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ذ  باشرتة  تشتةكَی  ب  تشتةكَی  هةمبةركرنا 
بو  خةونةكَی  وذ  باوةريَی  خورتكرنا  بو  وةفاداريَی 
ئةظة  كارةكَی،  بو  راستطَويَی  وذ  دى،  خةونةكا 
باشیان،  وثةيدابوونا  وةفاداريَی  يا  جوانیی  دبیتة 
ياسا  كولیذا  ل  هةبوو  بضويك  خةونةكا  مة  دوهی 
طَوظارةكا  دةركرنا  بو  نةورَوز  زانكويا  ل  وسیاسةتَی 
بةالظكرنا  ب  طرنطیَی  كو  ظة  كولیذَى  ب  تايبةت 
وسیاسی  ياسايی  بیاظَي،  ل  بدةت  مامَ,ستايان  بابةتَي 
يَي جَورا وجَور وئةظرو ئةظ خةونة بو تشتةكَی راستی، 
ببیتة  ئومَیدَى كو ئةظ طَوظارة  ظَی  بو  وَى هةولدةين 
لةالظكرنا  بو  ثرؤظیشنال  يا  ئةكاديی  طَوظارةكا 

ظةكولینَي ياسايی وسیاسی.
وسیاسةت  ياسا  كولیذا  طَوظارا  دروستكرنا  هزرا 
ساال  بو  دزظريتةظة  جار  ئَیكةم  بو  نةورَوز  زانكويا  ل 
خَويندنَی )2015ـ2016( وثشتی وةرطرتنا رازةمةنديَي 
فةرمی ذ اليَی جظاتا زانكَويَی ظة، مة مامَوستايَي خوة 

طَوتار  نظیسینا  ب  ثشكداريكرنَی  بو  ئاطةهداركرن 
وياسايی،  سیاسی  بیاظَي  ب  ثةيوةست  يَي  وبابةتان 
وئةظة ذمارا ئَیكَی يا كو رؤوناهیَی دبینیت ب بابةتیَي 
خوظة يَي طرَيدايی ب هةمی ثِرَسن ياسايی وسیاسی 
ووئةز  رؤذانةظة  وذيانا  كةتوار  ب  ثةيوةست  يَي  ظة 
طَوظارا مة يا نَیظ ساالنةية ودوو ذمارة دسالةكَی دا 

دَى ذَى دةرضن.
هةمی  ذ  هَیذا  خوةيَي  خَويندةظانَي  دوماهیَی  ول 
تةخَي جظاكَی ئاطةهدار دكةين كو ئةم بةردةوام 
دَى حةزَين وان  جبهـئیني ل نظیسینَي خودا يَي كو 
بةالظة دكةين وسَوزَى ددةينة سةرؤكايةتی يا زانكويا 
خوة بو مةزاختنا هةولَي زَيدةتر ذ ثَیخةمةت بلندكرنا 
ئاستَی زانكَويَی دا مبینیت سكَويةكا زانستی يا ئاماذة 
بو  سَوز  بةردةوام  مة  هةروةكو  ئاظاكرنَی  ب  ثَیكرى 

داى.

ث. د. عبدالرمحن عمر حممد
راطرَى كوليذا ياسا و راميارى

دةستثَيك
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ث. ه. د. ئاماد حمةمةد ساحَل جربائيل
سةرؤكَى زانكويا نةوروز بو طوظارا                               

ثرسيار: ئةو ميكانيزمنَي ثةيرةوكرى بو وةرطرتنا قوتابيان ل زانكويَى ضنة؟
سةرؤكَى زانكوَيَى: رةنطة هندةك وة باوةربكةن كو وةرطرتنا 
وةزارةتَی،  مايتَیكرنا  بَیی  دا ضَیدبیت  زانكويَی  ناظ  ل  قوتابیان 
ىَل دراستی دا ب ظی ئاوايی نینة، ضونكة وةزارةتا فَيكرنا باال 
دادنَي  قوتابیان  منرَين  بو  نزم  ئاستَي  زانستی  وظةكولینَي 
زَيدةبارى دةستنیشانكرنا ئاستَی بلند يَی فَيخازان بو وةرطرتنَی 
ذ اليَی زانكَويَی كو نكارين سةرثَیجیی يا وان ئاستان بكةين، 
وزانكو هةولددةت ذ ثَیخةمةت رَيككةفتنَی دطةل وةزارةتَی ل 
سةر شَیوازةكَی هةظثشك بو ضارةسةركرنا ظَی ئیشكالیةتَآ 
خوة  ثالنا  نــكــارن  هةنة  زانستی  ثشكَي  هــنــدةك  مــة  ضونكة 
جبهـبینن ذ بةر ئةو ئةطةرَين مة ل دةستثَیكَی ئاماذةثَیكرين. 
وةكوثشكا ئةندازيارى يا بیناسازى وئةندازيارى ثةيوةنديكرن 

وكومثیوتةرى وثشكا زانستَي ذمَييارى.
دا  فَيخازان  وةرطرتنا  دميكانيزمنَي  راستظةكرن  زانكَويَى  ئايا  ثِرسيار: 

كرينة؟
ئیشكالیةتةك  دا  بورى  ولسالَي  دا  دراستی  سةرؤكَى زانكَويَى: 
سةر  ل  ثشبةستنَی  ووةزارةت  وةرطرتنَی   سةبارةت  هةبووية 
بذارةيا ئَیكَی دكةتن دضارضَوظَی بذاردةيان دا يَي كو فَيخازى 
خستیة دناظ فورما تايبةت وةرطرتنَی دا وهةمی بذاردةيَي دى 
 2015( خَويندنَی  ساال  ذ  وهةر  زانكو  ىَل  ثاشطَوخستینة،  تر 

بذاردةيَي  وهةمی  دارذتینة  تايبةت  ثرؤطرامةكَی   )2016 ـ 
فــَيخــازى ب بــةرضــاظ وةردرطــريــت ولديف منــرةيــان يــَي، كو 
ذاليَی وةزارةتَی ظة هاتینة دةستنیشانكرن، وئةظ ضةندةذى ِرامانا 
وَى ئَیكَی ية كو ئةو فورمَي بو وةزارةتَی دئَینة بلندكرن دَى 
ديةكاليكةربن ووةطرتنا فَيخازى دَى يا طةرةنتیكرى بیت 
ل ئَیك ذ بذارةيان دا ولديف منرَى، ىَل ئةو فورمَي كو مةرج 
بو  رةوانــة كرن  ونائَینة  ئَینة ثاشطَوهخسنت  دَى  نةبن  تَیدا 

وةزارةتَی.
بةرفةرهكرنا  مةبةستا  بو  بثرسيت  وةزارةتَى  ذ  لبةرة  زانكويَى  ثِرسيار:ئايا 

ثالنا خوة ل وةرطرتنا فَيخازان؟
وةرطرتنَی  ثالنا  بةرفةرهكرنا  ســةبــارةت  زانكويَى:  سةرؤكَى 
زانكويَی بو بةرفةرهكرنَی  ئةظ كارة يَی ثةيوةستة ب شیانَي 
ودراستی دا وةزارةتَی ئاخفتنا يةكاليكةر هةوية دظی بابةتی 
دا. وئةز دوَى باوةريَی دا مة كو ذمارا ل زانكويَی دئَیتة وةرطرتن 
ل هةر سال تا ِرادةكَی يَی طَوجناية سةرةرايی هةبوونا ضةند 
ثشكةكا يَي كو مةرجَي ثالنَی تَیدا نینة وهةبوونا ضةندين 
جهَي ظااَل. ئةوذى ذ ئةطةرَى بلندبوونا منرةيان وةكو ثشكَي 

كولیذا ئةندازيارى.
ثِرسيار: ئايا تا ضةند شياننَي ظةكرنا خَويندننَي باال ل زانكويَى هةنة؟

زانكويا  ئَیك  ديــف  ل  يــة  ضـــارَى  ســاال  بــو  زانكوَيَى:  سةرؤكَى 

بو ساال ضارَى ية ل ديف ئَيك زانكويا مة دوسةيا تايبةت 
ب ظةكرنا خَويندنَين بلند ثَيشكَيشى وةزارةتَى دكةتن لَى 

تا نوكة رازةمةنديى نةهاتية وةرطرتن

ضاظثَيكةظنت/   د. محةمةد حةسةن خةمؤ
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ثَیشكَیشی  بلند  خَويندنَي  ظةكرنا  ب  تايبةت  دوســةيــا  مة 
وةزارةتَی دكةتن ىَل تا نوكة رازةمةنديی نةهاتیة وةرطرتن 
بو زاني زانكو ذ ضةندين ثشكَي زانستی يَي كو مةرج تَیدا 
زمانَی  ئابوورى، وثشكا  ياسا،  دئَیت وةكو )ثشكا  هةنة ثَیك 
ظةكرنا  مافَی  زانكَو  كو  ية  بيئینانَی  هــةذى  ئینطلیزى( 
بلند  فَيكرنا  ياسا  لديف  هةية  بلند  خَويندنَي  دةرطةهَی 
بــو ســاال 2013 يــا كــو دةرفــةتــَی ددةتةة  يــا تايبةت ذمـــارة )3( 
زانكَويَي تايبةت بو ظةكرنا خَويندنَي بلند ل ثشكَي كو ذَى 
دةرضووين ذ دوو طةِرا وزَيدةتر، زَيدةبارى كو زانكويا مة ناظ 
ودةنطیةكا زانستی يا باش هةية هةروةسا زانكو ذ كومةكا 
وشارةزايةكا  دئَیت  ثَیك  زانستی  ثلَي  خــودان  ماموستايَي 

درَيذ هةية فَيكرنا بلند.
داهاتيدا  لسالنَي  بةرة  ل  زانكويَى  كو  ينَي  زانستينة  ثشكنَي  ض  ئةو  ثرسيار: 

ظةكةتن ؟
سةرؤكَى زانكويَى: زانكويَی لبةرة ضةند ثشكَي زانستی ظةكةتن 
ذ وانا ثشكا سیستةمَي ثَیزانینَي كارطَيى وثشكا طةشتیارى 
ل كولیذا كارطَيى وئابوورى وثشكا تةكنولوذيا ثَیزانینان 
ل كولیذا زانستَي كومثیوتةرى زَيدةبارى طوهَورينا ضةند 
ثشكَي زانستی ذ وانا ثشكا ثةيوةنديَي نَیظ دةولةتی بو ناظَی 
)ثشكا زانستَي سیاسی( وهةظدةم دطةل طَوهورينا كولیذا 
زمان بو )كولیذا ثةروةردة( وبو ظَی مةبةستَی ذى ثَیشنیار بو 

وةزارةتَی هاتینة بلند كرن وزانكو ذى ضاظةريَی بةرسظَی ية.
ثِرسيار: ئةم ئاطةدارين كو زانكويَى لبةرة نظيسينطةهنَي شيةتكارى ظةكةتن 

ئايا ئةظ ثرؤذةية هَيشتا يَى ل بةر دةستة؟
دَلنیايی  ب  زانكويَى:  سةرؤكَى 
ظــــــــة، مــــــة لـــیـــذنـــةكـــا 
ــــو  ــــــــؤر ب ــــــــســــــــث ث

ظةكولینكرن ل ظی بابةتی ثَیكئیناية و لیذنَی ذى راسثاردةَين 
بو  ظة  زانكويَی  ب  ســةر  كولیذَين  بو  كرينة  ثَیشكَیش  خــوة 
مةبةستا ظةكولینكرنَی ولدةمةكَی نَیزيك دا دَى ئةجنامَي 
دوماهیَی بو جظاتا زانكويَی ئَینة بلندكرن كو ذاليَی خوظة 
ذى دَى راسثَييت بو دةستةيا ئةمینداران، ودماوةكَی نَیزيك 
وظةكرنا  بــابــةتــی  ظــی  يةكاليكرنا  بــو  كــةيــن  كــار  دَى  دا 

نظیسینطةهَي شيةتكارى.
ثِرسيار: سةبارةت سةنتةرَى ظةكولني وثَيشخستنَى يا كو زانكو هةوال ظةكرنا 

وَى ددةتن طةهشتة ض قوناغةكَى؟
سةرؤكَى زانكويَى: دراستی دا رازةمةنديا وةزارةتَی هاتیة وةرطرتن 
بو ظةكرنا )سةنتةرَى ظةكولي وثَیشخستنَی( ونوكة دةست 
ب كارَى خوة كرية وثَیكاتیة ذ سَی ثشكَي سةرةكی )ثشكا 
ئابوورى  ظةكولینَي  وثشكا  وسیاسی  ياسايی  ظةكولینَي 
وثشكا ثَیشخسنت وِراهَینانَی، زَيدةبارىكو ذ ضةند يةكةيةكا 
دئَیت وةكو )يةكا ظةكولینَي جینوسايدَى، ويةكا  ثَیك 
ب  ســةر  يةكة  وهـــةردوو  ذينطةهَی(  وثــِرســَي  مرؤظی  مافَي 

ظةكولینَي ياسايی وسیاسی ية.
ثِرسيار: ئايا زانكويَى لبةرة ثةرتووكخانةكا ناوةندى يا تايبةت ب زانكويَى 

ظةكةتن؟
سةرؤكَى زانكويَى: زانكَو يا مذويلی بنیاتنانا  ثةرتووكخانةكا 
ناوةندى ية ل سةر رووبةرَى )3500 م2( دطةل هَولةكا خويندنَی 
ذمارةكا  ثةرتووكخانَی  وظَی  ظة،  ثةرتووكخانَی  ب  سةر  يا 

مةزنا ذَيدةرَين زانستی ول هةمی ثسثؤريان دا تَیدانة.
ثِرسيار: ئايا زانكويَى ض ثرؤذة هةية بو دروستكرنا ئاظاهينَي نَوى بو مةبةستا 
خلوةطرتنا ذمارةكا زَور يا فَيخازان، بتايبةتى كو زانكو يا هةوال ظةكرنا ثشكنَي 

نَوى ينَي زانستى ددةتن؟
دروستكرنا  قَوناغا  ل  نوكة  زانكَو   .. بةىَل  زانكويَى:  سةرؤكَى 
ئاظاهیةكَی نَوى داية كو شیانَي خلوةطرتنا ذمارةكا مةزن 
كوالیتی  ثیظةرَين  ئاظاهیی  وظــی  هــةيــة  
بةرضاظ  ل  دا  ئــاظــاكــرنــَی  ل  جیهانی  يــا 
بو  تةرخانكرى  رووبــةرَى  )ذ اليَی  طرتینة 
هةر فَيخازةكَی( وثشتی تةمام بوونَی دَى 
ئاظاهیَي  سةر  ل  دابةشكرن  ئَینة  كولیذ 
زانكويَی سةروذنَوى وكاركرن بو نةهَیالنا 

هةر طرفتةكَی.
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كاريطةرى يا ئاالظَي جیهانیبوونا راطةهاندنَی ل سةر 
ثةخشَی  بووية  ناظي  ورؤذهــةالتــا  عةرةبی  يَی  نوكة  واقیعَی 
ديتنَی ئةوذى سازى يا ثةروةدةيی وفَيكرنَی يا كو زَيدةدبیت 

ورةنطة ل جهَی كارَى خَیزانَی وخَويندطةهَی بطرينت.
دةستهةالتداران  ذ كةظندا بريارَين ثةيوةست ب ضارةنظیسَی 
وةالتَي خوة داينة وئةركَی لةشكةرى بووية بو جَیبةجَیكرنا 
وَى ىَل نوكة ِراى يا طشتی يا ناظخَويی ونَیظ دةولةتی يا ثِر ذ 
دةزطايَي راطةهاندنَی ب باشی ونةباشیَي خوة ظة رؤلةكَی 
طرنط دطَين بو نةخشةكَیشانا سیاسةتا دةستهةالتداران 
ودابــیــنــكــرنــا زةمــیــنــةيــةكــا طــَوجنــايــی يــان نــةطــَوجنــايــی بو 

جَیبةجَیكرنا سیاسةتا دةولةتَی.
جیهانیبوون ثَیكهاتیة ذ ثرؤسةيا ئازادكرنَی ذ كونرتؤال 
رةوشةنبيَين  ولـــدةمـــَی  ِراطــةهــانــدنــَی  دةزطـــايـــَي  ِرةهـــايـــا 
ذ  دةستثَیدكةن  يا جیهانی  رةوشةنبیی  ئاسويَي  ذ  ناظخَويی 
بةرتةنط  يا  كــرى  ديــارى  رةوشةنبييةكا  بو  خــوة  شَوناسا 
خةلك  جیهانی،  يا  رةوشةنبيى  ئَیك  بــةرةف  دةردكةظیت 
ونةتةوة يةكسان دبن وذ دةمارطَيى يا ئايديولوذيةكا ديار 
كرى رزطاردبیت بةرةف ظةبوونا ل سةر هزروبيَين جَورا وجَور 
ظةطَوهاستنا  لةزاتیا  وثاشان  وهةَلضوون  دةمــارطــَيى  بَیی 
ثَیزانینان دَى زَيدةبیت وبازار بةرفةهةبیت وئاستةنطا ل ثَیش 

د.ئيرباهيم عةىل كةِرؤ

كاريطةرى يا ئاالظَين 
جيهانيبوونا راطةهاندنَى 
ل سةر ِرةوشا عةرةبى 

ورؤذهةالتا ناظين سةرؤكَى ثشكا ثةيوةنديَين 
نَيظ دةولةتى / كوليذا 

ياسا و راميارى
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وهزروبيان  وثَیزاني  وكــةس  ومشــةك  كــاال  ظةطَوهاستنا 
،  ودَى طوتارا خوة بو سَی تــةوةران دابــةش كةين،  ناهَیلیت 
وتةوةرَى  ثَیزانینطةرى،  يا  رةوشةنبيى  دا:  ئَیكَی  دتـــةوةرَى 
دوويــَی: رؤىَل كةنالَي ئةمسانی، ودتــةوةرَى سیَی: طرنطیا 

ئةنتةرنیتَی دثرؤسةيا ثةيوةنديَي جظاكی.
ئَيكةم: شَورةشا ثَيزانينان

ورةوشةنبييَی  وراطةهاندن  ومیديا  ثةيوةنديان  دبیاظَی 
اليَی  ذ  مةحال  تشتةكَی  بووية  يا  رادةكـــَی  تا  دا،ضاظديرى 
ل  سیناريو  ئَیك  تنَی  بیاظی  دظــی  ودةولــةتــَی  ظة  ثراكتیكی 
مفايَی  بو  ثةيوةنديان  ئاسانكاريكرنا  ئــةوذى  دايــة  بــةردةســت 

تَورَين جیهانی.
بو بةالظكرنا ترسَی وضاظدَيريكرنا  نینة  ثَیدظی  ىَل نوكة 
ودكارن  ئیمكانیاتن  خودان  كو  يا  ِراطةهاندنَی  دةزطايَي 
وة هةبیت ل طَوهورينا  ورؤىَل  ونَيينان بةالظةبكةن  بوضوون 
كاريطةر  تشتةكَی  بووية  ئةظروكة  بةلكو  ئاراستةيان، 
جهطرتنا  ول  تــايــبــةمتــةنــديــَی  ونــةهــَیــالنــا  ســةرتــكــوتــكــرن  ل 
هــوشــیــاريــةكــا جــَیــطــرةوة جلــهــَی وَى، ب كــورتــی كـــارَى 
ذَيرثَیخستنا  وثــاشــان  دبینیت  ورةظــانــدنــَی  بدةستظةطرتن 
جهَی  ول  رةوشــتــی  ووةرطــةرانــدنــا  زةوقــی  وجَوريكرنا  دةروون 
ئاوايةكَی ئاشكرايی  نَوى جهـ دطرن وهةمی ب  زانینَي  وان 
خودان  ويــَي  كــرن،  دئَینة  وئاستةنط  ثِرسطرَيك  وبــَیــی 
دكارن  وَى  ومیكانیزمَي  ثةيوةنديكرنَی  تةكنولوذيايَي 
ناسناما  ل  وكـــارتـــَیـــكـــرنـــَی  ســةثــیــنــن  ب  خــــوة  ـــن  هـــزروبـــيَي
خةلكةكَی دى بكةن لةورا سةرؤكَی بةرَى ئةمريكی ريتشارد 
ب  ئاماذَى  شــةِر(  بَي  )سةركةفتنا  دثةرتووكا خودا  نیكسون 
وان سةركةفتنان دكةت يَي كو وياليةتَي ئَیكطرتی يَي 
ل  ثَیزانینان  وئالَوطوركرنا  ثةيوةنديان  دبیاظَی  ئةمريكی 

شةِرَى هزروبي وئايديولوذيةتان وزةوقان ووياليةتَي 
زَور  دةظـــةرَيـــن  ل  هـــزوربـــيان  شــــةِرَى  ئَیكطرتی 

دكـــــةت وشـــــةرةكـــــَی نـــة ضـــةكـــداريـــانـــة وذ 
طرنطرتين ثرؤطرامَي سیاسی يَي دةرظةيی 
ئةجنام  ئةمريكا  كو  يــَي  كاريطةرى  يــَي 

ثشتةظانی  ئـــةوذى  داى 
سنوور  بـــَی  يــا  وَى  يــا 

راديويا  بـــو  بـــوويـــة 
ئــةوروثــا ئـــازاد يا 

راستةكرى  ئا
ئَیكةتیا  بــــو 

تی  ظیة سَو
وبـــــــــــــــــــو 

مللةتَي ئةوروثا رؤذهةالتَی وب رَيَی يا بكارئینانا تةكنولوذيا 
وثــَیــزانــیــنــان وهــةيــظــَي دةســتــكــرد وكــومــثــیــوتــةرَيــن ئاميى 
ودةزطــــايــــَي ظــیــديــو وئــةنــتــةرنــیــتــَی بــو ئــةجنــامــدانــا شـــةرَى 

هزروبيان.
دهةر  يَی طرنط  ِرةطةزةكَی سةرةكی  بوونة  وثَیزاني 
بو ظةكولینَي  ذ ماددةكا خاظ  ية  وبريتی  دا  ضاالكیةكَی 
زانستی ودبیتة بنةمايةك بو وةرطرتنا بريارَين دروست، وهةر 
كةسَی ثَیزانینَي دروست هةبن دَى بیتة خودان ِرةطةزَين هَیز 
وكونرتؤلكرنَی، ضونكة بةرهةمَی نةتةوةيی ثشبةستنَی دكةتة  
شَورةشا  ئَیكطرتی  ووياليةتَي  وثَیزانینان.  ومــاددة  ووزة  سةر 
بكاردئینیت  ثةيوةنديكرنَی  يــَي  نــَوى  ودةزطــايــَي  ثَیزانینان 
عةقل  وكولَونیالیكرنا  رةوشةنبيى  داطيكرنا  دثرؤسةيا 

ومةذيان.
دووةم: رؤىَل كةنالنَي ئةمسانى

كةناىَل جةزيرة يَی ئةمسانی رؤلةكَی طرنط طَياية 
وسةرهَلدانا  وتــونــســی  میسر  شـــَورةشـــَي  هــــةردوو  ســـةبـــارةت 
ئوثَوزوسیونَی ل لیبیا ويةمةن، ىَل تا ِرادةكَی مةزن بَیدةنط 
وةالتـــَي جظاتا  ل  رويـــدان  دئَیتة  ئــةو ضةندا  ســةبــارةت  بووية 
هةظكارى يا كةنداظی وبتايبةتی ل بةحرين وسعودية وقةتةر 
وعومان ب شَیوةيةكَی كاريطةرى يا خوة هةبووية ل سةر 

ِراستطَويا خوة ل سةر ئاستَی عةرةبی وكةنداظی.
وئةظ ضةندة طرَوظةية ل سةر هةمی كةنالَي ئةمسانی 
وبتايبةتی راطةهاندنا كةنداظی وراطةهاندنا  يَي عةرةبی 
مةغربا عةرةبی، ضونكی يان دبَیدةنط بوون يان اليةنطريةكا 
ئاشكرا بو دةستهةالتَی دياركرية لةورا بةرَى بینةرَى عةرةبی 
وبَي  بابةتیانة  يا كو ثرت  يَی عةرةبی   )BBC( داية كةناىَل 
اليةن بووية ل رومالَي خوةدا ب بةراوةرد دطةل راطةهاندنا 

عةرةبی ب شَیوةيةكَی طشتی.
 بـــةالظـــةبـــوونـــا هــةيــظــَي دةســـتـــكـــرد يــــَي كـــو ل 

ودضــــن طةردوونی دا ب شَیوةيةكَی مةزن دئَي 
نوكة طةهشتینة دوو هزار 

هــةيــظــَي دةســـتـــكـــرد يَي 
كــو ضــاظــدَيــريــَی دكةن 
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دئَیتة  ئـــــةردى  ســـةر  ل  تــشــتــَی  وئــــةو 
اليةكَی،  ذ  ظةدطوهَیزيت  رويــدان  

وشـــةثـــولـــةكـــا مـــــةزن ذ هـــزروبـــي 
وثرؤطرام وثَیزانینان ووَينةيان 

بةالظةدكةت ذ اليةكَی دى 
ظة.

وكـــــــةنـــــــالـــــــَي 
ئــــــةمســــــانــــــی يـــــَي 

وئیسالمی  عـــةرةبـــی 
شـــكـــةســـنت ديـــتـــیـــة ل 

ركابةريكرنا كةنالَي دى 
هةويَي  وبةرسظدان  تر 
ثـــرؤثـــاكـــنـــدةكـــرنـــَی 
ـــــنـــــةيـــــَي جـــــَورةيـــــی  ووَي

وهـــةويـــَي شــَیــوانــدن يَي 
ئـــــاراســـــتـــــةكـــــرى لـــــدذى 

عةرةب وموسلمانان.
ئــةمســانــی يَي  كـــةنـــالـــَي 

ناكوكیا  ذ  ثــشــكــةك  ــة  ــن ــووي ب
ــــووى هــــةروةســــا  ــــداب ــــةي ســـیـــاســـی يــــا ث

خزمةتةك  بــوويــة  بتنَی  نــة  راطــةهــانــدن 
بةلكو ياريكةرةكَی سةرةكی ل كارالَیكرنَي 

رؤذهةالتا  ل  مة  وجظاكَي  هــةرَیــَی  ل  ثةيدادبن 
ناظي ل سةر بنةمايَي قةدةغةكرنَی دذين ىَل كةنالَي 

ئةمسانی ئةظ نةريتة ذناظربية وثةيامةكا  باوةرثَیكرى  ب وَينة 
ودةنطی يا رؤيدانَی بو جظاكَي عةرةبی وئیسالم ثَیشكَیش 
وَينةيی  ظــةطــَوهــاســتــنــا  طشتی  شــَیــوةيــةكــَی  وب  دكــــةت. 
ذناظربن  ذ  ثاراستنا مللةتان  لو  بذاريةكا ب هَیز  ذ  ية  بريتی 
وب  نةبانة  ئةمسانی  كةنالَي  ئــةظ  وئةطةر  وجینوسايدان 
تايبةتی CNN تَیضوونَي شَورةشان وتَیضوونا ئازاديَی ومافَی 
ضارةنظیسی دا زَيدةتر بیت ب ضةند جاركی ل ذمارا شةهید 

وزيندانی ودةربةردةران بو سةرانسةرى جیهانَی.
سَيهةم: طرنطيا ئةنتةرنَيتَى دثرؤسةيا ثةيوةندينَي جظاكى دا

دا  مرؤظايةتي  ثةيوةنديَي  دبیاظَی  شؤرةشك  ئةنتةرنَیتَی 
ثةيداكر وبو ئَیكةم جار هةر مرؤظةك ول هةر وةالتةكَی ل 
جیهانَی دكاريت ثةيوةنديَی ب كةسانَي دى ظة بكةت وسةر 
وسنورَين  ئاستةنط  وهیض  ظة  وجــَور  جــَورا  رةوشةنبيَين  ب 
رةوشةنبييَی  يا  يان جیاوازى  دةمی  يان جیاوازى  جوطرافی 

وفِرة زمانیَی ناكةظیتة ل بةردةم دا.
راستةقینة  يــَی  بضويك  طــَونــدةكــَی  بــوويــة  يــا  جیهان   
ذ ئــةطــةرَى ئــةظ تــةكــنــولــوذيــايــَي زَور كــو هــةر تــاكــةك ل 
رويــدانــةكــا ل هةر  هــةر  هــةر جهةكَی ل جیهانَی دكــاريــت 
دةظةرةكَی جیهانَی بهَیتة رويدان ل دةمَی خوةدا  طوهدارى 

وزانیاريان  ــزانــي  وثــَی وببینیت  بــكــةت 
سةرةكی  يــَي  وَى  ذَيــدةرَيــن  ذ  ساناهی  ب 

وةربطريت وبَیی ض كَوسث وضاظدَيرى.
وئةظ ضةندة ثةيدادبیت ب رَيكا ضةندين شَیوازان 
طرنطرتين ذ وانا ثَوستَی ئةلكرتونی كو ب رَيَی يا 
جَورا  بابةتَي  وستاندَين طةردوونی سةبارةت  دان  وَى 
طةنطةشةكرنَی  خةلةكَي  هةروةسا  كرن  هاتینة  وجَور 
وبةحسا  تَیدا دكــةن  هـــزاران كــةس ثشكداريَی  يــَي كو ب 
وةكو  دى  ئاالظیَي  زَيــدةبــارى  دكــةن  بَی سنوور  بابةتَي  وان 

فَیسبوك وتويتةر ويوتیوب وسكايب وظايبةر و...هتد.
ئــةنــتــةرنــَیــتــَی رؤلــةكــَی طــرنــط دذيــانــا مــرؤظــايــةتــیــَی دا 
طَياية ب رَيَی يا تَورا جیهانی وذيانا رؤذانةيا مرؤظی، ناظةرؤكا 
بو  ظةدطريت،  وجــَور  جــَورا  يــَي  ذيــانــَی  اليــةنــَي  ئةنتةرنَیتَی 
منوونة ناظةرؤكا راطةهاندنَی يا كو بريتی ية ذدةزطايَي 
راطةهاندنَی يَي جَورا وجَور يَي ضاثكرى وديتی وطَوهلَیبووى 
ناظةرؤكةكا  لـــةورا  ئةلكرتونی،  خــوةيــَي  ضــاثــَي  يــا  رَيـــَی  ب 

ئةكاديی يا زانكويی هةية.
زَيدةبارى ناظةرؤكا وَى يا ثةيوةست ب مَیذوو وشارستانیةت 
هةمی  يَي  هةنة  مالثةِر  هندةك  ضونكة  وفةلسةفةيَی  وئاين 
مةزهةبَي ئاينی وفةلسةفی ذ وانا ذى ئاينَي نة ئةمسانی وةكو 
تايبةت ب  مالثةرَين  هةروةسا  وهندوسی،  بوزى وكونفوشیی 
وكاريطةريةكا  وسیاسةتَی  وطـــَوزار  طــةش  حةذَيكةرَين 
مةزن ل سةر ذيانا سیاسی هةية وةكو هةوةيَي هةلبذاردنان 

وِراى يا طشتی ودروستكرنا سیاسةتا طشتی.
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رابنب  خوة  رؤىَل  ب  كو  هةوَلددةن  بةردةوام  زانكو 
وضاالكَي خوة زَيدةبكةن بو خزمةتكرنا جظاكَی، نةخامسة 
ثشتةظانیكرنا تةخ وضینَي كَیم دةرامةت، وكلینیكا ياسايی 
زانكويَي  ل  ياسايَی  كولیذَين  كو  يَي  اليةنان  وان  ذ  ئَیكة 
ناظخَويی وجیهانی طةِردئَیخن تا بو جظاكَی دياربكةن كو  
وماموستا  ية  خَويندنَی  هوَلةكا  تنَی  نة  كولیذان  كارَى 
فَيخازان  ب  تاقیكرنَی  وثاشان  بَیذيت  هشك  خوةيا  وانا  ذى 
بكةت، بةلكو ثَیدظی ية ظی اليةنَی تیؤرى ل كولیذَين ياسايَی 
دةولةمةندبكةن ب اليةنةكَی دى يَی ثراكتیكی كو بريتی ية 
ذ ضةندين اليةنان وةكو دادطةها طرَیانةيی وِراهَینانثَیكرنا 
قَوناغا  بو  دئینن  بدوماهی  سَیی  قَوناغا  كو  يَي  فَيخازان 
ضارَى دماوَى بَیهنظدانا هاظینَی دا، وسةرةدانثَیكرنا فَيخازان 
بو فةرمانطةهَي ضاكسازيَی )زيندانان(، ئةظة بهةمی دضیتة 
كولیذا  فَيخازَى  بو  ياسايی  طةشةثَیدانا  يا  دبةرذةوةندى 

ياسايَی.
ئارماجنا كلینیكا ياسايی بهَیزكرنا اليةنَی ثراكتیكی 
ية جلةم فَيخازَين ياسايَی ئةوذى ب رَيَی يا شیاندنا فَيخازى 
وثَيابوونَي  تیؤرى  تَیطةهَي  دناظبةرا  كومكرنةظَی  بو 
يا  ضةوانی  بو  فَيخازى  وفَيكرنا  ثراكتیكی،  يَي  ياسايی 

