
 َواو كساوةي ضةىديلاكاىي عَيساقب
  ... ضةىديلاكاىي عَيساق ضةزدةكةوٌ

 

 ياضاي كازي تاشة ضةضجا .

دةضلةوتَيلي طةوزة و مةشٌ بَو كسَيلازاىي عَيساق و ضةىديلاكاىياٌ ياضاي كازي عَيساق كةتة بوازي جَيبةجَيلسدىةوة هة 
كة بةزٍةمي كةمجةيين ضاالكواىي كسَيلازي بو هة عَيساق كة شياتس هة ضَي ضاَهي خاياىد بة مةبةضيت  6102ماىطي غوباتي 

 طودماو هةطةل زَيلةوتيةكاىي زَيلخساوي كازي ىَيودةوهةتي كازي ىوَي ياضايةكيبةدةضت ٍَيياىي 

بسييت بو هة ٍةمو بةغةطسىطةكاٌ كة ضةىديلاكاٌ ثَيػييازياٌ  دزا ضاهي زابسدووياضاكة كة بسيازي هة ضةز  زةغيوضي كَوتايي
كسدبو وة ئةمة ضةزكةوتيَيلي شَوز طةوزةية بَو طػت كسَيلازاٌ هةبةز ئةوةي ئةو ياضاية ثَيداويطيت ٍةمو ضيين كسَيلازاٌ 

ضةىديلاي خَوياٌ  دةطسَيت وة ئةمة ماىاي ئةوةية كة ئةو كسَيلازاىةي كةزتي طػيت كة فةزماىبةز ىني بَوياٌ ٍةية
 .  دامبةشزَييً و بنب بةئةىداو هة ضةىديلا 
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زَيطة دةدات بة داىوضتاىدىي بةكَومةَل بَو ضةىديلاكاٌ وة ٍةزوةٍا مايف كسيلازاىيؼ ٍةية كة داىوضتاٌ بلةٌ  ياضا تاشةيةئةو 
يةكي تايبةت دةبةخػَيتة مافةكاىي اشادي ضةىديلايي و طةز زَيلخطتين ضةىديلاغياٌ ىةبيت هة غوَيين كازدا وة ضوازضَيوة

ثازاضتين ياضاي دزوضت دةكات بو ىةٍَيػتين جياواشي هة ىَيواٌ كسَيلازاٌ دا وة ئةو ياضاية يةكَيلة هة ياضا دةطنةىةكاىي 
 0891دةغة كسابو هة ضاَهي ىاوضةكة كة بابةتي دةضتدزَيري ضَيلطي دةطسَيتة خَوي هة كاز دا , ومايف خَوثَيػاىداٌ كة ثَيػرت قة

 (ضاكرتيً طَوزاىلازيةكاٌ هة ياضاكة بةشماىي اىطويصي)

الو بةزَيوةبةزي ىاوةىدي ٍةماٍةىطي كسَيلازاٌ كَومييتَيلي ٍةية هة ضةز ئةو ضةزكةوتية طةوزةية و ب–خاتو غَوىا بيدةز 
ضةزكةوتً هة ضةزكةوتين ضاالكي كسَيلازاىي عَيساق وةزدةطسَيت هة كاتَيلي ىاوةىدي ٍةماٍةىطي كسَيلازاٌ ٍةَهنةتي دةهَيت "

 شَوز ىاهةبازدا كة قةيساىي ئابوزي شوز قوزع هة وَهاتةكةياىدا ٍةية(

طسىطرتيً ىامةي كسَيلازاٌ ئةوةية كة تواىياٌ بة يةن زيصياٌ هة زَيطةي ضةىدكاكاىياىةوة وغةي وة ٍةزوةٍا بالو دةهيََت " 
البَيت دةزبازةي ضازةىوضياٌ , وة ئةمة طسىطرتيً ٍةىطاوة بةزةو دميوكساتيةت هة عَيساق , ٍيوا دازيً ٍةز بة  كوتايياٌ

ٍةماٌ غَيوة شَوز بة غةفافاىة بتواىً هة ئاييدةدا تةغسيعي ياضاكاىي تس بلةٌ كة مافةكاىي كسَيلازاٌ شياتس بة ٍيص بلات . 
ات هة بةز ئةوةي بو بة بةغَيم هةو ضةزكةوتية بة دةعني بساو و خوغلاىي ىاوةىدي ٍةماٍةىطي كسَيلازاٌ غاىاشي دةك

