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ناوةزؤكي ماددةي ()041ي دةستووزي هةميشةيي عيَساق ()5112
يةكةَ :دةطةآلتي جيَبةجيَلشدْ [واتة حلوًةتد ٓةُطاوي ثيَويظت
دةٓاويَت بوَ تةواوكشدُي جيَبةجيَلشدُي ثيَذاويظتةكاُي ٓةًوو بشِطةكاُي
َةتي عيَشاق بؤ قؤُاخي
ًاددةي ( )58هة ياطاي بةسِيَوةبشدُي دةوه
طواطتِةوة.
دووةَ :ئةو بةسثشطييةي كةوتووةتة طةسػاُي دةطةةآلتي جيَبةةجيَلشدْ
هة حلوًةةتي طواطةتِةوةدا و هةة ًةاددةي ()58ي ياطةاي بةةسِيَوةبشدُي
َةتي عيَشاق بؤ قوَُاخي طواطتِةوة دآاتووة دسيَزدةبيَتةوة بوَ دةطةآلتي
دةوه
َبزيَشدساو و بةسدةواًذةبيَت بة ثيَي ئةَ
جيَبةجيَلشدْ [واتة حلوًةتيد ٓةه
دةطتووسة تا بةتةواوي جيَبةجىَ دةكشيَةت (ئاطةاييلشدُةوةس طةةسرًيَشيي و
كوَتايي دةٓيَت بةة سِاثشطةيي هةة كةةسكوون و ئةةو ػةويَِاُةي ديلةة كةة
كيَؼةةةياْ هةطةةةسة بةوَ ديةةاسكشدُي ويظةةيت ٓاووَتياُيةةاْ) هةةة ًاوةيةةةن
َي
ئةوثةسِةكةي [سوَريد طةي و يةكةةًي ًةاُطي كةاُووُي يةكةةًي طةاه
دووٓةصاس و حةفتة.
________________________
كةواتة بِةسِةتي ًاددةكةُ :اوةسؤكي ًاددة()58ي ياطاي بةسِيَوةبشدُى
َةتى عيَشاق بوَ قوَُاخى طواطتِةوةية
دةوه
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ناوةزؤكي ماددةي ()25ي ياساي بةزِيَوةبسدني دةولَةتي عيَساق
بوَ قوَناخي طواستنةوة
( 8ئاداس )2004
(أ) حلوًةتي طواطتِةوةي عيَشاقيس بةتايبةتي دةطتةي باَي
َلذاسي عةقاسي و يةُة ثيَوةُذيذاسةكاُي
ضاسةطةسكشدُي كيَؼةكاُي ًوه
ديلةس صؤس بةخيَشاييس ثيَشِةوي سيَوػويَّ دةكةْس بوَ بشدُي ئةو طتةًةي
كشدةوةكاُي سِريٌَي ثيَؼوو بووُةتة ٓوَكاسي و كةخؤي هة طوَسِيين باسي
داُيؼتوواُي ُاوضةي دياسيلشاودا دةُويَِيَتس هةُيَواُياُذا كةسكوونس هة
َلي هة جيَطةي ُيؼتةجيَبووُياْس
سيَطةي سِاطويَضاْ و دووسخظتِةوةي خةه
بةٓوَي كوَضجيَلشدُي بةصوَس هةُاو ُاوضةكةدا ياْ بوَ دةسةوةي و
َلي ُاًوَ (غةسيب) هة ُاوضةكة و بيَبةػلشدُي
ُيؼتةجيَلشدُي خةه
داُيؼتوواْ هةكاسس هةسِيَطةي سِاطتلشدُةوةي ُةتةوة .بؤ ضاسةطةسكشدُي ئةَ
طتةًةس دةبيَت حلوًةتي طواطتِةوةي عيَشاقي ئةَ ٓةُطاواُةي خواسةوة
بٔاويَت:
 .1هةباسةي داُيؼتوواُي سِاطويَضساو و دووسخشاوة و كوَضجيَلشاو و
كوَضلشدوو و بةطوجناويي هةطةيَ ياطاي دةطتةي باَي ضاسةطةسكشدُي
َلذاسي عةقاسي و سيَوػويَِة ياطاييةكاُي ديلةس ثيَويظتة
كيَؼةكاُي ًوه
َبظتيَت بة طةسِاُذُةوةي
هةطةس حلوًةتس هة ًاوةيةكي ثةطةُذداس ٓةه
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َلي خوَياْ و ئةطةس ئةوةؾ ُةسِةخظا
داُيؼتوواْ بوَ ُيَو ًايَ و طةسو ًوه
دةبيَت حلوًةت بةػيَوةيةكي دادثةسوةساُة قةسةبووياُبلاتةوة.
 .2هةباسةي ئةو كةطاُةي طواصساوُةتةوة (ٓاوسدساوُةتة) جيَطة و
صةوي دياسيلشاوس دةبيَت حلوًةت بة ثيَي ًاددةي ( )10ياطاي دةطتةي
َلذاسي عةقاسي بشِياس هةطةس
باَي ضاسةطةسكشدُي كيَؼةكاُي ًوه
ثشطةكاُياْ بذاتس بؤ ًظوَطةسكشدُي ُيؼتةجيَلشدُةوةياْس ياْ وةسطشتين
َةتس هة ُضيم
َةتس ياْ داُي صةوي ديلة ثيَياْ هة يةْ دةوه
قةسةبوو هة دةوه
جيَطةي ُيؼتةجيَبووُياْ هةو ثاسيَضطاياُةي هيَياُةوة ٓاتووْس ياْ ًةطشةيف
ضووُةوةياْ (طةسِاُةوةياْ) بوَ ئةو جيَطةياُة ثيَبذسيَتةوة.
 .3هةباسةي ئةو كةطاُةي بيَبةػلشاوْ هة داًةصساُذْ وةن فةسًاُبةس
ياْ هة ئاًشاصي طوصةساُي ديلة بوَ ُاضاسكشدُياْ بة كوَضلشدْ هة جيَطةي
ُيؼتةجيَبووُياْ هة ُاوضةكاْ و هةطةس صةوييةكاُياْس ثيَويظتة هةطةس
حلوًةت كةوا ٓاُي ثةيذاكشدُي دةسفةتي ُويَي كاس بذات بوَياْ هةو
جيَطةو صةويياُة.
 .4بةآلَ طةباسةت بة سِاطتلشدُةوةي ُةتةوةس ثيَويظتة هةطةس
َبوةػيَِيَتةوةس و سيَطة
حلوًةت كة ٓةًوو بشِياسة ثةيوةُذيذاسةكاْ ٓةه
َلي صةسةسًةُذس هة ًايف بشِياسداُي ُاطِاًةي ُيؼتٌاُي و
بذات بة خةه
ئيِتيٌاي ُةتةوةيياْ بيَ صوَسهيَلشدْ و فؼاس.
ب) سِريٌَي ثيَؼوو دةطتلاسيي طِووس و ػيت ديلةي كشدووةس
(
بةًةبةطيت بةدئيَِاُي ئاًاجني طياطي .ثيَويظتة هةطةس طةسؤكايةتي و
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َةي
حلوًةتي طواطتِةوةي عيَشاقي ساطجاسدة ثيَؼليَؽ بة كوًَةه
ُيؼتٌاُي بلةْ بوَ ضاسةطةسكشدُي ئةو طوَسِيِة ُادادثةسوةساُة.ئةطةس
َيَم سِاطجاسدة
[دةطتةيد طةسؤكايةتي ُةيتواُي بةكؤدةُطيي هةطةس كؤًةه
َبظيَت بة داًةصساُذُي
سِيَلبلةويَتس دةبيَت دةطتةي طةسؤكايةتي ٓةه
ُاوبزيلاسيَلي(حملٍ) بيَاليةْ و بة كؤدةُطيي بةًةبةطيت تاوتوَيلشدُي
بابةتةكة و ثيَؼليَؼلشدُي سِاطجاسدة .ئةطةس دةطتةي طةسؤكايةتي هة
تواُايذا ُةبوو هةطةس ُاوبزيلاسيَم سِيَلبلةويَتس دةبيَت دةطتةي
طةسؤكايةتي داوا هة طلشتيَشي ُةتةوة يةكطشتووةكاْ بلات بوَ
َظاْ بة
َةتي ُاوداس بوَ ٓةه
دةطتِيؼاُلشدُي كةطايةتييةكي ُيَودةوه
ُاوبزيلاسي داواكشاو.
(ج) ضاسةطةسيي كوَتايي صةويية كيَؼةهةطةسةكاْس هةُيَواُياُذا
َةكاُي طةسةوة تةواودةبّ و طةسرًيَشييةكي
كةسكوونس دوادةخشيَت تا خاه
دادثةسوةساُة و سووُي داُيؼتوواْ دةكشيَت و تا دةطتووس ثةطةُذ دةكشيَت.
دةبيَت ئةَ ضاسةطةسيية بة جوَسيَم ئةجناًبذسيَتس كة هةطةيَ بريوباوةسِي
دادثةسوةسييذا بطوجنيَت و ويظيت داُيؼتوواُي ئةو ػويَِاُة
هةبةسضاوبطشيَت.

10

هةلَسةنطاندنيَطي مادةي ()041ي دةستووزي عيَساق
تايبةت بة طؤظازي زؤذةظ ()Rojev
هة تةممووصي 2007
ثيَويظتة طةسكشدايةتي طياطي كوسد
ض بلات بؤ جيَبةجيَلشدُي ًاددةي 140؟
َةتي عيَةشاقس ئةةَ
هةَ كاتة ُاطلةي ًيَزووي ٓاوضةسخي كوسد و ثاػةسِؤري دةوه
ًاددة بِةسِةتييةي دةطتووسي ٓةًيؼةيي عيَشاقس بووةتة بابةتيَلي طشُطي هيَةذواْ و
َيِةةةوة هةةةُاوةوة و دةسةوةي عيَةةشاقس جيَبةجيَلشدُيؼةةي بووةتةةة ًةطةةةهةي
هيَلؤه
َذاس
َةتي عيَشاقي فيذساه
يةكالكةسةوةي :طِووسي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ هة ضواسضيَوةي دةوه
واتة ضاسةطةسي بِةسِةتي دؤصي كوسد هة عيَشاق بةتايبةتي و ٓةًواسكشدُي دةطةتووسي
عيَشاق بةثيَي ًاددةي ( )142ي دةطتووس و كاساكشدُي دةطتووسي ٓةًيؼةيي ًةييو
و جووآلُذُةوةي ثشِؤطةي طياطي وةطتيَِذساو (هة يةْ كؤُةة بةعظةي و داسدةطةتاُي
وآلتاُي دساوطيَ هة ُيَو ضةُذ فشاكظيؤُيَلي ئةجنوًةُي ُويَِةساُي عيَشاق) هة عيَشاقةي
ُويَ بة طؼيت.
هة طةسةتادا بةضاكي دةصاُني ضةُذ ػتيَم هةباسةي ًاددةكة ػيبلشيَتةوة:
 ًاددةي ( )140ي دةطةتووسي ٓةًيؼةةيي عيَشاقةي ثةطةةُذكشاو هة يةةْصؤسبةي داُيؼتوواُي عيَشاقس ُةن تةُيا ضاسةطةسي ًةطةهةي صومل و صؤسي كشاو هة خان
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َلي ثاسيَضطاي كةسكوون و قةصاي ًةمخووس – هة يةْ سِريٌَي بةعظي فاػي  -و
و خةه
ًةطةهةي ٓةُذيَم هةة ُاوضةة دابشِيَِةذساوةكاُي ديلةةي كوسدطةتاُي باػةووس ٓةةس
هةطةسةتاي داًةصساُذُي ثاػايةتي عيَشاقةوة (خاُةقني و ػيَداْ و ػةةُطاي) دةكةاتس
َلو ضاسةطةسي ًةطةهةي دابشِاُذُي بةػيَلي طةوسةي خاكي ُاوةسِاطيت عيَشاقيؽ -
بةه
بةتايبةتي كةسبة  -دةكاتس كة طشُطة بؤ دياسكشدُي طِووسي ٓةةسيٌَي ُاوةسِاطةتس
َةتي عيَشاقي فيذسِايَ.
ياْ باػووس هة دةوه
 ٓةةةسدوو بشِطةةةي ًةةاددةي ()140ي دةطةةتووسي ٓةًيؼةةةيي عيَةةشاقَةةتي
بةطرتاوُة تةوة بة ٓةس طيَ بشِطةي ًاددةي ()58ي ياطةاي كةاتي ئيةذاسةي دةوه
عيَشاق و ثةيوةطنت بةة جيَبةةجيَلشدُي ُةاوةسؤكي ًةاددةي ( )58هة يةةْ ٓةةسدوو
حلوًةتي طواطتِةوة ( سِابشدوو) و ٓةًيؼةيي (ئيَظتا).
 ًيلاُيضًي جيَبةجيَلشدُي بشِطةي (ب) ي ًةاددةي ()58س كةة ضاسةطةةسيطِووسة ئيذاسيية "طؤسِاوةكاْ بة ًةبةطيت طياطي" هة يةْ سِريٌَي بةعع دةكةاتس
بة ثةُاوثيَضة .هةكاتيَلذا دةبوا ًةطةهةي ئةو طِووسة ػةيَواُذساواُةي طةيَ ثاسيَضطةاي
كوسدطتاْ (كةسكوون و دٓؤن و ٓةوهيَش) و ثاسيَضطاي كةسبة هة سِيَطةي سِةتلشدُةةوةي
ئةو بشِياسة سِةطةصثةسطت و تايفةطةسيياُةةي سِريٌَةي بةةعع ضاسةطةةس بلشيَةتس كةة
هةطةسدةًي حوكٌشاُي طتةًلاساُةي بةَ ًةبةطتة داويةتي (بةتايبةتي بشِياسي رًاسة
َي  1976هةباسةي ثاسضةثاسضةكشدْ و دابةػلشدُي ثاسيَضطةاي كةةسكوون و
 41ي طاه
َؤصي تيَةذا داسِيَةزساوة:
طؤسِيين ُاوي)س بةئاػلشا ًيلةاُيضًيَلي ضاسةطةةسكشدُي ئةاه
بةًةبةطيت طةختلشُي بشدُي ػويَِةواسي طياطةتي فاػيظتاُةي سِريٌَةي بةةععس
بةطشيَةذاُي ضاسةطةةةسييةكة بةةة ًةةةسجي سيَلةةةوتين تيَلةشِاي ئةُةةذاًاُي دةطةةتةي
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طةسكشدايةتي كؤًاس – واتة طةسكؤًاس و ٓةسدوو جيَطشةكةي هةطةس ثيَؼِياسيَم يةاْ
َةتي (تذويى) كشدُي ًةطةهةكة!
حةكةًيَم – ياْ بةُيَودةوه
 هة بشِطةي (ج) ي ًاددةي ( )58باغ هة دواخظتين ضاسةطةسكشدُي كؤتةاييئةةةو "ئةسداُةةةي كيَؼةةةياْ هةطةةةسة بةةة كةسكووكةةةوة" تةةا ثةةاؾ جيَبةةةجيَلشدُي
ٓةُطاوةكاُي طةسةوةي ئاطايي كشدُةوة و طةس رًيَشييةكي دادثةسوةساُةة و سووْ و تةا
ثاؾ ثةطةةُذكشدُي دةطةتووس دةكشيَةتٓ .ةةسوةٓا جةةخت هةطةةس ضاسةطةةسكشدُي
ًةطةهةكة بة ػيَوةيةيةن دةكشيَتةوةس كة هةطةيَ بريوبةاوةسِي دادثةةسوةسيي بطوجنيَةتس
بةسِةضاوكشدُي ويظيت داُيؼتوواُي ئةو ُاوضاُة :واتة ئاػلشاية ئةطةسي ُةطةسِاُةةوةي
ئةو ػويَِاُةي كوسدطتاْ كة ئيَظتا صؤسبةي داُيؼتوواُي كةوسد ُةني بةؤ ضواسضةيَوةي
َي كوسدطتاْ وةن :بةدسة و جةطاْ و صسباتية و جةهةةو و طةةعذية و
ٓةسيٌَي فيذسِاه
ػةةاسةباْ و تيَوتةةاوة و بةهةةةدسؤص و صًةةاس  ...سِووْ و ئاػةةلشايةس ئةطةةةس ثشطةةياسي
ئاساطتةكشاو هة سِاثشطيي ثيَوةطت بيَت بة ٓاتِة ُاو ٓةسيٌَي كوسدطتاْ.
 وادياسة (هيَلذةدسيَتةوة) كةوا دةطتِيؼاُلشدُي طيَ قؤُاخ هة بشِطةي دووةًيًاددةي ( )140بؤ جيَبةجيَلشدُي ًاددةي ( – )58ئاطاييلشدُةوة و طةسرًيَشيي و
سِاثشطيي  -هةبةس سِؤػِايي ُاوةسؤكي بشِطةي (ج) ي ًةاددةي ً )58( :يلةاُيضًي
َؤصي جيَبةجيَلشدُي بشِطةي (ب) ي ًاددةي ( )58ضان دةكات و هةٓةةًاْ كاتةذا
ئاه
بةسِةضاوكشُي بشِطةي (ج) ي ًاددةي ( )58طاصؾ دةكشيَت :هةطةس ثيَةذاطشتّ هةطةةس
َطةةي ًيَةزوويي و جةوطشايف و
دياسكشدُي طِووسي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ بة طةويَشةي بةه
طةسرًيَشيي كؤْ ( 1947و )1957س ضوُلة ُة هةبشِطةةي (ج) ي ًةاددةي ( )58ي
ياطاي كاتي و ُةة هةة ًةاددةي ( )117و ُةة هةة ًةاددةي ( )140ي دةطةتووسي
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ٓةًيؼةيي باغ هةَ ًةطةهةية دةكشيَت .تةُيا ثيَةوةسي ُةاوٓيَِشاو هةة بشِطةةي (ج):
هةبةسضاوطشتين ويظيت داُيؼتوواُةس هةباسةي ئةسدي "ئةو ػويَِاُةي كيَؼةياْ هةطةةس
ٓةية بة كةسكووكةوة"س ثاؾ ئةجناًةذاُي ئاطةاييلشدُةوة و طةةسرًيَشييٓ .ةةسوةٓا
بيَجطة هة كةسكوون ُاوي ػويَِةكاُي ديلة ُةٓاتووة كة "كيَؼةياْ هةطةس ٓةيةة" -
َةتي
ٓةسضةُذة بةػيَلي ئةَ كيَؼةية ئاكاًي بةصؤسهلاُذُي كوسدطتاُي باػوسة بة دةوه
عيَشاق و بةػي دووةًيؼي حلوًةتي بةعع بة طتةًي ئاػةلشا دري طةةهي كةوسد
دسوطيت كشدووة و طةيشة كةكشاوةتة كيَؼة هة ُيَواْ طةهي كوسد و يةُيَلي ديلة هةة
عيَشاقي ُويَ! ضوُلة هة بواسي ياطاييةوة طاصػة و سِاصيبووُةة بةة ػةيَواص و ئةةجناًي
ضاسةطةسكشُي ياطايي كيَؼةي داُجئَيَِةشاو هةة ُيَةواْ دوو يةةْٓ .ةةسوةٓا جةؤسي
َلي دةكشيَتس بة سووُي دياسُةكشاوة.
ثشطياسةكةؾس كة هة سِاثشطيذا ئاسِاطتةي خةه
هةطةي ئةًاُةؾ ٓيَؼتا ٓةُذيَم تةطةسة هةطةس سِيَطةي جيَبةةجيَلشدُي ًةاددةي
( )140هة ًاوةي دياسيلشاوي خؤيذا ٓةْس ضةةُذ طشووثيَلةي ُةاوةكي و دةسةكةي –
َاتةة دابةػةلةسةكاُي كوسدطةتاْ هةة ُةاو ئةجنوًةةُي
كؤُة بةعظي و داسدةطتاُي وه
َاتة عةسةبيية طوُييةكاْ و دةطةتةي بيَلةةس-
ُويَِةساُي عيَشاقس ٓةسوةٓا توسكيا و وه
َيِةةوةي عيَةشاق" ( )Iraq Study Groupو"طشووثةي
ٓاًوتؤْ ياْ "طشووثي هيَلؤه
َةتي" ( - )International Crisis Groupبةةبياُووي جؤساوجةؤس و
تةُطزةي ُيَودةوه
ُاسِةوا داواي دواخظتين ًاوةي جيَبةجيَلشدُي ياْ ٓةًواسكشدُي ياْ طؤسِيين ًاددةي
( )140دةكةْ.
