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  ٦١  راق�ع �ل رۆ ر یت ەیندیئا 

      

 یژمون و هه ۆییخ ربه سه وان�ن  له راق�ع ییند ناوه یبانك   
  ٩١   ٢٠٢٠-٢٠٠٥ ین� سا ی ماوه  له داییگشت ییدارا

  

  خامسال املجلد
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 األمنية الدراسات السياسية و
  ةدمعتمجلة علمية م

  

) املؤرخ يف ٧٢املستقبلية رقم ( االمر االداري ملركز الدراسات اىل استناداً 
وزارة التعليم العايل والبحث الصادر من ، املستند عىل االمر الوزاري ٢٦/٦/٢٠١٨

) املؤرخ يف ٧٥٠٤رقم (العلمي لحكومة إقليم كوردستان العراق/ مكتب الوزير 
) الخاصة ٢٠١٥) لعام (٣) من التعلي�ت رقم (١باالشارة اىل املادة ( ١١/٦/٢٠١٨

) ٦) من التعلي�ت رقم (١دة (املا ة وط وتعلي�ت اصدار املجالت العلميو برش 
االمر ) من ٢املادة (غ� الحكومية، و  العلمي �راكز البحث) الخاصة ٢٠١٦لعام (

) وافقت وزارة التعليم العايل والبحث ٢٥/٤/٢٠١٨( املؤرخ) ٥٥٨٨رقم ( الوزاري
 عىل اصدار مجلة (الدراسات السياسية و العلمي لحكومة إقليم كوردستان العراق

عرتف به كمركز بحث علمي غ� ) املمركز الدراسات املستقبلية(ن االمنية) م
  .١٩/١٠/٢٠١٦) املؤرخ يف ٤/١٥٥٥٥رقم (حكومي باالمر الوزراي 

  

) املؤرخ يف ٧٣االمر االداري ملركز الدراسات املستقبلية رقم ( اىل استناداً 
وزارة التعليم العايل والبحث الصادر من ، املستند عىل االمر الوزاري ٢٧/٦/٢٠١٨

) املؤرخ يف ٧٥٠٤العلمي لحكومة إقليم كوردستان العراق/ مكتب الوزير رقم (
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي لحكومة إقليم اعرتفت ، ١١/٦/٢٠١٨

من مركز الصادر جلة (الدراسات السياسية واالمنية) العراق � كوردستان
 جلة  ألغراض الرتقية العلميةاملتم اعت�د أكاد�ية، و كمجلة  الدراسات املستقبلية

�راكز ) الخاصة ٢٠١٦) لعام (٦من التعلي�ت رقم () ١٢و () ١١( ت�ل�دطبقا ل
بالكتاب الصادرة  )٢٠١٨) لعام (٧و تعلي�ت رقم ( غ� الحكومية العلمي البحث
والبحث العلمي وزارة التعليم العايل من  ١٢/١١/٢٠١٨) املؤرخ يف ١٦٠٤٥رقم (

  . لحكومة إقليم كوردستان العراق
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  املستقبليةمركز الدراسات 
  مركز غ� حكومي تأسس إلجراء دراسات علمية بغرض تحقيق املصلحة العامة

  
  أهداف املركز:

. دعم عملية البحث العلمي وتشجيع املختص� والباحث� ألجراء البحوث يف املجاالت املتعلقة  ١
  بالدراسات املستقبلية والسياسة العامة واالسرتاتيجية والشؤون الخارجية.

  املساهمة يف ا�اء فلسفة البحث العلمي وتطويرها يف  اقليم كوردستان.. ٢
  . تقديم استشارات علمية والخربة البحثية للمؤسسات الحكومية يف  اقليم كوردستان.٣
.  تقديم استشارات علمية والخربة البحثية للقطاع الخاص واملؤسسات غ� الحكومية يف  اقليم ٤

  كوردستان.
  تطوير املناهج الدراسية يف املجاالت املتعلقة بإختصاصات املركز.. املساهمة يف ٥
  تنظيم مؤ�رات وندوات علمية لدعم عملية البحث العلمي  وتعزيزها.. ٦
. التنسيق مع  املراكز الحكومية وغ� الحكومية املعنية بالبحث العلمي داخل اقليم ٧

  كوردستان وخارجه، بهدف تبادل الخربات العلمية معها.
. متابعة إتجاهات الرأي العام وقياسها حول القضايا التي تجذب اهت�م املواطن� وتؤثر يف ٨

  مصالحهم.
  اعداد الباحث� وتأهيلهم يف املجاالت التي تختص بها املركز.. ٩

العمل عىل دراسة القضايا االسرتاتيجية يف اقليم كوردستان التي � تدرس وفق املعاي� . ١٠
  العلمية.

