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 ثَُطحكً: 

 
ئحط  حس َاس  اي هحَلث  زاسدن ت  ح تاصوحَ  ح    }

تطىتهَُىُه، ئ حوا سُس رمً هحَلث زاسدن ل ح     

ذاِسادجَ    حكً س    حورحسي تاصوحكحداَ    حو 

  ماهُحذً َاس اكح دَ اسي دجك اخ     صؤسَص 

 ئاسام جحمال

 
 ت تَيطةيصتتتتقهئتتتتزى      طةيصتتتتقهو َتتتتسيَس ىتتتتة ذيرتتتتقرو يةى  تتتت    ى يتتتتة تَي

حسَيهدنتتةي ب بتتَ ىَي ةيتتتةازنو ي َي تتو  بتتةى  س نتتز  تَ  ىتتة يزذتتز  يةى  تت    ى  
بة اةم . ف  ي نرت  ازبذيزذ ء ذيرقرو حزبزيةتوء فةىرةفة  حسارِ  نو 

 ياةشتتتتتتةي  ذتتتتتتةي ا  نو ذيرتتتتتتقرو يةى  تتتتتت    ى ىتتتتتتةي  يتتتتتتد  يتتتتتتة   ي     
ذتتتَي و تتتتةاهي وء ذة ضتتتزي يط تسي  اتتتة يَييس يتتتة ذيرتتتقرو يةى  تتت    ى ي  

  ؤ يهتتتة  ذتتتقةى ز  يَيتتتز  حرتتتزب  يةتييتتتة, بَيةزةتتتز ىتتتةي   اتتتة   يسنتتتة  ء 
بتتتتتة شتتتتتسَيو  يةىيصتتتتتة ىتتتتتةنزي يزذتتتتتز  يةى      نتتتتتد ىتتتتتةنزي ية ىةىزنةازنتتتتتد  

 ؤ يهةيتتةاو بيزن زتتتة  اتتةي ى و ئتتةيتَجَي   نتتةي   ذيرتتقرَي و يةى  تت    ن
 . نزي ية ىةىزى يةىيصةيو

شتتة  اتتة ذيرتتقرو يةى  تت    ى ىتتة ي ذتتَي و       ياة ئتتةي تَيطةيصتتقهة  يتتزسَ ىتتة 
 ط ة  ي  ييتتئتتة ةيَىَيهتء تتتةاهي وء يسنة يتتد  اس تد ازتتتةي , ئتتةم ضتتةند    

 : ىة ئز    ى
ء يةاةم: ذيرقرو يةى      ى ىة جةيية    ي ذَي و ذيزذيية نةك تتةاهي و 

 يسنتتتتة  , بتتتتة ي تزيتتتتةاو تتتتت  ذيرتتتتقرو يةى  تتتت    ى بَي يتتتتةى نييتتتتةي         

 .نَيس ى يةى  ةيتة  يَيز ازنو نَيس ية ىةىزنةبط  ي بة     
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ذيرتتقرو يةى  تت    ى نتتة يتتةىسي شتتقَيت   ةَِ َيتتت نتتة ئةي شتتة يتتي          يي م:
 نةةَِ َيت.
ىة ج نيية اة ذيرقرَي و يةى      ى بَ شسَيهَيت ةسجنتزيي بتزط بتسي    ذَيًةم: 

 ت يض ية  ةسجنزيي بزط   بَيت.     بَ شسَيهوئةي
ىتة  َيطتة  نسذت ء     رتقرو يةى      نتة ي ي ت  يي    ئةم ة نطوء بزيةختة  ذي 

تتز ىتةيَيس     بتد م  د ذيرتقرةازنو يةى      نت  ىةةتةَس   يةيى و تزي تةب   يَيهزنةي  
 فة يةنطو يةى      ى بة  ىزنو اس      يى ةىةند ب ةم. 

بتتةنزي ئةنتتد ىزنو خَيز نتتو ذيرتتقرةازنو   يتتةيَسء ةتتةِ  نَي و تتت   ئتتةم اقَي تتة, 
 ي  ي نتتتز  قهو اليتتتةنو ئتتتة َيهوء نتتتة َيهو ية يتتتةك ىتتتة    يةى  تتت    ىء    خرتتت 

عة  ىتتةتو يةى  تت    ىء يزيذتتةنطو ىتتة    ئةند ىزنتتة ىتتة  يي    ذتتقةبة ا  نو   
نَيتتس ى  َيتت      نطتتو بة  ذتتقًزتسي  يتتة  َةي   يتتةك بتتة  ي   بتتة  ىتتز            

   يتتتةتو جتتتسة  ةء نزيةارتتتزنو   نسَيهةنزعة  ىتتتةتو ي ذتتتو اس ذتتتييةازنيزىء 

 . زيآلتيزى بةيَ  شسَيهو نيصقةجَي سينيزنةي ىة بةيز    نطو ي
ىتتتتةم اقَي تتتتة   يةيى تتتتد  ي  بةشتتتتَيس يةاو ئزذتتتتزى نتتتتزي ِ ؤاو ذيرتتتتقرةازنو    
يةى      ى خب َيهةِ يي, يزيازب بَ ية يةاتةيزى, ي ك ئتزى   َي و يز ىةتيتد  ,    

  بزشتتتتتتترتمنسينتتتتتتتة  ة هزنتتتتتتتةيو يَيه  ي تتتتتتتتةي , بتتتتتتتَ ئتتتتتتتةي   خسَيهتتتتتتتة     

ء خةذتتتت ةتةازنو يهو   نطتتتو   يذتتتت بتتتَ اس ذتتت  ىتتتة ىي زنيزىتتتةازنو ةتتتَِ 
يبةطء جيزاة  ي   نَيس نيتزى  ية يةك ىة ذيرقرةازنو يةى      ىء خزى و يز

 تَي طزب.
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 ضُُح؟ دجوىذان

  يَيتت يتزى يتز تَي و    يزى َيس  يَيت يتزى ضتةند يزى َيس     نطد نة بة   نطد ى ا    
بتتتتَ ئةجنسىةنتتتتة   ,ىتتتتة  ؤ     نطد نتتتتد   اليتتتتةى   نطتتتتد   ي  ىتتتتة  ذيزذتتتتيية

ضتةند  ئةىتةط بتةيَيو    يزى ذتة ؤازيةتو يآلبء ية َيرتةازى,  يةى   َي    ي ازى 
  و يزذزيوء   ذقس   بةِ َيس   ضَيت.َي  َيسشسَيه

 

 هحَلثزاسدنو ثشؤسحي  دجوىذان
  يَيتت يتزى يتز تَي و    يزى َيس  يَيت يتزى ضتةند يزى َيس     نطد نة بة   نطد ى ا    

, بةآلم يةى  ت    ى ي ؤذتةيةي ىتة ضتةند ََنز يتت        ي ىة اليةى   نطد ذيزذ  
يَي ًتتتزتسي ي   نطتتتد ى تتتتةنًز يةاَي تتتة ىتتتة ا   اتتتزنو اتتتة   نطتتتد   ىتتتة  ؤ      

   نطد ند  ئةجنزىيد   ب. 
ية بَية ة نطة ىة بةاز يَيهزند  جيزي    ب  َيت ىتةنَيس ى ئتةي  يي     ي يتة      

 يتتةاو   نطتتد   ىتتة  ؤ   (يض ي ك ا    نطتتد ى)ء ( ي ك ي ؤذتتةيةى  تت    ى)
   نطد ند . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خوىل ثيَِحةًى ثةزهةًاُى كوزدضتاُداهة ٓةهَبرازدُى  يَمدةُطدةز
 ( / كاًيَساى شًِاكؤ جةالي1218-29-12ضويٌَاُى / )
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 ؟كاماوحنهحَلثزاسدن ق واغحكاوً ثشؤسحي  

 : دَيتيَي  و ىَي د نةبِ  يذَ  ََنز ىة  ,ي ك ي ؤذة يةى      ى
  ؤ     نطد ى ىة  ََنز و بة  يةاةم:

, ي تتة اَىرتيَنو   اليتةنو ذة ية شتقيز   ي ؤذتة  يةى  ت    ى     ََنز تة   ىةم 
يَيد ييرتقيية ىَجرتقوء    ىةبة   ؤشتهزيو يزذتز  يةى      نتد     ةازىيةى      ن

ىةةتتتةَس  ازب,بتتتَ  ؤ   يةى  تتت    ى   ذتتتقةبة      ازىةىَ ييتتتةتةاهيسنتتتة  ء 
ي يَيسيرتتت بتتَ  يين   نتتةي    يَيتتِ  يي  َي تتز   تزي تتةبء     ا  نتتو ضتتةنديو  

  ظتتتةا  نو ئتتتةي اةىَيهزنتتتة  اتتتة يزذتتتز          يتتتزت   يزذتتتزاةي ي  ا  نتتتةي 
   ى  يِ   نةا  ؤتةي . يةى    

 

  ؤ   يةى      ىََنز و   يي م:
 ةي    ذتتتقدَيد ازب اتتتة يةاتتتةم اتتتز تو   نطتتتد ى  ذتتتزت يىتتتة  ؤ   يةى  تتت    ى

ي يتتتتةتز اتتتتزتو   خرتتتتقهو يَيرتتتتقطة     خ َيقتتتتة نتتتتزي ذتتتتهديَو   نطد نتتتتةي   
ىء  ىتتتتز  نو   نطتتتتةازجيزا  نتتتتةي ي ئزىتتتتزجنو  بتتتتة ازنو   نطتتتتد ىنزي نتتتتد 

 ة  يو.   ةةيزندنو ئةجنزىو ب
  ؤ     نطد ىََنز و  ي   ذَييةم: 

تزنتتةي ذتت زآلازنو ب ي ز  اتتزنو    ؤ  اتتزنو  ي    ؤ     نطد نتتة اتتة تَييتتد     
يتتتزى َيس  ي  ذتتتة بةخَازىء َتتتةي    ذيزذتتتييةازى يةا   ا َيهتتتةي ء ذتتتةي    
  يتتتَ تو ضتتتزي َي   تتتتَِ ي  َي ختتت  ي  نزيخَييتتتة تزي ة ةنتتتد ازنو بتتتس         

 .  ي ت  ئةجنزىو اَتزيو يةى      ى     ةةيةن َيتيةى      ى   ا َيوء 
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 هحَلثزاسدن كاماوحن؟ ثشؤسحي سجطحصجكاوً  
 

 :ىة  ب يق  يةى      ىازنو ةة    ذة  ايرتيو 
 

  ََي تو يزذتزي  نتةبَيت    يي  يةى  ت    نَي و ةصتقو نييتة     يزذز  يةى      ى: -
ى ىة يتةىسي ََنز ةازنيتد .   بَ ئزِ  ذقةا  نو از يبز  ازنو ي ؤذة  يةى      

يزبةنتتدا  نو ب تتة  ازنو   ىتتة ئزِ  ذتتقةا  ىء  يزذتتز  يةى  تت    ى  ؤى تتو يةيتتة  
ىتزءء ىة جتةازنيزىء     يتز ي   نو  ييةى      ى بة  َي ز  ازنو يةى      نتةي  

بز نتتتتتة/ازنو بتتتتتة  ىتتتتز  ي َتتتتتةبز      يرتتتتتقرو يةى  تتتت    ى   َهسذتتتت   نو ذ 
ةتتَِ يهو   نطتتة   يذتتقةازى بتتَ     ء ذيرتتقرو   نطتتد ىء ضتتَنَيقو  يةى  تت    ى

 .  اس ذو ئةجنسىةنة يةى   َي    ي ازى...تز 
 

اتة   ,يةىسي يةى      نَيت ضتةند ب تة َي و يَيسيرتقة    :ب ة  ازنو يةى      ى -
)  نطد   ى, يتزى َيس  ي ى, َتةي     ذيزذتو, ب ي تز   َتةي          ىة  يَي ًزتسي 
  يةى  ت    ى, ضتزي َي  نو   ء جَي تةجَي ز  يز ذة ية شتق  از ىةنتد نو ذيزذ , 

 نزيخَي بيزنو, ىيديزاز  ى, ئز  نرةازنو نةتةي يةاط تسي ازى(.
 

ىتة   يَي ًتزتسي  ئةم جَ   ىتة يَيد ييرتقو    :و يةى      ىيَيد ييريت ىَجرق -
)تَىتتتز     نطتتتد   ى, ذتتتهديَو   نطتتتد ى,   ضتتتةند تءتتتزوء اةىسيتتتةىَي و ي ك  

و   نطد ى, ىَ   ئةىةارتؤنو,   نطد ى, يةنزةة    نطد ى, ىة  اةب يرسىة 
بزيَىتتةت  , ئتتزىَي    ؤ ةتتة , ئتتزىَي   خَيتت   جيزا  نتتةي ي  ىتتز  نو    اتتز تو 

 ...تز  (   نطةازى
ةسَي    يآلب بتتة  يز يه   نتتوىتتة  ب يقييتتة يةى  تت    ى:يسنتتة    يز يهتتو  -

يةى  تت    ى  ازنو  بةشتت   نو بز نتتةبز نتتةازنو يةى  تت    ىء  َتتةبز  ي  ىتتز   
 .د نطد نو   يةانزي ندي يَيرقطةاَىةى َيت  فة عوءبه ةيةاو ةند بةذة  ض
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 ت ضً َاساي هحَلثزاسدن ثَُىَسرح؟ 

يَي تدَيتء بتة ي      و نةيرتزي بةي يَيية  يةى      ى ي ؤذةيةي ىتة ذتَ  ََنتز    
خَيتتتد  نةخصتتتة  ذيزذتتتتوء   بةشتتت   نةي   يَيتتتز  ذيزذتتتتييةازنو يآلب     

زيةك بتتتَ يةى  تتت    ى بتتتة ئةند   يتتتةك      ِ َي َيقتتتةي , ىةبة ئتتتةي  بتتتسينو يزذتتت 
ة نطء يَيسيرقة اة نزا َيت نز يد  بطريَيت, بةآلم ىةي ط ة نطرت ئةي يتة اتة   

ىتة ي ؤذتة    ىتزفو   نطتد      ئةي  بَيتت بَ ئزىزجنو ية  يزذزيةاو يةى      ى 
يزذتزاة بقس نَيتت, ىتة يي    َتةي , يةى  ت    نَيت      يز َيز  ي بَيتء يةى      ند  

, ي تتتتتة    ختتتتة   ئتتتتري       ذتتتتقةَيهة    نطتتتتد   ى بَيتتتتت ب اتتتتة بتتتتةِ َي خز
اةذو   نطد   تةنًز ىة   نطد ند  اس تهةازتةي  بتةى  س   يةى      نَيت بَيت اة

بيطَِ َيتتتت بتتتَ يتتتزيآلتوء ىتتتةنزي   ىتتتة   ي  يةى   َي    ي ازنتتتد  ىتتتزفو    ي تتتت  
 بة جةذقة ب زب. بة ا   ي    نطد   

 ي ذيرتتتتتتقرو  ي قزتَ يتتتتتتةسنزنتتتتتتة  ىتتتتتتة  ىي ئةةيزذتتتتتتز  يةى  تتتتتت    ى, ىتتتتتت
ذة يزند  يَيهزي ي بزنطةشة  ةس ذقهةي  بَ  هسا  ذو   اتةى, بزشترتي ية   
نزي ِ ؤاو يزذزاة  ؤ   ؤضَيقة نَيتس ي   از ييتةازنو ي ؤذتة  يةى      نتةي      
بة جَ َيت اةىرتيو يتة  يَيز بتَ يَيتِ  يي  َي ز  اتزنو يةى  ت    ى بًَيت َيقتةي  تتز        

 ىء اليتتتتةنطري  ىتتتتة   ظتتتتةا  نو يةنتتتتدَيت ىتتتتز   ي بِ ةتتتتةي خزى تتتتة  ىتتتتةيَيس  ال 
 ذة  اوء از يطة  ازنو يزذزاة    يينة  ب. 

 
 كاماوحن؟ َاساي هحَلثزاسدنصاساوجكاوً واو  و ضحمك

 ية  يزذزيةاو يةى      نو ةصتقيد  ضتةند ضتةىتء     ي يتةك   بيته ,     ىةنزي 
 ؤذتتتتة  يةى  تتتت    ى  اتتتتة ية يةاتتتتةيزى خصتتتتقَيت ىتتتتة  يتتتتس    بزى ةخزنتتتتة  ي    

 , ىةي نةط ي ك: ء  ؤَسء ة نطو خَ  يةيةيَي د يَيهَيت
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 تؤًازى دةُطدةزاْ
باُطةشةى 
 ٓةهَبرازدْ

كؤًطيؤُى 
ضةزثةزشتيازى 

 ٓةهَبرازدْ

ضاوديَساُى ُاوخؤو 
 بياُى

ًةزجةكاُى 
 دةُطدةز

ًةزجةكاُى 
 ثاهَيَوزاو

ديازيلسدُى وادةى 
 ٓةهَبرازدْ

بسيلازى قةوازة 
 ضياضييةكاْ

 قةوازةى ضياضى
ٓاوثةمياُيَتى 

 ضياضى
ثاهَيَوزاوى 
 تاكةكةضى

 كؤتاى ئافسةتاْ

قةبازةى باشُةكاُى 
 ٓةهَبرازدْ

ذًازةى باشُةكاُى 
 ٓةهَبرازدْ

طؤزِيِى  شيَواشى
دةُطى دزوضت بؤ 

 كوزضى
 ضيطتٌى دةُطداْ

تاواُةكاُى 
 ٓةهَبرازدْ

ئاًيَسى خيَسا 
جياكسدُةوةو 

 ذًازدُى دةُطةكاْ

دُى تةزخاُلس
كوزضى بؤ ثيَلٔاتة 

ُةتةوةيىء 
 ئاييِييةكاْ

دةُطدةزاُى 
 ٓةُدةزاْ

ٓةهَبرازدُى 
 ثيَشوةخت

 دةُطداُى تايبةت
زاطةياُدُى بةزاييء 
 كؤتايي ئةجناًةكاْ

 تاُةو ضلاآل

 
 ؟ذا ض وحَاساي هحَلثزاسدوصاساواوح لح  و ثحَىجوذي وَُىان ئحم ضحمك

ىتتة يةيس ندييتتةاو  يتتزتسيى  نتتد  نتتزي يزذتتز  يةى       ةي     ي نتتة  ىتتة اتتَ  ئتت 
ييضيزى نزيَيسيرتء  يتز   نت ء   يةارت  ي ىةةةَس تةي ياز  نة  ى تَيًةى  َيضء 

اتتَيضء بتتة  َيتت    جيزجيتتز ية يةاتتةيزى ىتتة ََنتتز و  يتتز ي   ي  يةى      نتتد  
ي ؤذتة  يةى      نةاتة   يَي تةي   بتة يتةىسييزى    يخَ  يةية خء از يطة  بزية

 ةى. تةي ي  ا



 سيشتنةكانى هةَلبذاردنةوة بيزانني                               ئارام جةمال  ئةوةى ثيَويشتة لةبارةى 
 
 

نتزي  ذيرتقرو   تَييتد   ة جن د يو ىتةي خصتقةية  ذتة  ي ,   بيته      ئةةة  ذ
ىة   ةة   يَي ًَيهة  ازنو  خزى يض نييةيةى      ى ي ك     ي  نةيزتسي , بةآلم 

. ئةىتتتتةط ي ىزنتَيتتتتد ازب بتتتتة ي   ئتتتتةي    بطتتتتةِ َي     ذيرتتتتقرو يةى  تتتت    ى 
 تَيطةيصقهَي و ف  ي منزى بَ  ذيرقرو يةى      ى يةبَيت. 

 
 

 ضُُح؟ ٍ هحَلثزاسدنرمسُس
  ب يقيتتتةب تتةيو   ى تتَي     ذيرتتقر  يةى  تتت    ى ئةةتتة  يَيهزذتتةيةاو ذتتتز   بتتَ    

بتتتتتتَ اس ذتتتتتت  ئةجنسىةنتتتتتتة  ازىذتتتتتتقةةتتتتتتَِ ية   نطتتتتتتة   ي شتتتتتتَيس   ىتتتتتتة 
قتتة اس ذتت   يةى  تت َي    ي ازى. ي تتتز بتتةا شتتَيس  َيت   نطتت  يزيآلتيتتزى   ا يَ     

 اس ذتتت , يتتتزى ةازىيتتتىَازى يختتتَجَيوء  ئةجنسىةنتتتة اس ذتتت   ىتتتةىزى, يتتتزىية
 ذة ؤا  يآلتزىء ية َيرةازى.

يَيهزذتتتتةيةاو بتتتتزيي بة تةذتتتت و ذيرتتتتقرو يةى      نتتتتة,   ئةىتتتتة  ذتتتتة  ي   
ىةبة ئةي   ذيرقرو يةى      ى بة ىزنز ف  ي نةاتة  اَبةنتدي ىةنزيىةيةاتةي    
ىتتة ضتتس     ةتتتة  يَي تتدَيتء شتتتَيس    ةتتَِ يهو   نطتتو   يذتتتت بتتَ اس ذتتت        

 ازى تةنًز يةاَي ة ىة   ةة   يَي ًَيهة  ازنو نتزي ئتةي   ئةجنسىةنة يةى   َي    ي
بتتَ تَيطةيصتتتقهَي و  اَبةنتتد   يَييتتد ةست َيت ذيرتتقرو يةى  تت    ى. اةي تتتة      

ئتتةم ي ذتتيز    ختتس   ي  ىتتة     ذتتقرت ي يتتة  فتت  ي ى ىتتة ذيرتتقرو يةى  تت    ى,   
ذيرتتقرو يةى  تت    ى ىتتة ضتتو يَي ًتتزتسي ي   ةتتة        : بت تتَي خَىتتزى ب تتةيوء  

 هة  ازنو ازىزنةى؟ يَي ًَي
 
 
 



 سيشتنةكانى هةَلبذاردنةوة بيزانني                               ئارام جةمال  ئةوةى ثيَويشتة لةبارةى 
 
 

 لح ضً ثَُكهاذىوجو سُسرمٍ هحَلثزاسدن 

 ؟سجطحصج ثَُكهَُىحسجكاوً كاماوحن

ذيرقرو يةى      ى, ىة نزي ِ ؤاة ف  ي نةاةيد , يَي ًزتسي  ىةم ضتس     ةتة     
 يَي ًَيهة    خس   ي : 

زنةية, ىةبةذت ىة  ىز    ئةي اس ذي قحتاسجي تاصوحكاوً هحَلثزاسدن: يةك/
 يتز    بتَ نسَيهتة  ن  بز نةيتةاو يةى  ت    ى     بة يَيو  ىتز      نيصتقسي ى,    اة

َتتةبز    بز نتتة  يةى  تت    ى يتتزى ئتتةي تز يتتةك اس ذتتيية يتتزخس  فتت    .  ا َيتتت
 اس ذو. 

ىةبةذت ىةي يتة ئتةي ية َيرتة يتزى ئتةي       رماسجي تاصوحكاوً هحَلثزاسدن:  يي/
ة  يةى      نتتد  ضتتةند بز نتت  ةذتتة بيآلتتتة  يةى  تت    نو تَيتتد  ئةجنزىتتد   َيت   

يتتتزى ئتتتةي تز يتتتةىسي جسة  فيتتتز      ئتتتة ىسينو يآلتزنتتتد    ىتتتة     بةشتتتد ا َيت.  
 يةى      ى يةك بز نة  يةى      نة يزخس  ف   بز نةية.

 
ً  ُسرمً دجوى ذان و س -3 ذيرتقر    نطتد ى    ك اسذً دجوى ذان،   دَضاَى 

    يةى  تت    ىي يتتة  ذيرتتقريَ ة نتت   ذيرتتقرةازن  يةى  و  ي تتة    ةتتة َي 
  نطد نتتد   ىتتةازت خَيتتةتو اتتة  تزي تتةب بتتة  َي و   نطتتد نو ذيرتتقر ختتزي ى

 جَ َيت ىة از ت    نطد ى   خزتة بة   م   نطد  . ءشَيس  َيت ىة   نطد ى
    نطتتتد ن يتتتةىسي شتتتَيس   ازن    نطتتتد ى بتتتة شتتتَيس ر ةصتتتيت ىتتتة  يي جتتتَ  

 : ة, اة ئةي نيض ب يق  ىذة  اييةي  ذة ضزي يزى ة تسي 
 

تحا ذمازةي باشوتي هتَلبرازدوتكان شؤزحس بَُج قتبازةي باشوتي هتَلبرازدن ه

 ثَُضتواوتكتضً زاسخت و بضىكخس دةبَُج
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 يزى َيس  ي /   نطد ى بة1
 /   نطد ى بة ىيرت1
ىتتتتة   نطتتتتد ى م ىتتتتةم  يي شتتتتزجَ  ي  ضتتتتةنديو تَي ةى تتتتةر جَ  يجتتتتَ    آلبتتتتة 

 ب تتةم ي ية يةاتتةيزى ب ةذتتقرةي   يَىَيهيتتزى  تزشتت  ي , اتتة يةيى تتد   م ىَيتت     
 بة جَ ر ذيرقر  يةى      نةاةيةي : 

 نطد نةاتة تتةنًز يتةك   نتط     ي تتة ىةذتة  اتز ت       دجوىٍ: سُسرمٍ َح ( أ
    َيقة يزى َيس  يَيت يزى ىيرقَيت, ىة منسينةازن  )ذيرقر   ؤ يهةر ب  ي ر 

ىيرتتتيت   ختتت  ير   , يةاتتتةم, ذيرتتتقر   ؤ يهتتتةر   نطتتت  َتتتةي   ر حزبتتت      
 .(نسَيهة  يةت   َي  ي 

ي تتتة ىةذتتة  اتتز ت    نطد نةاتتة  :  دجوى  ٍ ف  شج ت  زاسدج سُس  رمٍ َ  ح ( ب
ةب بةذتتتتتتة  ضتتتتتتةند ب     يتتتتتتةا  يزى َيس  ي ازنتتتتتتد  بتتتتتتةيزر تزاتتتتتتة   نطةاتتتتتت

يتةك   نتط, ىتة      اة  ي جز  بةيزر يةىسييزى يَي ةي    ازتةي  ,  بةشد اةيت
منسينتتتةازن  )ذيرتتتقر   ؤ يهتتتةر   نطتتت  َتتتةي   , ىيرتتتيت نيرضتتتةا  ي ر    

ا  ي ر ئز   ر نسَيهة  يةت   َي  ي , ذيرقر   نسَيهة  يةت   َي  ي , ىيريت 
ير آلير يزيتتتتة ي  ي ذيرتتتقر  تَي تتتة آلذيرتتتقر  تَي تتتة   نطتتت  ذتتتهس    ,

 . ئةند ىَييت يزيِ َي  ي (
ي تتتة ىةذتتة  اتتز ت    نطد نةاتتة  سُس  رمٍ َحك  ذجوىٍ ثنحتحو  ذكشاو:( جتتت

...( بةذتة  بتت     ر  1,1,1,1بتةيزر تزاتة   نطةاتةب بتة شتَيس ر يتةبةنتدر )      
يزى يَي تتتةي  يتتةىسي  يزى َيس  يَي تتد    بةشتتد اةيت, اتتة  ي جتتز  بتتةيزر        ضتتةند 

ىتتة منسينتتةازن  )ذيرتتقر   ؤ يهتتةر ئةى قتتة نزتيغ,      ازتتتةي  يتتةك   نتتط, 
 ذيرقر   َي  ي  يةك   نط  ةسَيز  ي , ذيرقر   ؤ يهةر بَ   (.

ئتتةم ذيرتتقر    نطد نتتة تزي ةتتتة بتتة ذيرتتقر     سُس  رمٍ دوو دجوى  ٍ:(  
  نط  اة  يي جز    نطد   َيت ىةيَيهزي ئةي ر  َي  ر  , ؤ يهةر  يي خسى 
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(, 1+42يتتتزى َيس  ير بتتت  ي ر بز نتتتةر يةى      نةاتتتة  ؤ يهتتتةر   يتتتز بَيتتتت )    
ييصتتد  ييتتز  ر ئتتةم  يي   نطييتتة   آليتتة ي يز ىتتة ذيرتتقر  يةى  تت    ن  تَي ة  

   ا َيتتتتت ئةةتتتتة   يي اتتتتز ت    نطتتتتد ى خب َيقتتتتة بتتتتة   م اةذتتتت    نطتتتتد  ,  
ذتتة  ئزذتتيت اتتة يتتةاَي يزى بتتَ بز نتتةر بضتتسيا  ي ك َة  يتتةي ئةيت يصتتيزى ىة  

 نيصقرزن  يزى يز َيزةزية.
ىةبةذتت ىتةي شتَيس        ضَُىاصي ط ِسَىً دجوىً دسوسد ت   كىسس ً:   -4

ازنو ذتتتة  ئزذتتتقو بز نةيتتتةاو     يذتتتقة حرتتتزبيةية اتتتة   نطتتتة   ىَي  يتتتوء 
يتتتتتزى    ةَِ َيتتتتتت بتتتتتَ اس ذتتتتتو ئةجنسىةنتتتتتة يةى  تتتتت َي    ي ازى   يةى  تتتتت    ى 
 ذة ؤازيةتو.

 
 

 جُهاوذا ثحَِشجو دجكشََد؟لح  ضحوذ سُسرمً هحَلثزاسدن

ىتتة  ذتتة  ئتتةي    اةنتتةي  اتتة   ىتتة  جتتةخت و بتتس    يةى  تت ت  ى تسَي يهتتةي ازن
ذيرتتقرو يةى  تت    ى يتتةيِ  ي  ا َيت. بتتةآلم يتتة  ذيرتتقرَي و       11جيًزنتتد  
 .اليةنو بزطء خ  يو يةية خَيد , ىة  يض, خَ يةى      ن

َي   ذيرتقر تزاتة  اة ة       ى ةةيصقسنةتة ئةي بِ ي يشز    يزن  بس  ر يةى 
بتَ يتةىسي يآلتتزى يزيشتَيس ر      تزاة شتَيس  َي   يةى  ت    ى نيتة    يةى      ى يزى

  يي ,  يةى  ت    ى بة يتةى  بتز ي ؤخ  ىَيت    ذيرتقر يةارت شيزي بَيت, بتةى  س  
 . يآلتَي ةي  بَ يآلتَي و ت    ةَِ َيتىة  يةياَىةآليةتيء ذيزذ , ئزبس ر

ذتتتتة   ىَي   ىتتتتة      ى بتتتتَ اَىةى طةيتتتتةك ة  يةى  تتتتذيرتتتتقرئتتتتةي  تةنزنتتتتةب
ىتتتة  اَىةى طتتتةي نةيتتتة ةسجنتتتزي نتتتةبَيت بتتتَ يتتتةىزى  ىة بز  ,ىتتتة  يتتتز ي   ي    ؤ 
 ذة   ىَي   ت   .
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يةازى, بتتة جيتتزي  ر   ذتتيبزي اتتزنو ئة ىسنتتة  هسا  ء ة نزذتت  يذيرتتقر ي تتتة
  ذيرتتتقربتتتز ي ؤخ    يى تتتةتزى   ةَِ َيتتتت, بةشتتتَيس يةك اتتتة نتتتزتس ن   يي     

  يي   يى ةتد  بدؤ يهةي . ىة  زيشَيس ,استسىت ي
يتتة   تزي ة ةنتتدرء عةَت يتتةتو نسخ تتة  ية ىسنتتد  ي   ذرِتؤيصتتقس   اةي تتتة

بتة  جنزى      يةى  ت    ى  َيهَيقتة ازيتةي , اتة    ذيرتقر ىتة   جَ َيتاَىةى طةيةك 
  يتتتتزنوةةشةذتتتتةندن  ئزذتتتتقو ء ََنز تتتتة ىَي ييييتتتتةازن   يتتتتزن  ذيزذتتتت   

 .يةء فة يةنطيرِ از ةَيء ذيزذ 

 

 
 
 
 
 

 ؟ هحَحهاوذا جُلح  سُسرمً هحَلثزاسدنً ضحوذ خَُضاو

  يي بَضسيى ىةبز     ىز    خَيز نةازنو ذيرقرو يةى      نةي  يةية: 
 (1)تتةنًز  يةى      ند  ذيرقرةازنو يةى  ت    ى   فة يةنطوىة يةندَيت ةم: يةا

قرو رتتتضتتتةند ذيةي , ئتتت( ؤ يهتتتةي  َيتتت  يوء تَي تتتةآلي و ذتتتة  ايية, )خَيز نتتت
و ذيرتتتقرو يةى  تتت    نخَيز نتتتو  خ  ينةتتتتة ذتتتة   ي تتتة يتتتةى  يةى      نتتتة 

 . ىةبة ئةي   خةذت ةتةازنو ذيرقرو  ؤ يهةيزى تَيد ية ف  يو ؤ يهة/ 
 يي م: ىتتة يةنتتدَيت ئتتة  بيزتو يةى  تت    نو  ي تتة   ذيرتتقرةازنو يةى  تت    ى 

 ىو ذيرتتقرَي و ذتتَ  ئةنتتد ,خَيز نتتةي ىتتةيزَس ذتتَ  خَيز نتتة ذتتة  اييةاة   ( 1)
  ي ةط يةى ي يَييزند ةست َيت )ضةند ذيرقرَي و  ي ة(. 

 

ضازةشاَاوٍ بىازٌ هتَلبرازدن طتَطخىوتحت ئتو بِسواَتي كت حاكت سُسخمَُكٍ 

 ت بؤ هتمىو وِحان هاوضَُىةٌ َتكخس ضُاو بَُجُهتَلبرازدن وُ
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بتتتة ي  بسينتتتةي  ىتتتةي ذتتتَ  ئةند ىتتتة  ذتتتة  بتتتة خَيز نتتتو )ضتتتةند ذيرتتتقرَي و 
 ي ة(ى,  يز   اة ئتةي نيض ذتة  بتة ذيرتقرو يةى  ت    نو  ؤ يهتة/ فت  ي .        
  ية بَيتتتة بتتتة   ذتتتقرز نو ىتتتةم اقَي تتتة   ييتتتز    ذتتتَ  خَيز نتتتو بتتتَ  ىتتتز        

 .ذيرقرةازنو يةى      ى ب ةم
  

 كاماوحن ؟ اوُانحكئحوذام و خَُضاوحكاوً سُسرمً هحَلثزاسدن

ىتتتة ذتتتة جةم يآلتتتتزنو جيًزنتتتد  ذتتتَ  خَيتتتز ىء  ي نتتتز  ئةنتتتد ىو ذيرتتتقرو      
 يةى      ى ىةئز     يةية, بةم شَيس ية  خس   ي : 

 

 :/ فسةًََتكتم: سُسخمً هتَلبرازدوً شؤزَىتخَُصاوً 

ىتة   اتَنرتيو ذيرتقرةازنو يةى      نتةي   ىة  ِ يي  ىَي ييييةي ىة  رةئةم ذيرق
 :ىة اة ب يق يَي ًزتسي ,  ئةند م يةشت

 
 (TRs) ضيطتٌي دوو خوىل ( FPTPضيطتٌى بساوةى يةكةَ )

   (BV)  ضيطتٌي دةُطداْ بة كؤ (AV)ضيطتٌي دةُطي ئةهتةزُاتيظ 
  (SNTV) ةُطى ُةطويَصزاوةضيطتٌى يةن د (PBV)ضيطتٌي دةُطداْ بة كؤى حصب 

 (Borda Account) ضيطتٌى بؤزدا (LV)ضيطتٌى دةُطداُى ضِوزداز 
 

 دووةم: سُسخمً هتَلبرازدوً وىََىتزاَتحً زََرةًَ:خَُصاوً 

 :ة يَي دَيت يي ذيرقرو يةى      ن ىةمة ئةم خَيز ن
   (LPR) ىيرقو نسَيهة  يةتو  َي  يوذيرقرو  -
  (STV) َيز  ي يةك   نطو ةسذيرقرو  -
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حتوها حتوها دا دا ((/ فسةٍَ/ فسةٍَشؤزَىتشؤزَىت  هتَلبرازدوًهتَلبرازدوً  ًًتكاوتكاوسُسخمسُسخمخَُصاوً خَُصاوً لت لت 

، متطتز ، متطتز و ضخَُك وُُت بت واوي َتك باشوتَُتوةو ضخَُك وُُت بت واوي َتك باشوتَُتوةفسةباشوتًَ بىووً هتَتفسةباشوتًَ بىووً هتَت

 لت هتَلبرازدوً ستزؤكً وِحدا!لت هتَلبرازدوً ستزؤكً وِحدا!

 حَُكتِو: سَُهتم: سُسخمً هتَلبرازدوًخَُصاوً 

 :ىة  ئةم خَيز نة خزي نو  يي ذيرقرو يةى      نة اة ب يق 
 (Paralel system)ذيرقرو يزيتة ي   -
 (MMP)ذيرقرو يزيِ َي  يو ئةند ىَيقو تَي ةآلي  -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةُددديىء خاهَددة ئددةزيَِىء ُةزيَِييددةكاُى  خةضددوَةتء تايبةمت داةَ كتيَبددةٓةوهَدددةدةيّ هدد
 زوُبلةيِةوة.  ى ٓةهَبرازدْةكاُى ضيطتٌضيَ خيَصاُى ( ئةُداًة11) وهة ٓةزيةن

 

 

 ً هتَلبرازدن و ئتودامتكاوُانخَُصاوتكاوً سُسخم 
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 خَُضاوحكاوً سُسرمً هحَلثزاسدن

 

 

 

 

 َحكحم: َُضاوً خ           

 سُسرمً هحَلثزاسدوً 

 صؤسَىح/ فشجًَ
 

 نظام االغلبية/ التعددية
 

Majoritarian Plurality Electoral System 
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 سُسرمً  هحَلثزاسدوً صؤسَىح/ فشجًَ
 

ي ىَي يي اتتة    ةةِ َيقتتةي  بتتَ   يةى      نتتةذيرتتقرخَيز نتتةازنو  اتتَنرتيوىتتة 
, ئتتتةي ازتتتتة  اتتتة )ذتتتيرَى  هءتتتَ ب( بتتتَ يةاتتتة ز  ئتتتةم        (1114ذتتتزى و )

 يز  ا  . ذيرقرة  ىة يةى      نو ئيهطتقة     ي
 ىتتة يةشتتت ئةنتتد م يَي تتدَيتء خَيز نتتو ذيرتتقرو يةى  تت    نو  ؤ يهتتة/ ف  يتتو

 ؤ تتت يو   نطتتو   ئتتةي يتتزى َيس  ي }: ختتزى و يزيبةشتتو نَيس نيتتزى ىةي   يتتة اتتة  
 {اس ذييةاة   بزتةي . , ة  بة  ذق ًَيهَيت  يةى      نبز نة
) ؤ تت يو   نتط(     و  ؤ يهة  ,     ي و يةى      نةازنخَيز نو ذيرقرىةنزي 
 يتتز   ئتتةي ط  , ) ؤ يهتتة  ذتتز  (ي ) ؤ يهتتة    يتتز(    يي  َيتت   يتتزتسي :  بتتة 

 يتزى َيس  ي  ي ذقزي تة ذة  جتَ   ذيرتقرو يةى      نةاتة. بتَ منسينتة ئةةتة       
  ,ب زتتتةي    بز نتتة  يةى      نةاتتة   ( ؤ تتت يو   نطتتو ذتتز    )بتتة   اس ذتتييةاة

يزى َيس  ي  ب  ي  بة  ذتقيًَيهزي    ىةي ازتة   ىة ج نيية  ىز    ئةي   نطزنة 
  . ؤ ت  بَيت ىة اَ    نطو يزى َيس  ي ازنو  ي ة  بز نةاة

 
 
 
 

ذيرتتقرةاة بي زتتتة ىتتة ج بةذتتة  يتتزى َيس  ي  بتت  ي ي  اتتة   بَيتتت  بتتةآلم ئةةتتة  
 ىتتتتز    ئتتتتةي   نطزنتتتتة  بة  ذتتتتقيًَيهزي   ؤ تتتتت  بَيتتتتت ىتتتتة اتتتتَ    نطتتتتو      

بة ي تتز   ) ؤ ت يو   نط( ى زتة       ي   يزى َيس  ي ازنو  ي ة  بز نةاة, ىة
   (.42يزى  يزت  ىة ) (1 +42  ازتة  َي    )اة   َيت, ) ؤ يهة    يز(

 

حاَبتحمتودٌ دَازٌ سُسخمً شؤزَىت ئتوةَت كت لتهتز باشوتَتكدا َتك ثاَلَُىزاو َان 

 ضتود ثاَلَُىزاوََك هتَلدةبرََسدزََج
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 ذيرتتتقرةازنو يةى  تتت    نو  ؤ يهتتتة خَيز نتتتو    اتتتزن يز  ييتتتةتزي ة ةندىتتتة 
 يتز تو . ي تة ىةم ذيرتقرة    ي ف  بز نةيية1يزى َيس  ي ىة ذةنقة   ية اة ئةي ية

َيطتتة  يتتزى َيس  ي ي  بةشتتد    ىتتة يةى      نةازنتتد    اتتزب نتتةك     ذيزذتتو ىتتة   
 ئةي   بة ىيرت   ذقةيخَ بةشد   بَيت.

 يآلب ؤ يهتة ي   خس  َيتت   نتزي خَيز نتو   و يةى      نو ةازنذيرقرية يةك ىة 
  ا َيتتتت  اتتتة ,د    بةشتتت   َيتيةى      نتتتبضتتتساو ضتتتةند بز نةيتتتةا   بةذتتتة 

 ىتتتة اس ذتتتييةك  يتتتزى  يتتتزت   ,/ نسَيهتتتة يتتتةك اس ذتتتو  ىتتتة َتتتةبز    بز نتتتةازى 
ذيرتقرو يةى  ت    نو يآلتَيتت ي بَيتت اتة ىتة        ئةةتة  بتَ منسنتة   . يَي ًزت َيت

ىتةي  يَيسيرتقة  ئتةي   , نسَيهة  يتةتو ب تزب  يتةك اتةس    ية  بز نةيةاد  تةنًز
بتتتتتة ئةنتتتتتد      ىتتتتتز       شتتتتتسَيهة    ىتتتتتز    بز نتتتتتةازنو يةى  تتتتت    ى   

ة  َتةبز    بز نتةازنو يةى  ت    ى    ختَ ئةةت  اس ذييةازنو ية ىةىزى بَيتت.  
ىتةي ازتتة    ىتز    بز نتةازى      ,( اس ذتو 4, يزى 1, 1ةةي  ت ب  َيت بَ )

ي تتتتة يةيس ندييتتتةاو يَيضتتتةي نة يةيتتتة ىتتتةنَيس ى َتتتةبز        .اةاةىد بهةي 
 بز نةازنو يةى      ىء  ىز    بز نةازى. 

بتة ضتةند    و يةى  ت    نو  ؤ يهة/ف  ييتد   ةازنذيرقرخَيز نو   نطد   ىة 
يَيرتتتتز ىةبتتتتة   م نتتتتزي  يرتتتتسى ة    نطد نةاتتتتة  يِ   ازتتتتتةي ي جَ َيتتتتت 

ي ذتتقزي تة ذتتة   ئتتةي ط  يتتز   , يتتزى َيس  ي   ى ختتس    خَيتتد      نَيتتت  
 ضتتةند بتتةىتتةم خَيز نتة     ذيرتتقرو   نطتد ى , جتَ   ذيرتتقرو  ؤ يهةاتة  

و ا  نبةنتد يتة,     نتط بت       فت    يي   نط,   نط,  يةك}: يةشَيس ية
 .{(تفضيليى َيس  ي ى بة  ىز  )يز

 

                                                 

( هةَ زيَطاية بدةدةزةو دةُطددةز تيَيددا دةُدط بدة حدصب       PBVضيطتٌى دةُطداُى بة كؤًةيَ بة حصب ) 1
 دةدات ُةن ثاهَيَوزاو. 
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 (FPTP) ً بساوةي َتكتمسُسخم :1-َتكتم

 انفائز االولنظاو 
 

/  ؤ يهةيةى      نو و ةازنذيرقرخَيز نو  ضزيطء ذة ضزي   ئةم ذيرقرة
يةى  ت    نو  ف  يية,  اة  ي ت  ية    يَيد  ي ي ىةىةي  ذيرقرةازنو  ي ة  

ىتتة  هسا  ذتتيةتة     يةاتتةم ي ذيرتتقرو  ؤ يهتتة  بتت   .  ؤ يهتتة اةيتَتتتةي  
 َي يهةازن  ي ك بة يقزنيز, يي يةتة يةاط تس ازن  ئةى ي زي اةنة   يتةيِ  ي  

   ا َيت.
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 براوةى يةكةم 

 دوو خوىل

 سهوردار

 دوو خوىل

 د. بمؤك

 ئةَلتةرناتيظ بمؤكى حزبى

يةكدةنطى  

زراوةنةطوَي  

 بؤردا

 دووخوىل

 د. سهوردار
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 ي نقة   يةيةاةىتتتتتتتتتد  يتتتتتتتتتزى َيس  ي ىتتتتتتتتتة ذتتتتتتتتتة  بتتتتتتتتت  ي   ذيرتتتتتتتتتقرو ىتتتتتتتتتة 
ر  ازبتة  يةك اس ذو بَ ب  نةي   َيت يزى َيس  يضةند ىة اَيرِباَيو يةى      ند  

يتتةك ىةبتتة   م   نتتط يتتةك تتتةنًز ىةذتتة  يرتتسىة    نطتتد ى   نطتتد      اتتةىء
 َيتتت  ؤ تتت يو   نطتت  بة  ذتتقًَيهز يزى َيس  ييتتة   ي جتتز  ,        نَيتتتيتتزى َيس  ي
 ةاة   بزتةي .ياس ذي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ىتتتز      نطتتةازنو بتتت  ي      ؤ جتتز  بتتةيَ   ؤ    ىتتتز    يزى َيس  ي نتتةي     

اتتتَ   ىتتتز      نطتتتو يزى َيس  ي اتتتزنو  ي تتتة اتتتةىرت ي   اس ذتتتو بز نةاتتتة ىتتتة  
, و بز نتتتة  يةى      نةاتتتة   نطتتتد   ن ىتتتز      يتتتةا   يةنتتتدَي  ز  نزةزتتتتة 

 . ط نزذ  ي ) ؤ يهة  ذز  ( ئةم ذيرقرة بةية بَية 
  نطَي تتو  ؤ  نزبهتتة ئةي يتتة اتتة  و بتت  ي   يةاتتةمذيرتتقرةتتةي  ت يو ةتت فيت 
 ,س ى  ىز      نطء اس ذ  تَييد  اةىةء  َي  ي سينو نَياس ذوء جَيهزاةيى
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و اس ذتتت  ي ؤ تتتت يزى َيس  ي اتتتزنو ة  يز تتتتة ذيزذتتتييئتتتةي ي تتتتة ىتتتة ج نييتتتة 
ىتتتةم  يَيد ضتتتَيت   بزتتتتةي ,  ؤ تتتت يو   نطيصتتت  بة  ذتتتقًَيهزبَيت, بتتتَ منسنتتتة 

ر ( 42)   نطةازنتتتةي   ( 14)بتتتة  َيتتت      ذيزذتتتو يتتتز تَي وذيرتتتقرة   
اتتة ةةي  يتتة   نزيزيذتتةنطييةئتتةي   نةي    ذتتق  بتتَ  ةازى ب زتتتةي .ياس ذتتي

د  يةازناس ذتي  ىتز     ء ةازىنَيس ى  ىز      نطت  ذيرقرو ب  ي   يةاةم ىة
  ازيةي .تةَيه  ي    يي خسىل ) ؤ يهة    يز( يذيرقر  يذقيد ازب, 

 
 
 
 

 سُسرحمٍ تشاوجي َحكحم: سحسلح  َح ومىوح
 

 ية    اةس  12 ىز      نطد   ى:  -
 اس ذ  1     ى: بز نة  يةى  -
 اةس 4 ى:  ىز    يزى َيس  ي -

  ازى بةم شَيس ية   بةش سي :يزى َيس  ي  نط  
   نط. 1122: (A)ر يزى َيس  ي
   نط. 1142: (B)ر يزى َيس  ي
   نط. 1122: (C)ر يزى َيس  ي
   نط. 1942: (D)ر يزى َيس  ي
   نط.  1222: (E)ر يزى َيس  ي
, ضتتتسن ة  ؤ تتتت يو   نطتتت  بة  ذتتتقًَيهزي , يتتتة  ي ب (B)ر يتتتزى َيس  يئتتتةجنزم: 

  (ر   نطةازن  بة  ذقًَيهزي .1144ئةةة ض  تةنًز  َي    )
 

 

لت سُسخمً بساوةي َتكتمدا دةوطدةز حتوها دةوطَُك بت َتك ثاَلَُىزاو 

 دةداث، ئتو ثاَلَُىزاوةي شؤزحسَه دةوطٍ بتدةسخهَُىا كىزسُُتكت دةباحتوة
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ََىُُحكاوً سُسرمً تشاوجي َحكحم تاش و خاَلح  :ئحس

  ىز  نو   نطةازى.بَ ذيرقرَي و ذز  ي ئزذزنة بَ   نطد  ي  

 س ى   نطتد  ي  َةبز    بز نةازنو يةى      ى بضساوء ئةىةط يةيس ند  نَي
 يزى َيس  ي يقةي  ازب.

  يَي ضس ي يةارزنو. تز     يةك َةبز    بز نةازنو يةى      ى 

  يَي دَيتيَيز  بةح سىةب ىة ضةند يز تَي و . 

  تِ  خرَيهَي  بةيَيز   يذق سينو ئَيَ ذيَنو ية ىةىزنو    ىيهة. 

 .عة  ىةتو نسَيهة  يةتو جسة  فو   ذقةبة    ازب 

 م    ضسينو يزى َيس  ي  ذة بةخَ     ِ  خرَيهَيت   فةب ىةبة   . 

 . ىة ىةي     ي    ضةند حزبَي و اةم ىة نزي ية ىةىزند    ىَيههةي 

 
ََىُُحكاوً سُسرمً تشاوجي َحكحم وخاَلح خشاز   :وحس

 

   ئزذتتتيت بز نتتتةازىء ىةئزذتتتيت يآلتتتتد    ىتتتة جَيهةاةيتتتتة  ؤ تتتت يو   نطتتت
 .ىَيد اةيَيقةي 

  ى ن ختتتتتتو اس ذتتتتتت  يز تتتتتتتة ذيزذتتتتتتييةازند  ىتتتتتتةنَيس   ؤ جيزي  ييتتتتتتةاو
 زب.ئةىةط نزعة  ىةتو نسَيهة  يةتو يةى      ى   يذقد ا   يذقد ازب,

 . ىيهة    يذق   نو يزييةهزنَيقو ىةنَيس ى حزبةازند  بة تةذ د ازتةي   

   

 
 
 
 
 

 

ي كتت سُستخمً بتساوةي    بؤ زاستخكسدوتوةي ئتتو واهاوستتوطُُت طتوزةَتت    

ذمتتتازةي كىزستتتُُتكاودا   و َتكتتتتم لتتتت وَُتتتىان ذمتتتازةي دةوطتتتتكان    

 .دزوسخُدةكاث، سُسخمٍ دوو خىلً )شؤزَىتي زةها( هَُىساوةحتكاَتوة
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 (TRS)  ًسُسخمٍ دوو خىل: 2-َتكتم

  (نتينجواننظاو )
 

  بت  ي   يةاةىتة,   ذيرتقر نزذ  ي , يةىزى  ط" ؤ يهة    يز"ذيرقر   بة
, جتز ىتة ختسىل    ت  نطةازى بة  ذق ًَيهَي ( 1+   42) يزى َيس  يبةآلم يَيسيرقة 

 ؤ يهتة    يتز     ختسى  يةاةىتد   ىتة   يتزى َيس  ي  ئةةة  .يةاةىد  بَيت يزى  يي م
    يتتتتتتزى َيس  ينَيتتتتتس ى ئتتتتتةي  يي   ىتتتتتتة  هةيَيهز, ئتتتتتةي  ختتتتتسى   يي م  بة  ذتتتتتق 

ختتتسى   يي ىتتتد  ىتتتة   ؤ تتتت يو   نطيتتتزى بة  ذتتتقًَيهزي .  اتتتة  َيتئةجنزىتتتد  
 .   بزتةي  ةبز نةااس ذ   ىيزى  ؤ ت يو   نط  بة  ذقًَيهزية از

نيتس    ىتة   قةي , بَ اةىرت ؤ  اةىد بَي جَيهةاةيتةرة     نط  رقم ذيىة بَية
. يةي  َيهَيقة از نَيس ى يز تة  ازبة  ازىىة  ةا   يزت يية ي  ي  نطةازىء    

ة بتتةاز  َيت, بتتةآلم ذيرتتقرتتتزى ئتتةم آليةى      نتتةازنو ذتتة ؤا  يىتتة  جتتز  ؤ 
يةى  تتتت    ن  ية ىةىزنيصتتتتد   ىتتتتة  ئَا  نيتتتتز  نرتتتتزيفةِ  ضتتتتةنديو يآلتتتتت  ي ك 

 د يَيهو.بةاز ي
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 دوو خىلً: هحَلثزاسدوً مٍسحس سُسرلح  ومىوحَح 

 

 ية    اةس  12 ىز      نطد   ى: 
 اس ذ  1     ى: بز نة  يةى 

  4 ىز    يزى َيس  ي ازى: 
  ازى بةم شَيس ية   بةش سي :يزى َيس  ي  نط  
   نط. 1122: (A)ر يزى َيس  ي
   نط. 1142: (B) ريزى َيس  ي
   نط. 1122: (C)ر يزى َيس  ي
   نط. 1942: (D) ريزى َيس  ي
   نط. 1222( : Eر )يزى َيس  ي

نيتتس     نطتتةازى ىتة    اتزى نتتةيقس نيس   يتتزت   ييزى َيس ىتتة  ىةبة ئتةي   ييضتت زم 
  , ذتتتة ىةنسَر  (B)ر يتتتزى َيس  يي  (A)ر يتتتزى َيس  ينَيتتتس ى ىتتتة  بة  ذتتتق ًَيهَيت,

ختتتسىَي    ي تتتة  يةى  تتت    ى ئةجنزىتتتد   َيت. بتتتَ منسنتتتة ئةجنزىةاتتتة  بتتتةم    
 شَيس ية   بَيت:

   نط  4442: (A)ر يزى َيس  ي
   نط.  1142: (B)ر يزى َيس  ي

بتت  ي   اس ذتت  ئتتةي بز نةيتتة   بَيتتت, ضتتسن ة        (A)ر يتتزى َيس  ي خسىتتة     ىتتةم
ي   نطزنتتتة   اةبتتتة  او  ىتتتة   ؤ تتتت يو   نطتتت  بة  ذتتتقًَيهزي , اتتتة  يتتتزت     

 .بة  ذقيًَيهزي 

بساوةي )ي سُسخمً هتَلبرازدوً شؤزَىتدا، سُسخمً كتئتودامت هتضج واولت 

 ..ُهاودا ثُادةدةكسََهشؤز شَاحس لت واوً حس لت ج (سُسخمً دوو خىلً) (وَتكتم
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 داجوسافحِس لح دوو خىلٍ ًسُسرم
 

يةى  تت    نو ذتتة ؤازيةتوء    يتتة  ذتت َ  ىتتة  ذيرتتقرو يةى  تت    نو  يي ختتسىل  
  .ييز    ا َيتتت د ي شتتز  ي نييةازنةى تتة  نيصتتقرزن  فةِ  نرتتز  ئةنتتد ىزنو اَى

خسىل  ىة ئةي يزى َيس  ي  ىة يزذز  يةى      نو ية ىةىزنو فةِ  نرز   يزتسي  "
بة  ذقد يَيهَيت, ىة جة ىةةةى يد    نطتو     بز نةاة يةاةىد   ؤ يهة    يز

 ."تزبَيًَيهق نو تَىتز ا  ي  بز نةاةشت  بة  ذت   ضز  او   نطد  ي تة ( 1/1)
ىتتة يةى  تتت    نو ةصتتتقو  جيتتتزي   ىتتة  َيرتتتز  ذتتة  او ذيرتتتقرةاة,   يزياتتزب  

  (ر   نطتتتتةازن 1144ختتتتسى  يةاةىتتتتد  ) ىتتتتة  يتتتتة  يزى َيس  يَيتتتتت فةِ  نرتتتتز   
ضتتَيقة اَيرِباَيتتو   ئتتةي    تس نَيتتت ب  , (1 +42)نتتةك    ًَيهَيتبة  ذتتق بز نةاتتة  

د   تتت    نو يز يرتتتئةةتتتة  ىتتتة بز نةيتتتةاو يةى  نتتتةيمنسبتتتَ   يي ىتتتةي , ختتتسى 
 :  ئةجنزىةازى بةم شَيس ية بَيت

   نط 1422: (A)ر يزى َيس  ي
   نط. 1422: (B)ر يزى َيس  ي
   نط. 1122: (C)ر يزى َيس  ي
   نط. 1192: (D)ر يزى َيس  ي
   نط. 112 :(E)ر يزى َيس  ي
  نطتتتتتةازن   نيتتتتتس  ىتتتتتة   اتتتتتزى  يتتتتتزت يزى َيس  يىتتتتتة  ئتتتتتةي   ييضتتتتت زمىةبة 

    ي تتتتة  يةى  تتتت    ى ئتتتتةجنزم     َيتتتتت, بتتتتةآلم   َيهزي , ختتتتسىبة  ذتتتتقهةيَي

 دةز دوو دةوط دةداث و دةوطً جَُىتكتوحت لتسُسخمً دوو خىلدا دةوط

ثازحت دةوطً لت وَُىان و زََرةَُبىووَُكً شَاحس شؤز كتمدةبَُختوة 

 خت كاَتوةو ذمازةي كىزسُُتكان دََزكابتزةكان 
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 اَيتتتت  ختتتتسى   يي ىتتتتةي ,   ضتتتتهة اَيرِب (D) , (C) , (B),  (A)نو  اتتتتزيزى َيس  ي
 ر   نطةازنيزى بة  ذقًَيهزي .  (1144)ىة  بة ئةي    يزت ىة

 ؤ يهتة    نطتةازنو بة  ذتقًَيهز,    َيتت  يزى َيس  يختسى   يي ىتد  يتة     ىة   ي ت 
  نيتتس ر   نطةازنيصتت  نةب  بَيقتتةي ,ىتتة  ة بتت  ي , ئةةة ضتت   يتتزت ق  بَيتتت ئتتةي 

 :بَيت بةم شَيس يةئةةة  ئةجنزىو خسىل  يي ىو يةى      نةاة 
   نط. 1922: (B)يزى َيس  ير    نط 1122: (A)يزى َيس  ير 
   نط. 1122: (D)يزى َيس  ير    نط. 1122: (C) يزى َيس  ير

 

  بَيتتتقة بتت  ي ر ئتتةم بز نتتة  يةى      نتتة, ئةةة ضتت    (A)ر ييتتزى َيس   ئ  حومام:
 طةازنو بة  ذقًَيهزي . ر   ن( 11)

  ضزنرتت   فتتةبء يةا زتتتد  ىتتة  و فةِ  نرتتزيور  يةى  تت    ناةي تتتة ذيرتتق 
بتة   م  ىتة      فتةتو  يتزت يض   يزيازب . ازىيزى َيس  يب  نةي    يزت      تة 

 يي ىتتتة   يتتتزت  ختتتسى   يي ىتتتد ىتتتة  اتتتة بتتتةي   د    ِ  خرتتتَيهَيت  نطد   نتتت
  بَ   نطد ى. بة   ىد  بَيتىة  يزىيزى َيس  ي
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 : درج تاوي ضحوذ ومىووحَحكً دَكح
 

ىتتتتتتةيَيهزي ذيرتتتتتتقرو  يي ختتتتتتسىل ييز    اتتتتتتةى,  زنتتتتتتة يآلت ىتتتتتتةي يةنتتتتتتدَيت
, يةنتتتدَيت ختتتسىل  يييتتتةىو يةى      نةاتتتة  ئةجنزىتتتد نو خَبتتتة يي ة تو ىتتتة  

, تتتز    فتتةتو اةى   ؤتتتةي بتتة جَ َيتت  ي  َيتت  ازنيزى    ذتقيزى ذتتسيا   يي 
 :    ضسينو يزى َيس  ي  يزت  بَيت, بَ منسينة

 

 (  12ختتتتسىل يةاةىتتتتد  ) يتتتتة  يزى َيس  يَيتتتتت ىتتتتة اَذتتتتقز ي ز يآلتتتتتو ىتتتتة 
ىتتة ازتَي تتد  حزى ةتتتة      نطتتةازى بة  ذتتق ًَيهَيت, اس ذتتييةاة   بزتتتةي     

اتة   بَيتت يتزى َيس  ي ىتة ختسىل       بزي اة  ئةم ذيرتقرو يةى      نتة ئةي يتة   
(    نطتتة   يذتتقةازنو بز نتتة  يةى      نةاتتة  1 +42يةاةىتتد   َيتت    )
 بَ ئةي   اس ذو ئةي بز نةية ب زتةي . بة  ذق ًَيهَيت 

  اس ذت  بز نةاتة   ختسىل يةاةىتد     يتة  يزى َيس  يَيتت ىتة    ئة جتةنق  يآلتتو  ىة
 بزتةي , ئةةة :   

 يزخس    ًَيهَيت  (    نطةازى بة  ذق14)ىة  -

 (     نطتتتتةازى بة  ذتتتتق ًَيهَيت, بتتتتةي ىة جتتتتة  جيتتتتزي  ر   12)ىتتتتة  -
  ( بَيت 12د  )و بز نةاةي  نطةازنو ىةةةأل يزى َيس  ي   يي ى

 
ََىُُحكاوً سُسرمً  تاش و خاَلح  دوو خىلً:ئحس

 

   ب  ي   يةاةىد .ذيرقرو اةىرت  ىةضزي   ةجَيهةاةيت  نط 

  بز نتة     بزتةي ,  ؤ تت يو   نطت     يةاةي   اس ذازنديدةي ئىة جة
 .بة  ذقًَيهزبَيتيةى      نةاة  

  ِ   ىةخسىل  يي ىتد     نطةازنيزى   خرَيهَيت بَ   نطد   ى تز   فةب
 .بَ اليةنَي    ي ة يزى يزى َيس  يَي    ي ة بطَِ ى
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 بةتزي ةت   , ىةنَيس ى اليةنةازند    ِ  خرَيهَيتَييت   فةت  يزييةهزن
  . يةاةم ي  يي ىةي ي ية    اةيَيقة نَيس ى خسىلىز يىة

  نطةازى ئزذزنة.ي  ىز  نجيزا  نةي     

 .بة ئزذزنو  ؤ يهةيةاو ية ىةىزنو يقةي يَي دَيت 

 

ََىُُحكاوً سُسرمً خشاز و و خاَلح  دوو خىلً:حس
 

 تَيضسير  ؤ  ي  ازتَي    يزت ر   يَيت. 

  ر ىةذة  اليةن  ذة ية شقيز   يةى      ى يةذقزن   ؤ. 

  َي  ر   نطد ى   ب ة َيت ئةةة ر  ؤ   ىةخسىل  يي ىد . 

       يتتزَس بتتتة  ؤ َيتتت ىةحزبةازنتتتةي    نَيتتت بة نزىتتتةازنيزى بطتتتَِ ىء  ي
ختتسىل  يي ىتتد   حتتة ي خس ذتتقةازنو   نطتتد   ى ب تتةيى بتتَ ئتتةي   ىتتة 

   نطةازنيزى بة  ذق ًَيهو. 

         اليةنتة بَيتت اتة    ىة ختسىل  يي ىتد  ىتة ج نييتة   نطتد   اليتةنط   ئتةي
   نطو يَيد   ب, بةى طس يةندَي  ز  نزضز يية

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سُسخمًبؤ خؤبتدووزطسحه لت ئتوجامداوً دوو خىلً هتَلبرازدن 

ثاَلَُىزاوةكان  ئتطتز هُضكام لتهاحؤحتكاَتوة لت بازََكدا ئتَلختزواحُظ دةوطً 

 شؤزَىتي زةهاَان بتدةسخىتهَُىا 
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 (: AV: سُسخمٍ دةوطٍ ئتَلختزواحُظ )3-َتكتم

 اننظاو انبديم 
 ؤ يهةيتتة, ىتتة بز نتتة  يتتةك اس ذتت / يتتةك نسَيهتتة         2يتةبةنتتد ذيرتتقرَي   

   َ ةي  بتتَ يزى َيس  ي اتتزى     نتتَيو ىتتة بزشتترتيه    بةاز  َيتتتت,   نطتتد   ى  ىتتز   بتت
 ( بتتتَ ئتتتةي يتتتزى َيس  ي      نَيتتتت اتتتة 1ختتتس   ي , بتتتَ منسنتتتة   نطتتتد    ىتتتز   ) 

(     نَيتتت بتتَ يتتزى َيس  يَي   1ىةبةذتتقَييت نسَيهة  يتتةت  ب تتزب,  ي تتت   ىتتز   )
 اتتتتة الر   نطد   اتتتتة ىتتتتة  ي ر يتتتتزى َيس  ير  ىتتتتز   يةاتتتتةي   َيتتتتت,          ي تتتتة 

يتتزى َيس  ير بتت  ي    بَيتتت   تتتز بةىصتتَيس ية يتتةىسي يزى َيس  ي اتتزى  يتتز   اتتزب.      
( بز نتة  يةى      نةاتة بة  ذتق ًَيهَيت.    1  + 42 َي      يزر   نطتةازنو ) 

بةآلم ئةةة   َي    ييض زم ىة يزى َيس  ي ازى نةةةيصقة نيس  اَ يةك, ئةي  ئتةي  
يزى َيس  ي   اةىرتيو   نط  بة  ذقًَيهزي   يي   خ َيتتقةي , ئتة ز   َي  اتة    

 قةي . ئة ىز    ا َي
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

ثوةى جياواش بؤ ثاهَيَوزاوةكاْ دادةُيَت دةُطدةز ( ديَتء هةو ضيطتٌاُةية كة تفضيليثوةبةُدى بة واتاى ) 
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اليةنتتة بزشتتةاةر ئتتةم ذيرتتقرة ئةي يتتة اتتة يَيسيرتتت نزاتتزب ختتسى   يي ىتت      
  نطتتد ى ئةجنزى تتد َيت, ئةةتتة  ييضتت زم ىتتة يزى َيس  ي اتتزى  ؤ يهتتة    يزيتتزى     
بة  ذقهةيَيهز, ية ي يز   نطد    يزت  ىة ب     يةا  يةية,   نطَي   تتةي ي  

ك   يد نَيت, نيس   نط بَ ئةي اةذة  يتة     تة ئةي يزى َيس  ي   بة  ىز   ية
 يير     تَوء ذَييةا    نطَيت بَ ذَييةم يزى َيس  يي ضتس  يةا    نطَيتت بتَ    
ضس   م يزى َيس  ي...تز . بتةآلم اَيصتة  ةتةي    جَي تةجَي   ن  ئتةم ذيرتقرة       

  ئةي ية اة ئزذقَي   بة  ر خسَيهد ي  رء يَشيز ر ذيزذ  يَيسيرقة.
 ة ية يتتةك ىتتة ئسذتترت ىيز, في تت ء يةى  تت    ن  ذتتة ؤازيةت      ئتتةم ذيرتتقرة ىتت  

 َيت.  ييز     ا ىة ئَي ىةند
 

 ومىوحَح  لح سحس سُسرحمٍ دجوىً ئحَلرحسواذُظ:
 

 ية      نطو   يذت 12 ىز      نطد   ى:  -
 بز نة  يةى      ى: يةك اس ذ   -
 1 ىز    يزى َيس  ي ى:  -

 ( 1زشرتيهةازى ي تز  يزبةندر )  نط ىة ب 4221(: Aيزى َيس  ي  )
 (1  نط. ىة بزشرتيهةازى ي تز  يزبةندر ) 1222(: Bيزى َيس  ي  )
 (1  نط. ىة بزشرتيهةازى ي تز  يزبةندر ) 1422(: Cيزى َيس  ي  )
 (1  نط. ىة بزشرتيهةازى ي تز  يزبةندر ) 1199(: Dيزى َيس  ي  )

 

ة  يزت  ىتة نيتس     نطتةازن     ب  ي   يةاةىة ضسن  (Aيزى َيس  ي  ) ئةجنزم:
 بة  ذقًَيهزي .
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بةآلم ىة بز َي د  ئةةة  يي  يزى َيس  يَيت ىتة بت       يةاةىتد   ؤ يهتة    يتزر      
بة  ذقهةيَيهز, ىة يازتة   ىة نزي يزى َيس  ي ازنو بت       يةاةىتد    ةتةِ َي ,    

ي   ئتتتةي يتتتزى َيس  ي   اتتتةىرتيو   نطتتتو بتتت       يةاتتتةىو بة  ذتتتقًَيهزي   ي
  خةيهتتتتتةي ,  ي تتتتتت   ىتتتتتز      نطتتتتتةازنو بتتتتت       يةاتتتتتةىو يتتتتتزى َيس  ي   
 يي خ  ي اتتتتتة بةذتتتتتة  يتتتتتةىزى بتتتتت       يةاتتتتتةىو يزى َيس  ي اتتتتتزنو تتتتتت       
  بةشتتتد اةيو ) يتتتز   ية يةاتتتةيزى بتتتةيَيو  َيتتت    ختتتَ (, ئةيازتتتتة ئةةتتتة      

 (, ئتتتةي    بَيقتتتة بتتت  ي  1+42ئتتتةجنزىو يتتتةاَيت ىتتتة يزى َيس  ي اتتتزى ةةيصتتتقة )
 اس ذ  ئةي بز نةيةية.

ي اتتتزى نةةةيصتتتقة بتتتةآلم ئةةتتتة  يَيصتتتقز ئتتتةجنزىو تتتتز    ييضتتت زم ىتتتة يزى َيس  
يازتتتة   ي   ىتتة بتت       يةاتتةم   يَيتته ء   ضتتيهة ذتتة        ؤ يهتتة    يتتز, ىة 

ةةى تد   ييبتز      اتزىء يتةىزى ىزىةى تة  يَيصتسي  ىة    ب        يي ىتو يزى َيس  ي 
    يي   يتةاَيت ىتة يزى َيس  ي اتزى  ؤ يهتة        اةيهتةي , ي تتة ئةةتة  ىتة بت         

  يتتزر بة  ذتتقًَيهزبسي, ئتتةي    ذتتقةيخَ اس ذتتييةاة   بزتتتةي , ختتَ ئةةتتة      
يازتتتتتة   ئتتتتةي يتتتتزى َيس  ي    (يتتتتزى بة  ذتتتتقهةيَيهزبسي, ىة1+42) ييضتتتت زىيزى

اةىرتيو   نطو نزي ب        يي ىة  يي   خ َيقتةي . بةىصتَيس ية ي ؤذتةاة    
ز يةاَيت ىة يزى َيس  ي ازى ىتة يتةاَيت ىتة ب     ازنتد   ؤ يهتة       بة   ي ىد بَيت ت

   يز بة  ذقد يَيهَيتء اس ذ  بز نةاة   بزتةي .
 : َحكً ذشومىووح 

 ية      نطو   يذت 12 ىز      نطد   ى:  -
 بز نة  يةى      ى: يةك اس ذ   -
 ( D, C, B, Aيزى َيس  ي ) 1 ىز    يزى َيس  ي ى:  -
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 يةاةم: يةنطزي  
 (  يزى َيس  ي ازى بةم شَيس يةية:1ئةجنزىةازنو  ىز  نو ب       )

 

  ثالَيَوراوىثالَيَوراوى ثاهَيَوزاوةكاْ
AA11  

  ثالَيَوراوىثالَيَوراوى

BB11  
  ثالَيَوراوىثالَيَوراوى

CC11  
  ثالَيَوراوىثالَيَوراوى

DD11  ْبرازدةكا 
  11330000  11770000  22775500  44225500 ((11بذاردةى )بذاردةى )

 
 يةنطزي   يي م: 

(يتتزى بة  ذتتقهةيَيهزي  )ي تتتة 1+42بتتةي بةى طةيتتة  ييضتت زم ىتتة يزى َيس  ي اتتزى )
 1122  اةيهة    ي , اة  D1  نط(, ىة بة ئةي  يزى َيس  ي   4222 يزت  ىة 

   نطو يةية. 
 