ٓةسضةُذة طةةسكشدايةتي طياطةي كةوسد و حلوًةةت و ثةسهةةًاُي ٓةةسيٌَي
كوسدطتاْ طووسْ هةطةس جيَبةجيَلشدُي ًاددةكة هة ًاوةي دياسيلشاوي خؤي دا :واتة
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تا كؤتةايي ًةاُطي ديَظةةًبةسي 2007س و ضةةُذ هيزُةيةةكياْ بةؤ بةدواداضةووُي
جيَبةجيَلشدُي ًاددة كة ثيَلٔيَِاوة .بةآلَ هةبةس ئةو كؤطح و تةطةساُةي هةة واقيعةذا
ٓةْ و ضوُلة جيَبةجيَلشدُي تةواوي ًاددةي ( )140بةُذة بة :ئةجناًذاُي هةة طةيَ
قؤُاخ (ئاطاييلشدُةوة و طةسرًيَشيي و سِاثشطةيي)س هةة طةةس بِةةسِةتي خؼةتةيةكي
صةًةُي دياسيلشاو بؤ ٓةس قؤُاخيَمس هة ضواسضيَوةي ًاوةي ديةاسيلشاودا هةة بشِطةةي
َي  2007ضةوُلة ًةاوةي داُةشاو بةؤ
دووةًي ًاددةكةة – واتةة تةا كؤتةايي طةاه
جيَبةجيَلشدُي قؤُاخي يةكةَ( ئاطاييلشدُةوة) هة خؼةتةي صةًةةُي جيَبةةجيَلشدُي
َبزيَشدساوي ئيئتياليف عيَشاق هة كؤتةايي ًةاُطي
ًاددةكة هة بةسُاًةي حلوًةتي ٓةه
َةكاُي  1و  2و  3ي بشِطةي يةكةًي
حوصةيشاُي  2007بةطةسضووس بةآلَ ٓيَؼتا خاه
ًاددةي ( )58بةتةواوي جيَبةجيَِةكشاوْ و بشِطةي (ب)س كة بةة سِاي ًةّ طةشُطرتيّ
بشِطةي ًاددةكةية (هةبةس صؤس ٓؤي طشُط) و بشيتييةة هةة طةسِاُةةوةي قةةصا و ُاحيةة
دابشِاوةكاْ هة ثاسيَضطاكاُي كةسكوون و ٓةوهيَش و دٓؤنس دةبواية تةا كؤتةايي ًةاُطي
ئاداسي  2007ئةجناًبذسيَتس جيَبةجيَِةكشآ .ةةسوةٓا ٓةي ئاًادةكاسييةةكيؽ بةؤ
ئةجناًذاُي قؤُاخي دووةَ( طةسرًيَشيي )س كة دةبيَت تةا كؤتةايي ئةةيوووهي 2007
جيَبةجيَبلشيَتس هة ئاسادا ُيية .بؤية دةبيَت طةسكشدايةتي طياطي كوسد بة ػيَوةيةكي
واقيعي و ػيَواصيَلي دياس هةتةن ثيَذاطشتين هةطةس جيَبةجيَلشدُي ًاددةكة هة كةاتي
دياسيلشاوي خؤيذاس ٓةُطاوي ثيَويظتيؽ دةطتِيؼاْ بلات بةؤ :خؤئاًةادةكشدْ بةؤ
َيَلي قؤُةةاخي يةكةةةَ
ئةطةةةسي دواكةةةوتين جيَبةةةجيَلشدُي تةةةواوي ضةةةُذ خةةاه
(ئاطاييلشدُةوة) هةطةيَ قؤُاخي دووةَ (طةسرًيَشيي) و قؤُاخي طةيَيةَ (سِاثشطةيي)س
َيَلي قؤُاخي يةكةَ هةطةيَ قؤُةاخي طةيَيةَس واتةة خةؤ ضةوُلة ئةطةةس
ياْ ضةُذ خاه
15

ثالُيَةةمس يةةاْ سيَلةةةوتِيَم هةطةةةس جيَبةةةجيَلشدُي ثامشةةاوةي قؤُةةاخي يةكةةةَ
(ئاطةةاييلشدُةوة) ُةةةبيَت (كةةةًاوةي ديةةاسيلشاوي تةةةواوبووة)س و قؤُةةاخي دووةَ
(طةسرًيَشيي) هة ًاُطي تةممووص دةطيت ثيَِةكشد و سِةُطة هةكاتي دياسيلشاوي خؤيةذا
َةتةداس هةواُةية كاتي ثيَويظةت
(واتة تا كؤتايي ًاُطي ئةيوووي) تةواوُةبيَت .هةو حاه
بؤ ئةجناًذاُي قؤُاخي طيَيةَ (سِاثشطيي) تةا كؤتةايي ًةاُطي ديَظةةًبةسي 2007
ُةًيَِيَتس و ئاواؾ جيَبةجيَلشدُي تةواوي ًاددةكة دوادةكةويَتس ئةطةس سيَلةوتِيَم
و ثالُيَم هةًباسةيةوة ُةبّ بؤ بةسدةواًبووْ هةطةس جيَبةجيَلشدُي تةةواوي ًاددةكةة
َؤصتش
َي 2007س ئةةوا ًةطةةهةكة ئةاه
ثاؾ ًاوةي دياسيلشاوس واتة ثاؾ كؤتايي طةاه
دةبيَت و ًيلاُيضَ و خؼتةي صةًةُي جيَبةجيَلشدُي ثامشةاوةي ًاددةكةةؾ سووْ و
يةكالكةسةوة ُابّ.
َيَةم
هيَشةدا ًّ (وةن تويَزةسيَلي ئةكادميي ثظجؤس هة بواسي دؤصي كوسد) ضةُذ خاه
دةطتِيؼاْ دةكةَ و داوا هةطةسكشدايةتي طياطي كوسد هة ٓةسيٌَي كوسدطتاْ دةكةةَ
َاًيَةم بةؤ داواي (ثةةمياُطا ي كوسدطةتاْ بةؤ ثشطةة
كة بايةخي ثيَبذةْ و  -وةن وةه
َظةُطاُذُي با سودؤخةكة -ئاساطتةي جةُابي طةةسؤكي
طياطيةكاْ هة ٓةوهيَش) بؤ ٓةه
ٓةسيٌَي كوسدطتاْس سِيَضداس ًةطعوود باسصاُي دةكةَ:
َةتس دةبيَت طيَ تؼت بةتةواوي
ثيَؽ باطلشدُي طةسُج و ثيَؼِياس بؤ ٓةسدوو حاه
سووُبلشيَِةوة :داًةصساُذُي طةسؤكي ُويَي هيَزُةي جيَبةجيَلشدُي ًاددةكة بة صووتشيّ
كاتس يةكالكشدُةوةي ػيلشدُةوةي ًيلاُيضًي جيَبةةجيَلشدُي ٓةةس طةيَ قؤُةاخي
ًاددةكةةة و جةختلشدُةةةوة هةطةةةس ثابةُةةذبووُي حلوًةةةتي عيَشاق ةي فيةةذسايَ بةةة
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خؼتةيةكي صةًةُي دياسيلاوي سيَللةوتوو هةطةسي هة ُيَواْ طةسكشدايةتي ٓةةسيٌَي
َذا.
كوسدطتاْ و طةسؤكايةتي حلوًةتي عيَشاقي فيذساه
َةتي يةكةَ  -هةثيَِاوي جيَبةجيَلشدُي تةواوي ًاددةكة هة ًاوةي دياسيلشاو
حاه
دا:
أ -بؤ ئةوةي ًاددةكة بة ػيَوةيةكي طؼيت هةًاوةي دياسيلشاوي خؤيذاس واتة تا
َي  2007جيَبةجيَ بلشيَتس دةبيَت قؤُاخي دووةَ (طةةسرًيَشيي) بةة ي
كؤتايي طاه
كةةةَ هةطةةةسةتاي ًةةاُطي ئةةةيوووهي  2007دةطةةتجيَبلات و هةةة كؤتةةايي ًةةاُطي
ئؤكتؤبةسي  2007تةةواوبيَتٓ .ةسضةةُذة هةةثيَِاوي دةطةتجيَلشدُي جيَبةةجيَلشدُي
قؤُاخي دووةًي ًاددةي ( 140طةسرًيَشيي) دةبيَةت ًةطةةهةي جيَبةجيَِةةكشدُي
َةكاُي  1و  2و  3ي بشِطةي يةكةةًي ًةاددةي ( – )58واتةة قؤُةاخي
تةواوي خاه
يةكةَ (ئاطاييلشدُةوة) – ُةبيَتة بياُووس ياْ تةطةسة هةطةس سِيَطةةي ئاًادةكةاسيي و
دةطتجيَلشدْ بة جيَبةجيَلشدُي قؤُةاخي دووةَ (طةةسرًيَشيي)س بةةآلَ دةبيَةت ثةيَؽ
دةطتجيَلشدُي طةسرًيَشيي بشِطةي (ب) ي ًاددةي ( )58جيَبةجيَبلشيَتس واتة ثةيَؽ
ئةجناًذاُي طةسرًيَشيي قةصا و ُاحيةكاْ بطةسِيَِةوة ُاو طِووسي ثاسيَضطاكاْ( .ئةةطيِا
ثاسيَضطةةاي كةةةسكوون  -بةةؤ منووُةةة -بةةة ثاسضةثاسضةةةكشاوي دةًيَِيَتةةةوة و سِيَ ةزةي
داُيؼتوواُي كوسديؼي هة قةواسةي كةسكووكي بضووكلشاووة هة يةْ سِريٌَةي بةةعع
َلو طويب دةبيَت
بةكةًلشاوةيي دةًيَِيَتةوة و ئاكاًي طةسرًيَشي دسوطت ُابيَتس بةه
بؤ كوسد و كوسدطتاْس ضوُلة ًةطةهةكة ًةطةهةي طؼت ثاسيَضطاي كةسكووكةس ُةةن
تةُيا ػاسي كةسكوون).
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ب -دةبيَت قؤُاخي طيَيةَ (سِاثشطيي) هة طةسةتاي ُؤظةًبةس يةاْ ديَظةةًبةسي
 2007دةطت ثيَ بلاتس و هة كؤتةايي ديَظةةًبةسي  2007جيَبةةجيَلشدُي ئةةَ
َةةكاُي بشِطةةي يةةكي
قؤُاخة وًاددةي ( )140بة طؼيت تةةواوبيَت .ثامشةاوةي خاه
َي دآةاتوو و
ًاددةي ()58يؽ – ئةطةس تا ئةو كاتةؾ جيَبةجيَِةكشاْس دةبيَت هةطاه
هةًاوةيةكي طوجناو و سِيَلةوتوو هةطةسي جيَبةجيَبلشيَت.
َةتي دووةَ  -بؤ ئةطةسي جيَبةجيَِةةكشدُي ٓةسطةيَ قؤُةاخي ًاددةكةة هةة
حاه
ًاوةي دياسيلشاو دا:
أ -ئةطةةةس خاَه ةةكاُي بشِطةةةي يةكةةةًي ًةةاددةي ( – )58واتةةة قؤُةةاخي
ئاطةةاييلشدُةوة -تةةا كؤتةةايي ًةةاُطي تةةةممووصس يةةاْ ئةةابي  2007بةتةةةواوي
جيَبةجيَِةكشاْس با هة ًاوةي دياسيلشاو بؤ جيَبةجيَلشدُي طؼت ًاددةكة  -واتةة تةا
كؤتايي ديَظةًبةسي  - 2007بة ي كةَ ئةَ كاساُةي خواسةوة هة بشِطةي يةكةَ ئةجناَ
بذسيَّ و ئةواُي ديلةؾ ثاػاْ بة ثيَي سِيَلةوتِيَم هة ُيَةواْ طةةسكشدايةتي طياطةي
َي 2008
كوسد و يةُي عيَشاقي بةسثشغ هةطةس ًاوةيةكي دياسيلشاوي دي هةة طةاه
تةواو بلشيَّ:
َي يةكةةًي بشِطةةي يةكةةًي ًةاددةي
 -1هة ضواسضيَوةي جيَبةجيَلشدُي خةاه
()58س ئاواسة طةسِاوةكاْ بؤ ػاس و طوُةذةكاُي خؤيةاْ – بةة تايبةةتي هةة ثاسيَضطةاي
كةسكوون و قةصاي ػةُطاي و ُاحيةي ًةُذةهي – تاكؤتايي ئةًظايَ ُيؼتةجيَ بلشيَّ
ياْ ئةسص و كؤًةكي داسايياْ بؤ ئةَ ًةبةطتة ثيَبذسيَت.
َي دووةًي بشِطةي يةكةةًي ًةاددةي ()58س
 -2ضواسضيَوةي جيَبةجيَلشدُي خاه
ئةو داُيؼتوواُة عةسةبة ُاًؤ ٓاوسداُة و ُيؼتةجيَلشاواُةي ئاسةصووًةُذاُة تا كؤتايي
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ئةًظايَ دةطةسِيَِةوة و قةسةبوودةكشيَِةوةس يةكظةس كاستي تةًويّ و تؤًاس (طجى) ي
َذا بطواصسيَِةوة ئةو ػويَِاُةي ثيَؼوياْ كة هيَيةاْ ٓاتووُةة و بؤيةاْ
ُفوطيؼياْ هةطةه
دةطةسِيَِةوة.
َي طةيَيةًي بشِطةةي يةكةةًي ًةاددةي
 -3هة ضواسضيَوةي جيَبةجيَلشدُي خةاه
()58س ئةو كةطاُةي كاسياْ هةدةطتذاوة هة ئةجناًي دةسبةةدةسبووُياْ بةتايبةةتي هةة
كةسكوون و ئيَظتاكة بةتةًةُّ ياْ ُةًاوْس وةن بةديويَلي واقيعي كةطةاُي ُضيلةي
واْ و بةتواُا بةسةبةسة و بةثيَي ثالُيَلي طوجناو هة كؤًجاُياي ُةفت – كة تا ئيَظتاؾ
رًاسةيةكي يةكجاس كةَ كاسًةُذي كوسد تيَيذا كاسدةكةْ  -دامبةصسيَّ.
َةتيَلةةذا دةبيَةت بشِطةةةي (ب) ًةةاددةي ()58س كةةةًاوةي
ب -هةةة ٓةةةًوو حاه
َي 2007دا جيَبةةجيَ
جيَبةجيَلشدُي هة كؤتايي ًاُطي ئاداس بةطةسضةووةس هةة طةاه
بلشيَ ةتس واضةةاكة ئةةةَ بشِطةةة صؤسطشُطةةة تةةا كؤت ةايي ًةةاُطي ئةةةيوووهي 2007
جيَبةجيَبلشيَت .دةبيَت كؤتايي بة هةت هةتلشدْ و دابةػلشدُي ثاسيَضطاي كةسكوون هة
َي 1975س و دابةشِيين
َي  1976و دابشِيين قةصايةكي ثاسيَضطةاي دٓةؤن هةة طةاه
طاه
َي  1991هة يةْ سِريٌَي ثيَؼوي بةعع بٔيَِشيَت.
قةصايةكي ثاسيَضطاي ٓةوهيَش هة طاه
واتة دةبيَت قةصاكاُي دوصخوسًاتوو و كفشي و ضةًضةًايَ و كة س و ُاحيةكاُي ثشديَ
و ػواْ و قةسةٓةجنري و طةسطةسِاْ و ٓةًوو طوُذة ويَشاُلشاوةكاُياْ بةفةسًي و واقيعي
َي ٓ .1968ةةسوةٓا
بطةسِيَِةوة ُاو طِووسي ئيةذاسي ثاسيَضطةاي كةةسكوون وةن طةاه
دةبيَت قةصاي ًةمخووس بةفةسًي و واقيعي بطةسِيَتةوة ُاو طِووسي ئيةذاسي ثاسيَضطةاي
َي 1990س و قةصاي ئاكشيَ بةفةسًي بطةسِيَتةوة ُاو طةِووسي ئيةذاسي
ٓةوهيَش وةن طاه
َةتة دا ٓةسيٌَي كوسدطتاُي داُجئَيَِشاو هة
َي  .1974هةَ حاه
ثاسيَضطاي دٓؤن وةن طاه
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دةطتووس فشاواُرتدةبيَت و دةكشيَت دةطت بة بِياتِاُي ثاآلوطةيةكي ُةوتي ًةةصْ هةة
ًةمخووس بلشيَتٓ .ةسوةٓا ئةطةس طةسرًيَشيي و سِاثشطييؽ دواكةةوتّ يةاْ سِاثشطةيي
َةتةدا بؤ طةهي كوسد هة
َي 2007س ئةجناًي دواكةوتِةكة هةَ حاه
دواكةوت بؤ ثاؾ طاه
َلو ئةو كاتةؾ ٓةةس ئيجةابي دةبيَةتس ضةوُلة
ثاسيَضطاي كةسكوون طويب ُابيَتس بةه
ئةطةس طةسرًيَشيي داُيؼتوواْ ثاؾ طةسِاُةوةي قةصاو ُاحيةكاْ بؤ طِووسي ثاسيَضطةاي
كةسكووكي ئةطوي سووبذاتس ئةوا ثرت هة  %70ي داُيؼةتوواْ كةوسدْ .بؤيةة ُابيَةت
َي  2007دواخبشيَت.
جيَبةجيَلشدُي ئةَ بشِطةية بة ٓي ػيَوةيةن بؤ ثاؾ طاه
َيَلي بشِطةةةي يةكةةةًي ًةةاددةي ( )58بةتةةةواوي و
ج  -ئةطةةةس ضةةةُذ خةةاه
َيَلي بشِطةةي
قؤُاخةكاُي دووةَ (طةسرًيَشيي) و طيَيةَ (سِاثشطةيي)س يةاْ ضةةُذ خةاه
يةكةًي ًاددةي ( )58بةتةواوي و قؤُاخي طيَيةَ (سِاثشطيي)  -هةبةس ٓةةس ٓؤيةةن
بيَت ئةةجناَ ُةةدساْس واتةة دواخةشاْ – دةبيَةت سِيَلةةوتِيَم طةاصبلشيَت هةة ُيَةواْ
طةسكشدايةتي طياطي كوسد و يةُي عيَشاقي بةسثشغ بؤ دةطتِيؼاُلشدُي ًيلاُيضَ
و ُةخؼةي صةًةُي ثيَويظت بؤ تةواوكشدُي جيَبةجيَلشدُي ًاددةي .140
د  -ثيَويظتة كةطاُي سِاطةجيَشدساو بةؤ بةدواداضةووُي جيَبةةجيَلشدُي ًةاددةي
( )140ػاسةصا و بةتواُا و ئاصا بةّ .دةبيَةت صاُيةاسي دسوطةيت ياطةايي و صاُظةيت
طياطةت و ًيَزوويي و جوطشايف و طةسرًيَشيي و ػاسةصايي ٓوُةسي دياهؤطياْ ٓةبيَت
و بة ي كةَ صًاُي عةسةبيؽ ضان بضاُّ .رًاسةياْ طشُط ُييةس طشُط ئةوةية كاسا و
هئَاتوو و ثان بّس واتة بةسِاطيت ػياوي ئةجناًذاُي ئةَ ئةسكة طةختة و هةة ئاطةيت
ثيَويظيت ئةَ بةسثشطياسيية طةوسةية بّ.
بةسهني – 2007\7\25
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بةزثسسيي ميَروويي دةستةي سةزؤكايةتي كؤماز لةبازةي جيَبةجيَلسدني
جةوهةزي ماددةي  041لة ماوةي دزيَركساودا
ٓةةةسدوو حلوًةةةتي كةةاتي (عةةة وي) و طواطةةتِةوةي (جةعفةةةسي)
َةتي عيَشاق بؤ قؤُاخي
جيَبةجيلشدُي ًاددةي ()58ي ياطاي ئيذاسةي دةوه
طواطتِةوة ثؼتطويَدظتس ئةًةؾ ُةن تةةُيا كةًوكوستييةةكي بةسضةاوي
َلو ثةكدظةتِيَلي ًةبةطةتذاسي طةشُطرتيّ
كاسي ٓةسدوو حلوًةتةةس بةةه
ًةةاددةي ياطةةاي كةةاتي و طةسثيَضةةييةكي ئاػةةلشاي بةسُاًةةة و كؤػؼةةي
طشِيِةوةي ئاطةواسي طياطةةتي سِةطةصثةطةتاُة و تايفةطةسيياُةةي سريٌَةي
بةعظة :هةبواسي تةعشييب خةاكي ضةةُذيّ ُاوضةةي دابةشِاوي كوسدطةتاْ و
ثاكتاوي ُةرادي داُيؼةتوواُي سةطةةُيياْس بةتايبةةتي ثاسضةثاسضةةكشدُي
ثاسيَضطاي كةسكوون و دابشِيّ ودابةػلشدُي ضواس قةصا و تيلذاُي ُ 3احيةة
و طةةةداْ طوُةةذي كوسدُؼةةيين ثاسيَضطاكةةةٓ .ةةةسوةٓا ضاوثؤػيِيؼ ةة هةةة
سِاطتلشدُةوةي طِووسي ئيةذاسي ػةيَواوي ٓةُةذيَم ُاوضةةي ػيعةُؼةيين
ُاوةسِاطيت عيَشاقيؽ -بةتايبةتي هة كةسبة و بةغذاد.
