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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 باسم الشعب           

 برملان كوردستان ـ العراق
 

املعنل،    1991( لسنن/  1( من القانون رقم )65( من املادة )1) حكام الفقرةإىل أاستنادًا 
  قنرر برملنان روردسنتان ن العنرا       العلد القانوني من أعضناء الململنان  وبناًء على ما عرضه 
 :تشريع القانون اآلتي 1011 11 11( واملنعقلة بتاريخ 19رقم/ )جبلسته االعتيادي/ امل

 
 2142( لسنة 41قانون رقم )

 املدارس واملعاهد غري احلكومية يف إقليم كوردستان ـ العراق  قانون
 الفصل األول

 التعاريف

 املادة األوىل: 

 غراض هذا القانون.زاءها ألإي/ املعاني املبين/ تالاملصطلحات البيقصل 
 إقليم روردستان ن العرا .: اإلقليم: أواًل
 وزارة الرتبي/ يف اإلقليم.: الوزارة: ثانيًا
 وزير الرتبي/.: : الوزيرثالثًا
عبارة عن ريناض األففنا، واملنلارس واملعاهنل غنري      : امللارس واملعاهل غري احلكومي/: رابعًا

التعلنيم العنالي وتتنوىل     احلكومي/ العامل/ يف الرتبي/ والتعليم والتلريب املهين قبل مرحل/
 وزارة الرتبي/ ترخيصها واإلشراف عليها.

 الفصل الثاني
 األسس العامة لتأسيس املدارس واملعاهد غري احلكومية

 : األهدافأوالً

 املادة الثانية:

 تؤسس امللارس واملعاهل غري احلكومي/ من أجل حتقيق األهلاف اآلتي/:
/ والتعليم إضاف/ إىل إمكانيات احلكوم/  بغي/ التطنوير  : إتاح/ جماالت جليلة أرثر للرتبيأواًل

 واملساعلة والوصو، إىل غايات عملي/ الرتبي/ والتعليم الوفين.



 2 

: تأمني وتهيئ/ املستلزمات املتنوع/ لتحليث عملي/ الرتبي/ والتعلنيم عنن فرينق النملام      ثانيًا
 واإلجراءات احلليث/ وفق أسس ومبادئ هذا القانون.

 هتمام بتعليم اللغات األجنبي/ احلي/ إىل جانب املناه  التعليمي/ املقررة.: االثالثًا
: تهيئ/ أرضي/ مناسب/ للتنافس يف جما، الرتبي/ والتعليم بغي/ تطوير اجتاه التنمين/ البشنري/   رابعًا

واإلبلاع األرثنر يف الرتبين/ والتعلنيم بتدسنيل النمنادي احلليثن/ والعصنري/ يف النن م         
 ي/.واملناه  الرتبو

: تشديع عملي/ االستثمار الوفنني واألجنبني يف اإلقليم يف جماالت الرتبي/ والتعليم يف خامسًا
 إفار برنام  ون ام جليل )حليث(.

إىل إقلنيم روردسنتان منن خناري      والعائلين: إتاح/ الفرص/ أمام اجلاليات واألجانب سادسًا
التعلننيم الننوفين وتننوفري اإلقلننيم حتننى ال ينقطعننوا ولغننرض اسننتمرارهم يف الرتبينن/ و 

مستلزمات الرتبي/ والتعليم وخلماتها حبيث تنسدم مع منناه  التعلنيم يف اإلقلنيم ويف    
 البللان اليت أتوا منها.

 ثانياً: اإلجازة

 املادة الثالثة:

حق تأسنيس املنلارس واملعاهنل غنري       منفردًا أو مجاع/  لكل شخص فبيعي أو معنوي أواًل:
 ا القانون.احلكومي/ حسب أحكام هذ

جيب لتأسيس ملرس/ أو معهل غري حكومي والبلء بعملي/ التعليم وإحنلا  التغنيريات   : ثانيًا
 .الوزارةاجلذري/ فيها  تقليم فلب حتريري الستحصا، املوافق/ من 

: على الوزارة أن تبت يف الطلب خال، ملة ال تتداوز ثالثنني يومنًا منن تناريخ تقل نه      ثالثًا
 مشفوعًا مبملر قانوني. وجيب أن يكون الرفض

 : إدا مل ترد الوزارة على الطلب خال، الفرتة القانوني/ احمللدة فإن الطلب يعل مقبواًل.رابعًا
: جيب أن يكون لكل ملرس/ أو معهل غري حكومي اسنم خناو وزينز يتناسنب منع      خامسًا

 اخلصوصيات الثقافي/ والرتبوي/ والوفني/ لإلقليم.
ملرس/ أو معهل غري حكنومي ن نام داخلني يتضنمن األسنس      : جيب أن يكون لكل سادسًا

 العام/ للعمل وريفي/ إدارة األمور فيها ويقلم مع فلب اإلجازة إىل الوزارة.
 



