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 هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئیسرائیل )کنێست(
 

 :ببیۆگرافیبی دەوڵەتی ئیطرائیو

دەریبی  ضەر کەّبری رۆژئبوایىە دەوڵەتێکە دەکەوێتە رۆژئبوای ئبضیبوە،  )ئیطرائیو)

و ىە ضىریب ىری رۆژئبواوە ىەگەڵ، ىە ببکىىبْبُ  رە ىەگەڵ، ىەببکىرەوە ھبوضْىّبوەڕاضت 

کەرتی غەزەی  ىرەوە ىەگەڵو ىە ببغ ردُىئ و فەىەضتیِ ۆژئبواییر زیفەی رۆژھەاڵتەوە ىەگەڵ

 .دا ضْىوری ھەیەرصو ٍی فەىەضتیْی

راگەیەّذرا ىە  ۆّیەوەی ضەھیٍەّی یەھىدداٍەزرا، ىەالیەُ ئەّجى ٤٤١١ی ئبیبری ٤١ئیطرائیو ىە 

 .فەىەضتیِ

 (٤٤١١ی ئبیبری ٤١: ضەربەخۆیی ىە حىکَی بەریتبّیب ىەضەر فەىەضتیِ )وەرگرتْی ضەربەخۆیی

  ٤٤١٤ی ئبزاری ٤٤: ەکبُداّپێذاّبّی ّەتەوە یەکگرتى

 : ئۆرغەىیٌ )قىدش(پبیتەخت

 : ئۆرغەىیٌ )قىدش(گەورەتریِ غبری

 ، عەرەبی : عیبریزٍبّە فەرٍیەکبّی

 ئەواّی دیکە ٧عەرەة، % ٠٢جىىەکە، % ٥٧: %ەگەزیەکبّیرگروپە 

 : پەرىەٍبّی ضیطتٌ

 یڤيیِریىڤِ ر: ضەرۆك

 : بیْیبٍیِ ّبتبّیبھۆیراُضەرۆک وەز

 (٠٢٢١و دووضەد کەش )ضەدو دواّسەھەزاررحەوت ٍيیۆُ و چىا ٥،١٤٠،٠٢٢: داّیػتىاُ .ژ

 : غیکڵدراو

 ضرودی ّیػتیَبّی: ھبتیکڤبٓ  

 . ئەواّی دیکە ١.١دورزی ،% ١.٤،%کریطتیبُ ٠ئیطالً، %٤٥.١جىىەکە، % ٥١.٠: %ئبییِ
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 .ئیطرائیو –یٌ غىێْی کۆبىوّەوە: ئۆرغەى ببرەگبی کْێطت،

 .٠٢٠٢ی ئبزاری ٠کْێطت:  خىىی ەٍی٠٢ِھەڵبژاردُ بۆ 

ی ٠٢: راّەگەیەّذراوەکۆتبیی ھێػتب ئەّجبٍی  خىىی کْێطت،  ەٍی٠١ِبۆ کۆتب ھەڵبژاردُ 
 .٠٢٠٤ی ئبزار

( غەظ ٍيیۆُ و پێْج ضەدو حەفتبو ١،٧٥١،٢١١: )٠٢٠٤دەّگذەر بۆ دەّگذاّی ئبزاری ێژەی ر
پبرت و قەوارەی ضیبضی  ٢٤، ار دەّگذەر ٍبفی دەّگذاّی ھەیەچىو ھەغت ھەزارو ھەغتب

 .کىرضی کْێطت )پەرىەٍبُ( ٤٠٢بەدەضتهێْبّی  دەکەُ بۆ ێکێبڕک
 

 :دەضتىر ىە دەوڵەتی ئیطرائیو

دەوڵەتی ئیطرائیو یبضبی بْەڕەتی ھەیە کە ىەالیەُ کْێطتی ئیطرائیيەوە دەرچىە، 
کی دەوڵەت دیبری دەکبت ئەّجىٍەّی دەضەاڵتەکبّی کْێطت و ضەرۆک وەزیراُ و ضەرۆ

وەزیراُ بەرپرضیبرە بەراٍبەر کْێطت، ىە ژێر ضەرپەرغتی رەٍسی ضەرۆکی دەوڵەتذایە ژیبّی 
دەضتىری واڵت و ژیبّی تبکەکبّی کۆٍەڵی ئیطرائیو بەھۆی یبضبی بْەڕەتیەوە بە ببغتریِ 

 .غێىە رێکخراوە و ھەڕەٍی ضیبضی واڵت داڕێژراوە

 

 :ەضەاڵتەکبُ ىە ئیطرائیوھبوضەّگی ّێىاُ د

 ەّبضرێت کە ضیطتەٍەکە بْەٍبکبّی بەضیطتَی ئیطرائیو بە ضیطتَێکی پەرىەٍبّی د
بەرجەضتەکردّی ھبوضەّگی ّێىاُ دەضەاڵتی یبضب داّبُ و جێبەجێکردُ دێتەدی ئەٍەظ دەبێتە 

 :ھۆی پبراضتْی دو ٍبف بۆ ئەو دەضەاڵتبّە

کبُ کە پێیذەوترێت ىێپرضراوێتی ضیبضی ٍبفی کْێطت بە ّەداّی ٍتَبّە بەوەزارەتە -1
 .وەزارەتەکبُ بەراٍبەر بە ّىێْەرایەتی کْێطت

ٍبفی حکىٍەت بۆ البردّی دەضتەی ّىێْەرایەتی و دواتر دروضتکردّی بە ھەڵبژاردّی  -2
 .گػتی ّىێ
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ىە ضیطتَی ئیطرائیيذا ٍبفی البردُ بە تەّهب بە کْێطت دراوە ّەک حکىٍەت، چىّکە )یبضب 
ُ( ٍبفی داوە بە کْێطت بە ٍتَبّە ّەداُ بەحکىٍەت بەً پێیەظ حکىٍەت دەضت بْەڕەتیەکب

ىەکبر دەکێػتەوە ھەروەھب حکىٍەت دەضتەوەضبّە بەراٍبەر ّىێْەرایەتی کْێطت کە ھەر کبتێک 
  .بیەوێت وەزارەتێک بخبت یبُ الی بببت

دیبری کردّی ئەو  ضەرۆکی دەوڵەت ىە الیەُ ئەّذاٍبّی کْێطتەوە ھەڵذەبژێردرێت، ضەببرەت بە
( ئەّذاً دەتىاِّ ٤٢( ئەّذاٍەو )٤٠٢ەضەی کە دەّگی بۆ ئەدەُ ژٍبرەی ئەّذاٍبّی پەرىەٍبُ )ک

کەضێک دیبری بکەُ بۆ ئەو پۆضتە، دەّگذاّەکە بەغێىەیەکی ّهێْی ئەّجبٍذەدرێت و ئەگەر 
 ذەھێْێت،دەضت بە ضەرکەوتِ ئەوا ھێْب، دەضت بە دەّگەکبّی رەھبی زۆریْەی پبڵێىراوە  ئەو

 خبوەّی کە پبرتبّەی ئەو بەتبیبەت کْێطتەو بڕیبری ٍيکەچی ھەٍیػە دەوڵەت ضەرۆکی بۆیە
 .ئەّذاٍِ زۆرتریِ

ٍبوەی ضەرۆکبیەتی حەوت ضبڵەو ىە یەکجبر زیبتر ّبتىاّێت خۆی ھەڵبژێرێت. ضەرۆکی کْێطت 
کەوتْی یبُ  ۆڵی جێگری ضەرۆک کۆٍبر دەبیْێت ىە کبتی ئبٍبدە ّەبىّی یبُ ّەخۆظر ھەٍیػە

