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الزامليييييييمع اليييييييالعميييييييععال ييييييي  يؤعا: يييييييميال ةعم ز يييييييزعالم ييييييي   ع    ييييييي  عال ي يييييييةعم ام يييييييةع ❖

 (م قععمجلسعالن اب(..)عع8.)صلال مثم ي

   لييييةعانايييي  عاليييييا ع(..)ع8.)ص ملييييةعن  ا ييييةعمليييي  عا ل   مايييي ع نسمايييي علميييي عا يييي عا:ن يييي ا عال    ييييم ❖

 (ال  م

 (ا يعن  ز(..)ع9.)ص يقلعمش  لعالل  مةعالج   ؤالن ئبعانم  يعالم     عثالالع  لعم ❖

ةعلييييمعا ييييما العالاس قييييةعالمم  ن ييييةعامايييي ل عن   ييييةالن ئييييبع ❖  يييي  ع(..)ع9.)صمشيييي   عالجايييي ي  ع:عن ييييل

 (ال ياقع

الن ئيييييبعيل ييييي عال ييييي للم عال ييييي  ق  عم شييييي عبييييي عملييييي  عج  ييييي ع ييييي ن ق عملييييي عقايييييةعالايلمييييي  ع ❖

 (ال ا عن  ز(..)10.)ص

لمجميييي ؤعمايييي  ؤعا ليييي ن لعلييييمعن يييي عمل يييي يعميييي عنميييي العن نيييي  عاع800الن ئاييييةع ييييا لةعال ييييلس نم ع ❖

 (ل مة   لةعالم (..)10.)صععال    

الن ئييييبعبايييي ال ي معباسيييي   ع يييينا ي عللشييييي   علييييمعليييي لعل  يييي اعن يييي بعجل ييييةعانمنيييي بعيئيييي سع ❖

 (   لةعانا  عاليا عال  م(.)ع11.)صالجما ي ة

ع11.)صسةعالس يييييا عالميييي نمعالن ئاييييةعب ل ييييةعن يييي  عم جيييي عن ييييئلةعايلم ن ييييةعاليييي عميييي  يعبيييي مع ييييل ❖

 عع(   عال ياق(..)

   لييييةع(..)11.)صعل ل يييي عالن ئييييبعالميييي عالم  يييي   عالميييي نلعالاي سيييي نمعلييييمعال ييييياقع يييي عا: اييييي ❖

 (انا  عاليا عال  م

ع12.)صالن ئييييبعملميييي عالشييييمي  عجم ييييععالن يييي يا عم م لييييةعلييييمعليييي لعانمايييي  عالميييي ؤعال  ييييم ي ة ❖

 (الم ل مة(..)

ييؤعا يييييي عمشيييييي  لعحعمل يييييي  عل يييييي  عالمل ل يييييي  عالملييييييعالن ئييييييبع يييييي زا عمن يييييي يعميييييي ب عل ييييييم ❖

 (   لةعالم ل مة(.)ع12.)صالل  مة

ع12.)صايييي   عم يييي  لعال  ييييم يعالن ئييييبعم ييييس  ع يييين  عا علييييلعايييي  عا:سيييي يع الم يييي يع يييي ا  ع قم يييي  ❖

 عع(   لةعانا  عاليا عال  م(..)
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ع13.)صةالن ئييييبعز يييي  عالجنيييي امع س لييييبعيئيييي سعاليييي زيا عاميييي ق  عم ازنييييةعق يييي  ؤعالشيييييسةعا:مل   ييييع ❖

 (ال  مي ةعن  ز(..)

%ع..الم ل ييييةعالن  ا ييييةع  عع35ن يييي  عن عمقليييي مع ي  ييييم  عل  يييي عن  يييي  عل  مييييةعلييييمعال يييي ن  عا  مييييةع ❖

ع13.)صمي ل ييييي  ع  نييييي يع20قييييي ن  عالمييييي عالعييييياائمع الييييي بمعالسييييي ي ع م يييييم عقي  ييييي عا  ميييييةع

 (الز يا (..)

 (ال  مي ةعن  ز(.)14.)صعالج لعالج    عل لعالزمةعال     ة عل ن عجز ا عم عالم س ل ❖

 

 

 

ع

 (ال ا ح(..)ع15.)ص يئ  مع الث  عم ز زعال الق  عا  عال ياقع م يا   لحعع ❖

   لييييةعا:نايييي  ع)(..ع16ص.)ال يييي  ممع  يييي يعم ج ايييي  عل يييي  ؤعالشيييييسةعمم ليييي عايييي لم ع المنيييي يا  ❖

 (ال ياق ة

ناييييي  ع   ليييييةعا:(.)16.)صعال  ييييي  عالبلييييي ع اليييييالعميييييععاملييييي  عالل ييييي ق   عم  لجيييييةعا شييييي  ل    ❖

 ( ياق ةال

 (ال ا ح(..)ع17.)ص ممالعز ع  ب عمل عم ل  عالنس بعا بالممعالل  ❖

   لييييةعع(..)ع17.)صالنزا يييية عا ييييم  امعمليييي ل ع ييييالحعاليييي   عبليييي عنل  ييييةعاامييييزازع مل ييييمعيشيييي  ❖

 (ا:نا  عال ياق ة

المنسيييي سع  عمشييييي اعاليييييقمعاليييي    معلييييمعميالليييي عالن يييييؤع نيييي ب عم   يييي  عال  لييييةعمليييي عمي يييي لع ❖

 (الز يا (..)عع18.)ص  عم    ا ا  ن

 (   عال ياق(..)ع18.)ص%17ال لة عن اةعممل معجيبممعل  حع  ي ن علمعممج  زعع ❖

 (ال ا ح(..)ع18.)صال   ممع  ج عا الجعجيل عالمج ج  عا عق يعن يجعال ياق ❖

 (ا يعن  ز(..)19.)صععن    عالل لمع17  عال ل  عال عالم ل مع عمم   عالم   معلل يا  ❖

 (ا يعن  ز(..)19.)صع عمياجععن اةعز   ؤع    عال ياقم ش عبععالمنس س ❖



 

   2022-4-4   /  االثنين

 51العدد / 

4 
 

 (الز يا ع(..)ع20.)صالم    ةعم ل عللعنل عاللزابعال     ة ❖

ا يييييالع(..)ع20.)صالل يييي م ع:عننيييي  عجيييييعالنيييي يعمليييي عقي يييين ..ع ال يييي  عال    يييي ةعنميييي معن يييي يع اليييي  ❖

 (ن  ز

 عةعا: اييييييعل يييييم  عليييييعلعبييييي عمشييييي  لعال مليييييعال ييييي مي ع   ييييي علل ييييي  يعاللمييييي نم علييييي عنمنييييي ز ❖

 (ا يعن  ز(..)ع20.)صالش  ة

 ع(ا يعن  ز(..)ع21.)ص  لةعال  ن   عمي   ع  لةع“ململة”عليا معبياق ة ❖

ع21.)صالشييييي زعالنزبليييييمعلل ييييي  يعالم يييييي  عا سييييي يعالمن ييييي  معمن يييييمحعبلييييي عالللييييي لعا  ج ا ييييية ❖

 (ا يعن  ز(..)

 (مةالم ل    لةع(..)ع22.)صا:مل  ع ا العي  لةعمل عا س يع الم  يعع ❖

ع(ال ا ح(..)22.)صع..ع:علل لعلمعالل ٢٠٢٢ةعم ازن ❖

 

 

 

 

 

 

 (   لةعا:نا  عال ياق ة(..)ع23.)ص اسعمناأعبم  عل   ا  ع اب علمعالنا ي ❖

 (   لةعانا  عاليا عال  م(..)ع23.)صا ما ا عق ب ؤعزل    عالمي  ةعلمعالم  ل ❖
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   لييييةع(..)24.)صعععايم يييي اعن يييي  يعالميييي ا عالعاائ ييييةمجيييييا ا عللم  مييييلعمييييعع3المجيييي يؤعم  يييي عمسا يييي ع ❖

 (ا:نا  ال ياق ة

 (ال ا ح(..)عع24.)ص:ع لسةعامل   ةعبل عمل عالم  هعلمع ي  م   ❖

   ليييييةع(..)ع25.)ص”ا: عليييييالحعان يييييم اعل ل ييييي عالييييي عسييييي اا يع“ال ييييي سل  عبييييي عال ميييييلع10  ييييي ل  ع ❖

 (الم ل مة

 (ال ا ح(..)ع25.)ص ةم عم  نما عال ن بالنا يعمنجزعالميللةعال ل ع ❖
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ع

   لييييةع(..)26.)صعالمليييي عبايييي  عالثيييي نمع   يييي عن م ييييةعالما ئييييةعالشيييي ملةعلييييمعاليا ييييمعال ل ييييس ن ة ❖

 (الي ن ةا:نا  ع

 BBC)(..)ع26.)صلمزؤعا عالل   ع  ل عالمنلمعب عل ا  ❖

 

 

 

 

 

م  ييييي  عيئييييي سعالييييييئ سعالا   يييييم نمع  لييييي عبمييييييا عنييييي  عا : يييييمميايع ييييييئ سعللييييي زيا علمييييي ع ❖

 (   لةعا:نا  عال     ة(..)27.)صععللل  مةعا:نم  ل ة

ع27.)ص ز يييييعالن يج ييييةعا: يانييييم عام ي يييي ع ييييمعالم يييي  لعالما شيييييعبيييي عاس لييييةعم    يييي  عل  نيييي  ❖

 (   لةعانا  عل يس(..)

