
انب اولصتا  فيشرألا نيرهنلا ىدص  ةلجم  انرابخا ناويدلا ةسائر  نحن نم  ةيسيئرلا

 

را ــــــــــ بخألا
 

ينطولا رمتؤم  يف  ةكراشملا 
ءاسنل ةيسايسلا  ةكراشملا  زيزعت  )
( قارعلا يف  تايلقالا 

                                                                                                       

يناثلا 2017 نوناك   27  

 

 

ةيفاقثلا ةـيمنتلل  تاراسم  ةسـسؤم  هتماقأ  يذـلا  تايلقالا  ءاـسن  رمتؤم  يف  ناويدـلا  كراـش      

ينطولا رمتؤملا  فداصملا 27/1/2017 ، ةعمجلا  موي  نايديريم  نيطـسلف  قدنف  يف  ةيمالعالاو 
ءاسن قوقح  زيزعت   ) راعش تحتو  قارعلا ) يف  تايلقالا  ءاسنل  ةيسايسلا  ةكراشملا  زيزعت   ) ناونعب

(. عمتجملا راهدزأو  عونتلا  ةيامحل  تايلقالا 
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ةملك اهتعبت  مولـس  دعـس  روتكدلا  تاراسملا  ةسـسؤمل  ماعلا  قسنملا  ةملكب  رمتؤملا  حـتتفاو      
فئاوطلا عيمجل  يقارعلا  عونتلل  ءايزأ  ضرع  اهتلت  يمانوي ) قارعلا ( يف  ةدحتملا  ممالا  ةئيه  ةثعب 

.تاسلج ثالث  هتلت  مث  هتايموقو  هيف 

ًايمــسر اـهب  فرتـعملا  ةــينيدلا  تاـيلقالا  ءاـسن  قوـقح  ةــلاحو  تايدــحت  ىلوـالا -: ةــسلجلا      
، نويئاكاكلا نويئاهبلا ،  ) اهب فترعم  ريغلا  ةينيدلا  تايلقالاو  نويئادنملا ) نويديزيالا ، نويحيسملا ، )

ةيدـيزيالا اتوكلا  نع  ناملربلا  ةـبئان  ليخد  نايف  ةديـسلا  ةـسلجلا  راوح  يف  كراش  نويتشدارزلا )
نيلثممو قارعلا  يف  نويئادنملا  ةئباصلا  نوؤش  ةرئاد  ماع  ريدم  سماغم  لضاف  ةيدان  ةسدنهملاو 

ةنجل سيئر  ليهـسلا  ماشه  ديـسلا  ةـسلجلا  سأرتو  اهب  فرتعم  ريغلاو  اهب  فرتعملا  ناـيدالا  نع 
نيدفارلا ةلتك  سيئر  انك  مدانوي  ديسلا  تاشاقنلا  رادأو  يداحتالا  ناملربلا  يف  ةينطولا  ةحلاصملا 

.يداحتالا ناملربلا  يف 

، كبـشلا نامكرت ،  ) ةـيوغللاو ةـينثالا  تايلقالا  ءاـسن  قوقح  تايدـحتو  ةـلاح  ةـيناثلا -: ةـسلجلا      
يلع داؤف  ديسلا  ةسلجلا  رادأ  ةيقارعلا ) ساقفقلا  لئابق  ةيقيرفا ،  لوصأ  نم  نويقارعلا  نويليف ،

.دادغب ةظفاحم  سلجم  وضع  ربكأ 

ةكراشم مييقت  ةسلجلا  تلوانت  ةـماعلا  ةايحلا  يف  تايلقالا  ءاسن  زيزعت  وحن  ةـثلاثلا -: ةـسلجلا      
ةماعلا ةايحلا  يف  اهتكراشم  نع  ًالـضف  ةـلودلا  تاسـسؤمو  ةـماعلا  ةايحلا  يف  تاـيلقالا  ءاـسنلا 

.ةيعامتجالاو ةيداصتقالا 

ةيجراخلا ةرازو  يف  ضوفم  ريزو  يدـنج  لـيلخ  روتكدـلا  اهـسأرت  رمتؤملل : ةـيماتخلا  ةـسلجلا      
: اهتمهم نمو  .ةيقارعلا 

نم ديدعلا  نمـضتت  قيرط  ةطيرخ  لالخ  نم  تايلقالا  ءاسن  رود  زيزعتل  ةيجيتارتسأ  قالطأ  - 1     
.تايصوتلا

دقع ىلع  ةنجللا  فرشت  تايصوتلا ) ةعباتم  ةنجل   ) ةيجيتارتسالا ذيفنت  ةعباتم  ةنجل  ليكـشت  - 2     
.تايلقالا ءاسن  قوقح  زيزعت  نأشب  ةصصختم  تاعوضوم  جلاعي  يونس  رمتؤم 

طيطختلا مـسق  سيئر  يتـم  لـعاشم  ةريبـخلا  ةــسدنهملا  تايــصوتلا  ةءارق  يف  كراـش       
ةدوعلاو دشارلا  ةعامج  عم  ةـيئانغ  ةيقيـسوم  ةـحارتسأ  تاسلجلا  تللخت  ناويدـلا  يف  ةـعباتملاو 
تالثممو يلثمم  ليثمت  وهو  ةيقيرفالا  اهروذجو  ةيرَْصبلا  ىقيـسوملاو  ءانغلا  ةلاصأب  لافتحالا  ىلا 

ةيدـهو ءانغو  ىقيـسومب  نييقارعلا  بولق  يف  ةـجهبلا  تعرز  اـملاط  يتلا  ةـيلقالل  ةيـسنم  ةـفاقث 
.يرصبلا لامجلا 



.ناويدلا يف  تامدخلاو  ةرادالا  مسق  ةريدم  ديزياب  ةيمأ  ةديسلا  رمتؤملا  رضح      

روتكدلا ةحفص  نم  لوقنم 
ةسسؤمل ماعلا  قسنملا  مولس  دعس 
ةيمالعالاو ةيفاقثلا  ةيمنتلل  تاراسم   









 

 
ةحفصلا ىلعأ  ىلإ  باهذ 

ةقباسلا ةحفصلل  ةدوعلا 

 

http://www.cese.iq/index.html

