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َ  

ذةلَ و ك  ََ  طر طاوة  َ دة دا   َ و َر َظ و 

 ، ََوا  ي ؤظ  وت وة طلَ دةرو ؤظ ر زةوي، طلَ زؤر وم ذرة 

ؤظن و ز وم ذمن وا طم  ر رؤذ  دواي رؤذ ز وة،   طم زؤر ز و 

 وةاط َي مَر و ر م و م رةي وة زؤراو ط وام دةو وم ش درو

داَان.مك ر وةش ة ك  مي اردن،ر رار ردم ار  مي 

وةن د  ر   َدم م و رمي مك ر طا ٢٠١٣اردم رمي 

  و ً يردامط  رودؤ  ر  دم نمَ ي  ،نماردم

.َ دة ةراني دةمز َو دةم ن تدة  نري طط  

َار:وةَ َ ةي  

 َر  ةوير  َذ مرد َر مطَر   نوةَ َ ةيَار

  ردن.

:وةَ  ةيَار  

  اردن  يم يؤ   نوةَ  ةيَار  ٢٠١٣   و

ََم ي  اردن و  رؤذطري ؤن،   روومدموةي زي   و 

   دةر راوردري  م َا ري مَ ن رَوة.

:وةَ يَ  

 داوةَ   ن اويرد  وة واط ط  ت وور  نَ م

:  وام ،َ مَو ر موةي وواط  

١-  َ   ؟ ر ط  َ وة؟اط وي طم  امرد َر   َط 

ط  ؟ ردةوا 
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 ٢٤٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

٢ -  َ َ وةاط  ت مرار ر اردم يم يؤ مَ 

 مَ ي و؟  نمَ دمم ََ ريت؟ َي م مََ ش ان

   ََ دةَ؟

َ يمط:وة  

 َو طمي  َ رؤ ت و ط ردم طة   ط طاوةي  -١

ووم و رَم ،َ ش دةر  وم طمَ و موم م َي  

َم م م َر  ارةدا  و زام َ دموردة ان ورةي دامذ وم دان ز

 زددن و اوامدم ن.

٢ -    نرد مر اردم يم يؤ  نرار ر٢٠١٣ َ دا

ري طط  نو  ن دار  َ دن و َلط َ   ،تدة 

  داَ  َم َ َ ماون، و ر َ ط راري و ري ورزي و رطَي...

:وةَ مط  

:وام ، مط م وةَ  

١-  َ)نوة ار ر يرم ووير  مر اردم ي(رة ر 

  مرد٢٠١٣. 

 رووي رمي ي   ر َردن ت   طاوة. - ٢

 ممم رمي ت  طاوةي ر رارن و  ر َردن. -٣

رودؤ طاوة  ر َردن، ش ط ر رار رةن   رووي -٤

. مََ َ رودؤ  دم راورد ت ودة  

:وةَ   

:وام وةوةَ دام   َ م  

١-   نمم دن و س.امرد َر  وةاط رودؤ 

٢ -  دمَ َ ادةياردن و ر يم يؤ  نرار ر يرم ووير

 َمن ش ط  دةت.

ةطت  رؤذطري ممم رودؤ  ر   مي اردن و رؤذام دوا  د -٣

.م يؤ َ  دمراورد ن وؤ  

:وةَ دي  

د  دي ري و راورد ري و دي َووي وةرطاوة،  س دن ودموة  دان و 

.  ماط ار  

:وةَ ط  

َ رة ا ط َم   ،وةَ اري  و ت يدا ون دةوة

 ماط اي ر َ   كطَر من دا ،واز وةر ري دوو رم

. ر ةوةيدم َر  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٤٥                                                          )   ٢٠١٦ 

:وةَ ي  

م ن وةكوةَ   ، َ ش و م دا وةَ َدة ،د َارد

 وام  ،دوة وة َ م ن داَ ر م دووة و رة  دوو دا

 :   

  وةاط مرة وة واط :   َ ن دا  :ن دارد َر

 ،وةاط ممم :دووة  ،وةَ يوم ممم :  :   دووة وة

   :َرةم طاوة.

   طاوة و و : دووة :رمي ر رةم ار  ؤي اردن ت

 موة ار ر يرم  وةاط :  :   دووة س َ ن دا 

ؤي اردن،  دووة: طاوة   مي اردما،  :َ  طاوة 

  ي ا.

  

  :وةَ رى ةىَار  

 ر رى وةَ ةدةو دا َ مَر  دممى دةَر ،وور

رَم ، رَى  َطا موي َوة و دردمَ ازةم رَم  َ رَا

  .م رء دموةى زامموة

   : ممم موي َوة:

  ،َدةط  نرد َر  دة َذ مطَر م وةَ يوم  

رارةي ط و مَ و َو ك وي دطَر َر) نرةوووة، رَ ن٤٤  زار (

ارط. وا مو ردمم دةرةوةي ارةي ر  َوري رَطم موا و  و 

َطم  ك و در)١( .  

و وري رَ اق ، ري رووى  َطاوة ر َردمَ اق دةو َور 

  ،وار  ور ور و وو  ر وة و وور انَ لَ ووط ََةَ شو

. دا َر ارةي دةرةوةي ممرد ولَ مط وري ورةوةش  َر ش

 ةدةرةر .دنرط ةم ومردوو  درو انَم َووة، دةؤم َ ووىر

) م ىزم٣٤,١٥-٣٧,٢٢) ىَدر َ ردوو انَم  ور و(٤٠,٢٠ -٤٦,٢٠ َودة ت. واؤذر(

 وام .ورةوة ىوةم وايوو ىوورى م)رةي ذ١م.(  

وا وةك  ما دة ر َردن مو دااوة وا مطوة دةر و 

زةرن(رووري وي)  م طاوة  رَدا طاوةي ووم و م وا طاوةي 

  وي وم م  رَدا.

                                                
)١( :وام ريزام وةرط ز   

  .٧، رة، ص٢٠٠٧) ١اق، ر  ازراء، وزارة ا، أء أ ، ا ر (-أ دن-١

  ).٢٠١٥ ٢٥( /http://cabinet.gov.krdر َردن، ك دةررةي ر َردن. -٢
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 ٢٤٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

   دووة: ممم طاوة: 

 َ  زام اط َ رة   وةاي ط، م مةم انَم َر 

اطن َري دةط  وةوةاط  نَر  ي و ماط نَر 

واز و ذ رةو َ وات يةم انَم مَر َردةط.   داَ رط وةَ 

 ياط وةاط  دة ك زم ،َةط م وةاط م  م   

 و وري َو .دةطر َن و ؤظ َاوم  َ ك و  طاوةي

  ام وة ي وَ ،وةاط   وةاط    دووري 

،َ  شي دوورم َردةط َ  يازامَ ي ارة)٢(: 

  . و   دةَ َام: وو دووري-١

 .رؤذ و َ دةَ َام:  ووريد- ٢

 .دةَرَ دراو َ  وم   ش :وري دووري-٣

 .ط م:    دووري-٤

 وة وات اوامون رةو طاوة وادووةة  َوازي راي و طوم طان

 دؤزوةي   دةام طاوة  وا، و طاوة رَي ر وازش  دؤزوةي

 موة زؤر َوو   و رةش  ر. دا َطان رَ مَان ةمي

 و طاوة رةم رةوَوم ر ردؤ  دووة  َوازي ن طان

ومدا اط وةار ،طط َ ام  وازم  يَر  وةاط ام وا 

َوةردةم  وةم  ناط ياط وةاط  وةن دؤزَوة مدام. 