دورخطتْەوە و دەضت ىەکبر کێػبّەوەی ضەرۆک کۆٍبر. ضەرۆکی دەوڵەتی ئیطرائیو پەیڕەوی 
ئەو دەضباڵتبّە ّبکبت کە ضەرۆکی دەوڵەتبّی تری پەرىەٍبّی پەیڕەوی دەکەُ ىەبەر ئەوەی 

بّی دەضەاڵتەکبّی کەٍکراوەتەوە، بەواتبیەکی تر پبیەی ضەرۆک الوازە ىە چبو واڵتە پەرىەٍبّیەک
 .تری جیهبُ
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 :داٍەزراوەکبّی حکىٍڕاّی ىە ئیطرائیو
 : یەکەً/ کْێطت )پەرىەٍبُ(

کْێطت ٍبّبی ئەّجىٍەّی یبضبداّبُ دەبەخػێ و داٍەزراوەیەکی گرّگەو رۆڵی ضەرەکی 
 .دەبیْێت ىە ھەىىٍەرجی ضیبضی ئیطرائیيذا

 
 :پێکهبتەی کْێطت و ضیطتَی ھەڵبژاردّی ئەّذاٍەکبّی کْێطت .أ 

( ئەّذاٍەو چىار ضبڵ جبرێک ھەڵبژاردُ ئەّجبٍذەدرێت، ھەٍى 120ئەّذاٍبّی کْێطت )ژٍبرەی 
( 18ێک تەٍەّی )ھبواڵتیەکی ئیطرائیيی ئەتىاّێت بەغذاری پڕۆضەی ھەڵبژاردُ بکبت بە ٍەرج

بەاڵً ئەو کەضەی خۆی کبّذیذ دەکبت ئەبێت  ٍبفی دەّگذاّی ھەیەتەّهب ضبڵی تەواو کردبێت 
 .تەواو کردبێت( ضبڵی ٠٤تەٍەّی )

 Representation system  ضیطتَی ھەڵبژاردُ بەغێىەی ّىێْەرایەتی رێژەیی
Proportional  و بە ىیطتی داخراو دەبێت بەً پێیە ھەرپبرتێک یبُ ھەر کەضێک بتىاّێت

( واژۆ کۆبکبتەوە ئەتىاّێت بەغذاری بکبت و ىیطتێک پێػکەظ بکبت، ىێرەدا دەبیْیِ 750)
ّەدا دەّگذەرەکبُ پببەّذُ بە بیرو ببوەڕی ضیبضیەوە کە دەّگذەدەُ بە ىەً غێىە ھەڵبژارد

ىیطت، بێ الیەّەکبُ کە ضەر بە ھیچ الیەّێکی ضیبضی ّیِ وەک پێىیطت بەغذاری ّبکەُ ىە 
پڕۆضەکەدا، بەھۆی زۆری کبّذیذی ىیطتەکبّەوە ىێهبتىی و غبرەزای کەضەکبُ دەرّبکەوێ و 

ضت بیبُ ّبضێ و کەضی غیبو ھەڵبژێرێت، ئەً غێىە دەّگذەر ّبتىاّێت بەغێىەیەکی درو
ەکەی ژٍبرەی یھەڵبژاردّە کبرئبضبّی دەکبت بۆ پبرتەکبُ و ھەرالیەّە بە گىێرەی بْکە جەٍبوەری

 .کبّذیذەکبُ ىە ىیطتەکبّذا دیبری دەکبت
ئەً جۆرە ھەڵبژاردّە کبریگەری خۆی ىە ضەر الواز بىّی پبرتە گەورەکبُ ھەیەو ىە بەرژەوەّذی 
پبرتە بچىکەکبّذایە چىّکە دەبێتە ھۆی زیبدبىّی پبرتی ضیبضی تر، کە ئەٍەظ بۆ خۆی 
کبریگەری ھەیە ىەضەر ّب جێگیری ضیبضی واڵت ىەبەر ئەوەی ھەر پبرتێک بەتەّهب خۆی 

وی ئبیذیب و بەرّبٍەوە ر ّبتىاّێت حکىٍەت پێکبهێْێت، بۆیە بە ّبچبری ئەو پبرتبّەی کە ىە
پەیَبّیەک پێکبهێِْ بۆ دروضتکردّی حکىٍەت ، بەغێىەیەک گەر یەک ىە ّسیکِ ھەوڵذەدەُ ھبو

(ی کببیْەی حکىٍەت الی ئەواُ 1/3(ی کىرضی پەرىەٍبّی بەدەضتبهێِْ بتىاِّ )1/3ضەر ضێ )
بێت ، بۆئەوەی ىەکبتی کػبّەوەی الیەّێک حکىٍەت ھەڵبىەغێتەوە ، ئەٍەظ بە یەک ىە ضەر 

 .ّبودەبرێت (اىَعطو ثيث)  (ی ىەکبرخەر1/3ضێ )
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پبظ پڕۆضەی ھەڵبژاردُ یەکەً کۆبىّەوە بە ضەرۆکبیەتی بە تەٍەّتریِ ئەّذاٍی کْێطت دەضت 
پێذەکبت، ىەھەٍبُ کۆبىّەوەدا ضەرۆکی کْێطت و جێگرەکبّی بە زۆریْەی دەّگ دیبری 
دەکرێِ، ھەٍیػە پێْج جێگری ضەرۆکی پەرىەٍبُ دیبری دەکرێت کە زۆر ىە پبرتەکبُ یەک 

 .ُ وەک جێگری ضەرۆک ىە )کْێطت( دا دەبێت، ٍبوەی دەضەاڵتی کْێطت چىار ضبڵەئەّذاٍیب
ھەٍى بڕیبرێک بە زۆریْەی دەّگی ئبٍبدەبىاُ دەردەکرێت، دەگىّجێ پەرىەٍبُ ىە کبتی پػىی 

( ىە ئەّذاٍبّی کْێطت یبُ ىەضەر داوای حکىٍەت کۆبىّەوەی 20فەرٍیذا ىەضەر داوای )
 .ّبئبضبیی ببەضترێت

 

 :تەکبّی کْێطتدەضەاڵ .ة 

ۆژی کۆبىّەوەکبُ دیبری دەکبت یبُ دوایبُ دەخبت یبُ کۆبىّەوەی زیبد و ر ضەرۆکی کْێطت
پێىیطت بەڕەزاٍەّذی ئەّذاٍبّی کْێطت ئەّجبٍذەدات، ژٍبرەی ئەّذاٍبّی ئبٍبدەبى ھەرچەّذبێت 

ەی کۆبىّەوەکە یبضبیی دەبێت جگە ىەو کۆبىّەواّەی دەقی ىەضەر داوەو پێىیطتی بە زۆریْ
ەوغی ر دەّگی ئەّذاٍبُ ھەیە وەک بىدجە، ئەٍجۆرە دەّگذاّە ّبکۆکە ىەگەڵ ئبضبیتریِ

دیَىکراتیەت کە بە ٍەرج داّراوە دەبێ زیبتر ىە ّیىەی ئەّجىٍەّی ّىێْەرایەتی ئبٍبدەبِ 
تبکۆبىّەوەکە غێىەی یبضبیی وەربگرێت، ىەً بىارەدا ئیطرائیو کبریگەری ضیطتَی ئیْگيیسی 

 .رج ّیە زیبتر ىە ّیىە ئبٍبدەبِ تبکۆبىّەوەکبُ یبضبیی بِىەضەرە کە ٍە

 

