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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 باسم الشعب         

 العراق –برلمان كوردستان 

 
انتخاب برلمان قانون ( من السادسة والخمسين( من المادة )1استناداً إلى حكم الفقرة )

المعدل، وبناًء على اقتراح العدد القانوني من أعضاء  1991( لسنة 1رقم )كوردستان 

 ليوم( 9) ةرقمالمالعراق في جلسته االعتيادية  –البرلمان، قرر برلمان كوردستان 

 القانون اآلتي: تشريع 11/4/1112

 5105( لسنة 5قانون رقم )

 العراق –حماية حقوق المكونات في كوردستان قانون 

 

 الفصل األول

 (:0المادة )

 :ألغراض هذا القانون والمصطلحات اآلتية المعاني المبينة إزاءها باراتعيقصد بال

 العراق. –الحكومة: حكومة إقليم كوردستان : أولا 

وشور  اآلسرياني ال وعات القومية )التركمان، والكلدانيالمجم : المكونات:ثانياا 

واألرمن( والمجموعات الدينية والطائفية )المسيحية واإليزيدية والصابئة المندائية 

 ان العراق.والكاكائية والشبك والفيليين والزرادوشتية وغيرها( من مواطني كوردست

 (:5المادة )

 تسر  أحكام هذا القانون على جميع مواطني كوردستان العراق من هذه المكونات.

 الفصل الثاني

 (:3المادة )

 العراق المساواة الكاملة والفعالة للمكونات: –تضمن سلطات إقليم كوردستان 

الفرص في الحياة : تضمن الحكومة للفرد الذ  ينتمي إلى مكون حق المساواة وتكافؤ أولا 

السياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية من خالل تشريعات وسياسات فعالة، كذلك 

 تضمن لهم حق المشاركة في اتخاذ القرارات التي تخصهم.

العراق،  –يحظر جميع أوشكال التمييز ضد أ  مكون من مكونات كوردستان : ثانياا 

 .والمخالف يعاقب وفق القوانين النافذة
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أو جماعية، مباوشرة أو غير  فرديةحظر أية دعوة دينية أو سياسية أو إعالمية، بصورة  :الثاا ث

على أساس  المبنيةمباوشرة، إلى الكراهية أو العنف أو الترهيب أو اإلقصاء والتهميش، 

 ثني أو ديني أو لغو .أقومي أو 

صلية للمناطق التي منع أ  تصرف أو سياسات سلبية من وشأنها تغيير األوضاع األ :رابعاا 

يؤد  إلى التغيير الديموغرافي للطابع  أو هدفييسكنها مكون معين، ومنع كل تملك 

 ذريعة كانت. ةالتاريخي والحضار  لمنطقة معينة، أل  سبب كان وتحت أي

الحاصلة على مناطق أ  مكون وإعادة الحال إلى ما كان عليه  معالجة التجاوزاتخامساا: 

وإزالة اآلثار والمخلفات التي أدت أو تؤد  إلى التغيير قبل حصول التجاوز، 

 الديموغرافي، أو تعويضهم في حالة استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه.

والدوائر االنتخابية، وعند وضع خطط التنمية  عند رسم حدود الوحدات اإلدارية سادساا:

كذلك حماية البيئة، تأخذ االقتصادية وتطوير المجمعات السكنية الحضرية والريفية، و

الحكومة في االعتبار الظروف المحلية والعالقات االجتماعية والمصالح االقتصادية 

 والتقاليد الراسخة للمكونات في المنطقة.

سكان تعمل الحكومة على تشجيع عودة األوشخاص المنتمين إلى المكونات من  سابعاا:

 وضمان حقوقهم المستحقة. ،العراق سابقاً الذين اضطروا إلى الهجرةكوردستان 

  ثامناا:

التعليم والتثقيف بها وإدارة ضمان تلتزم الحكومة بالمحافظة على لغة األم، من خالل سبل  -1

 قنوات إعالمية خاصة بهم.

 تضمن الحكومة فتح أقسام خاصة باللغات القومية للمكونات في جامعات كوردستان، -1

 وتأسيس األكاديميات العلمية اللغوية الخاصة بهم حسب حاجتهم.

 (:4المادة )

التي تربط انتمائه  القوميةالدينية وحفظ هويته هويته الكشف عن يحق لكل فرد : أولا 

  .حصر  للفرد وال يحق ألية جهة سلبه منهبمكون معين، وهذا الحق 

ة أن يمارس حقوقه وحرياته األساسية : لكل مكون وعلى قدم المساواة مع األكثريثانياا 

وحرية االجتماع وتأسيس  ،بما في ذلك حرية الفكر، حرية التعبير، وسائل اإلعالم

ات والرابطات، وحرية ممارسة المعتقد الديني، وتلتزم الحكومة بدعم يالجمع

  لقوانين النافذة.ا وفقورعاية هذه الممارسات بشكل متساو  بين المكونات 

ل مكون حق التعبير عن ثقافته وتقاليده، وتلتزم الحكومة بحماية التراث الثقافي : لكثالثاا 

 والديني للمكونات.
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: لألفراد الذين ينتمون إلى مكون معين، أن يختاروا أسمائهم بإرادتهم وأن رابعاا 

يستخدموا أسماء رموزهم أو وشخصيات تأريخية مهمة لهم أو أحداث مهمة مرت 

تسمية الشوارع والمحالت والساحات ء وشخصياتهم في واستخدام أسماعليهم، 

 القوانين النافذة. غيرها في مناطقهم، وفقو

وتكون هذه  ،اسباتهم القومية والدينيةن: للمكونات حق التمتع بالعطل الخاصة بمخامساا 

 رسمية لهم. لعطلا

 (:5المادة )

لجسور الثقافية وممثلي المكونات ودور العبادة حق التواصل ومد ا لهيئات ومنظمات

والتعليمية واالجتماعية وتطويرها مع من يتقاسمهم الخصائص األثنية أو الدينية 

، وفي حالة قيام الحكومة بعقد القوانين النافذة وفق في الداخل والخارجذاتها والقومية 

  فيها. تهممشاركعليها ضمان خاصة بالمكونات، بروتوكوالت دولية أو إقليمية 

 (:6المادة )

 أجل ضمان حقوق المكونات: من

 القوانين النافذة. وفقالتشريعية والتنفيذية لإلقليم  ةالمشاركة في السلطحق : لهم أولا 

لهم حق المشاركة في إدارة في المناطق التي يشكلون فيها كثافة سكانية، : ثانياا 

 القوانين النافذة. وفقالمؤسسات الحكومية واإلدارية ، 

 الفصل الثالث

 (:7)المادة 

 ال يعمل بأ  نص قانوني يتعارض وأحكام هذا القانون.

 (:8المادة )

 على الجهات ذات العالقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

 (:9المادة )

 من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية )وقائع كوردستان(.اعتباراً ينفذ هذا القانون 

 

 األسباب الموجبة

 

لمدنية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية للمكونات بغية حماية وضمان الحقوق السياسية وا

بين مواطني  ايشعتالقوانين الداخلية والدولية، و لترسيخ روح االحترام والتسامح وال وفق

 كوردستان العراق، فقد وشرع هذا القانون.
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 يوسف حممد صادق

 اقالعر -رئيس برملان كوردستان 

 


