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 ثشؤرة ٌاطاٌذٌى .1
 و ييشيَاودض ةب ةتةبيتا كىةيةكية ،ىاٌىيَطم اىطضيَاسث ٌىةجنووةئ ةل اُيسوطة ساٌىةٍيٌَو ييشيَاودض ىةكية
 ىاٌى،يَطم اىطضيَاسث ٌىةجنووةئ ةل اُيسوطة ىضةٌاو ساٌىةٍيٌَو كاٌىييةاالكض و كاس ؤب كشدُ وُضدواداةب
 ةكةكية .ةوةوباسةل ةاٌطواٌ ستىثؤسا ىةوةوكشدٌآلب و اُيكاٌةصوكاسيئ ؤب وٌكشدُضدواداةب ىيَطةسةل

 .ئةوشيكي "NED" يوكشاطميد بؤ ٌيصتىاٌى يطٍذوق داسايي يصَلجاةثب دةٌطة ساديؤي ثشؤرةيةكى
  

 :لة بشيتيية يةكةية، ئةً ةكاٌىئاواجن
  

 .ةكضةٌاو اٌىيتآلِاو ؤب شدساويَزبةَلِ ساٌىةٍيٌَو كشدٌىيتيةساةٍيٌَو و ياالكض ىةباسةق سخظتٍىةد .0
  

 ةب اتشيص وداٌىةبش ئاواجنى ةب اُ،يتآلِاو وةساٌةٍيٌَو وةئ واُيٌَةل ةكيد ٌذىةوثةي كىيةَلةيةسا دسوطتكشدٌى .7
 .ةوةكاٌةسةٍيٌَو سةطةب بوُ شيَاودض ِاةسوةِ و كشدُيتيةساةٍيٌَو كاسى

  
 ،ةئاساو ةتيَد كاُةسةٍيٌَو سةطةل ةوةاٌيتآلِاو ُيةالةلةك ىةاٌييٍيبيَت و سٌجةط و سا وةئ صاٌذاٌىثي .3

 كرتى.ةيةب سدوالةِ ىطٌةد اٌذٌىطةي
  
  
 :ةل تيَبةد ييتيبش ةيةكية ًةئ كاٌىيةاالكض
  

 اىطضيَاسث ٌىةجنووةئ ةل اُيسوطة ساٌىةٍيٌَو كاسى و ياالكض سةطةل ةاٌطواٌ ستىثؤسا كشدٌىةئاواد .0
 ىاٌى.يَطم

  
 ةسةٍيٌَو ياالكض و كاس سةطةل كاُةاواصيج ةزيَتو و ضني يسا ينيصاٌ ؤب ييشطثسا جناوذاٌىةئ .7
 كاُ.يةاٌيسوطة
  

 ةل اُيتآلِاو كشدٌىييتيةساةٍيٌَو ؤَليس اتشىيص وكشدٌىةتث ؤب ،ةاٌطواٌ يؤيساد كىةيةسٌاوةب جناوذاٌىةئ .3
 كاُ.ييةعيششةت اطصةد و ُةجنووةئ
  



   راثؤرت يانزةيةمني –راثؤرتى يةكةى ضاوديَرى نويَنةرانى طةرميان لة ئةجنومةنى ثاريَزطاى سليَمانى 

 پەڕەی | 4

 

 يشطث ةب اتشيص ذاٌىطييشٌط ىةباسةل ،ةكشاو ىةوةبوٌؤك و تيبيةد ٍاس،يىيط ،سِؤك جناوذاٌى:ةئ .4
 شدساو.يَزبةَلِ ساٌىةٍيٌَو كشدٌىيشيَاودض ِاةسوةِ و كشدُييتيةساةٍيٌَو
  
 :طميَىاٌى ثاسيَضطاى ئةجنووةٌى ٌاطاٌذٌى .2
 
  يوسةل ،ةوييةىاٌيَطم  ياطضيَاسث  يكةَلخ ُيةالةل ةشدساويَزبةَلِ  يكيٌَةجنووةئ ، يىاٌيَطم  ياطضيَاسث  يٌةجنووةئ

 ةوييةشيَاودض  يوسةل و  شاُيصةو  يٌةجنووةئ  يتيةكاؤسةطةب ةوةتةطرتاوةب ةوييةاطاي و   ييداسا و   يشِطيَكاس
 .ةوةكوسدطتاٌ  يواٌةسلثة  ييشيَاودض شيَر ةتيَوةكةد

 و وةشِثيَ و اسيشِب ةيةِ  ةيوةئ  وايف و داةاكطضيَاسث  يشِطيَكاس  يطٍوسةل ةكشدٌيشيَاودض ُةجنووةئ  يتآلةطةد
 تيَبتواٌش تا ، ينَيَوضسبةد داةاكطضيَاسث  يطٍوسةل  ييداسا و   يشِطيَكاس  يكاسوباس  كخظتينيَس ؤب كاُييةٍىايَس
 بكات،  يشِطيَكاس  يبشدٌةويَسِةب  يسةٌتةٌاط  يجيٌظةشث  ةثيَيب اطضيَاسث  يكاسوباس  يبشدٌةويَسِةب  ييسشتثةسةط
 .ىذايَسةِ  يكاٌةكشاوثيَكاس اطاي و طتوسةد ةطةهَل تيَبةٌ كؤٌاك ةك وا  يكيَسؤجةب

 ةل سةميبش ثؤهَ  ي7114-4-6  ي(70) ةواسر  ياطاي  ةثيَيب ، يىاٌيَطم  ياطضيَاسث  يٌةجنووةئ  يوةكية  يخول
  ةثيَيب ،ةٌةجنووةئ  يوةدو  يخول ةك ةخول ًةئ ،وكّاتبثيَ ٌذاًةئ (40) ةل و شدسايَزبةَلِ دا30-0-7115

