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 مةكةي شىةب
 كانةزاراو ىةثيَهاش

 
شازاواُاااة  هاااةَ يةضاااةيةيا   و  ةهااا ضااا ةبةً يةكاااةَ   ًاااةيي  

   ْ، ئةًةُةْةتووٓبةكةز
 كوزيضتةْ ا عيَساق. زيٌَىٓة  زيٍَٓة   
ي ضااتووز   ثيَاا  ةباا ةكاا ةيااةشًةُةُ وة  ئااكةْةزًييااةف ةشًةُاا   

 عيَساق ياْ بة فةزً  بووُيةُدا ُساو .ٓةًيشةيى 
 .كةْةزًييةف ةكؤًطيؤْ  كؤًطيؤُى شًةُ   
 

 مةدوو شىةب
 بهةما و ئاماجنةكان

 يوو شًةُى فةزًني و شًةُى عةز بى شًةُ  كوزي   يوو َ ىًةيي 
 .هة ضةزاُطةزى عيَساقدا بة ٓةزيٌَى كوزيضتةُيشةو  

ةتاةكةُ  تاس    ٔشًةُ  ثيَل داةزيٌَ  كوزيضتةُٓهة   ضيَيةَ ًةيي  
هااة يةكااة   ) شًةُااةكةُى توزكٌااةُى و ضااسيةُى و ئةزًااةُى  عيَااساق
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شًااةُ   ثةيَهااة ،كااةزَيَس   يؤيااةْ و هااةو اةهدةتةُااةيا كااة ثيَويطااتة 
 .فةزًني يداكوزي

ْ ةئةًةجن  ئةَ يةضاةية ض   ضواز َ ًةيي    ياى  كسي ةو با  ضاجةُد
و ييااة هااة ٓااةزيٌَى كوزيضااتةُدا،  كوزي كسيُااى فةزًييااةت  شًااةُى 

شًةُااة   ثةيو ُاادى هةَااةيَ   هااة  ييةيااة يَلخطااتئ ئااةو فةزًييةت ز 
  دا.عيَساق  فيدزاهد ييلةىفةزًييةكةُ  

ؤشاِةي   ةزيٌَ  كوزيضاتةْ هةباةز ز   ٓا الوًةت    ثيَِجةَ ًةيي  
  ووْ و ثتاااةو  شًاااةُ ضيةضاااةتيَل  ز ئةضةيشاااى ُةتاااةو ييٌةْ  

ةزيٌَ  هة ٓئةَ ضيةضةتة   ٓةزضةُد .  كةتثةيس  و يياي ز يَر َ و 
َ هة ثيَِةو ثةز ثيَاداْ و  ، بةآلدا بةز يَو ي ضيَ عيَساق –كوزيضتةْ 

ةُط   هةَاااةيَ ٓاااةًةٓ ثيَشخطاااتِى شًاااةْ و كوتاااووزى كاااوزيى، 
ي ز و   هاة   و ُاد  كاوزي    كوزيضاتةْ و ز   ييلاةى  ثةزضةكةُ 

 .يش ي كةتتآلو
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 مةشيَي شىةب
 انزمانى ياشا و دادطاك

 هاة ٓاةزيٌَى كوزيضاتةُدا    نةيةضةي  ثس ؤذ ًووٓة  شةشةَ ًةيي  
 ي كسيَ .  ضِدةو ث  شًةُ  كوزي  ئةًةي ةب

  هيرُاةكةُ  ياز شاتئ يةضاة ثيَويطاتة ثطاجؤز         اةوتةَ ًةيي  
 .يَ شًةُةواُييةْ تيَدا ب

ةزيٌَ  ٓااؤذُةًااة  فااةزًي  الوًااةت   هااة ز   ةشااتةَٓ ًااةيي  
 شًاةُى كاوزيى و   ٓاةزيوو   كةْ بةبس يةز و  يةضة ي قىكوزيضتةُدا 

 هااة اةهدااةت  َوًااةْ هااة شاايلسيُةو يا،  يَتااةو ،ي كسبآلو ىعااةز ب
 كوزي  يةضةكةْ ضةزضةو ية. ساوىُوض

 ةشًةُا  ةبا   ئةًاةذ  كداةيةضاةي  زٓاة  زضاووُى  ي ةه   ُؤيةَ ًةيي  
 و اليةُ  جيَبةجيَلسيُ  يةضةكة ي كسيَ .  كةْةزًييةف

وشااويَِة يايو زييااةكةْ بااة بس يااةز    يَةًوو ز ٓاا  ي يااةَ ًااةيي  
 بة شًةُ  كوزي  بةز يَو ي ضّ و ي ُووضسيَّ. ،يايَةكةُيشةو 

هة اةهدةتيَلادا كاة الياةُيَل  ياواكاةزي  يةضاةي ،        يةشي َ ًةيي  
 ييلاةى  ثيَلٔةتاةكةُى  يةْ ضةز باة ياةكيَم هاة     بيَ ، عةز ب شًةْ

 ٓيَِةُىطتدا، باةكةز تيَل  ييلة  ثيَوي ةز اةهدةٓهة  يَ ، يةْعيَساق ب
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دا كةُا يَوشاويَِة يايو زيياةكةْ و بس ياةز  يايَة   ئةو شًةُةُاة  هاة ز   
 .، بةًةزجيَم و زَيَس  بؤ شًةُى كوزيى يابني بلسيَ  يَطةثيَدزاو ز 
 

 
 مةضوار شىةب

 حلوومةت و دامةزراوةكانى ديلة زطاكانىةزمانى دامود
ووضاايِى شًااةُى كااوزيى، شًااةُى ئةيااةوتّ و ُ   يواشي َ ًااةيي  

فةزًى ضةزجةَ  فةزًةُطة و ياًةشزاو كةُى ضةزؤكةيةتى ٓةزيٍَ و 
 الوًةتى ٓةزيٍَ و ثةزهةًةُى كوزيضتةْ و ي ضةآلتى يايو زيية .

ى و ُةًاااةكةزي  ُيَاااواْ يشًاااةُ  ثةيو ُاااد   ضااايَصي َ ًاااةيي  
ةزيٌَةكةُ  ٓو  الوًةت  فيدزايَ و  ى ٓةزيٌَى كوزيضتةْ الوًةت
باؤ ثةيو ُادى هةَاةيَ      و عةز بيياة.  وزي كا شًاةُى   عيَساق ييلةى

ي كااسىَ هةَااةيَ شًااةُى كااوزيى و عااةز بى  ياًااةشزاو  بيةُييااةكةْ 
 شًةُى اليةُةكةى ييلة  بةكةزبيَ .

قؤهديياةكةُ    ضاةُد  ْياة  ،يَللةوتِة يووقاؤهد  ز    ازي َوض ًةيي  
ي ز و    ةكةُىهةَاااةيَ اليةُااا ى كوزيضاااتةْةزيٌَٓاااالوًاااةت  
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شًةُى كوزيى و شًةُى اليةُةكةى  يَويطتة بةثى كوزيضتةْ، ةزيٌَٓ
 .ييلة بيَ 
 و َواضتِةو ى ٓةًيشةيى و كةتى هة ياًةشزاُدْ  ثةشي َ ًةيي  

شاُيئ شًاةُ    و كةزًةُداْ، فةزًةُبةزاْى ُةو   ثوةكةُيبةزشكس و
، ٓيَِسيَ كاوزي  و ن يااةكيَم هااة ثيَااو ز  ضااةز كييةكةْ بااةكةزي  

بوو يةيوي كاوزيى ُاةشاُيَ ، ئاةو     بةآلَ ئةَةز ئةو كةضة كوزي ُة
ثيَويطتة ًةو ياةكى باؤ يياةزى بلسيَا ، باؤ ئاةو ى فيَاسى شًاةُى         

 كوزيى ببيَ  . 
    شةشي َ ًةيي  

ْ يةكااةَ    ي بيَاا  بااة  تااةبوؤ  ضااةزجةَ فةزًةُطااة الووًييااةكة
بةًاةزجيَم ُووضايِة كوزيييةكاة    ،  شًةُى كوزيى و عاةز بى بيَا   

 .يَ ب ي زكةوتووتس
 تةْالدوو كوُطوهطةزى  ُووضيِطة و ُويَِةزايةتي  بوؤى تة يوو َ  

باة شًاةُ     يَا  ب ي هة ٓةزيٌَى كوزيضاتةُدا  يَلخساو  بيةُييةكةْو ز 
  يَ  .بو عةز بى  و شًةُى اليةُةكةى ييلة كوزي  

الااوً  و ُااةالوً    شَةيااةك  ياًوي زٓااة  ةظااد َا ًااةيي  
، ٓاةبيَ   ٓةزيٌَادا ى تياةُ آلةوٓعيَساق  و بيةُ  كة ًةًةهداة  هةَاةيَ   



 نةرميان خؤشناود.ـــــ زارو زمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 01 

 بلةت شًةُ  كوزييشز  ضةوى  يداَ و ُووضساو كةُفؤز  هة ثيَويطتة
. 

و ي ضتِيشاةْ كسيُا     ةكةْتةبوؤ  ضةز شةقةً  ةذي َٓ ًةيي  
و عااةز بى و ئيِطويااصى شااويَّ و ي ظااةز كةْ بااة شًااةُ  كااوزي   

 . يَ ب ي زكةوتووتسبةًةزجيَم ُووضيِة كوزيييةكة ، ي بّ
 
 

 مةثيَهج شىةب
 مانى خويَهدنز

َ  ًااةيي    ثس ؤضااةى ثاااةزو زي  و  هاااة شًاااةُ  كااوزي     ُااؤشي 
 فيَسكسيُدا، شًةُى فةزًيية هة ٓةزيٌَى كوزيضتةُدا .