  
  ت املركز:نشاطا

  . اجراء البحث العلمي و نرشه.١
  . تنظيم املؤ�رات والندوات العلمية.٢
  . نرش الكتب و الدراسات العلمية املتعلقة باختصاصات املركز.٣
  . اصدار مجلة علمية محكمة.٤
. التواصل مع قنوات االعالم املعنية باهت�مات املركز واجراء االستفتاءات العلمية لقياس ٥

  الرأي العام. اتجاهات
  . ترجمة الكتب و الدراسات العلمية االجنبية املتعلقة باختصاص املركز ونرشها.٦
. رصد املعلومات والبيانات يف جميع مجاالت السياسة العامة يف اقليم كوردستان وتحليلها ٧

  ونرشها.
  



 

  ەییندیئا ل�کۆ�ین�وەى یر �نت�س
  یگشت یسوود ۆب ەزراو �دام یی�ناحكوم یزانست ەیو �نیژ�تو  یك�ر �نت�س

  
 :ر�نت�س یكان�ئامانج

 ینجامدان�ئ ۆب رانۆ��ك�ول رۆ پسپ یوهاندان یزانست ەیو �نۆ�یك�ل �یسۆ پر  یكردنیپشت�. پا١
 یژ یسرتات یزانەد�نیئا یكانۆڕیی�پسپ ۆب خدارنی�با �یتان�باب و�ئ ۆب دواداچون�وب ەو �نۆ�یك�ل

 .یكەر ەود یگشت یت�اسیوس
 یم�ر �ه �ل یزانست ەیو �نۆ�یك�ل �یف�لس�ف یدان�پەر �و پ وتن�شك�پ �ل كردنیشدار�. ب٢

 كوردستاندا.
 .م�ر �ه یكانیی�حكوم زگاەد �ب ەو �نۆ�یك�ل ییزاەو شار  یزانست یژ �او ڕ  یشكردن�شك�. پ٣
 یكانیی�نا حكوم زگاەو د ت�بیتا یرت�ك �ب ەو �نۆ�یك�ل ییزاەو شار  یزانست یژ �او ڕ  یشكردن�شك�. پ٤
 . م�ر �ه
 یكانۆڕیی�پسپ �ب داریندەو �یپ یكانەبوار �ل ندن�خو  یگرامۆ پر  یدان�پەر �پ �ل كردنیشدار�. ب٥
 .ر�نت�س
 .یزانست ەیو �نیژ�تو  �یسۆ پر  یكردنیوانیپشت ۆب یزانست ینار یمیو س نفراسۆ ك ینجامدان�. ئ٦
و  ۆناوخ�ل یزانست ەیو �نۆ�یك�ل یكانیی�وناحكوم یحكوم ەر �نت�س ��گ�ل كردنینگ�ماه�. ه٧
و  اڕ رویب یكردنۆڕ و ئالوگ ەو �گواستن ناو�پ�ل راق�ع ەیو ەر ەود ۆكوردستان و ناوخ یم�ر �ه ەیو ەر ەد

 .یزانست ییزاەشار 
 .اننیت� هاوو  یخی�با �یگیج �یتان�باب و�ئ ۆب یگشت یرا یكان�استڕ ئا  یكرن�وان�و پ دواداچوون�. ب٨
 .ردا�نت�س یكانۆڕیی�پسپ یبوار �ل رەژ �تو  یاندن�یگ�و پ نان�اهڕ . ٩

 �یپ�وب یزانست یكەی�و �ش�كوردستاندا ب �ل ستا�تائ �ك �یانییژیسرتات �پرس و�ئ ر�س�كاركردن ل .١٠
  .ەكراو �ن ر�س�ل انیكار كانیی�میكاد�ئ ەر ەو �پ
  