 يةنطزي  ذَيًةم:
بةذتتتة  اتتتَ    نطتتتةازنو يتتتة  ذتتتتَ       D1 ىتتتز      نطتتتةازنو يتتتزى َيس  ي     

) يتتز   ية يةاتتةيزى بتتةيَيو   (      بةشتتد اةيوC1, B1, A1يتتزى َيس  ي  )
     خَ  اة ىة ب       يةاةىد  بة  ذقيًَيهزي (. َي

 بِ   بة اةيتة  يزى َيس  ي =
  نطتتةازنو يتتزى َيس  ي     اتت  ي / اتتَ    نطتتةازنو يزى َيس  ي اتتزنو       ىتتز   

 24119=  8122/ 1122 ب       يةاةم

 A1  =(1142  ×24119)  +1142  =1989ئةجنزىو يزى َيس  ي  
 B1  =(1142  ×24119)  +1142  =1112ئةجنزىو يزى َيس  ي  
 C1  =(1122  ×24119)  +1122  =1941ئةجنزىو يزى َيس  ي  

(يتتزى بة  ذتتقهةيَيهزي   1+42  بيتته   يرتتزنةي  ييضتت زم ىتتة يزى َيس  ي اتتزى )   
  نتتط(, ىتتة ى زتتتة   ي   ىتتة بتت       يةاتتةم   يَيتته ء  4222)ي تتتة  يتتزت  ىتتة 
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بتتتةجيز يتتتةىزى ىزىةى تتتة     اتتتزىء   ضتتتيهة ذتتتة  بتتت        يي ىتتتو يزى َيس  ي   
 ةةى د   ييبز     اةيهةي . يَيصسي  ىة

 

  ثالَيَوراوىثالَيَوراوى ثاهَيَوزاوةكاْ  
AA22  

  ثالَيَوراوىثالَيَوراوى

BB22  
  ثالَيَوراوىثالَيَوراوى

CC22  
  ثالَيَوراوىثالَيَوراوى

DD22  ْبرازدةكا 
    11330000  11770000  22005500  42504250 ((11بذاردةى )بذاردةى )

 

  15541554  11227755  55000055  33000000 ((55بذاردةى )بذاردةى )
 

  44775500  22225500  11660000  11440000 ((33بذاردةى )بذاردةى )
 

يتزى َيس  ي    ىز      نطة بة  ذقًزتسي ازنو بةي يَيية  ىة ب        يي ىد  
(B2)  بة ئتةي   ىة ,  نطتو بة  ذتقًَيهزي    (4224) ة    يتزء  ؤ يهةةيصقَتة

اس ذتت  بز نةاتتتة   بزتتتتةي . ختتتَ ئةةتتتة  بًزتزيتتتة ييضتتت زم ىتتتة يزى َيس  ي اتتتزنو  
يازتتتتة   ىتتتةنزي ىة ة,بتتت        يي ىتتتيض  ؤ يهتتتة    يزيتتتزى بة  ذتتتقهةيَيهزي 

يزى َيس  ي اتتزنو بتت        يي ىتتد  ئتتةي يتتزى َيس  ي   اتتةىرتيو  ىتتز      نطتتو    
و بةذتتتة  ئتتتةي نو تتتت     ة    ي ي  ىتتتز      نطتتتةازن  يتتتبة  ذتتتقًَيهزي    ا 

ئةةة   ىز      نطة بة  ذقًزتسي ازنو ء بةيَيو ئةجنزىة تز  اة   بةشد ا  
ؤ يهة    يز ئتةي  اس ذتييةاة   بزتتةي  ختَ     ية  يزى َيس  يَي يزى ةةيصق َيقة  

ئةةتتة  ييضتت زم ىتتة بتت        يي  يزى َيس  ي اتتزى نةةةيصتتق هة  ؤ يهتتة    يتتز  
( ئتتةي  بتتة يتتةىزى شتتَيس   يتتةنطزي ازنو يَيصتتس   ضتتسييهة ذتتة     1+42ي تتتة )

بتت       ذتتَيًةىو يزى َيس  ي اتتزى ي ك جَيطتت  ي ي ئةى قتتة نزتيعَيت بتتَ بتت         
  ي ازى. يي  يزى َيس 
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ََىُُتكاوً سُسخمً هتَلبرازدوً جَُطسةوة )ئتَلختزواحُظ(و  باشخاَلت   ئتز
 

 ىة ة نطرتيو خزى ة بزشةازنو ئةم ذيرقرة ئةي ية اة: 
   َيطةنز  ب خسىل  يي م ئةجنزى د َيت ي تَيضسينو يةى      ى اةىد ازتةي  

 .نطد    يز  ىة ب     يةاو ىةبة   ىد ية   

   ب  ي   يةاةىد .ذيرقرو ضزي  اةىرت  ىة  ةيتجَيهةاة  نط 

  بز نتتة    بزتتتةي ,  ؤ تتت يو   نطتت    ييةاة   اس ذتتازنديتتدةي ئتتىة جتتة
 .بة  ذقًَيهزبَيتيةى      نةاة  

 
 كاوً سُسخمً هتَلبرازدوً جَُطسةوة )ئتَلختزواحُظ(كتمىكىزحُُت 

ةتو اَىتتةى َيت  ؤ ي    تت يتتة  ئتتةي   بتتةي يَييتتة  ئتتةم ذيرتتقرة يتةبةندييتتة,     
 , ىةي نةط ي ك:ىةةةأل خَيد    يَيهَيت

     ي يةنتتتتتدَي  ز  جيزا  نتتتتتةي ي  ىتتتتتز  نو   نطتتتتتةازى َتتتتتس سء ة  نتتتتتة
 . ي يَيسيرقد ازب ىة     ي   يَيرقطة    نطد ى ئةجنزى د َيت

       يَيهتتزنو ئتتةجنزىو يتتزى َيس  ي  بتت  ي     تتةب ي ئتتزى َ  , بةتزي تتةتو   
ى َيس  ي اتتزنو بز نةاتتة  ؤ يهتتة    ئةةتتة  ىتتة بتت       يةاةىتتد  ييضتت زم ىتتة يز    

   يزيزى بة  ذقهةيَيهزبَيت . 

  ي ىة اَىةى ط  خسَيهتد ي     ييتز     ا َيتت.    ذيرقرو   نطد نو َس ذة
. 
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 (BV)  تح ك  دجوىذانٍ سُسرم :4-َحكحم

 تظاو انكتهة
 

يتتةك  َتتةبز    بز نةاتتةب   ئتتةي   ىتتة مشتتَيس  ر بتت  ي   يةاةىتتة, بتتةآل  يتتةىزى
ي تتة بز نةاتة ىتة ضتةند اس ذتييةك       ,/ نسَيهة  يةتييتة اس ذت  ف   اس ذو بَيت 

  نتط   ىتز    اس ذتييةازى    ئةنتد      بتة م ذيرتقرة      نطتد   ىتة   .يَي دَيت
بتَ  . اتة ىتة َي  نتزي  يز تتة ذيزذتييةازند  ىيرتق   يى           ب  نتة يزى َيس  ي يبة

 نطتتد    ئتتةي  , بَيتتت  / اس ذتتنسَيهتتة  ضتتس  يتتةك بز نةَتتةبز    منسنتتة ئةةتتة  
,   ذقهيصزى ب زب از ت    نطد نةاة ذة  ىة يزى َيس  ي ضس  يةتز  ت  تس نَي

 ي  تتز  يتزى َيس  ي يةاتةم  ىتة   َيت  ؤ ت يو   نطت  بة  ذتقًَيهز  يزى َيس  ي ي ت  ية  
)ذتةي      بةنتةي    اة  ئتةي بز نةيتة  اس ذتيية  يَيته   , ئةي نتة يزى َيس  ي م ضس  

 .     ب ة(از تو   نطد نو ذيرقرو   نطو َةي
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ضتسن ة   ةازى   نَيقةي ييز تة ذيزذية ةةي  ت يو اَيصة بَ ذيرقرئةم جَ   
 ازنيتتتد  يزى َيس  ينزتس نَيتتتت   نطتتتد   ازن     ر ب تتتزب   نطتتتةازنيزى بةذتتتة   

ىتة   يزى َيس  ي اتزن    نطت   ؤ   يتزت    ىتة   ي نةيتة, يتةاَيت  ىة  بَية  بةط ب ةى, 
هَيتتتت بتتتةآلم يزى َيس  ي اتتتزن  تتتت    نطتتت  يَيسيرتتتت   يَيسيرتتتت بتتتَ ب  نتتتةي  بًيَ 

 ي يآلتزنتتتة   يتتتةيِ  ي  ا َيت ىتتتة  بَيتتتة ئتتتةم ذيرتتتقرة  يتتتزت   بة  ذتتتقهةيَيهو.
اة تزاة يز تَيت   ذتةآلتو اتَنرتؤى    يي ي  َيطتة بتةيز تو ذيزذتو  ازبتة         

نَيس ى ئةند ىزنو يةك ىة  ت  نز  َيت, ئةىةط ي ي   يي  اة  ازبة ييةاة  يزت 
 تت  ذيزذتو  . يتزخس   َيطتة بتةاز   يتز تو     )ي ك ذتس يز(   تو ذيزذيد  بَيتيز

      اتتتةىديةى      نتتتىتتتة   بةشتتتد   نز  َيتتتتء تتتتةنًز ي ك اةذتتتزنو ذتتتة بةخَ
ىتة   ييز    اةى ب يق  بة اَو د ن  نطذيرقرو ىةي يآلتزنة   )ي ك اس يت(.

 , ىزىديغ( ذةآلتو فةىةذقيهو, اليس)ىسبهزى, ذس يز,  
 

 :دجوىذاوً تن  سحس سُسرمٍ لح  ح ومىوحَ 
 ية    اةس  11 ىز      نطد   ى: 
 ( 4 ىز    يزى َيس  ي ازى: )            ( اس ذ 1بز نة  يةى      ى: )

  ازى بةم شَيس ية   بةش سي :يزى َيس  ي  نط  
   نط 1222: (A)ر يزى َيس  ي
   نط. 1222: (B)ر يزى َيس  ي
 ط.  ن 1422: (C)ر يزى َيس  ي
   نط. 1442: (D)ر يزى َيس  ي
   نط 1942: (E)ر يزى َيس  ي
اس ذتت  ئتتةي بز نةيتتة   ذتتَ يتتة   (D) , (B) , (A) ن  يتتزى َيس  يىَيتت      ئتتةجنزم:

   بةنةي . 
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 (PBV) ً حضت ن كًت ًذاودجوى ٍسُسرم :5-َحكحم

 انحزبية ظاو انكتهةن
 

س  ي اتتزنو نتتزي  يزى َيبتتة اتتَ    نتتزي  ئتتةم ذيرتتقرة ىتتةي ي  يتتزتسي  اتتة   نتتط    
, ئيرت يزى ئتةي تز يتةىسي يزى َيس  ي اتزى      ضتو     ىيرقَيت يزى حزبَيت     َيت

ىتة ذيرتقرو بت  ي   يةاةىتد       ئةةتة  يزى ييضيزى    نزضَيت. بة ي تزيةاو ت  
اس ذتت  بز نتتة  يةى      نةاتتة يتتةك يتتزى َيس  ي ئتتةي  بَيتتت   نطتتو   نطتتد   بتتَ  

ئةي يتة  بتَ  د  حزبت  بتتَاو  وذيرتقرو   نطت   ىتة   نطو   نطتد    ئةي  ب زتةي , 
يتتةىسي يزى َيس  ي اتتزن  نتتزي ىيرتتقَيت اس ذتتييةازنو ئتتةي بز نتتة  يةى      نتتة       

جتتز ىيرتتقةاة   ختت  ي بَيتتت يتتزى نتتزي  يزى َيس  ي اتتزى ئزشتت    بتتوء         ,ب ةنتتةي 
 ىيرقو ا  ي  بَيت. 

ىيرتقو  بت  ي   يةاتةم,    ؤ يهتة   بة يتةىزى شتَيس   يتة ىز ا  نو ذيرتقرو     
يةىسي اس ذتييةازن  ئتةي بز نةيتةر     ًَيهزبة  ذق و ؤ ت يو   نط حزبة ي ئة

يةى      ى   بزتةي , ئةم ذيرقرة بةيَيو ةةىة  ذة ي ذتء  بةِ َيس   ضتَيتء   
ىتتتة نَيتتتس ى  ىتتتز      نطتتتة   ؤ جتتتز  نزِ َيتتت  يي سنَي و  ؤ  ئةىتتتةط ي   اتتتزب 

 يةبَيت. بة  ذقًزتسي ازنو حزبةازىء  ىز    اس ذيية ب  ي ازنيزند  
ذيرتتقرو جطتتة ىتتة   ,ىتتةنزي خَيز نتتو ذيرتتقرو يةى  تت    نو  ؤ يهتتة/ ف  ييتتد    

يتتي  ذيرتتقرَيت نز ؤ يقتتةي    نطتتد   ىزىةى تتة ىةةتتةأل     ,  نطتتو بتتتَاو حزبتتو 
  ذيرتقر ىتة    (  خت  ي  ىيرتقو ذيرتقرة   ةتة   )  ىيرقد  ب تزب, بتةآلم ئتةم    

 بتة  ات  يي ,   خس ذتقسي ي ىةةتةأل خَيتد  ىستس     نسَيهة  يتةت   َيت  ي   ىيرقو 
بتتةآلم ىتتةم  ازتَي تتد  ىتتة ذيرتتقرو  ؤ يهتتة   يتتزى َيس  ي ذتتةنقة   نتتةك ىيرتتت   ىتتة

ئتتتةم . ذيرتتتقرة   يزياَيصتتتةاة يَيضتتتةي نة بَتتتتةي ي ىيرتتتت ىتتتة ذتتتةنقة   ية     
( 1211يَيض شَِ ش   ذيرقةىة ىة يآلتزنو ذةنطزفس  , جي َت , تسنز )ىة

  .يةيِ  ي ا  ي .
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 دا، دوو ئتوتتدامًجتتت لتهتتتز لُستتخَُكً اصبتتٍ داختتساوستتتوطافىزة، متز لتتت

 ..)هىدٌ و ماالوي( حَُدابَُجلت ئتحىُكً 

 

 

ت بصووحىتوةي بت سُسخمً بلؤكً اصبً ل 2006بصووحىتوةي اتماض ساَلً 

 فتححً فتلتسخُىً بسدةوة..
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 :دجوىذاوً تن كً حضتًمٍ سحس سُسرلح  حَح ومىو 
 

 ية      نطد   12 ىز      نطد   ى:  -
       اس ذ  4:  بز نة  يةى      ى -
 ىيرت 1ةازى : يز تة ذيزذيي ىز    = 

 ةازى بةم شَيس ية   بةش سي :يز تة ذيزذيي  نط  
 

   نط 1222: (B)يز تو ذيزذو    نط 1222: (A)يز تو ذيزذو 
   نط 1142: (D)يز تو ذيزذو    نط 1442: (C) ذيزذو يز تو

 

يتتة  يَيتته  اس ذتتيةاة  ئتتةم بز نةيتتة   (B) يتتز تو ذيزذتتو ئ  حومام:ض  ُكاسو 
ىةازتَي تد  ئتةي يز تتة    ي    ؤ تت يو   نطت  بة  ذتقًَيهزي ,    بة ئتة ىة   بزتةي ,
 . (    نطةازن  بة  ذقًَيهزي 12ىة )  َي   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثاَلَُىزاوةكاوُص  دةكسََج لت كازحً دةوطداوً بلؤكً اصبُدا واوي 

 دةزبكتون.لت ذََس واوو لؤطؤي اصبدا 
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 بلؤكً اصبٍ ََىُُتكاوً سُسخمً هتَلبرازدوًئتزو  باشخاَلت 
 

 .نطد ى تَييد  ئزذزنة   

 .جيزا  نةي ي  ىز  نو   نطةازى ئزذزنة 

  ازبء تَييد  جَيطة    بَيقةي .اَتز  ئزف  تزى ةة  نقو بة بزشو  . 

  تتتتتة خزن   نو اس ذتتتتو بتتتتَ يَي ًزتتتتتة نةتتتتتةي يوء  ةتتتتة  نقو بتتتتة بزشتتتتو
 .بَيقةي جَيطة    تَييد     ازبءئزيهييةازى 

 . ىةبز   بَ   يذق   نو يزييةهزنَيقو ىةنَيس ى حزبةازند 
 

 بلؤكً اصبٍ ُُتكاوً سُسخمً هتَلبرازدوًكتمىكىزح
 

   ىيرتتت ب تتزب بتتة فَ ىتتة   خ  ي اتتة   ييتتز    تزاتتة ذيرتتقرو  ؤ يهةيتتة ,
 .سي اةىساسِ ييةازنو ىيرقو   خ  ي ىةخَ  ة َيتبةي ط يةى

  د ازتةي  تز       ذِ يهةي . ؤَسء يَيطة  يزى َيس  ي  ؤ  ازى 

  و حزبتتو بتت  ي ي ةازنىتتةنَيس ى  ىتتز      نطتت  يةيتتة ةتتةي  نزِ َيتت  يي سنَي و
   ىز    اس ذيية ب  ي ازنيد . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

(دا، اصبتكتي 2004-10-24لت هتَلبرازدوً ثتزلتماوً حىوسٍ )

 ئتوكؤي ( كىزسٍ، 189شةَىىلعابدَه، لت كؤي )

ََىةبسا.( كىزسُُتي بسد152) ! .ةوة كت بت سُسخمً بلؤكً اصبٍ بتِز

( 37حتوها لتستز ئتو  ) بت هتز اتوث اصبتكتي حس ثَُطبِسكَُُان

 كىزسُُت بىو، كت بت لُسخً وىََىتزاَتحً زََرةًَ دابتضدةكسا..
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 (SNTV: سُسرمً َح  دجوىً وحطىََضساوج )6-َحكحم

 نظاو صوت انواحد غير متحول
 

 

    ب, جتتتز  س  ي  نتتتط بتتتة يتتتةك يتتتزى يَ يتتتةك ىتتتةم ذيرتتتقرة     نطتتتد   تتتتةنًز  
. ئتتةم بَيتتت يتتةك يتتزى يزييةهزنَيقييتتةاو ذيزذتت    َةي    يزى َيس   اتتة ذتتة  بتتة  

ذيرتقرة ىتة بز نةيتةاو يةى  ت    نو فت   نسَيهة  يةتيتد  ئةجنزىتد   َيتء ئتتةي        
يزى َيس  ي نتتتة اس ذتتت    بةنتتتةي  اتتتة  ؤ تتتت يو   نطيتتتزى بة  ذتتتقًَيهزي . ئتتتةي   

ي يزى تَيد  ييز    ا َيت ب يق  ىتة :  يآلتزنة  ذيرقرو يةك   نطو نةةسَيز  
 ., عَي  واس يت, ئةفغزنرقزى, ظزنس تس

ىةبةذت ىة نةةس ذقهةي     نط ىةم ذيرتقرة   ئةي يتة اتة يتة  يزى َيس  يَيتت      
  نطتتو ختتَ  بتتَ خَيتتةتوء نزةسَيز َيقتتةي  بتتَ يتتزى َيس  يَي و  ي تتة  ذتتة  بتتة    

  يَيت ىةنزي ئةم ذيرتقرة    يةىزى حزب يزى يزييةهزنَيقو, ي تة يةىسي يزى َيس
و ي ية ئةةة ضو ذة  بةحزبَي يض بَيت ضسن ة ئةي تزاةاةذ ي ك ازنديدَي و

  نطتتة  بة  ذتتقيد يَيهَيت تتتةنًزي تتتةنًز بتتَ خَيتتةتوء ىةةتتةأل   نطتتو يتتي       
  ازنديدَي و  ي ة   اَنزا َيقةي . 

َتتتتتةبز    بز نتتتتتة  يةى  تتتتت    ى ىتتتتتة ذيرتتتتتقرو يةاتتتتتد نطو نتتتتتةةسَيز  ي         
اتتة  ىتتز    اس ذتتييةازنو   ةتتةي   بَيتتت ئةي نتتد   نزبَيتتتي ندييتتة, ي تتتة  ىزىهز

, ية بَية  يز يه   نتو  بز نةاة  ؤ  بَيت نة ئةي شة بز نةاة تزك اس ذو بَيت
و يةى      ى ىتةم ذيرتقرة   َتس سء يةذتقيز  ي يَيسيرتقو      ازنذهس   بز نة

طِ َيت ا  نو  بة   ىة   ي يةاو تزي ة ةند  يةىيصةيو   يى ةتو يةية بتَ   ن 
بتتتة تزي تتتةتو ىتتتةي نزيضتتتة جسة  فيزييزنتتتة     ,ازنو يةى  تتت    ىةبز نتتتذتتتهس   

  اَيصة  نةتةي يوء ئزييهوء ىة يةبو تَيد ية. 
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( بتتتتَ 1212"  ذتتتتزى و 9يزذتتتتز  ئةجنسىتتتتةنو نسَيهتتتتة  نو عَيتتتت  و ) ىتتتتز   "  
يةاة ز  ئةم ذيرقرو يةى  ت    نو يةاتد نطو نتةةسَيز  ي   يةذتةند ات  ي      

( بز نتةي   يتز ي      18 ىز    بز نةازنو يةى      ى ىة عَي  َد  ىة )بةيَيةي  
 ,( بز نة, ي تتة ىتةب   ئتةي   يز َيزةزيتةك يتةك بز نتة  يةى  ت    ى بَيتت        81بَ )

  بةشتت    بةذتتة  ضتتةند يتتة  يز َيزةزيتتةك, بتتة يَيتتو  ىتتز      نيصتتقس نةاة ,  
( اس ذتيد  بتسي.   4-1)بز نةيةاو بضسارت  , اة َةبز    ية يةاةيزى ىة نَيس ى 

ء ىتةب   ئتةي     نطتد      ة تزاةاةذتو بت  يزيازب خَيزآليتو ىتة ىيرتقةي  بتسي   
نتزي ئتةي     يتةك يتزى َيس  ي    نتط بتة   يتةك  تةنًز   نطد     نط بة ىيرقَيت بد ب 
     ب اة نزي  ىة تَىز     نطد   نةاةيد ية.  بز نة  يةى      نة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 سيشتنةكانى هةَلبذاردنةوة بيزانني                               ئارام جةمال  ئةوةى ثيَويشتة لةبارةى 
 
 

 ومىووح:

   نط 12222  يذقو   نطد   ى:   ىز      نطو -
 11 ىز    يزى َيس  ي ى:  -
 / نسَيهة اس ذ  1: َةبز    بز نة  يةى      نةاة -

 * ئةةة  ئةجنزىو يزى َيس  ي ازنو بز نة  يةى      نةاة بةم شَيس ية بَيت: 

 

 :)ئزىزن (يزى َيس  ي 
   نط 814

 :(بِ يز )يزى َيس  ي 
   نط 1122

 :( ىشَي ي)يزى َيس  ي 
   نط 1114

 :(ئز  س)يزى َيس  ي 
   نط 1114

 :(بِ ي )يزى َيس  ي 
   نط 1214

 :(از   ى)يزى َيس  ي 
   نط 1142

 :(ئز   )يزى َيس  ي 
   نط 1114

 :(ذزىزى)يزى َيس  ي 
   نط 1242

 :(ي يز)يزى َيس  ي 
   نط 1914

 :(بزي ى)يزى َيس  ي 
   نط 914

 :(ذة    )يزى َيس  ي 
 ط  ن 1114

 

 

 ضُكاسو ئحومام/ 

ية, اةي تتتة بتتة يَيتتو   اس ذتتو( 1بتتةي يَييتتة  َتتةبز    بز نتتة  يةى      نةاتتة )   
ذيرتتقرو يةى  تت    نو يةاتتد نطو نتتةةسَيز  ي  ئتتةي ضتتس   يتتزى َيس  ي  اس ذتتو    

   بةنةي  اة  ؤ ت يو   نطو بز نةاةيزى بة  ذقًَيهزي . 
 : ي ةنةاةي تة ية يةك ىةم ضس   يزى َيس  ي  اس ذ    ب

 

 دجوط( 2750كاسصان ) ثاَلَُىساو  ،    دجوط( 3025تِشوا )ثاَلَُىساو 

 دجوط( 2200تِشَاس ) ثاَلَُىساو ،   دجوط(  2425سحسداس ) ثاَلَُىساو
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 دجوىً وحطىََضساوج: سُسرمً َح ئحسََىُحكاوً و  الَحوح تاش
 

 نطتتد    بتتةي يَييتتة  بز نتتة  يةى      نتتةازى بضتتسياو ىةبة ئتتةي  ئةةتتة       -1
نتزيي نزيبتزنطء    ئتةي  الني تةم    يبةِ يط يزى َيس  ي   ى ختس    ختَ  نتة ي َيت   
يتتزى َيس  ي   ى ختتس    ختتَ ء   يزشتتخزنو اَىةآليتتةتوء ئتتةخ َوء  ؤشتته ري  

 , ئةىتتةط يز ىتتةتو   نطتتد       ب  نو بز نةاتتة  بيرتتقسي يتتزى َيس  ي ؤ بتتة  
 .    نط بة يزى َيس  ي  از  ىةي ىَيًزتسي بد ب

 ىةبتتة   م خَيتتزآليتوء    ضتتسينو  ,    فتتةب ئتتةم ذيرتتقرو يةى      نتتة   -1
 . د    ِ  خرَيهَيتاةذزيةتيية ذة بةخَازن

حزبتتة ذيزذتتييةازى نزضتتز   ازب بتتةي   يتتزى َيس  ي  بتتة تس نتتزي ختتزي ى         -1
يَيطة  اَىةآليةتو بةيَيز بدزى َيسىء تةنزنتةب ىتة يةنتدَيت بز نتة  يةى      نتد       

 بدزى َيسى.      ي   حزبةازنيزى ذة بةخَ  ذزنو نزضز يزى   ازب اة

شلء شَيس ي ازى     ب نزاَايية نزيخَييتةازنيزى   يزنو يز تة ذيزذيية -1
ضز  ذة  ب ةىء  َي خرتقهةازنيزى تسنتديتَأل ب ةنتةي  تتز بقتس نو اَ  نطيتزى       

 يزى َيس  ي  بةيَيز يةبَيت.   يز ي   نوىةذة  
 .نو ئةجنزىةازنيصو خَي  ي ئزذزنةي    يَيهزئزذزنة بَ   نطد   -4
 يَيطتتتتة  نسَيهتتتتة  ىتتتتة ئزذتتتتت حزبتتتتد  بتتتتةيَيز  ازبء ىتتتتةي    ئتتتتز             -1

 ىة ية ىةىزند  ف  ي نرت   ازب. 
   نطتتتو يتتتي  يزى َيس  يَيتتتت نزةسَيز َيقتتتةي  بتتتَ يتتتزى َيس  يَي و  ي تتتة  ذتتتة    -1

 .     ضَيت  نطو خَ  بة ية  يزى َيس  يَيت ي تة بة يةىزى حزب, 
   يتزى َيس  ي  ئتةي  ,نةضتَيقة نتزي ية ىةىزنتةي       حتزب ية  يزى َيس  يَي و بت  ي   -8

بزشرتيو ىة  نزي بز نة  يةى      نةاة   ىة ية ىةىزند  جَيطة    ة َيقةي  اة ىة
 .بَيت ئةي حزبة    ي     نطة يزى َيس  يَي و  , اة ؤِ  ي ازنة
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 حطىََضساوج:دجوىً و سُسرمً َح  خشاز و وحسََىُحكاوً الَحوح

 
 ؤ  ازى نتتز  ب  ىز  يتتتةاو   ذيزذتتيية  َتتتةي    ئتتةم ذيرتتتقرة  َيطتتة بتتة   يتتةك:  

بة ئتتةي     نطتتةازنيزى ببي  بَيقتتةي ي ئةةتتة      ىتتة يزى َيس  ي نيتتزى يتتةبَيت ىة  
 بة  ذقًَيهزنو اس ذ  ية ىةىزنيزى  ؤ  اةىد بَيقةي .

هتتتتتةي ي   نطتتتتو ئتتتتتةي يزى َيس  ي نتتتتة  اس ذتتتتتو نزبةنتتتتةي  َة  بسينزا يَ     يي:
   فةيتَيو.

بتتةي يَييتتة    نطتتد   يتتزى َيس  ي بتت        اتتزب نتتةك َتتةي     ذيزذتتو,     ذتتَ :
يتةك َتةي     ذيزذيصتد     ىتة نَيتس ى يتزى َيس  ي نو     ء نزاَاواَيرِباَ ىةبة ئةي  

 .   يذقد ازب

ةنًز يتتةك تتت    اةىتتة ىةبة ئتتةي     نطتتد  ىتتةي    ئتتز     ىةبتتة   م    ضتتس  :
يزى َيس  ي نتتة  تتت  بتتد ب اتتة     نزتس نَيتتت   نتتط بتتةي  ي بتت       ىتتة بة   ىد يتتة  

 . بةاليةي  يةذةندى

  ي     ةةيزنتتتتدنو ئةجنزىتتتتةازنو يةى  تتتت    ىء بتتتتة  يتتتتز ي   ي    ىتتتتة  يَيتتتته :
  ذقهيصتزن   ىء اَا  نتةي   ئتةي     ,يَي ًَيهتزنو ح سىةتتد    ذتة يبةند  ىة 

ئتتةي   , ىةبة َتتةي    ذيزذتتيية   ؤ تتت يو يتتزى َيس  ي  بتت  ي   يةيتتة َس ذتتة    
ىةاليةاتتتتتتتةي   ىتتتتتتتز    بز نتتتتتتتةازى  ؤ ىء ىةاليتتتتتتتةاو ت يصتتتتتتتةي  ئةةتتتتتتتة    

ةنتتتتدبسيى بتتتتة َتتتتةي      يةيتتتتة ىتتتتة يزب    بتتتت  ي يةشتتتتيرزن سينةي   يتتتتزى َيس  ي 
 .  ذيزذييةاةيةي 
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 (LV: سُسخمً دةوطً سىىزداز )7-َتكتم

 نظاو انصوت انمحدود
 

 اَي و تتت  ىتتة ذيرتتقرةازنو  ؤ يهتتة    يض ي ك يتتةذيرتتقرو   نطتتو ذتتهس      
ئتتةم ذيرتتقرة  ىتتة بز نتتة  يةى  تت    نو فتت   نسَيهتتة / اس ذتتيد  ييز    ا َيت.     

تزاةاةس ئةةة ضو يزى َيس  ي اة ذة  بتة  يزى َيس  ي     ازب ي ك  ىةةةَسىزىةى ة 
ىةاليةاتةي    نطتد   تتةنًز   نتط بتة يتزى َيس  ي       , ي تتة  حزبَي و ذيزذيض بَيتت 

ئتتتتةي ئةجنزىتتتتة  يزى َيس  يَيتتتتت ىتتتتة يةى      نتتتتد   او ت يصتتتتةي      بء ىةاليتتتتة
   اَنزا َيقتتةي  يتتي  يتتزى َيس  يَي و  ي تتة و ئتتةجنزىىةةتتةَس بة  ذتتقيد يَيهَيت 

 بةى  س بة تةنيز بَ خَيةتو.
  نطتتتد    يتتتز  ىتتتة ب     يتتتةاو يةيتتتة بتتتةآلم   بَيتتتت اتتتَ       ىتتتةم ذيرتتتقرة   

  يةى      نةاتة اتةىرت بَيتت.    ب     ازنو ىة اَ   ىز    اس ذييةازنو بز نتة 
ىتتتة يةى      نتتتد  ئتتتةي يزى َيس  ي نتتتة اس ذتتت  ية ىتتتةىزى   بةنتتتةي  اتتتة  ؤ تتتت يو 
  نطيتتتزى بة  ذتتتقًَيهزي ي ئتتتةي ط بتتتةيَيو  ىتتتز    اس ذتتتييةازنو بز نتتتة       

 يةى      نةاة   بَيت. 
ذيرقرو   نطو ذهس     ىة يآلتزنو جةبةس تز يقء يةى      نو ئةجنسىتةنو  

 ئيردزنيز   ييز    ا َيت.يري نو 
 
 
 
 
 
 
 

سُستخمً َتكتدةوطً   سُستخمً دةوطتً ستىىزداز لتت     حاكت خاَلَُك كت 

دةحىاوَُتج  دةوطدةز لت َتكتمُاودا ت وتطىََصزاوة جُادةكاحتوة ئتوةَت ك

، ئتمتتتش ثتتاَلَُىزاووتتتك حتتتوها َتتتك دةوتتط بتتت ضتتتود ثاَلَُىزاوََتتك بتتداث 

 ..متوداي ئاشادي دةوطدةز فساواودةكاث
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 ومىووح: 

 يةجنز ية   (   نط -42222اَ    نطو   يذت: ) -
 اس ذ  1 ىز    اس ذييةازى:  -
 ( يزى َيس  ي.4 ىز    يزى َيس  ي ى: ) -

 ئةجنزىةازنيزى بةم شَيس ية  خس   ي ية:
   نط A  :8222يزى َيس  ي   -
   نط B  :14222يزى َيس  ي   -
   نط C  :11222يزى َيس  ي   -
   نط D  :12222يزى َيس  ي   -
   نط E  :4222يزى َيس  ي   -

 (D( ي )C( ي )Bب  ي   اس ذييةازى: يزى َيس  ي ازنو )
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 ئحسََىُحكاوً  سُسرمً َح  دجوىً سىىسداس: الَحوح تاش و

 ي ؤذة    نطد ى بَ   نطد   ى  ؤ  ئزذزنة.   يةك:
 ةي ي  ىز  نو   نطةازى  ؤ  ئزذزنة.جيزا  ن  يي:

   فتتتةب     تتتتة اةذتتتزيةتو ذتتتة بةخَ بتتتَ خَيتتتزآلتو ىتتتة ي ؤذتتتة         ذتتتَ :
 يةى      ند  بةتزي ةتو ئةةة  ىة جةازنو خَيزآليتو ئزذزى بو.

تز    يتتتتةاو  ؤ    نطتتتتد   ىتتتتة  َيتتتت  يتتتتة ىسينو حيزبتتتتو ذيزذتتتتيد    ضتتتتس  :
      يَيهَيت.

 س  ي ي    نتتط بتتة َتتةي     ذيزذتتو     ب     نطتتد   ىتتة  َيطتتة  يتتزى يَ   يَيتته :
 نةك بةيَيضةي نةي .

ئةم ذيرقرة بَ بز نتة  يةى  ت    نو َتةبز   بضتسيك   بَيتتء بةىتةط        شةط:
 يةيس ند  نَيس ى   نطد  ي نسَيهة  ازى يقةي   بَيت.  

 ىةي    ئز       نطد   ف  ي نة ىة يةى      نو يزى َيس  ي ازند .حةيب: 

 

 وحسََىُحكاوً  سُسرمً َح  دجوىً سىىسداس: الَحوح خشاز و

 ئتتةي ئةجنزىزنتتة  بتتةيَ  ئتتةم ذيرتتقرةي       ضتتَيت  َيتت  يي سينو اتتةىرت       
 ىة ضزي ذيرقرو يةك   نطو نةةسَيز  ي . 
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 (BC: سُسرمً ت سدا )8-َحكحم

 نظاو بوردا 

تتتزك   ئتتةم ذيرتتقرة, ي ك ذيرتتقرو   نطتتو ذتتهس    , يصتتت بتتة يتتزى َيس  ي        
ذتتة  ئزذتتقو بز نتتة  تتتزك نسَيهة  يتتةتوء فتت   نسَيهة  يتتةتيض    قَيتء ىة  بةذتت

 .ييز    ا َيت
  نطتتتد   ىتتتة ذيرتتتقرو بتتتَ     , بةيتتتةىزى شتتتَيس   ذيرتتتقرو يةى  تتت    نو    
ئةى قة نزتيغ ء ذيرقرو يتةك   نطتو ةتسَيز  ي , ىتة  َيطتة    نتزنو  ىتز   ىتة         

بتتةيَيو  ىتتز      ذتتة  اتتز تو   نطتتد ى  يزبةنتتد  بتتَ يزى َيس  ي اتتزى   اتتزبء     
اس ذتتتتييةازنو ئتتتتةي بز نةيتتتتة بةيزيتتتتةاو  يتتتتز ي   ي     تتتتتة ية يتتتتةك ىتتتتة       
يزى َيس  ي ازى, ىة ازتَي د    نطد   ىزفو ئةي شو يةية اة تةنًز يةك  ىز   بَ 

 يةك يزى َيس  ي   بهَيتء يي   ىز  يةك بَ يزى َيس  ي ازنو ت    نةنَيت. 
ية ىتتتةىزى   بةنتتةي  اتتة  ؤ تتتت يو    ىتتةم ذيرتتقرة   ئتتتةي يزى َيس  ي نتتة اس ذتت     

 ب        ىز  ازنيزى بة  ذقًَيهزي . 
ىتة ذيرتتقرو بتتَ     , يتتةك   نتتط   بةشت   ي  بةذتتة  ضتتةند ب     يةاتتد  اتتة   

 ية يةاةيزى خَ  ىة بةيز   ىز  يةاو  يز ي   ي     بيهَيقةي . 
جيتتتتز  تتتتتةنًز يتتتتةك ي ؤذتتتتة   ىتتتتز  ى بتتتتَ بتتتت     ازنو يتتتتة  يزى َيس  يَيتتتتت بتتتتة

جنزىد   َيت اةتَييد  اَ  ئةي ب     نة  بتَ اَ  ا َيهتةي  اتة يزى َيس  ي اتة     ئة
( بتتتتتةيز  تتتتتتةي ي تو  1بة  ذتتتتتقيًَيهزي . بتتتتتةيَيو ئتتتتتةم ذيرتتتتتقرة  ىتتتتتز   )    

( يتتةك ىتتة ذتتة  ذتتَ    1( نيتتس   ئتتةي بةيزيتتةي  ىتتز   )  1ي    ة َيتتتء  ىتتز   ) 
و ئتتتةي ي    ة َيتتتتء بتتتةي شتتتَيس ية يتتتةتز اَتتتتزيو. يتتتة  يزى َيس  يَيتتتت, بتتتةييَ     

ب     نتتة  بة  ذتتقيًَيهزي , بتتةيز  ئتتةي  ىز  نتتة  بتتَ اَ  ا َيقتتةي ي بتتةي ط  
ئتتةجنزىو اَتتتزيو   نطتتةازنو يتتة  يزى َيس  يَيتتت بتتةجيز      يَيه َيتتتء ئتتةي        
يزى َيس  ي نة   ؤ ت يو   نطيزى بة  ذقيًَيهزي , بةيَيو  ىز    اس ذييةازنو 
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ةنتتةي . ئتتةم ذيرتتقرة تتتةنًز ىتتة   بز نتتة  يةى      نةاتتة, اس ذتت  ية ىتتةىزى   ب 
اتتتة  ي ةةيتتتةاو ذتتتة بةخَية ىتتتة ئََيزنسذتتتو    ,يآلتتتتو نتتتزي ؤ ييز    ا َيتتتت 

 يَيرهد . 
  :ومىووح

 (   نط922 ىز      نطد   ى : ) -
 ( اس ذو1َةبز    بز نة  يةى      ى: ) -
 ( ازنديد4 ىز    يزى َيس  ي ى: ) -
 

 ( A* يزى َيس  ي  )
 (.122=1×122( بة  ذقًَيهزي  )1  )ب       ىة  ىز ( 122) -
 (14=  1/1×142( بة  ذقًَيهزي  )1( ب       ىة  ىز   )142) -
 (1=  1/1×11( بة  ذقًَيهزي  )1( ب       ىة  ىز   )11) -

   نط 181( = Aاَ  ةصقو   نطة بة  ذقًزتسي ازنو يزى َيس  ي  )
 

 ( :B* يزى َيس  ي  )
 (.114=1×114ة  ذقًَيهزي  )( ب1ب       ىة  ىز   )( 114) -
 (112=  1/1×112( بة  ذقًَيهزي  )1( ب       ىة  ىز   )112) -
 (12=  1/1×92( بة  ذقًَيهزي  )1( ب       ىة  ىز   )92) -

   نط 411( = Bاَ  ةصقو   نطة بة  ذقًزتسي ازنو يزى َيس  ي  )
 

 ( C* يزى َيس  ي  )
 (.112=1×112َيهزي  )( بة  ذق1ًب       ىة  ىز   )( 112) -
 (94=  1/1×192بة  ذقًَيهزي  ) (1( ب       ىة  ىز   )192) -
 (11=  1/1×19( بة  ذقًَيهزي  )1( ب       ىة  ىز   )19) -

   نط 181( = Cاَ  ةصقو   نطة بة  ذقًزتسي ازنو يزى َيس  ي  )
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 ( : D* يزى َيس  ي  )
 (.114=1×114) ( بة  ذقًَيهزي 1ب       ىة  ىز   )( 114) -
 (14=  1/1×112( بة  ذقًَيهزي  )1( ب       ىة  ىز   )112) -
 (11=  1/1×99( بة  ذقًَيهزي  )1( ب       ىة  ىز   )99) -

   نط 111( = Dاَ  ةصقو   نطة بة  ذقًزتسي ازنو يزى َيس  ي  )
 

 ( E* يزى َيس  ي  )
 (.112=1×112( بة  ذقًَيهزي  )1ب       ىة  ىز   )( 112) -
 (188=  1/1×111( بة  ذقًَيهزي  )1( ب       ىة  ىز   )111) -
 (1=  1/1×18( بة  ذقًَيهزي  )1( ب       ىة  ىز   )18) -

   نط 141( = Eاَ  ةصقو   نطة بة  ذقًزتسي ازنو يزى َيس  ي  )
 

 يزى َيس  ي  ب  ي ازى ب يق  ىة :
   (Aيزى َيس  ي  ),  (Bيزى َيس  ي  ),  (Eيزى َيس  ي  )                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ئةةة  بز نة  يةى      نةاة ىةم منسينةية  ذة  ي    تزك  ثشسُاس:
يةاة نسَيهة  يةتو بَيت, بةيَيو ذيرقرو بَ   ازم يزى َيس  ي اس ذي

   بزتةي ؟ 
   (Eيزى َيس  ي  )يزى َيس  ي  ب  ي  ب ييت   بَيت ىة:   وجِم:



 سيشتنةكانى هةَلبذاردنةوة بيزانني                               ئارام جةمال  ئةوةى ثيَويشتة لةبارةى 
 
 

 سُسرمً ت سدا: و ئحسََىُحكاوً الَحوح تاش
 

  ىز  يتتتتتتةاو اتتتتتتةم ىتتتتتتة   نطتتتتتتةازى بتتتتتتةفرِيؤ   ِ ي ب, بتتتتتتة بتتتتتتة  ي      يتتتتتتةك:
 ., ي تة  َي  ي سنَي و  ؤ   تَيد يةبة ذيرقرةازنو  ؤ يهة

 نو نسَيهة  نيزى ىةذة  ىزفو ضةند ب     يو     تة   نطد   بة يةى      يي: 
 ئزذقو تزاة يزى َيس  ي نةك ذةيزندنو ضةند نزيَيت ىة اليةى ىيرقو حيزبةي .

 ئتتةم ذيرتتقرة   ضتتَيقة خزنتتة   َي  يي سينتتةي , بتتةآلم ئتتةي  َي  يي سينتتة  ذتتَ : 
 ىة خزىةتو يزى َيس  ي ازند ية نةك حيزبةازى.

ة  ف  يت  ذيزذتوء   ئةم ذيرتقرة تتةبزي ةسجنتزي  بتَ ئتةي اَىةى طةيزنت      ضس  : 
 نةتةي يوء ئزيهييزى تَيد ية.

 
 سُسرمً ت سدا: وحسََىُحكاوً و الَحوح خشاز

 جيزا  نةي ي  ىز  نو   نطةازى ي   از    ؤ     يَيت. يةك:
 ئزذقَي و بزط ىة خسَيهد ي      يَيت. يي: 

 تَيطةيصقهو ىة اليةى   نطد   نةي  ئزذزى نيية.ذَ : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

رمً هحَلثزاسدوً هحمىو خحسَنحذحكاوً سُسسُسرمً ت سدا 

 و طد تح ثاَلَُىساوي ذا  دجتحسرَُدث صؤسَىحي ذَُذاَح تح تحَلىحي ئحوجي

فشج وىََىحساَحذُص  و وىََىحساَحذً حلحسحس ئاسرً تاصوحي ذاك

 ..ُادجدجكشََدث
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  / فشجًٍَ صؤسَىحسُسرم ئحسََىُحكاوً  و الَحوح تاش
 

  ازنيتتتةي , بتتتةي  نزذتتت  يى بتتتَ  ةازن   ؤ يهتتتة بتتتة يتتتةىسي جَذيرتتتقريتتتةك: 
بز نتة  يةى  ت   نو    وازن يزى َيس  ينَيس ى ىة  ئزذزنةي   نطد   يذز     نطد  
 يةى د ب َي َيت. يزى  يزت  َيتيزى َيس  ي خَيد 

 ىتتز  نو   نطتتةازى ىتتة  ؤ بتتة  ذيرتتقرةازنو  ؤ يهتتة     جيزا  نتتةي ي يي: 
 ئزذزنةء   تس ن َيت ىة نزي يَيرقطة    نطد ند  بة خَي  ي  جَي ةجَي   َيت. 

 ىةةتتتةَس َيهَيقتتتة ازيتتتةي , ي  يتتتز تو ذيزذتتتوجتتتز  ح سىتتتةت  يتتتةك  ؤ ذتتتَ : 
 يح سىتتةتَي   بتتةيَيز يةا زتتتد  ىتتة  از يطتتة , ي تتتة ئَيَ ذتتيَنَي   بتتةيَيزر  

 .ة ئز  ي ق  يَيهَيخزي ى بة نزىةر ذيزذ  يَنَي   ئَيَ ذ
 ة  ذيرقرم ىة  نسَيهة  )ئةند ى  ية ىةىزى( يةيس ندر نَيس ى   نطد  يضس  : 
  اة     ب. يزى َيس  ي ضسن ة   نطد     ذقةيخَ   نط بةبةيَيز  
ةىسي نزيضتتتةيةك يتتتء يتتتي  نزيضتتتةيةا  جتتتسة  ة بتتتَ  نسَيهتتتة  نزبَيتتتت  يَيتتته : 

 .  بَيت ئةجنسىةنة يةى   َي    ي ازند  نزيىة  يزى  يزت  نسَيهة َيت
ذتتتة اةيتة اةذتتتزن     َيخَشتتت ة   بتتتَ ب  نتتتةي ي   ئتتتةم ذيرتتتقرة شتتتةط: 
ئتةي    بة ىة   يةاتةم  َيتت,   ازى بتة يتتة  يزى َيس  يضسن ة از يطة    ذة بةخَ
     ب. يزى َيس  ي  نط بة   ذقةيخَ   نطد   
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ََىُحكاو الَحوح خشاز و   / فشجًٍَ صؤسَىح سُسرم ً وحس

ةتت نطرتيو ئتتةي ىتتة  ة,يتت  خهتتة ني اَيصتتةيء ة بتتَ  اتتةىساس ت ذيرتتقرئتتةم 
 :ىة  ة   يةى ب يق ذيرقر   ىةمة فقزنة
 ؤ تت يو  َيت      نطت  فتةيتزير      ة بتةي  نزذت  ي  اتة   ذيرتقر ئتةم  يةك: 
د  بز نةازنت ىتة   فةيتزي بةي ىزنزية  يةىسي ئتةي   نطتة   يذتقزنة     ,يةية

يتتتتزى    تزاةاةذتتتتويتتتتزى َيس  ي جَيطتتتتةنزة ىءاس ذتتتت ء    َيو بتتتتَنتتتتزةَِ 
  بَيتتة يزيذتتةنط  ية . ىَيس  نزة َيتتتذتتس ر يتتزى َيس  ي  يتتز ت  ذيزذتت   

س ذت  ية ىةىزنتد     ىتز    ا ىةةةَس  نَيس ى  َي      نط  بة  ذقًزتسيىة 
ىةذتة    نيتس     نطتةازى  ىتة   جتز  بتة اتةىرت     يذت نزبَيتت, تةنزنتةب  ؤ   

نيتتس   ىتتة  ذيزذتت    بَيقتتة ختتزي ن   يتتزت  َتتةي     , رزنئزذتتيت نيصتتق
 ازن  ية ىةىزى.اس ذيية

 نسَيهة  يتتةت ىتتة  يز تتتة بضتتسياةازى نتتزتس نو ىتتزة تتتةي ير خَيتتزى     يي: 
تتة  نزةزتء  ؤ بة  بز نةازند    نطةازنيزى   فتةيتيَ ىة  ي  بط ى, ضسن ة

 (ر 12 َيت    )  ذيزذو يز تَي وئزذيت اس ذ . بَ منسنة يةندَي  ز  
 . د  نزبَيتية ىةىزنىة  يي  نسَيهة َي   بة  ذقد يَيهَيت بةآلم زى  نطةا

ة   ب هتتتة ذيرتتتقرم ىتتتة يَي ًزتتتتة نةتتتتةي يوء ئزيهييتتتةازى نتتتزتس نو ذتتتَ : 
بز نةيتتتتةا  ىتتتتة  ةكيَي ًزتةيتتتتةةتتتتة  ىنسَيهة  يتتتتةت , اس ذتتتتو  ختتتتزي ن 

زى , ية بَيتة   بَيتت بتة يزذتز ضتةند اس ذتييةاي      بَيتيةى      ند   ؤ يهة 
 .بَ تة خزن   َيت

 ؤ     ةتتتة يتتزى َيس  ي   ى بقس نَيتتت ة   ذيرتتقرذتتزيةر ئتتةم  ىتتةضتتس  : 
ىَيتت  ي  اَتتتز  , بتتَ ب  نتتةي   اس ذتت  ىرتتَةة  ب تتزب  نطتت  يَيسيرتتت 

 . نزى ي ك يَيسيرقييةك  َيقةيَيصةي 
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ىتتتة  َيت يتتتز ب     بديز ىتتتةت     اتتتةيتة يةنتتت  ئتتتةم ذيرتتتقرة يَيتتته : 
بة نزىتتتتة    بةبَيةتتتتةي   , اس ذتتتت  ب زتتتتتةي     يةاو  يتتتتز ي   ي  نزيضتتتتة
 .يةبَيت ذة  ئزذيت نيصقيرزن ىة اَىةآليةت ء ئزبسي  ء ذيزذ 

 شتتتتتتتتقهةي ي بتتتتتتتتة   ي م يَيسيرتتتتتتتتيت بتتتتتتتتة ذتتتتتتتتة ىةنسَر    ِ   شتتتتتتتتةط: 
 ة بتتةيَي  ضتتسنبز نتتةازنو يةى  تت    ى يةيتتة, ذتتهس     ذقهيصتتزن   ن  

 ِ َيت.  نيصقس ى   ةَء ةَِ  ن ز ر  هَة  ة  ىز      نطد   ى

 د ب,   ذتتتتقىة ت بةيتتتتة  يَيتتتتةك ئةنتتتتد ىَييت ئةةتتتتة  نسَيهتتتتة يَ حتتتتةيب: 
 د َيقتتتةي , بتتتَ  يةى  تتت    ى ئةجنزى   ةيتتتةي بز نىتتتة يَيسيرتتتقة ذتتتة ىةنسرَ 

 يِ ا  نةي   شسَيهةاة .
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 ثشسَُك..ضحوذ و  سُسرمً صؤسَىح
  

 

 ك ذاي ئافشجذانثشسً سُسرمً صؤسَىحو َحكحم: 

 ىتة نَيسيزنتد    ( ئةند م يَي دَيت, اة8  يةى      ن   ؤ يهة ىة )خَيز ن  ذيرقر
م  ي تت  ىةةتةَس   آلهز ةي نزذهزىةر ذيرتقرةاةية, بتة  ب  ي ر يةاةم بذيرقرو 

ي تَيدتتتةِ بسين  اتتتزب ي ىتتتة َي  از يطتتتة ر ذيرتتتقر  نسَيهة  يتتتةت   َي  ييتتتد       
ضتتتةند ةَِ  ن ز ييتتتةك بةذتتتة  ذيرتتتقر    بة  ييَيصضتتتسينو   يتتتتو ىَيتتت يي   
  بز نتةر يتةك اس ذتيد      يتزسَ  ئَيرتقز   ىتة   ة ؤ يهةر ب  ي ر يةاةىتد  يتزتسي ي ىت   

بز نةر ف   اس ذيض يةيةي ىةيزَس   نطد ى بة يةك ازنديد   نطد ى بتة ضتةند   
 . يزتَتةئز  ي ازنديدَي يض ىةنزي ذيرقر   ؤ يهة   

خةذتتت ةت  ذتتة  ا  ذيرتتقر  بتت  ي ر يةاتتةم ئةي يتتة اتتة َتتةبز  ر بز نتتةر        
    ى تَييد  يةك اس ذيية, ي تة )يةك بز نة = يةك نسَيهتة = يتةك   نتط(,    يةى  

اةي تة ىة  ؤخَي   ىةىصَيس ية      فةب ىةبتة   م اَتتزر  نزنتد  نزىَيهَيقتةي      
 نتتزى بتتة   نطتت  خَيتتزى    بضتتو. ي تتتة ئةةتتة  َة  يتتةك اتتة بَيت تتتةنًز ئتتةي  نتتة

س ذ  بَيت ىةيازتة   تةنًز ب  َيقة يةك بز نةر يةى      ى ي َةبز  اةر يةك ا
ئتتةي ازنديتتد       ضتتَيت اتتة  ؤ يهتتةر   نطتتةازن  ئتتةي بز نتتةر يةى      نتتةر  

 نَي  بَيت يزى ىَ .ىة   ةة   , جز ةبة  ذقًَيهزي ي ب  ي ر يةاةى
   يتتز ر اتت  ي   بتتةآلم ئةةتتة  َتتةبز  ر بز نتتةر يةى      نةاتتة ىتتة تزا س ذتتييةي 

 , ي ك ىة ذيرقرةازن  )  نطتد ن  َتةي      بسي  ف   اس ذ / ف   نسَيهة  يةت
BV د نط  نتتةةسَيز  ي  , يةاتتSNTV      نطتت  ذتتهس   ,(LV  يةيتتة, ىتتةي   

و يزذتزر يةى  ت    ن  ىتة  ازتة     ا َيت اَتزر  نزى ييز   ب  َيت. بتَ منسينتة   
(   ذيرتتتتتقرو 1212  ذتتتتتزى و 9ئةجنسىتتتتتةنو نسَيهتتتتتة  نو عَيتتتتت  و ) ىتتتتتز    

َتتتتةبز  ر بز نتتتتةر يةى  تتتت    ن    سَيز  ي يتتتتةي يةى      نةاتتتتة يةاتتتتد نطو نةة 
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 (ر بتَ اَتتزر  نتزى    14اس ذ / نسَيهة ( ي  َي  ر ) 18يز َيزةزر ذتَيرزن  )
( ىتتتتة ازنديتتتتد     ضتتتتسي ازن   4بتتتتَ  1ي تتتتتة يَيسيرتتتتقة )  اة يتتتتز ي   يي , 

 اَتز   نة ازنديد ازنيض بة شَيس  رء ىة   ةة ر ىَ  بو ذتَيرزنو يز َيزةزر
 ئةي ضةند اس ذيية   بةنةي .   (االفضل خلزذ  ب  -ي ازى )بزشرتية  ؤِ  

 /ف  يوةىَيتت  ي    ةةيهتتة ئتتةي     جنزىتتةر اتتة ذيرتتقر  يةى  تت    ن   ؤ يهتت  
 جَ  ىزىةى ة ىةةةَس اَتزر  نزند    ازب:  ذَ بة 

اتتتة َتتتةبز  ر بز نتتتةر يةى      نتتتةازنيزى   ,ئتتتةي ذيرتتتقرزنةر  ؤ يهتتتةيةاتتتةم: 
 , ئةي نة بَ اَتزر  نزى   ذقهز  ى ي نزةسجنَيو. )تزا س ذ / تزك نسَيهة (ى

ةى      نتتتةازنيزى اتتتة َتتتةبز  ر بز نتتتةر ي  ,ئتتتةي ذيرتتتقرزنةر  ؤ يهتتتة  يي م: 
اَتتزر  جَي   نتةي    بتَ  ئةي ذيرقرزنة ةسجنزيى (ى نسَيهة  )ف  اس ذ / ف  

 .ء   تس ن َيت ىة ية  بز نةيةاد , بَ منسينة,  نَيت    بضَيت  نزى
و يةى  تت    نو   نطتتد نو بتتتَاو حزبتتو  ؤ  ةسجنتتزي  ىةةتتةَس ذتتَيًةم: ذيرتتقر

/ ىتتة بز نتتة  فتت   اس ذتت / فتت   نسَيهتتة      1اَتتتز   نزنتتد  بتتة بةى طتتة  ئتتةي    
/ بتتتة ئزذتتتزنو   ا َيتتتت ىتتتةنزي ىيرتتتقو   ختتت  ي   بتتتة يزذتتتز   1ييز    ا َيتتتت, 

  َي  يةك ىة اَتز   نزى بضةذدَيه َيت.  
    ى ىتة ي ذت  نسَيهة  يتةتو  نتزى ىتةنزي      ئةي   يتةتز ئَيرتقز يزذتزازنو يةى  ت    

ئةجنسىةنتتة يةى   َي    ي ازنتتد  ضز  ذتتة   نتتةا  يي ي   ظةيتتةاو يةى تتة  بتتَ    
اَتز   نزى ا  يي  ئةي ية اة ئةي  نة يزى َيس  ي نةشو ي ك يتزى َيس  ي نو ييتزي   
بتتتة   نطتتتو خَيتتتزى      ضتتتو يتتتة  ىتتتة ضس  ضتتتَيس   ئتتتةي  َيتتت    اَتزيتتتة       

اتتة يزذتتزاة بتتَ   يتتز ي   يى, ئةىتتةط ي ي تت  يي   ىتتز  ي       يتتة ىز   ا َيو 
 َي     نزى ىةنزي ئةجنسىةنة يةى   َي    ي ازند  ىتةي  َي  يتة  يتزت  نتةبَيت اتة      

 يزذز  يةى      ى  يز ي   يي . 
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 سُسرمً صؤسَىحو ذحسخاوكشدوً كىسسً ت  ثَُكهاذحكاندووجم: 

َ    يَي ًزتتة نةتتةي يوء ئزييهييتةازى بتة يزذتز     ئةةة    اس ذت  نسَيهة  يتةتييزى بت
, ئةي   ؤ  ئةذقةىة بقس نو ىةيي  بز نةيةاد  اس ذو ب ةنةي  ةا َيتن تة خزى

يتتزى َيس  ي  يتتز تَي و ذيزذتتو   ىةةتتة  ىتتة بز نةيةاتتد  خَيتتزى  ؤ يهتتة بتتو يتتزى     
تة خزن   نو اس ذو بة يزذز بتَ يَي ًزتتة   . ية بَية نةتةي   بزآل  ذت بَيت

جنتتزيت يو ضز  ذتتة   بتتةي ىة جتتة  ىةذتتة  ئتتة    نةتتتةي يوء ئزيهييتتةازى ةس
ىةةتةأل يتتي  يَيرتقطةيةاو ذتتسِ    يتزنو ي ؤذتتة  يةى  ت    نو ةصتتقو     ي َيت   

نةتةي  يتزى ئتزييهو  ؤ يهتة   تَي ةى هتةا َيوء ذتة بةخَيو  َيت  يو خَيزنيتزى        
ب  َيقتتة يتتةك ب يتتَ ئتتةي يَي ًزتزنتتة يتتةىسي يآليتتةبَيت. ىتتةي ط ةتت نطرت ئةي يتتة 

بَ ئةي   يةىسي   نطد   ىء يتزى َيس  ي نو ئتةي يَي ًزتةيتة         ى, بز نة  يةى 
يتتةك بز نتتة   اَيرِباتتَو ب تتةىء   يةى تتةي يةيس ندييتتةازن  نَيس نيتتزى ىةذتتة           ىتتة 

بةتزي ةتو ئةةة  ئتةي يَي ًزتزنتة يتة طء بتبي بتوء       ئزذقو يآلب يقةيت  بَيت,
 ىة يةك شسَيهد  اَنةبسيبَيقهةي . 

ئزييهييتةازى   ىز  يةك اس ذت  بتَ يَي ًزتتة نةتتةي يوء      ي   ئةي   بة يزذز 
ا َيتء تَىز     نطتد   ىء يتزى َيس  ي  تزي تةب بتة خَيتزى   بَيتت,       تة خزند 

ىتتةي ازتتتة     ا َيتتت ىتتةنزي خَيزنتتد  يتتةىزى ذيرتتقرو  ؤ يهتتة يتتزى تةنزنتتةب      
ذيرقرَي و  ي ة  يةى      ى ييز  ب ةى اتة جيتزي   بَيتت ىتةي   حزبتةازنو      

 نةتةي  يزى ئزييهو  ؤ يهة ىةي يآلتة   ييز      اةى.  ذة  بة
اةي تة ىَي  ي    ةةيهة ئةي     جنزىة  اتة ذيرتقرو يةى  ت    ى ية ضتييةك     

نةتتتتتةي يوء بَيتتتتت از يطتتتتة   ختتتت  ن ىةذتتتتة  نسَيهة  يتتتتةتي   نو يَي ًزتتتتتة   
ئزييهييتتةازى   يذتتت نزاتتزب ئةةتتة  بتتة يزذتتز  َيتت  ي  ىز  يتتةك ىتتة اس ذتتت           

 تيزى ىة ية ىةىزند   بَ تة خزن   َيت. نسَيهة  ية
 



 سيشتنةكانى هةَلبذاردنةوة بيزانني                               ئارام جةمال  ئةوةى ثيَويشتة لةبارةى 
 
 

 رَىىحي واوخ ي حضبسُسرمً صؤسَىحو سَُُحم: 
 

ذيرتتقرةازنو يةى  تت    نو  ؤ يهتتة ىتتة ضتتةند  َيطةيةاتتةي  از يطتتة   ىةذتتة      
  يهطة  نزيخَ  حزبو ذيزذ      نَيت, ىة ة نطرتيهيزى ئةىزنةى: 

 

o  ثاَلَُىساوسؤَل و ثَُىحي 

 رةازنو يةى  تت    نو  ؤ يهتتة/ ف  ييتتد  يتتزى َيس  ي ق ؤ بتتة  ذيرتتىتتة بتةي يَييتتة   
ىتتة ذتتةنقة   يةي ئزشتت   يةي بتتة بة ضتتزي    نطد   نةي يتتةي ىةذتتة  ةريفتتزنو    
ختتتَ ء بتتتة ئزىتتتز  بسينو ختتتس   خَشتتتو يةى رتتتةتو بزنطةشتتتة  يةى  تتت    ى     
بةِ َيس   بزبء    ةز بة    ةتز بتة ىزآلنتد    ةتةِ َيتء...تز , ئةىتة ي ي ت  يي        

حتتزب بةذتتة  يتتزى َيس  ي  بتت  ي ي  اتتةم بَيتتتء  يبتتة َيت ىتتة ئتتز       يتتة ىسينو 
 جسى ةي برِييِ      ذق  ةيَيت. 

ئتتةم  يبتتة   ىتتة ئتتز     جسى تتةي بَضتتسنو يتتزى َيس  ي اتتة ذيرتتقرو  ؤ يهتتة بتتَ         
يتتتتزى َيس  ي    يذتتتتقد ازب, از يطة ييةاتتتتة   يتتتتزت  ىةذتتتتة  ئتتتتةي حزبزنتتتتة       

بةىتةط ذتة ا   يةتو بتزآل           اةيَيت اتة   خت  يي ذتقسنوء ىة اتة يو,    
حتتزب نزضتتز   بَيت فَيتت   ئتتةي بو ةتتسؤ ىتتة   ي بَضتتسينو به تتة  جتتةىزي       
حزبةاةيزىء تةنزنةب خةى  زنو     ي   حزبةاةشيزى بط ى ىة ت ذو ئةي   
خس ذقو ذيرقرو يةى      نةاة بةجَييزى نتةيَيت َيتء نتة ؤِ َيو. ف  ي ن تسينو    

   يةى      ى ىةيَيس   َيتت اتة يتزى َيس  ي ىةبتة      ىةي    ئز     يزى َيس  ي  ب  ي
ضتتةند ئي ق تتز َي و نزبتتةجميء نز هسا  ذتتو نةخ  ي تتتة نتتزي ىيرتتقَي ةي  تتتز       
ي خقَي تيض    ضتسي ذتة ا   يةتو حتزب ىهتتةتو ئتةي   بةذتة    ب تزب اتتة        
بةيَ  ئةي نةي     ضتسي  نتةك بتة تس نتزي از  ىتةيو ختَ   بتةآلم يتزى َيس  ي ىتة          

ؤ يهتتتتة   نزضتتتتز   بتتتتة يتتتتتة  ذتتتتة  او يصتتتتت بتتتتة تس نتتتتزي      ذيرتتتتقرةازنو  
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ىَيًزتسييتتةازنو ختتَ  ب ةذتتقَيتء ئةىتتةط بتتَ    بَيقتتة ىزيتتة  ف  ي ن تتسينو     
 ىةي    ئز    ء نزي ند  بٍ يز   ى ىةنزي حزبد .   

 

o  ٍَقحتاسجي تاصوحي هحَلثزاسدن:كاسَىحس  

ذيزذتتو  يتةتز  ىتز    اس ذتييةازنو بز نتة  يةى  ت    ى  اتةىرت بَيتت, حزبتو        
يَيسيرتتقو بتتة تتتةبزيوء يةاتتد نطوء   ة تهتتو  ى تتو ئةنتتد ىزىء حرتتزب   ى بتتَ  
  نطد   نو ئةي بز نة  يةى      نةية, اتة  يتز   يتةىسي ئةىزنتةط ىتة  َيطتة        
ييتتتتتتز  ا  نو  يتتتتتتزنو  هسا  ذتتتتتتو نتتتتتتزيخَر حتتتتتتزبء ىتتتتتتَ َيتو حزبتتتتتتو  

 ي   الىة اة ييتتةي  بة يتتدَيو. بتتَ منسينتتة ئةةتتة  ىتتة يآلتَي تتد  ذيرتتقرو بتت       
يةاةم ييز   ب  َيتتء تَييتد  بز نتةازنو يةى  ت    ى يتةك اس ذتو/ يتةك نسَيهتة          
بسيى, ىةى زتة   حزبو ذيزذو بتة  ىةيتة  شتقَيت نزضتز   بتة ي   يتزى َيس  ي        
 ؤ  بةيَيزي خزي ى يَيطتة   بطتةِ َيت بتَ ئتةي   تزاتة اس ذتييةاة ب زتتةي , بتَ         

حتزب ىتة  َيطتة  ئةجنزىتد نو     ئةىةط  َيطة   يذتء  هسا  ذييةاة ئةي ية 
يةى  تتت    نو نتتتزيخَي   ي  ة تتتتو اليتتتةنط  ىء   نطتتتد   ن  ئتتتةي بز نةيتتتةي      
يزى َيس  ي  شزيرقةي ةسجنزي بَ اَيرِباَيو يةى      نو ةصقو  يز   ب زب, اة 
  نطتتتة يةنتتتدَي  ز  ئتتتةي يتتتزى َيس  ي   ى ختتتس    ئةنتتتد ىو حتتتزب نتتتةبَيتء تتتتةنًز   

  ىَي       بيه   ىز    اس ذييةازنو بز نتة   اةذزيةتييةاو ذة بةخَ بَيت
يةى      ى )َةبز    بز نة(, ي ك يةاَيت ىة   ةة  ازنو ذيرتقرو يةى  ت    ى,   
ضتتتةند از يطتتتة   بتتتزطء ئتتتة َيهو ىةذتتتة  ا  نتتتةي ي ةةشةذتتتةندنو  يتتتزنو      
 هسا  ذتتو نَيسختتَ  حتتزب     نَيتتت, بتتة بةى طتتة  ئتتةي   ئةةتتة  حتتزب ئتتةم     

ذتتيزنة نةة َيقةبتتة ء ذتتة ا   يةتو حتتزب ىتتة يزيقتتةختء     َيسشتتسَيهة  هسا  
شتتز   ةةي  ازنتتةي ي بتتة بِ يتتز َي و ىة اتتة   يزى َيس  يَيتتت برتتةيَيهَيت بةذتتة      
ئةنتتتتد ىزىء اليتتتتةنط  نو بز نةازنتتتتد ,  يي  نييتتتتة  ي   ئةجنزىتتتتد نو ضتتتتةند     
يةى      نَيت   نطو نزِ    يو بة  نةبَيقةي ي ذة  نةاَيصَيت بَ   يذتق   نو  
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ةاَي بتتتزَسء ختتتةتو جيتتتزي  ي تةنزنتتتةب جيزبسينتتتةي ط ىتتتة حتتتزب, بةىتتتةط ذتتت
  نطةازنو ئةي حزبة ية طءببي  بَيقةي ي ئةةتة   ب  نتةي   اَيرِباَيتو ىتةي     
بز نة  يةى      نة   تةي ي ازي الي     بَيت, ىة بة  ى ة    ئةي حزبة ئةةتة    

نتتتتتد ىزىء ب  نتتتتتةي    يتتتتتزت   اتتتتتة يزى َيس  ي اتتتتتة   ى ختتتتتس     ؤ يهتتتتتة  ئة    
 اليةنط  نيةتو.   

 
  هحَلثزاسدناصوحي ضىاسجم: سُسرمً صؤسَىحو ت 

يةنتتدَي  ز  ذيرتتقرو  ؤ يهتتتة بتتة ذيرتتقرو بز نتتتة نزي  ب َيتتت ىةبة ئتتتةي        
بةي جَ   ذ يشقو يةىسي ذيرقرةازنو يةى      نو ذة  بة خَيز نو  ؤ يهة 

بز نتتتةر  بةذتتتة   ىز  يتتتةاو  ؤ  ىتتتة   ىتتتة ييز  ا  نيزنتتتد  يآلب   بةشتتتد اةى  
. ىتتتتة ذيرتتتتقرو  ؤ يهتتتتة   بز نتتتتة  ذة تزذتتتتة   يتتتتزى ئتتتتةي     د يةى      نتتتت

يَييد ةست َيت يةا ز نةيو بتسينو نييتة ىةةتة  ىتة يةى  ت    نو ذتة ؤاد  يآلب       
يةىسي    بَيقة يةك بز نة بتةآلم يتةك نسَيهتة يض يةى د بت َي   َيت نتةك  يتزت ,       

ذتتة  ئزذتتقو يتتةك ىةاتتة ئتتةييض يتتة  ييتتز  ا  نو ذيرتتقرو بتت  ي   يةاةىتتة  
 .  بز نة  ف  ي ى اة يآلتة

بز نتتة  يةى  تت    ى بتتة يتتتة  ذتتة  او ىةذتتة  يَيتتس     ىتتز      نيصتتقس ى         
ىتتتةيَيس   ىتتتز    اس ذتتتييةازنو بتتتَ     ن َيتتتتء بتتتةي ط    يتتتز     ا َيتتتتء 

  ست َيت َةبز    بز نة  يةى      ى. ة  
ذتهس   بز نتة    ة فقو ذتة  او ذيرتقرو  ؤ يهتة ىتة  يتز ي   ىء اَيصتزنو       

 اتتة  ؤ جتتز  ىتتزي ر  , د يتتةيةى  تت    ىء  ىتتز    اس ذتتييةازن  يتتة  بز نةيةا   
يَيسيرتتقو بتتة   ية,  يتتز   ئةىتتةط ( ذتتزى د 12بتتَ  4)  يز ي   نةاتتة ىتتة نَيتتس ى  

  ىة   ي     يى ةتو ييصةي ء يةىيصةي  يةية بتَ  يىتزى    نو بتة   ي ىو    
    ى ىةذتتة  ئزذتتقو يآلب. يةى  تت  بز نتتةازنو يتتز بسينو  ىتتز      نيصتتقس نو 
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م بتس       ىتة  وبتةنزيبزنط ذتزخقةاز ر  ةتز ء  ىتة   يي جَ   ىَي يي  يةى      ى
 ءةذتهس   بز نتة  يةى      نت   , اة يةاَي يزى   ذتق ز ي   نو  بةخَي  بيهيس 

 . ىز    اس ذييةازى ئةييرتيصيزى يز ي   نة بة
 

 ((Gerrymandering  شَماوذجسَىطحم: جََُحك
 

 اليتتتتتةنَي ويَيهزي بة   ي نتتتتتد  ىتتتتتة هزنتتتتتد  يهط ئةي يتتتتتة جَيىةبةذتتتتتت ىتتتتتة 
بتة يتتة ت   ى   ب  َيتت   ذتق ز ر ذتهس ر بز نتةازن  يةى  ت    ى      يتز ي   ي    

ةَِ يهو ئةجنزىتةازى  بة ئزىزجنو ,  ي دنو بز نة  يةى      ى بة يةارتيزى ى زن
يزت  ىتة    نطَي   اةم اس ذيةا    بةبقس نَيت بة جََ ك  اليةنةئةي  ىة خزىةب

 ذةنط    نطةازن  ب زتةي .
 يتةت   يحتزار  ي يةي    تزش  ي , اتة  )ئةى َي ب جَي ر(نزي   ئةم     ي ية ىة

يزذتتزيةا  بتَ ذتتة ىةنسَر  (   1811)ذتزى     بتسي ي ىتتة  ذتيت ئتتةى ي ز ىزذَشس
بتةآلم  , يي    ات    يي يةتةاتة  و  يز ي   ن  ذتهس   بز نتةازن  يةى  ت    ن   

  ر ىتتة  اتت  يي   يي يتتز ت  ) هتتسا  ت ء اَىتتز ر(يتتة اليتتةنطرير بتتَ تَييتتد  
يتتز ت  ئتتةي بسي بتتةيَ  ئتتةي   ذتتق ز ي   نة  جَي ييتتةي    يتتز ت  فيتتد  ى يزم.

 (11), بتتتةآلم تتتتةنًز  بة  ذتتتقًَيهز و  نطتتت( 41111)ىةةةى ةتتتةي   فيتتتد  ى يزم 
 يَي تتةي  يتتز ت   هتتسا  ت ء اَىتتز ر  يتتة  يي  ىةازتَي تتد اس ذتت  بتت   ي    

 اس ذيزى ب   ي . (19)يزى بة  ذقًَيهزبسي بةآلم ط  ن (42111)
اتتتزتو   ِ شتتتشء نةخصةاَيصتتتزن  ذتتتهس    ىتتتةية بَيتتتة ئةةتتتة   ئتتتةي  يةيتتتة 

 ،3  َيتتتر ذتتهس ر بز نتتةازنو يةى  تت    ى ب   ذتتق ز  بز نتتةازن  يةى      نتتد 
                                                 

ضاختةكازى هدة كَيشداُى ضدِوزى باشُدةكاُى ٓةهَبدرازدُى ٓدةًوو ضيطدتٌيَلدا ئةطدةزى          دةضتلازيلسدْء 
هدة ضيطدتٌةكاُى شؤزيِدةدا شيداتسة هةبةزئدةوةى ذًدازةى باشُدةكاُى        ئةطدةزى ضداختةكسدُةكة   ٓةية، بةآلَ 

. ، كة هة ٓةُديَلياُدا تةُٔا يةن تاكة كوزضييةشؤزْ بةٓؤى بضوكى قةبازةياُةوة ىٓةهَبرازدُ
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يتتتزى  ب  َيتتتت يتتتة ب  ي يتتتة بئزىتتتزجنطري   بتتتةَي تتت  نطتتتةازن  يَيز بَئتتتةي  
 تتز ئتةي  يةك بدضِ َيه َيتء خب َيقة ذة    نطو بز نةيةاو ت    نطةازى ىة بز نة

, ةي ب ةنتت اس ذتتو  نتتةتس نوء ة يتتة  يي بز نةاتتة   بَي ز يطتتة  بتت   ىتت   نطزنتتة
بتتة جيزي  يتتةا    ذتتزخقةاز و ئةىتتةط بتتةي ئةجنزىتتة اَتتتزيو  َيتتت اتتة اليتتةن    

 . زتةي باس ذو بز نة  يةى      نةاة  ةي اةى
 

 :(Malapportionment) جم: ماالث سضىمَُىددوو
 

 يتتز     ىزاليَ شتتهرَيهت ب يقييتتة ىتتة "نز   يتتة ي    ىتتة   ذقهيصتتزن   نو   
 ىز    اس ذييةازى ىة بز نةازنو يةى      ند , ئةييض ىتة  َيطتة  يتز ي   ى    

ىةبةذتقو   , بتة ةي  ىز      نطد   ى يزى   نيصقس نو بز نةازنو يةى      ن بة
      ذةآلتد  ". اليةنطرير بَ يز تَيت يزى اليةنَي

ىةي يآلتزنة  اة ح سىةب ذة ية شقو يةى      ى   ازب, يزى يز ت   ؤ يهتة  
  ذةآلتو   ذقهيصزن   نو  ىتز    اس ذتييةازنو يةيتة,    ية ي  ييتةاو     
تةي ي ىتة   بةشت   نو اس ذتييةازند  يتةيِ  ي نزاتةى, بتَ منسينتة ىتة ضتةنديو          

 ئس  يى, ئةم حزى ةتة  يييد ي .خسى  يةى      نو يآلتزنو اس يتء ىير ي 
    اس ذتتييةازنو يتتة    يتتز ي   نو ذتتهسي ر بز نتتةازنو يةى  تت    ىء  ىتتز    

ذتتة  بهتتةىز   ىتتز      نطتتد   نو بز نتتةازى ىتتة ةتت نطرتيو ئتتةي        بز نةيتتةك ىة
يزذتتزء ذيرتتقرةازنو يةى  تت    ى. يزذتتز  نة  ىء    بتتة   م َيهتتة  ة فقزنتتةى اتتة

يزذتتزر  ةتت نطرتيو اليتتةنو تزي تتةب بتتة   ةذيزذتتة ة    نو يآلب ئتتةم ي ذتتة بتت  
 يةى  ت    ى  ذة  ئةجنزىتةازنو  ء بةيَيزت يو فزاقة   از يطة  ىةيةى      نةازى

  ازتتتة ذتتة  َتتةبز  ء  َيتت      نطتتو اليةنتتة        ذتتقةيخَ از ضتتسن ة     نتتو 
يَيصتتةي  بتتَ ذتتة   ىتتز    اس ذتتييةازىء ذتتةنطء َس ذتتزي      ىة  ازبتتة  ازى,
 ذيزذ . ةَِ  يزن  ذة  يَيز ازنو
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 دووةً: خَُضاًّ    

 ٍَ ّىََْتساَتحٍ سََزةٍَخسُس
 نظام التمثيل النسبي

Proportional representative System (PRs) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يةلَبرازدى خيَصانةكانى ضيطتنى
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 ّىََْتساَتحً سََزةًَسُسخًَ خَُضاًّ 
 

ٓةر قةوارةيةكى  ءُوَيِةرايةتيبووْ رَيذةيية , واتةٓةروةن بة ُاوةكةيدا ديارة
 ,بةدةصةييدةَٓيَِي  هةة باسُةيةةكى ٓةهذبذاردُةدا    اُةة   صياصى بةثَيى ئةةو دةُ  

دةكةةوَي  تةةُٔا   ةجنوًةُةة ٓةهذبةذَيزدراوةكاُى بةر  كورصةييةكاُى ئ هةة   رَيذةيةن
ئاصةةةيى  اتةةةة ئةوةُةةةدة ُابَيةةة  بئةواُةةةةياْ ُةةةةبَي  كةةةة نًةةةارة  دةُ ةةةةكاُياْ 

 . بزدُةوة  كورصييةن
 
 : ًَّىََْتساَتحً سََزةسُسخًَ جُامتسةوةماًّ ختسَيتحت  
 

 باسُة  فزة كورصيدا ثيادةدةكزَي , واتة ُابَي  باسُة  ٓةهذبذاردُةكةة هة يةن: 
 يةن كورصي ثَيلٔاتبَي .هة 

كةى  نًةارة     دةكزَية  هيضيى فزة ثاهذَيوراو دةبةصةيَي ء   سياتز ثش  بة دوو:
ئةوةُةةةدة  يةةةاْ دوو ئةوةُةةةدة  نًةةةارة    ثاهذَيوراوةكةةةاُى ُةةةاو ٓةةةةر هيضةةةيَيم   

  .1بَي  ة  ٓةهذبذاردُةكةكورصييةكاُى باسُ
رَي ةةة بةةة يةةةن كةصةةيخ دةداا َةةى  بءاهذَيوَيةة ء بةةة تةةةُيا قةوارةيةةةكى    صةةَي:

 صياصى ثَيلبَٔيَِي .