 عَيساقيةكاٌ هةو كةمجييةدا"

زاوَيركازي وةشازةتي كاز و كازوبازي كَومةَهايةتي وتةيةكي ٍةية : " ياضاكة زَوَهي دةبَيت هة بوذاىدىةوةي  بةزَيص كاشو غةخمي
 كويم بلة هة ضةز ئريةاغيابوٌ هة كَوميييت بة شماىي اىطويصي ئابوزي عَيساق" بَو شياتس ئ
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 كةمجيين ياضاي كاز

تَيجةزاىدىي ياضاي كاز شَوز طسىطة ضوىلة ٍَيص و يةن زيصي ضةىديلاكاىي عَيساق ثَيػاىدةدات هة زووي 
كازكسدٌ هة ئاضيت خوازةوة ٍةتا بازي ئابوزي ىاهةباز و منوىةيةكي شَوز جواٌ ثَيػاٌ دةدات هة 

 وكازي يةكرت بة ٍةماٌ مةبةضت.ضةزةوة و ضوىييت ٍا

وة كاز هة طةل حلومةتي عَيساق دا كازي ئةدماو داوة بة ٍةماٌ  6112ةتي زَوَهي ٍةبو كة هة زَيلخساوي كازي ىَيو دةوهَ 
بةغداز بوٌ وةن )يةكَييت ىَيو دةوَهةتي  كة ٍةمو ضةىديلاكاٌ هيي 6106مةبةضت بةالو كةمجةييةكة تاضريي ىةبو ٍةتا 

ثيػةضاشي و زَيلخساوي كسَيلازاىي واليةتة يةكطستوةكاٌ بَو بةزةىطازبوىةوةي جةىط و احتادي ضةىديلاكاىي ىَيودةوَهةتي و 
اي و موىتةد (ICSSIوة موبادةزةي كَومةَهطاي مةدةىي بَو ٍةماٍةىطي )ٍتد.. وة كَومةَهيم زَيلخساوي ىَيو دةوَهةتي 

 كَومةَهطاي عَيساقي و زَيلخساوي "جطس اىل" ئيتاَهي و زَيلخساوي تةمووش بَو بوذاىدىةوةي كَومةاليةتي.

زووٌ كسدىةوةيةن هة خاتو ٍامشية حمطً , هة يةكَييت ىَيودةوَهةتي ثيػةضاشي "ياضاي كازي تاشة ئةدمامي يةكسيصي 
وة ٍةز وةٍا ٍامشية دةَهَيت "ٍةزوةٍا دةعني يةكَيتيةكاىي ىَيو دةوَهةتي وةن زَيلخساوي كازي ىَيو  ضةىديلاكاىي عَيساقة "

دةوَهةتي و يةكَييت ىَيو دةوَهةتي ضةىديلاكاٌ و ىاوىةدي ٍةماٍةىطي كسَيلازاٌ هة ٍةماٍةىطي بةزدةواو دا و هة طةل بةزهةماٌ 
 اوةزي بو وة خَوثَيػاىداىي بةزدةواو هة ضةزتاضةزي ووَهات"و ضةىديلاكاٌ وة ضةزةكيرتيً كازيطةز ضاالكي جةم

دةَهَيت " ضاالكي  (GFITUعةدىاٌ ضةفاز ئةىدامي مةكتةبي تةىفيصي يةكَييت طػيت ضةىديلاكاىي كسَيلازاٌ هة عَيساق )
زَيم بو ثةهةكسدىي كسَيلازاٌ و و كسَيلازاىي كَومجاىياي وةشازةتي ثيػةضاشي و جوالىدىةوةي جةماوةي طػيت بَو بة ٍاىدة

تةغسيعي ئةو ياضاية وة زَوَهي زَيلخساوة ىَيودةوَهةتيةكاٌ شوز طسىطبوٌ بَو ثػتيواىي وثاَهجػيت ئةو ياضاية وةن ىاوةىدي 
و احتازي ىَيو  ILOو زيلخساوي كازي ىَيو دةوَهةتي  TUCٍةماٍةىطي كسَيلازاٌ و وكَوىفساىطي ضةىديلاكاىي بةزيتاىي 