   بيطتةَ ًةيي  
 وعاةز ب ، توزكٌاةُ ، ضاسيةُ      ةكةُىيويَِدْ بة شًةُا يةكةَ     

هة قوتةخبةُة الوًييةكةُادا هاةذيَس ضاةوييَسي  و شاز تا       ئةزًةُ 
 ي بيَ . ياثةزو زي 

يوو َ  يويَِدْ بة شًةُةكةُى بياةُى هاة قوتةخبةُاة ئةٓوييةكةُادا،     
 يا ي بيَ  .ضةوييَسي  و شاز ت  ثةزو زي هةذيَس 
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ٓااةًوو بةيىااةى ضااةوايةْ و  قوتةخبةُااة و ثة ةُطااة و     ضاايَيةَ 
كؤهيااريَلى ثااةزو زي يى ئااةٓويى ا كااةزتى تةيبااةت، هةضااةزيةتى    

بااةثيَى ثس ُطاايجةكةُى   يويَِاادُى بةشااة واُااةى شًااةُى كااوزيى   
و شاز تى ثةزو زي  هة ز ياصى ًاةيي  يويَِادزاو  ضاةثيَِساو كةُى     
بيَااا ، بةثيَىاااةواُةو  قوتةبيياااةكةُيةْ بؤياااةْ ُيياااة هاااةشاُلؤ و   

 ثة ةُطةكةُى ٓةزيٌَى كوزيضتةُدا و زبطرييَّ.
هاة ٓاةًوو قؤُةكاةكةُى يويَِادُى شاُلاؤ و        بيط  و يةن ًةيي  

ةٓوييةكةْ بةتةيباةتى شاُطاتة ًسؤيياةكةْ،    ثة ةُطة الووًى  و ئ
قوتاااةبى باااة شًاااةُى كاااوزيى ي يويَِيَااا  و و آلًاااى ثسضااايةزى  
تةقيلسيُةو كةْ ي ياتةو ،  شًةُةكةُى ييلة  ز يَطةثيَادزاوْ، باة   

 ًةزجىَ شًةُى كوزيى شًةُى يةكةًى يويَِدْ بيَ  .
هة قؤُةكةكةُى يويَِدُى شاُلؤ و ثة ةُطاة    ًةيي ى بيط  و يوو

لاووًى  و ئةٓويياةكةْ، باةثيَى ثطاجؤز يى بةشاةكة، شًةُااةكةُى      ا
ييلة ز يَطةثيَدزاوْ، بةًةزجيَم ًةيي يةكى تةيبةت بة كوزيؤهاؤجى  

 ٓةبيَ  .
يويَِاادْ بااة يااةتى بسايااى بااؤ يااةو ْ      ًااةيي ى بيطاا  وضااىَ 

 ثيَداويطتيية تةيبةتييةكةْ بة شًةُى كوزيى يابني بلسيَ .
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 مةشةش شىةب
 طانىزمانى كار و بازر

 
يصًاةتطوشازي  كاةزت     ٓاةز ي شَةياةكى   ضاواز  بيط  و  ًةيي  
شًاةُ    ثيَويطاتة  ،ٓاةبيَ   داتيةُا آلةوٓكة ًةًةهدة  هةَةيَ  ،تةيبةت

فااةزًي   ى ييلااةىُ  شًااةُيَلٓيَِة. بااةكةزبااةكةزبٔيَِيَ كااوزي  
 ىيةْ شًةُيَل  بيةُ  بةثيَ  ثيَويطاتي  يصًةتطوشازييةكاة   ،عيَساق

 ئةشاي . ،زبةزاْو شًةُ  بةكة
ُووضيِطة  ضةز ضةزجةَتةبوؤ  ثيَويطتة  ثيَِج بيط  و  ًةيي  

ؤتيَااى و شااويَِة يصًةتطوشازييااةكةُ   ٓو  ةو فسؤشااطة و ضيَشااتخةُ
 ى. ي ش َ هةثةيَ شًةُى كوزييَ شًةُى كوزيى ب ةكةزت  تةيبةت  ب

ْ  ،عيَاساق  ييلاةى  ى ثيَلٔةتاةكةُى شًةُ بة  ييلاةى  شًاةُيَل   باة  ياة
ي زكاةوتووتس  كوزيييةكاة   يِةبةًاةزجيَم ُووضا    ،يَبِووضس بيةُ 

 .بيَ ، بةثيَىةواُةو  ًؤهدةتى كسيُةو يةْ ثيَِةيزيَ 
يااةْ كااةزكسيْ بااة    دْ،بااؤ ياًةشزاُاا  شااة  بيطاا  و  ًااةيي  

كةزيَلدا ثيَويطتة شاُيئ شًاةُ  كاوزي    شويَّ و ةز َٓسيَبةض  هة 
 بيَ  . ضةز كييةكةْ و ن يةكيَم هة ًةزجة
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 ىى شاز كيا  و ُووضاساو  يهاة ثةيو ُاد   ااةوت   بيطا  و  ًةيي  
ُيَاااواْ يةو ُلاااةز  كاااةزت  تةيباااةت و كةزًةُد كةُيااادا )باااة      

ي كسيَااا  ، يَ سي ٓيََِسيَبةضتيشاااةو  ،  شًاااةُ  كاااوزي  باااةكةز 
 شًةُيَلى تسيش هةَةيَ شًةُى كوزيى بةكةزبٔيَِسيَ  .

ئةَةيازيياااةك   ثيَويطاااتة ٓاااةًوو  ٓةشااا بيطااا  و  ًاااةيي  
 ىباااة شًاااةُ  كاااوزي   داةزيٌَ  كوزيضاااتةُٓااا هاااة كةزيؤشيِاااةو 

 وبلسيَتةو .آلب
و  شااتوًةن و كةهوثااةيًوو ةثيَويطااتة ٓاا  ُااؤ بيطاا  و ًااةيي  

ى ) ويَاس اى  يَِسيَ ، بة شًةُ  كوزيٓةَ ي ٓةزيٍَ بةزٓن كة هة كةآلية
هةضةز  بِووضسيَ . الوًةت هة ضيةضةت  ًؤهداةت   شًةُى ييلة  

ةًةُااة  هااة  ٓئااةو بةز ةوزي كسيُ ٓاابةيشااني و ئةضااةُلةز  بااؤ  
 يَاا يَِااسيَّ، ي بٓةَ ي ٓااةزيٍَ و ي ز و   عيَااساق بةزٓااي ز و   

ةًاةكةْ و ن ياةكيَم   ُٓووضني بة شًةُ  كوزي  هةضةز بةز ج ًةز
يَ ، ئةًااة بااةكةزبيَِ ةْهااة ثيَو ز كااةُ  ًؤهدااةت و ئةضااةُلةزييةك  

 ضاااةزجةَو كةتاااةهؤَ   ٓيَِةْيٌَِاااةي  باااةكةزُووضااايئ ضاااةز ز 
 ةتةيبةت   ياو و ي زًةُيش ي َسيَتةو .كةْ ب ةًةٓبةز
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ثاااةز ياْ و فاااؤزً  ياواكاااةز  و ثيَويطاااتة    ضاااييةَ ًاااةيي  
 ويصًةتطوشازي  بةشزَاةُ   ًوو ي شَةيةكى ةٓهةَةيَ ثةز و زَستّ 

ُ  ٓيَِةتد بة شًةُ  كوزي  بّ، باةآلَ باةكةز  ٓثطووهة و ش زف ... 
 ثيَدزاو .يَطةيةْ شًةُيَل  بيةُ  هةثةهديدا ز  ى عةز بى،شًةُ

هااة  و بةُطةشااةيةن يَلاا َةًوو جااؤز  ز ٓاا   ى و يااةنضاا ًااةيي  
، بااةآلَ يَاا بااة شًااةُ  كااوزي  ب   يَاا زيٌَ  كوزيضااتةُدا ي بٓااة 

يااةْ شًااةُيَل   ،عيَااساق ثيَلٔةتااةكةُى ييلااةى  شًااةُ  ٓيَِةُبااةكةز
 يَطةثيَدزاو .بيةُ  هةثةهديدا ز 

ووزيياااة ؤذُةًاااة و ًيااادية و ُةو ُاااد  كوتز  يوو ضااا  و  ًاااةيي  
هة ٓةزيٌَى كوزيضتةُدا ئاةشايْ هاة باةكةزٓيَِةُى شًاةُى      بيةُييةكةْ
 كوزييدا .
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 مةوتةح شىةب
 كانةييةوةتةن ةاتوزمانى ثيَل

كاة شؤزيِاة     ،دايةكةياةكى كةزَيَس يا  ةز ٓهة   ضىَ ض  و  ًةيي  
ةتةيةك  ُةتةو ي  جيةواش هاة كاوزي   ٔضةز بة ثيَل اُةكةىياُيشتوو

ك  ياؤجيَي  شًاةُ  يؤياةْ هاةثةيَ     اثسضايية باة ز   ةيا ٓةبّ، بؤيةْ 
 ويؤييةْ.ةشًةُ  فةزًي  كةزوبةز  ُ ةب ْةشًةُ  كوزييدا بل

ةتةُاة  ٔياًةشزاو كةُ  ئةَ جؤز  ثيَلي بيَ   ضواز ض  و  ًةيي  
ى ةزيٌَٓا ياةكةُيةْ هةَاةيَ ياًوي شَةكاةُ  الوًاةت      يهاة ثةيو ُد 
 شًةُ  كوزي  بةكةزبيَِّ. كوزيضتةُدا،

 
 

 ةشتةمه بةشي
 كؤمصيؤنى زمانة فةرمييةكان

جيَبةجيَلسيُ  ئاةَ  و لسيْ يهةثيَِةو ضةوييَس ثيَِج ض  و  ًةيي  
، هاة ٓاةزيٌَى كوزيضاتةُدا    يةضةية و بةز يَو بسيُ  ضيةضةت  شًةُ 

 .يَ كؤًطيؤُيَم بة ُةو  كؤًطيؤُ  شًةُة فةزًييةكةْ ياي ًةشز



 نةرميان خؤشناود.ـــــ زارو زمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 06 

ةعِةويياة  كؤًطيؤْ يةو ُ  كةضةيةتي  ً شة  ض  و  ًةيي  
ةيااة و ٓ  يو ضااةزبةيؤي  يازاياا  )بويجااة  تةيبااةت  و كااةزَيَس   

 ةية.ٓةزيَل  يةضةي  ثيَويطيت ليَلةًوو ز ٓت  َستِةبةز  آلي ضة
ثطاجؤز   باواز  شًاةْ و      9)كؤًطيؤْ هة  اةوت ض  و  ًةيي  

  كااة يؤيااةْ بااؤ ئااةَ ئةزكااة تااةزيةْ ي كااةْ    ييةضااة و كااةزَيَس 
ْ )ؤْ هةاليةْ ئةجنوًةُ  و شياساْ  ئةُداًةُ  كؤًطي يَ ،ثيَلد   ياة

 ،ضااةيَ ييااةز  ي كااسيَّ  4)بااؤ ًااةو     ةو ثةزهااةًةُ  كوزيضااتةُ
و ًةزجاةكةُى باووْ    ُو َ بلسيَتاةو  ًةو كةيةْ  ي كسيَ  يةن جةز 

 بة ئةُداَ هة كؤًطيؤْ ئةًةُةْ 
 يةكةَ   تةًةُيةْ هة ضى و ثيَِج ضةيَ كةًرت ُةبيَ  .

يَ هااة بواز كااةى يااؤى يصًااةتى   يوو َ  بااة الى كااةًى ي  ضااة  
 كسيبيَ .

 .ضيَيةَ  بس واُةًةى شاُلؤيى ٓةبيَ 
ت  ثةضااةُدكسيُ  ي ضااةآلكؤًطاايؤْ  ٓةشاا  ضاا  و  ًااةيي  
كاة باؤ بةجيَطةيةُادُ      ،ةيةٓيٌَِةييةك  ز  ٓةًووويؤ و ةثيَس  و  ُ

يَ ، بؤ ًةبةضتى ثيَداُى ًؤهدةتى كاةزكسيْ و  ئةزكةكةُ  ثيَويط  ب
ةتى كةزكسيْ و يايطنت، هيرُةيةن هة ُويَِةزاُى هيَطةُدُةو ى ًؤهد
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كؤًطاااايؤْ و ئااااةكةي يةى كااااوزيى و ثةزيَصَااااة و شااااةز واُى    
 ثيَلد ٓيَِسيَ .