طةةشُطرتيّ بةػةةي ًةةاددةي ( )58بشِطةةةي (ب)ي ًاددةكةيةةةس كةةة
ثةيوةطتة بة طؤسِيين طِووسي ئيذاسي هة يةةْ سريٌَةي ثيَؼةوو و بةاغ هةة
َي ًةاددةي
ػيَواصي ضاكلشدُةوةي دةكات .ئةَ بشِطةيةة دواتةش بةووة كةاكو
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()140ي دةطتووسي ٓةًيؼةيي عيَشاق .هةَ بشِطةيةدا بة ئاػلشا ػيَواُذُي
ُآةًواسي طِووسي ئيذاسي و "ػيت ديلةي" ضةةُذيّ ُاوضةة هةة يةةْ
سِريٌَةةي ثيَؼةةوو "بةًةبةطةةيت طياطةةي" دةطتِيؼةةاُلشاوةس بةةةآلَ بةةؤ
ضةةاكلشدُةوةي ئاطةةةةواسي ئةةةةَ كةةشداسة ُاسِةوايةةةةي سِريٌَةةةي بةةةةعع
َؤص و ُاسِةوا – هة يةْ ُويَِةسي عةةسةبي طةوُين
ًيلاُيضًيَلي يةكجاس ئاه
– ٓةس هةُيو ئةَ بشِطةدا ضةطجيِذساوةس جيَطةةي طةسطةوسًِاُة كةة كةاتي
خةةؤي ُويَِةةةساُي كةةوسد ئةًةةةياْ ثةطةةةُذكشدووة! هةةة جيةةاتي ئةةةوةي
ًيلاُيضًيَلي دسوطت و سِةوا  -بيَ ثةة ُةا وثةيَج – بضةطةجيَِذسيَتس واتةة
بشييت بيَت هة :سِةتلشدُةوةي ئةو بشِياسة سِةطةصثةسطةتاُة و تايفةطةسيياُةةي
"ئةجنوًةُي طةسكشدايةتي كودةتاي بةعع"س كة بووُةتة ٓؤي ئةَ طؤسِيِةة
ُاسِةواياُةي هةطةسةتاي بشِطةكة باطياْ هيَوةدةكشيَت و بووُةتة ًايةي طةتةَ
و ئاصاسيلي صؤس.
َؤصة :دةبوايةةة ئةجنوًةةةُي
بةٓةةةسحايَ بةةة ثيَ ةي ئةةةَ ًيلاُيضًةةة ئةةاه
طةةةسؤكايةتي كؤًةةاس و حلوًةةةتي طواطةةتِةوة ئاًؤرطةةاسي هةةةباسةي
َةةي ُيؼةتٌاُي"
ضاكلشدُةوةي طِووسة ػيَواوةكاْ ثيَؼةليَؽ بةة "كؤًةه
بلةْ؛ بةآلَ ئةطةس ٓةس طيَ ئةُذاًي طةةسؤكايةتي كؤًةاس (طةةسكؤًاس و
ٓةةةسدوو جيَطشةكةةةةي) ُةياُتواُيبوايةةةة تيَلةةشِا هةطةةةةسئاًؤرطاسييةكاْ
سِيَلبلةوْ دةبواية ثيَلةوة هةطةس ُاوبزيلاس(حةكةَ)يَم سِيَلبلةوْ؛ ئةطةةس
ئةوةؾ ُةكشابوا دةبواية داوا هة طلشتيَشي ُةتةوةيةكطشتووةكاْ بلةْ كةةوا
ئةةةو ُاوبةةزيلاسيَلي ُيَودةوَه ةةتي هئَةةاتوو بةةؤ ًةطةةةهةي ُاوبزيلشدُةكةةة
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دةطتِيؼةةاْ بلةةات .ئةةةَ ٓةةةُطاوة طةةشُط و ثيَويظةةتة كةةاتي خةةؤي
(هةطةسدةًي حلوًةتي طواطتِةوة) دا ُةٓاويَؼرتا! بؤضي؟ ٓؤكاسةكةاُي
دياسُيني.
ٓةسضةةةُذة حلوًةةةتي سِيَ ةضداس ُةةووسي ًةةاهيلي – كةةة ٓاوثةةةمياُي
كوسدطةةتاُي بةػةيَلي طشُطيةةةتي – ٓةُةةذيَم ٓةةةُطاوي طةةةسةتايي بةةؤ
جيَبةجيَلشدُي ًاددةكة ٓاويَؼتووةس بةآلَ كةًتةسخةًييةكي دياسي ُواُةذ
هة باسةي ثابةُذبووْ بة بةسُاًةي كاسي ٓاوبةػةي حلوًةةتي ئيئتةياليف و
طةسثيَضييةكي بةسضاوي دةطتووسي ٓةًيؼةيي ثةطةُذكشاوي عيَشاقي كشدس
بة تةواوُةةكشدُي جيَبةةجيَلشدُي ًةاددةي ()140ي دةطةتووس هةة كةاتي
َي .)2007
دياسيلشاوي خؤيذا (واتة تاكؤتايي طاه
ثيَؽ كؤتايي ٓةاتين ًةاوةي ديةاسيلشاو بةؤ جيَبةةجيَلشدُي ًةاددةي
( )140دةبواية يةُي ثيَوةُذيذاس (واتة بةسرةوةُذيذاس) هة جيَبةةجيَلشدُي
َي عيَةشاق كشدبوايةةةس
ًاددةكةةس ياداػةتيَلياْ ئاساطةتةي دادطةةي فيةذساه
هةةةثيَِاوي سووُلشدُةةةوةي ٓؤكاسةكةةاُي تةواوُةةةبووُي جيَبةةةجيَكشدُةةي
ًاددةكةةة هةةة وادةي ديةةاسيلشاوي خؤيةةذا و دةطتِيؼةةاُلشدُي يةُةةة
بةسثشطةكاْ هةَ ًةطةهة دةطتووسيية طشُطة و بؤ ثابةُةذكشدُي حلوًةةتي
عيَشاق ةي بةةة جيَبةةةجيَلشدُي تةةةواوي ًةةاددةي ( )140بةةة ثيَ ةي سِةوايةةي
َي 2008س
دةطتووسي و ٓيَضي ياطايي ًاددةكة هة صووتشيّ كةات هةة طةاه
ٓةسضةةةُذة ًةةةفعوي و سِةوايةةي ًاددةكةةة بةُةةذة بةةة ًةةةفعوي و سِةوايةةي
دةطتووسي ٓةًيؼةةيي ثةطةةُذكشاو هة يةةْ صؤسبةةي صؤسي دةُطةذةساُي
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عيَشاقس هةطةيَ ئةًةؾ داواكشدُةكة ثيَويظت بوو هة ثيَِاوي دسيزكشدُةةوةي
ًاوةي جيَبةجيَلشدُي ًاددةكة بةػيَوةيةكي ياطايي سووْ و بؤ سيَطةةطشتّ
هة ُةياساُي ًاددةكة هة تةطةسة دسوطتلشدْ بة بياُوي تةةواووبووُي وادةي
دياسيلشاوي جيَبةجيَلشدُي.
بةٓةسحايَ ضان بوو كة ُةتةوةيةكطشتووةكاْ دةطتجيَؼدةسييةكي باػةي
هةةةَ باسةيةةةوة كةةشد -هةةةباتي يةُةةة ثيَوةُةةذداسةكاْ –س كةةة داواي
دسيَزكشدُةوةي وادةي تةةواوكشدُي جيَبةةجيَلشدُي ًاددةكةةي بةؤ ًةاوةي
ػةؾ ًاُط كشد و ًةجاهي ػيلشدُةوةي طويب ًةطةهةكةي هةة ُاحةةصاْ
بشِي .بةآلَ بؤ ئةوةي :بة ي كةَ هةَ ػةةؾ ًةاُطي دآةاتوو دا طةشُطرتيّ
بةػي ًاددةكة جيَبةجيَ بلشيةت – ئةطةةس ٓةًووػةي جيَبةجيَِةةكشيَت س
دةبيَت طةةسؤكايةتي كؤًةاس ئةةسكي طةسػةاُي خةؤي هةةَ باسةيةةوة هةةَ
ًاوةيةي دسيَزكشاوةدا بة ثيَي بشِطةي (ب)ي ًاددةي ( )58بةجيَبطةيةُيَت.
ئةَ ئةسكة طةوسة و بةسثشطيية ًيَزووييةةؾ بشيتييةة :هةة ثيَؼليَؼةلشدُي
ئاًؤرطاسي  -ياْ بشِياسيَم  -بة تيَلشِايي (هة يةةْ طةةسكؤًاس و ٓةةسدوو
جيَطشةكةي) بؤ ضاكلشدُةوةي طِووسة ئيذاسيية ػيواوةكاْ هةة طةةس دةًةي
سِريٌَي بةععس كة خؤي هة سِةتلشدُةوةي بشياسة ُاسِةواكاُي سريٍ طةةباسةت
بة ػيَواُذُةكة دةُويَِيَتس بؤ ئةوةي كاكوي ًةاددةي ( )58ياطةاي كةاتيس
واتة كاكوي ًةاددةي ()140ي دةطةتووسي ٓةًيؼةةيي عيَةشاق جيَبةةجيَ
بلشيت :كة دةبيَتة ٓةؤي ضةاكلشدُةوةي طةِووسة ئيذاسيييةة سِةطةةُةكاُي
ثاسيَضطاكاْ بةس هة ػيَواُذُياْ هة يةْ سريٌَي بةةعع هةة ثةاؾ كودةتةاي
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َي1968؛ واتة دةبيَتة ٓةؤي طةسِاُةةوةي ٓةسضةواس قةةصاي
دووةًياْ هة طاه
بةةةةةصؤس دابشِيِةةةةذساو هةةةةة ثاسيَضطةةةةاي كةةةةةسكوون (ضةًضةةةةةًايَ.
كةةة سسكفشيسدوصخوسًاتوو) و قةةةصاي ًةةةمخووسي بةةةصؤس دابشِيَِةةذساو هةةة
ثاسيَضطاي ٓةوهيَش و قةصاي ئةاكشيَي (بةة سِةمسةي) دابشِيَِةذساو هةة ثاسيَضطةاي
دٓؤنسدةبيَتةةة ٓةةؤي دابةػةةلشدُيَلي سِةواي بادييةةةي ػةةيٌاهيؽ هةةةُيَواْ
ٓةسدوو ثاسيَضطاي ئةُباس وكةسبة . ...
ئةطةس ئةةَ ًةطةةهةية طشُطةة هةةَ ػةةؾ ًةاُطي دسيَزكشدُةوةيةةدا
يةةةةكالبووةوةس ئةةةةوا جةوٓةةةةسي ًةةةاددةي ( )140جيَبةجيَةةةذةبيَت و
َةتةةدا
َي  2008تةةواو بلشيَةت .هةةَ حاه
ثامشاوةكةػي دةتواُشيت هة طةاه
ئاكاًي طةسرًيَشي و سِاثشطي – ئةطةس ثاؾ ئةَ ػةةؾ ًاُطةةؾ بيَةت -
ئيجابي دةبيَت .بةآلَ ئةطةس طةسؤكايةتي كؤًاس ُةيتواُي ئةسن و بةسثشطي
دةطتِيؼاُلشاوي خؤي هة ًاددةي ( )58هةَ ًاوةيةةؾ جيَبةةجي بلةاتس
ئةةةوا طةةشُطرتيّ بةػةةي ًادةكةةة ديظةةاْ جيَبةةةجيَ ُاكشيةةت و ًةطةةةهةي
َؤصتش دةبيَت.
جيَبةجيَلشُي تةواوي ًاددةكة صؤس ئاه
جا بؤئةوةي ثشؤطةةي جيَبةةجيَلشدُي ًةاددةي ( )140بةة سِيَبةاصيلي
واقيعيذا تيَجةسِيَتس ثيَويظةتة طةةسؤكايةتي كؤًةاسي عيَةشاق – هةة ثةيَؽ
َةةباُي كؤػؼةيَلي بيَوضةاْ و
ٓةًووياُةةوة طةةسكؤًاس سيَةضداس جةة ي تاه
بئَاوتا هةَ ًةيذاُةدا بلاتس تاوةكو ئةَ جاسةياْ بتةواُّ :يةاْ بشِيةاسيَلي
ٓاوبةػةةي دادثةةةسوةساُةةة هةةة بةةاسةي ًةطةةةهةي ضةةاكلشدُةوةي طةةِووسة
ػيَواوةكاْ هةطةسدةًي بةعع– ٓةسوةن هيَزُةي جيَبةةجيَلشدُي ًاددةكةة
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داوايلشدووة  -بة تيَلشِايي بذةْس ياْ ئاًؤركاسييةكي دسوطت و طوجناو هةَ
باسةيةوة ثيَلةوة ثيَؼليَؽ بلةْ .ئةَ كاسة ئةسكيَلي ثريؤص و بةسثشطييةكي
ًيَزوويي طةسؤكايةتي كؤًاسةس ثيَويظتة هةة ًةاوةي دسيَةزكشاوي ئيَظةتادا
ئةةجناَ بةذسيَتس بةؤ ئةةةوةي جةوٓةةسي ثشؤطةةي جيَبةةجيَلشدُي ًةةاددةي
()140س واتة بِاغةي جيَبةجيَلشدُي تةواوي ًاددةكةس هةَ ػةؾ ًاُطةي
دسيَزكشاوةدا ًظؤطةس بلشيَةت .ئةطةةسُا ئةةَ ػةةؾ ًاُطةة دسيَةزكشاوةؾ
َي سِابشدووس ػةةؾ ًةاُطي ديلةةؾ دسيَزدةكشيَتةةوة و
دةضيَتة ثايَ دوو طاه
كؤػؼي كوسد بؤ جيَبةجيلشدُي ًاددةكةة هةة ػةةؾ ًةاُطي دسيَةزكشاوي
ديلةػذا وةن دواكةوتّ بةدواي طةسابي هيَذيَت.
بةآلَ ئةطةس هةةَ ػةةؾ ًاُطةة دسيَةزكشاوةي ئيَظةتادا بشِطةةي (ب)ي
ًاددةي ( )58بة ٓؤي كؤػؼةي طةةسؤكايةتي كؤًةاس جيَبةةجيلشاس واتةة
ئةطةس طِووسي ػيَواوي ثاسيَضطاكاُي كةسكوون و ٓةوهيَش و دٓؤن و كةسبة
هة يةةةْ سريٌَةةي بةةةعع ضةةاكلشاُةوةس و قةةةصا و ُاحيةةة دابشِاوةكةةاْ هةةةَ
ًاوةيةدا طةسِاُذساُةوة ُيَو طةِووسي ثاسيَضطةا ثاسضةةكشاوةكاُي كوسدطةتاْس
َي ً 2008ظؤطةس دةبيت.
ئةوا جيَبةجيَلشدُي ًاددةي ( )140هة طاه
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دةوز و ئةزكي دميستؤزا لة ضوازضيَوةي ماددةي ()041
ثةةةاؾ ئةةةةوةي وادةي جيَبةةةةجيَلشدُي ًةةةاددةي ()140ي دةطةةةتووسي
َي  2007تةواو بةووس بةيَ ئةةوةي ُةاوةسؤكي
ٓةًيؼةيي عيَشاق هة كؤتايي طاه
ًاددةكة بةتةواوي جيَبةجيَ بلشيَتس واتة بيَ ئةوةي طؤسِاُة ُاسِةواكاُي طةِووسة
ئيذاسييةةةكاُي ثاسيَضطاكةةاُي كوسدطةةتاْ بةفةةةسًي و بةػ ةيَوةيةكي دةطةةتووسي
ضاكبلشيَِةوةس كة بشيتيني هة :دابشِاُذُي قةصاكاُي ئاكشيَ (تا ئيَظتاؾ بةفةةسًي
ٓةس طةس بة ثاسيَضطةاي ًوطةوة) و ًةةمخووس و دوصخؤسًةاتوو و ضةًضةةًايَ و
كة س و كفشي (تا ئيَظتاؾ بةفةةسًي ٓةةس طةةس بةة ثاسيَضطةاي دياهةيةة)س هةة
ثاسيَضطاكاُي دٓةؤن و كةةسكوون و ٓةةوهيَش و(بةػةيَوةيةكي فةةسًي و ُةاسِةوا)
هلاُذُياْ بة ثاسيَضطا عةسةبة طةوُين ُؼةيِةكاُي ًوطةى و تلشيةت و دياهةة.
ٓةسوةٓا هلاُةذُي تةةواوي باديةةي ػةيٌاهي بةة ثاسيَضطةاي عةةسةبي طةوُين
ئةةةُباس(هةُاوضةةةي عةةةسةبي ػةةيعة)س ٓةسضةةةُذة بةػةةي طةةةوسةي بةساُبةةةس و
دسيَزكشاوةي ثاسيَضطاي كةسبة يةس و بيَ ئةةوةي ئاطةةواسي طياطةةت و كةشدةوة
سِةطةصثةسطتة كةاُي سِريٌَةي بةةعع بةتايبةةتي دري طةةهي كةوسد (تةةعشيب و
ئةُفاي) هةو ُاوضةاُةي تةا ئيَظةتا هةة كوسدطةتاْ دابشِيِةذساوْ و جةاساْ هةةريَش
دةطةآلتي بةعع دابووْ و ئيَظتا هة ريَش كؤُرتؤهي حلوًوتي ُاوةُةذي بةغةذاد
داْس بةتةواوي بظشيَتةوة.
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جطة هة ضاسةطةسكشدُي ئةةَ طشفتةةس ضاسةطةةسكشدُي طشفتيَلةي ديلةةؾ
كةوتووةتةةة ضواسض ةيَوةي ًةةاددةي ( :)140ئةةةويؽ طةةشفيت دابشِاُةةي ثيَؼةةاُي
خاُةقني و ًةُذةهي و بةةدسة و جةطةاْ و ػةةُطاي و ػةيَداْ  ...هةة هيواسيةاْ
ثاسيَضطاكاُي كوسدطتاْس كة هةطةيَ طةتةًي ثاسضةثاسضةةكشدْ و بضةووكشدُةوة و
دابةػةةلشدُي ثاسيَضطةةاي كةةةسكوون بةةووةتةةة طشفتيَةةم بةةة ُةةاوي "ُاوضةةة
كيَؼةداسةكاْ" (املناطق  املتِاصع عوئا) .بةَ ػيَوةية ًةاددةي ( )140بووةتةة
َي كوسدطةتاْ .هةطةةيَ
ثيَوةسي يةكالكشدُةوةي طِووسي ئيذاسي ٓةةسيٌَي فيةذساه
ئةًةػذا دةصطة ثيَوةُذيذاسةكاْ هة يةُي كوسديس بةتايبةتي هة ٓةسدوو هيَزُةةي
بةدواداضووُةوةي جيَبةةجيَلشدُي ًةاددةي ( )140هةة ئةجنوًةةُي ُويَِةةساُي
عيَةةشاق و هةةة ثةسهةةةًاُي ٓةةةسيٌَي كوسدطةةتاْس ُةةة ث ةيَؽ تةةةواوبووُي وادةي
دياسيلشاوي جيَبةةجيَلشدُي ًاددةكةة و ُةة ثةاؾ تةةواوبووُي وادةكةةس ٓةيَ
َاي (فيةذساهي) عيَةشاق ُةةكشدس
َايةكياْ هةَ باسةيةوة ثيَؼليَؼي دادطةي باه
طلاه
بؤ سووُلشدُةوةي ٓؤ و بةسثشطةيي جيَبةجيَِةةكشدُي ئةةَ ًةاددة دةطةتووسيية
طشُطة هة يةْ حلوًةتي ُاوةُذيي عيَشاق هةة وادةي دياسيلشاويةذاس ٓةسضةةُذة
بة ثيَي دةطةتووس و بةةثيَي بةسُاًةةي كةاسي ٓاوبةػةي حلوًةةتي ئيئتةياليف
ُاوةُذيي ثيَويظت بوو حلوًةتي بةغذاد ثابةُذ بواية بة جيَبةجيَلشدُي تةةواوي
ًاددةكة هة وادةي دياسيلشاويذا هةة دةطةتووسس يةاْ بةة ي كةةَ ٓؤكاسةكةاُي
تةواوُةكشدُي جيَبةجيَلشدُي بؤ طةي بة وسدي سووُبلاتةوة و تلاي هيَبةوسدْ هةة
طةي و داواي ًاوةيةكي دياسيلشاوي ديلة هةة ئةجنوًةةُي ُويَِةةساُي عيَةشاق و
دةصطاكاُي ٓةةسيٌَي كوسدطةتاْ بلةاتٓ .ةةسوةٓا دةصطةة ثيَوةُذيةذاسةكاْ هةة
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يةُي كوسدي ٓي ئةهتةسُةتيغ واتة بةديويَليياْ بؤ ضاسةطةةسكشدُي طشفتةكةة
َلو بةػيَوةيةكي ُاواقيعياُة هةة ًةاُطي  2007/12يةؽ تةا
ئاًادةُةكشدس بةه
دواسِؤري وادةكة طووسبووْ هةطةس جيَبةجيَلشُي ًاددةكة هة وادةي ديةاسيلشاوي
َؤصتش دةبةووس ئةطةةسي
خؤي دا! ئاواؾس ئةطةس ٓةس ٓي ُةكشابواس ًةطةهةكة ئاه
تيَلضووُي باسي ئاطايؽ بة ػيَوةيةكي جيذدي هةةو ُاوضةاُة دسوطةت دةبةوو.