   لييييييةع(..)28.)صع2020ال يييييي   عايم  بيييييي  عإ يييييييعم ييييييا قةعا  يييييي ا  ع  ي نيييييي عمنيييييياعشييييييا سع ❖

 (ا:نا  عالي ن ة
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 -:األوكرانيةالحرب الروسية  تطوراتبأخر  جز وم

 )ال اسع(ع.عاي س ن   عال  ا عالي   ةعم ا لعمب  ؤعمي  زع ج ما علمع  نا سعال  يان ة ❖

نيييي   عاشيييي ؤعال  يييي ئععال ا ييييلةعالمييييمعع ي ييييمعننميييي نمعال يييين  عبليييي عميييي  مي  ز يييييعالن يج ييييةعالم ❖

ن ا ييييلعالم يييي  لةعبايييييع ييييلع عن يييي ايم امايييي عال يييي ا عالي  يييي ةعلييييمعاليييي ؤعا مشيييي ع لييييمعبميييي معن  يا

 .)الجز يؤعن (ن اؤعمم لةع ن ث ع نما  لعالم ل م  علمل  اةعالم   ل  عب عالني ق  

 يييي   عبمل يييي  عال مييييلعدال    ييييةرعلميييي ن   علييييمعن  يان يييي ع  س لييييبعامل  يييياةععيئيييي سع زيا ع نيييي ا ❖

 (ال  س.)الشيقععي    

 (الي ن ة)   لةعا:نا  ع.  :يمل  يعع565ن  يان   عن  ئيعالليبعا:قم    ةعم لعمل عع ❖

.)ال يا ييييةعز ل ن يييي مع  ليييي عمنشيييي  عتل ييييةعن  ييييةعللمل  يييي علييييمع الجيييييائم عالي  يييي ةعلييييمعن  يان   ❖

 ن (

 لمل ز   عال يام(.)ا  بةع24جن    عي     عناللععع40الج  عال  يانم عم ملع ❖

ع–م اجاييييييييةعم  يييييييي  عي  يييييييي  ع ن  يان يييييييي  عال يييييييي    ةع ا ميييييييي يا عنييييييييالم عا  يييييييي  علييييييييمع ❖

 (BBC).ي    الع 

 .)    عن  زعبيا ة(ي    عمن  عا  يع ل   عا مش ..ع ن  ماؤعا: م زاز ع يا عال  ❖

 ي    عال  م(.)م مايع ل  ةع  ن ة عال :   عالممل ؤعن ب عي    ع ن ث ع ب    ع لم ❖

 .)    عن  زعبيا ة(ي    عم ب ع:جمم اعمجلسعالم عاشأ عم  نةعا مش عال  يان ة ❖

 .)ي    عال  م(نيا ل عق    ةعلمع لعال   ا  ععمل   عي    عع ال مايغ عمم قع ❖

 ال يا ةعن (.)جاا  عن  يان ةع4ق  عي  معبن  ع قم لعم مميعبل ع ❖

اليييي ل اعالاي س ن يييية عانيييي :اعم يييي ي عبن  ييييةعلييييمعميييي ي  ا لعنيييياللعمل  لييييةعال يييي ا عالي  يييي ةعالييييماللع ❖

 )الجز يؤعن (.  ملعالم  نة

 )    عن  زعبيا ة(.ثالعا مش  ل ؤعم ل عبل ع ججيائمعليبعملمملة..عالممعالمم ❖

 ()المل ز   عال يام. ز يعالزيابةعال  يانمع لايعم عايم  اعال   يعال  لم ة ❖
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عالزاملمع الالعمععال   يؤعا: ميال ةعم ز زعالم    ع      عال ي ةعم ام ةعلال مثم يع

ب االوس لععععر ي  مجلعععع  النععععواب   اسععععتابس السععععيد ل حعععع”كا الزاملعععع  ل الن” عععع /موقععععل مجلعععع  النععععواب

  السعععععايرت االسعععععترالية لععععع  بوعععععداد السعععععيدت  بععععع”وال  2022نيسععععع”ن  -3اليعععععوا االحعععععد بمكتبععععع  

إليزابيععععن كعععع”نل لل لبحععععن العةقعععع”ت الثن” يععععة وتعزيععععز التععععع”ون بععععين البلععععدينل ومن”ق ععععة  حععععدن 

ة ل” لععععة الزاملعععع :   عععع”زمون  لعععة ايجعععع”د اسععععتراتيجي وقعععع”س.المسعععتجدات  لععععة السعععع”حة المحليعععة

مععععن خععععةس تطععععوير الاطعععع” ين الزرا عععع  وال ععععن”  ل وجعععع ب لتحايععععم تنميععععة مسععععتدامة لبلععععدن”ل 

ال عععععرك”ت االسعععععتثم”رية الر عععععينةلل ممكعععععدا ان الار عععععة مماتيعععععة امععععع”ا ال عععععرك”ت االسعععععترالية 

 لةستثم”ر داخس العراق.

ع ملةعن  ا ةعمل  عا ل   ما ع نسما علم عا  عا:ن  ا عال    م

ل  عععن  ولويععع”ت ر عععي  كتلعععة الاعععتة الني”بيعععة  بععع”  الزاملععع ك ععع   /راي العععع”اوك”لعععة انبععع”  الععع

وخطعععة كتلتععع  لمععع” بععععد االنسعععداد السي”سععع  ل ليمععع” بعععين ان م قسعععا معععن االطععع”ر التنسعععيا  مسعععتعد 

ه مععععن التمثيععععس الحكععععوم  و ععععدا توزيععععل الم عععع”ا للعععع ا”ب الععععة المع”رلععععة لعععع  حعععع”س اق عععع” 

ل إن ماإلطعععع”ر التنسععععيا  مسععععتمر   لاعععع”  متلاععععز وقعععع”س الزاملعععع ل لعععع."حسععععب االوزان االنتخ”بيععععة

لعععع  الما”ولعععع”ت والم ععععا تحديععععد الكتلععععة األكثععععر  ععععددا  ععععيعي”مل ممكععععدا  ن ماالتاعععع”ق  لععععة إدارت 

والعععع”  ان م التحعععع”ل  الثةثعععع  ."ما” ععععس  مععععر  ععععح  ولععععي   ليعععع   بعععع”رالدولععععة بك”لععععة ال

ي”بيعععة ب عععكس مناعععرد توالعععم  لعععة انتخععع”ب اي عععة ر ”سعععة مجلععع  النعععواب وكععع ل  اختععع”ر اللجععع”ن الن

وتععع”بل الزاملععع ل  نععع  ملععع  حععع”س إق ععع”  االطععع”ر التنسعععيا  معععن التمثيعععس ." واععع ا ايلععع” توالعععم

قسععععا  الحكععععوم  و ععععدا توزيععععل الم عععع”ا حسععععب األوزان االنتخ”بيععععة ل ننعععع” مسععععتعدون  ن يعععع اب 

 ."للمع”رلة ا ا تا تحديد الكتلة ال يعية االكثر  ددا
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عالل  مةعالج   ؤعم يقلعمش  لالن ئبعانم  يعالم     عثالالع  لع

 كععععدت الن” بععععة  ععععن كتلععععة بععععدر الني”بيععععةل  انت عععع”ر الموسععععويل االحععععدل  ن تعطيععععس  بععععدر نيععععوز/

وق”لععععت .ت ععععكيس الحكومععععة الجديععععدت سععععبب  التععععدخةت مععععن بععععع  الععععدوس االقليميععععة والدوليععععة

ل إن  ح”لععععة  ععععدا التاعععع”اا بععععين الاععععوال السي”سععععية العراقيععععة الن عععع”  ملعععع  ت ععععكيس الموسععععوي 

ععععود ب”السععع”  العععة وجعععود تعععدخةت معععن قبعععس االمععع”رات واسعععرا يس وامريكععع” التععع  الحكومعععة ي

تريعععععد خلعععععط االوراق واالسععععع” ت للاعععععوال الوطنيعععععة التععععع  ك”نعععععت ورا  قعععععرار اخعععععرا  الاعععععوات 

و لععع”لتل إن  انععع”  اجنعععدت تعتمعععدا” تلععع  العععدوس لععع  اثععع”رت الاعععتن داخعععس .”االجنبيعععة معععن العععبةد 

 ععععب  وان ععع”  دوره الم عععا لععع  الم ععع د االمنععع  معععن لح عععد الالععععراق لععع  مح”ولعععة لةلعععرار ب”

خععععةس االلتععععرا اتلل ممكععععدت بعععع”ن  الح ععععد جععععز  مععععن المن ومععععة االمنيععععة الرسععععمية ونحععععن 

ب”لمر عععع”د الي اجنععععدت خبيثععععة ولععععا ناععععرط بعععع  ب” تبعععع”ره ممسسععععة ج ”ديععععة  يععععر خ”لعععععة الي 

 مح”  ةل.

عم  ن ةعاما ل عن   ةع ع:عن لةعلمعا ما العالاس قةعالمالجا ي الن ئبعمش   ع

برلمعععع”ن بععععد  لعليعععع”  قعععع”س  لععععو اللجنععععة الن” ععععب م ععععع”ن الجبععععوريل إن  ال/  ععععوت العععععراق

بعععع جرا  التعععععديةت  لععععة م ععععروط قعععع”نون الععععد ا الطعععع”رذ واألمععععن الوعععع ا   والتنميععععةل واعععع ه 

التوييعععرات ت عععمس العنعععوان برلعععل ماعععردت التنميعععة لععععدا الح”جعععة إلي ععع”ل. و لععع”  الجبعععوريل  ن 

الم”ليععععة تسعععععة لجعععععس الاعععع”نون يععععع”لال  ربعععععة قلعععع”ي” لاععععطل وال يتطععععرق إلععععة جوانععععب   اللجنععععة

ب”لتنميعععة كمععع” جععع”  لععع  الم عععروط الععع ي  رسعععلت  الحكومعععةل. و  ععع”رل إلعععة  ن  الاععع”نون  تتعلعععم

يعععععع”لال  وال  تعععععوللر األمعععععواس لزيععععع”دت اسعععععتخرا  العععععناط وت عععععديرهل وث”نيععععع”  لتعععععولير الوقعععععود 

ل ععععي  الحعععع”ل  يمععععر  لععععة العععععراقيين ب ععععرو   للععععس ومسععععتلزم”ت الك ربعععع”  بمعععع” يجعععععس ا

تعععولير خعععزين  ععع ا   يكاععع  لسعععتة   ععع رل ورابعععع”  يتعلعععم  مععع” ك”نعععت  ليععع  لععع  السععع”بمل وث”لثععع”  ل

  .”بدلل ديون الاةحين وإيج”د آلي”ت لد ا الاط”ط الزرا   المنتال

ة السعععععتبداس  و عععععدد الجبعععععوريل  لعععععة  ن  مجلععععع  العععععوزرا  والبرلمععععع”ن ليسعععععت لعععععدي م” نيعععععل

” ععع”ت بعععين اعععردات البط”قعععة التموينيعععة بمبععع”لا م”ليعععةل. وتععع”بلل  ن  ر يععع” تعععا طرحععع  خعععةس النام

اللجنعععة الم”ليعععة ووزيعععر الم”ليعععة  لععع   بعععد األميعععر  عععةويل بععع”ن جعععز ا معععن الاععع”   الععع ي نعععتال 

  ن ارتا”ط  سع”ر الناط يتا توزيع   لة  كس ناود إلة المواطنينل.
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ع ل  عج   ع  ن ق عمل عقاةعالايلم  م ش عب عمال   ق  عالن ئبعيل  عال  للم ع

ك ععع  الن” عععب  عععن كتلعععة ال ععع”دقون لرليعععم ا” عععا ال ععع”لح ل األحعععدل  عععن تحعععد  يعععوز/الع عععد ن

جديععععد يواجعععع  سععععك”ن المح”ل ععععة يتمثعععععس بمخلاعععع”ت الحععععروب االمريكيععععة ل ممكععععدا  ن الملععععع  

ة ل ل إن  مح”ل عععععوقععععع”س ال ععععع”لح .سعععععيطرل داخعععععس مجلععععع  النعععععواب إل عععععدار قعععععرار إدانعععععة

و لعععع”   ن .”ت تععععع”ن  لحعععد اللح ععععة معععن خطععععر المخلاععع”ت الحربيععععة االمريكيعععةلعععالب عععرت م”زا

 انعععع”  العديععععد مععععن ال ععععك”وال سععععتادا إلععععة األمععععا المتحععععدت ب عععع ا الخ ععععو لل دا يعععع” مجلعععع  

النعععععواب إلعععععة  إيعععععة   اميعععععة ل ععععع ا المولعععععوط كعععععون مخلاععععع”ت امريكععععع” الحربيعععععة ب”تعععععت 

لبرلمعععع”ن التخعععع”  قععععرار نيعععع”ب  داخععععس قبععععة او ولععععة ال عععع”لح ل  ن  الملعععع  سععععيطرل .”ق”تلععععة

 ب أن المخلا”ت الحربية االمريكية الت  ت دد حي”ت  بن”  الب رتل.