زام اط ر ري دوو رة موة طاط ٣(دةدات(.:  

 م َروة  رووةوة دةط،َ طورة ََ ،طم ؤ  طاوة-١

 .زرطم و زي و  رَ وةي وةك طاَ ،وةي

٢ -م وةاط مرة و طر ر م َ يزؤر  وري ن و. 

م ساط نمداوة ط  ي واط نَ  نمدووة،ط )٤(: 

  ). مو  دةطََوة ن و ؤظن رَوة  رَ( دة َي راك-١

  ). مو مووة  ورا و ك و ك وي   طاوة(دة َادرد- ٢

 ).ورا و زامري و ك و ك ي طاوة( دة َرداس -٣

وامر  مَ رةوة يدة ةَ دة س  وةان طدة م مدةدةن ط  

 ارة   طم و رة  َي و رةم و رةن رةودم َ ي

  .راورةما

                                                
)٢ ،دار ا ،ورة او ا ا ا ،   و ان ا ١١،ص ١٩٩٠)أ.  

  .٢٠)ر م، ص ٣(

)٤ ا ا ة، أ ( ،ة، ص١ ،و         و  .١٥، ا ا  ا ا ،ونك و أا  أز   ،١ا   دار ،

  .٢٧، ص٢٠٠٨ا،، ذ
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٤٧                                                          )   ٢٠١٦ 

  )١مي ذرة (

 اط َاقَ اق وَ مرد َر َ وةَ يوم  

  
:    ةرَ ري :وةر  

١ -  ،َو ،اقَ مرد َر ىم ،ا  دار ،اد   ،و ا  ر

٢٠٠٧.  

، مري ١د رة ر، مو دااوةم ر َردن (َوةك  طاي ا)،ض - ٢

 ،مَ ،يا وةيَ٦٤، ل٢٠١٤ . 
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 ٢٤٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

 ري  ؤظ و ك َ طرام  ة  َي و ( دة َرة زم ي-٤

 ).م و و و ووم راور

 َ ةري ط  ترو د   وةدة  نمط.  

٥ - ك َي(دةاط وةاط َ  م ياط وري  مدةدات ط  وةَ 

 ومدا َ ير نَن و رَ ن ودمو ط رة  موازة و َ 

 ر  َر ي وةَ ري  ي ك ؤظ و دار ور ري وا و زامور(ن)ياط 

 داوم و روومدموة و دن  دةدات طم  وري طاي مَ   طاوة

مردةوة داك وةك طردةد  مردةر د وويزةوي ر.  وةَ تدة  و و 

 وة).وازةم  َر وازةن

 وَ زؤر  مَ َوادةرةماط  ةرانَ  ي اط واوة َ  

 طردم ت ون ،وة   طر    َ دادةم َوري طاي

 .  وري طاي  م ودي َة وة و  اري دةَ َةي وورا

 ؤَ  ةدا وا ،طاوة مك دةطَرَوة)أت(رةم ز زامري وراو وةي

 .روو ماوة ووردي

 روة،طاوة طاي َدم رةت راورن ومن دةرةو َن وة

 :َ دةامَ ن وةرط ود و ؤم  رؤي ،ر مَ وو   دن

ياط وةاط َ  م اط،ؤ ي مو دةدات ط رة يرامراو ؤظ و 

ماوَ ؤظ وةَازدةط  يَر )،مووي، وو م( ازيَ ومدا اط  رام 

  وةَر َام ر ن ورامرط  ت ن وواَرةو ت .  

 مرة  َ  : 

 .دا َوري طاي  َ  م َ مت وري  ت م طاوة طاي

دمَذة مرة يَر اوة(ط،مووي، وو م(  وة    وة  

 .طمن طاي

 ؤظ اممَ و ردارمَ اومن ؤظن وة  ؤظ َاوم ذةَان

َردةط وم  مَ دارة م ذة  ك اوة   َ امَذة م 

 . َردا طرامَ وو درَاي طاوة رةم دة َوا دة َرة رو
 

:َ     وةاط  

م طاوة  ر َردما، َووةي دةطرَوة   رة   رة 

 ،)٥(دةي  َ رمن دواي م م  رَي من درود  مودا

 وم  يرامر م و َ دووةط ردةوا و  ووير  وة وة

                                                
)٥(- ، ند أ  ا  ت اا ،ط  ا١،م ،ات ارا ند  ،٣٥٣.، ص٢٠٠٥.  
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٤٩                                                          )   ٢٠١٦ 

 مَوةي رومَازي درَ دن ور ط وة رة َؤش روي ماط ، وري

 َت طا  ،دا طم دةدةَ   و َازي رَمَ  و 

اط وما. داموازة اط  ر ن  

:َ :  

رة ري طاوةي ر َردن  ،َي رودؤ طا و  مووة 

 ت  طاوةي موي مو و   َري طاوة و َ زؤري زرطم و

  َ رةيذ  رةت رةوة  يَر ر َر وري دةرةوةي  نو ي

  ي٦()١٢٥٤٥٠٢دا  ( ٢٠١٤(  .اوةر امرد َر  َ  

:َ مَر :دووة  

َ وةير اقَ مرد َر  و مَر دمازي درووَ  ،اقَ وو 

َ   اا ةو دة ،َمَر دةامَ َ از َا ن ر ز و 

 َر و ري ... يَرط ري واري ر  ،َدة درو   كادةر 

ط ردة دروودم رَمَ ا.  دة رَمَ  زؤر طم و  وي 

 َر مطَر ري ر و دةرةوةيوم مَي رَدر  ذة م وومر ت دامم َدرَ

َ َ  ،ت  يم  يمَو ر وا ،ر دة دةرةوةي مَر  س م ةدا

)مَر  يَي در .َمَةط نزا و م و طَر يم و َر٥٢٨١.١(- ش، ة

  ))٢ذرة( ) و مي١دة َ دوو وة:(وام ي ذرة (

رَي رة َ : رَ طمم مو  رَ دةَوة  ووم ن و موا -أ

  ).٢٠٣٤,٩رةن وة دةَوة.  رة رَ درَي (

رةن وة دةَوة. درَي رَي وة :واوري رَي رة دادةمَ، موةمي  - ب

)٣٢٤٦.٢.(  

  )١ي ذرة (

   ر َردما  رم  ر و درَي 

َري ر  ()  يَدر  

 رة يَ٢٠٣٤,٩  ر  

 وة يَ٣٢٤٦.٢  ر  

  ٥٢٨١.١  

:    ةران رى :وةر  

 2010,p25 Kurdistan highway master plan ,diagnostics review report, dar al handasa,  

  

.  

