
 ئاساطتةكاني طةػةى دانيؼتواني جيًاى

يةس طؤسانيك كة بة طةس قةباسةى دانيؼتواى ديت سةنطذانةوةى لة طةس تةواوى اليةنةكانى رياى جيذةييميت لةم 
نويذا ضونكة  طؤنطةوة ئةم بابةتة بؤتة جيطاى بايةخ ثيذانى ثظجؤسانى بواسى دانيؼتواى بة تايبةت لة طةسدةمى

رماسةى دانيؼتواى لة كاتى ئيظتادا بة ػيوةيةكى صؤس طةسنخ ساكيؽ بة ئاساطتةى يةلكؼاى ضووة بة مةبةطتى 
ليكوليهةوةى  صياتشى ئةم بابةتة ضاكرت واية كةميك بؤ دواوة بطةسيهةوة بة مةبةطتى دياسيكشدنى قةباسةى دانيؼتوانى 

طاىل ثيؽ ئيظتا . 0222لةثؼت ئةم صيادبوونة وةطتاوى بة تايبةت لة  جيًاى و صانيهى يةموو ئةو فاكتةسانةى كة
 ضةنذ يةػة ئةوةى نيية دةطتذا لةبةس ئةتؤ ػتيكي صايني ثيؽ طةدةكاني لة دانيؼتواى رماسةى صانيين بةمةبةطيت

 ميزووى ساطتييةكي ضةنذ ياى  طشميانةيةك ضةنذ بة طت بة ثؼت دساوى تويزةسيكةوة ضةنذ اليةى لة كة يةوليكة
 لة جيًاني دانيؼتواني رماسةى كة دساوة(  يكظمي)  ناوبانط بة صاناي اليةى لة كة بووة يةولة ئةو دياستشيهيؼياى

 ئةو( ص.ث 0022-0222) نويؽ بةسديين ضاخي لة و كشدووة مةصةنذة كةغ مميوى( 3 - 1) بة كؤى بةسديين ضاخي
 بة بةطت ثؼت تويزةساى لة تش رماسةيةكي ئةويؽ بةدواي دوا.  خةمالنذووة كةغ مميوى(  02 -12)  بة رماسةيةى
 بة طةباست بةجي ثةطةنذو بةرماسةيةكي بطةى يةوليانذاوة طشميانةيي و يةهليهحشاو داتاي ئامارةو ييهذيك

بةمةبةطيت  يةوالنةية ئةو طشنطرتيين بةسيةمي يؽ) (  رماسة خؼتةيةى,  جيًاى دانيؼتواني رماسةى ثيؼوةضووني
ةنذ يةوليكة كة لة صانيين رماسةى دانيؼتواى لة طةدةكاني ثيؽ صايني ػتيكي ئةتؤ لةبةس دةطتذا نيية ئةوةى يةػة ض

اليةى ضةنذ تويزةسيكةوة دساوى ثؼت بة طت بة ضةنذ طشميانةيةك  ياى ضةنذ ساطتييةكي ميزووى دياستشيهيؼياى 
ناوبانط ) يكظمي ( دساوة كة رماسةى دانيؼتواني جيًاني لة ضاخي بةسديين كؤى ئةو يةولة بووة كة لة اليةى صاناي بة 

(  02 -12ث.ص( ئةو رماسةيةى بة )  0022-0222دووة و لة ضاخي بةسديين نويؽ )( مميوى كةغ مةصةنذة كش3 - 1بة )
مميوى كةغ خةمالنذووة . دوا بةدواي ئةويؽ رماسةيةكي تش لة تويزةساى ثؼت بةطت بة ييهذيك ئامارةو داتاي 

ماسةى دانيؼتواني يةهليهحشاو و طشميانةيي يةوليانذاوة بطةى بةرماسةيةكي ثةطةنذو بةجي طةباست بة ثيؼوةضووني ر
 جيًاى , خؼتةيةى رماسة ) ( يؽ بةسيةمي طشنطرتيين ئةو يةوالنةية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لة طةيشكشدني خؼتةي) ( دةكشيت ضةنذ ساطتيةكي دميؤطشايف يةلبًيهحني كة طشنطرتيهياى ئةمانةى :

( طؤسانى طةوسة بةطةس قةباسةى  دانيؼتواني جيًانذا ياتو, و دياسة ئةم طؤسانة لة 0200تاوةكو  1ني )لة ماوةى نيواى طاال
كؤمةلطاي  تةواوى ئةو ماوةية بةيةك ئاطت نةبووة بةَلكو جياواصيةكى صؤس بةدى دةكشَيت  لة كاتيكةوة بؤ كاتيكى  تش.