لدةمَی  دبیتةظة  رؤى  ب  رؤى  كو  طرفتَي  ئةو  شرؤظةكرنا 
فَيخازَى  شیانا  وثَیشخستنا  ثارَيزةريَی،  ثیشةيَی  ثیادةكرنا 
ياسايَی ل هزركرنةكا داهَینةرانة بو ضارةسةركرنا طرفت 
وثِرسَي ياسايی يَي كو دئَینة نیشاندان، وبهَیزكرنا طیانَی 
بو  وان  ثشتطييكرنا  يا  رَيَی  ب  فَيخازان  جلةم  هةظكاريَی 
دى  اليةنَي  وزَور  دا  بضويك  دكومَي  تیمةك  وةك  كارى 
كاركرنَی  لدةمَی  ياسايَی  فَيخازَى  كو  يَي  ئةرَينی  يَي 
هةروةسا  وةردطريت.  ذَى  مفايَی  دا  ياسايی  دكلینیكا 
ئارماجنا كلینیكا ياسايی هاريكاريكرنا دةست كورت وكَیم 
هةتا  يان  وان  بو  ياسايی  شيةتا  ثَیشكَیشكرنا  بو  دةرامةتانة 
رَيظةبرنا  يان ب  دادطةهان   ثَیش  ذَى ل  بةرةظانیكرن  لدةمَی 
مامةلةيَي وان ل فةرمانطةهَي دادوةرى وفةرمانطةهَي دى 
يَي حكومی، زَيدةبارى رَيكخستنا مسینار وورطشوثَي كارى 
ل  بةرةظانیكرنَی  هزرا  بهَیزكرنا  بو  مسیناران  وثَیشكَیشكرنا 
هاوآلتیان  ئاشناكرنا  يان  فَيخازان  جلةم  دادةهان  بةردةم 
بو  هَويةكا طرنط  دبنة  ياسايی  وان. كلینیكَي  مافَي  ب 
اليَی  ذ  هةذار  وتةخَي  دةرامةت  كَیم  كةسَي  هَوشیاركرنا 
كومةاليةتی ظة ب مافَي وان وضةوانی يا داخازكرنا ئةظان 
كلینیك  ورةنطة  ظة.  ودادوةرى  كارطَيى  ذاليَی  مافا 

كلينيكا ياسايى.. 
هَويةك بو 

ثَيشخستنا زانستى 
وخزمةتكرنا 

مرؤظى

د.كاروان عيزةت بةربهارى

شيةتكارَى كلينيكا ياسايى
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ذَيدةرَين  ذ   ئَیك  ببیتة  كو  بهاظَیذيت  دويرتر  ثَینكاظةكا 
ثَیشَیلكارَين  ب  تايبةت  ثَیزانینَي  خَوراكثَیدانا  بو  طرنط 
مافَی مرؤظی ض ئةظ خَوراكثَیدانة بو دامةزراوةيَي فةرمی بیت 

يان نةفةرمی يَي تايبةت ب مافَي مرؤظی.
دبینیت  خبوظة  نَوى  هزاريا  كو  يَي  بةرضاظ  دياردَين  وذ   
يا  وضةوانی  ضةندَيةتی  ل  بةرضاظة  زَيدةبوونةكا  ئةوذى 
رَيكخراوان  ضةندين  ظَيَى  ول  مةدةنی،  جظاكا  رَيكخراوَين 
يَي كو ثةنايَی دبةنة ل بةر ئةظ كلینیكَي  ياسايی تا ئةظ 
بو  كارا  يا  هةظطةهشتنَی  خةلةكةكا  ببنة  رَيكرخاوانة 
ذ  ياسايی  وكلینیكا  هاوآلتیان  دناظبةرا  ثَیطظةطرَيدانا 
ثَیخةمةت هاريكاريكرنا هاوآلتیان بو ثةيوةنديكرنَی ب ئةظان 
كلینیكا ومفاوةرطرتن ذ خزمةتَي وان يان ب رَيَی يا لَیطةريان 
وان  هاريكاريا  دَى  كلینیكا  ئةظان  ثارةداركرنا  ذَيدةرَين  ل 
تَیضوونَي  وبتايبةتی  وان  تَیضوونَي  بارهةَلطرتنا  بو  كةتن 
تَیضوونَي مَوركرنا طرَيبةستان دطةل  يان  كادرَى كارى 

ثارَيزةران.
ِرادةكَی   تا  كو  سةرةرايی  ياسايی  كلینیكا  هزرا    
هزرةكا كةظنة  ل ئةوروثا ووياليةتَي ئَیكطرتَي ئةمريكا، 
وهةرَیا  طشتی  ب  عياقَی  ل  ية  نَوى  يا  وَى  ثةيدابوونا  ىَل 
كوردستانآ ب تايبةتی. وئةظ نَوى ثةيدابوونة بو ئةطةرَين جَورا 
وجَور دزظريتةظة طرنطرتين ذوان ياسايَي ل عياق وهةرَیا 
ئةظَي  ياسايَی  كولیذا  دةرضوويَي  نادةتة  رَيَی  كوردستانَی 
ثارَيزةريَی  فةرمانبةر ل سةر میالكَی حكومةتَی كو كارَى 
بكةن وبةرةظانیَی بكةن ل بةردةم دادطةهان وظَی ضةندَى رؤىَل 
عياقَی  ل  كلینیكا  ئةظان  دامةزراندنا  لدةمَی  نامینیت  خوة 

ياسايی  يا طرَيبةستكرنا كلینیكا  رَيَی  دطةل ب 
نظیسینطةها  دطةل  يان  ثارَيزةران 
ثارَيزةران  كومةكا  ذ  بريتی  ثارَيزةران 
كو ب ئةركآ بةرةظانیكرنَی رابنب لدةمَی 

ثَیدظی دا.
ئةمريكی  يا   )USAID( رَيكخراوا 
ئةظان  دامةزراندنا  ئةركَی  ب  رادبیت 

ياسايَی  كولیذَين  ل  كلینیكا 
يا  رَيَی  ب  عياقی  زانكويَي  ل 
بةر  ل  )دادوةرى  ثرؤطرامَی 

رَيكخراوَى  وظَی  هةمیا(  دةستَی 
كارَى خوة دةستثَیكر ب رَيَی يا 

رَيكخستنا ضةندين كَونطرة 
وخوَل ووركشَوثان وهاندانا 

دادطةهَي  دثَیشربكَي  ثشكداريكرنَی  بو  عياقی  زانكَويَي 
 Jessup-The( ثَیشربكیا  منوونة  بو  ذوانا  و  طرَیانةيی 
مة  زانكويا  ل  ياسايَی  كولیذا  ودةمَی   ،)Moot Court
ذ  بوو  هنطافتنَی  تووشی  دا  بیاظی  دظی  بضیتة  هةولدايی 
ثارةداركرنَی  ذ  تايبةتة ونةشَینت مفايَی  زانكويةكا  بةر كو 
ظَيَى  ول  رادبیت،  ثَی  ئةمريكی  رَيكخراوا  كو  يا  راببیت 
ئةستَو  ل  بو  دةرضوو  نةورَوز  زانكويا  يا  سةرؤكايةتی  بريارا 
ياسايی ل  دامةرزاندنا كلینیكا  بو  ثَیدظی  تَیضوونَي  طرتنا 
كولیذا ياسايَی ورَيككةفنت دناظبةرا سةرؤكايةتی يا زانكَويا 
مَوركرن  هاتة  ئةمريكی  يا   )USAID( ورَيكخراوا  نةورؤز 
دامةرزاندنَی  ب  زانكَويی  وفةرمانا  كلینیكَی  دامةزراندنا  بو 
ومامَوستا  دةرضوو   2016-2015 خَويندنَی  ساال  لدةستثَیكا 
كلینیكَی  رَيظةبرنا  ئةركَی  ب  ئةمحةد  شةهاب  بةهدين 
شيةتكارَى  ئةركَی  ب  شاكر  فازيل  هَيش  ومامَوستا  رابوو 
كلینیكَی هاتة دةستنیشانكرن، وكلینیكَی دماوةكَی كورت 
دا شیاية سةركةفتنَی بدةستظةبینیت بو ثَیشكَیشكرنا ثرت ذ 
بو  ذمارةكا مسیناران  وثَیشكَیشكرنا  ياسايی   )30( شيةتَي 
فَيخازَين كولیذا ياسايَی، ونوكة كلینیك كاردكةت بو 
هةظكاريكرنَی دطةل سةنديكا ثارَيزةرَين هةرَیا كوردستانَی 
ـ ذوورا ثارَيزةرَين دهَوك، بو رَيكخستنا مسیناران بو ثارَيزةرَين 
ثارَيزةران  يا  ثیشةيی  ثیادةكرنا  رَيسايَي  بنةما  لدوور  بةرَيز 
ب  ئاشنابوون  بو   دادوةران  دطةل  هةظكاريكرن  هةروةسا 
ل  وَى  وبنةمايَي  ثةرةظانیكرنَی  ياسايَي 

بةردةم دادطةهان.
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بكةين  ئَیكَی  وَى  ب  دانــثــَیــدانــَی  يــة  ثَیدظی  لدةستثَیكَی 
داين،  مـــةزن  ئیشكالیةتةكا  تــَیــطــةهــَی  ثــَیــش  ل  ئـــةم  كــو 
وةك  بذمَيين  نةشیَي  خوةثاراستنَی  ديبلوماسیةتا  ضونكة 
طَوزارشتةكا هةظبةر بو بةرةظانیكرنا خوةثاراستنَی دواتايَي 

خوةيَي طشتی دا هةروةسا نة رةوشتةكَی سیاسیَی خاظة.
ديبلوماسیةت  تــَیــطــةهــَی  يــة كــو  بــيئــیــنــانــةظــَی  هـــةذى 
ــاربــوويــة وذ اليـــَی رؤذنــامــةظــانــی وســیــاســی وئــاســیــاشــی ظة  دي
ئــاوايــةكــَی فةرمی  هــةروةســا ب  ثَیهاتیة كــرن،  ئــالــَوطــوري 
قوَل  طَوهارتنَي  ئةو  ثشتی  راستةوخو  وئةكادیی  ومیللی 
دةولةتی   نَیظ  سیستةما  وبهايَي  دثَیكهات  كو  يَي  وكوير 
دا  نوهةتان  ســالــَي  ودةستثَیكا  هةشتیان  ســالــَي  دوماهیا  ل 
يا  دمَیذووى  وةرضةرخانَی  ماوةكَی  دبیتة  كو  ثةيدابووين، 
ثةيوةنديَي نَیظ دةولةتی دا  ب هةبوونا ضةند سالَوخةتةكا 

ذوانا:
ـ نةمانا ديوارَى بةرلي وةك هَیمايَی شةِرَى سار وناكوكیا 

دناظبةرا رؤذهةالت ورؤذئاظا.
يَی  وَى  وباسكَی  رؤذهــةالتــی  سةربازطةها  هةلوةشیانا  ـ 

سةربازى )هةظثةیانا وارسو(.

ـ تاك مانةظةيا دةهكا ئَیكةتیا سَوظیةتی.
ـ سةهلدانا شةِرَى كةنداظی.

ـ هةلوةشیانا دةولةتَی ل سوماَل.
ـ ثةيدابوونا ناكوكیَي نةتةوةيی ل يوطسالفیا.

كــارطــيى يــا ئةمريكا ئــةظ بــارؤدوخــانــة ويــَي دى تــر  ب 
دةرفةت بو خوة زاني بو راطةهاندنا ثةيدابوونا سیستةمةكا 
نــَیــظ دةولـــةتـــی يــا نـــَوى كــو بــنــةمــايــَي ئــــازادى ويةكسانی 
راستطَويی ونیةت  ذ  وتا جَورةكَی  زالبنب  وئاشتیَی ب سةردا 
ذ اليَی وةالتَي باشوور ظة وةالتي  باشیَی بدةتة طَوتارا خوة 
هةظطرَيدان  ظة  ئَیكطرتی  نةتةوةيَي  رَيكخراوا  ب  نَیزيك 
وتايبةتی ب وان وةالتان يَي كو ثَیدظی ية جظاتا ئاسايشا نَیظ 
ظة  دةولةتی  نَیظ  وئاسايشا  ئاشتی  ثاراستنا  دبیاظَی  دةولةتی 
مفايَی ذَى وةربطريت وديبلوماسیةتا خوةثاراستنَی بو ئَیك 
ذ كاروكردةوةيان يَي كو جظاتا ئاسايشَی ثةيداكرين بو 

جبهـئینانا وَى ئارماجنا ل سةرى مة ئاماذةثَیكرى.
ديبلوماسیةتا  بــدةيــنــة  ثــَیــنــاســةكــَی  يــة  ثــَیــدظــی  ــــةورا  ل
ئاوايی  بظی  دكــاريــن  ذى  ثَیناسة  وباشرتين  خوةثاراستنَی، 
ئارماجنا  ب  ثَیشوةخت  كريارةكا  ذ  ية  بريتی  دياربكةين: 

نَيرينةك ل سةر 
ديبلوماسيةتا 
خوةثاراستنَى

د. حمةمةد حةسةن خةمؤ
سةرؤكَى ثشكا ياسا/ كوليذا ياسا و راميارى
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كونرتؤلكرنا 
مــــةتــــرســــَي  وان 

سیاسی  رَيــكــَي  ب  ضاظةرَيكرى 
وئابوورى ورةوشةنبيى كو ب ثَیدظی ثشبةستنَی ب نَيينةكَی 
دكةت يَی شَیوةيةكَی تةمام بو سالَوخةت وثَیدظیَي ئاسايشا 
طشتی  شَیوةيةكَی  ب  دةولةتی  نَیظ  جظاكا  يَی  نةتةوةيی 

دياردكةت.
لةورا بو مة دياردبیت كو ديبلوماسیةتا خوةثاراستنَی نة 
يا نةخشةبوكَیشاية  بةلكو  ية  بةرةاليی  ذ  ديبلوماسیةتةكا 
وثــشــبــةســتــنــَی دكـــةتـــة ل ســــةر شــرؤظــةكــرنــةكــا خــــودان 
ضارضَوظةكَی بةرفةرهة بو سَی ثِرطةيان : مةترسی ورَيكَي 

بزاظثَیكرنَی وئةجنامَي وَى يَي ضاظةرَيكرى.
بــزاظ ولظینا دكــةن ب شَیوةيَی  ئــةو وةالتــَي كو  وثاشان 
خوةثاراستنَی ثَیدظی ية ثشتبةستنَی ب دةستةيَي ظةكولي 
ونـــاظـــةنـــديـــَي نــةخــشــةدانــانــَی يـــَي ب هــَیــز بــكــةت وخــــودان 
كاريطةريةكا مةزن، وديبلوماسیةتا خوةثاراستنَی بو دةلیظا 
بةرثرسیاريةتَي  ذ  بةشةكة  كو  تَیطةهشنت  دئَیتة  ئَیكَی 
ــــة يــا وةالتـــــان ىَل دراســـتـــی دا نة  دةســتــةيــَي ســیــاســةتــا دةرظ
طرنطیَی  دةولــةتــی  نَیظ  جظاكا  هةمی  ضونكة   وةســايــة، 
دظی  خــوة  رؤىَل  كو  يا  ددةن  خوةثاراستنَی  ديبلوماسیةتا  ب 
ضارضَوظی دا دبینیت ب رَيَی يا دامةزراوةيَي وَى يَي كارا يَي 

خودان شیانَي نةخشةدانان وجَیبةجَیكرنَی.
وئـــةو ثــرســیــارا دظــی ضــارضــَوظــی دا دئــَیــتــة ثــَیــش ئةظةية: 
بكاربیني  دةولــةتــی  نَیظ  جظاكا  شیانَي  كارين  دَى  ضــةوا 
هةظطرَيدايی  يا  خوةثارستنَی  ديبلوماسیةتا  دياربوونا  بو 
وخاوةن كارتَیكرنةكا مةزن كو  رَيكَی بطريت ذ ثةيدابوونا 
وئاسايشا  ئاشتی  ثاراستنا  ل  ورؤىَل خوة هةبیت  ناكوكیان 

نیظ دةولةتی.
طَومان تَیدانینة كو بكارئینانا شیانَي وةالتان وجظاكَی 
فِرة  يا  خوةثاراستنَی  ديبلوماسیةتا  ئاظاكرنا  بو 
جبهـئینان  بهَیتة  رةنــطــة  وِرةهــةنــدظــة  تــةخ 

ئةظَي  ب  كـــاركـــرن  يـــا  رَيـــــَی  ب 
خلارَى:

دةستنیشانكرنا  -
ئــةو مــةتــرســیــَي بــةرضــاظ ونة 

وئاراستة  مةترسیَی  )جـــَورَى  بــةرضــاظ 
وثال مةترسیداربوونَی(.

بو  فةر  دةستثَیكةكا  وةك  هَوشیاريَی  بةالظكرنا  -
ثاراستنا ئاسايشَی.

دةستنیشانكرنا كاروكرةدةوةيَي ثَیدظی ل سةر ئاستَی  -
هةر مةترسیةكَی.

بكةين  دةستنیشان  ئةركی  وى  ية  ثَیدظی  ولدوماهیَی  -
رَيی  كو  يا  رادبیت  خوةثاراستنَی  ديبلوماسیةتا  ب  كو  يــَی 
دطريت مةترسیا ضاظةرَيی كرى نةطةهیتة ئاستَی مةترسیا 

راستةقینة.
هـــةر وةالتـــــةك رؤى ب رؤى  بـــوويـــة  ــدظــی  ثــَی ـــةر كـــو  ب وذ 
ببیتةظة  مةترسیان  ذ  بةرفةرهة  ثاكَیضةكا  سیستةمةكا 
بـــةرضـــاظ يَی  يــة رؤلـــةكـــَی  ثــَیــدظــی  ظــــَيَى  دئــَیــك دةم دا، ل 
بةرفةرهة  كــةرتــَي  بدةينة  ثــاراســتــنــَی   خــوة  ديبلوماسیةتا 
ـــی ل ســـةر ئاستَی  نــاظــخــَويــی ودةرظـــةي ذ هـــــةردوو جــظــاكــَي 
ثَیدظی  سامانَي  وبدةستظةئینانا  وجَیبةجَیكرن  نةخشةدانان 

بو ظَی ديبلوماسیةتَی.
ساناهی  ب  يـــا  وةبــــاوةردكــــةيــــن كــوكــَیــشــةكــة  ــــةم  وئ
ب  كــو  هــةيــة  تــةخــان  فـــِرة  رَيكخستنةكا  ب  وثــَیــدظــی  نینة 
نــاوةنــدطــةريــةكــا ِراســتــةوخــو يــان نــةِراســتــةوخــو كاربكةت، 
قازاجنداربن  دَى  ونةتةوة  وةالت  كو  بَیذين  دكارين  ئةم  ىَل 
ثاراستنَی  خــوة  ديبلوماسیةتا  ســةر  ل  بــن  بــــةردةوام  ئــةطــةر 
ضونكة ئةجنامَی وَى دَى ئاسايش وخَوشطَوزرةانی وثاراستنا 
جَیطرةوةيَی  وثــاشــان  بدةستظةئَیت،  هــةيــی  دةســتــكــةفــتــَي 
ثِرطرانة  جــَیــطــرةوةيــةكــَی  خــوةثــاراســتــنــَی  ديبلوماسیةتا 
مةزن  بــاجــةكــا  ب  ىَل  دويرثَیخیتةظة  مــةتــرســیــَی  ورةنــطــة 
ثةيدابوونا  بو  رَيكَی  دَى  ىَل  دورثَیضبكةت  قةيرانَی  ورةنطة 

قةيرانةكا دى خَوش كةتن يا كو دهزران دا نةبوو.
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كو  وهَويان  رَيــك  وان  ديتنةظةيا  بو  هةوَلدابة  جظاكَی 
نةخامسة  بكاربینیت  تاوانان  يا  ديــاردةى  نةهَیالنا  بو  بكاريت 
هةنة،  خرابَي خوة  ئازاديَی ضةندين  بو  نةرَينی  سزايَي  كو 
ضونكی تاوانبار ددامةزراوةى يا سزادانَی دا تَیكةل دبیت دطةل 
بیتة ئةطةرَى  دَى  وئــةظــة  مــةتــرس  ويـــَي  تــر  دى  تــاوانــبــارَيــن 
ئاشنابوون ذ نَیزيك وتَیطةهیشنت ونةخشةدانان بو ئةجنام 
وثاشان  وثیادةكرنَی.  ثَیزانینان  ودانــا  تاوانان  ضةندين  دانــا 
كرنا  وبةرهةظی  ضاكسازيكرن  ذ  ثرت  الددةتـــن  دَى  تاوانبار 
ديتنةظةيا  بو  دبةتة  ثةنايَی  ياسادانةر   دا.  زيندانَی  دنــاظ  وى 
مةبةستا  بو  تاوانبارى،  بو  دةرفةتَی  وثَیبةخشینا  ضارةسةري 

جارةكا  وهةظطرتنَی  درةوشـــت  دروســـت  رَيكةكا  طرتنةرا 
دى دجظاكَی دا بَیی هةست كرن ب كَیماسیَی ل بةرامبةر 
خةَلكةكَی دى ذ ئةطةرَى ئةجنامدانا تاوانَی. وئاراستةيا زاَل 
نوكة دياسا سزادانَی دا، بتايبةتی ل دادا تاوانكارى بريتی ية 
وهةَلسةنطاندنا  بو خلوةزظرينَی  تاوانبارى  ب  دان  دةرفــةت  ذ 

كاروكريارَين خوة.
تَیطةهیشنت  بـــو  هـــَويـــةكـــة  تــنــَی  نـــة  ظـــــَيَى  ل  دادوةر 
دبیت  درَيــذ  وى  كــارَى  بةَلكو  ياسايَی  ثِرطَي  وشرؤظةكرنا 
هزرا  ظــَيَى  ل  ثَیظةطرَيدايی.  ورةوشـــا  تــاوانــَی  ديظضوونا  بو 
تاوانبارَين كَیم  ب  يَي كو طرنطیَی  دادوةريــانــة  تاقیكرنا 
مةترس ددةت ب رَيَی يا ِراطرتنا سزايَی وان ودةرفةت ثَی دان ب 
ضاكسازيَی  دماوَى دياركرى دا دطةل ضاظدَيريكرنَی ذ اليَی 
دادطةهَی ظة بو ذَيرخستنا وان بو رَينمايكرن وئاراستةكرن 

وهةَلسةنطاندنَی ثشتی بورنا ماوَى دياركرى.
ئةو  واتـــة  وتــاقــیــكــرنــة  ئـــةزمـــوون  ئـــةو  دادطـــايـــی  تاقیكرنا 
خوة  رؤىَل  دكاريت  سیستةمی  ظی  لذَير  دكةظیتة  كةسَی 
سزايَي  ذ  خـــوةالدان  وثــاشــان  وى،  ضاكسازيكرنا  ل  ببینیت 
نةرَينی بو ئازاديَی زَيدةبارى كو رَيةكة ذ رَيكَي بةرةظانیكرنا 
ـــَي هةذى  كــومــةاليــةتــی بـــو ضــاكــســازيــكــرنــا تـــاوانـــبـــاران ي

ضاكسازى وهةَلسةنطاندنَی.
سةرثةرشتیكرن  بــنــةمــايــَی  ســـةر  ل  دادوةرى  تــاقــیــكــرنــا 
)انتقاء( هــةروةســا  ــان  دان هاتیة  وديظضوونَی  وئاراستةكرن 
ِراطرتنةكا  ب  ســزايــَی  وِراطــرتــنــا  تــاوانــبــاران  هندةك  كرنا 
مةرجدار دطةل ثشكنینةكا هوير بو تاوانبارى ذ اليَی عةقلی 

ودةروونی ظة ذ اليَی نوذدارَين ثسثّور.
قَوناغا  ل  ـــة  دادوةري تاقیكرنا  دادوةرى  تاقیكرنا  جــَورَيــن  ذ 
ياسا  وةكــو  ثَیداية  رَيــَی  ياسا  وهندةك  دادطةهكرنَی  ثَیشی 
هَیزكرنا  ب  سیستةمی  ظی  ئارماجنا  ضونكی  ئینطلیزى. 
ثَیطةها  ضونكی  تاوانكارى  جلةم  ية  ثَیطةهاندنَی  خَواستا 
سزادانا  راطةهاندنا  نة  ب  دثارَيزيت  مةزن  ثلةيةكا  تا  خوة 
وى، كو دبیتة هاريكار بو زظرينةظة بو هلةظطرتنا ب لةز وةك 

ئةندامةكَی باش دجظاكَی دا.
جَورَى دوويَی بريتی ية ل قَوناغا دادطةهكرنَی، ئةوة دةمَی 
ئازاديَی  بو  نةرَينی  سزادانا  يان  ددةت  ســزادانــَی  بريارا  دادوةر 
وذَيرخستنا  سزايَی  جَیبةجَیكرنا  ِراطرتنا  دانــا  بريار  ثاشان 
تاوانبارى بو تاقیكرنا دادوةرى دهةمان دةم دا، ثاشان سةثاندنا 
ثَیطريان ل سةر بابةتَی  ذَيرتاقیكرنَی وثِرسیارا  دئَیتة كرن 
ئةظةية كیذان سازى دَى بةرثرس بیت ل سةر سةرثةرشتیكرنَی 
ب سةر تاقیكرنا دادوةرى دا؟ بَیطومان سازى يا دادوةرى ية ذ 
بةر سةربةخو ودةستثیاكی وشةهرةزايی يا وَى ب اليةنَي ذيانا 
كومةاليةتی وشةهرةزايی يا بدةستظةئینايی دبیاظَی دادوةريَی 
دا ودادوةر دبیتة ثارَيزطارَى ماف وئازادَين تاكةكةسی وب 
كومةل يَي كةسان، زَيدةبارى ثةيوةندى يا وى يا ِراستةوخو 
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ب بارؤدوخَی تاوانَی ظة دهةمان دةم دا، واتة ثَیدظی يا ثسثؤريكرنا 
دزانستَي  دادوةرى  تاقیكرنا  ســـةر  ل  ســةرثــةرشــت  دادوةرَى 
تاوانكارى دا، وئةظ ضةندا ثَیظةطرَيدايی وةك زانستَی تاوانان 
وزانستَی دةروونی يَی تاوانكارى وزانستَی سزادانَی، وثَیدظی يا 
وةرطرتنا بةرهرةيان دثةيوةنديَي مرؤظايةتی وبدةستظةئینانا 
شةهرةزايةكا بةرفةرهة دبیاظَی دادوةريَی د نةخامسة دثِرسَي 
سزادانَی وحةزا كةسیةتی  بو وةرطرتنا ثلةيان وتَيبوون ب 

بهايَي ضاكسازى وطیانَی مرؤظايةتی.
زَيدةبارى ماوَى تاقیكرنا دادوةرى ثَیدظی ية يَی طرَيدايی 
هةَلسةنطاندنا كارَى  يا  ــَی  رَي ب  بیت  ديــاركــرى  مــاوةكــَی 
ــی يــا هَومشةندى  رَي بــو  تــاوانــبــارى وطــَوتــن ئــةطــةر زظريةظة 
كَیم  ئايا  ديــاركــرن.  بهَیتة  مــاوة  ية  وثَیدظی  وضاكسازيَی 

ترين ِرادة بو ماوَى تاقیكرنا دادوةرى ضیة؟
ثَینج  بو  دوو ســاالن  ذ  مــاوة  ئةملانی  ياسادانةرَى  بو منوونة 
دوو  ذ  مــاوةيــة  ئــةظ  يــاســادانــةرَى هولةندى  ىَل  داناينة،  ســاالن 
ساالن بو سَی ساالن دياركرية، وياسادانةرَى فةرةنسی ماوة ب 
ثَینج سااَلن وةك بلندترين ماوَى تاقیكرنا دادوةرى دةستنیشان 
كرية. ثَیظةرَى جَیبةجَیكرنا تاقیكرنا دادوةرى نكارين ب سةر 
مینا  مةترس  ثِر  تاوانَي  بو  بسةثیني  دا  مةترس  تاوانبارَين 
تاوانَي مةزن وهندةك تاوانَي كةتنَی يَي كو سزايَی بريار 
ثَیدايی ب ئاوايةكَی كامل دئَینة جَیبةجَیكرن وب ِرةوشةكا 
تَوند تر يا كو ياسا بريارا سزايَي زينداينكرن وحةبس كرنَی 
بو ماوةيَي درَيذ ثَیددةت. ئةو تاوانَي كو تاقیكرنا دادوةرى ب 
سةر دا دئَینة جَیبةجَیكرن ل ثرانیا جاران ذ جَورَى سةرثَیضیانة 
جَورَين  هــةردوو  ئــةظ  مةترس.  نة  هندةك كةتنَي  زَيــدةبــارى 
تاوانان دشیانداية سزايَي جَیطرةوة ب سةردا بهَینة سةثاندن 

ذ وانا ذى تاقیكرنا دادوةرى.
ثَیظةرَى  كــو  ئــةجنــامــی  وى  بطةهینة  دكــاريــن  لــــةورا 
جَیبةجَیكرنا تاقیكرنا دادوةرى نة بتنَی دئَیتة جَیبةجَیكرن ب 
ثشتبةسنت ل سةر جَورَى تاوانَی بةلكو ثَیدظی ية ثشبةستنَی 
دادوةرى ل  نــَييــنــا  لــديــف  ســزايــَی  نــرخــانــدنــا  بكةينة ل ســةر 
روونكرنا وَى سزايَی وةك بةرضاظ وةرطرتنا بارؤدوخَي سظك 

ذ ثَیخةمةت ضاكسازيكرنا تاوانبارى.
سةبارةت ظی سیستةمی دكارين ل عياقَی جَیبةجَیبكةين 
وبتايبةتی ل سةر تَويذا سنَیالن، ولدةمَی سنَیلة تاوانَی دكةت 
ودادوةر بريارا  ِراطرتنا جَیبةجَیكرنا سزايَی ددةت، ئةو مفايَی 
هةمی  ذ  مفاية  ئةو  بدةستظةدئینیت  سنَیلة  كو  يَی  ئةرَينی 
ورزطاركرنا  ...وهتد،  وئابوورى  ودةروونــی  جظاكی  اليةنَي 
ضةندين سنَیلةيان ذ مةترسَي هةظطرَيدانا وان ب تاوانبارَين 
تاوانكارى  زيــنــداكــرن ب ســزايــَي  ئــةظــَي كــو هاتینة  تــر  دى 
ــريــا دادطـــةهـــَی ب سةر  يـــَي دريَــــذ خـــايـــةن، دطــــةل ضــاظــدَي
بیتة  دَى  خــراب  ِرةطــةزةكــَی  ذ  وسنَیلة  وان  هةَلسوكةفتَي 

ِرةطةزةكَی باش وب مفا دجظاكَی دا.

نَويَی جَیطرةوةيَي  وَينةكَی  دادوةرى  تاقیكرنا  سیستةما 
يَي  خراب  كاريطةريَي  سظكرنا  بو  تايبةت  هاتیة  سزايانة 
سزايَي نةرَينی بو ئازاديَی بتايبةتی دةمَی ئومیدةك هةبیت بو 
ضاكسازى يا تاوانبارى ودويرخستنا وى ذ زيندانَی وتَیكةلیكرن 
ب زيندانَي دى تر لةورا تاقیكرنا دادوةرى جَیبةجَی دكةين، 
يا  وكةسايةتی  كــاودان  وةرطرتنا  بةرضاظ  دا  دةم  ودهةمان 
تاوانبارى ية، ئةطةر دادوةرى ديت تاوانبار رذدة ل سةر كريارا 

خوةيا تاوانكارى دَى سزايَیننةرَينی بو ئازاديَی جَیبةجَیبكةت.
 سةرةرايی ئاراستةكرنا ضةندةك ذ رةخنةيان بو سیستةما 
تاقیكرنا دادوةرى نةخامسة زةعیكرنا بنةمايَی نة رزطاربوون 
باشرتين  ضونكی  طشتی،  مافَی  جَیبةجَیكرنا  ونــة  سزايَی  ذ 
قةرةبووكرن بو قوربانی بريتی ية ذ سزادانا تاوانبارى. زَيدةبارى نة 
طوجنانا سیستةما تاقیكرنا دادوةرى دطةل بنةمايَی شةرعیةتا 
سزايَی  جبهـئینانا  دناظبةرا  كرن  هةظسةنطی  ىَل  سزايان، 

ثَیدظی  تــاوانــبــارى  وضاسكازيكرنا  ب طشتی 
ذ  هةية  سیستةمی  ظی  جَیبةجَیكرنا 

وخزمةتكرنا  وَى  باشیَي  ذى  وانــا 
بو  ثَینطاظة  ئــةو  واتــة  جظاكَی، 
ديــــاردةى  بــوونــةظــةيــا  رؤى  ب  رؤى 
هةية  دزيندانان  يا  قةلةبالغی  يا 

وبـــتـــايـــبـــةتـــی يــــا ثـــةيـــوةســـت ب 
تاوانبارَين كَیم مةترس.

