدُى . هةةةسووى كشدةييؼةةةوة  طةةوودًةُذةكاْ هةطياطةةةتة طؼةةتييةكا
 ئةوةًاْ بؤ دةِسةخظَيِّ, كة هةكَيؼة سؤراُةييةكاُى ٓاوآلتياْ ُضيم ببيِةوةء ئاطاًةاْ هةكَيؼةةكاُى كؤًةَهطةة   

  بَيت.

و ئةجناًاُةةة سوُبلاتةةةوة كةةة دةػةةَيت   طؼةةتييةكاْ ئةوةيةةة ئةةةو دةسٓاويؼةةتة   تةساظةةةكشدُى طياطةةة ئاًةةاُر هة
هةئةجناًى طشتِةبةسى يةكَيم هةطياطةتةكاُى دةوَهةت بلةوَيتةوة, ئيذى ئةو ئةجناًاُة ضاوةِسواُلشاو بّ يةاْ  

ساظةةةكشدُى طياطةةةتة طؼةةتييةكاْ هَيلؤَهيِةةةوة دةكةةات هةطةةةس ضةةؤَُيتى دسوطةةتلشدُى      ,ُةةا. بةةة واتايةةةكى تةةش  
سَيطةضةةةاسةو خظةةةتِةِسووى ضةةةةُذيّ ةىء ضةةةؤَُيتى دَيبةةةةدَيلشدُىء طياطةةةةتء بةةةِشى تَيضةةةوُةكةىء ًاوةكةةة

ة كشدةييةةةةةكاُى دواى ئةجناًةةةة ساطةيةةةةةُشاوةكاْ بةةةةة ئاًاجنةةةةة خةةةةواصساوة  بةةةةةساوسدكشدُى ئةَهتةةةةةسُاتي ء 
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 ىٓةَهظةةةةُطاُذْ بةةةؤ ئةةةةو ئةجناًةةةة ضةةةاوةِسواُلشاوء ضةةةاوةِسواُِةكشاواُة    هةةةةدواى ئةًةةةةؾ , دَيبةةةةدَيلشدْ
 ةوة.ياسيلشاو دةكةوُلى دهةدَيبةدَيلشدُى طياطةتَي

 :دةدات كةسةطةو ثَيذساواُةساظةكشدُى طياطةتة طؼتييةكاْ طشُطى صياتش بةَ 
 .دةدات" Output  -طشُطى بة "دةسٓاويؼتةكاْ Input"  -يةكةَ: صياتش هة"تَئاوَيؼتةكاْ 

)دضئي(  , طشُطى بةساظةكشدُى بةػةكىMacro politicsطياطةت  ٓةًةكياُةىدووةَ: صياتش هةئاطتى 
 دةدات. Micro politicsطياطةتةكاْ 
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 دامةسراوة فةرمىء نافةرمييةكاى لةدروصتكزدنى صياصةتى طشتيدا

 هةٓةس طيظتٌَيلى طياطيذا دوو دؤس داًةصساوة دَيذةطشْ: 
 . َيتةوة( دةطشاداُاْ, دَيبةدَيلشدْ, دادوةسيٓةسيةن هةداًةصساوةكاُى )ياطيةكةَ: داًةصساوة فةسًييةكاُةو 
 )ثاستى طياطى, سَيلخشاوةكاُى كؤًةَهطةى ًةدةُى( دةطشَيتةوة.  ٓةسيةن هةدووةَ: داًةصساوة فةسًييةكاُةو 

طياطةتة طؼتييةكاْ هةٓةس طَي سووى داِسػنتء دَيبةدَيلشدْء ٓةَهظةُطاُذُةوة, بةسٓةًى داًةصساوة 
ئةو  ثةيوةطتة بةسؤَيء ئةداىؤء ُاِساطتةوخؤؾ فةسًىء ُافةسًييةكاُةو بةػَيوةيةكى ساطتةوخ

تا ضةُذَيم كة داًةصساواُةػذا ئةوةًاْ بؤ سوُذةبَيتةوة  َداًةصساواُةوة. ٓةس هةبةس سؤػِايى سؤَيء ئةداى ئة
كة ئةوةمشاْ صاُى دياسة ْ ياْ ُا, بوو طياطةتة طؼتييةكاْ هةبةدئَيِاُى بةسرةوةُذى طؼتيذا طةسكةوتوو

 ةكامناْ بؤ دةسدةكةوَيت.يياطيهةوَيوة دياواصى َُيواْ طيظتٌة ط
طياطةتى طؼتى, كاتَيم دةتواَُيت ئاًاجنى خؤى بجَيلَيت, كة ئةو داًةصساواُة تواُاداسبّء ٓاوطةُطىء باآلُع 

سؤَهى داِسػتِى طياطةتى  هةَُيواُياُذا ٓةبَيت, بؤ منووُة دةطةآلتى ياطاداُاْ وةن داًةصساوةيةكى فةسًى, كة
ى دةطةآلتى دَيبةدَيلشدْ )دَيبةدَيلشدُى طياطةتى طؼتى( دةطَيِشَيت, كاتَيم طؼتىء ضاودَيشَيلشدُى كاس

طةسكةوتوو دةبَيت كة طةسبةخؤبَيت, ئةوكات دميوكشاطي بةسدةطتة دةبَيتء بةًجَييةؾ طياطةتى طؼتيؽ 
ًياُة طةسكةوتوو دةبَيت. ئةًة بؤ داًةصساوة ُافةسًييةكاُيؽ ٓةس ساطتة, واتة كاتَيم ئةَ داًةصساوة ُافةس

دةتواُّ ثؤصةتيظاُة كاسيطةسياْ هةطةس طياطةتى طؼتى ٓةبَيت, كة طةسبةخؤبّء هةضَيوةى طيظتٌَيلذا كاسى 
خؤياْ بلةْ, بةجمؤسةؾ دةتواُّ داواكاسييةكاُى كؤًةَهطة بطةيةُِة دةطةآلتى ياطاداُاْء هةضَيوةى بِشياسء 

دةطةآلتى دَيبةدَيلشدُةوة دَيبةدَيبلشَيّ بة  ياطاكاُى طياطةتة طؼتيةكاُذا دابِشَيزسَيت, ثاػاْ هةاليةْ
 ئاًاجنى ئةوةى ثَيذاويظتييةكاُى خةَهم دةطتةبةسبلةْ. 

بةآلَ ُاطةسبةخؤيىء ُةبووُى باآلُع هةَُيواْ داًةصساوة فةسًيةكاْء ُةبووُى ضواسضَيوةيةكى ٓاوبةؾ بؤ 
ًةَهطة اْ طيظتٌى طياطي هةاليةنء كؤالواصى ثشدى ثةيوةُذى َُيوهةطةَي داًةصساوة ُافةسًييةكاْء  كاسكشدْ

دةبِةٓؤى ٓةرًووُى دةطةآلتى دَيبةدَيلشدْء ٓةًةكاسةبووُى ئةو دةطةآلتة, كة ٓةس خؤى  هةاليةكى دى,
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طياطةتى طؼتى دادةِسَيزَيتء ٓةسخؤػى دَيبةدَيى دةكات, ئةًةؾ دةبَيتةٓؤى ػلظتى طياطةتة طؼتييةكاْ 
 هةبةدئَيِاُى بةسرةوةُذى طؼتيذا. 

 

 امةسراوة فةرمييةكاىء ثزؤصةى دروصتكزدنى صياصةتى طشتىد 
 

ًةبةطت هةداًةصساوة فةسًييةكاْ ٓةسيةن هةداًةصساوةكاُى )ياطاداُاْ, دَيبةدَيلشدْ, دادوةسي, دةصطاى 
 ييةكةطياط طشوػتى طيظتٌةكاسطَيِشى( دةطشَيتةوة. ٓةسيةن هةَ داًةصساواُة, بةثَيى ئةو ٓةهوًةسدةى كة 

  َيت.ٓةبذا دةوَهةت هةدسوطتلشُى طياطةتى طؼيت سؤَيء كاسيطةسىدةتواَُيت َِيت, بؤى دةِسةخظَي

 :يةكةم: دةصةآلتى ياصاداناىء صياصةتى طشتى 
 بَيت هةثشؤطةى دسوطتلشدُى طياطةتة طؼتييةكاُذا: ى ٓةبةدوو قؤُاغ دةتواَُيت سؤَهةطةآلتى ياطاداْ د

طياطةتة  هةداِسػنتء سةُطِشَيزكشدُىسؤَهى دةبَيت  ًةؾثةطةُذدةكاتء بة يةكةَ: تةػشيعء ياطاكاْقؤُاغى 
 .ؤصَيتةوةدةد ى كؤًةَهطةةكاُطشفتكَيؼةو  بؤ  ضاسةطةسى دةوَهةتذاو هةسَيطةى دةقى ياطاييةوة طؼتييةكاُ

دَيلشدُى بةهةدَيى ٓةية ئةداى سلوًةتضاودَيشيلشدُى ٓةَهظةُطاُذْء دةطةآلتى ثةسهةًاْ قؤُاغى دووةَ: 
 ,اُذا. ئةَ قؤُاغة بةكشؤكى ثشؤطةى دسوطتلشدُى طياطةتة طؼتييةكاْ ئةرًاسدةكشَيتتةػشيعء ياطاك

ضوُلة ضةُذَيم ياطاكاْ هةخضًةتى بةسرةوةُذييةكاُى ٓاوآلتياُذا بّ بةآلَ ئةطةس سلوًةت دَيبةدَيياْ 
كاْ تةُٔا ُةكاتء هَيياْ البذاتء ثةسهةًاُيؽ ًافى ساطتلشدُةوةى ئةداى سلوًةتى ُةبَيت هةوكاتةدا ياطا

تى تَيلضووُى باآلُعء ٓاوطةُطى َُيواْ دةطةآلتى ةساَه بةػَيوةى تيؤسىء ًةسةكةبى طةس كاغةص دةًَيِِةوةو
دياسة صؤسبةى  .ياطاداُاْء دةطةآلتى دَيبةدَيلشدْ دَيتةئاساوة, كة تةساصووةكة بةالى دووةًياُذا دةػلَيتةوة

ة كة دةطةآلتى دَيبةدَيلشدْ هةُاو طيظتٌة طياطييةكةدا دةوَهةتة تاصة طةػةطةُذووةكاْ بةوة ديادةكشَيِةو
. هةٓةسَيٌى كوسدطتاُذا ئةَ الطةُطييةى َُيواْ ئةو دوو دةطةآلتة بةسووُى صاَهة بةطةس دةطةآلتى ياطاداُاُذا

ُةن ٓةس ُاتواَُيت ضاودَيشى وسدةكاسييةكاُى كةستى هةئَيظتادا ى كوسدطتاْ بؤ منووُة ثةسهةًاُدةبيِشَيت, 
تء غاصى طشوػتى بلات هةٓةسَيٌى كوسدطتاُذا, بةَهلو دؤخةكة ئةوةُذة ثاػةكؼةى كشدووة هةطاَهى ُةو
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هةاليةْ ثةسهةًاُى كوسدطتاُةوة  , ياطاى بوددةى طاآلُةةوة ٓةتا كاتى ُوطيِى ئةَ كتَيبة1024
سةكاُى ثشؤطةى يةكَيلة هةًيلاُيضًة كاسيطة ثةطةُذكشدُى ياطاى بوددةى طاآلُة دةسُةضووة, هةكاتَيلذا 

ئةَ ياطايةوة ثةطةُذكشدُى هةاليةْ ثةسهةًاُةوة ضوُلة هةسَيطةى  طياطةتى طؼتى داسايىدسوطتلشدُى 
توَيزو ضنيء خواطتء ثَيذاويظتييةكاُى تواَُيت ثالُى طاآلُة بؤ ضؤَُيتى دابيِلشدُى ثةسهةًاْ دة

ء كاسايى ثَيويظتى بة ثظجؤِسىطتَيلذاية طشُطى ياطاى بوددة هةئاتةُاُةت . داِسَيزَيت كةستةكاُى كؤًةَهطة
ئةو كاسايىء ػاسةصايية  ئةطةس ٓةيةو هةباسَيلذا ثةسهةًاْ ئةُذاًاُى هيزُة ٓةًيؼةييةكاُى داسايىء ئابوسى

هيزُةى كاتى تايبةمتةُذ بةو داًةصساوة ياْ بري هةثَيلَٔيِاُى  ةكاُى دُياثةسهةًآُةُذَيم هةهةئاسادا ُةبوو 
ُاوى "ئؤفيظى بوددةى طةس ٓةية بة يةكى فيذساىلداًةصساوةبؤ منووُة كؤُطشَيظى ئةًشيلى وة, ُةةدةكبواسة 

كاسدةكات بؤ دةطتخظتِى داتاو صاُياسى  ", ئةَ داًةصساوةيةCongressional Budget Office -بة كؤُطشَيع
 ئابوسىء ئاًادةكشدُى بوددةى طاآلُة بؤ كؤُطشَيع. 

الواصكشدُى سؤَهى دةطةآلتى ياطاداُاْ  ٌى كوسدطتاُذا دةطريَيِةبةس بؤهةو ػَيواصاُةى هةٓةسَيتش  يةكَيلى
ئةجنوًةُى ْ كة طةسؤكايةتى ةو فةسًاُة وةصاسىء بِشياساُةالداُى بةػَيم ه ,هةدسوطتلشدُى طياطةتى طؼتيذا

باسةيةوة , بةبَي ثابةُذبووُى بة ياطاكاُى ثةسهةًاُى كوسدطتاْ, دةسياُذةكات. باػرتيّ بةَهطةؾ هةووةصيشاْ
ى 23هةياطاى ثاسَيضطاكاُى ٓةسَيٌى كوسدطتاْ )ّ كاُبةػَيم هة فةسًاُة وةصاسىء بِشياسةدياواصىء الداُى 

 ٓةية هةٓةسَيٌى كوسدطتاُذا. الًةسكةصيةتةوة ثشطي بةدئَيِاُى كة ثةيوةُذيياْ بة ( 1009طاَهى 

ياْ  ْ هةدسوطتلشدُى طياطةتى طؼتيذا الواصةهةوآلتة تاصة ثَيطةيؼتوةكاُذا, صؤسداس سؤَهى دةطةآلتى ياطاداُا
كؤكشدُةوةى  ءتَيلضووُى باآلُظى َُيواْ طَي دةطةآلتةكةبؤ  ةٓؤكاسَيل ئةًةؾ ة,ءدةتواُني بَوَيني الواصكشا

ئةًةؾ دةبَيتةٓؤى غيابى ضاودَيشَيلشدُى كاسةكاُى دةطةآلتى دَيبةدَيلشدُذا,  ٓةًوو دةطةآلتةكاْ هةدةطت
ء هةًةػةوة سؤَهى ثةسهةًاْ هةثشؤطةى دسوطتلشدُى طياطةتة طؼتييةكاُذا شدْدةطةآلتى دَيبةدَيل

 ثاػةكؼةى ثَيذةكشَيت. 
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 دووةم: دةصةآلتى جيَبةجيَكزدىء صياصةتى طشتى:    
 

ييةكاْ, بشيتيية هةدَيبةدَيلشدُى ياطاكاْء طةسثةسػتيلشدُى دةصطا كاسطَيِشواُاطشاوة كة سؤَهى ئةَ دةطةآلتة 
ةكاُذا سؤَهى دةطةآلتى يطياطةتة طؼتييةكاْ. بةآلَ هةطةَي ئةوةػذا هةصؤسبةى طيظتٌة طياطيُةن داِسػتِى 

وْء ئاػلشاية. هةًِشوةوة ديٌع ئةُذسطؤْ باغ هةطشُطى ودَيبةدَيلشدْ هةداِسػتِى طياطةتى طؼتيذا س
وُى دةطةآلتى دةطةآلتى دَيبةدَيلشدْ دةكاتء دةَهَيت:" ئَيٌة هةقؤُاغَيلذا دةريّ ثَييذةوتشَيت ٓةرً

 دَيبةدَيلشدْ, كة طةسكشدايةتى وةسطشتِى بِشياسى طياطةتة طؼتييةكاْ دةكات".
دةسةكىء طةسباصيذا بة ِسووُى دةسدةكةوَيت, بؤ داسايىء سؤَهى ئةَ دةطةآلتة بةتايبةت هةبواسى طياطةتى 

بةساوسد بة ى صؤسة, دةطتوس دةطةآلتى دةسةك منووُة طةسؤكى وياليةتة يةكطشتوةكاُى ئةًشيلا بةطوَيشةى
دةطةآلتةكاُى هةئاطتى ُاوخؤدا. ئةطةسضى هةئاطتى ُاوخؤػذا دةطةآلتى ٓةيةو تةُاُةت ٓةُذَيلذاس خؤى 

وةن بةسطشيلاسَيم هةٓةُذَيم بةسرةوةُذى منايؽ دةكات, وةن بةسطشيلشدْ هةكةًيِةكاْ ياْ ٓاوكاسيلشدُى 
 كةستَيلى كاس, ياْ ُاوضة صياُوَيلةوتووةكاْ.