( مميؤى كةغ, بة جؤسيك صاناياى ثيياى 002ني طةيؼتؤتة )ئادةمي ماوةيةكي صؤسي ويظتووة تاوةكو رماسةى دانيؼتوا
 تاوةكو بووة ثيويظت نيوي طةدةو ػانضة ئادةمي كؤمةلطاي( طال دةسكةوتووة .02222واية كة ئادةميضادى ئيظتا ثيؽ )

 بة تةنًا ئيظتادا كاتي لة رماسةية ئةو.  ممياس نيو بة ببيت و بكات صياد كةغ مميوى( 002) تةنًا دانيؼتواني رماسةى
 كؤي بة يةكظانة رماسةية ئةم كة دةكات صياد كةغ مميؤى 03 طاالنة ئيظتادا لةكاتي ثييةى بةو. دةكات صياد طال طَي

 تش جاسيكي ئةوةى بؤ ويظتووة طالي( 02) تةنًا واتة( 1332- 1002) طاالني نيواى لةماوةي ئةملانيا ووالتي دانيؼتواني
 . ممياس دوو بؤ بكات صياد  ممياسةوة يةك لة و ببيتةوة كةسةت دوو دانيؼتوانةكةى

 لة جؤسيك بة بووة دابةصيو لة سووى ثةيتا ثةيتا ميزووة ئةو دواى جيًاى دانيؼتواني بوونةوة باسة دوو طاالني ماوةى 
 بكات صياد كةغ ممياس دوو  دانيؼتواى رماسةى ئةوةى بؤ بووة ثيويظت طال( 02) تةنًا( 1390- 1332) طاالني نيواى ماوةى

وةسضةسخاى بضانني لة نيواى دوو طةسدةمي جياواص لة ميزووي دانيؼتواني (بة خالي 1502يةسوةيا دةكشيت طالي ) .
 جيًاني  كة ئةوانيؽ بشيتني لة :

بة طةسدةمي صيادبووني ييواؾ دةناطشيت كة ئةويؽ يةموو ئةو طةالنةدةطشيتةوة كة دةكةونة  : كة طةسدةمي يةكةم
 ثيؽ ئةو ميزووة.

بة طةسدةمي صيادبووني خريا دةناطشيت كة ئةويؽ يةموو ئةو ماوانة دةطشيتةوة كة لة دواي ئةم :  طةسدةمي دووةم
 ميزوةوة ياتووى .

دياسة ئةو خريايية لة طةػةى دانيؼتواى كة جيًاى لة ميزووى نوي بة خؤوةي بيهيوة ثالي بة صؤسيك لة  �
. لة ليكؤليهةوةيةك ناوصةنذ دةكشيت تويزةسانةوة ناوة باغ لة ػتيك بكةى كةبة )ئاسيؼةى دانيؼتواى( 

كة دكتؤس)ك. ب . فاوطت( ثيي يةلظاوة بةو دةسئةجنامة طةيؼتووة كة رماسةى دانيؼتواني جيًاى لة 
%( طةػة 1كةغ ئةطةس دانيؼتواى بة سيزةى طةػةى طاالنةى )( ممياس 02( طالي ئايهذة دةطاتة )122ماوةى )

بكات بةمؼيوةية دانيؼتواني جيًاى  ئةوةنذة صياد دةكات كة ضشياى دةطاتة يةك كةغ بؤ يةس 
 قذم  3م واتة = بة  2.31ياسدة =  1ياسدةيةكي ضواسطؤػة 

طؤسانى طةوسة  0210تا  1نَيواى طااَلنى ماوةى  لة لة طةيشكشدني خؼتةي رماسة ) ( تيبيين ئةوة دةكشيت  �
بةطةس قةباسةى طةػةى دانيؼتواى جيًاى داياتوو دياسة ئةم طؤسانة لة تةواوى ئةو ماوةية بةيةك ئاطت 

تش  لة طةيشكشدنى خؼتةى رماسة  نةبووة بةَلكو جياواصيةكى صؤس بةدى دةكشَيت  لة كاتيكةوة بؤ كاتيكى 
 ( ؾ ئةم ساطتية سوونرت دةسدةكةويت1)
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ئةوةى لة طةػةى دانيؼتواني جيًانيؽ تيبين دةكشيت ئةوةية كة دانيؼتواني جيًاى لة تةواوى بةػةكاني بة يةك 
ػويهيكةوة بؤ ػويهيكي تشو لة كاتيكةوة بؤ سيزة طةػةياى نةكشدووة بةلكو جياواصيةكى طةوسة بة ديذةكشيت لة 