دادوةرى  تــــــاقــــــیــــــكــــــرنــــــا 
وئةجنامَي  مــةزن  سةركةفتنةكا 

وةالتَي  وان  ل  بدةستظةئیناينة   بــاش 
لةورا  جَیبةجَیكرى،  سیستةمة  ئــةظ  كــو 
داخــــازَى ذ يــاســادانــةرَى عــياقــی دكةين 

ثَیخینة  دادوةرى  تاقیكرن  سیستةما 
ثةيوةست  يَی  ياسادانانَی  دسیستةما 

ب ضاكسازيكرنا زيندانان ودووبارة 
زيندانیان  بــةرهــةظــكــرنــةظــةيــا 

وهلةظطرَيدانا وان ب جظاكَی 
تاقیكرنا  كــو  ئــَیــكــَی  وَى  ب 

دادوةرى 

ضةندين ياسا بو هاتینة 
وسةركةفنت  ـــــان  دان

توماركرية.
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وذ  هةية،  بةرامبةر  كريارةكا  كــريــارةكــَی  هــةر  دبــَیــذن 
بیت  طَوجنايی  يا  بةرامبةر  كريارا  دظَیت  ظة  لوذيكی  اليــَی 
دطةل ظَی كريارَى. ودضارضَوظَی ياسا سزادانَی دا تاوانَی وةك 
ئةوذى  هةية  كومةاليةتی  كريارةكا  ِرةوا  نة  كريارةكا 
سزادانا ئةجنامدةرية وةك سزا ل بةرامبةر كريارةكا وى يا 
نة ِرةوا هةية، ودادثةروةى ل ظَيَى ثَیدظی دكةت كو  كريارا 
رةفتار  وَى  دطــةل  بیت  طوجنايی  يــا  جظاكی  يــا  بــةرامــبــةر 

ورةوشتَی بووية هوكارَى ئةجنامدانا وَى كريارَى.
وطرنطرتين ئةو كاريطةريَي  كو ذ ظَی هةظطرَيدانا 
هوكارةيی دناظبةرا تاوان وسزادانَی دا ثةيدابووين يا ثَیدظی 
ِرادَى سزادانَی وثال  دناظبةرا  ية كو هةظطَوجنانةك هةبیت 
ئَیشان وئـــازارَيـــن وَى ودنــاظــبــةرا ئــةو تــاوانــا ئــةجنــامــدايــی  ب 
ثشبةسنت ب ثَیظةرَين جَورا وجــَور.  وئةظ ضةندة يا مةنتیقی 
ية، ضونكة تاوان ئةطةرَى سزادانَی ية، لةورا يا ثَیدظی ية كو 
هةظطوجنان هةبیت دناظبةرا تاوان وسزادانَی دا، ضونكة سزا 

دظَیت ذ ِرةطةزَى كار ى بیت. 
بنةمايَي  ذ  سزادانَی  سیاسةتا  دضارضوظَی  وهةظطَوجنان 
طــرنــط يـــَي دةســـتـــورى يــة يـــَي كــو كـــار ل ثــةيــوةنــدى يا 
)ثَی  دكــةن  تاوانكاريَی  بنةمايَی  اليــةنــَي  دوو  هــةر  دناظبةرا 

راسثاردن وسزادان(.
وباشی دزظريتةظة بو برياردانا ظی بنةمايی يَی فةيلةسوفَی 
)تاوان  خوة  ثةرتووكا  كو  يَی   )Beccaria( بیكاريا  ئیتاىل 
وسزادان ( بو ئَیكةم جار لساال 1764ز بةالظةكرى، كو تَیدا 
وثةهانةيا  رةسةنايةتی  اليــَی  ذ  شرؤظةكرى  ســزادانــَی  هــزرا 
خوةظة ذ رؤيَی فةلسةفی وكومةاليةتی ظة، ثَیداطرتن ل سةر 
ثَیدظی يا هةظطَوجناناوَى دطةل تاوانَی ، ضونكة ئارمانج ذ 
ضاكسازيكرنا  بةلكو  تاوانبارى،  ذ   تَولظةكرنی  نة  سزادانَی 
وى ية ودويرخستنا خةلكةكَی دى ية ذ رةفتارا تاوانَی. لةورا 

نابیت سزاددان ذ ِرادَى ثَیدظی تَیثةريت بو ئةجنام دانا وَى.
وبظی ئاوايی ثَیشكةفتنا نَوى يا كو ب سیاسةتا تاوانباريَی 
هاتیة طرَيدان بنةمايةكَی طرنط ثةيداكر ئةوذى بنةمايَی 
هةظطَوجنانَی يا كو ثَیطريَی ب سةر ياسادانةرَى سزادانَی 
بةرضاظ وةرطرتنا هةظطَوجنانَی  يا  ثَیدظی  بو  دا دسةثینیت 
دنــاظــبــةرا دذوارى يــا ســزايــَی تــاوانــكــارى وتــاوانــا ئــةجنــام داى، 
ياسايَي  يــاســادانــةرَى ســزادانــَی كو هندةك  نابیت  ظــَيَى  ول 
سزادانَی دارَيذيت يَي كو سزايَي تَوند ونة دادثةروةرانة تَیدا 
هةبن ونةطَوجنیت دطةل  ئةو ضةندا ئةظ ياسايانة ثَیكدئَیت 
ذ تاوانان ئةطةر نة ئةظ ياسايانة دَى نة دةستورى بن وهةظدذى 

بنةمايَي دةستورى دبیاظَی يةكسانی ومافَی مرؤظی دا.
يان  ببیني  هةظطَوجنانَی  ذ  جــَورةكــَی  ية  ثَیدظی  لــةورا 
 )Valence commencement( وةكهةظیَی  ذ  جـــَوةرك 
دناظبةرا ثَیشَیلكرن يان سنووربةزاندنا بناغَی تاوانكاريَی وئةو 
كاريطةرى يا ذ ظَی ثَیشَیلكارى وسنووربةزاندنَی ثةيدادبیت. 
واتة وةكهةظیی دناظبةرا كريار وكريارا بةرامبةر دظی بیاظی 
ئازاردانَی ثَیكهاتی بیت  ِرامانا  ذ  دا. ئةطةر سزا بةشةك بیت 
ئةظ ئازاردانة ثَیدظی ية يا بَی زةعیكرن وب هةدةر بیت، لةورا ض 
مفا ذ سزادانا بَی كارلَیكرن وسزادانا تَوند نینة بَیی هةبوونا 
هیجةتةكَی. ىَل بنةمايَی ياسايی يَی ثَیطريكرنا ياسادانةرَى 
بَیذين  دكارين  ضَوظَی سیاسةتا سزادانَی؟  دضار  سزايَی ضیة 
دبنة  دةستورى  وبنةمايَي  دةولةتی  نَیظ  ياسا  بنةمايَي  كو 
بنةمايةكَی ياسايی بو ثَیطريكرنا ياسادانةرَى سزايَی ب ظی 

بنةمايی.
ــظ دةولـــةتـــی دبــیــنــي كـــو ضةندين  نــَی ئــاســتــَی  ول ســـةر 
حةرامكرن  ســةر  ل  داكوكیی  ورَيككةفتنامة  ئــاطــةهــدارى 
ونةفرةت كرن ل ضةندين سزايان كرينة يَي كو ناطوجنن 
سیاسةتا  دبیاظَی  هةظطَوجنانَی  بنةمايَی  ناظةرؤكا  دطةل 

خواندنةك بو 
هةظطونجانَى 

دناظبةرا تاوان 
وسزادانَى دا
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سزادانَی دا، وةك سزايَي تَوند وسزايَي نة مرؤظايةتی وسزايَي 
ظة،  مرؤظايةتیَی  كةرامةتا  ب  طرَيدايی  يــَي  يــان  ثیشةيی 
ل  كو  يا  مرؤظی  مافَي  يا  جیهانی  راطةهاندنا  منوونة  بو 
1948/12/10 دةرضوويی دماددا )5( دا ئاماذة كرية وَى ئَیكَی 
نة مرؤظايةتی  تَوند يالن  لذَير سزايَي  بكةنة  نابیت كةسان 
ثــاشــان جارناما  ظــة.  وى  ثَیشَیلكرنا كــةرامــةتــا  يــَي  يــان  ظــة 
نَیظ دةولةتی بو مافَي مةدةنی وسیاسی يا ساال 1966 هاتیة 
ونة  تَوند  سزايَي  شَیوةيَي  هةمی  دا  َى   )4( يا  خــوة  ودمـــاددا 
وةالتَي  ســةر  ل  ووسوزنامةكَی  قةدةغةكرينة،  مرؤظايةتی 
يةيوةنديدار ئةركَي دةستورى وثِرطَي جاِرنامَی دسةثینیت 
ويا ثَیدظی ذ كريارَين ياسايی. هةروةسا رَيككةفتناما رؤى ب 
رؤى بوونةظةيا ئةشكةجنةدانَی ويَي دى تر داكوكي ل سةر 
يا  مرؤظايةتی  ونة  تَوند  سزايَي  يان  سةرةدةريكرنَی  باشی  ب 
ثیشةيی كرينة يا ساال 1984 ل ماددا )16( دا بو ثَیدظی يا دانانا 

ِرادةكَی بو هةمی سزايَي تَوند ونة مرؤظايةتی وثیشةيی.
بو  دبیني  دةولةتی  نَیظ  ياسا  ئاوايی داكوكیكرنا  وبظی 
ئَیك  ببیتة  تا  ســزادانــَی  هةطَوجنانا  بنةمايَی  ضةسثاندنا 
دبیاظَی  دةولــةتــی  نَیظ  شةرعیةتا  يــَي  ســةرةكــی  ستوينَي  ذ 
رَيزطرتن ل مافَي مرؤظی، وثشان سةثاندنا ثَیطريَی ل سةر 
ياسادانةرَى نیشتمانی ب رَيزطرتن وثَیطري ثَیكرن ل دةمَی 

دارشتنا ياسايَي سزادانَی دا.
ول سةر ئاستَی بنةمايَي دةستورى دكارين بَیذين: بنةمايَي 
دةستورى رؤلةكَی مةزن هةية ل بیاظَی ثَیطريثَیكرنا ياسادانةرَى 
سزادانَی بو بةرضاظ وةرطرتنا بنةمايَی هةظطَوجنانَی دبیاظَی 
سیاسةتا سزادانَی دا، ضونكة دةستور كةفالةتا ثاراستنا ماف 
وئازاديان ناكةتن ب رَيكةكا ِراستةوخو بتنَی واتة ب رَيَی يا 
دةقَي ئاشكرا، بةلكو ديسانَی ب رَيةكا نة ِراستةوخو دكةت، 

دةستورى  يــَي  بنةمايَي طشتی  يا  ــَی  رَي ب  ئــةوذى 
دَى ضارضوظَی بزاظ ولظینا ياسادانةرَى سزادانَی 

ئةوان  رَيكخستنا  دبیاظَی  نةخشةكةتن 
ماف وئازاديان. وذ وان بنةمايَي دةستورى 
بنةمايَی هةظطَوجنانا سزادانَی يا كو 
بووية بنةمايةك ذ بنةمايَي دةستورى 

ودةستهةالتا ياسادانةرى سنورداردكةت 
ل دةمَی نرخاندن ودياريكرنا سزايَی.

يا باال ل میسرَى  ئَیكَی دادطةها دةستورى  وسةبارةت ظَی 
سةثاندنا  بو  ياسادانةرى  دةستهةالتا  كو  دكــةت  تةكةس 
يــَی طــرَيــدايــة ب  ســزايــَی ل ديــاريــكــرن ونرخاندنا ســزايــَی دا 
ثِرطَي دةستورى ظة، ودبَیذيت : )ئةطةر رَيَی ثَیدايی بیت دةمَی 
سةثاندنا  رةوشا  دياريكرنا  يان  سزايَی  نرخاندنا  كو  دبَیذين 
وَى دكةظیتة ل ذَير دةستهةالتا نرخاندنَی ظة يا ياسادانةرى 
دبیاظَی رَيكخستنا مافان، ىَل ئةظ دةستهةالتة هاتیة دياريكرن 

ب بنةمايَي دةستورى ظة(.
ودظی ضارضوظی دا طرنطیا ظی بنةمايی ل ظةكولینَي 
سزادانَی دا دياربووية تا رادةكَی كو ئَیك ذ شةثَولَي سیاسةتا 
سزا  وضةند  كَیشاية،  سةر  ب  بال  هَومشةندانة  يا  ســزادانــَی 
تاوانا  يَی طوجنايی بیت يَی كو ياسادانةرَى سزايی دطةل 
ئةطةرَى  بیتة  ثــرت  دَى  ددةت،  ســةر  ل  بــريــارَى  داى  ئــةجنــام 
ِرادةكــَی كو ئةركَی  تاوانكاريَی ب  بنةمايَی  زَيدةبوونا هَیزا 
ورَيطرتن  تــاوانــبــارى  ضاكسازيكرنا  ل  دئینیت  جبهـ  خــوة 
ب  طةهشنت  تــا  تــاوانــَی  ئةجنامدانا  نــة  بــو  دى  كةسانَي  ل 
دادثةروةريَی، وئةظة ِرامانا وَى ئةوة كو هةظطَوجنانا سزايی 
رازيكرنا دادثةروةريَی ية، وسزا دَى يَی عاديالنة بیت دةمَی كو 
جَورةك ذ وةكهةظی ويةكسانی هةبیت دناظبةرا وَى خرابیی 
يا طةهشتیة جظاكَی ذ ئةطةرَى ثةيدابوونا تاوانَی ودناظبةرا 
ئــةو خــرابــی يــا كــو بــريــارة ل ســةر تاوانبارى 
تاوانَی  ئةجنامدانا  بةر  ذ  سةثاندن  بهَیتة 
بةرامبةر.  يا  جظاكی  كريارةكا  وةك 
هةستَی  ســزا  كــو  ئةظةية  وَى  ــا  وِرامــان
خةلكی ب دادثةروةريَی رازي ناكةتن 
تــنــَی لــدةمــَی هــةظــطــَوجنــانــَی نةبیت 

دطةل تاوانَی. 
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ياسايَي ثَیطريكرنَی 
ديــــاســــا شـــارســـتـــانـــی يا 
ئياقَی دا دجَورا وجَورن ذ 
وانا ذى يَي خواستةكةى 
ــــــــة خــــواســــتــــةكــــی،  ون
وبةرثرسیاريةتی يا كَیم 
تر خةمیَی ذ طرنطرتين 
ضونكة  ذَيـــــدةرانـــــة،  وان 
مافَي  ب  ــدايــة  طــرَي ــا  ي
وان  وثَیطريَي  تــاكــان 
وقانونزانَي  دارايــی.  يَي 
فــــــةرةنــــــســــــی شـــیـــايـــنـــة 
يا  بــــةرثــــِرســــیــــاريــــةتــــي 
شارستانی بو بةرثِرسیاريةتی يا طرَيبةستی وبةرثِرسیاريةتی 
يــــا كـــةمـــرتخـــةمـــیـــَی دابـــــــةش بــــكــــةن. وظــــــَی دابـــةشـــكـــرنـــَی 
كاريطةريةكا طرنط هةية ذ اليَی ثِرطةيان ظة. ذ اليةكَی 
لَیبورينَی  ب  ثَیدظی  بــةردةوام  طرَيبةستی  يا  بةرثِرسیاريةتی 
بةرثِرسیاريةتی  ثَیضةوانةى  دانــَی  ئةجنام  ثَیخةمةت  ذ  هةية 
ذ  قــةرزدارى  ذ داخازيا  ولَیبورين بريتی ية  يا كةمرتخةمیَی. 
قةرزدةرى بو جَیبةجَیكرنا ثَثطريكرنَی ورةوشا وى يا ياسايی 
ل حالةتَی طيوبوونا جَیبةجَیكرنَی. هةروةسا ئةهلیةتا تةمام 
بَیی رؤى ب رؤى بوون طةل ئاستةنطَي ئةهلی كو ثَیدظی ية 
ىَل  يا طرَيبةستیَی،  بو بدةستظةئینانا بةرثِرسیاريةتی  هةبن 
بةرثِرسیاريةتی يا كةمرتخةمیَی دَى جبهـ ئَیت هةتا ئةطةر 

زيانةكا نةبةرضاظ دهندةك ياسايان دا ثةيدابیت  وذوانا ذى 
ياسا شارستانی يا ئياقی.

 بةرثِرسیاريةتی يا كةمرتخةمیَی  ذ اليَی ياسا شارستانی 
يــا ئــياقــی ظــة بــو دوو بــةشــا هــاتــیــة ثــولــیــنــكــرن، بــةشــةك يَی 
طرَيداية ب بةرثِرسیاريةتیَی ذ كاروبارَين كةسايةتی ويا دى 
يان  دى  ذ كارؤبارَين خةَلكةكَی  يا كةسی  بةرثِرسیاريةتی 
تشتَي دى, كو ئةو خبوة ذى دبنة دوو بةش، يا ئَیكَی ثَیداطريَی 
ئةظَي  سةبارةت  كةسی  يا   بةرثِرسیاريةتی  سةر  ل  دكةتة 
شرؤظةكرنا  دوويــَی  ويــا  ظة  وى  يا  ضاظدَيرى  بن  ل  دكةظنة 
ل  ويا  ثاشكَويةتی.  كريارَين  ذ  ديظضووى  يا  بةرثِرسیاريةتی 
ظَيَى ئةم روناهیَی دكةينة سةرَى دطَوتارا خودا بريتی ية ل 

بةرثِرسیاريةتی يا ديظضووى ذ كريارَين ثاشكَويةتی.
ماددةيا 219 ذ ياسا شارستانی يا ئياقی يا ذمارة 40 يا ساال 
ظَیكةفتی كو سكااليا  زيان  داية  ماف  ِراستظةكرى  يا   1951
بكةت  قةرةبووكرنةظَی  وداخازا  بكةت  بلند  بةرثِرسیاريةتیَی  
يَي كو خزمةتةكا طشتی  دامــةزراوةيــان  يان  ذ حكومةتَی 
ثــَیــش كــَیــش دكـــةت يـــان هـــةر كــةســةكــَی ســرؤشــتــی يان 

بةرثِرسياريةتى يا ديظضووى 
ذ كريارَين ثاشكَويى لذَير ياسا 

شارستانى يا ئيراقى
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مةعنوى دبیاظَی بازرطانیَی يان ثیشةسازيَی دا كاردكةن  ذ 
ئةطةرَى كارةكَی نة ِرةوا كو ذ اليَی ئَیك ذ فةرمانبةرَين 
ثَیشكَیشكرنا  ب  وى  رابـــوونـــا  لـــدةمـــَی  رادبـــیـــت   ثـــَی  ظــة  وَى 
يا میسرى  ذ ياسا شارستانی  خزمةتطَوزاريان. وماددةيا 174 
دبَیذيت كو يَی ديظضوويی بةرثِرسة ذ وَى زيانا كو ثاشكَويَی 
وى ثةيداكةت ب كارَى خوةيَی نة ِرةوا لدةمَی دئَیتة رويدان 
ل دةمَی ئةجنامدانا كارَى خوة يان ذ ئةطةرَى. لةورا لديف 
دةقَی ماددا 219 كةس ثِرسیارا خةلةتَي شوفَيَى ئوتومبَیال 
خوة يان خزمةتكارَى خوة ناكةتن ئةطةر ض كارَين بازرطانی 

يان ثیشةسازى ئةجنام نةدةتن.
 بو رابوون ب بةرثِرسیاريةتی يا حكومةتَی يان دامةزراوةيان 
يــَی كــو ب كارَى   ( يــان لوجیستی  يــان كــةســَی ســرؤشــتــی 
سَی  دظَیت  ثیشةسازى(  ضاالكیةكا  يان  رادبیت  بازرطانیَی 
ثاشكَويةتی  ثةيوةنديةكا  هــةبــوونــا  ئَیكَی  يــا  هــةبــن،  مــةرج 
ــةظــَی دخـــازيـــت ىَل بــزظــريــتــةظــة ب طــةرةنــتــی ظة  ــةرا ئ دنــاظــب
ودناظبةرا ئةظَی دبیتة هوكارَى ثةيداكرنا زيانَی. ومةبةست 
دةستهةالتةكا  ديظضوويی  يَی  دظَیت  ئةظةية  مةرجی  ظی  ب 
دةستهةالتة  وئــةظ  ظــة.  ثــاشــكــَوى  ســةر  ب  هةبیت  راستةقینة 
بريتی ية ل ضاظدَيرى وئارستةكرنَی. ومةرجَی دوويَی ئةطةر 
خةلةتی ذ اليَی ثاشكَويی ظة بهَیتة ئةجنام دان، وئةظ مةرجة 
ِرامانا وَى هةبوونا كارةكَی نةِرةواية كو ذاليَی ثاشكَوى ظة 
وئةظ  زيانَی،  ثةيداكرنا  ئةطةرَى  دبیتة  دان  ئةجنام  بهَیتة 
ِرةوا  يا  دارايــی  بةرذةوةنديةكا  راستی كارتَیكرنَی ل  زيانة ب 
ظة  ثاشكَوى  ذ  ئةظ خةلةتیة  ودظَیت  دى.  يا خةلكةكَی  بكةت 
ظة  ثاشكَويةتی  خزمةتةكا  دانــا  ئةجنام  لدةمَی  ثةيداببیت 
يَی  يــا   بةرثِرسیاريةتی  جبهـئینانا  بو  سیَی  مــةرجــَی  وةك 

ديظضوويی ذ كريارَين ثاشكَويی يَي نةِرةوا. 
ــكــةفــتــیــنــة كو  ســــةبــــارةت ظـــی مـــةرجـــی يـــاســـا رَي
بةرثرسیاريةتی دكةظیتة ل سةر ديظضوويی ئةطةر 
دانا  ئةجنام  لدةمَی  ثةيدابوو  ظة  ثاشكَوى  ذ  خةلةتی 
خزمةتَی  ثَیشكَیشكرنا  يــان  دا  دكـــارى  خــوة  ئــةركــَی 
بو ديظضوويَی خــوة ظــة، ىَل دجــیــاوازن ســةبــارةت ئــةو خةلةتی 
ـــَيَى ياسا  يــا ثــةيــدابــووى ذ ثــاشــكــَو ذ ئــةطــةرَى كـــارى. ل ظ
بةرثِرسیاريةتی  وفةرةنسا   میسر  ذ  ئَیك  هــةر  ل  ودادظــانــیــَی 
دا، ومنوونة  رَيزبةندكرية ل سةر ديظضوويی ظة دى حالةتی 
ئةجنامدانا  بو  راســثــاردى  فةرمانبةركَی  دةمــَی  ئَیكَی  ظَی  بو 
ئةطةرَى  وببیتة  خوظة  خانیَی  ل  تاقیطةهیَی  ئــةزمــوونــَي 
ــا زةروو زيـــانـــان ب  ــبــوونــا ســَوتــنــةكــا مــــةزن وطــةهــانــدن ضــَی
ديظضوويی  يا  بةرثِرسیاريةتی  ئياقی  وياسادانةرَى  جيانان. 
لــةورا داخــازَى ذ  رَيــك دئَیخیت ل حالةتَی مة ذمــاذة ثَیكرى، 
ياسادانةرى دكةين بو دويرخستنا ظَی كَیماسیا ياسادانانَی 

يا بو رَيظةضوون دطةل رَيورةوا دادوةريَی.
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دةستنیشانكرنا  سةبارةت  هةظناكَوكن  نظیسةر    
نةذادَى ظَی ثةيظَی، ىَل ثرانیا بوضوونان دياركرية كو 
وةسا  ذى  هندةك  بةرؤظاذى  ية،  عةرةبی  نة  وَى  نةذادَى 
دبینن كو عةرةبی ية وةك ماددة وروخسار، ب بةلطةيا 
دا  ددةمةكَی  تَیطةهی  ظی  دابةزاندنا  نة  ئَیكَی  وَى 
عةرةبكرى  ب  زاراظَي  كومةكا  ذ  عةرةب  نظیسكارَين 
داناية سةرةرايی بكارئینانا وَى يا بةربةالظ ل وى دةمی 
ِرامانا  ة  )قن(  وَى  ئةسَلی  ظة،  وَى  ماددا  اليَی  ذ  ىَل  دا، 
وَى لديف ضوونا دةنط وباسَي تشتةكَی ية بو زانینا 
وَى، وذ اليَی روخسارى ظة ذ  شَیوازَى )فاعول( يا عةرةبی 
كو ِرامانا ثَیطةهیشنت وخستنةطةِرا هةوَل وبزاظان 

ددةت.
وذ اليَی ئةسلَی وَى يَی بیانی ظة يا جیاوازة ذ يَي دى 
ل دياركرنا ئةسَلی وَى، و ثرانیا نظیسكاران بو وَى ئَیكَی 
 )Kanon( دضن كو يا وةرطرتیة ذ ثةيظةكا يونانی
يان  بنةما  يان  سیستةم  واتة  راستة  دارَى  وَى  وِرامانا 
راطرتن درَيسايَي ياسايی دا. وبريتی  ية ذ ثةيظةكا 
ذَى   )Canon( ثةيظا  فةرةنسیان  كو  يا  التینی  
كةنسیینة،  كومَي  بريارَين  وان  مةبةستا  وةرطرتی 
كنسي  ياسا  ناظَی  وناز  وةطرتیة  ذى  وئینطلیزا 
)Canon Law( ل سةر داناية. وهندةك نظیسةرَين دى 
وَى  ئةسلةكَی دى بو ياسايَی ديتیةظة ودبَیذن ئةسَلَی 
)رومی( يا دبَیذن ئةسَلی وَى فارسی ية، يا دبَیذن زمانَی 

سريانیة يان زمانَی عیربى.
ض زاراظَی ياسا دئةسَل دا يَی عةرةبی بیت يان بیانی، 
هةظطريَي  بیاظَی  ذ  بووية  دوير  يا  وَى  بكارئینانا  ىَل 
ياسايی يَي كو كونرتؤىَل ب ذيانا ياسايی دا دبیاظَي 
زاراظَی ياسا مةبةستا  جَورا وجَور دا دكةن، وسةبارةت 
ئةرَيين  بناغَی  وَى   وزانايَي  موسَلمان  فةيلةسوفَي 
بووية ض دبیاظَی زانستَي سرؤشتی دا يان دبیاظَی زانستَي 
كومةاليةتی دا ثةيداببیت. بو منوونة )فيوز ئةبادى( 
وةك  كرية  ثَیناسة  دا  )احملیط(  خوةيا  دفةرهةنطا 

)ثَیظةرةك بو هةر تشتةكَی( وبكارئیناية وةك ئاماذةك 
بو وَى سیستةما يا كو كاروبارَين طةردوونی ب سةر 
ب رَيظةدضن ب ئاوايةكَی ئةرَينیانة كو  دةرئةجنامَي 
مةرجَي  هةبوونا  لدةمَی  ثةيدادبن  ذَيرا  دياركرى 
تايبةت. وبكارئینانا وَى ب ظَی ِرامانا زمانةوانی بةربةرالظ 
بوو، ودطَوتنَی ياسا شةظ ورؤذا، وياسايةك بو مانةظةيا 
يا  هةية  ياسايةك  تشتةكَآ  هةر  بو  ودطَوتن  باشرت. 
كونرتؤىَل ثَی دكةت، بو منوونة ياسا سرؤشتی بريتی 
وياسا  ية،  وضاكی  باشی  رةوشتی  وياسا  هَیزَى،  ذ  ية 
بو  ثةرتووكةك  سینايی  وئینب  ية،  راستی  لوذيكی 

بنةمايَي ثزيشكی داناية وناظَی وَى كرية )ياسا(.
ىَل دبیاظَی زانستَي كومةاليةتی دا وب ئاوايةكَی 
تايبةت دبیاظَی ظةكولینَي ياسايی دا تَیطةهَی ياسايَی 
ب شَیوةيةكَی طشتی ِرامانا كومةكا رَيسايان ددةت 
يَي كو ل سةر تاكان دسةثینن دثةيوةنديَي خوةيَي 
كومةاليةتی دا ورَيزطرتن بةرضاظ وةطرتنَی ب سةر 
وان دا دسةثینیت ذ ثَیخةمةت جبهـئینانا دةستهةالتَی 

ورَيكخستنَی دجظاكَی دا. 
ودكارين ياسايَی ب ِرامانةكا بةرفةرهة وثاشان ب 

ِرامانةكا بةرتةنط ثَیناسة بكةين.
ياسا ب ِرامانةكا بةرفةرهة بريتی ية ذ كومةكا 
رَيسايَي طشتی ب ئارماجنا رَيكخستنا هةَلسوكةفتَي 
ب  سزايَی  ودةستهةالت  دا،  جظاكَی  ناظ  ل  تاكان 
هةروةسا  دسةثینیت،  دا  سةرثَیضیكةران  سةر  ب  زَورى 
كارثَیكرى  رَيسايَي  وان  ذ  ذى  بريتی  ثَیناسةية  ئةظ 
دجظاكَی دا هةتا ئةطةر ذ اليَی نةريت يان ئاين يان 

فقهة يان دادوةريَی ظة.
ذ  ية  بريتی  ظة  بةرتةنط  ِرامانةكا  ب  ياسا  ىَل 
دةستهةالتا  كو  يَي  ثَیطي  رَيسايَي  كومةكا 
رَيكخستنا ثةيوةنديَي تاكا  ياسادانانَی دةردكةت بو 
ب هةظدوو يان ثةيوةنديَي وان ب دةولةتَی ظة ل ئَیك ذ 

بیاظَي ذيانا كومةاليةتی.

