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شيت ثصدةبةسترصت طةر فةرةنسييةكان دةستووري شيت ثصدةبةسترصت طةر فةرةنسييةكان دةستووري كة ثكة ث) ) ) ) نيسنيس ( ( ( (طرنطترين بنةما كاين أصكةوتننامةيطرنطترين بنةما كاين أصكةوتننامةي
  تاريق فةقص عةبدوآلتاريق فةقص عةبدوآلئةندازيار ئةندازيار   ::وةرطصأاين لة ئينطليزييةوةوةرطصأاين لة ئينطليزييةوة   ...  ... ئةوروثيان أةت كردةوةئةوروثيان أةت كردةوة

  
دةستووري هاوبةشي ئةورثايان أةت  % 55لةو أاثرسةيةي يةك شةممة فةرةنسييةكان بة أصذةي 

 تووشي قةيرانصكي أاستةقينة كردةوة كةبةهؤيةوة دةنطي ناأةزايي فةرةنسيبةمةش حكومةيت ، ردةوةك
لةنصوةندة فةرميي وجةماوةرييةكاين فةرةنسا بةرز بؤتةوة و داواي دةست لةكاركصشانةوةي حكومةيت 

صوة دةنطي ئ ( (جاك شرياكي سةرؤكي فةرةنسا لة لصدوانيدا بؤ طةيل فةرةنسي طويت، فةرةنسي دةكةن
) ) خؤتان داوة بةزؤرينةي دةنط دةستووري فةرةنسيتان أةت كردةوة كة ئةمةش مافصكي ئاسايي خؤتانة

هةر لةو لصدوانةدا سةرؤكي فةرةنسي ئاماذةي بةوة كرد كةبةم زووانة حكومةيت فةرةنسي طؤأانكاري 
دو ،  لةكاركصشايةوةهةربؤية دواي تةنيا يةك أؤذ سةرةك وةزيراين فةرةنسا دةسيتبةسةردا دصت 

دةرئةجنامةي و سةرةك وةزيراين دةست نيشان كراوي نوصي فةرةنسا  وةزيري ناوخؤي ثصشوو فيليثان
ي بةشداربوواين أاثرسيةكة دةستووري  % 87. 54 بآلو كردةوة كة يةيت ناوخؤيي فةرةنساروةزا

بةم شصوةية ، ن بةدلَ بووة دةستوورةكةيا13. 45لةبةرامبةريشدا ، هاوبةشيي ئةوروثييان أةت كردةوة
لةاليةن طةلةكةيةوة دةستووري هاوبةشي ئةوروثي ، فةرةنسا كةيةكةمني دامةزرصنةري يةكصيت ئةوروثاية

   .هةربؤية ئصستا فةرةنسا بةناضاري ثةنا دةبات بؤ أصكةوتننامةي نيس. أةت كردةوة
ن كةلةكانووين ) ) نيس ( ( أصكةوتننامةي سةرةكية دةستووريةيسازييةئةمةي الي خوارةوة ئةو ضاك

، 2003ةيت بةجص طةياندنةوة لة يةكي شوبايت ووتوصذي لةبارةوة كرا و ضووة حالَ وة 2000يةكةمي 
ئيدارةي دةزطا ئةوروثيةكان دةمصننةوة بةهؤي ئةو   ئةوةي كةدةبصت بزانرصت بةوةيلةطةلَ

طرنطترين بنةما سةرةكيةكان ،  أةت كردةوةأصكةوتننامةيةوة طةر فةرةنسييةكان دةستووري ئةوروثيان
  :ئةمانةن

  _ :مةجليسي وةزيران
تصك ذمارةيةكي دياري كراوي دةنط هةية لةكايت دةنطدان لةسةر بأيارةكان بةزؤرينةي دانراو آلبؤ هةر وو

هاوسةنطيةكي نوصي لةدةنطدان هصناية ئاراوة لة ) ) نيس ( (أصكةوتننامةي، لةكؤبونةوةي وةزارةتةكاندا
بةلةبةرضاو طرتين ) ) 10 بؤ 2بةبةراورد لةطةلَ أصذةي دةنطداين ثصشوو  ( ( دةنط29بؤ سص دةنطةوة 

   .طرنطي دميؤطرايف هةر ووآلتصك
ثارصزراوة ) ) ياتاين وةك ئةلَمانيا وفةرةنسا وبةريتانيا وئيتالَآلطةورة وو ( (هةروةها ثارسةنطي نصوان