 كاُيةٌاح و صاةق و اكاُطضيَاسث  يكاٌةٌةجنووةئ  ياسدٌزبةَلِ  ياطاي 7119  َليطا  ي(4) ةواسر  ياطاي
  يخول ت،يَكذثيَ ٌذاًةئ (37) ةل و ةشدساويَزبةَلِ دا 7104-4-31 ةل اقذا،ريع-كوسدطتاُ  يىيَسةِةل

 ًةكية ا،،ريع-كوسدطتاُ  يىيَسةِ  ياكاٌطضيَاسث  ياطاي 7119  َليطا  ي(3) ةواسر  ياطاي  ةثيَيب ًةدو
 .كشد دا7104-6-74 ةل  ؤيخ  ةيوةبوٌؤك

  ييصتىاٌيٌ  ييتيَكية ٌذاً،ةئ 07 اُسِطؤ بضوتٍةوةى) لة: بشيتني كة ،ُيؤفشاكظ (7) ةل تيَكذثيَ ُةجنووةئ
 4 كوسدطتاُ(  يظالويئ  ةَليوؤك و كوسدطتاُ  ييظالويئ  يوشتطكية) تةخضو ٌذاً،ةئ 00 كوسدطتاُ

 0 كوسدطتاُ  يصتىاٌيٌ  ياٌثةميِاو ٌذاً،ةئ 0 َةيذيساف ٌذاً،ةئ 3 كوسدطتاُ  يوكشاتميد  ياستث ٌذاً،ةئ
 .ٌذاً(ةئ
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 :طميَىاٌى ثاسيَضطاى ىئةجنووةٌ اٌىطةسوياٌيةك ةئةٌذاو ٌاطاٌذٌى .3 
  
 ،يةاطضيَاسث وةل ةكيَشةب ظتاطيَتائ اُيسوطة ةك ىاٌىيَطم اىطضيَاسث ٌىةجنووةئ ٌذاواٌىةئ ةل (7) ظتادايَئةل
 ض:يواٌةئ َ،يَكشةد واسرةِ ةٌةجنووةئ وةل اُيسوطة ساٌىةٍيٌَو ةب و اٌَيسوطة ىضةٌاو كىةَلخ
  

 .يلةع دةوةحم غالب .0
  

 ِاب.ةبذولوةع دةوةحم .7
 
 

 يلةع ييسةك) ٌاوبشاو لةجيَطةى طميَىاٌى، ثاسيَضطاسى بة ئةبوبةكش ِةظاهَ ِةَلبزاسدٌى لةثاط بشِياسة ِاوكات
 كةالسة، قةصاى بة طةس سصطاسيي ةىيٌاح داٌيصتوى طةسوياٌييةو ئةويض كة ئةجنووةُ، ئةٌذاوى ببيَتة (ييسةك

 وةك (ئةبوبةكش ِةظاهَ) دةطتبةكاسبوٌى واوةَلةكاٌى تةواوٌةبوٌى و ياطايي كيَصةى بةِؤي تائيَظتا بةآلً
 ٌةخواسدوة. ئةجنووةُ ئةٌذاوى بة بوُ بؤ ياطايي طويٍَذى (عةلي كةسيي) ثاسيَضطاس،

 
 
(CV) طميَىاٌى ثاسيَضطاى ئةجنووةٌى طةسوياٌيةكةى ئةٌذاوة دو 
 
(0) 

 شكوس عةلي حمةوةد غالب ضواسى: ٌاوى
 طؤسِاُ فشاكظيؤُ:

 0987 كةالس لةدايكبوُ: طاَلي و شويََ
 كةالس ئيَظتا: ٌيصتةجيَبوٌى شويٍَى

 ٌةوت شيكاسي لة دكتؤسا خويٍَذكاسى سضوُ:دة طاَلي بشِواٌاوةو
 طةَلت خيَضاٌى: باسي

 صاٌكؤ واوؤطتاى ثيَصرت: كاسى
 فاسطي ئيٍطمبيضي، عةسةبي، كوسدى، دةيضاٌيَت: صواٌاٌةى ئةو
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 ghalib8299@gmail.com ئيىةينَ:
 M.ali ghalib  فةيظبوك:

 07702122501 تةلةفؤُ: رواسة
 طشوشتيةكاُ طاواٌة و باصسطاٌى وصةو ثيصةطاصي ليزٌةى طةسؤكى ئةجنووةُ: ٌاو كاسى

 تةٌذسوطتى و ريٍطةيي سيضكخشاويَكى لةضةٌذ ةٌذاًئ سيَكخشاوةيي: ضاالكي
 

 

(7) 
 

 سةصا عووةس عةبذولوةِاب حمةوةد :ضواسى ٌاوى
 طؤسِاُ فشاكظيؤُ:

 شيَخ حةوةى ٌاصٌاو:
 0983 كةالس لةدايكبوُ: طاَلي و شويََ
 فةسواٌبةساُ – كةالس ئيَظتا: ٌيصتةجيَبوٌى شويٍَى

 7117-7116 دبمؤً سضوُ:دة طاَلي بشِواٌاوةو
 خيَضاٌذاس خيَضاٌى: باسي

 واوؤطتا ثيَصرت: كاسى
 shex Hamay فةيظبوك:

 07701581753 – 07701955029 تةلةفؤُ: رواسة
 فاسطي كةويَك عةسةبي، كوسدي دةيضاٌيَت: صواٌاٌةى ئةو

 ليزٌة ضواس ئةٌذاوى ئةجنووةُ: ٌاو كاسى
 كشدوة شاسةكةى وةدةٌيةكاٌى ضاالكية صؤسبةى بةشذاسي سيَكخشاوةيي: ضاالكي
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 :طةسوياُ ٌاوضةى ٌاطاٌذٌى .4
 كةدواتش دةكشيَت ِةرواس كؤٌةكةى بةثيَكّاتة كةسكوك ثاسيَضطاى طةس دياسييكشاوى بةٌاوضةيةكى طةسوياُ