ئةًة دؤخى وآلتة ثَيؼلةوتووةكاْ بَيت طةباسةت بة ٓةرًووُى دةطةآلتى دَيبةدَيلشدْ, بةآلَ ئةًة ئةطةس 
ٓةسطيض بةو ًاُاية ُيية كة باآلُظى َُيواْ دةطةآلتى دَيبةدَيلشدْء ياطاداُاْ تَيلضووة, بةَهلو دةطةآلتى 

 اسةكاُى دةطةآلتى دَيبةدَيلشدْ.ياطاداُاْ ئاًادةطى ٓةيةء بةسدةواًة هةضاودَيشيلشدْء ٓةَهظةُطاُذُى ك
بةآلَ هةوآلتاُى تاصة ثَيطةيؼتودا ئةَ باآلُظة بووُى ُييةء طةسؤن )هةباػرتيّ دؤخذا( بةثؼتبةطنت 
بةكؤًةَهَيم خةَهلى ٓوُةسىء ثظجؤِس طياطةتى طؼتى دادةِسَيزَيت. بةًةؾ ٓةس طَي دةطةآلتةكة هةُاو 

ةًةؾ هةثؼت ئةو ُاطةقاًطريىء ثؼَيوىء دواكةوتوييةوةية كة دةطةآلتى دَيبةدَيلشدُذا دةتوَيِةوة. ٓةس ئ
هةوآلتاُى ئةفشيكاء سؤرٓةآلتى ُاوةِساطتذا ٓةية, كة ٓةسَيٌى كوسدطتاُيؽ بةدةس ُيية هةو دؤخة الطةُطةى 
هةَُيواْ دةطةآلتى ياطاداُاْء دَيبةدَيلشدْء دادوةسييةكةيذا ٓةية, هةبةسئةوةى هةاليةكةوة صؤسبةى صؤسى 

اطاياُةى دةطةآلتى ياطاداُاْ دةسياُذةكات ُاكةوُة خضًةت بةسرةوةُذى طؼتييةوةو هةاليةكى تشيؼةوة ئةو ي
ئةَ دةطةآلتة ُاتواَُيت بةثَيى ثَيويظت ضاودَيشى ئةداى دةطةآلتى دَيبةدَيلشدْ بلات, ٓةس بؤية كةًرتيّ 

شاوء طشوخء كةطايةتى دةياُةوَيت بةسرةوةُذى طؼتى بةديِةٓاتووة. ٓةس هَيشةػةوةية كاتَيم ٓةُذَيم سَيلخ
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ِاكاتء ئةًةؾ صياتش دؤخةكة ثَي ٓاوبةػيياْئةو دؤخة الطةُطة ساطت بلةُةوة, دةطةآلتى دَيبةدَيلشدْ 
بةخشاثى دةَٓيَوَيتةوةو بطشة ئاَهؤصتشيؼى دةكات, ضوُلة دةطةآلت هةكشؤكى كَيؼةكاْ تَيِاطاتء ُايةوَيت 

 بؤ داِسػتِى طياطةتَيلى طؼتى كة بةسرةوةُذى طؼتى بَٔيَِيتةدى.ريِطةيةكى تةُذسوطت بَٔيَِيتةكايةوة 
 

  :صيًَةم: دةصةآلتى دادوةرىء صياصةتى طشتى 
بريؤكةى منوُةيى ئةوةًاْ هَيذةخواصَيت كةدةبَيت دةطةآلتى دادوةسى طةسبةخؤ بَيت, ئةًةؾ بةوة دةبَيت كة 

 وةسبطشيّ: ئةَ دوو بِةًا طةسةكيية بةٓةُذ

بةدَي ُابَيت ئةطةس ُةياسء دادوةس هةيةن كةغ ياْ هةيةن دةطتةدا كؤببِةوة, ضوُلة دادثةسوةسى دَي -2
ئةطةس وابوو ئةوا دادطا ُةن ُاتواَُيت بةػَيوةيةكى بَياليةْء طةسبةخؤ كاسةكاُى ئةجناًبذات, بةَهلو دةبَيتة 

 طتةًلاسىء هةُاوبشدُى ئةواُى دي. ضةكَيم بؤ بشةوداْ بة
 ةدؤخَيلى َٓيٌّء طوجناوء داُاييذا كاس بلةْ.دةبَيت دادوةسةكاْ ه -1

وُة هةوياليةتة يةكطشتوةكاُى وبؤ من ة,ئةَ دوو خاَهةؾ دةطِيؼاُلةسى دياواصى َُيواْ طيظتٌة طياطييةكاُ
ئةًشيلا دةصطاى دادوةسى سؤَهَيلى طشُطء بةسضاوى ٓةية هةٓةَهظةُطاُذْء ضاودَيشيلشدْء ساظةكشدُى 

وةى ةى دةقة ياطاييةكاْء ٓةًواسكشدُياُذا, تادةطاتة قؤُاغي ٓةَهوةػاُذُةطياطةتى طؼيتء ثَيذاضووُةو
بةآلَ هةبةسيتاُيا دادطا سؤَهَيلى كةًرتى ٓةيةء سؤَهى ُاطاتة ئاطتى ياطاء بةُذة دةطتوسييةكاُيؽ. 

ٓةَهوةػاُذُةوةى ياطاء ًةسطوًةكاْ, دادطا هةبةسيتاُيا وايذةبيَِيت كة دةػَيت دةطتوسى ُةُوطشاو 
اُلاسى تَيذا بلشَيت, بةآلَ ئةًة بةكاسى خؤياْ ُاصاُّ بةَهلو بةكاسى ثةسهةًاْء دةُطذةساُى دةصاُّ. سؤَهى طؤِس
ضاودَيشيلشدُى دةطةآلتى دَيبةدَيلشدْء بِشياسداْ هةطةس ئةوةى هةبةسيتاُيا بةتةُٔا بشيتيية هة دادطا

ات, ئةطةس هةطِوسى ياطايى خؤى دةسضوو, تاضةُذ ئةو دةطةآلتة هةضواسضَيوةى دةطةآلتةكاُى خؤيذا كاس دةك
داواى هَيذةكات واص هةو كاسة ُاياطايية بَٔيَِيت, ٓاوكات ًافى ئةوةػي ٓةية ئةو سَيلاساُة ٓةَهبوةػَيِيتةوة كة 

 ُادسوطنت.
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بةآلَ هةوآلتة تاصة ثَيطةيؼتوةكاُذا, دةطةآلتى دَيبةدَيلشدْ ضؤْ سؤَهى ثةسهةًاُى الواص كشدووة, بةٓةًاْ 
وة سؤَهَيلى ئةوتؤػى بؤ دةطةآلتى دادوةسى ُةَٓيؼتؤتةوة, ئةطةسضى هةصؤسبةى دةطتوسى ئةَ وآلتاُةدا ػَي

ثشةُظيجى طةسبةخؤيى دادطا دةقِوطلشاوة, بةآلَ طةسؤنء دةطةآلتى دَيبةدَيلشدْ دةطتوةسدةدةُة 
 كاسةكاُياُةوة, ئةًةؾ صؤس بةصةقى هةٓةسَيٌى كوسدطتاُذا بةديذةكشَيت.

ضاودَيشيلشدُى صؤس طشاْ كشدووةء دواداس ئةًةؾ وادةكات كة بِشياسةكاُى  ثشؤطةىوةسداُةؾ ئةَ دةطتَي
دادطا هةطةَي بةسرةوةُذى كةًيِةى دةطةآلتذاسدا بَيتةوة ُةن هةطةَي بةسرةوةُذى طؼتىء ثةيِشةوكشدُى 

 طياطةتَيلى طؼتى تةُذسوطتذا.
 

 :ضوارةم: دةسطاى كارطيَزِىء صياصةتى طشتى 
ة ئةسكى دؤساودؤسى وةن خضًةتطوصاسىء بةسٓةًَٔيِاْء كاسوباسى ُاوضةيىء ٓةسَيٌى ٓةية, ئةَ دةصطاي

ٓةًوو ئةَ ئةسكاُةؾ هةضواسضَيوةى طياطةتى طؼتيذا بةسدةطتة دةبَيةت, ٓاوكات ئةَ دةصطاية ئةسكى 
 دَيبةدَيلشدُى ياطاكاْء بِشياسء سَيٌِاييةكاُيؼة.

ء كاسيطةسيؼى ٓةية هةطةس دسوطتلشدُى طياطةتى طؼتى, سةُطة سؤَهى ئةَ دةصطاية صياتش دَيبةدَيلشدُة
ةكى ثتةوى هةطةَي دةطةآلتى دَيبةدَيلشدُذا يئةًةؾ ثةيوةُذى بةوةوة ٓةبَيةت كة ئةَ دةصطاية ثةيوةُذي

دةطةآلتى  ٓةية, بةدؤسَيم بؤتة بةػَيلى طشُطى دةطةآلتى دَيبةدَيلشدْ. ئةَ ثةيوةُذيية توُذوتؤَهةػى بة
شدُةوة دوسى خظتؤتةوة هةٓةسدوو دةطةآلتى ياطاداُاْء دادوةسى. بةآلَ ئةًة بةو ًاُاية ُايةت كة دَيبةدَيل

 ئةَ دةصطاية دووس بَيت هةضاودَيشىء ٓةَهظةُطاُذُى ئةَ دوو دةطةآلتة.
صطاية دةصطاى كاسطَيِشى سؤَهَيلى طشُطى هةبواسى دَيبةدَيلشدُذا ٓةيةو هةوآلتة ُوَييةكاُذا كاسوباسةكاُى ئةَ دة
 بةدؤسَيم سَيلخشاوة كة طياطةتى طؼتى بةو ػَيوةية دَيبةدَيبلات كة بةسرةوةُذى طؼتى دةخيواصَيت.
بؤ منوُة دةصطاى كاسطَيِشى هةوآلتى راثؤُذا خاوةُى سَيلخظتَِيلى تاسادةيةن دَيطريةو كاسدةكات هةطةس 

كشاطيةتى راثؤُى سؤَهَيلى بةسضاوى ٓةية بةسةوثَيؼربدُى ثظجؤِسى هةبواسةكاُى فةسًاُِشةوايذا, ٓةسبؤية بريؤ
ياطاياُةى  هةداِسػتِى طياطةتى طؼتيذاء ئةًةؾ ٓةرًوَُيلى بةسضاوى ثَيبةخؼيوة. بؤية صؤسَيم هةو ثِشؤرة
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كة هةوةصاسةتةكاُةوة دةدسَيِة ثةسهةًاْ )ئةجنوًةُى دايتى ُةتةوةيى( هةسَيطةى ئةَ دةصطا بريؤكشاطياُةوة 
 ةْ ئةُذاًاُى ثةسهةًاُةوة.ئاًادةكشاوْ, ُةن هةالي

هةفةِسةُظاؾ دةصطاى كاسطَيِشى بةتةُٔا سؤَهى دَيبةدَيلشدْ ُاطَيِشَيت, بةَهلو سؤَهيؼى ٓةية هةداِسػتِى 
طياطةتى طؼتيذا. بةآلَ هةوآلتاُى تاصة ثَيطةيؼتوودا, ئيِتيٌاى سيضبىء ًةُظوبيةتء ًةسظوبيةت سؤَهى 

تواَُيت سؤَهى ٓةبَيت هةثَيؼخظتِى طياطةتَيلى طؼتى تةُذسوطتذا كة بةسضاوتشياْ ٓةية, بؤية ئةَ دةصطاية ُا
 تةدى.بةسرةوةُذى طؼتى بَٔيَِي
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 رؤلَى دامةسراوة نافةرمييةكاى لةثزؤصةى دروصتكزدنى صياصةتى طشتيدا 

 
ثيَكةوة خاوةنى كوكنكساوانء كوكنسِانان هةزطيص دةضةآلتى ضياضى ضنوزدازناكسيَت تاكو 

   "مؤنتطكيؤ"ى ضياضى نةبن    دةضةآلت

 دةطتة طةسبةخؤكاْ, ثاستى طياطى, سَيلخشاوةكاُى كؤًةَهطةى ًةدةُى ٓةسيةن هةداًةصساوة ُافةسًييةكاْ 
اُاْ, دَيبةدَيلشدْ, دةكةوُة دةسةوةى ٓةسطَي داًةصساوة فةسًييةكةى )ياطاد بةطؼتى كة ,دةطشَيتةوة

 دادوةسي(ةوة. 

ئةو ى ػشؤظة ءطَيِشُْط هةدسوطتلشُى طياطةتى طؼتيذا بسؤَهَيلى طشواُّ دةتداًةصساوة ُافةسًييةكاْ 
ئاًادةكشدُى  هةسَيطةىكة دةسٓاويؼتةى خشاثياْ هَيلةوتؤتةوة, ئةويؽ بلةْ  ى دةوَهةتاُةطياطةتة طؼتيي

اُى داُهةثَيِاو ثَيويظتةكاُى تش  ٓةُطاوةطشتِةبةسى و (Public Policy Paper)ثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاْ 
 .طةس بِشياسبةدةطتاُى ئةو طَي دةطةآلتةى طةسةوةهةكاسيطةسى ئةسَيِى 

ئةطةسضى داًةصساوة فةسًييةكاْ سؤَهي صؤس طشُطياْ هةدسوطتلشدُى طياطةتى طؼتيذا ٓةية, بةآلَ ثشؤطةى 
ا دسوطتلشدُى طياطةتى طؼتى بةتةُٔا هةطِوسى فةسًىء ياطاييذا كوست ُابَيةتةوة, بةَهلو هةبةساًبةسيؼذ

ء فؼاسيؽ طؼتييةكاْ ةيداًةصساوة ُافةسًييةكاُيؽ سؤَهياْ ٓةيةء كاسدةكةْ بؤ بةدئَيِاُى بةسرةوةُذي
دةكةْ بؤ دَيبةدَيلشدُى داواكاسييةكاُياْ. ئةَ داًةصساوة ُافةسًياُة سؤَهى ًياُطري دةبيِّ هةَُيواْ طيظتٌى 

داواكاسييةكاُى كؤًةَهطة بؤ دةطةآلتى  طياطىء داًةصساوةكاُىء كؤًةَهطةدا, ئةوةؾ هةسَيطةى طةياُذُى
 طياطىء ٓةوَهذاْ بؤ دَيبةدَيلشدُياْ هةسَيطةى داُاُى كاسيطةسى هةطةس كاسى داًةصساوة فةسًييةكاْ. 

وَيِشاى ئةوةى سؤَهى ئةَ داًةصساوة ُافةسًياُة طشُطة, بةآلَ هةطيظتٌَيلةوة بؤ طيتظٌَيلى ديلة دياواصة, 
م ئاصادي بؤ ئةَ داًةصساوة ُافةسًياُة بةِسةوا دةبيِشَيتء هةضَيوةى ياطاييذا بةتايبةت هةو سوةوة تاضةُذَي

صةًيِةى كاسكشدُياْ بؤ سةخظَيِشاوة. سؤَهى ئةَ داًةصساوة ُافةسًياُة هةوآلتة ثَيؼلةوتووةكاُذا صياتشة وةن 
طةسوةسى ياطا هةوآلتة هةسؤَهياْ هةوآلتة تاصةثَيطةيؼتووةكاُذا, بة بةَهطةى ئةوةى طةقاًطريى كاسى طياطىء 
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ثَيؼلةوتووةكاُذا صياتشةو ئةًاُةؾ كاسيطةسياْ ٓةية. بةػَيوةيةكى طؼتى داًةصساوة ُافةسًييةكاْ دةكشَيّ 
 بةضواس دؤسةوة:

  :ريَكخزاوةكانى كؤمةلَطةى مةدةنىء صياصةتة طشتييةكاى: يةكةم 

و كؤًةَهطةضوُلة ئاطتى رياسى  تواُاياْ ٓاوػَيوة ُييةسَيلخشاوةكاُى كؤًةَهطةى ًةدةُى ٓةًةدؤسْء 
ػَيواصى رًاسةو و َٓيضء قةباسةطيظتٌة طياطييةكة سؤَهى ٓةية هةدياسيلشدُى  كشاوةيىء داخشاوى طشوػتى

هةٓةسَيٌى كوسدطتاُذا, سَيلخشاوةكاُى كؤًةَهطةى ًةدةُى  داًةصساُذْء ًيلاُيضًى كاسكشدْء ئاًاجنةكاُياْ.
سَيلخشاوة ُاسلوًييةكاْ ثَيلذَيت. ٓةُذَيلياْ كاس بؤ ضةطجاُذُى هةطةُذيلاو كؤًةَهةو يةكَيتييةكاْء 

ثشغء ثشةُظيجة طؼتييةكاُى وةن بِةًاكاُى ًافى ًشؤظ و ثشةُظيجة دميوكشاطييةكاْ دةكةْ, كة ئةًاُة 
صياتش خؤياْ هةسَيلخشاوة ُاسلوًييةكاُذا دةبيِِةوة. ٓةُذَيلى تشياْ كاس هةطةس بةدةطتَٔيِاُى ًافةكاُى 

َيلى دياسيلشاوى وةن كشَيلاساْء دووتياساْء كاسًةُذاْء ًِذاآلْء ئافشةتاْء خاوةْ ثَيذاويظتيية توَيز
 تايبةتييةكاْء ...ٓتذ دةكةْء خؤياْ هةفؤسًى طةُذيلاو كؤًةَهةو يةكَيتييةكاُذا سَيلخظتووة. 

 ُي طياطةتةهةداِسػنتء دَيبةدَيلشدكاسدةكةْ بؤئةوةى بةطؼتى سَيلخشاوةكاُى كؤًةَهطةى ًةدةُى 
بلشَيت. طةباسةت بةسؤهياْ هةطةس دةطةآلتى ياطاداُاْ ٓةوَهذةدةْ صاُياسىء داتاء ٓاوبةػياْ ثَيذا يةكاُطؼتي

طؼتى ياْ بةسرةوةُذى  بةسرةوةُذييةن دةسبضَيت ئاًاسء توَيزيِةوةى صاُظتى ثَيؼلةؾ بلةْ بؤ ئةوةى ياطا
تَيلى وةن بةسيتاُيادا طةُذيلاى كشَيلاساْ كاسيطةسى هةوآل بةسدةطتة بلات.ضني ياْ توَيزَيلى دياسيلشاو 

صؤسى ٓةية هةطةس طياطةتى ثاستى كشَيلاساُى ئةو وآلتةء دياسيلشدُى كاُذيذةكاُى. بةآلَ هةوآلتاُى 
هةئاطتى ثَيويظتذا ُييةو صؤسداس بةػَيلى بةسضاوياْ دةبِة  سَيلخشاواُةئةَ وودا سؤَيء كاسيطةسى دواكةوت

 .ؤ بةدةطت دةطةآلتى طياطييةوةدةصطايةكى دةطتةً

بة دةطةآلتى دَيبةدَيلشدْ, وةن دةطةآلتَيلى ثةيوةطت بة سَيلخشاوةكاُى كؤًةَهطةى ًةدةُى ثةيوةُذي 
ثَيؼلةػلشدُى ثشؤرة ياطاء تواُاى ظيتؤكشدُى ياطاكاْ, كة دةػتواَُيت هةسَيطاى ساظةكشدُى ياطاكاْء 
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سَيلخشاوةكاُى ةُاوةِسؤكى ياطاكاُذا طؤِساُلاسى بلات, بؤية دةسكشدُى ُيضاَء سَيٌِايىء بِشياسةكاُةوة ه
 داواكاسييةكاُياْ دَيبةدَيبلات. ٓةوَهذةدةْ كاسيطةسى هةطةس ئةَ دةطةآلتة دسوطتبلةْ تاكؤًةَهطةى ًةدةُى 

ٓةُذَيلذاس سَيلخشاوة تايبةمتةُذييةكاُى بواسى ياطا بةدةطةآلتى دادوةسييةوة,  ثةيوةُذياْ طةباسةت بة
ى داخَوبوُياْ هةخظوًةيةكى قةصاييذا, ةسَيطةكةْ هدادطا دسوطت دةهةطةس  وةسىء ًافةكاُى ًشؤظ فؼاسطةس

هةثَيِاو ئةوةى هةبةسرةوةُذى ئةواْ سوكٍ بذسَيت,  تاء صاُياسى دةخةُة بةسدةَ دادطآاوكات ئةو طشوثاُة دا
هةتاقيلشدُةوةء ٓةَهبزاسدُى  هةو طيظتٌاُةػذا كة دادوةسةكاْ بةٓةَهبزادْ دادةُشَيّ بةػذاسيذةكةْ

 دادوةسةكاُذا.

ٓةسضى ثةيوةطتيؼة بةدةصطا كاسطَيِشييةكاُةوة, سؤَهياْ صؤسة, ئةًةؾ هةوآلتَيلى ثَيؼلةوتوةوة بؤ وآلتَيلى 
ُوَيِةسياْ ٓةية هةئةجنوًةُة ساوَيزكاسييةكاُى دةصطا سَيلخشاوةكاْ دواكةوتوو دةطؤِسَيت, بؤمنوُة هةئةَهٌاُيا 

 ,ُةداسَيلخشاوايةكاُذا, ٓةسوةٓا هةبةسيتاُياؾ ساوَيز هةَُيواْ دةصطا كاسطَيِشييةكاْء طةسكشدةى ئةو كاسطَيِشي
 بِةًايةكة بؤ دسوطتلشدُى بِشياسء دَيبةدَيلشدُى طياطةتى طؼيت.

