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 ؟ ۆة ەتێكت مەئ 
  

 ه ادایككده یاسككیس یفیرصككەئ ەڵ ڕۆمككەتككا ئ یەئاصكككرا
 
 اویصكك یكێازڕئككام ەتككاك ەة تككژاردنەڵ

 ەة راقێكككع یڵكككەگ ێكككیەیپ وە. ةتەڵ  سكككەد ێیكۆڕگكككێج وكردنەسكككەمومار ۆةككك تێكككهرەداد
 رەیسك ،ەوایكژ رداۆكتاتید ییردەف یاسیس یكێڵتورەك رێژ ەڵ ەوییەكاهەوەتەه مەرجەس
 ه ەیسۆپر ەك ییەه

 
 . تێة ۆهام یكێمكەچ دایاسیس یاهیژ ەڵ تژاردنەڵ

یسككا یوككەڕیراپ یكوردسككتان دوا یمككێرەه
 
 یمككێرژ یتەڵ  سككەد رێككژ ەڵ یو رزگككارةووه1991 ڵ

  و یئازاد یماهاكاه یكردهەادیپ ەوتەك راقێع یرۆكتاتید
 
 ۆةك كێككاهزمیم كەو تژاردنهەڵ

 . تەڵ  سەد ەیوەوۆڕیگ ورگرتنەو
یسككككا ەجككككار ڵ مەكیە ۆةكككك

 
 یكاهەكوردسككككتان سككككودو  یمككككێرەه یضككككتواهیدا داه 1992 ڵ

 ەڕەصككك رەگەئ مكككان،ەرڵەپ یكاهییەكورسككك یكردهیاریكككد ۆككككرد ةككك رپضككككەس انیهگكككداهەد
 ه یمكەچ یەةوواەه كانەكییەدواەكلیە ۆییەهاوخ

 
 . ةووەد ەستەرجەة اتریز تژاردنەڵ

 ه یمكەچ یگرهگ یاەڕرەس
 
  یڵتكورەك ویئكاةوور ویاسكیس یاهیكژ ەڵ ییرەگیكار وتژاردنەڵ

 مۆك
 
 ه ۆةك یككورد یەمكاهگەی)پ ،ەدراوەوێكپ یسكتیوێپ یگرهگك داەڵ

 
 كە( وK.I.E– تكژاردنەڵ

 .  ودراێزرەدام ییەستیوێپ وەئ ۆة كەیەوەمداهەڵ  و
 ەاهیاسكككیس یایژۆڵۆدیكككئا ەڵ رەدەة ۆخەرةەسككك یكوردسكككتاه یككككێكخراوێر كەو ماهگكككاەیپ

 ه یمكككەچ ەة دانیككگرهگ ۆةكك كككاتەكارد
 
 یكاهیەكەرەسكك مككاەةو ەڵ كێكككیە كەو تككژاردنەڵ

 مۆك
 
 . موكراتید ەیگەڵ

 ه یریصككوۆر ەیوەوكككردهڵ  ة
 
 ەرچاوەسكك ەڵ كەیەریككزهج ەیوەوكككردهڵ  ة ەیگێككر ەڵ تككژاردنەڵ

ەوەودێه
 
 ه  ەة تەتیتككككا یكككككاهییەتڵ

 
  ۆةكككك  K.I.E یكككككاهەهگاوەه ەڵ ەكێكككككیە تككككژاردنەڵ

 ه یتكردهەةاة ەة
 
 شەتێكت مە. ئرا داێع یتڵ  و مەرجەس ەڵ ومانەكەمێرەه ەڵ تژاردنەڵ

 . ەیەرچاوەس ەریزهج وەڵ ەكێكیە
 یكخكككراوێر ۆڤككیمر یككككاهەماف وكككانیەموكراتید زگكككاەد یسككیفۆئ نیەڵ ەڵ ەتێكككت مەئ

 ەویەزیككككككوگلیئ  ە زمككككككاهیڵ K.I.E ە ووەتەوككككككراوڵ  ة یوروپككككككەئ یهاوكككككككار وشیئاسكككككا
 . یةەرەع وی كورد یزماه رەس ەتەاوێڕگیرەو

K.I.E یكخراوێر یسوپاس N.E.D مەئ یاهكدهەیچاپگ ەة ەیةكودج ەك ككاتەد یككیرەمەئ 
 .وكردیداة ەیتێكت ەریزهج

 
 حمودەم ەوی: ئامرەزێپار
 K.I.E یرەةەوەڕێة
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 : یكەضێپ
 

ەوەد هدەچ ههاەت ضترێپ ەك ،یموكراسید یستمیس
 
 سكتاێئ ،ەوۆگرتتك یكراویارید یكێتڵ

 ەیوەارةووهیوصكك ەڵ ترایككز شەیەاردیككد مەئ ەیوەوةككووهڵ  ة م،ەردەسكك یكەیەاردیككد ەتۆةكك
 خ

 
 شیككككوە. ئێةككككەئاصكككككراتر د ەڵوەة انیككككاهۆیخ یكككككاهەماف ێتككككاة ەك ت،ێككككدەوەكەكەڵ

 ەڵ ەجكككككگ ەمەئ ت،ێكككككرەة داەیكككككئا ار وەة ەوەتێوەكەدێكككككڵ یوا ۆییهكككككاوخ یكێگوصكككككار
 مۆكككك یكاهییەسكككتیداوێپ

 
ەوەودێكككه ەیگەڵ

 
 یرەروەوا سككك یككككەیەراد ەتۆضكككتەیگ ەك ،یتڵ

 هكدەچ ەك ك،ێكتڵ  و ۆیهكاوخ یكاروةار ەڵ ستەد ،ێهرەهوا دا یزۆریپ یكێماف ەة ضتمانیه
 .ێدرەرهەو لكات،ێضێپ ۆیخ یكاهییەتڵ  هاو یماف

 یمكككاەةو رەسكككەڵ تكككداەڕەةو ەڵ ،ێد لەگ یتەڵ  سكككەد یواتكككا ەة یموكراسكككێد ەجكككا چكككوهك
 ،یرەدادو یتەڵ  سككەد وكككردنێجەتێج اسككاداهان،ی ،ەكەتەڵ  سككەد ێسكك رەه ەیوەاكردهیككج
 ه یراهەوێهككككو ەڵ شیمككككاهەڵەڕپ ،ێكككككدێپ

 
 ،یككككیەه ید یكێصككككت ێةككككەه لەگ یردراوێككككتژەڵ

 ه ەماهەڵەڕپ ەڵ شیتەحكوم
 
 هكدەچ ەڵ شیدادگاككاه یراهكەدادو تەهكاهەت و،ەكەردراوێتژەڵ

ەوەد
 
 ه ەیگڕێكك ەڵ كككداێتڵ

 
 خ ۆیەةكك ن،ێهككرەداد ەوەتككژاردهەڵ

 
  ەیپ اهككداۆیخ یاهیككژ ەڵ یكككەڵ

 ه یتێگرهگ ەة
 
 ەه ویموكراسێد ەیەوێص مەة ن،ەةەد تژاردنەڵ

 
 سكتەوێپ یكێجوت تژاردنڵ

 ه ێةكك یموكراسككێد وكككنیە ەة
 
 ،ۆیخكك ەڕێیراسككت رەسكك ەتێوەهككاك ەئككازاداه یكككێتژاردهەڵ

. ەكەسككتەةەم یوككاهێهیدەة ۆةكك ەكەیەگێككر انیضككیمەدوو وەحككوكم یوازێصكك انیككمەكیە
 ه

 
یئوسو یتژاردهەڵ

 
 یتكیەواەر شیەاسكای ەرۆمجكەئ وێخرەكدێر تەتیتا یكیەاسای ەة شڵ

 یكێماهەڵەڕپ نیەڵەڵ ەك انیمەكیە ؛ێوێستدەد ەة ەوییەتەڕةو ەیرچاوەدوو س ەڵ ۆیخ
 ه

 
  دا،ەكەتڵ  و یسككككككككككتوورەد ەل  گەڵ انیضككككككككككیمەدوو وێرچككككككككككووةەد ەوەردراوێككككككككككتژەڵ
 مەرجەسكككك ۆةكككك یگضككككت یئككككازاد یاوازیككككج ێةكككك ت،ێككككواة یرخەهككككاوچ یكێسككككتوورەد ەك

 یموكراسككێد یكێسككتمیس ەحككوكب ة یسككتمیس یرجككۆ وةكككات رەةەسككتەد یكككاهییەتڵ  هاو
 .ێةگوهج تكات،یارید یماهەڵەڕپ

 ه یكردهیرێچككاود
 
 یموكراسككید یكردهككێجەتێج یكككار نیگرهگتككر ەڵ كێكككیە ەة تككژاردنەڵ

 یكییەراسكت ۆةك كاهداەوصكك ە ەد یاهێڕرگەو ەڵ یاتریز یكییەرەگیكار ەچوهك ،ێهرەداد
 ویوێخككاو ویسككت اكەد یةككووه ەڵ ەوەصككەكردهێریچاود مەئ ۆیهككەة ،ەیەه كراوێسككت ەه

 ه یتێوێهه ویئازاد ویرووه
 
 د ەكەتژاردهەڵ

 
 .نیةەادیوڵ

 یاریككد یوێوصككوڕێ ەةككن ك كێككهاهیەڵ یتیەراەوێهككو رەگ یتەتیتككا ەة ران،ێچككاود یةككووه
  ەییەهككككاوچ ەكخككككراوێر انیكككك كككككانەكگرتوویە ەوەتەه یزگككككاەد كەو ت،ێككككةەه انۆیككككخ
م ەك یلكارێضككێپ ویژێسككتدرەد كان،ەهاسككراو ییەهككا حكككوم ەكخككراوێر انیكك كككانەزێه ەة
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 ه یكیواڕە ەة واشڕة وەوەكاتەد
 
 ریكپ ەة اتریكز رانەهگكدەد وسكاشەئ وداتەد ەكەتكژاردهەڵ

 ه
 
 .چنەد ەوەكەتژاردهەڵ

 ه یژاهڕۆ ەڵ
 
 خ یرچاوەة ەة رانێچاود یةووه تژاردهداەڵ

 
 ییریپضكتگ ككداێكات ەڵ ،ەوییەكەڵ

 یكردهككێجەتێج یورد ەة ۆةكك ەضككیراهێچاود یرەدەدیككاری ضككدایماهكاتەه ەڵ ەراهەهگككدەد
 انییهككككدەوێپ رانەهگككككدەد ەڵ رچككككاوەة یكەیەژمككككار گومككككانێة ەچككككوهك ان،یكككككاهەركەئ
 .ەوەهەاكیور ئاگاةنێة انێیڵ وانەئ ەهگڕە ەك ەیاهیموكورتەك وەتا ڵ نەكەدەوێپ

 ه یكردهیرێچكككككاود ییومكككككاێر یتكككككێكت یگرهگككككك
 
 یكەیەرچاوەسكككككەك ەیوەة تكككككژاردن،ەڵ

ەوەد
 
 ه یككاهەهیەڵ مكووەه ،ەاهیكتڵ  هاو ەیوەاكردهیور یكاهییەاریزاه یهدەمڵ

 
 انیكتژاردهەڵ

 ەیاهیكموكورت ەك وەئ ونێكڕةگ كانییەلكارێضكێپ ۆچكاو ةك ەك ەیئاماهج وەة ێوێهاسەدێپ
 یتێهۆچككك وهگكككدانەد ەیةكككوك ەیژمكككار ورانەهگكككدەد یهكككاو یسكككتیڵ یكردهەئامكككاد ەة ەك
 ەیگێككر وكككانەهجامەئ یاهككدهەیراگ وهگككدانەد یكككاهییەویوردة یژمككارده یكككار وهگككدانەد

 .ێگرەد ەرچاوەس ،ەهدەة ،ەوەكرده وافیستیئ ویتێلیها ا
ەوەودێككه یكككێكخراوێر نیەڵ ەڵ ەكەتككتێكت یركردهككەد

 
 كەو یزێككه ەة ەیاهیككمێرەه یتڵ

 داتەد ۆڤمكر یمكاف ویموكراسكید ەة خیەةكا ەك وروپكاەئ یككاریهار وشیئاسا یكخراوێر
 یرەوێككككپ نیهرختككككر ەة یچككككاوەر ەوەم روو ەڵ ەچككككوهك ،ەیەه ییهائاسككككا یكككككییەگرهگ

ەوەد
 
 .ەكراو ەاهیتڵ

 یگضككت ەة اقێككڕع ویتەتیتككا ەكوردسككتان ة یمككێرەه ەك ییەیژووێككم ەرخككاهەرچەو مەڵ
ێوەه ەة یةەرەع ویكورد یزماه ۆة ەتێكت مەئ یاهێڕرگەو كات،ەردەگوز داێیپ

 
 وةاش یكڵ

 ه ۆةكككك یكككككورد ەیمككككاهگەیپ ەك تێككككهرەوا داد ەیورەگ یكككككێتخزمە
 
 یاهیصككككا تككككژاردنەڵ

   . تێسوپاسكردن ة
 

 دیصەر تەفوە: سرەزێپار                      
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 ثًَسضتى ناوةزِؤكى كتًَبةكة -ناونًشانةكان:

 ى: ثًَشةك - 
 بؤ ضاوديَسيكسدنى هةلَبرازدنة دزيَرخايةنةكان.   ODIHRبةزنامةى  -
 دةولَةتًةكانى تس ء اليةنة نًَىODIHRهاوكازى نًَىان  -
 ثسةنطًجة طشتًًةكان.  .1
 .OSCEئةزكةكانى  .2
 بؤ ضاوديَسيكسدنًَكى ضاالك بؤ هةلَبرازدنةكان.   ODIHRمةزجةكانى  .3
 بةزنامةى هةلَطىكةوتى ضاوديَس.  .4
 يازمةتًًة ثًَىيطتةكان. كؤمطًؤنى .5
 OSCEزيَكدةزى تايبةتى  .6
 بؤ ضاوديَسى هةلَبرازدن.  ODIHRضةزؤكى كؤمطًؤنى  .7
 بؤ ضاوديَسى هةلَبرازدن.  ODIHRضةزؤكى كؤمطًؤنى جًَطسى  -8-1
 بسدنء فةزمانبةزى كازطًَسِى. بةزيَىة  -8-2
 ئةندامة ضةزةكًةكانى تس.  -8-3

 ةنةكان .قؤناغى ثًَش هةلَبرازدنة دزيَرخاي .8
 هةلَبرازدن: بةزيَىةبسدنى  -9-1

 هةلَبرازدنى نًشتمانى: ثًَكواتن، ضةزضاوة مسؤيًةكان، زاهًَنان، ضةزضاوة ماديًةكان. بةزيَىةبسدنى  أ.
 دةنطدةزء ثةزوةزدةى مةدةنى. ب .

 ج. ناضًنى دةنطدةزانء تؤمازكسدنًان. 
 د. ناونىضى ثالًََىزاوو اليةنة ضًاضًًةكان.      

 هةلَبرازدن. باشنةى نىزةكانى د. ض
 ه. نوًَنى بىونى دةنطدان ء زيَكدطتنى ثسؤضةى دةنطدان. 

 زيَنمايًة تايبةتًًةكانى دةنطدان .
 ش.ثسؤضةى جًاكسدنةوةو ثؤلًَنكسدنء وزدبًنى. 

 ح. ضكاآلكسدنء مًكانًصمى ثًَداضىنةوة. 
 هةلَمةتةكانى هةلَبرازدن: -9-2 
 انى هةلَبرازدن.ضةزضاوةى دازايى هةلَمةتةك -أ

 زاطةياندن . -ب
 هةلَطىكةوتى هًَصةكانى ئاضايش. -ت
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  -/ ثًَشةكى: 1

 

ك ئةةةس كودؤ ثةةةري كرةةة طؤااناٌر يري ضٌاد اوةةةس    لةةةسً نةةةدوٌسي ا ضاوةةةرض هةةةد اادني ِسل  ةةة ض اُ       
 اميوكنضترء ودفس ير وسكدٌر ونؤظ ِدتسكداس  . 

   تةةر ثةةس  فنض ضٌ ةةو ٌر ِس ل ةةسكدٌر هةةد اادنااناٌر ِسل   ض اٌةةسكدُ كساو ٌةةري  ضنةة س  ريي ِساةةس 
س  ةةةودوضكادار كةةةدكء ثةةةس اٌر كنؤنةةةسكدُ ثةةةثس ادو      اميةةةوكنضتر ثةةةوُ. نس كس  ةةة رءثةةةس يرةةة ر

 كن ٌسوثسكدٌر كريوسل طسي اميوكنضتر. لس  كودر ادند اسكوداسثس  ا  نتء
ل اةةو ثةةري  ثةةس  ااناٌر نودنةةر ٌةةسك تةةسٌّد ثةةري كنؤنةةسي ِسل  ةة ض اٌر ئودسةة د كودواسةة س    ثس ةةرض  وةةدفر

كةةةساني  ااناٌر ثٍةةةسودكدٌر تةةةني ودفةةةسكدٌر وةةةنؤظو  ِةةةس  كودواسةةة سي   ك ئةةةدكضاي  ضا  ثةةةنياَء      
 خنض   ئد  وخوضك كدُ.  كوداّودٍدٌر  ثز تٍس  ء كريوسل س   ادا

لس  يثس رض  كس تسٌّد كد ادار تسكٍوار هوٌاس ا توضٌودتلس  ثرياس هد اادنااناٌر ِسل   ض اُ كادتن 
 ودفس ير وسكدٌر ونؤظ ثادت. لس  اناُاثس ين ثآل كناٌس   

ء هةةةد اادنااناٌودُي هةةةوٌاس    ٌةةةسظدل ودؤ  ضاةةةس ثةةةري كن ٌسةةةوثسكدٌر وةةةدفر وةةةنؤظ   كس ِسل  ةةة ض اُ   ك
 ادةةر لةس   كنؤنةسي ِسل   ض اٌةةس  . ثةةس  كساو نة  كةةس  كودرةةودماناٌر ئةس  ودفدٌةةسي وةنؤظ  لةس    ينادت ادةر 

 كنؤنسي ِسل   ض اٌسكساض. لس  ئدودا ثوٌر ااد ار هد اادن كدُ ثري ئسجندورضٌر   ا كد ي تس ض 
 سكةس اناٌر ِسل   ض اٌوضٌر ِسل   ض اٌسكدُ ثةري نس كس  ة   ِس   كو هريُ ئسجندورضٌر ٌد اٌر هد اادن

اضوسك ضٌرٌر ثس  ِسودُ  ودو ش كودواس رثس  اضي OSCEٌد هسكدٌر لس   ودنضار يس سي كنا   ثس 
 ِساس ثري هد اادنااناٌر ِسل   ض اٌسكدُ. ODIHRِسااسلودار كادتن 

( اض ثةةةري هةةةد اادنااناٌر ODIHR -لةةةس ك ود ةةةر ىئريفوسةةةر ا كيةةةد اميوكنضنةةةرء ودفةةةسكدٌر وةةةنؤظ   
 ODIHRكودواس  ثةري كو تاناٌةس  ي  ادطةد يرة ووسكدٌر     كس  س كنض    دٌلس   ِسل   ض اٌسكدُ ثدس

ثناُء ثةس ادو       كاداكناٌر هسٌر نس هد  اسكر كنضك وار ثريثس  ثري هد اادنااناٌر ِسل   ض اُء
 نس  كد ااناٌر كريوسوريٌر ِسل   ض اٌسكدُ .
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 ن:بؤ ضاوديَسيكسدنى هةلَبرازدنى دزيَرخاية ODIHR بة  دةضةآلتدان -1 
ثةةري  ODIHR ٌدوةةسي ثةةس  اض 1994ااسةةسو س ي  لةةس    ك ئةةسجندوودؤ ثةةري كةةريٌطن ي ثةةدوي ثرياضثسةةت  

داسُ كؤ  فةنض ضٌ   يرة طؤتني لودّةدتو    ٌر ِسل   ض اٌر ا اد  داسُء كو ختاناهد اادناثس  يسار 
    د  ُ ئدودجنر كادتن.  ثو

 جندوةةس ثةةري تودطسارةة ٍر كاةةدتن ثةةري هةةد اادنااناٌر ا اد  داةةسُ ئس ODIHRكرةة طؤااناٌر كاةةدتني 
 هد اادنااناٌر ِسل   ض اٌسكدُ.   اض ي  ؤذادؤ ٌووس. كس    يلس

كنؤنةسكس ثانادةت. ثرياةس    ثةس    ؤذي هد اادني ِسل   ض اٌسكس اد وستر كودرةاسش لسنس   ٌدكنادت تسٌّد
ODIHR     ا  ضوثةس   هةدككووسكدٌر فةنض ضٌ  كةنا ثةري  ُ  هةد اادني ا اد  داةسٌر كنؤنةةسي  لسنةس     ةو 

 هد اادنااناٌر تسٌّد  ؤذي ِسل   ض اٌسكس. ثس  ثني كدثسٌرثو ُلس  ِسل   ض اٌسكدُ
   وتةةساضي ثةةريلةةس   ودٌةةس  ي هةةد اادن كدُ ا كةةدت ثةةري ود  اةةسكر كؤ  ثةةس   ٌدوساةةسش كودواسةة رثس ئةةسً
 . نرااّودٍدٌر اميوكنضثس  قريٌدغسكدٌر كنؤنسكس لس  ئديدثو ُثس 
ُ  كةةدتر ِسلسةةسٌطدٌرٌر كنؤنةةسي ِسل    لةةس تةةس ض ي قريٌدغةةسكدٌر  لةةس    ض اٌسكةةسي ا ثودةةت هةةد اادن كد

ِريكد  كةةدٌر  ضيسادٌرٌةةس   تةةد  كو ٌد ٌونةةرء ا ٌطةةرضُء كةةدل ودو ض ء  لةةس  كنؤنةةسكس ئديةةداض ثَي ِةةس 
ِسل ىستةةسكدٌر ِسل   ض اٌةةسكدُي كد ةةدُ قريٌةةدغر ذوةةد اٌر كريتةةدار ا ٌطةةسكدُء  ضيسادٌةةرٌر يرةة ر        

  ادن ض  كدُ. ئسجندوسكدُء اضوسك ضٌرٌر   مسر ِسل  
ثةةةري هةةةد اادني  ODIHRا  ئةةةسجندً ا كنادةةةت يود ةةةسيوداناٌر كنضك واةةةر ئس كةةةسكدٌر كريوسةةةوريٌر  

 ةر ينٌطةس  ق قريٌةدغر كةود  ِسل  ة ض اُي  ؤذي ِسل  ة ض اُي قريٌةدغر        ثس هةوض  ثةس   ِسل   ض اُ ثانادت
  ض اٌر  ضن س  ريي فنض ضُ.  ِسل   ض اٌر  ضن س  ري  قريٌدغر ِسل 

ُ  هد اادنضٌر كنؤنس َ ثةس   ا اد  داسٌةسكد كدتوداةرض  لةس   ِةسوو  قريٌدغةسكدٌر ِسل   ض اٌسكةسي   لةس   ئديةدا ث
ثس   ؤذي ِسل   ض اٌسكس  قريٌدغر ِسل   ض اٌر  ضن س  ريلس  هد اادنضٌر كنؤنس كو ختداسٌسكدُ تسٌّد

 ئديدا ثَ.
ٌر ا ض اسكةةةسكدلةةةس  ئدوةةدجنر هةةةد اادني ا ادةةة   داةةةسُ يس ةةةسكودرضٌر  ةةد  كضار قةةةول ر قريٌدغةةةس اةةةسك  

ئدوةةدجنر هةةد اادني كةةو ت  داةةسُ تةةسٌّد ئس كةةس ك نةةواووسكدٌر   ثةةسوً  كنؤنةةسي ِسل   ض اٌسكساةةس.
  وتساض ثري ِسل سسٌطدٌرٌر  ؤذضٌر تدا ةست لس   يسأل ئدودا ثو ٌودار فنض ضُلس  هد اادني ا يناد س  .

 ِسل ىستسكدٌر ِسل   ض اُء  ؤذي ِسل   ض اُء هريٌوستر ذود اٌر ا ٌطسكدُ. ثس 
ُ ثس ا   تةةوادر ك ود سكةةساضلةةس  لةةس   ؤل ةةر ِس اةةسكلةةس  ثةةدسكةةس   ةةس تدا ةةسترء يوديودكةةدُ ااةةد اانض 

 ا كدت . ( STOىهد اادني كو ختداسُ    (LTOىهد اادني ا اد  داسُ 
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كةدتر كنؤنةسي   لةس   نو ا  نةس  تداوسكدٌر ِةس ا   ثريهةوٌسكس فنض ضٌاناٌةر ئةس كر هةد اادن كدٌس       
هةةةةد اادنااناٌرض لةةةس    هةةةد   تس ض كةةةةس ي ِةةةس ا   ثريهةةةوٌسكس   ثس ِسل   ض اٌسكةةةساض. هةةةوٌاس  ؤل ةةةر   

 ااد ار كدت.  
 
 ء اليةنة نًَىدةولَةتًًةكانى تس: ODIHRهةماهةنطى نًَىان  -2

 هةةد  ثةةس   ةةودو اسكر ثةةدشء ثةةس      كضةةريُ ثةةوض ي هةةد اادنااناٌر ِسل  ةة ض اُ يس ةةسي كةةنا        
لةةس  ي ا كةةسُثس ةةرض  كةةس ئس ضٌةةسي  اداخةةنض   يري ض يري  كةةدُء لسنةةس   كودواسةة سكةةس  ا  كةةس تو  

ٌدوةةسي يوجنةةد  ثٍودةةنُ ا  ثةةد  ي ِسل سةةسٌطدٌرٌر  كةةس  هةةد اادنااناٌر ِسل   ض اٌسكدٌةةرض ِةةس أل ثةةر ُ
 اداخةنض   ٌودوا  ل ستووةسكدُ ا تةوضٌَ كةد ي     كةس   ِسودُ كدتورةرض ا  كةس ت  لس  ي   تر ِسل   ض اٌسكس

كةس  لةس    ضاضهةوٌر ئةس  كودرةٍود ء  ضنةثد اضٌسي    ا ثس اسكس   كد ثاسُ ثريثس  ئسجندً ثر ُ ئسيس  كادتن
 هد اادنااناٌر ِسل   ض اٌسكس   ا  ن ر ثَ. 
 دِةةةسٌطر ٌودةةةوضُ  ودواسةةة ر كاةةةدتنكناٌر ِد كةةةد يء ِسو  ضيسادٌةةةرٌر كةةةريٌطن ي ثةةةدوي ثرياضثسةةةت ك  

ODIHR   ٌدٌس  اداس تٍٍدوةسي ِد كةد يء   ئسً ثريهولسنس   ء  اداخنض   ٌودوا  ل ستووسكدٌر  س س
 OSCEطر ٌودةةةوضُ كريوسةةةوريٌر كس لةةةسودٌر  اداخةةةنض ي ئدنةةةدا ء ِد كةةةد ي ئةةةس   كر      دِةةةسٌِسو
كناٌر ِد كةد يء  كاةدتن ثةري   ادٍىداوةسكدٌر     اض 1997نةسك سو س ي  لس  (ODIHR(ء ى OSCEPAى

ً لةس   (ODIHR(ء ىOSCE PAى OSCEٌودةوضُ كريوسةوريٌر كس لةسودٌر    لةس   ِسوسئدِسٌطر ااد اانضُ
 هسٌر ثنييدٌساضق 

ٌد اٌر   فري ِد كد يو ٌد اٌر توضٌد ِد ثس سكدٌر كةود  ثآل ثو ٌةس  ي توىةسكدٌر    كودواس ر  -
 هد اادني. 