َاتةةة يةةةكطشتووةكاُي ئةةةًشيلا و ُةتةوةيةةةكطشتووةكاْ برييةةاْ هةةة
بؤيةةة وه
ئةهتةسُةةةتيغ  -دسيَزكشدُةةةوةي وادةي جيَبةةةجيَلشدُي ًاددةكةةة  -كةةشدةوة.
(ُووطةسي ئةَ طوتةاسة هةة كؤبووُةوةيةةكي تايبةيتةذا هةةُيَواْ  8ثظةجؤسِ (هةة
بواسةكةةاُي صاُظةةتةكاُي طياطةةةت و ياطةةا و جوطشافيةةا) و جيَطةةشي طةةةسؤكي
ثةسهةةةًاُي كوسدطةةتاْس هةطةةةسةتاي ًةةاُطي ديَظةةةًبةسي  2007دا – وةن
ًاًؤطتاي واُةدةسةوةي ًاددةي ( )140هة كؤهيَزي ياطا و سِاًياسي -طشُطيةي
َاي فيذساهي و ئاًادةكشدُي ثالُيَلي ػةياو
َا بة دادطةي باه
ثيَؼليَؼلشدُي طلاه
َةةتي جيَبةجيَِةةكشدُي تةةواوي ًاددةكةة هةة وادةي
(وةن ئةهتةسُةتيغ) بؤ حاه
ديةةاسيلشاودا سووُلةةشدةوة و هةةة ياداػةةتيَليؽ هةةةَ باسةيةةةوة كةةة هةةة سِؤري
 2007/12/16ئاساطتةي جيَطشي طةسؤكي ثةسهةًاْ سِيضداس كةًاي كةةسكووكي
كشد جةخيت هةطةس ًةطةةهةكة كةشدةوةٓ .ةةسوةٓا هةطةةس خواطةيت جةةُابي
طةسؤن وةصيشاُي حلوًةتي ٓةةسميي كوسدطةتاْ سِيَةضداس ُيَضةريظاْ بةاسصاُي هةة
ضاوثيَلةوتِيَلي تايبةةت هةة كؤتةايي ًةاُطي كةاُووُي دووةًةي  2008داس
طشُطيي ٓةسدوو ًةطةهةي بةؤ وةصيةشي كاسوبةاسي ُاوضةةكاُي دةسةوةي ٓةةسيٍَ
سِيَضداس حمةًةد ئيخظاْ دووثاتلشدةوة.
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بةٓةسحايَ ضةُذ سِؤريَةم ثةيَؽ تةةواوبووُي وادةي جيَبةةجيَلشدُي تةةواوي
ًاددةي ()140س وادةكة هةطةس ثيَؼِياسي ُويَِةساُي ُةتةوةيةةكطشتووةكةاْ بةؤ
ثةسهةًاُي كوسدطتاْ ػةؾ ًاُطي ديلة واتة تا كؤتةايي ًةاُطي حةوصةيشاُي
 2008دسيَزكشايةةةوة .ئةةةَ كةةشداسةي ( )UNبةةة ثيَةةي بشِيةةاسي ()1770ي
ئةجنوًةُي ئاطايؽ طوجناوة :هة ثيَِاوي ضةطجاُذُي ئاطايؼة هة ٓةةًوو ٓةةسيٍَ
و ُاوضةكاُي عيَشاقذا بةطؼةيت و بةؤ ثيَؼليَؼةلشدُي ياسًةتييةة هةة ثيَِةاوي
ضاسةطةةةةسكشدُي طشفتةةةةكاُي جيَبةةةةجيَلشدُي ُةةةاوةسؤكي ًةةةاددةي ()140
بةتايبةتي.
ٓةسضةُذة جطة هة تةطةسةي ًيلةاُيضًي ُةاكؤكي جيَبةةجيَلشدُي بشِطةةي
َي ًاددةي ( )140و جطة هةة ثؼتطويَدظةتين
(ب)ي ًاددةي ( )58واتة كاكو
جيَبةةةجيَلشدُي ًاددةكةةة هةةة يةةةْ ٓةةةس  3حلوًةةةتي عيَشاقةةي ُةةويَس
درايةتيلشدُي ئاػةلشاي يةةُي عةةسةبي طةوُين بةؤ ُةٓيَؼةتين ئاطةةواسي
َةتةة
َلي كوسدطةتاْ و دةطةتتيَوةسداُي دةوه
طتةًي بةةعع دري خةان و خةةه
َةتةةة عةسةبةةة
دابةػةةلةسةكاُي كوسدطةةتاْ (توسكيةةا و ئةةرياْ و طةةوسيا) و دةوه
طوُِييةكاْ دري ُاوةسؤكي ًاددةكةةس تةطةةسةي طةةوسةياْ دسوطةتلشدووة هةة
ثيَؽ حلوًةتي ًاهلي هةطةس سِيَطةةي تةةواوكشدُي جيَبةةجيَلشدُي ًةاددةي
َةكاُي دةصطة ثيَوةُيذاسةكاُي يةةُي كةوسدييؽس بةتايبةةتي
()140س بةآلَ ٓةه
َةي ثةطةُذكشدُي ًيلاُيضًة ُةاكؤن و ُاسِةواكةةي بشِطةةي (ب)ي ًةاددةي
ٓةه
َا بةةؤ دادطةةةي باَه ةاي فيةةذساهي عيَةةشاق بةةؤ
( )58و ثيَؼليَؼ ةِةكشدُي طةةلاه
دةطتِيؼةةاُلشدُي ٓةةؤ و يةةةُي بةةةسثشغ هةةة تةواوُةةةكشدُي جيَبةةةجيَلشدُي
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ًاددةكةةة هةةة وادةي ديةةاسيلشاوداس دوو تةطةةةسةي طةةةسباس و ًايةةةي
كةًتةسخةًي دةصطة ثيَوةُذيةذاسةكاُي كةوسدْ .هةبةسئةةوة دةبيَةت دةصطةة
َةةدا بِةيَّ و ثةُةذي
ثيَوةُذيذاسةكاُي كوسد سِاػلاواُة داْ بةَ سِاطةتيية تاه
َةي طيَيةَ و كوػِذة ُةبّ هةَ باسةيةوة.
هيَوةسبطشْ و تووػي ٓةه
طةةوسةتشيّ تةطةةسة هةطةةةس سِيَطةةي جيَبةةجيَلشدُي ًةةاددةي ()140
َؤص و ُةاكؤكي جيَبةةجيَلشدُي بشِطةةي (ب)ي
بشيتيية هةً :يلةاُيضًي ئةاه
ًاددةي ( )58هة ياطاي ئيةذاسةي كةاتي ثةطةةُذكشاوس كةة هةة ًةاددةي
()140ي دةطةةتووسي ٓةًيؼةةةيي عيَةةشاقيؽ ضةطةةجاوة .بةةةثيَي ئةةةَ
ًيلاُيضًة :ئةطةةس ٓةسطةيَم ئةُةذاًي ئةجنوًةةُي طةةسؤكايةتي كؤًةاس
(طةةةسكؤًاس و ٓةةةسدوو جيَطشةكةةةي) تيَل ةشِا هةطةةةس سِيٌَِةةايي ٓاوبةةةؾ
َبةةذةْ كةةةوا ثيَلةةةوة هةطةةةس ُاوبةةزيلاسيَم
سيَلِةكةةةوتّس دةبيَةةت ٓةوه
(حةكةةةًيَم) سِيَلبلةةةوْ و ئةطةةةس ٓةةةس طةةيَلياْ ثيَلةةةوة هةطةةةس
دةطتِيَؼةةاُلشدُي ُاوبةةزيلاسيَليؽ سِيَلِةكةةةوتّس ئةةةوا دةبيَ ةت داوا هةةة
طلشتيَشي ُةتةوة يةةكطشتووةكاْ بلةةْس بةؤ ئةةوةي ئةةو كةطةايةتييةكي
َةتي طوجناو وةن ُاوبةزيلاس بةؤ ئةةَ ًةبةطةتة دياسبلةات .هيَةشةدا
ُيَودةوه
(هةدةطتووس) ًايف سِةتلشدُةوةي سِاطتلشُةوةي طؤسِاُةة ُاسِةواكةاُي بةةعع
(ظيتؤ) بة ػيَوةيةكي طةيش بةخؼةشاوة بةة ُويَِةةسي عةةسةبي طةوُين هةة
طةسؤكايةتي كؤًاس (كة ئيَظتا سِيَضداس تاسق ٓامشي ية)س ئةويؽ ئةةَ ًافةة
(دةطتووسيية ُاسِةواية) بؤ ئةَ ًةبةطتة و بةًةبةطيت سِةتلشدُةوةي دةيةاْ
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ياطا و بشِياسي ئةجنوًةةُي ُويَِةةساْ كةة هةة بةسرةوةُةذي ػؤظيِيظةتاُةي
عةسةبي طوُِيذا ُيني بةكاسدةٓيِيَت.
َةةباُي بةسِاػةلاوي داُةي
هةَ دووايياُةدا طةسكؤًاس سِيَضداس جةة ي تاه
بةًة داُاس كةةوا دةطةتةي طةةسؤكايةتي كؤًةاس ُةاتواُّ ثيَلةةوة بطةُةة
سِيٌَِايي ٓاوبةؾ بؤ جيَبةجيَلشدُي كةاكوي ًاددةكةة (واتةة بشِطةةي ب)س
َةتة داوا هة
بةثيَي ًيلاُيضًي جيَبةجيَلشدُي ئةَ بشِطةيةؾ س دةبيَت هةَ حاه
َةةتيس
طلشتيَشي ( )UNبلةْ بؤ دةطتِيؼةاُلشدُي ُاوبةزيلاسيَلي ُيَودةوه
ضوُلة سِيَضداس دميظتؤسِا ُويَِةةسي دةطتِيؼةاُلشاوي طةلشتيَشي()UNة هةة
عيَشاقس هةبةسئةوةي دةطتجيَؼدةسي دسيَزكشدُةةوةي وادةي جيَبةةجيَلشدُي
ًاددةكةيةس بؤية جاسيَ سِيَضداس دميظتؤسِا ئةَ كاسة دةكات .و ضوُلة سِيَةضداس
دميظةةتؤسِا تةطةةةسة و ٓؤكاسةكةةاُي جيَبةجيَِةةةكشدُي ًاددةكةةةي بةةؤ سووْ
بووةتةوةس بؤية بريي هةة ثالُيَلةي ئةهتةسُةةتيعي تايبةةت كشدوةتةةوة :هةة
ثيَِاوي بةدئيَِاُي ػيَوةيةكي تةوافوقي بؤ ضاسةطةةسكشُي ٓةةسدوو طشفتةة
طةةةسةكييةكةي ُيَةو ضواسضةيَوةي ًاددةكةةة و دةطتِيؼةةاُلشدُي طةةِووسي
ئيةةذاسي ٓةةةسيٌَي كوسدطةةتاْ ب ةة ًيلةةاُيضًيَلي ُةةويَ و بةةة  3قؤُةةاخ.
ًيلاُيضًةكة ثؼت بة ضةُذ ثيَةوةسيَلي ديةاسكشاو دةبةطةتيَت :عايذيةةتي
ثيَؼاُي قةصاس ياْ ُاحية بة ثاسيَضطاكاْ واتة ثةيَؽ طؤسِاُلاسيةة ُاسِةواكةاُي
سِريٌَي بةعع ً /ةطةهةي فشةُةتةوةيي داُيؼتوواُي ئيَظةتاي ُاوضةةكاْ /
َي كاسي سِيَةضداس طةتيفاْ
َي  .2005ئةًة كاكو
َبزاسدُةكاُي طاه
ئاكاًي ٓةه
دميظتؤسِاية.
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ثيَؽ ٓةًوو ػتيَم ًةسجي بِةسِةتيي طةسكةوتين ُويَِةسايةةتي ()UN
هةكاسةكةي :يةكالكشدُةوةي دةوس و ئةسكي ُويَِةسايةتييةكةية بة ػيَوةيةكي
سِووْ و ئاػةةلشا هةةة ُيَ ةواْ ئةجنوًةةةُي ُويَِةةةساُي عيَةةشاق و ثةسهةةةًاُي
كوسدطتاْ و هة ُيَواْ حلوًةةتي ُاوةُةذي عيَةشاق و حلوًةةتي ٓةةسيٌَي
كوسدطتاْس ضوُلة دةبيَت ٓةسدوو يةُي ثيَوةُذيةذاس بةة كاسةكةةي ()UN
واتة ٓةسدوو يةُي كيَؼةكاْ كة ُاوبزيلاسيياْ بؤدةكشيَت س بةة ػةيَوةيةكي
ئاػلشا و دياس بة ُاوبزيلشدُةكة سِاصي بّ و ُاكشيَت تةُيا يةُي كوسدي بة
َويظيت يةُي ديلةةي كيَؼةةكاُيؽ ديةاس
ُاوبزيلشدُةكة سِاصي بيَت و ٓةه
ُةةةبيَتس يةةاْ يةةةُي دووةَ بةفةةةسًي ٓةةةس دياسُةةةبيَتس يةةاْ ٓةةةس بةةة
ُاوبزيلشدُةكة سِاصي ُةبيَت.
كيَ بةػةيَوةيةكي فةةسًي و ديةاس يةةُي دووةًةي كيَؼةةكاُي ُيَةو
ضواسضيوةي ًةاددةي ()140ةس جطةة هة يةةُي كوسدطةتاُي :ئةجنوًةةُي
ُويَِةساُي عيَشاقس ياْ حلوًةتي ُاوةُذيي عيَشاق؟ ئايةا يةةُي دووةًةي
كيَؼةكة بة ُاوبزيلشدُي ( )UNواتة سِيَضداس دميظتؤسِا و ٓاوسِيَلاُي سِاصيية؟
َاًي ئةَ ثشطياساُة بةسدي بِاغةي دةوس و ئةةسكي سِيَةضداس
سِووُلشُةوةي وةه
طتيفاْ دميظتؤسِاية.
بةٓةسحايَس هة ثيَؼةِياسي قؤُةاخي يةكةًةذاس كةة هةةباسةي ئةاكشيَ و
َة و ُةاسِيَليي ديةاس دةكةوُةة
حةًذاُيية و ًةمخووس و ًةُذةهي ية س ٓ 7ةه
بةسضاواْ:
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َاوكشدُي ًةطةهةي طِووسي ئيذاسي طةؤسِاوي ثاسيَضطاكةاْ
يةكةَ -تيَلةه
هةطةسدةًي بةعع هة طةاآلُي  1996-1975واتةة ًةطةةهةي ئةاكشيَ و
ًةةةمخووس هةطةةةيَ ًةطةةةهةي ُاوضةةة دابشِاوةكةةاْ هةةة هيواكةةاُي كوسدطةةتاْ
َاُي -1918
َةتي ثاػايةتي عيَةشاق هةة طةاه
هةطةسدةًي داًةصساُذُي دةوه
 1921واتةةة ًةطةةةهةي حةًذاُييةةة و ًةُةةذةهي .هيَةةشةدا دوو كيَؼةةة
َاودةكشيَّ و ثيَوةسةكة ُاسِيَلة  -وةن ئةوة وايةة  4صةوي كةطةيَم هةة
تيَلةه
يةةةْ كةطةيَلي ديلةةة صةفتلشابيَةتس دوواْ ثيَؼةةاْ و دوواُةةيؽ ثاػةةاْس
َيَت :بةا دوواُةكةةي هةًيَةزة صةفتلةشاوْ بةؤ صةفتلةةس بيَةت و
ُاوبزيلاس بو
دوواُةكةي تاصةؾ صةفتلشاوْس بةُاتةواوي بؤ خةاوةُي سِةطةةُي صةوييةةكاْ
بطةسِيَِذسيَِةوةس كةضي ٓيَؼتا صةفتلةسيؽ ُة بة ئةةجناًي ُاوبزيلشدُةكةة
سِاصي بيَت و ُة ئاًادةبيَت بةفةسًي ٓةس داْ بة ًةطةهةي ُاوبزيلشدُةكةة
دا بِيَت.
دووةَ -ثاسضةكشدُي قةصاي ًةمخووس بة جياكشدُةوةي ُاحيةي قةةساج و
هلاُذُي بةة ثاسيَضطايةةكي عةةسةبي طةوُينس هةبةةس بةووُي سِيَزةيةةن هةة
داُيؼتوواُي عةسةب هة ويَ! ئةًةياْ بةة ٓةي ػةيَوةيةن هةطةةيَ ئةةسكي
َؤصتش
سِيَضداس ديٌَظتؤسِا ُاطوجنيَةت و كةاسيَلي سِةوا ُييةة و ًةطةةهةكاْ ئةاه
دةكاتس ٓةسوةٓا هةطةةيَ ثيَةوةسي عايذيةةتي ثيَؼةاُي قةةصاكاْ و هةطةةيَ
َبزاسدُةكاُي  2005دا ُاطوجنيَت.
ثيَوةسي ئاكاًةكاُي ٓةه
ط ةيَيةَ -بةةةكاسٓيَِاُي ضواسض ةيَوةي دةطةةةآلتي ٓةةةسيٍَ و دةطةةةآلتي
حلوًةتي ُاوةُذي بؤ عايذيةتي "ُاوضة كيَؼةةداسةكاْ" .هيَةشةدا دةبوايةة
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ضواسضيَوةي طةِووسي ئيةذاسي ثاسيَضطةاْ بةؤ عايذيةةتي قةةصا و ُاحيةةكاْ
بةكاسبٔيَِيَتس واتة قةصاي ئةاكشيَ بةفةةسًيؽ بطةسِيَتةةوة طةةس ثاسيَضطةاي
دٓؤن (وةن ثيَؼاْ) و ٓةسوةٓا قةصاي ًةمخووس بة تةواوي بطةسِيَتةوة طةةس
ثاسيَضطاي ٓةوهيَش (وةن ثيَؼاْ)س ضوُلة بة ػيَوةي ئيَظتا وةن دابةػلشدُي
ضواس ُاوضة هة ُيَواْ ٓةةسيٌَي كوسدطةتاْ و حلوًةةتي ُاوةُةذيي عيَةشاق
َي وةدةسُاخشيَةتس ُويَِةةسة
دةكةويَتة بةسضاواْ و ػةيَواصي عيَشاقةي فيةذساه
عةسةبة طوُِيية ػؤظيِييةكاْ وةن جياكشدُةوة ثشؤثاطاُذةي در دةكةْ.
ضواسةَ -ثيَةوةسي عايذيةةتي ثةيَؽ طؤسِاُلاسييةةكاُي سِريٌَةي بةةعع
هةباسةي ًةُذةهي و حةًذاُيية بةػيَوةيةكي ُاسِيَم بةةكاسٓيَِشاوة س ضةوُلة
هة كاتي داًةصساُذُي ثاػايةتي عيَشاق هة هلاُذُي خاُةقني و ًةُةذةهي بةة
دياهة و ثاػةسِؤري وياليةتس ٓةةسوةٓا هيةواي ًوطةىس سِيَةض هةة ويظةت و
خواطيت كوسد و كوذاْ و ئاطةوسي و توسكٌةاْ هةة ويَ ُةةطرياوةٓ .ةةسوةٓا
طتةًي دةسبةدةسكشدُي كوسد و تةعشيب هة ًةُةذةهي هةطةةسدةًي سِريٌَةي
بةعع سِاضاوُةكشاوة (ئةَ دوو فاكتةساُة ُاكشيَت ثؼتطويَ خبشيَّ).
َي
َبزاسدُةةكاُي طةاه
ثيَِجةَ -هةة بةةكاسٓيَِاُي ثيَةوةسي ئاكةاًي ٓةه
 2005هةةة ًةُةةذةهي و حةًذاُييةةة ُةةة ًةطةةةهةي دةسبةةةدةسكشاوةكاْ و
تةعشيب و ُة ًةطةهةي خواطةيت ئيَظةتاي ٓةةًوو داُيؼةتوواْ (كةوسد و
ًيووةتاُي ديلة) سِاضاوُةكشاوْ.