 :کْێطت و پڕۆژەی یبضبیی .ج 

( ضەعبت پێع ھەر کۆبىّەوەیەک 48کبتێک پڕۆژەیەک دەخرێتە بەردەً کْێطت دەبێت بە )
پێػکەظ بکرێت، ىە کۆبىّەوەکەدا ئەو وەزیرەی پێػْیبرەکەی بەرزکردۆتەوە بۆ یەکەً جبر 

ەیخىێْێتەوە، ىێرەدا ئەگەر ئەّذاٍێک یبُ چەّذ ئەّذاٍێک ھەڵىێطتیبُ ىەبەردەً )کْێطت( دا د
دژ بە پڕۆژەکە ھەبێت ئەوا وتىێژی ىەضەر دەکەُ و وەزیریع دەتىاّێت بەرگری ىە 
پێػْیبرەکەی بکبت، دواتر دەضتذەکرێت بە دەّگذاُ ىەضەر پڕۆژە یبضبکە، ئەگەر زۆریْەی 

بەاڵً بۆ جبرێکی تر ھەٍبُ پڕۆژە بەھەٍبُ فۆڕً و  دەّگی ّەھێْب ئەوا دەگەڕێتەوە بۆ حکىٍەت،
ەواّەی ر ازی بىُ ىەضەر پڕۆژەکە ئەوار غێىە ّبخرێتە بەردەً کْێطت، بەاڵً ئەگەر ئەّذاٍبُ

الی ىیژّەی تبیبەت دەکرێت بۆ ئەوەی ىێکۆڵیْەوەی ىەضەر بکرێت جگە ىەٍەظ ئەگەر پێىیطتی 
 .ەرێتەوە بەردەً کْێطت و دەخىێْرێتەوەکرد دەضتکبری بکرێت، دوای چبککردُ دوببرە دەگ
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ازی بىُ، ئەوا ر ھەفتەیەک بۆ جبری ضێهەً دەخىێْرێتەوە ئەگەر بەزۆریْەی دەّگ ىەدوای
ضەرۆک وەزیراُ و وەزیرەکبُ و دواتر ضەرۆکی حکىٍەت واژۆی دەکەُ ىە کۆتبییذا پڕۆژەکە 

وەزیرەکبُ ّبتىاِّ  دەخرێتە بىاری جێبەجێکردّەوە، ضەرۆکی دەوڵەت و ضەرۆک وەزیراُ و
دژی یبضبکە بىەضتِ پبظ ئەوەی ىەالیەُ کْێطتەوە بڕیبری ىەضەر درابێت، دواتر وەزیری داد 

ۆژّبٍەیەکی فەرٍیذا ر ۆژدا ىەر (15ٍۆری دەکبت و ٍۆری دەوڵەتی ىەضەر دادەّرێ و ىە ٍبوەی )
 .باڵو دەکرێتەوە

 

 :ٍبفی پبرێسراوی )حصبّە(ی کْێطت .د 
اُ و کۆبىّەەو ىە بەردەً تەالری پەرىەٍبّذا ئەّجبً بذرێت بە ّببێت ھەّذێک خۆپیػبّذ -

ێس و ر بێىەرگرتْی ٍۆڵەتی پێػىەخت ىە ضەرۆکی کْێطت، ھەرخۆپیػبّذەرێک
 .ضەروەری کْێطت پێػێو بکبت بۆ ٍبوەی دوو ضبڵ زیْذاّی دەکرێت

ئەّذاٍبّی کْێطت ٍيکەچ ّببِ بۆ ھەرىێپرضیْەوەیەکی یبضبیی چ ٍەدەّی بێت یبُ  -
ایەک یبُ دەّگذاّێک کە ىەئەّجبٍی چبالکی ئەو ئەّذاٍە بێت ر بئی ىەضەر ھەربیر وجیْ

 .چ ىە ّبو کْێطتذا بێت یبُ ىەدەرەوەدا تب ئەو کبتەی کە ئەّذاٍی کْێطتە

 

 :ىیژّە ھەٍیػیەکبُ .ٓ 
کْێطت ىە ّێى ئەّذاٍەکبّیذا چەّذ ىیژّەیەک دیبری دەکبت، ّىێْەرایەتی کردُ ىەو 

ٍبی حیسبی دەبێت، پڕۆضەی دیبری کردّی ىیژّەکبُ ىە ئەرکە ىە ىیژّبّەدا ىەضەر بْە
پێػیْەکبّی کْێطتە، ئەً پڕۆضەیە ٍيکەچە بۆ یبضبیەک بەّبوی یبضبی ژٍبردُ )اىقبّىُ 

 عذد(. 
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 :ەً/ ئەّجىٍەّی جێبەجێکردُودو

حکىٍەت کۆڵەکەیەکی ضەرەکی و گرّگی واڵتی ئیطرائیيە، ئەو چبالکیبّە رێکذەخبت کە 
ذی بە کبروببرەکبّی ّبوەوە و دەرەوەی واڵتەوە ھەیە واتە کبروببرەکبّی واڵت بە ھەٍىو پەیىەّ

ێکذەخبت ىەھەٍبُ کبتذا پەیىەّذی ّێىدەوڵەتی و ضیبضەتی دەرەوە دادەرێژێت، ر بەغەکبّیەوە
ئەرک و دەضەاڵتەکبّی حکىٍەت بە پێی چەّذ یبضبیەک دیبری کراوە وەک )ضیطتَی یبضبو 

تبکبتی داّبّی یبضبی  1949یبضبی گىاضتْەوە ضبڵی  - 1948ت ضبڵی بەڕێىەبردّی واڵ
 (.1968بْەڕەتی حکىٍەت ضبڵی 

( رۆژە و ئەتىاّرێت جبرێکیتر ّىێبکرێتەوە، بەاڵً 21ٍبوەی یبضبیی بۆ پێکهێْبّی حکىٍەت )
ئەگەر بە ھەردو جبرەکە ّەگەیػتْە ئەّجبً بۆ پێکهێْبّی حکىٍەت ئەوا ضەرۆکی دەوڵەت 

بۆ ئەو ٍەبەضتە رادەضپێرێت و ئەو کەضەظ بەزۆری ضەرکردەی پبرتێکە کە  کەضێکیتر
زۆرتریِ ّىێْەری ھەیە ىە کْێطت، ئەگەر بەً رێگەیەظ ّەتىاّرا ئەوا ىەً کبتەدا کْێطت 

 .بڕیبری ھەڵىەغبّەوەی خۆی دەدات و داوای ھەڵبژاردّی ّىێ دەکبت

 

 :ضێهەً/ دەضەاڵتی دادوەری

ئیطرائیيذا ضەربەخۆ بىّی دەضەاڵتی قەزایی و دادوەری ىە ھەردو  یبضبی دادگب و دادوەری ىە
دەضەاڵتی جێبەجێکردُ و یبضب داّبُ دوپبت دەکبتەوە، ھبواڵتی ٍبفی ھەیە داواکبری پێػکەظ 
بکبت بە دادگب بە ھەٍى جۆرەکبّیەوە بە پێی چەّذ ٍەرجێک، ىە ئەّجبٍی ّەبىّی دەضتىرێکی 

ەبیْێت ىە بىاری دادوەریذا، ئەً دادگبیە دەضەاڵتی تەواوی ّىضراو دادگبی بباڵ رۆڵی گەورە د
ھەیە ضەببرەت بەکبروببری دەزگبکبّی دەوڵەت و کەضەکبُ جگە ىە کْێطت و ضەرۆکی دەوڵەت، 
ىەگەڵ ئەٍەغذا ھیچ دادگبیەک بۆی ّیە دژی ھەر یبضبیەک بىەضتێت کە کْێطت پەضەّذی 