 دةُ داْ تَييدا بة يةن َوي تةواو دةبَي ء َوىل دووةًى تَيدا ُيية. ضوار:
ٓةر ثارتَيةم بةيةَيوةيةكى ُشيلةةيى, بةة ئةُةداسة  رَيةذة  دةُ ةةكاُى,         ثَيِج:
 ي بةردةكةوَي .كورص

 
 

                                                 
ذمازةى ثالَيَوزاوةكانى يةز نابيَت  ى ياضاى ئةجنومةنى نويَهةزانى عيَساقدا ياتووة)3102(ى ضالَى 01مادة ) لة  1

(. ئةمةة ئةوثةةز ى كةمنسدنةوة     بيَةت شيةاتس  دوو ئةوةندةى ذمازةى كوزضييةكانى باشنةيةةكى يةلَبةرازدى    لةليطتيَك 
 .ضياضييةكاندا بؤ دةنطنؤكسدنةوةياضاية لةبةزدةم ثازتة 
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 ّىََْتساَتحً سََزةًَسُسخًَ ئتّذاٍاًّ خَُضاًّ 
 

 دوو ئةُداًى ٓةية:  يةََيشاُى صيضيٌى ُوَيِةرايةتى رَيذةيئةَ 
 (PR Listيةكةَ: هيضيى ُوَيِةرايةتى رَيذةيى )

 (STVدووةَ: يةكدةُ ى طوَيشراوة )
ُشيلةةةةى ٓةُةةةةدَيلبار بةةةةةٓى   كةةةةة  ئاًةةةةانة بةةةةةوة بةةةةدرَي  ثَيويضةةةةية هَيةةةةزةدا  

هةةةةروو   هةةةةَُيواْ ئةةةةَ دوو ساراوةيةةةةدا دةكزَيةةة   ُاوةكاُياُةةةةوة, تَيلةهذييةةةةن
  :بةكارَٓيِاُةوة

 ََيشاُى صيضيٌى ُوَيِةرايةتى رَيذةيي  -

 . هيضيى ُوَيِةرايةتى رَيذةيى -
ء ضةةةةةةتز  صيضةةةةةيٌى ََيةةةةةشاًْةبةصةةةةة  هةةةةةة ٓةرضةةةةةى ساراوة  يةكةًياُةةةةةة 

َيم ياْ ئةُداًَيلى ئةو ََيشاُةيةة.  ياْ هقٓةهذبذاردُةكةية, بةآلَ ساراوة  دووةً
بى منووُة صيضيٌى ٓةهذبذاردُى ثةرهةًاُى كوردصةياْ, ٓةةتا كةاتى ُوصةيِى     

هيضةةيى كةةزاوة  صةةِوردار  ُوَيِةرايةةةتى رَيةةذةيي/ يةكباسُةةة/      )ئةةةَ كيَيبةةة,  
بةآلَ راص  ُيية ب وتزَية  صيضةيٌى ٓةهذبةذاردْ هةة     ية, (سؤرتزيّ دةُ ى ًاوة

 ئةًةةة   ضةةوُلة ة (ُوَيِةرايةةةتى رَيةةذةيي  صيضةةيٌى) ثةرهةةةًاُى كوردصةةياُدا 
 اْ ََيشاُى صيضيٌةكةية.دواتزي

 
 
 
 
 
 
 

 لت رووي مَيذووييتوة طىاستنتوة لت سيستمً سؤرينتوة بؤ 

تربىونً ثاَلَبىراوةوة بؤ سيستمً نىَينترايتتً رَيذةيً طىاستنتوةيت لت ستنت

 ..لت ثزؤستي هتَلبذاردندا ليستستنتتربىونً 
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 َتمتً: ىُسخً ّىََْتساَتحً سََزةًَ

 قائمة التمثيل النسبي

Proportional Representative List 

ئاصةةةيى وآلاء  اُة  هةةةةصيضةةةيٌ وهيضةةةيى ُوَيِةرايةةةةتى رَيةةةذةيى يةكَيلةةةة هةةةة
( وآلاء ٓةةةةرَيٌى 216هةةة كةةى  )   ةر  سؤرةوارَٓيِةةةبةكٓةرَيٌةةةكاُى هئاُةةدا   

 . %(39, كة رَيذةكة  دةكاتة )( هوطزافيادا ئةسًووُدةكزَي 84هة ), هئاُدا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ّىََْتساَتحً سََزةًَ: ىُسخًفؤسٍتماًّ 

تواُةةةةةا  داتايةةةةةيِى ضةةةةةةُديّ فةةةةةىرًى   رَيةةةةةذةيي صيضةةةةةيٌى ُوَيِةرايةةةةةةتي 
هةةةةة رةطةةةةةسةكاُى صيضةةةةيٌى    ٓةيةةةةةو دةتواَُيةةةة    هةةةةة َىيةةةةدا   هىراوهةةةةىر  

 ء داِريةةةية  بضةةةابى باسُةةةة  ٓةهذبةةةذاردْء هةةةىر  هيضةةة   ٓةهذبذاردُةكةةةة  )
ضةةةةُديّ ئاوَييةةةةو فةةةىرًى هيةةةاواس دروصةةةيبلاا بةبَيتةةةةوة  هةةةة َةصةةةوذةتى      

هةةةروو   ئةةةجناًى هيةةاواس  رَيةةذةيبووُى َىيةةى دووربلةوَييةةةوة, ئةطةرضةةى  
  ةوة:ةَُدة دةصيةبةركزدُى دادطةر ء دميوكزاصييةوة
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    باصّتي هتَىبزاسدُىتطتَه  سََزةًَّىََْتساَتحً  ىُسخًفؤسًٍ  

تواُايدايةةة صةرتاصةةةر  وآلا بلاتةةة يةةةن هةةة  رَيةةذةيى صيضةةيٌى ُوَيِةرايةةةتى
ار  ٓةهذبةةذاردُى صةةةرهةًى وآلا يةةةن دابةيةةل  بةًةةة  باسُةةة  ٓةهذبةةذاردْء 

يةةاَود كةةى  نًةةارة  كورصةةييةكاُى وآلا بةصةةةر ضةةةُد باسُةيةةةكى     ,ةبَي ٓةة
ةهذبذاردُةةةدا دابةةةة  بلةةةااء ٓةةةةر باسُةيةةةةكى ٓةهذبةةةذاردْ دابةيةةةلارييةكى      ٓ

 ٓةهذبذاردُى تايبةا بةَى  ٓةبَي . 
ٍ   وآلاصةرتاصةةر   َ فىرًةةدا  هة سُسخًَ ّىََْتساَتحً حتواو: -  يةاْ ٓةةرَي

دابةيةةلزدُى  ,ء يةةةن دابةيةةلار  ٓةهذبةةذاردُى ٓةيةةة ةيةةةن باسُةةة  ٓةهذبذاردُةة
صةةر بِاةةة  ئةةو رَيةذة دةُ ةيةة      هة ياصييةكاُداكورصييةكاْ بةصةر قةوارة ص
 كى  دةُ ةكاْ بةدةصيئَيِاوة. هة  كة ٓةر قةوارةيةكى صياصى

هةصةةةر ئاصةةيى هيضةة  ُةةةن ثةةاهذَيوراو,      َ فىرًةةةدا دةداهةةةتى ُوَيِةرايةةةتى    هةةة
ٓةةةةًوو وآلا بةةةة ٓةةةةًوو يةكةةةة كارطَيِزييةكاُييةةةةوة يةةةةن      َي  ضةةةوُلة ببةةةةدي

و هَيِةكةوتِى دةُ يخ كةًة بةآلَ كَيشة  ئةَ ةدابةيلار  ٓةهذبذاردُى ٓةي
بةةةى ٓةةةةًوو ُوَيِةرايةةةةتى فىرًةةةة ئةوةيةةةة ُاتواَُيةةة  بةةةة يةةةَيوةيةكى دادي ُةةةة  

فةةةىرًى يةكباسُةةةةبى هةةةة دُيةةةادا    . هوطزافيةةةا هياواسةكةةةاْ دةصةةةيةبةر بلةةةاا   
  .ثيادةدةكزَي منووُة  سؤر كةًةو تةُٔا هة ٓةرَيٌى كوردصياْء ئيضزائيودا 

 
 
 
 
 
 
 

يةك بازنةى يةك بازنةى 
 هةلَبذاردنهةلَبذاردن
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َ فىرًةةةةدا وآلا بةصةةةةر ضةةةةُد هةةةة ستتتخًَ ّىََْتساَتتتتحً ّضَنتتتتًَ:سُ -
دا دابةيةةةدةكزَي ء ٓةةةةر باسُةيةةةةكيخ بةةةةثَيى نًةةةارة  ى ٓةهذبذاردُةةةباسُةيةةةةك

َ هةةةة بةرئةةةةوةهة ,داُيشةةةيواُةكة  نًةةةارة  كورصةةةييةكاُى بةةةى دياريةةةدةكزَي   
ٓ  فىرًةةةدا ٓةةةر باسُةيةةةن بةةة   َةةى   ةهذبةةذاردُى تايبةةةا بةةة تةةةُيا دابةيةةلار  

صةةر  هة هياواسة, ٓاوكةاا باسُةيةكةوة بى باسُةيةكى تز هة   , كة بِزةكة دةبَي
كةة  دروصةيدةكاا  دا ة  ئةةو دةُ اُةة  َُيةواْ نًةار  هةة   هيةاواس   يخئاصيى وآلت

نًةةةةارة  ئةةةةةو  هةطةةةةةَي  بةةةةةراورد بةدةصةةةةيئَيِاوة بةةةةة  صياصةةةةيقةوارةيةةةةةكى 
ةتى بةًةةة  ئاصةةيى دةداهةة , ُاو ثةرهةًاُةةدا بةدةصةةييدةَٓيَِي هةةة كورصةةياُة 

هةةة روو  دةصةيةبةركزدُى دةداهةةةتى   ئةطةرضةى ُوَيِةرايةةتى كةةًب بةديةةدَي    
 . ُوَيِةرايةتى هوطزافييةوة بايبة.

دا قةةةةبارة  باسُةةةةكاُى ٓةهذبةةةذاردْ وةكيةةةةن ُةةة  بةةةةٓى  ئةةةةوة     ةَ فىرًةةةةهةةة
نًارة  داُيشيواْ  ثش  بة دياريلزدُى نًارة  كورصييةكاُى ٓةر باسُةيةن

 يةكاُى ُةةةاو باسُةةةة  ٓةهذبذاردُةكةةةة.  ة  دةُ ةةةة دروصةةةُةةةةن نًةةةار دةبةصةةةيَي 
 ٓةةةةتا نًةةةارة  باسُةةةةكاُى ٓةهذبةةةذاردْ سؤرتةةةز بَيةةة  نًارةيةةةةن دةُ ةةةى سيةةةاتز   

 هَيِاكةوْء ُاطىِردرَيّ بى كورصى.
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 جؤري ليستدا:لتطتَل  نىَينترايتتً رَيذةيً ليستًفؤرمً 

 

دةبةصةةيَي , شةة  بةةة هيضةة   بِةِرةتةةدا ثهةةة  ُوَيِةرايةةةتى رَيةةذةيى صيضةةيٌَيلة 
بةةى ئةةةوة  دةُةة  بةةة  ُةةاو هيضةةيةكة/اُدا دةُ ةةدةر بةةذاردة  دراوةتةةَىهةةة  دواتةةز

 ئةوة  هىر  هيضيةكاْ دياريدةكاا بةَ يَيوةية  َوارةوة: ثاهذَيوراو بداا
 

 :(Closed List) ىُسخً داخشاو -1 
 

هيضةةةةةيى داَةةةةةزاو ضةةةةةاوتء صةرضةةةةةاوة  صيضةةةةةيٌى ٓةهذبةةةةةذاردُى هيضةةةةةيى  
هيضةيى داَةزاو  هةطةةَي َىيةدا      كةتى رَيذةييةو هة ئةصوذدا صيضيٌةُوَيِةراية

هةبز  دةُ داْ بةة ثةاهذَيوراو  تةان دةُة  بةة هيضة  بةدرَي .        َٓيِاوة بى ئةوة  
اليةةةْ ثةةارتى  هةةة ى ُةةاو هيضةةيى داَةةزاو  ُوَيِةرايةةةتى رَيةةذةيي   ثاهذَيوراوةكةةاُ
دةُ دةر تواُةا    اتزدوبةبَيتةوة  , ريشبةُد دةكزَيّدةثاهذَيورَيّء  صياصييةوة

ُاو هةة  بةرئةةوة  دةُ ةدةر  هة طىِريِى ئةو ريشبةُديية  ُاو هيضيةكة  ٓةبَي ,
 صياصييةكة قةوارةهيضيى كارتى دةُ داُدا تةُٔا ًافى ئةوة  ٓةية دةُ  بة 

هةةة صةةرةوة بةةى  ثاهذَيوراوةكةاُي  ثَيشةةوةَ  بةداا. واتةة ئةةيب ئةةو بيشبةةة َةى      
ئةةةةو كورصةةةياُة  هيضةةةيى ئةةةةو بيشبةةةة   كةةةزدووة, نًةةةارة  َةةةوارةوة ريشبةُةةةد

بةدةصةةةةييدةَٓيَِي  بيةةةةشث َةةةةى  بةةةةةثَيى ئةةةةةو ريشبةُدييةةةةة  كزدوويةةةةةتى     
 . دةُ دةر  بيشبةكةداياُدةَُي  ُةن 

دةُة    يةاْ بيشبَيةم   بةرَاتز  كةصةَيم هة  ُاضارة دةُ دةرهةهيضيى داَزاودا 
وراواُةةة  هةةو ثاهذيَ  سؤرَيةةم دةُ ةدةر كاتَيلةةدا رةُ ةة  هةة   ابةة كةى  هيضةةيَيم بةدا   

يةةاْ تةةةُٔا يةةةن يةةاْ ضةةةُد ثةةاهذَيوراوَيلى ُةةاو هيضةةيةكة  بةةةالوة     بةةةدَي ُةةةبَي 
دهذخةةةواس  طةيشةةةيِى كةصةةةاُى  بةةةة ثةصةةةةُد بَيةةة , ئةةةةَ ُاضةةةاريية  دةُ ةةةدةر

ْ   بةةةة صةةةةركزدايةتى بيةةةشث  تةةةةواو  ثةرهةةةةًاْء ئةجنوًةُةةةة ٓةهذبةةةذَيزدراوةكا
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َُيةواْ دةُ ةدةرو   هةة   وثةيوةُدييةكى ثية ٓةربىية هة هيضيى داَزاودا. دةبَي 
ٓةصة    سيةاتز  ٓةهذبةذَيزدراويخ دواهار ُوَيِةراُى بَي ء اثاهذَيوراودا دروص  ُ

دةكةةةْ بةراًبةةةر صةةةركزدايةتى بشبةكةةةياْء كةةةًب ئةةةو      ى بةرثزصةةيارَيي بةةة
 .ٓةية دةُ دةر بةراًبةر بةٓةصيةياْ 

ة  هةةة ٓةهذبذاردُةةة طشةةيييةكاُى ئةةةو ئةسًووُاُةة  هيضةةيى داَةةزاو  ثيةةادةكزدُى
ًةةىدَيوى بشبةةى ُادميوكزاصةةىء ًةركةةةس  تَيياُةةدا بةةاوو باآلدةصةةيةو بِزيةةار      
ثاآلوتِى كاُديةد بةدةصة  باسُةيةةكى بكةووكى ًةكيةةبى صياصةييةكاُةوةية,       
هةوَيدا هيضيى داَزاو ثايةكشةية بة نيِ ةة  دميوكزاصةى هةةُاوَىو هةصةةر     
 ئاصةةةةةةةةةيى كايةةةةةةةةةة  صياصةةةةةةةةةيخ. هةةةةةةةةةة بةراًبةةةةةةةةةةردا ئةطةةةةةةةةةةر ثةةةةةةةةةاهذَيوراو   

ئةُداًاُى َوارةوة  بشبةةوةو هةة صةِور  ٓةةر يةكةيةةكى كةارطَيِزيي وةن       هة 
دةتواُزَيةةةة  هةوكاتةةةةةدا  بةةةةذاردَُيلى دروصةةةةيى بةةةةى ئةجناًبةةةةدرَي ٓةهذقةةةةةسادا 

 بَي . هيضيى داَزاو ب وتزَي  با ٓةهذبذاردُى طشيى بة 
ثيادةدةكزَي : )هةةسائ،,   داَ وآلتاُةهيضيى داَزاو  ُوَيِةرايةتى رَيذةيى هة

ةُ ىال, ئةرهةةةُي , بةةة،يلا, بةةةُ , بوه اريةةا, بىركيِةةا فاصةةو, بىرؤُةةد ,     ئةة
كةةةًبىديا, كىصةةياريلا, صةةو ادؤر, كيِيةةا  ئيضةةيوائي, ئةةةريبيا, ِٓةةدؤرا ,  

(, ئيضزائيى, ًةةزيب, ًىسةًبيق, ُيءاي, ُيلاراطوا, ُاجي،يةا,  2005دَيزاق )
ئةةةةةةفزيقيا, ثةةةةةةُاًا, ثةةةةةاراطوا , ئىرؤطةةةةةوا , ثةةةةة،ؤ, ثورتوطةةةةةاي, بايةةةةةور    

 ئيضءاُيا..(.
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 داينىَينترايتتً رَيذةي ليستً داخزاويلت  "ي ئافزةتانكؤتا"
 

َيلة هةةةة هياكةةةار  ئةةةةرَيِىء ثةةةىسةتي  هةةةة ثَيِةةةاو      ئافزةتةةةاْ يةةةَيواس   كىتةةةا
وآلتَيلةدا   ئافزةتةاْ هةة ثزؤصةة  صياصةي    ضاالكلزدُى ئةو بةيةداريية كةًةة    

 ٓةياُة. 
ئةجنوًةُة هة  ئافزةتاْكىتا   يةن بىُى رَيذةيةكَيم هة يَيواسةكاُى دياريلزد

ئةةةو ئةوةيةةة بةةة ياصةةاو هةةة رَي ةةة  ياصةةا  ٓةهذبذاردُةةةوة       ٓةهذبذَيزدراوةكاُةةدا
 . كةصءَيِزَي ب رَيذةية

بةةة رَيذةيةةةكى هةةةُاو ياصةةا  ٓةهذبذاردُةةدا كىتةةا  ئافزةتةةاْ هةةة دوو وَيضةةي ةدا  
 ًةرهدار دةكزَي : صةد  

كاتَيةةةةةةم ثَيشةةةةةلة  بةةةةةةة كىًضةةةةةةيىُى  يةكةةةةةةَ: هةةةةةةةُاو هيضةةةةةيى بشبةةةةةةةكاْ   
 دةكةْ. ٓةهذبذاردُةكاُى 

هيضةيى بشبةةكاْ هةة    دووةَ: هةكاتى بزدُةوة  نًارة  كورصىء ثةاهذَيوراواُى  
كىتةةا  ئافزةتةةاْ هةةة ياصةةا  نًةةارة  بةةى منووُةةة .  ٓةةةر باسُةيةةةكى ٓةهذبذاردُةةدا

  ٓةةةةةةةًواركزاو  ياصةةةةةةا  ٓةهذبةةةةةةذاردُى ثةرهةةةةةةةًاُى    1992(  صةةةةةةاهذى 1)
(  9هةةة ياصةةا  نًةةارة  )%( ديةةاريلزاوة, يةةاَود 30بةةة رَيةةذة  )كوردصةةياُدا 

كىتةةةا    ياصةةةا  ٓةهذبةةةذاردُى ئةجنوًةةةةُى ُوَيِةةةةراْ دَيزاقةةةدا 2020صةةةاهذى 
 واتا  ئةةةوة دَيةة  كةةة:بةةة  , ئةًةةة%(  دةقِويةةلزدووة25ئافزةتةةاْ رَيةةذة  )

م ُةةاو  ئافزةتَيةة , بةةى ٓةةةر ضةةوار ثاهذَيوراوَيةةم,ُةةاو ٓةةةر هيضةةيَيلداهةةة  دةبَيةة  -
ثةاهذَيوراو ثَيلٔاتبَية     16هةة   ٓاتبَي , واتة ئةطةر هيضيى قةوارةيةكى صياصي

  ئافزةا بّ. ياْئةوا دةبَي  ضوار
ٓةةةةر قةوارةيةةةةكى صياصةةةى  ٓةةةةر ضةةةوار كورصةةةييةكدا, كةةةة ُةةةاو هةةةة  دةبَيةةة  -

 ياْ بةر ئافزةا بلةوَي . يةن كورصَي , َٓيِدةبةدةصيي
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ةُٔا دةُة  بةة قةةوارة صياصةييةكة     هيضيى داَةزاودا دةُ ةدةر تة   هة  بةو ثَيية 
ئةةةافزةتيخ اُى ثةةةاهذَيوراوبةرئةةةةوة هة دةدااء دةُةةة  بةةةة ثاهذَيوراوةكةةةاْ ُةةةاداا,

و بةةةة , بةةةةثَيى ئةةةةو ريشبةُدييةةةة  بيةةةشث دايِةةةاوةاُى ثيةةةاوٓةةةةروةن ثةةةاهذَيوراو
ْ   طوَيزة  ئةو رَيذةية   ْ   بةى  ياصةا  ٓةهذبةذارد ديةاريلزدووة,   كىتةا  ئافزةتةا

ا بةةةثَيى نًةةارة  كورصةةييةكاُى باسُةةة  ٓةهذبذاردُةكةةةو     ثةةاهذَيوراواُى ئةةافزة 
ثةرهةةًاْ هةصةةر    هةُاو هيضةية بزاوةكاُةدا كورصةييةن يةاْ ضةةُد كورصةييةكى      

 رةضةاوكزدُى  اخلاصزاا( دةبةُةوة بةبي اقضل -بِةًا  )بايبيّ دؤِراوةكاْ
 .  دةُ ى ثاهذَيوراواُى ثياوو نَُْيواْ هياواس  

 َةةةزاو  ُوَيِةرايةةةةتى رَيةةةذةيى صيضةةةيٌَيلة سؤر   ًاوةتةةةةوة بوذةةةَي  هيضةةةيى دا  
بة ئاصاُى هَي ةة  ئةةوة  تَيدادةبَييةةوة ًاًةهذةة هةطةةَي ئةةو رَيذةيةة  كىتةا          

كة ياصا دياريلزدووة, ٓىكةار  صةةرةكيخ ئةوةيةة باسُةة       ,ئافزةتاُدا بلاا
ٓةهذبذاردْ هة هيضيى ُوَيِةرايةةتى رَيةييةدا قةزة باسُةيةةو دةيةَي  يةةكَيم يةاْ        

اتز هةةو ضةةُد كورصةيية  بةى باسُةيةةكى ٓةهذبةذاردْ ديةاريلزاوة هةة ثشةلى          سي
 بةةوة   لزَي دةتواُزَي  بةة ياصةا بةشبيخ ُاضةارب    ه ة هةوة  ئافزةتاْ بَي . 

  . ٓاتبَي ئافزةتَيليخ ُاو  َُيواْ ضةُد ثاهذَيوراوَيلى رةطةس َُيزدا  كة هة
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 ايينييتكانئ َيكهاتت نتتتوايتتي وث تترخانكزدنً كىرسي

 داي نىَينترايتتً رَيذةييليستً داخزاولت  
 

  ثزصةةى ُوَيِةرايةةةتى  ضارةصةةةر يةةَيواسهيضةةيى داَةةزاو دةتواَُيةة  بةةة دوو    
 لاا: بهة ئةجنوًةُة ٓةهبذَيزدراوةكاُدا  ثَيلٔاتة ُةتةوةيىء ئايِييةكاْ

 : بة ياصا تةرَاُلزدُى كورصىيَيواس   -يةكةَ
  ياصةةةا هةةةةُةتةةةةوةيىء ئايِييةةةةكاُى وآلتَيةةةم   ثَيلٔاتةةةةبةةةةثَيى ئةةةةَ يةةةَيواسة  

ضةةةةُد كورصةةةييةكى  ٓةهذبةةةذاردُى ثةرهةةةةًاْ يةةةاْ ئةجنوًةُةةةة َىهَييةكاُةةةدا     
 هيضةةةيى داَةةةزاو ثيةةةادةكزدُى كزَي , هةوكاتةةةةدا دةصةةةةربةَىياْ بةةةى تةرَاُةةة 

ًةةافى  هةبةةةردةَ  ٓةةير رَي ةةز هةةة ٓةهذبةةذاردُى ُوَيِةةةراُى ُةتةةةوة  سؤريِةةةوة   
, ضةةوُلة ٓةهذبةةذاردُى ُوَيِةةةراُى ٔاتاُةةةدا دروصةةيِاكااُوَيِةرايةةةتى ئةةةو ثَيل

 . ئةو ثيلٔاتاُة هة دةرةوة  ٓةهذبذاردُى ثَيلٔاتة  سؤريِةداية
بى ُاوَى  َىيياْ ثَيلٔاتةكاْ دةتواُّ هيضيى داَةزاو يةاْ ٓةةر هيضةيَيلى     
ديلة  صةةر بةة هيضةيى ُوَيِةرايةةتى رَيةذةيى ثيادةبلةةْ, َةى ئةطةةر هيضةيى          

ةبلةةْ ئةةوة بةة ٓةةًاْ يةَيوة  ٓةهذبةذاردُى طشةيى ُةتةةوة          داَزاويخ ثياد
 سؤريِة اليةُى با ء َزاثى ٓةية. 

 
 

   ثَيلٔاتة ُةتةوةيىء ئايِييةكاْ: "كىتا"يَيواس   –دووةَ 
بةةة ٓةةةًاْ يةةَيوة  كىتةةا  ئافزةتةةاْ   هةةةَ يةةَيواسةدا ياصةةا  ٓةهذبةةذاردُى وآلا  

اْ دياريةةةدةكااء ٓةةةةر رَيذةيةةةةكى صةةةةد  بةةةى ثَيلٔاتةةةة ُةتةةةةوةيىء ئايِييةةةةك
  ئةةو رَيذةيةة  ُاضاردةكاا بة ئةُةداسة    ى بةيداربوو  ٓةهذبذاردُةكةهيضيَيل

ئةُةةةةةداًى ثَيلٔاتةةةةةة ُةتةةةةةةوةيىء ئايِييةةةةةةكاْ هةةةةةةُاو  ياصةةةةةا ديةةةةةاريلزدووة,
هيضةةيةكاُياُدا بءةةاهذَيوْ, ٓاوكةةاا هةةةكاتى بزدُةةةوة  نًةةارة  كورصيشةةدا ئةةةو 
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هةة بزدُةةوة  كورصةي    ثَيلٔاتاُةة  ئةةو   ثشةلى بةةوة    ةوةهيضياُة ُاضةاردةكات 
 هةبةرضاوب زْ. ُوَيِةرايةتيدا 

بةو صيفةتة  هيضيةكة داَزاوةو دةُ دةر ُاتواَُي  بة دةُ ةكة  دةصيلار  
ريشبةُد  َُيو هيض  بلاا, هةبةرئةوة ثيادةكزدُى يَيواس  كىتةا بةى ثَيلٔاتةة    

 ُةتةوةيىء ئايِييةكاْ ئاصاْء بَي طزَ ء طىهذة.
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 ))َُّضتمشاوة   مشاوةي سْىسداسىُسخً  -2

) Limit open List) 
 

 دوو بذاردة  هةبةردةصيداية: دةُ دةر هة هيضيى كزاوة  صِورداردا 
 .تةُٔا دةُ  بة هيضيةكة بداا صةر كارتى دةُ داُةكةهةدةتواَُي    -1
 .ثاهذَيوراوَيلى ُاو هيضيةكة  بداابة بة هيضيةكةو دةُ   ياَود -2
ةن دةبيةِ  دةُ ةةدةر ٓةةر دةبَيةة  دةُة  بةةة هيضةيةكة بةةداا ضةوُلة ئةصةةا       و

 هيضيةكةية ُةن ثاهذَيوراو. 
َةةى  ئةةةو  تةةادةداتةةة دةُ ةةدةر تةةا رادةيةةةن ئةةاساد   كةةزاوة  صةةِوردار ىهيضةةي

ثاهذَيوراوة ٓةهذبذَيزَي  كة دهذخواس  َى ء بشبة ُةن بةة تةةُٔا دهذخةواس  بةشث     
  كةةةة ,دةصةةةيلار  ئةةةةو ريشبةُدييةةةة بلةةةاا  تواَُيةةةبَيةةة , بةًةةةة  دةُ ةةةدةر دة

 بةًةةةة  دةُ ةةةدةر .ُاو هيضةةةيى قةوارةيةةةةكى صياصةةةيدا ٓةيةةةة ثَيشةةةوةَ  هةةةة
دياريلزدُى ئةو ثاهذَيوراوة  دةَواسَي  بكةَيية ُةاو   هة  رؤهذى دةبَي تاِرادةيةن 

وةن ئةةوة   ,داادة هيضةيَيم  دةُ دةرة  تةُٔا دةُ  بةة ثةرهةًاُةوة. بةآلَ ئةو 
 ريةيٍء  ٓةةًاْ ئةةو  هةصةةر   راسييةة يضيى داَةزاو دةُ ةى دابَية ء    واية بةثَيى ه

 بيشث دايِاوة.  ريشبةُديية  كة
ُ اُةةةة  قةوارةيةةةةكى هةةةة هيضةةةيى كةةةزاوة  صةةةِورداردا كةةةى  نًةةةارة  ئةةةةو دة

َٔيِاوة كىدةكزَيِةةةةوةو بةصةةةةر دابةيةةةلار  ٓةهذبةةةذاردُى    صياصةةةى بةدةصةةةيي 
كورصةياُة  قةوارةيةةكى    باسُة  ٓةهذبذاردُةكةدا دابةيدةكزَي ء نًارة  ئةو

ُةاو هيضةيى قةةوارة    هةة   صياصى دةيباتةوة بةةر ئةةو ثاهذَيوراواُةة دةكةةوَي , كةة     
 بةدةصئَيِاوة. بة دةُ ى دةُ دةراْ سؤرتزيّ دةُ ياْصياصييةكةدا, 

يةةةةكَيلياْ  :بةردةصةةةيدايةهةةةة  هةةةةَ هةةةىرة هيضةةةيةدا دةُ ةةةدةر دوو بةةةذاردة     
بةةةآلَ بةةذاردة  دووةًيةةاْ, كةةة بةةى  ئيوشاًييةةو بةةى قةةةوارة صياصةةييةكة دةضةةَي  
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وة  هةة  ٓةهذبذاردُى ثةاهذَيوراوَيلى ُةاو قةةوارة صياصةييةكةية, دةُ ةدةر ئةاسادة      
 ئةو بذاردةية تاقيبلاتةوة ياْ ُا. 

ُةةاو هيضةةيى كةةزاوة  صةةِورداردا قةةةوارة  صياصةةى, وةن بةةذاردةو    هةةة  كةواتةةة
ًةةافَيلى دةر بِاةةةة وةردةط،َيةة ء دةُ ةة دواتةةزيخ بةةى نًةةاردُى دةُ ةةةكاْ, بةةة

تاِرادةيةةن  ديةارة ئةًةة     كة ,ريشبةُديلزدُى ثاهذَيوراوةكاُداهة  ٓةية تةواو 
, ضةةوُلة وةدؤتةةةبز كورصةةىًةةةودا  ئةةاساد  ئةةةو ثةةاهذَيوراوة فزاواُةةدةكاا كةةة  

  دةصةةيلار  ديشايِةةى هيضةةيةكةء ئةةةو ريشبةُدييةةة    ةدةُ ةةدةرئةةةوة دواهةةار 
 .ِاوةبشبةكة داييةتى صةركزادثَيشوةَ  كة  كزدووة,ثاهذَيوراواُى 

 ثزؤصةة  دةُ داُةكةة   ,بةردةصة  دةُ دةردايةة  هة   يةبذاردةدوو ئةو  بةٓى 
بةو ئةًةة  ئةطةةر    قورصة هيضةيى داَةزاو ئةاهذىسو    هةة   ال  دةُ ةدةر كةةًَيم  هة

  تةةزنًارةيةةةكى سؤرهيضةةيى داَةةزاودا, هةطةةةَي  بةةةراورد بةةة دروصةةيدةكاا,ئةةوة  
 ةكةةة قةةةبارة  كةةارتى دةُ داُو ِةةةوةثووضةةةَي بلزَي ْداكارتةةةكاُى دةُ ةةهةةة 

 .بَي  ى سياتزيتَيكووُةكة تزوطةورةكةًَيم 
ُوَيِةرايةةةتى رَيةةذةيي ئةةةَ   هيضةةيى  صيضةةيٌى هةةة   هيضةةيى كةةزاوة  صةةِوردار  

 دةوهذةتاُةةةةةةدا ثيادةدةكزَيةةةةة : )بةةةةةةراسيى, كىهىًبيةةةةةا, فِوةُةةةةةدا, ئايضةةةةةوةُدا, 
 .(َيزاق, الت يا, ٓىهذةُدا, ُةرويج, ثىهةُدا, صويد, دئةُدةُوصيا

هةةةة ٓةةةةةرَيٌى كوردصةةةةياُدا تةةةةةُٔا ٓةهذبةةةذاردُى َةةةةوىل ضةةةةوارةًى ثةرهةةةةةًاُى   
( بةيَيوة  هيضيى ُيٌكة كةزاوة ئةجناًةدراوة بةةآلَ    21/9/2013كوردصياْ )

, 1992ٓةةةر صةةَي َوهةكةةة  ثَيشةةووتز  ثةرهةةةًاُى كوردصةةياْ )هةةة صةةاآلُى     
 ( بةهيضيى داَزاو ئةجناًدراوْ.2009, 2005
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ىُسخً مشاوةي سْىسداس دةّطذةس ّاضتاس دةمتاث بتتوةي متت     

هتس دةبَُج دةّط بتو ثاَىَُىساوةي ئتو ىُسخت بذاث متت دةّطتً   

ثَُذاوة، بت ثَُضتواّتي سُسخًَ دةّطذاُ ىت هتسدوو سُسخًَ 

ََزةًَ ئتّذاٍَُخً حَُنتِو   حَُ  نتِوي هاوحتسَبء هاوِس
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 ليستً كزاوةي سنىرداريلت  "ي ئافزةتان"كؤتا

 داينىَينترايتتً رَيذةي  
 

  ٓةهذبةةةةذاردُى ئةجنوًةُةةةةة ياصةةةةابةةةةثَيى   َ فىرًةيةةةةداهةةةةة فزةتةةةةاْكىتةةةا  ئا 
ئةطةةةر هيضةةيى داَةةزاو ُةةةَٓيوذَي  دةُ ةةدةر  . 2 دياريةةدةكزَي  ٓةهذبةةذَيزدراوةكاْ

هَي ةةة  َىياُةةدا  هةةة  اْوراوثةةاهذَيٓةةةًوو  ء  بلةةااكةةةدةصةةيلار  ريشبةُديية
ئةةةو ريشبةُدييةةة ه ةهةةةوة  دا هيضةةيى كةةزاوة  صةةِوردار هةةة  , ئةةةوابَٔيوذَييةةةوة

نًةةارة  ئةةةو دةُ اُةةة    ٓاوكةةاايةةةوة درَيتَيلدةهةصةةةر دةصةةيى دةُ ةةدةراْ  
ُةةةةاو هيضةةةةيَيلدا هةةةةة  ثةةةةاهذَيوراواُى نْء ثيةةةةاوهةةةةة  كةةةةة ٓةريةةةةةن دةردةكةةةةةوَي 

ُةةةةاو ئةةةةةو كورصةةةةيياُة  ٓةةةةةر  هةةةةة  بَيةةةة دة بىيةةةةة هَيةةةةزةدا بةدةصةةةةييأَُيِاوة 
كورصةةي بةةى ئافزةتةةاْ   هةةة  قةوارةيةةةكى صياصةةى بةدةصةةيئَيِاوة ئةةةو رَيذةيةةة    

ئةةةويخ بةةة رةضةةاوكزدُى ئةةةو    ,زدووةكةةة ياصةةاكة ديةةاريل  , دةصةةيةبةربلزَي 
َ  سؤرةوة بةى كةةًب  هةة   دةُ اُة  ئافزةتةاُى ُةاو هيضةيةكة    يةَيواس    بةة  و بةى كةة

 .بةدةصييأَُيِاوة (خلاسراتافضل ا -بايبيّ دؤِراوةكاْ )
دةتةةةواُ  بوذةةةَي  هيضةةةيى كةةةزاوة  صةةةِوردار قورصةةةيب ًاًةهذةةةة هةطةةةة  كىتةةةا   
ئافزةتاُدا دةكةاا بةة بةةراورد هةطةة  هيضةيى داَةزاودا بةةآلَ هيضةيى كةزاوة           
 صةةةِوردار يةةةةفافبةو دةُ ةةةى ٓةةةةر ثةةةاهذَيوراوَيلى نْ دةردةَةةةاا كةةةة ضةةةةُد      

 دةُ ى َٓيِاوة. 
 
 
 

                                                 
%(ية، واتة دةبيَت لةنيَواى ضيَ 21زيَرةى ) ياضاى يةلَبرازدنى ثةزلةمانى كوزدضتاندا بة كؤتاى ئافسةتاى لة 2

 .%(ة38( يةتا ئيَطتا )3112، بةآلم زيَرةكة لة عيَساقى دواى )نويَهةزى يةلَبريَسدزاودا يةكيَنياى ئافسةت بيَت
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ي ليستً كزاوةي سنىردارلت  ئايينييتكان ي وةيتتتوثَيكهاتت ن

 دانىَينترايتتً رَيذةيي
 

دةتواَُية  بةة    يخهيضيى داَزاو, هيضيى كزاوة  صةِوردار  بة ٓةًاْ يَيوة 
ثَيلٔاتة ُةتةوةيىء ئايِييةكاْ هةة  بى ُوَيِةرايةتى كورصى يَيواس ثزصى  دوو

 .بلاادةصيةبةر ئةجنوًةُة ٓةهبذَيزدراوةكاُدا 
 ى: يَيواس  تةرَاُلزدُى كورصي ُوَيِةرايةتَ: يةكة
بة ثاهذءشيى ياصا ثَيلٔاتة ُةتةوةيىء ئايِييةكاْ ةدا اسوطزتِةبةر  ئةَ يَيهة 

ثيةةةادةكزدُى هيضةةةيى هىرَيةةةم هةةةة صةةةةربةَىيي رَيةةةذةيي َىياُيةةةاْ دةبَيةةة ء  
 كاري ةر ٓير  اردُى ُوَيِةراُى ُةتةوة  سؤريِةداهة ٓةهذبذ كزاوة  صِوردار

كةةةةة ياصةةةةا بةةةةى   داُاَُيةةةة كةًلزدُةةةةةوة  نًةةةةارة  ئةةةةةو كورصةةةةياُة  صةةةةةرهة
 . تةرَاُلزدوْ

بةةةةى ُةةةةاوَى  َىيةةةةياْ ئةطةةةةةر ثَيلٔاتةةةةةكاْ هيضةةةةيى كةةةةزاوة  صةةةةِوردار     
  ْ بةةة  ئةوةيةةة كزاوةتةةزة هةةة هيضةةيى داَةةزاوو     ُوَيِةرايةةةتى رَيةةذةيى ثيادةبلةةة

يةةَيوة  ٓةهذبةةذاردُى طشةةيى ُةتةةةوة  سؤريِةةة اليةةةُى بةةا ء َزاثةةى    ٓةةةًاْ 
  ةية.ٓ

 

 دووةَ: يَيواس  كىتا  ثَيلٔاتةكاْ )بايبيّ دؤِراوةكاْ(: 
َى ئةطةةر ياصةا  ٓةهذبةذاردُى وآلتةكةة, بةة ٓةةًاْ يةَيوة  كىتةا  ئافزةتةاْ,           
هةةةةُاو هيضةةةية بةيةةةداربووةكاُى ٓةهذبةةةذاردُى ُةتةةةةوة  سؤريِةةةةدا رَيذةيةةةةكى   

دا ٓةةةر صةةةد  بةةى ثَيلٔاتةةة ُةتةةةوةيىء ئايِييةةةكاُيخ ديةةاريلزد, هةةةو كاتةةة     
هيضةةيَيلى بةيةةةداربوو  ٓةهذبذاردُةكةةةة ُاضةةةار دةبَيةة  بةةةة رَيذةيةةةةن ئةُةةةداًى   
ثَيلٔاتة ُةتةوةيىء ئايِييةكاْ هةُاو هيضةيةكاُياُدا بءةاهذَيوْء هةةوة  سيةاتز     

  ْ ئةةةو هيضياُةيةةدا   هةةة بزدُةةةوة  كورصةةي ُوَيِةرايةةةتي    بةةةو رَيذةيةةة ثشةةليا
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 .(افضللل اخلاسللر    -كةةاْ ٓةةةبَي  بةةة طزتِةبةةةر  يةةَيواس  )بايةةبيّ دؤِراوة  
ئةوة  وادةكاا يَيواس  بايةبيّ دؤِراوةكةاْ هةة هيضةيى كةزاوة  صةِورداردا       

دا دةُ ةةدةر دةتواَُيةة  دةصةةيلار  ريشبةُةةد    ةَ هيضةةيةهةةب ،َييةبةةةر ئةوةيةةة  
ثةةةاهذَيوراواُى ُةةةاو هيضةةة  بلةةةاا ه ةةةة هةةةةوة  دةُ ةةةى بةدةصةةةئاتوو  ٓةةةةر     

ثَيلٔاتةة   بةو ثَييةة  كةة ثةاهذَيوراواُى    ثاهذَيوراوَيلى ُاو هيضيةكة دةردةكةوَي ,
ُةتةوةيىء ئايِييةكاْ, هةبةر كةًى نًارة  ثَيلٔاتةكاُياْ, ُاتواُّ كَيرِبكَيةى  
ثةةاهذَيوراواُى ُةتةةةوة  سؤريِةةة بلةةةْ, ٓةربىيةةة طوجنةةاوتزيّ ًاًةهذةةة ئةوةيةةة        

 ثيادةبلزَي . ياْ وةن ئاصاُلارييةن بى "يَيواس  بايبيّ دؤِراو"
ارة  كورصييةكاُى ثَيلٔاتةيةكى ُةتةوةيى ياْ ئاييِى هةة يةةن   ئةطةر نًَى  

ُةةةةن ٓةةةةر ُاتواُزَيةةة  هيضةةةيى كةةةزاوة  صةةةِوردار  ئةةةةوا  ,كورصةةةي ثَيلٔةةةاتبوو
ثيادةبلزَي  بةهذلو هة بِاةةوة هيض ء ٓيكلاَ هة صيضةيٌةكاُى ُوَيِةرايةةتى   

ةطةة   , بةة بةهذ ةة  ئةةوة  هيضةيى ُوَيِةرايةةتى رَيةذةيى ه      قبوَي ُاكاارَيذةيى 
, ُاطوجنَيةةة كارُاكةةةااء دا / تةةةان كورصةةةيتةةةان ثةةةاهذَيوراوباسُةةةة  ٓةهذبةةةذاردُى 

يةكَيم هةو صيضيٌاُة   دةبَي  ثةُابربَيية بةر بةكارَٓيِاُىهةوكاتةدا  ٓةربىية
صيضةيٌى  ٓةهذبذاردُى سؤريِة كة هة باسُة  تان كورصةيدا ثيةادةدةكزَيّ, وةن   

يةكةةةةدةُ ى ُةةةةةطوَيشراوة يةةةةاْ  , دوو َةةةةوىل, ئةهذيةةةةةرُاتي ,بةةةةزاوة  يةكةةةةةَ}
دةكةوَي  كةة  ثاهذَيوراوة تاكة كورصييةكة بةر ئةو  , هةًلاتةدا{صيضيٌى بىردا

ئةةةةةةةو ثَيلٔاتةيةةةةةةةدا سؤرتةةةةةةزيّ دةُ ةةةةةةى دروصةةةةةةيى  ثاهذَيوراوةكةةةةةةاُى هةةةةةةةُاو 
 بةدةصئَيِاوة.
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 ىُسخً مشاوةي ئاصاد -3

 (Free Open list) 

تَييةدا  ًةةودا  ئةاساد  دةُ ةدةر    ة بةةوة دةُاصةزَييةوة كة   هيضيى كزاوة  ئةاساد  
 بةةة ئةُةةداسة  نًةةارة  كورصةةييةكاُى باسُةةة  ٓةهذبةةذاردْ بةةذاردةء سؤر فزاواُةةة

  .دةَاتة بةردةَ دةُ دةر
دا دةُ ةدةر تةةُٔا دةُة  بةة ثاهذَيوراوةكةاْ دةداا ُةةن       ى كزاوة  ئاسادهيضي هة

ةكى ريشبةُدييةةاليةةْ َىيةةوة   هةةة  تةةا ئةةو رادةيةة    ,قةةوارة  صياصةى  هيضةيى  
 . كاادروصيدةى قةوارة صياصيية هياواسةكاُدا ثاهذَيوراوةكاُكى  ُاو هة  ُوَ 

ُى ٓةةةةر قةوارةيةةةةكى  كةةةى  نًةةةارة  ئةةةةو دةُ اُةةةة  ثاهذَيوراوةكةةةا   هةدواييةةةدا
ْ "َٔيِاوة كىدةكزَيِةةةوةو بةصةةةر  صياصةةى بةدةصةةيي    "دابةيةةلار  ٓةهذبةةذارد

ئةةةةو كورصةةةياُة   نًةةةارة  بةًةةةة  دابةيةةةدةكزَيّءباسُةةةة  ٓةهذبذاردُةكةةةةدا 
ُةةاو هةةة  قةوارةيةةةكى صياصةةى دةيباتةةةوة بةةةر ئةةةو ثاهذَيوراواُةةة دةكةةةوَي , كةةة    

 . هيضيى قةوارة صياصييةكةدا, سؤرتزيّ دةُ ياْ بةدةصئَيِاوة
هةبةردةصةةة  دةُ دةردايةةةة  هيضةةةيى كةةةزاوة  ئةةةاساددا   هةةةةئةةةةو بةةةذاردة سؤرة  

شثء بيةةةةة ٓةةةةةةنًووُىكاري ةةةةةةريى سؤر  دةبَيةةةةة  بةةةةةى صةةةةةةر الواسكزدُةةةةةى     
ْ  , بةةةةةةآلَبةصةةةةةةر ُوَيِةرةكاُيةةةةةةوة  صةةةةةةركزدايةتييةكة    ُابَيةةةةة  ئةةةةةةوة ا

بةردةصةةةة  هةةةةة  ئةةةةةو بةةةةذاردة سؤرة  بةةةةةٓى  ٓةُةةةةدَيلبار  ب،بكةةةةَي  كةةةةة هةةةةة 
  دةُ دةردايةةة وادةكةةاا ثزؤصةةة  دةُ داُةكةةة قةةور  بَيةة ء نًارةيةةةكى سؤر    

قةةةبارة  كةةة صةةةربار  ئةةةوة    ,ثووضةةةَي بلزَيِةةةوة  داْكارتةةةكاُى دةُ ةة هةةة 
  ى سياتزة.يتَيكووُةكة يةوطةورة ةكة كارتى دةُ داُ
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 :ثَُنهاحت ّتحتوةَُتماُ و ئافشةحاُي "مؤحا"

اْ بةصةةةر دياريةةدةكزَي ء كورصةةييةكاُيهيضةةيى كةةزاوة  ئةةاساددا بةةة ياصةةا هةةة  
ُةةاو َىياُةةدا سؤرتةةزيّ دةُ يةةاْ    هةةة  ثاهذَيوراواُةياُةةدا دابةيةةدةكزَيّ كةةة   ئةةةو

  .بةدةصئَيِاوة
وة  ئةةةةاساد  ُوَيِةرايةةةةةتى رَيةةةةذةيى ئةةةةةو كزاُةوةيةةةةة  هةةةةةو       هيضةةةةيى كةةةةزا 

صيضةةيٌاُة  ٓةهذبةةذاردُى سؤريِةةة وةرطزتةةووة كةةة هةةة باسُةةة  فةةزة كورصةةي/         
ُوَيِةردا كاردةكةْء دةُ دةر تَييةدا ضةةُد بذاردةيةةكى بةة ئةُةداسة  نًةارة        
 كورصةةةةةييةكاُى باسُةةةةةة  ٓةهذبذاردُةكةةةةةة ٓةيةةةةةة. ٓةربىيةةةةةة دةتةةةةةواُ  بوذةةةةةَي   

كةووَُيلى سؤر ٓةيةة هةة َُيةواْ سؤربةة  َاصةيةتةكاُى هيضةيى كةزاوة          كة هَيل
 ئةةةاساد  ُوَيِةرايةةةةتى رَيةةةذةيىء صيضةةةةيٌى ٓةهذبةةةذاردُى سؤريِةةةة  دةُ ةةةةى      
 بةةة كىًةهذةةدا )دةُ ةةى بوةةىن(, وةن ديشايِةةى كةةارتى دةُ ةةداْء فةةزة بةةذاردةيي       
 هةةة دةُ ةةى دةُ ةةدةرداو كةةاركزدُى هةةة باسُةةة  فةةزة كورصةةيدا, بةةةآلَ ئةةةوة           

ةَ دوو صيضيٌة هةيةكبهيادةكاتةوة تةُٔا يَيواس  بضابلزدُى ثاهذَيوراو  ئ
 بزاوةية. 
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  ضَُىاصةماًّ طؤِسًَْ دةّط بؤ مىسسٍ

 :ّىََْتساَتحً سََزةَُذا ىُسخًىت 
 

بةصةةر   ًيلاُيشًةة  صيضةيٌى ُوَيِةرايةةتى رَيذةييةدا كورصةييةكاْ بةة دوو      هةة 
َُيةةواْ ئةةةَ دوو هةةة  ء هيةةاواس  بِةةةِرةتىّدابةيةةدةكزَيقةةةوارة صياصةةييةكاُدا 

كورصةييةكاُى ئةةو باسُةيةة بةة     نًارة  وةوةية كة ًيلاُيشًةيةدا ثةيوةُد  بة
 : ثىهَيّ دةكزَيّ بةجمىرة قىُاةَيم ئةجناًدةدرَي  ياْ بة دوو قىُاغء

 

 :دابتضنشدًّ مىسسُُتماّذاىت  دوو قؤّاغً طشوثً َتمتً:

ى بةة دوو قىُةاة  ةكاُى باسُةة  ٓةهذبةذاردْ   دروصةي  دةُ ةة كةة  يةة  ئةَ ًيلاُيشًة
  : ُوَيِةرايةتى  دةطىِرَي  بى كورصي بةدواييةكدا

 

   :قؤّاغً َتمتً
 هىرةكةةةةاُى هةةةةة  يةةةةةكَيمثشةةةة  بةةةةة  ئةةةةةَ قىُاةةةةةة بةةةةةوة دةُاصةةةةزَييةوة كةةةةة    

بةة يةةن   ء ُاتواَُية    دةبةصةييَ ( ًعاًةى االُيخابةاا   -ةكاْ  ٓةهذبذاردُة كىهلة)
ضةةةُد كورصةةييةكى بةةةتاَي    ضةةوُلة ,ةيةةبلاآةةةًوو كورصةةييةكاْ داب طةةونَ 

  .دةًَيَِييةوة
  ٓةهذبةذاردْ بةةكاربَٔيِ    كىهلةهىرةكة   3هة  َ قىُاةةدا دةتواُ  يةكَيمهة

 كة ئةًاُةْ:
 اهقاصٍ االُيخابي( -أ/ يَيواس  )دابةيلار  ٓةهذبذاردْ

 اهعدد املوبد( –ث/ يَيواس  )نًارة  يةكخزاو 
 (الوطيناملعاًى   -ُىج/ يَيواس  )كىهلة  ُيشيٌا
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   ةً:دووقؤّاغً 
 ئةةةةةةةةةةةةةةَ قىُاةةةةةةةةةةةةةةة تةواوكةةةةةةةةةةةةةةر  قىُةةةةةةةةةةةةةاةى يةكةًةةةةةةةةةةةةةةو تايبةتةةةةةةةةةةةةةة    

 دابةيةةةةلزدُى ئةةةةةو كورصةةةةيية بةتاآلُةةةةة  بةةةةى  دوو يةةةةَيواسبةةةةةكارَٓيِاُى بةةةةة 
  و بةَ دوو يَيواسة دابةيدةكزَيّ:قىُاةى يةكةًدا ًاوُةتةوةهة  كة
 يَيواس  دابةيلزدُى كورصي بةتاَي بة -1
 االقو (لباقي ا -سؤرتزيّ دةُ )ًاُةوة                             

 دابةيلزدُى كورصي بةتاَي بةيَيواس  -2
 املعدي االقو ( -بةَٓيشتزيّ تَيلِزا)                            

 
 : دابتضنشدًّ مىسسُُتماّذاىت  َتك قؤّاغً طشوثً دووةً: 

دةطةةةىِردرَيّ بةةةى  بار دةُ ةةةةكاْ بةةةة يةةةةك  يةةةةن قىُةةةاةى ئةوةيةةةة هةةةة  ًةبةصةةة 
قىُةةاةى  كورصةةييةكاْ بةبَيتةةةوة  كورصةةي بةةةتاَي وَيَِييةةةوةو ثَيويضةةيٌاْ بةةة 

 دووةَ ٓةبَي . 

ضةُد يَيواسَيلى سؤر ٓةْ كة دةُ ة دروصيةكاُى باسُة  ٓةهذبةذاردْ دةطةىِرْ   
بةةةةى  اُةيةةةَيواس , بةةةةآلَ ئَيٌةةةةة هَيةةةزةدا ضةةةوار هةةةةةو    3بةةةى كورصةةةى ُوَيِةرايةةةةةتى  

 :هة  بزيي دةَةيِةِروو, كة ئةواُيخ ابةيلزدُى كورصي د
 (Method   D'Hondt -ٓىُداد  ) يَيواس  :1-دووةَ
 (Saint- Lague -صاُ  هي ى) يَيواس  :2-دووةَ
 (Modified Saint- Lague -صاُ  هي ى  ٓةًواركزاو) يَيواس  :3-دووةَ
 (Hare- Nemiere Cuota -ةرايُيٌ -)ٓارا يَيواس  :4-دووةَ

 
 

                                                 
  "...بيشوف"ء  "دزؤث"و  "ئينجسياىل" ةكنسدنى كوزضى بة كيَواشىداب وةك كيَواشى 3



 سيشتنةكانى هةَلبذاردنةوة بيزانني                               ئارام جةمال  تة لةبارةىئةوةى ثيَويش 
 
 

86 
 

 َتمتً:

 دابتضنشدًّ مىسسُُتماّذاىت  ّاغًدوو قؤ ثًطشو 

 
 قؤّاغً َتمتٍذا:ىت  دابتضنشدًّ مىسسُُتماُ: 1-َتمتً

كةةة  قىُةةاةى يةكةًةةدا ضةةةُد يةةَيواسَيم ٓةيةةةهةةة  بةةى دابةيةةلزدُى كورصةةييةكاْ
 صَي يَيواسياْ دةكةيّ:هة  با  هَيزةدا تةُٔا

 ضَُىاصي / دابتضنشدًّ مىسسُُتماُ بت1

 (:اىقاسٌ االّخخابٍ -سدُ)دابتضناسي هتَىبزا 
 

هةةةَ يةةَيواسةدا كةةى  نًةةارة  دةُ ةةة دروصةةيةكاُى ُةةاو باسُةيةةةكى ٓةهذبةةذاردْ   
دابةيةةةى نًةةةارة  كورصةةةيية تةةةةرَاُلزاوةكاُى ئةةةةو باسُةيةةةة  دةكةةةةيّ بةةةى     
دةرَٓيِاُى دابةيةلار  ٓةهذبةذاردْ, دواتةز كةى  ئةةو دةُ ةة دروصةياُة  ٓةةر         

ةيةةةى دابةيةةةلار  ٓةهذبةةةذاردُى قةوارةيةةةةكى صياصةةةى بةدةصةةةيى َٓيِةةةاوة داب 
  دةكةيّ بةى ئةةوة  بةشاُ  ٓةةر قةوارةيةةكى صياصةى ضةةُد كورصةي        باسُةكة  

  قىُاةى يةكةًدا بةدةصئَيِاوة.هة 
 

                                 
 

 
 = )هة قىُاةى يةكةًدا(نًارة  كورصييةكاُى ٓةر قةوارةيةكى صياصى 

 
 
 
 

 اشنةى يةلَبرازدنداطة بةدةضتًاتووةكانى قةوازةكة لة بذمازةى دةن

 يةلَبرازدىدابةكنازى 

 كؤى ذمازةى دةنطة دزوضتةكانى ناو باشنةى يةلَبرازدى 

 ذمازةى كوزضيية تةزخاننساوةكاى بؤ باشنةى يةلَبرازدى 

 = دابةيلار  ٓةهذبذاردْ
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 َّىوّت:

 ( كورصي.5) :ةهذبذاردْ  ٓقةبارة  باسُة -
 .( دةُ 75000  دةُ ى دروص : )كى  نًارة -
 .هيض ( 4نًارة  قةوارة صياصييةكاْ: ) -
 قؤّاغً َتمتً:* 
 
 

 
                         
 دةُ  / كورصي 15000 = كورصي( 5/  دةُ  75000) =                    

  

  قةوارة
 صياصي

 دةُ نًارة  
(1) 

دابةيلار  
 بذاردْٓةهذ
(2) 

دةُ ةكاُى ٓةر 
قةوارةيةن 
بةصةر 

دابةيلار  
 ٓةهذبذاردُدا

1/2 

 نًارة  
بةركةوتة  
 كورصي

 (قىُاةى يةكةَ) 
(4) 

ئةو 
دةُ اُة  

ٓةر 
قةوارةيةن كة 
 ًاوُةتةوة

(5) 

A 350000 

150000 

20333  2 50000 

B 210000 104 1 60000 

C 110000 00733 110000 صفز 

D 80000 00533 80000 صفز 

  300000 كورصي  3  000777 كى  طشيى
 

كورصةةي  دووء ى دروصةة دةُ ةة (ٓةةةسار 30) داقىُةةاةى يةكةًةة هةةة  بةوثَييةةة 
 قىُةةةاةى دووةَ بةةةى ُاضةةةاريّبةرئةةةةوة هة ,ةتةةةةوةًُاو ْءدابةيةةةِةكزاو بةةةةتاَي

  .ئةجناًبدةيّ بةتاهذةكة كورصييةدوو دابةيلزدُى 

 كؤى ذمازةى دةنطة دزوضتةكانى ناو باشنةى يةلَبرازدى 

 ذمازةى كوزضيية تةزخاننساوةكاى بؤ باشنةى يةلَبرازدى 

 = دابةيلار  ٓةهذبذاردْ
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 يضَُىاص دابتضنشدًّ مىسسُُتماُ بت /2

 (اىعذد اىَىحذ -َتمخشاو)رٍاسةٌ  

كةة ياصةا    هةَي ، يةةكخزاو   نًارةيةةكى  ديةاريلزدُى  هةة   ئةَ يةَيواسة بزييييةة  
باسُةة  ٓةهذبذاردُةدا بةة    هةة   قةوارةيةةكى صياصةي   ٓةةر ثَيويضةية  دياريدةكااء 

 يةةةةةن كورصةةةةي  بىئةةةةةوة دةُةةةة  بةدةصةةةةيبَٔيَِي    ئةُةةةةداسة  ئةةةةةو نًارةيةةةةة 
ئةوةُةدة  ئةةو نًارةيةة دةُ ةى بةدةصةئَيِا      , َةى ئةطةةر ضةةُد    لةوَي بدةصي

  .كورصي دةباتةوةة يةكخزاو ضةُدبارة  ئةو نًارةئةوكاتة 
 

  َّىوّت:
, ئةجناًةةةكاْ ( دةُ ةةة بةةى يةةةن كورصةةي200000طزميةةاْ ئةةةو نًةةارة هةةَي ،ة )
  بةَ يَيوةية دةبَي :  ئةجناًةكة بةثَيى منووُةكة  صةرةوة

ُاو  قةوارة 
 صياصييةكاْ

و نًارة  ئة
دةُ اُة  

 بةدةصييأَُيِاوة
(1) 

نًارة  
 يةكخزاو

(2) 

ئةجناًى 
دابةيلزدُى 
َاُة  يةن 
بةصةر  
َاُة  
 دوودا

(3) 

نًارة  
كورصييةكاُى 

ٓةر 
 قةوارةيةن
) قىُاةى 
 يةكةَ(

(4) 

ئةو 
 دةُ اُة 

ٓةر هة 
قةوارةيةن 
 ًاوُةتةوة

(5) 

A 350000 

200000 

1075 1 150000 

B 210000 1005 1 10000 

C 110000 0055 110000 صفز 

D 80000 0040 80000 صفز 

  350000 كورصي  2  دةُ  750000 كى  طشيى
  دةبَيةة بةرئةةةوة هة ,ًاوُةتةةةوة بةةةتاَي كورصةةي 3ء ٓةةةسار( دةُةة  35دةبيةةِ  )

لزَيّ كةةة دواتةةز  و يةةَيواساُة دابةيةةب هةةة  قىُةةاةى دووةًةةدا بةةةثَيى يةةةكَيم   هةةة 
  باصياْ دةكةيّ.
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 ضَُىاصي دًّ مىسسُُتماُ بتدابتضنش /3

 :اىَعاٍو اىىطٍْ( -)مؤىنتي ُّطخَاًّ 
 

َُيةةواْ هةةة  هياواسييةيةةة كةةةئةةةو  ئةةةَ يةةَيواسة بةةى ضارةصةةةركزدْء يةكخضةةيِى 
يةةةةن  ٓةهذبةةةذاردُى دابةيةةةلار  ٓةهذبةةةذاردُى باسُةةةةكاُىنًةةةارة  دةُ ةةةةكاْء 

م بةصةةةر ثةرهةًاُةةدا دَييةةةئاراوة. واتةةة ئةطةةةر كورصةةييةكاُى ثةرهةةةًاُى وآلتَيةة
ٓةةةةر باسُةيةةةةكى هةةةة  ئةوكاتةةةة ,ضةةةةُد باسُةيةةةةكى ٓةهذبذاردُةةةدا دابةيةةةبلزَي  

 كة بةو باسُةية دروصيدةبَي ٓةهذبذاردُدا دابةيلارييةكى ٓةهذبذاردُى تايبةا 
ُاو يةةةن هةةة , بةًةةة   تةةزداةكةةدابةيةةلار  ٓةهذبةةذاردُى باسُةهةطةةةَي  هيةةاواسة

دا باسُةيةةةنء باسُةيةةةكى ديلةةةَُيةةواْ هةةة  ثةرهةًاُةةدا هيةةاواس  ُزَةةى كورصةةي
 ُادةداهةتى ُوَيِةرايةتى دَييةئاراوة.هة  دروصيدةبَي ء هىرَيم

  ُوَيِةرايةتيلزدُةةداو ُشيلبووُةةةوة هةةة  بةةى ضارةصةةةركزدُى ئةةةو ُادةداهةتييةةة  
ًاْ بةٓةة  بةةكاردةَٓيِزَي  كةة   كىهلةة  ُيشةيٌاُى  , تةةواو  ييةكىُوَيِةرايةتهة 

ْ    ةآلَة بيَيوة  دابةيلار  ٓةهذبذاردُ  ئةجناًةكة هةةبز  باسُةيةةكى ٓةهذبةذارد
ٓةُةةدَيم بةةة هةبةةةر ئةًةيةةة كةةة  ٓةةةر ,ئاصةةيى ُيشةةيٌاُي دةردةَٓيِزَيةة هةصةةةر 

ضةةُد   وآلا بةصةر كاتَيلداهة  ,)دابةيلار  ٓةهذبذاردُى ُيشيٌاُى( ُاودةبةْ
 .دا دابةيلزاوةيشباسُةيةكى ٓةهذبذاردُ

   كةةى  دةُ ةةة بووُى نًةةارةدابةيةةهةةة  بزييييةةةكىهلةةة  ُيشةةيٌاُى   واتةةةكة
نًةةارة  كةةى  كورصةةييةكاُى  صةةةر ئاصةةيى ُيشةةيٌاُى بةصةةةر   هة دروصةةيةكاْ
 . طشيى بةئاصيى وآلا هةصةر  ُوَيِةرايةتى

 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  =كىهلة  ُيشيٌاُى
 

 بة طشتى لةضةز ئاضتى وآلت كؤى دةنطة دزوضتةكاى 

 ثةزلةمانى نيشتنانىذمازةى كوزضييةكانى 
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ئاصةةيى ٓةةةر   هةصةةةر  ٓةةةر قةوارةيةةةكى صياصةةي  بةركةوتةةة   دؤسيِةةةوة  بةةى 
 ْ دةُ ةةة دروصةةيةكاُى ٓةةةر قةوارةيةةةن    نًةةارة   كةةى  , باسُةيةةةكى ٓةهذبةةذارد

كاُى كورصةةييةلةةة  ُيشةةيٌاُيدا دابةيةةدةكةيّء بةًةةة  نًةةارة   بةصةةةر كىه
 ةكةوَي .ٓةر باسُةيةكى ٓةهذبذاردُدا بى دةردهة ٓةر قةوارةيةكٌاْ

 
  

             )( 
 
  ةدابةيةلزدُى كورصةييةكاُ  كةة  قىُةاةى يةكةًةدا )  هةة   قةوارة  صياصةى ئةطةر 

ًابىوة, ٓةةًوو صةرةثاضةة  دةُ ةةكاُى ئةةو     ضوارضَيوة  باسُةدا( دةُ ى هة 
ئاصةيى ٓةةًوو باسُةةكاُى ٓةهذبةذاردُى وآلتةدا كىدةكزَييةةوةو       هةصةر  قةوارةية

كىهلةةةةةة  ُيشةةةةةيٌاُي قىُةةةةةاةى يةكةًةةةةةةدا    هةةةةةارَيلى تةةةةةز بةصةةةةةةر ٓةةةةةةةًاْ    
دابةيدةكزَييةوة بى بةدةصةئَيِاُى كورصةي ثةرهةةًاُى. ئةةو كورصةياُة  كةة       

َ قىُاةةةةة  دووةًةةةى دابةيةةةلزدُى كورصةةةييةكاُدا   هةةةة قةةةةوارة صياصةةةييةكاْ
 ئاصيى ُيشيٌاُى(.هةصةر  دةطوتزَي  )كورصيثَييبةدةصييدةَٓيِّ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ةك لةضةز ئاضتى باشنةيةك كؤى دةنطة دزوضتةكانى قةوازةي

 كؤلنةى نيشتنانى

نًارة  كورصييةكاُى 
هة  قةوارة  صياصى
 باسُةيةكدا

= 
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 قؤّاغً دووةٍذا دابتضنشدًّ مىسسُُتماُ ىت :2-َتمتً
 

 قىُةةةةاةى يةكةةةةةًى دابةيةةةةلزدُى كورصةةةةييةكاْ   سؤر بةةةةة دةطٌةةةةةْ روودةداا  
تةواوبَي ء نًارةيةن دةُ ى دروصيى قةوارة صياصييةكاْء ضةةُد  بة يةكبار 

 خ بةةةبَى دابةيةةلزدْ ُةًَيَِييةةةوة. بةةةو كورصةةياُة  كةةة    بةةةتاهذي كورصةةييةكي
تةةوةو دابةيةِةكزاوْ   ةُدوا  قىُاةى يةكةًى دابةيلزدُى كورصةييةكاْ ًاو 

 ( . Unfilled seats – املقاعلللل الرلللا ر  -دةطوتزَيةةة  )كورصةةةيية بةتاهذةةةةكاْ
طزتِةبةةةر  )يةةَيواس   هةةة  بةةة طةِراُةةةوةًاْ بةةى منووُةةةكاُى ثَيشةةوو دةبيةةِ      

يةةَيواس  هةةة  كورصةةي بةةةتاَي,  2كورصةةي  5كةةى  هةةة  دابةيةةلار  ٓةهذبذاردُةةدا 
 .4ورصي بةتاَي( ًابىوةك 3كورصي  5كى  هة  نًارة  يةكخزاويشدا

ى قىُةةاةى ُى كورصةةيية بةتاهذةةةكاُيةةَيواسو ًيلاُيشًةةة بةةى دابةيةةلزد ضةةةُديّ 
 بةةىدةبةةاا  اليةكةةدابةكورصةةيية بةتاهذةةةكاْ كةةة ٓةريةكةةةياْ  ,دآَيِةةزاوْ دووةَ
ٓةةةًوو هةةة  دةبَيةة . .اليةةةَُيلى تةةز  ةياُةةدْ بةةةسياُلزدْ بةةة اليةةةَُيمء َشًةةةت

 دةداهةتى ٓةهذبذاردْدةيّ كة اوتزيّ يَيواس بى دؤسيِةوة  طوجنبارَيلدا ٓةوهذ
 . َٔيَِي بةةةةةديببةيةةةةَيوةيةكى ٓاوصةةةةةُ  اْ اليةةةةةُى بةةةةزاوةو دؤِراودا َُيةةةةوهةةةةة 

بةةةا ثَيلةةةةوة طةيةةةيَيم بةةةةُاو ئةةةةو يةةةَيواساُةدا بلةةةةيّ كةةةة قىُةةةاةى دووةًةةةى      
 َىدةطزَي :هة  دابةيلزدُى كورصييةكاْ

 
 
 
 

                                                 
 شؤزتسيو دةنطى) كيَواشى كوزضي بةتالَ مايةوةو بةثيَى 2لةيةلَبرازدنى خوىل ضوازةمى ثةزلةمانى كوزدضتاندا  4

 دا دابةكنسا."ئاز اضتةى ضيًَةم"ء "حشع"ء "حطكيةزيةك لة "ماوة( بةضةز 
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 / دابتضنشدًّ مىسسُُتماُ بتضَُىاصي1

 (:الباقي االقوى -صؤسحشَِ دةّطتوةي ٍاّ) 

  ْ   دابةيةلار "قىُةاةى يةكةًةدا بةةثَيى    هةة   هةدوا  ئةوة  نًةارة  كوصةييةكا
بةصةةةةةةةر قةةةةةةةوارة صياصةةةةةةيية  "نًةةةةةةارة  يةةةةةةةكخزاو"يةةةةةةاَود  "ٓةهذبةةةةةةذاردْ

ٓةةةةر قةوارةيةةةةكى  بةيةةةداربووةكاُى ثزؤصةةةة  ٓةهذبذاردُةةةدا دابةيةةةدةكزَي ,   
ة ياْ بةدةصيياُِةَٓيِاوة نًارةيةةن  كورصيياْ بةدةصئَيِاوبةواُة  ى صياص
  ضةةةةُد كورصةةةييةكى دابةيةةةِةكزاوًاُةةةةوة  هةطةةةةَي  هَيدةًَيَِييةةةةوة يدةُ ةةة
  .قىُاةى دووةًداْ بى دابةيلزدُياْضاوةِرواُى هة  كة ,دابةتاهذ

 "سؤرتةزيّ دةُة   "ًاُةةوة   يةَيواس    بةة كورصيية بةتاهذةكاْ ئةطةر واُةوَي  
ئةو دةُ اُة بلةيّ كة ٓةر قةوارةيةكى هةصةر  ئةوا دةبَي  ئيخ ,دابةيبلةيّ

 سؤرةوة بى كةًب هَيى ًاوةتةوة. هة  صياصى
بى رووُلزدُةوة  ًةبةصيةكةًاْ, با منووُةكة  ثَيشوو بَٔيِيِةوةو يَيواس  

 سؤرتزيّ دةُ "  بةصةردا ثيادةبلةيّ: ًاُةوة  "
 

 َّىوّت:

 ( كورصي.5) :ٓةهذبذاردْ  قةوارة  باسُة  -
 ( دةُ .75000) :دروص  ىًارة  دةُ كى  ن -
 هيض .( 4نًارة  قةوارة صياصييةكاْ: ) -
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ئةجناًى دابةيلزدُى 
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َ  ئةطةر هة َشيةكة وردبيِةوة, دةبيةِ  بةى    30دوو كورصةيء )  قىُةاةى دووة
قةةةةوارة هةةةة  ُى ٓةريةةةةنصةةةةيز  دةُ ةةةةكا ٓةةةةسار( دةُةةة  ًاوةتةةةةوة. ئةطةةةةر   

ّ ةكاْ بصياصةةيي (دا ًاوُةتةةةوة, دةبيةةِ  قةةةوارة    5)صةةيووُى هةةة   كةةة ,لةةةي
( 11000ٓةًوو قةوارةكاُى تةز سيةاتز دةُ ةى ًاوةتةةوة كةة )     هة  (C)صياصى 
بةرئةوة يةكَيم ياْ يةكةً  كورصي بةتاَي بةر ئةو قةوارة صياصةيية  هة  دةُ ة

( دةُ ةةةى 8000دَيةةة  كةةةة )  (D)و كةةةةًب قةةةةوارة  صياصةةةى  هةةةة  دةكةةةةوَي .
بةرئةةةوة كورصةةيية بةتاهذةكةةة  دووةَء كىتةةايى بةةى ئةةةو قةةةوارة     هةةة  ًاوةتةةةوة

 صياصيية دةِرواا. كةواتة ئةجناًى كىتايى بةًشَيوةية  هَيدَي : 
{ (A )2  , كورصيB) )1  , كورصيC) )1  , كورصيD) )1 كورصي} 
 

 هَيلداُةوة  ئةجناًةكاْ:
  ٔ ( كورصةةةيياْ A  ,B ا ٓةةةةردوو قةةةةوارة طةورةكةةةة )  هةةةةقىُاةى يةكةًةةةدا تةةةةُ

و دوو قةوارةية كورصةي  هة  قىُاةى دووةًدا ٓيكلاَهة  بةآلَ ,بووبةدةصئَيِا
كةةةةوا, ئةًةةةة  لو بةةةةر قةةةةوارة بكةةةوكبةكاُى تةةةز  بةةةةتاهذياْ بةرُةكةةةةوا بةةةةهذ

 ثَيٌاُدةهذَي  كة:  
اْ ُييةةة بةرنةوةُةد  قةةوارة طةةورةك   هةةة  )سؤرتةزيّ دةُ ةى ًةاوة(   يةَيواس    -1

قىُةاةى يةكةًةدا   هةة   (A  ,B) طةهذتةةوة  ٓةةردوو قةةوارة طةورةكةة     هة  ضوُلة
  َ ْ  قىُةةةةاةى دووةًةةةةدا كورصةةةةي  هةةةةة  كورصةةةةيياْ بةدةصةةةةئَيِا بةةةةةآل  بةةةةةتاهذيا

 بةرُةكةوا.
بةرنةوةُةةةد  قةةةةوارة بكةةةوكةكاُة, هةةةة  (ؤرتةةةزيّ دةُ ةةةى ًةةةاوةيةةةَيواس  )س -2

  ,قىُةةةاةى يةكةًةةةدا هةةةة ضةةةوُلة صةةةةربار  ئةةةةوة  ٓةةةةردوو قةةةةوارة بكةةةوكةكة  

َ كورصةيياْ بةدةصةيِةَٓيِا   بةٓى  ُةطةيشيِياْ بةدابةيلار  ٓاوبة ,    بةةآل
 قىُاةى دووةًدا كورصيياْ بةركةوا.هة 
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 / دابتضنشدًّ مىسسُُتماُ 2

 اىَعذه االقىي(: -بتهَُضحشَِ حَُنِشاضَُىاصي ) بت
 

 بى دؤسيِةوة  ئةَ يَيواسة ئةَ رَيلاراُة دةطزيِةبةر:
دةُ ةةةةةكاُى ٓةةةةةر قةوارةيةةةةةكى صياصةةةةى بةصةةةةةر دابةيةةةةلار     نًةةةةارة  -1

ٓةهذبذاردُةةةةدا دابةيةةةةدةكةيّ بةةةةى دؤسيِةةةةةوة  نًةةةةارة  كورصةةةةييةكاُى ٓةةةةةر   
قىُةةةةاةى يةكةًةةةةدا. بةةةةى دابةيةةةةلزدُى كورصةةةةيية بةتاهذةةةةةكاْ   هةةةةة  قةوارةيةةةةةن

 ثةُادةبةيِة بةر ئةَ يَيواسة.
املعةةةةدي  -بةةةةةثَيى ئةةةةةو ٓاوكَيشةةةةةية  َةةةةوارةوة, )تَيلةةةةِزا  ٓةهذبةةةةذاردْ  -2

 :االُيخابي( بى ٓةر قةوارةيةكى صياصى دةردةَٓيِ 
 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة =تَيلِزا  ٓةهذبذاردْ 
 

و كورصةياُة  ًاوةتةةوة   هةة   , ئةطةةر يةةكَيم  ئةَ ٓاوكَيشةية بةواتا  ئةوة دَي
قىُةةاةى هةةة  بةةى نًةةارة  ئةةةو كورصةةيياُة سيادبلةةةيّ كةةة قةوارةيةةةكى صياصةةى  

وكاتةةةدا ُزَةةى كىتةةايى ٓةةةر كورصةةييةكى ئةةةو      هة ,يةكةًةةدا بةدةصةةيئَيِاوة 
  قةوارةية دةبَيية ضةُد. 

