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  وتةيةكوتةيةك
ينم لَيكؤَليهنواننو لنم كتَيبنداى، لنسةنددماننَيكاا نووسةواوى   

بنبنتةنكنى ييََََيكةه    كندذَيمه سندام حسَيو، دمسنآلتاادبوو. بؤين
ونه كةةوددو انكةةنكننه بةةن  ينوبةةنط لةةن نَيونينناايةةن، دمدبةةندمو بةةو 

نانو ثويهسةةةةةايينكننه ينسةةةةةنل نَيةةةةةو دموَلةةةةةنتنى.    طةةةةةوَيومو بهةةةةة 
ج لةةن سندوةةنومى ثَيكًنتةةنكننه ينسةةنل  دننبنتنيبةةنتيض ينطةةند سةة

نَيةةو دموَلةةنتنى بةةاميوى لةةنوَيوم سةةندنج باميهةةن يةةنو سينسةةن ى        
عَيةةةواة لةةةندذل كةةةودد بةةةنكندو   تنوانننةةةنو كةةةن دذَيمةةةه ثَيصةةةووو   

جنناةةةاا دمطنيهةةةن يةةةنو بو وايةةةنو كةةةن يةةةنو دذَيمةةةن:       ن، لنييَيهةةةنوى
تنوانبةةةندم، بةةةنآلم ديةةةنديكودنه نةةةؤدل تنوانةةةنكننه بةةةن طةةةوَيومو     

وازو دمكتندمكنو دمخوَيهادَيتةنوم كةن لةن لَيكؤَليهةنومكننه يةنم      شَي
كتَيبةةندا دمددمكةةنوَل. خؤشةةبنختننن، وةةنثكودنه يةةنم كتَيبةةن لةةن      

و سةةندؤكه عَيةةواة دؤذطندَيكاايةةن دذَيمةةه ثَيصةةووو عَيةةواة نةةنانوم
سةةةَيو و ذاندميةةةنة لةةةن بندثوسةةةننه ثَيصةةةووو  كةةةوددمو، سةةةندام ح

ااىى دووبةندووو دادطنيةنكه   عَيواقه سنددماه بةنع  لةن زيهاانة   
، بن طوَيومو )ينسنل نيهنيي تنيبن  بةن تةنواى   عَيواقه بووننتنوم

 لن دذو اوؤظنينته ( لن عَيواقاا.
كةةةةن سةةةةنيول بنبنتةةةةنكننه يةةةةنم كتَيبةةةةن دمكةةةةنيو، نةةةةنبَي يةةةةنوم 
لنيندكةةةنيو لنيةةةندكن ى سةةةنددماَيكاا بةةةَي، بنبنتةةةنكنى حةةةوكمه      

و سندوةنوم ديندمكةننه   خؤينى دمكنى، وونكن ثصت بن بنَلطننناةن 
ينسنل دموَلنتنى بنسرتاومو، منوونةنو زيهةاووو دووداومكةننيض    

وم لةةن نةةنخواوننتةةن دوو. واتةةن، بنبنتةةنكننه يةةنم كتَيبةةن لةةن دوو ين  
 ننتنوم لن كوددستننه عَيواقاا.وبندودؤخه طنلي كودد كؤَلي

ينكةةةنم:  يةةةنته تيًةةةودو، دمدبةةةندمو سندوةةةنومو بهةةةنانكننه    
ي ينتنى، يةةندومين دمدبةةندمو تةةنوانه نَيوننتةةنوم ينسةةنل نَيةةو دموَلةة 

لندذل اوؤظى اوؤظنينتهى بندثوسيندَيته تنوانبةندانه يةنو نةؤدم    
 تنوانننن.
وونةةةةةةن لةةةةةةنو :  يةةةةةةننه ثواكتيكةةةةةةه، واتةةةةةةن يننةةةةةةاَل مندوومم

دووداوانةةةنو كةةةن لةةةنذيننه دؤذانةةةنو دمزطنكةةةننه دذَيمةةةه بةةةنع ى  
و، بةةةن دوودا وذيةةةننه خةةةنَلكه كوددسةةةتنناا دويةةةنى داوم، بنبنَلطةةةن 

نوو ثَيهنسةةنل تةةنواوموم، خواوننتةةن  ذاةةندمو دؤذمكننيةةنوم، يةةن بةةنن  
دوو. يةةةةةةنم دوو يننةةةةةةنل لَيكؤَليهةةةةةةنومكننه نةةةةةةنو يةةةةةةنم كتَيبةةةةةةن     

ندا ننةةة يةةةنم بنبنتيننَيتةةةن يةةةنو ينجنناةةةنو كةةةن لةةةن نوسةةةي  دماننطن
نةةةؤدم دموةةةنو كةةةواوم تةةةنكو     يةةةننه زانسةةةؤ لَيكؤَليهةةةنومو لةةةنم  

ووى، لةةن تَيطنيصةةوى خوَيهاننوميننةةاا، بطنتةةن يةةنجنناه د خوَيهةةند
دكةةنكننه دموَلةةن  ديةةندو يةةنى بتوانَيةةت دمسةةت نيصةةننه اةةن ى ين 

بةةند طةةن ىى ايََةةنتنى، و لةةن ووادوةةَيومو دموَلنتنكةةن    بكةةن  بندان
 خؤياابَيت، ينى لن وآلتننه تو.

( دايةةو كةةن دَيةةةداد نةةن ا تنَلةةنبننه     2005يَيسةةتن لةةن سةةنَلي )  
ن ى ذاندميةةةةنة ومزيةةةةول كةةةةودد لةةةةن   سةةةةندؤكنينته عَيةةةةواة دمكةةةة 

 ينجنواةةةةننه ومزيوانةةةةه عَيةةةةواة ثؤسةةةةتينى ثَيةةةةاداومى ليسةةةةتَيكه 
قاايةةةةةنو لةةةةةن نةةةةةننطه   كةةةةةوددو ينوبةةةةةنط لةةةةةن ثندلةةةةةناننه عَيوا   
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ييض دمسةةةتودَيا ننتوانَيةةةت نووسةةةيهنومو دمسةةةتودو عَيواقةةةاايو. 
تَيةةاا نةةَيطر بكوَيةةت، ينطةةند نوَيهةةندانه طةةن نه  انكةةنكننه طةةن نه
بنوم ننيَيهو كن يةناوو طةنلَيا لةن     اوتنواويي بو بن ننوخؤل عَيواة

دونيندا اةن  سةندبنخؤيي خةؤل ينيةن، نةن بةنديًَيهننه يةنو انكةن         
طنا يةن ايََةن  خةؤل بو يةند دمدا  لةنو قؤنناَيكةاا وبةنو نؤدَيةا         
دازو دمبةةَي بنشةةاادو لةةن دمسةةنآلتاا بكةةن ، يةةنى بةةنو شةةَيومينة       

 انكنكننه دَيةو لَيامطرَيت.
بةةةن ينوَلَيكةةةن بةةةؤ خوَيهانةةةنومو بنتةةةنكننه يةةةنم كتَينوسةةةيهه بن

دؤخي كةةةودد لةةةن عَيواقةةةاا لنبةةةند دؤشةةةهنيي يننةةةاَل  يةةةننه    بةةةندو
 نينوازو ينسنل نَيو دموَلنتنناا.

 
 

20/7/2005 
 شميَمانى

   

 
 
 
 

 
 

 
 بابةتى يةكةم

 
  

  ثؤلَينلردنى تاوانةكانى ئةنفال بةطوَيرةىثؤلَينلردنى تاوانةكانى ئةنفال بةطوَيرةى
  جؤرةكانى جينؤسايدجؤرةكانى جينؤسايد
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  ثيَشةكى:ثيَشةكى:
ثوؤسةنو كنوتننةانَيكه    س لن يننفنا دمكنيو، بنتنواويهكن بن

نسةةةةندو داسةةةةنداثنطريه خةةةةنَلكه كوددسةةةةتنىى وَيوانكودنةةةةه سن
نيصةةةتمنننكنو دَيتةةةنوم بندوةةةنو، يةةةند بؤيةةةن انبنسةةةتمننن د وونةةةه 

 رم يَيوشةةةه يةةةننفنا  تنوانةةةنكننه زجنةةة بكنيهةةةنوم وةةةؤى دمتةةةوان   
. يةةةننفنا بكةةةنيويبةةةنطوَيومو نؤدمكةةةننه تةةةنوانه نيهؤسةةةنيا ديند

ينجنناوةةاا كندمسةةنتَيكه طةةنودم    1988كنسةةوثنو عةةراة سةةنَله   
اا، وةونكن  يلن اَيذووو كوددا بنَلكو لن اَيذووو اوؤظنينتبوو ننة 

بؤيةةن   ، و انننينكةةنوم تةةنوانه نَيوننتةةنومي  نةةن بنيةةناو وانننيةةنو ت
لَيةةةومدا يةةةنوي دمدميةةةو، تنوانةةةنكننه يننفنلةةةنكنى ومكةةةو تةةةنوانه       

 نيو.نيهؤسنيا ديندو بك
بةةةةةةةؤ ثةةةةةةةؤلَيو كودنةةةةةةةه تنوانةةةةةةةنكننه يةةةةةةةننفنا بةةةةةةةنطوَيومو      
خنسةةََن ىنؤدمكننه نيهؤسةةنيا دمطنيهةةن يةةنو ينجنناةةنو كنيةةنو 

ذو طةةةةنر كةةةةودد بةةةةنكندو   سينسةةةةنتنو حكواةةةةنته عَيةةةةواة لةةةةند   
 نته نيهؤسنيام.يَيهنومسينس

يةةةنم لَيكؤَليهنومينوًَيمةةةنط لنطةةةني ينوبنبنتننةةةنو نيةةةنوازيه 
ند َيبنزو لَيكؤَليهةةةنومو زانسةةةته كنثَيصةةةرت نووسةةةواوى ينوميةةةن كةةة 
يةٌ م  يةندومين   جننمطنيصةتهن يةن   بنكند دميَيةه  بةؤ شةيكودننىمى   

و نؤدمكةةننه لَيكؤَليهنوميةةن نةةؤدو تنوانةةنكننه يةةننفنا بةةنطوَيوم    
 امكن .يتنوانه نيهؤسنيا ديند

بةةةةةؤ ثةةةةةؤلَيهكودنه تنوانةةةةةنكننه يةةةةةننفنا لنطةةةةةني نؤدمكةةةةةننه   
 د:نيهؤسنيادا، دوو دَيطنانى طوتؤتن بن

 يةننه تيةؤدو تةنوانه نيهؤسةنيا ومكةو تةنوانَيكه دد ناانةن        ة 1
 لندذو اوؤظنينته بنطوَيومو ينسنو نَيودموَلنتنى.

  يننه ثواكتيكه تنواننكننه يننفنا.ة 2

بؤ يةنومو تةنومدمكننه يةنم لَيكؤَليهنوميةن لةند ووو زانسةتينوم       
 تنواوكندو ينكرتو بو بنم نؤدم دابنمشننكودووم:

 : انننو نيهؤسنياى يننفنا.بنشه ينكنم
 بنشه دوومم: نؤدمكننه نيهؤسنياى تنواننكننه يننفنا.

بننةا كودنةه تةنوانه    بندينم: يةننفناى ثناننهناةنو   َيبنشه شة 
 كندانه.خستهن سند تنواننيهؤسنياى سةا

نةةةنكننه يض و لةةةند ووو ثواكتيكةةةه تنوابةةةؤ طنيصةةةتهن يةةةنجننا 
سةنيا، ثصةتمنى بةنو    وم دمدبندمو نيهؤيننفناى و لند ووو تيؤدين

سندوةةةنوانن بنسةةةتووم كةةةن بةةةنومد ثَيكواوىى دميننكنيهةةةن بهناةةةنو   
 زانسته لَيكؤَليهنوم.
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  بةشى يةكةمبةشى يةكةم

  
  ء ئةنفالء ئةنفالجينؤسايدجينؤسايد

 
ين لندذو اوؤظنينته، بؤيةن ومكةو   تنوانَيكه دد ناانن نيهؤسنيا

بةةةةنانننو تةةةةنوانَيكه نَيوننتةةةةنوميه لةةةةن ينسةةةةنو نَيةةةةو دموَلنتننةةةةاا 
 .(1)شَيكه ين سندننم كؤانَلن اوؤظَيكه دينديكواومبن كنوتننانه

كنوتننةةةانه يةةةند كؤانَلةةةن اوؤظَيةةةا ينطةةةند بنشَيكيصةةةه بَيةةةتى  
لنيند نَيطنيةنكه دونيةن بةئ، يةنوا دمبَيتةن تةنواى لةندذو سةندننم         

 اوؤظنينته.
 وونكن يند كؤانَلن اوؤظَيةا بةندا ى ننديت،كةنلتوود، اَيةذوو،    

بةةةةن بنشةةةةنكننه تةةةةوو   زاةةةةنىى شندسةةةةتننينته خةةةةؤو ثَيومنةةةةاو   
 لنداىى ستننانَيكه بنددموااااين. اوؤظنينتينوم ينينى
لةن    Raphal Lemkinداكية  لةيمك    1932ينكةناند سةنَله  

 كؤنفوانسةةةةَيكاا لناندديةةةةا وشةةةةنو نيهؤسةةةةنياو بةةةةنكنديَيهنومى 
كودوم كن بةنانننو كنوتننةانه دمطةنز    يبننوس  تؤاند 1944سنَله
 .(2)دَيت

ؤدَيكه ينين)ومكو لنبنشةه دووماةه   ننينو كنوتننانن وننا ن
يةةةيض كنسةةةَيا ومكةةةو يةةةنكَيكه    يةةةنم بنسةةةنداين(. يةةةنو كنوتننانةةةن  

ديةةةنديكواو ننطوَيتةةةنوم، بةةةنَلكو لنبةةةند يةةةنومو سةةةند بةةةنو كؤانَلةةةن    

اوؤظنيةةن كةةن دمستهيصةةنى كةةواوم بؤكنوتنناى.بةةنطوَيومو بةةرود او   
لةةيمك  تةةنوانه نيهؤسةةنيا كؤانَلةةن كندَيكةةن بنانبنسةةته تَيكةةاانه 

نيصةةةةةتمننه تةةةةةةنكو   بهةةةةةنان سةةةةةندمكينكننه ذيةةةةةةننه كؤاةةةةةنَلَيكه   
 بفنوتَيهادَيو، ينويض بن تَيكاانه دمزطنو سينسه، كؤانآليةنته،  

 .(3)كنلتودوىزانى، ينبودوى ينسته نيصتمننهىينيهه
كنواتن ، نيهؤسنيا تنوانَيكن بةنثننو ننخصةنو نةؤداو نةؤدو     

ننةةةانه يناةةةنط سةةةندبندو كنوت ددَيةةةذ خنيةةةنى يةةةنجننم دمددَيةةةت،   
سةنخته دمو   اندنَيكو وداستنو خؤو خنَلكه، ثَيكًَيهةننه يةنل  

يةةةنو كؤانَلةةةن اوؤظةةةنو كةةةن ينانجنوتنواننكنيةةةن     تةةةنكو تنكةةةنكننه 
لةةةةةناودنَيكه لنسةةةةةندخؤدابو يةةةةةنتن يةةةةةنكَيته ينوبنشةةةةةه نَيةةةةةواى   

 ينناااننه لنبندينة دمتواز .
بؤوووننو سندموم ، سنيوو تنواننكننه  ينطند بنطوَيومو ينو

بكةةنيو  بند اشةةكنويه تنيبنيننةةايهى وةةؤنينته تةةنوانه      يةةننفنا
 مكوَيو.يننفنا دا دينديه د نيهؤسنيا لنتنواننكننه

 يةةةةننفنا زجنةةةةرم يَيوشةةةةَيكه سةةةةندبنزو بةةةةوو لنننووةةةةةنكننه     
اَيكودى يدمسةت  1988كوددستنناا سوثنو عراة لنبةنيندو سةنَله  

 .ًَيهنَيغ لنثنيةو ينانى سنَلاا كؤتنيه ثبنينشت قؤنن
جنةةرم يَيوشةةن بةةن بندننانيةةنكه سةةندبنزو، اوخنبةةنداته، يةةنو ز

يةةةةنبودوى ينسةةةةنيه حكواةةةةنته عةةةةراة يةةةةنجننم ددا كةةةةن وةةةةنكه    
 كيمينووى كسفؤديصه تَياا بنكنديَيهواوم.

 دمسةةةتاَيكودنه يَيوشةةةنكنى يناندمكةةةنديه تةةةنواوو بةةةؤ   ثةةةَيض 
بوو كوديكوابوو، حكوانته عراة سندنناه ينو ننووةنننو ديةند  

ينجنناةةاانه  دمكةةن ى كندمسةةنى ثَيويسةةتينكننهكةةن يَيوشةةينى بةةؤ 
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يَيوشةةةنكننه دابةةة  كودبةةةوو، بةةةندبذووى توناوتيةةةذوى دمكتةةةندو 
سةةةةوثنو سةةةةندننم دمزطنكةةةةننه ثنيومنةةةةااد بةةةةنو يَيوشةةةةننن يةةةةنوم  

كنته دمددمخةةةنى كةةةن يةةةنو زجنةةةرم يَيوشةةةننن سينسةةةنتَيكه لةةةنثو ى
يناةةةننج دودو حكواةةةنته  نةةةنبوو، بةةةنَلكو سينسةةةنتَيكه ثَيصةةةيهنو

كنينسنوادَيكه خواثى توسهنكه بنيناوو  يننةنكننه  اة بوو،عر
 ًَيصتووم.َيذينىى اَيذوو طنر كوددموم ن

، ومكو وؤى تةنوانه نيهؤسةنيا لةنثو دا يةنجننم ننددَيةت      كنواتن
بندمسةةةتًَيهننه  ؤى يناةةةنجنه نؤدبةةةننؤد بةةة بةةةن سينسةةةن ى ثةةةنى 

 بنيةنانى شةَيومط يَيوشةنكننه    ينانجنَيكه دود يةنجننم دمددَيةت.  
بنشةةَيكه بةةؤ كنوتننةةانه كَيصةةوابوو  يةةننفنا ثَيصةةرت ننخصةةنينى بةةؤ

سةندننم  ى وَيواى كودنةه نيصةتمنننكنو، بنوَيوانكودنو  طنر كودد
شةةةَيومو ينسةةةنيه ذيةةةننه كنلتوودوىتَيكةةةاانه بهةةةنانو يةةةنبودوى 

يةةةنة بنيةةةنكه خةةةنَلكه   بنانبنسةةةته كةةةؤنرتؤَلكودنه   خنَلكنكةةةنوم
 ؤدا مبَيههنوم د ابودووَنسندخكوددستنى تنكو لندؤخه اودنَيكو

نوم ننطند َيتة نندَيكه ديكةن  ينومو دماَيهَيتةنوم  خؤينى َر بصَيو ى
 ,تةةنكو ذيةةننه د ابةةودوو خةةؤويةةنو بةةندو ينسةةنيينى وةةواد وةةَيومو  

 .(4)ٍلنكنلتودو دا ى ننديته دَيويهنو ووى بَيت
لةندذو   و لةننَيواى تنوانةنكننه ننزيةنكنى   ينطند بةنداوددَيا بكةني  

نةننطه دووماةنوم لنطةني تنوانةنكننه يةننفنا      واو نولنكنكنى لند
ينجنناياا لنطنلَيا  ينننوم لنينة  كن حكوانته عراة دذو كودد

 دموو.
تنوانةةةةةنكننه ننزيةةةةةنكنى لةةةةةندذو نولنكةةةةةنكنى نيهؤسةةةةةنياو     

بةةةةوو. بةةةةوو، واتةةةةن كنوتننةةةةانَيكه سيسةةةةتمنتيا  سةةةةنددماه خؤو

. ابووشَيومط تنوانةنكننه يننفنلةنكنى تةنوانه نيهؤسةني     بنينانى
 دمبةةةئ لَيةةةومدا ينطةةةندادو يةةةنو داسةةةتين بةةة  لنتنوانو يهؤسةةةنياا    

بةةةةةنَلكو ينناازميةةةةةنكه ديةةةةةنديكواو نويةةةةةن بةةةةةؤ كنوتننةةةةةانوموؤظ،  
يةةيرت كةةناهى زؤدو ذاةةندمو قودبننيةةنى انبنسةةته كنوتننةةاى يةةنبئ 

ينطةةند   ينانذمانى بةةنم داسةةتين كةةود  . بؤيةةن(5)لنبةةند وةةنو ننطرَيةةت  
و لةةةةن ذاةةةةندم يض بوبَيةةةةت ذاةةةةندمو قودبننيةةةةننه نولنكةةةةن زيةةةةنتو   

تنوانةةةنكنى زؤد  بةةةننَيكودنهَيقودبننيةةةننه يةةةننفنا يةةةنوا نةةةؤدو ن
 لنينكنوم نةيكو.
كوشةةتهه  كؤكودنةةنومى ييتَةةندموم سندثندشةةته  لةةن بندمطةةنو 

  حنَلنتةاا طراومكننيةنى سةوادو ثةنس     انولنكنكنى دمكوا، لنيننة 
تةةةةنكو  ثؤط دمكةةةةودكننينى بؤيةةةةن  يةةةةن ثةةةةنددمدمكةةةةودى ثنجنةةةةندم

، او بةؤ كوشةو يةن خهكننةانينى بةنطنز     نهن شوَيهه دينديكوطنينبينن
ثنشرت ننانينكينى بؤ كنسى كندينى دمنندد كن بن يندكه خؤيةننه  
دمزانةةةةو ينطنداديةةةةنى بكننةةةةنوم ينطةةةةند وةةةةه  بنداخيصةةةةنوم كةةةةن       
دكتؤدمكنى يةنوَله زؤديصةينى داوم بةنآلم بنننخؤشةه يننفَةنومنةا      

و يَيوشةه يننفنلةنكنى،   يند بؤ منوونن لندوا (6.)ينو كنسن اودووم
كنتَيا ينوآلته )عنسه استنكن ينمحند ( نوسواوَيا دمنَيوَيةت بةؤ   
سةةندؤكه عَيةةواة سةةندام حسةةَيو تةةنكو وندمنوسةةه خَيةاننكةةنوى     

ديةةةةوانه سةةةةندؤكنينته كؤاةةةةندو عَيةةةةواة    اهااَلةةةةنكننه بةانَيةةةةت، 
دا ومَ اه دمداتنوم كةن خَيةاننكةنوى اهااَلةنكننه    1990\10\29لن

  (7).وونبوونن 1988ننفنلنكنناا سنَله شنكننه يلنكنته يَيو
قؤنةةنغ   داووا يَيَةةبرد دمدبةةندمو اَيةةذووو يؤلؤكوسةةت سةةئ    

 ينويض دينديكودى، هيصنى دمكن  لن كنوتننانه بنكؤانَلاا،تدمس
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بنينانى شةَيوم حكواةنته عَيةواة، بةن      ، (8)كؤكودننومى لنننوبودى
 كنى،نننه يننفنلةةةة انوميةةةةنة ثةةةةَيض دمسةةةةت ثَيكودنةةةةه يَيوشةةةةنك    

 نيصةةيهنكننه بةةن شندؤوكنكننيصةةينوم دابةةو و ننووةةنكننه دَيًةةن  
يةةةةنو ننووةةةةنو خنَلكننةةةةنو دينديكودبووتةةةةنكو    بةةةةوو لنشةةةةندمكنى، 

دمسةةتينى بنسةةنددا بطةةو  ينوسةةن سةةندونطونينى بكةةن  يةةن وةةؤنه   
 .دمو  ينوا دمكتندينى لنطني بكن 

يةةةنكنى لةةةن دذو نولنكةةةنكنى   يةةةنكَيا لةةةنو ايتؤدانةةةنو كةةةن ننز   
طةةةةةنو لةةةةةن يؤددو ًَيهنوم،كؤكودنةةةةةنومو طراومكةةةةةنى بةةةةةوو بنكندينن

يةةةةةةةن شةةةةةةةَيوازو نيننبن كؤاةةةةةةةني ؤاةةةةةةةنيتنيبنتةةةةةةةاا ، ثنشةةةةةةةرت ك
َلامكننةةاى ثيةةنوو  نيةةنكَيا لةةنو نؤدانةةن، وةةنَلينى ي   دمكنوتَيهةةاداى،

 (.9).ذىى اهااَلينى تَياا طولَن بندانامكود
ا كواودكن لن ننو كؤانَلَيا طولَن بندانينكَيا لن يننفنلكواومكنى 

بةةةةووم بنبويهةةةةاادو لةةةةن نةةةةنو وةةةةنَلَيكنوم بةةةةن د َيكةةةةنو ى ثنلةةةةنقنذم 
لةن   توانيوينته خؤو دمدبنز بكن  اهنَلَيا بووم بنننوو )تناود (،

كواومكنناا كةن  َا خوَلكواوم بنسند طولَن بندانكنتَيكاا كن بن شؤكن
تةةناود بةةنتنديكه توانيويةةنته دمدبةةنزو  ذىى ثينوواهةةااَا بوونةةن،

 (10).بئىخؤو وى بكن 
سوثنو عَيواة لن يَيوشه يننفنلنكنناا نيةنوازو نةنكودووم لةن    
نَيةةواى خةةنَلكه اةةندمنوو وةةنكاادمكننه بةوتهةةنومو كوددا،ومكةةو    

و عَيةةةواة يةةةنة طةةةراوى وكةةةوذداوى، كؤلؤنَيََيكوًنوسةةةنو سةةةوثن    
َوى وةةةةةطنيننةةةةةاووم كةةةةةن  ؤوةةةةةه دا بةةةةةندَيكدواوو ايةةةةةاَا ييسةةةةةت 

ندَيةى و يندكنكننينى ينطندادكواوننتنوم بنبَه نينوازو دمست ننث
كةةنداننينى بةةؤ يةةن  يندوةةه  ) نكنوتننةةانه يةةنو خنَلكنيةةن يةةند بَويةة 

ثَيصمندطنين بيننكوذى، تننننةن  ينواننشةينى كةن خةؤ بندمسةتنوم      
دمدمى، يةةةندومين يةةةنو نوتيةةةندم اندمنييننةةةنط كةةةن لةةةن ننووةةةنو    

كةةةنوا بةةةوو   قندماةةةنكواودا بةةةووى يةةةند بنثَيصةةةمندطن دانوابةةةووى،    
-15ننووةن قندماةن كواومكةنى كةن تناةننينى لةن )      تنواوو ثيةنوانه  

( سنَا بوو دمبووبنتَيكامد دابهوَيوى بكوذدَيو، ننووةن قندماةن   60
دبنزينكنناا بةةةةةةةةند منطه سةةةةةةةةوود  كواومكةةةةةةةةنى لنننخصةةةةةةةةن سةةةةةةةةن  

كوابووىى دَيطةةةنو بننةةةن طصةةةتين قرمكةةةننه َر بةةةندمد يةةةناوو  يديةةةند
 ن ،امكييةةنم كنداننةةن ومة ينكسةةندمكن بنسةة شةتَيكه طوتبةةووموم(، 

بننوسواوو دممسه تن ينسته كرقنكنى دابةنزيبوو،دواو يةنومط   
يناةةنط بةةنطوَيومو   بةةندماه بةةن ينكسةةندم ثَةةن نةاةةنكنى وتوابةةوو،   

(و 4008( )360نوسةةةةواوو )نوسةةةةيهطنو بةةةةنكوودو(و ذاةةةةندم )  
ن كةةةنداننه نَيطريةةةنى تَيةةةاابوو بؤاةةةنومو    كةةة 1987حةةةوزميوانه 

 (11).بنسنددماه يننفنليصنومدووسني 
يةةنويض لةةن طةةنَا    بةةنداوددَيكه ديكةةنو يةةننفنا بكةةنيو،   ينطةةند 

كنناا، بنينانى شةَيوم دمبيةه  يةنة يناةننج     ننيهؤسنياو يندانني
دكنكننةةنوم سينسةةنته تو ىلةةن ثصةةت سينسةةنته حكواةةنته عَيةةواة

زَيةةا اوانكةةودى بنيةةند نةةؤدى يناو  وَي ،يةةنويض كنوتننةةاىىبووم نيةة
و يَيهةةةةو( 1916-1913)بَيةةةةت، سةةةةنكرو يناةةةةنديكن لةةةةن تودكيةةةةن   

كةةةن بةةةن يةةةؤو ونوسةةةنناننومينكه دد ناانةةةنوم  :  اودطهتةةةنى دمَلةةةئ
ينتةةةنكننه لنو  ،يةةةنكنى لةةةن اودنَيكةةةه لةةةن سةةةند خؤدابةةةوى   يندانن

 (12).ئكوشوى ثن اندداىؤو بنبيندايهين دؤذَيا نن دمد ِِِِِِِِِِِِ
بةةةةنآلم لنسينسةةةةنته حكواةةةةنته عَيوقاانطةةةةن لةةةةن كوشةةةةتندى      

َيومينكه كةةةواواى وَيوانكودنةةةه بةةةنددموام وةةةنكه كيميةةةنوو بةةةن شةةة
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بةةةن يةةةنزاداى اةةةوؤظ بوونةةةن قودبةةةننهى ينوويةةةنواو      . بةةةنكند يةةةن   
سووشةةت ذميةةواوو بةةووى كةةن ينسةةنوادَيكه وا خواثةةه لَيكنوتةةنوم  

بةةؤ  ,بةةنَلكو كنوتننةانه يةةنى )كوشةتهه ذيةةنى( بةوو    نةنة تةةننًن اةوؤظ  
 يناووطينناادَيا.