ػةػةَ :هة ثالُةكة كوسدي ئيَضدي و ػةبةن و كاكةيي وةن  3طشووثةي
جيا هة كوسد داُشاوْس ئةًةؾ ُة سِاطتة و ُة سِةواية و سِةُطذاُةوةي ٓةًاْ
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طياطةتي كؤُي سِريٌَي بةعع و دةطةآلتي كؤهؤُياهيظةيت بةسيتاُييةة هةة
كوسدطتاُي باػووس س كة هةطةس بِةسِةتي تةكتيلي "ثاسضة ثاسضةياْ بلةة و
صايَ بة" داًةصساوة و بةٓي جؤسيَم ثةطةُذ ُييةُ .اطِاًةي ُةتةوةيي ئةو
َلي ديلة.
َلاُة دةبيَت خؤياْ دياسيبلةْس ُةن خةه
خةه
حةفتةَ -دةبيَت ثيَوةسي خواطيت داُيؼةتوواُي سِةطةةُي (واتةة ثةيَؽ
تةعشييب) طؼت قةصا و ُاحيةةكاُي ثاسيَضطةاي كةةسكوون و طؼةت ُاوضةة
"كيَؼةداس"ةكاْ يةكةَ ثيَةوةس بيَةت بةؤ :داُةي طةتةَ و ضةاكلشدُةوةي
طؤسِاُلاسيية ئيذاسيية ُاسِةوا كاُي سِريٌَي بةعع و ضاسةطةسكشدُي ًةطةهةي
دابشِاُذُي خاُةقني و ًةُذةهي و ػةُطاي و ػيَداْ هة هيواكاُي كوسدطةتاُي
باػووس هةطةسدةًي داطريكاسيي بةسيتاُيذاس واتة طشُطرتيّ ثيَةوةس بيَةت هةة
ثالْ و كاسي ُويَِةساُي ()UNس ٓةسوةن هة ًاددةي ( )140دا ضةطجاوة.
هيَشةداس جاسيَلي ديلة (وةن ًاًؤطتاي ًيَزووي طياطي ُويَي كةوسد و
جوطشافياي طياطي كوسدطتاْ هة كؤهيَةزي ياطةا و سِاًيةاسي و ثظةجؤسِيَلي
ئةكادميي دؤصي كوسد)س داوا هةطةسكشدايةتي طياطي كوسدي و طةسؤكايةتي
ثةسهةًاْ و طةسؤكايةتي حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ دةكةَس كةوا ثةيَؽ
ٓةًو ػتيَم ًةطةهةي يةكالكشدُةوةي بووْ و سِاصيبووُي يةةُي دووةًةي
كيَؼةةةكاْ بةفةةةسًي و ئاػةةلشايي بةةة ثشؤطةةةي ُاوبزيلشدُةكةةةي سِيَ ةضداس
ديٌَظتؤسا ًظؤطةس بلةْس ضوُلة ُاوبزيلشدْ هة ُيَواْ دوو يةةُي ديةاس و
بةسِةصاًةُذي ٓةسدوو يةْ دةبيَتٓ .ةسوةٓا تلا دةكةَ كة هة طفتوطؤكشدْ
هةطةيَ سِيَضداس طتيفاْ دميظتؤسِا و وةفذي ( )UNداس بةة جيةذدي ثؼةت بةة
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سِاويَزكاسيي هةطةيَ ثظجؤسِاُي صاُظتةكاُي طياطةةت و ياطةا و جوطشافيةا و
ًيَزوو ببةطنت بؤ هيَطشتين ُويَِةساُي طفتوطةؤ و بةسثشطةاُي بةدواداضةووُي
يةُي كوسدطتاُي ثيَوةسةكاُي :صاُايي هة بابةتةةكاْ و تواُةاي صًاُِاطةي
(بةتايبةتي عةسةبي و ئيِطويضي) و ػاسةصايي هة بواسي دياهؤط بطشُةبةةسس
تاوةكو ئةَ ًةطةهة طشُطة بة وسدي و سِاػلاواُة واتة دسوطةت و سِووْ بةؤ
ٓةًوو يةُيَم ػي و دياسبلشيَتس ًةطةهةي ُاوبزيلشدُي سِيضداس دميظتؤسِا
و ثشؤطةي دياهؤط طةسكةوتوو بيَت.
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ماددةي ( )041و ناوضة دابسِيَندزاوةكاني كوزدستان
سِاطتةس كةوا ًاددةي (ً )140اددةيةكي بِةسِةتي دةطتووسي
ٓةًيؼةيي عيَشاقة و ػةسعييةتي خوَي هةَ دةطتووسة وةسطشتووةس كة
َلي عيَشاق ثةطةُذياْ كشدووةس بةبيَ
ُضيلةي ضواس هةطةس ثيَِجي خةه
سِةصاًةُذي طةهي كوسديؽ ُة دةبشدسيَت و ُة ٓةًواس دةكشيَتٓ .ةسوةٓا
ًاددةكة ٓيَضي ياطايي خؤي هةًةوة وةسطشتووة :ئةو كيَؼةيةي كة بؤ
ضاسةطةسكشدُي داُشاوةس ٓيَؼتا ضاسةطةسُةكشاوة .بؤية ٓةسضةُذة ًاوةي
جيَبةجيَلشدُي دياسيلشاوي هة دةطتووسدا بةطةسضووةس ٓيَؼتا ًةفعوهي
تةواوي ًاوة و باهؤسة و باُطةػةي كؤُة بةعظي و ٓاوسِاكاُياْ هةَ
باسةيةوة –كة طواية ًةفعوهي ُةًاوةٓ -ي بِةًايةكي ياطايي و ػةسعي
ُيية و ثيَويظتة هةطةس دةطةآلتي جيَبةجيَلشدُي ئيتيخادي واتة حلوًةتي
عيَشاق جيَبةجيَي بلات .بةآلَ ضوُلة ًيلاُيضًي جيَبةجيَلشدُي بشِطةي
(ب)ي ًاددةي ( )58طةقةتةس ئةًة بووةتة طةوسةتشيّ كؤطجي دةطتووسي
و ياطايي هةطةس سِيَطةي جيَبةجيَلشدُي طشُطرتيّ بةػي ًاددةكةس هةبةس
ئةوةي ظيتؤي سِةصاًةُذي ئيجٌاعي بةخؼيوة بة جيَطشي عةسةبي طوُين
طةسؤن كؤًاسس ضوُلة ئةطوي كيَؼة هةطةس خاكة و كيَؼةكةؾ سِاطتةوخؤ
هةطةيَ ثاسيَضطاكاُي عةسةبي طوُِييةس جيَطشي عةسةبي طوُين طةسكؤًاس
(سِيضداس تاسق ٓامشي) سِيَطشة هةثيَؽ جيَبةجيَلشدُي ُاوةسؤكي بشِطةي
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ُاوبشاوس واتة سِاصي ُيية بة ضاكشدُةوةي طِووسة ئيذاسيية ػيَواوةكاُي
ثاسيَضطاكاُي كوسدطتاْ (كةسكوون و ٓةوهيَش و دٓؤن)س جطة هة سِيَطشتّ هة
ضاكشدُةوةي طِووسي ػيَواوي ثاسيَضطاي كةسبة ؾ هة باػووسي عيَشاق.
َةباُي) و جيَطشة عةسةبة
ضوُلة طةسؤن كؤًاس (سِيَضداس جة ي تاه
ػيعييةكةي (سيَضداس عادي عةبذوملةٓذي) ُةياُتواُي (سِيَضداس تاسق ٓامشي)
ئيقِاع بلةْس بة طشُطيي ئيجٌاع بؤ سيٌَِايي ٓاوبةؾ بةثيَي دةطتووس بؤ
سِاطتلشدُةوةي طِووسة ئيذاسيية طؤسِاوةكاْس كة هة يةْ سِريٌَي بةعع
بةػيَوةيةكي ُاسِةوا و هة ثيَِاوي ًةبةطيت طياطي ئةجناَ دساوْس ٓةسوةن
هة دةطتووسدا طةمليَِذساوة و ضةطجاوة .ضوُلة طؼت ٓيَضة طياطيية
عةسةبيية طوُِييةكاْ هةطايةي برييَلي ػؤظيين و عةقوييةتيَلي هة
داطريكشدْ سِآاتوو و خؤ بةصهرت داُاْس ُةن تةُيا دري طةسِاُذُةوةي ُاوضة
َلو دورًين وػةي كوسدطتاُيؼّ .ضوُلة
دابشِاوةكاُي كوسدطتاُّس بةه
ٓةسطيَ حلوًةتي عيَشاقي ُويَ (كاتي و طواطتِةوة وٓةًيؼةيي) ئريادةي
طياطيياْ هة جيَبةجيَلشدُي ًاددةكة بةكشدةوة ُةبووة وُيية .ضوُلة
َةتة دابةػلةسةكاُي كوسدطتاْ ٓةس هة طةسةتاوة
حلوًةتةكاُي دةوه
بةسبةسةكاُي ُاوةسؤكي ًاددةكة دةكةْ  . ...بؤية ًاددةكة هة كاتي
َي  2007جيَبةجيَِةكشا
دةطتووسي دياسيلشاوي خؤيذاس واتة تا كؤتايي طاه
و هةوكاتةػةوة تا ئيَظتا طشِكشاوة و هة واقيعذا خةسيلة ببيَتة "خًبًش كاًْ"!
هةًايةي ئةوةػةوة كيَؼةي ُاوضة دابشِاوةكاُي كوسدطتاْس كة دةُاطشيَت
َلو جطة هة
َؤصتش بووةس بةه
بة "ُاوضة كيَؼة هةطةسةكاْ"س ُةن تةُيا ئاه
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كةسكوون هة ًوطى و دياهةؾ بةػيَوةيةكي درواس تةػةُةي كشدووةس بةتايبةتي
هة ًوطى ثاؾ طشتِة دةطيت دةطةآلت هة يةْ "هيظيت حةدباي بشاياُي
ُوجةيفي" .بؤية كيَؼةي طِووسي باػووسي ٓةسيٌَي كوسدطتاُيؽ –كة هة
دةطتووس يةكالُةكشاوةتةوة -بووةتة طةوسةتشيّ و طشُطرتيّ كيَؼةي
َواطشاو هة ُيَواْ حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ و
َجةطيَشدساو و ٓةه
ٓةه
حلوًةتي ئيتيخادي عيَشاق .هيَشةدا دةبيَت بضاُشيَت :كةوا ئيَظتا تةُيا ثيَوةسي
دةطتووسيي دةطتِيؼاُلشدُي طِووسي باػووس و باػووسي سِؤرئاواي ٓةسيٌَي
فيذساهي كوسدطتاًْ :اددةي ()140ي طشِكشاوة.
ئاػلشاية كة يةُة عةسةبييةكاْس بةتايبةتي يةُي عةسةبي طوُينس
تةطةسةي صؤسياْ خظتووةتة طةس سِيَطةي جيَبةجيَلشدُي ًاددةي ( )140و
حلوًةتي ئيتيخادي عيَشاقيؽ جيذدي ُيية هة جيَبةجيَلشدُيذاس ضوُلة
حلوًةتي ئيتيخادي عيَشاق دةبواية ٓةَ ثابةُذ بواية بة دةطتووسي
ٓةًيؼةيي و ٓةَ ثابةُذ بواية بة بةسُاًةي كاسي حلوًةتي ئيئتياليف و
ًاددة دةطتووسييةكةي هة كاتي دياسيلشاوي خؤيذا هة دةطتووس جيَبةجيَ
بلشدايةس كةضي حلوًةتي ئيتيخادي كةًتةسخةًي كشدو ئةسكي خؤي هةَ
َظةُطاُذُيَلي بابةتيياُة و دسوطت
باسةيةوة بةجيَِةطةياُذ .بةآلَ بؤ ئةوةي ٓةه
بؤ ًةطةهةكاْ بلشيَّس دةبيَت سِاػلاواُة واصي ئةداي يةُي كوسدطتاُي و
َةكاُي هةَ بواسةدا بة وسدي دةطتِيؼاْ بلةيّس بؤ ئةوةي تا كاتي طوجناو
ٓةه
هةبةس دةطت داية ضاسةطةس بلشيَّ:
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ثيَؽ ٓةًوو ػتيَم سِووْ و ئاػلشايةس كةوا ًيلاُيضًي جيَبةجيَلشدُي
َوةػاُذُةوةي بشِياسة ُاسِةواكاُي سريٌَي
كشؤكي ًاددةي ( )140دةبواية ٓةه
بةعع بووايةس كة بووُةتة ٓؤي دابشِاُذُي ُاوضةكاُي كوسدطتاْ و طةسضاوةي
دسوطتبووُي كيَؼةي "ُاوضة كيَؼة هةطةسةكاْ"س بةتايبةتي بشِياسي رًاسة
َي 1989س ُةن ئيجٌاعي
َي  1976و بشِياسي رًاسة ()434ي طاه
()41ي طاه
ٓةس طيَ ئةُذاًاُي ئةجنوًةُي طةسؤكايةتي كؤًاسٓ .ةسوةٓا ئةَ ًيلاُيضًة
جطة هة طةقةتيي ُاسِةواػةس ضوُلة ئيجٌاعي ٓةس طيَ ئةُذاًي ئةجنوًةُي
طةسؤكايةتي كؤًاس ًةسجيَلي تةعجيضيية و جيَطشي عةسةبي طوُين قةت
ئاًادة ُابيَت و دةيلاتة بياُووي ساِصيِةبووْس بؤية ثةطةُذكشدُي ئةَ
ًيلاُيضًة ُاكؤكة هةطةيَ ًةبةطيت طةسةكي ًاددةي ()58ي ياطاي ئيذاسةي
َةيةكي يةكجاس
كاتي و ضةطجاُذُيؼي هة دةطتووسي ٓةًيؼةييذا ٓةه
طةوسةبووةس كة يةُي كوسدطتاُي هة كاتي طفتوطؤدا هةَ باسةيةوة تيَيلةوتووة.
َيَلي ياطايية" كاتي خؤي هة يةْ ُويَِةساُي عةسةبي
هة سِاطتيذا ئةًة "فيَو
طوُين بةتايبةتي هة كوسد كشاوةُ .ووطةسي ئةَ طوتاسة هة  20تةممووصي
 2005هة باُطلشدُيَلي سِاويَزكاسيي تايبةتذا هة يةْ طةسكشدايةتي
َةية و بؤ ثيَويظتيي
طياطيييةوة هة طةآلحةدديّس طةسجنياُي سِاكيَؼا بؤ ئةَ ٓةه
َةيةس
ضاسةطةسكشدُي هة دةطتووسي ٓةًيؼةييذآ .ةسوةٓا جطة هةَ ٓةه
َةيةكي طةوسةي ديلةؾ هة ُووطيين دةطتووسي ٓةًيؼةيي سِووي داوة و
ٓةه
يةُي كوسدي ثيَي سِاصي بووة!س ئةويؽ بشيتيية هة ُةًاُي ئةو ًاددةيةي كة
دسوطترتيّ ثيَوةسي دةطتِيؼاُلشدُي طِووسي ٓةسيٌَةكاُي تيَذا بوو هة ياطاي
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ئيذاسةي كاتيذا (ًاددةي )4س واتة سِاطتيية ًيَزويي و جيؤطشافيييةكاْس
ٓةسضةُذة ُووطةسي طوتاس هة داُيؼتين ُاوبشاودا جةخيت هةطةس طشُطي ئةَ
ًاددةية و ضاكرتكشدُي بؤ دةطتووسي ٓةًيؼةيي كشد بة جةختلشدْ هةطةس
فيذساهيضًي ٓةسيٌَيي (فذساهية ا قاهيٍ)س بةآلَ جيَطةي طةسطوسًِاُة كةوا ئةَ
ًاددة طشُطة ٓةسُةًا هة دةطتووسي ٓةًيؼةيي! بؤية ئيَظتا تةُيا ثيَوةسي
دةطتووسيي دةطتِيؼاُلشدُي طِووسي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ ًاددةي ()140ة.
َةيةكي صؤس طةوسةي ديلةي كشدس كة ًاددةي
ٓةسوةٓا يةُي كوسدي ٓةه
( )140هةكاتي دياسيلشاوي خؤي هة دةطتووسدا واتة تا 2007/12/31
جيَبةجيَِةكشاس ضوُلة ُة فشاكظيؤُي ٓاوثةمياُي كوسدطتاُي ئةجنوًةُي
ُويَِةساُي عيَشاق و ُة ثةسهةًاْ و حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ ٓي
كاسداُةوةيةكي ياطايياْ هةَ باسةيةوة ُةبوو! ٓةسضةُذة ُووطةسي ئةَ طوتاسةس
هة داُيؼتِيَلي سِاويَزكاسيي بةثةهة هة ُيَواْ بةسثشطي هيَزُةي بة دواداضووُي
جيَبةجيَلشدُي ًاددةي ()140ي ثةسهةًاُي كوسدطتاْ و  10ثظجؤسِ و
ًاًؤطتاي صاُلؤي طةآلحةدديّ هة بواسةكاُي ياطا و طياطةت و جيؤطشافيا هة
سِيَلةوتي 2007/12/15س بؤ ئةَ ئةطةسة كة ثيَؼبيِيي دةكشا جةخيت هةطةس
ئاسِاطتةكشدُي طلاآلُاًةيةن بؤ دادطاي ئيتيخادي باآل هة بةغذاد كشدةوةس
َةتة دادطاي باآل بةثيَي ياطا و هةبةس سِؤػِايي دةطتووس و بة
ضوُلة هةو حاه
تاوتؤيلشدُي باسودؤخةكة بة بشِياسيَلي يةكالكةسةوة حلوًةتي ئيتيخادي
ثابةُذ دةكشد بة جيَبةجيَلشدُي ًاددةي ( )140هة كاتيَلي دياسيلشاوي
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َي يةكةَ هة ياداػتيَلي ُووطشاوي سِؤري ثاػرتيؽ بؤ
ديلةدا .دةقي خاه
جيَطشي طةسؤكي ثةسهةًاْ هةَ باسةيةوة بةَ ػيَوةية بوو:
" طلاآليةن ثيَؼليَؽ بلشيَت بة دادطةى فيذساهي عيَشاق (احمللٌة
ا حتادية) – هة يةْ ثةسهةًاُى كوسدطتاْس ياْ فشاكظيؤُى ٓاوثةمياُيى
كوسدطتاْ هة ئةجنوًةُى ُويَِةساُى عيَشاقس ياْ هيَزُةى باآلى جيَبةجيَلشدُى
ًاددةى  - 140هةثيَِاوى ضةطجاُذُى بةسثشطياسى ٓةسطىَ حلوًةتى عيَشاقى
(كاتى و طواطتِةوة و ٓةًيؼةيي) هة كةًتةسخةًيى هة جيَبةجيَلشدُى
ًاددةى  58و ثاػاْ ًاددةى  140و هة ثيَِاوى بشِياسداْ بؤ ًاُةوةى
ًةفعوىل ًاددةكة بةػيَوةيةكى ياطايي (دةطتووسى) تا تةواوكشدُى
جيَبةجيَلشدُى هة ثيَِاوى ثابةُذكشدُى حلوًةتى عيَشاق بة تةواوكشدُى
َى .2008
جيَبةجيَلشدُى ًاددةكة هة طاه
جطة هة ًاُةؾ ًاددةي ( )58كة بِاغةي ًاددةي ()140ةس ضةُذ كةَ
وكوستييةكي تيَذاية .بؤ منووُة :هة بشِطةي (ج)ي ًاددةي ( )58دا" :خاكة
كيَؼة هةطةسةكاْ" هة ُيَواُياُذا كةسكوون ...س جطة هة كةسكوون ٓي
ػويَِيَلي ديلة دياسُةكشاوةٓ .ةسوةٓا ثشطياسي سِاثشطي سِووْ ُةكشاوةتةوة ...
َةي ضةطجاُذُي ضةًلي "االرا ضي املتنطزع
 .هة ٓةًووػي طشُطرت ٓةه
عليهط" واتة "خاكة كيَؼة هةطةسةكاْ"ةس كة ٓةَ هة بواسي ياطايي و ٓةَ هة
بواسي طياطي ُاسِةوايةس ضوُلة سِريٌَي بةعع ئةَ خاكاُةي بة صؤس هة طاآلُي
 1974و  1991هة خان و قةواسةي كوسدطتاْ دابشِيوةس هة بواسي دةسبشِيِيؽ
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صاساوةيةكي ُةطوجناوو ئيظتيفضاصي و ًايةي ُائاساًي و سِن و كيِةية .بؤ
َةكاْ ثيَويظتة ئةَ خاآلُةؾ هةبةسضاو بطرييّ.
ضاكشدُةوةي ٓةه
بؤية ئةطةس مباُةويَت ًاددةي ( )140بةكشدةوة جيَبةجيَبلشيَت :دةبيَت
ًيلاُيضًي بشِطةي (ب)ي ًاددةي ( )58و كةَ وكوستييةكاُي ديلةي ًاددةي
()58ضاكبلشيَِةوةس ئةًةؾ دةكشيَت هة سِيَطةي ٓةًواسكشدُي ًاددةي ()140
بة ثيَي ثيَؼِياسي يةُي كوسدي بيَتس هة ضواسضيَوةي ٓةًواسكشدُي دةطتووسي
ٓةًيؼةييذاس كة دةبيَت بة طويَشةي ًاددةي ()142ي دةطتووسةوة ئةجناَ
بذسيَت.