كؤًطيؤْ هة يوو بةش  هيرُة  شًةْ و هيرُة   ُؤ ض  و  ًةيي  
  يَ  ثيَلد و ثشلِني بةيواياضووْ

 هاة  بة ٓةًةٓةُطى هةَةيَ ئةكةي يةى كوزيى هيرُة  شًةْيةكةَ/ 
  و ثطجؤز ييةكةُدا يةزًةت  يكوزي  كسيُ  شازاو  كةزَيَس  بواز  بة

ثة  ثةضِدكسيْ هاة   ت،الوًييةكةْ ي ياُةياًوي شَة الوً  و 
 ويةْ ي كةتةو .آلب ؤذُةًة  فةزً ز 

هيرُااة  ثشاالِني و بةيواياضااووْ هةضااةز بِااةًة  تؤًااةز    يوو َ 
يااؤ ، جيَشااخةزي  تي ض تييااةْ، يااةْ بااة  آلةوٓ  آلكسيُاا  ضاالة 

كااة و ُةو ُداُااة    ئااةو ياًااةشزاو ضااةز ثشاالِةز كةُ  ي ُيَسيَتااة
 داةزيٌَ  كوزيضاتةُ ٓا  فتةزيةْ هةَةيَ يةضة  شًةُة فةزًيياةكةُ   ز 

 ُةتةبةية. 
يصًةتطوشازي  كاةزت   ي شَةيةكى ةز كؤًجةُية و ٓ ضوةَ  ًةيي  
ثا ْ  ، هاةذيَس ضاةوييَسي  كؤًطايؤُدا    ٓةبيَ كة كةزًةُد   ،تةيبةت

 .ياي ُيَ  شلسيُ  بةز  شًةُ  كوزي  بة بؤ
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بة ٓةًةٓةُطى هةَاةيَ ئاةكةي يةى    كؤًطيؤْ و يةن  ضى ًةيي  
ةزيٌَ  ٓااُةوُااةْ و ُااةوبسيُ  شااويَّ و ي ظااةز كةْ هااة  بااؤ كااوزيى

بااؤ ئااةو ى جيَبااةجيَيةْ  ي ياتااة الوًااةت شثيَشااِية داكوزيضااتةُ
  .بلةت

ل  ضاس وثس   اثاؤزتيَ ةًوو ضاةهديَم ز  ٓا كؤًطيؤْ  يوو ضى و  ًةيي  
 ةدا ي ياتا يا هةضةز بةز  شًاةُ  كاوزي  هاة باواز  َشايت و الوً     

ى كوزيضااتةْ بااؤ ئااةو ى بااةثيَى   ةزيٌَٓااثةزهااةًةْ و الوًااةت   
 .ثيَويط  بس يةزى هةضةز بدزيَ  

 
 
  
 
 
 
 
 
 



 د.نةرميان خؤشناوزارو زمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 09 

 مةنؤي شىةب
 شساكان

 ةيةضاةي  َةئ كةُىةاوكٌ ةه زثيَىىةض ى وةئ ضىَ ضى و  ًةيي  
    ويَ ةك ي  و يواز ىةضصايةُ َةئ زةبلةت، ب
كةضاايَل  ًةعِااةوي   زثيَىااييةكةةبةزثسضاايةز  ضئةَااةز  /يةكااةَ

ؤشادازيداُةو  ضاةزجن    ٓ  ةكةزت  َشيت بوو، كؤًطايؤْ هةزيَطا  
ثاة   ئةَةز . يَ اي كيَشياًةشزاو  الوًييةكة بؤ ضةزثيَىييةكة ز 

، ياًاةشزاو   تكة كؤًطايؤْ يياةزي  ي كاة   ى ًةو ية ئةو تيَجةز يئ
كؤًطاايؤْ  ئااةوا بااوو، ي واَبااةز  ة ضةزثيَىااييةكةَشااتييةكة هاا

 وبلةتةو .آلديةكةُدا بيؤذُةًة و ًؤشدازيداُةكة  هة ز ٓ يَ ي تواُ
كااةزت   فةزًةُبااةزى ئةَااةز بةزثسضاايةز  ضةزثيَىااييةكة  /يوو َ
 كةتىةها   ، ُاةن ياًةشزاو كاة و ن كةضايَل  ًةعِاةو      باوو َشيت

 ةباائااةوا كااسي،  ىةزثيَىااييةض وةئاا يااداةكةشيف جيَبااةجيَلسيُ  و
  باؤ ئاةو ى هاة ًةو ياةكى يياةزيلساويا      وةكسيَتا  ُووضني ئةَةيازي

ى ضةزثيَىاييةكة هةضاةز    زةَا ةئ ضةزثيَىييةكةى زاض  بلةتاةو ، 
  باةزشتسيّ بةزثسضا  ياًةشزاو كةياةو     طاة يَهاة ز   بةزي واَ باوو، 
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، باااةثيَى يةضاااةى ز يَللاااةزى باااةت  ي يسيَتاااة ضاااةزيصِضاااصا  ئي
 ت هة ٓةزيٌَى كوزيضتةُدا.فةزًةُبةزاُى ي وهدة

ْ  بيَا   ضةزثيَىايلةز ) كةضا  ضسوشايت   ٓاةتوو  ئةَةز  /ضيَيةَ  ياة
ياةْ ياًةشزاو ياةك  الاوً      ،ضةز بة كاةزت  تةيباةت     ًةعِةو

ؤشااداز  ثاا َ ٓ، بيَاا يااةْ بيااةُ   ى كوزيضااتةْ،ةزيٌَٓااي ز و   
اضا   ز    ةكيةزثيَىيةهة ًةو يةك  ييةزيلساويا ضتةو كو  يَ ،ي يز
كاة   يزيَ  ضاصاي بة كةزاًةيةن  ئةوا ،ثةبةُد ُةبوو زةَةئ . وةبلةت

. يَاا شيااةتس ب يشُااةب َ هااة )     ييِااةز كااةًرت و هااة )     ييِااةز    
اضااتلسيُةو   ؤ  ز ٓااةزاُااة ُةبِااة  ليَلئااةو ز  كااة هةاةهدةتيَلاادا

ةياة ياوا  يةضاةي  هةضاةز    ٓكؤًطايؤْ باؤ    ئاةوا  ضةزثيَىييةكة، 
 .تؤًةزبلةتاليةُ  ثيَشيَولةز 

 
  /از َضو
كةزاًةكاة يوو   ييةكةيا،هة اةهدةت  يووبةز كسيُةو   ضةزثيَىا ا  1

 يَ  .ي كس ئةو ُد  
ا ئةَةز اليةُى ضةزثيَىيلةز كةزتى تةيبةت بوو، و بةزي واَ بوو 2 

 .هةضةز ضةزثيَىييةكةى، ئةوا  شويَِةكة بؤ ًةو يةن ياي يسيَ 
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كى، يةْ كةضيَلى ضسوشتى يةْ ًةعِةوى بة شاز  ئةَةزثيَِجةَ / 
بة ُووضني، يةْ بة ٓةز شيَو  و شايَواشيَم، ز يَطاة هاة باةكةزٓيَِةُى     
شًةُة فةزًيياةكةْ و شًاةُى ثيَلٔةتاةكةتى ييلاةى عيَاساق بطسيَا ،       
ئةوا ي بيَ  بة بةُدكسيْ و كةزاًة ضصا بادزيَ ، بةًاةزجيَم ضاصاى    

  ًاةُطيش شياةتس    3بةُدكسيُةكةى هة ًةُطيَم كةًرت ُاةبيَ  و هاة)   
 ، و كةزاًةكةشااى هااة )   ييِااةز كااةًرت ُااةبيَ  و هااة )        ُااةبيَ

 ييِةزيش شيةتس ُةبيَ  .
 

 مةيةد شىةب
 ييةكانهدوماماددة 

ْ  و ُىةجنووًا ةئ زةضا ةه ةثيَويطات  ضاواز  ضاى و   ًةيي   و  شياسا
 ةيةضاةي  َةئا  ى كةْةاوكٌا فةزًةُةكةْ) ،كةْ ُدياداز  يوةث ةُةالي

 . ْةجيَبلةجيَب
بس يةزيَام   ْياة  ،يةضاةيى  قيَلى يض يٓ ةكةز ب  ثيَِج ضى و  ًةيي  

ُاةكؤن   ياةيةضةي َةئ ى كةْةاوكٌ) فةزًةُةكةْ يَةَةه ةك يَ ُةكس
 بّ .
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بس ياةزى كؤًطايؤُى شًةُاة     ئاةو ى   يواى شاة   ضاى و   ًةيي  
 زًىةفاا ىةز ؤذُةًاا ةهاا ةيةضااةي َةئاافةزًييااةكةْ ي زي ضاايَ  و  

 .  كسيَ ي ج َة، جيَببآلوي كسيَتةو  كوزيضتةْ يا عىيقة )و
 

 ياشاية مةدانانى ئ كانىةؤيه
ٓةًيشةيى  ضتووزى ي ًى ضواز ى ز ؤشِةيى ًةيي زةبةه  

شةُبةشاةُى شًاةُى    ةكا  ، ى كؤًاةزى عيَساقاى فيادزايَ   2005ضةهدى )
 زىةزاُطا ةض ةها  ُاةو   بووُى شًةُى كوزيىفةزًي ةياُى بعةز بى 

  ، وُاةو  شادا ةةتاةكةُى ييل ٔشًاةُى ثيَل ٓةزو ٓة ياُى بة  دا،عيَساق
 و ٓةزيٌَاة  تةوهدا  ي ىلةيةضةَ ن و تةتةيب كىةيةضةي ُةبووُىزةبةه

 شاُااسا ثيَويطاا ، بةبااواز  ضيةضااةت  شًةُياادا   هااة كةْةشًةُاا فس
يةضةيةك  هةَ ضةشاِة و ن ضةزضاةو  و ضوازضايَو   ضيةضاةت      

 كسا. شسيعةئةَ يةضةية تبؤية و خبسيَتة كةز،  يَ شًةُ  ثةضِد بلس
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ت الرمسية يف اقليه كوردستان مصروع قانون اللغا
 ـ العراق

 
 

 اعداد
 

 القانىنيجامباز /  ارق حمامى ط
 القانىنى/  هزاداهلل عبد اسىد. 

 اللغىير حممىد كريم/ مد. ع
 اللغىيشناو/ ىخداهلل د. نرميان عب             
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 الكسه األول
 التعريف باملصطلحات

 
 املادٗ األّىل:

 ت املطتعنل٘ يف ٍرا الكاىٌْ ٍْ:املكصْد مبعاىٕ املصطلخا
 : اقلٔه نْزدضتاٌ ـ العسام.االقلٔه

: ٍٕ تلو اللػات اليت مت االعرتاف بَا نلػات زمسٔ٘ اللػات السمسٔ٘
 يف الدضتْز العساقٕ الداٜه.