  ولس فودنكد اوسكدُ. لس     ينتَنوا   داسٌسكدُ ولس كو ختلس  دِسٌطرِسو -
 (. OSCE PAىثس  داسٌر نس ي لرييس ر ثري هد اادنااناٌر كو ختكر طؤ -
 ثوض ي كد  كساض. لس  ا   يسوسس يلس  ِسودِسٌطر كد كناُ ثري ا   كس تٍس   -
( اس  ء  OSCE PAكاسُ ىلس  ( ثد   كودانض ثودت OSCE  ٌطس ِسل   ض اٌر  اداخس ي تدا ستر ى -

ثةري هةد اادنااناٌر    (ODHIRيةسأل نةس ؤكر كريوسةوريٌر ى   لس  ( اس   ثري كد كناOSCEُنس ؤكر ى
 ِسل   ض اُ. 

 ادةر  اداخةس ي   لةس    تدار ِسل  ة ض اٌر  ضنة س  ري  قريٌةدغر نةس   ثةس   اناُء كريتدار ِودٍدُتسنموى -
 ثري هد اادني ِسل   ض اٌسكدُ.  ODIHR  نس ؤكر كريوسوريٌر OSCEتدا ستر 

 اض اضهوٌودُ. ثس   ضنثد ا كدُءلسنس    يضكري تر كريتدارء كوداّدتٍر تس ض 
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 ثسةنطًجة طشتًًةكان:   -2 
لةةةس  سُ ٌستةةةس   اسكطنتو  كدٌةةةس  كاةةةلةةةس كةةةريي ا ٌةةة  ثةةةس   ضيسادٌةةةرٌر يوّةةةدٌر ودفةةةسكدٌر وةةةنؤظ   

 ؤل ةر ينٌطةر ِسل  ة ض اٌر    لس  رئس   ضيسادٌرٌس ثدن. كسنسٌركنضاض  1948كريثوٌس  ي ير ر ندل ر 
ثو  ثس ةةةرض  اناٌةةةر كن ٌسةةةوةء ودفةةةس يرةةة ووسكدٌر  اووستةةةس   كضوٍلةةةس  كةةةدكء ا  نةةةت كةةةنا     

   ُ  اٌر  ةةةةوادٍرثةةةةض   هةةةةد كن ثةةةةس  اميوكنضتوةةةةسكدُي هةةةةوٌاس ِةةةةسوو  هةةةةد اادنضٌر ِسل   ض اٌةةةةسكد
ثةس    ضو س ثس  دُاناٌر ئس كسكدٌووداسكس   ثري يود سيثس  اضاا و ُء ثريهوٌر نودنوودُ كد ا كسُلس

 ودفسكدٌر ونؤظ.   ضيسادٌرٌر يوّدٌر
 ق  21ٌري ثس   ضيسادٌرٌر يوّدٌر ودفسكدٌر ونؤظي

 ضن س  ري ثض  ثس ادو ثناٌر كد  ثد ي  وتسكسارضلس  ثو ٌر ِساسثس رض  ودؤ ودفركسن ِسوو  -1   
  ادر ِسل   ض اٌر ئدكضا    ثودت ثري ٌوادٍس  كدٌودُ. لس  ادُ
 ودؤ ثريي ِساس  زوستطوكض اوس ير وسكدٌر  وتر  ريي ا ن اس ادت. كسن ِسوو  -2   
 ادةةر ِسل  ةة ض اٌودار ا   يء  لةةس  ا ثودةةت  اسةة ر يةةسه ث ود ةةس ثٍةةسودي ا نةةسوتر  اووةةست      -3   

ثةسكد ِودٍدٌر ا ٌطةرضٌر   ثةس   طؤء اضاكةس    ي تودةرض ئسجندوةر ا ادت   ا ٌطةرضٌودار يرة   كس    نسٌس  
 ٌّودٍرء كنؤنسي ِسل   ض اٌر اضاكس      ئدكضا.

     ُ َ لةةةس   ؤل ةةةر ااةةةد ي كةةةنض ي ِسل  ةةة ض اٌر ئةةةدكضا  ا   يء   نةةةس ودفةةةس لةةةس  كضوٍاناٌةةةر  ادزيةةةنت
اس تٍٍدوةةةسي  اداس تٍٍدوةةةسي ٌودوا  ل ةةةستر ودفةةةس وةةةسا ٌرء نودنةةةووسكدُء  اد    لةةةس  نودنةةةووسكدُي

 ودفسكدٌر ونؤظ اضٌر كودٌنض  . لس   ينااناُثس  ئس   كر ثري
 
 ) زيَكدساوى ئاضايشء هاوكازى ئةوزوثًى (  :OSCEئةزكةكانى  -3 

كريثٍّةةةةةديَ ىكريثوٌةةةةةس  ي ا   ًي لةةةةةس  (1991لةةةةةس كةةةةةريٌطن ي كاسٌةةةةةس ونؤظداستووةةةةةسكدٌر نةةةةةدل ر ى 
ء  ؤل ةةةر نةةةس  كر ِسل  ةةة ض اٌر تودةةةرض    OSCE ادٍىداوةةةسكدٌر لسنةةةس    اداس تٍٍدوساةةةسك ئوىةةةزض كةةةنض  

 ُ ثس ةةرض ااناٌر  اووةةستر  وتسكةةسادُء ا ثودةةت  لةةس  ا  كدتانضاةةس   ثةةري كد ضنةة ٍر وةةدفر ِد وتوةةد
ُ لةةس  هةةد اادن كدُ ثطةةوجنودَ  ( اةةس  OSCEىثةةس  كساو ٌراةةرض ُكةةس  يةةسأل ئةةس   ادٍىداودٌةةسي ِسل  ةة ض ا

 ىتسود دي كد اريي أ ثاس(.  
ئدودا ثو ٌر هد اادنضٌر  ريودل رء كو ٌر كنؤنةسي  كس  ٍّديٍرض ِدتو  ثسل طسٌدوسي كريثلس  ِس   ِد

هةةةد اادنضٌر ِسل   ض ٌةةةسكدُ كةةةنض   ك لسنةةةس   ً كودوةةةس   كضوسٌةةةريثةةةس  ِسل   ض اٌسكةةةس تودن كنيا كةةةدت.
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 ثةري يس ةسكودرضُء   OSCEلس  ٌودوضُ  وتدٌر ئسٌرضًلس  ِد كد اوسكر هدككء ئدندُ ثري يود سيض كناُ
 اووستر اميوكنضتر  ِودزكناٌر  ثس 

 ُ ً   لةس     ك ا  ا كس آ  وتدٌر ئسٌرضً ثدٌطّودر ر هد اادنضُ ا كةس ( OSCEىلةس    وتةدٌر تةني ئسٌةرض
كةس   هةد اادنضٌس ا كنادةت  لةس    اةس   ثةري هةد اادنااناٌر    تةر كنؤنةسي ِسل   ض اٌسكةس. هةوٌاس اض ض       

 ل  سسٌطودٍَ.اس   ِس  OSCE ادٍىداوسكدٌر ثس  ئدن ر كدثسٌرثو ٌر ِسل   ض اٌسكس
َ ثةس   هوض هةودو ي ادنةدار ِسل   ض اٌةرض   لةس   تةس ض  تر ثةس   OSCEا ثودت  ادٍىداوةسكدٌر   كةس   اي ثاةناد

ا نةة و ء ثنياةةد   ادنةةداوسكدٌر تودرضاةةس ىادنةةدي ِسل  ةة ض اُي ادنةةدي  وزثةةس نودنةةووسكدُي ادنةةدي  
  ضيسادٌرُي ادندي تد ضٌسكدُي  ؤل ر ئس  كد ضٌسي ئسجندً ا ا ادَ. 

لةةس  OSCEثةةري هةةد اادنااناٌر ِسل  ةة ض اُ تودار هةةَ ئسيةةس   ادٍىداوةةسكدٌر    ODIHRوةةسكدٌر  ادٍىدا
 اي ٌسكنادَ. ثس  ادند  نوس ىر  اووورض

وسثسنة ر كضوٍاناٌةر   ثةس   كةدكر اضثٍنادةت  ثةس   كنض  ارءثس  ا ثودت    ٍو نر هوض هودو ي ادندار
   كدٌرض. ٌودوضُ كاسٌس نودنرء كدل ودو ض ء ا ٌطر لس  ئدندا ءئد ضور

ثةةس  هوض هةةودو ي ادنةةداضء كةةود  ئسجندوةةرضٌر ِسل   ض اٌسكةةس لةةس    ٌطةةس ئةةس  يري ضٌاد اوةةس ينٌطدٌةةسي 
ُ  كةةةس  ً    ا ا ُء ا ثةةةد   ا ثٍةةةس   كةةةس  ود  اةةةسكر ثةةةس  شء ِس ضاةةةسكر تدا ةةةست ا   نةةةت ثاةةةس

 كودرىسكودرر ٌودوضُ كاسٌس نودنووسكدٌر ِسل   ض اٌسكس. 
 س ت ا ن س ضذ ي نس  كورض كريثانادٍس   ئس ضٌو  ىير طؤيي لس  OSCEا كنادت  ادٍىداوسكدٌر 

 اسكسدٌري كدكري ٌّودٍري ئدكضايي ا  ن ري لودثننوٍس  (. 
هةسٌر  ادٍىداوةسكر ٌد ٌو نةر هةدككء ثةض كاةسُء       ثس  كن ٌسوثر ى ير طؤي ( كضوٍاناٌر يسار 

 كوةرضٌر وةدفر ا ٌطةرضُ    لسيةسهد   ِةسودُ  ةودو ي  ثةس   اضاكس     ا كدت ثري ِسوو  ا ٌطر    كدل ودو ض ادةؤ 
  ضٌسي ا يسٌس تسوسٌر ادندار ثري ا ٌطرضُ. ثس 

ُ ثس  كودرضٌر ِسودُ ينٌطر ا كدتلس  كن ٌسوثر ىاسكسدٌو ( ثدس ثس  ِسوو  ا ٌطسكدٌر ِسل  ة ض ا
  وسثسن ر كضوٍاناٌر ٌد ٌو نر اضاكس    ضٌس.

% ي  ادةة  ي 11لةةس  كدُ ٌسيدتةةس كاةةدتن ثةةس كودةةر ادنةةدي ِسل   ض اٌةةسكدُ ا ثودةةت  ادةة  ي ِسل  ةة ادن ض      
ثةسوً   نوس ىر ٌوادٍس ضاستر كناٌةر  اد  اوةرض  لس  ا ٌطر   كدُ. ا   ٌووس ئسً  اد  اسش ثطري ا ادت

 يسأل  اد  ي  ِسل   ادن ض  كدٌرض اسك ثطنٌس  . لس  ا ثودت ذود  ي ٌوادٍس ضٌر لكسكدُ
 ٌر  ضتةد ِس ل  ةر ادت ثٍاةسي ا ٌطرضٌسكةس    اسكسةد ثةس   ا ثودت ا ٌطر  ضُ ث وضٌَ ثطسٌس ثٍاسكدٌر ا ٌ 

 نسٌ س ي نٍو ي ِسل   ض اٌر ئس  ثٍاساساض ثودت. لس 
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كودواسة س ِةسوو    كةس   ثس ةرض ااناٌر ا ٌطةر   كدُي  لةس   كن ٌسوثر ىكدكر( اضاكس    ي ا يساةسٌودت 
َ    اض  كةةدٌر ِسل   ض اٌسكةةس ِةةسثودتء ٌوادٍس ضاةةستوودُ كضوةة    لسنةةس   ا ٌطةةر  ادؤ كضٌوةةد ي تةةس ض ي  

 ثانادت. 
 تةسٌّد ا ٌط ةرضتء  ثةس   ا ٌطر   كسكس    يثس  ا ٌطرضٌرض كضوٍ انادتلس  ا كنادت كن ٌسوثر ىٌّودٍر(

كنيكنض  اةةث كةةود  فنادةةرضٌر ثةةري نةةٍر قر  ثةةس  ِةةوش  ةةودو اسك كسةةو ل سي ا ٌطرضٌسكةةسي ٌةةسثوٍنادت ثةةس 
ُ ِسل   ض اٌسكس. كن ٌسوثر ىئدكضاي( كضوٍر توضٌدي ئةس  ِد وتووةس ا كةدت ثةري ا     لةس   ئةدكضاي ثةس    ٌطةرض

كنؤنةةسي لةةس  هوض هةةودو ي وةةدفر ِد وتوةةدُ ثةةري ا  ثنياٍةةر ثريهةةوٌسكدٌودُء ئةةدكضاار  اداخنض  اةةر      
 ِسل   ض اٌسكساض.

ثةةس  ذادةةن نةةداسي ادنةةداض  لةةس  كنؤنةةسي ِسل   ض اٌسكةةس كةةس  كن ٌسةةوثر ىا  نةة ر( ئةةس   ا يساةةسٌودت   
 ُ ثةةس  ثس هةةد ي هةةد اادن كدٌرضلةةس   ةةودو اسكر ااةةد  يود ةةسيض ثانادةةتء كنؤنةةسي ذوةةد اٌر ا ٌطةةسكد

نةس  تدار تةناَ   لةس   ئدنة ر ثٍاةسكدٌر ا ٌطرضٌةس     لةس      ٌرء ئد ةانضارء   ااةر ئةسجندً ثةر ادت    
 ئدن ر كد يودناوس   تد  كو ا نسوتر ٌور ىدٌر كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس. 

 ُ سكر  ةةةودو اثةةةس  ا ثودةةةت كنؤنةةةسي ذوةةةد اٌر ا ٌطةةةسكدٌو  ئةةةسجندور  ضنةةة سقوٍسي ِسل  ةةة ادنض  كد
   مسر ااد ي ثادت.  

 

 -بؤ ضاوديَسيكسدنًَكى ضاالك بؤ هةلَبرازدنةكان: ODIHRمةزجةكانى  -4 
لةس    ا ض   ثري هد ادنااناٌر ِسل   ض اٌةس ا اد  داسٌةسكدُي اةسكودؤ    ODIHRثس  ثسكودر ئس  و ىدٌساسي

 كيثةةس    كةةود  نةةرد وةةدٌ   ODIHRتةةدٌر ئسٌةةرضً ئديةةداض  كناٌةةس  ي   وئس كدٌةةسي ا كس ٌةةس نةةس    
ثةةس  ODIHRكودضةةس ضٌس   ثةةس  تةةسءوا نةةت كةةرد كناٌةةر كنؤنةةسي ِسل   ض اٌسكةةسي ئةةس     لةةس كسوةةس   

 هد اادني   ا   ثسنو اي كنؤنسكس .لس   كننود  ٌدثودت
ODIHR  ا كةةسُ تةةسٌّد ئدوةةدا  ثةةو ٌر هةةد اادن كدُ     لةةس  ثةةدسكةةس  ئةةس  ثريهةةو ٌدٌساض اةةس  لسيةةسهد   

 .ُ كادتن ا كدتنؤنساسكر ِسل   ض ا س عووستر ِس  ك
ثس ٌدوسي هد اادن كدُء ئسجندوةس كريتداوةسكدُ كوداّدتةسي ثٍةسودكدٌر ِةس  ثةؤء ثريهةو ٌودار نةس ثس         

 ِسل   ض اٌسكس ااد ار كدت .
هةةد   ي ضٌر ئةةس  ين ٌ ووةةس ٌودةةو ا  ل ستوودٌةةس    ODIHRثسوسثسنةة ر اضثوٍاناٌةةر ئةةسً ِد كد اودٌةةس ي  

نةس ي كوداّةدتو ُء   لةس   ر ئةس  كودةو    ٌودوا  ل ستوودٌةسي   كودة ثس  تس  د  ُ وووضٌسكدٌس  و لس  ا كدت
 هةةةةةةةةد اادني ِسل   ض اٌسكةةةةةةةةس يود ةةةةةةةةسيودودُ ثاةةةةةةةةدت.     كريوسةةةةةةةةوريٌرا ثودةةةةةةةةت كةةةةةةةةس  ئس ضٌةةةةةةةةسي

 -قلس  ئس ضٌو  ثنا ني
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كودواسة  ثةري ئةسجندً يسادٌةرٌر كنؤنةسي      كةس   هةد اادنضٌسي لةس    ِد كد ااناٌر ذود  ي كودواست -
 تر كساو ٌرارض  .واٌر ِوش كودرساسك ثري  ثرد ا  ن انثس  هد اادنااناٌسكس

  ادطسي هسٌر  ادٍىداوسكر ندا   ثرد كاسٌس   .لس  ا ن ّودٍدٌر و ىدٌسثس  -
 كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس   .ثس     ينتٍر كضٌود ي كساو ٌرارض  -
ثةرد   ثةس  يرت ٌوادٍةس ي  وةز ء كاسٌةس نودنةورء كةدل ودو ض   ِسل   ادنض  كدٌةرض      لسيسهد  كريثو ٌس   -

 كود     ت اض.لس  سكدُكسن ااد ااناٌر كدتء
كدتر ئسجندورضٌر كنؤنسي لس  ٌد هسكدٌر ا  ل ست اض لس  ا نت ِودٍدٌر وريل ستر نسفس كناُ ثس  -

 ِسل   ض اٌسكسء  ؤذي ِسل   ض اٌسكس.
 تسكساض .و لس  ثٍاسكدٌر ا ٌطرضُء ذود اٌر ا ٌطسكدُثس  ا ن اس تٍر ِريكد  كدٌر يسار  -
   كناٌس  ي كضٌود اوس ير ووسكدُ. آلتر ثوا ن ّودٍدٌر ا نسس ث -
 

 -زنامةى هةلَطىكةوتى ضاوديَس :بة  – 5 
ا ثودةت هةد اادن كدُ   كةس   كنٌسةوةء ادنةد يرة وودٌسي   لةس    ئسً لوس سي كي  وض     ثنا ووةس  -

 -كدثسٌر ثَ كودودٌس   ق
-     َ ثةس   ييد ةسيرد كناٌةر ئس كسكدٌودٌةرض    لةس  ا ثودت هد اادن كدُ كةد ادز  ي اضاكةس    ي تةس ض  ثة

ُ  وا نةس ثس   ضو س  ثةس   يس ضٌةس   ثةري ثنياد  كةدٌر اضايةد نةسثد  ت     ثةس   تسكدُي  وةز ء كدل ودو ض  كةد
 كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس. 

ثرد  ريِسل كو تدٌرُء كةسك  سة ٍر   ثس  ئسجندورضٌر ئس كسكدٌودُثس  هد اادن كدُ ا نت ا كسُ -
 اوسكدٌر ا ٌطرضُ ي  ذود اٌر ا ٌطسكدُ .كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس   ادٍىد

كةةدتر لةس   هةد اادن كدُ كودٍدنةسي  اووةةستر كساو ٌراةرض  اةةدُ لو ٌةسي ِسل  ة ض اُ ِسل ةةر ينُء      -
 كاسٌسكدُ ا ٌدنودٍَ .ثس  كودواست اض  ريادُ

 اسكر تدا ست ِسل طنُ .وا ثودت هد اادن كدُ هسٌر   ٌ ء ئد -
نةةس جنر كاسٌةةس   مسووةةس ٌد  رياوةةسكدُ  ضثاودرةةَ ثةةري         ٌطةةس هةةد اادن كدُ كودوةةدُ ثد ةة ودت    -

 ثنياد     مسووسكدٌر ِسل   ض اٌسكس .ثس  ٌدثودت فس ودُ ا  كسُ نسثد  تثسوً  ِسل   ض اٌسكسي
-   ُ ل طساةسكر  ضقىةرء   ا   ثةس   ثٍةسودي هةسٌر  لسنةس    ا ثودت هد اادن كدُ  ضكري تر كريتةدار  رياةد

ُ   كنيكناٌةةةةس  يثةةةةس  اضثنيادةةةة ُ ي  ِسل ر نةةةة   فةةةةري وودار ئدوةةةةد ي ثةةةةري ئةةةةس  ثٍادٌةةةةسي ِسل  ةةةة ض ا
 س اضٌودُ ا كسُ .كسن
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 كةود  كةدتر  ةريي اض   لةس   كودرضٌر ِس  تود وٍوةسكر تدا ةستر  لس  ا ثودت هد اادن كدُ  ريادُ ثطنُ -
ُ  لسنةةةس   كضٌود اوةةةس لسنةةةس   هةةةد اادنااناٌسكسادُي ثةةةري ِس كاةةةسٌودار  ضيسادٌةةةرُء لودر ضٌةةةسكدٌود

   ك هد اادن. ووس نٍو  اض  كدٌودُ ثر ُير ووسكدٌر نن   ر هدكك
-  ُ  ادطةةسي فةةدك ء  لةةس  اناٌر  ضنةة س  رياضاكساو ٌةةرلةةس  ي ثاةةسُثس ةةرض  ا ثودةةت هةةد اادن كد

 يس  كودواس ر كنا .ئستسلسفريٌس   
 يرت ادند ٌور ىدٌرء نس ثدكاوسكدٌس  .ثس  ا ثودت هد اادن كدُ كساو نت ثَ -

 
 -:نى يازمةتًًة ثًَىيطتةكان ؤطًكؤم-6   

ثس وسثسن ر ئدودا ثد ر ثةري هةد اادنااناٌودار ا ادة   داةسُ هةسٌراَ كريوةسكء ِد كةد ي كودواسةت         
 ثناٌر ئسً ِد كد اودٌس ثس ادو  ا نت كيداناٌر ِسل   ض اٌسكسءلس  ا يسٌس يرد كود  هسٌر ودٌطودؤ

س ؤكر ئدوةةدا  ثةةو ٌر نةةثةةس  ا هةةودت ثةةس ادو  كةةس ثةةري ِسل   ض اٌةةس ODIHRكاةةسُ نس كس  ةة ود ي لةةس 
ُ    ODIHR كريوسوريٌر  OSCEلسيةسهد ٌوادٍةس ي  ي ثري هد اادني ِسل   ض اٌةسكدُ  يودطةنيء كد يودن كةد

PA ثودت .ثس رض  لو ٌسكدٌرضلس  ِسٌرادؤلس   ضٌساسكس لس 
ثو ٌر هوض هةودو ي  كدثسٌةر لةس   ٌر ِد كةد ي اةس كودواسة سكدُ ال ٍودثو ٌةس    ريسةو ئدودجنر نس  كر كريو

    .  OSCE ادٍىداوسكدٌر ثس  اٌسكسادندار  اوور كنؤنسي ِسل   ض 
 OSCE  PA    اةةدُ ِةةس   ضكةةري تودار  ODIHRكاةةسُ لةةس  ِةةس  هةةد اادناوسكر كودرةةو ي ِسل  ةة ض اُ

 نةو اضٌسي تودرضاةس  ثةس   كس ئداةد ئةس  يري ضٌاد اوةس   لس  ي  تر كساو ٌرارض   ؤل ر  ريي ا ثودتو لسنس  
ُ   اٌةس ِد كد  لو ٌدلةس    ِسٌةرادؤ ؟ اةدُ   ضنةثد ا كدٌرض ِساةس   كس لةس   ا ادة ضار  ثةس   وةسكدٌودُ كاةدتن ا كةس

 كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس .
 -: OSCEزيَكدةزى تايبةتى  -7 

ودار نودنةةةةث اضثٍودةةةةت   ك  اداخةةةةس ادار تدا ةةةةستر ثةةةةري   كسنةةةة OSCE  ٌطةةةةس نةةةةس ؤكر   مسةةةةر  
 ثري هد اادني كو ت  داسُ  OSCE كريوسوريٌرنس كناضاستر كناٌر 

كةةةدش ء ا ضي   كضوسٌةةةري (OSCE  PAىنةةةس ؤكر ثةةةس  س نودنةةةووس ا ثودةةةتكسنةةة ئةةةس كةةةس  ااةةةد  
 نس ؤكرض .لسيسهد   ض اد كناُ

اض ثةةةري هةةةد اادنااناٌر ِسل   ض اٌسكةةةس  (ODIHRى كريوسةةةوريٌرنةةةس ؤكر لسيةةةسهد   اداخةةةس ي تدا ةةةست
ُ ِس ا  كودُ كد  ثري ئسجندوثس  كد ا كدتء  رضٌر قريٌدغر ِسل   ض اٌر  ضن س  ريي نس  تدار ا كةس

ثو ٌر ِسل   ض اٌسكس ندكا كنادت تس ض لس  ًكس ذٌدوسٌو نورض ا ضي ود  اسكركريٌطن اسكر  ؤكس لس 
 كد  كدُ    ُ ا كسٌس   .
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 -بؤ ضاوديَسيكسدنى هةلَبرازدنةكة : (ODIHR) مطًؤنىؤكضةزؤكى  -8  
( ثةةةري هةةةد اادنااناٌر ِسل   ض اٌةةةسكدُ ا ن ٍورةةةدُ ا كنادةةةت ثةةةري   ODIHRسةةةوريٌر ىورينةةةس ؤكر ك 

ء كرةة طؤي هةةدككوسكدٌر هةةد اادني ا اد  داةةسُء كو ختداةةسُ. ِةةس   ِد     ((ODIHRٌوادٍس ضاةةستر 
ُ   ثس  ثس ادو ثناٌر اد وستووس تدا ستسكدُثس  ِسل ر ن ودت  ادةز  لةس   هةد اادني ِسل   ض اٌسكةسء ال ٍوةدثو 

 وسكر هدكك .اوس جء كودرض اس ووسكدٌر هد اادنلس  ينتٍر  اووست
كضوةَ كناٌةر   لس   كننود  ا ثودتثس  ِسل   ض اٌسكسش( ثري هد اادني  (ODIHR كريوسوريٌرنس ؤكر  

نةةس ؤكر لةةس  ييد ةةسيرد كناٌةةر هةةد اادن كدُ ثةةري كودرض اسةة ووسكدٌر كةةد ي هةةد اادني. ِةةس  اةةسك        
ُ  ( OSCEىثري هد اادني ِسل   ض اُء  اداخةس ي تدا ةستر    (ODIHRى كريوسوريٌر  اض كوداةس   كد ا كةس

 كريوسةةةةوريٌر اةةةةرض .ئس كةةةةسكدٌر نةةةةس ؤكر وةةةةد  ي هةةةةد اادني كو ختداةةةةسُء قريٌةةةةدغر ئدودا كدلةةةةس 
 ةةر ِسل  ةة ض اٌر ثةةس   يدةةر نس كس  ةة ر  ضنةة س  رييلةةس  ثريهةةد اادنااناٌر ِسل  ةة ض اُ ODIHR)ى

 ض  ةري  لةس   /  ض  ري    ااد ي ا كنادَ. نس ؤكر كوووسوريٌسكسش ِدتوهةري ا كةدت   ODIHRثس  نس 
ثةةري  (ODIHRى وريٌركريوسةة  ء ثةةري  ض  ةةري ثةةري ييد ةةسييداناٌر  ضنةةثد ا كدُ. ِةةس   ِد نةةس ؤكر    

ً و ض   ينتٍر ثدلوريكي  ثس  هد اادنااناٌر ِسل   ض اٌسكدُ ِسل ر ن ودت اضء (OSCEىلةس   تدٌر ئسٌةرض
 تساض اضوسك ض .و لس   ا اد  داسُ يس  كريووسوريٌودار ِد  ودو  (OSCEى كريوسوريٌر
لو ٌةةةسي  لةةةس اض ثةةةنا نيتةةةدٌر كساو ٌراةةةرض و لةةةس  (ODIHRىٌسةةةوثسكدٌر  كنلةةةس  ُثس ةةةرض  ئس ضٌةةةسي

ٌةد ي ىثةس ادو ثناٌر   ثةس   ِسل   ض اٌسكةس ثةس ادو ثناٌر   نض  ثةري اتر ا ن ٍورةدٌ وِسل   ض اُ اةدُ ا نةس  
اةةة  ثةةةري هةةةد اادني ِسل   ض اٌةةةسكدُ    (ODIHRى كريوسةةةوريٌرِسل  ةةة ض اٌر ٌورةةة ىدٌر( ي نةةةس ؤكر  

ريفوسةةودار تر ِسل   ض اٌسكةةسء اضوسك ضٌةةرٌر ئوا نةةسلسيةةسهد  كوداّودٍةةدٌر كساو ٌةةريثةةس  ِسل ر نةة ودت
 ئسجندورضٌر كساو ٌةري ادنةدارء   مسةر   ثس  تساض .ِس   ِد ِسل ر ن ودتوكدا س  ر ئس   لس  كدتر

  كض  تء كاسٌةةةس نودنةةةووسكدُء  اداخةةةنض   ٌد اووووسكدٌةةةرض  لسيةةةسهد  ئدنةةة ر ٌورةةة ىدٌرلسنةةةس  
كدٌر تةةنء ىلسٌد ادٌةةرض هةةد اادن  ٌد  رياوةةسكدُء كريوسل ةةسكدٌر ودفةةسكدٌر وةةنؤظء  اداخةةنض   وسا ٌووةةس

 ووٍس ٌستس  اوسكدُ (.كس  ِريكد  كدٌر  ضيسادٌرُء
َ لس  ا ثودت كضٌود اوس كريكنض  كدُ نس هةد  ي ئةسً   ثةس   رضُئورةد  ت لسيةسهد   هسٌر فدامودؤ اض ثثةد ادز اد

  ضكري تر كريتدار كنؤنسي ِسل   ض اٌسكساض نو اادُ ىلد    ثطؤادت .لس    ٌطسكس  كضٌود ادٌس
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 بؤ ضاوديَسى هةلَبرازدن  (ODIHR) كؤمطًؤنىى جًَطسى ضةزؤك  1 -8 
ِد كةد ي كناٌةر   ثةس   ثري هد اادني ِسل  ة ض اُ ِسل ر نة ودت   (ODIHRى كريوسوريٌريودطني نس ؤكر 

كةدتر ئدودا ٌةسثو ٌر اض.   لةس   نس     ثدس كنض ُلس  يرت ئس  ئس كدٌسيلس  نس ؤكر كوووسوريٌسكس
هد اادنضٌر لسيسهد  ؤ ِودٍدٌر كساو ٌري ادنداوسئس كس نس  تداوسكدٌر يودطني نس ؤك كودلس  اسكودؤ

ٌد هةةسكساض ثةةري    يةةنتَء  ةةر كناٌةةس  ي  ضكري تةةسكدٌودُء    لةةس  (LTOىهةةد اادناس ا اد  داسٌةةسكدُ  
ثةري هةد اادني ا ادةة   داةسُ ي ِةةس   ِد     (ODIHRى كريوسةةوريٌرنةس ؤكر  ثةس   كودةرضٌر ئةسً كضٌود اودٌةةس  

 ثس كودضس ضٌس   ثري ئةسجندً اضٌةر ئةس  ي كودواسة س      ض  ري   لس  ا ثودت يودطني نس ؤك نسفس  ثادت
 ثري كنؤنسي هد اادني  كناٌسكس .