كوشتندو يندانننكنناا لةنثَيض نةننطه ينكناةنوم     لند ؤذطندو
انى كةةن  بةةؤ  نيةة خيننةةنتكند سةةنيوو ينداننةةنكنى  دمكةةوا،    ومكةةو

يةةنومو تودكةةنكنى ينداننةةنكنى بةةؤ سةةوودو خؤيةةنى  بةةن كةةند بَيةةهو    
حيةبه يتحةندو تودكةنكنى داواو لةن حيةبةه تةن شةهنقه ينداةننه        
كودوم كن ينكنم بؤ نينز ثنكهى دوومم بن انبنسته  بةنكنديَيهننه  

ا بَيةةت ينداةةنته  ينداننةةنكنى كةةن طووثةةه وةةنكاادو ينداةةننه ثَيةة    
و دوسةةةنكنى يةةةن بةةةن   تودكةةةنكنى بةةةامى لةةةن شةةةند مكننينناا و لةةةندذ   

بَيةةت، ينجننانكنيصةةه زؤد خةةواث كنديَيهننيةةنى بنيةةند نةةؤدَيكه تو
 (13).ه تودكنكنى ننكنىيبؤ يندانننكنى ينطند ينوكند دمبئ

ه بن ينانى شَيوم حكوانته عراة سيستمه ننشةن كوددمكةنن  
تنيبةةنتيض لةةن سةةنددماه   بن ،خةةؤو بةةن كنددميَيهةةن لةةن دذو كةةودد   

يننفنلنكننةةاا نطةةن لةةنومو ثندميةةنكه زؤدو بؤيةةنى خةةند  دمكةةود،   
لةةةةن  28/4008بةةةةنطوَيومو بو يةةةةندو دممسةةةةه حكواةةةةن  ذاةةةةندم     

االفووووٛا  يةةةةنى وةةةةنكاادم كوددانةةةةن بةةةةن نةةةةنوو )     دا، 20/6/1987
كواوم بةةوو لةةن  (يةةنوم دمسةةتينن افووٛا  ايووع فووطن ايووٛ ٢ٓ  (ى)ارتفٝفوو١

تينى  ى بودنةةةةةه يندشةةةةةتَيكاا كةةةةةن انبنسةةةةة  نكةةةةةودىتةةةةةنآلنهى وَيوا
 .(14)بئبوو

نو كةةن يَيوشةةنكننه يننفنلةةنكنى جنناةةنلَيةةومدا، دمطنيهةةن يةةنى  ي
 ؤدم ينجننااداوى:بنا

اَيكودنه يَيوشةةنكنى دذَيمةةه عَيةةواة يناةةندميه دمسةةت ثةةَيض -1
 لن يناووبوادمكنناا. تنواويه ين بووم

 مكن  . ينو ننوونننو ديندو كودبوو كن يَيوشينى بؤ د -2
كننه بةةنطوَيومو بنَلطننناةةنكننه دذَيةةكى بةةن كةةودمومط دَيًنتةةن3

يناةةةةنط  وشةةةةنكنى بوونةةةةن، كوددسةةةةتنى انبنسةةةةته سةةةةندمكه ييَ  
 خؤ خنَلكه اندمنه دمطوَيتنوم. داستنى

لةةةةن يَيوشةةةةنكنناا نيةةةةنوازو نةةةةنكواوم لةةةةن طةةةةنَا كنسةةةةننه     -4
اهةةةةةةااَاى َلكه اندمنيةةةةةةاا بنوةةةةةةنكاادو بةوتهةةةةةةنومو كوددىخةةةةةةن

 ينكومتيصنوم.
انبنست لن سندنناه يَيوشنكنى، دمست بةن سةنداطوتهه    -5

وَيوانكودنةةةه  ننووةةةنكنى، طوتهةةةه خةةةنَلكَيكه زؤد، كنوتننةةةانينى،   
دَيًنتةةةةنكننو سندوةةةةنوم ينبووديةةةةنكننه شةةةةوَيهه ذيةةةةننه خةةةةنَلكه  
كوددسةةتنى،كن شةةوَيهه حنوانةةنومو يَيةمكةةننه بةوتهةةنومو كةةودد   

 بووم.
دمكتةندو دذَيمةه عةراة بةن      لنبند ينم يؤيننن دمتوان  بَََي  كةن 

 يناوو انننينكنوم بن سينسنته نيهؤسنيا ثَيهنسن دمكوَيت.
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  بةشى دووةمبةشى دووةم

  
  جؤرةكانى جينؤسايدءجؤرةكانى جينؤسايدء

  تاوانةكانى ئةنفالتاوانةكانى ئةنفال
 

لنبةةةند يةةةنومو انبنسةةةته نيهؤسةةةنيا كنوتننةةةانه يةةةناوو يةةةن     
بنشَيكه يند كؤانَلةن اوؤظَيكةن، يةنى كنوتننانةن تةننًن بنكوشةتهه       

نجننم نةةندد  بةةنَلكو بنيةةند نةةؤدو شةةَيومينة بَيةةت،  داسةةتنى خةةؤ يةة
ايتةةؤدو نةةؤداو نةةؤد بةةن كةةند بَيةةت بةةؤ ينجنناةةاانه         واتةةن دمنطةةن 

 سينسنتو يهؤ سنيا.
لنبند ينومو انبنسته نيهؤ سنيا طنيصتهن بةن يةنجنناَيا كةن    
بةةوونه يةةند كؤانَلةةن اوؤظَيةةا نةةنييََََيت بؤيةةن تَيكةةااىى شةةَيوانانه   

بؤيةن   ؤانآلينتيةنكنى، كةنلتودو اَيةذووم،   ذينى،ذيهطةن، ثنيومنايةن ك  
 نؤدمكننه نيهؤ سنيا بنم شَيومين دينديامكنيو:

ننسةةتنيه(:واتن كوشةةتهه -نيهؤسةةنياوفيةيكه )بةةندمنهةةة 1
 ينناااننه يند كؤانَلن اوؤظَيكه دينديكواو بنيند نؤدَيا بَيت.

بيولةةوذو: تنطةةندم خسةةتهن بةةند ثةةندم ثَيةةااىى   نيهؤسةةنياوةةة 2
ينسةةنيه زيةةند بةةوونه اةةوؤظ لةةنننو يةةند كؤانَلةةن      تَيكةةاانه دَيةةذمو 

 اوؤظَيكاابئ.
نيهؤسةةةةةةةةنياو كةةةةةةةةنلتودو: قندماةةةةةةةةنكودنه زاةةةةةةةةنىى   ةةةةةةةةة 3

ثنيومنايةةةةةةةةةةن           دابونةةةةةةةةةةنديت و شةةةةةةةةةةَيواناىىتَيكاانه اَيةةةةةةةةةةذوو، 
ه، كةةةةنلتودو ننتةةةةنوميهى ينسةةةةته يكؤانآلينتيةةةةنكنى، دؤشةةةةهبر

دو يةةنكطوتوو، يةةني ى شندسةةتننينته يةةند كؤانَلةةن اوؤظَيكةةه ديةةن 
 كواو.
كودىى قندماةةةةن كةةةةودىى  ينيهؤسةةةةنياو يةةةةنبوودو: بوسةةةة ةةةةة 4

نكننه يةةةةةةةةةند كؤانَلةةةةةةةةةن  وَيوانكودنةةةةةةةةةه سندوةةةةةةةةةنوم ينبووديةةةةةةةةة 
كواى و بةةةن انبنسةةةته قو تَيدسةةةو بَيةةةت يةةةنى بةةةن     ياوؤظَيكوةةةايند

 .(15)و خؤينىاانبنسته ينَلكننانينى بَيت لننيصتيمنىى زَي
ا هؤسةةنيينطةةند بةةنطوَيومو يةةنى دابنشةةكودننو نؤدمكةةننه ني   

فنلةةةةاا بطَيةةةو يو دمتةةةةوان  وةةةةؤنينته  وةةةنوَيا بنيَيومشةةةةنكننه ينن 
تنوانةةنكنىى ينجنناةةنكننه لنبةةند دؤشةةهنيه يةةند يةةنة لةةنو نؤدانةةن   

 خبوَيهيهنوم:
 بة دةنى(:-*جؤرى يةكةم: جيهؤ شايدى فيسيكى )جةشتةيى

لةةن يَيوشةةنكننه يننفنلنكننةةاا بةةن كؤاةةنَاى تةةنة كوشةةتهه اةةوؤظ   
ن بوو، بن طوَيومو قسنو ينواننو لةن  سينسنتَيكه ينشكواىدد ناان

دواو يةةةننفنلكودى يةةةنزاد كةةةواوى، اودنةةةه خنَلكنكةةةنو سةةةوكنينته  
 د ووداوو ينسنيه. ثَيكودنينى دؤذانن بوبوو بن
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لَيومدا بنَلطنننانينكه دممسه دذَيةك خةؤو ومكةو منووننيةنكه     
بضةةووة دمكنيهةةن شةةنين  بةةؤ كوشةةتندو بةةن كؤاةةنَا: بنَلطننناةةنو      

 29لةةةن 25163بندايةةةنته يةةةناهه سةةةََيمننه ذاةةةندم   نًَيهةةةه بند َيوم
، دوونةه  دا بؤ بندَيومبندو يناهه ننووةنو يؤتؤنةؤاه   10/1988/

م كندانةةةةن نلةةةةنكؤنه، يةةةةدمكنتةةةةنوم بةةةةن طةةةةوَيومو قسةةةةنكودنَيكه تن
 ينجننااداوى:

دسةةتهه كنةةؤ تنوانبةةند، بةةنطوَيومو بو يةةندو )نوسةةيهطنو ديَ   -1
 بنكوود( ييعاام كواوى.

نبند ينومو لةن دَيًنتةن قندمانكواومكننةاا    نؤزدم طوننيبند، ل-2
بةةووى، بةةن طةةوَيومو بووسةةكنو )ينسنيصةةه دَيكدسةةتهه بةةنكوود(       

 دا ييعاام كواوى.20/6/1987( لن4008ذاندم )
( وةةة ى حةةةنو  طوننيبةةةند لةةةن 47كةةةنداننه ييعةةةاام كودنةةةه)-4

 )سندؤكنينته دادطنو شؤد شنوم( دمدوووم.
( يةنزادو  1869نزادى ثَيهضسندوسةهى دوو كةنسى )  دوو ي-5

( 9,030ينشةةةةت سةةةةندو شنسةةةةتى نةةةةؤ خَيةةةةةاى كةةةةن ذاندميةةةةنى )   
و كةواوى   نؤينزادو سه كنس بووى، لنكنته يننفنلنكننةاا دمسةطر  

 .(16.)نو تنيميكطكواوى لن ثندَيةيدمواننو يؤددوطنو سندبنز
منوننيةةةةةةنكه تةةةةةةةو، يةةةةةةةنكَيا لةةةةةةنو كنسةةةةةةةنننو كةةةةةةةن خةةةةةةةؤو   

دايكبةةووو كوابوو،نوااَيو حناةةن سةةنعيا حناةةن سةةنَل  لةةن    نفنليةةن
 خؤو دميطَيو َيتنوم و دمَلَيت: 1975سنَله 

امووومى لةن قوتنخبننةنو   اهنَا بووم تنزم ينَل ن يننفنلنكنل)او 
نيننن سندمتنيه بووم، دواو ينومو بوداننيننن وناضنانَا خستمن

ةاوم(، لةةنو  بنوكميةةنى لةةن يَيمةةن   سةةنيندمو عنسةةكنديينوم بؤ)تةةؤث 
بةةن دوةةنوانننوم خسةةتن    نيةةن كةةودموم، يةةناوو طنجنةةن كننيةةنى بةةن    

نَةةةن كننيةةةنى لنبةةةند داكننةةةاىى تةةةننًن كةةةواسى    سةةةنيندموم بةةةنآلم  
يةةةةنى كةةةةواسى بي نانيةةةةنكينى لةةةةن بندينناايَيصةةةةتنومى    شةةةةندواي
نةةةةةةةناننةانه بةةةةةةةؤ كؤييةةةةةةةنى ينبةةةةةةةنى، بةةةةةةةنآلم   و ننوم هينطواسةةةةةةةت

امووو دمطند اننوم يةيرت  َي(دمقيقن بؤ وندمكَيكينى ث10سنيندمكنى)
يَيسةتن كنسةَيا   تن,  بةوو نةنانى بيهيهةنوم   يند يةنو نيةن كودننوميةن    
 نين بن سؤدااينى بةانئ.

شةةةنوَيكينى يَيمةةةنينى لةةةن دايكمةةةنى نيةةةن كةةةودمومو يةةةنومو كةةةن   
(سةنآلى بةووم بةنآلم بةنبنآل     13ينداط بوو بوديةنى، اةو يندوةننام )   

َيكةاا  لةن يؤلَ  بضووة بووم ننايننربد، يَيمنينى بودم نوطوم سنملنى،
لةةن يؤَلةةنكننيض بضةةيهن دمدموم، يَيمةةن    هةةنيو، بةةؤ اةةنى يةةنبوو    داينن

اهةةااَا بةةةوويو سةةةندانى يةةةنكودم يةةناوو كونَيكةةةنى خنبةةةندانى بةةةؤ   
ثرمكةةةةةةةنى يةةةةةةةنبودموم، يَيمةةةةةةةن ينشةةةةةةةكوااننكود اودومكنمنةةةةةةةنى    
يندمنن)سنطند مشةةنكنى(، كؤاةةنَلئ سةةنطه زؤد طةةنودمو دد بةةووى لةةن  
دمدمومو يؤَلنكنى بووى، يند ينكئمبودايةن تندانكةنينى ينخسةتن    

د، يند ينةى دوو سنطنكنى اه سنطنكنى، سندمتن كنم دماوبنددم
ًةةةندد وى يةةةند يَيسةةةكن كةةةنينى ينيَيصةةةتنوم، بةةةنآلم  دوايةةةه   ينَلينن

 ه بَيةاد بووى.َياودووينومنام زؤد بوو بووسنطنكننيض ل
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ذ  دؤ ادابوو،َيةةةلنكننةةةاا يةةةناوو ذود بةةةوو قفََيةةةنى ل لةةةن ذَيةةةو يؤ
لةةةنو ذوودانةةةن  كئ اهةةةنَله ومة اةةةو ويسةةةتمنى قفََةةةه يةةةن  كؤاةةةنَلَيا 

ينويض بكنيو بةن    كن لن تننيصت ينودمستنكنننوم بوو تنبصكَيه
ديةةض ددَيةةذ بةةنزجنر  داةةنى دووكةةنبوالينودمسةةت، كةةن شةةكنمننى 

وم، بةةةةنآلم يةةةةنددووكينى دؤحيةةةةنى لنبةةةةند نةةةةنان بةةةةوو، وننبنسةةةةرتاب
كن بؤ ينوامننى بنسةكود،ييرت   نناننةانه وي بوو دااننكودموميؤَا

وودمكننه تويض شته واينى نوم دمووو يناوو ذل تنواو توسنيو،
، دايكةةةكى يةةةنواى يةةةنينى وو  بةةةؤ ينوميةةةن يَيمةةةن زيةةةنتو      ووبةةةئَيبل

بوو، بةنآلم بةنطوَيومو قفََةنكنى كةن لةن      يد نناننةانه ونبرتسَيهو، ي
ذوودمكننادابووى دمنطن ينوانيض  لن تيهةواىى لةن بوسةنى خةنَلكه     

وَيوا لةةن بنومشةةه ننيةةيرت لةةنوموم توسةةنيوى نةةناتويةةنى تيةةن اودبةةئ، 
وم، وددم وددم بوسةةيرتاننينى دمكةةود، تةةن   ندايكمةةنى دوود بكنويهةة 

واو لَيًةةن  زؤد كةةنس لةةن بوسةةنى اةةودى. اةةو خةةؤم، خوشةةكَياى        
بواينكك لن بوسن اودى، دواو انومينكه زؤد يَيمنينى نين كةودموم  

دؤح  زيهةةةةاووبوويو ومة قنلؤدماةةةةنى بةةةةوو يةةةةند بةةةةن  بةةةةنآلم كنتةةةةئ
نيننةةنوم بةةؤ كةةندكوةى دواتةةو بةةؤ وناضةةنانَاى    ينوددان َيًةةنتبوو،ل

زؤدبةةةنو  بنديننةةاايو، وتيةةةنى عةةةنكوا  دداوم، بةةنآلم لةةةنثنط وةةةه،  
بووى اودى، تةنةى تةندا خةنَلكه تيناةنبوو،     َيزؤدو ينوخنَلكنو لنو

كودموم يةةةةةيض نكنى ينوانةةةةنو لةةةةةن تةةةةؤبةاوا نينيةةةةنن   بةةةةنآلم طنجنةةةة  
دؤذَيةا بَيةت     ينوميو  ينواَلَيكينى ننانوم تن يَيستن يند بن يواَياو

 (.17)ينواَلَيكمنى دمست كنوَيت تن ينطند بن اودنيض بَيت!!

يةةنم دوو منووننيةةنانى لةةن يةةنزاداى منوونةةن ينَلبةةذاددووم كةةن و 
 كندمسنتَيا بن سند خنَلكه كوددا ينتوومى وؤى كنوتَيهاداوى.

 *جؤرى دووةم:جيهؤشايدى بيولؤذى:
وو توانةةةنو لنيَيوشةةةنكننه يننفنلنكننةةةاا سةةةوثنو عَيةةةواة يةةةنا  

سةةةندبنزو خةةةؤو بةةةنكنديَيهنوم، توسةةةهنكرتيو وةةةنكه كوشةةةهامو    
عةةةراة طةةةنزو كيميةةةنوو بةةةوو، بةةةن ينناازميةةةنكه زؤد بةةةنكندين ،     

كوشةةتهه اةةوؤظى  ينووةةنكن نطةةن لةةنومو داسةةتنوخؤ دمبَيتةةن يؤو  
يةةةناوو زيهةةةامومدَيا، يةةةنوو يةةةنواو سووشةةةت ذميةةةواوو دمكةةةن ،   

هةةنوم ددَيذخنيننةةنو ينسةنوادو لنسةةند ينوانةةنو كةةن لنذيننةةاا دماَيه 
 انتوسه زؤد لنسند ذيننه اوؤظ ددوست دمكن .

لةةن ينَلنوةةنو  واو بةةنكنديَيهننه وةةنكه كيميةةنوو كنديطةةندو د
ننووةةةنكننه تةةةوو كوددسسةةةتنى كؤاةةةنَلئ كةةةودد تووشةةةه طةةةنلَيا    
ننخؤشةةةةةه كنديطةةةةةند بةةةةةووى، ذاةةةةةندمو ننخؤشةةةةةه شةةةةةَيوثنجنن      

ذاندمو اايةن، لنزيندبوونااين، ذاندمو ينكومتننه ننزؤة لنزيندبوون
زيندبوونه ينم حنَلنتننن زؤدم، ومكو: اهااي ننبووى بؤ انوميةنكه  
ددَيذ، اهااي بووى بنشَيومو ننينسةنيه لناهةااَلَيا زيةنتو، اهةااَله     
نةةةةةنخؤطى سةةةةةنقن ى كةةةةةنم يننةةةةةاام، لةةةةةندايا بةةةةةوونه اهةةةةةااي     
 بةةةةناودوويه، ننخؤشةةةةه ثَيسةةةةت، ننخؤشةةةةينكننه ديى دماةةةةنغى 

ننه ونكه كيمينوو كنديطندو خواثةه  دمدوونه، كنواتن يَيوشنك
ددَيذخنيةةةننه ينيةةةن، تةةةنكو انتوسةةةيينكننه طنيصةةةتؤتن زاننيةةةننه   
دونيةةةنو لنانَلبننةةةام بةةةندزمكننه لندموَلةةةنتَيكه ومكةةةو يناةةةنديكندا  
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زانسةةته لنسةةنددمكوَيت، يةةنومتن دكتةةؤد كوسةةو م.    لَيكؤَليهةةنومو
طؤسةةةاَيو. لنبةةةنددمم ليذنةةةنو كةةةندعه قةةةنزايه ينجنواةةةننه ثةةةراى  
دمدبةةندمو تنكهةةنلؤذينى يند مشةةنو وةةنكه كيميةةنووى بةةنيولؤذو     
دوونه دمكنتنوم كن كنديطنديه ددَيذخنيننه لنسند اوؤظى لنسند 
ذيهطن ينيةنو دمبَيتةن يةؤو ننانىىكةنم بوونةنومو يننةاااننه يةنو        

 (18)كؤانَلنو بندونكه كيمينوو كنوتووى.
بنيةةةةةنانى شةةةةةَيوم د.حسةةةةةَيو شنيوسةةةةةتننه نةةةةةنخت لنسةةةةةند  

ن  كن بنكنديَيهننه ونكه كيمينوو ننخؤشه سندمتنىى ينومدمك
ننزؤكه  و اوؤظ ددوست دمكةن ى كنديطةندو لنسةند ذيهطةن زؤد     

 (19)دماَيهَيتنوم.
سةةندبندو كنديطةةندو وةةنكه كيميةةنوو لنسةةند ذيةةننه كؤاةةنَله   
كةةودد، كنوتننةةانه يةةنزاداى ذىى ثيةةنو، يةةنى يةةنزاداى اهةةااي، يةةنى     

ذنةةنىى بةةن ثَيضةةنواننوم، دمبهةةن    هنوموتكنوتننةةانه ثيةةنواىى يَيصةة 
 ثَيصكنوتهه اوؤظ.زيندبوى ويؤو كنابوننومو دَيذمو ينسنيه 

 *جؤرى شآيةم: جيهؤشايدى كةلتورى:
ذيننه خنَلكه دَيًن  نص  شَيوازَيكه تنيبنته بنخؤو ينينى 
سةةةةةةةةةةةندننم ثنيومنايةةةةةةةةةةةن كؤانآلينتيةةةةةةةةةةةنكنى بنديةةةةةةةةةةةنجنناه    

م دَيًنتةةةةنكننه  تنيبنيننايةةةةنكننه كؤانَلنكنيةةةةن، يةةةةند لنكؤنةةةةنو   
كوددسةةتنى نَيطةةنو حونومىخوَيهةةانه يةةنييهه بوونةةن، يةةندومين    
ينديبننه بةووتهنومو كودداينتهى زاننى دؤشهبرانه ننوونكنى، 

وونه زمخرميةةنكه كةةنلتودو كةةن   ناننةةن بوونةةن يةةؤو ددوسةةت بةة    ي

هووسىبنديناه نوسةةنداى بنشةةَيكه دينديةةنى بةةووم، نطةةن     دمسةةت
ى ايََةةةةه خةةةةنَلكه، سةةةةند  لةةةةنومط زاةةةةنىى يةةةةندمبينته كؤلكَةةةةؤد 

 ونومينكه دموَلنانناو كنلتودو ننتنومي .
نةةؤدو ذيةةننه دَيًةةن  نصةة  شةةَيوازَيكه تنيبةةنته خةةؤو ينيةةن،  
ومكةةةو شةةةَيومو قسةةةنكودنه ننووةةةنكنى، ثننةةةا، نوكتةةةن، طةةةؤدانه،   
ينَلاند كئ، يندو، قسنو قؤد ، شَيومو ن ىبةندد، شةَيومو بيهةنو    

تى نوانكةةةةندو، ددوسةةةةتكودنه شةةةةتوانةى كندمسةةةةتنو ثَيويسةةةة 
ذيةةننه يةةنبوديض دا ى نةةنديته تنيبةةن  بةةنخؤو بنديةةنم يَيهةةنوم     
يندومين حنقنين ى  وةى حنيواىى بنيتى بنلؤدمى بنسةندين ى  

اَيًنتةةةةنكنىى ننيَيصةةةةتهه بنسةةةةندينته اَيةةةةذوويه، بنوَيوانكودنو
خنَلكنكةةنو سةةندننم يةةنو كةةنلتودم تَيةةا دموةةئى بةةندمو كةةنوتنى       

ؤانآلينتينكننه ننداى تَيا دموةو،  دموَيت، سندننم ثنيومناين ك
ذيةةننه ينسةةنيه خةةنَلكه ومكةةو خةةؤو ددوسةةت ننبَيتةةنوم، يناةةنط     
كنوتنناىى شَيوانانه بنشَيكه ديندو كنلتودو ننتنوميه خنَلكه 

 كوددستننن.
 *جؤرى ضوارةم:جيهؤشايدى ئابوورى:

 ينشكواين ينبوودو سندونومو ذيةننه اوؤظةن، لةن يَيوشةنكننه    
ًنتةةةةنكنى، وَيوانكودنةةةةه  ن تةةةةنآلنكودنه دَييننفنلنكننةةةةاا نطةةةةن لةةةة  

سندوةةةنوم ينبوديةةةنكننيض انبنسةةةتَيكه ديةةةند بةةةووى  و سةةةوثنو 
عَيواة ينان نطن لنومو ثَيض يةنومو يَيوشةه يننفنلةنكنى دمسةت     

 ته عَيةةواة يةةناوو خةةؤداةى بكةةن ، بةةن بَويةةندو دممسةةه حكواةةن َيث
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ينكه ذيةةةةننه دؤذانةةةةن قندماةةةةن كةةةةواى لنشةةةةندمكنننوم   يثَيااويسةةةةت
يةةةةنذاومى   ,كودنه خةةةةنَلكه ينةةةةنو دَيًنتةةةةنكنى بكوَيت..بوسةةةة   دموا

ننخؤشه بذودمكنتنومى شرازمو ذيننه ينسنيه ننو كؤاني تَيةا  
 دمدا .