  

                                                
  ري وماوة، َ ذرةي رة.رَرا ط وي ر َردمَ اق،  ر،  -)٦(



رة ر يرم نرد مر اردم يم موةار.... 
 

  

 ٢٥٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )٢مي ذرة (

  رَم  َ ر َردمَ اا

  
:    ةرانَ ري :وةر  

١ - َر  ، وام اد و أ   ن، ض اق وَ ،اقَ مرد١ ،َو ،٧٦، ل٢٠٠٩.  

٢- Kurdistan highway master plan ,diagnostics review report, dar al handasa,2010,p54  

  

: وة واط  ت ،ااردم يؤ  ار مرة ر يرم :دووة   

وارة و وم راري  َم ؤي مي اردموة م اردن و ر رت و 

رمي اردن دادةم   ،َوة ام و م روذَ  َ طمَ ام وم و  ي 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٥١                                                          )   ٢٠١٦ 

 زؤر َدةم ام ةردةم ر مَارَ دة    ر ن ضاردم  و

   رطَي  َن ر َن مم ن مَدةو  زا ن َوة.

ر ردمم وةك ر رت ن وارة ن ومك،  َم ؤي اردموة 

رمن ط دو ر  َ راري و ري و زام و روةردة و لَ و 

 َر ر ،ي زا  ؤ وةيدم ةرة ودةم ر مَار  ...روم

 دم  وة واط  ر زؤر   ريار  نمةرةدةم  وامَ َ ر 

 َاز  ا نرد َر  وةاوةي ط  و  ،تدة  نو ط ور ريط

 ،نمةرةي دةمَ ن ومرم دم  ن و م يم دام    

  ،( ،دي و مط)راَ مز و زؤر م يؤ مر ة ر  دا  ن

 م ةيوةي م ارةدا  نم رو و  ي يرم  نمم  

 ا ووي دةرر  و   وردي َمم .نرد َر  وةاط 

:  وام  دووة س َ ن دا    

   : طاوة  رمي ر ار وةم ؤي اردما:

 يؤ اردم يرم ر دة  دا  ،نرد يرة ر َ يم

 : مرم   وام  وور ن دةمرم  وةان و ط و َر   

  :دا ردن دا ر رمي   -١

ر ان درد وةك َ  ر مرة نرد  َد ذوة(روَ رةو 

َمرد ط (  رةذ)ة)١١٠ يؤ اردم مر مرد  ٢٠١٣، 

 داش دا وةري ك و  ر م  روو،  دا رة ٧٦م  رمي

  وا نر وةري م.وا:وام رَ َ  وا شدا   نَذ  

  َري رَون - ب

  مرري و ذ  و و مو ط رؤ رو امَوة طَ ريدة  رةَ  "

   ر دا ردم.مودا و مو  دةرةوة،  َ زؤري دوَ و ؤ و ي 

 مرد َر ،اممو ي و َام وةي   رزر و ر زم َ

  واوي َ رَون و د، رةمي م   وة ة.

                                                
- )نةَر ، وم ممَ  َ ز و و  مَرا ٥٠     نورةط ََؤو ر َةَ (%

   راوان دةَ وةي   ،اردن يؤ وةيدم             ن داوةر  يم و َ ز و و  مَار     ازن

  َ،  زم:وام  ،راندةم دم َ ر ري ززام  ،ن ناردة  ر ةَ   َ نَ دم

  .١٩-٨،ل٢٠١١دةمان،دي ري و َمم دان،ؤي اردن و 
- ر اد ،مم اد َر ،نرد  زراوة، ١٩٤٦دا   ١٩٦١  اري دذي   اَ  رر  ،دوة 

 َ ةي ١٣م ،ة ١٢امزة٢٠٠٥ ،نرؤ( َ  رؤ  َر  ،مرد  اوةي    رادم  يمر ٢٠١٣ 

َر نرد و ام)٣٨(ر   ي )١١١(ر مر نرد وة . ريزام ر ز ون درو  ووَ ةو  و و  اؤط 

ر اد نرد  َر رؤ ل و، ريزام َ  ،اؤط ،نرد اد ر :وام١٤٤-١.  ؤ ر ري ززام 

 .رؤ ر  ،َوام:رؤ ر َردن، ؤ رؤك       

http://www.presidency.krd/kurdish/pdisplay.aspx?sm=KozbdLBXCcM=)٢٠/٢/٢٠١٥  (  
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 ٢٥٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

 ارةدا  ََاون و مي  رَةن،  دان م دة  َم ؤذةي اي

ي  ؤذام  ر م ري رَومم ر َردما   رودؤ ريَ و ن و د و 

مموة  مَمَ ي رَ دري دةت و دةمَ اوم ر َ رووي درود

 ٢٠٣٠  م ر  ام ار د و  ٤ و  ك و ي دووَر دم و درو َملَ دة

  مَ دةطَوة.

:مرد اد ر  ر  

  موة ودَي ََدم  ر م ت. -١

ر ت و وةرَن ات    دراودا، ؤذة دراوةن  م  رَ و - ٢

 واو ن.

  ؤذةي ي وةي  مَام و رةم رَ و  رن. -٣

 درودم َ مةر َ وة  رةم رَ و اد و رك  ك و -٤

 طَاموةي  ري ر   ةوة.