 3 

 املادة الرابعة:

 جيب أن يتضمن الطلب املقلم املوضوعات اآلتي/: أواًل:
 حتليل األهلاف العام/ واخلاص/. -1
 ي/ والرتبوي/ للمشروع.    حتليل اجللوى االقتصادي/ واالجتماع -1
 حتليل املصادر املالي/ والطرف اللاعم. -1
مقلار الرسوم اللراسي/ املأخودة منن الطالنب نفسنه أو منن أوليائنه مقابنل اخلنلمات         -4

 املقلم/.
 شروط القبو، ونسبته وأقصى حل له. -6
 أسس النداح والرسوب والن ام العام لالمتحان والتقويم. -5
 لغ/ اللراس/. -7
 خط/ اللراس/ وامللة املقرتح/ للحصو، على شهادة النداح. -8
 املناه  ورتب اللراس/ ومصادرها مع مراعاة حقو  امللكي/ الفكري/. -9
 األدوات واملستلزمات املهيئ/ حسب املرحل/ والنوع وأقسام االختصاو. -10
فسنيني واملنلراء   فر  وأساليب التلريس ورفاءة امللرسني والباحثني االجتماعيني والن -11

 وجنسياتهم.
املختملات واملكتبن/ والقسنم وقاعنات اللراسن/ وتنأمني الرعاين/ والسنالم/ الصنحي/          -11

 والنشافات املتنوع/ للملرس/.
 الن ام املقرتح إلدارة امللرس/. -11
جيب أن ال خيالف املشروع القيم الوفني/ واملبادئ العام/ واخلاصن/ املتبعن/ يف السياسن/    : ثانيًا

 .تعليمي/ال
جيب أن يقلم املشروع خلم/ للغايات الرتبوي/ حبيث يكون بإمكانه املساعلة يف حتسنني  : ثالثًا

دور الرتبينن/ والتعلننيم أو التدليننل يف جمننا، إدارة املننلارس وتقوينن/ وإ نناء الشخصنني/  
 والقنوات الرتبوي/.
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 املادة اخلامسة: 

ه املوافق/  إال بعل أخنذ موافقن/ النوزارة    جيوز انتقا، امللرس/ من املكان الذي حصلت علي ال
وجيب أن تقلم امللرس/ فلبًا هلذا الغرض إىل الوزارة  ودلك قبل شنهرين علنى أقنل تقنلير      

 تستعرض فيه األسباب اإلجيابي/ للنقل.

 املادة السادسة:

اتفاقي/ بني الوزارة وأي فرف دولي أو وفين على فتح ملرس/ أو معهنل غنري حكنومي      /أي
 ليها دات الشروط واإلجراءات والتعليمات املنصوو عليها يف هذا القانون.تطبق ع

 املادة السابعة:

ال يسمح ألي حنزب أو تن نيم سياسني أو دينين أن يؤسنس ملرسن/ أو معهنل غنري          أواًل:
 حكومي.

ال جيوز استخلام الرموز والشعارات اليت ال تتفق مع مبادئ التعايش السلمي أو الليين : ثانيًا
 قومي لشعب روردستان يف أي/ ملرس/ أو معهل غري حكومي.أو ال

 املادة الثامنة:

 رفض اإلجازة وسحبها يكون بقرار من الوزارة مستنلًا إىل األدل/ واململرات القانوني/.