 : مفْضٔ٘ اللػات السمسٔ٘. املفْضٔ٘
 

 الكسه الثاني
 الكواعد واألهداف

  املادٗ الجاىٔ٘:
سبٔ٘ ٍنا اللػتاٌ السمسٔتاٌ يف مجٔع أزجاٛ العسام اللػ٘ الهْزدٓ٘ ّالع

 مبا فُٔ اقلٔه نْزدضتاٌ.
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 املادٗ الجالج٘: 
يف اقلٔه نْزدضتاٌ تهٌْ لػات مهْىات العسام األخسٚ )اللػات 
التْزنناىٔ٘ ّالطسٓاىٔ٘ ّاألزمئ٘( يف ّحداتَا االدازٓ٘، ّيف حاالت 

 الطسّزٗ لػات زمسٔ٘ اىل جاىب اللػ٘ الهْزدٓ٘.
 : ملادٗ السابع٘ا

اهلدف مً ٍرا الكاىٌْ ٍْ تجبٔت اللػ٘ الهْزدٓ٘ ّجعلَا عنلًٔا لػ٘ 
زمسٔ٘ يف اقلٔه نْزدضتاٌ، ّتيعٔه زمسٔتَا يف عالقاتَا مع اللػات 

 السمسٔ٘ األخسٚ يف العسام االحتادٖ.
 املادٗ ارتامط٘: 

تكْو حهْم٘ اقلٔه نْزدضتاٌ، ّعلٙ ضْٛ أمييا الكْمٕ، بسضه 
ْٓ٘ غفاف٘ ّمتٔي٘ ّتعنل بَا، ّمع اٌ ٍرِ الطٔاض٘ تتبع ضٔاض٘ لػ

حالًٔا يف اقلٔه نْزدضتاٌ ـ العسام إال اٌ االقلٔه ٓيطل مع أجصاٛ 
نْزدضتاٌ األخسٚ ّادتالٔات الهْزدٓ٘ خازج الْطً مً أجل 

 تطْٓس اللػ٘ ّالجكاف٘ الهْزدٓتني ّتكدمَنا.
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 الكسه الثالث
 لغة الكوانني واحملاكه

 : الطادض٘املادٗ 
 ٓته اعداد نل مػسّع قاىْىٕ ّٓصدم باللػ٘ الهْزدٓ٘.

 املادٗ الطابع٘:
 دتاٌ صٔاغ٘ الكْاىني جيب أٌ تطه بني أعطاَٜا اختصاصًا لػًْٓا.

 املادٗ الجامي٘:
تيػس ىصْص الكْاىني ّالكسازات يف ادتسٓدٗ السمسٔ٘ ذتهْم٘ اقلٔه 

٘ الػو يف الػسح نْزدضتاٌ باللػتني الهْزدٓ٘ ّالعسبٔ٘، ّيف حال
 تهٌْ اليطد٘ الهْزدٓ٘ هلا ٍٕ املصدز.

 املادٗ التاضع٘:
يف صدّز أٖ قاىٌْ تته االغازٗ اىل اللػات السمسٔ٘ ّجَ٘ تيفٔر  

 الكاىٌْ.
 املادٗ العاغسٗ: 

تهتب ّتداز باللػ٘ الهْزدٓ٘ ناف٘ االجساٛات الكاىْىٔ٘ ّنرلو 
 قسازات اذتهه.
 املادٗ اذتادٓ٘ عػسٗ:
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ٌْ أحد األطساف الكاىْىٔ٘ عسبٕ اللػ٘، أّ ميتنًٔا اىل يف حال٘ ن
احدٚ اللػات السمسٔ٘ العساقٔ٘ االخسٚ أّ يف أٓ٘ حال٘ ضسّزٓ٘ 
أخسٚ، تطنح باضتعنال تلو اللػ٘ يف مجٔع االجساٛات الكاىْىٔ٘، 
ّتصدز بَا قسازات احملهن٘ بػسط أٌ َٓٔأ مرتجه اىل اللػ٘ 

 الهْزدٓ٘.
 

 الكسه الرابع
 سات احللومية واملنصآت األخرىلغة املؤس

 
 املادٗ الجاىٔ٘ عػسٗ: 

اللػ٘ الهْزدٓ٘ ٍٕ لػ٘ ارتطاب٘ ّالهتاب٘ السمسٔ٘ لهاف٘ الدّاٜس 
ّميػآت زٜاض٘ االقلٔه ّحهْم٘ االقلٔه ّبسملاٌ نْزدضتاٌ 

 ّالطلط٘ الكطأٜ٘.
 املادٗ الجالج٘ عػسٗ: 

الت بني حهْم٘ اللػتاٌ الهْزدٓ٘ ّالعسبٔ٘ ٍنا لػ٘ العالقات ّاملساض
اقلٔه نْزدضتاٌ مً جَ٘ ّاذتهْم٘ االحتادٓ٘ ّاقالٔنَا االخسٚ مً 
جَ٘ ثاىٔ٘ ّأما خبصْص العالق٘ مع امليػآت األجيبٔ٘ فٔنهً 

 اضتعنال لػتَا اىل جاىب اللػتني الهْزدٓ٘ ّالعسبٔ٘.
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 املادٗ السابع٘ عػسٗ: 
ْم٘ اقلٔه تهٌْ االتفاقٔات الجيأٜ٘ أّ االتفاقٔات التعددٓ٘ بني حه

 نْزدضتاٌ ّادتَات ارتازجٔ٘ باللػ٘ الهْزدٓ٘ ّلػ٘ تلو ادتَ٘.
 املادٗ ارتامط٘ عػسٗ: 

اجادٗ اللػ٘ الهْزدٓ٘ تطتعنل ننكٔاع اضاضٕ يف تعٔني املْظفني 
الداٜنٔني ّاملؤقتني ّالعاملني ّزفع دزجاتَه ّيف حال٘ عدو نٌْ 

لُ مدٗ ٓتعله املْظف نْزدًٓا اّ جاٍاًل باللػ٘ الهْزدٓ٘ فتخدد 
 خالهلا اللػ٘ الهْزدٓ٘.

 املادٗ الطادض٘ عػسٗ: 
: تهتب قطع عيآًّ ناف٘ الدّاٜس اذتهْمٔ٘ باللػتني الهْزدٓ٘ أّاًل

 ّالعسبٔ٘ بػسط أٌ تهٌْ الهتاب٘ الهْزدٓ٘      ابسش االثيتني.
: تهٌْ قطع عيآًّ املهاتب ّاملنجلٔات ّقيصلٔات البلداٌ ثاىًٔا

ٔ٘ يف اقلٔه نْزدضتاٌ باللػات الهْزدٓ٘ ّالعسبٔ٘ ّامليعنات االجيب
 ّلػ٘ ادتَ٘ املعئ٘.

 املادٗ الطابع٘ عػسٗ: 
علٙ مجٔع املؤضطات اذتهْمٔ٘ ّغري اذتهْمٔ٘ العساقٔ٘ أّ االجيبٔ٘ 
اليت تتعامل مع مْاطين االقلٔه أٌ تساعٕ اللػ٘ الهْزدٓ٘ آطًا يف 

 اضتنازاتَا ّنتاباتَا.
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 :املادٗ الجامئ٘ عػسٗ
تهٌْ قطع عيآًّ الػْازع ّتأغري املياطل ّاحملالت باللػات 
الهْزدٓ٘ ّالعسبٔ٘ ّاالىهلٔصٓ٘ بػسط اٌ تهٌْ الهتاب٘ الهْزدٓ٘ 

 ابسشٍا مجٔعًا.
 

 الكسه اخلامس
 لغة الدراسة

 املادٗ التاضع٘ عػسٗ: 
اللػ٘ الهْزدٓ٘ يف اقلٔه نْزدضتاٌ ٍٕ اللػ٘ السمسٔ٘ يف عنلٔات 

 ه.الرتبٔ٘ ّالتعلٔ
 املادٗ العػسٌّ:

: تهٌْ الدزاض٘ باللػ٘ العسبٔ٘ أّ التْزنناىٔ٘ أّ الطسٓاىٔ٘ أّ أّاًل
 األزمئ٘ يف املدازع اذتهْمٔ٘ حتت اغساف ّشازٗ الرتبٔ٘ يف االقلٔه.

: الدزاض٘ باللػات األجيبٔ٘ يف املدازع األٍلٔ٘ تهٌْ حتت ثاىًٔا
 اغساف ّشازٗ الرتبٔ٘ يف االقلٔه.

ٓاض االطفال ّاملدازع ّاملعاٍد ّالهلٔات الرتبْٓ٘ : علٙ زثالجًا
األٍلٔ٘ التابع٘ للكطاع ارتاص أٌ تفسض حص٘ تعله اللػ٘ الهْزدٓ٘ 
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ضنً املْاد الدزاضٔ٘ االجبازٓ٘، ّفل مبادئ ّشازٗ الرتبٔ٘، ّبعهطُ 
 ضْف حيسو طالبَا مً الكبْل يف جامعات ّمعاٍد اقلٔه نْزدضتاٌ.

 املادٗ الْاحدٗ ّالعػسٌّ: 
يف ناف٘ مساحل الدزاض٘ ادتامعٔ٘ ّاملعاٍد اذتهْمٔ٘ ّاألٍلٔ٘ 
ّباألخص يف الدزاضات االىطاىٔ٘ ٓدزع الطالب باللػ٘ الهْزدٓ٘ 
ّجئب بَا علٙ األضٝل٘ االمتخاىٔ٘، ّتطنح باللػات األخسٚ بػسط 

 أٌ تهٌْ اللػ٘ الهْزدٓ٘ ٍٕ اللػ٘ األّىل يف الدزاض٘.
 املادٗ الجاىٔ٘ ّالعػسٌّ: 

نح بالدزاض٘ باللػات األخسٚ يف ناف٘ مساحل الدزاض٘ ادتامعٔ٘ تط
ّاملعاٍد اذتهْمٔ٘ ّاألٍلٔ٘ حبطب اختصاص االقطاو بػسط أٌ 

 تكسز هله مادٗ يف الهْزدّلْجٕ.
 املادٗ الجالج٘ ّالعػسٌّ: 

ٓصاز اىل تَٔأٗ ارتط اجملطه باللػ٘ الهْزدٓ٘ الصخاب اذتاجات 
 ارتاص٘.