 

 -بسدنء فةزمانبةزى كازطًَسى :بةزيَىة  8-2 
اضا ٌنادةةةةت ثةةةةري  (ODIHRى كريوسةةةةوريٌرفس ودٌ ةةةةس ي كةةةةد يودني ثةةةةري ِد كةةةةد ي كناٌةةةةر نةةةةس ؤكر   

ُ لةةس  هةةد اادنااناٌر ِسل   ض اٌسكةةس سةةوريٌر ثةةس ادو ثناٌر كريو ثةةس ِةةسوو  ئةةس  كد ضٌةةسي كساو ٌةةراود
رضٌدُ ثري هد اادنااناٌر ا اد ء كو ت  داسُ. اض ضارء ك ٌثس ادو ثناٌر  هد اادناوسكس   ِساس   ك

 ئس كسكدٌر.  راناٌكد يودني نسفس  ثادت ثري يود سيودا ثودت فس ودٌ س ي 
 

 -ئةندامة ضةزةكًًةكانى تس :   8-3  
  هةةد كناٌر لسيةةسهد  يةةري ي ئسجندوةةسكدُ اضا ٌنادةةت اناٌرارضودٌر كريوسل ةةسي نةةس  كر ثةةري ااةةد ئسٌةة

 هد اادني كنٌر ِسل   ض اٌسكس . كريوسوريٌركساو ٌري ٌودوضُ 
 

 -لًَواتىويى زاطةياندن : ءثطجؤزيى 
هةةةد اادنااناٌر ِسل   ض اٌةةةسكدُ ا  ثةةةد  ي ادنةةةدكدٌر   كريوسةةةوريٌرثةةةري اد وةةةستر اضٌةةةر نةةةس ؤكر  

 ُ ُ ِسل   ض اٌسكةةسء  ؤهدء كودرض اسةة لةةس   ضيسادٌةر ِسل   ض اٌسكةةساض  ي   لةةس  ووسكدٌر ِريكةدٌر  ضيسادٌةةر
 ِس  كدترد  ادر كودر ض ئس ض ا كنادت ثو ٌر توىر هد اادني  ضيسادٌرُ   ودار ثدش ثودت .

 
 -ثطجؤزيًة ياضايًةكان : 

  ُ ِودىةةةد  كةةةس  هوض هةةةودو ي ادنةةةداوس   ِساةةةس  ثةةةس  ثوض ضٌةةةسي كساو ٌةةةري لةةةس   ثةةةري ئدوريذيةةةد ي كةةةنا
  اداخس ٍر ئسجندوسكدٌرض .لسيسهد   ري ا ينادتلس   اُا ن س ضذ كدٌر ِسل   ض
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 -ثطجؤزيى هةلَبرازدن  : 
تةةس ض ي كنؤنةةسي ِسل   ض اٌسكةةس  يةةري ي ثةةس  ثةةري ا نةة سثس كناٌر كضٌوةةد يء  ض ادةة  كةةناُ نةةسثد  ت

ثةةةس ادو ثناٌر  وسثسنةةة رثةةةس  تر نةةةس  كووس  وا نةةةسثةةةس  ئسجندوةةةسكدُيء كودةةةؤ ِودٍةةةدٌر كساو ٌةةةري
ِسل   ض اٌةةس ٌورةة ىدٌووسكدُء ِسل ىستةةسكدٌر ِسل  ةة ض اُ ثةةري ثةةس ادو ثناٌر  ثستدا ةةسترِسل   ض اٌسكةةس  

 كرد ثنكووس نودنووس نس  كووسكدُ .
 

 -كازمةندى دازايى : 
لةس   ثةري هةد اادنااناٌر ِسل  ة ض اُء كد وسٌةري كةد يودني      (ODIHRى كريوسوريٌرثري ِد كد ي كناٌر 

هةد اادني ِسل   ض اٌةس   ِساةس     كريوسوريٌراٌر اض ضار ثس ادو ثنثس  ودُاِسوو  ئس  كد ضٌسي كساو ٌر
. 

 -ثطجؤزةكانى بىازى ئاماز : 
 .د اادن كدُ هريٌود ر  واناٌس  ادُيس س كودرضٌر فري ور  ضكري تر هثس  ثري ئدوريذيد ي كساو ٌرارض 

 

 -كازمةندى ثةيىةنديًةكان : 
 تدا ةستر ثةس   ِسل   ض اٌةسكدُء هد اادني    فري كس لسودٌر ثريلسيسهد  ِودزكناٌر كساو ٌراوسكدُثس ثري

يةس  كودواسة ر   ئةس  OSCE  PAا  ل ةستر  ئس  كريوسل سي ا ن ٍوردُ كنض ُ ثري نةانتد استر ٌودو لسيسهد 
 كنا .

 
    -قؤناغى ثًَش هةلَبرازدن :-9 
 - داسُ قهد اادني ا اد  

 ا نةت  ثةس     خبناد ةس كنؤنسي هد اادني ِسل   ض اٌسكدُ كد ي اةسك  ؤذٌووةس  ا ثودةت كضٌوةد ي تةس ض     
 ادطةدي فةومي    مسةر فريتريينضفووةس  ي     لةس   كنؤنةسي ِسل   ض اٌةساض  لس   ي ا كسُثس رض  كس ئس ضٌسي

ُ  ثةةةس   ا ثودةةةت هةةةد اادن كدُ ِسنةةة   لةةةس  كودرضهةةةو ٌس  ي قريٌدغةةةس  ضثو ا   كةةةدٌر  ةةةوىل ِسل  ةةة ض ا
اُء ذوةةد  ءكريتةةدارل  ةة ض اُء كد ةةدُ ا ٌطةةرضٌر   ٌد ٌو نةةر ا ٌطر   كدٌةةس   تةةد ِسل ىستةةسكدٌر ِس  

ٌر ثد ةةة اَ رضوسثسنةةة ر ئسجندوةةةثةةةس  ء كودرةةةسكدُوكناٌر نةةةاد  اثوٍةةةر ئسجندوةةةسكدُء هد  نةةةس 
 (LTOىثري هد اادني ا اد  داسُء ئس  كريوسل ةس نةس  كووسي    (ODIHRىاناٌر  ادٍىداوسكدُ ود سيودي

اناٌر ودود  ا نة ث ككسوس    كيثس تدٌر ئسٌرضوس    ضنثودنضثو ُ ثري ود  ي ا   ودٌ وكاسُ  كس لس
 كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس .
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ٌةدغر كةود    ثناٌر قريثةس ادو   كريكناٌس  ي كضٌود اوس ااد  كدٌر هدككرء كةدكر  LTO ؤل ر اسكسور 
كس ةر نودنةر كةود      كناٌر ادندي ِسل   ض اُء ِسل ىستةسكدٌر ِسل  ة ض اُ    ِسل   ض اٌسكسء يودطؤ

     س .
ثةةريي ااةةد اانض   ا ثودةةت كةةس  هوض هةةودو اساض ثودةةتلةةس    اُثةةري ئةةس  ي هةةد اادنااناٌر  ؤذي ِسل  ةة ض

ُ يلةةس  ر ادنةةد   ضنةة ووسكدُ ثانادةةت ثود اةةسٌهةةد اادني  (LTOى ء رةةت قريٌدغةةسكدٌر  ةةوىل ِسل  ةة ض ا
ووٍةسكدُء  كس تدا ةستر هةد اادنااناٌر  ثةس   رءتريوةد كناٌ   ضٌسش كس    ا    ؤ ٍ ؤي ا ٌطر  لس 

ُ ئةةدفن تي   ك ا      كدٌر كةةس    ا    ؤ ةةٍ ؤي ا ٌطةةر   كنؤينضوةةسلةةس   سةة ٍس      ك سةة ٍود
 ِسااسلس كد يودناوسكدٌر ِسل   ض اٌسكدٌرض .لس  اناُوٌوادٍس ضاست
 كريوسةوريٌر نةس ؤكر  لةس   انض اض ثري    ينتٍر  ادٍىداوسكدُا ؤذي ااد لس  ئدودا ثودت (LTOىا ثودت 

 ةري  لةس   ٌةسي  ةوض      وئةسً  د ثري هةد اادنااناٌر ِسل   ض اٌةسكدُء ا ثودةت  ادٍىداوةسكدُ      (ODIHRى
 -ثطنادت ق

 .ODIHRتدا ستر  ؤل ر ثس  ءOSCEكودرضهو ٌس  ي  
ُ   ODIHRكودرضهةةو ٌس  ي ك ود ةةر    هةةسٌراَ ا نةة س ضذ ي  كةةس  ثةةري هةةد اادنااناٌر ِسل  ةة ض ا

 ي تودرضاس ثري هد اادنااناُ .(ODIHRىكد يودنيء كنؤينضور 
    ُ كناٌس  ي  ادٍىدايو ادندكدٌر ِسل   ض اُ . 
 ً اضٌس  ي كننود ي  ؤذٌدوسٌو نسكدُ .وكودرضهو ٌس  ي ثد   اؤ ر    

 ودو ي ِةس  توىةس    ثس  كد وسٌر كدٌر اضثسش ا كدت (LTOىكدش    ينتٍر و ىدٌسي كد كناٌودُ 
كنؤنسي ِسل   ض اٌسكسي تورض ئسجندً ا ا ادةت  كس   د  يلس   ثري ِسل   ض اٌر  وادٍسكدُ كسس ا  

ُ  ضكري ت (LTOى. ا ثودت  َ   لسنةس    سكدٌودُ ثٍودةن لةس   ا ِودٍنادَثةسكد   ا ضتةن كةس   ئةس   ة دٌسي ا ا وةٍ
  ضكري تر كريتدار كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس .لس   ودؤثس  ا ثٍس اض  (STOىكري  سي  ضكري تر 

س ؤكر نةةة كةةةس ئدوةةةدا ي كريثو ٌس  اةةةسكر ا   ي ثودةةةت  (LTOىكةةةس  هةةةد    ضٌر ئةةةس  ش ا كنادةةةت 
ثةةس  كةةدتر  ةةوىل تدا ةةستلةةس   ةة ض اُ ثدٌطّودرةة ر ثةةري ا كةةدتثةةري هةةد اادني ِسل  (ODIHRى كريوسةةوريٌر
َ   كننةود  ثةس   (LTOىِوش  ودو اسك ثس  خس ٍس كنؤنسي ِسل   ض اٌسكسثرد ا ن ثس  ءهد اادني  ا ثة

لسيةسهد   ِةس   ِد ي ِس اديء ٌد هةسكدٌرض لس  تسكدٌر ِسل   ض اُوا نسلسيسهد  اناٌر كساو ٌرياااد لس 
 اووووةةسكدُ ىلس ضٌةةسش ِةةس  كريوةةسل ودار ودفةةسكدٌر  اداخةةنض   ٌد اسٌةةس نودنةةووسكدُءك  اووةةست  

ُ  وةةنؤظ اةةدُ هةةد اادنيء  اداخةةنض   وسا ٌووةةسكدُء  ض    (. ا ثودةةت يسادٌةةرُء هةةد اادن  ٌورةة ىدٌووسكد
  -قٌس ثاسُوهد اادني ئسً  دقريٌدغر كود   وىل ِسل   ض اٌرض لس  (LTOى
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 -هةلَبرازدن :بةزيَىةبسدنى   9-1
ُ ء كوداّةةةدتَ -قسل  ةةة ض اٌر ٌورةة ىدٌر ثناٌر ِثةةس ادو     نس هةةةد  ي  ضِودٍةةةدُي نس هةةةد   ونؤاوةةسكد

 ئدونِضك كدُ .
 ا ٌطر  ء كس    ا ي وسا ٌر .

 كودٍدنسي ا ٌطر  ضُء تريود كناٌودُ .
 ٌد ٌو نث كدل ودو ض ء كاسٌس نودنووسكدُ .

 ِسل   ض اُ . ثدكٌسي نٍو   كدٌر
  و ُء  اداخس ٍر ا ٌطرضُ .وٌّودٍ
 داوس تدا ستسكدٌر ا ٌطرضُ . ادٍى

 يودكناٌس    كريلودٍاناُء   اثوٍر كنؤنسكس .
 كدُء ووادٌزور كودهو ٌس   . وناد
   

 -هةلَمةتةكانى هةلَبرازدن : 2 -9                 
 ِسل ىستس نودنووسكدُ . (أ
 نس هد  ي اض ضار ِسل ىستسكدُ . (ب
  ضيسادٌرُ . (ج
 ِسل سوكس تر ِودز كدٌر ئدندا  . (د

 

 -هةلَبرازدنةكان :ةزيَىةبسدنى ب  9-1
ِ  كودا -ِسل  ةة ض اٌر ٌورةة ىدٌر ق ثةةس ادو ثناٌر  /أ ودٍةةدُي نس هةةد  ي  ّةةدتَي نس هةةد  ي ونؤاةةري  ض

   -قِسل   ض اٌس ٌور ىدٌووسكدُ اثِريكد  كدٌر كوداّدتسي كد يودن
  ك ىلو ٌسي  ادو ثس ضاستووسكر ٌور ىدٌر اضا ٌنادت ثري كنؤنسي ِسل   ض اُ ثس لس  دل ستر ئدنداورض

ِسٌةةرادؤ يةةد  هةةد اادنااناٌر ي يةةري  لةةس   اةةدُ ِةةس  قس ض  اةةسكر ٌد  ٌةةري ِسل   ض اٌةةسكدُ( ىه.ُ. (
 ةودو اسكر  ثةس   ا ثنادتثةس ادو   ِس  ِسااسلودؤ وا ادي  ادطدي ا كيدي اضا   لس  كنؤنسي ِسل   ض اُ

 كدك  ا  نت .   ثود اسُ
فنتةةوفودم ر كةةس  دٌس ثةةَكسنةة يةةري  لةةس   اةةسُ ثودةةتء ود سي نس كس  ةة ود ي ِسل  ةة ض اُ ثا ثودةةت ا نةة

 ئةس  نةس ثس رياوساض ا ثةرد ئةس     لسيةسهد   كداض  ر ودااي كد ادُ تيدٍسكدت.ثس  نودنست دكي  ِدٌرضُ
َ  ثةس    ةد  كضار تةس ض ثَي   ِسل سةوكس ت     ادةز   دٌس  د  ٌر ٌد ثةدٌطر ثةدش    كسن ثةس   يري ادةؤ ث ةوضٌ
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َ    ةةودو اسكر ثةةدش  ادٍىةةدار  ادنةةدكدٌر ِسل  ةة    ِس   ةةس  لةةس  ض اُ ئةةسجندً ثةةر ُ ثةةرد ئةةس  ي ث نةة
 ئسجندورضٌر كد  كدٌودُ .لس   ادطنار
ّودٍنادةةةت ثةةةري  ضينتٍةةةر كد نةةةسٌطر ٌودةةةوضُ ئةةةس       ش ا كنادةةةت ا نةةة سي كةةةد يودني كودا  وةةةسلس يطةةةس

كد نةسٌطووس كودٍدنةسكناٌر   لةس    وسثسنت. ٍوردُ كنض ُكاسُ  وزثسكدٌودٌس   ا ن لس  ٌوادٍس ضٌسي
 اناٌةرض وٌوادٍس ضاستلةس   اسكسةدٌر لسيةسهد   ٌودوضٌودٌرضلس  تسو اداخس ٍر ا نس  وزثسكدٌس   ٌوادٍس ضٌر
 كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس .ثس ادو ثناٌر  يرت ئدن سكدٌرلسنس  

  ااناُثس ةةرض  ّودٍةةد ئةةس ض دُ لو ٌةةسكدٌر ِسل  ةة ض اٌودُ كودا ِةةس كدتودؤ ٌوادٍةةس ضٌر كاسٌةةس نودنةةووسك  
َ  لةس   ٌر ِسل   ض اٌودُ ىلد قسا غس ا كنادتء ٌدثودةت كن كديسٌر ي ِسل ىستسكدلس    وزثةسكدٌودُ ا  ثاةناد

 ثس ادو ثناٌر ِسل   ض اٌسكساض ا  ار كسُ .لس  ئس  ثنياد ضٌسيلسنس  
 ُ ا ن ٍورةةدٌاناٌر لسيةةسهد كسوةةس    كيثةةس  ثد ةة   ضاةةس ئةةسً ا نةة س كديودناوةةس ِسوورةةسار ثودةةت اةةد

ُ  ةةودو اسك ثةةس  رةسار ٌةةسثو  ئةس ض  ئسيةةس  ِسوو ةةري  ثودةت .  رضاةةلو ٌةسي تسٌيوز  ثثد ادز ادةةت يةةس   ثود اةس
كمس كداةةسي ئسٌرضوةةسكدٌر كةةد ادز ض ثَ ا ضي يس ضٌةةس  ادُ ثةةري نةةس  كد  كدٌوةةدُ. ئسيةةس  ا كيةةدي اضا      

 ادطةةةدي لةةةس  ر ثثد ادز ادةةةتثود اةةةسٌثةةةس ادو ثناٌر كنؤنةةةسي ِسل   ض اٌسكةةةس ئةةةس ض ا ثودةةةت  ثةةةس  ِسنةةة د
 تر   مسر .وا نسثس   ضو س ثس  ٌرضوسكدُكد ضن ٍر كمس  كداسي ادندار ئس

ر كد ثادت  ا ثودت ودفسكدٌر ئدكضاي  ضا  ثناَ ي كسووٍسكدُ ي ثود اسٌثس  ا ثودت ا ن سي كد يودني
 كيدر ادندار ثودت. ثس  ر  ادٍىداوسكدٌر كنؤنسكسثود اسٌ  اداخنض  كدُ ي 

ؤنةةةسي ِسل   ض اٌسكةةةس. خبدتةةةس   ضٌساةةةس  ةةةس عووستر كن لةةةس  توِودٍدٌودار ا نةةةسثةةةسكد  ِةةةس   ةةةنض  
 وستننووس   .

 كناٌةةس  ي آل ادةةر ثلةةس  ثةةس ادو ثناٌر كنؤنةةسي ِسل   ض اٌسكةةساض يةةودطؤ ثانادةةتلةةس  ا كنادةةت ئةةد ضور
ثس ضاستر ِسل   ض اٌر ثس ادو  كدتودارض ا ثودت هد كوداس تٍرلس  ئد  يو ئدندارر ير ر ادنداوس  

 تريود كنضثودت . ٌور ىدٌر كنض   ثودت  ندتء كدتسكدٌورودُ
لسنةس      كض  تس كودرو كدُ ي ا ن س كد يودناوسكدٌر تةن وس كةسكيء يرة ر ي ٌوادٍةس ضٌر  اووةست     

 ِةريل ر ِسل   ض اٌسكةساض كد ا كةسُء كرة طؤي    لس  كد يودني ٌد  ريار كريوسوريٌرء ئدن ر ٌد هسكدُ
ُ  لةةس  ويسةة ووسكدٌس   ثةةري  ر كةةد   كةةد يودنيو ل ادةة لةةس  ثةةس ادو ثناٌر ِسل   ض اٌسٌورةة ىدٌووسكس ا كةةس

ِةةةس   ِد   ٌطةةةس ئةةةس كر ئدوةةةدا كناُء اضثس ةةةاناٌر  ي ِسل   ض اٌسكةةةسثةةةس ادو ثناٌر  ئدوةةةدا كناُء
نةةةٍر قسكدٌر ا ٌطةةةرضُء  ةةةوادٍر ا ٌطةةةرضُء وةةةري ي      كسةةةول سكدٌر ِسل  ةةة ض اُ    ٌد ٌو نةةةسكدُ  

ء لوكةةسهكس اضثةةني كناٌةةر عةةسو د ي  لسيةةسهد    مسيةةو يرةةت كودرض اسةة ووسكدٌر تةةن ثطنٌةةس ئسنةة ري     
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تس وكد ضن ٍر ئدندا  .ا ثودت هد اادن كدُ  ؤل ر   كض  تةر كساو ٌراةرض   ا نةس    اضثس اناٌودُ  
  اداخس ٍر كنؤنسي ِسل   ض اٌسكساض.لس  ٌد  رياوسكدُ ثزضٌَ

 

 -ضةزضاوة مسؤيًةكانء زاهًَنان : 
كؤ   ّةدتو ار تدا ةست ثةري نس  سة ٍر كنؤنةسي ِسل   ض اٌسكةس      ودل اناٌر نس هد  ي ونؤار  اضثوٍ

ُ       كودواسةة س . ثةةري كد وسٌةةرضٌر  كةةس  ا ثودةةت هةةد اادن  ا ادةة   داسٌةةسكدُ ئةةس   ادٍىداودٌةةس   هةةد  ثاةةس
 ُ  ؤذي لةةةةس  كد  كدٌودٌةةةةرض ثطةةةةوجنودَلسيةةةةسهد  ِسل   ض اٌسكةةةةس اضا ثةةةةسكادٍنادتء ا ثودةةةةت كد وسٌةةةةر كد

 ِسل   ض اٌسكةةةةةساض .ا ثودةةةةةت هةةةةةد اادن كدٌو  ِد كد اةةةةةدُ ثاةةةةةسُ ِس هةةةةةسٌر  ئسٌةةةةةرضودٌر لو ٌةةةةةسي 
كنؤنةسي ِسل   ض اٌسكةساضي ا ثودةت    ثةس ادو ثناٌر   ئدنة ر لسنةس    ِسل   ض اٌسكس هسٌراَ  وه ا ثوٍَ

( هةةد اادني ئةةسً يةةري    LTOئةةسً يةةري    ضِودٍدٌةةس ئدوةةدا ثو ٌر  وزثسكدٌورةةر تودةةرضثودت  ا ثودةةت ى    
  وكٌسش ثادت.

 

 -هةلَبرازدنة نًشتمانًًةكان :بةزيَىةبسدنى  شةكانىjضةزضاوةء ئامسِ
 ادطةدي اضثوٍاناٌةر   لةس   ٌسكةس كضوةَ ثانادةت    اسٌر ا نة سي كةد يودني كنؤنةسي ِسل   ض ا   ودنادت ثا ك

كاةسُ نس هةد    كاسٌةس  اووووسكدٌةس    ا ثودةت      لس  كودواست ثريادُ  اسُ  ودنس هد  ي اض ضار ث
ثوٍاناٌةر  سي ِسل   ض اٌسكس ثري ينٌطر اضثس ضاستر كنؤنثس ادو  تودطسار ٍرلس  هد اادن كدُ ال ٍودثَ

 -كدٌر كنؤنسي ِسل   ض اٌسكسي   ك قكودرض اس ووس
 ئدندٌاد اوسكدٌر ثٍاسكدٌر ِسل   ض اُ لس  ينٌطر ئدودا كناٌر ذود  ي كودواست -
ثٍاةةسكدٌر ا ٌطةةرضُ   ك ىذوةةد  ي كسةةول سي ثةةس  كةةسه  كةةسىل تدا ةةست ينٌطةةر ئدوةةدا كناٌر ئةةدوودن  -

نةٍر قسكدٌر ا ٌطةرضُي ذوةد  ي  ةوادٍس     لةس   كودواسةت  ا ٌطرضُي ٌّودٍر ا ٌطرضُء ئدودا كناٌر ثنيي
 ا ٌطرضُ( .ثس  تدا ستسكدُ

 اضثوٍاناٌر  زوستطوكض اوس كودواس سكدٌر كريوثووتس  ثري كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس . -
 

 -ثةزوةزدةى مةدةنى : دةنطدةز و
ي وةسا ٌر  س    ا نةسقدوطؤكناٌر  ؤ ةٍ ؤيو كة   لس   هد ادُ ِسثودتثس  ا ثودت هد اادن كدُ  ؤل ر

ثةةد ي لةةس  ِو ةةود كناٌس  ي ا ٌطةةر  ضُ ثانادةةت  لسنةةس   وٌاس كؤ  كودواسةة س كةةد  هةةي ا ٌطةةر   كدُ
ثؤ  ِري ود ي تس ض     ثس  كنؤنسكساضلس  ااناٌودُثس رض  وسثسن ر كضوٍاناٌرثس   د ن دٌووس  

 ا ٌطر   . رودفء ئس كسكدٌثس  نسثد  ت
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 ِسل  ةةة ض اُء ثٍودتٍةةةدٌر لةةةس  ئديةةةدثو ُثةةةس  دتنِودةةةز ثةةةري كاةةة ثةةةس  ٌةةةسش ا ثٍةةةس ِريكةةةد ادار وئةةةسً ِس 
  وِس ضاسكر كنض   ثري يي ويريكناُ .كس

ي ثةةو ٌر ا كةةدتء ا ثٍةةس  ادطسٌورةةدٌر  ي ثةةري  ثس ةةرض  لسنةةس  كةةس    ا   ِري ةةود ي ا ٌطةةر   كةةد  
َ     كس   وادَء كدتء هريٌود ر ا ٌطرضُي ثرياس كؤ  كودواس س ثةس   ئةسً كضٌود اودٌةس ٌد ثةسٌد  ئدوةدا  ثاةناد

 ِودٍدٌر.ثسكد  ا ٌطر    ثريثس   ثوض ثرضتكس  ك ودو اس
ا ادةة تناَ كنؤنةةسي كةةس    ا كناٌر ِد وتوةةدُ  ثةةس  كضٌود اوةةسكدُء كةةس    ا كناٌر  د نةة دٌوودٌس

لسنةس    كن ٌسوثسكدٌر كريوسل طسي اميةوكنضترء ئس كةس وسا ٌووةسكدُءي   ٌطةس كةد      لسنس   اضا ٌنادت
َ ثةةس  اٌر ئةةس  ِسل   ض اٌةةس ثاةةدت  توضٌةةدي ِسل  ةة ض اٌر ا ٌطر   كةةس  نةةسقدوطؤكن    لةةس  كودةةر  ادزيةةنت

    ُ لةةةس  نوسةةة ىر نودنةةةثء   ٌطةةةس  زثةةةس نودنةةةووسكدُء  اداخةةةنض   وسا ٌووةةةسكدُ ِد كةةةد ي ثاةةةس
 ِس ل سكدٌر كس    ا كناٌر  د ن دٌوودٌسي ا ٌطر   .