ًافى ئةوةياْ ٓةية بةػذاسبّ هةداِسػنت ياْ هةوآلتة دميوكشاطييةكاُذا  ى كؤًةَهطةى ًةدةُىسَيلخشاوةكاُ
هةدَيبةدَيلشدُذا  لشدووْءيِى ئةو طياطةتة طؼتياُةى كة داًةصساوة باآلو فةسًييةكاُى دةوَهةت دةسياُطؤِس

بؤ منووُة ئةطةس هةدواى ئةجناًذاُى ضةُذ ٓةَهبزاسدَُيم دةسكةوت كة هَيلةوتؤتةوة.  ئاطةواسى خشاثياْ
لخشاوةكاُى بواسى ٓةَهبزاسدْ ياْ ياطاى ٓةَهبزاسدْ كةًوكوِسى تَيذاية, دسوطتواية ثةسهةًاْ داوا هةسَي

 بةًةبةطتى هةدةطتةى طةسبةخؤى ٓةَهبزاسدُةكاْ بلات سَيطةضاسةى طوجناوياْ ثَيؼلةؾ بلات 
ء ثةطةُذكشدُى ياطايةكى ثَيطةيؼتووتش, ياخود سَيلخشاوةكاْ خؤياْ ياطاى ٓةَهبزاسدْٓةًواسكشدُةوةى 

  كةياْ هةبةسضاو بطشَيت.ثةيجةس هةوباسةيةوة ئاًادةبلةْء ثةسهةًاُيؽ ٓةوَهة

سَيلخشاوةكاْ دةبَيت ئةوة بضاُّ كة طؤِسيِى طياطةتَيلى طؼتى خشاخ بؤ باػرت, بةس هةٓةس ػتَيم ثَيويظتى 
ػاسةصايياْ هةباسةى سةٓةُذةكاُى ئةو كَيؼةيةوة ٓةبَيت, ئةطةسُا, ُاتواُّ بةوةية كة طةسةتا سَيلخشاو/ةكاْ 
  :ةطت هةػاسةصايى ئةًاُةى خواسةوةيةًةببةسؤَهى ثَيويظتى خؤياْ ٓةطنت. 
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ئاخؤ ئةَ كَيؼةية شَيت كة بضاُئةوة ء يؼةى كَيؼةكةوة ٓةبَيتِسوسةطقةباسةو صاُياسي وسدياْ هةباسةي  -
 تاصةية ياْ كؤُة؟ 

 ضاسةطةسكشدُى ٓةًاْ ئةو كَيؼةيةدا ضواسضَيوةيةو ٓةوآلُةوة ٓةبَيت كةثَيؼرت هةصاُياسى هةباسةى ئ -
 دساوْ.    

 ٓؤى دسوطتبووُى ئةو كَيؼةية.بووُةتة كة ئةو فاكتةساُة بِاطشَيّ -
 .ياْ ٓةيةى كَيؼةكةكشدُتواُاي ضاسةطةسشَيّ كة ئةو بِشياسبةدةطت/اُة دةطتِيؼاْ بل -

 داتاو صاُياسىء ئةصًووُى وآلتاْ بلشَيِة ثاَهجؼت هةدؤصيِةوةى سَيطةضاسة/كاُذا.  -

بذؤصسَيتةوة, بؤئةوةى بِشياسبةدةطتاْ صياد كَيؼةى طياطةتة طؼتييةكة سَيطةضاسةيةن ياْ صياتش بؤ الُيلةَ  -
 هةبزاسدةيةكياْ هةبةسدةطتذا بَيت. 

كؤى ئةواُةى هةطةسةوة باطلشاْ دةكةوُة خاُةى ساظةكشدُى طياطةتة طؼتييةكاُةوة هةاليةْ سَيلخشاوةكاُى 
ةكةى تشى ثةيوةُذى بةعةقَويةتى كؤًةَهطةى ًةدةُييةوة, بةآلَ َٓيؼتا ئةًة ُيوةى ًةطةهةكةية, ُيو

بِشياسبةدةطتاُةوة ٓةية كة تاضةُذ ساوَيز بة سَيلخشاوةكاْ دةكةْء هةبواسةكاُى وةن تةُذسوطتىء ٓاتوضؤو 
هةاليةكةوة بؤ دةكةْ  اْبة سَيلخشاوةك ٓاوبةػيثةسوةسدةو كاسوباسى كؤًةآليةتىء ئابووسىء داساييء ...ٓتذ, 

 ةكاْ. طؼتييطياطةتة  داِسػنت ياْ طؤِسيِى

   
 ء صياصةتى طشتىةكاىيدووةم: ثارتة صياصي: 

سيضب سؤَهى طشُط هةطيظتٌة دياواصةكاُذا دةطَيِشَيت, بةآلَ هةطيظتٌة دميوكشاتيةكاُذا سؤَهى صياتشة, ضوُلة 
ئاًِشاصى ثةيوةُذى َُيواْ خةَهمء دةطةآلتى طياطية, ئةًةؾ دواداس ثةيوةُذى سيضب هةطةَي طياطةتة 

دياسى دةكات, ضوُلة ئاًاجنى طةسةكى سيضب طشتِة دةطتى دةطةآلتة, هةكايةى طياطةتة  طؼتيةكاُذا
طؼتيةكاُيؼذاية دةتواَُيت كاس بلاتء ظوَهَيتء ئةو ئاًاجنة بةديبَٔيَِيت, ئةًةؾ بةوة دةبَيت كة كاس هةطةس 

 خظتِةِسوى ئةَهتةسُاتيظى طوجناو بلات بؤ خضًةتى خةَهم.
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ظتٌة طياطيةكاْء بةطوَيشةى ثَيطةى هةُاو طيظتٌة طياطيةكاُذا دةطؤِسَيت, واتة سؤَهى سيضب بةطوَيشةى طي
ئةطةس هةدةطةآلتذا بَيت سؤَهى دؤسَيلةء ئةطةس ئؤثؤصطيؤْ بَيت دؤسَيلى تشة. هةطيظتٌة دميوكشاطيةكاُذا 

 ثةيوةُذى َُيواْ ثاستة طياطييةكاْء طياطةتة طؼتيةكاْ هةطةس ٓةُذَيم ًةطةهةى طشُطة وةن:

 ةكةَ: تا ضةُذَيم ئةو ثاستة ُوَيِةسايةتى ساطتةقيِةى ٓاوآلتياْ دةكات. ي

دسوطتلشدُى طياطةتة طؼتييةكاْ هةطيظتٌى  ثشؤطةىدووةَ: سادةى كاسيطةسى ئةو ثاستاُة هةطةس 
دميوكشاطيذا. هةًةػذا ثؼت بة دسوطتلشدُى كاسيطةسى ثوةبةُذى دةبةطنت ُةن كتوثِش, بؤ ئةوةى باآلُع 

 تء دؤسَيم هةطةقاًطريى هةطياطةتة طؼتيةكاُذا بووُى ٓةبَيت.تَيلِةضَي

 طَئةَ: ثاستة طياطييةكاْ سَيلخشاوطةهَيلّ كة ضاودَيشى دَيبةدَيلشدُى طياطةتى طؼتى دةكةْ. 

ُة هةوياليةتة يةكطشتوةكاُى ئةًشيلاء ومنو َيت, بؤكاسيطةسى سيضب هةوآلتَيلةوة بؤ وآلتَيلى دى دةطؤِس
يظتٌى دووت ثاستى ٓةية, ٓةسيةن هةو سيضباُة ٓةوَهذةدةْ بةسُاًةى طياطياْ بةدؤسَيم بةسيتاُيا, كة ط

بَيت كة صؤستشيّ دةًاوةس هةخؤياْ كؤبلةُةوة, ٓةسبؤية طياطةتَيلى طؼتى ثةيِشةو دةكةْ كةطودى بؤ 
بة  صؤستشيّ خةَهم ٓةبَيت. بةآلَ هةو وآلتةُةدا كة فشة سيضبى ٓةية, ئةوا ثاستةكاْ صياتش طشُطى

 بةسرةوةُذييةكى دياسيلشاو دةدةْ هةطِوسَيلى تةطلذا هةمنوُةى فةسةُظا.

ٓةسضى وآلتاُى تاصة ثَيطةيؼتوػة ئةوا سؤىل ثاستةكاْ هةُاو دةطةآلتء هةدةسةوةى دةطةآلتذا دياواصى صؤسياْ 
, ييةُ ُة ثاستة ئؤثؤصطيؤُةكاْ كاسيطةسى ئةوتؤياْ هةطةس دسوطتلشدُى طياطةتى طؼتىومنو ٓةية, بؤ

َٓيضى دؤساودؤسى خؤى بةكاسدةَٓيَِيت تا  وةولشدوةآلتذاس ٓةًوو ػتَيلى بؤخؤى قؤسغضوُلة ثاستى دةط
 صؤستشيّ ثؼتيواُى بؤ طياطةتةكاُى دةطتةبةسبلات. ئةًةؾ بة صةقى هةٓةسَيٌى كوسدطتاُذا دةبيِشَيت.
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 ء صياصةتى طشتىرة ئابورييةكاىصيًَةم: صرتاكضة : 
ى دةبَيتةٓؤى دسوطتلشدُى ُاكؤكى هةَُيواْ طشوثةكاُذا, بةتايبةت هةكؤًةَهطة ٓةًيؼة ضاالكى ئابوس

ُوَييةكاُذا, كاتَيليؽ ًوٌالَُي هةَُيواْ طشوثة طةوسةكاْء طشوثة بضوكةكاُذا دسوطت دةبَيةت, ًؤدَيشْء 
 طشوثة بضوكةكاْ داواى دةطتوةسداُى سلوًةت دةكةْ بؤ طَيِشاُةوةى ًافةكاُياْ.

ُى كاسيطةسى طرتاكضةسة ئابوسييةكاْ هةطياطةتة طؼتييةكاُذا بةػَيوةيةكى ساطتةوخؤ ٓةًيؼة ساظةكشد
 ثةيوةُذى بةَ ًةطةالُةى خواسةوة ٓةية:

ثَيلٔاتةى ثةيلةسى ئابوسىء كةستةكاُى ئابوسى, كة ػَيواصء بواسةكاُى كاسى سلوًةت دياسيذةكات, واتة تا  -2
 ضةُذَيم ثَيلٔاتةكةى ئاَهؤص ياخود طادةية.

ئاطتى ثَيؼلةوتّء دواكةوتويى ئابوسى كؤًةَهطة, ٓةسضةُذة كؤًةَهطة هةسوى ئابوسييةوة ثَيؼلةوتوو بَيت,  -1
, بةآلَ هةوآلتة دواكةوتووةكاُذا دةبَيت سلوًةت كةًرتدةبَيتةوة ئةوا سؤَهى سلوًةت هةسَيلخظنتء ضاودَيشيذا

, ئةًةؾ وادةكات سلوًةت كاسى ثشؤرةى طرتاتيزى ئةجناًبذات هةثَيِاو طةػةثَيذاُى ئابوسيذا
 دَيبةدَيلشدُى صياتش ئةجناًبذاتء ثةيلةسى ئابوسىء كاسطَيِشى ئاَهؤصتش ببَيت.

دابةػلشدُى طاًاْء دآات: ئةطةس كؤًةَهطة ٓةراس بوو, بةػَيوةيةكى دادثةسوةساُة طاًاْ دابةػِةكشا,  -3
 ت دةبَيت.ئةوا ثِش طشفت دةبَيتء ئةًةؾ ثَيويظتى بةدةطتَيوةساُى سلوًة

دؤخى ئابوسى كاسيطةسى صؤسى هةطةس طياطةتة طؼتيةكاْ ٓةية, وةن "تؤًاغ داى" سوُيذةكاتةوة كة: 
تَيلشاى دآاتى تان, سَيزةى داُيؼتواُى ُاو ػاسةكاْ, ئاطتى وةطةِسخظتِى دةطتى كاس هةثيؼةطاصىء 

بةتةكاُى وةن ثشؤطةى كةستةكاُى تشدا كاسيطةسيياْ ٓةية هةطةس ػَيواصى طياطةتة طؼتييةكاْء با
 فَيشكشدْء خؤػطوصةساُىء سَيطاى خَيشاء بادةكاْء دةطتوةسداْ هةبواسى ئابوسيذا.
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 ء صياصةتى طشتىضوارةم: صرتاكضةرة كؤمةآليةتييةكاى: 
فاكتةسة كؤًةآليةتييةكاْ هةاليةن كاسيطةسى دياسياْ هةطةس ػَيواصء كةطَيتى كؤًةَهطة ٓةيةو هةاليةكى دى 

ى فةسًاُِشةوايىء كاسطَيِشىء طياطةتة طؼتييةكاُى, بةدؤسَيم طيظتٌى فةسًاُِشةوايى طةس طيظتٌ بؤ
 سةُطذاُةوةى طرتاكضةسى كؤًةآليةتيية.

ُاوضةيىء تايةفني, بؤية  خَيَىءوآلتة تاصة ثَيطةيؼتوةكاْ خاوةُى طرتاكضةسى دؤسادؤسى بضوكى وةن 
هتوسى دميوكشاطي ٓةية, تا هةسَييةوة تةبةُى كة دسوطتلشدُى ٓةطتَيلى ُيؼتٌاُى ثَيويظتيةكى صؤسى بة

طياطةتَيلى طؼتى بلشَيت. بةآلَ صؤسداس ثاستةكاْ بةتايبةت ثاستة دةطةآلتذاسةكاْ هةبشى ئةوةى يةكَيتيةكى 
ُيؼتيٌاُى هةطةس بِةًاى طياطةتَيلى طؼتى تةُذسوطتء دميوكشاطى دسوطتبلةْ, بةثَيضةواُةوة كاس هةطةس 

 ضون بضون دةكةْ هةثَيِاو ثةستلشدُى كؤًةَهطةء ئاطاْ كؤُرتؤَهلشدُيذا.دسوطتلشدُى ئيِتيٌاى ب

هةثَيِاو بةَٓيضكشدُى طياطةتَيلى ُيؼتيٌاُى بةَٓيضدا ثَيويظتة وآلتة تاصة ثَيطةيؼتوةكاْ ضةُذ ٓةُطاوَيلى 
 طياطى طشُط بَِيّ هةواُة:

سثشطياسَيتى صياتش بلةْ هةبةساًبةس يةكةَ: بةػذاسيجَيلشدُى دةًاوةس هةسوكٌِشاُيذا, بؤئةوةى ٓةطت بةبة
 ُيؼتيٌاُةكةياُذا.

دووةَ: باػلشدُى دؤخى ئابوسىء كؤًةآليةتياْ, كةًلشدُةوةى دياواصى ػَيوة رياُى َُيواْ طوُذء ػاس, 
 باػلشدُى سَيطةوباْء ئاًِشاصةكاُى خَيشاتشكشدُى ثةيوةُذييةكاْ.

اُىء دميوكشاطى, ئةًةؾ هةثَيِاو ئةوةى ئيِتيٌا طَئةَ: دسوطتلشدُى ثاستى طياطى هةطةس بِةًاى ُيؼتيٌ
 بضوكةكاُى وةن ُاوضةء عةػشةتء ئايّء ًةصٓةب تَيبجةِسَيِشَيتء ػوُاطَيلى ُيؼتيٌاُى دسوطت بلشَيت.

ضواسةَ: ٓؤػياسكشدُةوةى خةَهم بةػَيواصى دؤساودؤس, هةسَيطةى بةَٓيضكشدُى ثةيوةُذى هةَُيواْ خةَهم 
 يظتٌى طياطيؼذا.خؤيذاو هةَُيواْ خةَهمء ط
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طرتاكضةسى كؤًةآليةتى سؤىل صؤس طشُطى ٓةية هةطةس طياطةتة طؼتييةكاُى دةوَهةت, بؤية ثَيويظتة 
طياطةتى طؼتى ٓاوتةسيب بَيت هةطةَي خواطتى خةَهلذاء داواكاسييةكاُياْ دَيبةدَي ببَيتء باآلُع هةَُيواْ 

اُيضًى داًةصساوة فةسًىء ُافةسًييةكاُةوة ٓةية طشوثةكاُذا بَيتةكايةوة. ئةَ باآلُظةؾ ثةيوةُذى بة ًيل
بؤ فؤسًةَهةكشدُى طياطةتى طؼيت, ٓةس ئةًةؾ دياواصى َُيواْ طيظتٌة ثَيؼلةوتوو ء دواكةوتووةكاْ 

 دةطتِيؼاُذةكات هةداِسػنتء دَيبةدَيلشدُى طياطةتة طؼتيةكاُذا.

 

  صياصةتة طشتييةكاى بة دميوكزاصي نويَهةرايةتييةوةثةيوةندى 
تا ئَيظتا باػرتيّ طيظتٌة كةًشؤظايةتى بؤ ػَيواصى دةوَهةتذاسى ثةيجَيربدووة, بةآلَ ئةًة بةو  3وكشاطيدمي

ًاُاية ُايةت كة ئةَ طيظتٌة كَيؼةى تايبةت بةخؤى ُيية. دميوكشاطي هةسواَهةتذا يةن دؤسة, بةآلَ 
ة كة بؤ يؤسى دميوكشاطيهةدةوٓةسدا ػَيواصى دؤساودؤسى ٓةية, دميوكشاطي ساطتةوخؤ بَيطةسدتشيّ د

بةآلَ هةبةس كؤًةَهَيم ٓؤكاسء هةطةسو ةكاُى يؤُاُى كؤُذا ثةيِشةوكشاوة, يةكةجماس هةدةوَهةتة ػاس
دؤسَيلى دى  ,ٓةًوػياُةوة صؤسبووُى رًاسةى داُيؼتواْء بةسفشاواُبووُى طِوسى دوطشافياى دةوَهةتاْ

ايةتى )خةَهم هةسَيطاى ًيلاُيضًى ٓةَهبزاسدُةوة هةدميوكشاطي ٓاتؤتة ئاساوة, كة بة دميوكشاطي ُوَيِةس
 كةطاَُيم وةن ُوَيِةسى خؤياْ ٓةَهذةبزَيشْ تا هةبشى ئةواْ سوكٌِشاُى بلةْ( ُاطشاوة.