و  GFIWاٌ وة بةزَيص ضعادة محيدة عربة ئةىدامي مةكتةبي تةىفيصي يةكَييت طػيت كسَيلازاىي عَيساق دةوَهةتي ضةىديلاك
ىاوبساو " ياضاي كاز دةضلةوتَيلة بو كسَيلازٌ  خاتو خاهدة غَاب امحد زاوَيركازي كازوبازي ئافسةتاىي كسَيلاز هة يةكَييت

زَيص ضةعيد ىعنة ضةزَوكي يةكَييت طػيت كسَيلازاٌ وضةىديلاكاٌ هة ئاضتَيلي بةزشة هة يةن ضاىي و مايف ئافسةتاٌ " وة بة
كازيطةز شَوز بَو ضةزكةوتين ئةو ياضاية بةَهاو ضةزةكيةكةياٌ يةن زيصي ضةىديلاكاىي كسَيلازاىة و  GFWUIعَيساق 

( GFIWزاىي عَيساق )و عبد حمند ؾخي ضةزَوكي ضةىديلاي زضنت و ضيني هة يةكَييت كػيت كسَيلا ثاَهجػيت ىَيودةوَهةتية
طسىطرتيً كازيطةز بَو بةدةضت ٍَيياىي ئةو ياضاية ئةوة بو كة ٍةمو زابةزاىي كسَيلازاٌ بةزدةواو بوٌ هة داواكازيةكاىياٌ وة 
طسىلي كَوبةىةوةكاٌ و ضاوثَيلةوتيةوةكاٌ و بةزثسضاىي حلومي و فػازي كسَيلازاٌ بة خَوثَيػاىداٌ و كازي جةماوةزي 



دةواو بوىي كةمجيين ياضاي كاز و فػازي زَيلخساوي كازي ىَيو دةوَهةتي كة شَوز فػازي خطتبوة ضةز وةشازةتي بةزدةواو وبةز
  كاز و ضاودَيسي بازي كسَيلازاىي دةكسد

فػازي كسَيلازاٌ شَوز كازي طةز بو كة بة خَوثيَطػاىداٌ و دةعني زَيلخاوة ىَيودةوَهةتيةكاٌ و ضةىديلا عةزةبيةكاٌ و 
ىَيودةوَهةتيةكاٌ و ٍةضتاٌ بة كةمجيين تايبةت بة ياضاي كاز و زَوَهي زَيلخساوي كازي ىَيو دةوَهةتي بة فػاز خطتية ضةز 
وةشازةتي كاز و زةضاو كسدىي زَيلةوتية ىَيو دةوَهةتيةكاٌ و زَوَهي زاوَيركازةكاٌ و بةزَيص دىبوع و ؾخي ئاماذةياٌ بةوةدا كة 

قةىاعةتَيم بة شةزوزةتي ئةو ياضاية وئةو كَومةَهة خوالىة و كَوبوىةواىةي ىاوةىدي ٍةماٍةىطي بةزثسضاىي حلومي طةيػتية 
ئةدمامي دا وة هيرىة كاز شَوز تَيطةيػتوبو هة داخواشي كسَيلازاٌ و بازي ضياضي عَيساق واي كسد كة ثةهة بلسَيت هة ٍاتية ديي 

ئةو ياضاية ثةيوىدي هة ىَيواٌ خاوةٌ كاز وكسَيلاز   (IFOUهة ) ئةو ياضاية وة بةزَيص حطً جومعة ضةزَون ضةىديلاي ىةو
ضان تس دةكات و هة ئاييدةدا شةماىي ذياىي ىةوةي داٍاتوماٌ دةكات وة وةٍا هة خاوةٌ كاز دةكات زَيص هة كسَيلاز بطسَيت ,   

ية بيةمايةكي ضةزةكية و ضةزكةوتيَيلي "ئةو ياضادةَهَيت بةزثسضي ميديا هة ضةىديلاي ىاوبساو وة بةزَيص عبد اجلباز املاهلي 
طةوزةية بَو ٍةمو كسَيلازاٌ هة عَيسا و ثازاضتين ذياىي كسَيلاز دةكات" وة ماهلي دةَهَيت "ئةو ياضاية ٍةىطاوَيلي شوز بةزةو 