 

مل  يعم عنم العن ن  عالمجم ؤعما  ؤعا ل ن لعلمعن  ععع800ال لس نم عالن ئاةع ا لةع

عال    

 800 كععععدت  لععععو مجلعععع  النععععواب سعععع يلة السععععلط”ن ل األحععععدل  ن تحريعععع   /وك”لععععة المعلومععععة

 ععع”دت   مععع”ر نينعععوال لععع   عععس حكومعععة ت عععري  مليععع”ر دينععع”ر  راقععع  معععن األمعععواس المجمعععدت إل

إن  وقعععع”س السععععلط”ن .األ معععع”س يععععراد منعععع  اسععععتوةل ” واالسععععتحوا   لي عععع”  بععععر  مليعععع”ت لسعععع”د 

 تحريعععع  األمععععواس المجمععععدت إل عععع”دت   معععع”ر المح”ل عععع”ت ال يجععععب  ن يععععتا لعععع  الوقععععت الحعععع”ل  

األمعععواس  ن عععر الرق”بعععة والمت”بععععة وتاتعععرب معععن  عععاا”ت  كعععون الحكومعععة ممقتعععة وسعععتااد اععع ه

 عععععن  ر الرمععععع”د لععععع  الاسععععع”د  لم عععععيرت  إلعععععة  ن  تحريععععع  األمعععععواس المجمعععععدت االن  بععععع”رت 

مليعععع”ر دينعععع”ر  راقعععع  مععععن األمععععواس المجمععععدت  800و لعععع”لت  ن   ععععر  وتحريعععع  .”العيععععون

 ”دل.للمح”ل ”ت الت  تلررت جرا  العملي”ت اإلرا”بية سيدخل ” ل  نام الاس
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 ع نا ي عللشي   علمعل لعل   اعن  بعجل ةعانمن بعيئ سععالن ئبعبا ال ي معباس  ع

عالجما ي ةع

 كععععد الن” ععععب  ععععن تحعععع”ل  السععععي”دت  بععععدالكريا  بطعععع”نل اسععععتمرار  /االععععراي الععععع” وك”لععععة انبعععع” 

”ن ل لععععع  ت عععععكيس حكومعععععة االتاععععع”ق معععععل التيععععع”ر ال عععععدريل والحعععععزب العععععديماراط  الكردسعععععت

حععع”س حااعععوا ن ععع”ب جلسعععة انتخععع”ب ر عععي  مععع” بعععين انععع  ل مسعععنب”ر  لل عععرك”  لععع  األ لبيعععةل لي

ل إن مالم ععععكلة الحايايععععة تتمثععععس بتحايععععم وقعععع”س  بطعععع”ن لعععع  لاعععع”  متلاععععز ."الجم وريععععة بععععدونن”

ن” بععععع”ل ولاععععع” لمععععع”  220حلعععععور  ن ععععع”ب جلسعععععة انتخععععع”ب ر عععععي  الجم وريعععععةل التععععع  اععععع 

يكععععن موجععععودا ب”لععععدورات السعععع”باةل  ل واعععع ا لععععا70ا ععععترطت  المحكمععععة االتح”ديععععة لعععع  المعععع”دت 

 ن” ب”م. 220ل”لعللة الح”لية ا  ل  حلور 

ع ب ل ةعن   عم ج عن ئلةعايلم ن ةعال عم  يعب مع لسةعالس يا عالم نمالن ئاةعع

 ”ليععععة ن ععععي   سعععع لة برلم”نيععععة الععععة مععععدير  عععع”ا سععععلطة الن” بععععة  وج ععععت   ععععوت العععععراق/

ومعععن بعععين  اعععا بوعععداد العععدول  .ة لمطععع”ر الطيعععران المعععدن  حعععوس التع”قعععد  لعععة الحم”يعععة األمنيععع

األسععع لة المرسعععلة العععة معععدير  ععع”ا سعععلطة الطيعععران المعععدن ل استاسععع”ر حعععوس :ل المعيععع”ر وناععع”ط 

كة األمنيعععة التععع  الما”لعععلة التععع  تاعععوا  لعععة  س”سععع ” سعععلطة الطيعععران المعععدن  ب”لتع”قعععد معععل ال عععر

 تتولة حم”ية مط”ر بوداد الدول  ل

عايعل ل  عمعال ياقع  عا: لاي س نمعل عالم نلعاالن ئبعالم عالم    ع

ك ععع  الن” عععب  عععن كتلعععة  ععع”دقون احمعععد الموسعععوي ل  عععن الج ععع”ت  /االعععع” وك”لعععة انبععع”  العععراي

التععع  ل ععع” تعععدخةت كبيعععرت لععع  ال عععأن العراقععع ل ليمععع” بعععين انععع  م ال يمكعععن ادارت البلعععد ومعععنة 

يمكعععن تحميعععس  م ال ل انععع وقععع”س الموسعععوي لععع  لاععع”  متلاعععز . " الُم عععس السي”سعععية  بعععر التوريعععدات 

االحعععععزاب السي”سعععععية الا عععععس السي”سععععع  وتعععععر  االحعععععتةس االميركععععع  م ل مبينععععع” ان م التعععععدخس 

والععع”  : م نا”تعععس معععن اجعععس حاععع  التعععوازن ازا  ." البريطععع”ن  لععع  الععععراق اعععو االكبعععر ح”ليععع”

بععععد سعععاوط  التعععدخس البريطععع”ن  والخليجععع  م  ل م عععيرا العععة  عععدا م امك”نيعععة ا تبععع”ر حابعععة مععع”

ولاععععت الموسععععوي الععععة ان م االطعععع”ر التنسععععيا  ." ب”ن عععع”  ععععيعية 2003ال ععععدام   عععع”ا  الن عععع”ا

ال يسععععتطيل ت ععععكيس حكومععععة اخاععععم التحعععع”ل  الثةثعععع  ب”يج”داعععع” م ل مولععععح” انعععع  م ال يوجععععد 

 اي ملمون لة لبية ل  د وت ال در وم رو   م.
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عم ي ة عجم ععالن  يا عم م لةعلمعل لعانما  عالم ؤعال  ملم عالشمي ن ئبععال

اكععععد الن” ععععب  ععععن االطعععع”ر التنسععععيا  محمععععد ال ععععمري ل األحععععدل ان مو ععععد الجلسععععة  المعلومععععة /

المابلععععة لععععا تتلععععة  ععععورت ” ب”نت عععع”ر معععع” ت ععععس إليعععع  الاععععوال السي”سععععية ل م ععععيرا إلععععة  ن  ن 

  جميعععل الخيععع”رات ماتوحعععة لععع  حععع”س انت ععع”  المعععدت الا”نونيعععة لععع  السععع”د  معععن نيسععع”ن الحععع”ل

ت الدسععععتورية المتعلاععععة ب”ختيعععع”ر ر ععععي  الجم وريععععة تنت عععع  لعععع  دت المععععد إن  المععععوقعععع”س ال ععععمري .

و لععع”   ن  جميعععل الخيععع”رات ماتوحعععة لععع  حععع”س انت ععع”  المعععدت .”السععع”د  معععن ال ععع ر الجععع”ري

ان  الدسععععتورية و ععععدا الو ععععوس إلععععة توالععععم بععععين التيعععع”ر ال ععععدري واالطعععع”ر التنسععععيا لل مبينعععع”

ر واالطععع”ر معععن  جعععس توييعععر الولعععل العععراان  حعععس األزمعععة الح”ليعععة مراعععون بععع”لتوالم بعععين التيععع”

 يس الحكومة المابلةل.والمل  بت ك

عم ب عل محعمل   عل   عالمل ل   عالملييؤعا  عمش  لعالل  مةععالن ئبع  زا عمن  ي

وطن  الكردسععععت”ن  سعععوزان من ععععورل االحععععدل د عععت الن” ععععب  ععععن االتحععع”د العععع وك”لعععة المعلومععععة/

ديععععدت ال عععع”دت العمععععس بملعععع  ا معععع”ر المح”ل عععع”ت الععععة لععععرورت االسععععراط بت ععععكيس الحكومععععة الج

وق”لعععت من عععور .”د المتعلاعععة ب” مععع”ر تلععع  المح”ل ععع”ت المحعععررتل ليمععع”  كعععدت لعععتة ملاععع”ت الاسععع

إن  االحععععزاب السي”سععععية البععععد مععععن ان تاععععدا التنعععع”زالت وتبتعععععد  ععععن التمسعععع  ب”را  عععع” وتخاعععع  

لعععتة ملاععع”ت الاسععع”د  متطلب”ت ععع” الجعععس الملععع  قعععدم” بت عععكيس الحكومعععة الجديعععدت معععن اجعععس ا ععع”دت

والعععع”لتل  ن  ت ععععكيس الحكومععععة سيسععععرط مععععن ا معععع”ر .“ إ معععع”ر المح”ل عععع”ت المحععععررتلعععع  

المح”ل عععع”ت التعععع   ”نععععت مععععن العمليعععع”ت االرا”بيععععة واالجراميععععة التعععع  ط”لت عععع” لعععع  الاتععععرت 