شبةُةد  سؤرةوة بةى كةةَ ري  هةة   تَيلِزا  ٓةهذبذاردْ بى ٓةر قةةوارةكى صياصةي   -3
دةكزَيةة ء يةكةةةَ كورصةةي بةةةتاَي دةدرَييةةةة ئةةةو قةوارةيةةة  كةةة )بةةةةَٓيشتزيّ        

ئةةةةو  دةدرَييةةةةكورصةةيية بةتاهذةكةةةة  دووةَ  ثايةةةاْ تَيلةةِزا ( بةدةصةةةئَيِاوة,  
واُى تةةز هةةة وة  يةكةةةَ كةةةًبةو هةةة كةةة   ٓةهذبذاردُةقةوارةيةةة  كةةة تَيلةةِزا  

ثَيوداُ ةة   َٓةةًاْ ئةة   بةة ثزؤصةة  دابةيةلزدُى كورصةيية بةُاهذةةكاْ     سياتزةو 
 .  كورصيية بةتاهذةكاْ دابةيدةكزَيّ دةِرواا ٓةتا ٓةًوو

 كؤى دةنطة بةدةضتًاتووةكانى قةوازة  ضياضي

  1ذمازةى كوزضييةكانى قةوازة ضياضييةكة لةقؤناغى يةكةمدا + 
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 دووةً:

 قؤّاغً ىت دابتضنشدًّ مىسسُُتماّذا َتكطشوثً  
 

ُى هةَ طزوثةةدا دابةيةلار  ٓةهذبةذاردْء قىُةاةى دووةَء كورصةى بةةتاَي بةوو       
ُيية, بةةهذلو بةة يةةن طةونَ ئةجناًةةكاْ دةردةَٓيِزَية . ئةُةداًاُى ئةةَ طزوثةة          

 ثَيلٔاتووْ هةًاُة  َوارةوة: 
  يَيواس  ٓىُدا(D’Hondt) 

  يَيواس  صاُ  هي ى(Sainte- Lague’) 

  يَيواس  صاُ  هي ى  ٓةًواركزاو(Sainte- Lague’ ) 

 ايةرُيٌ -يَيواس  ٓارا (Hare-Niemeyer Quota ) 

 

 :ضَُىاصي هؤّذث دابتضنشدًّ مىسسُُتماُ بت :1-دووةً

كةة ًاًىصةيا  ياصةا      ٓىُدا(ةوة دؤسراوةتةوةظيليىر اليةْ )هة  ئةَ يَيواسة
ٓةهذبةةذاردُى هةة   بةى يةكةةًيِبار    بةةة،يلى. Gantساُلةى   هةة   ًةةدةُى بةووة  

هياكةةةةرةوة  ئةةةةَ َةةةاهذى  بةةةة،يلا ثيةةةادةكزا.هةةةة  دا1898كةةةاُوُى يةكةةةةًى 
ء ةوةيةةةة كةةة راصةةةيةوَىء بةيةةةن قىُةةةاغ دةطاتةةة ئةةةةجناًى كىتةةةايى   يةةَيواسة ئ 

ثَيويضةةيى بةةة دابةيةةلار  ٓةهذبةةذاردْء قىُةةاةى دووةَ ُييةةة بةةى دابةيةةلزدُى   
 .كورصييةكاْ
دابةيةلزدُى دةُ ةةكاُى ٓةةر قةوارةيةةكى     هةة   بزييييةة بة كةورتى  ئةَ يَيواسة 

  ,ُةةةةةدبةيةةةةةَيوةيةكى ريشبة دا(,..5،4،3،2،1)صياصةةةةةى بةصةةةةةةر نًارةكةةةةةاُى  
 ٓةهذبذاردُةةةةة نًةةةةارة  كورصةةةةييةكاُى ئةةةةةو باسُةةةةة   ثشةةةة  بةةةةة ئةًةةةةة  كةةةةة

واتةةة نًةةارة  كورصةةييةكاُى ُةةاو باسُةيةةةكى ٓةهذبةةذاردْ ضةةةُدَيم  دةبةصةةيَي ,
ئةةةةو  بةصةةةةرنًةةةارة  دةُ ةةةةكاُى قةةةةوارة صياصةةةييةكاْ    ئةوةُةةةدةهار بَيةةة  

  , بةةى منووُةةة ئةطةةةر نًةةارة  كورصةةييةكاُى باسُةةة   دا دابةيةةدةكزَي نًاراُةةة
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كورصةةةي بةةةوو ئةةةةوا نًةةةارة  دةُ ةةةةكاُى ٓةةةةر قةوارةيةةةةكى    5ٓةهذبذاردُةكةةةة 
دوا  تةةةةةةةةواوبووُى  .(دا دابةيةةةةةةةدةكزَي 5و4و3و2و1صياصةةةةةةةي بةصةةةةةةةةر )

دابةيةةةلزدُةكةو دةرضةةةووُى ئةجناًةةةةكاْ ئةوصةةةا سؤرتةةةزيّ نًةةةارة كاًةيةةةة       
دةطاتةة طةةورةتزيّ ثَيِبةةَ     و كةًبة تاهة  دواتز ئةو نًارةية  دياريدةكزَي 

 كورصيية(.  5ارة )ضوُلة نًارة  كورصييةكاُى باسُةكة نً
 

 
 
 
 
 
 
 

 َّىوّت: 

ئةطةر ٓةةًاْ منووُةة  ثَيشةوو بَٔيِيِةةوةو بةة يةَيواس  ٓىُةدا يةيلار  بةى          
 : َٓيِزَي بلةيّ, ئةجناًةكة بةَ يَيوةية دةردة

 قةةةةةةوارة صياصةةةةةييةكاْ بةةةةةةثَيى نًةةةةةارة  دةُ ةةةةةةكاُياْ  ٓةةةةةةُ او  يةكةةةةةةَ: 
 ..رَيشبلزَيّ هة سؤرةوة بى كةَ

نًةةةارة  دةُ ةةةةكاُى ٓةةةةر قةوارةيةةةةكى صياصةةةي بةصةةةةر      ٓةةةةُ او  دووةَ: 
 .(دا دابةيدةكزَي 5و4و3و2و1)نًارةكاُى 

ٓةُ او  صَئةَ: بةة ئةُةداسة  نًةارة  كورصةييةكاُى باسُةكةة هةة سؤرةوة بةى        
 نًارة دياريدةكزَي .كةَ طةورةتزيّ 

 
 

ضَُىاصي هؤّذث ىت بتسرةوةّذي حضبتت طتوسةماّتتو بتتالي ئتواّتذا     

طنََُُْختوة، ىت بتساٍبتسدا حضبت حاك مىسسُُتماُ )بضتىمتماُ(  دةَ

 ىتً ضَُىاصة صةسةسٍتّذُ..
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 كورصةةى بةردةكةةةوَي ء دوا نًارةيةةة  بةةةو نًارةيةةة  كةةة ثَيِبةةةً  طةةةورة     * 

 (ة. 110000)منووُةكةدا بِز  كة هة  ,ة (دةطوتزَي  )ئاًانة  ٓاوب
 ىكورصةةييةكاُ ُزَةى نًةةارةو  بةةةثَيى ئةةو ٓاوكَيشةةةية  َةوارةوة  * دةتةواُ   

بةة دابةيةلزدُى نًةارة  دةُ ةةكاُى ٓةةر       ٓةر قةوارةيةن دةربَٔيِ , ئةةويخ 
 .قةوارةيةن بةصةر )ئاًانة  ٓاوبة (دا

 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة=  ى ٓةر قةوارةيةنكورص نًارة 

 
 

قتواسةي 

 سُاسً

 رٍاسةي 

 دةّط

 ئاٍارةي 

 هاوبتش

 رٍاسةي 

 مىسسً

 ّشخً 

 مىسسًَتك 

 A 35000قةوارة  

11000 

3,181 110666 

 B 21000 1,909 21000قةوارة  

 C 11000 1,000 110000قةوارة  

  D 8000 0,727 - 8000  قةوارة

 
 
 
 
 
 
 

      

 ذمازةى دةنطةكانى قةوازة  ضياضي

 ئاماذةى ياوبةش

 وئتطتسضتتً ىتتت ِسووي متتشدةي حُستتابُُتوة ضتتَُىاصي )هؤّتتذث(  

ضتتتَُىاصي )بتتتتهَُضحشَِ حَُنتتتِشا( ىتتتت َتتتتمخشي جُتتتاواصُ بتتتتًِ   

 .. ّجاًٍ مؤحاًَ بتدةسختوة دةدةُهتسدوومُاُ هتٍاُ ئت
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 ساّج ىُطؤضَُىاصي  دابتضنشدًّ مىسسُُتماُ بت :2-دووةً
 

ٓةهذبةةذاردُى صةةاهذى هةةة  و بةى يةكةةةًيِبار دؤسرايةةةوة 1910ئةةَ يةةَيواسة صةةاهذى  
ِروو  ٓةةةةةُ اوة هةةةةة  ُةةةةةرويجء صةةةةويد ثيةةةةادةكزا. ئةةةةةَ يةةةةَيواسة   هةةةةة  1951

 يةةةةةةَيواس  )ٓىُةةةةةةدا(  ٓةيةةةةةةة  بيضةةةةةةابييةكاُةوة ٓةةةةةةةًاْ رَيويةةةةةةوَيِةكاُى
ْ     بةةة يةةَيواس  هةةة  هيةةاواس  ئةةةوة  نًةةارة  دةُ ةةةكاُى قةةةوارة صياصةةييةكا

 , ..(دا دابةيةةدةكزَي .9،7،5،3،1)صةةاُ  هي ةةى(دا بةصةةةر نًةةارة تاكةةةكاُى )
 ىئةةةجناًهةةة  دةصةةيدةكةوَي  تاِرادةيةةةكى سؤرَ يةةَيواسةدا هةةة  ئةةةو ئةجناًةةة 

 ء هةةةةة بةرنةوةُةةةةد  بشبةةةةة   َي سؤرتةةةةزيّ دةُةةةة ( دةضةةةة  ًاُةةةةةوة  يةةةةَيواس  )
ْ     تان كورصةييةكاُةو   هةصةةر   دةرفةةتي سؤر دةداتةة قةةوارة صياصةيية بكةوكةكا

ٓةهذبةذاردُى  هةة   ئةَ يَيواسة .كورصي بةدةصيبَٔيِّ بيضابي قةوارة طةورةكاْ
ئةجنوًةُى ثارَيشطاكاُى دَيزاقدا تاقيلزايةةوةو    2012 صاهذى   ُيضاُى20

 ةوةُةد  قةةوارة صياصةيية بكةوكةكاْ يةلايةوة.      بةرنهة  بةٓىيةوة ئةجناًةكاْ
سؤرة  كة يَيواس  )صاُ  هي ى( بة  هةثَيِاو كةًلزدُةوة  ئةو دةرفةاء ُاسة

كة بةدةُ َيلى كةًةةوة ضةةُد كورصةييةن    هىرَيم ا بةكةكاُى دةداثارتة بكوو
يياْ تَيةدا  دةصةيلار اُة  ئةَ يَيواسةياْ ثيادةدةكزد ئةو وآلتبةدةصيدةَٓيِّ, 

 )صاُ  هي ى  ٓةًواركزاو(. ُوَيلزاوةياْ دآَيِا بةُاو  ىَيلَيواسيكزدو 
 
 
 
 
 
 
 

 ىتتتتت بتسرةوةّتتتتذي حضبتتتتت   (ستتتتاّخيُطؤ)ضتتتتَُىاصي ئتتتتتّجاًٍ 

  ..ذاَت ّتك حضبت طتوسةماُحاك مىسسُُتماّ

.. 
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 دابتضنشدًّ مىسسُُتماُ  :3-دووةً

 ساّج ىُطؤي هتٍىاسمشاوضَُىاصي  بت
 

)صاُ  هي ى  ٓةًواركزاو(  يَيواس  هياواس  َُيواْ يَيواس  )صاُ  هي ى( ء
بةةز  ئةةةوة  بةصةةةر هةةة  كةةة دةُ ةةةكاُى قةةةوارة صياصةةييةكاْوةدايةةة هةةة  تةةةُٔا

ّ 9, 7, 5, 3, 104)بةصةةر   , ..(دا دابة  بنب9،7،5،3،1)  ., ..(دا دابةيةدةب
ِروو  ئةجناًةكاُةةةوة هةةة  (, بةةةآل104َ( كزاوةتةةة نًةةارة ) 1واتةةة تةةةُٔا نًةةارة ) 

 طىِراَُيلى سؤر روودةداا. 
يةةَيواس  ثيةةادةكزدُى  هةةةئةطةةةر صةةةيز  َشةةية  َةةوارةوة بلةةةيّ دةبيةةِ     

كاُةةو  هة بةرنةوةُد  بشبةة طةورة دا ئةجناًةكاُى )صاُ  هي ى  ٓةًواركزاو(
(  ٓةيةةة, بةةة بةهذ ةةة  ئةةةوة  هةةة بةةةَٓيشتزيّ تَيلةةِزايةةَيواس  )ٓةةةًاْ ئةةةجناًى 

كورصةيياْ   4 كةى  ثَيةِج كورصةي   هةة   (A  ,B) ىقةةوارة طةةورةكاُ  َشيةكةدا 
ٓةةير كورصةةييةن   (D)ى وةن بكةةووك يةةةكىكاتَيلةةدا قةوارةهةةة   ,بةردةكةةةوَي 

 . دةباتةوة يةنيَيواس  )صاُ  هي ى(دا كورصيهة  كاتَيلداهة  ُاباتةوة
صويدو ُةةرويجء بىصةِةدا   هة  يَيواس  )صاُ  هي ى  ٓةًواركزاو(هةئَيضيادا 

( 2014ٓةهذبةةةةذاردُى ئةجنوًةةةةةُى ُوَيِةةةةةراُى دَيزاقةةةةدا ) هةةةةة  ,ثيادةدةكزَيةةةة 
 ., ..( تاقيدةكزَييةوة9, 7, 5, 3, 1,6بةيَيوة  )

ا, كةةةة هةةةة ٓةهذبذاردُةةةة طشةةةيييةكاُى دَيزاقةةةدا صةةةاُيوي ى  دَيزاقةةةى دآَيِةةةز      
( بةةةوو, ئةًةةةة  بةةةة تةةةةواو  دةرطةةةا  هةبةةةةردةَ ئةةةةو  107( و )106رَيذةكةةةة  )

بشثء قةوارة صياصياُةدا داَض  كةة هةةدةور  يةةن كورصةى دةصةوِراُةوةو      
 هَيلةوتةكة  بة دروصيبووُى نًارةيةن ٓاوثةمياَُييى سؤر صةريدةركزد. 
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 دابتضنشدًّ مىسسُُتماُ  :4-دووةً

  5(تساََُّ -)هاسا ضَُىاصي بت
 

)ٓىرصة   ء )تىًةا  ٓةارة(   اصاُاصةي ئيِ ويةش   ُةاو  ي هَيلةداُى  هةة   ُاوةئةَ 
هةةة بةرنةوةُةةد    ٓةةاتووة. ئةةةَ يةةَيواسة  ُيٌايةةةر(  ب،كاريِاصةةي ئةهذٌاُييةةةوة 

ئةةةجناًى هَيلةةداُى نًةةارة  كورصةةييةكاُى باسُةةة     هةةة َٓيةةشة بكةةوكةكاُدايةو  
نًةةارة  دةُ ةةةكاُى قةةةوارة  صياصةةىء دابةيةةلزدُيةتى   هةطةةةَي  ٓةهذبذاردُةةة

ارة  دةُ ةةة دروصةةيةكاُى ئةةةو باسُةيةةة. ئةطةةةر ئةًةةة بلةيِةةة   بةصةةةر كةةى  نًةة
 ٓاوكَيشةيةكى ب،كار  بةَ يَيوةية  هَيدَي :

 =ارة  كورصييةكاُى ٓةر قةوارةيةن نً
 

 
 

اهبةاقي   -يَيواس  ٓارا, ٓةًاْ ئةجناًةكاُى يةَيواس  )سؤرتةزيّ دةُ ةى ًةاوة    
ىُدصةياغ )ثةرهةةًاْ(    االقو ( دةردةَٓيَِييةوة. ئةَ يةَيواسة هةة ٓةهذبةذاردُى ب   

هةةة  1990  ئةةةهذٌاُيا  رؤنئةةاوادا ثيةةادةكزاوة, ٓةةةروةٓا صةةاهذى  1987صةةاهذى 
 ٓةهذبذاردُى ئةجنوًةُى طةىل كىًار  ئةهذٌاُيا  دميوكزاصيدا بةكارَٓيِزاوة.

 َّىوّت:

 ( كورصي.5) : ٓةهذبذاردْ قةبارة  باسُة  -
 ( دةُ 75000) نًارة  دةُ ة دروصيةكاْ: كى  -
 هيض .( 4رة  قةوارة صياصييةكاْ: )نًا -
 

                                                 
5 Niemeyer -Hare  

 ذمازةى دةنطةكانى قةوازة  ضياضي Xذمازةى كوزضييةكانى باشنة 

 باشنةكةكؤى ذمازةى دةنطة دزوضتةكانى 
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ََُُْتماًّ ىُسخً ّىََْتساَتحً سََزةًَ  الَتّت باش و ئتس

وةن )هىر  هيض , فىرًى هياهيا  نًارةيةن هيضيى ُوَيِةرايةتى رَيذةيى 
 , ٓةيةةةة (طةةةىِريِى دةُةةة  بةةةى كورصةةةى هةةةىر  باسُةةةة  ٓةهذبةةةذاردْ, يةةةَيواس  

 كىكزدُةةةةوة  ٓةةةةًووياْ كى َةةةى  ٓةيةةةةو ٓةريةكةةةةياْ تايبةدةُدييةةةةكةةةة 
ٓةةر   كةة  ٓةهذضةةُ اُدُدا دروصة  دةرُاضةَي  بةةهذلو  ئةةوة دةَواسَية       هة يةن 
. بةةو صةةرجنة  كةة ٓةيةة,     هَي ة  َىيدا ٓةهذبضةُ َيِزَي  هة هةواُة فىرًَيم

صةةرةكيبيّ اليةةةُي بةا ء ئةةةرَيِى هيضةيى ُوَيِةرايةةةتى رَيةذةيى هةةةَ ضةةةُد     
 وة. َاهذةدا كىدةكةيِة

َُيةةةواْ نًةةةارة  دةُ ةةةةكاْء نًةةةارة  كورصةةةييةكاُى  يبووْ هةةةة رَيةةةذة يةةةةن:  
 هيضيى قةوارة صياصييةكاْ.

بةةةةٓى  سؤر  فىرًةكاُيةةةةوة دةتواُزَيةةة  كىتةةةا  ئافزةتةةةاُى هةطةهذةةةدا       دوو:
 ب وجنَيِزَي , بة تايبةتى هةطة  هيضيى داَزاوو فزة كورصي باسُةكاُيةوة. 

قفى ثةرهةًاُةكاُةةدا دروصةةيدةكاا بةةة ٓىكةةار  ٓةًةةةِرةُ ى هةةة نَيةةز صةةة صةةَي:
 ئةوة   دةرفةا دةداتة كةًيِة صياصييةكاْ كورصى ثةرهةًاْ ببةُةوة.

سؤر  نًةةةةةارة  كورصةةةةييةكاُى باسُةةةةةة  ٓةهذبذاردُةةةةةكاْ دةرفةةةةةةتى    ضةةةةوار: 
بزدُةوة  كورصى دةداتة ثاهذَيوراواُى ثَيلٔاتة ُةتةوةيىء ئايِييةةكاْ هةةُاو   

 و ئاييِى سؤريِةدا دةربكّ.  هيضيى بشبةكاُى ُةتةوة
ًوٌ ُةةَيء ء بةى ئةةو كىًةهذ اياُةة طوجنةةاوة كةة هةة قىُةاةى ديليةاتىر         ثَيةِج: 

بشبةةةةكاُياْ  كةةةةهيور  دميوكزاصةةةيياْ تَيةةةدا كةةةشةو    دةرضةةةووْء  هةُ ةةةةوة
 دؤِراُدْ قبوَي ُاكةْ.
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ََُُْتماًّ ىُسخً ّىََْتساَتحً سََزةًَ  الَتّت خشاد و ّتس

 

ةورة ٓةيةة هةةَُيواْ دةُ ةةكاُى ئةةو ُوَيِةراُةةدا كةة هةة        هياواسييةكى طيةن: 
نَيةةز صةةةقفى يةةةن ثةرهةًاُةةدا كىبووُةتةةةوة, واتةةة ُادةداهةةةتى ُوَيِةرايةةةتى     

 بةرٓةًدةَٓيَِي . 
بةةةةٓى  طواصةةةيِةوة   ضةةةةُديّ ثةةةاهذَيوراو  هةةةةُاو هيضةةةية بةَٓيشةكاُةةةدا,   دوو: 
بةةة دةُ ةةى   ةوة كورصةةى ثةرهةةةًاْ دةبةُةةةوة ُةةةن  ى صةةةرؤكى هيضةةي ةكاُدةُ ةة

 َىياْ دةربكّ.

ئةةةو ُوَيِةةةرة  ئارةسوًةُداُةةة واس هةةة ثةرهةةةًاْ دةَٓيَِيةة , دةبَيةة  ٓةةةر   صةةَي: 
  ثاهذَيوراوَيلى ئةو هيضية هَي ة  ب زَييةةوة ُةةن ثةاهذَيوراو  هيضةيَيلى ديلةة     

 .  ى سؤردةُ َاوةْ 

رَي ةةة بةةة بةةشث دةداا بةةة ئةُةةداسة  نًةةارة  كورصةةييةكاُى باسُةةة         ضةةوار: 
اردُةكةةةو ٓةُةةدَيلبار دوو َٓيِةةدة ثةةاهذَيوراو هةةةُاو هيضةةيةكةدا ريشبةُةةد       ٓةهذبذ
, كةةةة ئةًةةةة  سيةةةاتز بةةةى دةُةةة  كىكزدُةوةيةةةةو كةةةواهَييى ثةةةاهذَيوراويخ  بلةةةاا

 دادةبةسَيَِي . 

سةًيِةةةةة  ٓاوثةةةةةمياَُييى راُةطةيةُةةةةدراو هةةةةةَُيواْ بةةةةشثء ثَيلٔاتةةةةة ثَيةةةةِج: 
 َيَِي ء تةقويدييةةةةةةةةةةةةةكاُى وةن َةةةةةةةةةةةةَي ء ٓةةةةةةةةةةةةىسو تةةةةةةةةةةةة،ةدا دةِرةَضةةةةةةةةةةةة 

 ٓةردوو ال صوود هة يةكب وةردةطزْء َٓيش دةبةَشِة يةكب. 

ُادةداهةةةةةةةةتى ُوَيِةرايةةةةةةةةتى هةةةةةةةوطزافى هةةةةةةةةَُيواْ ُاوضةةةةةةةةكاُدا   يةةةةةةةة : 
دروصةةيدةكااء بةيةةَيم هةةة يةكةةة كارطَيِزييةةةكاْ ُوَيِةةةرياْ هةةةُاو ثةرهةًاُةةدا     

  ُابَي ء بةيَيلى ديلةيياْ ٓةآلوصاُياْ هة ُوَيِةردا دةبَي .
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 ةً: سُسخًَ َتك دةّطً طىََضساوةدوو
 نظام صوت الواحد المتحول 

 

Single Transformation Vote (STV) 
 

 

صيضيٌى يةن دةُ ى طوَيشراوة يةكَيلة هة ئةُداًاُى صيضةيٌى ُوَيِةرايةةتى   
بةةةريياُياو كةةاري  هةةة  (1891 -1806) تىًةةا  ٓةةار  هةةة  ٓةريةةةنء رَيةةذةيى
اُى صيضةيٌى يةةن   ةك, توةمةة ثَيلَٔيِةةر  يةكبهة  داُيٌارن, بةهياهة  ئةُدرا 

 صةدة  ُىسدةدا دآَيِا. هة  دةُ ى طواسراوةياْ
 داضةةةةةُد دةوهذةةةةةتَيلى كةًةةةة هةةةةة  تةةةةةُٔابةةةةةر ئاهذىسييةكةةةةة  هة ئةةةةةَ صيضةةةةيٌة

صةةاهذى هةة   , ًاهذيةةاةوة(1921صةاهذى ) هةةة  ثيادةدةكزَية  وةن: كىًةةار  ئَيزهةُةدة  
 . ئيضيىُيا بةكارَٓيِزاة ه (دا1990صاهذى )هة  (ةوة, بى هارَيليخ1947)

هةةةة  ئةجنوًةةةةُى ثةة،اْء ٓةُةةدَيم  هةةة   ٓةريةةةن ئةةةَ صيضةةيٌة بةةى ٓةهذبةةةذاردُى    
ٓةرَيٌةةةةةكاُى ئوصةةةةباهيا, ٓةهذبذاردُةةةةةكاُى يةةةةةكَييى ئةةةةةوروثا, ٓةهذبذاردُةةةةة    
هىكاهذييةكاُى ئَيزهةُدة  باكورو صلىتوةُدةو ٓةُةدَيم ئةجنوًةةُى كةارطَيِزيى    

 .اوةَٓيِزىهىًبيا  بةكارٓةرَيٌى بزييشى ك ُيوسهةُداو
صيضيٌى يةن دةُ ى طوَيشراوة بة صيضيٌى ُوَيِةرايةتى رَيذةيي بةَي هيضة    

هيةةةاواس هةةةة صيضةةةيٌى هيضةةةيى ُوَيِةرايةةةةتى رَيةةةذةيى هةةةةَ      ئةةةةنًاردةكزَي ء
ى بةةذاردةكاُ, واتةةة دةُ ةةدةر صةةةُيةرداية ُةةةن هيضةة هةةة  ثةةاهذَيوراو صيضةةيٌةدا
  .يضيى بيشبىُةن هدةكاا ثاهذَيوراواْ ئاِراصية  

دةُ ةدةر   (ءتفضلليي صيضةيٌَيلى ثوةبةُةدة )  صيضيٌى يةن دةُ ى طوَيشراوة 
...ٓيةةةةد( بداتةةةةة 4, 3, 2, 1بةةةةة يةةةةَيوة  ثوةبةُةةةةد  نًارةكةةةةاُى )   دةتواَُيةةةة

ثاهذَيوراوةكةةاْء ُاضةةاريخ ُييةةة بةةة ئةُةةداسة  نًةةارة  كورصةةييةكاُى باسُةكةةة  
( بداتةة  1ُٔا, بى منووُة, نًارة )بذاردة بداتة ثاهذَيوراوةكاْ بةهذلو دةتواَُي  تة
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  ئةةةةَ صيضةةةيٌة. ديلةةةةداتةةةة ئةةةةواُى بذاردةيةةةةكى تةةةز ُةيةةةةن ثةةةاهذَيوراوو ٓةةةير 
 .ثيادةدةكزَي  فزة ُوَيِةر/ كورصيدا ىيةكى ٓةهذبذاردُباسُةهة 

صيضةيٌى  هة  كارتى دةُ داُةكة , وةكتةوة هةصةر  دةُ دةر هةَ صيضيٌةدا
بايةبيِةوة بةى   هةة   دةداتة ثاهذَيوراوةكاْء رةنًآةية,  ئةهذيةرُاتي داى داُدةُ 

بايةبيّ  ( بةى  1بى منوُة دةُ دةر نًةارة ) ريشبةُدياْ دةكاا,  بايبو بى با 
ِروو  هةةة  كةةة ,دادةَُيةة    بايةةبثةةاهذَيوراو( بةةى 2نًةةارة )ء دادةَُيةة ثةةاهذَيوراو 

,   نًةةارة يةكةةةوة دَيةة ثةةاهذَيوراودوا  هةةة  ُوَيِةرايةةةتيلزدُى دةُ دةرةكةةةوة,
 دةكاا.  بذاردةةكاْ ثاهذَيوراوٓةتا ٓةًوو بةَ يَيوةية نًارةياْ دةداتَى 

ًةةةرج ُييةةة دةُ ةةدةر ٓةةةًوو   ئارةسووًةُداُةيةةةو  بذارداُةةةسؤربةةة  هةةار ئةةةَ  
بةةى يةةةن  بةةذاردة يةةةنتةةةُٔا  بةةذاردةكاُى بداتةةة ثاهذَيوراوةكةةاْ بةةةهذلو دةتواَُيةةة  

ئةاهذىسييء   .اوةكةاُى تةز بةذاردة بلةاا    بةبَيتةةوة  ثاهذَيور  ثاهذَيوراو بةكاربَٔيَِي 
سةمحةتى ثزؤصةة  ٓةةنًاركزدُى دةُ ةةكاْ بةةَ صيضةيٌة  وادةَواسَية  كةة        

 ُاوةُةةدةكاُىدةُ ةةةكاْ هةةة ُةةاو وَيضةةي ة  دةُ داُةةدا ُةةةنًَيزدرَيّء بربَيِةةة       
 هياكزدُةوةو نًاردُى دةُ ةكاْ.
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َُىساواًّ بشاوة ىت ضَُىاصي دَاسَنشدًّ ثاَىهََُيناسي:  

 سُسخًَ هتَىبزاسدًّ َتمذةّطً طىََضساوةدا 

 نةخيَر

ئةو كانديدةى كةمرتيو دةنطى يةية بنسيَتة دةزةوةو 
 دةنطةكانى بةضةز ئةوانى تسدا دابةكبنسيَتةوة

 نةخيَر بةلَىَ

ئايا يةموو كانديدةكاى 
 يةلَبريَسدزاوى ؟

  كؤتايى

دةنطة شيادةكانى يةز  
نى يةلَبريَسدزاوى نو َ كانديديَ

بةضةز ئةو كانديدانةدا 
دابةكدةكسيَتةوة  كة لة 
 برازدةكةدا ماونةتةوة

 بةلَىَ

 برازدةكانى يةكةمى يةزيةك 
 لة ثالَيَوزاوةكاى برميَسة !

 نةخيَر بةلَىَ

ئايا يةموو كانديدةكاى 
 يةلَبريَسدزاوى ؟

 كؤتايى
 

دةنطة شيادةكانى يةز  
يَسدزاوى نو َ كانديديَنى يةلَبر

بةضةز ئةو كانديدانةدا 
دابةكدةكسيَتةوة  كة لة 
 برازدةكةدا ماونةتةوة

 كانديد يةية كؤى ذمازةى دةنطةكانى ئايا 
 ؟ بطاتة كؤتاى دزؤث
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 ثاَىَُىساوة بشاوةماُ دَاسَنشدًّ ضَُىاصي 

 بت سُسخًَ َتك دةّطً طىََضساوة:

ثزؤصةةةةةةة  دةرَٓيِةةةةةةاُى ئةةةةةةةجناًى كىتةةةةةةايى ٓةهذبةةةةةةذاردْء دابةيةةةةةةلزدُى    
كورصةةةييةكاْ بةصةةةةر ثاهذَيوراوةكاُةةةدا بةةةة صيضةةةيٌى يةةةةن دةُ ةةةى طةةةوَيشراوة    
كةةارَيلى ئةةاهذىسةو بةةة سجن،ةيةةةن ثزؤصةةة  نًاردُةةدا دةِرواا, بةةةَ يةةَيوةية       

 َوارةوة:
هةة   ٓةريةةن بةذاردة  يةكةةًى   ئةجناًى نًةارة  دةُ ةةكاُى      يةكةَ:ٓةُ او

 ثاهذَيوراوةكاْ دوا  هياكزدُةوةو نًاردْ دةردةَٓيِزَي .
 ئاصةةةةيى باسُةكةةةةةهةصةةةةةر  6ٓاوكَيشةةةةة  "كىتةةةةا  درو " ٓةةةةةُ او  دووةَ:

بةةةى ساُيِةةةى الُيلةةةةًى نًةةةارة  ئةةةةو دةُ اُةةةة  كةةةة ثَيويضةةةية   دةردةَٓيِزَيةةة 
 .سُة  ٓةهذبذاردُةكةيدا بةدةصييبَٔيَِي  بى ئةوة  دةربكَي .ثاهذَيوراوَيم هة با

 
 
 
 

 (:First referenceبذاردة  يةكةَ )
o    يةةاْ  يةكضةةاْنًةةارة  دةُ ةةةكاُى  هةةة بةةذاردة  يةكةًةةدا  ئةةةو ثةةاهذَيوراوة

 .وةةتباكورصييةن دة راصيةوَى ئةوا ,درو كىتا  هة  سياتز بَي 
ئةةةو بةصةةةر  دةًَيِِةةةوة, يةكةةةَكةةاُى بةةذاردة   /بةةزاوةهةةة  ئةةةو دةُ اُةةة   -

كورصةيياْ   ًاوُةتةةوةو  بةذاردة  يةكةًةدا  هة  اُةدا دابةيدةكزَيّ كةة/ثاهذَيوراو

                                                 
(ةوة H.R.Droopناوى بريمةندو بريكازيهاضى ضةدةى نؤشدةيةم ) : لةDroop Cuota -دزوث كؤتاى  6

داتاكساوة. كؤتاى دزوث بةكازدةييَهسيَت بؤ ديازينسدنى النينةمى ذمازةى ئةو دةنطانةى كة دةبيَت ثالَيَوزاويَك 
 ت بؤ ئةوةى كوزضييةك بباتةوة.  هيَبةدةضتيبًيَ

 1+](1ذمارةى كورسييةكانى بازنةكة + )ذمارةى دةنطةكانى بازنةكة/ [=  كؤتاى دروث
 

Quota = [(V/(S+1)]+1 
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, ئةويخ بة دابةيلزدُى ئةو دةُ اُة  ًاوُةتةوة بةصةر نًارة  ُةبزدؤتةوة
دةُ ةةةةى تةةةةةواو  ثةةةةاهذَيوراو  بةةةةزاوةداو ئةةةةةو رَيذةيةةةةة  هةةةةةَ دابةيةةةةلزدُةوة 

ة  دووةًى ئةو ثاهذَيوراواُة دةكزَي  كة هة بةذاردة   دةردةضَي  كةِرةتى بذارد
  يةكةًدا دةرُةضووْ.

َ   دوا  دابةيلزدُى دةُ ة سيادةكاُ -  ى ثاهذَيوراوة بزاوةكةاُى بةذاردة  يةكةة
كىتةا  ديةاريلزاو    ب اتةة بةصةرياُدا, نًارة  دةُ ةكاُى ٓةةر ثاهذَيوراوَيليةاْ   

كةةةاُى تةةةز كةةةة نًةةةارة    ةو ثاهذَيوراوةاتةةةةوكورصةةةي دةبئةةةةويخ دةردةضةةةَي ء  
 .بى بذاردة  دووةَ دةًَيِِةوة دةُ ةكاُياْ ُاطاتة كىتا  دياريلزاو

 (:Second referenceبذاردة  دووةَ )
ْ هة  َ قىُاةةدا صةرةتا صةيز  نًارة  دةُ ةكاُى ٓةريةنهة  -  ثاهذَيوراوةكةا

ٓةةةةًووياْ كةةةةًبة  هةةةة  ُاوياُةةةدا دةُ ةةةةكاُى هةةةة  ثةةةاهذَيوراوة دةكةةةةيّ, ئةةةةو  
 .زَييةدةرةوةةكد
ة  بةصةر ثاهذَيوراوةكاُى بذاردئةو ثاهذَيوراوة  كزاوةتة دةرةوة دةُ ةكاُى  -

 كزَي .دووةًدا دابةيدة
كىتةةا  ب اتةةة ٓةةةر ثاهذَيوراوَيةةم نًةةارة  دةُ ةةةكاُى   دوا  دابةيةةلزدُةكة, -

  بزاوة ئةنًاردةكزَي . دياريلزاو ياْ سياتز بة
سيةةةةادةْ هةةةةارَيلى تةةةةز بةصةةةةةر  ةكةةةةاْ ثةةةةاهذَيوراوة بزاوهةةةةة   ئةةةةةو دةُ اُةةةةة -

دا دابةيةدةكزَييةوةو ٓةةر ثاهذَيوراوَيةم طةيشةية     ى بذاردة  دووةًثاهذَيوراوةكاُ
بةةةى  ة ئةةةةو كىتايةةةةكىتةةةا  ديةةةاريلزاو, كورصةةةي دةباتةةةةوةو ئةواُةيةةةى ُاطةُةةة 

َ بةةةذاردة  صةةةَئةَ دةًَيِِةةةةوةو ثزؤصةةةةكة    بةٓةةةةًاْ يةةةَيوة  بةةةذاردة  دووة
)بةةةى  .كورصةةةييةكاُى باسُةكةةةة دابةيةةةدةكزَي   بةردةواًةةةدةبَي  ٓةةةةتا ٓةةةةًوو   

 تَي ةيشنت هة َ كزدة بضابيية صةيز  منووُةكة  َوارةوة بلة(.
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 منووُة: 
 دةُ  (8000)ى دروصيى باسُة  ٓةهذبذادُةكة = ةُ دكى  نًارة   -
 كورصي 3قةبارة  باسُة  ٓةهذبذاردُةكة =  -
 كاُديد  5 نًارة  ثاهذَيوراو: -

   يةكةًى ثاهذَيوراوةكاْ: ئةجناًةكاُى بذاردة
*  (    دةُةةةB( :)1750)ثةةةاهذَيوراو   *(  دةُةةة A( :)0077)ثةةةاهذَيوراو   *

*      دةُ ( D( :)0077)ثاهذَيوراو  * دةُ (           C( :)077)ثاهذَيوراو  
 دةُ ( E( :)0050)ثاهذَيوراو  
 ييلار :

 1( +1كىهلة  درؤ  = )ن.د/ ن.ن + ٓةُ او  يةكةَ:
                 ={8000 /3+1}+1 =2001 

 2500سيةةاتز دةُ ةةى َٓيِةةاوة )كىهلةةة  درؤ  هةةة  (D)بةةةو ثَييةةة  ثةةاهذَيوراو  
 . ئةوة كورصييةن دةباتةوةهةبةر دةُ (,

دةكاتةةة:   دةًَيَِييةةةوة (D)ثةةاهذَيوراو  هةةة  ئةةةو سيادةيةةة   ٓةةةُ او  دووةَ:
{2500-2001  =499}. 

دابةيةى كةى  نًةارة      كةة بزاوة اهذَيوراوةثة  نًارة سيادةكة  ٓةُ او  صَئةَ:
  ةيّ:دةُ ى ٓةًاْ ثاهذَيوراو دةك

{499  /2500  =790550} 
كةةةةةِرةتى بةةةةذاردة  دووةًةةةةى   (001996) يةةةةةرَيذة ئةةةةةَ ٓةةةةةُ او  ضةةةةوارةَ:

 : دةكةيّ ثاهذَيوراوةكاْ
 : بةَ يَيوةية بَي  ئةجناًةكاُى بذاردة  دووةًى ثاهذَيوراوةكاْئةطةر 
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*  (    دةُةةة B( :)0577)ثةةةاهذَيوراو   *(  دةُةةة A( :)0077)ثةةةاهذَيوراو   *
*      دةُ ( D( :)0307)ثاهذَيوراو  * دةُ (           C( :)077)ثاهذَيوراو  
 دةُ ( E( :)0000)ثاهذَيوراو  

  دةكاتة:ئةجناًةكة  ئةوا 
  299 = (A( :)0077  *001996)ثاهذَيوراو   *
 379 = (B( :)0577 *001996)ثاهذَيوراو   *
 399 = (C( :)677  *001996)ثاهذَيوراو  * 
 250=  (E( :)0000  *001996)ثاهذَيوراو  * 

َ ى ٓةةةر ثةةاهذَيوراوَيلى  ئةةةجناً ٓةةةُ او  ثَيِبةةةَ:  طةةة  هةةة  ٓةةةُ او  ضةةوارة
 بذاردة  يةكةًدا كىدةكةيِةوة:ٓةًاْ ثاهذَيوراو  ئةجناًى 

 (  A( :)1200  +299  =1499)ثاهذَيوراو   *
 (   B( :)1750  +379  =0005)َيوراو  ثاهذ *
 (          C( :)600  +399  =999)ثاهذَيوراو  * 
 (E( :)0951 +250  =0077)ثاهذَيوراو  * 

كورصةييةكياْ بزدؤتةةوة ضةوُلة     (E, B)دوو ثةاهذَيوراو   هةة   ئةجناَ: ٓةريةةن 
 ٓةردووكياْ كىهلة  درؤثياْ تَيءةِراُدووة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضتّذ حَُبُُُْتك:                      

 :  -1-حَُبًُْ

ئتطتس ىت هتّطاوي ثَُْجتٍذا ىت بتشي دوو ماّذَتذ حتتّها ماّذَتذي     

(E ) دةسبضىواَت، ىت وماحتدا دةبىو هتٍاُ ئتو مشدة ضُناسَُتي بؤ

َتص  (E)ماّذَذي ٍاُ مشد، هتٍاُ ئتو هتّطاواّت بؤ (D)ثاَىَُىساوي 

 دووباسة بنتَْتوة.

 

 

 
 



 سيشتنةكانى هةَلبذاردنةوة بيزانني                               ئارام جةمال  تة لةبارةىئةوةى ثيَويش 
 
 

037 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  -2-حَُبًُْ

تطتس ىت هتس بزاسدةَتمذا هُض ثاَىَُىساوََل دةسّتضىوبىو، ئتوا ىتو ئ

بزاسدةَتتتتدا ئتتتتو ثتتتاَىَُىساوةي متتتتٍخشَِ دةّطتتتً بتدةستتتخهَُْاوة  

دةمشََختتتتدةسةوةو دةّطتتتتماًّ بتستتتتس هاوبتتتزاسدةماًّ خؤَتتتذا 

 دابتضذةمشََج.   

 

 
 : -3-حَُبًُْ 

ماّذَتذي  ئتطتس ىت هتّطاوي ثَُْجتٍذا ىت بتشي دوو ماّذَتذ حتتّها    

(E) ماحتدا دةبىو هتٍاُ ئتو مشدة ضُناسَُتي بؤ  دةسبضىواَت، ىتو

َتص  (E)ٍاُ مشد، هتٍاُ ئتو هتّطاواّت بؤ ماّذَذي (D)ثاَىَُىساوي 

 دووباسة بنتَْتوة.
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 ضساوة:ََسُسخًَ َتك دةّطً طى ئتسََُْتماًّ  و َتّت باشال

ئةجناًةكاُيةةةةةةةدا هةةةةةةةة  ئةةةةةةةةَ صيضةةةةةةةيٌة رَيةةةةةةةذةيبووَُيلى بةرضةةةةةةةاو  يةةةةةةةةن: 
بةرهةصةةةةيةدةكااء ضةةةةةُدَيم نًةةةةارة  كورصةةةةييةكاُى باسُةةةةة  ٓةهذبةةةةذاردْ     

 ةبَي .سياتزد فزةييةوةِروو  هة  سيادبلاا رَيذةييبووُى ئةجناًةكاُيخ
 كةًبيّ دةُ ى تَيدا بةفِ،ؤدةِرواا.دوو: 

بةةةةةةردةَ ثةةةةةاهذَيوراواُى ثارتةةةةةة بكةةةةةووكةكاْء قةةةةةةوارة    هةةةةةة  دةرفةةةةةةاصةةةةةَي: 
بةةةةى  ياْ ةَضةةةةَيَِي  ُوَيِةةةةةر صةةةةةربةَىكاْء  ثَيلٔاتةةةةة ُةتةوةييةكاُةةةةدا دةرِ  

  .َي ًةُة ٓةهذبذَيزدراوةكاْ دةربكئةجنو

بةيةةَيوةيةكى بايةةب   ئةةةَ صيضةةيٌة ٓةةاُى ثارتةةة صياصةةييةكاْ دةداا   ضةةوار: 
اْ دةُ ةدةراُي دةُ ى نياُى ُاوَى  َىياْ رَيلبخةُةوةو كاربلةْ بى ئةوة  

بزدُةوة  كورصياْ بى ًضىطةر  كة بةهىرَيم ئاِراصية  ثاهذَيوراوةكاُياْ بلةْ
 بلةْ.

ريلزدُى بةةةةردةَ بةيةةةدا هةةةة  بةةةارهةةةة  ئةةةةَ صيضةةةيٌة سةًيِةيةةةةكى سؤر ثَيةةةِج: 
ضةةةةوُلة دةِرةَضةةةةَيَِي    ٓةهذبذاردُةةةةدا صةةةةةثزؤهةةةةة ثةةةةاهذَيوراواُى صةةةةةربةَى 

 .بِاةة وةردةطزَي  ُةن هيضيى بيشبى بةثاهذَيوراو 
باسُةةةكاُى ٓةهذبةةذاردُى ئةةةَ صيضةةيٌة بةطشةةيى بكةةووكةو ثةيوةُةةد     يةةة : 

 . َُيواْ دةُ دةرو ثاهذَيوراو بةَٓيشة 
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 ضساوة:سُسخًَ َتك دةّطً طىََ ّتسََُْتماًّ  و الَتّت خشاد 

َ هةة   ةرَي ة يةن:  ٓةةبَي ,    ثةاهذَيوراو  سؤر  دا دةطزَية  كةة  ثةارتى بكةووك   بةةردة
 َ بةارةدا دةُ ةةكاُى بةصةةر ثاهذَيوراوةكاُيةدا دابةيةدةبَي  ئةًةةة      هةة   ضةوُلة 

ًة  َةزاثب  هة .ثاهذَيوراوةكاُى ُةبَي هة  وادةكاا ئةطةر  بزدُةوة  ٓيكلاَ
ة  نًةةارة  دةُ ةةةكاُياْ دةضةةَيية َشًةةةتى ثارتةةة طةةةورةكاْء بةًةة      ئةوةيةةة

كة بيواُّ سؤريِةة  رةٓةا    بةيَيوةيةن سياددةكاا  رتاُةائةو ث كورصييةكاُي
دةصةة  بةصةةةر ثَيلَٔيِةةاُى بلوًةتةةدا  ببةُةةةوةو ُةةاو ثةرهةةةًاْكورصةةييةكاُى 

 .ب زْ
ئةطةرضةةةةةى نًةةةةةارة  كورصةةةةةييةكاُى باسُةةةةةة  ٓةهذبةةةةةذاردْ سيادبلةةةةةاا    دوو: 

 ة سياتزدةبَي , بةآلَ ئةًةِروو  ٓةًةهىرييةوهة  رَيذةييبووُى ئةجناًةكاُيخ
 َىيدا دةبَييةًاية  الواسكزدُى ثةيوةُد  َُيواْ دةُ دةرو ُوَيِةرةكاُياْ.هة 

ْ      صةةَي:  هةةة   ُةةاوةوة هةةة   ئةةةَ صيضةةيٌة دةبَييةةة ًايةةة  دابةيةةلزدُى بيشبةةةكا
 َُيواْ ثاهذَيوراواُى يةن قةوارة  صياصيدا دروصةيدةكاا هة  بةرئةوة  كَيرِبكَي

ياْ بةى    بيشبةةكاُ دةُ دةرَيوراوَيم ٓةوهذدةداا سؤرتزيّ بةرئةوة  ٓةر ثاهذهة 
 .رابلَيشّ َىياْال  

و ئةةاهذىسةى ئةةةَ صيضةةيٌة  نًةةاردُى دةُ ةةةكاُ هياكزدُةةةوةو ثزؤصةةة  ضةةوار: 
ْ ئةًة  ٓةًوواْ ُاضاردةكاا  ُاوةُةد  هياكزدُةةوةو نًةاردُى    هةة   دةُ ةةكا

زصةةي بةةى صةةةر  ديةةارة ئةًةةة  ًةت  كةةة هيابلزَيِةةةوةو بةةذًَيزدرَيّ, دةُ ةةةكاْ 
ى ُةةاو صةةِدوقةكاُى دةُ ةةداْء دةصةةيلاريلزدُى دةُ ةةةكاْ   ئاصايشةةى دةُ ةة 

 .دروصيدةكاا

ِروو  تَي ةيشةنتء ثيادةكزدُةةوة بةى دةُ ةدةر ئاصةاْ      هةة   ئةَ صيضةيٌة ثَيِج: 
 بذاردةيةكى ٓةية .هة  بةرئةوة  سيادهة ُيية
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  ٍّحاَبتحَتّذَُتما 

 سُسخًَ ّىََْتساَتحً سََزةًَ:
 

ٌى رَيةةةذةيى بةةةى ثِزكزدُةةةةوة  كةًوكِزييةةةةكاُى صيضةةةيٌى   ئةطةرضةةةى صيضةةةي
سؤريِة ٓاتةئاراوةو ٓةُدَيم اليةُى ضاكلزد, بةآلَ هة ضةةُد يةوَيَِيلى تةزةوة    

 :؟طزُ بيِياْ كاًاُةْ َةو ء كةًوكوِر  تَيدا دةركةوا, با بشاُ 
 

 سُسخًَ ّىََْتساَتحً سََزةًَ : ئتسََُْتماًّ  و الَتّت باش 
 

   كَيشةى راصةيةقيِةو دادثةروةراُةة بةى ُوَيِةرايةةتيلزدُى       تارادةيةكى بةا
ُةةاو ئةجنوًةُةةة ٓةهذبذَيزدراوةكاُةةدا دةردةَةةاا, هةةة  َٓيةةشو ثارتةةة صياصةةييةكاْ

صيضةيٌى ُوَيِةرايةةتى صةرتاصةةر  دةوهذةتةدا, ديةارة ٓىكةار        هةة   بةتايبةتى
دابةيةةلزدُى كورصةةييةكاُدا كةةةًبيّ رَيةةذة  دةُةة    هةةة  صةرةكيشةةى ئةوةيةةة 

 ؤدةِرواا. بةفِ،

 

    ْ ُةةاو ئةجنوًةُةةة  هةةة  ثارتةةة بكةةووكةكاْ ئاصةةاُب دةتةةواُّ ُوَيِةرايةةةتييا
صةربةَىيياْ هة  ٓةهذبذَيزدراوةكاُدا دةصيبلةوَي ء ئةًة  سةًيِة  هىرَيم

  بى دةِرةَضَيَِي .
 

   وة  ثةةةارتَيلى صياصةةةي بةةةة تةةةةُيا بلوًةةةةتى رةٓةةةا    هةةةة  رَي ةةةة دةطزَيةةة
هةة   ة  بةفِ،ؤداُى دةُ ةكاْ سؤر كةًةة, ئةًةة   بةرئةوة  رَيذهة  ثَيلبَٔيَِي ,

َىيدا دةبَيية ًاية  دروصيبووُى فزةيى صياصىء هَيزةيةةوة سةًيِةة بةى بةة     
  ئىثىسصيىُبووْ دةِرةَضَي .
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   ّ هيضةيةكاُياُدا  هةة   ثارتة صياصييةكاْ, بةطةورةو بكووكياُةوة, دةتةواُ
 ء رةطةس بلةُةوة..صةر ئاصيى ُاوضةو ئةتِيمهة هَي ة  ثاهذَيوراو  ٓةًةهىر

ٓةةةاُى بةيةةةداربووَُيلى بةةةةرفزاواُى دةُ ةةةدةراُى ٓةهذبذاردُةةةةكاْ دةدااء     -
 بةًة  رَيذة  بةيداريلزدُى دةُ دةراْ بةرسدةبَييةوة.

 

   طةهذةةدا دَييةةةوةو هةةة  صيضةةيٌى كىتةةا  ثَيلٔاتةةة ُةتةةةوةيىء ئايِييةةةكاُى
 ْ راوةكاُةةةةةدا ُةةةةةاو ئةجنوًةُةةةةةة ٓةهذبذَيزدهةةةةةة  رَي ةةةةةة بةةةةةى ُوَيِةرايةةةةةةتيلزدُيا

 َىيدةكاا.
 

 يةةةةاريلزدْء هةةةةة  كةةةةة بزييييةةةةة ,داااُةةةةدةر ُةةةةارَي ةةةةة بةةةةة ديةةةةاردة  طزمي
و بةةارةدا كةةة  هةةة  دةصةةيلاريلزدُى صةةِور  باسُةةةكاُى ٓةهذبةةذاردْ بةتايبةةةتى   

 صةرتاصةر  وآلا تةُٔا يةن باسُة  ٓةهذبذاردْ بَي .

 

 و الَتّت خشاد ََُْ  تماًّ سُسخًَ ّىََْتساَتحً سََزةًَ:ّتس
 

  سؤر  ْ  ُةةةاو ثةرهةًاُةةةدا وادةكةةةاا:  هةةةة  ء ٓةًةةةةهىر  ثارتةةةة صياصةةةييةكا
 ثَيلَٔيِاُى بلوًةا كارَيلى ثِز طَيزًةو كَيشة بَي . -1

 

ُةةةاو ثةرهةًاُةةةدا وةرب ،َيةةة . ء كَيشةةةة هةةةة  بةيةةَيوةيةكى سةمحةةةةا بِزيةةةار  -2
 ,دروصةةةةةيدةكااء دةبَييةًايةةةةةة  دروصةةةةةيبووُى بلوًةةةةةةتى ٓاوثةةةةةةمياَُييى 

َىيدا ئةطةر  هة  الواسو ُاصةقاً ،  دةبَي ء ئةًة سؤرهار ثَي ةيةكى  كة
 ُاصةقاً ،  صياصي سياتزدةكاا.

 

      دةرَٓيِاُى ئةجناًةكاُى كىتايى ٓةهذبذاردُةةكاْ بةةثَيى ئةةَ صيضةيٌةو بةة 
راطةياُةدُى   ئةةوة  صيضيٌى سؤريِةدا قورصيبةو دةبَييةٓى  هةطةَي  بةراورد

اَيةكار ء يةةاريلزدْ بةةة  كةةة ئةًةةة  ئةطةةةر  صةة    دوابلةةةوَي , ئةجناًةةةكاْ
 دةُ ةكاْ دةِرةَضَيَِي .
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  اصةةي, دةبَييةةةٓى  كةةةرتلزدُى ثةةارتى صيصيضةةيٌى ُوَيِةرايةةةتى رَيةةذةيى
صاية  هيضيى ُيٌكةكزاوةدا, ضوُلة ٓةر ثاهذَيوراوَيةم ٓةةوَي بةى    هة  بةتايبةتى

بضةةةةةابى ثاهذَيوراوةكةةةةةاُى هةصةةةةةةر  بةدةصةةةةةئَيِاُى سؤرتةةةةةزيّ دةُةةةةة  دةداا
 واُى تز.ئة ءٓاوهيضيةكة 

 بةردةَ ثةارتى صياصةى توُةدِرةو و ثةةِرط،دا داُاَةااء ئةطةةر        هة دةرفةا
ئةةةةةوة  ثةةةةارتى ُةنادثةرصةةةةيةكاْ  بةدةصةةةةئَيِاُى كورصةةةةيياْ دةداتةةةةَى, وةن

  ثةرهةةةةةًاُى صةةةةويددا رَيةةةةذة   2010ٓةهذبةةةةذاردُى صةةةةاهذى هةةةةة  )راصيضةةةة (
 كورصي( بةدةصئَيِاوة.  20  دةُ ةكاُى )واتة (507%)
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 خيَصانةكانى ضيطتنى هةلَبرازدن
 

 
 

 خَيشاوً سَيهتم:            

 

سيسخمً هتَلبذاردوً 

 واحَيكتَل
 النظام االنتخابي المختلط

Mixture Electoral System 
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 سيسخمً هتَلبذاردوً حَيكتآلو

ةيو تتَ  ينتيهةبتتَةة،ة ةكةبتتَةية ةيَاتتيىةتاتتة ة،سيشتتى هةلَبذاتتنى تيهةةيو تتَ  
انَةبَطَألةئَييىميو هةسيشى هةزؤ لَبذانى تيهةسيشى هةئَييىميو هةخيوزىيهة

ةةيواونَ ىاتتَةهة اوتتنةاةةزيتتَةزاتتةةنةبيشتتىهةيواونَ ىاتتَةهة اونةايتتَ ة ةةلتتةةو ة،ةةة
بتتتتت ةيتتتتتة ةةةبيشتتتتتلَةَتتتتتةبذيوو ى ىيهةةةيَيَستتتتتهةلَبذاتتتتتنى تيهةمَبَستتتتتىهةةبتتتتتَ

ةئَجنومَيَيةيهةيواونَ ىاَةه.ة
 ة ةةسَ ضتتة ةاتنةو ةةبتتَيو تتَ  ينتيهةت  ةسيشتتى هةلَبذاتتنى ت ةل يتتة تةة

ختتَ  َة اوتتنةاهةسيشتتى هةزؤ انتتَ ةسيشتتى هةيواونَ ىاتتَةهةبتتَةلَ اتتَكةيتتَة
اةستةيةيهةلَبذانى تييةيتيىةةةبتَةةة  ةة بَةةبَ ئَ ةةلَيياوكبَة،يَمويوِ اية ةلَاَ

لتتتتَ ت  ةةيتتتتَيةيهيئَ اونالاَيتتتتَةبتتتتَةةَةبتتتتَ ةستتتتو ت ة طنة ةؤةتتتتَتتتتَيةاة ةبنت
ت  ةشتتتتتيووىزتةموةو بتتتتتَينى تىةسيشتتتتتى هةلَبذاتتتتتنى تيهةةةبتتتتتَةةسيشتتتتتى َيَ 

ة.ة ةةيو َ  اة ةتىليونة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيستمى نويَنةرايةتى
 (ليست) ريَذةيي 

 سيستمى زؤرينة
 (ثالَيَوراو) 

اوتيَكةلَ سيستمى  
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بتتَةَيوتتهة تت  تةََاوةيتتيتَةئةستتىهةيتتة بيو هةسيشتتى هةلَبذاتتنى تيهةةيو تتَ  ة
ةهة يتتة ىزت  ةفتت  م،ةبتتَةاَيتتَ ةةةت  ةسيشتتى َيَتةزؤ انتتَ ة اوتتنةاهةةييوتتوى 
 :بَةةيشةبناىنيىيئَ يَةة،يولةليونَيو ي

 ة Paralel Systemزة بسيشى هةلة ةَ ا

 (Mix Member Paroportional MMP)سيشى هةلة ِ اونةاهةئَييىميوىهةةيو َ  ة
 

 يتكتم: سيسخمً هاوحتريب

 النظام المتوازي
Paralel System 

 

لتتَ ت  ةسيشتتى هةزؤ انتتَ ةسيشتتى هةةة،بتتَةسيشتتى هةةيو تتَ  تةلة ةَ ااتتيىة
ية تةيتتَ ،ةةاتتَيربتتَةة يتتةلة ةتتَ ابَةبَشتتيووةاَيهة،ةةاهيواونَ ىاتتَةهة اوتتنة

ةلَبيول.ةةئَ ارةبَسَ ةئَجنةمهةليض ةمية ةية اتَ يبَبيوئَ ةتة
يو ستتييَيةيهةئَجنومتتَيهةةة اوتتتَبتتَةت  ةةيىااتت هةلة ةَسيشتتى بتتَةةَتتةبذيوو ى 
ةتةبةةَ ة:ةةةهيواونَ ىاَ

ة اوتتتتَتةاتتتَييوكةةبتتتَةاتتتة ةضتتتَييةَةبذيوو ى اوتتتكةةةَتتتةبذيوو ى ةاتتتَكة اوتتتتَتةاَيتتتَ :ةة
زؤ انَ ةةزبنى ةتةاَيَ ،ةت  ةختو،،ةتةيتتيىيهةةةةلَبذانى تيهةبَةسيشى َيةيه

ةهةضتتَييةيو ستتييَيةقتتَ ى ة،ةاَيتتيةيتهةيَطواوز ى ة...لىتتي ةيو ستتييَكةاتتة ةةةةة
يتتتتتَةاةستتتتةةَمتتتتتة ة ة اونةيتتتتتَتةةةتةبةةتتتتتَ ةةةيتتتتتَتةلَبذاتتتتنى ت ةبةزيييوتتتتوةئتتتتتَ ةة

َةةَىتتت،ةتاتتتة ةةبتتت ةئَمتتتَ ةتةبيوتتتلة   ةب ناوةةتاتتتة ا نت  ة تةَمة ةاتتتَكةبةزيتتت
،ةبَبَ ئتتتَ ةتةسيشتتتى َيَةةيو ستتتةةفتتتنةةخوتلَبذاتتتنى تيهةةتتتةكةيو ستتتةةاتتتةةة

ةة.زؤ انَاَ
َتتتتةبذيوو ى ى ةبتتتتَة اوتتتتتَتةبيشتتتتىهةيواونَ ىاتتتتَةهة اونةايتتتتَ ةةةةة اوتتتتتَتةت  ة :ة

ة.يو سييَيةيهةبةزيَتةلَبذانى ت ةبَسَ ةئةسىهة   ةتةبَيَ ة
ة
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 دةوطدةربتردةم ً بذاردةكاو و كارحً دةوطدان: 

تاتزىا ةتةيناوتل،ةاتة ةةةةت  ة ت  ةةبتَةةبَةسيشتى هةلة ةَ ااتيىةيتة ةهةتةيتتيى ةةةةة
يتَةبتَةت  ةبتنى تة ة،ةاتةخوتةت  ةيتة ةهةتةيتيىيتَ ةةةةةةةئَ ةةةةاَكةية ةهةتةيتيى

ة:اَتةخوى ة ةشيووةةبَ ة،بَسَ ةلَ ةية ةيو ية ةاَكةبنى تةتةتةيتيى ةلَاَ
 

o  توةدةوطدوو  بت يتك كارحً دةوطدان: 

 ؤَتةبتتَةةتةيتتتية ةةيتتَتةسيشتتى هةلة ةتتَ ابةَيةتةتةيتتَ ،ةة ة  بتتَةلَيتتياوك
ةتبتتَ  ةت  ةبتتنى تةةزىخىيتتة  ةتةيتيىيتتيىةاتتَكةيتتة ةهةتةيتتتيى ةبتتَية تةليونيول

ة:بَبَ تةميىاَةتةيتيىيه
تةيتت ةسيةستتييَ ةبتتنى تةتةةَتتة ةيو هبيشتتىهةبتت ةةتةيتتتهةاَيتتَمية ةبتتنى تةي

َةبذيوو ى ةيتتَةستتَ ةبتتَةة،ة تتةةتةيناوتتلةستتييََهةةةيَي َتتةبذيوو ى اوةيتتة ةبتت مة  ت
ة.حيزبيوكةبيولةاة ةَةبذيوو ى يةسَ بَخ ةبيول

ة

 بت دوو دةوطتوة كارحً دةوطدان يتك يتكتم: 
ة

َة تةيتتتية ةيىةتاتتة ة،ةتةسيشتتى هةلة ةَ ااتت ةكةبتتَة اونتتَتةيتتة ةهةتةيتيىيَيتت
بتتَالتة ىستتىهةية ةَيتتَ ةةتةيتت ةبتتَةَتتة ةهةسيةستتهةتةتى ةَةبتتَالتةضتتََهةةةةةةةة

ةيوو ى ةتةتى .ةةية ةَيَشَ ةةتةي ةبَةَةبذ
بَةئة ىتىةلَبيول،ةئَ ىةتازىانهةية ةَيتَةةاَكةية ةهةتةيتيى ةئَطَ ةةبَةبة او يى

ةتتَي ةة اوتتتَةبتتَ ةتةتى ةيتتَة تت  تةبيشتتىَيَتةيواونَ ىاتتَةهة اوتتنةاهةتىختتنى ةةة
بيشتتىَيَةيتتنى ةتةةطنميةيتتَتةئتتَ ةةب تتَا ةةة،ةبتتَةبَبذتتتَتةئتتَ ةتةئَطتتَ ةةةةبيوتتل

بَ يةةتتَتىةتةبيوتتلةبتتََةووةيتتة  ةب طتت تةةةستتنو تى ةاتتةخوتةيتتنى ةتةئتتةزىتةبيوتتل،ةةة
بيشىهةَة ةَةسيةسييَيةييىةت  ة   ةبتَةَتةبذيوو ى ةبَستَ ةيتة ةهةتةيتيىيَيتَةةةةةة

ة، تةبتةةة ةَةبذيوو ى تةسَ ةبَةَتة ةهةسيةستةةةشي ازبَييةب ناول،ةيَةلَ ت  يي
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ةئَمتتتَ ةبَالاَيتتتَ ةةتازىان نتيتتتهةقتتتو الَةطنىيتتتَ ةبَالاتتتَيهةتا َشتتتَ ةةةةةةةة
ة زايَيهةزؤ ةب ةتةيتية ةت  سىيةية .ةبَة ؤَتةتةيتيىييىةئةبذ

لَ اتَكةةةلَ ت  ةتةيتَيَتةسيشى هةلة ةتَ ابَةبَستىنَ ةيةةةشي ة ينتيه
َمتتة ةتةيو ستتييَيةيهةة تت  تةسيشتتى هةلَبذانى تيَيتتَ ةةبتتَبتتَ ةت  ةتةيتتتَة
َةةَةبنى تةيةيهةبَ تة ةتةيتية بةزيَتةلَبذانى ت  ةطنيتهَةبةاَخهةخ تةلَات

سيشتتتى هةلَبذانى تيَيتتتَةب تتتَا َةب تتتَ  ةةب ئتتتَ ةتةةواو تتتة تةبتتت ة َستتتىَتةة
ةةة.َيو  ةةَيةيهةتة خبَا 

ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
 

 

 

ة
ة
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o  :ثارحً سياسي دةدرَيج:يسخً بت لي دةوطت ئتوالي راسج 

بتتَةالتة ىستتىهةيتتة ةهةتةيتتتيىيهةسيشتتى هةلة ةتتَ ابةتةيتت ةبتتَةبيشتتىهةةةة
َةةةَتتة ةهةسيةستتةةتةت اوتتلَةةةة بيشتتتىهة"ة  تت  تةسيشتتى هةلَبذانى تيَيتت

 تةتاتتة ا نتيهةشتتيووىزتةةبتتَ  تةبيوتتلَةئَمتتَ ةةة"اه اوتتنةيواونَ ىاتتَةهة
ةَ ةةزمَبَستتلةبةزيتتَيةيهةلَبذانى تيتت  بتتَ تةطتت ِ انهةتةيتت ةبتت ةيو ستتهَة

ضتتَييةبيو َ ةَاتتَكةة،ةبتتَةقتتَبة ة ةَمتتة ةتةبةزيتتَيةيهةلَبذانى تيتتَةَيو تتَ ة ةةة
سيشتتتى هةيواونَ ىاتتتَةهة،ةيتتتَةستتتَ ةييرانية ةبتتتَت ىتةخ اتتتيىةتةليونيوتتتل

ة.شىَيَتةبي   ةةَ ى ةةبَطَأل
ة

ةة:سيسخمً وىَيىترايتحً حتواو*ة
ةبَية ةاَكةية ةهةتةيتيىيهةسيشى هةلة ةَ اايىةةتةيتَيت  ةَ ةاَييوكةب

،ة"ةية تةيتتة واونَ ىاتتَةهةةتتَ ى يةبتتََيوهة"سيشتتى هة،بتتَةبيشتتلةتةت اوتتلة
ةيت تةبتَةةة،لَمو ة   ةاة ةسَ ةةسَ تةلَ او يوكةاةخوتةَة اوزطةاتَكةة ىةَ

َةلتتتَمو ةئتتتَ ةةىتتتَةاتتتَكةبةزيتتتَتةلَبذاتتتنى ت ةةاوتةينة،بةزيتتتَةبضتتتويَيةييَ ةة
بةزيَةبضويَيةيهةلَبذانى تييىةبَتةستىييةليون ةةةية تةيتةيَتةبيشىَية ةبَ

َةةةةة ةي تةيناونتتتَ ة ةاتتتَكة"تىبَشتتت ة تةلَبذاتتتنى ت "ةبَستتتَ  ةلتتتَمو ةبةزيتتت
ةبَ يَ ةتتتتتتتَتبتتتتتتت ةزىيينتتتتتتتهةةيةيهةلَبذانى تيتتتتتتتَ ةةتة تةضتتتتتتتيولبضتتتتتتتويَ

ة.ةلَ ةحزبيوكةيو سييَيةيه
 : جؤري ليسج*ة

َةةالتة ىسىهةبَئَ ةتةيتَتة ،ةبت ةبيشتىيو هةةةبتَةبيشتلةتةت اوتلةةةة ةئتَ ةية ةت
يَةَةبذيوو ى ةيةيهةية تةئةش نى ة ىطَاَيي ى ةيتنيةبتَبذ وةةةة،تةضيولةتىخنى 

يووىزتةبَية ليونةيهةاتَكةيتة  ةةةش.ةبَةتة ة ةاَةَي ةةية  ةب ط تةحزبَيَة
ةناول.ةتىةََاِنة تةي"ي  اةتةبةشو  "ة  ةهةبَةبَةت  ةتةيتَ ة
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o  :دةدرَيج: ثاَلَيىراوبت ي دةوطت ئتوالي ضتد 

تةسيشى هةلة ةَ اب،ةية تةَتةبذيوو ى تةةبَالتةضََهةسَ ةية ةهةتةيتيىيَيَ
بتَةاتَييوكةةةةةيَيَسهةحيزبهَةسَ بَخ ةتةبينناول،ةيَةتاة ةةئَ ةَةبذيوو ى ىيَة

ةاتتتة ةيو ستتتييَيةيهةيو ستتتهة،/فنةاهبتتتَةسيشتتتى َيةيهةلَبذاتتتنى تيهةزؤ انتتتَ
تةبَيَ ة،ةئَمَ ة ةسىة ةةَةسَ ةبةزيَتةلَبذانى تيهةةةكةَتةلَبذانى ت ةبةزي

