تسم هللا انرحمه انرحيم
تاسم انشعة
ترنمان كوردستان ـ انعراق
إسخُبداً نحكى انفمشة ( )1يٍ انًبدة ( )56يٍ انمبٌَٕ سلى ( )1نســُت  1332انًؼذل ٔبُبءاً ػهٗ
يب ػشضّ انؼذد انمبََٕ ٙيٍ أػضبء انبشنًبٌ ،لشس بشنًبٌ كٕسدسخبٌ ـ انؼشاق بجهسخّ
االػخٛبدٚت انًشلًت (ٔ )3انًُؼمذة بخبسٚخ  2013/4/22حششٚغ انمبٌَٕ اٜح:ٙ

قاوون رقم ( )4نسىح 1023
قاوون تعذيم االول نقاوون امتيازاخ انسجىاء وانمعتقهيه انسياسييه انكوردستاويه
رقم ( )22نسىح 1022
انمادج األونى:
أوالً :حؼذل انفمشة (ثبنثبً) يٍ انًبدة االٔنٗ يٍ انمبٌَٕٔ ،حمشأ كبٜح:ٙ
(ثبنثبً :انهجُت :انهجُت انًخخصت ببنُظش ف ٙطهببث انًشًٕن ٍٛبأحكبو ْزا انمبٌَٕ).
ثاويا ً :حضبف فمشة بخسهسم (سبدسبً) انٗ انًبدة األٔنٗٔ ،حمشأ كبألح:ٙ
(سبدسبً :انٕصاسةٔ :صاسة انشٓذاء ٔانًؤَفه ٍٛف ٙإلهٛى كٕسدسخبٌ).
انمادج انثاويح:
حؼذل انًبدة انشابؼت يٍ انمبٌَٕ ٔحمشأ كبألح:ٙ
أوالً :حشكم انٕصاسة نجبٌ ف ٙيشاكض انًحبفظبث ف ٙااللهٛى أٔ أٚت ٔحذة اداسٚت حمخضٙ
ٔجٕد انهجُت فٓٛب ،بشئبست لبض ٚششحٓى يجهس انمضبء ف ٙاإللهٛى ٔػضٕٚت يًثهٙ
انٕصاساث اٜحٛت بذسجت يذٚش نهبج ف ٙطهببث انًشًٕن ٍٛبأحكبو ْزا انمبٌَٕ:
1ـ ٔصاسة شؤٌٔ انشٓذاء ٔانًؤَفه.ٍٛ
2ـ ٔصاسة انذاخهٛت.
3ـ ٔصاسة انًبنٛت ٔااللخصبد.
ثاويا ًٚ :ثبج انسج ٍٛأٔ انًؼخمم انسٛبس ٙأيبو انهجُت ببنطشق انمبََٕٛت ٔفمب ً ألحكبو االثببث
انًشلى ( )101نسُت  1313انًؼذل انُبفز ف ٙألهٛى.
ثانثا ً :حصذس انهجُت لشاسْب ببألغهبٛت ٔػُذ حسبٔ٘ اٜساء ٚشجح انشأ٘ انز٘ ٚصٕث يؼّ
انشئٛس ٔٚكٌٕ لشاسْب لببالً نهطؼٍ أيبو انًحكًت االداسٚت ٔفمب ً ألحكبو لبٌَٕ يجهس
شٕسٖ االلهٛى سلى ( )14نسُت .2002
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راتعا ً :حخٕنٗ انٕصاسة سفغ انمشاساث انًخخزة يٍ لبم انهجُت انٗ انٕصاسة انًؼُٛت ألحخبر
انًمخضٗ انمبََٕ ٙبصذدْب ٔفك ألحكبو ْزا انمبٌَٕ.
انمادج انثانثح:
ػهٗ ٔصاسة شؤٌٔ انشٓذاء ٔانًؤَفه ٍٛف ٙالهٛى كٕسدسخبٌ إصذاس انخؼهًٛبث انالصيت
نخسٓٛم حُفٛز أحكبو ْزا انمبٌَٕ.
انمادج انراتعح:
ػهٗ يجهس انٕصساء ٔانجٓبث راث انؼاللت حُفٛز أحكبو ْزا انمبٌَٕ.
انمادج انخامسح:
الٚؼًم بأ٘ َص لبََٕ ٙأٔ لشاس ٚخؼبسض يغ أحكبو ْزا انمبٌَٕ.
انمادج انسادسح:
ُٚفز ْزا انمبٌَٕ إػخببساً يٍ حأسٚخ َششِ ف ٙانجشٚذة انشسًٛت (ٔلبئغ كٕسدسخبٌ).

د .ارسالن تايس اسماعيم
رئيس ترنمان كوردستان ـ انعراق
االسثاب انموجثح
نمذ ظٓشث يٍ خالل حطبٛك لبٌَٕ ايخٛبصاث انسجُبء ٔانًؼخمه ٍٛانسٛبس ٍٛٛيشبكم ٔيخبػب
يخؼذدة بٕاجٓت انًشًٕن ٍٛبأحكبئّ ،جؼم ػبئب ً ػهٗ كبْهٓى خصٕصب ً انبؼٛذ ٍٚػهٗ
انؼبصًت أسبٛم بسبب حٕاجذ نجُت يخخصت ٔاحذة فٓٛب ٔصؼٕبت إحضبس شٕٓد االثببث أيبو
حهك انهجُت حصشاً بسبب بؼذ انًسبفبث ٔيخبطش انطشق ٔغالء كهفت انخُمم ٔانًبٛجٔ ،خذيت
نٓؤالء انًُبضهٔ ٍٛنخفبد٘ حهك انصؼٕببثٔ ،حسٓٛالً نخطبٛمٓب ،فمذ ششع ْزا انمبٌَٕ.
يالحظت :صذس ْزا انمبٌَٕ بمشاس سلى ( )5يٍ لبم سئٛس الهٛى كٕسدسخبٌ.
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