ئةجمؤسة هةدميوكشاطي ثِشكَيؼةتشيّ دؤسى دميوكشاطيية, بةدؤسَيم ٓةُذَيم ثَيياُواية دميوكشاطي 
وكشاطيةتةوة ُيية, سؤطو هةًباسةيةوة دةخت هةوة دةكاتةوة تاكة ُوَيِةسايةتى, هةبِةِسةتذا ثةيوةُذى بةدمي

فؤسًى دميوكشاطي دميوكشاطي ساطتةوخؤية, ضوُلة بة تةُٔا هةدميوكشاطي ساطتةوخؤداية, كة خةَهم 

                                                           
كة بةماىاى حوكهء  kratia كة بةماىاى خةلَك ديَتء كساتية  Demosلةبيةمادا وشةى دميوكساضى وشةيةكى يؤىاىيةو لةزووى شماىةواىييةوة لةدوو بسِطةى دميوس 3

ى ة، بةمجيَية دميوكساضيةت لةزووى شماىةواىييةوة ياىى فةزماىسِةوايى خةلَك، شؤزيَكيض، بةتايبةتى ضةزؤكى ثيَصووتسى وآلتة يةكطستوةكاىوت ثيَكَاتوفةزماىسِةوايى ديَ
ئامااي    خةلَكدا. واتة يةكةو ئاماىخء كؤتاا لةاليةٌ خةلَكةوةء لةثيَياوى  ةواية ئةو ضةمكة فةزماىسِةوايى خةلَكيئةمسيكا ئةبساٍاو ليكؤلًَ ئةمة شياتس زوىدةكاتةوةء ثيَ

 خةلَك.دميوكساضيةت بسيتيية لة
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ساطتةوخؤ فةسًاُِشةوايى خؤى دةكات, ٓيض َُيوةُذطريَيم وةن ُوَيِةسء ثةسهةًاُتاس هةئاسادا ُيية. ٓةس 
سؤطؤ ثَييواية دةبَيت ثةيِشةوى هةجمؤسة هةدميوكشاطي بلشَيت. ٓةس هةَ سواُطةيةػةيةوة هةبةس ئةًةػة 

 سؤطؤ هةكاتى خؤيذا سةخِةى دميوكشاطي ُوَيِةسايةتى بةسيتاُى دةكات.

هَيشةوة هةٓةطتلشدْ بةَ كَيؼة بوُياديياُة, ئةصًووْء بريى طياطى, كؤًةَهَيم ًافء سَيلاسى طشتؤتةبةس بؤ 
ةدا ٓةية. ئةو ًافء سَيلاساُةؾ صؤسْ كة يئةو بؤػايياُةى هةدةطتةى ئةَ دؤسة دميوكشاطيثِشكشدُةوةى 

بةئاصادى سادةسبِشيّء ئاصادى كؤبووُةوةء ساثشطي دةطتجَيذةكاتء بةئاصادى طشدبوُةوةو سؤثيؼاُذاْء )الى 
ء ضاالكياُةؾ ػى ضةكذاسيؽ دةطشَيتةوة( دسَيزة بةخؤى دةدات, ٓةًوو ئةَ ًافٓةُذَيم بريياسيؽ ػؤِس

اسةكاْ )ياطاء سَيٌِايىء بِشي وادةكات ُوَيِةسةكاُى خةَهم بةئةكتء ٓةَهوَيظتى طياطياُذا بضِةوة
ةػَيِِةوة, ٓةَهبزاسدُى ثَيؼوةخت ئةجناًبذسَيتء دةطلاسى بوُيادى داًةصساوةكاْ ٓةًواسبلةْ ياْ ٓةَهياُبو

 دسصاُةداية كة هةدميوكشاطي ُوَيِةسايةتيذا ٓةية.بلشَيت....ٓتذ(. ٓةًوو ئةًةؾ هةثَيِاو ثِشكشدُةوةى ئةو 

بةآلَ هةطةَي ٓةًوو ئةًاُةػذا, َٓيؼتا دسصةكاُى ئةَ دؤسة هةدميوكشاطي ثِشُةبووُةتةوة, بؤية ٓةوَهةكاْ 
. ُوَيِةسايةتيبةسدةواًّ بؤ دؤصيِةوةى ًيلاُيضًى صياتش هةثَيِاو كةًلشدُةوةى ُوقظاُييةكاُى دميوكشاطي 

لاُيضًاُةؾ كة هةُاوةِساطتةكاُى طةدةى بيظتةًةوة هةوياليةتة يةكطشتوةكاُى ئةًشيلا يةكَيم هةو ًي
دآَيِشاوةء ئَيظتا بةصؤسبةى وآلتاُى دئاُذا )هةدواى بةٓاسى عةسةبييةوة ئةَ ًيلاُيضًة هةوآلتاُى 

 عةسةبيؼذا صؤس بةسبآلوبووة( ثةيِشةوى هَيذةكشَيت بشيتية هةثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاْ.

 ثةيثةر وةك ميكانيشميَكى دميوكزاصي نينضة راصتةوخؤ 
ثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاْ يةكَيلة هةًيلاُيضًةكاُى تةكاًوهجَيلشدُى دميوكشاطي ُوَيِةسايةتىء هةسَيطاى 

ئةَ ًيلاُيضًةء ئةواُى ديؼةوة كةًتاصؤس ُضيلذةبيِةوة هةدميوكشاطي ُيٌضة ساطتةوخؤ. ثةثيةس وةن 
, بريؤكةيةكة هةضةُذ ثةِسةيةكذا دَييذةكشَيتةوة, تَييذا كَيؼةيةكى ٓةُوكةيى )دةػَيت هةُاوةكةيِشا دياسة

 كَيؼةكة طياطى, تةُذسوطتى, ئةًِى, ثةسوةسدةء فَيشكشدْ, ثةيوةُذى بةطياطةتى دةسةكييةوة, ٓةبَيت...
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ُى ئةو كَيؼة ٓتذ( ُاويوَيذةُشَيتء ًةتشطييةكاُىء كؤًةَهَيم سَيطةضاسة دةخشَيِةِسوو بؤ ضاسةطةسكشد
 ضاساُة دةخشَيِةسوو.تى دَيبةدَيلشدُى ئةو سَيطةثَيِاطةكشاوة, ٓاوكات ٓةس هةو ضةُذ ثةِسةيةدا ضؤَُي

 هَيشةوة هةوة تَيذةطةيّ كة:

يةكةَ: ئةوةى ئاًادةكاس/اُى ثةيجةس ئاسِاطتة دةكات, خةًى طؼتىء ضاكةى طؼتييةء دةياُةوَيت هةسَيطةى 
 ئةو ثةيجةسةوة كَيؼةيةكى دياسيلشاو ضاسةطةس بلةْ.ئاًادةكشدْء دَيبةدَيلشدُى 

دووةَ: ئةوةى ئاًادةكاساُى ثةيجةس ئاِساطتة دةكات, بةسرةوةُذى سيضبيء ئايذيؤهؤرى ُيية )ئةطةسضى 
ئةػَيت هةطِوسَيلى تةطلرتيؼذا ئةُذاًة خةخمؤسةكاُى سيضبَيلى دياسيلشاو, ياْ ثؼلذاساُى كؤًجاُييةن, 

ةس بؤ ضاسةطةسكشدُى كَيؼةيةكى سيضبةكةياْ ياْ كؤًجاُياكةياْ ياْ ياْ داًةصساوةيةن ثةيج
داًةصساوةكةياْ ئاًادةبلةْ(. ٓةس بؤية ئاًادةكاس/اُى ثةيجةس ًشوُةتء ُةسًى هةئاًادةكشدُى ثةيجةسدا 
بةخةسدذةدةْ, واتة هةبشى ضاسةطةسَيم, ضةُذ ضاسةطةسَيم دةخةُةِسوو, بؤ ئةوةى كاًياْ هةتواُاداية 

 بلشَيت. واتة ئاًادةكاساُى ثةيجةس ٓةًيؼة ضةُذ ئةَهتةسُاتيظَيم دةخةُة بةسدةَ بِشياسبةدةطتاْ.دَيبةدَي

ثةيجةس ًاًةَهة هةطةَي كَيؼةيةكى ٓةُوكةييذا دةكاتء ٓةًوو فؤكظيؼى هةطةس  طَئةَ: هةو سوةوة كة
ةى صاُظتيذا دياواصة, ضاسةطةكشدُيةتى )واتة دَيبةدَيلشدُى ُاوةِسؤكى ثةيجةسةكة(, هةطةَي توَيزيِةو

ضوُلة توَيزيِةوةى صاُظتى دوسًةوداتشةء ًةسز ُيية كَيؼةيةكى كاتى بلاتة بابةتى هَيلؤَهيِةوةى خؤى, 
توَيزةس ئةوةُذةى ًةبةطتَيتى توَيزيِةوةيةكى صاُظتى تيؤسى ئةجناًبذات, ئةوةُذة  ىئةًة دطة هةوة

ة. ئةطةسضى ٓةسيةن هةتوَيزةسء ئاًادةكاسى ثةيجةس ئاًاجنى طةسةكى ُيي بةالوةثشاكتيضةكشدُى بريؤكةكةى 
هةوةدا ٓاوبةػّ كةدةبَيت ًيظذاقيةت هةكاسةكةياُذا ٓةبَيتء بابةتى بّء طوود هةبريؤكةى يةكذيؽ 

 دةطشْ.سوة

ضواسةَ/ وةن دةسئةجناًى طَي خاَهى طةسةوة ثةيجةس دةبَيتة ًيلاُيضًَيم بةدةطت ٓاوآلتياْء سَيلخشاوةكاُى 
دةطلاسيلشدُى طوفتوَيشء ٓاسدوَيشى هةةدةُييةوة بؤ بةػذاسيلشدْ هةدسوطتلشدُى بِشياسء كؤًةَهطةى ً
 دةوَهةتذا.
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هَيشةوة هةوة تَيذةطةيّ كة ثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاْ ًيلاُيضًَيلى ُةسًة )دةػَيت ًيلاُيضًةكاُى 
ى ساطتةوخؤ بتواَُيت خؤثيؼاُذاْء طشدبوُةوةء ًاُطشتّ ... ٓةُذَى داس طةسًنب(, بؤ ئةوةى: ٓاوآلت

هةَُيواْ دوو ٓةَهبزاسدُذا بيطشَيتةبةس, تا هةدسوطتلشدُى بِشباسء تَيجةِساُذُى تةُطةرةكاُذا سؤَهى ٓةبَيت. 
بةًةؾ هةاليةن بةػذاس دةبَيت بة بةخؼيِى ًاُا بةدةوٓةسى دميوكشاطيء بةدؤسَيم هةدؤسةكاْ 

سةٓةُذَيلى دَيبةدَيلاسى )تِفيزى( ٓةية. هةو ُضيلذةبَيتةوة هةدميوكشاطي ساطتةوخؤ, ضوُلة ثةيجةس 
سوةػةوة كة ثةيجةس ًيلاُيضكَيلى ُةسًة طةقاًطريى دسوطت دةكات, ئةًة دطة هةوةى ئيِتيٌاء خةخمؤسى 

بؤ ٓاوآلتى دسوطت دةكات, كاتَيم بةػذاس دةبَيت هةدسوطتلشدُى بِشياسدا, ٓاوكات ٓةوَهَيليؼة بؤ 
 ووياْ هةخواطتة طةسةكييةكاُى دميوكشاطني.دابةػلشدُى دةطةآلت, ئةًاُةؾ ٓةً
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 بةشى دووةم

 ئامادةكزدنى ثةيثةرى صياصةتة طشتييةكاى
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 ثةيثةرى صياصةتة طشتييةكاى ضيية؟ 

, كة كَيؼةيةكى ةِسةيةكى ُاوةِسؤن ثوختء بابةتي ثَيلذَيتضةُذ الثهةثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاْ, 
ةُاو كؤًةَهطةدا دةكاتة خاَهى دةسضووُى خؤىء هةسَيطةى كؤكشدُةوةى داتاو هدياسيلشاو ٓةُوكةيى 

صاُياسى ثَيويظتةوة ساظةى ٓةًوو سةٓةُذة دياواصةكاُى ئةو طياطةتة طؼتيية دةكات كة كَيؼةكةى 
سَيطةضاسةيةكى واقيعي بؤ كَيؼةكة بذؤصَيتةوة ضةُذ ئةَهتةسُاتي ء  بة ئاًاجنى ئةوةى ,هَيلةوتؤتةوة

بلات كة تواُاياْ بةطةس ى ةبِشياسبةدةطتاُئةو ثَيؼلةػى ضةُذ ساطجاسدةيةكذا, دواتش  هةطةَي
, بة ئاًاجنى داُاُى كاسيطةسيى ئةسَيِى هةطةسياْ هةثَيِاو ضاسةطةسكشدُى كَيؼةكةدا دةػلَيتةوة

ى خؤئةَ ضاسةطةسييةؾ ثةطةُذكشدُى يةكَيم هةسَيطةضاسةكاْ بؤ ضاسةطةسكشدُى كَيؼةكة, كة صؤسداس 
 هة ٓةًواسكشدُى ياطا, ياْ دةسكشدُى بِشياس ياْ سَيٌِاييةكذا دةبيَِيتةوة.  

تةوةسى طةسةكىء خاَهى دةطجَيم هةئاًادةكشدُى ثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاُذا دياسيلشدُى 
ضاسةطةسيؽ بووُى ُابَيت, ثاػاْ سيضكشدُى ضةُذ  ضوُلة ئةطةس كَيؼة ُةبوو, كةيةكَيؼة

ُطَيِشاوى ئةوتؤية كة ضاوةِسواُى ئةوة هة ٓةسيةكةياْ دةكشَيت, بة ػَيوةيةن سَيطةضاسةيةكى ٓةَهظة
هةػَيوةكاْ, ببَيتة دَيطةى بايةخى بِشياسبةدةطتاْ, دياسة ٓةسيةن هةو سَيطةضاساُة ثَيويظتى بة 
سووُلشدُةوةى ثَيويظت ٓةية هةسَيطةى خظتِةِسووى صاُياسىء داتاو بةَهطةى باوةِسثَيلشاو هةطةأل 

 توَيلشدُى اليةُة ئةسَيِىء ُةسَيِييةكاُى ٓةسيةن هةو سَيطةضاساُة بةثَيى ثَيويظت. تاوو

ئاًادةكشدُى ئةو سَيطةضاساُةى هةثةيجةسدا دةخشَيِةِسوو, دةسطا هةبةسدةَ ئةو بةساوسدكاسييةدا دةكاتةوة 
ظتى بة صاُياسىء كة يةكَيم هةواُة وةن طوجناوتشيّ سَيطةضاسة ثَيؼِياسبلشَيت, كة دياسة ئةًةؾ ثَيوي

َٓيِاُةوةى ثاطاوو ئةسطؤًَيِتى بةَٓيضو بةَهطةداس ٓةية بؤ ئةوةى بتواَُيت قةُاعةت بة بِشياسبةدةطتاْ 
 بلات. 

ئةو ػتةى كة ثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاْ هةٓةسيةن هةوتاسو طتووْء سيجؤستارة سؤرُاًةواُييةكاْ 
كَيؼةكاْ دةخاتةِسوو ُةن سةخِةياْ بلات,  ديادةكاتةوة ئةوةية كة ثةيجةس تةُٔا سَيطةضاسة بؤ
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دطةهةوةى ُابَيت ثةيجةس بة صًاَُيلى قوسغء ُاسؤػّ بِوطشَيت ياْ ٓةَهضووْء طؤصداسىء اليةُطشى 
 ثَيوةدياسبَيت, بةَهلو ثَيويظتة واقيعىء بابةتىء بَياليةْ بَيتء صًاَُيلى طادةو ئاطاُى ٓةبَيت.

ةاليةْ يةن كةغ ياْ صياتشةوة وةن سةػِوغ ئاًادةبلشَيت, دةكشَيت ثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاْ ه
بضَيتةوةء كؤى طةسُرء تَيبيِيةكاُياْ ببةخؼِة  ئاًادةكاس/اُى سةػِوطى  دواتش طشوثَيلى ديلة ثَييذا

 ثةيجةسةكة بةًةبةطتى دةوَهةًةُذكشدُى. 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

 KIEثةميانطةى كوزدى بؤ هةَلبرازدن                                زيَبةزى ئامادةكسدنى ثةيجةزى ضياضةتة طشتييةكان

           

36 | P a g e  

 

 لة ثةيثةردا دةصتهيشانكزدنى كيَشة
Defining Policy Problem 

 

ى كَيؼةيةكهة طياطةتى طؼتيذا يّ, كة تواُيبَيتٌاْ لةئاًادةكشدُى ثةيجةس ب دةطت بة كاتَيم دةتواُني
. بةآلَ ُابَيت ئةوةًاْ هةبريبضَيت كة بة ًةبةطتى ضاسةطةسكشدُى دةطتِيؼاْ بلةيّ  وسدو دياسيلشاو

ثَيويظتييةكى صؤسى بة  وْ ُييةكاسَيلى ئاطا يةنكَيؼةدةطتِيؼاُلشدُى تةُٔا  رًاسةى كَيؼةكاْ صؤسْء
هةاليةكى ثةيجةسةكة ئاطاْ بةدةطتةوة بَيتء هةاليةكةوة ئةوةى بؤ ,ةٓةي و تاووتوَيلشدْوسدبووُةوة
 .  بِشياسبةدةطتاَْيتة دَيطةى بايةخى بتشيؼةوة ب

  ثَيويظتة ئةو كَيؼةيةي ثةيجةسي طياطةتة طؼييةكاُي بؤ ئاًادةدةكشَيت, صياتش هةضاسةطةسَيلي بؤ
خبشَيتةِسوو, ئةطةس كَيؼةى ثةيجةسَيم ُةيتواُى الُيلةَ ضاسةطةسَيلى بؤ بذؤصسَيتةوة, ئةوة بضاُة 

 ٓةوَهةكة ُابَيتة ثةيجةسو هةباسدةضَيت.  

  ثةيجةسدا صؤس بة وسدي خودى كَيؼةكةو ًةوداكاُى دياسيبلشَيت.  ئاًادةكشدُىثَيويظتة هة 

  قظةي هةطةس بلةيت بابةتةكاُي ثةيوةطت بّ دَهِيابووُةوة هةوةي ئةو بابةتةي دةتةوَيت
بةيةكرتةوةء هة تواُادا ٓةبَيت دَيبةدَي بلشَيّء بتواُشَيت ثةيوةُذي ساطتةوخؤ بة خاوةْ 

ِاو ذاُاْ هةطةس بِشياسبةدةطتاْ طةوسةتشيّ ٓةُطاوة هةثَييبِشياسةكاُةوة بلشَيت, ضوُلة كاسيطةس
 دا. بةسةوثَيؼضوُي بابةتي ثةيجةس

 ثةيجةسةوة طؤِساُلاسي هة طياطةتة طؼييةكاُذا دسوطتبلشَيت  ئاًادةكشدُىُشا هةسَيطةي ئةطةس ُةتوا
 هةوكاتةدا بابةتي ثةيجةسةكة طشُطي ئةوتؤي ُاًَيَِيت. 

  ُاكشَيت ًةوداي كَيؼةى ثةيجةس صؤس فشاواْ بَيت, ضوُلة ٓةتا بةباػي كَيؼةكة دياسي بلةيت َٓيِذة
 ؤصيتةوةء ثَيؼِياسةكاُت صياتش ػايةُي دَيبةدَيلشدْ دةبّ. دةد بة ئاًاجنطرياوئاطاُرت اليةُي 
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بتواىني جةوٍةزي كيَصةكة لةشيَوةي ثسضيازدا خبةييةزِوو، بؤئةوةى بةٍؤيةوة  شؤز طسىطة
خؤماٌ لةبةزدةو كؤمةلَيَك ضازةضةزي طوياودا ببييييةوة كة دةتواىني خالَ  بةٍيَصء الواشي 

 ئةو ضازةضةزيياىةط ديازي بكةيً. 