 .کردوە
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 :ضیطتَی ھەڵبژاردُ ىە ئیطرائیو

واڵتی ئیطرائیيذا ضیطتَی ّىێْەرایەتی رێژەیی پەیڕەو دەکرێت ىە پێْبوی دیبریکردّی ىە 
ئەّذاٍبّی کْێطت، ئیطرائیو واڵتێکی فرە پبرتە ئەگەر چەّذ ٍەرجێکی دیبری کراو ىە کەضێکذا 
یبُ ىە گروپێکذا ھەبى ئەوا بىار دەدرێت کە بەغذاری ھەڵبژاردُ بکبت، بەً پێیە ئەتىاِّ ببْە 

یەک کىرضی یبُ چەّذ کىرضیەک ىە کْێطتذا، ھەڵبژاردُ بە غێىەی ىیطت دەبێ  خبوەّی
( ھبواڵتی پػتگیری و ئیَسای بکەُ کە پێع 1500بەجۆرێک ھەر ىیطتێک ئەبێ ژٍبرەیەک )
 .ھەڵبژاردُ ئەخرێتە بەردەً ىیژّەی تبیبەت

 

 :(Representation system  Proportional) ضیطتَی ّىێْەرایەتی رێژەیی
ک ىەّبوی ضیطتَەمبّی ّىێْەرایەتی رێژەیی ورد دەبیْەوە، ىەو ئبٍبّجە تێذەگەیِ مە کبتێ

ىەپػت ّبوەمەیەوە ھەیە ئەویع بریتییە ىە ّىێْەرایەتییەمی رێژەیی قەوارە ضیبضییەمبُ 
ىەئەّجىٍەّە ھەڵبژێردراوەمبّذا، واتە ھەر قەوارەیەمی ضیبضی بەپێی ئەو دەّگبّەی 

ىەمىرضییەمبّی ئەّجىٍەّە ھەڵبژێردراوەمبّی دەضتذەمەوێت تەّهب  بەدەضتیذەھێْێت، رێژەیەك
  بّیبُ ّبگبتە بردّەوەی مىرضییەك.ئەواّەیبُ ّەبێت مە ژٍبرەی دەّگەم

 

 : ضیفبتە جیبمەرەوەمبّی ضیطتَەمبّی ّىێْەرایەتی رێژەیی بریتیِ ىە

ە یەك مىرضی ىەببزّەی فرە مىرضیذا پیبدە دەمرێت، واتە ّببێت ببزّەی ھەڵبژاردّەمە ى -1
 .پێنهبتبێت

و حبڵەتی ببو ئەوەیە مە ّببێت مۆی  زیبتر پػت بە ىیطتی فرە پبڵێىراو دەبەضتێت -2
ّبو ھەر ىیطتێل ىەمۆی مىرضییەمبّی ببزّەی ھەڵبژاردّەمە     ژٍبرەی پبڵێىراوەمبّی 

 .زیبتر بێت
 .و خىىی دووەٍی ّییە دەّگذاُ تێیذا بە یەك خىه تەواو دەبێت -3
غێىەیەمی ّسینەیی، بە ئەّذازەی رێژەی دەّگەمبّی، مىرضی ھەر پبرتێل بە -4

 .بەردەمەوێت
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جیهبُ  ىەضەر ئبضتیگرّگی تبیبەتی ھەیە ( کْێطتھەڵبژاردّی پەرىەٍبّی ئیطرائیو ّبضراو بە )
 ،ىەضەر ضیبضەتی ھەرێَی و ّێىدەوڵەتی ەضیبضەتی ئیطرائیي ھۆکبرەکەی کبریگەری ،و ّبوچەکە

چىارەٍیِ ھەڵبژاردّی پەرىەٍبّی واڵتەکەیە ىە  ٠٢٠٤ٍبرضی  ی٠٢ردّی ھەڵبژا ئەً ھەڵبژاردّەظ
ێکْەکەوتْی قەوارە ضیبضییە خبوەُ ر کە بەھۆی ّبکۆکی و ،ابردوودار ٍبوەی دوو ضبڵی

ە ضیبضییەکبُ ( بۆ پێکهێْبّی حکىٍەت و یەکالکردّەوەی بڕیبرکْێطتپێگەکبّی بەغذار ىە )
 چەّذببرە دەکرێتەوە.

بْیبٍیِ ) ، پبرتەکەی ضەرۆک وەزیراُی پەرىەٍبّی ئیطرائیو٠٢٤٤یطبّی ی ٤ّىە ھەڵبژاردّی 
ێژەیەکی ر دەّگەکبّی بە ،ّبتبّیبھۆ( پبرتی )ىیکۆدی کۆّسەرڤبتیڤ( ضەرکەوتْی بەدەضتهێْب

 ،ی ببغتریِ ئەّجبٍی بەدەضتهێْبابردور ضبڵی (٤١)ىەگەڵ  کردّیردەوە بە بەراوبىبەرچبو بەرز
 (کْێطتکىرضی ) ٤٠٢کىرضی ىە کۆی  ٢٧تىاّی  (%٠١.١١)ەی ێژر کە بە بەدەضتهێْبّی

اضتڕەوەکبُ ر ّێىاُ بەرەی چەپ و بەرەی، ىەکبتێذا ٍيَالّێی ھەڵبژاردّەکە ىەبەدەضت بهیْێت
ەیبّتىاّی ضەرکەوتِ کە فەرٍبّذەی دێریْی ضىپب بىُ ّ ّبتبّیبھۆکببەرەکەی دیکەی رضێ  ،بىو

 بىە دوەٍی تبزە داٍەزراو( ی غیِ و ضپیاضتڕەور )پبرتی ھەروەھب، بەدەضت بهێِْ
ى داھبتپبرتی )و بە ضەرۆکبیەتی بێْی گبّتس (اضتڕەوی غیِ و ضپیر پبرتی)، ھەڵبژاردّەکە

ی ٪(٠٧)کببەری پبرتەکەی ّبتبّیبھۆ بىُ تىاّییبُ ر ( کەبە ضەرۆکبیەتی )یبیر الپیذ ھەیە(
 . دەّگەکبُ بەدەضت بهێِْ

ُ بۆ دەّگیب (کْێطتىە ضىێْذخىاردّی ئەّذاٍبّی ) ّی تەّهب یەک ٍبّگتێپەڕبى ىەدوای
بٍیِ بیْیبەاڵً  ،ىوداوێکی ضیبضی ضەرّجڕاکێع بر ئەوەظ، ھەڵىەغبّذّەوەی پەرىەٍبُ دا

ەوە ٠٢٤٤ّیطبّی ی ٤ىە ھەڵبژاردّەکەی  ،یەیەک ضەرۆکبیەتی ئیطرائیيی کردبىّبتبّیبھۆ کە دە
ىەوەی  ھێْب غکطتیضەرئەّجبً ، ئەو پۆضتەی ٍطۆگەرە جبرێکی دیکە وا دەھبتە بەرچبو

وببرە ، بۆیە وەک ضەرۆک وەزیراّێکی کبربەڕێکەر ئبٍبدەکبری کرد بۆ دزۆریْە دەضتەبەر بکبت
 ھەڵبژاردّێکی تر.