نةذادَى ثةيظا ياسا وِرامانا وَى

م. ه. هةذار جةمال ياسني
بةشَى ياسا/ كوليذا ياسا و راميارى
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مةزن  تةمةن  كةسَي  دةوروبــةرَيــن  ول  زارؤك  ئــةم  لدةمَی 
درَوينشتي دا طوهدارى يا هندةك ضيؤكا كةين سةبارةت 
نةهامةتي ولةعنةتان يَي كو ذاليَی سيةبةند وئةذنةيان ظة 
دهاتنة هاظَیذتن تا ثِرسیارا مة ب داويی بَیت سةبارةت راستی 
يا هةبوونا نةهامةتیان ومة هزردكر كو تنَی منوونةيةكة 
هةبوونا  مــة  ىَل  نینة،  بــو  راســتــیــَی  بــنــةمــايــَي  وض  خــةيــاىَل  ذ 
وراستةقینة  بــةرضــاظ  ئــاوايــةكــَی  ب  خوياكرن  نةهامةتیان 
ل عــياقــا ئــةم ىَل دذيـــن لــذَيــر نــاظــَی نــةهــامــةتــی يــا سامانان 
ل  وَى  ثیتَي  كو  يــَی  تَیطةهة  ئــةظ  نةفتَی(،  يا  )نةهامةتی 

بوويةظة  رةخنَي مةزن  وتووشی  دثرسقي  ثَینجیهاندا  سالَي 
ئةزموونة  ئةظ  ىَل  ظة  وسیاسیان  ئابوورى  هزرمةندَين  اليَی  ذ 

مةزنرتين ثشتةظان بووية ب درَيذاهیا دةمی.
اليَی  ذ  دوماهیَی  ظَی  ل  سامانان  يا  نةهامةتی  تَیطةهَی 
مةزنرتين  وةكـــو  بكارئینان  هاتیة  ظــة  دةولــةتــی  نــَیــظ  بانكا 
بةَلطة كو نةهامةتی يا بةردةستة، سةرةرايی يا دبَیذن كو 
نة ئةجنامةكَی حةمتیة ودكارين خوةذَى دويرثَیخي ب رَيی 

يا حوكمرانی يا باش.
نةفتَی  هناردَين  دةمــیَ  بةالظةدبن  نةهامةتیَی  سیمايَي 

مامؤستا رةغةد خةزعةل عةبد

نةهامةتى يا سامانان
بةشَى ياسا/ كوليذا ياسا و راميارى

OIL
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ئةطةرَى  ودبیتة  بدةستظةدئینیت  بیانی  يــَی  زَو  دراظــةكــَی 
دا  دراظَی ناظخَويی ودئةجنام  بهايَی ئالوطَوركرنا  بلندبوونا 
هناردة ذ سَیكتةرَين دى شیان بو ثَیشربكیَی نینة ولديف دا 
ثرؤسا هةذموونا هناردةيَي سامانَي سرؤشتی ب سةر هةمی 
ودَى كاريطةريةكا خراب ب سةر  زاَلبیت  دَى  دا  هناردةيان 
دَى  نةفتَی  وسَیكتةرَى  هةبیت،  دا  تــر  دى  سَیكتةرَين  هةمی 
سةركَیشیا بودجَي وةالتان كةتن يَي كو خةرجَي وان رؤى 
ب رؤى طَوهورينان دبن دناظبةرا نزم بوون وبلندبوونَی لديف 

طَوهورينا بهايَي نةفتَی يَي نةضاظةرَيكرى.
دظةكولینةكَی دا يا كو ذ اليَی ثةیانطةها ضاكسازى 
يا سیاسةتَي طشتی ظة لساال 2005 هاتیة كرن بو شرؤظةكرنا 
درَيذخايةن  ثةيوةنديةكا  دياركرية  وةالتــان   )101( داتايَي 
دارايی  خــةرجــَي  وزَيــدةبــوونــا  نةفتَی  داهــاتــَي  دناظبةرا  هةية 
ثةيوةنديةكا  ثاشا  وةالتـــی،  قــةرزداربــوونــا  ئــةطــةرَى  ودبیتة 
ئامارى هةية دناظبةرا زَيدةبوونا بةرهةم هَینانا نةفتَی وهناردة 
وقةرزَى طشتی ل وةالتَی بةرهةمهَي وئةظة ئةو تةهلة يا عياق 

كةفتیة دناظدا هةر ذ ساال 2003 وهةتا ئةظرو.
ل شیانا  يـــة  بــريــتــی  نــةهــامــةتــیــَی  يـــَي  دى  ســیــمــايــَي  ذ 
كةسانَي بةرثرس ذ سَیكتةرَى نةفتَی ل عياقَی بو دةرضوون 
هةبوونا  ب  مة  هةستكرنا  سةرةرايی  ياسايی  لَیثرسینةظةيا  ذ 
طرَيبةستَي نةفتَی يَي ثِرطَومان ب طةندةلي يا كارطَيى 
ئةظ  كو  بةر  ذ  خويابكةين  دا  بةرامبةر  ل  ودكارين  ودارايــی 
سَیكتةرة يَی ثِر سامانة وفِرة شَیوة وتايَي جودا جوداية يا كو 
ل بةرامبةر دا شَیوة ورَيك وطةندةلیَی جَورا وجَور ثةيدادبن 

ول بةرامبةر دةزطةهةكا ضاظدَيريَی يا الواز هةية.
ثَیشی  مـــاوَى  بــو  يــة  عــياقــَی  زظرينا  نةهامةتیَی  داظـــَي  ذ 
خَومالیكرنَی ب رَيی يا كومةكا طرَيبةستَي طرَيدايی ب 
ديتنةظةيا كَیلطةهَي نوَى يَي نةفتَی يان يَي ثةيوةست ب 
ئةطةرَى  وبووية  ئَیكَی  يَي  نةفتَی  كَیلطةهَي  زَيدةكرنا 
تا  عــياقــَی  ئــاخــا  ســةر  بــو  بیانی  كومثانیَي  هاتنا  دووبــــارة 

وثاداشتان  قازانج  ب  بیت  هةظثشك 
يان  نــةخــتــیــنــةيــی  شـــَیـــوةيـــةكـــَی  ب 

مشةكئامَیزيانة )نةفت(.
دةولــــةت دَى ثــةنــايــا خــوة بــةتــة ل 
بةر سَی جَورَين جودا ذ طرَيبةستا يا 
ئَیكَی طرَيبةستَي خزمةتَی يَي كو 
ساالن  ـ45(   015 دنــاظــبــةرا  وَى  مـــاوَى 
طرَيبةستَی  ســـةر  ل  وهــةظــثــةيــظــي 
نیشتیمانی  كــومــثــانــیــا  دنـــاظـــبـــةرا 

دا  وبــــیــــانــــی 
ئــَیــتــة كرن 
مافَی  ودَى 
ن  يا ر لَیطة

وبةرهةم هَینانا نةفتَی ل دةظةرةكا دياركرى دَى ثَیبةخشیت 
وكومثانیا نیشتیمانی دَى مافَي سةروةريانة ل ثَیش دةولةتَی 
بةرامبةر  ل  دارايــی  يَي  دةولةتَی  وثَیطريَي  ثیادةدكةت،  ظة 
هةظالبةندَى بیانی دَى ب كوذمَی قازاجنَي مشةكئامیزيانة 
ونةختینةيی بیت يَي كو ل سةر رَيكةفتي دطرَيبةستَی دا ب 
مةرجةكَی ثشكا دةولةتَی كَیم تر نةبیت ذ )80%( ذ قازاجنان، 
ىَل جَورَى دوويَی ذ طرَيبةستا دبَیذنَی طرَيبةستا ثشكداريكرنآ 
يا كو دان وستاندن دناظبةرا كومثانیا نیشتیمانی وكومثانیا 
بیانی دا دئَیتة كرن كو ب ئاوايةكآ هةظثشكـ وهةظسةنط 
ثشكدار بن ل وةبةرهةم هَینانا سامانَی نةفتَی دا ول رَيظةبةرنا 
ثرؤسَي طةِرخستنَی بو ماوَى دناظبةرا )15ـ25( ساالن ول سةر 
ظی بنةمايی هةظالبةندَى بیانی دَى هةمی خةرجَي دارايی ب 
ئةستويَی خوظة طريت وثشتی ديتنةظةيا نةفتَی ب ئاوايةكَی 
ب  خةرجیان  هةمی  دَى  نیشتیمانی  هةظالبةندَى  بازرطانی 
وَى  ذ  نةفتَی،  هَینانا  بةرهةم  ثشتی  طريت  خَوظة  ئةستَويی 
ذى )20%( ذ بةرهةمَی طشتی دَى بو بةرذةوةندى يا حكومةتا 
دَى  مايی  يا   )%40-30( رَيذةيا  ب  وثاشان  بیت  مَیهظانداريكةر 
وان  بو  قةرةبوويةك  وةك  بیت  هَینةر  وةبةرهةم  بو كومثانَي 
ذ  ئةستَويَی خوظة طرتي  يَي كو كومثانیَی ب  تَیضوونان 
دةولةت  دناظبةرا  مايی  ويا  نةفتَی،  هَینانا  بةرهةم  ثَیخةمةت 
دةولةتا  دابةشكرن ب مةرجةكَی ثشكا  ئَیتة  دا  وكومثانیان 
وشَیوةيَی  نــةبــوريــت،   )%75( ذ  قــازاجنــان  ذ  وةبــةرهــةمــهــَیــنــةر 
ـــةون يـــَي كــو وةزارةتــــا  دومــاهــیــَی ذ طــرَيــبــةســتــَي نــةفــتــَی ئ
ئةوذى  ثةيرةودكةت  وةرة  َى   2009 ذ ساال  نةفتا عياقَی هةر 
طرَيبةستَی  مــاوَى  كو  يــيَ  ية  موَلةتثَیدانة  طرَيبةستَي 
دطةهیتة )20( ساالن ودةرفــةت هةية بو ثَینج سالَي دى ذى 
بیانی  هةظالبةندَى  طرَيبةستا  جــَورَى  ظی  زَيدةكرن،  بهَیتة 
لَیطةريانَی  وَى  درَيذاهیا  ب  دارايــی  بةرثِرسیاريَي  هةمی  دَى 
نــةفــت ب ئاوايةكَی  ئــةســتــويــَی خــوظــة طــريــت، وئــةطــةر  ب 

دةولةت دَى ثَیطريَي بـــــازرطـــــانـــــی هــــاتــــة ديـــنت 
دارايــــــی ب 
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ثَینج  مــاوَى  وبو  قیستا  شَیوةيَی  وب  طريت  خَوظة  ئةستوَيَی 
ئَینة  دَآ  ــدةكــرنــان(  )ســةرزَي مفايان  هــةبــوونــا  وبــَیــی  ســـاالن 
لديف  بیانی  هةظالبةندَى  بــو  قــازاجنــانــن  ســةبــارةت  ىَل  دان، 
هةر  بو  وثاداشتةكَی  ديــاركــرن  ئَیتة  دةستثَیكی  بةرهةمَی 
ئاوايةكَی كا  ب  ودكاريت  وةرطريت  دَى  زَيدة  بةرمیلةكا 
مةرجةكَی  ب  )عینی(  بةرهةمی  شَیوةيَی  يان  شوةربطريت 
ئةو ثاداشتة دَى ئَیتة دياركرن ب وى بهايَی كو نةفتا عياقَی 
ثَی دئَیتة فرؤشنت، وسةبارةت ئةو رَيذةيا كو ل سةر بنةمايَی 
قازاجنی(  0نةفتا  دبَیذنَی  يا  يان  دياركرن  دئَیتة  ثاداشت  وَى 
طَوهورين  ودئَیتة  جیاواز  دى  يا  بو  طــةرةكــَی  هــةر  ل  ئةظة 
دناظبةرا  رَيككةفتنا  لديف  دى  ئَیكا  بو  كَیلطةهةكَی  وذ 
بنةمايَی  ســةر  ل  هــةيــة  بیانی،  وكومثانیا  نةفتَی  ــــا  وةزارةت
ثاداشت  هاتی   بةرهةم  زَيــدة  بةرمیلةكا  هةر  بو  دوالران   )2(
دئَیتة دةستنیشانكرن ، يان دَى ب كوذمَی )6( دوالران بو هةر 
ئةظ  ,...هــتــد،  نرخاندن  ئَیتة  هاتی  بةرهةم  زَيــدة  بةرمیلةكا 
رَيذةيانة زَيدة وبلنددبن ب ئاوايةكَآ جیاواز دطرَيبةستان دا 
بةرهةم  يا  وئاسانكارى  وقةبارة  كَیلطةهَی  سرؤشتَی  لديف 
يان  جهی  وى  ل  بةردةست  نةفتا  يا  كوالیتی  وكَیم  ئینانَی 
ئاسايشیانة  مــةتــرســَي  وئــةو  وَى  دةرخستنا  سةختی  لديف 
مةترسی  وضةند   ، دةوروبةرَين كَیلطةهَی  ب  ثةيوةست  يَي 
داغــبــاردبــن ب  زَيــدةبــن كــو  ذى  ثاداشتا  بهايَي  دَى  زَيــدةبــنب 
كوالیتی يا نةفتَی يا كو ب ثال ِراكَیشانَی )API( دَى ئَیتة 
ثیظان وب زَيدةبوونا وَى دَى ساناهی يا دةرخسنت وظاظارتنا وَى 
وظةطَوهاسنت بو سوتةمةنیی يا ظةطَوهاستنَی دَى زَيدةبیت.

ـــورى دكــاريــن بــَیــذيــن نــةفــتــا عــياقــَی بو  ذ ئـــةظ ضــةنــدا ب
)نةفتا  مة  درومشــیَ  كو  ثشتی  ية  بیانی  نةفتا  كومثانیَي 
عــياقــَی يــة بــو طــةىَل عــياقــَی(، ئــةطــةر ئــةم بزظرينةظة بو 
مَیذوويَی بو ثاشظة دبیني كو عياق يا شةثِرزةبووية دناظبةرا 
يَي  سیاسی  وهةظناكوكَي  بیانی  يَي  نةفتَی  كومثانیَي 
كو ل سةر وةزيرَين خوة لةزاتی ونة ظةكولینةكا ثَیشوةخت 
سةثاندين،  كرينة  واذوو  كو  يــيَ  نةفتَی  طرَيبةستَي  بو 
ودناظبةرا طةِرَين موَلةتثَیدان وثشكداريَی عياق كةفتیة ل 
رؤى  ب  رؤى  ب  دبوريت  تَیدا  يا كو  ظة  ئابوورى  قةيرانَي  بن 
نةفتَی  كومثانیَي  كــو  يــَي  دارايـــی   ثَیطريَي  بوونةظةيا 
دكةظنة ل بن ظة. وعياق يا قةرزدارَى ئةظان كومثانیانة ب 

كوذمَی ملیاراتا ونكاريت بدةتةظة.
دئالَوز  ئَیكَی  لديف  ئَیك  يــَي  عــياقــَی  وحكومةتَي 
بووينة ل ثَیش يا مة ئاماذة ثَیكرى بو دةركرنا ياسا نةفتَی 
كو هةر ذ ساال 2007 دئَیتة طةنطةشةكرن وتا ظَی دةرفةتَی 
ثاشةرؤذَى  خَويندنا  لديف  كــرن  نةهاتیة  ســةر  ل  بــريــاردان 
ظة  كَیمی  ب  ثةسةندكرن  ونائَیتة  عــياقــَی  كــةتــوارَى  يــا 
رَيكخستنا  دا  ودطـــةل  دا،  ذى  داهــاتــی  ســالــَي  ثَینج  بــومــاوَى 
داعش يا تيؤريستی ثةيدابوو وئةظ قَور وتةقنة ثرت شَیال وةك 

هةولدانةك بو بدةستظةئینانا سامانَي وةالتی كو تا نوكة 
بووية نةهامةتی بو مللةتَی وَى وحكومةتَی كونرتؤل ب سةر 
ب  نةمايةظة،  دا  سرتاتیذى  وثارَيزطةهَي  بةرفةرهة  ئةردَين 
ى  وضاظةريَی  نةمان  عياقَی  ثَیش  ل  دةرفــةت  ض  شَیوةيةكَی 
ماضةكا حةرامة ذ اليَی ئَیكةتیا وةالتَي جیهانَی كو دةستَي 
ثــَي خــوة ل سةر  رابیتة ل ســةر  عــياق  تا  دلظینیت  ظةشارتی 
اليَی  ذ  ثَیشوةخت  كرى  ديراسةت  بةرذةوةنديَي  ذ  ضةندةك 
ئةظان وةالتان ظة، ودَى دةستكةين ب زظراندنةظةيا  نةهامةتی 
هاتنا  دومــاهــی  ب  تنَی  نائَیت  دومــاهــی  ب  كو  يا  سامانان  يا 

دوماهیك دلَوثا نةفتا عياقَی.    
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لدةستثَیكَی ثَیدظی ية ب شَیوةيةكَی طشتی مافَي مرؤظی 
مافَي  دبابةتی  بضینة  كو  بــةرى  وَى،  جَورَين  بكةين،  ثَیناسة 

مرؤظی ل سةردةمَی شةِرى.
مــةبــةســت ب مـــافـــَی مـــرؤظـــی: ئــــةو مـــافـــَي مــرؤظــیــنــة يَي 
بريارثَیدايی وةك مرؤظةك، وبَیی بةرضاظ وةطرتنا ناسنامة يان 
جهـ وزمان وئاين ونةتةوة يان هةر تشتةكَی دى. وثاراستنا وى 
رَيكخراوةكَی ظة وةك مافَي ياسايی دضارضَوظَی  ذ اليَی  مافی 

ياسايَي ناظخَويی ونَیظ دةولةتی.
وب شَیوةيةكَی طشتی، مافَي مرؤظی بو ضار بةشان دئَینة 

دابةشكرن، وبظی ئاوايَی خلارَى:
ئَیكةم: مافَي مةدةنی وسیاسی.

دووةم: مافَي ئابوورى.
سَیهةم: مافَي كومةاليةتی ورةوشةنبيى.

ضوارةم: مافَی طةشةثَیدانَی.
مةبةست ب مافَي مةدةنی، مافَی ذيان وذيانكرنَی ية ب ئازادى، 
ومافَی ثاراستنا كةرامةت ورؤمةت ولةشَی وى ية، ومافَی هاتن 
لديف  ثاراستی  يَی  دى  مافةكَی  وهــةر  وسةفةركرنَی  وضــوون 

دةستور وياسايَي نَیظ دةولةتی.
مافَي  دوو  ثـــیـــادةكـــرنـــا  ثــــَی  مــةبــةســت  ســیــاســی،  مـــافـــَی 
بريارثَیدايی ذ اليَی دةستورى ظة بو مرؤظی: مافَی هةلبذاردنَی، 

ومافَی خوةكانديدكرنَی.
سةبارةت مافَي ئابوورى، بريار ثَی هاتیة دان ثشتی ستةمةكا 
مةزن  يا كو ضَیبووى ذ ئةجنامَی جیاوازى يا تةخ وضینايةتی يا 
كومةاليةتی يا كو دةولةت ذَى ثَیك دئَیتة، ل ظَيَى ضینةكا 
دَى  وئــةظ ضةندة  دةســتــهــةالت،  وبــَی  نــزم  بــاال هةية، وضینةكا 
ضةندين هاوالتیَي هةذار ذ مافان بَی بةهر كةت، ذ ظَيَى دةنط 
بو يةكسانیَی هاتنة بلندكرن، وهزرا مافَي ئابوورى ثةيدابوو، 
يا دبَیذيت مافَی كارى يَی طةرةنتیكرى ية بو هةمیان، وبةرضاظ 
وةرطرتنا مافَی كرَيكارى، وهةتا دوماهیَی ذ مافان وثاشان هزر 
بو مافَي  بانط  طةهشتة دروستبوونا سةنديكا وكومةلةيان 
ئابوورى بو هاوآلتیَی فةرمانبةر يان كرَيكار دكرن ذ ثَیخةمةت 
يا  ودادثــــــةروةرى  دةرفــــةت  يــا  يةكسانی  بــنــةمــايــَی  جبهـئینانا 

جظاكی.
ثَی  مةبةست  كومةاليةتیورةوشةنبيى،  مافَي  وسةبارةت 
ومافَی  وهاوسةرطَييَی،  خَیزان  ثَیكئینانا  بو  ية  مرؤظی  مافَی 
خَويندن، ومافَی هزركرن ودانان وبةالظةكرنَی، وهةر مافةكَی 

دى يَی بريار ثَیدايی ذ اليَی دةستورى ظة.
طةشةثَیدانَی،  مــافــَی  ذ  يــة  بريتی  مــافــان  ضـــارَىذ  وجــــَورَى 
ومــةبــةســت ثــَی مــافــَی طةشةثَیدانا تــاكــی يــة بــو خــوة ل ناظ 
بو طةشةثَیدانا  هةبیت  خــوة  رؤىَل  دَى  دةم  لــةورا  دا،  دةولــةتــَی 
دةولةتَی، وبريتی ية ل بارهةَلطرتنا بةرثرسیاريةتیَی ل بةرامبةر 
بووية  وئــةظ ضةندة  ودةولــةتــَی ظة.  تاك  ذ اليــَی  خةلكةكَی دى 
ئاراستةيةك هةمی وةالت ل سةر ب رَيظةدضن وكار ثَی دكةن.

مافَين 
مرؤظى 

ل دةمَى 
شةِرى دا

م.م زيد عبد القهار حممود  

مامَوستايَى هاريكار وثسثؤر دسيستةمنَي سياسى دا /
زانكويا نةوروز/  هةرَيا كورردستانَى.
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يَی  خــوة  شَیوةيَی  ب  مرؤظی  مافَي  طرنطیا  مة  ثشتی   
مةبدةئی يَی كورت دا دةستنیشان كرى، دَى ضةوانی يا بريار 
دانَی ل سةر مافَی مرؤظی لدةمَی شةِرىوناكوكَي ضةكدارى 

دا دياركةين. وبظی شَیوةيَی خلارَى:
مافَی  دبینیت  كــو  يــا  كالسیكی  يــا  دةولــةتــی  نَیظ  ياسا 
دةولةتًی يَی رةهاية ل ئةجنامدانا شةرى ل سةر بنةمايةكَی 
شةرى  بنةمايَي  سةربازى  يا  ثَیدظی   (( كو  ئاظاكرن  دئَیتة 
ســةرثــشــك دكــــــةت((، ىَل ثــَیــشــكــةفــتــنــا شـــَیـــوازَيـــن شــــةِرى، 
ســنــوورداركــرنــا ئــــازادى يــا شـــةِركـــةران ل ديــاريــكــرنــا رَيكَي 
هاتة  ثَیدظی  تشتةكَی  ب  بةرامبةر  يــَی  ب  زيانطةهاندنَی 
زاني، ب رَيَی يا دانانا زَور ثِرسطرَيكا  ل سةر رةوشتَی اليةنَي 
ناكوكیَة لدةمَی ثرؤسَي شةِركرنَی دا، ذ ثَیخةمةت سظكرنا 
ضةكدارانة  ناكوكیَي  ئــةجنــامــَی  ذ  كــو  وئـــازارَيـــن  ئــَیــش 
كو  يا  دةولةتی،  نَیظ  نة  يان  دةولةتی  نَیظ  يَي  ض  ثةيدادبن 

خةَلكَی سظیل وسةرباز ب هةظرا ل بن ظة دنالن.
هةردوو رَيكةفتنَي الهاى بو سالَي 1899 و1907، ئَیكةم هةول 
سنوورداركرنا  بو  ثَیطي  ياسايةكا  دانانا  ثَیخةمةت  ذ  بوو 
ــَي نــاكــوك دشــــةرى دا ل ديــاريــكــرنــا رَيك  ــةن ــــازادى يــا الي ئ
وشَیوازَين شةِرى. بو منوونة دماددا )22( ذ رَيككةفتنا الهاى بو 
ساال 1907 ئاماذة كرية بنةمايَی سنوورداركرنا شةِركةران 
ل دياريكرنا رَيكَي زيانطةهاندنَی ب بةرامبةرى دةمَی دبَیذت 
) شةِركةران مافَی ِرةها ل دياريكرنا رَيكَي زيانطةهاندنَی ب 

دوذمنی نینة(، هةروةسا ئةظ بنةماية ل ثرؤتوكوال زَيدةكرى 
يا ئَیكَی بو ساال 1977 هاتیة وبتايبةتی ل ماددا )35/1(*.

رَيكةفنت،  يان  يَي عيفی  ض  تَیكرا  رَيسايانة ب  ئةظ هةمی 
يا  دةولــةتــی  نَیظ  ياسا  يــَي كــو  بنةمايَي ســةرةكــی  بــوونــة 
ئةجنامَی  دا  ودراســتــی  ئــاظــاكــرن،  دئَیتة  ســةر  ل  مرظؤايةتی 
يةكاليكرنَی ية دناظبةرا دوو بنةمايَي هةظدذ ئةوذى بنةمايَی 
كونرتؤىَل  سیَی  وبنةمايَی  سةربازى،  يا  وثَیدظی  مرؤظايةتی 
ب ئــةظــان هــــةردوو تــَیــطــةهــان دكـــةت كــو كـــاردكـــةت بو 
ــن مرؤظايةتي  ئـــةوان رةضــاوطــرَي هــةظــطــَوجنــانــَی دنــاظــبــةرا  
هةظسةنطیكرنَی،  بنةمايَی  ودبــَیــذنــَی  ســةربــازى  يا  وثَیدظی 
بو  يا طرنط  بنةمايان،  ئةظان  د كويراتی  بضینة  وبَي كو 
ية يَي كو دهةردوو  دياركرنا خالَي سةرةكی  مة ل ظَيى 
لدةمَی  سظَیل  خةَلكَی  مافَي  سةبارةت  هاتی  دا  رَيككةفتنان 

ناكوكیَي ضةكدارى وشةِران دا، وةكو يا خلارَى:
1.دويرخستنا ناكوكیَي ضةكدارى ذ خةَلكی َ سظَیل.

2.ثَیطريكرن ب ثَیدظی يا دابینكرنا جهَي ئارام بو خةَلكَی 
سظَیل، وةك ثةناطةهـ يان جهَي دوير ذ ضاالكَي سةربازى.

وشَیوازَين ساخلةمیَی  وثةلَي خوارنَی  دابینكرنا كةل   .3
بو هاوآلتیَي سظَیل.

ئاسةنط،  بَیی  سظَیل  هاوآلتیَي  ظةطَوهاستنا  4.ئــازادى 
ذ كةش  نــَیــزيــك  دةظــةريَــن  لــدةمــَی جبهـهَیالنا   نــةخــامســة 

وهةوايَی ناكوكیَی ذ اليَی وان ظة.
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5.نابیت 
زَورى   ب 

هاوآلتیَي  وكــَوتــةكــی 
سظَیل ناضار بكةن بو ثةيوةنديكرن 

ب رَيزَين سةربازى ظة.
مرؤظی  بو  مةدةنی  مافَي  هةمی  ية  6.ثَیدظی 

جَیبةجَیكرى بن ل دةمَی شةِرى وناكوكیَي ضةكدارانة.
طةرةنتیكرى  يا  سظَیل  خةَلكَی  بو  سةفةركرنَی  يا  ـــازادى  7.ئ

دةستورَين  لديف  دانانا  دئَینة  بو  ياسايی  ئاستةنطَي  وَى  ثَیضةوانةى  ية، 
ناظخَويی يَي وةالتان.

ئةظة ب كورتی طرنطرتين نافَي بريارثَیدايی بوون بو كةسَی سظَیل ل دةمَی شةِرى دا.
ول بن سیبةرا نَيينا نَوى بو مافَي مرؤظی، شةِر وناكوكیَي ضكدارانة ب تاوان هاتینة ل 

قةلةم دا ، ومینا بنةمايةكَی هةظدذى مافَي مرؤظی ل سةر ئةردى هاتیة ل قةلةم دان، تنَی 
ئةو حالةت نةبن كو دةولةتَی ناضاردكةت بو ضوونا دناظ شةِرى دا ذ ثَیخةمةت بةرةظانیكرن 

ذ خوة وسةروةرى يا خوة. ول ظَيَى باشرتين منوونة ، منوونا كوردستانآ 
وشةِرَى سةثاندى لدذى كیانَی داعشَی يا تاوانبار، ويا 

طةلةك دوير ذ مرؤظايةتیَی.
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ناظ ونيشان زمان اليةنَى دةركرى جَورَى بةلطةنامَى

ياسا حكومةتا فیدرال عةرةبی ياسا ساخلةمیا طشتی ذمارى 89 يا ساال 1981 يا راستظةكرى

عةرةبی ياسا باجا داهاتی يا ذمارة )113( يا ساال 1982 يا راستظةكرى ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا وةبةرهةم هَینانَی ذمارة 13 يا ساال 2006 َى يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا سةخبييكرنا تَورَين ئاظدَيرى وسَولینان ذمارة )12( 1995
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا جظاتا خزمةتا طشتی يا فیدراىل يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا كارؤبارَين طَورَين ب كَوم يا راستظةكرى ذمارى 5 يا
ساال 2006 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثةسةندكرنا واذوويان ل سةر ديكیومینت وبةَلطةنامي
عياقی وبیانی يا ذمارة )52( يا ساال 1970 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ئیمتیازات  ودةرمالیَي كارمةندَين دةستهةالتا دادوةرى يا
ذمارة )80( يا ساال 2012 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا تَیلكةلكرنا جادةيان ذمارة )85( يا ساال 1963 يا
عةرةبی راستظةكرى ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا هةلوةشاندنةظةيا دةقَي ياسايی يا كو رَيكَی نادةتة
 دادطةهان بو طَوهداريكرنا سكااليان يا ذمارة )17( يا ساال

2005 يا راستظةكرى
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ماددَين بَیهوشكةر ذمارة )68( يا ساال 1965 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا هةلبذاردنَي جظاتا نَوينةرَين عياقی ذمارة )45( يا ساال
2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثاراستنا بةروبةرهةمان يا عياقی ذمارة )11( يا ساال 2010
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا وةزارةتا كارو كارؤبارَين جظاكی ذمارة )8( يا ساال 2006
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ضاظدَيريا جظاكی ذمارة )126( يا ساال 1980 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاراستنا جظاكی ذمارة )11( يا ساال 2014 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا خانةنشینكرنَی يا ئَیكطرتی ذمارة )9( يا ساال 2014 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا خزمةتا زانكَويی ذمارة )23( يا ساال 2008 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ليستا كؤمةكا ياسايَين عيراقى 
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 ياسا جظاتا سةركردايةتی يا شؤرةشَی )يا هةلوةشايی( ذمارة
 154 يا ساال 2001 ب قةلةم دانا هندةك هةلسوكةفتان وةك
سةرثَیضی بو سةر ئةرد وزةظَي سةر ب دةولةتَی  وشارةوانیان

عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

دةستور حكومةتا فیدرال  عةرةبی ياسا

ياسا رَيكخراوَين غةيرة حكومی عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

عةرةبی ياسا بدةستظةئینانا قةرزَين حكومی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا رَيكخستنا دةظةرَين كومكرنا ثامشايان عةرةبی حكومةتا فیدرال ياسا

ياسا فرؤشنت وراستظةكرنا جَورَى ئةردوزةظَي ميى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا مولكداريَی ذمارة )12( يا ساال 1981 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا دةست بوبرنَی يا تةنطاظیان عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 كاروكريارَين جَیبةجَیكرنَی يَي تايبةت ب ثَیكئینانا هةرَیان
ذمارة )13( يا ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Law of Controlling Animal Slaughter ئینطلیزى حكومةتا فیدرال ياسا

 ياسا داهاتَي شارةوانیان ذمارة )130( يا ساال 1963 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 رَينمايَي رَيكخستنا جهَي ئاكنجیبوونَی ل عياقَی ذمارة )1(
يا ساال 1981 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بةرةظانی يا شارستانی ذمارة )44( يا ساال 2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ضاظدَيريا كةسَي ثةككةفتی وثَیداويستَي تايبةت يا
ذمارة )38( يا ساال 2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثزيشكی يا دادى ذمارة )37( يا ساال 2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا خزمةت وخانةنشینیا هَیزَين ئاسايشا ناظخَويی ذمارة )18(
يا ساال 2011 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 بريارا جظاتا سةركردايةتی يا شؤرةشَی )يا هةلوةشايی( ذمارة
 42 يا ساال 1995 سةبارةت ثسؤرَين رَيظةبةرَين فةرمانطةهي

جَورا وجَور ب يةكاليكرن دداخازيَي راستظةكرى دا
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ساخلةمی يا طیانةوةرى ذمارة 032( يا ساال 2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا خزمةت وخانةنشینكرنا سةربازى يا ذمارة )3( يا ساال 2010
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا سازى يا زيندانیَي سیاسی يا ذمارة )49 يا ساال 2006 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ثِرطَي ئیفالسبوون وئاشتبوونةظَی يا راستظةكرى لديف
 فةرمانا دةستهةالتا هةظثةیانی يا  )يا هةَلوةشیايی( ذمارة 78
 يا ساال 2004 )ثشكا ثَینجَی ياسا بازرطنی ذمارة )149( يا ساال

1970(

عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثِوستا قةرزثَیدانا كشتوكاىل يا كارثَیكرى ذمارة )28(
يا ساال 2009 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دةزطةها ناوةندى يا ثیظانا وكونرتؤال جَورى ذمارة 54 يا
ساال 1979 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
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 ياسا كومثانیَي طشتی يا ذمارة 22 يا ساال 1997 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاراستنا نوذداران ذمارة )26( يا ساال  2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 فةرمانا دةستهةالتا هةظثةیانا يا )هةَلوةشیايی( ذمارة 38 يا
ساال 2003 سةبارةت سةثاندنا باجا دووبارة ئاظةدانكرنَی عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا باجا كومركی ذمارة )229 يا ساال 2010 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا كرَي يا ئةردَين كشتوكاىل وب مولككرنَی يا
عةرةبی دةرضوويَي كشتوكاىل وفیتةرنةرى  ذمارة )24( يا ساال 2013 ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا كونرتؤلكرنا سامانَي هاوردة وقةدةغةكرى ل بازارَين
ناظخَويی ذمارة 018( يا ساال 2008 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا فرؤشنت وب كرَيكرنا سامانَي دةولةتَی ذمارة )21( يا ساال
2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 بريارا جظاتا سةركردايةتی يا شؤرةشَی يا )هةولوةشیايی(
 ذمارة )5( يا ساال 1996 يا سةثاندنا رمسَي ثَیبةخشینا مولةتي

ئاظاكرنا ئاظاهَي ئاكنجیكرن ونة ئاكنجیبوونَی
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثارَيزطةهَي نة رَيكخستی ل هةرَیَی ذمارة 021( يا ساال
2008 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 فةرمانا دةستهةالتا هةظثةیانان ذمارة )87( سةبارةت
طرَيبةستَي طشتی يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا جظاتا شورا دةولةتَی ذمارة )65( يا ساال 1979 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دووبارة زظراندةظةيا دةركريَي سیاسی  ذمارة )24( يا ساال
2005 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا دانانَی ذمارة )37( يا ساال 1970 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ضاثةمةنیان ذمارة )206( يا ساال 1968 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ئةفراندَين زانستی وموودَيلَي ثیشةسازى وثَیزانینان يي
 نة ئاشكراكرى وبازنَي تةمامكرى وجَورَين رةوكی ذمارة )65(

يا ساال 1970 يا راستظةكرى
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا توماركرن وثشبةسنت وثاراستنا جَورَين كشتوكاىل يا
عةرةبی ساال 2013 ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا زَيرةظانَي شةظَی ذمارة )8( يا ساال 2000 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا بودجا طشتی يا فیدرال يا كومارا عياقَی بو ساال
دارايی/ 2013 ذمارة )7( يا ساال 2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ضاثخانَي ئةهلی ذمارة )5( يا ساال 1999 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثَوستَی ذمارة )97( يا ساال 1973 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثةرذةوةندى يا ثَوستة ونامة شاندن  وتةلةفوونَی ذمارة
عةرةبی )81( يا ساال 1963 يا راستظةكرى ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا باجا خانووبةران ذمارة )162( يا ساال 1959 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بةرى يا كشتوكاىل ذمارة )76( يا ساال 2012 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دياريكرنا ماوَى وياليةتا سةرؤك كومار وسةرؤكَی جظاتا
نَوينةران وسةرؤكَی جظاتا وةزيران يا ذمارة )8( يا ساال 2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
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 ياسا ئةرزوحاجلیان ل فةرمانطةهَي فةرمی ونة فةرمی ذمارة
)135( يا ساال 1971 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيزبةندبوونا خودان ثیشةيَي ثزيشكی وساخةمیی ذمارة
06( يا ساال 2000 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا وةبةرهةم هَینانا كانزايی ذمارة )91( يا ساال
1988 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا هةلبذاردنا جظاتَي ثارَيزطةهـ وقةزا وناحیان ذمارة )36( يا
ساال 2008 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيك وثانَي طشتی ذمارة )35( يا ساال 2002 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا قةدةغةكرنا ياريَي هوكار بو تَوند وتیذيَی ذمارة )2( يا
ساال 2013 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثَیبةخشتنا وةرزشكارَين قةهرةمان وسةركَیشان ذمارة )6(
عةرةبی يا ساال 2013 ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا وةزارةتا ثیشةسازى وكانزايان ذمارة )38( يا ساال 2011 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ذمارتنا ثیادةكرن ثیشةيا ثارَيزةريَی ذمارة )65( يا ساال
2007 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثاراستنا مافَی دانةرى ذمارة )39 يا ساال 1971 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا جظاتا داد يا باال ذمارة )112( يا ساال 2012 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ديوانا ضاظدَيريا دارايی يا فیدرال ذمارة )31( يا ساال 2011
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا مووضَي فةرمانبةرَين دةولةتَی وكةرتَی طشتی ذمارة
)22( يا ساال 2008 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا قةرةبووكرنةظةيا زيانظَیكةفتیان يَي كو ثارضةيةك ذ
 لةشَي خوة ذدةستداين ذ ئةجنامَی كريارَين رذَیا ذناظضوويی