 

 َري طاوة و طمن  -  ج

وةي م راوردودا ر َردن رةمم طورةي َ ري طاوة و طمما دووة و 

 موة اوةوة و ؤمي  َر َ رَ دوو ؤمي مَدةو وَ و َموة 

  َر  ط  َر وَ دن وط  مط َر  ،داواو  د

  واي زؤريو د مر  وةي ايَوة و .وةرن و طَرو وة مزرط ايَ و رط

وو  امَط ردة يَدا و ر َر  نمراَو م مم وةيدم  ة ن م

دةن مةي م و   و ري و مرو و روةردة و  مري و را 

رةوة وة و و دارة ي رووم   ن و ر دووة. وت  ردم  دة

مَام وم ردن و دةرةوةدا و. روومدموةي زي رةممَ  رة دةيَ 

 انَم   ر روارد   يدا٢٠١٢و  ٢٠٠٦  

  زدون  ٢٠١٢      ٢٠٠٦ت طزاري ؤمن

  ٢٦٤٤  ٥٧٧٨  ٣١٣٤  ذرةي ؤي و

ؤي رؤ رةي٢٦٣٩  ٥٧٧٦  ٣١٣٧  ذ  

  ٣٧٥٢٤٤  ٥٠٣٨٥٥  ١٢٨٦١١  ذرةي طرام و

ؤر رامرةي ط٣٥٦٩٣١  ٤٨٨٤٢٩  ١٣١٤٩٨  ذ  

  َري  رةوام: –ه 

َ رةدا   َر اة روو،  وةي  ةمي  موة   و 

 :    َ  و   وام تدة  ري ر   ََ م   

١- و زام م َ  نرة دماوام و دملَ داط نَو در م اوَ

.وزا يوؤ و موةر و و رة او وو م و  مزار  



   ا.ث.د       د ي.        ر ر ي ا.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٥٣                                                          )   ٢٠١٦ 

دامم ي ت  مم درودم  رووري وزا  مو مرة و رن و ن و  - ٥

."طر   رم ٧دة دوون و رَن و ادام و وامي رَ دةن و ر

  دم َ َ م ،وازة دمَ َ ريط  ،ةمدةو  مرم و  

 َر  ...ري و ي زامام  مَ.ن دا مرد  

  

  .دا*طران ووةي رمي  - ٢

) طر  ... (درو  رة ي مَ وةك) ١١٧( ذرة   طران ووةي

 رم و  ووة  د، ٢٠١٣  ردم رم اردمم ؤي اري

َو  وةري َ دا   ارةا ذة   وةر  و رة  دوو   و

:وام وا ر  امَرة دن و  

  وةري   :َري و م ذَن:

ا  :مَ  م زة ذة  م ارة :م ذَم رَ و ام ؤذةي 

:وام تدة  نري طط  وا   

 دامم م َا  رةَام   ارةم رَون، ...-١

٢ -َ ،نوَر مارة  ا ؤذةي كةز ام...زوت و طم ،رة ،رم   

٣-  كرؤ ر و و  ون َم م ورةيط  مم اري  ا ؤذةي

...َ مو  وةممر زار اوَ و  

٤- دممر   ط م مدام  امَ دم ن وزا و م و

  وةدامدموةي مَن و  َم َن.

٥ - اوَ و  م َ ََمي طوةمرخ، وةك مو يمط مزارمدا  مم َم مدام

  و ازةم ذم وروة.

٦- ممو ط  ن ووَي رر َر  ،وةمرة يم  ندورة دة ووةي م

  وروة.

٧ -.و م وةن  يموو م وةدماموةم ن وَذ مؤذة ووير  ت ام  

٠- ٨ و مي و دامم دمةو...امردوط مَ دمررة  تو  

ر  ت يوارم  َ م و٨.  

                                                
 .٤٠-٣٤ل ، زامر  َ  ردن، رم اردم  ردن دا ر رمي ر دا ردن، - ٧

 *-  ي وةرطَر  رةاز ، مردة دةم  ََ :انروةي طو     ََ نر َر  دن ازيَ  ريامروة طدة

مم  ،ذؤ م ََ ،راوةوزي  ٢٠٠٩ مرد مر اردم اري و َ َ نامروةي طو٢٠٠٩  ر اري  د، و

 و اَ اردم   و  ،انروةي طو:وام  ، انرط  يرم و  ن ومر م ري ززام  .د نممرد    يرم

 )٢٠١٣ي  ٢٨(http://www.sbeiy.com/Detail.aspx?id=23313&LinkID=14طران،
٨ -   وَ وةير ن٢٨  دا. ٢٠١٣ي  



رة ر يرم نرد مر اردم يم موةار.... 
 

  

 ٢٥٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

 ،َد ي دووة  نرم ممووي دةور دة  رم  ر َ رط 

 ريار ر يرم وةك   ريط م ،وازة َرط دم َ َ ريط ، وَ

.دة دا مَ وةك َرودؤ وة دم َ َ  

  .دا*ردن مم َ رمي  -٣

َ من مرد  درو )َ مزادي ، م و وةدام (  رةة  ١٠٢ ذ 

 رارم ر َ  ر دةََ،وةك ادم َ ي ام و اردموة مي

 رم يم ت ي و   َ  رة ،وَ ش شو داا 

دا  م َ  رماو  ذَم ري،   وة  و وة مومم م ر

 داش او ر  را، ر َ رماو  ر طاوة و طمن، و 

   وةي  رم ا م را س  رةَام  راو.

:َ نموة و طاط ر  

١-   ي مط َؤر  وةي  ،نموة و طاط ر  ا َم دار

َ رةو ري و ا  ََش  َ دةري طاوة و رةي ميَ و 

  ن و م  َر. ، ن 

رَوةي ري مم طاوة و رمَ و  ، رَ دةرامم  ت  - ٢

.َراوَر و مذ َو م  ك و و  َ وةي  ،ارة و 

م و طمةم ر َردن  ر َوان َ وة طَام و رو زا و  -٣

.َ ردة  ،وط موَر 

رَوةي  طاووةي موةمةم رو زان،  دم و طرةي ر  -٤

. نموَ٩ر 

َ ي  وة ووير  رم  وان مَ  َم دمَ َ  ،َد 

   وة رودؤَ ي رَ دا.

  .دا *ردن  ي رمي -٤

   د اردن مي  اري  رة رَ وةك ردن  ي

 ري دةمةرام و مان و مان  و درو ٨١ دي رم وةك رش  ،١٠٥ ذرة

                                                
* -   ،اَ مرد ط ال د َ :نرد مم َ١ امزة ي    ١٩٧٦يةَ ،ة ةيمط َ َ  ،زراوةدا

م ل-)   ٢٠١٤ -٢٠٠٦ )  ،ة اقَ ري رؤك (٢٠١٤-  اد.د (َ- ي ن رامَزردا  َ و   ام ي

م َ ماردم و اؤط و وةوي م وو وَ ون و ر درو ري ززام  .اَ ري رؤك ك    َ ،وام   نرد م

 يوةمم م ،نرد من: مرد مم َhttp://www.pukpb.org/so/Home )٢٥/٢/٢٠١٥.(  
٩ -   ) يرم،نرد مم َن،     ١٠٢رد مر رادم  نرد مم َ ي( 

http://pukmedia.com/KS_Direje.aspx?Jimare=17917)،ي ١٨٢٠١٣.(  
*-   ،ردادط َدة دم و و درووَ  وَ  َةَ ،مزي م  َر ١٩٩٤    ،ة درو