 
 الكسه السادس

 لغة العنل والتجارة
 املادٗ السابع٘ ّالعػسٌّ: 
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علٙ مجٔع املؤضطات ارتدمٔ٘ للكطاع ارتاص ّاليت تتعامل مع 
املْاطيني أٌ تطتعنل اللػ٘ الهْزدٓ٘، ّأىَا حسٗ يف اضتعنال لػ٘ 
زمسٔ٘ عساقٔ٘ اخسٚ اّ لػ٘ أجيبٔ٘ حطب ضسّزٗ ارتدم٘ ّلػ٘ 

 املطتَلهني.
 املادٗ ارتامط٘ ّالعػسٌّ: 

أٌ تهٌْ قطع عيآًّ ناف٘ املهاتب ّستالت البٔع ّاملطاعه  جيب
ّالفيادم ّستالت خدمات الكطاع ارتاص باللػ٘ الهْزدٓ٘، ّجيْش 
أٌ تهٌْ ٍرِ الكطع بلػات مهْىات العسام األخسٚ أّ بلػات 
أجيبٔ٘ أخسٚ بػسط أٌ تهٌْ الهتاب٘ الهْزدٓ٘ ٍٕ األبسش، ّبعهطُ 

 حتسو ٍرِ احملالت مً االجاشٗ.
 املادٗ الطادض٘ ّالعػسٌّ: 

جيب أٌ تهٌْ اجادٗ اللػ٘ الهْزدٓ٘ نػسط أضاع يف التعٔني أّ 
 العنل علٙ ضبٔل العكد يف أٖ ستل أّ عنل.

 املادٗ الطابع٘ ّالعػسٌّ: 
ً٘( يف االتصاالت بني  تطتعنل اللػ٘ الهْزدٓ٘ )غفاًٍا أّ نتاب

جيْش أصخاب الكطاع ارتاص ّعناهله )مبا فَٔه املتعاقدًٓ( ّ
 اضتعنال لػ٘ أخسٚ أٓطًا اىل جاىب اللػ٘ الهْزدٓ٘.

 املادٗ الجامي٘ ّالعػسٌّ: 
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جيب ىػس االعالىات عً الْظاٜف الػاغسٗ يف اقلٔه نْزدضتاٌ 
 باللػ٘ الهْزدٓ٘.

 املادٗ التاضع٘ ّالعػسٌّ: 
جيب الهتاب٘ باللػ٘ الهْزدٓ٘ )اضاف٘ اىل اللػات األخسٚ( علٙ ناف٘ 

امليتج٘ يف االقلٔه، ّعلٙ اذتهْم٘ أٌ تػرتط الهتاب٘ املْاد ّالبطاٜع 
باللػ٘ الهْزدٓ٘ علٙ مجٔع البطاٜع امليتج٘ يف خازج االقلٔه ّخازج 
العسام نػسط مً غسّط اجاشتَا ّتطَٔالتَا ّأٌ تسضه ذلو يف 
ضٔاض٘ االجاشٗ ّالتطَٔالت يف اضترياد تلو املْاد، ّٓػنل ذلو 

ه ناف٘ امليتجات ّباألخص نتابات تعلٔنات االضتعنال ّقطاٜ
 االدّٓ٘.

 املادٗ الجالثٌْ: 
جيب أٌ تهٌْ اضتنازات الطلب ّالدفع ّاضتالو اليكْد مع مجٔع 
املؤضطات ارتدمٔ٘ ّالتجازٓ٘ ّالْصْالت ّاملعسّفات..اخل باللػ٘ 
الهْزدٓ٘، علنًا ٓطنح باضتعنال اللػ٘ العسبٔ٘، أّ لػ٘ أجيبٔ٘ اىل 

 جاىب اللػ٘ الهْزدٓ٘.
 دٗ الْاحدٗ ّالجالثٌْ: املا
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جيب أٌ تهٌْ ناف٘ االعالىات ّاليداٛات باللػ٘ الهْزدٓ٘ يف اقلٔه 
نْزدضتاٌ، ّٓطنح باضتعنال لػات مهْىات العسام األخسٚ، أّ 

 أٓ٘ لػ٘ أجيبٔ٘ اىل جاىب اللػ٘ الهْزدٓ٘.
 املادٗ الجاىٔ٘ ّالجالثٌْ: 

ه نْزدضتاٌ الصخف ّاالعالو ّاألّضاط الجكافٔ٘ األجيبٔ٘ يف اقلٔ
 حسٗ يف اضتعنال اللػ٘ الهْزدٓ٘.

 
 

 الكسه السابع
 لغات امللونات الكومية

 املادٗ الجالج٘ ّالجالثٌْ: 
يف أٖ ّحدٗ ادازٓ٘ تهٌْ أنجسٓ٘ ضهاىَا مً مهٌْ قْمٕ غري 
نْزدٖ، هله اقساز لػتَه لػ٘ زمسٔ٘ يف اعناهله الداخلٔ٘ اىل جاىب 

 ٕ.اللػ٘ الهْزدٓ٘ عً طسٓل اضتفتاٛ ستل
 املادٗ السابع٘ ّالجالثٌْ: 

علٙ مؤضطات ٍرا اليْع مً املهْىات اضتعنال اللػ٘ الهْزدٓ٘ يف 
 شتابساتَا مع مؤضطات حهْم٘ االقلٔه.
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 الكسه الثامن
 مفوضية اللغات الرمسية

 املادٗ ارتامط٘ ّالجالثٌْ: 
بػٔ٘ مساقب٘ ّتيفٔر ٍرا الكاىٌْ ّادازٗ الطٔاض٘ اللػْٓ٘ ٓته اىػاٛ 

 ٘ باضه مفْضٔ٘ اللػات السمسٔ٘.مفْضٔ
 املادٗ الطادض٘ ّالجالثٌْ: 

هلرِ املفْضٔ٘ غدصٔ٘ معيْٓ٘ ّهلا اضتكالهلا املالٕ أٖ )هلا مٔصاىٔ٘ 
خاص٘( ّادازٗ خاص٘، ّهلا صالحٔ٘ اختاذ االجساٛات الكاىْىٔ٘ 

 الطسّزٓ٘.
 املادٗ الطابع٘ ّالجالثٌْ: 

زتاالت اللػ٘  ( اعطاٛ اختصاصٔني يف9تتهٌْ املفْضٔ٘ مً )
ّالكاىٌْ ّاالدازٗ ٓتفسغٌْ للكٔاو بَرِ املَن٘ ّٓعٔيٌْ مً قبل 

( ضيْات، قابل٘ 4زتلظ الْشزاٛ أّ مً قبل بسملاٌ نْزدضتاٌ ملدٗ )
 للتجدٓد ملسٗ ّاحدٗ ّٓػرتط يف عطْٓ٘ املفْضٔ٘ ما ٓلٕ:

 : أٌ ال ٓكل عنس العطْ عً مخظ ّثالثني ضي٘.أّاًل
( عػس ضيْات يف زتال 01يف األقل ) : أٌ ٓهٌْ قد خدوثاىًٔا

 عنلُ.
 : أٌ ٓهٌْ حاصاًل علٙ الػَادٗ ادتامعٔ٘.ثالجًا
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 املادٗ الجامي٘ ّالجالثٌْ: 
للنفْضٔ٘ صالحٔ٘ تصدٓل ىعامَا الداخلٕ ّمجٔع تعلٔناتَا 
الطسّزٓ٘ لتيفٔر أعناهلا ّتػهل دتي٘ مً ممجلٕ املفْضٔ٘ ّاالنادمئ٘  

ات لػسض اجاشٗ العنل ّضخبَا ّغلل الهْزدٓ٘ ّاحملافع٘ ّالبلدٓ
 مكساتَا.

 
 املادٗ التاضع٘ ّالجالثٌْ: 

 تتألف املفْضٔ٘ مً قطنني ٍنا دتي٘ اللػات ّدتي٘ املتابع٘ ّالتفتٔؼ:
: دتي٘ اللػ٘ تطاعد املؤضطات اذتهْمٔ٘ ّغري اذتهْمٔ٘ بالتيطٔل أّاًل

 مع االنادمئ٘ الهْزدٓ٘ يف زتاالت تهسٓد املصطلخات االدازٓ٘
 ّالتدصصٔ٘ ّتيػسٍا يف ادتسٓدٗ السمسٔ٘ بعد تصدٓكَا.

: دتي٘ التفتٔؼ ّاملتابع٘، ّتْفد مفتػَٔا اىل تلو املؤضطات ثاىًٔا
ّاألّضاط اليت ختالف قاىٌْ اللػات السمسٔ٘ يف اقلٔه نْزدضتاٌ، 

 ّذلو تيفٔرًا لطلبات املْاطيني أّ مببادزٗ ميَا.
 املادٗ األزبعٌْ: 

ضط٘ خدمٔ٘ تابع٘ للكطاع ارتاص تطه عاملني ال أٌ أٓ٘ غسن٘ أّ مؤ
ٓعسفٌْ اللػ٘ الهْزدٓ٘ تطع خط٘ لتخطني أحْال اللػ٘ الهْزدٓ٘ 

 حتت اغساف املفْضٔ٘.
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 املادٗ الْاحدٗ ّاألزبعٌْ: 
تكدو املفْضٔ٘ ّبالتيطٔل مع االنادمئ٘ الهْزدٓ٘ مكرتحًا اىل حهْم٘ 

باللػ٘ الهْزدٓ٘  اقلٔه نْزدضتاٌ لتطنٔ٘ ّذنس احملالت ّاملياطل
 لتيفٔرٍا.

 املادٗ الجاىٔ٘ ّاألزبعٌْ: 
تكْو املفْضٔ٘ بتكدٓه تكسٓس مفصل ضيًْٓا اىل بسملاٌ ّحهْم٘ اقلٔه 
نْزدضتاٌ حْل ّضعٔ٘ اللػ٘ الهْزدٓ٘ يف اجملاالت العام٘ 

 ّاذتهْمٔ٘، لٔته اقسازِ.
 

 الكسه التاسع
 العكوبات

 املادٗ الجالج٘ ّاألزبعٌْ: 
 احهاو ٍرا الكاىٌْ ٓتعسض للعكْبات اآلتٔ٘:نل مً خيالف 

: إذا ناٌ املطؤّل عً املدالف٘ غدصًا معيًْٓا يف الكطاع العاو أّاًل
فاٌ املفْضٔ٘ ضتيبُ تلو املؤضط٘ اىل املدالف٘ الْاقع٘ عً طسٓل 
التيبُٔ، فإٌ مطت مدٗ التيبُٔ ّاضتنست املؤضط٘ يف غَٔا فإٌ 

يف الصخف ّّضاٜل االعالو املفْضٔ٘ هلا اذتل يف ىػس التيبُٔ 
 األخسٚ.
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: ّأٌ ناٌ املطؤّل عً املدالف٘ مْظفًا يف الكطاع العاو ثاىًٔا
ّازتهب تلو املدالف٘ اثياٛ الْاجب )اٖ مل ٓهً مؤضط٘ نػدص 
معيْٖ( فاىُ ٓيبُ حتسٓسًٓا لٔكْو شتالفتُ خالل مدٗ معٔي٘، ّاٌ اضتنس 

مطؤّل يف مؤضطتُ  يف شتالفتُ فاىُ ضٔعاقب اىطباطًٔا مً قبل أعلٙ
 ّفل قاىٌْ تيعٔه مْظفٕ الدّل٘ القلٔه نْزدضتاٌ.