یەکطبُ و کىرضی بەدەضتهێْب ٢٧دا پبرتەکەی ّبتبّیبھۆ )ىیکۆد( ٠٢٤٤ّیطبّی ىە ھەڵبژاردّی 
بەاڵً  ،()پبرتی غیِ و ضپیىەگەڵ ژٍبرەی کىرضییەکبّی پبرتی ئۆپۆزیطیۆّی ّبوەّذخىاز  بى

داوایبُ ىێکرد  اضتڕەور ئەّذاٍی بەرەی ١٧ىە بێْی گبّتس بەوەی  ّبتبّیبھۆ چبّطی زیبتر بى
اضتی ضیبضەتکردُ ر گەیێر طرائیو بىە بەی، حکىٍەتی ھبوپەیَبّی ىە ئحکىٍەت پێکبهێْێت

زۆریْەی بێت پبرتێک بتىاّێت بە تەّهب دە ئەضتەً ،بەغێىازێکەطتَی ھەڵبژاردُ ئەوەی ضیىەبەر
 .پەرىەٍبّی بەدەضتبهێْێت
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بەاڵً ئەً  ،و پێکهێْبّی ھبوپەیَبّیییەکی زۆری ھەیە ىە وتىوێژبْیبٍیِ ّبتبّیبھۆظ غبرەزا
یەکەی کرد ّەتىاّێت دەّگی پێىیطتی ھبوپەیَبّی جبرەیبُ ٍيَالّێێ ّێىاُ دۆضتەکبّی وایبُ

تەّهب تىاّیىیەتی ؛ ایگەیبّذر ىیکۆد یىە کۆتب غەوی ٍۆڵەتذراوی یبضبییذا پبرت ،بەدەضت بهێْێت
کىرضی  ١٤ەبەرکردّی تی بە دەضتکىرضی پەرىەٍبّی ٍطۆگەر بکبت ىەکبتێکذا پێىیط ١٢

 .پەرىەٍبّی بى بۆ ٍتَبّەی پێکهێْبّی حکىٍەت
ەغْىضی یبضبی ر ى ىەضەرّبکۆکیەکبّیبُ بضتڕەو ار تی ببڵیێھبوپەیَبّ پێکْەھێْبّیھۆکبری 
ھبوپەیَبّەکەی ّبتبّیبھۆ )فراکطیۆّی عیيَبّی  کێػەی خطتە ّێىاُ ھەردوئەٍەظ  ،ضەرببزی
 .(سٍی و پبرتە ئبیْیە ّەریتیەکبُّبضیۆّبىی

بێتەوە بۆ پێکهێْبّی ب پبرتی ّبوەّذخىازەکبُ ّسیک ىە دەیتىاّی ّبتبّیبھۆ وداابردر ىە
، تب ىەگەڵ یەک بگىّجێِاضتڕەو ر د بۆ گىغبرخطتْە ضەر ببڵییبخى ،جیبوازتیەکی ێھبوپەیَبّ

 وورخطتەوەد ێى برتی ّبوەّذخىاز کە غیِ و ضپی بىُ ھەر زو خۆیبُبەاڵً گەورەتریِ پ
، ّکە تۆٍەتی گەّذەڵی ىەضەرەھیچ غێىەیەک کبر ىەگەڵ ّبتبّیبھۆ ّبکەُ چى بە ؛ایبّگەیەّذر

 . بتبّیبھۆ بەدورگرتکە ّبویبُ )پبرتی کبر(ە خۆیبُ ىە ّ ھەروەھب گروپێکی چەپی ّبوەّذیع
ئەوەی پەڕىەٍبُ گەڕ بۆ بە ھۆکبری ئەوەی ّبتبّیبھۆ ھەٍى ھەوڵێکی بخبتە ُھەٍى ئەٍبّەظ بى

، دێریْیکببەری ری یڤيیْەر یىڤِر ضەرۆک گۆڕەپبّیتۆپەکە ّەکەوێتە و ەغێْێتەوەخۆی ھەڵبى
یڤيیْە دەیتىاّی داوا ىە کەضێکی تر ىە ر ضەرۆك ئەگەر پەرىەٍبُ خۆی ھەڵْەوەغبّذایەتەوە

ئەوەی خبوەّی ٍەت پێکبهێْێت ىەبەرکببەرەکەی بکبت کە حکىر د پبرتەیبخى ،پبرتەکەی ّبتبّیبھۆ
 ُ.ێژەی کىرضی بىر ھەٍبُ

بٍەکبّی ىەضەر ئەّج کبریگەری ھەبى جىڵێْذرابىّبتبّیبھۆ کەیطی گەّذەڵی بەراٍبەری 
، ىە ٍبّگی غىببتی ھەبىی داھبتىغذا کبریگەری ەکبّژاردّە ھەڵبو ى٠٢٤٤ھەڵبژاردّی ّیطبّی 

و پێػیيکردّی تیبیذا ّبتبّیبھۆ تۆٍەتببرە بە )بەرتیو و اگەیبّذر داواکبری گػتی پالّێکی ٠٢٤٤
بڕیبردرا ٍبّگی تػریْی یەکەً دەضتپێکی پرۆضەی دادگبییکردّەکەی  ،ٍتَبّەو ضبختەکبری(

بکێػێتەوە ەوە ّبتبّیبھۆ دەبێت دەضت ىەکبرُ پػتڕاضتبکرێْپێی یبضب ئەگەر تۆٍەتەکببەبێت، 
و تب تەّهب ە بە پبڵْەرێکی ضیبضی جىڵێْذراوەّبتبّیبھۆظ ببّگەغەی ئەوەی دەکرد کە ئەو

کەی بەضەردا ێگەپێذراوە تب ضسار پێی یبضبببر بێت ىە کبرەکەیذا دەٍێْێتەوەو ئەٍەظ بەتۆٍەت
ذا یڵی دەدا یبضبیەک دەربکبت تێوبردوودا ھەار ٍبوەی ، پبرتی ىیکۆد ىەجێبەجێ دەبێت

تب دادگبیی ّەکرێت ىە کبتێذا کە ضەرۆک وەزیراّە  ،پبرێسبەّذی ببەخػێت بە ضەرۆک وەزیراُ
 .پەرىەٍبُ ئەً ھەىەغی ىەدەضت چى بەاڵً بە ھەڵىەغبّذّەوەی
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کردّەوەی ھەڵبژاردُ و پێع ئەو ٍبوەیەظ وببرەۆژی در دیبریکرا بە ٠٢٤٤ی ئەیيىىی ٤٥
زۆرتریِ ٍبوە ضەرۆک  کە ،داٍەزرێْەری ئیطرائیو کەوتّبتبّیبھۆ پێع داود بْگۆریۆُ 
 .وەزیراُ بىە ىە ٍێژوی ئیطرائیيذا

)غیِ و ضپی ( بە ّبوەّذخىازی وەً ھەڵبژاردّی پەرىەٍبّی ئیطرائیيذا پبرتی دىە ئەّجبٍی 
بەراٍبەر کىرضی ىە ٢٢ اوە بە بەدەضتهێْبّیە گەورەتریِ ىیطتی برىی گبّتس بضەرکردایەتی بیْ

 .د( بە ضەرکردایەتی بْیبٍیِ ّبتبّیبھۆۆکببەرەکەی )ىیکر کىرضی ىیطتە ٢٠
ئەیَەُ )ىەً ھەڵبژاردّەدا عەرەبەکبُ بە ىیطتێکی ھبوبەظ بەغذارییبُ کرد بە ضەرکردایەتی 

 ٤٢بەدەضتهێْبّی تێیذا ضەرکەوتْی گەورەیبُ تۆٍبر کرد و بىوُ بە ىیطتی ضێیەً بە (و ئىدە
ْی عەرەبییەکبُ پػتگیری ىیطتەکەی بی، ھەر ىە ضەرەتبوە ھبوپەیَبّی پبرتە ىرضی پەرىەٍبّیک