ٓةسوةٓا بؤ ضاسةطةسكشدُي كيَؼةي ُاوضة دابشِاوةكاُي كوسدطتاْ (كة
سِريٌَي بةعع بة ُآةق هة قةواسةي "ُاوضةي ئؤتؤُؤًي" و "ثةُاطةي ئاساَ"
َي كوسدطتاْ (كة هة
دايربِيوْ) و كيَؼةي طِووسي باػووسي ٓةسيٌَي فيذساه
دةطتووسي ٓةًيؼةيي ثيَوةسيؼي يةكالُةكشاوةتةوة)س بة ػيَوةيةكي بِةسِةتي:
دةبيَت ًاددةي ()143ي دةطتووسيؽ ٓةًواس و تةواوبلشيَتس ضوُلة هة
َيَلي ديلةي
بشِطةي (أ)ي ًاددةي ()53ي ياطاي ئيذاسةي كاتييَؽ فيَو
"ياطايي" هة كوسد كشاوةس هةبةس ئةوةي هةويَذا ٓةسضةُذة داْ بة حلوًةتي
ٓةسيٌَي كوسدطتاُذا ُشاوة :بةآلَ هة طةس ئةو ئةسصاُةي كة هة سِؤري
 2003/03/19هة ريَش دةطةآلتيذا بووْس واتة هة ضواسضيَوةي "ثةُاطةي ئاساَ
–  "Safe Havenداس واتة بيَي ُاوضة دابشِيَِذساوةكاْ هة يةْ سِريٌَي بةعع!
ئةَ بشِطةيةؾ بووةتة بةػيَم هة ًاددةي ُاوبشاوي دةطتووس .ئةطةس
تيَبيِييةكاُي سِاويَزكاسييةكاُي ثيَؼووَ هة يةْ طشووثي كوسدي هيَزُةي
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ُووطيين دةطتووسي عيَشاقي و طةسؤكايةتي ثةسهةًاُي كوسدطتاْ و وةصاسةتي
ُاوضة دابشِاوةكاُي كوسدطتاْ طشُطياْ ثيَذسابوايةس بيَطوًاْ ئيَظتا ئةَ طشفتاُة
ُةدآتِة ثيَؽ.
هيَشةدا ًّس وةن ًاًؤطتا و ثظجؤسيَلي دؤصي كوسد هة كؤهيَزي ياطا و
سِاًياسيس كة ًاددةي ( )140هة ضواسضيَوةي دةطتووسي ٓةًيؼةيي عيَشاقي و
بابةتي كيَؼةكاُي ُاوضة دابشِاوةكاْ و طِووسي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ هة
ضواسضيَوةي باسي دؤصي كوسد و جيؤطشافياي طياطي كوسدطتاْ هة كؤهيَزي
ُاوبشاو ػيذةكاتةوةس و وةن تويَزةسيَلي ئةكادميي هة بواسي ًةطةهة طياطيية
طرتاتيزييةكاُي ٓةسيٍَ و عيَشاقس ئاًادةيي تةواوي خؤَ دةسدةبشَِ :بؤ سِاويَزكاسي
صياتش هةَ باسةيةوة هة ٓةس جيَطة و كاتيَلي ثيَويظت بيَت – بةآلَ بةًةسجيَم
بايةخياْ ثيَ بذسيَت و وةن جاساُي ثيَؼوو ثؼتطويَ ُةخشيَّس بؤئةوةي هةًة
َةي كوػِذة هةباسةي ًةطةهة طرتاتيزيةكاُي كوسد هة ضواسضيَوةي
صياتش ٓةه
ثشِؤطةي طياطي هة عيَشاقي ُويَذا ُةكشيَّ و بؤ ئةوةي كؤػؼي ًِيؽ بةفريِؤ
ُةضيَت و ثاػاُيؽ ُةبيَتة ًايةي غةًباسي ثرتَٓ .ةسوةٓا ئاًادةػٍ بؤ
بةػذاسيلشدُي سِاطتةوخؤؾ هة ئةسكي بةدواداضووُي ًاددةي ( )140و
َي كوسدطتاْ .ئةَ
كيَؼةي ُاوضة دابشِيَِذساوةكاْ و طِووسي ٓةسيٌَي فيذساه
ئاًادةكاسييةػٍ بة ئةسكيَلي ثريؤص دةصامن بؤ خضًةتلشدُي دؤصي سِةواي كوسد
هة ضواسضيَوةي بةسرةوةُذي ُةتةوةيي و ُيؼتٌاُي با و هة ثيَِاوي
َواطشاوةكاْ هة
ضاسةطةسييةكي ئاػتيدواصاُة و دةطتووسياُةي كيَؼة طشُطة ٓةه
ُيَواْ حلوًةتي ٓةسميي كوسدطتاْ و حلوًةتي ئيتيخادي عيَشاق.
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واقيع و ثاشةزِؤذي ماددةي ()041
دةبيَت طةسؤكايةتي ٓةسيٍَ و حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ ضي بلة بؤ
جيَبةجيَلشدُي ًاددةكة هة يةْ حلوًةتي ًةسكةصي (ئيتيخادي) عيَشاق؟
ًاددةي (ً )140اددةيةكي بِةسِةتي دةطتووسي ئيتيخادي ٓةًيؼةيي عيَشاقة
َلي
و ػةسعييةتي خوَي هةَ دةطتووسة وةسطشتووةس كة ُضيلةي ضواس هةطةس ثيَِجي خةه
عيَشاق ( )%78هة سِيفشاُذؤًيَلي ئاصاد و ًيَزووييذا ثةطةُذياْ كشدووةس ًةفعوهيؼي
بةُذة بة ًةفعوهي دةطتووسي ٓةًيؼةيي و بةبيَ سِةصاًةُذي ٓاووآلتياُي ٓةسيٌَي
كوسدطتاُيؽ ئةَ ًاددةية و ٓي ًاددةيةكي ديلة و دةطتووسي ٓةًيؼةيي عيَشاق
بة طؼتيي ٓةًواس ُاكشيَتس ضوُلة بة ثيَي ًيلاُيضًي ًاددةي ( )142كة
ثةيوةطتة بة ٓةًواسكشدُي دةطتووسس ُابيَت ٓي ٓةًواسكشدُيَلي دةطتووسي
ٓةًيؼةيي عيَشاق هة يةْ دوو هةطةس طيَي دةُطذةساُي طيَ ثاسيَضطا سِةتبلشيَتةوة.
ٓةسوةٓا ٓيَضي ياطايي ًاددةكة بةُذة بة ضاسةكشدُي ئةو طشفتةي هةثيَِاوي داُشاوة و
ٓيَؼتا ضاسةطةسُةكشاوة .بؤية ٓةسضةُذة ًاوةي جيَبةجيَلشدُي دياسيلشاوي هة
دةطتووسدا بةطةسضووةس ضوُلة يةُة ثيَوةُذيذاسةكاْ بة جيَبةجيَلشدُي ئةسكي خؤياْ
هةَ باسةيةوة بةجيَِةطةياُذووةس ٓيَؼتا ًةفعوهي تةواوي ًاوة و باُطةػة و باهؤسةي
كؤُة بةعظي و ٓاوسِا ػؤظيِييةكاُياْ هةَ باسةيةوة – كة طواية ًةفعوهي ُةًاوة–
ٓي بِةًايةكي ياطايي و ػةسعي ُييةس ٓةسكةطيَليَؽ باُطةػة بؤ بةَ ُاسِاطتيية
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َلي
بلاتس ياْ صؤس طاكاس و ُةصاُةس ياْ بة ئاػلشا دةيةويَت فيَىَ هة خؤي و هة خةه
بلات و بؤ ٓةًاْ ًةبةطيت بةعظي فاػي دري طةهي كوسد ٓاُياْ بذات! خؤ ئةطةس
َي ()2006وةس
وابيَتس ئةوا ًاددةي ()142ؾ صؤس هة ًيَزتشةس ٓةس هةطةسةتاي طاه
ًاوةي جيَبةجيَلشدُي بةطةسضووة و دةبيَت ئةويؽ ًةفعوهي ُةًابيَتس بةآلَ
بيَطوًاْ ئةَ دوو ًادداُة بة تايبةتي و ٓةًوو ًاددةكاُي ديلةي دةطتووسي
ئيتيخادي بةطؼيت ًةفعوهي تةواوي خؤياْ ٓةية و دةًيَِيَت تاوةكو ئةو ًةطة ُةي
بؤ ضاسةكشدُياْ داُشاوْ كؤتايياْ ثيَذةٓيَتس ئةطةس دةطتووسيؽ هة ضواسضيَوةي
سيفشاُذؤَ و هةطةس بِةًاي ًاددةي (ٓ )142ةًواس بلشيَتس ضوُلة ٓةًواسكشدُي
دةطتووس تةُيا بةثيَي ًيلاُيضًي ٓةًواسكشدُي ُاوبشاو دةكشيَت .بؤية ثيَويظتة هةطةس
دةطةآلتي جيَبةجيَلشدُي ئيتيخادي واتة حلوًةتي عيَشاقي دآاتوو جيَبةجيَي
بلاتس بةخؤ داْ هة ٓةًوو كؤطح و ُةٓيَؼتين طؼت تةطةسةيةكي طةس سِيَطةي
جيَبةجيَلشدُي .ثيَويظتة طةسؤكايةتي و حلوًةتي ٓةسيٌَيؽ هيزُةيةكي ُويَي
هئَاتوو بؤ بةدواداضووُي جيذدي و كاساي جيَبةجيَلشدُي ًاددةكة ثيَلبٔيَِيَتس
ضوُلة بة سِاػلاويي هيَزُة كؤُةكاْ هة ئاطيت ئةَ ئةسكة طشاْ و طرتاتيزيية ُةبووْ
وُيني.
ئيَظتاؾ با سِووُي بلةيِةوة واقيعي ُاوةسؤكي ًاددةي ()140ي دةطتووسي
ٓةًيؼةيي عيَشاق ضيية؟ و دةبيَت ض بلشيَت تاس كؤطح و تةطةسةكاُي طةس سِيَطةي
بربدسيَّ واتةس جيَبةجيَ بلشيَت؟
َي ًاددةي ()140ي دةطتووسي ٓةًيؼةيي جةخت هةطةس
ٓةسدوو خاه
َةتي عيَشاقي
تةواوكشدُي جيَبةجيَلشدُي ُاوةسؤكي ًاددةي ( )58ياطاي ئيذاسةي دةوه
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بؤ ًاوةي طواطتِةوة دةكةْس كة ضاسةطةسييةكي دةطتووسيية بة تايبةتي بؤ كيَؼةي
طؤسِيين طِووسة ئيذاسييةكاُي  8ثاسيَضطا هة يةْ سِريٌَي بةعظي سِووخاو بة صؤسي و
هةبةس ٓؤي سِةطةصثةسطتاُة و تايفةطةسيي واتة بةًةبةطيت طةوسةتشكشدُي  4ثاسيَضطا
كة صؤسبةي داُيؼتواُياْ عةسةبي طوُين بووْ (ُةيِةوا و طةآلحةدديّ و دياهة و
ئةُباس) بة بضووكلشدُةوةي  3ثاسيَضطاي صؤسبةي داُيؼتوواُياْ كوسدبووْ (كةسكوونس
دٓؤن و ٓةوهيَش) و ثاسيَضطاي (كةسبة ) كة صوسبةي داُيؼتوواُي عةسةبي ػيعةْ.
ٓةسوةٓا ئةَ ضاسةطةسيية جطة هةوةي دةطتووسيةس ضاسةطةسيَلي ُاوةُذيؼة
(كؤًجشؤًيظي ُيَواْ طؼت يةُة عيَشاقييةكاُة) و بةسِةصاًةُذي ُويَِةساُي طؼت
ثيَلٔاتةكاُي عيَشاق هة كاتي طاصكشدُي ياطاي ئيذاسةي طواطتِةوة داُشاوة و ثاػاُيؽ
ديظاْ هة يةْ ُويَِةساُي طؼت ثيَلٔاتةكاُةوة هة كاتي ئاًادةكشدُي سِةػِووطي
دةطتووسي ٓةًيؼةيي وةن بةػيَلي ًاددةي ( )143ضةطجيَِذساوة و دواييؽ هة
سِاثشطييةكي دياس بة ئاػلشا وةن بةػيَلي دةطتووسي ئيتيخادي ٓةًيؼةيي بة
صؤسيِةيةكي بةسضاو ثةطةُذكشاوة.
بةآلَ ئاػلشاية كة ًيلاُيضًي جيَبةجيَلشدُي بشِطةي (ب)ي ًاددةي ()58س كة
َي ًاددةكةية ُاكؤكة (طةقةتة)س بؤية ئةَ ُاكؤكيية ٓةس هةطةسةتاوة بووةتة
كاكو
طةوسةتشيّ كؤطجي دةطتووسيي هةطةس سِيَطةي جيَبةجيَلشدُي طشُطرتيّ بةػي
ًاددةكةس كة هة دةطتووس  -بةًةبةطيت ضاكلشدُةوةي طِووسة ئيذاسيية
ػيَواُذساوةكاْ هة يةْ سِريٌَي بةعظي فاػييةوة  -ضةطجيَِذساوةس بة تايبةتي
يةكطشتِةوةي ثاسيَضطاي كةسكووكي هةتوةتلشاو و كوسد هيَلةًلشاوة بة طةسِاُةوةي ٓةس
ضواس قةصا بةصؤس هيَذابشِاوةكاْ هيَي بؤ ضواسضيَوةي طِووسي ئيذاسي ثاسيَضطاي ئةطوي
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خؤياْ .بةآلَ هةبةسئةوةي ًيلاُيضًي جيَبةجيَلشدُي ئةَ بشِطةي (ب)اية ظيتؤي
سِةصاًةُذي ئيجٌاعي بةخؼيوة بة جيَطشي عةسةبي طوُين طةسكؤًاسيؽسضوُلة
ئةطوي كيَؼةكة هةطةس خاكة و كيَؼةكةؾ سِاطتةوخؤ هةطةي ثاسيَضطاكاُي عةسةبي
طوُِييةس هةبةسئةوةي ٓةًوو قةصا و ُاوضة دابشِيَِذساوةكاْ هة ثاسيَضطا كوسدطتاُييةكاْ
(كة صؤسيِةي داُيؼتوواُياْ كوسد هةطةسرًيَشيي  1957كوسدبووْ) خشاوُةتة طةس
ثاسيَضطا عةسةبيية طوُِييةكاْ (ًوطى و تلشيت و دياهة)س بؤية جيَطشي عةسةبي
طوُين طةسكؤًاس (سِيضداس تاسق ٓامشي)تواُي سِيَطش بيَت هةثيَؽ جيَبةجيَلشدُي
ُاوةسؤكي بشِطةي ُاوبشاوس واتة سِاصي ُةبووة بةضاكلشدُةوةي طِووسة ئيذاسيية
ػيَواوةكاُي ثاسيَضطاكاُي كوسدطتاْ (كةسكوون و ٓةوهيَش و دٓؤن)س كة ٓةًيؼة
صؤسبةي داُيؼتوواُياْ تا ثيَؽ طؤسِيِة ُاسِةواكاُي بةعظي فاػي كوسدبووْ .بةَ
ػيَوةوية سيَضداس ٓامشي سِيَطةػي طشت هة ضاكشدُةوةي طِووسي ػيَواوي ثاسيَضطاي
َةباُي) و جيَطشة
كةسبة ؾ هة باػووسي عيَشاق .ضوُلة طةسكؤًاس (سِيَضداس جة ي تاه
عةسةبة ػيعييةكةي( سيَضداس عادي عةبذوملةٓذي( ُةياُتواُي (سِيَضداس تاسق ٓامشي)
ئيقِاع بلةْس بة طشُطيي ئيجٌاع بؤ سيٌَِايي ٓاوبةؾ بةثيَي دةطتووس بؤ
سِاطتلشدُةوةي طِووسة ئيذاسيية طؤسِاوةكاْس كة هة يةْ سِريٌَي بةعع بةػيَوةيةكي
ُاسِةوا و هة ثيَِاوي ًةبةطيت طياطي بة دابشِاُذْ ئةجناَ دساوْس ٓةسوةن هة دةطتووسدا
طةمليَِذساوة و ضةطجاوةس ضوُلة طؼت ٓيَضة طياطيية عةسةبيية طوُِييةكاْ هةطايةي
برييَلي ػؤظيين و عةقوييةتيَلي هةداطريكشدْ سِآاتوو و خؤ بةصهرت داُاْ هة كوسدس
ُةن تةُيا دري طةسِاُذُةوةي ُاوضة دابشِاوةكاُي كوسدطتاُّ بؤ ضواسضيَوةي ثاسيَضطا
َلو ُةياسي
ئةطوييةكاُياْ و ٓةسيٌَي كوسدطتاْ بة بياُووي ُاسِةوا و ُاًةُتيقيس بةه
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وػةي كوسدطتاُيؼّٓ .ةسوةٓا ضوُلة صؤسبةي بةسثشطة عةسةبةكاُي ٓةسط َي
حلوًةتي عيَشاقي ُويَ (كاتيي و طواطتِةوة وٓةًيؼةيي) ئريادةي طياطيياْ هة
جيَبةجيَلشدُي ًاددةكة بةكشدةوة ُةبووة وُييةس جطة هةوةي كة حلوًةتةكاُي
َةتة دابةػلةسةكاُي كوسدطتاْ ٓةس هة طةسةتاوة بةسبةسةكاُي ُاوةسؤكي ًاددةكة
دةوه
َي
دةكةْ .بؤية ًاددةكة هة كاتي دةطتووسيي دياسيلشاوي خؤيذاس واتة تا كؤتايي طاه
 2007جيَبةجيَِةكشا و هةوكاتةػةوة تا ئيَظتا بة واقيعي طشِكشاوة و صؤس يةْ و
بةسثشطي طياطي و حلوًي عةسةب بةئاػلشا درايةتي دةكةْس ٓةسضةُذة ُابيَت ٓي
يةُيَلي طياطي و ٓي ئةُذاًيَلي ئةجنوًةُي ُويَِةساْ و ئةجنوًةُي ثاسيَضطاكاْ و
ٓي بةسثشغ و كاسبةدةطتيَلي حلوًي درايةتيس ُة ئةَ ًاددةية و ُة ٓي
ًاددةيةكي ديلةيس دةطتووس بلاتس ئةطيِا دةكشيَت بة درايةتي دةطتووس
تاواُباسبلشيَت و هةطةس ئةَ تاواُةؾ بة ثيَي ياطا طضا بذسيَتس وةن ٓةًوو وآلتاُي
دةطتووسيي جئاْ.
هةًايةي ئةَ درايةتيية ُاسِةواية و طةسثيَضيية دةطتووسيية ئاػلشايةي يةْ و
كةطة عةسةبة ػؤظيِييةكاْ كيَؼةي ُاوضة دابشِيَِذساوةكاُي كوسدطتاْس كة دةُاطشيَت
بة "ُاوضة كيَؼة هةطةسةكاْ" (ٓةسضةُذة كيَؼةكة هة ُيَواْ سِريٌَي بةعظي فاػي و
َلو جطة هة ثاسيَضطاي
َؤصتش بووةس بةه
طةهي كوسدي طتةًويَلشاو بووة)س ُةن تةُيا ئاه
كةسكوونس هة ثاسيَضطاكاُي ُةيِةوا و دياهةؾ بةػيَوةيةكي درواس تةػةُةي كشدووةس
بةتايبةتي هة ثاسيَضطاي ُةيِةوا ثاؾ طشتِة دةطيت دةطةآلت هة يةْ "هيظيت حةدباي
بشاياُي ُوجةيفي"س بؤية كيَؼةي طِووسي باػووسي ٓةسيٌَي كوسدطتاُيؽ -كة هة
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َجةطيَشدساو و
دةطتووس يةكالُةكشاوةتةوة  -بووةتة طةوسةتشيّ و طشُطرتيّ كيَؼةي ٓةه
َواطشاو هة ُيَواْ حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ وحلوًةتي ئيتيخادي عيَشاق.