السععع”باةل ب”اللععع”لة العععة معرلعععة ايعععن يععع اب المععع”س المخ ععع  ل ععع ه المح”ل ععع”ت والبعععد  بتنايععع  

  ”ل.مة ال ”دت الحي”ت ليالم ”ريل الةز

 

ع عا عللعا  عا:س يع الم  يع  ا  ع قم  عا   عم   لعال  م يم س  ع ن ن ئبععال

اكععععد الن” ععععب المسععععتاس م ععععطاة سععععند ل ان اي حععععس بععععين االطعععع”ر  /وك”لععععة انبعععع”  الععععراي الععععع”ا

التنسععععيا  والتيعععع”ر ال ععععدري سععععيباة وقتيعععع” بععععدون تعععععديس الدسععععتور ل ليمعععع” بععععين ان المسععععتالين 

ل ان م وقعععع”س سععععند لعععع  لاعععع”  متلاععععز ."  االنتخ”بعععع”ت ”ملوا بعععع”لتويير االخيععععر العععع ي ح ععععس لععععتاعععع

المسععععتاس يتحععععوس الععععة طعععع” ا  ومنعععع”طا   نععععدم” يععععدخس الععععة مجلعععع  النععععواب م ل مبينعععع” ان م 

المسععععتالين اليارحععععوا ب”نت عععع”ر اي طععععر   لععععة حسعععع”ب االخععععر للععععة  ععععن رللعععع ا الي 

 ععع”ا العععدوا ر المتععععددت ر عععا ان عععا تا”دوا معععن نينيين لعععا يسعععوتععع”بل سعععند ان م الت عععر." تعطيعععس

 اكثر الن”  الارحين ب  ل  االنتخ”ب”ت االخيرت م.
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عالجن امع س لبعيئ سعال زيا عام ق  عم ازنةعق   ؤعالشيسةعا:مل   ةالن ئبعز   ع

األحععععدل طلبعععع”  إلععععة ر ععععي  وجعععع   لععععو مجلعععع  النععععوابل زيعععع”د الجنعععع”ب ل  /السععععومرية نيععععوز

وقععععع”س .ديعععععةة الكععععع” م  يخععععع  موازنعععععة قيععععع”دت ال عععععرطة االتح”مجلععععع  العععععوزرا ل م عععععطا

 ل إن  موج  طلب”  إلة الك” م  من  جس تدقيم موازنة قي”دت ال رطة االتح”ديةم.الجن”ب  

 

  عع%ع..الم ل ةعالن  ا ةعع35ن   عن عمقل مع ي  م  عل   عن    عل  مةعلمعال  ن  عا  مةعع

عمي ل   ع  ن يع20ي   عا  مةعق ن  عالم عالعاائمع ال بمعالس ي ع م م عق

ن انعععع”  ال لعععع  حععععدين  لععععو اللجنععععة الم”ليععععةل الن” ععععب المسععععتاس سععععج”د سعععع”لاقعععع”س  الععععزورا /

ا ترالعععع”ت مععععن حيععععن المبععععد   لععععة قعععع”نون االمععععن الوعععع ا   والععععد ا الطعععع”رذ المرسععععس مععععن 

الحكومععععة والعععع ي تععععتا من”ق ععععت  ابن لعععع  مجلعععع  النععععوابل لكععععون الاعععع”نون ب ععععيوت  الح”ليععععة 

 ععععةحي”ت مجلعععع  النععععواب لعععع  قعععع”نون الموازنععععة. مبينعععع”: ان قعععع”نون الموازنععععة ليعععع  سي عععع”در 

وجعععع  االناعععع”ق ويتوالععععم مععععل خطععععط التنميععععة الوطنيععععة لععععم”ن”ت ك”ليععععة لوحععععدات ال ععععر  وا

وسي”سععععة الدولععععةل إال ان الاعععع”نون الحعععع”ل  يخلععععو مععععن  ل .و لعععع” : ان الاعععع”نون يخلععععو ايلعععع” 

ية و يراعععع” التعععع   عععع”دت تكععععون موجععععودت لعععع  مععععن اوراق اقت عععع”دية موج ععععة او تنبععععمات اقت عععع”د 

اعععع ا الاعععع”نون يخلععععو  بينمعععع” 2019لسععععنة  6قعععع”نون الموازنععععة او قعععع”نون االدارت الم”ليععععة رقععععا 

تم”معععع” مععععن كععععس اعععع ه االوراق االقت عععع”دية. اللتعععع” الععععة: ان اللععععم”نة االكثععععر اععععو االسععععراط 

االقت عععع”دية  بمن”ق ععععة قعععع”نون الموازنععععة واقراراعععع” النعععع  معلععععوا التا” ععععيس وموجعععع  السي”سعععع”ت 

للدولة.وا عععع”ر الععععة ان  ال ععععد  كمعععع” اععععو معلععععن مععععن الاعععع”نون اععععو االمععععن الوعععع ا   والتحععععوط 

ر والتنميعععةل إال انععع   كععع   لععع  لكعععون الاععع”نون سي عععبة  بععع”رت  عععن  عععي  ماتعععول واالسعععتثم”

 20تريليععععون دينععع”رل ب”إللعععع”لة الععععة الاعععع”   معععن الموازنععععةل للععععة  ععععن  25للحكومعععة بايمععععة 

ق”لععععت  لععععو اللجنععععة الم”ليععععة الن” بععععة  ععععن الحععععزب الععععديماراط   ت عععع”ل تريليعععون قععععرو ل.من ج

% 35ل:  ن إقلعععععيا كردسعععععت”ن لديععععع  نااععععع”ت ح”كمعععععة بايمعععععة الكردسعععععت”ن ل اخعععععة  العععععدليم ل

متعلاععععة ب”لبط”قععععة التموينيععععةل ومسععععتحا”ت الاةحععععينل و يلعععع”  متعلاععععة ب”ألدويععععة سععععيتا إدخ”ل عععع” 

:  ن اللجنععععة الم”ليععععة تعمععععس لتحايععععم لعععع  اعععع ا المولععععوطل سععععتكون لعععع  ح ععععة االقليا.والعععع”لت 

ابلععععة  لععععة جميععععل  نحعععع”  العععععراق وال عععععب العدالععععة لعععع  التوزيععععل ب عععع ا الاعععع”نون والاععععوانين الم

العراقعععع ل بمسعععع”وات دون تحيز.ولعععع  وقععععت سعععع”بمل د ععععت اللجنععععة الم”ليععععة الني”بيععععة إلععععة إرسعععع”س 

  ملا”ت مستحا”ت ماردات البط”قة التموينية واألمن الو ا   الي ”.
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علعالج    عل لعالزمةعال     ة عل ن عجز ا عم عالم س لعج ال"

ل األحعععدل  ن ر عععي  كتلعععة الجيعععس الجديعععد الن” عععب سعععروت  بعععد الواحعععد ا تبعععرت  /مرية نيعععوزوالسععع

الكتلععععة ليسععععت جععععز ا  مععععن التعطيععععسل ليمعععع”   عععع”رت الععععة  ن الم عععع”ل  لعععع  إقلععععيا كردسععععت”ن 

ينم العععع ي تبثعععع  السععععومرية وق”لععععت  بععععد الواحععععد خععععةس حععععديث ” لبرنعععع”مال م  ععععر."محزبيععععة

د ومععععن اجععععس ال عععععبمل م ععععددت بعععع”لاوس س الجديععععد لديعععع  تحعععع”ل  مععععل امتععععداالالعععع” يةل إن مالجيعععع

و لعععع”لت  ن مالجيععععس الجديععععد كعععع”ن اتا”قعععع  مععععل التيعععع”ر ال ععععدري ."ملسععععن” جععععز ا  مععععن التعطيععععس

 والسي”دت وكن” نر ب بلوط ا  لة الحزب الديماراط  الكردست”ن  ولا يحدن ا ام.
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ع  لحع يئ  مع الث  عم ز زعال الق  عا  عال ياقع م يا ع

بحعععععن ر عععععي  الجم وريعععععة بعععععراا  ععععع”لةل خعععععةس ات ععععع”س اععععع”تا ل معععععل ن يعععععره  ال عععععب”ل/

اإليرانعععع  إبععععراايا ر يسعععع ل بمن”سععععبة حلععععوس  عععع ر رملعععع”ن المبعععع”ر ل سععععير العةقعععع”ت الثن” يععععة 

و عععدد  . العةقععع”ت بعععين البلعععدين بعععين البلعععدين والالععع”ي”  ات االاتمععع”ا الم عععتر  وسعععبس تعزيعععز

ملععععرورت التععععع”ون الم ععععتر  بععععين البلععععدين لمواج ععععة التحععععدي”ت التعععع  تواجعععع   ی”لةل  لعععع عععع

المنطاععععةمر معربعععع”   ععععن ما تاعععع”ده ب”لععععدور الاععععع”س العععع ي تلععععطلل بعععع  إيععععران لتعزيععععز األمععععن 

 ن مبوعععداد وط عععران ت عععترك”ن لععع  العديعععد معععن وج ععع”ت  و لععع” ل ."واالسعععتارار لععع  المنطاعععة

العةقعععة بعععين البلعععدين يسععع م”ن بتععععأمين  ی عععا وتعزيعععز مسععععتو عععر اإلقليميعععة والدوليعععة ر و ن د الن

م ععععع”لة ال ععععععبين ال عععععدياين و ععععععوب المنطاعععععةم. و ولعععععة  ععععع”لةل  ن مخيععععع”رات حعععععس 

 یاألزمعععع”ت اإلقليميععععة التععععأت  إال مععععن خععععةس دوس و عععععوب اعععع ه المنطاععععة مععععن دون اللجععععو  إلعععع

التجعععع”ري بععععين توسععععيل التععععع”ون االقت عععع”دي وميععععة م ا یاألجنبيععععةم. و ععععدد  عععع”لةل  لعععع یالاععععو

 ن ماإلمك”نعععع”ت االقت عععع”دية المتععععولرت لعععع  البلععععدين تسععععتطيل  ن تخععععدا  یالبلععععدينم ل م ععععيرا  إلعععع

ملعععرورت التعععع”ون  یج”نبععع ل  كعععد ر يسععع ل  لععع معععن ." مليعععة التنميعععة الم عععتركة لععع  البلعععدين

مد ععععا  یالاععععع”س بععععين العععععراق وإيععععران لععععد ا األمععععن واالسععععتارار لعععع  المنطاععععةمل م ععععددا  لعععع

المسععععتويين اإلقليمعععع  والععععدول .  وتعععع”بلل  یت واسععععتاةس و مععععن ومك”نععععة العععععراق  لععععبععععةده لوحععععد 