 ثَيػةوة بو بَو ضةزجةو كسَيلازاىي عَيساق"

اٌ فساواىرت بلةٌ بَو ئةوةي ٍةمو ضييةكاٌ بطسَيتةوة وةن هَيسةدا زَوغياي دةكةيية ضةز ضَوٌ كسَيلازاٌ تواىياٌ كةمجييةكةي
 ثةزهةماٌ و حلومةت و اليةىة ثةيوةىديدازةكاٌ و زَيلخساوة ىَيو دةوَهةتيةكاٌ و احتادي ىَيودةوَهةتي 

  كةمجييةكة ببييً ٍةىطاو بة ٍةىطاووة دةتواىً 

. 
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 ياضاي كازي شَوز دةضلةوتي طسىطي تَيداية بَو ئافسةتاىي كسَيلاز

ئةمة يةكَيلة هةو ياضا طسىطاىةي هة عَيساق دا دازَيرزاوة كة قةدةغةكسدىي دةضت دزَيري ضَيلطي هة غوَيين كاز و وشياتس 
 دةبي تاواٌ باز ضصابدزَيت وة زابةزاىي ضةىديلايي شَوزياٌ ٍةوَل دا هة طةل ضةضجاىدىي ئةو ياضاية زووىي دةكاتةوة كة ضَوٌ

وة ئةو ياضاية باضي يةن ضاىي هة ىَيواٌ دوو زةطةش دا دةكات هة كاتي كاز و غوَيين كاز و دابني كسدىي داياىطة هة غوَيين كاز 
بةمووضةوة ٍةذماز دةكسَيت وة ئيختيازي دةتواىَيت دايم بَو ماوةي يةن ضاَل ٍةفتة كة  02و شياد كسدىي ماوةي دايلاىة بَو 

داواي مَوَهةت بلات دواي ميداَل بوىي بةبَي مووضة وة دةتواىَيت بطةزَيتةوة ضةزكازةكةي دواي تةواو بوىي مَوَهةتةكةي و 
ة كَوبوىةوةكاٌ هة طةل حلومةت وثةزهةماٌ يةكطاىي هة ىَيواٌ زةطةشةكاٌ و ئينتياشات و موكافةئات و بةغدازي ئافسةتاٌ ه

  بةمةبةضيت داواكسدىي ضةضجاىدىي ياضاي كاز

جميد ضةزَوكي ضةىديلاي اتؿاالت كة ضةز بة يةكَييت طػيت ضةىديلاكاىي كسَيلازاٌ هة عَيساق و خاتو اهلاو عبد املعبود 
(GFWUIهكي بةضسا "ئافسةت زَوَهي شَوزي ٍةبو هة كةمجيين دازغتين ياض ) اكة هة مياٌ ئامادةبوىياٌ هة كَوىفساىظ و

ووزكػَوثةكاٌ ضةزةزاي ضةزقاَهي بة كازةكةيةوة وةن دايم و فةزماىبةز و ضةزةزاي دووزي غوَيين ووزكػَوثةكاٌ بة 
 مةبةضيت طةيػنت بة ياضايةن مايف ئافسةت بجازَيصَيت و ئاشادي بلات و ٍيض جَوزة جياواشيةن ىةٍَيوَيت "

 واىي كةمجةييةكة بةو جَوزة زاي خَوياٌ دةزبسي هةبازةي دةضت كةوتةكاىي ئافسةتي كسَيلاز:ئافسةتة بةغدازب

"ياضاكة شَوز بة زووىي ( دةهَيت IFOUخاتو ؾبا قاضه يوضف بةزثسضي كازوبازي ئافسةتاٌ هة ضةىديلاي ىةوت هة عَيساق )
ة وة ئةمة دةبَيتة ٍاىدةزَيم بَو ئافسةتاٌ كة ثةيوةىدي دةزكسدىي ىاياضاي هة ضةز كاز و ثازاضتين مايف ئافسةتاىي ديازي كسدو

 بة كازةوة بلةٌ"