 :ر�نت�س یكانیی�چاالك
 .ەیو �نەوكراو � و ب یزانست ەیو �نیلۆ كیل ینجامدان�و ئ نی. نوس١
 .ناریمیس و ۆڕك و یزانست یو ديدار  ەنگر ۆ ك و نفرانسۆ ك ینجامدان�. ئ٢
 .رتەیكراو � ب و ب�كت و یزانست ەیو �نیلۆ كیل ەیو �وكردن� . ب٣
 .ییایدیم �یرنام�ب و وتن�كیچاوپ ینجامدان�. ئ٤
و  ر�نت�س یكانۆڕیی�پسپ �ب داریندەو �یپ یانیب رتىەیرچاو �س و ڵرناۆ و ج ب�كت یران�رگە. و ٥
 .يانەو �وكردن� ب
 .یگشت یاڕ  یكان�استڕ ئا  ۆب یاپرسڕ  ینجامدان�وئ یگشت�ب اندن�یراگ یكانۆی�ه �ل رگرتنە. سودو ٦
 كوردستان و یم�ر �ه �ل یگشت یت�اسیس یكانی�كا م�رج�س ر�س�ل یار یزان داتا و ەیو �كردنۆ . ك٧
  .انەیو �وكردن� و ب ەو �كردنیش



  

  املجلةهذه رشوط وقواعد النرش يف 

 منية.العلوم السياسة واأل  تنرش املجلة بحوث رصينة � يسبق نرشها يف مجاالت  
 ردية والعربية واالنجليزية، ويتحمل الباحث و تقبل البحوث املكتوبة باللغات الك

  تقو�ها من الناحية اللغوية.
  يشرتط أالّ يكون البحث مستالً من رسالة ماجست� أو اطروحة دكتوراه للباحث

  أو املرشف او جزءاً من كتاب سبق نرشه.
 يف كتابة البحوث العلميأصول البحث اإللتزام ب.  
 ) ألف دينار عراقي أجوراً لنرش بحثه وتقو�ه مائة ) ١٠٠٠٠٠يدفع الباحث مبلغ

  .)peer reviewedبشكل مسبق ( علمياً 
  ة آالف كلمة.�اني) ٨٠٠٠(عن عدد كل�ت  زيدتال ان 
  خط يعتمد)Arial١٦(العربية ويكون حجم الخط و ردية و لبحوث الك) ل( 

 للهوامش، و�سافة واحدة ب� السطور. )١٢(للم�، و )١٤(للعناوين الرئيسة، و
  خط (يعتمدTimes New Romanاالنجليزية، ويكون حجم الخط  لبحوث) ل
  للهوامش و�سافة واحدة ب� السطور. )١٠(للم� و )١٢(للعناوين الرئيسة و )١٤(
 وسطترقم الصفحات يف أعىل الصفحة من ال.  
  البحث بقا�ة املصادر املعتمدة. لحقالهوامش يف كل صفحة عىل حدة، ويتدرج  
  كون تتابع تتعتمد (الفارزة) كفاصلة يف الهوامش، و يف البحوث الكوردية والعربية
 إسم املؤلف، عنوان املصدر، رقم الطبعة، مكان النرش،(كاآل�: علوماتها البيبلوغرافية م

مع إعت�د االختصارات لأللقاب، ورقم الطبعة  ،)دار النرش، سنة النرش، رقم الصفحة
  أما يف البحوث االنجليزية فتعتمد (طريقة هارفرد) للتوثيق. واملجلدات واالجزاء.

 ليزية)، �ا ال جثالثة ملخصات باللغات (الكوردية والعربية واالنبالبحوث  تلحق
  ) كلمة لكل منها.٢٠٠يزيد عن (

 نسخة الكرتونية مع تحرير املجلة،  هيئةبثالث نسخ مطبوعة اىل  تسلم البحوث
  .)  info@centerfs.orgاىل الربيد األلكرتو� اآل�: ( او ترسل )CD( قرص عىل
  تقو�ها يف حالة عدم نرشها. وال أجور املقومة البحوث ةعادتلتزم املجلة بإال  
  تعد البحوث املنشورة يف مجلة الدراسات السياسية واالمنية ملكاً للمجلة، وال
  هيئة تحريرها.تحريرية من جوز إعادة نرشها اال بعد موافقة ي



 

  ەداگۆڤار  مم�رج و ر�کارەکانی ب�وبوون�وەی تو�ژین�وە ل�
 بوارەکانی زانستی ب�ودەکات�وە ک� پ�یوەندیدارن ب�  گۆڤار ئ�و تو�ژین�وە رەس�نان�

  وە. ت�ن�و پ�شرت ب�ون�کراو و ئاسایشیی�وە  �تسیاس
 ئینگلیزی پ�س�نددەکر�ن  تو�ژین�وەکان ب� زمان�کانی کوردی، ع�رەبی و

  .خۆی��ل� ئ�ستۆ تو�ژەر بۆیان وه��س�نگاندنی زمان�وانی 
 پ�ویست� تو�ژین�وە ه��گۆزراوی ناو نام�ی ماست�ر یان ت�زی دکتۆرای تو�ژەر یان 