: إذا ناٌ املدالف )غدصًا طبٔعًٔا أّ معيًْٓا( ميتنًٔا اىل الكطاع ثالجًا
ارتاص أّ ناٌ مؤضط٘ حهْمٔ٘ خازج اقلٔه نْزدضتاٌ، أّ ناٌ 
أجيبًٔا فاىُ ٓيبُ اىل ّجْب تصخٔح شتالفتُ خالل مدٗ معٔي٘، فاٌ مل 

فاىُ ضٔعاقب بػسام٘ ال تكل عً )  ( دٓياز ّال تصٓد علٙ )  (  ٓلتصو
دٓياز، فاٌ فػلت تلو االجساٛات يف تصخٔح تلو املدالف٘ 

 فللنفْضٔ٘ فتح دعْٚ قطأٜ٘ ضد املدالف.
 : زابعًا

 يف حال٘ تهساز املدالف٘ فإٌ الػسام٘ ضتتطاعف. -0
فتُ، فطٔػلل إذا ناٌ طسف املدالف٘ قطاعًا خاصًا ّاضتنس يف شتال -2

 ستلُ ملدٗ معٔي٘.
: إذا قاو غدص طبٔعٕ أّ معيْٖ بْضع العساقٔل أماو خامطًا

اضتعنال اللػات السمسٔ٘ ّلػات املهْىات العساقٔ٘ األخسٚ غفاًٍا أّ 
حتسٓسًٓا أّ بأٓ٘ ّضٔل٘ ناىت فاىُ جيب أٌ ٓعاقب باذتبظ ّالتػسٓه 
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ٙ ثالث٘ بػسط أال تكل عكْب٘ حبطُ عً غَس ّاحد ّال تصٓد عل
 أغَس ّال تكل الػسام٘ عً )   ( دٓياز ّال تصٓد علٙ )  ( دٓياز.

 
 الكسه العاشر
 املواد اخلتامية

 املادٗ السابع٘ ّاألزبعٌْ: 
 علٙ زتلظ الْشزاٛ ّادتَات ذات العالق٘ تيفٔر أحهاو ٍرا الكاىٌْ.

 املادٗ ارتامط٘ ّاألزبعٌْ: 
 ٍرا الكاىٌْ. ال ٓعنل بأٖ ىص قاىْىٕ أّ قساز ٓعازض أحهاو

 املادٗ الطادض٘ ّاألزبعٌْ: 
ٓيفر ٍرا الكاىٌْ بعد صدّز قساز مفْضٔ٘ اللػات السمسٔ٘ ّىػس 

 الكاىٌْ يف جسٓدٗ )ّقاٜع نْزدضتاٌ( السمسٔ٘.
 

 االسباب املوجبة
علٙ ضْٛ املادٗ السابع٘ للدضتْز الداٜه دتنَْزٓ٘ العسام االحتادٖ 

لػ٘ الهْزدٓ٘ يف مجٔع أزجاٛ ( ّاليت اعرتفت بسمسٔ٘ ال2112لطي٘ )
العسام اىل جاىب اللػ٘ العسبٔ٘، ننا ّاعرتفت بلػات املهْىات 
العساقٔ٘ األخسٚ، ّلعدو ّجْد قاىٌْ خاص ننا ٍْ يف الدّل ذات 
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اللػات املتعددٗ، ّاالقالٔه متعددٗ اللػات لتيعٔه زتاالت الطٔاض٘ 
للػْٓ٘ ٓته اللػْٓ٘، فكد ازتؤٖ ّضع قاىٌْ ننصدز ّاطاز للطٔاض٘ ا

 التصسف مبْجب بيْدِ، لرا فكد غسع ٍرا الكاىٌْ.
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 ًْیص قاًْى زباًِای رضوی پیع

 عراق -در اقلین کردضتاى                     

 

 

 

 از:  تِیَ

 ّکیل طارق جوباز/ حقْقذاى

 / حقْقذاى زادٍ   د. آضْ عبذهللا

 د. عور هحوْد کرین/ زباًػٌاش

 خْغٌاّ/ زباًػٌاش  ریواى عبذهللاد. ً
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 بخع اّل

 تعریف اصطالحات

از  یووي نووکًْى   هقفووْا  ش  ـووتیدکه   ووَی یکاان:  هااادٍ

 نس ز شیس ظت:   ًد بَ ؼدٍ   کز گسفتَ بَ

 ػس ق. – نلین:  نلین  ساظتکى 

طبق اظتْز )نوکًْى  ظکظو     شبکًِکی زظو : شبکًِکی   َ

 . ًد ؼدٍ  زظویت ؼٌکختَ ػس ق بَ

  ویعیْى:  ویعیْى شبکًِکی زظو .

 

 بخع دّم

 هباًی ّ ُذفِا

ّ ػسب  از ظسهکظوس ػوس ق ّ   شبکًِکی  سایی دّم:  هادٍ

 از  نلین  ساظتکى اّ شبکى زظو  ُعتٌد.   شجولَ

هکًْووک   از  نلووین  ساظووتکى شبکًِووکی ای ووسی ضااْم:  هااادٍ

)شبکًِووکی هس وکً رظوووسیکً  ّ  زهٌوو   از دوووک    ػووس ق

از  ٌوکز   ز چِوکزچْ  ّ دود  ا زی هسبْطوَضوسّزی ّ ا

 شبکى  سای زظویت ا زًد.

ُوووووووودن  یووووووووي نووووووووکًْى ه بیووووووووت ّ ی چِااااااااارم:  هااااااااادٍ

ازآّزاى زظووووویت شبووووکى  ووووسای از  نلووووین  ػول ی بوسدلووووَ

  ساظتکى ّ هٌظین  یي

  ظت. بک ای س شبکًِکی زظو  ػس ق  زظویت از ز بتَ
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هٌیوت اّلت  نلوین  ساظوتکى بوک ازًظسگوسفتي  ی پٌجن:  هادٍ

زیصی  بوک شبوکى ظیکظوت  ؼووکن ّ نوکطغ  کیوَ  هل  از ز بتوَ

 یوي ظیکظوت از  نلوین   آّزا.  گسچوَ  جوس  از هو   ّ بَ   ساٍ

ّ   ؼْار ّل  از ز ظتکی هْظؼَ ه   ػس ق  یکاٍ – ساظتکى 

 یؽبسا شبکى ّ فسٌُگ  سای بوک ای وس بهؽوِکی  ساظوتکى 

 وکید.ً ّ زًّد  سای از خکزج  ش  ؽْز ًیص ُوکٌُ   ه 

 

 بخع ضْم

 زباى قاًْى ّ دادگاُِا

  ی لووْ یخ نووکًًْ  از  نلووین  ساظووتکى بووَ  لیووَی غػاان:  هااادٍ

 زظد. ّ بتفْیب ه   ؼدٍ  شبکى  سای هِیَ

از  ویعووووویًِْکی هووووودّیي نوووووْ ًیي بکیووووود  ی ُفاااااتن: هاااااادٍ

 بکؼٌد.  هتهففکى شبکى ػضْیت ا ؼتَ

ُووساّ شبووکى   ًووؿ نووْ ًیي ّ هفووْبک  بووَ ی ُػااتن: هااادٍ

ی زظو  اّلت  نلین  ساظوتکى  ّ ػسب  از زّشًکهَ  سای

آیودر  از هوعیس ّ هبیویي  ؼوککل   یػ  گساا. ُسگکٍ هٌتؽس ه 

 ؼْا. هسجغ هذعْ  ه   ًؿ  سای نْ ًیي

شبکًِکی زظوو    از دیي ـدّز ُس نکًًْ  بَ ی ًِن: هادٍ

 ؼْا. ه   ی آى  ؼکزٍ ّ طسفِکی  جس  ٌٌدٍ

هفووویوک       شجولووَی هبکد ووک  نضووک   لیووَ ی دُاان: هااادٍ

 شبکى  سای  جس  ّ هدّیي ه  گساا.  ا اگکُِک بَ
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یکوو   ش طسفِووکی اػووکّی نووکًًْ ر   ُسگووکٍ ی یااازدُن: هااادٍ

یک  ای س  ش هکًْک  ػوس ق بکؼود   بَ  شبکى یک ّ بعتَ ػس 

هوْ ى  ش  یوي شبکًِوک  ّ یک از ُس دکلت ضسّزی ای وسر ه 

   ظوووتوکاًٍیوووص از هبکد وووک  نضوووک   ّ هفوووویوک  ا اگکُِوووک 

شبوکى   ی آًِوک بوَ هتسجن بوس ی هسجووَ   سار هؽسّط بسآًکَ

  سای هأهیي گساا.

 

 بخع چِارم

 زباى دضتگاُِای دّلتی ّ دیگر هؤضطات

ّ ً وووکزغ   شبوووکى  ووسای شبوووکى هککلوووَ ی دّازدُاان: هااادٍ

زیکظووت   بووَ  ی  ا ز   ّ هؤظعووک  ّ بعووتَ زظووو  از  لیووَ

  ظت. ی نضک یَ ّ نٍْ نلینر اّلت  نلین ّ  کزلوکى  ساظتکى 

شبووکى  زهبکطووک  ّ هککهبووک  هیووکى اّلووت  ی ضاایسدُن: هااادٍ

 نلووین  ساظووتکى ّ اّلووت فیوودز   ّ ای ووس  نلیوِووکی ػووس ق 

ظت. بس ی  زهبوکط بوک هؤظعوک   ُساّ شبکى  سای ّ ػسب 

ّ ػسبوو ر شبووکى  هووْ ى از  ٌووکز اّ شبووکى  ووسای خووکزج  ه 

 ز  ًیص بککز گسفت. طسن هسبْطَ

ی  ر یووک چٌدجکًبووَ ُکی اّجکًبووَ هْ فقتٌکهووَ ن:ی چِاااردُ هااادٍ

اّلت  نلین  ساظتکى بک طسفِکی خکزج  نلین  ساظتکىر بکیود 

 شبکى  سای ّ شبکى طسن هقکبل هدّیي ؼْا.  بَ

ّ  ًتقوک  ا  وو  ّ هْنوت  از  ظتهد م ّ ًقل ی پاًسدُن: هادٍ

شبووکى  ووسای   ی آًووکىر آؼووٌکی  بووَ  کزهٌوود ى ّ هسفیووغ زهبووَ



 نةرميان خؤشناود.ـــــ زارو زمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 44 

ؼووْا.  ه    ش هؼیکزُووکی  ـوول  بکووکز گسفتووَ ػٌْ ى یکوو  بووَ

فسا هْزا ًظس غیس سا بْا یک  یٌکَ  سا بوْا ّلو    ُّسگکٍ

ظووت بووس ی ّی  شبووکى  ووسای آؼووٌکی  ًد ؼووتر ضسّزی  بووَ

  ز  فس گیسا. ؼْا هک ط  آى شبکى  سای  هده  از ًظس گوتَ

 ی غاًسدُن  هادٍ

ساّ ُو  هکبلُْکی ظساز هوکه   ا ز   اّلت  بکیود بوَ :"اّال

ی  ًْؼوتَ  ؼْا هؽوسّط بسآًکوَ  شبکى  سای ّ ػسب  ًْؼتَ

 هس بکؼد.  سای بسجعتَ

هکبلُْووووکی افووووکهسّ ًوکیٌوووودگیِک ّ  ٌعووووْل سیِکی  :"ثاًیااااا

   ؽوْزُک ّ ظووکشهکًِکی خووکزج  از  نلووین  ساظووتکى بکیوود بووَ

  ًْؼووتَ  شبکًِووکی  ووسای ّ ػسبوو  ّ شبووکى طووسن هسبْطووَ

 ؼْا.