 طميَىاٌى. ثاسيَضطاى طةس خشاية تةعشيب، بةِؤكاسى
 كوست لةئيَظتادا طةسوياُ ئيذاسةى ئيذاسييةوة، لةسوى بةآلً ثيَكذيَت، قةصا لةكؤوةَليَك ٌاوضةية، ئةً

 (خاٌةقني. قةصاى لة بةشيَك و كفشي و كةالس) :قةصاكاٌى بؤ بوةتةوة
 ياطضيَاسث  يكات يكةيةويَشةب ةوةكوسدطتاٌ يىيَسةِ يتةحكوو ُيةالةل ،0990 طاَلي ساثةسِيين لةدواى

 (نيقةخاٌ يصاةق يكاٌييةٌاح ةل كيَشةب اُ،خيٌذةسبةد ، هَواضةوضة ،يكفش الس،ة)ك يصاكاٌةق  ةك سكوكةك
 كاُييةتيةساةبةويَسةب و طةسواٌةف ؤب ٍايب يٌوبةٌ ؤيِةب شذاةاكطضيَاسث يٍاٌيَكّثيَ ةطةهَل ٍشا.يَكّثيَ ،ةوةشتةطد
 .سكوكةك ياطضيَاسث يٌذةٌاو ؤب كشاياسيد اُخيٌذةسبةد يصاةق الس،ةك  يصاةق ةل

 َليطاةل شا،يَع يوصثيَ يىيَسِر يخاٌوس يدوا ئةٌتةسٌيَت، لة طةسوياُ ئيذاسةى فةسويي ثيَطةى بةثيَي
 طةوةئ ِات، يذاسيئ يكييةشاؤب يشتو ٌاوةٌذةكةيةتى السةك ياصةق ةك اُيسوطة تش يكيَجاس دا،7113

 ،طييةذاسيئ ييةشاؤب وةئ يسكشدٌةطةاسض ؤب اُ،خيٌذةسبةد ةل سكوكةك ياطضيَاسث ةيو ةشاٌذٌةوةَلِ ؤيِةب
 ٍايَكّثيَ ي"اُيسوطة ةيذاسيئ" 6/8/7116 يرؤس ةل كيَاسيشِب ةب كوسدطتاُ يىيَسةِ يشاٌيصةو يٌةجنووةئ

 ةتآلةطةد يفشاواٌكشدٌ و ةكةذاسيئ يكاساكشدٌ ٍاوثيَ ةل ِاةسوةِ ،ةداٌشاو السةك يصاةق ةل ةيكةصةسكةو ةك
 يتش ياكاٌطضيَاسث ةيويَِاوش اُيسوطة ةيذاسيئ ذاياسيشِب 7118 َليطا ةل ييَسةِ يتةحكوو ،يكاٌييةشِطيَسِكا
 .ةكةذاسيئ ياسيسشتثةسةط ةتةخصشاو ةب اسطضيَاسث يتآلةطةد ةوةشةوس وةل و تيَبكش ذاةطةَلل ةَلةيواو ييَسةِ

 بةآلً ِةية، ثاسيَضطاى دةطةآلتى طةسبةخؤيةو صؤس تاسادةيةكى كاسطيَشِييةوة سوى لة ئةطةسضي ئيذاسةية، ئةً
 دةكةُ بةشذاسيي ٌاوضةية ئةً خةَلكى ِةسبؤية طميَىاٌى، ثاسيَضطاى لة بةشيَكة ئيَظتا ِةتا فةسويةوة، لةسوى

 دةكةُ. دياسيي ئةجنووةٌة لةو ٌويٍَةسياُ و طميَىاٌى ثاسيَضطاى ئةجنووةٌى ِةَلبزاسدٌى لة
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 طميَىاٌى ثاسيَضطاى ئةجنووةٌى طةسوياٌيةكاٌى ئةٌذاوة ضاوديَشيي ثشؤرةى جيَبةجيَكاسى اليةٌى ٌاطاٌذٌى .5
 
 دةٌط: ساديؤي .0

 اُ.يسوطة ةل يةِمةئ ةَلطةييوؤك يؤيساد نيوةكية ،طٌةد يؤيساد

 ةل ؤيخ يخصةثةب ةكشدو طتىةد ،ةوَلةطا وةئ شوباتى ى6 سواسىةب ةل وةصساوةداو ةوة7101 َليطا ةل
 سى.ةوسوبةد و السةك صاىةق طٍوسى

 جنىطة كةيةواسر يِاوكاسةب ةوةعومساُ( )ئاصاد و د(ةوةحم صاة)ج ٌوسةٌاورؤس سدوةِ ُيةالةل ،يؤيةساد ًةئ
 و ييوكشاطميد ذاٌىةثيَسثة ةل ةبو ييتيبش يصيئاواجن ،ةصساوةداو خضةبؤخ االكواٌىض و ٌوسةٌاورؤس
 ةك ىةتاٌةباب و هَواةِ وةسٌاوةب وةئ ىيَطةسةل اُيسوطة طٍوسى اٌىيتآلِاو يياسيشؤِ ئاطتى ىةوةسصكشدٌةب
 كات.ةد ؤب اُيوٌضدواداةب

 وةوةواطتٍط تىةصاسةو ذاٌىيَطةثيَسةب و (7/7/7101) سواسىةب ةل (765) ةواسر ٌوطشاوى ةب ،ةكيؤساد
 كاسكشدٌى تىؤَلةو (7/7/7101) سواسىةب ةل (368) ةواسر ٌوطشاوى ةب ةكيؤساد يلةثؤش ؤب اٌذُطةي