يا ذمارة )5( يا ساال 2009 يا راستظةكرى
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا هاتن وضوونَی يا ذمارة )86( يا ساال 2004 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ئةجنام دانا هةردوو ثیشةيَي برينثَیضی وتیماركرنَی يا
عةرةبی ذمارة )96( يا ساال 2012 ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بريكارَين دةريايی ذمارة )56( يا ساال 1985 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ئیمتیازاتَي ظةكولةرَين دادوةرى ذمارة )80( يا ساال 2012 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا كومسیونا باال يا مافَي مرؤظی ذمارة )53( يا ساال 2008
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا خاوةنداريةتی يا بةَلطةنامةيان يَي كو ناظَي خوازيار ل
سةر هةنة بو كوضبةران ذمارة )79( يا ساال 2012 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا واذووكرنا ئةلیكرتونی ومامةلَي ئةلیكرتونی ذمارة )78(
عةرةبی يا ساال 2012 ياسا حكومةتا فیدرال

The Law of Lawyers No. 173 of 1965 with all its 
amendments ئینطلیزى حكومةتا فیدرال ياسا

Iraqi Labor Code No.71 of 1987 ئینطلیزى حكومةتا فیدرال ياسا

Company Law No. 21 of 1997 )as amended in 
ئینطلیزى )2004 حكومةتا فیدرال ياسا

Iraqi Banking Law Order No.94 of 2004 ئینطلیزى حكومةتا فیدرال ياسا



29

ارا
وظـ

طـ www.nawroz.edu.krdژماره)0(بهارا2017

 ياسا رَيكخستنا فةرمانبةرَين دةولةتَی وكةرتَی طشتی ذمارة
)14( يا ساال 1991 يا راستظةكرى ياسا حكومةتا فیدرال عةرةبی

 ياسا ثشیتطييكرن ثرؤذَين بضويك يَي داهاتی ددةتن ذمارة
)10( يا ساال 2012 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثَوستا زظراندنةظةيا سامانَي عياقَی ذمارة )9( يا ساال
2012 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثاداشتكرنا ئةندامَي دةستةيَي فَيكرن وخَويندنَی يا
عةرةبی ذمارة )12( يا ساال 2012 ياسا حكومةتا فیدرال

 وةزارةتا سامانَي ئاظی يا ذمارة )50( يا ساال 2008 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا كَومركا ذمارة )23( يا ساال 1984 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا جهَي ئاكنجیكرن ونیشتةجَیكرنَی دناظ
عياقَی دا ذمارة )95( يا ساال 1978 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا سةثاندنا باجا داهاتی ل سةر كومثانیَي نةفتا بیانی يا
طرَيبةستكرى ب كارى ل عياقَی ذمارة )19( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا يةكاليكرنةظةيا وةقفا ئةتومی يا ذمارة )1( يا ساال 1955
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دةستةيا رَيظةبرن ووةبةرهةم هَینانا سامانَي ئةوقافَی يا
ذمارة )18( يا ساال 1993 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيطةبةرنا ئةوقافا ذمارة)64(  يا ساال 1966 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا ذمَييارى يا داهاتَي ساالنة بو وةبةرهةم هَینانا
نةفتا خاظ وطازَى ذمارة )156( يا ساال 1979 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاراستنا رؤذنامةظانان ذمارة )21( يا ساال 2011 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا وةزارةتا ثةروةردَى ذمارة )229 يا ساال 2011 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بودجا طشتی يا فیدرال ذمارة 06( يا ساال 2009 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بودجا فیدرال ذمارة )19 يا ساال 2006 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 رَينمايَي ذمارة )3( يا ساال 1993 يا ثیادةكرنا ثیشةيا فرؤشنت
وب كرَيكرنا كاسَیتَي دةنطی وموسیقَی عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بنرِبكرنا تيؤرَى ذمارة )13( يا ساال 2005 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا كومثانیا ونظیسینطةهـ وبريكارَين طةشت
وطَوزارَى ذمارة )49( يا ساال 1983 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا نوَيكرنةظةيا ثَیكهاتَي كارطَيى ولَیكدانا وان
وراستظةكرنا هةظطرَيدانا وان يا ذمارة )12( يا ساال 2011 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

عةرةبی ياسا موختاران  يا ذمارة 0139 يا ساال 2013 ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ب مولكرنا ئةرد زةظَي ميى يَي كو دكةظنة دسنوورَى
 شارةوانیَی بو يةكَي كارطَيى )شارةوانیان ( ذمارة 80 يا ساال

1970
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا كولیان يا ذمارة )142( يا ساال 1960 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا نةهَیالنا طیانةوةرَين كوذةك يا ذمارة )57( ي ساال 1968 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
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 ياسا قةرةبووكرنةظَی ذ ئةطةرَى زيانطةهاندن ب ساماني
 دةولةتَی ذ ئةطةرَى رويدانَي بارهةَلطران يا ذمارة )37( يا ساال

1983 يا راستظةكرى
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بودجا فیدرال يا ذمارة )10( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا دةستةيا بوضوونان يا ذمارة )9( يا ساال 2011 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ضاكسازى يا كشتوكاىل يا ذمارة 117 يا ساال 1970 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا وةبةرهةم هَینانَی يا تايبةت ل ثاالوتنا نةفتا خاظ يا ذمارة
)64( يا ساال 2007 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا راستظةكرنا خزمةتا مةدةنی يا ذمارة )24( يا ساال 1960
يا راشتظةكرى ذمارة )1( يا ساال 1999 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ئیدارةكرنا تايفةيا ئةرمةنَي ئةرسودكس يا ذمارة 87 يا
ساال 1963 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ب طرَيدانا ئةردوزةظیَي ضاكسازى يا كشتوكال
 ياكومثانیَي كشتوكاىل وتاكان ذمارة )35( يا ساال 1983 يا

راستظةكرى
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا راستظةكرنا ياسا خزمةتا مةدةنی يا ذمارة )249 يا ساال
1960 يا ذمارة )148 يا ساال 2009 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ذمارة )9( يا ساال 1985 يا راستظةكرنا ياسا خزمةتا
عةرةبی مةدةنی ذمارة )24( يا ساال 1960 ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ئَیكةتیا بةلَیندةرَين عياقی ذمارة  )59( يا ساال 1984 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا وةزارةتا داد ذمارة )18( يا ساال 2005 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا وةزارةتا ذينطةهَی ذمارة )37( يا ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا وةزارةتا ثالندانَی ذمارة )19( يا ساال 2009 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا وةزارةتا كَوض وكَوضبةران ذمارة )21( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا شیتلطةهَي فَیقی ذمارة )63( يا ساال 1965 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دةرمالَي فةرماتبةرَين دةولةتَی وبكارهَینةرَين وَى ذمارة
)93( يا ساال 1967 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دابةشكرنا قازاجنَي ثرؤذَين ئابوورى يَي طشتی ذمارة
)56( يا ساال 1982 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا لیذنا نیشتیمانی بو ساخلةمی وسةالمةتی يا ذيتطةهَی
ذمارة )6( يا ساال 1988 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا كَومسیونا باال يا سةربةخَو يا هةلبذاردنان ذمارة )11( يا
ساال 2007 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا راستظةكرنَی يا ئَیكَی يا ياسا هةلبذاردنان ذمارة )16( يا
ساال 2007 وذمارة )26( يا ساال 2009 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثارَيزطةهان ذمارة )159( يا ساال 1969 يا هةلوةشاندى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا بودجا طشتی يا فیدرال يا كومارا عياقَی ذمارة )2( يا
ساال 2011 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا نیشان وداتايَي بازرطانی ذمارة )21( يا ساال 1957 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
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 فةرمانا دةستهةالتا هةظثةیانان يا هةلوةشاندى ذمارة )80( يا
 ساال 2004 راستظةكرنا نیشان وداتايَي بازرطانی ذمارة )21( يا

ساال 1957
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 فةرمانا دةستهةالتا هةظثةیانان يا هةلوةشاندى ذمارة )64(
 يا ساال 2004 راستظةكرنا ياسا كومثانیا ذمارة )21( يا ساال

1997
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا رَيكخستنا بريكارناما بازرطانی ذمارة )51( يا ساال 2000 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاسةثَورتان ذمارة )32( يا ساال 1999 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بريكارنامَي توماركرنَی يا ذمارة )4( يا ساال 1999 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 فةرمانا )74( يا ساال 2004 ياسا بةروةخت يا بازارَين كاغةزَين
دارايی عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بازارَى بةغداد بو كاغةزَين دارايی ذمارة )24( يا ساال 1991 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا دابةشكرنا قازاجنان يا كومثانیا ذمارة )101( يا
ساال 1964 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

شارةزايان ل بةردةم دادوةريَی ذمارة )163( يا ساال 1964 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 فةرمانا دةستهةالتا هةظثةیانان يا )هةلوةشاندى( ذمارة )89(
 يا ساال 2004 راستظةكرنان ل سةر ياسا كارى ذمارة )71( يا

ساال 1987
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا بازرطانی ذمارة )20( يا ساال 1970 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 بريارا جظاتا سةركردايةتی يا شَورةشَی يا هةَلوةشايی ذمارة
 )71( يا ساال 1999 سةبارةت كوذمَي قةرزان يَي كو ب

 كومثانیَي طشتی وكومثانیَي ثشكدار يَي تَیكةل وتايبةت
دئَینة دان

عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا خويكرنَی ذمارة )107( يا ساال 1979 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثیادةكرنا ثیشةيا دةرماخنانان ذمارة 040( يا ساال 1970
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا دارستان وداروباران ذمارة )30( يا ساال 2009 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاراستنا طیانةوةرَين هیشكاتی ذمارة )17( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا باجا تابعان ذمارة )16( يا ساال 1974 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا خَوةثاراسنت ذ تیشكَي خودان ووزةكا بلند ذمارة )99( يا
ساال 1980 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا جَیبةجَیكرنا ثِرطَي دادطةهَي بیانی ل عياقَی ذمارة
)30( يا ساال 1928 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ظةطَوهاستنَی ذمارة )80( يا ساال 1983 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ذمارة )16( يا ساال 2007 يا مافَي خانةنشینكرنَی يا
شةهیدوبرينداران ل دةمَی هةلبذاردنان عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا نَیضيظانیَی ذمارة )57( يا ساال 1938 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا بةالظكرنَی درؤذناما فةرمی دا ذمارة )78( يا ساال 1977 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
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 ياسا ثرؤذَين طةشتیارىذمارة )50( يا ساال 1967 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 بريارا جظاتا سةركردايةتی يا شَورةشَی )يا هةلوةشاندى(
 يا ذمارة )64( يا ساال 1990 ل ثَياسثاردنا ئةمانةتا بةغدا

 وشارةوانیان بو دابةشكرنا ثارضَي ئةردى وتةرخانكرنا وان بو
بكارهَینانَي ثیشةسازى

عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا نرخاندنا بهايَی خانووبةران ومفايَي وَى ذمارة )85( يا
ساال 1978 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا خودان مولكا ذمارة )25( يا ساال 1960 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا راستظةكرنا ياسا خزمةتكرنا مةدةنی ذمارة )24( يا ساال
1960 يا راستظةكرى يا ذمارة )49( يا ساال 1979 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دياركرنا هةظطرَيدانا سازى يا ناوةندى يا ثیظان
وكَونرتؤال جَورى ذمارة )16( يا ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا رَيكخراوَين غةيرة حكومی عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

عةرةبی ياسا بدةستظةئینانا قةرزَين حكومَی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا رَيكخستنا دةظةرَين كَومكرنا ثامشايان عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا فرؤشنت وراستظةكرنةظةيا رَيزبةندكرنا ئةردَين ميى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ب مولكرنَی ذمارة )12( يا ساال 1981 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

)ياسا ثةنابوبرنَی يا ناضارى )تةنطاظیان عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 كاروكريارَين جَیبةجَیكرنَی يَي تايبةت ب ثَیكئینانا هةرَیان
ذمارة )13( يا ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Law of Controlling Animal Slaughter ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ئَیكطرتنا جَورَين ئةردَين دةولةتَی ذمارة )53( يا ساال
1976 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا دةرمالَي طةشتكرن وشاندنَی ذمارة )38( يا ساال 1980 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 راستظةكرنا ياسا دةرمالَي طةشتكرن وشاندنَی ذمارة 038( يا
ساال 1980 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 سةرثةشتَي طشتی يَي عياقی ـ فةرمانا دةستهةالتا
هةظثةیانان ذمارة )57( يا ساال 2004 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا فَيكرنا ثَیطريكرنَی ذمارة 118 يا ساال 1976 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Health Disability of Civil Servants Law ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دةستكاريكرن دئوتَومبَیلَي بارعةَلطر يَي دةست ب
سةرداطرتی وجبهـهَیاليی ذمارة )8( يا ساال 1987 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا مولكدارى يا قات وشوقةيان ذمارة )61( يا ساال
2000 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Organizing Properties of Floors and Apartment 
in the Buildings Law ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

Law of the Federal Public Service Council ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال
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ياسا جةستةيا سكااليَي مولكداريَی ذمارة )13( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بَیهنظةدانَي فةرمی ذمارة )110( يا ساال 1972 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ِرةطةزناما عياقی ذمارة )26( يا ساال 2006 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا جَیبةجَیكرنا ثرؤذَين ضاظدَيريَی ذمارة )138( يا ساال 1971
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ثةككةفتنا ساخلةمیَی بو فةرمانبةران ذمارة )11( يا ساال
1999 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا دادطةها فیدراىل يا باال ذمارة )30( يا ساال 2005 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيظةبرنا جهَي ثيؤز ومةزارَين شیعةيان يَي ثيوز ذمارة
)19( يا ساال 2005 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثَیشربكیی ونةهَیالنا قورخكاريَی ذمارة )14( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاراستنا بكاربةرى ذمارة )1( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دياريكرنا كرَيیان يا يةكَي نَیشتةجَیكرنَی بو
 فةرمانطةهَي دةولةتَی وكةرتَی طشتی يا ذمارة )62( يا ساال

2007
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا قةرةبووكرنةظةيا كةرةستَي زيانظَیكةفتیان ذ اليَی رذَیا
ذناظضوويی ظة ذمارة )16( يا ساال 2010 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيظةبرنا سةروةت وسامانَي سةر ب كیاناتَي ذناظضووي
ظة  ذمارة )21( يا ساال 2005 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Sale and Correction of State Domain Law No. 
51 of 1959 ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا زَيدةكرنا مووضَي خانةنشینكرنَی ذمارة )25( يا ساال
2009 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

  مافَي خانةنشینكرنَی يا شيةتكار وخودان ثلَي تايبةت
 ورَيظةبةرَين طشتی ثشتی 2003/4/9 يا ذمارة )61( يا ساال

2007
عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا هاوةردةكرن وفرؤشتنا بةروبةرهةمَي نةفتَی ذمارة )9( يا
ساال 2006 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا نةهَیالنا هاوردةكرنا نةفتَی وبةرماكَي وَى ذمارة )41( يا
ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دادوةري يا عياقی ـ ياسا دادطةكرنَي شارستانی ذمارة
)83( يا ساال 1969 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا كارطَيى يا دارايی وقةرزَى طشتی ذمارة )95( يا ساال
2004 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا لَیبورينَی ذمارة )19( يا ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ب كرَيطرتنا خانووبةران ذمارة )87( يا ساال 1979 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا باجا عةرساتا ذمارة )26( يا ساال 1962 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا توماركرنا خانووبةران ذمارة )43( يا ساال 1971 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

The Provinces not Aِssociated in a Region No. 
21 of 2008 ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال
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 ياسا دةستةيا نیشتیمانی يا باال بو لَیثرسي ودادوةريَی ذمارة
)10( يا ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ضاظديريكرنا كةسانَي بَی سةمیان وقاسر ذمارة )78( يا
ساال 1980 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا رَيكخستنا خزمةتَي ثیشةسازى ذمارة )30( يا ساال 2000 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Acquisition Law No. 12 of 1981 ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال
 ياسا دةزطةها شةهیدان يا ذمارة )3( يا ساال 2006 يا

راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاداشتكرنا هةوالبةران ذمارة )33( يا ساال 2008 ياسا حكومةتا فیدرال عةرةبی

ياسا هةظكاريَی يا ذمارة )15( يا ساال 1992 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيكخستنا سةربرينا طیانةوةران ذمارة )22( يا ساال 1972
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

سیستةما رَيك وئاظاهیان عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بانكان ذمارة )94( يا ساال 2004 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
 رَينمايَي ذمارة )3( يا ساال 2007 يا ئاسانكاريكرنا جَیبةجَیكرنا

ياسا هةظثَیضكرنَی ذمارة )12( يا ساال 2006 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

عةرةبی ياسا هةظثَیضیكرنَی ياسا حكومةتا فیدرال
Executive Procedures Regarding Formation of 
a Region ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا كافیرتيايَي خَويندنطان ذمارة )54( يا ساال 2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

عةرةبی ياسا شینواران وكلتورى ذمارة )55( يا ساال 2002 ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا رَيظةبرنا شارةوانیان ذمارة )165( يا ساال 1964 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا بكارئینانا رةخ ورويَي دةريايان ذمارة )59( يا ساال 1987 يا
عةرةبی راستظةكرى ياسا حكومةتا فیدرال

Law of the Baghdad Municipality No16 of 1995 ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

عةرةبی ياسا دةستةيا باال يا حةج وعومرَى ذمارة )23( يا ساال 2005 ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاراستنا بةَلطةنامان ذمارة )70( يا ساال 1983 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا دادطةكرنَي شارستانی ذمارة )83( يا ساال 1969 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Law for the Seizure of Smuggled and Prohi -
ited Property from Circulation in the Local 
Markets 

ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا رَيكخستنا كارَوبارَين دَلنیايكرنَی ذمارة )10( يا ساال 2005 ياسا حكومةتا فیدرال عةرةبی

ياسا ئةمانةتا بةغدا ذمارة 016( يا ساال 1995 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا توماركرنا ذدايكبوويان ومريان ذمارة 0148( يا ساال 1971
يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ئامارَى يا ذمارة )21( يا ساال 1972 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
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سیستةما بارَى شارستانی  ذمارة )32( يا ساال 1974 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا بارَى شارستانی ذمارة )65( يا ساال 1972 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا سةرذمَييكرنا طشتی يا سةرذمارَى يا ذمارة 040( يا ساال
2008 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Law of Non-Governmental Organizations ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال
 ياسا وةبةرهةم هَینانا ثیشةسازى يا هةردوو كةرتَي تايبةت

عةرةبی وتَیكةل ذمارة )20( يا ساال 1998 يا راستظةكرى ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثاراسنت وباشكرنا ذينطةهَی ذمارة )27( يا ساال 2009 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 فةرمانا دةستهةالتا هةظثةیانان ذمارة )36( ـ رَيكخستنا
عةرةبی دابةشكرنا نةفتَی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا خانةنشینكرن وضاظدَيريا جظاكی يا كرَيكاران يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

سیستةما طَورستانان ذمارة )18( يا ساال 1935 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
 رَيكخستنا نَیضيظانی وبكارئینانا زيندةوةرَين ئاظی وثاراستنا

وان ذمارة 048( يا ساال 1976 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا سازيَي جظاكی ذمارة )42( يا ساال 1958 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ضةكی ذمارة )13( يا ساال 1992 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

Government and Public Sector Employees 
Salaries Law No.22 - 2008 ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا كشتوكاىل يا برجنی ذمارة )135( يا ساال 1968 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا نظیسینطةهَي شيةتكارى يَي غةيرة حكومی ذمارة )16(
يا ساال 2000 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا نةهَیالنا لةشفرؤشیَی يا ذمارة )8( يا ساال 1988 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا ئاكنجیبوونا بیانیان ذمارة )118( يا ساال 1978 يا
راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا سندَوقا خانةنشینكرنا ثارَيزةران ذمارة 56 يا ساال 1981 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

ياسا ثارَيزةران يا ذمارة 173 يا ساال 1965 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 زَيدةكرنا كوذمان بو كريَي ئاظ وسولینان يا كو دةستةيا
طشتی يا ئاظ وسولینان هةيظانة دةردكةت عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

 ياسا قةرةبووكرنا زيانظَیطةفتیان ذ ئةجنامَی ثرؤسي
سةربازى وخةلةتَي سةربازى وثرؤسَي تيؤريستی عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال

رَينمايَي بارَى مةدةنی يا ذمارة 1 يا ساال 1957 عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
Dissociation of the Ministry of Municipality and 
Public Work>s Local Departments Law no 20 ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

The Law of Dissociation of the Ministry of Labor 
and Social Affairs> Local Departments no 18 ئینطلیزى ياسا حكومةتا فیدرال

سیستةما فیتةرنةرى ذمارة 84 يا ساال 1937 ياسا حكومةتا فیدرال عةرةبی

ياسا ضاظدَيريا سنَیلةيان ذمارة 76 يا ساال 1973 يا راستظةكرى عةرةبی ياسا حكومةتا فیدرال
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ما قرن شي الي  شي افضل من اخالص الي تقوى ومن حلم 
الي عمل ،فهي زينة االخالص ومنبت  الي علم ،ومن صدق 
الفضائل ،باالمس كان يراودنا حلم صغري يف أن تكون لكلية 
تعنى  بها  نوروز جملة خاصة  جامعة  والسياسة يف  القانون 

بنشر مقاالت اساتذتها يف املواضيع القانونية والسياسية 
،وسنسعى  حقيقة  احللم  هذا  بات  قد  واليوم  املختلفة 

وحی��دون��ا يف ذل��ك االم���ل يف أن 
الغد  يف  اجمل��ل��ة  ه���ذه  تصبح 
بنشر  ت��ع��ي  حمكمة  جم��ل��ة 

حبوث قانونية وسياسية .
جم��ل��ة ك��ل��ي��ة ال��ق��ان��ون 

والسياسة يف جامعة نوروز 
ضهرت فكرتها الول مرة 

ال���دراس���ي  ال���ع���ام  يف 
وبعد   )2016-2015(

املوافقات  استحصال 
قبل  م��ن  ال��رمس��ي��ة 
جم��ل��س اجل��ام��ع��ة، 

ش����رع����ت ب��ت��ك��ل��ي��ف 

باحلقلني  الصلة  ذات  مبقاالت  اجمللة  تزويد  بضرورة  اساتذتها 
النور اليوم  السياسي والقانوني، وها هو العدد األول يبصر 
املسائل  كافة  يف  وتتعمق  وحتتك  تغازل  ال��ي  مبواضيعه 
القانونية والسياسية ذات الصلة بالواقع الذي يسود املعمورة 
اليوم وننوه هنا الي ان اجمللة هي نصف سنوية حيث تصدر 

بواقع مرتني يف السنة .
واخ�����ريا ن��وع��د اع���زاءن���ا 
القراء من كافة فئات اجملتمع 
ارضاء  على  دائما  سنحرص 
اذواقهم يف الكتابات الي 
العهد  وجن��دد  سنطرحها 
ببذل  جامعتنا  ل��رئ��اس��ة 
امل���زي���د م���ن اجل��ه��د يف 
سبيل االرتقاء مبستوى 
تبقى  حبيث  اجلامعة 
يشار  علميا  صرحا 
كما  بالبنان  اليها 

عهدناها دائما. 

أ�د��عبدالرحمن�عمر�محمد

عميد كلية القانون والسياسة/ جامعة نوروز
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قبول  في  الجامعة  قبل  من  المتبعة  االليات  س1_ماهي 
الطلبة؟

د.اماد. قد يعتقد البعض ان قبول الطلبة يتم من داخل اجلامعة 
دون اي تدخل من الوزارة اال ان الواقع ليس كذلك فوزارة التعليم 
فضال  الطلبة  ملعدالت  الدنيا  احلدود  حتدد  العلمي  والبحث  العالي 
عن حتديد احلد االعلى للطلبة املمكن قبوهلم من قبل اجلامعة حبيث 
اجل  من  جاهدة  ،واجلامعة حتاول  حتديده  مت  ما  خمالفة  التستطيع 
االتفاق مع الوزارة على صيغة مشرتكة حلل هذه االشكالية الن لدينا 
بعض االقسام العلمية ال حتقق خطتها لالسباب الي ذكرناها اعاله 
مثل ،قسم اهلندسة املعمارية وقسم هندسة االتصاالت واحلاسبات 

وقسم علوم احلاسبات.
قبول  اليات  على  تعديالت  الجامعة  اج��رت  س2_ه��ل 

الطلبة؟
اشكالية  كانت هناك  السابقة  السنوات  احلقيقة يف  د.اماد.يف 
ضمن  االول  اخليار  تعتمد  ال���وزارة  كانت  حيث  القبول  خبصوص 
بالقبول  اخلاصة  االستمارة  يف  الطالب  ادرجها  الي  االختيارات 
وتهمل بقية االختيارت ،اال ان اجلامعة واعتبارا من العام الدراسي 
)2015-2016( صممت برنامج خاص بالقبول يراعي كافة اختيارات 
،وهذا  الوزارة  قبل  من  مت حتديدها  الي  املعدالت  الطالب وحسب 
يعي االستمارات الي يتم رفعها للوزارة تكون حمسومة ويكون قبول 
املعدل،اما االستمارات  الطالب مضمونا يف احد اخليارات وحسب 

غري املستوفية للشروط فانه يتم اهماهلا والترسل للوزارة.
توسيع  لغرض  الوزارة  مفاتحة  بصدد  الجامعة  س3_هل 

خطتها في القبول الطلبة؟
د.اماد.خبصوص التوسيع يف خطة القبول فان االمر هنا مرتبط 
هلا  ال��وزارة  واحلقيقة  التوسع  على  وقدرتها  اجلامعة  بامكانيات 
الكلمة الفصل يف هذا املوضوع ،واعتقد ان العددالذي يتم قبوله يف 
جامعتنا يف كل عام هو مناسب اىل حد ما،بالرغم من وجود بعض 
الشاغرة  املقاعد  العديد من  وبقاء  الي ال تستويف خطتها  االقسم 

،وذلك بسبب ارتفاع املعدالت فيها مثل اقسام كلية اهلندسة.
س4_ما مدى امكانية فتح الدراسات العليا في الجامعة؟

اخلاص  امللف  اجلامعة  تقدم  التوالي  على  الرابعة  د.اماد.للسنة 
بالدراسات العليا اىل الوزارة اال انها مل تستحصل املوافقة حلد االن 
علما ان اجلامعة تضم العديد من االقسام العلمية املستوفية للشروط 
منها )قسم القانون،واالقتصاد وقسم اللغة االنكليزية(واجلدير بالذكر 
للقانون  وفقا  لديها  العليا  الدراسات  باب  فتح  اجلامعة  حق  من  ان 
اجاز  ال��ذي   )2013( لعام   )3( الرقم  ذي  اخل��اص  العالي  التعليم 
الي  االقسام  يف  العليا  الدراسات  استحداث  اخلاصة  للجامعات 
مسعة  جلامعتنا  فان  ذلك  عن  فاكثر،فضال  دورت��ان  منها  خترجت 
علمية جيدة فضال عن ذلك فان اجلامعة تضم تدريسني مبراتب علمية 

عالية وخربات طويلة يف التعليم العالي.
س5_ماهي االقسام العلمية التي تنوي الجامعة استحداثها 

في السنوات القادمة ؟
قسم  منها  علمية  اقسام  عدة  استحداث  بصدد  د.اماد.اجلامعة 
نظم املعلومات االدارية يف كلية االدارة واالقتصاد وقسم تكنلوجيا 
بعض  تسمية  تغري  عن  فضال  احلاسبات  علوم  كلية  يف  املعلومات 

أ��م��د�آماد�محمد�صالح�جبرائيل
رئيس�الجامعة�نوروز�لمجلة

قام ب�أجراءالمقابلة: د. محمد حسن خمو/ رئيس التحرير

للسنة الرابعة على التوالي تقدم اجلامعة امللف اخلاص 
بالدراسات العليا اىل الوزارة اال انها مل تستحصل املوافقة حلد االن
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الدولية  العالقات  قسم  منها  العلمية  االقسام 
حيث تسعى اجلامعة اىل تغري تسميته اىل 

)قسم العلوم السياسية( اىل جانب تغري 
تسمية كلية اللغات اىل )كلية الرتبية( 

الصلة  ذات  امل��ق��رتح��ات  رف���ع  وق���د 
باالقسام الي اورادناها اعاله اىل 

الوزارة واجلامعة بانتظار الرد .
س6_سمعنا عن نية الجامعة 
هل  استشارية  مكاتب  فتح  في 

ه���ذا ال��م��ش��روع الي���زال 
قائما؟

مت  حيث  د.اماد.بالتاكيد 
بدراسة  خمتصة  جلنة  تشكيل 

اىل  اللجنة  وانتهت  املوضوع  ه��ذا 
تقديم توصيات ومت احالتها اىل الكليات 

ويف  دراستها  لغرض  اجلامعة  تضمها  ال��ي 
القريب العاجل سيتم عرض ما مت اجنازه على جملس اجلامعة 

الذي سيوصي بدوره اىل هيئة االمناء بهذا اخلصوص،وخالل الفرتة 
القليلة القادمة سنعمل على حسم هذا املوضوع واستحداث املكاتب 

االستشارية .
الجامعة  البحث والتطور الذي تسعى  س7_ماذا عن مركز 

الى افتتاحه؟
موافقة  استحصال  مت  احلقيقة  د.ام��اد.يف 

) والتطور  البحث  )مركز  افتتاح  الوزارة  عل 
وهو قد باشر نشاطه حاليا ويضم 

اقسام هذا  ث���الث  امل��رك��ز 

القانونية والسياسية  الدراسات  رئيسية وهي قسم 
وقسم  واالدارية  االقتصادية  الدراسات  وقسم 
احتوائه  عن  ،فضال  والتدريب  التطوير 
)وح��دة  وه��ي  حبثية  وح���دات  ع��دة  على 
االبادة اجلماعية(و)وحدة حقوق االنسان 
وقضايا البيئة( وكالهما مرتبط بقسم 

الدراسات القانونية والسياسية.
نية  لديها  الجامعة  س8_هل 

افتتاح مكتبة مركزية خاصة بها ؟
د.اماد.اجلامعة بصدد تشيد 
مساحة  على  مركزية  مكتبة 
مع  مربع(  مرت   3500( تتجاوز 
حيث  بها،  ملحقة  مطالعة  قاعة 
املصادر  من  كبري  عدد  املكتبة  ستضم 
العلمية يف كافة التخصصات الي تضمها 

اجلامعة.
جديدة  ابنية  اقامة  نية  الجامعة  ل��دى  س9_ه��ل 
الستيعاب االعداد المتزايدة من الطلبة ، خصوصا وان الجامعة 

تسعى الى افتتاح اقسام علمية جديدة؟
د.اماد.نعم اجلامعة االن يف مرحلة اقامة بناية جديدة ذات طاقة 
البناء  يف  العاملية  اجلودة  معاير  فيها  روعي  حيث  كبرية  استيعابية 
سيعاد  اكتماهلا  وبعد  طالب(،  لكل  املخصصة  املساحة  حيث  )من 
توزيع الكليات على بنايات اجلامعة من جديد ومبا يعمل على تاليف 

اية مشكلة.
نشكركم  مجددا  نوروز  جامعة  رئيس  صالح  محمد  د.اماد 
جزيل الشكر عل افساح الفرصة واعطائنا جزء من وقتكم الثمين 
الجراء هذه المقابلة التي ستعمل دون شك على اعطاء صورة 

واضحة عن الجامعة ونشاطاتها ،شكرا جزيال لك 
د.اماد: الشكر موصول لكم وامتنى لكم التوفيق.
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تأثري ادوات العوملة االعالمية يف الواقع الراهن العربي والشرق 
االوسطي اصبح البث املرئي هو املؤسسة الرتبوية والتعليمية الي 

تزاحم ورمبا حتل حمل وظيفة االسرة واملدرسة .
املتعلقة مبصري دوهلم وعلى  القرارات  كان احلكام قدميا يتخذون 
اجليوش تنفيذ ذلك اما اليوم فقد اصبح للرآي العام احمللي والدولي 
الذي سيعبأ سلبًا او اجيابًا بوسائل االعالم دور مهم يف رسم سياسة 

احلكام وتوفري اجلو املالئم او غري املالئم لتنفيذ سياسة الدولة .
لوسائل  املطلقة  السيطرة  العوملة على عملية حترر من  وتنطوي 
العاملية  الثقافة  افق  اىل  احمللية  الثقافات  تنطلق  فعندما  االعالم 
خترج من الوالء لثقافة معينة متعصبة ضيقة اىل افق ثقافة عاملية 
التعصب  من  وتتحرر  مجيعا  واالمم  الناس  فيها  يتساوى  واحدة، 

اي  دون  االفكار  خمتلف  على  االنفتاح  اىل  معينة  أليديولوجيه 
تعصب وتشنج وبالتالي تزداد سرعة انتقال املعلومات وتتسع السوق 
وتزول احلواجز امام انتقال السلع واخلدمات واالشخاص واملعلومات 
يف  نتطرق  حماور  ثالثة  اىل  املقالة  هذه  نقسم  وسوف  واالفكار، 
القنوات  الثاني:دور  احملور  ويف  املعلوماتية  االول:ال��ث��ورة  احملور 
الفضائية ويف احملور الثالث:أهمية االنرتنيت يف عملية التواصل 

االجتماعي.
اواًل: الثورة المعلوماتية:-

يف جمال االتصاالت وامليديا واالعالم والثقافة ، اصبحت املراقبة 
شبه مستحيلة عمليا اذ مل يعد للدولة يف هذا اجملال سوى سيناريو 
واحد هو تسهيل االتصال وسريان االعالم لفائدة الشبكات العاملية.