جميد ضةزَوكي ضةىديلاي اتؿاالت كة ضةز بة يةكَييت طػيت ضةىديلاكاىي كسَيلازاٌ هة عَيساق و خاتو اهلاو عبد املعبود 
(GFWUI هكي بةضسا دةَهَيت "ئةطةز كاز بةو ياضاية بلسَيت بة غَيوةيةكي دزووضت ) ذمازةي ئافسةت هة كازي شياد دةكات

بةٍَوي بوىي مَوهةتي ثَيؼ ميداَل بوٌ و دواي ميداَهبوٌ و مَوَهةتي دووطياىي وكةو كسدىةوةي ضةعاتةكاىي كاز ومَوهةتي عددة 
 وئامادةكسدىي ذييطةيةكي دزووضت بَو ئافسةتاٌ و دابني كسدىي داياىطة هة غوَيين كاز و شةماىي كَومةاليةتي"

( GFITUةهيا حطني ماٍود هَيجسضساوي كازوبازي ئافسةتي كسَيلاز هة يةكَييت طػيت ضةىديلاكاىي كسَيلازاىي عَيساق )خاتو ع
وتي "ئةو ياضاية زَيرةي ئافسةت شياد دةكات هة كازكسدٌ هة زَيطةي ضةضجاىدىي زَيلةتية ىَيودةوَهةتيةكاٌ كة ثةيوةىدة بة 

 ويةكطاىياٌ دةثازَيصَيت"ئافسةتاىةوة و مافةكاىياٌ دةثازَيصَيت 

  ٍةىطاوةكاىي تَيجةزاىدىي ياضاي كاز بلةٌ بة كوزديدةتواىً هةو هييلةدا 

http://www.solidaritycenter.org/wp-content/uploads/2016/03/Iraq.Trade-Union-Bulletin.-timeline.2.16.Kurdish.pdf


 

 طسىطي دياهَوطي كَومةَهايةتي

ٍةماٍةىطي ىَيواٌ وةشازةتي كاز و هيرىةي كازي ثةزهةماىي و كَومطيوىي باالي مايف مسَوظ و ضةىديلاكاٌ شَوز كازيلةز 
شَوز دياز بو بَو ثَيػخطتين ياضاكة وة بةزَيص حمند غياع  زَوهي دياهَوكي كَومةَهايةتيبو بَو ٍَيياىةدي ئةو ياضاية وة 

اهطوداىي وةشيسي كاز و كازوبازي كَومةَهايةتي وتي ٍَيياىة ديي ئةو ياضاية ٍةىطاوَيلي شوز طسىطة بَو ضاكطاشي 
زَوَهي كازيطةزي غةزيلة از و خاوةٌ كاز وة تاكيدي هة دةزكسدىي ياضاكاىي تس وة ثتةو كسدىي ثةيوةىديةكاىي كسَيل

 كس هة دازغتين ياضايةن بطودمَيت هةطةل معايريي ىَيو دةوَهةتي كَومةَهايةتيةكاٌ

ئةو بةزٍةمة بةزٍةمي دياهَوطي كَومةَهايةتية و دةزضوىي ئةو ياضا ىوَية ٍةىطاوَيلي وداىي وتى "وة بةزَيص حمند ض
طسىطة هة زَيطةي ضان ضاشي تةغسيعى و بييات ىاىي ثةيوةىدي طازيطةز و كازكسدىي ٍاوبةؽ و دياهَوطي ضَي اليةٌ 

ز وكسَيلاز هة كةزتي تايبةت بتةو دةكاتوة )كسَيلاز و خاوةٌ كاز و حلومةت( وة ياضاكة ثةيوةىدي بةيين خاوةٌ كا
 "اليةت ضةعاتي كازكسدٌ و كسَيي و وتاميين تةىدزوضيت و مايف ثيػةيي وةن فةزماىبةزي حلومي

بةزَيص دةٍاو عةشاوي ئةىدامي كَومطيوىي باَهاي مايف مسَوظ دةَهَيت "ضةزكةوتيَيلي شَوز طةوزةية بَو مايف كسَيلازاىي 
اضاية شَوز اهتصاماتي تَيداية بَو شامً كسدىي مايف كسَيلاز هة كةزتي تايبةت دا وة هةضةز عَيساق و ضوىلة ئةو ي
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مةعايريي ىَيودةوَهةتي و ثَيػلةتيَيلي طةوزةية هة بوازي تةغسيع و دةهيوي ثتةو بوىي ثةيوةىدي عَيساق و زَيلخساوي 
 كازي ىَيودةوَهةتية"