 .ةشتوطسةو
 كاٌىةسٌاوةب يخصثة FM 9999 يلةثؤش سةطةل اُ،يسوطة طٍوسى ةل شيَوزكات 74 ةاٌرؤس ظتادايَئةل
 دةكات تيَذا بةسٌاوةكاتى ثةخصى بةسٌاوةو و ِةواهَ ِةية ئيٍتةسٌيَتيصي طايتيَكى ِاوكات ،كاتةد

 .(radiodang.org) بةٌاوٌيصاٌى

 ةبواسةل كات،ةد خضثة تىةبيتاةب اُيسوطة ىضةٌاو وةَلطةوؤك ؤب واتا ،ةَلطةييةوؤك كىيؤيةساد ،ةكيؤساد
 و ييحكوو و ييوصاسطتةخضو ستىةك ،ييريشٍبرؤس ئابوسى، ،ييتيةآلةوؤك ،يياطيط كو:ةو كاٌىةاواصيج
 ةصيَك و ييصتىاٌيٌ ةشطث ؤب ضيوٌضدواداةب ِاوكات كات.ةد وُضدواداةب ِتذ، ... و ييسصشةو
 .ةشتوطسةو ٌذةِةب كاٌىةييةاٌڤؤوش و ييصتىاٌيٌ ةٌذةِةس و كاتةد كاُيةسةساٌظةط

 ئةجناوذاوة، دا تةوةٌى طاَلي شةط لةواوةى ديكةى ثشؤرةى ضةٌذيَ دةٌط ساديؤي ويذيايي، كاسى لة جطة
 ئةجناوذاٌى سؤرٌاوةٌوطاُ، بةتواٌاٌى ثةسةثيَذاُ خولي سؤرٌاوةٌوس، ثيَطةياٌذٌى خولي )كشدٌةوةى لةواٌة:

 ٌةسيي(.ِو ضاالكى ِةٌذيَك كشدٌى طجؤٌظةس طيىيٍاس، و كؤسِ
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 NED دميوكشاطي بؤ ٌيصتىاٌى طٍذوقي .7

 

 طةشةثيَذاُء بة تايبةتة قاصاجنٍةويظيت ئةوةسيكي داوةصساوةيةكي (NED) دميوكشاطي بؤ ٌيصتىاٌي طٍذوقي
 طاالٌة ئةوةسيكييةوة كؤٌطشيظي كةلةاليةُ جيّاٌذا، ولةِةو دميوكشاتييةكاُ داوةصساوة ثاَلجصتيكشدٌي

 ثشِؤرةي طةد ود ِةصاسو (0711) لة صياتش ثاَلجصيت طاالٌة ئةويض بؤدياسيذةكشيَت، تايبةتي بودجةي
 دةكات. والتذا ٌةوةد (91) لة ٌاحكووييةكاُ طشوثة

(NED) لة دميوكشاتيذا يلةتيَكؤشاٌ ثيَصةٌطة ،اد (0983) لةطاَلي لةداوةصساٌذٌييةوة ِةس 
 ضاالكيء بؤ ضة، ةتةوب ئاسِاطتةو ةِةٌذوس فشة داوةصساوةيةكي بؤ ةوطةشةيكشد شويٍَةجياواصةكاٌذاو

 . لةجيّاٌذا اتيدميوكش بواسي تويَزةساٌي ضاالكواُء بؤ ِضسي ئاَلوطؤسِي
(NED) طةشةثيَذاٌي لةسيَطةي ٌاكشيَت وشؤظايةتيية، جيّاٌي خوليايةكي ئاصادي كة بةوةية باوةسِي 
 بةديٍاِيٍَشيََ، ِةَلبزاسدٌيَكةوة تاكة لةسيَطةي دميوكشاتييةكاُ بةِا بّيٍَشيَتةدي، دميوكشاتييةكاٌةوة داوةصساوة
 بيَت، ديكة والتيَكي ِةس ياُ ةكاُويةكطشت والَتة منوٌةي دوباسةكشدٌةوةي كة ٌاكات ثيَويظت ِةسوةِا

 طةشةدةكات. جياواصةكاُ طياطيية كةلتوسة دابوٌةسيتة ء ثيَويظتييةكاُ بةطويَشةي بةَلكو
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  دوةم: بةشى

 7107 ئاب لةمانطى سليَمانى ثاريَزطاى ئةجنومةنى طةرميانيةكانى ئةندامة ضاالكيةكانى
 
 عةىل حمةوةد غالب -0
 عووةس عةبذولوةِاب حمةوةد -7
 
 
 لةوياٌةى تيَكشِا دا، 7107 ئاب واٌطى لةواوةى طميَىاٌى، ثاسيَضطاى ئةجنووةٌى طةسوياٌيةكةى ئةٌذاوة دو

 بةشاٌةدا: ئةً بةطةس بوُ دابةط كة ئةجناوذاوة، جؤساوجؤسياُ ضاالكي (37) دا، كاسةكاٌياُ و ئةسك
 
 (.05) بةدواداضوُ و طةسداُ .0
 (.07) ٌوطشاو ئاساطتةكشدٌى .7
 
 
 
 عةىل حمةوةد غالب -0
 

 (9) طميَىاٌى، ثاسيَضطاى ئةجنووةٌى ئةٌذاوى وةكو ،عةىل حمةوةد غالب دا، 7107 ئاب واٌطى لةواوةى
 ئاساطتةكشدٌى ضاالكي  (3) و بوة بةشذاسى و بةدواداضوُ و طةسداُ ضاالكياُ (6) كة ِةبوة، ضاالكي
 بوة. ٌوطشاو