          يوةوي م د و ر ري ززام  ،ة ةيم ش َ   :وام  نرد  ي  د اا

  .٢٠١٢اردم،ا وا اا د ا اردم،ون ت اى،



   ا.ث.د       د ي.        ر ر ي ا.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٥٥                                                          )   ٢٠١٦ 

ا  ٨١دا،    ر َرمي اردم  دةم زؤر دةَم  ردن

و داوان دةد دةم ةن  ، رمي ة روو، طر  م َلَ م درو ون 

:وام ،ون دار  دم َ وار و م واا رَ م    

٤٩ - ... َر ري مَذ دمَ  

  ن. طدان  وةدامدموةي طمةم ردن و دادم زارن- ٥٦

رةمان و اوامدم زارة رةوامن و رةري رةَ م رة و و و  - ٥٨

  .١٠م و ََدم ؤذةي ت  رَون و طاوة

اردن، م درو و، ط  رمش وةك رمم ي ر ارةم ؤي مي 

.ا دةذزارت ط َ  َام  ،َر امدا دامَ   

٥ -    نرد*   

   ري" دروو" دادط  َر ذَ و مر  داي ران" دادط ا  ل 

 ر ر وةك  ر  اردموة، مي ؤي ة) ١٠٤( ذرة  " وان

مةار ،  يؤ دام  ي  ةرامن دةمرد  وةري َ  دا

  (،ري،ريار)ارة٤٩ َ ا لَ و وةما.  

 وام  ، ندة   دم  ذة َل دوو  م ري دا اري  :دا وةرةي دوو 

 ١١ :  

٧ - .وةي طاط ر وةيمذام  

٨ -   وَر مَن و رَوةي ردم يَر  نوَر امَرة اري  زي يَ وم

  رَ و ما.

رمي    و رمم  واز و،   وةي م درو ط ون و  ن 

  و اَ مَ َا مو  دم  ر  طري طن  دةت دا.

  

اط :دووة :ااردم يم   وة  

درا  دةَدم مي  ٢٠١٣ي   ٢٧ري م ي ري اردمن 

  ر اردن ورةي  ٣١ دمورةط ،وةم يؤ وم  و  وارة و

 َوةي ؤي مدا، َن  دةمةران دةدا  طري دةرمن ط طاوة  ر

   د وةرط  م ،ني دةز دم زاراوةدا  و  رةو َر وةياط ر

                                                
  .)٢٠١٣ي ١٩،( http://www.kurdiu.org/pages.php?pageid=453ي  ردن،دروم اردن، - ١٠

*-          يرم دمدة  ، َر :ة امط   ددةي دووة وةك     ن ورد

 .َةَ نرد مةوار  مم اواَري ٣١ م ٢٠٠١ي ة وم دوو َ  وة و درو      ري ززام  ،ة َام

     م امم  اوار :وام  ،نرد   يوةوي م ووَ ر٢٠١٢       يَةوي م ،

  .٤٢-٣ردن/َاق،  َ  زامر ، ل

 ي    اردم رم ردن،  ١٠٤دن،رمي    ر - ١١

http://www.payam.tv/Detail.aspx?id=38068&LinkID=4)،٢٤ ٢٠١٥(.  



رة ر يرم نرد مر اردم يم موةار.... 
 

  

 ٢٥٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

َر  ة  ل و و َر مَر ي و وةياي ط و م،  ا)وةاي ط

 رام  م ،درط َر نوةاط د...)طد و مرزة، يَ،وومر

  ردةَان   دم م و رم اردمن: وامش:

 رَم د(رزة و م د): -١

ر ر و )ازَ و  نم نماردم رم و م يز ممم  نرا

 ماردم رم  ن ةردةم و زؤر موةي ط،ددن دة  مة(م

رؤذي  ٢٥دو م دةن، م  وةي مي ن، وام رَم دةن ط  ت رزة

مي اردما زؤر  دامام ر  َت دةمةران وةك  و َي ر   و 

درو م وةَردةط مَ  ا  مط  مَ  مَر ،ا دةدم  دم

َ م  رةا   دموةي ري  ة و  و   رزي  َ و ر و 

 وم رَ ش .َ اامدة   ةرانو دةم ط   ن     زؤر  نر

 دام  ر َل دوو م ، نم ر نط َ  نرة شَ  داؤ

  ).٢و  ١وام وَم ذرة(

  )٢وَي ذرة(                        )                             ١وَي ذرة(                   

  رَم رزة د  مي اردن               رَم رزة د  مي اردن     

  

  

  
 ةرانَ :١٨ دا         ٢٠١٣                                 ةرانَ :١٨ دا٢٠١٣  

 رَم م ت  روومدموةي ن. - ٢

 روومدموةي ن  ي زؤري طم و َو من د  َرَم م ت 

  نمرد ر  ،دن  مَر  م ن وم رةيان و زؤري ذدام

 وام ، دام يؤ  َر نوومر م و ر زؤر ةَ)رةذ مَ٤و ٣و.(  

٣- :و راةَر  ت َ مَر 

  َامةر دةو دةم و و زؤرن واَ  ددة مَ و و  نم نرار ر

 ن م و اودة وم مط ،َ  ير نرم)رةي ذَو وام ،ت ن و ي٥.(  

  

  



   ا.ث.د       د ي.        ر ر ي ا.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٥٧                                                          )   ٢٠١٦ 

  )٤)                                             وَي ذرة(٣وَي ذرة(                   

  رَم م رووم  مي اردن   رَم م رووم  مي اردن

  

  

  
 ةرانَ :١٩ ٢٠١٣  ةرانَ :                            ١٩دا دا ٢٠١٣  

  )٥وَي ذرة(                                                           

  رَم َ رمام   ؤي ما                                         

  
                                        ةرانَ :١٩ ٢٠١٣  

٤- .َر مَرط  مومو و مو م  يَ  ت ي مَر 

ر ر وارة و ن و  ت ي  د وةرط ر دة نم دام يم  نرا

َي  و مو مومم  رطَن  َ رةودم طمَ م   ردموةي 

 امم و َ اَ  اَ وةيدم  انَ َ  دنَ وةو دمَ مار

رن ن  رطَن.  ش رري دة َر زؤر وم رووداوةم  و 

  رة   َ ر وي رش و ي َدة  م ن ،َ مر وةيو

  ) ٧و  ٦رات و ردموةي َمَ  ن، وام وَم ذرة(ن 

  

  

  



رة ر يرم نرد مر اردم يم موةار.... 
 