بععععأمن  لععععر ن مط ععععران تعتاععععد  ن  ي خععععرق  منعععع  لعععع  العععععراق م معععع” كعععع”ن حجمعععع  ل نعععع  ي

يعععد و إيعععران لعععد ا م ععع”لة ال ععععب العراقععع  ود عععا ت عععكيس حكومعععة قويعععة المنطاعععةل واععع ا م”

مععععن واالسععععتارار لعععع  المنطاععععة مععععن دون لتعزيععععز األ یلعععع  العععععراقمل مبينعععع”  ن مبععععةده تسععععع

حسععع”ب م ععع”لة دوس  یلتحايعععم م ععع”لح ” الخ” عععة  لععع یتعععدخس العوامعععس األجنبيعععة التععع  تسعععع

 و عوب المنطاةم .
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عالشيسةعمم ل عا لم ع المن يا ععال   ممع   يعم ج ا  عل   ؤ

  ععععدر ر ععععي  الععععوزرا  م ععععطاة الكعععع” م ل اليععععوا األحععععدل توجي عععع”ت  /وك”لععععة االنبعععع”  العراقيععععة

ان مععع” حعععدن معععن إحعععراق لماعععر لاععع”دت ال عععرطة تتعلعععم بععع”ألمن والمخعععدراتل ليمععع” ا ععع”ر العععة 

 وقععع”س الكععع” م  لععع  كلمعععة لععع  خعععةس زي”رتععع .حزبععع  لععع  األسعععبوط الم”لععع   معععر  يعععر مابعععوس

س الكثيععععر مععععن المع”نعععع”ت  لععععة مععععدال سععععنوات طويلععععةل ماععععر وزارت الداخليععععة  إن م عععععبن” تحمععععر

بنيععععة  لععععة االسععععتارار األمنعععع  حابععععة جديععععدت م 2003وكعععع”ن ين ععععد لعععع  مرحلععععة معععع” بعععععد 

واالقت ععععع”دي واالجتمععععع”  ل لكعععععن ال عععععرو  الداخليعععععة والخ”رجيعععععة جعلعععععت الععععععراق يمعععععر 

ديةمل مبينععع”   ن م بنععع”    ععععبن” يعي عععون لععع  بمرحلعععة معععن اسعععتنزا  ط”ق”تععع  الب عععرية واالقت ععع”

 مععععوا العععععراق لعععع  ولععععل اجتمعععع”   خعععع”  لعععع  ايعععع”ا   رملعععع”ن المبعععع”ر ل يمتعععع”ز بكث”لععععة 

جتمعععع”   بععععين وقتعععع  اإللطعععع”ر والسععععحورل واعععع ا يتطلععععب مععععن الايعععع”دات األمنيععععة التوا ععععس اال

 ا تم”د سي”ق”ت خ” ة وجديدت تتة ا مل حركة المجمتل  ومتطلب”ت م.

 

عةعا ش  ل   عبل ع الالعمععامل  عالل  ق   عم  لجال    عال

األحععععدل مععععل اتحعععع”د الحاععععوقيين مع”لجععععة  بحععععن مجلعععع  الالعععع”  األ لععععةل وك”لععععة االنبعععع”  العراقيععععة/

إن و كعععر المجلععع  لععع  بيععع”ن .اإل عععك”لي”ت التععع  تواجععع  الحاعععوق   ثنععع”  تأديعععة  ملععع  لععع  المحععع”كا

ابس ر ععععي  اتحعععع”د الحاععععوقيين مر ععععي  مجلعععع  الالعععع”  األ لععععة الا”لعععع  لعععع” م زيععععدانل اسععععت

واولععععةل ان مالجعععع”نبينل ."راقيين محمععععد نعمعععع”ن الععععداودي و  لعععع”  مجلعععع  ادارت االتحعععع”د الععععع

وقعععدا ر عععي  ."بحثععع” مع”لجعععة اال عععك”لي”ت التععع  تواجععع  الحاعععوق   ثنععع”  تأديعععة  ملععع  لععع  المحععع”كا

لععع  االتحععع”د مدرط االتحععع”د إلعععة ر عععي  مجلععع  الالععع”  األ لعععة تكريمععع”  لععع   عععن مواقععع  المج

 ل  د ا االتح”دم
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عالعز ع  ب عمل عم ل  عالنس بعا بالممعالل  مم

لععععع”ا لمجلعععع  الععععوزرا  حميععععد نعععععيا الوععععزيل خععععةس ترمسعععع ل  معععع  نعععع”قم األمععععين ا /ال ععععب”ل

ل إ ععععداد من جيععععة 2022األحععععدل الجلسععععة األولععععة لخليععععة اإل ععععةا الحكععععوم  للععععع”ا الجعععع”ري 

ة ب عععكس  عععا”  إلعععة العععر ي العععع”ا المحلععع ل  معععس والعععحة تعكععع  الخطعععط والبعععرامال الحكوميععع

 ” الحكومععععة لتجعععع”وز واإلقليمعععع  والععععدول ل للععععة   ععععن الك عععع   ععععن المع”لجعععع”ت التعععع  ولعععععت

األزمععععع”تل بين ععععع” قعععععرارات مجلععععع  العععععوزرا  ب عععععأن األمعععععن الوععععع ا   والمعععععوارد الم” يعععععة 

ولاععععت الوععععزيل بحسععععب بيعععع”ن لخليععععة اإل ععععةا الحكععععوم ل إلععععة م اميععععة توحيععععد .والزرا ععععة

”ب اإل ةمعععع  الحكععععوم  وولععععل آليعععع”ت تُرا عععع  التك”مععععس بععععين الت ععععكيةت اإل ةميععععة الخطعععع

ك”لعععةل وال سعععيم” لععع  مععع” يتعلعععم ب”لملاععع”ت التععع  ل ععع” تمععع”  مب” عععر لععع  الممسسععع”ت الحكوميعععة 

 مل المواطنينم.

 

 

عالنزا ة عا م  امعمل ل ع الحعال   عبل عنل  ةعاامزازع مل معيش ع

اي عععة النزااعععةل اليعععوا األحعععدل  عععدور  معععر اسعععتاداا بحعععم محععع”ل    لنعععت  /وك”لعععة االنبععع”  العراقيعععة 

ة مععععن  حععععد الماعععع”ولين وق”لععععت دا ععععرت . ععععةل الععععدين  لععععة خلايععععة ابتععععزازل وتلاعععع  مبعععع”لا م”ليععععر

إنر ممحكمعععة تحايعععم الكعععر  الث”نيعععة   عععدرت  معععر اسعععتاداا  بحعععمل  ة لععع  بيععع”ن التحاياععع”ت ب”ل ي ععع

ة ات ”معععع  بعععع”بتز ة  محعععع”ل   ععععةل الععععدين  لععععة خلايععععر از  حععععد الُماعععع”ولين و خعععع  مبعععع”لا م”ليععععر

ة  عععن الم ععع”ريل التععع  قععع”ا بت نايععع ا” لععع  و جعععةت  منععع ر لاععع”  قي”مععع  بععع طةق ُمسعععتحا”ت  الم”ليعععر

 الُمح”ل ةل للة   ن م ”ريل وُمستحا”ت   خرالم.
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شي اعاليقمعال    معلمعميالل عالن يؤع ن ب عم     عال  لةعمل عمي  لعع  عمالمنس سع

ع  عم    ا عا  ن

ك ععععات وزارت التخطععععيط  ععععن ان م ععععروط الععععرقا الععععو يا  لعععع  مراحلعععع  األخيععععرتل  الععععزورا /

ولعععع  حععععين بينععععت ااميععععة الم ععععروط ود ععععت ممسسعععع”ت الدولععععة ك”لععععة الععععة المسعععع”ر ة ب رسعععع”س 

بي”نعععع”ت مو اي عععع”ل اكععععدت انعععع  ابتععععدا   مععععن  عععع ر تمععععوز المابععععس سععععيتا ربععععط  ععععر  رواتععععب 

ارت التخطععععيطل  بععععد الزاععععرت قعععع”س المتحععععدن ب”سععععا وزو.المععععو اين بمن ععععة الععععرقا الععععو يا 

ل: ان  العمععععس متوا ععععس بم ععععروط الععععرقا الععععو يا  ونحععععن لعععع  المراحععععس االخيععععرت ال نععععداويل

العععع  مو عععع  دخلععععوا لعععع   41مةيععععين و 3وسععععجلن” الععععة حععععد ن ”يععععة  عععع ر  ععععب”ط الم”لعععع  

ت من عععة العععرقا العععو يا لل م عععيرا العععة ان  انععع”  بعععع  الج ععع”ت مععع” زالعععت لعععا ترسعععس بي”نععع”

مو اي ععع”لل ممكعععدا ان  مجلععع  العععوزرا  ا عععدر توجي ععع” العععة كعععس ممسسععع”ت الدولعععة بلعععرورت 

 االسراط ب كم”س بي”ن”ت مو اي ” وارس”ل ” الة وزارت التخطيطل.

 

ع%17ال لة عن اةعممل معجيبممعل  حع  ي ن علمعممج  زع

ل  كععععرت وزارت ال ععععحةل  معععع  االحععععدل  ن نسععععبة متلاعععع  الجععععر تين مععععن لاعععع”  ععععوت العععععراق/

% لاععععطل ممكععععدت  ن خطععععر الاعععع”يرو  معععع” زاس مسععععتمرا  حتععععة 17كورونعععع” لعععع  العععععراق بلوععععت 

 مل تج”وز الموجة الرابعة.