يو ستتتهَةبةزيتتتَتةفتتتنةةيو ستتتة.ةلة يتتتة ةبتتتَةسيشتتتى َيةيهةلَبذاتتتنى تيهةةةةةةةة
زؤ انَ/فنةاييى،ةضَييا ة ت  ةبتَةشتيووىزتةتةيتتيى ةلَاتَ:ةاتَكةتةيتته،ةت  ةةةةةةةة

ةتةيته،ةفنةةتةيته.ة
َةةةةبيوتتنةتىة َمتتة ةتةا ةيتتَةبتتَييووى ةةلَ بذتتيةتةا ةشتتي ة تةئتتَ ةََاوةييايتتَةب تت

يتتَةسيشتتى هةةةلَاتتَ،تىةتةيتةيتتَئتتَ ةةبتتنى تةتيو ستتهةبةزيتتَتةلَبذاتتنى ت َةةة
ةةةة.ةتةخيةةَةبَ تة ةتةيتية بَسَ ةية ةهةتةيتيىيَيَتةلة ةَ ابة

ة

ة:يتك دةوطتوة بتسيسخمً سؤريىتي حاك كىرسً * 
ةبيولة/ةيواونَ ىاَةهةةكةيو سةة،زؤ انَيَةَسيشى هةتةلَبذانى تيبةزيَئَطَ ة
ىتتتتَة اوتتةئتتتتَ ةةةيتتتتَةتةيتتتتتَتةةتبتتتتنى تة ،ةبَ يةةتتتتَتىةزبتتتتنى ةتةاَيتتتتَ  ةكة

زؤ ةنا ةتةيتتهةيتة ةةةةةي ةةاهةتاول،ةيَةَةبذيوو ى بَةبنتيَ ةتةئَ ةةاوكَةبذيوو ى 
َة تةيتتتة ةبةزيَيتتتَةةيو ستتتييَيَةةيتتتَةة يونة ة بَتةستتتىةيبةزيتتتَتةلَبذانى تيَيتتت

ة.ةةتةبةةَ ة
ة

 : دةوطتوةيتك  بتسيسخمً سؤريىتي فزة كىرسً * 

فتتتنةةيو ستتتة/ةة،ةبتتتَة تتت  تهةسيشتتتى َةزؤ انَيتتتَتةلَبذاتتتنى تيئَطتتتَ ةبةزيتتتَ
ئتَ ةةةيتَةةةةتبتنى تةة ةكةزاَييةيتهةيَطواوز ى ة ،ةبَ يةةَتىةةيواونَ ىاَةهةبيول

َتتةبذيوو ى تةيتتة ةةَمة ةاتتَكةتةيتتتية ةتةايىةتتَةَةبذيوو ى اوتتكةبتت ةئَ ةاتتَةةةتةيتتتَتة
ةضتتتَييَةةزيَيتتَةبَتةستتتىا يون ةتةيتتتتهةيتتتة ةبةبةزيتتَتةلَبذانى تيَيتتتَةزؤ ةتتنا ةة

ةيو سييَيَةباةةَ ة.
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o  ًتوةيتكبذاردةضتود  بتسيسخمً سؤريىتي فزة كىرس : 

ةسيشتتتى َةزؤ انَيتتتَةبَ ىيتتتَةبيوتتتلةيتتتَةبةزيتتتَتةلَبذانى تيَيتتتَتةةةةةةةختتت ةئَطتتتَ ة
ئتَ ةة،ةتةيتتهةستنو تى  ،ةبَ يةةتَتىةةةة"بلت ك"ةةزتةيتهةبَةي ة،ة ةكفنةةيو سييَ
،ةبتتَةبنتيتتَ ةتةئتتَ ةةضتتَييةَةبذيوو ى اوتتكةةيىةتتَةيتةتةيتتتية ةتةااتتَةضتتَييةبنى ت

ةاة لَبذانى تيَيتتَزؤ ةتنا ةتةيتتتهةيتة ةبةزيتتَتةةةىيتَةي ةتتةاهةتاوتل،ةيتتَةةةَةبذيوو ى 
ة.ةةتةبَيَ ةةتةبةزيَيَضَييةيو سييَيَة يونة ة بَتةسى

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دا يةةتك كةةارحً دةوطداوةةلةةتواو  ًدوو دةوطةةسيسةةخمً هاوحةةتريب ئتطةةتر 

وةةتك ليسةةخً  ، ئةةتوا دةبَيةةج دةوطَيكيةةان بةةؤ ليسةةخً داخةةزاو بَيةةجكةةؤكزدةوة

 ي ئاساد..كزاوةي سىىردار يان ليسخً كزاوة
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 كارحً 

 يتكتم

 كارحً 

 ةمدوو

 دةوطتوةدوو بت  دوو كارحً دةوطداندووةم: 

هةؤَتةتةيتيىيتيىةت  ةيتة ةهةتةيتتيىيةةة بَةة،ةتةيتية تىلَيياوكة  ةهةتا َةبَ
ة:،ةبَ ةشيووةاَتةخوى ة ةبَةت  ةتةيتَ ةةتةخناوىَةبَ تة 

ة
َةة: بتتََيوهةاتتَييوكةبتتَةتةت اوتتلةيتتَةةبَستتَ ةئتتَ ةية ةتتَةئتتَ ةتةيتتت

بَِ اووةتةضتيولَةبتتَة اويتتَ ةةةةزؤ انتتَةلَبذاتتنى تيهةسيشتى َيةيهة
هةَيةيهةبةزيتتَيةييو ستتةةاتتة ةيو ستتييةةةََةبذيوو ى ىيتتئتتَ ةَتتةبذيوو ى ةةاتتة ةئتتَ ةةة

ة.يَةزؤ ةنا ةتةيتية ةبَتةسى يونة ةةتةبَيَ ة،ةلَبذانى ت 
ة

َة ةتتَي ةةيتتة  ةةتةةتتنيةسيشتتى هةلة ةتتَ اب،ة:ةبَستتَ ةئتتَ ةية ةتت
َي ةةاتتتَكةب طتتت تةَة ةتتتَةسيةستتتييَية ةيوستتتنى ة ةتةيتتتتية ةةتتتة

ئتَ ةةتةتى َةت ىةتنةيت تةةةةتةي ةبَةاَييوكةبتَةبيشتىهةحزاتَية ةةة
   ةاتتة ةلتتَ او يوكةةبَستتَ ةئةستتىهةةيتتَةة،حزبتتَية ةي تةيناونتتَ ةةتةَتةيتةيتت
،ةبتَةيت تةبةزيتَةبضتويَيةييَ ة،ةةةةةيىَة اوزطةاَيتةبَةضوى ضيووةتةسنو تةاةخوتة

اَكة"تىبَش ة تةلَبذانى ت "ةبَستَ  ةلتَمو ةبةزيتَةةةةةبَتةسىيةي يونة ة،ةت ىةن
لةب ةزىيينهةبَ يَ ةَتةيو سييَيةيهةليونناوبضويَيةيهةلَبذانى تيَ ةةتة تة

ة.ةَية ةئَجنومَيهةلَبذاناونت ى تىبةلَ ةحزبيوك
ة،َىَ  ة  ةةيهلَبذانى تيَةطشىييَيةيهةبَةة،شيووىزتةبَية ليونةيهةت  ةية ةه

ةََاِنة تةيناول.ةةةااليي ةبيىوىييةتى
ة
ة
ة
ة

 دوو دةوطةةةةتوة وةك كىرحكزدوةةةةتوةي  بةةةةت  كةةةةارث بةةةةتكارهَيىاوً دوو

دوو هتَلبةةذاردن وايةةت لةةتواو يةةتك هتَلبذاردوةةدا، ئت ةةتا  ةةتوداي ئةةاسادي   

 دةوطدةر سؤر فزاوان دةكاث..
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  : سيسخمً هاوحتريبدالت  ييتكانكىرس حترخاوكزدوً              
 

ت  ةسيشتتتى َيَتةةبتتتَةليضتتت ة ةبتتتَةيتتتَة اوليبتتتَ ةةئةمتتتةَةةبتتتستتتَ ةةةةطنيتتتتَة
ةتتتةةب ناوىتتتَةبنتتتَمةتةةيةتؤز اوىتتتَ ةةهةئتتتَ ة يو  ةَيوي ى طتتتَبَيوتتتوة ة،ةيو تتتَ  تى

هةيََ بتَمةةةيو ستييَيةيهة اوتنةتةةةَ خةي نت َةتىبَش نتيهةشنؤظَينت ةب ة
،ةهةزؤ انَ ةبيشىهةيواونَ ىاَةهة اونةاييىَيةيسيشى اَييوكةبَةبَةييووى ةةتيية

ة.ة.ةيو َ ةةب ة  ةيو هةةنةتةط ِ اول.بَة  ةضوي َة اونةتةييووىيية ة
يو ستتييَيةيهةََ بتتَمة ةبتتَةييوتتوى ةةتىبَشتت نت َةةتتَ خةي نتيهةةستتَبة ة ةبتتَ

ستتةوةتةةوىيناوتتلةبتتَةةيةيهةزؤ انتتَ ةبيشتتىهةيواونَ ىاتتَةهة اونةايتتيى،ةةةَسيشتتى 
ة ناول:ة بيو ةبَشيووىزة

ة

ةةشَيىاسي ويىة بت ويىة: -يتكتم
زؤ انتَةةةسيشتى هةَيةيهةََ بَمة ةبت ةةمَبَسلةبَ ةاَةييوةتةَمة ةتةيو سيي

بَةة،ةةااَةَةبَةبيشىهةيواونَ ىاَةهة اونةاهتةتا َتةيَةَ خةييةيناولَةييوة
زستَانتةئتَ ةخشتىَاَتةةةة.ة ئَيتيؤ ىةز ة ئ ينىييتةةز ة   ستيةةزةتة  ةةيهمنو يَ

ةخوى ة ةةب َ 
ة

 حترخاوكزدوً كىرسييتكان لتو وآلحاوتي شَيىاسي ويىة بت ويىة لت

 ثيادةدةكتن تريبسيسخمً هاوح 

ي تةطشىهة
 يو سييَية 

   تةسيشى هة
 زؤ انَ/فنةاه

ةَ خةي نتيهة
يو سييَية ةبَة

هةَيةيسيشى 
 زؤ انَ/فنةاه

ةَ خةي نتيهة
يو سييَية ةبَة

بيشىهةيواونَ ىاَةهة
  اونةاه

ة  ةة  ةز

 1 زوضيا %(54) 225 %(54) 225 بساوةى يةكةم 454
 2 ئؤكسانيا (%54) 225 %(54) 225 بساوةى يةكةم 454
 3 ئةندؤزا %(54) 14 %(54) 14 قةوازةى حيصبى 28
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ة:الي سيسخمً سؤريىتدا اليتوطز بتشَيىاسي  -ةمدوو
ةسيشتى هةئتَ ةيو ستيةيَتةبتَةََ بَمةيتيىةبت ةةةةةةَمتة ة ة اوتنةتةةةمَبَسلةبَ ةاَة

زؤ انتتتَةةَ خةيتتتيةيناو ةزاتتتةةنةةبتتتَةَمتتتة ةتةئتتتَ ةيو ستتتيةيَتةبتتت ةبيشتتتىهةةةةةةةةة
َةةتةمنو يتتََ خةي نى  ،ةبتتَةيواونَ ىاتتَةهة اوتتنةاهةةتتةة بتتَةةةتئتتَ ةضتتوى تةة  ةتت

ةةية اةي ةةو ةةخوى ة ة

 دااليتوطز بتالي سيسخمً سؤريىتشَيىاسي 

 ثيادةدةكتن سيسخمً هاوحتريب حترخاوكزدوً كىرسييتكان لتو وآلحاوتي لت

ي تةطشىهة
 يو سييَية 

   تةسيشى هة
 زؤ انَ/فنةاه

ةَ خةي نتيهة
يو سييَية ةبَة

هةَيةيسيشى 
 انَ/فنةاهزؤ 

ةَ خةي نتيهة
يو سييَية ةبَة

بيشىهةيواونَ ىاَةهة
  اونةاه

ة  ةة  ةز

 1 ئةزميهيا %(43) 56 %(57) 75 بساوةى يةكةم 131
 2 ئاشةزبايهجان %(24) 25 %(84) 144 دوو خوىل 125
 3 ذاثؤن %(38) 184 %(62) 344 بساوةى يةكةم 484
 4 كاشاخطتان (13)% 14 %(87) 67 دوو خوىل 77
 5 كؤزياى باشوز %(19) 56 %(81) 243 بساوةى يةكةم 299
 6 ليتوانيا %(54) 74 %(54) 71 دوو خوىل 141
 7 مؤناكؤ %(33) 8 %(67) 16 دةنطى قةوازة 24
 8 ثاكطتان %(24) 74 %(84) 272 بساوةى يةكةم 342
 9 فليجني %(24) 52 %(84) 248 بساوةى يةكةم 264
 14 ضهطال %(46) 55 %(54) 65 قةوازةى حيصبى 124
 11 ضيضيل %(36) 9 %(74) 25 بساوةى يةكةم 34
 12 تايوان %(22) 49 %(78) 176 دةنطى نةطويَصزاوةيةك 225
 13 تاجيكطتان %(35) 22 %(65) 41 دوو خوىل 63
 14 تايالند %(24) 144 %(84) 444 بساوةى يةكةم 544
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ة:رَيذةييدا رايتحًليسخً وىَيىتالي  اليتوطز بتشَيىاسي  -تمسَيي
تةئتتَ ةيو ستتيةيَتةبتتَةََ بَمةيتتيىةبتت ةبيشتتىهةةةة ة اوتتنةمَبَستتلةبَ ةاتتَةَمتتة ةة

يواونَ ىاتتَةهة اوتتنةاهةةَ خةيتتيةيناو ةزاتتةةنةةبتتَةَمتتة ةتةئتتَ ةيو ستتيةيَتةبتت ةة
ةتة  ةةيهمنو يَزؤ انَةةَ خةي نى  ،ةبَةةسيشى ه

ة

 اسي اليتوطزي بتالي ليسخً وىَيىترايتحً رَيذةييدا شَيى

 سيسخمً هاوحتريبً حَيكتآلو ثيادةدةكتن وآلحاوتي لت و

ي تةطشىهة
 يو سييَية 

   تةسيشى هة
 زؤ انَ/فنةاه

تة ة اونةَمة ة
ةيو سييَية ة
بَةسيشى هة
 زؤ انَ/فنةاه

ةت ة اونةَمة ة
ةيو سييَية ة
بَةيواونَ ىاَةهة

  اونةاه

ة  ةة  ةز

 1 جؤزجيا %(64) 154 %(36) 85 دوو خوىل 235
 2 جيونيا %(67) 76 %(33) 38 ةكةمبساوةى ي 114
 3 تهةآلتةميوزى خؤز (85)% 75 (15)% 13 بساوةى يةكةم 88
 4 تونظ %(84) 52 %(24) 37 قةوازةى حيصبى 189

ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
 

 ( وآلث كت ثيادةي سيسخمً هاوحتريب دةكتن:21لت كؤي )

 (3وآلحيان ثيادة )( 14ي شَيىاسي ويىة بت ويىة دةكتن، كت دةكاحت رَيذةي)% 

 (14 ،وآلحيان اليتوطزن بت الي سيسخمً سؤريىتدا ) (66)كت دةكاحت رَيذةي% 

 (4ًوآلحيان اليتوطزن بت الي ليسخً وىَيىترايتح )، (  20) كت دةكاحت رَيذةي% 
 

 

( وآلث كةةت ثيةةادةي سيسةةخمً هاوحةةتريب دةكةةتن، سيسةةخمً    21لةةت كةةؤي ) 

 ..ة)بزاوةي يتكتم(جؤري ( وآلحيان لت 11ريىتي  )سؤ
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 ومىووتيتكً طزيماوتيً: 
ة:اَةتةليونينَ ةَةيوتَاشىنهةزاةةنةبَةسيشى هةلة ةَ اب،ةئَ ةمنو يةب 
ةيو سةةبيول.ةة144َمة ةَمة ةتةيو سييَيةيهةََ بة-
ةبيول.ةتةي ة 10969444ي تةَمة ةتةتةيتَةت  سىَية ةزة-
 ةبَسَ ة/ةبنى ةتةاَيَ % تةيو سييَية ةبََيوهةزسيشى هةزؤ ان54َزة-
ةشا ناول.تىةتىبَبةزيَة 54ز
% تةيو سييَية ،ةبتََيوهةة54سَ ةةسَ تة   ةاَكةبةزيَتةلَبذانى تيَ ةزةة-

ةاه/ةبيشىهةتىخنى  ةتىبَشيةيناول.زسيشى هةيواونَ ىاَةهة اونة
ة:ةتةت اوىَةتةيتية ةهةتةيتيى ةبَةت  ةبنى تةتةتةيتَ ةت  ةية ةة-

ةةية ةهةاَيَ :
َةبةزيَََجنةةبَةةيوو ى ةيةيهةلَ اَكلَبذانى تيهةَةبذةةةااَةَةبَ ،ةلَبذاتنى ت ةةتيت

بت ةت  ستىا ناولةضتوي َةةةةهةيتة ةيو هةةةااتَةةةةبةزيَاتَكةتةبيوتلةبت ةلتَ ةةةةةيَ ىةَ
َتتةبذيوو ى تةبتتَةة يتتة ىزةةيتتَةختت تةلَاتتَةةةااتتَ ةبتتَتةَتتةبذيوو ى ةبةزيَاتتَكلتتَ ة

ة.بةزيَيةيهةةن
ةةية ةهةت  ة :ة

َة َةةةةااَةتَةبتت    ةخ اتتة ةةستَ ةئةستتىهةبَيتتَةةقتتَ ى ةةسيةستييَية ةةتةيتتيى ةبتت
ةيةييايةينت  ة.

ة

ة:ةشيكاري
َمتتة ةتةئتتَ ةيو ستتييةيَتةَةبذيوو ى ةيتتة ةبتتَةبةزيتتَةةتتةكةةةةةةاَيتتَ :ةتؤزانتتَ ةتةة

ة.سييَيةييىةبنت اةيَةَ ةيو 
ةاتَيهةسيةستةةةقَ ى ةلَ ةَمة ةتةئَ ةتةيتَةت  سىةيَتةتؤزانَ ةتةةت  ة :

ةةبَتةسىيةي يونة ة.ةبَةطشىهةسَ ةئةسىهة   بَ
ة
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ةسَانتةئَ ةخشىَاَتةخوى ة ةةب َ:
ة

 

َةبذيوو ى ىيهة
ةَحزبه

 سَ بَخ 

ةيو سييَية 
سيشى هةةبَ

 زؤ انَ

 حزبَية 

تةي ةبَة
سيشى هة
ةهةيواونَ ىاَ
ة اونةاه

ةيو سييَية 
ئةسىهةةبَسَ 

ة   /ةبَ
سيشى هة
  اونةاه

ي تةطشىهة
ةيو سييَية 

َةبذيوو ى ىيهةة
A 

 A 000777 61 53ةةحزبه 61

 َةبذيوو ى ىيهة

B 
 B 000777 62 22 حزبهة 61

َةبذيوو ى ىيهةة
C 

 C 536777 1 26ة حزبه 62

َةبذيوو ى ىيهةة
D 

 D 620777 0 0ة حزبه 5

ةَةبذيوو ى ىيه
 E ة

 E 662777 5 0ة حزبه 6

 َةبذيوو ى ىيه

  F 
 F 12777 5 5ة حزبه 7

تةَةبذيوو ى 
ة6ةتتتتتتتتتتةتتتتتتتتتتةتتتتتتتتتتة6ةسَ بَخ 

تةَةبذيوو ى 
ة6ةتتتتتتتتتتةتتتتتتتتتتةتتتتتتتتتتة6ةسَ بَخ 

 37 ي تةطشىه
ي تة
 طشىه

 677 37ة60111777
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 :ي ئتوجا تكانلَيكداوتوة

يتتت تةَتتتَجنةةبةزيتتتَتةةةبتتتَةةةبتتتََيوهةيتتتة ةهةاَيتتتَ ،ةةة ،Aزةحزبتتتهة ى ةيتتتةيهةَةبذيوو*ة
يو ستتتتيية ةة16بةزيَاةيتتتتيىةبتتتتنى ةتةاَيتتتتَ ةبتتتتو  َةبَمتتتتَ ةة16بتتتتَةةلَبذاتتتتنى ت ،

ةةبَتةسى يونة ة.
تةيتتتهةة 744444زئةستتىهة   ةةبَستتَ ةبتتََيوهةيتتة ةهةت  ة ،ة Aحزبتتهةزلتتَمة ة

بَستتَ ةتىبَشتت ة تةةاوتتنةاهبتتََيوهةسيشتتى هة ةئتتَ ةَمة ةاتتَة.ةئَطتتَ بَتةستتى يونة ة
ةيو سة:ة19 َا ،ةئَجنةمَيَتةتةيةةَةيىةتىبَشالَبذانى تي

ة
ةَمة ةتةيو سييَية ةي تةة÷َيَةبةزيي تةتةيتهةتىبَش ة تةلَبذانى ت ة=ة

ةتةي /ةيو سةة39384يو سةة=ةة54÷ةتةي ةة1969444ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
ةة

ةيو سةة19سةة=ةتةي /ةيو ة39384÷ةتةي ةة744444 ة=ةAزةحزبهئَجنةمهة
ة

يتت تةبتتَةةبتتيةا ،ةتةبيتتننيةةFسيةستتهةةقتتَ ى ةتَةبذيوو ى ةيتتةيهة*ةئَطتتَ ةستتَ جنهةة
ةاة بيشتتىَيَةبتتَ  ة،يَبنتؤةتتَ ةةلتتيكةيو ستتييَيية ةةتةلَبذاتتنى ت ،يتتََتتَجنةةبةزيَ

يو ستتتتةةة3 ةة ةبَل اتتتتَئةستتتتىهة   ةبَتةستتتتى يونة ةةةبَستتتتَ ةتةيتتتتتهة 92444ز
ةبنتؤةَ ة.

 
 
 
 
 
 
 

  : دةرةوجام

لتو ومىووت طزيماوتييتي سترةوة بتو دةرةوجا ت دةطتيه، كت سيسخمً 

هتردوو سيسخمً )سؤريىت/ وىَيىترايتحً  هاوحتريب لتيتككاحدا كار بت

رَيذةيً( دةكاث، بتآلم ئتوجا ً دةوطت بتدةسخهاحىوةكاوي هيضكا يان 

جيا لتيتكخز،  و بتشَيىةيتكً هاوحتريب بتَلكى ،بتوي حزيان واكاثحَيكتَل 

  ا تَلتيان لتطتَلدا دةكاث.
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 سيسخمً هاوحتريب ئترَيىيتكاوً و اليتوت باا : 
 

لتتتَ ت  ةئَ اونيتتتَيةيهةالاَيتتتَةبتتتة َةةيتتت تةبتتتَةةئتتتَ ةسيشتتتى َةستتتو تتةة-1
ةسيشى هةلَبذانى تيهةزؤ انَ ةسيشى هةيواونَ ىاَةهة اونةاهة ة طنةو ة.

ة

ةئتتتَ اشة، تتتوطنىاةتىبينتتتيةية ةةئتتتَ ةسيشتتتى َةتَتىبتتتَةةةيواونَ ىاتتتَةةةةة-2
َة   ةيتتةيهةبتتَةةاتتَييوكبتتَل تةَيتتةتةينتيهة ةةااتتَةيشةةسيشتتى هةزؤ انتتَ،ةبتت

ة   تةزؤ انَتةسةتةةزبنى ةتةاَيَ  ةبيول.بَةةئَطَ 
ة

ئتتَ ةسيشتتى َةتة فتتَةهةبنتيتتَ ةةتةتىةتتَةيواونتتَ ىيهةَيو  ةةتتَةيَةتتَ ةاهَةةةة-3
سيشتتتى هةيواونَ ىاتتتَةهة اوتتتنةاهةةبتتتَةةئةانييتتتَية ةبتتتَل تةستتتو ت ة طنةنية ة

ةت ةبيولة.بَةةااَةهةئَطَ ةسَ ةةسَ تة   ةاَكةبةزيَتةلَبذانى 
ة

بتَ تة ةتةيتية تىاتَ،ةتةيتتية ةتةةوىييوتلةةةةةبتَةةةبَل تةئتَ ةت  ةبنى تةاتَتةةة-4
ةاَي ةةتيىةتةةوىييوتتلةتةيتت ةةبتتَةةبتتَ   اوكة،متَ تىتةئةزىتايَيتتَتةفتتنى ىيرةبيوتلةة

ئَ ةَةبذيوو ى ةةسَ ةبَلَمة ةئتَ ةَة ةتَةبيوتلةةةةةَة ةيوكَةَةبذيوو ى اوكةبيى ،ة ةبَة
ةل.ةيوبةبيولةاةخوتةةَيةيَ ةسَ بَخ ةَة ةيو هةسيةسهةةنةاة ةسَ ةبَ

ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
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 سيسخمً هاوحتريب تكاوً يوترَيىي اليتوت خزاد و : 

 

لَ ت  ةسيشى هةلَبذانى تيهةةئَ اونيَيةيهةئَ ةسيشى َةالاَيَةخنىثَةةة-1
ةخ اتتتتتيىةلتتتتتَبذتنةو ة.بَطتتتتتَووةةزؤ انتتتتتَ ةسيشتتتتتى هةيواونَ ىاتتتتتَةهة اوتتتتتنةاهة

نَ ىاتَةهة اوتنةاهةةتَ ى ةتةضتنَةيتة ةةةةةةئَ ةيواونَ ىيَتةبََيوهةسيشى هةيواوة-2
ََ بَمةيتتَ ةةبَشتتيووةاَيهةاَيشتتة ةيواونَ ىاتتَةهةَة اوزطتتة ةقتتَزى ةيةحييتتَية ةة

يواونَ ىاتتتتَةي نتيهةية ضتتتتَة وطنىفييتتتتَةةةبتتتتَةةيةيتتتتَ َةبَمتتتتَ ةيةتَتىبتتتتَةهةة
ة ية ىزةيةييىةت  سىيةبيول.

الاتتتتَ ةتةيتتتتتية ى َةقتتتتَ ى ةةةبتتتتَةةئتتتتَ ةسيشتتتتى َةئتتتتةبذ زة ةةيوتَاشتتتتىنهةةة-3
ِ   تةيتتتتتة ةهةتةيتتتتتتيى َةبتتتتتَةةييَيةيَ ةةئةستتتتتة ةيييتتتتتَةبَةةااتتتتتَةهةسيةستتتتت

ةييوتتوى ةبيشتتتىَةبَشتتتيى بو ةيةيهةلَبذانى تيتتتيىةةبتتتَةةتىبَشتت نتيهةيو ستتتييَية ة
َة ة،ق يتتتةطهةطوىستتتىنَ ةتى ةبتتتَ ة ةتميوينىستتتهةةبتتتَةة ة  ةةيتتتَتبتتتَةيتتتَة ةيتتتت

ت  ضة تةلَيياوكةييوشَتةسيةسهةبانَ ة ةئَمَ ةية اتَ تةخنىَهةتةبيولة
ةسَقةمتريتة   .ب ةسَ ة

 ةيواونَ ىيتَتةبتَل تةسيشتى هةزؤ انتَ ةةةةةةبتَةةةبتة تة ىزليونتةيهةاتَييوكةةةبَةة-4
تة ضو  ةزبَل تةلَ ةل ية او َ ةةبيول ،ةَيوواشتىيةية ةلَبذاتنى تيهةالبتَال ةةةة

يتتَةئَمتتَ ةةة،ةتتَ ى ية تةزىاليىبةبتتة ةىبةنتيتتَة ىبى  يليتتَ ةئَجنةماي اوىتتَ ةةةةة
يوةئةمةتةيتتتتة تةبتتتت ةئَجنةمتتتتيىيهةَنؤستتتتَاَيهةزةوَةتتتتَ ةتةبيوتتتتلةستتتتَ بَيو

ةلَبذانى ت ةب ناوىَ ة.
ة
ة
ة
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 ثيادةدةكتن حتريبهاوهتَلبذاردوً و وآلحاوتي سيسخمً ت ئ

ي تةطشىهة
هةيو سييَيةي
 ََ بَمة 

   تةسيشى هة
 زؤ انَ/فنةاه

سيشى هةة
َ/ةزؤ ان

َمة ةتة
 يو سهة

ةسيشى ه
يواونَ ىاَةهة

/ةَمة ةتة اونةاه
 ََ بَمة ةيو سه

ة  ةة  ةز

 1 ئةندؤزا %(54) 14 %(54) 14 قةوازةى حيصبى 28
 2 ئةزميهيا %(43) 56 %(57) 75 بساوةى يةكةم 131
 3 ئاشةزبايهجان %(24) 25 %(84) 144 دوو خوىل 125
 4 جؤزجيا %(64) 154 %(36) 85 دوو خوىل 235
 5 جيونيا %(67) 76 %(33) 38 بساوةى يةكةم 114
 6 ذاثؤن %(38) 184 %(62) 344 بساوةى يةكةم 484
 7 كاشاخطتان (13)% 14 %(87) 67 دوو خوىل 77

 8 كؤزياى باشوز %(19) 56 %(81) 243 بساوةى يةكةم 299
 9 ليتوانيا %(54) 74 %(54) 71 دوو خوىل 141
 14 مؤناكؤ %(33) 8 %(67) 16 دةنطى قةوازة 24

 11 ثاكطتان %(24) 74 %(84) 272 بساوةى يةكةم 342
 12 فليجني %(24) 52 %(84) 248 يةكةم بساوةى 264
 13 زوضيا (%54) 225 %(54) 225 بساوةى يةكةم 454
 14 ضهطال %(46) 55 %(54) 65 قةوازةى حيصبى 124
 15 ضيضيل %(36) 9 %(74) 25 بساوةى يةكةم 34

 16 تايوان %(22) 49 %(78) 176 دةنطى نةطويَصزاوةيةك 225
 17 تاجيكطتان %(35) 22 %(65) 41  دوو خوىل 63

 18 تايالند %(24) 144 %(84) 444 بساوةى يةكةم 544
 19 تةميوزى خؤز (85)% 75 (15)% 13 بساوةى يةكةم 88

 24 تونظ %(84) 52 %(24) 37 قةوازةى حيصبى 189
 21 ئؤكسانيا %(54) 225 %(54) 225 بساوةى يةكةم 454
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 يً ئتودا َيخً حَيكتآلو  ووةم: سيسخمً هاوِرَيذةد

 المختلطة  بيةية التناسالعضوالنظام 
Mixed Member Proportional (MMP) 

 
 

بَةسيشى هةلة ِ اونةاهةئَييىميوىهةةيو َ  تى،ةسيشى هةيواونَ ىاَةهة اونةاةة
سيشتتى َيةيهةبتتَةةاتتَييوك اوتتتَتةبتتَةةيتتَة،قتتَ ةبو تةئتتَ ةتةيتةيتتَةتةيةةتتَ ةةة

َة ةةيتتتَاىوىييوةةة ةسيشتتتى هةبتتتنى ةتةاَيَمتتتَ ،ةةيتتتَةزؤ  تتتةزة ةفنةاتتته/ةزؤ انتتت
لتتتتَ ة.ة ىةتتتتَةئَطتتتتَ ةةبَتةستتتتىا يونيولةيو ستتتتةيىةيةيهةلَبذانى تيتتتتبةزيتتتتَبتتتتَة

ة،اتتتَيهةاتتتَكةيواونَ ىاَةيتتتيىةيَلتتتَ ةبةزئةستتتىهةةبَستتتَ ةقَ ى ةاتتتَيهةسيةستتته
ئةستتتتىهةيتتتت تةةبَستتتتَ ةتةيتتتتتَيةيه يةةتتتتَتىةبَة،هةبَتةستتتتىنَليونةبو يو ستتتت

بتَ ةئَييىزةاتَةيو ستةةةةةبت ةي تةيناوىتَ ة ةةةةيى  ةتةةلَبذاتنى تيهةةةنتةهيةييَبةز
ئةستتىهة   ةةبَستتَ ةبتتََيوهةسيشتتى هةيواونَ ىاتتَةهة اوتتنةاهةةيتتَةة،َيوتتيةت اول

ة.ةبَ ايةيَ اول
تةلَبذانى تيهةةةكةبةزيَة 144زي تةبَةةب ةمنو يَةئَطَ ةقَ ى ةاَيهةسيةسه

 يةةتتتَتىةيتتت تةئتتتَ ةتةيتةيتتتَتةبتتت ةةةةبَة،هةبنتبتتت  ةيو ستتتة5ةتتتَي ةةيو ستتتييىة
بةزيتتتتتتَتةلَبذانى تيَيتتتتتتَتةةتتتتتتنةة 95زئةستتتتتتىهةةبَستتتتتتَ ةاوىتتتتتتَ ةةيتتتتتتَي تةين

ئةستىهةةةبَسَ ة،ةت ىةنةبََيوهةسيشى هةيواونَ ىاَةهة اونةاهَبَتةسىي يونة ة
ئتتتتتَ ةَيوتتتتتن ةيو ستتتتتييَتةةَتتتتتةووبتتتتتَةةتىبَشتتتتت ة تةلَبذاتتتتتنى تيهةييشتتتتتى ةيه،

ة.ةبَ تةيَ اولةتا َشهيو سةةبَتةسىي يونة ة،ة
ة
ة
ة
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 ردةم دةوطدةر كارحً دةوطدان و بذاردةكاوً بت  

 سيسخمً هاوِرَيذةيً ئتودا َيخً حَيكتآلودالت 
 

ة

اتَكةةة اوتتَتةبتَةةةتَي ةةةةسيشى هةلة ِ اونةاهةئَيتيىميوىهةةيو تَ  تىةةبَةةتةيتيى 
ةبَ  ةتةيتية ةبنى تةيةيهةبَةت  ةشيووةةةةقييةيةةَ ة:،ةية ةهةتةيتيىيَ ةاَ

ةة
 دةوطيتك بذاردةي  و ً دةوطدانيتك كارح 

ة

 ة  ةةيَتةسيشى هةلة ِ اونةاهةئَييىميوىهةةيو تَ  ةََاِنة تةيتَ ةةةبَةلَيياوك
 اوتتتتَتةبتتتنى تةتةَةبذيوو ى ةيتتتةيهةستتتَ ةيتتتة ةهةتةيتيىيَيتتتَ ةةئتتتَ ةةبتتتَةةةتتتَي ة

 اوتتَتةَتةبذيوو ى ة ةةةةبَةةقَ ى ةةسيةسييَية ةةَي ةسيشى َةَيةتةتةيَ .ة ىةَة
ة ةةاتَكةبتنى تةتةةم ةةَتىةتةيتية ةةَيبَةبَشيى تةَنؤسَتةلَبذانى ت ةتةيَ ،

َةبذيوو ى ةيتتتةيهةيتتتة ةبتتتَةةيتتتَةئتتتَ اشةتةيتيىييتتتَةهةبتتتَةاتتتَييوكة،بَ تةميىاتتتَبَ
َةةبةزيتتتتتتَتةلَبذانى تيَيتتتتتتَت.ة شتتتتتتيووةتةة،َةبذيوو ى ةيتتتتتتة ةت ىتةتةيتتتتتتتيى ةبتتتتتت

ةيو سييَية ةبَ ةشيووةاَةتىبَشيةيناول:
تةيتتتية ةةلَبذانى تيتتَتةضوى ضتتيووةيةئتتَ ةبةزيتتَتةةبتتَةةسيسةةخمً سؤريىةةت:  -

تى ةةئتتتَ ةَتتتةبذيوو ى ةةيو ستتتييَيَ/ى ةتةبةةتتتَ ةةيتتتَةةةةةبذيوو ى ةيتتتََةةبتتتَةتةيتتتته
ةزؤ ةنا ةتةيتهةبةزيَيَتةبَتةسى يونة ة.ة

ةة

هةَةبذيوو ى ةيتتةيهةلتتَ ةتةيتتتيتت تةَمتتة ةتةةخً وىَيىترايةةتحً رَيةةذةيً:ليسةة -
يتتَتةزيةةبة بتتَةزبتتَتة لتتَمو ةبةزيتَيةيهةلَبذانى تيتتيىةةبتتَةةقَ ى ةاتَيهةسيةستتهة

هةتىبَشتتت ة تةلَبذاتتتنى تيةةبَستتتَ ي تةيناوىتتتَ ة ةةيو ستتتةةةيوتتتيىةبنتؤةتتتَ ة ةة
لتتتتَ ةيةيناولَةبتتتَ ة ةَمتتتتة ةتةيو ستتتييَةبنى ةيتتتتةيهةةةييشتتتى ةيييىةتىبَشتتتتة
ةتاة ايةيناول.قَ ى ةاَيهةسيةسهة
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 :دةوط بذاردةي دووو  دةوطدانً كارح يتك* 
ة

ة

سيشتتتى هةلة ِ اوتتنةاهةئَيتتيىميوىهةةيو تتتَ  ةةةيتتَةةةيتتَتةة ة  ةبتتتَةهةةتتنةلَيتتياو ة
بنى تةتةت  ةتةيت ةةةهةتةيتيىيَ ةاَكةية ة اوتَتةبَةة،ةتةيتية ََاِنة تةيَ 

ةة:َةبَ ةشيووةاَةةةقييةيةةَ ةةىَةبَ تةسىهتةخناو
ة

ةةو ى اوتتكةاتتة ةضتتَييةَتتةبذيوو ى او هةييوتتوةئتتَ ةةةنتيتتَ ةتةَةبذيوب ةبتتةاتتَكةتةيتيتتة ة-
يتتَةتةيتتتية ةيتتة تةةيوتتيىةة متتة ينى ة ةتةيتتتهةةيوتتيىةةةةة،اتتَبةزيتتَتةلَبذانى تيييَ

سيشتتى َيةيهةزؤ انتتَةبتتَةةمتتَتىةتةيتتتَية ةبتتََيوهةاتتَييوكةبَةتاتتة ةة،ةيتتَتةتى 
ةة."بنى ةتةاَيَ "تةط ِ ت او ةب ةيو سةةََ بَمة ،ةيَةزاةةن ةزاةةنةشيووىزتة

ة

ةبَستتَ ،ةيتتَةاتتَيهةسيةستتةةقَ ى ةتةضتتيولةبتت ةةةشتتية تا َةاتتَكةتةيتَيتتَتةة-
َستتَ ة ةيتت تةتةيتتتَيةيهةبختت تةَتتة  ةو ةة   تةلَبذاتتنى تيهةئةستتىهةبةزيتتَ

ئةستتىهة   ةي تةيناوىتتَ ةةبَطتتَووةئتتَ ةتةيتةيَشتتهةيتتَةَةبذيوو ى ةيتتةيهةلتتَ ةةةةةة
َةة تةقَ ى ةاتتَكةبَستتَ ةئةستتىهةبةزيتتَةبضتتويَية ةليونة اةيتتَةبتتَ  ةيو ستتةةبةزيتت

ة.لَبذانى تيية ةَيونَبنتؤةَ ة
اتَييوكةبتَةةةبتََيوهةةة،تةيتَةبَتةسى ةةو ةيةيهةلَ ةقَ ى ةاَيهةسيةستةةةبيونةتى

ةب ةيو سهةََ بَمة .ةتةط ِ ت او ،ةيواونَ ىاَةهة اونةاهةشيووىزةيةيهةبيشىه
ئتَبذ ةيية ةةبتَة  ةتةيهةةةةَةسيشتى هةلَبذاتنى تييشةةية ةهةتةيتتيى ةبَةةئَ ةةةاثَ

ةييوزبَييةتىةَيةتةتةيناول.ة
ة
ة
ة
ة
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ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة
ة

  

و  سيسخمً هاوحتريبديشايىً )يتك كارث بت دوو دةوطتوة( لت هتردوو 

سيسخمً هاوِرَيذةيً ئتودا َيخً حَيكتآلودا هاوشَيىةي يتكخزن و لت 

 يتكخزي جياواس ويه ..
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  حترخاوكزدوً كىرسييتكان

 سيسخمً هاوِرَيذةيً ئتودا َيخً حَيكتآلودا:لت 
ة

ييوتتتوى ةسيشتتتى هةزؤ انتتتَ ةةبتتتَةة ةسيشتتتى َتىبتتتَةئتتتَ ةيو ستتتييةيَتةةَمتتتة ةت
  ةيو َ ةةب ة  ةيو تهةةتنةتةط ِ اوتل.ةةةةبَةةيواونَ ىاَةهة اونةاييىةةَ خةييةيناو 

َة يو ستتةةبتتََيوهةسيشتتى هةبتتنى ةتةاَيتتَ ةةةة84  ةتتهةبيشتت ة ةةبتتَةةبتت ةمنو يتت
ةيو ستتتيشةبتتت ةقَ ةبو ينتيتتتَ ةتةئتتتَ ةالستتتَيتييَاَةةةةة44لَبذيةبتتتناونت اولَة

َة ةةئَجنةمتتتتَيةيهةلَبذاتتتنى تيهةئتتتَ ةلَشتتتتىةةيو ستتتييَ ةةت  ستتتتىيةب .ةةةبتتتَةةةيتتت
ة598يةةيو تتتيىةَمتتتة ةتةيو ستتتييَيةيهةََ بتتتَمةيهةئتتتَبذ ةييةةزب ييستتتىة  ةبتتَةة

ت  ةبَةةيو سييَيهةبََيوهةاَييوكة299يو سييَ ةينى ةةبَةت  ةييوة ة ةلَ ة
ةسيشى َيَةبَسَ ةَةبذيوو ى ةةبنى ةيةييىةتىبَشيةيناو .ة

ة

 ةو رَيذةي حترخاوكزدوً كىرسييتكانشَيى

 و وآلحاوتي سيسخمً هاوِرَيذةيً ئتودا َيخً حَيكتآلو ثيادةدةكتنلت  

ي تةطشىهة
 يو سييَية 

   تة
سيشى هة
 زؤ انَ

َمة ةتة
يو سييَيةيهة
يواونَ ىاَةهة

  اونةاه

َمة ةتة
يو سييَيةيهة
سيشى هة
 زؤ انَ/فنةاه

ة  ةة  ةز

ة1 ئَبذ ةيية % 54زة299 % 54زة299 بنى ةتةاَيَ  598
ة2 ئيىةبذية % 75زة475 % 25زة155 بنى ةتةاَيَ  634
ة3 ييوزبَييى % 58زة74 % 42زة51 بنى ةتةاَيَ  121
ة4 لَيتة اة % 46زة176 % 54زة214 ت  ةخو، 386
ة5 مَيشيك % 64زة344 % 44زة244 بنى ةتةاَيَ  544
ة6 بيش ة  % 67زة84 % 33زة44 بنى ةتةاَيَ  124
ة7 َ بيظية  52ز%ة68 % 48زة62 بنى ةتةاَيَ  134
ة8 ئَباةيية % 71زة144 % 29زة44 بنى ةتةاَيَ  144
ة9 فَيز اال % 61زة144 % 39زة65 بنى ةتةاَيَ  165
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ة: سيسخمً هاورَيذةيً ئتودا َيخً حَيكتآلو ئترَيىيتكاوً  و اليتوت باا
ة

ة

خَستتتلذَةَةبةشتتتَيةيهةسيشتتتى هةيواونَ ىاتتتَةهة اوتتتنةاهةةةةئتتتَ ةسيشتتتى َ،ةةة-1
ةَسىَةتةية .ئَجنةمَيةييىةبَ  بَةة ة اونةاياو  ةيويىاَ

ة

 ةةيواونتتتتَ ةةلَبذاتتتتناونت ى ةية ةَيتتتتةتةينتيهةسيشتتتتى هةزؤ انتتتتَبتتتتَل تةة-2
تةبيوتلَةئَمتَ ةتة فتَةهةةةةةتةيتية ىيتَ ةةبَةَىتَ اة ةةة وطنىاةََاوةييايَيه

ة.يواونَ ى ةتةسىَبَ تةية ةبَةةَنسينَ ة
ة

 ةسيشتتى َتىةيَمتتَةبتتَل تةقَ ةبو ينتيتتَ ةتةبتتَةةتةسىضتتو يهةتةيتت بتتَةة-3
سيشى َيةيهةبَةةيواونَ ىاَةةةب ةتةيتَةفَ ةة ةيةيهةاَييوكةسيشى هةبيشىه

ةزؤ انَ.
ة

ةبتَ تة ةتةيتية تىاتَ،ةتةيتتية ةتةةوىييوتلةةةةبتَةةةبَل تةئتَ ةت  ةبنى تةاتَتةةة-4
َةةبَستتَ  بتتَةةئةستتىهةبةزيتتَتةلَبذانى تيَيتتَتةتةيتت ةبتت ةبيشتتىهةحيزبيوتتكةبتتيى 

َطتتَ ةت  ةلَمةي ةةتتيىةتةيتت ةبتتَةَتتةبذيوو ى او ةةبيشتتىَيَ ةبتتيى ،ةةَيةيتتَ ةئةةةة
لَبذانى تيَيتتتَتىةبتتتَية ب يونناولةمتتتَ تىتةئةزىتايَيتتتَةبتتت ةتةيتتتتية ةةةبتتتَةةيتتتة  

اَي ةةتتيىةتةيتت ةبتتَةبيشتتىيوكَةَتتةبذيوو ى او هةةةةبتتَةةفتتنى ىيرةتةبيوتتلَةتةةوىييوتتلةة
ةتة ة ةتةئَ ةبيشىَ ةبيى .ة

ة

ةبتتتتَ تة ةفنةاتتتتهةحيزبيتتتتيىةتةِ ةخشتتتتيونيول.ةبتتتتَةةئتتتتَ ةسيشتتتتى َةتة فتتتتَ ةة-5
ة

سيشتتى هةيواونَ ىاتتَةهة اوتتنةاه،ةتة فتتَةهةةبتتَةةية بتتَل تةستتو ت ة طنةنة-6
بنتيَ ةةتةتىةَةيواونَ ىيهةَيو  ةةتَةيَةتَ ةاهَةئةانييتَية ةبَةةااتَةهةئَطتَ ةةةةةة

ةسَ ةةسَ تة   ةب اة ةاَكةبةزيَتةلَبذانى ت ةبيول.
ة

http://aceproject.org/ace-ar/topics/es/627644646640638645/627644646638640645-62764464562e62a640644640637629/646638640627645-62a640646627633640628/64564a64063262762a-64863964a640648628
http://aceproject.org/ace-ar/topics/es/627644646640638645/627644646638640645-62764464562e62a640644640637629/646638640627645-62a640646627633640628/64564a64063262762a-64863964a640648628
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  وترَيىيتكاوً  و اليتوت خزاد

 سيسخمً هاورَيذةيً ئتودا َيخً حَيكتآلو:
 

ة

لتتتَمو ةالاَيتتتَةخنىَتتتَيةيهةبيشتتتىهةتىختتتنى تةسيشتتتى هةيواونَ ىاتتتَةهةةةةةةة-1
ةبَ  َسىَتةية ة ةك:ةخ ايىبَةة اونةاه

ة

ةزىبذاو يهةسَ ينتىاَةهةَة ةهةسيةسهةبَسَ ة ازبَيياهةَةبذيوو ى ةية .ة-
ة

بتتَتا يونةيهةَنةيشتتيثهةيواونَ ىاتتَةي نتيهة تتوطنىاَةيتتَبو يهةةةةبتتَةةال ىزتة-
ةييووى ةتةيتية  ةيواونَ تةلَبذانانت ى تى.بَةةََاوةييايَيهةَىَ 

ة

واونَ ىيتَتةبتَل تةسيشتى هةزؤ انتَ ةةةةةة ةيبتَةةةبتة تة ىزليونتةيهةاتَييوكةةةبَةة-2
يتَةةة،تة ضو  ،ةَيوواشىيةية ةلَبذانى تيهةالبَال ةةَ ى ية تةئَجنةماي اوىَ ة

ئَمَ ةَنؤسَاَيهةزةوَةَ ةتةبيولةسَ بَيويوةئةمةتةية تةب ةئَجنةمتيىيهةة
ةلَبذانى ت ةب ناوىَ ة.

ة

بتتَةةئةستتىهةييشتتى ةيهةتة تةضتت ةةتتَي ةةلَستتلةةبَستتَ ةئتتَ ةَةبذيوو ى ىيتتَتة-3
بيوثنستتنى اوىهةتةيتتَ ةبَ ىماتتَ ةبتتَةحيزبتتَيةيية ةضتتوي َةبتتَل تةتةيتتتَيةيهةةةةة

ةحيزبَيَاةيَ ةةيو سةةََ بَمةيية ةبنتؤةَ ة.
ة

بةزيتتتَيةيهةلَبذاتتتنى ت ةة ةلَستتتىية تة  تَيوواشتتتىهةبتتتَةيَخشَييوشتتتةيهةةة-4
ةلَاَ.

ة

،ةبتتَةةسيشتتى َيةيهةةتتن،ةئتتةبذ زةنةةةةبتتَةةةئتتَ ةسيشتتى َ،ةبتتَ ى  تةبتتَةزؤ اوتتكةةةةة-5
 .بَةقَ ةبوينتيَ ةتةتةيتَيةيهةسيشى هةزؤ انَتىةةااَةهة

ة
ة

http://aceproject.org/ace-ar/topics/es/627644646640638645/627644646638640645-62764464562e62a640644640637629/646638640627645-62a640646627633640628/64564a64063262762a-64863964a640648628
http://aceproject.org/ace-ar/topics/es/627644646640638645/627644646638640645-62764464562e62a640644640637629/646638640627645-62a640646627633640628/64564a64063262762a-64863964a640648628
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 لتطتَل  ً حَيكتآلوسيسخمً هاوحتريبجياواسي وَيىان 

ةدا سيسخمً هاوِرَيذةيً ئتودا َيخً حَيكتآلو
ةة

سيشتتتى هةلة ِ اوتتتنةاهةةسيشتتتى هةلة ةتتتَ ابَةييوتتتوى بتتتَةةبيو ضتتتو ييو هةزؤ 
َةةةيوىهةةيو تتتَ  تىةئَيتتتيىم ليونةيهةلتتتَ ت  ةةِ   تةبتتتَية ةبتتتَةةةبَةةااتتتَةهة،لَاتتت

بَ  ةئَ ةتةختةبذهة يةيتَ ة ةيةةةةسيشى هةزؤ انَ ةيواونَ ىاَةهة اونةايَ ة،ة
ة:ييووىييةيَةئَ ةاَةيَ

ييوتتوى ةسيشتتى هةةبتتَةةََاوةييايتتَيهةتة ةيتتةةة،سيشتتى هةلة ةَ ااتتيىةبتتَةة-1
َةةسيشتتى هةزؤ انتتَتىةيواونَ ىاتتَةهة اوتتنةاهَةة ةئَجنةمتتَيةيةلَاتتَةبتتَ   اوكةي
ة.ةاة ئَ ارئَجنةمَيةيهةسَ ةيةةَةيةليكةسيشى يو ية ةية 

ة

سيشتتى هةيواونَ ىاتتَةهةة،سيشتتى هةلة ِ اوتتنةاهةئَيتتيىميوىهةةيو تتَ  تىةبتتَةة-2
َةةبَةة اونةاه لتَ بذهةةبتَةةةسيشتى هةزؤ انتَتى ةةبَطتَووةةةََاوةييايتَيهةية ةيييىات

ةتةيتةيَتئَ ةةب ت  سى نتيهةلة سَيتييَيهة اونةاييىاَةقَ ةبو ينتيَ ة ة
ةزؤ انتتَ ة،بتتَل تةسيشتتى هةة،اتتنى تيهةةتتةكةيواونَ ىاَةيتتيىةبةزيتتَيةيهةلَبذبتتَة

ةةََ بَمة .ةيَطَاشىو يَةَةيو سةفَ ةة  َة
يواونَ ىاتتَةهةةبيشتتىهى،ةلة ِ اوتتنةاهةئَيتتيىميوىهةةيو تتَ  تةةسيشتتى هةبتتَةة ىةتتَ

ئةستىهةةةبَستَ ةةهةلتَ ةقَ ى ةاتَيهةسيةستهةةةفتَ ةة ةيةيةتةيتَةة اونةاهةلَمو 
ئةستىهةةةبَسَ ةَة اونةتةتةيتَيةيية يةةَ ةي تةةلَمو ةبةزيَيةيهةلَبذانى ت 

ةةتتتتتةةبتتتتتَ ةئَييىزةاتتتتتَةيو ستتتتتةةََ بتتتتتَمةيية ةبتتتتت ةةةةة،تة تةختتتتتة ةييشتتتتتى ةيه
ةقَ ةبو ةب ناوىَ ة.

 
 

 ..يان هيض ة دةَلَيث يان هةمووىسيسحمي سؤرين

 نوَينةرايةجي رَيذةيي كَيكي كورسييةكان قاشذةكات.. ليسحي

باشييةكاني هةردوو سيسحمةكةى ثَيشخؤى   سيسحمي جَيكةآلو سوودى لة

 وةرطزجووة

 



 لة ِةزيَىى كوزدضتاٌدا ضيطتىى ِةلَبرازدُ
 

 
 

 

سُسرمً ضاكساشي نح 

 ثحزنحماوًهحَنثرازدوً 

 كىزدسراودا
 اصالح النظام االنتخابي لبرلمان كوردستان 
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 ي ثةرلةماني كوردستانهةَلبذاردنياساى توَيكارى بؤ 
 

ياضاى ٓةَهبرازدُى كوزدضتاُى بةزةى كوزدضتاُى، ( 2991-4-8زؤذى )
 (2991-5-29زؤذى )، كة يةكةَ ٓةَهبرازدُى ثةزهةًاُى كوزدضتاْدةزكسدو 

 . ةجناًدزا، بةو ياضاية بةِزَيوةضووئ
ى 2991(ى ضاَهى 2كوزدضتاْ ياضاى ذًازة ) ثةزهةًاُىياضاى ٓةَهبرازدُى 

 و 1داز ٓةًوازكساوةتةوة( 7ٓةتا كاتى ُوضيِى ئةَ كتَيبة ) ،ٓةًوازكساو
بةَ  ئةجناًدزاوة ى ثةزهةًاُى كوزدضتآْةَهبرازدُ خوىلهة ضايةيدا ثَيِر 
 شَيوةيةى خوازةوة: 

 (29/5/2991خوىل يةكةَ : ) -
  (03/2/1335سوىل دووةَ: ) -
 (15/7/1339خوىل ضَئةَ: ) -
 (12/9/1320خوىل ضوازةَ: ) -
 (03/9/1328خوىل ثَيِذةَ: ) -

( 62)هة كةيةوة بة سةوت ٓةًوازة ،كوزدضتاْ ثةزهةًاُىياضاى ٓةَهبرازدُى 
 ، كة ئةًاُةْ:ثَيلٔاتووة ( دةزواشة7ء )ًاددةو ٓؤكازي دةزضووْ

                                                 
 سةوت ٓةًوازةكةى ياضاى ٓةَهبرازدُى ثةزهةًاُى كوزدضتاْ بةَ شَيوةيةية: 1

 ( 3(، )4991(ى ضاَهى )1ٓةًوازى يةكةَ، ياضاى ذًازة )ًاددة ٓةًوازكساوةتةوة 
 ًاددة (  5(، )4998(ى ضاَهى )5وةَ، بةثَيى ياضاى ذًازة )ٓةًوازى دو 
 ( 44(، )4001(ى ضاَهى )17ٓةًوازى ضَئةَ، بةثَيى ياضاى ذًازة  ) ًاددة 
 ( 44(، )4009(ى ضاَهى )4ٓةًوازى ضوازةَ، بةثَيى ياضاى ذًازة )ًاددة  
 ( 5(، )4009(ى ضاَهى )5ٓةًوازى ثَيِذةَ، بةثَيى ياضاى ذًازة )ًاددة 
 ًاددة(  1(، )4009ضاَهى )(ى 45)ًوازى شةشةَ، بةثَيى بِسيازى ذًازة ٓة 
  (ٓةًوازكساوةتةوًاددة 43(، )4043ضاَهى )(ى 45)ٓةًوازى سةوتةَ، بةثَيى ياضاى ذًازة 
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 .ْدةزواشةى يةكةَ: ثَيلٔاتةى ثةزهةًا 

 .ْدةزواشةى دووةَ: ٓةَهبرازدُى ثةزهةًا 

 .دةزواشةى ضَئةَ: ئةُداًَيتى هةثةزهةًاُدا 

 .دةزواشةى ضوازةَ: بةِزَيوةضووُى كازةكاْ هةثةزهةًاُدا 

 ِذةَ: ئةزنء دةضةآلتةكاُى ثةزهةًاْ.دةزواشةى ثَي 

 .ْدةزواشةى شةشةَ: تاواُةكاُى ٓةَهبرازد 

 . دةزواشةى سةوتةَ: ئةسلاًى ًوتةفةزيقة 

ئةطةز ضةزُر بدةيّ هةُاو ئةو سةوت دةزواشةيةدا، تةُٔا دةزواشةى دووةَء 
دةزواشةى سةوتةَ ثةيوةُديياْ بة ثسؤضةى ٓةَهبرازدُةوة ٓةية، دةزواشةكاُى 

هة بِاغةدا  داًةشزاوةى ثةزهةًاُةوةو و ثَيلٔاتةىيبةتّ بة كازوبازديلة تا
 دوو ياضا واية هةُاو يةن ياضادا.  وةن

ُاوى  كة بة، 2991(ى ضاَهى 2ذًازة )ٓةَهبرازدُى دةزواشةى دووةًى ياضاى 
 : ة ثَيلٔاتووة، هةَ ٓةشت بةشةوةية"ٓةَهبرازدُى ثةزهةًاْ"

 ْبةشى يةكةَ: دةضتةكاُى ٓةَهبرازد 

 ْبةشى دووةَ: باشُةكاُى ٓةَهبرازد 

 ْبةشى ضَئةَ: كاتى ٓةَهبرازد 

 ْبةشى ضوازةَ: خصتةكاُى دةُطدةزا 

 بةشى ثَيِذةَ: ًةزدةكاُى دةُطدةزو ثاَهَيوززاو 

 ّبةشى شةشةَ: ثاآلوت 

 ْبةشى سةوتةَ: ثِسوثاطةُدةى ٓةَهبرازد 

 ْبةشى ٓةشتةَ: دةُطدا 
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 سُسرمً هحَنثرازدن دؤخً 

 ثحزنحماوً كىزدسراوداثرازدوً هحَننح َاساي 
 

 برازدُىٓةَهخوىل ثَيِر دواى سةوجتاز ٓةًوازكسدُةوةو ئةجناًداُى 
ى كوزدضتاْ، ٓةتا ئَيطتا ضيطتٌى ٓةَهبرازدُى ثةزهةًاُى ثةزهةًاُ
 ئةُداًَيلة  كة ، ًاوةتةوة هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةييبة  كوزدضتاْ

 . رةيية خَيصاُى ضيطتٌى ُوَيِةزايةتى زَيه
ياضاى ٓةَهبرازدُى  بؤئةوةى بصاُني هة ًياُةى ئةو سةوت ٓةًوازكسدُةي

ُاو ثَيلٔاتةو هة ، ئةو طؤِزاُلازياُة كاًاُةْثةزهةًاُى كوزدضتاُدا
رةييدا زووياُداوة. )ضةيسى زةطةشةكاُى ضيطتٌى هيطتى ُوَيِةزايةتى زَي

 .بلة( -2-ذًازة ى خصتة
 -1-خشرحي ذمازج 

 زجطحشجكاوً َُكهاذحو ثطؤِزاوكازَُحكان نح 

 سُسرمً هحَنثرازدوً ثحزنحماوً كىزدسراودا

 
 

 
 
 
 
 

 بة ضةزجنداْ هةو خصتةيةى ضةزةوة ئةوةًاْ بؤ زووُدةبَيتةوة كة: 
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ٓةَهبطةُطَيِني، ديازة كاتَيم دَييِة ضةز ئةوةى ضيطتٌَيلى ٓةَهبرازدْ 
ةكة ضيطتٌى ٓةَهبرازدُئةوةًاْ هَيدةخواشَيت كة  ًيتؤدى شيتةَهلازي

ثازضة ثازضةى بلةيّ بؤ ضةز زةطةشة ثَيلَٔيِةزةكاُى، بؤئةوةى هةوَيوة 
 دةضتٌاْ بطاتة بِرء بِاواُى ضيطتٌةكة. 

مباُةوَيت ٓةَهطةُطاُدْ بؤ هيطتى  ئةطةز ضوازضَيوةيةدآةز هةَ 
ُوَيِةزايةتى زَيرةيى بلةيّ، كة ضيطتٌى ٓةَهبرازدُى ثيادةكساوى 

ةبَيت ثصلِني بؤ ضواز زةطةشةكةى ثةزهةًاُى كوزدضتاُة، ئةوا د
ضيطتٌى ٓةَهبرازدُةكة بلةيّء اليةُة ئةزَيِىء ُةزَيِييةكاُى ٓةز 
زةطةشَيلياْ، هةزواُطةى بةَٓيصبووُى دميوكساضيء بةشدازى ضياضي 

 ٓاوآلتياُةوة، دةضتِيصاْ بلةيّ.
، دةتواُني شيلازى بؤ ئةو (2)ذًازة ى بة ضةزجنداْ هة خصتة

يّ، كة هةُاو ثَيلٔاتةكاُى ضيطتٌى ٓةَهبرازدُى طؤِزاُلازياُة بلة
ثةزهةًاُى كوزدضتاُدا ئةجناًدزاوْ، كة بؤتة ضيطتٌى )هيطتى كساوةى 
ضِوزدازى ُوَيِةزايةتى زَيرةيى/ يةن باشُةيى/ ًاُةوةى شؤزتسيّ دةُط 

 "(. الباقي االقوى"
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  جؤزي نُسد َحكحو/

  نهحَنثرازدوً ثحزنحماوً كىزدسراَاساي نح 
 

 

دؤزى هيطتةكة طؤِزاُلازى دةبيِسَيت،  (دا2هة خصتةى ذًازة ) وةن
 "هيطتى داخساو"دواى ضَي ٓةَهبرازدْ، كة بة  ٓاتووةو هة بةضةزدا

كساوةى ضِوزداز"، كة  هيطتى" طؤِزاوة بؤئةجناًدزاوة، دؤزى هيطتةكة 
 .ى ثَيدةَهَيّ"شُيٌضةكساوة هيطتى"

ى هيطتَيلةوة بؤ دؤزَيلى تس، ديازة طؤِزيّ ياْ طواضتِةوة هة دؤز
كازتى دةُطداُةكةو ثةيوةُدى ضَيلوضلةى  ديصايِىطؤِزيِى  دةبَيتةٓؤى

 واتة .ثاَهَيوزاو( -هيطتى ثازتى ضياضي -َُيواْ ٓةزيةن هة )دةُطدةز
برازدةى ء ى دةُطداْئةطةز هة هيطتى داخساودا دةُطدةز تةُٔا يةن كازت

هةضةز كازتى دةُطداُةكة، وةى بؤ ئة ،هةبةزدةًدا بووبَيت دةُطىيةن 
بةشدازبووةكاُى ٓةَهبرازدُةكة بدات، ئةوا هة  دةُط بة يةكَيم هة هيطتة

ء دوو برازدةى ى دةُطداْهيطتى ُيٌضةكساوةدا، دةُطدةز يةن كازت
بؤ ئةويرتياْ  هةبةزدةًداية كة يةكَيلياْ بؤ هيطتةء دةُطداُى

 دةز دةُطى ثَيداوة.ُاو ٓةًاْ ئةو هيطتةية كة دةُطثاَهَيوزاوَيلى 
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 ثحَىجودي وَُىان تكحزجكاوً نُسرً كساوجي سىىزداز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حكحنُسرجؤزي /  هحَنسحوطاودن

 نح َاساي هحَنثرازدوً ثحزنحماوً كىزدسراودا
 

طؤِزيِى ضسوشتى ثةيوةُدى َُيواْ ئةَ ضَي بلةزة )دةُطدةز، ثاَهَيوزاو، 
ًةوداى ئاشادى اوةى ضِوزدازدا، هيطتى ثازتى ضياضى( هة هيطتى كس

هة هيطتى كساوةى  دةُطدةز، بة بةَهطةى ئةوةى فساواُدةكات دةُطدةز
اوى دَهخواشى خؤى دةضتِيصاُبلاتء خؤى ثاَهَيوزضِوزدزادا دةتواَُيت 

هةذَيس دةبسى ئةو زيصبةُدييةدا دةزباش بلات كة دةضتةى باآلى سصب 
 هةضةزةوة بؤ خوازةوة زيصى كسدووة.

 هالى

ثارتى  ثالَىراو 

 سٍاسى

 دةُطدةز

 ثاَهَيوزاو سصب
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  ً هحَنثرازدنكاوتاشوحذمازجي  /دووجو

 داثحزنحماوً كىزدسراونح َاساي هحَنثرازدوً 
 

هةوةتةى ياضاى ٓةَهبرازدُى ثةزهةًاُى كوزدضتاْ دةزضووة، ٓةزَيٌى 
ياضاى  2كوزدضتاْ يةن باشُةى ٓةَهبرازدُةو هة ًاددةى ُؤيةًى

ْ ُاوبساودا ٓاتووة )ٓةزَيٌى كوزدضتاُى عَيساق بة يةن ُاوضةى دةُطدا
 دادةُسَيت، دابةشدةكسَيت بةضةز ضةُد ًةزكةشَيلى دةُطداُدا(. 

 
 
 

بة يةن باشُة،  ى كوزدضتاْدواى ئةجناًداُى ثَيِر ٓةَهبرازدُى ثةزهةًاُ
كاتى ئةوة ٓاتووة ثسضى يةن باشُةيى خبسَيتة بةزباسء هَيلؤَهيِةوةو 
ى بةشَيوةيةكى بابةتياُة اليةُة ئةزَيِىء ُةزَيِييةكةى يةكباشُةي

ٓةَهبطةُطَيِدزَيت، كة تا ئَيطتا ُة فساكطيؤُةكاُى خوهة دياواشةكاُى 
وةن ثسؤذةيةن ثَيصووى ثةزهةًاْ ُة زَيلخساوةكاُى كؤًةَهطة ًةدةُى 

سدُةوةى ضة طسُطة ُةكسدووة، ٓةزبؤية ٓةًوازككازياْ هةضةز ئةَ ثس
 بة ئاِزاضتةى ٓةَهَبرازدُى ثةزهةًاُى كوزدضتاًْاددةي ُؤٓةًى ياضاى 

ةكى شؤز ثسضَيلى طسُطةو طفتوطؤيباشُةكسدُى ٓةَهبرازدُةكاْ فسة
 . ٓةَهدةطسَيت

 
 
 

                                                 
 ( ٓةًوازكساوةتةوة.4001(ى ضاَهى )17ئةَ ًاددةية هة ٓةًوازى ضَئةًدا، بةثَيى ياضاى ذًازة )  2
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 قحتازجي تاشوحي هحَنثرازدنسَُُحو/ 

 داثحزنحماوً كىزدسراوهحَنثرازدوً ي نح َاسا
 

 

ًةبةضت هة قةبازةى باشُةى ٓةَهبرازدْ ذًازةى ئةو كوزضي/ 
ةخؤى دةطسَيت، ديازة ُوَيِةزايةتييةية كة ٓةز باشُةيةكى ٓةَهبرازدْ ه

ئةو قةبازةيةط هة ضيطتٌى ٓةَهبرازدُى هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةييدا 
بؤ باشُةى فسة كوزضي/ ُوَيِةزةو هةٓةز باشُةيةكى ٓةَهبرازدُدا شياتس هة 

 كوزضييةن بؤ بسدُةوة بووُى ٓةية. 
 
 
 
 

دةزدةكةوَيت، قةبازةى باشُةى ٓةَهبرازدُى (دا 2ذًازة )وةن هةخصتةى 
( كوزضى/ 235ٓةزَيٌى كوزدضتاْ هة ٓةَهبرازدُى يةكةًدا هة )

ُوَيِةزايةتى ثَيلٔاتووةو دواتس هة ٓةَهبرازدُةكاُى دووةَء ضَئةَء 
 ( كوزضي/ ُوَيِةزو هة222ضوازةَء ثَيِذةًدا بة ياضا شيادكساوة بؤ )

ًاددةى يةكةًى ياضاى ٓةَهبرازدُى ثةزهةًاُدا ٓاتووة )ثةزهةًاُى 
، هةُاو ئةو 3َيساق هةضةدو ياشدة ئةُداَ ثَيلدَيت(ع-كوزدضتاْ

( كوزضى بؤ ثَيلٔاتة ُةتةوةييةكاُى )كودؤ ضسياْء 22ذًازةيةشدا )
كة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بؤ  ، توزكٌاْ، ئةزًةْ( تةزخاُلساوة، ئاشوزى

 يةن باشُةى ٓةَهبرازدُة.  ٓةزيةن هةو ثَيلٔاتاُةط بة ديا، 

                                                 
 ( ٓةًوازكساوةتةوة.4001(ى ضاَهى )17ةًوازى ضَئةًدا، بةثَيى ياضاى ذًازة )ٓ ئةَ ًاددةية هة  3
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 حي هحَنثرازدنقحتازجي تاشو /  هحَنسحوطاودن

 نح َاساي هحَنثرازدوً ثحزنحماوً كىزدسراودا 
 

و 4( كوزضييةى ثةزهةًاْ بة ٓيض ثَيوةزَيم داُةُساوة222ئةو )
تازادةيةكيض وادةزدةكةوَيت ذًازةيةكى دَيطريبَيت، ئةًةط طساُييةكى 
دزوضتلسدووة هةبةزدةَ شيادكسدُى ذًازةى باشُةكاُى ٓةَهبرازدُدا، 

اشُةييةى هة ٓةَهبرازدُى ثةزهةًاُى كوزدضتاُدا ضوُلة ئةو يةن ب
ثةيِسةودةكسَيت تاِزادةيةكى شؤز ئاضاُلازي بؤ ئةو ذًازة دَيطريةى 
كوزضييةكاُى ثةزهةًاُى كوزدضتاْ كسدووة، بة بةَهطةى ئةوةى ئةطةز  
ذًازةى باشُةكاْ شياد بلسَيت ًةضةهةكة بةو ئاضاُيية ُاًَيَِيتةوةو 

ةز بؤ داُاُى ذًازةى كوزضييةكاُى ٓةز قةشايةن هةوكاتةدا دةبَيت ثَيو
دابِسَيت ئةويض هةضةز بِةًاى ذًازةى داُيصتواُى قةشاكاْ هة 

 ضاَهرًَيسى ٓةَهبرازدُدا.
يةكَيم هةو تةسةداو ئاهِطازياُةى دَيتة بةزدةَ ئةَ كتَيبة ئةوةية كة 
ت  هةضةزوبةُدَيلدا داواى شيادكسدُى ذًازةى باشُةكاُى ٓةَهبرازدْ دةكا

هةبةزدةًدا  ىكة ٓيض ئاضؤى طؤِزيِى ذًازةى كوزضييةكاُى ثةزهةًاُ
ُيية، ئةًةط وا دةكات ثَيوةز بدؤشيتةوة بؤ ذًازةى كوزضييةكاُى ٓةز 
قةشايةن هةضةز بِةًاى ذًازةى داُيصتوواُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ هةو 
ضاَهةدا كة ٓةَهبرازدُى تَيدا ئةجناًدةدزَيت هةثَيِاو دةزَٓيِاُى 

ةيةكى ٓاوبةط تا بلسَيتة ثَيوةز بؤ ديازيلسدُى ذًازةى ذًاز
 كوزضييةكاُى ٓةز قةشايةن.

 

                                                 
( 400ٓةتا ٓةًوازى ضَئةًى ياضاى ٓةَهبرازدُى ثةزهةًاُى كوزدضتاْ، داًةشزاوةى ثةزهةًاْ  هة )  4

 ( ٓةشاز كةس يةن كوزضى بةزكةوتووة.30ئةُداَ ثَيلٔاتووةو بؤ ٓةز )
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 تؤ كىزسً طؤِزَىً دجوط شَُىاشي ضىازجو/

 نح هحَنثرازدوً ثحزنحماوً كىزدسراودا 

هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةيى، هةزووى طؤِزيِى دةُطى دزوضت بؤ 
ٓةَهبرازدْ  كوزضى ُوَيِةزايةتى، هةٓةز ياشدة ضيطتٌةكةى تسى

دةوَهةًةُدتسةو خاوةُى ئةَ ضةُد داِزشتة ذًَيسةيىء سطابييةى 
 خوازةوةية: 

  دابةشلازى ٓةَهبرازدْ/ شؤزتسيّ ًاوةشَيواشى 

  شَيواشى دابةشلازى ٓةَهبرازدْ / بةَٓيصتسيّ تَيلِسا 

  شَيواشى ٓؤُدت(D’Hondt) 
   شَيواشى ضاُت هيطؤ(Sainte- Lague’) 
   ٓةًوازكساو شَيواشى ضاُت هيطؤى(modified Sainte- Lague’ ) 

  ُيٌةز  -شَيواشى ٓازا (Hare-Nemier Quota ) 

ديازة، هةٓةز ثَيِر خوىل ٓةَهبرازدُى  ضةزةوةداخصتةى  وةن هة 
زابوزدوى ثةزهةًاُى كوزدضتاُدا داِزشتةى سطابى هة طؤِزيِى دةُطى 

برازدْ/ دزوضت بؤ كوزضى ُوَيِةزايةتى، بسيتيية هة )دابةشلازى ٓةَه
 (. باقي االقوى -دةُطشؤزتسيّ ًاُةوةى 

 ،يةداسصباُةخصًةت ئةو  ئةَ داِزشتةية بةوة دةُاضسَيتةوة هة
ى يةن كوزضي دةوزى بسدُةوة كة ذًازةى دةُطةكاُياْ كةًةو هة

  ،ةوة، ئةًةط دواداز بةوة كؤتايى دَيتثةزهةًاُدا دةضوِزَيِ
دَيم داِزشتةى ديلةى ضةز بة بةزاوزد بة ٓةُ ، بةةُطييةكى شؤزكة ٓةًةِز

 . هةُاو ثةزهةًاُدا دزوضتدةكات هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةيى
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وةن هة الثةِزةكاُى ثَيصووى ئةَ كتَيبةدا بة منووُة باضلساوة، ئةو ئةجناًة  
باقي  -دةُطشؤزتسيّ ًاُةوةى )دابةشلازى ٓةَهبرازدْ/ سطابيةى داِزشتةى 

ٓاوشَيوةى داِزشتة ةزيدةَٓيَِيت هة ذًازةى كوزضييةكاُدا د (االقوى
 ُيٌةز(ة،  -سطابييةكاُى تسى وةن )شَيواشى ضاُت هيطؤ، شَيواشى ٓازا

)شَيواشى بةَٓيصتسيّ  ٓةْ وةن  ديلةبةزاًبةزيصدا داِزشتة سطابييةكاُى  هة
ئةًاُة تَيلِسا، شَيواشى ٓؤُدت، شَيواشى ضاُت هيطؤى ٓةًوازكساو(، كة 

اْء تازادةيةكى شؤز سصبة بضووكةكاْ هة يةن ة خصًةت سصبة طةوزةكدةكةوُ
 كوزضييةكةياْ بَيبةشدةكات.