 .ی ضىپبی ئیطرائیيیبُ کردپێػى گبّتس ضەرۆکی
و گبّتس ّەیبّذەتىاّی بە تەّهب ھەوڵی ڵبژاردّەدا ھیچ کبً ىە ّبتبّیبھۆئەوەی ىەً ھەىەبەر

ھێْب بە ضیبضەتی ئبضبیی خۆی ی کۆتبیبۆیە غبّەی ىیطتی عەرەبی  ،پێکهێْبّی حکىٍەت بذەُ
ە ھبّذەرێک تب ضەرۆکی ئیطرائیو ئەً پػتگیریەظ بى ،ە ھیچ کبّذیذێکّەکردّی ى ىە پػتگیری

 .اضپێرێت بۆ پێکهێْبّی حکىٍەتر یڤيێِ( گبّتسر یىڤِر)
کبتێک ىە ئیطرائیيذا بەغێک ّەبىە ىە ھیچ  ھیچ٪ی ٠٤پێػتر ھەرگیس کەٍیْەی عەرەبی 

ە ىیطتی ضێیەً گەورەتریِ یێژەی دەّگذەراّی عەرەبی کردر ّیکى زیبدبىبەڵ ،حکىٍەتێک
ێگبیەک بۆ دەربڕیْی ضکباڵی عەرەبی ىە ر ئەٍەظ دەبێتە دروضتکردّی ،کىتيەی پەرىەٍبّی

کە جیبوازی بەرچبویبُ ھەیە  ،و پێىاّەی الیەّە عەرەبەکبُجیبکبری ىە کۆٍەڵگەی ئیطرائیيذا
 .یورەتر ىەضەر زۆر پرضی ضیبضەُ و پالتفۆڕٍێکی گىەگەڵ الیەّی زۆریْەی جىىەکەکب

ىیەتی کۆتبیی ئەو ویطت ؛اگەیبّذر یڤيیْیر ضەرۆکی ىیطتی عەرەبی بەھۆیەظ ئەیَەُ ئۆدە بەو
پػتگیری ىە گبّتص  ۆیەظ پێی ببغە بۆ حکىٍەتی داھبتىھبە ٍبوەی ّبتبّیبھۆ بهێْێت و بەو

غی ىە ھبوپەیَبّی حىکَڕاّیذا ھەبێت، ىیطتی ھبوبە ت، پػتگیریەکەغی ٍبّبی ئەوە ّەبىبکب
کىرضی  ٧٥بەاڵً ٍبّبی ئەوەیە کە گبّتص ضەرکردایەتی کىتيەیەکی چەپی ّبوەّذ دەکبت  کە 

 ە.کىرضی ٧٧تڕەوی ّبتبّیبھۆ خبوەّی اضر ىە کبتێکذا بيۆکی ،ھەیە
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بۆ  یپػتگیری ىیطتی عەرەب وّەی ھەّگبوەکەی ىیطتی عەرەبی کردىە ئەّجبٍذا ّبتبّیبھۆ ئیذا
 :تطی بەوە ئیذاّە کرد کە تەّیب دو بژاردە ھەبىگبّ

بێت کە بىّی ئیطرائیو وەک  حکىٍەتێکی کەٍیْە کە ىە بەرژەوەّذی ئەواّەدا -
 .ەتذەکەّەوەر دەوڵەتێکی جىىەکەی دیَىکراتیک

 ییَبّی یەکێتی ّەتەوەییبخىد حکىٍەتێکی ھبوپە -

ە، ەتذەکردەور ىُکىٍەتێکی یەکبّبو حچىّە  ّبتبّیبھۆی بۆداواکبریەکبّی ً گبّتس بەاڵ
پەیىەضتە بە دوو  ێککەوتْی ّێىاّیبُر ّجبٍذاّیکە ئە دەکردئبٍبژەی بەوەّبتبّیبھۆ 

و  دابَەزرێِْک ئەوەی پێکەوە ضیطتَێبۆ یەکخطتْی ھێسەکبّیبُ، بۆگەوورەتریِ حیسبەوە 
ک ئەٍەی خەڵ ؛ایگەیبّذر ،ھۆی ئەوەی حکىٍەتێکی ضەقبٍگیر پێکبێت کە ببێتە ببەُبەڕێىە

 بخبت. دەوێت و ھیچ کبً ىە ئێَە ّبتىاّێت ئەوە پػتگىێ

 کۆتبجبر ،ِ و پبرتە ضیبضییەکبّەوەیڤيیر و پبظ چەّذیِ ھەوڵ ىەالیەُ ضەرۆكىە کۆتبییذا
 وبۆ پێکهێْبّی حکىٍەت دیبریکردەوەی گبّتس ضەرۆکی واڵتی اضپێردراو بێْر ضەرۆکی پبرتی

 ئەّذاٍی ٧٧بهێْێت و ىە کۆتبییذا ّبتبّیبھۆ ە بەدەضتّەیتىاّیىە ٍتَبّەی زۆریْ ؛ایگەیبّذر
ذاٍی ّبوەڕاضت و چەپی دەّگی ئەّ ٧١ھبوکبت گبّتس تەّهب  ،اضتڕەو و ئبیْییەکبّی بەدەضتهێْبر

 بەدەضتهێْب.

ە ھەڵبژاردّذا ى وەک دو ضەرۆکی ىیطتی یەکەً ىە دو پبظ ئەوەی ھەریەک ىە ّبتبّیبھۆ و گبّتس
 ٠٤ی ئیطرائیيی ٍبوەی (کْێطتی ئیطرائیيی )ُ ھێْب، بەپێی یبضبپێکهێْبّی حکىٍەت غکطتیب

بۆ پێکهێْبّی حکىٍەت ئەگەر ئەو کبرە  ،کْێطتۆژی دەبێت بۆ کبّذیذکردّی ئەّذاٍێکی ر
 ٠بۆ و دواجبر  ىە ٍبوەی کەٍتر ىە ضبڵێک ،دەدرێت ئەّجبً ّەدات ھەڵبژاردّی ّىێ بڕیبری ىێ

 .بڕیبری ىەضەردرا ٠٢٠٢ئبزاری 

بە ضەرکردایەتی دا جبرێکی دیکە پبرتی ىیکۆد ٠٢٠٢ی ٍبرضی ٠ذاّی ھەڵبژاردُ ىە جبٍپبظ ئەّ
ت طکىرضی کْێ ٢١بە بەدەضتهێْبّی  ،گەورەتریِ ىیطتی بەغذاربیْیبٍیِ ّبتبّیبھۆ بىەوە بە 

ضەرەکییەکەی کە پبرتی غیِ و ضپی بە  کببەرەر ىە بەراٍبەر ٪٠٤.١١ێژەی دەّگی ر بە
ىیطتی  ٪،٠١.٧٤ێژەی دەّگی ر کىرضی بە ٢٢س بە بەدەضتهێْبّی ْی گبّتضەرکردایەتی بی
 .کىرضی ٤٧ەوە بۆ بىێژەی کىرضیەکبّی بەرزر ھبوبەغی عەرەبی
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رۆک ، ضەرەّجبً ضەذ ھەڵبژاردّێکی بێ ئەّجبًىّی زیبتر ىە ٍبّگێک و پبظ چەّپبظ تێپەڕب
ەوتِ ىەضەر پێکهێْبّی ێککر کببەرە ضەرەکییەکەی بێْی گبّتسر ووەزیراّی ئیطرائیو ّبتبّیبھۆ

ضبڵ ٍبوەی حکىٍەت بە جۆرێک  ٢ىەضەر بْەٍبی بەغکردّی  ،حکىٍەتی فریبکەوتْی ّیػتیَبّی
گی ٍبّ ١حکىٍەت ّبتبّیبھۆ ضەرۆکبیەتی بکبت و ضبڵێک و  ٍبّگی ضەرەتبی  ١ضبڵێک و 