عةةنر حنسةةنى اننيةةا كةةن سندثندشةةته سةةندننم يَيوشةةنكننه  
يننفنلةةةةنكننه دمكةةةةود، لنكؤبووننوميةةةةنكه لنطةةةةني لَياوسةةةةواوانه   

 وم ينددوشةةةةنكوىلةةةةن يَيسةةةةتن دا دمَلئ:)15/4/1988 دموَلةةةةن  لةةةةن 
بةةنكودمومط ، (20)(نةةنو ىينوىكندمبن لةةندَيًن  نصةةيهنكنى دمبةةو م   

اَيكودنه يَيوشةةةةةه يننفنلةةةةةنكنى  يةةةةةنم سينسةةةةةنتن ثةةةةةَيض دمسةةةةةت   
كةةةواى، واتةةةن  وشنكننيصةةةاا كندَيًنتةةةنكنى وَيوان نَيبةةةننَيكوا، لنيَي

يةةنبوودو طونطةةه خةةنَلكه كوددسةةتننيض وَيوانكةةوا،   و سندوةةنوم 
ينوكَيصنو يةنبوودو نَيةواى شةندو    ينانط خواث كندو كودم سند 

  د .
بندابنشةةكودنه تنوانةةنكننه يننفنلةةنكنى بةةنطوَيومو نؤدمكةةننه  
نيهؤسةةنيا يةةنومانى بةةؤ دمدكةةنو ، كةةن  يةةنو يَيوشةةننن لةةن يةةناوو   
دووينكةةةنوم بندنناند َيةةةذكوابووى بةةةؤ كنوتننةةةانَيكه سةةةنداثنطرو     
خةةةةنَلكه كوددسةةةةتنىى ينوَلةةةةااى بةةةةؤ ديصةةةةنكَيض كودنةةةةه ذيةةةةنى    

 اوو.بنتنو

 
 

 
 

  بةشى شآيةمبةشى شآيةم
  

  ئةنفالء ثةمياننامةى ئةنفالء ثةمياننامةى 
  جينؤسايدجينؤسايد  بةربةندكردنىبةربةندكردنى

 
سةةةا خسةةتهن سةةند  و نةةاكودنه نيهؤسةةنيا بنثناننهناةةنو بند

ننتةةةةةةنوم  لن يةةةةةةنى دَيكدةةةةةةواوو  9/12/1948لةةةةةةن  تنوانكةةةةةةندانه
ينكطوتوومكننةةةنوم بذوكوايةةةنوم، يةةةنم ثناننهنانيةةةن دَيكنوتهَيكةةةن 

ومو ثنبننةةابو، وةةونكن بنبةةن ى  لةةننَيواى دموَلنتننةةاا كةةن دمبةةئ ثَيةة  
بهةةةنان ينسةةةنيينكننه يةةةنم ثناننهنانيةةةن بهةةةنانو ييمارمتةةةي وى     

نهنانكةن دمبَيتةةن سندوةةنوم بةةؤ ينسةةنو نَيودموَلةةنتنى، بنبةةنته  نثنا
ثناننهنانكةةةةةن قندماةةةةةنكودنه تةةةةةنوانه كنوتننةةةةةاىى تَيكةةةةةااىى     

كواوم يظَيكةةه ديةةند يةةنزاددانه اةةندوى انعهةةنوو يةةند كؤانَلةةن اوؤ  
 ؤظنينته دمطوَيتنوم.وينم بنبنتنط سندننم ا, ا دنيندلن

كؤاةةنَله اةةوؤظ لنبةةند يةةنومو لةةنداىى سةةتننانه بنددمواااايةةن      
لنطةةةنا دمودوبةةةندى لنطةةةني دونيةةةندا، تةةةنواى لةةةندذو يةةةند كؤانَلةةةن   

 اوؤظَيا واتن تنواى لندذو اوؤظنينته.
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يةةةةنم ثناننهنانيةةةةن لةةةةن ثَيصةةةةنكهى نةةةةؤزدم بننةةةةاى ثنشةةةةنكه   
 (21)كه ديةةندو ينيةةن لنينسةةنو نَيودموَلنتننةةاا.ثَيكًةةنتووم، بنيةةنخَي

بننةةاو ينكةةناه يةةنوم دينديةةامكن  كةةن بنشةةاادانه ثناننهنانكةةن    
هةن يةؤو كنوتننةانه    بلنسةند يةنوم دمكةنى يةنو كندانةنو دم     ننخت 

اا، بةةنطوَيومو ينسةةنو نَيودموَلةةنتنى   ياةةوؤظ لةةنكنته شةةند ى ينشةةت   
بةةةةةؤ ى ثةةةةةنانى دمدمى كةةةةةن دمسةةةةةت بةةةةةنكندبو ابنشةةةةةااد تةةةةةنوانو،

 ه.انبندبنناكودنهى سةا خستهن سند تنوانكند
نيهؤسةةةنيا يةةةند بةةةن يةةةناو ازو   , بةةةنطوَيومو بننةةةاو ينكةةةناه   

بنَلكو لنكنتَيكيصاا كةن شةند     شند ولنكنته نننطاا ينجننم نندد ،
يندادا نةةةنبئ، كنواتةةةن، ايتةةةؤدو ينجنناةةةاانه تنواننكةةةن يناةةةن    لةةةن

  ينننو يندكوشتهه داستنوخؤ ننطوَيتنوم.
ناةةاانه يَيوشةةنكننه يننفنلةةنكنى ثَيصةةرتى بنانوميةةنكه بةةؤ ينجن

امكوا، قندماةةةةنكودنه ينتووةةةؤو نَيةةةةواى  يةةة دودو ددَيةةةذ يناندمكند 
شةةةندى دَيًنتةةةنكنى، كَيصةةةنننومو قوتنخبننةةةنى ننخؤشةةةدنننكننه     
دَيًنتةةةةةةةنكنى، بو يهةةةةةةةه كندمبةةةةةةةنو دَيًنتةةةةةةةنكنى، قندماةةةةةةةنكودنه  

ًنتنكنى، كصتوكنَله لنشندمكنننوم بؤ دَي اننهى كندمسنومخوادد
يناةن سةةندبندو يةةنومو كةةن سينسةنته حكواةةنته عَيةةواة بندانبةةند   

لةةةندواو يننفنلةةةنكنى طةةةؤد انه    خةةةنَلكه كوددسةةةتنى و لةةةنثَيضىو  
بنسةةةةةةةنددا نةةةةةةةنينتووم، بةةةةةةةنَلكو طةةةةةةةوتو، ييعةةةةةةةاام، تؤقننةةةةةةةاى،    

 داطواسوىتنعويب كودى بنددمواان.
 

 كة دةلَآ:ةمابةندى دووةمى ثةميانه
َيكةةن لةةنم كندانةةن بنانبنسةةته   )انبنسةةت لننيهؤسةةنيا يةةند كند 

كنوتننةةةانه تةةةنواوو ينبنشةةةَيكه يةةةند كؤانَلةةةن اوؤظَيةةةا كةةةن يةةةنم     
دؤخنينى لنبندونو بطر ، نيصتمننه ينى يتهؤطواكه ين دمطنز يةن  

 ينيو.(
 بنطوَيومو بننةاو دووماةه ثناننهنانكةن بؤاةنى دمددمكةنوَيت     
ثَيويسةةةتن انبنسةةةته كنوتننةةةانه سةةةندننم يةةةن بنشةةةَيكه كؤانَلةةةن   

ظَيكةةه ديةةنديكواو يةةنبئ بةةؤ يةةنومو نيهؤسةةنيا ديةةندو بكةةو ،  اوؤ
نؤدو ينو كندانن بنثَيه ينانى بنناو دوومم بننيهؤسنيا ديندو 

 دمكوَيو ينانننى:
 كوشتهه ينناااننه ينو كؤانَلن. ة1
زيةةنى طنيننةةاى بةةن لنطىشةةَيوانانه بةةرو يننةةاااننه يةةنو        ةةة2

 كؤانَلن.
و بندودؤخَيكه سنختاا دانننه ينو كؤانَلن لنذَي ة بنيننقنست3

 كن ببَيتن يؤو كنوتننانه يناوو ين بنشَيكه.
 ة تنطندم خستهن بنداهااي بووى لننَيو ينو كؤانَلندا.4
 ة بنزؤد داطواستهه اهااي لنو كؤانَلنوم بؤ كؤانَلَيكه تو.5

ى تنوانةةةةنكننه ينطةةةةند بةةةةنوددو سةةةةنيوو يةةةةنم كندانةةةةن بكةةةةنيو 
 نناننكن دوو يننه ينين:خبوَيهيهنوم، نؤدو كنوت يننفنلنكنى
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يةةةةنزادداىى  أةةةةة  يةةةةننه اةةةةندو: واتةةةةن، كوشةةةةوى ثةةةةن اندداىى
 ننزؤة كودى. شَيواناى و

ةةة  يةةننه انعهةةنوو: واتةةن، ددوسةةت كودنةةه بةةندودؤخَيكه        
سةةنخت بنانبنسةةته شةةَيواناىى كنوتننةةاىى ثَيكًَيهةةننه يةةنزادو      

واناى، بةةةةنزؤد داطواسةةةةتهه اهةةةةااي لةةةةن   َيدمدوونةةةةهى سةةةةند لَيصةةةة 
دا ى نةةةةنديتى زاةةةةنىى  كةةةةن كؤانَلَيكةةةةنوم بةةةةؤ كؤاةةةةنَلَيكه ديكةةةةن

 (22)كنلتودينى نينوازم.
لنيَيوشةةنكننه يننفنلنكننةةاا، كوشةةو بنشةةَيوازو نؤدبةةننؤدى    

كود(لةةنثَيض ينجنناةةاداوم)ومكو ثَيصةةرت بنمسنن بةةنتنةى بنكؤاةةني  
يننفنلةةةةنكنىى لنسةةةةنددماه يننفنلنكننيصةةةةاا خةةةةنَلكَيكه زؤد لةةةةن     

بةةةنيؤو سةةةوثنوم دادمطةةةوَيةداى بةةةؤ  ى بةةةنزؤدى دَيًنتةةةنكننه خؤيةةةن
يؤددوطةةةةةنو زؤدماََه)امعةةةةةن  قسةةةةةوين(، لةةةةةنو يؤددوطنيننةةةةةندا   

 بةةؤ ددوسةةت ببةةوو كةةن كةةندو خواثةةه    ذيةةننَيكه سةةنختى ينَلؤزيةةنى 
تَيكةةةاانه ثنيومنايةةةن و ووم سةةةند برىيؤطىدماندىاَيصةةةا بةةةكود

كؤانآليةةةنتهى يةةةنبوودوى خَيةانيةةةنكننه نةةةنداى، يةةةند لنيَيوشةةةه   
كةةةنس ننزانةةةئ  ولنكننةةةاا اهةةةااآلى لةةةندايكنى نينكواوننتةةةنوم يننفن

ا كنننوو)نةةةةنبن  كةةةةني  وةةةةينى بنسةةةةند يةةةةنتووم، يةةةةنومتن دايكَيةةةة
ننووةنو نةنبندو، دمدبةندمو ذيةننه      1961و يا بووادممحننن(لند

زيهةةةةاانه تةةةةؤبةاوم دمَلَيت:)اهةةةةني طصةةةةته لنتوسةةةةن دمنطةةةةه اةةةةؤد  
يند(بنوكيصةينى تةن   بوو)شندؤىدَيَلطند ابوو، او خؤم دوو اهنَلك ثين

يند وننام بنينديض بوو بنآلم دونين يننا   ينو  ثَيكنومبوويو،

ينو يؤآلننيض ينومنامينى تئ تنثننةابوو يةنتو     طنداه كودبوو،
دؤمحةنى دمدوةئ لةن طةندان، كنوةه      ننيننهنان، يةند خةنديا بةوو    

لنيننةةا  يةةؤَله تويصةةنوم بنسةةؤنام ينويةةنى كودبةةووم ذَيويةةنى تةةن     
يؤَلنكنو يَيمنط دمدطنىثنجنندمينى داخستبوو،  سندانينى بَيت،

يند كونئ ننبوو بؤ ينننسندانيض، خنديا بوو طصتمنى بتنسةَي   
ين بةةنو ومزعناننةةنوم بةةنو تةةوسى دَلةةن د اوكةةئى تيهةةوَيتهى بوسةةَيت   

 يةةةةنبوو مشننةةةةنوم شةةةةنو يةةةةنتو لةةةةن يؤَلنكناننةةةةاا يندوةةةةه اهةةةةني
تهةن ذوودمومى  بكنم، كةن يةنو زاَلمننةن ين   يبودينى..ننزامن وةؤى بنسة  

ثةةةن اندو اهنَليننةةةاا، يندوةةةه اهةةةني يةةةنبوو وا خةةةؤو يننوسةةةنى     
ثَيمننةةةنوم يةةةن  و  ينيةةةنو  بضةةةَيتن نةةةنو زطمننةةةنوم، ينكةةةن ينكةةةن   

دؤذ بوو لن 20وا ينبوو ني ينبوو لَيمننينى سننا، اهنَلهيندوه اه
دايةةا بووبةةةوو، ثةةنلينى طةةةو ى بةةةندمم دمسةةتينننوم شةةةؤد  يةةةنبؤوم    

ى، بوديننيةةةةنى. زيةةةة ى زادو اهةةةةني طةةةةنودو يةةةةنتوو  ثند مسةةةةَيَكن
 (23)اوسََمنى ينكود.

ديةةندم، بةةؤ ينجنناةةاانوتنواى نطةةن لةةن كوشةةتهه داسةةتنى خةةؤ،   
ندنه سةةةةنختى لةةةةن حنَلةةةةنتَيكه لةةةةن   اةةةة وددوسةةةةت كودنةةةةه يةةةةنل 

ينكننه ذيةةنى، يكودىى دابةة  نةةنكودنه ثَيويسةةت  يبوسةة خؤدا،سةةند
ى بويتيةن لةن   وةونكن تةنوا  ومكو كودادو تنواى دمذاَيوددَيو، يناننن 

ا اتهنع عةةةةو )القيةةةةنم بنلفعةةةة (ومكو كوشةةةةو، يةةةةنى نةةةةنكودى)ىدكو
 ينكننه ذيةنى. دمان كودنه خواددماةننهى ثَيويسةتي  ومكو قن(الفع 
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بننةةاو سةةَييناه ثناننهنانكةةن نةةنة تةةننًن كوشةةتهه داسةةتنى خةةؤ  
   م كندانن:نبنَلكو سةا دمخنتن سند ي

 نيهؤسنيا.ة 1
 ؤسنيا.ثينى طَيو اى بنانبنسته نيهة 2
 ينناانه د استنو خؤو ينشكوا بنانبنسته نيهؤسنيا.ة 3
 ينوَلااى بؤ ينجننااانه نيهؤسنيا.ة 4
 كودى لن نيهؤسنيا.يبنشاادة 5

ند كةواوى،  تة نناا، دمبيةه  يةنم شةَيوازانن دمك   لنيَيوشه يننفنلنك
كوشةةتهه داسةةةتنى خةةؤ بةةةن تةةنةى بنكؤاةةةنَا، بةةنبو يندو دممسةةةه،     

دذَيةةك لةةن دمزطنكةةننه داطنيننةةانه    سةةوثنى وةةنكاادمكننه سةةند بةةن  
دذَيمةةنوم بةةةن حةةةنانسى ثينينَلةةاانَيكه زؤدموم يننيةةةنى دمداى كةةةن   

ينوم لةةةةن ثَيهةةةةنو ه يننفنلةةةةنكنى يةةةةندكَيكه نيصةةةةتيمنني يَيوشةةةةنكنن
 .بندذمومناو ووآلتااين

لةةةنم شةةةيكودننومين دمطنيهةةةن يةةةنو ينجنناةةةنو كةةةن بننةةةامكننه   
نيننةةةةةةاو ، بةةةةةةنو نؤدَيةةةةةةا ثَيهنسةةةةةةنو تنيب1948ثناننهناةةةةةةنو

ن تةنواوو  امكنى، نؤدو تنواننكننه يةننفنليض بة  يديند نيهؤسنيا
كودىى ثَيهنسن كودنن. كنواتةن، دمَلةَي  كةن    دمخوَيتن بند ينو ديندي
 دمكودنه سينسنته نيهؤسنيام.نيَيوشنكننه يننفنا ثي

  
 
 

 ئةجنام
اةنى لةن   -لنم لَيكؤَليهنوميندا، بن سئ بةنط تنوانةنكننه يةننفنا   

نوانه نيهؤسةةنيادا شةةيكودؤتنوم، طنيصةةتويهنتن تةةوةةواد وةةَيومو 
ينو ينجننانو كةن يةننفنا بةن طةوَيومو وةنااى اننةنو نيهؤسةنيا        

يةةن، وةةونكن تةةنواى بةةووم لةةندذو    يتةةنوانَيكه دد ناانةةنونَيو ننتنومي 
كؤانَلن اوؤظَيكه ديةندو كةواو كةن )كةوددى(. يةند كنسةَيا كةن بةند         

بووم، بةةنَلكو شةةنآلوو يَيوشةةنكننه يةةننفنا كةةنوتووم دَيكةةنو  نةةن     
لنبةةند يةةنوم بةةووم كةةن كوددم،وةةونكن بةةن يةةيض نؤدَيةةا نيةةنوازو         

بةووتهنومو كةوددو خةنَلكه    نكواوم لن نَيواى كنسننه ونكاادو ن
 اندمنه كن لةن اهنَلةنوم دميةنى طوَيتةنوم تةنكو ثةرو ثةنة كنوتةن، و        

نؤدمكةةةننه نيهؤسةةةنيادا، دمبيةةةه    لةةةن بنسةةةكودنه  نَيةةةو يةةةن ائ. 
َيوشةةنكننه يننفنلةةاا، بةةند يةةند يةةنة لةةنو    خةةنَلكه كوددسةةتنى لةةن ي 

نؤدانةةن كنوتووى.كوشةةتهه د اسةةتنوخؤ، كنوتننةةانه ننسةةتنيه،     
كنوتننانه بيؤلؤذو،كنوتنناىى شةَيوانانه كةنلتودو  ننتةنوميهى    

 سندوةةةةةةةنومكودىى وَيوانكودنويطةةةةةةةناندؤو يةةةةةةةنبوودوى بوسةةةةةةة  
يةةنكنىى تَيكصةةكننانه ينسةةته يةةنبوودو نَيةةواى شةةندمكنىى  يينبوود

 ى.دَيًنتنكن
لندوابنشةةةةةةةه لَيكؤليهنومكناننةةةةةةةاا بؤاةةةةةةةنى دمدكةةةةةةةنو  كةةةةةةةن 

و سةنَله  نبةن طةوَيومو ثناننهناة    تنيبنينناو تةنوانه يننفنلةنكنى  
بندبننةةاكودنه نيهؤسةةنياى سةةةا خسةةتهن سةةند     دمدبةةندمو 1948

تنوانكندانه لن ينسنو نَيودموَلنتنناا ومكوتنوانه   نَيو ننتةنوميه  
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و انتوسةةيين لنسةةند  ديةةندو دمكو .نيهؤسةةنيايض لةةن بةةند يةةنوم   
سةةةةندننم اوؤظنيةةةةنته، ثَيويسةةةةتن بكوَيتةةةةن زمايهةةةةنو ينسةةةةنيه      

دكودنه كَيصةةنو كةةوددى قةةندم بووكودنةةنومو زيننةةنكننه   نوندمسةة
طةةةنر كةةةودد، لنبةةةند يةةةنو كندمسةةةن ى زيننةةةن اوؤيةةةهى يةةةنبوودوى    

كنواتةةن، يَيوشةةنكننه يةةننفنا تةةنوانه  كةةنوتووم،يكنلَي انعهنويةةنو
حكواةنته  ثننةه نةؤد بةننؤد     نانىنيهؤسنيامى ثَيصرتى بن بندن

 عَيواة بندممسه ينجنناه داوم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثةراويَس شةرضاوةو
لَيةةومدا بةةؤ يةةنومو يننةةا   يةةننه بنسةةنكنانى دووبةةندم بوونةةنوم نةةنبَيت، بةةؤ   ةةة 1

زيةةنتو زانيةةندو لةةن بةةندمو اننةةنو نيهؤسةةنياموم بو وانةةن كتَيبَيكةةه سةةند بةةن خؤاةةنى      
 كودد لن بند د ؤشهنيه ينسنيه تنزمو نَيو دموَلنتنناا.بنننوو: نيهؤسنياو  طنر 

ٚ الةاكتود  ةة  2 االٚىل، َطبٛعوط  مطَعوو١   يٞ،ايطبعو١ عبوعايٖٛط  وَٛووع:االم اّ ايع
 حنسةةةنى ثةةةوود. بةةةندمو تَيطنيصةةةوى  يةةةنارو:د.. يندومين238ص 1987ايهٜٛووو ،

 .10ا2000(، سََيمننه 1بندبندمكننه كودنه يننفنا/ طؤظندو يننفنا،ذاندم)
 . 239،صايعٚيٞ الاكتود عباالوين  حواا:ا نوام ة3
دووبةةندم ننكناةةةنوم   لةةن بنسةةكودنه يننفنلةةاا بةةةؤ يةةنومو كندمكةةننه  ثَيصةةرت       ةةة  4

ينكنمن ديةةندو كودووم.بةةؤ زانيةةندو كةةواواى دمدبةةندمو تنوانةةنكننه يانبنسةةتن سةةندمك
ؤشةهنيه  يننفنا بو وانن كتَيبَيكه تنيبنينى بنننوو: نيهؤسنياو طنر كودد لنبند د 

 ينسنو تنزمو نَيو دموَلنتنناا،
بةةؤ سةةند كةةودد،   بو وانةةن، نيهؤسةةنيا لةةن عَيواقةةااى ثةةن اندو يةةننفنا    يةةندومين:

ومدطَيو انةةه لةةن ييهطَيةييةةنوم: سةةينانناو اةةوكته   ؤو.يَيسةةتىيناةةندمكودنه ايةةاَا 
.يةةةةندومين بو وانن:يوسةةةة  دزميةةةةه،  1999وكواومكةةةةننه خةةةةنة، سةةةةََيمننه  ذزادم، ب

 .2001مسن ، ينجننمى دميننامكننه،ينولَيوكند-نفناني
اند  عواند طةوَا: نيهؤسةنياو طةنر كةودد لنبةند دؤشةهنيه ينسةنو تةنزمو         ة 5

 .14ا1997نَيو دموَلنتنناا، يناسرتدام،
ّ أل: نتوط  االبوط ٠ أ أٚبٚبوط أ ا   لي  أ. ثواٚستٝفطٕ ب ٚ طفًٝعة 6 -1933 عوٛا
  .46ص1998، ستؤكًؤَلك، 1945
 .38ؾ1995ببٌٝ أست ق١ املٛ ، ايطبع١ االٚىل، و: زيند عباالومحة 7
عَيةواة، ومدطَيو انةه:   نيهؤسنياكودنه كودد لن -بو وانن: خنليا سنحل،يننفناة 8

 .99-93ا1999( ستؤكًؤَلك 7طؤظندو دميننا، ذاندم )كنوم ننانا./
 .5(،ا.6ينانى سندونومو  ذاندمو )ة 9

دطَيو انةه كنيةنة دمحيك/طؤظةندو    ونوثَيكنوتهه  تناود: كةننعنى انكيةن، وم  ة 10
 .131-117ا2000( سََيمننه1ذاندم) يننفنا،
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ايةةاَا يَيسةةت وؤو: نيهؤسةةنيا لةةن عَيواقةةااى ثةةن ان دو يةةننفنا بةةؤ سةةند        ةةة 11
 .470ا1999لن ييهطَيةيينوم: سينانناو اوكته زادم سََيمننه  .ومدطَيو انهكودد

 (1916-1913أ ت نٝط) ٚ،ايشفري االَ ٜهٞن ا  ٖٓ ٣ َٛبغٓططذ١َ: َأكتٌ و12
 .33ؾ1990ابح االب١َٝٓ أ ت نٝط، ت مج١ ايهشٓعب نظٝظٝطٕ، وًب ذعٔ امل
 .41ؾ1992ق١ٝ، ذايطبع١ االٚىل. ايال ايعنتٛب ْعِٝ ايٝطأ:زتطزب االبَٔ،و 13
( ينجنواةةةةةةننه يةةةةةةنبوودوى كؤانآليةةةةةةنته، ذاةةةةةةندم    UN)بنَلطننناةةةةةةنو  ةةةةةةة 14

E/CN4/1993/4نيةةةةندو دمدبةةةةندمو بو يةةةةندو   )دمقةةةةه دوسةةةةه(.بؤ زيةةةةنتو زا  80،ا
حكوانته عَيةواة بو وانةن: اةند  عواةند طوَا،يةننفنا قؤنناَيكةن لةن ثواكتَيةا كودنةه          

 .56ا1999(، ستؤكًؤَلك 7نيهؤسنيا/طؤظندو د ميننا، ذاندم)
لةنبندمو نؤدمكةننه نيهؤسةنياموم بو وانةن: نيهؤسةنياو طةنر كةودد لنبةند         ة 15

يةةن  -ذوكواومكةةننه يننةةنو  كةةوددو ايةةاين   بد ؤشةةهنيه تةةنزمو نَيةةو دموَلنتننةةاا. لةةن     
يةنى: وةناكه نيهؤسةةنيا ومكةو تةنوانَيكه دد ناانةن لةةن دذو       17-9ا1997اسةرتدام  

 يندومين بو وانن: 19 1996ينولَيو (،1اوؤظنينته/طؤظندو ينسنثندَيةو، ذاندم)
نةنومدؤكه كؤنةن ثندسةةتنننى دذمكةندو ينسةةنو    - : نيةنوازو دمطةةنز طةوب :ظ. -

 )بنزاننه دوسه(  51-50 1979،اؤسكؤ نَيو دموَلنتنى
يؤخ : نيهؤسةةةنيا لةةةن سينسةةةنته وآلتةةةن ييماوينليينكننةةةاا، اؤسةةةكؤ    يننةةةاد-
 )بنزاننه دوسه(.8 1961
مطَعوو١  ايطبعوو١ االٚىل، َطبٛعووط الةةاكتود عبةةاالوين  حواةةا:ا نوام الةةاور،  -

 بةةةؤ يةةةنوم بكةةةنم كةةةن بةةةند َية     لَيومداثَيويسةةةتن يناةةةنذم  .242-239ؾ1978ايهٜٛووو 
)عبةةنس يمةةةم خاد(،لةةن بنبنتَيكيةةاا  زانيندييةةنكه  زؤد لةةن نةةؤدو  دابةةنط      انكهنس

ن ومدطوتةووم كةن   ،لن لَيكؤَليهنوميةنكه  يَيمة  كودنه نيهؤسنياى تنيبنيننايينكننياا
بَنوكواومتةةنوم.  /طؤظةةندو ينسةةن ثندَيةيةةاا 19 1996سةةنَله  (و1)ثَيصةةرت لةةن ذاةةندمو 
كودبةئ. بةؤ    نسته ينانذمو بةؤ سندوةنومكنو  بواو بن شَيومينكه زابنبئ ينومو  ننو

سنته كوددو تنوانه نَيو كندم-نيهؤسنيا(:)عبنس يمةم خادد استه قسنكنى بو وانن
 .234_230 1999(/4/طؤظندو )ينسن ثندَيةو(،ذاندم )دموَلنته

ينجنواةةةةةةةةةةةننه ينبوودوىكؤانآليةةةةةةةةةةةنته.  (،UNةةةةةةةةةةة بنَلطةةةةةةةةةةةن نناةةةةةةةةةةةنو) 16
( ينجنواةةةةةةةننه UNطننناةةةةةةةنو)(يةةةةةةةندومين بنَلE/CN.4/1992/31.P.72ندم)ذاةةةةةةة

 )دمقه دووسه(.  S/23685/Add.1,9March 1992.p.75   ينسنيض، ذاندم
عةةةةند  قودبةةةةننه: شةةةةنينننَلنكننه يةةةةننفنا، بةةةةندطه ينكةةةةنم، سةةةةََيمننه   ةةةةة 17
2002 ،178-179. 
شنيندمو دكتةؤد كوسةو م.طؤسةايو،ومدطَيو انه: كةنانا حنسةنى  مةند/       ة 18

 .67-57 ثند م2000ننه(سََيم1ذاندم) طؤظندو يننفنا،
حةةةواد اةةةو الهةةةووو العواقةةةه حسةةة  الصًوسةةةتننه. اَةةةن ا نفةةةنا )القسةةةك   ةةةة 19

 .195-192ص2000(،االسَيمننين1العوبه(.العاد)
ى/ عثُوط د ومد -: اعةااد ايتشجٝال  ايؼٛت١ٝ الوط ٜو  عًو٢ وشؤ ا ٝوع    ة 20
 .168ؾ2000(،ايشًُٝط1١ْْٝفطٍ)ايكشِ ايع بٞ(، ايعع )الزت١ً ا
قه ثناننهناةنو بندبننةاكودنه  تةنوانه  نيهؤسةنيا سةةا خسةتهن سةند        دمة 21

 .1948تنوانكندانه،سنَله 
:م ميوو١ ابووط ٠ ادتووٓص ايبظوو ٟ،  بعوو١  ٟغزٚالةةاكتود  مةةا سةةَيك  مةةا  ةةة 22

 .16ؾ1982ثط١ْٝ،االسهٓعب١ٜ
كننه يةةةةةننفنا، بةةةةةندطه ينكةةةةةنم، سةةةةةََيمننه نعةةةةةند  قودبننه:شةةةةةنينننَلةةةةةة 23
 .195ا2003
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 ى دووةمبابةت
 

  عَيراق لة ثَيشَيللردنى عَيراق لة ثَيشَيللردنى 
  بنةما ئينجريةتيظةكانى بنةما ئينجريةتيظةكانى 

  ياساى نَيو دةوَلةتانةوة بؤ جينؤسايدياساى نَيو دةوَلةتانةوة بؤ جينؤسايد
 

لةةةن دواو يةةةنومو اوؤظنيةةةنته بةةةنيؤو دوو نةةةننطه نيًةةةننهى  
نةةنن ى كنولكةةنديه يةةنانى يةةنو وم تووشةةه كندمسةةنته طةةنودمى  

ثَيومنةةايه  ايةةن دموَلةةنتنى بطننةةن يةةنجنناَيا لةةنتوسةةهنة بةةؤوم. دمبو
وانينناا لندذو شند ى بؤ ثنداستهه ينشته. ييرت ينسنو طصةته  نَي

نَيةةةةةو دموَلةةةةةنتنى لةةةةةن دواو نةةةةةننطه دووماةةةةةه نيًننييةةةةةنوم كةةةةةن 
دَيكدةةةواوو ننتةةةنوم بةةةنكطوتوومكنى ثَيكًةةةن ، وةةةووم قؤنةةةناَيكه    

 تنزموبنينخاادموم لن اَيذووو اوؤظنينتياا.
 ،(1)لن ثَيصنكه دمسةتودو دَيكدةواوو ننتةنوم ينكطوتوومكننةاا    

يةةةةةنو  دموَلةةةةنتنى بةةةةن ننوو)طةةةةن نه ننتةةةةنوم ينكطوتوومكننةةةةنوم(     
يندكةةةةنينى طوتؤتةةةةن ينسةةةةتؤو خؤيةةةةنى كةةةةن نةةةةنومكننه دايةةةةنتوو   
اوؤظنيةةةةةةنته لةةةةةةن كندمسةةةةةةنته نةةةةةةنن  باةةةةةةندَيةى كةةةةةةن دوونةةةةةةند 
بنيؤو ةةةةةةننطه نيًننطريةةةةةةنوم تووشةةةةةةه كندمسةةةةةةنته وابةةةةةةووم  
لنبنسةةكودى ننيةةن . يةةندومين بةةنومد و دموَلةةنتنى بنننوو)طةةن نه      

وم ينكطوتوومكننةةةةنوم( ديةةةةنديكواوم بنانكةةةةن بهند متيةةةةنكننه  ننتةةةةن
دااةةنته تنكنكةةنسى وندمنووسةةه، لنطةةنا ينكسةةننه لةةن  ناةةوؤظى ك

 نَيواى ايََنتننه طنودمى بضوكه دونيندا.
ننبةةةئ لةةةن براةةةنى بضةةةَيت كةةةن دمسةةةتودو دَيكدةةةواوو ننتةةةنوم       
يةةةةةنكطوتوومكنى بنَلطنننانينكةةةةةن خنسةةةةةََنته دَيكنوتههنانيةةةةةنكه 

ن لةةةةننَيواى دموَلنتننةةةةااو ومكةةةةو ثناننهنانيةةةةنكه    نيًةةةةننه ينيةةةة 
بهةةنانو ينسةةنيه بةةووم بنسندوةةنومينكه طةةون  لةةن     ددوسةةتكندو

ينسنو نَيو دموَلنتنناا، وةونكن لةن يةنجنناه يةنكطوتهه خواسةته      
دموَلةةنتننه دونيةةنوم ثَيكًةةنتوومى ينانجنةةنكننه سةةندننم ذيةةنىى      

 ينسنيصه اوؤظنينته دمطوَيتنوم.
مسةةتود ثةةناننه يننةةاااننه دَيكدةةواوو (و يةةنانى د25بننةةاو)

ننتنوم ينكطوتوومكنى تؤاند دمكن ، كن ا  دمدمى بؤ بو يندمكننه 
 ينجنواننه ينسنيضى نَيبننَيكودنينى بن طوَيومو دمستودمكن.