و كازو بازي كَومةَهايةتي هة ثةزهةماىي عَيساق "مَيرو دةىوضَيت كة  بةزَيص كةزاز املوضةوي ئةمني ضسي هيرىةي كازي
ضَوٌ ىاوةىدي ٍةماٍةىطي زَوَهي ٍةبو هة بةدي ٍَيياىي ياضاي كازي عَيساقي" وة وتي "كَوىفساىطي ئةخري كة 

كَو بلاتةوة وة ىاوةىدي ٍةماٍةىطي كسَيلازاٌ ضاشي كسد بَوضوىةكاىي كَوكسدةوة و تواىي بة يةن زا ٍةمو اليةىةكاٌ 
بة مةعايريي زَيلخساوي كازي ىَيو دةوَهةتي بة غَيوةيةكي ثتةو كة بَو بة ٍَوي زاشي بوىي ئةىداماىجةزهةماٌ هة 
ضةزي تةعديالتةكاٌ وة طسىطرتيً كاز ئةوةبو كة ئةىداو بو بة كسَيلاز و بةزطسي هة مايف خَوي بلات و كسَيلازيؼ 

 ز بة غةفافاىة و بَي ويية هة شَوز ووَهات "بَو بة ئةىداو ياضاي تةغسيع كسد شَو

ىوَييةزاىي هيرىةي كازي ثةزهةماىي و و مةكتةبي ضةزَون ثةزهةماىي عَيساق و ىوَييةزاىي هيرىةكاىي ئافسةت و ياضاي 
لازاىي ثةزهةماىي ووةشازةتي كاز و كازوبازي كَومةَهايةتي و كَومطيوىي باَهاي مايف مسَوظ هة عَيساق و ضةىديلاكاىي كسَي

 عَيساق ئامادةي كَوىفساىطةكة بوٌ

تاكيدي زَوَهي بةزَيص عةدىاٌ ؾفاز ئةىدامي مةكتةبي تةىفيصي يةكَييت طػيت ضةىديلاكاىي كسَيلازاىي عَيساق 
 هيرىةي كازي ثةزهةماىي كسدةوة بة وتةي "هيرىةكة بةتةواوي تَيطةيػت كة ضةىد شةزوزة ئةو ياضاية دةزبضَيت"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ٍةماٍةىطي ىَيو دةوَهةتي

و كازيطةزي هة ضةز ضةزكةوتين ياضاي كاز ضةىديلاكاٌ تاكيدياٌ كسدةوة هة ضةز طسىطي ضاالكي كسَيلازاىي ىَيو دةوَهةتي 
 وةهَيسةدا ٍةىدَيم وتةي ىوَييةزاىي ئةو زَيلخساواىة:

َةماٍةىطي كسَيلازاٌ زَوهَيلي شَوز ( وتي "ىاوةىديUSLAWزَيلخساوي كسَيلازاىي واليةتة يةكطستوةكاٌ دذ بة غةز )
كازيطةزي ٍةبو بَو بةديي ٍَيياىي ئةو ياضاية وة بةتايبةتي هة كاتي مةتسضي غةزي ىاوخَودا وة ٍة زوةٍا زَيلخساوي 

( زَوهَيلي طسىلي ٍةبو بةٍةماٌ غَيوة هة ٍاوكازي كسدىي USLAWكسَيلازاىي واليةتة يةكطستوةكاٌ دذ بة غةز )
ساق بَو ثازاضتين يةن زيصي بةمةبةضيت ياضاي كاز وة بَو يةكةو جاز دواي ئةوةي ضةداو حطني كسَيلازاىي ضةىديلاكاىي عَي

كةزتي طػيت بَيبةؽ كسد بَو يةكةو جاز ئةو ياضاية تواىي ماف بداتة ئةو كسَيلازاىةي كةزتي طػيت كة فةزماىبةز ىني و 
اياٌ ٍةبَيت" ٍةزوةٍا جَيف ظَوطت هة احتادي ىَيو دةوَهةتي مافياٌ ىية كة داىوضتاٌ بلةٌ ومايف زيََلخطتين ضةىديل