 املادة التاسعة:

جيب أن يتم تن يم مجيع نشافات التعليم الواردة يف مناه  التلريس يف امللارس واملعاهل غري 
 ي/.  احلكوم

 الفصل  الثالث

 اإلشراف

 املادة العاشرة:  

على فالب تأسيس امللارس واملعاهل غري احلكومي/ أن يلتزم بن م وتعليمات الوزارة وحقهنا  
 يف اإلشراف عليها.
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 املادة احلادية عشر: 

جيب أن تلتزم امللارس واملعاهل غري احلكومين/ رلينًا مبنناه  ورتنب التعلنيم والن نام        أواًل:
التقويم اليت سنبق أن قنلمتها للنوزارة وعلنى أساسنها حصنلت علنى         ون امخلي اللا

 اإلجازة.
للوزارة إعادة الن ر يف مناه  امللارس واملعاهل غري احلكومي/ مبا ينسندم منع التطنور    : ثانيًا

 العلمي.

 املادة الثانية عشر: 

منع املنلارس واملعاهنل    حبقو  املنتسبني التعاقلي/  عالق/ال تتحمل الوزارة أي/ مسؤولي/ دات 
 التعليمي/ والرتبوي/ وفق أحكام هذا القانون. على اجلوانبغري احلكومي/ وتقتصر مسؤوليتها 

 املادة الثالثة عشر:

مع علم االخال، باملسؤولي/ الشخصي/ القانوني/ حيا، مجيع املنتسنبني يف مؤسسنات التعلنيم    
لنى إجنازات عمنل هنذه     األفنراف واألشنخاو النذين حصنلوا ع     فنإن األهلني واخلناو    

املؤسسات بأمسائهم هم مسؤولون مباشرة وبالكامل عن هذه املؤسسات أمام النوزارة وأمنام   
 اجلهات القانوني/ األخرى.

 املادة الرابعة عشر:

 ين م ما يأتي بن ام مع احلفاظ على خصوصي/ امللارس واملعاهل غري احلكومي/:
 تحانات.التقويم السنوي الثابت لللراس/ واالم أواًل:
 : أسس إجراء االمتحانات وأساليبها.ثانيًا
 : العطل الرمسي/ والرتبوي/.ثالثًا
 : قبو، الطلب/ وجتليل السدالت السنوي/ هلم.رابعًا

 : فتح اللورات التلريبي/ للتلريسيني واملوظفني.خامسًا
 : ريفي/ اإلشراف عليها.سادسًا

 
 

 



 6 

 الفصل  الرابع

 اموملحقاتهكومية املدارس واملعاهد غري احل بناء

 املادة اخلامسة عشر:

جيب أن تتوفر يف أبني/ امللارس واملعاهل غري احلكومين/  الشنروط واملعنايري الفنين/ والعلمين/      
 الوزارة. قبلوالرتبوي/ والصحي/ الالزم/ واليت يتم حتليلها من 

 الفصل  اخلامس

 التدريسيون وموظفوا املدارس واملعاهد غري احلكومية

 املادة السادسة عشر:

 امللرس/ أو املعهل غري احلكومي  الشروط اآلتي/:جيب أن يتوفر يف ملير 
أن سالمته الصنحي/ تؤهلنه   وأن يكون حاصاًل  على األقل  على شهادة جامعي/ أولي/   أواًل:

 للعمل يف هذه املهن/.
لناحي/ الصنحي/ للعمنل   : أن يثبت بوثيق/ فبي/ مصلق/ من جلن/ فبي/ خمتص/  مالئمته من اثانيًا

 يف هذه املهن/.
: أن يكون مؤهاًل من الناحي/ الرتبوي/ وأن ال تقل ملة خلمته يف اجملا، الرتبوي عن مخس ثالثًا

 سنوات.
: أن ال يكون حمكومًا عليه جبر / خمل/ بالشرف وأن ال يكون قل عوقنب جبنزاء تربنوي    رابعًا

 بارز.

 املادة السابعة عشر:

 أعضاء اهليئ/ التلريسي/ واحملاضرين:يشرتط يف  أواًل:
 أن يكون من خرجيي اجلامعات أو املعاهل أو اللورات التأهيلي/ يف جما، الرتبي/ والتعليم. -1
 أن يكون مؤهاًل من الناحي/ الصحي/ والرتبوي/. -1

%( من جمموع الكنادر  80جيب أن ال تقل نسب/ أعضاء اهليئ/ التلريسي/ اللائميني عن ) ثانيًا:
 تلريسي.ال
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 املادة الثامنة عشر:

يكون تن يم استفادة امللارس واملعاهل غري احلكومي/ من أعضاء اهليئ/ التلريسي/ واحملاضنرين  
 واملوظفني يف الوزارة بتعليمات تصلرها الوزارة.