ئس كدٌةةةةسي ا كس ٌةةةةس ئسنةةةة ريي  اووةةةةستء ا نةةةةسوتسكدٌر ِسل  ةةةة ض اُ كضوٍاناٌةةةةر  لةةةةس   اةةةةسكودؤ
كودون س اضثني ثانادَ ثري ِسوو  كس  ا ٌطر   كدٌس ثري ئس  كضٌود اوس ثدثستيو ثود اسٌدٌسي تودطسار ٍر

  خو ض  كدٌر كريوسهد   ك ىكسووٍسكدُ(.ثس   رثس   ضٌسشلس  ا ٌطر  ادار  ود 
  طسفتة ضاوةزِوانكساوةكان 

 ادطةةسي كةةس لةةس    ٌطةةس كضٌود اوةةسكدٌر كنؤنةةسي ِسل   ض اٌسكةةس ا  ٌةة  ثطدتةةس يودةةر ئةةس  كضٌود ادٌةةسي 
 ةةوادٍر فنيادةةرضٌر كسةةول سي ِسل   ض اٌةةسكدُ    لةةس   ثآل كةةنض   كضٌود اوسكدٌةةس   ثآل ا كنادٍةةس  ء ثةةدس   

هةةةر كريوسل ةةةس نةةةس  كوسكدُ ا  ٌةةة     كةةةس  ا كةةةدت ثةةةري ئةةةس  كةةةدل ودو ض  ي كاةةةدتن كسنةةةسٌر ا كنادةةةت      
 كضٌود اوسكدٌودُ كودر يدت.

  
   -:ىتؤمازكسدنثًَناضةى دةنطدةزو 
ُ  ثةس   يرةت ِد وتوةسكدٌر ئةس   ةد      ثةس   رضُ ثر ادتا ثودت ودفر ا ٌط ثةس   اسكسةدٌر ا ضي يسارة ٍود

  يةسك   كةس   وسلةسفودار يرة ر  لةس   تسوسٌر ادندار ثري ا ٌطرضُ. لوس ر ٌور ىدٌر ا ٌطةر   ثنا ووةس  
 (.كسس كودر ثٍسودي ىاسك ا ٌ  ثري اسكثس  كضٌود اوسكدٌر تني نس  ِس  ا ٌطر  ادار تودرضاس

 ادٍىداوةةسكدٌر ٌد ٌو نةةر ثةةرد ثرياةةس ا ثودةةت لوسةة ر ا ٌطةةر   كدُ لةةس  ئديداةةدُ ا ثودةةت ا ٌطةةر   كدُ
ا  نةة ر كضٌود اةةسكدُ  ء ر ضنةةلةةس  ادوكس ضُ ث ةةوضٌَنةة كةةس  ةةودو اسكثةةس  رءيةةوضٌثةةس  ثآل ثانادٍةةس  

 .ال ٍودثَ
ا ثودت هسٌر  ادٍىداوسكر ادندي ِسثودت ثري  اداخس ٍر ٌد ٌونوٍر ئس  كدتء  ةوادٍدٌس   ةود يو   

 ادزينتٍةةةةر   يةةةةسكء تسوةةةةسُء ئدودا ٌةةةةسثو ٌر كةةةةدترء كودٍدنةةةةسكناُء فةةةةري ور    لةةةةس   اودٌُس ةةةةود



 
 ه یكردهیرێچاود ۆة ODIHR یرەتێر

 
 ه ۆة یكورد ەیماهگەیپ                  2002            كانەتژاردهەڵ

 
 KIE تژاردنەڵ

 
 

 

25 

 

سكدُي تريود كناٌةةةةةةسكةةةةةةس   اداخسةةةةةة ٍر ٌد ٌو نةةةةةةسكدُ ثآل كناٌةةةةةةس  ي    ٍو نةةةةةةر   تريود كناٌ
 ادٍىداوةةسكدٌر  ةةوكيء ادنةةدي ثآل كناٌةةس  ي ٌد ٌو نةةر كريتةةداري توضٌةةدي كرةةاٍوٍر لوسةة سكدُ         

سكةةةس ِسل  سةةةسٌطودٍر ادت ثةةةري كضوٍاناٌةةةر  تريود كناٌكنؤنةةةسي  .كودواسةةة س هةةةريٌود ر يود ةةةسيوداناٌر
كةةةدتر ٌد ٌو نةةةر ا ٌطر   كدٌةةةرضي   ك   يةةةسكء   ٌةةة ء ئةةةدانيء    لةةةس  ٌةةةسثو ٌر كرينةةةثر ٌدثةةةسيض 

 ِ ر .... ر  ض يي توضٌدي اضٌر ثديسكدُ  ضثنا  ي نودنثء كودُء ٌس وادٍر  ض يء  وادٍ
ِةةس   ِد ئس ضٌس ةةر كودرةةسي ادنةةداودُ ِساةةسء   ِةةد وتو و ُي لةةس   ادطةةن   ادثودةةر ض  كدٌو  ثةةنا ني 

 ِ ر . … وكىر ض ُ 
ثةس   ِسٌرادؤ  وترض ودفر ا ٌطرضٌودُ لودر نودٍناد س  لس  دٌودؤ ِسُكسن ثدنر ئسً وس يدٌساض هسٌر لس

ِد وتو و ُ ا ثودت وةدفر ا ٌطةرضُ   ثس  كودر كودرودماناٌر كنٌسوثس ير وسكدُ .ثسِس  دهد نسثد  ت
  وتساض ا وودٍٍس   ثري ود  ي ا اد  .لس    ك كسٌدِسٌر  ضٌسي  ثس ثر ادت

 ر ا ٌطر  ضُ ثد  اَ ووادٌوزور ٌواداناٌس  ي لوس ر ٌور ىدٌر ٌد ي ا ٌطر   كدٌةس. تريود كناٌ
 ً ثوض  اض اد وستر  وكىةست ا اضت ثةري كرةاٍوٍر ئةس  ي    لس  ِودٍدٌر نوس ىر كريوثووتس ا ثسكد 
 ٌدوةةةسي ثةةةس  رادؤ  وت ٌةةةدتوضٌَ كضٌود اةةةسكدٌودُ خبسٌةةةس  ِةةةس  دهد ِسٌةةة ثةةةس  لوسةةة دٌساض ِساةةةس. لةةةس  

كودةةر ئةةس   ثةةس   وتوداةةس   ثةةري  كتوداةةر تةةن ثطري ادةةت   لةةس  كريوثووتةةس     .  ٌطةةس  ادطدكةةدٌر ٌد ٌونةةر  
 ثس  ا ن ودٌرضاس .لس  توضٌداسي

 هسٌر كد ادؤ ِساس ثري ٌدندٌرُء تريود كناٌر ٌد ي ِسوو ثس  ِسوو   ودوضكادار ٌد ٌونر كودواس ر
ودؤ ث ودةت ثةري كنيكناٌةس  ي    كسنة  نس اضٌر ِسوو  ودل وؤء ِسوو ثس  ودار  ود    ٌطس كودواس رنكس

ودؤ ثضةةودت ثةةري ئةةس  ثٍادٌةةسي كسنةة ِةةسوو كةةس  ودل سكدٌةةرضء   ٌطةةس كودواسةةت ثاةةدتلةةس  فةةري ور  ضكننةةر
 لوس ر ِسل   ض اٌرض .لس  ودُتريود كناٌا كس ٌس ٌزاؤ ودلس كدٌودٌس   ثري كس  ٌد ٌونني
ا ن ّودٍنض  كدٌر ٌد ٌو نةر   ك ئسجندوةسكدٌر   ثس ئسجندوسثس  د ٌونوٍسكس كرت ث سن ودت  ٌطس ٌ

 .ِ ر.……ٌد ٌو نر ِسل   ض اُء ٌد ٌو نر تس ض ي ٌستس  كدُ 
 نةةس   ةةوادٍر ٌورةة سيود و ٌر اضٌورةة وضٌرض اادةةت كد اطةةس ي كؤ ي    ثةةس    ٌطةةس ئةةس  يري ضٌاد ادٌةةسي 

لةس   ااةد ااناٌر ذوةد  ي ئس ضٌةسي يودطري كودوةدُ كةنا        رض ِةسثودت.  تريود كناٌة نس  ئسجندوسكدٌر ثس
 كودرس ئدل ريك كدُ اضا ٌنادت .لس  اسكودؤثس  ٌودوضُ ا   كنؤنسي ِسل   ض اٌرض

سةةة د   و ٌر ئودودٍر ٌورةةة سيكودةةةر  ةةةوادثةةةس  ا ٌطةةةر   كدُثةةةس  ا كنادةةةت لوسةةة ودؤ ا  نةةةت ثانادةةةت
تدا ةةةةستر كدتودةةةةؤ  ثةةةةس  سكةةةةساض اٌتريود كنلةةةةس  ثو ٌةةةةس      ٌةةةةساضت  ضثنا  اةةةةدُء ا ثودةةةةت ا  ثد   

سكةس ٌس ووةسكر   تريود كناٌا ٌطر   كدُ كسول سي تدا ستر    ا ينُ ثري ا ٌطرضُ. ا ثودةت نوسة ىر   
ي تريوةةد لةةس  نةةس  ااةةد ا  تدا ستوسكدٌةةرض.   ك ٌةةسِدتٍر ٌةةد ي ا ٌطةةر  ادؤثس تودةةرض ثودةةت ثةةري كضهد ثةةو ُ
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اناٌر كنؤنةسي ِسل   ض اٌسكةساضي   ثود ؤذي ا نة  لةس   ثٍاةسي ا ٌطرضٌسكةساض ِساةس   كةس لةس    رضا ٌطر  ضٌ
داستر ا ٌطر   كةةةس ثةةةري كسنةةة لسنةةةس  وٍةةةس  ي تةةةس ض  ثاةةةسُلةةةسً كدتةةةساض ا ثودةةةت هةةةد اادن كدُ لوداريل 

ِس   ِد ا كنادت ئس  ا ٌطةر    ٌونةنض     مسوةسكدٌر     يا  ثد  ثو ٌس  ي ا ٌطسكدُلس  ال ٍودثو ُ
لوسةةة ر لةةةس  ِسل ةةةسثةةةس  ر ئسيةةةس  ٌةةةد يداستكسنةةة لسنةةةس   ةةةريي ثّودٍودةةةت ثةةةري لوداريل وٍةةةس  ي كودواسةةةت

 ا ٌطر  ضٌرض ٌسٌوننضثو  .
 
 :تًَبًنى  

 ِد وتووةةةس ثةةةريثةةةس   ً كدتةةةساض ا كنادةةةت  ادطسثةةةر ادت لةةةس ىئسيةةةس  ا ٌطةةةر  ادؤ ٌةةةد ي ٌسٌو نةةةنضثودتي 
 يِةةد وتو و ٌر ا نةةسيودٍودت كةةس  ل طدٌةةسيثسثةةس   كر  سنةة ثةةس  يِسل   ض اٌسكةةساضلةةس  ثو ُثس ةةرض 

 ةودوضكي تدا ةستر   ك   ثةس   ا ٌطةرضُ لودر ثود ةس  ي يودثاناد ةس     لةس   س  ا ٌطةر   ي ِس   ِد ا ثودت ئة 
 وسثسن ر ا  ثد  ٌسثو ٌس  ي ا ٌطسكدُ (ثس    ٌطودار تدا ست

 
 ى دةنطدةزو اليةنة ضًاضًًةكان تؤمازكسدن
س  وةدفر ِةد وتر ا كةدت ثةري ينتٍسثةس ي ِة      لةس   اض ثةدس  1991 ضكةري تر كوثٍّةديَ   لس  (7-3ثنيسي ى

  ثريهةةوٌودار نودنةةر اةةدُ يرةة ر   ك  ةةريي اةةدُ   ك ٌوادٍةةس ي  زثوداةةر نودنةةث اةةدُ  اداخنض ادةةؤ  
 يود ةةسيوداناٌر ادنةةداض ثةةري ثداس ةةرضٌر كاةةدتن   لةةس   كننةةدُي ِةةس  كاسٌطؤاوةةسك ثةةس  ثض كاةةسٌطؤيثةةس
ثٍةسود  كودةر ِةسودُ   ثةس   OSCE ضٌسي تن ا ثود سِريي كودرودماناٌر  ادٍىداوةسكدٌر  لس  كاسٌودؤ يطسثس 

كدل ودو ض  ِس   ِد ا كنادت يرت كاسٌسنودنووسكدُ ِسودُ ذود  ي ثس  ا كنادت ئس  ا ٌطر    ث ودت
ثةض ااةد ااناٌر   ٌة ء   يةسك  ئةدانيء ثريهةو ٌر نودنةثء توضٌةدي         ثس  كدل ودو ض  كودراسش ثاسُي

 ي سي ا اةةةةةس ادت ث ود ةةةةةس كةةةةةدل ودو ض  وةةةةةد كسنةةةةة ينف دٌةةةةةسي ااد ةةةةةس  ادطةةةةةسي ئةةةةةس لةةةةةس   ئةةةةةدثو  ي 
وةةد  ي كةةود  يود ةةسيوداناٌر كنؤنةةسي ِسل   ض اٌسكةةس. اةةدُ     لةةس  ٌورةة سيود و ٌوستر   ك ِةةد وتر 

 كنؤنسي ِسل   ض اٌسكساض .لس  ااناُثس رض  تسوسٌر ادندارثس  يسار 
َ   ثس    ايوثس  ا ثودت نٍو   كدُ  ادطةسي لو ٌساةسكر ثود اةسُء    لةس    ةودو اسكر ا  نةت ااةد ا اناد
 ً كد  .ثس  كسثري ضٌر تدا ست

ُ    ثةس   هريٌوستر ااد ي كناٌر نٍو   كدُ ُ  ثةس   كودةر نن  ة ر نودنةث اةد ثةض  ثةس    ةودو ي ِسل  ة ض ا
  آي هسٌر ِريكد ادار ثٍودت ٌس     كد ادار ئدندُ ٌووس .لس  كاسُ يؤي
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 زنامةزِيَرى ثسؤضةى دةنطدانء ثازاضتنى نوًَنى بىونى دةنطدان  بة -ح 
لودّةةدتو ار كنؤنةةسي   لسنةةس     اطةةس ي  ضنةة س  ريي ِساةةس   ئدنةةدٌر ئةةدل ريكي كنؤنةةسي ا ٌطةةرضُ كد    

   ةودو اسك ثةس   سكسنة  ِسل   ض اٌسكس .ا ثودت ئدنةدٌاد ي ثانادةت ثةري كد ضنة ٍر ٌّودٍةر ا ٌطةرضٌر ئةس        
 سي ا نةسوتر ِساةس  كسن ِسوو  ا ٌطر  ادؤ وري ي تدا ستر ثٍاسي ِسل   ض اٌسكسيء ئوىزضي ئس كس 
 ثٍاساساض ثزضٌودت.لس  

هةةةد اادنااناٌر ِسل  ةةة ض اُ  هةةةدكاناٌر كسةةةول سكدٌر ا ٌطةةةرضُء  ODIHRٌر  نةةةس ؤكر كريوسةةةوري
 ةةةةوادَء  ةةةةودوضكي كد ضنةةةة ٍودُء اضثس ةةةةاناٌودُ ااد اةةةةر كدت ثةةةةري ٌد هةةةةس يوديودكةةةةدُء كةةةةدتر   
يود سيوداناٌر ئسً كد  ي هوٌاس كسةولس كدُ ا  نادٍةس ك  فةر تدا ستةس  ي   ثسِةسودُ  ةودو  ا ثودةت        

 كس ثثد ادزُ .هد اادن كدُ ٌّودٍر ا ٌطرضٌس
 
 

 -كًَشة ضاوةزِوانكساوةكان : 
ُ  ثةةس  لةس  كريوسل طسادٌةةسي   ئدنةةدٌاد ي اةةسكدٌرلةس   هةسٌر كودٌودةةؤ ا ا ادةةَ ا ثودةت هةةد اادن كدُ ئديداةةد

 كودٌر نس  كر ئس   وادٍس قسسٌدكسُ .ثس  ثدشكس  ثس ضاستر ِسل   ض اٌسكس ثودت ثري ئس ضٌسيثس ادو 
 
 -ى دةنطدان :زيَنمايًة تايبةتًةكان  -ه 

 ُ نةةةٍر قس يس يؤكسكدٌةةةرضء ا ٌطةةةرضٌر ئدودا ٌةةةسثو ضُء  ةةةوادٍس     لةةةس  ا ٌطةةةرضُثةةةس  لةةةسكدتر  ادثودةةةرض
   .ثس  ٌرخيدٌسء  ٌس ري خدٌسكدُي ا ثودت هسٌراَ كد ي هد اادني توٌر ثطؤاد سثس  نس ثدكاوسكدُء

 
 -ضندوقةكانى دةنطدانى طةزِؤك بؤ دةنطدانى ئامادةنةبىوان : 

لةس   س  ي    ٍسكدٌر نس  كاسٌطؤي   ك ٌد ٌسٌو نةوٍر ذود  اةسكر كؤ ي ٌدئدنةدار   ثس  ٌطد ثو ٌ
لوس ر ٌد ي ا ٌطر   كدٌرض. ِس   ِد ا ثودت ودفر كودهةو ٌس  ي ثنياةد ي اضايةد ىضنة (ٍدف( كضوةَ      

 .  وز ء كاسٌودؤ ٌدٌو ننادتلسيسهد  ثانادت ثري ئس ضٌسي ٌد ادُ
 

 كًَشة ضاوةزِوانكساوةكان : 
َ    لسيةسهد   ٌديوجنودةت كس   ضينتٍر  زثودؤ ادُ كدل ودو ض ادؤكثناٌر  لةس   يود ةسيوداناٌر ادنةد   ادةز يةنت

  ُ طؤي ثةةةةري كاسٌةةةةس نودنةةةةووس  كاةةةةسٌكةةةةس  ٌد ٌو نةةةةر كدل ودو ض  كةةةةدُء ثنيةةةةسي ادنةةةةدي ِسل  ةةةة ض ا
 ثدوا ن سكدُ كد ي تودر كدت .
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 هةلَبرازدن باشنةى ضنىوزةكانى 
  ودةةةةت يرةةةةت ا ٌطةةةةسكدُ ِةةةةسودُ كودرةةةةودُ ِةةةةسثودت ثةةةةري يسارةةةة  ا ث OSCEثةةةةسكودر  ادٍىداوةةةةسكدٌر 

ِةةسوو  كدل ودو ض ادةةؤ ِةةسودُ ذوةةد  ي   كةةس  ٌد ٌو نةةورض. ئسوةةسش ئةةس   ا يساةةسٌودت  لةةس  اسكسةةدٌر ثةةس 
  ا كس ادت.ثس  ا ٌطر  ي ٌو ننض ي

كؤ ثةةسي نوسةة ىسكدٌر ِسل   ض اٌةةرض ٌدثودةةت يوةةد ضكي ٌودةةوضُ ثدكٌساةةسكر ِسل  ةة ض اُء  لةةس  ثةةري وو ٌةةس
ذوةد  ي  لةس   نوس ىر ٌوادٍس ضاستر  اد  اورض يوةد ضكي لس ثسوً  %( كادتنثودت.11ىلس  كٌساسكر تناضثد

ُ لةةس  ا ٌطر   كدٌةةرض ا ثودةةت  ٌودةةوضُ ثٍاةةسكدٌر ا ٌطرضٌةةرض هةةوٌاس ا ثودةةت ذوةةد  ي ٌوادٍةةس ضٌر ثٍاةةسكد
ُ       لسيسهد  ادة  ي ذوةد  ي   كودةر   ثةس   ذود  ي ا ٌطةر  ضٌر ئةس  ثٍادٌةس ِد تةدثَ  ضتةس ذوةد  ي ٌوادٍةس  كد

  ا كد اوةةةةسكدُء كودو   كةةةةدُ  رضادنةةةةدي ِسل   ض اٌةةةةلةةةةس ا ٌطةةةةر   كدُ ااةةةةد ي ثانادةةةةت. ا ثودةةةةت  
َ   ااد ا انادت ثري ئس ضٌسي نةٍو   ك  لسيةسهد   هةد كناٌر ذوةد  ي    ي دٌر ِسل  ة ض اٌر لكةسكدُ ا كودرة

 ا ٌطر  ضٌر ِس  لكودؤء نن   ر وود   ار نٍو   كدُ .
ِةس   ثةس    رض ااناٌر ا ٌطر  ضُ كادتن ا كدت.ثس ؤك ثري ئدودا ٌسثوضُثو ٌر نٍر قر ا ٌطرضٌر يس ي

كد ثّودٍنادت ٌد ثدٌطر كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس خبدتةس  ثس  نضكرثس   دهد ا    ٌووس ئسيس  ئسً  ودوضك 
 وستننووس   .

ُ لةس   كؤ كةس   سيثٍادٌة لةس    ( هد اادني ئسً يةري    دل ستدٌةس ثاةدتء تود طةدت    LTOا ثودت ى   ا ٌطةر  ض
ِسٌةرادؤ   لةس هد اادنااناٌودار توٌري ئسً  دل ستدٌةس وةدفر ا ٌطةرضُ    كس  ئس  لسيسهد  تودورض ئدودا ٌدثَ
ثر ُي هوٌاس لسنس   كسنسٌري ثاسُء ثنياد يكس  اضٌس  كدُ  ضلود ادت  ٌطس ادندثسوً  ك  ت ثادت

 كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس كادتنا كدت .ثس  و ىدٌسي ير ر
 

 -ندخيانةو نةخؤشدانةكان :بة زباشيًةكانءشىيَنة ضةلة  دةنطدان  
ٌرخيدٌةسء ٌس ري ةخدٌدٌساض   ثس  ةوادٍس نةس ثدكيء  لةس    ا ٌطةرضُ ا ا ادةت  ثةس    ادطةس كس  لس   دل ستدٌسي

 -ا ثودت ق
 نةس ثدك  ٌس ري ةدٌسي   كٌةركنض  ثس ِريكد ي تس ض ي ِسل ىستسكدٌر ِسل   ض اُ اضثني ثانادةت ثةري ئةس     -
  ؤذي ِسل   ض اٌسكساض .لس  ئد  ك ي  ريادُثس  ا ٌطرضُلس  ُ رض ااناٌودثس وسثسن رثس  ِسُكس 
ا ٌطسكدٌةةةرض لةةةس  ا  ثد  ثو ٌةةةس  كةةةس   ةةةودو اسكثةةةس   ةةةودوضكي كةةةد يودني تدا ةةةست اضثةةةني ثانادةةةت   -

    ٌساضت .
 ثوض ي يوجند  ثري ا ٌطرضٌر ِسوو ضُ اضثني ثانادت . -
    



 
 ه یكردهیرێچاود ۆة ODIHR یرەتێر

 
 ه ۆة یكورد ەیماهگەیپ                  2002            كانەتژاردهەڵ

 
 KIE تژاردنەڵ

 
 

 

29 

 

 جًاكسدنةوةء ثؤلًَنكسدنء وزدبًنى ثسِؤضةكة :   
ثس ضاةةستر ٌورةة ىدٌر ِسل   ض اٌسكةةس  ثس ادو  ا نةة ثوداناٌر كنؤنةةسي ِسل   ض اٌسكةةس ا ثودةةت كةةود   -

ا ٌطةةةر   كدُء  وةةةز ء ثةةةس  كنؤنةةةسكدٌر ذوةةةد  ي ا ٌطةةةسكدُء ٌو نةةةوٍر  ضكري تةةةسكدُء يسارةةة  
 ةةةةودوضكادار ا  نةةةةتء يوجنةةةةد . ِةةةةس   ِد كودةةةةرضٌر ئسجندوةةةةس    ثةةةةس   ضيسادٌرٌةةةةسكدُ    ٌ ادتةةةةس   

 ااد اانض ي  ريارض .كدتر لس  نس  تداوسكدُ
 (  اد وستر كنؤنسكس ثرضتء  ضن يو ا  ن ر ثثد ادزادت .LTOا ثودت ى  -
ا ثودةةةةةت كنؤنةةةةةسي ذود اٌسكةةةةةس ئدوةةةةةدا  كنضثودةةةةةت ثةةةةةري   اثوٍيةةةةةو ا ثودةةةةةت كةةةةةدل ودو ض   و ىدٌةةةةةس   -

كود س رةةنض  كدُء هةةد اادن  ٌودوا  ل ةةسترء  ٌد  رياوةةسكدُء  ضيسادٌةةرُ وةةدفر هةةد ااندي توداةةنيضي        
 ذود اٌسكسادُ ِسثودت كدتودؤ  ر سي ا ٌطسكدُ ئدودا ا ثودت . كنؤنسي

ِسوو  كدل ودو ض  هد اادن  ٌودوا  ل سترء ٌد  رياوسكدُء  ضيسادٌرُ ودفر    ينتٍةر  ادٍةسي ئسجندوةس    
ا ثودةةت ثةةري ِةةسوو ضُ  كةةس  ل طسكدٌةةرض (ثةةس    مسوةةسكدٌر يرةةت ثٍاةةسكدٌر ِسل  ةة ض اٌودُ ِساةةس ىلسيةةسهد 

 طسي  ضيسادٌرٌس   . ادلس   ضثطساسٌنادَ
كاةةسُ ا نةةسوتر  لةةس  ا ثودةةت كنؤنةةسي كريكناٌةةس  ي ئسجندوةةسكدُ كةةنض    ئدودا ثودةةت ثةةري كرةةاٍني     

ل طةةس  ادنةةد  ثةةس  ِةةسوو لسيةةسهد  ثس ضاةةستر ٌورةة ىدٌر ِسل   ض اٌسكةةس   ثس ادو  ثٍاةةسكدٌر ِسل  ةة ض اُء 
 ء ا  نت. ودو اسكر ٌّودٍرثس  كساو ٌرارض  كدٌرضي ِس   ِد يوضن ٍس  ي ا ٌطسكدُ

ُ ثةةةس  ةةري ئسيةةةس  كريوثووتةةةس   كاةةسُ ا نةةةسوتس  ي ئةةةس ض ا ثودةةةت  لةةةس  كد ِودٍنض ثةةري ٌةةةد اٌر ئسجندوةةةسكد
 كنؤنسكس ثودتء  ادطسادُ كود ر ادت ثري هد اادنااناٌر.لس  هد اادن كدُ ئديدادُ

   

 -دواداضىون:بة  ضكاآلكسدن و مًكانًصمى
   ادطةةةةدي ا نةةةة ساسكلةةةةس  ا ضاضهةةةةوٌس  ي كودرةةةةسكدُ ا نةةةة سثس  ثانادةةةةتثةةةةس  ا ثودةةةةت وةةةةدفر اض ضي

ُ ثس ادندٌدنةةر ٌورةة ىدٌر ثود اةةسُء نةةس ثس ري ثةةري ِةةسوو   وزثةةس      لةةس  كنؤنةةسي لةةس   ةةرض  ثو  كةةد
هةو ُء  ا ضاضثس سً وسثسن س   ك وواةدٌزور ا ثودت هسٌر  ادٍىداوسك اضثٍنادت ثري ئ  ٌسكس اضِسل   ض ا

 اسكدوكناٌس  ي كودرسكدُ .
ُ     ا  ا نةسوتء وةد  ي   ثةس   هةريٌوستر وواةدٌوزور يسارة    ثةس   ثودةت هةد اادن كدُ ثداةس ر تةس ض  ثةر 

ثةةةري وو ٌةةةس ٌدكنادةةةت كنؤنةةةسي ِسل   ض اٌسكةةةس كدكةةة  ثودةةةت ئسيةةةس        ي ا نةةةسوترض اد رء ا كيدكةةةدٌر 
 ووادٌوزور ثود اسُء نس ثس ريي ثري ااد ي ٌسكنادت .