د�ابراهيم�علي�كرو

أستاذ العلوم السياسية 
رئيس قسم العالقات الدولية

كلية القانون والسياسة/
جامعة نوروز

تأثري ادوات العوملة 
االعالمية يف الواقع 

العربي والشرق االوسط
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وسائل  ومراقبة  اخل��وف  لنشر  حاجة  هناك  فليس  ال��ي��وم  ام��ا 
االعالم متلك الكثري مما يؤهلها للنفاذ اىل حيث ميكن ان تنشر االراء 
واالفكار وتسهم يف تغيري االجتاهات ، بل اضحت اليوم فاعلة يف 
قمع واقصاء ماهو خصوصي واحالل وعي بديل انها بأختصار متارس 
الذوق  وتنميط  النفوس  اخضاع  وبالتالي  واالختطاف  املصادرة 
علي  بشكل  يتم  ذلك  وكل  اخرى  معارف  واحالل  السلوك  وقولبة 
وبدون قيود وحواجز لقد متكن الذين ميلكون تقنيات االتصال وآلياته 
الرئيس  قال  ولذلك  االخرين  هوية  والتأثري يف  أفكارهم  فرض  يف 

االمريكي االسبق ريتشارد نيكسون يف كتابه )نصر بالحرب (
حول ماحققتة الواليات املتحدة االمريكية يف ميدان االتصاالت 
واألذواق  وااليديولوجيات  األفكار  معركة  يف  املعريف  والتبادل 
مناطق  يف  األفكار  معركة  ختوض  األمريكية  املتحدة  الواليات  ان 
اخلارجية  السياسية  الربامج  اكثر  ومن  مسلحة  غري  هي  و  كثرية 
الالحمدود  دعمها  األط��الق  على  أمريكا  نفذتها  ال��ي  فاعلية 
إلذاعة أوربا احلرة املوجهة اىل اآلحتاد السوفيي واىل شعوب أوربا 
واألقمار  واملعلومات  التكنلوجيا  بآستخدام  امهر  وبشكل  الشرقية 
خلوض  واآلنرتنيت  الفيديو  وأجهزة  االلية  واحلواسيب  األصطناعية 

معركة اآلفكار.
نشاط  أي  يف  عنه  الغنى  اساسيًا  عنصرًا  املعلومات  وأصبحت 
القرارات  آلختاذ  االس��اس  وهي  العلمية  للبحوث  اخلام  امل��ادة  فهي 
عناصر  ملك  قد  يكون  الصحيحة  املعلومات  ميلك  فمن  الصحيحة 
وامل��ادة  الطاقة  على  يرتكز  القومي  فاآلنتاج  والسيطرة  ال��ق��وة 

واملعلومات.
الثورة املعلوماتية ووسائل  وتوظف الواليات املتحدة االمريكية 

األتصال احلديثه يف عملية االخرتاق الثقايف واستعمار العقول.
ثانيا/ دورالقنوات الفضائية 

تونس  و  لثورتي مصر  بالنسبة  دورًا هامًا  اجلزيرة  لعبت فضائية 
وانتفاضة املعارضة يف ليبيا واليمن،اآل انها مارست قدرًا كبريًا من 
التعتيم على ماحدث وحیدث يف آقطار جملس التعاون اخلليجي 
وخباصة يف البحرين والسعودية وقطر وعمان مما أثر يف مصداقيتها 

عربيًا وخليجيا
وينطبق ذلك على كل الفضائيات العربية وعلى اعالمها عمومًا 
او  السكوت  العربي فكان  املغرب  وخباصة االعالم اخلليجي وأعالم 
اىل  اللجوء  العربي  باملشاهد  حدى  مما  للسلطة  مكشوفًا  اآلحنياز 
يف  وحيادية  موضوعية  اكثر  كانت  التى  العربية   B.B.C فضائية 

تغطيتها من االعالم العربي عمومًا.
جتوب  الي  الصناعية  اآلقمار  أنتشار  زاد  وقد 

الفضاء بشكل كبري وأصبحت اآلن جتاوز الفي قمر 
صناعي وهي ترصد وتنقل مايدور يف كوكبنا من 

االفكار  من  هائال  سياًل  وتبث  جهة 
والربامج واملعلومات والصور من 

جهة أخرى .
وف��ش��ل��ت ال��ف��ض��ائ��ي��ات 

العربية واالسالمية يف حماورة اآلخر والرد على احلمالت الدعائية 
العرب  ضد  املوجه  والتضليل  التشويه  ومحالت  النمطية  والصور 

واملسلمني .
لقد اصبحت الفضائيات جزءًا من اجلدل السياسى الدائر كما ان 
التفاعالت  يف  آساسي  العب  هو  وامنا  خدمة  جمرد  يعد  مل  االعالم 
الدائرة يف االقليم ان جمتمعاتنا يف الشرق االوسط تعيش على آسس 
للمجتمعات  وقدمت  التقليد  هذا  حطمت  الفضائيات  لكن  املمنوع 
العربية واالسالمية خربًا موثقا بالصورة والصوت للحدث. وبصورة 
عامة كان نقل الصورة هو اخليار األقوى حلماية الشعوب من التصفية 
  C.N.N الدموية واآلبادة اجلماعية فلوال هذه الفضائيات وخاصة
لكانت كلفة الثورات وكلفة احلرية وحق تقرير املصري قد بلغت أضعاف 

عدد الشهداء واملساجني املطاردين واملهجرين اىل جماهل العامل. 
ثالثًا/ أهمية اآلنترنيت في عملية التواصل اآلجتماعي 

االنسانية  اآلتصاالت  جمال  يف  ثورة  أحدثت  قد  اآلنرتنيت  ان 
فألول مرة ميكن آلي آنسان يف آي بلد يف العامل ان يتصل بأشخاص 
ينتمون اىل ثقافات متعددة والتقف أمامه عقبة احلدود اجلغرافية او 

أختالف الزمن آو أختالف الثقافة وتعدد اللغات.
لفد أضحى العامل قرية كونية حقيقية بفعل هذه التقنيات املذهلة 
ما  ويشاهد  يسمع  ان  العامل  من  مكان  أي  يف  فرد  آي  متكن  الي 
يدور يف أي منطقة أخرى من العامل يف نفس الوقت الذي جترى فيه 
من  وسهولة  بيسر  واملعارف  املعلومات  على  حیصل  وان  األح��داث 

مصادرها اآلصلية ودون قيود ورقابة .
ويتم ذلك من خالل وسائط شتئ أهمها الربيد اآللكرتوني الذي 
حلقات  وكذلك  متعددة  مواضيع  حول  كونية  مناقشة  خالله  من  مت 
موضوعات  االشخاصوتدورحول  آالف  فيه  يشارك  الي  النقاش 
الحدود هلا باألضافة اىل املدونات والفيس بوك والتويرت واليوتيوب 

والسكايب والفايرب وغريها .
ويلعب اآلنرتنيت دورًا مهمًا يف حياة البشرية من خالل الشبكة 
العاملية واحلياة اليومية لآلنسان فمحتوى اآلنرتنيت يتناول خمتلف 
جوانب احلياة فهناك احملتوى االعالمي الذي يشمل وسائل االعالم 
املختلفة املطبوعة واملرئية واملسموعة من خالل نسخها اآللكرتونية ، 

فهناك احملتوى االكادميي اجلامعي . 
أضافة اىل احملتوى املتعلق بالتاريخ واحلضارة واالديان والفسلفة 
حيث يوجد مواقع لكل املذاهب الدينية والفلسفية مبا فيها الديانات 
غري السماوية كالبوذية والكونفوشية واهلندوسية ، وهناك مواقع 

والسياسة  السفر  هلواة  اآلنرتنيت  ول������ه ت��أث��ري من 
األنتخابية كبري يف احلياة السياسية كاحلمالت 

السياسة  وص��ن��ع  ال��ع��ام  العامة.وال���رأي 
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
حت����اول اجل���ام���ع���ات ع���ادة 

وزي��ادة  دوره���ا  بتفعيل  تقوم  ان 
أنشطتها خلدمة اجملتمع ، وال سيما 

الدخل  ذات  والشرائح  الطبقات  دعم 
إحدى  القانونية  العيادة  وتعترب   ، احملدود 

يف  القانون  كليات  تستغلها  الي  اجلوانب  أهم 
اجلامعات احمللية والعاملية لكي تثبت للمجتمع أن الكليات 

هي ليست عبارة عن قاعة دراسية وأستاذ يلقي حماضرة جافة ومن 
ثم يقوم بإمتحان الطلبة ، بل جيب أن يتم تطعيم هذا اجلانب النظري 
النواحي  من  بالكثري  يتمثل  عملي  آخر  جبانب  القانون  كليات  يف 
الذين  الطلبة  به  يقوم  الذي  والتدريب  األفرتاضية  احملكمة  منها 
الصيفية  العطلة  خالل  الرابعة  املرحلة  إىل  الثالثة  املرحلة  اجتازوا 
– ، هذا  – السجون  ، وأصطحاب الطلبة إىل الدوائر األصالحية 

كله ينصب يف مصلحة تنمية 
كلية  لطالب  القانونية  امللكة 

القانون.
القانونية  العيادة  وتهدف  هذا 
إىل تقوية اجلانب العلمي لدى طلبة 
الطالب  متكني  خالل  من  وذلك  القانون 
واألج���راءات  النظرية  املفاهيم  بني  اجلمع  من 
القانونية العملية ، وتعليم الطالب كيفية حتليل املشاكل 
طالب  قابلية  وتطوير   ، احملاماة  مهنة  ممارسة  أثناء  يواجهها  الي 
الي  القانونية  والقضايا  املشاكل  حلل  اخلالق  التفكري  يف  القانون 
دعمهم  خالل  من  الطلبة  لدى  التعاون  روح  وتعزيز   ، عليه  تعرض 
للعمل كفريق يف جماميع صغرية وغري ذلك من النواحي اإلجيابية 
العيادة  يف  العمل  عند  القانون  طالب  منها  يستفاد  الي  الكثرية 
ذوي  مساعدة  إىل  القانونية  العيادة  تهدف  وكذلك  القانونية. 



43

www.nawroz.edu.krdلة
مج العدد)0(ربيع2017

الدخل احملدود يف إبداء املشورة القانونية هلم أو حتى الرتافع 
العدلية  الدوائر  لدى  معاملتهم  متشية  أو  احملاكم  أمام  عنهم 
والدوائر احلكومية األخرى ، فضاًل عن تنظيم الندوات وورش 
احملاكم  أمام  الرتافع  ذهنية  لتقوية  وإلقاء احملاضرات  العمل 
العيادات  تعترب   . املواطنني حبقوقهم  لتعريف  أو  الطلبة  لدى 
ذوي  األشخاص  لتوعية  األهمية  غاية  يف  وسيلة  القانونية 
الدخل احملدود والطبقات املهمشة أجتماعيًا حبقوقها وكيفية 
املطالبة بهذه احلقوق إداريًا وقضائيَا وقد ختطو العيادة خطوة 
أبعد من ذلك بأن تصبح أحد املصادر املهمة لتغذية املعلومات 

س��واءًا  األن��س��ان  حقوق  اخلاصةبإنتهاكات 
أو  الرمسية  للمؤسسات  التغذية  هذه  غ���ري كانت 

الرمسية املعنية حبقوق األنسان.
األلفية  بها  تتميز  الي  الظواهر  من 
كمية  يف  امللحوظة  ال��زي��ادة  هي  اجلديدة 
ونوعية منظمات اجملتمع املدني ، وهناك 

هذه  إىل  تلجأ  ال��ي  املنظمات  من  الكثري 
القانونية  ال���ع���ي���ادات 
املنظمات  ه���ذه  ل��ت��ك��ون 
يف  ف��ع��ال��ة  وص���ل  حلقة 

أجل  من  القانونية  والعيادة  املواطنني  بني  الربط 
العيادات  بهذه  األت��ص��ال  يف  املواطنني  مساعدة 

واألستفادة من خدماتها أو من خالل البحث عن مصادر متويل هلذه 
الكادر  تكاليف  وخاصة  تكاليفها  حتمل  يف  تساعدها  العيادات 

الوظيفي أو مصاريف التعاقد مع احملامني. 
نوعَا  قدمية  فكرة  كونها  من  الرغم  على  القانونية  العيادة  فكرة 
النشأة  أنها حديثة  إال  األمريكية  املتحدة  والواليات  أوروبا  ما يف 
وترجع   ، خاصة  بصورة  كوردستان  وأقليم  عامة  بصورة  العراق  يف 
هذه احلداثة ألسباب عدة وأهمها هو أن القوانني يف العراق وأقليم 
كوردستان متنع خريج كلية القانون الذي يعني على مالك احلكومة من 
الرتافع أمام احملاكم أو باألحرى متنعه من ممارسة مهنة احملاماة وهذا 
ما مت تالفيه عند تأسيس هذه العيادات يف العراق من خالل تعاقد 
العيادة القانونية مع حمامي أو مع مكتب حماماة يضم عددًا من 

احملاميني ليقوموا مبهمة الرتافع عند احلاجة.
تأسيس  مبهمة  األمريكية   )USAID( منظمة  تكفلت  لقد 
هذه العيادات يف كليات القانون يف اجلامعات العراقية من خالل 
املنظمة عملها  بدأت هذه  )العدالة يف متناول اجلميع( وقد  برنامج 
العمل  وورش  وال���دورات  امل��ؤمت��رات  من  العديد  تنظيم  خ��الل  من 
احملاكم  مسابقات  يف  للمشاركة  العراقية  اجلامعات  وتشجيع 

 Jessup(  ( األفرتاضية ومنها على سبيل املثال ال احلصر مسابقة 
The Moot Court- ، وعندما حاولت كلية القانون يف جامعتنا 
وال  أهلية  اجلامعة  كون  حباجز  اصطدمت  املعرتك  هذا  يف  الدخول 
 ، األمريكية  املنظمة  به  تقوم  الذي  التمويل  من  األستفادة  ميكنها 
ومن هنا جاء قرار رئاسة جامعة نوروز بتكفلها باملصاريف الالزمة 
إلنشاء العيادة القانونية يف كلية القانون وبالفعل مت التوقيع على 
األمريكية   )USAID( ومنظمة  نوروز  جامعة  رئاسة  بني  إتفاقية 
يف  العيادة  بتأسيس  اجلامعي  األم��ر  إص��دار  ومت  العيادة  إلنشاء 
بداية السنة الدراسية 2015-2016 ومت تكليف التدريسي بهدين 
شهاب أمحد مبهمة إدارة العيادة والتدريسي هريش فاضل شاكر ومت 
العيادة وخالل فرتة  العيادة ، وقد جنحت  تكليفي مبهمة مستشار 
قصرية يف تقديم أكثر من ثالثني إستشارة قانونية وإلقاء عدد من 
القانون ، والعيادة تعمل حاليًا على  السمينارات على طلبة كلية 
حماميي  غرفة   – كوردستان  أقليم  حماميي  نقابة  مع  التنسيق 
وقواعد  أصول  حول  احملاميني  للسادة  مسينارات  لتنظيم   ، دهوك 
ممارسة مهنة احملاماة وكذلك التنسيق مع السادة القضاة للتعريف 

بقانون املرافعات وأصول الرتافع أمام احملاكم.
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بالكامل  أشكالي  مفهوم  ام��ام  بأننا  االع��رتاف  من  البد  بداية 
فالدبلوماسية الوقائية الميكن عدها تعبري رديفًا للدفاع الوقائي يف 

جتلياته العامة كما انها ليست سلوكًا سياسيًا خالصًا.
تداولة  ومت  بالظهور  بدأ  الدبلوماسية  مفهوم  ان  بالذكر  واجلدير 
بعد  مباشرة  واكادمييًا  وشعبيًا  رمسيًا  وامنيًا،  وسياسيًا  صحفيًا 
خالل  الدولي  النظام  وقيم  هيكل  مست  الي  العميقة  التحوالت 
هذه  العشرين  القرن  من  التسعينات  وبداية  الثمانينات  نهاية 
الفرتة املفصلية يف تاريخ العالقات الدولية والي متيزت على وجه 

اخلصوص مبايأتي:-
تفكيك جدار برلني رمز احلرب الباردة والصراع بني الشرق   -

والغرب 
حلف   ( العسكري  ذراعة  وحل  الشرقي  املعسكر  تفكيك   -

وارسو(
انفراط عقد االحتاد السوفيي  -

اندالع ازمة اخلليج  -
انهيار الدولة يف الصومال  -

نشوب الصراع العرقي يف يوغسالفيا  -
االدارة االمريكية لالعالن عن  هذه الظروف وغريها استغلتها 
فيه مبادئ احلرية واملساواة والسالم  ميالد نظام دولي جديد تسود 
ولكي تعطي هلذا اخلطاب نوع من املصداقية واالستحسان خاصة 
املتحدة  االمم  مبنظمة  الغربية  ال��دول  ربطته  اجلنوب  دول  لدن  من  

وخاصة بالدول الذي جيب ان يضطلع بها جملس االمن الدولي يف 
الوقائية  الدبلوماسية  وكانت  الدوليني  واالمن  السلم  حفظ  جمال 
الغاية  لتحقيق  االمن  جملس  اوجدها  الي  املمارسات  احدى  هي 

املذكورة اعاله.
واذا كان والبد من أيراد تعريف للدبلوماسية الوقائية فان افضل 
تعريف ميكن بلورته على النحو االتي: هي عبارة عن فعل استيباقي 
يستهدف السيطرة على اخطار حمتملة بأدوات سياسية واقتصادية 
وثقافية يستند بالضرورة الي رؤية تلحظ نسقا متكامال خلصائص 

ومتطلبات االمن القومي للمجتمع الدولي بشكل عام.
دبلوماسية  ليست  الوقائية  الدبلوماسية  بأن  لنا  يتضح  وعليه 
بنود  لثالث  النطاق  واسع  بل خمططة ومستندة اىل حتليل  عفوية 

هي : االخطار وادوات التحرك والنتائج احملتملة.
وانها  البد  وقائي  حنو  على  تتحرك  الي  الدول  فأن  وبالتالي 
ترتكز على هيئات حبث ومراكز ختطيط قوية وذات تأثري كبري، وقد 
تفهم الدبلوماسية الوقائية للوهلة االولي وكأنها جزء من مسؤوليات 
هيئات السياسة اخلارجية للدول ولكنها يف الواقع ليست كذلك ، 
فاجملتمع الدولي ككل معي بالدبلوماسية الوقائية وهو ميارس دوره 
بقدرات  تتمتع  الي  الفاعلة  مؤسساته  خالل  من  االط��ار  هذا  يف 

ختطيطية وتنفيذية ناجزة .
تسخري  ميكن  كيف   : هو  السياق  هذا  يف  يطرح  الذي  والسؤال 
وذات  متماسكة  وقائية  دبلوماسية  لبلورة  الدولي  اجملتمع  قدرات 

رؤية
يف الدبلوماسية 

الوقائية

د��محمد�حسن�خمو
�

مدرس القانون الدولي العام 
رئيس قسم القانون 

جامعة نوروز
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تأثري كبريحبيث تشكل حائال دون نشوب النزاعات وتساهم يف حفظ 
السلم واالمن الدوليني.

مما الشك فيه ان تسخري طاقات الدول واجملتمع لبناء دبلوماسية 
على  بالعمل  يتحقق  ان  ميكن  واالب��ع��اد  الطبقات  متعددة  وقائية 

مايأتي:-
نوع   ( والكامنة  منها  الظاهرة  االخطار  ماهية  تشخيص   -

اخلطر  واجتاهة ودرجة خطورتة(
نشر الوعي بأعتباره مقدمة البد منها لصيانة االمن.  -

حتديد االجراءات الواجب اختاذها على مستوى كل خطر.  -
بالدبلوماسية  تنهض  الي  املهمة  حتديد  من  البد  واخ��ريا   -
الي  الوقائية الي من شأنها ان حتول دون وصول اخلطر االفرتاضي 

مستوى اخلطر الفعلي.
متزامن  وقت  يف  تواجه  ان  الدول  دولة  الي  املمكن  من  كان  وملا 
قطاعات  منح  يقتضي  احلكم  فان  االخطار  من  عريضة  منضومة 
الدبلوماسية  يف  دورًا  وال��دول��ي  الداخلي  اجملتمعني  من  واسعة 
الوقائية على مستوى التخطيط والتنفيذ وحتصيل املوارد الضرورية 

هلذه الدبلوماسية.
نسقًا  تستوجب  وهي  سهلة  ليست  القضية  ان  يقني  على  حنن 
تنظيمًا متعدد الطبقات يعمل تراتبيًا مبركزية مباشرة او غري مباشرة 
، ولكن ميكن القول بأن الدول واالمم ستغدو راحبة بقدر ماتستمر يف 
الدبلوماسية الوقائية الن النتيجة هي االمن والرفاهية واحلفاظ على 
املكتسبات القائمة، وبالتالي فأن البديل عن الدبلوماسية الوقائية 
هو بديل مكلف بالضرورة فهو قد مينع اخلطر ولكن بثمن باهظ وقد 

يطوق االزمة ولكنه يؤسس الزمة اخرى مل تكن يف احلسبان.

الدبلوماسية الوقائية 
ليست دبلوماسية 
عفوية بل خمططة 
ومستندة اىل حتليل 
واسع النطاق لثالث 
بنود هي : االخطار 
وادوات التحرك 
والنتائج احملتملة
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حرص اجملتمع على اجياد وسائل يستطيع بها مكافحة الظاهرية 
من  الكثري  هلا  للحرية  السالبة  العقوبات  ان  سيما  وال  االجرامية 
املساوئ, فاجملرم يف املؤسسة العقابية حیتك ويندمج مع اجملرمني 
والتفاهم  قرب  عن  التعرف  عنه  ينتج  ما  وهذا  واخلطرين  االخرين 
وكذلك التخطيط الرتكاب الكثري من اجلرائم واعطاء املعلومات 
اصالحه  مع  بدال«  اكثر  ينحرف  سوف  اجملرم  وبالتالي  واالحرتافية. 
واعطاء  حلول  اجياد  على  املشرع  وعكف  السجن.  داخل  وتاهيله 
سلوكه  يف  الصحيح  الطريق  اىل  يهتدي  لعله   , للمجرم  فرصة 
االخرين  ازاء  بالنقص  شعوره  دون  اجملتمع  يف  اخرى  مرة  واالندماج 
العقوبات,  قانون  يف  حاليا  السائد  فاالجتاه  للجرمية  ارتكابه  لسبب 
خاصة يف القضاء اجلنائي هو منح فرصة للمجرم ملراجعة نفسه وتقيم 
اداءه. فالقاضي هنا مل يعد جمرد اداة لفهم وتفسري احكام القانون 
وامنا امتد عمله للبحث عن خلفية اجلرمية والظروف احمليطة بها. فمن 
هنا ظهرت فكرة االختبار القضائي الذي يولي اهتمام وعناية للجناة 
االقل خطورة عن طريق ايقاف عقوبتهم واعطاءهم فرصة لالصالح 
خالل مدة معينة مع الرقابة من القضاء باخضاعه للرتشيد والتوجيه 

ثم التقييم بعد نهاية املدة املقررة. 
فاالختبار القضائي : هو فرتة التجربة واالمتحان اي ان الشخص 
اخلاضع هلذا النظام ميكن ان يثبت جدارته يف اصالح نفسه, وبالتالي 
عالجي  تدبري  انه  اىل  باالضافة  للحرية  السالبة  العقوبات  يتفادى 
لالصالح  القابلني  اجملرمني  لعالج  االجتماعي  الدفاع  تدابري  من 

والتقويم. 
االختبار القضائي يقوم على اساس االشراف والتوجيه واملتابعة 
مشروطا  تعليقا  العقاب  وتعليق  املتهمني  بعض  انتقاء  وكذلك 
اطباء  قبل  من  ونفسيا  عقليا  للمتهم  الدقيق  الفحص  اج��راء  مع 

خمتصصني. 
من صور االختبار القضائي هو االختبار القضائي يف مرحلة ما 
االنكليزي.  كالتشريع  التشريعات  بعض  قبل احملاكمة حيث جتيزها 
النها  املذنب  لدى  التاهيل  ارادة  تقوية  اىل  يهدف  النظام  هذا  الن 
حتفظ اعتباره اىل درجة كبرية بعدم اعالن ادانته، االمر الذي يساعده 

على العودة اىل االندماج سريعا كعضو صاحل يف اجملتمع.
اما الصورة الثانية هي يف مرحلة احملاكمة, هو ان ينطق القاضي 
حبكم االدانة او بالعقوبة السالبة للحرية ثم يقرر وقف تنفيذ العقوبة 
اخضاعه  ثم  الوقت،  ذات  القضائي يف  االختبار  املتهم حتت  و وضع 
املطروح  والسؤال  االختبار  املوضوع حتت  املفروضة على  لاللتزامات 
القضائي؟  االختبار  على  االش��راف  على  مسؤوال  يكون  جهاز  اي 
واالملام  ونزاهته  الستقالليته  وذلك  القضائي  اجلهاز  هو  بالتاكيد 
القضاء  ميدان  يف  املكتسبة  واخل��ربة  االجتماعية  احلياة  باجلوانب 
واجلماعية  الفردية  واحلريات  للحقوق  احلامي  هو  القاضي  واعتبار 
حدوث  بظروف  واملامه  باجلناة  املباشر  اتصاله  عن  فضال  لالفراد, 
اجلرمية يف نفس الوقت, مبعنى ضرورة ختصص القاضي املشرف على 
االجرام  كعلم  به  اتصل  وما  اجلنائية،  العلوم  يف  القضائي  االختبار 
يف  ملؤهالت  اكتسابه  وضرورة  العقاب،  وعلم  اجلنائي  النفس  وعلم 
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القضاء  ميدان  يف  الواسعة  باخلربة  والتحلي  االنسانية  العالقات 
املنصب  تولي  يف  الشخصية  والرغبة  اجلزائية  القضايا  يف  السيما 

والتشبع بقيم االصالح و روح االنسانية.
 باالضافة اىل مدة االختبار القضائي جيب ان تقرتن مبدة معينة 
من خالهلا ميكن تقييم أداء اجلاني والقول انه عاد اىل سبيل الرشاد 
مل��دة االختبار  االدن��ى  احل��د  . فما هو  امل��دة  واالص��الح وجي��ب حصر 

القضائي؟
سنوات  مخسة  اىل  سنتني  من  املدة  جعل  االملاني  املشرع  فمثال   
اما املشرع اهلولندي  جعل احلد االدنى من سنتني اىل ثالثة سنوات 
كحد اعلى,  واملشرع الفرنسي اخذ مبدة مخسة سنوات كحد اعلى ملدة 

االختبار القضائي.
اما املعيار تطبيق االختبار القضائي الميكن تطبيقه على اجلناة 
اجلنح  وبعض  كاجلنايات  خطورة.  األشد  للجرائم  املرتكبني  اخلطرين 
الي يتم فيها تطبيق العقوبة املقررة بصفة كاملة وبظرف اشد والي 
فاجلرائم  طويلة.  لفرتة  واحلبس  السجن  عقوبات  القانون  هلا  يقرر 
صنف  من   تكون  ما  ع��ادة  القضائي  االختبار  عليها  ينطبق  الي 
النوعني  فهذين  اخلطرية  غري  اجلنح  بعض  اليها  ويضاف  املخالفات 
من اجلرائم ميكن ان يطبق عليها العقوبات البديلة مبا فيها االختبار 
القضائي. اذن ميكن التوصل اىل ان معيار تطبيق االختبار القضائي 
اليطبق  فقط باالسناد على نوع اجلرمية بل جيب االستناد ايضا اىل 
تقدير العقوبة حسب مايراه القاضي يف تسليط تلك العقوبة كاألخذ 

بالظروف املخففة  هلا من اجل اصالح اجلاني.
اما هذا النظام ميكن تطبيقه يف العراق وخاصة على فئة االحداث,  
فعندما يرتكب احلدث جرمية ما ويصدر حكم قضائي بايقاف التنفيذ, 
فان املردود االجيابي الذي ينعكس على احلدث هو مردود من مجيع 
النواحي االجتماعية , النفسية , القتصادية ...اخل. وانقاذ الكثري 
عليهم  حكم  الذين  باجملرمني  اندماجهم  خماطر  من  االح��داث  من 

تهم بعقوبات جنائية طويلة املدة, مع رقابة القضاء على  فا تصر
وسيتحول احلدث من عنصر سيء اىل عنصر نافع 

يف اجملتمع.
صورة  هو  القضائي  االختبار  نظام  ان 
خصيصا«  جاء   العقوبات  لبدائل  حديثة 

للعقوبات  السلبية  اآلثار  من  للتخفيف 
يكون  عندما  خاصة  للحرية   السالبة 
ولتجنيبه  اجل��ان��ي  اص����الح  االم����ل 

باملساجني االخرين  فنطبق للسجن واالحتكاك 
الوقت   نفس  يف  هو  ال��ذي  القضائي,  االح�����اط�����ة االختبار 

بظروف وشخصية اجلاني, فالقاضي اذا رأى ان  هذا االخري يصر على 
فعله االجرامي طبق عليه العقوبات السالبة للحرية. 

بالرغم من توجيه عدة انتقادات لنظام االختبار القضائي ال سيما 
اهدار مبدأ عدم االفالت  من العقاب وعدم حتقيق الردع العام, الن 
توافق  عدم  اىل  باالضافة  اجملرم.  ردع  هو  للضحية  تعويض  افضل 
املوازنة  ان  العقوبات, غري  القضائي مع مبدا شرعية  نظام االختبار 

بني حتقيق الردع العام واصالح اجملرم وتهذيبه يقتضي تطبيق  هذا 
النظام مبا فيه من مزايا وخدمة للمجتمع, فهي خطوة ملواجهة ظاهرة 

فيما  وخاصة  السجون  يف  االقل االكتظاظ  باجملرمني  يتعلق 
خطورة.