 

 شَُىاشي طؤِزَىً دجوط تؤ كىزسً 

 نح َاساي هحَنثرازدوً ثحزنحماوً كىزدسراودا
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 شَُىاشي طؤِزَىً دجوط تؤ كىزسً /هحَنسحوطاودن

 :نح َاساي هحَنثرازدوً ثحزنحماوً كىزدسراودا 
 

يةى ضيطتٌى سوكٌِساُى هة ٓةزَيٌى كوزدضتاُدا بةزةو تا ئةو دَيطة
ثةزهةًاُى بِسوات، ئةَ داِزشتةية طسُطة بؤ دزوضتلسدُى 
ٓةًةِزةُطىء فسةيى ضياضى هةُاو ثةزهةًاُدا، بة ئاًاجنى 
زَيطسيلسدْ هة ئةدَيِدا ُادميوكساضييةكاُى شؤزيِةى ضتةًلاز. 

وةية كة كةجماز خاَهى الواشى دةزٓاويصتةكاُى ئةَ داِزشتةية ئة
دةتواَُيت سلوًةتء/ياْ ئؤثؤشضيؤَُيلى بةَٓيص هةزووى 
ُوَيِةزايةتيلسدُةوة ثَيلبَٔيَِيت، دطة هةوةى شؤزداز ثسؤضةى 

 بِسيازوةزطستّ هةُاو ثةزهةًاُدا  شةمحةت دةبَيت.
 
 

 
 

 

َاساي هحَنثرازدوً ثحزنحماوً  نحواووا ثَُىَسردجكاخ 

سُسرمً هحَنثرازدن كىزدسراودا، تحشَُكً ذاَثحخ تؤ 

وجك  نحوََدا واوي سُسرمً هحَنثرازدوحكح و ثكسََدذحزخاو

 سُسرمحكحشً و زجطحشج ثَُكهَُىحزجكاوً ج هاذثَُد شازاو

 تح زوووً ذَُدا تاسكساتَُد..
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 هحَنسحوطاودوً سُسرمً هحَنثرازدن 

 داثحزنحماوً كىزدسراونح َاساي هحَنثرازدوً 
 

ٓةزَيٌى كوزدضتاُدا ُاوى ٓيض ضيطتٌَيلى  ياضاى ٓةَهبرازدُى ُاوهة
ةٓاتووة، بةَهلو ئةوةى ٓةية هةُاو ًاددةو ُٓةَهبرادْ، وةن ضةًمء شازاوة، 

زةطةشةكاُى ضيطتٌى ثَيلٔاتةو بِسطةى ديادياى ياضاكاُى ٓةَهبرازدُدا 
ني ٓةَهبرازدْ هَيسةو هةوَي باضلساوْ، بؤ منووُة ئةطةز مباُةوَيت بصاُ

( ياضاى 2991(ى ضاَهى )2ضيطتٌى ٓةَهبرازدْ هة ياضاى ذًازة )
ٓةًوازكساوى ٓةَهبرازدُى ثةزهةًاُى كوزدضتاُدا ضيية، ئةوا دةبَيت هةضةُد 
ًاددةيةكى دياديادا زةطةشةكاُى ضيطتٌةكة بدؤشيِةوة، ُةن ئةوةى ُاوى 

ةشَيلى ضيطتٌى ٓةَهبرازدُةكة بة ٓةًوو زةطةشة ثَيلَٔيِةزةكاُييةوة هة ب
ياضاكةدا ٓاتبَيت، ٓةزبؤية ُاضازيّ بة كؤى شةضتء يةن ًاددةى 
ياضاكةدا بطةِزَينيء هةوَيدا هة ًاددةى يةكةًى ياضاكةدا قةبازةى باشُةى 
ٓةَهبرازدُةكة ديازى بلةيّء هة ًاددةى دووٓةًيدا هيطتى كساوةى 
ةى ضِوزدازًاْ دةضتبلةوَيتء هة ًاددةى ُؤٓةًدا دةضتٌاْ بطات بة ذًاز

باشُةى ٓةَهبرازدُةكةء هةًاددةى ضيء شةشةًدا داِزشتةى ذًَيسةيى 
 ضيطتٌى ٓةَهبرازدُةكة بدؤشيِةوة. 

كاتى ئةوة ٓاتووة ضيطتٌى ٓةَهبرازدْ هةُاو ياضاى ٓةَهبرازدُةكاُى 
 ٓةزَيٌى كوزدضتاُدا بةشى تايبةت بة خؤى ٓةبَيت بؤئةوةى هةوَيدا 

َيلَٔيِةزةكاُى بة زووُى تَيدا ُاوى ضيطتٌى ٓةَهبرازدُةكةو زةطةشة ث
 .   دةقِوس بلسَيت
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  عحدانحذً وىََىحزاَحذً

 داً ثحزنحماوً كىزدسراونح سُسرمً هحَنثرازدو 
 

يةكَيم هةو بؤضووُة باواُةى هةضةز هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةيى ٓةية ئةوةية كة 
بؤ كوزضى سصبةكاْ دةُطى بةدةضتٔاتووى  هة طؤِزيِىشؤز دةتواَُيت عةداهةتَيلى 

 ُوَيِةزايةتى دةضتةبةزبلات.
دةُطة كؤى ئةَ هَيلداُةوةية تا ئةو دَيطةية زاضتة كة ثةيوةُدى بة 

بةدةضتٔاتووةكاُى سصبةوة ٓةية وةن طصتَيم، بةآلَ تا ضةُد ئةَ عةداهةتة 
 هيطتةكاُدا ُاوهة ىهةضةز دةُطى بةدةضتٔاتووى ئةو ثاَهَيوزاواُةزةُطيداوةتةوة 
 بووُةتة ُوَيِةزى ثةزهةًاْ، باضةكةًاْ ئةًةية..! ةو دةُطياْ َٓيِاو

ديازة هة ثسضىى ٓةَهبرازدُىدا بىةدئاتِى عةداهىةتى زةٓىاو يةكطىاُى تىةواو هىة         
و بةدةضتَٔيِاُى دةُطى ُوَيِةزاُى ٓيض ضيطىتٌَيلى ٓةَهبرازدُىدا زاضىت ُييىة    

 ُابَيىىىىىىت ئىىىىىىةو ُاعةداهةتييىىىىىىةى كىىىىىىة ، بىىىىىىةَهلو ئةوةُىىىىىىدة ٓةيىىىىىىة ًةساهيصىىىىىىة
، ٓةيىة  ْ دةُطى بةدةضتٔاتووى ُوَيِةزاُى ذَيس يةن ضةقفى ثةزهةًاُىدا هة َُيوا

 شؤز طةوزة بَيت. دياواشييةكةياْ 
ةكاُى ثةزهىىةًاُى ثىىةيِسةوكسدُى هيطىىتى ُوَيِةزايىىةتى زَيىىرةيى هىىة ٓةَهبرازدُىى    

كىىة دياواشييىىةكى شؤز طىىةوزة ٓةيىىة هىىةَُيواْ   ةدات،ُيصىىاُد كوزدضىىتاُدا ئىىةوة
دووةًىىىنيء بىىىساوة هةطىىةر ذًىىازةى دةُطىىةكاُى     يةكىىةًني ذًىىازةى دةُطىىةكاُى   

 . دوآةًني بساوةى هيطتدا
ئىىىةو هىىىة ٓةَهبىىىرازدُى خىىىوىل ثَيِذىىىةًى ثةزهىىىةًاُى كوزدضىىىتاُدا     بىىىؤ منووُىىىة 
 : بة زووُى ديازة دايةن هيطت ُاو هةَُيواْ بساوةكاُىشؤز طةوزةية  دياواشيية
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 َحكَُرً وُشرماوً كىزدسران نُسرً 

دياواشى 
 َُْيواُيا

ذ. دةُطى 
 بةدةضتٔاتوو

 ش  ُاوى كاُديدى بساوة

 يةكةًني بساوةى هيطت قوباد دةالي تاَهةباُى 182,551 

 دووةًني بساوةى هيطت شلساهللبَيطةزد  8,097 174,454

 دوآةًني بساوةى هيطت فاتيح تؤفيق  ملة ضة 1,719 180,832
 

 تصووذىحوجي طؤِزاننُسرً 
 دياواشى
 َُيواُياْ

ذ. دةُطى 
 ش ُاوى كاُديدى بساوة بةدةضتٔاتوو

 يةكةًني بساوةى هيطت عةىل سةًة ضاَهح 91,934 

 دووةًني بساوةى هيطت  شرييّ ئةًني  13,919 78,015

 دوآةًني بساوةى هيطت طوَهطتاْ ضةعيد  825 91,109
 

ٌَ  نُسرً جىِوحوجي وحوجي وى
دياواشى 
 َُيواُياْ

ذ. دةُطى 
 بةدةضتٔاتوو

 ش وى كاُديدى بساوةُا

 يةكةًني بساوةى هيطت شاضواز عبداهواسيد  106,289 105,728

 دووةًني بساوةى هيطت  كاشَ فازوق ُاًق 2,207 104,082

 دوآةًني بساوةى هيطت شادى ُةوشاد  561 105,728
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 كؤمحَنً ئُسالمًنُسرً 
 دياواشى
 َُيواُياْ

ذ. دةُطى 
 ش ُاوى كاُديدى بساوة بةدةضتٔاتوو

 يةكةًني بساوةى هيطت ضؤزاْ عوًةز  42459 

 دووةًني بساوةى هيطت  ضتاز عبداجمليد  19143 23316

 دوآةًني بساوةى هيطت زوثان ئةمحةد  1005 41454

بة ضاوخصاُدَُيلى خَيسا بةو ضواز خصتةيةى ضةزةوةدا، بة ئاضاُى ئةو 
ًازةى دةُطةكاُى دياواشيية طةوزةيةًاْ بؤ دةزدةكةوَيت كة هة َُيواْ ذ

 دا ٓةية. ى ٓةًاْ هيطتء بساوةكاُى ديلةَيمبساوةى يةكةًى هيطت
دةتواَُيت  ُوَيِةزايةتى زَيرةييهيطتى كةواتة ئةو بؤضووُةى ثَييواية كة 

عةداهةتى ُوَيِةزايةتى هة ذَيس ضةقفى ثةزهةًاُدا دةضتةبةز بلات، هة 
ى ئةو هيطتة بةَهلو خوَيِدُةوةيةكى وزدةوة ُةٓاتووة بؤ دةزٓاويصتةكاُ

وةن زةخِةيةن بةكازدةَٓيِسَيت هة بةزاًبةز ضيطتٌةكاُى ٓةَهبرازدُى 
بة دةُطَيلى كةَ دةبَيتة هة ضيطتٌى شؤزيِةدا شؤزيِة، هةوةى كة ثاَهَيوزاو 

. زاضتة هة هيطتى ُوَيِةز بة ٓؤى ئةوةى دةُطَيلى شؤزى تَيدا دةفةوتَيت
دةُطةكاُى ُاو هيطت دةبِة كوزضى ُوَيِةزايةتى زَيرةييدا شؤزبةى شؤزى 

ُوَيِةزايةتى بةآلَ ئةًة بةو ًاُاية ُايةت كة عةداهةتى ُوَيِةزايةتى هةُاو 
ثاَهَيوزاوة بساوةكاُى هيطتةكةدا فةزآةًلساوة. ٓؤكازى دزوضتبووُى ئةو 

ى ثاَهَيوزاوةكاْ ُاعةداهةتييةى ُوَيِةزايةتيض هةوةوة دَيت كة دةُط
لى ى ُاو هيطت بة دةُطَيثاَهَيوزاوَيل وادةكات و ئةًةطدةطوَيصزَيِةوة

   باتةوة.كةًةوة كوزضييةكى ثةزهةًاْ ب
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 واعحدانحذً وىََىحزاَحذً جىطسافً

 داً ثحزنحماوً كىزدسراونح سُسرمً هحَنثرازدو 
 

يةكَيم هة خاضيةتة خساخء ُةزَيِييةكاُى هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةيى 
بة شَيوةيةكى عاديالُة بةضةز يةكة ةزةكاْ ُوَيِئةوةية كة ُاتواَُيت 

ٓةز قةشايةن الُيلةَ يةن ُوَيِةزو بةزةو  كةكازطَيِسييةكاُدا دابةط بلات، 
 ذووزى هةُاو ثةزهةًاُدا ٓةبَيت. 

 و دايةهة دوو شوَيِ طسايف،ُوَيِةزايةتى دو ةَ ُاعةداهةتييةىطةزاى ئ
 : ، كة ئةًاُةْاْ دةكةوُة قؤُاغى بةز هة ٓةَهبرازدُةوةصيٓةزدووكي

 

 واعحدانحذً جىطسافً : َحكحو

 قحتازجو ذمازجي تاشوحكاوً هحَنثرازدوداَحنحواو 
ئةوة ديازى دةكات كة وآلتَيم  ةياضاى ٓةَهبرازدُ هة ٓةًوو وآلتاُى دُيادا

ضةُد باشُةى ٓةَهبرازدْ ضيطتٌى ٓةَهبرازدُةكةى ضى بَيت؟ء ياْ ٓةزَيٌَيم 
 . ؟ةُد كوزضى بّض ىء قةبازةى باشُةكاُيص؟بَيت

هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةيى ضسوشتى ضيطتٌى ٓةَهبرازدُى بةو ثَييةى كة 
هة باشُةى فسة كوزضيدا ثيادةدةكسَيت ُةن باشُةى تان كوزضى، وةٓاية 
طسُطة ٓةتا بلسَيت قةبازةى باشُةى ٓةَهبرازدُةكاْ بضون بّ بؤ  هةبةزئةوة

 بّء بة ٓؤيةوة دؤزَيم ئةوةى ذًازةى باشُةكاُى ٓةَهبرازدُيض شؤز 
هة عةداهةتى ُوَيِةزايةتى دوطسافى بؤ يةكة كازطَيِسييةكاْ دةضتةبةز 

باشُةى ٓةَهبرازدُةكاْ طةوزةتس بلسَيت  ىقةبازةبلسَيت، بة ثَيضةواُةوة ٓةتا 
 ًةطباشُةكاُى ٓةَهبرازدُيض كةَ دةبّء بةذًازةى ٓاوتةزيب هةطةَهيدا 

 يض ُوَيِةزَيلياْ هةَُيو ثةزهةًاُدا ُابَيتء ٓيةكة كازطَيِسييةكاْ بةشَيم هة 
هة بةزاًبةزيصدا ديازدةى "ٓةآلوضاُى ُوَيِةز" هةُاو ضةُد شازَيلى 

 دا دزوضتدةبَيت. طةوزة
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 واعحدانحذً جىطسافً :جودوو

 داَحنحواو نُسرحكاو 

هة زَيطةى ديازيلسدُى ضِوزى ضةُد  ة دةتواَُيتياضاى ٓةَهبرازدُئةوة 
سصبى ضياضى ازدُى قةبازة بضون ياْ ًاًِاوةُدةوة باشُةيةكى ٓةَهبر

ُاضازبلات هةو باشُاُةدا ثاَهيوزاوياْ ٓةبَيت بؤ كَيرِبكَيى بسدُةوةى 
كوزضييةكاُى ئةو باشُاُة. هةوةدةزبضَيت ٓةز سصبَيم بة طوَيسةى 

بة ذيِطةى ُاوخؤو  دازثةيوةُديفاكتةزى كؤًةَهَيم بةزذةوةُدى خؤىء 
، ُةن ئةوةى َيوزاو هةُاو هيطتةكةيدا دادةَُيتثاَهسصبةوة، دةزةوةى 
ثاَهَيوزاو بؤ ٓةًوو يةكة كازطَيِسييةكاْ دابَِيت، بة تايبةتى ئةطةز ُاضازبَيت 

وزضييةكاُى ثةزهةًاُيض ذًازةى يةكة كازطَيِسييةكاْ هة كؤى ذًازةى ك
ئةو ، هةكاتَيلدا شياتس بّء ٓةز قةشايةكيض ُةكسابَيتة باشُةيةكى ٓةَهبرازدْ

 واشَيتخيدةضيطتٌى هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةيى باشُةى ٓةَهبرازدُةى 
زَيرةى داُيصتواُةكةى ًاًِاوةُدو ضةزوتس بَيت، ديازة هةًلاتةدا دةبَيت 

ئةو قةشاو ُاسياُة كوزضياْ بؤ تةزخاْ ُاكسَيت كة زَيرةى داُيصتواُةكةياْ 
  هة خواز ًاًِاوةُدةوةية ياْ زَيرةكةياْ كةًة. 
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 واعحدانحذً وىََىحزاَحذً جىطسافً 

 نح خىنً ثَُىجحمً ثحزنحماودا
 

ديازدةى ُاعةداهةتى ُوَيِةزايةتى دوطسافى هة دابةشبووُى دوطسافى 
ئةُداًاُى خوىل ثَيِذةًى ثةزهةًاُى كوزدضتاُدا بة ئاشلسا ديازة، بة 

ى ٓةزَيٌى كوزدضتاُدا ذًازةيةك دواى ثَيِر ٓةَهبرازدْ هة بةَهطةى ئةوةى
شؤز هة قةشاو ُاسييةكاْ ُوَيِةزياْ هةُاو ثةزهةًاُدا ُييةو ضةُد قةشايةكي 

( 222كةًيض ٓةآلوضاُياْ ٓةية هة ذًازةي ُوَيِةزدا. بؤ منووُة هة كؤى )
( ئةُداَ ثةزهةًاُياْ هة 74كوزضى خوىل ثَيِذةًى ثةزهةًاُى كوزدضتاُدا، )

5اُى، دٓؤكةوة دةزضووْ( قةشاكةى ُاوةُدى ثازَيصطاكاُى ٓةوهَيس، ضوَي0ٌ)
، 

قةشاو  18( قةشاو ُاسيةًاْ )229%(، هةكاتَيلدا )67كة زَيرةكةى دةكاتة )
ُاسية( هة دةزةوةى ٓةز ضواز شازة طةوزةكة ٓةية، بةآلَ بةٓةز   92

( ُوَيِةزياْ هةُاو ثةزهةًاُدا ٓةية، كة زَيرةكةى دةكاتة 07ٓةًووياْ تةُٔا )
(00)%6 . 

زووُة بؤ ٓةبووُى ُاعةداهةتي هة ُوَيِةزايةتى  ديازة ئةًةط َٓيٌايةكى
 دوطسافيدا، كة بة ثوةى ضةزةكى دةزٓاويصتةى يةن باشُةيية 

 بلة( -1-ذًازة هة ٓةَهبرازدُة طتصييةكاُدا. )ضةيسى خصتةى 
 

 
 
 

                                                 

 اى ُاوةُدى ٓةَهةظةو ضواز ُاسيةوة تةُٔا يةن ُوَيِةزياْ ٓةية.ثازَيصطاى ٓةَهةظة بة قةش  5
( ثةزهىةًاُتازةط ديطىاُةوة ُاعةداهىةتى ُوَيِةزايىةتى دىوطسافى بىووُى ٓةيىةو بةشىَيوةيةكى         37هىةو )  6

 ٓاوضةُط بةضةز قةشاو ُاسيةكاُدا دابةط ُةبووْ بةَهلو دياواشى هةَُيو ئةواُيصدا ٓةية.
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 - 1-خصتةى ذًازة 
 َُىان نح و جىطسافًواعحدانحذً وىََىحزاَحذً 

 داو واحُحكاواقحش نحطحَل قحشاي واوجودي ثازََصطاكان

  -خىنً ثَُىجحمً ثحزنحماوً كىزدسران  -
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  ذمازةى ثةزلةمانتاز
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 ذمازةى ثةزلةمانتاز 
 لة قةشاى ناوةندى ثازَيصطاكان
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 انى ذمازةى ثةزلةمانتاز
 قةشاكانى دةزةوةى قةشاى ناوةند
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 ذمازةى ناحيةكانى 
 هةز ثازَيصطايةك

7 3 2 3 6 

 ذمازةى ثةزلةمانتازانى
 ناحيةكان 
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َُيواْ  ىشؤزةطسافيية دودزوضتبووُى ئةو ُاعةداهةتيية  هة ٓؤكازى ضةزةكى
بة ثوةى ذًازةى ثةزهةًاُتازاُى شازة طةوزةكاْء قةشاكاْء ُاسيةكاُدا ٓةية، 

ازدُى هيطتى ُوَيِةزايةتى ضيطتٌى ٓةَهبرثيادةكسدُى ضةزةكى بةٓؤى 
 ! زَيرةيية بة يةن باشُةى ٓةَهبرازدُةوة..

بةشدازى  كةًى ذًازةى داُيصتوواْ، ياْ ثاضاوى ئةوة بَٔيِسَيتةوة كةزةُطة 
ثسؤضةى دةُطداُدا، ياخود  ُةكسدُى ٓاوآلتياُى قةشاو ُاسييةكاْ هة

دابةشبووُى دةُطى خةَهلى ئةو ُاوضاُة بةضةز ضةُد كاُديدَيلى 
ية هة سصبةكاُداو ...ٓتد، ٓؤكازْ بؤ ضةزٓةَهداُى ئةو ُاعةداهةتيية دوطسافي

هة زاضتيصياْ  زووى ُوَيِةزايةتيلسدُةوة. ئةَ ٓؤكازاُة ئةطةز بِسَيلى كةَ
  ،تَيدا ٓةبَيت بةآلَ ديطاُةوة ُاتواَُيت ئةو ٓؤكازة ضةزةكيية بصازَيتةوة

ثةيوةُدى بة قةبازةو ذًازةى باشُة/كاُى ٓةَهبرازدُةوة ٓةية، ضوُلة ٓةتا كة 
 ذًازةى باشُةكاُى ٓةَهبرازدُى وآلت ياْ ٓةزَيٌَيم شؤزتس بَيت 

طسافيدا كةًرتو كاَهرت يلسدُى دوُوَيِةزايةت هة ُاعةداهةتي)فسة باشُةيى( 
و ثَيضةواُةكةشى زاضتة، واتة ٓةتا ذًازةى  باشُةكاُى ٓةَهبرازدْ دةبَيتةوة

 كةًرت بَيت )وةن يةن باشُةيى( ئةو ُاعةداهةتيةط شياتسو تؤخرت دةبَيت. 
  ىُاعةداهةتيةكةواتة دةتواُني بةو دةزةجناًة بطةيّ كة شادةًازى ئةو 

طسافياى قةشاو ُاسيةكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاُدا دو ُوَيِةزايةتيلسدُى هة
 سدُى ضةزتاثاى ٓةزَيٌى كوزدضتاُةوة كة()يةن باشُ هة، ٓةية

زَيطسة هةبةزدةَ ئةوةى دةُطى قةشاو ُاسيةو طوُدةكاْ كة ضةزضاوةيطستووة، 
شؤزبةى ُوَيِةزةكاْ هةشازة طةوزةكاُدا و هةبسى ئةوة طؤِزَيت بة ُوَيِةزب

 دةى "ٓةآلوضاُى ُوَيِةزايةتى"  دةخوَهقَيَِيت. ديازكؤدةكاتةوةو 
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 واووُشاوح طحوزجكح: 

 ضاكساشي نح سُسرمً هحَنثرازدوً 

 كىزدسراودا ثحزنحماوً
 

 

 ، ئةًة ُاوُيصاُة طةوزةكةية: )ضاكطاشى هة ضيطتٌى ٓةَهبرازدُدا(
 ضى بلةيّ؟!
 : يّ  زَيطةضازةداهةبةزدةَ دوو 

ضيطتٌى ٓةَهبرازدُى هيطتى ُوَيِةزايةتى ياْ ئةوةتا هةُاو ٓةًاْ يةكةَ: 
 ،زَيرةييدا دةًَيِيِةوةو ضاكطاشى هة زةطةشَيلى ضيطتٌةكةدا دةكةيّ
كة ثةيوةُديدازة بة ذًازةى باشُةكاُى ٓةَهبرازدُةوة، بة دؤزَيم كة بتواُني 
)عةداهةتى ُوَيِةزايةتى دوطسافى( تازادةيةكى باط بةديبَٔيِنيء بةوةط 

 ِةزياْ هةُاو ثةزهةًاُدا ٓةبَيت. ٓةًوو قةشاكاْ ُوَي
ياْ ئةوةتا ُاضاز دةبني ضيطتٌى ٓةَهبرازدُى هيطتى ُوَيِةزايةتى دووةَ: 

، كة ديلةى ئةوتؤزَيرةيي بةدَيبَٔيَونيء بضني بةزةو ضيطتٌَيلى ٓةَهبرازدُى 
عةداهةتى ُوَيِةزايةتى دوطسافى هةضةز ئاضتى الُيلةَ هة تواُايدا ٓةبَيت 

 ةَ بلات.قةشاكاْ فةزآ
 يوى دةزطاى ٓةزَيٌَيلٌاْ دةداتَي،با بصاُني كاَ هةَ دوو زَيطةضازةية كو

َٓيَِيت.  كة تازادةيةكى باط عةداهةتى ُوَيِةزايةتى دوطسافى بةديدة
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 َحكحو: زََطحضازجي 

 ماوحوج نحواو نُسرً وىََىحزاَحذً زََرجَُدا
 

صةيةى شادةى بة ئاًاجنى دؤشيِةوةى زَيطةضازةيةكى طوجناو بؤ ئةو كَي
يةكباشُةيي ٓةزَيٌى كوزدضتاُة هة ٓةَهبرازدُى ثةزهةًاُى كوزدضتاُداو 
ثَييدةطوتسَيت "ُاعةداهةتى ُوَيِةزايةتى دوطسافى"، زاضترت واية ذًازةى 
باشُةكاْ شياد بلةيّء ذًازةى كوزضييةكاُى ٓةز باشُةيةكيض هةضةز بِةًاى 

سُطى ئةَ ديصايِلسدُة ئةو كاتة ذًازةى داُيصتواُةكةى ديازى بلةيّ، بةآلَ ط
دةزدةكةوَيت كة بتواُني الُيلةَ ٓةز قةشايةن هةُاو ثةزهةًاُى كوزدضتاُدا 

 خاوةُى يةن ُوَيِةز بَيت. 
زَيرةييدا بؤ زَيطةضازةى طوجناو دةطةِزَيني ضةزةتا هةُاو هيطتى ُوَيِةزايةتى 

ة هة تواُايدا ك ىت ضؤْء هةكوَيدا دةضتى دةطات بةو زَيطةضازةيةبصاُرَي تا
ٓةية خةوشى ُاعةداهةتى ُوَيِةزايةتى دوطسافى ضازةضةز بلات، دواتس 

توَيريِةوةكةى ئةوةى  ئةطةز زَيطةضازةيةكى طوجناوى ُةدؤشيةوة 
هَيدةخواشَيت هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةيى بةدَيبَٔيَوَيتء بجةِزَيتةوة بؤ ُاو 

و كَيصةى ُاعةداهةتيية ضيطتٌَيلى ٓةَهبرازدُى تس كة هة بازيدا ٓةية ئة
    ضازةضةز بلات. 

بؤئةوةى هةُاو هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةييدا ضِطٌاْ هة طوجناوتسيّ 
زَيطةضازة بؤ كَيصةى يةكباشُةيى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ طريببَيت، زاضتةوخؤ 
بريًاْ بؤ ئةوة دةضَيت كة قةبازةى باشُةكاُى ٓةَهبرازدْ تا ئةوثةِزى شَيوة 

 !، هَيسةوة ضيطتٌةكة ضَي برازدةًاْ دةخاتة بةزدةضت: بضوكبلسَيتةوة
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 ترازدجي َحكحو: 

 واحُح وجك تىحماي تاشوحي هحَنثرازدن

بةو ثَييةى ُاسيةكاْ هةزووى كازطَيِسييةوة ضةز بة قةشاكاُّ، هةبةزئةوة 
ُاكسَيت تةُٔا ُاسيةكاْ بة باشُةى ٓةَهبرازدْ وةزبطسيّ، ضوُلة ُاسيةكاْ بة 

ّ زووًاَهى ٓةًوو يةكة كازطَيِسييةكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ بلةْء تةُيا ُاتواُ
قةشاكاْ بة بَي ُوَيِةز دةًَيِِةوةو تووشى دؤخى ُاعةداهةتى ُوَيِةزايةتى 
دوطسافى دةبيِةوة، ٓةزبؤية دةبَيت ٓةزدوو ُاسيةو قةشاكاْ ثَيلةوة 

 ( قةشاية. 01( ُاسيةو )234وةزبطسيّ كة )
ة وةن زَيطةضازةيةن وةزبطسيّ كوزتدةَٓيَِيت ضوُلة بةآلَ ئةطةز ئةَ برازدةي

( قةشاو ُاسية ثَيلٔاتووة بةآلَ 206هةاليةكةوة ٓةزَيٌى كوزدضتاْ هة )
كوزضي بؤ  233}( كوزضي ثَيلٔاتووة 222هةبةزاًبةزدا ثةزهةًاْ هة )
. ٓةزبؤية {كوزضي بؤ ثَيلٔاتة ُةتةوةييةكاْ 22فساكطيؤُةكاُى شؤزيِةو 

ُاسيةيةن و تةُاُةت ٓةُدَيم قةشاط يةن كوزضي بةزُاكةوَيت هةًلاتةدا ٓةز 
)هةكاتَيلدا هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةيى ضيطتٌَيلة بؤ باشُةى فسة كوزضيية 

 ُةن باشُةى تان كوزضى(. 
ئةوةى هةبةزدةضتٌاُدا دةًَيَِيتةوة ئةجناًى بدةيّ تا بتواُني ئةَ برازدةية 

يةكاُى ثةزهةًاْ بةثَيى ثَيويطتى وةطةِزخبةيّ ئةوةية كة ذًازةى كوزضي
ذًازةى قةشاو ُاسييةكاْ شيادبلةيّ، بةآلَ هةو كاتةدا ذًازةيةكى شؤز هة 
ُاسيةكاْء تةُاُةت ٓةُدَيم هة قةشاكاُيض تةُٔا يةن كوزضياْ بةزدةكةوَيتء 
دةبَيت بة ُاضازى يةكَيم هة ئةُداًاُى ضيطتٌى فسةيى/ شؤزيِة، بؤ منووُة 

ةَ، بةكازبَٔيِني. ئةًةط دةًاُبات بةزةو ئةوةى بري هة ضيطتٌى بساوةى يةك
ضيطتٌَيلى تسى ٓةَهبرازدْ بلةيِةوةو هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةيى 

 بةدَيبَٔيَوني. 
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 ترازدجي دووجو: 

 قحشا وجك تىحماي تاشوحي هحَنثرازدن
 

تة باشُةيةكى ٓةَهبرازدْ، ئةوا بلسَيهة ٓةزَيٌى كوزدضتاُدا ٓةز قةشايةن ئةطةز 
( باشُةى ٓةَهبرازدُدا 01ُةخصةى ٓةَهبرازدْ هة ٓةزَيٌى كوزدضتاُدا بةضةز )

 . دابةشدةكسَيت
قةشاكةى ٓةزَيٌى  01بؤئةوةى قةوازةى باشُةكاُى ٓةَهبرازدْ بؤ ضِوزى ٓةز 

كوزدضتاْ ديازى بلةيّ، توَيرةز ثَيويطتى بةوةية كة ثةيوةُدى هةَُيواْ كؤى 
ًازةى داُيصتواُدا بدؤشَيتةوة، بؤئةوةى ذًازةى كوزضييةكاُى ثةزهةًاْء ذ

بصاَُيت ٓةز قةشايةن وةن باشُةيةكى ٓةَهبرازدْ ضةُد كوزضي بةزدةكةوَيت؟. 
بؤ ئةًةط ثصت بة زاثؤزتَيلى  وةشازةتى ثالُداُاْء دةضتةى ئاًازى 

، كة ذًازةى داُيصتواُى ٓةزَيٌى كوزدضتاُى 7ٓةزَيٌى كوزدضتاْ دةبةضتني
( ًويؤْ ًةشةُدة كسدووة، وةختَيم ئةو 672727380ة )(دا ب1313هة ضاَهى )

( كوزضي ثةزهةًاُى دةكةيّ، ئةجناًةكةى دةكاتة 233ذًازةية دابةشى )
( كةس بؤ يةن كوزضي، ئةًةط دةبَيتة ثَيوةزَيمء 61333ُصيلةى )

ذًازةيةكى يةكخساو )اهعدد املوسد( بؤ ثَيداُى ذًازةى كوزضي بة ٓةز 
 ةطوَيسةى ئةَ ثَيوةزاُةى خوازةوة: باشُةيةكى ٓةَهبرازدْ، ب

شةضتء دوو  – 61333ٓةز قةشايةن ذًازةى داُيصتواُةكةى هة خواز ) -
 ٓةشاز( كةضةوة بَيت ئةوا يةن كوزضى بةزدةكةوَيت.

( كةضةوة بَيت، 61333ٓةز قةشايةن ذًازةى داُيصتواُةكةى هةضةزوو ) -
بؤ شياددةكسَيت.  شةضت ٓةشاز( كةضَيم كوزضييةكى -63333ئةوا بؤ  ٓةز )

 بلة( ئةَ كتَيبة)ضةيسى ثاشلؤى 
 

                                                 
 (4040-4009زَيٌى كوزدضتاْ بؤ ضاَهةكاُى ) ى داُيصتواُى ٕٓ ًازةى ذ ُدة زاثؤزتى ًةشة  7



 مال سيشتنةكانى هةَلبذاردنةوة بيزانني                               ئارام جة ئةوةى ثيَويشتة لةبارةى 
 
 

489 
 

 ش
ثازَيصطاى 
 ضوَيٌاُى

ثازَيصطاى 
 ٓةوهَيس

ثازَيصطاى 
 دٓؤن

ثازَيصطاى 
 ٓةَهةظة
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 ئاًَيدى وزًةمخ كةالز 3

 شَيخاْ  شةقالوة ثصدةز  4

 ضَيٌَيى ضؤزاْ ضةًضةًاَي 5

 ئاكسَى ضؤًاْ دوكاْ 6

 بةزدة ِزةط كؤية ضةيد ضادق 7

 خةبات شازةشووز  8

 

 ًَيسطةضوز ثَيِذوَيّ 9

 زةواُدوش دةزبةُدخياْ 11

 كفسى 11

 

 قةزةداغ 12

 شازباذَيس ) 13

 ًاوةت 14
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ًلاتةدا دووضازى ٓةًاْ طسفتى برازدةى يةكةَ دةبيِةوة بةوةى كة هة
هة قةشاكاْ وةن باشُةى ٓةَهبرازدْ تاكة يةن كوزضيياْ  ذًازةيةكى شؤز

بةزدةكةوَيتء ئةًةط ُاكؤكة هةطةر كازكسدُى هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةييدا 
دا بة بةَهطةى ئةوةى ئةَ ضيطتٌة تةُٔاو تةُٔا هة باشُةى فسة كوزضي

 بةكازدةَٓيِسَيت. )ضةيسى ثاشلؤى توَيريِةوةكة بلة(
كوزضي/ ُوَيِةز(ى ٓةبَيت،  0خؤ ئةطةز الُيلةًى قةبازةى ٓةز قةشايةن )

كوزضى(  4ُوَيِةز( زاضتةوخؤ دةِزواتة ُاو ثةزهةًاُةوةو تةُٔا ) 96بةًةط )
دةًَيَِيتةوة بؤ ئةوةى بةضةز قةشاكاُى تسدا دابةط بلسَيت، ئةطةز ئةوةط 
بةضةز ضواز قةشاى ُاوةُدى ٓةوهَيسو ضوَيٌاُىء دٓؤنء ٓةَهةظةشدا 
دابةشبلةيّ، ديطاُةوة ُاعةداهةتييةكى طةوزةى ُوَيِةزايةتى دوطسافى بة 
ديوى ئةوديودا دزوضتدةبَيت، ضوُلة زةوايةتى تَيدا ُيية قةشايةن ذًازةى 

دووضةد ٓةشاز( كةس بَيت و قةشايةكيض  -1337333داُيصتواُةكةى )
ضي ٓةشاز( كةس بَيت ٓةزدووكياْ  -037333ذًازةى داُيصتواُةكةى )

 ضَي( ُوَيِةزياْ هةثةزهةًاُدا ٓةبَيت!.   -0) وةكيةن
دةزةجناَ ئةوةية هة ضوازضَيوةى هيطتى ُوَيِةزايةتيدا ُاتواُني قةشاكاْ وةن 
م باشُةى ٓةَهبرازدْ  بة بِةًا وةزبطسيّ بةَهلو ثَيويطتٌاْ بة قةزشكسدُى يةكَي

هة ضيطتٌةكاُى ٓةَهبرازدُى شؤزيِة ٓةية، بؤ ئةوةى ٓةزدووكياْ ثَيلةوةو هة 
يةكلاتدا، وةن ضيطتٌى ٓةَهبرازدُى تَيلةآلو زووًاَهى باشُةكاُى ٓةَهبرازدُى 

 تان كوزضىء فسة كوزضى بلةيّ. 
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 ترازدجي سَُهحو: 

 ثازََصطا وجك تىحماي تاشوحي هحَنثرازدن
 

ةًوو ٓةزَيٌى كوزدضتاْ، هةًطةزى تا ئةوضةزى، يةن هةبسى ئةوةى ٓ هَيسةدا
باشُةى ٓةَهبرازدْ بَيت، ئةوكاتة ضِوزى كازطَيِسى ٓةز ثازَيصطايةن بلسَيتة 

( 233. بؤئةوةى ٓاوضةُطييةن هةدابةشلسدُى )8باشُةيةكى ٓةَهبرازدْ
كوزضييةكةى ثةزهةًاُى كوزدضتاُدا ٓةبَيت بةضةز ضواز ثازَيصطاكةى 

هة ئةجناًداُى ٓةز ٓةَهبرازدَُيلى  تاُدا، ثَيويطتة بةز ٓةزَيٌى كوزدض
ثةزهةًاُى كوزدضتاُدا كؤى ذًازةى داُيصتواُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ دابةشى 

( كوزضى بلسَيت بؤئةوةى ذًازةيةكى يةكخساو دةزبضَيت، دواتس 233)
ذًازةى داُيصتواُى ٓةز ثازَيصطايةن دابةشى ئةو ذًازة يةكخساوة دةكسَيت 

ى ذًازةى كوزضي ٓةز ثازَيصطايةن دةزبلةوَيت. بؤ منووُة ئةطةز بؤئةوة
داتاكاُى ثَيصووى وةشازةتى ثالُداُاْء دةضتةى ئاًازى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 
بةكازبَٔيِني، كة ذًازةى داُيصتواُى ٓةزَيٌى كوزدضتاُى هة ضاَهى 

(  ًةشةُدة كسدووة، كةواتة ذًازةى يةكخساو 672727380(دا بة )1313)
 ( كةس بؤ يةن كوزضي. 61333تة ُصيلةى )دةكا

بة ٓةًاْ ثَيوداُط ذًازةى داُيصتواُى ٓةزيةن هة ثازَيصطاكاُى )ٓةوهَيس، 
ضوَيٌاُى، دٓؤنء ٓةَهةظة( بةضةز ذًازةى يةكخساودا دابةشدةكسَيتء 

 بةًةط ذًازةى كوزضييةكاُى ٓةز ثازَيصطايةن دةزدةَٓيِسَيت. 
ا ُيية كة قةبازةى باشُةكاُى بضوون بَيت ئيصلاهيةتى ئةَ برازدةية هةوةد 

بةَهلو كَيصةكة هةوةداية باشُةى ٓةَهبرازدُةكة شؤز طةوزةيةو ُاتواَُيت 

                                                 
 ،دا4041و  4005كوزدضتاْ هة ضاآلُى  ةَهبرازدُةكاُى ئةجنوًةُى ثازَيصطاكاُى ٓةزَيٌىٓ  8

 ثازَيصطاى بة بِةًا وةزطستووة بؤ باشُةى ٓةَهبرازدْ. 
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عةداهةتى ُوَيِةزايةتى دوطسافى بؤ قةشاكاْ دةضتةبةز بلات، ئةًةط هةبةز 
 دوو ٓؤكاز كة ثةيوةُديدازْ بة ضسوشتى هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةييةوة: 

م ُاتواَُيت هةُاو هيطيت ٓةَهبرازدُيدا، كاُديدى هة ٓةًوو / ٓيض سصبي2ََ
، ديازة ئةًةط ٓؤكازى خؤى ٓةية، 9قةشاكاُى ثازَيصطايةكدا دَيبلاتةوة

 هةواُة: 
سصب شياتسو شياتس كاُديدى خؤى هةو قةشاياُةدا دةثاَهَيوَيت كة تَييدا  - أ

ِاوةُدة، ثَيطةو ُفوشى بةَٓيصة ياخود ذًازةى داُيصتواُياْ شؤزة ياْ ًاً
 ثَيضةواُةكةشى زاضتة.

بةو ثَييةى هيطتةكة ُيٌضة كساوةية، هةبةزئةوة دةُطداُى ٓاوآلتياْ ئةوة  -ب
ديازى دةكات كة كاَ ثاَهَيوزاو كوزضى دةباتةوةو كاَ ثاَهَيوزاويض 
دةزُاضَيت، ئةًةط وادةكات تةُٔا ٓةُدَيم قةشا ُوَيِةزياْ هة ثةزهةًاُدا 

 ْ ٓةز ُةياُبَيت. ٓةبَيتء ٓةُدَيلى تسيصيا
/ كاُديدى ئةو قةشاياُة دةزفةتى بسدُةوةياْ شؤزة كة ذًازةى 1

%(ى ئةُداًاُى ئةجنوًةُى ثازَيصطاى 53داُيصتوواُياْ شؤزة، بؤ منووُة هة )
ضوَيٌاُى داُيصتووى ُاو قةشاى ُاوةُدى ضوَيٌاُني هةبةزئةوةى ذًازةى 

 داُيصتواُةكةى هةٓةًوو قةشاكاُى تس شؤزتسةو... 
 ومىووحَحك: 

اكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاُدا، ثازَيصطاى خوىل دووةًى ئةجنوًةُى ثازَيصط هة
( قةشاياْ بَي ُوَيِةزة، 6( قةشاى ضةز بة ثازَيصطاكة )24ة كؤى )ضوَيٌاُي ه

هةُاو %(ى قةشاكاُى ثازَيصطاى ضوَيٌاُى ٓيض ُوَيِةزَيلياْ 40واتة زَيرةى )
 ئةجنوًةُى ثازَيصطادا ُيية.

 
                                                 

 ٓيض هة ًةضةهة ُاطؤِزَيت. هيطتةكة كساوة بَيت ياْ داخساو  9
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 ماوً ئحوجىمحوً ثازََصطاي سهَُماوً تحثًَُ قحشاكانئحودا
 

 دابةشبووُى ئةُداًاُى قةشاكاْ ش
ئةجنوًةُى ثازَيصطاى ضوَيٌاُى   

ئةُداًى ئةجنوًةُى ٓةية26 قةشاى ضوَيٌاُى 2  

هة زاُية( 0هة سادياوا،  2ئةُداًى ئةجنوًةُى ٓةية )  4 زاُية 1  

ئةُداًى ئةجنوًةُى ٓةية 1 كةالز 0  

ةزثصد 4 ئةُداًى ئةجنوًةُى ٓةية 2   

ئةُداًى ئةجنوًةُى ٓةية 1 ضةًضةًاَي 5  

هة ثريةًةطسوْ( 1ئةُداًى ئةجنوًةُى ٓةية ) 1 دوكاْ 6  

 ئةُداًى ئةجنوًةُى ٓةية1 ضةيد ضادق 7

ئةُداًى ئةجنوًةُى ٓةية 1 شازةشووز  8  

 ٓيض ئةُداًى ُيية ثَيِذوَيّ 9

 ٓيض ئةُداًى ُيية دةزبةُدخياْ 23

 ٓيض ئةُداًى ُيية كفسى 22

 ٓيض ئةُداًى ُيية قةزةداغ 21

 ٓيض ئةُداًى ُيية شازباذَيس 20

 ٓيض ئةُداًى ُيية ًاوةت 24

 ئةُداًى ئةجنوًةُى ٓةية ) (2 ٓةَهةظة 
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زةُطة ٓؤكازَيم هةوةى كة ئةو شةط قةشاية ُوَيِةزياْ هةُاو ئةجنوًةُى 
ةى داُيصتوواُي ئةو قةشاياُة بَيت، ثازَيصطاى ضوَيٌاُيدا ُيية، كةًى ذًاز

ئةوة زاضتة، بةآلَ وةكضؤْ هة ٓةَهبرازدُى ثةزهةًاُدا ٓةزَيٌى كوزدضتاْ 
هةًطةزى تا ئةوضةزى يةن باشُةى ٓةَهبرازدُةو ُاعةداهةتى ُوَيِةزايةتى 
دوطسافى هة َُيواْ ثازَيصطاكاُدا دزوضتدةكات، بة ٓةًاُصَيوة هة ٓةَهبرازدُى 

صطاكاُيصدا ضِوزى ثازَيصطاط هةًطةزى تا ئةوضةزى ئةجنوًةُى ثازَي
دةكسَيتة يةن باشُةى ٓةَهبرازدْء بةوةط ُاعةداهةتى ُوَيِةزايةتى دوطسافى 
 هةضةز ئاضتى قةشاكاْ بةزٓةًدَيتةوة )ضةيسى ثاشلؤى توَيريِةوةكة بلة(.

 

 : زََطحضازجي َحكحو  ٍدجزجوجام
 

تى زَيرةيى بة تةُيا هة تواُايدا كة هيطتى ُوَيِةزاية بةو دةزةجناًة دةطةيّ
ُيية عةداهةتى ُوَيِةزايةتى دوطسافى هةَُيواْ يةكة كازطَيِسييةكاُى ٓةزَيٌى 

باشرتيّ ساَهةتدا ضيطتٌَيلة هة خصًةت  كوزدضتاُدا بةديبَٔيَِيت، بةَهلو هة
بَي ُوَيِةز ًاًِاوةُدةكاُةوة بةزةو خواز بة شازة طةوزةكاُدايةو هة قةشا

 ةوة تا بة قةشا بضووكةكاْ دةطات. دةئَيَوَيت
ضيطتٌَيلى ٓةَهبرازدُى  زوو هة ًوتوزبةكسدُىبؤ ضازةضةزدُى ئةَ كَيصةية 

بةًةط كةيّء دةفسةيى/ شؤزيِة هةطةر هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةييدا 
زَيرةيييةوة  ضيطتٌى ٓةَهبرازدُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ هة هيطتى ُوَيِةزايةتي

 ٓةَهبرازدُى ٓاوتةزيبى تَيلةآلوطؤِزدَيت بؤ ضيطتٌى دة
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 دووجو:  زََطحضازجي

 اوذحزَةهذَُكحِوي سُسرمً ثُادجكسدوً 
 

دواى ثصلِيَِيلى وزدى هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةيىء تاقيلسدُةوةى هةضةز 
ئاضتى ُاسيةو قةشاو ثازَيصطاكاْ، دةزخةزى ئةو زاضتيية بوو كة ئةو 

باشُةى ٓةَهبرازدُى تان كوزضيدا  ُاتواَُيت بةضةزهةاليةكةوة ضيطتٌة 
ثيادةبلسَيت، كة دؤخى ٓةُدَيم هة قةشاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاُة، هةوالشةوة 

ت ُاعةداهةتييةكى َيٓةَهبرازدُى ثازَيصطاكاُدا ثيادة دةكسكاتَيم بةضةز باشُةى 
طةوزة هةزووى ُوَيِةزايةتى دوطسافييةوة بةدواى خؤيدا بةدَيدةَٓيَوَيتء 

ةزضاو هة قةشاكاْ ُة ثاَهَيوزاوياْ هةُاو هيطتى سصبةكاُدا ذًازةيةكى ب
 دةبَيتء ُة ُوَيِةزياْ هةُاو ثةزهةًاُدا دةبَيت.

بة وةآلًدةزةوةى ئةو دؤخة  10ضيطتٌى ٓاوتةزيب وةٓاداهة دؤخَيلى 
 َيت، هةبةز ضةُد ٓؤكازَيم، هةواُة: سدةشاُ

شؤزيِةوة ئةو قةشاياُةى قةبازةياْ تان كوزضيية بةٓؤى ضيطتٌى  -2
دةتواُسَيت ُوَيِةزَيلياْ هةُاو ثةزهةًاُدا ٓةبَيت، كة ئةًةط ئاًاذةية بة 
ضازةضةزكسدُى دؤخى ُاعةداهةتى ُوَيِةزايةتى دوطسافى هةضةز ئاضتى 

 قةشاكاْ. 
ضيطتٌى ٓاوتةزيب بؤ باشُةى يةن كوزضي و فسة كوزضيض بةكازدَيت،  -1

 زةيةى تَيداية.كة قةشاكاُى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ ئةَ دوو قةبا
ضيطتٌى ٓاوتةزيب دةخياتة بةزدةَ بةٓؤى ئةو دوو برازدةيةى  -0

  تواَُيت هةيةكلاتدا دةُط بة ثازتَيمءدةكات دةُطدةز بوادةُطدةز، 

                                                 
 (ى ئةَ كتَيبة بلة.434، ضةيسى الثةِزة )بؤ شاُيازى شياتس هةضةز ضيطتٌى ٓةَهبرازدُى تَيلةآلو 10
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ثاَهَيوزاوَيليض بدات، دا ئةو ثاَهَيوزاوة ضةز بةٓةًاْ ئةو ثازتة بَيت كة بة 
ى ديلة بَيت ياخود دةُطى ثَيداوة ياْ تةُاُةت ضةز بة ثازتَيلى ضياض

بَيت، كة ئةًةط ُيصاُةية بؤ فساواُبووُى  طدةكسَيت ثاَهَيوزاوى ضةزبةخؤ
 ًةوداى ئاشادى دةُطدةز.

بةو ثَييةى ضيطتٌى شؤزيِة بة ثوةى ضةزةكى ثصت بة ديازيلسدُى 
ضيطتٌى دةُطداْء قةبازةى باشُةى ٓةَهبرازدْء ذًازةى باشُةكاُى 

 كة:  ثَيصِيازدةكةَوة ٓةَهبرازدْ دةبةضتَيت، هةبةزئة
)بساوةى يةكةَ(و  دؤزىٓةزدوو ضيطتٌى ٓةَهبرازدُى شؤزيِةكة هة  :َحكحو

 بَيت،  بة بةَهطةى ئةوةى: 11(يةن دةُطى ُةطوَيصزاوة)
هةضةز يةن َٓيَى دةدوَهَيّ تةُٔا ٓةزدووكياْ ئةو دوو ضيطتٌة  :2-يةكةَ

ُى تاكة كوزضييةو باشُةى ٓةَهبرازدضيطتٌى بساوةى يةكةَ بؤ ئةوة ُةبَيت 
. باشُةى ٓةَهبرازدُى فسة كوزضيط بؤ يةن دةُطى ُةطوَيصزاوةضيطتٌى 

هَيلضووُى َُيواْ ئةَ دوو ضيطتٌى  شؤزى ٓةزبؤية بة تَيطةيصتِى ًّ،
بة ضيطتٌى ئةطةز  ٓةَهة ُابَيتة ٓةَهبرازدُى شؤزيِةية بة ئةُداشةيةك

)ضيطتٌى بساوةى هيطتى يةكدةُطى ُةطوَيصزاوة بطوتسَيت ٓةَهبرازدُى 
 . 12يةكةًةكاْ(

ةن دةُط بة ثاَهَيوزاوَيم دا دةُطدةز تةُٔا يكةضيطتٌةٓةزدوو  هة :1-يةكةَ
 ئةًةط كازئاضاُى بؤ دةُطدةز دةكات.كة ديازة ، دةدات
ئةو ثاَهَيوزاو/اُة كوزضي دةبةُةوة كة  داكةضيطتٌةٓةزدوو  هة :0-يةكةَ

 ْ بةدةضتَٔيِاوة.اُاو باشُةى ٓةَهبرازدُةكةي شؤزتسيّ دةُطي
 

                                                 
11 Single None Transferable Vote /SNTV- ()ظوت اهواسد غري ًتشوي 

ء دَيطةى شادةى تَيطةيصتِى ُوضةزى ئةَ كتَيبة خؤيةتى شازاوةي )ضيطتٌى بساوةى يةكةًةكاْ( 12
 .طفتوطؤية
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داخساوى زَيرةييةكة هة دؤزى هيطتى  ضيطتٌى ٓةَهبرازدُة :دووجو 
 :  اُةوةثَيصِيازةَ ب بَيت، ُوَيِةزايةتى زَيرةيى

 ٓةزبَيت، ةَهبرازدْ ٓةزَيٌى كوزدضتاْ يةن باشُةى ٓهةبسى ئةوةى  :2-دووةَ
يةن  ؤىبؤ خ)ٓةوهَيس، ضوَيٌاُى، دٓؤنء ٓةَهةظة( ثازَيصطايةكى ٓةزَيٍ 
 باشُةى ٓةَهبرازدْ بَيت. 

دةُطدةزى ضِوزى ٓةز ثازَيصطايةن، بةدةز هةو برازدةيةى دةُط بة : 1-دووةَ
قةشاكةى خؤى دةدات، ٓاوكات دةُط بة باشُةى ٓةَهبرازدُى ثاَهَيوزاو/اُى 

 دا ى ئةو ثازَيصطايةضِوز ةو قةوازة ضياضياُةط دةدات كة هةيةكَيم ه
 خؤى ثاآلوتووة.

بؤ دةزَٓيِاُى ئةجناًةكاُى قةوازة ضياضييةكاْ هة ضِوزى  :0-دووةَ
دابةشلازى ٓةَهبرازدْ/  شَيواشىٓةزيةن هةو ضواز باشُةى ٓةَهبرازدُة، 

 بةكازدةَٓيِسَيت. ًاُةوةى شؤزتسيّ دةُط )باقي االقوى(
 

ذًازةى كوزضي/ يةكاُى ٓةز قةشايةن بةَ شَيوةيةى خوازةوة  :سَُهحو
 ديازيدةكسَيت: 

 ( كوزضى ُوَيِةزايةتى ثَيلٔاتووة.233ثةزهةًاُى كوزدضتاْ هة ) :2-ضَئةَ
ذًازةى داُيصتواُى ضاَهرًَيسى ٓةَهبرازدْ )واتة ئةو ضاَهةى  :1-ضَئةَ

( كوزضييةكةدا 233ٓةَهبرازدُى ثةزهةًاُى تَيدا ئةجناًدةدزَيت( بةضةز )
 دابةشدةكسَيت بؤئةوةى ذًازةيةكى ٓاوبةط دةزبَٔيِني.

ذًازةى داُيصتواُى ٓةز قةشايةن دابةشى ذًازة ٓاوبةشةكة  :0-ضَئةَ
 دةكةيّ بؤئةوةى ذًازةى كوزضى ٓةز باشُةيةكى ٓةَهبرازدُى قةشا دةزبَٔيِني. 

ئةو قةشاياُةى ذًازةى داُيصتواُياْ يةكطاْ ياْ كةًرت بوو هة  :4-ضَئةَ
 ذًازة ٓاوبةشةكة يةن كوزضي بةزدةكةوَيت. 
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ذًازةى داُيصتواُةكةى ضةُدداز ئةوةُدةى ذًازة ٓةز قةشايةن  :5-ضَئةَ
 ٓاوبةشةكة بَيت ئةوةُدة داز كوزضي بؤ ئةو قةشاية شياد دةكسَيت.  

 

زَيرةى دابةشلسدُى كوزضييةكاْ هةَُيواْ دوو ضيطتٌى  :ضىازجو
 ٓةَهبرازدُةكةدا:

 ثةزهةًاْ بةثَيى )ضيطتٌى شؤزيِةى %(ى كوزضييةكاُى63زَيرةى ) -
ى ( باشُةى ٓةَهبرازد01ُيةن دةُطى ُةطوَيصزاوة( بةضةز ) اْيبساوةى يةكةَ 

 دابةشدةكسَيت. قةشاكاُدا
 هيطتى داخساوى%(ى كوزضييةكاُى ثةزهةًاْ بةثَيى )43زَيرةى ) -

( دةُطشؤزتسيّ دابةشلازى ٓةَهبرازدْ/ ًاُةوةى ُوَيِةزايةتى زَيرةيى/ 
 سَيت.بةضةز ضواز ثازَيصطاكةى ٓةزَيٌى كوزدضتاُدا  دابةشدةك
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 ياداشتَيم بؤ ضةزؤكايةتى خوىل ثَيِذةًى ثةزهةًاُى كوزدضتاْ

 بةِزَيصاْ ثاط زَيصو ضآلو..

وةن بةِزَيصتاْ ئاطادازْ ثسضي يةكباشُةيى ٓةَهبرازدُى ثةزهةًاُى كوزدضتاْ 
(ى  2991(ى ضىىاَهى )2(وة هىىة ًىىاددة دووى ياضىىاى ذًىىازة ) 2991هىىة ضىىاَهى )

ياضىىىاى ٓىىىةًوازكساوى ٓةَهبىىىرازدُى ثةزهىىىةًاُى كوزدضىىىتاُدا ٓىىىاتووةو دواى 
ثَيىىىىىِر ٓةَهبىىىىىرازدُى زابىىىىىوزدوى ثةزهىىىىىةًاُى كوزدضىىىىىتاْ و سىىىىىةوت دىىىىىاز      
ٓىىىةًوازكسدُى ياضىىىاكة، َٓيصىىىتا هىىىة ٓةَهبرازدُىىىة طصىىىتييةكاُدا ٓىىىةز ثيىىىادةى 
اى يةكباشُىىىىةيى دةكسَيىىىىت، هةكاتَيلىىىىدا يىىىىةن باشُىىىىةيى هىىىىة ٓةَهبرازدُىىىىدا طىىىىةز 

ُاعةداهةتي ُوَيِةزايةتى زَيرةيي دةخاتةوة، بةو بةَهطةيةى هة خوىل ثَيِذةًى 
( 205ثةزهىةًاُى كوزدضىتاُدا، كىة بىةِزَيصتاْ ضىةزؤكايةتى دةكىةْ، هىة كىؤى )        

( قىىىىةشاو ُاسيىىىىىةى ٓىىىىىةزَيٌى  224قىىىىةشاو ُاسيىىىىىةى ٓىىىىةزَيٌى كوزدضىىىىىتاْ، )  
ُوَيِىىةزْ، بىىةآلَ  كوزدضىىتاْ، ٓىىيض ُوَيِىىةزَيلياْ هىىةُاو ثةزهةًاُىىدا ُييىىةو بىىَي    

هةوالوة ٓةآلوضاَُيلى شؤز ٓةية هة ذًازةي ُوَيِةزاْ هةُاو شازة طةوزةكاُىدا،  
( كوزضىىىىييةكةى خىىىىوىل ثَيِذىىىىةًى ثةزهىىىىةًاُى  222بىىىىؤ منووُىىىىة هىىىىة كىىىىؤى ) 

قةشاكىةى ُاوةُىدى ثازَيصطاكىاُى ٓىةوهَيس،      0( ُوَيِةزياْ هىة  74كوزدضتاُدا، )
 ْ %(، هةكاتَيلىدا بىة   67ى دةكاتىة ) كىة زَيرةكىة   ،13ضوَيٌاُى، دٓؤكةوة دةزضىوو

( 07ٓىةز  ٓىةًوو قىةشاو ُاسيىةكاُى دةزةوة ئىةَ ضىَي شىازة طةوزةيىة  تىىةُٔا )        
14%(00ُوَيِىىىةزياْ هىىىةُاو ثةزهةًاُىىىدا ٓةيىىىة، كىىىة زَيرةكىىىةى دةكاتىىىة )

ديىىىازة  .
ئةًىىىىةط َٓيٌايىىىىةكى زووُىىىىة بىىىىؤ ٓىىىىةبووُى ُاعةداهىىىىةتي هىىىىة ُوَيِةزايىىىىةتى       

                                                 

 صطاى ٓةَهةظة بة قةشاى ُاوةُدى ٓةَهةظةو ضواز ُاسيةوة تةُٔا يةن ُوَيِةزياْ ٓةية.ثازَي  13

ثةزهةًاُتازةط ديطاُةوة ُاعةداهةتى ُوَيِةزايةتى دوطسافى بووُى ٓةيةو  37هةو    14 
بةشَيوةيةكى ٓاوضةُط بةضةز قةشاو ُاسيةكاُدا دابةط ُةبووْ بةَهلو دياواشى هةَُيو ئةواُيصدا 

 ٓةية.
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ة بىىىة ثوىىىةى ضىىىةزةكى دةزٓاويصىىىتةى  دوطسافيىىىدا، كىىىة ئىىىةَ ساَهةتىىىة الضىىىةُط 
ثيىىادةكسدُى يىىةن باشُىىةييء هيطىىتى ُوَيِةزايىىةتى زَيرةييىىة هىىة ٓةَهبىىرازدُى       

 ثةزهةًاُى كوزدضتاُدا. 
 بةِزَيصاْ ئةُداًاُى ضةزؤكايةتى ثةزهةًاُى كوزدضتاْ، 

بؤ زاضتلسدُةوةى ئةو الضةُطييةى هة ُوَيِةزايةتى قةشاكاُدا ٓةية، ئةَ 
 وةن زَيطةضازة دةخةًة بةزدةًى بةِزَيصتاْ: برازداُةى خوازةوة 
هيطىىتى ُوَيِةزايىىةتى هىىةُاو ٓىىةًاْ ضيطىىتٌى ٓةَهبىىرازدُى   بىىرازدةى يةكىىةَ:

 مبَيِيِةوةو بةَ دوو برازدةيةى خوازةوة ًاًةَهةى هةطةَهدا بلةيّ: زَيرةييدا
يىةن  ثازَيصطىا ٓةزَيٌى كوزدضىتاْ بلةيِىة ضىواز باشُىةى ٓةَهبىرازدْء ٓىةز        -2

اشُةيىةكى ٓةَهبىىرازدْ. خةوشىى ئىىةَ برازدةيىة ئةوةيىىة كىة ديطىىاُةوة     بلسَيتىة ب 
بىىىىىةٓؤى ذًىىىىىازةى شؤزى داُيصىىىىىىتواُى شىىىىىازة طةوزةكاُىىىىىةوة ُاعةداهىىىىىىةتى     

 ُوَيِةزايةتى دوطسافى بة زَيرةيةن دزوضتدةبَيتةوة. 
( 01بلسَيتىة بِىةًاء ٓىةزَيٌى كوزدضىتاْ بةضىةز )      قىةشا ضِوزى كىازطَيِسى   -1

 ةشبلسَيت، بةَ شَيوةيةى خوازةوة: باشُةى ٓةَهبرازدُدا داب
 ( قةشا/ باشُةى ٓةَهبرازدْ 23ثازَيصطاى ٓةوهَيس: ) -
 ( قةشا/ باشُةى ٓةَهبرازدْ 24ثازَيصطاى ضوَيٌاُى: ) -
 ( قةشا/ باشُةى ٓةَهبرازدْ 7ثازَيصطاى دٓؤن: ) -

 ( قةشا/ باشُةى ٓةَهبرازدْ 2ثازَيصطاى ٓةَهةظة: ) -

وةيىىىة كىىىة ذًازةيىىىةن هىىىة قىىىةشاكاْ تىىىةُٔا يىىىةن     خةوشىىىى ئىىىةَ برازدةيىىىةط ئة 
كوزضىىىىيياْ بةزدةكىىىىةوَيت، ئةًىىىىةط هةطىىىىةَي ضسوشىىىىتى كىىىىازكسدُى هيطىىىىتى   
ُوَيِةزايةتى زَيرةييدا ُاطوجنَيت ضوُلة هيطىتى ُوَيِةزايىةتى زَيىرةيى تىةُٔا     

 ثيادة دةكسَيت.  هة باشُةى فسة كوزضيدا
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 : ببرازدةى دووةَ: ثيادةكسدُى ضيطتٌى تَيلةآلوى ٓاوتةزي
 بةو ثَييةى كة ضيطتٌى ٓاوتةزيب تَيلةَهةيةكة هة ضيطتٌَيلى شؤزيِةو 

هيطتى ُوَيِةزايةتى زَيرةيي، هةبةزئةوة ئةَ ضيطتٌة بؤ باشُةى يةن هة 
 كوزضي و فسة كوزضيض بةكازدَيت، بة بةَهطةى ئةوةى كة. 

  ئةو قةشاياُةى قةبازةى باشُةى ٓةَهبرازدُياْ تان كوزضيية دةتواُسَيت هة
زَيطةى بةكازَٓيِاُى )ضيطتٌى شؤزيِةى بساوةى يةكةَ(ىةوة ُوَيِةزَيلياْ 
هةُاو ثةزهةًاُدا ٓةبَيتء بةًةط عةداهةتى ُوَيِةزايةتى دوطسايف بؤ ئةو 

 قةشاياُة دةضتةبةزدةبَيت. 
  ئةو قةشاياُةشى قةبازةى باشُةى ٓةَهبرازدُياْ فسة كوزضيية، دةتواُسَيت

ضيطتٌى شؤزيِةى ٌى بساوةى يةكةَء ضيطتهة زَيطةى ثيادةكسدُى )
يةكدةُطى ُةطوَيصزاوة(وة ضةُد ُوَيِةزَيلياْ هةُاو ثةزهةًاُدا ٓةبَيتء 

 ئةًةط دةضتةبةزى عةداهةتى ُوَيِةزايةتى دوطسايف دةكات..

  ْهةثاَي ئةوةى ثاَهَيوزاوةكاْ كوزضي/يةكاُى باشُةى ٓةَهبرازدُى قةشاكا
سصبة ضياضييةكاُيض بة ضيطتٌى بة ضيطتٌى شؤزيِة دةبةُةوة، ٓاوكات 

ٓةَهبرازدُى هيطتى داخساوى ُوَيِةزايةتى زَيرةيي كوزضييةكاُى ثةزهةًاْ 
هة ضِوزى ٓةزيةن هة ثازَيصطاكاُى )ٓةوهَيس، ضوَيٌاُى، دٓؤنء ٓةَهةظة(دا 

 هة ضيطتٌى ٓاوتةزيبدا دوو دةُط دةدات:  دةبةُةوة. واتة دةُطدةز 

 بة ثازتَيلى ضياضى.  ئةويرتياْ يةكَيلياْ بة ثاَهَيوزاوَيمء 

  هةبةز زؤشِايى ئةو توَيريِةوةى هةًبازةيةوة ئةجناممداوة، طوجناوتسة
كوزضييةكاُى ثةزهةًاُى كوزدضتاْ هةَُيواْ دوو ضيطتٌى ٓةَهبرازدُةكةدا 

 بةَ زَيرةية دابةشبلسَيت: :
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 ثةزهةًاْ بةثَيى )ضيطتٌى شؤزيِةى %(ى كوزضييةكاُى63زَيرةى ) -
ى ( باشُةى ٓةَهبرازد01ُيةن دةُطى ُةطوَيصزاوة( بةضةز )يةكةَ ياْ  بساوةى
 دابةشدةكسَيت. قةشاكاُدا

 هيطتى داخساوى%(ى كوزضييةكاُى ثةزهةًاْ بةثَيى )43زَيرةى ) -
( دةُطشؤزتسيّ دابةشلازى ٓةَهبرازدْ/ ًاُةوةى ُوَيِةزايةتى زَيرةيى/ 

 دابةشدةكسَيت.بةضةز ضواز ثازَيصطاكةى ٓةزَيٌى كوزدضتاُدا  
ًاوةتةوة بَوَيني ضيطتٌى تَيلةآلوى ٓاوتةزيب، بة بةزاوزد بةو برازداُةى 
ديلةى ضةزةوة، طوجناوتسيّ ضيطتٌى ٓةَهبرازدُة بؤ ٓةَهبرازدُى 
ثةزهةًاُى كوزدضتاْ هةبةزئةوةى هةاليةكةوة عةداهةتى ُوَيِةزايةتى 
 دى دوطساقى دةضتةبةزدةكاتء هةاليةكى تسيصةوة ًةوداى ئاشا

ةشدازيلسدُى دةُطدةزو ثاَهَيوزاواْ فساواُرتدةكات، كة ئةًةط دواداز ٓاُى 
ٓاوآلتياُى دةزةوةى شازة طةوزةكاْ دةدات بةشدازى كازا بلةْ هة زؤذى 
دةُطداُدا هةبةزئةوةى دَهِياْ هةوةى كة ئةو ثاَهَيوزاوةى دةُطى ثَيدةدةْ 

و هة ًةوداى دوزدا هةضوازضَيوةى ضِوزى باشُةى ٓةَهبرازدُةكةى خؤياُة
 ٓةضت بةوة دةكةْ كة دةُطةكاُياْ دةطؤِزَيت بؤ كوزضى ُوَيِةزايةتى 

 هة ُاوضةكاُى خؤياُدا. 
  
 
 
 

 

 
 العزاق –هذكزة الى رئاسة بزلواى كىردستاى 

بؤ زوونكسدنةوةى شياتسى ئةو بابةتةةى لةةي ياداةةتةدا هةاتووة      ثَيشنياز: 
خواشيةةازيك كؤبوونةةةوة لةطةةةي بةزنَيصتانةةدا ئةةة اي بةةدةيكؤ ئامةةادةيك بةةؤ  

 ويطت بَيت.. ئة امدانى هةز ضاالكييةك كة لةوبازةيةوة ثَي

 
 

بةةةؤ شانيةةةازى شيةةةاتس لةةةةبازةى ئةةةةي بابةتةةةة  كميةةة  لةضةةةةز لينكةةةى ئةةةةي    
 توَيرينةوةيةي بكة:  

https://en.calameo.com/read/003222330b95b46f3507c 
 

 
 

https://en.calameo.com/read/003222330b95b46f3507c
https://en.calameo.com/read/003222330b95b46f3507c


 مال سيشتنةكانى هةَلبذاردنةوة بيزانني                               ئارام جة ئةوةى ثيَويشتة لةبارةى 
 
 

401 
 

 
 

 النظام االنتخابً االنسب

 لتكىى انتخابات بزلواى كىردستاى  

 دوائز انتخابٍة هتعذدة 
 

 
 

 وال بقلن: ارام ج

الوذٌز التنفٍذي للوعهذ الكىردي لالنتخابات 

(KIE) 
 

 

 

 

 

1312ً كانىى الثان  
 

 

 ثاشكؤكان
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 عَُساق – ثحزنحماوً كىزدسرانَاساي هحَنثرازدوً 

 نحطحَل هحمىازجكاوً 1992 (ي ساَن1ًذمازج )
 

بِىىىةًاى بةزذةوةُديىىىةكاُى طىىىةىل كوزدضىىىتاُى عَيىىىساق ضىىىةزكسدايةتى    هةضىىىةز
ضىىىىتاُى عَيىىىىساق ئىىىىةَ ياضىىىىايةى دةزكسد،كىىىىة هىىىىةِزؤذى  ضياضىىىىي بىىىىةزةى كوزد

ى بةزاًبىىةز بىىة 8/4/2991بآلوكسدُىىةوةى هةِزؤذُاًىىةى بىىةزةى كوزدضىىتاُى هىىة
ى كىىىىىىوزدى ضىىىىىىووة قؤُىىىىىىاغى دَيبةدَيلسدُةوة،ثَيصىىىىىىرت 1691/ُىىىىىىةوزؤش/29

دا بآلوكسايىةوةو بةًىةط   25/9/2991هةذًازةيةكى ِزؤذُاًىةى )ئةجنوًىةْ( هىة   
 ى خؤى داية.ثةزهةًاُى كوزدضتاْ ًتٌاُة

  
 1992ساَنً  ي(1)َاساٌ ذمازج 

 عَُساق -كىزدسران ً ثحزنحماوَاساي هحَنثرازدوً 
 دجزواشجي َحكحو

 ثَُكهاذحي ئحوجىمحن

 ماددجي َحكحو:

  .ثَيم دَيت ضةدوو ياشدة ئةُداَ ى عَيساق هةثةزهةًاُى كوزدضتاُ
 ماددجي دووجو:

ة ثَيىى ضيطىتةًى هيطىتى كىساوةى     بى َُٔيِى ِزاضىتةوخؤ  بة دةُطداُى ٓةَهبرازدُةكاْ 
 .ضِوزداز ئةجناَ دةدزَيت

 ماددجي سَُُحو:

 .عَيساق -ثةزهةًاْ دةبَيتة ُوَيِةزى طةىل كوزدضتاْ ئةُداًى 
 

 ماددجي ضىازجو:
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وةشيفةيىىةكى طصىىتى ٓىىةبَيت و فةزًاُبىىةزى   ثةزهىىةًاُْاشىىَيت ٓىىيض ئةُىىداًَيلى  -2
َيِد هةبىىةزدةَ ةى تيايىىدا ضىىو ادةُسَيىىت هىىةو ًَيىىروو طصىىتى بةدةضىىت هةكازكَيصىىاوة د 

 ئةجنوًةُدا دةخوات.
ٓيض ئةجنوًةَُيلى تسى  ثةزهةًاْءُاشَيت ٓيض ئةُداًَيم هةيةن كاتدا ئةُداًى  -1

 ٓةَهبرَيساو بَيت.
 ماددجي ثَُىجحو:

خؤيىىاْ  ثةزهةًاُىىداتىىةُٔا بىىؤ كىىازى ئةُىىداًَيتياْ هىىةُاو   ثةزهىىةًآْىىةًوو ئةُىىداًاُى 
 ْ نء فىىىةزًاُى سصبىىىىء ضىىىةُديلاو زَيلخىىىساوة   ء ًوًازةضىىىةى ئىىىةز تىىىةزخاْ دةكىىىة

دةًاوةزيىىةكاْ بىىة ًوًازةضىىةى كىىازى وةشيفىىىء ضىىِعتلازىء ثيصىىةيى داُاُسَيىىتء  
 .ضةواُة ُييةضايةدا ضَجهةطةر ًةبةضتى ئةَ يا

 دجزواشجي دووجو

 ثحزنحمانهحَنثرازدوً 

 تحشً َحكحو

 دجسرحكاوً هحَنثرازدن

 ماددجي شحشحو : 

ضةزثةزشىىىتيلسدُى ضىىىةزبةخؤ ثَيلىىىدةَٓيِسَيت بىىىؤ  ياضىىىايةن، دةضىىىتةى بىىىاآلى   بىىىة
ِزَيوةبسدُى كازةكىىىىاُى ٓةَهبىىىىرازدْ هىىىىة ٓىىىىةزَيٌى كوزدضىىىىتاُى  ٓةَهبرازدُىىىىةكاْء بىىىىة

عَيساقىىدا، خصىىتةى دةُطىىدةزاْ ئاًادةدةكىىات، ًةزكىىةشةكاُى ٓةَهبىىرازدْ هىىة ٓةزَيٌىىدا  
دةضتِيصىىىاُدةكات، زَيٌِىىىايى ثَيويطىىىت بىىىؤ ئاضىىىاُلسدُى زةوشىىىى ٓةَهبرازدُىىىةكاْ  

 زدةكات، ضةزؤنء ئةُداًةكاُى هيرُةطةىل ُاوةُدةكاُى ُاوشةد دةكات. دة
  :دووتازجماددجي شحشحو 

يةكىىةَ: كؤًطىىيؤُى بىىاآلى ضىىةزبةخؤى ٓةَهبرازدُىىةكاْ دةضىىَيتة دَيطىىةى دةضىىتةى     
  ْ عَيىساق كىىة هىةَ ياضىىايةدا ٓىاتووة بىىؤ    -بىاآلى ٓةَهبرازدُىىةكاُى ثةزهىةًاُى كوزدضىىتا

اُى ثةزهىىةًاْء بىىةِزَيوةبسدُى بىىةثَيى سوكٌىىةكاُى   ضةزثةزشىىتيلسدُى ٓةَهبرازدُىىةك 
(ى ياضاى كؤًطيؤُى بىاآلى ضىةزبةخؤى ٓةَهبرازدُىةكاُى    1(ى ًاددةى )4بِسطةى )
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، تىىىاوةكو ثَيلَٔيِىىىىاُى دةضىىىتةى بىىىىاآلى ضىىىىةزبةخؤى   1337(ى ضىىىىاَهى 22ذًىىىازة ) 
 عَيساق.-ٓةَهبرازدْء زاثسضي هة كوزدضتاْ

ازدُةكاْ، بؤى ٓةية ثىةيِسةوو زَيٌِاييىة   دووةَ: كؤًطيؤُى باآلى ضةزبةخؤى ٓةَهبر
     ْ عَيىساق ثىةيِسةو    -تايبةتةكاُى خىؤى بةضىةز ٓةَهبرازدُىةكاُى ثةزهىةًاُى كوزدضىتا
 بلات بة دؤزَيم كة هةطةر سوكٌةكاُى ئةَ ياضايةدا ثَيضةواُة ُةبّ.