 

عال   ممع  ج عا الجعجيل عالمج ج  عا عق يعن يجعال ياق

وجعععع  ر ععععي  الععععوزرا  م ععععطاة الكعععع” م  بناععععس الحعععع”الت الحرجععععة مععععن جرحععععة  ال ععععب”ل/

وقععع”س محععع”ل   ي قععع”ر محمعععد .خععع”ر  الععععراقاحتج”جععع”ت ت عععرين لععع  مح”ل عععة  ي قععع”ر إلعععة 

نعععة : إنععع  مبنععع”   لعععة توجي ععع”ت ر عععي  العععوزرا  م عععطاة الكععع” م  جععع”    لععع”  لجالوعععزي

االسعععتاداا واإلخعععة  لععع  وزارت ال عععحة معععن بوعععداد إلعععة  ي قععع”ر لت عععخي  الحععع”الت الحرجعععة 

 معععن جرحعععة االحتج”جععع”ت لععع  المح”ل عععة ونال ععع”  لعععة وجععع  السعععر ة إلعععة خععع”ر  العععبةد لتلاععع 

 العة م.
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عن    عالل لمعع17الم ل مع عمم   عالم   معلل يا   عال ل  عال عع

االحععععدل تمديععععد التاععععديا للدراسعععع”ت الععععع”ل  والبحععععن العلمعععع ل ا لنععععت وزارت التعلععععيا  بععععدر نيععععوز/

انععع ل حر عععع”  لعععة اسععععتكم”س المتعلاعععع”ت و كعععر بيعععع”ن للععععوزارت .نيسععع”ن الحعععع”ل  17العليععع” الععععة 

لمتاعععدمين للدراسععع”ت العليععع” التععع  و عععلت   عععداداا العععة  كثعععر معععن الدراسعععية وتعععدقيم بي”نععع”ت ا

 عععع ”دات الععععدبلوا الععععع”ل  والم”جسععععتير والععععدكتوراه واسععععتج”بة خمسععععين  لاعععع” مععععوز ين  لععععة 

لخ و عععععية ال ععععع ر الالعععععيس قعععععررت وزارت التعلعععععيا العععععع”ل  والبحعععععن العلمععععع  تمديعععععد معععععدت 

وتمديععععد سععععا  إجععععرا ات  2022نيسعععع”ن الحعععع”ل   17التاععععديا الععععة  ”يععععة يععععوا األحععععد الموالععععم 

 من ال  ر ناس ل 24التدقيم الة  ”ية 

 

عالمنس سعم ش عب عمياجععن اةعز   ؤع    عال ياق

  لنعععت وزارت التخطعععيطل اليعععوا  ألحعععد ل  عععن تراجعععل نسعععبة زيععع”دت السعععك”نل  ”زيعععة  بعععدر نيعععوز/

 لععع  إلعععة انخاععع”  مععععدس الخ عععوبة وازديععع”د ح”لعععة العععو  ل لععع  حعععين   ععع”رت إلعععة  ن  عععدد 

الرسععععم  لععععوزارت التخطععععيط  وقعععع”س المتحععععدن .مليععععون نسععععمة 41العععععراق ح”ليعععع”  يتجعععع”وز  سععععك”ن

 بعععد الزاعععرت ال نعععداويل لععع  ت عععرية ت”بعتععع / بعععدر نيعععوز/ل إنععع   قبعععس   عععر سعععنوات ك”نعععت 

% معععع” يعنعععع  2.6%ل وابن تراجعععععت إلععععة 3.3نسععععبة الزيعععع”دت السععععنوية لعععع  السععععك”ن تسعععع”وي 

ألسعععععب”ب تتعععععراول مععععع” بعععععين انخاععععع”  مععععععدس و ولعععععةل  ن  ا.” ن انععععع”  انحعععععدارا  وتراجعععععع”  

 طاعععع”س لعععع  الع” لععععةل و يلعععع”  ازديعععع”د ح”لععععة  3.5 طاعععع”سل وابن  5”ن المعععععدس الخ ععععوبةل إ  كعععع

الععععو  ل إ  ا ععععبحت بععععع  العوا ععععس تخطععععط وتكتاعععع  بطاععععس  و طالععععين لاععععط ولعععع   بعععععد 

مليعععععون نسعععععمةلل  41و لععععع” ل  ن   عععععدد السعععععك”ن الحععععع”ل  يتجععععع”وز .” طاععععع”س 3األحعععععواس 

ب اقت عععع”دية لععععي  سعععع ة  ألن  ن  الحععععدين  ععععن ت ععععريل قعععع”نون لتحديععععد النسععععس ألسععععب”معتبععععرا  

انععع”  من ومعععة اجتم” يعععة تعععرل   لععع  وسعععتكون لععع  تعععدا ي”ت سعععلبية  لعععة الواقعععل االقت ععع”دي 

ا  تحديععععد النسععععس وسععععيتحوس المجتمععععل مععععن مجتمععععل  عععع”ب نحععععو  عععععب ك ععععس  لعععع  البلععععد جععععرر

ات المابلعععععة  ن يحعععععدن تراجعععععل بنسعععععب وتععععع”بل ال نعععععداويل  ن  توقع”تنععععع” للسعععععنو.”ومسعععععت ل 

 ”نية وب”لت”ل  ال توجد ح”جة لتحديد النسسل.الزي”دت السك
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عالم    ةعم ل عللعنل عاللزابعال     ةع

ل:  ن  ماولععععية االنتخ”بعععع”ت تسعععععة التخعععع”  اإلجععععرا ات  كععععر بيعععع”ن للماولععععية/ الععععزورا 

 زين لعععع  االنتخ”بعععع”ت البرلم”نيععععة الا”نونيععععة واإلداريععععة إل عععع”دت مبعععع”لا التأمينعععع”ت للمر ععععحين الاعععع”

معععن خعععةس طلعععب  خ ععع  يُاعععدا لععع  مك”تعععب المح”ل ععع”ت االنتخ”بيعععة ك”لعععةل بععععد  2021للعععع”ا 

( لسعععععنة 5لن ععععع”ا الحمعععععةت االنتخ”بيعععععة رقعععععا   اسعععععتيا”  مبععععع”لا الورامععععع”ت للمخععععع”لاين معععععن ا

ل للععععة   ععععن تبليععععا المر ععععحين المخعععع”لاين ك”لععععةل العععع ين  ععععدرت بحا ععععا  رامعععع”ت 2020

واولععععةل .”(  يعععع”ا مععععن تعععع”ري  التبليععععا 10بلععععرورت الععععدلل خععععةس لتععععرت حععععددت بععععع   م”ليععععة 

دا العععة  نلمجلععع  الماولعععين اتخععع  قعععرارا  بحعععس  حعععد األحعععزاب السي”سعععيةل  بنععع”    لعععة طلعععب قعععُ

دا ععععرت  ععععمون األحععععزاب والتن يمعععع”ت السي”سععععية مععععن قبععععس ال يععععأت التأسيسععععيةل يالعععع  بحععععس 

 الحزبل.

 

عقي ن ..ع ال   عال     ةعنم معن  يع ال عالل  م ع:عنن  عجيعالن يعمل 

ل انععع  ال خيععع”ر اكعععد ر عععي  تحععع”ل  قعععوال الدولعععة الوطنيعععة  مععع”ر الحكعععيال اليعععوا  /ايعععرن نيعععوز

وقععع”س الحكعععيا لععع  ما”بلعععة متلاعععزتل ت”بعت ععع” ايعععرن .ا الاعععوال السي”سعععية اال التاععع”اا ليمععع” بين ععع”امععع”

خيعععع”ر لنعععع” إال  ن نتاعععع”اا مععععل  نيععععوز:    تاععععد  نعععع  ال ي ععععة إال ال ععععحيةل وال ععععحية اععععو  ن ال

بعلععععن”ل و ن نتععععع”يم مععععل بعلععععن”ل و ن نتحمععععس اإلختةلعععع”ت ليمعععع” بيننعععع”ل و ن نبنعععع  ناوسععععن” 

والععع”   لنباعععة نلعععوط ون عععجل ونلعععال ومعععن لعععال ولعععال .” لعععة  سععع   عععحيحة وقلوبنععع” وبةدنععع”

 ومن جد وجدل حتة لو  س   ل من” ل  لح ة م”ل.

 

عايعل م  عل عالش  ةعزلعب عمش  لعال ملةعا: ال  مي ع    علل   يعاللم نم عل عنمن 

 كعععد ر عععي  تحععع”ل  الاعععتة الحععع”  اععع”دي العععع”مري خعععةس اسعععتاب”ل  السعععاير االلمععع”ن  بعععدر نيعععوز/ 

لعععدال الععععراقل مععع”رتينيز ييوععع”رل اليعععوا االحعععدل لععع  مكتبععع  ببوعععداد إن  االطععع”ر ال عععيع  لعععا ولعععن 

وقعععع”س الععععع”مري خععععةس .”كيس الكتلععععة األكبععععر للععععم”ن حععععم المكععععون ال ععععيع يتنعععع”زس  ععععن ت عععع

اللاعععع” :  يجععععب ان يتحاععععم االسععععتارار السي”سعععع  ألن  لعععع  ينععععتال حكومععععة قويععععة ومسععععتارت تكععععون 

و ثنععععة ر ععععي  تحعععع”ل  .”قعععع”درت  لععععة حاعععع  األمععععن واالسععععتارار وتاععععديا الخععععدم”ت للمععععواطنين

للعععععراق واحتععععراا سععععي”دت لل م ععععددا   لععععة الاععععتةل  لععععة  دور الحكومععععة االلم”نيععععة لعععع  د م عععع” 

تطععععوير العةقعععع”ت االقت عععع”دية واالسععععتا”دت مععععن الخبععععرات االلم”نيععععة السععععيم” لعععع   لععععرورت 
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معععن ج”نبععع ل  كعععد ييوععع”رل ان  الم”نيععع” لعععن تتعععدخس لععع  الععععراق كمععع” ”.مجععع”س الط”قعععة الك رب” يعععة

الععععراق م معععة كععع”ن ن ج ععع” لععع  السععع”بم وسعععنتع”مس معععل  ي حكومعععة ي عععكل ” العراقيعععون وسعععي”دت 

 لن”ل.