لنبنديةةةةةةةةةةنومو كةةةةةةةةةةن ويةةةةةةةةةةنى دمسةةةةةةةةةةتودو دَيكدةةةةةةةةةةواوو   
ننتنوميةةنكطوتوومكنى ددوسةةتكندو بهةةنانو ينسةةنيين، ثَيويسةةتن     

و نَيةةو دموَلةةنتنى لةةن دوو نةةؤدم بهةةنانو ينسةةنيه   بةةةان  كةةن ينسةةن 
 ثَيكاَيت:

بو يةند لنسةند نةؤدو     ة بهنانو تنواوكةندو يةنكرت كةن دمكةو      1
-)قواعةةا اكمَةةن -Regle Declaratives-نينوازيةةنى بةةادَيت 

 اتممن(.
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(. آَ ٠)قواعا -Regle Impertives-ة بهنانو ييمارمتيظ2
بنثَيضةةةنواننينى  يةةةناؤدمينى خنسةةةََنتَيكه بةةةن و ينيةةةنو نةةةنكو  

 دمكتندبكوَيت.
بؤ منوونن: يةنو بهةنان ينسةنيينو كةن كوشةو قندماةن دمكةن ،        
ثَيويسةتن دَيةةو َر بطرَيةتى  دمبةئ يناوكةنسى  يةننَيا  ثَيةومو        

، يةيض كنسةَيكيض دمسةنآلته يةنومو ثَيهةندد  خةؤو       (2)ثنبننا بةو 
 ا ، يةند دَيكةنوتهيَ  (2)لنثنبنناَيته بهنانو ييماومتيظ دوودخنتةنوم 

ينو لندذو َيقو كودى بَيت، كندَيكه ننبنن اوَو  ين بَو نكهلندذو ا
اوم( لنينسنو آتيظ)قواعا . بهنانو ييمارم(4)بهنانو ييمارمتي ن

 .  (Juscogens)نَيودموَلنتنناا ثَيه دموتوَيت
كؤاةةةةنَليا يؤكةةةةند يةةةةنى كةةةةن بوونةةةةن يةةةةؤو ددوسةةةةت بةةةةووىى     

 ن:ثَيكًَيهننه بهنانو ييارمتيظ، ومكو ينانن
ةةةةة يؤكةةةةندو اَيذوويه:كنديطةةةةنديه اَيةةةةذوويه ينسةةةةنو نَيةةةةو    1

 دموَلنتنى.
ة يؤكندو كنلسنكه: كنبوونن بةنيؤو ددوسةت بةوونه بةنينو     2

 اوؤظنينتهى ينخنقه.
ةةةةةة يؤكةةةةةندو كؤانآليةةةةةنتهى ثَيصةةةةةكنوتهه شندسةةةةةتننينته     3

 اوؤظنينته.
 دوست بووىى ثَيصكنوتهه دموَلنتنى ة يؤكندو سينسه، كن د4

بنَلطننناةةةةنو لَيكنوتةةةةنوم  كنوتههناةةةةنو ثناننهناةةةةنوكؤاةةةةنَلَيا دَي
 دمدبندمو شند ى ينشتهىدَيةطوتهه كنداانته اوؤظنينته.

ة يؤكندو ينسةنيه لةن ثَيومنةاو نَيةواى دموَلنتنىىينسةنو نَيةو       5
 .(5)دموَلنتنى

بهنان ييمارمتي ةنكننه ينسةنو نَيةو دموَلةنتنى، ثَيومنةايينى بةن       
ه انكه بووىى ثندمثَياانه ذيةننه  ثنداستهه انكه اوؤظ. بنتنيبنت

لةةن بندوطوجنةةنى. لةةن كنتَيكيصةةاا كةةن كَيصةةنو بنكؤاةةني كنوتننةةانه  
اوؤظ ددوست دمبَيت. اوؤظنينته لن ينسةته ثنداسةتهه ثونسةياه    

 .(6)دموشت لننَيواى دموَلنتنناا ثَيويستن دابومستَيت
 ؤظين ى كندمنسةةنو بةةنديتننينىسةةينانديكنى 8/8/1945دؤذو 
دَيكنوتههنانينكينى اؤدكود بؤ ثَيكًَيهننه دادطنيةنكه   وآلتننه تو

 .(7)سندبنزو، ينومبوو دادطنو نودنبَيود ددوستبوو
تنواننكننه ننزينكننه ينَلمننين لن وآلتنناا لن نةننطه دووماةه   
نيًننيااو ثَيكًَيهننه دادطةنو نةودنبَيود، بهنانيةنكه بنشةينى لةن      

نوانبندانه ننن ى تنوانه ينسنو نَيودموَلنتنناا دينديكود، تنكو ت
دذو اوؤظنيةةنته دمدبةةنز نةةنبو، بنتنيبةةنتيض تةةنوانه نيهؤسةةنيا      
ومكو تنوانَيكه توسهنة لن اَيذوو اوؤظنينتيةاا بنيةنخَيكه بنشةه    

 .(8)لن ينسنو نَيو دموَلنتنناا ثَيادا
 ن دَيكدةةةةةةواوو ننتةةةةةةنوم يةةةةةةنكطوتوومكنى لةةةةةة9/12/1948دؤذو

ةاخسةةةةتهن سةةةةةند  ثناننهناةةةةنو بندبننةةةةاكودنه نيهؤسةةةةةنياى س  
تنوانكةةةةندانه نيهؤسةةةةنيا بذوكوايةةةةنوم. دؤذو دواو ييمةاكةةةةودى  

دا يةةةةند لةةةةن 10/12/1948د يةةةةنو ثناننهنانيةةةةن، واتةةةةن لةةةةن  لنسةةةةن
دَيكدةةواوو ننتةةنوم يةةنكطوتوومكنى نةةند و طةةنددوونه انكةةن اةةوؤظ    

 بذوكواينوم.
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بذوكودننومو دوو بنَلطنننانو طون  ينة لةن دواو يةنة يةنوم    
موَلنتننه دونين بةنيؤو كندمسةنتنكننه نننطةنوم    دمطنيننَيت كن د

وةةننا انتوسةةه ينخةةنو طوتووىىينشتهىينسنيصةةه اوؤظنيةةنته    
طنيصتؤتن ينستَيكه سةنختى يةنَلؤز. ثَيويسةتن داى بةنومدا بهةَي       
كةةن بنيةةنخه بذوكودنةةنومو ثناننهناةةنو تنيبةةن  بةةن نيهؤسةةنيا    

يض وننا ثَيويست بوو، يةندومين نةند و طةنددوونيه اةنكه اةوؤظ     
ثَيويسةةتوينكه ديةةندبوو بةةؤ نةةَيطر كةةودىى ثنداسةةتهه انكةةنكننه   

 اوؤظ.
نةةةند و طةةةنددوونيه اةةةنكه اةةةوؤظ خنسةةةََنته ينسةةةنيه اةةةن ى    
ينزادين بهند متينكننه اوؤظ لن سنددادَيته ينسنوم طواسةتهنوم بةؤ   
سةةةةنددادَيته دمسةةةةنآلته)ان (، واتةةةةن، ثَيويسةةةةتن نَيطركةةةةودىى   

نسةةةةنومبو، لنسةةةةندوو ي دَيةطوتهةةةةه اةةةةن ى ينزاديةةةةنكننه اةةةةوؤظ   
صةةنكينكنو نةةند و طنددوونيةةاا دونكواومتةةنوم كةةن  يةةندومكو لةةن ثَي

نكةنكننه اةوؤظ بةنيؤو دادثندومديةنوم بَيةةت     اثَيويسةتن ثنداسةتهه   
. يناةةةةنط كنتَيةةةةا (9)تةةةةنكو اةةةةوؤظ ننوةةةةندو يةةةةنخه بةةةةووى نةةةةنبَيت 

سةةةةةنددمطوَيت كةةةةةن سيسةةةةةتَيمه دمسةةةةةنآل  لنسةةةةةند بهنانيةةةةةنكه  
 .دادثندومدانن بهين  نوابَيت

لةةةنعَيواة،و كةةةنبنس لةةةن دَيةطوتهةةةه انكةةةنكننه اةةةوؤظ دمكةةةنيو   
لنينسنى بو يندم دممسيينكننه ننوخؤو و بنكودمومط، سينسنته 

ديةندم.  ثَيصةَكندوى تنوانكندييةنكه زمةى توسةهنكه ثَيةوم      عَيواة
شةةه اةةنكه اةةوؤظ نيةةن ومكةةو تةةنة لةةن     ومدا، قسةةنانى لنسةةند دمو لَيةة

 اةةنته اةةوؤظ بةةن تةةنواويه   عَيواقةةاا، ينطندوةةه لةةنو بندميةةنوم كندا   

كواوم، بةةنَلكو قسةةنانى لنسةةند ثنداسةةتهه انكةةنكننه طةةنر      ثَيصةةَيَ
 كوددم لن عَيواقاا.

اةةةةةندنَيكه نيًةةةةةننه لةةةةةن دواو نةةةةةننطه   وبةةةةةن طةةةةةوَيومو ينل 
ينكناةةةةةةنوم، بنشةةةةةةوودو كوددسةةةةةةتنى خوايةةةةةةن سةةةةةةند دموَلةةةةةةنته  

قيض ثةةةنط سةةةنآلنَيا كةةةن لةةةنذَيو  تنزمددوسةةةتكواوو عَيةةةواة. عَيةةةوا
تننيندا بةةةوو، لةةةن دمسةةةن ته كؤلؤنيةةةنَله بةةةنديتننه  َيته بةةةندياننةةةا

دزطةةةةندو بةةةةوو. ينطةةةةند لةةةةندواو نةةةةننطه دووماةةةةه نيًننيةةةةنوم      
سةةةةةنيوبكنيو، عَيةةةةةواة ومكةةةةةو يننةةةةةاااَيكه دَيكدةةةةةواوو ننتةةةةةنوم   
يةةةةةةنكطوتوومكنى لةةةةةةن ووادوةةةةةةَيومو ثنيومنةةةةةةاو نَيودموَلنتيةةةةةةاا   
بنشةةةاادبووم لةةةن ذاندميةةةنكه زؤدو بنَلطننناةةةنكننه ينسةةةنو نَيةةةو     

 تنناا كن ينناَيكينى ومكو منونن ننو دميَيه :دموَلن
 .1945، سنَله UNة دمستوودو دَيكدواوو1
ة ثناننهنانو بندبنناكودنه نيهؤسنياى سةا خسةتهن سةند   2

 .1948تنوانكندانه نيهؤسنيا، سنَله 
 .1948ة نند و طنددوونه انكه اوؤظ سنَله 3
سةةتهه ةةة دَيكنوتههناةةنكننه ذنةةَيظ تنيبةةن  بةةن بننةةنن ى ثندا  4

لنطةةني يةةنددوو بوؤتؤكةةؤَله سةةنَله  1949خةةنَلكه اةةندمنه، سةةنَله 
1977. 
ةةةة ثةةةناننه تنيبةةةن  بةةةن اةةةنكه اةةةندمنهى سينسةةةهى لنطةةةني     5

ثةةةةناننه تنيبةةةةن  بةةةةنانكه يةةةةنبوودوى كولتةةةةودوى كؤانآليةةةةنته 
 لنطني ثنشبنناَيا.1966سنَله
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سندننم يةنو بنَلطننناننةن ومكةو دَيكنوتههناةنو طونطةه نَيةواى       
دموَلةةةنتنى بنشةةةااديينى  نتننه دونيةةةن كةةةن زؤدتةةةويو ذاةةةندمو دموَلةةة

تَييننةةاا كةةودوم، تَيكةةو او اوؤظنيةةنته دمطونةةنومى ثَيومنةةايينى بةةن     
ن لةةةن دونيةةةندا لةةةن كةةةنته شةةةند و  بةةةووىى كندااةةةنته اوؤظةةةنوم ينيةةة 

اا، ثَيومنةةايينى بةةن ثنداسةةتهه انكةةنكننه اوؤظةةنوم ينيةةن و   يينشةةت
 طن نه دونين دمطوَيتنوم. ومة)تنة( ينومة)كؤاني( كن ايََنتنىى

يةةةةنو بنَلطننناننةةةةن، لنبنديةةةةنومو لةةةةن شةةةةَيومو ثناننهناةةةةنو      
قواعةةةا قننونيةةةن(دا ثَيكًةةةنتووى،   -ددوسةةةتكندو)بهنانو ينسةةةنيه 

ثَيكًةةةنتووى بهةةةنانو يةةةنو بهنانيننةةةنو لةةةنو سندوةةةنواننوم   دمبهةةةن
ييماةةةومتي وى خؤيةةةنى دمسةةةنثَيهو بنسةةةند سةةةندننم دموَلةةةنتننه     

 دونيندا.
و كةةةةةةن اوؤظنيةةةةةةنته طنيصةةةةةةتؤتن ينسةةةةةةتَيكه    لةةةةةةنم قؤنناةةةةةةن 

كنوتوو لنسةةةةندمو بيسةةةةتى ينكناةةةةاا، انيةةةةنو دا ى  صةةةةبندزىثَي
ننيواَيايةةةةن كننَيبةةةةننَيكودىى كةةةةندثَيكودنه يةةةةنو سندوةةةةنواننو 
ينسةةةةنو نَيودموَلةةةةنتنى لةةةةننَيواى بندذمومنةةةةايهى يَيةةةةةدا ثَيصةةةةَي     

و كةةةةودد يةةةةنود و  دمكوَيوىثنداسةةةةتهه انكةةةةنكننه  طةةةةنلَيكه ومكةةةة   
 نوم.هنددَيتَيل

طةةنر كةةودد خةةؤو بةةن ثَةةنو ينكةةنم لةةنو بندميةةنوم    ينطةةند يَيمةةن،
بندثوسيندبكنيو كن ننيتوانيوم)ين بؤو نند مخسنوم( دمسنآلتَيكه 
سينسةةه يةةنبَيتى داكةةؤكه لةةن انكةةنكننه بكةةن  يةةنويض بةةنيؤو       

اةةةةندنه دمدمكهىننومكيةةةةنوم، بةةةةنآلم بةةةةن ينناازميةةةةنكه زؤد   وينل

واةى دموَلةةةةةةةنتننه بندثوسةةةةةةةيندَيته دمكنوَيتةةةةةةةن ينسةةةةةةةتؤو عَيةةةةةةة
 دمودوبندوسينسنته نَيودموَلنتنى لن نيًنناا.

ديندم كندَيكه ينسنى نين كن بنوددو دووداومكةننه سينسةنته   
دؤذاننو عَيواة لن ينسته طنر كوددا خبوَيهيهةنومى بنَلطننناةنكنى   

نةةنوخؤدا تةةنووتو  بكةةنيو. ينوسينسةةنتنط   هلنطةةني دووداومكةةنن
يَيهةةةنوم، سةةةندننم بوادمكةةةننه   كندمسةةةنتَيكه واو بنسةةةند كةةةوددا

ذيةةننه طوتؤتةةنوم. يةةنو دووداوانةةنو كةةن لةةن يةةنجنناه سينسةةنته       
ينى ينسةةةنوادَيكه توسةةةهنةى دوود اةةةنودا  عَيواقةةةنوم دوويننةةةااوم، 

 بووىى ذيننه طنر كوددموم نئ يَيصتووم. بنسند
ينطند خنسََنته بهةنان ييمارمتيفةنكننه ينسةنو نَيودموَلةنتنى     

سةةةند دموَلةةةنتننه دونيةةةندا، ينواسينسةةةنته   داسةةةنثننانه بَيةةةت بن 
 عَيةةةواة لةةةن ينسةةةته طةةةنر كةةةودددا دمكنوَيتةةةن بةةةند بندثوسةةةيندَيته  
تنوانه نَيو ننتنوميهى ثَيصَيَكودنه سندننم ينو ثنبنناَيتيننةنو  

 كن عَيواة ومكو دموَلنتَيا ينينته لندونيندا.
عَيةةةةةواة بةةةةةنحوكمه يةةةةةنومو يننةةةةةاااه دَيكدةةةةةواوو ننتةةةةةنوم    

و بةةن طةةوَيومو دمسةةتودو يةةنو دَيكدةةواومى و بةةن     ينكطوتوومكننةةن
طةةوَيومو بنَلطننناةةنكننه تةةوو ينسةةنو نَيودموَلةةنتنى، بنتنيبةةنتيض  
ثناننهناةةةةنو تنيبةةةةن  بةةةةن نيهؤسةةةةنياى نةةةةند و طةةةةنددوونيهى     

ى يةةةةةةنددوو ثةةةةةةناننه 1949دَيكنوتههناةةةةةةنكننه ذنةةةةةةَيظ سةةةةةةنَله 
، لنسةةةةةةةةندينته لنينسةةةةةةةةنو نةةةةةةةةنوخؤو خؤيةةةةةةةةاا   1966سةةةةةةةةنَله

نه ينسةةنو نَيودموَلةةنتنى نَيطربكةةن ى بةةندمقه   بهنانوثونسةةيانكن
ينسةةةنيه تنوانةةةنكننه نةةةنن ى تةةةنوانه نيهؤسةةةنياى يةةةناوو يةةةنو 
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تنواننننو كن لندذو اوؤظنينت  دينديه بكةن ى سةةا خبنتةن سةند     
تنوانكةةةندانه يةةةنو تنوانننةةةن. ينطةةةند وانةةةنكن  بندثوسةةةيند دمبَيةةةت  

نو نودنبَيود بندانبند ينسنو نَيو دموَلنتنى. بنآلم دمستودو دادط
يةةةنومو ديةةةنديكودوم كةةةن)دادطنو نَيةةةو دموَلةةةنتنى( ثَيويسةةةته بةةةن     
ينسنو ننوخؤو وآلتنى نين تةن حةوكك بنسةند تنوانبةندانه نننطةاا      

ااى نَيودموَلةةةنتنى خةةةؤو بنسةةةن بةةةؤ حوكمةةة بةةةاا ، وةةةونكن ينسةةةنو
، كنواتةةةن، بةةةوونه كؤاةةةنلَيا بو يةةةندى اندسةةةووم (10)بنسةةةند يةةةنومدا

وكمه قننونيةنى ينيةن، لن يةنكه ديكةنوم     لنننوخؤو عَيواقاا كن حة 
دمكتةةندو دؤذانةةنو دمزطنكةةننه عَيةةواة، كنسينسةةنته حكواةةنتينى   
 ثةةةةئ نَيبننَيةةةةامكوَيت. لةةةةن دوينكةةةةنوم نةةةةنكؤكه لنطةةةةني بهةةةةنان       
ييمارمتي ةةةنكننه ينسةةةنو نَيةةةو دموَلنتننةةةاا ددوسةةةت دمكةةةن ، لةةةن   
دوويةةنكه ديكةةنوم لةةن دذو يةةنو خنسةةََنتن بنآلينيةةن كةةن دموَلةةنتنى     

 نوند دمكن  ثَيومو ثنبننابو.ن
امكن  لةةندذو طةةنر  َيةةو سينسةةنتنو كةةن عَيةةواة دمكتةةندو ث   يةةن
امكوَيت، يةةةويه ومكةةةو سينسةةةنته نيهؤسةةةنيا ديندبنتةةةنوا كةةةودد،

ينطند بنوددو سةنيوو يَيوشةنكننه يننفنلةنكنى بكةنيو. دمتةوان       
بطند َييهةةةةنوم بةةةةؤ سةةةةند دماةةةةننَيكه ثةةةةَيض دمسةةةةتاَيكودنه يةةةةنو      

عَيواة واخبوَيهيهنوم كن يننفنا قؤنناَيكن لةن   يَيوشنننىسينسنته
سينسةةةةةةنتَيا ثَيصةةةةةةرت ثةةةةةةنيو موكواومى ثةةةةةةنىى ننخصةةةةةةنو بةةةةةةؤ    

 .(11)صواومكَي
شةةنكننه يننفنلةةنكنى بنشةةَيا يةةن  وبؤيةةن، دمتةةوان  بََةةَي  كةةن ييَ 

قؤنناَيةةةا بةةةوو لةةةن سينسةةةنته نيهؤسةةةنيا، وةةةونكن  سةةةندنناه     

اداى كةةةةةن تنوانةةةةةنكننه لةةةةةن ووادوةةةةةَيومو سينسةةةةةنتَيكاا ينجنناةةةةة
كوابوو. بةةن حةةوكمه بةةؤ تةندخنن  تواننيةنكه زؤدو بنبندنناةةنو ثةنى  
عَيةةواةى بةةنكودمومط تةةنواى لةةن    بو يةةندى اندسةةوانكننه نةةنوخؤو  

 امددا.مكو كندَيكه دمواو قننونه ينجنناطنر كودد و دذو
كوشةةةةةةةةو)بنتنةىبنكؤاني(وَيوانكودى، دمدكةةةةةةةةودى، دمسةةةةةةةةت 

بةةةن زؤد داطواسةةةو،   كودى،ياةةةنيى اوَلةةةا، زيهةةةاان   بنسةةةنداطوتهه
شةةَيواناىىتَيكاانه ذيةةننه ينسةةنيه خةةنَلكه، بةةنكنديَيهننه وةةنكه 
كيمينووى سوثنينكه بنتواننو اؤدَيوى، يةنم كندانةن ينسةنوادَيكه    
زؤد توسهنكينى لنسةند سةندننم بوادمكةننه ذيةنى لةن كوددسةتنناا       
نَيًَيصةت بنتنيبةنتيض سةو يهنومو اةةنكه ذيةنى بةؤ اةوؤظى يةةناوو       

 ى شَيواناىى تَيكاانه ذيهطنط.زيهامومدَيا
سينسةةنته نيهؤسةةنيا كندَيةةا نيةةن لةةن ثةةو ى بةةؤ اةةنومو وةةننا        
د ؤذَيةةا يةةنجننم بةةاد ى كؤتةةنيه بَيةةت، بةةنَلكو ثَيصةةرتى بنتةةنواوو      

ى يةةنجننم دمددَيةةت. ينطةةنوم بنانبنسةةتَيكه دوود خنيةةن يؤشةةيندوى
يةةةنلَيوموم، دمَلةةةةَي  كةةةن سينسةةةةنته عَيةةةواة لةةةةن دذو طةةةنر كةةةةودد     

 م.نيهؤسنيا
ند زانةةةةةنو بةةةةةن دمطةةةةةنز ثؤَلؤنوًةةةةةنَلطوو ننسةةةةةهنانو  انينكةةةةة

 بةةةةنكنديَيهن. وGenocideزاداومو  R. Lemkinيناةةةةنديكه 
ومزادمتةةه نةةنن  بةةوو لةةن يناةةنديكن.  لةةيمك ، خةةؤو داوَيةةذكندو د.

كنينى لةن نةننطه دووماةاا بندمسةته ننزيةنكنى يةناووينى       نبهنانَل
او  ليمك  تنوانه قو كواى وونكن نولنكن بووى. بن طوَيومو برىد

نيهؤسةةنيا، كؤانَلةةن كندَيكةةن بنانبنسةةته وَيوانكودنةةه زمايهةةنو     
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وؤ بكوَيت، يةنويض بةن   آلاوؤظَيا، تنكو قن نسندمكه ذيننه كؤانَل
داداةةةةةةنىى وَيوانكودنةةةةةةه ثَيكًنتةةةةةةنو سينسةةةةةةه، كؤانآليةةةةةةنته،    

وودوى زانننوانهى تَيكةاانه ينسةتى سةؤزو نيصةتيمننه ى     تكول
نة ومكةةو ط لةةن دذو تنكةةن كنسةةننن نةةندانةةيةةنيههى يةةنبودو. يةةنى كن

ديةنديكواوى.  بندينومو  سند بن كؤانَلن اوؤظَيكةه  )تنة(، بنَلكو لن
يةةندومين لةةيمك  بةةو واو وايةةن يةةنو تنوانةةن بةةن دوو قؤنةةنغ يةةنجننم      

 دمددَيت:
وَيوانكودنه وواد وَيومو قنبندمو نيصةتيمننه   قؤناغى يةكةم:

 وم داى.ينو كؤانَلن اوؤظنو لن ذَيو  ونوسننانن
طؤد يهه ينو وواد وَيومو قةنبندمو نيصةتيمننين    :قؤناغى دووةم

 وَيوانكواوم بنو سستمنو كن ينجنناامدانه تنواننكن دميسنثَيهو.
ليمك  بو واو واين كن لن قؤنناه ينكناةاا وَيوانكودنةن كةن يةنم     

: ثَيكًنتةةنو سينسةةه،كؤانآلينته، يةةنبوودوى  بوادانةةن دمطوَيتةةنوم 
ن شَيوانانه دمدوونةهى قنننعةنته اةوؤظ بةنيؤو     بيؤلؤذو. يندومي

ى اومو خةةةةواثى بوموثَيةةةةاانه خواثةةةةنكندو  وةةةةنثناننهى بذوكةةةةو 
 ننوندكودنه ينكومتنى بن داوَيو ثيسه.