  .کۆتبیی گبّتس ضەرۆکبیەتی بکبت

گە ىە پۆضتی گبّتس ج ،ّبتبّیبھۆوەزارەت پێکذێت و ىە ٍبوەی دەضەاڵتی  ٢٢حکىٍەت ىە 
ھۆ ٍبفی ئەوەی ّییە و ّبتبّیبرەتی بەرگری ىەدەضتذا دەٍێْێتەوە، وەزاجێگری ضەرۆک وەزیراُ

ُ ىەضەر ئەوەی وەزارەتی داد بذرێتە کبّذیذێکی ھبوپەیَبّی ھبوڕابى، ھەروەھب دوری بخبتەوە
بە وەزارەتی دادیبُ پبرت ٍبفی ڤیتۆکردّی ھەر بڕیبرێکی پەیىەضت  ھەردو ،غیِ و ضپی

 .ھەبێت

ۆّەکبُ ێکەوتِ ىەضەر ئەو خباڵّە بۆ پێکهێْبّی حکىٍەت پبرتە ئۆپۆزیطیر ّەوەیباڵوبى ىەگەڵ
 گەّذەڵی غکطتخىاردو ّبوزەدیبُ کرد. و بە حکىٍەتێکیدژی ئەو بڕیبرە وەضتبّەوە

پبظ ضێ خىىی ایگەیبّذ ر بیْیبٍیِ ّبتبّیبھۆ بە فەرٍی ٠٢٠٢ئبیبری  ی٤٢ۆژی ر ذا ىەىە کۆتبی
ێگەی کەّبڵە فەرٍییەکبّەوە بە ضەرۆکی ر ، ّبتبّیبھۆ ىەاردُ دەتىاّێت حکىٍەت پێکبهێْێتھەڵبژ
ىە پێکهێْبّی حکىٍەتذا ضەرکەوتى  ؛اگەیبّذرت( کْێطیڤيیِ و ضەرۆکی پەرىەٍبُ )ر وڤیِر واڵت

ەضەر دەّگذاُ ى ٍەّی گػتی کۆببێتەوە بۆکە ئەّجى ،کردضەرۆکی کْێطت داوای ىە ىە، ب
و ىە ّذ ٍبّگێکی کەٍذاو ىە ٍبوەی چەّذبەاڵً ئەً حکىٍەتەظ زۆری ّەخبیب، پێکهێْبّی حکىٍەت

بۆ  ،ضیۆُ بە زۆریْەی دەّگ پەضەّذ کراپڕۆژەیەکی ئۆپۆزدا ٠٢٠٢ّی یەکەٍی ی کبّى٠رۆژی 
 بە ،ُ پەضەّذکردّی بىدجەی واڵتەکە بىکبتێک کێػەی ضەرەکییبھەڵىەغبّذّەوەی پەرىەٍبُ 

کببەری ضیبضی ر کبتێذا گبّتسدەّگی ّەخێر، ىە ٧١دەّگ بەراٍبەر بە  ١٤ەضەّذی دەّگی پ
 ێڵێت.ەھیەکە جێذایگەیبّذ پبرتەکەی ھبوپەیَبّیەتر ّبتبّیبھۆ

ق و ئیذارەو ضیبضەتی ر بىوُ و ّبڕازی) ئبٍبژەی بەوەکردضەرکردەی ئۆپۆزیطیۆّەکبُ 
بێت ىەً کبراّەی  رۆکبیەتیذای ّبتبّیبھۆ دەوڵەت الواز دەکبت و تب ىە ضەغکطتخىاردو

 ّبوەضتێت(.

ۆژی ر وبژاردُ درا ىە ٍبوەی کەٍتر ىە دو ضبڵذاىە کۆتبییذا بڕیبری ئەّجبٍذاّی چىارەً ھەڵ
 .پرۆضەکە بەردەواً بىو رکبتژٍێ ٠١بۆ ٍبوەی  ٠٢٠٤ی ئبزاری ٠٢
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 (ْێطت)کپەرىەٍبّی ئیطرائیو ەٍیِ خىىی ٠١یکراوەکبُ بۆ ضەرّج و تێبیْیە پێػبیْپىختەی 

د بە ضەرکردایەتی ۆبەپێی راپرضیە ئەّجبٍذراوەکبُ پێع ئەّجبٍذاّی ھەڵبژاردُ پبرتی ىیک -
بەاڵً ىەگەڵ ھبوپەیَبّەکبّیذا  ،بْیبٍیِ ّبتبّیبھۆ دەبێتەوە بە گەورەتریِ ىیطتی پەرىەٍبّی

 کىرضی بەدەضتبهێْێت بۆ پێکهێْبّی حکىٍەت. ١٤ّبتىاّێت رێژەی تەواوی 
پبرتەکەی  ،دەّگەکبُ ھەژٍبر کراوە ٪ی٤٢ّسیکەی تب ئێطتب ییەکبُ پێی ئەّجبٍە بەرابە -

 .کىرضی کْێطت ٧٤ىە بەدەضتهێْبّی  ّبتبّیبھۆ و ھبوپەیَبّە ضەرەکییەکبّی ّسیکِ
ىیطتی عەرەبی یەکگرتىو( بە ضەرکردایەتی  - ەعٌر) یچبوەڕواُ دەکرێت پبرت -

 ّگەکبّی زیبد بکبت بۆدە ،کىرضی پەرىەٍبّییە ١عەببش( کە ئێطتب خبوەّی  ىرص)ٍەّ
ھۆی ئەوەی کە ٍبفی ئەوە بذات چ الیەّێک ەظ دەبێتە، ئەٍکىرضی ٧بەدەضتهێْبّی 

، تب یطرائیيی ھبوپەیَبّی پێکبهێْذرێتّبو پەرىەٍبّی ئئەگەر ىە ،حکىٍەت پێکبهێْێت
ئبیب وەک ئۆپۆزیطیۆُ دەٍێْێتەوە یبخىد ھەڵىێطتی پبرتەکەی راّەگەیبّذوە، کە ئێطتب 

 .پێکهێْبّی حکىٍەت دەکبت پػتیىاّی
ّبو ھبوپەیَبّی و ھەڵىەغبّذّەوەی ىە و دروضتکردّیری بیروڕاىێکترازاُ و گۆڕاّکب -

ذا بەھۆی جیبوازی ضیۆّبەتبیبەتی ىەّبو پبرتەکبّی ئۆپۆز ،پبرتە بچىکەکبّذا زۆر ھەیە
 .یبّەوەزۆری بیروببوەڕ

ىّەتەوە بە جۆرێک ی بیْەی پبرتە ضیبضییەکبُ پێع گفتىگۆو داّىضتبُ یەکالزۆری -
گبّتس( بۆیە ھەژٍبرکردّیبُ پێع ھەر *  ّبتبّیبھۆضەرەکی )بەرەی  دابەظ بىُ بۆ دو

 .و کۆبىّەوەیەک ھێْذە زەحَەت ّییەداّىضتبُ 
بکبت بە ٍەرجێک ضەرۆکبیەتی ئەّجىٍەّی وەزیراُ  ضبزغێک ّبتبّیبھۆ ئبٍبدەیە ھەٍى -

ە کە دەرگبی پێْجەٍیِ ەیبّذوپەیبٍی ّبڕاضتەوخۆی گ ،دەضتی خۆیذا بَێْێتەوە ىە
 .ژاردّیع کراوەیەھەڵب