 

ع“ململة”عليا معبياق ةع لةعال  ن   عمي   ع  لة 

ولععععة محتلععععة اكععععد  لععععو دولععععة الاعععع”نون تركعععع  العتبعععع ل االحععععدل بعععع”ن تركيعععع” د  بععععدر نيععععوز/

ألرالعععع   راقيععععةل م ععععيرا الععععة  ن التو ععععس التركعععع  اسعععع ا لعععع  نععععزول اال  االسععععر لعععع  

لانل التاسععععير المنطاعععع  لوجععععود الاععععوات التركيععععة لعععع  اجععععزا  وقعععع”س العتبعععع  .السععععنوات الم”لععععية

كععععرر م  ععععم”س العععععراق اععععو  ن عععع” دولععععة احععععتةسلل ممكععععدا  ن  الا عععع  المتواسعععععة مععععن منعععع”ط

والعععع”  العتب لانعععع   ر ععععا خطععععورت التو ععععس التركعععع  .”للاععععرال اععععو انت عععع”  للسععععي”دت الوطنيععععة

وتدا ي”تعععع   لععععة حيعععع”ت اال  العوا ععععس لكننعععع” نتاعععع”جو بوعععع  ن ععععر مععععن قبععععس بععععع  الاععععوال 

لعراقعععع لل مبينعععع”  ن  م”تاعلعععع  السي”سععععية وكععععأن االمععععر الي ععععكس خطععععورت  لععععة االمععععن الاععععوم  ا

”ر وكعععععس مععععع” تطرحععععع  معععععن  را عععععل وحجعععععال  يعععععر تركيععععع” اعععععو احعععععتةس لععععع  ولعععععة الن ععععع

وا عععع”ر الععععة ان  التو ععععس التركعععع  اسعععع ا لعععع  نععععزول اال  االسععععر لعععع  السععععنوات .”مابععععوس

الم”لععععية وتععععدمير قععععرال وق ععععب”ت واسعععععةلل اللتعععع” الععععة ان   ععععدا تسععععليط االلععععوا   لععععة 

 ا كبيرتل.م”يحدن او االخر  ةمة استا ”

 

ع ي  عا س يعالمن   معمن محعبل عاللل لعا  ج ا ةعلش زعالنزبلمعلل   يعالما

بحعععن األمعععين العععع”ا لحركعععة   ععع” ب  اعععس الحعععم ال عععي  قعععي  الخز لععع ل اليعععوا  بعععدر نيعععوز/

االحععععدل مععععل سععععاير جم وريععععة م ععععر العربيععععة وليععععد إسععععم” يس الم عععع د السي”سعععع  لعععع  العععععراق 

انعععع  :لجععععرال خععععةس اللاعععع”  بحععععن الم عععع د السي”سعععع  لعععع  ن و كععععر مكتبعععع ل لعععع  بيعععع”.والمنطاععععة

العةقععععع”ت التأريخيعععععة بعععععين ال ععععععبين ال عععععاياين العراقععععع  الععععععراق والمنطاعععععة معععععل إسعععععتعرا  

واكععععد ال ععععي  الخز لعععع ل  ن  اإلطعععع”ر التنسععععيا  لععععي  مععععل اإلنسععععداد السي”سعععع  .”والم ععععري

 عععن اإلق ععع”  وإننععع”  وتعطيعععس م ععع”لة البلعععد وإنمععع” اعععو مناعععتة  لعععة الحلعععوس اإليج”بيعععة البعيعععدت

 نرحب بأي دو
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ع ا:مل  ع ا العي  لةعمل عا س يع الم  ي

بعععععن االتحعععع”د الععععوطن  الكردسععععت”ن ل األحععععدل رسعععع”لة إلععععة التيعععع”ر ال ععععدري  /وك”لععععة المعلومععععة

وقعععع”س .واإلطعععع”ر التنسععععيا ل مولععععح”   نل تنعععع”لر الطععععرلين حعععع”جز كبيععععر  معععع”ا ت ععععكيس الحكومععععة

تاعععع”رب التيعععع”ر ال ععععدري واإلطعععع”ر التنسععععيا  وتوحيععععد إن   لععععو االتحعععع”د محمععععود خو ععععن”و 

الاعععععرار ال عععععيع  سعععععيعجس انعاععععع”د جلسعععععة البرلمععععع”ن وتمريعععععر ر عععععي  الجم وريةللممكعععععدا   ن 

اعععع”رب والتوالععععم كونعععع  األكبععععر داخععععس العمليععععة السي”سععععية وت ععععكيس  المكععععون ال ععععيع  ملععععزا ب”لت

ن سيلععععل الناعععع”ط و لعععع”   ن  التاعععع”رب بععععين الطععععرلي.”الحكومععععة يعتمععععد  ليعععع  ب ععععكس مب” ععععر

 لععععة الحععععرو  ويا عععع  جميععععل المخططعععع”ت الخ”رجيععععةلل م ععععيرا  إلععععة  ن   طععععرا  التحعععع”ل  

 وا تمرير ريبر احمدل.الثةث  استاوت بد وات ال در بت كيس حكومة األ لبية وح”ول

 

ع..ع:علل لعلمعالل ٢٠٢٢م ازنةع

   

تاعععع”ط األسععععع”ر بععععر ا طروحعععع”ت وماترحعععع”ت الج عععع”ت الت ععععريعية ب ععععأن مع”لجععععة ار ال ععععب”ل/

والولععععل االقت عععع”دي المتععععردي ل ععععريحة كبيععععرت مععععن المععععواطنين  بععععر إقععععرار قععععوانين د ععععا 

% معععععن مبععععع”لا الموازنعععععة لعععععوزارات مرتبطعععععة بمعي عععععة المعععععواطنل  25طععععع”رذ  و تخ عععععي  

” وخ و عععع”  ت ععععريل وإقععععرار موازنععععة للععععع”ا الحعععع”ل  و يراعععع” مععععن الماترحعععع”تل إال  ن جميع عععع

ود عععت كتلعععة الجيعععس الجديعععد  .معععة الداخليعععة للسعععلطة التناي يعععةت عععطدا بععع”لاوانين واألن  2022

و كعععععدت  نععععع  ال مععععع”نل معععععن إرسععععع”س  2022الحكومعععععة الح”ليعععععة معععععمخرا  إلرسععععع”س موازنعععععة 

”باةل الموازنععععة مععععن حكومععععة ت ععععري    معععع”س ألن اعععع ا األمععععر جععععرال لعععع  الحكومعععع”ت السعععع

 بحسب تعبير الحركة.
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 بم  عل   ا  ع اب علمعالنا يع اسعمناأ

األحعععدل لعععبط مخبعععأ  تععع”د لع ععع”ب”ت   لنعععت خليعععة اإل عععةا األمنععع ل  وك”لعععة االنبععع”  العراقيعععة/

 .دا م األرا”ب  ل  مح”ل ة األنب”ر

سععععتخب”رية مععععل بدايععععة إن مالاطععععع”ت االمنيععععة كثاععععت مععععن ج وداعععع” االوق”لععععت الخليععععة لعععع  بيعععع”ن 

”دت بعععع”لجيم العراقعععع  لعععع  قيعععع 19 عععع ر رملعععع”ن المبعععع”ر ل حيععععن تمكنععععت قععععوت مععععن اللععععوا  

 مليعععع”ت األنبعععع”رل وولاعععع”  لمعلومعععع”ت اسععععتخب”رية دقياععععة مععععن الو ععععوس الععععة مخبععععأ لع عععع”ب”ت 

دا ععععم اإلرا”بيععععة لعععع   حععععد ال ي”كععععس جنععععوب قعععع”طل المسععععمولية لعععع  منطاععععة اللععععبعة لععععمن 

مسعععع”طر  10ملععععا و 82قنعععع”بر اعععع”ون  يعععع”ر  10بداخلعععع   لععععة مح”ل ععععة األنبعععع”رل و ثععععرت 

 ."ملا 5ل14ح”وي”ت  ت”د  ي”ر  5تاجير مل قداحة و

 

عا ما ا عق ب ؤعزل    عالمي  ةعلمعالم  لع

الععع”د م عععدر امنععع ل االحعععدل اسعععت دا  ق” عععدت  زليكععع”نل التركيعععة لععع   /وك”لعععة انبععع”  العععراي العععع”ا

و كععععر الم ععععدر ان   ععععدت  ععععواري  اسععععت د  ق” ععععدت .مح”ل ععععة نينععععوال بعععععدد مععععن ال ععععواري 

تواجعععد لععع  معسعععكر زليكععع”ن ي ععع”ر العععة ان الاعععوات التركيعععة ت.” عععس زليكععع”نل التركيعععة لععع  المو

 الت”بل لال”  بع ياة  م”س  رق المو س مركز نينوال.
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 مجيا ا عللم  ملعمععايم  اعن   يعالم ا عالعاائ ةعع3المج يؤعم   عمسا  ع

األحععععدل التع”مععععس مععععل اي ارتاعععع”ط لعععع   سععععع”ر  كععععدت وزارت التجعععع”رتل  /العراقيععععةوك”لععععة االنب” 

وقععع”س . ععع”رت إلعععة تعععأمين ح”جعععة السعععلة الو ا يعععة معععن الطحعععينإجعععرا اتل ليمععع”   3المعععواد  بعععر 

إن مارتاعععع”ط  سععععع”ر المععععواد المتحععععدن ب”سععععا وزارت التجعععع”رت محمععععد حنععععون للعراقيععععة اإلخب”ريععععة 

األوكرانيععععة كون معععع” مععععن  كبععععر  –الو ا يععععة نجععععا  ععععن  زمععععة  ”لميععععة نتيجععععة الحععععرب الروسععععية 

 يععععة لعععع  خععععط مععععواز  لخععععط و لعععع” ل ملعععع  العععععراق نلععععل السععععلة الو ا."البلععععدان الم ععععدرت

األسععععع”ر بايععععة التخايعععع   ععععن ك”اععععس المععععواطنينل ولعععع ل  كعععع”ن قععععرار مجلعععع  الععععوزرا  رقععععا 

( مليعععععون 40ماعععععردات لعععععع   7نالعععععة نو يعععععة لةاتمععععع”ا ب”لبط”قعععععة التموينيعععععة وتج يعععععز  160

 ."مواطن  راق 

 

ع:ع لسةعامل   ةعبل عمل عالم  هعلمع ي  م  ع

يععععةل وقعععععت وزارت الزرا ععععة وم عععع”در الميعععع”ه لعععع  ن  لععععا الحكومععععة المركزمععععن دو ال ععععب”ل/ 

حكومعععة إقلعععيا كردسعععت”نل مععع كرت تاععع”اا معععل  عععركة مب”ورت ععع”ين”م لبنععع”   ربععععة سعععدود جديعععدتل 

دخععععوس اعععع ا الملعععع   لععععة خععععط الخةلعععع”ت بععععين .معععع” ينعععع ر بأزمععععة جديععععدت بععععين بوععععداد و ربيععععس

المععععوارد    ععععس  ععععدا سععععيطرت ”  لععععة المركععععز واإلقلععععيال قععععد يحععععر  السععععلط”ت االتح”ديععععةل لعععع

الم” يععععة والسععععدود لعععع  كردسععععت”ن خةلعععع” لمعععع” يععععن   ليعععع  الدسععععتور وقعععع”نون وزارت المععععوارد 

ويخ عععة خبعععرا  معععن إقحععع”ا اععع ا الملععع  لععع  المن”كاععع”ت السي”سعععيةل معععن خعععةس اسعععتخدام  .الم” يعععة

كععععععمورقة لعععععوطم  لعععععة الحكومعععععة االتح”ديعععععةل معععععن قبعععععس المسعععععمولين الكعععععردل مععععع” يجععععععس 

ولعععا ي ععععدر مععععن .والجنععععوبل م ععععددت بلاععع   نا”سعععع ” األخيععععرتالععع  الزرا يععععة لعععع  الوسعععط األر