   ضوُلة ةكة ضاسةطةسى دةكات تاكِشةٓةُذ بَيت ُةن فشةسةٓةُذ, ي ثةيجةسيةكَيؼةثَيويظتة ئةو
ُاكشَيت هةطةس بابةتَيم قظةبلةيت كة ئاو صؤس بلَيؼَيتء دوسودسَيز بَيت, هةوكاتةدا بِشياسبةدةطتاْ 

 ُابَيتء ثةيجةسةكة ئاًاجنةكةى ُاثَيلَيت.تاقةتى خوَيِذُةوةياْ 

   ,تةُٔا دةخت ُابَيت هة ثَيِاو ٓةسضى صووتش ضاسةطةسكشدُى ئةو كَيؼةيةى ثةيجةسةكة ُاويوَيِاوة
كاسيطةسي خشاخ  ,, هةبةسئةوةي صيادةِسةويء ثَيذاطشي هةطةس ئةو خاَهةتةوةشَيهةطةس يةن ضاسةطةس بل

 دسوطتذةكاتء طشُطي ئةوتؤي ُابَيت.

   دواي ئةوةى كَيؼةكةء ًةوداكاُي دةطتِيؼاُلشا دةبَيت دَهِياببيِةوة هةوةي ئةو صاُياسياُةي
 بةكاسًاْ َٓيِاوْ بةَهطةداسء طةملَيِشاوْء طودي بؤ خوَيِةساُي ثةيجةسةكة دةبَيت.

   ,ًةسز ُية هةَ قؤُاغةدا ئةو ضاسةطةساُةي دةسكي ثَيذةكةيّ بةتةواوةتي هةالًاْ ثَيطةيؼتبَيت
 لو دواتش هة قؤُاغةكاُي دآاتووي ثةيجةسةكةدا بؤًاْ دةسدةكةوَيت..بةَه
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  :ثيَزصتى ثزصيارةكاى 

 

   ئايا ئةَ كاتة هةباسء طوجناوة بؤ ئةوةي ًاًةَهة هةطةَي خودي ئةَ كَيؼةيةدا بلشَيت؟ 

  ئايا كَيؼةكة ػايةُي طشُطي ثَيذاُي بِشياس بةدةطتاُة؟ 

  هةسَيطةي ثةيجةسى طياطةتي طؼتيةوة ضاسةطةسبلشَيت؟ ئايا كَيؼةكة ػياوي ئةوةية 

  ُاطيَِيلى وسدء دياسيلشاو بؤ كَيؼةكةو ًةوداكاُى ٓةية؟ 

  ٓيواكاْ ضني بؤ ئةوةي بشياِسبةدةطتاْ بطةُة ئةو بِشوايةي ضاسةطةسي كَيؼةكة بلةْ؟ 

  كة؟دةكشَيت صاُياسي طةملَيِةسء ثةيوةطتٌاْ دةطتبلةوَيت طةباسةت بة بابةتي كَيؼة 

  دةتواُشَيت بؤ ضاسةطةسكشدُى كَيؼةكة, بري هة ضةُذ ضاسةطةسَيم بلشَيتةوة؟ 
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 :لة ثةيثةردا بة ئاماجنطرياودةصتهيشانكزدنى كةصاني 
Knowing your Target Group 

 

 

 
 ئةو كةطاُةي ثةيجةسياْ بؤ ئاًادةدةكشَيت, واتة كةطاُي ىثَيؼوةختة دةطتِيؼاُلشدْء دياسيلشدُي 

خؤػذةكات بؤ داُاُي ثةيجةس هةطةس بِةًاي صاُياسييةكاُي  ", سَيطةTarget Group" بة ئاًاجنطرياو
 ئةواْء سادةي طشُطيجَيذاُياْ بة بابةتي ثةيجةسةكة. 

اوةوة ٓةية, هةكاتي ئاًادةكشدُي ثةيجةسدا دةبَيت اًاجنطريئ تا ئةو دَيطةيةى ثةيوةُذى بة طشوثى بة
 سةوة بلشَيت:سةضاوي ئةَ خاآلُةي خوا

يةكةَ: ثَيؽ ٓةًوو سَيلاسةكاْ دةبَيت ئةو كةطاُة دياسيبلشَيّ كة دةًاُةوَيت ثةياًي ثةيجةسةكةياْ 
ثَيبطةيةُني, بؤئةوةى بتواُني كاسيطةسي هةطةس سواُنيء بريكشدُةوةياْ دابَِيني طةباسةت بةو 

 كَيؼةيةى كة ثةيجةسةكة خظتويةتةِسوو. 
كة ثةيوةُذيياْ هةطةأل  صؤس بةوسدي ئةو كةطاُة دياسيبلات,اُي ثةيجةس دووةَ: ثَيويظتة ئاًادةكاس/

كَيؼةكةدا ٓةيةو تواُاي ضاسةطةسياْ هةالية, ياخود ئةو كةطاُة كَيّ كة خاوةُي بةسرةوةُذيّء 
كَيؼةكة كاسيطةسي هةطةس ئةواُيؽ داُاوة. طوودى ئةًةؾ هةوةداية, ئاًادةكاس/اُي ثةيجةس قةباسةو 

 اسياُة دةصاَُيت كة ثَيويظتة ثةيجةسةكة هةخؤي بطشَيت.دؤسى ئةو صاُي
َٓيِذة كاتياْ  بة ئاًاجنطرياوي ثةيجةس دةبَيت ثَيؼبيين ئةوةبلات كة كةطاُى /اُطَئةَ: ئاًادةكاس

ُيية بابةتي دووسء دسَيزء قوَي خبوَيِِةوة, ياخود سةُطة بةػَيلياْ صاُياسي ئةوتؤياْ هةطةس بابةتي 
خوَيِةسي ثةيجةسةكة  ئاَهؤصبؤية دووسكةوتِةوة هة بةكاسَٓيِاُي ضةًلي طشاْء  ,ثةيجةسةكة ُةبَيت

بة بَيضاسدةكاتء ئاًاجني خؤي ُاثَيلَيت. هةبةسئةوة صؤس طشُطة ئاًادةكاس/اْ ئةوة بضاَُيت كة طشوثى 
ةسَيطةي ضي ُاصاَُيت؟ ياْ هة ضيذا ٓةراسة؟ كة ئةوة صاُشا ئيرت دةتواُني ئةوة بضاُني كة ه ئاًاجنطرياو

 ثةيجةسةكةوة ضي ثَيؼلةؾ دةكةيّ!؟.
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 :ثيَزِصيت ثزصيارةكاى 
 

  تاكةكاُي كؤًةَهطاْ هة منوُةي طةسؤكي اليةَُيلي طياطي دياسيلشاو؟   بة ئاًاجنطرياوئايا كةطاُى
 ياْ ثَيلٔاتووْ هة ئةُذاًاُي سَيلخشاوء بشيلاسةكاْ؟ ياْ تَيلةَهةيةكّ هة ضةُذ اليةَُيلي كاسا؟

  ضي هةباسةي ئةو بابةتة دياسيلشاوةوة دةصاُّ كة ثةيجةسةكة ًاًةَهةي  اًاجنطرياوبة ئكةطاُى
 هةطةَهذا دةكات؟

  بة وا هة كةطاُى  كةطشتؤتةبةس هة كؤى ثَيلٔاتةكاُى ثةيجةسةكةدا, ػَيواصَيلى ئةوتؤت ئايا
بة كة كةطاُى  ,؟ ئةو ثشطياساُة كاًاُةْقبوَهبلةْت ى ُاو ثةيجةسةكةسطؤًَيِتةكاُابلات ئ ئاًاجنطرياو
بةٓؤى ثةيجةسةكةوة هة بريو ًَيؼلياُذا دسوطتذةبَيت؟ تاضةُذ ثةيجةسةكة دةتواَُيت  ئاًاجنطرياو

 فةسآةَ بلات؟  بة ئاًاجنطرياوثشطياسء وةآلًةكاُيؽ بؤ كةطاُى 

 ي ٓةطت بةوةدةكةيت كة ساطجاسدةكاُ؟ ئايا كاًاُةْ بة ئاًاجنطرياوي كةطاُى ييةكاُبةسرةوةُذ
 ؟دا تةباْبة ئاًاجنطرياو اليةُىي ييةكاُبةسرةوةُذت هةطةأل كةثةيجةسة

  ى ُاو ثةيجةسةكة, تةُٔا خاوةْ بِشياسء ثوة باآلكاُى هةخؤطشتبوو, بة ئاًاجنطرياوئةطةس طشوثى
دةكشَيت هةثاَي ئةًاُيؼذا ئاِساطتةي سؤرُاًةُوطاْ, ديبوؤًاتلاس, بةسَيوةبةساُي سَيلخشاوة 

ى بة ةتييةكاْ بلشَيت. هةثاَي ئةو توَيزاُةي باطلشاْ دةكشَيت طشوثُاسلوًييةكاْء َُيودةوَه
سَيلخشاوة ٓةسَيٌيةكاْء كؤًةَهةي ًافةكاُي ًشؤظء طةُذيلاء سَيلخشاوةكاُي ريِطة  ئاًاجنطرياو

ةُذياْ ثَيوةبلشَيت بؤ ثةيو ةهةخؤبطشَيت. ثَيويظتة ٓةًوو دةًاوةسي ثاَهجؼتيلاسء ئةواُةي ثَيويظت
كاسيطةسي ثةيجةسةكة  ئةَ ثاَهجؼتيلشدُةةكة, بة وسدي دةطتِيؼاْ بلشَيّ, ضوُلة ثشؤرطةسخظتِى 
 ػياوي دَيبةدَيلشدْ دةبّ.  ساطجاسدةكاُيؽصياتش دةكاتء 
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 ثةيثةري كزدنديشايهشيَواسى 

Policy Paper Design 
 

كسدىى ثةيجةزدا، لةضةزةتاى ئامادة ئامادةكاز/اىة  ثةيجةز ىةخصةزيَطايةكى طسمياىةي  كسدىديصايي   
بة ض شيَواشو ئامساشيَك  ت لةال زووىببيَتةوة كةطصيت ثةيجةزةكةرتاتيرى ضضوازضيَوةى كة لةثيَياو ئةوةى 

ثةيجةزةكة ضازةضةزبكةيت. ىاو ت كيَصةى ةزيَطةى ئةو ئامساشاىةوة دةتواىيدةبسيَتةثيَصةوةو تاضةىد ل
لةزِووى ٍازمؤىيةتى دازِشنتء دؤشييةوةى  ،يعى بيَتوة ضةىديَك ديصايين طسمياىةيى ثةيجةز وزدو واقليَسة

ة ثيَويطتةكاىيدا، بةو ئةىداشةيةط ثةيجةزةكة تضازةضةزييةكاٌء بةزجةضتةكسدىى داتاو شاىيازىء كةزةض
طصتييةكةى ىاو ثةيجةزةكةدا رتاتيرة لة ئامايى خؤى ىصيكدةبيَتةوة، كة خؤى لة بةجيَطةياىدىى ض

 دةبيييَتةوة.

 زدنى صياصةتة طشتييةكاىثزؤصةى دروصتك

ضياضةتة طصتييةكاٌ شؤز بة كةمى خؤياٌ لة قةزةى ئةو شيكازيية تيؤزياىة دةدةٌ كة خودى ضياضةتة 
لةضةز وةضتاوة، ئةمةط لةبةزئةوةية كةضاىى بسِيازبةدةضت كاتى ئةوةياٌ ىيية خةزيكى  ىطصتييةكة

طةزى فيكسى ضياض  لةضةز ضياضةتة شيكازي ضياض ء زيصكسدىى مؤديَمة تيؤزييةكاٌ بً، ياخود كازي
اىى ضياضةتة ئامادةكاز/اىطصتييةكاىياٌ زةىطبداتةوة. ئامايى ئةو بةشة بؤ ٍؤشيازكسدىةوةى 

طصتييةكاىة بةو مؤديَمة باواىةى كة لة ئازادا ٍةٌء زاظةكسدىى زادةى كازيطةزي ئةو مؤديَالىةية لةضةز 
 .  ثسؤضةى ئامادةكسدىى ثةيجةزى ضياضةتة طصتييةكاٌ

دةضتةواذةى " ثسؤضةى دزوضتكسدىى ضياضةتى طصتى" بسيتيية لة ويَياكسدٌء ثيَصخطنتء 
طصتييةكاٌ دايدةزِيَرٌ. بةطصتى داىاىى ضياضةتى  دةشطاثازيَصطازيكسدٌ لةو ضياضةتء بةزىاماىةى كة 

ةجيَكسدىى ديازيكسدىى كيَصةكة، دازِشتيى ضياضةتى طصتى، جيَب}طصتى بة ضواز قؤىاغدا تيَدةثةزِيَت: 



 

 KIEثةميانطةى كوزدى بؤ هةَلبرازدن                                زيَبةزى ئامادةكسدنى ثةيجةزى ضياضةتة طشتييةكان

           

42 | P a g e  

 

. زادةى كازيطةزي دامةشزاوةكاٌء توخهء زةطةشة كازاكاٌ لةضةز ئةو {ضياضةتى طصتى، ٍةلَطةىطاىدىى
قؤىاغاىة بة ئاضتى جياواشةو وةكيةك ىيية. ٍةىديَكحاز ثسؤضةى دازِشتيى ضياضةتةكاٌ فؤزميَكى خوىل 

تةىاىةت ٍةىديَكحاز لةكاتى  بةخؤوةدةطسيَت شياتس لةوةى فؤزمى ٍيَمَيَكى دزيَركساوة لةخؤبطسيَت.
ٍةلَطةىطاىدٌ ياٌ ضاوديَسيكسدىى يةكيَك لة ضياضةتةكاىدا، دةضكةوتيى شاىيازى ىويَ ياخود قوتبووىةوةى 
بةزبةضتى دةزةك  وايكسدووة برازدة فةزاٍةمكساوةكاىى ضياضةتيَكى طصيت بطؤزِدزيًَ. ياخود ٍةىديَكحاز 

 ؤى طؤزِييى خودى كيَصةكةط.ئةو فاكتةزاىةى ٍاتووىةتة ثيَض بووىةتةٍ

اٌ طفتوطؤى لةضةز دةكةٌ، ض َ مؤديَمياٌ طسىطىء بايةخى مةىدلةىيَو ئةو مؤديَالىةى كة شؤزجاز تيؤز
تايبةتياٌ ٍةية. مؤديَمى يةكةو ىاضساوة بة "مؤديَمى ضيطتةمةكاٌ"، كة لة شةضتةكاىى ضةدةى 

دزوضتكسدىى ضياضةتى طصتى شادةى ضيطتنيَكة ثيَيواية كة ثسؤضةى  ئةو مؤديَمةزابوزدودا دةزكةوتووةو 
" دةدؤشيَتةوة، وةك ثسضةكاٌ، فصازةكاٌ، Input-"املدخالت كاٌتيََاويصتة كة ضازةضةزى بؤ
 لة" Output -خسجاتامل" دةزٍاويصتةكاٌ دةبيةٍؤى بةزٍةمَيَياىى تيََاويصتاىةشاىيازييةكاٌ. ئةو 
ٍةزضى مؤديَمى دووةمة "مؤديَمى دامةشزاوةيى"،  اٌ.، وةك ياضاكاٌء زيَيناييةكداضياضةتة طصتييةكاى

، ئةويض لة زواىطةى تيََاويصتةكاٌثيَيواية كة ضياضةتة طصتييةكاٌ شادةو بةزٍةمى دامةشزاوةكاىً ىةك 
ئةوةى كة ثةيكةزى دامةشزاوة حكومييةكاٌ زؤلَيَكى طةوزة لة طةآللَةكسدىى ضياضةتة طصتييةكاىدا 

ة كةضة كازاكاىى ىاو دامةشزاوةكاىيض ممكةضى ئةو كؤتء بةىداىةٌ كة دةطيَسٌِ، تةىاىةت ثيَيواي
ضيَيةمياٌ كة "مؤديَمى عةقآلى  طصتطري"ة،  ةو تواىطتةكاىدا دةيطةثيَيً.تدامةشزاوةكاٌ بةضةز كةزةض

معيازى دادةىسيَتء زةطءزيصةى لةىاو شاىطتةكاىى بسِيازضاشيدا ٍةية. ئةو ثيَواىةيىء بة مؤديَميَكى شؤز 
لة برازدةياٌ لةال ٍةية. كاتيَك  شؤز ذمازةيةكىيَمة ثيَيواية كة دازِيَرةزاىى ضياضةتة طصتييةكاٌ مؤد

كةضاىى دازِيَرةزى ضياضةتةكاٌ ئةوة لة دةىطدةزةكاىياىةوة فيَسدةبً كة ض برازدةيةكياٌ شؤز بةالوة 
ةزاٌ ئةو برازدة طوياوة ثةضةىدةء ضوودو شياىى ٍةزيةك لة برازدةكاىى تس ضني، ئةمة وادةكات دازِيَر

 ٍةلَبريَسٌ كة شؤزتسيً ضوودى طصتى تيَداية.  
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 ئامزاسء شيَواسةكاى:  

دا كة لة شاىطتة كؤمةآليةتييةكاى وةزدةطسيَتةو ئامساشو شيَواشاىة ضوود لشيكسدىةوةي ضياضةتة طصتيةكاٌ 
وةيةكى طصتى ئامساشو حكومةتةكاٌ بكؤلَيَتةوة. بةشيَ ٍةلَطوكةوتى، بؤئةوةى لة بةكازدةٍيَيسيًَ

 دوو جؤزٌ: ضةىدايةت ء ضؤىايةت . كاٌشيَواشة

شيَواشةكاىى ضةىدايةت  ثصت دةبةضتيَت بة شيكسدىةوةي ئامازي وزد لةطةلَ تةزكيصكسدىة ضةز ئامازي  -
وةضف ء ليَكولَييةوةى زووثيَوي ء مؤديَمةكاىى ئاماز. ئةو شيَواشة شؤز طوياوة بؤ ئةو تويَرييةواىةى كة 

 ثيَواىاىة لة خؤدةطسٌ كة ثصت بة ميتؤدى شاىطتى دةبةضنت. ئةو 

(ء ضاوثيَكةوتًء Case Studyشيَواشةكاىى ضؤىايةت  بةشيَوةيةك  ضةزةك  ثصت دةبةضتيَت بة ) -
فؤكةس طسوثء مالَجةزِو بةلَطةىامةكاٌ. ئةو شيَواشة شؤز طوياوة بؤ وةآلمداىةوةى ئةو ثسضيازاىةى كة 

كازكسدىى ثسؤطسامةكاىةوة ٍةية، لةطةأل ضؤىيَتى كازيطةزداىاىياٌ لةضةز خةلَك  ثةيوةىديياٌ بة ضؤىيَتى
 بة ئامايى تيَطةيصنت لة واتاكاٌء ئةو شيَواشة شازاواىةى لة ثةيوةىدييةكاىدا ٍةٌ. 

 كؤكزدنةوةي بةلَطةو سانيارييةكاى        

 جازدةي عةمةىلء واقعبيياىة بؤ كؤكسدىةوةي شاىيازيء داتاكاٌ كازيطةزي دةبيَت لةضةز دازِشتيى زاض
ضياضةتة طصتييةكاٌ. بةتايبةتى شاىيازييةكاٌ زؤلَى يةكالكةزةوة دةطيَسٌِ كاتيَك خةمآلىدٌ دةكةيت 

 لةىيَواٌ تيَضووٌء قاشايى ٍةزيةك لة برازدةكاىى ضياضةتة طصتييةكاىدا.