  

 ٢٥٨                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  )٧)                                             وَي ذرة(٦وَي ذرة(                     

  رَمَ ي   مي اردن             رَم مومم  رطَن مي 

  اردما                                                                                                 

  

  

  
  دا ٢٠١٣ ١٩دا                        َ :ةران  ٢٠١٣ َ : ١٩ةران        

 

 دن ن  دموةي َاي ت  دردم رةوي  َرَر: - ٥

   َدة َ  ااردم يم يؤ   يردامو د  َ ن نم

 ممرةش دلَ م    ،رةَر َ ةوير دمرد ماَ وةيوم

 دمر دام    وم دة  ر  و   انَ و ط  ةراندةم

رد ماَ ن  َر.وةَر دم 

رَدم مم رَةرا ي رَ (طر رةمَ ،دا ي  -٦

،َر مر  َ دةاوي َ و  دام مرَ  من و 

َ مر و ط مَر)رةذ مَو وام(... َ  ن دم رة و و ١٠و ٩، ٨

١١         ( 

  )٩وَي ذرة(         )                                           ٨وَي ذرة(

    َمي اردنطر رةم       دا ي   َمي اردما          

  

  

  
 ةرانَ :١٨ ٢٠١٣                      ةرانَ :١٩ دا٢٠١٣ 



   ا.ث.د       د ي.        ر ر ي ا.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٥٩                                                          )   ٢٠١٦ 

  )١١)                                             وَي ذرة(١٠وَي ذرة(                   

  َ ي ادااردم يم  رةذ َ َ         ااردم يم  

  

  

  
 ةرانَ :١٨ ٢٠١٣                               ةرانَ :١٩  

  

   :َ  طاوة  ي ا:

َر   ي  ش  نردن  ٩اوة  م انَم  َم  م

)  د شَ ي يرم رزام نظَت، مَو ١١٨٥ ة  وي ،َ وو(

"دموةي وازي   رَون راو و مراوَ  ازام طازار َ او

ر ذم طم و ر"،"رزدموةي  زار رةم رو و رة و رَون 

  * طو َطلَ طي ري روي ردن..."

 ي يرم  نمم َوةم وةر ووير  رط   َون دةردة ،

رم زؤر ض و  و ز   ط  ،ن و د َة و َ  ا  دي 

م   َدموةي رووداوةم  و دموةي رمم رووداوةم  و دمةوةي 

 مد مي زَر مَار  وة و دورم) دوور ا ن و ومم   و،

 دموردة دم زد... و دةر د و م رزة و َم دم ن و دروَر دماوام و َم

  ت اوي ريد م م رير  َ و ط ر  دانم مارةو ط

 ... َ مَامر  

طر ممن  درو ت  ر طاوة   رمي ي  ردن 

و  َرة و دة   م م  دا مك م دي  امم َ وي 

 َم(م ،ز...)  َت طزاري و  َو...) رؤذ ل دواي رؤذ رَدا ز وة 

                                                
* -   ذ مو ط  مةوي وزو م َر   ي يرم ر ري ززام    ا:وام  ،دا-    نظَم

    ، ي يرم ،رزامhttp://cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=13&s=000000&r=424&p=355&h=1&t=0 )ي١٨ 

 امزة٢٠١٤(  

  رم ردن، رؤك و َ و وةزةم ي َ ي ن ارد.          -ب

http://www.perleman.org/Default.aspx?page=article&id=19623 ) ١٨ امزة ٢٠١٤ي( 



رة ر يرم نرد مر اردم يم موةار.... 
 

  

 ٢٦٠                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  ادةوة ن  َر يود   ي٢٠١٤    َ دمداط  و

 ن داوة،  رَ مةام وي رام رو ري رؤذواي ردن 

   رَ دا ت، مك َ َدم م رت مم ت  ر طاوة.

وة،    طر ر رزي وا   دة  رووداوةم  ردةوا روو  ن

 م انَم  وةر و مووداوةري ر م رط م٢٠١٤- ٢٠١٢   وومر  وا زؤر

  ،دووة ون دز نوودا ر َر   مووداوةلَ ر دواي  َل ،َودةردة  نار

َر َ مووداوةر م   َر يط٧٨٠دا ( ٢٠١٣  و  ووداو٢٠١٢)ر دووة وا نددا ز

 ةي(٢٠١٣َر  ٢٤.٨دا  ووداوير مرة،دووة ندن زووداوةو رَ  ي(%

دا زدن دوة    ٢٠١٣%)  ١٣,٤،  وا  رَةي(٢٠١٣)رووداو زة  رووداوةم  ٦٤٢دا(٢٠١٤

  مووداوةر رط٢٠١٤   مووداوةر   روارددا  ٢٠١٢ و دوو وةي وا ،

دا  رووداوةن زدن دووة، وام ي  ٢٠١٢%))  و  ٤٥,٣)زدي دووة، وا رَةي(١٤٢٢(

  ).٢ذرة(

  )٢ي ذرة (

 ) م انَم نرد َر يطَر َ  و مووداوةةي رَرة و ردا٢٠١٤- ٢٠١٢ذ(  

  ر  %  دك  %  َم  %  و  َلَ

٣١٣٥  ٢٠.٣  ٦٣٥  ٣٩  ١٢٢٣ ٤٠.٧ ١٢٧٧  ٢٠١٢ 

٣٩١٥  ٣٣.٧  ١٣١٩  ٢٧.٨  ١٠٨٩  ٣٨.٥  ١٥٠٧  ٢٠١٣ 

٤٥٥٧  ٢٤.٨  ١١٣٢  ٤٣.٤  ١٩٧٤  ٣١.٨  ١٤٥١  ٢٠١٤ 

:    ةرانَ ري :وةر  

  اونر دووة ومووداور  يمَ و ري ،ر  ،َر يو راَر

  وي ر ،ََ ذرةي رة.

  

   زام َم ومم    مو دمم و درو  مَر دماوام  دن ودز

  ).٣طلَ وردةدم ،َ وام ي ذرة(

  )٣ي ذرة (

) م انَم  نرد َر مطَر  َ ةيَرةو رذ وم ددا٢٠١٤- ٢٠٠٩ز(  

  ي زد و  ر  %  دك  %  َم  %  و  َلَ

  (%)  ذرة 

٦١٧٥٧٥  ٢٤.١  ١٤٨٨٨٤  ٢٢.٤  ١٣٨٣٥٤  ٥٣.٥  ٣٣٠٣٣٧  ٢٠٠٩      

١٠,٦٥  ٦٥٨١٤  ٦٨٣٣٨٩ ٢٠.٨  ١٤٢٤٤٥  ٢٧.٤  ١٨٦٩٨١  ٥١.٨  ٣٥٣٩٦٣  ٢٠١٠  

٣٣.٤٦  ٢٢٨٧٣٠  ٩١٢١١٩  ٢٠.٥  ١٨٦٩٩٨  ٢٥.٥  ٢٣١٩٧٠  ٥٤  ٤٩٣١٥١  ٢٠١١  

٤  ٣٣٦٧٤  ٩٤٥٧٩٣  ١٨.٨  ١٧٧٦٩٣  ٢٩.٥  ٢٧٩٠٨٠  ٥١.٧  ٤٨٩٠٢٠  ٢٠١٢  



   ا.ث.د       د ي.        ر ر ي ا.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٦١                                                          )   ٢٠١٦ 