االخ���ت���ب���ار  ان  
حقق  قد  القضائي 
ونتائج  كبري  جناح 

م��ث��م��رة  يف ال��دول 
هذا  طبقت  ال��ي 
لذلك   , ال��ن��ظ��ام 

ن���دع���و امل���ش���رع 
ادراج  العراقي 
االختبار  ن��ظ��ام 

ال����ق����ض����ائ����ي يف 
التشريعية  املنظومة 

امل���ت���ع���ل���ق���ة ب���اص���الح 
السجون واعادة تأهيل املساجني 

اعتبار  على  وذلك  وادماجهم 
اخذت  القضائي  االختبار  ان 

واثبت  تشريعات  ع��دة  ب��ه 
جناحه.
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يقال إن لكل فعل رد فعل ، واملنطق يقتضي أن تكون ردة الفعل 
للجرمية  فان  اجلزائي  القانون  إطار  ويف  الفعل.  ذلك  مع  متناسبة 
العقوبة  يف  يتمثل  اجتماعي  فعل  رد  مشروع  غري  فعاًل  باعتبارها 
الي توقع على مرتكبيها كجزاء يقابل فعله غري املشروع ، والعدالة 
مع  متناسبة  تلك  االجتماعية  الفعل  ردة  تكون  أن  تقتضي  هنا 

السلوك املسبب هلا .
فمن أهم اآلثار الي ترتتب على هذا االرتباط السبيب بني اجلرمية 
والعقوبة ضرورة أن يكون هنالك تناسب بني مقدار العقوبة ودرجة 
إيالمها وبني اجلرمية املرتكبة استنادا إىل معايري خمتلفة. وهذا أمر 
منطقي ، فاجلرمية هي سبب العقوبة، لذا كان من الضروري أن يقوم 
يكون من جنس  أن  ينبغي  اجلزاء  والعقوبة، الن  اجلرمية  بني  التناسب 

العمل .
املبادئ  م��ن  يعد  العقاب  سياسة  إط��ار  يف  والتناسب   
 ( اجلنائية  القاعدة  شقي  بني  العالقة  حتكم  الي  املهمة  الدستورية 

التكليف واجلزاء (. 
االيطال�ي  للف���يلسوف  امل���بدأ  ه����ذا  تقرير  ف���ي  الفضل  ويرجع 
ألول  والعقوبات(  )اجلرائم  ك��تابه  نشر  ح��ني   )Beccaria( بيكاريا 
م����رة ع����ام 1764 ، شارح���ًا فيه فك��رة العقوبة م���ن حيث تأصيلها 
وتربيرها من الناحية الفلسفية واالجتماعية ، ومؤكدا على ضرورة 
تناسبها مع اجلرمية إذ ان اهلدف من العقوبة ليس االنتقام من اجلاني 
، بل اصالح وتأهيل اجلاني وردع غريه من ارتكاب سلوك اجلرمية . 
لتحقيق  الالزموالضروري  القدر  العقوبات  تتجاوز  ال  أن  جيب  لذا 

ذلك.
وهكذا كشف التطور احلديث الذي حلق بالسياسة اجلنائية عن مبدأ 
 )>Le principe proportionnalite( هام هو مبدأ التناسب
بني  التناسب  مراعاة  بضرورة  اجلزائي  املشرع  على  التزاما  ليفرض 

إيالم العقوبة اجلنائية واجلرمية املرتكبة. فال جيوز للمشرع اجلزائي سن 
أو تعسفية ال  أو غري عادلة  تقرر عقوبات مفرطة  تشريعات جزائية 
تتناسب مع ما تتناوله هذه التشريعات من جرائم وإال ب���اتت تلك 
التشريعات غري دستورية لتعارضها م���ع مب���ادئ الدستور يف جمال 

املساواة وحقوق اإلنسان
التعادل  من  نوع  أو  التناسب  من  قدر  توافر  من  فالبد  وهكذا 
القاعدة  انتهاك أو خرق  )Valence commence-ment( بني 
التعادل  أي   ، اخلرق  أو  االنتهاك  املرتتب على ذلك  واألثر  اجلنائية 
بني الفعل ورد الفعل يف هذا اجملال . فإذا كانت العقوبة جزاًء ينطوي 
على معنى اإليالم فان هذا اإليالم ينبغي أن يكون بدون إفراط وال 
تفريط ، إذ ال فائدة ال من عقوبة غري رادعة ، وال من عقوبة قاسية ال 

تربرها مصلحة.
ولكن ما األساس القانوني اللتزام املشرع اجلزائي مببدأ التناسب 

يف إطار سياسة العقاب؟.
تشكل  الدستور  ومبادئ  الدولي  القانون  قواعد  أن  القول  ميكن 

أساسا قانونيا اللتزام املشرع اجلزائي بهذا املبدأ .
فعلى صعيد القانون الدولي يالحظ حرص العديد من اإلعالنات 
ال����ي  الع���قوبات  م���ن  ع���ديدة  ونبذ صور  واالتفاقات على حتريم 
الع���قاب  سي���اسة  ف���ي جم��ال  الت��ناسب  مب���دأ  وج���وه��ر  تتفق  ال 
املهنية  والعقوبات  الالإنسانية  والعقوبات  القاسية  كالعقوبات   ،
اإلنسان  حلقوق  العاملي  فاإلعالن   ، اإلنسانية  بالكرامة  احلاطة  أو 
جواز  عدم  إىل   )5( امل��ادة  يف  يشري    1948/12/10 قي  الصادر 
احلاطة  أو  الالإنسانية  أو  القاسية  للعقوبات  األشخاص  إخضاع 
لعام  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدولي  العهد  وجاء   . بالكرامة 
القاسية  العقوبات  أشكال  مجيع   )4( مادته  يف  ليحرم    1966
والالإنسانية، وليفرض تعهدًا على الدول األطراف بان تتخذ طبقًا 

قراءة يف التناسب 
بيـن اجلرمية 

والعقوبة
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العهد ما يكون ضروريًا لذلك من  الدستورية وألحكام  إلجراءاتها 
من  وغ��ريه  التعذيب  مناهضة  اتفاقية  وأك��دت   . تشريعية  تدابري 
ضروب املعاملة أو الع���قوبة القاس����ية أو الالإنس���انية أو املهين���ة 
جل����ميع  ح���د  وضع  ض��رورة  ع��لى   )16( مادتها  يف   1984 لعام 

الع��قوب���ات ال���قاسي����ة والالإنسانية واملهنية.
تناسب  م��بدأ  تقنني  على  الدولي  القانون  حرص  يتبني  وهكذا 
العقوبة  ليشكل ليشكل احد الدعائم األساس للشرعية الدولية يف 
التزاما على املشرع  بالتالي  جمال احرتام حقوق اإلنسان ، ليفرض 

الوطي باحرتامه والتقيد به عند وضع تشريعاته اجلزائية .
أما على صعيد مبادئ الدستور فيمكن القول: إن مبادئ الدستور 
تؤدي دورًا كبريًا يف جمال إلزام املشرع اجلزائي مبراعاة مبدأ التناسب 
يف جمال سياسة العقاب ، فالدستور ال يكفل محاية احلقوق واحلريات 
بطريق مباشر فقط أي من خالل نصوص صرحیة ، بل يكفلها بطريقة 
ترسم  عامة  دستورية  مبادئ  خالل  من  وذلك   ، أيضًا  مباشرة  غري 
إطار حترك املشرع اجلزائي يف جمال تنظيم تلك احلقوق واحلريات. 
ومن هذه املبادئ الدستورية مبدأ تناسب العقوبة الذي بات أصاًل من 

األصول الدستورية يقيد سلطة املشرع اجلزائي يف تقدير العقوبة .
ويف هذا الصدد تؤكد احملكمة الدستورية العليا يف مصر 

بأحكام  مقيدة  العقوبة  تقدير  يف  اجلزائي  املشرع  سلطة  أن 
العقوبة  تقدير  بان  القول  جاز  ولئن   (  : بقوهلا   ، الدستور 
التقديرية  السلطة  يندرج حتت  مما  فرضها  أحوال  تقرير  أو 
السلطة  هذه  أن  إال   ، احلقوق  تنظيم  جمال  يف  للمشرع 

حدها قواعد الدستور (. 
يف  امل��ب��دأ  ه��ذا  أهمية  تعاظمت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 

ص��ريورت��ه  ح��د  إىل  العقابية  اح�����د ال���دراس���ات 
 ، الرشيدة  اجلنائية  السياسة  موجهات 

فكلما تناسبت العقوبة الي يقررها 
امل���ش���رع اجل���زائ���ي م���ع اجل���رم 

ذلك  زاد  كلما   ، املرتكب 
مبا  القاعدة اجلنائية  من قوة 
لوظيفتها  حتقيقها  يكفل 

يف اصالح اجلاني وردع غريه 
 ، العدالة  حتقيق  إىل  وص��وال 

أن  يعي  وه���ذي 

عندما  عادلة  تكون  فالعقوبة   ، للعدالة  إرضاًء  العقوبة  تناسب  يف 
يقوم قدر من التماثل أو التعادل بني الشر الذي أصاب اجملتمع من 
جراء وقوع اجلرمية وبني الشر الذي تقرر إنزاله – كرد فعل اجتماعي – 
باجلاني لقاء جرمه . ومعنى ذلك أن العقوبة ال ترضي شعور الناس 

بالعدالة إال إذا كانت متناسبة مع اجلرمية.

إن مبادئ الدستور تؤدي 

دورًا كبريًا يف جمال إلزام 

املشرع اجلزائي مبراعاة 

مبدأ التناسب يف جمال 

سياسة العقاب
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تتعدد مصادر اإللتزام يف القانون املدني العراقي ومنها اإلرادية والغري 
ألنها  وذلك  املصادر،  هذه  اهم  من  التقصريية  املسؤولية  وتعترب  إرادية. 
تتعلق حبقوق األفراد وذممهم املالية. وقد قسم الفقهاء الفرنسيني املسؤولية 

املدنية اىل مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصريية. وهلذا التقسيم اثر 
مهم من حيث األحكام. حيث ان املسؤولية العقدية حتتاج دائما اىل 

اإلعذار من اجل قيامها اما املسؤولية التقصريية فال. واإلعذار هو 
دعوة املدين من قبل دائنه لتنفيذ اإللتزام ووضعه قانونًا يف حالة 
تأخر يف التنفيذ. وكذلك فإن األهلية الكاملة دون التعرض ألي 

عارض من عوارض األهلية جيب توافرها لتحقيق املسؤولية العقدية 
اما املسؤولية التقصريية فإنها تتحقق حتى لو كان الذي احدث الضرر 

غري مميز يف بعض القوانني ومنها القانون املدني العراقي. 

مسؤولية املتبوع 
عن اعمال تابعه يف 
ظل القانون املدني 

العراقي
املدرس املساعد

 هوشنك�فرزنده�جانكير
قسم القانون / كليةالقانون والسياسة
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اىل  التقصريية  املسؤولية  قسم  قد  العراقي  املدني  القانون  ان 
يبحث  وآخر  الشخصية  االعمال  باملسؤولية عن  يتعلق  جزء  جزئني، 
بدورها  الغري واالشياء، والي  اعمال  الشخص عن  يف مسؤولية 
الشخص عن من هم  يركز على مسؤولية  األول  فرعني،  تتفرع اىل 
حتت رعايته والثاني يشرح مسؤولية املتبوع عن اعمال تابعيه. وما 
اعمال  عن  املتبوع  مسؤولية  هي  مقالنا  يف  الضوء  عليه  سنسلط 

تابعه والي تعترب .
 40 الرقم  ذي  العراقي  املدني  القانون  من   219 املادة  ان  حيث 
الدعوى  يرفع  بأن  للمتضرر  احلق  اعطت  قد  املعدل   1951 لسنة 
املسؤولية مطالبًا بالتعويض من احلكومة او املؤسسات الي تقدم 
خدمة عامة او كل شخص طبيعي او معنوي يعمل يف جمال التجارة 
اثناء  موظفيهم  احد  به  يقوم  مشروع  غري  عمل  بسبب  الصناعة  او 
املصري  املدني  القانون  من   174 املادة  وقضت  خبدماتهم.  قيامهم 
بأن املتبوع يكون مسؤوال عن الضرر الذي حیدثه تابعه بعمله غري 
املشروع متى كان واقعًا منه يف حال تادية وظيفته او بسببها. اذن 
سائق  أخطاء  عن  يسأل  ال  الشخص  فإن   219 املادة  نص  مبقتضى 

سيارته او خادمته اذا كان ال ميارس نشاطًا جتاريًا او صناعيا«.
الشخص  او  املؤسسات  او  احلكومة  مسؤولية  لقيام  ويشرتط 
الطبيعي او املعنوي )الذي ميارس التجارة او يقوم بنشاط صناعي( 
الرجوع  يراد  بني من  تبعية  اوهلا وجود عالقة  ثالثة شروط،  حتقق 
عليه بالضمان وبني املتسبب بالضرر. ويقصد بهذا الشرط ان يكون 
بالرقابة  تتمثل  السلطة  وهذه  التابع،  على  فعليه  سلطة  للمتبوع 
التابع.  من  خطأ  يصدر  ان  فهو  الثاني  الشرط  اما  والتوجيه. 
يصدر  مشروع  غري  عمل  هناك  يكون  ان  يعي  الشرط  وهذا 
من التابع يؤدي اىل ضرر وهذا الضرر يصيب حقًا او مصلحة 
مالية مشروعة للغري. وجيب ان يصدر هذا اخلطأ من التابع 
اثناء قيامه خبدمة متبوعه كشرط ثالث لتحقق مسؤولية 

املتبوع عن اعمال تابعه الغري مشروعة.
 وخبصوص هذا الشرط فإن التشريعات قد اتفقت 
من  اخلطأ  وقع  اذا  املتبوع  على  تقع  املسؤلية  ان  على 
اخلدمة  تقديم  او  الوظيفة  يف  واجبه  تأديته  اثناء  التابع 
ملتبوعه، ولكن اختلفت فيما خيص باخلطأ الصادر من التابع بسبب 
الوظيفة. حيث ان الفقه والقضاء يف كل من مصروفرنسا قد رتبوا 
املسؤولية على املتبوع يف هذه احلالة، ومثال ذلك ان يكلف موظف 
بالقيام بتجارب خمربية يف منزله ويتسبب اثناء ذلك حبريق كبري 
يف  املتبوع  مسؤولية  يرتب  فلم  العراقي  املشرع  اما  اجلريان.  يضر 
القصور  هذا  املشرع اىل تاليف  ندعو  ولذلك  انفآ،  املذكورة  احلالة 

التشريعي جماراة ملقتضيات العدالة.
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اختلف الكتاب يف حتديد اصل هذا اللفظ ، فذهب الرأي 
الغالب اىل القول انه ليس عربي االصل. وذهب البعض  اىل 
ادراج هذا  بدليل عدم  انه عربي االصل مادة وشكاًل،  القول 
املصطلح فيما وضعه الكتاب العرب من جمموعات االلفاظ 
حيث  من  اما  وقتئذ،  استعماله  شيوع  من  بالرغم  املستعربة 
يف  لالمعان  الشيئ  اخبار  تتبع  ويعي  )قن(  ،فأصله  مادته 
معرفته واما من حيث شكله فهو من صيغة )فاعول( العربية 

الي تدل على الكمال وبذل اجلهد.
حتديد  يف  غريه  مع  اختلف  اجنيب  اصل  اىل  نسبه  ومن 
من  مأخوذة  فهي  القول  اىل  الكتاب  اكثر  فذهب   ، اصله 
املستقيمة  العصا  ومعناها   )Kanon( اليونانية  الكلمة 
القانونية.  القواعد  يف  االستقامة  أو  املبدأ  أو  النظام  أي 
 )Canon( وهي كلمة االتينية اقتبس منها الفرنسيون كلمة
االنكليز  واخذها  الكنسية،  اجملامع  قرارات  بها  قاصدين 
وحدد   .)Canon law( الكنسي  القانون  على  فأطلقوها 
غريهم من الكتاب اصال اخر له فقيل ان اصله رومي وقيل 
كما  السريانية  اللغة  اىل  فريق  ونسبة  االصل،  فارسي  انه 

نسبه فريق اخرى اىل اللغة العربية. 

وسواء كان لفظ القانون عربيا يف اصله ام اجنبيا اال ان 
عهد  حتى  القانونية  الروابط  حقل  عن  بعيدا  ظل  استعناله 
قريب. فقد كان الشريعة هو املصطلح الذي يطلق على جمموعة 
القواعد الي حتكم احلياة القانونية يف خمتلف حقوهلا، اما 
لفظ القانون فقد قصد به فالسفة املسلمني وعلماؤهم القاعدة 
او يف جمال  الطبيعية  العلوم  حقل  قامت يف  سواء  املطردة 

العلوم االجتماعية. فعرفه فريوز ابادي يف قاموسه احمليط 
بأنه )مقياس كل شيئ( واستعمل لألشارة اىل النظام الذي 
تسري عليه امور الكون بصورة مطردة حبيث حیتم ترتب نتائج 
معينة عند توافر شروط خاصة . وشاع استعماله بهذا املعنى 
البقاء  وقانون   ، والنهار  الليل  توالي  قانون  فقيل   ، اللغوي 
فقانون  حیكمه  الذي  قانونه  شيئ  لكل  ان  وقيل  لألصلح. 
الطبيعة هو القوة ، وقانون االخالق هو اخلري ، وقانون املنطق 
اطلق  الطب  القواعد  يف  كتابا  سينا  ابن  ووضع   ، احلق  هو 

عليه اسم )القانون(.
يف  خاصة  وبصفة  االجتماعية  العلوم  جمال  يف  أنه  إال 
بصفة  القانون  اصطالح  ينصرف  القانونية  الدراسات  جمال 
عامة إىل جمموعة القواعد الي تطبق على األشخاص يف 
ومراعاتها  احرتامها  عليهم  ويفرض  االجتماعية  عالقاتهم 
تعريف  وميكن  اجملتمع.  يف  النظام  حتقيق  بغية  سلوكهم  يف 

القانون مبعناه الواسع ثم تعريفه مبعناه الضيق...
القانون مبعناه الواسع و مبعناه الضيق

العامة اجملردة  القواعد  الواسع: جمموعة  مبعناه  القانون 
الي تهدف إىل تنظيم سلوك األفراد داخل اجملتمع، واملقرتنة 
وهذا  خيالفها.  من  على  جربا  العامة  السلطة  توقعه  جبزاء 
اجملتمع  يف  بها  املعمول  القواعد  أيضا  معه  يشمل  التعريف 

حتى لو كانت من قبيل العرف أو الدين أو الفقه أو القضاء.
القانون مبعناه الضيق: هو جمموعة القواعد امللزمة الي 
تصدرها السلطة التشريعية لتنظيم عالقات األفراد ببعضهم 

أو عالقاتهم بالدولة يف أحد جماالت احلياة االجتماعية.

اصل لفظ القانون و معناه

�هذار جمال ياسين

املدرس املساعد

قسم القانون/ كلية القانون والسياسة
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منهم  لنسمع  منا  اكرب  هم  من  جناور  وحنن  صغارا  كنا  ان  منذ 
متأثرين بروايات تروى لنا عن لعنات يقوم بإلقائها السحرة واجلنيات 
لتنتهي بسؤالنا حول حقيقة وجود اللعنات ونغفو على طمأنة بأنها 
أثبتنا  أننا  أال   , بالواقع  أساس هلا  ال  اخليال  من  إال ضرب  تعدو  ال 
وجود اللعنات بواقع ملموس وحقيقي نعيشه يف العراق حتت مسمى 
يف  حروفه  ملعت  الذي  املصطلح  هذا   ،  ) النفط  لعنة   ( امل��وارد  لعنة 
االقتصاديني  املفكرين  قبل  من  كبرية  انتقادات  مبوجة  اخلمسينيات 

والسياسيني إال ان التجربة كان اكرب داعم له على مرور الوقت.
مت استخدام مصطلح لعنة املوارد من قبل البنك الدولي مؤخرا 
نتيجة  بأنها  ليست  قائمة ،رغم قوهلا  اللعنة  ان  برهان على  كأكرب 

حتمية وميكن جتنبها من خالل احلكم الرشيد.
تبدأ مظاهر اللعنة بالتفشي عندما تكسب الصادرات النفطية 
الكثري من العملة األجنبية والي تؤدي إىل ارتفاع يف سعر الصرف 
للعملة احمللية األمر الذي جيعل الصادرات من قطاعات أخرى غري 
املوارد  ص��ادرات  هيمنة  عملية  تبدأ  وبالتالي  املنافسة  على  قادرة 

القطاعات  مجيع  على  يؤثر  مما  الصادرات  مجيع  على  الطبيعية 
تكون  الي  ال��دول  موازنات  بقيادة  النفط  قطاع  ويبدأ   ، األخ��رى 
نفقاتها عرضة للتقلبات بني االخنفاض واالرتفاع تبعا للتقلبات يف 

أسعار النفط غري املتوقعة .
أصالح  معهد  قبل  م��ن   )2005( ع��ام  أج��ري��ت  دراس���ة  خلصت 
عالقة  وجود  على  دولة   )101( بيانات  لتحليل  العامة  السياسات 
يقود  قد  مما  املالي  اإلنفاق  وزيادة  النفط  عائدات  بني  الصلة  طويلة 
البالد إىل الديون  ، وبالتالي فان هناك عالقة إحصائية بني زيادة 
إنتاج النفط والصادرات والدين العام يف البالد املنتجة وهو الفخ 

الذي وقع فيه العراق منذ عام )2003( وليومنا هذا .
من مظاهر اللعنة األخرى هي قدرة املتحكمني بالقطاع النفطي 
عن  الفعلي  إدراكنا  رغم  القانونية  املساءلة  من  اخلروج  العراق  يف 
وجود صفقات نفطية مشبوها يشوبها الفساد اإلداري واملالي والي 
ال ميكن يف املقابل أثباتها كون هذا القطاع كثري املوارد متنوع صور 
والي  والفساد  وطرق  صور  أمامها  تتنوع  الي  وتفرعاتها  عقوده 

لعنة املوارد
املدرس املساعد/  رغد�خزعل�عبد

قسم القانون/ كلية القانون والسياسة
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يقابلها جهاز رقابي ضعيف.
ومن خيوط اللعنة العودة  بالعراق إىل فرتة ما قبل التأميم من 
خالل مجلة من العقود املتعلقة باكتشاف حقول نفطية جديدة أو تلك 
الي تتعلق بزيادة أنتاج احلقول النفطية األوىل الي أدت إىل أعادة 
العراقية لتقوم باحملاصصة  دخول الشركات األجنبية على األراضي 

باألرباح واملكافئات بصورة نقدية أو عينية ) نفط( .
فتلجأ الدولة إىل ثالثة أنواع خمتلفة من العقود أوىل صورها 
فيها  ويتم  )15-45(عاما  مابني  مدتها  ترتاوح  الي  اخلدمة  عقود 
منح  فيتم  واألجنبية  الوطنية  الشركة  بني  العقد  على  التفاوض 
الشركة  ومتارس  معينة  منطقة  يف  وإنتاجه  البرتول  عن  البحث  حق 
الدولة  التزامات  تكون   , الدولة  عن  نيابًة  السيادة  حقوق  الوطنية 
املالية للدولة جتاه الشريك األجنيب مبقدار األرباح العينية والنقدية 
املتفق عليها يف العقد على ان ال تقل حصة الدولة عن )80%(من 
من  يتم  املشاركة  عقد  فهو  العقود  من  الثاني  النوع  أما   ، األرب��اح 
ان  على  األجنبية  والشركة  الوطنية  الشركة  بني  التفاوض  خالله 
أدارة  ويف  النفطية  الثروة  استثمار  يف  متكافئة  بصورة  يشرتكان 
أساسه  وعلى  عاما   )25-15( مابني  ترتاوح  ملدة  التشغيل  عمليات 
يتحمل الشريك األجنيب كافة األعباء املالية وبعد اكتشاف البرتول 
 ، النفط  أنتاج  بعد  النفقات  كافة  الوطي  الشريك  يتحمل  جتاريا 
احلكومة  اإلنتاج اإلمجالي لصاحل  )20%( من  استقطاع  منها  يتم 
املتبقي لصاحل  يتم استقطاع ما نسبته )30-40%( من  ثم  املضيفة 
الشركات املستثمرة كتعويض عن التكاليف الي أنفقتها الشركة يف 
سبيل أنتاج النفط , أما املتبقي فيتم اقتسامه بني الدولة والشركات 
من   )%75( على  املستثمرة  الدولة  حصة  تزيد  ال  ان  على  األجنبية 
اإلرباح , أما الصورة األخرية للعقود النفطية هي ما مت أتباعه من 
قبل وزارة النفط العراقية منذ عام )2009( وهي جوالت الرتاخيص 
الي تبلغ مدة العقد فيها )20( عاما قابلة للتجديد ملدة مخسة أعوام 
األعباء  كافة  األجنيب  الشريك  يتحمل  العقود  من  النوع  هذا  يف   ,
املالية خالل فرتة البحث فإذا مت اكتشاف النفط جتاريا تتحمل الدولة 
كافة األعباء املالية والي يتم سدادها على شكل دفعات وملدة مخسة 

فيتم  األرب��اح  أما  فوائد,  وب��دون  سنوات 
احتسابها للشريك األجنيب تبعا لإلنتاج 
كل  عن  مكافأة  على  وحیصل  األول��ي 
برميل أضايف منتج أكثر من خط الشروع 
يتم  ان  على  عينيا  أو  نقدا  أخذها  وميكن 
الذي  بالسعر  العينية  املكافأة  احتساب 
النسبة  أما   , العراقي  النفط  بيع  به  يتم 
كما  أو  املكافأة  أساسها  الي حتدد على 
يطلق عليها )نفط الرحبية ( فهي ختتلف 

م�����ن ج���ول���ة 
أخ����رى  إىل 
حقل  وم�����ن 
ث��ان��ي  إىل 

تبعا لالتفاق القائم بني وزارة النفط والشركة األجنبية فمنها ما مت 
احتساب املكافأة على أساس )2( دوالر عن كل برميل نفط أضايف 
ومنها ما مت احتسابها مبقدار )6( دوالر عن كل برميل أضايف وأخرى 
متفاوته , هذه النسب تزداد وترتفع بشكل خمتلف يف العقود تبعا 
لطبيعة احلقل وسعته وسهولة اإلنتاج به وتدني جودة النفط املوجود 
استخراجه وكذلك  زادت  معها صعوبة  الي   ولزوجيته  املوقع  يف 
يقابلها  املخاطر  زادت  باحلقل فكلما  املخاطر األمنية احملاطة  مدى 
الي  النفط  جبودة  أيضا   تتأثر  والي  املكافئات  أسعار  يف  زيادة 
تكريره  سهولة  ت��زداد  بزيادتها  الي   )API( جاذبية  بدرجة  تقاس 

وحتويله لوقود نقل.
العراق  نفط  نقول  أمسينا  بأننا  القول  ميكن  سبق  ما  خالل  من 
لشعب  العراق  نفط  الشعار  كان  ان  بعد  األجنبية  النفط  لشركات 
كان  العراق  بان  نرى  ال��وراء  إىل  بالتاريخ  رجعنا  ما  اذا   , العراق 
السياسية  واجملادالت  األجنبية  النفطية  الشركات  مابني  متخبطا 
الي فرضت على وزرائه االستعجال وعدم الدراسة املسبقة للعقود 
وقع  واملشاركة  الرتاخيص  جوالت  بني  فما  ابرمها,  الي  النفطية 
العراق يف ظل أالزمات االقتصادية الي مير بها مبواجهة التزامات 
مالية خيضع هلا للشركات النفطية , فالعراق مدين هلذه الشركات 

مببالغ باملليارات ال يستطيع اإليفاء بها . 
سبق  ما  كل  أمام  متخبطة  املتتالية  العراقية  احلكومات  وتبقى 
ومل   )2007( عام  منذ  مشروعة  تناقش  نفط  قانون  إلصدار  ساعية 
يتم إقراره حتى هذه اللحظة وفق قراءة مستقبلية لواقع العراق فانه 
لن يتم أقراره على اقل تقدير خالل األعوام اخلمسة القادمة ، ليأتي 
ما يسمى بتنظيم داعش اإلرهابي ليزيد الطني بله ساعيا وراء موارد 
على  السيطرة  احلكومة  لتفقد  شعبه  على  لعنة  والزال��ت  كانت  بلد 
أراضي شاسعة وحمافظات إسرتاتيجية , ليبقى العراق قليل احليلة 
القبلة احملرمة من قبل احتاد دول كربى حتركها  بانتظار  خائر القوى 
املدروسة  املصاحل  من  كم  على  العراق  ليستيقظ  خفية  جنية  أيادي 
مسبقا من قبل هذه الدول ،ونبدأ بإعادة لعنة املوارد الي لن تنتهي 

نفط  ق��ط��رة  أخ��ر  بنهاية  عراقية .أال 
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أبتداًء ال بد من التعريف بصورة عامة مباهية حقوق اإلنسان، وأنواعها، 
قبل الولوج إىل موضوع حقوق اإلنسان يف زمن احلرب.

يقصد حبقوق اإلنسان : هي تلك احلقوق املفررة لإلنسان بوصفه إنسانًا، 
وبغض النظر عن هويتهم أو مكان وجودهم أو لغتهم أو ديانتهم أو أصلهم 
العرقي أو أي وضع آخر. ومحايتها منظمة كحقوق قانونية يف إطار القوانني 

احمللية والدولية.
وبصورة عامة تنقسم حقوق اإلنسان إىل أربعة اقسام ، وكاألتي :

أواًل : احلقوق املدنية والسياسية:
ثانيُا : احلقوق األقتصادية :

ثالثًا: احلقوق االجتماعية والثقافية.
رابعًا : حق التنمية: 

ويقصد باحلقوق املدنية ، حق احلياة والعيش حبرية ، وحق احلفاظ على 
الكرامة والشرف واجلسد، وحرية التنقل والسفر وما إىل ذلك من حقوق 

مكفولة مبوجب الدساتري والقوانني الدولية.
له  مقررين  حلقني  املواطن  ممارسة  بها  فيقصد  السياسية،  احلقوق  أما 

دستوريًا، وهما حق األنتخاب ، وحق الرتشيح.
أما عن احلقوق األقتصادية ، فهي تقررت بعد الغنب الكبري الذي أتضح 
الدولة،  منها  تتكون  الي  األجتماعية  والفئات  الطبقات  تفاوت  نتيجة 
فهنالك طبقة عالية، وهنالك طبقة متدنية ، وهذا ما حیرم حقوق الكثري 
فكرة  فربزت   ، للمساواة  األصوات  تعالت  هنا  من  الفقراء،  املواطنني  من 
، ومراعاة  للجميع  العمل مكفول  األقتصادية، والي مفادها حق  احلقوق 
إىل  بعد  فيما  تطورت  حقوق  من  ذلك  إىل  وما   ، حقوقه  وحفظ  العامل 
نقابات ومجعيات تنادي باحلقوق األقتصادي للمواطن املوظف أو العامل 

.من أجل حتقيق مبدا تكافؤ الفرص والعدالة األجتماعية .
يف  اإلنسان  حق  بها  فيقصد   ، والثقافية  األجتماعية  احلقوق  عن  أما 
 ، والنشر  والتأليف  الفكر  وحق   ، التعلم  وحق   ، والزواج  االسرة  تكوين 

وغريها من احلقوق املقررة دستوريًا.
أما النوع الرابع من احلقوق فهو حق التنمية، ويقصد به حق تنمية الفرد 
لذاته داخل الدولة، وبذات الوقت سيساهم يف تنمية الدولة ، وهو يتضمن 
حتمل الفرد والدولة كٌل يف مسؤوليته جتاه األخر .وهو أجتاه حديث بدات 

الدول تسري عليه وتأخذ به .
املبدئية  بصورتها  اإلنسان  حقوق  هية  ما  حتديد  يف  أنتهينا  أن  بعد 
زمن  يف  اإلنسان  حقوق  تقرير  كيفية  تبيان  إىل  األنتقال  سيتم  املختصرة، 

احلرب والنزاعات املسلحة ، وكاألتي:
كان القانون الدولي التقليدي الذي يسلم حبق الدولة املطلق يف   
يقوم على أساس إن »الضرورة العسكرية ترجح قواعد احلرب«  شن احلرب 
يف  املتحاربني  حرية  تقييد  ضرورة  ,أقتضى  القتال  أساليب  تطور  إن  إال   ,
اختيار وسائل إحلاق األذى , باخلصم عن طريق وضع قيود عديدة على سلوك 
واآلالم  املعاناة  ختفيف  أجل  من   , القتالية  العمليات  أثناء  النزاع  أطراف 
الي ختلفها النزاعات املسلحة سواء كانت دولية أم غري دولية , الي يعاني 

منها املدنيني والعسكريني على حٍد سواء. 
       وتعد اتفاقيي الهاي لعامي 1899 و1907 , أول حماولة لوضع 

حقوق 
اإلنسان 
يف زمن 
احلرب  

م��م��زيد�عبد�القهار�محمود

متخصص يف النظم السياسية/ كلية القانون والسياسة قسم 
العالقات الدولية/ جامعة نه وروز/ أقليم كوردستان
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قانون ملزم يقيد حرية أطراف النزاع املسلح يف اختيار وسائل القتال 
لعام 1907  اتفاقية الهاي  )22( من  املادة  أوردت  فقد   , وأساليبه 
باخلصم  األضرار  اختيار وسائل  حرية احملاربني يف  يقيد  الذي  املبدأ 
بنصها )ليس للمتحاربني حق مطلق يف اختيار وسائل إحلاق الضرر 
لعام  األول  اإلضايف  الربوتوكول  يف  املبدأ  هذا  ورد  كما  بالعدو(, 

1977 وحتديدا يف املادة )1/35( منه )*(.
       وتشكل هذه القواعد مبجموعها سواء كانت عرفية أم اتفاقية 
, املبادئ األساسية الي يقوم عليها القانون الدولي اإلنساني , وهي 
يف احلقيقة نتاج تسويَة بني مبدأين متعارضني وهما مبدأ اإلنسانية 
ومبدأ الضرورة العسكرية , وحیكم هذين املبدأين مبدأ ثالث يعمل 
العسكرية  والضرورة  اإلنسانية  االعتبارات  تلك  بني  التوفيق  على 
 ، املبادئ  هذه  اعماق  يف  الغوص  دون  ومن   ، التناسب  مبدأ  وهو 
فإن الذي يهمنا هنا هو حتديد النقاط األساسية الي نصت عليها 
أتفاقيي جنيف فيما يتعلق حبقوق املدنيني اثناء النزاعات املسلحة 

واحلروب، وكاألتي :
إبعاد الصراعات املسلحة عن املدنيني.  -1

أو   ، كاملالجئ   ، هلم  أمنة  أماكن  توفري  بضرورة  اإللتزام   -2
األماكن البعيدة كل البعد عن األعمال العسكرية .