 ىة لة ثةيجةزةكةتدا ئةوةى طسىطة جةختى ليَبكةيتةوة، ئةوةية كة تةىَا ئةو بةلَطةو شاىيازيا
جيَبكةزةوة كة ثةيوةىديياٌ بة كسؤكى كيَصةكةوة ٍةيةو دةبية ثالَجصتيَك بؤ بةٍيَصكسدىى 

 ئةزطيؤميَيتء ضةملاىدىةكاىت. 
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  ٍاوضةىط  زابطسة لةىيَواٌ ىقومكسدى  جةماوةزةكةت بة شاىيازي، لةطةلَ ئاضيت ثيَويطيت بابةتةكة
ةيت بضيت ٍةموو ئةو بةلَطةو شاىيازيياىة لة ثةيجةزةكةتدا بةشاىيازييةكاٌ. ٍةلَةيةكى طةوزة دةك

 بةكازبَيَييت كة ثيَصرت كؤتكسدووىةتةوة، بةبيَئةوةى ٍةىديَكياٌ زؤلَياٌ ٍةبيَت لة ضةملاىدىى بةلَطةكاىدا. 

  ،شؤز طسىطة شاىيازيء بةلَطةكاىت ثصتبةضتوو بً بةضةزضاوةي باوةزِثيَكساوو شاىطتى، ئةطةزىا
 ووضازى لةدةضتداىى متناىة دةبيَتةوة.ثةيجةزةكةت د

  شؤز طسىطة ئةو ىوضةزو دةشطاياىةى شاىيازيت ليَياىةوة دةضتدةكةويَت جيَطةى متناىة بً، ىاضساوو
 خاوةٌ ثيَطةو ىاوباىط بً.

  ئةطةز كاتء كةزةضةت لةبةزدةضتدابوو، دةتواىيت ليَكؤلَييةوةى مةيداى  ئةيامبدةيت، زةىطة
 ثيَويطتيض ىةكات.

 تاشة بًء اليةىطس ىةبً بؤ ئازِاضتةيةكى ضياض  ياٌ ئايديؤلؤذى.   ئةو شاىيازياىةى بةكازدةٍيَيسيًَ طةطسى 

 تةىَا ئةيامةكاىى وةزبطسة ىةك باس لة  دةتواىيت ضوود لةٍةز تويَرييةوةيةك وةزبطسيت، بةآلو
 خؤت لة دزيَردادزِي بةدووزبطسيت. بؤئةوةيميتؤدى تويَرييةوةكة بكةيت، 

 :       ةى بةكاردةييَهزيَوصةرضاوانئةو ونةي لة من

 .حكومةتء ثةزلةماٌةكاى  ء داتاو شاىيازييزاثؤزت -

زاثؤزتةكاى  زيَكخساوة ىاحكومييةكاٌ ) زيَكخساوى ىاوخؤي ء ىيَودةولَةت ء ىيصتناى ، دامةشزاوةكاى   -
 تويَرييةوة(.

 كاٌ، باىك  ىيَودةولَةت ...ٍتد(.زاثؤزتةكاى  دامةشزاوة فسة اليةىةكاىى وةك ) ىةتةوة يةكطستووة -

 دةزةيامى زاثسضييةكاٌ. -

 تويَرييةوةى ئةكادمي ، تيَصى دكتؤزاو كتيَب. -

 زؤذىامةو طؤظازةكاٌ. -

 زاثؤزتء شاىيازييةكاىى طسوثة باشزطاى ء كؤمجاىياكاٌ. -
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 :ثيَزصتى ثزصيارةكاى 

 

 بةكازٍيَياوة؟. الة ئامادةكسدىى ثةيجةزةكةد ئايا كؤمةلَيَك ضةزضاوةي جياواشو ٍةمةجؤزت 

  ضازةكاٌ ديازي بكةيت، كة ثصتطريى لة زيَطةئايا ئةوةىدة بةلَطةت لةبةزدةضتداية كة بتواىيت
 ت بكات؟ثاضاوو ئةزطيؤميَيتةكاى

 ئايا ضةزضاوةكاىت بابةتني، ثصتياٌ ثيَبةضرتاوة، دةكسيَت ثصرتِاضتبكسيَيةوة؟ 

 ازيكساو؟ئايا بةلَطةكاٌ بياغةٌ بؤ ضةملاىدىى ئةزطيؤميَيتى دي 

 ؟ىني ء اليةىطسًئايا خةلَكاىى ثةيوةىديداز ثيَياىواية كة ضةزضاوةكاىت بيَاليةى 
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  ياىيةلَضةنطاندنريَطةضارةكاى و 

Evaluating Alternatives 

 

 

يةن  ئةسَيِىء ُةسَيين اليةُىالُيلةَ ػيلاسيى واباػرتة هة َُيو سَيطةضاسةكاُى ثةيجةسةكةدا,    
 ئاًادةكاس/اْكة  ساطجاسدةيةىهةو  )ئةطةس ثَيويظت بوو(, بةدةست شَيبلياْ صياتش  ةسَيطةضاس

سؤَهَيلى طةوسة  طوجناوًيتؤدَيلى بةثَيى ةكاْ سَيطةضاسكشدُي دثؼتطريى دةكات. كَيؼاُةكشدْء بةساوس
ةكاُى اسسَيطةض قاصاجنى. ٓةَهظةُطاُذُى تَيضووْء ثةيجةسةكةدا ىاطجاسدةس دياسيلشدُىهة  دةطَيِشَيت

بةػَيوةيةكى طؼتطريء وسد ػيلاسى  ئاًادةكاستش ئةو ثةياًة بة خوَيِةس دةطةيةَُيت كة 
 ةكاُى كشدووة. سَيطةضاس

ضاسة بّ. ٓيض سَيطةةكاْ هة يةكرتى دياواص بّ, ُةن تةُٔا ضةُذ ػلَويَََلى دياواصى يةن سَيطةضاسطشُطة 
هة يةن ثةيجةسدا ثَيؼلةؾ بلشَيت,  طةضاسةسَيدؤسة رًاسةيةكى دياسيلشاو ُيية كة ثَيويظتة ضةُذ 

تش وادةخواصَيت  كَيؼةىٓةُذَيم  ى ثَيويظتة, بةآلَسَيطةضاسةتةُٔا يةن  كَيؼة ٓةيةضوُلة ٓةُذَيم 
 ى ٓةبَيت.يةكسَيطةضاسةكة صياد هة 
ةو بؤضووُى ئ ئاطاداسى ى ثةيجةسئاًادةكاسكاُذا, طشُطة ضاسةسَيطةداِسػتِةوةى  دةطتلاسيلشدْءهةكاتى 

, ضوُلة هةَ سَيطةيةوة ثَيؼِياسكشدووة ضاسةياْ بؤ ٓةًاْ كَيؼةسَيطةكة  ,تَيبكةغء سَيلخشاواُة 
خؤى هة ثَيؼِياسكشدُةوةي ضاسةطةسَيم بةدووس دةطشَيت كة ساَهى ساصس دَيبةدَيذةكشَيت.  ئاًادةكاس
وُلة هةو سَيطةيةوة وا ض اُةؾ بلات كة باوْء ثؼتطرييياْ صؤسة,سَيطةضاسدةتواَُيت باطي ئةو  ئاًادةكاس
ةكاُى تشيؽ بطشْ كة باو ُنيء باغ ُةكشاوْ. ئةَ سَيطةضاسبةدةطتاْ دةكات كة طوَى هة هة بِشياس

بةدةطتاْ خؤػذةكات كة بةػَيوةيةكى دذى طوَى هة ياسةكاُذا سَيطة بؤ بِشسَيطةضاسػَيواصة هة داِسػتِى 
 ثَيؼِياسي ثةيجةسةكة بطشْ.
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وةكو خؤى دةَٓيَوَيتةوة,  دؤخةكةئةو سَيطةضاسةية بلات كة  تواَُيت ثَيؼِياسىدة ئاًادةكاس ٓةُذَيلذاس
 كاتَيلذا هة دياسة ئةًةؾ, بَيت تش ػياوتش ةكاُىسَيطةضاس ٓةًوو هة ةيسَيطةضاسةئةو  بة ًةسدَيم

 كشدبَيت.  ةكاُىسَيطةضاسٓةًوو بؤ  ػيلاسى ثِشء ضِش بةػَيوةيةكى ئاًادةكاسكة  دةكشَيت, ثَيؼِياس
, هةوكاتةدا ثَيويظتة باغ  سَيطةضاسةثَيؼِياسى َٓيؼتِةوةى دؤخةكةي كشد وةن  ئاًادةكاسؤ ئةطةس خ

 كاسَيلى طوودبةخؼيؽ هةو دةسٓاويؼتة ثَيؼبيِيلشاواُة بلات كة َٓيؼتِةوةى دؤخةكة دةخيواصَيت.
 ٓةًاْ بؤ تشدا لىكاتَي هةء تش هةػوَيِلى كة تَيضاساُة بةكاسبَٔيِسَيطةئةو  ئاًادةكاسدةبَيت ئةطةس 
 هَيوةسطرياوة. كَيؼة طوودى

ة كؤًةَهَيم ساَهةتى طشُط ه ئاًادةكاسةكاُذا, سَيطةضاسثَيويظتة هةكاتى ئاًادةكشدُى هيظتى 
 ئةو كة تابذ واثيؼاْ ذاسَيطةضاسةيةك خظتِةِسووى هة داتةبةسضاوبطشَيت, بؤ منووُة ٓةوَهِ

 هةطةس ثؤصةتي ء َُيطةتيظى كاسيطةسىصؤسو كةَ,  ,ةيةنسَيطةضاس ٓةًوو ضوُلة! ئايذياَهةسَيطةضاسةية 
 . كَيؼةكة ٓةية دةوٓةسى
)ًةبةطت هة  تَيضووْ , كةثةطةُذ دةكات كَيؼةكة ضاسةطةسكشدُىبؤ  هةو كاتةدا ثَيؼِياسَيم ئاًادةكاس

ٓةسيةن هة  ةكاُىو قاصاجنطوود تَيضووُى ًادديىء كاتء ئيٌلاُى دَيبةدَيلشدُة( هةطةَي
خؤت بةدووس بطشة هة ثَيؼِياسكشدُى ئةو  .ُاو ثةيجةسةكةى ٓةَهظةُطاُذبَيتاُى تشى ةكسَيطةضاس
ثَيؼِياسًةكة كة طاغلشدُةوةى ثَيويظتى بة  سَيطةضاسةيةناُةى كة واقعي ُني, بؤ منووُة سَيطةضاس
ْ بشياِسبةدةطتاُذاية, ياهةبةسدةطت طةسضاوةى صؤس ٓةية, بة بةساوسد بةو طةسضاواُةى كة صاُياسىء 

اُةى ثَيؼلةػذةكشَيّ دياسيلشاو بّء سَيطةضاسثَيويظتة ئةو ٓةسبؤية ى تشى ُاواقعى. سَيطةضاسةيةكٓةس 
 ثَييةكاُى هةطةس ئةسصى واقيع بَيت.

بؤ سوثَيوكشدُي تَيضووْء  ئاًادةكاسة بةسدةطتةكاْ يةكالبووُةوة, ثَيويظتة سَيطةضاسٓةس كة هيظتى 
اوسدكشدُياْ بةيةكرتى, ثةُا بباتة بةس بةكاسَٓيِاُى ثَيوةسى ةكاْء بةسسَيطةضاسطوودى ٓةسيةكة هة 

هةباسو طوجناو بَيت بؤ بةدئَيِاُى ئةو ةكاْ سَيطةضاسٓةَهظةُطاُذْ. ثَيويظتة ثَيوةسى ٓةَهظةُطاُذُى 
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كة سؤَهياْ هة ضاسةطةسكشدُى كَيؼةكةدا ٓةية.  ثَيوةسى باو هة ٓةَهظةُطاُذُى ئاًاجناُةى 
 ى كاسيطةسى. س: ثَيوةسى كاسايىء ثَيوةدؤسْ ةكاُذا دووسَيطةضاس

( Output -ى صيادبووُى دةسٓاويؼتةكاُة )خمشداتيًةبةطت هة ثَيواُةكشدُى سَيزة  ثَيوةسى كاسايى:
طةيشى ثشطةكاْ دةكات ُةن ئةجناَ,  واتة وةن ثشؤطة(, Input -بةساوسد بة تَئاويؼتةكاْ )ًذخالت

 ةوة.  ِوسَيت هةسووى تَئاويؼتةء دةسٓاويؼتةى ُةختياُة دةثَييبةػَيوةيةكى ئابووسيئةًةؾ 
ى ثَيؼِياسكشاوة كاسيطةسى هةطةس يةةسَيطةضاسًةبةطت هةوةية تا ض سادةيةن ئةو ثَيوةسى كاسيطةسى: 

َيزساوة. بةواتايةكى تش تا ض سادةيةن دةسٓاويؼتةى بةدئَيِاُى ئةو  ئاًاجنة ٓةية كة بؤى داِس
ئاًاجناُة بةديبَٔيِتَيت كةبؤي داسَيزساوة. بؤ منووُة سلوًةت دةيةوَيت  ةكاْ دةتواَُيت ئةوسَيطةضاس

ثَيوةسى  -)تَئاويؼتة صياددةكات ًووضةى ًاًؤطتاياْ  بؤ ئةَ ًةبةطتةتى خوَيِذْ باؾ بلات, َياهكو
 كاسايى(, هة بةساًبةسدا سلوًةت داواي صيادكشدُى كاتةكاُى خوَيِذْ هة ًاًؤطتاياْ دةكات تاكو كاتَيلى

ثَيوةسى كاسايى(. بةآلَ ئايا صيادكشدُى  -صياتش خوَيِذكاساْ هة قوتاخباُةكاُذا خبوَيِّ )دةسٓاويؼتة
كاتةكاُى خوَيِذْ دةبَيتةٓؤى بةسصكشدُةوةى كواهَيتى خوَيِذْ كة سلوًةت ٓةوَهى بةدةطتَٔيِاُى 

 ثَيوةسى كاسيطةسى(.  -دةدات )ئاًاُر 

بةٓةُذ وةسبطريَيت, بشيتية هة "ثَيوةسى ػياوَيةتى دَيبةدَيلشدُى  يةكَيلى تش هةو ثَيوةساُةى ثَيويظتة 
ثَيؼِياسدةكشَيت, وةن ساطجاسدة ى هة ثةيجةسةكةدا يةةسَيطةضاسةكاْ". بؤ منووُة ئةطةس ئةو سَيطةضاس

هةكاتى دَيبةدَيلشدُذا ػياوى ٓةًواسكشدْء دةطتلاسيلشدْ ُةبَيت, ياْ كؤًةَهَيم كؤتء بةُذى 
ى ثَيؼِياسكشاو كةغ اليةُطشى ُةكشدو سَيطةضاسةتووى هةطةس بَيت, ياخود ئةطةس ُةطؤِسء ضةقبةط

هةطةس ئةسصى واقيع دَيبةدَي ُاكشَيتء ػايةُى  يةةسَيطةضاسثؼتطريى هَيِةكشا, كةواتة ئةو 
بةطةسكةوتوويى هةطةس  دَيبةدَيلشدْ ُيية, تةُاُةت ئةطةس ثَيوةسةكاُى كاسايىء كاسيطةسيؼى

سبؤية هةَ باسةدا ثَيويظتة طؤِساُلاسى هة َُيواْ ئةو ثَيوةساُةدا بلشَيت هةثَيِاو ةوة. ٓةتاقيلشاي
 هةطةَي ضواسضَيوةى طؼتى ئاًاجنى ثةيجةسةكةدا تةباو طوجناوة. َيم كةدةطتِيؼاُلشدُى ثَيوةس
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 ِصتى ثزصيارةكاى:ثيَز 

  ى تشت سةيةكسَيطةضاثَيؼِياستلشدووة, ٓيض  ساطجاسدةى وةن يةةسَيطةضاسئايا هةثاَي ئةو
 ثَيؼلةػلشدووة؟

 ٓةية بؤ ضةُذ سَيطةيةكى دياواص ؟ ئايا سَيطةضاسةيةنخؤى دةبَيت بة ئايا َٓيؼتِةوةى دؤخةكة وةك
 بة ضاسةطةسى كَيؼةكةوة؟ سةُطة ثةيوةُذيذاس بّ ى كةةبزاسداُ تةًويولشدُى ئةودَيبةدَيلشدْء 

  ةكاُت سَيطةضاستاضةُذ ٓةسيةن هة ؟ اْةكسَيطةضاسٓةَهظةُطاُذُى سواُيَِيلى سؤػِت ٓةية بؤ ئايا
 بةديذةَٓيِّ؟ ئاًاجنةكاُت

  ةكاْء كَى صةسةسًةُذ دةبَيت؟   سَيطةضاسكَي طوودًةُذ دةبَيت هة دَيبةدَيلشدُى 

  هةكاتى دَيبةدَيلشدُذا تاضةُذ سَيطةضاسةكاُت؟ سَيطةضاسةكاُت ػايةُى دَيبةدَيلشدُّئايا 
 ؟لاسي دةطشْطؤِساُبةسطةى 
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 راصثاردةكاىئارطؤميَهتء و بةلَطةشتهى دارِ

Crafting Policy Arguments and Recommendations 

  

ت, ثَيويظتة ثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاْ وةآلًى ئةَ ثشطياساُة بذاتةوة: كَى بة ئاًاُر دةطشَي
تةبةس؟؟؟. ثةيجةس بةسووُى ئةو ئاًاجناُة بةضىء هةكوَىء بؤضى ئةو سَيوػوَيِة دةطشَي

تِيؼاُذةكات, كة هةئةجناًى طشتِةبةسى ئةو سَيوػوَيِةى هة ثةيجةسةكةدا ثَيؼِياسكشاوة, دةط
بةدةطتذةَٓيِشَيّ. ئاسطؤًَيِتى بةَٓيض ثؼت بة ػيلاسى فاكتةكاْء بةٓاكاْ دةبةطتَيت هة 

 دَيبةدَيلشدُى طياطةتةكاُذا , ثاػاْ كاسيطةسىء ػياوى دَيبةدَيلشدُى طياطةتةكة دةخاتةِسوو. 
 