ضَييةَ: كؤًطيؤُى بىاآلى ضىةزبةخؤى ٓةَهبرازدُىةكاْ، ضىةيسكسدُى ئىةو ُىاكؤكىء       
ة دةطسَيتة ئةضتؤ كة هة ًياُةى ئاًادةكسدْء دَيبةدَيلسدُى زَيلازةكاُى ُاِزةشايياُ

 ٓةَهبرازدُةكاُدا زوودةدةْ.
    ْ -ضىىوازةَ: دةضىىتةيةكى دادوةزى هىىة دادطىىاى ثَيداضىىووُةوةى ٓىىةزَيٌى كوزدضىىتا

عَيساق ، هة ضىَي دادوةزى ُاتىةزخاْ )غىري ًتفىسغني( ثَيلىدةَٓيِسَيت بىؤ ضىةيسكسدُى        
اليىةْ دةضىتةى ٓةَهبرازدُىةكاْ يىاْ هةاليىةْ تاكةتاكىةى خىةَهم        ئةو تاُوتاُىةى كىة هة  

يىىىاْ قىىىةوازةكاْ شةزةزًةُدةكاُىىىةوة بىىىؤى دةَُيسدزَيىىىتء تاُىىىةياْ هىىىة بِسيازةكىىىاُى        
 كؤًطيؤْ داوة، بِسيازةكاُيصى بِرِب دةبّ.  

 ماددجي ححوذحو:

  ْ  -دةضتةى باآلى ضةزبةخؤ كة ضةزثةزشتى ٓةَهبرازدُةكاُى ثةزهةًاُى كوزدضىتا
َيساق دةكات، بىؤى ٓةيىة ضىؤَُيتىء شىَيواشى ضةزثةزشىى ٓةَهبرازدُىةكاْ هىة يةكىة         ع

 .كازطَيِسييةكاُؤ ثَيلَٔيِاُى هيرُةكاْ هة ُاوةُدةكاُى ٓةَهبرازدْ ديازيدةكات. 
 ماددجي هحشرحو:

َيىىىم يىىىاْ دَيطىىىسى داواكىىىازى  ٓةَهبىىىرازدْ بةضىىىةزؤكايةتى دادوةز ًةزكىىىةشىهيرُىىىةى 
ٓةَهبىىىرازدْ  هىىىة هيطىىىتةكاُى هيطىىىتَيمَيم هىىىة ٓىىىةز ِىىىةزُوَي طصىىىيت يىىىاْ ياضاُاضىىىَيم،

 ثَيلدَيت.
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 تحشٍ دووجو

 واوضحكاوً هحَنثرازدن
 ماددجي وؤَحو:

بىىة يىىةن ُاوضىىةى دةُطىىداْ دادةُسَيىىت، دابةشىىدةكسَيت  كوزدضىىتاُى عَيىىساق ٓىىةزَيٌى 
 .ضةُد ًةزكةشَيلى دةُطداُداضةز بة

 ماددجي دجَحو:

 .ٓةَهوةشاوةتةوة
 ماددجي َاوصجهحو:

دةُطىىىىداُى تةواوكىىىىةز بىىىىؤ ئةُىىىىداًَيتى ثةزهىىىىةًاْ بىىىىةثَيى ئىىىىةو ثسةُطىىىىيجاُةى كىىىىة   
دةقةكاُياْ هةَ ياضايةدا ٓاتووْ هة ٓةًوو بةشةكاُى عَيساق دواى ُةًاُى كؤضحء 

 تةطةزة دةكسَيت كة ئَيطتا ُاتواُسَي ٓةَهبرازدُياْ تَيدا بلسَيت.
 تحشٍ سَُُحو

 كاذً هحَنثرازدن

 ماددجي دواوصجهحو:

دةُطىىداْ، بىىة بِسيىىازى ضىىةزؤكى ٓىىةزَيٍ هىىة ًىىاوةى ثىىاُصة زؤذدا هىىة بىىةزوازى        وادةى
كؤتايى ًاوةى ثةزهةًاْ، ياْ بة دةزضووُى بِسيازى ثةزهةًاْ بىة ٓةَهوةشىاُدُةوةى   
خؤى، ديازى دةكسَيت، بةز هىة وادةى ديىازيلساويض بىة ًاوةيىةن كىة هىة يىةن ًىاُط         

ةز ٓاوآلتياُىىىدا بآلودةكسَيتىىىةوة  كىىىةًرت ُىىىةبَيت، هىىىة دةشطاكىىىاُى زاطةياُدُىىىةوة بةضىىى   
 )داِزدةدزَيت(. 

 ماددجي سُاوصجهحو:

 دةُطداْ هةضةزدةَ ُاوضةكاُى كوزدضتاُى عَيساقدا هةيةن ِزؤذدا ئةجناَ دةدزَيت.
 ماددجي ضىازدجهحو:

 ٓةَهوةشاوةتةوة
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 تحشٍ ضىازجو

 دجوطدجزان ذؤمازي

 ماددجي ثاوصجهحو:

دةزاْ بىىىةطوَيسةى ضىىىةُتةزةكاُى  خصىىىتةى ُىىىاوى دةُطىىى  َيٌى كوزدضىىىتاْ، بىىىؤ ٓىىىةز 
بىىىةثَيي ثيتىىىةكاُى ئةظىىةدى ِزَيلخىىىساوْء ثيصىىىةو   ٓةَهبىىرازدْ ئاًىىىادة دةكسَيىىىت كىىة  

ئةطىىةز ئةًىىة ُىىةكسا تَيىىدا تؤًىىازكساوة، ُاوُيصىىاْء ًَيىىروو شىىوَيِى هىىةدايم بووُيىىاُى 
كىةخؤى بةشىياوى دةشاَُيىت،     بىاآل دةتواَُيىت ٓىةز زَيطايىةكى تىس      دةضتةى هةوكاتةدا
 ةز بؤ بةدئَيِاُى ًةبةضتى داواكساو.بيطسَيتةب

 :)دووتازج( ماددجي ثاوصجهحو

دةضىىىتةواذةى تؤًىىىازى دةُطىىىدةزاْ دَيطىىىاى دةضىىىتةواذةى )خصىىىتةى دةُطىىىدةزاْ(     
 دةطسَيتةوة هة ٓةز دَيطةيةكى ئةَ ياضايةدا ٓاتبَيت.

 ماددجي شاوصجهحو:

تؤًازةكىاْ   ( زؤذ ثىَيض ًىاوةى ديىازيلساوى دةُطىداْ،    25دةضتةى باآل بة الُيلىةَ ) 
بةضىىةز ًةزكىىةشةكاُى دةُطداُىىدا، هىىة ٓةزَيٌىىدا دابةشىىدةكات بىىؤ ئىىةوةى هىىة تىىابوؤى      
تايبةت بةَ ًةبةضتة بة ٓاوآلتياُى زابطةيةَُيت بة ًةزدَيم بة ًىؤزى دةضىتةى بىاآل    
ًىىىؤزبلسَيّء بىىىةزوازى زاطةياُدُةكةشىىىى هةضىىىةز بِوضىىىسَيت، هةطىىىةر زةضىىىاوكسدُى   

 ووة. ئةوةى هة ًاددةى ثاُصةيةًدا ٓات
 ماددجي ححظدجهحو:

(ى ضاَهى 25ئةَ ًاددةية ٓةَهوةشَيِساوةتةوة بة ثَيى دةقى ضَييةَ هة ياضاى ذًازة )
 . 2991(ى ضاَهى 2ياضاى سةوتةَ ٓةًوازكسدُى ياضاى ذًازة ) 1320

 ماددجي هحذدجهحو:

بىىىىؤ ٓةزكةضىىىىَيم ًةزدىىىىةكاُى دةُطىىىىدةزى تَيىىىىدا بَيىىىىتء تؤًىىىىازكسدُى ُىىىىاوى       -2
هةخصىىىتةى دةُطدةزاُىىىدا، دةتواَُيىىىت داواى تؤًىىىازكسدُى ُىىىاوى     فةزاًؤشىىىلسابَيت 

بلىىاتء، بىىؤ ٓةزدةُطىىدةزَيم ٓةيىىة داواى شيىىادكسدُى ُىىاوى ٓةزٓاووآلتيىىةن بلىىات       
كةبةُاسىىىىةق تؤًىىىىازكسدُى ُىىىىاوى فةزاًؤشىىىىلساوة يىىىىاْ داواى شيىىىىادكسدُى ُىىىىاوى     
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ةى) ٓةزٓاووآلتييةن بلات كة بةُاسةق هةخصتةى دةُطدةزاُدا ضِسدزاوةتةوة، هةًاو
 دة( ِزؤذدا هةبةزوازى بآلوكسدُةوةى خصتةى دةُطدةزاُةوة.

، دةبَيىىت زاى هيرُىىةى ًةزكىىةشى   دةكسَيىىت دةضىىتةى بىىاآل  داواكىىة ثَيصىىلةط بىىة   -1
دةُطىىداُى ثةيوةُديىىدازى هةطىىةر بَيىىت، دةضىىتةى بىىاآل، هىىة ًىىاوةى ضىىَي زؤذ شيىىاتس        

 ى دةكاتةوة. يةكاليُةبَيت، هة زؤذى ثَيصلةشلسدُى داواكةوة، 
 

 تحشٍ ثَُىجحو

 ثاَنَُىزاو ومحزجحكاوً دجوطدجز

 ماددجي وؤشدجهحو:

بؤ ٓةز ٓاووآلتيةكى كوزدضتاُى عَيساق ٓةية، َُيس بَيت ياْ ًَي،ببَيتة دةُطىدةز يىاْ   
 .ٓاتووْهةَ ياضايةدا بة دةق ثاَهَيوزاو، ئةطةز ئةو ًةزداُةى تَيدابَيت كة 

 ماددجي تُسرحو:

ضىىاَهى تىىةواو   وزدضىىتاُى عَيىىساق بَيىىتء ٓىىةذدة  ك هىىة ٓاووآلتيىىاُى ًةزدىىة دةُطىىدةز  
 كسدبَيت.

 َحك:ماددجي تُسد و 

 ًةزدةكاُى ثاَهَيوزاو بؤ ئةُداًَيتى ئةجنوًةْ:
 ٓاووآلتى كوزدضتاُى عَيساق بَيتء داُيصتووبَيت تيايدا -2
 .بيطتء ثَيِر ضاَيشايطتةى تةواوى ٓةبَيتء طةيصتبَيتة تةًةُى  -1
 واوى بصاَُيت.خوَيِدُةوةو ُووضني بةتة -0
سىىىىىىىوكٍ ُىىىىىىىةدزابَيت بىىىىىىىةتاواُى هةكىىىىىىىةداز بةشىىىىىىىةزة ء ئىىىىىىىادابى طصىىىىىىىتىء    -4

 ثاكيصةيي)ُةشآةت(.
 سوكٍ ُةدزابَيت بة بةُدكسدْ بةتاواُى كوشتِى بةئةُقةضت ياْ دشى. -5
بةشىىدازى ُىىةكسدبَيت هىىةو تاواُاُىىةى دةضىىةآلتى ثاكتاوكىىةز ثالُىىى بىىؤ داُىىاوْء     -6

 هةكوزدضتاْ ئةجناًى داوْ.
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 شحشحو:تحشٍ 

 ثاِوذه 

 دوو: دجي تُسد وماد

ْ   ٓةز -2 عَيىساق دا بىؤى ٓةيىة، هيطىتَيلى      -كياَُيلة ضياضى هة ٓىةزَيٌى كوزدضىتا
      ْ عَيىىىىساق  -تايبىىىىةت بىىىىة ُىىىىاوى ثاَهَيوزاوةكىىىىاْ خىىىىؤى هةضىىىىةز ئاضىىىىتى كوزدضىىىىتا

%( كىىةًرت ُىىةبَيتء ُىىاوى  03ثَيصلةشىىبلات، كىىة زَيرةيىىةن ئىىافسةتى تَيىىدا بَيىىت هىىة )    
يض بىىة شىىَيوةيةن زيصبةُىىدكسابّ كىىة ُواُىىدُى زَيىىرةى ُىىاوى بىىساوةى        ثاَهَيوزاوةكىىاُ

ئافسةتاْ هة ثةزهةًاُىدا دةضىتةبةز بلىات، بىة ًىةزدَي ذًىازةى ثاَهَيوزاوةكىاْ هىة ٓىةز          
 ( ثاَهَيوزاو كةًرت ُةبّ. 0هيطتَيلى ٓةَهبرازدُدا هة )

ى ( زؤذ هىىىة بىىىةزوازى زاطةياُىىىدُى وادة  25هيطىىىتى ثاَهَيوزاوةكىىىاْ هىىىة ًىىىاوةى )    -1
ٓةَهبىىىىىرازدْ ثَيصىىىىىلةط بىىىىىة ضىىىىىةزؤكايةتى دةضىىىىىتةى بىىىىىاآل دةكسَيىىىىىتء ٓىىىىىةًوو       

  بةَهطةُاًةيةكى ثَيوة دةهلَيِسَيت كة هة ًاددةى بيطتء يةكةًدا داواكساوْ. 
ٍَ:ماددجي تُسد و   س

هىة ثَيصلةشىلسدُى داواكازيىةكاْ     كىاذَيس ًىاوةى بيطىتء ضىواز     دةضتةى باآل هة -2
بىة داواكىازى   بِسيازةكةى هةًاوةى دوو ِزؤذدا ة، ضةيسياْ دةكاتء يةكالياْ دةكاتةو

 ثاآلوتِةكةء بة ُوَيِةزى هيطتى ثةيوةُديداز زادةطةيةَُيت.
هىىىىىىىة ًَيىىىىىىىروى  ِزؤذدا  هىىىىىىىةًاوةى دووداواكىىىىىىىازى ثاآلوتِةكىىىىىىىة بىىىىىىىؤى ٓةيىىىىىىىة   -1

ثَيِساطةياُدُةكةيةوة، هة بةزدةًى دادطاى ثَيداضووُةوةى ٓةزَيٌى كوزدضتاُدا تاُة 
 ضتةى باآل بدات. هة بِسيازةكةى دة

بِسيىازى بِىرِب   ًىاوةى دوو ِزؤذدا   هةى ٓةزَيٌى كوزدضتاْ دادطاى تَئةَهضووُةوة  -0
 .هةضةز تاُةهَيداُةكة دةزدةكات

ثةيوةُديىدازةكاْ، هىىة زؤذى زاطةياُىىدُى بِسيازةكىىاْ هىىة تىىابوؤى زاطةياُىىدُى ئىىةو   -4
 اليةُة دةزيضواُدوْ، بة ثَيِساطةيةُدزاو دادةُسَيّ. 
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اْ ةكاُى ثىىىاَهَيوزاوِزاطةياُدُىىىةوة هيطىىىت دؤزبىىىةدؤزى ضىىىتةى بىىىاآل هىىىةِزَيطاى  دة -5
زادةطةيىىةَُيت، هىىة تىىابوؤى زاطةياُىىدُى ٓىىةز ًةزكىىةشَيلى ٓةَهبرازدُىىدا، هىىة ُاوضىىةى      

 .ٓةَهدةواضسَيّدةُطداْ هة وادةى دواُصة ِزؤذ  ثَيضالُى كةَ ٓةَهبرازدُةكةدا، 
 

 تحشٍ ححوذحو

 ثِسوثاطحودجي هحَنثرازدن

 ضىاز: و دجي تُسدماد

ثِسوثاطةُىىدةى ٓةَهبىىرازدْ ئىىاشادة هةضىىِووزى ياضىىاو ضيطىىتةًى طصىىتىء ئادابىىدا،      
بةًىىىىىةزدَيم بىىىىىةزةى كوزدضىىىىىتاُى بِىىىىىةًاى ٓاوتىىىىىايي هةٓةهىىىىىدا هىىىىىةَُيواْ هيطىىىىىتة   

 كَيبةزكَيلازةكاُدا دابني بلات.
 

 ثَُىج:تُسد و مادجي 

ُىىاوى ثاَهَيوزاواُىىةوة ثسوثاطةُىىدةى ٓةَهبىىرازدْ هىىةِزؤذى دواى بآلوكسدُىىةوةى هيطىىى  
دةضىىتجَيدةكاتء ثىىَيض ضىىىء ٓةشىىت ضىىةعات هةدةضىىجَيلسدُى ثسؤضىىةى دةُطىىداْ      

 كؤتايي ثَي دَيت.
 تحشٍ هحشرحو

 دجوطدان

 شحش: ماددجي تُسد و

ضىىةزؤكى هيرُىىةى ضىىةُتةزى ٓةَهبىىرازدْء ئةُداًىىةكاُى دطىىة هىىةدادوةزو دَيطساُىىى     
ياْ ضوَيِدَيم دةخؤْ هةبىةزدةَ  يةكاْ بةز هةثساكتيصةكسدُى ئةزكةكاُيداواكازة طصت

 هيرُةى ُاوضةكةدا، كة بةَ شَيوةيةى خوازةوةية:
"ضىىىوَيِد دةخىىىؤَ بىىىةخواى طىىىةوزة كازةكىىىائ بةِزاضىىىتطؤييء ئةًاُىىىةتء بَياليىىىةُى    

 دَيبةدَيلةَ"
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 ححوخ: مادجي تُسد و
دةضىىتةى بىىىاآل ِزَيٌِىىىاييء شاُيىىىازى ثَيويطىىت دةزدةكىىىات تىىىا هةِزَيطاياُىىىةوة شىىىَيوةو   

 ضِدوقةكاُى دةُطداْء ضؤُيةتى داخطنتء كسدُةوةياْ ديازي بلسَيت.قةبازةى 
 هحشد: ماددجي تُسد و

 دةضىىتةى بىىاآل ثوَيتىىةكاُى ٓةَهبىىرازدْ ضىىاثدةكاتء ضىىِدوقةكاُياْ ئاًىىادة دةكىىات.      
 وؤ: ماددجي تُسد و

يةكىىةَ: هىىة دواى دَهِيىىابووْ هىىة هَئىىاتوويى دةُطىىدةز، هىىةوةى ٓىىةَهطسى زةطةشُاًىىةى   
طىىىووهةى دةُطىىىداُى زادةضىىىت دةكسَيىىتء ُىىىاوى ُيصىىىاُة دةكسَيىىىتء بىىىؤ  عَيساقيىىة، ث 

 ثَيطةى ديازيلساو بؤ دةُطداْ زَيٌِايى دةكسَيت. 
دووةَ: دةُطىىدةز بىىؤى ٓةيىىة ُىىاوى يىىةكَيم هىىةو قىىةوازة ضياضىىياُةى هىىة ثطىىووهةى       
دةُطداُىىدا ُوضىىساوْ ُيصىىاُة بلىىاتء ُىىاوى يىىةكَيم هىىة ثىىاَهَيوزاواُى ٓىىةًاْ قىىةوازة       

 ياْ تةُٔا قةوازة ضياضيةكة ُيصاْ بلات.  ُيصاُة بلات 
ثصىت ببةضىتَيت   ئةو دةُطدةزةى خوَيِدُىةوةو ُووضىني ُاشاَُيت،دةتواَُيىت    ضَييةَ: 

 بةوةى دةضتِيصاُى دةكات بؤ ثِسكسدُةوةى ثطووهةى دةُطداُةكة.
 ُوَيِةزايةتى هةدةُطداُدا قبوَي ُاكسَيت. -0

 :ُحوماددجي سُ

زَيلىىازى هىىة بِلةكىىةى هىىة   ةَهبىىرازدْ ثازاضىىتِى  ٓ بِلىىةىضىىةزؤكى هيرُىىةى  يةكىىةَ: 
ثؤهيطى خؤدَييةتى ضىةز بىة    ئةضتؤ دةطسَيتء بؤى ٓةية تةُٔا ثصت ببةضتَيت بة 

وةشازةتىىى ُىىاوخؤ هىىة ٓةزَيٌىىداو ئىىةو زَيلازاُىىة بطسَيتةبىىةز كىىةوا بىىاط بةِزَيوةضىىووُى   
 ٓةَهبرازدُةكاْء دزوتياْ ًطؤطةز دةكات. 

كاُى بِةكىة  بضىِة ُىاو  بؤيىاْ ُيىة   ضىةكدازةكاْ  ؤو دووةَ: َٓيصةكاُى ئاضايصى ُاوخ
 ُةبَيت. كازى ضةزؤكى هيرُةتةُٔا هةضةز داوا ٓةَهبرازدْ
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 َحك:ماددجي سٍ و 

بِلىىىةكاُى ٓةَهبىىىرازدْ ٓةَهدةضىىىنت بىىىة زَيلخطىىىتِى كؤُوضىىىى واذوكىىىساو  ى كاُهيرُىىىة
هةاليىىىةْ خؤياُىىىةوة بىىىؤ ئةجناًىىىداُى دةُطىىىداْء ضىىىةزدةَ بةَهطةُاًىىىة تايبةتىىىةكاُى   

هةطىةَي ٓىاوثَيض دةكسَيىتء هىة شةزفَيلىى داخىساوى ًىؤزكساو بىة         سؤضةى ٓةَهبرازدُى ث
ًؤزةكىىىةى خىىىؤى دادةُسَيىىىت بىىىؤ ضىىىجازدُى هىىىةالى كؤًطىىىيؤُى بىىىاآلى ضىىىةزبةخؤو      
داُةيىىىةكى كؤُوضىىىى كؤتىىىايى كىىىة هةاليىىىةْ ُوَيِىىىةزاُى قىىىةوازة بةشىىىدازبووةكاُةوة     

  ْ. واذؤكساوة، دةدزَيتة قةوازة بةشدازبووةكاُى ٓةَهبرازد
 دوو:سٍ و ماددجي 

ثسؤضىىةى دةُطىىداْ هةضىىةعات ٓةشىىتى بىىةياُى دةضتجَيدةكاتءهةضىىةعات ٓةشىىتى      
 بةياَُيم كاتى تس ديازى بلات كة ئَيوازة كؤتايي ثَيدَيتء دةضتةى باآل دةتواَُيت بة

 دةُطداْ داُسابووْ. هةو كاترًَيساُة تَيجةِزُةكات بؤ
 

ٍَ:ماددجي سٍ و   س

ديازيلساوىدةُطداُدا،ضىىىةزؤكى هيرُىىىةى ضىىىةُتةزةكة    هةطىىىةَي تىىىةواوبووُى كىىىاتى  
كؤتايي ٓاتِى ثسؤضةى دةُطداْ ِزادةطةيةَُيتء هةكؤُووضي ٓةَهبرازدُدا دىَيطريى  
دةكىىىاتء ضىىىِدووقةكاْ دةكسَيِةوةودةُطىىىةكاْ بةشىىىَيوةى ئاشىىىلسا ديادةكسَيِىىىةوة   

 بةئاًادةبووُى ُوَيِةزى هيطتة كَيبةزكَيلازةكاْ.
 ضىاز:ماددجي سٍ و 

 كازتاُةى خوازةوة بة ثوضةَي دادةُسَيّ:ئةَ 
 ًؤزى هيرُةى ضةُتةزةكة. كازتى ًؤزُةكساو بة -2
ٓىىىيض هيطىىىتَيلى ثىىىاَهَيوزاواْ يىىىاْ ئىىىةو كازتاُىىىةى   بىىىؤ َٓيٌاُىىىةكساو كىىىازتى -1

 هيطتةكاْ. ٓةَهبرازدُى يةكَي هة ضةزهَيتَيلداُى ثَيوة ديازة بؤ
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 ثَُىج:ماددجي سٍ و 

 ئاًىىادةكسدُى كؤُووضىىي واذؤكىىساو  ٓةَهدةضىىنت بىىةبىىرازدْ بِلىىةكاُى ٓةَهى كاُهيرُىىة
ضىىىىةزدةَ بةَهطةُاًىىىىة تايبةتىىىىةكاُى ئةجناًىىىىةكاُى دةُطىىىىداْء هةاليىىىىةْ خؤياُىىىىةوة 

ًىىؤزكساو  َيلىىى داخىىساوى شةزفثسؤضىىةى ٓةَهبىىرازدْ هةطةَهىىدا ٓىىاوثَيض دةكسَيىىتء هىىة     
ايى، كؤًطيؤُى باآلى ضةزبةخؤ، داُةيةن هة كؤُوضى كؤتدةيدةُة  بِلةكةبةًؤزى 

كىىىة هةاليىىىةْ ُوَيِىىىةزاُى قىىىةوازة بةشىىىدازبووةكاُةوة واذؤكىىىساوة، دةدزَيىىىت قىىىةوازة      
 بةشدازبووةكاُى ٓةَهبرازدْ. 

 شحش:ماددجي سٍ و 
 يةكةَ: تَيلِساى ٓةَهبرازدْ بةثَيى ئةَ ًيلاُيصًةى خوازةو ديازي دةكسَيت: 

 16طصىىىتى دةُطىىىة دزاوة دزوضىىىتةكاُى ئىىىةو ثَيلٔاتاُىىىةى هىىىة ًىىىاددةى )   كىىىؤى  -2
دووبىىازة(ى ئىىةَ ياضىىايةدا ئاًاذةيىىاْ بىىؤكساوة، دابةشىىدةكسَيتة ضىىةز ذًىىازةى ئىىةو        
كوزضياُةى بؤ ٓىةز ثَيلٔاتةيىةن تىةزخاْ كىساوة بىؤ دةزَٓيِىاُى تَيلىِساى ٓةَهبىرازدْ         

 بؤى.
ئىىىةو دةُطاُىىىةى دةًَيِِىىىةوة دابىىىة دةكسَيِىىىةوة بةضىىىةز ذًىىىازةى كوزضىىىيةكاُى        -1

(ى ضىةزةوة  2ئىة كوزضىياُةى هىة بِسطىةى )     ثةزهةًاْ ثىاط هَيلةًلسدُىةوةى ذًىازةى   
ئاًاذةى بؤ كساوة، بؤ دةزَٓيِاُى تَيلىِساى ٓةَهبىرازدُى ئىةو قةوازاُىةى سوكٌىةكاُى      

 ى دووبازة(ى ئةَ ياضاية ُاياُطسَيتةوة. 06ًاددةى )
دووةَ: ذًىىىازةى ئىىىةو كوزضىىىياُةى ٓىىىةز قةوازةيىىىةن بةدةضىىىتئَيِاوة بىىىةثَيى ئىىىةَ        

 ةكسَيت. ًيلاُيصًةى خوازةوة ديازى د
تَيلىىِساى  بةضىىةزدةُطاُىىةى ٓىىةز هيطىىتَيم بةدةضىىتى َٓيِىىاوة    دابةشىىلسدُى ئىىةو  -2

، كة بة ثَيى بِسطةى يةكةًى ضةزةوة دةزَٓيِساوة، بؤ ديازيلسدُى ذًازةى ٓةَهبرازدْ
 ئةو كوزضياُةى قةوازةى ثةيوةُديداز بةدةضتئَيِاوْ. 

هةاليىىىىةْ ٓىىىىيض قةوازةيىىىىةكى  تَيلىىىىِساى ٓةَهبىىىىرازدْدةضىىىىتِةكةوتِى  هىىىىة بىىىىازى  -1
دووبىازة( ئاًاذةيىاْ بىؤ كىساوة،      06كَيرِبكَيلاز هةضةز ئىةو كوزضىياُةى هىة ًىاددةى )    
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ئةوا يةن وكوزضى دةبةخصسَيتة ئةو قةوازةيةى شياتسيّ دةُطى هة َُيو ثَيلٔاتةكةدا 
 َٓيِاوة. 
ى اُةى هىة ئىةجناًى دةضىتلةوتِى ًىاوةى دةُىط ُةطاتىة تَيلىِسا       ئىةو كوزضىي  ضَييةَ: 

ٓةَهبىىرازدْ بىىة بىىةتاَهى دةًَيَِيتىىةوةء دةبَيتىىة ٓىىى ئىىةو قةوازاُىىةى كىىة شؤزتىىسيّ ًىىاوة   
 دةُطياْ بةدةضتَٔيِاوةو بة شَيوةيةكى يةن هةدواى يةن. 

 :دووتازج شحشماددجي سٍ و 
يةكةَ: ثَيىِر كوزضىى بىؤ كوىداْ ضىسياْ ئاشىوزى تةزخاُىدةكسَيء ثىاَهَيوزاواُى ئىةو          

 ز دةكةْ. ثَيلٔاتاُة كَيرِبكَيى هةضة
دووةَ: ثَيىىىِر كوزضىىىى بىىىؤ توزكٌىىىاْ تةزخاُىىىدةكسَيء ثىىىاَهَيوزاواُى ئىىىةو ثَيلٔاتاُىىىة 

 كَيرِبكَيى هةضةز دةكةْ. 
ضىىىَييةَ: يىىىةن كوزضىىىى بىىىؤ ئةزًىىىةْ تةزخاُىىىدةكسَيء ثىىىاَهَيوزاواُى ئىىىةو ثَيلٔاتةيىىىة    

 كَيرِبكَيى هةضةز دةكةْ.
 ححوخ:ماددجي سٍ و 

دووبىىازة زيصبةُىىد دةكسَيِىىةوة بىىة طىىوَيسةى ئىىةو  قةوازةكىىة يةكىىةَ: ُىىاوى ثىىاَهَيوزاواُى 
دةُطاُةى ٓىةز يىةكَيلياْ بةدةضىتئَيِاوةو كوزضىيةكاُياْ ثَيدةبةخصىسَيت ضىةزةتا       
بةوةى شؤزتسيّ دةُطى بةدةضتَٔيِاوة تاوةكو ديازيلسدُى ضةزدةَ ئةو كوزضاُةى 

 قةوازةكة بةدةضتَئَيِاوة. 
اُلساو بىىؤ ئافسةتىىاْ، كىىة هىىة بِسطىىةى دووةَ: هىىة ساَهىىةتى ُةٓاتِةكايىىةى زَيىىرةى تىىةزخ

(ى ياضاكةدا ٓاتووة، ئةوا ذًىازةى ثَيويطىتى ئافسةتىاْ هىةَُيواْ     11(ى ًاددةى )2)
َ بساواُىىةى هىىة )  ى ضىىةزةوة ئاًاذةيىىاْ بىىؤكساوة بىىة طىىوَيسةى ئىىةو دةُطاُىىةى       (يةكىىة

 بةدةضتيأَُيِاوة، ثَيض دةخسَيّ. 
يطىىتَيم بةدةضىىتى َٓيِىىاوة   هيرُىىةى بىىاآل ِزَيىىرةى ضىىةدىء ئةوكوزضىىياُةى ٓةزه     -2

 بآلودةكاتةوة.
ئةو اليةُة دَيدةَٓيَوسَيت كةخاوةُى  ٓةَهبرازدُى ضةزكةوتواُى ُاوثاَهَيوزاواْ بؤ -1

 هيطتةكةيةو بةَ شَيوةيةى خوازةوة دةبَيت:
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 هحشد:ماددجي سٍ و 

 ٓةَهبوةشىَيَِيتةوة باآل دةتواَُيىت ٓةَهبىرازدْ هةٓىةز ُاوةُىدَيلى دةُطداُىدا        دةضتةى
هةضىىىةز ئىىىةجناًى  تَيىىىدا كىىىساوةو كازيطىىىةزى  فَيىىىىء طىىىصىء فىىىصى   دةزكىىىةوتةطىىىةز ئ

 .ٓةبووةٓةَهبرازدُةكاْ 
 

 دجزواشجي سَُُحو

 ئحودامَُرً نحئحوجىمحودا

 تحشٍ َحكحو

 ثاداشرحكان و ثازََصتحودي

 وؤ: ماددجي سٍ و

ثسضىىياز هةئةُىىداَ ُاكسَيىىت دةزبىىازةى ئىىةو بريوِزاياُىىةى دةيىىدات يىىاْ ئىىةو واقعاُىىةى     
 زيدةخات هةكاتى ثساكتيصةكسدُى كازةكةى هةئةجنوًةُدا.دة

 ماددجي ضم:

ُابَيىىىت ٓىىىيض ئةُىىىداًَيلى ئةجنوًىىىةْ ًوالسةقىىىة بلسَيىىىت يىىىاْ بطريَيىىىت بىىىةٓؤى      -2
تاواَُيلةوة هةكاتى بةضتِى خوهةكاُى ئةجنوًةُدا بةبَي ِزَيجَيداُى ئةجنوًىةْ تىةُٔا   

 دةطريَيت.هةوبازةدا ُةبَيت كةبةضةز ئةجناًداُى تاواُةكةوة 
ُابَيىىت ٓىىيض ئةُىىداًَيلى ئةجنوًىىةْ ًوالسةقىىة بلسَيىىت يىىاْ بطريَيىىت هىىةدةزةوةى     -1

خوهةكاُى ئةجنوًةْ بةٓؤى تاواَُيلةوة بةبَي ِزَيجَيىداُى ضىةزؤكى ئةجنوًىةْ تىةُٔا     
 هةساَهةتةدا ُةبَيت كةبةضةز ئةجناًداُى تاواُةكةوة دةطريَيت.

 َحك:ماددجي ضم و  

ةجنوًىىىةْء دَيطسةكىىىةىء ضىىىلستَيسةكةىء ئةُداًىىىةكاُى  ضىىىةزؤكى ئ ٓةزيىىىةكَيم هىىىة
 ثاداشتَيلى ًاُطاُة وةزدةطسْ كة هةاليةْ ئةجنوًةُةوة ديازي دةكسَيت.
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 :ماددجي ضم و دوو

ضتى ضةزًووضةى ضاآلُةء بةزشكسدُىةوةو  بةًة خصًةتى ئةُداًى ئةجنوًةْ بة -2
 خاُةُصني كسدْ ئةذًازدةكسَيت.

ئةجنوًىىةْ طيىىاُى هةدةضىىتدا هىىةكاتى ئةجناًىىداُى     ئةطىىةز يىىةكَيم هةئةُىىداًاُى  -1 
خصًةتدا ياْ بةوٓؤيةوة،ئىةوا ًوضىةيةكى خاُةُصىيِى بؤخَيصاُةكىةى دةبِسدزَيتىةوة      

 كةئةجنوًةْ دةضتِيصاُى دةكات
 

 تحشٍ دووجو

 ئحودامَُرً كؤذاٍَ هاذه تح

ٍَ:و  ماددجي ضم  س

 :دَيت كؤتايى يةكَيم هةَ بازاُةى خوازةوة هةثةزهةًاْ ئةُداًَيتى 
 وًةُةكة ياْ ٓةَهوةشاُةوةى.جةزهةًاًُاوةى ئةجن كؤتايي ٓاتّ بة -2
دةضتوةكازكَيصىىىىىىاُةوةى ئةُىىىىىىداَء بةدَيبىىىىىىةدَيلساو دادةُسَيىىىىىىت هةًَيىىىىىىرووى     -1

 قبوَهلسدُيةوة هةاليةْ ئةجنوًةُةوةء بةدةُطى شؤزيِةى ئاًادةبوواْ.
وًىةْ بةشؤزيِىةى   ُةًاُى يىةكَيم هةًةزدىةكاُى ئةُىداًَيتى ئةجنوًىةْ، كىة ئةجن      -0

 ضَييةكى ئةُداًاُى ئاًادةبوو بِسيازى هةضةز دةدات.
ئاًادةُةبووُى ئةُداًَيم هةضَي داُيصتِى يةن هةدواى يةكى ئةجنوًةُىدا بىةبَي    -4

 بووُى ثاضاوَيلى ًةشسوع.
 ًسدُى ئةُداَ. -5

 ضىاز:ماددجي ضم و 

 ئةَ ًاددةية ٓةَهوةشَيِساوةتةوة. 
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 دجزواشجي ضىازجو

ََ  داثحزنحماوىجضىووً كازجكان نحتحِز

 ثَُىج:ماددجي ضم و 

ٓىةوهَيس داُيصىتِةكاُى خىؤى دةبةضىتَيتء هىةكاتى ثَيويطىتدا دةشىَيت        ثةزهةًاْ هىة  
 ٓةز دَيطايةكى تس ٓةَهبرَيسَيت.

 شحش:ماددجي ضم و 

دةبةضىىىيَت هىىىة ًياُىىىةى دة زؤذى ثىىىاط دةزضىىىووُى    يةكىىىةًيداُيصىىىتِى  ثةزهىىىةًاْ
َٔيصتء كؤبوُةوةى، بةآلَ ئةطةز باُطَٔيصت ُةكسا، ئةوا هة ًةزضوًى ٓةزَيٍ بؤ باُط

 يةكةَ زؤشى ثاط كؤتايئاتِى ًاوةى ُاوبساو، هةالى خؤيةوة كؤدةبَيتةوة. 
 ححوخ:ماددجي ضم و 

يةكةًني كؤبووُةوةى خىؤى بةضىةزؤكايةتى ثريتىسيّ ئةُىداَ دةبةضىتَيتء       ثةزهةًاْ
 ئةُداًاْ ئةَ ضوَيِدة دةخؤْ:

ةخواى طىىةوزة ثازَيصطىىازى هةيىىةكَيتى طىىةيء خىىاكى كوزدضىىتاُى   "ضىىوَيِد دةخىىؤَ بىى 
 عَيساقء بةزذةوةُدي ية باآلكاُى"

 هحشد:ماددجي ضم و 

هةداُيصىىىتِى يةكةًيىىىدا بىىىةِزَيطاى دةُطىىىداُى َُٔيِىىىى ضىىىةزؤنء دَيطىىىسى    ثةزهىىىةًاْ
 ضةزؤنء ضلستَيس بةشؤزيِةى زةٓاى ئةُداًاُى ٓةَهدةبرَيسَيت.

 وؤ:ماددجي ضم و 

يدا كىىاتى خىىوىل كؤبووُىىةوةكاُى دةضتِيصىىاْ  يةكىىةَ داُيصىىتِ هىىة ةًاْيةكىىةَ: ثةزهىى
 دةكات بةًةزدَيم هةضاَهَيلدا هةدووخوي كةًرت ُةبَيت.

ياْ ضىازةكى ذًىازةى ئةُىداًاُى ئةجنوًىةْ بؤيىاْ ٓةيىة        ثةزهةًاْضةزؤكى دووةَ: 
 باُطَٔيصىىىىىىتى بةضىىىىىىتِى داُيصىىىىىىتَِيلى ُائاضىىىىىىايي بلىىىىىىةْء كؤبووُةوةكىىىىىىة هىىىىىىةو  

دةبَيىىت بةضىىةيسكسدُى ئىىةو بابةتىىة ديازيلساواُىىةى باُطَيصىىتةكةى        بىىازةدا تايبىىةت 
 هةضةز كساوة.
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داواى بةضتِى داُيصتَِيلى ُائاضايي بلات  بؤى ٓةيةضةزؤكى ئةجنوًةْ  ضَييةَ:
 هةضةز داواى ضةزؤكى دةضةآلتى دَيبةدَيلسدْ هةكاتى ثَيويطتدا.
ةزضىاوى ثةزهىةًاْ،   ضوازةَ: ئةو خوهةى بوددىةى طصىتى ٓىةزَيٌى تَيىدا دةخسَيتىة ب     

 كؤتايى ُايةت، ثاط ثةضةُدكسدُى بوددةكة ُةبَيت.
 ماددجي ثحوجا:

ةبووُى شؤزيِىةى ئةُىداًاُى   ِزاضت ُىابّ تىةُٔا بىةئاًاد    ثةزهةًاْداُيصتِةكاُى  -2
بةشؤزيِىةى زةٓىاى ئاًىادةبوواْ وةزدةطريَيىت، تىةُٔا      ُةبَيتء بِسيازةكىاُى ثةزهىةًاْ   

كى تايبىىىىةتى دةوَيىىىىتء هىىىىةكاتى يةكطىىىىاُبووُى   هىىىىةو بازاُةداُىىىىةبَيت كةشؤزيِةيىىىىة 
 بريوِزاكاُدادةُطى ضةزؤن يةكالكةزةوة دةبَيت.

 دةُطداْ هةضةز ثسؤذةى ياضاكاْ ًاددة بة ًاددة بةِزَيوةدةضَيت. -1
 َحك: ماددجي ثحوجاو

اُيصىىتيِيةوة دةضىىتجَيدةكاتء هىىة دوا   ضىىاَهةء هةيةكىىةًني د  ثةزهىىةًاْ ضىىواز ًىىاوةى 
 كؤتايي دَيت. داضوازةًضاَهى داُيصتِى 

 دوو: ماددجي ثحوجاو

ْ دةشىَيت هةضىةز داواى ضىةزؤكى     ثةزهىةًاْ ئاشىلساْء  داُيصتِةكاُى  يىاْ   ثةزهىةًا
ِزةشاًةُىىدى شؤزيِىىةى  هةضىىازةكى ذًىىازةى ئةُىىداًاْ كةًرتُىىةبَيتء بىىة  ذًازةيىىةن كىىة
 .، داُيصتِةكة َُٔيِى بَيتئاًادةبوواْ

ٍَ: ماددجي ثحوجاو  س

ُى دزوضت بوو هةئةجنوًةْ ياْ بؤ دة هةئةُداًاُى ٓةيىة  دةضةآلتى دَيبةدَيلسد بؤ
ثسؤذةى ياضاكاْ ثَيصِيازبلةْء ثسؤذةى ياضاضىةيسُاكسَيت بىةز هىةبيِيِى هةاليىةْ     
هيرُةى تايبةمتةُدةوةوٓةزثسؤذةيةن ئةجنوًةْ زةتيلىسدةوة دىازَيلى تىس هىةًاوةى     

 ٓةًاْ ئةوخوهةى داُيصتِةكاُدا ُاخسَيتةوة بةزدةًى.
 ضىاز: اوماددجي ثحوج

دةتواَُيىىىت  ثةزهىىىةًاْبىىىةثَيي ثىىىةيِسةوى ُىىىاوخؤى  ثىىىةزةًآْىىىةًوو ئةُىىىداًَيلى  -2
هَيجسضيِةوة بةزاًبةز ئةُداًاُى دةضةآلتى دَيبةدَيلسدْ بلىات ضىةبازةت    ثسضيازو
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بابةتاُىىىةى دةضىىىِة ضوازضىىىَيوةى ئىىىةزنء دةضىىىةآلتةكاُياْءدةبَيت وةآلًيىىىاْ       بىىىةو
ذى ئاطادازكسدُةوةياْء ئةطىةز ثَيويطىتى كىسد    بدزَيتةوة هةًاوةى سةوت ِزؤذدا هةِزؤ

   دَيبةدَيدةكسَيت. ثةزهةًاُداطفتوطؤكسدْ هةضةز بابةتى هَيجسضيِةوةكة هةُاو 
ٓةية داوايةكى ٓؤدازثَيصلةط بلةْ ضةبازةت  ثةزهةًاْضازةكى ئةُداًاُى  بؤ -1

 ئةُىىىداًاُى، بةوةزطستِىىىةوةى ًتٌاُىىىة هةدةضىىىةآلتى دَيبىىىةدَيلسدْ يىىىاْ يىىىةكَيم هىىىة   
طفتوطؤ هةضةز ئةو داواية ُاكات دواى تَيجىةِزبووُى سىةوت ِزؤذ بةضىةزيدا     ثةزهةًاْ

ُىىىىةبَيتء دةُطىىىىى هةضىىىىةز دةدزَيىىىىت ثىىىىاط ئىىىىةوةى دوو ِزؤذ بةتىىىىةواوى طفتوطىىىىؤى  
 هةضةزدةكسَيت.

دةضىىىىىةآلتى دَيبىىىىىةدَيلسدْ يىىىىىاْ   ًتٌاُىىىىىة هىىىىىة بِسيازيىىىىىدا ثةزهىىىىىةًاْ ئةطىىىىىةز  -0 
يةكطةزدةضىىىىت هةكازكَيصىىىىاُةوةكةى   هةضىىىىةزؤكةكةى وةزطسَيتىىىىةوة ئىىىىةوا دةبَيىىىىت 

 ثَيصلةط بلات.
 ماددجي ثحوجاو ثَُىج:

ْ ضىىىةزؤكى    يىىىىاْ ئىىىةوةى ُوَيِةزايىىىىةتى دةكىىىات ثازاضىىىىتِى ُيىىىصاَ هىىىىةُاو    ثةزهىىىةًا
 ئةجنوًةُدا دةطسَيتة ئةضتؤ.

 دجزواشجي ثَُىجحو

 دجسحِذحكاوً ئحوجىمحنئحزك و 

 :شحش ماددجي ثحوجاو
 وازةوة ثساكتيصةدةكات:ئةجنوًةْ ئةَ ئةزنء دةضةآلتاُةى خ

 ياضاداُاْ -2
بِسيىىىىىىازداْ هةضىىىىىىةز ثةمياُِاًىىىىىىةكاْء ًةضىىىىىىةهة ضازةُووضطىىىىىىاشةكاُى طىىىىىىةىل  -1

 كوزدضتاُى عَيساقء ديازيلسدُى ثةيوةُدى ياضايي هةطةَي دةضةآلتى َُيوةُديدا.
دةضتِيصىىىىاُلسدُى ضىىىىةزؤكى دةضىىىىةآلتى دَيبىىىىةدَيلسدْ كةهةدةضىىىىةآلتىداية   -0

هىىىىىةَُيواْ ئةُىىىىىداًاُى ئةجنووًىىىىىةْ يىىىىىاْ هةكةضىىىىىاُى     ئةُىىىىىداًاُى دةضىىىىىةآلتةكةى 
 تسدةضتِيصاْ بلات.

 ثَيداْء وةزطستِةوةى ًتٌاُة هةدةضةآلتى دَيبةدَيلسدْ.ًتٌاُة -4
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 بِسيازداْ هةضةزبوددةى طصتىءثالُةكاُى ثةزةضةُدْ. -5
 ضاودَيسيلسدُى كازةكاُى دةضةآلتى دَيبةدَيلسدْ. -6
 هَيلؤَهيِةوة هةٓةز ًةضةهةيةن ثَيي باط بَيت.ثَيلَٔيِاُى هيرُة بؤئةجناًداُى  -7
داُىىىىىىىىىىىاُى ثىىىىىىىىىىىةيِسةوى ُىىىىىىىىىىىاوخؤ بؤخىىىىىىىىىىىؤيء ديىىىىىىىىىىىازيلسدُى بوددىىىىىىىىىىىةو    -8

 ًيالكةكاُيءداًةشزاُدُى فةزًاُبةزاُى.
 ثَيلَٔيِىىىىىىىىىاُى هيرُىىىىىىىىىةى ٓةًيصىىىىىىىىىةييءكاتى هةئةُداًىىىىىىىىىةكاُى بىىىىىىىىىةطوَيسةى   -9

 ثةيِسةوى ُاوخؤ.
داًاْ هةساَهىةتى الداُيىىاْ  داُىاُى بِىةًاكاُى تاواُبىازىء دادطىىايي كسدُىى ئةُى      -23

 هةوضوَيِدةى خوازدووياُة.
شىىىىيلسدُةوةى ئىىىىةو تاُاُىىىىىةى ثَيصلةشىىىىي دةكسَيىىىىىت ضىىىىةبازةت بةِزاضىىىىىتى      -22

ٓةَهبىىىرازدُى ئةُىىىداًاْء ئةُىىىداًَيتى ٓىىىيض ئةُىىىداًَيم ثووضىىىةَي ُاكسَيتىىىةوة تىىىةُٔا        
 بةبِسيازَيم كةشؤزيِةى ضَييةكى ئاًادةبوواْ دةزيدةكةْ.

 دجزواشجي شحشحو

 حكاوً هحَنثرازدنذاواو

 ححوخ: ماددجي ثحوجاو

 دةدزَيت بةبةُدكسدْ ٓةزكةضَيم كة: ضصا
دةُطىىىىىدةزاُى بىىىىىةثازة ٓةَهخةَهةتاُىىىىىدبَيت يىىىىىاْ ِزَيطىىىىىاى فَيىىىىىَىء تووُدوتيىىىىىرى      -2

 بةكازَٓيِابَيت بؤٓةَهبرازدُى كةضَيم ياْ ِزَيطةطستّ هةٓةَهبرازدُى.
كازى خطتبَيت  ق ياْ هةدوياْ دةضدزَيرى كسدبَيتة ضةزضِ ضِدوقى دشى بَيت -1

ياْ ئةوكازاُةى بةكازتةكاُى دةُطىداْ كسدبَيىت يىاْ بىةٓؤى بةزثَيطستِيىةوة تىاواُى       
 ئةجناَ دابَيت، ئةًاُة ٓةًووى دةكةوَيتة ذَيسزكَيفى ياضاي ضصاداُةوة.

 ئةُقةضت تؤًازكسدبَيت. خصتةى ٓةَهبرازدُدا بة دازَيم ُاوى هة ضةُد -0
 بَيت.ضةُد دازَيم دةُطى دا -4
ضىىىيبَيت كىىىة هةاليىىىةْ دةُطىىىدةزةوة داواى   هيطىىىتَيلى ديىىىاواشى هىىىةو هيطىىىتة ُو   -5

 هَيلساوة.                        
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 ِزَيطاى هةدةُطداُى دةُطدةزَيم طستبَيت بةٓةزِزَيطايةن. -6
 ِزَيطاى هةبةِزَيوةضووُى ٓةَهبرازدُةكاْ طستبَيت ياْ بةزبةضتى بؤ داُابَيت. -7
 بَيت هةكاتى دياكسدُةوةى دةُطةكاُدا.ضاختةكازى كسد -8
 ضةزثَيضى هةئةسلاًةكاُى ثةيوةضتداز بة ثِسوثاطةُدةى ٓةَهبرازدْ كسدبَيت. -9
 

  دجزواشجي ححوذحو

 ئححكامً مىذحفحزَقح

 هحشد: ماددجي ثحوجاو

كؤًطىىيؤُى بىىاآلى ضىىةزبةخؤى ٓةَهبرازدُىىةكاْ هىىة عَيىىساق، دَيطىىةى دةضىىتةى بىىاآلى    
عَيىىىساق كىىىة هىىىةَ ياضىىىايةدا ٓىىىاتووة دةطسَيتىىىةوة بىىىؤ      -ضىىىتآْةَهبرازدُىىىةكاُى كوزد

ضةزثةزشتيلسدْء بةِزَيوةبسدُى ٓةَهبرازدُةكاُى خىوىل ٓةَهبرازدُىةكاُى ثةزهىةًاْء    
 بةِزَيوةبسدُى. 

 وؤ: ماددجي ثحوجاو

 ْ عَيىىىىىساق، كىىىىىة هىىىىىةدةزةوة داُيصىىىىىتوْ ًىىىىىافى    -ٓاوآلتيىىىىىاُى ٓىىىىىةزَيٌى كوزدضىىىىىتا
 عَيساقدا ٓةية.  -ثةزهةًاُى كوزدضتاْبةشدازبووُياْ هة ٓةَهبرازدُةكاُى 

 ماددجي شحسد:

ثسؤضىىىةى دةُطىىىداُى كازًةُىىىداُى َٓيصةكىىىاُى ئاضايصىىىى ُىىىاوخؤ، شَيسة ىىىاُى ٓىىىةزَيٍ 
)ثَيصىىىٌةزطة(و ضىىىوثا، كازًةُىىىداُى ُةخؤشىىىخاُةكاْء بةُدخياُىىىةكاْء بةُىىىدكساوو    

تةى سوكٌدازوةكاْ، هة ضةُد ُاوةُدَيلى تايبةت بة خؤياْ ئةجناًدةدزَيت، كة دةض
باآلى ضةزبةخؤى ٓةَهبرازدُةكاْ بة ٓةًآةُطى هةطةر وةشازةتىة ثةيوةُديدازةكاُىدا   
دةضتِيصىىىىاُياْ دةكىىىىات، بىىىىة ًىىىىةزدَيم ثىىىىَيض ضىىىىىء ٓةشىىىىت كىىىىاذَيس هىىىىة وادةى       

 دةضتجَيلسدُى ٓةَهبرازدُةكاْ ئةجناًبدزَيت. 
 َحك:  شحسد وماددجي 

 يةكةَ: ٓةَهوةشَيِدزاوةتةوة.
 ةوة.دووةَ: ٓةَهوةشَيِدزاوةت
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ضَييةَ: ئةطةز كوزضيية بةتاهضىةكة ٓىي هيطىتَيم بىوو كىة ثىاَهَيوزاوى ُىةًابَيت، ئىةوا         
كوزضيةكة بؤ ثاَهَيوزاوَيلى ديلة هة قةوازةيىةكى ضياضىى ديلىة تةزخاُىدةكسَيت كىة      
كةًرتيّ زادةى ذًازةى ئةو دةُطاُةى بةدةضتَٔيِاوة كة بؤ ثِسكسدُةوةى كوزضييةن 

 وزضييةكة بة بةتاَهى دةًَيَِيتةوة, ثَيويطتة، بة ثَيضةواُةط ك
ضوازةَ: ئةطةز كوزضية بةتاَهةكة تايبىةت بىوو بىة ذْ، ًىةزز ُيىة ذَُيلىى ديلىة دَيىى         

ُاُىىىدا ذبطسَيتىىةوة، ًةطىىىةز هىىةو بىىىازةدا كىىىة كازيطىىةزى هةضىىىةز زَيىىرةى ُوَيِةزايىىىةتى     
 ٓةبَيت.

ةزهىىىةًاْ هىىىة ثَيِذىىىةَ: هةساَهىىىةتى ضىىىوَيِدُةخوازدُى ثىىىاَهَيوزاوى ٓةَهبىىىرَيسدزاو بىىىؤ ث 
( زؤذ هىىىة ًَيىىىروى 93ًىىىاوةى ديىىىازيلساودا بىىىةبَي ٓىىىيض ٓؤيىىىةكى زةوا، ئىىىةوا دواى )  

ُىىىاوبساو ًىىىافى ئةُىىىداًَيتى ُىىىاًَيَِىء ثىىىاَهَيوزاوَيلى ديلىىىة بىىىة ثَيىىىى ياضىىىا شىىىوَيِى     
 دةطسيتةوة. 

 : دوو شحسد وماددجي 

و دواى تَيجىىةِزبووُى ضىىىَي ًىىىاُط بةضىىىةز كؤتىىىايى ٓىىىاتِى ٓةَهبرازدُىىىةكاْ، طىىىوَي هىىىة 
 داواكازيياُة ُاطريَيت كة هة ئةجناًى ٓةَهبرازدُةكاُةوة دزوضتبووْ.

ٍَ شحسد وماددجي   : س

ُابَيىت ٓىىيض ضىىةكدازَيم يىىاْ َٓيصَيلىىى ضىىةكداز بضىَيتة ُىىاو ثةزهةًاُىىةوة يىىاْ هىىة ُصيىىم   
 دةزطاكاُى دَيطري ببَيت، ًةطةز بة داواكسدُى ضةزؤكى ثةزهةًاْ. 

 : ضىاز شحسد وماددجي 

 يىىةْ ثىىاَهَيوزاواُى ئىىةو قةوازةيىىةى  هةال َهٌاُىىةوةى ٓىىةز كوزضىىييةن، ئىىةوا  تاهىىةبازى بة
ئةويض بة بةخصيِى ئةو ثىاَهَيوزاوةى شؤزتىسيّ   خاوةْ كوزضيةكةية ثِس دةكسَيتةوة، 

دةُطىىى بةدةضىىتَٔيِاوة، هىىة ساَهىىةتى يةكطىىاُبووُى دةُطىىةكاُى ثاَهَيوزاوةكاُىىدا ئىىةوا  
ئةوهةويةتى زيصبةُدى ُىاوةْ بىة هيطىتة     ثِسكسدُةوةى كوزضيية بةتاَهةكة بة طوَيسةى

 بِةِزةتيةكةوة دةبَيت. 
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 : ثَُىج شحسد وماددجي 

ثةزهىةًاْ  ِزؤذُاًةيةكى تايبةتدا بآلودةكسَيِةوة كة  هة ثةزهةًاْياضا دةزكساوةكاُى 
دةزيدةكات. بةدَيبةدَيلساو دادةُسَيت هةِزؤذى بآلوكسدُةوةياُةوة ئةطةز ٓىيض   خؤى

 َيبةدَيلسدُى داُةُسابَيت.ًَيروويةكى تس بؤ د
 : شحش شحسد وماددجي 

ئةَ ياضاية بة دَيبةدَيلساو دادةُسَيت هةِزؤذى بآلوكسدُةوةيةوة هةِزؤذُاًةى بىةزةى  
 كوزدضتاُيدا......

بىىىىىىة  ى شايِىىىىىىى بةزاًبىىىىىىةز 8/4/2991دةزكىىىىىىسا هىىىىىىةِزؤذى ضوازشىىىىىىةممةى ِزَيلىىىىىىةوتى    
 ى كوزدى1691/ُةوزؤشى/29

 

 زدسراوًسحزكسداَحذً سُاسٍ تحزجي كى

 جحالل ذاَنحتاوً                                              َحكَُرً وُشرماوً كىزدسران

 محسعىد تحزشاوً                                           ثازذً دَمىكساذً كىزدسران

 ك(ذً سؤسُانُسرً كىزدسران)ثاسؤزعحتدوَنّ ئاطسَه                                 ثا

 ثازذً سؤسُانُسد نحكىزدسراوً عَُساق                    ِزجسىَل مامحود              

 عحشَص مححمحد                                                 حصتٍ شُىعً كىزدسران

 سامً عثدانسحمه                                    ثازذً طحنً دَمىكساذً كىزدسران

 حصتٍ شجحمحذكَُشاوً كىزدسران                                              قادز عصَص

 تصووذىحوجي دَمىكساذً ئاشىوزي                              َحعقىب َىسف        
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 ُاوى طةي بة
 كؤًاز ضةزؤكايةتى

 
 (8)بِسيازى ذًازة                          

 هةبىىىىىىىىىةز زؤشىىىىىىىىىِايى ئىىىىىىىىىةوةى كىىىىىىىىىة ئةجنوًىىىىىىىىىةُى ُوَيِىىىىىىىىىةزاْ بِسيىىىىىىىىىازي  
(ى 70(و بِسطىىةى )ضىىَئةَ( هىىة ًىىادةى )62بِسطىىةى )يةكىىةَ( هىىة ًىىادةى ) هةضىىةز

 دةضتوز داوة. 
بِسيىازى دةزضىواُدُى ئىةَ ياضىىايةى     5/22/1313ضىةزؤن كؤًىاز هىة بىةزوازى     

 خوازةوةى دةزكسد:
 1313(ى ضاَهى 9ذًازة )
 15ى ئةجنوًةُى ُوَيِةزاُى عَيساقياضاى ٓةَهبرازدُ

 
 بةشى يةكةَ

 ُاضاُدْء ئاًاجنةكاْ
 1ًادةى 

ًةبةضىىىت هىىىةو دةضىىىتةواذاُةى هىىىة ياضىىىاكةدا ٓىىىاتووْ واتىىىا زوُلساوةكىىىاُى       
 -بةزاًبةزياُة:

 ئةجنوًةْ : ئةجنوًةُى ُوَيِةزاُى عَيساق
 كؤًطيؤْ : كؤًطيؤُى باآلى ضةزبةخؤى ٓةَهبرازدُةكاْ

                                                 
(ةوة الوقائع العراقية(ى )1603لة ذمارة ) (،KIE -بؤ هةَلبذاردن ئارام جةمال: بةرِيَوةبةرى ثةميانطةى كورديياساية )ئةم  15
 ةو فةرمى نيية.طيَزِاويوةر
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ساقييةيىىة كىة ًةزدىىة ياضىىاييء شايطىىتةييةكاُى بىىؤ  دةُطىدةز : ئىىةو كةضىىة عيَ 
 هة ٓةَهبرازدُةكاُدا تَيداية. دةُطداْ

بة  9/21/1320دةُطدةزى ئاوازة : ئةو كةضة عَيساقييةية كة بة شؤز هة دواى 
ٓىىىىىةز ٓؤكازَيىىىىىم بَيىىىىىت هىىىىىة شىىىىىوَيِى ُيصىىىىىتةدَيبووُى ٓةًيصىىىىىةيى خىىىىىؤي    

ًةزدىةى دةبَيىت ئىةو    كؤضيجَيلساوة بؤ ُاوضةكاُى تسى ُاوخؤى عَيساق، بىةو  
 كةضة هة وةشازةتى كؤضء كؤضبةزاْ تؤًازكسابَيت.

ئةو كةضة عَيساقييةية بة ٓةز ٓؤكازَيىم بَيىت هىة شىوَيِى      : دةُطدةزى كؤضبةز
 ُيصتةدَيبووُى ٓةًيصةيى خؤي  كؤضيلسدووة بؤ دةزةوةى عَيساق.

ى تؤًىىازى بىىةزايى دةُطىىدةزاْ : ئىىةو تؤًازةيىىة كىىة ُىىاوو داتاكىىاُى دةُطىىدةزاُ  
تَيىدا تؤًىازكساوةو كؤًطىيؤْ ئاًىادةى دةكىاتء بآلويدةكاتىةوة بىة ًةبةضىىتى        

 شةُوكةوكسدْء تاُةداْ هَيى.
ى ُتؤًىازى كؤتىىايى دةُطىىدةزاْ : ئىةو تؤًازةيىىة كىىة ُىاوو داتاكىىاُى دةُطىىدةزا   

تَيداية بةبَي ئىةوةى قىابيوى تاُىةداْ بَيىت، وادةى بآلوكسدُىةوةى ئىةَ تؤًىازة        
 يئاتّ بة تاُةكاْ دةضتجَيدةكات.دوا بة دواى قؤُاغى كؤتا

ثىىاَهَيوزاو : ٓىىةز ٓاوآلتييىىةكى عَيساقييىىة كىىة بىىة فىىةزًى خؤثىىاآلوتِى هةاليىىةْ       
 كؤًطيؤُى باآلى ضةزبةخؤى ٓةَهبرازدُةكاُةوة قبوَهلسابَيت.

ثازتى ضياضى: ئةو ثازتةية كة هة فةزًاُطةى سصبةكاْ تؤًازكساوةو هةاليىةْ  
ى ياضىىاى ثىازتء زَيلخطىىتِة ضياضىىييةكاْ  ئةجنوًىةُى كؤًطىىيازاُةوة، بىةثيَ  

 ، ثةضةُدكساوة.1325(ى ضاَهى 06ذًازة )
 هيطىىىىىىىىىتى تاكةكةضىىىىىىىىىى : ئىىىىىىىىىةو هيطىىىىىىىىىتةية كىىىىىىىىىة ًىىىىىىىىىافى خؤثىىىىىىىىىاآلوتّ   
 هىىىىىة ٓةَهبرازدُةكاُىىىىىدا دةدات بىىىىىة تاكةكةضىىىىىىَيم بىىىىىةو ًةزدىىىىىةى كةضىىىىىىةكة      

 هة كؤًطيؤْ تؤًازكسابَيت.
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 دا هيطىىىىىىىتى كىىىىىىىساوة : ئىىىىىىىةو هيطىىىىىىىتةية كىىىىىىىة ُىىىىىىىاوى ثاَهَيوزاوةكىىىىىىىاُى تَيىىىىىىى 
 ئاشلسا كساوة.

باشُىىةى ٓةَهبىىرازدْ : ٓىىةز ُاوضىىةيةكى ديىىازيلساو دةطسَيتىىةوة كىىة ذًازةيىىةن      
 كوزضى، بة ثَيى داوةزييةكاُى ئةَ ياضاية، بؤ تةزخاُلساوة.

ُاوةُىىدى ٓةَهبىىرازدْ )بِلىىةى دةُطىىداْ(: ئىىةو شىىوَيِةية كىىة كؤًطىىيؤْ هىىةُاو    
 دةكات.باشُةكاُى ٓةَهبرازدُدا بة ًةبةضتى دةُطداْ ديازى 

وَيطتطةى دةُطداْ : ئةو شوَيِةية كة كؤًطيؤْ هةُاو ُاوةُىدى ٓةَهبرازدُىدا   
بؤ دةُطداْ دةضتِيصاُى دةكاتء بة طوَيسةى ذًازةى دةُطىدةزاْ كؤًطىيؤْ   

 ذًازةى وَيطتطةكاْ ديازيدةكات.
َٓيىىىصة ضىىىةكدازةكاْء دةشطىىىا ئةًِييىىىةكاْ : ضىىىوثاى عَيىىىساق و ثَيلٔاتىىىةكاُى، 

وةشازةتى بةزطسىو ٓةز َٓيىصو فةزًاُطةيىةكى تىس كىة ضىةز      هةطةَي كازًةُداُى 
بة وةشازةتى بةزطسى بّ، هةطةَي َٓيصةكاُى زوبةِزوبووُةوةى تىريؤزو ٓىةيتاتى   
سةشىىىدى شىىىةعبىء ثَيصىىىٌةزطةو وةشازةتىىىى ُىىىاوخؤى فيىىىدزاَيء وةشازةتىىىى       
ُاوخؤى ٓةزَيٍء كازًةُىداُى َٓيىصة ئةًِييىةكاْء ٓىةز فةزًاُطىةو َٓيصَيىم كىة        

وةشازةتاُىىىة بىىىّ، هةطىىىةَي دةشطىىىاى ٓىىىةواَهطسى ُيصىىىتٌاُى عَيىىىساقء   ضىىىةز بىىىةو 
 ئاضايصى ُيصتٌاُىء دةشطاى ئاضايض.

تؤًىىىىىازى بايؤًىىىىىةتسى : تؤًىىىىىازكسدُى داتىىىىىاو شاُيازييىىىىىةكاُى دةُطىىىىىدةزاْء 
شىىىَيوةى ئةهىىةكرتؤُى هىىىة زَيطىىىةى بىىىةكازَٓيِاُى فىىىؤزًى   كؤكسدُةوةياُىىة بىىىة 

بةضىىىتى دةضتخطىىىتِى  بايؤًىىىةتسىو شيىىىادكسدُي داتىىىاى شيِىىىدووةوة بىىىة ًة    
 داتابةيطَيلى وزدو ُوَيلساوة بؤ تؤًازى دةُطدةزاْ.
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 2ًادةى 
 ئةَ ياضاية ٓةوَهدةدات بؤ بةدئَيِاُى ئةَ ئاًاجناُةى خوازةوة:

 يةكىىىىىىىةَ: بةشىىىىىىىىدازبووُى دةُطىىىىىىىىدةزاْ هىىىىىىىىة ٓةَهبىىىىىىىىرازدُى ُوَيِىىىىىىىىةزةكاُياْ  
 هة ئةجنوًةُى ُوَيِةزاُى   عَيساقدا.

 زبووُى ٓةَهبرازدُدا.دووةَ: يةكطاُى هة بةشدا
    ضىىىىىَئةَ: دةضىىىىىتةبةزكسدُى ًافىىىىىةكاُى دةُطىىىىىدةزو ثىىىىىاَهَيوزاو هىىىىىة ثسؤضىىىىىةى    

 ٓةَهبرازدُدا.
 ضوازةَ: دةضتةبةزكسدُى دادطةزيى ٓةَهبرازدْء ئاشادىو بَيطةزدييةكةى.

ثَيِذىىةَ: قؤُاغىىةكاْء زَيلازةكىىاُى ثسؤضىىةى ٓةَهبىىرازدْ هىىةزووى ياضىىاييةوة       
 ثازَيصزاو بّ.

 3ًادةى 
 ةَ ياضاية بةضةز ٓةَهبرازدُى ئةجنوًةُى ُوَيِةزاُى عَيساقدا دَيبةدَيئ

 دةكسَيت.
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 بةشى دووةَ
 ًافى ٓةَهبرازدْ

 4ًادةى 
يةكةَ: ٓةَهبرازدْ ًافى ٓةًوو عَيساقييةكةء ٓةز كةضَيم ئةو ًةزداُةى تَيدا 

بىىةبَى بَيىىت كىىة هىىةَ ياضىىايةدا ديىىازيلساوْ دةتواَُيىىت ئىىةو ًافىىةى ثيىىادة بلىىات   
دياكازى هةضةز بِةًاى زةطةش ياْ ُةذاد ياْ ُةتةوة ياْ بِةضة ياْ زةُط ياْ 
ئىىايني يىىاْ ًةشٓىىةب يىىاْ بريوبىىاوةِز يىىاخود هةضىىةز بِىىةًاى دؤخىىى ئىىابوزىء        

 كؤًةآليةتى.
دووةَ: ٓىىىةز دةُطىىىدةزَيم ًىىىافى خىىىؤى هىىىة ٓةَهبرازدُةكاُىىىدا بىىىة شىىىَيوةيةكى     

ادةدةكىاتء زَيطىة ُادزَيىت كىةس     ئاشاداُةو زاضتةوخؤو َُٔيِىء تاكةكةضى ثي
 بة ُوَيِةزايةتى كةضى ديلة دةُط بدات.

 5ًادةى 
 -ثَيويطتة هةضةز دةُطدةز كة:

 يةكةَ: زةطةشُاًةى عَيساقى بَيت.
 دووةَ: تواُاو هَئاتوويى تةواو بَيت.

ضاَهى تةواوكسدبَيت هةو ضاَهةى كة ٓةَهبرازدُى تَيدا  28ضَئةَ: تةًةُى 
 ئةجناَ دةدزَيت.

وازةَ: بىةثَيى سوكٌىةكاُى ئىةَ ياضىايةو ئىةو ثَيىسةوو زَيلازاُىةى كؤًطىيؤْ         ض
دةزياُىىىدةكات هىىىة تؤًىىىازى دةُطدةزاُىىىدا تؤًازكسابَيىىىت ء كىىىازتى دةُطىىىداُى      
ئةهىىةكرتؤُىء يىىةكَيم هىىةَ ضىىَى بةَهطةُاًىىة فةزًيياُىىةى ٓىىةَهطستبَيت: ثَيِاضىىى     

 قى.بازى شازضتاُى، كازتى ُيصتٌاُى، شةٓادةى زةطةشُاًةى عَيسا
 6ًادةى 

 ٓةَهبرازدْ هة ًاوةى يةن زؤذداء هة ضةزاُطةزى عَيساقدا ئةجناًدةدزَيت.
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 7ًادةى 
( 45يةكةَ: ثَيويطتة ٓةَهبرازدُى ئةجنوًةُى ُوَيِةزاُى عَيساق بؤ خوىل ُوَى )

 زؤذ بةز هة وادةى كؤتائاتِى تةًةُى خوىل ثَيصوى ثةزهةًاْ ئةجناَ بدزَيت.
ْ   دووةَ: وادةى ٓةَهبىىرازدْ بىىة ٓةًآىىةُطى   ءبىىة بِسيىىازى ئةجنوًىىةُى وةشيىىسا

هةطىىةَي كؤًطىىيؤُى بىىاآلى ضىىةزبةخؤى ٓةَهبرازدُىىةكاْ دةضتِيصىىاْ دةكسَيىىت،   
 وادةكىىىةى هىىىة ٓىىىةًوو دةشطاكىىىاُى زاطةياُدُىىىدا زادةطةيىىىةُسَيت بىىىة ًاوةيىىىةن      

 ( زؤذ بةز هة زؤذى ئةجناًداُى ثسؤضةكة كةًرت بَيت.93كة ُابَيت هة )
 

 بةشى ضَييةَ
 خؤثاآلوتّ ًافى

 8ًادةى 
 ًةزدة هةضةز ثاَهَيوزاو بؤ ئةُداًَيتى ئةجنوًةُى ُوَيِةزاْ كة:

يةكةَ: ٓاوآلتى عَيساقى بَيىتء شايطىتةى تىةواوى ٓىةبَيتء تةًىةُى هىة زؤذى       
 ضاَهى تةواوكسدبَيت. 18دةُطداُدا 

دووةَ: ياضىىاى زيصةكَيصىىلسدْء دادطىىةزيي ُةيطسَيتىىةوة يىىاْ ٓىىةز ياضىىايةكى  
 كة دَيطةى بطسَيتةوة. وةديلةى ٓاوشَي

ضَئةَ: بة تاواَُيم ياْ كةتَِيلى هةكةدازكسدُى شةزة  سوكٍ ُةدزابَيت، يىاْ  
بىىىة زَيطىىىةى ُاشىىىةزعى هةضىىىةز ًىىىاَيء ًىىىوَهلى طصىىىتى دةوَهةًةُىىىد ُىىىةبووبَيتء  

 بةٓؤيةوة ضصا دزابَيت تةُاُةت ئةطةز بةز هَيبوزدُيض كةوتبَيت.
يىىىاْ بِسواُاًةيىىىةكى ٓاوتىىىاى ئىىىةوى   ضىىىوازةَ: الُيلىىىةَ بِسواُاًىىىةى ئاًىىىادةيى 

 ٓةبَيت.
 ثَيِذةَ: هةدايلبووى ئةو ثازَيصطاية بَيت ياْ داُيصتووى بَيت.
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دةُطىىدةزى  533شةشىىةَ: ثَيصلةشىىلسدُى هيطىىتَيم كىىةًرت ُىىةبَيت هىىة ُىىاوى      
كىىة ثصىىتطريى هىىة ثاآلوتِةكىىةى دةكىىةْ، ًةزدىىة ئىىةو ُاواُىىة هىىة       دوبازةُىىةبؤوة

ٓةَهبرازدُةدا تؤًازكسابّ، كىة ئىةو خىؤى وةن    تؤًازى دةُطدةزاُى ئةو باشُةى 
هيطتى تاكةكةس تَيدا دةثاَهَيوَيىت ئىةوةط هةبىةز زؤشىِايى ئىةو زَيٌِايياُىةى       
ئةجنوًىىىىىةُى كؤًطىىىىىيازاْ دةزياُىىىىىدةكات دطىىىىىة هىىىىىة ثىىىىىاَهَيوزاواُى )كؤتىىىىىا(ى 

 (ى ئةَ ياضايةدا ئاًاذةى ثَيدزاوة.20ثَيلٔاتةكاْ كة هة ًادة )
 9ًادةى 

و هىىة كىىاتى خؤثاآلوتِيىىدا هىىة ئةُىىداًاُى َٓيىىصة ضىىةكدازةكاْ يىىاْ ُابَيىىت ثىىاَهَيوزا
داًىىةشزاوة ئةًِييىىةكاْ يىىاْ هىىة ئةُىىداًاُى ئةجنوًىىةُى كؤًطىىيازاُى ئَيطىىتاو     
 ثَيصرت ياْ هة كازًةُداُى كؤًطيؤُى باآلى ضةزبةخؤى ٓةَهبرازدُةكاْ بَيت.