هيض فةرمانصك يان كارصك : ( ( وةرطرت بةوةيلةكاتصكدا طةر ووآلتة بضووكةكان زةمانةتصكي نوصيان
   .أةزامةندي لةسةر نادرصت طةر زؤربةي ووآلتان أةزامةندي دةرنةبأن لةسةر ئةو كارة

طرصبةندصكي تري زيادكراوي ئةو أصكةوتنة ئيمتيازي دميؤطرايف دةدات بة ئةلَمانيا كة أصذةي دانيشتواين 
تانةي ثشتطريي ئةو بأيارة آلكة ئةو ووتصك طةر بيةوصت دةتوانصت بزانصت آل هةر وو: مليؤنة بةوةي80

لةم أووةوة ئةلَمانيا ثصطةيةكي  ( (كؤي دانيشتواين هةموو ئةوروثا بطرصتةوة % 62دةكات دةبصت أصذةي 
تاين تري آلبةهصزي دةبصت لةهةر بأيارصكي ئةوروثادا ضونكة أصذةي دانيشتواين زؤر زؤرة لةضاو وو

  ائةوروث
   _:ثةرلةماين ئةوروثي 
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نيس دابةشكردين ثةرلةمانتاراين لة ثةرلةماين ئةوروثا دووبارة داأشتةوة بةوةي   أصكةوتننامةي
 ووآليت ئةوروثيدا 25 ثةرلةمانتار كةبةسةر 734 بةرز بؤوة بؤ 626ذمارةي ثةرلةمانتاراين ئةوروثا لة 

 ثةرلةمانتار بةرز ببصتةوة دواي هاتنة ناوةوةي 786واش ضاوةأوان دةكرصت ئةم ذمارةية بؤ ، دابةش بووة
مانيا هةمان ذمارةي خؤي ثاراست بةوةي كة ذمارةي ئةلَ، 2007بولطاريا وأؤمانيا لةسالَي 

بةآلم هةر سص طةورة ووآلتاين وةك ،  ثةرلةمانتارة وهيض طؤأاين بةسةردا نةهات99ثةرلةمانتاراين 
لةمانتاراين طؤأراو ذمارةيان كةمي كرد هةريةكةيان ذمارةي يا ذمارةي ثةربةريتانيا وفةرةنسا وئيتالَ

ثؤلندا ، لةنصوان ئةنداماين نوصي يةكصيت ئةوروثاشدا،  ثةرلةمانتار78 ةوة بوو بة 87ثةرلةمانتاراين لة 
 ثةرلةمانتاري هةية لة يةكصيت ئةوروثا كة 54باشترين ذمارةي ثةرلةمانتاري بةركةوتووة بةوةي 

  .ثةرلةمانتاراين ئيسثانيايةكسانة بةذمارةي 
   _:ئةوروثي) ) أصثصدراوي ( (مفةوةزييةي

بةوثصيةش ئةو ، روثي دةبصتوئة) ) مفةوز ( (ةتصك أصثصدراوصكيهةر دةولَ) ) نيس ( (بةثصي أصكةوتننامةي
بنةما سةرةكيةي أةت كردةوة كة لةوثصشتر هةبوو بةوةي هةريةك لة ئةلَمانيا وفةرةنسا وبةريتانيا 

هةريةكةيان دوو أصثصدراوي ئةوروثي هةبصت لةبةرامبةر هةبووين هةر أصثصدراوصكي ، يا وئيسثانياوئيتالَ
بأياريش واية كة كاتص ذمارةي ئةنداماين يةكصيت ، ئةوروثي بؤ هةر ووآلتصكي تري ناو يةكصيت ئةوروثا

ثا بةكؤي دةنط و ووآلت ئةوا ئةوسا لةكؤبونةوةي سةرؤكي ووآلتاين يةكصيت ئةور27ئةوروثا طةيشتة 
دةبصت لة ذمارةي ووآلتاين ناو يةكصيت  ( (ذمارةي دياري كراوي أصثصدراوين ئةوروثي دياري دةكرصت كة

نةك ، سةرؤكي أصثصدراوان لةأصطةي هةلَبذاردنةوة وبةزؤرينةي دةنط دياري دياري دةكرصت، ) ) كةمتر بصت
و ثصويستيشة ) ) واتة بةتةوافق دادةنرا، كةلةوثصشتر وابوو ( (بةثصي تةوافق لةمةجليسي ئةوروثيدا

   .ثةرلةماين ئةوروثي أةزامةندي لةسةر ئةو سةرؤكي أصثصدراوان دةرببأصت
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