بنآلم بروداو ليمك  دمدبندمو قؤنناه دوومم ينوميةن كةن يةنو    
 .(12)كؤانَلن اوؤظن كنسنينته تنيبنتينى نناَيهئىبتوَيهنوم

وداو)لةةةةيمك (دا دمتةةةةوان  سينسةةةةنته   لنبةةةةند دؤشةةةةهنيه بر 
حكواةةةةةنته عَيةةةةةواة بةةةةةن تةةةةةنوانه نيهؤسةةةةةنيا ديةةةةةندو بكةةةةةنيو.    
نيهؤسةةةةةنيايض سينسةةةةةنتَيكه ددَيذخنيننةةةةةن بةةةةةؤ ينجنناةةةةةاانه     

تةةندخننكودنه  تةةنوانَيكه ددَيذخنيةةنى. دمنطةةن بةةن يةةناوازو شةةند ى   

سوثن ينو سينسنتن ينجننم بةاد ى دمنطيصةن ومكةو سينسةنتَيكه     
نو يناوازو ننن  ينجننم باد ، بنآلم توانةنو  نينواز بنبئ كندمس

بندننانو دينديكواوو بؤ دابهوَيت. يند بؤيةن ثناننهناةنو سةنَله    
كودنه نيهؤسنياىسةاخسةةةةتهن سةةةةند ادمدبةةةةندمو بندبننةةةة 1948

تنوانكةةةندانه لنبننةةةاو ينكناةةةاا دمَلئ:) يننةةةن بنشةةةاادبوومكنى،     
اه نةةنخت لنسةةند يةةنوم دمكةةنى، كةةن نيهؤسةةنيا ينطةةند لنسةةنددم   

شند دا ين لن سنددماه ينشتواا ينجننم باد ، بن طوَيومو ينسنو 
نَيودموَلةةنتنى تنوانةةنى ثةةنانى دمدمى كةةن قندماةةنو بكةةنىى سةةةاو  

 .(13)خبننن سند(
ديندم بن طةوَيومو يةنم بننةام نيهؤسةنيا لةن تةنوانه ديكةن نيةن         
دمكوَيتةةةنوم كند منطةةةن شةةةند  لةةةن يةةةندادا نةةةنبَيت بةةةنآلم نيهؤسةةةنيا     

 ينبَيت.
داسةةةتنوخؤ يةةةن  نواتةةةن كنوتننةةةانه يةةةند كؤانَلةةةن اوؤظَيةةةا و   ك

كننةةةانينى بةةةن شةةةَيومو دَيبةةةنزو نيننيةةةن يةةةن بةةةن  لندمدىديصةةةن ينَل
يةةةةةناوازى ننخصةةةةةنو ثننةةةةةه يناةةةةةننؤد، يةةةةةند ثَيةةةةةه دموتوَيةةةةةت   
نيهؤسةةةنيا. بؤيةةةن دمتةةةوان  نطةةةن لةةةنو كوشةةةتندىتنواننننو كةةةن     

نلةنكنىى  حكوانته عيََواة لن ثةَيض يننفنلةنكنىى لنسةنددماه يننف   
سةةةنددمانط سينسةةةنته نيهؤسةةةنيا يةةةند   ثنشةةةرت، يةةةنتنكو يةةةنم   

 بنددمواان.
ينطند سنيوو يةنو بنَلطننناةن دممسيننةن بكةنيو كةن حكواةنته       
عَيواة)بننًَيهه(لةةةن نَيةةةواى دمزطنكةةةننه نةةةنوخؤو عَيواقةةةاا كةةةندو      

ى ودنةةةه كةةودد لةةةن شةةندو كندكووةىخننةةةنق   ثَيكةةودووم بةةؤ دمدك  
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نيى اوَلكينى، يةن طةؤد يهه   ننوونكننه توى دمست بنسنداطوتهه ا
ندم ، يناننةةةن ددَيةةةذم نانو ننتةةةنوميينى لةةةن كةةةوددموم بةةةؤ عةةةننسةةةه

 ثَيااىى بنددموااه سينسنته نيهؤسنياى.
دَيةةةا بذودمكنيهةةةنوم كةةةن لندمزطنيةةةنكه دممسةةةه    دا ينانلَيةةةوم 

حكواةةةةةةةةةةةةةةنته يةةةةةةةةةةةةةةندَيمه كوددسةةةةةةةةةةةةةةتنننوم دمدوةةةةةةةةةةةةةةووم،    
ننه(ين. سةةندنج بامنةةن يةةنم دايةنته يناةةندو سةةََيم ويض)بند َيومبنني

 ويةن ديمكو تنكةن منووننيةنة، ينوسةن دمزانة  يةنو كنولكن     يناندموو
بنسةةند كوددسةةتنناا يةةنتووم وةةننا بةةندكواواىى توسةةهنكن، يناةةن       
تننًن ينو ننوونننو ثندَيةطنو سََيمننه دمطوَيتنوم كةن يَيسةتن لةن    

اى. ينطةند سةنيوو   ذَيو دمسنآلته حكواةنته يةندَيمه كوددسةتننا   
ننووةةنكننه تةةوو كوددسةةتنى بكةةنيو بنيةةنانى شةةَيوم حكواةةنته       

 عَيواة وَيوانكنديه كودووم.
و بروبنومد انةنو  نينان ومكو بنَلطنينكه دممسه بؤ ثنَلاصته ي

 بنسنانناا ينتووى. ملن
 بووانةةةةن  ثةةةةند م ثنشةةةةبننا/يناندو بند َيومبندايةةةةنته سةةةةََيمننه

(108- 115). 
 
 
 
 
 

 
 ثةراويَس/شةرضاوةء

(بَََي )دمسةةةةةتودو ننتةةةةةنوم  َٝثوووووطم األَوووووِ املت وووووع٠  ةةةةةة ثَيمةةةةةنى بنشةةةةةن بةةةةةن)  1
ى ثَيويسةتن دموَلةنتنى د َيةةو    امكو َية ينكطوتوومكنى(، وونكن ومكو دمستود كندو ث

 بطوى. لَي
املوعلٌ يعباسو١   ة عباالبنقي البكول، الاكتؤد عَةي  مةا بةايوىزير البصةر.     2
 ، 243ص1982، بغااد، ايكطْٕٛ

ايوووووعنتٛب أْوووووٛب سوووووًططٕ، املبوووووط ٤ٟ ايكطْْٛٝووووو١،  بعووووو١ بابعووووو١،     مين: يةةةةةندو
 .52-51ص1983،بريٚ 
األسووهٓعب١ٜ، ,ايطبعوو١ ايشط سوو١ ةةة الةةاكتود حسةةو كةةرم: املةةاخ  ار القةةننوى،    3
 .43ص1993
ايووٛمٝز أ ايكووطْٕٛ ايووعٚيٞ ايعووطّ. َٓظووٛبا    ةةة الةةاكتؤد  مةةا عةيةةة شةةكوو:   4

 .136ؾ1997مطَع١  َظل، 
دتًٌٝ اذتووعٜثٞ: ايٓع ٜوو١ ايعطَوو١ أ ايكٛاعووع الَوو ٠ أ ايكووطْٕٛ    عبووعاع عبووعا ةةة 5

 .48ؾ1986ايعٚيٞ،ايطبع١ األٚىل، بغعا 
ووو ايووعنتٛب أوشووطٕ ٖٓووع٣: َبووط ٤ٟ ايكووطْٕٛ ايووعٚيٞ ايعووطّ أ ايشووًِ ٚاذتوو  ،     6

 .123ؾ1984ايطبع١ األٚىل،  اب ادتٌٝ،  َظل 
7 ٚ عوو١ بظوو ٟ،  بٟ: م ميوو١ ابووط ٠ ادتووٓص ايووو ايووعنتٛب ستُووع سووًِٝ ستُووع غووز

 .48ؾ1982ثط١ْٝ، االسهٓعب١ٜ
دمدبةةندمو تةةنوانه نيهؤسةةنيا، بو وانةةن كتَيبَيكةةه تنيبةةنينى لةةنو بندميةةنوم:    ووو 8

نيهؤسةةنياو طةةنر كةةودد لنبةةند دؤشةةهنيه ينسةةنو تةةنزمو نَيةةو دموَلنتننةةاا، وةةنثه        
 .1997استنددام وكواومكننه ينننو كوددو اياين، ينينكنم. لن بذ

أوووووووزإ و ٜوووووو١ ايؼوووووو طف١، ايطبعوووووو١ األٚىل،     ػووووووالن ايووووووعٜٔ وووووووطفغ:  ووووووو 9
 .39ؾ1993ايكطٖ ٠
ووو ايووعنتٛب ستُووع عزٜووز طووه ٟ: َووعلٌ اىل ايكووطْٕٛ ايووعٚيٞ ايعووطّ، ايطبعوو١         10

 .616ؾ1998ايشطبع١، َٓظٛبا  مطَع١  َظل،
بؤ ينومو زينتو بؤانى دووى بَيتنوم كن يننفنا قؤنناَيا بةووم لةن سينسةنته    و 11

، يةننفنا قؤنناَيكةةن لةن ثواكتيككودنةةه نيهؤسةةنيا،   ا، بو وانةةن/ اةند  طةةوي ينيهؤسةن 
 .2000سََيمننه
ٖٛط  وَٛوووع: األمووو اّ ايوووعٚيٞ، ايطبعووو١ األٚىل، َطبٛعوووط  يايوووعنتٛب عبوووعاةةةة 12

 .239-238ؾ1978مطَع١ ايهٜٛ ، 
طقٝو١ َٓوج م ميو١ أبوط ٠ ادتوٓص ايبظو ٟ ٚأْوزاٍ ايعكٛبو١ ل تهبٗوط يعووطّ          وو أتف 13
1948. 
ومبندايةةةةنته يناةةةةندو سةةةةََيمننه ومدطةةةةراوم، بةةةةنو   يناندَيةةةةا كةةةةن لةةةةن بند يَ ووووو 14

 .وَيوانكندينننو كن دذَيمه عَيواة لن ننوونكننه سندبن سََيمننه كودوونه
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  بابةتى شيَيةمبابةتى شيَيةم
  

  ءءثَيلواتنى ياساى نَيودةوَلةتانثَيلواتنى ياساى نَيودةوَلةتان
  ثَيوةنديى بة ياساى ثَيوةنديى بة ياساى 
 ناوخؤى دةوَلةتةوةناوخؤى دةوَلةتةوة

 

 ثيَشةكى
يةنكه  ينسنو نَيودموَلنتنىى ينسةنو نةنوخؤو دموَلةن  ثَيومناي   

ديندينى بنينكنوم ينيةن، بةنو نةؤدمو كةن ينديةنة لةنو دوو  يننةن        
 دؤَلينى ديندم لن ثَيكًنتوى ثَيصكنوتهه ينكاياا.

كودنه يةنو ثَيومناييةن ثَيويسةتمنى بةنوم ينيةةن     يديةندم بةؤ ديةند   
بةان  ينسنو نَيودموَلنتنى وينى لةن كوَيةوم سندوةنومو طوتةووم،     

نةةن بنانيةةنو سةةندينَلااىى يةةنو ثَيهنسةةنو سندوةةنومينط وةةؤى بوو
 ثَيصكنوتهه ينسنو نَيودموَلنتنى.

يةةنومو لَيةةومدا انبنسةةتمننن ثةةنط زانيهةةه يةةنو  يننننةةن بةةةان    
دؤَله ينسةنو نَيودموَلةنتنى وةين لةن ددوسةتكودنه ثنبننةاَيته نَيةو        

 ومكةةةو ننتةةنوميهى قودسةةةنيه لنسةةةند ينسةةةنو نةةةنوخؤو دموَلةةةن ، 

نوم لن ينسته ينسةنو  ثواكتيكينَلوَيسته دموَلن  لند وو تَيؤدوى 
 ناا.نَيودموَلنتن

ن لنومداين كن دمانخننتن بةنددمم  يبؤين بنينخه ينم لَيكؤَليهنوم
دؤخَيكه وا تنكو لند وانطنو لنبند دؤشهنيه ينسنو نَيودموَلنتنناا 

 بكنيو.ييندكه دموَلن  لن دَيةطوتهه انكه اوؤظاا ديند
يهنومكةةةةةةةنو بةةةةةةةؤ لَيةةةةةةةا نوداكودنةةةةةةةنومو بنبنتةةةةةةةنكننه لَيكؤلَ 

ََةةن ينوبنشةةنكننه بةةن وةةنكمنى زانةةه بنسةةنكن بةةنم     كودنه يَييديةةند
 نؤدم دابنط بكنيو:

 
 بنشه ينكنم : انننو ينسنو نَيودموَلنتنى.

 بنشه دوومم: سندونومكننه ينسنو نَيودموَلنتنى.
 بنشه سئينم: سندينَلااىى ثَيكًنتهه ينسنو نَيودموَلنتنى.

ايه نَيةةةواى ينسةةةنو  بنشةةةه وةةةوادمم: يننةةةا   يةةةننه ثنيومنةةة  
 نَيودموَلنتنىى ينسنو ننوخؤو دموَلن .
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  بةشى يةكةمبةشى يةكةم

  
  ماناى ياساى نَيودةوَلةتانماناى ياساى نَيودةوَلةتان

 
كةةن دمَلةةَي  ينسةةنو نَيودموَلةةنتنى، انبنسةةتمنى ينسةةنو طصةةته     

، LA DROIT  INTERNATIONAL PUBLICنَيودموَلنتننن 
تننةاا  نبؤ ينومو نينو بكنيهةنوم لنطةني ينسةنو تنيبةنته نَيودمولَ    

LE DROIT INTERNATIONAL PRIVE. 
كؤانَلَيا بهنانين كن سيستمَيكه ينسنيه  ينسنو نَيودموَلنتنى

ددوسةةةةةت دمكةةةةةن  لةةةةةننَيواى دموَلنتننةةةةةاا. يةةةةةند دموَلةةةةةنتَيا لةةةةةن     
انكةةةنكننه خةةةؤو دمثةةةندَية ى  ووادوةةةَيومو يةةةنو ثنيومناييننةةةندا

. بةةةن م ينسةةةنو تنيبةةةنته نَيةةةواى  (1)يندكيصةةةه  دمكنوَيتةةةن ينسةةةتؤ 
ثنيومنايةةةةةنكننه نةةةةةنوخؤو دموَلةةةةةن  دَيكةةةةةامخن ، و  دموَلةةةةةنتنى 

 لنينسةةةته ينوآلتيةةةنى يةةةن كنسةةةننه ينسةةةنيهى كنسةةةننه دممسةةةه     
)كنداننبةةةةنداىى كندبندمسةةةةتنى( دمطوَيتةةةةنوم لنطةةةةني دمزطنكةةةةننه    
ننوخؤو دموَلنتاا.  بنآلم كنسننه ينسنو نَيودموَلنتنى بويت  لن: 

نتنى، نوَيهندايةةنته طةةن نه دموَلةةنتنى، دَيكدواومكةةننه نَيةةواى دموَلةة

ينزادخيواز كن خةنبن  دمكةنى بةؤ دزطةندوى كنسةننه تةوو ينسةنو        
 .(2)نَيودموَلنتنى

دَيبةةنزو  سةةَه نَيودموَلةةنتنىطصةةته نسةةنكودنه ينسةةنو  هبةةؤ ثَي
 نينواز ينين:

تننًن دموَلنتنى بنكنسننه ينسنو نَيودموَلنتنى  ريَبازى يةكةم:•
كؤاةةنَلَيا بهةةنانو ينسةةنيين   دادمنَيةةتى ثَيهنسنكنشةةه وادمكةةن :   

 ثنيومناو نَيواى تننًن دموَلنتنى دَيا دمخن .
 
بةةةةن كنسةةةةننه ينسةةةةنو   )تنكنكةةةةنس( تةةةةننًن ريَبااااازى دووةم:•

نَيودموَلةةنتنى دادمنَيةةت، ثَيهنسنكنيصةةه وادمكةةن  كةةن: بهةةنانكننه  
 ينسنو نَيودموَلنتنى ثنيومناو نَيواى)تنكنكنسنكنى(دَيكامخن .

 
َلةةةةن  بن يةةةةننه سةةةةندمكه ينسةةةةنو  دمو ريَبااااازى شااااآيةم:•

نَيودموَلةةةةنتنى دادمنَيةةةةت، بةةةةن م ينسةةةةنو نَيودموَلةةةةنتنى كؤاةةةةنَلَيا   
بهنانيةةن كةةن ثنيومنةةايه نَيةةواى دموَلةةنتنىى كنسةةننه تةةوو ينسةةنو   
نَيودموَلنتنى دَيكامخن  ومكو دَيكدواومكننه نَيواى نَيودموَلنتنى، 

 .(3)كنتيكنىى كنسننه توو ينسنو نَيودموَلنتنى
تةةةن، ينسةةةنو نَيةةةواى دموَلةةةنتنى وا ثَيهنسةةةن دمكوَيةةةت كةةةن       كنوا

ثنيومنايه نَيواى  ينننكننه دَيكامخنتن. بؤين يَيمن دمطنيهةن يةنو   
ينجنناةةةةنو ينطندوةةةةه دموَلةةةةنتنى  يةةةةننه سةةةةندمك  لةةةةن ينسةةةةنو 

بهةةةنانكننه ينسةةةنو نَيودموَلةةةنتنى لةةةنكؤو    نيودموَلنتننةةةاا. بةةةنآلم  
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كننه ينسةةةةةةةةنو سةةةةةةةةندننم ثنيومناييةةةةةةةةنكننه نَيةةةةةةةةواى  يننةةةةةةةةن  
 نَيودموَلنتنننوم ثَيا دَيو.

يننةةةةةا  نةةةةةند بنينسةةةةةنو نَيودموَلةةةةةنتنى دموتوَيةةةةةت ينسةةةةةنو    
نَيوننتةةةنوميه، ينطندوةةةه سيسةةةتمه ينسةةةنيه يةةةنو ثنيومناييةةةن     
لننَيواى دموَلنتنناايةن. بةنآلم لنبةند يةنومو ينددموَلةنتَيا بةن نةنوو        

نوم ننتنومكننه ننوخؤو خؤينوم لن كندداين، ينتن يَيستنط ينو نة 
زؤدنةةند دموَلةةن  سينسةةنته خةةؤو  م نيه ننكواومتةةنوم. ديةةنديةةنك

واثيةةةةةندم دمكةةةةةن  كةةةةةن بنشةةةةةَيومينكه طوجنةةةةةنو بندذمومنةةةةةاوى      
هنطرَيةةت، بؤيةةن   َيطةةن نه نةةنوخؤو دموَلةةن  دَيةةةو ل   تهه وثَيصةةكن

 وتواوم: ينسنو نَيودموَلنتنى.
يند دموَلنتَيا لن ووادوَيومو سيستمه ينسنيه نَيودموَلنتياا 

 (لن ينسنو نَيودموَلنتنناا.subject-تن يننَيا)سوبَيكتدمبَي
ينسةةةنو نَيودموَلةةةنتنى، ينطندوةةةه سيسةةةتمه ينسةةةنيه نَيةةةواى    

ه نَيودموَلنتييةةن، كةةن دونينيةةن، بةةن م دَيكدةةندو كؤاةةنلَ دموَلةةنتننه 
ثَيكًنتووم لن: دموَلنتنى، دَيكدةواوو نيًةننه دممسه)حكةواه(ى    

اننةنط ثنيومنةاى   دننم ين. سةن (4)بةوتهنومو دزطندخيوازو طةن ى 
يسةةةةتَيمه ه اوؤظنينتييةةةةنوم. كنواتةةةةن يةةةةنو س بةةةةن ذيةةةةننه كؤاةةةةنلَ 

ه نَيوننتنوميه دَيكامخن ى ان ى يةندة  ثنيومنايينو  كن كؤانَل
 ض دمننسوَيت.يديندو دمكن ، ومكو قننوونه نَيوننتنومي

يةةةةندومين دمبةةةةئ يةةةةنومط بََةةةةَي  كةةةةن بهةةةةنانو ووادوةةةةَيومو      
ه كؤاةنَله اوؤظنينتيةااى، ينطندوةه    قننوننكننه دونيةن لةن خةاةنت   

سينسن ى بندذمومنةايه زيَيةةو دموَلةنتننه تةوو دونيةن دموديةنى       

ينيةةةةن لةةةةن داد شةةةةوى دَيكدسةةةةتهه سيسةةةةتمه ثنيومنةةةةاو نَيةةةةواى  
دموَلنتننةةةةةةاا بنطصةةةةةةته، بةةةةةةنآلم خةةةةةةنبن ى يةةةةةةنوَله دَيكدةةةةةةواوم   
اوؤدؤسةةةتنكنىى طةةةن نه ذَيةةةو دمسةةةنآلته  كؤلؤنيةةةنليةمى طةةةن نه 

ن ثَيهةةةنوو ينزاديةةةاا، طةةةؤد اىى سيسةةةتمه تةةةنزم بةةةن      خةةةنبنتطَيو  لةةة 
 بنددموااه لنينسنو نَيودموَلنتنناا ددوست دمكنى.

 يلنطةن  نسيستيمه ثنيومناو نَيةواى دموَلةنتنى نيةنوازيه ينية    
سيسةةةةةتمه ثنيومنةةةةةاو نةةةةةنوخؤو دموَلنتةةةةةاا، ينسةةةةةنو طصةةةةةته     

ودموَلةةنتنى سيسةةتمه ثنيومنةةاو نَيةةواى دموَلةةنتنى دَيكةةامخن ،    نَي
وخؤو دموَلةةن  ثنيومنةةاو نَيةةواى يؤدطننةةنكننه نةةنوخؤو    بةةنآلم نةةن 

 .(5)دانيصتوانه و   دَيكامخن 
 نَيودموَلةنته،  شندا دوسو  و واين لن بندتويو نةنو بةؤ ينسةنو   

لنبةةند يةةنومو ثنيومنةةايه نَيةةواى دموَلةةنتنى دَيةةا دمخةةن ، ينوميةةن     
دموَلنتنى(بةةنآلم لنبةةند يةةنومو  خةةنَلكه اى بووتوَيةةت: ) ينسةةنو نَيةةو

سةةةةند بةةةةنكنديَيهننه وا دايةةةةنتووى دمكةةةةو  بووتوَيةةةةت ينسةةةةنو    لن
 .droitinternational (6)نَيودموَلنتيه 

لةةةن ينجنناةةةاا دمَلةةةَي : يةةةنو بهةةةنانو ووادوةةةَيوم ينسةةةنيينننو     
ثنيومنةةةايه نَيةةةواى دموَلةةةن  دَيكامخةةةنى ينطةةةند لةةةن بندذمومنةةةايه  

 نددا لةةةةةةن َيطةةةةةن نه نةةةةةةنوخؤو دموَلنتنكننةةةةةةاابو، يةةةةةنى لنيننةةةةةةا  
منايينناا ننبو، لنبند ينومو دموَلنتنى ينو كندوبندم ينجننم بندذمو

دمدمى، وةةةةنكرتم بََةةةةَي : ينسةةةةنو نَيةةةةواى دموَلةةةةنتنى، بةةةةنآلم بةةةةةؤ       
سوككودنه لن د وو كؤننتيكةنوم دموانرتدَيةت ينطةند بَََي )ينسةنو     

 نَيودموَلنتنى(.
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  بةشى دووةمبةشى دووةم
  

  سةرضاوةكانى ياساى نَيودةوَلةتانسةرضاوةكانى ياساى نَيودةوَلةتان
 

 كىيةكةم: شةرضاوةى شةرة
 دووةم: شةرضاوةى الوةكى)يارمةتيدةر(

 
 يةكةم: شةرضاوة شةرةكييةكاى:

LES SOURCES PRINCIP ALES 
 
 دا ى ننديت  )  عود  ( . ة 1
 ثناننهنان.  ة2
 ة ثويهسيان طصتيينكننه ينسن.3
 
 
 
 
 

 ا دابءنةريت: 1
LA COUTUME INTERNATIONAL-INTERNATIOAL 

CUSTOM    ننووسةواوم) كؤاةنَلَيا بهةنانو ينسةنيه نREGLE  DE  

DROIT)   لنيةةةةةنجنناه زؤد بةةةةةنكنديَيهننه لن يةةةةةنى دموَلنتننةةةةةنوم ،
ثنياابووم. ين ينطةند دموَلةنتَيا كةندَيكه كودبةئى ثنشةرت يةند يةنو        

نتةةةن يةةةن دموَلةةةنتننه تةةةو ثيةةةندمو بكةةةنىى لنسةةةندو بةةةو ؤى، لةةةن دموَل
ينجنناةةاا بةةن ثَيويسةةته بةةةانو خؤيةةننه ثَيومثنبننةةا بكةةنى. يةةند        

ه نيةةةنوم ومكةةةو يننةةةاااَيكه كؤاةةةنلَ   َيا لةةةن دؤذو ثنياابوودموَلةةةنت
بةةةن دَيةطوتهةةةه دا ىنةةةنديته   َيودموَلةةةنته، يةةةيرت ثنبننةةةا دمبَيةةةت  ن

 .(7)تنوميه لن ينسنو نَيودموَلنتنناانَيونن
دا ىنةةةنديت بنيةةةنخَيكه ديةةةندو ينيةةةن ومكةةةو سندوةةةنومينكه  

 ينسنو نَيودموَلنتنى، وونكن:
نتنى)قواعةةا دولين(لةةندا ى  ةةة زؤدبةةنو بهةةنانكننه نَيةةواى دمولَ  1

ننديتةنوم ثنيةةاا بةةووى. ومكةةو يةةنو بهةةنان ينسةةنيينننو كةةن تنيبةةنتو  
 بندمدينى بن ثنيومناو ديبَؤانسينوم.

بةؤ ينسةنو   و ينكنم ينطندوه ثناننهنان بووم بنسندونوم ة 2
 .(8)نَيودموَلنتنى بن م دا ىننديت بنينخه خؤو لن دمست ننداوم

يودموَلةةةةنتننه يَيهنيةةةةن د وو، دا ىنةةةةنديت سةةةةندننم ينسةةةةنو ن
يةةةندومين لةةةنزؤد بةةةنددا يةةةنو بهنانيننةةةنو كةةةن لندَيكنوتههنانكننةةةاا  
دمبهن يؤو ثَيكًَيهةننه ينسةن، داد شةتهنومو يةنو دا ىننديتننةنى،       

. (9)كةةةةن لةةةةن نَيةةةةواى دموَلنتةةةةاا نَيطربةةةةووىى كنديةةةةنى ثَيةةةةامكوَيت   
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ينشةةةةةكواين ثنيومنةةةةةايه نَيودموَلةةةةةنتنى كةةةةةندو ينيةةةةةن لةةةةةن سةةةةةند   
نومكننه ينسن، نن لنبند ينومو دا ىنةنديت نننووسةواومى   سندو

ننديةةندم بةةنطوَيومو ثَيصةةكنوتوى طةةؤد انه نَيودموَلةةنته طؤد انكةةندو 
بنسةةنددا دَيةةت، لةةن ووادوةةَيومو ثناننهناةةنو نَيةةواى دموَلنتننةةاا     

عودكيننةةةةةةةن  نوبهةةةةةةةناني كدةةةةةةةواوو نَيودموَلنتييةةةةةةةنومبةةةةةةةنيؤو دَي
 .(10)نَيطركواوى

 

 LES TRAITES ا ثةميانهامة:2
دَيكنوتهه قننوونيننن بنشَيومينكه دممسه لةننَيواى دوو يةنى   
يةةةةنى زيةةةةنتو لةةةةن كنسةةةةننه ينسةةةةنو نَيودموَلةةةةنتنى، بةةةةن انبنسةةةةته  
ثَيكًَيهةةةننه ان ىيةةةندة بةةةؤ  يننةةةنكننه، بنشةةةَيومينكه يةةةندمزوو   

 امخن .اانن ووادوَيومو ثناننهنان دَيكانن
نَيوانه ويسةتن لةن  ؤ ثناننهنان ينوميةن، ثيَ اندنه سندمكيض ب

كنسةةةةةننه ينسةةةةةنو نَيودموَلنتننةةةةةاا بَيت)دموَلةةةةةنتنى، دَيكدةةةةةواوم    
نيضةةودموَلنتيينكنىى دَيكدواومكةةننه بةوتهةةنومو دزطةةندو طةةن ىى  

 .(11)كنسننه توو ينسنو نَيواى دموَلنتنى
ثناننهنان دمبَيتن يؤو ثَيكًَيهننه بهنانو ينسنيه لن ينسةنو  

سةةنآلته ينسةةنداننى لةةنننوخؤو  نَيودموَلنتننةةاا، يةةندومكو وةةؤى دم 
ووآلتاا ينسن دادمنَيت، بنو نؤدمط ثناننهناةن دؤَلةه ينسةنداننى    

 .(12)تهَيدمبي

لنسةةنَله  يةةننهن دمدبةةندمو ينسةةنو ثناننهناةةن ههناةةنو ظدَيكنوت
دا، بهةةةةنان عودكييةةةةنكننه ينسةةةةنو نَيودموَلةةةةنتننه خسةةةةتن     1969
 .(13)َيومو تَيكسته قننونينومووواد
 ةكانى ياشا:ا ثرنصيثةطشتيي3

LES PRINCEIPES GENERAUX DE DROIT-

GENERAL PRINCIPLES OF LAW 

ه شندسةتننه لةن   ثويهسةيان قننونيننةنو كةن كؤاةنلَ     ينو كؤانَلةن 
نيًننةةةةاا دانةةةةه ثيةةةةندا نةةةةنومى ثَيويسةةةةتن لنينسةةةةنكننه نةةةةنوخؤو  
ووآلتننةةةاا ثةةةنيو موبكوَيت. ومكةةةو ثويهسةةةياه سةةةندمكه سةةةندننم  

ثويهسةيانكننه سةندننم ينسةنكننه     كؤانَلطنو اوؤظنينته. ومكو
ى بنَلطةةةةةةنو ثويهسةةةةةةياه خةةةةةةواث بةةةةةةنكنديَيهننه اةةةةةةن نةةةةةةنوخؤ، 

ييسانتكودى، يندومين ثويهسةيانكننه سيسةتَيمه نَيةو دموَلةنته،     
ومكةةةةةةو سندخسةةةةةةتهه ينسةةةةةةنو نَيودموَلةةةةةةنتنى بنسةةةةةةند ينسةةةةةةنو 
ننخؤوبةةةةنددموام بةةةةوونه دموَلةةةةن  لةةةةندواو طةةةةؤد انه حكواةةةةن ى   

 .(14)َؤانسهثندَيةطندوى دا ىدممسه ديا
زاننينى ثويهسيان  طصتيينكننه ينسةن بةنوم ديةندو دمكةنى كةن      
انبنست لنوم ينو ثويهسيان بهند متينننين كن ينسةنكننه نةنوخؤو   

 .(15)وآلتنناا ينى
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 دووةم: شةرضاوة الوةكييةكاى ياى
 LES SOURCES AUXILIARES)شةرضاوةى يارمةتيدةر(