 11ًادةى 
تةكاُى خوَيِىدُى  كؤًطيؤْ هيطتى ُاوى ثاَهَيوزاواْ زةواُةى وةشازة -يةكةَ

باآلو هَيلؤَهيِةوةى شاُطتىء ثةزوةزدةو ُاوخؤو دةضتةى ُيصىتٌاُى بىاآل بىؤ    
هَيجسضيِةوةو دادثةزوةزى دةكات ٓةزيةكة بة ثَيى ثطجؤِزى خؤى، هة ًىاوةى  

 زؤذ هة وةزطستِيةوة، تاووتوَيى زاضتىء دزوضتى شاُيازييةكاْ دةكات. 25
 اْ هةاليىىىىىىىىةْ كؤًطىىىىىىىىيؤُةوة،  دواى ثةضىىىىىىىىةُدكسدُي ثاَهَيوزاوةكىىىىىىىى  -دووةَ

ُاوةكاُيىىاْ الُيلىىةَ هىىة دوو زؤذُاًىىةى خىىؤدَيى زؤذاُىىةو هىىة ثَيطىىةى        
 ئةهةكرتؤُى فةزًى كؤًطيؤُدا بآلودةكسَيتةوة.

 11ًادةى 
بِسى ثازةى بةشىدازيلسدُى ثىاَهَيوزاوى ٓىةز هيطىتَيم هىة ٓةَهبرازدُىدا كةوتؤتىة        

وةكة دةزُةضوو ئةو ثازةيةى ضةز بِسيازى كؤًطيؤْ، هة بازَيلدا ئةطةز ثاَهَيوزا
 هَيى وةزطرياوة دةخسَيتة طةجنيِةى دةوَهةتةوة.
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 12ًادةى 
ًةزدىىىىىة ٓةزيىىىىىةن هىىىىىة قىىىىىةوازةى ضياضىىىىىىء ثىىىىىاَهَيوزاوى ضىىىىىةزبةخؤ هةطىىىىىةر 

 خؤثاآلوتِياُدا كازُاًةى ٓةَهبرازدُياْ ثَيصلةط بلةْ.
 

 بةشى ضوازةَ
 باشُةكاُى ٓةَهبرازدْ

 13ًادةى 
( كوزضىيياْ  013( كوزضىى ثَيلىدَيت، )  019زاْ هة )يةكةَ: ئةجنوًةُى ُوَيِة

بةضىىةز ثازَيصطاكاُىىدا دابةشىىدةكسَيّ بىىةثَيى ضىىِووزى كازطَيِسييىىاْ تىىا كىىاتى        
( كوزضيصىىياْ بىىةثَيى ضيطىىتٌى )كوتىىا(  9ئةجناًىىداُى ضىىةزذًَيسى طصىىتى، ) 

 بِسطةى دووةًى ئةَ ًادةيةدا ئاًاذةى ثَيدزاوة.هة دابةشدةكسَيت كة 
اُةى خوازةوة ثصلى )كوتا(ياْ هة كوزضى تةزخاُلساو دووةَ: ئةَ ثَيلٔات

ثَيدةدزَيت، بةو ًةزدةى ئةَ كوزضيياُة كازُةكةُة ضةز زَيرةى بةشدازيياْ 
 هة هيطتة ُيصتٌاُييةكاُدا، بةَ شَيوةية:

( كوزضى، كة بةضةز ثازَيصطاكاُى )بةغداد، 5أ( ثَيلٔاتةى ًةضيشى )
 شدةبّ.ُةيِةوا، كةزكون، دٓؤن، ٓةوهَيس(دا دابة

 ( كوزضى هة ثازَيصطاى )ُةيِةوا(2ب( ثَيلٔاتةى ئَيصيدى )
 ( كوزضى هة ثازَيصطاى )بةغداد( 2ز( ثَيلٔاتةى ضابتى ًةُدائى )

 ( كوزضى هة ثازَيصطاى )ُةيِةوا(2د( ثَيلٔاتةى شةبةن )
 ( كوزضى هة ثازَيصطاى )واضت(2ٓى( ثَيلٔاتةى كوزدى فةيوى )
ُةى بؤ )كؤتا(ى ًةضيشىء ضىابيتةى ًةُىدائي   ضَييةَ: ثَيويطتة ئةو كوزضيا

 تةزخاُلساوْ هة ضِوزى يةن باشُةى ٓةَهبرازدُدا بَيت .
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 14ًادةى 
بطريَيىت   هةبةزضىاو دى ذُىاْ  ًةزدة هة ثَيصلةشلسدُى هيطتى كساوةدا زيصبةُى 

 ثىىىىىىاَهَيوزاوى  2ثىىىىىىاَهَيوزاوَيلى ثيىىىىىىاو ُىىىىىىاوى    0بىىىىىىة دؤزَيىىىىىىم دواى ٓىىىىىىةز   
 ذْ ٓةبَيت.

 بةشى ثَيِذةَ
 تٌى ٓةَهبرازدْضيط

 15ًادةى 
 يةكىىىىىىىةَ: ٓىىىىىىىةز ثازَيصطايىىىىىىىةن بةضىىىىىىىةز ضىىىىىىىةُد باشُةيىىىىىىىةكى ٓةَهبرازدُىىىىىىىدا  

 دابةط دةكسَيت.
دووةَ: خؤثىىىىىاآلوتّ بىىىىىة شىىىىىَيوةى تاكةكةضىىىىىى دةبَيىىىىىت هىىىىىة ُىىىىىاو باشُىىىىىةى     

 ٓةَهبرازدُةكةدا.
ضىىَئةَ: ثاَهَيوزاوةكىىاْ بىىةثَيى ذًىىازةى ئىىةو دةُطاُىىةى بةدةضىىتيأَُيِاوة هىىة       

يصبةُىىىىدى دةكىىىىسَيّ، ئىىىىةو ثىىىىاَهَيوزاوةى شؤزتىىىىسيّ دةُطىىىىي  شؤزةوة بىىىىؤ كىىىىةَ ز
بةدةضىىىىتَٔيِا، بىىىىةثَيى ضيطىىىىتٌى بىىىىساوةى يةكىىىىةَ، كوزضىىىىييةن دةباتىىىىةوةو    
ثسؤضىىىةكة بىىىةجمؤزة دةِزوات.ٓىىىةتا كوزضىىىييةكاُى تىىىس بىىىة ثىىىاَهَيوزاوى بىىىساوة   

   .ثِسدةبِةوة
ْ ضوازةَ: ئةطةز دوو ثاَهَيوزاو بؤ بةدةضتَٔيِاُى كوزضى كؤتايى دةُطىةكاُيا 
 يةكطاْ بوو ئةوا بة ئاًادةبووُى ٓةزدووكياْ "تريو ثصم" ئةجناًدةدزَيت.
ثَيِذىىةَ: ئةطىىةز كوزضىىى ٓىىةز ئةُىىداًَيلى ئةجنوًىىةُى ُوَيِىىةزاْ ضىىؤَي بىىوو،      
هةوكاتىىةدا ئىىةو ثىىاَهَيوزاوة دَيطىىةى دةطسَيتىىةوة كىىة هىىةو باشُىىةى ٓةَهبرازدُىىةدا    

 شؤزتسيّ دةُطى بةدةضتَٔيِاوة. 
 ٓ ةَهبىىرازدْ بىىةثَيى خصىىتةيةن ثَيلىىدةَٓيِسَيّ كىىة دواتىىس     شةشىىةَ: باشُىىةكاُى 

 ئةجنوًةُى ُوَيِةزاْ بِسيازى بؤ دةزدةكاتء دةُطى هةضةز دةدات.
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 16ًادةى 
%(ى ذًىازةى ئةُىداًاُى ئةجنوًىةُى    15يةكةَ: زَيرةى ُوَيِةزايةتى ذُاْ هىة ) 

 ُوَيِةزاْ كةًرت ُةبَيت.
زةى ئةُىداًاُى ئةجنوًىةُى   %(ى ذًىا 15دووةَ: زَيرةى ُوَيِةزايةتى ذُاْ هة )

 ُوَيِةزاْ هة ٓةز ثازَيصطايةكدا كةًرت ُةبَيت.
ٓىىىىاوثَيض  ضىىىىَئةَ: كؤتىىىىاى ذُىىىىاْ هىىىىة ٓىىىىةز ثازَيصطايةكىىىىدا بىىىىةثَيى خصىىىىتةى   

 دةكسَيت.ديازي
ضىىوازةَ: ئةطىىةز ذًىىازةى كوزضىىييةكاُى كؤتىىاى ذُىىاْ هىىة ٓىىةز ثازَيصطايةكىىدا       

  ٔ ات ضىىىيرت دَيطىىىؤِزكَيء  بىىىةثَيى ئةجناًىىىةكاُى ٓةَهبىىىرازدْ ثِسكسايىىىةوةو بىىىةدي
 طؤِزاُلازى تَيدا ُاكسَيت.

ثَيِذةَ: هة بازَيطدا ئةطةز كؤتاى ذُاْ بة ثَيىى بِسطىةى )ضىوازةَ( بةديِىةٓات،     
 هةوكاتةدا بةَ شَيوةيةى خوازةوة دابةشدةكسَيت:

أ( يىىىةن كوزضىىىى )طسمياُىىىةيى( بىىىؤ ذًىىىازةى ذُىىىة بساوةكىىىاُى ٓىىىةز باشُةيىىىةكى  
 ٓةَهبرازدْ شياد دةكسَيت.

ةجناًى بةدةضىىىتٔاتووى بِسطىىىةى )أ( بةضىىىةز كىىىؤى كوزضىىىييةكاُى ٓىىىةز   ب( ئىىى
باشُةيىىىةكى ٓةَهبرازدُىىىدا دابةشىىىدةكسَيت بىىىؤ ديىىىازيلسدُى زَيىىىرةى ضىىىةديي       

 ئافسةتاُى بساوة هة بازة شيادكساوةكةيدا.
ز( ئةو باشُةي ٓةَهبرازدُةى كةًرتيّ زَيرةى ضةديى َٓيِاوة، يةن كوزضى بؤ 

 باشُةية شياد دةكسَيت.  ذًازةى  ذُة بساوةكاُى ئةو 
د( ئةطىىةز ذًىىازةى كوزضىىى تىىةزخاُلساوى ذُىىاْ بىىؤ ئةجنوًىىةُى ُوَيِىىةزاْ بىىة    

)أ، ب، ز( ثِسُةكسايىىىىةوة، ئىىىىةوا ضىىىىةزهةُوَي هىىىىة ٓىىىىةُطاوى )أ(ةوة   بِسطىىىىةكاُى
 دةضتجَيدةكةيِةوة بةو ئةجناًة تاشةيةى هة بِسطةى )دى(دا ثَييطةيصتوويّ.
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سَيتىىىىىةوة ٓىىىىىةتا كىىىىىؤى ذًىىىىىازةى   شةشىىىىىةَ: ئىىىىىةَ ثسؤضىىىىىةية ضىىىىىةُدبازة دةك  
 كوزضىىىىييةكاُى ذُىىىىاْ ثِسدةبِىىىىةوةو دةطاتىىىىة ذًىىىىازةى كوزضىىىىى تىىىىةزخاُلساو  

 هة ئةجنوًةُى ُوَيِةزاُدا.
سةوتىىةَ: ئةطىىةز دوو باشُىىةى ٓةَهبىىرازدْ يىىاْ شيىىاتس ٓىىةًاْ زَيىىرةى ضىىةديياْ   

 (، ئىىىىةوا كوزضىىىىييةكى ذُىىىىاْ  26بِسطىىىىةى ثَيِذىىىىةَ/َ  )بةدةضىىىىتَٔيِا )خىىىىاَي ز
 ؤ ئةو باشُةي ٓةَهبرازدُةى كةًرتيّ دةُطى بةدةضتَٔيِاوة.شياد دةكسَيت ب

ٓةشىىىىتةَ: ئةطىىىىةز يةكطىىىىاُى هىىىىة ذًىىىىازةى دةُطىىىىة دزوضىىىىتةكاُي باشُىىىىةى        
ٓةَهبرازدُةكاُى بِسطةى )سةوتةَ(دا ٓةبوو، ئةوا تريو ثصلياْ بؤ دةكسَيت بىة  
ئاًىىاجنى ديىىازيلسدُى ئىىةو باشُىىةى ٓةَهبرازدُىىةى ثَيويطىىتة يىىةن كوزضىىى بىىؤ    

 ت.شيادبلسَي
ُؤٓىىىىةَ: ئةطىىىىةز كوزضىىىىييةكى ذُىىىىاْ ضىىىىؤَي بىىىىوو ًىىىىةزز ُييىىىىة ٓىىىىةز هةاليىىىىةْ  
ثىىىاَهَيوزاوَيلى ذُىىىةوة ثىىىِس بلسَيتىىىةوة ًةطىىىةز  كةًبووُىىىةوةى ئىىىةو كوزضىىىيية      

 16.بلاتكازيطةزى هةضةز كةًلسدُةوةى زَيرةى ُوَيِةزايةتى ذُاْ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

(ةوة قيةالوقائع العرا(ى )1603لة ذمارة ) (،KIE -بؤ هةَلبذاردن ئارام جةمال: بةرِيَوةبةرى ثةميانطةى كوردي)لةاليةن ياساية م ةئ
 ةو فةرمى نيية.طيَزِاويوةر
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 بةشى شةشةَ
 تؤًازى دةُطدةزاْ

 17ًادةى 
ْ ئىىةو دةُطدةزاُىىة تؤًىىاز بلىىات كىىة ئىىةَ ياضىىاية    يةكىىةَ: ثَيويطىىتة كؤًطىىيؤ  

 ديازيلسدووة. ًةزدةكاُى
دووةَ: كؤًطىىىىىيؤْ تؤًىىىىىازى بىىىىىةزايى دةُطىىىىىدةزاْ ئاًىىىىىادة دةكىىىىىاتء بىىىىىة    

ٓةًآةُطى هةطةَي ُوضيِطةكاُى كؤًطيؤْ هة ٓةزَيٍء ثازَيصطاكاْ تؤًازةكىة  
 ُوَيدةكاتةوة.

دُى تَيىدابَيت ًىافى   ضَئةَ: ٓةز كةضَيم ًةزدةكاُى بةشىدازيلسدُى ٓةَهبىراز  
خؤيىىةتى داواى تؤًىىازكسدُى ُىىاوى خىىؤى هىىة تؤًىىازى دةُطدةزاُىىدا بلىىاتء       

 دَهِيابلسَيتةوة هةوةى كة ُاوةكةى هة تؤًازةكةداية.
 ضوازةَ: تؤًازكسدْ بة شَيوةى تاكة كةضى دةبَيت.

 ثَيِذةَ: ُابَيت دةُطدةز ُاوى هة يةن باشُةي ٓةَهبرازدْ شياتس تؤًازكسابَيت.
ثَيويطىىتة كؤًطىىيؤُى بىىاآلى ضىىةزبةخؤى ٓةَهبرازدُىىةكاْ هىىة كىىاتى      شةشىىةَ:

ُوَيلسدُةوةى تؤًازى دةُطدةزاُدا ضةُديّ تيٌى طةِزؤكياْ ٓةبَيت بؤ طةِزاْ 
بةضىىةز ًىىاَهى ٓاوآلتيىىاْ هىىة ثَيتىىاو ًطىىؤطةزكسدُى ئىىةوةى شؤزتىىسيّ ٓىىاوآلتى     

 بةشدازى هة ثسؤضةى ُوَيلسدُةوةى تؤًازةكةدا بلةْ.
 18ًادةى 
ؤْ بؤ ُوَيلسدُةوةى تؤًازى دةُطدةزاْ ثصت بة ُوَيرتيّ داتا بةيطى كؤًطي

تؤًىىازى دةُطىىدةزاْ دةبةضىىتَيت, كىىة هةبىىةز زؤشىىِايى داتىىا بةيطىىى فىىؤزًى         
خؤزاكىىىدا ئاًىىىادةكساوة، هةطىىىةَي ُوَيلسدُىىىةوةى تؤًازةكىىىة هىىىة ُاوةُىىىدةكاُى       
تؤًىىىىىىازى دةُطىىىىىىدةزاْ تىىىىىىا ئةوكاتىىىىىىةى ضىىىىىىةزذًَيسى طصىىىىىىتى داُيصىىىىىىتواْ   

 ت.ئةجناًدةدزَي
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 19ًادةى 
تؤًىىازى دةُطىىدةزاْ، كىىة بىىةثَيى )ثيتىىى ئةظىىةدى( زيصبةُىىد كىىساوة، هىىة ٓىىةز       
باشُةيىىةكى ٓةَهبىىرازدْ هةاليىىةْ كؤًطىىيؤُةوة هىىة شىىوَيَِيلى ديىىازو بةزضىىاوى    

 بة ئاضاُى ببيِسَيتء بةزدةضت بَيت. بِلةكاُى تؤًازكسدُدا دةخسَيتةِزوو تا
 21ًادةى 
بىىىةزايى دةُطدةزاُىىىدا ُىىىةبَيت يىىىاْ   ٓىىىةز كةضىىىَيم ُىىىاوى هىىىة تؤًىىىازى  -يةكىىىةَ

ٓةَهةيىىىةن هىىىة شاُيازييىىىة تايبةتىىىةكاُي ُىىىاو تؤًازةكةيىىىدا ٓىىىةبَيت دةتواَُيىىىت       
ضىىلاآليةن ثَيصىىلةط ُوضىىيِطةى ُيصىىتٌاُى كؤًطىىيؤُى بىىاآل يىىاْ هقىىةكاُى     
كؤًطىىىىىيؤُةكة بلىىىىىات هىىىىىة ثازَيصطاكىىىىىاْ بىىىىىؤ تؤًىىىىىازكسدُى ُاوةكىىىىىةى يىىىىىاْ    

 تؤًازةكةدا.زاضتلسدُةوةى شاُيازيية تايبةتييةكاُى هة 
ضلاآلكسدْ، بةثَيى سوكٌىةكاُى ئىةَ ياضىاية، هىة شىَيوةى ُوضىساودا        -دووةَ

دةبَيىىىىتء ًاوةكىىىىةى كؤًطىىىىيؤْ ديىىىىازى دةكىىىىات، كىىىىة ضىىىىةزةتاكةى هةطىىىىةر    
بآلوكسدُىىىىةوةى تؤًىىىىازى بىىىىةزايى دةُطىىىىدةزاْ هىىىىة باشُىىىىةكاُى ٓةَهبرازدُىىىىدا     

 دةضتجَيدةكات.
يىىاْ ديىىازي دةكىىةْ،   ُوضىىيِطةى كؤًطىىيؤْ هىىة ًاوةيةكىىدا، كىىة خؤ    -ضىىَئةَ

ضىىىىةيسى ضىىىىلاآلكة دةكىىىىاتء بِسيازةكىىىىةياْ شىىىىياوى تاُةهَيداُىىىىة هةبىىىىةزدةَ       
 ئةجنوًةُى كؤًطيازاُدا.

 21ًادةى 
تؤًازى بىةزايي دةُطىدةزاْ دةبَيتىة تؤًىازى كؤتىايىء ٓةَهبىرازدْ هةضىةز ئىةو         
تؤًازة ئةجناًدةدزَيت دواى تةواوبووُى ًاوةى ديازيلساوى ضلاآلكسدْ ياْ 

كسدُىىةوةى ئىىةو تاُاُىىةى ئاِزاضىىتةى تؤًازةكىىة كىىساوة، دواتىىس هىىة       دواى يةكال
بِلةكاُى تؤًازكسدْ بآلودةكسَيتةوة بةثَيى ئىةو وادةيىةى كؤًطىيؤْ بِسيىازى     

 هةضةز داوة.
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 بةشى سةوتةَ
 باُطةشةى ٓةَهبرازدْ

 22ًادةى 
باُطةشةى ٓةَهبرازدُى ئىاشاد، ًىافَيلى دةضىتةبةزكساوة بىؤ ٓىةز ثاَهَيوزاوَيىمء       

سلاًىىىةكاُى ئىىىةَ ياضىىىاية زَيطةثَيىىىدزاوة هىىىة زؤذى ثةضىىىةُدكسدُى    ةى ئبىىىةثَي
( كاترًَيس بىةز هىة ثسؤضىةى    14هيطتى ثاَهَيوزاوةكاْ هةاليةْ كؤًطيؤُةوة تا )

 دةُطداْ.
 23ًادةى 

 باُطةشةى ٓةَهبرازدْ هة ٓةًوو دؤزة زضوًاتَيم بةخصساوة.
 24ًادةى 

ةُطى هةطىةَي كؤًطىيؤُدا   يةكةَ: ئةًاُىةى بةغىدادو شىازةواُييةكاْ بىة ٓةًآى     
ئةو شوَيِاُة دةضتِيصاْ دةكىةْ كىة قةدةغةيىة باُطةشىةى ٓةَهبىرازدُى تَيىدا       
ئةجناَ بدزَيت، زَيطة بة بآلوكسدُةوةى ثؤضتةزو كازُاًةو وَيِىةى ثىاَهَيوزاواْ    

 ُادزَيت هة بِلةو وَيطتطةكاُى دةُطداُدا.
و دووةَ: ثَيويطىىىىىىىىتة هةضىىىىىىىىةز ثازتىىىىىىىىة ضياضىىىىىىىىييةكاْء هيطىىىىىىىىتة كىىىىىىىىساوة 
تاكةكةضييةكاُى بةشداز هة ٓةَهبرازدُدا زيلالَء ثؤضىتةزةكاُياْ هَيبلةُىةوة   

 بةثَيى ئةو زَيٌِايياُةى كؤًطيؤْ دةضتِيصاُى دةكات.
 25ًادةى 

بىىةكازَٓيِاُى باَهةخاُىىةى وةشازةتىىةكاْء داًىىةشزاوة دياواشةكىىاُى دةوَهىىةتء      
اضىييةكاْء  ثةزضتطاكاْ بؤ ٓةز دؤزة باُطةشىةيةكى ٓةَهبىرازدُى قىةوازة ضي   

 ثاَهَيوزاواْ قةدةغةية.
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 26ًادةى 
زَيطة ُادزَيت دزومشى فةزًى دةوَهةت هة كؤِزو كؤبووُةوةكاْء زيلالًةكاْء 
بآلوكساوةكىىىاُى ٓةهابىىىرازدْء ُوضىىىساوو وَيِىىىةكاْ بىىىؤ باُطةشىىىةى ٓةَهبىىىرازدْ  

 بةكازبَٔيِسَيت.
 27ًادةى 

ؤدَيىء زَيطىىىىىة بىىىىىة كازًةُىىىىىداُى فةزًاُطىىىىىةكاُى دةوَهىىىىىةتء دةضىىىىىةآلتة خىىىىى  
هؤكاَهييىىىىةكاْ ُادزَيىىىىت كىىىىة ثَيطىىىىةى وةشيفىىىىىء كةزةضىىىىتة هؤدطىىىىتييةكاْء     
ئاًَيسةكىىاُى دةوَهىىةت بىىؤ باُطةشىىةى خؤيىىاْ يىىاْ ثاَهَيوزاوَيىىم بىىةكازبَٔيِّ، هىىة   
َُيوياُىىىىدا بىىىىةكازَٓيِاُى داًودةشطىىىىا ئىىىىةً ء ضىىىىةزباشييةكاُى دةوَهىىىىةت بىىىىؤ 

 زاْ.باُطةشةى ٓةَهبرازدْء بؤ داُاُى كازيطةزى هةضةز دةُطدة
 28ًادةى 

ٓىىةًوو شىىَيوةكاُى فصىىازداُاْ يىىاْ شؤزهَيلىىسدْ يىىاْ بةخصىىيِى دةضىىلةوتى      
ًادىء ًةعِىةوى يىاْ ثَيىداُى بىةَهَيّ بىة ًةبةضىتى داُىاُى كازيطىةزى هةضىةز          

 ئةجناًى ٓةَهبرازدُةكة، زَيطةثَيدزاو ُيية.
 29ًادةى 

ًىاَيء  زَيطة ُادزَيت هة ضىاًاُى طصىتى يىاْ هىة بوددىةى وةشازةتىةكاْ يىاْ هىة         
ًىىوَهلى وةقفىىةكاْ، يىىاخود هىىة كؤًىىةكى دةزةكىىى بىىؤ باُطةشىىةى ٓةَهبىىرازدْ         

 خةزدبلسَيت.
 31ًادةى 

يةكىىةَ: زَيطىىة بىىة ٓىىيض ثاَهَيوزاوَيىىم ُادزَيىىت كىىة زؤذى دةُطىىداْ، خىىؤى يىىاْ هىىة  
زَيطةى كةضَيلى تسةوة، كازُاًةى خؤى ياْ بآلوكساوةو كازتةكاُى خىؤى بىؤ   

 . باُطةشةى ٓةَهبرازدْ دابةشبلات
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دووةَ: زَيطىىة بىىة ٓىىيض كازًةُىىدَيلى فةزًاُطىىةكاُى دةوَهىىةت يىىاْ ئةُىىداًاُى      
دةضىىةآلتى خىىؤدَيىء هؤكىىاَهى ُادزَيىىت كىىة زؤذى دةُطىىداْ، بىىة خؤيىىاْ يىىاْ هىىة 

 زَيطةى كةضاُى تسةوة، كازُاًة دابةشبلةْ.
ضىىىىىىَئةَ: زَيطىىىىىىة بىىىىىىة بآلوكسدُىىىىىىةوةى زيلىىىىىىالَء دابةشىىىىىىلسدُى كازُاًىىىىىىةو 

ى باُطةشىىةى ٓةَهبىىرازدُى ثاَهَيوزاوَيىىم ُادزَيىىت كىىة    بآلوكساوةكىىاْء كازتىىةكاُ 
 17ُاوى هة هيطتى ثاَهَيوزاوة ثةضةُدكساوةكاُى كؤًطيؤُدا تؤًاز ُةكسابَيت.

 
 بةشى ٓةشتةَ

 ئةسلاًةكاُى ضصاداْ
 31ًادةى 

( ًىىاُط كىىةًرت ُىىةبَيتء بىىة    6ضىىصا دةدزَيىىت بىىة بةُىىدكسدْ كىىة ًاوةكىىةى هىىة )     
دوو ضىةدو ثىةجنا ٓىةشاز ديِىاز كىةًرتو       (153.333ثَيبرازدْ كة بِسةكةى هىة ) 

 ( يةن ًويؤْ ديِاز شياتس ُةبَيت ٓةزيةكَيم كة:2.333.333)
يةكةَ: ٓةوَهبدات ُاوَيىم يىاْ ضىةُد ُاوَيىم خباتىة ُىاو تؤًىازى دةُطدةزاُىةوة         
باْ ٓةوَهبىدات ُاوَيىم ُةخسَيتىة تؤًازةكىةوة كىة ثَيضىةواُةى سوكٌىةكاُى ئىةَ         

 ياضاية بَيت.
ُاوى خؤى ياْ ُاوى كةضَيلى ديلةى خطتبَيتة ُاو تؤًازى دووةَ: كةضَيم 

دةُطدةزاُىىىةوة كىىىة ًىىىةزدى ياضىىىايى تَيىىىدا ُييىىىةو بةضىىىةزيدا بطىىىةملَيت كىىىة     
شاُيويىىةتى ئىىةو كىىازة ٓةَهةيىىةو بىىىةزدةواَ بىىووة هىىة شيىىادكسدُى ُاوةكىىة يىىىاْ         

 ضِسيِةوةى ُاوةكة.

                                                 
(ةوة الوقائع العراقية(ى )1603لة ذمارة ) (،KIE -بؤ هةَلبذاردن ئارام جةمال: بةرِيَوةبةرى ثةميانطةى كورديئةم ياساية ) 17
 ةو فةرمى نيية.طيَزِاويوةر
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ُاياضىايى  ضَئةَ: بةشىدازى دةُطىداُى كسدبَيىتء شاُيبَيتىى كىة ُاوةكىةى بىة        
تؤًازى دةُطدةزاُةوة، ياْ شاُيبَيتى كة ًةزدةكاُى بةشدازيلسدُى  خساوةتة

 ثسؤضةى ٓةَهبرازدُى تَيدا ُيية.
 ضوازةَ: بة ُاوى كةضَيلى تسةوة دةُطبدات.

 ثَيِذةَ: َُٔيِى دةُطدةزَيم بة بَي زةشاًةُدى خؤى ئاشلسا بلات.
 شةشةَ: شياتس هة دازَيم دةُطيدابَيت.

ادةى دةُطىىدةزى ُةخوَيِىىدةوازى طؤِزيبَيىىت، بىىة ُوضىىيِى ُاوَيىىم  سةوتىىةَ: ئىىري
ياْ بة بةكازَٓيِاُى َٓيٌايةن دياواش هةوةى كة دةُطدةزةكىة دةخيواشَيىت يىاْ    
كَيصةو طَيضةَهى بىؤ دةُطىدةزَيم دزوضىتلسدبَيت تىا بىة خواضىتى خىؤى دةُىط         

 ُةدات.
 32ًادةى 

ةًرت ُىةبَيت ٓةزكةضىَيم   ضصا دةدزَيت بة بةُىدكسدْ كىة ًاوةكىةى هىة ضىاَهَيم كى      
 كة:

يةكىىةَ: َٓيىىص يىىاْ ٓةِزةشىىة بىىةكازبَٔيَِيت بىىؤ شةوتلسدُىىى ًىىافى دةُطىىدةزَيم         
بىة خواضىتى خىؤى دةُىط بىدات، يىاْ زَيطىة هىة دةُطىداُى           بةوةى كة ُةَٓيَوَيت

 بطسَيت.
دووةَ: دةضلةوتى شةخطى بداتة دةُطدةز ياْ بيخاتىة بىةزدةًى يىاْ بىةَهَيّ     

اُى ديلىىىىةى دةُطىىىىدةز  بىىىىؤ ئىىىىةوةى ئاِزاضىىىىتةى بداتىىىىة دةُطىىىىدةز يىىىىاْ كةضىىىى
 دةُطداُةكةى بطؤِزَيت ياْ زَيطة هة دةُطداُى بطسَيت.

ضَئةَ: زةشاًةُد بَيت ياْ داواى دةضلةوتى شةخطى بلات بؤ خؤى ياْ بؤ 
ئةواُىىةى ئىىةزكى ئةجناًىىداُى خصًىىةتى طصىىتيياْ هىىة ثسؤضىىةى ٓةَهبرازدُىىدا       

 ثَيطجَيسدزاوة.
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هةضىىةز كةضىىَيتى يىىةكَيم هىىة ثاَهَيوزاوةكىىاْ هىىةُاو       ضىىوازةَ: ٓىىةواَهى ُاِزاضىىت  
دةُطدةزاُىىدا بآلوبلاتىىىةوة بىىة ًةبةضىىىتى داُىىىاُى كازيطىىةزي ُىىىةزَيِى هةضىىىةز    

 بؤضوُى دةُطدةزاْ هة ئةجناًى ٓةَهبرازدُةكاُدا.
ثَيِذىىةَ: بسدُىىة ذووزةوةى ضىىةن يىىاْ ئىىةو كةزةضىىتة بسيِدازكةزاُىىةى، هةطىىةَي   

ُةية، بىىىىؤ ُىىىىاو ُاوةُىىىىدو بِلىىىىةكاُى  ئةسلاًىىىىةكاُى ئىىىىةَ ياضىىىىايةدا ثَيضىىىىةوا 
 ٓةَهبرازدْ.

يىىاْ هىىة كازًةُىىداُى بِلىىةكاُى   ضىىوكايةتى بلىىاتشةشىىةَ: دَِيىىو بىىدات يىىاْ  
 دةُطداْ بدات.

سةوتةَ: ثةالًازداُى ضِدوقةكاُى دةُطداْ ياْ تؤًازى دةُطدةزاْ ياْ ٓىةز  
 بةَهطةُاًةيةن كة ثةيوةُدى بة ٓةَهبرازدُةوة ٓةبَيت.

َيم هةُاو شياتس هة باشُةيةكى ٓةَهبرازدْ ياْ هىةُاو شيىاتس هىة    ٓةشتةَ: ثاَهَيوزاو
 هيطتَيلى ٓةَهبرازدُدا خؤى ثاآلوتبَيت.

 33ًادةى 
ضصا دةدزَيت بة بةُدكسدْ بؤ ًىاوةى ضىاَهَيمء بىة ثَيىرًازدَُيم كىة بِسةكىةى هىة        

( ثَيىىِر  5.333.333( يىىةن ًويىىؤْ ديِىىاز كىىةًرت ُىىةبَيتء هىىة )     2.333.333)
 ياتس ُةبَيت ياْ بة ٓةزدوو ضصاكة ثَيلةوة ٓةز كةضَيم كة:ًويؤْ ديِازيض ش

يةكةَ: دةضتى بةضةز كازتةكاُى دةُطداْ ياْ تؤًازةكاُى دةُطدةزاُدا طست 
يىىىاْ شىىىازدييةوة، هىىىةُاويربد، خساثيلىىىسد، دشى يىىىاْ بىىىة ٓىىىةز شىىىَيوةيةن هىىىة     

 شَيوةكاْ ئةجناًةكاُياُى طؤِزى.
دُى تَيلدا بة بىةكازَٓيِاُى َٓيىص يىاْ    دووةَ: بةِزَيوةضووُى ئاشاداُةى ٓةَهبراز

 ٓةِزةشةكسدْ.
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 34ًادةى 
ضىىصادةدزَيت بىىة بةُىىدكسدْ كىىة ًاوةكىىةى هىىة يىىةن ًىىاُط كىىةًرت ُىىةبَيتء بىىة          

( يىىةن ًويىىؤْ ديِىىاز شيىىاتس ُىىةبَيت، 2.333.333كىىة بِسةكىىةى هىىة ) ثَيىىرًازدَُيم
      ِ ى ٓةزكةضىىَيم شاُيىىازىء وَيِىىةو بآلوكىىساوةى ٓةَهبىىرازدْ هىىة دةزةوةى شىىوَي

 دةضتِيصاُلساو ٓةَهبواضَيت.
 35ًادةى 

ضصا دةدزَيت بة بةُدكسدْ بؤ ًاوةيةن كة هة يةن ًاُط كةًرت ُةبَيتء هة يىةن  
( يىىةن 2.333.333ضىىاَي شيىىاتس ُىىةبَيت، يىىاْ بىىة ثَيىىرًازدَُيم كىىة بِسةكىىةى هىىة ) 

( ثَيىِر ًويىؤْ ديِىازيض شيىاتس     5.333.333ًويؤْ ديِاز كىةًرت ُىةبَيتء هىة )   
 بة ٓةزدوو ضصاكة ثَيلةوة ضصادةدزَيت ٓةز كةضَيم كة:ُةبَيت ياْ 

يةكةَ: ٓةوَهى دةضتدزَيريلسدُة ضىةز وَيِىةى ثىاَهَيوزاواْ يىاْ كازُاًىةكاُياْ      
بىىدات هىىةو شىىوَيِاُةى بىىؤ ئىىةو ًةبةضىىتة تىىةزخاُلساوْ هىىة ثَيِىىاو بةزذةوةُىىدى   

يىىاْ بىىؤ ثىاَهَيوزاو يىىاْ اليىىةَُيلى تىىس بىىة ًةبةضىتى شياُطةياُىىدْ بىىةو ثىىاَهَيوزاوة   
 داُاُى كازيطةزى خساخ هةضةز زةوتى ثسؤضةى ٓةَهبرازدُةكة .

دووةَ: كصاُةوةى ثاَهَيوزاوَيم ياْ شياتس هة ثسؤضةى ٓةَهبىرازدْ زابطةيىةَُيت   
هةكاتَيلدا بصاَُيت كة ئةو كازة زاضت ُيية ء بؤ ضةزهَيصَيواُدُى دةُطدةزاْء 

 طواضتِةوةى دةُطةكاُياُة بؤ ثاَهَيوزاوَيلى تس.
َئةَ: دةضتدزَيريلسدُة ضةز ئاًساشةكىاُى باُطةشىةى ٓةَهبىرازدْ كىة ياضىا      ض

زَيطةي ثَيداوْ بة ٓةز ٓؤكازَيم بووة، دا بة كوذاُدُةوة بَيت يىاْ بىة دِزاُىداْ    
 ياخود ٓةز زةفتازَيلى تسى هةو دؤزة بَيت.

 36ًادةى 
 بىىةٓىىاتووة هةضىىةز دةضىىتربدْ بىىؤ تاواُىىةكاُى ٓةَهبىىرازدْ وةن هىىة ياضىىاكةدا      

 تاواُى تةواو ضصادةدزَيت.
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 37ًادةى 
هة بازَيلدا ٓةز قةوازةيةكى ضياضىى بةضىةزيدا ضىاغبَيتةوة كىة تَيىوةطالوة هىة       
ٓىىىىةز تاواَُيىىىىم هىىىىة تاواُاُىىىىةكاُى ٓةَهبىىىىرازدْ كىىىىة هىىىىةَ ياضىىىىايةدا ٓىىىىاتووة،     

( بيطىىتء 15.333.333ضىىصادةدزَيت بىىة ثَيبىىرازدُى دازايىىى كىىة بِسةكىىةى هىىة )
 س ُةبَيت.ثَيِر ًويؤْ ديِاز شيات

 بةشى ُؤيةَ

 ييةكاْى و كؤتائةسلاًة طصت
 38ًادةى 

يةكىىةَ: كؤًطىىيؤْ ثصىىت بىىة ئاًَيسطىىةىل ئةهىىةكرتؤُى تايبىىةت بىىة خَيساكسدُىىى     
ئةجناًىىىىةكاُى دةُطىىىىداْ دةبةضىىىىتَيتء ثابةُىىىىدة بىىىىة زاطةياُىىىىدُى ئةجناًىىىىة      

كىىاذَيس دواى تىىةواوبووُى ثسؤضىىةى ٓةَهبىىرادْ، بىىة   14بةزاييىىةكاْ هىىة ًىىاوةى  
بىىةزاوزدكازىء دَهِيىىايى هىىة ٓىىةز بِلةيىىةكى دةُطداُىىدا دةُطىىةكاُى   ًةبةضىىتى

يىىةن وَيطىىتطة بىىة دةضىىت ذًىىازدْء دياكسدُىىةوةى بىىؤ ئةجناًىىدةدزَيت، ئةطىىةز  
ديىىاواشى ٓةذًازكسدُةوةكىىة بىىة دةضىىت هةطىىةَي ٓىىةذًازة ئةهةكرتؤُييةكىىةدا هىىة  

% شيىىاتس بىىوو، ئىىةوا تىىةواوى وَيطىىتطةكاُى ئىىةو بِلةيىىة بىىة دةضىىت      5زَيىىرةى 
ذًاز دةكسَيِةوةو ئةًيض بة بِةًا وةزدةطريَيت، خؤ ئةطةز هة بازَيلدا تاُىة  ٓة

 هةضةز ٓىةز بِلةيىةن يىاْ وَيطىتطةيةكى دةُطىداُيض ٓىةبَيت ئىةوا كؤًطىيؤْ         
ثابةُدة بةوةى، بة ئاًادةبووُى بسيلازاُى اليةُة ضياضييةكاْ، دةُطةكاْ بة 

 دةضت ٓةذًاز بلات.
داتىىىاو شاُيازييىىىةكاُى ٓةَهبىىىرازدْ بىىىة   دووةَ: ثَيويطىىىتة كؤًطىىىيؤْ تىىىةواوى  

وزدةكازييىىةوة هىىة ٓىىةز باشُةيىىةكى ٓةَهبرازدُىىدا ئاشىىلسا بلىىات، وةن ذًىىازةى    
داُيصىىىتواْ، ذًىىىازةى دةُطىىىدةزاُى تؤًىىىازكساو، ذًىىىازةو كىىىؤدى هيطىىىتةكاُى    
ٓةَهبرازدْء ثازتة ضياضييةكاْء تاكة كةضىةكاْ كىة بةشىدازى ٓةَهبىرازدُياْ     
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زييىىىةكى تىىس كىىىة ثةيوةضىىت بَيىىىت بىىة ثسؤضىىىةى    كىىسدووة، هةطىىىةَي ٓىىةز وزدةكا  
ٓةَهبرازدُىىةوةء دَيطىىةى بايىىةخى دةُطىىدةز بَيىىت هىىةثاَي زاطةياُىىدُى ئىىةجناًى  
ٓةَهبىىىرازدْ بىىىة شىىىَيوةيةكى وزدو تَيسوتةضىىىةي هةواُىىىةط وةن ئاشىىىلساكسدُى  
ذًىىازةى دةُطىىى دزوضىىتء ثوضىىةَيء زَيىىرةى بةشىىدازى دةُطىىدةزاْء زَيىىرةى      

ة هيطىىتة كساوةكىىاْء هيطىىتى تاكةكةضىىىء  دةُطىىى بةدةضىىتٔاتووى ٓةزيىىةن هىى 
 ٓةز ثاَهَيوزاوَيلى بساوةو ضةزُةكةوتوو هة ٓةز باشُةيةكى ٓةَهبرازدُدا.

ضَئةَ: ثَيويطتة كؤًطيؤْ طسَيبةضىت هةطىةَي يىةكَيم هىة كؤًجاُيىا دئاُييىة       
ثايةدازةكاُدا بلات، كة شازةشايىء ثطجؤِزى هة بوازى تةكِةهؤذيادا ٓةبَيتء 

  ٓ اوشىَيوةى بىؤ ثصىلِيِى ثسؤطساًىةكاُى ئاًَيسةكىاُى دةُطىداْ       ثَيصىرت كىازى 
)ئاًَيسةكاُى خَيسا ذًىازدْ(ء ئىاًَيسة ثاشىلؤكاُى ئةجناًىدابَيت، ئةجنوًىةُى      
كؤًطىىيازاْ هيرُةيىىةكى تىىةكِيلى هىىة داًىىةشزاوة سلوًييىىة تايبةمتةُىىدةكاْ      
ثَيلىىدةَٓيَِيت بىىؤ ضىىاودَيسيلسدْء ٓةَهطىىةُطاُدُى كؤًجاُيىىاى ُىىاوبساء دواتىىس 

 زاثؤزتَيم هةوبازةيةوة ثَيصلةط بة ئةجنوًةُى ُوَيِةزاُى عَيساق دةكات.
ضىىوازةَ: ثَيويطىىتة كؤًطىىيؤْ، هىىة دواى بآلوةثَيلسدُىىى تؤًىىازى دةُطىىدةزاُى 
كؤتىايىء هىىة ثىاط تىىةواوبووُى ثسؤضىىةى بىرازكسدْء ُوَيلسدُىىةوةى تؤًىىازى    

 دةُطدةزاْ، ٓيض بِلةو وَيطتطةيةكى دةُطداْ ُةكاتةوة .
: ئاًَيسى دَهِيابووُةوة هة شاُيازييةكاُى دةُطىدةز )دٔىاش اهتشقىق( بىؤ     ثَيِذةَ

 ٓةز وَيطتطةيةكى دةُطداْ دةضتةبةزدةكسَيت.
شةشىىةَ: كؤثييىىةن هىىة ئةجناًىىةكاْ هةضىىةز ئاضىىتى وَيطىىتطةكاُى دةُطىىداْ هىىة 
ًيٌؤزى يةكةى خةشُلسدُدا ٓةَهدةطريَيت، ئةًةط بةوة دةبَيت ئىةو ئىاًَيسةى   

زادةطةيىىةَُيت بىىة دؤزَيىىم ثسؤطساًطىىاشيى بىىؤ بلسَيىىت كىىة      ئةجناًىىةكاْ خَيىىسا 
كؤثى ئةجناًةكاُى وَيطتطةكاُى دةضتةبةز كسدبَيت بةز هة ئيصجَيلسدُى ئةو 
ئىىىاًَيسةى بةضىىىرتاوة بىىىة ًىىىاُطى دةضىىىتلسدةوةء داتىىىاو شاُيازييىىىةكاُى ُىىىاو       
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ضىىىىةزدةَ ًيٌؤزييىىىىةكاُى وَيطىىىىتطةكاْ زةواُىىىىةى ُوضىىىىيِطةى ُيصىىىىتٌاُى     
 بةغداد بة ًةبةضتى بةزاوزدكازىء دَهِيايى.كؤًطيؤْ دةكات هة 

سةوتىىىىةَ: دياكسدُىىىىةوةو ذًىىىىازدُى دةُطىىىىةكاْ بىىىىة بىىىىةكازَٓيِاُى ئىىىىاًَيسى      
ئةهىىىىىىةكرتؤُى )خَيساكسدُىىىىىىى ئةجناًىىىىىىةكاْ( ئةجناًىىىىىىدةدزَيتء كؤثييىىىىىىةكى    
ئةهىىىةكرتؤُى هىىىة ئةجناًىىىةكاْء كازتىىىةكاُى دةُطىىىداُى ٓىىىةز وَيطىىىتطةيةن هىىىة    

 ًوو ثاَهَيوزاوةكاْ.وَيطتطةكاْ دةدزَيتة بسيلازاُى ٓة
%(ى كىىىؤى دةُطىىىدةزاُى ُىىىاو تؤًىىىازى  5ٓةشىىىتةَ: تىىىةُٔا زَيطىىىة بىىىة زَيىىىرةى )  

ئةهىىىىةكرتؤُى دةُطىىىىدةزاُى وَيطىىىىتطةيةن دةدزَيىىىىت كىىىىة بىىىىةبَى خوَيِدُىىىىةوةى  
ثةجنىىةًؤزى ئةهىىةكرتؤُى دةُطبىىدةْ، هىىة بازَيلىىدا هىىةو زَيرةيىىة اليىىدا خؤبىىةخؤ    

َيتء تىىىةُٔا زَيطىىىة بىىىةو دةُطىىداْ بىىىة بىىىَي خوَيِدُىىىةوةى ثةجنىىةًؤز زادةوةضىىىت  
 دةُلدةزاُة دةدزَيت دةُطبدةْ كة ثةجنةًؤزى دةضتياْ دةخوَيِسَيتةوة.

 39ًادةى 
( كىىاذَيس ثىىَيض وادةى دةُطىىداُى طصىىتىء تىىةُٔا هىىىة      48دةُطىىداُى تايبىىةت )  

زَيطةى كازتى بايؤًىةتسى دةُطىدةزةوة ئىةجناَ دةدزَيىت بىةو ًةزدىةى ُابَيىت        
كاُى ضىىىِوزى باشُىىىةى ٓةَهبرازدُةكىىىةدا  دةُطداُةكىىىة هىىىةُاو يةكىىىة ضىىىةزباشيية 

 بةِزَيوةبضَيت :
يةكةَ: ضةزدةَ كازًةُداُى وةشازةتى بةزطسىو ُىاوخؤو َٓيىصة ئةًِييىةكاُى    
تىىس بىىةثَيى ضىىةُد زَيلىىازَيلى تايبىىةت بىىة كؤًطىىيؤْء ثصتبةضىىتو بىىة ضىىةُد          
هيطىىىتَيلى ُىىىاوى دةُطىىىدةزاْ، كىىىة داًىىىةشزاوة تايبةمتةُىىىدةكاْ ثَيصلةشىىىى      

( زؤذ ثىىَيض ٓةَهبىىرازدُى طصىىتى هيطىىتى    63ثَيويطىىتة ) كؤًطىىيؤُى دةكىىةْ، 
ُاوةكاُيىىىاْ هةاليىىىةْ داًةشزاوةكاُياُىىىةوة زةواُىىىةى كؤًطىىىيؤْ بلىىىةْ تىىىا هىىىة    

 تؤًازى دةُطدةزاُى طصتيدا بطِسدزَيِةوة.
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دووةَ: بىىىىىىةثَيى هيطىىىىىىتَيم كىىىىىىة هةاليىىىىىىةْ وةشازةتىىىىىىةكاُى ُىىىىىىاوخؤو دادةوة    
( زؤذ هىىىة ٓةَهبىىىرازدُى 03ئاًادةدةكسَيىىىت ثَيويطىىىتة ُىىىاوى زاطىىىرياواْ ثىىىَيض ) 

طصتى زادةضتى كؤًطىيؤْ بلىسَيّ بؤئىةوةى ُاوةكاُيىاْ هىة تؤًىازى طصىتيدا        
 بطِسدزَيِةوة.

ضَئةَ: ئاوازةكاْ بةثَيى ُوَيرتيّ ئاًازى فةزًى، كة كؤًطىيؤْ هىة وةشازةتىى    
كؤضء كؤضبةزاْء وةشازةتى باشزطاُى وةزيدةطسَيت دةُطدةدةْ، ئاوازة ًافى 

زتى بايؤًىىةتسيي دزَيرخايةُىىةوة هىىةو شىىوَيِةى كىىة هَيىىى     ٓةيىىة هىىة زَيطىىةى كىىا  
ُيصىىىتةدَيية دةُطبىىىدات بىىىةو باشُةيىىىةى ٓةَهبىىىرازدْ كىىىة هَيىىىى ئىىىاوازة بىىىووة.     
كؤًطىىىىيؤْ ئةزكىىىىدازة بىىىىة تؤًىىىىازكسدْء ُوَيلسدُىىىىةوةو دةزكسدُىىىىى كىىىىازتى     
بايؤًىىىةتسى دزَيرخايىىىةْ بىىىؤ ئاوازةكىىىاْ بىىىةو ًةزدىىىةى ثَيصىىىوةخت باشُىىىةى      

 َيت.ٓةَهبرازدُى ديازى كساب
ضوازةَ: كؤضبةزاُى عَيساق كة هة دةزةوة ُيصتةدَيّ تةُٔا هىة زَيطىةى كىازتى    
 بايؤًةتسييةوة ًافى ئةوةياْ ٓةية دةُط بة باشُةى ٓةَهبرازدُى خؤياْ بدةْ.
ثَيِذىىىةَ: كؤًطىىىيؤْ ضىىىةُد زَيلازَيىىىم بىىىؤ ئاضىىىاُلسدُى ثسؤضىىىةى دةُطىىىداُى  

 تايبةت دةطسَيتةبةز كة دةبَيت ئةًاُة هةخؤبطسَيت :
 دياكسدُةوةى كازتى دةُطداُى َٓيصة ئةًِييةكاْ بة َٓيٌا ياْ زةًص. (1

دابةشلسدُى ُاوى ئةُداًاُى َٓيصة ئةًِييةكاْ هةضةز ئاضتى بِلةكاُى  (2
دةُطىىىداْء دَهِيىىىابووْ هىىىةوةى كىىىة ُاوةكاُيىىىاْ هىىىة وَيطىىىتطةى دةُطىىىداُى تىىىس 

 دووبازة ُةبؤتةوة.

ُى تايبىةتء طصىتى   دةبَيت ثسؤضةى يةكرتبِسيِى ثةجنىةًؤز بىؤ دةُطىدةزا    (3
زؤذ شيىىاتس  23ئةجناًبىىدزَيت، ًاوةكىىةى دوا بىىة دواى ٓةَهبىىرازدُى طصىىيت هىىة  

ُىىىةبَيتء بلةوَيتىىىة ثىىىَيض زاطةياُىىىدُى ئىىىةجناًى كؤتاييىىىةوةو ضةزثَيضىىىيلةز     
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زةواُةى دادطاى تايبةمتةُد دةكسَيتء ئاًَيسةكاُى دَهِيايى  هة وَيطتطةكاُدا 
ةُطىدةزاُى وَيطىتطةكةوة تَيىدا تؤًىاز     داتاو شاُيىازى بايؤًىةتسيياْ هىةبازةى د   

دةكسَيىىىتء ئاًَيسةكىىىاُى دَهِيىىىايى بىىىةز هىىىة دةضىىىجَيلسدُى ثسؤضىىىةى دةُطىىىداْ  
 دةثصلَيِدزَيّ.

دواى دةُطداْ كازتى بايؤًةتسى هة دةُطىدةزى تايبىةت وةزدةطريَيتىةوةء     (4
هىىة بةزاًبىىةزدا دةبَيىىت ثطىىوَهةى وةزطستِىىةوةى ثَيبىىدزَيتء دواتىىس هىىة زَيطىىةى     

 وة كازتةكاُياْ  بؤ بطةِزَيِسَيتةوة.يةكةكاُياُة

 41ًادةى 
ثازَيصطاكىىىاْ هىىىة وادةى بِسيازهَيىىىدزاوى خؤيىىىدا  ٓىىىةًوويةكىىةَ: ٓةَهبىىىرازدْ هىىىة  

 بةِزَيوةدةضَيت.
%( 5دووةَ: هة بازَيلدا تؤًازى دةُطداُى ٓةز ثازَيصطايةن ضاآلُة بة زَيىرةى ) 

ْ هيرُةيىىىةن هىىىة يىىىاْ شيىىىاتس هىىىةو زَيرةيىىىة شيىىىاديلسدبوو، ئةجنوًىىىةُى ُوَيِىىىةزا 
ُوَيِىىىىةزاُى ئةُىىىىداًاُى ئةجنوًىىىىةُى ُوَيِىىىىةزاْ هىىىىة ثازَيصطاكىىىىةء ئةُىىىىداًَيتى 
ُوَيِىىةزاُى وةشازةتىىةكاُى ثالُىىداُاْء ُىىاوخؤو باشزطىىاُىء كؤًطىىيؤُى بىىاآلى   
ضةزبةخؤى ٓةَهبرازدُةكاْء بة ثاَهجصتى ُةتةوةيةكطستووةكاْ ثَيلىدةَٓيَِيت  

ةو ٓةَهىىىىةو شيادبووُىىىىةى هىىىىة بىىىة ًةبةضىىىىتى ثَيداضىىىىووُةوةو وزدبيِيلىىىىسدْ هىىىى 
تؤًازةكىىاُى دةُطداُىىدا زووياُىىداوة هةبىىةز زؤشىىِايى داتىىا فةزًييىىةكاْء ئىىةو    
ثَيوةزاُىىةى هىىىةَ ياضىىايةدا ٓىىىاتووْ هىىةثَيِاو زاضىىىتلسدُةوةى ٓةَهىىةكاُى ُىىىاو     
تؤًازةكىىة، كىىة دةبَيىىت هىىةًاوةى يىىةن ضىىاَهدا، هىىة زؤذى دةضىىتبةكازبوُياُةوة،   

 ئةجناًبدزَيت.
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اُى ٓةَهبرازدْ هة ٓيض ثازَيصطايةكدا ُاكسَيتة بِىةًا بىؤ ٓىيض    ضَئةَ: ئةجناًةك
ٓةَهبىرازدَُيلى دآىاتوو يىىاْ زابىوزدو يىىاْ ٓىيض زةوشىىَيلى ضياضىىء ئيىىدازى      

 ثَيض ئةوةى وزدبي  هة تؤًازى دةُطدةزاُدا بلسَيت.
 41ًادةى 

 ئىىىىةَ ثَيوةزاُىىىىةى خىىىىوازةوة دةبِىىىىة بِىىىىةًاى دَيبىىىىةدَيلسدُى ئةسلاًىىىىةكاُى  
 :( 43ًادةى )

يةكةَ: ديازيلسدُى ئةو دياواشييةى هة َُيواْ تؤًازكساواُى ُاو تؤًازى بىةز  
(دا ٓةيىىىىة بىىىىة بىىىىةزاوزد هةطىىىىةر ذًىىىىازةى    1334هىىىىة ُوَيلسدُىىىىةوةى ضىىىىاَهى )  

 تؤًازكساواْ هةو ٓةَهبرازدُةى بةدوايدا دَيت.
دووةَ: وزدبيِى هةو دياواشييةدا دةكسَيت كة هة بِسطةى )يةكةَ(ى ضىةزةوةدا  

(و ضىاآلُى  1334ةطةَي وزدبيِيلسدْ هةو شيادكسدُاُةى هىة ضىاآلُى )  ٓاتووة ه
 دواتسدا زووياُداوة، بة ثصتبةضنت بةًاُةى خوازةوة:

شيادبووُى ذًازةى داُيصتواْ )هةدايلبووْء ًىسدْء طواضىتِةوة هىةَُيواْ     -ا
 (ةوة تا ئةو كاتةى ٓةَهبرازدُى تَيدا دةكسَيت.1334ثازَيصطاكاُدا( هة ضاَهى )

 يةكاْ.فةزًيكؤضبةزاُةى طةِزاوُةتةوة ثصتبةضت بة تؤًازة ئةو   - ب

 ٓةز طؤِزاُلازييةكى تسى داُيصتواْ هةو ًاوةيةدا. -دى

ضىىىىىَئةَ: كىىىىىسدةى وزدبيِيلىىىىىسدْ بىىىىىؤ شاُيِىىىىىى دزوضىىىىىتى تؤًىىىىىازكساواْء      
ياضاييبووُياُة يىاْ بىؤ دةزخطىتِى ئةواُةيىة كىة بىة ُاياضىايى تؤًىازكساوْ،         

 ذًازدةكسَيتء ضةُد كوزضي دةكات.بةوةط ذًازةى دياواشييةكاْ ٓة
ضىىىىىوازةَ: ذًىىىىىازةى ئةُىىىىىداًاُى ئةجنوًىىىىىةُى ُوَيِىىىىىةزاْ هىىىىىة ضىىىىىِوزى ٓىىىىىةز 

(دا ئاًىىاذةى ثَيىىدزاوة، بىىةثَيى ئىىةو 43ثازَيصطايةكىىدا، وةن ئىىةوةى هىىة ًىىادةى )
زَيرةيىىىة هىىىة داُيصىىىتواُى ثازَيصطاكىىىة ديىىىازى دةكسَيىىىت كىىىة الى ئةجنوًىىىةُى       
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ط دواى كةًلسدُىةوةو هَيىدةزكسدُى ئىةو    ُوَيِةزاْ ثصرِتاضتلساوةتةوة، ئةًىة 
 كوزضياُة دَيت كة بةٓؤى ثَيصَيولازييةكاُةوة شيادكساوْ.

 42ًادةى 
هىىة بازَيلىىدا ٓةَهبرازدُةكىىة بىىة دةُطىىداُى ئةهىىةكرتؤُي ئةجناًىىدزا، ثصىىت بىىةو       
زَيٌِايياُة دةبةضرتَيت كىة كؤًطىيؤْ بىؤ بةِزَيوةضىووُى ثسؤضىةى دةُطىداْء       

 طةكاْ دةزياُدةكات.دياكسدُةوةو ذًازدُى دةُ
 43ًادةى 

ثَيويطىىتة ئةجنوًىىةُى وةشيىىساْء وةشازةتىىى دازايىىى بىىِسى ثىىازةى داواكىىساو بىىؤ   
 ْ هةاليىىةْ ، كىىة كؤًطىىيؤُى بىىاآلى ضىىةزبةخؤى ٓةَهبرازدُىىةكاْ دةضىىتةبةز بلىىة
 ئةجنوًةُى كؤًطيازاُةوة بؤ ئةجناًداُى ٓةَهبرازدْ داواكساوة.

 44ًادةى 
ِىىىىدُى بىىىىاآلو هَيلؤَهيِىىىىةوةى شاُطىىىىتىء   ثَيويطىىىىتة ٓىىىىةزدوو وةشازةتىىىىى خويَ 

ثىىةزوةزدة، هةطىىةَي دةضىىتةى هَيجسضىىيِةوةو دادثىىةزوةزىو ضىىةزدةَ فةزًاُطىىة  
ثةيوةُديىىدازةكاْ وةآلًىىى خواضىىتى زووُلسدُىىةوةكاُى كؤًطىىيؤْ بدةُىىةوة      

زؤذ تَيجىةِز   25هةبازةى زاضتء دزوضتى دؤخى ثاَهَيوزاواْ، كىة ًاوةكىةى هىة    
 ُةكات.
 45ًادةى 

 ً َيلى ثةزهىةًاْ يىاْ سىصب يىاْ قةوازةيىةكى تؤًىازكساو بىة هيطىتى         ٓيض ئةُىدا
كساوةو بساوةى ٓةَهبرازدُةكاْ ًافى ئةوةى ُيية ثَيض ثَيلَٔيِاُى سلوًةتء 
دواى ٓةَهبرازدُةكاْ زاضتةوخؤ بضَيتة ثاَي ٓاوثةمياَُيتييةن ياْ سصبَيم يىاْ  

ةوازةى كىساوةو  قةوازةيةن ياْ هيطتَيلى ديلةوة، ئةًة زَيطس ُيية هةبةزدةَ قى 
قةوازةى تاكةكةضى، كة ثَيض ٓةَهبىرازدْ تؤًىازكساوْ، هىة دواى ئةجناًىداُى     

 ٓةَهبرازدْ ٓاوثةمياَُيتى هةطةَي هيطتةكاُى ديلةدا ثَيلبَٔيِّ.
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 46ًادةى 
ثَيويطىىىتة هةضىىىةز ثىىىاَهَيوزاوى بىىىساوةى ٓةَهبرازدُىىىةكاُى ثةزهىىىةًاْ هىىىة دواى     

م ضىىوَيِدى دةضىىتوزى خبىىوات، بىىة ئةجناًىىداُى يةكىىةَ داُيصىىتِةوة بىىة ًاُطَيىى
ثَيضىىةواُةى ئةًىىة دَيطىىةى دةطريَيتىىةوة هةاليىىةْ ئىىةو ثىىاَهَيوزاوة دةزُةضىىووةى   
خاوةُى شؤزتسيّ دةُطى ُاو هيطتةكةيةتى هةُاو ٓةًاْ باشُةى ٓةَهبرازدُدا، 
هةبازَيلىىدا ئةطىىةز ئىىةو ثىىاَهَيوزاوةى ضىىوَيِدى دةضىىتوزى ُىىةخوازد كاُديىىدى        

ثىىىاَهَيوزاوة دةزُةضىىىووة دَيطىىىةى دةطسَيتىىىةوة كىىىة  تاكةكةضىىىى بىىىوو ئىىىةوا ئىىىةو 
 خاوةُى شؤزتسيّ دةُطة هة ئاضتى باشُةى ٓةَهبرازدُةكةدا.  

 47ًادةى 
ثَيويطىىتة كؤًطىىيؤْ زَيٌِىىايى دةزبلىىات بىىؤ ئاضىىاُلازيى هىىة دَيبىىةدَيلسدُى    

 ئةسلاًةكاُى ئةَ ياضايةدا.
 48ًادةى 

(ى ضىىىاَهى 45ازة )ياضىىىاى ٓةَهبىىىرازدُى ئةجنوًىىىةُى ُوَيِىىىةزاُى عَيىىىساق ذًىىى    
 و ٓةًوازةكاُى ٓةَهدةوةشَيِسَيِةوة.1320
 49ًادةى 

كؤًطيؤُى باآلى ضةزبةخؤى ٓةَهبرازدُةكاْ ثابةُد دةكسَيت بىة تؤًىازكسدُى   
ئةو ٓاوآلتيياُةى ًةزدةكاُى تؤًازكسدُيىاْ هىة تؤًىازى بايؤًةتسيىدا تَيدايىة      

ثىىةزوةزدةو  ئىىةويض هةزَيطىىةى تيٌىىى طىىةِزؤنء بىىة ٓاوكىىازى هةطىىةر وةشازةتىىى  
 ْ بىىة تايبىىةت هىىة كىىاتى   وةشازةتىىى ثىىةزوةزدةى سلوًىىةتى ٓىىةزَيٌى كوزدضىىتا

ثصووةكاُى ُيىوةى ضىاَيء ثصىووةكاُى كؤتىايى ضىاَهى خوَيِىدْء زؤذةكىاُى        
 ثصووى ٓةفتةدا.
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 51ًادةى 
يةكةَ: كاز بة ٓىيض دةقَيىم ُاكسَيىت هةطىةَي ئةسلاًىةكاُى ئىةَ ياضىاية ُىاكؤن         

 بَيت.
ةزكازة هىة زؤذى دةزضىوْء بآلوكسدُىةوةى هىة زؤذُاًىةى      دووةَ: ئةَ ياضاية ب

 فةزًيدا.
 ٓؤكازى دةزضواُدُى ئةَ ياضاية

بة ئاًاجنى ئةجناًداُى ٓةَهبىرازدَُيلى ئىاشادو ثىانء بَيطىةزدو بةِزَيوةضىووُى      
بىىىىة شىىىىَيوةيةكى زووْء دادثةزوةزاُىىىىة، ٓاوكىىىىات هىىىىة ثَيِىىىىاو ُوَيِةزايىىىىةتى      

ُى بىىواز هةبىىةزدةَ كَيرِبكَيىىى زةواو زاضىىتةقيِةى ئىىريادةى دةُطىىدةزو زةخطىىاُد
 ثَيداُى دةزفةتى ٓاوتاء ٓةَهلصاُى ثسؤضةى دميوكساضى، 

 18.ئةَ ياضاية دةزضوَيِدزا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
(ةوة الوقاائع العراقياة  (ى )1603ذموارة ) لوة   (،KIE -بوؤ هةَلبوذاردن   ئارام جةمال: بةرِيَوةبةرى ثةميانطةى كووردي ) ياسايةئةم  18
 فةرمى نيية.دةقيَكى ةو طيَزِاويوةر
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 19(2012-2009) دهؤكذمازجي داوُشرىاوً قحشاكاوً ثازََصطاي  -3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 ذًازةى داُيصتواُى قةشاكاُى ثازَيصطاى ٓةَهةظةى تَيدا ُيية. هة ئاًازةكةدا  19
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 ً هحَنثرازدنفحزهحوطؤك

 Electoral Systems Glossary زاراوةى سيستمةكانى هةلَبذاردن

 Election Law ياضاى ِةلَبرازدُ

 Candidate ثالَيَوزاو

 Voter دةٌطدةز

 Ballot Paper كازتى دةٌطداُ

 Vote Counting ذوازدٌى دةٌط

 Voters Registration تؤوازكسدٌى دةٌطدةزاُ

 Legal Framework ضيَوةى ياضايي

 Electoral Management Body (EMB) دةضتةى ضةزثةزشتيازى ِةلَبرازدُ

 Electoral Constituency باشٌةى ِةلَبرازدُ

 Electoral Systems ضيطتىةكاٌى ِةلَبرازدُ

 Plurality/ Majoritarian System  ضيطتىى شؤزيٍة/ فسةيى

 First Past The Post (FPTP) ضيطتىى بساوةى يةكةً 

 Two-Rounds System (TRS) ضيطتىي دوو خوىل 

 Block Vote (BV) ضيطتىي دةٌطداٌى قةوازة 

 Party Block Vote (PBV) ىي قةوازةى ثازتى ضياضىضيطت

 Alternative Vote (AV) ضيطتىي دةٌطي ئةلتةزٌاتيظ

 Proportional Representation System ضيطتىى ٌويٍَةزايةتى زيَرةيى

(PR) 

 List Proportional Representation (List ليطتى ٌويٍَةزايةتى زيَرةيى

PR) 

  Closed List ليطتى داخساو

 Open List ليطتى كساوةى ضٍوزداز )ٌيىضة كساوة(
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 Free List ليطتى كساوةى ئاشاد

 Women Quota "كؤتا"ى ئافسةتاُ

 Minorities Quota "كؤتا"ى ثيَكّاتة ٌةتةوةييةكاُ 

  Largest Remainder of vote شيَواشى شؤزتسيَ دةٌطى واوة

 Highest Average Method شيَواشى بةِيَصتسيَ تيَكسِا

 D’Hondt Formula شيَواشى ِؤٌدت
 Sainte-Laguë Formula شيَواشى ضاٌت ليطؤ

 Modified Sainte-Laguë Formula شيَواشى ضاٌت ليطؤى ِةووازكساو

 Hare-Niemeyer Quota ٌيىايةز -شيَواشى ِازا

 Single Transferable Vote (STV) ضيطتىى يةك دةٌطى طويَصزاوة

 Mixed System ةآلوضيطتىى تيَك

 Paralel System ضيطتىى ِاوتةزيب

 Mixed Member Proportional (MMP) ِاوزِيَرةيى ئةٌداويَتى تيَكةآلو

 Multi-Member District باشٌةى فسة ٌويٍَةزايةتى

 Single None Transferable Vote (SNTV) ضيطتىى يةك دةٌطى ٌةطويَصزاوة
 Limit Vote (LV) ضيطتىى دةٌطى ضٍوزداز

 Borda Count (BC) ضيطتىى بؤزدا

  Threshold زيَرةى بةزبةضت )ٌطبة احلطي(

 Boundary Delimitation ديازيكسدٌى ضٍوزى باشٌةى ِةلَبرازدُ
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 سحزضاوجكان:

املؤسشة الدولياة لددقكرايياة واتخاداتااال الدقكرايياة ع العاار العرتاول ت ااوساا املؤسشاة          (2)
 .1334ة لددقكرايية واتخاداتاال تريوال الدولي

جاسم نرم وجاسام العداول يد اد الادوائر اتخاداتياة لدولاة الهو اد تاسااددام خعام املعدوتااا            (1)
 .2999اجلػرافيةل الهو دل 

( امحد الد ن وآخرونل ال زاهة ع اتخاداتااا الململاخياةل امل ع اة العرتياة ملهافلاة الوشااز وترناز        0)
 .  1338حدة العرتيةل تريوال زساساا الو

( عدخان عو ادل الدقكرايياة تال الوهار وامل اسساةل الاهاو ن لدوااعاة وال اار والاوق اعل زتاالل           4)
1336. 

( اخدسو س  ولدق واآلخرونلأخواع الا عم اتخاداتياةل اك نرساا ا خواااتا تااول تؤسشاة تونر ااخو        5)
 .1337ل استيلل 2لدالوث وال ارل ط

فاا زة حهايمل زاس    ن ا جيلل اتخاداتاا احلارة وال ز واةل مجر:اةك امحاد ت يا  و      جاي س جوزو  (6)
 .1334الاؤون الثكافية العاتةل تػدازل 

 اانل  ( فالية امحد الازع،ل اتخاداتااا آلياة الدقكرايياةل ترناز الدساسااا الململاخياة )زاتياا(ل ع        7)
1334. 

ل خر ا   26العادز   ة العرتية لدعدوم الشياسايةل ( عادالوااح تاضول اتخاداتاا والدقكراييةل اجملد8)
1337. 

 .1337حم د ناظم املاوداخول ال عم الشياسيةل العامجو لص اعة الهاابل الكاهرةل  (9)

 .1331ل 4ل ال عم الشياسيةل ت اأة املعاسفل اإلسه دس ةلطعادالػين تشيوخو عاداهلل (23)

 .1333ل ع انل 2بل زاس وائل لد ارل طحم د سديم حم د غزويل الوجيز ع خعام اتخادا (22)
( حاقم ألادسي وآخرونل املوسوعة امليشرة ع ال عم اتخاداتيةل نراس قدم لواقم مجدس   توظوو 21)

 .1338الخاداتاا ع العرامل ع انل املووضية العديا املشاكدة ل
الة تاجشااريل ندياة   سسا الململاخياة ع العارامل   ( اانر ظاهر فرحان الز ديل جػرافياة اتخاداتااا   20)

 .1337اآلزابل جاتعة تػدازل 
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ايروحاة زنااوسا ل ندياة اآلزابل     ( عاداجلديل عادالوااح الصاوعل جػرافياة اتخاداتااا ع الاي نل    24)
 .1331جاتعة تػدازل 

)ئىىىةشوووٌيَكى  2991ى وايطىىىى 29 –( كتيَبىىىى ِةلَبرازدٌىىىةكاٌى ِىىىةزيَىى كوزدضىىىتاُ    25) 
صىىتوت زشىىيد  -ى زؤد ِىىؤء م ويليىىن ليصيٍبيَىىست م ثيتىىةز وؤلىىةز  ئاوىىادةكسدٌ -دميوكساضىىياٌة(

ُ لىة   ى ضميَىاٌى وافى وسؤظبآلوكساوةكاٌى ليرٌةلة  -ئيٍطميصييةوة وةزيطيَسِاوةلة  صدقي ، كوزدضىتا
1320. 

ل زساسة تكاسخاةل  اخاداتاا اقديم نوسزساان العرام تل ال عر ة والاوايلضسٍِك محيد بسشجني، ( 26)
 .1331ل ِةوليَسل الواعة اتوىل

   ل عن توقع تواتة املرأةكالااعاا واتعاااساا اخلاصة لال عم اتخاداتيةفر دة غالم امساعيلل ( 47)
http://www.womengateway.com/NR/exeres/77388B3F-D3E4-40A3-B790-

8ED7E3BB3AE3.htm 

-http://www.localcouncils.govt.nz/lgip.nsf/wpg_url//About-Local بسِواٌىىىىىة ضىىىىىايتى ( 28)

Government-Participate-in-Local-Government-All-about-STV-and-FPTP 
 بىوازى ِةلَبرازدٌىدا،  لىة   تايبةمتةٌدُئيٍطميصيَم و ثيَطة ئةلةكرتؤٌياٌة وةزطرياوة كة لة ( ضوود49)
 (،  IFES( ،)IDEA، )(ACEproject) واٌةش وةك لة
 ى ِةووازكساوى4994(ى ضالَى 4ة )ياضاى ِةلَبرازدٌى ثةزلةواٌى كوزدضتاُ ياضاى ذواز (40)
ضيطتىةكاٌى ِةَلبرازدُم شىَيواشى دابةشىكسدٌى كوزضىي، ئىازاً لىةواهم د. دةزبىاش  ىىد،         (44)

 ، ضاثلاٌةى زةِةٌد، لة بآلوكساوةكاٌى ثةمياٌطةى كوزدى بؤ ِةلَبرازدُ.4041كاٌوٌى دووةوى 
، وةشازةتى (4040-4009)اوةى زاثؤزتى ثيَشبيٍى بؤ داٌيشتواٌى ِةزيَىى كوزدضتاُ بؤ و (44)

 . 4041ثالٌداٌاُم دةضتةى ئاوازى ِةزيَىى كوزدضتاُ، ئابى 
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