كازةكاىي هة طةل ضةىديلاكاىي غاىاشي دةكات بة ( ITUC)احتادي ىَيو دةوَهةتي ضةىديلاكاٌ  دةَهَيت "( ITUC)ضةىديلاكاٌ 
مةفةكاىي ٍةمو تاكةكاٌ و زَوَهي عَيساق بةمةبةضيت بوذىدىةوةي ثَيػييازةكاٌ و ئامادةكسدىي ياضايةكي ثتةو و بسياز داٌ بة 

 "ىاوةىدي ٍةماٍةىطي كسَيلازاٌ هةو ضاتة وةختةدا

بةزَيص مؿتةفا تويوي هة يةكَطيت ضةىديلاكاىي كسَيلازاىي عةزةبي وتي "ئةو ضةزكةوتية ٍاتة دةضت هةبةز خةباتي كسَيلازاٌ 
 د ضاَهي زابسدوو بَو ضيين كسَيلازاٌ و مافةكاىياٌ"وة بةدايبةتي ثاَهجػيت بةزدةوامي ىاوةىدي ٍةماٍةىطي كسَيلازاٌ هة ضةى

ٍاوبةغيةكي ىوَيية بَو بةزش كسدىي ئاضيت برَيوي ميوةتي عيضساق وتي دةزبازةي ئةو ياضاية "ياضاي كاز  كةمال اوشكاٌبةزَيص 
 "وتَيلة ىةن تةىَا بَو كسَيلازاٌ بةَهلو بَو ٍةمو عَيساقيةكاٌو ٍةىطاوَيلي طسىطة بَو بةدةضت ٍَيياىي مايف شياتس وة دةضلة

وة و  6112زَيلخساوةكة كازي هة عَيساق كسد هة ضاَهي  UPP بةزَيص مازتييا بيلياتي هة زَيلخساوي "ثسدَيم بَو" ئيتاَهي
باىطََيػيت زابةزاىي ضةىديلاكاىي دةكسد بَو بةغدازي هة كَوىفساىظ و وزاٍَيياىةكاٌ بةَهاو زَوهي ضةةىديلايةكاىي عَيساق شَوز 

ةيف, هة كَوتاييدا بووٌ بة خاوةٌ دياز بَو بتةو كسدىي دميوكساتيةت هة وَهاتةكةياٌ دا وة هة بةزةىطازبوىةوةي طةىدةَهي و تاي
 ياضاي كازي خَوياٌ 

وتي "ثازاضتين كةضاىي كسَيلازي ضةىديلايي ئامادمي  ICSSIوة موبادةزةي ٍةماٍةىطي كَومةَهطاي مةدةىي عَيساقي 
دةوامي مايف و ٍةتا ئيطتا ئةو موبادةزةية ىةوةضتاوة وة بة بةز 6118كازةكامناىة , هة يةكةو كَوىفساضيةوة هة ئيتاهيا هة 

بةَهاو بة دي ٍَيياىي ياضاي ىَوي ٍةىطاوَيلي شوز طسىطة بَو ثازاضتين  ضةىديلايةكاٌ دةثازَيصيت وةن ثازَيصةزاىي مايف مسَوظ
 " مايف ٍةمو ئةواىةي كاز دةكةٌ هة عَيساق
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( ILOزَيلخساوي كازي ىَيو دةوَهةتي )بةزَيص ىاشو قاحوؽ هَيجسضساوي مةكتةبي دةوهةتة عةزةبيةكاٌ بَو ضاالكي كسَيلازي هة 
"ئةو ياضاية كة ىاوةىدي ٍةماتَةىطي كسَيلازاٌ ثاَهجػيت كسد شَوزتسيً ثاهبػيت ىَيو دةوَهةتي و ىاوخَويي بةدةضت ٍَييا و 

ازي ىَيو قبوهَيلي شَوزي ٍةبو هة ضاالن واىاىي ضةىديلايي وة بَو بة كازيطةزَيم بو بة ديََيياىي ئةو ياضاية و زَيلخساوي ك
  دةوَهةتي ٍةوَهي دا بة زَيينايةكاىي ىَيو دةوَهةتي بَيت"