دو نَيودموَلنتيةةاا (و دمسةةتودو دادطةةنو دا38ومكةةو لنبننةةاو)
ديةةةنديكواوم، كةةةن دادطنكةةةن سةةةندبندو سندوةةةنوم سةةةندمكيينكننه   

و  ينسةةةنو نَيودموَلةةةنتنى دمتوانَيةةةت ثصةةةت بةةةن بو يةةةندو دادطنكةةةنى   
تَيو وانيهةةةةه قةةةةننووى ننسةةةةننه ايََةةةةنتننه دونيةةةةن ببنسةةةةتَيت بةةةةؤ   
ديةةةةةنديكودنه بو يةةةةةندو بهةةةةةنانو قةةةةةننوونه. كنواتةةةةةن، سندوةةةةةنوم  

 ودموَلنتنى بويتي  لن:يندانتيامدمكننه ينسنو نَي
 .UNسندبن ة بو يندو دادطنو دادو نَيودموَلنتنى1

 ة تَيو وان ىبرود او قننووى ننسننه ايََنتننه دونين.2
و UN اوم نَيودموَلنتيةةنكنى، لةةن نةةؤدووكدةةةةة بو يندمكةةننه دَي3

 .دَيكدواوم ثساَودينكنى 
 .(16)ة قننونه ننوخؤو وآلتنى4
 

 
 
 
 
 

  
  يةميةمبةشى شيَبةشى شيَ
  

َلدانءثَيلواتنى ياساى َلدانءثَيلواتنى ياساى سةرهةسةرهة
 نَيودةوَلةتاننَيودةوَلةتان

 
سةةندينَلااىى ثنيةةاابوونه قةةننوونه نَيودموَلةةنتنى بنسةةرتاوم بةةن  
سندينَلاانه دموَلنتنننوم، كنواتن دموَلةن  لةن سةندمتنوم قةننوونه     

نةؤدو   ننوخؤو ينبووم بؤ دَيكدستهه كندوبندوى بؤ طوجنننانه
وآلتيةةةنىى دمسةةةنآل  بنسةةةند ينووآلتيةةةنىى ثنيومنةةةايه نَيةةةواى ينو 

يؤدطننةنكننه نةنوخؤو. يةند بؤيةنط قةننوونه نَيودموَلةنتنى ومكةةو        
ثَيويست بؤ ثَيكًَيهننه ثنيومناو نَيواى ووآلتةنى ينتؤتةن كنيةنوم.    
كنواتةةن، قةةننونه نَيودموَلةةنتنى لنسةةندمتنوم سةةوودو لةةن قةةننوونه     

 .(17)ننوخؤو دموَلن  ومدطوتووم
نوتهن (دا بةةةةةةن يةةةةةةؤو دووداوى ثَيصةةةةةةك  16،15لنسةةةةةةندمكننه)

سينسةةه، يةةنبوودو،  طونكةةنكننه يةةنودوثنوم، لةةن سةةندننم ذيةةننه   
هه، زانستهى كولتووديةاا طةؤد اى ددوسةت بةووم،     كؤانآلينته، يني

يةنو ثَيصةكنوتهنط بةووم يةؤو ثَيصةكنوتوى دمنة  دشةتهه وةةواد        
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ه تطصةةةة وةةةةَيومينكه قةةةةننوونه لةةةةننَيواى دموَلنتننةةةةااى قةةةةننوونه   
 كود.ينَيودموَلنتنى طنشن
ةى كة بوونة يؤى ثيَشاكةوتوء زيااتر كاام     ئةوفاكتةران

 نيَودةولَةتاى ئةمانة بووى:ياشاى بوونى 
 :"لنيةاليهضة الع" La Renaissance ا ريَهيصانض1

ثَيصكنوتهه دؤشهبريه، زانستهى دؤَلةه زانكؤكةننه يةنودوثن    
نَيطنيةةةنكه دينديةةةنى ينيةةةن لةةةن ثَيكًَيهةةةننه بهةةةنانكننه قةةةننوونه    

واوم كؤاةةةةنَلَيا ثةةةةنزدمى بةةةةند ن سةةةةندمونَيودموَلنتةةةةاا، وةةةةونكن لةةةة
شةةندمزاو ثسةةاؤدو كنسةةيكه لةةنبوادو قةةننوونه نَيةةو دموَلنتننةةاا     
دمدكةةةنوتو كةةةن ينوانةةةن بةةةن ثَيصةةةو موانه قةةةننونه نَيةةةو دموَلةةةنتنى        

 .(18)ننسواوى
 تانى ناشيؤناأل:ةا ثيَكًاتهى دةول2َ

 ثَيصةةكنوتهه دموَلةةنتننه يةةنودوثن طنيصةةتن يةةنو قؤنناةةنو كةةن     
ته كَيسةنكنى كةنم بَيتةنومى    يهه انسيحهى سنددادَيدمسنآلته ين

ثنيومنايه نَيواى دموَلنتنى لنسند بهنانو ثنداستهه بندذمومناو 
 لةن كةود، سةنددماه دمدمبنطنيةنته خةؤو     ينوبنشينى، كةندَيكه واي 

خؤشةةةةةكود كةةةةةن  ى يندمسةةةةةه يَيهةةةةةن. يناةةةةةنط دَيطةةةةةنودا  كةةةةةةو
ه لنسةةند ثنيومنةةايه نَيةةواى وآلتةةننه يةةنودوثن ثنيةةنو دموَلنتةةنكنن   

بهنانيةةنكه ننتةةنوميه داد شتىثنشةةنو دموَلنتةةنكننينى خؤيةةنى لةةن  
دمسنآلته كَيسةنكنى دابةو و. يةنم طؤد انةن بةووم يةؤو ثنيةاابوونه        
طةةةةنَر دموَلةةةةنته تةةةةنزم لةةةةن يةةةةنودوثن لنسةةةةند بهناةةةةنو ننتةةةةنوميه. 

كةةةةةود ينسةةةةةته  يبةوتهةةةةةنومو ديفةةةةةؤداه يةةةةةنيهيض كةةةةةندَيكه وا   
ه بووبةةةةةةن زاةةةةةةننه كودو زاةةةةةةننه ننتةةةةةةنومييننتنوايةةةةةةنته زيةةةةةةند

كةةن زانلةةنَله دممسةةه  نوَيةةذكودنيض، لةةن نَيطةةنو زاةةننه  تيهةةه   
 .كَيسنكنى بوو

بةووتهنومو ديفؤداه يةنيهه بنشةَيومينكه نند اسةتنوخؤ بةووم     
ى، يةةةنويض دموَلةةةنتناانه بهةةةنانكننه قةةةننوونه نَيويةةةؤو سةةةندينَل

انةةةةةةةةةةنو كةةةةةةةةةةن طنيصةةةةةةةةةةتن بةةةةةةةةةةنيؤو يةةةةةةةةةةنو نةةةةةةةةةةنن ى ثَيكااد
(دا.يةةةةةةنو دَيكنوتهةةةةةةن 1555ه)لنسةةةةةةنَل ]يؤطسةةةةةةبودد دَيكنوتهه
دايَيهةنو بةووم    )يند كنسو لنسند يةنيهه ثنشةنو خةؤو(    ثونسياه

( دموَلنتةةةاا، كنسةةةندنناينى لنسةةةند   350يةةةؤو داى ثَيةةةااننى بةةةن)  
 خنكه ينَلمننين بووى.

يةةنم دموَلنتننةةنط لةةننَيواى خؤيننةةااى لنطةةني دموَلةةنتننه تةةودا     
ومو كنوتهةةةةةن ثنيومنةةةةةاوى دَيكةةةةةنوتو لنسةةةةةند ووادوَيومىشةةةةةيَ    

دَيكدسةةةةةتهه نَيوانيةةةةةنى، يةةةةةيرت يةةةةةنو نةةةةةؤدو ثنيومناييننةةةةةنط      
كودى دؤذطةةندو نَيةةواى وآلتننةةاا ددوسةةت ه لةةن سةةندمتنينكه قةةننوون

 .(20)لن ثندمسننانااينييمو ؤط 
 ا ثيَشكةوتهى زانصتى جوطرافىءدةريايى:3

دؤزيهنومىدمسةةةةةةةةت بنسةةةةةةةةنداطوتهه ننووةةةةةةةةنو نةةةةةةةةوطواكه  
هه بهةةةةنانكننه داسةةةةتنوخؤبوونن يةةةةؤو ثنيةةةةاابووىى ثَيصةةةةكنوت   

 قننوونه نَيودموَلنتنى ومكو:
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يةةند ننووةةنينكه باؤزيبنينتةةنوم، دمسةةته     ةةة يةةند دموَلةةنتَيا  1
 بنسنددا دمطو ى دميَكننا بن وآلتنكنو خؤينوم.

ة طنَر ووادوَيومو بهنانو قننوونه دانواى كةن تنيبةن  بةووى    2
 بن قننوونه دمدينوم.

ينودوثيةةةةنكنى ةةةةة ثناننهنانىدَيكنوتههناةةةةنو نَيةةةةواى وآلتةةةةن   3
امكود دمدبةةةندمو يةةةنو  يةةةيندان ىيةةةندكه تةةةنزمو بةةةؤ دموَلةةةنتنى د  

نتَيا داطةةرو دمكةةود يةةن دمسةةته يةةندَيكى ننووةةنننو كةةن يةةند دموَلةة
 ًنَلامطو  بؤ دموَلنتَيكه تو.َيل

كةمكردنةوةى دةشةآلتى دادطاكانى دةولَةتى عومسانى لة  ا4
 Copitulations            :بةرانبةر ئةوروثيةكاندا

ثونيسياَيكه خواث ثنياابوو كن ينزاديينكه زيند لن ثَيويسةت  
ددا بةةةةن ينودوثيةةةةنكنى لنسةةةةند خةةةةنكه وآلتةةةةننه تةةةةو. بةةةةنطوَيومو    
ثناننهناةةةنو نَيةةةواى سةةةوَلتننه عومسةةةننه سةةةََيمننه قةةةننوونهى    

(دا، دمسةةةنآلته 1535اةةةنليكه كندمنسةةةن كوانسةةةواو ينكةةةنم لةةةن )   
نو سةةةهوودو عومسةةةننه ننيةةةامتوانه دادطةةةنيه كندمنسةةةينكننه نةةة 

دموَلنته عومسننه بكةن ى لَييةنى باوسةَيتنوم، يناةنط ينكسةننه      
نَيةةواى دموَلةةنتننه شةةكنناى بةةووم يةةؤو يةةنومو ينودوثيةةنكنى بةةؤ       
سةةةةوود ومدطةةةةوتوى بندذمومنةةةةايه خؤيةةةةنى، زيةةةةنتو نةيةةةةا بهةةةةنوم  
لةةةةةنوآلتننه ييسةةةةةناه ومكةةةةةو عومسةةةةةننهى اةةةةةناويبهى وآلتةةةةةن     

نيين دمسةةةةةةته ينسينيينكنى)وةةةةةة ىذاثؤى(، يةةةةةةنم ننديتةةةةةةن ينسةةةةةة 
دموَلةةةةةةةةنتننه يةةةةةةةةنودوثنو كةةةةةةةةودموم كةةةةةةةةن زؤدبةةةةةةةةنينى بضةةةةةةةةهن     

(موم، تةةةنبتوانو زيةةةنتو دمسةةةت لةةةن كندوبةةةندو  1535ثناننهناةةةنو)
 .(22)ننوخؤو ينو وآلتننن ومددمى

 كؤنطرةى وشتفاليا: ا5
شند ىشةةةةةةؤد و نةةةةةةنوخؤ بةةةةةةنيؤو نيةةةةةةنوازيه برود اىدمسةةةةةةت 

تةن لةن    (سةه سةنَا ددَيةذمو كَيصةن    30ددَيذكودنن سندينكرت اةنومو) 
(كؤتةةنيه يةةن ى ييماواتةةؤدو   1648كةةؤنطومو وسةةتفنلين، سةةنَله)  
ندمجننم كةةةةةةةةةؤنطوم دانةةةةةةةةةه نةةةةةةةةةن   يةةةةةةةةةنَلمننه تَيكضةةةةةةةةةوو، سةةةةةةةةة  

 .(23)(دموَلنته تنزمدا355ته)بنسنددادَي
ييرت ثنيومنايينكه تنزمو نَيواى دموَلنتننه ينودوثن ثَيكًةن ى  

لين طنلَيا لن شندمزايننه قةننوونه نيََودموَلةنتنى، كةؤنطومو وسةتفن    
 بنننسهنانو لندايكبوونه ينسنو تنزمو نَيودموَلنتنى دمزانو.

 برِيارة طرنطةكانى كؤنطرةى وشتفاليا ئةمانة بووى:

 داى ثَيةةةةةاانننه ينَلومشةةةةةننانه ييماواتةةةةةؤدو يةةةةةنَلمننهى    ةةةةةة1
 دابنشبوونه بنسند وننا دموَلنته ننتنوميه بضووكاا.

وةةنوكودنه  ةةة بنومد يَيهةةنى بنسةةنددادَيته دموَلةةنتنى، بةةنبئ دم    2
دَيبنزو ينيهه كنتوليكه ين ثوؤتستننتهى دمدبنزبوونه دموَلةنتنى  

 لن دمسنآلته بندزو ثنثن.
بنومد يَيهةنى بةن اةنكه دموَلةن  لننةنن ى سةندداديياا، يةيرت        ةة  3

ينياينو شند و)دموا(ى)نند موا( ننانى دموَلن  انكه خةؤو بةوو لةن    
 بو ينددانه يند شند َيكاا.
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َيكًَيهننه نوَيهندايةنته ديبَؤانسةه بةنيؤو    بنومد يَيهنى بن ثة 4
سةةنكندمننننوم، نةةنة بةةنيؤو نوَيهندايةةنته كنتييةةنوم كةةن ثَيصةةرت     

 ينبوو.
ةةة بنومد يَيهةةنى بةةن ثنداسةةتهه ينشةةتهى ينكسةةننهى سةةهوودو     5

 .(24)دمسنآلته نَيواى دموَلنتنى
لةةةةنكؤنطومو وسةةةةتفنليندا، بةةةةن دَيكةةةةنوتهه نَيةةةةواى دموَلةةةةنتنى،  

ىى بهنانكننه دَيكدستهه ينو ثنيومنايين بووم ثنيومناو نَيوانين
بوونه سةةةندمتنينكه نةةةَيطرو بهةةةنانكننه ينسةةةنو  تيةةةؤو ددوسةةة
 .(25)نَيودموَلنتنى

 (1783-1775ا شؤرِشى ئةمةريكا)6

يةةنم شؤد شةةن بةةن سةةندكنوتهه نةةننطنومدانه يناةةنديكن بنسةةند    
يةةن ى يناةةنديكن لنبةةنديتننين   كؤلؤنيةةنليةاه بةةنديتننيندا كؤتةةنيه   

 َيكهسةةة. سةةةندكنوتهه شؤد شةةةه يناةةةنديكن وةةةننا ثويهسيا  ادابةةةو 
 تنزمو يَيهنين قننوونه نَيودموَلنتنننوم:

كودى لةةةندذو دموَلةةةنته ةةةة اةةةنكه طةةةن نه كؤلةةةؤنه بةةةؤ خةةةنبنت  1
 كؤلؤنيناى داطنيننانه سندبنخؤيه.

ومكةةةةةةو  Belligerantsةةةةةةة داى ثَيةةةةةةااننى بةةةةةةن نةةةةةةننطنومداى 2
  يننه)كنسه(ينسنو نَيودموَلنتنى.

دمسةةةةتَيومدداى بنانبنسةةةةته ثصةةةةتطريه كودنةةةةه     ةةةةة اةةةةنكه 3
نةةةةةننطنومداى، يةةةةةندومكو كندمنسةةةةةن ثصةةةةةتطريه شؤد شةةةةةطَيو انه 

 كود. وينانديكن
 (1795-1789ا شؤرِشى فةرِةنصة)7

شؤد شه كندمنسن كندَيكه طونطه كودمسةند ثنيومنةاو نَيةواى    
وآلتةةننه دونيةةنى يةةنجنناه ديةةندو يةةنبوو لةةن طةةؤد يهه نيًةةنىى لةةن   

 دموَلنتنناا. قننوونه نَيو
ئااةو ضوارضاايَوةء بهااةما ياشاااييانةى كااة شؤرِشااى فةرةنصااة     

 كردى:يجيَطري
 ى لةةةن ديةةةنديكودنه وندمنووسةةةاا، بنتنيبةةةنتيض ناةةةنكه طةةة ةةة 1

 داناَيااننى بنسنددادَيته طن ى ننة سنددادَيتوامسنآلتااداى.
ة شؤد شه كندمنسن بنيننهنانو انكه اوؤظى ينونيصةتمننننه  2

ا بذوكةةةةودموم، كةةةةن بةةةةووم سةةةةندمتنينة بةةةةؤ      (د1792لةةةةن سةةةةنَله) 
(دا كةةن لن يةةنى 10/12/1948بنيننهناةةنو نيًةةننه اةةنكه اةةوؤظ لةةن)

 موم بذوكواينوم.-  UNدَيكدواوو
(دا طنلَيا بو يةندى  1793،1792ة شؤد شه كندمنسن لنسنآلنه)3

بنَلطننناةةةنو دمدبةةةندمو دمكتةةةندكودى لنطةةةني ديَةةةنكننه نننطةةةاا     
ه بنشةةةينى خؤشةةةكود بةةةؤ قةةةننوونه   بذوكةةةودموم، كةةةن زمايهنيةةةنك 

 .(26)اوؤظنينته
ثةةنط يةةنم  دووداوانةةن، كؤاةةنَلَيا دَيكنوتههناةةنى ثناننهناةةنى     
كؤنفوان ى بنَلطنننانو نيًننه دؤَلَيكه ديندينى ينين لن ينسنو 
نَيةةةةةةةو دموَلنتننةةةةةةةاا، تةةةةةةةنكو نةةةةةةةننطه ينكةةةةةةةناه نيًننه،كةةةةةةةن      

ننطه ثَيكًن ى دووداومكننه ثنشرت تةن نة  عؼب١ األَِ(دَيكدواوو)
وم يةةنكطوتوومكنى زمايهنيةةنكه بنشةةه ندوومم كةةن دَيكدةةواوو ننتةة

 ثَيصكنوتهه  ينسنو نَيو دموَلنتننه داد شت.
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  بةشى ضوارةمبةشى ضوارةم

  
  هةندآ اليةنى ثةيوةندى نَيوانهةندآ اليةنى ثةيوةندى نَيوان

  ياساىياساى  ياساى نَيودةوَلةتانءياساى نَيودةوَلةتانء  
  ناوخؤى دةوَلةتناوخؤى دةوَلةت

 
ينطندوةةةةه وةةةةننا بروبؤوةةةةونَيكه نيةةةةنواز ينيةةةةن دمدبةةةةندمو   

ينسنو نَيودموَلنتنىى ينسنو ننوخؤو دموَلةن ،   ثنيومنايه نَيواى
بةةنآلم ثَيصةةكنوتوى ثنيومنةةايه نَيةةواى دموَلةةنتننه دونيةةن يةةنومو       
سنملننا كن ينسنو نَيودموَلنتنى لنسنددماه  تنزمدا بنآل دمسةتنو  
لنسةةةةةندووو ينسةةةةةنكننه نةةةةةنوخؤو دموَلنتنوميةةةةةنى ثَيااويسةةةةةته 

َيوننتةنوميه يةنوم   ه ننَيةواى دموَلةنتننه دونيةنى كؤاةنلَ    ثنيومنايه 
امكن  كةةةةةةةن ثَيويسةةةةةةةتن بهنانوثونسةةةةةةةيانكننه ينسةةةةةةةنو يةةةةةةةديند

نَيودموَلةةةةةنتنى لةةةةةن خةاةةةةةنته اوؤظنينتيةةةةةاابو، بؤيةةةةةن سيسةةةةةتمه  
حةةةوكمو انه لةةةن دموَلنتةةةاا يندوةةةينة بَيةةةت،  ثَيويسةةةتن ينسةةةنكننه  

تى سةندومديينكه  ننوخؤو ثصت بنينسةنو نَيودموَلةنتنى ببنسةتيَ   
 ببنخصَيت.َيث

ودموَلنتننةةةةاا، دوودَيبةةةةنزو ديةةةةند يةةةةنى    لناَيةةةةذوو ينسةةةةنو نيَ 
دمدبةةةندمو ثنيومنةةةايه نَيةةةواى ينسةةةنو نيةةةو دموَلةةةنتنىى ينسةةةنو      

 ننوخؤ.
 (:القاىوىني إزدواجدووانةى يةردوو ياشا) ريَبازى يةكةم:

نَيودموَلنتنى بننينو سندبنخؤ دمزانَيت، لةن   ينم دَيبنزم ينسنو
وةةةنومى ينسةةةنو نةةةنوخؤو دموَلن .بةةةنطوَيومو يةةةنم دَيبةةةنزم، سند    
ينسةةةنو بنبن ى يننةةةنكننه  ينسةةةنو ثَيكًنتةةةنو ينسةةةنيه ينددوو) 

 لنينة نينوازى.(نَيودموَلنتنىىينسنو ننوخؤو دموَلن 
 

 (:القاىوىني وحدةيةكطرتهى يةردوو ياشا) ريَبازى دووةم:
ى ينسةةةةنو نةةةةنوخؤ بةةةةن   يةةةةنم دَيبةةةةنزم ينسةةةةنو نَيةةةةو دموَلةةةةنتنى   

نننكنتةةةةنوم. انَيةةةةتى لنيةةةةنكينى ني ثَيكًنتنيةةةةنكه يةةةةنكطوتوو دمز 
بةةةنطوَيومو يةةةنم دَيبةةةنزم دموَلةةةن ، ثنبننةةةاو بهةةةنانكننه ينسةةةنو      

نتيض يةةةةنوم دموةةةةنو نَيودموَلنتننةةةةنو دمسةةةةتودو نةةةةنوخؤو دموَلةةةة 
 .(27)دمكن 

( داى بةةنومدا ايكـووط٤ ايووعٚيٞيةندومين دادومديةةه نَيودموَلةنتنى)  
دمنَيت كن دمسنآلته ينسنو نَيودموَلنتنى زاَلن بنسةند ينسةنو نةنو    

، يناةةةةةنط لةةةةةن كؤاةةةةةنَلَيا بو يةةةةةندو كةةةةةندو دادطنكةةةةةننه  دموَلنتةةةةةاا
 .(28)نَيودموَلنتياا دينديكواوم
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بةنآلم  , ديندم  يندينة لنم دَيبنزانن بةرود او نيةنوازو لنسةندم    
سيستمه ينسنو نَيودموَلةنتنى بنسةند ينسةنو     بنيَوو كنديطنديه
لنيةةةةةنة دابةةةةةو يو.   نوم نةةةةةنتوان  يةةةةةنددوكينى نةةةةةنوخؤو دموَلنتةةةةة 
دخسةةتهه ينسةةنو نَيةةو دموَلةةنتنى بنسةةند ينسةةنو    بنتنيبةةنتيض سن

نةةةنوخؤدا لةةةنم سةةةنددماندا لةةةن بةةةوادو نَيودموَلةةةنتهى لندمسةةةتودو   
 ينسنكننه ننوخؤو دموَلنتنناا ديندو ينشكواين. 

ينسةةةنو نَيودموَلةةةنتنىى ينسةةةنو نةةةنوخؤو دموَلةةةن  نةةةن لنيةةةنة   
ىىنن ينة قننوونيصو. يندمينكنو سندبنخؤيه خؤو ينين، ودابو ا

يومناييةةنكه تونةةاوتؤيى طةةون  لننَيوانيننةةاا ينيةةن، يةةيض  بةةنآلم ثن
دموَلةةةةةنتَيا بةةةةةؤو نيةةةةةن لةةةةةن نةةةةةنوخؤو خؤيةةةةةاا بةةةةةن ثَيضةةةةةنواننو      

نتنى ينسةةنو بو يندمكةةننه خةةؤو   دذوبهةةنانكننه قةةننوونه نَيودموَلةة  
 بؤين:,  داد َيذَيت 

ةةة ثَيويسةةتن دموَلةةن  لةةن داد شةةوى دَيكدسةةتهه قننوونةةنكننه     1
ن قننوونيةةةنكننه نَيةةةو دموَلةةةنتنى   ننوخؤيةةةاا دموةةةنوو دمةى بهةةةنا  

بكةن ،  يبكن . ين ينومتن لن دمستودو ننوخؤدا ينو دَيةطوتهن ديند
يةةةةةن بةةةةةن قةةةةةننوونه تنيبةةةةةن  ثنيومنةةةةةاو دموَلةةةةةن  بةةةةةن ينسةةةةةنو     

خؤدا وبكو ، يةن دمكةو  لةن قننوونةنكننه نةن     يديند نَيودموَلنتنننوم
بهةةةةنانكننه ينسةةةةنو نَيودموَلةةةةنتنى دموةةةةنو بكةةةةو ى ثنبننةةةةاَيته     

 تنوميه ننشكَيهادَيت.نَيونن
يةةند  ويةةند ننكؤكيةةنةى كنمىكود ييةةنة كةةن لنينسةةنو نةةنوخؤةةة 2

 دموَلنتَيكةةاا يةةنبَيت لةةن ينسةةته قةةننوونه نَيودموَلنتننةةاا، دموَلةةن    

يةةن خةةؤو دمدبةةنز  ينبندثوسةةيند دمكةةن . يةةيض دموَلةةنتَيكيض بةةؤو   
خؤيةةةاا تَيكسةةةته بيةةةننوومو كةةةن لةةةن قننوونةةةنكننه ننو  بكةةةن  بةةةنو

ةطةةةةوتوى دموةةةنوكودنه قةةةةننوونه نَيةةةةو دمولةةةةَنتنى  تنيبةةةن  بةةةةن د يَ 
 .(29)نيين

 دمسةنآلته  تَيطنيصتهه ينومو كن ينسنو نَيودموَلنتنى لندواو
يةةةةنومانى بةةةةؤ   لنسةةةةندووو ينسةةةةنكننه نةةةةنوخؤو دموَلنتنوميةةةةن،   

لنينسةته   دوونامبَيتنوم كةن دموَلةن  ثنبننةاَيته دمكنوَيتةن ينسةتؤ     
تَيا ينناااةةةةن لةةةةن  ينسةةةةنو نَيودموَلنتننةةةةاا، وةةةةونكن يةةةةند دموَلةةةةن   

كؤانَلطةةةةةنو نيًننيةةةةةاا، بؤيةةةةةن ثَيويسةةةةةتن بندذمومنةةةةةايهىخَيوو  
 اوؤظنينته لنبند ونوبطوَيت.

ينطةةند بةةن طةةوَيومو ثنبننةةاَيته نَيوننتةةنوميه سةةنيوو دمكتةةندو  
حكوانته عَيةواة بكةنيو، لنسينسةنته دؤذاننيةاا ثَيصةَيَكنديَيكه      

 ديندىتوسهنة بندونودمكنوَيت.
اااننه دَيكدواوو ننتنوم يةنكطوتوومكنى،  عَيواة ينكَيكن لنينن

 يةةةةنو دَيكدةةةةواومط بةةةةنطوَيومو يةةةةنومو بنيةةةةنكطوتهه خواسةةةةتى 
انبنسةةته دموَلةةنته دونيةةن ثَيكًةةنتووم، دمبَيتةةن يةةنكَيا لنكنسةةننه  
ينسةةةن، لنزانسةةةته ينسةةةندا دمبَيتةةةن يةةةنكَيا لةةةن كنسةةةننه ينسةةةنو      

ه نننةنو كةن كنسةنينت   نَيودموَلنتنى. كنسةننه ينسةن، واتةن يةنو  ين    
بنشاادى لن ثَيكًَيهننه بهنانو ينسنيه لن نَيواى  ينسنيينى ينين ,

 دموَلنتنناا.
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ديةةةةندم يةةةةنو  يننننةةةةنو كةةةةن خؤيةةةةنى بهةةةةنانو ينسةةةةنيه)قنعام  
بننَيكودنيةةةنوم. َيو بننيةةةن( ثَيةةةا دميَيةةةهو، دمبَيةةةت ثنبننةةةاب قننون

لن ينكه ديكنشنوم، يةنو بهةنان ينسةنيينننو كةن دمدبةندمو اةنكه       
تنى ينطةةند بنشةةااديض نةةنبو لةةن ثَيكًَيهننيننةةاا يةةند اةةوؤظو، دموَلةةن

دمبَيةةت ثَيوميةةنى ثنبننةةابو، وةةونكن حةةوكمه يةةنو بهنانيننةةن ومكةةو   
دمسةةةةنآلتَيكه بةةةةنآل دمسةةةةنثَيهادَيت بنسةةةةند يةةةةناوو دموَلةةةةنتنىى   

 دَيكدواوم نيًننينكنناا.
نن عَيواة ومكو ينكَيا لن ينناااننه دَيكدواوَيكه نيًةننه كةن   

طوَيومو دمسةةةةةتودو دَيكدةةةةةواوو ننتةةةةةنوم بةةةةةندمقه نوسةةةةةواو بةةةةةن
بنَلطننناةنكننه ديكةنو يةنو     ى بةنطوَيومو سةندننم  ينكطوتوومكنى

دواوم بندثوسيندَيته نَيوننتنوميه لن ينستؤداين لندَيةطوتهه  كدَي
يةنو بندثوسةيندَيتين ثَيويسةتنو     بؤنَيبةننَيكودنه   انكه اوؤظةاا. 