پیشرت ک ب�ش�کیش ن�ب�ت ل� کت�ب� ،اب�تکر ل�س�ر ى گفتوگۆ ک�  ن�ب�ت ىس�رپ�رشتیار 
  وکراب�ت�وە.� ب
 دا پ�ویست�.انپاب�ندی ب� بن�ماکانی تو�ژین�وەی زانستی ل� نووسینی تو�ژین�وەک  
 ) ه��س�نگاندنی زانستیه�زار دیناری ع�راقی ل� بری  ) س�د١٠٠٠٠٠تو�ژەر ب�ی 

  دەدات.   ى�كتو�ژین�وەى ن�وەكردب�و و  )Peer Reviewپ�شوەخت (
  ب�ت.ن� زیاتروش�  ) ه�شت ه�زار ٨٠٠٠ل� (تو�ژین�وە پ�ویست� ژمارەى وش�کا� 
 ) فۆنتیArialبۆ ١٦ق�بارە (ب�  ،) بۆ تو�ژین�وە کوردی و ع�رەبیی�کان ب�کارد�ت (

 ب�ت. )١( یشن�وان د��ەکان م�وداى ،) بۆ پ�راو�زەکان١٢( ،م�تن) بۆ ١٤( ،ناونیشان
 ) فۆنتیTimes New Romanق�بارەی ، بژین�وە ئینگلیزیی�کان ب�کارد�ت) بۆ تو� �
 ب�ت. )١( یشن�وان د��ەکان م�وداى ،) بۆ پ�راو�ز١٠( م�تن،) بۆ ١٢( ،) بۆ ناونیشان١٤(
 .الپ�ڕەکان ل� ناوەڕاستی س�رووی الپ�ڕەوە ژمارەدار بکر�ن  
  ب�ت و پاشب�ندی تو�ژین�وەک�ش لیستی ه�ه�ر الپ�ڕەی�ک پ�راو�زی خۆی

  کر�ت.بس�رچاوەی باوەڕپ�کراوی پ�وە هاوپ�چ 
 وەی ن�وان زانیاریی� دنجیاکر بۆ دا، �کانل� تو�ژین�وەی کوردی و ع�رەبی�

ب�م شیوەی� ریزدەکر�ن  و پ�راو�زەکان پشت ب� فاریزە دەب�سرت�ت بیبلۆگرافیی�کانی
(ناوی نووس�ر، ناونیشانی تو�ژین�وە، ژمارەی چاپ، شو�نی چاپ، دەزگای چاپ، سا�ی 
وەشاندن، ژمارەی الپ�ڕە)، هاوکات ل�گ�ڵ کورتکردن�وەی ناسناوە زانستیی�کان و ژمارەی 
چاپ و ب�رگ و ب�ش�کان. ب��م ل� تو�ژین�وە ئینگلیزیی�کاندا پشت ب� ش�وازی هارڤارد 

)Harvard.دەب�سرت�ت (  
  پ�ویست� ل�گ�ڵ تو�ژین�وەکاندا س� پوخت� ب� زمان�کانی کوردی، ع�رەبی و ئینگلیزی

  ) وش�ش زیاتر ن�ب�ت.٢٠٠ل� ( هیچ کامیانهاوپ�چ بکر�ت و 
  بسپ�ردر�ت� دەست�ی نوس�رانی گۆڤارپ�ویست� س� کۆپی چاپکراوی تو�ژین�وەک�، 

 ئ�م ئیم�ی� ئاراست�ىیان بن�ردر�ت  )CDل�س�ر (تو�ژین�وەک� ى کی سۆفتو�ن�ی� ل�گ�ڵ
  )info@centerfs.orgئ�درەس� بکر�ت: (

 ش پ�، ب�پ�ى ئ�نجامى ه��سنگاند� ی�کژین�وەل� ئ�گ�ری ب�ون�کردن�وەی تو�
ان�وەی تو�ژین�وە و ب�ی پارەی � ، گۆڤار ب� گ�دەکر�ت ىبۆ  ک� )Peer Review( وەخت

 بۆ تو�ژەر، پاب�ند نیی�. ه��س�نگاند�
  ب� رەزام�ندی ب� مو�کی گۆڤار دەدانر�ن وب� تو�ژین�وە ب�وکراوەکانی ن�و گۆڤار

  نورساوی دەست�ی نووس�رانی گۆڤار ناب�ت ل� هیچ ج�ی�کی دیک�دا بالوبکر�ن�وە. 
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