  ّ غیساّلت  ػس نو  ّ ی اّلت هؤظعَ  ُس ی ُفذُن: هادٍ

بکؼودر بکیود   بوک ُوْطٌوکى  نلوین نوس زا ای ا ؼوتَ  خکزج   وَ

ز   شبکى  سای  ُکی هسبْطَر ٌُ کم هٌظین فسهِک ّ ًْؼتَ بَ

 ًیص هس ػک  ًوکید.

ُوکّ  هوک ي ّ  هکبلُْوکی ز ٌُووکی  از جکاٍ ی ُیجذُن: هادٍ

خْ ُود   شبکًِکی  سایر ػسب  ّ  ً لیع  ًْؼتَ  هٌکطق بَ

 هس بکؼد. ی  سای بسجعتَ ًْؼتَ  هؽسّط بسآًکَ ؼدر

 

 بخع پٌجن

 زباى آهْزظ
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شبکى  سای از زًّد آهْشغ ّ  سّزغ ی ًْزدُن:  هادٍ

 ظت.  نلین  ساظتکى شبکى زظو 

 ی بیطتن: هادٍ

شبکًِکی ػسب رهس وکً ر ظسیکً  ّ   آهْشغ بَاّال" : 

 زهٌ  از هد زض اّلت   نلین  ساظتکى شیس ًظکز  

 ْشغ ّ  سّزغ خْ ُد بْا.ّش ز  آه

شبکًِکی خکزج  از هود زض غیساّلتو    آهْشغ بَ :"ثاًیا

)غیووس  ًتوووکػ   شیووس ًظووکز  ّش ز  آهووْشغ ّ  ووسّزغ 

 خْ ُد بْا.

ی  ْا عووووتکًِک ّ هوووود زض ّ ا ًؽعووووس ُک ّ   لیووووَ :"ثالثااااا

بهووووػ خفْـوووو   -ُکی آهْشؼوووو  غیساّلتوووو   ا ًؽووووکدٍ

ّش ز  ز  طبووق  سًعووی ِکی  هْظوٌوود آهووْشغ شبووکى  ووسای

آهْشغ ّ  سّزغ از لیعت هْ ا ازظ  خوْا نوس ز اٌُودر 

آهووووْش ى آًِووووک از ا ًؽوووو کُِکّ  ازغیووووس  یٌفووووْز  ا ًػ

 ًهْ ٌُد ؼد.  ا ًؽعس ُکی  نلین  ساظتکى  ریسفتَ

ی هس دل آهْشغ ا ًؽ کُِک ّ  از ُوَ ّیکن: ی بیطت هادٍ

ی ػلوْم  از زؼوتَ  ا ًؽعس ُکی اّلت  ّ غیوس اّلتو  بوْی ٍ

ظووتر  شبووکى  سای  ْشغ ّ  کظووا  هتذکًووک  بووَ ًعووکً ر آهوو

  جعوت هؽوسّط بسآًکوَ  هْ ى  ش ای س شبکًِک ًیص بِوسٍ ّه 

 شبکى  سای از  ّلْیت نس ز گیسا.

اّم: از هس دوووول آهْشؼوووو  ا ًؽوووو کُِک ّ  ی بیعووووت هووووکاٍ

ا ًؽعس ُکی اّلتو  ّ غیساّلتو  بسطبوق ههفوؿ بهؽوِک 
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یو    هْ ى ای وس شبکًِوکز  بکوکز گسفوت هؽوسّط بسآًکوَ ه 

 بکؼٌد.  ی ازظ  ا ؼتَ ی  ساّلْژی از بسًکهَ ی ّی ٍ هکاٍ

شبووکى  وووسای بوووک   ّظوووْم:  هکووکى هذفووویل بوووَ ی بیعت هووکاٍ

)ًکبیٌکیوووکى  فوووس ُن  ش خوووظ بسیووول بوووس ی هؼلوووْلیي    ظوووتوکاٍ

 گساا. ه 

 

 م غَ غی غَ بَ

 زباى کارّ بازرگاًی

ی خوووودهکه  بهووووػ  ُووووس هؤظعووووَّچِارم:  ی بیطاااات هااااادٍ

بکؼدر بکیود شبوکى   ُوْطٌکى ظسّ کز ا ؼتَبک   خفْـ   َ

ز  بکوکز گیوسا. بکوکز گوسفتي یکو  ای وس  ش شبکًِوکی   سای

زظووو  ػووس ق یووک یوو  شبووکى خووکزج  بووس  ظووکض ضووسّز  

  ظت. ی خدهک  بی هکًغ  ز  َ

ی افوووکهس ّ  هکبلُْوووکی ظوووساز  لیوووَ ّپٌجن: ی بیطااات هاااادٍ

زظوووکً   فسّؼووو کُِکّ زظوووتْز ًِکّ ُتلِوووکّ  هوووک ي خدهت

هْ ًود از  شبوکى  وسای بکؼود. ّه   فْـو  بکیود بوَبهػ خ

شبکًِکی ای س هکًْوک  ػوس ق یوک یو     ٌکز شبکى  سای بَ

ی  ًْؼووتَ  ؼووْار هؽووسّط بسآًکووَ  شبووکى خووکزج  ًیووص ًْؼووتَ

ی  آًِک  سّ ًوَ هس بکؼد. ازغیس  یٌفوْز  بوَ  سای بسجعتَ

 ًهْ ُد ؼد.   عب ا اٍ
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ى نوس زا ای ّؼؽن: از  ظتهد م ّ یک  کزظو سا ی بیعت هکاٍ

شبوکى  وسای   ّ بس ی ُس کزی بکیود آؼوٌکی  بوَ از ُس هککى

 یک   ش ؼسّط  ـل  نلود ا ؼْا.

از  زهبکطووک  ؼوووکُ  یووک  تبوو  هیووکى  ُّفتن: ی بیطاات هااادٍ

 کزهٌد ى    کزفسهکی بهػ خفْـ  ّ  کزهٌد ى ) شجولَ

 ش   ؼووْا.  ظووتوکاٍ ه   نووس زا ای  شبووکى  ووسای بکووکز گسفتووَ

  ظت.  ٌکز شبکى  سای بیهکًغشبکًِکی ای س از

ی  از  نلووووین  ساظووووتکى بکیوووود  لیووووَ ُّػااااتن: ی بیطت هااااادٍ

 شبکى  سای  ًتؽکز یکبد.  ُکی  کزیکب  بَ آگِ 

از  نلوین   ّ  وک ی   وَ ًوکم ُوس فوس ّزاٍ ًِّن: ی بیطات هادٍ

شبووکى   بکشبکًِووکی ای ووس  بووَ  گووساار بکیوود )ُوووس ٍ هْلیوود ه 

بکیود از ظیکظوت  ػتوکی  ؼْا. اّلت   سای زّی آى ًْؼتَ

از خوکزج   هجْش ّ هعِیی  بس ی ّ زا ساى  ک ُکی   وَ

ؼوووًْدر ازج ًوووکم ّ   ش  نلوووین ّ یوووک خوووکزج ػوووس ق هْلیووود ه 

ػٌْ ى یک    شبکى  سای بس زّی  ک ُکز  بَ  هؽهفک  بَ

 ش ؼووس یظ  ػتووکی هجووْش ّ هعووِیی  نووس ز اُوود.  یووي  هووس 

کلْگ هووکه  ی  ظوتؼوک  ّ کهو ؼوکهل ًْؼوتي بسؼوْز طسیقوَ

 ؼْا. ا زُّک ًیص ه   هْلید   بْی ٍ

فسهِکی هقکضکّ  سا خوت ّ ازیکفوت  وْ  بوک  ام: ی ضی هادٍ

زظکً  بکشزگکً  ّ نبضوِکی زظوید  ی هؤظعک  خدهت  لیَ

شبکى  سای هٌظین ؼًْدر از ػیي   بکید بَ  ُک..ّغیسٍ ّ جؼبَ



 نةرميان خؤشناود.ـــــ زارو زمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 48 

دک  بککزگیسی شبکى ػسب  یک شبوکً  خوکزج  از  ٌوکز آى 

  ظت. بیهکًغ

آگِو  هبلیاوکه  ّ بکشزگووکً  از   ُسگًْووَ ّیکن: ی ضای هاادٍ

شبووکى  ووسای ـووْز   ووریسار ّلوو     نلووین  ساظووتکى بکیوود بووَ

بکوووکزگیسی شبوووکى ای وووس هکًْوووک  ػوووس قر یوووک یووو  شبوووکى 

  ظت. خکزج  از  ٌکز آى بیهکًغ

ُک ّ هس  وص فسٌُ و   ُکّ زظکًَ زّشًکهَ ّدّم: ی ضی هادٍ

ز بکوووکزگیسی شبوووکى  وووسای خوووکزج  از  نلوووین  ساظوووتکى ا

 آش اًد.

 

 ُفتن بهػ

 زباى هکًْات هلی

   سیت   ظک ٌکى ُس ّ دد  ا زی  َ ّضْم: ی ضی هادٍ

یک   ش هکًْک  هل  غیس ش  ساُک   بَ  ظک ٌکى آى ّ بعتَ

 سظ  هذل  شبکى  بکؼٌدر دق ا زًد  ش طسیق ی  ُوَ

خْاز  از ٌکز شبکى  سای از  هْز ا خل  بفْز  ی  

 ازبیآّزًد. شبکى زظو 

هؤظعک   یي ًْع هکًْک  بکید از  ّچِارم: ی ضی هادٍ

 زهبکطک  خْا بک اظت کُِکی اّلت  نلین  ساظتکى شبکى 

 ز  بککز ب یسًد.  سای

 

 بخع ُػتن
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 کویطیْى زباًِای رضوی
از ز ظتکی ًظکز  ّ  جس ی  یي نوکًْى  ّپٌجن: ی ضی هادٍ

یًْ  شیوس ّ  یؽبسا ظیکظت شبکً  از  نلین  ساظتکىر  ویع

 ؼْا. ػٌْ ى  ویعیْى شبکًِکی زظو  هؽکیل ه 

ظوت    ویعویْى ا ز ی ؼهفویت  دقْن  ّغػن: ی ضی هادٍ

ی ههفووووووْؾ  ّ  ا زی ّ  ّ  ظووووووتقی  هووووووکل  )بْاجووووووَ

ز   ز ُکووکز نووکًًْ   شم  گووسفتي ُسگًْووَ ـوویدیت از یػ

 ا زا.