ٓةه
هيَشةدا دةبيَت بضاُشيَت :كةوا ئيَظتا تةُيا ثيَوةسي دةطتووسيي دةطتِيؼاُلشدُي
طِووسي باػووس و باػووسي سِؤرئاواي ٓةسيٌَي فيذساهي كوسدطتاًْ :اددةي ()140ي
دةطتووسي عيَشاقة .ئاػلشاية كة يةُة عةسةبييةكاْس بةتايبةتي يةُي عةسةبي
طوُينس تةطةسةي صؤسياْ خظتووةتة طةس سِيَطةي جيَبةجيَلشدُي ًاددةي ( )140و
حلوًةتةكاُي ئيتيخادي عيَشاقيؽ تا ئيَظتا جيذدي ُةبووْ هة جيَبةجيَلشدُيذاس
هةكاتيَلذا حلوًةتي ئيتيخادي ٓةًيؼةيي (واتة حلوًةتي سِيَضداس ًاهلي) دةبواية
ٓةَ ثابةُذ بواية بة دةطتووسي ٓةًيؼةيي و ٓةَ ثابةُذ بواية بة بةسُاًةي كاسي
حلوًةتي ئيئتياليف و ًاددة دةطتووسييةكةي هةكاتي دياسيلشاوي خؤيذا هة دةطتووس
جيَبةجيَ بلشدايةس كةضي حلوًةتي ئيتيخادي كةًتةسخةًي كشدو ئةسكي خؤي هةَ
َظةُطاُذُيَلي بابةتيياُة و دسوطت بؤ
باسةيةوة بةجيَِةطةياُذ .بةآلَ بؤ ئةوةي ٓةه
َةكاُي
ًةطةهةكاْ بلشيَتس دةبيَت سِاػلاواُة واصيي ئةداي يةُي كوسدطتاُي و ٓةه
هةَ بواسةداس ٓةسوةٓا كةًوكوستييةكاُي بِاغةي ًاددةي ()140ي دةطتووسيؽ واتة
ًاددةي ()58ي ياطاي ئيذاسةي طواطتِةوةس كة ثيَويظتيياْ بة ضاكلشدْ ٓةية –
هةضواسضيَوةي ٓةًواسكشدُي دةطتووس بة ثيَي ًاددةي  - 142بة وسدي دةطتِيؼاْ
بلةيّس بؤ ئةوةي تا كاتي طوجناو هةبةس دةطت داية بةدياهؤط هةطةأل حلوًةتي
ئيتيخادي دآاتووي عيَشاقةوة بة سِيَلوثيَلي ضاسةطةس بلشيَّس ضوُلة ئةطةس
كةًوكوستييةكاُي ًاددةي ( )140و بِاغةكةي بة ثؼتيوواُي كؤًظيؤُيَلي
سِاويَزكاسيي باآلي كوسدطتاُي ضاكِةكشيَّ و هيَزُةيةكي صاُا و كاساي ػياوي ُويَي
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كوسدطتاُيؽ بةدواي جيَبةجيَلشدُيذا ُةضيتس با ضان بضاُشيَت ئةطةس ٓةًوو كوسديؽ
ٓاواس بلات و خةوُي ثيَوة ببيِيَت و ئةطةس طياطةتواُي ئةُذاًي ٓةًوو حضبة
َي
طياطيية كوسدطتاُييةكاُيؽ كؤببِةوة و ٓاتووضؤي بةغذاد بلةْس  140طاه
ديلةؾ بةَ ػيَوةيةي تا ئيَظتا تيجةسِيوة بةطةس بضيَت جيَبةجيَِاكشيَتس ضوُلة ئةطةس
ًشؤظ ٓةس طشفتيَلي هة رياُذا ٓةبيَتس تةُيا بة دةطتِيؼاُلشدُي تةواوي ٓؤيةكاُي
طشفتةكة و بريكشدُةوةيةكي واقيعياُة و ثؼتبةطنت بة سِاويَزكاسيي طوجناوي ثظجؤسِاُي
بة تواُا و بةجوسئةت دةطاتة ضاسةطةسيي دسوطيت طشفتةكة:
ٓةسوةكو هةطةسةوة ػيٌاُلشدةوة ًاددةي ()140ي دةطتووس جةخت هةطةس
تةواوكشدُي جيَبةجيَلشدُي ًاددةي ()58ي ياطاي ئيذاسةي كاتيي دةكاتس
سِووُيؼٌاُلشدةوة كةوا ًيلاُيضًي جيَبةجيَلشدُي كشؤكي ًاددةي ( )58واتة بشِطةي
(ب) تةعجيضييةس ضوُلة جيَطشي عةسةبي طوُين طةسكؤًاس (سِيَضداس تاسق ٓامشي)س
هة طايةي ًةسجي ُاًةُتيقي ئيجٌاعس سِيَطشة! جطة هةًةؾ بةثيَي ًاددةي ()138ي
دةطتووس ئةجنوًةُي طةسؤكايةتي كؤًاس ثاؾ دةوسةي يةكةَس واتة هةَ دةوسةيةي
ئيَظتادا ُاًيَِيَت و بةثيَي ًاددةي ()75ي دةطتووسيؽ طةسكؤًاس يةن جيَطشي
دةبيَت (ُةن صياتش)س كةوابيَت ئةَ ًيلاُيضًة طةقةتةؾس جطة هة ُاكؤكي تووػي
باسيَلي ُويَ و ُادياسيؽ دةبيَت و دةبيَت يةُي كوسدطتاُي بة طؼيت و طةسؤكايةتي
و حلوًةتي ٓةسيٍَ بة تايبةتي باؾ ئاطاداسي ئةَ ًةطةهةية بّ.
سِووْ و ئاػلشايةس كةوا ًيلاُيضًي دسوطيت جيَبةجيَلشدُي كشؤكي ًاددةي
َوةػاُذُةوةي بشِياسة ُاسِةواكاُي سريٌَي بةعع
( )58واتة بشِطةي (ب) دةبواية ٓةه
بووايةس كة بووُةتة ٓؤي دابشِاُذُي ُاوضةكاْ هة ثاسيَضطا ئةطوييةكاُياْ واتة بووُةتة
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طةسضاوةي دسوطتبووُي كيَؼةي "ُاوضة كيَؼة هةطةسةكاْ"س بةتايبةتي بشِياسي رًاسة
َي  1975تايبةت بة دابشِاُذُي قةصاكاُي ضةًضةًايَ و كة س و كفشي هة
()608ي طاه
َي  1976تايبةت بة دابشِاُذُي قةصاي
ثاسيَضطاي كةسكوون و بشِياسي رًاسة ()41ي طاه
َي  1976تايبةت
دوصخؤسًاتوو هة ثاسيَضطاي كةسكوون و بشِياسي رًاسة ()118ي طاه
َي
بة دابشِاُذُي ُاحيةي ًضوسي هة ثاسيَضطاي دٓؤن و بشِياسي رًاسة ()757ي طاه
َي
 1980تايبةت بة دابشِاُذُي قةصاي ئاكشيَ هة ثاسيَضطاي دٓؤن و ئةو بشِياسةي طاه
 1996كة قةصاي ًةمخووسي هة ثاسيَضطاي ٓةوهيَش ثيَذابشِاُذس ُةن ئيجٌاعي ٓةس طيَ
ئةُذاًاُي ئةجنوًةُي طةسؤكايةتي كؤًاسس ضوُلة كةطيَمس ياْ يةُيَلي ػؤظيين
ػتيَم بةصؤس صةفت بلاتس ياْ ٓاوسِةطةصةكاُي بة صةبشي ٓيَض بؤياْ دابشِاُذبيَت ضؤْ
ٓةسوا بة ئاطاُي سِاصي دةبيَت هةطةس ئيجٌاعي طةسِاُذُةوةي بؤ خاوةُيس ياْ ثاسيَضطاي
ئةطوي؟ جا بؤية ئةَ ًيلاُيضًة طةقةتة و ُاسِةوايةس ضوُلة ئيجٌاعي ٓةس طيَ
ئةُذاًي ئةجنوًةُي طةسؤكايةتي كؤًاس ًةسجيَلي تةعجيضييةس ُويَِةساُي يةُي
عةسةبي طوُين بة ئاُقةطت هة ياطاي ئيذاسةي كاتي و ثاػاُيؽ هة دةطتووس
ضةطجاُذووياُةس ٓةسبؤيةؾ جيَطشي عةسةبي طوُين قةت ئاًادة ُةبوو و كشدي بة
بياُووي دةطتووسيي ساِصيِةبووْس بة ثاطاوي بيَ بِةًاي ياطايي و ًةُتيقي و ُاكؤن
هةطةيَ خودي ُاوةسؤكي بشِطةكة و ًةبةطيت دةطتووس هةَ باسةيةوة! بؤية ثةطةُذكشدُي
ئةَ ًيلاُيضًة ُاكؤكة هةطةيَ ًةبةطيت طةسةكي ًاددةي ()58ي ياطاي ئيذاسةي
كاتي و ضةطجاُذُيؼي هة دةطتووسي ٓةًيؼةيي بةَ ػيَوة طةقةت و ُاسِةواية دوو
ٓةهةي يةكجاس طةوسةبووْس كة ُويَِةساُي يةُي كوسدطتاُي هة كاتي ُووطيين ياطاي
ئيذاسةي كاتيي و هةكاتي داُاُي دةطتووسي ٓةًيؼةييؼذا هةَ باسةيةوة تيَيلةوتووْ.
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َيَلي ياطايية" كاتي خؤي هة يةْ ُويَِةساُي عةسةبي طوُين
هة سِاطتيذا ئةًة "فيَو
بةتايبةتي هة ُويَِةساُي يةُي كوسدي كشاوة! (ُووطةسي ئةَ بابةتة هة20ي
تةممووصي 2005هة باُطلشدُيَلي سِاويَزكاسيي تايبةتذا هة ٓاويِةٓةواسي طةآلحةدديّس
َةية و بؤ ئاكاًةكةي و بؤ ثيَويظتيي ضاسةطةسكشدُي
طةسجنياُي سِاكيَؼا بؤ ئةَ ٓةه
ًةطةهةكة ثيَؽ ئةوةي بضةطجيَت هة دةطتووسي ٓةًيؼةييذا)ٓ .ةسوةٓا جطة هةَ
َةيةكي طةوسةي ديلةؾ هة ُووطيين دةطتووسي ٓةًيؼةيي سِوويذاوة و
َةيةس ٓةه
ٓةه
ُويَِةساُي يةُي كوسدي ثيَي سِاصي بووْس ئةويؽ بشيتيية هة ُةًاُي جةوٓةسي
ًاددةي ( )4ي ياطاي ئيذاسةي كاتيس كة دسوطترتيّ ثيَوةسي دةطتِيؼاُلشدُي
طِووسي ٓةسيٌَةكاُي تيَذا بووس واتة سِاطتيية ًيَزويي و جيؤطشافيييةكاْس بةسِاطيت
جيَطةي طةسطوسًِاُة كةوا ثيَوةسي ئةَ ًاددة طشُطة ٓةسُةًا هة دةطتووسي
ٓةًيؼةيي .بؤية ئيَظتا تةُيا ثيَوةسي دةطتووسيي دةطتِيؼاُلشدُي طِووسي
َةيةكي صؤس طةوسةي
ٓةسيٌَي كوسدطتاْ ًاددةي ()140ةٓ .ةسوةٓا يةُي كوسدي ٓةه
ديلةي كشدس كة ًاددةي ( )140هةكاتي دياسيلشاوي خؤي هة دةطتووسدا واتة تا
 2007/12/31جيَبةجيَِةكشاس ضوُلة ُة فشاكظيؤُي ٓاوثةمياُي كوسدطتاُي
ئةجنوًةُي ُويَِةساُي عيَشاق و ُة ثةسهةًاْ و ُة حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ ٓي
كاسداُةوةيةكي ياطايياْ هةَ باسةيةوة ُةبوو! (ٓةسضةُذة ُووطةسي ئةَ طوتاسةس هة
داُيؼتِيَلي سِاويَزكاسيي بةثةهة هة ُيَواْ بةسثشطي هيَزُةي بةدواداضووُي
جيَبةجيَلشدُي ًاددةي ()140ي ثةسهةًاُي كوسدطتاْ و  10ثظجؤسِ و ًاًؤطتاي
صاُلؤي طةآلحةدديّ هة بواسةكاُي ياطا و طياطةت و جيؤطشافيا هة سِيَلةوتي
2007/12/15س بؤ ئةَ ئةطةسة كة ثيَؼبيِيي دةكشا جةخيت هةطةس ئاسِاطتةكشدُي
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َةتة
طلاآلُاًةيةن بؤ دادطاي ئيتيخادي باآل هة بةغذاد كشدةوة)س ضوُلة هةو حاه
دادطاي باآل بةثيَي ياطا و هةبةس سِؤػِايي دةطتووس و بة تاوتؤيلشدُي باسودؤخةكة بة
بشِياسيَلي يةكالكةسةوة حلوًةتي ئيتيخادي ثابةُذ دةكشد بة جيَبةجيَلشدُي ًاددةي
( )140هة كاتيَلي دياسيلشاوي ديلةداس هةبةسئةوةي ئةَ دادطاية بةسصتشيّ ًةسجةعي
دادوةسيية هة عيَشاق و هيَلذاُةوةي دةطتووس و ضاسةكشدُي كيَؼة هة ُيَواْ حلوًةتي
ئيتيخادي و حلوًةتي ٓةسميةكاْ هة ثظجؤسيي و كاسةكاُييةتي (بة ثيَي ًاددةكاُي
َظةُطاُذُة
َطةؾ بؤ سِاطيت ئةَ ٓةه
 93و  94ي دةطتووسي ٓةًيؼةيي عيَشاق)س بةه
صاُظتيية :داُجيذاُاُي قاصي (جعفر نطصر) ئةُذاًي دادطاي ئيتيخادي باآلية بةَ
ًةطةهةيةس كة هة دمياُةيةن هةطةيَ سِؤرُاًةي (سِووداو) رًاسة ()94ي سِؤري
 2010/01/28دا بة سِووُي دةسدةكةويَت و طوتوويةتي" :كةغ ئةَ طشفتةي
ُةٓيَِاوةتة ي ئيٌَةس ئةطيِا بة ثيَي دةطتووس ضاسةًاْ دةكشد" .بيَطوًاْ قاصييةن
كة ئةُذاًة هةَ دادطايةس باؾ هة كاس و ثظجؤسييةكاُي دادطاي باآل تيَذةطات و ضاكرت
هة كةطاُي ديلة بةسثشطيي و ئةسكي طةس ػاُي خؤي و ٓاوكاسةكاُي دةصاُيَت.
بةٓةسحايًَ :يلاُيضًي جيَبةجيَلشدُي ثوختةي ًاددةي ()140ي دةطتووسس
واتة ُاوةسؤكي بشِطةي (ب) ًاددةي ()58ي ياطاي ئيذاسةي كاتي كة بووةتة بةػيَم
َةؾ (هة ضواسضيَوةي ٓةًواسكشدُي
َة .تا ئةَ قفو
هة ًاددةي ()143ي دةطتووسس قفو
دةطتووس و بة ٓاوكاسي كؤًظيؤُيَلي سِاويَزكاسي باآل و ٓةوهي طةسكشدايةتي طياطي
و حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ) ُةكشيَتةوةس طشُطرتيّ بةػي ًاددةي ( )58كة
جةوٓةسي ًاددةي ()140ةس جيَبةجيَِاكشيَت – دةبيَت طؼت ثةيوةُذيذاساْ و
َيؽ بيَتٓ .ةسوةٓا تاوةكو
بةسثشطاُي كوسد باؾ هةَ سِاطتيية بطةْس ٓةسضةُذ تاه
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ُاوةسؤكي بشِطةي (ب)ؾ جيَبةجيَ ُةكشيَتس ُاوةسؤكي بشِطةي (ج) جيَبةجيَ ُاكشيَتس
ضوُلة ئاػلشاية تا ئاطاييلشدُةوة ئةجناَ ُةدسيَتس ُابيَت طةسرًيَشيي و سِاثشطيي هةَ
باسةيةوة (وةن قؤُاخي دووةَ و طيَيةَ) ئةجناَ بذسيَّس ئةطيِا هةطةس حظيَيب كوسد و
كوسدطتاْ دةبّ .بؤية ثيَويظتة يةُي كوسدي باؾ ئاطاداسي ئةَ ًةطةهةيةؾ بيَت.
جطة هة ًاُةؾ بشِطةي (ج)ي ًاددةي ( )58كة بِاغةي ًاددةي ()140ةس ضةُذ
كةًوكوستييةكي ديلةي تيَذاية .بؤ منووُة :هة باسةي صاساوةي "خاكة كيَؼة هةطةسةكاْ
"هة ُيَواُياُذا كةسكوون ...س جطة هة كةسكوون ٓي ػويَِيَلي ديلة دياسُةكشاوةس
ئاًارةؾ ُةكشاوة بة صاساوةي (ثاسيَضطا)ي كةسكوونس ضوُلة ئةطوي ًةطةهةكة طؼت
ثاسيَضطاي كةسكووكةس ُةن تةُيا ػاسي كةسكوونس ٓةسبؤيةؾ سِريٌَي بةعع ضواس
قةصاكةي واتة ثرت هة ُيوةي ثاُتاييةكةي هيَذابشِاُذووة و بةَ ػيَوةيةي ئيَظتا بضووكي
كشدووةتةوةٓ .ةسوةٓا ثشطياسي ضواسضيَوةي سِاثشطيي سِووْ ُةكشاوةتةوةس (ضوُلة
دةبيَت هة ضواسضيَوةي "ُاوضة كيَؼة هةطةسةكاْ" هة بواسي طِووسي ئيذاسييةوة بيَت:
واتة هة ضواسضيَوةي طؼت ثاسيَضطاي كةسكووكي ئةطوي و هة ضواسضيَوةي قةصاكاُي
خاُةقني و ًةُذةهي و ػيَداْ و طِجاس و ُاحيةكاُي توليف و قةسةقوؾ و صًاس ...
بيَت) و دةبيَت ًةطةهةي قةصاي ًةمخووسيؽ بة جياو بة صووتشيّ كات و هة دةسةوةي
ًةطةهةي "ُاوضة كيَؼة هةطةسةكاُذا" ضاسةطةس بلشيَتس هةبةس ئةوةي قةصاي ًةمخووس
َي  1996كيَؼة هةطةس تابعييةتي بؤ ثاسيَضطاي ٓةوهيَش ُةبووة دةبواية ئةَ
تا طاه
ًةطةهةية و ًةطةهةي ضةطجاُذُي طةسِاُةوةي قةصاي ئاكشيَ بة سِةمسي و هةطةس
َي خؤي (دٓؤن) ٓةس ثاؾ
َةتي عيَشاقيؽ بؤ طةس ثاسيَضطاي ئةطو
ُةخؼةي دةوه
َةيةكي ديلةي بشِطةي
ثةطةُذكشدُي دةطتووسي ٓةًيؼةيي ضاسةطةس بلشابوآْ .ةه
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(ج)ي ًاددةي ( )58ضةطجاُذُي ضةًلي "األراضياملتنطزععليهط" واتة "خاكة
كيَؼة هةطةسةكاْ"ةس كة ٓةَ هة بواسي ياطايي و ٓةَ هة بواسي طياطي ُاسِةوايةس
َآُي  1974و  1991هة خان و
ضوُلة سِريٌَي بةعع ئةَ خاكاُةي بة صؤس هة طاه
قةواسةي "ُاوضةي حوكٌي صاتي" و "ثةُاطةي ئاساَ" هة كوسدطتاْ دابشِيوة و هة بواسي
دةسبشِيِيؽ صاساوةيةكي ُةطوجناوو ئيظتيفضاصي و ًايةي ُائاساًي و سِن و كيِةيةس بؤ
َةؾ هةبةسضاو بطرييَت و ػيَوةيةكي ديلةي
َةكاْ ثيَويظتة ئةَ خاه
ضاكشدُةوةي ٓةه
طوجناو و كؤن بضةطجيَِذسيَت.
بؤية ئةطةس يةُي كوسدي بيةويَت ًاددةي ( )140بةكشدةوة جيَبةجيَبلشيَت:
دةبيَت ثيَؽ ٓةًوو ػتيَم ًيلاُيضًي بشِطةي(ب)ي ًاددةي ( )58و كةَ و
كوستييةكاُي بشِطةي (ج)ي ئةو ًاددةية ضاكبلشيَِةوةس ئةًةؾ دةكشيَت هة سِيَطةي
ٓةًواسكشدُي بشِطةي (ب) و (ج)ي ًاددةي ( )58ياطاي ئيذاسةي قؤُاخي طواطتِةوة
بيَتس كة بووةتة بةػيَم هة ًاددةي ( )143دةطتووسي ٓةًيؼةيي و كشؤكي ًاددةي
()140ةس بة ثيَي ثيَؼِياسي يةُي كوسدي (فشاكظيؤُة كوسدييةكاُي ئةجنوًةُي
ُويَِةساُي عيَشاق)– بة ٓاوكاسي (كؤًظيؤُيَلي سِاويَزكاسي كوسدطتاُي باآل)س كة
دةبيَت بة صووتشيّ كات هة ثيَِاوي ضاسةكشدُي طشفيت ًاددةي ( )140و طؼت كيَؼة
َواطشاوةكاْ هة ُيَواْ حلوًةتي ٓةسيٍَ و حلوًةتي ئيتيخاديذا هة يةْ
ٓةه
طةسؤكايةتي و حلوًةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاُةوة ثيَلبٔيَِشيَتس هة ثظجؤسِي هئَاتوو و
َِاطيي و
َظؤصي صاُظتةكاُي طياطةتس ياطاس ئابووسيس جيؤطشافياس ًيَزووس كؤًةه
ده
طوثايي .ئةَ كاسةؾ دةبيَت هة ضواسضيَوةي ٓةًواسكشدُي دةطتووسي ٓةًيؼةيي
عيَشاقيذا بلشيَتس كة دةبيَت بة طويَشةي ًاددةي ()142ي دةطتووسةوة ئةجناَ بذسيَت.