 
 بةسواس ضاالكى وةبةطتى ضاالكى جؤسى ص
 و طةسداُ 0

 بةدواداضوُ
 و بامشاخ ٌيَودةوَلةتى وةسصى طةسداٌكشدٌى

 بةٌضيٍاٌةى ةتاٌكةس ئةو كواليَتى بؤ اضوٌكشدُبةدواد
 كوسدطتاٌةوة. ِةسيَىى دةِيٍَشيٍَة

3-8-7107 
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 و طةسداُ 7
 بةدواداضوُ

 بؤ ثصكٍني و بامشاخ ٌيَودةوَلةتى وةسصى طةسداٌكشدٌى
 ِةسيَىى دةِيٍَشيٍَة بةٌضيٍاٌةى تاٌكةسة ئةو كواليَتى

 و ٌةوت بةسيَوبةسايةتى لةطةهَ ِةواِةٌطى بة كوسدطتاٌةوة
 .طميَىاٌى كاٌضاكاٌى

8-8-7107 

 و طةسداُ 3
 بةدواداضوُ

 و ثةسويَضخاُ ٌيَودةوَلةتى وةسصى طةسداٌكشدٌى
 بةٌضيٍاٌةى تاٌكةسة ئةو كواليَتى بؤ بةدواداضوٌكشدُ

 كوسدطتاٌةوة. ِةسيَىى دةِيٍَشيٍَة

8-8-7107 

 و طةسداُ 4
 بةدواداضوُ

 طةسوياُ ِاتوضؤى بةسيَوبةسايةتى بةسيَوبةسى طةسداٌكشدٌى
 ثيَذاٌى بؤ ِةوَلذاُ و تشصيا ِةواِةٌطى طتىةوةب بة

 بةسيَوبةسايةتيةكة. بة صياتش تىآلدةطة

8-8-7107 

 بة طميَىاٌى ثاسيَضطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوطشاو ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو 5
 ئةجناوذاٌى بؤ وةِاب شيَخ حمةوةد لةطةهَ ِاوبةشى

 و طميَىاٌى ِاتوضؤى بةسيَوبةسايةتى ٌيَواُ لة كؤبوٌةوةيةك
 كشدٌةوةى وةبةطتى بة طةسوياُ ِاتوضؤى بةسيَوبةسايةتى

 و سوياُطة ِاتوضؤى بةسيَوبةسايةتى لة تابمؤ ثيَذاٌى بةشي
 بة صياتش دةطةالتى ثيَذاٌى و كاتى ئؤتؤوبيَمى ثصكٍيٍى بةشى
 طةسوياُ. ِاتوضؤى ئةٌذاصةى بةشى

70-8-7107 

ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ ئةجنووةٌى ثاسيَضطاي طميَىاٌى بة  ٌوطشاو 6
ِاوبةشى لةطةهَ حمةوةد شيَخ وةِاب بؤ ئةوةى ٌوطشاويَك 

ٍكشدٌى يِةسيَي بكةُ بؤ دابئاساطتةى وةصاسةتى تةٌذسوطتى 
باَلؤُ( بؤ طٍوسى ئيذاسةى -ةشةبةك-ئاويَشى )قةطتةسة

 طةسوياُ.

71-8-7112 

 ٌاوٌيصاٌى بة (ضةسوو صاٌكؤى) ثاٌيََميَكى لة بةشذاسيكشدُ بةشذاسى 7
 لة داسييةكاُ قةيشاٌة سوبةسوبوٌةوةى بؤ داسايي ضاكظاصى)

 .(كوسدطتاُ ِةسيَىى

77-8-7107 

 7112-8-72ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ ئةجنووةٌى ثاسيَضطاي طميَىاٌى بة  ٌوطشاو 8



   راثؤرت يانزةيةمني –راثؤرتى يةكةى ضاوديَرى نويَنةرانى طةرميان لة ئةجنومةنى ثاريَزطاى سليَمانى 

 پەڕەی | 12

 

ِاوبةشى لةطةهَ بةشيَك لة ئةٌذاواٌى ئةجنووةُ بةوةبةطتى 
 باٌطيَصتكشدٌى بةسيَوبةسى ٌةوت و كاٌضاكاٌى طميَىاٌى.

 و طةسداُ 9
 بةدواداضوُ

 و بامشاخ ٌيَودةوَلةتى وةسصى طةسداٌكشدٌى
 ضواس كة بةٌضيَ كةسةتاٌ 06 كواليَتى بؤ بةدواداضوٌكشدُ

 .ةدةسٌةضو ثصكٍني لة كشابو بؤ ثصكٍيٍى جاس

77-8-7107 

 
 
 
 عووةس عةبذولوةِاب حمةوةد -7
 

 طميَىاٌى، ثاسيَضطاى ئةجنووةٌى ئةٌذاوى وةكو عةبذولوةِاب، حمةوةد دا، 7107 ئاب واٌطى لةواوةى
 ضاالكي (04) و بةشذاسىو بةدواداضوُ و طةسداُ ضاالكياُ (9) كة ِةبوة، ضاالكي (73)

 بوة. ٌوطشاو ئاساطتةكشدٌى
 
 بةسواس ضاالكى وةبةطتى ضاالكى جؤسى ص
ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ ئةجنووةٌى ثاسيَضطاي طميَىاٌى  ٌوطشاو 0

بةوةبةطتى ثيَكّيٍَاٌى ليزٌةيةك بؤ بةدواضوٌى تةٌذةسيَك كة 
دةسضوة بؤ بؤ طواطتٍةوة و  (ئؤساٌؤس)بؤ كؤوجاٌياي 

 داثؤشيٍى خوهَ و خاشاك.