 ء ا ٌطر   كدٌةةةةةس    كودرةةةةةاسش ا كنادةةةةةت كاةةةةةسُ كدل ودو ض  كةةةةةدُلةةةةةس  ا ثودةةةةةت ئةةةةةس  نةةةةةادوادٌسي
ثةةس  ض ي  ثةةسكودر ادنةةدي ا ثودةةت  ادٍىداوةةسكدُء  ةةوادَ   ء يسل ةةرض ثانادةةتلةةس  اةةسك  ةةودوضك  ودوسل ةةسادُ
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  انض .اكودةةةر نوسةةة ىر ِسل  ةةة ض اٌر ااةةةد   ثةةةس     ٌةةةرءثةةةس  رضٌر كنؤنةةةسكس  ضثطساةةةسٌنادت ئسجندوةةة
ً ثةس  كودر ا نسوتر ادنةدار تدثوةست  ثس  دُكوئدندٌر كسنسٌر ثانادت ثري هد  نس كناٌر نادكس ثس 

كودر ادنةد  ِسل  ة ض اُ. ا ثودةت ئس كةسكدُ ثةري ود  اةسكر ااةد اانض  اضثٍنادةتء يرةت          ثس  وسثسن س 
كةةةدتر ِسل ىستةةةسكدٌر لةةةس  نةةةادوكدُ    ثطؤادةةةتلةةةس  ثنياد  كةةةدٌو   ضثطساةةةسٌنادتء ا كنادةةةت نةةةو ا

 ( لودودُ ثاريلود س   .LTOا ثودت ىكس  ئس  ئسجندودٌسيلسنس   ِسل   ض اٌرض   ك كودو  ادؤ
  

 -كًَشة ضاوةزِوانكساوةكان :
ا وةةس   ٌةةسثو ٌر ثةةس  كةةدتر كنؤنةةسي ِسل   ض اٌسكةةس  كةةدش تةةس ض ثو ٌريلةةس    ك سةة ٍر نةةادوكدُ

ثس ضاستر ٌور ىدٌر ِسل   ض اٌسكس   كدش ثنياد  كةدٌر اضايةد  ٌدا  نة ر    ثس ادو  كاسُلس  كودرسكدُ
 ضٌةةسي ثةةس  ا ا ادةةتكةةس  ًء نس لودرةةودوادٍس ضٌسيكةةس ٌةةد  ادنةةداودٌس  ئةةس  كضٌود اوةةسثةةس  سئةةس   ادٍىداوةة

 نادوكدُ كودراسش ا كسُ. 
 

 -هةلَمةتةكانى هةلَبرازدن :-9-2 
 -هةلَمةتة ضًاضًًةكان :-ا  

ِسل ىستر  ضيسادٌةرٌر  ثس   ادطس ثر ادتكس   ريينتو  لس  ئس  ي OSCE ادٍىداوسكدٌر  ثس  كدثسٌرثو ُ
كسشء ِس ضاسكر ئدكضاي  ضا ثناٍرض  ثو ٌر كريوسل س  اداخنض  كدُ. ِس   ِد ا ثودت ئسً لس  ودنثن

 اداخسةةة ٍسكدُء ِسل ىستةةةس نودنةةةووسكدُ ثةةةري ثةةةس  ثةةةس ا  ضور ثثةةةد ادز ادَ ثةةةري  ادطسكودةةةرضُثةةةس  ودفدٌةةةس
ُ كةد ادز ض   كدل ودو ض  ئسجندوةسكدُء ا ثودةت ٌّودٍةر ا ٌطةسكد    ثس  ئديداض كناٌس  ي ِد وتودُ نسثد  ت

 ثودت ٌسك   ك ئس  كد ضٌسي كودر  ثدنانضُ.
اضثوٍاناٌةةةر هوض هةةةودو ي ادنةةةدار ثةةةري ِسل ىستةةةسكدٌر ِسل  ةةة ض اُ.      لةةةس   كننةةةود  ثةةةس   اووةةةست

   توٌر تو يء تنندٌرُ .ثس ادند   ثرد كسٌدثناٌسثس  كود س كودوسكدُ  تودورض كساو ن ر ثَ
ُ ثةس    ٌدوسكدٌودُ ثري يسادٌةرٌر ثس  س  ييوضن ٍلس  ا ثودت كدل ودو ض  كدُ ئدكضا ثَ ثةض  ثةس   ا ٌطةر   كد

  ثةةض كودرةةودماد ي يةةوينضفر نةةسكودٍنض    ثةةس  كريثو ٌةةس  كدٌر ِسل ىستةةسكدٌر ِسل  ةة ض اُء  لةةس   ادطةةنتَ
ر ثد ةةر كنؤنةةسكس ِةةسثودت ثةةري   ا ثودةةت كودٍدنةةساسك ى ٌد هةةسي قسا غةةسكنض ( كاةةسُ  اووستةةس  لةةس 

 هدككوسكدُ.لس  كدُء كر طؤيرضٌر كريثوٌس   ير رء نودنووسوريل ست
ا ثودت هسٌر كاسٌودار ادندار ِسثودت ثري هد  نس كناٌر يود ةسيوداناٌر ئةسً  ادٍىداودٌةس  ا ثودةت     

ثةةسكد ِودٍدٌر يرةةت ثةةس  توضٌةةدي  ةةوادٍسكدُ ثةةري ينتٍةةس ريي كريثوٌةةس  كدُلةةس  ئديةةدثَثةةس  هةةد اادن كدُ
نةةة سقوٍسي كريوسل ةةةسء  اداخنض  كةةةدُء ِريكةةدٌر كودواسةةةت ثةةةري ِسل ىستةةةسكدٌر ِسل  ةةة ض اُء ئةةةدكضاي  ض 
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ِودٍدٌر ثةةسكد  تدا ةةستر نس جننيضكودرةةدٌر ثةةري  ثةةس  ا  ثناٍةةر يرةةت ثريهةةو ُء ِودةةز  نودنةةووسكدُ.    
 ِسل ىستسكدٌر ِسل   ض اٌرض .لس  توٌر تو ي

 
 ضةزضاوةى دازايى هةلَمةتةكانى هةلَبرازدن: -ب 
ضاةةةر يوجنةةةد  ِساةةةسي ثةةةري  ةةةس ير    نس هةةةد  ي اض ثةةةس  ِسل ىةةةستر ِسل  ةةة ض اٌر هةةةدكك كودواسةةة ر   

ِسل ىستسكدُء ودٌطدٌس  كنادر ِدتوهري   ةس ير ئريفوسةسكدُء كنياٍةر ئةدوودني هةدكاناُء ِريكةدٌر       
ِسل ىستسكةةساضي ِس هةةسٌر  لةةس   ضيسادٌةةرٌر ئةةسلا ؤٌرء هةةدكاناُء ثآل كناٌةةس  ي ئةةس  ي كودواسةة س 

لسيةةسهد  ثةةسوً ثةةض كودرةةس  ينفةةتثةةس  ئةةدكضاي كد ثاةةسُ ثةةس  ِسل ىستةةسكدٌر ِسل  ةة ض اُ كةةس  ئدنةةدُ ٌووةةس
ي  ادطةس لةس   ئس   رض ا ثودت نوس ىودار اضاكس     اضثٍنادت ثري ئسً ِسل ىستدٌس. ا    ٌووةس ئةسً كةد     

كاةسُ  لةس   كرة طؤي يرة ر اض ضاةر ا كةدت يةس      لسيةسهد   ودوسل ةس كةس   ادندي ِسل   ض اٌس    ادا خنادةت 
  ا  ل ةةةست نس هةةةد   ونؤاةةةرء ودااوةةةسكدُ  اووستةةةس   اضثوٍاةةةنض. ئةةةس كر  اووستسكساةةةس ٌةةةسِودم ودت

طؤي هسٌر  وز ء كدل ودو ض ادار ادندار  ضتس ا كيدكدٌر  اووةست ِريكةدٌر   كد ثّودٍودت ثري كاسٌثس 
ثةس    ضٌر تن. هوٌاس ا ثودت ِسوو ضُلس  ٌسِودٍودت يطسثسكد  كساو ٌري نوىرض  ثري كد  ثد ي كاسٌودؤ

 كد ا ّودٍَ .ثس اسكسدٌر
 نس هد   ينٌطسكدٌر ِسل ىستس هدككسكدٌر ِسل   ض اُ . لس كدتو  اسكوداس

  ُ  وسثسنةةة ر يسادٌةةةرٌر كسادوةةةسكدُثةةةس  ا ثودةةةت كةةةدتر تةةةس ض  اضثٍنادةةةت ثةةةري ِسل ىستةةةسكدٌر ِسل  ةةة ض ا
 ا ٌطر   كدُ .ثس 

كد ِودٍدٌر ثةس  ا ثودت كدتر تةس ض  تةس  دُ  ثانادةت ثةري  اداخةنض ء ِسل ىستةس نودنةووس هةدككسكدُ ثةري         
 ِ ر ………ا  ثناَء كد ي  اداخنض  ار ودفر ئدكضاي  ض

 ُ لةةس  ا ثود ةةسِريي يوةةد ضكي كةةس  يوةةد ضكي توضٌةةدي كودككوداةةس ضُ   لةةس  ئديةةدثَثةةس  ا ثودةةت هةةد اادن كد
 ُ كةةس      ثد ةة  ئسجندوةةرضٌر ِسل  ةة ض اٌودار تةةس ض ي ثةةض  ثةةس  ا ٌطةةر   كدُثةةس  يسادٌةةرٌر كسادوةةسكد

 كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس.لسنس   ووكو تر
  

 -وانكساوةكان:زِكًَشة ضاوة 
ٌر ي ئسجندوةرض س ادطة لس  ا ثٍس كرينةكس  ادندكدٌر اضثوٍاناٌر  س ير ثري ِسل ىستسكدٌر ِسل   ض اُ

 . ودو اسكر هدككثس  ِسل ىستسكس
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 -زاطةياندن :مًدياو  -ج 
ُ  لةةس  ا كةةدت اسكسةةدٌر رثدٌطّودرةة  OSCE ادٍىداوةةسكدٌر   ثةةضثةةس  ثةةسكد ِودٍدٌر ِريكةةدٌر  ضيسادٌةةر

ثةةةري  سكاةةةداكناٌر كضٌوةةةد ي ا ٌطر   كدٌةةة ثةةةس  سةةة راوطؤثو ٌر اميوكنضنةةةث كودونةةةسقد .يوةةةد ضكي
ٌودوضُ ئس ضٌةسي  لس  اسكسدٌر ا كدتثس  ئسوسش كودواست يكودطسادٌرٌر ئدن ر ا ٌطسكدٌر ِسل   ض اُ

ُ كةس  لةس     ضيسادٌرٌدٌساضئس  ثوض ي لس  تدا سترثس  يكودككض ا كسُ  تر يرة ووس   كرة طؤي   كةس  كاةس
 كننةةةةود ي اسكةةةةسور  ضينتٍةةةةر كد نةةةةسٌطر ِسل ىستةةةةسكدٌر    ثس ادَي ا  ل ستةةةةسكدٌو اض ضاةةةةر ا كةةةةن 
 ِسل   ض اٌَ.

كدتوداةةرض لةةس  ِسل ىستةةسكدٌر ِسل   ض اٌةةرضيلةةس   ؤل وداةةر يةةس   ي ِساةةس نوسةة ىر  ضيسادٌةةرٌر  اةةوور
س ثة   وزثس ا  ل سوسٌر كدُء كدل ودو ض  كةدُ ا تةوضٌَ كةدتر كاةدتن اضثةني ثاةسُ ثةري  ضيسادٌةرٌر  رياةدُي         

ِسل ىستسكدٌةرض  ا ثودةت   هةد ي ثود اةسٌر     لةس   ِس  دهد نس  تد ي  ؤذٌدوةسكدُ ينٌطةر  رياةدُ ِساةس    
ُ  لةس    كننَثس   ضٌساس ئس ضٌسيلس  …ئسً  نس   تد ضٌس ثانادتي ِس   ِد  لةس   ِسل ىستةسكدٌر  ضيسادٌةر
ُ لةةس  ِسل   ض اٌسكدٌةةرض ثدنةةر ِسٌةةرادؤ   ستةةس   نودنةةستر  اووثةةس  كساو ٌةةريكةةس  ً وسنةةسكٌس ثاةةس

كس  قس  ي ئس  ا نسوتسيلس  ِسثودتي ئسوس  ضنت ٌووس ا ثودت كن كديسٌر ي ِسل   ض اُ  ريي ٌساضت
ثانادةت  ثةري ِسل سةةسٌطدٌرٌر  ضا ي   لسنةةس    اووةست تةو    ا كةسُء ئسوةةسش ا ثودةت لودثننةوٍس  ي     

 نس ثس ريار  ضيسادٌرُء يسادٌرٌر كضٌود اسكدٌر كدل ودو ض  كدُ ثري ا ٌطر   كدُ .
 - اووست قثس   ضو س ثس ودت  ضيسادٌرُ كضوٍر ئسً  دوٌس ثودتا ث
 ثض تنس .ثس  رض و ٌس  ء ٌو نوٍر  ضكري تر ئدودجنودفر كريث -
ٌدثودةةت كرينةةةء تسيةةس  ي ٌدثةةسيضء كاةةسٌطن خبناد ةةس نةةس   ادطةةسي كسادوةةسكدٌر ِسل ىستةةسكدٌر           -

 ِسل   ض اُ.
  جنر  ضيسادٌةةرُ  ضا كودرةةنادتء ثد ةة   ضاةةس  نةةس  يهةةد اادنااناٌسكس ا اد ا ثود ةةس    كدتودةةؤ وةةد  ي 

 ةةواناٌس  ي ثةةس  وسثسنةة ر يسارةة ثةةس  ئدذضٌسةةسكدٌر ِس ضل ةةرض ثاةةسُ لسيةةسهد  ثد ةةر ِسودِةةسٌطرثةةس 
 كضٌس رء  ضنتء ا  ن ر    اض  كدُ .

 -كًَشة ضاوةزِوانكساوةكان : 
 ُ ادٌرٌةةةس  ي ِةةةس   ِد  ٌر  ضيس اوووةةةسكد كاةةةسُ ا كيةةةدلةةةس  لسكةةةساض كناٌر ٌد ثةةةدٌطر كدل ودو ض  كةةةد

ُ     ادكر طو كاةةسُ ا كيدكةةدٌر  ضيسادٌةةرٌر   لةةس  خسةة ٍر ِسٌةةرادؤ  وةةز ء كةةدل ودو ض   ثةةدس ٌةةسكناٌود
نٍو  ي  ادند ا  ا هةَء  لس  ئس   وز ء كدل ودو ض ضٌسكس   دل ستدٌساض ٌسثودتلس    اووستس  ي تسٌود

ثةوض ي  ضيسادٌرٌةرضي   لةس   ر تن  ر ِس ي  سئدوودز ا ٌو نَي اد ا ثٍس ِريي تسٌطستد كناٌر كاسٌسكدٌ
 اد وا ا ن اد ي ذود    كسو ل س  وس  كسثسكدُ ا كسُ. 
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 -ضةزثةزشتًكسدنى هًَصةكانى ئاضايش: -د 
ثس  كدتر ِسل ىستسكدٌر ِسل   ض اُء كنؤنسكدٌر ا ٌطرضٌرض  ادطد ٌسا ُلس  ِودز كدٌر ئدندا  ا ثودت

كاةةسُ  ريادٌةةس  ي هةةوٌاس لةةس  ر تةةن    ِةةس   ِدكاةةسُ ئةةس ضٌلةةس  تننةةدٌرٌر كةةدل ودو ض ء ا ٌطةةر   كدُ
ثةةةس  اسكسةةةدٌريثةةةس  كةةةدل ودو ض  ا ٌطر   كدٌةةةرضلسنةةةس   تننةةةدٌرٌودُ كد اطةةةس ي كؤ   نضكةةةر ا ثودةةةت 

ُ لةةةس  تدا ةةةستو  ئسيةةةس  كدتةةةساض ااد ااناٌةةةس لةةةس   كاةةةسُ  ةةةواي ِودز كةةةدٌر ئدندارةةةس   ثودةةةت. اةةةد
كاةسُ ِودز كةدٌر   لةس   تدا ةستو  ثس  ُ ا  ي ضتي    كادتنثو ثس  تننودٍس  كدُ ئدندُ ٌدثودتء  اد  ادُ

 ئدندارس   .
  
  -ؤضةى هةلَبرازدن :قؤناغةكانى ثس -11 

 -ضاوديَسى دزيَرو كىزختايةن :
ً كةةةود  ا نةةة ثوداناٌر ِسل   ض اٌسكةةةس   كةةةس  هةةةد اادني كو ختداسٌةةةرض هةةةد اادن كدُ ود  اةةةسكر   لةةةس

ُ   وتساض ثآل ا ثٍس   ثري اضثوٍاناٌةر ئد لس   ءا يسٌسيرد  ؤذي ئسجندوةرضٌر   لةس   وةدا ثو ٌودار فةنض ض
 كنؤنسي ِسل   ض اٌسكساض .

 
 -شةوة :بة ضىَبة  بكسيَت دةكسيَت قؤناغةكانى ثسؤضةى هةلَبرازدنةكة 

    ُ  ؤذي ذوةةد اٌر ا ٌطةةسكدُء  ؤذي   ء ؤذضٌةةر  ضينتٍةةر ِسل ىستةةسكدٌر ِسل  ةة ض اُي  ؤذي ِسل  ةة ض ا
 يودكناٌس  ء كريل ودٍاناٌر ئسجندوسكدُ.

  

  -زؤذانى زاطستنى هةلَمةتةكانى هةلَبرازدن: 11-1
 -كىزتةيةك : -ا
 ٌدوةسي  ثةس   ادٍىةدارء  لسيةسهد   س  يٍنسي ِسل   ض اٌسكس ئديداض  ثانادكنؤلس  كؤ  ينٌطس هد اادن كدُ 

ثةةةةري هةةةةد اادني   ODIHRنةةةةس ؤكر كريوسةةةةوريٌر   يكةةةةود  ثآل ثو ٌةةةةس    كنض اض .  ادنةةةةدار كةةةةساني 
 -ثد  ي ئسً  دوٌس قلس   اداخس ٍر كو تساسك ثس ِسل   ض اٌسكس ِسل ر نودت

 .ODIHRتدا ستو   ؤىل ثس  OSCE. كودراس اناٌر تودني ضٌوٍودار ير ر ثري 1 
هةةةةسٌر لةةةةس  ثةةةةدسكةةةةس   هةةةةد اادنااناٌر ِسل   ض اٌسكةةةةس ثةةةةس  ODIHR. كوداضهةةةةوٌس  ي ك ود ةةةةر 2 

 ٌر ِسل   ض اُ .ثري كنؤنسكد ODIHRهد اادنااناٌر ثس  ا ن س ضذ اسكر ينٌ  ا كدت نسثد  ت
 .    ٌاناٌس  ي فسلسسفس   ادطد  يري ي ئسجندور كد ي هد اادن  ااد اانض  كدُ. 3 
 ا اد ضار ود  ي ا اد ي هد اادنااناٌسكس. ثس  . ِد كد ااناٌر كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس4 
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  وِس ضي نودنثء كريوسواستر ود  ي كود  كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس .كس .ئدودا  كناٌر5 
  ضيسادٌرٌس   .ثس  دودا  كناٌر وس يسكدٌر كساو ٌري كناٌر ئدكضاء نس ثس ري. ئ6 
 . ئدودا  كناٌر ادندي ِسل   ض اُء  يود سيوداناٌس كنضك واووسكدٌر .7 
 .    ٌاناٌس  ي  ادٍىداوسكدٌر ا ٌطرضُء ذود  ي ا ٌطسكدُ .8 
هةةةد اادن  و ىدٌةةةس ثةةةس  ّد. كودراس ةةةاناٌر ك ٌةةةر ثآل ثو ٌةةةس  ء ااةةةد ااناٌر توىةةةسكدٌر ى تةةةسٌ 9 

 كود س رنض  كدُ ا ا ادت (.
 . كودرضهو ٌس  ي كرينثس ئسوٍووسكدُ .11 
 .    ٌاناٌس  ي هريٌوستر   وورضٌس  ي كننود ي ا كيدكدٌر  ضيسادٌرُ .11 

لس  كضٌود اودٌسي ا ثودت ئدودا  ثانادَ  ادٍسي    يؤض ي ادندي ٌودو ا  ل  ر ِسل   ض اُء نوسة ىس  
كضٌود اوةةةس ٌد هةةةساوس يرةةة ووسكدُء ذوةةةد  ي كساو ٌةةةري اةةةسك وكني       لسيةةةسهد  رض  كدٌود ركساو ٌراةةة

 كودواسةةةةةةةةةةة سكدُ يء ٌس رةةةةةةةةةةةسي نةةةةةةةةةةةٍو  ي ثدكٌةةةةةةةةةةةسكدٌر ِسل  ةةةةةةةةةةة ض اٌر ئةةةةةةةةةةةس   ةةةةةةةةةةةد        
ٌةد ي  لةس   كو تساةسك لسيةسهد   ثةري هةد اادنااناٌر ِسل  ة ض اُء لوسة س هةوداانض  كدُ.      ODIHRك ود ر 

لسيةةسهد    ضٌسي ئةةد  ك  ي ِد كةةد يء ِسودِةةسٌطر اةةدُ ِساةةس    ئةةس  كس لةةسودٌ د   و ىدٌةةس كود س رةةنض   
ُ    ODIHR كريوسةةوريٌر  OSCE PAاد وةةستر  ODIHRتدا ةةستر ثةةس  ثةةري هةةد اادنااناٌر ِسل  ةة ض ا

 كودر كودواست.ثس  ً يري   كو تس  ضكري تدٌساضلس  ا اضت
 
 -لًطتة وزدةكازيًةكان : -ب

ٍةةر ِةةس ا    ِسل   ض اٌةةسكدُ تود و ثةةري ODIHRثد ةة اَ  ةةودوضك ثةةري  ةةواناٌس  ي هةةد اادنااناٌر     
فةري وودار   كةس  هةد اادن كدُ ا كنادةت  لةس   اض ض ود اسكدٌةرض  ةواناٌس   ئد  لةس . هريٌوسترء هسٌرضاستووس

توداةةس   ثةةري ا  ل ةةستودار تةةن سا  ل لةةس  تدا ةةست كنثاسٌةةس   ثةةري ئدنةةدٌاد ي يوضنةة ٍس  ادُ ئدنةةدُ ثودةةت
 ىتسود دي كد اريي  ( ثاس .

ً كناٌر كنيكناٌةةةةس  ي  تةةةةس ض   ثس رةةةةوٍر ثٍةةةةسودكدٌر    ثٍاةةةةسكدٌر ِسل   ض اٌةةةةرض وداةةةةسي   لةةةةس   فةةةةري 
 اناٌر هةد اادن كس اٌةسء   ك ثؤ س    اةسك ثةري ِد كةد     اناٌس  ي    اض  كةدٌر  ؤذي ِسل   ض ا و 

 ا ِودٍنادت يثسكد 
 ئدندٌر ا  ٌسكس ادت يس  ذوةد  ي يرة ر ثٍاةس   ثس  لسيسهد ئس  ي ا    ٌووس  واناٌس  ي هسٌراد ر

لوسةة س هةةوداانض  كدُ ااةةد ااناٌر ئةةس     ثةةسوً  ير ِسل   ض اٌسكةةس ا نةةت ٌسكةةس ادت  ٌنةةس كنض  كدثس
. ا كنادةةت ٌو نةةنض   كضوةةَ ا كةةدتلسنةةس   هةةد اادني كةةنض ُء  ضكري توةةدُكةةس  ثٍاةةسي ِسل   ض اٌدٌةةسي
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( ثٍاةسي  511اناٌس  ي ىوكسوس   ثٍسودي   كيثس  واناٌس  ي هسٌراد ر يود سيض ثانادت ئسيس 
 ثانادت . ِسل   ض اُ ااد ي

    د  اضلس ٌوادٍس  كدٌر ثٍاسكدٌر ِسل   ض اُلس  لسٌد  هسٌر ووٌساسك
 

 ضاوديَسيكسدنى هةلَمةتةكانى هةلَبرازدن: -ج 
 ؤذي  ضينتٍةةر ِسل ىستةةسكدٌر ِسل   ض اٌةةرض  ئدوةةدا ا ثَي هةةوٌاس لةةس  (STOكؤ يةةد  هةةد اادن كدٌر ى 

 -قلس   ونبا ثودت كننود  كدٌر كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس ثنا
 ئداد ِسل ىستسكس ااٍدوواووس  يرت ٌد هس هدككسكدٌر ا ٌطرضٌر ينتريتس   ؟ -
ُ   لس  ئداد ثوض ي يي ويري ئدكضاكنض  ء ئدكضاي ِساس -  ةوِس ضي تةنسء   كةس   ٌودةوضُ ا ٌطر   كدٌةرض اةد

 ال س يض كض؟
ء هةةدكانض   ئداةةد كرةة ووضٌر ِةةريي وةةداي ِساةةس ثةةري ِسل ىستةةسكدٌر ِسل  ةة ض اُ   ك  ادٍةةسي ِوٌةةس ي -

 ِسل ىستسكدٌر ِسل   ض اٌس   ؟ ثس كساو ٌرارض  كدُ
 ئداد ئسً ِري وداااودٌس كؤ تناَ  اد  ي كدل ودو ض   كاسٌس نودنووسكدُ ا يناد س   ؟ -
 ئداد ِسوو  ئسٌرضودٌر كريوسهد ِسودُ  اس ر يود سيوداناٌر كنؤنسكسادُ ِساس ؟ -
 ٌودةةوضُ ِسل ىستةةسكدٌر ِسل   ض اٌةةرض اةةد كاةةسٌطؤي لةةس  ئداةةد ِريكةةدٌر  ضيسادٌةةرُ كد نةةسٌطر  ضا يةةنُ -
  ذ   ٌري  وزثودؤ ادُ كدل و ض ادار نس  كر ا كسُ ؟ثس
-        ُ لةةس   ا ثودةةت هةةد اادن كدُ ِدٌ ةةر ادَ ثةةري هةةد اادنااناٌر كريثو ٌةةس    ِسل ىستةةسكدٌر ِسل  ةة ض ا

   ضٌطسي  ضكري تسكدٌر  ضيسادٌرٌس   .لس   وادٍدٌسي تودورض كريا ثٍس  
ُ    ثسيس وةس     اض  كةدٌر ِسل ىستةسكدٌر    لةس    ضٌس   ثري ا نة س ضذ  كد يودناةسكدُ كودواسة س هةد اادن كد

 ِسل سة اد اوسك ا  ٌةسثنيُء   ثةس   ِسل   ض اُ ٌسا ادَء تود وٍر ٌسا ُ. ا ثودت هد اادن كدُ ِوش يري  
 ا ثودت ِسوورس ئس كس   مسوسكدٌودُ ثطنٌسئسن ري ؟
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 -ن :زؤذى هةلَبرازد : 11-2

 -بآلوبىونةوة : -ا   
ثةةري هةةد اادنااناٌر ِسل   ض اٌةةسكدُ  ودارةةر ك ٌةةر ثآل ثو ٌةةس         ODIHR كريوسةةوريٌرنةةس ؤكر 
( اةةةس  ي كريوسل ةةةسكدٌر هةةةد اادني   OSCE PA  فةةةري ىلسيةةةسهد  اناُاِد كةةةد  ادطةةةسي  لةةةس ا كةةةدت

ا  ثةد    كةس   اض اد  ض    ودو اسكثس  ٌودوا  لس تر تن  ثدل ودوك   ريودل ووسكدُ. ك ٌر ثآل ثو ٌس  كسش
ثو ٌس  ي كد ي هد اادن كدٌر تودةرض    ٌةساضتء نةس اضٌر توىةسكدٌر هةد اادنااناٌر تةس ض ي ئةس         

  ؤذي ِسّل  ض اٌسكساض.لس   د   كضوٍر كدت
نس  تةس ض ي  ةوادَ   ثس   و ٌر توىسكدُ ثودت ثو ٌس  كس كضوٍر كد نسٌطر اضثس ا ثودت ك ٌر ثآل -

اآاسكدُء  وادٍسكدٌر تن.  ا ثودت ك ٌسكس كضوٍر نس اضٌر ئس  توىدٌةس ثاةدت    د   كلس  كد  كدٌرض
 ثري لو ٌسي ٌد هساث ِسل   ض اٌسكس .