تأمني املؤن الغذائية واساليب الوسائل الصحية للمواطنني   -3
املدنيني.

حرية تنقل املواطنني املدنيني دون قيود ، السيما عند تركهم   -4

للمناطق القريبة من اجواء الصراع .
ال جيوز اجبار املدنيني على األلتحاق بالصفوف العسكرية   -5

قهرًا، او قسرًا.
تعدج كامل احلقوق املدنية املقررة لإلنسان سارية املفعول يف   -6

زمن احلرب والنزاعات املسلحة.
حرية السفر مكفولة للمدنيني من غري العسكريني ، إال من   -7

ثبت ترد عليهم قيود قانونية حتددها دساتري الدول الداخلية.
هذه هي بأختصار أهم احلقوق املقررة للمدني يف زمن احلرب.

احلرب  جتريم  مت  اإلنسان  حلقوق  احلديثة  النظرة  ظل  ويف 
حلقوق  متامًا  منايف  مبدا  وأعتبارها   ، ذاتها  املسلحة  والصراعات 
اإلنسان يف األرض، ما عدا تلك احلاالت الي تكون فيها الدولة 
مضطرة للدخول يف حالة احلرب للدفاع عن ذاتها ، وكيانها ..وهنا 
 ، اجملرم  داعش  كيان  ضد  املفروضة  وحربها  كردستان  مثال  ينطبق 

والبعيد كل البعد عن اإلنسانية ومقررتها. 

)*( - تنص املادة )1/35( من الربوتوكول االضايف االول لعام 1977 على )ان حق 
أطراف أي نزاع مسلح يف اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقا ال تقيده القيود (. 

 ويالحظ على ان هذه املادة جاءت بصيغة مماثلة تقريبا ملا وردة يف املادة )22( من 
اتفاقية الهاي لعام1907 اال أنها انطوت على إضافة مصطلح )وسائل( إىل مصطلح 
)أساليب( .   ينظر الدكتور نزار العنبكي, القانون الدولي اإلنساني , الطبعة االوىل , 

دار وائل للنشر , عمان , 2010 , ص379.
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الجهة�نوع�الوثيقة
العنواناللغةالمصدرة

قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون ضريبة الدخل رقم )113( لسنة 1982 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون االستثمار رقم 13 لسنة 2006 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون صيانة شبكات الري والبزل رقم )12( 1995 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون جملس اخلدمة العامة االحتادي املعدل عربية احتادي قانون 

قانون شؤون املقابر اجلماعية املعدل رقم 5 لسنة 2006 عربية احتادي قانون 

قانون تصديق التواقيع على املستندات والوثائق العراقية واالجنبية رقم )52( لسنة عربية احتادي قانون 
1970 املعدل 

قانون رقم )80( لسنة 2012 امتيازات و خمصصات منتسيب السلطة القضائية عربية احتادي قانون 
)املعدل( 

قانون تبليط الشوارع رقم )85( لسنة 1963 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون الغاء النصوص القانونية الي متنع احملاكم من مساع الدعاوى رقم 17 لسنة عربية احتادي قانون 
2005 املعدل 

قانون املخدرات رقم )68( لسنة 1965 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون انتخابات جملس النواب العراقي رقم )45( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون محاية املنتجات العراقية رقم 11 لسنة 2010 )املعدل( عربية احتادي قانون 

قانون وزارة العمل و الشؤون االجتماعية رقم )8( لسنة 2006 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون الرعاية االجتماعية رقم 126 لسنة 1980 )املعدل( عربية احتادي قانون 

قانون احلماية االجتماعية رقم )11( لسنة 2014 عربية احتادي قانون 

جمموعة القوانني العراقية
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قانون التقاعد املوحد رقم )9( لسنة 2014 عربية احتادي قانون 

قانون اخلدمة اجلامعية رقم )23( لسنة 2008 املعدل عربية احتادي قانون 

قرار جملس قيادة الثورة )املنحل( رقم 154 لسنة 2001 اعتبار بعض التصرفات عربية احتادي قانون 
جتاوزًا على العقارات العائدة للدولة وللبلديات 

الدستور عربية احتادي قانون 

قانون املنظمات غري احلكومية عربية احتادي قانون 

قانون حتصيل الديون احلكومية عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم مناطق جتميع االنقاض عربية احتادي قانون 

قانون بيع وتصحيح صنف األراضي األمريية عربية احتادي قانون 

قانون االستمالك رقم 12 لسنة 1981 عربية احتادي قانون 

قانون االستعانة االضطرارية عربية احتادي قانون 

االجراءات التنفيذية اخلاصة بتكوين االقاليم رقم 13 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

 Law of Controlling Animal Slaughterإجنليزية احتادي قانون 

قانون واردات البلديات رقم )130( لسنة 1963 املعدل عربية احتادي قانون 

تعليمات رقم )1( لسنة 1981 تنظيم حمالت السكن يف العراق )املعدلة( عربية احتادي قانون 

قانون الدفاع املدني رقم )44( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة رقم )38( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون الط�������ب العدل�������ي رقم )37( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون اخلدمة والتقاعد لقوى االمن الداخلي رقم )18( لسنة 2011 املعدل عربية احتادي قانون 

قرار جملس قيادة الثورة )املنحل( رقم 42 لسنة 1995 خبصوص اختصاصات املدراء عربية احتادي قانون 
العاملني يف الدوائر املختلفة بالفصل يف الدعاوى املعدل 

قانون الصحة احليوانية رقم )32( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون اخلدمة والتقاعد العسكري رقم )3( لسنة 2010 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون مؤسسة السجناء السياسيني رقم )4( لسنة 2006 املعدل عربية احتادي قانون 

احكام االفالس والصلح الواقي منه املعدلة مبوجب امر سلطة االئتالف )املنحلة ( رقم عربية احتادي قانون 
78 لسنة 2004 )الفصل اخلامس قانون التجارة رقم )149( لسنة 1970 ( 
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قانون صندوق االقراض الزراعي امليسر رقم 28 لسنة 2009 )املعدل( عربية احتادي قانون 

قانون اجلهازاملركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم 54 لسنة 1979 )املعدل( عربية احتادي قانون 

قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون محاية االطباء رقم )26( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

امر سلطة االئتالف )املنحلة( رقم 38 لسنة 2003 فرض ضريبة إعادة األعمار عربية احتادي قانون 

قانون التعرفة الكمركية رقم )22( لسنة 2010 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم إجيار األراضي الزراعية ومتليك حق التصرف فيها للخرجيني الزراعيني عربية احتادي قانون 
والبيطريني رقم )24( لسنة 2013 

قانون ضبط االموال املهربة واملمنوع تداوهلا يف االسواق احمللية رقم )18( لسنة عربية احتادي قانون 
2008 املعدل 

قانون بيع واجيار اموال الدولة رقم )21( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قرار جملس قيادة الثورة )املنحل( رقم 5 لسنة 1996 فرض رسوم منح اجازات البناء عربية احتادي قانون 
للمباني السكنية وغري السكنية 

قانون احملافظات غري املنتظمة يف أقليم رقم 21 لسنة 2008 املعدل عربية احتادي قانون 

امر سلطة االئتالف رقم 87 العقود العامة )املعدلة( عربية احتادي قانون 

قانون جملس شورى الدولة رقم 65 لسنة 1979 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون أعادة املفصولني السياسسني رقم 24 لسنة 2005 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون االيداع رقم )37( لسنة 1970 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون املطبوعات رقم )206( لسنة 1968 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون براءات االخرتاع والنماذج الصناعية واملعلومات غري املفصح عنها والدوائر عربية احتادي قانون 
املتكاملة واالصناف النباتية رقم )65( لسنة 1970 املعدل 

قانون تسجيل واعتماد ومحاية األصناف الزراعية رقم )15( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون احلراس الليليني رقم )8( لسنة 2000 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق للسنة املالية / 2013 رقم )7( لسنة عربية احتادي قانون 
 2013

املطابع االهلية رقم )5( لسنة 1999 عربية احتادي قانون 

قانون الربيد رقم )97( لسنة 1973 عربية احتادي قانون 
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قانون مصلحة الربيد والربق واهلاتف رقم )81( لسنة 1963 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون احلجر الزراعي رقم )76( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

قانون حتديد مدة والية رئيس اجلمهورية ورئيس جملس النواب ورئيس جملس الوزراء عربية احتادي قانون 
رقم )8( لسنة 2013 

قانون كتاب العرائض يف الدوائر الرمسية وشبه الرمسية رقم )135( لسنة 1971 عربية احتادي قانون 
املعدل 

قانون تدرج ذوي املهن الطبية والصحية رقم )6( لسنة 2000 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم االستثمار املعدني رقم 91 لسنة 1988 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون انتخاب جمالس احملافظات واالقضية والنواحي رقم )36( لسنة 2008 )املعدل( عربية احتادي قانون 

قانون الطرق العامة رقم )35( لسنة 2002 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون حظر االلعاب احملرضة على العنف رقم )2( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون منح الرياضيني االبطال و الرواد رقم )6( لسنة 2013 عربية احتادي قانون 

قانون وزارة الصناعة واملعادن رقم )38( لسنة 2011 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون أحتساب ممارسة مهنة احملاماة رقم 65 لسنة 2007 عربية احتادي قانون 

قانون محاية حق املؤلف رقم )3( لسنة 1971 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون جملس القضاء االعلى رقم )112( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

قانون ديوان الرقابة املالية االحتادي رقم )31( لسنة 2011 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم )22( لسنة 2008 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون تعويض املتضررين الذين فقدوا جزءا من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد عربية احتادي قانون 
رقم )5( لسنة 2009 املعدل 

قانون املرور رقم 86 لسنة 2004 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون مزاولة مهني التمريض والقبالة رقم )96( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

قانون الوكاالت البحرية رقم )56( لسنة 1985 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون امتيازات احملققني القضائيني رقم )80( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

قانون املفوضية العليا حلقوق االنسان رقم 53 لسنة 2008 املعدل عربية احتادي قانون 



61

www.nawroz.edu.krdلة
مج العدد)0(ربيع2017

قانون عائدية الوثائق الي حتمل االمساء املستعارة للمهجرين واملهاجرين رقم )79( عربية احتادي قانون 
لسنة 2012 

قانون التوقيع االلكرتوني واملعامالت االلكرتونية رقم )78( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

The Law of Lawyers No. 173 of 1965 with all its amenإجنليزية احتادي قانون  -
ments 

 Iraqi Labor Code No.71 of 1987إجنليزية احتادي قانون 

 )Company Law No. 21 of 1997 )as amended in 2004إجنليزية احتادي قانون 

 Iraqi Banking Law Order No.94 of 2004إجنليزية احتادي قانون 

أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون دعم املشاريع الصغرية املدرة للدخل رقم )10( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

قانون صندوق اسرتداد اموال العراق رقم )9( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

قانون مكافأة اعضاء اهليئات التدريسية والتعليمية رقم )12( لسنة 2012 عربية احتادي قانون 

وزارة املوارد املائية رقم )50( لسنة 2008 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم حمالت السكن واالقامة داخل العراق رقم )95( لسنة 1978 عربية احتادي قانون 

قانون فرض ضريبة دخل على شركات النفط االجنبية املتعاقدة للعمل يف العراق )19( عربية احتادي قانون 
لسنة 2010 

مرسوم رقم )1( لسنة 1955 جواز تصفية الوقف الذري املعدل عربية احتادي قانون 

قانون هيئة ادارة واستثمار اموال االوقاف رقم )18( لسنة 1993 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون ادارة االوقاف رقم )64( لسنة 1966 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون النتظيم احملاسيب للعوائد السنوية الستثمار النفط اخلام والغاز رقم )156( عربية احتادي قانون 
لسنة 1979 

قانون محاية الصحفني رقم )21( لسنة 2011 عربية احتادي قانون 

قانون وزارة الرتبية رقم )22( لسنة 2011 عربية احتادي قانون 

قانون املوازنة العامة اآلحتادية رقم )6( لسنة 2009 عربية احتادي قانون 

قانون املوازنة االحتادية رقم )1( لسنة 2006 عربية احتادي قانون 
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تعليمات رقم )3( لسنة 1993 ممارسة مهنة بيع وتأجري االشرطة الصوتية واملوسيقية عربية احتادي قانون 

قانون مكافحة االرهاب رقم )13( لسنة 2005 عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم شركات ومكاتب ووكاالت السفر والسياحة رقم )49( لسنة 1983 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون استحداث التشكيالت اإلدارية ودجمها وتعديل ارتباطها رقم )12( لسنة عربية احتادي قانون 
 2011

قانون املختارين رقم )13( لسنة 2011 عربية احتادي قانون 

قانون متليك االراضي االمريية الواقعة ضمن حدود البلدية اىل الوحدات االدارية عربية احتادي قانون 
)البلديات( رقم 80 لسنة 1970 

قانون اجلراد رقم )142( لسنة 1960 عربية احتادي قانون 

قانون مكافحة احليوانات الضارة رقم )57( لسنة 1968 عربية احتادي قانون 

قانون التعويض عن االضرار باموال الدولة بسبب حوادث املركبات رقم )37( لسنة عربية احتادي قانون 
1983 املعدل 

قانون املوازنة االحتادية رقم )10( لسنة 2010 عربية احتادي قانون 

قانون هيئة الرأي رقم )9( لسنة 2011 عربية احتادي قانون 

قانون االصالح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون االستثمار اخلاص يف تصفية النفط اخلام رقم )64( لسنة 2007 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون تعديل قانون اخلدمة املدنية رقم )24( لسنة 1960 املعدل رقم )1( لسنة 1999 عربية احتادي قانون 

قانون ادارة طائفة االرمن االرثوذكس رقم 87 لسنة 1963 عربية احتادي قانون 

قانون اجيار اراضي االصالح الزراعي للشركات الزراعية واالفراد رقم )35( لسنة عربية احتادي قانون 
1983 املعدل 

قانون تعديل قانون اخلدمة املدنية رقم )24( لسنة 1960 رقم )14( لسنة 2009 عربية احتادي قانون 

قانون رقم )9( لسنة 1985 تعديل قانون اخلدمة املدنية رقم )24( لسنة 1960 عربية احتادي قانون 

قانون احتاد املقاولني العراقيني رقم )59( لسنة 1984 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون وزارة العدل رقم )18( لسنة 2005 عربية احتادي قانون 

قانون وزارة البيئة رقم )37( لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

قانون وزارة التخطيط رقم )19( لسنة 2009 عربية احتادي قانون 

قانون وزارة اهلجرة واملهجرين رقم )21( لسنة 2010 عربية احتادي قانون 
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قانون مشاتل الفاكهة رقم )63( لسنة 1965 عربية احتادي قانون 

قانون خمصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم )93( لسنة 1967 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون توزيع ارباح املنشات االقتصادية العامة رقم )56( لسنة 1982 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون اللجنة الوطنية للصحة والسالمة البيئية رقم )6( لسنة 1988 عربية احتادي قانون 

قانون املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات رقم 11 لسنة 2007 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون التعديل االول لقانون االنتخابات رقم 16 لسنة 2007 رقمه 26 لسنة 2009 عربية احتادي قانون 

قانون احملافظات رقم )159( لسنة 1969 امللغي عربية احتادي قانون 

قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق رقم )2( لسنة 2011 عربية احتادي قانون 

قانون العالمات والبيانات التجارية رقم )21( لسنة 1957 املعدل عربية احتادي قانون 

امر سلطة االئتالف املنحلة رقم )80( لسنة 2004 تعديل قانون العالمات والبيانات عربية احتادي قانون 
التجارية رقم 21 لسنة 1957 

امر سلطة االئتالف )املنحلة( رقم 64 لسنة 2004 تعديل قانون الشركات رقم 21 لعام عربية احتادي قانون 
 1997

قانون تنظيم الوكالة التجارية رقم 51 لسنة 2000 عربية احتادي قانون 

قانون جوازات السفر رقم )32( لسنة 1999 عربية احتادي قانون 

قانون وكالة التسجيل رقم )4( لسنة 1999 عربية احتادي قانون 

االمر )74( لسنة 2004 القانون املؤقت السواق االوراق املالية عربية احتادي قانون 

قانون سوق بغداد لالوراق املالية رقم )24( لسنة 1991 عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم توزيع االرباح يف الشركات رقم )101( لسنة 1964 املعدل عربية احتادي قانون 

اخلرباء امام القضاء رقم )163( لسنة 1964 عربية احتادي قانون 

امر سلطة االئتالف )املنحلة( رقم 89 لسنة 2004 تعديالت على قانون العمل رقم 71 عربية احتادي قانون 
لسنة 1987 

قانون تنظيم التجارة رقم )20( لسنة 1970 املعدل عربية احتادي قانون 

قرار جملس قيادة الثورة )املنحل( رقم 71 لسنة 1999 حول حتديد مبالغ القروض عربية احتادي قانون 
الي متنح للشركات العامة والشركات املساهمة املختلطة واخلاصة 

قانون االثبات )107( لسنة 1979 املعدل عربية احتادي قانون 
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قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم )40( لسنة 1970 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون الغابات واملشاجر رقم 30 لسنة 2009 عربية احتادي قانون 

قانون محاية احليوانات الربية رقم 17 لسنة 2010 عربية احتادي قانون 

قانون رسم الطابع رقم )16( لسنة 1974 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون الوقاية من االشعاعات املؤينة رقم )99( لسنة 1980 عربية احتادي قانون 

قانون تنفيذ احكام احملاكم االجنبية يف العراق رقم )30( لسنة 1928 عربية احتادي قانون 

قانون النقل رقم )80( لسنة 1983 عربية احتادي قانون 

قانون رقم )16( لسنة 2007 احلقوق التقاعدية للشهداء واملصابني يف االنتخابات عربية احتادي قانون 

قانون الصيد رقم )57( لسنة 1938 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون النشر يف اجلريدة الرمسية رقم )78( لسنة 1977 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون املنشأت السياحية رقم )50( لسنة 1967 املعدل عربية احتادي قانون 

قرار جملس قيادة الثورة )املنحل( رقم 64 لسنة 1990 يف ختويل امانة بغداد عربية احتادي قانون 
والبلديات افراز قطع أراضي وختصيصها لالستعمال الصناعي 

قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون املالك رقم 25 لسنة 1960 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون تعديل قانون اخلدمة املدنية رقم 24 لسنة 1960 املعدل ذي الرقم 49 لسنة عربية احتادي قانون 
 1979

قانون حتديد ارتباط اجلهاز املركزي للتقييس والسيطرة النوعية رقم )16( لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

قانون املنظمات غري احلكومية عربية احتادي قانون 

قانون حتصيل الديون احلكومية عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم مناطق جتميع االنقاض عربية احتادي قانون 

قانون بيع وتصحيح صنف األراضي األمريية عربية احتادي قانون 

قانون االستمالك رقم 12 لسنة 1981 عربية احتادي قانون 

قانون االستعانة االضطرارية عربية احتادي قانون 

االجراءات التنفيذية اخلاصة بتكوين االقاليم رقم 13 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 
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 Law of Controlling Animal Slaughterإجنليزية احتادي قانون 

قانون توحيد أصناف أراضي الدولة رقم 53 لسنة 1976 عربية احتادي قانون 

قانون خمصصات السفر وااليفاد رقم 38 لسنة 1980 عربية احتادي قانون 

تعديل قانون خمصصات السفر وااليفاد رقم 38 لسنة 1980 عربية احتادي قانون 

املفتشون العموميون العراقيون - امر سلطة االئتالف رقم 57 لسنة 2004 عربية احتادي قانون 

قانون التعليم االلزامي رقم 118 لسنة 1976 عربية احتادي قانون 

 Health Disability of Civil Servants Lawإجنليزية احتادي قانون 

قانون التصرف يف املركبات احملجوزة واملرتوكة رقم )8( لسنة 1987 عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم ملكية الطوابق والشقق رقم 61 لسنة 2000 عربية احتادي قانون 

 Organizing Properties of Floors and Apartment in theإجنليزية احتادي قانون 
Buildings Law 

 Law of the Federal Public Service Councilإجنليزية احتادي قانون 

قانون هيئة دعاوي امللكية رقم 13 لسنة 2010 عربية احتادي قانون 

قانون العطالت الرمسية رقم 110 لسنة 1972 عربية احتادي قانون 

قانون اجلنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006 عربية احتادي قانون 

قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون العجز الصحي للموظفني رقم 11 لسنة 1999 عربية احتادي قانون 

قانون احملكمة االحتادية العليا رقم 30 لسنة 2005 عربية احتادي قانون 

قانون ادارة العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005 عربية احتادي قانون 

قانون املنافسة ومنع االحتكار رقم 14 لسنة 2010 عربية احتادي قانون 

قانون محاية املستهلك رقم 1 لسنة 2010 عربية احتادي قانون 

قانون حتديد بدالت اجيار الوحدات السكنية لدوائر الدولة والقطاع العام رقم 62 عربية احتادي قانون 
لسنة 2007 

قانون تعويض ممتلكات املتضررين من قبل النظام البائد رقم 16 لسنة 2010 عربية احتادي قانون 

قانون أدارة االموال العائدة للكيانات املنحلة رقم 21 لسنة 2005 عربية احتادي قانون 
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 Sale and Correction of State Domain Law No. 51 of 1959إجنليزية احتادي قانون 

قانون زيادة رواتب املتقاعدين رقم 25 لسنة 2009 عربية احتادي قانون 

احلقوق التقاعدية للمستشارين وأصحاب الدرجات اخلاصة واملدراء العامني املعينني عربية احتادي قانون 
بعد 2003/4/9 رقم 61 لسنة 2007 

قانون استرياد وبيع املنتجات النفطية رقم 9 لسنة 2006 عربية احتادي قانون 

قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

قانون التحكيم العراقي-قانون املرفعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 عربية احتادي قانون 

قانون االدارة املالية والدين العام رقم 95 لسنة 2004 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون العفو رقم 19 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

قانون اجيار العقار رقم 87 لسنة 1979 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون ضريبة العرصات رقم 26 لسنة 1962 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 املعدل عربية احتادي قانون 

إجنليزية احتادي قانون 
The Provinces not Aِssociated in a Region No. 21 of 2008 

قانون اهليئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم اخلدمات الصناعية رقم 30 لسنة 2000 عربية احتادي قانون 

 Acquisition Law No. 12 of 1981إجنليزية احتادي قانون 

قانون مؤسسة الشهداء رقم 3 لسنة 2006 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون مكافأة املخربين رقم 33 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 املعدل  عربية احتادي قانون 

قانون تنظيم ذبح احليوانات رقم 22 لسنة 1972 املعدل عربية احتادي قانون 

نظام الطرق واالبنية عربية احتادي قانون 
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قانون املصارف رقم 94 لسنة 2004 عربية احتادي قانون 

تعليمات رقم 3 لسنة 2007 تسهيل تنفيذ قانون التضمني رقم 12 لسنة 2006 عربية احتادي قانون 

قانون التضمني عربية احتادي قانون 

 Executive Procedures Regarding Formation of a Regionإجنليزية احتادي قانون 

قانون احلوانيت املدرسية رقم 54 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

قانون االثار والرتاث رقم 55 لسنة 2002 عربية احتادي قانون 

قانون ادراة البلديات رقم 165 لسنة 1964 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون استغالل الشواطئ رقم 59 لسنة 1987 املعدل عربية احتادي قانون 

 Law of the Baghdad Municipality No16 of 1995إجنليزية احتادي قانون 

قانون اهليئة العليا للحج والعمرة رقم 23 لسنة 2005 عربية احتادي قانون 

قانون احلفاظ على الوثائق رقم 70 لسنة 1983 عربية احتادي قانون 

قانون املرافعات املدنية رقم 83 لسنة 1969 املعدل عربية احتادي قانون 

 Law for the Seizure of Smuggled and Prohibited Propertyإجنليزية احتادي قانون 
from Circulation in the Local Markets 

قانون تنظيم أعمال التأمني رقم 10 لسنة 2005 عربية احتادي قانون 

قانون امانة بغداد رقم 16 لسنة 1995 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون تسجيل الوالدات والوفيات رقم 148 لسنة 1971 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون االحصاء رقم 21 لسنة 1972 املعدل عربية احتادي قانون 

نظام االحوال املدنية رقم 32 لسنة 1974 عربية احتادي قانون 

قانون االحوال املدنية رقم 65 لسنة 1972 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون التعداد العام للسكان واملساكن رقم 40 لسنة 2008 عربية احتادي قانون 

 Law of Non-Governmental Organizationsإجنليزية احتادي قانون 

قانون االستثمار الصناعي للقطاعني اخلاص واملختلط رقم 20 لسنة 1998 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون محاية وحتسني البيئة رقم 27 لسنة 2009 عربية احتادي قانون 
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أمر سلطة االئتالف رقم 36- تنظيم توزيع النفط عربية احتادي قانون 

قانون التقاعد والضمان االجتماعي للعمال املعدل عربية احتادي قانون 

نظام املقابر رقم 18 لسنة 1935 املعدل عربية احتادي قانون 

تنظيم صيد واستغالل االحياء املائية ومحايتها رقم )48( لسنة 1976 عربية احتادي قانون 

قانون املؤسسات االجتماعية رقم )42( لسنة 1958 عربية احتادي قانون 

قانون االسلحة رقم 13 لسنة 1992 املعدل عربية احتادي قانون 

 Government and Public Sector Employees Salaries Lawإجنليزية احتادي قانون 
No.22 - 2008 

قانون زراعة الرز رقم 135 لسنة 1968 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون املكاتب االستشارية غري احلكومية رقم 16 لسنة 2000 عربية احتادي قانون 

قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 عربية احتادي قانون 

قانون اقامة االجانب رقم 118 لسنة 1978 املعدل عربية احتادي قانون 

قانون صندوق تقاعد احملامني رقم 56 لسنة 1981 عربية احتادي قانون 

قانون احملاماة رقم 173 لسنة 1965 املعدل عربية احتادي قانون 

عربية احتادي قانون 
اضافة مبالغ اىل اجور املاء واجملاري الي تصدرها اهليئة العامة للماء واجملاري 

شهريا 

قانون تعويض املتضررين جراء العمليات احلربية واالخطاء العسكرية والعمليات عربية احتادي قانون 
االرهابية 

تعليمات االحوال املدنية رقم 1 لسنة 1957 عربية احتادي قانون 

 Dissociation of the Ministry of Municipality and Publicإجنليزية احتادي قانون 
Work>s Local Departments Law no 20 

 The Law of Dissociation of the Ministry of Labor andإجنليزية احتادي قانون 
Social Affairs> Local Departments no 18 

نظام بيطري رقم 84 لسنة 1937 عربية احتادي قانون 

عربية احتادي قانون 
قانون رعاية االحداث رقم 76 لسنة 1983 املعدل 



ضاالكى ب وَينة

نشاطات بالصور
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وێنێندادگههاگرێمانهییئهواهاتیهئهنجامدان
ژالیێقوتابیێنبهشێیاسابئامادهبوناسهروكێ

دادگههاتیههلچونێوچهنددادوهرێنبرێز.

طلبة  قبل  من  جتسيدها  مت  الي  االفرتاضية  احملكمة  صور 
املرحلة الرابعة قسم القانون حبضور رئيس حمكمة استئناف دهوك 

وعدد من السادة القضاة

عقد قسم القانون يف كلية القانون والسياسة جامعة 
نوروز وبالتعاون مع مركز دراسات السالم وحل النزاعات 
جامعة دهوك ومركز الشؤون الدولية, جامعة نيويورك 
على  اجملتمع  تعليم   ( بعنوان  عمل  ورشة  أخرى  وجهات 

بناء السالم ( وملدة ثالثة أيام

كوليژاياساوراميارى/بهشىياسابههڤكارىدگهل
)ناڤهنداخواندنيتئاشتيىوچارسهركرناناكوكيان،زانكويا
دهوكوناڤهنداكاروباريتنيڤدهولهتى،زانكويانيويورك(
ووركشوپهكىبوقوتابيينبهشىياساسازكرلژيرناڤ
ونيشانيت)بهرنامىفيركرناجڤاكىلسهرئاشتيى(بوماوێ

سێروژا
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گهشتهكازانستیبوقوتابیێنقوناغاچارێبهشێیاسا
بوچاكسازیازركایامهزنالپارێزكههادهوكێ

زانكویا ل یاسا پشكا / رامیاری و یاسا کولیژا
و پارێزهر بو ئێخستنێ پێش خولهكا نهوروز
دهزگههێن و دام ههمی ل مافپهروهر فهرمانبهریێن

میریونهمیریئةنجامدا

السفرة العلمية لطلبة املرحلة الرابعة قسم القانون 
للمؤسسات االصالحية للكبار  يف حمافظة دهوك

جامعة  القانون يف  قسم   / والسياسة  القانون  كلية  نظمت 
كافة  يف  احلقوقيني  واملوظفني  للمحامني  تطويرية  دورة  نوروز 

الدوائر احلكومية وغري احلكومية
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كولێژایاساوڕامیار/بهشێیاسارابوبئهنجامداناچهند
سمینارهكاژالیێژمارهكارێڤهبهرێنگشتییێنپارێزگهها

دهوكێبههڤكاریدگهلرێكخراوامهندبویهكسانیێ

وێنێنهندهكماموستایێنكولێژایاساوڕامیاری
لدهمێپێشكێشكرناهندهكسمینارێتزانستیل

پشكێنزانستی.

نظم قسم القانون / كلية القانون والسياسة بعض 
حمافظة  يف  العامني  املدراء  من  لعدد  السمينارات 

دهوك بالتعاون مع منظمة مند للمساواة

أساتذة  صور  من  بعض 
القانون والسياسة عند القائهم 
يف  العلمية  السمنارات 

القسم.
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ك���ول���ێ���ژای���اس���اوڕام����ی����اری
ن���هوروز زان��ك��وی��ا ل ی��اس��ا پشكا
DRCوبههڤكاریدگهلرێكخراوا
ئهنجامدانا ب راب��ون دانماركي يا
چهندسمینارهكالدوربارودوخو
ههرێما ل پ��هن��اب��هران ك��اودان��ێ��ن
كوردستاناعیراقێوبوماوێسێ

روژا.

سمینارازانستییاپشكاپهیوهندیێننێڤدهولهتی/
كولێژایاساورامیاری

پاشهروژاعیراقێیاسیاسی
لژێرگهورینێننافخوییودهرهكی

القانون  كلية  يف  القانون  قسم  عقد 
املنظمة  مع  وبالتعاون  نوروز  جامعة  والسياسة 
أوضاع  عن  عمل  ورشة   DRC الدامناركية 
العراق  كوردستان  أقليم  يف  والنازحني  الآلجئني 

وملدة ثالثة أيام

الندوة  العلمية لقسم العالقات الدولية يف 
كلية القانون والسياسة

مستقبل العراق السياسي
يف ظل املتغريات الداخلية واخلارجية
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سمینارازانستيياپشكایاسا/كولێژایاساورامیاری
دهولهتاكوردیدنافبهرادۆرهێلوحهزوئارهزویادا

ڤهكولینهكایاسایییاپاشهروژی

ئهنجامداناپهنهلهكێسیاسیل
پشكاپهیوهندیێننێڤدهولهتی/

كولێژایاساوڕامیاری
پهنهلێسیاسی

الندوة العلمية لقسم القانون / كلية القانون والسياسة
الدولة الكوردية بني الواقع والطموح

دراسة قانونية مستقبلية

ندوة حوارية لقسم العالقات الدولية/ 
كلية القانون والسياسة
حماورة سياسية



زانكویانهوروز
کولیژایاساورامیاری

کونفرانسێزانستییێنیڤدهولهتییێسیێ

جامعةنوروز
كليةالقانونوالسياسة

المؤتمرالعلميالدوليالثالث
4-5/نيسان/2017
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وڤهكولینێن بلند خواندنا وهزی��رێ چاڤدێریا لژێر
زانستیلههرێماكوردستانا/عیراقێکولیژایاسا
ورامیاریلزانكویانهوروزکونفرانسێخویێ
زانستییێسیێئهنجامداولژێرناڤونیشانێن
)تیروراهەڤچەرخانێڤدەولەتی()ئهگهر–
سهدهم–رێكێنبهرهنگاریێ(ئەزمووناهەرێما
کوردستان/عیراقێنمونە)دهم/2017/4/5-4

زانکویێ(.

کونفرانسێ زانستی یێ نیڤده وله تی یێ سیێ
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العالي  التعليم  وزي��ر  السيد  برعاية 
كوردستان/  اقليم  يف  العلمي  والبحث 
والسياسة يف  القانون  كلية  العراق، عقدت 
جامعة نوروز مؤمترها العلمي الدولي الثالث 
بعنوان )االرهاب الدولي املعاصر - االسباب، 
أقليم  جتربة   - املواجهة  وسبل   ، التداعيات 
كوردستان / العراق أمنوذجا( للمدة 5-4 / 4 

/ 2017 يف اجلام�عة.

المؤتمر العلمي الدولي الثالث
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