البرلمععع”ن  و الحكومعععة االتح”ديعععة  ي مموقععع  رسعععم م ب عععأن بنععع”  تلععع  السعععدود الجديعععدتل  لعععة 

الععععر ا خطورتعععع  وتععععأثيره لعععع  ن ععععري دجلععععة والاععععرات لعععع  الوسععععط والجنععععوبل اللعععع ين قععععد 

وياععععوس المتحععععدن .منبععععلالسععععدود الكبيععععرت لدولععععة اليختايعععع”ن باعععععس تلعععع  السععععدود الملعععع”لة  لععععة 

إن محكومععععة كردسععععت”ن لععععا الرسععععم  ب”سععععا وزارت المععععوارد الم” يععععة االتح”ديععععة  لعععع  رالعععع  
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تبلععععا  و تنسععععم مععععل الععععوزارت االتح”ديععععة ب ععععأن إن عععع”  تلعععع  السععععدودمل م ععععيرا إلععععة  ن م يعععع”ب 

 ةدم.التنسيم يمثر ب كس سلب  ل  إدارت المي”ه ل   موا الب

 

ع”ل  عال عس اا يع“ال  سل  عب عال ملا: علالحعان م اعل ع10   ل  ع

عاقم    

ك ععععع  ر ععععي  االتحععععع”د المحلععععع  للجمعيععععع”ت الاةحيععععة لععععع  ديععععع”لة ر عععععد  وك”لععععة المعلومعععععة/

اال  لعععععةل لعليععععع” العععععة طعععععوابير العععععع”طلين  عععععن  10التميمععععع ل االحعععععدل  عععععن انلعععععم”ا 

ريخ ععع” ان  ديععع”لة مابلعععة  لعععة ك”رثعععة حايايعععة ربمععع” تكعععون االخطعععر لععع  ت”وقععع”س التميمععع  .العمعععس

% مععععن االيعععع”دي الع”ملععععة 50ح”ليعععع” م عععع”در رزق  الحععععدين بسععععبب الجاعععع”  العععع ي يح” ععععر

ويععععدلع ” باععععوت الععععة خ”نععععة الااععععر والبط”لععععةلل ممكععععدا  ن  اععععة  اال  الععععدونم”ت مععععن البسعععع”تين 

 لي  ب”المر ال ين وتعويل ” سيحت”  الة سنين طويلةل.

 

عالنا يعمنجزعالميللةعال ل عم عم  نما عال ن ب ةع

ة األولععععععة مععععععن م ععععععروط المععععععدن انجععععععزت وزارت ال ععععععن” ة والمععععععع”دن المرحلعععععع  ععععععب”ل/ال

ال ععععن” ية لعععع  مح”ل ععععة األنبعععع”ر بمسعععع”حة ثةثععععة آال  دونععععال لععععمن توجعععع  حكععععوم  إلن عععع”  

وك”نعععت العععوزارت قعععد   لنعععت بدايعععة العععع”ا الحععع”ل ل  ن ععع” .معععدن مم”ثلعععة بجميعععل مح”ل ععع”ت العععبةد 

بمح”ل عععع”ت الب ععععرت و ي قعععع”ر واألنبعععع”رل خطععععت خطععععوات م مععععة  ب ن عععع”  المععععدن ال ععععن” ية 

 ب جرا ات إن ”  ” لمن مح”ل ة نينوال. والمل 
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ع    عن م ةعالما ئةعالش ملةعلمعاليا معال ل س ن ةععبا  عالث نمعالمل 

تلاعععة جةلعععة الملععع   بعععدس الثععع”ن ل  مععع  األحعععدل ات ععع”ال ا”تايععع” معععن   وك”لعععة االنبععع”  االردنيعععة/

سععععرا يل  ناتعععع”ل  بينيععععتل  كععععد جةلتعععع  خةلعععع   اميععععة إيجعععع”د ت د ععععة  عععع”ملة اإل ر ععععي  الععععوزرا 

و ععععدد جةلععععة الملعععع ل خععععةس االت عععع”سل .تمنععععل  ي تععععوتر  و ت عععععيد لعععع  األرالعععع  الالسععععطينية

 لعععة لعععرورت وقععع   يعععة   مععع”س معععن  عععأن ”  ن تحعععدن  ناععع”  وتعععمجال ال عععراطل وتعععمدي إلعععة 

سعععع يس اإلجععععرا ات واتخعععع”  السععععبس ميععععة تكمعععع”  كععععد جةلتعععع   ا.تاععععوي  لععععر  تحايععععم السععععةا

الكايلععععة لتمكععععين الم ععععلين مععععن الو ععععوس إلععععة المسععععجد األق ععععة المبعععع”ر ل مععععن دون  يععععة 

 راقيععععس وملعععع”يا”تل بخ” ععععة مععععل بععععد   عععع ر رملعععع”ن المبعععع”ر  العععع ي تععععزداد ليعععع    ععععداد 

 .الم لين والزوار إلة الحرا الادس  ال ري 

 

 

علمزؤعا عالل   ع  ل عالمنلمعب عل ا ع

BBC/  را” حمععععزت بععععن الحسععععين األ   يععععر ال ععععايم للع”اععععس األردنعععع ل لعععع  رسعععع”لة ن عععع  لععععن

وقعععع”س إنعععع  تو ععععس إلععععة  ن قن” تعععع  . لععععة حسعععع”ب   بععععر تععععويترل تخليعععع   ععععن لاععععب األميععععر

ال خ ععععععية ال تتم” ععععععة مععععععل الععععععن ال والتوج عععععع”ت واألسعععععع”ليب الحديثععععععة لممسسعععععع”ت األردنل 

 خ” ة.ممكدا   ن  سيباة مخل ” لبةده حسب استط” ت  ل  حي”ت  ال
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ليئ سعالا   م نمع  ل عبميا عن  عا : مميايع يئ سعلل زيا علم عم    عيئ سععا

عللل  مةعا:نم  ل ةع

 لععععوي قععععرارا  الليلععععة   ععععدر الععععر ي  الب”كسععععت”ن  الععععدكتور  عععع”ر   وك”لععععة االنبعععع”  السعععععودية/

 يالععع  بتكليععع   معععران خععع”ن االسعععتمرار لععع  من عععب  كعععر ي  للعععوزرا ل حتعععة يُععععين ر عععي 

جعععع”   لععع  لعععع  بيعععع”ن  ععع”در  ععععن الا ععععر الر ”سععع  لعععع  إسععععةا آبعععع”دل  ن .للحكومعععة االنتا”ليععععة

الععععر ي  الب”كسععععت”ن  اتخعععع  اعععع ا الاععععرار مععععن الدسععععتور الب”كسععععت”ن ل والعععع ي يسععععمة لععععر ي  

 و المنت يععععة واليتعععع  ب”السععععتمرار لعععع  من ععععب  حتععععة يُعععععين ر ععععي  وزرا  الععععوزرا  المعععععزوس 

 ية.جديدل  و ر ي  للحكومة االنتا”ل

 

ع ز يعالن يج ةعا: يانم عام ي  ع معالم   لعالما شيعب عاس لةعم      عل  ن ع

انتاععععد وزيععععر الخ”رجيععععة االيرانعععع  حسععععين اميععععر  بععععدالل ي”ن لععععر   /وك”لععععة انبعععع”  لعععع”ر 

اجعععرا ات ح عععر جديعععدت معععن ج”نعععب اميركععع” لعععد بعععع  االلعععراد وال عععرك”ت االيرانيعععةل وقععع”س: 

ا اال ان الج”نععععب االميركعععع  اععععو المسععععموس المب” ععععر ان ايععععران جعععع”ازت التاعععع”ق جيععععد ومسععععتدي

جععع”   لععع  لععع  ات ععع”س .”لية عععن اط”لعععة الما”ولععع”ت لو”يعععة االن بطرحععع  بعععع  المط”لعععب االلععع

اععع”تا  لعععوزير الخ”رجيعععة العمععع”ن  بعععدر بعععن حمعععد البوسععععيدي معععل وزيعععر الخ”رجيعععة االيرانععع  

الن ععععر حععععوس حسععععين اميععععر  بععععدالل ي”ن مسعععع”  االحععععدل جععععرال خةلعععع  البحععععن وتبعععع”دس وج عععع”ت 

ثن” يععععة والالعععع”ي” االقليميععععة والدوليععععة  ات االاتمعععع”ا الم ععععتر  مععععن لععععمن ” ال دنععععة العةقعععع”ت ال

 ل  اليمن وك ل  ما”ول”ت ليين”.
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ع2020ال    عايم  ب  عإ يعم ا قةعا   ا  ع  ي ن عمناعشا سع

إ عععع”بة بايععععرو   13146األحععععدل  ععععن تسععععجيس ا لنععععت ال ععععين  /األردنيععععةوك”لععععة االنبعععع”  

ت عععر رونععع”ل لععع    لعععة نسعععبة منععع   روت الموجعععة األولعععة قبعععس  كثعععر معععن  ععع”مينل حيعععن انكو

 .ما”طعة  ينية 12المتحور  وميكرون ال ديد العدوال ل  اكثر من 

إ عععع”بة بايععععرو   13146وق”لععععت لجنععععة ال ععععحة الوطنيععععة لعععع  بيعععع”ن اليععععوال انعععع  تععععا تسععععجيس 

بععععة   ععععرا ل  ح”لععععة 11691مريلعععع”   ععععرت  لععععي ا   ععععرا ل و 1455كورونعععع”ل وانعععع”  

نععع  يعععوا السعععبت  لعععة ولعععا يعععتا اإلبعععةت  عععن وليععع”ت جديعععدت جعععرا  الايعععرو . ولعععر  حجعععر م

مليعععون  عععخ  لععع  مدينعععة  عععنو ”ي ال عععينيةل مععع” ينععع”از جميعععل سعععكل”ن ”لا    عععبحت  25نحعععو 

الع” ععععمة االقت عععع”دية لل ععععين لعععع  األيعععع”ا األخيععععرت بععععمرت وب” يععععة حيععععن يتا ععععة المتحععععور 

العععع ي تعتبععععر ليعععع  األرقعععع”ا منخالععععة ما”رنععععة ب”لعديععععد مععععن  وميكععععرون بسععععر ة. ولعععع  الوقععععت 

ن ععععع” تباعععععة مرتاععععععة ب”لنسعععععبة إلعععععة ال عععععينل حيعععععن تطبعععععم السعععععلط”ت العععععدوس األخعععععرالل إال  

 استراتيجية  ار إ ”ب”ت بكوليدل ال ”دلة إلة منل   ور إ ”ب”ت جديدت.

 

 