بشيتية هة بةياَُيم )ثةياًَيم( كة باُطةػةى تةبةُيلشدُى  طؤًَيِتى طياطةتة طؼتييةكاْئاس
ياسَيم دةَٓيَِيتةوة  هةثَيِاو طشتِةبةسى سَيوػوَيَِيلى طياطةتَيلى دياسيلشاو دةكات ياْ ثاطاو بؤ بِش

ة بة دياسيلشاو. ئاسطؤًَيِتى طياطةتى بةَٓيض ئةو سَيوػوَيِاُةى دةياخناتةسوو  ثؼت بةطت
ِةس )ًكِع( وةن ٓؤكاسداسكشدَُيلى )تظبيب( هؤريلى كاسيطةس.  ئاسطؤًَيِتى طياطةتى طؼتطريء بِشواثَئَي

بة كةسةطتةيةكى دسوطتلشدُى بِشياس بةكاسدَيتء باُطةػةى طشتِةبةسى كشداس دةكات هة طشوثى 
 دا.ئاًاجنطرياو

يلى هة ثَيواُةكشدُى بةَٓيضى هؤرَيت يةكَيم هةو ثَيوةساُةى كة دةتواُشَيت طوودى هَيوةسبطري
بشيتية هة تاقيلشدُةوةى "ػؤفَيشى تةكظى ُيؤسن" كة هة اليةْ "ئيؤريّ بةِسداخ"  ذا,ئاسطؤًَيِتةكةت
 وة داُشاوة: 

"بئَيِة ثَيؼضاوى خؤت كة تؤ هةطةَي ػؤفَيشَيلى تةكظيذا طفتوطؤ دةكةيت, ػوفَيشى تةكظيةكة 
يةى كة ئَيظتا كاسى تَيذادةكةيت. ثَيويظتة بة ثوختىء بةسووُى ثشطياست هَيذةكات طةباسةت بةو ثشؤرة

ضشكة بريؤكةى ثشؤرةكةى تَيبطةيةُيت , ئةطةس ُةتتواُى بةو ًاوةية  30هة طَي دَيش ياْ بة 
 بريؤكةكةت ثوختء سووْ بلةيتةوة, ئةوا ثَيويظتة صياتش بريؤكةكاُت طادةتش بلةيتةوة."
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اطةتى ثَيويظتة بةتةواوةتى سووْ و طادة بَيت كة بتواُشَيت بة بةضةُذ وػةيةكى تش, ئاسطؤًَيِتى طي
خَيشايى بؤ كةطاُى ُاثظجؤس ػيبلشَيتةوة. ئةطةس ُةكشا بةو ػَيوةية ػيبلشَيتةوة, ئةوا ثَيويظتة 

 دووباسة ثَيذاضووُةوة بة هؤريلى ئاسطؤًَيِتةكاُذا بلشَيتةوة.
دياواص  ػَيواصَيلىذا بةضةُذ ة طؼتييةكاُداِسػتِى طياطةتكاْ ضةُذ دؤسَيلّء هة ئاسطؤًَيِتة 

 َٓيشَيت:بةكاسدة
 ( موثوقئاسطؤًَيِتى باوةِسثَيلشاو) :Authoritative Arguments   

ئةَ دؤسة هة ئاسطؤًَيِت ثؼت بة بةكاسَٓيِاُى طةسضاوةى باوةِسثَيلشاو دةبةطتَيت, كة ثةيوةُذي بة 
ُى دةسةجناًَيم كة ثظجؤِسَيم هة بواسةكةيذا دةوٓةسى كَيؼةكةوة ٓةية. بؤ منووُة وةن بةكاسَٓيِا

ى ثةيجةسةكةتذا ئاًارةى ثَيبذةيت بة ًةبةطتى سَيطةضاسةيةكبةدةطتئَيِاوةو تؤ دةتواُيت هة 
بةَٓيضكشدُى ئاسطؤًَيِةتةكةت, ياْ دةتواُيت بؤضووُى كاسبةدةطتَيلى ٓةَهبزَيشدساو وةسبطشيت, ياْ 

ى خظتؤتةِسوو. سَيطةضاسةةكةيذا ػاسةصايةو بة ئةصًووُةو كةطَيلى ثشؤفيؼِاَهى ئةوتؤ كة هة بواس
ى ثةيجةس دةتواُيت ئاًارة بة ئاًؤرطاسى كةطاُى ثظجؤس بذةيت وةن ثاطاو  بؤ ئاًادةكاستةُاُةت تؤى 

 طشتِةبةسى سَيوػوَيَِيلى دياسيلشاو.
 ئاسطؤًَيِتى تةكِيلىTechnical Arguments  : ة ػَيواصى ئةَ دؤسة هة ئاسطؤًَيِت صياتش ثؼت ب

دةيةوَيت  ئاًادةكاسصاُظتىء ًامتاتيلى دةبةطتَيت هة ثشؤطةى دسوطتلشدُى بِشياسدا. بؤ منووُة كاتَيم 
كاسايى"يةوة ئاًاجنى ثةيجةسةكةى بةدةطتبَٔيَِيت,  –هةسَيطةى بةكاسَٓيِاُى "ثَيوةسى تَيضووْ 

ةكاْء ٓةَهظةُطاُذُى سَيطةضاسُى دةتواَُيت طوود هةَ ثَيوةسة وةسبطشَيت ئةويؽ هة سَيطةى بةساوسدكشد
 ة خواصساوةكاْ.سَيطةضاس

 

   ثشاطٌاتيم )بةساوسدكاسى(  ئاسطؤًَيِتىPragmatic Argument:  ئةجمؤسة هة داِسػتِى ئاسطؤًَيِت
ثؼت بة بةكاسَٓيِاُى فاكتء بةٓاكاْ دةبةطتَيت هةطةس بِةًاى "ٓؤكاسى بةدَى".  ئةجمؤسة هة 

" ضوُلة  طوود هة  منووُةيةن Inductiveًاُلاتذا اطتكشائية"ئاسطؤًَيِيت ثشاطٌاتيم هة ٓة
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وةسدةطشَيتء هةوَيوة ثشةُظيجَيلى طؼتطريى  هَيبةسٓةًذةَٓيَِيت. ئاسطؤًَيِتى ثشاطٌاتيم طوود هة 
بةساوسدكشدُى كةيعء طشمياُة ٓاوػَيوةكاْ دةبيَِيت , تاكو هةو سَيطةيةوة ٓؤكاسى كةيظة ٓاوػَيوةكاْ 

َيِاو ثؼتطرييلشدْ هة طياطةتى ثَيؼِياسكشاو. بؤ منووُة ئةطةس هة ضةُذ كةيظَيلى بةطةِس خبات هةث
ثَيؼوودا ياْ هة ضةُذ دؤخَيلى ٓاوػَيوةدا, طياطةتَيلى دياسيلشاو طريايةبةسو تواُى كاسيطةسى  هةطةس 

 .ثَيؼِياسى ٓةًاْ طياطةت بلات ئاًادةكاسضاسةطةسكشدُى كَيؼةكة ٓةبَيت, هةو كاتةدا دةكشَيت 

 

 بةٓائاًَيض - ئاسطؤًَيِتى سةخِةيى Values-Critical Arguments ّئةجمؤسة هة ئاسطؤًَيِت ُؤسًةتظ  :
ى َيلُاوةِسؤكئةوةى كة كشدةكة ى كاسُى كاسَيم بةٓؤاِةدئةجناًياْ  ئةجناًذاْ طةسواتة )قظةكشدُة هة

ثشةُظيحء ئاِساطتة  (. ئةجمؤسة داِسػتِةى ئاسطؤًَيِت ثؼت بة ٓةَهظةُطاُذُىئاًَيضى ٓةيةبةٓا
ئاكاسييةكاُى طياطةتةكاْ دةبةطتَيت. بؤ منووُة دةػَيت باُطةػةى طشتِةبةسى طياطةتَيلى دياسيلشاو 

 , ياْ ئةو طياطةتة ثاسَيضطاسى هة بةٓا ئاكاسييةكآْةية ئاكاسيي ىدَيلةوتةئةوةى ثاطاوى  بلةيت بة
ى )ئةًاُة طةباسةت بة ًايف طياطىء يؤيةكظاُى, عةداهةتى كؤًةآليةتى, ئاصادى, طةسبةخ}: دةكات

ىء يكؤًةآليةتى(, ٓاوكاسى كؤًةآليةتىء بةػذاسي )ثةيوةُذيذاسة بة بةسرةوةُذى طؼتييةوة(, هَيبوسدة
 .{ياطا طةسوةسيىػةفافيةتء 

بةٓايى"دا, سةُطة ئاسطؤًَيِتةكة ثؼتطريى بةػَيم هة  -هةكاتى ئاًادةكشدُى "ئاسطؤًَيِتى سةخِةى 
ى ثةيجةس ثوةبةُذى هةَُيواْ ئاًادةكاسبةػَيلى تش فةساًؤؾ بلات. بؤية طشُطة  بةٓاكاْ بلاتء

بةٓاكاُذا بلات بةوةى كة كاًياْ هة كاًياْ طشُطرتْ ثاػاْ دريةكبووُةكاْ هةَُيو ئاسطؤًَيِتةكةدا 
 خباتةِسوو. 
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 :ثيَزِصتى ثزصيارةكاى 

  طاُة ؟ئايا ئاسطؤًَيِتةكاُت بشواثَئَيِةسْء خوَيِذُةوةياْ ئا 

  ئايا ٓةًوو اليةُة دياواصةكاُى ئاسطؤًَيِتةكةت سطؤًَيِتةكةت بةيةكةوة طشَيذساوةئايا هؤريلى ئا ,
 طةػةى ثَيذساوة؟

 ئايا ئاسطَؤًَيِتةكاُت بة منووُةء بةَهطةى باوةِسثَيلشاو ثؼرِتاطتلشاوُةتةوة؟ 
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 نوصيهى ثةيثةرى صياصةتة طشتييةكاى
Writing Public Policy Paper 

 

ثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاْ هة بآلوتشيّ دؤسةكاُى ثةيجةسى طياطةتة طؼتييةكاُة, كة كَيؼةيةكى 
ثةيوةطت بة يةكَيم هةطياطةتةكاْ دياسيذةكاتء صاُياسي ثَيويظتء بِةِسةتي بؤ كؤدةكاتةوة ئةو 

ا, ثاػاْ ئةجناًة ئةطةساُةى هةبةسدةطتذاْ كوستياُذةكاتةوة هةثَيِاو ضاسةطةسكشدُى ئةو كَيؼةيةد
 .ضاوةِسواُلشاوةكاْ ٓةَهذةطةُطَيَِيتء بةَهطة بؤ ثؼتطرييلشدُى ساطجاسدةكاْ دةَٓيَِيتةوة

يةكةَ: هةضواسضَيوةى طياطةتى ٓةُوكةييذا, ثةيجةس دةطتذةخاتة طةس يةكَيم هة كَيؼة 
تة طياطييةكاْء صاُياسى ثَيويظت دةخاتةبةسدةطت تا هة هةوة تَيبطةيّ كة بؤضى ثَيويظ

هةطةسًاْ سوبةِسوى ئةو كَيؼةية ببيِةوة؟!. ٓةسوةٓا ثةيجةس ئةو بزاسدةو ئؤثؼِاُة دةخاتةِسوو 
كة ثةيوةطنت بة طياطةتةكاْ هةطةأل ٓةَهظةُطاُذُى ئةجناًة ضاوةِسواُلشاوةكاُذا. دواداس, 

هة  ساطجاسدةكاُى دةكاتءهة ثةيجةسةكة هةسَيطةى َٓيِاُةوة ئاسطيؤًَيِتء بةَهطةوة ثؼتطريى 
 َُيويؼياُذا بةسطشى هة باػرتيّ بزاسدةياْ دةكات, كة هةتواُاداية دَيبةدَيبلشَيت.

  هةكاتى ُوطيِى ثةيجةسداثَيويظتة: 

 ثابةُذى ػَيوة ُوطيَِيلى يةكاُطري بنيء خوَيِذُةوةػى ئاطاْ بَيت. -

ة, هةطةَي سةضاوكشدُى ئةوةى كة كوستء ًاُاداسبَيةت, تةسكيض خبةسة طةس يةن ثشغء يةن كَيؼ -
فةسآةًلشدُى صاُياسى ثَيويظت بةدؤسَيم خوَيِةس هةطشُطرتيّ وسدةكاسييةكاْ تَيبطات, ُةن هة 

 ٓةًوو دؤسة وسدةكاسييةن تَيبطات.

تايبةمتةُذ ُني, بةػوَيّ ػتَيلى كةطاُى ُوخبةو بةػَيوةيةكى طؼتى دةًاوةس طةسقاَهةء  -
وةء هَيى تَيبطةْ. خوَيِةس ُاضاس ًةكة بطةِسَيت بةػوَيّ طةسجنِشاكَيؼذا دةطةِسَيّ كة ئاطاْ خبوَيِشَيتة
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صؤس طشُطةء خاَهة طةسةكييةكاُت بةئاطاُرتيّ ػَيوة  ووْء سةواُىخاَيء صاُياسيية بِةِسةتييةكاُذا, س
 خبةسة بةسدةَ خوَيِةس.

 
م ياْ ًَيِتةكاُت هةطةس ضةُذ بةَهطةيةكى دَيطري بوُيات بَِى, ُةن بةتةُٔا هةطةس ئةصًوَُيؤئاسط -

 ةطةسضاوةى صؤسء دؤساودؤس وةسبطشة.د هوتاكة بؤضوَُيم, طو
 

 

 

 

 

  هةكاتى ُوطيِى ثةيجةسدا ئةَ َٓيَوة طؼتيياُة وةن سَيبةسَيم ياْ ثةيلةسَيلى طؼتى بةكاسبَٔيِة:*  
 

  ُاوى ئاًادةكاس/اُْاوُيؼاْء. 
 )ثوختةيةكى دَيبةدَيلاسى )ئةطةس ثَيويظت بوو 

 .ثَيؼةكى 

 وُذ: تَيِشواُيَِيلى طؼتى هةطةس داتاكاْء ثوختةى طياطةتة طؼتيية ٓةُوكةييةكاْ.ثاػخاْء باكطشا 

 ةكاْ.سَيطةضاس ساظةكشدُى 

 .ْساطجاسدةكاُى تايبةت بة طياطةتةكا 

 .كؤتايى 

 .قظةى كؤتايى 

 .ْثةساوَيضةكا 

 .)ثاػلؤكاْ )ئةطةس ثَيويظت بوو 
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َيت. ثَيويظتة ِشاكَيؽ بتء طةسجنَيب ةكةسةُطذاُةوةى ُاوةِسؤكى ثةيجةسثَيويظتة ُاوُيؼاُةكة 
ُاوُيؼاْ ضِشء كوستء طةسجنِشاكَيؽ بَيت, وةطفلاسبَيتء ثةيوةُذى بةكَيؼةكةوة ٓةبَيت 

 بةدؤسَيم خوَيِةس ٓةطت بلات تيِوى خوَيِذُةوةى ثةيجةسةكةية.

/اْ دةخواصَيت ضاسةطةسى بلات, ئاًادةكاسثَيؼةكى ثةيجةسةكة ئةو كَيؼةية دياسيذةكات كة 
َيلذاس هةطةس ػَيواصى ثشطياس دادةِسَيزسَيت, بةدؤسَيم طياقء كؤُتَيلظتى بابةتةكة ٓةُذ

سوُذةكشَيتةوةء ضواسضَيوةى كَيؼةكةؾ دةطِيؼاُذةكشَيت. ٓةسوةٓا ثَيويظتة هةطةست كوستةيةكى 
دةسئةجناًةكاْء ًيتؤدى توَيزيِةوةكةء ٓةَهَٔيِذشاوةكاْ خبةيتةِسوو, كة ثةيجةسةكة هةخؤى 

بؤ ئةوةى خوَيِةس ئةوةى هةال سووُبَيتةوة كة ئايا ثةيجةسةكة ثةيوةُذى  دةطشَيت,
 بةبةسرةوةُذييةكاُيةوة ٓةية.

دواى ثَيؼةكى, بةػَيم ياْ ضةُذ بةػَيم دَيت باكطشاوُذى بابةتةكةء داتاكاُى تايبةتة 
ٓةبَيت. بةٓاوكاسيلشدُى خوَيِةس بؤ ئةوةى بةباػرتيّ ػَيوة تَيطةيؼتَِيلى طؼتى بؤ ثةيجةسةكة 

ثَيويظتة صاُياسى بِةِسةتى صيادةؾ طةباسةت بةبابةتةكةء داتاى تش كة ثَيؼرت تاوتوَيلشاوْ 
دابيِبلشَيت, ئةًة وَيِشاى دةسئةجناًى ئةو توَيزيِةواُةى ئةجناًت داوْ. بةكاسَٓيِاُى كؤًةَهَيم 

َيوةؾ  ئةوة طةسضاوةى دؤساودؤس ًتٌاُةى صياتش بة ثةيجةسةكة دةبةخؼَيت. بةآلَ بةٓةًاْ ػ
طشُطة كة بةتةُٔا دةخت هةطةس ئةو ساطتياُة بلةيتةوة كة بِشياسبةدةطتاْ ثَيويظتة بيضاُّ, 

 بريت بَيت كوستلاسى ثَيويظتة بؤ ثاسَيضطاسيلشدْ هةطةسجنى دةًاوةسةكةت. 

تةُٔا بة تاوتوَيلشدُى بزاسدةكاْ ػَيواصة دياواصةكاُى داِسػتِى ثةيجةسةكةًاْ بؤ دةسُاكةوَيت, 
بةَهلو بةٓةًاُؼَيوة ثَيويظتة ػيلاسىء ساظةؾ بؤ ٓةًوو ثشطَيم بةتةُٔا خبشَيتةِسوو. ثَيويظتة 
هةطةست طياطةتةكاُى ثَيؼوو باطبلةيتء ئةوةؾ دةطِيؼاُبلةيت كة تَييذا طةسكةوتووبوويت 
 )ياْ طةسكةوتوو ُةبوويت( هة ضاسةطةسكشدُى كَيؼةكةدا. بةباػى هةو ضاسةطةساُة بلؤَهةسةوة كة
ئةواُى دي ثَيؼلةػياْ كشدوة. ئةػتواُيت بطةِسَييت بةػوَيّ ئةهتةسُاتيظةكاُى طياطةتى طؼتى 



 

 KIEثةميانطةى كوزدى بؤ هةَلبرازدن                                زيَبةزى ئامادةكسدنى ثةيجةزى ضياضةتة طشتييةكان

           

57 | P a g e  

 

هةثِشؤرةى طياطةتة هةبةسدةطتء ئاًادةكاُى ُاوةُذى طياطىء ئةو طياطةتء بةسُاًاُةى 
هةوآلتاُى ديلةدا خشاوُةتةسوو, ئةًة دطة هةو بزاسداُةى كة تؤ ٓةطتاويت بةداِسػتِياْ. ثاػاْ 

 تة بةسوُلشدُةوةى باػرتيّ دةسئةجناَ هةُاو بزاسدةكاُذا.ٓةط

ساطجاسدةكاُى تايبةت بةطياطةتةكاْ طشُطرتيّ بةػى ثةيجةسة, ئةويؽ هةو سوةوة كة ًيلاُيضًَيلة 
بؤ دسوطتلشدُى بِشياسء باُطةػة بؤ كاسكشدْ. بةػَيوةيةكى طؼتى, ثَيويظتة ثَيِر تا ٓةػت 

يةُة ثةيوةُذيذاسةكاْ ٓةطنت بةدَيبةدَيلشدُى, ئةوةؾ ساطجاسدة خبةيتةِسوو بؤ ئةوةى ال
بةٓةُذوةسبطشة كة ساطجاسدةكاْ واقيعى بّء هةتواُادابّ دَيبةدَيبلشَيّ. ثَيويظتة ساطجاسدةكاْ 
تادةتواُشَيت وسدء سَيلخشاوبّ, بةدؤسَيم خوَيِةس بةئاطاُى بياخنوَيَِيتةوةء هَيياْ تَيبطات. 