و گەر دەضتی ىە دەضەاڵت ببێتەوە کذا چەّذیِ کەیطی گەّذەڵی ىەضەرەکبتێّبتبّیبھۆ ىە -
ھەوڵێک دەدات  بۆیە ھەٍى ،ی بە ژیبّی ضیبضی دێتیدەزاّێت دادگبیی دەکرێت و کۆتب

 .دُ ئەّجبً بذاتپێْجەٍیِ ھەڵبژار بهێْێتێژەی پێىیطت بەدەضتر گەر ّەتىاّێت
کببەر چبوەڕواُ ر گەورەتریِ پبرتی ورە ىەّێىاُ دوتیەکی گەێدروضتکردّی ھبوپەیَبّ -

تی بە ێدا پبظ ھەضتکردّیبُ بە بەرپرضیبرابردور ضبڵی بەھۆی ئەوەی ىە دو ،ّەکراوە
بّذا حکىٍەتی ھبوبەغیبُ ە ىە پێْبوی ضەقبٍگیری ّیػتیَبّیئبرەزوٍەّذاّغێىەیەکی ّب

کراوە ىەضەر ٍێسی ىە چبوەڕواُ ّەىُ بۆیە بۆ ئەً خىّەب اڵً ضەرکەوتىبە ،پێکهێْب
 گفتىگۆ دابْیػِ.
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دەضەاڵت ىە دەضتی ّبتبّیبھۆ  یئەوەبۆ دەدا کھەوڵێ پبرتی غیِ و ضپی ھەٍى -
 ئەوەی ضەرۆک پێػترػتیىاّی ضەرۆکی واڵتی ھەیە ىەبەرەظ پٍئەبۆ ،دەربهێْێت

 کببەری ضەرەکی ّبتبّیبھۆ بىە.ر
دا ىەضەر دەضتی دەضتەبژێرێکی بەتىاّبو بردور ىە ضێ دەیەی یەکەٍی ضەدەیئیطرائیو  -

بەاڵً پێذەچێت ّەوەی ئێطتبی دەضتەبژێری  ،غبرەزا خۆی ضەپبّذ و کبریگەر دەرکەوت
ىە ٍێژووی ئیطرائیيذا ھیچ  ،ىە ئبضتی ئبڵْگبرییەکبّذا ّەبێت ضیبضی ئیطرائیو

ئەٍەظ  ،ّبکۆک و گەّذەڵ ّەبىوُ بژێری ئەٍڕۆدەضتەبژێریکی ضیبضی ھێْذەی دەضتە
 .ذات و دەضتپێػخەریع ىەدەضت دەداتخەریکە ئیطرائیو غکۆی ىەدەضت ب

ریکب ەْی بخبتە ضەر پالّەکبّی ئەٍێئیطرائیو کبریگەری ّەرقەیراّی ضیبضی پێذەچێت  -
بێ ىەبەرئەوەی ئیطرائیو بە ،راُێئدژایەتی کردّی ھەروەھب ىەضەر پالّەکبّی  ،ىە ضىریب

 .ریکب بکبتەئەٍضیبضەتەکبّی ت خسٍەتی ّبتىاّێ ی بەھێسکىٍەتێکح
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 :و ئبیذۆىۆژیبیبُھەٍیِ کْێطت  و ئبڕاضتە٠٢ە ّبوی پبرتە ضیبضییەکبّی بەغذار ى

 .اضتڕەور ّبوەّذ، –وتْەوەی ىیبراڵی ّەتەوەیی بس –د ۆىیک -
 .ّبوەّذ –غیِ و ضپی  -
 .راضتڕەو –غبش  -
 .اضتڕەور –ەکبّی جىىەکە تەوراتە یەکگرتى -
 .راضتڕەو –پبرتی ٍبڵی یەھىدی  -
 .ّبوەّذ –ھەٍىاُ  –کىالّى  -
 .ّبوەّذ –پرد  یپبرت –جطر  -
 .راضتڕەو –یەکگرتىوی ئیطرائیو  –ئبگىدات یطرایو  -
 .راضتڕەو –ـ دیگڵ ھبتىراھ -
 .ّبوەّذ –ھەیە داھبتىو  – یەظ ئەتیذ -
 .رەھەّذ فرە –ىیطتی ھبوبەظ  -
 .پچە –یەکطبّی  بەرەی دیَىکراتی بۆ ئبغتی و –حذظ  -
 .تەواو چەپ –برتی غیىعی ئیػتراکی پ –ٍبکی  -
 .ضەربەخۆکبُ -
 .چەپ –ٍەڵەی ّیػتیَبّی دیَىکراتی کۆ –بيذ  -
 .رەھەّذ فرە –تْەوەی عەرەبی بۆ گۆڕاّکبری بسو –تەئبه  -
 ڕەو.اضت، رّبوەّذ –ئیطرائیو ٍبڵَبّە  –یطرایو بیتْب  -
 .فرەڕەھەّذ –طتی عەرەبی یەکگرتىو ىی –اً ر -
 .چەپ –کی چبال –ٍێرتس  -
 .اضتڕەوی ّىێر – اضتیر بەرەو –یبٍیْب  -
 .ّبوەّذ –جىاڵّەوەی ّەتەوەیی  –ً تەىە -
 .چەپ ،ّبوەّذ –پبرتی کبری ئیطرائیيی  –البۆر  -
 .تەواو چەپ –پبرتی دیْی زایۆّیطت  -
 .اضتر ّبوەّذ، –ێگەی خبک ر –دیریغ ئیرتس  -
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 )کْێطت( ئەّجىوٍەّی گػتی ئیطرائیویەٍیِ ٠٢پێکهبتە و پەیکەرەی 

 (ٍەّی )یەک ئەّجىٍەّی یبضبیی ھەیە: تبک ئەّجىجۆر
 :ضەرۆکبیەتی

 .ەوە٠٢٠٢ی ئبیبری ٤٥ىیکۆد( ىە وتەبێژ )قطەکەر(: یەریڤ ىیڤێِ )
 .وە٠٢٢٤ یئبزار ی٢٤ضەرۆک وەزیراُ: بیْیبٍیِ ّبتبّیبھۆ )ىیکۆد( ىە 

 .ەەو٠٢٠٢ی ئبیبری ٤٥ىە ( جێگری ضەرۆک وەزیراُ: بێْی گبّتس )غیِ و ضپی
ی ئبیبری ٤٥ )ئبیْذە ھەیە( ىە یەریڤ الپیذ )ئۆپۆزیطیۆُ(: ضەرکردەی بەرھەڵطتکبر

 .ەوە٠٢٠٢
 ٤٠٢ژٍبرەی ئەّذاً: 

 ئەّذاً  ١١: حکىٍەت یۆُ( بەغذار ىە گروپی ضیبضی )فراکط
 (٤جەغەر  – ٤+ کىالّى  ٢٧) ٢٥ىیکىد  -
  ٤٠غیِ و ضپی   -
  ٤غبش  -
 (٢ ھـھبتىرا گڵدی + ١) ئبگىدات یطرایو  ٥ ـیەھذوت ھبتىاھ -
  ٤ٍبڵی یەھىدی  -

 
 ٧١گروپی ضیبضی )ئۆپۆزیطیۆُ(: 

  ٤١ىێرەیە  داھبتى -
 (٢تئبه + ٢( + بەىەد ٤ضەربەخۆ + ١)ٍبکی ٧)حەدەظ ٤٤ىیطتی ھبوبەظ  -
 ٥طرایو بیتْب یئ -
 ١اً ر -
 ١ٍێرتس  -
 ٢یبٍیْب  -
 ٢ تەىەً -
 ٠البىر -
 ٠پبرتی دیْی زایۆّیطت  -
  ٠دێریک ئێرتەز  -
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