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 بةناوى خوداى بةخشندةو ميهرةبان

 بةناوى طةلةوة
 كوردستان ـ عيَراق ةرلةمانيث

 

 ة1991( ةستتاَلةة1( ةياستتا ةامتتا )ة ة65( ةمتتاةة)ة 1ثاَلثشتتبة تتكةىتترِطةة )  تتك ة ةة
هكمرا ِ)اوو،ةلكةسك ةةاوا ةاما ) ةياسايةةئكندامانةةثك لكمان،ةثك لكمانةةِر ةستاانةتةيَرت)ا ،ةةةة

ثاستكوانَةةة،ةياستا ة ة12/5/1311( ة )يرتد اوةلتكة يروتكو ةةةةة03 )ة لكةةانَشانةةئاستايةةامتاةة
ةة  ةة) ضرواند،ةو)ةلك تك ةةة1311( ةساَلةة13يَر)ا ( ةاما )ة ةتئكندامانةةثك لكمانةةِر ةساان

ةة (ةلتكةة19يَر)ا ةلكةسك ةئتك ةياستايك،ة تكة ) يتا  ةامتا )ة ةةةةةةتنا  )زاييةسك ؤِةةهك يرطةةِر ةساان
( ة )يرد اوةلكة يروتكو ةةة16ك لكمان،ةلكةةانَشانةةئاساييةاما )ة ،ةئكواةث11/2/1311 يروكو ةة

ة،ة ) يا  ةة) ضرواندنةةئك ةياسايك ةةا:0/11/1311 ة
 2152(ى سالَى 51ياساى ذمارة )        

 ياساى ثاسةوانيى ئةندامانى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق
 ماددةى يةكةم: 

 اا)ِكيانةلكال ةئكندامان،ة تكة اا)يتكِةةِ)ة)نتةةةةةمنةلكة اا) ة اِكِانةةثاسكوانانةِكة ك ة)وا
ةاة)ن) رة ؤةمك كستاةةسك مروضتكةوة ك زِ)ةنتكو)ةوةةانكنشتَنةةوةىرِطتكِانةةياستا ة اا)ةوةةةةةةة

هكمرا ِ)اوةِكةلكةهك يرمةة 1311( ةساَلةة11شةةناوةؤ ةاما )ة ةانكنشَنةةهَرز)ِانةةئاساي
اكو)،ة اِكِانةةثاسكوانانةِكةة)ِكونتكة تك ةةةِا  ةثَرد)ِ) ةياةرةةهك ةياسايكِةةةيوكةجَرية ط)ير

ةىرِطكِانةةئك ةياسايكةة)يانط)يراكو).ة
 ماددةى دووةم: 

ِكسةزيا )ةنك يرةلكسك ةمَالِةةو)زا ) تةةةةهك ةرةِكةلكةسيرثاسكوانةةئكندامةةثك لكمانة ؤ ةهكيكة
وةئكندامكِتك ةةةلكسك ةةاواِا  ةئكندامكِكةة) يرةوة راسانكو)يانةناوةؤةةاة)مكز يرنةوةثاالو نَان

لكوةثاسكوانانكة كشَرر)يكِةةهكمَشكيةةلتكةؤة طت) رةةةيككةةوا ة كواوة رونةةئكندامَك ية ؤ ةهكيكة
وةئكوانك ةة)مَرنكو) ة ك ة)وا ةة) نةلك اا) ةةؤيانةلكال ةهَرز)ِانةةئاسايشةةناوةؤةو،ة تكثَرةةة

ثؤلَستتةةثاستتكوانةةلتتكةشتتريرنةةنَشتتاكجَريرونَانةةا تتك ةة)ِتت)يرنة كستتك ة ك  ير) ك ايك َتتكِانةةة
ة.ةةز اِانةوةئَدا )ِانةةهك يرطداثا ير

 ماددةى سيَيةم: 
نا ةرةئكندامةةثك لكمانةثاسكوانكِك ةةؤ ة طؤ   رةمك ك ةةوا ة كواوة رونةةشك ةمانطة كستك ةة

 مَرذوو ةةامكز اندنكِك ة )تة رو ةر.ة
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2 

 ماددةى ضوارةم: 
ةئكمك ةةرا )و)ةجَرةةة) )يراكو):ةةهكَلد)و)شَراكو)ةو،ةة1991( ةساَلةة30 ) يا  ةاما )ة 

ضتكِةةةئكندامةةثك لكمانةمافةةئكو) ةهكيكةضكِةةِكسةةةؤ ةهك ةرةو،ةهكَلَط) رة ة)مانضكةيانة
ة) ةرةةوا ة كواوة رونةةئكندامَك َشةةىكقكشةةةو،ةئكوة(ةياةرةةهك ةووَِانة كيكِكو)ئؤ رما َوة

ييةرةوةناسنامك ةئكندامَك ةةياةرةةناسنامك ةيكَِراةةثك لكماناا انةةِر ةساانة ك كَلطكنامكيتكِةةةهك
ة)سكال ةةئكو) ةثَرتد)ةاتةةةوةفك مةةةاة)ن) ر،ةئكندامَك ةةة)سكملَرنةرة كةمؤَلك َروةةياسايةةةاة)ن) ر
يتاةرةةةة1990َلةة( ةسا15 ِكةئك ةمافكة كِا ة َرنةرة كة) ةلكةىرِطكِانةةياسا ةضكِةةاما )ة

ةةيوكةجَرةة ط)يراكو).ةةةهك ةياسايكِةة
 ماددةى ثيَنجةم: 

ةئكندامانةةةرىلةيكِك ةوةةوو)مةةهكَليذا ةن،ة ك ك ة)وامةةثاسكوانَروَانةلك كَلداةة)مَنَراكو).
 ماددةى شةشةم: 

ةكة َرب.ةِا ة كةهَضةة)قَروةةياسايةةيانة ) يا يركةناِ) رة ك ةلك كلرةىرِطكِانةةئك ةياسايكةناِؤ
 ماددةى حةوتةم: 

ةثَرريساكةلكسك ةاليكنكةثكير)نديدا )ِانةىرِطكِانةةئك ةياسايكةجَريكجةرة وكن.ةة
 ماددةى هةشتةم: 

َريتكجةرةةةةةةةةةة َرتذوو ة اَلوِ)ةنتكو) ةلتكة ؤانامتك ةفتك ميةو)قتايسةةِر ةستاانداةج ئك ةياسايكةلتكةم
 ة)ِ)يرب.ة

ة
ة
 

 

 هؤية ثيَويستكارةكان
 ا  ة اِكِانةةثاسكوانانةةئكندامانةةثك لكمانةلكةاير)ةهَز)ِانةةناوةؤ ة كمك ساةة يروخسانةةِا و

ة،ةئك ةياسايكةة) ضرويرند ا.ةا)ةوةةانكنَشناهك يرمة ؤةثا اسانةةمافكِانَانةلكة 
لكاليكنةسك ؤِيةهك يرطيةِر ةستاانكو)ةةة1311(ة ةساَليةة11 َريَين/ةئك ةياسايكة ك )يا  ةاما )ة 

ةةة) ضريرن)ا.
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 د. ارسالن بايز امساعيل
 سةرؤكى ثةرلةمانى كوردستان ـ عيَراق

 