6-8-7112 

ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ ئةجنووةٌى ثاسيَضطاي طميَىاٌى  ٌوطشاو 7
تى ثيَكّيٍَاٌى ليزٌةيةك بؤ بةدواضوٌى ضؤٌيةتى بةوةبةط

( ديٍاسةى 017.111.111طةسفكشدٌى ئةو )
حكووةت بؤ شاسةواٌييةكاٌى طةسوياٌى طةسفذةكات بؤ 

 ثاككشدٌةوةى خؤهَ و خاشاكى طٍوسةكة.

2-8-7112 

ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ ئةجنووةٌى ثاسيَضطاي طميَىاٌى  ٌوطشاو 3
ٌوطشاو بؤ بةشى ئةٌذاصةى  بةوةبةطتى ئاساطتةكشدٌى

2-8-7112 
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ِاتوضؤى طميَىاٌى بؤ ثيَذاٌى ِيَىاكاٌى سيٍََىايي ِاتوضؤ بؤ 
 ِاتوضؤى طةسوياُ و ِاتوضؤى دةسبةٌذخياُ.

ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ ئةجنووةٌى ثاسيَضطاي طميَىاٌى  ٌوطشاو 4
بةوةبةطتى ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ وةصاسةت ٌاوخؤ بؤ 

 ئؤتؤوبيَن بة بةسيَوبةسايةتى ثؤليظي طةسوياُ.ثيَذاٌى 

2-8-7112 

ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ ئةجنووةٌى ثاسيَضطاي طميَىاٌى  ٌوطشاو 5
بةوةبةطتى ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ ئةجنووةٌى وةصيشاُ بؤ 

 دابيٍكشدٌى بودجة بؤ تةواوكشدٌى ثشؤرةى دةسبةٌذخياُ.

8-8-7112 

او بؤ ئةجنووةٌى ثاسيَضطاي طميَىاٌى ئاساطتةكشدٌى ٌوطش ٌوطشاو 6
بةوةبةطتى ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ بةسيَوبةسايةتى 
تةٌذسوطتى طميَىاٌى بةوةبةطتى دابيٍكشدٌى ثضيصكى 
ٌيصتةجيَ و ثضيصكى ٌيصتةجيَي خوالو بؤ ٌةخؤشخاٌةى 

 خياُ.ذبةٌسشةِيذ تؤفيق لة دة

8-8-7112 

ثاسيَضطاي طميَىاٌى ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ ئةجنووةٌى  ٌوطشاو 7
ى بؤ بةوةبةطتى ئاساطتةكشدتى ٌوطشاو بؤ شاسةواٌى طميَىاٌ

كشدٌى وةسو واالت لةطةس آلقةدةغةكشدٌى دياسدةى بةسة
 شةقاوةكاُ.

8-8-7112 

طةسداُ و  8
 بةدواداضوُ

طةسداٌكشدٌى وةسصى ٌيَودةوَلةتى ثةسويَضخاُ بؤ 
 باسِةَلطشةكاُ.ضاسةطةسكشدٌى كيَصةى ئؤتؤوبيَمة 

9-8-7112 

طةسداُ و  9
 بةدواداضوُ

شةِيذ ِةراس فشياكةوتٍى طةسداٌكشدٌى ٌةخؤشخاٌةى 
بؤ بةدواضوُ بؤ كةووكوستيةكاٌى ٌةخؤشخاٌةكة و لةكةالس 

 طةياٌذٌى كةووكوستيةكاٌى بة اليةٌى ثةيوةٌذيذاس.

11-8-7112 

ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ ئةجنووةٌى ثاسيَضطاي طميَىاٌى  ٌوطشاو 01
ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ طةسؤكايةتى شاسةواٌى بةوةبةطتى 

ةكى كةالس بؤ ضاككشدُ و ٌؤرةٌكشدٌةوةى باخضةى طةسِ
 خةبات.

11-8-7112 
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طةسداُ و  00
 بةدواداضوُ

طةسداٌكشدٌى بةسيَوبةسايةتى سيَطاوباٌى طةسوياُ بؤ  
ئاطاداسبوُ ضؤٌيةتى لة بةسيَوةضوٌى ئةو ثشؤراٌةى 

 كاسئاطاٌى صياتش بؤياُ. كةوتوٌةتةوة كاس و ئةجناوذاٌى

16-8-7112 

طةسداُ و  07
 بةدواداضوُ

ئاطايصى كةالس بةوةبةطتى  ياسيذةدسيَتى ٌكشدٌىداسطة
تى كاسكشدٌى ةيى كةووكوستى و ئاطاداسبوُ لة ضؤٌطةياٌذٌ

 كاويَشاكاٌى ضاوديَشى لة طةٌتةسى شاسةكاُ.

19-8-7112 

طميَىاٌى بة ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ ئةجنووةٌى ثاسيَضطاي  ٌوطشاو 03
ِاوبةشى لةطةهَ غالب حمةوةد بؤ ئةوةى ٌوطشاويَك 

ٍكشدٌى يئاساطتةى وةصاسةتى تةٌذسوطتى ِةسيَي بكةُ بؤ داب
باَلؤُ( بؤ طٍوسى ئيذاسةى -شةبةك-ئاويَشى )قةطتةسة

 طةسوياُ.

71-8-7112 

 بة طميَىاٌى ثاسيَضطاي ئةجنووةٌى بؤ ٌوطشاو ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو 04
 كؤبوٌةوةيةك ئةجناوذاٌى بؤ حمةوةد غالب لةطةهَ ِاوبةشى

 يَوبةسايةتىبةسِ و طميَىاٌى ِاتوضؤى يَوبةسايةتىبةسِ ٌيَواُ لة
 ثيَذاٌى بةشي كشدٌةوةى وةبةطتى بة طةسوياُ ِاتوضؤى

 ثصكٍيٍى بةشى و طةسوياُ ِاتوضؤى يَوبةسايةتىبةسِ لة تابمؤ
 ئةٌذاصةى ىبةش بة صياتش دةطةالتى ثيَذاٌى و كاتى ئؤتؤوبيَمى
 طةسوياُ. ِاتوضؤى

70-8-7107 

طةسداُ و  50
 بةدواداضوُ

شى و طةشةثيَذاٌى طةسداٌكشدٌى بةسيَوبةسايةتى ضاوديَ
يةتى طةسوياُ بة وةبةطتى بة دواداضوٌكشدُ بؤ آلكؤوة

ضؤٌيةتى ثصكٍيٍى كةوئةٌذاواُ و خاوةُ ثيَذاويظتيةكاُ و 
 كاسئاطاٌى بؤياُ.