( و )كاس طاونذةس Willcoxكاتيكي تش , لريةػذا يةول دةدةيو طوود لة ليكؤليهةوةكاني يةس يةك لة ) ويمكوكع 
Car Saunder( كة يةسدووكياى مةصةنذةكاسياى بؤ رماسةى دانيؼتواني جيًاى لة ماوةى نيواى طاالني )1502 – 

( فةسمانطةي دانيؼتواني طةس بة نةتةوة يةكطشتووةكاى 1302ئةم ميزوةؾ دسوطت دواي طالي )( دوا بة دواي 1322
 رماسةى خةمميهذساوي

 بة دوا,  بةسدةطت خظتؤتة سابشدوو طةدةي ناوةساطيت تا جيًاني دانيؼتواني رماسةي بة طةباسةت ووسدي سادةيةك تا
 دةكشيت ئةمانةؾ يةموو كة.  داوة ئةجنام دانيؼتوانياى طؼيت طةسرمريي جيًاى ووالتاني صؤسبةى ئةوةؾ دواي

 ئةم دةدةيو يةول لريةػذا جيًاى دانيؼتواني طةػةى ئاطتةكاني خريايي جياواصي صانيين بؤ ببةطرتيت ثي ثؼتياى
 .  ػيوةية بةم جياواص ماوةى طى طةس بؤ بكةيو دابةؾ جياواصية

 (1322- 1502ماوةي يةكةم )

 



 

 

 

صؤسبةى صؤسى ئةم ( مميؤى كةغ جَيطاى ئامارةية  32-02باصسطانى كشدى بة كؤيمة بوة يؤى طواطتهةوة)  -1
كؤيالنة طةنخ بووى لة قؤناغى نانةوةى وةضة بووى يةس بؤية ئةمة كاسيطةى لةطةس يةسةمى دانيؼتواى جَى 

 يَيؼوة. 

ـ باَلوبوونةوةى نةخؤػى بووة يؤى لة ناوبشدنى رماسةيةكى صؤسى خةَلكى ئةو قاسةية بة تايبةت لةو  0 -0
يَيهابووياى سةػى ثَيظتةكاى بةسطةى ئةم نةخؤػى يةكاى  نةخؤػيانةى كة طجى ثَيظتةكاى  لةطةَل خؤياى 

 نةدةطشت.
 ػةس وػؤسى يؤصايةتى لة ثَيهاو وة دةطت خظتهى دةطةاَلت كة تا ئةمشؤؾ بوونى يةية.  -3
بةالم طةباسةت بة كيؼوةسى ئةمشيكاي باػووس ئةو كةمبوونةى كة بة طةس دانيؼتواني كيؼوةسةكة  -0

( كة بة نضيكةي يةك مميؤى كةغ مةصةنذة دةكشيت 1902بؤ  1502الني )داياتووة لة ماوةي نيواى طا
يؤكاسةكةى بؤ ئةو لة ناوبشدنة فشاوانة دةطةسيتةوة كةبة طةس ييهذة طووسةكاى دايات لة طةس دةطيت 

 داطري كةسة ئيظجانيةكاى كة طةسةتا طةيؼتهة كيؼوةسةكة

 (1302- 1302قؤناغي دووةم )
 



 

 

 

سةكاى بة ئاساطتةى صؤس قالة تةواوى  ( تيََبيهى دةكشَيت كة دانيؼتواى0طةيش كشدنى خؼتةى رماسة)لة  �
%  1,1بوى ضووة  يةس بؤية سَيزة طةػةى دانيؼتواى لة طةس ئاطتى جيًاى لةو ماوةيةدا صيادى كشدوة بؤ ) 

 ) 

ػوس و ئوطرتاليا و ئةفشيقيا و يةس لة خؼتةكةدا ئةوة دةسدةكةوَيت كة يةسيةك لة قاسةكانى ئةمشيكاى با �
ئةمشيكاى باكووس سَيزةى طةػةى طااَلنةياى لة تَيكشاى جيًاى صياتشة لة بةسامبةسدا ئةم سَيزةية لة قاسةى 

 % دياسة ئةمةؾ لة ئةجنامى 2,5ئةوسوثا كةم دةكات  
 ئةو كؤضة بوة كة خةَلكى ئةوسوثا بةسةو بةػةكاني تشى جيًاى كشديانة  -1 �
ةتى سَيكخظتهى خَيضاى و طهوسداس كشدنى مهذاَل بووى دةطةسَيتةوة كة خةَلكى ئةوسوثا ثيادة بؤ طياط -0 �

 ياى كشدوة لة ئةجنامذا بوة يؤى كةم بوونةوةى تَيكشاكانى لةدايك بووى .
كشدنى ئةو خؼتةدا تَيبيين ئةوة دةكشَيت كة رماسةى دانيؼتوانى جيًاى لةو ماوةيةدا  بةيةك مةطةيش ق �

ئاساطتة سووى لة صيادبووى نةبووة بةلكو بةػيوةيةكى صؤس خريا طةػةى كشدووة تاوةكو كؤتاي طةدةي بيظتةم 
 بةالم دوا بةدواى ئةم ميزووة ئةم طةػةية ييواؾ بؤتةوة, 

 (0212- 1302قؤناغي طييةم ) �

 ئاساطتة بةيةك  ماوةيةدا لةو جيًاى دانيؼتوانى رماسةى كة دةكشَيت ئةوة تَيبيين خؼتةدا ئةو كشدنى لةطةيش �
 بةالم بيظتةم طةدةي كؤتاي تاوةكو كشدووة طةػةى خريا صؤس بةػيوةيةكى بةلكو نةبووة صيادبووى لة سووى

 بكةيو ثَى بةساوسد خؼتةية ئةم ئةطةس جؤسَيك بة  بؤتةوة, ييواؾ طةػةية ئةم ميزووة ئةم بةدواى دوا
 كة دةكةيو تَيبيهى ثَيؼوو خؼتةى لةطةَل

 نةبوة صياتش 1,1 ثَيؼوو ماوةى لة سَيزةية ئةم لةكاتَيك بووة 1,9جيًاى دانيؼتواى طااَلنةى طةػةى-1  �
 قاسةنةداى لةم طَييةم جيًانى واَلتانى صؤسبةى كة باػوس ئةمشيكاى ـ اطيا ـ ئةفشيقيا قاسةكانى لة يةسيةك -0 �

 بوونى باؾ ئةجنامى لة ئةوةؾ صياتشة جيًاى دانيؼتوانى طةػةى تَيكشاى لة دانيؼتوانى طةػةى تَيكشاى



 صؤس بةسصى بةسامبةس لة مشدى تَيكشاكانى بوونةوةى كةم يؤى بوة كة دَيت خةَلك تةنذسوطتى و ةساىطوص
  قاسةنةدا لةم بووى دايك لة تَيكشاكانى

 .  كةمرتة جيًانى تَيكشاى لة طةػةياى سَيزةى ئةوسوثا باكوس ئةمشيكاى -3. �
 كة ناوة تويزةساى بة ثاىل داياتووة جيًاى دانيؼتواني طةػةى طةس  بة ماوةيةدا لةم خريايةى طؤسانة ئةو -0 �

 (دانيؼتواى تةقيهةوةى) بة بهني ناو ماوةية ئةم
�  
 خؼتةية بةساوسد ثَى بكةيو لةطةَل خؼتةى ثَيؼوو تَيبيهى دةكةيو كةبة جؤسَيك ئةطةس ئةم   �

 ةصياتش نةبو 1,1بووة لةكاتَيك ئةم سَيزةية لة ماوةى ثَيؼوو  1,9طةػةى طااَلنةى دانيؼتواى جيًاى-1  �
ئةمشيكاى باػوس كة صؤسبةى واَلتانى جيًانى طَييةم لةم يةسيةك لة قاسةكانى ئةفشيقيا ـ اطيا ـ  -0 �

قاسةنةداى تَيكشاى طةػةى دانيؼتوانى لة تَيكشاى طةػةى دانيؼتوانى جيًاى صياتشة ئةوةؾ لة ئةجنامى 
باؾ بوونى طوصةساى و تةنذسوطتى خةَلك دَيت كة بوة يؤى كةم بوونةوةى تَيكشاكانى مشدى لة بةسامبةس 

 نى لة دايك بووى لةم قاسةنةدا بةسصى صؤس تَيكشاكا
  ئةمشيكاى باكوس ئةوسوثا سَيزةى طةػةياى لة تَيكشاى جيًانى كةمرتة . -3. �
طةس طةػةى دانيؼتواني جيًاى داياتووة ثاىل بة تويزةساى ناوة   ئةو طؤسانة خريايةى لةم ماوةيةدا بة -0 �

 كة ئةم ماوةية ناو بهني بة )تةقيهةوةى دانيؼتواى(

�  

 

 

 