 َيبننَيكودنةاا لنقننوىى بو يندمكننه ننوخؤو خؤيااىو لةنبوادو ن 
 بنكودموم ينوم بسنملَيهوَيت كن ينو يندكنو نَيبننَيكودووم.

ثَيصةةنكه دمسةةتوودو دَيكدةةواوو ننتةةنوم يةةنكطوتوومكنى يةةند   
امكن  كةةن  يةةبةةوونه يةةنو دَيكدةةواوم، يةةنوم ديند   لةةنكنته ددوسةةت  

 نايََنتننةةةةنوم يةةةةنو بندثوسةةةةيندَيتين دمطونةةةة  دموَلةةةةنتنى بةةةةنننوو 
دايةنتوو اوؤظنيةنته لةن كندمسةنته     ينستؤو خؤينى تن نةنومكننه  

باةةةندَيةى. يةةةندومين بةةةنومد و  نةةةنن ىنينوازيهى نةةةنذاد ثندسةةةته
دموَلةةةةةنتنى بنانكةةةةةن سةةةةةندمكينكنىى كندااةةةةةنته اوؤظىينكسةةةةةننه 

 امكن . يلننَيواى ايََنتنى بنطنودمى بضوكينننوم ديند

، يةنو ينكسةننيين بةنيؤو    ديندم يند بنطوَيومو ينو ثَيصةنكوين 
كنوتهه كؤانآليةنتهى يةنزادو   دو لنثَيصة  م دَيتةن كند ينسننكودننو

 كودناا.دابيه
ينطند سنيوو سينسنته حكوانته عَيواة بكنيو بنداابةند بةن   
اةنكه اةةوؤظ بنطصةتهى اةةنكه اوؤظةةه كةودد بنتنيبةةنته، بنتةةنواوو    
لنبنداابةةند، نةةنة نينوازوىنةةنكؤكه دادمومسةةت ، بةةنَلكو نةةؤدو     

انَلةةةن تنوانَيكةةةاا دااةةةنى  لنبنداابةةةند كؤعَيةةةواة،  ثَيصةةةَيَكودننكننه
 .دمطوَيت كن سندنناينى بنتنوانه نَيو ننتنوميه دمننسوَيو

لَيومدا وةننا منووننيةنة لةنثيندمكودنه سينسةنته حكواةنته      
كةةن دمبيةةه  يةةيض دَيةىحوداةةنتَيا نةةنة بةةؤ    عَيةةواة تؤاةةند دمكةةنيو 

 ثنبنناَيته عَيواة خؤو، بنَلكو بؤ اوؤظ دانننواوم.
نيةةةنل حكواةةةنته عَيواقةةةاا ايكةةةننيةاه  وةةةننا بنَلطةةةن ننا لةةةنم 

 كةةةةةةةندكودنه دمزطنكةةةةةةةننه حكواةةةةةةةنينى بةةةةةةةؤ دووى دمبَيتةةةةةةةنوم   
دابو يهةه اوؤظةه كةودد لةنخنكه      لنثيندمكودنه سينسنته، ينكنم:

خؤو، دوومايض:دمست بنسةنداطوتهه اوؤظةه كةودد بةنونؤدمو     
َلَيكه تةةةنواوو يةةةنزادو ذيةةةنىى يةةةنو دمسةةةت بنسةةةنداطوتهن كةةةؤنرت ؤ

 بنيرادمو دينديكودنه شوَيهه ذيننيض بَيت. كودى بَيت ييندي
بةةةةنس لةةةةنومننكوَيت كةةةةن بضةةةةيهن سةةةةند ييسةةةةانتكودنه  لَيةةةةومدا 

هةنوم  يبًَيه كوددستننه بوونه شندو كندكوةى بنَلطةنو اَيةذوويه  
بةةؤ يةةنو انبنسةةتن بةةنَلكو منوونةةنو يةةنو بنَلطننناننةةنو حكواةةنته    

لةن  كندبندمسةتننه عَيةواة دمددمخةن      عَيواة خةؤو نيةنزو خواثةه   
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 بنداابةةند دمطةةنزو كةةوددا، نةةن ينطةةند خةةنَلكه كةةندكوة)ومكو تةةنة( 
سةةةةنيو بكةةةةنيو لنكنسةةةةننه ايََةةةةنته كةةةةودد، ينودمطنيهةةةةن يةةةةنو      
ينجنناةةةةنو لنكنتَيكةةةةاا سينسةةةةنته حكواةةةةنته عَيةةةةواة بنداابةةةةند  

ديةةةندم بنداابةةةند سةةةندننم   بنخةةةنَلكه يةةةنو شةةةندم بةةةنو نؤدمبَيةةةت 
 .يندم ومكو لن تنواننكنننوم د ايََن  خواثرت دمبَيت

بةةةةةنآلم انبنسةةةةةته سةةةةةندمكه حكواةةةةةنته عَيةةةةةواة بنداابةةةةةند     
دانيصةةةتوانه شةةةندو كةةةندكوةى ننووةةةنكننه دمودوبةةةندو ديةةةندم      
بنشَيومينكه ننخصةن بةؤ كَيصةواو دميةنوَيت لةند ووو اَيذووييةنوم       
كةةةوددى كةةةندكوة لنيةةةنة دابرب َيةةةت، يةةةنومط انبنسةةةته سينسةةةه،   

 سرتاتيذيه طونطه لنثصتنومين.و ينبوودو 
كه نند و طنددوونه انكه اوؤظيصاا ديندم ينكَيا لنو لنثَيصن

يؤيننةةنو بووننتةةن زمايهةةن بةةؤ نند ننانكةةن ينوميةةن كةةن دموَلةةنتننه     
ااوم كةةةن و ننتةةةنوم يةةةنكطوتوومكنى ثناننيننةةة يننةةةاااه دَيكدةةةواو

دسةةتهه دَيةطةوتوى وةةنودَيوو  ينوكةندو يةنو دَيكدةةواومبو بةؤ ثَيص   
 ينزادين سندمكينكنى.كودنه يناوو  ينننكننه انكنكننه اوؤظى 

كنواتن، عَيواة ومكو ينكَيا لندموَلنتننه يننةاااه دَيدواوَيكةه   
نيًةةةننه ثَيويسةةةتن ثنبننةةةابَيت بةةةنو يندكننةةةنو يةةةنو دَيكدةةةواوم       

 دميسنثَيهَيت بنسندياا، وونكن ينو دَيكدواوم:
بةةةنيؤو ينانجننكننيةةةنوم، دووماةةةيض: لنبةةةند يةةةنومو    ينكةةةنم:

تن يةةةةةننَيكه ديةةةةةند لنينسةةةةةنو دمسةةةةةنآلتَيكه طنودميةةةةةن كةةةةةن دمبَي

نَيودموَلنتنناا تنكو بهنانو ينسنيه ثَيا بَيت بنيؤو كندمكننينوم 
 كن ثصت بنينانجننكننه دمبنستَيت.

داطواسةةوى تةةنعويب كةةودى لنسينسةةنته حكواةةنته عَيواقةةاا       
اةةةوؤظ سةةةند بنيةةةند ننتةةةنومى طووثَيةةةا بَيةةةت،     ديةةةندو لنبندوةةةنوم.

بكوَيةةت كةةن   يةةنزادو بةةؤداب  ثَيويسةةتن بنيننةةاازمو لةةنبندوطوجننو  
 لنيند ننوونينة ينى شوَيهَيا دمذو.

امكو ى بنكؤ ىثَيومنا بنآلم كنتَيا ينو ينزاديين لن اوؤظ زموت
ننوند دمكوَيت ا  بؤ سينسنتَيكه شؤظيهيستيننن باا ، تننننن  
طناةةةةةةةن بنخواستىدمسنآلتيصةةةةةةةه دمكوَيةةةةةةةت. يةةةةةةةيرت كَيصةةةةةةةنو  

ا كةةةن لنوةةةواد وةةةيََومو  ثَيصةةةَيَكودنه انكةةةنكننه دموةةةَيتن ينسةةةتيَ 
ينسةةةنيه نةةةنوخؤو يةةةنو وآلتةةةن دمدبنزدمبَيةةةتى ومكةةةو كَيصةةةنينكه   

 نيًننه دمبَيت وندمسندو بكوَيت.
بو طةةنو دووماةةه نند نناةةنو اةةنكه اةةوؤظ نةةنخت لنسةةند يةةنوم    
دمكةةن  كةةن ننبَيةةت ثنيةةنو سينسةةه يةةن قةةننونه يةةند ننووةةنينة كةةن   

زادييةنكننه  بكوَيت لةندَيةطوتهه اةن ى ين  تينياا دمذو سنيو اوؤظ
 اوؤظاا. دمقنكنشه بناؤدمين:

)ننبَيت ثنينو سينسه، قننونه يةن نَيوننتةنوميه يةنو وآلتةن يةن      
ينو ننوونين كن اوؤظنكنو لَيومدَيت، بكوَيتن بهناةنو يةيض نةؤدم    
نينوازيةنة، ييةةاو ينطةةند يةةنو وآلتةةن يةةنى يةةنو ننووةةنين سةةندبنخؤ  

منه يؤتؤنةؤاه  ى لةنذَيو وةنودَيوياا بةوو يةنى خةنو     بوو يةنى لنسةنين  
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سةندومدوى سةندبنخؤيينكنو طوَيةاداوو يةند ونشةهن       ننبوو يةنى 
 . (اند ى بنناَيا بوو

بنطوَيومو يةنو بننةامو نند نناةنو اةنكه اةوؤظ ننبَيةت دموَلةن         
وادمكتند بكن  ينطند كنسننَيا ينزادينكننينى ثنبنناو دمسنآل ى 

و ديةةة ى يَيةَيكةةةه دمدمومو دمسةةةن ته خؤيةةةنى بةةةوو، يةةةيرت ومكةةة     
اا بكوَيةت. لةن ثيةندمكودنه يةنو دمقةندا      ؤانتبند دمكتنديةنى لنطنَلة  ت

زؤد بةةةةةند وونه بؤاةةةةةنى دمددمكةةةةةنوَيت كةةةةةن حكواةةةةةنته عَيةةةةةواة      
ي دمةىبهةةةةنانكننه ينسةةةةنو  دمكتندمكةةةةننه وةةةةننا نةةةةنكؤكو لنطةةةةن  

 اا.ياوؤظنينت
حكواةةةةنته عَيةةةةواة بنننخصةةةةنو ثننةةةةه تنيبةةةةن  كةةةةندكووة،     

سةةةنته داطواسةةةوى خنننق ىننووةةةنكننه دمودوبةةةنديننه بةةةؤ سين 
تةةةةةنعويب ديةةةةةنديكودووم، بةةةةةؤ يةةةةةنو انبنسةةةةةتن)كودد(بنتنيبنته    

كواوم كةةةةةن بةةةةةنبو يندى نووسةةةةةواوو دممسةةةةةه   يومكو)دمطةةةةةنز(ديند
 دانيصتوانه ينو ننووننن دمددمكوَيو.

ننبَيةت يةيض كنسةَيا    بنناو نؤيةناه نةند و طةنددونه، دمَلَيت:)   
ى بنشةةَيومينكه دماةةنكه بطرَيةةت يةةنى دمسةةت بنسةةند بكوَيةةت يةةن      

 .(دوودخبوَيتنوم
يةةنكَيا لنشةةةَيومو بةةنكنديَيهننه سينسةةةنته دذ بناوؤظنيةةةنته،   
ديندو كودنه كؤانَلةن اوؤظَيكةن لنيةند ننووةنو نَيطنيةنكه دونيةن       
دابَيةةت، يةةنو دينديكودنةةن بنانبنسةةته كنوتننةةاى، يةةن يةةنوادمكودىى 

ثندتنوازمكودى، دمبَيتن يةؤو كنابوونةنومو ينسةته ثَيصةكنوتهه     
 اوؤظنينته.

تنوانن لةندذو اوؤظنينتيةن، دمتةوان  كَيصةنو     و بندينومو ين لن
دمدكودنةةه كةةودد لةةن كندكووةىخنننق ىوةةننا ننووةةنينكه تةةوو   
كوددسةةتنى، ومكةةو يةةنكَيا لنوكَيصةةننن دابهةةَي  كةةن بةةووم بةةنيؤو        
نَيبننَيكودنه سينسنته نيهؤسنياو طنر كودد لن ينى دذَيمةه  

 عَيواقنوم.
كه دممسه دمزطنكننه دذَيمه عيََةواة  لَيومدا وننا بنَلطنننانين

يةةةةةيض لَيةةةةةاواىى داد اييةةةةةنة يةةةةةنَلهنطوى، لةةةةةن   دمخنيهةةةةةندوو، كةةةةةن  
ييسانتكودنه ايكننيةاه نَيبننَيكودنه سينسنتَيكه دد ناانةندا  

 لن دذو اوؤظه كودد.
كوا يندم كن اوؤظه كةودد ومكةو تةنة بةناؤدم دمكتةندو لنطةنلَ      د

دمذو، لنشةةةندو  لنبةةةند يةةةنومو كةةةن كةةةوددمى لننيصةةةتمننه خؤيةةةاا
كودنه سينسةةةةنتَيكه يخؤيةةةةاا دمذو، يةةةةنوم ثَيواننيةةةةن بةةةةؤ ديةةةةند  

 كواوانرت كنسندنناه طنر كودد دمطوَيتنوم.
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ئةم بةلَطةنامانة نووشراوى رةمسنيءبةكردةوةش جيَبةجيَكراوى. 
 كراوى:يلةيةموو بةلَطةنامةكاندا ئةم شتانة ديار

 ت.امددمكوَيَيًنو شوَيهنو كن دانيصتوانه لة1
 ة ينو شوَيهنو كن دمدكواومكننه بؤ دموانن دمكوَيت.2
 ة ينو ينىى دمزطنينننو كن دانيصتوانه دمدكودووم.3
ينو ينىى دمزطنينننو كن دمدكواومكننه ومددمطوى ينى ينو ة 4

 ننوونننو كن دمدكواومكننه بؤ دموانن دمكوَيت.
ةةة دمسةةت بنسةةندا طوتهةةه انيىثَيويسةةتينكننه تةةوو ذيةةننه       5
 دكواومكنى.دم

 كودنه دمدكواومكنى بن)ننو(وسيننه.ية ديند6
ينطندادكودنةةنومو لَياوسةةواوانه بةةند ثوسةةيند لةةنو كندانةةن      ةةة 7

 لندواو ينجننااانينى.
ةةةةة بننووسةةةةواوو دممسةةةةه ثوؤسةةةةنو دمدكودننكةةةةن يةةةةنجننم    8

دمددَيةةتى بننووسةةواوو دممسةةيض ينجننانكةةنو دموانةةن دمكوَيةةت  
  يننه بندثوس.وبؤكنس
دمدكةواواى، وةننا كةنسى انَلَيةا نة  تةنكو بةنيؤو        ة ذاةندمو  9

تنيبن ىثَيويسةةةت يةةةنوكندم يةةةنجننم بةةةادَيت، بةةةنَلكو ذاندميةةةنكه    
 زؤدمو بنشَيومينكه طنلنكنوىبنكؤانا دمددمكوَيو.

ةةة بيةةةننووو ثَيويسةةته يةةةناههى بنيةةنخه شةةةندو كةةةندكووة    10
دمسةةت نيصةةننكواوم بةةؤ دمدكودنةةه يةةنو كنسةةنننو بةةند ينوشةةنآلوم 

 كنوتووى.

 ينطةةةةند وةةةةنوَيا بةةةةن بنَلطننناةةةةنكننه ينسةةةةنو نَيودموَلةةةةنتنى دا 
بطَيةةةةةو يو بةةةةةنطوَيومو ذاةةةةةندمو زؤد دمةى بنَلطننناةةةةةنو تةةةةةنواو،    
سينسةةةةنته حكواةةةةنته عَيةةةةواة ثَيصةةةةَيَكودنَيكه تةةةةنواوو يةةةةنو     
بنَلطنننانننو يةنو ثنبنناَيتينيةن كةن ينسةنو نَيودموَلةنتنى دمخينتةن       

 ينستؤو دموَلنتننه دونين.
ونةةن نةةنوو وةةننا بنَلطنننانيةةنكه طونطةةه ينسةةنو    يةةند بةةؤ منو 

 نَيودموَلنتنى دمنووس :
 .UN*دمستودو دَيكدواوو

 .1948*نند و طنددونه انكه اوؤظ، سنَله 
*ثناننهناةةةنو تنيبةةةن  بةةةن قندماةةةنكودنه نيةةةنوازو دمطةةةنزو  

 ننذاد ثندسته.
دموَلنتنى لندَيةطوتهه اةنكه  ثونسيبى بهنانكننه ينسنو نَيو*
 اا.اوؤظ

تنيبةن  بةنانكه   1966ه سةنَله نددوو ثةناننه نَيودموَلةنتن  *ين
ىكَتةةةوودوى تنيبةةةن  بةةةنانكه اةةةندمنهى  يةةةنته آليةةةنبوودو، كؤان

 سينسه لنطني ثوؤتؤكؤر ثنشبنناو ينددوو ثنانننكندا.
لَيومدا، دمقه وننا بنَلطن ننانينكه حكوانته عَيواة ومكو  وا

وةةننا كؤانَلةةن  خؤيةةنى بةةذو دمكنيهةةنوم كةةن تنيبةةنتو بةةندمدكودنه   
بو وانةن  و]لنشندو كندكووةى وننا نَيطنيةنكه ت خَيةانَيكه كودد 

 . 7،6،5،4،3،2،1بنَلطن ننانو ذاندم]
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 ئةجنام
ينسةةنو نَيودموَلةةنتنى بنيةةنخَيكه ديةةندو ينيةةن لةةن ثنيومنةةايه     
نَيةةواى دموَلةةنتنىى انسةةنلن طونطةةنكننه ذيةةننه اوؤظنينتيةةاا. بةةةؤ       

ه بنسةةند ينسةةنو  نةةنوخؤدا،   كودنه يةةنو بنينخةةنى زاَلبةةوون  يديةةند
بؤاةةةنى دووى بةةةؤوم كةةةن ينسةةةنو نَيودموَلةةةنتنى كؤاةةةنَليا بهنانيةةةن     

دَيةةةا   ثنيومناييةةةنكننه نَيةةةواى كنسةةةننه ينسةةةنو نَيةةةو دموَلةةةنتنى     
دمخةةن . يةةنو بهنانيننةةن لةةندا ى نةةنديتى ثناننهناةةنو ثونسةةيان    
سةندمكيينكننه ينسةنوم ثنيةاادابو، سةندبندو يةنو سندوةةنواننط      

دادطنو نَيودموَلنتهى دَيكدةواوو نَيةو دموَلةنته ومكةو     بو يندمكننه 
 سندونومو يندانتيامد دمبهن يؤو ثَيكًَيهننه بهنانو ينسنيه.

سندننم سندونومكننه ينسنو نَيودموَلةنتنى دؤَليةنى ديةندم لةن     
 ثَيكًَيهنىى ثَيصكنوتهه ينسنو نَيودموَلنتنناا.

ديةةةةةةندم سةةةةةةندينَلاانه دموَلةةةةةةن ى ثَيويسةةةةةةته دَيكدسةةةةةةتهه    
نةةةةةةةؤدو و وةةةةةةةواد وةةةةةةةَيوم  بهةةةةةةةنانو  , نيومنةةةةةةةايه نَيوانيةةةةةةةنىث

ثنيومناييةةةةنكننينى ديةةةةندو كةةةةودوم. ينطندوةةةةه لةةةةن ثنيةةةةاابوونه  
دموَلنتنوم ينسةنو نةنوخؤ يةنبووم بةنآلم بنيةن ى دؤَلةه ثنيومنةاو        

ه نيًننيةاا،  دَيكدستهينى لنننوسيستمه ينسني ىنَيواى دموَلنتنى
نىى ينسةنو نةنوخؤو   ينومينى دينديكودووم كن ينسةنو نَيودموَلةنت  

ض ييةنة سيسةتمه ينسةني    دموَلنتنى نن دمتوانو لنينة دابو َيوى نن
ثنيومنةةايه نَيوانيةةنى، ينسةةنو   دميَيةةهو، بةةنَلكو بةةن وةةَونينته  ثَيةةا

 نَيودموَلنتننه سندخستووم بنسند ينسنو ننوخؤو دموَلنتاا.

بؤين، سندومديه ينسنو نَيودموَلنتنى بنسند ينسةنو نةنوخؤو   
ندةى كةةنداننه دموَلةةنتنى ديةةندو دمكةةن ، كةةن ننبَيةةت      دموَلنتةةاا يةة 

ينسةةةةنكننه نةةةةنوخؤ دذىنةةةةنكؤة بةةةةو لنطةةةةني بهةةةةنانكننه ينسةةةةنو    
دمومط نَيودموَلنتننةةةاا، بةةةنَلكو ثَيويسةةةتن لةةةند ووو تيؤدوىبةةةنكو    

نانه سةندومديه ينسةنو نَيودموَلةنتنى    ندَيةينى َر بطوَيت، نةن شةك  
دموَلن ، ينوميض  دمبَيتن يؤو شكننانه ثنبنناَيته نَيوننتنوميه

 ت دمكن .سبندثوسيندَيته بؤ ددو
ننانيةةةنكه نةةةنوخؤو  بنَلطن وةةةننا لةةةنو ثَيودانطةةةنوم، سةةةنيوو  

حكواةةنته عَيةةواة دمكةةنيو كةةن نَيبةةننيََكودنينى خنسةةََنته دمواو  
طننناننةةةنط اا، يةةةنو بنَلندعه ومدطوتةةةووم لةةةن نةةةنوخؤو عَيواقةةة شةةة

ثنَلاصةته   بؤ يننا  منووننو سنداى , بطوم ينزادانه لنو نؤدمى
برود اكنمنةةةةنى لةةةةنو بندميةةةةنوم، كةةةةن عَيةةةةواة لةةةةنننوخؤو خؤيةةةةاا       

وسةةةةه لنسةةةةند ذيةةةةننه طةةةةنر كةةةةودد    ثَيصةةةةَكنديينكه كةةةةودوم انت 
 كودوم كن بنشَيكن لن اوؤظنينته.ددوست

 (.7،6،5،4،3،2،1)بو وانن بنَلطنننانو ذاندم)
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 ثةراويَسةكاى
)بنزاننه , 1994 اؤسكؤ ينسنو نَيودموَلنتنى. بنسندثندشته:د.و.تونك ، ة1

 .3دووسه(،ا
 .9ا,  ينانى سندونومة 2
ايكطْٕٛ ايعٚيٞ ايعطّ، ايطبع١ ارتطَش١، مطَعو١ بغوعا    و ايعنتٛب عؼطّ ايعط١ٝ:3
 .15-10ؾ1993
: هاهةةوة  . 6ؾ1989عٚيٞ ايعووطّ، بووريٚ ،  ووو  .اعطعٝووٌ ايغووزاٍ: ايكووطْٕٛ ايوو  4

      ّ ، ادتووز٤ األٍٚ، ايطبعوو١   .ستُووع سووط٢َ عبووع اذتٝووع: أػووٍٛ ايكووطْٕٛ ايووعٚيٞ ايعووط
 .15ايثطيث١، ايعاب ادتطَع١.؟.؟.ؾ

 .8ة ينسنو نَيودموَلنتنى: بنسندثندشته تونك )بنزاننه د ووسه(ا5
ووو ايووعنتٛب عؼووطّ ايعطٝوو١: ايكووطْٕٛ ايووعٚيٞ ايعووطّ، ايطبعوو١ ارتطَشوو١، مطَعوو١       6
 .21ؾ1993بغعا 
ِ ٚاذتوو  ، ووو ايووعنتٛب اوشووطٕ ٖٓووع٣: َبووط ٤٣ ايكووطْٕٛ ايووعٚيٞ ايعووطّ أ ايشووً   7

 .93-91ؾ11984 ابادتٌٝ، ايطبع١ االٚىل،  َظل
ووو  نتووٛب ستُووع ايشووعٝع ايووعقطم ٚ نتووٛب َؼووطف٢ سووال١َ وشوو : َؼووط ب         8

 . 117, ٍ   ايكطْٕٛ ايعٚيٞ ايعطّ، َٓظأ٠ املعطبف بطألسهٓعب١ٜ
و ايعنتٛب عبعايه ِٜ عًٛإ: ايٛسٝط ف٢ ايكوطْٕٛ ايوعٚيٞ ايعوطّ، ايهتوط  االٍٚ،     9

 .113ؾ1997ٞ، عُطٕ ايطبع١ األٚي
ايعٓط٢ْ: ايكطْٕٛ ايعٚيٞ ايعطّ، ادتز٤ األٍٚ، ايكطٖ ٠  و ايعنتٛب اب اِٖٝ  ستُع10
 .27ؾ1999
ووووو ايووووعنتٛب اوشووووطٕ ٖٓووووعٟ: َبووووط ٤٣ ايكووووطْٕٛ ايووووعٚيٞ ايعووووطّ أ ايشووووًِ         11

 .87ٚاذت  ،ؾ
 .111 لكويك عَواى: ينانى سندونوم ااالاكتود عبا و 12
يةنانى سندوةنوم   نتٛب َؼطف٢ سوال١َ وشو :   و  .ستُع ايشعٝع ايعقطم ٚ 13

 .و 17 ا
 .103ايعنتٛب اوشطٕ ٖٓعٟ: َبط ٤ٟ ايكطْٕٛ ايعٚيٞ ف٢ ايشًِ ٚاذت   ؾة 14
 .116ايٛسٝط أ ايكطْٕٛ ايعطّ. ايهتط  األٍٚ ٍ الاكتود عباالكويك عَواى:و 15

 .68ينسنو نَيودمولًَنتنى: بنسندثندشته: تونك )بنزاننه د ووسه(ا و 16
ع.اعطعٌٝ ايغزاٍ: ايكطْٕٛ ايوعٚيٞ ايعوطّ، ايطبعو١ األٚىل، بوريٚ ، امل سشو١      و17

 .1ؾ1986-ادتطَع١ٝ يًعباسط  ٚايٓظ  ٚايتٛزٜج
ووو ايووعنتٛب اوشووطٕ ٖٓووعٟ: َبووط ٤ٟ ايكووطْٕٛ ايووعٚيٞ ايعووطّ أ ايشووًِ ٚاووو  ،  18

 .37ؾ
و  نتٛب عًٞ ػط م أبٛ ٖٝف: ايكطْٕٛ ايوعٚيٞ ايعوطّ، ايطبعو١ ايثطْٝو١ عظو ٠،      19

 .38ؾ1975األسهٓعب١ٜ. َٓظأ٠ املعطبف، 
 .38ٍ ينانى سندونوم،و ايعنتٛب اوشطٕ ٖٓعٟ: 20
 .39ينانى سندونوم: او 21
 .39: ا ة ينانى سندونوم22
ينسةةةةةةةةةةةةةةنو نَيودموَلةةةةةةةةةةةةةةنتنى: بنسندثندشةةةةةةةةةةةةةةته: د.و.تةةةةةةةةةةةةةةونك ،    . 23
 )بنزاننه دووسه(.30ا1994اؤسكؤ
يطبٝعوو١ ايثطْٝوو١ عظوو ٠، ايكووطْٕٛ ايووعٚيٞ ايعووطّ، اةةة دكتةةود عَةةه ظةةندة ييةة : 24

:  .اوشووطٕ ٖٓووعٟ: َبووط ٤ٟ يةةندومين، 40-39األسووهٓعب١ٜ، َٓظووط٠ املعووطبف، ؾ 
 .40-39ايكطْٕٛ ايعطّ أ ايشًِ ٚاذت  ،ؾ 

 نتٛب َؼطف٢ أمحع ف ا : ايٓع ١ٜ ايعط١َ يكطْٕٛ ايتٓعِٝ ايوعٚيٞ ٚقٛاعوع   و 25
 .37ؾ1986املٓعُط  ايعٚيٝ٘: األسهٓعب١ٜ، َٓظط٠ املعطبف،

 .44أوشطٕ ٖٓعٟ: َبط ٤ٟ ايكطْٕٛ ايعٚيٞ ايعطّ أ ايشًِ ٚاذت  ، ؾو  .26
و ايعنتٛب عبعايه ِٜ عًٛإ : ايٛسٝط أ ايكطْٕٛ ايعٚيٞ ايعطّ، ايهتط  األٍٚ، 27