77-8-7112 

ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ ئةجنووةٌى ثاسيَضطاي طميَىاٌى بة  ٌوطشاو 06
ِاوبةشى لةطةهَ بةشيَك لة ئةٌذاواٌى ئةجنووةُ بةوةبةطتى 

 باٌطيَصتكشدٌى بةسيَوبةسى ٌةوت و كاٌضاكاٌى طميَىاٌى.

72-8-7112 

 7112-8-72ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ ئةجنووةٌى ثاسيَضطاي طميَىاٌى  ٌوطشاو 07
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وةصاسةتى  ٌوطشاو بؤ بةوةبةطتى ئاساطتةكشدٌى
-ظايذكشدٌى ِةسدو سيَطاي كفشىئاوةداٌكشدٌةوة بؤ جوت

 دوصخوسواتو. -كةالس و كفشى

طةسداُ و  08
 بةدواداضوُ

بوسِاٌى حةوةى ويٍا و شةِيذ طةسداٌكشدٌى ياسيطاي 
بةدواداضوٌكشدُ بؤ طشفتةكاٌياُ و دواتش طةسداٌى 

طةياٌذٌى  بةسيَوبةسايةتى وةسصط و الواٌى طةسوياُ بؤ
 طشفتةكاٌياُ.

72-8-7112 

ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ طةسؤكايةتى شاسةواٌى تاطموجة  ٌوطشاو 09
بة ِةواِةٌطى لةطةهَ بةشيَك لة ئةٌذاواٌى ئةجنووةُ بؤ 
ثيَذاٌى سوٌكشدٌةوة لةطةس كؤبوٌةوةى خؤهَ و خاشاك و 
خشاثبوُ و ضاكٍةكشدٌةوةى ئاويَشةكاٌى شاسةواٌي و 

 وجة.ؤى طةسةكى تاطَماوةسِثشكشدٌةوةى ئ

78-8-7112 

ئاساطتةكشدٌى ٌوطشاو بؤ ئةجنووةٌى ثاسيَضطاي طميَىاٌى  ٌوطشاو 71
طشاو بؤ ئيذاسةى طةسوياُ بؤ بةوةبةطتى ئاساطتةكشدٌى ٌو

كشدٌى طوتةوةٌى ِاوسدة و ِةٌاسدة بة شيَوةى كطووش
 كرتؤٌى ِاوشيَوةى كاالكاٌى تش.يئةل

78-8-7112 

طةسداُ و  70
 بةدواداضوُ

لةباسةى وجة بؤ كؤبوٌةوة طةسداٌكشدٌى ٌاحيةى تاطَم
 الٌةبشدٌى خؤهَ و خاشاك ضةٌذ طشفتيَكى ديكةى ٌاحيةكة.

78-8-7112 

طةسداُ و  77
 بةدواداضوُ

ةكى ضواسضشا لة شاسى طميَىاٌى بؤ طةسداٌكشدٌى طةسِ
بةدواداضوُ بؤ كيَصةى ٌةبوٌى ئاوى خواسدٌةوة لةو 

 ةكة.طةسِ

21-8-7112 

سداُ و طة 73
 بةدواداضوُ

طةسداٌكشدٌى بةسيَوبةسايةتى ئاوى طميَىاٌى بؤ 
بةدواداضوٌكشدُ بؤ ٌةبوٌى ئاوى خواسدٌةوة لة 

ةكةكاٌى بةختياسى و واوؤطتاياُ و ضواسضشا و طةسِ
 ِةسوةِا قةصاي قةسةداخ و داسةتوى حاسس.

21-8-7112 
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 راثؤرت :سيَيةم بةشى
 ؟تهةبيَ خؤى بة تايبةت ئةجنومةنى تدةتوانيَ طةرميان ئيدارةى

 
 خاطيةتى بةسيَوبشدٌةكةى شيَواصى شيَوةط بةِةواُ ِةية تايبةتى خاطيةتيَكى ثيَيةى بةو طةسوياُ ئيذاسةى
 بة طةس كاتذا ِةواُ لة ياسداٌذابشِ لة طةسبةخؤية ئيذاسةيةكى طةسوياُ ئيذاسةى جؤسيَك بة ِةية تايبةتى

 يَىاٌيية.طم ثاسيَضطاي ئةجنووةٌى
 طةسوياُ ئيذاسةى بؤضى ؟ئةجنووةُ ئةٌذاوةكةى دو كاسةكاٌى لةبةسدةً سيَطش بوةتة ضةٌذ تا جياواصية ئةً

 خؤى ييخؤجيَ ئةجنووةٌى يَتدةتواٌ ياطاييةوة سوى لة ةسوياُط ئيذاسةى ٌية؟ خؤى بة تايبةت ئةجنووةٌى
  ؟يَتِةب
 .دةدةيٍةوة ثشطياساٌة ئةً وةالوى ساثؤستةدا لةً

 و كاس لة طميَىاٌى ثاسيَضطاي ئةجنووةٌى ئةٌذاوى وةكو كاسكشدٌياٌذا كاتى لة بةوةى طةباسةت
 ثاسيَضطاي ئةجنووةٌى ئةٌذاوى ،حمةوةد غالب دةبٍةوة، ئاطتةٌطى و طشفت سوبةسوى بةدواداضوٌةكاٌياٌذا