 ابةتيؽ بّ.ثَيويظتة ساطجاسدةكاْ سووْء ب

ٓةوَهبذة ثَيؼوةختة ئةو سةخِة ضاوةِسواُلشاواُة وةآلًبذةيتةوة كة سوبةِسوتذةبِةوة, ياْ الُيلةَ 
وةن تةسةدايةن طةيشياْ بلة كة كاسيطةسدةبّ هةطةس دَيبةدَيبووُياْ. بةدؤسَيم كة داُِاْ 

ييةكاْ سةُطة بةتةسةددا ضاوةِسواُلشاوةكاْء ضؤَُيتى كاسيطةسيياْ هةطةس خاوةْ بةسرةوةُذ
 ئةسطؤًَيِتةكاُت بةَٓيضتشبلةْ, ًتٌاُةى صياتش بةساطجاسدةكاُت ببةخؼّ.

ئاسطؤًَيِتة طةسةكييةكاْ هةكؤتاييذا كوست دةكةيتةوة,  طةسهةُوَى دةخت هةطةس دَيبةدَيلشدُى 
ٓةُطاوة ثَيؼِياسكشاوةكاْ دةكةيتةوة, ٓةسوةٓا هةِسَيطةى بريؤكة طةسةكييةكاْء دوباسةكشدُةوةى 
ساطجاسدةكاُةوة دةخت هةطةس بريؤكةى طةسةكى ثةيجةسةكة دةكةيتةوة, دةػَيت كؤتاييةكة كوست 
بَيت, دةػطوجنَيت هةطةَي بةػى ساطجاسةدةكاُى طياطةتى طؼتيذا ئاوَيتةى بلةيت,  دةبَيت سةضاوى 

 كؤتاييذا ٓيض بريؤكةيةكى ُوَى ُةخةيتةِسوو. ئةوة بلةيت كة هة

ِتةكاُت تؤ ئاسطؤًَي كةةدات دخوَيِةس  ْ بلة, ئةَ بةػة صاُياسى بةئاًارة بةهيظتى طةسضاوةكا
دا طةسضاوة بِوطيت ُةن هة ثةساوَيضى ثةيجةسةكة واية هةكؤتاييهةكوَيوة َٓيِاوة, باػرت

 ةكات.ا, ضوُلة ئةًة خوَيِةس بَيتاقةت دالثةِسةكاُذ
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 صيادبلةيت:سةكةت بؤ ثةيجةدةتواُيت ئةَ بةػاُة  ,* ئةطةس كاتء سووبةس ٓاوكاسى كشديت

ثوختةيةن هةثةيجةسةكةت دةُوطيت  تذاثةيجةسةكة: هةطةسةتاى ثوختةيةكى دَيبةدَيلاسى كوست -
.. صياتش ُةبَيت وػة 250 هة ىرًاسةى وػةكاُء كشؤكى ساثؤستةكةت ثَيلبَٔيَِيت بة ًةسدَيم

كة ئةَ سوطتبلات, دخوَيِةس ئةو ثوختةكاسيية بةدؤسَيم دابِشَيزسَيت ئةو قةُاعةتة هةالى  طشُطة
ئةَ ثوختةكاسيية بؤ ئةو خوَيِةساُةية, هةبةس ٓةس ٓؤكاسَيم  ًةطةهةية ػايظتةى طشُطي ثَيذاُة.

ياْ كاتى خوَيِذُةوةى تةواوى ثةيجةسةكةياْ ٓةًوو ثةيجةسةكة خبوَيِِةوة  ياْ ُييةتاقةت ,بَيت
 يية. ُ

تاياُة خبةيتةِسوو, كة هةدةقة هةثاػلؤدا دةتواُيت صاُياسى ُوَى خبةيتةِسوو, ياْ ئةو دا -
 ثؼتطريى هةئاسطؤًَيِتة طةسةكييةكةت دةكةْ. بةكوستى ئاًارةياْ ثَيلشاوة, ئةًةؾ طةسةكييةكةدا

 

 

  ثيَزِصتى ثزصيارةكاى 

 ُكة كوستء وةطفلاسة؟ طةسجنى خوَيِةس سادةكَيؼَيت؟ى ثةيجةسةئايا ُاوُيؼا 

 ِاطةى دةكاتء طشوػتةكةى سوُذةكاتةوة؟ ئايا ثَيؼةكييةكة طشوػتى كَيؼةكة دياسى دةكاتء ثَي 
 ٓاُى دةًاوةسةكةت دةدات بؤ دةطبةكاسبووْ؟

  ْئايا ثةيوةُذييةكى سووْ ٓةية هةَُيواْ ئةو كَيؼةيةى باطى دةكةيتء ئةو ئؤثؼِاُةى تاوتوَييا
 دةكةيت؟

  هةَُيواْ ى طوجناوت خظتؤتةِسوو؟ ٓةَهظةُطاُذُت بؤ كشدووة؟ بةساوسدكاسيت سَيطةضاسةئايا بةكوستى
 كاُذا كشدووة؟ضاسةسَيطة

 ئايا ئاسطؤًَيِتَيلى بةَٓيضت خظتؤتةِسوو بؤ ثؼتطرييلشدُى ساطجاسدةكاُت؟ 

 ئايا كؤتاييةكةت دةسئةجناًة طةسةكييةكاُى هةخؤطشتووة؟ 
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ثةيثةر كزدةى ثيَداضوونةوةو ضاككزدنى  
The Editing Process 

 

/ةكاْ(ةوة, ثَيويظتة هةاليةْ طشوثَيلى اًادةكاسئهةطةأل تةواوبووُى سةػِوطى ثةيجةسةكة هةاليةْ )
جةسةكةدا ئةجناًبذسَيت, كة تشةوة بةػَيوةيةكى ٓةسةوةصى ثَيذاضووُةوة بةطةس كؤى سةػِوطي ثةي

ثَيذاضووُةوةية بةطةس ٓةسيةن هة )ُاوةِسؤن + ثةيلةس + ػَيواصو طتايوى ُووطني(ى ئةويؽ 
 ثةيجةسةكة. 

 يةكةَ: ثشؤطةى ثَيذاضووُةوة:

 ثشؤطةى ثَيذاضووُةوةي ثةيجةسدا ضةُذ ػتَيم ٓةية طشُطة هةبةسضاوبطريَيت, هةواُة:  هة

 وػة(دا بَيت.  1000 – 2500طةيشكشدُى دوسودسَيزيى ثةيجةسةكة, كة باػرتواية هة َُيواْ ) -

 خؤبةدووسطشتّ هة صاُياسى ُاثَيويظتء صيادةو دووباسةكشدُةوةى سطتةو بؤضووُةكاْ. -

 ئةو كةًوكوِسياُةى هة ثةيجةسةكةدا ٓةية. ثِشكشدُةوةى  -

 ساطتىء دسوطتى داتاو صاُياسييةكاُى َُيو ُاوةِسؤكى ثةيجةسةكة. -

 سَيلخظتِى ثةيلةسى ثةيجةسةكة هةسووى ثاؾء ثَيؼى ُاوُيؼاُى طةسةكىء الوةكى ثةيجةسةكة. -

 غء ُاِسؤػّ.طادةيىء سةواُى هة ػَيواصى ُوطيِةكةداو خؤبةدووسطشتّ هة وػةو سطتةى قوس -

ػَيواصى ُوطيِةكة بةػَيوةيةن بَيت كة بتواُشَيت بة خَيشايى خبوَيِذسَيتةوةو طشوثى طوودًةُذ هَيى   -
 تَيبطات.

 طشتِةبةسى ػَيواصى ػيلاسياُةو بَياليةْء دووس هة ٓةَهضووْء سوكٌى ثَيؼوةخت.  -
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 ساطتلشدُةوةى ٓةَهةى سَيضًاُىء سَيِوطى ثةيجةسةكة.  -

 وة هة تؤًاسكشدُى وسدى طةسضاوة ئةطَوييةكاُى ٓةس بةػَيلى ثةيجةسةكة.دةختلشدُة -

 هةبةسضاوطشتِى اليةُى خاَهبةُذى و بة رًاسةكشدُى الثةِسةكاُى ثةيجةسةكة. -

 

 

 

 

 دووةَ ثشؤطةى ضاكلشدْ:

بة هةبةسضاوطشتِى كؤى طةسُرء تَيبيِييةكاُى ئةو طشوثةى بة ثةيجةسةكةدا ضووُةتةوة, ثَيويظتة 
/ةكاْ داسَيلى تش ثةيجةسةكةى خبوَيَِيتةوةو دواى طفتوطؤكشدُى َُيواُياْ, طؤِساُلاسى هة ادةكاسئاً

 ثةيجةسةكةدا بلشَيت, بة ئاًاجنى طوودوةسطشتّء ضاكلشدُى ثةيجةسةكة.

 

 

 

 

 

 

 تَيبيِى: 
اُةى هةطةَهذا بِياتِةس, ًاًةَهةيةكى دةكةْ ثَيذاضووُةوة بة ثةيجةسَيلذاصؤسطشُطة ئةواُةى 

دةسبضّ.هَيى دووسبلةوُةوةو بلةْء ُابَيت هة ضواسضَيوةي ُاوةِسؤكى ثةيجةسةكة   

 

 

بة كؤًةأل هةطةأل دةتواُشَيت هةَ قؤُاغةى ثةيجةسدا, كؤِسو كؤبووُةوةى دوواليةُة ياْ 
 كةغ/اُى ثةيوةُذيذاسدا ئةجناًبذسَيت بة ئاًاجنى دةوَهةًةُذكشدُى سةػِوطى ثةيجةسةكة.
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 بآلوكزدنةوةى ثةيثةر شيَواسةكانى

Communicating and Disseminating Written Policy Products 

 

 

ياستشيّ قؤُاغة هة طووِسى رياُى ثةيجةسدا, ضوُلة ٓةًوو قؤُاغةكاُى تش بؤ ئةوةية كة ٓةطت 
ثةيجةسَيم ئاًادةبلشَيتء بطةيةُشَيتة دةطت ئةو طشوخء اليةُاُةى كة بِشياسبةدةطنتء كاسيطةسيياْ 

ؤطةى هةطةس بةدَيطةياُذُى ُاوةِسؤكى ثةيجةسةكة ٓةية, ٓةسبؤية طةسكةوتوويى هة بةدَيطةياُذُى ثش
دابةػلشدُى ثةيجةسدا سةُطذاُةوةى هةطةس ئاطتى كاسيطةسى ثةيجةسةكة دادةَُيتء ثَيضةواُةكةػى 

 ساطتة.

ثَيويظتة هةطةَي دةطتِيؼاُلشدُى كَيؼةى ثةيجةسةكة, ثالْء طرتاتيزَيم ٓةبَيت بؤ دابةػلشدُى 
ؾ بةسضاوِسووُى ئةو ثةيجةسة تةواوبووةكة بةطةس ئةو طشوثاُةى كة هةو ثةيجةسة  طوودًةُذْء ئةًة

 بلشَيت, هةواُةطشوثة دةسدةخات كة ثةيجةسةكة ئاًادةدةكةْ. دةكشَيت ثةيجةس بة ضةُذ ػَيواصَيم دابةػ
 وةن: 

 * ػَيواصى ئةهةكرتؤُى: 
دةتواُيت ثةيجةسةكةت هةطةس طايتَيلى سَيلخشاوةكةت دابَِييت, ياخود هة سَيطةى ئيٌةيَى ياْ 

 بؤ ئةو كةطاُةى ثةيوةُذيذاسْ بة كَيؼةى ثةيجةسةكةوة.  فةيظبوونء تويتةسةوة بيَِيشيت

 * ػَيواصى كاغةصى كؤثى: 
ُاسدُى ُوطخةى كؤثيلشاوى ثةيجةسةكة بؤ كةطاُى بِشياسبةدةطت, كة كاسيطةسيياْ هةطةس  -

 ضاسةطةسكشدُى كَيؼةى ثةيجةسةكة ٓةية. 

و ْ هةطةس ُاوةِسؤكى ثةيجةسةكةبة ًةبةطتى طفتوطؤكشد ثاَُيى ًَيضطشدو طاصداُى كؤِسو طيٌيِاسو -
 .كؤكشدُةوةى ثؼتطريى هةثةيجةسةكة
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و بةطةس دةصطاكاُى ساطةياُذُذاكؤثى ثةيجةسةكة ئةجناًذاُى كؤُطشةى سؤرُاًةواُىء دابةػلشدُى  -
 . ئةجناًذاُى بةسُاًةى ًيذيايى هةباسةى ُاوةِسؤكى ثةيجةسةكةوة

 

 

 

 

 

 

 -2-ثاشكؤ

 ئةكادميىء ثةيثةرى صياصةتة طشتييةكاى بةراورد لةنيَواى ليَكؤلَيهةوةى

خالَةكانى 
 بةراوردكارى

 ليَكؤلَيهةوةى ئةكادميى
Academic Research 

 ثةيثةرى صياصةتة طشتييةكاى
Public Policy Paper 

قوآليى 
 ًةعشيفى

هَيلؤَهيِةوةى ئةكادميى ثَيويظتى بة 
صاُياسييةكى ئةكادميىء ًةعشيفىء 

ئةوةؾ هةُاو ًَيزوويى قووَي ٓةيةو طشُطة 
 دةقةكةدا دةسبلةوَيت.

ثَيويظتى بةوة ُيية قوآليى تيؤسىء ًةعشيفىء ًَيزوويى 
ساطتةوخؤ هةُاو دةقى ثةيجةسدا دةسبلةوَيت, بةآلَ طشُطة ئةو 
قةُاعةتةؾ هةالى خوَيِةس دسوطت ببَيت كة ئاًادةكاس/اُى 

 ثةيجةسةكة صاُياسى تةواوياْ هةطةس بابةتةكة ٓةية. 

 ثشغء بابةت
ةبَيت بابةتى ئةكادميى صؤس بة وسدى د

دياسيلشا بَيت, بةآلَ ًةسز ُيية بابةتى سؤر 
 بَيت.

دةبَيت ثةيجةس هةطةس كَيؼةو ثشطَيلى دياسيلشاو قظةبلات, 
ٓاوكات ثَيويظتة بابةتَيلى طةسًى سؤر بَيتء ثةيوةُذى 

 ساطتةوخؤى بة واقيعى ساَهةوة ٓةبَيت.

 

بريتِةضَيت, بةسهةوةى ثةيجةسةكة بآلوبلةيتةوة, باػرتواية ُاوو ئيٌضاو ثؤطتى ئةو كةغء 
 .. اليةُاُة خبةيتة طةس كؤتايى ثةيجةسةكة كة ثؼتطريى هةُاوةِسؤكى ثةيجةسةكةت دةكةْ
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 :صةرضاوةكاى
 .1024، مارظ POMEDميغورات مغزوع الدميقزاطية يف عزق االوصط ، دليل اعداد اوراق الضياصا العامة داىيال تواىا، ىدى سوٍدي، * 

 .1026 ديضنرب، POMEDيغورات مغزوع الدميقزاطية يف عزق االوصط م، حتليل الضياصاتدليل  ،* بزىاج الغزاكات مع اجملتنع املدىي
 .1009متوس  ،مزكش الفزات للتينية والدراصات اإلصرتاتيجيةاليظاو الضياصي والضياصة العامة،  عبداللطيف احلديثي،* د. مَا 

 .2990صادق االصود، عله االجتناع الضياصي، بغداد، التعليه العالي، * 
 . 2966صة احلله، تزمجة حضً علي الذىوٌ، بغداد، االٍلية، اوصنت رئي، صيا* 

 .58، ص2999ينط اىدرصوٌ، صيع الضياصات العامة، تزمجة د. عامز اللبيضي، عناٌ، دار املضرية، * ج
 .2978حمند حمنود ربيع، مياٍج البخث يف الضياصة، بغداد، * 

 ػَيواصى ُووطني

يِةوةى ئةكادمييذا ثَيويظتة هةهَيلؤَه
توُذوتؤَهى هة ػَيواصى ُووطيِذا ٓةبَيتء 
ئةو صاساواُة بةكاسبَٔيِشَيت كة ثظجؤِسيى 

 تَيذاية.

هة ُووطيِى ثةيجةسيؼذا توُذوتؤَهى ثَيويظتة, بةآلَ ٓةتا بلشَيت 
صاساوةى قوسغء ثظجؤِسيياُة بةكاسُةَٓيِشَيت, ضوُلة ثةيجةس 

كشَيت كة سةُطة ثظجؤِسى ئاِساطتةى كةطاُى بِشياسبةدةطت دة
هةبابةتةكةدا ُةبَيت. ٓةتا دةتواُيت ئاًارة بة قوتاخباُة 

فيلشييء فةهظةفييةكاْء صاساوةى ثظجؤِسيى ًةدة, ئةطةس ٓةس 
ُاضاسبوويت, بة كوستىء بةػَيوةيةكى طادةو ئاطاْ 

 هةثةساوَيضَيلذا سووُيبلةسةوة.

سَيطةضاسةو 
 ساطجاسدة

ئةكادمييذا  ًةسز ُيية هة هَيلؤَهيِةوةى
سَيطةضاسة ٓةبَيت بؤ بةسدةَ بِشياسبةدةطتاْ, 
 خؤ ئةطةس ٓةػبَيت ئةوة صؤس طؼيت دةبَيت.

دةبَيت طةسهةبةسى ثةيجةس بشيتى بَيت هةثاػخاَُيم بؤئةوةى 
دواداس خضًةت بة سَيطةضاسةو ساطجاسدةكاُى ثةيجةسةكة بلات, 

كى بةآلَ دةبَيت سَيطةضاسةو ساطجاسدةكاُيؽ هةضواسضَيوةية
دياسيلشاودا بّء بتواُشَيت خبشَيِة بواسى دَيبلشدُةوةو واقيعى 

 بّ.

ًيذياء ساى  
طؼتىء كةطاُى 
 خاوةُرِبياس

هَيلؤَهةسى ئةكادميى ثَيويظتى بةوة ُيية 
ثةيوةُذى هةطةأل دةصطاكاُى ًيذياء ساى 
 طؼتىء كةطاُى بِشياسبةدةطتذا ٓةبَيت.

م هة كاتى خؤياْ بؤ صؤس طشُطة بؤ ئاًادةكاساُى ثةيجةس, بةػَي
 ًيذياء ساى طؼتىء بِشياسبةدةطتاْ تةسخاْ بلةْ. 
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 دةكزدى: وةرطيَزِاى و ئاما

 ئارام جةمال 
 بةرِيَوةبةرى ثةميانطةى كوردى بؤ يةلَبذاردى

 

 

 

 

 

 

 

 

(دا  1001اضتى ضاَلى )ناوةزِ ، زيَكخساويَكى ضةزبةخؤى ناككوميية، لة KIEثةميانطةى كوزدى بؤ هةَلبرازدن 
ضةمكء زةطةشةكانى هةَلبرازدنء  دامةشزيَنساوة، كازدةكات لةثيَناو ئاشناكسدنى هاوآلتيان بةشازى ضميَنانى  لة

 ..هاوآلتيان بةشدازيى ضياضى

 38#كؤآلنى   –248 # نيَسطصطةزِةكى  -بةزامبةز بةزِيَوةبةزايةتى طشتى ثةزوةزدةى زؤذاوا  –: ضميَنانى نناونيشا
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