 ػضووْ هتهفووؿ از 9 ویعوویْى  ش ) ُّفتن: ی ضاای هااادٍ

ُون   ؼوْا  وَ ًْى ّ هدیسیت هؽکیل ه ُکی شبکى ّ نک شهیٌَ

ًوکیٌوووود.  ػضووووکی  ه   خوووْاز  ـووووسن  ًجووووکم  یووووي ّظیوووووَ

 ویعیْى  ش طسن  ًجوي ّشیوس ى )یوک   کزلووکى  ساظوتکى 

بس ی هد  چِکز ظوک   ًتهوک  هو  ؼوًْدر  یوي هود  بوس ی 

ی  بکز نکبل هودید ظت. ؼوس یظ ػضوْیت از  ویعویْى  ش 

  یٌقس ز ظت:

 بکؼٌد.  ظک  ظي ًد ؼتَّ ٌج   وتس  ش ظ  :"اّال

ی ههفوووؿ خوووْیػ  ظوووک  از شهیٌوووَ  دووود  نووو  اٍ: "ثاًیاااا

 بکؼٌد.  ی خدهت ا ؼتَ ظکبقَ

 بکؼٌد.  هدزک ا ًؽ کُ  ا ؼتَ :"ثالثا

ی   ویعوویْى ـوویدیت ا زا  ظکظووٌکهَ ُّػااتن: ی ضی هااادٍ

بووس ی  ًجووکم ّظووکیوػ   ز   ووَ  ی ًکهووَ آ یي  ا خلوو  ّ ُسگًْووَ

بوٌظووْز  ػتووکی هجووْش  ضووسّزی بد ًوودر هفووْیب ًوکیوود.
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 ساىر ُیوووووأه   ش  گیسی آى ّ  لوووووو   وووووکز ساى ّ بوووووکش ط

ًوکیٌدگکى  ویعیْى ّ   کاه   سای ّ  ظوتکًد ز ّ ؼوِسا ز 

 گساا. هؽکیل ه 

 ویعیْى  ش اّ بهػ ظوتکا شبوکى ّ ظوتکا  ًِّن: ی ضی هادٍ

 ؼْا. هذقیق ّ بکشزظ  هؽکیل ه 

ی  هیٌوَظتکا شبکى بوک ُووکٌُ     وکاه   وسای از ش :"اّال

شبوکى  وسایر   ی  ـتیدک   ا زی ّ ههفف  بوَ هسجوَ

زظوکًد. بؼود ش  ز  یوکزی ه  اظت کُِکی اّلتو  ّ غیساّلتو 

 ًوکید. ی زظو  هٌتؽس ه  هفْیبر آًِکز  از زّشًکهَ

ظووتکا هذقیووق ّ بکشزظوو  بووس  ظووکض  بووت ؼووککیک   :"ثاًیااا

   بتکوووکز خوووْیػر بکشزظوووکى خوووْاز  بوووَ  ُوْطٌوووکىر یوووک بوووَ

ػولکوسا آًِوک بوک نوکًْى شبکًِوکی   هس  وصی  وَهْءظعک  ّ 

 ا زا. زظو   نلین  ساظتکى از هضکا ظت  ػص م ه 

ُوووس ؼوووس ت یوووک اظوووت کٍ خووودهکه  بهوووػ  ی چِلااان: هاااادٍ

   کزهٌوود ًػ بووک شبووکى  ووسای آؼووٌک   ًد ؼووتَ  خفْـوو   ووَ

بکؼٌدر هذت ًظکز   ویعیْى بوس ی بِبوْا ّضوؼیت شبوکى 

 زیصی خْ ُد  سا.  سای از آى بسًکهَ

 ویعوویْى بووک ُوووکٌُ   آ ووکاه   ووسای  ّیکن: ی چِاال هااادٍ

 یؽووووٌِکاُکی  بووووس ی ًووووکه ص زی  هووووک ي ّ هٌووووکطق  نلووووین 

 اُد. ه   اّلت  ز  َ   ساظتکى جِت  جس  بَ

ز  از  گص زغ جوکهؼ    ویعیْى ُسظکلَ ّدّم: ی چِل هادٍ

  هْزا ّضؼیت شبکى  سای از ظتْح ػوْه  ّ اّلت  بوَ
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ا زا هوک هفوویوک   اظتکى هقدین هو  کزلوکى ّ اّلت  نلین  س

 ی آى  ههکذ ًوکیٌد.  شم ز  از بکزٍ

 

 بخع ًِن

 کیفرُا

 ش  دککم  یوي نوکًْى ظوس ی      عکًیکَ ّضْم: ی چِل هادٍ

 ًوکیٌد بک هجکش هِکی ذیل زّبسّ خْ ٌُد ؼد:

یوو  ؼهفوویت دقووْن  بهووػ ػوووْه     گووس هتهلوو  :"اّال

ی اّلتوو   هؤظعووَ  بووْار  ویعوویْى  ش طسیووق ُؽوود ز هْجووَ

ًوکیووودر  ظوووْی ههلووو  هوووْزا ًظوووس جلوووب ه  ز  بَ هسبْطوووَ

هْظوظ  ویعویْىر    ش  ًقضوکی هود  هؼیویي ؼودٍ  ط  ُّسگکٍ

هْ ًد  ا ار  ویعیْى ه   ظس ی    ا هَ  ی ػوْه  بَ هؤظعَ

 ُک هٌتؽس ًوکید. ُک ّ زظکًَ ُؽد ز خْاز  از زّشًکهَ

ػٌْ ى یوو   بووَ  هؤظعووَ   گووس هعووسْ  ظووس ی   ًووَ :"ثاًیااا

  یو   کزهٌود بهوػ ػووْه  بوْا  وَ  ؼهفیت دقْن  بلکوَ

 "بووْار  تبووک   یووي ههلوو  اظووت شاٍ  بووَ  ازدوویي  ًجووکم ّظیوووَ
شهکى هؼیٌوو  زفتووکز  ازهوود   ؼووْا  ووَ ه   ّی ُؽوود ز ا اٍ بووَ

  ز   ا هووَ ظووس ی   خووْیػ  خووْاز   ـوویح ًوکیوودر ّ چٌکًکووَ

بسطبوووق   ا ا آًْنوووت  ش طوووسن بوووک هسیي هعوووسْ  هؤظعوووَر

  ًضبکط  خْ ُدؼد.  هٌد ى اّلت هٌبیَنکًْى  کز

  بَ   گس هتهل  )ؼهفیت  دقیق  یک دقْن   ّ بعتَ :"ثالثا

ی اّلتو  از خوکزج  نلوین  بهػ خفْـ ر یک یو  هؤظعوَ
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ؼوْا  ه   ّی ُؽود ز ا اٍ   ساظتکىر یک ی  خکزج  بْار بَ

ظووسن هوود  هؼیٌوو  ههلوو  خووْاز   ـوویح ًوکیوود.  گووس    ووَ

 ش )   ایٌووکز   هبلاوو   ووَ  ا ا بووَ  ههل  خووْا  ا هووَ بووکشُن بووَ

ی ًقدی خْ ُد ؼود.   وتس ّ ش )   ایٌکز بیؽتس ًبکؼد جسیوَ

یوو   یووي ز ُککزُووک از  ـوویح زفتووکز  ُیچ  ّ ازـووْزهیکَ

ّی  ػویم    ّ هْء س ّ نغ ًؽوْار  ویعویْى دوق ا زا ػلیوَ

 جسم ًوکید.

 :"رابعا

ی ًقودی اّبس بوس  از ـْز  هکس ز ههل  جسیووَ -1

 خْ ُد ؼد.

ظووس ی     س هتهلوو  بهووػ خفْـوو  بووْا ّ بووَ گوو -2

هود  هؼیٌو   لوو   ا ار هذل  وکز ّی بَ  خْا  ا هَ

 خْ ُد ؼد.

ـووْز   ؼهفوو  )دقیقوو  یووک دقووْن   بَ  ُسگووکٍ :"خاهطااا

 ی هکًغ  ش بککزگیسی  ؼوکُ  یک  تب  یک بِس طسیق ّ ؼیٍْ

  شبکًِکی زظو  ّ شبکى ای س هکًْک  ػوس ق ؼوْا بکیود بوَ

  دی هجووکش   گووساار هؽووسّط بسآًکووَی ًقوو شًوود ى ّ جسیوووَ

ًبکؼوود ّ   ّ بوویػ  ش اّهووکٍ  هجووکش   شًوود ى  وتووس  ش یکوووکٍ

ی ًقدی ًیص  ش دد  نل )   ایٌکز ّ دد    س)   ایٌوکز  جسیوَ

 هجکّش ًٌوکید.
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 بهػ اُن

  دککم  کیکً 

   ًجوي ّشیس ى ّ طسفِکی ذیسبظ ّچِارم: ی چِل هادٍ

 ی  جس  ازبیآّزًد. لَز  بوسد  دککم  یي نکًْى  هْظوٌد  َ

 ی  ُیچ ًؿ نکًًْ  ّ ُیچ هفْبَ بَ ّ پٌجن: ی چِل هادٍ

 ؼْا. بک  دککم  یي نکًْى از هضکا بکؼدر ػول ًو    َ

 یي نکًْى  ط  ش ـدّز هفوین  ّغػن: ی چِل هادٍ

ی   ویعیْى شبکًِکی زظو  ّ ًتؽکز  یي نکًْى از زّشًکهَ

 ازخْ ُد آهد.ی  جس   هسدلَ  زظو  )ّنکیغ  ساظتکى  بَ

 

 ُای تصْیب ایي قاًْى اًگیسٍ

 ـووول چِوووکزم اظوووتْز ا  وووو  هفوووْ  ظوووک    بوووَ  بکهْجوووَ

از ٌوکز شبووکى ػسبوو      جوِوْزی ػووس ق فدز  ر وو2002َ)

 ظوتر ّ ُو ٌویي  ز  از ػس ق بسظوویت ؼٌکختَ شبکى  سای

 ظوتر  شبکًِکی ای س هکًْک  ػوس ق ًیوص  ػتوس ن ًوْاٍ  بَ

کًٌوود نووْ ًیي اّلتِووک ّ  نووکلین ه  ّبؼلووت فقوود ى نووکًًْ  ّیوو ٍ

ی ظیکظوووت شبوووکً ر  شم آهووود چٌووویي    یس للاوووک  از شهیٌوووَ

ػٌوووْ ى هسجوووغ ّ چِوووکزچْ  ظیکظوووت شبوووکً    نوووکًًْ  بوووَ

ؼوْا. ّ لور   یوي نوکًْى هودّیي ّ    جس  گر ؼتَ  هفْیب ّ بَ

  هفْیب گساید.
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