 املادة التاسعة عشر:

زات املادين/  إدارة امللارس واملعاهل غري احلكومي/ مسؤول/ عن تنأمني احلقنو  واالمتينا    أواًل:
واملعنوي/ للتلريسيني واملنوظفني فيهنا خنال، منلة خنلمتهم للمنلارس واملعاهنل غنري         

 احلكومي/.
: حتتسب فرتة خلم/ التلريسيني واملوظفني يف امللارس واملعاهل غري احلكومين/ ألغنراض   ثانيًا

 الرتفيع والعالوة والتقاعل.
الوزارة بتعيني التلريسيني حسب حاجاتها  : تطالب إدارة امللارس واملعاهل غري احلكومي/ثالثًا

إىل االختصاصات اللراسي/ بعل موافق/ وحلة اإلشراف وتقوم الوزارة عن فريق جلنن/  
 خمتص/ وعلى أساس املعايري القانوني/ والعلمي/ باملوافق/ على دلك وبقرار من الوزير.

سنيها وموظفيهنا بنلون    : ال جيوز للملارس واملعاهل غري احلكومي/ أن تتخلنى عنن تلري  رابعًا
 مملر قانوني وبلون موافق/ الوزارة.

امللارس واملعاهل غري احلكومي/ مسك السندالت النيت يشنرتفها قنانون      إدارة: على خامسًا
 الضمان االجتماعي لتثبيت حقو  منتسبيها من التلريسيني واملوظفني والعاملني لليها.

 الفصل  السادس

 متحاناتمناهج الدراسة ونظام القبول واال

 املادة العشرون:

من حق امللارس اخلاص/ باجلاليات أو الالجئني  استعما، لغتهم الرمسي/ يف اللراس/ والتعلنيم   
 بشرط أن يتم تلريس اللغ/ الكوردي/ فيها وفق منه  خاو تقره الوزارة.
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 املادة احلادية والعشرون:

 تكون املبادئ األساسي/ لقبو، الطلب/ راآلتي:
ستثنى قبو، فلب/ امللارس واملعاهل غري احلكومي/ من شرفي العمر واملعل، املعتملة يف ي: أواًل

 ن ام القبو، يف امللارس احلكومي/.
تقوم امللارس واملعاهل غري احلكومي/ بتقليم خط/ قبو، الطلبن/ إىل النوزارة يف الوقنت    : ثانيًا

 وافق/ عليها.احمللد وبعل موافق/ الوزارة تقلم قائم/ بأمسائهم إليها للم
: نقنل الطلبن/ منن املنلارس واملعاهنل احلكومين/ إىل املنلارس واملعاهنل غنري احلكومين/           ثالثًا

 وبالعكس  يكون وفق الن ام اخلاو بالقبو،.

 املادة الثانية والعشرون: 

تكون حقو  فلب/ امللارس واملعاهل غنري احلكومين/ مصنون/ مثنل حقنو  فلبن/ املؤسسنات        
 احلكومي/.

 لثة والعشرون:املادة الثا

حتتفظ الوزارة حبقها يف املصادق/ على الشهادات ومعادلتها ووثائق النداح للملارس واملعاهل 
 غري احلكومي/.

 الفصل  السابع

 النظام اإلداري واملالي

 املادة الرابعة والعشرون:

 تشكل يف رل ملرس/ أو معهل غري حكومي جملس إدارة على الوجه اآلتي:
س/ أو املعهل غري احلكومي  وإدا رانت ملكيتها مجاعي/  عنلها ينتم اختينار   مالك امللر: أواًل

 زثل عنهم.
 ملير امللرس/ أو املعهل غري احلكومي.  :ثانيًا
 زثلني اثنني من اهليئ/ التلريسي/. :ثالثًا
 الباحث االجتماعي للملرس/ أو املعهل غري احلكومي. :رابعًا
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 املادة اخلامسة والعشرون:

لشؤون املالي/ للملارس واملعاهل غري احلكومي/ للقوانني املالي/ املعمولن/ بهنا ولنليوان    ختضع ا
 الرقاب/ املالي/ يف اإلقليم.