  ي زد و  ر  %  دك  %  َم  %  و  َلَ

  (%)  ذرة 

١٥,١  ١٤٣٠٤١  ١٠٨٨٨٣٤  ١٨.٧  ٢٠٣٣٧٦  ٢٩.٧ ٣٢٣٩٢٥  ٥١.٦  ٥٦١٥٣٣  ٢٠١٣  

١٥,٢  ١٦٥٦٦٨  ١٢٥٤٥٠٢  ١٧.٨  ٢٢٣٣٩١  ٣٣.٤  ٤١٩١٤١  ٤٨.٨  ٦١١٩٧٠  ٢٠١٤  

:   ةرانَ ري :وةر  

  َرَطم ر َردما،  َرَرا وي ر  ،َر، ري ذرةي 

  ذرةي رة.

  

 م انَم  َ رةيذ وم دز  دة  رةوة ي ي رط٢٠١٤- ٢٠٠٩  

)م انَم  دووة ديز ةَةي(٢٠١٠-٢٠٠٩رَر (١٠,٦٥ م انَم  ٢٠١١- ٢٠١٠%)و  

%)و  ١٥,١ رَةي( ٢٠١٣- ٢٠١٢%) و  مَان م ٤رَةي( ٢٠١٢-٢٠١١%)و  مَان م ٣٣,٤٦رَةي(

 م انَةي( ٢٠١٤-٢٠١٣مَر زؤر ١٥,٢  مَر دمر دا زرا   ،دووة ديز(%

لَ دا  ٢٠ مَان  .( درَي و رَةي رَم   رَطي َما٤رة(َا ،وام ي ذ

  روومةوة

  )٤ي ذرة(

 م انَم  امَ يطَر   مَةي رَي و رَدر وم ددا٢٠١٠-١٩٩٠ز  

  زد وم ر  (%)َوم رَ ()زد   درَي ر  () َلَ

١٤١١  ١٩٩٠      

٥٣,٣  ٧٥٣  ٢١٦٤  ٢٠١٠  

روة: د  ، رَم  َ رَطي َما، َوةك  طاي 

ي َم طاوةدا،مي ر،   َطاي َ زام ؤظم زام

  .٥٢و٣٩،ل٢٠١١اوة،وماوة، 

 )م انَم  وام رط٢٠١٠ - ١٩٩٠  دة (٢٠ )ةيَر  م نَلَ ردوة، ٥٣,٣ ندز(%

دووة.ش  زدن%)١٠٣)َن  رَةي (٢٠١٤- ٢٠٠٩م وةي  َا وا  مَان (

) م  تدةردة  نَ وم دو ز مَر دمط مو٨- ١م.(  

  

  

  

  

دةر  

                                                
 - .ة مَ يطَر  ذة و رن، مرد َر  ر دا ومر مي دة  
 - )رةي ذ     ةرانَ ري٣.(  



رة ر يرم نرد مر اردم يم موةار.... 
 

  

 ٢٦٢                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

:  وام  َدةر م دا طوةَ    

١-   م وةياو ط موةي وواط م ،نرد َر َ يو ي

َ  ، طاوةي مةر و ا...ي م  طاوة   َ ري طاوةي 

.َر يوم  

٢ - وة(راط ر  ورةط ط َ  و  ا، وةكمرد َر   (مي ووَ

.َا ا و   و م 

٣-   َر دةذ رام و امرد َر  َ مَر ... و َا ا

  َل دا َر   مووداوةرةي رذ وم دز    ، مر وم دلَ و ز دواي

   زم دي.

  ؤي مي اردما  ر ة رم م مرةم ؤي  -٤

  و ط  يم يرذةوةم  ر  مَر ي و ،اردن يم

 دةت.

٥ -   زام َم  ور م  ،اردن يم مرة ر يرم  

.َ وة ض دور َ يوم ض  

ش ط ر مَرةم ؤي م و اردن، طم  ر ز و، مك  -٦

   دن و َ زي.وةي من  دةد 

٧ -  َ  َ دنَ ذة م  داوةي م و َو َر   ي

  و ردان  ر طاوة و رؤ   َ دموةي رووداوةم   رَ دا.

  

  َر

دم   ر ض ،َ ت  ر ر ضَ َوم م َدة ر 

:وام َ س   ر ض ،َ    

دة َت  رَ وةزارة ةمي دارةم وةك رؤي و روةردةو َم و  -١

 و وف و روري َ ... ة زؤر  َ  وةزارة مو و روري 

 دام   ث، ض ر و ؤرك دام   ا، ضمو انَم   ؤوةي ردمو

.َ وةم و  ري يَر  ن دطَ 

٢ -   ت َو دة ةي زامم ردةياو ر و دةر وةي زاَ  َ

رةودم امَ ي ري و رزي ... ر ،َ درو دم  ميَ ن مذةمدموة ن 

و َ ن ر  اوامدم ن. و  مام مم وةرَن ض ر  م

 ر َن مَدةو رةزا  اري درو دم رَون.

َروووم و   ََا مؤا،  رَدن  رودةدم و  -٣

 دي  وم رَ .َمي  اَ من  ، م ي زم طم و



   ا.ث.د       د ي.        ر ر ي ا.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٦٣                                                          )   ٢٠١٦ 

دامم ر زؤر مي وةك َري دم ر وارة راري ار  ؤي مي   -٤

  ووداوير  ،م ةَ وةاط م ن وَر مَر ريط  اردن

 ،وةَوَ ازراويرد م ط مر م َمد امم و  مَر وم اث  

.م ي  

اوامدم ن و دموةي ن  رَم ري طاوةي  - ٥

  نو امم ...َ س و و ا ر وةم وةك وي طاي ط زؤر مَر

. وةياري ط ي ط  

  

  

  روةن

   /روةن  زم ردي

  رك - ا

، مز َ، دمَ ن  َؤي اردن و دةمان،دي ري و   - أ

  .َ٢٠١١مم دان،

، د رة ، مو دااوةم ر َردن (َوةك  طاي ر  -  ب

  . ٢٠١٤، مري َوةي اي، َم، ١ا)،ض

 مي ر و َي درا - ٢

 طاي طاوةدا،مي ،د  ، رَم  َ رَطي َما، َوةك -أ

 .٢٠١١ر،   َطاي َ زام ؤظم زامي َم اوة،وماوة، 

 واوةي رت و رَاوة  و م ن:-٣

 ذرةي  َوماوة، ري ر، َ اق، ردم ر َوي ط رَرا  - أ

  .رة

 ردما، ر َرَطمَ   ذرةي ري ر،  ر ،َوي رَرا  -  ب

َ رةية ذر.  