 وادٍس نس ثدكي  ثسٌرخيدٌةسء ٌس ري ةخدٌسكدٌرض يثرياةس ا ثودةت     لس  ثناٌر ا ٌطرضُثس ادو  كدترلس  -
 ك ٌسكساض ِسثَ.لس  ئسً  وادٍس تدا ستودٌس

-  ُ كودةةر ِسلووس يةةس يوينضفوةةسكدُء  ثةةس  ورض ثآل ثانادٍةةس  كسنةة توىةةر ا  س لةة ا ثودةةت هةةد اادن كد
-11ثٍاةسكدٌر ِسل   ض اٌةرض كةضي ا كضٌةَي ا ثودةت توىةسكدٌر هةد اادنااناُ نةس اضٌر ى         لس  ئس  ي

هةةد اادنااناٌر كةةس   ؤذادةةؤ اضي  ا ثودةةت هةةد اادن كدُ ثةةؤ خبنادٍةةس  لةةس  ( ثٍاةةسي ا ٌطةةرضُ ثاةةس21ُ
رةةكيكض ٌووةةس ثةةري نةةس اضٌر كؤ تةةناَ ذوةةد  ي ثٍاةةسي ِسل  ةة ض اُ. ِسٌةةرادؤ      كنؤنةةسي ِسل  ةة ض اُ كود 
ُ     ثس   ودوضكادار ثد  ثس  يد ا  نس اضٌسكدُ وة   كةس    ادر هةَ ئسيةس  ذوةد  ي ثٍاةسكدٌر  ِسل  ة ض ا

 ود  اسكر ا اد اض .لس  ثَ
 

 -ضاالكًةكانى بنكةكانى دةنطدان :-ب 
ئدنةة ر ثٍاةةسكدٌر ِسل   ض اٌةةرض   لسنةةس     ض اٌةةسكدُيةةنٌط اَ ئدودجنةةسكدٌر هةةد اادنااناٌر ِسل    -

ُ     ثةس ادو   كضوٍاناٌرلس  ثنا ني   ةودو اسكر يوجنةد   ِد تةد   ثةس   هةو ٌر كنؤنةسي ذوةد اٌر ا ٌطةسكد
  ادٍىداث اسكدٌر ِسل   ض اٌرض .لسيسهد 

ا ثودت كدتودؤ هد اادن كدُ ا يسٌس ثٍاسكدٌر ِسل   ض اُ كودٍدنةسي  رياةدُ ا  خبةسُ ثةري نةس ؤكر       -
كاةسُ  لةس   ئدودجنةسكدٌر كريوسةوريٌسكس  لةس   لو ٌسي ثٍاسي ِسل   ض اٌسكس  كد ثاسُ ثري كادتن تودطسار 

ثٍاةسي ِسل   ض اٌةساض   لةس   فس ودٌ س  كدٌس  . كؤ يد  هد اادن كدُ كودر  ا يسٌس ئريفوسودار تدا ةست 
ثةري كرةاٍوٍر    هةد اادن كدُ ا اضت ثةس   ثري هد اادنااناٌر  ادٍىداوسكدٌر ا ن ثوداناُ. ئسوسش ثةوض  
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 ُ كةةود  ئةةس  ي كسةةول سكدٌر ا ٌطةةرضٌودُ تود خنادةةتي ئداةةد كنؤنةةسي اٌةة      لةةس  نةةٍر قسكدٌر ا ٌطةةرض
  ادو ا هودت ؟ثس رضاكدتر  ريلس  اضٌسكس

كدتر نس اضٌودُ ثري ثٍاةسكدٌر  لس  ِس  ينذيو ئدل ريكاوسك ئديداض  ثانادٍس  لس  ا ثودت هد اادن كدُ -
لسنةس    داوسكدٌر كنؤنةسكس تودني ضٌوٍوداةر  ضنةتء اسك كةس        ِسل   ض اُءي ا   ٌووس ندتس نس  ت
 ضٌساةس ِسل سةسٌطدٌرٌر كد  كةس ِسٌةرادؤ كةدتر      لةس   ِةس   ةدهد  ثةس   ثٍاسي ِسل   ض اٌسكس ا  نت ثادت.

  ثٍاةسي  لةس  وةس   كس كيثةس  (  ولةسك 31نةس ثناٌر ى  ثس ثوادتء ا ثودت هد اادن كدُ ك ُ اضثنياد ُ ثري
 ِسل   ض اٌساض .

ُ لةةس  ت هةةد اادن كدُا ثودةة - كةةساني  كناٌر لةةس   ؤذي  ضينتٍةةر ا ٌطرضٌسكةةساض ئدوةةدا ثَ ثةةري ال ٍوةةدثو 
  ضينتٍر ا ٌطرضٌسكسء ودٌس  ي ثري هد اادنااناٌر كنؤنسي ذود اٌر ا ٌطسكدُ .  ادٍىداوسكدٌر

كاسٌةةةةس لةةةةس  ا ثودةةةةت هةةةةد اادن كدُ ئدوريذيةةةةد يء تود وٍةةةةر ٌةةةةسا ُ تةةةةدكو  ادطةةةةسادُ كودةةةةر ا ادت      -
وداةسي كودرةس ثةري ئةس      ثةس   كد  كدٌودٌرض ثَي هوٌاس   ٌطس ثةنب لس  سكدٌس     ادي كادا  ي  ار  مسوو

ا ثودةةت  رياةةدُ كودرةةسي  رياةةدُ هد  نةةس  ثاةةسُ . ا ثودةةت هةةد اادن كدُ  كةةس  فس ودٌطةةس   مسوودٌةةسي
 يرت كاضٌسكدُ تريود  ثاسُ .

كةدتر  ثةو ٌر ئةس     لةس      اض اداةَ. كريتداورض اةدُ ِةس  ض   لس  ا  ا كس ادت ئداد ئسً كاضٌدٌس ا  ثد  ُ 
لةةس   ٌسنةةس  ثةةري ئديةةداض ثو ُثةةس  ثٍاساةةساضلةةس   كاضٌةةس  ضنةة سقوٍساض ا ثودةةت هةةد اادن كدُ كةةدتر كاةةدتن

 كودردٌس  ا ثودت كودرسكدُ ثطساسٌنادٍس لو ٌسي ثدوي ِسل   ض اٌسكس .لس    ينتَثس  هريٌود ر
ُ   كةس   ئدكدوركس  لس  ا ثودت هد اادن كدُ ئس  ِسوٌس يودثاسٌس    وةر  ةد  كضار كد وسٌةرضُ    ا ا 

وسثسنة ر ا ن ٍورةدٌاناٌر نةس كس تو ار    ثةس   ِريي ِريكد ي تن       ا ا ُ ثس  ئس ضٌسيلسيسهد 
 كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس .

 

 -ثسضًازةكانى بنكةكانى دةنطدان :-ج 
ُ كةةس  ِةةسُ كةةسس نةةض كريوسل ةةس  َ لةةس  ا ثودةةت هةةد اادن كد ِسل   ض اٌةةرض ثٍاةةسكدٌر لةةس  يسل ودٌةةرض ثةةر اد

ئةس ضٌو  فس ودٌ ةس  كدٌر ثٍاةسكدٌر ِسل  ة ض اُء ا ٌطةةر    هةد اادن  ٌد  رياوةسكدٌَ يةس  ِةةسثو ُ        
ُ لةةس  يةةوآ (  ا ثودةةتدُي كدل ودو ض  كةةدُي كاةةسٌطن كدُىئسٌةةرضودٌر  وزثةةسك   يرةةت كودرةةٍود  كدُ ثطةةن

َ  ثس   ا ض ُكةس   ود اودٌةسي   كضٌثةس  كودر  ضن رء ا  ن ودُء ا ثودت هد اادن كدُ   ادي اةد ااناُ ثة
 ذ   ٌراوس تدا ستةسكدٌودُي ِةس   ِد ا ثودةت    ثس ااّودٍدٌرسث دٌوداس   ثريكسن كاسُلس  هد اادن كدُثس 

نةودارض  كس ِةسوو  لسيةسهد   اسكسدٌر ِد كد اوةسكدٌودُ ثةري كودرةسكدُء ا ثودةت    لس  هد اادن كدُ ال ٍودثَ
 كودر توضٌد  ثض يود ضكي.ثس  ثر ادَ
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  ُ ُ كس ئةةس كةةس    اض ثٍةةودَثةةس  اضُ ا ثودةةت هةةد اادن كد ثٍاةةسكدٌر ِسل   ض اٌةةرض   لةةس  نةةدٌسي كد ا كةةس
 لو ٌسكدٌر ا ٌطرضٌرض .لس  ا ٌطسكدٌرض ا كسُ ئسٌرضوَلسيسهد  ودوسل س

 -قلس  ئسٌرضوود ر لو ٌسي ا ٌطرضٌس   ثنا نيثس  ئس  كننود ضٌسي كساو ٌراودُ ِساس
 ثس ادو ثناٌر كنؤنسي ِسل   ض اٌسكساض ؟لس  ُهريُ ِسل   ادنض ضُ ئدودا كنض ُ ثري ئس كسكدٌود -
 ادندي ِسل   ض اُء نوس ىر ير ر ؟لس  ئداد ِوش  ادٍىداوسكر ٌو ننض ادُ كودطسار و   يطس -
ي كسةول سكدٌر ا ٌطةرضُء ِريكةدٌر تةني ا ٌطةرضٌودُ كودطسارةتء هةريُ ٌّودٍوةسكدٌودُ كد ضنةت          كس -

 كود   ؤذي ِسل   ض اُ؟
 كاسُ ثٍاسي ِسل   ض اٌسكس      يؤض ُ ؟كس  لس   ٌطرضُ  هسٌر ذود  ي ئس  كسووٌسي ا -
 ا ٌطوةرض ى ا ثودةت ئسودٌةس    كةسس  لوس ر ا ٌطر  ضٌرض  هسٌرلس  ذود   ير ر ا ٌطر   كدُ هسٌر  -
  هد ي هد اادن كدُ  ؤ َ ثادت ( ثس 
ونةةت ِةةريي ٌس ري ةةر  كؤاوةةس   كود كةةس ثةةس  ا ٌطةةر   كدُلةةس  دٌر تةةن ِساةةسكسنةة ئداةةد ٌد ٌو نةةر -

ُ  لةةس  ا كةةدت نةةٍر قس يس يؤكةةسكدٌر ا ٌطةةرضُ ا ٌةة  ثةةر ُي ئسيةةس   ضثةةو  ئداةةد      لةةس  وةةدل ر  رياةةدُ اةةد
 ذود  ادُ ٌدئدنداوس ؟

لوسةة ر ا ٌطر  ضٌةةرض اةةدُ ذوةةد  ي تدا ةةست  لةةس  ِةةريي ٌةةد  ٌةةسثو ٌر ثةةس  يس يادٍنض  تةةس   كةةسس ئداةةد -
 ٌسثو  ء هريُ ئسً كودردٌس هد  نس  كنض ُ ؟

 

 -دةنطدةرةكان :  
ُ     لسيسهد  ت هد اادن كدُ يي ويريا ثود كنؤنةسكس.  ثةس   ا ٌطر   كدٌرض ثاةسُ ثةري كاةدتن كناٌةر و ىدٌةساد

ٌّودٍر تس ض ي ا ٌطسكدُ  ٌدكد ادز ادت ا ثودت هةد اادن كس ئسودٌةس   هةد     كس   كدتدٌسيلس  ثري وو ٌس
س   ادٍىداودٌةسي  ئة لسيسهد  ثادتي ئداد ا ٌطر   كدُ  ادٍىدار كنض ُ ثري ِسل   ض اٌسكدٌودُء يوجندٌودُ

 كودواس  ثري ا ٌطرضٌسكس .
 
 
 
 
 
 
 



 
 ه یكردهیرێچاود ۆة ODIHR یرەتێر

 
 ه ۆة یكورد ەیماهگەیپ                  2002            كانەتژاردهەڵ

 
 KIE تژاردنەڵ

 
 

 

39 

 

 
 -ضاوديَسة ناوخؤيًةكان :

لةةس  ئدوةةدا ثو ٌر  هةةد اادن  ٌد  رياوةةسكدُ ا كةةدت  لةةس  ( ي  ضكةةري تر كوثٍّةةديَ كرةة طؤي 8ثسٌةةري ى
ثو  كدُء ٌوادٍةةةةس ي ثس ةةةةرض  هةةةةد اادنضٌر  وزثةةةةس لةةةةس  ثٍاةةةةسكدٌر ا ٌطرضٌةةةةرض ئةةةةسودٌو   ثةةةةنا ني  

ادن  وسا ٌووس كاسٌطن كدُء ِسوو  وريل ست ا ض  كدُ ثةري هةو ٌس ٌةد  ثٍاةسكدٌر     هد ا كدل ودو ض  كدُ  
 يرت قريٌدغسكدٌر كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس . ِسل   ض اُ  

ثةري هةد اادنااناٌر ِسل   ض اٌةسكدُ     ODIHRكريوسةوريٌر  كةس   كؤ  ينٌطس ئس   ضنة ووس   هةد ثانادت  
وسثسنةةة ر ثةةةس  سكدٌةةةس   ئةةةسجندً ثةةةر ُيكريوةةةسل ر هةةةد اادن  ٌد  رياولةةةس  هةةةدككوسكدٌر  رياةةةدُ ا   

كنؤنةةةةسي ِسل   ض اٌسكةةةةساض. ا ثودةةةةت هةةةةةد اادن     لةةةةةس  كد ضنةةةة ٍر يودكناٌةةةةس  ي  ؤل ةةةةر ِةةةةس ا ك    
ٌودوا  ل ستووسكدُ    هد ي ِدتٍر هد اادن  ٌد  رياوسكدُ ثةري ٌةد  ثٍاةسكدٌر ِسل  ة ض اُ ثاةسُ  ئداةد       

 كرينثودُ ااد س ي ادُ ٌد ؟.
 ةةوادٍر ا ٌطرضٌسكةةس  هةةدككر لةةس   ةةد  كضار كورةةدُ ثةةر ادتلةةس  نً  ةةودو اس   ٌطةةس كاةةدتثةةس  هةةوٌاس

 لو ٌسي وس كسكي ِسل   ض اٌسكسش كادتن ا كس ادت .
    ُ ثٍةسودي و ىدٌةس ثودةتء ئسيةس      لسنةس    ا ثودت يي ويريكدٌر ٌودوضُ ا ٌطةر    هةد اادن  ٌد  رياوةسكد

 سكس ئديداض ا كناد س   . آي ٌو نوٍر  ضكري تسكدٌس   ا نسوتر ِسل   ض اٌلس  كودون ر كنا ئس ض
 

 -ضاوديَسيكسدنى بنكةكانى دةنطدان : -د
نةس ؤكر  كةس  لةس    ا ثودت هد اادن كدُ   هد ي ئسً  دوٌس ثاسُ  لس لوس س تدا ستودٌساض ثودٌٍو نَ

 (       ادٌطنتو   .ODIHRكريوسودوٌر ى 
 ئداد هو ٌس ذ     ي ئدندار ثري ثٍاسي ِسل   ض اٌسكس قو نس ؟ -
ُ  ئداةةةد ِةةةو  - ااةةةر كنادت   ك ا ادةةة ي ٌدئدنةةةدار  ثةةةس  ش ٌورةةةدٌساسكر  نضكةةةر  اداخسةةة ٍر كد  كةةةد

  ازاض ؟لس    ن دٌر ا ٌطر   كدُ
 ِسل سةت كد  كةدُ اةدُ    ثةس   ئداد ِوش ٌورةدٌساسك ِساةس ثةري ِريكد  كةدٌر ِسل ىستةسكدٌر ِسل  ة ض اٌر       -

 ثٍاسكدٌر ا ٌطرضٌرض ؟لس  هدككر ِسل ىستسكدٌر ِسل   ض اٌودُ 
ُ  ثةةةس  وش ِةةةس ل وؤئداةةةد ِةةة  -  ةةةوادٍر لةةةس  ا ٌطةةةر   كدُلسنةةةس   اي ا كنادةةةت ثةةةري كاةةةدا    ي كةةةنا

 ا ٌطرضٌودٌرض؟
 ؟ِسُ ثٍاسكدٌر ِسل   ض اٌسكساضلس ئداد ِودزي كريلو ء ئدندا ء كد وسٌرضٌر  اووست  -
 ثٍاسكدٌر ِسل   ض اٌرض ثَ ؟لس  ثض ِريثس  س ِساسكس ئداد -
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ُ ثةةس  ٌر ِسل   ض اٌةةرض  ضِودٍةةنض ُثٍاةةسكدلةةس  كد وسٌةةر كدُكةةس  ئداةةد ااةةد   -  ثد ةةرء ئةةدكضاُ ثةةري ا  ض
 ئس كسكدٌودُ ؟لسنس  

 هريُ ا ٌطر   كدُ ا ٌدننادٍس   ؟ -
 سكدٌرض ؟تريود كناٌلس  ر كنادتاثسا ئداد   ا كد ي -
ٌسِودٍدٌر   ٌطر تدا ةست ثةرييي هةريُ    ثسكد  كدتر ا  كس تٍر نناٍس  ي ٌد ي ا ٌطر  ادؤ ادُلس  -

 ِسل وادست ا كدت ؟
 اار كنادت ؟ثس  ئداد ٌوردٌسي ا  ثد  ثو ٌس  ي ا ٌطودؤ -
 ئداد كودرض اس ووسكدٌر ا ٌطرضُ اضثوٍانض ُ؟ -
كةةةةةدتر كنؤنةةةةةسي لةةةةةس  اد وستووةةةةةس ثةةةةةس  ا ٌطةةةةةر   كدُ كودواسةةةةة ودُلةةةةةس  ئداةةةةةد ذود  اةةةةةسكر كؤ  -

 ؟ِسل   ض اٌسكساض
 ضثودت ؟نس  ا ٌطر   كدٌرض نسكودٍنكس ثس  ئداد ِوش كسن دٌودار ٌدئدندار ِساس -
 نوس ىر ثٍاسي ِسل   ض اٌسكساض؟لس  ثو ضُ كد ادز ض  ثس رض  ئداد ٌّودٍر ا ٌطرضٌر -
 اسكس   ثضٍس كري ار ا ٌطرضٌس   ؟كس ثس  ا ٌطر   كدُثس  ئداد  آ ا ض   -
(سٌرضوةةةةسكدُ توضٌةةةةدي ا ٌطةةةةرضٌودُ ِساةةةةس ؟ هةةةةريُ ٌّودٍةةةةر ا ٌطرضٌةةةةسكدٌودُ  كسو ئداةةةةد ٌةةةةس ريشء -

  ضي اد وستر ا كسُ ؟ا كد ادز ادت كدتودؤ اض
 ثس هد ي هد اادنضُء لو ٌسي وس كسكي ِسل   ض اٌسكساضُ؟لس  ئداد نٍر قسكدٌر ا ٌطرضُ -
ُ   لةس       ي  ي ا ٌطةر   كدُ ثريتةس    ثةس   ئداد ِةوش وستننةووسك   - ثٍاةسي  لةس   كةدتر هةو ٌس ا     اةد

 ِسل   ض اٌسكس؟
 سكس ثريتس  ؟  ثس ي ي كنؤنسي ِسل   ض اٌكس  ئس  وستننوس ير ودٌس هني -
 

 -كًَشة ضاوةزِوانكساوةكان :
 ُ كةةدتر فنادةةرضٌر كسةةول سكدٌودُ ثةةري ٌةةد  نةةٍر قر ا ٌطرضٌسكةةسي   لةةس  كرينةةة  سةة ٍس ادر ا ٌطةةر   كد

        ُ  ٌوردٌرضٌر  ودوضكي تةن ثةري ٌدنةوٍس  ي ا ٌطةر   كدُي ئديةداض  ٌسكناٌةس  ي تةس ض ي ا ٌطةر   كد
كناٌةس  ي ا ٌطةر   كدُي ا ٌطةرضٌر  ودةزضُي         ٌةري ئديةداض   ثس  يودطس   ادطسي ا ٌطرضٌسكسلسنس  

ا ٌطس ا  ثد   ثو  كدُي  ةد اٌس  ي ا ٌطةسكدُي اضٌسكري ةوٍر نةٍر قر ا ٌطرضٌسكةسي ٌدوس اةسور       
  ُ لةةس  نةةٍر قسكدٌر ا ٌطةةرضُي ِريكةةدٌر ِسل ىستةةسكدٌر ِسل  ةة ض اُء كن كديسٌةةر ي كاسٌةةس نودنةةووسكد

ُ     ثٍاسكدٌر ِسل   ض اٌرضي ِودٍدٌر ِودز كدٌر ئدندا ء لةس   نةس ثدك كدُ ى تدكةدتر ذوةد اٌر ا ٌطةسكد
ادنةةدي ِسل   ض اٌةةرض (ي ٌسٌدنةةوٍس  ي ا ٌطةةر   كدُي  اداخسةة ٍر نةةٍر قر ا ٌطةةرضٌر يةةس يؤكي ٌةةد   
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ثةةس ادو ثناٌر لةةس  ٌسٌو نةةوٍر هةةسٌر ا ٌطةةر  ادؤي ٌةةسثو ٌر ِريكةةدٌر كودواسةةت ثةةري ا ٌطةةرضُي  ةةد ي  
 كنؤنسي ِسل   ض اٌسكساضي تنندٌرٌسكدُ .

 

 -طدانى ضةزباشةكان :دةن -ه   
كاةةةةسُ هةةةةسٌر لةةةةس  ا ضاضهةةةةو ٌر كنؤنةةةةسي ا ٌطةةةةرضٌر نةةةةس ثدك كدُ ئةةةةسجندً ثةةةةر ادت  ثةةةةس  ا ثودةةةةت

 ةةوادٍس نةةس ثدكاوسكدٌودٌرض. ثةةري لةةس  تدا ةةستر كدتودةةؤ ئةةس  نةةس ثدكضٌس ا تننةةودٍنادَثةةس  هةةد اادناداس  ي
ا ٌطةر  لسنةس    كةد   ثةس ا ً ئسفسةس  كدٌودٌرض ا ٌة  ثةر ُء ئةس ضٌو      لةس   وو ٌس   ٌطس نس ثدك كدُ

 نس ثدك كدُ ثاسُ .
  -نديندانةكان:بة نةخؤشدانةولة  دةنطدان -ز
لةسً كدتةساض ا ثودةت    ٌرخيدٌسكدٌةرضي  ثس ٌس ري ةخدٌس  لةس   ا ٌطةرضُ ا ا ادةت  ثةس   رض  ادطةس ِسٌةرادؤ  وتة   لس

 ٌةركنض  كدُ اادٍةس ٌةد    ثس هوٌاس ٌس ريشء يا انادت ثري نس اضٌر ئسً  وادٍدٌسهسٌر هد اادنادؤ ااد 
 كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس      ٌطس   ثس ي ي تنندٌرُء فرد ا  ث ٍس   .

 ذمازدنى دةنطةكان   -11-3  
 -ضاوديَسيكسدنى ذمازدنى دةنطةكان : -ا  

لسيةسهد   هد اادن كدُ ثري هد اادنااناٌر كنؤنسي ذود اُي يوجند  ٌنييثس  ئس  ئس كدٌسي نثودنا ض ُ
كةةةةةةدتر ا نةةةةةة ثوداناٌر  لةةةةةةس  ودةةةةةةو ي ا ٌةةةةةةدل ودٍَ. هةةةةةةد اادن كدُ  ككةةةةةةس  ئةةةةةةس  ودٌر  ثو ٌدٌةةةةةةسي 

ا ٌطرضٌرض  ئسوةةةسش قريٌةةةدغودار اسك كس    اةةةس ثةةةري كنؤنةةةسي  ِسل   ض اٌسكةةةس  ا ثودةةةت تدكريتةةةدار    
 هد اادني ثانادتي ِس   ِد ثوض  ثر ادت ثري ذود اُء ا  كس تٍر  اس ر ا ٌطر   كدُ .

 اٌسكساض ئسجندو ةر ادتء ِةس كد ادار   ثٍاسي  ِسل   ضلس  ا ثودت قريٌدغر اسكسور ذود اٌر ا ٌطسكدُ 
 ذود اُ   ك ٌد اٌر ا ٌطسكدُ ثري ا     ي ثٍاسء ثةري ِةس   ةوادٍودار تةني نةس  تن     ثس  تني تدا ست

ُ      كس  لسيةسهد    ا  ضًثةس   ا    ٌووس كودرس ثري كد ي   اثوٍةر ا  نةت ثاةدتي ثرياةس ا ثودةت هةد ااند كد
 يوضن ٍس  ي ا ٌطسكدٌرض ثَ .