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ٓةسوةٓا بؤ ضاسةطةسكشدُي كيَؼةي ُاوضة دابشِيَِذساوةكاُي كوسدطتاْ (كة سِريٌَي
بةعع بة ُآةق هة قةواسةي "ُاوضةي ئؤتؤُؤًي" و "ثةُاطةي ئاساَ" دايربِيوْ) و
كيَؼةي طِووسي باػووسي ٓةسيٌَي فيذساهي كوسدطتاْ (كة هة دةطتووسي ٓةًيؼةيي
ثيَوةسيؼي يةكالُةكشاوةتةوة) بة ػيَوةيةكي بِةسِةتي :دةبيَت ًاددةي ()143ي
دةطتووس ٓةًواس و تةواوبلشيَتس ضوُلة هة بشِطةي (أ) ًاددةي ()53ي ياطاي
َيَلي ديلةي "ياطايي" هة كوسد كشاوة (ياْ هة ئةجناًي فؼاسي
ئيذاسةي كاتييَؽ فيَو
َياْ كشدووة و ئاكاًةكةػي طشفتيَلي يةكجاس طةخيت
دةسةكي ُويَِةساْ قبووه
ثةيذاكشدووة)!س هةبةس ئةوةي هةَ بشِطةيةدا ٓةسضةُذة داْ بة حلوًةتي ٓةسيٌَي
كوسدطتاُذا ُشاوةس بةآلَ هة طةس ئةو خاكاُةي (ئةسصاُةي) كة هة سِؤري 2003/03/19
هة ريَش دةطةآلتيذا بووْس واتة هة ضواسضيَوةي " قةواسةي ثةُاطةي ئاساَ " Safe
 " – )Havenداس واتة بيَي ُاوضة دابشِيَِذساوةكاْ هة يةْ سِريٌَي بةعع .ئةَ
بشِطةيةؾ بووةتة بةػيَم هة ًاددةي ()143ي دةطتووسس بؤية دةبيَت ئةَ
ًةطةهةيةؾس واتة كةًوكوستييةكةي ئةَ بشِطةيةؾس كة هة ًاددةي ()117ي
بِةسِةتي و طشُطي دةطتووسيؽ سِةُطي داوةتةوةس تةواوبلشيَتس بة ٓيٌَاكشدْ بة
ثيَويظتيي دياسكشدُي طِووسي دسوطت و ٓةًيؼةيي ٓةسميي فيذساهي كوسدطتاْ (هة
َطة ًيَزوويي و جيؤطشايف و طةسرًيَشيية فةسًيية
طةس بِةسِةتي :سِاطيت بةه
عيَشاقييةكاُي ثيَؽ سريٌَي بةعظي طتةًلاس.
َي  2010ي طؤظاسي ( )140بآلوكشاوةتةوة.
ئةَ طوتاسە هة رًاسة 28ي طاه
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ضةند ثسسيازيَلي ساييت (سبةي) سةبازةت بة ماددةي ()041
2011/12/6
َي طةسةكي ُاكؤكي ُيَواْ كةوسدو
 طجيَذةً :ةطةهةي خاكي كوسدطتاْس خاهَي ( )2003و سووخاُي سريٌَي طةداَ
بةغذاد بووة هةٓةًوو ػؤسِػةكاُذاس دواي طاه
َةي هةطةيَ ئةو دؤطيةية كشدوة؟
كوسد ضؤْ ًاًةه
 ئةَ ًةطةهةية دةبواية هة طيَ بواس كاسي بؤ كشابوا:– هةبواسي طياطي :دةبواية ُويَِةساُي كوسد ثيَؽ سووخاُي سريٌَي بةةعع
هةطةيَ يةُةكاُي ئؤثؤصطيؤُي عيَشاقي سِيَلبلةةوْس ٓةةَ هةطةةس يةكالكشدُةةوةي
ثؼتطريييلشدُي طيظتةًي دميوكشاتي و ثشُظيجي فيذساهيضَ هة عيَشاقي ُويَذاس ٓةَ
هةطةس ضةطجاُذُي ثيَوةسي بِةسِةتي ديةاسيلشدُي قةةباسةي ٓةةسيٌَي كوسدطةتاْ –
َطة جيؤطشايف و ًيَزوويي و طةسرًيَشيية سةمسيية عيَشاقييةةكاُي ثةيَؽ
سِاطيت و بةه
َي ( - )1957و ٓةَ
خؤطةثاُذُي سريٌَي بةعظي طتةًلاسس واتة طةسرًيَشيي طاه
َآُي
هةطةس ساطتلشدُةوةي طةِووسة ئيذاسييةة ػةيَواُذساوةكاُي ثاسيَضطاكةاْ هةطةاه
 1975و  1976هة يةْ سِريٌَي بةةعع بةطؼةيت و ئةةو ثاسيَضطاياُةةي صؤسبةةي
داُيؼتوواُياْ كوسدْ (كةسكوون و ٓةوهيَش و دٓؤن) بةتايبةتي .ضوُلة ًةطةةهةي
طِووسي ئيةذاسي طةؤسِاوي ثاسيَضطاكةاْ ٓةةسدوو ثاسيَضطةاي كةسبةة و بةغةذاديؽ
دةطشيَتةوةس بةدةطتٔيَِاُي ثؼتيوواُي يةُة طياطيية عةسةبييةة ػةيعييةكاْ هةةَ
باسةيةوة ئاطاْ بوو.
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* هةبواسي ياطايي (دةطتووسي) :دةبواية هة تةن دةطتِيؼةاُلشدُي سِاطةيت
َةتي عيَشاق بؤ قؤُاخي طواطتِةوة"س
ًيَزوويي و جيؤطشايف هة "ياطاي ئيذاسةي دةوه
وةن ثيَوةس بؤ دياسيلشدُي قةباسةي يةكة فيذساهييةكاْ هةة ًةاددةي ()4س ثيَةوةسي
َي ()1957يؽ بؤ ئةَ ًةبةطتة بضةطجيَِذسايةٓ .ةسوةٓا ُةدةبواية
طةسرًيَشي طاه
داُجيَذاُاْ بة ٓةسيٌَي فيذساهي كوسدطتاْ هةة بشِطةةي (ا)ي ًةاددةي ()٣٥ي ئةةو
ياطاية (كةوةن دةطتووسيَلي كاتي بوو) هة ضواسضيَوةي "ثةُاطةةي ئةاساَ" تةطةم
بلشيَتةوةس واتة تةةُيا ئةةو ئةسصاُةةي حلوًةةتي ٓةةسيٌَي كوسدطةتاْ هةة سؤري
 2003/3/19دةطةآلتي بةطةسدا ٓةبووس ضوُلة ئةًةة بةة ئاػةلشا ضةطةجاُذُي
وة ُاُي ُاوضة دابشِيَِذساوةكاُةس ٓةسوةٓا ُةدةبواية بشِطةي (ب)ي ًةاددةي ()٣٥
هة يةْ ُويَِةساْ و بةسثشطة باآلكاُي كوسدةوة ثةطةُذكشابوايةس ضوُلة ئةًةؾ بةة
َيي بوو هةبةسدةَ جيَبةجيَلشدُي جةوٓةسي بشِطةي
ئاػلشا داُاُي كؤطجيَلي دوو طاه
(ب)ي ًاددةي ()58ي ئةَ ياطةايةس كةة ثيَوةطةتة بةة ضاسةطةةسكشدُي طةِووسة
ئيذاسيية طؤسِاوةكاُي ثاسيَضطاكآْ .ةسوةٓا ُةدةبواية ًيلاُيضًي جيَبةجيَلشدُي ئةَ
بشِطةيةي ًاددةي ()58س كة بشيتيية هة كؤدةُطي (امجاع)ي دةطتةي طةةسؤكايةتي
َوةػاُذُةوةي بشِياسةكاُي "جموع قيادةي بةعع" طةباسةت بةَ
كؤًاسس هةجياتي ٓةه
كةةشدةوة صؤسةًويَيةةة ُاسِةوايةةةي سِريٌَةةي سِووخةةاوس هة يةةةْ ُويَِةةةساُي كةةوسدةوة
ثةطةُذبلشابوايةس ضوُلة ئةًةة ًةةسجيَلي تةعجيضييةة و طةةوسةتشيّ تةطةةسةي
ياطايي بةسدةَ جيَبةجيَلشدُي جةوٓةسي ًاددةي ()58ةس كة ثاػاْ بووة بِةةًاي
ًاددةي ()140ي دةطتووسي ٓةًيؼةيي عيَشاقٓ .ةسوةٓا ُةدةبواية ئةةَ ٓةةًوو
ٓةهة و ُاسِةوايياُة ثاػاْ هة دةطتووسي ٓةًيؼةييؽ بضةطجيَِذسابوواْ  -هة جياتي
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ضاكلشدُةوةياْس هةًةؾ خةسابرت ثيَةوةسي دسوطةيت ديةاسيلشدُي قةةباسةي يةكةة
َةت دا ٓةبووس هة دةطتووسدا ٓةس ُةةًا!!
َييةكاْ كة هة "ياطاي ئيذاسةي دةوه
فيذساه
ُةدةبوا (ُاوضة دابشِيَِذساوةكاْ هةة ٓةةسيٌَي كوسدطةتاْ) ُاصُةاوي "ُاوضةة كيَؼةة
هةطةسةكاُي" بةطةسدا بظةثيَِذسيَت و ئاواؾ بضيَتة ُيَو دةطتووس(. )...
* هة بواسي طوثايي :دةبواية ثيَذاطشيي هةطةس بووُي ٓيَضي ٓاوبةػي ٓةةسدوو
َي و ٓةسيٌَي كوسدطتاْ هةةو ُاوضةاُة بلشيَةتس بةة ي كةةَ تةا
حلوًةتي فيذساه
َلةكة هةة يةةْ تيَشؤسيظةتاْ و ػؤظيِيظةتاُي
يةكالكشدُةوةي ًةطةهةكةس تا خةه
عةسةبةوة ضيذيلة هةُاو ُةبشدسابوواْ و ُةتؤقيَِذسابوواْ و جاسيَلي ديلةة ئةاواسة و
دةسبةدةس ُةكشابوواْ و ثشؤطةي سةطةصثةسطتاُةي بةعةسةبلشدْ (تةعشيب)ي ُاوضةة
دابشِيَِذساوةكاْس بة ػيَوةيةكي ديلة بةسدةواَ ُةبوايةو ُةبيَت.
 ًاددةي ( )140كة تايبةتة بة كيَؼةةي ئةةو ُاوضةاُةي كةة هةكوسدطةتاْدابشِيَِشاوْس بةطتِةوةي خان بة ًادةيةكي دةطتووسو ساثشطيةوةس ئاهيةتيَلي طوجناو
بووس ياْ دةكشا كوسد سيَطةي ديلة بطشيَتةبةس؟
* هة سِاطتيذا بِةًاي ًاددةي ( )140بؤ ضاسةطةسكشدُي دةطتووسيي طةشفيت
طةةِووسة ئيذاسييةةة طؤسِاوةكةةاُي ٓةةةًوو ثاسيَضطاكةةاُي عيَشاقةة بةةة طؼةةيت و بةةؤ
ضاسةطةسكشدُي كيَؼةي ُاوضة دابشِيَِذساوةكاُي ٓةسيٌَي كوسدطةتاُة بةة تايبةةتيس
بةآلَ ُيوةضىَ و ُاكؤكة .دةكشا دةطتِيؼاُلشدُي قةباسةي ٓةةسيٌَي كوسدطةتاْ بةة
َةتيَلي طشُط بوايةس
ثيَي سِيَلةوتِيَلي تايبةت بة ػايةتي و ًظؤطةسيي ضةُذ دةوه
وةن ثاػلؤيةكي "ياطاي ئيذاسةي كاتي"س ياْ هة سِيَطةي ًاددةيةكي ديلةة يةاْ
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َةت بة ضةطجاُذُي ثيَوةسي طةسرًيَشي
ًيلاُيضًيَلي دسوطت بواية :هة ٓةسدوو حاه
َي 1957س بؤ دةطتِيؼاُلشدُي ُاوضةكاُي ٓةسيٌَي كوسدطتاُي – عيَشاق.
طاه
َةاو
 طجيَذة :بؤ بةدواضوْ و ضاسةطةسكشدُي ئةو كيَؼةية ضةُذيّ هيَزُةي باهَي
هيَزُةي ثةسهةًاُي و هيَزُة هة يةْ حلوًةتي عيَشاق و ٓةسيٌَةوة ثيَلٔيَِشاس سؤه
ئةو هيَزُاُة ضؤْ دةبيِيتس ثيَؼِياسي تؤ ضيية بؤ بةدواداضوُي ئةو دؤطيةية هة يةْ
طةسكشدايةتي ٓةسيٌَي كوسدطتاْ و ُويَِةساُي كةوسد هةبةغةذاد؟ ٓةةُطاوةكاُي
جيَبةجيَلشدُي ئةو ًادةية ضؤْ ضووُةتة ثيَؼةوة؟
َي صؤسبةةياْ
* بواسي كاسكشدُي ئةَ هيَزُاُة طوجناو و هةباسُةبووةس ٓةسوةٓا سؤه
هة ئاطيت طشُطيي ًةطةهةكة و بةسثشطياسييةتي ئةسكةكةة ُةةبووة .وةآلًةي ئةةَ
َظةةةُطاُذُذا
َيِةوةكةةةي ٓةه
ثشطةةياسة بةةة وسدي هةةة تةةةوةسي يةكةةةًي هيَلؤه
سِووُلشاوةتةوة.
 طجيَذة :يةكيَلي تش هة كيَؼةكاُي كوسد هةطةيَ ُاوةُذس ًةطةةهةي سيَةزةيساطتةقيِةي كوسدة هةعيَشاقذاس بيَطوًاْ ئةوةؾ بة طةسرًيَشي دةكشيَتس بؤضةي
تائيَظتا ئةو طةسرًيَشية ُةكشاوةس ًةتشطي ٓةيةة هةطةةس ئاػةلشابووُي سيَةزةي
ساطتةقيِةي ٓةس ثيَلٔاتةيةن هة عيَشاقذا؟
* ثيَوةسي صاُظيت و دسوطيت صاُةيين سِيَةزةي طؼةت ثيَلٔاتةة ُةتةةوةيي و
َةةتي عيَةشاق طةةسرًيَشيية
ئاييِييةكاُي داُيؼةتوواُي ٓةةًوو دةظةةسةكاُي دةوه
(طةسرًيَشييةكي ثان و ضانس واتة سِةوا)س كة دةبيَت دةصطا و دةطةتة و هيَزُةةكاُي
طةسثةسػتيلشدْ و بةسِيَوةبشدُي سِووْ و ٓاوطةُط و دادثةسوةس بّس هةريَش ضاوديَشي
َيَ بةة سِاي ًةّ ٓةؤي طةةسةكي
َةتي بيَاليةْ ئةجناَ بذسيَت .بةةه
ضاوديَشاُي ُيَودةوه
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ثةكدظنت و دواخظتين ثشؤطةي طةسرًيَشي ئاػلشاُةبووُي سِيَزةي سِاطيت كةوسد و
توسكٌاْ و كوذاْ و ئاػووسيةس بة تايبةتي كوسدس ثيَؽ ٓةًوو ػتيَم هةبةس كيَؼةي
ُاوضةةة دابشِيَِةةذساوةكاْس ٓةةةسوةٓا هةبةةةس ٓةةؤي ديلةةةؾ :رًةةاسةي سِاطةةتيِةي
كوسطييةكاُي ئةجنوًةُي ُويَِةساُي عيَشاقس بودجةي واقيعةي ٓةةسيٍَ و ًةتشطةيي
ئاػلشابووُي ُاتةواويةكاْ و بةعةسب داُاُي كةًةياتيية ُةتةوايةتي و ئاييِييةكاْس
بة تايبةتي هة طةسرًيَشييةكاُي طةسدةًي سِريٌَي بةعع.
َةياْ هةطةيَ ئةو دؤطةيةية كةشدووةس
 طجيَذة :كوسدو طةسكشدةكاُي ضؤْ ًاًةهضؤْ داُوطتاُةكاُي هةوباسيةوة بةسِيَوةبشدووة هةطةيَ حلوًةتي ُاوةُذي؟
َي دةبيَت هةكاسئاطاُي بؤ قؤُاغي
* ئةو طةسرًيَشية ضةُذ طشُطة بؤ كوسدس سؤه
دوةًي جيَبةةجيَلشدُي ًةادةي ( )140كةة ئةجناًةذاُي طةةسرًيَشية؟ يةاْ ئةةو
َاُة كوسد ضةُذ بةػي خؤي هة بودجةي طؼيت عيَشاق
ًةطةهةية يةكالدةكاتة كة طاه
وةسبطشيَت؟
َظةةُطاُذُي ُةاوبشاو
* وةًَي ئةَ دوو ثشطةياسة هةة تةةوةسي طةيَيةًي ٓةه
دةسدةكةويَت.
 سيَزةي ساطتةقيِةي كوسد هةعيَشاقةذاس ثةيوةُةذي ساطةتةوخؤي ٓةيةة بةةدياسيلشدُي كوسطةيةكاُي كةوسدو سيَةزةي ُويَِةسايةةتياْ هةةدةصطا تةػةشيعي و
َيَت هةو ًةطةهةيةػذا فيَىَ هة كوسد كشاوة؟
تةُفيضيةكاْس تؤ هة باطيَلتذا دةه
َظةةُطاُذُةكة بةة دووسودسيَةزي باطةي
* ئةَ تيَضة هة تةةوةسي دووةًةي ٓةه
هيَوةكشاوة.
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َبزاسدُةكاُذا تاضةُذ ُويَِةساُي كوسد طةسكةوتوو بووْ؟
 هةداُاُي ياطاي ٓةهتواُيوياُة كوسطيةكاُي طيَ ثاسيَضطاكةي ٓةسيٍَ و سيَزةي ُويَِةسايةتي كوسدو ٓةسيٌَي
كوسدطتاْ ًظؤطةس بلةْ؟
* ئةًةؾ هةتةوةسي دووةًذا سِووُلشاوةتةوة.
 طةباسةت بةكؤي كيَؼةكاُي كوسد هةطةيَ بةغةذاداس ضةةُذيّ ػةاُذو هيَزُةةثيَلٔيَِةةشاوْ بةةؤ داُوطةةتاْ هةطةةةيَ حلوًةةةتي ُاوةُةةذيس ئايةةا ُويَِةةةساُي كةةوسد
هةداُوطةةتاُةكاُذا ضةةةُذ طةةةسكةوتوبوْ؟ ضةةةُذ تواُيوياُةةة ئيةةذاسةي داُوطةةتاْ و
َيَِة صاسةكيةكاْ و ػلظتةكاْ هةو
طفتوطؤكاْ بةسِيَوة ببةْ؟ ياْ ضةُذ ثةُذياْ هة بةه
سووةوة وةطشتوة؟
* بة سِاي ًّ ُويَِةساُي كوسد هة طفتوطؤكاُياُذا هةطةيَ حلوًةتي ئيتيخاديس
َجةطيَشدساوةكاْس طةسكةوتوو ُةبووْٓ .ةؤي طةةسةكي
بة تايبةتي هةباسةي كيَؼة ٓةه
ئةًةؾ دةطةسِيَتةوة بؤ ُةةبووُي كؤًظةيؤُيَلي سِاويَةزكاسيي بةا (كةة ثيَويظةتة
ثيَلبٔيَِشيَت هة ػاسةصا و ثظجؤساُي كاسا و هئَاتووي صاُظتةكاُي :طياطةتس ياطاس
ئةةابووسيس ًيَةةزووس جيؤطشافيةةاو طةةوثاس بةةؤ سِاويَةةزكشدُي طةةةسؤكايةتي ٓةةةسيٍَ و
طةةةسؤكايةتي حلوًةةةتي ٓةةةسيٍَ هةةة ثيَِةةاوي ضاسةطةةةسييةكي ئاػةةتيدواصاُة و
دةطتووسيي ئةَ كيَؼاُة بة تايبةتي و طؼت طشفتةكاُي سِيَشِةوي ثشؤطةي طياطي هة
ٓةسيٌَي كوسدطتاْ و هة عيَشاقي ُويَ بة طؼيت.
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