  راون و رووداومدووة َ مي و ري ر،  ر ،َوي رَرا  -  ت

  ر .َوي

   َردن، رم اردم  ردن دا ر رمي ردن، دا ر  -  ث

 رزام .  

 َ  َاق،/ردن   مَي ةوي ،٢٠١٢  م مام  اراو  -  ج

 رزام .  

  

  

  



رة ر يرم نرد مر اردم يم موةار.... 
 

  

 ٢٦٤                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

رة مز  موةر /دووة  

  رك - ا

  .١١،ص ١٩٩٠اا،أ ن و  ،  ،ا ا و ارة او، دار ا،   - أ

، دار  ا،،   ١اك ، أز  و أون، ا ا  ا و ا ،        -  ب

  .٢٠٠٨ذ

،  دن رات    ١ط،ا  ، ات ا  ا  أ دن ،   -  ت

،م ،ا٢٠٠٥ا.  

  ، ا ،ة.١،  ، أ ا ا ة،  -  ث

      واوةي رت و رَاوة  و م ن- ٢

اردم،ا وا اا د ا اردم،ون ت اد ا   - أ

  .٢٠١٢اى،

  

   /َروة  زم ي

 واوةي رت و رَاوة  و م ن -١

a -  Kurdistan highway master plan ,diagnostics review report, dar al 

handasa,2010. 

 َو /ارة  

١.   يرمو  ،انروةي طو

 .)٢٠١٣ي  ٢٨(http://www.sbeiy.com/Detail.aspx?id=23313&LinkID=14طران،

  رم ردن، رؤك و َ و وةزةم ي َ ي ن ارد.  .٢

http://www.perleman.org/Default.aspx?page=article&id=19623 ) ١٨ امزة ي

٢٠١٤.( 

 ر َردن، ك دةررةي ر َردن.  .٣

/http://cabinet.gov.krd)٢٥ ٢٠١٥.(  

 .رؤ ر َردن، ؤ رؤك .٤

http://www.presidency.krd/kurdish/pdisplay.aspx?sm=KozbdLBXCcM=)٢٠/٢/

٢٠١٥  .(  

٥.   يرم،نرد  ي ١٠٤ مر اردم   

  .)٢٠١٥ ٢٤،( http://www.payam.tv/Detail.aspx?id=38068&LinkID=4ردن،

٦.  ، ي يرم ،رزام نظَم

://cabinet.gov.krd/p/page.aspx?l=13&s=000000&r=424&p=355&h=1&t=0http 
 ).٢٠١٤زةام  ي١٨(



   ا.ث.د       د ي.        ر ر ي ا.  
 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٦٥                                                          )   ٢٠١٦ 

 ي  ردن،دروم اردن، .٧

http://www.kurdiu.org/pages.php?pageid=453)،١٩ ٢٠١٣ي(.  

َ مم ردن، م موةمي َ مم ردن:  .٨

http://www.pukpb.org/so/Home )٢٥/٢/٢٠١٥.(  

٩. ) يرم،نرد مم َ١٠٢مر رادم  نرد مم َ ي( 

  ).٢٠١٣ي ١٨،( http://pukmedia.com/KS_Direje.aspx?Jimare=17917ردن،

  

  َ/ م و س

، ١اد،   أ و وام  ، ر َردمَ اق، َاق و ن، ض  - أ

 ،َو٢٠٠٩.  

ا ،دار  ، مى ر  َو،ر  ا ، اد،  اد،  -  ب

 ،َو ،اقَ مرد٢٠٠٧. 

  

 
 /  

  دا.                   ٢٠١٣ي  َ :١٨ةران   - أ

  دا.٢٠١٣ي  َ :١٨ةران   -  ب

  دا.                      ٢٠١٣ي  َ :١٩ةران   -  ت

  دا. ٢٠١٣ي  َ : ١٩ةران  -  ث

  دا.٢٠١٣ي  َ :١٩ةران   -  ج

  دا.                         ٢٠١٣ي  َ :١٩ةران   -  ح

  دا.٢٠١٣ي  َ :١٩ةران   -  خ

  دا.                     ٢٠١٣ي  َ :١٨ةران   - د

 ا.د٢٠١٣ي َ :١٩ةران   - ذ

 دا.٢٠١٣ي  َ :١٨ةران   - ر

 دا.٢٠١٣ي َ :١٨ةران   - ز

                       

  

 

  

  

  

  



رة ر يرم نرد مر اردم يم موةار.... 
 

  

 ٢٦٦                                                              راى ررى زامظرة ( –طذ ،َ ٨)   ،(٢٠١٦(  

  

   نرد مر اردم يم موةار رة ر يرماري ٢٠١٣ ،دا

م  وةاط  

  

 ر  ون دوا وَ ،َدادةم َر دةو وويري زدة  وةاط ر

رةماموةي َ و وون دري دةت، مي دواا  ر  ر َردما 

ة د و طم اي    َرةا طي   وة ة، َ  ماماو

 ر  رط .ام  َل دواي  َل ر  ممر َن دةَ نرة م ،

 مر اردم يم يؤ مةار٢٠١٣   وةاط ر  د وةرط   نَ

  نش ط  ،ةن ر  رة وةر ووير  تدة  نري طط  ن داو

  ؤذدواي ر  ؤذر (موو)وةاط اون و طم َ َ ن َ َلط َ  ت ودة

 دز امَر .اوم  

  

  

  

  ع ا ذ ٢٠١٣م ااب ا ار  ا ام ن ردن

 ا  ان ا  دو  ، اول  ى ر و ا ا اع اي، و 

 وث ن مرد   د عار ا  ت ان ا ع ا   ا ر

 ع ا ٢٠١٣ا  ا اع و اد ااب اردم ار  امت ن ردن

ا  اذا م مردا وا او و ما   ن م  ا و 

    يا ا  و   مد اا  ع، وا ا  و    ا

.  

  

  

  

The kurdish main par�es program for elec�on parliament campaign in 2013, 
the transport as example 

We can consider Transportation as an artery in each country, through this sector we know 
the progress of all the countries, there was development of transportation in Kurdistan 
regional government in the last years, but tell now we couldn't useful of the transfer 
according to their importance, therefore the statistical tells us victims will increase yearly. 
However Kurdistan regional government and Kurdistan parties take responsibility of the bad 
situation this sector. 

 