ئدكضايي و ىدٌسي كنؤنسكس كاةدتن  ثس  ئدن ر  ِسل   ض اٌسكس ئدودا ثانادتس  لسن ا ثودت ئسجندوسكدُ
كنؤنةسكس ث س رةةَء  ادٍةسي ئسجندوةةسكدُء   ثةس   ا ثودةت يةس  ٌوادٍةةس ي  وةز ء كدل ودو ض  كةدُ و ىدٌةةس    

 ضكةةري تر لةةس  اضٌساةةسككةةس  هةةد اادن كدُثةةس  ٌو نةةنض  كدُ    يةةنُ. ِةةس   ِد ا ثودةةت  ادطةةس ثةةر ادت    
 ِسل   ض اٌسكس    ثطنُ .كريتدار ئسجندور 

ُ   لسنس   ا ثودت  ر سي ئسجندوسكدُ   اثوٍانضثَ لةس   ئدن ر كنؤنسي  ِسل   ض اٌسكةس ِةس   كو هةري
 ثٍاسكساض   اثوٍانض  .
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ئدنةة ر لسنةةس   ئسجندوةةسكدٌر ثٍاساةةسك ا ثود ةةس وو ٌةةس ثةةري ئسجندوةةس   اثوٍانض  كةةدٌر تةةن  ا كةةنآ  
كد   ثآل ا كناد س  ي ِس   ِد كس  ساض يود سيض ثانآئسجندوس ير ووسكلسيسهد  ٌد هسء ِس ادىسكس 

لسيةةسهد   ض  ا ثاةنآ ثةس  ا ضي اةةسك ثاةنآ  لةس   ا كةنآ   اثوٍةر ئةسجندور  ِسل  ةة ض اٌر ثٍاةسكدُ اةسك     
 رةةة س   مسوسكدٌةةةرضء ا كنادةةةت ئةةةسً كةةةد   ِدٌةةةر  ي هةةةد اادن  ٌد  رياوةةةسكدُء ٌوادٍةةةس ي كاسٌةةةس    

 ل طسكدٌرض .ثس لسيسهد  لوس ر تدا سترض ثٍو ننادتلس  نودنووسكدُ ثودت هوٌاس ا ثودت ئسجندوسكدُ
 ً كننود ضٌسي  وض     .ثس   كننود اد ر  ريادُ ثزضٌَ نسثد  تثس  كودواس س هد اادن كدُ

ُ  لةةس  ئداةةد كنؤنةةسي  ذود اٌسكةةس  - دٌر كسنةة  ادطةةسيلةةس  كاةةسُ تةةسٌّد لو ٌةةسي ا ٌطرضٌةةس   كةةنض   اةةد
 ٌد  مسووس     ك اد وستور  ادؤ ؟

 كنؤنسي  ِسل   ض اٌسكس يسار وُ ؟لس  فس ودٌ س  كدُئداد  -
 نؤنسي ذود اٌسكس ا  نت ثو   ؟ئداد ك -
 ئداد  ااخس ٍر ثود اسُء يوجند  ثري كد  ثد ي هد اادن  ٌد  رياوسكدُ كنض   ؟ -
 ئس ضٌةةةةةسي  لسيةةةةةسهد  ثةةةةةس ض  اثةةةةةس  ٌد ٌو نةةةةةانض ُكةةةةةس  ذوةةةةةد اٌر ئةةةةةس  ا ٌطر  ضٌةةةةةس هةةةةةسٌرُ   -
 ؟ا ٌطودٌرض    ضن رثس 
 ٌّودٍر ثو   ؟ثس  ئداد ذود اٌر ا ٌطسكدُ -
 ئداد كسو ل سي ا ٌطسكدُ ِسل طؤض ُ ادُ فنيادر ض ُ ا ضي ذود اٌودُ ؟ -
 ئداد كسو ل س كو هسل انض  كدُ  ثري كودرضهو ٌس   كد ادز ض ُ ؟ -
  ودو اسكر ٌدئدندار كؤ ُ ؟ثس  ئداد ذود اٌر كسو ل س كو هسل انض  كدُ -
 كسول سكدٌر ا ٌطرضُ اضا ٌودَ؟لسنس   ِوش ٌوردٌساسك ئداد كد وسٌرضُ -
 هريُ هد  نس ي كودرس  ينف سكدٌر كنؤنسي ذود اُ ا كنادت ؟ -
 كننةود  كدٌس    ثةس   كاسُلس  ئداد كدش كريتداوّدتٍر ذود اٌر   مسر ئسجندوسكدُ ا ٌو ننادتء -

 ئوىزضا كنادت ؟
هةد اادن  ٌةد  رياثء ٌوادٍةس ي كاسٌةةس    ثةس   ئداةد  ادٍةسي ئسجندوةس   مسةرء ٌو نةنض  كدُ ا ا ادةةت      -

 نودنووسكدُ ؟
سجندوةسكدٌر  لو ٌسكس هسٌري كدت ا  ادت ثري تس ض  كناٌر كنؤنسي ذود اُ  ادٍس ينتٍس  ي ئ -

 س اضُ ا كنادت ؟كسن ئدن س كد يودناوسكدٌر تنء ثٍاسكدٌر ِسل   ض اُ
دكناٌةس     سكر كةدكء ٌّودٍةرء يو   ةودو ا ثةس   ئداد ئسجندوسكدُ ا ٌودنادَ ثري كد ثسا نة دٌر ثةدو   -

    اي ئسجندً ثر ادت ؟ثس  اناُكريل ودٍ
 كودر  ازثسٌري  كدتر  ضيساسٌنض  ؟ثس  ئداد ئسجندوس نس  تداوسكدُ   ضا يساسٌنادَ -
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 -ئاضتةكانى ذمازدنى دةنطةكان : -ب

ي هةةو ٌاس  ا ثودةةت ئةةسجندور ثٍاةةسكدٌر ِسل  ةة ض اُ ثٍودةةنا ادَ ثةةري لو ٌةةسي ٌد هةةسار ِسل   ض اٌسكةةس        
 ةودوضكي يوضنة ٍس      لس  تس ض  ترثس  كريا كنادٍس  ء ا ٌودنا ادَ ثري نس   تن  ا ثودت هد اادن كدُ

 .ل   ض اٌسكدٌس   تدئدن ر ا  ل ستثٍاسي ِسلس    اثوٍر كنض ُكس  ذود اٌر ئسجندوسكدُ تودطسار نب
  ُ   سكدٌرضثودت يرةةةةت ئدنةةةة  لسنةةةةس   كؤ  كودواسةةةة س هةةةةد اادنااناٌر كنؤنةةةةسي ذوةةةةد اٌر ا ٌطةةةةسكد

 ادو ثس ضاةةستر ٌورةة ىدٌر ثس ثٍاةةسكدٌر ِسل  ةة ض اُء لو ٌةةسي ٌد هةةسار ِسل   ض اٌسكةةس  ي تةةد  كو لةةس 
   ُ ُ لسنةةةةس   ِسل   ض اٌسكةةةةسء ا ثودةةةةت هةةةةد اادن كدُ ا ٌطةةةةسكد ُ ثةةةةس  نوسةةةة ىر كةةةةد كنا   ٌةةةةري   اةةةةد

ِسل  ة ض اُ   ثآل كناٌس  ي توىس تدا ستوسكدُ   اثني ثاسُ ثري ئس  وسثسنة س   ٌطةس ا نةسوتسكدٌر   ثس 
ٌةرااناٌودُي  ثس ثودٍَ ثري يوضن ٍس  ي ئسجندوسكدُء يودكناٌس    كريهثسكد  كريوثووتس ء ى ئوىسان (

هوٌاس نوسة ىر ئةسلا ؤٌر وواةدٌوزور ٌداةدثر ِساةس ثةري   ا كةد ي كضٌوةد يء ئسجندوةسكدُ. ئسوةس           
 ادٍةةةسي  كنؤنةةةسي ِسل   ض اٌسكةةةس     ينتٍةةةر  ا ضاضهةةةو ٌرثةةةس  وةةةدفر هةةةد اادن كدُ  ثةةةري لةةةس  يطةةةس

 كاسُ ا نسوتر ئودس د  ء ٌد اٌر كضٌود اوسكدُ .لس  وري كنض  ئوىزضكنض  
 
 -كًَشة ضاوةزِوانكساوةكان:  

 ودو اسكر ٌد  مسري  ضينتٍر ا ٌطسكدُي اض س ٍر نٍر قسكدٌر ا ٌطرضُي ثس  ذود اٌر ا ٌطسكدُ
نةٍر قسكدٌر ا ٌطةرضُي   كو هسل اناٌس  ي ٌدثسيودر كسو ل سكدٌر ا ٌطةرضُء  ٌ ةو ٌر كسةول سكدُء    

ذود اٌسكةةةةسء  ضكري تةةةةسكدُء ذوةةةةد   ٌدئدنةةةةداوسكدٌر كريوسل ةةةةسكدٌر كرةةةةاٍس    ثةةةةس  و ىدٌةةةةس ٌةةةةسثو ُ
 نس كس   ود  كدُ .
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        -قؤناغى هةلَبرازدنى زاضتةوخؤ : -11

 

 -ضاوديَسيكسدنى دزيَرء كىزختايةن : 

 -كىزتةيةكء نىوضًنى زاثؤزت : -11-1 
 ُ ثةةةري هةةةد اادنااناٌر ِسل   ض اٌسكةةةس    ODIHRكاةةةسُ نةةةس ؤكر كريوسةةةوريٌر  لةةةس  كو تةةةسي كد  كةةةد

 اداخةةةس ي تدا ةةةستر كةةةس  ( كدتةةة وودني ا ضي  ؤذي ِسل  ةةة ض ا48ُ-24وةةةد  ي ى لةةةس  ئدودا ا كنادةةةت
 ٌو نةوٍر ئةس  ي  لةس   ااناُثس رض  هد اادن كدُ ثريثس  ً كو تساساض ثوض  ا ا ادتلس  ئدودا  ا ثودت .

كنؤنةةةسي ثةةةس ادو ثناٌر   ةةةودوضكادار ِد ثةةةسش ثةةةري ثةةةس  ؤنةةةسكساض ثةةةري يسارةةة  كنلةةةس  ثوٍووادٌةةةسكةةةس 
ء هوض هةةةودو ي ادنةةةدار  وتةةةر كساو ٌراةةةرض   ئةةةسً OSCEكودةةةر  ادٍىداوةةةسكدٌر ثةةةس  ِسل   ض اٌسكةةةس 
ٌو نوٍس  ي لسنس    ؤذٌدوسٌو ندُء  ضي ير ر. ا ثودت هد اادن كدُ يس تثس  كو تساس ٌدا ادت

ً كةةس  ثٍةةسودي  ةةد  كضاوسكرلسنةةس   كةةس  ٌةةس   .ئةةس  تود وٍوودٌةةسيكو تساةةسكر  ضنةةتء ا  نةةت ثاس
     ُ كاةةسُ هةةسٌر  لةةس  ا  نةة ر ثَ ا ثودةةت كد اةةدُ كودٍةةسكنادَ. ا كنادةةت كو تةةسي  ضكةةري تر هةةد اادن كد

  ُ ُ  LTO ادطةةسي ى  لةةس  ٌد هةةسكدٌرضي لةةس   توىوداةةس    ادا خنادةةت اةةد ئدوةةدا ثو ٌر يرةةت   ثةةس  (    اةةد
ٌةةسادُ توضٌوةةو   كةةس  وزوودةةؤ ااةةد ي ثانادةةت ثةةري ئةةس  هةةد اادنضٌسي   هةةد اادن كدُ. ا ثودةةت هةةسٌر ووادٌ 

لةس   كدتر ااد اانض  ثةري كو تةس  ضكري تةسكدٌودُء  ضكري تةسكدٌودُ ٌسٌد اؤتةس   ثةري ئةس  ي       لس  ثطس ادٍس  
  ادطسي فدك  ادُ تسلسفريٌس   ثٍودنا ادت .

 

 -قؤناغى ئامادةكازى هةلَبرازدنى زاضتةوخؤ : -11-2 
كاةسُ  اداخةس ي تدا ستةس   ى يةس  ا نةت ٌورةدٌانض(ء نةس ؤكر        لةس    ضن س  ريقريٌدغر ِسل   ض اٌر 

لةس   ( كدتة وودن 48-24ثري هةد اادنااناٌر ِسل   ض اٌةس   ااد اةر كنادت كةدش ى      ODIHRكريوسوريٌر 
  لةس  كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس  ي ِس   ِد ا    ٌووس هةسٌر كريٌطن اةسكر  ؤذٌدوسٌو نةر نةدكثانادت    

 ي قريٌدغر ِسل   ض اٌر  ضن س  ري . وتساض ثري   ٌاناٌس  
ا ثودت يرت قريٌدغسكدٌر ِسل   ض اٌر  ضن س  ري ثٍودنا ادَ ثري كودرضهةو ٌس  ء و ىدٌةس كود س رةوٍر    

   ض  ةةةري ( قريٌدغسكةةةس كو تساةةةسكلةةةس  /ODIHRى ثةةةس ِسل  ةةة ض اٌر  ودةةةنض( ي نةةةس  ثس ةةةرلةةةس  كريتةةةدار
ن  ا ادة    ضكري تسكدٌر هةد ااد لس  س   كو   ِ   اض  كدٌر كود  كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس  ا  دتس يلس 

  . ا ثودةةت قريٌدغسكةةس ِد كةةد ي تةةس ض ي يود ةةسيوداناٌر  ادٍىداوةةسكدٌر       ي داسٌسكدٌةةس   ا  نادٍةةس 
OSCE. ء هريٌود ر يود سيوداناٌر ادندي ِسل   ض اٌر ٌد  ري ثادت 
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ُ كس   س ٍس ي  ي ئس  ي َ ثةس   هةد اادن كد او نة سكدٌرض  قريٌدغةس اسكمسا ضاوةسكء كس  لةس   ا نة ور ِودٍ
ل اةو ا ثودةت هةد اادن كدُ    ثةس   ينٌطوسكر كؤ ي ِساسي ٌسك ِس  تسٌّد تود وٍوسكدٌر  ريادُ خبسٌس ي  ي

كدتر هةد اادنااناٌودُي  لس  قريٌدغسكسلسنس     ي تود وٍوسكدٌث  ريادُ  خبسٌس    لس  ئديداض  ثانادَ
 تس ض ي    ٌ اناد س  ثس  ثودتكسووكو تووس   ثآل ثانادٍس   .ا ثس  هوٌاس ثدش ٌووس ا ناس تسكدُ

كةةس  قريٌةةدغر ِسل  ةة ض اٌر  ضنةة س  ري قريٌةةدغودار نةةس  تدارء ئدودا كد اوةةسء كاةةداكناٌر ئةةس  يكةةس 
كةس    كةد ي هةد اادن كدُي  لسنس    هد  ثري قريٌدغر ا ضي  ريي كد اطس ي تس ض ي ا ثودتثس  ا كس اد س

  ضكري تر كريتداورض ا ثةَ يطةس  لس  وسكدُ ضكري تر كريتداورض ا ٌو ننادت. كؤ يد   ضنثد ا  تدا ستولس 
ثس ةودار تةني ا ٌطةرضُ ا كةدت. ا نةاس تٍر  ضنةثد ا كدٌر قريٌةدغر        ثس  كودواس ركس  كدتدٌسيلس  

  ر ا   ور ِسل   ض اٌسكس.ثس  هو ٌرثس ادو  لسنس  ئدودا كد ي كد اطس ي ا ثودت
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 -: قؤناغى هةلَبرازدنى زاضتةوخؤى فساوان -12
 ضاوديَسى دزيَرخايةنء كىزختايةن

 

 -وزدةكازىى زاطةياندنى ئةجنامى كؤتايى : -12-1 
ثةةةس  مبودٍود ةةةس   (LYOكريتةةةدار ئسجندوةةةسكدُء  ضيسادٌةةةرٌر يرةةة ر تةةةس ض  ا ثودةةةت. ثرياةةةس ا ثودةةةتى      

 ضيسادٌةةرٌر  ثةةري هةةد اادنااناٌر ِسل  ةة ض اُ تةةد ( ODIHRى كريوسةةوريٌرنةةس ؤكر لسيةةسهد  ثةةس ا  ضور
 ريتداوسكدُ .ئسجندوس ك

 انض  ا ضياسكدُء ثري ود  اسكر ااد يوادن ي ثٍاثس   ضيسادٌرٌر   مسر نس يسً ئسجندوسكدُ
ِودزتن ثس  ئسجندور كريتدارثس  و ىدٌسي كنؤنسكسش  دتءا ك ُئدند ركنؤنسكس كد ي   اثوٍ

و   ا كد يلس  ا كدت؟ ا ثودت   هد ي ِس  نس رء  د اوسكر ثرد ِري ادُ كاسٌطؤاوسك ثانادت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ضيسادٌرٌر ئسجندوس كريتداوسكدٌرض .

 
 -كًَشة ضاوةزِوانكساوةكان :

نس كس  ةةة ود ي ٌد ادةةةؤ ثةةةري   اثوٍووةةةسكدُء ئسجندوةةةسكدٌر يودكناٌةةةس    كةةةريل وٍاناٌر كريتةةةدايو    
ثس كننةةةةدُء  ضٌسيسادٌةةةةرٌر ثةةةةس  كنؤنةةةةسكسي قسا غةةةةسكناٌر يسارةةةة ثةةةةس  قسا غةةةةسكناٌر يسارةةةة 

ئدن ر ثٍاس  لكسكدٌر ِسل   ض اُي يود ضكي ٌودوضُ ذود   تريود كنض  كةدٌر  ؤذي  لسنس   ئسجندوسكدُ
 فنادر ض ٌستس نٍر قسكدُء ئسجندور كريتدار.كس  ِسل   ض اُء ئس  كسووٌسي ا ٌطرضُ

 
 -داضىون:دوابة  ثسؤضةى ضكاآلكسدنء  -12-2 

 ُ كةةس ثةةس   ِسل ثسنةةودنض  كدٌرض ثضةةَء ِةةس كد ادار تةةن    وا ضي كنؤنةةسي نةةاد ثةةس  ا ثودةةت هةةد اادن كد
 تدا ستر  ضا يساسٌنادت .
 قس ض  اةةسكر ادنةةدار ٌورةة ىدٌر ثود اةةسُء نةةس ثس ري ثةةري يرةةت  وزثةةس    ثةةس  ا ثودةةت وةةدفر يسارةة  

ثةةةةةري نةةةةةادوكناُء   ثو  كدُ كضوةةةةةَ ثانادةةةةةتء ا ثودةةةةةت وواةةةةةدٌوزور يوجنةةةةةد  اضثٍنادةةةةةت    ثس ةةةةةرض 
 كودرسكدُ .لسنس   ا  كناٌر ثنياد   كريتداوسكدٌرضلس  واادُ لودو  ثطؤادتكسن هد  نس كناٌودُ

لةس   كنؤنةسي ِسل   ض اٌسكةس  ء كودرةاسش ا كنادةت    ثةس   ا ثودت ئةس  نةادوادٌسي كساو ٌةراودُ ِساةس     
ُ   يةةوادن ي ثةةس    ا اضٌةةس  ءثةةس   اسكسةةدٌرء ثةةس   كاةةسُ كةةدل ودو ض ء ا ٌطر  ضٌةةس     لةةس   ادنةةد ودوسل ةةساد

اؤنةةةودٌسي ثةةةس   كةةةدل ودو ض ضُء ا ٌطةةةر  ضُ ثةةةري يسارةةة ٍودُثةةةس  يسل ةةةرضثانادتي ا ثودةةةت  ادطةةةس ثةةةر ادت
   ُ لسيةسهد   كودواس ودُ كودوستيوي ا ثودت ئدندٌاد ي تس ض ادُ ثري ثانادت ثةري هد  نةس كناٌر نةادوكد
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كودواسةةة س ِةةةسوو  ئةةةس    ااةةةد اانض   ثةةةري هةةةد  كناٌر ئةةةسوري   كودرةةةدٌس  كةةةس  ئةةةس  ا كيةةةدي اضا ي
لسيةةةسهد  ك  تةةةناَ  كةةةدت يود ةةةسيض ثاةةةنادَثةةةس  ً نةةةادوادٌس  ثةةةس  كد  ثد ضٌةةةسي كساو ٌةةةراودُ ِساةةةس

 تريود كناٌر ِسوو  ثنياد  كدُء ثآل كناٌس  ادُ. 
 

 ئةو طسفتانةى ضاوةزِوان دةكسآ ثةيدابن .
كنؤنةةةةسي    ٌطةةةةس تةةةةس ض يكةةةةس  نةةةةٍو  اض  كناٌةةةةر ا نةةةةسوت ثةةةةري كودرضهةةةةو ٌس  ي ا نةةةة سي اضا

   تدقواناٌس  اسكر تس ض     .ثس  ِسل   ض اٌسكس خبدتس
 

 -كؤتايًواتنى كازى كؤمًطًَؤن: -12-3
نةدككناٌر هةسٌر   ثةس   لسكدتر كريتةدار ِةدتٍر كةد ي كريووسةودٍسكس نةس ؤكر كريووسةودريُ ِسل ر نةودت       

 او ٌرارض  كدُثس ضاستر ٌور ىدٌر ِسل   ض اٌسكسء   كض  تس كسثس ادو  لسيسهد كساو ٌراسكر اؤن دٌس
ثةس   كريووسودريٌسكسلسيسهد  كساو ٌريكس  تدا ستر   كض  تر ا       ِس  ا نسوتودار ٌد  ريار تنثس 

 .تد  ضيسادٌرٌر  ضكري تر كريتدار كدتر كنؤنسكساضلس   ا  ضو و ثودت
 
 -ضاوديَسى فساوان : -12-3-1 

ار ِةةةةدتٍر كةةةةد ي وةةةةس ج ٌووةةةةس كةةةةد ي يود ةةةةسيوداناٌر كنؤنةةةةسكس كريتةةةةدار كيد ودةةةةت ا ضي كريتةةةةد   
ثةري هةد اادنااناٌر ِسل   ض اٌسكةس     ODIHR كريوسةوريٌر كدتساض ا ثودةت نةس ؤكر   لس   كريووسودٍسكس.

ِةسودُ  ثةس   ا وةس   هةو ٌر كنؤنةسكس تدكريتةدار ِةدتٍر     ثةس   يةض ثّودم ودةت  ثةري   ثس  هسٌر توىودار ثضوك
ُ  ثةةس  و ىدٌةةس  دً يسادٌةةرٌر ئةةسجنثةةس لسنةةس   ِةةسودُ ئةةس كء ودفورةةس  . ا ثودةةت ئةةس  توىدٌةةس كةةد  ثاةةس

 ادطةسي  لةس   كاسُ  نس ؤكر كريووسودريٌس   اةد كس لس  يري  يثس   ئسجندوس ِسل ثسنودنض  كدُء كد ثاسُ
 ض  ةةةرياض  ِةةةسثودت لسيةةةسهد  فودنكةةةنض ُ.  ا ثودةةةت  ؤذضٌةةةس كساو ٌةةةري  ODIHR ةةةسكدٌر ثةةةس  نةةةس ؤك
    تر    اض  كدُ .ثس  نسثد  ت

 

 زاثؤزتى كؤتايى  -12-4  
ى   ( LTOى لةس   كاةسُ  ِس اةسك  كةس لةس    دار يرت ئس    ا كد اودٌةسي تودةرض ثودةت   ا ثودت  ضكري تر كريت

STO ) كودرٍود  كدٌر كنؤنسي كو تاناٌس  ي  كضٌود اسكدُ لسنس        هد كنض ُي  ضكري تسكسش
 لوس سكدٌرض ِسُ .كس لس  ا ٌو ننادت

  -كودو   ق كودر ا  ثس  كنؤنسكساضلس  كنض  كس   ضكري ت ثدناناٌر ئس  اسلس  وسثسنت
  1991تدا ستر  ضكري تر  كوثٍّديَ ثس  يOSCE.  ادٍىداوسكدُ  1 
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 -ِودٍدٌر قثسكد  . هوض هودو ي ادندار ٌد  ريي كنؤنسي ِسل   ض اٌسكسء هريٌود ر2
 

  ُ ثةةةس  ثٍةةةسودي  ضيسادٌرٌةةةس   اثوٍةةةر كنض  كةةةدُ ثودةةةتء   لسنةةةس   ا ثودةةةت ئةةةس  كد ضٌةةةسي ئسجندوةةةر ض 
ا ثٍسِريي كس   ريثطنادتلس  كادار ير طؤي ثضء ئس   ضنثد اضٌس ودوضثس   ودو اسكر كو ت  كو ت

لةس    ضنةثد اضٌسي ثةس    وس يودؤ  ضكري تسكس اضٌ ٍودةت ثس  يس سكناُء يري ياٍر كنؤنسي ِسل   ض اٌسكسي
 كريوسةةةوريٌركاةةةسُ لةةةس  ئةةةس  يكةةةس  ا  كةةةنض ُ تةةةد ئةةةس  كدتةةةسش (OSCE PAى  (ODIHRى كاةةةسُ 

ثةس     كننةود  ا ثودةت  ثةس   س كريتداوسكساض ا  ا كةس آ  ضكري تسكةس   ضكري تلس  هد اادناوس   ئسجندً ا ض  
ثةةةري هةةةد اادني ِسل   ض اٌسكةةةس   ODIHRكاةةةسُ نةةةس ؤكر كةةةس  لةةةس   ضو ةةةس  ئةةةس  ي تودوةةةرض ٌو نةةةنض   

 ئدودا كنض   .
كةس   ي  ض  ري   ا ثودت كةود   ODIHRكاسُ لس  ِس   ِد كوداضهو ٌس  ء كسنسٌر كناٌر كريتداو 

ثةس   نس ي. ِس   ِد ا ثودت ئسً  ضكري تسلس  ا  ثناٍر كودر وٍر  ريادُ ثانادت ثري  OCE PAثس  ش
ِسل   ض اٌسكةةةسء هةةةد اادنضٌر  ضنةةةثد ا كدُ   ثةةةس  نةةةس   اداخةةةنض ء ا نةةةسوتر ٌورةةة ىدٌر تدا ةةةست    

 -اضثس  انادتء ا ثودت  ضكري تسكس ئسً  دوٌسي  تودرض ثودت ق
  
 -ثًَشةكى :-1 

  اداخنض ضٌسي ِد كد ي هد اادن كدٌودُ كنا    . ثو ضٌسء ئس  ثس رض   وتسلس   ض/ لوس ودؤ
  / ك ٌر ير ر ثري كد كناُ 

 هوض  هودو ي ادندار ثري كد كناُ . -2 
 ثس يادو ثناٌر كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس . -3 
 ا ٌطر    كس    ا ي  د ن دٌودٌس . -4 
 ٌد ٌو نر ا ٌطر   . -5 
 ٌد ٌو نر كدل ودو ض  كدُ . -6 
 ِسل   ض اٌر كود  كنؤنسي ِسل   ض اٌسكس .ِسل ىستسكدٌر  -7 
  ضيسادٌرُ  -8 
  ؤذي ا ٌطرضُ . هد اادنااناٌر -9 

 هد اادنااناٌر كنؤنسي ذود اُ . -11
   اثوٍر ئسجندوسكدُ . -11
 ا ضاضهو ُ .ثس نادوكدُء كنؤنسي -12 
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  ِسوسكدُ .ثس -13 
  ضنثد ا كدُ . -14 

  -:ODIHRئةزشًفى كؤمطًَؤنى  -12-5
ثٍودنا ادةةت ثةةري ء        ثطؤادةةت ODIHR كريوسةةوريٌركاةةسُ نةةس ؤكر لةةس  ودةةت ِسٌةةرادؤ كضٌوةةد ي ا ث

 -قلس   س نس  كوسكدٌر ثنا ونبثس  ئريفوسر  ض  ري ى ئس  وف ( ا ثودت
 نوس ىس ادنداوس تدا ستسكدٌر تن .ء ادندي ِسل   ض اُ -
  ٌدوسي كد  .ثس  ادا    يو -
 دٌر ا ٌطرضُ .ٌس رسي  وتسكس   ادٍسي نٍو   ك -
 ك ٌر كد   لوس ر ٌد ي يرت هد اادن كدُ. -
 ا ن ر ( .ثس  STOي LTOكضٌود ي هد اادن كدُ ى  -
 انض   نس  كر اسكدٌر ا ٌطرضُء ذود اُ .لوس س هودا -
 لوس سكدٌر   ا كد ي .لس  كو تساسك -
   ا كد ي ئسجندوسكدُ . -
  كد يء  ضكري تر كريتدار ( .قريٌدغسكدٌر فرد    ضكري ت ٌو نني ىقريٌدغر ئدودا -
 كساو ٌراسكدٌر ٌد  ري . -
 
 -هاوكازيًة طشتًةكان : -13 

 ِساةةس OSCEيس ضٌةةس    ثةةري  ادٍىداوةةسكدٌر ثةةس  ِد كةةد ي كناٌةةر كنؤنةةسي ِسل   ض اٌسكةةس كودونةةو ر 
لةةس  كنؤنةةسكس ِساةةس .    ٌطةةس ئةةسً كودو  ضٌةةس  لسنةةس   كد اطةةس اودُ كةةس  ادنةةد ٌد  رياوسكدٌةةرضلسيةةسهد 
 اض ا نت ٌسا ُ . OSCE اٌسكدٌر ٌد هسكدٌر ِسل   ض

     ي ي كاضُء يسٌر ل ر ثود س   .ثس    ٌطس كنؤنسي ِسل   ض اٌسكسش
كةةساض  كناٌةةر تةةس ض ي  لةةس  ثرياةةس ا ثودةةت نس كودضةةووسكدُ ثٍةةسثنيثانادَ هةةوٌاس ا    ٌووةةس ث ٍةةس ِةةريي  

ً  ادٍىداودٌةةس   ثةةس  دثسٌةةرثَ وتةةس اميوكنضتووةةس تدك كةةدُ ٌدكنادةةت كلةةس  كنؤنةةسي ِسل   ض اٌسكةةس. اض ض
  وتس اميوكنضتووس اادناٍسكدُ اض ض ا كنادت.لس    ك

 يود سيوداناٌر تس ض ي ئسً  ادٍىداودٌس   .ثس  اض كساو ن   OSCEلس  ثسِس   دهد  وتدٌر ئسٌرضً 
ثض ثس   ك ي كد ثس  ئدن سثس   يسار ثسوً  ووكو تر ٌدثودتيكس  ِس هسٌر  كنؤنسي ِسل   ض اُ ثض

َ    ثس  و ىدٌسي تس ض   ا نسوتسكدُء  ادٍىداوس يود سيودانض  كدُ ٌدثودتء ا ثودةت هةد اادن كدُ   اةد ثة
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ئد انض كودرةودمر  ثس   ضن ورضلس ثسوً  نس  كدغسكلس وو ٌس كؤ   ثري كودرودن ٌسكناٌر ادندكس    يلس
 تس ض ي كنض   .