 بةسيَوبةسة ِةوو ةثيَويظت" دةشَميَت: ."دةكات دسوطت بؤ طشفتىاُ كاتذا ِةٌذىَ "لة دةَليَت: ،طميَىاٌى
 ئةجنووةُ ئةوةى بؤ بذسيَت لةطةس دةٌطى ئةجنووةٌةوة ٌاو لة دةبيَت طةسوياٌيض ئيذاسةى و ةكاُيطصتي

 ِةبيَت." ليَياُ ليَجشطيٍةوةى تواٌايي
 بكشيٍَةوة شؤسِ دةطةاَلتةكاُ "دةبيَت بةوةشذةكات ئاوارة طميَىاٌى ثاسيَضطاي ئةجنووةٌى ئةٌذاوةى ئةو

  ئةجنووةٌى لة يةكةياُ ِةس كة جؤسيَك بة ِةبيَ خؤى ئةجنووةٌى ثاسيَضطاسيض و قةصا و  ةٌاحي ثيَويظتة
 دةبيَت." خؤياُ دةطةالتى و دةدسيَت لةطةس دةٌطى خؤيةوة

 ئيَظتا وةكو ٌةك ِةبيَت عمياُيف دةطةالتيَكى كاسةبذةطتةكاُ و بةسيَوبةس ئةوةى بؤ" ذةكاتةوةمةوةشجةخت
 بكةيَ." ثةيشةو الوةسكةصى ِةٌطاوةكاٌى ثيَويظتة وائة ِةبيَت، اُييشكَم تيَكىآلدةطة

 ٌيَويصياٌذا لة و وةصاسةتةكاُ لة بةشيَك و ئةجنووةُ كاسى ياطاى بةساوبةسبوٌةوةى بةِؤى ِةٌذيَكجاس
 كاتى لة ثيَيةى بةو و دةكات دسوطت كاسةكاٌياُ و ئةجنووةُ ئةٌذاواٌى بؤ طشفت ،طةسوياُ ئيذاسةى

 بكشيَت. ثةطةٌذ ئةوةى بؤ وةصاسةت بضيَتة دةبيَت بشياسةكاُ ةكاُبةسيَوبةس لة ليَجشطيٍةوة
 ئيذاسةى بؤ ٌيَكئةجنووة داوةصساٌذٌى باسةى لة ،طميَىاٌى ثاسيَضطاي ئةجنووةٌى ئةٌذاوى ،وةِاب شيَخ حمةوةد

 ضاوديَشى وسدتش دةكات وا طةسوياُ ئيذاسةى بؤ تايبةت ئةجنووةٌيَكى "داوةصساٌذٌى :دةَليَت طةسوياُ
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 أللةطة واوةَلةى ثاسيَضطايةك وةكو ادةيةكسِتا طةسوياُ ئيذاسةى ضوٌكة ،بكشيَت ئيذاسةكة كاسةكاٌى
 ئيذاسةيةك." وةكو ٌةك دةكشيَت

 ئةجنووةُ وةكو بةآلً ،طةسبةخؤية ئيذاسةيةكى طةسوياُ ئيذاسةى ئةوةى طةسةساى" سو دةخاتة ئةوةط
 دةكشيَت." ىيضاوديَش اٌيةوةطميَى ثاسيَضطاي ئةجنووةٌى لةاليةُ ئيَظتا وةكوتا

 لةاليةُ ثاسيَضطايةك وةكو طةسوياُ ئيذاسةى بشياسدا ِةٌذيَك لة جؤسيَكة بة طةسوياُ ئيذاسةى تايبةمتةٌذيَتى
 دةكشيَت. لةطةَلذا واوةَلةى ِةسيَىةوة حكووةتى

 ،طةسوياُ يذاسةىئ بة تايبةت ئةجنووةٌيَكى داٌاٌى بة طةباسةت ،كوسدطتاُ ثةسلةواٌى ئةٌذاوى ،وةمحود طاالس
 ةوةخةَلك لةاليةُ و ثاسيَضطا ببيَتة طةسوياُ بةوةية ثيَويظتى ئةجنووةٌى داٌاٌى كة دةكات بةوة ئاوارة

 بة ٌةبيَت تاوةكو ِةبيَت خؤى بة تايبةت ئةجنووةٌى تٌاتواٌيَ طةسوياُ ئيذاسةى" ِةَلبزيَشدسيَت ئةجنووةٌةكةى
 ئيذاسةكة." بذةٌة ساويَز و ِةبيَت ىيساويَزكاس طشوثي دةكشيَت آلًبة ،ثاسيَضطا

 ياطاي ثيَي بة ِةبيَت خؤياُ بة تايبةت خؤجيَي ئةجنووةٌى كاٌُاحية و قةصاكاُ دةكشيَت" سوٌيصيذةكاتةوة
 ٌاحيةكاُ." و قةصا و ثاسيَضطا ئةجنووةٌى
 لة بةشيَك بةآلً ،ةيطميَىاٌ ثاسيَضطايي ئةجنووةٌى بة طةس طةسوياُ ئيذاسةى ئةوةى ايطةسةسِ بةوةى طةباسةت
 كوسدطتاُ سلةواٌىثة ئةٌذاوةكةى ثيٍَةدساوة، وتىاٌةياُ ثاسيَضطاوة ئةجنووةٌى لة ئيذاسةكة حكووى بةسثشطاٌى

 بةآلً ،بكشيََ ثةطةٌذ و دابٍشيََ ئةجنووةٌةوة سيَطةى لة بةسيَوبةسةكاُ طةسجةً ٌية "وةسج دةكات لةوة باس
 بَ." ئةجنووةٌذا كاسى ىيضاوديَش ريَش لة وةسجة
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