، ايووعنتٛب عؼووطّ ايعطٝوو١: ايكووطْٕٛ ايووعٚيٞ ايعووطّ،  23ؾ1997ايطبعوو١ األٚىل. عُووطٕ 
 .55ؾ 1993ايطبع١ ارتطَش١، مطَع١ بغعا 

 .30ينانى سندونوم، اٛب عبعايه ِٜ عًٛإ:و ايعنت28
 .90و  .ع٢ً ػط م ابٖٛٝف: ايكطْٕٛ ايعٚيٞ ايعطّ، ؾ29
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 شةرضاوةكاى
 بةزمانى عةرةبى:

ٞ ووووو 1  نتووووٛب(: ايكووووطْٕٛ ايووووعٚيٞ ايعووووطّ. ادتووووز٤ األٍٚ.    )ابوووو اِٖٝ ستُووووعايعٓطْ
 .1999ايكطٖ ٠
،  اب ادتٝوٌ،  وإوشطٕ ٖٓعٟ) نتٛب(: َبط ٤ٟ ايكطْٕٛ ايعٚيٞ أ ايشًِ ٚاذتو   2

 .1984ايطبع١ األٚي٣و  َظل 
 .1989و اعطعٌٝ ايغزاٍ) نتٛب(: ايٛسٝط أ ايكطْٕٛ ايعٚيٞ ايعطّ، بريٚ ، 3
ووو عبووعايه ِٜ عًٛإ) نتووٛب(: يٛسووٝط أ ايكووطْٕٛ ايووعٚيٞ ايعووطّ، ايهتووط  األٍٚ،   4

 .1997ايطبع١ األٚىل، عُطٕ 
طبٝعوو١ ارتطَشوو١، مطَعوو١  ايعطٝوو١) نتٛب(: ايكووطْٕٛ ايووعٚيٞ ايعووطّ، اي  ووو عؼووطّ 5
 .1993بغعا 
وو عًووٞ ػووط م أبٖٛٝف) نتوٛب(: ايكووطْٕٛ ايووعٚيٞ ايعوطّ، ايطبوو١ ايثطْٝوو١ عظوو ٠،    6

 .1975َٓظأ٠ املعطبف، األسهٓعب١ٜ
ووو ستُووع سووطَٞ عبعاذتُٝووع) نتٛب(: أػووٍٛ ايكووطْٕٛ ايووعٚيٞ ايعووطّ، ايطبعوو١         7

 ايثطيث١، ايعاب ادتطَع١.
َؼطف٢ سال١َ وش : َؼط ب ايكوطْٕٛ    .و ستُع ايشعٝع ايعقطم)ايعنتٛب( , 8

 ايعٚيٞ ايعطّ، َٓظط٠ املعطبف األسهٓعب١ٜ.؟.
و َؼطف٢ أمحع ف ا ) نتٛب(: ايٓط ١ٜ ايعط١َ يكطْٕٛ ايتٓعوِٝ ايوعٚيٞ ٚقٛاعوع    9

 .1986َٓظط٠ املعطبف، األسهٓعب١ٜ املٓعُط  ايعٚي١ٝ.
 بةزمانى رووشى:

 .1994، اؤسكؤة ينسنو نَيودموَلنتنى، بنسندثندشته: ة.و.تونك 1
 
 
 
 

 
 

 ثاشبةند
 
 
 
 

ة ئةرشاايفى طؤرااارى كةركوكااةوة  شااةرن : بةلَطةنامااةكا  لاا 
 كةوتووة.دةشت

شتى وةرزيياة كؤميتاةى   ى طيطؤرارى كةركوك، طؤراريَكى رووناكبري
ىءكؤمةآليةتى ثاريَسطاى كةركوك يرةكاىءكؤمةلَةى روناكبريباآلى ئاوا

 .دةكةىيياوبةشى دةربة 
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 (1)   بةلَطة نامةى ذمارة

 
 بشِ اع اي محٔ اي وِٝ
 س ٟ يًغط١ٜ ٚطخؼٞ

 تأَِٝيستطفع١ ا
 ايظعب١/ امل اسال  ايش ١ٜ

 1/8231431ايعع /ض
 1998-7-13ايتطبٜخ/
 اىل/قٝط ٠ ف ن ايتطَِٝ

 املٛؿٛن/ابسطٍ عٛا٥ٌ امل وً 
 يهتط نتط   ٜٛإ احملطفع١ ايش ٟ يًغطٜو١ ٚايظخؼوٞ ٚذيوو ْؼوط    

. ْ سوٌ ايوٝهِ ايعٛا٥وٌ    1998/متوٛز/ 3(أ31438 ٜوٛإ اي ٥طسو١ املو قِ)   
 امل وً  املعبم١ اعط٥ِٗ ا ْطٙ يظُٛهلِ  بطيرتوٌٝ أ اال١ْٚ االلري٠.

 
 ْ مٛ اختطذ ام ا٤ ايالزّ.

 
 اي ا٥ع

 عبعاي زام اسعع ايطٝطب
 ؿطبط طعب١ امل اسال  ايش ١ٜ

 حملطفع١ ايتطَِٝ
13/7/1998 
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اشه املختار واملصؤول  العوائل كًعيواٌ ش ت
 سبياحل

 الرفاق

 ػط٥ب مٛا  ايته ٜيت عبعايٖٛط  محع 312 بم١ٛط 1
 بَـطٕ زٜعإ مبطب شتتطب 45 2وٞ ايعشه ٟ/ 2
 ع٢ً عبعاع  وطّ ع٢ً عبطض 12   ٜل بغعا  3
 نطظِ مٛا  عبعاع ستُٛ  بطط  21 اذت ١ٜ 4
ع٢ً عبعايه ِٜ  53 اسهطٕ 5

 ايبٝطتٞ
 ْطفج  ٘ 

عزايعٜٔ ستُٛ    ًب َؼطف٢ 25 وٞ ايٛاسطٞ 6
 ابٛسٝف

 ع٢ً عبطض/أبٛ ٚسطّ ػبطن بطط  نُطٍ 16 (وزٜ ا1ٕوٞ) 7
ع٢ً عبعايه ِٜ  13 َؼ٢ً 8

 ايبٝطت٢
 ػطحل سًططٕ

ع٢ً عبعايه ِٜ  24 اَطّ قطسِ 9
 ايبٝطتٞ

  ٘ ْطفج

 ستُع عبعادتٛا  عزايعٜٔ اعطعٌٝ 12 1و٢ ايعشه ٟ/ 10
ٜطٚب عبطض اع  12 ـ ا٤وٞ ارت 11

ٟ  ٜٚ 
 ان ّ  اٚ 

  زتُٛن ايعٛا٥ٌ 545 

 
 

 
 

 
حمافظة التاميه/ العؤوٌ الداخليةة  حمافظةة التاميه/ظةع ة     -ىصخة ميه اىل:

 ط  قيادة فرع التاميه/ش و ضابط االمً/و  و
 

 املالحظات رقه الدار لةئاشه رئيض العا يطقةاشه امل
  3/21/4 عُط  فتطن َع ٚف وٞ ايٛاسطٞ
  7124/1/1 ستشٔ مٛا  ابٛ بوِٝ وٞ ايٛاسطٞ
  12125/2/4 َع ٚف ط ٜف عبعاي محٔ وٞ ايٛاسطٞ
  12126/7/14 عط ٍ عُ  امحع وٞ ايٛاسطٞ
  12127/7/20 عُ  وشٝب عثُطٕ وٞ ايٛاسطٞ
  16128/77 ْعطّ سبٝ ١ ػطب  وٞ ايٛاسطٞ

   129عبٝع سًُٝطٕ عُ   وٞ به 
   عبعاي ؿطعبعاع مالٍ  وٞ به 
  60131/11 عاٜٛ  بسٍٛ عبعا وٞ به 
  15132/67 وٝعب أعطعٌٝ َؼطف٢ وٞ به 
  6133/47 سالّععْطٕ  ٘ ابٛ  وٞ به 
  7134/416 ابنطٕ مح٘ اَ  امحع وٞ به 
  7135/171 ْعُطٕ وش   بٜٚع وٞ به 
  12136/100 ػط م َبطبى وش  وٞ به 

  19137/11 ستشٔ بمحطٕ بعبلطٕ وٞ االْعيص
  1082138 امحع مح٘ اَ  امحع وٞ االْعيص
  4413139 نط٠ٚ صتِ ايعٜٔ نطٚض وٞ االْعيص
  3331140 بوِٝ ستُٛ  َ سٞ وٞ االْعيص
  116141 ع٢ً مبطب سعٝع وٞ االْعيص
  7142 مشطٍ مٛاَري َع ٚف وٞ االْعيص
  143 ب ٖطٕ ستُع عُ  وٞ االْعيص
  144 ُ وٜٛز اعطعٌٝ ع وٞ االس ٙ
  150145 ستُع اعطعٌٝ عُ  وٞ االس ٙ
  146 ٥طب٣ امحع عؼطّ وٞ االس ٙ
  109147/120 خبظطٕ عُ   طبم وٞ االس ٙ
  13148/75 عبعاع بمحٔ َؼطف٢ وٞ االس ٙ
  125149/102 بطٝع ف وطٕ ستشٔ وٞ االس ٙ
  150 ٜٛسف امحع ٚيٝع وٞ االس ٙ
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  121151/101 وٝعب عثُطٕ امحع وٞ طٛبم٘
  112152/111 فطتح ستُٛ  ػطب  وٞ طٛبم٘
  19153/17/5 عُ  ستُع لـ  وٞ طٛبم٘
  7154/20/14 ابسالٕ صتِ ايعٜٔ عُ  وٞ طٛبم٘
  17155/11/75 وشٝب  بٜٚع زتٝع وٞ طٛبم٘
  11/12/24 عطبف َؼطف٢ بسٍٛ وٞ طٛبم٘
  13157/19/20 ػطب  صتِ ايعٜٔ لٛبطٝع وٞ طٛبم٘
  148158 ستُع ع٢ًمطسِ  وٞ طٗعا٤
  160159 وهِٝ بطٝع َع ٚف وٞ طٗعا٤
  160 ع٢ً لطيع امحع وٞ طٗعا٤
  2161/11 وشٔ مبطب ع٢ً  وٞ طٗعا٤
  162 ستُع مح٘ ػطحل وٞ طٗعا٤
  122163 نط٠ٚ نطنٌ فتطن وٞ طٗعا٤

  21549 امحع بؿط اَٚ  وٞ اَطّ قطسِ
  334195165 ع٢ً امحع عبطض وٞ اَطّ قطسِ

  1161114166 عط ٍ  بٜٚع لًٌٝ ّ قطسِوٞ اَط
  426825167 ْٛزا  اٜٛ  مٛاَري وٞ اَطّ قطسِ
  697114168 محٛ  امحع عطبف وٞ اَطّ قطسِ
  772115169 مطسِ لـ  ستُع وٞ اَطّ قطسِ
  999403170 عبعاي محٔ وشٝب لٛبطٝع وٞ اَطّ قطسِ
  171 ستُع عبعاي وِٝ ستُع وٞ اَطّ قطسِ
  172 عط ٍ قط ب امحع وٞ اَطّ قطسِ
  173 مٖٛ  ػطحل عبعاي محٔ وٞ اَطّ قطسِ
  174 مًٌٝ لطيع عط ٍ وٞ اَطّ قطسِ
  1772 ا بٜص امحع َ  إ وٞ االْعيص
  4721177 وش  وشٔ قط ب وٞ االْعيص
  1788117 مبطب ْطػح لطيع وٞ االْعيص
  5491179 لٛبطٝع ستُع ط ٜف وٞ االْعيص
  6500180 اَ  ستُٛ سًُطٕ  وٞ االْعيص

  9151181 ستُع بسٍٛ اوشطٕ وٞ االْعيص
  7183/11 اب اِٖٝ ستُع ػطحل وٞ ايٛسطٞ 

  10184/19 فطؿٌ ستُع ػطحل وٞ ايٛسطٞ
 ايعط٥ع ١امل وً 20/66 بسٍٛ ع٢ً امحع وٞ ايٛسطٞ
  77186/21 ْٛزا  َؼطف٢ اَ  وٞ ايٛسطٞ
 ايعط٥ع ١امل وً 22/10 س  اب بوِٝ ػطب  وٞ اذت ١ٜ
  11188/40 اٜٛ  ستُٛ  اٜٛ  وٞ اذت ١ٜ
  11189/5 ستُع يطٝف زتٝع وٞ اذت ١ٜ
  16190/81 محٝع عبٝع وٞ اذت ١ٜ
  14191/2 ْٛب٣ لـ  ستُٛ  وٞ اذت ١ٜ
  364192 ْٛب٣ َؼطف٢ ب ٖطٕ وٞ اذت ١ٜ
   سًُطٕ ستُٛ  عبعاع وٞ اذت ١ٜ
  9182194 قطبٌٝ عُ  ستُٛ  وٞ اذت ١ٜ

  1121196 ستُٛ  امحع ذت ١ٜوٞ ا
  16197/73 ٥طزا  بطٜز عبعاع وٞ اذت ١ٜ
  117198/42 زتٝع َشًِ وش  وٞ اذت ١ٜ
  41199/44 ب ٖطٕ مالٍ اَٝع وٞ اذت ١ٜ

-ووووووووووٞ بوووووووووعب
 و ٚبسه

  581200  ابا َطَٓع

-ووووووووووٞ بوووووووووعب
 و ٚبسه

  22011 معف  مبطب ع٢ً 
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 ( 2) بةلَطة نامةى ذمارة
 

 بسك اهلل الومحو ادحيك
    وز  ايبع  ايع بٞ اإلطرتانٞ

 قٝط ٠ ف ن ايتطَِٝ 
 س ٟ يًغط١ٜ ٚطخؼٞ           وع٠أ١َ ع ب١ٝ ٚا

 4/317/841ايعع /                       ذا  بسطي١ لطيع٠
 16/11/1998ايتطبٜخ/     
 

 اىل/ستطفع١ ايتأَِٝ
 ّ/ابسطٍ عٛا٥ٌ امل وً 

ٚذيوووو  1998-2(أ  431يًغطٜووو١ ٚطخؼوووٞ) ض(ايشووو ٟ-نتوووط )ن
      ِ  1998-2أ  3/411ْؼووط يًهتووط  ايؼووط ب َوؤ  ٜووٛإ اي ٥طسوو١ ايوو ق

َوووِٓٗ  ازا٤ نووٌ  ايووذٜٔ   ْٙ سووٌ ايووٝهِ ايعٛا٥ووٌ املعبموو١ أعووط٥ِٗ أ ْووط      
 يظُٛهلِ بطيرتوٌٝ أ ال١ْٚ األلري٠.

 ْ مٛ اختطذ َطًٜزّ.
 

 قٝط ٠ ف ن ستطفع١ ايتأَِٝ
 طعب١/ّ.ض

16/11/1998 
 ط٤األع

 ن ِٜ عًٞ. محوو ستُع 1
 و مالٍ ْٛبٟ أمحع.2
 و بٗطايعٜٔ ػطحل بسٍٛ.3
 و زتٝع عبعاع مجع١.4
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   ( 3)بةلَطة نامةى ذمارة

5و قط ب أمحع عًٞ. 
6و كاكو لطٕ ٚايٞ ٚيٞ.  
7و ْٛبٟ أمحع اب اِٖٝ. 

8و طريزا  عطػٞ عثُطٕ. 
9و سعط  ػعٜل اعطعٌٝ. 
10. ستُٛ  نطْيب نُطٍ. 
11و ػبطن ػطحل أَ . 

12و عُ  نطن١ أَ  ػطب . 
 
 
 
 
 

ْشخ١ َٓ٘ اىل: 
*ستطفع١ ايتأَِٝ)غ- (. 

*احملطفع١/ 
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 بسك اهلل الومحو ادحيك
    وز  ايبع  ايع بٞ اإلطرتانٞ

 قٝط ٠ ف ن ايتطَِٝ  
 92/687/1203ايعع               أ١َ ع ب١ٝ ٚاوع٠
 ذا  بسطي١ لطيع٠

 
 ١()س ٟ يًغطٜ

 
 اىل/ستطفع١ ايتأَِٝ

 ّ/ابسطٍ عٛا٥ٌ امل وً 
ٚ -نتووط )ن ٚذيووو  (1999أ ) (أ653ظخؼووٞ)ايض(ايشوو ٟ يًغطٜوو١ 

 ِ أ 113/534ْؼووووووط يًهتووووووط  ايؼووووووط ب َوووووؤ  ٜووووووٛإ اي ٥طسوووووو١ ايوووووو ق
مشًووتِٗ  ايووذٜٔ ْٙ سووٌ ايووٝهِ ايعٛا٥ووٌ املعبموو١ أعووط٥ِٗ أ ْووط1999أ /

 أ ال١ْٚ األلري٠. ق اب ايرتوٌٝ
 ّ.ْ مٛ اختطذ َطًٜز

 
 قٝط ٠ ف ن ايتأَِٝ

 ض/طعب١/ّ
 9/1999ايتأبٜخ 

 ْشخ١ َٔ اىل:
  (.-*ستطفع١ اتأَِٝ)غ

 *قٝط ٠ ف ن ايتأَِٝ)غ.ّ(.
 ؿطبط األَٔ/ّ.*

 قائنة بأمساء املرحلني:
 بقِ ايعاب عع  األف ا  اسِ ب٥ٝص ايعط١ً٥ اسِ املٓطك١  
 24011 9 أمحع نُ لطٕ عًٞ وٞ األْعيص 1
 189/514 7 ٍ ػطحلي٢ًٝ مال وٞ األْعيص 2
 37615 10 وشٝب ستُع اَ  وٞ األْعيص 3
 503/400 6 ْطَل محز٠ ٚيٞ وٞ األْعيص 4
اعطعٌٝ أمحع  وٞ األْعيص 5

 نُ لطٕ
5 85840 

 4142/23 4 عًٞ ػطحل عًٞ وٞ األْعيص 6
 38694 11 بَـطٕ بسٍٛ عًٞ اَطّ قطسِ 7
 653/754 9 عثُطٕ بسٍٛ عًٞ اَطّ قطسِ 8
 101/262 2 ععْطٕ بَـطٕ بسٍٛ طسِاَطّ ق 9

 3468 1 طط ١ٜ عُ  قط ب اَطّ قطسِ 10
 514 8 مبطب بَـطٕ عًٞ ايظٛبم١ 11
 97 2 عط٥ٝظ١ ستُع ػطحل ايظٛبم١ 12
 356 1 قعب١ٜ لـ  ستُع ايظٛبم١ 13
 804 3 مريإ ف   عًٞ اإلسهطٕ 14
 579 6 ػعبايعٜٔ َٛس٢ اإلسهطٕ 15
 1845 3 عزٜزأمحع ن ِٜ  وٞ ارتـ ا٤ 16
 141/190 7 فٝؽ ستُع أَ    ٜل بغعا  17
 84/751 4 فتح اع َع ٚف   ٜل بغعا  18
 23/164 9 بٗط٤ايعٜٔ ستُع أَ    ٜل بغعا  19
 50/193 5 اب اِٖٝ َؼطف٢ قط ب   ٜل بغعا  20
 404/182 2 نطَ إ عبعاع بطٝع وٞ ايـبطط 21
 94/110/95 4 مح١أَ  مجٌٝ عطبف وٞ ايـبطط 22
 8090 3 ْٝطز زتٝع وشٔ وٞ ايـبطط 23
 451/78 8 ػطب  أمحع وش  وٞ املعًُ  24
 65/140 6 بطط  ستُٛ  لعب وٞ املعًُ  25
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  (4)بةلَطة نامةى ذمارة

 بسك اهلل الومحو ادحيك
 3/42/ض/ايعع           مجٗٛب١ٜ ايع ام        

 17/1999ايتأبٜخ/     ٟ يًغط١ٜس      قط٥ُكط١َٝ قـط٤ لطْك 
 اىل/قٝط ٠ طعب١ لطْك 

 املٛؿٛن/امتُطن ادت١ٓ أمل١ٝٓ
جٓوو١ األَٓٝوو١ أ ايكـووط٤ ب ٥طسوو١    ً( امتُعوو  اي16/1/1999بتووأبٜخ)

لووطْك  ٚيثووٌ َعٜ ٜوو١ اي فٝوول ايكط٥ُكووطّ ٚ ـووٛب يثووٌ َعٜ ٜوو١ أَوؤ 
عب١ طوو  ١ لووطْك  ٚيثووٌ  ا٥وو ٠ شتووطب ا  لووطْك  ٚيثووٌ قٝووط ٠ طوو       

 لطْك  يً ز  ايكط٥ع.
 ٚمت َٓطقظ١ معٍٚ اعُطهلط ايتطيٞ:  

 ١ٜ َٔ لطْك .   َٓطقظ١ َٛؿٛن ت وٌٝ ايعٛا٥ٌ ايه و 1
 ٛن اهلطبب  ٚاملتخًف  َٔ ارتع١َ ايعشه ١ٜ.ؿو َٓطقظ١ 2َٛ
وووو تظوووهٌٝ دتٓووو١ ب ٥طسوووتٓط ٚعـووو١ٜٛ َوووعٜ  بًوووعٜط   ٜوووطىل ٚذيوووو 3

 .( اب35يتٛزٜج  ٚب امل وً  ايبطيغ عع ٖط)
ووو َٓطقظوو١ تكًووٝؽ املووٛظف  َوؤ ايكَٛٝوو١ ايه  ٜوو١ فكووط أ  ٚا٥وو      4

 لطْك .
موو  ايتفـووٌ بووطال الن ٚتزٜٚووعْط بأعووط٤ ايعٛا٥ووٌ املظووُٛي١ أ       اب
 (أعالٙ.........َج ايتكعٜ .4(أعالٙ ٚبٝطٕ بأٜهِ لط مط٤ أ فك ٠)1فك ٠)

 ايعُٝع
 عطَ  ستُع ػطحل ادتعف ٟ

 ُكطّ قـط٤ لطْك قط٥
 األ١َٝٓب٥ٝص ايًج١ٓ 

17/1/1999 
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 (  5بةلَطة نامةى ذمارة)
 
 

 
 بسك اهلل الومحو ادحيك

 
 843/1ايعع /   ستطفع١ اتأَِٝ              

 13/2/1999ايتأبٜخ/              َعٜ ١ٜ ايظ ٕٚ ايعال١ًٝ/ايش ٟ
 

 تأَِٝياىل/َعٜ ١ٜ ط  ١ ستطفع١ ا
 املٛؿٛن/ت وٌٝ

 
 587دتُٗٛبٜوووووووو١)ادتٗط  املعووووووووط ٟ(نتووووووووط  ب٥طسوووووووو١  ٜووووووووٛإ ا 

َِٝ  جووووز املووووٛا ٔ)به  مووووٛاَري   طفغ ايتووووأ. قوووو ب ستوووو 27/1/1999أ
 ٢ً احملطفعط  ايظُطي١ٝ.ملع٠ ثالثٕٛ َٜٛط َٚٔ ثِ ت وًٝ٘ ع بٜٚع(

 يًعًِ بمط٤.
 

 ايعكع
 عبعاي زام أسعع ايطٝطب

 
 اىل: ْ٘شخ١ َٓ

 .طعب١ املعًَٛط /يًتأطري  ب٥طس١  ٜٛإ ادتُٗٛب١ٜ/يًعًِ بمط٤.
 ذات١ٝ احملطفع١/يًتأطري أ سجالتهِ. طعب١ األؿطبري/يً فغ. 
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 (6) بةلَطة نامةى ذمارة

 
 بسك اهلل الومحو ادحيك

 
 25/363ايعع /   مجٗٛب١ٜ ايع ام  

 1999/أذاب/24ايتأبٜخ/                  قط٥ُكط١َٝ قـط٤ لطْك       
 [س ٟ يًغط١ٜ]

 لطْك اىل/قٝط ٠ طعب١ 
 بٝطٕ بأٟاملٛؿٛن/

 
 ادتُٗٛب١ٜ) وو٘ ٜطسوو  بَـووطٕ(  ب٥ووٝص تٓفٝووذا ألَوو  ايشووٝع ْط٥ووب    

ٓو١ األَٓٝو١   ٚيكط٥و٘ بإعـوط٤ ادت   1998اىل لوطْك  أ متوٛز/    بتٜ٘طأثٓط٤ ز
ٚايووذٟ أنووع سووٝط ت٘ عًوو٢ ؿوو ٚب٠ تكًٝووٌ ْشووب١ األنوو ا  أ      أ ايكـووط٤ 

ملٓعكوووع٠ ا ًجٓووو١ األَٓٝووو١  ًشوووتٗط  عًٝووو٘ ْطقظووو  اي  %(20اىل) لوووطْك 
( َٛؿووٛن ْكووٌ املعًُوو  ٚاملعبسوو  َوؤ ايوووذنٛب      24/3/1999بتووطبٜخ) 

 ٚاإلْطث َٔ ايه  ١ٜ فكط لطب  قـط٤ لطْك .
 ٛن ٚاعالَٓط.بطإل الن ٚبٝطٕ بأٜهِ بؼع  املٛؿ يًتفـٌ

 يٝتش٢ٓ يٓط َفطحت١ ادتٗط  ذا  ايعالق١...........َج ايتكعٜ .
 

 ايعُٝع
 عطَ  ستُع ػطحل ادتعف ٟ

 قـط٤ لطْك قط٥ُٝكطّ 
 ب٥ٝص ايًج١ٓ األ١َٝٓ

24/3/1999 
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 (7)بةلَطة نامةى ذمارة

 
(قطَ  ط  ١ لطْك  بألذ تعٗوع لطوٞ َؤ    10ٚ11/4/1999بتأبٜخ)

)ق ١ٜ نٗ ٜز ايشوف٢ً ٚايعًٝوطيوٞ   ايه  ١ٜايعٛا٥ٌ ايشطنٓ  أ املٓط ل 
غوو ا الووال٤ م٠ًٛياذتُٝع١ٜيعبووعاع بٝوياالبنٛازٟ(َظووُٛي١ بطهلووعّ ي

ايووعاب ملع٠)اسووبٛعطٕ( اعتبووطبا َوؤ تووأبٜخ تبًٝغوو٘، عًُووط بووإٔ زتُٛعوو١        
 عط١ً٥ ن  ١ٜ. فآالع١ ( أبب4000 تًو األوٝط٤)ايعٛاٌَ ايه  ١ٜ أ

 -ْشخ١ َٔ تعٗع لطٞ يًعٛا٥ٌ ايه  ١ٜ:
 تعهد خطي

اْووٞ املٛقووج أ ْووطٙ)                     (أتعٗووع بووطلال٤  ابٟ ايٛاقعوو١ أ   
(ملع٠ مخشو١ عظو ٠ َٜٛوط اعتبوطبا َؤ توأبٜخ تبًٝغوٞ               وٞ)         

ٚبعهشووو٘ أحتُوووٌ نطفووو١ ايعكٛبوووط  ايكطْْٛٝووو١ ٚالمًووو٘ ٚقعووو  بتوووأبٜخ)         
/4/1999.) 

 
 ايكط٥ِ بطيتبًٝغ         ك١شتتطب َٓط       تٛقٝج ػطوب ايعاب

 
 
 

 ْشخ١ َٓ٘ اىل:
 *ايشٝع قط٥ُكطّ لطْك  يًعًِ..........َج ايتكعٜ .

 ع١ٜ لطْك ............إلم ا٤ ايالزّ بعع اْتٗط٤ املع٠.*َعٜ ١ٜ بً
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 ئامارى بةرِيَوةبةرايةتى ئامارى شميَمانى
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 ثيَرِشت
 

 الثةرِة باشةكاى
 5 -3 وتنينة

   بابةتى يةكةم:
ثةةةةةةةؤلَيهكودنه تنوانةةةةةةةنكننه يةةةةةةةننفنا بةةةةةةةنطوَيومو   

 نؤدمكننه نيهؤسنيا
6-36 

  بابةتى دووةم:
عراة لنثَيصَيَكودنه بهنان ييماومتي نكننه ينسةنو  

 نَيودموَلنتنننوم بؤ نيهؤسنيا
37-50 

  تى شيَيةم:بابة
ثَيكًنتهه ينسنو نَيودموَلةنتنىى ثَيومنةاو بنينسةنو    

 ننوخؤو دموَلنتنوم
51-85 

 107-87 ثنشبنناو بنَلطنننانكنى) حنو  بنَلطنننان(
 115-108 يناندَيا لنبند َيومبنداينته يناندو سََيمننيينوم

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كردناةوة  لة ضاثكراوةكانى بةرِيَوةبةريَتى طشتى ضاث و بمَااو  
 لة وةزارةتى رؤشهبرييي.

 2005   -شميَماني 


	peshaky 2.pdf (p.1)
	peshaky.pdf (p.2-3)
	barudox.pdf (p.4-60)