 

 

 

 ٍةىطاوةكاىي داٍاتو

ضةزةزاي ئةوة كة ئةو ياضاية شَوز دةضلةوتَيلي طسىطة بةَهاو كازي شَوزيػي دةوَيت بَو ثازاضتين و شامً كسدىي كسَيلازاىي 
 وةشازةتي كاز كازدةكةٌ بَو ضةضجاىدىي بسطةكاىي ئةو ياضا ىَويةعَيساق وة ضةىديلاكاٌ تاكيدياٌ كسدةوة كة هة طةل 

بةزَيص حمند غياع ضوداىي وةشيسي كاز وكازوبازي كَومةَهايةتي وتي"كسىطرتيً ٍةىطاو بَو شامً كسدىي مايف كسَيلازاٌ ئةوةية 
 "تةعوينات دةزبلةٌ بَو ئاضاىلسدىي جَيبةجَيي بسطةكاىي ياضاي كاز

مطيوىي باَهأي مايف مسَوظ هة عَيساق وتي "ضةضجاىدىي ئةو ياضاية كةزتي تايبةت دةبوذَييَيتةوة بَو ئةوةي بةزَيص دةٍاو هة كَو
بة زَوَهي خَوي ٍةضتَيت هة بوذاىدىةوةي ئابوزي عَيساق و كةو كسدىةوةي كَيػةي بوودجةي عَيساق و كةو كسدىةوةي بازي 

هة غوَيين كاز و يةكطاىي كَومةَهايةتي وٍةضتاٌ بة ئاضيت فةقريي و  دامةشزاىدٌ هة كةزتي طػتيدا و بةزثا كسدىي يةكطاىي
 كةمي خصمةتطوشازي"



وة ضةىديلاكاىي عَيساق بسيازياٌ داوة بةزدةوامنب هةكةمجيين فػازةكاىياٌ هة ضةز حلومةت بو مؿادةقة هة ضةز زَييناي 
( و تاكيدياٌ كسدَوتةوة هة كةل زَيلخساوة 91زَيلةوتين زَيلخساوي كازي ىَيو دةوَهةتي كة ماف وئاشادي زَيلخطتين ضةىديلايي )

ٍاوثةمياىةكاٌ فساواٌ كسدىي ئاضيت داىوضتاىي بة كَومةَل و داىاٌ بة تةعدوديةي ضةىديلايي ضوىلة ياضاي كازي ىوَي 
 91دةزكطاي كسدَوتةوة هة ضةز تةؾديكي زَيلةوتين 

ةىديلايي بلات و زةغيوضةكة كة زاوةضتاوة هة خوهي زابسدووةوة وة ٍةىطاوةكاىي داٍاتو دةبَيت ياضاي مايف زَيلخطتين ض
جبوهَييدزَيت و بَيتة ديي و كازكسدٌ هة طةل هيرىةي ياضاي ثةزهةماٌ هة ضةز زةغيوضي ياضاي شةماىي كَومةاليةتي كة ئيطتا 

ز و كَوبوىةوة بلات و هة ئةدمومةىي وةشيساٌ هة ثَيداضوىةوةداية وة هيرىةكة بسيازي داوة هة طةل ضةىديلاكاىدا كا
 بةغَيوةيةن ياضاكة طودماو بَيت هة طةل زَيلةوتييامةكاىي زَيلخساوي كازي ىَيو دةوَهةتي.

ىاكسَيت هة زوي كَومطيوىةوة طةز ٍةىطاو ىةىسَيت بَو كةفاهةتي مايف  21وة عةشاوي وتي "ضةضجاىدىي ياضاي كازي ذمازة 
تةقاعد و شةماىي كَومةَهايةتي ضوىلة شةماىي كَومةَهأيةتي مةزجَيلي شَوز ضةزةكية كسَيلازاٌ وة ئةوةؽ بة ٍَيياىة دي ياضاي 

بَو بوذاىدىةوةي مسَوظ بة شياد كسدىي بازي ئابوزي و كَومةَهايةتي وة يةكَيلة هة مةزجةكاىي دةضتوزي عَيساقي كة دةبَي ٍةمو 
 تاكَيلي عَيساقي مايف ذياىي ضاكي ٍةبَيت"

 