نةةس  كنؤنةةسكسي هةةوٌاس  لس ٌر ل ووةةسكدُا ثودةةت  ادةة  ي تدا ةةست اضثٍةةنآ ثةةري كةةد لوداناٌر كاضُء يس    
 ذود   خبسٌس ي   .ثس   اداخنض   ثودر نسوتسكدُ ٌدتوضٌَ ا ن اد ااناٌسكدُ

ُ  لةةةس تةةةسٌّد اا ودةةةت ئسيةةةس  ِد وتوةةةدُ  ثةةةس    كدتةةةساض ا كنادةةةت كن ٌسةةةوثسكدٌر كنؤنةةةسي ِسل  ةةة ض ا
 اٌر نةس كنا كدُ.  ثض تنس ثري ِسل  ة ض ثس  ا ٌطرضُلس  كنؤنسكس  ئدكضاثو ُلسنس   ِري ود كنضٌس  

كةس    ٌةسظدل ودار ودفةسكدٌر وةنؤظ ثودةتء ئووودةر  ضاةس      كس  هوٌاس ا ثودت ِسوو  كنؤنساسكر ِسل   ض اُ
 هد اادنااناٌر ِسل   ض اٌسكدُ كد ادار ثدشء كدل ثرت ثودت ثري كن ٌسوثسكدٌر ودفسكدٌر وةنؤظ   ك 

 اضِدتو   . OSCE ادٍىداوسكدٌر لس 
 

 كذاتى جًَبذةجًَكسدنى  لذة   خؤ( بؤ هةلَبذرازدنى زاضذتةو  ODIHR)  وىزيَكدسا ةكانىًهاوكازي  -14
 -:زاضجازدةكاندا
لسيةسهد   كنؤنةسكس ا اضي لسنةس    ( ثنياد OSCEٌدثوٍودت كدتودؤ ى اضا    ؤل ر  (ODIHRى  اداخنض ي 

  كدتةةساض  ضكةةري ت ا ٌو نةةَلةةس   (ODIHRى هةةد اادن كدٌر  OSCEكودةةر  ادٍىداوةةسكدٌر ثةةس  رضئس   ةة
ُ     ثةس   دُ كساو ٌةري    ٍسككس  اد وةستر اضٌةر   ثةس   كودرةودماد اسكدٌس    ٌدثودةتء تةسٌّد ِد كةد ي ا كةس

 اض ي  ٍس  ي كد     ا ثودت .ثس  نس يسً كنؤنسكسء ئس   ضنثد اضٌسي كساو ٌرادُ 
اض ِدٌةةةةر ا ادَ ثةةةةري كةةةةسان  ي كنٌةةةةر  ضنةةةةثد ا كدٌر  (ODIHRى   اداخةةةةنض ي لةةةةس  وتةةةةدٌر ئسٌةةةةرضً

  ضكري تر كريتداورض ِدتو ُ .لس  سل   ض اُء ئس ضٌسيثري ِ (ODIHRهد اادنضٌر ى
ُ  ( ODIHRى   اداخةةنض ي كاسٌةةس لسيةةسهد  ِةةس ل ر كاةةدتن ا اضت ثةةري كاةةدتن كةةسان  ااناٌر  ضنةةثد ا كد

 ارض. (OSCE PAىلسيسهد  تدا سترثس   اووث اس ٌد  رياوسكدُء كس لسودُ  وتء
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 ثاشكؤكان   -15  
 

  CSCEِد ونؤظداستووسكدٌر ثس    ي كريثٍّديَ ثري كريٌطن ي ضكري تر كريثو ٌس ثاشكؤى )ا(
 (  1991ي  وك انضٌر 29ى  

 اض كد ي وسك ةسثر  1991ٌريظسو س ي لس  اضوسك ضٌرٌر كريٌطن ي ثدوي كد ا لس   ضكري تر كوثٍّديَ
 اداس تٍدوةةةسي  كةةةد ا  ثةةةري  وتةةةدٌر ئةةةس   كدي ٌةةةوآ ئريفوسةةةر    لةةةس  ِةةةس   ةةةدهد ثةةةس  ا ثدت.ثةةةس ادو 

 ىكد ةةةةدُ ثةةةةو   ئريفوسةةةةر ا كيةةةةد اميوكنضتووةةةةسكدُء ودفةةةةسكدٌر وةةةةنؤظ (      كةةةةس دكضاِسل  ةةةة ض اٌر ئةةةة 
 ضكةةري تر كريثو ٌةةس  ي كريثٍّةةديَ ثرياةةس ثنييةةسكدٌر    لةةس  ي6،7،8ثنياد اةةرض يود ةةسيوداناٌر ثنيةةسكدٌر  

  وض     ثدنر كنادت.  لس  كودرو 
 
اٌودار كةةدكء ئةةدكضاي ِسل  ةة ض لةةس  ااّودٍةةدٌر  اسةة ر يةةسهثةةس   ضكةةس   وتةةدٌر ئسٌةةرضً  ضادٌطسادٌةةر( 6ى

 ً كودوةس  وتةدٌر ئسٌةرضً  ادةز    ثةس  ٌد ثسٌد اض ثٍسودي نس  كر ا نسوتء ادندي ِسوو   اووستوداسءي
ُ   ثس  ثس رض ااناٌر  وكىر  وتسكسادُلس  ِد وتوسكدٌودُ ا ينُلس   ادطةسي ئةس    لةس    ضنة س   ةري اةد

 َ ئةةةس ضُ ودفةةةس ٌودةةةو ا  ل ةةةستثء    كنؤنةةةسي ِسل   ض اٌسكدٌةةةرض هةةةوٌاس   لةةةس   ٌوادٍس ضٌةةةسي ِسل ر ثةةة ادناد
 ِسٌر    ا ينُ .ثس  ونؤظداسترء  ادٍىداوس ٌودوا  ل ستوسكدُ

 ضو س  ئةد  ك  ي تةدك ثودةت    ثس  ا كيدي ئدكضا  ٌوردٌر  ي  اس ر يسلسثس  اميوكنضتوست كودواس ر 
 ادُ كري ٌسك  اداخنض ي تؤؤ اس رء كودرودماد  ثري ئدودجنس ااد اانض  كدٌر  وتدٌر ئسٌرضً .

ثةةري كضوٍاةةناُء  زوةةستاناٌر يةةسه   ك ثٍسوداةةسك ثةةري ا نةةسوتر  اووةةست  اسةة ر  وتةةدٌر       ( 7ى 
 ئسٌرضً .

 كاسُ ادند   .لس  ود  اسكر ااد اانض لس  ( ندككناٌر ِسل   ض اٌر ئدكضاي ٌد ثسٌد 1-7ى
ُ    كريوسوريٌركسوس    كاسٌرثس  (  وريل سترضٌر يرت  دٌسكدٌر2-7ى  ا ن سي ادنةداضُ ثةري ئةدكضاثو 

 كودر  اد  ي ا ٌطسكدُ .ثس  ثس ا ً  اس ر يسلرضءلس 
(   كضوٍاناٌةةر وةةدفر ا ٌطةةرضٌر يرةة طؤ  اضاكةةس     ثةةري ِد وتووةةس كودطسارةة و  كدُ ىنةةس    3-7ى

 ندهد(.  18
ُ  ثةس   (   كضوٍاناٌر فنادرضٌر كسو ل سي ا ٌطرضٌةسكدُ  4-7ى هةسٌر  ةودوضكادار ِد تةدء    ثةس   ٌّودٍةر اةد

 دوس كريتداوسكدُ ا ٌو ننادَء  ضا يساسٌنادَ . ضكري تر ئسجنلس  ئسودٌسش
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تةسٌّد اةدُ   ك   ثةس   كاسٌس نودنثء ير ووسكدُثس  تودُ ثري يسار وودفر ِد لس  (    ادزينت5َ-7ى
 ثثد يود ضكي.ثس  ٌوادٍس ي  وز ء  اداخنض   نودنووسكدُ

ثةس    اداخنض ي نودنرئدكضاي تس ض  ثري كوداّودٍدٌر كد تء لس  ودفر تدكء كريكدُلس   ادزينتَ (6-7ى
 ثس ا ً ا نسوتسكدٌرض .لس  اسكسدٌرثس  كودر ادند تدا ست ثري كد كناٌودُ

ُ   7-7ى كةس  لةس    (  كضوٍاناٌر كد كناٌر ادند   ضي ير ر ثري وريل سترضٌر ئةس  ِسل ىستدٌةسي ِسل  ة ض ا
ُ   ثةةةس  كسشءِس ضاةةةسكر كدكةةةرض  ِةةةريي ئةةةدكضاي  ثةةةس  ثةةةرد    ذضٌةةةرٌر كودرةةةسي نودنةةةث كدل ودو ض  كةةةد

ثةض  ثس  ا ٌطر   كدُ ثري ئسجندورضُء فنيادرضٌر ا ٌطسكدٌودُلس  ا  ثنياٍودُء لودّدتواودُ ادُ  ادطنتَ ض
 نزضكدُ .لس  تنس

ثةةض ثةةس   ادطةةسي يسارةة ٍر  ضيسادٌةةرُلةةس  كضوٍاناٌةةر ٌةةسثو ٌر كرينةةثر  ادنةةدايو كةةد يودني ( 8-7ى
كنؤنةسي  لةس   ٌودُ ِساةس ااناثس رض  ئد  ك  يكس  يرت كاسٌس نودنووسكدُء ئس ضٌسيثس  يود ضكي

 ِسل   ض اٌسكساض .
ثةس   ودٍَ ِذوةد  ي كودواسةت ا ٌطةر   كةس   ( كضوٍاناٌر اضوسك ضٌرٌر   مسر ئس  كدل ودو ض ضٌسي9-7ى
 ةودوضكادار  ثةس    ولسكةسادُ تةس ض  ا ثةرد اةدُ ا يسٌةس كريتةدار         مسر تةد ثس  ودٌس  ادُ ير ادندودك

 ووسكدُ .كودر  ادٍىداوس اميوكنضترء كس لسودٌثس  ءادندار
ادار ثةةةدش ا كضٌةةةَ ثةةةري كةةةد  ثةةةس  ريوةةةدل ر رءهةةةد اادني ا   كةةةر ئسٌةةةرضً ِودٍةةةدٌر تةةةو(   8ىِس ةةةت 

تودورض ئسجندور ا ادت. ثرياةس اض ضي هةد اادنضُ   كس  تدٌسيو لس   كودرخس ٍر كنؤنسي ِسل   ض اٌسكدُ
 ُ ً  و لةس   ا كةس  اادنااناٌر ِةس  ا كيةد   اداخنض اداةر تدا ةستر تةن ثةري هةد          OSCE لةس   تةدٌر ئسٌةرض

  ئدنةةة رثةةةس  كودةةةر ادنةةةد ي ِسوورةةةس ِةةةس ل ر يسارةةة  ثةةةس   ادٍىداوةةةس ٌورةةة ىدٌووس يس ةةةسكنا   كدُ
 كد ٌسكسٌس نس   ادٍىداوسكدٌر ِسل   ض اٌسكس.كس  ل ودَ ا ا ُثس  ك ا ا ُء هد اادن كدٌو ثس
 

 

 -:لة  زيَنمايًةكانى زاثؤزتى كؤبنواطن بسيتني
ِودزكناٌةةةر ئدنةةة ر ثةةةس  وةةةنؤظء كنٌسةةةوثسكدٌر ئةةةدكضاي  ثةةةري ِودزكناٌةةةر ودفةةةسكدٌرثةةةس  ثسوسثسنةةة ر

ً وكساو ٌةةةري وةةةنؤظ اؤنةةة دٌس ثةةةري هد  نةةةس كناٌر كودرةةةسكدُ      ٌةةةس وئةةةسً  دلسنةةةس   تةةةدٌر ئسٌةةةرض
 -ق اداس تَ

وةةةدُ ينٌطةةةر فن اةةةر  اداخنض  ا  يتر ادنةةةداسوثٍةةةسود نةةةس  كووسكدٌر ا نةةةس  لةةةس  (  اميةةةوكنضتر3ى
 س نودنووسكدُ .كاسٌ ثرد   هد كناٌرثس ا  كدتاناؤتس  

 ٌودوضُ ئس  ثٍسودادٌساض ِسٌةراداودُ كودواسة  ثةري تةس ض ي  ضا  ثةنياَ نةسثد  ت      كس لس  (  ضادٌطسادٌر5ى
 -ودفس نس  كووسكدٌر ونؤظداستر   ك قثس 
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 ادطةسي ا ٌطةرضٌر   لةس   ٌودوضُ ا   ود  ي تدا ست اض ئسجندً ا ا ادةت كس  لس  ( ِسل   ض اٌر ئدكضا1-5ى
كضوٍاناٌةةر ئةةدكضاي  ضا  ثةةنياَ ثةةري  لسيةةسهد  طساةةسكر تةةني ِد  ةةودو   اضاكةةس     ٌّودٍةةر اةةدُ ِةةس   اد 

 ِسل   ض اٌر ٌوادٍس  كدُ .
 تس ٌد  رياوسكدُ يود سيوداناٌر ادنداس .وئس كسكدٌر  اووستء ا نسلس  ( اسكودؤ3-5ى
 تدا ةةةستر ئةةةس   وزثةةةسثةةةس  ٌودةةةوضُ ا  ل ةةةستء كاسٌةةةس نودنةةةووسكدٌرض لةةةس  ( ِسودِةةةسٌطر تةةةس ض 4-5ى

  اووسترض ثطوجنودَ .لسيسهد  نودنوودٌسي ٌدتوضٌَ
َ 9-5ى ورةةودو اس ادنةةد كضوٍةةر يوةةد ضكي   ثةةس  ثةةس ا ً ادنةةداض ثةةرد يوةةد ضكي .  لةةس  ( ِةةسووضُ اسكسةةدٌ

 يود ضكي كد ضُ .لس  ٌسكناُ ا ثودت ثري ِس كاسكء كد ا كدت ثري  ادطنتَ
 كس هةةةرضٌس  ي ثنياةةةد   ثةةةس  ودؤ ِريكةةةد ي ى ئةةةدونيضكي ( كةةةد يودنيي ا ثودةةةت ثةةةري كسنةةة ( ِةةةسوو 11-5ى

  ذ   ٌري تدك. ثس  ودفس نس  تداوسكدُءلس  كد يودناوسكدُ ثري كضوٍاناٌر  ادز ينتَ
سكدُ ا  ا هةَ ثةرد ِةري ٌةسثَء هد  نةس ي      كسنة   ضو ةس  ثس  ( ا ثودت ئس  ثنياد   كد يودنيادٌسي11-5ى

 كودر ادند .ثس  كودرسكدُ ثادت
نةة ٍر ودفةةسكدٌر تةةدك ثةةري ٌدنةةدٌرٌر ودفةةسكدٌر وةةنؤظء     ( ا  كدتاناٌةةس  ي  ادٍىداوةةسكدٌر كد ض 11ى

 ئس ضٌو اض  كد ضن ٍودُ .لسيسهد  كريثس  تدكءثس  ااناٌر هدككثس رض  كن ٌسوثسكدٌر ئدكضايء
 -قثس  كدثسٌر ثو ٌودُ ا ا ُلسنس   تدٌر ئسٌرضً ثنياد ا ا ُو 
 ينتٍةةةةةةر ودفةةةةةةسكدٌر ِةةةةةةسووضُي َ   ك تةةةةةةدك ثودةةةةةةت اةةةةةةدُ كةةةةةةريي ثةةةةةةري      لةةةةةةس  (  ادزيةةةةةةنت1َ-11ى

 كناٌةةس  ي آل ض  ثريهةو ٌس ئدكضا كةةدُء كضٌود اوةسكدٌر ودفةةسكدٌر وةنؤظء كن ٌسةةوثسكدٌر ئةدكضايو ث    
 ئس  ثريهو ُء كضٌود اودٌس.

كس  كريوسهدء  اداخنض   ٌد اووووسكدٌرضثس  كساو ٌرااناُلس  ( كضوٍاناٌر ودفسكدٌر تدكسكد2ُ-11ى
سُ   ك اةةسكود ر ثدك يةةدٌرء كريوسل ةةسي  ودفةةسكدٌر وةةنؤظء كن ٌسةةوثسكدٌر ئةةدكضاي ا كةة  لةةس   يةةنيثةةس 

 هد اادنااناٌر ودفسكدٌر ونؤظ .
ُ ثةةس   (  ادطةةساض4ُ-11ى يوّدٌةةرض ثةةري لةةس  ِد تدكدٌودٌةةس  ثةةس  كريوةةسهدء  اداخنض ضٌةةس ثةةري كساو ٌةةراانا

   ُ ودفةةسكدٌر لةس    ينااةةناُثةس   وسثسنةة رثةس   ِسودِةسٌطر كاةدتن  يري ياٍةةس  ي ثريهةو ُء كودرةةٍود  كد
ثةس   نس هةد   ٌورة ىدٌيو ٌودوا  ل ستووسكدٌةرض   لةس   ي ئدثو  يثس رض  دكضايوونؤظء كن ٌسوثسكدٌر ئ

 كودر ادند .
تةةدٌر ئسٌةةرضً كضوٍةةر ووود  نةةسكناٌر يرةةت ودفةةسكدٌر وةةنؤظء كنٌسةةوثس ثدنةةانض  كدٌر      و(  24ى 

ثةةس  وس يدٌةةسي ادنةةدي ٌةةد  ريارء ٌودوا  ل ةةستر اضاةةدُ ا ٌودةةت  لةةس  ثةةرد وةةس ج يطةةس ثةةس  ئةةدكضاي ا ثةةَ
س تٍٍدوسي ٌودو ا  ل ةستر ودفةس وةسا ٌيو نودنةووسكدُء يد ٌدوةسي يوّةدٌر ودفةسكدٌر        تدا ستر  ادا

 ونؤظ هوٌاس ئسً وس يدٌس كسنسٌر كنض ُ .
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تةةةدٌر ئسٌةةةرضً كضوٍةةةر  ةةةس عووستر ئةةةسً وس يةةةس ادنةةةداودٌسثَ. ا ثودةةةت يرةةةت وس يةةةس        وا ثودةةةت  
ئدودجنةةةةس ثةةةةس  ثَتدا ستةةةةسكدٌر ودفةةةةسكدٌر وةةةةنؤظء ئدكضااوةةةةسكدٌر كريوسل طةةةةسي اميةةةةوكنضتر كدثسٌةةةةر   

 ادنداوسكدٌس   .
  

 -ثاشكؤى ب:  
 ثري  ؤذي ِسل   ض اُ( OSCE/ODIHRىوو ٌسي لوس ر    

 

 ثري هد اادني ِسل   ض اُ  ( OSCE/ODIHR كريوسوريٌرى  
 

 ……- ضكري تر ثٍاسي ِسل   ض اُق 
 ..…………-قتوىر هد اادني  
 
 ٌد  / ئوىزض                            

 لودٍر  ضاستر ثس    يذود  ي توي / ذود
 

     ثٍاسي ِسل   ض اُ 
 ثس ر ِسل   ض اُ      ٌد ي ثٍاسي ِسل   ض اُ / ذود          يري ي ثٍاس

 
 كدتر نس اضُ  
  ؤار ٍر توي             يسار ٍر توي  
 ً ثٍاساس لس  ذود  ي ا ٌطر    ٌد ٌو نانض  كدُ 
 اسك كدت وودناض لس  ذود  ي ا ٌطر   كدُ 
 
 -ضىونة ناو بنكةى هةلَبرازدن : ثًَش 

 تاداس ِد كد ي ير ر ثاس. 

 كودر كودو   كدٌر اد وستورضُ .ثس  ا ٌطر   كدٌر تن ثطن لس  يويد
 كر ر فري وسكس ثٍو نس .لس  تاداس كضٌود اوسكدُ

 ك محست اؤك ضاس   ؟ثس  ئداد ثٍاسي ِسل   ض اٌسكس
 ست ثو  ؟ئداد يسار ٍر ئدندار ثري ثٍاسي ِسل   ض اٌسكس ك مح
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 ئداد هد اادني ئسودٌست كنا ؟
 تريقدٌرُء ال س يض كودر ير ر ؟

 ثديسكدُء ِريكدٌر ِسل ىستسكدٌر ِسل   ض اُ ؟
 هدككر ِسل ىستسكدٌر ِسل   ض اُ ؟

 -لةناو بنكةى هةلَبرازدندا  :
  فؤرمةكة بنووسةكر ر لس  سكدُاوتاداس كضٌود كةشء هةواى دةنطدان  Kدةنطدةرةكانِدتٍر 

 رضودٌر لو ٌسي ِسل   ض اُ                               ذود  ادُ هسٌر ؟ ئسٌ  
 كام حيسب     ٌوادٍس ي  وزثسكدُ /كدل ودو ض  كدُ  -
 لَىَ/نةخيَر/ئةوانى تر ضيية ثس           هد اادن   ريودل ووسكدُ  -
 لَىَ/نةخيَر/ئةوانى تر ضييةثس           ٌوادٍس ضٌر  ضيسادٌرُ  -
 لَىَ/نةخيَر/ئةوانى تر ضييةثس             كدٌر ئدندا ِودز -
 ل رد/ٌس ودن/ئس ضٌر تن هووسثس             دٌر ٌد  مسركسن -
 لَىَ/ نةخيَرثس ئداد ثٍاسكدٌر ا ٌطرضُ هنيثو ُ؟                         -
 لَىَ/ نةخيَربةٌد  ثٍاسكدٌرض؟   لس  ئداد ِسل ىستر ِسل   ض اُ ِسثو  -
 لَىَ/ نةخيَرثس              ؟ٌد  ثٍاسكساضلس  ضيسادٌرُ ِسثو ُِريي   -
 ا ٌطر   كدُ كنض   ؟ثس  تس ض  تر كودراسشثس  ئداد كضٌود اوسكدُ -
 لَىَ/ نةخيَربة 
 

 لةناو بنكةكانى دةنطداندا:
 زيَنمايًةكانى دةنطدان

 -اوسك قور ِسوو  قريٌدغودار  ادٍىداوسكدٌر ا ٌطرضُ ثر      اسكمسا ضوتاداس   
 كر ر فري وسكس ثٍو نس لس  تاداس كضٌود اوسكدُ

 / نةخيَرثسل رد           كودرسكدٌر ٌدنوٍس  ي ا ٌطر   كدُ ؟ -
 / نةخيَر بةلَىَ                ؟ تريود كناُكودرسكدٌر  -
             / نةخيَربةلَىَ /  كسو ل سكدٌر ا ٌطرضُ /ٌو ننض   ئوىزضٌسكنض  كدُ -

 كدُ/ وري ٌسكنض  كدُ ؟ٌوردٌسكنض  
 /نةخيَرثسل رد                        ِريكدٌر ا ٌطرضٌر ِسل س  ؟ -
 /نةخيَرثسل رد  وادٍر ا ٌطرضٌسكس كنض  اس اد اضكري نض                 -
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 ادُ ئد انض  ااد   ؟
 / نةخيَر ثسل رد            ا     ي كدثوٍسكدُ          لس  ا ٌطرضُ -
 ٌد  كدثوٍسي ا ٌطرضٌسكساض ؟لس  كادتن ِسثو  كسس اسكلس  ئداد -
 / ٌس ودنثسل رد كودرسكدٌر ِد كد ااناٌر ا ٌطر   ؟                    -

 ٌس وادٍر  ض  كدُ ي ٌدثوٍدكدُ ؟
 ثسثد ر وري  ٌسكناٌر نٍر قسكدُ؟ -

 بةلَىَ / نةخيَر
 يَر/ نةخ ثسل رد كاسُ لو ٌس  ؟            لس  نسانٌسكناٌر نٍر قسكدُ -
 
    كودرسي تن؟ -

  / نةخيَر ثسل رد
 ا ٌطر  ادؤ ثري ا ٌطرضُ ؟ كدتر كودواست ثري ِس  -
 نٍر  قس يس يؤكسكدٌر ا ٌطرضُ ؟لسنس   ِس  كودرساسك -
 / نةخيَرثسل رد            ا ٌطرضٌر  ودزضٌر هد اادنكنض  -

 كر ر فري وسكس ثٍو نس(لس  ى تاداس كضٌود اوسكدُ
 طرضٌسكستودارضٌر كنؤنسي ا ٌ -
 كرت فري وسكس ثٍو نس (لس  ى تاداس كضٌود اوسكدُ 
 / نةخيَر          ضيية؟ثسل رد ود  اسك  ضيؤض  ؟                           ئداد ا ٌطرضٌسكس ثري -
 ثريت ٌودنا ض ُ (كس  ى ئس  ٌدوس ٌس ود ضٌسي 

كةةةدتر ا ٌطةةةرضُء لةةةس  ثةةةريت ٌودةةةن ض ُ ثٍو نةةةس كةةةس  تاداةةةس لودةةةن اض ا ادةةة  ي ئةةةس  ٌدوةةةس ٌد ةةةود ضٌسي  
ٌوادٍةس ي  وزثةسكدُ ثثننةسي  ةواي ا ٌطةر   كدُء      لةس   ِسل ىستسكدٌر ِسل   ض اٌرض  كرد ثةريي ٌةد اي  

ئداةةد ا توضٌوةةت  كةةس  هةةد اادن   ريودل ووةةسكدُء ئسٌةةرضودٌر لو ٌةةسي ِسل  ةة ض اُ. تاداةةس ئةةس   ثٍو نةةس    
   اثوٍر ئسً ٌدودٌس ثاسات .

 ) طسنطة :( 
ٌورةةةدٌسكناٌر كسةةةو ل سي لسنةةةس   ستةةةرض تس  دٌ اةةةس ثةةةري يي ويةةةريكناُئريتريو ومسكلةةةس  تاداةةةس كدتودةةةؤ

تدا ةةستر ا ادةة  ي ِةةسوو  ئةةس   ةة دٌس     ثةةس  تةةس ض  تر كنيثاةةس    ي ثةةس  ِسل   ض اٌسكةةستء ئةةسً فري وةةس 
 كودضس ضٌسي ادندُء  داسٌر ثدناناٌَ .ثس  ثوٍووتَء ثوس و تَءكس  ثٍو نس
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 تًَبًنىء شتى تس :
 ) ديازدة طشتًًةكان (

 ا ٌطرضٌسكسثس ادو ثناٌر   ري كنؤنسييرثس  
 زؤر باش بوو           باش بوو      خراث بوو  زؤر خراث بوو  

 
 
 
 
 

شىنێوانكىواوبهيهىپرۆژهچوارچێوهلهبهروهمهمهئ
و(KIE-دنڵبژارهوۆكوردىبىيمانگهپه)

.دایه(NED-ناوديموكراسىپێهسندوقىنيشتمانىل)
 

 

 

 

 