 الفصل  الثامن

 أحكام عامة

 املادة السادسة والعشرون:

يف حال/ علم التزام جملس إدارة امللرس/ أو املعهل غري احلكومي بأحكام هذا القانون  تشكل 
جلن/ حتقيق هلذا الغرض  وجتب عليها رفع تقرير حو، احلال/ إىل النوزارة إلصنلار   يف الوزارة 

 إحلى القرارات اآلتي/:
االستيالء على امللرس/ أو املعهل غنري احلكنومي بصنورة مؤقتن/ وإدارتهنا منن جاننب         :اواًل

 الوزارة حتى يتم حل املشارل مبوجب أحكام هذا القانون.
 إنه يتم إلغاء اإلجازة وغلق امللرس/ أو املعهل غري احلكومي.إدا استمرت القضي/  ف :ثانيًا

 املادة السابعة والعشرون:

حيق لصاحب امللرس/ أو املعهل غري احلكومي الطعن يف قرار إلغاء اإلجازة أو غلق امللرس/ أو 
املعهل غري احلكومي أمام جملس الوزراء خال، منلة ال تتدناوز سنبع/ أينام منن ينوم تبليغنه        

جمللس خال، ملة مخس/ عشرة يومًا من تاريخ تقليم الطلب قراره النهائي  والقنرار  ويصلر ا
 قابل للطعن أمام احملكم/ اإلداري/.

 املادة الثامنة والعشرون:

رل ملرس/ أو معهل غري حكومي ختالف أحكنام هنذا القنانون تعاقنب بغرامن/ ال تقنل عنن        
( مائن/  16000000000ى )( عشرة ماليني دينار عراقني وال تزينل علن   1000000000)

 ومخسون مليون دينار عراقي.

 املادة التاسعة والعشرون:

يف حال/ غلق امللرس/ أو املعهل غري احلكومي بصورة دائمي/  فإن الوزارة تقنوم بنقنل فلبتهنا    
 إىل ملرس/ أو معهل حكومي أو غري حكومي زاثل هلا  ودون أن تفوتهم السن/ اللراسي/.



 11 

 املادة الثالثون:

امللارس واملعاهل غري احلكومي/ اجملنازة أن تنتالئم منع أحكنام هنذا القنانون يف منلة ال         على
 .1014-1011تتداوز بلاي/ السن/ اللراسي/ 

 املادة الواحدة والثالثون:

تلتزم امللارس واملعاهل غري احلكومي/ بالتفتيش النتقين واإلداري للنوزارة  وتشنرف مليرين/     
 ي/ والعالجي/  على هذه امللارس واملعاهل غري احلكومي/.صح/ امللارس  من الناحي/ الصح

 املادة الثانية والثالثون:

ال جيوز إلزام الطالب أو دويهم يف امللارس واملعاهل غري احلكومي/ بأعبناء مالين/ أو تملعنات    
 علا أجور اللراس/.

 املادة الثالثة والثالثون:

 ل تنفيذ أحكام هذا القانون.على وزارة الرتبي/ إصلار التعليمات الالزم/ لتسهي

 املادة الرابعة والثالثون:

 على جملس الوزراء واجلهات دات العالق/ تنفيذ أحكام هذا القانون.

 املادة اخلامسة والثالثون:

 ال يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض وأحكام هذا القانون.

 املادة السادسة والثالثون:

 يخ نشره يف اجلريلة الرمسي/ )وقائع روردستان(.ينفذ هذا القانون اعتبارًا من تار
 

 

 
 
 
 
 

 د. ارسالن بايز امساعيل
 رئيس برملان كوردستان ـ العراق



 11 

 األسباب املوجبة
ن رًا لتزايل اإلقبا، على تأسيس امللارس واملعاهل غري احلكومي/ يف اإلقلنيم وبغين/ تن نيم        

العالقنن/ بينهننا وبننني وزارة الرتبينن/ يف احملنناور رافنن/  ومننن أجننل تشننديع املنافسنن/ العلمينن/ 
واألجنبني يف هذا اجملا، وتوفري فرو التعليم للدمينع وتعزينز دور هنذه    واالستثمار الوفين 

 امللارس واملعاهل يف تنمي/ املوارد البشري/ رمًا ونوعًا  فقل شرع هذا القانون.
 

 1011( لسن/ 17مالح /  صلر هذا القانون من قبل رئيس اقليم روردستان بقرار رقم )
 
 

 

 

 
 


